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ص ١٧

جزيرتا جسر جابر لالستثمار السياحي
المبارك وجه لطرحهما على الشركات المتخصصة المدرجة بالبورصة
ً
بناء على توجيه رئيس الــوزراء سمو الشيخ
ج ــاب ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ك ـل ــف م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فــريــق
ً
ع ـمــل وزاريـ ـ ـ ــا ومـمـثـلـيــن ع ــن ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
لتسريع اإلج ــراء ات الــازمــة لتطوير الجزيرتين
االصطناعيتين التابعتين لجسر الشيخ جابر
األحمد ،واالستثمار فيهما ،واالستفادة منهما
ف ــي ال ـم ـج ــاالت ال ـس ـيــاح ـيــة ،وتـقـلـيــص الـمـبــانــي
الحكومية فيهما.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال رئيس مركز التواصل
الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق

المزرم ،إن سمو الشيخ جابر المبارك ّ
وجه بطرح
الجزر الملحقة بمشروع جسر جابر لالستثمار.
وذكر المزرم ،في تصريح أمس ،أن سموه كلف
المجلس اتخاذ اإلج ــراء ات القانونية واإلداري ــة
الـ ــازمـ ــة ل ـس ــرع ــة ط ـ ــرح االس ـت ـث ـم ــار ال ـتــرف ـي ـهــي
وال ـس ـي ــاح ــي ف ــي ال ـج ــزي ــرت ـي ــن ،ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
المتخصصة المدرجة ببورصة الكويت ،وذلــك
ً
إيمانا منه بأهمية دور القطاع الخاص كشريك
في التنمية االقتصادية والسياحية ،ولتحقيق
رؤية "كويت ."2035

 577ألف دينار أرباح «كامكو»
في الربع األول بنمو %470

وفي اجتماعه األسبوعي أمس ،أحيط مجلس
ً
الوزراء علما بالتقرير السنوي لسنة  2018بشأن
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
ً
والتي تم إبرامها أو تنفيذها وفقا ألحكام القانون
رقم  116لسنة .2014
واط ـل ــع الـمـجـلــس ع ـلــى ط ـلــب وزارة األش ـغــال
العامة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
الـسـمـكـيــة ،االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـم ـيــاه ال ـنــات ـجــة من
مـحـطــات تنقية الــوفــرة وال ـخ ـيــران الـجــديــدة في
أع ـم ــال ال ــزراع ــة الـتـجـمـيـلـيــة ،واس ـت ـغــال الـمـيــاه

حسم استجواب المبارك بالتصويت

اقتصاد

الـمـعــالـجــة ال ـثــاث ـيــة بـمـنـطـقـتــي ص ـبــاح األح ـمــد
والنسيم السكنيتين.
وه ـن ــأ ال ـم ـج ـلــس وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الشباب محمد الجبري ،بتجديد الثقة
ً
من أعضاء مجلس األمة ،سائال المولى تعالى أن
يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته،
ً
مسجال الشكر والتقدير للنواب على ما أبدوه من
روح المسؤولية والممارسة الديمقراطية السليمة
التي اتسمت بها مداوالت االستجوابات.

 3.6ماليين دينار أرباح «عقارات
الكويت» في الربع األول

13

اإلمساك 3:١٨
اإلفطار 6:3١

١٥
الحميضي :قدرة
«التسهيالت» عالية في
ترتيب عمليات التمويل

13

اقتصاد

«التربية» تستغني عن البنك الدولي

• قررت عدم التجديد معه ً واالستعانة بجهات عالمية أخرى
• الغانم :أي جلسة خاصة ال ُي َّ
الفشل
مصيرها
لعقدها
والحكومة
الرئاسة
مع
ق
نس
• التعليم لم يشهد تطورا طوال مدة التعاون معه

• التحالف الوطني :األوضاع السياسية تتطلب التسامح والعفو
َ
• المال :استجواب الحجرف خالل أيام ويناقش في أول جلسة بعد العيد
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

يتصدر ج ــدول أعـمــال جلسة مجلس
األم ــة الـعــاديــة ال ـيــوم ،اسـتـجــواب رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
المقدم من النائب د .عبدالكريم الكندري،

وسط توقعات بإحالته إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس مـ ـ ـ ــرزوق
الغانم أن أولــويــة الجلسة ستكون لهذا
االسـتـجــواب بعد بند الرسائل ال ــواردة،
ً
مشيرا إلى أنه سيتم التعامل معه وفق
اإلجراءات الالئحية ،إذ إن «كل الخيارات

●

فهد الرمضان

حسمت الجهات المختصة في وزارة التربية أمرها بشأن
االتـفــاقـيــات المبرمة مــع البنك الــدولــي حــول تطوير التعليم
والمناهج الدراسية ،إذ أكدت مصادر تربوية أن الوزارة اتخذت
ً
ق ــرارا بـعــدم تجديد تلك االتـفــاقـيــات ،بعد دراس ــة الــوضــع من
جانب المختصين.
وقــالــت الـمـصــادر ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن إح ــدى اتفاقيات البنك
انتهت في أبريل الماضي ،وتنتهي أخرى في أغسطس المقبل،
مضيفة أن المسؤولين في «التربية» أجمعوا على عدم تجديد
تلك االتفاقيات ،بناء على عدة أمور ،منها رأي الميدان 02

مـ ـت ــاح ــة وس ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـحـ ـس ــم م ـ ــن خ ــال
التصويت».
وص ــرح الـغــانــم أم ــس ب ــأن ج ــدول أعـمــال
الجلسة يتضمن تقارير اللجان البرلمانية
ً
بشأن عدة قوانين ،مبينا أن هناك طلبات
لنقاش بعض الملفات والقضايا األخرى.
واعتبر أن اإلجــراء الــذي اتخذه 02

11
«األهلي» يحصد جائزة «أفضل
صفقة لعام  »2019في الشرق
األوسط من «ذي بانكر»

قصر العدل

«اعتداء الفجيرة» يزيد االحتقان على «بوابة الخليج»
• تحذير أميركي بالعراق وبومبيو يلغي زيارة لموسكو
• الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تحرك سريع
عـ ـق ــب ت ـ ـعـ ــرض  4سـ ـف ــن سـ ـع ــودي ــة
وإماراتية ونرويجية ألعمال تخريبية
فــي عمق الـمـيــاه اإلقليمية اإلمــاراتـيــة
مقابل ميناء الفجيرة االستراتيجي،
الذي يتيح لإلمارات تصدير النفط من
دون ال ـمــرور بمضيق هــرمــز ،وم ــن ثم
ضمان حركة التصدير في حال حصول
أي تــوتــرات إقليمية ،تـصــاعــد التوتر
في الخليج.
وجاء هذا االعتداء ،الذي لم يكشف
عن منفذيه حتى الساعة ،بعد أيام من
إرس ـ ــال ال ــوالي ــات الـمـتـحـ ًـدة تـعــزيــزات
عسكرية كبيرة؛ استجابة لمعلومات
ع ـ ــن ت ـخ ـط ـي ــط إيـ ـ ـ ـ ــران لـ ـش ــن ه ـج ـم ــات
ت ـس ـت ـه ــدف م ـص ــال ــح أمـ ـي ــرك ــا أو أح ــد
حلفائها.

مليون و ٢٦٢ألف قضية
فصل بها  ٧٠٧قضاة
في !٢٠١٨

وسارعت إيــران للتعبير عن قلقها،
وحـضــت على إج ــراء تحقيق ،إذ حذر
ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليرانية عباس موسوي من «مغامرة
العبين خارجيين» لعرقلة أمن المالحة.
وقــال النائب اإليــرانــي حشمت الله
ف ــاح ــت ب ـي ـش ــه ،رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة األمـ ــن
القومي في مجلس الشورى (البرلمان)،
إن «مخربين من دولة ثالثة يسعون إلى
زعزعة استقرار المنطقة» ،قد يكونون
وراء الهجمات ،في إشارة محتملة إلى
إسرائيل.
وبينما عـ ّـم الـهــدوء ميناء الفجيرة
وســارت العمليات فيه بسالسة ،جدد
وزي ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون الـخــارجـيــة في
اإلمارات أنور قرقاش التأكيد 02

كتاب

٢٥
إيران والقنبلة ...محادثات
سرية (الجزء الثاني)

النفط يرتفع وبورصات الخليج تواصل الخسائر
ارتـفـعــت الـعـقــود اآلج ـلــة لـلـنـفــط ،أم ــس ،بفعل تــزايــد
المخاوف من تعطل اإلمدادات من منطقة الشرق األوسط
المهمة إلنتاج الخام ،في حين ينتاب القلق المستثمرين
والتجار بشأن آفاق النمو االقتصادي العالمي ،في ظل
تعثر محادثات التجارة بين الواليات المتحدة والصين.
وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت
ً
ً
 71دوالرا للبرميل ،مرتفعة  38سنتا ،أو  ،%0.5مقارنة
مع سعر اإلغــاق السابق ،بينما بلغت العقود اآلجلة
ً
لـخــام غــرب تكساس الــوسـيــط األمـيــركــي  61.73دوالرا
للبرميل ،مرتفعة  7سنتات ،أو  ،%0.1مقارنة بسعر
التسوية السابق.
وع ـلــى صـعـيــد أسـ ــواق ال ـم ــال الـخـلـيـجـيــة ،تــواصـلــت

أوتار

ً
طالل مداح يكتب مسلسال
عن سيرته ...يبقى حبيس
األدراج ()١٠ -٨
١٩

دوليات

الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بفعل ضغوط
جيوسياسية ،وكانت أكبر الخسائر من نصيب مؤشري
سوقي اإلم ــارات دبــي وأبــوظـبــي ،إذ خسر األول نسبة
قريبة من  ،%4والثاني بنسبة أقل كانت  ،%3.3تالهما
مؤشر السوق القطري بخسارة قريبة من .%2
وفقد مؤشر تاسي السعودي الرئيسي  ،%3.6في حين
كان أداء سوقي مسقط والمنامة األفضل ،وهما األصغر
من حيث الوزن والسيولة.
وبينما تراجع سوق البحرين بنسبة  ،%0.8ليقفل
ً
على مستوى  1416.1نقطة فاقدا  11.56نقطة ،تماسك
مسقط على خسارة  %0.6تعادل  25.3نقطة ،ليقفل على
مستوى  3840.1نقطة.
02

في ةديرجلا
سيرة

27
الجوالني يدعو للنفير
بإدلب ...وتقارير عن فرار
البغدادي

•

سيرة

شويكار...
عادل إمام
َّ
يتذكر
موقف
المشاكس يوسف شاهين« ...الليدي» مع «األستاذ
البداية الحقيقية ()15 -٨
 ٢١دسوقي» (٢٠ )15 -٨

٠٨

مشاهدات

«ألغام» هاني رمزي
يواجه أزمة
شعرة تفصل «أسماء» عن «فضة
قلبها أبيض»
«قابيل» الحصان األسود
في الدراما المصرية

٢٤

تركيا تطلق أكبر مناورات
بحرية في تاريخها
وســط التوتر ،الــذي يرافق عمليات التنقيب عن الغاز في
البحر المتوسط ،وبمشاركة  131سفينة بحرية ،و 57طائرة
حربية ،و 33مروحية ،انطلقت أمــس ،مـنــاورات «ذئــب البحر
ُ
 ،»2019وهي األكبر من نوعها في تاريخ تركيا ،وتنفذ بشكل
م ـتــزامــن لـلـمــرة األول ـ ــى ف ــي الـبـحــر األس ـ ــود و«إيـ ـج ــه» وش ــرق
«المتوسط».
وتجري مناورات «ذئب البحر» على المستوى االستراتيجي
ً
والعملياتي ،استنادا إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات
األزم ـ ــات وال ـت ــوت ــرات والـ ـح ــروب ،وت ـه ــدف إل ــى رف ــع مستوى
الجاهزية العملياتية للقطع البحرية والجوية التابعة 02

رياضة

29
الكويت في امتحان
«الجزيرة» لالستمرار
بكأس االتحاد اآلسيوي

ةديرجلا

•
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األمير :نيل «الزكاة» جائزة «التعاون اإلسالمي» إنجاز متميز
سموه استقبل الغانم والخراز والشعلة وجمعية المحاسبين وعزى باكستان وبوركينا فاسو
استقبل صاحب السمو أمير
الـبــاد الشيخ صـبــاح األحـمــد،
فــي قـصــر ب ـيــان ،صـبــاح أمــس،
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ــرزوق
الغانم.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه وزي ــر
الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة سـعــد
الـ ـ ـخ ـ ــراز ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـخ ــري
لجمعية المحاسبين يوسف

ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان ،ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة فيصل الطبيخ وأعضاء
الجمعية ،حيث قدموا لسموه
شــرحــا ع ــن أه ـ ــداف الـجـمـعـيــة،
ودوره ـ ـ ـ ـ ــا ،وآخ ـ ـ ــر إن ـج ــازات ـه ــا
ف ــي دع ــم ال ـم ـجــال االق ـت ـصــادي
والمالي.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـ ـمـ ـ ــوه وزي ـ ـ ــر
األوق ــاف وال ـشــؤون اإلسالمية

العتيبي :تكريمنا يبرز دور الكويت اإلنساني
ق ــال الـمــديــر ال ـعــام لـبـيــت ال ــزك ــاة ،د .محمد
الـعـتـيـبــي ،إن تـكــريــم بـيــت ال ــزك ــاة م ــن منظمة
التعاون اإلسالمي يسهم في إظهار وإبراز دور
الكويت اإلنساني محليا وعالميا ،معربا عن
الفخر بهذا التكريم الذي يسهم في تقديم رسالة
سمو األمير كقائد للعمل اإلنساني.
وأضــاف العتيبي ،في تصريح ،عقب لقائه
صــاحــب الـسـمــو ،أن ـنــا «تـشــرفـنــا بـلـقــاء سموه
ال ــذي أش ــاد بـهــذا التكريم ،مما يــدل على دور
بيت الزكاة اإلنساني داخل الكويت وخارجها،
واستمعنا إلى توجيهات سموه في هذا الشأن،
مما يجعلنا نزيد في العطاء ،ويعطينا دافعا

من أجل المزيد من الجهود في هذا الشأن».
وذك ـ ــر أنـ ــه خـ ــال عـ ــام  2018ب ـلــغ مـجـمــوع
إيــرادات بيت الزكاة بحدود  62مليون دينار،
تم صرف  44مليونا داخل الكويت و 18مليونا
خارجها.
ّ
وبين أن ما تم صرفه خارج البالد؛ جزء منها
إغاثة لالجئين في سورية والروهينغيا واليمن،
وجزء آخر عبارة عن مشاريع آبار ،ودور أيتام
وم ــدارس ومــراكــز صحية ،مضيفا :أمــا مــا تم
صرفه داخل الكويتّ ،
فقدمنا مساعدات لنحو
 31ألف أسرة سنويا منها  2400أسرة تستحق
مساعدات شهرية.

وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون البلدية
ف ـهــد ال ـش ـع ـلــة ،وال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لبيت الزكاة د .محمد العتيبي،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ح ـ ـصـ ــول "الـ ـبـ ـي ــت"
عـلــى ج ــائ ــزة مـنـظـمــة الـتـعــاون
اإلسالمي.
وأش ــاد سـمــوه بـهــذا اإلنـجــاز
الـمـتـمـيــز ،والـ ــدور ال ــرائ ــد لبيت
الزكاة في مجال العمل الخيري
واإلنساني ،والذي يجسد بذلك
ال ــرك ــائ ــز األصـ ـيـ ـل ــة والـ ـمـ ـب ــادئ
السامية التي جبل عليها أهل
الكويت منذ القدم لعمل الخير
وال ـع ـط ــاء ،مـتـمـنـيــا س ـمــوه لهم
دوام التوفيق والسداد.
حـ ـض ــر ال ـم ـق ــاب ـل ـت ـي ــن وزي ـ ــر
شؤون الديوان األميري الشيخ
علي الجراح.

برقية تعزية
من جهة أخرى ،بعث سموه
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى رئ ـيــس
جمهورية باكستان اإلسالمية
ع ـ ـ ــارف عـ ـ ـل ـ ــوي ،أع ـ ـ ــرب فـيـهــا
عــن خــالــص تـعــازيــه وص ــادق
مــواســاتــه بـضـحــايــا الـهـجــوم

اإلرهابي الذي استهدف أحد
الـ ـفـ ـن ــادق فـ ــي م ــدي ـن ــة غ ـ ــوادر
بــإقـلـيــم ب ـلــوش ـس ـتــان ،جـنــوب
غـ ــرب بــاك ـس ـتــان ،وأسـ ـف ــر عن
سـ ـق ــوط ع ـ ــدد مـ ــن ال ـض ـحــايــا
وال ـم ـصــاب ـيــن ،راجـ ـي ــا سـمــوه
للضحايا الرحمة وللمصابين
سرعة الشفاء والعافية.
واك ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـمـ ـ ــوه اسـ ـتـ ـنـ ـك ــار
ال ـكــويــت وإدان ـت ـه ــا ال ـشــديــدة
ل ـهــذا الـعـمــل اإلره ــاب ــي اآلث ــم،
الذي استهدف أرواح األبرياء
اآلم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن ،والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــي ل ـكــل
الشرائع والقيم اإلنسانية.
ك ـمــا ب ـعــث س ـم ــوه بـبــرقـيــة
تعزية إلــى رئـيــس جمهورية
ب ــورك ـي ـن ــا ف ــاس ــو روك م ــارك
ك ــاب ــوري ،أع ــرب فـيـهــا سموه
عــن خــالــص تـعــازيــه وص ــادق
مــواســاتــه بـضـحــايــا الـهـجــوم
المسلح الذي استهدف إحدى
ال ـك ـن ــائ ــس ف ــي م ــدي ـن ــة داب ـل ــو
بمقاطعة سانماتنغا شمالي
بــوركـيـنــا ف ــاس ــو ،وأس ـف ــر عن
سـ ـق ــوط ع ـ ــدد مـ ــن ال ـض ـحــايــا
وال ـم ـصــاب ـيــن ،راجـ ـي ــا سـمــوه
للضحايا الرحمة وللمصابين

استقباالت ولي العهد
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد بقصر بيان أمس
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
ً
واستقبل سموه أيـضــا وزيــر األوق ــاف والـشــؤون اإلسالمية وزيــر
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة والمدير العام لبيت الزكاة محمد
العتيبي وذ ل ــك بمناسبة تكريم بيت ا لــز كــاة الكويتي فــي مهرجان
منظمة التعاون اإلسالمي في دورته الثانية لعام  1440هـ الذي عقد في
العاصمة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ً
وقد هنأهم سموه على هذا التكريم ،الذي يعتبر تتويجا لجهودهم
ً
الخيرية ،مشيدا بــدور منظمة التعاون في دفاعها عن قضايا األمة
اإلسالمية وترسيخ قيم السالم ،كما أثنى سموه على دور بيت الزكاة
الـكــويـتــي كــإحــدى الـمــؤسـســات ال ــرائ ــدة فــي م ـجــاالت الـخـيــر والـنـمــاء
ً
ومساهمته اإلسالمية واإلنسانية في العديد من دول العالم متمنيا
لهم التوفيق والسداد.

ً
األمير مستقبال الشعلة ومحمد العتيبي أمس
سرعة الشفاء والعافية ،مؤكدا
سـ ـ ـم ـ ــوه اس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــار الـ ـك ــوي ــت
وإدانتها الشديدة لهذا العمل
اإلجرامي اآلثم الذي استهدف

أرواح األ بـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــاء اآل م ـ ـن ـ ـيـ ــن،
والمنافي لكل الشرائع والقيم
اإلنسانية.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد

الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ببرقيات تعزية
مماثلة.

المبارك يستقبل مدير بيت الزكاة
اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس م ـج ـلــس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جــابــر
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ،بـ ـحـ ـض ــور وزي ـ ــر
األوقاف والشؤون اإلسالمية
وزير الدولة لشؤون البلدية
فهد الشعلة ،في قصر بيان،
ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـب ـيــت ال ــزك ــاة
مـحـمــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،بـمـنــاسـبــة
ت ـكــريــم ال ـب ـيــت ف ــي م ـهــرجــان
مـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلســامــي
في دورته الثانية لعام 2019
ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــد فـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
أب ــوظـ ـب ــي ب ـ ــدول ـ ــة االم ـ ـ ـ ــارات
العربية المتحدة.

ً
ولي العهد مستقبال الغانم أمس

ً
المبارك مستقبال الشعلة والعتيبي

النائب األول بحث المشاريع اإلنشائية الكويت تحتفي اليوم بالذكرى الـ  56النضمامها لألمم المتحدة

الجديدة لوزارة الدفاع

حملت على أكتافها هموم الدول العربية واإلسالمية والحفاظ على السلم واألمن

النائب األول لدى استقباله المنصور ومسؤولي «الدفاع»
استقبل النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء
وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ نــاصــر صـبــاح األح ـمــد ،في
قصر بيان ،صباح أمس ،وكيل وزارة الدفاع الشيخ
أحمد المنصور ،ووكيل الوزارة المساعد لهندسة
المنشآت العسكرية بالتكليف م .محمد الشطي،

إضافة إلى عدد من المهندسين بالوزارة.
وتم خالل اللقاء مناقشة المشاريع اإلنشائية
ال ـج ــدي ــدة ،وت ـطــويــر بـعــض ال ـمــرافــق ال ـخــاصــة لـ
"الدفاع" ،وأهم األمور والمواضيع ذات االهتمام
المشترك ضمن محور الزيارة.

حسم استجواب المبارك...
نائب الرئيس عيسى الكندري برفع جلسة «العفو الشامل» أمس
ً
ً
ً
األول ،كان سليما ومتوافقا مع الالئحة الداخلية ،مشيرا إلى أن
رفعها لم يكن فقط بسبب عدم حضور الحكومة ،بل ألن النصاب
النيابي نفسه لم يكتمل.
وأكد الغانم أن «أي جلسة خاصة ال يتم التنسيق بين الرئاسة
والنواب والحكومة بشأن عقدها سيكون مصيرها الفشل وعدم
ً
االن ـع ـقــاد» ،مـسـتـشـهــدا عـلــى ذل ــك بـمــا حـصــل فــي جـلـســات سابقة
بالمجلس الحالي ،ومنها جلستا  10ديسمبر  2017و 24يونيو
.2018
إلى ذلك ،أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن «تقديم قوانين
العفو الشامل من األدوات التي منحها الدستور ألعضاء مجلس
األم ـ ــة ،وع ـل ــى الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة االلـ ـت ــزام ال ـكــامــل بــالـنـصــوص
الــدس ـتــوريــة ،وع ــدم تعطيلها تـحــت أي أس ـبــاب واه ـيــة مـثــل عــدم
التنسيق المسبق».
وقــال التحالف ،في بيان ،أمــس ،إن طــرح مسألة العفو الشامل
ً
ليست مسألة مجامالت سياسية ،أو تأييدا لطرف دون آخــر ،بل
إن األوضــاع السياسية تتطلب التسامح والعفو ،وطي صفحات
من التاريخ كانت لها ظروفها الخاصة ،وتجاوز تداعياتها نحو
التكاتف والتعاون للوصول إلى نقاط التقاء تزيل أسباب االحتقان
بين السلطتين ،وتبدأ معه مرحلة جديدة تهدف إلى حماية الكويت
من الصراعات اإلقليمية والدولية ،وتقوي وحدة النسيج الوطني،
ُ
وت ِّ
حصن الجبهة الداخلية.
وذك ــر أن مسؤولية الحكومة فــي اح ـتــرام الــدسـتــور تستوجب
ً
أيضا على النواب استخدام أدواتهم ،بما ال يتعارض مع القواعد
الدستورية والقانونية ،السيما فيما يتعلق باقتراحات قوانين
العفو الشامل ،الذي يستوجب على الجميع وضع مصلحة الكافة
ً
هدفا لتحقيقه ،ال اقتصاره على مجاميع محددة بما يحول فكرة
العفو الـشــامــل إلــى عفو خــاص يضعه مــوضــع تهديد بإسقاطه
ً
دستوريا عبر المحكمة الدستورية.
من جهته ،أعلن النائب بدر المال ،أنه سيقدم ،خالل األيام المقبلة،
ً
استجوابا إلى وزير المالية نايف الحجرف ،ليناقش في أول جلسة
بعد عيد الفطر المبارك ،في حين لـ ّـوح باستجواب نائب رئيس
الــوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بداية دور االنعقاد
المقبل ،إذا انتهى تقرير لجنة الخارجية البرلمانية إلــى وجود
أخطاء في منح القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية.

ت ـحــل ال ـي ــوم ال ــذك ــرى الـ ـ ـ  56النـضـمــام
الكويت الى منظمة االمم المتحدة بينما ال
تزال تعمل دون كلل او ملل للمساهمة في
تحقيق االنجازات مع مواصلة المساهمة
بفاعلية من خالل عضويتها للسنة الثانية
ف ــي مـجـلــس األم ـ ــن حــام ـلــة ع ـلــى اكـتــافـهــا
هموم ومشاغل الدول العربية واالسالمية
واالنسانية والحفاظ على السلم واالمــن
الدوليين.
واسـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ع ـضــوي ـت ـهــا غ ـيــر ال ــدائ ـم ــة ف ــي مجلس
االمـ ــن وج ــوده ــا ف ــي اه ــم اج ـه ــزة االم ــم
المتحدة لتعزيز وتكريس مبادئ ميثاق
االم ــم الـمـتـحــدة السـيـمــا تـلــك المتعلقة
بتحقيق السلم واالمن الدوليين وارساء
الدبلوماسية الوقائية تجنبا للدخول
في دوامة الحروب والنزاعات المسلحة.
وشـهــدت عضوية الكويت فــي مجلس

ً
وقال المال ،في تصريح أمس ،إن هناك تشاورا مع أحد النواب
ً
لمشاركته فــي تقديم استجواب الحجرف ،موضحا أن محاوره
سـتـكــون عــن ح ـســاب الـعـهــد ،وال ــدي ــن ال ـع ــام ،واالح ـت ـيــاطــي ال ـعــام،
وال ـص ـنــدوق ال ـس ـيــادي ،والـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات ،ومسألة
االستبدال.

«التربية» تستغني عن البنك...
التربوي ،وعــدم حصول أي تطور في التعليم خــال سنوات
سريانها.
ً
وذكـ ـ ـ ــرت أن ع ـم ــل «الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ك ـ ــان م ـق ـت ـص ــرا ع ـل ــى ت ـقــديــم
االسـتـشــارات فيما يخص تطوير التعليم ،مبينة أن الــوزارة
لديها توجه لالستعانة بخبرات جهات عالمية أخرى ،عوضا
عن البنك؛ لإلشراف على تطوير المناهج الدراسية.
ً
ً
ّ
ولفتت إلى أن الــوزارة شكلت فعليا لجانا لتأليف مناهج
جــديــدة ،مــن تربويين ذوي ك ـفــاء ة ،وخ ـبــرات وطنية فــي هذا
المجال ،مؤكدة أن «التربية» مقبلة على مشاريع تطويرية كبيرة
فيما يخص التعليم والمناهج.
ً
ً
ً
وأفادت بأن الوزارة انتهجت أخيرا نهجا تطويريا بإشراك
ً
أهل الميدان في عمليات التطوير ،إذ تستمع راهنا إلى آراء
معلمين ورؤس ــاء أقسام وموجهين وقياديين لبلورة أفكار
عامة لتطوير التعليم وفق رؤية وطنية تراعي الجوانب القيمية
والمجتمعية الكويتية.
يذكر أن «التربية» عقدت اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة
إجمالية بلغت نحو  39مليون دوالر لتطوير التعليم والمناهج
الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة ،واعتمدت في ذلك
ً
ً
على مناهج «الكفايات» التي القت اعتراضا شديدا من معظم
التربويين.

«اعتداء الفجيرة» يزيد االحتقان على...
على إجــراء التحقيق ،وكتب في تغريدة بـ «تويتر» أن «التحقيق
يتم بحرفية ،وستتضح الحقائق ،ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا».
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية
خالد الفالح أعلن «تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي».

األم ـ ـ ــن خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ان ـ ـجـ ــازات
دبلوماسية عديدة تمثلت في المساهمة
ف ــي اع ـت ـم ــاد مـجـلــس االم ـ ــن ف ــي ديـسـمـبــر
الـمــاضــي لـلـقــرار ( )2449ال ــذي تقدمت به
الكويت والسويد بصفتهما حاملي القلم
لـلـمـلــف اإلن ـس ــان ــي الـ ـس ــوري والـ ـ ــذي يعد
خ ـطــوة مـهـمــة ل ـض ـمــان اس ـت ـم ــرار وص ــول
المساعدات االنسانية الى سورية من خالل
تجديد والية عمل آلية وصول المساعدات
اإلنسانية عبر الحدود والذي يعتمد عليها
ماليين من السوريين وذلك لمدة عام آخر.
جاء هذا القرار مكمال للجهود الكويتية
اإلنسانية في سورية بعد القرار  2401الذي
تم اعتماده في فبراير  2018خالل رئاسة
الكويت لمجلس األمن والذي دعا إلى وقف
إطالق النار دون تأخير والسماح بدخول
المساعدات اإلنسانية وإجالء المصابين.
وي ـعــد إصـ ــدار ال ـقــراريــن  2401و2449

نـجــاحــا للدبلوماسية الكويتية ودافـعــا
لالستمرار في قيادة الكويت الدبلوماسية
اإلنسانية والتركيز على تحسين الوضع
اإلنساني في سورية.

القضية الفلسطينية
وخـ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي كــانــت القضية
الفلسطينية على سلم أولــويــات الكويت
في األمم المتحدة بعدما تقدم وفد الكويت
امام مجلس االمن في يونيو  2018بمشروع
قـ ــرار لـتــأمـيــن ال ـح ـمــايــة ال ــدول ـي ــة للشعب
الفلسطيني خالل جلسة دعت لها الكويت
لبحث الـتـطــورات الخطيرة التي شهدها
قطاع غــزة آن ــذاك لكن المجلس لــم يتمكن
من اعتماده بسبب الفيتو االميركي بعدما
حصل على تأييد  10دول وامتناع  4دول.
وفـ ــي م ـلــف ال ـي ـمــن أدت ال ـك ــوي ــت دورا

وفي وقت الحق قالت وزارة الخارجية السعودية إن ما جرى «يشكل
ً
ً
ً
تهديدا خطيرا ألمن وسالمة حركة المالحة البحرية ،وينعكس سلبا
على السلم واألمن اإلقليميين والدوليين».
وبينما تتالت المواقف العربية المدينة للحادث والمتضامنة
مع اإلمــارات ،أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن
ً
«العمل اإلجرامي يمثل تصعيدا للتوتر في المنطقة ،ويهدد سالمة
المالحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية،
ً
ً
األمر الذي يحتم تحركا سريعا من المجتمع الدولي ،لوضع حد لمثل
هذه األعمال اإلجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة».
ّ
وعبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ،أمس ،عن قلقه
إزاء «احتمال انــدالع صــراع عن طريق الخطأ نتيجة تصعيد غير
ً
مقصود فعليا من أي من الجانبين» ،في وقت ألغى وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو زيارته لموسكو ليجري مشاورات مع نظرائه
األوروبيين في بروكسل.
ً
وأمــس األول ،أصــدرت السفارة األميركية في بغداد تحذيرا من
األوضــاع األمنية في العراق ،وذلــك بالتزامن مع الكشف عن زيارة
لقائد «فيلق الـقــدس» المسؤول عــن العمل الخارجي فــي «الحرس
الثوري» اللواء قاسم سليماني للعراق .وكشفت تقارير صحافية أن
سليماني ،الذي يقود وينسق عمل الميليشيات اإلقليمية الموالية
ً
ل ـط ـهــران ،الـتـقــى فــي ب ـيــروت قـبــل أي ــام م ـس ــؤوال فــي حــركــة الـجـهــاد
اإلسالمي الفلسطينية.
إلــى ذلــك ،حــذر الرئيس حسن روحــانــي ،الــذي دخــل في خــاف مع
الحرس الثوري حول تقييم المخاطر التي تعيشها البالد ،أي مسؤول
من أن تصريحاته وأفعاله تؤثر على السلم واألمن في ايران والمنطقة،
فــي وقــت أكــد قــائــد ال ـقــوات البحرية اإليــرانـيــة حسين خ ــان ــزادي ،أن
«المرشد األعلى للثورة اإلسالمية علي خامنئي قال الكلمة األساسية،
وهي أن الحرب لن تقع ،وإذا وقعت فإننا جاهزون لها ،وليس لنا أي
تفاوض مع أحد».
واعتبر خــانــزادي أن «وجــود األميركيين في المنطقة بلغ نهاية
ً
مطافه ،وعليهم مـغــادرة المنطقة» ،مـشــددا على «الجاهزية الكاملة
لحرب حقيقية».
(عواصم  -وكاالت) 26

النفط يرتفع وبورصات الخليج...
متواز مع بقية األسواق
أما تعامالت بورصة الكويت فسارت بشكل
ٍ
الخليجية ،وخسر مؤشر السوق العام  %1بسيولة إجمالية بلغت
 33.3مليون دينار تداولت نحو  126مليون سهم.
11

محوريا في مجلس األمن وتحديدا خالل
المفاوضات التي أدت إلى إصدار مجلس
األمن بيانا رئاسيا حول الوضع اإلنساني
ف ــي ال ـي ـمــن وذلـ ــك ف ــي ش ـهــر مـ ــارس 2018
والقرار  2451في ديسمبر  2018حول اتفاق
استوكهولم الخاص باليمن.
ومن المقرر أن تترأس الكويت مجلس
األم ــن م ــرة أخ ــرى فــي شـهــر يــونـيــو 2019
ويتوقع ان تكون هذه الرئاسة ناجحة كما
كانت األولى في فبراير .2018

تركيا تطلق أكبر مناورات...
ّ
لقيادة القوات البحرية التركية ،التي أكدت أن هذه «المناورات
تشهد مشاركة سفن وطائرات ومروحيات تندر رؤيتها حتى
في القوات البحرية المتطورة».
ومن المقرر تنفيذ عمليات قصف من البحر إلى البر ،إضافة
إلى ضرب أهداف على سطح الماء ،في إطار المناورات ،وسيتم
تنفيذ عمليات قصف من طائرات مسيرة ،وراجمات صواريخ
محملة عـلــى الـسـفــن ال ـحــرب ـيــة ،وط ــائ ــرات مـسـيــرة هجومية
ومسلحة ،وقــذائــف مــوجـهــة ،وقـصــف مــن مدفعية البحرية،
وقصف جوي من الطائرات.
وت ـت ـض ـمــن الـ ـمـ ـن ــاورات ،ال ـت ــي تـنـتـهــي  25ال ـ ـجـ ــاري ،كــذلــك
تــدريـبــات عـلــى ال ـحــرب ف ــوق ال ـمــاء ،وال ــدف ــاع تـحـتــه ،والـحــرب
اإللكترونية ،وعمليات المراقبة في البحار ،وعمليات إنقاذ
عناصر الغواصات.
ً
وتعليقا على المناورات ،قال وزير الدفاع التركي خلوصي
أكار إن «الغاية منها ،إظهار مدى عزم وإصرار وقدرة القوات
البحرية على حماية البالد وأمــن شعبها ،والمحافظة على
السيادة واالستقالل والحقوق والمصالح البحرية».
وأضاف خلوصي« :نتخذ كل التدابير الالزمة من أجل حماية
حقوق بالدنا في شرق المتوسط وقبرص ،إضافة إلى مكافحة
اإلرهاب داخل البالد وخارجها».
(اسطنبول ـ ـ رويترز ،د ب ا)
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محليات

الخراز :الوسطاء سبب رئيس في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
• «يقطعون البضائع ويبيعونها بأضعاف أسعارها الحقيقية» • تعديالت «التعاون» إلى مجلس الوزراء لدراستها
جورج عاطف

أكد وزير الشؤون االجتماعية
سـ ـع ــد ال ـ ـ ـخـ ـ ــراز أن ال ــوسـ ـط ــاء
سبب رئيس في ارتفاع أسعار
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات والـ ـف ــاكـ ـه ــة ،مــن
خالل قيامهم بتقطيع البضائع
وب ـي ـع ـهــا ب ــأض ـع ــاف أس ـعــارهــا
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،ك ــاشـ ـف ــا عـ ــن عـقــد
اج ـت ـم ــاع ث ــاث ــي ب ـي ــن ال ـ ـ ــوزارة
واالت ـحــاد الكويتي للمزارعين
وال ـت ـج ــارة ،لـلـنـظــر ف ــي مشكلة

معايير الختيار «التعاونيات» المتميزة
أكــد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون
االجتماعية عبدالعزيز شعيب ،أن "الوزارة عكفت على مدى الشهور
الماضية على وضع معايير محددة الختيار الجمعيات التعاونية
المتميزة بشفافية" ،مشيرا إلى أن "عملية االختيار تمت بشكل متجرد
وتم التكريم أمس األول ألول مرة".
وقال إن "العمل التعاوني ميداني خدمي وتسعى وزارة الشؤون
للعمل من أجل تذليل أي عقبات تواجه هذا العمل وتطويره واالرتقاء
به بما ينعكس ايجابا على المواطنين والمقيمين في الكويت"،
الفتا إلى أن التكريم تم وفق  12معيارا من بينها تكويت الوظائف
والمشروعات الصغيرة وذوو االعاقة وتحقيق االرباح وغيرها من
المعايير االخرى.

فــروقــات األس ـعــار بـيــن الشبرة
والجمعيات التعاونية.
وأوضح الخراز ،في تصريح
أمس األول ،على هامش تكريمه
الجمعيات التعاونية المتميزة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،أن "ن ـس ــب الــربــح
لعائد مبيعات الجمعيات ثابت
وهو  10في المئة ،واالجتماع،
ال ـم ـشــار إل ـيــه ،س ـيــدرس الخلل
الذي ترتب عليه حدوث فروقات
ب ـ ـ ــاألسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ــي
الخضار والفاكهة".
ون ـ ــاش ـ ــد الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ك ــاف ــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوب مـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـه ــذا
الصدد ،لتقديم أفضل الخدمات
للمواطنين والمقيمين ،مؤكدا
اتباع مبدأ الثواب والعقاب مع
الـتـعــاونـيــات ،مــن خ ــال تكريم
المتميزة ومعاقبة المخالفة.
وثمن الحركة التعاونية في
البالد التي تعد من أبرز التجارب
الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــدة خ ـل ـي ـج ـي ــا وعـ ــرب ـ ـيـ ــا،
"وال نـ ـب ــا ل ــغ إن ق ـل ـن ــا م ـت ـم ـيــزة
عالميا" ،نظرا لــإنـجــازات التي
حققتها على صعيد الخدمات
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
للمساهمين وغيرهم.

ال قطع للتيار الكهربائي عن سكن
العزاب في رمضان

ً
بتوجيهات من وزير البلدية رأفة بهم
•

سيد القصاص

كشفت مـصــادر مطلعة فــي وزارة الكهرباء
الكهربائي عن سكن
والماء أنه ال قطع للتيار
ً
ال ـعــزاب خــال شهر رم ـضــان ،رأف ــة بالمقيمين
في تلك البيوت.
وقالت المصادر ،لـ "الجريدة" ،إن إيقاف حملة
القطع جاء بناء على تعليمات وزير البلدية فهد
الشعلة ،الفتة إلى أن تلك الحمالت ستستأنف
عملها بعض انتهاء الشهر الفضيل.
مــن جــانــب آخ ــر ،قــال نــائــب فــريــق الضبطية
ال ـق ـض ــائ ـ ّي ــة فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة أحـ ـم ــد الـ ـشـ ـم ــري إن
الـفــريــق نــفــذ أمــس األول حملة على أمــاكــن في
 3م ـح ــاف ـظ ــات ،ه ــي "األحـ ـ ـم ـ ــدي ،وال ـف ــروان ـي ــة،
وال ـع ــاص ـم ــة" ،ون ـت ــج عـنـهــا  5م ـحــاضــر ضبط
مـخــالـفــات وإث ـب ــات ح ــال ــة ،إل ــى جــانــب توجيه
 200إنــذار شفهي بضرورة تجنب المخالفات
الخاصة بالقانون  48لسنة  2005وال ـقــرارات
الوزارية المختلفة.
وأض ــاف الـشـمــري ،فــي تـصــريــح ،أن حمالت

الضبطية مستمرة على م ــدار الـيــوم ،ويتلقى
الفريق البالغات المختلفة سواء من مسؤولي
"الكهرباء" أو مــن العالقات العامة لـلــوزارة أو
"الكول سنتر" أو عن طريق الموطنين.
وأوض ـ ــح أن ال ـفــريــق ي ـت ـحــرك ف ــي م ـثــل هــذه
الحاالت للتأكد من صحتها وتحرير المخالفات
إن وجـ ـ ــدت ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ـح ـم ـلــة األخ ـي ــرة
ت ـض ـم ـنــت ت ـح ــري ــر م ـح ـض ــري ــن ب ـح ــق ه ـي ـئــات
حكومية لهدر الكهرباء من دون مبرر.
ولفت إلى أن تلك الهيئات ستكون مضطرة
لتوقيع تعهد بعدم تكرار تلك المخالفات إلى
جانب دفــع كل المستحقات الموجودة عليها
لمصلحة وزارة الكهرباء.
وذك ــر أن ع ــدد الـمـحــاضــر مـنــذ بــدايــة 2018
تجاوز ال ـ  180محضر ضبط مخالفة وإثبات
حالة ،وتنوعت تلك المخالفات ما بين استغالل
المياه من دون عــداد والعبث بشبكة الكهرباء
والماء ونقل معدات دون علم الوزارة ،إلى جانب
هدر المياه.

«التخطيط» :األعمال الممتازة قبل العيد
تبلغ  238ألف دينار وتصرف لـ  300موظف
•

محمد الجاسم

ان ـت ـه ــت األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس
األعـلــى للتخطيط والتنمية مــن إعــداد
كـشــوف المستحقين لـمـكــافــأة األعـمــال
ال ـم ـم ـت ــازة ،وال ــذي ــن يـبـلــغ ع ــدده ــم 300
موظف وموظفة.
وأع ـل ـنــت األم ـي ـنــة ال ـعــامــة الـمـســاعــدة
لـلـشــؤون االداري ــة والمالية فــي األمــانــة
إيـ ـم ــان ال ـم ـط ـيــري أن صـ ــرف ال ـم ـكــافــأة

سيكون خــال فـتــرة وج ـيــزة ،وتحديدا
قبل عيد الفطر.
وأوضـ ـح ــت ان ــه ت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن كل
إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـصـ ــرف ،ح ـي ــث ت ــم اع ـت ـمــاد
األسـ ـم ــاء وال ـم ـبــالــغ م ــن وزي ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـل ـش ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــري ــم الـعـقـيــل
واألمين العام للمجلس االعلى للتخطيط
والتنمية خالد مـهــدي ،وتـقــدر المبالغ
بـ ـ ـ ـ  238ألـ ـ ـ ــف ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،إلي ـ ــداعـ ـ ـه ـ ــا فــي
الحسابات.

وقال الخراز إن توزيع أرباح
سنوية على المساهمين بنسبة
 10فــي المئة خـطــوة منشودة،
ل ـك ــن قـ ـي ــام ال ـج ـم ـع ـيــة ب ــدوره ــا
االجتماعي المنوط ،وتقديمها
ال ـس ـل ــع بـ ـج ــودة ع ــال ـي ــة وس ـعــر
مخفض هــو ال ـهــدف األســاســي
الذي قام عليه العمل التعاوني.
وبـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ـت ــي
وض ـ ـعـ ــت أخـ ـ ـي ـ ــرا عـ ـل ــى ق ــان ــون
الجمعيات التعاونية ،أشار الى
أنه تم رفعها إلى مجلس الوزراء
لدراستها ،وال تــزال في مرحلة
النقاش باللجان المختصة في
المجلس.

ً
متوسطا رؤساء الجمعيات التعاونية المتميزة
الخراز

 12جمعية متميزة
وبين أنه تم تكريم  12جمعية
تعاونية متميزة و فــق معايير
محددة وضعتها الوزارة ،ممثلة
فــي قـطــاع الـتـعــاون ،مثل ســداد
مــديــون ـيــات ـهــا لـ ــدى ال ـم ــوردي ــن
والـشــركــات والـبـنــوك ،وتحقيق
أربــاح سنوية ،وتفعيل النظام
اآلل ــي ،فضال عــن توظيف ذوي
اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة واس ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــاء ال ـن ـس ــب

ال ـم ـح ــددة ل ـت ـكــويــت الــوظــائــف
اإلشرافية داخلها.

تنافس محمود
وأع ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ف ــي زي ــادة
أعـ ــداد الـمـكــرمـيــن خ ــال الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ظــل
الـ ـتـ ـن ــاف ــس الـ ـمـ ـحـ ـم ــود ال ـق ــائ ــم

حاليا بين الجمعيات ،وا لــذي
ي ـص ــب ب ــال ـط ـب ــع فـ ــي مـصـلـحــة
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ،لـ ـتـ ـك ــون ضـمــن
صفوف التعاونيات المتميزة
ف ــي ت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل ال ـخ ــدم ــات،
س ـ ـ ـ ـ ــواء ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ج ـ ـ ــودة
وأسعار السلع ،أو على مستوى
الخدمات االجتماعية.
وفيما يخص المقترح المقدم

ل ـلــوزارة مــن اتـحــاد الجمعيات
بـ ـ ـس ـ ــداد دي ـ ـ ـ ـ ــون الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ال ـ ـغـ ــارم ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــوال زكـ ـ ــاة
ال ـت ـع ــاون ـي ــات ،ب ـيــن الـ ـخ ــراز أن
القرار الصادر حــدد بــأن توجه
أموال زكاة التعاونيات إلى بيت
الــزكــاة ،غير أن الـ ــوزارة ترحب
بالمقترح ،و لـيــس لديها مانع
من تطبيقه ،شريطة أن يتم عبر

بـيــت الــزكــاة وهيئته الشرعية
التي تدرس المستحق من عدمه،
الفتا إلى أن الــوزارة ،بالتعاون
مع الجمعيات التعاونية ،أطلقت
ذات الحملة.

«الصحة» :تخفيض أسعار  291دواء بنسبة %50
•

عادل سامي

أعـلــن وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الصباح
االن ـت ـهــاء مــن تخفيض أس ـعــار  291دواء
بنسب متفاوتة تعدت بعضها الـ .%50
وقال وزير الصحة إن هذه هي المرحلة
ال ـخ ــام ـس ــة بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق األسـ ـع ــار
المعتمدة فــي محاضر اجـتـمــاعــات لجنة
التسعيرة الخليجية باإلضافة إلى األدوية
أخرى ،مؤكدا ان التطبيق في الصيدليات
االهـلـيــة سـيـكــون بـعــد  30يــومــا مــن نشره
بالجريدة الرسمية.
بدوره ،اكد وكيل وزارة الصحة المساعد
ل ـش ــؤون الــرقــابــة ال ــدوائ ـي ــة وال ـغــذائ ـيــة د.
عبدالله البدر أن تخفيض أسعار األدوية
مستمر وسيتم بشكل دوري وخاص على
أدويــة األمــراض المزمنة لما له من تأثير
مباشر على المرضى والتزامهم باستكمال
مدة العالج.
وذكر البدر أن توحيد األسعار الخليجية
تم دون المساس بجودة الدواء أو فعاليته،
وأن ت ــواف ــر ال ـ ـ ــدواء ذي الـ ـج ــودة الـعــالـيــة
لمختلف المرضى وبسعر تنافسي هو ما
ً
نهدف إليه دائما.
من جانبها ،ذكرت رئيسة قسم تسعير
األدوية الصيدالنية هبة الشايجي أن القسم
قــام بــإعــادة دراس ــة أسـعــار مــا يـقــارب 570

مستحضرا صيدالنيا ومقارنة أسعارها
ب ــدول المنطقة ،وتــم تخفيض عــدد منها
بنسب مـتـفــاوتــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى أسـعــارهــا في
تلك الدول أو انتهاء فترة براءة اختراعها
وتسجيل أدوية جنيسة لها.

ً
إنجاز  1554طلبا

ف ــي م ـج ــال اخـ ــر ،كـشـفــت وك ـي ـلــة وزارة
الصحة المساعدة لشؤون القطاع األهلي
ً
د .فاطمة الـنـجــار ،عــن إنـجــاز  1554طلبا
إلصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة
وتغيير المسمى الوظيفي ،بنسبة إنجاز
ت ـج ــاوزت  76فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي عــدد
الطلبات التي تسلمتها إدارة التراخيص

الصحية عبر النظام اإللكتروني منذ بدء
تفعيله في أكتوبر الماضي.
وقالت النجار ،في تصريح ،إن ادارة
ال ـت ــراخ ـي ــص ال ـص ـح ـيــة ت ـس ـل ـمــت 2026
طلبا إلصدار وتجديد تراخيص مزاولة
المهنة وتغيير المسمى الوظيفي منذ
بدء تفعيل النظام اإللكتروني ،موضحة
ان اإلدارة تلقت  1303طـلـبــات إلص ــدار
تراخيص جديدة لمزاولة المهنة ،أنجزت
مـنـهــا  970ط ـل ـبــا ،وت ــم رف ــض  84طلبا
ل ـعــدم اسـتـيـفــاء ال ـش ــروط والـمـسـتـنــدات
المطلوبة ،وذلك بنسبة انجاز تجاوزت
 80في المئة.
وبـيـنــت أن اإلدارة تـلـقــت  617طلبا
لتجديد تراخيص مــزاولــة المهنة ،وتم

إنجاز  230منها ،في حين تم رفض 190
طلبا لعدم استيفاء الشروط المطلوبة،
الف ـتــة ال ــى أن االدارة تـلـقــت اي ـضــا 106
طلبات لتغيير المسمى الوظيفي ،وتم
إنجاز  80منها بنسبة إنجاز تجاوزت
 75في المئة.
وأكدت أن بقية الطلبات البالغ نسبتها
نحو  24في المئة قيد االنجاز مع االخذ
بــاالع ـت ـبــار ان ال ـط ـل ـبــات ال ـت ــي ت ــم الـبــت
فيها بالرفض تمت مراسلة اصحابها
الس ـت ـي ـف ــاء ال ـ ـشـ ــروط ال ـم ـط ـل ــوب ــة حـتــى
يتسنى لــإدارة إصــدارهــا ،الفتة إلــى أن
االن ـت ـقــال ب ـ ــإدارة ال ـتــراخ ـيــص الصحية
للنظام اإللكتروني شكل نقلة نوعية في
طبيعة عملها.

إعادة تشكيل لجنة المؤتمرات الطبية
أصدر د .باسل الصباح قرارا وزاريا رقم  141بإعادة تشكيل
اللجنة الدائمة للمؤتمرات الطبية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية
الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة والوكيل المساعد
لـلـشــؤون المالية ومــديــر اإلدارة الفنية ومــديــر إدارة العالقات
الصحية الدولية ومدير إدارة العالقات العامة واالعــام ومدير
إدارة الضيافة والـمــؤتـمــرات بـ ــوزارة المالية ومــراقــب التعليم

والتطوير المهني المستمر بمعهد الكويت لالختصاصات الطبية.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن لكل مجلس اقسام
مؤتمر واحد سنويا وورشة عمل واحدة ،وأال يتم عقد أكثر
مــن مؤتمر فــي اسـبــوع واح ــد ،وفــي حالة وجــود دعــم مالي
مــن الـشــركــات أو الـمــؤسـســات للمؤتمر فــإنــه يتم توريدها
لخزانة الوزارة.

«القوى العاملة» ١٤ :أغسطس آخر موعد الستقبال
إقرار أصحاب األعمال والمفوضين بالتوقيع
•

جورج عاطف

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة
أصحاب العمل والمفوضين بالتوقيع
الى سرعة تقديم إقرار البيانات الخاصة
بــأصـحــاب األع ـمــال خــال الـ ـ  90يوما
المقبلة والـتــي تنتهي بحلول الرابع
عشر من أغسطس  ،2019وفي حالة عدم
تقديم اإلقرار المطلوب والمتضمن أرقام

الهواتف المحمولة الخاصة بالشركات
فسوف يتم إيقاف استقبال أي معامالت
خاصة بملفات هذه الشركات.
وص ــرح ــت م ــدي ــرة إدارة الـعــاقــات
العامة واإلع ــام بالهيئة والمتحدثة
سـيــل الـمــزيــد بأن
الرسمية باسمها أ ً
الـهـيـئــة أعـلـنــت ســابــقــا ب ــدء استقبال
أصحاب العمل أو المفوض بالتوقيع
إلضافة رقم الهاتف المحمول لجميع

ال ـش ــرك ــات الـمـسـجـلــة بــالـهـيـئــة (اس ــم
مفوض واحد لكل ملف) ،وذلك لتسهيل
عملية التواصل مع الشركات وأصحاب
األعمال.
ودعت الى اتباع عدد من الخطوات
تبدأ بدخول موقع الهيئة العامة للقوى
العاملة ثم تحميل النموذج المطلوب
(نموذج إضافة/تعديل رقم تلفون نقال
للمفوض بالتوقيع) وتعبئة النموذج

وتوقيعه مــن المفوض بالتوقيع (أو
المندوب مقدم المعاملة في حال تقديم
المعاملة من قبله) وتسليم النموذج في
قسم بيانات أصحاب األعمال – مراقبة
الحاسب اآللــي في إدارة العمل التابع
لها ملف الـشــركــة حيث يتم التدقيق
على المعاملة من قبل موظفى الهيئة
وتسجيل المعاملة في نظام الميكنة.

«اتحاد المالك» ينتظر شقق «جابر األحمد» الجديدة «اإلعالم» 750 :ألف دينار إيرادات اإلعالنات
ً
تزامنا مع جاهزية  640شقة نهاية الشهر المقبل
في أول  ٣أيام من رمضان
•

يوسف العبداهلل

تـسـتـعــد ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
للرعاية السكنية نهاية الشهر
المقبل لتسلم  640شقة للسكن
العمودي بمدينة جابر األحمد
السكنية ،من مقاول شركة "كي
سي سي" للهندسة والمقاوالت،
بـ ـع ــد ب ـ ـلـ ــوغ ن ـس ـب ــة إنـ ـج ــازه ــا
الفعلية  86.60في المئة مقابل
 88.65في المئة تعاقدية حتى
نهاية أبريل الماضي.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،مــن
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادره ـ ـ ــا ،أن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
ق ــد ت ـت ـجــه إلـ ــى ع ـق ــد الـجـمـعـيــة
العمومية التأسيسية التحاد
مالك شقق مدينة جابر األحمد
الـسـكـنـيــة ال ـج ــدي ــدة ،مــوضـحــة
أن الـشـقــق الـجــديــدة لــن تـنــدرج
ت ـح ــت م ـظ ـل ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـق ــائ ــم

الدعاس لـ ةديرجلا  :نتوقع زيادتها في «القرقيعان» و«العشر األواخر»
•

•
صورة أرشيفية لشقق مدينة جابر األحمد السكنية القائمة
لـشـقــق ال ـمــدي ـنــة ال ـقــائ ـمــة ،مما
س ـي ـت ــرت ــب ع ـل ـي ــه إنـ ـ ـش ـ ــاء آخ ــر
للشقق الجديدة.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل،
ذك ــرت الـمــؤسـســة فــي تقريرها
األخ ـ ـيـ ــر عـ ــن أبـ ــريـ ــل ال ـم ــاض ــي
لقطاع التنفيذ ،والذي حصلت
"الـ ـج ــري ــدة" ع ـل ــى ن ـس ـخــة م ـنــه،
أن "الـسـكـنـيــة" تـسـتـعــد إلنـشــاء

وإنجاز وصيانة  40شقة للسكن
العمودي بمدينة صباح األحمد
لتنفيذ  720ش ـقــة ،وا ل ـتــي بلغ
نـســب إ ن ـجــاز تنفيذها الفعلي
 6.19ف ــي ا لـمـئــة بتكلفة مالية
بلغت  74.89مليون دينار على
أن يتم االنتهاء من تنفيذ العقد
في يونيو .2021
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة أن

إنـ ـج ــاز تـنـفـيــذ  509ب ـي ــوت في
ش ــرق تـيـمــاء المخصصة لفئة
ً
"م ــن ب ــاع بـيـتــه" شـهــد ارت ـفــاعــا
ً
ملحوظا بنسبة فعلية وصلت
إل ـ ــى  27.70ف ــي ال ـم ـئ ــة مـقــابــل
 12.60في المئة تعاقدية ،على
أن يـتــم االن ـت ـهــاء مــن الـمـشــروع
ً
تعاقديا في ديسمبر .2020

محمد راشد

أكد مدير إدارة اإلعــان التجاري والتسويق في
وزارة اإلعـ ــام أح ـمــد ال ــدع ــاس ،أن الـ ـ ــوزارة حققت
إيـ ـ ــرادات مــالـيــة نـظـيــر اإلع ــان ــات ال ـت ـجــاريــة خــال
األيــام الثالثة األولــى من شهر رمضان بلغت 750
ألف دينار ،موضحا أن "هذا اإليــراد المالي الكبير
يؤكد نجاح الوزارة في استقطاب وجذب الشركات
المعلنة".
وقال الدعاس في تصريح لـ"الجريدة" ،إن "اإلعالن
التجاري والتسويق" تعد من أهم إدارات الــوزارات
التي تعتمد عليها في زيادة اإليرادات ،كما أن "اإلدارة
تسعى إلى جلب اإلعالنات ،ليس من داخل الكويت
فقط ،بل من الــدول الخليجية أيضا ،ولدينا حاليا
إعالنات من السعودية واإلمارات وقطر".
وأض ــاف" :تسلمت مسؤولية اإلدارة منذ شهر

رم ـضــان ال ـمــاضــي ،وحــرصــت وقـتـهــا عـلــى تطوير
العمل ،وإتاحة الفرصة للشباب الكويتيين ،إلظهار
قدراتهم في العمل واإلنتاجية ،وبالفعل كان االهتمام
بالعنصر الوطني محل اهتمامنا ،وقمنا بتكويت
اإلدارة بنسبة تتجاوز  90في المئة".
وتــوقــع الــدعــاس "زيـ ــادة إيـ ــرادات الـ ــوزارة خــال
الشهر الكريم ،خصوصا في أيام القرقيعان والعشر
األواخ ــر ،السيما أنها مــن المواسم الحيوية التي
تشهد كثافة فــي اإلعــانــات ،س ــواء بالتلفزيون أو
اإلذاعة".
ولفت إلى أن "اإلدارة تعمل على مدار العام أيضا
على رصد اإلعالنات المخالفة في البرامج وغيرها،
خصوصا ظهور مــاركــات فــي بعض الـبــرامــج دون
مــواف ـقــة اإلدارة ،ودون دف ــع قـيـمــة اإلع ـ ــان ،س ــواء
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،ما يحد من تسريب
اإلعالنات والهدر في المال العام".

أحمد الدعاس
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 5آالف دينار غرامة مخالفة الئحة خيام المناسبات
البلدية حددت شروط وضوابط إصدار تراخيصها

الرسوم
من ألف إلى ثالثة
آالف دينار
والتأمين 500

أصدرت بلدية الكويت ،مشروع قرار
وزاري بـشــأن الئـحــة خـيــام المناسبات
ال ـمــؤق ـتــة ومـلـحـقــاتـهــا ،يـشـمــل  8م ــواد
أس ــاس ـي ــة تـضـمـنــت ش ـ ــروط وض ــواب ــط
إصدار ترخيص الخيام.
وأوضحت المادة الثانية من القرار،
الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه،
أنــه يحظر إقامة خيام أو ملحقاتها او
ممارسة اي انشطة متعلقة بالمناسبات
الخاضعة الحكام هذه الالئحة على امالك
الــدولــة او غيرها دون ترخيص مسبق
من البلدية.
في حين شــددت الـمــادة الثالثة على
الـتـقـيــد ب ــإق ــامــة ال ـخ ـي ــام ف ــي الـمــواعـيــد
المحددة من قبل الجهات المختصة ،وأال
تزيد مدة الترخيص وتمديده عن شهر
واحد من تاريخ اصداره.
وبشأن التأمين ،بينت المادة الرابعة

أن ــه يـتــم ايـ ــداع مـبـلــغ مــالــي وقـ ــدره 500
دينار كتأمين ال يتم اإلفراج عنه اال بعد
التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة
الـمــوقــع وإعــادتــه الــى الـحــالــة الـتــي كان
عليها قبل الترخيص.
ولفتت إلى استيفاء رسم عن إصدار
ال ـتــرخ ـيــص وف ـق ــا ل ـ ـ  3ش ــرائ ــح األولـ ــى:
المساحة ال تتجاوز  500م 2يحصل رسم
قدره  1000دينار ،والثانية :المساحة من
 500حتى 1500م 2يحصل رســم قــدره
 2000دي ـنــار ،بينما الـثــالـثــة :المساحة
الـتــي تــزيــد على 1500م 2يحصل رسم
قدره  3000دينار.

المخالفات والعقوبات
وأكدت المادة الخامسة من القرار أنه
في حالة مخالفة أحكام هذه الالئحة من

الشركات أو المؤسسات المرخص لها
ال يـجــوز منحها أي تراخيص جديدة
بإقامة أي خيام مناسبات لمدة ثالثة
أشـهــر مــن ارت ـكــاب المخالفة السابقة،
وفي حالة تكرار المخالفة فال يتم منحها
تراخيص جديدة لمدة ستة أشهر.
وعـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات ،أوضـ ـح ــت ال ـم ــادة
السابعة أنــه يعاقب بغرامة ال تقل عن
 2500دينار وال تزيد على  5000دينار
ك ــل م ــن ي ـق ـيــم خ ـي ـمــة م ـنــاس ـبــات ب ــدون
ترخيص او يستغلها في غير الغرض
المرخص من أجله او بشكل يتنافى مع
النظام العام واآلداب .وأضافت أنه يعاقب
بغرامة ال تقل عــن  500ديـنــار وال تزيد
على  2500دينار من يخالف االشتراطات
االخرى الواردة في هذه الالئحة ،ويجوز
للمحكمة فضال عن الحكم بالغرامة أن
تقضي بالغلق او اإلزالة.

(أرشيف)

إحدى خيام المناسبات

«البلدي» يحيل استمالك الجليب إلى الجهاز التنفيذي

بلدية حولي 64 :مخالفة
ً
و 293إنذارا في أبريل

المنفوحي :المنطقة عبارة عن أرباع وأخماس وأسداس ويصعب تطويرها
●

علي حسن

حـ ـف ــظ ال ـم ـج ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ط ـلــب
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
بـشــأن تــرخـيــص سـكــن عـمــال مؤقت
بمنطقة جـنــوب ال ـم ـطــاع ،مــن أجــل
مشروع إنجاز أعمال الطرق والبنية
التحتية لـ « »٤٩٩٩قسيمة ،ومحطات
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـف ــرع ـي ــة لـلـضــاحـيـتـيــن
« ،»N1,N4ك ـمــا ح ـفــظ ط ـلــب تثبيت
محطة تحويل رئيسية بجوار محطة
ال ـت ـحــويــل الــرئـيـسـيــة ال ـقــائ ـمــة على
طريق السالمي بمنطقة الشقايا.
ووافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس ،فـ ــي جـلـسـتــه
االعتيادية ،أمــس ،على طلب شركة
السينما الكويتية الوطنية بإنشاء
م ـ ـشـ ــروع م ـج ـم ــع ت ــرف ـي ـه ــي ث ـقــافــي
تجاري في منطقة جنوب الصباحية
«كول مول» ،بينما أحال إلى الجهاز
الـتـنـفـيــذي اق ـت ــراح اس ـت ـخــدام نـظــام
اإلشارة المرورية الذكية ،التي تربط
اإلشارات جميعها بنظام واحد.
وواف ــق أيضا على زي ــادة النسبة

الـتـجــاريــة فــي (سـلـيــل ال ـج ـهــراء) من
 10في المئة الى  13في المئة ،وعلى
االقتراح بشأن تطوير أودية للتعامل
مــع الـسـيــول وتصريفها فــي اآلب ــار،
لتعزيز مخزون المياه الجوفية في
الكويت.
وقال المدير العام للبلدية م .أحمد
المنفوحي ،إن «البلدية وحدت النسب
لتصبح  ٥٠في المئة ،باإلضافة إلى
توحيد األنشطة التجارية» ،مؤكدا
أن النسبة التي تــم منحها لمجمع
جنوب الصباحية  ٥٠في المئة.
وفـيـمــا يـتـعـلــق ب ــاق ـت ــراح الـعـضــو
ح ـ ـمـ ــود الـ ـعـ ـن ــزي ب ـ ـشـ ــأن اس ـت ـم ــاك
ق ـس ــائ ــم ال ـس ـك ــن ال ـ ـخـ ــاص بـمـنـطـقــة
ج ـل ـيــب ال ـش ـي ــوخ ل ـل ـق ـطــع ،وت ـحــويــل
القطعة « »١٣إلــى البلدية ،وتطوير
ا ل ـق ـط ـعــة « ،»٢١،١،٢،٣،٤ف ــإ ن ــه تـمــت
إحالة االقتراح إلى الجهاز التنفيذي
لتحديث الرد.
 800مليون ميزانية
وع ـ ـلـ ــق الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـب ـلــديــة
قــائــا ،إن «إدارة المخطط الهيكلي

جانب من جلسة البلدي أمس
ف ــي ال ـب ـلــديــة ق ــدم ــت دراسـ ـ ــة ســابـقــة
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
عـ ـن ــدم ــا تـ ــولـ ــى ح ـق ـي ـب ـت ـهــا الـ ــوزيـ ــر
الـســابــق يــاســر أب ــل ،حـيــث تــم وضــع
م ـيــزان ـيــة تـبـلــغ  800م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
سعرا الستمالك المنطقة وتحويلها
بالكامل للسكنية».
ولـفــت إل ــى أن تـلــك القيمة كانت
مقدرة في ذلك الوقت ،مشيرا إلى أن
المنطقة عبارة عن اربــاع واخماس

واسـ ـ ـ ــداس ،وب ــال ـت ــال ــي م ــن الـصـعــب
تطويرها .كما وافــق المجلس على
اقتراح العضو حمود العنزي بشأن
تطوير األودية للتعامل مع السيول
وت ـص ــري ـف ـه ــا ف ـ ــي اآلب ـ ـ ـ ـ ــار ،ل ـت ـعــزيــز
مخزون المياه الجوفية في الكويت،
وأحــال طلب اصــدار رخــص المواقع
لـلـمــركـبــات ال ـت ـجــاريــة الـمــؤقـتــة الــى
اللجنة الفنية.
وقـ ــال الـمـنـفــوحــي إن «ال ـعــربــات

الـمـتـنـقـلــة غ ـيــر م ـل ـتــزمــة بــال ـمــواقــع،
وهـ ـ ـنـ ـ ــاك شـ ـ ـكـ ـ ــاوى وح ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث ت ـقــع
بسبب وجــود البقاالت على الطرق
ال ـســري ـعــة» ،مـشـيــرا إل ــى أن الـبـلــديــة
أصبحت بين القانون ودعم الشباب
وهي «ال ناقة لها وال جمل».
كما أحال المجلس االقتراح المقدم
ب ـت ـخ ـص ـيــص إلن ـ ـشـ ــاء م ـس ـتــوصــف
س ـلــوى لـكـبــار ال ـســن واألطـ ـف ــال إلــى
لجنة حولي.

ن ـ ـفـ ــذت إدارة ا لـ ـنـ ـظ ــا ف ــة ا ل ـع ــا م ــة
وإشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاالت ال ـ ـط ـ ــرق ب ـ ـفـ ــرع ب ـل ــدي ــة
محافظة حــولــي ع ــددا مــن الحمالت
خالل أبريل الماضي ،أسفرت عن رفع
127984م 3من النفايات واالنقاض.
َّ
وبين مدير اإلدارة بالوكالة نواف
ال ـم ـط ـيــري ،أن اإلدارة أن ـج ــزت 165
معاملة ،تنوعت ما بين إصــدار 104
رخ ــص ،وتـجــديــد  ،61وق ــد اشتملت
ع ـل ــى ت ــراخـ ـي ــص طـ ـ ــاوالت وش ــواي ــة
وثــاجــة لمطعم ومـقـهــى وم ـعــارض
ألعاب وبنشر وكهرباء سيارات خارج
المحل ،إلى جانب استخراج  19أمر
صـلــح ل ـس ـيــارات مهملة ومـعــروضــة
للبيع ،و 10شهادات لمن يهمه األمر
بوجود سيارة داخل الحجز.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه ت ــم ت ـح ــري ــر 293
إن ـ ــذارا ،و 147تـعـهــدا ،و 6مخالفات
لـقــانــون النظافة وإش ـغــاالت الـطــرق،
وتحرير  16مخالفة إشـغــال طريق،
و 21م ـخ ــال ـف ــة ن ـظ ــاف ــة عـ ــامـ ــة ،و21
مخالفة ل ــإدارة الـقــانــونـيــة ،ووضــع
 1315ملصقا عـلــى س ـيــارات مهملة
ومعروضة للبيع ،ورفع  170سيارة
مهملة.

ركاب المطار  1278344خالل أبريل
بزيادة  ٪٦مقارنة بالعام الماضي
أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني أمس أن
حركة الــركــاب فــي مطار الكويت الــدولــي شهدت
زيادة بنسبة  6في المئة خالل أبريل الماضي.
وأوض ــح نــائــب الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون سالمة
ال ـط ـي ــران وال ـن ـقــل ال ـج ــوي وم ــرك ــز تـنـسـيــق نظم
السالمة فــي اإلدارة عماد الـجـلــوي ،لــ»كــونــا» ،أن
إج ـمــالــي ع ــدد ال ــرك ــاب فــي الـشـهــر ال ـمــاضــي بلغ
 ،1278344مقابل  1200405ركاب في أبريل .2018
وأضاف الجلوي أن عدد الركاب القادمين بلغ
 368433في أبريل الماضي ،مقابل  598478راكبا
للشهر نفسه من العام الماضي ،بينما بلغت حركة
الركاب المغادرين  639911راكبا ،مقابل 601927
راكبا لنفس الفترة من العام الماضي.

حركة الطائرات
ولـفــت إلــى أن إجمالي حــركــة الـطــائــرات ،التي
ت ــم تـشـغـيـلـهــا م ــن والـ ــى م ـطــار ال ـكــويــت الــدولــي

خالل الشهر الماضي ،بلغت  9333رحلة ،مقارنة
بــ 9698رحلة في أبريل  ،2018مبينا أن إجمالي
عدد الرحالت التجارية القادمة والمغادرة خالل
الشهر الماضي بلغ  8663رحلة ،مقارنة بـ9281
رحلة في أبريل من العام الماضي.

الشحن الجوي
وبالنسبة إلــى حركة الشحن الـجــوي ،أوضح
الجلوي أن إجمالي حركتها خالل الشهر الماضي
بلغ نحو  22.19مليون كيلوغرام ،مقابل 22.17
مليونا خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وأشــار إلى أن حركة الشحن الــوارد في أبريل
الـمــاضــي بلغت  17.6مـلـيــون كـيـلــوغــرام ،مقابل
 16.6مـلـيــونــا لـشـهــر أبــريــل مــن ال ـعــام الـمــاضــي،
مــوضـحــا أن حــركــة الـشـحــن ال ـص ــادر بـلـغــت 4.5
ماليين للشهر الماضي ،مقابل نحو  5.5ماليين
لشهر أبريل .2018

سلة أخبار
محافظ العاصمة استقبل
«التعريف باإلسالم»

زار وفد من لجنة التعريف
باإلسالم ،برئاسة المدير
العام للجنة فريد العوضي،
محافظ العاصمة الشيخ
طالل الخالد ،الذي رحب
ً
بهم ،مشيدا بالجهود
الدعوية والتوعوية
والتثقيفية الرائدة التي
تقوم بها «التعريف
باإلسالم» تجاه ضيوف
الكويت من أبناء الجاليات
الوافدة.
بدوره ،قدم العوضي
التهنئة للخالد ،بمناسبة
ً
تعيينه محافظا للعاصمة،
ً
واستعرض جانبا من دور
اللجنة الدعوي والثقافي،
إضافة إلى أنشطتها
ودورها في رعاية الجاليات
الوافدة وإقامة مشروع
تعليم اللغة العربية لغير
الناطقين بها.

«ورتل» َّكرمت حفاظ
حلقات المساجد

قامت إدارة «ورتل» لشؤون
القرآن الكريم ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
بتكريم حفاظ حلقات مسجد
أبوبكر الصديق بمنطقة
سعد العبدالله ،والذي زاد
عدد المشاركين به على 170
مشاركا ومشاركة ،ومسجد
أبومسلم الخوالني بمنطقة
الصليبية ،والذي ضم أكثر
من  100طالب.
وقال مدير إدارة «ورتل»
الشيخ وليد الكندري« :يعد
ً
مركز أبوبكر الصديق واحدا
من أهم الحلقات التي تقوم
عليها اإلدارة ،حيث يضم
 18حلقة قرآنية ،ويهتم
بشريحة كبار السن من
النساء».

بنك الطعام ونظيره
اإلماراتي يوقعان شراكة
وقع البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة ميثاق شراكة
استراتيجية مع بنك الطعام
اإلماراتي ،انطالقا من
حرصه على تعزيز مبدأ
المسؤولية المجتمعية
والقضاء على الجوع في
شتى أنحاء العالم.
وأعلن بنك الطعام ،في بيان
صحافي ،أمس األول ،أن
هذا الميثاق يأتي من أجل
التعاون في مجال حفظ
نعمة الطعام من الهدر
واإلتالف ،لتلبية مختلف
احتياجات المتعففين
والمحتاجين ،داخل الكويت
وخارجها.

ةديرجلا

•
العدد  / 4117الثالثاء  14مايو 2019م  9 /رمضان 1440هـ

majles@aljarida●com

5

المال :استجواب وزير المالية يناقش أول جلسة بعد العيد
لوح باستجواب الخالد في الدور المقبل إذا وجد أخطاء في منح قروض التنمية
محيي عامر

كشف المال أنه يتشاور مع أحد
النواب لمشاركته في تقديم
استجواب وزير ًالمالية نايف
الحجرف ،موضحا أن أحد
محاور االستجواب ستكون
عن حساب العهد.

فـ ــي وق ـ ــت ج ـ ــدد الـ ـن ــائ ــب ب ــدر
ال ـمــا تــأك ـيــده تـقــديــم اسـتـجــواب
لــوزيــر الـمــالـيــة نــايــف الـحـجــرف،
معلنا ان ــه سيقدمه خ ــال االي ــام
المقبلة وسيناقش في أول جلسة
ب ـعــد ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـم ـب ــارك ،لــوح
باستجواب نائب رئيس الــوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ صباح
الخالد بداية دور االنعقاد المقبل
اذا انتهى تقرير لجنة الخارجية
ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـ ــى وج ـ ــود اخ ـطــاء
فــي مـنــح ال ـقــروض الـتــي يقدمها
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االقتصادية والعربية.
واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـم ــا فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس عـ ـ ـ ــدم ح ـض ــور
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـجـ ـلـ ـس ــة الـ ـخ ــاص ــة
لـمـنــاقـشــة قــانــون الـعـفــو الـشــامــل
عدم تعاون وعدم احترام لمجلس
األمة وألعضائه ،مضيفا« :واسجل
تحفظي عــن ه ــذا ،وسـيـكــون لنا
موقف االيام المقبلة».
وق ــال الـمــا «بـغــض النظر عن
اتفاقنا او اختالفنا عن االقتراح
بقانون المتعلق بالعفو الشامل
اال ان ــه مـتــى مــا تحقق المتطلب
الموجود بالالئحة في عقد جلسة
خاصة ،فانه يتعين على الحكومة
ح ـضــورهــا دون ال ـب ـحــث ع ــن أيــة
مبررات».
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـم ــا «ب ـخ ـص ــوص
اس ـت ـج ــواب وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة ال ــذي
نحترمه ونـقــدره على المستوى

الـشـخـصــي فــإنــه سـيـنــاقــش عقب
عـيــد الـفـطــر م ـبــاشــرة ،وســأقــدمــه
خالل األيام المقبلة».
واش ــار الــى ان «هـنــاك تـشــاورا
م ــع أح ــد الـ ـن ــواب لـمـشــاركـتــه في
تقديم االستجواب ،وبخصوص
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوري ال ـ ـت ـ ــي س ـت ـض ـم ـن ـهــا
صـحـيـفـتــه ،فـ ـ ــاألول س ـي ـكــون عن
حـســاب الـعـهــد ،وم ــا بــه مــن أمــور
كثيرة ستطرح به وعدم معالجته
بالشكل السليم».
وت ــاب ــع :ل ــم ت ــرد ل ــي أي اجــابــة
م ــن أي وزي ـ ــر حـ ــول س ــؤال ــي عن
حساب العهد رغم مطالبتي لهم
قبل توجيهها بالتعاون مع وزير
المالية والرد عليها ،ولم يصلني
س ـ ــوى اج ــاب ــة وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
وسيكون لنا حديث عنها.

حساب العهد
وك ـش ــف ال ـم ــا ع ــن ان م ـحــاور
االس ـت ـجــواب ستتضمن بجانب
حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـ ــديـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
واالحـتـيــاطــي ال ـعــام والـصـنــدوق
الـ ـسـ ـي ــادي وال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
للتأمينات ومـســألــة االسـتـبــدال،
فكلها مـحــاور مهمة جــدا اضافة
الى محور الجمارك التي وجهنا
حولها حزمة أسئلة بها العديد
من التفاصيل.
وقال المال :صحيفة استجوابي
شبه جاهزة وكذلك المستندات،

بدر المال

ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ال ـم ـس ـت ـنــدات
التي لم تصلني ،وانا مستمر في
هذا االمر.
وعن اجابة نائب رئيس الوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ صباح
الخالد عن سؤاله الخاص بحساب
العهد ،قال المال :الوزير ذكر انه
تمت تسوية  ٣٧٨مليون دينار من
حساب العهد للسنوات المالية من
 ٢٠١١حتى بداية السنة الجارية
من أصل  ٦٥٢مليونا بانخفاض
م ـقــدر بـ ـ  ٣٧٨مـلـيــونــا والمتبقي
نحو  ٢٧٣مليون دينار من حساب
العهد.
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ون ـ ـحـ ــن اذ ن ـش ـكــر
استجابة وزي ــر الخارجية ورده
على سؤالنا ،فان لدينا عددا من
المالحظات عليها ،فقبل ان ارسل

اي سـ ـ ــؤال احـ ـ ــرص ع ـل ــى فـحــص
ت ـق ــاري ــر ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة مثل
دي ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة وال ـمــراق ـب ـيــن
الـمــالـيـيــن ،واج ــاب ــات ال ــوزي ــر عن
أسئلة الـنــواب ،ووجــدت أن وزير
الخارجية يبدأ في رده بديباجة
موحدة ويضع فيها فقرة من حكم
المحكمة الدستورية ،والتي يبرر
فيها ان الوزير ليس ملزما بتزويد
النائب بأية مستندات.
واكـ ـ ــد ال ـم ــا انـ ــه بــال ـن ـس ـبــة لــه
فـ ــإن أي اج ــاب ــة ت ـص ــل الـ ـي ــه مـنــه
أو م ـ ــن غ ـ ـيـ ــره وغ ـ ـيـ ــر م ـش ـفــوعــة
بالمستندات فإنها اجابة مرسلة
ال قيمة لها ،مستغربا استعانة
وزيــر الخارجية بـقــرار المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة فـ ــي عـ ـ ــدم ت ــزوي ــده
للمستندات التي تبين صحة ما
ذكـ ــره م ــن ع ــدم ــه ،ولــدي ـنــا مسلك
اخ ــر ف ــي ال ـ ــزام وزارة الـخــارجـيــة
بتقديمها.
وب ـي ــن ان ال ــوزي ــر ذك ــر ان ــه تم
تسوية  ٣٧٨مليون دينار دون ان
يبين كيفية تسوية هذه المبالغ،
واذكــره بــأن من الناس التي تقرأ
تقارير ديوان المحاسبة وادعوك
الى قراءة الصفحة  ١٩٦منه ،والتي
اكدت عدم صحة تسويات البعثات
الدبلوماسية في  ٢٠١١حتى ٢٠١٤
بلغ اجماليها  ٩٣مليون دينار.
وقـ ــال ال ـم ــا :ه ـن ــاك م ـبــالــغ تم
تسويتها في حساب العهد بوزارة
الخارجية لكنها محل شك وظن

ديوان المحاسبة ،وارسلت سؤاال
لــوزيــر الـخــارجـيــة س ــؤاال جــديــدا
طلبت فيه تفاصيل اكثر عن كيفية
تسوية حسابات العهد.

قروض التنمية
وح ـ ـمـ ــل ال ـ ـمـ ــا نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء انـ ــس ال ـصــالــح
المسؤولية السياسية من صدور
أي ف ـ ـتـ ــوى م ـ ــن ادارة ا لـ ـفـ ـت ــوى
والـتـشــريــع ردا عـلــى طـلــب وزارة
االعالم فيما يخص تسوية حساب
العهد دون وجــود أي مستندات،
والـ ـت ــي ذك ــرت ـه ــا ف ــي اس ـت ـج ــواب
وزير االعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري ،مشيرا الى
انه وجه ذات السؤال الذي وجهه
لوزير االعالم لوزير الخارجية.
ول ـفــت ال ــى ان ــه وج ــه أك ـثــر من
 ٢٠سـ ــؤاال ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة تم
ت ــوج ـي ـه ـه ــا امـ ـ ــس ف ـي ـم ــا يـخــص
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االق ـت ـصــاديــة وال ـعــرب ـيــة ،ونطلب
ال ـ ــرد عـلـيـهــا وس ـن ـح ـضــر اسـئـلــة
أخـ ـ ــرى خ ــاص ــة ب ـت ـحــويــل بـعــض
الموظفين من نظام التعيين الى
الـعـقــود وف ــق معايير شخصية،
وبانتظار ما سيسفر عنه تقرير
لجنة الخارجية بشأن القروض
الممنوحة من الصندوق.
وتــابــع ال ـمــا :فــي ح ــال انتهى

تقرير الخارجية الى وجود أخطاء
في عملية القروض الممنوحة من
الـصـنــدوق لـلــدول األخ ــرى اعتقد
أنــه سيكون لدينا حديث مطول
مــع وزيــر الخارجية على منصة
االسـتـجــواب بــدايــة دور االنعقاد
المقبل ،والفرصة أمامه من االن
لشهر اكتوبر الصــاح الخلل في
الصندوق ،وما ورده وما سيرده
الينا من اسئلة.

مادة دسمة
وشـ ــدد ال ـمــا عـلــى ان امـتـنــاع
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــن تــزويــدنــا
بالمستندات في الفترة الالئحية
سـيـتــرتــب عليه مـســؤولـيــة كذلك
ع ـلــى وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـيــة ،وادعـ ــوه
ل ــاس ــراع ب ــاالج ــاب ــة ع ــن حـســاب
العهد.
وردا على سؤال اكد جاهزيته
لـتـقــديــم االس ـت ـجــواب لـكــن زميله
الذي يفاوضه لتقديم االستجواب
ط ـلــب م ـه ـلــة اي ـ ــام ل ـب ـحــث مـســألــة
مـ ــدى جــاهــزي ـتــه ل ـم ـشــارك ـتــه في
تقديم االستجواب ،واستجوابي
م ــادت ــه دس ـم ــة ت ـت ـع ـلــق بـحـســاب
العهد واالحتياطي العام والدين
الـعــام وبعض اسـتـمــارات الهيئة
الـعــامــة لــاسـتـثـمــار والـتــأمـيـنــات
واالستبدال والجمارك.

تمديد تحقيق «الفتوى والتشريع» «التشريعية» توافق على قانون المحاماة الجديد

و«حادثة األمطار»
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ُ
أدرج عـلــى ج ــدول أع ـمــال جلسة مجلس
األمة اليوم رسالتان ،األولى من رئيس لجنة
الـتـحـقـيــق حـ ــول ض ــواب ــط وق ــواع ــد ال ـق ـبــول
فــي إدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع ،ويطلب فيها
ً
تمديد عمل اللجنة شـهــرا حتى تتمكن من
إعداد تقريرها.
أم ــا الــرســالــة الـثــانـيــة ف ـجــاءت مــن رئيس
ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق حـ ـ ــول حـ ــادثـ ــة األم ـ ـطـ ــار،
ويطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية مدة
أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها.
وجاء في نص الرسالة األولى« :باإلشارة
إلى قرار مجلس األمة بجلسته المنعقدة في
يــوم الـثــاثــاء الـمــوافــق 2019/ 4/ 16م بشأن
طلب تشكيل لجنة التحقيق حــول ضوابط
وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع
لمدة شهر ،ولما كانت اللجنة بصدد إعداد
تقريرها بشأن ذلــك ،فــإن اللجنة لــم تتمكن
من االنتهاء من التحقيق ،وذلك بسبب نقص
المعلومات ،وتأخر ورود البيانات ،لذا فإن
اللجنة تطلب من المجلس الموقر الموافقة

بالتوافق مع المجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل وجمعية المحامين

على تمديد عملها مدة شهر حتى تتمكن من
إعداد تقريرها النهائي في الموضوع ،ومن
ثم تقديمه لمجلسكم الموقر».
وجاء في نص الرسالة الثانية« :باإلشارة
إلـ ــى ق ـ ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــة ال ـم ــوق ــر بجلسته
ال ـم ـن ـع ـقــدة ي ــوم األربـ ـع ــاء ال ـم ــواف ــق 11/ 14
2018/م ،بالموافقة على الطلب المقدم من
ب ـع ــض األع ـ ـضـ ــاء ب ـت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة تـحـقـيــق
تختص بالنظر في المسائل المثارة بشأن
أزمة عدم االستعداد وضعف وقصور األجهزة
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــال ــدول ــة ،وع ـل ــى األخ ـ ــص وزارة
األشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل
الـبــري ووزارة الكهرباء والـمــاء وأي أجهزة
مختصة أخرى في التصدي لموسم األمطار
وم ــا تــرتــب عـلـيــه مــن أضـ ــرار ،عـلــى أن تقدم
تقريرها خالل شهرين من تاريخ تشكيلها.
ً
ون ـ ـظ ـ ــرا ل ـ ـ ـ ــورود عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـس ـت ـن ــدات
ً
والتقارير للجنة أخيرا ذات صلة بموضوع
التحقيق ،ف ــإن اللجنة تــر غــب مــن المجلس
الموقر الموافقة على منحها مهلة إضافية
م ــدة أس ـبــوع ـيــن ،ح ـتــى يـتـسـنــى ل ـهــا إع ــداد
تقريرها حول الموضوع المشار إليه».

واف ـ ـق ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والقانونية على قانون تنظيم مهنة
ال ـم ـحــامــاة ال ـج ــدي ــد ،بــال ـتــوافــق مع
الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء ووزارة
العدل وجمعية المحامين.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد
الشطي ،فــي تصريح للصحافيين
عقب اجتماع اللجنة ،أمــس ،إنــه تم
الـتـصــويــت عـلــى ق ــان ــون الـمـحــامــاة
الجديد بالموافقة ،مشيرا الــى انه
«كان هناك عدة اقتراحات ومشروع
من الحكومة ،ودمجنا االقتراحات مع
المشروع الحكومي مع رأي اللجنة،
إلى ان وصلنا الى الصيغة األنسب
الـتــي تمت الـمــوافـقــة عليها ،والتي
سنتحدث الحقا عن تفاصيلها وعما
يحويه القانون الجديد من امتيازات
وضمانات».
وأضاف الشطي أن اللجنة ناقشت
ً
اق ـت ــراح ــا ب ـقــانــون قــدمـتــه وآخـ ــرون
بشأن الرقابة المسبقة على الكتب،
ألن ال ـق ــان ــون ال ـح ــال ــي ال يـتـمــاشــى
م ــع ط ـم ــوح ــات الـكـثـيــر م ــن األدب ـ ــاء
وال ـم ـف ـكــريــن ،اذ اص ـب ـحــت الـكــويــت
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أحالت اللجنة المالية البرلمانية أمس تقريرها بشأن
تعديل قــانــون المناقصات الـعــامــة فيما يخص أصحاب
ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة إل ــى مـجـلــس األم ــة؛
لمناقشته في الجلسة المدرج على جدول أعمالها.
وجاء في التقرير ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة
منه« :اطلعت اللجنة على االقتراحات بقانون ،حيث اتضح
لها أنها في مجملها تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وتمكين أصحابها من المنافسة في المناقصات
المختلفة التي تطرحها الــدولــة ،وذلــك مــن خــال معالجة
أوجه القصور في القانون الحالي ،وذلك إلتاحة الفرصة لهم
للمشاركة في المناقصات العامة من خالل مراعاة أوضاع
الخبرة لهم.
أمــا االقـتــراح اآلخــر ،الــذي ينص على قصر المشاركة في
المناقصات التي تزيد قيمتها على  10ماليين دينار على
الشركات المدرجة في سوق الكويت لــأوراق المالية ،وذلك
بهدف إنعاش الحراك االقتصادي ،وتفعيل دور سوق األوراق
المالية ،ودعــم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في
البورصة ،وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين
على االستثمار في تلك الشركات.
وأف ــاد ممثلو الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات بــأنــه ومــن
منطلق تشجيع الـمـشــروع ألصـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
ً
في المناقصات ومــا في حكمها والتي تطرح وفقا ألحكام
ال ـقــانــون رق ــم ( )49لسنة  2016بـشــأن الـمـنــاقـصــات العامة
والئحته التنفيذية قد نظم آلية مشاركة أصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في أساليب التعاقد المختلفة ،وبما
يتناسب مع قدرات هذه المشاريع من الناحية المالية والفنية،
ً
ً
حرصا منه على ضمان سير األعمال بانتظام ،تحقيقا منه
للصالح والنظام العام ،حيث أعطاها األولــويــة في ترسية
ً
المناقصات إذا كان عطاؤها مطابقا للشروط والمواصفات
في حالة تساوي العطاءات وكان أحدها للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وذلك بنص المادة ( )39من الالئحة التنفيذية،
كما أعطى الجهة صاحبة الشأن أن تتعاقد بطريق الممارسة
ال ـم ـح ــدودة أو الـتـعــاقــد الـمـبــاشــر لـلـحـصــول عـلــى بضائع
ومنتجات الـمـشــروعــات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها
األفضلية من بين المنتجات ،وتحديدا فقرة ( )6من نص المادة
( .)18ولما كان ما تقدم بيانه فإن منح نسبة ال تزيد على 15%
من أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات ألصحاب
المشاريع يساهم بتعزيز الدعم لهذه المشروعات ،ويتوافق
مع الغايات التي ابتغاها المشروع من قانون المناقصات.
أما فيما يتعلق باالقتراح الثاني الخاص بقصر التنافس
على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز 10
ماليين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق
المالية ،فإننا نــرى أن اقتصار اشـتــراك الشركات المدرجة
بسوق الكويت لألوراق المالية بالتنافس في المناقصات التي
تجاوز  10ماليين دينار قد ال يتوافق مع مبدأ تكافؤ الفرص

تعديل المادة ( )18البند ()6
إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصول عليها من
منتجات أو أصناف أو مقاوالت أو خدمات جهة ذات أهداف
اجتماعية ،بما في ذلك أي جهة تسوق لذوي االحتياجات
الخاصة ،أو جمعية نفع عام وطنية ال تستهدف تحقيق
الربح ،أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعديل المادة ()26
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاوالت

سلة برلمانية
الدوسري :اإلفراج
عن «أبو رفعة» بعفو خاص

قال النائب ناصر الدوسري،
«إنالكالم ال يكفي للتعبير عن
الشكر للموقف اإلنساني الذي
قام به صاحب السمو أمير
البالد بإصدار عفو خاص عن
سالم الدوسري «أبو رفعة»،
بعد أن قدم اعتذاره عما بدر
ً
منه ،فشكرا بحجم السماء
لوالدنا سمو األمير ،وأسأل
الله أن يديم على الكويت
نعمة األمن واألمان».

الهاشم :تغريم مرتضى
منصور  ١٠آالف دينار

أعلنت النائبة صفاء الهاشم
صدور حكم لمصلحتها
من دائرة الجنح الجزائية
بتغريم مرتضى منصور
عشرة آالف دينار كعقوبة
جزائية ،وإحالة الدعوى
المدنية إلى الدائرة المدنية
المختصة ،معربة عن الشكر
للقضاء الكويتي العادل.

الصالح يشيد بعزم
«التجارة» تعيين كويتيين

«التشريعية» في اجتماعها أمس
تحد مــن حــريــة ال ــرأي ويفترض أن
تدعمها ،كما ان الرقابة يفترض أن
تكون الحقة ال مسبقة ،وهو ما نص
عليه االقتراح .وأكد الشطي ضرورة
دع ــم ال ـحــريــات وأن ت ـكــون السلطة
الـقـضــائـيــة هــي الـفـيـصــل ،فاللجان
المشكلة من االعالم او االوقاف سبب
رئيسي في قمع الحريات.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أع ـ ـلـ ــن عـ ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
التشريعية والقانونية النائب احمد
الفضل أن التشريعية أنجزت قانون
المحامين ،وسـيـكــون مــدرجــا على
جدول األعمال.

وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
للصحافيين ،إن «التشريعية» انتهت
من التصويت على ثالثة اقتراحات
نيابية ومـشــروع بقانون مقدم من
الحكومة بشأن المحاماة وبصورة
توافقية مع المجلس األعلى للقضاء
ووزارة العدل وجمعية المحامين،
الفتا الى ان اللجنة لم تنته بعد من
قانون القضاء ونتطلع إلنجازه خالل
اجتماع قادم.
وأضاف أن لدى لجنة االولويات
حوالي  12تشريعا جاهزا ومتوافقا
ً
عليها نيابيا وحكوميا ،مــؤكــدا ان

تقرير مناقصات «المشروعات الصغيرة» إلى المجلس
والمساواة وتوسيع قاعدة المشاركين ،حيث إنه من المستقر
عليه ،فقها وقضاء ،أن قوانين المناقصات العامة تقوم على
دعائم من مبادئ العالنية والشهر والمساواة وحرية المنافسة
بين المناقصين ،ولما كان طرح هذه األعمال وتنفيذها في
المشاريع الحكومية تقوم على اختيار المناقص وفقا ألسس
ومعايير وكـفــاءة تتطلب توافرها في المتقدم للمناقصة،
وكذلك وفق تصنيفات ّ
معينة تقوم على قدرات مالية وفنية
وسابقة خبرة حسب تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات
العامة وفقا للمادة رقم  17من الالئحة التنفيذية.
وأك ــد الـصـنــدوق الــوطـنــي لــرعــايــة وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة دعـمــه ال ـتــام للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،وأن «الصغيرة» تستهدف الشباب ألنهم المحرك
األساسي لها ،وأنهم في سعي دائم إلى تحسين األداء وتقديم
أفضل خدمة ،وعليه فقد تم إنشاء سجل مركزي لتسجيل
بيانات الشركات الكويتية المصنفة كمشروع صغير أو
متوسط ،سواء ممولة من الصندوق أو ذاتيا.
ذلك أن ربط جميع جهات الدولة مع الشركات الصغيرة
والمتوسطة سيسهل االستفادة من خدمات تلك الشركات
م ــن خـ ــال طـ ــرح ال ـم ـم ــارس ــات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الـشــريـحــة
ّ
وتنمي مساهمتها فــي الناتج القومي المحلي .كما أكد
الصندوق أهمية إعطاء فرصة تنافسية للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،وذلك من خالل المشاركة في المشاريع التي
تطرحها الدولة ،أو من خالل المقاوالت من الباطن.
بينما رأت مؤسسة البترول الكويتية أنه البد من تعريف
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يحميها من قيام
الشركات الكبرى بإنشاء شركات صغيرة لمنافستها.
وقالت المؤسسة إن هناك مناقصات وتعاقدات يصعب
عـلــى الـمـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة الــدخــول فيها،
لكونها تتطلب خبرات واسعة وفنية مثل األمور التي تتعلق
باألمن والسالمة باعتبارها أمورا حساسة تتعلق بسالمة
الموظفين .ووافقت اللجنة على تعديل قانون المناقصات
العامة كما يلي :تعدل الـمــادة ( )1بند المشروع الصغير
أو المتوسط ،وبند المنتج الوطني ،والمادة ( )18بند (،)6
والمادة ( ،)26والمادة ( )39بند ( ،)2والمادة ( ،)61والمادة
( )62والمادة ( )87على النحو التالي:

برلمانيات

الـعــامــة ال ــى أرب ــع فـئــات حسب قــدراتـهــم المالية والفنية،
ً
ويضع الجهاز المركزي شــروطــا خاصة لتسهيل دخول
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة،
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات
وإجراءات التسجيل والتصنيف ،وشروط كل منهم ،وفئات
التصنيف والنظر فيها ومــواعـيــد وإجـ ــراءات التظلم من
القرارات الصادرة بشأنها ،ويعاد النظر في التصيف دوريا،
كما أن التصنيف ال يغني عن اجراءات التأهيل للمناقصين،
وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه اإلجــراءات للتأكد
من أن المناقصين مؤهلون لتنفيذ العقد.

تعديل المادة ( )39بند ()2
تحدد الالئحة حاالت اقتضاء رسوم عن توفير وثائق
المناقصة للراغبين في االشتراك فيها التي يجب أن تعكس
فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة ،ويستثنى من
هذه الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعديل المادة ( )61تجزئة المناقصة
إذا ت ـس ــاوت األسـ ـع ــار ب ـيــن ع ـطــاء يــن أو أك ـث ــر ،وكــانــت
المناقصة تقبل التجزئة ،جاز للمجلس تجزئة المقادير
المعلن عنها بين مقدمي الـعـطــاء ات المتساوية بشرط
موافقتهم على ذلك ،وعدم اإلضرار بمصلحة العمل.
أمــا في األحــوال التي ال تقبل فيها المناقصة التجزئة
وتساوت أسعار العروض يتم االقتراع بينهم.

تعديل المادة ( )62أفضلية المنتج المحلي والوطني
مع مراعاة االتفاقيات الدولية واإلقليمية المبرمة مع دولة
الكويت وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى األولوية في
مشتريات الجهات العامة على النحو التالي:
 على المجلس او الجهة صاحبة الشأن في مناقصاتالتوريد  -او ما في حكمها  -الترسية على عرض المنتج
الوطني متى كــان مطابقا للمواصفات والـشــروط وكانت
االسعار المقدم بها ال تزيد على اقل االسعار التي قدمت عن
منتجات مماثلة مستوردة بنسبة  15في المئة.
 تكون اولــويــة المنتجات المحلية على مثيالتها منالمنتجات االجنبية او الوطنية حال تخلف شرط المعاملة
بــالـمـثــل بــالـنـسـبــة ل ـه ــذه االخـ ـي ــرة  -م ـتــى ك ــان ــت مـطــابـقــة
للمواصفات وكانت األسعار المقدمة عنها ال تزيد عن اقل
األسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار اليها،
بذات المواصفات بنسبة  15في المئة.

«التشريعية» تتطلع الى انجاز تعديل
قانون المطبوعات بأن تكون الرقابة
الح ـقــة ال مـسـبـقــة ،وبــذلــك يـحــد من
منع الكتب ،فمن غير المعقول يكون
الرقيب ال يملك شهادة ويقرر منع
ُ
كتب ألدباء ،وهناك ضغوط تمارس
من قبل النواب على اجهزة االعالم
لمنع بعض الكتب ،وهذا غير مقبول.
وذك ــر الـفـضــل أن تـعــديــل قــانــون
المطبوعات أنـجــز مــن التشريعية
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،وتـ ـم ــت إح ــالـ ـت ــه ال ــى
ً
اللجنة التعليمية ،تمهيدا لرفعه
إلى المجلس.

أشاد رئيس لجنة تنمية
الموارد البشرية النائب
خليل الصالح ،باعتزام وزارة
التجارة اصدار قرار يلزم
الشركات الخاضعة لرقابة
الوزارة ،بتعيين موظف
كويتي في وظيفة ضابط
التزام .ورحب الصالح في
تصريح امس بهذا القرار
المرتقب الذي من شأنه
توفير آالف الفرص للشباب
الكويتيين ،معتبرا انها
خطوة في االتجاه الصحيح.

محليات
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النائب األول يرعى تأبين «شهداء الصادق» األربعاء

مجلس إدارة «الزكاة» أقر حساباته المالية

الصفار :الشعب الكويتي خرج أقوى مما كان عليه بعد الحادث اإلرهابي
محمد راشد

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس أم ـن ــاء
وق ــف اإلمـ ــام اإلح ـقــاقــي الــدكـتــور
صالح الصفار ،أن «حفل الذكرى
السنوية الــرابـعــة لشهداء جامع
اإلم ــام ال ـصــادق سيقام األربـعــاء
الـقــادم ،برعاية وحضور النائب
األول لــرئ ـيــس م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحمد».
وقـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـفـ ــار ،فـ ــي مــؤت ـمــر
صـ ـح ــاف ــي ،عـ ـق ــد ص ـ ـبـ ــاح أمـ ــس،
بمناسبة الذكرى الرابعة لتأبين
ش ـه ــداء ج ــام ــع اإلم ـ ــام ال ـص ــادق،
إن «الـحــادث اإلرهــابــي الــذي وقع
بالمسجد فــي الـتــاســع مــن شهر
رم ـض ــان ق ـبــل أعـ ـ ــوام ،ه ــو ذك ــرى
تسبب األلم لكل الشعب الكويتي
المسالم» ،مشيرا إلى أننا «عندما
ن ـس ـتــذكــر هـ ــذه ال ــذك ــرى البـ ــد أن
ن ـت ـطــرق إل ــى م ــوق ــف س ـمــو امـيــر
الـ ـب ــاد ،ع ـن ــدم ــا خ ــاط ــر بـحـيــاتــه

جانب من المؤتمر الصحافي أمس
وأصــر على الحضور إلــى موقع
الـحــادث بعد التفجير اإلرهــابــي
مباشرة ،رغم المخاطر المحيطة
بمكان الحادث حتى قبل وصول
سيارات اإلسعاف ،وكذلك كلمته
التي اصبحت شعارا لهذا اليوم
(هـ ــذوال ع ـيــالــي) ،وه ــذا الـمــوقــف
ل ـيــس غــري ـبــا ع ـلــى س ـم ــوه ،ال ــذي
يـ ـك ــون ق ــري ـب ــا دائ ـ ـمـ ــا مـ ــن أب ـن ــاء
الكويت» .وأضاف «ال ننسى أيضا

وحدة وتماسك الشعب الكويتي
بـ ـع ــد هـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــادث اإلره ـ ــاب ـ ــي،
الــذي كان يريد ان يضرب وحدة
ال ـكــويــت وأم ـن ـه ــا ،ول ـكــن تـكــاتــف
أب ـنــاء الـكــويــت بجميع أطيافهم
وتـمــاسـكـهــم ف ــوت عـلــى اإلره ــاب
فـ ــرصـ ــة نـ ـش ــر الـ ـفـ ـتـ ـن ــة ،وض ـ ــرب
وحـ ــدة الـشـعــب ال ـكــوي ـتــي ،ب ــل ان
هذا الحادث أظهر معدن الشعب
الكويتي األصيل».

وأكـ ــد أن «ال ـش ـعــب الـكــويـتــي
خرج بعد هذا الحادث اإلرهابي
أقوى مما كان عليه كما هو الحال
بعد الـغــزو الـغــاشــم ،الــذي أيضا
أظ ـهــر م ـعــدن ال ـشـعــب الـكــويـتــي،
وال أب ـ ـلـ ــغ م ـ ــن مـ ـشـ ـه ــد ت ـش ـي ـيــع
شهداء الصادق في المقبرة الذي
أبهر العالم ،وبرهن على وحدة
وتكاتف الشعب بجميع أطيافه».
وأش ــار إلــى أن «حـفــل التأبين
ي ـش ـت ـم ــل عـ ـل ــى بـ ـع ــض الـ ـفـ ـق ــرات
مـنـهــا ،قـصـيــدة لـلـشــاعــر حسين
العندليب ،وكلمة لممثل أهالي
الشهداء عادل البحراني ،وكذلك
عـ ــرض ف ـي ـلــم وث ــائـ ـق ــي» ،مـنــوهــا
إلــى أن «الــدعــوة عامة لكل أبناء
الكويت».
وكان الحادث اإلرهابي آنذاك
أدى إلــى استشهاد  26شخصا
ونحو  227جريحا كانوا يؤدون
صالة الجمعة في الشهر الفضيل.

ً
الشعلة مترئسا اجتماع إدارة «الزكاة»
عقد مجلس إدارة بيت الزكاة اجتماعا الخميس
الفائت برئاسة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
وزير الدولة لشؤون البلدية رئيس مجلس إدارة
بـيــت الــزكــاة فـهــد الـشـعـلــة ،حـيــث رح ــب بأعضاء
ال ـم ـج ـلــس وق ـ ــدم ال ـت ـهــانــي ل ـهــم وإلدارة الـبـيــت
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ثــم اسـتـعــرض المجلس الـتـقــاريــر والـبـيــانــات
الـمــالـيــة الـمــرفــوعــة مــن لجنة الــرقــابــة والتدقيق
الـمـنـبـثـقــة ع ــن ال ـم ـج ـلــس وال ـم ـت ـض ـم ـنــة ت ـقــاريــر
مراقب الحسابات المستقل عن نتائج مراجعته
للحسابات الختامية للزكاة والخيرات وللمحفظة
االستثمارية ولقانون الزكاة رقم  46لسنة  2006م،

«الهالل األحمر» :سالل غذائية لمساعدة  15دولة
الساير :رسالة محبة إلى جميع الشعوب المتضررة جراء الكوارث
أعلنت جمعية الهالل األحمر،
أم ـ ـ ــس ،تـ ــوزيـ ــع س ـ ــال غ ــذائ ـي ــة
لمساعدة  15دولــة في إفريقيا
وآسيا وأوروبا والشرق األوسط
خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان يستفيد
منها نحو  100ألف شخص.
وق ـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة د .هـ ـ ـ ــال الـ ـس ــاي ــر

لــ»كــونــا» ،إن الكويت ،وانطالقا
مـ ــن م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا وال ـت ــزام ـه ــا
بـتـعــزيــز شــراكــات ـهــا اإلقـلـيـمـيــة
والـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،تـ ـ ــواصـ ـ ــل الـ ـقـ ـي ــام
بــدور بــارز ومـتــزايــد فــي تقديم
المساعدات اإلغاثية لمختلف
دول العالم التي تواجه األزمات
اإلنسانية والكوارث الطبيعية.

وأضاف الساير أن الجمعية
تستهدف تقديم المساعدات لكل
الشعوب المحتاجة والمتضررة
في شتى بقاع العالم ،موضحا
أن ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات سـ ـتـ ـق ــدم فــي
مــوري ـتــان ـيــا وأوغ ـ ـنـ ــدا وكـيـنـيــا
وساحل العاج وبنين وفلسطين
وب ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان وس ـ ـ ـيـ ـ ــرالن ـ ـ ـكـ ـ ــا

وطاجيكستان واليمن والعراق
والبوسنة والهرسك وجزر القمر
والالجئين السوريين في األردن
ولبنان.
وذك ـ ــر أن هـ ــذه ال ـم ـســاعــدات
ت ـ ـع ـ ـك ـ ــس روح ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــا نـ ـ ــدة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــامـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـشـ ـع ــب
الكويتي ،وهي رسالة محبة إلى
جميع الشعوب المتضررة جراء
الكوارث الطبيعية ،أو تلك التي
من صنع اإلنسان.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن م ـ ـ ـثـ ـ ــل هـ ـ ــذه
ال ـم ـس ــاع ــدات م ــن األمـ ـ ــور الـتــي
تحرص عليها الجمعية بشكل
مـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،مـ ـع ــرب ــا ع ـ ــن ش ـك ــره
لجهود المتطوعين في إيصال
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ل ـل ـم ـح ـت ــاج ـي ــن
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــرري ـ ــن ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ــع ال ـج ـم ـع ـي ــات
الوطنية.
ول ـف ــت ال ـســايــر إل ــى أن أزم ــة

جانب من توزيع السالل الغذائية خالل شهر رمضان المبارك
ال ــاج ـئ ـي ــن والـ ـن ــازحـ ـي ــن تـمـثــل
تـ ـح ــدي ــا ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
االس ـت ـج ــاب ــة اإلن ـس ــان ـي ــة يـجــب
أن تـكــون عـمــا جـمــاعـيــا لألمم
والـشـعــوب ،مضيفا أن «الـهــال

«الزراعة» تحذر من تناول
الجراد لتلوثه بالمبيدات

أسراب الجراد في المزارع
حــذرت الهيئة العامة لشؤون الــزراعــة والـثــروة السمكية امــس من
خطورة تناول الجراد أو حتى لمسه باليد خاصة بعد تعرضه خالل
األسبوعين الماضيين للرش بمبيدات حشرية «فيها مركبات سامة
تشكل خطرا على صحة اإلنسان».
وقالت الهيئة في بيان لـ «كونا» إن أسراب الجراد الصحراوي التي
اجتاحت المناطق الحدودية أخيرا تتم مكافحتها باستخدام مبيدات
حشرية شديدة السمية «سريعة التأثير وقاتلة» مضيفة أن المكافحة
بهذه الطريقة ستستمر حتى القضاء عليها.
وأوضحت أن أكل الجراد بعد رشه بهذه المبيدات التي تبقى كميات
منها في جسم الحشرة ولها قدرة على النفاذ عبر جلد اإلنسان «يعرض
كــل مــن يتناوله إلــى خطر التسمم الـحــاد تظهر أعــراضــه خــال فترة
وجيزة قد تمتد إلى  24ساعة بحسب الكمية المتناولة».
ونــوهــت بــأن النباتات أو المحاصيل الــزراعـيــة التي قــد تستخدم
كعلف للحيوانات وتعرضت للرش بهذه المبيدات «تظل غير صالحة
لتغذية الحيوانات قبل انقضاء فترة التحريم (من  7إلى  10أيام بحسب
نوعية المبيد)».
وذكــرت أن «المحاصيل الزراعية التي تــرش بالمبيدات الحشرية
تكون صالحة لالستهالك اآلدمي بعد أسبوعين من وقت الرش» الفتة
إلى «ضرورة غسلها جيدا قبل استخدامها».

األحمر» تراعي في المقام األول
الجانب اإلنساني ،الذي يتمثل
في مساندة الشعوب المحتاجة
والـ ـح ــد م ــن ال ـف ـق ــر واألم ـ ـ ــراض
وبناء المشاريع التنموية.

وكذلك الحساب الختامي للميزانية العامة للسنة
الـمــالـيــة 2019/2018م وق ــرر المجلس الموافقة
عليها وإقرارها.
كـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـمـ ـجـ ـل ــس نـ ـت ــائ ــج أعـ ـم ــال
اللجنة التي أوصى بتشكيلها إلعادة النظر في
صياغة لوائح وأنظمة بيت الزكاة لتنسجم مع
المستجدات والمتطلبات التشريعية وتحديث
لــوائــح الـعـمــل الـمــالـيــة واإلداري ـ ــة فــي الـبـيــت بما
يتوافق مع أسس ومعايير ومتطلبات الحوكمة
المؤسسية والنظام الوظيفي الجديد لبيت الزكاة.

الجبري :المزارع الكويتي
رافد أساسي باألمن الغذائي
أكـ ــد وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ــر
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـش ـب ــاب
م ـح ـم ــد الـ ـجـ ـب ــري ،ض ـ ــرورة
تسهيل إجراءات المزارعين،
وت ـ ـقـ ــديـ ــم ك ـ ــل سـ ـب ــل ال ــدع ــم
ال ـم ــادي ــة وال ـم ـع ـنــويــة الـتــي
ت ـس ــاه ــم فـ ــي دع ـ ــم ال ـ ـمـ ــزارع
الكويتي ،الــذي يشكل رافدا
أســاس ـيــا ف ــي ال ـح ـفــاظ على
األمن الغذائي.
وق ـ ــال ال ـج ـب ــري ل ــ«ك ــون ــا»
خ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـقـ ــائـ ــه م ـ ـ ــع رئـ ـي ــس
ات ـحــاد ال ـمــزارع ـيــن عبدالله
ال ــدم ــاك ،وأعـ ـض ــاء االت ـحــاد
والـ ـم ــزارعـ ـي ــن ،أمـ ــس األول،
إن «ال ـم ـس ــؤول ـي ــة الــوطـنـيــة
تـحـتــم عـلـيـنــا ال ــوق ــوف إلــى
جــانــب الـمــزارعـيــن ،وتقديم
كــل سبل الــدعــم والمساندة
فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مــن
المنافذ التسويقية بجميع
المحافظات».

وأك ــد أن ــه دائ ــم المتابعة
ألوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزارعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ومـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،مـ ـب ــدي ــا
اس ـت ـعــداده لتقديم وتوفير
سبل الـتـعــاون مــع االتـحــاد،
وأيـضــا اسـتـمــرار الــدعــم من
أج ـ ــل ت ـط ــوي ــر ه ـ ــذا ال ـق ـطــاع
الحيوي والنهوض به.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ــدمـ ــاك إن
الـ ـجـ ـب ــري وعـ ــدهـ ــم بــالـعـمــل
عـلــى تنفيذ مـطــالـبـهــم ،بما
يعود بالنفع على المزارعين
واإلنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــي ف ــي
الكويت.
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مليون و 262ألف قضية فصل بها  707قضاة في !2018

الضعفين ...وعدد القضاة «مكانك راوح»
إلى
سنوات
9
خالل
ترتفع
المحاكم
قضايا
•
ً
تقليصها
في
تنجح
لم
الطعون»
و«فحص
ألفا
28
بلغت
«التمييز»
في
المتراكمة
الطعون
•
ً
ً
•  310قضاة حكموا في  1.2مليون قضية بـ «الكلية» بمعدل  2500سنويا و 8أحكام يوميا
حسين العبدالله

كشفت االحصائيات الصادرة
عن المحاكم غياب الخطط في
مواجهة ارتفاع أعداد القضايا
وعدم توفير األعداد الكافية
من القضاة لمواجهتها بما
ينعكس على سالمة حق
التقاضي ويضمن عدم ارهاق
القضاة الحاليين بقضايا تفوق
طاقتهم.

اسناد دائرتين لكل
قاض في المحكمة
ٍ
ً
الكلية بدال من
ثالثة دوائر ضرورة
ستسمح للقاضي
للتفرغ الكافي

ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ترتفع فيه
اع����داد ال��ق��ض��اي��ا ف��ي المحاكم
ال��ك��وي��ت��ي��ة ن��ظ��را ألرت���ف���اع ع��دد
ال��س��ك��ان ول��ع��دد م��ن ال��ق��وان��ي��ن
ال��ص��ادرة خ�لال ال 10سنوات
الماضية ب��ان��ش��اء ال��ع��دي��د من
المحاكم ،كشفت اإلح��ص��اء ات
ال�����������ص�����������ادرة ع��������ن ال����م����ح����اك����م
ال��ث�لاث��ة ال��ك��ل��ي��ة واالس��ت��ئ��ن��اف
والتمييز ع��ن فصلها مليونا
ومئتين واثنين وستين ألف
ق��ض��ي��ة خ��ل�ال ال���ع���ام ال��م��اض��ي
 2018وذل���ك ع��ب��ر  707قاضي
وم���س���س���ت���ش���ار ب���م���ا ي���ن���ذر ع��ن
ارت��ف��اع م��ع��دالت ال��ق��ض��اي��ا في
المحاكم والتي كانت في عام
 2011ال تجاوز  500الف قضية
عبر  500قاض ومستشار في
ح��ي��ن��ه��ا ب���ك���ل ال���م���ح���اك���م االم����ر
ال���ذي ينبيء ال��ى ارت��ف��اع عدد
ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ي ف��ص��ل��ت فيها
ال��م��ح��اك��م داخ�����ل ال��ك��وي��ت ال��ى
ن��ح��و ال��ض��ع��ف��ي��ن! .واوض��ح��ت
االح���ص���ائ���ي���ات ال���ت���ي حصلت
عليها «الجريدة» من مصادر
موثوقة في المحاكم الثالثة ان
عدد القضايا التي فصلت فيها
المحكمة الكلية بلغت ا ل��ع��ام
الماضي مليون ومائتين الف
قضية موزعين على  310قضاة
وم��س��ت��ش��ارون وت���م ال��ف��ص��ل ب
 600ال��ف قضية بكل ال��دوائ��ر
التجارية واالدارية والجنائية
وال��م��دن��ي��ة واالح�����وال واالس���رة
وأوامر االداء وهناك  600الف
قضية اخرى اصدرها القضاة
ع����ل����ى ش����ك����ل اوام�����������ر ج���زائ���ي���ة
م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ض��اي��ا ال����م����رور ال
ً
تحتاج حضورا من الخصوم
امامها.

إرهاق القضاة

العدد الكبير من
القضايا سيدفع
بعض القضاة إلى
إصدار أحكام تخلو
من الجودة وتختصر
التسبيب واالستعانة
بالنماذج

ول���ف���ت���ت ال����م����ص����ادر ال�����ى ان
معدل فصل قاضي المحكمة
الكلية في العام الماضي بلغ
أكثر من  2500حكم يصدرها
ال��ق��اض��ي ف���ي ال��س��ن��ة ال���واح���دة
ب�����واق�����ع أك����ث����ر م�������ن  8أح����ك����ام
ً
يوميا ،وهو رقم كبير ومرهق
لقضاة المحكمة الكلية وذلك
ألن م��ع��دل ف��ص��ل ال��ق��اض��ي في
ش��ه��ري��ا ي���ت���راوح م���ا ب��ي��ن 100
ال���ى  150ق��ض��ي��ة ع���ادي���ة فيما
ي���ع���رض ع���ل���ى ق���ض���اة ال��ج��ن��ح
يوميا لقرابة  250أمر جزائي
يوميا وبواقع خمسة ايام من
االس��ب��وع ي��ص��درون  1250أمر
جزائي اسبوعيا ومع احتساب
ع��دد قضايا األوام��ر الجزائية
التي يصدرها القضاة يرتفع
معدل فصل القضايا الى أكثر
م��ن  2500ق��ض��ي��ة ف��ي ال��س��ن��ة..
وب����ي����ن����ت ال�����م�����ص�����ادر ان ع����دد

ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ي ف��ص��ل��ت فيها
دوائر محكمة االستئناف العام
الماضي بلغت  50الف قضية
وم���وزع���ة ع��ل��ى  312مستشار
في محكمة االستئناف ،الفتة
الى ان معدل فصل المستشار
ف��ي محكمة االس��ت��ئ��ن��اف وف��ق
معدالت تلك القضايا يبلغ 160
حكم اص��دره��ا المستشار في
محكمة االستئناف في السنة
وه�����و م���ع���دل م��ن��ط��ق��ي ل��ف��ص��ل
القضاة للقضايا المعروضة
ا م��ا م��ه��م بمحكمة االستئناف
خصوصا وانها محاكم العليا
وهي االسرع فصال بما يعرض
امامها ..ولفتت المصادر الى
ان ع��دد القضايا التي فصلت
فيها دوائ��ر المحكمة التمييز
ال�����ع�����ام ال����م����اض����ي ب����م����ا ف��ي��ه��ا
ال������دوائ������ر ال��م��ت��ب��ق��ي��ة ب��ف��ح��ص
ال���ط���ع���ون ب��ل��غ��ت  16500ال���ف
ط����ع����ن م����ن����ه����ا  12ال��������ف ح��ك��م
قطعي و 5االف حكم تمهيدي
وت��م الفصل فيها م��ن قبل 85
مستشار في محكمة التمييز،
م����و ض����ح����ة أن م�����ع�����دل ف��ص��ل
مستشاريين محكمة التمييز
للقضايا في العام الماضي بلغ
 194حكم يصدرها المستشار
في محكمة التمييز في السنة
ال������واح������دة وه������و م����ع����دل ك��ب��ي��ر
ي���ف���وق م���ع���دل ف��ص��ل ال��ق��ض��اي��ا
المعروض على قضاة محكمة
االستئناف .وبينت المصادر
ان ذل��ك االم��ر يستدعي النظر
ف���ي زي������ادة ع����دد م��س��ت��ش��اري��ن
م����ح����ك����م����ة ال�����ت�����م�����ي�����ي�����ز وع��������دد
الدوائر وذلك من خالل تعيين
مستشارين واف��دي��ن ف��ي ه��ذه
ال���م���ح���ك���م���ة او ن���ق���ل ع������دد م��ن
مستشارين محكمة االستئناف
ال����ى م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز فضال
ع��ن أمكانية النظر ف��ي زي��ادة
ع������دد دوائ���������ر ف���ص���ل ال���ط���ع���ون
ف���ي م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز للفصل
في الطعون المتراكمة والتي
مازالت مرتفعة بواقع  28الف
ط��ع��ن ت��ع��ود ل��س��ن��وات س��اب��ق��ة
وه�����و م����ا ي��ت��ط��ل��ب م���ع���ه االم����ر
النظر فيها ومواجهتها.

معدالت الفصل
وب�����ال�����رج�����وع ال������ى م���ع���دالت
القضايا التي تنظرها دوا ئ��ر
المحكمة الكلية عبر مختلف
ال����دوائ����ر ،وال���ت���ي ت���ق���در بنحو
م����ل����ي����ون وم����ئ����ت����ي أل��������ف ح��ك��م
أص������دره������ا ق�����ض�����اة ال��م��ح��ك��م��ة
الكلية ،والتي تكشف أن معدل
ف��ص��ل ال���ق���ض���اة ف���ي ال��م��ح��ك��م��ة
الكلية يفوق  2500قضية ،وهو
م��ع��دل ك��ب��ي��ر وخ��ط��ي��ر وم��ره��ق
على القضاة ،وهو ما سيرتب

المحكمة الكلية

صورة من عدد ال

جريدة بتاريخ  2011/10/23يك

ت���ل���ك ل���ت���ل���ك ال���ن���س���ب ال���ك���ب���ي���رة
إص��دار القضاة أحكاما تخلو
م���ن اإلب������داع وال��ب��ح��ث العلمي
ال��������ذي ك������ان ي���ت���ع���ي���ن ع���ل���ي���ه أن
يستغرقه بالفصل في القضايا
المعروضة أمامها ،وذلك لعدم
وجود الوقت إلعطاء القضايا
ح����ق����ه����ا ال����ف����ن����ي ف������ي ت��س��ب��ي��ب
األح�������ك�������ام وال�����������رد ع����ل����ى ك���اف���ة
الدفوع والطلبات العارضة من
الخصوم.
كما أن تلك النسبة الكبيرة
س�����ت�����ش�����ج�����ع ال�������ق�������ض�������اة ع���ل���ى
اس�����ت�����خ�����دام ن�����م�����اذج األح����ك����ام
ل��وق��ائ��ع م��ت��ش��اب��ه��ة ل��ل��ن��زاع��ات
ال����م����ط����روح����ة أم�����ام�����ه�����ا ،وذل�����ك
ألن�������ه ال وق�������ت ل�������دى ال���ق���ض���اة
للتصدي لهذا القدر الكبير من
المنازعات المعروضة أمامهم،
ف���ض�ل�ا ع�����ن أن ت���ل���ك األح����ك����ام
ستشهد اختصارا في التسبيب
م���ن ال���ق���ض���اة وع�����دم اإلس���ه���اب
ف��ي ت��ن��اول ك��ل ال��ج��وان��ب ،وق��د
ت���س���م���ح ب����ق����ب����ول ال������دع������وى أو
رف���ض���ه���ا ألس����ب����اب م����ح����دودة،
وهو ما سيرتب خفض جودة
تلك األح��ك��ام ،وذل��ك ألن بعض
ال��ق��ض��اة سيعمل ع��ل��ى ت��وزي��ع
ال���م���ج���ه���ود ال���ف���ن���ي ل����ع����دد م��ن
األح���ك���ام ،وذل���ك ل��ع��دم قدرتهم
الذهنية ،ومداهمة عامل الوقت
من بذل المجهود الفني في كل
حكم ،مما يستغرق وقتا طويال
ف��ي كتابتها ،وبحثا ف��ي ا ل��رد
على الدفوع.

 3دوائر
ك��م��ا أن االم����ر ي��ت��ط��ل��ب على
ن��ح��و ج����دي ب��ع��د زي������ادة ع��دد
ق��ض��اة ال��م��ح��ك��م��ة ال��ك��ل��ي��ة على
ن����ح����و س�����ري�����ع وب���������اي ص�����ورة

محكمة التمييز

العام

عدد القضاة

العام

عدد القضاة

العام

عدد القضاة

2011

240

2011

185

2011

75

2019

310

2019

312

2019

85

شف عدد القضايا والقضاة
الذين يفصلون فيها قبل  9سن

وات

ً
«الكلية» زادت قضاتها خالل  9سنوات  70قاضيا
و«االستئناف»  127و«التمييز»  10قضاة!
ً
 312مستشارا حكموا في  50ألف قضية بـ «االستئناف»
بمعدل  160في العام
ً
 85مستشارا بـ «التمييز» حكموا في  16500طعن
بمعدل  194بالسنة
ك����ان����ت ع���ل���ى ش���ك���ل اع���������ارة او
حتى نقل م��ن اع��ض��اء النيابة
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���خ���ف���ي���ض ع���دد
الدوائر عن القضاة اذ اليقبل
الع���ق�ل�ا والم��ن��ط��ق��ا ان ي��ت��ول��ى
القضاة الفصل بثالثة دوائ��ر
قضائية في االسبوع الواحد
وان ي��������ص��������دروا ف�������ي ا ل���س���ن���ة
ال����واح����د ق����راب����ة  1500ق��ض��ي��ة
عالوة على القضايا الجزائية
التي تزيد عن ال��ف قضية في
السنة ويتعين ان يتم اسناد
دائ���رت���ي���ن ل��ه��م ب����دال م���ن ث�لاث
ً
وذلك ألن ما يحدث عمليا هو
ان المستشارين في المحكمة
ال��ك��ل��ي��ة وع����دده����م  39ه����م م��ن
يتولون الفصل عبر دائرتين
اما بقية القضاة والذين يبلغ
عددهم  271يجلسون اسبوعيا
ع���ب���ر ث�ل�اث���ة دوائ�������ر وه�����و ام���ر
م���ره���ق وك���ب���ي���ر ع���ل���ى ال���ع���دال���ة
يستلزم التدخل له

جنح المرور
كما يالحظ أن عدد األوامر
ال���ج���زائ���ي���ة ال���م���ع���روض���ة أم����ام
قضاة المحكمة الكلية بواقع
 600أ ل�������ف ح����ك����م ع�������دد ك��ب��ي��ر
يتطلب من الجمعية العمومية
ف����ي ال��م��ح��ك��م��ة ال��ك��ل��ي��ة ال��ن��ظ��ر
ال���ى إم��ك��ان تخصيص قضاة
ل��ل��ف��ص��ل ب��ت��ل��ك ال��ق��ض��اي��ا ،وأن

تمتنع وزارة الداخلية ممثلة
ب������اإلدارة ال��ع��ام��ة للتحقيقات
ع�����ن إح�����ال�����ة ال���ب���س���ي���ط م��ن��ه��ا،
والعمل على إلزام األطراف من
سدادها وديا وإحالة القضايا
الجسيمة الى المحكمة الكلية،
ف����إح����ال����ة أك����ث����ر م�����ن  600ال���ف
ق��ض��ي��ة س��ن��وي��ا ال���ى المحكمة
لقضايا مرور ،ولو على شكل
أوامر جزائية يصدرها قضاة
أم���ر م��ره��ق ل��ل��ع��دال��ة ،ويتعين
معه إعادة النظر في شكل تلك
المحاكمات المرورية البسيطة،
التي سترتفع معدالتها تبعا
لزيادة عدد السكان ،وهو زيادة
ال يمكن للقضاء على النحو
الحالي مجاراتها.

مقارنة
وت��ك��ش��ف اإلح��ص��ائ��ي��ة التي
نشرتها «الجريدة» عام 2011
أن عدد قضاة المحكمة الكلية
ف���ي ح��ي��ن��ه��ا ب��ل��غ  240ق��اض��ي��ا
ومستشارا ،في حين أن عددهم
اليوم بعد  9سنوات وصل إلى
 ،310أي معدل الزيادة فقط 70
قاضيا فقط ،وهو عدد بسيط
ج��دا إذا م��ا ك��ان��ت ال��زي��ادة عن
تلك األع��داد أكثر من  700الف
قضية.
ب���ي���ن���م���ا ك��������ان ع��������دد ق���ض���اة
م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف ف���ي ع��ام

 2011ف���ق���ط  185م��س��ت��ش��ارا،
ف����ي ح���ي���ن ال����ي����وم ي���رت���ف���ع ع���دد
ا ل�����م�����س�����ت�����ش�����ار ي�����ن ا ل���������ى ،312
وه�����ي زي�������ادة ال���ض���ع���ف ب��ع��دد
ال���م���س���ت���ش���اري���ن ،وه�����و م��ؤش��ر
تعاملت معه االستئناف بشكل
واق��ع��ي ي��ت�لاءم م��ع ال��ع��دد ،في
ح��ي��ن ال��م��ح��ك��م��ة ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي
ت��رت��ف��ع ف��ي��ه��ا أع�����داد ال��ق��ض��اي��ا
يتم رف��ع ع��دد القضاة ال��ى 70
قاضيا ،وه��و أم��ر غير مقبول
من الناحية الواقعية للتصدي
لهذا القدر الكبير من القضايا.
كما ان اإلح��ص��اء ات تكشف
أن ع������������دد ق�������ض�������اة م���ح���ك���م���ة
ال��ت��م��ي��ي��ز ف���ي ع����ام  2011فقط
 75م���س���ت���ش���ارا ،ف����ي ح���ي���ن أن
ع�����دد ق����ض����اة ال��ت��م��ي��ي��ز ال���ي���وم
ه���و  85م��س��ت��ش��ارا ،وه����و أم��ر
يدعو المسؤولين في محكمة
ال��ت��م��ي��ي��ز ال����ى ض������رورة إع����ادة
ال��ن��ظ��ر ب���األع���داد ،ألن م��ع��دالت
فصل ق��ض��اة محكمة التمييز
م����رت����ف����ع����ة ج��������دا ع����ل����ى ق���ض���اة
محكمة التمييز ،مما يتطلب
األم�����ر زي������ادة أع����داده����م وع���دد
الدوائر القضائية التي تتولى
الفصل بتلك النزاعات.

ً
«التمييز» تبرئ متهما من الربا الفاحش وغسل األموال وتلغي حبسه  4سنوات
في حكم قضائي ب��ارز ،أكدت
م���ح���ك���م���ة ال���ت���م���ي���ي���ز ال���ج���زائ���ي���ة
ب���رئ���اس���ة ال���م���س���ت���ش���ار ع��ب��دال��ل��ه
ال��ج��اس��م ض�����رورة ت���واف���ر أرك���ان
ج��ري��م��ة ال���رب���ا ال���ف���اح���ش إلدان����ة
المتهمين بها ،وأن مجرد طلب
المجني عليه قرضا من المتهم
ال ي��ع��ن��ي أن ل��دي��ه ح��اج��ة ماسة
ت��س��ت��دع��ي إدان���ت���ه ب��ت��ه��م��ة ال��رب��ا
الفاحش.
وأل������غ������ت ال���م���ح���ك���م���ة ح��ك��م��ي
محكمة أول درجة واالستئناف
الصادر بإدانة المتهم بالحبس
 4س��ن��وات ،وقضت ب��ب��راء ت��ه من
ال��ت��ه��م ال��م��ن��س��وب��ة إل���ي���ه ،ك��ال��رب��ا
ال��ف��اح��ش وغ��س��ل األم�����وال ،لعدم
س�ل�ام���ة االت����ه����ام ال��م��ن��س��وب من
النيابة العامة.
وقالت «التمييز» في حيثيات
ح��ك��م��ه��ا إن ال�����ش�����روط ال����واج����ب
توافرها لتحقق جريمة اإلقراض
ّ
المار بيانها  -غير
بربا فاحش -
متوافرة في حق المتهم ،استنادا
الى ما جاء باألوراق وتحقيقات
ال���ن���ي���اب���ة ال����ع����ام����ة م����ن أن رغ��ب��ة
المقترضين ف��ي الحصول على
قرض جديد من ثالثة بنوك هي
التي دفعتهم الى االقتراض من
المتهم ،وم��ن ث��م ف��إن��ه ل��وال هذه
الرغبة الجامحة لديهم لم يكونوا
في حاجة إلى الحصول على هذه
ال���ق���روض ،ب��ل ول���م ت��ك��ن ل���دى أي
م��ن��ه��م ح��اج��ة م��اس��ة ل��دف��ع خطر
يتهدده في ماله أو في نفسه.

كما برئ كل منهم من الطيش
وق���ل���ة ال����وع����ي وال�����ه�����وى ،ب����ل إن
ع���دم س���داده���م ال���ق���روض األول���ى
ال��م��س��ت��ح��ق��ة ل���ل���ب���ن���وك ،ل����م ت��ك��ن
ل���ت���رت���ب ع��ل��ي��ه��م أي م��س��ؤول��ي��ة
ج����زائ����ي����ة ،ك���م���ا أن االل����ت����زام����ات
ال��م��دن��ي��ة ال��ت��ي ق���د ت��ت��رت��ب على
ذل��ك ل��ن ت��ت��ج��اوز م��ق��دار الفائدة
المدفوعة منهم للمتهم ،ومن ثم
فإن الحاجة الى سداد القروض
األولى ال يعتبر من قبيل الحاجة
الماسة إلى االقتراض على هذا
النحو م��ن المتهم ،ب��ل رغبتهم
ال���ج���ام���ح���ة ف����ي ال���ح���ص���ول ع��ل��ى
ق��روض جديدة تفوق ما عليهم
م����ن م���دي���ون���ي���ة ل��ل��ب��ن��ك ،ه����ي م��ن
دفعتهم ل��ه��ذا االق���ت���راض ،وه��ي
ليست حاجة ماسة تهددهم في
شخصهم أو م��ا ل��ه��م أو م��ن هو
في مسؤوليتهم ،وإن المتهم كان
عالما بأنهم ليسوا ف��ي حاجة
م���اس���ة ال����ى ت��ل��ك ال����ق����روض ،وأن
دافعهم هو الرغبة في الحصول
ع���ل���ى ق������رض ج����دي����د م����ن ال��ب��ن��ك
بمبالغ أكبر م��ن السابقة ،ومن
ثم لم يستغل حاجة أو هوى أو
طيش لديهم ،ومن ثم تنتفي عن
ج��ري��م��ة اإلق������راض ب��رب��ا ف��اح��ش
أحد عناصرها.

ال مدة للفائدة
وقالت «التمييز» إن األوراق
والتحقيقات خلتا من تحديد

ل��ق��ي��ام ج��ري��م��ة اإلق����راض بالربا
ال���ف���اح���ش ال��م��ن��س��وب��ة ل��ل��م��ت��ه��م،
وتلتفت ع��ن أدل���ة ال��ث��ب��وت التي
ساقتها النيابة العامة ،وأنها
ل�ل�أس���ب���اب ال����م����ار ب��ي��ان��ه��ا غ��ي��ر
ص��ال��ح��ة ل�ل�اس���ت���دالل ب��ه��ا على
ت��واف��ر جريمة اإلق����راض بالربا
ال����ف����اح����ش وث����ب����وت����ه����ا ف�����ي ح��ق
المتهم ،وخلت األوراق من دليل
آخر يصلح لذلك ،ومن ثم يتعين
القضاء ببراءته من هذه التهمة
المنسوبة اليه.

انتفاء أركان الجريمة

م�����دة ال���ف���ائ���دة ال��م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا
بين المتهم والمقترضين منه،
وعما اذا كانت الفائدة سنوية
أو نصف سنوية ام شهرية ام
اس��ب��وع��ي��ة ام ي��وم��ي��ة ل��ل��وق��وف
على م��ا اذا ك��ا ن��ت تلك الفائدة
تعتبر من قبيل الربا الفاحش
م����ن ع����دم����ه ،س���ي���م���ا أن م��ب��ال��غ
ال���ف���ائ���دة ال���م���ق���ول ب��دف��ع��ه��ا م��ن
المقترضين للمتهم ال تتجاوز
نسبتها  6 :3في المئة من أصل

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

سرعة التقاضي
أمام االستئناف

عدد القضاة في المحاكم خالل  9سنوات
محكمة االستئناف

مرافعة

ال���ق���رض ،وه���و م��ا ال ي��م��ث��ل رب��ا
فاحشا.
وبينت المحكمة أنها انتهت
ال���ى ان��ت��ف��اء عنصر ن��ي��ة المتهم
اس���ت���غ�ل�ال ح���اج���ة ال��م��ق��ت��رض��ي��ن
أو ط��ي��ش او ه���وى ل��دي��ه��م ،كما
خ��ل��ص��ت ال����ى أن ال���ف���ائ���دة ال��ت��ي
دفعها المقترضون للمتهم ال
تعتبر من قبيل الربا الفاحش،
ك��م��ا أن أق�����وال ض���اب���ط م��ب��اح��ث
م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م غ��س��ل االم����وال

وتمويل اإلرهاب وتقرير وحدة
ال���ت���ح���ري���ات ال��م��ال��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
وت�����ح�����ري�����ات ال����ش����رط����ة ال����ت����ي ال
تعدو ان تكون رأيا لمجريها لم
تقطع أي منها بأن المقترضين
ك����ان����وا ف����ي ح����اج����ة م����اس����ة إل���ى
المال المقترض واستغالل لتلك
الحاجة لديهم ،وأن االق��ت��راض
ك���ان ب��رب��ا ف��اح��ش ،وم���ن ث��م ف��إن
ال��م��ح��ك��م��ة ت��خ��ل��ص ال����ى ان��ت��ف��اء
جميع األركان القانونية الالزمة

وأوض���ح���ت ال��م��ح��ك��م��ة أن���ه عن
ج���ري���م���ة غ���س���ل األم������������وال ،وك�����ان
دف��اع المتهم ق��د ق��ام على انتفاء
أرك��ان��ه��ا وع��دم ثبوتها ف��ي حقه،
ف��ل��م��ا ك�����ان ذل�����ك وك����ان����ت ال���م���ادة
الثانية من القانون رقم  106لسنة
 2013تنص على أن يعد مرتكبا
لجريمة غسل األموال كل من علم
أن األم��وال متحصلة من جريمة،
وقام عمدا بما يلي:
أ  -ت���ح���و ي���ل���ه���ا أو ن���ق���ل���ه���ا أو
اس���ت���ب���دال���ه���ا ب����غ����رض إخ����ف����اء أو
تمويه المصدر غير المشرع لتلك
األم����وال أو م��س��اع��دة أي شخص
ضالع في ارتكاب الجرم األصلي
التي تحصلت منه األم���وال على
اإلف��ل�ات م��ن ال��ع��واق��ب القانونية
لفعله.
ب  -إخفاء أو تمويه الطبيعة

القانونية لألموال أو مصدرها أو
مكانها أو كيفية التصرف فيها أو
حركتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج  -ا ك�����ت�����س�����اب األ م���������������وال أو
ح�����ي�����ازت�����ه�����ا أو اس����ت����خ����دام����ه����ا،
وم��ق��ت��ض��ى ذل���ك ال��ن��ص أن���ه ي��ل��زم
ل��ق��ي��ام ج��ري��م��ة غ��س��ل األم������وال أن
ت��ك��ون األم����وال محلها متحصلة
م��ن ج��ري��م��ة ،وك���ان م��ن ال��م��ق��رر ان
ج��ري��م��ة غ��س��ل األم�������وال ت��س��ت��ل��زم
ف����ض��ل�ا ع������ن ال����ق����ص����د ال���ج���ن���ائ���ي
طبيعته أو مصدره أو مكانه او
صاحب الحق فيه ...الخ.
ول���م���ا ك����ان ذل�����ك ،وك���ان���ت ه��ذه
المحكمة ق��د انتهت على النحو
السالف بيانه إلى ب��راء ة المتهم
من جريمة اإلقراض بربا فاحش،
وك��ان��ت ج��ري��م��ة غ��س��ل األم�����وال ال
تقوم إال اذا كانت األموال محلها
متحصلة من جريمة ،وإذ انتفت
جريمة اإلقراض بربا فاحش في
ح��ق المتهم ك��م��ا خ��ل��ت م��ن دليل
يدل على أن تلك األموال متحصلة
من جريمة أخرى ،فضال عن خلو
األوراق مما يثبت أن المتهم قد
تعمد إخفاء المال محل القروض
ال���ت���ي أق���رض���ه���ا ل��ل��م��ق��ت��رض��ي��ن أو
ت���م���وي���ه ط��ب��ي��ع��ت��ه ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة أو
م����ص����دره أو م���ك���ان���ه أو ص��اح��ب
الحق فيه ،وهو ما ينفي القصد
الجنائي الالزم لقيام جريمة غسل
األموال في حقه.

رغم تميز عمل الدوائر
ال���ق���ض���ائ���ي���ة ف����ي م��ح��ك��م��ة
االس������ت������ئ������ن������اف ب����س����رع����ة
ال����ف����ص����ل ف������ي ال���ق���ض���اي���ا
ال�����م�����ع�����روض�����ة أم�����ام�����ه�����ا،
ف���إن ذل���ك األم����ر ي��ج��ب أن
ي��ك��ون م��ص��ح��وب��ا بثالثة
ع�������وام�������ل ،ه�������ي :ت��ح��ق��ي��ق
األث��������ر ال����ن����اق����ل ل���ل���دع���وى
أمام محكمة االستئناف،
أي أن دوائ��ر االستئناف
م���ل���زم���ة ب���ب���ح���ث ع��ن��اص��ر
ال��ن��زاع م��ج��ددا ،وال��ث��ان��ي
أن ت��ح��اف��ظ ت��ل��ك األح��ك��ام
ال����ق����ض����ائ����ي����ة ال������ص������ادرة
م���ن دوائ������ر االس��ت��ئ��ن��اف،
باعتبارها محاكم ُعليا،
على ج��ودة العمل الفني
ل��ل��أح�����ك�����ام ال����ق����ض����ائ����ي����ة،
واألخ��ي��ر محاكمة دوائ��ر
االس����ت����ئ����ن����اف ل���ل���م���ث���ال���ب
التي شابت أحكام دوائر
الدرجة األولى.
س����رع����ة ال���ف���ص���ل ال���ت���ي
تشهدها دوا ئ���ر محكمة
االس�����ت�����ئ�����ن�����اف ال���م���دن���ي���ة
وال��������ت��������ج��������اري��������ة ب����ح����ج����ز
االس����ت����ئ����ن����اف����ات م�����ن أول
ج����ل����س����ة ل����ه����ا ف������ي أغ���ل���ب
ال���دوائ���ر ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،وإن
ك�����ان�����ت أم���������را إي����ج����اب����ي����ا،
ع���ل���ى ا ع����ت����ب����ار أن أ غ���ل���ب
ال�����خ�����ص�����وم اس����ت����ن����زف����وا
دفاعهم أمام محكمة أول
درج��ة ،إال أن هناك عددا
من ال��دوائ��ر تقوم بحجز
االستئنافات للحكم ،رغم
ت��ق��دم ال��خ��ص��وم ف���ي تلك
الجلسات بمستندات ،أو
أن تكون الدعاوى واردة
من إدارة الخبراء ،وتقرر
ت����ل����ك ال�������دوائ�������ر ح���ج���زه���ا
ل���ل���ح���ك���م ،رغ�����م أن����ه����ا أول
جلسة لورود التقرير من
إدارة الخبراء.
ورغ���������م ط����ل����ب ال�����دف�����اع
منحه أجال لالطالع على
التقارير أو المستندات،
ول����������و ألج����������ل ق�����ص�����ي�����ر ال
ي��ت��ج��اوز أس��ب��وع��ا لنظر
ت�����ل�����ك ال�����م�����س�����ت�����ن�����دات أو
ال�����ت�����ع�����ق�����ي�����ب ع������ل������ى ت���ل���ك
التقارير ،فإن تلك الدوائر
تقرر حجز االستئنافات
ل����ل����ح����ك����م دون ت���م���ك���ي���ن
ال���������دف���������اع م��������ن االط�����ل����اع
ع���ل���ى م����ا ق�������دم ،رغ������م أن���ه
يستدعي الرد من وجهة
ن��ظ��ر ال���دف���اع ،وق���د يضر
ح��ق��ه ،رغ���م أن���ه ال يضير
بعض الهيئات القضائية
العليا ف��ي تلك ا ل��د ع��اوى
م��ن��ح أج���ل ل�لاط�لاع ،ول��و
قصير ،حفاظا على مبدأ
المواجهة بين الخصوم.
اإلن��������������ج��������������ازات ال�����ت�����ي
تسجلها دوا ئ���ر محكمة
االس��ت��ئ��ن��اف س��ن��وي��ا في
إص����دار األع�����داد ال��ك��ب��ي��رة
ل���ل���ق���ض���اي���ا ال���م���ع���روض���ة
أم��������ام��������ه��������ا م�������ح�������ل ف����خ����ر
ل��ل��ق��ض��اء ال���ك���وي���ت���ي ،وال
ي���م���ك���ن ت����ج����اه����ل ج���ه���ود
رئ����ي����س����ه����ا ال����م����س����ت����ش����ار
م��������ح��������م��������د ب�������������ن ن�������اج�������ي
و ن��ا ئ��ب��ه المستشار علي
ال��م��ط��ي��رات ،إال أن ه��ن��اك
ب���ع���ض ال���م���س���ائ���ل ت���ب���رر
ق������ي������ام ب�����ع�����ض ال�������دوائ�������ر
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ب��م��ن��ح آج���ال
إلى الخصوم ،وتمكينهم
م��ن االط�ل�اع على م��ا قدم
والتعقيب ،إعماال لمبدأ
ال����م����واج����ه����ة ،خ��ص��وص��ا
أن أح��ك��ام دوائ���ر محكمة
االستئناف قابلة للنفاذ،
وأمر إيقافها قد يستغرق
وقتا وجهدا من محكمة
التمييز.
ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ى
ح������ق ال����ت����ق����اض����ي ،ال������ذي
أع���ي���ش���ه وي���ع���ي���ش���ه م��ع��ي
ال��زم�لاء ال��م��ح��ام��ون أم��ام
الدوائر القضائية العليا،
يأتي بهدف اإلشارة إلى
ب��ع��ض ا ل��م��س��ا ئ��ل الفنية،
التي قد تؤثر على طريقة
شكل المحاكمة وأ ث��ر ه��ا
ع���ل���ى أط���������راف ال�����دع�����وى،
م�������ع خ������ال������ص ال����ت����ق����دي����ر
واالعتزاز بالجهود التي
ي��ب��ذل��ه��ا ال��س��ادة ال��ق��ض��اة
والمستشارون األفاضل،
الذين لم نعهد منهم إال
إح����ق����اق ال���ح���ق وال����ع����دل،
ومخافة الله في أمانتهم،
وبرا بقسمهم العظيم.
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محليات

الحكيم :الكويت أول داعم لشعبنا في التغيير
● إرادة كويتية  -عراقية لتعاون ثنائي كبير وتجاوز المشاكل والعراقيل
● التصعيد بين أميركا وإيران هاجس للمنطقة ونسعى لتخفيف التوتر
أك ــد رئ ـيــس تـحــالــف اإلص ــاح
واإلع ـم ــار ورئ ـيــس تـيــار الحكمة
الوطني في العراق عمار الحكيم
أن الكويت من أوائل الدول العربية
التي وقفت مع الشعب العراقي في
مرحلة التغيير والتحرير.
وأبدى الحكيم في لقاء مفتوح
نظمته جمعية الصحافيين مع
وسائل اإلعالم المحلية والعربية،
أم ــس األول ،ال ــرغ ـب ــة ف ــي دخ ــول
ً
ً
الكويت حكومة وقطاعا خاصا
للمشاركة فــي حصة مــن السوق
العراقي الواعد.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ت ـت ـم ـتــع
بـ ــاع ـ ـتـ ــدال وم ـ ــرون ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
سياساتها وعالقاتها مع جميع
ً
الدول ،آمال قيام الكويت بدور في
تخفيف حدة التوتر في المنطقة
ً
وتـجـنـيـبـهــا م ــزي ــدا م ــن ال ـحــروب
والنزاعات وعدم االستقرار.

تجاوز المشاكل
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـ ــدرة الـ ـك ــوي ــت
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــاء ع ــاق ــات
وتـ ـ ـع ـ ــاون ثـ ـن ــائ ــي ك ـب ـي ــر بـشـتــى
ال ـم ـج ــاالت وتـ ـج ــاوز الـكـثـيــر من
ال ـم ـش ــاك ــل والـ ـع ــراقـ ـي ــل ب ــوج ــود
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
م ـت ـم ـث ـلــة ب ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـك ــوي ــت
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد حـفـظــه
ال ـل ــه ورع ـ ــاه وم ــد ال ـج ـســور بين
البلدين لما فيه مصلحة الشعبين
الشقيقين.
وش ــدد عـلــى اإلرادة الـعــراقـيــة
الـسـيــاسـيــة وال ــرغ ـب ــة ف ــي تـقــويــة
ً
العالقات مع الكويت مشيرا إلى
أنــه تلمس خــال زيارته الحالية
ً
ً
ل ـل ـكــويــت ت ـ ـفـ ــاؤال ك ـب ـي ــرا م ــن كــل
ال ـم ـســؤول ـيــن الـكــويـتـيـيــن الــذيــن
ً
التقى بهم ،وأن هناك تطورا مهما
يحصل في مستوى العالقات بين
البلدين.
وذكـ ـ ــر أن ال ـ ـعـ ــراق ي ـخ ــرج مــن
عنق الزجاجة وآخذ في التعافي
ب ـعــد ان ـت ـص ــاره ع ـلــى م ــا يسمى
تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"
بقواته المسلحة التي أصبحت
أكثر خبرة بالتصدي لمثل هذه
التحديات.
وأضــاف أن العراق الواثق من
نفسه يـخــرج مــن عـنــق الــزجــاجــة

عمار الحكيم متوسطا عماد بوخمسين وعدنان الراشد خالل اللقاء المفتوح أمس األول
بـعــد الـتـضـحـيــات الـكـبـيــرة الـتــي
ق ــدمـ ـه ــا شـ ـعـ ـب ــه ف ـ ــي حـ ــربـ ــه مــع
م ــا ي ـس ـمــى تـنـظـيــم "داع ـ ـ ــش" من
أجـ ـ ــل ت ـح ــري ــر األرض والـ ــدفـ ــاع
عــن ال ـعــرض وح ـقــق ه ــذا الـهــدف
السامي بتحرير كامل األراضــي
العراقية وطــرد عناصر التنظيم
الى الخارج.
وب ـيــن أن ال ـمــدن الـعــراقـيــة من
شمال البالد إلــى جنوبها أزالــت
الكثير من مظاهر التشدد األمني
المتمثلة في الجدران األسمنتية
والحواحز األمنية وأصبح الناس
يزاولون حياتهم بشكل طبيعي
وفتحت المنطقة الخضراء أمام
الزائرين بعد إغالقها حوالي ستة
ً
عشر عاما.
وق ــال الحكيم ،إن حــالــة األمــن
ال ـت ــي ب ـ ــدأت ت ـعــم أرجـ ـ ــاء ال ـع ــراق
شجعت رجال األعمال وأصحاب
رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
االس ـت ـث ـم ــار ع ـلــى طـ ــرق األب ـ ــواب
والتحدث جديا مع المسؤولين
الـ ـع ــراقـ ـيـ ـي ــن إلت ـ ــاح ـ ــة الـ ـف ــرص ــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار األج ـ ـن ـ ـبـ ــي وم ـن ــح
تسهيالت بهذا الشأن.
وأش ــار إلــى أن ال ــزي ــارات التي
قــام بها رئـيــس ال ــوزراء العراقي
ع ـ ــادل ع ـب ــدال ـم ـه ــدي إل ـ ــى إي ـ ــران
والسعودية ومصر ثم إلى فرنسا
وألمانيا أفضت إلى توقيع العديد
من االتفاقيات الثنائية والعقود
بمختلف ا ل ـم ـجــاالت السياسية
واالقتصادية والتنموية.
وب ـيــن أن الـحـكــومــة الـعــراقـيــة

ً
وقـعــت فــي وقــت ســابــق عـقــدا مع
إحدى الشركات األلمانية قيمته
 14مليار دوالر لتوفير  11ألف
م ـي ـغــاوات م ــن ال ـك ـهــربــاء لـلـعــراق
خالل مدة أربع سنوات اضافة الى
عقد مع إحدى الشركات النفطية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ـق ـي ـم ــة  53م ـل ـي ــار
دوالر"وهــذه العقود واالتفاقيات
تستهدف التنمية والبنى التحتية
للعراق وتوفير فرص العمل".
وأشــار إلى أن القوى العراقية
ت ـن ـض ــوي الـ ـي ــوم ت ـح ــت ت ـحــالــف
إصـ ـ ـ ــاح وإع ـ ـ ـمـ ـ ــار تـ ـشـ ـت ــرك ف ـيــه
قــوى سياسية من كل المكونات
العراقية بعد معاناة طويلة من
االصطفافات الفئوية التي أضرت
بــالـعــراق سـنــوات طويلة إضافة
إلى تحالف آخر هو تحالف البناء
ً
وي ـت ـم ـيــز أيـ ـض ــا ب ـن ـفــس ال ـت ـنــوع
الـسـيــاســي ولـكــل منهما توجهه
ال ـس ـيــاســي وم ـش ــروع ــه الــوط ـنــي
الخاص.

هاجس التصعيد
واعتبر أن التصعيد الحاصل
بين الواليات المتحدة األميركية
ً
ً
وإيـ ـ ـ ــران ي ـم ـثــل "ه ــاجـ ـس ــا ك ـب ـيــرا
لـلـعــراق ول ــدول المنطقة" مبينا
أن ل ــدى الـ ـع ــراق "ع ــاق ــات مهمة
واستراتيجية مع هذين البلدين
وهــو يحاول توظيفها لتخفيف
حدة التوتر بينهما وإيجاد سبل
ومـنــافــذ أخ ــرى لـحــل ه ــذه األزم ــة
ال ـح ــاص ـل ــة وت ـج ـن ـي ــب الـمـنـطـقــة

كوارث الحروب والنزاعات".
وبين أن ارتفاع أسعار النفط
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــل اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
س ـيــؤديــان إل ــى تــوفـيــر مــوازنــات
مطلوبة للحكومة ا لـعــرا قـيــة من
أج ـ ــل اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى ال ـم ـش ــاري ــع
الـتـنـمــويــة وإعـ ــادة إع ـمــار الـمــدن
المحررة وغيرها من االولويات
وعلى رأسها مكافحة الفساد.
وأش ـ ــار ال ـح ـك ـيــم إلـ ــى الــرغ ـبــة
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة م ــن ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة واالت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
وأمـيــركــا وروسـيــا فــي المشاركة
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة
واالقتصادية العمالقة في العراق،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى رغ ـب ــة الـ ـع ــراق فــي
االن ـف ـتــاح والـسـيــر بعملية خلق
ت ـ ـ ــوازن ف ــي ع ــاق ــات ــه اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية وبناء منظومة عالقات
اسـتــراتـيـجـيــة وثــاب ـتــة ف ــي شتى
المجاالت.

األمن بالعراق
شجع
المستثمرين
على طرق
األبواب
إلتاحة الفرص
والتسهيالت
لهم

10

زوايا ورؤى

ةديرجلا

•
العدد  / 4117الثالثاء  14مايو 2019م  9 /رمضان 1440هـ

ً
اعتبروا وظيفتكم تطوعا

د .حسن عبدالله جوهر

البد أن يعلم الجميع أن الوظيفة الحكومية التي تتقاضى
عليها راتبك أهم من أعمالك الخاصة التي قد تنتقص
من اهتمامك بالوظيفة ،وأعظم من انشغالك بالتطوع
أو بوسائل التواصل أثناء ساعات العمل الرسمية ،وهذا
الكالم ال يخص العمل الطبي فقط ،إنما ينطبق على كل
مؤسسات الدولة ووظائفها العامة.
شــاهــدت قـبــل رم ـضــان تـغــريــدات فــي "تــويـتــر" لطبيب
ً
كويتي يستعرض نشاطه الصحي التطوعي خارجيا
ً
للفقراء ،وكــان بــاديــا على وجهه السعادة ،وتظهر على
محياه النفس الطيبة وهو يصور مع الحاالت اإلغاثية
ً
ال ـتــي ق ــام ب ـعــاج ـهــا ،ت ــارك ــا وط ـنــه وأس ــرت ــه ف ــي ظ ــروف
معيشية صـعـبــة ،ثــم تــذكــرت قـبــل س ـنــوات كـيــف أن هــذا
الطبيب المتطوع بشحمه ولحمه وردائــه األزرق وكمام
العمليات الرقراق نفسه قد "مرمرني"  ٩شهور متتابعة
وأنا أراجعه في عيادته الحكومية بمواعيد رسمية مرة
في الصباح ومرة في المساء ومرة قبل العصر ،وال أحصله
َ
ولم أحظ قط بمكالمته وال اعتذاره حتى نصحني أحد
األصدقاء العالمين بما يجري في كواليس وزارة الصحة
ب ــأن أذه ــب لمقابلة ه ــذا الـطـبـيــب الـمـحـتــرم فــي عـيــادتــه
ً
الـخــاصــة حتى تتسنع أم ــوري ،وفـعــا بحثت عــن عمله
اآلخر ،ثم اتصلت بعيادته الخاصة فاستقبلني في اليوم
نفسه بل خالل ربع ساعة.
أنــا أذك ــر هــذه الـحــادثــة مــع كــل التقدير للعاملين في
مـجــال الــرعــايــة الصحية مــن المخلصين الــذيــن كرسوا
أوقــات ـهــم وأع ـمــارهــم وع ـطــاء هــم لـخــدمــة الـمـجـتـمــع ،ولــم
تغرهم فتنة المال وشهرة اإلعالم وهوس وسائل التواصل
االجتماعي ،فتمسكوا بقيمهم ومبادئهم النبيلة ،ووازنوا
بين واجباتهم وبين حقوقهم ،ولكنني في الوقت نفسه
أطــالــب وزارة الصحة بــإعــادة النظر فــي مــوضــوع جمع
األطباء بين العمل الخاص والعمل الحكومي ،وتنظيمه
بشكل يحقق الهدف السليم لرعاية المجتمع ،وتوفير
الخدمات الصحية مــن جهة ،ويتيح الفرصة للراغبين
ً
منهم فــي تكوين حياتهم المهنية ا لـخــا صــة بـعـيــدا عن
اإلضرار بمصالح الناس أو االستفادة من مرافق وإمكانات
القطاع الحكومي ،فــا بــد أن يعلم الجميع أن الوظيفة
الحكومية التي تتقاضى عليها راتـبــك أهــم مــن أعمالك
الخاصة التي قد تنتقص من اهتمامك بالوظيفة ،وأعظم
من انشغالك بالتطوع أو بوسائل التواصل أثناء ساعات
العمل الرسمية ،وهذا الكالم ال يخص العمل الطبي فقط،
إنما ينطبق على كل مؤسسات الدولة ووظائفها العامة
باختالف المهن والتخصصات والمواقع ،وليس أدل على
أهمية هذا الموضوع أن أفرد له الدستور الكويتي مادة
كاملة مستقلة جاء فيها أن "الوظائف العامة خدمة وطنية
تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء
وظائفهم المصلحة العامة"* ،وليس من المصلحة العامة
في شيء أن يقدم الموظف الحكومي عمله الخاص وبعد
الدوام الرسمي على وظيفته التي تعاقد مع الدولة على
بين والـحــرام ّ
أدائـهــا واستحق بها راتـبــه ،فالحالل ّ
بين
ّ
والسعيد من وفق للتفريق بينهما .والله وحده الموفق.
* ال ـم ــادة  ٢٦مــن الــدس ـتــور الـكــويـتــي -ال ـبــاب الـثــانــي-
المقومات األساسية للمجتمع الكويتي.

hasanjohar@hotmail.com

عادة ما تصطدم
التشريعات الخاصة
بضبط أسس الشفافية
أو اعتماد المعايير
النمطية العالمية أو إقرار
مبدأ العدالة والمساواة
والساعية إلى كبح جماح
الفساد ومحاسبة مرتكبيه،
بمخالفتها ألحكام
الدستور ،ويتم رفضها
وإبطالها من المحكمة
الدستورية!

أ .د .فيصل الشريفي

أليس من الالفت أن التشريعات الخاصة بضبط
أس ــس الـشـفــافـيــة أو اع ـت ـمــاد الـمـعــايـيــر النمطية
ً
العالمية أو إقرار مبدأ العدالة والمساواة وأخيرا
ال ـس ــاع ـي ــة إلـ ــى ك ـب ــح ج ـم ــاح ال ـف ـس ــاد وم ـحــاس ـبــة
مــرتـكـبـيــه ،ع ــادة مــا تـصـطــدم بالمخالفة ألحـكــام
الدستور ،ويتم رفضها وإبطالها من قبل المحكمة
الدستورية؟!
وآخـ ـ ـ ــر هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــات قـ ــانـ ــون تـ ـع ــارض
المصالح ،الذي يعد من أهم التشريعات العالمية
ً
ال ـيــوم فــي مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،تــم إبـطــالــه ف ــورا من
المحكمة الــدسـتــوريــة لـثـغــرات مبدئية واضـحــة،
ً
تماما كما كــان مصير المرسومين المتعاقبين
إلن ـش ــاء هـيـئــة م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ،وم ــن ق ـبــل ذلــك
قــانــون الـشــركــات وقــانــون أس ــواق ال ـمــال وقــانــون
الذمة المالية.
وفي المقابل ،فإن القوانين المتينة التي كان لها
األثر المهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبدأ
الحريات العامة والخاصة ،فقد تم إعادة تفريغها
مــن محتواها عبر التعديالت الدقيقة والمتقنة
ببساطة ألنها موجهة ضد اإلرادة الشعبية.
ومثل هذه المفارقة ال يمكن أن تكون بالمصادفة
أو ن ـت ـي ـجــة ل ـق ـص ــور عـ ـف ــوي ،ح ـي ــث إن الـعـمـلـيــة
التشريعية عادة ما تمر عبر سلسلة من القنوات
واإلجراءات والمتابعات من أهل االختصاص على
مستوى الحكومة والمجلس ،فالحكومة تملك أكبر
مؤسسة قانونية ممثلة بجهاز الفتوى والتشريع
كما أن مجلس األمة يمتلك لجنة تشريعية يفترض
أنها تضم المتخصصين في مجال القانون ناهيك
ً
عــن فــريــق ضـخــم مــن الـمـسـتـشــاريــن ،وأخ ـي ــرا فــإن

السلطتين يمكنهما االستعانة بمن شاءتا من أهل
االختصاص الفني والقانوني عند دراسة ومداولة
أي قانون جديد ،أو التعديل على القوانين القائمة.
ه ــذا الـتـشــويــه الـقــانــونــي ،مهما كــانــت أسبابه
ودواعيه ،فنتيجته هي تخريب العملية التشريعية
ورسالة واضحة بإبقاء مكامن الخلل والقصور
الـتـشــريـعــي ف ــي م ــا ي ــزع ــم ب ــاإلص ــاح واس ـت ـمــرار
ً
ق ـصــص الـ ـتـ ـج ــاوزات ال ـت ــي ب ــات ــت مـحـمـيــة أي ـضــا
م ــن الـمـجـلــس عـلــى ض ــوء م ــا رأي ـن ــاه ف ــي سلسلة
االستجوابات ،خصوصا تلك التي كشفت عن مادة
رصينة ومؤكدة لمؤشرات العجز والفشل والفساد
الحقيقي فــي مختلف مفاصل الــدولــة والتالعب
باألموال العامة.
وتبقى حقيقة تفشي هــذه ا لـظــا هــرة الفاسدة
بشقيها التشريعي والرقابي مرتبطة بالمجلس
الحالي والمجلس الذي سبقه ،وهما نتاج نظام
الصوت الواحد ومخرجاته والمساعي المنظمة
مــن خــالـهـمــا لـتـشــويــه الــديـمـقــراطـيــة مــن الــداخــل
أو تحويل المؤسسة التشريعية الدستورية إلى
أداة أخرى من أدوات النفوذ والهيمنة على القرار،
وإبـقــاء حالة الفوضى الخالقة كمرتع الستمرار
اللعب بمقدرات الدولة.
ومــن المضحك أن يتم طــرح الـبــرامــج وال ــرؤى
الـمـسـتـقـبـلـيــة وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا مـ ـش ــروع ال ـحــريــر
والكويت الجديدة  2035كمركز إقليمي وعالمي
يستهدف استقطاب الشركات العالمية والدول التي
تعتمد على هيبة القانون ،وعلى معايير الشفافية
والنزاهة والتنافسية النمطية ،ويكون هذا نتاجنا
الوطني ،فأبشروا بالخير يا أهل الكويت!

بيتر بوميرانتسيف*

ستراتفور

زيلينسكي رجل ما بعد حقبة االتحاد السوفياتي

ً
إيران تبتعد تدريجيا عن الصفقة النووية

ّ
ُ
تعتبر شخصية زيلينسكي في دور معلم
ً
المدرسة غولوبورودكو ،نموذجا من الرجل
المحطم في السبعينيات :هجرته زوجته
ويعيش مع ذويه في شقة يطغى عليها
الطابع السوفياتي إلى أكبر حد قد تتخيله،
أما الشخصيات في باحة ّ
المجمع السكني
المشتركة ،فخرجوا على ما يبدو من بين
الشخصيات الرئيسة في فيلم لشركة
"موسفيلم".
وصـ ـل ـ ُـت ف ــي م ـط ـلــع ال ـع ـق ــد ال ـم ــاض ــي إل ــى
مدرسة للدراسات العليا في مجال السينما في
ً
موسكو ،ظننت أنني سأكون محاطا بأشخاص
مشغوفين بالسينما الـســوفـيــاتـيــة ال ــرائ ــدة،
أش ـخ ــاص أوفـ ـي ــاء الس ـت ـع ــارات تــاركــوفـسـكــي
ال ــروح ــانـ ـي ــة ال ـغ ــام ـض ــة أو أع ـ ـمـ ــال سـيــرغــي
ُ
فوجئت حين
آيزنشتاين الدعاية المتقنة ،لكني
ُ
اكتشفت أن معظم زمــائــي الـطــاب البالغين
ً
(كثيرون منهم من خــارج موسكو ،فضال عن
مناطق البلطيق ،ال ـقــوقــاز ،وأوك ــران ـي ــا) بــدوا
ً
أكثر اهتماما بتقليد األعمال الدرامية النفسية
الحلوة-المرة التي ظهرت فــي أواخ ــر الحقبة
السوفياتية.
ك ــان ــت األف ـ ــام ال ـت ــي عـشـقــوهــا مناهضة
للسوفياتية إلى حد ما ألنها ابتعدت عن روايات
ً
الـقــوة العظمى وفضلت قصصا خــاصــة عن
الحب والصداقة ،كذلك كان أبطال تلك األفالم
ً
ً
غالبا رجــاال متواضعين تعبين يبحثون عن
بريق القيم (الصداقة ،الوفاء ،الحب) في عالم
بارد ساخر.
ُ ع ـ ـ ــادت ه ـ ــذه األفـ ـ ـ ــام ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة ،ال ـتــي
كــثــرت فــي سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،بقوة
إلــى ذاكــرتــي عندما ب ـ ُ
ـدأت بمشاهدة مسلسل
الرئيس األوكراني الجديد فالديمير زيلينسكي
التلفزيوني "خــادم الشعب" حيث يــؤدي ،كما
ّ
سمعتم بــالـتــأكـيــد ،دور مـعــلــم م ـتــواضــع في
ً
مــدرســة يصبح فـجــأة رئ ـي ـســا .تـبــدو أغنيته
الجميلة بلحنها السهل وسخريتها
االفتتاحية
ً
ً
اللطيفة مستخرجة مباشرة من فيلم من الحقبة
السوفياتية المتأخرة:
أحب وطني ،زوجتي ،كلبي
أملك كل ما أحتاج إليه ،اللباقة والشرف...
ّ
ُ
تعتبر شخصية زيلينسكي ،معلم المدرسة
ً
غولوبورودكو ،نموذجا من الرجل المحطم في
السبعينيات :هجرته زوجته ويعيش مع ذويه
في شقة يطغى عليها الطابع السوفياتي إلى
أكبر حد قد تتخيله ،أما الشخصيات في باحة
ّ
المجمع السكني المشتركة ،فخرجوا على ما
يبدو من بين الشخصيات الرئيسة في فيلم
"موسفيلم".
لشركة ُ
ب ـع ــدم ــا أقـ ـح ــم غ ــول ــوب ــورودك ــو ف ــي عــالــم
ً
ً
سياسات الحكومة البشع ،تــراه رجــا عاديا

الحقوق الوطنية للبدون

قوانين تضبيط المصالح!

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

edhafat@aljarida●com

ً
"محترما" في أواخر الحقبة السوفياتية يحاول
الحفاظ على قيمه في عالم شرير .يستمد إلهامه
من شخصيات تاريخية عظيمة تخبره ُكيف
عليه التصرف فــي أحــامــه ،مثل بلوتارخس
وأب ــراه ــام لنكولن .تنتمي تلك الشخصيات
ً
عـمــومــا إل ــى المجموعة الغربية مــن األبـطــال
الديمقراطيين (ال تظهر الشخصيات التاريخية
األوكرانية إال في مرحلة متقدمة من الموسم
الثاني) .وهكذا يندمج الجزء اإليجابي من إرث
السوفياتية الثقافي مع طموحات حكومة غربية
الطراز وتاريخ عالمي.
كما أخبرني الفيلسوف األوكــرانــي الحاد
ال ــذك ــاء فــولــوديـمـيــر يــارمــولـنـكــو ب ــادئ األم ــر،
تعود جاذبية زيلينسكي في جزء منها إلى أنه
ّ
يقدم لمن ال يزالون يشعرون بأنهم قريبون من
الثقاقة الشعبية السوفياتية والروسية طريقة
ً
ليصبحوا أوروبيين سياسيا .فمنذ عام ،1991
قامت الطريقة الرئيسة للتوجه نحو "أوروبا" في
أوكرانيا على هوية أوكرانية ما بعد االستعمار
استندت ،على غرار الكثير من مشاريع التحرر
الوطني في القرنين التاسع عشر والعشرين،
إلى اللغة وذكريات شهداء ضحوا بأنفسهم في
سبيل االستقالل على مر قرون كثيرة من الظلم
ً
االستعماري ،علما أن هذه مقاربة حاول الرئيس
السابق بوروشنكو تلخيصها في شعار حملته
االنتخابية "الجيش ،اللغة ،الدين".
ولكن مع مقاربة زيلينسكي يستطيع اإلنسان
ً
أن يصبح "أوروبيا" مع حفاظه على مزايا ثقافة
المرحلة المتأخرة من الحقبة السوفياتية.
قد تثير هذه العملية استياء َمن خاطروا،
وضحوا ،وراهنوا بالكثير على مشروع التحرير
الوطني األوكــرانــي على مر الـقــرون ،لكنها قد
ً
تعرقل أيضا نموذج ًبوتين الثقافي عن العالم
الروسي :تفتح مساحة يمكنك فيها أخذ الروابط
اإليجابية مع الثقافة السوفياتية ودمجها مع
رغبة في الديمقراطية .ال تزال األفالم السوفياتية
ُ
العظيمة من أواخر السبعينيات تعرض خالل
فترات الذروة على شاشات التلفزة في روسيا
ُ
ً
وتـبــث أيـضــا إلــى َمــن يتحدثون الروسية في
"ج ــوار" ما بعد االتـحــاد السوفياتي .وال تزال
المشاعر التي تعكسها (الــرغـبــة فــي التمسك
بالقيم في عالم شرير) تلقى أصــداء إيجابية،
وببثها إلى جانب دعاية بوتين المبالغ فيها
على شــاشــات التلفزيون بنبرتها المخادعة
ال ـســاخــرة ،نـجــح الـكــرمـلـيــن فــي رب ــط الحنين
الحزين إلــى لباقة األف ــام السوفياتية األقــدم
َ
بطموحات جيو-سياسية :تعال من أجل األفالم
ً
الجميلة الرقيقة التي تبرهن أنك تملك روحا
َ
وابــق من أجل عرض الشؤون المحلية البشع
المليء بالكراهية الذي يخدم حاجات أخرى.
هنا تتجلى مهارة الكرملين :إتقان السخرية
الحادة لتنمر قوة عظمى وتحليلها العاطفي كي
ينجح في آن واحد في استمالة المتعجرفين
والمتواضعين ،وهكذا يكون طيف التجارب
ً
بأكمله مشموال في عالم روسي عظيم واحد من
المشاعر تقود فيه كل الطرق العاطفية والروابط

الثقافية إلى الكرملين.
ً
إذا ،يشكل تفكيك جغرافيا الكرملين العاطفية
ب ـش ـتــى الـ ـط ــرق ب ـغ ـيــة ال ـت ـف ـك ـيــر واإلحـ ـس ــاس
بالروسية وبغية الشعور برابط مع الماضي
ً
ً
ً
مشروعا تخريبيا مهما.
ً
م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ي ـل ـقــى أص ـ ـ ــداء أيـ ـض ــا في
ً
دول أخــرى استعمرتها موسكو سابقا ،دول
تشعر فيها أجزاء كبيرة من المجتمع الناطق
بالروسية ،الذي يتحدر من أناس انتقلوا إلى
هناك بسبب التبدالت السكانية السوفياتية،
أنها عالقة في مشاريع تحرير وطنية محلية
تواجه صعوبة في االنتماء إليها بطبيعتها.
الـتـقـيـ ُـت "أق ـل ـيــات روس ـي ــة" م ــن الالتفيين
ً
ً
واإلستونيين تملك والء سياسيا كامال لوطنها
فــي منطقة الـبـلـقــان ،إال أنـهــا تشعر بانجرار
ً
ً
ثـقــافـيــا ،فــا تــريــد أن تـكــون ج ــزءا مــن "العالم
الــروســي" الــذي أسسه بوتين ،إال أنها تعجز
فــي الــوقــت عينه عــن الـتــوصــل إل ــى إحـســاس
ثابت بــالــذات فــي مشاريع التحرير الوطنية
المحيطة بها.
ً
ّ
ويشكل هــذا تحديا يــؤدي إلــى والدة جيل
ّ
مثير لالهتمام مــن الـكــتــاب وال ـش ـعــراء الذين
يتناولون السؤال :كيف تكون في الوقت عينه
ً
ً
ً
ً
التفيا ،وإستونيا ،وروسيا ،وأوروبـيــا بطرق
أكثر ذكاء (وإن أقل شعبية) من زيلينسكي؟
ال ب ــد م ــن الـتــوضـيــح أن ـنــي ال أت ـن ــاول هنا
سياسات زيلينسكي التي تبدو غامضة على
نحو مقلق .صحيح أنه يتحدث عن "محاربة
الفساد" ،ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان جزء
مــن جــاذبـيـتــه يـعــود إل ــى تطبيقه الـمــزيــد من
ُاإلصالحات أو إلغائه اإلصالحات القليلة التي
نفذت حتى اليوم والتي كبدت ،على غرار تحقيق
االستقالل عن تدفق الطاقة الــروســي ،الشعب
كلفة ومشقة كبيرتين.
يستاء الـخـبــراء األوكــران ـيــون األكـثــر خبرة
الذين تحدثت إليهم من كل ما ناقشته عن دراما
الهوية في هــذا المقال ،فزيلينسكي بالنسبة
إلـيـهــم م ـجــرد طـبـقــة أخـ ــرى تـغـطــي مجموعة
إضافية ممن يسعون إلى استغالل البلد.
* «ذي أميركان إنترست»

مع مقاربة زيلينسكي
يستطيع اإلنسان
ً
أن يصبح "أوروبيا"
مع حفاظه على
مزايا ثقافة المرحلة
المتأخرة من الحقبة
السوفياتية

ّ
يشكل اليوم أي نشاط إيراني
ً
مرتبط بالمسائل النووية هدفا
بالنسبة إلى الواليات المتحدة
وحلفائها ،مثل إسرائيل،
حتى لو كان نشاط إيران هذا
ً
مدروسا وال يتخطى حدود
الصفقة النووية.

faisal.alsharifi@hotmail.com

حل قضية البدون يجب أن يبقى ضمن القانون ،فمن له
حق بالمواطنة ُيعطى هذا الحق دون تردد ،ومن ليس
له حق يواجه باألدلة الدامغة والفصل فيه يعود للقضاء،
فمن غير المقبول أن تستمر حالة التسويف دون سقف
زمني ،ومن غير المقبول التضييق عليهم بهذا الشكل.
َ ْ َ
َّ َ َ ْ
َ َّ َ َ َ َّ ُ
الي ـ َـم ــان ِمــن ق ْب ِل ِه ًْم
قــال
تعالى"َ :و َالـ ِ َـذ ْيــن ْتـ َـبـ َـوء َوا ُال ــد َار و ِ
َ ْ َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
هــم حاج ٌة
ُي ِح ُّب ُون َمن ه ْاجر ِإلي ِهم و َ ْل ُ ي ِجدون ِفي صــد
ور َِ
ِ
ُ َ ُ ُ َ ََ
ْ ََ ْ َ َ
َّ
ان به ْم خ َص َ
اصة
َ ِم َم ْا أ ُوتـ َـوا ُو َّيؤَ ِ ْثرون َ ُعل َى َأن ُف ِ ُس ِ ْه ُم ْول ُو ك َ ِ ِ
ومن يوق شح نف ِسهِ فأول ِئك هم المف ِلحون"( .سورة الحشر-
اآلية.)9 -
ل ـطــال ـمــا اس ـتــوق ـف ـنــي م ــوق ــف "األنـ ـ ـص ـ ــار" م ــن إخــوان ـهــم
المهاجرين عند قدومهم من مكة المكرمة وهم يقدمون أعظم
درس لمعنى "اإلخاء" بعد أن عرضوا عليهم مشاركتهم في
ً
كل ما يملكونه من متاع الدنيا حبا في الله ورسوله ،هذا
ال ــدرس العظيم الــذي سطره أصـحــاب األرض كــان عنوانه
األبــرز اإليـثــار ،لتجتمع معه كل القيم اإلنسانية الجميلة
ً
من المودة والحب والتعايش السلمي مصداقا لقول النبي
لنفسه".
األكرم "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما
يحب َ ُ
ُ َّ
َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َُ ً
ال ْرض ذل ــول ف ْامشوا
ـال تعالى" :هـ َـو ال ـ ِـذي جـ
ـعــل َ ْلــكــم ُّ ُ
قـ َ َ
ُُ
ِّ ْ
َ
ُ
اك ِب َها َوكلوا ِمن رز ِقــهِ و ِإليهِ النشور"( .سورة الملك.
ِفي من ِ
اآلية.)15 -
في الزمن الحديث قد تكون الكويت أحد األمثلة للبلدان
ال ـتــي ت ــواف ــدت عليها الـكـثـيــر مــن ال ـه ـجــرات قـبــل اكـتـشــاف
النفط وبـعــده ،وألسـبــاب كثيرة منها وفــي مقدمتها طلب
َّ
العيش الكريم والبحث عــن األمــن واألم ــان بعدما مــن الله
عليها دون سواها من خير جعلت منها قبلة للمهاجرين
من دول الجوار.
قضية اليوم تخص فئة البدون القضية األهم من الناحية
اإلنسانية ،والتي مــازالــت تبحث عن حل رغــم مــرور عقود
من الزمان على وجودها ،ورغــم كل الوعود التي أطلقتها
الحكومة والمجلس بسبب التردد والتعنت وعــدم القدرة
على المواجهة المباشرة في إثبات أو نفي حق هذه الفئة
بالمواطنة.
قد تكون هناك فئة من البدون ادعت ّ
وزورت في بياناتها
الرسمية إال إن هــذه الفئة سهل الــوصــول إليها والتعرف
عليها ،وهــؤالء البد من مواجهتهم بما لدى الحكومة من
إثباتات مباشرة عليهم ،أما البقية فال يمكن أخذهم بجريرة
هؤالء المزورين لذلك أي تأخير في تنفيذ الحلول العادلة
سيزيد من تعقيد هذه المشكلة.
حل قضية البدون يجب أن يبقى ضمن القانون ،فمن له
حق بالمواطنة ُيعطى هذا الحق دون تــردد ،ومن ليس له
حق يواجه باألدلة الدامغة والفصل فيه يعود للقضاء ،فمن
غير المقبول أن تستمر حالة التسويف دون سقف زمني،
ومن غير المقبول التضييق عليهم بهذا الشكل ،وكأن مشكلة
البدون ال يمكن حلها إال من خالل المزيد من التضييق.
مجموع البدون في دولة الكويت ،وبحسب اإلحصاء ات
الرسمية ،أقل من  %3من إجمالي عدد السكان الكويتيين
واألجانب ،وقد يكون المستحقون منهم للمواطنة أقل من
 ،%2وهو رقم بكل تأكيد ال يشكل أي تهديد على االقتصاد
الوطني ،وال على الهوية الوطنية ،لذلك الحل أسهل مما
يتصوره البعض.
ودمتم سالمين.

ً
تزامنا مع ذكرى انسحاب الواليات المتحدة من
خطة العمل المشتركة الشاملة في الثامن من مايو،
أع ـلــن الــرئـيــس اإلي ــران ــي حـســن روح ــان ــي أن إي ــران
ّ
ستعلق اثنين من التزاماتها بموجب الصفقة:
ً
أوال ،لــن تلتزم بحد مخزونها مــن اليورانيوم
المنخفض التخصيب بثالثمئة كيلوغرام أو حد
ً
ً
مخزونها من الماء الثقيل بمئة وثالثين طنا متريا.
ً
وثانيا ،أعلن روحاني أن إيران ستمنح األطراف
المتبقية في خطة العمل المشتركة الشاملة (ألمانيا،
فرنسا ،المملكة المتحدة ،االتحاد األوروبي ،روسيا،
ً
الصين) ستين يوما لتفي بالتزاماتها بشأن التعاون
في القطاعين النفطي والمصرفي التي تعتبرها إيران
ً
ج ــزء ا ال يتجزأ مــن تطبيق الصفقة ،وإذا أخفقت،
فستعزز إيران جهودها لتطوير برنامجها النووي.

َلم تعزز أميركا حملتها المناهضة إليران؟
عززت الواليات المتحدة حملتها من العقوبات
ال ـقــويــة ض ــد إيـ ـ ــران ،ب ـهــدف ت ـعــزيــز م ـعــانــاة إي ــران
االقـتـصــاديــة إلــى حــد إشـعــال انتفاضة محلية قد
تضعف سـيــادة الحكومة اإليــرانـيــة وتــرغــم طهران
على العودة إلى طاولة المفاوضات.
لكن إي ــران التزمت ضبط النفس فــي رد فعلها،
وعنى اإلعفاءان اللذان ألغتهما الواليات المتحدة
فيما يتعلق ببرنامجها الـنــووي المدني أن على
إي ــران أن توقف فــي النهاية إنتاجها الـمــاء الثقيل
وتخصيبها الـيــورانـيــوم بالكامل أو تنتهك خطة
العمل المشتركة الشاملة بحد ذاتها ،ومع أن إيران
تواصل إنتاج الماء الثقيل واليورانيوم المنخفض
التخصيب ،إال أنـهــا تـحـتــاج إل ــى منفذ لتنقلهما
إلى خارج حدودها كي تواصل التزامها بمستوى
ال ـم ـخ ــزون ال ـم ـحــدد وف ــق خ ـطــة ال ـع ـمــل الـمـشـتــركــة
ّ
ال ـش ــام ـل ــة .ل ــذل ــك ،بــإعــان ـهــا أن ـه ــا س ـت ـعــلــق هــذيــن
ً
االلتزامين ،تحاول إيران مباشرة ربط هذه المسألة
باإلعفاءات التي قررت الواليات المتحدة أن تلغيها.
اعتبرت القيادة اإليرانية أن عليها خالل السنوات
الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة الـ ــرد عـلــى اس ـت ـف ــزازات ال ــوالي ــات
المتحدة بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة ،وال
يقتصر هدفها من ذلك على ضمان مصداقيتها في
ً
المفاوضات ،بل يشمل أيضا كسب المزيد من النفوذ
في حال اضطرت إلى خوض محادثات في المستقبل.
صحيح أن خطواتها اليوم ال تتجاوز العتبة التي
قد تدفع االتحاد األوروبي إلى إعادة فرض العقوبات
في الحال أو الــواليــات المتحدة إلــى تنفيذ ضربة
عسكرية محدودة ضد منشآت نووية إيرانية ،لكننا
ً
قد نشهد خطوات مماثلة بعد ستين يوما من اآلن،
إذا نفذت إيران تهديداتها بتخصيبها اليورانيوم
ّ
المكرسة في خطة العمل
متخطية نسبة ال ــ%3.67
المشتركة الشاملة وبدأت بتحديث العمل في مفاعل
ً
ال ـمــاء الـثـقـيــل فــي آراك ،عـلـمــا أن هــاتـيــن خطوتان
ً
تقصران مباشرة الوقت الضروري إلنتاج ما يكفي
من اليورانيوم المخصب بغية تطوير سالح نووي.

الواليات
المتحدة
عززت حملتها
من العقوبات
القوية ضد
إيران بهدف
تعزيز
معاناتها
كيف سترد الواليات المتحدة؟
سيسلك رد فعل واشنطن األولي ثالثة اتجاهات
االقتصادية
على األرجح:

ً
أوال ،ستواصل الواليات المتحدة توسيع موقع
قواتها العسكرية في الشرق األوسط وستحافظ عليه
بغية التصدي لحلفاء إيران اإلقليميين.
ً
ث ــان ـي ــا ،س ـتــزيــد ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة الـعـقــوبــات
االق ـت ـصــاديــة عـلــى إي ـ ــران وحـلـفــائـهــا اإلقـلـيـمـيـيــن،
ً
فضال عن أنها ستعزز تطبيق العقوبات التي ما
زالت سارية المفعول .وتستطيع واشنطن تحقيق
ذلــك ببنائها شبكة أوســع من العقوبات الثانوية
التي تفرضها على صادرات إيران ووارداتها والتي
تتخطى العقوبات المعتمدة اليوم التي تمنع عقد
صفقات تجارية مع كيانات إيرانية مدرجة في لوائح
عقوبات وزارة الخزانة األميركية ،وقد أطلق ترامب
ً
بالفعل ه ــذه العملية معلنا ف ــرض عـقــوبــات على
الفوالذ ،واأللمنيوم ،والحديد ،والنحاس.
ً
ً
أخيرا ،قد تحاول الواليات المتحدة أيضا تأخير
ً
تطوير إيــران برنامجها النووي معتمدة النشاط
عبر اإلنترنت ،وال شك أن هذا الخيار أو أي نشاط
سري آخر قد ال يؤدي إلى تفاقم التوتر إلى حد يدفع
الواليات المتحدة إلى تنفيذ ضربة عسكرية ،إال أنه
قــد يحقق التأثير المرجو بعرقلة تـقـ ّـدم إي ــران في
سعيها إلى تطوير برنامجها النووي.
تضع حملة الضغط األميركية ورد الفعل اإليراني
االتحاد األوروبي في موقف يزداد صعوبة .لو كانت
ً
ً
بروكسيل تملك حال سحريا للتخفيف من مخاوف
إي ــران لكانت استعملته قبل ال ـيــوم ،لكن أداة دعم
المبادالت التجارية ( )INSTEXالتي طورها االتحاد
ً
األوروبــي ال تعالج راهنا أي معامالت .وإذا لجأت
إليها هذه الكتلة لتساهم في تسهيل معامالت مع
ُ
إيران ال تعتبر إنسانية ،فال شك أن الواليات المتحدة
سـتـفــرض ع ـقــوبــات عـلــى األوروب ـي ـي ــن المعنيين.
وهكذا تبقى إحدى الطرق القليلة ،التي تتيح للقارة
أن تساعد بأسلوب مبتكر إي ــران فــي تـفــادي أزمــة
اقتصادية أو غذائية ،تنظيم برنامج النفط مقابل
ُ
الغذاء على غرار ما اعتمد مع العراق.

كيف تزيد التطورات احتمال نشوب صراع؟
كلما ضعفت خطة العمل المشتركة الشاملة ،ازداد
ّ
احتمال نشوب صراع عسكري .يشكل اليوم أي نشاط
ً
إيراني مرتبط بالمسائل النووية هدفا بالنسبة إلى
الواليات المتحدة وحلفائها ،مثل إسرائيل ،حتى
ً
لو كان نشاط إيران هذا مدروسا وال يتخطى حدود
الصفقة النووية.
كذلك يزداد احتمال أن تعتبر واشنطن أي نشاط
ت ـقـ ِـدم عليه ق ــوات مقاتلة مــدعــومــة مــن إي ــران ضد
الــواليــات المتحدة أو حلفائها في مختلف أنحاء
ً
ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا مـ ـب ــررا لضربة
عسكرية محدودة محتملة ضد إيران وأهداف تابعة
لحلفائها.
صحيح أنه ال الواليات المتحدة وال إيران ترغبان
في إشعال صــراع مفتوح ،إال أن رسائل التصميم
التي تزداد حدة ،مثل نشر مجموعة حاملة طائرات
أميركية وراميات قنابل في الخليج العربي ،تعكس
اس ـت ـعــداد واشـنـطــن لـلـتـحــرك إذا واج ـهــت مخاطر
حقيقية تهدد أمن الواليات المتحدة ،وستجد إيران
نفسها مرغمة أكثر فأكثر على الرد بطريقة ما.
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اقتصاد

خسائر أسواق المال الخليجية تتواصل للجلسة
الثانية على التوالي ...والكويتي يهبط ٪١
سوقا اإلمارات يسجالن الخسائر األكبر بـ  %4بفعل ضغط التطورات الجيوسياسية
علي العنزي

سارت تعامالت بورصة الكويت
متواز مع بقية األسواق
بشكل ٍ
الخليجية وخسر مؤشر السوق
العام نسبة  ٪1تعادل حوالي
 60نقطة ليقفل على مستوى
 5632.4نقطة.

مؤشرات بورصة
الكويت تتراجع مع
ضغوط البيع على
األسهم القيادية

للجلسة الثانية على التوالي
وب ـف ـعــل ض ـغ ــوط جـيــوسـيــاسـيــة
وت ـط ــورات كـبـيــرة اسـتـمــر نزيف
مؤشرات أسواق المال الخليجية
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـخـ ـس ــائ ــر األكـ ـ ـب ـ ــر مــن
نصيب مؤشري سوقي اإلمارات
"دبي" و"أبوظبي" ،إذ خسر األول
ً
نسبة قريبة من  4في المئة فاقدا
 104.2نقاط ليتراجع إلى مستوى
ً
 2525.6مطيحا بمعظم مكاسبه
لهذا العام.
ك ــذل ــك خ ـســر م ــؤش ــر أبــوظـبــي
ل ـكــن بـنـسـبــة أقـ ــل ك ــان ــت  3.3في
الـمـئــة ت ـع ــادل  169نـقـطــة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  4929.22نـقـطــة
ً
ً
ً
فاقدا مستوى نفسيا مهما هو 5

الكويت ترفع سعر بيع النفط
آلسيا في يونيو
أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها "رويترز" ،أمس ،أن الكويت
َ
رفعت سعر البيع الرسمي لدرجتي خــام تبيعهما إلــى آسيا في
شحنات يونيو مقارنة بمايو.
وح ــددت الـكــويــت سـعــر خ ــام مــزيــج الـتـصــديــر عـنــد  1.15دوالر
َ
لخامي عـمــان /دبي
للبرميل فــوق متوسط األسـعــار المعروضة
ً
بزيادة قدرها  45سنتا مقارنة بالشهر السابق.
كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي
إلى  2.60دوالر للبرميل فوق متوسط األسعار المعروضة لخامي
عمان /دبي بزيادة  80سنتا.
وترتفع الزيادة السعرية لخام مزيج التصدير البالغة خمسة
سنتات على الزيادة الخاصة بالخام العربي المتوسط السعودي
للشهر ذاته.

آالف نقطة ،تالهما مؤشر السوق
القطري بخسارة قريبة من  2في
المئة هي  188نقطة ليتراجع إلى
مستوى  9740.2نقطة ،وتراجع
مؤشر تاسي السعودي الرئيسي
ً
ليقفل خاسرا  ٣.٦في المئة تعادل
 ٣٠٨نـ ـق ــاط و ك ـ ـ ــان أداء ســو قــي
مـسـقــط وال ـم ـنــامــة أف ـض ــل وهـمــا
األصغر من حيث الوزن والسيولة
وتراجع البحرين بنسبة  0.8في
المئة ليقفل على مستوى 1416.1
ً
نقطة فــا قــدا  11.56نقطة بينما
تماسك مسقط على خسارة نسبة
 0.6ف ــي ال ـم ـئــة ه ــي  25.3نـقـطــة
ليقفل على مستوى  3840.1نقطة.
وس ـ ـ ـ ــارت تـ ـع ــام ــات ب ــورص ــة

ـواز م ــع بقية
ال ـكــويــت بـشـكــل م ـت ـ ٍ
األسواق الخليجية وخسر مؤشر
الـســوق الـعــام نسبة  1فــي المئة
تعادل حوالي  60نقطة ليقفل على
مستوى  5632.4نقطة وبسيولة
إجمالية بلغت  33.3مليون دينار
تداولت حوالي  126مليون سهم
وبضغط من السوق األول والذي
انخفض بنسبة  1.37فــي المئة
ت ـعــادل  84.33نقطة ليقفل على
ً
مستوى  6078.86نقطة متداوال
ً
أسهما بقيمة  29.5مليون دينار
وبكمية أسـهــم كــانــت  69مليون
سهم.
وكــان السوق الرئيسي أفضل
ً
حـ ــاال ب ـعــد أن خ ـســر ف ـقــط نسبة

المركزي :سندات بـ  160مليون دينار
أعـلــن بنك الـكــويــت المركزي
أن ــه تــم تخصيص آخ ــر إص ــدار
لسندات ّ
وتورق البنك المركزي

ب ـق ـي ـمــة إج ـم ــال ـي ــة ب ـل ـغ ــت 160
مـلـيــون دي ـن ــار كــويـتــي ألج ــل 6
شهور وبمعدل عائد .%3.125

استقرار الدوالر وارتفاع اإلسترليني
استقر سعر صرف الــدوالر مقابل الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.303ديـنــار ،فــي حين استقر الـيــورو عند  0.341ديـنــار ،مقارنة
بأسعار صرف أمس األول.
وق ــال بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي فــي نـشــرتــه الـيــومـيــة عـلــى موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى مستوى
 0.395دينار ،في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.300
دينار ،وظل الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.

أخبار الشركات
«نور» تربح 2.84
مليون دينار
بـلـغــت أرب ــاح شــركــة نــور
ل ــا س ـت ـث ـم ــار ا ل ـم ــا ل ــي 2.84
مـلـيــون دي ـنــار بــواقــع 7.11
ف ـل ــوس لـلـسـهــم ف ــي ال ـف ـتــرة
ا ل ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي  31مـ ــارس
 ،2019مـ ـق ــا ب ــل ت ـح ـق ـي ـق ـهــا
ً
أرباحا بقيمة  2.77مليون
د يـ ـ ـن ـ ــار بـ ـم ــا يـ ـ ـع ـ ــادل 6.88
ف ـ ـلـ ــوس ل ـل ـس ـه ــم ف ـ ــي ن ـفــس
الفترة من عام .2018

«سنرجي» تخسر
 206.95آالف دينار
م ـن ـي ــت ش ــرك ــة س ـنــرجــي
ال ـقــاب ـضــة بـخـســائــر قــدرهــا
 206.95آالف د يـنــار بــوا قــع
 1.04فلس للسهم في الفترة
ا ل ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي  31مـ ــارس
 ،2019م ـق ــا ب ــل تـسـجـيـلـهــا
خسائر بقيمة  198.14ألف
د ي ـن ــار ب ـم ـق ــدار  0.99فـلــس
للسهم في نفس الفترة من
عام . 2018

إيقاف «ياكو»
و«اإلثمار» عن التداول
أعـلـنــت بــورصــة الـكــويــت
وقف تداول أسهم شركتين
تجاوزت خسائرهما  75في
المئة من رأس المال ،وهما
ش ــرك ــة اإلث ـ ـمـ ــار ال ـق ــاب ـض ــة،
وشركة ياكو الطبية.

«األرجان» :زيادة املوجودات بمبلغ  55.36مليون دينار
ق ــام ــت ش ــرك ــة األرج ـ ـ ــان ال ـعــال ـم ـيــة ال ـع ـقــاريــة
ً
وش ــرك ــات الـتــابـعــة اع ـت ـبــارا مــن  1يـنــايــر 2019
بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
"عقود اإليجار" على جميع عقود اإليجار بصفة
المجموعة كمستأجر باستثناء عقود اإليجار
قصيرة األجل ومنخفضة القيمة.
وقالت الشركة ،إن أثر ذلك على المركز المالي
يتمثل في زيادة قيمة الموجودات مبلغ 55.36
مليون دينار بمثل قيمة أصول حق االستخدام
والتي سوف يتم إدراجها ضمن بند العقارات
االسـتـثـمــاريــة فــي الــربــع األول ل ـعــام ( 2019إذ

أراض
تعالج المجموعة العقارات المقامة على
ٍ
مستأجرة كعقارات استثمارية) وزي ــادة قيمة
ا لـمـطـلــو بــات بنفس المبلغ وا ل ــذي يمثل قيمة
التزامات عقود اإليجار والتي سوف يتم إدراجها
كبند منفصل في بيان المركز المالي المجمع في
جانب االلتزامات.
وأضافت أن نتائج أعمال الربع األول من عام
 2019ستنخفض بمبلغ  131.72أ ل ــف د يـنــار،
وسيتم إدراج األثر المالي الناتج عن تطبيق ذلك
المعيار خالل مدة سريان عقود اإليجار ضمن
البيانات المالية المجمعة للمجموعة كل فترة.

 151.67ألف دينار أرباح «مبرد»
ربحت شركة مبرد القابضة  151.67ألف دينار بما يعادل 0.97
فـلــس للسهم فــي الـفـتــرة المنتهية فــي  31م ــارس  ،2019مقارنة
ً
بتحقيقها أرباحا قدرها  198.89ألف دينار بواقع  1.22فلس للسهم
في نفس الفترة من عام .2018

«الكويت للتأمين» تكسب  5.89ماليين دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين البيانات المالية
ً
للفترة المنتهية في  31مارس  ،2019وحققت الشركة أرباحا بقيمة
ً
 5.89ماليين ديـنــار بــواقــع  31.91فلسا للسهم ،مقابل تحقيقها
ً
ً
أرباحا بقيمة  4.98ماليين دينار بما يعادل  26.96فلسا للسهم
في الفترة نفسها من عام .2018

«الساحل» تتكبد  169.56ألف دينار
تكبدت شركة الساحل لالستثمار خسائر بقيمة  169.56ألف
دينار بواقع  0.29فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس
 ، 2019مقابل تسجيلها خسائر بقيمة  258.23ألف دينار بمقدار
 0.44فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2018

«وطنية د ق» تحقق  534.86ألف دينار
ً
حققت شركة الوطنية الدولية القابضة أرباحا بقيمة  534.86ألف
دينار بواقع  2.67فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس
ً
 ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  481.44ألف دينار بما يعادل
 2.4فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2018

 1.44مليون دينار
خسائر «منشآت»
خـ ـ ـس ـ ــرت ش ـ ــرك ـ ــة م ـن ـش ــآت
ل ـل ـم ـش ــاري ــع الـ ـعـ ـق ــاري ــة 1.44
مليون دينار بمقدار  4فلوس
للسهم فــي ا لـفـتــرة المنتهية
ف ــي  31م ــارس  ،2019مقابل
تسجيلها خسائر قدرها 1.59
م ـل ـيــون دي ـن ــار ب ـمــا ي ـع ــادل 5
فلوس للسهم في نفس الفترة
من عام .2018

«السفن» تكسب
 2.64مليون دينار
ب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ش ـ ــرك ـ ــة
الصناعات الهندسية الثقيلة
وبـ ـن ــاء ال ـس ـف ــن  2.64مـلـيــون
ً
ديـ ـ ـن ـ ــار ،بـ ــواقـ ــع  14.7ف ـل ـســا
للسهم فــي ا لـفـتــرة المنتهية
ف ــي  31م ــارس  ،2019مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة 1.87
مـ ـلـ ـي ــون ،ب ـم ــا يـ ـع ــادل 10.41
ف ـ ـلـ ــوس ل ـل ـس ـه ــم ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة
نفسها من عام .2018

 0.17ف ــي ال ـم ـئــة ت ـع ــادل  8نـقــاط
ليستقر على مستوى 4770.46
ن ـق ـط ــة ،وسـ ـج ــل ب ـع ــض األس ـه ــم
ً
ً
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا واضـ ـ ـح ـ ــا فـ ــي ال ـس ــوق
الــرئـيـســي مـثــل ع ـق ــارات الـكــويــت
والتعمير بينما تراجعت أسهم
تشغيلية بنسب كـبـيــرة أ بــرز هــا
بنك األهلي المتحد الكويتي.
وبطبيعة الحال عكس اتجاه
ً
أسعار النفط التي سجلت نموا
ب ـحــوالــي  2ف ــي ال ـم ـئــة إذ ت ــداول
ً
ً
برنت قريبا من  72دوالرا أثناء
عمل البورصات الخليجية بينما
تجاوز الخام األميركي مستوى
ً
 62.5دوالرا للبرميل.

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٥.٦٣٢

٦.٠٧٨

٤.٧٧٠

2.٥٢٤ 2.٩٢٦ 3.٢٨٧

«األهلي» يحصد جائزة «أفضل صفقة لعام
 »2019في الشرق األوسط من «ذي بانكر»
ً
أعلنت مجلة "ذي بانكر" ،أخـيــرا ،جوائزها
الـخــاصــة بصفقات عــام  ،2019وحـصــل البنك
األه ـلــي الـكــويـتــي عـلــى جــائــزة "صـفـقــة ال ـعــام"،
ً
تقديرا لنجاحه في الترتيب لصفقة تسهيالت
م ــال ـي ــة رئ ـي ـس ـي ــة ل ـم ــؤس ـس ــة دب ـ ــي ل ـص ـنــاعــات
الطيران ،والتي بلغت قيمتها  800مليون دوالر
أميركي .وتولى البنك األهلي الكويتي الترتيب
لهذه الصفقة باعتباره البنك المنسق والبنك
الــرئ ـي ـســي ال ـم ـك ـلــف بــال ـتــرت ـيــب ل ـه ــذه الـصـفـقــة
والمشارك في إدارة دفاتر اإلصدار ،بينما تولى
بنك أبوظبي األول مهمة البنك القائد المسؤول
عن الترتيب لهذه الصفقة والمشارك في إدارة
ً
دفاتر اإلصــدار ،باإلضافة لكونه أيضا الوكيل
العالمي ووكيل التسهيالت ووكيل االستثمار،
ف ــي ح ـي ــن قـ ــام نـ ــور ب ـن ــك بـ ـ ــدور ال ـب ـن ــك ال ـقــائــد
الـمـســؤول عــن الـتــرتـيــب لـهــذه الصفقة ووكـيــل
الهيكلة اإلسالمية.
ودخلت بنوك إضافية للمشاركة في صفقة
التسهيالت القابلة للزيادة ،ومن ضمنها :بنك
بارودا ،وبنك التعمير الصيني ،وبنك االتحاد
الهندي ،والبنك الــزراعــي الصيني و"راك بنك"
( )RakBankو"ستيت بنك أوف إنــديــا" و"بنك
 ،"ICICIوبنك ووري (.)Woori
يذكر أن هذه التسهيالت المالية التي منحت
مدة أربع سنوات ،تضمنت شرائح تمويل من
بنوك تقليدية وإسالمية ،مما يجعلها األضخم
من نوعها في المنطقة على اإلطالق .ويأتي هذا
التمويل بـغــرض تقديم الــدعــم لمؤسسة دبي
لصناعات الطيران في عملية شــراء الطائرات
وقـطــع غـيــار الـمـحــركــات ،إضــافــة إلــى التمويل
ال ـ ــازم ق ـبــل ع ـم ـلـيــة ال ـت ـس ـل ـيــم ،وال ـ ــذي يـعـتــزم
المقترض التصرف فيه أو إعادة تمويله.
وتجدر اإلشارة إلى أن مجلة "ذي بانكر" ،التي
يعود تاريخ إصدارها إلى عام  1926والمملوكة
لـ "ذي فايننشال تايمز ليمتد"ُ ،ت ّ
عد واحدة من
ً
أب ــرز الـمـجــات الـمـعــروفــة واألك ـث ــر ت ـقــديــرا في
القطاع المالي ،وتعتبر جائزة "أفضل صفقة
للعام" من الجوائز المرموقة في هذا القطاع.
وتوفر هذه المجلة ،التي تتخذ من المملكة
ً
المتحدة مقرا لها ،للمختصين ،أهم البيانات
والتحليالت والرؤى الثاقبة في مجال الصناعة
المالية والمصرفية.

ميشال العقاد
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ص ــرح م ـي ـشــال ال ـع ـقــاد،
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـمـجـمــوعــة الـبـنــك األهـلــي
الـكــويـتــي ب ــأن "حـصــولـنــا عـلــى جــائــزة (أفـضــل
ً
ً
صفقة للعام) من ذي بانكر ،يشكل إنجازا كبيرا
بالنسبة للبنك األهلي الكويتي ،كما أننا نفتخر
بتصنيف مصرفنا ضمن فئة المصارف الرائدة
الـتــي ف ــازت بالمشاركة فــي الترتيب لصفقات
القروض الرئيسية بالشرق األوسط" .وأضاف
العقاد" :لقد كانت تسهيالت التمويل التي تم
تــرتـيـبـهــا لـمــؤسـســة دب ــي لـصـنــاعــات الـطـيــران
بمثابة إنـجــاز تــاريـخــي فــي المنطقة ،إذ إنها
تـعـكــس ق ــوة ومـسـتــوى ج ــودة ال ـخــدمــات التي
يمكننا تقديمها إلــى عمالئنا مــن الـشــركــات".
ً
وتابع" :وما يجعل هذا األمر أكثر تميزا هو أن
هذه أول صفقة يبرمها فرعنا الجديد في مركز
ً
دبي المالي العالمي ،وقد القت الصفقة إقباال
ً
هائال من المستثمرين تجاوز الحد المستهدف
لتغطية االكتتاب ،وتم إغالقها في وقت قياسي".
وختم العقاد" :وبهذه المناسبة ،وبالنيابة
عن البنك األهلي الكويتي ،أود أن أنتهز هذه
الفرصة لمشاركة هذا التكريم مع بنك أبوظبي
األول وبـ ـن ــك ن ـ ــور وج ـم ـي ــع الـ ـبـ ـن ــوك األخ ـ ــرى
المشاركة في الصفقة".
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إعداد :أشرف عجمي

النفط والطاقة

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

العقوبات على إيران تقلص فرص ضبط أسواق النفط
خبراء لـ ةديرجلا• :من المحتمل إنشاء تحالفات خارج إطار المنظومة العالمية المتعارف عليها
واشنطن وبكين ،في موازاة انخفاض إنتاج روسيا
تفاعلت أحداث العقوبات األميركية على إيران،
ً
خصوصا فيما يتعلق بسوق النفط العالمي ،وسط بسبب عيوب في أنابيب التوصيل.
تحذيرات من حدوث انحراف في السوق وعدم قدرة واعتبر الخبراء أن أسعار النفط معادلة صعبة،
السيما مع عدم تحقق آمال الوصول إلى اتفاق بين
المنتجين والمستوردين على ضبط السوق.
وفي هذا الصدد ،قال خبراء نفطيون إن العامل الواليات المتحدة والصين ،مما يعزز فرص هبوط
الجيوسياسي هو المؤثر المباشر على أسعار النفط ،أسعار النفط عن وضعها الحالي ،مشيرين إلى
أن «أوبك» لن تقف مكتوفة األيدي ،بل ستسعى
مبينين أن له في هذه اآلونة مؤثرات تتمثل في
للتنسيق وتنظيم العرض والطلب الستمرار أسعار
األزمة السياسية األميركية اإليرانية ،والخالف
األميركي الفنزويلي ،إلى جانب الخالف التجاري بين النفط على ما هي عليه اآلن ...وإلى التفاصيل.

العامل
الجيوسياسي يبقى
المؤثر األول على
أسعار النفط

فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،يـ ـق ــول ال ـخ ـب ـيــر
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـط ـ ــي ،د.
عبدالسميع بهبهاني ،إن سوق
ال ـن ـفــط وص ــل ال ــى ق ــرب ال ـت ــوازن
بـيــن ال ـعــرض والـطـلــب بـعــد قــرار
"أوبــك" خفض اإلنتاج في الفترة
مــا بـيــن يــونـيــو ونــوفـمـبــر ،2018
وعـلـيــه ف ــإن إل ـغــاء ق ــرار الخفض
هو إضافة براميل من المنتجين
سـتـكــون فــائـضــا إضــاف ـيــا ،األم ــر
الذي قد يفضي الى عودة الفائض
ال ـعــال ـمــي ع ــن م ـع ــدل  5س ـن ــوات،
والتي عانت "أوبك" إلرجاعه الى
معدله المقبول ،بعد أن انعكس
ذلك على أسعار النفط مباشرة،
فانخفضت األسعار الى  50دوالرا
للبرميل ،ثم ارتفعت الى  75دوالرا
بـعــد ق ــرار خـفــض إن ـتــاج "أوب ــك"،
وبدء عودة السوق الى التوازن.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــل
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاس ــي هـ ـ ــو الـ ـم ــؤث ــر
ال ـم ـب ــاش ــر ع ـل ــى أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط،
ويـمـكــن ت ـحــديــده ف ــي  3مــوثــرات
وهي األزمة السياسية األميركية
 اإليــران ـيــة وال ـخــاف السياسياألم ـيــركــي  -ال ـف ـنــزوي ـلــي ،وكــذلــك
الـ ـخ ــاف الـ ـتـ ـج ــاري األمـ ـي ــرك ــي -
الصيني.

انعكاس جماعي

السعودية ستكون
الالعب األساسي في
تعويض الحصة
الغائبة

وأوضـ ـ ـ ــح أن ق ـ ـ ــرار الـ ــواليـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ف ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات
االقتصادية النفطية على إيــران
وال ـتــي تمنعها مــن تـصــديــر 2.4
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ن ـف ــط يــوم ـي ــا لــن
ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران فـ ـق ــط ،بــل
س ـي ـش ـم ــل دول آس ـ ـيـ ــا الـ ـكـ ـب ــرى
كــالـصـيــن وال ـه ـنــد كــذلــك روسـيــا

ودول أوروبا ،بل سيمتد اثره إلى
أسواق المال العالمية.
ولفت بهبهاني الى أنه قد تكون
هناك ردات فعل إيرانية مؤثرة على
قرار العقوبات األميركية ،منها:
 -١إبـ ــرام ع ـقــود طــويـلــة األج ــل،
في محافظ.
 -٢خ ـص ــوم ــات م ــال ـي ــة ج ــذاب ــة
للبرميل.
 -٣بيع النفط الـخــام والمنتج
اإليراني بنظام المبادلة والعمالت
المحلية للدول المشترية مع نظام
تأجيل الدفع.
 -٤شحن النفط اإليراني بواسطة
الناقالت اإليرانية وضمان تأمين
الحكومة اإليرانية.
 -٥بـ ـن ــاء أن ـ ـبـ ــوب ت ـص ــدي ــر من
مـصـفــاة "ع ـي ـس ـلــوي" الـمـطــل على
الخليج العربي الى ميناء "إجاسك"
المطل على خليج عمان ،أي ال تمر
الشحنات عن طريق مضيق هرمز.
 -٦زيـ ـ ـ ــادة إن ـ ـتـ ــاج ال ـم ـش ـت ـقــات
النفطية.
وقال إن الواليات المتحدة كانت
قد راهنت على الوصول الى اتفاق
خ ــال الـمـفــاوضــات الـتـجــاريــه مع
الصين ،إال أن المفاوضات تعثرت،
ك ـم ــا ص ـ ــرح ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
مما سبب إطالتها وتعقيدها من
خ ــال إعـ ــان ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
زيادة فرض ضرائب على الواردات
الصينية بمقدار الضعف ( 25في
المئة).
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـن ـمــو ال ـت ـجــاري
واالقتصادي الصيني المتسارع
أص ـ ـبـ ــح م ـ ـصـ ــدر قـ ـل ــق لـ ـل ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ل ـثــاثــة أسـ ـب ــاب ،أول ـهــا
السبق في االبتكارات اإللكترونية

الصين ستكون
الرابح األكبر...
واليوان هو
المرشح
البديل للدوالر
في التعامالت
المالية

العقوبات
األميركية
على إيران
وفنزويال قد
تعزز ارتفاع
األسعار من
جديد

«أوبك»
ستسعى بكل
السبل من أجل
تنظيم العرض
والطلب في
األسواق
النفطية

الدول التي
ستقوم
بتعويض
السوق قد ال
تستطيع فعل
ذلك فترات
طويلة

اإلدارة
األميركية لن
توافق على
ارتفاع األسعار
ألنه سيتسبب
في تضخم
أسواقها

عبدالسميع بهبهاني

عواد النصافي

أحمد كرم

حامد البسام

عبدالمحسن المطيري

ال ـ ـتـ ــي غ ـ ـ ــزت الـ ـ ـس ـ ــوق األمـ ـي ــرك ــي
(أبرزها تكنولوجيا الجي  )5التي
تـتـهـمـهــا ب ـس ــرق ــة الـتـكـنــولــوجـيــا
األم ـيــرك ـيــة ،وثــان ـيــا ازديـ ـ ــاد ف ــارق
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بـيــن الــواليــات
المتحدة والصين بما يفوق 350
مليار دوالر ،وأخ ـيــرا ع ــدم الـتــزام
الصين بالقرارات الجيوسياسية
األمـيــركـيــة ،خــاصــة بالنسبة الــى
المقاطعات االقـتـصــاديــة ،وكذلك
ال ـت ــوج ــه ال ـس ـيــاســي ال ـج ــدي ــد في
عالقاتها الدولية.
وقـ ــال إن ــه عـلــى ال ــرغ ــم م ــن تلك
العوامل السلبية في العالقة بين
أك ـبــر اق ـت ـصــاديــن ،فـقــد أعـ ــرب عن
تفاؤله بالنتيجة التي ستنعكس
إيجابا على النمو االقتصادي بين
البلدين ،ومن ثم على حركة أسواق
الطاقة.

الضامنة ،فاتجهت هذه الدول الى:
 .1إن ـ ـشـ ــاء ت ـن ـظ ـي ـمــات بــدي ـلــة،
ومنها "منظمة الــدول المستهلكة
للنفط ( )OPCCالمنبثقة من منظمة
"البريكس" ،لتتحاشى التدخالت
الجيوسياسية في عمليات اإلنتاج
والتصدير للنفط.
 .2مصافي القطاع الخاص التي
أنشئت في الصين بقدرة إنتاجية
 1مليون برميل يوميا ومصفاة
في الهند وكــل هــذه المصافي من
القطاعات الخاصة التي ال تنضبط
بالنظام المالي المتبع دوليا.
 .3تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض دول اال ت ـ ـح ـ ــاد
األوروبـ ـ ــي مــع إيـ ــران ح ــول إنـشــاء
نظام مالي جديد "الفاتف" ()FATF
يـ ـتـ ـح ــاش ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــام األم ـ ـيـ ــركـ ــي
"السويفت" ( ،)swiftمما يعني أن
إيران تستطيع أن تنجز تعامالتها
خارج النظام المالي األميركي ،فهو
اليزال عامل ضاغط رغم تعثره.
وأع ــرب بهبهاني عــن اعتقاده
ب ـ ـ ــأن م ـ ـش ـ ــروع مـ ـق ــاطـ ـع ــة ال ـن ـف ــط
اإليراني وتصفيره قد فشل ،وهو
الـعــامــل الـمــؤثــر المباشر ألسعار
الـنـفــط ،مــدلــا على ذلــك مــن خالل
ت ـص ــري ـح ــات لـ ــوزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي عندما ّ
عبر عن استعداد
الواليات المتحدة االستثناء لبعض
الدول لشراء النفط اإليراني وأسواق
النفط العالمية ،الفتا الى أنه قرأ هذا
التصريح على أنــه فشل في جمع
الموافقات الدولية على هذا القرار.

وانهيار تلك المنظمة يعد بمنزلة
فلتان لــأســواق ،وإضــافــة تعقيد
ال ــى ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة بـيــن أكـبــر
اقتصادين.
وأوضح أن الطلب على النفط لم
يتباطأ ( 1.5مليون برميل يوميا
زي ـ ــادة لـ ـ  ،)2019لـكــن الـمـعــروض
ال ـح ــال ــي ي ـف ــوق ال ـط ـل ــب ،ومـ ــن ثم
الـفــائــض العالمي فــي ازديـ ــاد عن
معدل السنوات الخمس.

معرفة آثار التصعيد االقتصادي
بين الــواليــات المتحدة والصين،
وقـ ـ ــدرة "أوب ـ ـ ــك" ع ـلــى ك ـبــح جـمــاح
المعروض النفطي ،وإلى أي مدى
يـمـكـنـهــا ال ـب ـقــاء ع ـلــى مـسـتــويــات
اإلنتاج التي تساعد على تماسك
األسعار.
واخـتـتــم الـنـصــافــي بــالـقــول إن
الالعب الرئيسي في هــذا الجانب
سـ ـيـ ـك ــون الـ ـسـ ـع ــودي ــة وق ــدرتـ ـه ــا
التفاوضية مع الواليات المتحدة
مـ ــن ج ـه ــة وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وقدرتها على امتصاص االنكماش
االقتصادي الــذي قد يتسبب فيه
هذه الحرب التجارية.

األسعار قد تؤدي الى وصول سعر
البرميل الى مئة دوالر ،وهذا األمر
غير مرغوب فيه من قبل دول "أوبك"
بـلــس الـتــي تــريــد تـ ــوازن األس ــواق
حتى ال يتباطأ الطلب على النفط.
وأشار البسام الى أن الدول التي
سـتـقــوم بـتـعــويــض ال ـس ــوق ق ــد ال
تستطيع فعل ذلك لفترات طويلة،
فضال عن أنه من الممكن أن تكون
األم ــور الفنية المتعلقة باإلنتاج
معيقة لــزيــادة اإلن ـتــاج ،وذل ــك في
حالة افترضنا أن تلك الدول لديها
مخزون كاف من الخام.
ولفت الى أن الواليات المتحدة
تمتلك مخزونا كبيرا للغاية ،إال
أنها لن تفرط فيه إال عند الضرورة
القصوى.
وشــدد البسام على ضــرورة أن
تجد الصين وأميركا حلوال لألزمة
الدائرة بينهما.
وح ــول الـتــزام ال ــدول بالخفض
المتفق عليه بين "أوبك" ودول من
خارجها ،فقد أكد البسام أن هناك
دوال داخلها أزمــات ومشاكل ،وال
تستطيع التحكم في عملية الخفض
ضمن االتفاق ،لكون حكوماتها ال
تسيطر بشكل كامل على األوضاع
في بلدانها.

فقدان الثقة
وذك ــر أن ــه إضــافــة ال ــى الصين،
فهناك ردات فعل مــن دول أخــرى
مستهلكة للنفط ،بـعــد أن فقدت
الـثـقــة بــاألســاسـيــات االقـتـصــاديــة

عثرات مالية
وأع ــرب كــذلــك عــن اعـتـقــاده بأن
إص ـ ــرار ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة على
ت ـط ـب ـيــق الـ ـعـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى إي ـ ــران
سيؤدي الى عثرات مالية في عملة
الــدوالر من خالل إنشاء تحالفات
خ ــارج إط ــار المنظومة العالمية
الـمـتـعــارفــة! الف ـتــا ال ــى أن الصين
س ـت ـكــون ال ــراب ــح األك ـب ــر م ــن ذل ــك،
حيث إن عملتها "اليوان" ستكون
هـ ــي الـ ـم ــرش ــح الـ ـب ــدي ــل لـ ـل ــدوالر
األميركي فــي التعامالت المالية،
وس ــوق الـنـفــط شنغهاي للعقود
الطويلة األجل سينتعش ،وخسائر
مـفــاوضــات ال ـحــرب الـتـجــاريــة مع
الواليات المتحدة ،التي يبدو أنها
فشلت ،سيعوضها تـ ّ
ـوجــه جديد
لبيع وشراء واالستثمار في النفط
عموما ،وليس في النفط اإليراني
ف ـقــط ،ح ـيــث سـتـضـيــف ال ــوالي ــات
المتحدة ضغوطا سياسية ،إضافة
الى الضرائب والقوانين التجارية
األخرى.
وأكـ ـ ـ ــد ب ـه ـب ـه ــان ــي أن مـنـظـمــة
ال ــدول الـمـصــدرة للبترول (أوب ــك)
مازالت األقوى في تحديد توازنات
أس ـ ــواق ال ـط ــاق ــة ،وح ـتــى الـمــالـيــة،

معادلة صعبة
من جهته ،قــال أستاذ التمويل
في الجامعة العربية المفتوحة ،د.
عــواد النصافي ،إن أسـعــار النفط
م ـعــادلــة صـعـبــة ،خــاصــة م ــع عــدم
تـحـقــق اآلمـ ـ ــال ف ــي ال ــوص ــول إلــى
اتفاق بين القوتين االقتصاديتين
الــواليــات المتحدة والصين ،مما
يعزز فــرص هبوط أسـعــار النفط
عن وضعها الحالي.
وأضاف أن هذه الحالة قابلتها
حالة أخ ــرى مــن منظمة أوب ــك من
خــال تخفيض اإلنـتــاج للوصول
الى أسعار مقبولة من المنتجين،
كما أن العقوبات األميركية على
إي ــران وفـنــزويــا قــد تـعــزز ارتـفــاع
األسعار من جديد.
ولفت الى أن البيانات المعلنة
لـ ـلـ ـط ــاق ــة ت ـش ـي ــر ال ـ ـ ــى ان ـخ ـف ــاض
المخزونات النفطية في الواليات
المتحدة بحدود  4ماليين برميل،
مما يعزز التوجه الى ارتفاع أسعار
النفط وزيادة الطلب عليه ،الفتا الى
أن هذه الحاالت مجتمعة ستؤدي
الى تواصل صعود األسعار وتكسر
حاجر  75دوالرا للبرميل.
وذكر النصافي أن دول "أوبــك"،
وم ــع تــوقـعــات ع ــدم ال ــوص ــول إلــى
االت ـف ــاق بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
والصين ،تحاول جاهدة المحافظة
ع ـلــى ال ـم ـع ــروض ال ـن ـف ـطــي ،حتى
ال تـ ـح ــدث اه ـ ـ ـتـ ـ ــزازات ب ــاألس ــواق
تــؤثــر على أسـعــار النفط ،خاصة
أن ال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــن الـ ـق ــوتـ ـي ــن
االقتصاديتين ستعمل على تباطؤ
ال ـن ـمــو ف ــي كـثـيــر م ــن ال ـ ـ ــدول ،مما
سيؤثر على طلب النفط.
وقال :إضافة الى ذلك ،فإن األزمة
الـسـيــاسـيــة ف ــي ف ـنــزويــا وإي ـ ــران
والعقوبات األميركية ساعدت على
تماسك األسعار ،مع توقعات تباطؤ
النمو واحتماالت انخفاض الطلب
وأسعار النفط.

التحدي األكبر
وأضـ ـ ـ ــاف :إذا م ــا وض ـع ـنــا في
الحسبان االضطرابات في نيجيريا
وليبيا ،سوف تساعد أيضا على
تماسك أسـعــار النفط فــي المدى
القصير ،لكن التحدي األكـبــر هو

عوامل عدة
من جانبه ،قال الخبير النفطي
أحمد كــرم إن أسعار النفط تتأثر
بعدة عوامل ،لكن أهمها هو عامل
الـطـلــب ،حـيــث إن ــه بسبب ارت ـفــاع
معدالت النمو االقتصادية للدول
الصناعية يزداد معها االرتفاع على
الطلب النفطي.
وأضاف :تعتبر الصين من أكبر
الـ ــدول الصناعية وم ـعــدالت نمو
اقتصادها تؤثر بشكل كبير على
أسعار النفط ،فمع ارتفاع معدل نمو
االقتصاد الصيني ترتفع أسعار
النفط ،لكن مع التدخالت األميركية
لوقف هذا النمو الذي بدأ يؤثر على
اقتصادها ،أصبحت هناك حرب
تجارية خفية بين البلدين ،الفتا
الى أنه إذا نجحت أميركا من الحد
من ارتفاع معدالت النمو اقتصاد
الـصـيــن ،فـسـتـكــون أس ـعــار النفط
منخفضة قليال عما هي عليه اآلن.
وأك ــد أن منظمة أوب ــك لــن تقف
مكتوفة األيــدي ،بل ستسعى بكل
السبل من أجل التنسيق وتنظيم
العرض والطلب النفطي ،لتستمر
أس ـع ــار الـنـفــط عـلــى م ــا ه ــي عليه
اآلن ،وهي األسعار المرغوبة للدول
األعضاء.

قطع اإلمدادات
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ن ــائ ــب رئـيــس
م ـج ـلــس إدارة م ـج ـمــوعــة عــربــي
القابضة ،حامد البسام ،إن الحرب
التجارية بين الــواليــات المتحدة
األم ـيــرك ـيــة وال ـص ـي ــن ،ال ــى جــانــب
قطع إمدادات ايران التفطية ،وكذلك
الحرب الدائرة في ليبيا والمشاكل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـ ـفـ ــوضـ ــى ال ـت ــي
تسود فنزويال ،كلها أمــور تصب
فــي ال ـضــرورة فــي مصلحة زيــادة
أسعار الخام.
وأض ـ ــاف أن ــه م ــن الـطـبـيـعــي أن
يـ ـك ــون هـ ـن ــاك تـ ـح ــرك ل ـت ـعــويــض
ال ـح ـص ــص ال ـغ ــائ ـب ــة ع ــن ال ـس ــوق
النفطية ،وإال سـتـحــدث أزم ــة في

تعويض الحصة
بـ ـ ــدوره ،أك ــد أس ـت ــاذ االقـتـصــاد
في الجامعة العربية المفتوحة ،د.
عبدالمحسن المطيري ،أن هناك
عوامل مهمة ستؤثر على أسعار
الـ ـنـ ـف ــط ،أه ـم ـه ــا ع ـم ـل ـيــة ال ـع ــرض
والطلب ،وهي عوامل تعتمد على
مجريات األمور ،سواء اإلقليمية أو
الدولية ،ولعل العرض هو األهــم،
وه ــو الـعــامــل الـمــؤثــر ،س ــواء على
المديين المتوسط أو البعيد ،أما
عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط فسيكون
التأثير ضعيفا ،وبــذلــك ستكون
األسـ ـ ـع ـ ــار م ـع ـت ــدل ــة ،وت ـس ـي ــر فــي
معدالتها الطبيعية المرجوة بين
 70و 73دوالرا للبرميل.
وقال المطيري إن العقوبات على
إيران وكذلك انخفاض اإلنتاج في
روسيا بسبب بعض العيوب في
أنابيب التوصيل سوف تؤثر كذلك
على األسعار.
وأوضـ ــح أن اإلدارة األميركية
لــن تــوافــق بــأي شكل مــن األشكال
على ارتـفــاع أسـعــار الـخــام ،لكونه
سيتسبب في حــدوث تضخم في
أسواقها ،مما يؤدي الى تباطؤ في
االقتصاد األميركي.
وقـ ــال إن الـ ـس ــؤال الـ ــذي يـطــرح
نفسه هـنــا :كيف سيتم تعويض
حصة إيران؟ وال ننسى كذلك األزمة
الفنزويلية التي قد تكون سببا في
حدوث أزمة في المعروض.

الهند تشهد أكبر إغالق لمصفاة نفطية في العالم
•

ظافر قطمة

قررت الهند إغالق وحدة معالجة نفطية بـ 330ألف
ً
برميل يوميا في مصفاة جامنغار ،التي تعالج 660
ً
ألف برميل يوميا ،مدة شهر على األقل.
ويفضي هذا إلى أعمال صيانة مخططة منتصف
هــذا الشهر ،بحسب مــا قالته وكــالــة "روي ـتــرز" يوم
الجمعة الماضي.
وقالت "رويترز" إن مصدرين مطلعين على خطط
الشركة أوضحا أن المنتجات المكررة النفطية ستظل
مستمرة في تزويد األسواق المحلية،
وبحسب الصناعة الهندية ،فإن شركة ريالينس

الـهـنــديــة ن ـفــذت فــي شـهــر يـنــايــر ال ـمــاضــي عمليات
صيانة في الجانب اآلخــر من المشروع ،وأغلقته 4
أسابيع.
ويعتبر مــوقــع جــامـنـغــار أكـبــر وجـهــة تـكــريــر في
العالم ،حيث يعتبر السادس ،ولديه استطاعة تبلغ
ً
 580ألف برميل من النفط الخام يوميا ،بحسب موقع
الشركة الهندية على الشبكة العنكبوتية.
يذكر أن أول عملية تكرير في "جامنغار" تأسست
ً
عــام  ،1999وعملت بطاقة  660ألــف برميل يوميا،
وكانت تبيع المنتجات المكررة النفطية في األسواق
المحلية ،وهذه المحطة أضافت في سنة  2008أكبر
وجهة معالجة نفطية في العالم ،وفي السنة الماضية

زادت الحركة الهندية من طاقتها في التكرير بنسبة
 30في المئة لتصل إلى  704آالف برميل في اليوم.
وفي الشهر الماضي ،أعلنت صحيفة تايمز او انديا،
أن شركة ارامكو السعودية العمالقة تجري مناقشات
جادة لشراء ما يصل إلى  25في المئة من أعمال التكرير
والبتروكيماويات في الشركة الهندية.
يــذكــر أن الـسـعــوديــة كــانــت خــال الـسـنــوات القليلة
الماضية تسعى إلى اتفاقات في آسيا ،وهي األسواق
ً
األكثر مردودا للدول المصدرة للنفط ،وهي ثالث أكبر
مستهلك للنفط بـعــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
والصين.
وخالل زيارة األمير السعودي محمد بن سلمان للهند

في فبراير الماضي ،أعلنت الرياض خططا الستثمار
 100مليار دوالر في البنية التحتية الهندية وصناعة
الطاقة ،حيث تسعى الى تعزيز مركزها في البالد.
على صعيد آخ ــر ،ان ـهــارت أسـعــار الـحـبــوب بسبب
اح ـت ـمــاالت ال ـحــرب ال ـت ـجــاريــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا رئـيــس
الواليات المتحدة األميركية ،كما هبطت أسعار فول
الصويا بعد أن أعلن الرئيس األميركي ترامب زيادة
التعرفة على الصين فــي تـغــريــدة على "تــويـتــر" ،وقد
هبطت عوائد الحبوب إلى أدنى مستوى لها من .1977
وكما الحظت "بلومبيرغ" فإن أسعار فول الصويا
اآلجـلــة لشهر يوليو هبطت إلــى مستويات قياسية،
وبلغت  8دوالرات في بداية األسبوع.

وفــي غـضــون ذلــك ،يـحــاول الـمــزارعــون األميركيون
التخلص من عواقب الفيضانات القياسية التي ألحقت
الضرر باألراضي الزراعية والبنية التحتية ،وأسهمت
في تأخير الزراعة ،ويمكن الحتمال االرتفاع الرئيسي
في التعرفة على الصين واألعمال االنتقامية التجارية
المتوقعة على الــواليــات المتحدة األميركية اضعاف
أس ـعــار الـسـلــع الــزراع ـيــة ب ـصــورة أك ـبــر ،كـمــا يمكن أن
ً
تخسر ليبيا ما يصل إلى مليون برميل يوميا ،وخالل
العام الماضي كانت ليبيا العامل المخفف ،واستعادت
مستويات إنتاج وصلت إلى  1.2مليون برميل في اليوم
الماضي ،ولكن عودة الحرب األهلية
حتى شهر مارس ً
يمكن أن تضع نهاية لكل هذه المكاسب.
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 577ألف دينار أرباح «كامكو» في الربع األول بنمو  3.6 %470ماليين دينار أرباح «عقارات
صرخوه :تحسن النتائج سيسهم في دعم تنفيذ خططنا االستراتيجية الطويلة األجل الكويت» في الربع األول
بلغت قيمة األصول المدارة
 4.18مليارات دينار ،متضمنة
أثر االستحواذ على حصة
األغلبية في شركة بيت
االستثمار العالمي« ،غلوبل».

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة كــام ـكــو لــاسـتـثـمــار
نتائجها المالية المجمعة للربع األول
المنتهي في  31مارس  ،2019وأظهرت
ارت ـ ـفـ ــاع ص ــاف ــي ال ــرب ــح لـلـمـســاهـمـيــن
ً
بنسبة  470فــي المئة ،بالغا 577.66
ألف دينار مقابل  101.26ألف في الفترة
المماثلة من عام .2018
ونمت اإليــرادات اإلجمالية للشركة
بنسبة  253فــي المئة ،إذ ارتفعت من
 2.09مليون دينار عام  2018إلى 7.37
ماليين في الربع األول من العام الحالي.
وارتـفـعــت ربـحـيــة الـسـهــم إلــى 2.43
فلس خالل الفترة الحالية مقابل 0.43
فـلــس ف ــي ال ـف ـتــرة الـمـمــاثـلــة م ــن الـعــام
الماضي ،في حين ارتفعت األرباح قبل
الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء
َّ
الدين إلى  2.15مليون في الفترة المالية
الحالية مقابل  0.4مليون فــي الفترة
المماثلة مــن عــام  ،2018بنمو بلغت
نسبته  428في المئة.
وخالل فترة األشهر الثالثة األولى
من عــام  ،2019بلغت إي ــرادات الشركة
من الرسوم  4.76ماليين دينار ،بنمو
بلغت نسبته  192في المئة ،مقابل 1.63
مـلـيــون فــي ع ــام  ،2018بــدعــم مــن نمو
رسوم اإلدارة واالستشارات.
وبـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـم ــة األص ـ ـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدارة
 4.18م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ،مـتـضـمـنــة أثــر
االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ عـ ـل ــى حـ ـص ــة األغ ـل ـب ـي ــة
فــي شــركــة بـيــت االسـتـثـمــار الـعــالـمــي،
«غلوبل».
وفـ ــي إط ـ ــار تـعـلـيـقــه ع ـلــى الـنـتــائــج

المالية للشركة قال الرئيس التنفيذي
في «كامكو» فيصل صرخوه ،إن أداءنا
المحقق خــال األشـهــر الثالثة األولــى
من عام  2019يؤكد مدى التقدم الذي
أحرزناه في سبيل تعزيز استراتيجية
النمو والتوسع التي تتبناها الشركة،
وينعكس األمر كذلك على ما تتحمله
الشركة من تكاليف مالية وتشغيلية
ناتجة عــن تطبيق خطة التوسع بما
أدى إل ــى زيـ ــادة ال ـم ـصــروفــات بنسبة
 216في المئة مقارنة بالعام الماضي».
وأضاف صرخوه أن تحسن النتائج
المالية «سيسهم بشكل كبير في دعم
تنفيذ خططنا االستراتيجية طويلة
ً
األجـ ــل ،ال ـتــي نـتــوقــع أن تـسـهــم أيـضــا
فـ ــي خ ـف ــض ال ـت ـك ــال ـي ــف مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
الهيكلية ،إضافة إلى تحسن مستويات
الــربـحـيــة لـلـشــركــة« ،وم ــن جــانــب آخــر،
ً
سنعمل تدريجيا على مواصلة تطوير
منتجاتنا ونموذج أعمالنا ،مع التركيز
على توفير الحلول المبتكرة بما يسهل
إمكانية حصول عمالئنا الـكــرام على
أفضل الفرص للوصول إلــى أهدافهم
المالية والشخصية بكفاءة عالية».
ولفت إلى أن الصناديق والمحافظ
االسـتـثـمــاريــة ال ـتــي تــديــرهــا «كــامـكــو»
تواصل أداء هــا المتميز على مستوى
السوق« ،وسنواصل جهودنا الرامية
إل ــى ت ـعــزيــز ه ــذا األداء لـيـتـفــوق على
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الـ ـمـ ـعـ ـي ــاري ــة الـ ـمـ ـق ــارن ــة،
وبالفعل ،تفوق أداء صندوق «كامكو»
االس ـت ـث ـم ــاري ع ـلــى ال ـمــؤشــر الـقـيــاس

فيصل صرخوه
بنسبة  10.5فــي المئة مقابل  9.6في
المئة (كما في  31مارس.)2019
وذكر أن صندوق كامكو الخليجي
لـ ـلـ ـف ــرص ت ـم ـك ــن مـ ــن الـ ـتـ ـف ــوق بـشـكــل
ملحوظ مقارنة بأداء مؤشر «ستاندرد
آن ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــورز» ال ـخ ـل ـي ـج ــي (S&P GCC
ً
ً
 )Compositeمحققا نموا بنسبة 11.5
فــي المئة مقابل نسبة  8.7فــي المئة
(كما في  31مارس .)2019
وأش ــار صــرخــوه إلــى أنــه فــي بداية
العام ،قامت كامكو بالتعاون مع شركة
اإلم ــارات دبــي الوطني إلدارة األصــول
وشركة فيش إلدارة األصــول بإصدار
تـقــريــر بحثي يـسـتـعــرض االتـجــاهــات
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي ت ـقــود ن ـشــاط أس ــواق
أدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.
وقــال مــن جهة أخ ــرى ،إن «كامكو»،

تمكنت بالتعاون مع شركة المجموعة
الثالثية العالمية لالستشارات ()TICG
وشركة أوليفر وايمان ،من إتمام دورها
االسـتـشــاري للمزايدة على حصة في
رأسمال شركة بورصة الكويت ،لتكلل
أول مشروع للخصخصة في الكويت
خالل الـ  7سنوات الماضية بالنجاح
المتوقع لصالح هيئة أسواق المال».
وعــن أداء األس ــواق أفــاد بأنه خالل
ال ــرب ــع األول م ــن عـ ــام  ،2019شـهــدت
األســواق الخليجية أفضل أداء فصلي
ل ـهــا م ـنــذ عـ ــام  ،2017بـنـمــو الـمــؤشــر
الـمـجـمــع بنسبة تخطت أكـثــر مــن 10
في المئة ،فيما يعزى بصفة رئيسية
لتسجيل بورصتي السعودية والكويت
ً
نموا ثنائي الرقم إضافة إلى المساهمة
اإليجابية من أسواق االمارات.
وقـ ــال إن م ــوس ــم إع ــان ــات األربـ ــاح
عــن السنة المالية  2018وال ــذي اتسم
ب ــاإلي ـج ــاب ـي ــة س ــاه ــم ف ــي ت ـع ــزي ــز أداء
األســواق الخليجية خالل الربع األول،
إذ تمكنت جميعها ،باستثناء سوق
أبوظبي لــأوراق المالية ،من تسجيل
ن ـم ــو ف ــي األرب ـ ـ ـ ــاح خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ،كـمــا
عكست األسواق في الربع األول من عام
 2019األداء الجيد لألسواق العالمية
وارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام،
إل ــى جــانــب ال ــزي ــادة فــي الـتــدفـقــات في
ً
ً
أس ــواق األسـهــم ،متوقعا أيـضــا زيــادة
في إصدارات السندات والصكوك التي
توفر المزيد من العمق ألسواق الدخل
الثابت.

البحر :نمو ربحية الشركة  %62في بداية 2019
قالت شركة عقارات الكويت ،إنها
ً
حققت أرباحا صافية في الربع األول
م ــن عـ ــام  2019بـلـغــت  3.6مــايـيــن
ديـنــار ،مقارنة بــأربــاح قدرها 2.21
مـلـيــون عــن الـفـتــرة ذات ـهــا مــن الـعــام
الـمــاضــي ،أي بنسبة زي ــادة قــدرهــا
 62في المئة ،وبلغت ربحية السهم
 4فلوس للسهم الواحد مقابل 2.4
ف ـلــس لـلـسـهــم ع ــن ال ــرب ــع األول من
عام .2018
وق ــال ط ــال الـبـحــر نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
للشركة في تصريح صحافي أمس،
إن ه ــذه الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة تشكل
بــدا يــة موفقة للعام الجديد حققت
خاللها شركة عقارات الكويت زيادة
فــي أربــاحـهــا بنسبة  62فــي المئة،
وارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية
بـنـسـبــة  34.5ف ــي الـمـئــة لـيـبـلــغ 5.9
ماليين دينار مقابل  4.4ماليين عن
الفترة ذاتها من العام».
ً
وأرجع جزءا من هذه األرباح إلى
انتهاء الشركة من عملية االستحواذ
االختياري غير النقدي على أسهم
الشركة الدولية للمنتجعات ،الذي
نتجت عنه زيادة في رأسمال الشركة
إلـ ــى  94.7م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وك ــان ــت
الشركة أعلنت في فبراير الماضي

طالل البحر
افتتاح فندق جديد لسلسلة فنادق
يوتل الشهيرة في سان فرانسيسكو،
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ت ـط ــوي ــر أص ــول ـه ــا
العقارية المحلية والدولية.
وأك ـ ـ ـ ــد االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فـ ـ ــي ت ـع ــزي ــز
وتـطــويــر أص ــول الـشــركــة ،وتطبيق
سياسة مجلس اإلدارة الهادفة إلى
ال ـتــوســع ف ــي االس ـت ـث ـمــار بــاألصــول
الـ ـم ــدرة ل ـلــدخــل وأصـ ـ ــول الـتـنـمـيــة،
واسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف فـ ـ ــرص اس ـت ـث ـم ــاري ــة
عقارية داخل الكويت وخارجها ذات
عوائد مجزية وقيمة مضافة للشركة
ومساهميها.

«رساميل» »S&P 500« :يسجل أكبر خسائر أسبوعية له في 2019
على خلفية تطورات المحادثات التجارية بين الواليات المتحدة والصين
قـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـق ــري ــر األسـ ـب ــوع ــي
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ش ــرك ــة رســام ـيــل
لــاس ـت ـث ـمــار ،إن مــؤشــر «S&P
 »500عـ ــانـ ــى خ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ــداوالت
األسبوع الماضي أكبر خسائر
أس ـب ــوع ـي ــة لـ ــه فـ ــي عـ ـ ــام 2019
ّ
بسبب ارتفاع مستوى التقلبات،
ال ـ ـ ـ ــذي هـ ـيـ ـم ــن عـ ـل ــى ت ـ ـ ـ ــداوالت
األسبوع على خلفية التطورات
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
المتحدة من جهة والصين من
جـهــة أخـ ــرى وفـ ــرض واشـنـطــن
المزيد من الرسوم والتعريفات
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات
الصينية.
وحـ ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،وب ـعــدمــا

كان مستوى التفاؤل بإمكانية
ت ــوص ــل واش ـن ـط ــن وب ـك ـيــن إلــى
اتـفــاق تـجــاري قــد دفــع بمؤشر
 S&P 500لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ص ـ ـ ــول إ لـ ـ ــى
مستويات قياسية جــديــدة في
أواخر شهر أبريل الماضي ،فإن
ال ـم ـخــاوف ب ـشــأن تــأثـيــر فــرض
المزيد من التعريفات والرسوم
الجمركية على نمو االقتصاد
ً
العالمي أ ث ــرت سلبا على أداء
المؤشرات الرئيسية كما فعلت
في أواخر العام الماضي.
وكـ ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونالد ترامب ألقى باللوم في
ت ـغــريــدة ن ـشــرهــا ع ـلــى حـســابــه
على تويتر األسـبــوع الماضي
ع ـلــى ال ـج ــان ــب ال ـص ـي ـنــي لـعــدم

 %68نمو حيازة البنوك
المركزية العالمية من الذهب
ذكر المجلس العالمي للذهب أن البنوك المركزية العالمية
رفعت وتيرة شرائها للمعدن األصفر في الربع األول ألعلى
مستوياتها منذ  6أعوام.
وقال المجلس في بيان صحافي أمس ،إن البنوك المركزية
ً
اشترت أكثر من  145طنا من الذهب في الربع األول من العام،
ً
مما يمثل ارتفاعا بنسبة  68في المئة مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي.
وتصدرت روسيا أكبر الدول شراء للذهب تتبعها الصين،
كما توقع المجلس استمرار الطلب العالي على الذهب هذا
ً
العام نتيجة توجه البنوك المركزية لتنويع أصولها بعيدا
عن المخاطرة.

«بتكوين» تتراجع من أعلى
مستوياتها في  9أشهر
تــراج ـعــت «ب ـت ـكــويــن» من
أعلى مستوياتها في تسعة
أشهر المسجل األحد ،لكنها
ال تزال تتداول أعلى حاجز 7
آالف دوالر ،لتعزز مكاسبها
هذا العام إلى أكثر من .%90
وان ـخ ـف ـض ــت «ب ـت ـك ــوي ــن»
 %1.9إ ل ـ ــى  7025دوالرا،
فــي الـســاعــة  10:43صباحا
بـ ـت ــوقـ ـي ــت مـ ـك ــة الـ ـمـ ـك ــرم ــة،
بعدما قفزت األحد إلى 7585
دوالرا ،وه ـ ــو األعـ ـل ــى مـنــذ
أغسطس.
وسـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة

االفتراضية األكبر في العالم
أداء قويا ،إذ ارتفعت %22
خالل األسبوع الماضي ،مع
تزايد الطلب على العمالت
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة وس ـ ـ ـ ــط ت ـ ــراج ـ ــع
األسـ ـه ــم ف ــي ظ ــل ال ـت ــوت ــرات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة بـ ـي ــن الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن .لـكــن ال
ي ــزال أم ــام «بتكوين» طريق
طــويــل ل ـلــوصــول إل ــى أعـلــى
مـسـتــويــاتـهــا ع ـلــى اإلط ــاق
الـمـسـجــل ف ــي ن ـهــايــة 2017
ع ـن ــدم ــا ت ـ ـجـ ــاوزت  19أل ــف
دوالر.

 12مليون زائر للبحرين
في  2018بزيادة %6
كـشــف إح ـص ــاء حــديــث أع ــدت ــه هـيـئــة الـبـحــريــن للسياحة
والمعارض ،أن مجموع القادمين للبحرين في  2018بلغ 13.7
مليونا ،بزيادة  7.6في المئة عن  ،2017فيما بلغ مجموع زوار
ً
المملكة  12مليونا ،بزيادة  6في المئة عن .2017
وفصل اإلحصاء أسباب إقامة الزوار في البحرين ،إذ بلغت
نسبة المقيمين لدواعي قضاء إجازة  40في المئة ،وألغراض
التسوق  39في المئة ،وللزيارات األسرية واألصدقاء  7.6في
لدواع تجارية ومهنية  6.8في المئة،
المئة ،ونسبة القادمين
ٍ
وللرعاية الصحية  2.5في المئة ،والترانزيت  1.9في المئة،
واألسباب األخرى  2.0في المئة.

النجاح في التوصل إلى اتفاق
ً
تـ ـج ــاري م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن بكين
تضع عقبات أمام التوصل إلى
مثل هكذا اتفاق.
وأكـ ـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب أن الـ ــرسـ ــوم
وال ـت ـعــري ـفــات ال ـج ـمــرك ـيــة على
نحو  200مليار دوالر أميركي
من الواردات الصينية سترتفع
ً
ً
تلقائيا إلى  25في المئة اعتبارا
من يوم الجمعة.
وأشار ترامب إلى أن الواليات
المتحدة ستستمر في التفاوض
مع الجانب الصيني ولكن «ليس
هناك حاجة مطلقة للتسرع».
وكانت األسهم في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ت ــراج ـع ــت م ــع بــدايــة
الـتــداول يــوم الجمعة ،مما أدى

إلى تراجع مؤشر Dow Jones
الصناعي بنحو  360نقطة ،قبل
أن يعود لالرتفاع فــي فترة ما
بعد الظهر.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـك ــاس ــب
ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـه ــا ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر ب ـعــد
ال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي أدى بـهــا
وزير الخزانة األميركي ستيفن
مـ ـن ــوشـ ـي ــن ل ـم ـص ـل ـح ــة م ـح ـطــة
 CNBCوقال فيها إن المحادثات
الـتـجــاريــة األخ ـيــرة مــع الصين
كانت «بناءة».
مــن جهته أنهى مؤشر S&P
 500تداوالت يوم الجمعة على
ارتـفــاع بمقدار  10.68نقاط أو
 0.4في المئة ليصل إلى مستوى
ً
 2881.40نقطة ليضع بذلك حدا

لسلسة خسائر استمرت على
مدار أربع جلسات.
أ مـ ـ ـ ــا م ـ ــؤ ش ـ ــر Dow Jones
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي فـ ـحـ ـق ــق م ـك ــاس ــب
بمقدار  114.01نقطة أو  0.4في
ا لـمـئــة ،إذ استقر عند مستوى
 25942.37ن ـق ـطــة ك ـم ــا ار ت ـف ــع
ّ
مؤشر  Nasdaqالمركب بمقدار
 6.35ن ـق ــاط أو  0.1ف ــي ا لـمـئــة
لـيـصــل إل ــى مـسـتــوى 7916.94
نقطة يوم الجمعة.
أما لألسبوع فقد أغلق باب
الـ ـ ـت ـ ــداول ع ـل ــى تـ ــراجـ ــع مــؤشــر
 S&P 500بنسبة  2.2في المئة،
وه ـ ــي أكـ ـب ــر خ ـس ــائ ــر ي ـت ـعــرض
لـهــا الـمــؤشــر مـنــذ  21ديسمبر
 ،2018ف ــي ح ـيــن ت ـكـ ّـبــد مــؤشــر

 Dow Jonesالصناعي خسائر
بنسبة  2.1في المئة كما تراجع
ّ
ّ
مؤشر Nasdaqالمركب المتقلب
بنسبة  3.1في المئة.
ً
وردا عـ ـل ــى ر فـ ـ ــع وا ش ـن ـط ــن
الرسوم والتعريفات الجمركية
على واردات صينية التي دخلت
ّ
حيز التنفيذ في وقت مبكر من
يــوم الجمعة ،أعلنت السلطات
الصينية أنها سترد وستعمل
على اتخاذ التدابير المناسبة.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــة ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع
الــرســوم عانت أسهم الشركات
ً
األميركية التي تعتمد اعتمادا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا ع ـل ــى ال ـص ـي ـن ـي ـيــن مـثــل
الـ ـش ــرك ــات ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ق ـطــاع
أش ـبــاه ال ـمــوصــات والـشــركــات

الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى م ـث ــل
Caterpillar
و Deereإذ تراجعت أسهمها
يوم الجمعة .كما انخفض سهم
شــركــة  Appleبـنـسـبــة  1.4في
المئة ليستقر مع نهاية تداوالت
األسبوع عند مستوى 197.18
ً
دوالرا.
وه ـ ـ ــدد ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ً
أيضا بفرض رسوم وتعريفات
جمركية على حوالي  325مليار
دوالر مــن الـبـضــائــع الصينية
ً
التي ال تخضع للضريبة حاليا.
أمـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـس ـنــدات
فقد اسـتـقــرت سـنــدات الخزانة
مرة أخرى مما دفع العائد على
سندات الخزانة األميركية ألجل

 10سنوات إلى  2.455في المئة
مقارنة مع  2.453في المئة في
اليوم السابق.
وش ـه ــد األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
ن ـشــر م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـب ـيــانــات
االقتصادية األميركية وأظهرت
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـخ ــاص ــة
بـ ــأس ـ ـعـ ــار ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن فــي
الواليات المتحدة مرة جديدة
خالل شهر أبريل الماضي.
وتـضـمـنــت ال ـق ــراءة األخـيــرة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم م ـ ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ـ ــرات م ــن
المحتمل أن تدعم قرار مجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي
بــاإلب ـقــاء عـلــى أس ـع ــار الـفــائــدة
عند مستوياتها الحالية دون
أي تغيير.
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ارتفاع ودائع القطاع الخاص  %5.1سنويا إلى  37.1مليارا
ارتفعت حصة ودائع القطاع
الخاص من إجمالي الودائع
في مارس لتمثل  86في المئة
مقارنة بـ 83.8في المئة في
مارس  ،2018بينما تراجعت
حصة ودائع القطاع الحكومي
إلى  14في المئة من إجمالي
الودائع مقارنة بـ 16.2في
المئة في مارس .2018

ارتفع إجمالي الــودائــع في مارس
 ،2019وف ـ ــق ب ـي ــان ــات ب ـن ــك ال ـكــويــت
المركزي على أســاس سنوي بنسبة
 2.4في المئة متجاوزا حاجز  43مليار
دينار ،رغم ارتفاع النشاط االئتماني
للبنوك بأكثر من ضعف تلك النسبة،
أي  5.4في المئة على أساس سنوي،
حـيــث ت ـج ــاوزت أرصـ ــدة التسهيالت
االئ ـت ـمــان ـيــة ف ــي مـ ــارس حــاجــز 37.1
مليارا.
وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر عـ ــن بـيــت
التمويل الكويتي «بـيـتــك» ،تـجــاوزت
قيمة النمو السنوي للودائع المليار
دينار ،مدفوعة بارتفاع ودائع القطاع
الـخــاص بنسبة  5.1فــي المئة ،برغم
تراجع الودائع الحكومية على أساس
سنوي بنسبة  11.5في المئة.
وعند المقارنة على أساس شهري،
زادت أرصدة الودائع  1في المئة مع
تحسن ودائع القطاع الخاص بأقل من
 1في المئة في مارس ،أي بحوالي 269
مليونا مقارنة بـ 36.9مليارا في فبراير
 ،2019كما زادت الــودائــع الحكومية
 2.6في المئة.

حصص ودائع القطاعين
ارتـ ـفـ ـع ــت حـ ـص ــة ودائ ـ ـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص م ــن إج ـم ــال ــي ال ـ ــودائ ـ ــع فــي
م ــارس لتمثل  86فــي الـمـئــة مـقــارنــة
مــع  83.8فــي المئة فــي مــارس ،2018

بينما تراجعت حصة ودائــع القطاع
الحكومي إلى  14في المئة من إجمالي
الودائع مقارنة مع  16.2في المئة في
مارس .2018

%5

زادت ودائـ ــع الـقـطــاع ال ـخــاص في
مارس على أساس سنوي بنسبة 5.1
في المئة ،أي نحو  1.8مليار دينار،
ووصـلــت إلــى مـسـتــوى غـيــر مسبوق
متجاوزة  37.1مليار دينار في مارس
مـقــارنــة مــع  35.4م ـل ـيــارا فــي مــارس
 ،2018في حين زادت بأقل من  1في
المئة عند المقارنة على أساس شهري
مع حجمها في فبراير  ،2019الذي بلغ
 36.9مليارا.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من
مـجـمــوع ال ــودائ ــع بــالـعـمـلــة المحلية
والودائع بالعمالت األجنبية ،تشكل
ا ل ــودا ئ ــع بالعملة المحلية  92.6في
ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي ودائ ـ ـ ــع ال ـق ـطــاع
الخاص مستقرة مع نسبتها البالغة
نحو  92.7في المئة من إجمالي ودائع
القطاع الخاص في مارس  ،2018في
حين مثلت الودائع بالعملة األجنبية
النسبة الباقية وقدرها  7.4في المئة
من ودائع القطاع الخاص.
ي ـش ـيــر ت ــوزي ــع الـ ــودائـ ــع بــالـعـمـلــة
ً
المحلية وفقا آلجالها إلى أن الودائع
ألجل تمثل الجانب األكبر من ودائع

الديني لدى أولياء األمور من خالل تحفيز وتشجيع
أبنائهم على المشاركة في المسابقة.
وأضــاف ناجيا« :لقد أصبحت هــذه المسابقة
السنوية من أكثر التقاليد الرمضانية المحببة
لدينا ،إذ نسعى من ورائها إلى الحث على تعليم
ّ
وتعلم القرآن الكريم ،إلــى جانب ترغيب األجيال
الصاعدة في حفظ وتــاوة القرآن بإتقان .ونحن
ً
نحرص دائما في ( )KIBعلى تعزيز ونشر القيم
والمبادئ الدينية بين مختلف شرائح المجتمع،
والسيما شريحة الشباب واألطفال».

%5.6

%6

إجمالي ودائع «الخاص»

 :KIBإقبال على مسابقة القرآن الكريم
ً
قام بنك الكويت الدولي « »KIBأخيرا بفتح باب
التسجيل في مسابقة القرآن الكريم الرمضانية،
ً
التي ينظمها البنك سنويا ألبناء عمالئه وموظفيه.
ً
وهذا العام ستتضمن المسابقة عددا من الجوائز
النقدية ّ
القيمة للفائزين ،ومن المقرر أن تقام في
المبنى الرئيسي للبنك يوم  18الجاري للمشاركين.
وبهذه المناسبةّ ،
ثمن مدير أول وحدة االتصال
المؤسسي نواف ناجيا إقبال العمالء الكبير على
الـمـشــاركــة فــي المسابقة السنوية لحفظ الـقــرآن
الكريم وتجويده التي اعتاد البنك تنظيمها تحت
ش ـعــار «خ ـيــركــم م ــن تـعـلــم ال ـق ــرآن وع ـل ـمــه» ،وذل ــك
ً
بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ،معتبرا
ً
أن الــزيــادة فــي أع ــداد المشاركين عــامــا بعد عام
تؤشر إلى أمرين اثنين ال يقل أحدهما أهمية عن
اآلخر ،أولهما النجاح الكبير الذي باتت تحظي به
هــذه المسابقة بين األوســاط الشبابية واألجيال
الصاعدة ،وثانيهما زيــادة وتنامي حجم الوعي

حركة إجمالي الودائع في مارس 2019 -2015
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٢٠١٧

معدل النمو السنوي  -يمين
بنك الكويت المركزي ،بيت التمويل الكويتي
الـقـطــاع ال ـخــاص بــالـعـمـلــة المحلية،
وقــد بلغت حصتها فــي مــارس 59.9
في المئة من ودائــع العملة المحلية
مقابل  58.4في المئة في نفس الشهر
مــن ال ـعــام الـمــاضــي ،بينما تراجعت
حـصــة ال ــودائ ــع تـحــت الـطـلــب بنحو
طفيف إلى  25.3في المئة من إجمالي
الودائع بالعملة المحلية في مارس
 2019مقارنة مــع  26.4فــي المئة في
مارس  ،2018وتراجعت حصة ودائع
االدخـ ــار بنحو طفيف إل ــى  14.8في
المئة مــن إجـمــالــي الــودائــع بالعملة

٢٠١٥

٢٠١٦

مـقــارنــة بـ ــ 2.6مـلـيــار فــي م ــارس .2018
مليار د.ك
44
34
24
14
04
93
83
73
63

إجمالي الودائع

المحلية في مارس من العام الحالي
مقارنة مع  %15.1في مارس .2018

النمو السنوي لودائع «الخاص»
تحسنت الودائع تحت الطلب إلى 8.7
مليارات دينار في مارس بحدود أقل من
نصف في المئة ،في حين ارتفعت ودائع
االدخار  2.7في المئة ،حين سجلت 5.1
مليارات في مــارس  ،2019أي بارتفاع
قيمته  136مليونا مقارنة بقيمتها في
ً
نفس الشهر من  ،2018وارتفعت أيضا

ودائــع القطاع الخاص ألجــل إلــى 20.6
مليارا في مارس بزيادة  7.6في المئة
على أساس سنوي ،وهي الزيادة األعلى
طوال عامين.
وعـ ـل ــى ذلـ ـ ــك ،زادت ودائ ـ ـ ــع ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص بالعملة المحلية فــي مــارس
ع ـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ــاس س ـ ـن ـ ــوي بـ ـنـ ـسـ ـب ــة 4.9
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أي ب ــأك ـث ــر م ــن  1.6مـلـيــار
دي ـن ــار مـقـتــربــة م ــن  34.4م ـل ـيــارا .على
الـجــانــب اآلخ ــر زادت ودائ ــع «الـخــاص»
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ب ـن ـس ـب ــة 6.5
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ل ـت ـص ــل نـ ـح ــو  2.8م ـل ـيــار

النمو الشهري لودائع «الخاص»
ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت
الطلب فــي م ــارس على أس ــاس شهري
بنسبة  2.4فــي ال ـم ـئــة ،فـيـمــا اسـتـقــرت
الودائع االدخارية حين انخفضت بشكل
طـفـيــف ،أي  0.1ف ــي ال ـم ـئــة ،بـنـحــو 5.5
ماليين دينار ،بينما تحسنت الودائع
ألجل بنحو  0.1في المئة ،أي نحو 21
مليون دينار على أساس شهري.
وع ـلــى ذل ــك ارت ـف ـعــت ودائـ ــع الـقـطــاع
الخاص بالعملة المحلية بشكل طفيف
في مــارس على أســاس شهري بحدود
نصف فــي المئة ،أي نحو  221مليون
دينار مقارنة ب ــ 34.2مليارا في فبراير
 .2019على الجانب اآلخر ارتفعت ودائع
ال ـق ـطــاع ال ـخــاص بــالـعـمــات األجـنـبـيــة
بنسبة  1.8فــي المئة مقارنة مــع 2.70
مليار دينار في فبراير .2019

إجمالي ودائع «الحكومي»
تـفــوق ودائ ــع الـقـطــاع الحكومي في
ا لـبـنــوك المحلية الكويتية  6مليارات
دينار في مارس ،إال أنها انخفضت على
أساس سنوي بنسبة  11.5في المئة ،في
حين تعد أعلى أســاس شهري بنسبة
 2.6فــي الـمـئــة عــن حجمها فــي فبراير
 2019البالغ  5.9مليارات.

«الوطني» يوزع وجبات إفطار في خيطان والفروانية
وزع بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي
وجـبــات اإلف ـطــار فــي منطقتي
خـيـطــان وال ـفــروان ـيــة فــي إطــار
حملة موائد الوطني الخيرية
إلفطار الصائمين التي تندرج
ضمن برنامج البنك الوطني
لشهر رمـضــان المبارك «افعل
الخير في شهر الخير».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك فـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن قـ ــوافـ ــل
سيارات اإلفطار جابت العديد
م ـ ــن األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة فــي
المنطقتين حيث قــام عشرات
المتطوعين من موظفي البنك
بتوزيع وجـبــات اإلفـطــار على
الصائمين.
وأفاد رئيس فريق العالقات
العامة في البنك طالل التركي

بأن «الوطني» ملتزم برسالته
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال ش ـه ــر
رمـ ـ ـض ـ ــان ،ويـ ــركـ ــز الـ ـبـ ـن ــك فــي
حملة موائد إفطار الصائمين
عـلــى ت ــوزي ــع وج ـب ــات اإلف ـطــار
فــي المناطق البعيدة أو ذات
الـكـثــافــة الـعـمــالـيــة إل ــى جــانــب
ال ـمــؤس ـســات والـمـسـتـشـفـيــات
والـ ـمـ ـط ــار وال ـ ـمـ ــرافـ ــق ال ـع ــام ــة
ً
وغـيــرهــا الـتــزامــا بمسؤوليته
ً
االجتماعية وتأكيدا على نهجه
الثابت في خدمة المجتمع.
وأضاف التركي أنه في إطار
ً
ه ــذه الـحـمـلــة أيـ ـض ــا ،يــواصــل
البنك استقبال الصائمين في
خيمة إ فـطــار الصائمين قرب
الـمــركــز الـعـلـمــي ،حـيــث يوجد
فريق من المتطوعين الستقبال

طالل التركي

الـصــائـمـيــن وت ــوزي ــع وج ـبــات
اإلف ـ ـطـ ــار ع ـل ـي ـهــم وت ــأم ـي ــن كــل
خدماتهم.

جانب من توزيع وجبات اإلفطار

«التجاري» ومحافظة الفروانية يهنئان
رجال اإلطفاء بحلول رمضان

«وربة» يتعاون مع البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة في حملة «إفطار صائم المتنقل»

نظم البنك التجاري ،بالتعاون
مع مسؤولي محافظة الفروانية،
زيارة للعاملين بالقطاعات التابعة
في نطاق المحافظة ،حيث شملت
الــزيــارة رج ــال اإلط ـفــاء فــي مراكز
عملهم ،وعددا من الجهات األخرى،
م ـق ــدم ـي ــن ل ـه ــم أجـ ـم ــل األم ـن ـي ــات
الطيبة بقدوم شهر رمضان الكريم.
يأتي ذلــك في إطــار الترتيبات
ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا الـبـنــك الـتـجــاري
لتقديم الــدعــم والـمـســانــدة لعدد
م ــن األن ـش ـطــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـتــي
ت ـن ـظ ـم ـهــا مـ ـح ــاف ـظ ــات ال ـك ــوي ــت،
والهادفة إلى تقديم كل سبل الدعم
والرعاية لألنشطة التي تنظمها
المحافظات ،بهدف خدمة قاعدة
عــريـضــة مــن الـمـجـتـمــع ،وتــزامـنــا
مع حلول شهر رمضان .وجاءت
هــذه الــزيــارة فــي إطــار الترتيبات
الـ ـمـ ـسـ ـبـ ـق ــة ل ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة
وال ـف ـع ــال ـي ــات الـمـجـتـمـعـيــة الـتــي
تنظمها محافظات الكويت ،ومنها
الفروانية ،وكذلك ضمن برنامج

جدد بنك وربة ،للسنة الثانية
على التوالي ،شراكته مع البنك
الـ ـك ــويـ ـت ــي لـ ـلـ ـطـ ـع ــام م ـ ــن خ ــال
مشروع «إفطار صائم المتنقل»
إذ سيتولى الفريق التطوعي من
«ورب ــة» تــوزيــع وجـبــات اإلفـطــار
ع ـل ــى ال ـصــائ ـم ـيــن ف ــي مـخـتـلــف
مناطق ومحافظات الكويت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال «ورب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» فـ ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمــس ،إن هــذه الحملة
ت ـنــدرج ضـمــن بــرنــامـجــه الــرائــد
ف ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
الس ـي ـم ــا خ ـ ــال ش ـه ــر رم ـض ــان
الفضيل إذ يــزرع أسمى معاني
اإلخاء والبذل والعطاء بين كافة
شرائح المجتمع عبر الحضور
مـعـهــم والـمـســاهـمــة ف ــي تــوزيــع
الــوجـبــات على الصائمين بعد
عناء الصيام خالل أيام الصيف.
وعــن هــذه الحملة ،أفــاد أيمن
ال ـم ـط ـي ــري الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
للتسويق واالتصال المؤسسي
في بنك وربة بأن التعاون األول

توزيع هدية رمضان على رجال اإلطفاء بالتعاون مع محافظة الفروانية
«التجاري» االجتماعي خالل شهر
رمـضــان .وصرحت نائبة المدير
العام ،قطاع التواصل المؤسسي،
أمــانــي ال ـ ــورع« :ل ـقــد ج ــاءت فكرة
زيارة رجال األمن واإلطفاء بهدف
تهنئتهم بشهر رمضان الفضيل،
وتـ ـق ــدي ــرا وع ــرف ــان ــا ب ـج ـهــودهــم
ف ــي ح ـف ــظ أمـ ــن ال ــوط ــن وس ــام ــة
المواطنين والمقيمين».

وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ــورع أن م ـس ـتــوى
ال ـج ــاه ــزي ــة ل ــرج ــال اإلط ـ ـفـ ــاء فــي
رم ـض ــان ،وج ـهــودهــم المستمرة
فــي كــل األوقـ ــات ،للمحافظة على
السالمة ،هو محل تقدير وثناء،
خاصة أنهم ال يدخرون جهدا في
خدمة الوطن والحفاظ على أمن
وسالمة المواطنين خالل أوقات
عملهم في شهر رمضان.

وف ــي خـتــام ال ــزي ــارة تــم تــوزيــع
بـعــض ال ـهــدايــا الــرمـضــانـيــة على
رجال اإلطفاء في نطاق الفروانية،
أثـ ـن ــاء ت ــأدي ــة ع ـم ـل ـهــم ،بـحـضــور
مسؤولي المحافظة ،حيث عبرت
إدارة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ــن ش ـكــرهــا
وامتنانها للبنك الـتـجــاري على
م ـســاه ـم ـتــه ودعـ ـم ــه ال ـم ـتــواصــل
ألنشطة المحافظة.

لقطة جماعية لفريق حملة إفطار الصائم
م ــع بـنــك ال ـط ـعــام الـكــويـتــي كــان
بمنزلة تـجــربــة مـجــزيــة لجميع
األطراف على الصعيد الروحاني
واإلنـســانــي إذ تمكن فريق بنك
وربة التطوعي من توزيع نحو
ً
 600وج ـب ــة ي ــوم ـي ــا اسـتـهــدفــت
م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ال ـكــويــت
آمـلـيــن أن ي ـفــوق ال ـت ـعــاون لهذه
السنة عدد الوجبات وأن نغطي

أماكن أكثر في الكويت.
وأضـ ــاف الـمـطـيــري أن فريق
«ورب ــة» التطوعي يتولى خالل
الشهر الفضيل ،تطبيق العديد
م ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات وال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـم ـس ـت ــوح ــاة مــن
معانيه السامية التي تتضمن
أن ـش ـطــة وم ـســاه ـمــات إنـســانـيــة
واجـ ـت ـم ــاعـ ـي ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،تــؤكــد

ً
حــرص البنك على االلـتــزام أوال
بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف
التي تدعو إلى الرأفة ومساعدة
اإلنـ ـس ــان ألخ ـي ــه اإلن ـ ـسـ ــان ،كما
ت ـع ـكــس رس ــال ـت ــه االج ـت ـمــاع ـيــة،
اإلنسانية ،والخيرية بما يجعله
قدوة في المسؤولية االجتماعية،
ً ً
وداعـ ـم ــا أوال لـجـمـيــع م ـب ــادرات
العمل التطوعي والخيري.

«برقان» يكرم الموظفين والفروع المتميزة للربع األول من 2019
ً
أقـ ـ ــام ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان أخ ـ ـيـ ــرا حـفـلــه
ربع السنوي لتكريم أفضل الفروع
والموظفين المتميزين فــي كــل من
الـ ـف ــروع ،وم ــرك ــز االتـ ـص ــال ،وإدارة
المبيعات المباشرة وأجهزة نقاط
ال ـب ـيــع وذلـ ــك ل ـلــربــع األول م ــن عــام
 ،2019وقد تم تكريم «أفضل فروع»
و«أفضل موظف في خدمة العمالء»
و«أفضل موظف مبيعات» في مركز
الحمراء.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ف ــي ب ـيــان صـحــافــي
ً
أمـ ــس ،إن ه ــذا ال ـح ـفــل ي ـقــام دوريـ ــا
ً
تقديرا لجهود الموظفين وأدائهم
والـ ـ ـت ـ ــزامـ ـ ـه ـ ــم بـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـ ـج ـ ــودة
وحرصهم على تقديم أفضل خدمة
لعمالء البنك.
وحـ ـض ــر ال ـح ـف ــل الـ ـ ــذي أقـ ـي ــم فــي
غــرانــد سينماز فــي مــركــز الـحـمــراء
كـ ـ ـب ـ ــار مـ ـ ــديـ ـ ــري ال ـ ـب ـ ـنـ ــك وال ـ ـ ـفـ ـ ــروع
والموظفين المتميزين ،إذ قام ناصر
القيسي رئيس المجموعة المصرفية

«برقان» يعلن فائزي «يومي»

ناصر القيسي وإلهام الصالح يكرمان الموظفين المتميزين
الشخصية في بنك برقان ،باإلشادة
بأداء الموظفين وجهودهم وهنأهم
على تلقيهم ا لـشـهــادات التقديرية
وشجعهم على المحافظة على هذا
المستوى والـجــودة في أداء العمل
إلرضاء العمالء وتسهيل تجربتهم
المصرفية.

وأوضح القيسي أن األداء المتميز
ً
للموظفين كان دليال على االستثمار
المستمر للبنك في التدريب والتطوير
لدعم العمليات المصرفية الناجحة.
وفي ختام حفل التكريم استمتع
الموظفين بمشاهدة فيلم في غراند
سينماز.

صورة جماعية من تكريم الموظفين واألفرع المتميزة
وت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــىّ أن إدارة
ً
شؤون العمالء في البنك تبنت أهدافا
لــاسـتـمــرار فــي االرت ـق ــاء فــي العمل،
وت ـقــديــم خ ــدم ــات ذات جـ ــودة عالية
ً
تماشيا مع استراتيجية البنك التي
ترتكز على رضا العمالء.
كما تستمر إدارة شــؤون العمالء

في إيجاد مبادرات تحفيزية لتشجيع
الموظفين وتطوير أدائـهــم وتعزيز
االلتزام نحو أهــداف البنك سياسته
المصرفية في تواصله مع عمالئه.

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين
في السحوبات اليومية على حساب
يومي ،وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5000دي ـن ــار ،وك ــان ال ـحــظ فــي هــذه
السحوبات من نصيب كل من ناصر
عبدالعزيز عبدالله العوضي ،وهيثم
مــاهــر عـجــم اوغ ـلــي ،وس ــاره فــرحــان
جاسم نايف ،وكميله عيسى جلوي
عبدالله ،وماري بير بيلفو.
وق ـ ــال ال ـب ـنــك ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أمس ،إنه إضافة إلى السحب اليومي،
ً
يــوقــر «ب ــرق ــان» س ـح ـبــا رب ــع سـنــوي
ل ـح ـس ــاب «يـ ــومـ ــي» ل ـل ـف ــوز ب ـجــائــزة
نقدية بقيمة  125000دينار ،وللتأهل
لـلـسـحــوبــات رب ــع ال ـس ـنــويــة يتعين
عـلــى الـعـمــاء أال يـقــل رصـيــدهــم عن

 500دينار لمدة شهرين كاملين قبل
تاريخ السحب ،كما أن كل  10دنانير
تمثل فرصة واحدة لدخول السحب،
وإذا كان رصيد الحساب  500دينار
فـ ـم ــا فـ ـ ـ ــوق ،سـ ـ ــوف ي ـ ـكـ ــون ص ــاح ــب
ً
الحساب مؤهال للدخول في كل من
السحوبات اليومية وربع السنوية.
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• بأفضل األسعار مما يعكس المالءة المالية للشركة • الجمعية العمومية أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع %17
جراح الناصر

صادقت الجمعية العمومية
على البيانات المالية عن عام
 ،2018حيث زادت األرباح
بنسبة  %14عن العام
الماضي ،وبلغت ربحية السهم
 20فلسا ،مقارنة بــ 17فلسا
عن عام .2017

قـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة
التسهيالت ا لـتـجــار يــة عبدالله
ال ـح ـم ـي ـضــي إن "ال ـت ـس ـه ـي ــات"
واصلت خالل عام  2018مسيرة
ن ـمــو أرب ــاح ـه ــا ،ح ـيــث ك ــان عــام
نـجــاح آخ ــر حققت فـيــه الشركة
نـ ـت ــائ ــج مـ ـمـ ـت ــازة رغـ ـ ــم ازديـ ـ ـ ــاد
الـمـنــافـســة ف ــي س ــوق االئ ـت ـمــان
االستهالكي بالكويت ،واستمرار
الفائدة المنخفضة على الدينار،
وجــاء ذلــك نتيجة استراتيجية
الشركة في تقديم أفضل وأسهل
الخدمات لعمالئها.
وأض ـ ــاف ال ـح ـم ـي ـضــي ،خــال
انـ ـعـ ـق ــاد ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
لـلـشــركــة أم ــس ،بنسبة حضور
بلغت  ،%77أن مجلس اإلدارة
اع ـت ـم ــد خ ـط ــة  2019الـ ـت ــي مــن
ال ـم ـتــوقــع أن ي ـك ــون ه ـن ــاك نمو
فــي حـجــم الـعـمــل ،مـمــا يستحق
ن ـتــائــج أف ـض ــل م ــن عـ ــام ،2018
ب ـف ـضــل ال ـس ـيــاســة الـتـســويـقـيــة

ا لـتــي تنتهجها الشركة حاليا،
ك ـم ــا أن م ـج ـل ــس اإلدارة عـلــى
ثقة بـقــدرة الشركة على ترتيب
عمليات تمويل إضافية للعام
المقبل وبأفضل األسـعــار ،مما
يعكس المالء ة المالية للشركة
وسمعتها العريقة.
وصادقت الجمعية العمومية
على البيانات المالية عن عام
 ،2018حـ ـي ــث زادت األر بـ ـ ـ ــاح
بنسبة  %14عن العام الماضي،
وبلغت ربحية السهم  20فلسا،
مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ـ ـ ــ 17ف ـل ـس ــا عـ ــن ع ــام
 ،2017ك ـمــا انـخـفـضــت حـقــوق
ال ـم ـســاه ـم ـيــن مـ ــن  168.7إل ــى
 158.5م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،ن ـظــرا
لتطبيق "ا لـمـعـيــار المحاسبي
الدولي  ،"9حسب تعليمات بنك
الـكــويــت الـمــركــزي ،وال ــذي نتج
عنه أخذ مخصص إضافي لذمم
التسهيالت االئتمانية بمبلغ 10
مــايـيــن تــم حـســابــه فــي حقوق
المساهمين.

ح ـيــاة أك ـثــر ذكـ ـ ً
ـاء دون الـحــاجــة
ّ
للتقيد بـمـكــان أو زم ــان مـحــدد،
وتطويع التكنولوجيا الحديثة
ل ـت ـح ـق ـيــق حـ ـي ــاة س ـه ـلــة وم ــرن ــة
وأكثر فعالية.
وبينت "زيــن" أنها ُت ّ
قدم هذا
العرض الحصري ،الذي يستمر
ط ــوال شـهــر رم ـض ــان الـ ُـم ـبــارك،
لعمالئها بشكل أ سـهــل مــن أي
وقت مضى ،بحيث يمكن لعمالء
"زي ـ ـ ــن" م ــن ذوي ال ــدف ــع اآلج ــل
والمسبق االشتراك في الخدمة
بـكــل سـهــولــة م ــن غـيــر الـحــاجــة
الستخدام البطاقات االئتمانية
أو أي قنوات دفع إضافية.
ويـشـمــل ال ـعــرض الحصري
ً
اشتراكا في خدمة ُ Tellyم ّ
قدما
ً
مــن زي ــن م ــدة شـهــريــن مـجــانــا،
وإمـكــانـيــة ُمـتــابـعــة مسلسالت
رمضان الحصرية قبل الجميع
مـ ــن غـ ـي ــر إعـ ـ ــانـ ـ ــات ،وي ـت ــوف ــر

الـتـطـبـيــق عـلــى  App Storeو
.Google Play Store
ويعتبر تطبيق  Tellyإحدى
أكبر المنصات لخدمات الفيديو
حسب الطلب ( )VODفي المنطقة
العربيةُ ،
وي ـقـ ّـدم أكـبــر مجموعة
م ــن ال ـم ـح ـت ــوى ال ـع ــرب ــي تـشـمــل
إنتاجات  Tellyاألصلية ،وبرامج
تـلـفــزيــون دول ــة الـكــويــت ،وأف ــام
بـ ــول ـ ـيـ ــوود ،وأف ـ ــام ـ ــا ق ـص ـي ــرة،
ومسلسالت كويتية وخليجية

وتضمن تقرير مجلس اإلدارة
أن الزيادة في األرباح جاءت من
ان ـخ ـفــاض مـخـصــص الـخـســائــر
االئ ـت ـمــان ـيــة ،وال ـت ــي بـلـغــت 2.1
م ـ ـل ـ ـيـ ــون ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،م ـ ـقـ ــابـ ــل 3.3
ماليين الـعــام الـمــاضــي ،وكذلك
انخفاض مصاريف الموظفين
والمصاريف العمومية واإلدارية
ب ـم ـب ـلــغ  403آالف ،أي بـنـسـبــة
 ،%9.5من  4.26الى  3.86ماليين،
م ـق ــاب ــل ذلـ ــك ارت ـف ـع ــت تـكــالـيــف
االقـ ـت ــراض م ــن  5.84ال ــى 6.31
مــايـيــن ،بسبب ارت ـفــاع اسـعــار
الفائدة على الدينار والدوالر.
أم ــا الـمــركــز الـمــالــي المجمع
ل ـل ـشــركــة ف ـقــد أظ ـه ــر انـخـفــاضــا
في ذمــم التسهيالت االئتمانية
بنسبة  ،%8.21وبلغت قروض
البنوك  156.9مليون دينار ،منها
 26.6م ـل ـيــونــا ق ــروض ــا مـقــومــة
بالدوالر ،والباقي بالدينار.
وبالنسبة لعمليات التمويل
فقد حصلت الشركة خالل العام

ً
الحميضي مترئسا العمومية
على  5قروض جديدة بمبلغ 48
مليون دينار ،و 80مليون دوالر،
وبلغ المتوسط المرجح لمعدل
الفائدة على القروض بالدينار
ً
 %3.92سنويا و %3.55سنويا
على القروض بالدوالر.

ً
ً
ُ
«زين» تطلق عرضا حصريا لخدمة Telly

ً
أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة زي ـ ــن ع ــرض ــا
ً
ح ـص ــري ــا ل ـخــدمــة  Tellyلـلـمــرة
األولـ ـ ــى ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ويـسـتـمــر
طوال شهر رمضان المبارك.
ُ
وت ّ
قدم الشركة لعمالئها من
خالل العرض أكبر مجموعة من
اإلنتاجات الخليجية والعربية
ً
الحصرية مــدة شهرين مجانا،
إضافة إلى العديد من المميزات
الــرائ ـعــة األخـ ــرى عـلــى شبكتها
ً
األكثر تطورا.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت "زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن" ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أن تقديم هــذا العرض
الـحـصــري أول م ــرة فــي الكويت
يـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خـ ـطـ ـطـ ـه ــا
االستراتيجية ا لـتــي تسعى من
ّ
ّ
المزود
التحول إلى
خاللها إلى
المتكامل لنمط الحياة ا لــذ كــي،
وهــي الخطط التي ترتكز حول
ري ــادة التحول الرقمي وتمكين
المجتمع من االستمتاع بأسلوب

وع ــرب ـي ــة ف ـي ـهــا أشـ ـه ــر ال ـن ـجــوم
العرب ،وإنتاجات محلية أخرى،
وتشتمل المسلسالت الكويتية
ع ـلــى  Tellyمـسـلـســل "ال ــدي ــرف ــة"
مـ ــن ب ـط ــول ــة م ـح ـم ــد ال ـم ـن ـصــور
وهيفاء عــادل وأسمهان توفيق
وعبدالرحمن العقل ،ومسلسل
"إفراج مشروط" من بطولة سعد
ال ـف ــرج وس ـع ــاد وم ــي الـبـلــوشــي
وف ـ ــرح الـ ـص ــراف وه ـب ــة ال ـ ــدري،
وم ـس ـل ـس ــل "ح ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـشـ ــر" مــن

 %50نمو هواتف «هواوي» الذكية المشحونة
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي ألعـ ـ ـم ـ ــال
المستهلكين نجاحها فــي تحقيق انطالقة
قوية عام  2019تتمثل في تسجيل ثاني أكبر
عدد من مبيعات الهواتف الذكية على مستوى
العالم خالل الربع األول من عام  ،2019مما
أفضى إلى تحقيق نمو بنسبة  50في المئة
ف ــي ع ــدد ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ،ال ـت ــي طــرحـتـهــا
الشركة في السوق العالمية ،بحسب تقرير
صدر خالل الربع األول من العام الحالي عن
"مؤسسة البيانات الدولية" (.)IDC

وقـ ــال ال ـت ـقــريــر ،إن ع ــدد ه ــوات ــف ه ــواوي
الذكية التي تم شحنها حول العالم وصل إلى
 59.1مليون هاتف خالل الربع األول من عام
 ،2019لتستحوذ الشركة الصينية العمالقة
بذلك على حصة تبلغ  19في المئة من سوق
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ال ـع ــال ـم ــي ،وهـ ــي الـحـصــة
السوقية األكبر في تاريخ الشركة حتى اآلن.
وتبرهن النتائج األخيرة على سرعة نمو
الحضور القوي لـ "مجموعة هواوي ألعمال
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن" ك ــاع ــب رئ ـي ـس ــي ف ــي س ــوق

الهواتف الذكية العالمية ،كما يؤكد التزامها
الراسخ بتزويد المستهلكين بأحدث التقنيات
المتاحة بحسب مــا أشــار إليه المسؤولون
التنفيذيون في الشركة.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال جـيـســون جيانغ،
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـم ـج ـمــوعــة ه ـ ــواوي ألع ـمــال
ً
المستهلكين فــي الـكــويــت ،إنــه "انـطــاقــا من
الدور المحوري الذي تؤديه الهواتف الذكية
ً
حاليا في أنماط الحياة المعاصرة والتطور
المتسارع الذي تشهده التقنيات المتقدمة.

بـ ـط ــول ــة ح ـ ـيـ ــاة الـ ـفـ ـه ــد وأحـ ـم ــد
ال ـج ـس ـم ــي وان ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـش ــراح
ومحمد عــاشــور ،ومسلسل "أنا
ع ـنــدي ن ــص" م ــن بـطــولــة سـعــاد
ع ـب ــدال ـل ــه وس ـل ـي ـم ــان ال ـيــاس ـيــن
وهـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب وشـ ـ ـج ـ ــون
ال ـه ــاج ــري ،وم ـس ـل ـســل "مــوضــي
قطعة من ذهب" من بطولة داود
حسين وأسمهان توفيق ونــور
الكويتية ولمياء طارق.
يذكر أن "زين" كانت ومازالت
مـ ــن أول ـ ــى الـ ـش ــرك ــات الـمـهـتـمــة
ب ــاقـ ـتـ ـن ــاء أح ـ ـ ـ ــدث ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات
التكنولوجية ،وهي تؤكد بذلك
مـ ـ ــدى االهـ ـتـ ـم ــام ال ـك ـب ـي ــر الـ ــذي
توليه لــراحــة العميل فــي تقديم
خدماتها ،وحرصها الشديد على
تــوفـيــر أف ـضــل الـمـنـتـجــات الـتــي
تناسب االحتياجات المختلفة
لـعـمــائـهــا ،ل ـت ـكــون ف ــي مـتـنــاول
الجميع.

وأقـ ــرت الـجـمـعـيــة العمومية
العادية للشركة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018
تـ ــوزيـ ــع أرب ـ ـ ـ ــاح نـ ـق ــدي ــة ب ــواق ــع
 ،%17أي  17فـلـســا لـكــل سـهــم،
ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن ال ـم ـس ـج ـل ـيــن فــي

ي ــوم االس ـت ـح ـقــاق ال ـم ــواف ــق 28
مايو .2019
ك ـ ـمـ ــا انـ ـتـ ـخـ ـب ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة
مجلس إدارة ل ـلــدورة الـقــادمــة
(  )2022 -2019م ـ ـكـ ــو نـ ــا م ــن
 7أعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــم :ال ـ ـ ـحـ ـ ــارث

ع ـب ــدال ــرزاق ال ـخــالــد ،المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية،
خ ــال ــد م ـ ـشـ ــاري ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،عـلــي
إبراهيم معرفي ،عبدالله سعود
الحميضي ،مساعد بدر الساير،
ناصر عادل بهبهاني.
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«الوطني» :بيانات الربع األول تعزز
التفاؤل بشأن النمو العالمي
«مستويات الثقة تحسنت قبل تالشي أمل التوصل إلى صفقة تجارية»
أفاد تقرير «الوطني» بأن
النفط تخطت مستوى
أسعار ً
 70دوالرا للبرميل للمرة
األولى منذ خمسة أشهر ،ليس
توقعات
فقط على خلفية ً
النمو القوية ،بل أيضا نتيجة
قرار الواليات المتحدة إنهاء
اإلعفاءات األميركية من
العقوبات المفروضة على
إيران.

قـ ــال ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن بنك
الكويت الوطني ،إن مستويات
الثقة حيال آفاق نمو االقتصاد
الـعــالـمــي تحسنت خ ــال شهر
أب ـ ـ ــري ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل مـ ـ ــوجـ ـ ــة م ــن
ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ـش ـج ـعــة لـلـنــاتــج
المحلي اإلجمالي للربع األول
من العام ،إضافة إلــى االعتقاد
في ذلك الوقت باقتراب الواليات
المتحدة والصين من التوصل
إلى صفقة تجارية ،وهو األمل
الذي تالشى مع إعالن الرئيس
ترامب فرض المزيد من الرسوم
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات
ً
ابتداء من مايو.
الصينية
ووفق التقرير ،وبعد تراجع
ع ــائ ــدات ال ـس ـن ــدات ف ــي م ــارس،
عادت مرة أخرى لالرتفاع على
خ ـل ـف ـيــة ت ـح ـس ــن مـ ـن ــاخ ال ـن ـمــو
الـ ـع ــالـ ـم ــي وخ ـ ـفـ ــض ت ــوقـ ـع ــات
دع ــم سـيــاســة الـبـنــك ال ـفــدرالــي،
في حين تخطت أسعار النفط
ً
م ـس ـتــوى  70دوالرا لـلـبــر مـيــل
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــذ خ ـم ـســة
أش ـهــر ،لـيــس فـقــط عـلــى خلفية
ً
توقعات النمو القوية ،بل أيضا
نتيجة قــرار الواليات المتحدة
بإنهاء اإلعفاءات األميركية من
العقوبات المفروضة على إيران.

نمو االقتصاد األميركي
وت ـش ـيــر ال ـت ـق ــدي ــرات األول ـي ــة
إلى تسارع نمو الناتج المحلي
اإلجمالي األميركي من  2.3في
المئة في الربع الرابع من 2018
إلى  3.2في المئة في الربع األول
ً
م ــن  ،2019م ـت ـخ ـط ـيــا الـنـسـبــة
ال ـم ـتــوق ـعــة ع ـن ــد م ـس ـت ــوى 2.3
في المئة.
وتم تسجيل هذا النمو القوي
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــأث ـي ــر إغ ــاق

الحكومة الفدرالية ،الــذي يقدر
أن ــه ســاهــم فــي خـفــض مـعــدالت
ال ـن ـمــو بـنـسـبــة  0.3ف ــي الـمـئــة،
إلى جانب المخاوف من اتساع
نطاق التباطؤ المرتبط بتشديد
الـسـيــاســات الـنـقــديــة ،وتــاشــي
تـ ــأث ـ ـيـ ــرات ال ـت ـح ـف ـي ــز الـ ـم ــال ــي،
والحرب التجارية بين الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة والـ ـصـ ـي ــن وض ـع ــف
االقتصاد العالمي.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن إشـ ـ ـ ــادة
ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب ب ــذل ــك الـنـمــو
ً
ً
بــاع ـت ـبــاره "رقـ ـم ــا م ــذه ــا" فــإن
األداء ا ل ـف ـص ـل ــي ا لـ ـ ـق ـ ــوي ك ــان
ً
مــدفــوعــا بــارتـفــاع المخزونات،
التي قد تنبئ في بعض األحيان
بـنـمــو أض ـعــف ف ــي الـمـسـتـقـبــل،
وعجز تجاري أقل ،بما يعكس
على األغلب انخفاض الواردات،
ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أن ن ـ ـمـ ــو اإلن ـ ـ ـف ـ ــاق
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــي ان ـ ـخ ـ ـفـ ــض إلـ ــى
ً
ً
النصف تقريبا وصوال إلى 1.2
في المئة ،وبناء على ذلــك ،فإن

أنه قد يراجع توقعاته الخاصة بنمو االقتصاد
ا لـسـعــودي ليرفعها مــن نسبة  1.8فــي المئة
ً
فــي عــام  2019باالعتماد جزئيا على تحسن
ً
النشاط غير النفطي أكثر مما كان متوقعا.
وفي ذات الوقت ،فإن الوضع المالي مازال
ً
آخ ـ ــذا ف ــي ال ـت ـح ـســن ،إذ سـجـلــت الـمـمـلـكــة في
الــربــع األول مــن ع ــام  2019أول فــائــض مالي
في الموازنة منذ عام  27.8( 2014مليار ريال
سـ ـع ــودي) ع ـلــى خـلـفـيــة ال ــزي ــادة ال ـهــائ ـلــة في
اإليرادات ( 48 +في المئة على أساس سنوي)
وزيادة النفقات بوتيرة معتدلة ( 8 +في المئة
على أساس سنوي) ،لكن ذلك الفائض قد يكون
ً
ً
مؤقتا نظرا لتوقع ارتفاع النفقات الرأسمالية
خالل الفترة المتبقية من العام.

«مايكروسوفت» و«كيوبيكال»
توقعان مذكرة تفاهم

خالل توقيع المذكرة
وقـعــت شــركــة مــايـكــروســوفــت
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـف ــاه ــم مــع
"كـ ـي ــوبـ ـيـ ـك ــال سـ ــرف ـ ـي ـ ـسـ ــز" ،أول
حاضنة أعمال كويتية مرخصة
رسـمـيــا مــن ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة ال ـم ـش ــروع ــات
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــوس ـ ـ ـطـ ـ ــة،
للتعاون فــي مـجــال الحاضنات
التكنولوجية.
وانطالقا من تشاركهما بهدف
ً
واحـ ــد ،وه ــو خــدمــة ال ـم ـبــادريــن،
ت ـ ــوصـ ـ ـل ـ ــت "م ـ ــاي ـ ـك ـ ــروس ـ ــوف ـ ــت"
و"كيوبيكال سرفيسز" إلــى هذا
االتفاق ،الذي ستصدر الشركتان
ب ـمــوج ـبــه ف ــي وقـ ــت ق ــري ــب ،أول
ن ـ ـم ـ ــوذج الح ـ ـت ـ ـضـ ــان مـ ـش ــاري ــع
التكنولوجيا في الكويت.
"مايكروسوفت" ،كشركة رائدة
ف ــي م ـج ــال ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا حــول
ال ـع ــال ــم ،ت ـه ـتــم ب ــدع ــم ال ـشــرك ــات
ال ـنــاش ـئــة وت ـش ـجــع ال ـم ـب ــادري ــن،
ولديها برامج خاصة لالستثمار
في تنمية بيئة األعـمــال ،وجدت
في "كيوبيكال" الشريك المناسب
للتعاون معه في الكويت للقيام
ب ـم ـج ـمــوعــة مـ ــن الـ ـب ــرام ــج ال ـتــي
تهدف إلى تنمية وتطوير مجال
ال ـحــاض ـنــات الـتـكـنــولــوجـيــة في
السوق الكويتي.
بـ ـ ــدوره ،أوضـ ــح عـبــدالــرحـمــن
ال ـ ـ ـفـ ـ ــواز ،الـ ـم ــؤس ــس وال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ف ـ ـ ــي "كـ ـي ــوبـ ـيـ ـك ــال

سيرفسز" ،أن رؤية  2035تتطلب
ال ـ ـتـ ــزامـ ــا كـ ــامـ ــا م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
الحاضنة ،وأكد أهمية البحث عن
الشركاء المناسبين والقادرين
على دعم استراتيجية البرنامج،
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـم ـك ـي ــن ال ـم ـب ـت ـك ــري ــن
ال ـن ــاش ـئ ـيــن وم ـس ــاع ــدت ـه ــم عـلــى
تحقيق أهدافهم .ولفت إلى سجل
"مايكروسوفت" الحافل في تقديم
الــدعــم ال ــازم للشركات الناشئة
محليا وإقليميا.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أشـ ـ ـ ــار ت ـش ــارل ــز
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام
لـ ــ"م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت" ،إلـ ــى الـ ــدور
ال ـف ـع ــال ال ـ ــذي تـلـعـبــه ال ـشــركــات
الناشئة والصغيرة في إجمالي
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي غ ـي ــر الـنـفـطــي
ف ــي الـمـنـطـقــة ،م ــؤك ــدا م ــن خــال
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة م ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـت ـ ــزام
"مــاي ـكــروســوفــت" ال ــراس ــخ تجاه
تـمـكـيــن ال ـم ـب ـت ـكــريــن الـنــاشـئـيــن
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـيــق
أهدافهم.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل م ــع
"ك ـيــوب ـي ـكــال س ـيــرف ـســز" سيتيح
فــرصــا كثيرة مــن شأنها توفير
الوصول إلى برنامج "Microsoft
 "for Start-upsالمخصص لدعم
الشركات الناشئة ورواد األعمال
في الكويت ،بكل ما يحتاجونه
لــاب ـت ـكــار وتـحـقـيــق ال ـمــزيــد من
اإلنجازات.

كشفت وكالة بلومبيرغ ،أن شركة رينو لصناعة
السيارات قدمت عرضا رسميا لالندماج مع شركة
نيسان اليابانية.
وأضافت الوكالة ،أن "رينو" اقترحت االندماج
مع "نيسان" تحت مظلة شركة قابضة ،في حين
قوبل عرض "رينو" بالمعارضة من "نيسان".
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت ال ــذي مــن المقرر فيه أن
تعلن "نيسان" عن أدنى أرباح تشغيلية سنوية
منذ أكثر من  10أعوام.
وك ـ ــان ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة "فــاي ـن ـن ـشــال تــاي ـمــز"
ف ــي نــوف ـم ـبــر  ،2018ذكـ ــر أن "نـ ـيـ ـس ــان" ت ـح ــاول
اسـتـغــال إزاح ــة #كــارلــوس_غ ـصــن عــن األض ــواء
كفرصة إلعــادة الـتــوازن في التحالف مع "رينو"
لمصلحتها.
ورغم أن "نيسان" تزيد إيراداتها السنوية بنحو
 60في المئة عن "رينو" ،فإن المجموعة الفرنسية
تمارس المزيد من السيطرة داخل الحلف ،بما في
ذلك الحق في إجراء بعض التعيينات العليا في
فريق اإلدارة التابع لشريكها.

وهـ ــو م ــا وص ـف ــه أحـ ــد األشـ ـخ ــاص الـمـقــربـيــن
ـرا
م ــن شــركــة ن ـي ـســان بـ ـ "ال ـج ــان ــب ال ـس ـل ـبــي" ،ن ـظـ ً
ل ـت ــرك ــز ال ـس ـل ـطــة ف ــي ت ـح ــال ــف "نـ ـيـ ـس ــان– ري ـن ــو-
ميتسوبيتشي" في يد رجل واحد ممثل بشخص
كارلوس غصن ،وبالتالي مع إزاحة هذا العامل،
يمكن للجانبين البدء في مفاوضات جديدة فيما
يتعلق بهيكل الحلف في "الئحة نظيفة" ،بحسب
وجهة نظر مسؤول حكومي ياباني.
ول ـك ــن ال ـم ـف ــارق ــة ال ـغ ــري ـب ــة ،ه ــو م ــا أش ـي ــع في
األوسـ ـ ــاط ح ــول ن ـيــة غ ـصــن االتـ ـج ــاه ن ـحــو دمــج
ك ــام ــل لـلـحـلــف ف ــي ش ــرك ــة واح ـ ـ ــدة .حـيـنـهــا جن
ج ـنــون الـيــابــانـيـيــن السـيـمــا أن الـهـيـكــل الـحــالــي
يرجح الكفة لمصلحة "رينو" ،التي تملك حصة
 43ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن أس ـه ــم "نـ ـيـ ـس ــان" ،وبــال ـتــالــي
تتمتع بحقوق التصويت ،مقارنة مع حصة غير
مسيطرة للمجموعة اليابانية بنسبة  15في المئة
بنظيرتها الفرنسية.

أسعار صرف العمالت العالمية

القطاع الخاص في دول الخليج
عـلــى صـعـيــد مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي،
اس ـت ـم ــرت أن ـش ـطــة ال ـق ـط ــاع غ ـيــر ال ـن ـف ـطــي في
التحسن .إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات
في اإلمارات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من
عام وبلغ  57.6في أبريل بفضل قوة الطلبيات
الجديدة ونمو طلبات التصدير الجديدة ،بينما
ً
كان المؤشر السعودي ثابتا عند مستوى ،56.8
مع احتفاظ اإلنتاج بمستويات قوية ومواصلة
انتعاش الصادرات.
وأظـهــر ائتمان القطاع الـخــاص السعودي
( +3.1في المئة على أساس سنوي) ونمو نقاط
البيع بالتجزئة ( 20 +في المئة على أساس
ً
ً
سنوي) زخما جيدا في مارس.
وفي الواقع ،أشار صندوق النقد الدولي إلى

ً
«رينو» تقدم عرضا لالندماج مع «نيسان»

ً
الوضع العام أضعف قليال مما
يـشـيــر إل ـيــه الـمـعــدل الــرئـيـســي،
إذ تشير التوقعات إلى تباطؤ
النمو في الربع الثاني من العام.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ض ـعــف
مساهمة االن ـفــاق االستهالكي
ف ــي مـ ـع ــدالت ال ـن ـمــو ف ــي الــربــع
ً
األول ،فــإن هناك أسبابا تدعو
إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل إذا أخـ ــذنـ ــا فــي
االع ـت ـب ــار اس ـت ـم ــرار ق ــوة ســوق
ال ـع ـم ــل ،إذ س ـج ـلــت ال ــوظ ــائ ــف
ً
نموا فاق التوقعات في أبريل،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى  263000وظـيـفــة
وتراجع معدل البطالة إلى أدنى
ً
مـسـتــوى ف ــي  49ع ــام ــا ،إذ بلغ
 3.6فــي ال ـم ـئــة ،فــي حـيــن زادت
األج ـ ــور بـنـسـبــة  3.2ف ــي الـمـئــة
عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،متخطية
نسبة  3في المئة للشهر التاسع
على التوالي.
من جهة أخرى ،كانت تقارير
ق ـط ــاع األعـ ـم ــال ال ـت ـج ــاري ــة أقــل
ً
ت ـ ـ ـفـ ـ ــاؤال ،إذ تـ ــراجـ ــع ال ـم ــؤش ــر
الصناعي لمعهد إدارة الموارد
األميركي ( )52.8وغير الصناعي
( )55.5على حد سواء في أبريل،
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ج ـ ـ ــودة تـلــك
المستويات ،لكنها أدنى بكثير
من المستوى القياسي البالغ 60
المسجل في أغسطس  /سبتمبر
عـلــى خلفية تــرا جــع الطلبيات
وتقارير عن ندرة العمل.
ً
وهناك أيضا إشارات متباينة
ح ــول م ـعــدالت الـنـمــو الـخــاصــة
بـبـيــانــات ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة ،إذ
ت ـق ـلــص ال ـع ـجــز إلـ ــى  49مـلـيــار
دوالر في فبراير (نمو إيجابي)
لـ ـكـ ـن ــه كـ ـ ـ ــان نـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـت ــراج ــع
ال ـ ـ ــواردات عـلــى أسـ ــاس سـنــوي
للمرة األولى منذ عام .2016

ارتفاع أسعار النفط
سجلت أسعار النفط مكاسب

ل ـل ـش ـهــر الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
ف ــي أب ــري ــل مــرت ـف ـعــة إلـ ــى أعـلــى
مستوياتها في  6أشهر وسط
استمرار تشديد أوضاع السوق
وات ـخــاذ إدارة الــرئـيــس تــرامــب
ً
ً
أخ ـيــرا ق ــرارا بــإنـهــاء اإلع ـفــاءات
األميركية للعقوبات المفروضة
على إيران.
وارت ـ ـف ـ ــع سـ ـع ــر مـ ــزيـ ــج خ ــام
ً
برنت إلى  74.6دوالرا للبرميل
قرابة نهاية شهر أبريل – وهو
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـش ـهــده
مـ ـن ــذ أ ك ـ ـتـ ــو بـ ــر  – 2018ل ـك ـنــه
ً
تــراجــع قـلـيــا مـنــذ ذل ــك الحين
فــي ظــل ال ـم ـحــاوالت األمـيــركـيــة
لـ ـلـ ـضـ ـغ ــط عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
و"أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك" لـ ـض ــخ ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
النفط الـخــام لتعويض تراجع
اإلنتاج اإليراني ،هذا باإلضافة
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار زيـ ـ ـ ــادة إن ـت ــاج
الـ ـنـ ـف ــط الـ ـصـ ـخـ ــري األمـ ـي ــرك ــي
إلـ ــى م ـس ـتــويــات ق ـيــاس ـيــة غير
مسبوقة.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة لـنـمــو أس ـعــار
م ــزي ــج خـ ــام ب ــرن ــت م ـن ــذ ب ــداي ــة
 ،2019فقد ارتفعت بنسبة 32
فــي المئة حتى اآلن ،فيما يعد
مــن أفـضــل م ـعــدالت الـنـمــو منذ
س ـن ــوات .وبـيـنـمــا يـعــد تخطي
الـسـعــوديــة مـسـتــويــات االل ـتــزام
ً
بخفض حصص اإلنـتــاج وفقا
التفاقية األوبك وحلفائها (260
فــي الـمـئــة فــي م ــارس) المحرك
الرئيسي ،لكن ارتفاع المخاطر
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة
ب ــانـ ـخـ ـف ــاض إمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـخ ــام
ال ـف ـن ــزوي ـل ــي  -أدن ـ ـ ــى م ـس ـتــوى
ً
فــي  75عــامــا ،حيث بلغت 732
ً
ألــف برميل يوميا في مــارس -
وتــراجــع اإلنـتــاج اإليــرانــي كانا
ً
أي ـضــا مــن الـعــوامــل المساهمة
في ذلك.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻨﺎن ﻃﻼل ﻣﺪاح
 6ﺣﻠﻘﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ
ً
ً
ﻣﺸﻮاره ،ﻣﺨﺘﺰﻻ أﺣﺪاﺛﺎ
ﻛﺜﻴﺮة ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ً
 40ﻋﺎﻣﺎ.

ﻃﻮت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺷﻮﻳﻜﺎر
ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﺴﺮح ،واﺗﺠﻬﺖ
ﺑﻘﻮة إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،وﻗﺪﻣﺖ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدوار اﻟﻔﺎرﻗﺔ.

ﻣﻴﺮﻳﺎم ﻓﺎرس ﻧﺠﻤﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻣﻮازﻳﻦ إﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﻛ ـﺸ ــﻒ ﻣ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ﻣ ــﻮازﻳ ــﻦ إﻳ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻋــﻦ أﺳـﻤــﺎء اﻟﻨﺠﻮم
اﻟـﻌــﺮب اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﻴﺤﻴﻮن ﺣﻔﻼت دورﺗــﻪ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻫــﻢ ﻣﻦ
ﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ واﻷردن واﻹﻣﺎرات.
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎن ،اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ــﺄﺳ ـ ــﺲ ﻓــﻲ
ﻋـ ــﺎم  ،2001ﻫ ــﻮ اﻷﺑـ ـ ــﺮز ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،وﻳﺠﺬب إﻟﻴﻪ ﻓﻲ
ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺎم ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﺠــﻮم
اﻟﻌﺮب واﻷﺟﺎﻧﺐ .وﺗﻘﺎم دورة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻣﻦ  21إﻟﻰ  29ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗــﺎﻟــﺖ إدارة اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن،
إن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛ ــﺎرول ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺳﺘﻔﺘﺘﺢ

ﺣ ـﻔ ــﻼت ﻣ ـﺴ ــﺮح اﻟ ـﻨ ـﻬ ـﻀــﺔ ،اﻟـﻤـﺨـﺼــﺺ
ﻟﻠﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ  21ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﺳﻴﺤﻴﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ.
وﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﻈﻬﺮ ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن
أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻋﺎﺻﻲ اﻟﺤﻼﻧﻲ ،وﻣﻌﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺴﺮا ﺳﻌﻮف.
وﻓﻲ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺗﻄﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻴﺮﻳﺎم
ﻓـ ـ ــﺎرس ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﺘـﻬــﺮ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻐ ـﻨــﺎء
ً
واﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻌﺎ ،وﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺼﺮي أوﻛﺎ
وأورﺗﻴﺠﺎ.

ﺟﻮدي ﻛﻮﻣﺮ

وﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺴﺮح اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ 24
ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮب اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺴﺎف ،اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ )أراب أﻳﺪول( ﻓﻲ ،2013
وﻳﺴﺒﻘﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻘــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺳﻌﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ.
وﻳ ـﻔ ـﺘ ـﺘــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮﺑــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻴــﺪ ﺣـﻀــﺮي
أﻣﺴﻴﺔ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻨﻬﻀﺔ،
ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺨﺘﺎم ﻣﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻴﺴﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.
وﻓﻲ ﻣﺴﺎء  26ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻳﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
وﻟﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻷردﻧﻴﺔ دﻳﺎﻧﺎ ﻛﺮزون.
وﻣـ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ

ﺑﻮﺳﺘﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ

اﻵﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻓــﻲ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن راﻣﻲ ﻋﻴﺎش وﻧﺠﻮى ﻛﺮم.
وﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﻷﻣـﺴـﻴــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ  29ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻴﻐﻨﻲ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﺴﻤﻲ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ إدارة اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ
ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎﺑـﻴــﻊ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎرح اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﻒ ﻣـﻐـﻨـﻴــﻦ
وﻣ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ
وﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
)روﻳﺘﺮز(

ﻣﺎﻳﻜﻲ دﻳﻮ

ﺟﻮدي ﻛﻮﻣﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ »أﻓﻨﺠﺮز :إﻧﺪ ﻏﻴﻢ« ﻳﺘﺼﺪر ﻋﺎرض ﺗﻨﺰاﻧﻲ ﺑﺸﺮﺗﻪ
ً
ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﺮﻳﺪا
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺟﻮاﺋﺰ »اﻟﺒﺎﻓﺘﺎ«
ﻫ ـﻴ ـﻤــﻦ ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ "ﻛ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺞ اﻳ ــﻒ"ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ
اﻷﻛ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻮن اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ
واﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن )اﻟ ـﺒــﺎﻓ ـﺘــﺎ( ،ﺣـﻴــﺚ ﺣـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺛــﻼث
ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ،و ﻓــﺎزت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺟــﻮدي ﻛﻮﻣﺮ
ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ.
)د ب أ(

ﺗ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـﺠ ــﺰء اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣ ــﻦ "أﻓ ـﻨ ـﺠ ــﺮز :إﻧ ــﺪ ﻏـﻴــﻢ"
إﻳــﺮادات دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳــﺮادات ﺑﻠﻐﺖ 63.05
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻳ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟـﺘــﻪ روﺑـ ــﺮت داوﻧـ ــﻲ ﺟــﻮﻧـﻴــﻮر
وﺳﻜﺎرﻟﻴﺖ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.

اﺧﺘﻴﺮ اﻟﺘﻨﺰاﻧﻲ ﻣﺎﻳﻜﻲ دﻳﻮ ،ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدة
ﺑ ـﻌ ــﺪ إﺻ ــﺎﺑ ـﺘ ــﻪ ﺑـ ـﻤ ــﺮض اﻟـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎق ،أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻋ ــﺎرض
ﺗﻨﺰاﻧﻲ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع اﻟﻤﻮﺿﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻴﻠﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﺠﺘﺬب ﻛـﺒــﺎر ﺻـﻨــﺎع اﻟـﻤــﻮﺿــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮق ووﺳــﻂ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
)روﻳﺘﺮز(

ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﻔﻴﻠﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪي وﻳﻨﻘﻠﺐ
ً
دراﻣﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰه
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺪورة اﻟـ ً ٧٢ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻋﺮوﺿﺎ ﻷﻓﻼم ﺗﺘﻨﺎول ﻗﺼﺺ
واﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ وﻫﻮﻟﻴﻮود ،واﻹﺳﻼم
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،
ً
اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ ،ودروﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻟﺼﻨﺎع اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
ﺑﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي ﺣﻮل اﻟﺰوﻣﺒﻲ "ذا
دﻳﺪ دوﻧﺖ داي" ﻟﻠﻤﺨﺮج ﺟﻴﻢ ﺟﺎرﻣﻮش.
وﻳﻘﻮم ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻴﻞ ﻣــﻮراي ،وادام
دراﻳﻔﺮ ،وإﻳﺠﻲ ﺑﻮب ،وﻫﻮ ﻳﻌﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ
أرﺑﻌﺔ أﻓﻼم أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻌﺮض
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﺳﻮف ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ "واﻧﺲ
اﺑـ ــﻮن اﻳ ــﻪ ﺗ ــﺎﻳ ــﻢ ان ﻫ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻮود" ﻟﻠﻤﺨﺮج
ﻛــﻮاﻧـﺘـﻴــﻦ ﺗــﺎراﻧـﺘـﻴـﻨــﻮ دﻓـﻌــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻟﻠﻘﻮة
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻛــﺮوازﻳــﺖ ،ذات أﺷﺠﺎر اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
وﺳﻂ ﻛﺎن.
وﺗــﺪور أﺣــﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ،1969
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎول ﻗﺼﺔ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺷﺎرون
ﺗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﻣﺎﻧﺴﻮن ،وﻳﻘﻮم
ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻟـﻴــﻮﻧــﺎردو دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ،
وﺑ ـ ــﺮاد ﺑـﻴــﺖ وﻣ ــﺎرﻏ ــﺮﻳ ــﺖ روﺑ ـ ــﻲ .وﺳ ــﻮف
ﻳﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﺮور
ً
 25ﻋــﺎﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻓ ــﻮز ﺗــﺎراﻧـﺘـﻴـﻨــﻮا ﺑﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺴﻌﻔﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ "ﺑﺎﻟﺐ ﻓﻴﻜﺸﻦ".
وﻳـﺴـﻌــﻰ ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻛ ــﺎن ،اﻟ ــﺬي وﺻﻔﻪ
ﺗﺎرﻳﻨﺘﻴﻨﻮا ﺑ ـ "اﻷوﻟـﻤـﺒـﻴــﺎد اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ"
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﺄﺑﺮز ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷــﺮﺳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
راﺋـ ـ ـ ــﺪة أﺧ ـ ـ ــﺮى واﻧـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ
ﺗﺴﻌﺔ أﻓﺮاد ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ
أﻟﻴﺨﺎﻧﺪرو ﺟﻮﻧﺰاﻟﻴﺰ اﻳﻨﺎرﻳﺘﻮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺟــﻮاﺋــﺰ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﺧــﻼل ﺣﻔﻞ ﻓﺎﺧﺮ ﻓﻲ
 25اﻟﺠﺎري.

اﻟﻘﺪاﻣﻰ وﻣﺨﺮﺟﻴﻦ ﺟﺪد ﺻﺎﻋﺪﻳﻦ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺗﻴﺮي ﻓﺮﻳﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺧﻼل ﻛﺸﻔﻪ ﻋﻦ
اﻷﻓﻼم اﻟـ  ٢١اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة

اﻟﺴﻌﻔﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ،إﺣﺪى أﺑﺮز ًاﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ:
وأﻓﻼﻣﺎ ًﺗﻌﺮض ﻷول ﻣﺮة
"ﺳﻮف ﺗﺮون ﻣﺨﺮﺟﺎت ً
وأﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وزوﻣﺒﻲ وﺗﻼﻋﺒﺎ ﺟﻴﻨﻴﺎ".

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﺎ زال ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎﻧــﺎت اﻷﺧـ ــﺮى ،ﻣﺜﻞ
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﺮﻟﻴﻦ ،إذ إن ﻧﺼﻒ اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻤﺨﺮﺟﺎت.
وﺣﺘﻰ اﻵن ،ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻮﻟﺪ ﺟﺎﻳﻦ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮن اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟﺘﻲ ﻓــﺎزت ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺴﻌﻔﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻦ
ﻓﻴﻠﻢ "ذا ﺑﻴﺎﻧﻮ" ﻋﺎم .1993
وﻳـ ـﺸ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف ﻳﺘﻐﻴﺒﻮن ﻣﺠﺪدا
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﻛ ـ ـ ــﺎن ،وﻫ ـ ــﻢ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ــﻮن ﻣـ ــﻊ ﺷـﺒـﻜــﺔ
ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﻟﻠﺒﺚ اﻟﺤﻲ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗﺨﻮض ﻛﺎن وﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﺣﺮﺑﺎ ﺑﺸﺄن
ﻣـ ــﺎ ﻇ ـﻬ ــﺮ ﻛ ـﻠ ـﺤ ـﻈــﺔ ﺣ ــﺎﺳ ـﻤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ

اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ،اﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة
ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.
وﻳﺼﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أن اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺸﺄن ﻋﺮض
اﻷﻓﻼم ﻓﻲ دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
وﻣـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮﺟ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ــﻮف
ﻳﺨﻮﺿﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎن،
اﻟﻤﺨﺮج اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺪو اﻟﻤﻮدوﻓﺎر ،اﻟﺬي
ﻳﺄﻣﻞ أن ﻳﻔﻮز ﺑﺄول ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻌﻔﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﻴﻠﻤﻪ "ﺑﺎﻳﻦ آﻧﺪ ﺟﻠﻮري" ،اﻟﺬي ﺗﺪور
أﺣﺪاﺛﻪ ﺣﻮل ﻣﺨﺮج ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﺘﻌﺜﺮ ،ﺑﻌﺪ
ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺎﺷﻠﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﻮدوﻓﺎر ،ﻓﻘﺪ ﻓﺎز اﻟﻤﺨﺮج
اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﻛـﻴــﻢ ﻟــﻮﺗــﺶ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟﺴﻌﻔﺔ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ.

وﻳﻌﻮد ﻟﻮﺗﺶ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻓﻴﻠﻢ "ﺳ ــﻮري اي ﻣﻴﺴﺪ ﻳ ــﻮ" ،اﻟ ــﺬي ﺗــﺪور
أﺣ ــﺪاﺛ ــﻪ ﺣ ــﻮل ﺳــﺎﺋــﻖ ﺗــﻮﺻـﻴــﻞ ﻳـﻜــﺎﻓــﺢ ﻓﻲ
اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺄﻣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺎن اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻴــﺎن
اﻟﺸﻘﻴﻘﺎن ﺟﺎن ﺑﻴﻴﺮ وﻟﻮك داردﻳﻨﻲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟﺴﻌﻔﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣــﺮة ﻋﻦ
ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ "ذا ﻳﺎﻧﺞ أﺣﻤﺪ" اﻟﺬي ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻪ
ﺣﻮل اﻹﺳﻼم اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ.
وﻟﻜﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺪوا
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻦ
ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ اﻟ ـﺠــﺪد ،ﻣـﺜــﻞ اﻟﻤﺨﺮج
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻠﻴﻮ ﺑﻮروﻣﺒﻮﻳﻮ ،واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻳﺮا ﺳﺎﺷﺲ ،واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل
ﻟﻺﺧﺮاج ﻻدج ﻟﻲ.
وﺑ ـﻌــﺪ ﺧـﻤـﺴــﺔ أﻋ ـ ــﻮام ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑــﺄﺑــﺮز
ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ
"ﺑ ــﻼك ﻛ ــﻮل ،ﺛﻴﻦ اﻳ ــﺲ" ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﺼﻴﻨﻲ
دﻳﺎو ﻳﻨﺎن ،ﻳﺸﺎرك اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻷول
ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﺑﻔﻴﻠﻢ "ذا واﻳﻠﺪ ﺟﻮس
ﻟﻴﻚ" .ﻛﻤﺎ ﺳﻮف ﻳﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﻜﻮري
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮﻧﺞ ﺟﻮن ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ "ﺑﺎراﺳﻴﺖ".
وﻳ ـ ـﻌ ـ ــﻮد ﻣ ـ ـﺨـ ــﺮج اﻷﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻼم اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻴﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻟﻴﻚ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﻔﻴﻠﻢ
ﺣﻮل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ
"اﻳ ــﻪ ﻫﻴﺪﻳﻦ ﻻﻳ ــﻒ" .وﻳــﺄﺗــﻲ ﻋ ــﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ ﻓﻮزه ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺴﻌﻔﺔ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ "ذا ﺗﺮي اوف ﻻﻳﻒ".
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻜﻨﺪي ﻛﺰاﻓﻴﻴﻪ دوﻻن
ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﺑﻔﻴﻠﻢ "ﻣﺎﺗﻴﺎس اﻧﺪ ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ".
)د ب أ(

ﻣﻴﺮﻳﺎم ﻓﺎرس

٢١

ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ ﻣﺸﻮار اﻟﻤﺨﺮج
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ.

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢٤

ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺮﺟﻮن وﻛﺘﺎب ﻋﻦ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮاﺛﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺈﻋﺠﺎب اﻟﺠﻤﻬﻮر
وإﻗﺒﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،رﻏﻢ
ﻛﻠﻔﺘﻪ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ.
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الحكواتية آمال المزوري لـ ةديرجلا  :رمضان أمتع
ً
شهر للحكي...وأقدم فيه قصصا روحانية
•

حصاد

بادي يحاضر عن القوميات
والشعبويات

«جدتي فاقت شهرزاد ...وبسببها عشقت هذا الفن»
مهنة الحكواتي أو
في زمن اإلنترنت ،اختفت الكثير من األشياء الجميلة في حياتنا ،ومنها ً
القصاص الشعبي ،الذي يقف أمام الجمهور ويقدم قصة من التراث ،مجسدا كل شخصية يحكي
عنها بالصوت والحركة.
ورغم اختفاء الحكائين الشعبيين في العديد من البلدان العربية ،التزال الفتاة المغربية الجميلة
آمال المزوري تقدم هذا الفن بشغف كبير ،وبالطريقة ذاتها التي كانت تستمع بها إلى حكايات
جدتها.
"الجريدة" التقتها في حوار حول تجربتها مع فن الحكي.
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

حكاياتي تتناول
ً
التراث حفظا
للهوية ...وتمتد
إلى الواقع المعيش

● مـتــى ب ــدأت رحـلـتـ ِـك مــع فن
الحكي؟
 ب ــدأت رحـلـتــي مــع ه ــذا الـفــنع ـن ــد ت ـع ـل ـقــي ب ـح ـك ــاي ــات جــدتــي
(ماما حبيبة) ،فلها من الحكايات
م ــا ال ي ـع ــد وال ي ـح ـص ــى .لــديـهــا
كنز دفـيــن مــن الـحـكــايــات يسحر
ال ـع ـق ــل ،وي ــأخ ــذ الـ ـل ــب ،وي ـج ـعــل
ً
ً
ً
الشخص ش ــاردا سابحا مبحرا
مع شخصيات الحكاية ،فقد فاقت
شـهــرزاد فــي حكيها ،مــا جعلني
ً
متعلقة بها أتـحــايــل دائ ـمــا على
أم ــي لنكثر أو ب ــاألح ــرى ل ـنــداوم
ع ـل ــى زي ــارتـ ـه ــا ،ح ـت ــى جـعـلـتـنــي
متفردة عن باقي البنات .صرت
أع ـ ـشـ ــق س ـ ـمـ ــاع ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات بــل
أدمنتها ،فكل شيء عندها يحث
عـلــى ذل ــك :بـيـ ٌـت جميل ذو طابع
موريسكي ،مــوجــود وســط زقــاق
ب ــال ـم ــدي ـن ــة ال ـق ــدي ـم ــة ق ــري ــب مــن
الـمـيـنــاء ،وص ــوت ال ـجــدة المميز
و هــي تتالعب بصوتها مداعبة
خ ـصــات ش ـعــري كــأنـهــا تمدني
بـطــا قــة ،وتشحنني بحكاياتها،
وتـحـثـنــي ع ـلــى االس ـت ـم ــرار دون
رغبة منها أو إلحاح.
ويتغير الموقف بدخول طرف

آخ ــر ،وهــو الـخــال ال ــذي يهديني
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ق ـص ـص ـي ــة ل ـل ـك ــات ــب
ال ــدان ـم ــارك ــي ه ــان ــس أن ــدرس ــون،
بمناسبة نجاحي حين كنت في
الثامنة من عمري ،ويسألني بين
حين وآخر عن مدى إعجابي بها،
ً
لكنني لم أقرأ منها سطرا .وأمام
ك ـثــرة س ــؤال ــه ص ــرت أتصفحها،
وأنـســج حكايات مما فهمته من
ال ـص ــور ال ـم ـلــونــة ،وأس ـ ــرد عليه
أح ــداث ـه ــا ،وال ـت ــي بــالـطـبــع كــانــت
ً
بعيدة تماما عن أحــداث القصة،
ب ــل ربـ ـم ــا ك ــان ــت ن ـت ــاج ــا ل ـتــراكــم
ح ـكــايــات ال ـج ــدة ،لـكــن ال ـخ ــال لم
يـعـتــرض عـمــا أحـكـيــه بــل أصــاب
العمق ،فقد عمل على أخذ منحى
آخــر ،وهــو أن أحكي مــع تجسيد
ال ـش ـخ ـص ـيــات بـتـغـيـيــر الـمــامــح
ً
ُ
اكتسبت طابعا
والـصــوت حتى
ً
مميزا.
● هل تقتصر حكاياتك على
الجانب التراثي فقط ،أم تقدمين
ً
ق ـص ـص ــا مـ ــن واق ـ ــع الـ ـحـ ـي ــاة فــي
عصرنا الحالي؟
 حكاياتي لكل طالب راغــب،أتـ ـن ــاول فـيـهــا م ــا ي ـخــص تــراثـنــا

عـ ـل ــى وجـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،حـتــى
ال ت ـض ـي ــع ه ــوي ـت ـن ــا ،وف ـي ـه ــا مــا
يتطرق إلــى الــواقــع المعاش ،مع
ت ــوظـ ـي ــف بـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات
الـتــراثـيــة ،حـتــى ُيـضــخ ٌ
دم جــديـ ٌـد
فــي الـحـكــايــة ،يـعـنــي ال ـمــزج بين
األصالة والمعاصرة.

من أجواء المحاضرة

● م ــا أبـ ـ ــرز ال ـق ـص ــص ال ـتــي
تـقــدمـيـنـهــا ف ــي ع ــروض ــك وتلقى
ً
قبوال لدى الجمهور؟
 أق ـ ـ ـ ــدم ح ـ ـكـ ــايـ ــات م ـت ـنــوعــةومختلفة ،حسب نوعية الجمهور،
فلكل حكاياته ،وما أقدمه يخص
فـئــات متنوعة (أط ـفــال ،يافعون،
رجـ ـ ــال ،نـ ـس ــاء ،شـ ـي ــوخ) ،ويـبـقــى
طـ ــا بـ ــع األداء ه ـ ــو ا ل ـ ـغـ ــا لـ ــب فــي
األحيان مع الحكايات التراثية.
● م ــا الـ ــذي يـمـيــز عـمـلــك في
رم ـ ـضـ ــان عـ ــن غـ ـي ــره مـ ــن ش ـهــور
السنة؟
 رم ـ ـض ـ ــان ه ـ ــو م ـ ــن أف ـض ــلال ـش ـهــور إلرسـ ــال رس ــائ ــل دينية
تهم الفرد وعالقته مع الغير عبر
حكايات وقصص روحانية مرحة
ت ـف ــرح ال ـن ـفــس وت ـث ـلــج ال ـص ــدور،
حـيــث يحلو فـيــه الـسـهــر ،بــل هو
من أجمل وأمتع الشهور للحكي،
لما فيه من طقوس وعادات ترجع
بنا إلى الزمن الجميل الذي يحن
إليه الجميع.
● برأيك ،ما المواصفات التي
يجب أن يتمتع بها القصاص أو
الراوي الشعبي؟
 مــواص ـفــات كـثـيــرة ،مـتـعــددةومتنوعة ،أهمها أن يكون له زاد
مـعــرفــي بـمــا كـتــب م ــن حـكــايــات،
ل ــه أس ـلــوبــه ال ـخ ــاص ف ــي األداء،
متمكن من جذب انتباه الجمهور
وتشويقه وحثه على المتابعة،
وق ــادر عـلــى بـعــث رســائــل مليئة
بــالـقـيــم دون رتــابــة أو م ـلــل ،كما
ً
يجب أن يكون محتكا بمن سبقوه
في التجربة.

امال المزوري
 مثل هذه الفنون تحافظ علىهوية الشعوب كي ال تضيع ،فمن
خــال فن الحكي المتجذر يمكن
ل ــأج ـي ــال ال ـص ــاع ــدة أن تـتـعــرف
على عادات وتقاليد اندثر أغلبها،
فمن خالله يمكن أن نتعرف على
طــريـقــة عـيــش أج ــدادن ــا ،وأكـلـهــم
ولـبـسـهــم وأهــازي ـج ـهــم ،ولـنــا في
السيرة الهاللية خير مثال ،فلوال
وجود حكائين لما صمدت حتى
اليوم ،باإلضافة إلى إبراز الدور
ال ـم ـح ــوري ل ـل ـح ـكــواتــي أو رجــل
الساحة بامتياز.
● مـ ـ ــا أ هـ ـ ـ ــم ا ل ـ ـج ـ ــوا ئ ـ ــز أو
التكريمات التي حصلت عليها؟
 أهم تكريم حصلت عليه كانفي سلطنة عمان ،حيث كرمتني
مساعدة رئيس جامعة السلطان
قابوس للتعاون الدولي صاحبة
السمو الــدكـتــورة منى بنت فهد
آل س ـع ـيــد ،وكـ ــان ذل ــك بـحـضــور
وزي ــر اإلع ــام الـ ُـعـمــانــي الــدكـتــور
ع ـبــدال ـم ـن ـعــم ال ـح ـس ـي ـن ــي ،خ ــال

● فن الحكي الشعبي أضحى
شبه مندثر ...فما أهمية مثل هذه
الفنون في الحفاظ على موروثنا
الشعبي العربي؟

تكريمها في مسقط

المعرض الدولي للكتاب بمسقط
في دورته الرابعة والعشرين.
● مــا الـمـشــروع الـفـنــي الــذي
تحلمين به لتطوير عملك؟
 أح ـل ــم بـ ــأن ت ـع ـمــم الـحـكــايــةعـلــى جـمـيــع الـ ـم ــدارس ،وتصبح
مـ ــادة أســاس ـيــة تـ ــدرس كـغـيــرهــا
من المواد ،وأن أنشر ما جمعته
من حكايات شعبية ،وأال يصير
الحكواتي في خبر كان ،ويصبح
حديث كان يا ماكان ،وأن أحكي
مــع الــربــابــة (ع ــازف ــي آل ــة الــربــابــة
الشعبية في مصر) لتكون تجربة
ً
م ـم ـيــزة وت ــاق ـح ــا ب ـيــن الـتــراثـيــن
المغربي والمصري.
كما أحلم أن تصل الحكاية إلى
أبعد مدى ،وأن يصبح الحكواتي
ً
ً
فـ ـن ــان ــا وصـ ــاحـ ــب م ـه ـن ــة ق ــائ ـم ــا
بذاته ،له ما للمهندس والطبيب
والبرلماني والمفتش من حقوق
وواجبات.

خالل تقديمها الحد عروضها

كشف أثري جديد يوثق العالقة بين المصري القديم والحيوانات
نقوش ملكية وصور للتماسيح والزرافات واألفيال في مقابر الفراعنة
القاهرة -محمد الصادق

كشف أثري جديد،
يوثق العالقة بين
المصري القديم
والحيوانات ،ويجدد
مطالب العلماء باقامة
معرض للحيوانات
عند الفراعنة على غرار
"اللوفر".

كثافة النقوش في
مكان واحد تدل
على استقرار نفوذ
الملكية في مصر
عبد المنعم سعيد

ع ـ ـثـ ــرت ال ـب ـع ـث ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ال ـع ــام ـل ــة
فـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء الـ ـش ــرقـ ـي ــة شـ ـم ــال ش ــرق
مـحــافـظــة أسـ ــوان األربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي في
منطقة أبو صبيرة ،على أوائــل النقوش
الـمـلـكـيــة ف ــي الـعـصــر الـنـيــولـيـتــي "نـهــايــة
العصر الحجري" ،وتحمل صــور العديد
مــن ال ـح ـيــوانــات مـثــل ال ــزراف ــات واألف ـيــال
والتماسيح.
جـ ـ ـ ــذب االك ـ ـت ـ ـش ـ ــاف اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ع ـل ـم ــاء
المصريات ،الذين طالبوا بتنظيم معرض
خــاص للحيوانات القديمة على غــرار ما
أقامه معرض اللوفر بفرنسا عــام ،2014
بالتعاون مع متحف التحرير بالقاهرة.

أوائل النقوش
وصــرح األمين العام للمجلس األعلى
لـ ــآثـ ــار ،د .م ـص ـط ـفــي وزي ـ ـ ــري ،ب ــأن ــه تــم
اكتشاف المئات مــن النقوش الصخرية
تــرجــع للعصر الـحـجــري الـحــديــث داخــل
وادي دائري شبه مغلق متفرع من وادي
أبــو صبيرة ،وتصور النقوش حيوانات
كــانــت م ــوج ــودة فــي الـمـنـطـقــة خ ــال هــذا
العصر مثل الزرافات واألفيال والتماسيح،
وت ـضــم أي ـضــا أق ــدم ن ـقــوش تـمـثــل مدينة
صـغـيــرة تظهر فيها عــامــات االسـتـقــرار
كرعي الحيوانات وزراعة األشجار.
وأوضـ ــح ال ـمــديــر ال ـعــامــل آث ــار أس ــوان
عـبــدالـمـنـعــم س ـع ـيــد ،أن ب ـعــض الـنـقــوش
ي ــرج ــح أن ـه ــا تـتـضـمــن ع ــام ــات الـمـلـكـيــة
المصرية ،مثل عالمة "السرخ" أو واجهة
قصر وعليها الصقر حورس رمز الملكية
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،وأي ـ ـضـ ــا ب ـع ــض ال ـم ـقــاص ـيــر
المقدسة مربوطة ومزينة بزخارف نباتية،
كما أن بعض الرموز تشير إلى ملوك مصر
قبل األسرة األولى ،مثل الملك العقرب أو
نعرمر.
وأض ــاف أن كـثــافــة الـنـقــوش فــي مكان
واحد تدل على استقرار نفوذ الملكية في
الدولة المصرية القديمة في تلك البقعة
ال ـص ـح ــراوي ــة ال ـم ـتــرام ـيــة األطـ ـ ــراف ،منذ
العصور المطيرة وحتى بداية األســرات
الفرعونية ،في األلف الرابع قبل الميالد.
من جانبهم ،طالب علماء اآلثار بإقامة
متحف لحيوانات الفراعنة على غــرار ما
أقــامــه متحف الـلــوفــر بفرنسا عــام 2014
والذي ضم أكثر من  420عمال لمنحوتات
الفراعنة وخصص جزءا كبيرا عن النقوش

ال ـت ــي تـظـهــر ال ـح ـي ــوان ــات ب ــال ـت ـعــاون مع
متحف التحرير بالقاهرة.
وقال رئيس قسم اآلثار المصرية بكلية
اآلث ــار فــي جامعة جـنــوب ال ــوادي رؤوف
الورداني" :لدينا ثروة كبيرة من النقوش
وال ـمــوم ـيــاوات المحنطة لـعــدد كبير من
الحيوانات" ،مشيرا الى "أن هذا االكتشاف
يأتي بعد عام من اكتشاف مقبرة أثرية في
المنطقة الجبلية المتاخمة لقرية حمرة
دوم جـنــوبــي ش ــرق مــديـنــة نـجــع حـمــادي
بمحافظة قنا ،تضم مومياوات محنطة
لعدد من الحيوانات ،منها مومياء تمساح
بلغ طوله  4أمتار ،ومومياوتين مهشمتين
لتمساحين طولهما  120سم ،وتماسيح
أخرى بأطوال متباينة ،إضافة إلى رؤوس
حـيــوانــات أخ ــرى ،وأدوات تحنيط كانت
ُ
تستخدم عند الفراعنة.
وق ــال الـبــاحــث األث ــري محمود ناصر
بكلية اآلث ــار جامعة الـقــاهــرة ،إن نقوش
الحيوانات كاألسد والزرافة والتماسيح
ت ـع ـكــس مـ ــدى احـ ـت ــرام ال ـم ـص ــري ال ـقــديــم
لها ،وسعيه الى تجسيد القوى الروحية
والرمزية الكامنة في الحيوانات ،ولذلك
ابـتـكــر الـمـصــري الـقــديــم كــائـنــات نصفها
ح ـيــوان ونـصـفـهــا إن ـســان ،وم ــن أشهرها
تمثال "أبو الهول" الذي يجمع بين رأس
إنسان ورأس أسد.
وأشــار ناصر الــى أن الملوك الفراعنة
اعتادوا وسم تيجانهم بالكثير من الصور
والرموز واإلشارات المرتبطة بالحيوانات،
للتأكيد على قوتهم وسلطتهم المطلقة،
ومقدرتهم على حماية دولتهم من التهديد
ال ـخــارجــي ،والـحـفــاظ عـلــى سالمتها في
وج ـ ــه األعـ ـ ـ ـ ــداء الـ ــذيـ ــن ي ـت ــرب ـص ــون ب ـهــا،
وارت ـب ـطــوا بــالـحـيــوانــات ارت ـبــاطــا وثيقا
لدرجة تحنيطها معهم بعد وفاتهم ،وهو
ما يؤكده االكتشاف األثري الجديد.

تماسيح النيل
تـعــد التماسيح مــن أضـخــم الــزواحــف
ال ـح ـيــة ،واع ـت ـبــرهــا ال ـق ــدم ــاء الـمـصــريـيــن
م ـص ــدرا لـلـخـيــر وال ـش ــر ف ــي وق ــت واح ــد،
وصـنـعــوا منها تماثيل وأوان ــي فخارية
أغطيتها على شكل رأس تمساح ،إشارة
إلى قوته وخطورته على الصيادين.
وتشير معاجم اللغة المصرية إلى أن
كلمة تمساح في اللغة المصرية القديمة

ـوة مشتركة مــن جامعة الـقـ ّـديــس يوسف والمركز
بــدعـ ٍ
الفرنسي في لبنان ومؤسسة الفكر العربي ،ألقى أستاذ
العلوم السياسية وأحــد أبــرز االختصاصيين في مجال
الـعــاقــات الــدولـيــة الـبــروفـيـســور الـفــرنـســي بــرتــران بــادي
َ
محاضرة تحت عنوان "القوميات والشعبويات في عال ٍم
َ
معولم" ،حضرتها شخصيات أكاديمية وثقافية وطالب
جامعات.
ا لـبــدا يــة كانت مــع كلمة ترحيبية لمدير معهد العلوم
السياسية في جامعة القديس يوسف ،د .كريم بيطار ،ثم
كلمة مقتضبة لمدير فرع التاريخ – قسم العالقات الدولية
في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كريستيان توتل ،قدم
فيها المحاضرة.
بعدها ألقى األستاذ الدكتور هنري َ
العويط كلمة ،أشاد
فيها بمسيرة برتران بادي األكاديمية الالمعة التي امتدت 4
عقود ّ
ونيف ،وبسجله التأليفي الحافل بأمهات الكتب التي
غدت مراجع معتمدة ،والتي تربو على الثالثين.
وأشــار َ
العويط إلى أن عالقته بلبنان ،والعالم العربي
ً
عموما ،هي عالقة راسخة وحميمة ،مسلطا الضوء على
ما يمتاز به هذا المثقف الملتزم المؤمن بال ِقيم اإلنسانية
النبيلة ،المتعاطف مع شعوبنا والمؤيد لقضايانا العادلة.
وألقى بادي محاضرة تناول فيها التيارات الشعبوية
والقومية ،التي تشهد حاليا تناميا ملحوظا ،مستعرضا
م ـس ـيــرة ن ـش ــوء وتـ ـط ــور مـصـطـلــح ال ـش ـع ـبــويــة والـ ـج ــذور
التاريخية للتيارات الشعبوية المعاصرة.
وأوضح أن الشعبويات ليست عقيدة بل عقائد ،وغالبا
مــا تـكــون متباينة ومختلفة ،و هــي ليست سياسة عامة
وال نظاما سياسيا ،بل تشير إلى وضع مأزوم َ
وم َرضي،
ويمكننا أن نسعى إلى تحديد هذه األعــراض الشعبوية
المرضية ،لكننا ال نعني بذلك أن الشعبويين هم مرضى،
لكني أقول إن التحركات الشعبوية تعكس حالة مرضية.
ورأى بــادي أن أحد اإلشكاليات األساسية وجــود أزمة
على مستوى الوعي بين مجموعة اجتماعية ومؤسساتها
والـجـهــات الـتــي تـقــوم بــإدارت ـهــا ،ألن ــه ال يمكن ألي حركة
سياسية أن تنجح من دون وجــود ثقة ،وعندما تتهاوى
الـثـقــة إل ــى مـسـتــويــات متدنية نشهد أزم ــة عـلــى مستوى
المنظومة السياسية ،وعندما تصل الثقة الى مستويات
متدنية جدا نتحدث عن جانبين أساسيين للمؤسسات
بات مطعونا بهما :المشروعية والمصداقية.
وأك ـ ــد أن أزم ـ ــة ال ـم ـشــروع ـيــة ت ـس ـمــح ب ــدراس ــة اآلل ـي ــات
الثالثة :ونحن هنا نتحدث
المولدة لألوضاع الشعبوية ُ
عــن التخريب ،وعــن مــؤسـســات فــرضــت علينا ال نفهمها
وال نعرف بشكل جيد كيف تعمل ،وعن الوضع المرتبط
باإلقصاء وباإلذالل ،الفتا أن هذه هي اآلليات النقدية التي
نتناولها على مستوى المشروعية.
َ
أما المصداقية فهي مجال أقل استكشافا ،ولم تحظ حتى
الساعة بدراسات وافية ،لكن القصور في المصداقية يعتمد
على مــركــزيــن :األول هــو ذات طبيعة اقـتـصــاديــة وتوفير
الحد األدنى من األمن االقتصادي بحسب مفهوم هوبس،
والثاني له بعد آخر مرتبط بالحماية من الخارج ،وهنا
نفتح علبة األحاجي لنتحدث عن واقع العالم عموما ،وعن
أوروبا بشكل خاص.

إصدار

«عالم الكتاب» تحتفي بنهاد صليحة

هــي (مـســح)  mshوتـطــورت إلــى تمساح،
وفي الكتابات المصرية القديمة نجد أن
التماسيح تلعب دورا متناقضا ،فنجد أن
التمساح يطلق عليه اســم اإللــه "سوبك"،
خاصة في كوم امبو والفيوم ،وأنه يمكن
اصطياده ومطاردته ،كما نجد أن التمساح
في بعض األحيان يمكن أن ُيعبر عن اإلله
الـصــالــح "أوزوري ـ ــس" ،وف ــي نـفــس الــوقــت
ً
ُيعبر عن أخيه الشرير "ست" ،وأيضا يمكن
أن ُيمثل اإلله "رع" واإلله "حب".
وفي الوقت الذي يظهر فيه المصريون
ال ـق ــدم ــاء رغ ـب ـت ـهــم ف ــي أن ي ـت ـحــولــوا إلــى
تماسيح بـعــد ال ـمــوت نـجــد أن التمساح
ّ
الذي يمثل الشيطان يلتهم أو يفني أرواح
األموات الذين لم يعيشون حياة طاهرة أو
فاضلة ،ولذلك فهم محتاجون إلى تميمة
أو تـعــويــذة تحميهم مــن الـتـمــاسـيــح في
الحياة األخرى.
ويـشـيــر ال ـمــؤرخ الـيــونــانــي هـيــرودوت
إلى أن بعض المصريين القدماء يعتبرون
ً
الـتـمـســاح مـقــدســا ،وآخـ ــرون يهاجمونه،
ً
وأحيانا يعاملونه بتكريم زائد ،ويقدمون
له أسماكا وأطعمة ثمينة ويزينون رأسه
بــأقــراط وقدميه بــأســاور وحلقان ذهبية
م ـط ـع ـمــة ب ـح ـج ــارة ث ـم ـي ـنــة ،وي ــروض ــون
صغاره بلطف شديد ،وبعد موته يطيبونه
بــأطـيــاب ثمينة ،وذل ــك فــي مناطق طيبة
والفيوم .وفي مناطق أخرى يتعاملون معه
بشيء من االشمئزاز الشديد ويتحينون
الفرص لقتله أو تدميره.
وفــي كــوم امبو يوجد معبد مــزدوج لـ
ً
"سوبك" و"حــورس" ،وأيضا في محافظة
الـفـيــوم ،حيث كانت هناك مدينة تسمى

مدينة التمساح ،وبها أقــدم بناء ينتمي
إلــى "ســوبــك" تــم إنـشــاؤه فــي زمــن األســرة
ً
الثانية عشرة ،وهــو بناء ازدهــر جــدا في
أواخر الدولة الوسطى حينما اتخذ عدد
من حكام األسرة الثالثة عشرة أسماءهم
مرتبطة بسوبك مثل "سوبك حتب" (اسم
الميالد لثمانية من ملوك األسرة الثالثة
ع ـش ــرة) و"س ــوب ــك ن ـفــر" (اسـ ــم آخ ــر مـلــوك
األسرة الثانية عشرة).
وصور المصريون القدماء التمساح في
المقابر المصرية القديمة في مناظر نيلية
تجمع بين الحيوانات البرمائية األخرى
والنباتات ،كما يصور وهو يضع بيضه،
ويفترس الصيادين أو يصور راق ــدا في
انتظار التهام صغائر "فرس النهر".
ويــذكــر ه ـيــرودوت أنــه مــن بين الطرق
ال ـت ــي ات ـب ـع ـهــا ال ـم ـص ــري ــون ال ـق ــدم ــاء فــي
اصطياد التمساح أن يضعوا قطعة لحم
خنزير فــي سـنــارة ويلقونها على الماء،
ث ــم ي ــأت ــون ب ـخ ـنــزيــر ح ــي ع ـلــى ال ـشــاطــئ
ويـ ـض ــرب ــون ــه حـ ـت ــى يـ ـ ـص ـ ــرخ ،وي ـق ـت ــرب
التمساح نتيجة الصراخ وبمجرد وصوله
إلى الشاطئ يتم سحبه بالسنارة ووضع
الطين في عينه لحجب الرؤية والسيطرة
عليه.
وكان بعض الصيادين يحفرون بعض
الحفر على الشاطئ ويغطونها بعصي،
وإذ يسقط التمساح في إحداهما ال يقدر
أن يخرج منها .ويتركونه لعدة أيــام بال
ط ـع ــام ،وب ـعــد ذل ــك يــرب ـطــون فـكــه بحبال
يعقدونها حوله ثم يقومون بسحبه.

أ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ا ل ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة
ال ـم ـصــريــة ال ـعــامــة لـلـكـتــاب
الـ ـع ــدد ال ـج ــدي ــد م ــن مـجـلــة
ع ـ ـ ــال ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاب" ،الـ ـ ـت ـ ــي
ي ـ ـ ــرأس تـ ـح ــر ي ــر ه ــا د .ز ي ــن
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـهـ ــادي ،ويـ ـ ـ ــوزع مــع
ا لـعــدد كـتــاب" تـقــر يــر الحالة
السردية المصرية".
ت ـض ـم ــن ال ـ ـعـ ــدد ال ـج ــدي ــد
ً
ملفا بعنوان "دقات الخشبة
ال ـس ـحــريــة" ت ـن ــاول كـتــابــات
ع ــن ن ـه ــاد ص ـل ـي ـحــة بــأقــام
ع ــدد م ــن ال ـك ـتــاب وال ـت ـقــاد،
فـكـتــب إبــراه ـيــم الـحـسـيـنــي
عـ ـ ـ ــن "ن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاد صـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــة...
مـعــرفــة مـســرحـيــة مـتـحــركــة
عـ ـل ــى قـ ــدم ـ ـيـ ــن" ،وج ــرج ــس
شكري عن "المسرح ونهاد
صليحة ...صورة شخصية
من قريب" ،وشريف صالح
عن "نهاد صليحة ...شذرات
ً
المحبة" ،وأخيرا سهى زكي
عــن " نـهــاد صليحة ...وإرث
صعب حصره".
كما تناول العدد كتابات
عن فتحية العسال وأحمد
ش ـمــس ال ــدي ــن ال ـح ـجــاجــي،

نهاد صليحة
وأحمد مرسي رائد التراث
غير المادي.
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب "قـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل
لـلـجــدل" مـقــاالت إيـمــان أبو
أح ـ ـمـ ــد ع ـ ــن "ال ـ ـهـ ــولـ ــوغـ ــرام
وال ـم ـس ــرح" ،وعـبــدالـنــاصــر
ح ـن ـفــي ع ــن "ت ــأم ــات ح ــول
مــا هـيــة ا لـمـســرح ،ومصيره
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــور ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات
الـهــولــوغــرام" ،وران ـيــا غيث
عن "الهولوغرام".
ً
ون ـ ـشـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدد ق ـص ـص ــا
قـصـيــرة ل ـعــدد م ــن األدبـ ــاء،
وض ـ ـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـثـ ـ ــوابـ ـ ــت
المعتادة لرئيس التحرير
د .ز ي ـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـهـ ــادي فــي
"ن ـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ــذ م ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــوحـ ـ ــة" ع ــن
"المعتقد الثقافي والتقدم
الـمـعــرفــي :ص ــراع أم تــآلــف"
وك ـ ـ ـتـ ـ ــب ال ـ ـ ـنـ ـ ــاقـ ـ ــد شـ ـعـ ـب ــان
يـ ــو سـ ــف ف ـ ــي بـ ـ ــاب "أوراق
شــائ ـكــة" ،وك ـت ـب ـتــا .د .ديـنــا
مـحـمــد ع ـبــده عــن " أبــوبـكــر
يـ ـ ــوسـ ـ ــف ...حـ ـك ــاي ــة ع ــاش ــق
األدب الروسي".

توابل ةديرجلا

أوتار
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ً
طالل مداح يكتب مسلسال
عن سيرته ...يبقى حبيس األدراج
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ً ً
يتضمن  40عمال غنائيا ومشاهد تمثيلية متنوعة
كتب الفنان طالل ًمداح  6حلقات تلفزيونية عن مشواره
ً
مختزال أحداثا كثيرة عاش تفاصيلها على مدى 40
الفنيً ،
ً
راصدا أبرز المواقف التي كادت أن ّ
تغير مسار حياته،
عاما،
لكن هذا المشروع لم َير النور.
ً
كان الراحل يأمل توثيق حياته ،معتمدا على تجاربه السابقة
في التمثيل من خالل مشاركته في فيلم «شارع الضباب» أمام
الفنانة صباح ورشيد عالمة ،ثم مشاركته في مسلسل بعنوان
األصيل مع مجموعة من النجوم ،منهم لطفي زيني وحسن
الفي الشمري

اتفق مع المخرج
مشهور الحديد
على تنفيذ
أعمال غنائية

انشغاله بمشاريع
فنية متنوعة
وإحياء الحفالت
لم يمنحه الفرصة
لتقديم الفيلم

مداح أراد توثيق
مشواره بنفسه
بطريقة تمزج ين
الدراما التلفزيونية
والسرد الوثائقي

لــم يـكــن الـفـنــان ط ــال مــداح
يـجــد غـضــاضــة فــي االع ـتــراف
بفشل مـشــروع مــا ،إذ قــال في
أكـثــر مــن مناسبة إن تجربته
السينمائية «شــارع الضباب»
لــم يحالفها ا لـحــظ بالنجاح،
ً
مــرجـعــا ذل ــك إل ــى قـلــة الـخـبــرة
واستعجال تنفيذ الفيلم .لكن
هذا لم يكن يثبط عزيمته في
ً
مواصلة مشواره ،بل كان دافعا
لتحقيق النجاح في مشاريع
أخرى.
وعـقــب فـتــرة طــويـلــة خــاض
تجربة في التلفزيون من خالل
مسلسل «األصيل» ،وعقب ذلك
بـ ـم ــرا ح ــل أراد أن يـ ـع ــود إ ل ــى
التمثيل لكن بشكل مختلف،
ف ـك ــان ي ـن ــوي إنـ ـت ــاج مسلسل
ت ـل ـفــزيــونــي كـتـبــه ه ــو بنفسه
مــن خ ــال ســت حـلـقــات ،وكــان
ينوي الراحل أن يؤدي بعض
المشاهد التمثيلية إضافة إلى
ً
ً
تقديم نحو  40عـمــا غنائيا
خ ــال ه ــذا المسلسل ،لـكــن لم
يتمكن من تقديمه.
و ع ــن تفاصيل ه ــذا العمل،
قال نجل الفنان الراحل عبدالله
طالل إن والده بالفعل كان قد
ّ
جهز ســت حلقات تلفزيونية
تتناول مشواره الفني وسيرته
والـ ـعـ ـقـ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي اع ـت ــرض ــت
م ـس ـي ــرت ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ومـ ــراحـ ــل
التميز وال ـن ـجــاح ،لـكــن لكثرة
انشغاله لــم يــر هــذا المشروع
النور ،مع العلم أن والده اتفق
مــع الـمـخــرج مـشـهــور الحديد
على تنفيذ العمل ،وتصويره
في سورية لكن رياح الظروف
العاتية عصفت في وجــه هذا
ال ـم ـش ــروع ،ولـ ــم يـنـفــذ بسبب
ان ـش ـغــال ط ــال مـ ــداح بتقديم
أعمال غنائية أو المشاركة في
حفالت بالمملكة أو خارجها،
ثـ ــم ف ــرض ــت م ـع ـط ـي ــات أخـ ــرى
ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة حـيــث
س ــاف ــر ط ــال مـ ــداح إل ــى لـنــدن
وأقام هناك نحو ثالثة أعوام،
مما جعل هذا المشروع يتعثر
ويبقى حبيس األدراج.
وي ــرى عبدالله أن وال ــده لم
يكن يريد العودة للتمثيل من
خالل هذه الفكرة بل ثمة دافع
قــوي هــو ال ــذي حــرك مشاعره
بــاتـجــاه هــذا الـمـشــروع ،حيث
كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ــرى أن ت ـ ـقـ ــديـ ــم هـ ــذه
الحلقات التلفزيونية بشكل
م ـخ ـت ـل ــف وح ـ ــدي ـ ــث س ـي ـش ـكــل
ت ـحــديــا ج ــدي ــدا ي ـخــوضــه في
مشوار التجديد الــذي اشتهر
بـ ـ ــه ،ولـ ــذلـ ــك ك ــان ــت ال ـح ـل ـقــات
م ـخ ـت ـل ـفــة نـ ــوعـ ــا مـ ـ ــا ،فـ ـه ــي ال
تعتمد على الطريقة التقليدية
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث ف ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج
الـتـلـفــزيــونـيــة واالذاعـ ـي ــة التي

دردير ومحسن سرحان ونور الدمرداش.
في الحلقة السابقة ،رأينا كيف استطاع الفنان طالل مداح
معانقة النجاح واالستمرار في المستوى الذي حققه بفضل
عمله الدؤوب ،وحرصه على انتقاء الكلمات المؤثرة وتلحينها
ً
وفقا لمقاييس دقيقة تضمن نجاح أي عمل فني.
وفي الحلقة الثامنة ،نرصد تفاصيل مهمة من مشوار هذا
الفنان الذي قدم الكثير للغناء العربي ...وفيما يلي التفاصيل:
طالل مداح

لطفي زيني مع طالل مداح
تعتمد عـلــى م ـحــاور متنوعة
يـتـنــاولـهــا الـمــذيــع ويطرحها
ع ـل ــى ال ـض ـي ــف ال ـ ـ ــذي يـجـلــس
أمامه أو بجواره.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع :اش ـ ـت ـ ـهـ ــر وال ـ ـ ـ ــدي
ب ـ ـج ـ ـنـ ــوحـ ــه ن ـ ـحـ ــو الـ ـتـ ـج ــدي ــد
والتطوير ،فكان يضع هاجس
الحداثة واإلبداع نصب عينيه،
والس ـي ـمــا حـيـنـمــا لـمــس مــدى
الــرقــابــة فــي بعض المقابالت
الـتـلـفــزيــونـيــة واإلذاعـ ـي ــة التي
ت ـج ــرى لـ ــه ،فـعـقــد ال ـع ــزم على
توثيق مشواره بنفسه بطريقة
مـخـتـلـفــة ت ـم ــزج ب ـيــن ال ــدرام ــا
التلفزيونية والسرد الوثائقي
لكن لم يتحقق هذا المشروع.

طالل مداح وعبادي الجوهر

نجله عبدالله
حاول تنفيذ
العمل لكن
لم يتحقق
له ذلك

مجال التأليف
وع ــن األس ـبــاب الـتــي دفعت
الـ ـ ــراحـ ـ ــل إل ـ ـ ــى خ ـ ـ ــوض م ـج ــال
التأليف وكتابة المسلسالت،
أوض ــح عبدالله ان وال ــده كان
ً
يحب إتقان عمله ألن ثمة أمورا
صغيرة وتفاصيل في مشواره
رب ـم ــا ال يـسـتـطـيــع اي مــؤلــف
آخ ـ ــر تــرج ـم ـت ـهــا ع ـل ــى ال ــوج ــه
األكـ ـ ـم ـ ــل ،ولـ ــذلـ ــك ق ـ ــرر خ ــوض
غـمــار الـتـجــربــة ،معتمدا على
تـجــاربــه الـســابـقــة فــي المجال
الـفـنــي ،وبالفعل أنـجــز الــوالــد
السيناريو.
وشـ ــدد ع ـلــى أن وال ـ ــده كــان
ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــاءة ع ـلــى
ب ـعــض ال ـم ــواق ــف ال ـم ـه ـمــة في
حـ ـي ــات ــه ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى بـعــض
االح ــداث الصعبة الـتــي كانت
ك ـف ـي ـل ــة ب ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـ ــواقـ ـ ــع إن
استسلم لها الفرد ولم يحرك
س ــاكـ ـن ــا تـ ـج ــاهـ ـه ــا ،كـ ـم ــا اراد
والدي أن يمنح هذه الحلقات
التلفزيونية بعدا دراميا بشأن

إقامته في لندن
 3أعوام كانت
ً
ً
سببا رئيسيا
في تعثر
المشروع

طالل ّ
يغير مسار حياة عبادي الجوهر
ارت ـبــط الـفـنــان ع ـبــادي الـجــوهــر بعالقة
خاصة مع الراحل طالل مداح ،حيث يعتبر
الجوهر أن مداح له الفضل في االتجاه إلى
الـفــن ،حيث كــان يـنــوي الـجــوهــر االلتحاق
بالسلك الـعـسـكــري ،لـكــن عـقــب رؤي ــة طـ ّـال
مــداح له وهــو يعزف على آلــة العود ،تغير
مسار حياة الجوهر ،فدخل الوسط الفني
وب ــدأ م ـش ــواره فـيــه ع ــام  ،1967وك ــان ذلــك
ب ـتــرت ـيــب م ــن ال ـف ـن ــان ل ـط ـفــي زيـ ـن ــي ،ال ــذي
ّ
أصر على أن يأخذه إلى مداح الذي سمعه
وأعـجــب بموهبته ،وضـمــه إلــى شركتهما
«رياض فون» بعدها.
تسليط الضوء على جماليات
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـفـ ـن ــي وروح األلـ ـف ــة
والمحبة الـتــي تجمع أضــاع
االغـ ـنـ ـي ــة الـ ـش ــاع ــر وال ـم ـل ـح ــن
ً
وال ـ ـم ـ ـطـ ــرب ،ل ـك ــن ث ـم ــة أم ـ ـ ــورا
حدثت عقب وفاة الوالد حينما
قررنا تقديم العمل ،وبالفعل
اتفقنا مع الفنان عبدالله أحمد
ل ـت ـج ـس ـيــد ش ـخ ـص ـي ــة الـ ــوالـ ــد
بحكم الشبه بينهما ،السيما
ان عـ ـب ــدالـ ـل ــه أجـ ـ ـ ــاد تـجـسـيــد
الـشـخـصـيــة الن ــه ك ــان ي ـتــدرب
كـثـيــرا ويـسـعــى إل ــى االق ـتــراب
من شخصية والدي في طريقة
ال ـحــديــث وال ـج ـل ـســة وال ـغ ـنــاء،
وعلى النقيض من ذلك اختالف
فــي وج ـهــات الـنـظــر ح ــال دون
إت ـمــام ال ـم ـشــروع ،وكــانــت أهــم
نقاط االختالف تتمركز حول
عـ ـ ــدد األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات حـ ـي ــث ج ــرى
مضاعفة عــدد هــا لتصبح 80
أغـنـيــة كـمــا ك ــان هـنــاك اقـتــراح
بالتدخل في سياق األحــداث،
لكن نحن لن نسمح أبدا أن يتم

أشهر أغانيه تلك الفترة كانت أغنية «يا
غزال» من ألحان طالل مداح عام  ،1968كما
قام بالغناء في حفل مع الفنانةهيام يونس
فــي بـيــروت بمسرح التلفزيون فــي السنة
ً
ذاتها ،وفي بيروت قام أيضا بتسجيل أغنية
«يا حالوة» من كلمات لطفي زيني ،وألحان
طالل مداح عام .1969
فــي ع ــام  1970ب ــدأ ع ـبــادي الـجــوهــر في
التلحين لنفسه بداية بأغنية «أحبها» ،ثم
سافر إلى القاهرة عام  1971لتسجيل أغنية
من ألحانه ،وهي بعنوان «كأنك حبيبي» ،من
كلمات األمير بدر بن عبدالمحسن ،ولحن

العبث بالقصة او السيناريو
التي أعدهما والــدي مع العلم
أننا أعطينا صالحيات كاملة
ل ـل ـم ـخــرج ،ل ـي ـم ــارس ح ـقــه في
انتقاء الرؤية واالبهار البصري
وغيره من العمليات اإلخراجية
التي تصب في مصلحة العمل.

عمل متقن
وح ـ ــول ال ـج ـهــة ال ـت ــي كــانــت
س ـ ـت ـ ـتـ ــولـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،أوض ـ ـ ــح
عـبــدالـلــه أنـنــا اتفقنا مــع قناة
تلفزيونية مهمة ،وكنا نامل أن
يكون هناك تعامل خاص مع
العمل ،فنحن ال نريد التعامل
م ــع وسـ ـط ــاء ي ـن ـف ــذون الـعـمــل
ت ـح ــت ن ـظ ــام ال ـم ـن ـتــج الـمـنـفــذ
بل نريد ان يكون التعاون مع
ا لـقـنــاة بشكل مـبــا شــر لتنفيذ
ال ـع ـمــل بـشـكــل يـلـيــق بــالـفـنــان
ال ــراح ــل وال ي ـســيء ل ــه ،فنحن
نــريــد تـقــديــم عـمــل مـتـقــن ولــو
أردن ــا تنفيذه حسب الطريقة

مونولوجا للفنان الراحل لطفي زيني باسم
«ه ــذي الـسـيــارة» ،كــانــت انطالقته الكبيرة
في عام  1976حينما شارك في حفل دورة
الخليج الــرابـعــة فــي قـطــر ،حيث كــان البث
مشتركا بين جميع الدول المشاركة ،وقدم
مجموعة من أهم أعماله مثل «رحال» ،و«الله
معك» ،و«بنت الضحى» ،و«أنا أشهد».
وكانت أهم مرحلة فى التلحين بالنسبة
ل ـع ـبــادي ال ـجــوهــر ،حـيــث شـهــد ع ــام 1978
تلحين إحــدى أشهر أغاني مــداح ،وقدمها
له بعنوان «طويلة يا دروب العاشقين» ،من
كلمات األمير بدر بن عبدالمحسن.

الـمـتـبـعــة لـكـنــا ارت ـك ـب ـنــا خطأ
كبيرا.

شخصية ريادية ووطنية
وي ـ ـصـ ــر عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـل ــى أن
تتولى انـتــاج العمل مؤسسة
اعالمية سعودية ألن الراحل
كان شخصية ريادية ووطنية،
مبينا انه تلقى عرضا من أحد
شـيــوخ دول ــة اإلم ــارات إلنتاج
العمل ،لكن من منطلق وطني
رف ـ ــض ال ـ ـعـ ــرض ،م ـ ـقـ ــدرا ه ــذه
المبادرة الكريمة.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــأغ ـن ـي ــات
ال ـ ــراح ـ ــل الـ ـت ــي لـ ــم ت ـ ـ َـر الـ ـن ــور،
أكـ ــد ع ـب ــدال ـل ــه أن ه ـن ــاك نـحــو
 40اغ ـن ـيــة ن ـفــذهــا ال ــراح ــل لم
تطرح باألسواق ،وبعض هذه
االع ـم ــال ل ــدى اح ــدى اصــدقــاء
وال ــدي ويــأســف لتأخير نشر
هذه االعمال التي هي مرتبطة
ب ــاألج ــواء ال ـع ــام ــة ،وف ــي حــال
طرحها فــي فـتــرة الحـقــة ربما

ال تحظى بالقبول النها ستفقد
رونقها وجمالها عندما تمر
عليها االعوام ويتطور العالم
وبالتالي هذا التأخير سيضر
باألعمال.

مسلسل األصيل
عقب تجربته السينمائية
فـ ــي ف ـي ـل ــم «شـ ـ ـ ــارع ال ـض ـب ــاب»
ش ــارك الـفـنــان ط ــال م ــداح في
ب ـط ــول ــة م ـس ـل ـســل ت ـل ـفــزيــونــي
بعنوان «األص ـيــل» إلــى جانب
ك ــل م ــن ل ـط ـفــي زي ـن ــي وحـســن
دردير ومحسن سرحان وعلي
مـصـطـفــى فـ ــؤاد رض ــا ورج ــاء
س ــراج ورويـ ــدا عــدنــان وليلى
صــابــونـجــي وك ــان مــن إخ ــراج
نور الدمرداش.
ومن خالل هذه التجربة قدم
ً
الفنان طالل مداح ً
أداء مقبوال
استحسنه الجمهور.

مطربون غنوا من ألحانه
غنى العديد من المطربين العرب من ألحان طالل
م ــداح مـثــل :محمد عـبــده ،ووردة الـجــزائــريــة وفــايــزة
أحـمــد وهـيــام يــونــس وهــالــة ه ــادي وسـمـيــرة سعيد
ورج ـ ــاء بـلـمـلـيــح وع ـبــدال ـكــريــم ع ـبــدال ـقــادر وع ـبــادي
الجوهر وعادل مأمون وعتاب ورباب وراشد الماجد
وعلي عبدالكريم ومحمد المسباح ونايف البدر ورابح
صقر وذكرى ،كما غنى الكثير من الفنانين في الوطن
العربي أغنياته على مدى األعــوام الماضية السيما
عقب انتشار برامج المواهب الغنائية.
طالل مداح في إحدى حفالته

هاني مهنا مع مداح

عبدالله طالل مداح :أعمال والدي خالدة وليست كفقاعة الصابون

عبدالله طالل مداح

عــن إقـبــال الجمهور على أعـمــال وال ــده رغم
مضي فترة طويلة على وفاته ،أكد عبدالله طالل
مداح تفرد شخصية والده وعبقريته في األداء
وأعماله الخالدة ،وكلها مؤشرات إلى نجاحه
حتى عقب وفاته ،فكثير من المطربين يتناقص
عــدد مستمعيهم بعد موتهم ،لكن الحمد لله
فـجـمـهــور والـ ــدي يـتـضــاعــف مــع م ــرور األي ــام،
وربما ساهمت ثقافته الواسعة وشموليتها
وتـنــوعـهــا ف ــي ب ـنــاء شـخـصـيـتــه وق ــدرت ــه على
انتقاء الكلمة المناسبة ،والتي ال تكون كفقاعة
الصابون فتنجح لكن سرعان ما تختفي ،فهو
م ـتــذوق للشعر بـكــل أشـكــالــه ،ورب ـمــا ساهمت

البيئة الحجازية في هذا التنوع بالثقافة بحكم
تالقي الثقافات ضمن هذه البقعة الطاهرة ،كما
أن وال ــدي عقب إقامته فــي الطائف بــدأ يرتاد
الملتقيات األدبية وبيوت المثقفين ،ويحضر
مجالسهم بانتظام ،ويستمع لهم بنهم وشغف،
ً
ً
وربما ال يعرف الكثير أن والدي كان قارئا نهما
فــي صـنــوف األدب :الـشـعــر وال ــرواي ــة والقصة
وال ـفــن ،وح ــرص على اقـتـنــاء الكتب بمختلف
حـقــولـهــا الـمـعــرفـيــة ،كـمــا أن ــه أص ــر عـلــى تعلم
اإلخراج ،وأسس العمل الدرامي ،وكانت ذاكرته
مختزنة بالقصائد واالمتثال والحكمة.
وفـيـمــا يتعلق بــالـتـطــويــر والـتـجــديــد الــذي

انتهجهما وال ــده فــي أعـمــالــه ،قــال عبدالله إن
التثقيف الذاتي رغبة في الحصول على الجديد
وعدم االستمرار في اإليقاع ذاته خشية أن يقع
في شرك التكرار ،ولذلك كان التطوير هاجسه
منذ أن بدأ حياته الفنية ،فهو من أدخل األغنية
المكبلهة عـلــى الـعـنــاء الـسـعــودي بـعــدمــا كــان
اللحن الواحد هو السائد في تلك الفترة ،كما
أنه لم يهدأ أو يستكين لهذا األمــر ،بل استمر
في التطوير والتجديد ،ففي الستينيات حرص
على متابعة الـفــن اللبناني ومـحــاكــاتــه ،وفي
السبعينيات ا تـجــه إ لــى مصر بعدما أحكمت
مصر قبضتها على الفنان العربي.
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -8
َّ
عادل إمام يتذكر موقف «الليدي» مع «األستاذ دسوقي»

ً
أسدلت «مراتي تقريبا» الستار على مسيرة
شويكار في المسرح ،وانتهت «بروفة»
االعتزال بعد تألقها في مسرحية «سيدتي
الجميلة» .في الحلقة السابقة ،شاركت
النجمة آخر مرة مع فؤاد المهندس في
فيلم «مجرم إال ربع» ومسلسل «أحالم
العنكبوت» ،وقدمت أفضل أدوارها
السينمائية في «أمريكا شيكا بيكا» و{كشف
القاهرة -أحمد الجمال

لغز
انسحاب
«الليدي»
من مسلسل
«الفراشات
تحترق»

المستور» ،واعترفت بندمها على الظهور
في أعمال فنية دون المستوى ،وتحول
مسارها إلى الدراما التلفزيونية ،وطاردتها
إشاعة اإلفالس عندما عرضت بعض
مقتنياتها في المزاد ...في السطور التالية
نستعرض محطات ومواقف أخرى من
حياتها.

رغم انفصال شويكار عن فؤاد
الـمـهـنــدس ع ــام  ،1983ف ــإن قصة
الحب التي بدأت عام  1963لم تنته،
واستقرت في األذهان تلك الزيجة
ً
المثالية التي دامت قرابة  20عاما،
وتناثرت الحكايات حول عالقتهما
ف ــي ال ـب ـي ــت وك ــوالـ ـي ــس ال ـم ـســرح
ّ
والسينما .وبعد االنفصال ،ظلت
«س ـي ــدت ــي ال ـج ـم ـي ـلــة» تـ ـس ــأل عن
ً
شريك نجاحها الفني ،خصوصا
بعد معاناته مع المرض في أيامه
األخيرة ،وتحرص على زيارته في
مناسبات متفرقة ،وخاللها يلتم
ش ـمــل األس ـ ـ ــرة ،ب ـح ـضــور ابنتها
منة الـلــه ،وولــديــه محمد وأحمد
واألحفاد.
وحفل ألبوم الذكريات بصور
شويكار مع المهندس وأوالدهما،
ً
ودائ ـم ــا ك ــان الحنين إل ــى ال ــدفء
األسري ،يراودها في ذروة تألقها
الفني ،وانشغالها اليومي بالعمل
في السينما والمسرح ،ويتخللها
أسعد األوقــات التي تمضيها في
الـبـيــت ،أو تصطحب األب ـنــاء إلى
ً
نزهة في أيام العطل ،وأحيانا كانت
تلوم نفسها على احترافها الفن،
وتتمنى لو كانت ربة منزل وزوجة
بال عمل ،لتكرس حياتها لزوجها
وأسرتها فحسب.
وفي مداخلة تلفزيونية ،تذكرت
ً
ً
منة الله موقفا طريفا ،عندما كانت
طفلة ونـشــأت مــع محمد وأحمد
كــأشـقــاء ،وذات مــرة اصطحبتهم
معها والدتها شويكار ووالــدهــا
الروحي فؤاد المهندس ،إلى حيث
كانا يعرضان إحدى المسرحيات
فــي عاصمة عربية ،وهـنــاك طلب
ص ـحــافــي إج ـ ــراء مـقــابـلــة خــاصــة
مع منة الله ،وبــادر بسؤالها :هل
ً
تعاملك جـيــدا؟
الفنانة شــويـكــار
ِ
فاندهشت وأجابت« :نعم» ،وأدركت
أن الـصـحــافــي يظنها اب ـنــة فــؤاد
ال ـم ـه ـنــدس ،وأن شــوي ـكــار زوج ــة
أبيها!

االهتماموالرعاية
وتـتــابـعــت أصـ ــداء الــذكــريــات،

حول هذا الرباط القوي الذي جمع
منة الله بالفنان فؤاد المهندس،
وكيف عوضها عــن فقد والــدهــا،
ً
ولــم تشعر يوما بأنه زوج أمها،
فهو أغدق عليها بالحنان الزائد،
وح ـ ـ ــرص ع ـل ــى أن ت ـج ـيــد ال ـل ـغــة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـف ـص ـح ــى ،وبــال ـم ـثــل
احتضنت شويكار ولديه محمد
وأح ـ ـمـ ــد ،ومـنـحـتـهـمــا االه ـت ـمــام
وال ــرع ــاي ــة ط ـ ــوال ف ـت ــرة زواج ـه ــا
بــال ـم ـه ـنــدس ،ومـ ــا زال ـ ــت أواصـ ــر
المحبة تجمع بينهم.

عادل إمام
شويكار

عائلة الفن
ب ـعــد آخ ــر ل ـق ــاء ب ـيــن شــويـكــار
والمهندس في مسرحية «مراتي
ً
ت ـق ــري ـب ــا» عـ ــام  ،1990ت ـضــاء لــت
فــرصــة عــودتـهـمــا إل ــى الـمـســرح،
وعلقت النجمة هند رستم على
هــذا األمــر بقولها« :فقد المسرح
ث ـل ــث ق ــوت ــه ف ــي غ ـي ــاب شــوي ـكــار
والـ ـمـ ـهـ ـن ــدس» ،واس ـت ـش ـع ــر ه ــذا
الفقد نجم الكوميديا عبدالمنعم
مدبولي (الضلع الثالث في مثلث
الـ ـنـ ـج ــاح والـ ـت ــأل ــق ع ـل ــى خـشـبــة
ال ـم ـســرح ال ـك ــوم ـي ــدي) وصــاحــب
الفضل في منحها دور البطولة
إلى جانب المهندس في «أنا وهو
وه ــي» وتـحــويــل مـســارهــا الفني
إلى التألق في المسرح الكوميدي.
وش ــارك مدبولي مــع شويكار
والـ ـمـ ـهـ ـن ــدس فـ ــي بـ ـط ــول ــة ث ــاث
م ـســرح ـيــات «ال ـس ـكــرت ـيــر الـفـنــي»
و{الوصية» و{حالة حب» ،وأخرج
أول مسرحياتها «أنا وهو وهي»،
وخــال التمرينات كانت تصغي
باهتمام إلى نصائحه ،وتعلمت
مـنــه فــن «التنغيم الـصــوتــي» في
أداء أدواره ــا ،والتدرج االنفعالي
فــي تقمص الشخصية ،وتناغم
األداء الحركي مع الموقف الدرامي.
وف ـ ــي لـ ـق ــاء ت ـل ـف ــزي ــون ــي تــذكــر
النجم عــادل إمــام بدايته في «أنا
وهــو وهــي»  1963ودور األستاذ
دسـ ــوقـ ــي س ـك ــرت ـي ــر ال ـم ـح ــام ــي،
وك ـ ـ ـيـ ـ ــف اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع أن يـ ـنـ ـت ــزع
ض ـح ـكــات ال ـج ـم ـهــور إل ــى جــانــب
فــؤاد المهندس ،وكيف دعمته
ش ــويـ ـك ــار فـ ــي أولـ ـ ـ ــى ت ـج ــارب ــه
االحـتــرافـيــة ،وق ــال إنـهــا ممثلة
عظيمة وإنسانة رائعة .وتجدد
لقاؤهما فــي مسرحية «حالة
حـ ــب» ،وف ــي الـسـيـنـمــا «إجـ ــازة
بالعافية»  1966للمخرج نجدي
حافظ ،و{الراجل ده حيجنني»
 1967إخـ ـ ــراج عـيـســى كــرامــة
و{ش ـبــاب يــرقــص ف ــوق الـنــار»
 1978للمخرج يحيى العلمي.
ف ــي غ ـم ــار هـ ــذه ال ـت ـجــربــة
ال ـ ـفـ ــريـ ــدة ،أدرك ـ ـ ـ ــت ش ــوي ـك ــار
أن ـهــا لـيـســت ال ــوح ـي ــدة الـتــي
اعتزلت المسرح ،فقد طــاول
األم ــر نفسه زمــاء هــا الذين
ارت ـب ـطــوا بــالـفــرقــة مـنــذ عــام
 ،1963و مـ ــن ب ـي ـن ـهــم نظيم
شـ ـع ــراوي وم ـح ـمــد يــوســف
وح ـســن مصطفى وســامــة
إل ـ ـي ـ ــاس وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم ،ك ــذل ــك
تــراجـعــت أع ـمــال المؤلفين
بهجت قمر وسمير خفاجي،
وت ـفــرق شـمــل ه ــذه األس ــرة
الفنية ،التي أثرت المسرح
الكوميدي بعشرات األعمال
َّ
وتحول بعضها
المتميزة،
إل ـ ــى أيـ ـق ــون ــات إب ــداعـ ـي ــة،

ً
وبلغت ذروة التألق في «إنها حقا
عائلة محترمة».
اعـ ـتـ ـب ــر الـ ـنـ ـق ــاد أن ش ــوي ـك ــار
ول ــدت نجمة فــي الـمـســرح ،وكــان
بإمكانها االستمرار في الوقوف
على خشبته ،مثل سائر النجمات
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم .ل ـك ــن م ــع ان ـت ـشــار
اإلن ـت ــرن ــت وال ـق ـن ــوات الـفـضــائـيــة
ف ــي ب ــداي ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،تعثر
اإلنـ ـت ــاج ال ـم ـســرحــي والـسـيـنـمــا،
وانـ ـ ـج ـ ــرف الـ ـفـ ـن ــان ــون إل ـ ــى ت ـيــار
الـ ــدرامـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،وغ ــاب ــت
أفالم كبار المخرجين مثل محمد
خان وخيري بشارة ونادر جالل
وس ـم ـي ــر ال ـع ـص ـف ــوري .وب ـم ــرور
الـ ــوقـ ــت ت ــراجـ ـع ــت أع ـ ـمـ ــال ك ـب ــار
المسرحيين ،كسمير العصفوري
وجالل الشرقاوي ،وتوقف مسرح
مـحـمــد صـبـحــي ،واب ـت ـعــد النجم
عادل إمام بعد مسرحيته «الزعيم»،
وتراجع مسرح كل من سمير غانم
ومحمد نجم وسيد زي ــان ،وهــذا
ً
ً
األمر ترك فراغا هائال في الساحة
الفنية.

ً
ميثاقا للتعامل الراقي ،حتى في
أصعب لحظة تمر بــأي زوجين،
ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــأذون ل ـل ـمــرة
األخيرة.

هند رستم
تعبر عن
حزنها بعد
اختفاء
زميلتها من
المسرح

أبواب القلب
لـ ــم ت ـج ــد ش ــويـ ـك ــار ال ـش ـخــص
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاسـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ــه،
واعتبرت أن فؤاد المهندس حبها
األول واألخـ ـي ــر ،فــأغـلـقــت أب ــواب
قلبها على أجمل ذكريات عمرها،
ورفـ ـ ـض ـ ــت عـ ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـ ـ ــزواج مــن
كثيرين ،ســواء من الوسط الفني
أو خ ــارج ــه ،وم ــن بينهم الكاتب
المسرحي بهجت قمر الذي كتب
ً
لها خصيصا «حواء الساعة »12
و{س ـي ــدت ــي ال ـج ـم ـي ـلــة» ،ووجـ ــدت
«الـلـيــدي» أن ثمة صعوبة بالغة
فــي االرت ـبــاط بشخص آخ ــر ،فقد
تزوجت مرتين ،وفي المرة األولى
ص ــارت أرمـلــة دون العشرين من
عمرها ،وتكاثرت عليها الهموم،
ولم يخفف عنها سوى ابنتها منة
الله ،وخاضت التجربة الثانية مع
المهندس ،وصار زوجها وحبيبها
وأستاذها في الفن والحياة.
ورغ ـ ــم ان ـف ـص ــال ش ــوي ـك ــار عن
المهندس ،فإن األخير ظل يحمل
مشاعر الحب والتقدير لشريكة
مشواره الفني ،وكان يتحدث عنها
بــاع ـتــزاز ،وي ـقــول إنـهــا فـنــانــة من
طراز خاص ،ونسخة متفردة غير
ً
قابلة للتكرار ،ويــردد دائما أنها
الحب األول واألخـيــر فــي حياته،
ولكن كل شيء «قسمة ونصيب»،
ً
وأنــه لــم يكن مـقــدرا لتلك العالقة
أن تمتد أكثر من ذلك .ومثلما كان
ارتباطهما شــديــد الرومانسية،
افـتــرق الحبيبان فــي ه ــدوء ،ولم
يفصحا عن أسبابه ،وكأن بينهما

«منة الله»
تواجه أغرب
سؤال عن
عالقتها
بزوجة
المهندس!

بعد نجاح المسلسل اإلذاعي «أشجع رجل في العالم»
 ،1968من بطولة شويكار وأمين الهنيدي ،ظهرت في
العام نفسه النسخة السينمائية للمخرج حسن الصيفي
وقدمت شويكار خاللها بعض األغاني االستعراضية،
من بينها «حضرة األستاذ ضربني» على لحن «كامل
األوصاف» للعندليب عبدالحليم حافظ ،وتقول كلماتها:
«حضرة األستاذ ضربني ،قــال عشان بيغششوني ،آه
يا رجلي آه يا عيني ،ليه ضربني ليه ،شد ودنــي ليه،
آه يا عيني».
واعـ ـت ــادت شــوي ـكــار ال ـغ ـنــاء ف ــي كـثـيــر م ــن أعـمــالـهــا
ً
الكوميدية ،وصنعت مع فؤاد المهندس «دويتو» غنائيا
ذا طابع فكاهي ،وبــدأت من خــال مسرحية «أنــا وهو
وسـمــوه» عندما وافــق الموسيقار محمد عبدالوهاب
على وضع الموسيقى واأللحان لهذا العمل .ولم تكن
المغامرة األولى لموسيقار األجيال مع االسكتشات ذات
الطابع الكوميدي ،وسبقها في فيلم «عنبر»  1948بطولة
أنور وجدي وإخراجه ،ولحن عبدالوهاب اسكتش «اللي
يقدر على قلبي» للمطربة ليلى مراد ونجوم الكوميديا
في ذلك الوقت إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو وعزيز
عثمان وإلياس مؤدب.
وفـ ــي أثـ ـن ــاء ت ـمــري ـنــات «أن ـ ــا وهـ ــو وسـ ـم ــوه» اخـتـبــر
عبدالوهاب أداء شويكار والمهندس ،واقتنع بموهبتهما
الغنائية ،وثمة فيديو نادر لجلسة جمعت بينهم ،وهو
يدندن على العود كلمات الشاعر حسين السيد «تعرف
جــدي السابع سنقر» ،وشــارك في الجلسة الموسيقار

تجاوز رصيد شويكار الفني 60
ً
ً
فيلما و 14مسرحية و 20مسلسال
ً
إذاعيا و 10مسلسالت تلفزيونية،
واع ـ ـتـ ــاد ال ـج ـم ـه ــور خ ـ ــال شـهــر
رمضان على حضورها في الدراما
اإلذاعية لسنوات طويلة ،وتباعد
ً
اللقاء منذ نحو  20عاما ،إذ اختفت
النجمة الجميلة من كواليس مبنى
ماسبيرو ،وظل الحنين يراودها
للوقوف إزاء الميكروفون ،وبحثت
عــن الـنــص الـمـنــاســب ،ولكنها لم
تعثر عليه ،فألقت بالكرة في ملعب
القيمين على اإلذاعــة ،وتجاهلهم
كبار النجوم.
وم ـ ـ ــا زال أرشـ ـ ـي ـ ــف ش ــوي ـك ــار
ف ـ ــي اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــةُ ،ي ـ ـ ـجـ ـ ـ ِّـدد حـ ـض ــوره
على خريطة الـسـهــرات الــدرامـيــة،
واستعادة روائع األعمال الدرامية،
ومن بينها «شنبو في المصيدة»
و{العتبة جزاز» و{انت اللي قتلت
بابايا» .ورغم انتقاد البعض هذه
األع ـ ـمـ ــال ،فـ ــإن الـنـجـمــة الجميلة
سجلت اعتزازها بما قدمته خالل
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،مــؤكــدة أن إضـحــاك
ً
الـجـمـهــور لـيــس س ـهــا ،وسيظل
جــوهــر الكوميديا فــي كــل عصر،
وهذا األمر ال يتعلق بالفن فحسب،
بــل فــي ح ـيــاة الـبـشــر ،وحاجتهم
الدائمة إلى التخفيف من همومهم
بالضحك.
رف ـ ـضـ ــت شـ ــوي ـ ـكـ ــار ال ـم ـف ـه ــوم
الخاطئ للكوميديا ،واعتبارها
ً
ً
فـ ـ ـن ـ ــا رخ ـ ـي ـ ـص ـ ــا ،وأن األعـ ـ ـم ـ ــال
الجيدة تقتصر على التراجيديا،
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ذل ـ ــك ت ـس ـبــب فــي
ظلم كبير لكتاب ومخرجين كبار
مثل الـمـخــرج فطين عبدالوهاب
مكتشف موهبتها الكوميدية في
السينما ،فـهــذا الـمـبــدع لــم ُيـكـ َّـرم،
فقط لتصنيفه كمخرج كوميدي،
ً
رغ ــم ن ـجــاح أع ـمــالــه جـمــاهـيــريــا،
ومــن بينها «أرض الـنـفــاق» الــذي
قامت شويكار ببطولته مع فؤاد
ال ـم ـه ـن ــدس وس ـم ـي ـح ــة وأيـ ـ ـ ــوب،
و{مراتي مدير عام» بطولة شادية
وصالح ذو الفقار.

األدوار الفارقة
طوت شويكار صفحة المسرح،
واتجهت بقوة إلى السينما حيث
ً
قدمت كثيرا مــن األدوار الفارقة،
وت ـعــاونــت م ــع ك ـبــار المخرجين
ك ـصــاح أبــوسـيــف وهـنــري
ب ــرك ــات وي ــوس ــف شــاهـيــن
وك ـ ـم ـ ــال الـ ـشـ ـي ــخ وف ـط ـي ــن
عبدالوهاب وحسام الدين
م ـص ـط ـفــى ،وم ـ ــن األجـ ـي ــال
الـ ــاح ـ ـقـ ــة عـ ـل ــي بـ ــدرخـ ــان

شويكار تنافس عبدالحليم حافظ
ّ
علي إسماعيل الذي وزع األلحان .وأظهر اللقاء خفة ظل
الموسيقار في شرح التدرج االنفعالي للحن ،وتجاوب
شويكار في األداء ،وتصفيق فؤاد المهندس.
لم ِّ
يكرر عبدالوهاب التلحين لشويكار ،بينما لحن
للمهندس أغنية «أنا واد خطير» كلمات حسين السيد
فــي فيلم «جـنــاب السفير» ،الــذي قــام ببطولته كــل من
سعاد حسني ورشدي أباظة ،وأنتجته شركة «صوت
ً
ال ـفــن» ،بينما قــدمــت شــويـكــار كـثـيــرا مــن األغــانــي في
«شنبو في المصيدة» و{العتبة جــزاز» و{أخـطــر رجل
في العالم» وغيرها.
وتعد أغنية «الصيام مش كده» آخر لقاء غنائي
بـيــن شــويـكــار والـمـهـنــدس ،كتبها الـشــاعــر حسين
السيد ولحنها الموسيقار حلمي بـكــر ،واستعاد
مؤلفها أصــداء نجاح أغنية «الراجل ده حيجنني»
ل ـل ـش ـح ــرورة ص ـب ــاح وال ـم ـه ـن ــدس ،والـ ـت ــي لـ ّـحـنـهــا
الموسيقار محمد الموجي في الستينيات ،وحققت
ً
ً
ً
نجاحا جماهيريا كبيرا.
وتشابهت األغنيتان فــي تقديم ص ــورة غنائية
س ــاخ ــرة ع ــن الـ ـع ــادات الـسـيـئــة ف ــي ش ـهــر رم ـض ــان،
والمشاجرات اليومية بين الزوجين على الطعام،
ودخـلــت شــويـكــار فــي منافسة مــع الـشـحــرورة إزاء
المهندس ،وظــن البعض أن «الصيام مش كــده» لن
ً
ً
تحقق نجاحا مماثال ألغنية «الراجل ده حيجنني،
ولكن «الليدي» خالفت التوقعات وأثبتت أنها تملك
حضورها كمغنية.

أرشيف اإلذاعة

شويكار

وسـمـيــر سـيــف وع ــاط ــف الـطـيــب،
وغ ـ ـلـ ــب عـ ـل ــى ش ـخ ـص ـي ــات ـه ــا فــي
أعمالها األخيرة الطابع التراجيدي،
ال سيما بعد انفصالها الفني عن
فؤاد المهندس.
وم ـ ـنـ ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات
تـ ــراجـ ــع ظـ ـه ــوره ــا ال ـس ـي ـن ـمــائــي،
ورفـ ـض ــت س ـي ـنــاريــوهــات كـثـيــرة
دون المستوى ،وظلت تبحث عن
النص الجيد ،فشاركت عام 1993
في بطولة فيلم «أمريكا شيكا بيكا»
الذي شكل إضافة حقيقية لها في
ذروة نضجها الفني.
وف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ــك الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ان ـض ـمــت
شـ ــوي ـ ـكـ ــار إل ـ ـ ــى فـ ــريـ ــق مـسـلـســل
«الفراشات تحترق» تأليف أبوالعال
ال ـس ــام ــون ــي ال ـ ــذي يـحـكــي قصة
حياة الفنانة كاميليا ونهايتها
المأساوية في حــادث طائرة عام
 .1951ولكنها انسحبت بعد خمسة
أيام من التصوير ،وأرجعت تعثر

المسلسل إل ــى أس ـبــاب إنتاجية،
وعدم تقاضي أجرها .كذلك رفضت
المشاركة مع فريق آخــر ،وبــدوره
اعتذر المخرج علي بــدرخــان عن
العمل ،وحل مكانه المخرج عاطف
البكري ،وتوالت األزمات على هذا
المشروع الدرامي.

البقية في
الحلقة
المقبلة

المهندس وشويكار في حديقة الحيوان

نزهة مع قرد في
حديقة الحيوان!
تعلمت شويكار حب الحيوانات من فؤاد المهندس،
حتى أن مجلة «الـكــواكــب» (واح ــدة من أعــرق المجالت
الفنية في مصر) نشرت لهما صورة على غالفها وهما
يتنزهان داخل حديقة حيوانات الجيزة» بصحبة قرد!
وف ــي ح ــوار صـحــافــي أج ــري معها قـبــل س ـنــوات ،قالت
ً
شــويـكــار« :ك ــان ف ــؤاد يـحــب الـحـيــوانــات ج ــدا ،ويعشق
الحيوانات المفترسة ،وقال لي إن أول ثالث سنوات له
في الجامعة أمضاها داخل حديقة الحيوانات ،وأثناء
زواجنا سافرت معه إلى كثير من دول أفريقيا من أجل
زيارة الحيوانات».

توابل ةديرجلا

سيرة
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بعد فيلمه «بابا أمين» مكانته وسط أسماء المعة .صحيح أن العمل لم
شاهين ً
اقتنص ً
يحقق نجاحا باهرا أو إيرادات مذهلة ،ولكنه أكسب المخرج الثقة ،وأهله ألن يخوض
تجربته التالية «ابن النيل».
عن الرحلة نواصل.
القاهرة – هبة الله يوسف

كرهت
األغنياء
ورفضت
عائلتي بسبب
فالحة فقيرة

«خ ـف ـقــة بـخـفـقــة ي ـق ــوم بــواجـبــه
القلب» ،هكذا َّ
حدد يوسف شاهين
خطته في التعامل مع طموحاته
ً
السينمائية .كان سعيدا بالنجاح
المحدود الذي حققه في أول أفالمه
الطويلة ،بل إنه كان يجهز للخطوة
التالية أثناء انشغاله بالتصوير
وم ــراح ــل الـتـحـضـيــر لـفـيـلــم «بــابــا
أم ـي ــن» ،فـحــرص عـلــى دع ــوة كثير
من المنتجين والفنانين ،وسعى
خطوة بخطوة إلى توسيع عالقاته
داخــل الوسط والتعامل بطواعية
واستيعاب لمتطلبات سوق اإلنتاج
الـتــي كــانــت بـعـيــدة عــن تـصــوراتــه
األولى.
وأح ــد الـمـكــاســب الـنــاجـحــة في
ه ــذه ال ـف ـتــرة ك ــان تــوث ـيــق عــاقـتــه
بالفنانة والمنتجة مــاري كويني
وعائلتها (خالتها آسيا وابنتها
ايلين التي عملت بالتمثيل تحت
اس ـ ــم م ـ ـنـ ــى) ،وأعـ ـجـ ـب ــت ب ـطــري ـقــة
عمله وتــركـيــزه داخ ــل االسـتــوديــو
ك ـمــا ص ــرح ــت ،ح ـيــث ج ـل ـســت في
زاوي ــة بعيدة تــراقــب أداء شاهين
وان ـغ ـم ــاس ــه ف ــي ت ـفــاص ـيــل الـعـمــل
بطريقة لم تعهدها في المخرجين
ً
الذين تعاملت معهم سابقا ،لذلك
ع ـنــدمــا عـ ــرض عـلـيـهــا سـيـنــاريــو
ف ـي ـل ـم ــه «اب ـ ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـيـ ــل» ت ـح ـم ـســت
إلنـ ـت ــاج ــه ،ودارت ال ـع ـج ـلــة دورة
أخرى.
يقول شاهين« :عندما رجعت
م ــن أم ـيــركــا ك ــان سـيـنــاريــو «اب ــن
ً
النيل» جــاهــزا للتصوير بدرجة
كـبـيــرة ،وكلما جلست مــع منتج
أو مهتم بالسينما كنت أتحدث
ع ــن ه ــذا الـسـيـنــاريــو وأسـ ــأل عن
أية فرصة النتاجه .كانت القصة
غ ـنــائ ـيــة ومــوس ـي ـق ـيــة أك ـث ــر مما
ظ ـهــرت عـلــى ال ـشــاشــة بـعــد ذل ــك،
وك ــان ــت ت ــرك ــز ع ـلــى ع ــاق ــة «ول ــد
وبـ ـن ــت» ...الــولــد اس ـمــه «حـمـيــدة»
وال ـب ـن ــت اس ـم ـهــا «زب ـ ـيـ ــدة» .كنت
ً
مغرما بالعالقات المركبة في هذا
الـعـمــر الـطــائــش ،الـحــب الغجري
الـ ـمـ ـجـ ـن ــون ،وطـ ـي ــش ال ـم ــراه ـق ــة
والـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ،وقـ ـ ـس ـ ــوة ال ـط ـب ـي ـعــة
وتأثير البيئة التي يعيش فيها
ً
ال ــول ــد والـ ـبـ ـن ــت ،وكـ ـن ــت مـهـتـمــا
بجموح الــولــد وغضبه وغ ــروره
ً
أيـ ـض ــا .لـكـنـنــي ك ـنــت أرى الــولــد
ً
ً
ً
متمردا وليس نذال وال خسيسا.
ربما مشاعر الحب «ملخبطة في
ً
نافوخه» لكنه ليس حقيرا .وأعتقد
أن ثنائية «الولد والبنت» استمرت
مـعــي فــي كـثـيــر مــن أف ــام ــي .مــرة
حــاولــت اسميهما «آدم وح ــواء»،
ً
وأخيرا «آدم وحنان»».

نشاط ودأب

{ابن النيل»
وثيقة بصرية
عن صعيد
مصر الضائع

يضيف شــاهـيــن« :كـنــت بــدأت
كتابة السيناريو في أميركا بعد
إحساسي بتعب الغربة وزيــادة
الحنين إلى األسرة واالسكندرية،
ول ـم ــا ع ــرض ــت ال ـس ـي ـنــاريــو على
ماري كويني ،وكانت «ست ذكية
ً
وبـتـفـهــم كــويــس ج ـ ــدا» ،اقـتــرحــت
أن يـ ـس ــاع ــدن ــي فـ ـت ــوح ن ـشــاطــي
ف ــي ال ـس ـي ـنــاريــو وال ـ ـحـ ــوار ،ألنــي
ً
ً
كـنــت بـعـيــدا طـبـعــا عــن تفاصيل
ال ـح ـيــاة ف ــي الـصـعـيــد وم ـف ــردات
اللغة ،وأذكر أن مدام ماري كانت
لديها اقتراحات جاهزة ،فشعرت
بأنها فكرت في تفاصيل اإلنتاج
وحسمت موافقتها».
ً
يــواصــل« :ك ــان نشاطي فنانا
ً
ً
ً
مسرحيا عظيما ،وترجم أعماال
ك ـث ـيــرة ،والـفـيـلــم ف ــي األص ــل كــان
ً
ً
فلكلوريا موسيقيا كتبه أستاذي
ِّ
«غـ ــرانـ ــت م ـ ــارش ـ ــال» وقـ ـ ـ ــدم عـلــى
خشبة المسرح الصغير في معهد
«باسادينا بالي هاوس» ،وأصدره
مارشال في كتاب ضخم وصل إلى
 500صفحة .لكن بمساعدة فتوح
ن ـشــاطــي ونـ ـي ــروز ع ـبــد الـمـلــك،
وهــو اســم آخــر رشحته مــاري
كويني ،توصلنا إلى سيناريو
واقعي عظيم ،قدمنا فيه حياة

يوسف شاهين

الصعيد بصدق .وأعتقد أن هذا
الفيلم وثيقة بصرية مهمة عن
قـســوة الـحـيــاة فــي جـنــوب مصر
وعــن المآسي الـتــي كــان يتسبب
فـيـهــا الـفـيـضــان قـبــل ب ـنــاء الـســد
ال ـع ــال ــي ،ألنـ ــه كـ ــان ي ـج ــرف قــرى
بالكامل ويشرد آالف العائالت».
تقول مــاري كويني في أوراق
م ـن ـش ــورة م ــن م ــذك ــراتـ ـه ــا« :ك ــان
ً
ً
ي ــوس ــف ش ــاه ـي ــن ش ــاب ــا نـحـيــا
رأيته أول مرة في استوديو جالل
(األس ـت ــودي ــو ال ــذي كــانــت تملكه
بعد وفــاة زوجها المخرج أحمد
ً
جــال) .كان يأتي للدراسة كثيرا
ً
وللعمل قليال ،ألنــه كــان يحضر
ت ـص ــوي ــر أف ـ ــام ال ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا،
ً
فيختار ركنا في البالتوه يراقب
منه التفاصيل من غير أن يسمع
ً
ً
لــه أح ــد صــوتــا أو يـبــدي رأي ــا أو
مــاحـظــة .ول ـمــا ب ــدأ فــي تصوير
فيلمه األول «بابا أمين» دعاني إلى
األسـتــوديــو لمشاهدة التصوير
فأعجبت بأسلوبه الجديد وكنت
ً
مؤمنة جدا بقدراته كمخرج وفنان
سينما ،وقلت هذا الشاب عاد من
أميركا كي يغير مصير السينما
المصرية ،وعــرض ّ
علي مشروع
ف ـي ـلــم ك ـت ـبــه أث ـ ـنـ ــاء دراس ـ ـتـ ــه فــي
ً
أميركا فوافقت فورا وتحمست له
ً
جدا إليماني الشديد بأنه مخرج
موهوب».
ي ـ ـك ـ ـمـ ــل شـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــن« :حـ ـيـ ـنـ ـم ــا
تـحـمـســت مـ ــاري كــوي ـنــي للفيلم
طلبت إليها التصوير في األماكن
ً
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،وف ـ ـعـ ــا ب ـح ـث ـنــا عــن
ب ـيــت وسـ ــط ال ـ ـمـ ــزارع ولـ ــم نغير
ً
ً
فيه شيئا .كان كل شيء واقعيا.
حـتــى تـلــك األراض ـ ــي ال ـتــي كــانــت
تـتـعــرض لـلـغــرق قـبــل بـنــاء السد
العالي صورناها أثـنــاء فيضان
ً
ال ـن ـي ــل فـ ـع ــا ،ل ـي ـك ــون ب ــذل ــك أول
فيلم واقعي يرصد هذه األحداث
واألراضــي التي لم تعد موجودة
ً
الحـقــا .باختصار ،أصبح الفيلم
«وثيقة» مهمة تحتفظ بالمالمح
الحقيقية لهذه المناطق وترصد
ً
ما فعله الفيضان بها ،خصوصا
ب ـع ــد ضـ ـي ــاع ال ــوث ــائ ــق الـ ـت ــي تــم
ً
تصويرها الحقا».

وثيقة بصرية عن الصعيد
تــدور أح ــداث الفيلم قبل بناء
السد العالي ،حيث نرى «حميدة»
فــي مرحلة الطفولة (قــام بالدور
نـ ـ ــادر ج ـ ــال اب ـ ــن مـ ـ ــاري كــويـنــي
والمخرج المعروف بعد ذلك) طفل
متمرد على واقعه يراقب القطارات
العابرة على حدود القرية ويحلم
ً
ً
بالسفر بعيدا إلى المدينة ،مرددا
أن «مصر فيها الجنة الخالدة»،
ومـصــر عـنــد أب ـنــاء الــريــف تعني
«ال ـقــاهــرة» .عندما يكبر تقع في
غــرامــه «زب ـيــدة» (شـكــري سرحان
وفــاتــن ح ـمــامــة) ،وي ـت ــورط معها
في عالقة تنتهي بزواج اضطراري
يجبره عليه أخوه الكبير (يحيى
شاهين) .لكن عشرة الزواج تفضي
إلى حب فطري بريء ،ولما يحين
م ــوع ــد ال ـ ـ ــوالدة ت ـعــانــي «زب ـي ــدة»
مـتــاعــب ش ــدي ــدةُ ،
ويـغـمــى عليها
فـيـتـصـ َّـور «ح ـم ـيــدة» أنـهــا مــاتــت،
ً
ويقرر الرحيل من القرية مــرددا:
الحبيبة ال ـلــي كــانــت مصبراني
ع ـلــى ال ـح ـيــاة ه ـنــا م ــات ــت ،يبقى
ماليش عيش في البلد دي.
يسافر إلى القاهرة ويصطدم
بالعالم السفلي للمدينة ويتورط
ف ــي ال ـع ـم ــل م ــع ع ـص ــاب ــة تـتــاجــر
فــي الـمـخــدرات تستغل سذاجته
فيدخل السجن ،وهناك يلتقي ابن
قريته الشيخ عماد الذي يساعده
على التوبة ،فيعود فــور اإلفــراج
ع ـ ـنـ ــه إل ـ ـ ـ ــى ق ــريـ ـت ــه،
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت
الــذي يفيض
ف ـ ـيـ ــه ال ـن ـي ــل
وت ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاوى
الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــور

فاتن حمامة و شكري سرحان

شاهين مع الكاميرا
وتـ ـ ـغ ـ ــرق الـ ـ ـق ـ ــرى الـ ــواق ـ ـعـ ــة عـلــى
ً
الـنـيــل ومـنـهــا قــريـتــه .يـجــد طفال
ً
يغرق فينقذه ليعرف الحـقــا أنه
ابنه وأن زوجته لم تمت .وهكذا
اهتم الفيلم برصد أحــوال الريف
ً
الصعيدي( ،اهتم شاهين الحقا
بفالح الدلتا في فيلمه «األرض»
تحفته الرائعة).
رغ ـ ـ ـ ــم ص ـ ــداق ـ ــة شـ ــاه ـ ـيـ ــن مــع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــور اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي الـ ـفـ ـي ــزي
أورفــانـيـلـلــي فــإنــه غ ــاب عــن فيلم
«بــابــا أم ـيــن» ،وش ــارك فــي الفيلم
ال ـثــانــي ل ـي ـقــدم مـلـحـمــة تـصــويــر
ً
رائ ـعــة ،خـصــوصــا مـشــاهــد ثــورة
ً
النهر وتدفق الفيضان عابرا خزان
أسوان الصغير حيث تغرق القرى.
يقول شاهين« :رغــم أن الفيلم
مـقـتـبــس م ــن عـمــل أج ـن ـبــي ،فــإنــه
ً
ً
يتضمن جزءا كبيرا من إحساسي
وتـجــربـتــي ،وأعـتـقــد أن ــه نـبــع في
األس ـ ـ ـ ــاس مـ ــن تـ ــذمـ ــري ال ـش ــدي ــد
وسخطي على األحالم البرجوازية
لعائلتي ،والتي كانت ترى األثرياء
الكبار باعتبارهم النموذج وخيرة
الـ ـن ــاس .لـكـنـنــي ك ـنــت ض ــد هــذه
الــرغـبــة المحمومة فــي الصعود
الطبقي ،وربـمــا حــدث معي ذلك
بـسـبــب حـ ــادث بـسـيــط مـ ــررت به
وأنا طفل بعد موت شقيقي األكبر
آلفريد بسنوات قليلة .ذهبت مع
أبي وأمي واختي في رحلة صيد
بصحبة عائلة من األغنياء الكبار،
ولما وصلنا إلى المكان قلت ألمي
أنني جائع ،فنهرتني واتهمتني
بأنني «قليل األدب» ،فكيف أجوع
وهــم لــم يحضروا طعام اإلفطار
بعد؟ مشيت وابتعدت عن المكان
حتى شممت رائحة خبز ،ورأيت
ف ــاح ــة ف ـق ـي ــرة ت ـخ ـبــز «ال ـع ـي ــش»
فوقفت أمامها أنظر إلــى الخبز،
وف ـه ـمــت أن ـنــي ج ــائ ــع ،فأمسكت
بــرغـيــف ث ــم نـ ــادت عـلــى جــارتـهــا
وطلبت قطعة من الجبن وضعتها
في الرغيف وناولتني ألذ «أكلة»
فــي حياتي ،وهــذا الموقف جعل
البساطة عندي أهــم مــن طقوس
األغنياء الذين لم يشعروا بآالم
جوعي».

بداية
ثانية

ماري كويني
حققت حلم
حياتي الذي
رفضه الجميع

يعتبر شاهين فيلمه «ابن النيل»
بــدايـتــه الثانية ،ولـمــا ســألـتــه« :ما
ً
معنى «بداية ثانية»؟ قال ضاحكا:
«كــل فيلم جديد بالنسبة إلــي هو
ً
بداية جديدة ،لكن فعال هذا الفيلم
كان نقلة مختلفة عن «بابا أمين»،
ويـ ـب ــدو أن ال ـن ـق ــاد كـ ــان ل ـهــم رأي
شاهين نفسه ،فقد حدث ما يشبه
اإلج ـ ـمـ ــاع ع ـل ــى أنـ ــه اس ـت ـط ــاع من
خالل «ابن النيل» أن يؤكد حضوره
السينمائي على مستوى «الحرفة»،
ً
ً
ً
وأنه يمتلك حسا سينمائيا واعدا،
ويعرف كيف يمسك بزمام األحداث،
وكيف يحركها ،وكيف يصور في
األمــاكــن الطبيعية ويحكم حركة
مجاميعه ويثري كادره السينمائي،
ً
ً
وقد حقق الفيلم نجاحا جماهيريا
ً
ً
ونقديا جيدا ،واستقبلت الصحافة
الـفـنـيــة مـخــرجــه الـجــديــد بحفاوه
كبيرة.
يقول شاهين« :سعدت ألن الفيلم
ً
ً
حقق نجاحا كبيرا ،حتى أن صالة
«سينما ريفولي» التي يعرض بها
الفيلم كانت تمتلئ بالمشاهدين
مع كل عرض من عروضه ،رغم أن
ممثله الــرئـيــس «يـحـيــى شاهين»
ً
ك ــان ال ي ــزال م ـج ـهــوال ول ــم يحقق
الشهرة بعد.
يضيف شاهين« :لكن لألسف،
ً
النجاح لم يــدم طــويــا ،فبعد أيام
مـ ــن ب ـ ــدء ال ـ ـعـ ــرض ح ـ ــدث ح ــري ــق
القاهرة والتهمت النيران سينما
ريفولي ضمن عشرات المباني التي
احترقت في  26يناير  ،1952ومن
بينها دار األوب ــرا المصرية التي
كانت األولى من نوعها في الشرق
األوس ــط ،وشـعــرت بغم شديد في
تلك الفترة ألن الحريق كان صبيحة
عيد ميالدي ،ما أصابني بالتشاؤم
ً
أياما عدة .لكن ماري كويني خففت
ع ـنــي ،وطـمــأنـتـنــي عـلــى تعويض
النجاح من خــال التوزيع ،وأنها
ً
تحدثت مــع ال ـمــوزع الـشــاطــر جــدا
ً
«رش ـ ـيـ ــد بـ ـهـ ـن ــا» ،وات ـف ـق ـن ــا أي ـض ــا
على مشاركة الفيلم فــي مهرجان
«فينيسيا» السينمائي الدولي في
إيطاليا ،وكان «ابن النيل» أول فيلم
مصري يـشــارك فيه ،كذلك اتفقنا
على مشاركته في «كان» السينمائي
ً
فــي فــرنـســا ،وك ــان طبعا أحــد أهم
ً
أحالمي وهو ما حدث فعال».

غموض وتناقضات بريئة
تـتــداخــل الحكايات وتتناقض
ال ــرواي ــات وتـخـتـلــط األسـ ـم ــاء في
ذاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

حريق «مزغونة» وفوبيا
القطار
دقة شاهين وواقعيته كادتا أن تتسببا في كارثة من أجل مشهد ال يزيد عن
ثوان قليلة ،يحكي شاهين« :في فيلم (ابن النيل) أردت تصوير القطار الذي سيركبه
ٍ
ً
ً
شكري سرحان وهو يطلق دخانا كثيفا ،وكان من الصعب تصوير هذا المشهد
ً
البسيط في محطة السكة الحديد بالقاهرة ،نظرا إلى تكدس الجمهور مما يجعل
التصوير كارثة .لذا اخترت محطة صغيرة اسمها «مزغونة» قرب البدرشين 40
كم جنوب القاهرة ،وانتقلنا في الصباح المبكر مع المصورين وشكري سرحان
وبعض الكومبارس ،وقابلنا ناظر المحطة ،فرحب بنا ،وطلب إلى سائق قطار
ً
التعاون معنا ،وكان السائق سعيدا ألنه «سيظهر في السيما» .وبعد أن شرحت
له الموضوع ،بدأنا في التصوير ،وفجأة بعد دقائق شاهدنا القطار يحترق،
هرع الناس إلى نجدة السائق وإطفاء الحريق بإلقاء الرمال على المواسير التي
اندلعت منها النيران ،وبعد أن خمدت النيران واستقر الوضع عرفنا أن السائق
بسبب سعادته بالظهور في الفيلم ،أراد التجويد فضغط بعنف على ذراع خطأ،
فتسبب في الحريق ،ومن يومها يصيبني فزع من صفارة القطار».

شاهين فتزيد من حالة الغموض
الفني واإلنـســانــي الـتــي صاحبت
ً
س ـي ــرت ــه .مـ ـث ــا ،ث ـمــة ت ـنــاقــض في
تصريحه بين مــوعــد عــرض «ابــن
النيل» وبين حريق القاهرةُ .عرض
الفيلم ألول مرة في سينما ريفولي،
ولـكــن فــي  10يناير  ،1951بينما
الحريق كان بعد عام كامل (في 26
يناير  .)1952على الجانب اآلخر،
ثمة رواي ــة أخــرى للقصة ّ
ضمنها
شــاه ـيــن أحـ ـ ــداث فـيـلـمــه «ح ــدوت ــة
مصرية» تأخذنا إلى تناقض جديد
فــي الـتــواريــخ ،إذ يتحدث شاهين
ً
عن «الراجل الجديد» قاصدا جمال
عبد الناصر ،وعن ثورة يوليو في
أعقاب عرض فيلمه «ابن النيل» في
الــدورة الخامسة لمهرجان «كان»،
بينما الــوقــائــع الـمــوثـقــة تــؤكــد أن
هـ ــذه الـ ـ ـ ــدورة ك ــان ــت ف ــي ن ـهــايــات
أبــريــل وآوائ ــل مايو ( 1952مــن 23
ً
أبــريــل إل ــى  10مــايــو ت ـحــديــدا) أي
قبل قيام الثورة المصرية بثالثة
أشهر بالتمام والكمال .وبالبحث
والتدقيق نكتشف أن التداخل حدث
في ذاكرة شاهين بين عرض «ابن
النيل» من إنتاج ماري كويني وبين
عرض الفيلم الثاني الذي أنتجته
ً
وتولت بطولته أيضا ،وعرض في
التوقيت الذي يتحدث عنه شاهين،
وهــو فيلم «نساء بال رجــال» الذي
بدأ عرضه يوم الخميس  5فبراير
 1953في سينما ميامي بالقاهرة،
وف ــي ال ـيــوم نفسه بسينما مترو
باالسكندرية.
لكن يبقى أن أقرب موعد لحريق
الـقــاهــرة تــزامــن مــع فيلم «المهرج
الكبير» الذي بدأ عرضه  21أبريل
 1952أي قـبـيــل اف ـت ـتــاح مـهــرجــان
«كان» بيومين» وسفر شاهين إلى
باريس لحضور عــرض فيلم «ابن
النيل» هناك ،ثم كان  28أغسطس
موعد عرض فيلم «سيدة القطار»
الذي تعرض لفشل جماهيري ذريع
وخسائر كبيرة للمنتج عبد الحليم
نصر ،األمر الذي جعل السندريلال
األولى ليلى مراد تتنازل عن بقية
اجــرهــا الكبير لتعويض خسائر
المنتج بسبب انصراف الناس عن
السينما وانشغالهم بأحداث الثورة
وتغيرات الحياة السياسية.

نجاح باإلرادة
ف ــي ال ـف ـتــره ال ـتــي سـبـقــت ث ــورة
ي ــول ـي ــو  ،1952ك ــان ــت م ـص ــر تمر
بمرحلة من «المخاض» السياسي
واالجتماعي ،لكن شاهين لم يكن
لديه أدنــي ارتـبــاط بحالة الغليان
التي تتصاعد في المجتمع.
ويقول شاهين عن تلك الفترة:
«مـ ــاك ـ ـن ـ ـتـ ــش ف ـ ــاه ـ ــم ح ـ ــاج ـ ــة ،وال
ً
ك ـنــت مـهـتـمــا ب ــأي م ــوض ــوع غير
بالسينما» .وهي الحالة التي عبر
عنها فــي فيلم «حــدوتــة مصرية»
عندما طلب إليه زمالؤه المشاركة
في تظاهرة ألن صدقي باشا ينتهك
الــدس ـتــور ،ف ـقــال« :صــدقــي مـيــن؟».
ووقف ينظر إليهم في بالهة قبل أن
يخرج معهم وهو يردد« :الله يخرب
بيوتكم هاتودوني في داهية».
وه ـ ـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ـض ـعــف
الــوعــي الـعــام تكرر مــع شاهين
ف ــي أف ــام ــه األول ـ ــى ح ـتــى فيلم
«االخـتـيــار» ،فالفيلم األول كان

ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـيـ ــه م ـ ـجـ ــرد قـصــة
ع ــا ئـ ـلـ ـي ــة خ ـف ـي ـف ــة ذات ط ــا ب ــع
أخالقي فانتازي غنائي ،و{ابن
ال ـن ـيــل» ك ــان ق ـصــة فــولـكـلــوريــة
مـسـتـقــاة م ــن الـمـســرحـيــة الـتــي
تــدرب عليها أثناء دراسته في
باسادينا ،وفي تفسيره لفشل
فيلم «نساء بال رجال» قال« :كنت
أريد الحديث عن قضية تحرير
المرأة ،لكن رؤيتي االجتماعية
ً
ك ــان ــت ال ت ـ ـ ــزال ب ــدائـ ـي ــة جـ ـ ــدا،
فعملت حاجة عبيطة».
ويـ ـضـ ـي ــف شـ ــاه ـ ـيـ ــن« :ك ـن ــت
ً
م ـه ـم ــوم ــا ف ـق ــط بــال ـت ـم ـيــز عـلــى
ً
المستوى الفني .كنت مشغوال
ب ـ ـ ــزواي ـ ـ ــا الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرا وتـ ـق ــدي ــم
موضوعات مختلفة عما تقدمه
السينما في تلك الفترة ،وكنت
ً
حريصا على االستفادة من كل
الفرص التي تتاح لي كي أجرب
أســال ـيــب سـيـنـمــائـيــة مـتـعــددة.
ً
مـثــا ،لــم أهـتــم بمضمون فيلم
«ال ـم ـه ــرج ال ـك ـب ـيــر» ك ــل م ــا كــان
يهمني التكنيك وكيفية تقديم
ً
القصة ،وبالمناسبة أنــا نــادرا
م ــا أش ــاه ــد أف ــام ــي ال ـقــدي ـمــة،
ول ـك ــن «الـ ـمـ ـه ــرج ال ـك ـب ـي ــر» رغ ــم
سذاجته ،فإنه يخطفني وأحب
أن أشاهده بين الحين واآلخر،
ً
وأحيانا كثيرة أرى نفسي في
شخصية «شحتوت» التي أداها
يوسف وهبي .وللعلم كان الله
ً
ً
يرحمه ممثال «غوال» لم أستطع
توجيهه بأسلوبي أو السيطرة
عليه».
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد أش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ق ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة م ــن
ع ــرض{الـ ـمـ ـه ــرج ال ـك ـب ـي ــر» كـمــا
ً
أشــرنــا سـلـفــا ،ع ــرض لشاهين
ً
أيضا «سيدة القطار» أول وآخر
تـ ـع ــاون م ــع ال ـم ـطــربــة الـكـبـيــرة
ليلى م ــراد ،وعــاد إلــى التعاون
مع نيروز عبد الملك في القصة
والـ ـح ــوار .والـفـيـلــم مـيـلــودرامــا
تتخللها أ غ ــان كتبها ا لــرا حــل
بيرم التونسي ،وحرص شاهين
ف ــي س ــاب ـق ــة ك ــان ــت األول ـ ـ ــى مــن
نــوعـهــا عـلــى كـتــابــة اس ــم بـيــرم
ب ـخــط كـبـيــر ف ــي شـ ــارة الـفـيـلــم،
بــالـحـجــم نـفـســه الـ ــذي كـتــب به
اس ـ ــم ك ــات ــب ال ـق ـص ــة وال ـ ـحـ ــوار
ب ــل وضـ ـع ــه بـ ـع ــده ف ــي تــرت ـيــب
ً
ً
متقدم تقديرا لمكانته وتأكيدا
عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة أغ ـ ــان ـ ــي ال ـف ـي ـل ــم
الــذي تعرض النتكاسة كبيرة
بسبب قيام ثورة يوليو ،فشعر
شــاه ـيــن بـ ــأن ال ـن ـحــس يــازمــه
وأن المناخ العام يعطل نجاحه
الجماهيري ،وقرر القيام بثورة
لكسر النحس.
فــي الحلقة المقبلة نتعرف
إلى «ثورة شاهين».
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ً
مهنيا :تساعد أحد معاونيك على إنجاز عمل
ً
مهم فيفرح بك كثيرا.
ً
عاطفيا  :قــد تضع الحبيب أ م ــام مسؤولياته
وتخيره بين التصرف السليم أو االنفصال.
ً
اجتماعيا :تبلغ شعبيتك أوجها في هذه الفترة
ويتزايد عدد معارفك.
رقم الحظ.53 :

2
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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sudoku

ً
مهنيا :حافظ على متانة أعصابك وال تتورط
في أمور تسيء إلى عملك.
ً
عاطفيا :تصبح في هذه الفترة أكثر قسوة وأقل
رومانسية بعد االختبار.
ً
اجتماعيا :قد تتالحق األحداث والتطورات مما
ً
يؤثر على معنوياتك قليال.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :ت ـبــدو ان ـف ـعــاالتــك ال ـي ــوم ش ــدي ــدة لكن
أعمالك تتسم بااليجابية.
ً
عاطفيا  :نصيحة الفلك لــك هــي فــي المبادرة
والقيام بالخطوة األولى نحو اآلخر.
ً
اجتماعيا :ال تتسرع بالقيام بردة فعل تجاه
ّ
تصرف سلبي نحوك.
أي
رقم الحظ.39 :

القوس
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -7مطربة لبنانية.
 -8أنجزنا ما وعدنا (م) – من
أنواع الرخام (م).
 -9نهج متكرر – يعتقله في

حرب.
 -١٠من مجرى الجراحة (م) –
نظر بروية.
 -11الشابات – اعتاد األمر.

تشيلو

 -5أول فـيـلــم أم ـيــركــي نــاطــق
في العالم.
 -6نـ ـه ــض – ش ـ ـعـ ــوذة (م) –
متشابهان.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

11 10 9 8
ا م ح ا
ن ن ا ل
ى و ر ف
ف ا ج ت
و ل ى
ت ا
ر ى ا ت
م ا م
ر سل ا
ل
م ر
هـ د ف

 -1ينعت – سقيناهم.
 -2المه – حيلة (مبعثرة).
 -3يهجمان (م) – الغزال.
 -4ذو بريق – حزب صهيوني.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

4
6
1
8
9
3
5
7
2

ً
عموديا:

ً
مهنيا :تبدو أكثر سيطرة على أوضاع عملك
وتتعاون مع الزمالء.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :تـ ـحـ ـص ــل بـ ـع ــض الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
لوضعكما وقد تسبب لكما مشاعر سلبية.
ً
اجتماعيا :تلفت النظر في إحدى المناسبات
أو تشارك في لقاء أو في مؤتمر.
رقم الحظ.17 :

2
1

2
9
5
1
6
7
8
4
3

 -1يـخــال ويحسب – أثقالهم
(م).
 -2ال ـك ــدر والـ ـح ــزن – نحصل
على.
 -3ه ـ ـ ــار ب ـ ـ ــان – ع ـ ــا ل ـ ــم ن ـفــس
نمساوي (م).
 -4يعطي القدرة (م) – تتعامل
بجفاء (م).
 -5شهر هـجــري يــوافــق مولد
الرسول ووفاته.
 -6ضمير الغائب (م) – نحترم
(م) – قادم (م).
 -7اللوحات الفنية الحائطية.
 -8شـ ـ ــر بـ ـ ــوا – طـ ـ ـي ـ ــور ت ــر م ــز
للسالم.
 -9نبي كفل السيدة مريم (م) –
الشرح تفصيال (م).
 -١٠ثبوره (م) – زاخر.
 -11ممثل كوميدي مصري –
جول كروي.

 21مارس  19 -أبريل
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6

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل
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جوف
حقيقة
معرفة
هواية
نعم
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5 1
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مال
محافظة
موظف
جسور
تغير

موضوع
مكتب
حكاية
تصرف
وضع

sudoku
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كلمة السر:

من  5أحرف وهي إسم آلة وترية من عائلة الكمان
ذات حجم كبير.

فلك
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توابل ةديرجلا
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ً
مهنيا :تطلع على معلومات مهنية متناقضة
ما يستوجب منك الفطنة والتروي.
ً
عاطفيا :يـعــاود كوكب الحب سيره المباشر
وينقذك من نزاع مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :أحط نفسك بالمحبين واألصدقاء
القدامى الذين تثق بهم.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا  :قــد تعيش تجربة مهنية استثنائية
علها تفيد في ترقيتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر بـ ـض ــرورة تــوض ـيــح الـعــاقــة
ّ
ووضع حد الرتباط متأزم.
ً
اجتماعيا :ربما يدخل أحدهم بطريقة قدرية
ويصبح من أعز األصدقاء.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :تتوقع اليوم خبرا طيبا يفيدك بربح مادي
ألحد المشاريع.
ً
عاطفيا :ابتعدا عن األوهــام وكونا واقعيين في
تقديراتكما للمستقبل.
ً
اجتماعيا :يتحدث الفلك عــن إب ــداع لــك فــي أحد
المجاالت الثقافية أو الفنية.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :ربما تواجه تهديدا لشراكة أو تضاربا بين
ً
عقود وقعت عليها سابقا.
ً
عاطفيا :تتفقان على رؤية واضحة وتسعيان كي
تكلل حياتكما بالسعادة.
ً
اجتماعيا :لحسن الحظ أنــك تنتصر على ذاتك
وتكبت انفعاالتك أمام الغير.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تواجه بعض المصاعب المالية المحرجة
وتبحث عن حلول لها.
ً
عاطفيا :قد تلتقي بحب ما خالل سفر أو بغريب
في إحدى المناسبات.
ً
ً
اجتماعيا :تقترب من اآلخرين وتحدث تغييرا
ً
إيجابيا في نمط حياتك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يسود جو من البلبلة والغموض والمنافسة
ّ
الشديدة في العمل ولكنها شدة وستزول.
ً
عاطفيا :حتى وإن كنت على حق فبعض التنازل
ً
منك ال يعتبر ضعفا.
ً
اجتماعيا :قد تقلق بشأن أســرار تخفى عنك أو
ما يدور خلف الكواليس.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
مهنيا :ثمة من يتزلف أمامك ويريد كسب رضاك
ليصل إلى مبتغاه.
ً
عاطفيا :أوضاعكما قد تهدد بقطيعة أو انفصال
إن لم تستبقا األمر.
ً
اجتماعيا :تجنب المبالغة والتطرف في العمل
والكالم فأنت ال تحتاجهما.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنياّ :
ّ
المهنية بشكل مميز وتبدو
تعبر عن آرائك
منفتحا على الغير.
ً
عاطفيا :قــد تضطر إلــى االنـقـطــاع عــن الحبيب
ألسباب خارجة ّعن إرادتكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ـحــذرك الـفـلــك مــن مــواجـهــة لــم تكن
بالحسبان ويطلب منك ضبط أعصابك
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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«فندق النخيل» يقيم غبقة لألسرة
الدبلوماسية والعمالء
أقام فندق ومنتجع "شاطئ النخيل" غبقة رمضانية لألسرة الدبلوماسية
وعـمــاء الفندق ،بــدعــوة مــن المديرة التنفيذية للفندق م .غصون الخالد،
والمدير العام ربيع األطــرش ،اللذين كانا في استقبال هؤالء الضيوف مع
طاقم اإلدارة.
ولبى الدعوة لفيف كبير من السفراء العرب واألجانب المعتمدين لدى الكويت،
وع ــدد كبير مــن ممثلي الـشــركــات وعـمــاء الـفـنــدق .وبـهــذه المناسبة رحب
ً
األطرش وطاقم اإلدارة بالسفراء والعمالء متمنيا لهم النجاح في مهامهم
وهنأهم بحلول الشهر الكريم.
وأشــاد بالعالقات المميزة بين السلك الدبلوماسي والعمالء والشركات،
ً
وإدارة فندق ومنتجع شاطئ النخيل ،ودعاهم لالستمتاع بالحفل بعيدا عن
ضغوط العمل واالنسجام مع األجواء الشامية المميزة.
ربيع األطرش وأحمد الدكروري في استقبال مستشار ونائب رئيس بعثة سفارة ألمانيا روديغر زيتل

سفير قبرص وحرمه

صورة جماعية لفريق إدارة فندق النخيل

الجامعة األميركية بالكويت تحتضن البطولة الـ 9لكرة القدم لـ «الثانوية»
نظم مكتب القبول في الجامعة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت دوري
ك ــرة ال ـق ــدم ال ـس ـنــويــة الـتــاسـعــة
للتنافس على أ لـقــاب البطولة
ب ـم ـشــاركــة الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات
مــن  15مــدرســة ثــانــويــة خاصة
بجميع أنحاء الكويت في ملعب
كرة القدم بالحرم الجامعي.
ويهدف هذا الحدث السنوي إلى
إشراك طالب المدارس الثانوية
وتعزيز المنافسة الصحية.

تكريم الطالب عبدالله العنزي أفضل حارس مرمى

«المرأة الدبلوماسية» تهنئ بالشهر الفضيل
قدمت لجنة المرأة الدبلوماسية بدولة
ال ـك ــوي ــت  DWCتـهــانـيـهــا وتـبــريـكــاتـهــا
للشيخة موضي مبارك الجابر الصباح
وعموم األســرة الكريمة ،بحضور نائب
رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
ً
الشيخ صباح الخالد ،متمنية لهم شهرا
ً
مباركا يعمه الخير واألمن ،واالستقرار
ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ،وكـ ــل م ــن ي ـع ـيــش على
أرضها.

عدد من الحاضرات

تكريم فريق الفتيات من  AISالفائز بالبطولة

سفير سلوفاكيا وحرمه مع سفير غايانا

ركن الصاج

23

24
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دراما رمضان تهجر القضايا المعاصرة وتعود للماضي
صناع األعمال التراثية اتفقوا على كلفتها الكبيرة
عزة إبراهيم

عبر مخرجون وكتاب عن
أهمية العمل التراثي ،الذي
يحظى بإعجاب الجمهور
وإقبال شركات اإلنتاج ،رغم
كلفته الباهظة.

«ال موسيقى
في األحمدى»
تأخر عرضه
ً
عاما بسبب
تعسف الرقابة

منى الشمري

تـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
التلفزيونية خالل شهر رمضان
بشكل أث ــرى الـسـبــاق الــدرامــي،
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك قـ ــاسـ ــم م ـش ـت ــرك
جمع أبرز تلك العروض بشكل
الف ــت لــان ـت ـبــاه ،وه ــو الـتــركـيــز
عـلــى قـصــص حـقـبــويــة تــراثـيــة
تعود للخلف عشرات السنين،
ب ــداي ــة م ــن األرب ـع ـي ـن ـي ــات ،فــي
"ال مــوس ـي ـقــى ف ــي األح ـ ـمـ ــدي"،
وص ــوال إل ــى الـثـمــانـيـنـيــات في
ً
"موضى قطعة من ذهب" ،مرورا
بالخمسينيات والستينيات
والسبعينيات في أعمال أخرى،
في سياق درامي محكم وشديد
اإلبداع.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ي ـق ــول
مخرج مسلسل "الديرفة" مناف
ع ـبــدال إن ــه ح ــرص عـلــى ظهور
المسلسل بشكل واقعي ،رغم أنه
ينتمي للمسلسالت الحقبوية
التي تناقش أزمة بخمسينيات
القرن الماضي ،ولذلك تم بناء
قرية متكاملة للتصوير كلفت
شركة اإلنتاج  140ألف دينار،
ب ــإح ــدى الـ ـم ــدارس الـمـهـجــورة
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ــرم ـي ـث ـي ــة ،ل ـي ـخــرج
الـعـمــل بـهــذه ال ـصــورة الــائـقــة،
ويـشـعــر الـمـشــاهــد بــأنــه انتقل
م ــع ال ـم ـم ـثــل إلـ ــى هـ ــذا الـعـصــر
ب ــروح ــه وم ـش ــاع ــره ،فـضــا عن
االعـتـمــاد على اب ــداع الفنانين
المشاركين والديكور والمالبس
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ع ـن ــاص ــر ال ـع ـمــل
الفني اإلبداعية.
وح ـ ــول ه ـ ــروب ال ـب ـعــض من
ال ـم ـحــاذيــر الــرقــاب ـيــة بــال ـعــودة
إل ــى ال ـم ــاض ــي ،أك ــد ع ـب ــدال أنــه
يـ ــؤيـ ــد الـ ــرقـ ــابـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ع ـلــى
م ـج ـمــل األعـ ـ ـم ـ ــال ،فــالـمـجـتـمــع
ل ـ ـ ــه أص ـ ـ ـ ـ ــول وتـ ـ ـق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــد ي ـج ــب
مراعاتها ،والعودة للوراء ربما
ال تـعـطــي ال ـكــاتــب أو الـمـخــرج
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص فــرصــة

●

عزة إبراهيم

ع ـب ــر ال ـف ـن ــان ع ـبــدالــرح ـمــن
ال ـع ـق ــل عـ ــن سـ ـع ــادت ــه مـ ــن رد
فعل الجمهور على شخصية
"م ـف ـتــاح" ،الـتــي يجسدها من
خالل مسلسل "الديرفة" المذاع
ف ــي رمـ ـض ــان ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ً
ً
مشاركته نجوما كبارا أمثال
محمد المنصور وهيفاء عادل
وأس ـم ـه ــان تــوف ـيــق وغ ـيــرهــم
م ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـمـ ـت ــألـ ـقـ ـي ــن.
وأوضح أن المسلسل رغم أنه
تراثي ويناقش حقبة زمنية
تـ ـع ــود إل ـ ــى م ـن ـت ـصــف ال ـق ــرن
ال ـم ــاض ــي ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات
والـ ـسـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،وهـ ـ ــي ف ـت ــرة
ً
مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ع ــن عـصــرنــا

الحالي على كــل المستويات
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،إال
أن ال ـم ـس ـل ـســل ب ــه إس ـقــاطــات
واضحة على العصر الحالي
بشكل دقيق جدا ،وهو السبب
فــي اسـتـمــرار التصوير حتى
اآلن.
وكشف العقل ،لـ"الجريدة"،
عن اختيار التلفزيون الكويتي
لمسلسل "الحزرة" ،الذي يقوم
ببطولته وإنتاجه ،للمشاركة
في المهرجان العربي لإلذاعة
والتلفزيون في تونس ،وتدور
أحـ ـ ــداثـ ـ ــه ح ـ ـ ــول رج ـ ـ ــل ب ـخ ـيــل
ت ـج ـم ـع ــه م ـ ــواق ـ ــف ك ــوم ـي ــدي ــة
عديدة مع أسرته ،ويشارك في
بطولته الفنانة مرام البلوشي،
ونورا العميري ،وعبدالعزيز

منى الشمري

حمد الرومي

لـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــرا،
ألنها فترات معروفة بالتزامها
بــالـقـيــم واألعـ ـ ــراف .ورغ ــم ذلــك،
عـلــى ال ـم ـبــدع أن ي ـقــدم منتجا
صالحا لجميع أف ــراد األس ــرة،
فــالـشــاشــة الـصـغـيــرة داخ ــل كل
البيوت وغير مسموع للمبدع
تجاوز المحاذير بزعم اإلبداع
والضرورة الدرامية.
واتفقت الكاتبة منى الشمري
مؤلفة "أمـنـيــات بـعـيــدة" كعمل
مـ ـع ــاص ــر ،و"ال م ــوس ـي ـق ــى فــي
األحـ ـ ـم ـ ــدى" ك ــآخ ــر تـ ــراثـ ــي ،مــع
ال ـم ـخــرج م ـن ــاف ع ـب ــدال ف ــي أن
األع ـم ــال الـتــراثـيــة مكلفة جــدا،
ح ـي ــث ت ـك ـل ـفــت ش ــرك ــة اإلنـ ـت ــاج
 600أل ـ ــف دي ـ ـنـ ــار ل ـ ـخـ ــروج "ال
مــوسـيـقــى فــي األح ـم ــدى" بهذا
الشكل الرائع.
لكن الشمري أكدت في الوقت
نفسه أن المنتجين يقبلون على
األعـمــال التراثية ،وخــاصــة في
السباق الرمضاني ،باعتبارها
الحصان الفائز والكرت الرابح،
نتيجة إقبال الجمهور على هذه
النوعية من المسلسالت وفقا
لمعايير السوق ،وهو ما يعيه
جـيــدا المنتجون ،ولـكــن منتج
الـعـمــل ال ـتــراثــي الب ــد أن يـكــون

شجاعا ومؤمنا بالمنتج ،وفي
المقابل ضعف اإلنتاج أو عدم
سخائه يصيب العمل التراثي
بالضعف ،على حد تعبيرها.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ـ ــه رغـ ـ ـ ـ ـ ــم أن
م ـس ـل ـس ـل ـهــا "ال م ــوس ـي ـق ــى فــي
األح ـم ــدي" تــأخــر عــرضــه عاما
بـسـبــب تـعـســف ال ــرق ــاب ــة ،وهــو
الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن ع ـ ــرض
العملين في نفس التوقيت ،إال
أنها أوضحت أن الرقابة تمارس
عملها على مستوى كل األعمال،
ت ــراثـ ـي ــة كـ ــانـ ــت أو مـ ـع ــاص ــرة،
لـمــوافـقــة ال ـش ــروط المسموعة
والمرئية ،ولذلك ال مفر منها،
م ـع ـبــرة ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إزال ــة
القيود الرقابية تماما عن العمل
اإلبداعي والفني لضمان مزيد
من الجودة والحرية في اإلبداع.
أم ـ ــا ال ـك ــات ــب ح ـم ــد ال ــروم ــي
م ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف "أن ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي ن ـ ــص"
و"مـ ــوضـ ــي ق ـط ـعــة مـ ــن ذه ـ ــب"،
ال ـ ـ ــذي أبـ ـح ــر فـ ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي وت ـج ــول على
م ـ ــدى أرب ـع ـي ــن ع ــام ــا ،وص ــوال
ل ـع ــام  ،2018ف ـي ــرى أن ه ــروب
الكاتب لعصور قديمة ال يجنبه
المسؤولية ،وال يتيح له فرصة
الهرب من مشاكل آنية أو حتى

ق ـي ــود ي ـفــرض ـهــا ال ـم ـج ـت ـمــع أو
القانون.
وأوض ــح الــرومــي أن األزمنة
تـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف ،ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلنـســانـيــة والـنـفـسـيــة واح ــدة،
فقط تتغير في شكلها وكيفية
تـ ـع ــاطـ ـيـ ـه ــا ،ولـ ـ ـك ـ ــن اإلنـ ـ ـس ـ ــان
ومعاناته هــي هــي ،اآلن ومنذ
مئات أو آالف السنين ،فالكذب
وال ـخ ـي ــان ــة والـ ـفـ ـق ــر وال ـن ـج ــاح
والطموح وغيرها من القضايا،
ال ـ ـتـ ــي ي ـج ـس ــده ــا الـ ـك ــات ــب فــي
مـ ـش ــروع ــه اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــي ق ـضــايــا
قديمة ،ولكن تتغير المفردات
وأسلوب التناول.
وأضاف أن المبدع يستطيع
الهروب من المحاذير عن طريق
الفانتازيا أو السخرية الخيالية
أو غ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ـ ــن األس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب،
ولكن الـعــودة لـلــوراء ال تجنبه
المسؤولية ،بل يصبح مسؤوال
بشكل آخر عن إنتاج عمل فني
ال يـعـبــث بــال ـتــاريــخ أو مــامــح
ال ـف ـتــرة ال ـتــي يـنــاقـشـهــا ،فالفن
أمانة ورسالة ،والتزام القانون
ال ــرق ــاب ــي ألي مـجـتـمــع أو بلد
ٌ
واجب على المبدع الذي يسعى
إلص ـ ــاح مـجـتـمـعــه وتــوص ـيــل
رسالة سامية من خالل عمله.

النصار والمسلسل من إخراج
مناف عـبــدال وتأليف محمد
الكندري.

َ
فريق «أنا عندي نص»

«قابيل» الحصان األسود في الدراما المصرية
م ــن عـ ــام آلخـ ــر ي ـث ـبــت ال ـف ـن ــان مـحـمــد
م ـمــدوح أن ــه مـمـثــل مــوهــوب مـتـمـكــن من
أدوات ــه ،ومــن خــال «قابيل» يقدم الفنان
المصري شخصية ضابط شرطة مصري
ي ـعــانــي اضـ ـط ــراب ــات نـفـسـيــة إثـ ــر مـقـتــل
زوجته ،ممدوح استطاع من خالل أدائه
أن يجذب شريحة كبيرة مــن الجمهور،
مستندا إلى قصة شيقة وسيناريو محكم
وبمعية مجموعة مميزة من الفنانين...
«ق ــاب ـي ــل» ه ــو ال ـح ـصــان األس ـ ــود ل ــدرام ــا
رمضان هذا العام.

مسلسل « قابيل»

«ألغام» هاني رمزي يواجه أزمة
يــواجــه الفنان هاني رمــزي أزمــة بسبب
عــدم نـجــاح برنامجه «هــانــي فــي األل ـغــام»،
الــذي يعرض على شاشة قناة الحياة ،ما
دفع إدارة القناة إلى اتخاذ قرار بعدم إذاعة
حلقاته عبر «يوتيوب» ،كما حدث مع أول
حلقتين ،علما أن البرنامج هو األقل نجاحا
من جميع برامج المقالب التي قدمها.
وتسبب تراجع مشاهدات البرنامج في
عــدول المعلنين عن وضع إعالناتهم على
البرنامج خالل فترة إذاعته ،بينما توقفت
القناة عــن طــرح البرنامج على «يوتيوب»
مكتفية بوجوده على منصة واتش ات ،التي
لم تعمل بشكل سليم حتى اآلن.

هاني رمزي

داود حسين :الخوف واأللفة والحب أنتجت «موضي»
●

عبدالرحمن العقل

شعرة تفصل «أسماء» عن «فضة قلبها أبيض»
مـ ــازل ـ ـنـ ــا ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار مــا
ستجود به حلقات مسلسل
«أنـ ـ ــا عـ ـن ــدي ن ـ ــص» لـلـفـنــانــة
سـعــاد عـبــدالـلــه ،الـتــي تسير
على شفا حـفــرة مــن الــوقــوع
فـ ـ ــي فـ ـ ــخ ت ـ ـ ـكـ ـ ــرار ش ـخ ـص ـيــة
«ف ـض ــة» عـلــى صـعـيــد األداء،
مــازل ـنــا فــي بــدايــة ال ـم ـشــوار،
وال ـ ـف ـ ـكـ ــرة ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام ذات
مـ ـضـ ـم ــون ج ـ ــدي ـ ــد ،وت ـح ـم ــل
ط ــاب ـع ــا ك ــوم ـي ــدي ــا خ ـف ـي ـفــا...
لننتظر.

مناف عبدال

العقل يشارك بـ«الحزرة» في تونس

مشاهدات

محمد جمعة

ثمن الفنان داود حسين التفاعل الجماهيري
الكبير مع مسلسل "موضي قطعة من ذهب"،
الذي يبث عبر الفضائيات حاليا ،من تأليف
د .حمد شمالن الرومي وإخراج منير الزعبي،
ويشهد مشاركة نخبة من النجوم ،وقال داود:
ً
"كـنــت عـ ــودا مــن حــزمــة لنخبة مــن الفنانين
بقيادة مخرج كبير ومتميز هو منير الزعبي،
الـ ــذي اس ـت ـطــاع ان يـقــدمـنــا جميعا بـصــورة
ً
مختلفة ،كاميراته تنطق وكادراته تعكس وعيا
وذائقة عالية ،أما حمد الرومي الطبيب فهو
موهوب يعشق الكتابة ،هذا المسلسل الذي
جمع مخرجا ومؤلفا وممثلين نتج عنه عمل
مميز ،وأشكر كل من ساهم في العمل ألنهم
ساندوني ودعموني".
وأضــاف" :هناك ممثلون شباب في العمل

أعدهم بمثابة أصدقاء كانوا يلفتون نظري
إلع ــادة بعض المشاهد إذا مــا شـعــروا أنني
خرجت عن عباءة شخصية جمال ،السيما
عبدالمحسن الـقـفــاص ،هــذا الـخــوف واأللـفــة
والحب ينتج عنها عمل ناجح".
وتوجه داود بالشكر لكل من أبدى اعجابه
بالعمل ،وقال"" :الرأي اإليجابي عندما يصلني
م ــن خـ ــال نـ ــاس ب ـع ـيــدا ع ــن ال ــوس ــط الـفـنــي
والنقدي ،وإنما من جمهور عادي يثلج صدري
ألنهم المقياس األول ويهمني رأيهم.
يذكر أن داود يستعد للمشاركة في مسرحية
"عودة ريا وسكينة" للفنانتين إلهام الفضالة
وه ـيــا الـشـعـيـبــي ،وب ـم ـشــاركــة ال ـف ـنــان خــالــد
ال ـبــري ـكــي ،وبـمـعـيــة مـجـمــوعــة م ــن الفنانين
الشباب ،بينما يتصدى إلخــراج العمل ثامر
الـشـعـيـبــي ،وم ــن ال ـم ـقــرر عــرضــه خ ــال عيد
الفطر المقبل.

داود حسين

محمد النشمي :الجمهور هاجمني بسبب
ميس كمر في «حدود الشر»
●

محمد جمعة

داف ــع مــؤلــف مسلسل "حـ ــدود ال ـش ــر" ،الـكــاتــب
محمد النشمي ،للفنانة حياة الفهد ،عن عمله،
مـعــربــا عــن أس ـفــه مــن خـلــط ال ـنــاس بـيــن الــدرامــا
والواقع .وقال النشمي في تصريح لـ"الجريدة"،
توضيحا لتغريدة نشرها أمس األول" :لألسف،
الـبـعــض عـنــدمــا يـشــاهــد عـمــا درام ـيــا مــن وحــي
خيال الكاتب يربطه بالواقع ،وتعرضت لهجوم
كبير من الجمهور العراقي ،بسبب ظهور الفنانة
م ـيــس ك ـمــر ض ـمــن أح ـ ــداث ال ـع ـمــل بـ ــدور فــاحــة،
والتزمت الصمت لفترة ،على أمــل أن يستوعب
الجمهور األمر بنهاية المسلسل".
وأضاف" :قررت الرد بعد حملة الهجوم الكبيرة
الـتــي تـعــرضــت لـهــا عـلــى مــوقــع تــويـتــر ،ألوضــح

لـمــن يـهــاجـمــون عـمــا فـنـيــا أن يـكـلـفــوا أنفسهم
عناء متابعته ،ولم أقصد أي جنسية أو دولة في
ردودي ،كما لم أقصد اإلساءة ألي أحد ،سواء في
(تويتر) ،أو المسلسل".
وأكد النشمي أنه استغرق وقتا طويال للنقاش
مع الفنانة حياة الفهد والمخرج أحمد دعيبس،
حتى يقدموا "حــدود الشر" بالصورة التي ظهر
بها للجمهور.
ُيذكر أن مسلسل "حدود الشر" من تأليف محمد
الـنـشـمــي ،وإخ ـ ــراج أح ـمــد دع ـي ـبــس ،وشـ ــارك في
بطولته نخبة من الفنانين ،منهم :اإلماراتي أحمد
الجسمي ،انتصار الشراح ،باسم عبداألمير ،ميس
كمر ،شيماء علي ،هبة الــدري ،هنادي الكندري،
محمد عاشور ،عبدالعزيز النصار ،وفهد باسم،
ومن إنتاج المجموعة الفنية.

محمد النشمي

محمد أكبر« :بعد مدة» مع حال نورة في العيد
يقدم مسرحية «الثعبان» أغسطس المقبل

●

عزة إبراهيم

ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـم ـ ـطـ ــرب وال ـ ـف ـ ـنـ ــان
الشاب محمد أكبر لـ"الجريدة"
ع ــن إصـ ــدار دوي ـت ــو غـنــائــي مع
الفنانة حال نورة بعنوان "بعد
م ــدة" فــي عـيــد الـفـطــر الـمـبــارك،
ليكون أحــدث أعماله الغنائية
م ــن تــأل ـي ـفــه وأل ـح ــان ــه وت ــوزي ــع
محمد خـضــرة ،على أن يعقبه
ص ــدور أغـنـيــة  singleلــه خــال
فصل الصيف.
وعن أعماله المسرحية ،قال
أكبر ،إن أحدث أعماله مسرحية
بعنوان "الثعبان" مــن بطولته
وتــألـيـفــه واألغ ــان ــي مــن ألحانه
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ،وهـ ـ ــي عـ ـم ــل م ـســرحــي
غنائي استعراضي بمقاييس
عالمية ،يجسد أكبر فيها دور
الـثـعـبــان وم ــا يمثله مــن غــرور

محمد أكبر
وكـ ـب ــري ــاء وتـ ـت ــوال ــى األح ـ ـ ــداث
ل ـن ـشــاهــد م ــا ق ــد ي ـص ــل ب ــه فــي
نهاية المطاف ،والمسرحية من
إخراج المخرج ناصر البلوشي.

ولفت أكبر إلى أن المسرحية
ً
ك ــان م ـق ــررا عــرضـهــا فــي العيد
ً
لكن نظرا إلى االنشغال بأعمال
أخرى وطول فترة التجهيز تقرر

تــأج ـي ـل ـهــا ل ـعــرض ـهــا ف ــي شـهــر
أغسطس المقبل.
و ع ـ ـ ــن دوره ف ـ ــي م ـســر ح ـيــة
"ي ـ ـنـ ــانـ ــوة الـ ـجـ ـلـ ـيـ ـع ــة" ال ـم ـق ــرر
ع ــرضـ ـه ــا خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـع ـي ــد
بمشاركة الفنانة فيفي عبده،
كشف أكبر عن أسرار شخصية
بطلة المسرحية ،ودوره الــذي
يتشابك معها فــي ا لـعــد يــد من
ً
المشاهد ،موضحا أن شخصية
ال ـف ـنــانــة ف ـي ـفــي ع ـب ــده سـتـكــون
ً
ق ــري ـب ــة ج ـ ـ ــدا مـ ــن شـخـصـيـتـهــا
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،واإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة أن ـه ــا
ستظهر كراقصة معتزلة ومن
هنا يبرز العديد من اإلفيهات
وال ـل ـق ـطــات ال ـكــوم ـيــديــة بنكهة
ف ـي ـف ــي ع ـ ـبـ ــده ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـش ـق ـهــا
الجمهور.

ةديرجلا
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إيران والقنبلة ...محادثات سرية (الجزء الثاني)
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

مع انقضاء صيف عام ،2009
ً
واصلنا االستثمار تلقائيا في
شــركــائ ـنــا ف ــي م ـج ـمــوعــة .1+5
يـ ـع ــود ه ـ ــذا ف ــي ج ـ ــزء م ـن ــه إل ــى
فـكــرة جــديــدة مـثـيــرة لالهتمام
طــرحـهــا الـمــديــر ال ـعــام للوكالة
الــدول ـيــة لـلـطــاقــة الــذريــة محمد
البرادعي ،وقــرب نهاية واليته،
كـ ــان الـ ـب ــرادع ــي اليـ ـ ــزال يـعــانــي
م ــن جـ ــراء ص ــدام ــات ــه الـمـتـكــررة
مــع إدارة ب ــوش .رغــم ذل ــك ،أراد
مـ ـس ــا ع ــدة اإلدارة األ م ـي ــر ك ـي ــة
الجديدة في االنطالق على أسس
أكـثــر إيجابية ،كــان اإليــرانـيــون
ق ــد ب ـع ـث ــوا ب ـط ـلــب رسـ ـم ــي إل ــى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فــي مطلع الصيف يخطرونها
ب ــأن م ـفــاعــل ط ـه ــران لــأب ـحــاث،
الذي ُينتج نظائر طبية ،استنفد
ً
تقريبا إم ــداد صفيحات وقــود
ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم الـ ـمـ ـخـ ـص ــب إل ــى
نسبة  20في المئة الذي زودته
بــه األرجـنـتـيــن فــي تسعينيات
القرن الماضي ،وبــدت النتيجة
واضحة :إما أن ّ
يقدم البرادعي
ّ ً
ً
ـزودا ب ــدي ــا أو ت ـن ـتــج إيـ ــران
مـ ـ ـ ـ
المواد بنفسها ،وتقترب أكثر من
التخصيب ال ـضــروري لتطوير
أسلحة.

في صيف 2009
أخطرت إيران
البرادعي أن
اليورانيوم
المخصب إلى ٪20
في مفاعل طهران
ُ
لألبحاث استنفد
فإما أن ّ
يقدم
ّ ً
مزودا
البرادعي
ً
بديال أو تنتج إيران
التعاون مع روسيا
المواد بنفسها

ن ـ ـشـ ــأت أولـ ـ ــويـ ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى فــي
َ
فـصــلــي الــربـيــع وال ـش ـتــاء ،وهــي
تعزيز التعاون مع روسيا بشأن
ّ
مشكلة إيــران النووية ،وشكلت
م ـح ــادث ــة أوب ــام ــا م ــع دي ـم ـتــري
ميدفيديف فــي لندن فــي أبريل
 2009بداية ممتازة.
ُع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدت ب ـ ـع ـ ـيـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ــك ق ـم ــة
مـجـمــوعــة الـ ــدول الـعـشــريــن في
بطرسبرغ ،وكانت االستخبارات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة،
والفرنسية اكتشفت أدلة دامغة
ع ـل ــى م ــوق ــع ت ـخ ـص ـيــب إي ــران ــي
ً
س ـ ــري م ـ ــدف ـ ــون ع ـم ـي ـق ــا داخ ـ ــل
ج ـبــل قـ ــرب قـ ــم ،ومـ ــا ج ـعــل هــذا
ً ً
الموقع السري مقلقا حقا نطاقه
ً
المتواضع نسبيا ،فمع قدرة ال
تتعدى الثالثة آالف جهاز طرد
مركزي ،بدا أصغر بكثير من أن
ً
ُينتج يورانيوم مخصبا لمحطة
طــاقــة ن ــووي ــة مــدن ـيــة ،إن ـمــا هو
كبير كفاية ُلينتج مواد لقنبلة
أو اثنتين في السنة.
والب ـ ـ ــد مـ ــن أن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن
خـ ـش ــوا أن تـ ـك ــون ال ـح ـك ــوم ــات
الغربية على وشــك أن تفتضح
أم ــره ــم ،لــذلــك بـعـثــوا بمالحظة
موجزة بــدت بريئة في الظاهر
إلـ ــى الـ ـب ــرادع ــي ي ـب ـل ـغــون فـيـهــا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بمنشأة ُوصفت بشكل غامض
قرب «قم» في موقع ُدعي فوردو.

اكتشاف
االستخبارات
األميركية
والبريطانية
حجة قوية
والفرنسية أدلة
وصل البرادعي إلى اجتماع
دامغة على موقع
ً
محدد مسبقا في فندق والدورف
تخصيب إيراني
أستوريا في نيويورك معي ومع
ً
غ ــاري س ـمــور ،وب ــوب آيـنـهــورن
سري مدفون عميقا
أح ــد ال ـخ ـبــراء االستراتيجيين
وراء إب ـ ــرام االتـ ـف ــاق م ــع إيـ ــران،
داخل جبل قرب
في العشرين من سبتمبر ،وبدا
ً
«قم» أعطانا حجة
واضـ ـح ــا أنـ ــه ي ـعــانــي تــأث ـيــرات
اخ ـ ـتـ ــاف الـ ـت ــوقـ ـي ــت مـ ــن جـ ــراء
قوية إلقناع الروس
ال ـس ـفــر ،وأنـ ــه م ــا ك ــان يـعـلــم ما
بالضغط على طهران نـ ـع ــرف ــه ع ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ــوردو ،ف ــأدخ ــل

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.
ّ
باختصار ،يشكل كتاب  ،The Back Channelالذي
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 الثالثة:

اتصال أوباما مع
ديمتري ميدفيديف
في لندن في أبريل
ّ
 2009شكل بداية
ممتازة لتعزيز
التعاون مع روسيا
بونيت تالوار

البرادعي يده في جيبه وأعطانا
الـمــاحـظــة اإلي ــران ـي ــة ،فــي حين
رحنا أنا وغاري نتناوب تأملها،
باذلين قـصــارى جهدنا لنبدو
على طبيعتنا ،أدركنا في الحال
أنها تشير إلى منشأة تخصيب
في
ســريــة فــي ق ــم ،فـ ًصــرنــا اآلن ً
موضع أكثر تفوقا بقليل مقارنة
ً
ب ــاإلي ــران ـي ـي ــن ،ف ـض ــا ع ــن أن ـنــا
أصبحنا نملك حجة قوية نقنع
بها الروس.
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط م ـ ـيـ ــدف ـ ـيـ ــديـ ــف
ً
نتيجة هــذه المعلومة،
غضبا
ُ
ألن الـ ــروس أخ ـ ــذوا م ــرة أخ ــرى
ع ـل ــى ح ـي ــن غـ ـ ــرة ،وي ـ ـعـ ــود ذل ــك
فـ ــي جـ ـ ــزء مـ ـن ــه عـ ـل ــى مـ ــا ي ـب ــدو
إل ــى أن اإلي ــران ـي ـي ــن خــدعــوهــم،
وع ـن ــدم ــا أع ـل ــن أوب ــام ــا ال ـخــرق
الذي اكتشفناه بعد بضعة أيام
ف ــي ب ـط ــرس ـب ــرغ ،عـ ــزز تـصـمـيــم
مجموعة  1+5على الضغط بقوة
على اإليرانيين خالل االجتماع
ً
الذي كان مقررا عقده في جنيف
في األول من أكتوبر ،كذلك دفع
ب ـط ـه ــران إلـ ــى ت ـب ــدي ــل مــوقـفـهــا
بالكامل.

المحادثة األعلى مستوى بين
الواليات المتحدة وإيران
ال ـت ـق ـي ـن ــا أنـ ـ ــا وزم ـ ــائ ـ ــي فــي
ً
مجموعة  ،1+5مرة أخرى بقيادة
خافيير سوالنا ،وسعيد جليلي
والوفد اإليراني في قصر خارج
ج ـن ـي ــف فـ ــي يـ ـ ــوم م ـش ـم ــس فــي
مطلع شهر أكـتــوبــر ،وأمضينا
ثالث ساعات في الصباح بدون
أي ه ــدف غـيــر ت ـبــادل الـمــواقــف
ال ـمــألــوفــة عـبــر ال ـط ــاول ــة ،ولـكــن
ّ
نضيع
صبري عيل وخشيت أن
ه ــذه ال ـفــرصــة ،لــذلــك استغللت
اسـ ـت ــراح ــة ال ـ ـغـ ــداء ألقـ ـت ــرب مــن
جليلي ،وأصــاف ـحــه ،وأق ــول لــه:
«أعتقد أن من المفيد أن نجلس
ونتحادث» ،فوافق بعدما حصل
ع ـل ــى إذن م ـس ـبــق م ــن ط ـه ــران،
وهـكــذا ب ــدأت المحادثة األعلى
مستوى بين الواليات المتحدة
وإيران منذ عام .1979
تــوجـهـنــا إل ــى غــرفــة جانبية
ص ـغ ـيــرة وج ـل ـس ـنــا إل ــى طــاولــة
م ـس ـت ــدي ــرة المـ ـع ــة ت ـح ـيــط بـهــا
أربعة مقاعد ،وانضم إلي بوب
آينهورن ،في حين رافق جليلي
ن ــائـ ـب ــه عـ ـل ــي بـ ـ ــاقـ ـ ــري ،ووص ـ ــل
ب ــونـ ـي ــت ت ـ ــال ـ ــوار بـ ـع ــض بـضــع
دقائق وجلس وراء بوب ،تحدث
جليلي بلطف أكبر مما الحظناه
خالل لقائنا السابق ،إذ لم يكن
متفق عليها
هنالك ً أي خطوات ّ
مسبقا هذه المرة ،فمثلت هذه
أول مـحــادثــات ثنائية نجريها
مــع اإليــران ـي ـيــن ب ـشــأن المسألة

ديمتري ميدفيديف

محمد البرادعي

ُ
الـ ـن ــووي ــة ،ولـ ــم أشـ ــأ أن أض ـ ّـي ــع
الوقت بالمقدمات الطويلة ،كذلك
أدركت أن جليلي ،مع كالم منمق
أو بــدونــه ،سيظل يشعر بريبة
كبيرة حيال هذا التفاعل برمته،
ً
ف ـج ـل ـي ـلــي م ــن ال ـمــؤم ـن ـيــن ح ـقــا
بالثورة اإلسالمية ،وقد ّ
توصل
إلى قناعاته بالتجربة المرة.
تعرض جليلي إلصابة أثناء
قتاله العراقيين في ثمانينيات
ً
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي ،وخ ـســر ج ــزءا
م ــن س ــاق ــه ال ـي ـم ـن ــى ،ل ــذل ــك ك ــان
يمشي بعرج واضح ،وعلى غرار
ّ
كـثـيــريــن ف ــي م ـثــل ج ـي ـلــه ،تـعــلــم
بالطريقة الصعبة في الخنادق
أن إي ـ ــران ال تـسـتـطـيــع ال ــوث ــوق
بأحد ،وأنها ال يمكنها االعتماد
إال على نفسها.

ّ
إلى روسيا ،فشكلت هذه خطوة
أساسية لبناء الثقة ،والمفارقة
أن الــرئـيــس أح ـمــدي نـجــاد كــان
مــن أب ــرز مــؤيــدي ات ـفــاق مفاعل
طهران لألبحاث في إيران ،ألنه
رغــب بشدة في تحسين موقفه
بـعــد االنـتـخــابــات غـيــر النزيهة
الكارثية والتأكيد لألميركيين
أنه يستطيع القيام بما يلتزم به.
اعـتـقـ ُ
ـدت أن رد فعل جليلي
اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي فـ ــي ج ـن ـي ــف عـكــس
حـمــاســة أح ـمــدي ن ـجــاد ،وربـمــا
م ـخ ــاوف ال ـن ـظــام األش ـم ــل بعد
اكـ ـتـ ـش ــاف «قـ ـ ـ ـ ــم» ،ال ـ ـتـ ــي دف ـع ــت
اإليرانيين إلى البحث عن سبيل
إل ــى تـخـفـيــف ال ـتــوتــر ،ول ــم يــرد
خـصــوم الــرئـيــس السياسيين،
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــارك بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ف ــي
ال ـم ـفــاوضــات ال ـنــوويــة مــن قبل
وربما كانوا سيتخذون مواقف
أكثر إيجابية ،بأن ينال أحمدي
نجاد الفضل في أي إنجاز مهما
ً
كان متواضعا .تشبه السياسات
اإليرانية رياضة احتكاك عنيفة،
وك ــان ــت صـفـقــة م ـفــاعــل ط ـهــران
لألبحاث إحدى ضحاياها.

مفاعل طهران لألبحاث
عــرضـ ُـت بــدقــة مـفـهــوم تـبــادل
مـفــاعــل ط ـهــران لــأب ـحــاث الــذي
ك ــان ال ـبــرادعــي قــد أطـلـعــه عليه
ً
اإليرانيون سابقا ،وأضاف بوب
بعض التفاصيل كــي يتأكد أن
ً
جليلي و بــا قــري يفهمان جيدا
مـ ــا ن ـق ـت ــرح ــه ع ـل ـي ـه ـم ــا ،ف ـطــرح
جـلـيـلــي بـضـعــة أس ـئ ـلــة ،إال أنــه
ق ـ ِـبــل ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو بــالـمـفـهــوم
ا لــر ئ ـيــس وأدرك كــم ستستفيد
إيران من هذا التدبير المتبادل،
ُ
أوضحت بلهجة صريحة
كذلك
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة أن ع ـ ــواق ـ ــب رفـ ــض
ً
االقـتــراح ،خصوصا على ضوء
ما اكتشفناه عن «قم» ،ستشمل
ً
بالتأكيد عقوبات أكثر تشددا.
ً
بدا جليلي واثقا من أن طهران
سـتـقـبــل ،ف ـق ــال« :وج ـه ــة نـظــرنــا
إيجابية» ،وبعد انتهاء اللقاء،
طـلـبـ ُـت مــن ب ــوب أن يــراجــع مــرة
أخ ـ ــرى اقـ ـت ــراح م ـفــاعــل ط ـهــران
لــأبـحــاث مــع نــا ّئــب جليلي ،ثم
ً
أ ع ـ َّـد ا مقطعا يـلــخــص تفاهمنا
واتفقنا على أن يعلنه سوالنا،
ّ
وقدم لنا شركاؤنا في مجموعة
 1+5الــدعــم وش ـع ــروا بــالــراحــة،
ً
ألن ـنــا بــدونــا أخ ـي ــرا مستعدين
ّ
لتحقيق بعض التقدم.
مع أنني كنت أرجو األفضل،
أخـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ُ
ـرت وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
كلينتون عبر الهاتف بعد ظهر
ذل ـ ــك الـ ـي ــوم أن اح ـت ـم ــال ق ـبــول
طـهــران بـهــذه الصفقة يبلغ 50
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ومـ ــن ال ـم ــؤس ــف أن
ت ـشــاؤمــي ك ــان ف ــي م ـح ـلــه ،فقد
ان ـه ــار ل ـقــاء مـتــابـعــة ف ــي فيينا
كــانــت الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
ّ
ال ــذري ــة ق ــد نــظ ـم ـتــه ف ــي أواخـ ــر
شـ ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر عـ ـن ــدم ــا ح ـ ــاول
اإلي ــران ـي ــون ال ـتــراجــع عــن بنود
ً
أساسية ،خصوصا شحن ألف
وم ـئ ـتــي ك ـي ـلــوغــرام م ــن ال ـم ــواد

أحمدي نجاد كان
من أبرز مؤيدي
اتفاق مفاعل طهران
لألبحاث في إيران
لرغبته في تحسين
موقفه والتأكيد
دور هيالري كلينتون
لألميركيين أنه
ّ
كما حذرنا جليلي فإن رفضه
يستطيع القيام بما
الصفقة قــاد إلــى اسـتــدارة نحو
ض ـغــط أك ـب ــر ع ـلــى إيـ ـ ـ ــران ،وقــد
يلتزم به
أدت وزيــرة الخارجية كلينتون
ً
ً
ً
دورا ف ــاع ــا جـ ــدا ف ــي مـســاعــدة
سـ ـ ــوزان رايـ ـ ــس ،سـفـيــرتـنــا إلــى
األمم المتحدة ،في إقناع أعضاء
مجلس األمن بتبني قرار يفرض
ً
عقوبات أكثر تـشــددا ،وقــد ُمرر
هذا القرار ليصبح قرار مجلس
األمن التابع لألمم المتحدة رقم
 1929ف ــي مـطـلــع ش ـهــر يــونـيــو
ع ـ ــام  2010نـ ــافـ ــذا ،ك ــذل ــك أدى
اإليرانيون دورهم البارز المعتاد
في مساعدتنا في إقناع أعضاء
أساسيين في المجلس ،معلنين
ً
في شهر فبراير عام  ،2010مثال،
أنهم بدأوا يخصبون اليورانيوم
إلى نسبة  20في المئة وزاعمين
أن ه ــذه مـ ــواد لـمـفــاعــل ط ـهــران
ُ
ل ـ ــأب ـ ـح ـ ــاث .اع ـ ــتـ ـ ـب ـ ــر الـ ـم ــوق ــف
الروسي بالغ األهمية ،فمن بين
األع ـضــاء الــدائـمـيــن فــي مجلس
األمن الذين يملكون حق النقض
(الـ ـفـ ـيـ ـت ــو) ،ك ـ ــان بــاسـتـطــاعـتـنــا
االع ـت ـمــاد عـلــى دع ــم بــريـطــانـيــا
وفرنسا القوي للعقوبات األكثر
ً
تشددا.

هيالري كلينتون
ً ً
ً
أدت دورا فاعال جدا
في مساعدة سوزان
رايس سفيرتنا
إلى األمم المتحدة
في إقناع أعضاء
مجلس األمن بتبني
موقف الصين
قرار يفرض عقوبات
ً
أم ـ ـ ــا ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،ف ـت ـم ـي ــل فــي
على
تشددا
أكثر
المسألة اإليرانية على األقل إلى
ت ــرك الـ ـق ــرار ب ـيــن ي ــدي روس ـيــا،
طهران

ً ً
ُ
عمان أدت دورا فاعال في االتفاق النووي مع طهران

تبدو قصة نشوء القناة الخلفية
العمانية إلى إيران ،على غرار مسائل
ً
كثيرة في الدبلوماسية ،أكثر وضوحا
عند النظر إليها اليوم مما كانت عليه
آنـ ــذاك ،فـقــد نـجــح الـسـلـطــان قــابــوس،
وهو حاكم مميز ينتمي إلى المدرسة
الـعــربـيــة الـقــديـمــة ،فــي الـتـعــاطــي مع
الـ ـتـ ـي ــارات ال ـم ـع ـقــدة ف ــي وط ـن ــه وفــي
المنطقة طوال أكثر من أربعة عقود،
وقد حافظ على عالقة جيدة مع القائد
األعلى في طهران .بعثت هذه السلطنة
المتحمسة إلــى تــأديــة دور الوسيط
والقلقة من خطر نشوب صراع قريب
مــن ال ــوط ــن ،إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بسلسلة من اإلشــارات الضمنية إلى
استعدادها إلقامة قناة مع إيران.
كان رسول السلطنة الرئيس سالم
اإلس ـمــاع ـي ـلــي ،وه ــو مـسـتـشــار ذك ــي،
متحضر ،مثابر ،وواسع الحيلة تمكن،
رغم الطريقة الغامضة التي تعمل بها

ً
غالبا نخب الشرق األوسط ،من التنقل
َ
ب ـس ـهــولــة ب ـيــن ع ــال ــم ــي ال ـمــؤس ـســات
الرسمية واألعمال الخاصة ولطالما
ُ
اعتمد عليه كمفاوض ومصلح َّ
يعول
عليه.
ت ـع ــززت ثـقـتــي بـســالــم وبـعــاقــاتــه
فــي ط ـهــران نتيجة الـ ــدور ال ــذي أداه
ف ــي ت ـحــريــر ثــاثــة أمـيــركـيـيــن شـبــان
كـ ــانـ ــوا يـ ـم ــارس ــون ريـ ــاضـ ــة ال ـم ـشــي
ف ــي ال ـج ـب ــال ،وض ـل ــوا طــريـقـهــم على
طــول حــدود إقليم كــردسـتــان الـعــراق
فدخلوا إي ــران فــي صيف عــام ،2009
ُ
فاعتقلوا وألـقــوا فــي زنــزانــات سجن
إيـفــن البائسة وســط مدينة طـهــران،
حيث كان رهائن السفارة األميركية
محتجزين قبل سنوات عدة .حاولنا
عبر قـنــوات كثيرة ضمان تحريرهم
من دون جــدوى إلــى أن تدخل سالم،
ومن خالل معارفه في طهران وسمعة
السلطان وموارده ،نجح بعد سنتين

أحمدي نجاد

م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــاق س ـ ــراح
األميركيين الثالثة.
ف ـ ــي شـ ـه ــر أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ع ـ ـ ــام ،2011
بعيد عــودة األميركيين الثالثة إلى
الـ ــوطـ ــن ،ال ـت ـق ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
مسقط
كلينتون السلطان قابوس في
ّ
واستخلصت أن القناة العمانية تمثل
الرهان األفضل ،وتكلم الرئيس أوباما
مــرات عــدة مع السلطان عبر الهاتف
ً
وت ــأث ــر مـثـلــي ب ـش ـخ ـصــه ،خـصــوصــا
ب ـم ــدى ث ـقــة ق ــاب ــوس ب ــأن ــه يستطيع
تأمين اتصالنا بإيرانيين يتمتعون
بتفويض كامل من القائد األعلى.
في تلك الفترة ذاتهاّ ،قدم لنا سالم
ً
ً
ع ــرض ــا ج ــدي ــدا ك ــان ه ــو والـسـلـطــان
واثقين من أنه يحظى بموافقة القائد
األعـلــى ،فــاقـتــرح تنظيم لـقــاء مباشر
ب ـي ــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن واإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن فــي
ّ
مسقط ّ
يسهله العمانيون بهدوء ،وأكد
لنا أن اإليرانيين سيكونون مستعدين

السلطان قابوس

لمناقشة أي مسألة ،إال أنـهــم أرادوا
ً
ال ـتــرك ـيــز خ ـص ــوص ــا ع ـلــى الـمـشـكـلــة
ً
َ
النووية .لم يكن واثـقــا من هوية من
سيرأس الفريق اإليراني ،إال أنه اعتقد
أنه سيكون علي واليتي ،وبعد نقاش

سالم اإلسماعيلي

وج ـيــز ف ــي واش ـن ـط ــن ،ق ــررن ــا اق ـتــراح
عقد لقاء أو لــي تحضيري منخفض
الـمـسـتــوى ،فـقــد خــابــت آمــالـنــا مــرات
كثيرة خالل العقود القليلة الماضية،
لذلك كان البد من الحذر.

فشعر الروس باستياء كبير من
اإليرانيين بعد افتضاح مسألة
قم وإخفاق تجربة مفاعل طهران
لــأبـحــاث ،كــذلــك ب ــدوا أكـثــر ثقة
بــاحـتـمــال الـتــوصــل إلــى تـعــاون
انتقائي مع الــواليــات المتحدة
مع ّ
تقدم عملية «إعادة الضبط»،
ً
لذلك قرر ميدفيديف أخيرا دعم
القرار .1929
ج ـ ــاءت ال ـج ـه ــود الـمــرتـجـلــة،
الـ ـت ــي بــذل ـت ـهــا ف ــي ش ـه ــر مــايــو
ال ـب ــرازي ــل وتــرك ـيــا ،بـغـيــة إنـقــاذ
اقتراح مفاعل طهران لألبحاث،
وتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادي ج ـ ــول ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن
ال ـع ـق ـب ــات ن ــاق ـص ــة ومـ ـت ــأخ ــرة،
وفي منتصف شهر مايو ،قصد
ال ــرئـ ـيـ ـس ــان لـ ــويـ ــس إي ـن ــاس ـي ــو
ل ـ ــوال دا س ـي ـل ـفــا ورج ـ ـ ــب طـيــب
إردوغان طهران وأعلنا بضجة
كبيرة أنهما أديا دور الوسيط
ف ــي إن ـج ــاز ك ـب ـيــر ،ل ـكــن مـشــاكــل
إعــانـهـمــا الـمـبـهــم ب ــدت كثيرة:
بما أن اإليرانيين كدسوا اآلن ما
يكفي من اليورانيوم المنخفض
الـتـخـصـيــب لـتـطــويــر قنبلتين،
تتبقى لـهــم إذا صـ ـ ّـدروا نصف
ما يملكونه كمية كافية لقنبلة
إن قـ ــرروا مــواصـلــة التخصيب
إلى نسب يمكن استعمالها في
األسلحة.
ك ــذل ــك ظ ـل ــت ت ــدابـ ـي ــر شـحــن
ُ
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــواد ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ــتـ ـسـ ـتـ ـب ــدل
بصفيحات وقود لمفاعل طهران
ل ــأبـ ـح ــاث ،م ــن إي ـ ـ ــران مـبـهـمــة،
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،شــكــل بــدء
إيـ ـ ـ ــران ت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم
إلــى نسبة  20في المئة مشكلة
جــديــدة ،لكن األهــم مــن ذلــك كله
ً
ً
أننا كنا قد بذلنا مجهودا جبارا
لنقنع روسيا والصين بالقبول
بقرار مجلس األمن التابع لألمم
ا ل ـم ـت ـحــدة ر قـ ــم  ،1929وأن من
الـغـبــاء أن نـتــراجــع مــا لــم يـقـ ِـدم
اإليــرانـيــون على خطوة مذهلة
بــالـغــة األهـمـيــة ،وم ــا قــدمــوه لم
يكن كذلك.

االجتماع في ُعمان

وق ــد اع ـت ــدن ــا ع ـلــى ال ــرح ــات
الـطــويـلــة ،السـيـمــا إل ــى سلطنة
عـمــان فــي طــائــرات ال تحمل أي
عــامــات وتـبـقــى قــائـمــة ركابها
فـ ـ ــارغـ ـ ــة ،ل ـك ـن ـن ــي كـ ـن ــت ش ــدي ــد
االضطراب خالل رحلتي األولى
ن ـحــو ن ـهــايــة ش ـهــر ف ـبــرايــر عــام
 ،2013ح ـتــى ان ـنــي ع ـجــزت عن
ّ
النوم ورحت أفكر فيما ينتظرنا.
ّ
رحب سالم اإلسماعيلي ،كبير
موظفي البالط الملكي ورئيس
جـهــاز االسـتـخـبــارات العماني،
بكال الوفدين لدى دخولنا صالة
ُ
صافحت خاجي
االجـتـمــاعــات،

وزمالءه ،بمن فيهم رضا زبيب،
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون أمـيــركــا
الشمالية فــي وزارة الخارجية
اإليــرانـيــة ،وداود محمدنيا من
وزارة األمن الداخلي ،وممثلون
م ـ ـ ــن وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـ ــذري ـ ــة
اإليرانية ،ومترجم إيراني ماهر،
ً
ً
فـضــا عما افـتــرضــت دوم ــا أنه
عــدد مــن أجـهــزة اإلصـغــاء بغية
ت ـس ـج ـي ــل ح ـ ــواراتـ ـ ـن ـ ــا .جـلـسـنــا
إلــى جانبي طــاولــة طويلة وقد
أثقلتنا التطورات الكثيرة التي
دارت بين بلدينا مما منعنا من
بالمشهد أو اللحظة.
أن نستمتع
ً
كـ ــررت ص ــراح ــة أن إخـفــاقـنــا
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـ ـفـ ــرصـ ــة غ ـيــر
األكيدة المتاحة أمامنا سيؤدي
بالتأكيد إلى تكبيد إيران كلفة
إضافية ،وتعزيز خطر الصراع
العسكري.
ال ش ــك أن تـحـقـيــق أي ت ـقـ ّـدم
دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي ك ـ ـ ــان س ـي ـت ـط ـلــب
اسـتـعــداد إي ــران التـخــاذ تدابير
ّ
مهمة ملموسة تولد لدينا الثقة
ً
ً
َّ
بــأن برنامجا سلميا لن يحول
إلى برنامج أسلحة.
عـنــدمــا انـتـهـيــت م ــن كــامــي،
جــاء دور خــاجــي ،كانت لهجته
م ـ ــدروس ـ ــة ،ح ـت ــى ع ـن ــدم ــا ع ــدد
الئـ ـح ــة ط ــوي ـل ــة وم ـت ــوق ـع ــة مــن
الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـس ـي ــاس ــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ـح ــدة
عـ ــن إج ـ ـحـ ــاف ق ـ ـ ـ ــرارات مـجـلــس
األمـ ــن ال ـتــابــع لــأمــم الـمـتـحــدة،
واغ ـت ـيــاالت الـعـلـمــاء الـنــوويـيــن
اإليرانيين ،والتشديد األميركي
العلني عـلــى أن «كــل الـخـيــارات
مطروحة على الـطــاولــة» .كذلك
اعترض على إشــارات الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـمـ ـتـ ـك ــررة ع ـل ــى مــر
السنين إلــى استخدام «الجزرة
والـ ـعـ ـص ــا» (وسـ ــائـ ــل ال ـتــرغ ـيــب
والترهيب) ضــد إي ــران ،ثــم رفع
ً
صوته مؤكدا« :اإليرانيون ليسوا
ً
حميرا».
لــم يكن خــاجــي يملك الكثير
لـيـقـ ّـدمــه ،إال أن ــه ش ــدد عـلــى أنــه
«يــريــد الـنـظــر إل ــى المستقبل»،
ً
وبدا واضحا أن الوفد اإليراني
تنبه لتعليقي الشديد اللهجة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــب
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،إال أنـ ـ ــه كـ ـ ــان ي ــري ــد
ّ
الـمــزيــد ،فــأكــد خــاجــي أن إي ــران
س ـتــدافــع ع ــن «ح ـق ـهــا» بــامـتــاك
دورة وق ــود ن ــووي كــامـلــة ،بما
فـيـهــا ال ـت ـخ ـص ـيــب« ،م ـه ـمــا كــان
ً
الثمن» ،وشدد اإليرانيون أيضا
بلهجة تنم عن كبرياء مجروحة
ّ
على أن المشكلة النووية تشكل
ً
برمتها سوء تفاهم كبيرا ،وأنهم
لــم يرتكبوا أي خطأ ،وأنـهــم لم
ً
ّ
ي ـف ــك ــروا مـطـلـقــا ف ــي ال ـخ ـطــوات
نحو تطوير قنبلة ،وأنهم كانوا
يـعـمـلــون ضـمــن إط ــار حقوقهم
الدولية ،لذلك اعتبروا العقوبات
ظالمة وطالبوا برفعها ،لكننا
رددن ــا ب ـحــزم ،مـصــريــن عـلــى أن
اإليرانيين لن يحققوا أي ّ
تقدم
ف ــي ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـن ــووي ــة إذا
ً
لم يــدركــوا أنهم يعانون نقصا
ً
كبيرا في المصداقية.

اآلثار المهمة لقرار مجلس
األمن  1929على إيران
ّقدم القرار  1929منصة للعقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة اإلض ــاف ـي ــة ض ــد إي ـ ــران،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ت ــداب ـي ــر م ـه ـمــة ج ــدي ــدة
اتـخــذهــا االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،حيث
هــدفــت ال ـخ ـطــوات األم ـيــرك ـيــة ،التي
تبناها الكونغرس بأكثرية ساحقة
بعد أسبوعين ،فــي جــزء منها إلى
الـحــد مــن عـمـلـيــات ا ّل ـش ــراء الــدولـيــة
لنفط إيران الذي يمثل شريان حياة
اقتصادها المتداعي ،وحذا االتحاد
األوروبي حذو الواليات المتحدة في
شهر يوليو مع رزمة متشددة خاصة
بــه ،وبـمــا أن هــذه فــاقــت أي تركيبة
ســابـقــة مــن ال ـع ـقــوبــات ،فـقــد جــاءت
وط ــأت ـه ــا ش ــدي ــدة ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
اإلي ـ ــران ـ ــي ،وب ـح ـل ــول ن ـه ــاي ــة والي ــة
أوبــامــا األولـ ــى ،كــانــت كــل مــن قيمة
عملة إيران وصادراتها النفطية قد
تراجعت بنسبة  50في المئة.

ل ـك ــن إنـ ـ ـج ـ ــازات إيـ ـ ـ ــران ال ـن ــووي ــة
واص ـل ــت ال ـت ـق ـ ّـدم بــوت ـيــرة خـطـيــرة،
وبحلول نهاية عام  ،2012كانت قد
ّ
كدست مــواد ًمخصبة إلــى نسبة 5
في المئة كافية لتطوير ست قنابل
ً
ً
ت ـقــري ـبــا ،ف ـضــا ع ــن ن ـصــف الكمية
الــازمــة مــن ال ـمــواد المخصبة إلــى
نسبة  20فــي الـمـئــة إلن ـتــاج قنبلة،
عدد أجهزة
كذلك راحت إيران تزيد ّ
ال ـطــرد الـمــركــزي الـتــي تشغلها في
مــوق ـع ـهــا ال ـم ـع ـلــن ع ـن ــه ف ــي نــات ـنــز،
ّ
فركبت أجهزة طرد مركزي تعاقبية
ف ــي ف ـ ـ ــوردو ،وأجـ ـ ــرت ت ـج ــارب على
ً
أج ـه ــزة ط ــرد م ــرك ــزي أك ـثــر ت ـط ــورا،
وواصـ ـل ــت ال ـع ـمــل ف ــي م ــوق ــع ال ـمــاء
الثقيل إلنتاج البلوتونيوم في آراك.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،ك ــان ــت أنـظـمـتـهــا
ً
الصاروخية تزداد مدى وتطورا.
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«اعتداء الفجيرة» يضاعف التوتر وطهران تتهم العبين خارجيين

• السعودية تعلن ُّ
تضرر ناقلتي نفط إحداهما متجهة إلى أميركا واإلمارات تتعهد بتحقيق يكشف الحقائق
• الكويت تدين العمل اإلجرامي وتدعو لتدارك تداعياته • لندن تحذر من صراع عن طريق الخطأ

تصاعد التوتر في منطقة
الخليج بعد تعرض  4سفن
تجارية تابعة لإلمارات
والسعودية والنرويج
العتداءات تخريبية في عمق
المياه اإلقليمية اإلماراتية
قبالة ميناء الفجيرة .يأتي ذلك
بعد إرسال واشنطن تعزيزات
عسكرية إلى المنطقة استجابة
لمعلومات استخبارية عن نية
إيران شن هجمات على مصالح
أميركا أو أحد حلفائها.

بومبيو يلغي
ً
اجتماعا مع الفروف
للقاء نظرائه
األوروبيين في
بروكسل

الفالح
ونـقـلــت وكــالــة االن ـب ــاء الـسـعــوديــة
الــرس ـم ـيــة (واس) ع ــن وزيـ ــر الـطــاقــة
والصناعة والثروة المعدنية خالد
ال ـف ــال ــح ق ــول ــه" :ت ـع ــرض ــت نــاقـلـتــان
سعوديتان لهجوم تخريبي وهما
في طريقهما لعبور الخليج العربي

ف ــي ال ـم ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة ل ــدول ــة اإلمـ ــارات
بالقرب من إمارة الفجيرة".
وأكــد الفالح عــدم وقــوع أي إصابات
أو ت ـس ــرب ل ـلــوقــود م ــن جـ ــراء الـهـجــوم
"ف ــي حـيــن نـجــم عـنــه أضـ ــرار بــالـغــة في
ً
هيكلي السفينتين" ،مضيفا أن إحدى
الناقلتين كانت في طريقها "للتحميل
بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة،
ومن ثم االتجاه إلى الواليات المتحدة
لتزويد عمالء أرامـكــو السعودية" .ولم
ّ
تحدد الرياض كما دولة اإلمارات طبيعة
تلك األعمال أو الجهة التي تقف خلفها.

البرلمان اإليراني ّ
يقر
تجنيس أبناء المواطنات

«الخارجية» السعودية
فـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ـ ــق دان ـ ـ ــت ال ـخ ــارج ـي ــة
الـسـعــوديــة "االع ـمــال التخريبية" التي
اسـتـهــدفــت سـفــن شـحــن تـجــاريــة قبالة
االمارات .وقال مصدر مسؤول في وزارة
الخارجية إن "هذا العمل اإلجرامي يشكل
ً
ً
ت ـه ــدي ــدا خ ـط ـيــرا ألم ــن وس ــام ــة حــركــة
ً
المالحة البحرية ،وبما ينعكس سلبا
على السلم واألمــن اإلقليمي والدولي"،
ً
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـضـ ــامـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة
"ووقوفها إلى جانب اإلمارات الشقيقة
في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ
أمنها ومصالحها".

طهران

وف ــي طـ ـه ــران ،ع ـ ّـب ــرت ال ـس ـل ـطــات عن
"الـ ـقـ ـل ــق" ل ـت ـع ــرض س ـف ــن ف ــي اإلم ـ ـ ــارات
العـمــال تخريبية وحـضــت على إجــراء
تـحـقـيــق .وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية اإليرانية عباس موسوي في
بيان نشر على موقع الوزارة باالنكليزية
إن "األحـ ـ ـ ـ ــداث ف ــي ب ـح ــر ُعـ ـم ــان مـقـلـقــة
ً
ومؤسفة" ،داعيا إلى إجراء تحقيق في
الهجمات مـحــذرا مــن "مـغــامــرة العبين
خارجيين" لعرقلة أمن المالحة.
ويأتي الحادث في المياه االماراتية
في خضم مرحلة من التوتر المتصاعد
بين إيران والواليات المتحدة .وأرسلت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة سـفـيـنــة هـجــومـيــة
وب ـط ــاري ــات ص ــواري ــخ "ب ــات ــري ــوت" إلــى
الـشــرق األوس ــط لتعزيز ق ــدرات حاملة
ُط ــائ ــرات وقـ ــاذفـ ــات م ــن ط ـ ــراز "ب ـ ــي"52
أرسلت سابقا إلى منطقة الخليج.
ك ـمــا ي ــأت ــي ذل ــك فـيـمــا ي ـتــوجــه وزي ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو إلى
بروكسل حيث سيناقش ملف إيران مع
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن

الفرنسيين والبريطانيين واأللمان.
وأوضح مسؤول اميركي أن بومبيو
ألغى بالتالي مروره في موسكو للقاء
نظيره الروسي سيرغي الفروف .وكان
وزير الخارجية االميركي ألغى في االيام
الماضية زيارتين الى برلين وغرينالند
لكي يكرس جهوده للملف االيراني.

الكويت
وأع ـ ــرب م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة
الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار
دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـش ــدي ــدي ــن لـعـمـلـيــات
ال ـت ـخــريــب ال ـت ــي ت ـعــرضــت ل ـهــا الـسـفــن
األربع.
وق ــال الـمـصــدر أمــس إن "ه ــذا العمل
اإلجرامي يعد انتهاكا صارخا للقانون
ال ــدول ــي وي ـم ـثــل تـصـعـيــدا لـلـتــوتــر في
المنطقة يهدد سالمة المالحة البحرية
وح ــرك ــة ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة وإم ـ ــدادات
الطاقة الدولية األمر الذي يحتم تحركا
ســريـعــا مــن المجتمع ال ــدول ــي ،لوضع
حد لمثل هذه األعمال اإلجرامية لتدارك
تبعاتها الخطيرة".
وأكد "وقوف دولة الكويت إلى جانب
اإلمارات الشقيقة وتأييدها التام في كل
مــا تتخذه مــن إج ــراء ات لضمان أمنها
واستقرارها وسالمة أراضيها".
ب ـ ــدوره ،ن ـ ّـدد االم ـيــن ال ـعــام لمجلس
التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
ب ــال ـح ــوادث ال ـب ـحــريــة ق ـبــالــة االمـ ـ ــارات،
معتبرا أن هذه الواقعة "تطور وتصعيد
خطير ّ
يعبر عن ّنوايا شريرة للجهات
ّ
التي خططت ونفذت هذه العمليات".
كما دان أحمد أبو الغيط ،األمين العام
لجامعة الدول العربية ،بأشد
العبارات تلك

صحف اإلمارات :تحرك
دولي لحماية المالحة
سلطت صحف اإلمارات ،الصادرة صباح
أمس ،في افتتاحياتها ،الضوء على عمليات
الـتـخــريــب ال ـتــي اسـتـهــدفــت  4سـفــن شحن
تجارية مدنية قرب المياه اإلقليمية للدولة.
ونقلت وكالة األنباء اإلماراتية (وام) عن
الـصـحــف قــولـهــا ف ــي افـتـتــاحـيــاتـهــا ان هــذه
العمليات "تكشف الحقد المستتر في نفوس
الـعــابـثـيــن ال ــذي ــن ي ـحــاولــون اس ـت ـهــداف أمــن
وسالمة واستقرار المنطقة األهم في العالم"،
مؤكدة "ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي
بدوره في التصدي لهذه العمليات التخريبية،
والتعاون الفوري لمنع أي محاوالت للتأثير
على أمن وسالمة المالحة البحرية وحماية
السفن وطواقمها".
وت ـحــت ع ـنــوان "أم ــن الـمــاحــة مسؤولية
ج ـمــاع ـيــة" ،شـ ــددت صـحـيـفــة "االت ـ ـحـ ــاد" في
افتتاحيتها على أن "أمن المنطقة خط أحمر،
واسـتـهــدافـهــا بالتخريب واإلرهـ ــاب البــد أن
ي ــواج ــه ب ـت ـحــرك دولـ ــي م ــوح ــد ،ذل ــك أن أمــن
وسالمة المالحة البحرية مسؤولية جماعية".
وأكدت أن "التهديد خطير وموجه إلى كل

سجن إيراني  10سنوات
بتهمة التجسس للندن

ُحكم على إيراني كان يعمل
لدى المجلس البريطاني
"بريتش كاونسيل" بالسجن
 10سنوات بتهمة "التجسس".
ونقل موقع "ميزان" اإلخباري
التابع للحكومة اإليرانية،
عن المتحدث باسم السلطة
القضائية غالم حسين
ً
اسماعيلي ،أن "مواطنا
ً
ً
إيرانيا مكلفا قسم إيران لدى
المجلس الثقافي اإلنكليزي
المعروف باسم المجلس
البريطاني ،كان يتعاون مع
وكاالت تجسس إنكليزية".
ولم يحدد المتحدث تاريخ
صدور الحكم وال اسم
المشتبه فيه الذي "أدلى
باعتراف صريح وحكمت
عليه المحكمة بالسجن عشر
سنوات".

جندي أميركي على متن حاملة الطائرات «إبراهام لنكولن» في صورة وزعتها «سنتكوم»
تـصــاعــد الـتــوتــر فــي الخليج حيث
ت ـعــرضــت  4س ـفــن العـ ـم ــال تـخــريـبـيــة
بحسب ما أعلنت الرياض وأبوظبي،
بينما عدل وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو خطط جولته للتوجه
الــى بروكسل وبـحــث الملف االيــرانــي
مع المسؤولين األوروبيين.
وف ـ ـ ـجـ ـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت سـ ـلـ ـط ــات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ت ـ ـعـ ــرض ن ــاقـ ـلـ ـت ــي ن ـفــط
سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة
السواحل اإلماراتية .وكانت اإلمــارات
العربية المتحدة أعلنت مساء أمس
ّ
األول أن أربع سفن شحن تجارية من
ع ــدة جـنـسـيــات ت ـعـ ّـرضــت لــ"عـمـلـيــات
تـخــريـبـيــة" ف ــي مـيــاهـهــا قـبــالــة إي ــران،
في شرق امارة الفجيرة بدون تحديد
الـ ـمـ ـنـ ـف ــذي ــن .واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
االماراتية أن "تعريض السفن التجارية
ألعـ ـ ـم ـ ــال ت ـخ ــري ـب ـي ــة وت ـ ـهـ ــديـ ــد ح ـي ــاة
ً
ً
طواقمها يعتبر تطورا خطيرا".
ودعـ ـ ــت االمـ ـ ـ ـ ــارات ايـ ـض ــا الـمـجـتـمــع
الدولي إلى "القيام بمسؤولياته لمنع أي
أطــراف تحاول المساس بأمن وسالمة
حــركــة الـمــاحــة الـبـحــريــة وه ــذا يعتبر
تهديدا لألمن والسالمة الدولية".
وي ـت ـم ـت ــع م ـي ـن ــاء ال ـف ـج ـي ــرة ب ـمــوقــع
اسـتــراتـيـجــي يـتـيــح ل ــإم ــارات تصدير
النفط من دون المرور بمضيق هرمز،
وبــالـتــالــي ضـمــان حــركــة الـتـصــديــر في
حال حصول أي توترات اقليمية.
وقد هـ ّـددت إيــران عدة مــرات بإغالق
ه ــذا الـمـضـيــق االسـتــراتـيـجــي فــي حــال
ح ـ ـصـ ــول أي م ــواجـ ـه ــة ع ـس ـك ــري ــة فــي
الخليج.
وق ــال م ـصــور لــوكــالــة ف ــران ــس بــرس
إن ه ـ ــدوء ا ي ـع ـ ّـم م ـي ـنــاء ال ـف ـج ـيــرة ،وإن
العمليات فـيــه تسير بـســاســة .وأع ــاد
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة في
االمارات أنور قرقاش أمس التأكيد على
إجراء التحقيق .وكتب في تغريدة على
تويتر" :التحقيق يتم بحرفية وستتضح
الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا".
والـ ـسـ ـف ــن األربـ ـ ـ ــع ه ـ ــي" :ال ـ ـمـ ــرزوقـ ــة"
و"أمـجــد" وترفعان علم السعودية ،أما
الثالثة فتسمى "ميشال" وتتبع اإلمارات،
والرابعة "أندريا فيكتوري" وترفع علم
النرويج.

سلة أخبار

ً
"األعمال التخريبية" ُمشددا على أن "تلك
ُ
ً
ً
األعمال اإلجرامية تمثل مساسا خطيرا
بحرية وســامــة طــرق الـتـجــارة والنقل
البحري ،ومن شأنها أن ترفع مستوى
التصعيد في المنطقة".
م ــن ج ـه ـتــه ،دان األردن ب ـش ــدة هــذا
"التخريب" ،مؤكدا رفضه أي تهديد ألمن
وسالمة المالحة في الخليج العربي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني
س ـعــد ال ـح ــري ــري أن اس ـت ـه ــداف الـسـفــن
التجارية يمثل تهديدا خطيرا لسالمة
الـمــاحــة .وق ــال إن "ه ــذه األع ـمــال تهدد
اسـتـقــرار االقـتـصــاد الـعــالـمــي بواسطة
أسواق النفط الدولية إضافة إلى كونها
ً
اعتداء مباشرا على دول عربية شقيقة،
وعلى األمن العربي المشترك".
وأضاف" :نؤكد تضامننا الكامل مع
دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ومــع
كل الدول الشقيقة في الخليج العربي".

لندن وبروكسل
وعـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني
جـيــريـمــي ه ــان ــت أم ــس ع ــن قـلـقــه إزاء
خطر اندالع نزاع في الخليج بعد ذلك
َ
"الحادث" .وطالب بالتزام الهدوء فيما
يـتـعـلــق ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي،
ً
مـ ـح ــذرا م ــن أن الـ ـت ــوت ــرات ال ـم ـتــزايــدة
قــد ت ــؤدي إل ــى تصعيد خطير و"غـيــر
مقصود".
وقال هانت ،في بروكسل قبل اجتماع
مع نظرائه من دول االتحاد األوروبــي:
"نشعر بقلق بــالــغ إزاء احتمال انــدالع
صراع عن طريق الخطأ نتيجة تصعيد
غير مقصود فعليا من أي من الجانبين"،
ً
مضيفا  " :سـنـقــوم بنقل مخاوفنا هذه
إلــى نـظــرائــي األوروب ـي ـيــن ،وإل ــى (وزيــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي) مــايــك بــومـبـيــو،
وأعتقد أننا بحاجة إلى فترة من الهدوء

للتأكد من أن الجميع يتفهمون ما يفكر
فيه الطرف اآلخر".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :إذا مـ ــا أص ـب ـح ــت إي ـ ــران
قــوة نــوويــة ،فمن المرجح أن جيرانها
سيرغبون في أن يصبحوا قوى نووية.
وه ـ ــذه ه ــي بــال ـف ـعــل أك ـث ــر مـنـطـقــة غير
مستقرة في العالم .وستكون هذه خطوة
هائلة في االتجاه الخطأ".
وش ـ ـ ـ ّـددت وزيـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي عند
وصــولـهــا إلــى اجـتـمــاع وزراء خارجية
االت ـحــاد ،على أهمية ال ـحــوار ،معتبرة
الوحيد واألفضل لمعالجة
أنه "الطريق
ّ
ال ـ ـخـ ــافـ ــات وتـ ـج ــن ــب ال ـت ـص ـع ـي ــد" فــي
المنطقة.
وباإلضافة إلــى لقاء وزراء خارجية
الـتـكـتــل الـ ـ ــ ،28يجتمع وزراء خــارجـيــة
فــرن ـســا وأل ـمــان ـيــا وبــري ـطــان ـيــا ،ال ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة الـ ـث ــاث ال ـمــوق ـعــة لــات ـفــاق
النووي اإليراني ،مع موغيرني للبحث
في كيفية إبقاء االتفاق على قيد الحياة.
ولــدى وصوله إلــى بروكسل ،قــال وزير
الخارجية األلماني هايكو ماس" :نحن
في أوروبا متفقون على أن هذا االتفاق
ضروري ألمننا .ال أحد يريد أن تتمكن
ً
إيران من حيازة سالح نووي" ،مضيفا:
"لذلك سنواصل دعم تنفيذ هذا االتفاق".
وح ـ ـ ـ ــدد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ح ـسـ ًـن
روح ـ ــان ـ ــي األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي م ـه ـلــة
ً
لــأوروب ـي ـيــن ،م ـه ــددا ب ــأن تـعـلــق إي ــران
ّ
تنفيذ ّ
تعهدات في االتفاق النووي ّ في
ّ
حال لم تتوصل الدول األخرى الموقعة
ّ
ّ
ً
عـلــى االتـ ـف ــاق إل ــى ح ــل خ ــال  60يــومــا
لـتـخـفـيــف آث ـ ــار ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
ع ـلــى ال ـق ـطــاع ـيــن الـن ـف ـطــي والـمـصــرفــي
اإلي ــران ـي ـي ــن ،لـكــن األوروب ـي ـي ــن رفـضــوا
هذه المهلة.
(عواصم  -وكاالت)

فالحت بيشه يتهم «مخربين من دولة ثالثة»
قال النائب اإليراني حشمت الله فالحت
بيشه ،رئيس لجنة األمن القومي في مجلس
ال ـشــورى (الـبــرلـمــان) ،إن "مخربين مــن دولــة
ثالثة يسعون إلى زعزعة استقرار المنطقة" ،قد
يكونون وراء الهجمات التي وقعت قرب ميناء

الفجيرة باإلمارات ،واستهدفت  4سفن تجارية.
وبــدا أن فالحت بيشه يشير بأصابع االتهام
نحو إسرائيل.
وق ــال فــاحــت بـيـشــت إن "ان ـف ـجــارات الفجيرة
تظهر أن أمن جنوب الخليج ...أشبه بالزجاج".

وافق مجلس الشورى
اإلسالمي اإليراني (البرلمان)،
أمس ،على منح الجنسية
ألبناء المواطنات اإليرانيات
المتزوجات من األجانب.
جاء ذلك لدى مناقشة
البرلمان تعديالت مشروع
قانون منح الجنسية ألبناء
المواطنات ،إذ ّ
صوت 179
ً
نائبا لمصلحة المشروع ،في
حين عارضه  ،21وامتنع عن
التصويت  4نواب.
وبحسب القانون الجديد،
ُ
ستمنح الجنسية إلى أبناء
اإليرانيات قبل بلوغ سن الـ 18
بطلب من األم ،وسيشمل ذلك
مستوفي الشروط قبل إقرار
المشروع وبعده.

موغريني تدعو لوقف فوري
لألعمال العسكرية في ليبيا

دعت الممثلة العليا لألمن
والسياسة الخارجية في
االتحاد األوروبي فيديريكا
موغريني ،أمس ،جميع
األطراف في ليبيا إلى وقف
ً
األعمال العسكرية فورا ،وذلك
خالل إجرائها مباحثات مع
رئيس المجلس الرئاسي فائز
السراج.
وحاول وزراء خارجية االتحاد
األوروبي ،خالل اجتماع في
بروكسل أمس ،بلورة موقف
أوروبي ّ
موحد تجاه األزمة
القائمة في ليبيا ،وسط خالف
بين فرنسا وإيطاليا.

السويد تطلق مجددًا
مالحقات ضد أسانج

تحذير أميركي في العراق
دول العالم بال استثناء" ،وطالبت بـ"التعاون
ال ـف ــوري للمجتمع ال ــدول ــي لحماية السفن
وطواقمها ،ومنع أي أطراف تحاول المساس
بأمن وسالمة حركة المالحة".
مــن ناحيتها ،وتـحــت عـنــوان "مسؤولية
دول ـيــة" ،كتبت صحيفة "الـخـلـيــج"" :أي ــا كان
المعتدي ،فإن لسان حال دولة اإلمارات أنها
وطن تعايش وأرض سالم ،وأنها دولة تنمية
وعدل وأمن واستقرار".
وقالت إن "الحادث ينتمي إلى دائرة العبث
التي يروج لها البعض في المنطقة" ،مشددة

على أن ميناء الفجيرة يعمل بشكل طبيعي.
وتحت عنوان "ال بديل للعالم عن قطع
يد العابثين" ،أكدت صحيفة "الوطن" على
"الـمـســؤولـيــة العالمية الــواجـبــة فــي منع
أي مـحــاوالت للتأثير على أمــن وسالمة
المالحة البحرية ،خاصة في مياه الخليج
العربي".
وطالبت "بدعم دولــي إلعــان اإلمــارات
ب ــدء إج ــراء تحقيق مــوســع فــي الـحــادثــة،
س ــواء لمعرفة المنفذين الجبناء أو من
يقف خلفهم".

ّ
حضت سفارة الواليات المتحدة لدى العراق
الــرعــايــا األمـيــركـيـيــن "ع ـلــى االل ـت ــزام باليقظة،
بسبب التوترات المتصاعدة في هذا البلد".
ونـصـحــت ال ـس ـفــارة ،فــي ب ـيــان ،األمـيــركـيـيــن
"ب ـ ـعـ ــدم الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق" ،ب ـي ـن ـمــا دع ــت
ال ـمــوجــوديــن ه ـنــاك "إلـ ــى تـجـنــب ال ــذه ــاب إلــى
المناطق التي عرفوا بالوجود فيها ،وأن يكونوا
على تواصل مع محيطهم".
وحذرت عشائر عربية عراقية أبناء المناطق
القريبة من معسكرات "الحشد الشعبي" ،التي
تـعـتـبــر بـعــض فـصــائـلــه مـقــربــة م ــن إي ـ ــران ،من
االقتراب من تلك المعسكرات.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــاد م ــوق ــع "دي ـ ـب ـ ـكـ ــا" ال ـع ـب ــري،
المحسوب على االستخبارات اإلسرائيلية ،بأن

واشنطن تلقت معلومات استخبارية عن هجوم
إيراني  -عراقي محتمل على قاعدتها العسكرية
في التنف ،الواقعة بسورية ،والتي تمسك من
خــالـهــا واشـنـطــن بمثلث ال ـحــدود الـســوريــة ـ ـ
العراقية ـ ـ األردنية.
وأمـ ــس األول ،اعـتـبــر نــائــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
العراقي األسبق بهاء األعرجي ،أن فصائل من
الحشد الشعبي والؤه ــا إلي ــران أكـثــر مما هو
للعراق.
ً
وقــال األعرجي ردا على ســؤال خالل مقابلة
تـلـفــزيــونـيــة م ــع إحـ ــدى ال ـق ـنــوات الـمـحـلـيــة عن
اح ـت ـم ــال ن ـش ــوب ص ـ ــراع أو حـ ــرب ب ـيــن إيـ ــران
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة" :إن ال ـعــراق سيكون أول
وأكبر المتضررين".

أعلن القضاء السويدي،
أمس ،إعادة فتح التحقيق
بتهمة االغتصاب ضد
مؤسس موقع "ويكيليكس"
ً
جوليان أسانج ( 47عاما)
قبل سقوط الجريمة
بالتقادم في .2020
وقالت نائبة النائب العام
إيفا ماري بيرسون ،في
مؤتمر صحافي" :بما
أن أسانج موقوف في
بريطانيا ،أصبحت الشروط
متوفرة لطلب تسليمه إلى
السويد بموجب مذكرة
توقيف أوروبية".
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الجوالني يدعو للنفير بإدلب ...وتقارير عن فرار البغدادي

ّ
لقاء أميركي  -روسي يبحث وجود إيران في سورية والمنطقة اآلمنة مع تركيا ...وملفي التنف والركبان
في ظل اشتداد وتيرة
التصعيد السوري والروسي،
ظهر زعيم جبهة النصرة
ً
سابقا أبو محمد الجوالني
في ميدان المعركة ،وأعلن
سقوط كل االتفاقات حول
إدلب ،وطلب من الجميع
حمل السالح ،في وقت قلصت
واشنطن األماكن المحتمل
وجود زعيم تنظيم «داعش»
أبوبكر البغدادي فيها ،أبرزها
ليبيا.

مع فتح قوات الرئيس السوري
ً
ب ـش ــار األس ـ ــد مـ ـح ــورا ث ــال ـث ــا من
ريـ ــف حـ ـم ــاة ،دعـ ــا ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام
ً
لجبهة النصرة سابقا أبومحمد
ال ـج ــوالن ــي ،إل ــى «ح ـمــل ال ـســاح»
للدفاع عن معقله في إدلب ،معتبرا
أن التصعيد غير المسبوق منذ
سـبـتـمـبــر ال ـم ــاض ــي أس ـق ــط كــافــة
االتفاقيات حولها.
وقـ ــال ال ـج ــوالن ــي ،ف ــي مـقــابـلــة
نشرها الناشط اإلعــامــي طاهر
الـعـمــر عـلــى حـســابــه ف ــي تطبيق
«تلغرام» أمس األول« :نتوجه ألي
قادر على حمل السالح وألي قادر
على أن يقوم بواجبه الجهادي..
إلى أن يتوجه إلى ساحة المعركة».
واعتبر الـجــوالنــي ،الــذي ظهر
جالسا على األرض تحت شجرة،
وهـ ــو ي ــرت ــدي ل ـبــاســه الـعـسـكــري
ومعه سالحه ،أن التصعيد األخير
«نتاج لفشل المؤتمرات السياسية
ومحاولة الخداع السياسي التي
ك ــان ُيـحـضــر لـهــا لــالـتـفــاف على
الثورة من أستانة إلى سوتشي».
وق ــال إن هــذه الحملة «أعلنت
وفــاة كل االتفاقيات والمؤتمرات
ال ـس ــاب ـق ــة ومـ ــن كـ ــان ي ــرع ــاه ــا أو
ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ـي ـ ـهـ ــا» ،وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت أن
«االعـتـمــاد على الـقــوة العسكرية
فقط».
وفــي تهديد مباشر لموسكو،
ش ــدد ال ـج ــوالن ــي ع ـلــى أن قصف
ق ـ ــاع ـ ــدة ح ـم ـي ـم ـي ــم ال ـ ـجـ ــويـ ــة فــي
محافظة الالذقية المجاورة حق
ً
لـ ـلـ ـث ــوار ،م ـع ـت ـب ــرا أن «ال ـم ـع ــادل ــة
واضـ ـ ـح ـ ــة ،ف ـ ـ ــإذا أرادت ال ـق ـي ــادة
الــروسـيــة أن تــوقــف ذل ــك ،فعليها
بكل بساطة أن تتوقف عــن دعم
النظام وعن قتل الشعب السوري».

سرايا المقاومة

النظام يفتح
جبهة ثالثة
من الساحل
إلى حماة

وبين  29أبريل و 9مايو بلغت
ً
وتيرة القصف حدا غير مسبوق
مـنــذ تــوقـيــع ات ـفــاق ســوتـشــي في
سبتمبر ،وفق المرصد السوري،
ّ
الذي وثق مقتل نحو  120بينهم
ً
أكـثــر مــن  20طـفــا ،ومكتب األمــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـت ـن ـس ـي ــق ال ـ ـشـ ــؤون

جنود للنظام على دبابة في كفر نبودة بمنطقة السقيلبية التابعة لحماة أمس األول
اإلنسانية الذي رصد نزوح أكثر
من  180ألف شخص واستهداف
 15مـنـشــأة صحية و 16مــدرســة
وثالثة مخيمات.
ووس ـ ـ ـ ــط أن ـ ـب ـ ــاء ع ـ ــن ت ـش ـك ـيــل
«سرايا المقاومة الشعبية إلتاحة
الـمـجــال أم ــام األهــالــي للمشاركة
في المواجهة بشكل منظم» ،كثفت
ق ــوات ال ـن ـظــام قصفها المدفعي
والـصــاروخــي على محيط نقطة
المراقبة التركية ببلدة شير مغار
في الريف الغربي لحماة ،بحسب
وك ــال ــة «األنـ ــاضـ ــول» ،ال ـتــي أك ــدت
أن ال ـق ـص ــف ل ــم ي ـت ــوق ــف وأج ـب ــر
الـمــدنـيـيــن عـلــى ال ـن ــزوح وإخ ــاء
البلدة.
فـ ــي هـ ـ ــذه األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،أكـ ـ ــد قــائــد
عـسـكــري فــي الـجـبـهــة الساحلية
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـحـ ــر «ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـقـ ــوات

الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــور الـ ـث ــال ــث
لهجومها من جبهة الساحل بعد
تقدمها في ريــف حماة الشمالي
الـغــربــي وسيطرتها على مدينة
قلعة المضيق وبـلــدة كفرنبودة
وعدد من القرى والمزارع» ،مؤكدا
ت ـن ـف ـيــذهــا  12م ـح ــاول ــة اق ـت ـحــام
فشلت جميعها في إحراز أي تقدم
وخسارتها أكـثــر مــن  25عنصرا
أغلبهم من «حــزب الله» اللبناني
والحرس الثوري اإليراني.

بوتين وبومبيو
وفي محاولة لحلحلة الخالفات
حـ ــول عـ ــدة م ـل ـف ــات ع ـل ــى رأس ـه ــا
السوري ،يجري وزيــر الخارجية
األميركي مايك بومبيو مباحثات
مـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي

الفروف والرئيس فالديمير بوتين
الـيــوم فــي منتجع سوتشي على
البحر األسود.
ويـحـمــل بــومـبـيــو يـحـمــل معه
عدة ملفات إلى سوتشي ،أهمها
بقاء القوات اإليرانية في سورية
وم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـش ــاريـ ـه ــا فــي
العمليات العسكرية ،إضافة إلى
«ال ـم ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة» ال ـت ــي تسعى
واشنطن وأنقرة إلى إقامتها على
الحدود.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ال ـ ــوط ـ ــن»
ال ـســوريــة ،أن ال ــوج ــود األمـيــركــي
خصوصا في قاعدة التنف يعتبر
مــن أه ــم ال ـخــافــات بـيــن موسكو
وواش ـن ـط ــن ،ف ـضــا ع ــن معضلة
«مـخـيــم الــرك ـبــان» وفـتــح الطريق
الدولي دمشق  -بغداد عبر معبر
التنف  -الوليد.

(في بي إيه)
وب ـعــد تـقـلـيــص األم ــاك ــن الـتــي
ي ـح ـت ـم ــل وجـ ـ ـ ــود زع ـ ـيـ ــم تـنـظـيــم
«داع ــش» أبوبكر الـبـغــدادي فيها
من  17إلى أربعة ،ذكرت صحيفتا
داي ـلــي مـيــل وداي ـل ــي إكـسـبــريــس،
أمــس ،أن بريطانيا ودوال غربية
أخــرى تبحث عنه في ليبيا بعد
ورود أنباء عن انتقاله إليها.
وح ـســب «داي ـل ــي إكـسـبــريــس»،
فـ ــإن ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي ف ـقــد أثــر
الـبـغــدادي فــي األســابـيــع األخـيــرة
م ــن «خ ــافـ ـت ــه» ف ــي سـ ــوريـ ــة ،فــي
فبراير الماضي ،عندما فر من بلدة
الباغوز بعد محاولة اغتياله من
قبل مقاتلين أجانب مقربين من
دائرته الخاصة.
وأوض ـحــت الصحيفة أن هذه
المعلومات االستخباراتية وردت
بعد أسبوعين من اضطرار سالح

ال ـجــو الـمـلـكــي إل ــى إجـ ــاء وح ــدة
تــاب ـعــة ل ــه م ــن ل ـي ـب ـيــا ،ع ـلــى وقــع
ال ـت ـقــدم ال ـســريــع ل ـق ــوات المشير
خليفة حفتر بــا تـجــاه العاصمة
ط ــراب ـل ــس ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه عــاد
اآلن إلــى الـسـمــاء الليبية ،وتنفذ
مقاتالته ،بمشاركة طائرات حربية
إيطالية وأميركية ،طلعات جوية
على مدار الساعة بحثا عن «،»ABB
وهـ ـ ــو ال ـ ـكـ ــود ال ـ ــرم ـ ــزي ل ـت ـحــديــد
البغدادي كهدف.
ونقلت «دايلي ميل» عن العضو
الـمــؤســس لمركز أب ـحــاث «ب ــراس
تاكس» لتحليل التهديدات ومقره
بــاكـسـتــان ،زي ــد حـمـيــد ،ترجيحه
ف ـ ــرار الـ ـبـ ـغ ــدادي م ــن مـخـبـئــه في
س ــوري ــة أو الـ ـع ــراق ،إل ــى منطقة
خراسان في أفغانستان.
(عواصم  -وكاالت)

ّ
لبنان :متقاعدو الجيش يصعدون

الحكومة تقرر رفع رسوم وفرض غرامات على ّ
التهرب الضريبي
●

بيروت  -ةديرجلا

•

واصـ ــل ال ـع ـس ـكــريــون ال ـم ـت ـقــاعــدون الـلـبـنــانـيــون
تـحــركـهــم ع ـلــى ّاألرض اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ب ـن ــود في
الموازنة يقولون إنها تخص رواتبهم ومخصصاتهم.
واعتصم العسكريون ،أمس ،أمام مصرف لبنان
المركزي في الحمرا ،وافترشوا األرض أمــام أبواب
المصرف ،وأقفلوا كــل مداخله ومنعوا الموظفين
من الــدخــول والـخــروج ،وأك ــدوا أنهم مستمرون في
اعتصامهم السلمي ،كما قطعوا طريق ضهر البيدر
باالتجاهين قبل مفرق بوارج.
وقـطـعــوا أتــوس ـتــراد ري ــاق بــاتـجــاه بعلبك قــرب
المدينة الكشفية بشكل جزئي باإلطارات المشتعلة،
وذلك لعدم المس بمصالح العابرين .وفي جونية،
تجمع الـعـسـكــريــون الـمـتـقــاعــدون أم ــام مبنى فــرع
مصرف لبنان ،وأقفلوا مدخل المصرف كما اعتصموا
امام المدخل الرئيسي لفرع المصرف في بعلبك .ودعا
العميد علي المولى الدولة باسم المتقاعدين إلى
«التوجه نحو مصادر الهدر والفساد بدل االقتطاع
من رواتب ذوي الدخل المحدود» .وتوافد العسكريون
صباح أمــس من كل األقضية الشمالية ،خصوصا
من محافظة عكار ،الى مستديرة عبدالحميد كرامي،
المعروفة بساحة النور ،ومن ثم انطلقوا الى مصرف
لبنان الى جانب ســراي طرابلس ،وأقفلوا مداخله،
ومنعوا الموظفين من الدخول الى مقر عملهم ،كما

توجهت مجموعة أخرى الى الدائرة المالية بالمدينة
وعمدت الى إقفالها ،وسط انتشار كثيف لعناصر
الـجـيــش وق ــوى األم ــن الــداخ ـلــي .وف ــك العسكريون
اعتصامهم بعد اجتماعهم بوزير الدفاع إلياس بو
صعب ،ظهر أمس ،حيث تم االتفاق على نقاط الجدل
القائمة ووضع خطة تنسيق بين الوزارة واللجنة.
ويأتي كل ذلــك بعد جلسة ماراثونية للحكومة
اسـتـمــرت حتى الثالثة مــن فجر أم ــس .وق ــال وزيــر
اإلعالم جمال الجراح بعد الجلسة« :بحثنا في العمق
بالمواد الضريبية ،واتخذت قرارات في بعض المواد،
منها مثال تخفيض رسوم التسجيل للدراجات .كذلك
مساهمة الــدولــة فــي ال ـمــدارس المجانية أصبحت
خاضعة لرقابة التفتيش التربوي».
ولفت الى أنه «تم اتخاذ قرارات بخصوص االلتزام
الضريبي ،والغرامات على التهرب الضريبي أصبحت
عالية بشكل نستطيع معه أن نضبط جباية الدولة
مــن ال ـضــرائــب ،كـمــا ج ــرى رف ــع ال ــرس ــوم قليال على
إجازات العمل على األجانب ،وتم تخفيض مساهمة
ال ــدول ــة فــي الـمــؤسـســات الـعــامــة الـتــي تستفيد من
مساهمات من المالية العامة بين  10و 50لبعض
المؤسسات».
وأعلن الجراح انه «تم رفع الرسوم على الطائرات
التي تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي بما يزيد
الدخل والرسوم على هذه الطائرات ،تساويا مع بقية
المطارات في العالم أو المنطقة».

ً
مصر :حارس كنيسة يقتل كاهنا
●

عد عكسي لالنتخابات األوروبية
انطلقت الحمالت االنتخابية في فرنسا،
ً
أمس ،تمهيدا لالنتخابات األوروبية المقررة
الفترة من  23إلى  26مايو الجاري.
خالل ّ
وح ـ ــذرت الـمـفــوضــة األوروبـ ـي ــة لـشــؤون
ال ـعــدالــة فـيــرا غ ــوروف ــا ،أم ــس ،مــن «حـمــات
التضليل االستراتيجية» ،مضيفة أن هذه
الـ ـحـ ـم ــات «ت ـ ـهـ ــدف ل ـت ـع ــزي ــز االس ـت ـق ـط ــاب
االجتماعي الموجود بالفعل ،ولذلك يكون
من الصعب رصدها».

وتشعر المفوضية األوروبية بالقلق إزاء
إمكانية تدخل روسيا على وجه الخصوص
في االنتخابات من خالل إنتاج محتوى آلي
على وسائل التواصل االجتماعي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،اس ـت ـق ـبــل ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دونــالــد تــرامــب فــي الـبـيــت األب ـيــض ،أمــس،
رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان ،أحد
المعجبين الـنــادريــن بــه فــي أوروب ــا ،خالل
زيارة له تثير انتقادات حادة في واشنطن،

ح ـي ــث ي ـت ـه ــم ال ــزعـ ـي ــم الـ ـق ــوم ــي ال ـم ـحــافــظ
بتقويض الديمقراطية في بلده.
وه ـ ــذا ال ـل ـق ــاء ع ـلــى انـ ـف ــراد م ــع الــرئـيــس
األميركي الذي يكثر من االنتقادات لالتحاد
األوروبي ،سيؤمن منبرا ألوربان المعروف
ب ـم ــواق ـف ــه ال ـم ـش ـك ـكــة ف ــي جـ ـ ــدوى ال ــوح ــدة
األوروبـ ـي ــة قـبــل أسـبــوعـيــن م ــن انـتـخــابــات
أورو ب ـيــة يتوقع أن يحقق فيها المعسكر
ً
السيادي والشعوبي اختراقا.

القاهرة  -حسن حافظ

في حادث غريب من نوعه ،أطلق
حارس كنيسة ماري مرقس بشبرا
الخيمة النار على كاهن ،أمس ،ما
أدى إلى مقتله في الحال ،لتشهد
المنطقة الشعبية الواقعة شمال
القاهرة حالة من الفوضى.
وان ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
والشرطة إلى مكان الحادث ،لبدء
التحقيق في الواقعة ،مع التحفظ
على كاميرات المراقبة واالستماع
إل ــى ال ـش ـهــود ،وأف ـ ــادت المعاينة
األول ـ ـيـ ــة إص ــاب ــة ال ـك ــاه ــن ب ــأرب ــع
رصاصات.
وأف ــاد مصدر أمني «الجريدة»
ً
بأن الحادث جنائي وليس إرهابيا،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن خ ــاف ــات ح ــارس
الكنيسة وال ـكــاهــن م ـقــار ،انتهت
بإطالقه النار عليه وفراره قبل أن
ً
يسلم نفسه الحقا إلى قوات األمن.
في سياق منفصل ،وافقت لجنة
ال ـشــؤون االقـتـصــاديــة بالبرلمان
أمس ،على مشروع التعديالت على
بعض مواد قانون االستثمار رقم
 72لسنة  ،2017مبدئيا ،تمهيدا
إلح ــال ــة ال ـت ـعــديــات إل ــى الجلسة
الـعــامــة وحـصــولـهــا عـلــى مــوافـقــة
النواب.
وتتضمن التعديالت تيسيرات
لرجال األعمال عبر منح توسعات
المشروعات االستثمارية القائمة

ً
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستقبال ملك البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة بمطار القاهرة أمس األول (بنا)
حــوافــز الـمـشــروع األصـلــي ،فضال
ع ــن ض ـمــان إن ـج ــاز المستثمرين
إج ــراءات أعمالهم في يسر ودون
أي معوقات.
وتـ ــواصـ ــل وزارة االس ـت ـث ـم ــار
اإلصــاحــات التشريعية مــن أجل
تــوفـيــر بـيـئــة مـنــاسـبــة السـتـقـبــال
االس ـت ـث ـمــار الـمـحـلــي واألج ـن ـبــي،
وتحويل مصر إلى مركز عالمي،
ع ـ ـبـ ــر ت ـ ـطـ ــويـ ــر أحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام قـ ــانـ ــون
االستثمار بصفة دوري ــة بحسب
المستجدات ،في إطار خطة لجذب

االستثمارات إلى أكبر دولة عربية
م ــن ح ـيــث ال ـس ـك ــان ،م ــا ي ـع ــزز من
تـعــافــي اق ـت ـصــادهــا الـ ــذي يعاني
تبعات أزمة خانقة.
في األثناء ،عقدت لجنة الخطة
والموازنة جلسة مع ممثلي وزارة
اإلسكان للتعرف على احتياجاتهم
في الموازنة العامة ،2020 /2019
والتي يفترض أن تبدأ مع مطلع
يوليو المقبل ،وسينتهي البرلمان
مــن مـنــاقـشــة ال ـمــوازنــة مــع مطلع
يونيو المقبل.

دوليات
سلة أخبار
بولندا تلغي زيارة
مسؤولين إسرائيليين

أعلنت بولندا ،أمس،
أنها ألغت زيارة مقررة
لمسؤولين إسرائيليين
بسبب نيتهم إثارة
مسألة استعادة ممتلكات
ليهود تمت مصادرتها
خالل المحرقة النازية
«هولوكوست» ،في ملف
ً
تعتبره بولندا مغلقا.
وأكدت وزارة الخارجية
البولندية ،في بيان ،أن
وارسو «قررت إلغاء زيارة
مسؤولين إسرائيليين
بعد أن أجرى الجانب
اإلسرائيلي تغييرات في
اللحظة األخيرة في تركيبة
ً
الوفد مقترحا أن تركز
المحادثات بشكل أساسي
على مسائل متعلقة بإعادة
ممتلكات».
وأضافت أن زيارة الوفد
الذي يرأسه المدير العام
لوزارة المساواة االجتماعية
اإلسرائيلية آفي كوهين-
سكالي إلى وارسو كانت
مقررة في  13مايو.

ً
سريالنكا تحجب مؤقتا
شبكات تواصل اجتماعي

فرضت الحكومة
ً
السريالنكية ،أمس ،حظرا
ً
مؤقتا على بعض شبكات
التواصل االجتماعي
وتطبيقات الرسائل بما
في ذلك «فيسبوك» و«واتس
آب» بعدما ألقى عشرات
األشخاص الحجارة
على المساجد والمتاجر
التي يملكها المسلمون،
وتعرض رجل للضرب في
بلدة شيالو على الساحل
الغربي ،أمس األول ،في نزاع
بدأ على «فيسبوك».
كما أبلغت وسائل اإلعالم
السريالنكية ،عن حوادث
وقعت في العديد من
المناطق القريبة خالل
الليل.

ّ
الصومال« :الشباب» تتبنى
اغتيال «مهندس» تركي

أعلنت جماعة «الشباب»
ّ
المتطرفة،
الصومالية
مسؤوليتها عن هجوم
أسفر عن مقتل مواطن
تركي في تفجير سيارة
في مقديشو ،مؤكدة بأنه
«مسؤول عسكري وليس
ً
مهندسا».
وتعهدت الجماعة عبر
إذاعة «األندلس» التابعة
لها «باستهداف جميع
المسؤولين األتراك في
الصومال» ،واتهمت تركيا
بـ«لعب دور في حرب
مقدسة».

موريتانيا 6 :مرشحين
لالنتخابات الرئاسية

اعتمد المجلس الدستوري
الموريتاني الالئحة النهائية
المؤلفة من ستة مرشحين
لالنتخابات الرئاسية
المقررة في  22يونيو
وبينهم مرشح الحزب
الحاكم محمد ولد الشيخ
محمد أحمد ،رفيق الرئيس
محمد ولد عبدالعزيز.
ويفترض أن تنجم عن هذا
االقتراع أول عملية نقل
للسلطة بين رئيس منتهية
واليته ورئيس منتخب في
هذا البلد الصحراوي الواقع
في غرب إفريقيا والذي شهد
العديد من االنقالبات بين
 1978و.2008
ومحمد ولد عبدالعزيز
جنرال سابق كان تولى
الحكم إثر انقالب في 2008
ثم انتخب في  2009وأعيد
انتخابه في .2014

دوﻟﻴﺎت

٢٨

دلبلا

r
اﻟﻌﺪد  / 4117اﻟﺜﻼﺛﺎء  14ﻣﺎﻳﻮ 2019م  9 /رﻣﻀﺎن 1440ﻫـ

foreigndesk@aljarida●com

اﻟﺴﻮدان :اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻔﺎوﺿﺎت »اﻻﻧﺘﻘﺎل« ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت »ﺷﺎرع اﻟﻨﻴﻞ«

ّ
واﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ،أﻣﺲ ،اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،ﻏﺪاة ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﻐﺎﺿﺒﻴﻦ ﺷﺎرع اﻟﻨﻴﻞ،
ّ
اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎم ّ
ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة.
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻨﻌﺘﻬﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ
وأﻓﺎد ﺷﺎﻫﺪ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﺸﺮﻃﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺤﺮي
وأزاﻟﺖ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺮ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻟــﺬي ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ وزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .ﻛﻤﺎ أﻏﻠﻘﺖ
ً
ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﺟﺴﺮ اﻟﻨﻴﻞ اﻷزرق ﻗﺒﺎﻟﺔ "ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم" وﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻮﺳﻂ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،ﻟﻤﻨﻊ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ
إﻟﻰ ﻣﻴﺪان اﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ّ
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ أن "ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ
وﻳ ّ
ّ
وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ ُ
ﺼﻌﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ" ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل،
ﺟﺪد ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﺪم ﻓﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣــﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮات
ً
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺧــﺎرج
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻋﺘﺼﺎم.
وﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ّ
ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي ،أﻛ ــﺪ ﻣـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ اﻷول ،أن اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع
اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ و"ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺤﺮﻳﺔ" ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﺣﻮل ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺬي أﺟﻞ أﻣﺲ اﻷولُ ،
ﺳﻴﺴﺘﺄﻧﻒ
ً
ﻇﻬﺮ اﻻﺛﻨﻴﻦ "ﻓﻲ أﺟﻮاء أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ".

ً
وأﻣﺲ اﻷول ،أﺻﺪر "اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺷﺪد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻮﺿﻊ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﻘﺮار وإزاﻟﺔ
أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ".
وأوﺿ ــﺢ أن "أﻫ ــﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓــﻲ اﻹﺳ ــﺮاع ﺑﻨﻘﻞ
ّ ً
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ،ﻣﺘﻬﻤﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى" ،ﻗــﻮات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻓﻠﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﻌﺰول ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ وﺻﻮل ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺜﻠﺞ واﻟﻄﻌﺎم إﻟﻰ
ً
ﺳﺎﺣﺔ اﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة" ،واﺻﻔﺎ ﻫﺬه "اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ً
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ وﻣﺤﺎوﻻت ﻋﺪة ﻟﻔﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم" ،وﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ.

وﻟ ـ ّـﻮح "اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ﺑـ "اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ ﺧـﻴــﺎرات أﺧــﺮى ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ
ً
اﻟﺴﻠﻤﻲ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن "ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣﻮاﻛﺐ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺧﺼﺺ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ وﻣﻮاﻛﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﻹﺿﺮاب ﻋﺎم" .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،وﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻔﺎءات ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ،أﻋﻔﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺮﻫﺎن
ً
"ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎدة" ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  11ﺿﺎﺑﻄﺎ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ.
ً
ً
ﻛﻤﺎ أﺣﺎل "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي"  29ﻟﻮاء و 14ﻋﻤﻴﺪا وﻣﻘﺪﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺌﺎت اﻟﻀﺒﺎط ﻣﻦ ﻣﻼزم أول وﻣﻼزم .وأﻋﻔﻰ اﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﻤﺪﻳﺮ
ً
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻀﻴﻞ ،وﻋﻴﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻮاء ﻋﺎدل ﺑﺸﺎﺋﺮ،
ً
ً
ً
ً
ﻛﻤﺎ ﻋﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻣﻔﺘﺸﺎ ﻋﺎﻣﺎ) .اﻟﺨﺮﻃﻮم ـ ـ وﻛﺎﻻت(
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رياضة

الكويت في امتحان «الجزيرة» لالستمرار بكأس االتحاد اآلسيوي
في ختام مواجهات الدور التمهيدي
من منافسات المجموعة الثانية
أحمد حامد

يدخل فريق الكويت لكرة
القدم في امتحان صعب
ببطولة كأس االتحاد اآلسيوي
عندما يواجه عند العاشرة من
مساء اليوم الجزيرة األردني،
ضمن مباريات الجولة األخيرة
من منافسات المجموعة
الثانية ،التي يتصدرها الفريق
األردني برصيد  13نقطة ،في
حين أن الكويت في الوصافة
برصيد  10نقاط.

يتطلع فــريــق الـكــويــت لكرة
القدم إلى الفوز وال شيء غيره
ع ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـج ــزي ــرة
األردن ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـن ــد ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مــن
مساء الـيــوم فــي كــأس االتحاد
اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ،ضـ ـم ــن مـ ـب ــاري ــات
الجولة األخيرة من منافسات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي
ي ـت ـص ــدره ــا الـ ـف ــري ــق األردن ـ ـ ــي
برصيد  13نقطة ،في حين أن
الكويت فــي الــوصــافــة برصيد
 10نقاط ،ثم النجمة البحريني
ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــالــث بـ ــ 4نـقــاط،
واالت ـحــاد الـســوري فــي المركز
األخير برصيد نقطة واحدة.
وي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت إل ـ ــى
نقاط المباراة من أجــل تأمين
ص ـ ـ ـعـ ـ ــوده ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ي ـت ـط ـلــع
ال ـج ــزي ــرة األردن ـ ـ ــي إلـ ــى ال ـفــوز
لـتــأكـيــد أحـقـيـتــه ف ــي الـصـعــود
على رأس المجموعة الثانية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط األبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــض خـ ـ ــال
مشواره في نقاط سهلة عندما
ت ـ ـعـ ــادل س ـل ـب ـي ــا فـ ــي مـسـتـهــل
مشواره أمام االتحاد السوري
من دون أه ــداف ،وايضا حين
خسر في األردن أمام الجزيرة
ب ـهــدف مــن دون رد ،فــي حين
ح ـق ــق ال ـك ــوي ــت الـ ـف ــوز ذه ــاب ــا
وإيابا على النجمة البحريني،
وأيضا على االتحاد السوري
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ال ـتــي
جمعت بينهما فــي أبوظبي،
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ح ـق ــق ال ـج ــزي ــرة
الفوز في  4مواجهات ،وتعادل

في مباراة واحدة أمام النجمة
البحريني.
وي ــدخ ــل ال ـك ــوي ــت ال ـم ـب ــاراة
منتشيا بتحقيق لقب الدوري
الممتاز للموسم الثالث على
التوالي ،كما أن الحالة الفنية
ألغ ـ ـلـ ــب الع ـ ـبـ ــي األب ـ ـي ـ ــض فــي
قـمـتـهــا بـعــد ت ـج ــاوز الـخـســارة
أم ــام الـجـهــراء فــي الـجــولــة قبل
األخ ـيــرة مــن ال ــدوري الممتاز،
حيث عاد الفريق بقوة وضرب
الـســالـمـيــة بــربــاعـيــة ف ــي خـتــام
الموسم المحلي.

التشكيلة وخطة المباراة
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
ل ــأب ـي ــض ع ـل ــى تــول ـي ـفــة تـضــم
الـ ـح ــارس حـمـيــد الـ ـق ــاف ،إلــى
ج ــان ــب ربـ ــاعـ ــي خـ ــط الـ ــدفـ ــاع،
سامي الصانع ،وحسين حاكم،
وفهد الهاجري ،وحميد ميدو،
وف ــي ال ــوس ــط ع ـصــام ال ـع ــدوة،
وشـ ــريـ ــدة الـ ـش ــري ــدة ،وفـيـصــل
زايــد ،وعبدالله البريكي ،وفي
الـ ـهـ ـج ــوم ي ـع ـق ــوب الـ ـ ـط ـ ــراورة،
وجمعة سعيد.
ويـعــول األبـيــض على القوة
الهجومية ،بــوجــود  4العبين
ي ـج ـي ــدون ال ـق ـي ــام ب ـه ــذا الـ ــدور
فإلى جانب يعقوب الطراروة،
وجمعة سعيد ،يوجد من على
األطـ ـ ـ ــراف ع ـب ــدال ـل ــه ال ـبــري ـكــي،
وف ـي ـصــل زاي ـ ــد ،ع ـلــى ان تـكــون
مهمة شريدة الشريدة ،وعصام

العبو األبيض في لقاء سابق
العدوة ربــط الدفاع بالهجوم،
وتقديم الدعم للجانبين.
وع ـ ـلـ ــى األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف س ـت ـك ــون
ال ـ ـف ـ ــرص ـ ــة س ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة لـ ـس ــام ــي
الصانع ،وحميد ميدو ،لتقديم
ال ــدع ــم ال ـه ـجــومــي ،ك ــذل ــك فهد
الـهــاجــري فــي الــركــات الثانية
وال ـكــرات العرضية ألنــه يجيد
ضربات الرأس ،على أن يتولى
حـسـيــن حــاكــم تنفيذ الــركــات
الثابتة.

جديد يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق
في التالعب بالمباريات
تفاعال مع ما نشرته "الجريدة" في عددها أمس
االثنين تحت عنوان "مدربون :الدوري الممتاز ضعيف
وبــا منافسة ...أك ــدوا حــدوث تالعب بالنتائج وأن
االستقرار يجلب النجاح" ،طالب رئيس نادي الجهراء
ن ــواف جــديــد مجلس إدارة اتـحــاد الـكــرة بالتحقيق
ب ـشــأن ال ـتــاعــب ف ــي ع ــدد م ــن م ـبــاريــات دوري فيفا
للموسم الرياضي المنتهي .2019-2018
وغرد جديد على صفحته الخاصة بموقع التواصل
االجتماعي مرفقا صورة مما نشرته "الجريدة" قائال:
"شبهة التالعب بالنتائج ليست بالجولة األخيرة
فقط ،ولم يتحرك اتحاد كرة القدم حتى بكتب رسمية،

وي ـ ـ ــدرك األبـ ـي ــض وال ـج ـه ــاز
ال ـف ـن ــي أن م ــواج ـه ــة ال ـج ــزي ــرة
لــن تكون سهلة ،نظرا لدخول
الـ ـف ــري ــق ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ــأع ـص ــاب
ه ــادئ ــة ب ـعــد أن ض ـمــن الـتــأهــل
للدور الثاني ،كما أن الجزيرة
يضم العبين مميزين يتطلعون
إلثـ ـ ـب ـ ــات جـ ــدارت ـ ـهـ ــم ب ـ ـصـ ــدارة
المجموعة والفوز الذي تحقق
في المباراة األولى أمام الكويت
في عمان.

عقلة« :األبيض» يحتاج إلى دعم الجماهير
شدد نائب رئيس جهاز الكرة عــادل عقلة
في الكويت على أهمية دعم الجماهير كافة
لـ"األبيض" في مواجهته المرتقبة أمام الجزيرة
األردنــي ،والمقررة اليوم في الجولة األخيرة
م ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـكــأس
االتحاد اآلسيوي.
وقــال عقلة إن "األبيض" يمثل الكويت في
مواجهة الجزيرة ،وهو ما يستدعي التفاف

ً ً
جزاع مديرا فنيا لـ «يد» الجهراء

●

محمد عبدالعزيز

أسند نــادي الجهراء مهمة المدير
الفني لقطاع لعبة كــرة اليد بالنادي
إل ــى مــدربــه الــوط ـنــي ب ــدر جـ ــزاع ،إلــى
ج ــان ــب تــول ـيــه ت ــدري ــب ال ـفــريــق االول
للعبة في الموسم الجديد.
وجاء قرار النادي بعد التطور الذي
احدثه جزاع في الفريق االول لكرة اليد
فــي الـمــوســم الـمـنـقـضــي ،حـيــث احتل
الفريق وصافة دوري الدرجة االولى.
وسـ ـيـ ـت ــم خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة
الـتــوقـيــع الــرسـمــي بـيــن إدارة الـنــادي
وجزاع ،حتى يتسنى لألخير اختيار
ب ــاق ــي أع ـض ــاء ال ـج ـهــاز ال ـم ـع ــاون في

وأم ــام االتـحــاد التحقيق ،وجمعيته العمومية هي
األنــديــة الـمـقـصــودة ،كلمة شبهة الـتــاعــب مــو كلمة
بسيطة".
يذكر أن الجهراء هبط إلــى دوري الدرجة األولــى
بعد خـســار تــه مــن التضامن بهدفين نظيفين على
أرضه ووسط جماهيره في الجولة األخيرة للبطولة،
ودخــل الفريق المباراة بثالث فــرص للبقاء ،بيد أن
خـســارتــه ،وخ ـســارة الـقــادسـيــة على الـشـبــاب بهدف
من دون رد في الجولة ذاتها ،أبقت على الشباب في
الدوري الممتاز بعد احتالله المركز الثامن برصيد
 16نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجهراء.

ال ـفــريــق االول ،وك ــذل ــك تـشـكـيــل بــاقــي
األجهزة الفنية لفرق المراحل السنية،
استعدادا لخوض منافسات الموسم
الجديد.

النتائج المميزة
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد عـ ـض ــو مـجـلــس
ادارة نادي الجهراء مدير اللعبة بدر
العنزي أن إدارة اللعبة تسعى دائما
إلى توفير كل اإلمكانات المتاحة ،من
أجل االرتقاء بمستوى اللعبة في كل
المراحل من الفريق االول وجميع فرق
المراحل السنية.
وأشار العنزي إلى أن العمل يسير

الفاتزا وماي فاتورة أول المتأهلين في دورة الروضان
جانب من مباراة الفاتزا ونادي حمادة

التونسي عبدالواحد يقترب
من طائرة األصفر
اقترب مدرب الكرة الطائرة التونسي صابر عبدالواحد من
تولي مهمة تدريب الفريق األول للعبة في نادي القادسية
ً
خلفا للمدرب الكرواتي دراغان.
ويتمتع عـبــدا لــوا حــد بخبرة طويلة فــي منطقة الخليج
العربي والــدوري الكويتي بشكل خــاص ،وسبق له تدريب
أندية اليرموك والساحل وفريق الشباب بنادي القادسية
وشـبــاب نــادي الكويت ،وعلى مستوى الخليج لــه تجارب
نــاج ـحــة ف ــي ال ـب ـحــريــن ع ـلــى م ـس ـتــوى االن ــدي ــة ومـنـتـخـبــات
الشباب ،كما كانت له تجربة مع فريق الوحدة السعودي،
وكذلك العين اإلماراتي.
وأكدت مصادر أن ادارة األصفر توصلت الى اتفاق نهائي
مــع التونسي عـبــدالــواحــد ،ويتبقى فقط التوقيع الرسمي
للعقود بين الطرفين.
ويأتي قرار األصفر بعد إخفاق دراغان مع الفريق األول في
الموسم الماضي ،إذ حصل على المركز الثالث في الدوري
الممتاز وخرج مبكرا من بطولة كاس االتحاد.
وس ـت ـكــون أم ــام ع ـبــدالــواحــد مـهـمــة شــاقــة ن ـظــرا لطموح
القدساوية في العودة مجددا للمنافسة على المراكز االولى
في البطوالت المحلية.

ح ـج ــز ف ــري ــق الفـ ــاتـ ــزا ب ـطــاقــة
الـ ـت ــأه ــل األولـ ـ ـ ــى ألدوار خـ ــروج
المغلوب ،بفوزه على نادي حمادة
ب ـطــل دوري الـ ـص ــاالت األردن ـ ــي،
ضـمــن مـنــافـســات ال ـيــوم الـســابــع
بدورة المرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية لكرة القدم.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ،سـعــى
شقير األردني إلى تحقيق الفوز
وحسم العبور للدور التالي ،لكنه
لم يحافظ على هدف التقدم الذي
ح ـمــل تــوق ـيــع أح ـم ــد ال ـع ـجــارمــة،
ل ـي ــدرك زون س ـنــت ال ـت ـع ــادل في
الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ــواس ـط ــة
البرازيلي فيفي.
بـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة رفـ ـ ــع شـقـيــر

رصيده إلى  4نقاط ،بينما انتزع
زون سنت نقطته األول ــى ليبقي
ع ـلــى آم ــال ــه ف ــي ال ـم ـنــاف ـســة على
التأهل.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،حـقــق
الف ــات ــزا ان ـت ـص ــاره ال ـث ــان ــي على
حمادة األردني بهدفي البرازيلي
تـيـتــون وال ـعــراقــي ســالــم فيصل،
ليرفع الفائز رصيده إلى  6نقاط،
معلنا تأهله للدور التالي.
في آخر المباريات ،واصل ماي
فاتورة انطالقته القوية بانتصار
ثان على شركة صناعات التبريد
بأربعة أهداف لهدف ،حيث سجل
لـلـفــائــز عـبــدالـلـطـيــف الـعـبــاســي،
رافينيا ،جورجينو ،حسين علي.

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،س ـج ــل ال ـه ــدف
الـشــرفــي للتبريد خــالــد عظيمة،
ليضمن بذلك ماي فاتورة التأهل
للدور التالي.

هوليداي إن للتعويض
يرفع فريق هوليداي إن ،بقيادة
نجمه الليبي طارق التائب ،شعار
التعويض ،عندما يواجه شركة
الزامل للتأهيل ضمن منافسات
اليوم التاسع ،كما يلتقي أيضا
البراق مع شركة سدن اإلقليمية،
وبنك االئتمان الكويتي مع فروج
ريبابلك.

استوديو تحليلي لمباريات الكويتية لالستثمار
أكد عادل محمد رئيس اللجنة اإلعالمية
ل ـب ـط ــول ــة الـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لــاس ـت ـث ـمــار
الخامسة لكرة قدم الصاالت للبراعم مواليد
 2006و 2007التي تقام خالل الفترة من 15
إلــى  25الـجــاري على صالة الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب بمنطقة
الشويخ ،أن البطولة تحظى باهتمام الفت
من قبل القناة الرياضية الثالثة بتلفزيون
الكويت.
وأض ــاف :القناة الرياضية الثالثة بلس
ستقوم بتسجيل منافسات البطولة ،على
أن تبثها فــي الـتــاسـعــة مـســاء مــن الـيــوم
األول حتى اليوم الختامي ،وهو األمر
ال ــذي يــؤكــد أهمية البطولة ،وال ــدور
الذي تلعبه في صقل مهارات ومواهب
البراعم.
وت ـ ــاب ـ ــع :ت ـ ـحـ ــرص ال ـل ـج ـنــة
المنظمة للبطولة على إقامة
استوديو تحليلي لجميع
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ،وال ـ ـ ــذي
سيتم بثه أيضا ،علما
ب ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـشـ ــركـ ــة

الجماهير ،باختالف ميولها ،خلفه ،مشيرا
إلــى أن أي نتيجة غير الفوز قد تبعد فريقه
عن المنافسات اآلسيوية.
وأضـ ــاف أن ص ـفــوف ال ـكــويــت كــامـلــة دون
غـيــابــات ،مــؤكــدا أن الـفــوز بــالــدوري الممتاز
سيكون دافـعــا لالعبين فــي مواجهة الفريق
األردني.

جلبت متخصصين في التحليل ويعملون
فــي م ـجــال تــدريــب ال ـبــراعــم ،مــن أج ــل إلـقــاء
الضوء على اإليجابيات والسلبيات وتحليل
أداء الالعبين والفرق.
وزاد :ه ـنــاك سـيــاســة تنتهجها اللجنة
المنظمة منذ النسخة األولــى ،وهــي العمل
على التطوير بشكل مستمر ودائــم ،وفيما
يخص االستوديو التحليلي ،تم االتفاق مع
عدد من نجوم الكرة الكويتية في عصرها
الذهبي على وجود نجم منهم مع المحللين
بشكل يــومــي ،وسـيـتــم كـشــف الـنـقــاب عن
النجوم الذين أسندت لهم اللجنة مهمة
تحليل المباريات ،وهو أمر سينعكس
بكل تأكيد بشكل ايجابي على الروح
المعنوية لالعبين الصغار ،الذين
يعتبرون نجوم الكرة مثال أعلى
يحتذى به بالنسبة لهم.
وأوضـ ـ ــح م ـح ـمــد أنـ ــه تم
االت ـف ــاق أيـضــا مــع نجوم
الكرة الكويتية ونجوم
الـفــن مــن أج ــل تسليم
ج ــوائ ــز أف ـضــل

الع ــب ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة ،إل ــى جــانــب قيامهم
بـتـسـلـيــم الـ ـج ــوائ ــز ال ـي ــوم ـي ــة الـمـخـصـصــة
للجماهير ،مبينا أن اللجنة المنظمة قررت
االستعانة بنجوم الفن نظرا إلطالق أسماء
عـ ــدد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن الــراح ـل ـيــن ع ـلــى ال ـفــرق
المشاركة في بطولة البراعم تخليدا لذكراهم
العطرة ،معلنا أنه وقع االختيار على الفنان
شـعـبــان ع ـبــاس الـشـهـيــر بـشـعـبــوال لمهمة
الـمــذيــع الــداخـلــي للبطولة ،وال ــذي سيقوم
بالتعليق على المنافسات والفقرات الخاصة
بالجماهير.
واك ـت ـم ــل امـ ــس األول االح ـ ــد ع ـقــد ال ـفــرق
المشاركة من خارج الكويت ،وحرصت اللجنة
المنظمة للبطولة على اقامة جميع الوفود
بفندق قريب من صالة الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.

في قطاع كرة اليد وفق خطط مقننة
وب ـ ــرام ـ ــج ح ــديـ ـث ــة ،ه ــدف ـه ــا االرت ـ ـقـ ــاء
بــالـمـسـتــوى ال ـع ــام لـلـعـبــة ،وع ـلــى كل
الـ ـم ــراح ــل ،مـثـمـنــا ال ـم ـج ـهــود الـكـبـيــر
الذي قام مدرب الفريق االول الموسم
ال ـمــاضــي ،بـعــدمــا غـيــر مــوقــع نتائج
الفريق بشكل جذري.
وك ـش ــف أن ادارة ال ـل ـع ـبــة سـتــدعــم
ص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول ب ـ ـعـ ــدد مــن
ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـم ـي ــزي ــن ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
تصعيد عــدد من الشباب للمحافظة
على ما تحقق في الموسم الماضي،
والـ ــذي رف ــع سـقــف الـطـمــوح لـلــدخــول
بقوة في صراع المنافسة على التأهل
للدوري الممتاز.

«الكرة» سلم مكافآت الدوري
سلم رئيس مجلس إدارة اتحاد كــرة القدم ،الشيخ أحمد
اليوسف ،أمس األول ،مكافآت األندية صاحبة المراكز الثالثة
األولــى في دوري ڤيڤا للدرجة الممتازة ،وهي بطل الــدوري
ال ـكــويــت ( 110آالف دي ـن ــار) ،وال ـقــادس ـيــة ال ـثــانــي ( 80أل ـفــا)،
والسالمية الثالث ( 60ألفا) ،بحضور األمين العام لالتحاد د.
محمد خليل ،وأعضاء مجلس اإلدارة :د .إبراهيم األنصاري،
عبدالحميد الكندري ود .أحمد عجب.
كما سلم اليوسف مكافآت األندية صاحبة المراكز الثالثة
األولى في بطولة دوري السن العام للصاالت ،وهي :الكويت-
البطل ( 15ألــف ديـنــار) ،كاظمة -الثاني ( 12ألـفــا) ،اليرموك-
الثالث ( 10آالف) ،وكذلك األندية صاحبة المراكز الثالثة األولى
ل ــدوري السن الـعــام للكرة الشاطئية ،وهــي :العربي -البطل
( 7آالف ديـنــار) ،الكويت -الثاني ( 5آالف) ،ووزارة الكهرباء
والماء -الثالث ( 3آالف).
وسـلــم رئـيــس االت ـحــاد مـكــافــآت بطل دوري ڤيڤا للدرجة
األولى اليرموك ( 40ألف دينار) ،والساحل -الثاني ( 30ألفا).
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سيتي بطل «الممتاز» في الرمق األخير
ليفربول اختتم موسمه بـ  97نقطة ورقم قياسي لعدد نقاط الوصيف
كـ ـت ــب العـ ـب ــو الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
ال ـم ـم ـت ــاز لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم
ً
سيناريو مبدعا بحبكة درامية متقنة
ل ــم تـكـشــف خـيــوطـهــا س ــوى الـمــرحـلــة
األخيرة أمس األول :مانشستر سيتي
يـحـتـفــظ بــال ـل ـقــب ،وع ـلــى ل ـي ـفــربــول أن
يــواصــل مــا يـقــوم بــه منذ عــام ...1990
االنتظار.

غوارديوال

دخ ــل ال ـفــري ـقــان ال ـمــرح ـلــة الـثــامـنــة
والـ ـث ــاثـ ـي ــن ونـ ـقـ ـط ــة واح ـ ـ ـ ــدة تـفـصــل
بينهما .أنهياها والنقطة إياها ال تزال
الفيصل ،ختم سيتي الموسم مــع 98
نقطة ،أثمنها ثالث نقاط على المضيف
ب ــرايـ ـت ــون  ،1-4أم ـ ــا ل ـي ـف ــرب ــول ف ـتــوج
موسمه بـ 97نقطة آخرها من الفوز على
الضيف ولفرهامبتون -2صفر.
كانت هذه النقاط ال ــ ،97والخسارة
الوحيدة في  38مرحلة ،كفيلة برفع أي
فريق إلى عرش الــدوري المحلي ،لكن
ليفربول ،الباحث الهثا عن لقبه
الـ ــ 19فــي ال ــدوري اإلنكليزي
واألول منذ  29عاما ،وقف
فريدا في حظه العاثر:
أول فريق يصل إلى
هـ ــذا الـ ـع ــدد مــن
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط ،وال
يتوج بطال.
قـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
األلماني يورغن
كلوب بحسرة" :يمكن
للناس أن يقولوا إنه كان
فــي إمـكــانـنــا ال ـق ـيــام ب ـهــذا األم ــر
أو ذاك ،لكن ال أعتقد ذلك ،كان سيتي
ً
محظوظا في بعض المحطات ،وكنا
محظوظين فــي مـحـطــات أخـ ــرى .كــان
ً
األم ـ ــر م ـت ـع ـل ـقــا بــال ـب ـقــاء ف ــي ال ـس ـبــاق،
واإليمان ،وهذا ما قمنا به".
الـنـقـطــة الـفــاصـلــة كــانــت يتيمة في
بـحــر مــن الـتـنــافــس الـمـحـمــوم ال ــذي لم
ً
تشهد البطولة اإلنكليزية له مثيال منذ
أع ــوام ،الــذكــرى األق ــرب  ،2012وأيضا
سيتي ،كان متوجا بفارق األهداف عن
الغريم مانشستر يونايتد ،بهدف في
الثواني األخيرة من المباراة األخيرة
في اليوم األخير.
نـقـطــة واحـ ــدة فـصـلــت بـيــن فريقين
ً
لم يوفرا أي جهد بحثا عن وضع اليد
على كأس فضية يتوجها تاج ذهبي.
ً
ً
ستبقى ه ــذه ال ـكــأس مــوس ـمــا جــديــدا
في عهدة سيتي المتوج للمرة الرابعة
في المواسم الثمانية األخيرة ،وللمرة
ً
الثانية تواليا مع المدرب اإلسباني
جوسيب غوارديوال الذي حقق لقبين
من الثالثية المحلية (الــدوري وكأس
الــرابـطــة) ،وينتظر الثالث فــي نهائي
كأس إنكلترا ضد واتفورد في  18مايو.
ورغم النتيجة العريضة ،لم يكن فوز
ً
سيتي على بــرايـتــون سـهــا ،إذ تأخر
بهدف جعل مشجعيه يتبادلون نظرات
الـقـلــق ف ــي م ــدرج ــات مـلـعــب "أم ـيــركــان
إك ـس ـب ــرس كــوم ـيــون ـي ـتــي س ـت ــادي ــوم"،
لعلمهم أن ليفربول تـقــدم فــي عرينه
أنفيلد.

جانب من مراسم تتويج مانشستر سيتي
أبى سيناريو الحبكة الدرامية إال أن
يبقى حاضرا حتى المحطة األخيرة،
قبل أن يكشر سيتي عن أنيابه :هدف،
اثنان ،ثالثة ،أربعة.
احتوى دفاع برايتون قوة هجومية
لسيتي ضمت األرجنتيني سيرخيو
أغـ ــويـ ــرو وال ـ ـجـ ــزائـ ــري ريـ ـ ــاض م ـحــرز
ورحيم سترلينغ والبرتغالي برناردو
سيلفا.
أم ـســك الـمـضـيــف ب ــزم ــام ال ـم ـبــادرة،
وك ـ ـ ــان األخ ـ ـطـ ــر ع ـل ــى ح ـ ـ ــارس سـيـتــي
الـبــرازيـلــي إيــدرســون ،السيما فــي ظل
أخطاء متكررة للمدافع كايل ووكر.
اسـ ـتـ ـغ ــل العـ ـ ــب بـ ــراي ـ ـتـ ــون ال ــدول ــي
اإليراني علي رضا جهانبخش أحدها
في الدقيقة التاسعة ،وسدد كرة قوية
ال ــى جــانــب الـقــائــم األي ـمــن إليــدرســون.
في الدقيقة  27وقع المحظور :برايتون
يسجل بهدف رأسي لغلين موراي.
ربـمــا يــديــن سيتي لـهــذا الـهــدف في
انتزاع اللقب من براثن ليفربول .قلب
أداءه من خائف إلى متوثب .لم يرغب
الع ـبــوه فــي أن يضيع لـقــب بـعــد جهد
مـضـ ٍـن وخـيـبــة خ ــروج مــن رب ــع نهائي
دوري أبطال أوروبــا بعد ملحمة ضد
توتنهام.
عادلوا بعد دقيقة عبر أغويرو اثر
تـمــريــرة بالكعب مــن اإلسـبــانــي دافـيــد
سيلفا.

ضغط سيتي وزاد منسوب التهديد،
وبدأ يتنفس الصعداء في الدقيقة 38
بهدف الفرنسي إيمريك البورت برأسية
من ركنية لمحرز (.)38
ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ق ـضــي األمـ ــر.
هيمن حامل اللقب وأطبق على منافسه،
وأض ــاف هدفين رائـعـيــن ،أولهما عبر
محرز الذي راوغ دفاع برايتون وسدد
الكرة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى
راين ( ،)63والثاني عبر األلماني إيلكاي
غوندوغان من ركلة حرة التفافية (.)72

فوز بطعم الهزيمة
الــدرس األكبر الذي حققه ليفربول،
كـ ــان ال ـع ــاق ــة ال ـع ـض ــوي ــة ب ـي ـنــه وب ـيــن
مـشـجـعـيــه ال ــذي ــن ي ـ ـ ــرددون أيـ ــا كــانــت
النتيجة "لن تسير بمفردك أبدا".
لم يترك المشجعون ليفربول بمفرده
رغــم صدمة ضياع لقب كــان يبدو في
مراحل مختلفة قريب المنال ،مع تصدر
بفارق سبع نقاط.
سيستمر بحث ليفربول عن اللقب
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي .لـ ــم ي ـش ـف ــع لـ ــه ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
ولفرهامبتون لكسر الفارق .هي المرة
الرابعة عشرة التي ينهي فيها ليفربول
موسمه وصيفا ،آخرها عام  .2014على
اللقب التاسع عشر أن ينتظر.
ما يشفع لليفربول أن مصيره لم يكن

بيده .كان يحتاج للفوز وتعثر سيتي
أمام مضيفه برايتون ،فنجح في الهدف
األول بثنائية نظيفة لنجمه السنغالي
ساديو مانيه ( 17و ،)81بيد أن برايتون
لم يلب نداء الخدمة.
فـ ــي األول مـ ــن ي ــونـ ـي ــو ،لـ ــن ي ـك ــون
ال ـم ـص ـيــر مـعـلـقــا ب ـيــد أي طـ ــرف آخ ــر.
سـيـكــون ال ـفــريــق األح ـم ــر ،مـلــك ال ـقــارة
األوروب ـ ـيـ ــة خ ـمــس م ـ ــرات ،أمـ ــام نـظــرة
جـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــأس ذات األذنـ ـي ــن
الكبيرتين عندما يالقي توتنهام في
نهائي قاري إنكليزي الطابع على أرض
ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.
فشل ليفربول في التتويج رغم أنه
خسر مـبــاراة واح ــدة فقط مقابل أربــع
هزائم لسيتي ،ودفع ثمن إهداره النقاط
في سبع تعادالت مقابل اثنين لسيتي.
مطلع الشهر المقبل ،سيكون أمــام
فــرصــة فــك نـحــس االل ـقــاب الـتــي تغيب
عنه منذ  2012عندما توج بلقب كأس
ال ــراب ـط ــة ،وإه ـ ـ ــداء ك ـل ــوب ،الـمـتـعـطــش
لفوز في نهائي ،لقبا أول مستحقا في
مسيرة إنكليزية بدأت عام .2015
األحد ،عاد المهاجم المصري محمد
صــاح للعب أساسيا بعدما غــاب عن
مـ ـب ــاراة بــرش ـلــونــة بـسـبــب إص ــاب ــة في
الرأس.
ضغط الفريق من البداية ،ولم يتأخر
في هز الشباك حين منحه مانيه التقدم

بعد تمريرة عرضية لترنت ألكسندر-
أرنولد من الجهة اليمنى (.)17
اشتعلت مدرجات أنفيلد وقتها بعد
تلقي المشجعين أخبارا من برايتون
مـفــادهــا تخلف سيتي بـهــدف وحـيــد،
فزادت حماسة العبي ليفربول ،قبل أن
تأتي صدمة تقدم سيتي مجددا ،والتي
لــم تنفع معها رأ سـيــة مانيه بالهدف
ال ـث ــان ــي ( )81الـ ـ ــذي رف ـ ــع ب ــه رص ـي ــده
ال ــى  22ه ــذا ال ـمــوســم فـلـحــق بـصــاح
ومهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك
أوباميانغ في صدارة الهدافين.

تشلسي وتوتنهام إلى «األبطال»
إلــى ذلــك ،أنهى تشلسي وتوتنهام
ال ــدوري فــي المركزين الثالث والــرابــع
تواليا ،ليحجزا بطاقتي دوري أبطال
أوروب ــا ،في حين حل أرسـنــال خامسا
(س ـي ـكــون أمـ ــام ف ــرص ــة ال ـم ـشــاركــة في
دوري األبطال في حال تتويجه بلقب
مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ")
ومانشستر يونايتد سادسا.
وتـعــادل تشلسي سلبا مع مضيفه
ليستر سـيـتــي ،وتــوتـنـهــام مــع ضيفه
إيفرتون  ،2-2بينما فــاز أرسـنــال على
مضيفه بيرنلي  3-1وخسر يونايتد
أمام ضيفه كارديف سيتي صفر.-2

غوارديوال :أصعب لقب في مسيرتي فان ديك :علينا أن نشعر بالفخر
أكد مــدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ب ـ ـيـ ــب غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال أن ل ـقــب
"البريميير ليغ" ،الذي حققه فريقه األحد،
بالفوز على برايتون بأربعة أهداف لهدف،
هو "األصعب" في مسيرته.
وقـ ـ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ـ ــوال ،فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
تلفزيونية عقب المباراة" ،هذا هو مستوى
الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ ،ول ـي ـفــربــول ســاعــدنــا على
الــوصــول لـهــذا المستوى ط ــوال الــوقــت ،لقد
دف ـع ــون ــا ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر إلـ ــى رفـ ــع م ـعــايـيــرنــا،
اض ـطــررنــا إل ــى ال ـف ــوز ب ـ ــ 14م ـب ــاراة متتالية
لنتوج باللقب".
وأض ــاف" :ك ــان علينا أال نخسر ولــو نقطة
واح ـ ــدة طـ ــوال ش ـهــريــن أو ث ــاث ــة ،وفـعـلـنــا هــذا
بــالـلـعــب ف ــي ك ــل الـم ـســاب ـقــات حـتــى رب ــع نـهــائــي
دوري األبطال".
وذكر المدرب ،الذي توج باللقب الثامن له

صالح :انتظرونا الموسم المقبل
أعــرب النجم الــدولــي المصري محمد صــاح العــب فريق
ل ـي ـفــربــول ع ــن ف ـخ ــره ب ـمــا ق ــدم ــه فــري ـقــه ف ــي ب ـطــولــة الـ ــدوري
االنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ،رغم خسارة الفريق
األحمر للقب.
وق ــال ص ــاح فــي تـصــريـحــات لمحطة سـكــاي سـبــورتــس:
خسرنا مباراة واحــدة فقط طــوال الموسم ،قدمنا كل شيء،
وحصلنا على  97نقطة ،لكننا سنقاتل في الموسم القادم
على اللقب.
وأخفق ليفربول في التتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنه
منذ  29عاما ،بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب
المسابقة ،متأخرا بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي ،الذي
احتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.
(د ب أ)

صالح وجائزة
الحذاء الذهبي

كمدرب في بطولة وطنية أوروبية ( 3مع برشلونة
اإلسباني و 3مع بايرن ميونيخ األلماني)" ،هذا
أصعب لقب أحرزته في مسيرتي ،وبفارق كبير"
عن األلقاب األخرى.
وتابع" :عندما يقترح الناس أننا قد نكون من
أفضل الفرق (في العالم) هذا يكفي ،المنافسون
الكبار هم هكذا .ال يكتفون أبدا .في كرة المضرب،
كرة السلة ،الغولف ،العداؤون الكبار ...دائما ما
يريدون المزيد .لهذا اللقب الثاني تواليا يظهر
هذا األمر".
وأشار الى أنه "اذا كان خالل  ،15 ،10او  20عاما
تحدث الـنــاس عــن هــذا الفريق ،فهو ألننا فريق
جـيــد ،األ م ــر مشابه لكتاب أو لفيلم ،اذا تخطى
تحدي الزمن وقــام الناس بقراء ته أو مشاهدته
مجددا".

قــال قلب دف ــاع ليفربول اإلنـكـلـيــزي ،الهولندي
فـيــرجـيــل ف ــان دي ــك ،عـقــب ال ـجــولــة األخ ـي ــرة من
الدوري اإلنكليزي الممتاز إن مانشستر سيتي
ال ــذي تــوج باللقب بعد ف ــوزه على برايتون
بأربعة أهداف لواحد "كان استثنائيا" ،إال
أن فريقه تحلى بهذه الصفة أيضا.
وقال الهولندي" :انني فخور جدا بهذا
ال ـفــريــق ألن ل ــه خـصــوصـيـتــه .يـتـبـقــى لنا
نهائي (دوري األبطال)".
وأضاف :علينا أن نشعر بالفخر وبالمثل
ت ـق ــدي ــم ال ـت ـه ـن ـئــة ل ـم ــان س ـي ـت ــي .أت ـم ـن ــى أن
نتحداهم العام المقبل أيضا.
وتابع فان ديك :مان سيتي كان استثنائيا
ونـحــن أي ـضــا ،سنعمل بـقــوة لنعيد
المحاولة من جديد.
(إفي)

فان ديك

أبرز ما قالوا بعد الموسم االستثنائي للدوري اإلنكليزي
فيما يــأتــي أب ــرز التصريحات في
خ ـت ــام ال ـمــرح ـلــة ال ـثــام ـنــة والـثــاثـيــن
من ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
الـقــدم األح ــد ،والـتــي شـهــدت احتفاظ
مانشستر سيتي باللقب ،بعد منافسة
محمومة مع ليفربول:
• البلجيكي فنسان كومباني قائد
ً
مانشستر سيتي قال" :لقبان تواليا...
أعتقد أنه كان الدوري الممتاز األكثر
صعوبة ،ليفربول كان استثنائيا ،ال
أقول ذلك بنية زيادة معاناتهم ،لكن
هذا هو الواقع ،لم يكونوا يستحقون
أن يخسروا".
وأضاف كومباني" :أنا أكثر سعادة،
ألنـ ـن ــا واج ـه ـن ــا ف ــري ـق ــا رائـ ـع ــا ط ــوال
ال ـمــوســم ،ك ــان ظ ـهــرنــا ال ــى ال ـحــائــط،
فزنا على ملعب االتحاد (في المرحلة
السابقة) ،واليوم تمكنا من البقاء في
المقدمة".
ورد ال ــاع ــب ع ـلــى سـ ــؤال ع ـمــا اذا
ك ـ ــان العـ ـب ــو س ـي ـتــي ك ــان ــوا ي ــدرك ــون
ً
أن ليفربول تقدم فــي مباراته قائال :
"صراحة لم أكن أعلم .سمعنا مشجعي
برايتون يرددون (-1صفر لليفربول)
في اللحظة التي تلقينا فيها الهدف،
وهـ ـك ــذا عـلـمـنــا بـ ــاألمـ ــر ...ك ـنــا نخلق
الفرق ،نجد الثغرات ،نفرض أنفسنا".
• م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه أفـ ـ ـ ـ ـ ــاد اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي ،أنه
غير واثق من بقاء الدولي البلجيكي
إدي ــن هـ ــازار فــي ص ـفــوف الـفــريــق في
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ظ ــل ال ـت ـقــاريــر
ال ـص ـح ــاف ـي ــة الـ ـت ــي ت ــرب ـط ــه بــان ـت ـقــال
محتمل إلى ريال مدريد اإلسباني.

فنسان كومباني
وقـ ــال سـ ــاري ب ـعــد إن ـه ــاء الـمــوســم
بـتـعــادل سلبي مــع المضيف ليستر
س ـي ـتــي" :آمـ ــل بــال ـط ـبــع ،ك ـكــل مشجع
لتشلسي ،آمل في أن يبقى معنا ،لكن
في الوقت الراهن ال أعرف .أعرف جيدا
أن إدين حاول القيام بأفضل ما يمكنه
في المواسم السبعة مع تشلسي ،قام
بعمل جيد جدا ،أصبح من بين أفضل
العبين أو ثــا ثــة العبين فــي العالم،
لكن أعتقد أيضا أن علينا ان نحترمه
ونحترم قراره".
وتـ ـط ــرق الـ ـم ــدرب اإلي ـط ــال ــي ال ــذي
يقود الفريق فــي موسمه األول ،الى
مستقبله الشخصي ،مؤكدا أنه غير
واثــق من بقائه أيضا" :أعتقد لكنني
ل ـســت واثـ ـق ــا .ال أعـ ـ ــرف .م ــا يمكنني
قوله هو أن النادي طلب منا التأهل
الى دوري أبطال أوروبا وحققنا هذا
الهدف .كما تعرفون أحــب كــرة القدم

اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،أح ــب ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
المستوى فعال هو األفضل في العالم،
األجواء في المالعب رائعة .أحب فعال
أن أبقى هنا".
• أمـ ــا ال ـ ـمـ ــدرب ال ـن ــروي ـج ــي أول ــي
غونار سولسكاير مــدرب مانشستر
يــونــاي ـتــد ،ف ـقــال بـعــد إن ـه ــاء الـمــوســم
بخسارة أمام كارديف صفر ،-2ومركز
سادس يعني الغياب عن دوري أبطال
أوروبا في الموسم المقبل" :اليوم لم
تكن المشكلة ،يمكن أن يـكــون معنا
كل االستحواذ والفرص ،لكن نتلقى
أهــدا فــا سهلة وال نسجل فــي الجهة
المقابلة .هذا ليس الموقع الذي نريد
أن نتحدى فيه .ال تــزال لدينا طريق
طويلة وشاقة لنكون حيث نريد أن
نكون".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ال ـ ـ ـ ــذي ت ــول ــى

اإلشـ ــراف عـلــى الـفــريــق في
دي ـس ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي ،بـعــد
إقــالــة الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مورينيو" :سنحتاج الى
بعض الوقت للحاق بفرق
المقدمة .أنهينا الدوري
بـ ـف ــارق خ ـم ــس أو
س ــت ن ـق ــاط خلف
الـ ـث ــال ــث والـ ــرابـ ــع
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــس،
وه ـ ـ ـ ــذا (ت ـق ـل ـي ــص
ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــارق) ي ـج ــب
أن ي ـكــون هــدفـنــا.
ف ــري ـق ــا ال ـم ـقــدمــة
(م ـ ـ ــانـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ول ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــربـ ـ ــول)
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر
أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى مـ ــن
ذ ي ق ـ ـبـ ــل ،
وعـلـيـنــا أن
ن ـق ـب ــل عـلــى
هذا التحدي.
العمل يبدأ اآلن.
ال ـج ـم ـيــع سـيــأخــذ
إجازة صيفية،
لـكــن عـلـيـنــا أن
ن ـع ــود بــذهـنـيــة
مختلفة و مـقــار بــة م ـخ ـت ـل ـفــة
ل ـكــي ن ـك ــون ف ــري ــق مــانـشـسـتــر
يــونــايـتــد .الــذيــن لـعـبــوا قــامــوا
بعمل جيد ،لكنه لم يكن كافيا".
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ً
أعاد برشلونة بعضا من البسمة
المحبطة،
إلى وجوه
ً
جماهيره ً
بعدما حقق فوزا معنويا
 - 2صفر على ضيفه خيتافي،
أمس األول ،في المرحلة
السابعة والثالثين (قبل
األخيرة) ببطولة الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

ريال مدريديتعرض
للهزيمة الثانية
في آخر  3مراحل

أنـ ـه ــى ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ال ـم ـت ــوج
ً
بـطــا ل ـلــدوري اإلسـبــانــي لكرة
القدم ،مبارياته على أرضه بفوز
معنوي على خيتافي -2صفر،
مما وضع فالنسيا في المركز
الــرابــع األخـيــر الـمــؤهــل لــدوري
األب ـط ــال ،بـعــدمــا تـغـلــب ب ــدوره
على ديبورتيفو أالفـيــس ،1-3
أمس األول ،في المرحلة  37التي
شهدت سقوط ريال مدريد أمام
ريال سوسييداد .3-1
ودخ ـ ــل الـ ـن ــادي ال ـك ـتــالــونــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة لـ ـ ــه ب ـيــن
جمهوره ،ألنــه يختتم الموسم
في ملعب إيبار ،بوضع معنوي
ً
صـ ـع ــب ج ـ ـ ـ ــدا ،بـ ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا فــي
"أنـ ـفـ ـيـ ـل ــد" عـ ـل ــى يـ ــد ل ـي ـف ــرب ــول
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ب ــرب ــاع ـي ــة نـظـيـفــة
فــي إي ــاب نـصــف نـهــائــي دوري
ً
ً
األبطال ،مفرطا في فوزه ذهابا
على أرضه بثالثية نظيفة.
لـكــن فــريــق ال ـمــدرب إرنستو
ف ــال ـف ـي ــردي ،الـ ــذي خ ـســر كــذلــك
مباراته في المرحلة الماضية
مــن ال ـ ــدوري ضــد سـلـتــا فيغو،
تنفس الصعداء بعض الشيء،
وودع ج ـم ـه ــوره ب ــال ـف ــوز على
خيتافي ،مما تسبب في تنازل
ضيفه عن المركز الرابع األخير
الـمــؤهــل ل ــدوري أبـطــال أوروب ــا
لمصلحة فالنسيا ال ــذي حـ ّـول
بـ ـ ـ ـ ــدوره ت ـخ ـل ـف ــه أم ـ ـ ـ ــام ض ـي ـفــه
ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو أالف ـ ـيـ ــس ب ـه ــدف
لخواكيم نــافــارو ( )12إلــى فوز
 1-3ب ـف ـض ــل ك ـ ــارل ـ ــوس ســولــر
( )29وســان ـت ـيــاغــو م ـي ـنــا ()34
والفرنسي كيفن غاميرو.
ويدخل فالنسيا ،الذي يواجه
بــرشـلــونــة فــي نـهــائــي مسابقة
الكأس المحلية في  25الجاري
والقادم من خروج مخيب على
يـ ــد أرس ـ ـنـ ــال اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،إل ــى
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــام ـنــة وال ـثــاث ـيــن
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وهـ ـ ــو مـ ـتـ ـق ــدم عـلــى

خـيـتــافــي ب ـف ــارق الـمــواجـهـتـيــن
المباشرتين بينهما (-1صفر،
وصفر-صفر).
ويـخـتـتــم فــالـنـسـيــا الـمــوســم
خ ــارج ملعبه ضــد بـلــد الوليد
ال ــذي ضمن بـقــاء ه بين الكبار
بفوزه خارج ملعبه على الهابط
رايـ ــو فــاي ـكــانــو  1-2ب ـهــدف في
ال ــدق ــائ ــق ال ـع ـشــر األخـ ـي ــرة ،في
حين يلعب خيتافي على أرضه
ضد فياريال الذي ضمن ،أمس
األول ،كذلك بـقــاء ه بـفــوزه على
ضيفه ايبار  -1صفر.
وب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
األخيرة لبرشلونة بين جمهوره
هذا الموسم وفي غياب مهاجمه
األوروغــويــانــي لويس سواريز
إلصــابــة أن ـهــت مــوسـمــه ،عانى
الـنــادي الكتالوني األمــريــن في
نصف الساعة األول من اللقاء،
وس ــط ت ـفــوق وخ ـط ــورة ضيفه
ال ـ ـ ــذي ألـ ـغ ــي لـ ــه ه ـ ــدف ب ــداع ــي
التسلل.
وت ـغ ـي ــر مـ ـس ــار الـ ـلـ ـق ــاء مـنــذ
الدقيقة  39عندما نجح فريق
ف ــال ـف ـي ــردي ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ــى
الـ ـشـ ـب ــاك ح ـي ــن اخ ـت ـب ــر ج ـي ــرار
بـيـكـيــه حـظــه ب ـكــرة رأس ـي ــة إثــر
رك ـل ــة حـ ــرة ،ف ـصــدهــا ال ـح ــارس
داف ـي ــد س ــوري ــا ،ل ـكــن التشيلي
أرت ــورو فـيــدال كــان فــي المكان
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاسـ ــب لـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـتـ ـه ــا فــي
الشباك.
وواص ــل ال ـنــادي الكتالوني
ب ـعــدهــا أفـضـلـيـتــه إن كـ ــان في
الــدقــائــق المتبقية مــن الـشــوط
األول أو في الشوط الثاني لكن
دون التمكن مــن الــوصــول إلى
الشباك ،بل كادت تهتز شباكه
ف ــي ال ــوق ــت ال ـقــاتــل ل ــوال تــدخــل
الـقــائــم األيـمــن فــي وجــه رأسية
خ ــورخ ــي مــولـيـنــا ،لـكـنــه تمكن
فــي نـهــايــة الـمـطــاف مــن تــوديــع
جـمـهــوره ب ـفــوز بـعــد ه ــدف في
الــدق ـي ـقــة ق ـبــل األخـ ـي ــرة بفضل

العبو برشلونة بعد انتهاء المباراة أمام خيتافي
ال ـن ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـيــونـيــل
م ـي ـس ــي ،ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــام ب ـم ـج ـهــود
ف ـ ـ ــردي ثـ ــم ت ـس ـل ــم تـ ـم ــري ــرة مــن
سيرجي روبرتو حولها المدافع
التوغولي دجيني داكونام إلى
شباك فريقه.

هزيمة جديدة للريال
وعلى ملعب "أنــويـتــا" ،وفي
مباراة هامشية أعطت مؤشرا
ج ــدي ــدا ع ـل ــى ت ــوج ــه ال ــوي ـل ــزي
غــاريــث بايل للرحيل عــن ريــال
م ــدري ــد ب ـعــدمــا أبـ ـق ــاه ال ـم ــدرب
الفرنسي زين الدين زيدان خارج
التشكيلةُ ،مني النادي الملكي
بهزيمته الثانية هــذا الموسم

سيميوني يشيد بوداع غودين
أكـ ـ ــد األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي دي ـي ـغــو
سيميوني ،المدير الفني لنادي
أت ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،أن ال ـق ـل ـي ــل مــن
الــاعـبـيــن هــم مــن يستطيعون
تــود يــع جماهيرهم بالطريقة
الــرائ ـعــة ال ـتــي ودع بـهــا العـبــه
األوروغواياني ،دييغو غودين،
جماهيره.
وقال سيميوني" :القليل من
الــاعـبـيــن هــم مــن يستطيعون
ت ـ ــودي ـ ــع جـ ـم ــاهـ ـي ــره ــم ب ـن ـفــس
طريقة جابي وفيرناندو ،هذا
س ـي ـب ـق ــى فـ ــي الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ل ــأب ــد،
ك ــان هـنــاك اح ـتــرام خ ــال فترة
الـصـمــت ان ـت ـظــارا لـحــديـثــه ،لم
ي ــرح ــل أحـ ــد م ــن ال ـم ـل ـعــب ،لقد
أسعدني هذا كثيرا".

سيميوني وغودين
وع ـل ــى ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أش ــار
سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي إلـ ـ ـ ــى أن هـ ــدف
أتلتيكو مــدر يــد هــو الحفاظ
عـلــى ق ــوة ال ـفــريــق وتـمــاسـكــه

باالحتفاظ بالالعبين الكبار.
وأضــاف" :رأينا كيف تحرك
ال ـ ـنـ ــادي ل ــاح ـت ـف ــاظ ب ـفــال ـكــاو
ثـ ــم جـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدور عـ ـل ــى أوبـ ـ ــاك

دي يونغ

ودع فرينكي دي يونغ ،العب
وســط فريق أيــاكــس أمـسـتــردام،
األحد جماهير فريقه على ملعب
"يــوهــان كــرويــف" بتحقيق لقب
بطولة الــدوري الهولندي ،وهو
في منتهى الحماس.
وخاض دي يونغ ،الذي أكمل
أمس عامه ال ــ ،22آخر مباراة له
مع أياكس على ملعبهم ،ويتبقى
للفريق مباراة بالجولة األخيرة
م ــن ال ـم ـســاب ـقــة أم ـ ــام ف ــري ــق دي
جرافشاب على ملعب األخير.

أمــام مضيفه ريــال سوسييداد
وال ـث ــان ـي ــة ك ــذل ــك ف ــي ال ـمــراحــل
الثالث األخيرة ،وجاءت بنتيجة
 3-1م ـتــأثــرا بــالـنـقــص ال ـعــددي
ب ـعــد ط ــرد خ ـي ـســوس فــايـيـخــو
ف ــي الــدق ـي ـقــة  39لـلـمـســه ال ـكــرة
ً
داخل المنطقة ،متسببا في ركلة
جــزاء لــم يستثمرها البرازيلي
ويليان بعدما صدها الحارس
البلجيكي تيبوا كورتوا.
واعـ ـتـ ـق ــد الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـم ـل ـك ــي،
الضامن لمركزه الثالث المؤهل
لــدوري األبطال ،أنه في طريقه
للعودة من الباسك بفوز ثأري
على سوسييداد الــذي أسقطه
في "سانتياغو برنابيو" -2صفر
ذهابا في مباراة أكملها نادي

العاصمة بعشرة العبين كذلك،
في نصف الساعة األخير ،وذلك
بتقدمه منذ الدقيقة  6بهدف
رائع أول إلبراهيم دياز بقميص
الـ"ميرينغيس".
لكن سوسييداد قلب الطاولة
وحقق فوزه الثاني في موسمه
واح ــد على ري ــال للمرة األولــى
منذ  ،2004-2003بعدما أنهى
ً
ال ـشــوط األول م ـت ـعــادال بـهــدف
م ـي ـك ــل م ــور يـ ـن ــو ( ،)26و ك ـ ــان
بإمكانه التقدم لو ترجم وليان
رك ـلــة الـ ـج ــزاء ،إال أن خوسيبا
س ــال ــدوا ع ــوض ه ــذه الـفــرصــة
بـهــدف فــي الــدقـيـقــة  57قـبــل أن
ي ـعــزز أنـ ــدر بــاريـنـيـتـشـيــا ()67
النتيجة ألصحاب األرض.

وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــب "وان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
متروبوليتانو" ،عجز إشبيلية
ع ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن خـ ـس ــارة
ً
خيتافي ليصبح خامسا خلف
فــالـنـسـيــا ب ـفــارق المواجهتين
الـمـبــاشــرتـيــن عــن األخ ـيــر (1-1
وص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر ،)1-وذل ـ ـ ـ ــك ب ـت ـع ــادل ــه
م ــع م ـض ـي ـفــه أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد
الوصيف بهدف لبابلو سارابيا
( ،)70مقابل هدف لكوكي (.)30
وح ـســم لـيـفــانـتــي مــواجـهـتــه
المصيرية للبقاء مــع مضيفه
جـ ـ ـي ـ ــرو ن ـ ــا  ،1-2م ـ ـمـ ــا ي ـج ـعــل
األخير األقرب للحاق بفايكانو
وهويسكا إلى الدرجة الثانية،
ألنـ ـ ـ ــه يـ ـتـ ـخـ ـل ــف ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق ثـ ــاث
نـقــاط عــن سلتا فيغو السابع

عـشــر ،ال ــذي خـســر ب ــدوره أمــام
مضيفه أتلتيك بلباو ( 3-1يملك
جيرونا أفضلية المواجهتين
المباشرتين لفوزه ذهابا 2-3
وخـ ـس ــارت ــه إي ــاب ــا  ،2-1ول ـه ــذا
الـسـبــب لــم يـحـســم هـبــوطــه في
هذه المرحلة).
وي ـ ـل ـ ـعـ ــب سـ ـلـ ـت ــا فـ ـيـ ـغ ــو فــي
ال ـمــرح ـلــة األخـ ـي ــرة م ــع ضيفه
فايكانو ،في حين يحل جيرونا
ً
ضيفا على أالفيس.
و فــي مباراتين هامشيتين،
خسر ليغانيس أمام إسبانيول
 ،2-0وفـ ــاز ريـ ــال بـيـتـيــس على
هويسكا .1-2

زيدان :على بيل أن يستعيد مستواه
وغ ــري ــزم ــان ،ن ـت ـحــدث ه ـنــا عن
تـطــور ،الـنــادي يتحسن ،لدينا
ت ـح ــدي ــان ،ال ن ـ ــزال ن ـعــانــي في
دوري أبطال أوروبا وفي الكأس
لم تكن األمور على ما يرام معنا
خالل السنوات األخيرة ،علينا
أن نـ ـك ــون ج ــاه ــزي ــن مـ ــن أج ــل
تقديم الحلول ،ولهذا سنبقى".
وف ــي خ ـتــام حــدي ـثــه ،أوضــح
سـيـمـيــونــي أن ن ــادي ــه ق ــدم كل
شـ ـ ـ ــيء لـ ـلـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي
أنـطــوان غريزمان لكي يستمر
م ــع الـ ـف ــري ــق ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ــه
يعتقد أن الالعب لن يرحل في
نهاية الموسم الـجــاري مثلما
أشيع خالل الفترة األخيرة عبر
وسائل اإلعالم المختلفة.
(د ب أ)

أب ــدى الـفــرنـســي زي ــن الــديــن
زيـ ـ ـ ــدان ،ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ــري ــال
مــدريــد ،حــزنــه لـخـســارة فريقه
أم ــام ري ــال ســوسـيـيــداد (،)3-1
أمس األول ،ضمن الجولة الـ37
وقبل األخيرة من الليغا ،لكنه
لم يعرب عن غضبه مثلما حدث
عقب مباراة رايو فايكانو ،حيث
انــه يــرى أن الفريق قــدم مباراة
"جيدة".
وقــال زي ــدان ،خــال المؤتمر
ال ـص ـحــافــي ع ـقــب ال ـل ـقــاء ال ــذي
احتضنه ملعب أنويتا" ،اليوم
األم ـ ــور ل ــم ت ـكــن بـنـفــس ال ـســوء
أمام رايو".
وأضـ ــاف" :أعـجـبـتـنــي كثيرا
ب ــداي ــة ال ـف ــري ــق .سـجـلـنــا هــدفــا
مبكرا ،لكن بعد الهدف الملغى،

وبـ ـع ــد ت ــأخ ــر ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـيــديــو
( 4 )VARدقائق في حسم القرار،
أخذت المباراة منعطفا جديدا،
وسـ ـج ــل ال ـم ـن ــاف ــس هـ ــدفـ ــا ،ثــم
جاءت حالة الطرد لنا".
ورفض زيدان تحديد أسماء
أي العــب مستبعد مــن خططه
لـلـمــوســم الـمـقـبــل ،وم ــن بينهم
الــوي ـلــزي غــاريــث بـيــل ال ــذي لم
يستدع لقائمة مباراة اليوم.
وأردف" :ه ــذا الـقــرار متعلق
ف ـقــط ب ـم ـب ــاراة هـ ــذا األسـ ـب ــوع،
لكن ما يتعلق بالموسم المقبل
س ـت ـتــم دراس ـ ـتـ ــه ف ــي م ــوع ــده"،
متابعا" :يجب عليه أن يستعيد
أف ـضــل أداء ل ــه ،وسـنـفـعــل هــذا
األمر تدريجيا".
(إفي)

زيدان

هازارد يلمح إلى حسم رحيله عن تشلسي

دي يونغ يودع جماهير أياكس
وحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق أي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس
أمـسـتــردام لقب بطولة ال ــدوري
الهولندي رسميا بعد اكتساحه
األحد فريق أوتريخت (.)1-4
وسيلعب العب الوسط الشاب
مع فريق برشلونة الذي تعاقد
معه في يناير الماضي خمسة
م ــواس ــم م ـق ـب ـلــة ،تـ ـب ــدأ م ــن أول
يونيو مقابل  75مليون يــورو،
باإلضافة إلى  11مليونا أخرى
كمتغيرات.
(إفي)

رياضة

هازارد

اقترب النجم البلجيكي الدولي إيدين
هازارد من الرحيل عن تشلسي اإلنكليزي
أكثر من أي وقت مضى.
وألمح هازارد إلى قرب رحيله
عن تشلسي ،وسط تكهنات بشأن
انتقاله إلى صفوف ريال مدريد
اإلسباني.
وي ـ ـم ـ ـتـ ــد ع ـ ـقـ ــد هـ ـ ـ ـ ــازارد
م ــع ت ـش ـل ـســي ف ــي ن ـهــايــة
موسم  ،2020في الوقت
الذي يتردد أن النادي

اإلنكليزي لن يسمح ببيع الالعب بأقل من
 130مليون جنيه استرليني.
وشـ ــارك ه ـ ــازارد مــن عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء
خالل المباراة أمام ليستر سيتي ،أمس األول،
فيما يبدو أنها المباراة األخيرة له بقميص
تشلسي في الدوري اإلنكليزي الممتاز.
لكن تتبقى مهمة حاسمة أمام هازارد قبل
رحيله المحتمل ،عندما يلتقي تشلسي مع
أرسـنــال في نهائي ال ــدوري األوروب ــي .وقال
هازارد في تصريحات صحافية" :لقد اتخذت
قراري ،لكن األمر ال يقتصر َّ
علي وحدي .قمت

بإبالغ النادي بقراري قبل أسابيع .سنخوض
مباراة نهائية ،بعدها سنرى ما سيحدث".
وأض ــاف" :كـنــت أريــد أن نتوصل إلــى حل
يرضي الطرفين في وقت سابق ،لكن هذا لم
يحدث ،لكني مثل الجماهير سأبقى منتظرا".
وختم نجم منتخب بلجيكا" :عندما أذهب
إل ــى الملعب أح ــاول أن أرك ــز فـقــط عـلــى كــرة
الـقــدم ،وأن أقــدم كل ما في وسعي ،وال أفكر
في موقفي أو موقف النادي ،وأسعى للفوز
في المباريات وحسب".
(د ب أ)

روما يحسم القمة أمام يوفنتوس ويعزز آماله األوروبية
ن ـجــح روم ـ ــا ف ــي إسـ ـق ــاط ض ـي ـفــه يــوف ـن ـتــوس خــال
مواجهته المصيرية مع البطل المتوج باللقب للموسم
الـثــامــن تــوال ـيــا ،مبقيا عـلــى حـظــوظــه بــالـمـشــاركــة في
دوري أبطال أوروبــا ،بتغلبه عليه -2صفر أمس األول،
في المرحلة السادسة والثالثين من الدوري اإليطالي.
وال يبدو أن تغيير شكل القميص الــذي تحول من
الخطوط البيضاء والسوداء الى جزء أبيض وآخر أسود
بال خطوط مع جزء زهري يفصل بين اللونين ،كان فأل
خير على يوفنتوس الــذي مني بهزيمته الرابعة في
المباريات الست األخيرة.
وكان نادي العاصمة بأمس الحاجة الى هذا الفوز،
إذ أب ـقــاه فــي دائـ ــرة ال ـص ــراع عـلــى بـطــاقـتــي الـمــركــزيــن
الـثــالــث وال ــراب ــع الـمــؤهـلـتـيــن لـ ــدوري األب ـط ــال ،بعدما
حسمت البطاقتان األوليان لصالح يوفنتوس ونابولي
الوصيف.
ورفع روما رصيده الى  62نقطة في المركز السادس
بفارق ثالث نقاط عن أتاالنتا ،الذي أصبح ثالثا مؤقتا،
بفوزه السبت على جنوى ( ،)1-2وذلك بانتظار مباراة
إنتر ميالن الرابع حاليا ( )63مع ضيفه كييفو االثنين،
بينما يحتل ميالن المركز الخامس بفارق المواجهتين
المباشرتين مع نادي العاصمة.
وكــان يوفنتوس الطرف األفضل في الشوط األول،
وسنحت للكولومبي خــوان ك ــوادرادو فرصة الفتتاح
التسجيل منذ الدقيقة  ،6بعد تمريرة من األلماني إيمري
جان ،لكن الحارس انطونيو ميرانتي تألق في الدفاع عن
مرماه ،ثم كرر األمر في الدقيقة  15بمواجهة األرجنتيني
باولو ديباال الذي وصلته الكرة بعد فاصل مراوغة من
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي اع ـت ـقــد رونـ ــالـ ــدو أنـ ــه افـتـتــح
التسجيل للضيوف في الدقيقة  ،63بعد هجمة مرتدة
سريعة وتمريرة مــن ديـبــاال ،لكن الحكم الـغــاه بداعي
التسلل بعد االستعانة بتقنية االعــادة بالفيديو "في
أيه آر".
وأتبع الفريقان الهدف الملغى بعدد من الفرص لكن
دون فعالية أمام المرمى حتى الدقيقة  ،79عندما نجح

فـلــورنــزي فــي الــوصــول الــى شـبــاك "الـسـيــدة العجوز"،
بعدما استفاد من خطأ لجورجيو كييليني الذي خسر
ال ـكــرة عـلــى مـقــربــة مــن منطقته ،فــوصـلــت ال ــى دزيـكــو
الذي مررها لقائده ،فأودعها الشباك من فوق الحارس
تشيشني.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة ،وجه
فريق كالوديو رانييري الضربة القاضية ليوفنتوس

رونالدو نجم يوفنتوس خائب األمل بعد الهزيمة امام روما

ب ـهــدف ث ــان إث ــر هـجـمــة م ــرت ــدة ســريـعــة وت ـمــريــرة من
البديل التركي جنغيز أوندر الى دزيكو الذي أودعها
الشباك (.)90+2

فوز صعب لتورينو
وبقي تورينو منافسا على مركز مؤهل لمسابقة

الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" على األقل بفوز صعب
على ساسوولو .2-3
ويبدو تورينو منطقيا أقرب الى المنافسة على
أحــد الـمــركــزيــن المؤهلين لـيــوروبــا ليغ مــن دوري
األبطال ،إذ إنه ال يزال بعيدا بفارق ثالث نقاط عن
إنتر الرابع.
وحقق نابولي ،الذي ضمن مركز الوصيف للمرة
الثانية تواليا والثالثة في المواسم األربعة األخيرة،
فوزا هامشيا قاتال على مضيفه سبال .1-2
وأرج ــئ حسم هــويــة الـفــريــق الـثــالــث الـهــابــط الى
الدرجة الثانية ،بفوز إمبولي على مضيفه القوي
سمبدوريا بهدفين مقابل هدف.
ورف ــع إمـبــولــي رص ـيــده  35نـقـطــة ،لكنه بـقــي في
الـمــركــز الـســابــع عـشــر نتيجة ف ــوز أودي ـن ـيــزي على
مضيفه الهابط فروزينوني بثالثة أهداف لهدف.
واسـتـفــاد أوديـنـيــزي مــن خـســارة جـنــوى السبت
أمام أتاالنتا ( )2-1ليتقدم الى المركز السادس عشر
بنفس رصيد بولونيا الخامس عشر ( 37نقطة لكل
منهما) ،بانتظار مباراة األخير مع ضيفه بارما (38
نقطة) االثنين.
ويبدو إمبولي وبولونيا أمــام المهمة األصعب
في األمتار األخيرة من الموسم ،إذ يلتقي األول مع
تورينو وإنتر ميالن ،بينما يلعب الثاني مع التسيو
ونابولي إضافة الى مباراة االثنين ضد بارما.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري
َّْ
 ...ورد ...غطاها

ّ
حدث العاقل بما!...

د .نجم عبدالكريم

م ــن اح ـت ــرف ــوا ال ـك ـتــابــة الـصـحـ ّـافـيــة
فــي العصر العباسي كــانــوا يتفننون
فـ ـ ــي الـ ـق ـ ـص ــص الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـكـ ـتـ ـب ــون ل ـهــا
سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ت ـ ـت ـ ــواءم م ـ ــع ع ـق ــول
َم ــن ُي ـق ـب ـلــون ع ـلــى دكــاك ـيــن الــوراق ـيــن
ويقتنعون عند قراءتها بأنها تحتوي
على حوادث حقيقية وأحداث واقعية،
ل ـمــا تـتـضـمـنــه م ــن أس ـم ــاء ل ـهــا مـكــانــة
سياسية أو أدبية وحتى دينية.
• ك ـ ــان عـ ـن ــدي م ـ ـشـ ــروع أن أج ـمــع
الحافلة
نماذج من هذه السيناريوهات ّ َ
دونتها
بالضحك على الذقون ،والتي
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـع ـب ــاس ـي ــة ل ـت ـصــل إل ـيـنــا
ُ
وتؤخذ على محمل الصدق والجدية،
بل إن هناك من يصر على صحتها رغم
عدم معقوليتها ...وإليكم هذه الرواية:
***
• دخل أعرابي على معن بن زائدة
فقال له:
 أتــذكــر إذ لحافك جلد ش ــا ٍة ...وإذالبعير
نعالك من جلد
ِ
فقال معن:
ً
أذك ــر ذلــك جـيــدا ،حينما كنا
 نعم ًنعاني فاقة في عيشنا.
فأجابه األعرابي:
ً
 ف ـس ـب ـحــان ال ـ ــذي أعـ ـط ــاك ُم ـل ـك ــا...السرير
وعلمك الجلوس على
ِ
فقال معن :سبحان الله!
فرد األعرابي:
ً
ّ ً
ُ
ُ
عشت دهرا ...على
فلست ُمسلما إن
األمير
بتسليم
معن
ٍ
ٌ
ف ـق ــال م ـع ــن :الـ ـس ــام س ـن ــة ي ــا أخ ــا
العرب.
فرد األعرابي:
ـاد أنت فيها ...ولو
 سأرحل عن بـ ٍجار الزمان على الفقير
ً
قال معن :إن جاورتنا فمرحبا بك،
ً
وإن رحلت عنا فمصحوبا بسالمة الله.
فأجابه األعرابي:
ُ
ـيء...
 فــجــد لــي يــا ابــن نــاقـصــةٍ ب ـشـ ٍفإني قد عزمت على المسير
ف ـ ـقـ ــال م ـ ـعـ ــن :أع ـ ـطـ ــوه ألـ ـ ــف ديـ ـن ــار
يستعين بها على السفر.
فاحتج األعرابي:

ٌ
 قليل مــا أتـيـ َـت بــه وإن ــي ...ألطمحمنك بالمال الكثير
ً
قال معن :أعطوه ألفا أخرى.
فرد األعرابي:
ً
 سألت الله أن يبقيك ذخرا ...فما لكفي البرية من نظير
ً
فقال معن :أعطوه ألفا أخرى.
فإذا باألعرابي يقول:
ً
ُ
جئت إال مختبرا حلمك
 يا أمير ،ماـه ،فـقــد جـمــع ال ـلــه فيك
ـ
ن
لـمــا بلغني ع ـ ُ
من الحلم ما لو ق ّسم على أهل األرض
لكفاهم.
فقال معن :يا غالم كم أعطيته على
نظمه؟
 ثالثة آالف دينار يا موالي.أعطه مثلها على نثره.
فقال معنِ :
***
• ال أريد أن أعلق على ما كان يتفنن
به الصحافي العباسي ،ألن األدبيات
التي تتناول حلم وكرم معن بن زائدة
كلها تؤكد على مفهوم هذه الصفات
التي يتمتع بها هذا الرجل ،وفيها من
المبالغات ما ال يصدقه عقل ،ولكنها
كـمــا ق ـلـ ُـت الـصـحــافــة الـعـبــاسـيــة الـتــي
يصدقها بعض أبناء هذا الزمن الراهن
بكل ما ُيكتب من أكــاذيــب ومبالغات،
ح ـت ــى صـ ــار ال ـب ـع ــض ي ـت ـعــامــل مـعـهــا
وكأنها تراث مقدس.
***
• ما تحفل به المجلدات التراثية من
ّ
العصر العباسي قد شكل انعطافات
خطيرة في تاريخنا ،ألن العباسيين
كانوا يعزفون على أكثر من وتر ،فهم
يــرون لهم األفضلية بحكم قربهم من
رسول الله ،وكذلك يريدون مسح الدولة
التي سبقتهم ،ثم إن عصرهم كان يعج
بــاالنـفـتــاح على ح ـضــارات أخ ــرى؛ من
فــارسـيــة وهـنــديــة وصـيـنـيــة ،فـصــارت
الكتابات التي يؤتى بها من الصحافة
العباسية تعج بالنماذج التي جئنا
على أحدها ،وهــي ال تقل خطورة عن
إعــامـنــا الـمـعــاصــر لـمــا يـحـفــل بــه من
النفاق والزيف واألكاذيب.

ّ
فتكسبوا على
عجزوا عن "إيداعات" النواب"تحويالت" الوافدين! يمنعون استثمار
ً
الوافد بالتملك داخليا ويفرضون ضريبة
ً
على تحويالته خارجيا! ليبقى عائده
ّ
ً
المادي محاصرا؛ كعصفورة في كف طفل
ُ
ُ
ّ
"يتكس ُب"!
تذوق حياض الموت والطفل

 7نواب يتقدمون بطلب استعجال
مناقشة قانون فرض ضريبة على
تحويالت الوافدين.

ض ـب ـطــت ال ـش ــرط ــة ال ـف ـي ـت ـنــام ـيــة أك ـث ــر من
 500كيلوغرام من الكيتامين ،بعدما كثفت
ع ـم ـل ـيــات ـهــا خـ ــال األس ــابـ ـي ــع ال ـم ــاض ـي ــة ،إذ
ً
ً
أصـبـحــت ال ـبــاد أخ ـي ــرا م ــرك ــزا فــي المنطقة
لتجارة المخدرات الصناعية.
وألـ ـق ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ث ــاث ــة تــايــوان ـي ـيــن
وصيني واحــد أمــس في مستودع للتخزين
في مدينة هوشي منه ،وفق ما أوردت وسائل
إعالم محلية.

وكانت تلك الحبوب المخدرة ،التي تقدر
قيمتها فــي الـســوق بنحو  20مليون يــورو،
م ـخ ـبــأة ف ــي ت ـج ـه ـيــزات ص ـنــاع ـيــة .وكـ ــان من
المقرر أن تنقل من مدينة هوشي منه ،التي
تحظى بشعبية متزايدة بين المهربين كنقطة
عبور ،إلى تايوان.
ُ
وفي األسابيع األخيرة ،ضبطت أطنان عدة
من الميثامفيتامين والكيتامين في فيتنام.
ً
الـتــي تـشـكــل مـعـبــرا لـلـمـخــدرات الـمـهــربــة،

تصدر شقيقان من أصل هندي
يرأسان مجموعة "هندوجا" التي
مقرها في لندن ،مرة جديدة قائمة
أغـنــى أغـنـيــاء بــريـطــانـيــا بحسب
تصنيف صحيفة "صنداي تايمز".
وت ـب ـل ــغ ث ـ ــروة س ـ ــري وغ ــوب ــي
ه ـ ـ ـنـ ـ ــدو جـ ـ ــا  22مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــار ج ـن ـي ــه
إسترليني ( 25.5مليار دوالر) أي
بزيادة قدرها  1.4مليار دوالر عن
 2018وفقا لما جاء في الصحيفة.
وولـ ـ ــد ال ـش ـق ـي ـقــان ف ــي ال ـه ـنــد،

ت ــأث ـي ــر ك ـب ـي ــر فـ ــي ص ــدم ــة ب ـهــذه
ال ــدول ــة الـكــاثــولـيـكـيــة ال ـتــي يبلغ
عدد سكانها  38مليون شخص.
وي ـت ـض ـم ــن ف ـي ـل ــم "دون ـ ـ ـ ــت تــل
إني وان" (ال تخبر أحــدا) لقطات
سجلتها كاميرات خفية ،تظهر
الضحايا الذين أصبحوا بالغين
اآلن وه ــم يــواجـهــون الـقـســاوســة
المسنين بشأن التحرشات التي
تعرضوا لها من قبلهم قبل عقود.
(أ ف ب)

وسبق لهما أن تصدرا في 2014
و 2017التصنيف الذي يضم أغنى
ألف شخص في بريطانيا.
وأتى وراءهما مباشرة ديفيد
وس ــاي ـم ــن روب ـ ــن ال ـن ــاش ـط ــان في
م ـجــال ال ـع ـق ــارات واإلن ـت ــرن ــت مع
 18.7مليار جنيه.
وت ـ ــاه ـ ـم ـ ــا جـ ـ ـي ـ ــم راتـ ـكـ ـلـ ـي ــف
ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة "إيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــوس"
ل ـل ـب ـتــروك ـي ـم ـيــائ ـيــات ال ـ ــذي ك ــان
متصدرا العام الماضي( .أ ف ب)

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

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

اإلعالنات:

د .ناجي سعود الزيد

الجوازات،
عندما ابتدأت عملية تبديل
ُّ
امتثل المواطنون المخلصون ،وصفوا
طــوابـيــر فــي ال ـبــرد ال ـق ــارس ،واسـتـمــرت
العملية بانتظام ،وذلك لكفاءة العاملين،
وسـمــو أخــاقـهــم ،وحـســن تعاملهم من
أكبر ضابط إلى أصغر موظف وموظفة...
الكل عارف شغله ،والكل مرتاح.
اآلن مـ ـ ــن يـ ـ ـب ـ ــدل جـ ـ ـ ـ ـ ــوازه ،إم ـ ـ ــا مــن
ال ــدارس ـي ــن أو ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـخ ــارج،
أو مــن لــم تمكنهم ال ـظــروف مــن تبديل
الجواز آنذاك...
ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك م ـ ــازال ـ ــت ه ـ ـنـ ــاك فـ ـئ ــة مــن
المواطنين يقال إن عددهم بــاآلالف لم
يقوموا باستبدال جوازاتهم ...لماذا؟!
هل هو تقاعس؟ أم أنهم ال يحتاجون
إلى الجواز؟
ولكن إذا كانت أعدادهم باآلالف فالبد
مــن التفكير فــي الشبهات التي تحيط
بالموضوع...
هـ ــل هـ ـن ــاك ج ـ ـ ـ ــوازات مـ ـ ـ ــزورة تـجـعــل
أصحابها محل اشتباه بخرق القانون؟
هل هناك من عليهم أحكام لم تنفذ ...أي
أن هناك أوامر بضبط وإحضار لم تنفذ
حتى اآلن؟!
وج ـ ـ ــود كـ ـش ــف بـ ـم ــن ل ـ ــم ي ـس ـت ـبــدلــوا
جوازاتهم سيجعل عملية التحقق من
األس ـ ـبـ ــاب أس ـه ــل ع ــن ط ــري ــق االت ـص ــال
الـمـبــاشــر أو الــوضــع تـحــت الـمــراقـبــة...
ف ــوج ــوده ــم بـ ــا جـ ـ ـ ــوازات إال إذا ك ــان
هــذا خـيــارهــم ،أمــا الــذيــن وجــودهــم بال
جـ ـ ــوازات ،وب ــا أس ـب ــاب واض ـح ــة لـعــدم
تبديلها ،يجعلهم موضع شك وريبة...
ً
ً
خ ـص ــوص ــا أن ال ــوض ــع األمـ ـن ــي حــالـيــا
ً
يجب أن يجعل الحكومة أكثر تشددا ،
وأكثر حيطة ،فاألمل هو إيجاد حل لهذه
ً
ً
الظاهرة ،حتى ال تكون وبــاال مستمرا
ً
ودائما.
* "ال نملك إال أن نهنئ كبير مشجعي
مانشستر سيتي في الكويت ،الوجيه
خالد العبدالله ا لـمـشــاري بفوز فريقه
مانشستر سيتي بالدوري اإلنكليزي".

ً
ووجـهــة لها أيـضــا فــي بعض األح ـيــان ،وقد
انـ ـتـ ـش ــرت ف ـي ـه ــا خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـي ــرة
َّ
وتهرب
مختبرات إنتاج المخدرات الصناعية.
ً
إلـيـهــا أيـضــا م ـخــدرات ُصـنـعــت فــي المنطقة
المعروفة بالمثلث الذهبي ،التي تشمل بورما
والوس وتايلند .ويزداد استهالك المخدرات
الصناعية ،مثل :الميثامفيتامين والكيتامين
واإلكستاسي ،بأوساط الشباب في البلد.
(أ ف ب)

مواعيد المسلسالت

www.aljarida.com

إنها فرصة
ذهبية

فيتنام تضبط  500كيلوغرام كيتامين

ً
«ال تخبر أحدا» يصدم بولندا والكنيسة أغنى البريطانيين ...هنديان
شوهد فيلم وثائقي بولندي
ص ــادم ع ــن ضـحــايــا الـتـحــرشــات
الـجـنـسـيــة ،ال ـتــي ق ــام ب ـهــا رج ــال
دين ،أطلق السبت الماضي على
"يوتيوب" 5 ،ماليين مرة خالل 32
ســاعــة .ويـعــالــج فيلم الصحافي
الـبــولـنــدي تــومــاس سيكيلسكي
ق ـض ـي ــة إفـ ـ ـ ــات رجـ ـ ـ ــال دي ـ ــن مــن
ال ـع ـقــوبــات ف ــي حـ ــاالت االع ـت ــداء
الجنسي على األطفال.
وق ــد ي ـك ــون ل ـه ــذا "الــوثــائ ـقــي"

الله بالنور

وفيات
أحمد عبدالرضا محمد
جمعة

 75عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال:
م ـس ـجــد اإلمـ ـ ــام ال ـح ـســن،
بيان ،ت97782288 :

محمد محمد قمبر عابدين

 77عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال:
الـ ــزهـ ــراء ،مـسـجــد اإلمـ ــام
الباقر ،النساء :الرميثية،
ق ،4شـ ـ ـ ـ ــارع أ حـ ـ ـم ـ ــد بــن
حنبل ،ج ،41م( ،42خلف
ثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة أمـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ب ـن ــت
ب ـ ـشـ ــر) ،ت،67000630 :
99749693

رجا عبدالله بتال العتيبي

 72عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال:
الـعــزاء فــي المقبرة فقط،
ال ـن ـس ــاء :م ـب ــارك الـكـبـيــر،
ق  ،8ش  ،1 9م  ،8ت :
66877766

العنود فيصل جاسم
العثمان

 29عاما ،شيعت ،الرجال:
الـســام ،ق ،3ش ،315م،5
دي ــوان يــوســف العثمان،
الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء :ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ،ق،1
ش ،120م ،8ت65555644 :

زوج ــة عـبــدالــرحـمــن ماهر
السيب

طالل محمد محماس
الدوسري

 24عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال:
صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ،ق،6
ش  ،47م  ،69ا ل ـ ـن ـ ـسـ ــاء:
مبارك الكبير ،ق ،6ش،2
م  ،2 4ت ،9 7 9 2 1 7 8 4 :
65879090

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:27

العظمى 39

الشروق

04:56

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  08:37صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 07:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:31

ً
أدنى جزر  01:29صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:00

ً
 01:53ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
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