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داخل العدد

نجوم ومشاهير يتألقون بافتتاح
مهرجان «كان» السينمائي ص 17

األمير لـ«الداخلية» :الحزم للقضاء
والسلوكيات الغريبة
المخدرات
على
ِّ

وتشوه الوجه الحضاري لوطننا»
وثقافتنا
هويتنا
إلى
بصلة
تمت
ال
مستهجنة
«ظواهر
ً
● «ضرورة تطبيق القانون على الجميع بال استثناء حفاظا على األرواح والممتلكات»
● «نشر الثقافة األمنية يحد من انتشار الجرائم ويردع من يحاول زعزعة أمن الوطن»
وض ـ ــع س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـيــخ
صباح األحمد عدة إشارات للتحذير من
تفشي بعض الظواهر البغيضة التي
يرفضها المجتمع الكويتي المسالم
والمحافظ ،وفــي مقدمتها المخدرات
والسلوكيات الغريبة ،وتجاوز القانون
بـ ـص ــورة ف ــادح ــة ،الس ـي ـمــا م ــن بعض
السائقين المستهترين الذين يعرضون
أرواح مـسـتـخــدمــي ال ـطــريــق لـلـخـطــر،
منتهكين حرمته بشكل سافر.
وقــال سـمــوه ،فــي كلمة خــال زيــارة
رم ـض ــان ـي ــة ش ـم ـلــت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
واإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء ،مـســاء أمس
األول ،إن تـلــك ا ل ـظــوا هــر "مستهجنة،

وال تمت بصلة إلى هويتنا وثقافتنا
األص ـي ـلــة ،وت ـش ــوه ال ــوج ــه الـحـضــاري
ل ــوط ـن ـن ــا ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ،مـ ـم ــا ي ـح ـت ــم عـلــى
«ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ت ـك ـث ـيــف ال ـج ـه ــود لـلـحــد
مــن ان ـت ـشــارهــا ،عـبــر تطبيق الـقــانــون
بكل حــزم ،واسـتـخــدام أنجع الوسائل
ً
القانونية للقضاء عليها نهائيا».
وأك ــد أن الـمـنـظــومــة األمـنـيــة ركـيــزة
ً
أساسية في مقومات كل مجتمع ،الفتا
س ـم ــوه إلـ ــى أن ت ــواص ــل رج ـ ــال األم ــن
المباشر وغير المباشر عبر مختلف
ال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة م ــع الـمــواطـنـيــن
والمقيمين لنشر الثقافة األمنية والنظم
والـقــوانـيــن المتصلة بنطاق 02
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«التربية» تبحث عن
بديل للبنك الدولي...
و«كامبريدج» هي األقرب

الثانية

نائب السفير األميركي:
ال نتوقع حربًا مع إيران
في الخليج

«التأمين» يمر بمداولة أولى
وخالف على تبعيته

مسك وعنبر

الرومي :كل وزير يتهرب من العمل
●

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح

النيابية تبعية شركات التأمين
رغم رفض األغلبية ً
لهيئة أسواق المال ،مطالبة بوضع خيارات أخرى كإنشاء
وحدة مستقلة تتبع وزارة التجارة ،أو إسنادها إلى بنك
الكويت المركزي ،أقر مجلس األمة ،أمس ،المداولة األولى

لقانون «التأمين» مع تكليف اللجنة المالية البرلمانية
دراسة خيارات تبعية الشركات.
وقــال وزيــر التجارة والصناعة خالد الــروضــان ،في
ـال من
جـلـســة أم ــس التكميلية ،إن ال ـقــانــون الـحــالــي خ ـ ٍ
األدوات الــرقــاب ـيــة ،وال ـت ـعــديــات الـم ـقــدمــة عــالـجــت كل
ً
السلبيات ،مشيرا إلى أن الكويت كانت أول دولة 02

٢٤
العميري لـ ةديرجلا:.
عادل إمام سبب تأجيل
«عندما يكتمل القمر»

األمير يتلقى هدية تذكارية من الجراح خالل زيارته وزارة الداخلية أمس األول

سفير كوريا :نمتلك تكنولوجيا
تقضي على إطارات «جنوب سعد»

اقتصاديات

كتاب

« دراسة المشروع تنتهي الشهر المقبل»
● يوسف العبدالله
 6.5ماليين دينار أرباح  %64نمو أرباح
«وربة» يربح 3.8
«التجاري» :مليون
«الوطني -مصر»
 3.13ماليين دينار
«مشاريع الكويت» في «االستثمارات»
ماليين دينار في 3
يحقق  510ماليين دينار أرباح الربع
أرباح «التجارية
جنيه في الربع األول األولً ...و«التشغيلية» أشهر والنمو  %31الربع األول بنمو  %15الفصلية
العقارية»
والنمو  24 ١١ %2.6مليونا
 ١٥في  3أشهر
١٥
١٢
١٦
١٤

تقرير اقتصادي

«الدرة للعمالة» ...نموذج متكرر النحراف معالجة األزمات

 %7.4نمو
أرباح المصارف
في الربع األول
●

محمد اإلتربي

رغـ ــم ال ـم ـنــاف ـســة الـ ـش ــدي ــدة ف ــي ال ـس ــوق
واستمرار العديد من التحديات ،واصلت
ال ـب ـن ــوك تـحـقـيــق ن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة لـفـتــرة
الربع األول من عــام  ،2019وفــي مقدمتها
المصارف القيادية التي قفزت قفزات الفتة
وكبيرة.
وبلغ إجمالي األرباح المعلنة للبنوك في
الربع األول من العام الحالي نحو 245.84
مليون د يـنــار بنسبة نمو  ،%7.4مقارنة
ً
ب ـ ــ 228.85مليونا فــي الـفـتــرة المقابلة من
العام الماضي ،وشكلت أرباح بنك الكويت
الــوطـنــي نـحــو  %43.8مــن إجـمــالــي أرب ــاح
الـبـنــوك ،ببلوغها  107.73ماليين ديـنــار،
وهي إحدى النتائج القياسية واألعلى في
تاريخ البنك لفترة مالية.
وذك ــرت مـصــادر اقتصادية أن البنوك،
ً
بـتـلــك ال ـن ـتــائــج ،ت ـبــرهــن عـمـلـيــا ع ـلــى قــوة
المراكز المالية واألداء التشغيلي لوحداتها
الداخلية والخارجية.
١٢

13

أعلن سفير كوريا الجنوبية
لــدى الـكــويــت هــونــغ يــونــغ جي
أن ب ـ ــاده تـمـتـلــك تـكـنــولــوجـيــا
وت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات حـ ــدي ـ ـثـ ــة ي ـم ـك ـن ـهــا
القضاء على اإلط ــارات التالفة
ف ــي ال ـمــدي ـنــة الــذك ـيــة بـمـشــروع
جنوب سعد العبدالله اإلسكاني
بوتيرة أسرع من المعمول بها
ً
حاليا.
وق ــال ج ــي ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن
عــدد اإلط ــارات التالفة 02

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

دوليات

٢٨

بغداد تتهرب من سماع طبول الحرب
بومبيو :أي ضربة لنا في العراق
سنرد عليها داخل إيران
●

دمشق وموسكو
تتهمان واشنطن
بافتعال أزمة الوقود

بغداد  -محمد البصري
طهران  -فرزاد قاسمي

ّ
شـ ــكـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،أمـ ـ ـ ــس ،سـ ــاحـ ــة ل ـل ـت ـص ـع ـيــد
المتواصل في المنطقة منذ أيام ،وسط تزايد
االن ـق ـســام ال ــدول ــي ح ــول احـتـمــال نشوب
ح ــرب م ــدم ــرة بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وإيران.
وغـ ـ ــداة ت ـجــديــد ال ـج ـيــش األم ـيــركــي
تحذيره من وجود تهديدات جدية ضد
قواته في العراق ،أعلنت واشنطن سحب
الموظفين غير الضروريين من سفارتها
ببغداد وقنصليتها في أربيل.
وأكد مصدر حكومي عراقي ،لـ «الجريدة» ،أن عمليات
إخالء الموظفين األميركيين تمت عبر رحالت تجارية ،ال
بطائرات خاصة كما جرت العادة ،ألنها كانت متعجلة للضرورة
القصوى.
وذك ــرت مـصــادر سياسية رفيعة فــي ال ـعــراق أن المرجعية
الدينية العليا في النجف ،ممثلة بالسيد علي السيستاني،
أبلغت رئاسات السلطات الثالث في البالد ،أنه من الضروري
قطع أي تردد بشأن التعامل مع األزمة المتصاعدة في 02

رياضة

٢٩

مقاتلة أميركية على متن سفينة «كيرسارج» األميركية اإلنزالية الهجومية الموجودة في منطقة عمليات األسطول الخامس (سنتكوم)

عبداهلل :الكرة
الكويتية غير مهيأة
للمشاركات القارية

ةديرجلا

•
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ناصر الصباح :كل الفخر واالعتزاز برجال الجيش

المبارك استقبل سفير إيطاليا وبشارة

تفقد القوات الكويتية المشاركة في «إعادة األمل» بالسعودية

المبارك يتسلم كتاب عبدالله بشارة
استقبل رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في
قصر بيان ،أمس ،سفير إيطاليا لدى الكويت جيوسيبي سكونيا
ميليو ،بمناسبة انتهاء مهام عمله.
واستقبل الـمـبــارك عبدالله ب ـشــارة ،حيث أه ــدى سـمــوه كتابا
بعنوان "الغزو في الزمن العابس ...الكويت قبل الغزو وبعده".

زار ا لـ ـن ــا ئ ــب األول لــر ئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـيــخ نــاصــر ال ـص ـب ــاح ،مـســاء
أمس ،القوات الكويتية المشاركة
فـ ــي "إعـ ـ ـ ـ ــادة األم ـ ـ ــل" بــال ـم ـم ـل ـكــة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة الـشـقـيـقــة
يرافقه سفير الكويت بالمملكة
ال ـش ـي ــخ ع ـل ــي الـ ـخ ــال ــد ورئ ـي ــس
األرك ــان العامة للجيش الفريق
الـ ــركـ ــن م ـح ـم ــد الـ ـخـ ـض ــر ووفـ ــد
عسكري رفيع المستوى ،وذلــك
لتهنئتهم بحلول شهر رمضان
المبارك.
وك ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـب ــال الـشـيــخ
ناصر لحظه وصوله إلى منطقة
خـمـيــس مـشـيــط قــائــد المنطقة
الجنوبية الـلــواء الركن عبدالله
بن صالح القفاري وقائد قاعدة
ال ـم ـلــك خ ــال ــد ال ـجــويــة بــالـقـطــاع
الجنوبي اللواء الركن عبدالعزيز

بن عبدالرحمن القديري وقائد
مجموعة الدفاع الجوي الرابعة
الـ ـل ــواء ال ــرك ــن ب ـن ــدر ب ــن فـيـحــان
الـجـبــل ،وع ــدد مــن ضـبــاط القوة
الكويتية المشاركة.
وأق ـي ـمــت م ــأدب ــة إف ـط ــار على
شـ ـ ــرف الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
تناولها مــع أبنائه المشاركين
في عملية "إعادة األمل".
ووجه الشيخ ناصر الصباح
كلمة للقوات الكويتية المشاركة
هنأ فيها الجميع بحلول شهر
ً
رمضان المبارك ،معربا عن فخره
واعتزازه برجال الجيش الكويتي
البواسل المشاركين في "إعــادة
األمل" بالسعودية الشقيقة ،التي
تربطنا معها رابطة الدم واألخوة
والتاريخ المشترك للبلدين.
كما نقل لهم تحيات وتقدير

الشعلة 500 :ألف دينار لدعم حملة «الغارمين»

ناصر الصباح متوسطا افراد القوات الكويتية المشاركة في «إعادة األمل» بالسعودية
وتهنئة حضرة صاحب السمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات
المسلحة الشيخ صباح األحمد
وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـش ـي ــخ
ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد وسـ ـم ــو رئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ جــابــر

المبارك ،بمناسبة شهر رمضان
المبارك أعاده الله علينا باليمن
والبركات .وتمنى لرجال الجيش
الكويتي المشاركين في المملكة
الشقيقة التوفيق والـنـجــاح في
إت ـم ــام مـهــامـهــم وأداء واجـبـهــم

ً
الوطني مشيدا بالروح القتالية
ً
العالية التي يتمتعون بها ،داعيا
الـلــه سبحانه وتـعــالــى أن يديم
نعمة األمن واألمان على المملكة
ودول مجلس التعاون الخليجي
واألمة العربية واإلسالمية.

وكيل «العدل» بحث مطالب «الخبراء»

قدمتها «أمانة األوقاف» لرفع الضبط واإلحضار عن  400حالة
محمد راشد

أعلن وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
البلدية فهد الشعلة أن األمانة
العامة لألوقاف قدمت  500ألف
دينار لدعم حملة الغارمين من
الكويتيين وا لـكــو يـتـيــات خــال
شهر رمضان المبارك.
وق ـ ــال ال ـش ـع ـلــة ف ــي ت ـصــريــح

ص ـح ــا ف ــي إن "األ مـ ــا نـ ــة تـسـعــى
من خــال هــذه المساهمة لرفع
ال ـض ـب ــط واإلحـ ـ ـض ـ ــار ع ــن 400
حالة من الغارمين الكويتيين،
بــوا قــع  300ا م ــرأة و 100ر جــل،
بالتنسيق مع جمعية التكافل
ل ــرع ــاي ــة ال ـس ـج ـن ــاء ال ـت ــي ت ـقــوم
ب ــدراس ــة الـ ـح ــاالت الـمـسـتـحـقــة

«األوقاف» :دعم أنشطة الجالية «الكيرالوية»
أثنى الوكيل المساعد لقطاع اإلعالم والعالقات
الخارجية بــوزارة األوقــاف والـشــؤون اإلسالمية
محمد المطيري على أنشطة وفعاليات الجالية
الكيرالوية التي تقدمها ألفرادها طوال العام.
وق ــال الـمـطـيــري فــي تـصــريــح صـحــافــي خــال
مشاركته في الملتقى الرمضاني وحفل اإلفطار
الجماعي الذي أقامته الجالية أمس األول ،ان "مثل
هذه الملتقيات يؤلف بين الجالية وشركائها في
المجتمع الكويتي ويختصر الكثير من الحواجز
التي يضعها البعض" ،مؤكدا اننا "نسعد بهذه

األنشطة التي تثلج الصدر ،السيما أنها تتضمن
ال ـع ــدي ــد م ــن األعـ ـم ــال واألن ـش ـط ــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ،ما
يــدل على أن هناك خطة منظمة ومــدروســة لدى
القائمين على أمر الجالية".
ً
وكان رئيس الجالية ذاكر حسين قدم عرضا في
الملتقى الرمضاني ألنشطة الجالية في الكويت،
بحضور الدكتور خالد المذكور والدكتور ناصر
ال ـصــانــع وال ـم ـحــامــي م ـب ــارك ال ـم ـط ــوع ،ومــراقــب
الجاليات بإدارة العالقات الخارجية يوسف الغيث
وعدد من الموظفين.

وض ـم ــان اسـتـكـمــالـهــا لـلـشــروط
ال ـ ُـمـ ـع ــدة ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن دع ــم
األم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف
ل ـح ـم ـلــة تـ ـب ــرع ش ـه ــر رمـ ـض ــان".
وأو ض ــح أن " شــر يـحــة الغارمين
الكويتيين تعد من ضمن الفئات
المستهدفة في خطة عمل أمانة
ً
األوقاف استكماال لمسيرة قائد
اإلن ـس ــان ـي ــة س ـم ــو أم ـي ــر ال ـب ــاد
الـ ــذي اس ـت ـحــق ه ــذا ال ـل ـقــب بكل
ج ــدارة واسـتـحـقــاق وبــالـتـعــاون
م ـ ــع ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وجمعيات النفع العام".
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن " ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـحـ ـمـ ـل ــة
ال ـم ـبــاركــة ال ـتــي تـسـتـهــدف رفــع
ال ـض ـب ــط واإلح ـ ـض ـ ــار عـ ــن 400
كــوي ـتــي م ــن ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء،
جـ ــاء ت ب ـهــدف ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
ل ـ ـ ّـم شـ ـم ــل األس ـ ـ ـ ــرة ال ـك ــوي ـت ـي ــة،
ور فــع المعاناة عنها وإنقاذها
ً
مــن الـتـفـكــك وال ـض ـيــاع ،انـطــاقــا
مــن حــديــث ال ــرس ــول صـلــى الـلــه
ع ـل ـي ــه وسـ ـل ــم (األق ـ ــرب ـ ــون أول ــى
بالمعروف)".

ً
السريع متوسطا وفد «الخبراء»
فهد الشعلة

اسـتـقـبــل وك ـيــل وزارة ال ـعــدل عبداللطيف
الـ ـس ــري ــع ،ف ــي م ـك ـت ـبــه ،وفـ ــد ن ـق ــاب ــة ال ـخ ـب ــراء،
ال ــذي ضــم أم ـيــن ال ـســر خــالــد ال ـعــازمــي وعمر
العمر وناصر عايد ،وتم تبادل الحوار بشأن
احتياجات الخبراء.
وأكد الوكيل السريع في اللقاء أهمية مهنة
الـخـبـيــر ،ووجـ ــوب أن ت ـكــون الـنـقــابــة مهنية،
لطبيعة العمل والقسم الــذي يؤديه الخبير،
وأن تكون مطالبات الخبراء عن طريق النقابة،
بهدف التنسيق والمتابعة وتوحيد الجهود.

وأكـ ــدت الـنـقــابــة ضـ ــرورة الـتـنـسـيــق بـشــأن
احتياجات الخبراء خارج الوزارة ،مما يحافظ
على استقاللية الخبير ومهنيته ،وأن تكون
الوزارة مبادرة في مطالبة جهات االختصاص
في سرعة إنجاز حاجات الخبير.
واتـ ـف ــق ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر م ـن ـســق م ــن ال ـن ـقــابــة
لمتابعة االحتياجات االداريــة والمالية حتى
يساهم في سرعة اإلنجاز.

ً
نائب السفير األميركي :ال نتوقع حربا مع إيران في الخليج
●

الري ميموت وضيوف الغبقة

ناصر الخمري

ق ـ ــال ن ــائ ــب ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي الري
ميموت إنــه ال يتوقع نشوب حــرب بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإي ـ ــران ف ــي منطقة
ً
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي ،م ـض ـي ـفــا أن الـجـمـيــع
يصلون من أجل السالم.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذ لـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي رده عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ـ ــؤال
ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ح ـ ــول اح ـت ـم ــال ـي ــة وقـ ــوع
الحرب ،على هامش الغبقة التي أقامها
نائب السفير في مقر إقامته أمس األول.
وف ــي رده عـلــى س ــؤال بـشــأن اخـتــاف
رم ـض ــان ال ـحــالــي ع ــن غ ـيــره م ــن األشـهــر
بسبب األوضـ ــاع المضطربة الـتــي تمر
على المنطقة وعــن مــدى تـفــاؤلــه ،أعــرب
ميموت عــن قلق الــواليــات المتحدة من

بعض مــا يـحــدث مــن أفـعــال إيــرانـيــة في
ً
المنطقة عبر السنوات الماضية ،مؤكدا
أنـ ــه م ــن ال ـ ـضـ ــروري لـلـمـنـطـقــة أن تبقى
ب ـســام "ول ـي ـك ــون ذل ــك ع ـلــى اإليــران ـي ـيــن
أن ي ـعــوا ض ـ ــرورة ال ـتــوقــف ع ــن الـتــدخــل
بالشؤون الداخلية للدول المجاورة".
وع ــن ال ـع ــاق ــات الـثـقــافـيــة ب ـيــن ب ــاده
والـكــويــت ،قــال إن "الـتـعــاون فــي المجال
التعليمي له أهمية كبيرة بين بلدينا ،إذ
هناك نحو  15ألف طالب كويتي يدرسون
في الواليات المتحدة بمختلف الواليات،
مما سهل على الشعب األميركي معرفة
الشعب الكويتي بشكل أكبر".
وأع ــرب مـيـمــوت عــن س ـعــادة الـسـفــارة
األم ـيــرك ـيــة ب ـم ـشــاركــة ال ـك ــوي ــت وأهـلـهــا
االحتفال بحلول شهر رمضان عبر إقامة

إحــدى أجمل الـعــادات الكويتية في هذا
الشهر الفضيل وهي الغبقة ،التي تجمع
جميع األصــدقــاء فــي مـكــان واح ــد مساء
أيام هذا الشهر.
وذكر أنه يشهد رمضان ألول مرة في
ً
حياته في دولــة إسالمية ،الفتا إلــى أنه
ً
موسم جميل ج ــدا" ،إذ يتم دعــوتــك إلى
الـكـثـيــر مــن الــديــوان ـيــات وال ـم ـنــازل لكي
تتعرف عليهم بصورة شخصية بشكل
رائ ــع وه ــذا ال وج ــود لــه فــي دول أخــرى
ً
ويعتبر مــن الـمـسـتـحـيــات" ،مــؤكــدا أنــه
استطاع تكوين صداقات رائعة وكثيرة
خالل مدة وجيزة في الكويت.

يوم المرأة ...احتفاء بالحقوق وطموح للمزيد
أضحى  16مايو من كل عــام يوما
تاريخيا فــي حـيــاة ا لـمــرأة الكويتية،
وبمنزلة عيد يرمز إلى نيلها حقوقها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وخ ــوضـ ـه ــا غـ ـم ــار ه ــذا
ال ـم ـيــدان ،بـمــا يـعـكــس إي ـمــان الـقـيــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـ ـ ــدور ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي شـتــى
ال ـم ـجــاالت ،وال ـحــرص عـلــى تمكينها
في مراكز صنع القرار.
ففي  16مايو  2005حصلت المرأة
الـكــويـتـيــة ع ـلــى حـقــوقـهــا الـسـيــاسـيــة
تــرش ـحــا وان ـت ـخ ــاب ــا ،ب ـعــد إق ـ ــرار ذلــك
رسميا من مجلس األمة ،وسبقه قرار
األم ـيــر الــراحــل الـشـيــخ جــابــر األحـمــد
ب ـم ـنــح الـ ـم ــرأة ح ـقــوق ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة،
وح ــول ــت الـحـكــومــة م ـش ــروع الـقــانــون

إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره.
وبـمـنــاسـبــة ي ــوم ال ـمــرأة الكويتية،
قالت المديرة التنفيذية لالتصاالت
في مجموعة شركة مشاريع الكويت
الـقــابـضــة إي ـمــان الـعــوضــي ،لــ»كــونــا»،
أمس ،إن المستوى التعليمي العالي
ال ـ ــذي حـقـقـتــه الـ ـم ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة ،مــن
خــال التحصيل العلمي أو ا لــدورات
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ،وغـ ـي ــره ــا مـ ــن أس ــال ـي ــب
ت ـســاهــم ف ــي ص ـقــل وت ـن ـم ـيــة قــدرت ـهــا،
واضح وجلي.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـع ــوض ــي إلـ ـ ــى إصـ ـ ــرار
ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة ع ـلــى تــوظ ـيــف هــذا
العلم وا لـمـهــارات العملية والمعرفة
والخبرات المتراكمة في عملها وفي

تنمية بلدها في شتى المجاالت.
وذك ـ ـ ــرت أن خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة رؤيـ ــة
ا لـ ـك ــو ي ــت  2035ت ــر ك ــز عـ ـل ــى تـمـكـيــن
المرأة ،مبينة أن الكويت وقعت على
أهداف التنمية المستدامة  2030لألمم
المتحدة ،التي يتعلق الهدف الخامس
منها بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وع ــن رض ــا الـ ـم ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة عما
وص ـل ــت إل ـي ــه أض ــاف ــت« :انـ ـن ــا نـطـمــح
إلى ما هو أكبر فالنسب العامة بكل
مــا يـتـعـلــق بــال ـمــرأة الـكــويـتـيــة ليست
بالطموح الذي يرضي ،وهي متدنية،
لـ ـك ــن ذل ـ ــك م ـشـ ـت ــرك ب ـي ــن أغـ ـل ــب دول
العالم».

«المنبر» :نرفض صفقة القرن وال للمساومات أو التنازالت
دعــا المنبر الديمقراطي الكويتي،
ً
إلى تكوين جبهة عربية موحدة دوليا
تقف فــي و جــه الهيمنة االستعمارية
األم ـيــرك ـيــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة ،وال تخضع
ل ـت ـهــديــدات ـهــا أو أوامـ ــرهـ ــا ،بــال ـتــزامــن
مــع تـقــويــة ال ــداخ ــل ال ـعــربــي ،والـتـفــاف
السلطات العربية حول شعوبها.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـب ــر ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أمـ ــس،
بمناسبة الذكرى الـ  71لنكبة فلسطين
التي تـصــادف  15مــايــو ،رفــض جميع
مشاريع االستسالم التي تطرح تحت
مسمى مشاريع الـســام فــي المنطقة،
وعلى رأسها صفقة القرن المشؤومة
التي تهدف إليجاد «فلسطين جديدة»
وخلق وطن بديل للشعب المهجر.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـ ــاصـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــاف الـ ـسـ ـلـ ـط ــة

الفلسطينية م ــع شـعـبـهــا وتمثيلهم
ً
ً
ً
تمثيال حقيقيا بشكل تكون فيه امتدادا
لصوتهم ونضالهم ضد المحتل ،وعدم
قبول المساومات أو تقديم التنازالت،
والتمسك بحق تحرير األرض والعودة،
واالنـسـحــاب مــن اتـفــاق أوسـلــو ووقــف
التنسيق األمني مع االحتالل ،وسحب
االعتراف بالكيان المحتل الصهيوني،
م ـش ــددا ع ـلــى ط ــي ص ـفـحــة ال ـخــافــات
بين فصائل المقاومة ،وتوحيد جبهة
ال ـق ـتــال وال ـن ـض ــال ،وال ـع ـمــل الـمـشـتــرك
تحت راية مشروع وطني تحرري جامع
لمختلف الفصائل.
واعتبر أن وقف التعامل االقتصادي
وال ــدب ـل ــوم ــاس ــي م ــع االحـ ـت ــال ،ودع ــم
حــركــات مـقــاطـعــة الـكـيــان الصهيوني

المعروفة باسم ( ،)BDS Movement
يـعــد أداة مــن أدوات الـنـضــال العربي
ضد الكيان المحتل وعزله عن عالمنا
العربي ،وكذلك دعم حق شعبنا العربي
الفلسطيني فــي الـنـضــال والـمـقــاومــة
والدفاع عن أرضه ووطنه بكل السبل
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـك ـفــاح الـمـسـلــح الـمـجـيــد
ً
وانتهاء بمظاهراته السلمية المدنية.
واكـ ـ ــد أن اإلع ـ ـ ــان ال ـص ــري ــح ب ـعــدم
االع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــذا ال ـم ـح ـتــل وب ــوج ــوده
وبالتعامل معه بوصفه محتال غاصبا
يجب محاربته والتصدي لــه ،ورفض
التطبيع معه ،على اعتبار أن التطبيع
خيانة لألمة العربية ولشعبها وللحق
الفلسطيني.

األمير لـ«الداخلية» :الحزم للقضاء...
واجباتهم من شأنه "الحد من انتشار الجرائم وردع من يحاول زعزعة
أمن الوطن ،ليبقى بعون الله تعالى ،كما عهدناه واحة أمن واستقرار".
وأش ــاد صــاحــب الـسـمــو بـمــا يـقــدمــه رج ــال اإلط ـفــاء مــن جـهــود كبيرة،
ً
الفتا إلى أن من صميم مسؤولياتهم التأكد من تطبيق مقاييس السالمة
المعتمدة فــي مختلف المنشآت "وا لـتــي تحتم عليكم تكثيف جوالتكم
التفقدية بـصــورة دوري ــة ،وتطبيق الـقــانــون ،مــن دون أي استثناء ،على
ً
مخالفي االلتزام باالشتراطات المعتمدة ،لتحقيق عناصر الوقاية وحفاظا
على األرواح والممتلكات".
٠٥-٠٤

«التأمين» يمر بمداولة أولى...
خليجية نظمت عملية التأمين ،وفي الوقت نفسه آخر دولة واكبت تطورها.
وبينما أكد النائب صالح عاشور أن البنك المركزي متخصص ،ولديه
القدرة على اإلشراف ،رفض زميله محمد الدالل إقحام القانون في هيئة
األسواق ،قبل أن يعرب النائب أسامة الشاهين عن تأييده إلنشاء هيئات
جديدة إذا كان لديها دور حيوي.
ً
أما النائب عبدالله الرومي ،فأعلن رفضه للقانون إللحاقه بجهة ،مضيفا
أن «كل وزيــر اآلن يتهرب من العمل» ،في حين شدد على ضــرورة إلحاق
قطاع التأمين بـ «التجارة».
وفــي وقــت ّأيــد النائب د .بــدر المال التوجه نحو إنشاء هيئة مستقلة
تنظم القطاع بشكل سليم ،وال سيما أن األموال المدارة فيه تصل إلى أرقام
ً
كبيرة ،انتقد زميله رياض العدساني القانون ،موضحا أن إنشاء هيئة
جديدة سيكون للتنفيع مثلما حدث في الهيئات األخرى.
إلى ذلك ،أقر المجلس تعديل قانون المناقصات العامة بالمداولة األولى،
وكلف اللجنة المالية بحث المالحظات النيابية المقدمة بشأنه.
وبينما وافق على رفع تقرير الرد على الخطاب األميري إلى سمو أمير
الـبــاد ،قــرر تأجيل مناقشة تقرير «المالية» البرلمانية عــن قــانــون نزع
الملكية إلى الجلسة المقبلة ،على أن يتم االكتفاء في جلسة اليوم التي أعلن
رئيس المجلس الموافقة على تخصيصها ،على أن تكون سرية ،بمناقشة
تطورات األوضاع اإلقليمية بناء على الطلب النيابي بشأن االستماع إلى
االستعدادات الحكومية لما تشهده المنطقة من تصعيد.
٠٧-٠٦

سفير كوريا :نمتلك تكنولوجيا...

ً
في المشروع يقدر بنحو  50مليون إطار ،مثمنا في الوقت ذاته الجهود
الكبيرة التي تبذلها الحكومة الكويتية إلتالف تلك اإلطارات بأسرع وقت

ً
ممكن ،تذليال لعوائق تنفيذ المشروع.
ً
وأضاف أن زيارة رئيس وزراء بالده للكويت أخيرا لم تتضمن توقيع
ً
اتفاقية بدء تنفيذ المدينة الذكية ،مبينا أن المشروع مازال قيد الدراسة
عبر تخطيط المدينة وتصميمها بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية
الكويتية ،ومؤسسة األراضي واإلسكان الكورية ،التي سيتم االنتهاء منها
الشهر المقبل ،و»نأمل أن يتزامن ذلك مع توقيع االتفاقية».

بغداد تتهرب من سماع طبول...

ً
الخليج ،وجعل استقرار العراق وحياده أمرا فوق كل اعتبار.
يأتي ذلــك وســط تصريحات متوالية لكبار الساسة العراقيين تقلل
احتمال الحرب بين إيــران والواليات المتحدة ،وتؤكد أن قنوات الحوار
ً
بين الجانبين ال تزال مفتوحة ،وهو تعبير تكرر خصوصا في تصريحات
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.
ً
ً
ً
وق ــال مـقــربــون مــن الـحـكــومــة إن هـنــاك «تـضـخـيـمــا واض ـح ــا وافـتـعــاال
لمجموعة أحداث ووقائع بهدف تهديد إيران ،لكنه يظل بمستوى التهديد
الردعي ال إعالن الحرب» حسبما صرحت المصادر لـ «الجريدة».
وتداولت وسائل إعالم محلية معلومات بأن قرار واشنطن سحب جزء
مــن موظفي الـسـفــارة فــي بـغــداد ،جــاء بعد تحذير صــدر مــن جهة أمنية
ً
عراقية ،موضحة أن هذه الجهة ،التي لم تسمها ،كشفت مخططا الختطاف
دبلوماسيين أميركيين في مواقع عدة من العاصمة العراقية.
وانشغلت وسائل اإلعــام العراقية كذلك بتصريحات رئيس الــوزراء
الـســابــق إي ــاد ع ــاوي حــول تـقــاريــر متتابعة تشير إلــى وج ــود منصات
صواريخ تابعة لميليشيات إيرانية ،جنوب العراق ،موجهة نحو أهداف
في الخليج ،حيث دعا عالوي الحكومة العراقية إلى التعامل بجدية مع
األمر ،واالمتناع عن التقليل من خطورة الموقف اإلقليمي.
وفي طهران ،أكد مصدر في المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ،لـ
«الجريدة» ،أن اإليرانيين تلقوا رسالة تهديد منذ بضعة أيام بعد زيارة
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو للعراق مفادها أن األميركيين تلقوا
معلومات بأن إيران تخطط لمهاجمة قوات ومصالح أميركية في المنطقة
من خالل حلفائها ،وإذا صحت هذه المعلومات فإن الواليات المتحدة لن
ترد على حلفاء إيران في العراق أو أي منطقة أخرى ،بل سترد في الداخل
ً
اإليراني وبشكل يوجع اإليرانيين شديدا.
٢٧-٢٦
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محليات

«التربية» تبحث عن بديل للبنك الدولي ...و«كامبريدج» هي األقرب
استكمال تطبيق المناهج الجديدة في الصفين الخامس والتاسع لعدم قطع السلسلة
فهد الرمضان

بـيـنـمــا ق ــررت وزارة الـتــربـيــة
عدم تجديد اتفاقياتها المبرمة
مع البنك الدولي لتطوير التعليم
والـ ـمـ ـن ــاه ــج ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ،أكـ ــدت
مصادر تربوية ،لـ «الجريدة» ،أن
ً
الوزارة تعمل حاليا على البحث
عن جهات عالمية أخرى لتقديم
االسـتـشــارات ومتابعة عمليات
التطوير.

وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إن مــن
بين الجهات المرجح التعامل
مـ ـعـ ـه ــا فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص ت ـق ــدي ــم
االسـ ـتـ ـش ــارات واإلش ـ ـ ــراف على
عملية تطوير التعليم في البالد
«ج ــام ـع ــة ك ــام ـب ــري ــدج» ،إضــافــة
إل ــى مـكـتــب «ال ـت ــرب ـي ــة» ال ــدول ــي
ال ـتــابــع لـلـيــونـسـكــو ،مستدركة
ً
بــأن األخـيــر جهة تـقــدم بحوثا

ودراس ــات وليس جهة إشــراف
ومـ ـت ــابـ ـع ــة مـ ـي ــدانـ ـي ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ
ال ـع ـقــود ،وم ــن ث ــم ف ــإن الـكـفــة ال
تميل نحوه بشكل كبير.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة
مستمرة فــي تطبيق المناهج
ال ـحــال ـيــة ،إذ سـيـتــم اسـتـكـمــال
تطبيق المناهج الـجــديــدة في
الـصـفـيــن ال ـخــامــس االب ـتــدائــي

 38ألف طالب يدشنون اختبارات الثانوية العامة األحد
بينما أنهى طلبة المرحلة المتوسطة اختبارات نهاية العام
ال ــدراس ــي  2019/2018أم ــس ،ويـنـهــي طـلـبــة الـصـفـيــن الـعــاشــر
والحادي عشر الثانوي اختباراتهم اليوم ،يدشن حوالي  38ألف
طالب وطالبة من القسمين العلمي واالدبــي والتعليم الديني
اختبارات الثانوية العامة صباح األحد.
وفي هذا السياق ،ووفق الجدول المعتمد من وزارة التربية
فإن طلبة القسم العلمي سيبدأون اختباراتهم االحد  19الجاري
بمادة الرياضيات فيما سيختبر طلبة القسم االدبي بمادة اللغة
الفرنسية ،وسيحصل الطلبة على راحــة الثالثاء  21الجاري،
ويستكملون اختباراتهم حيث تنتهي اختبارات العلمي االربعاء
 29الجاري بمادة االحياء ،فيما تنتهي اختبارات القسم االدبي
بمادة االحصاء يوم الخميس  30الجاري.

إلى ذلــك ،وبحسب القرار رقم ( )1من المقرر اعــان نتائج
الثانوية العامة االثنين  3يونيو المقبل حيث تعمل الجهات
المختصة في وزارة التربية على ترتيب حفل اعالن النتائج
والتي سيعلنها وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد
العازمي في مؤتمر صحافي ينقله تلفزيون الكويت الرسمي
وي ـتــم م ــن خــالـهــا اعـ ــان الـطـلـبــة الـحــاصـلـيــن عـلــى الـمــراكــز
المتقدمة في الثانوية العامة ،فيما رجحت مصادر تربوية
االنتهاء من عمليات التصحيح قبل هذا الموعد ومن الممكن
أن تعلن قبلها بيوم أو يومين إما السبت أو االحــد بحسب
سرعة انتهاء لجان التصحيح والمراجعات ورصد الدرجات
من اداء اعمالهم.

«الكهرباء» :إضافة  4أعمدة لزيادة
اإلنارة بمواقف حديقة العمرية
●

ال ـم ـن ــاه ــج وال ـت ــواج ـي ــه الـفـنـيــة
ل ـل ـم ــواد ال ــدراسـ ـي ــة ،الف ـت ــة إلــى
أن عـمـلـيــات ت ـطــويــر الـمـنــاهــج
ً
ً
ستأخذ طابعا متكامال يشمل
ج ـم ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي يـمـكــن
أن تـ ـخ ــدم م ـ ـشـ ــروع ال ـت ـطــويــر
بما يحقق أعـلــى اسـتـفــادة من
الخبرات التربوية الموجودة.
وشـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى أن ع ـم ـل ـيــة
ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر لـ ـ ــن تـ ـغـ ـف ــل ج ــان ــب

«القوى العاملة» :نبحث تقديم موعد «حظر عمل
الظهيرة» إلى منتصف رمضان
●

قاعدة أحد األعمدة قبل تركيبها في حديقة العمرية
ب ـطــول نـحــو  5أم ـت ــار ،بـعــد أن
ي ـت ــم ال ـح ـف ــر ل ـه ــا فـ ــي ال ـمــوقــع
الـ ـمـ ـح ــدد ،ومـ ـ ــن ثـ ــم تـثـبـيـتـهــا
وإي ـ ـصـ ــال ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي
لـ ـه ــا عـ ـب ــر ش ـب ـك ــة م ـخ ـص ـصــة
إلنارة الشارع ،وتأتي المرحلة
األخ ـيــرة المتمثلة فــي تركيب
عـ ـم ــود اإلن ـ ـ ـ ــارة وت ـث ـب ـي ـتــه فــي
موقعه الجديد.
وأشارت إلى أن اإلدارة تعد
حــال ـيــا م ــوق ــع م ــواق ــف حــديـقــة
العمرية لتزويده بتلك األعمدة،
ت ـل ـب ـي ــة الح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات أه ــال ــي
المنطقة.

ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ت ــدرس
وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء إنـشــاء
مـ ـبـ ـن ــى ج ـ ــد ي ـ ــد إلدارة إ نـ ـ ـ ــارة
الشوارع ،يستوعب العاملين في
اإلدارة من مهندسين وفنيين،
ف ــي ظ ــل قـ ــدم ال ـم ـب ـنــى ال ـحــالــي
الكائن في منطقة صبحان.
ولفتت مصادر بــاإلدارة إلى
أن هـنــاك الـعــديــد مــن الشكاوى
م ــن ال ـم ـه ـنــدس ـيــن م ــن الـمـبـنــى
الـمــوجــود حاليا ،وأن الــدراســة
ال ـمــوضــوعــة لـلـمـبـنــى الـجــديــد،
تمت الستيعاب العاملين في
اإلدارة كافة.

نسعى
لتحقيق
سياسة
وطنية
العتماد
اختبارات
المهارة في
المهن

العازمي

جورج عاطف

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن الـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة تدرس حاليا تقديم موعد
تطبيق قــرار حظر العمل وقــت الظهيرة
في األماكن المكشوفة ،من  11ظهرا حتى
ال ــرابـ ـع ــة عـ ـص ــرا ،ل ـي ـبــدأ مـنـتـصــف شهر
رمضان الجاري ،بدال من موعده الثابت
سنويا ،والمحدد من مطلع يونيو حتى
نهاية أغسطس المقبلين.
ووف ـقــا لـمـصــادر «الـهـيـئــة» ،ف ــإن «فـكــرة
تقديم الموعد جاءت من منطلق إنساني
بحت من قبل قياديي ومسؤولي الهيئة،
ورأفة بالعمالة الصائمة التي تشتغل في
األمــاكــن المكشوفة تحت أشعة الشمس
المباشرة ،خالل الشهر الفضيل ،بالتزامن
مع بداية موسم الصيف ،وما يصاحبه من
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بلغت
 45درجة مئوية».
وبينت الـمـصــادر ان «ال ـقــرار ،السالف
ذكــره ،جاء متوافقا ونص المادة  64من
القانون رقم  6لسنة  ،2010الصادر بشأن
العمل في القطاع األهلي ،والتي أجازت
ل ــوزي ــر الـ ـش ــؤون إصـ ـ ــدار ق ـ ــرار بــإن ـقــاص

ســاعــات العمل فــي األشـغــال المرهقة أو
ال ـم ـضــرة بــالـصـحــة أو ل ـظ ــروف قــاسـيــة،
ونظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها
أو تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها
في أي جهة ألضرار التأخير» ،مشيرة إلى
أن «ن ــص ال ـمــادة لــم يـحــدد مــوعــدا ثابتا
لـبــدء تطبيق ال ـقــرار ،مما يعطي للهيئة
حق استثناء التطبيق للعام الجاري نظرا
لحلول الشهر الفضيل».

المهارة المهنية
ف ــي م ــوض ــوع آخـ ـ ــر ،قـ ــال ن ــائ ــب مــديــر
ال ـه ـي ـئــة لـ ـش ــؤون ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـطــويــر
اإلداري د .مـبــارك الـعــازمــي إنــه «تــم عقد
اج ـت ـمــاع بـمـمـثـلــي جـمـعـيــة المهندسين
وات ـ ـحـ ــاد ال ـم ـك ــات ــب ال ـه ـنــدس ـيــة والـ ـ ــدور
االستشارية واتـحــاد الصناعات ،لبحث
ت ـط ــورات آل ـيــة اعـتـمــاد ال ـم ـهــارات الفنية
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن،
واالختبارات التي تعقد في الجمعية».
وأكـ ـ ــد الـ ـع ــازم ــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح أم ــس،
أن ا لـهـيـئــة تعمل فــي إ ط ــار تنسيقي مع
الجهات ذات العالقة لتحقيق السياسة

«الصحة» لتسهيل إجراءات اعتماد المدن الصحية
رضا :إدراج المبادرة أولوية رئيسية في الخطة اإلنمائية للدولة
أكد رضا أن تطبيق مبادرة
المدن الصحية يسهم في
خلق بيئة داعمة للصحة،
ويحقق مفهوم العدالة
في مجال التنمية ًالصحية
بالمجتمعات ،الفتا إلى إدراج
مشروع المدن الصحية ضمن
المشاريع التطويرية لوزارة
الصحة ،باعتباره أولوية
رئيسية في الخطة اإلنمائية
للدولة.

االس ـت ـف ــادة م ــن ك ــل إيـجــابـيــات
ال ـم ـنــاهــج الـمـبـنـيــة ع ـلــى نـظــام
الكفايات وجميع الخبرات في
عملية تـطــويــر الـمـنــاهــج ،وكــل
ذل ـ ــك ي ــأت ــي ب ــدع ــم م ـب ــاش ــر مــن
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي د .حامد العازمي الذي
حرص على تذليل كل العقبات
أم ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـ ــرام ـ ــي إل ــى
إحداث نقلة نوعية في المناهج

ال ــدارس ـي ــة تـتـمــاشــى م ــع رؤي ــة
الكويت للنهضة القادمة.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
سـ ـتـ ـعـ ـم ــد إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـكـ ــويـ ــن ب ـن ـيــة
أساسية مــن الـمـيــدان التربوي
والخبرات الوطنية للعمل على
ب ـن ــاء ال ـم ـنــاهــج ال ـت ــرب ــوي ــة ،مع
التأكيد على احـتــرام التجارب
السابقة واالستفادة من النقاط
اإليجابية فيها.

ً
بدال من مطلع يونيو رأفة بالعمالة من ارتفاع درجات الحرارة أثناء الصيام

سيد القصاص

ت ـل ـب ـيــة الح ـت ـي ــاج ــات أه ــال ــي
مـنـطـقــة ال ـع ـمــريــة أعـ ــدت وزارة
الكهرباء والـمــاء موقع مواقف
حديقة العمرية لتثبيت  4أعمدة
إنارة جديدة ،حرصا على راحة
وأمن وأمان المارة ليال.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ف ــي
«الكهرباء» إلى أن هناك العديد
مــن الطلبات تأتي إلــى ال ــوزارة
لزيادة «إنارة الشوارع في بعض
المواقع» ،وتحرص الوزارة على
توفير تلك األعمدة وفق الخطط
ال ـت ــي تـضـعـهــا اإلدارة ،وال ـتــي
تتوافق مع طلبات المستهلكين
واحتياجاتهم.
وق ــال ــت :يـتــم دراسـ ــة مطالب
المستهلكين ،و مــن ثــم تحديد
المواقع التي تحتاج إلى زيادة
اإلنــارة ،والتنسيق مع الجهات
الـمـخـتـصــة ،وم ـعــاي ـنــة الـمــوقــع
الذي يحتاج إلى زيادة اإلضاءة،
وتـ ـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ـ ــده ب ـ ــاالحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات
المطلوبة.
وب ـ ّـيـ ـن ــت أن فـ ـ ــرق ال ـ ـ ـ ــوزارة
ت ـخ ــرج إلـ ــى ت ـلــك ال ـم ــواق ــع في
الفترة الحالية ليال ،ويتم نقل
قــاعــدة الـخــرســانــة لكل عمود،

وال ـ ـتـ ــاسـ ــع الـ ـمـ ـت ــوس ــط ،وذلـ ــك
ألن الطلبة فــي هذين الصفين
درس ـ ـ ــوا وفـ ــق ن ـظ ــام ال ـم ـنــاهــج
الحالية ،وبالتالي من األفضل
ع ـ ـ ـ ــدم ق ـ ـطـ ــع سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ع ـم ـل ـي ــة
ت ـ ــدري ـ ـس ـ ـه ـ ــم ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن
المهارات األساسية والمعارف
الموجودة في المناهج ستكون
هي نفسها.
وذكــرت المصادر أن الــوزارة
ً
ق ــام ــت ف ـع ـل ـيــا بـتـشـكـيــل فــريــق
تطوير مكون من  10أشخاص
من كل منطقة تعليمية ،وآخر
لوضع آليات التقييم الجديدة
في كل منطقة تعليمية ،مشيرة
إل ـ ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء األشـ ـ ـخ ـ ــاص
سـيـشـكـلــون نـ ــواة ف ــرق تــألـيــف
ً
المناهج مستقبال.
وأض ــاف ــت أن الـ ـ ــوزارة قامت
برصد آراء ومالحظات الميدان
التربوي من خالل لقاء ات عدة
عقدت في المناطق التعليمية
ال ـس ــت ،إض ــاف ــة إل ــى أن جـهــات
عــالـمـيــة قــدمــت دراسـ ـ ــات حــول
المناهج يضاف إليها دراسات
إدارة تقويم المناهج ودراســة
عالمية من «كامبريدج» ومكتب
التربية الدولي وفريق تطوير

●

عادل سامي

عـ ـق ــدت صـ ـب ــاح أم ـ ــس حـلـقــة
ن ـقــاش ـيــة حـ ــول مـ ـب ــادرة ال ـمــدن
الصحية تحت شـعــار «القيادة
مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة» ،وذلـ ـ ـ ــك
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون والـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ب ـيــن
وزارة الصحة واألمــانــة العامة
ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـطـيــط
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــت األمـ ـ ـ ــم
الـمـتـحــدة ،بـحـضــور  21قطاعا
من القطاعات المختلفة ،تشمل
قـ ـط ــاع ــات ح ـك ــوم ـي ــة وخ ــاص ــة
ومؤسسات المجتمع المدني.
وقـ ــال وك ـي ــل وزارة الـصـحــة،
د .مصطفى رض ــا ،فــي تصريح
للصحافيين ،على هامش الحلقة
النقاشية إنه تم اعتماد منطقة
اليرموك أول مدينة صحية في

جانب من الحلقة النقاشية
الكويت قبل عدة أشهر ،الفتا إلى
أن هناك  9مناطق أخرى مسجلة
في هذه المبادرة للحصول على
لقب مدينة صحية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـ ــأمـ ـ ــل أن ي ـتــم
ت ـس ـه ـيــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الع ـت ـم ــاد
الـ ـ ـم ـ ــدن الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وت ـق ـص ـي ــر
الفترة الزمنية للحصول على
ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
وزارة الصحة اهتمت بتطبيق
مـبــادرة الـمــدن الصحية إيمانا
مـنـهــا ب ــاألث ــر الـكـبـيــر لـلـمـبــادرة
في االرتقاء بالصحة العامة في
المجتمع ،وبما يمكن أن تقدمه
مـ ــن دع ـ ــم ل ـل ـت ـن ـم ـيــة فـ ــي ال ـب ــاد
م ــن خ ــال ال ــدع ــوة لـلـعـمــل على
المحددات االجتماعية للصحة
ل ـخ ـلــق ب ـي ـئ ــات داعـ ـم ــة ف ــي هــذا
االتجاه.

وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ر ضـ ـ ـ ـ ـ ــا أن أ هـ ـ ــم
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ت ـط ـب ـيــق
ال ـم ـب ــادرة ه ــو إدراجـ ـه ــا كــأحــد
مـ ـش ــار ي ــع وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة فــي
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة اإلن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
للكويت.
وأكـ ـ ـ ــد أن ت ـط ـب ـي ــق م ـ ـبـ ــادرة
المدن الصحية يسهم في خلق
بـيـئــة داع ـمــة لـلـصـحــة ،ويحقق
مفهوم العدالة في مجال التنمية
الصحية بالمجتمعات ،الفتا
إلى أنه تم تطبيق تلك المبادرة
بــالـتـعــاون مــع منظمة الصحة
العالمية ،إذ تــم إدراج مشروع
المدن الصحية ضمن المشاريع
الـتـطــويــريــة ل ـل ــوزارة بــاعـتـبــاره
أول ـ ــوي ـ ــة رئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي ال ـخ ـطــة
اإلنمائية للدولة.
وأشــار إلــى أن الجهود التي

ق ــدمـ ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــون ،س ـ ــواء
كــانــوا العاملين فــي القطاعين
ا ل ـ ـح ـ ـك ـ ــو م ـ ــي أو األ ه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي أو
مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي،
تعتبر حجز الــزاويــة والركيزة
األساسية في نجاح المبادرة،
والـتــي أدت إلــى اعـتـمــاد مدينة
الـ ـي ــرم ــوك أول م ــدي ـن ــة صـحـيــة
في الكويت ،بعد  4سنوات من
العمل المتواصل للحصول على
هذا االعتماد من منظمة الصحة
العالمية.
من جانبه ،أكد األمين العام
ل ـ ــأم ـ ــان ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـم ـج ـلــس
األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة،
د .خ ــال ــد م ـ ـهـ ــدي ،أن مـ ـب ــادرة
المدن الصحية تعني التعاون
الـحـكــومــي الـمـجـتـمـعــي للعمل
ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد ،واالتـ ـ ـف ـ ــاق عـلــى

الزراعة» :لجنة لتعويض المزارعين
المتضررين من الجراد
●

أولويات الصحة العامة ووضع
ال ـبــرامــج وال ـخ ـطــط التنفيذها
ل ـ ـكـ ــي تـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـ ـمـ ـ ــدن م ــائ ـم ــة
صحيا ،وبذلك تتحقق الغايات
المنشودة عن وجود هذه المدن
الصحية لساكنيها محليا.
وأض ـ ــاف أن ال ـكــويــت طبقت
ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ف ــي  2014وفــي
أبــريــل  ،2018اعـتـمــدت منطقة
الـ ـي ــرم ــوك أول م ــدي ـن ــة صـحـيــة
في الكويت ،ومنذ ذلــك الحين،
ت ــم تـسـجـيــل ان ـض ـم ــام مـنــاطــق
أخــرى منها العديلية ،والسرة،
وجابر العلي ،ومبارك الكبير،
والـعـيــون والـشــامـيــة فــي شبكة
المدن الصحية اإلقليمية ،سعيا
العتمادها.
وأكد مهدي أن مبادرة المدن
الصحية تـقــدم حـلــوال ناجحة،
فهي من أكثر النماذج التنموية
انـ ـتـ ـش ــارا مـ ــن ن ــاح ـي ــة تـطـبـيــق
االستراتيجيات الشاملة على
المستوى المحلي.
وتساءل« :كيف يمكن توسيع
نـطــاق م ـبــادرة الـمــدن الصحية
لتشمل جميع المناطق الصحية
ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت؟ وك ـ ـيـ ــف ي ـم ـكــن
االستفادة من المبادرة كمشروع
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــدول ـ ــة ل ــدع ــم
تحقيق أ هـ ــداف خـطــة التنمية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وأه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
ً
المستدامة ،وصوال إلى تحسين
ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة الـمـجـتـمـعـيــة
لتشمل الجميع؟

الــوط ـن ـيــة الع ـت ـم ــاد اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـم ـهــارة
الـمـهـنـيــة ف ــي م ـهــن عـ ــدة ،مـنـهــا تسجيل
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن فـ ــي ال ـت ـخ ـص ـص ــات ك ــاف ــة،
مـضـيـفــا أن ال ـت ـع ــاون م ــع الـجـمـعـيــة أثــر
نجاحا في تحقيق األهداف التي وضعت
من أجلها االختبارات.
ولفت إلى أن ممثلي اتحادي المكاتب
والـصـنــاعــات طــالـبــا بتفعيل اإلجـ ــراء ات
كافة المتعلقة باختبارات المهندسين،
وتسريعها عبر الربط اآللي بين الجهات
ذات الصلة لتسهيل إجراءاتها واختصار
الدورة المستندية.
بدوره ،رحب رئيس الجمعية المهندس
فيصل العتل بأي افكار تطور آلية اعتماد
المهندسين المعمول بها حاليا ،مناشدا
الجهات ذا العالقة إخطار الجمعية بأي
معوقات تواجه المهندسين الراغبين في
الحصول على االعتماد.
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن ت ـغ ـي ـي ــر جـ ـ ـ ــذري أج ــرت ــه
ال ـج ـم ـع ـيــة ع ـل ــى ش ـب ـكــة ال ـح ــاس ــب اآلل ــي
والبرامج المستخدمة لديها ،ما من شأنه
اخ ـت ـصــار وق ــت الـتـسـجـيــل ،مـضـيـفــا أنــه
جار حاليا االنتهاء من استكمال تطوير
الموقع االلكتروني للجمعية.

محمد جاسم

علمت «الجريدة» من مصادرها ،أن الهيئة العامة للشؤون الزراعية
والثروة السمكية شكلت لجنة لتلقي الشكاوى من المزارعين الذين
تضررت مزارعهم من انتشار الجراد الصحراوي.
وذكرت المصادر ،أن الهيئة تدرس جميع الحاالت التي تلقتها،
وستنظر في إمكانية تعويضها ،الفتة الى أن عدد الشكاوى المقدمة
من أصحاب المزارع التي تضررت بنسب متفاوتة من إنتاجها تجاوز
 16شكوى من المطالبين بالتعويض المادي.
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس االت ـح ــاد الـكــويـتــي لـلـمــزارعـيــن عبدالله
الدماك ،ان االتحاد يتعاون مع هيئة الزراعة في متابعة المزارع التي
هاجمتها أسراب الجراد الصحراوي في منطقة الوفرة الزراعية خالل
األسبوعين الماضيين.
من جانب آخر ،حذرت هيئة الزراعة ،في بيان ،من عمليات توزيع
الـخـضــراوات بجانب االسـ ــواق ،والـتــي أثــارهــا الـعــديــد فــي وسائل
التواصل االجتماعي ،قائلة ان الهيئة قامت برش جميع المحاصيل
الحقلية بالمبيدات المكافحة للجراد خالل االسابيع السابقة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه المنتجات قد تكون خطرا على صحة
ً
المستهلك ،خصوصا أنها من جهة مجهولة.

4
محليات
األمير :ردع من يحاول زعزعة أمن الوطن ليبقى واحة استقرار
ةديرجلا
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سموه وولي العهد زارا مبنى نواف األحمد بوزارة الداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء

األمير وولي العهد يتوسطان مشعل األحمد والمبارك والجراح وكبار المسؤولين خالل زيارة "الداخلية" أمس األول

نعاهد األمير
أن نظل على
العهد أوفياء
«نستلهم منكم
روح العمل
والعطاء»

النهام

انتهجنا
استراتيجية
أمنية لتعزيز
تصنيف
الكويت في
مكافحة
االتجار
بالبشر

النهام

حذر سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد من تفشي بعض
الظواهر البغيضة والمرفوضة
من مجتمعنا المسالم والمحافظ،
كظاهرة المخدرات والسلوكيات
الغريبة ،ومن تجاوز على القانون
بصورة فادحة ،السيما من بعض
الـســائـقـيــن الـمـسـتـهـتــريــن الــذيــن
يـ ـع ـ ّـر ض ــون أرواح م ـس ـت ـخــد مــي
الطريق للخطر ،وينتهكون بشكل
سافر حرمة الطريق.
وقال سموه ،في كلمة له خالل
زيــاراتــه الرمضانية ،مساء أمس
األول ،ال ـتــي شـمـلــت «الــداخ ـل ـيــة»
و«اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء» إن تـ ـل ــك الـ ـظ ــواه ــر
أمور مستهجنة ،وال تمت بصلة
ل ـهــوي ـت ـنــا وث ـق ــاف ـت ـن ــا األص ـل ـي ــة،
وتشوه الوجه الحضاري لوطننا
العزيز ،مما يحتم على «الداخلية»
تكثيف الجهود للحد من انتشار
هذه الظواهر عبر تطبيق القانون
بـ ـك ــل حـ ـ ـ ــزم ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أن ـج ــع
ال ــوس ــائ ــل ال ـقــانــون ـيــة ح ـتــى يتم
القضاء عليها نهائيا.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أن
ال ـم ـن ـظــومــة األم ـن ـي ــة ه ــي رك ـيــزة
أساسية في مقومات كل مجتمع،
مثمنا جهود منتسبي المنظومة
في أداء مهامهم للحد من انتشار
الجرائم وردع من يحاول زعزعة
أمن الوطن ليبقى واحة استقرار،
مــؤكــدا اسـتـمــرار الــدولــة فــي دعم
وزارة الداخلية لالرتقاء بمختلف
قطاعاتها.
وثـ ـ ّـمـ ــن سـ ـم ــوه ك ــذل ــك ج ـهــود
«اإلطفاء» في الحرص على االلتزام
باشتراطات السالمة في المنشآت
لتحقيق الوقاية وحفظ األرواح
وال ـم ـم ـت ـل ـك ــات ،م ـش ـي ــدا ب ــال ــروح
ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـكـ ـف ــاءة ال ـع ــال ـي ــة ل ـ
«اإلطفاء» بالتعامل مع الحوادث
الخطيرة.
وقد استهل سموه ،وفي معيته

صاحب السمو يحيي مستقبليه لدى وصوله
سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ نــواف
األح ـم ــد ون ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـحــرس
الــوط ـنــي الـشـيــخ مـشـعــل األحـمــد
ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،جولته أمس
األول ،بــزيــارة إلــى مبنى الشيخ
ن ــواف األحـمــد ب ــوزارة الداخلية،
ح ـيــث ك ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال سـمــوه
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــداخـلـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـجــراح،
ووك ـي ــل ال ـ ـ ــوزارة ال ـفــريــق عـصــام
النهام.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ك ـل ـم ــة
بالمناسبة قال فيها:
ي ـســرنــا ،وج ــري ــا عـلــى عــادتـنــا
السنوية ،أن نلتقي وأخــي سمو
ولي العهد ونائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي وس ـمــو رئ ـيــس مجلس
الوزراء واإلخوة المرافقين بكم في
هذه الليلة لنتبادل التهاني بشهر
رمضان المبارك ،سائلين المولى
تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا
وقـيــامـنــا وصــالــح أعـمــالـنــا ،وأن
يعيده على وطننا العزيز بالخير
واليمن والبركات.

جهود ...ودعم
وأضاف سموه «إن ما تقومون
ب ـ ــه م ـ ــن واجـ ـ ـ ــب وط ـ ـنـ ــي م ـش ــرف
الستتباب األمن وسيادة القانون
وخــدمــة الـمــواطـنـيــن ال ـكــرام ،ومــا
تبذلونه في سبيل ذلك من جهود
مضنية وعطاء متسم بالتفاني
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاص ه ـ ــو مـ ـح ــل ت ـق ــدي ــر
وث ـن ــاء م ــن ال ـج ـم ـيــع ،وق ــد أثـبـتــم
منتسبي هذه المؤسسة األمنية،
مـ ـ ــرارا ،أن ـك ــم ع ـلــى ال ـع ـهــد ،وأه ــل
للوفاء باستحقاقات المسؤولية
الجسيمة الملقاة على عاتقكم،
كما أن ما أبديتموه من مشاركة
فـعــالــة ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى ســامــة
المواطنين والممتلكات العامة
وال ـخ ــاص ــة خ ــال ف ـت ــرة األم ـط ــار
الغزيرة التي شهدتها البالد العام
الماضي ،بالتعاون مع الجهات
المعنية األخرى ،كان محل اعتبار
وتقدير المواطنين والمقيمين.
وقــال سـمــوه :كما هــو معلوم،
فإن المنظومة األمنية هي ركيزة
أساسية في مقومات كل مجتمع،
وبنجاحكم أنتم منتسبيها في
أداء الـمـهــام المناطة بكم تسود

المجتمع الطمأنينة بين أفراده،
مـ ـم ــا ي ـس ـه ــم فـ ــي بـ ـن ــاء مـجـتـمــع
صالح يرقى بــه الــوطــن ويتقدم،
مــؤكــديــن أن الــدولــة مستمرة في
دعـ ــم وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة لــارت ـقــاء
بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ـ ـهـ ــا ،ومـ ــن
خ ــال ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى رف ــع ك ـفــاءة
م ـن ـت ـس ـب ـي ـه ــا ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر أح ـ ــدث
المعدات واألجـهــزة التي تلزمها
للقيام بــدورهــا الحيوي ،كما أن
تواصلكم المباشر وغير المباشر
عبر مختلف الوسائل اإلعالمية
مع المواطنين الكرام والمقيمين
لـنـشــر ال ـث ـقــافــة األم ـن ـيــة والـنـظــم
والـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـم ـت ـص ـل ــة ب ـن ـطــاق
واج ـب ــات ـك ــم م ــن ش ــأن ــه ال ـح ــد من
انتشار الجرائم وردع من يحاول
زعزعة أمن الوطن ،ليبقى بعون
الله تعالى ،كما عهدناه واحة أمن
واستقرار.

الظواهر المرفوضة
وأردف سموه :ال يخفى عليكم
م ــا ت ـش ـهــده الـ ـب ــاد ك ـغ ـيــرهــا من
تفشي بعض الظواهر البغيضة
والـ ـ ـم ـ ــرف ـ ــوض ـ ــة مـ ـ ــن م ـج ـت ـم ـع ـنــا
ال ـم ـس ــال ــم وال ـم ـح ــاف ــظ ك ـظــاهــرة
المخدارت والسلوكيات الغريبة،
ومن تجاوز على القانون بصورة
ف ــادح ــة ،السـيـمــا م ــن قـبــل بعض
الـســائـقـيــن الـمـسـتـهـتــريــن وال ــذي
يـ ـع ــر ض ــون أرواح م ـس ـت ـخــد مــي
الطريق للخطر ،وينتهكون بشكل
ســافــر حــرمــة الـطــريــق ،الفـتــا إلــى
أن هذه أمــورا مستهجنة ال تمت
بصلة لهويتنا وثقافتنا األصلية

ولي العهد يدون كلمة في سجل الشرف

وتشوه الوجه الحضاري لوطننا
العزيز ،مما يحتم عليكم تكثيف
جـهــودكــم للحد مــن انـتـشــار هذه
الظواهر عبر تطبيق القانون بكل
حــزم واسـتـخــدام أنجع الوسائل
القانونية حتى يتم القضاء عليها
نهائيا.
وفــي ختام كلمته قــال سموه:
نسأل الباري جل وعــا أن يوفق
الجميع لكل ما فيه وخدمة وطننا
العزيز ورفعة شأنه ،وأن يتغمد
شـ ـه ــداء ال ــوط ــن األبـ ـ ــرار بــواســع
رح ـم ـت ــه وم ـغ ـف ــرت ــه ،إنـ ــه مـجـيــب
الدعاء.

األبوة الصادقة
مــن جهته ،ألقى وكيل وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ك ـل ـم ــة بــال ـم ـنــاس ـبــة،
ث ـ ّـم ــن فـ ــي م ـس ـت ـه ـل ـهــا ال ـ ــزي ـ ــارة،
وقال «إن لقاء سموكم بأبنائكم
منتسبي وزارة الداخلية يجسد

ال ـم ـع ـن ــى ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـل ـتــواصــل
ولـقـيــادتـكــم الـمــرصـعــة بتيجان
المودة والرعاية والعدل واألبوة
الصادقة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :إنـ ـن ــا يـ ــا ص ــاح ــب
ال ـس ـم ــو ،إذ نـ ـج ــدد ال ـع ـه ــد ب ــأن
نكون  -كما طلبتم دائما  -العين
الساهرة على الوطن والمواطن،
فإننا في الوقت نفسه نستلهم
من فكركم وتجربتكم وطريقكم
الـكـثـيــر م ــن ال ـع ـبــر ،وأه ـم ـهــا أن
تـكــون الـقـيــادة مقرونة بالعدل،
وأن ي ـ ـكـ ــون صـ ــاحـ ــب ال ـس ـل ـطــة
قــدوة لغيره ومثاال في السلوك
والتصرف ،نتعلم منه علو الهمة
والـ ـق ــوة وال ـس ـم ــو ف ــي ال ـغــايــات
واألهداف ،هكذا أردتنا أن نكون،
وهذا هو عهدنا.
وأشار النهام الى قول سموه
في النطق السامي« :نحمد الله
ونسجد لــه شاكرين مــا أكرمنا
مــن نـعــم كـثـيــرة ،أعـظـمـهــا األمــن

واألمـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـتــع بـ ــه كــل
مواطن ومقيم على هذه األرض
الـطـيـبــة ...يعيش آمـنــا مطمئنا
عـ ـل ــى نـ ـفـ ـس ــه وأه ـ ـل ـ ــه وع ــرض ــه
وماله ،في ظل شامل من الحرية
وال ـعــدالــة وال ـم ـســاواة والـكــرامــة
اإلن ـســان ـيــة وس ـي ــادة ال ـقــانــون»،
مضيفا «هل أعظم من تلخيص
للكويت مــن هــذا اإلي ـجــاز ...أمن
وأمـ ـ ـ ــان ...وحـ ــريـ ــات ...وع ــدال ــة...
وك ـ ـ ــرام ـ ـ ــة ...وسـ ـ ـي ـ ــادة ق ـ ــان ـ ــون...
ّ
ووجهتم فأنرتم
قلتم فصدقتم
ال ـط ــري ــق أم ــامـ ـن ــا ،وذك ــرت ـم ــون ــا
بالنعم في وقت تعيش المنطقة
أجواء توتر ومصاعب ...تقودون
فيها سفينة الكويت بكل حكمة
واق ـت ــدار ،وقلبكم الكبير دائـمــا
على بيتكم ...وطنكم».
وأوجز وكيل الداخلية بعض
م ــا حـقـقـتــه ال ـ ـ ــوزارة خ ــال ع ــام،
فقال واجهنا تحديات السيول
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن أمـ ـ ـط ـ ــار ال ـخ ـي ــر

مشعل األحمد والمبارك والجراح وصباح الخالد ومحمد العبدالله

الـغــزيــرة فــي بــدايــة نوفمبر من
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،وش ـك ــل سـمــو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء خـلـيــة
ب ـق ـيــت ف ــي اس ـت ـن ـف ــار ك ــام ــل مــن
أجـ ـ ــل ع ـم ـل ـي ــات اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ وف ـت ــح
ال ـ ـطـ ــرق ،وال ـ ـحـ ــد مـ ــن األضـ ـ ـ ــرار،
وت ــرأس عــدة اجـتـمــاعــات ضمت
مختلف الـقـطــاعــات وال ـ ــوزارات
وال ـه ـي ـئــات ب ـح ـضــور ومـتــابـعــة
مباشرة من نائب رئيس الوزراء
وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ان ـط ــاق ــا مــن
توجيهات سموكم بــأن حماية
أمـ ــن وم ـم ـت ـل ـكــات أهـ ــل ال ـكــويــت
هي الهدف األسمى وعلى رأس
أولويات الدولة.

مواجهة التحدي
وت ــاب ــع :نـجــح ه ــذا التنسيق
بين وزارة الداخلية وبين الزمالء
ف ـ ــي وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع وال ـ ـحـ ــرس
الــوطـنــي واإلط ـفــاء الـعــام وبقية
وزارات ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة وأ جـ ـه ــز تـ ـه ــا
الــرس ـم ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة تـحــدي
الطبيعة والتقليل مــن األضــرار
إلى أدنى حد ممكن.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرد :ك ـ ـمـ ــا س ـج ـل ــت
ال ــوزارة انخفاض معدل جرائم
الـ ـجـ ـن ــاي ــات ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـق ـتــل
العمد والـســرقــة وال ـشــروع بها،
وانـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ح ـ ـ ـيـ ـ ــازة ال ـ ـسـ ــاح
وال ــذخ ــائ ــر م ــن دون تــرخـيــص،
إضافة الى انتهاج استراتيجية
أمنية من شأنها تعزيز تصنيف
الـ ـك ــوي ــت ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال م ـكــاف ـحــة
االتجار باألشخاص ،واالهتمام
المتصاعد بحقوق اإلنسان

كبار ضباط «الداخلية» خالل الزيارة

local@aljarida●com

تطبيق القانون بكل حزم ...والقضاء على الظواهر المرفوضة

ّ
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دور «اإلطفاء»
في التعامل
مع موسم
األمطار خير
دليل على
أننا نسير
بالطريق
الصحيح

المكراد

وت ـف ـع ـيــل ات ـف ــاق ـي ــة ح ـقــوق
الطفل.
وأض ـ ــاف :وت ــم ات ـخ ــاذ تــدابـيــر
وإجراءات متصاعدة للحفاظ على
ثروة الوطن من الشباب ومكافحة
االتجار والترويج آلفة المخدرات
الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ع ـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ت ـك ـث ـي ــف
مالحقة المنابع والمصادر ،كما
تـ ــم ت ـن ـظ ـيــم وت ــركـ ـي ــب ك ــام ـي ــرات
وأجهزة رقابة في إطار المنظومة
األمنية ووضــع آلية لربطها مع
غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ــرئ ـي ـس ــة فــي
وزارة الداخلية لسرعة مواجهة
ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــد يـ ـ ــات وأي فـ ــر ض ـ ـيـ ــات
واحتماالت.

 3آالف كاميرا بالمساجد
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى ت ــركـ ـي ــب  3آالف
كـ ــام ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي  300مـ ـسـ ـج ــد فــي
جميع مـحــافـظــات الـكــويــت التي
تشهد مناسبات دينية كبرى من
جانب وزارة األوق ــاف والـشــؤون
اإلســامـيــة ،وبــإشــراف مــن وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،إض ــاف ــة الـ ــى تطبيق
إنجاز المعامالت إلكترونيا.
وخ ـ ـت ـ ــم ب ـ ـق ـ ــول ـ ــه :ت ـش ــري ـف ـك ــم
ل ـل ـمــؤس ـســة األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـي ــوم هــو
وس ــام فـخــر عـلــى ص ــدور جميع
مـنـتـسـبــي «ال ــداخ ـل ـي ــة» ،ومـبـعــث
تـحـفـيــز دائ ــم لـنــا عـلــى مــزيــد من
ال ـع ـط ــاء وال ـ ـبـ ــذل ،ف ـم ــرض ــاة الـلــه
وصون أمن الوطن وثقتكم الغالية
هي الهدف والغاية ،ونعاهدكم أن
نظل على العهد أوفياء ،نستلهم
منكم روح العمل والعطاء وبذل
الـغــالــي والـنـفـيــس لـلـحـفــاظ على
األمن والكرامة.
ب ـعــدهــا أل ـقــى ال ـم ـقــدم يــوســف
العتيبي قصيدة شعرية ،ثــم تم
تقديم هدية تذكارية إلى صاحب
الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد وسـمــو ولــي
العهد ،ثم تفضال بالتوقيع على
سجل الشرف.

زيارة «اإلطفاء»

خططنا
لتخفيض
الحرائق
نجحت
بمعدل ...%8
وساهمنا
في إنجاز
المشاريع
الكبرى

المكراد

ك ـم ــا قـ ــام س ـم ــو أم ـي ــر ال ـب ــاد،
م ـســاء أم ــس األول ،وف ــي معيته
سمو ولــي العهد ونــائــب رئيس
ال ـحــرس الــوطـنــي وس ـمــو رئيس
مجلس الوزراء بزيارة الى مبنى
اإلدارة العامة لإلطفاء ،حيث كان
في استقبال سموه نائب رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء أن ــس
الـصــالــح ،والـمــديــر الـعــام ل ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء ال ـف ــري ــق خــالــد
المكراد وكبار القيادات.
وألـ ـ ـق ـ ــى س ـ ـمـ ــوه ك ـل ـم ــة ب ـه ــذه
المناسبة جــاء في نصها :جريا
على عادتنا السنوية ،نلتقي بكم
وأخ ــي سـمــو ول ــي الـعـهــد وأخ ــي
ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد وس ـمــو
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك واإلخ ــوة

ً
 -األمير مصافحا المكراد خالل الزيارة

األمير وولي العهد والصالح
ال ـم ــراف ـق ـي ــن ل ـن ـبــادل ـكــم ال ـت ـهــانــي
بشهر رمضان المبارك ،سائلين
ال ـع ـل ــي ال ـق ــدي ــر أن ي ـع ـي ــده عـلــى
وط ـن ـن ــا الـ ـع ــزي ــز وعـ ـل ــى شـعـبـنــا
ال ـك ــري ــم وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ع ـلــى أرض
الـ ــوطـ ــن بـ ــوافـ ــر ال ـخ ـي ــر وال ـي ـم ــن
والبركات.
وقال سموه إن الروح الوطنية
الـعــالـيــة ال ـتــي تـتـسـمــون بـهــا في
أداء مهام مسؤوليتكم الجسيمة
وال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي إنـ ـق ــاذ األرواح
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـم ـم ـت ـل ـكــات
العامة والخاصة والـتــي أوفيتم
بها بكل تفان وإخالص هي محل
ال ـت ـقــديــر وال ـث ـن ــاء ،وق ــد بــرهـنـتــم
مــرارا أنكم أهل لهذه المسؤولية
بكفاءتكم العالية في التعامل مع
مختلف الحوادث الخطيرة ،وفي
غضون أوقات قياسية ،مما أسهم
فــي الـحــد بشكل كبير مــن اآلثــار
المدمرة لهذه الحوادث.

أمطار وسيول
وتابع سموه :كما ال يفوتني
اإلش ــادة بما قــدمـتــوه مــن جهود
كبيرة ،وما أبديتموه من تعاون
وتنسيق تام مع مختلف الجهات
الرسمية والتطوعية ،وتسخيركم
إمـكــانـيــاتـكــم ف ــي سـبـيــل التغلب
على ما واجهته البالد من أمطار
غزيرة وسيول في العام الماضي.
وأضــاف سموه أن من صميم
مسؤولياتكم التأكد من تطبيق
م ـق ــاي ـي ــس الـ ـس ــام ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـن ـش ــآت ،وال ـت ــي
تـحـتــم عـلـيـكــم تـكـثـيــف جــوالتـكــم
التفقدية وبصورة دورية وتطبيق
ال ـق ــان ــون م ــن دون أي اسـتـثـنــاء
على المخالفين مــن االل ـتــزام في
االشـتــراطــات المعتمدة لتحقيق
عـنــاصــر الــوقــايــة ،وحـفــاظــا على
األرواح والممتلكات واستغالل
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت لـ ـنـ ـش ــر ال ــوع ــي
ح ــول كيفية ا لـتـعــا مــل الصحيح
م ــع مـخـتـلــف الـ ـح ــوادث ،وبشكل
خاص الحرائق ،وتعزيز تواصلكم

المباشر مع المؤسسات والجهات
الـمـعـنـيــة ،وب ـمــا يـحـقــق الـتـعــاون
المنشود.

تطور مستمر
وأشـ ـ ـ ــاد سـ ـم ــوه ب ـم ــا ت ـش ـهــده
مختلف قطاعات اإلدارة العامة
ل ـ ــإطـ ـ ـف ـ ــاء مـ ـ ــن تـ ـ ـط ـ ــور م ـس ـت ـمــر
وملحوظ ،وحرص على رفع كفاءة
مـنـتـسـبـيـهــا ع ـب ــر إش ــراكـ ـه ــم فــي
العديد من الدورات التخصصية
والـتـمــاريــن العملية ،ومــن سعي
دؤوب للتزود بالمعدات واألجهزة
ال ـح ــدي ـث ــة ،م ـس ـت ـط ــردا :نـهـنـئـكــم
باستالم اإلدارة العامة لإلطفاء
مؤخرا الدفعة األولــى من زوارق
اإلطفاء البحري للتدخل السريع،
والتي تعد األحدث على مستوى
العالم.
وفي ختام كلمته ،قال سموه:
نـتـضــرع إل ــى ال ـمــولــى تـعــالــى أن
يــوفــق الجميع لـكــل مــا فـيــه خير
وخ ــدم ــة وط ـن ـنــا ال ـع ــزي ــز ورف ـعــة
شأنه.

إنجازات وتطلعات
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أل ـ ـق ـ ــى الـ ـف ــري ــق
ال ـم ـكــراد كـلـمــة ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة،
ق ـ ــال ف ـي ـه ــا إن اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ــاطـ ـف ــاء  -ب ـف ـضــل م ــن الـ ـل ــه عــز
و جــل  -وبتوجيهاتكم السامية
وبدعم الحكومة الرشيدة ،حققت
العديد من اإلنجازات والتطلعات
التي تحمل في طياتها أهدافنا
الـنـبـيـلــة واإلن ـس ــان ـي ــة الـمـتـمـثـلــة
ب ـح ـمــايــة األرواح والـمـمـتـلـكــات
وف ـ ــق م ـن ـط ـل ـق ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
تعلوها حماية أرواح المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ع ـل ــى ه ـ ــذه األرض
الطيبة وحماية ووقاية اقتصاد
الدولة.
وأكد أن ما قامت به «اإلطفاء»
من تعامل مع حالة الطوارئ خالل
مــوســم األم ـط ــار ال ـعــام الـمــاضــي،
والـتـعــاون الــذي تــم بين الجهات

عدد من الشيوخ أعضاء الوفد المرافق لألمير

استقباالت صاحب السمو
استقبل صاحب السمو أمير البالد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،بـقـصــر بـيــان،
صباح أمــس ،سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد.
واستقبل سموه ،رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك.
كما استقبل سموه ،سفير جمهورية

إي ـط ــال ـي ــا ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ج ـيــوس ـي ـبــي
سكونيا ميليو ،بمناسبة انتهاء فترة
مـهــام عمله سـفـيــرا ل ـب ــاده ،وعـبــدالـلــه
بشارة ،حيث أهدى سموه كتابا حمل
ع ـن ــوان «الـ ـغ ــزو ف ــي ال ــزم ــن ال ـع ــاب ــس...
الكويت قبل الغزو وبعده».
من جهة أخرى ،بعث سموه ببرقية
تهنئة إلى رئيس جمهورية الباراغواي

هدية تذكارية لولي العهد
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـم ــدن ـي ــة ب ــال ــدول ــة
خـ ـي ــر دلـ ـي ــل عـ ـل ــى أنـ ـن ــا نـمـضــي
فــي الـطــريــق الـصـحـيــح بتطبيق
الـخـطــط الـخــاصــة بــالـتـعــامــل مع
الـ ـك ــوارث واألزمـ ـ ــات ب ـكــل ك ـفــاءة
واقـ ـت ــدار ب ـك ــوادر بـشــريــة مــدربــة
وآليات ومعدات متطورة وخطط
واجراءات معتمدة.
وتابع :لعل التمرين السنوي
(ش ــام ــل) ال ـ ــذي ت ـت ـشــرف اإلدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء بــإقــامـتــه للعام
الـ ـخ ــام ــس عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي عـلــى
مستوى الدولة ،والــذي أقيم هذا
الـ ـع ــام ب ــرع ــاي ــة وحـ ـض ــور سـمــو
رئيس مجلس الوزراء ،وبمشاركة
 30جهة حكومية ،والذي تم خالله
اعتماد الخطة الوطنية للتعامل
مع األزمات والكوارث ،وبإشراف
وحضور ومراقبة منظمات دولية
م ـت ـخ ـص ـصــة ي ـع ـك ــس االه ـت ـم ــام
وال ــدع ــم الـمـطـلــوب ال ــذي تحظى
به اإلدارة العامة لالطفاء وبقية
جـهــات الــدولــة لتأهيل وتجهيز
ك ــوادره ــا الـبـشــريــة لـلـتـعــامــل مع
الكوارث واألزمات.

شهادة «األيزو»
وأردف :م ـ ــن ضـ ـم ــن ح ــرص
اإلدارة العامة لإلطفاء على تطوير
أنظمتها وتحسين بيئة األعمال
وتقديم خدمة أفضل للمواطنين
والمقيمين والمستثمرين عملنا
على تطبيق نـظــام الـجــودة على
ج ـم ـيــع ق ـط ــاع ــات اإلدارة ،حـيــث
حصلنا هــذا الـعــام على شهادة
نـظــام ال ـجــودة الـشــامـلــة (األي ــزو)
في قطاع تنمية الموارد البشرية،
ونـ ـعـ ـم ــل ح ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى إخـ ـض ــاع
جميع القطاعات األخرى باإلدارة
ومنتسبيها بتطبيق «األ يـ ــزو»،
و بـ ــذ لـ ــك تـ ـك ــون اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لــإطـفــاء مــن الـجـهــات الحكومية
األولى التي تحصل على شهادة
األيـ ــزو بـجـمـيــع قـطــاعــاتـهــا ،مما
يــؤ هــل اإلدارة لتقديم خدماتها
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء واإلن ـ ـق ـ ــاذ
وال ـت ــراخ ـي ــص ح ـســب الـمـعــايـيــر
الدولية.

استقباالت ولي العهد
مــاريــو بينيتز ،عـ ّـبــر فيها سـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل ـ ـبـ ــاده ،مـتـمـنـيــا ل ــه م ــوف ــور الـصـحــة
والعافية ،وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهـ ـ ـ ــار .وب ـعــث س ـمــو ول ــي الـعـهــد
الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك
ببرقيات تهنئة مماثلة.

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نواف
األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمــس ،رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،ونائب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سموه ،عبدالله بشارة ،حيث
ً
أهدى سموه كتابا بعوان «الغزو في الزمن
العابس ...الكويت قبل الغزو وبعده».

وقال إن اإلدارة تفخر بإشادة
وشكر الجهات الرقابية بالدولة
على تطبيقنا للقوانين والقرارات
اإلدارية والمالية ،والمحافظة على
المال العام من دون أي مخالفة،
ولله الحمد.

تخفيض نسبة الحرائق
وأكد أن خططنا في تخفيض
ن ـ ـس ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرائ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
االحصائيات نجحت ولله الحمد
فـ ــي ت ـخ ـف ـيــض ن ـس ـب ــة ال ـح ــرائ ــق
ب ـم ـع ــدل  8ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ــن ال ـع ــام
الـمــاضــي ،رغ ــم ال ــزي ــادة الـطــرديــة
بعدد السكان والمنشآت ،ويعود
ذلك إلى تكثيف الحمالت النوعية
واإلع ــام ـي ــة ،إض ــاف ــة ال ــى تــوســع
عمليات التفتيش والمخالفات

وا لـغـلــق اإلداري للمنشآت التي
تسبب خطرا على سالمة الوطن
والمجتمع.
ولفت إلى أن «اإلطفاء» تساهم
ف ــي نـ ـج ــاح وإن ـ ـجـ ــاز ال ـم ـشــاريــع
التنموية الـكـبــرى فــي الـبــاد من
خ ــال ســرعــة دراس ـت ـهــا وإص ــدار
التراخيص الوقائية لها ،لضمان
سالمتها وفق أعلى معايير األمن
والـ ـس ــام ــة مـ ــن خ ـط ــر ال ـح ــري ــق،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ج ـ ـسـ ــر ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ج ــاب ــر
األحمد ،طيب الله ثراه ،ومشاريع
م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي الـجــديــد
ومدينة صباح السالم الجامعية
ومستشفى الشيخ جابر األحمد،
ط ـي ــب الـ ـل ــه ثـ ـ ـ ــراه ،والـ ـع ــدي ــد مــن
المشاريع األخرى.
وأوضح المكراد أن «تعليماتكم
السامية بتخصيص أرض لنادي

رجال اإلطفاء أسوة ببقية الجهات
العسكرية بــالــدولــة كــان لــه األثــر
الطيب والعميق في نفوس أبنائك
رجال اإلطفاء» ،مثمنين ومقدرين
عاليا دعمكم الكريم لهم.
وفي ختام كلمته قال إن الكالم
واألف ـ ـ ـعـ ـ ــال ت ـف ـي ــض بـ ــاإلخـ ــاص
وال ـت ـقــديــر وال ـع ــرف ــان ،مجسدين
أس ـمــى مـعــانــي الـ ــوالء لـسـمــوكــم،
وم ـض ـح ـيــن بــال ـغــالــي والـنـفـيــس
مــن أج ــل ســامــة وطـنـنــا الـغــالــي،
أعـ ــاد ال ـلــه عـلـيـكــم شـهــر رمـضــان
الـمـبــارك وأنـتــم متمتعون بثوب
الصحة والعافية و ط ــول العمر،
سائال المولى عز وجل أن يرحم
شهداء نا األبــرار ويحفظ وطننا
الغالي من كل سوء.
بعدها ألقى رقيب أول إطفاء
نايف المطيري قصيدة شعرية،
ثم تم عرض فيلم وثائقي بعنوان
«رؤية الكويت .»2035
وتــم خــال هــذه الــزيــارة إهــداء
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو األمـ ـي ــر وسـمــو
ولــي العهد هدايا تذكارية بهذه
المناسبة.
وق ـ ــد رافـ ـ ـ ــق س ـ ـمـ ــوه فـ ــي ه ــذه
الـ ــزيـ ــارة وزي ـ ــر ش ـ ــؤون ال ــدي ــوان
األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ ع ـلــي الـ ـج ــراح،
ون ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ صباح
الخالد وكبار المسؤولين.

برلمانيات 6
المجلس يبحث اليوم التطورات اإلقليمية في جلسة سرية
ةديرجلا

•
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• الموافقة على تعديل قانون المناقصات بالمداولة األولى وتكليف «المالية» بحث المالحظات النيابية
في جلسته التكميلية أمس ،اكتفى مجلس األمة بالموافقة
على قانون تنظيم التأمين واإلشراف والرقابة عليه في
المداولة األولى ،دون استعجال المداولة الثانية ،لكثرة
المالحظات النيابية عليه.
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم تخصيص جلسة اليوم
إلطالع النواب على آخر التطورات اإلقليميةً ،
بناء على
مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ
طلب نائب رئيس ً
صباح الخالد ،موضحا «يجب أن يكون النواب على علم بما
يحصل ،وسنطلب عقد الجلسة سرية لمعرفة آخر التطورات
الموجودة في اإلقليم».
وبدأ المجلس بعد ذلك مناقشة المداولة األولى لتعديالت
قانون المناقصات العامة ،التي تهدف إلى تمكين أصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في
المناقصات ،وإعطاء األولوية للمنتج الوطني.
فهد التركي
ومحيي عامر

«التجارة»
عملت على
وضع برنامج
إصالحي
تشريعي
للوصول
إلى اقتصاد
وطني منفتح
واجتمعنا
مع اللجنة
المالية إلقرار
 ٩تشريعات

الروضان

افتتح نائب رئيس مجلس
األمة عيسى الكندري الجلسة،
وت ـ ـ ــا األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام اسـ ـم ــاء
االعضاء الحضور والغائبين
عن الجلسة.
واس ـت ـه ــل ال ـم ـج ـلــس ج ــدول
اعماله بمناقشة قانون التأمين
من خالل تالوة رئيس اللجنة
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة صـ ـ ـ ــاح خ ــورشـ ـي ــد
ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـق ــان ــون
الجديد.
وقال خورشيد ان التعديالت
المقدمة مستحقة ،وا لـقــا نــون
م ــر ع ـل ـيــه ن ـح ــو  ٣٥س ـن ــة ول ــم
يـتــم تـعــديـلــه ،ون ـحــن عـلــى اتــم
اسـ ـتـ ـع ــداد بــال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة
لبحث اية مالحظات نيابية.
وطلب في هذا الصدد وزير
ال ـت ـجــارة دخ ــول فــريـقــه الفني
في وقت طالب رئيس الجلسة
عـ ـيـ ـس ــى ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ب ــإكـ ـم ــال
النصاب حتى يسمح بدخول
الفريق الفني الخاص بــوزارة
التجارة.
وحــدث تباين نيابي بشأن
مــدة الـحــديــث ،فالبعض يريد
 ٥دقـ ــائـ ــق ،واخـ ـ ـ ــرون ي ــري ــدون
االكتفاء بـ  3دقائق.
وق ـ ـ ــال خ ــورشـ ـي ــد :هـ ـن ــاك ٣
قــوانـيــن مــدرجــة واعـتـقــد ان ٣
دقائق مناسبة ،لكن النائبين
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
الــرومــي اعـتــرضــا على الثالث

المجلس خالل مناقشة قانون التأمين أمس (تصوير عبدالله الخلف)
دقــائــق ،وواف ــق المجلس على
تخصيص خمس د قــا ئــق لكل
متحدث.

برنامج إصالحي
واس ـت ـع ــرض وزيـ ــر ال ـت ـجــارة
والصناعة وزير الدولة لشؤون
الخدمات خالد الروضان قانون
الـتــأمـيــن الـجــديــد ،ف ـقــال :عملت
وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة عـ ـل ــى و ض ــع
ب ــرن ــام ــج اصـ ــاحـ ــي ت ـشــري ـعــي
ل ـلــوصــول ال ــى اق ـت ـصــاد وطـنــي
منفتح ،واجتمعنا مــع اللجنة
المالية القرار  ٩تشريعات ،وتم
إقرار  ٥منها.
وأضاف الروضان :من يتولى
عمليات التأمين شركة التأمين،
ونحتاج لقانون جديد الن قطاع
التأمين هو ثاني اكبر القطاعات
بـعــد ال ـب ـنــوك وقــانــونــه اق ــر في
عام  ١٩٦١واخر تعديل عليه تم
 ،١٩٨١فالقانون عمره  ٥٨سنة
اي اكبر من عمر االعضاء.
وتابع :ال توجد أدوات رقابية
بالقانون الحالي ،والتعديالت
المقدمة عالجت كل السلبيات،
والمفارقة ان الكويت اول دولة
خليجية نظمت عملية التأمين
بـ ـق ــان ــون ،وآخـ ـ ــر دولـ ـ ــة واك ـب ــت
ت ـ ـطـ ــورهـ ــا ،وه ـ ـنـ ــاك  ٣٩ش ــرك ــة
بالكويت  ٢٨شركة وطنية منها
و ١١اجنبية عربية وهناك ١٣٦
وساطة للتأمين ،والكويت هي

الدولة الوحيدة التي ليس لها
جهة اشرافية على هذا القطاع.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ح ـ ـجـ ــم سـ ــوق
الـ ـت ــأمـ ـي ــن ف ـ ــي ت ـ ـنـ ــام م ـس ـت ـمــر،
واليـ ـ ـ ــزال الـ ـق ــان ــون ال ـق ــدي ــم هــو
المتحكم ،والقانون الحالي مر
عليه نـحــو  ١٥ش ـهــرا ،ونظرته
لجنتان ماليتان ،وأشكر اللجنة
الـ ـح ــالـ ـي ــة الن ـ ـ ـجـ ـ ــازه ،وس ـي ـســد
ا ل ـفــراغ التشريعي ،وسيساهم
في تحرير رأس المال للشركات
االجنبية لدخول االستثمارات
االجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ع ـل ــى
ال ـم ـم ــارس ــات الـسـلـبـيــة لبعض
شركات التأمين.
مــن جهته ،قــال عبداللطيف
السنان مسؤول قطاع التأمين
فـ ــي وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة ان ع ــدد
الوثائق التأمينية  ١.٧ماليين
في  ،٢٠١٦ونحن الدولة الوحيدة
ال ـتــي لـيــس لـهــا جـهــة اشــرافـيــة
مـسـتـقـلــة عـلــى ق ـطــاع الـتــأمـيــن،
والـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول ف ــاق ـن ــا
بكثير ،وحتى نكون متوافقين
مــع الـمـعــايـيــر الــدول ـيــة أجــريـنــا
قياسا خاصا بالقانون الحالي
والجديد.

 3نماذج
وعـ ــاد وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة خــالــد
ال ــروض ــان لـلـحــديــث م ــن جــديــد
قائال ان القانون نتيجة لعمل
استمر نحو ثالث سنوات ،ومر

المال يسأل الحجرف عن السحب من االحتياطي العام
ً
ًّ
برلمانيا إلــى وزي ــر المالية
وجــه الـنــائــب د .بــدر الـمــا س ــؤال
د .نــايــف الـحـجــرف عــن ال ـحــاالت الـتــي تــم فيها سحب مبالغ من
االحتياطي العام منذ عام .2010
وقال في سؤاله :كم تبلغ قيمة االحتياطي العام في سنة 2010؟
وكم تبلغ قيمة االحتياطي العام في تاريخ اإلجابة؟ وما الحاالت
التي تم فيها سحب مبالغ من االحتياطي العام وآلية الموافقة
واإلذن بسحبها منذ عام  2010وحتى تاريخ اإلجابة؟ مع مراعاة
بيان كل حالة سحب على حــدة وآلية سحبها بشكل محدد مع
مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.
وتابع :كم يبلغ ما تم تحويله إلى االحتياطي العام منذ سنة
 2010وحتى تاريخ اإلجابة؟ مع بيان قيمة كل تحويل وفي أي سنة
ً
مشفوعا بالمستندات ،وهل
مالية تم التحويل على أن يكون ذلك
تم سحب أي مبالغ من صندوق األجيال القادمة؟

المال والحجرف في حديث بالجلسة

على الجهات المعنية ،وعملت
عليه مجموعة من المختصين،
وح ــريـ ـص ــون ع ـل ــى االس ـت ـم ــاع
ل ـمــاح ـظ ـت ـكــم ،وعـ ـن ــدم ــا ات ـي ـنــا
بالقانون كان ينص على انشاء
هـيـئــة مـسـتـقـلــة ،وك ــان ــت هـنــاك
مــاح ـظــة بــالـلـجـنــة ال ـمــال ـيــة أال
يتم التوسع بالهيئات ،وهناك
 ٣ن ـمــاذج ام ــا اضــافـتـهــا لهيئة
اسواق المال او البنك المركزي
او تكون هيئة مستقلة.
وق ــال صــالــح عــاشــور :نشيد
بوزير التجارة لطرح مجموعة
مــن الـقــوانـيــن بالفترة االخـيــرة
التي تفعل النشاط االقتصادي
ب ــال ـك ــوي ــت ،ون ـع ــم ن ـح ـتــاج الــى
ق ــان ــون جــديــد لـلـتــأمـيــن بـهــدف
حـ ـم ــاي ــة حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن
وحملة الوثائق التأمينية في
ظـ ــل مـ ــا ي ـش ـه ــده االن مـ ــن رف ــع
ق ـ ـضـ ــايـ ــا مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض شـ ــركـ ــات
التأمين للحصول على فوائد
م ــن هـ ــذه ال ــوث ــائ ــق ،وي ـج ــب ان
يكون للحكومة سياسة واضحة
اما التوسع في انشاء الهيئات
او ال ـت ـق ـلــص ف ـي ـه ــا ،وي ـف ـتــرض
اعادة النظر في تبعيتها لهيئة
اس ــواق ال ـمــال ،فيجب ان تكون
تابعة للبنك المركزي ،الن هذا
ال ـق ـطــاع بــه اك ـثــر مــن  ١٢مليار
دينار.
وأض ـ ـ ــاف عـ ــاشـ ــور :رأس ـم ــال
شــركــات الـتــأمـيــن ك ــان مــن ١٥٠
ال ــى  ٢٥٠مـلـيــونــا ،واالن هـنــاك
مـبــالــغ كـبـيــرة الن ـش ــاء شــركــات
تأمين تصل الى  ١٥مليونا ،فهل
هي سياسة الحتكار الشركات
ال ـح ــال ـي ــة ام ان ه ـ ــذه ال ـم ـبــالــغ
الضخمة ستساهم فــي د خــول
شركات جديدة؟
وعـ ـ ـق ـ ــب صـ ـ ـ ــاح خ ــورشـ ـي ــد
بـقــولــه :هـنــاك رأي ــان ب ــان البنك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي تـ ـتـ ـب ــع ل ـ ــه ش ــرك ــات
التأمين في بعض الدول وكذلك
هيئة اسواق ،ونحن وضعناها
ل ـل ـه ـي ـئــة الن ـ ــه ال ي ــوج ــد لــديـهــا
جـهــات اخ ــرى لــاشــراف عليها
بعكس البنك المركزي.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع :امـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بـ ـم ــوض ــوع ح ـج ــم رأس ال ـم ــال
والـ ١٥٠الفا فكانت تمثل الكثير
ف ــي  ١٩٦١امـ ــا االن فــالـخـمـســة
ماليين ال تمثل الكثير ،فزيادة

الغانم :يجب علم النواب بما يحصل
أعلن رئيس مجلس األمة مــرزوق الغانم موافقة
المجلس على تخصيص جلسة اليوم ،إلطالع النواب
على آخر التطورات الحاصلة في اإلقليم ،بناء على
طلب نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،و"سنطلب عقدها سرية".
رأس ال ـم ــال ح ـمــايــة الص ـحــاب
الوثائق.
وقال محمد الدالل في نقطة
نـ ـ ـظ ـ ــام :اذا ت ـ ـحـ ــدث ك ـ ــل واح ـ ــد
ورد عليه المقرر والــوزيــر فلن
نـخـلــص ،فيجب تسجيل كافة
المالحظات والرد بالنهاية.
وع ـق ــب ال ـغ ــان ــم ق ــائ ــا :أتـفــق
معك ،لكنك تعرف انــه اذا طلب
المقرر او الوزير الكلمة فال املك
اال اعطاؤها لهما.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل :اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــق ان
م ـ ـشـ ــروع ال ـت ــأم ـي ــن هـ ــو نــوعــي
وشــامــل ويــواكــب التطور الــذي
ن ـح ـت ــاج الـ ـي ــه ل ـك ــن هـ ـن ــاك ع ــدد
م ــن ال ـمــاح ـظــات ح ـتــى تكتمل
الـصــورة االيجابية ،وأتـفــق مع
عــاشــور فــي مــوضــوع التبعية،
ففقط في عمان التبعية لهيئة
اسواق المال اما في بقية الدول
فتكون للبنك المركزي ،وافضل
تبعية لقطاع التأمين هي للبنك
المركزي او تكون هيئة مستقلة.
بدوره ،قال أسامة الشاهين:
نتكلم عن  ٣٩شركة تأمين و١٢٩
شــركــة وســاطــة تأمين ،فاقترح
اإلبقاء على الوضع الحالي او
ال ـت ــوج ــه ال ــى ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي،
ام ــا نـقــل تبعية قـطــاع التأمين
لهيئة اســواق المال فهو توجه
غير حميد.
واوضح ان عدم انشاء هيئات
جـ ــديـ ــدة هـ ــو ت ــوج ــه م ـس ـت ـشــار
اج ـن ـبــي ول ـي ــس ت ــوج ــه مجلس
االم ــة ونـحــن مــع انـشــاء هيئات
جديدة اذا كان لها دور حيوي.
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ص ـف ــاء
الـ ـه ــاش ــم :ع ـن ــدم ــا ي ـك ــون ه ـنــاك
تـكــالــب وتـجـيـيــش م ــن شــركــات
الـتــأمـيــن الق ــرار الـقــانــون النهم
اس ـم ــاك ق ــرش بـقـطــاع الـتــأمـيــن
وحـ ـ ـب ـ ــل يـ ـخـ ـن ــق كـ ـ ــل اص ـ ـحـ ــاب

جدول التصويت على قانون التأمين «مداولة أولى»
ممتنع
غير موافق
موافق

1
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14
15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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32
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أحمد نبيل الفضل
أسامة عيسى الشاهين
الحميدي بدر السبيعي
أنس خالد الصالح
باسل حمود الصباح
بدر حامد المال
ثامر سعد السويط
جابر المبارك الصباح
جنان محسن بوشهري
حامد محمد العازمي
حمد سيف الهرشاني
حمدان سالم العازمي
حمود عبدالله الخضير
خالد الجراح الصباح
خالد حسين الشطي
خالد علي الفضل
خالد مؤنس العتيبي
خالد ناصر الروضان
خلف دميثير العنزي
خليل إبراهيم الصالح
خليل عبدالله أبل
راكان يوسف النصف
رياض أحمد العدساني
سعد إبراهيم الخراز
سعد علي الخنفور
سعدون حماد العتيبي
سعود محمد الشويعر
شعيب شباب المويزري
صالح أحمد عاشور
صباح الخالد الصباح
صفاء عبدالرحمن الهاشم
صالح عبدالرضا خورشيد
طالل سعد الجالل
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وقال الغانم" :بالنسبة لجلسة (اليوم) هناك طلب
من الشيخ صباح الخالد ،بشأن مناقشة التطورات
الحاصلة في اإلقليم" ،مضيفا" :يجب أن يكون النواب
عـلــى عـلــم بـمــا يـحـصــل ،وسنطلب الجلسة سرية
لمعرفة آخر التطورات الموجودة في اإلقليم".

البوليصات التأمينية ،وللعلم
يوم التصويت على القانون في
اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة الـمــالـيــة كنت
بلجنة اخرى وقالوا بالتقرير ان
التصويت تم باالجماع.
وسـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـهـ ـ ــاشـ ـ ــم وزيـ ـ ـ ــر
التجارة :ما مهنتك اذا؟ ولماذا
ال تـسـتـمــرون فــي الــرقــابــة على
قـطــاع التأمين؟ وقـلــت :اذا انت
م ـض ـطــر ت ـس ــوي اعـ ـ ــادة هيكلة
ل ـ ــوزارة ال ـت ـجــارة ووض ــع ادارة
لـهــا خــاصــة بــالـتــأمـيــن والـبـنــك
المركزي رفض ،فأنا مع ان تكون
تبعيتها لهيئة ا سـ ــواق ا لـمــال
النه من صميم عملها.
وقـ ــال ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي :أنــا
ضد قانون التأمين بسبب شيء
واح ــد هــو إلـحــاقــه بـجـهــة ،وكــل
وزيـ ــر االن ي ـت ـهــرب م ــن الـعـمــل،
وال ـغ ــري ــب ان ت ــوج ــه الـحـكــومــة
ب ـت ـق ـل ـي ــص الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات وي ــأت ــي
القانون بانشاء هيئة مستقلة،
وفي الهيئة كلفة مالية وتخريب
ل ـل ـق ـطــاع ن ـقــل تـبـعـيـتـهــا لجهة
أخرى وليس اختصاص البنك
المركزي.
وأض ـ ــاف ان ال ـح ــال سـيـكــون
م ـثــل ه ـي ـئــة الـ ـط ــرق ،وي ـقــولــون
ام ـيــركــا ب ـهــا هـيـئــة طـ ــرق ،انـتــم
وي ــن وام ـي ــرك ــا ويـ ــن! وادرس ـ ــوا
ال ـه ـي ـئ ــات الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت كـلـهــا
فـ ــاش ـ ـلـ ــة ،واع ـ ـت ـ ـقـ ــد ان ال ـع ـم ــل
بالوزارة وغرفة التجارة شكت
من شيء واحد تأخر الناس في
دفع اقساطهم.

طريق المحاكم
من جانب اخــر ،قــال عبدالله
الكندري :اشكر وزارة التجارة
على اجتهادها ،واسناد قطاع
ال ـتــأم ـيــن لـهـيـئــة اس ـ ــواق ال ـمــال
خ ـ ـطـ ــأ ،وأت ـ ـ ـحـ ـ ــدى ان ي ـح ـصــل

شخص على حقوقه من شركات
التأمين اال عن طريق المحاكم
او يتنازل عن ٪٧٠ من حقوقه،
وهـ ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ه ـ ــو اح ـت ـك ــار
ل ـف ـص ـيــل م ـع ـي ــن مـ ــن ال ـت ــأم ـي ــن،
ولم يتم التوفيق في اقــرار هذا
القانون بهذه المسودة.
وأضــاف :ال يوجد ما يحمي
المؤمن عليه بالقانون.
وعقب صالح خورشيد على
حديث عبدالله الكندري قائال:
أستغرب كالمه بانه ال يوجد ما
يحمي المؤمن عليه ،وهو رجل
محام وعليه الرجوع للمادة ٣٦
البند  ٦من القانون ،ووضعنا
التأميني الحالي ليس سيئا بل
اسوأ من السيئ.
ورد وزير التجارة الروضان
ب ـقــولــه :ه ــذا اج ـت ـهــاد اسـتـغــرب
التشكيك فيه ،فقطاع التأمين به
 ١٣مليارا ،والحل ليس بايقاف
الشركات ،فقد اوقفت بعضها،
ب ــل ف ــي وضـ ــع ع ـق ــوب ــات مــالـيــة
وهو متطلب دولي في اكثر من
 ١٣٦دول ـ ــة ،وش ــرك ــات الـتــأمـيــن
يجب ان يكون لها مالءة مالية،
وهـ ـ ـن ـ ــاك خ ـ ـيـ ــار ل ـل ـم ــؤم ــن بـيــن
التأمين التكافلي والتقليدي.
وعلى الصعيد نفسه ،قال بدر
المال ان إلحاق نشاط التأمين
بهيئة من الهيئات هو الخالف
الرئيسي ،واعتقد انه غير سليم
اس ـنــاد الـتــأمـيــن لهيئة اس ــواق
المال ،وحتى توقيته غير سليم،
ف ــا عـلــم لـمـجـلــس الـهـيـئــة على
سبيل المثال بالقرض المقدر
وغيره ،والبنك المركزي ال يجب
اق ـح ــام ــه ف ــي م ـســألــة ال ـتــأم ـيــن،
واالجدر ان تنشأ هيئة مستقلة
وت ـن ـظــم بـشـكــل س ـل ـيــم ،فمبالغ
التعويضات تصل الرقام كبيرة،
ومـجـلــس االمـ ــة اخ ـطــأ في

«الميزانيات» 86 :مليون دينار
خسائر «الكويتية» التشغيلية
قــال رئيس لجنة الميزانيات والـحـســاب الختامي النائب عدنان
عبدالصمد ،ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مالحظات ديوان المحاسبة
بشأن شركة الخطوط الجوية الكويتية الــواردة في تقريره السنوي،
عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة
وحساباتها الختامية للسنة المالية .2018/2017
وقال عبدالصمد ،في بيان ،تبين للجنة أن أغلب المالحظات التي
وردت في تقرير الديوان كانت في العهد السابق لمجلس اإلدارة الحالي،
لكن أمر تسويتها يقع ضمن مسؤوليته الحالية بالنسبة للمالحظات
التي يمكن تالفيها ،حيث لوحظ أن  87في المئة من المالحظات لم
يتم تسويتها.
وأوضح أن اللجنة شددت على بضرورة اتخاذ الالزم نحو تزويد
"المحاسبة" بنتائج التحقيقات واإلج ــراء ات المتخذة فيما يخص
المخالفات المالية المسجلة من قبله ،مضيفا أنه "تبين للجنة عدم
وجود دراسات فيما يتعلق بتكوين المخصصات بحسابات الشركة
لغرض االنخفاض في القيمة االستردادية عن القيمة الدفترية للطائرات
وقطع الغيار بقيمة  98.3مليون دينار تقريبا ،إضافة إلى حوالي 55.4
مليون دينار لمقابلة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها".
وأضــاف "ومــن جانب آخر تبين من خالل مالحظات الديوان ارتفاع
الذمم المدينة التي تخص الجهات الحكومية بحيث مثلت  95في المئة
من الذمم المتراكمة منذ سنوات وبقيمة  120مليون دينار ،لذلك فإن إعادة
هيكلة العالقة بين الشركة واألطراف الحكومية ضرورية بالحرص على
توضيح الحقوق وااللتزامات ضمن العقود المبرمة مع تلك األطراف ،مما
يجنب الشركة تراكم هذه الديون نتيجة اعتراض بعض الجهات على آلية
احتسابها ،مما قد يؤدي الى اعدامها لعدم إمكانية التحصيل".
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ارتفاع المصروفات التشغيلية التي
بلغت نحو  100مليون دينار ،بالنسبة إلى إيرادات الشركة التشغيلية
البالغة  67مليون دينار ،وفق بيانات عام  ،2017إذ لوحظ خالل الـ 3
سنوات األخيرة منذ عام  2015حتى  2017أن الخسائر التشغيلية في
ازدياد حتى وصلت الى  85.7مليون دينار ،وبنسبة  270في المئة".
وأضــاف أن "االستمرار في هذا المستوى التشغيلي سيؤدي إلى
تآكل رأس المال ،وبالتالي تضطر الدولة للتدخل ورفــع رأس المال،
ل ــذا يـجــب عـلــى إدارة الـشــركــة تـحــديــد األس ـبــاب الرئيسية للخسائر
التشغيلية ومعالجتها".
وذكر أن "اللجنة تبين لها عدم اتخاذ القرارات السريعة واقتناص
الفرص بشأن بيع عدد  6طائرات خارج الخدمة أدى الى تحمل الشركة
تكاليف تخزينها والتي وصلت  157.6ألف دينار نتيجة تأخر الشركة
باتخاذ إجراءات التخلص منها رغم توصيات سابقة بهذا الخصوص،
وذلك قبل أن يصدر قرار بإيقاف بيعها".

majles@aljarida●com

إقرار قانون التأمين بالمداولة األولى وسط مالحظات نيابية
• رفع تقرير لجنة الرد على الخطاب األميري إلى سمو األمير

الغانم في حديث مع الجراح والعفاسي

التأمين
الحالي
َ«سبهلله»
وعلى الكيف
وال نريد سلق
القانون

خورشيد

أتحدى أن
يحصل
شخص
على حقوقه
من شركات
التأمين إال
عن طريق
المحاكم أو
بتنازله عن
 ٪٧٠من
حقوقه

عبدالله الكندري

 ٢٠٠٩ع ـنــد مــا م ـنــح هيئة
اس ــواق ال ـمــال تفويضا مطلقا
في جمع الرسوم ،والحال يتكرر
االن وبه مخالفة للدستور.
امـ ـ ــا خ ـل ـي ــل عـ ـب ــدال ـل ــه فـ ـق ــال:
واض ـ ـ ـ ــح ج ـ ـ ــدا ارتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك وزارة
ال ـت ـج ــارة ،وان ـه ــا ت ــري ــد تنظيم
هـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع وم ـت ـن ــاس ـي ــة ان
ال ـح ـك ــوم ــة دورهـ ـ ـ ــا ب ــال ـت ـج ــارة
المراقبة ،وهناك فــارق شاسع،
لــذ لــك تــر يــد ان تلصق السالفة
بهيئة أســواق الـمــال ،وهــذا هو
عمل وزارة الـتـجــارة باألساس
وليس أي جهة أخرى ،واوجهك
ل ـل ـم ــادة  38م ــن هـ ــذا ال ـق ــان ــون،
ف ـع ـن ــدم ــا ال ي ــوج ــد رقـ ـي ــب وال
حسيب مضطر للذهاب للقضاء،
وشغلك وضع العقاب بالقانون،
وانــت من لديك الفريق ،وتأتوا
هـنــا خــالـصـيــن ،وم ــن الـضــامــن
اذا أوقـفــت الـشــركــات يتم حفظ
الوثائق والبوليصات الصادرة؟!
وقـ ــال ص ــاح خــورش ـيــد ردا
عـ ـل ــى خ ـل ـي ــل ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه :ه ــدف
القانون حماية حملة الوثائق،
وأعـ ـ ــد م ــن أجـ ــل ذلـ ـ ــك ،وأت ـم ـنــى
اذا ك ــان لــديــك تــوضـيــح خــاص
بالمادة  36فلتتقدم به.

شهداء الصادق
وتـحــدث عــدنــان عبدالصمد
ع ـ ـ ــن ذك ـ ـ ـ ـ ــرى شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداء م ـس ـج ــد
ال ـص ــادق ،وأنــاشــد األم ـيــر منح
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة الس ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـش ـه ـي ــد
عبدالحميد الرفاعي.
وت ـ ـح ـ ــدث عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد عــن
التأمين بـقــو لــه :يجب ان تذكر
الـ ـش ــروط وال ـض ــواب ــط بـقــانــون
التأمين ،والقضية الثانية وهي
تبعية الهيئة السواق المال فما
عالقتها بالموضوع؟ وبدال من
الـبـنــك ال ـمــركــزي والـهـيـئــة تظل
بالتجارة وتحت رقابتها وكأن
مــوضــوع الـتــأمـيــن جـمــرة يريد
الكل أن يتخلص منها.
وط ـ ــال ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد ب ــأن

تــدرس التبعية بــدقــة ،ونتيجة
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات ،ف ــاس ـم ــح
ل ـنــا االخ ال ــوزي ــر اال ي ـقــر حتى
بــالـمــداولــة األول ــى فيبقى على
ج ـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال وي ـب ـح ــث فــي
اللجنة المالية بالموضوع حتى
ال نتوهق.
وقال صالح خورشيد :انا مع
انشاء هيئة مستقلة للتأمين،
وتنفيذا لسياسة عدم التوسع
في الهيئات اسندناها الى هيئة
أسـ ــواق ال ـم ــال ،وأس ـ ــواق الـمــال
قـ ـ ـ ــادرة ،ل ـك ــن م ــع انـ ـش ــاء هـيـئــة
مـسـتـقـلــة ل ـمــا ل ـق ـطــاع الـتــأمـيــن
مــن أم ــوال تصل الــى  14مليار
دينارا.
واق ـتــرح أحـمــد الفضل إقــرار
القانون في المداولة األولى ثم
مناقشته في اللجنة المالية.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــال
ال ـن ــائ ــب سـ ـع ــدون حـ ـم ــاد" :ك ــان
هـ ـن ــاك خ ـ ــاف ح ـ ــول م ــوض ــوع
ت ـب ـع ـيــة قـ ـط ــاع الـ ـت ــأمـ ـي ــن ،وت ــم
اال سـتـقــرار على تبعيته لهيئة
أسواق المال".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاد" :م ـ ـ ــن
ال ـم ــاح ـظ ــات ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــادة 12
من القانون ،أنها تلزم شركات
ال ـت ــأم ـي ــن ال ـت ـكــاف ـلــي ب ــاالل ـت ــزام
بأحكام الشريعة اإلسالمية ،فهل
ذلــك يعني أن شــركــات التأمين
األخـ ـ ــرى ت ـت ـع ــارض م ــع أح ـكــام
الشريعة؟" ،الفتا إلــى أن "فترة
ال ـ  60يوما لتصحيح األخطاء
كبيرة جدا ،وال يجوز استثناء
الـشــركــات األجـنـبـيــة ،طبقا لما
ورد بـنــص ال ـم ــادة  ،44ويجب
أن يركز رئيس اللجنة المالية
ووزير التجارة على هذا األمر".
وقال النائب صالح خورشيد
لـ ـحـ ـم ــاد" ،ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع يـتـعـلــق
ب ـ ـ ـفـ ـ ــروع ال ب ـ ـشـ ــركـ ــة رئ ـي ـس ـي ــة
تأسست بالكويت" ،فرد حماد:
"الظاهر ان وزير التجارة عاجبه
الـ ــوضـ ــع ،ل ــذل ــك ل ــم يـ ـج ــب ،فـمــا
يطبق عـلــى الـكــويـتــي يـجــب أن

بوشهري في حديث مع الفاضل وبدا الشعلة
يـطـبــق عـلــى األجـنـبــي حـتــى لو
كان فرعا واحدا".
وذكـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ،ان
ال ـم ــادة  43تستثني الـشــركــات
األج ـن ـب ـيــة ،ألن ـه ــا تـفـتــح فــرعــا،
والمادة  45تلزم الفروع بتقديم
ك ــل ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،الـ ـت ــي تـضـمــن
المالءة المالية.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب ري ــاض
ال ـعــدســانــي" :ال ـق ــان ــون الـحــالــي
لـيــس واض ـح ــا ،وح ـتــى الـكـيــان
القانوني لم ُي َ
عرف ،هل سيكون
بهيئة مستقلة أم لهيئة أسواق
المال ام البنك المركزي؟ فاألمر
ل ـيــس واض ـح ــا لـلـجـمـيــع س ــواء
الـنــواب أو الحكومة أو اللجنة
مالية؟" ،مشيرا الــى ان "الهيئة
الـمـسـتـقـلــة س ـي ـكــون الـتــوظـيــف
فـيـهــا بــالـتـنـفـيــع ،مـثـلـمــا حــدث
فـ ــي ه ـي ـئ ــة الـ ـ ـط ـ ــرق ،وال ـش ـب ــاب
وا لـ ـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ـ ــة ،إذ ي ـ ـض ـ ـعـ ــون
رب ـع ـه ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـض ــارب
االختصاصات والقرارات".
وأشـ ـ ـ ــار خ ــورشـ ـي ــد ال ـ ــى أن
"لـهـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال روات ــب
ضـ ـخـ ـم ــة يـ ـحـ ـصـ ـل ــون ع ـل ـي ـهــا
وليس لهم دور ،وأنــا التزمت
ب ـ ــرأي ل ـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات لــذا
أس ـنــدت ـهــا إلـ ــى ه ـي ـئــة أسـ ــواق
ال ـم ــال ،وأنـ ــا م ــع إن ـش ــاء هيئة
مستقلة أو وحدة".
وع ـ ـقـ ــب الـ ـع ــدس ــان ــي ب ـقــولــه
"ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ت ـ ــوض ـ ــع ل ـل ـت ـن ـف ـي ــع،
والتأمين قــانــون ،فلماذا تنشأ
هـيـئــة ل ــه؟ ،وال ـلــه ص ــرف وبــذخ
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــف ،ونـ ـحـ ـت ــاج
ف ـق ــط ال ـ ــى جـ ـه ــاز يـ ـش ــرف عـلــى
ال ـت ــأم ـي ــن ،وه ـي ـئ ــة االس ـت ـث ـمــار
موجودة ،ويريدون هيئة لتقييم
االستثمارات".
وفــي مداخلة لــه ،قــال رئيس
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس م ـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـغـ ــانـ ــم:
بــال ـن ـس ـبــة ل ـج ـل ـســة الـ ـي ــوم ك ــان
هناك طلب من وزير الخارجية
ب ــوج ــود تـ ـط ــورات ف ــي اإلق ـل ـيــم،
"وسنطلبها سرية ،وستخصص

حدث في الجلسة
أول وآخر دولة
ق ــال وزي ــر ال ـت ـجــارة خالد
الروضان :من المفارقات في
ق ــان ــون الـتــأمـيــن إن الـكــويــت
ً
أول دول ـ ـ ـ ــة سـ ـن ــت ق ــان ــون ــا
ً
خاصا لهذا القطاع بين دول
الخليج ،غير أنها تعتبر آخر
دولة مواكبة للتطور في هذا
القانون ،مما يتطلب إسراع
الحكومة في إنجازه.

مستشار خاطئ
شـ ـ ــدد أس ـ ــام ـ ــة ال ـش ــاه ـي ــن
على ضرورة إشهار الهيئات
ً
ال ـعــام ـلــة ال غ ـي ــره ــا ،م ـش ـيــرا
إلـ ــى أن قـ ـ ــرار عـ ــدم ال ـتــوســع
ف ــي إنـ ـش ــاء ال ـه ـي ـئ ــات ص ــدر
مــن مستشار أجنبي وليس
ً
بالضرورة أن يكون صحيحا،
ً
م ـ ـ ــؤي ـ ـ ــدا إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
الضرورية.

طفل لقيط
ّ
عـ ــل ـ ـقـ ــت صـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـه ــاش ــم
عـلــى رف ــض الـبـنــك الـمــركــزي
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى وحـ ـ ـ ـ ــدة
التأمين بتساؤلها :هــل هو
طـفــل لـقـيــط؟ مـشـيــرة إل ــى أن
"التجارة" ال تريد هذا القطاع
و"المركزي" كذلك ،واالتجاه
نحو إنشاء هيئة خاصة به.

أنتم وين وأميركا وين
عند حديث عبدالله الرمي
عــن قــانــون التأمين ورفضه
ل ــه ،ق ــال :كــل وزي ــر يـهــرب من
هذا القطاع ،وما الفرق بين أن
يكون إدارة أو هيئة؟ فالعمل
واحد أم أن الهيئة تخصص
ً
لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــع؟ الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن
ً
الحكومة دائما ما تقول :في
أميركا ينشئون هيئات ،وأنا
أقول :أنتم وين وأميركا وين.

جلسة الخميس لمناقشة تلك
التطورات بجلسة سرية".
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر الـ ـ ــروضـ ـ ــان
"م ـت ـف ـق ــون ع ـل ــى اغ ـل ــب م ــا ج ــاء
بــال ـقــانــون بــاسـتـثـنــاء تبعيته،
وي ـجــب ان يـقــر ب ـمــداولــة أول ــى،
وننظر فــي تبعيته ،ســواء كان
وحـ ـ ـ ــدة م ـس ـت ـق ـل ــة مـ ـث ــل وح ـ ــدة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــات أو يـ ـتـ ـب ــع ال ـب ـن ــك
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي او هـ ـيـ ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق
المال ،وفريقنا القانوني سجل
المالحظات وسنبحثها".
ورد خـ ـ ــور ش ـ ـ ـيـ ـ ــد ب ـ ـقـ ــو لـ ــه:
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع كـ ـ ـ ــان "س ـب ـه ـل ـل ــه"
وفوضى عارمة ،والتقييم كان
يحدث على "الكيف" ،والقانون
ال ـج ــدي ــد ن ـظــم ذل ـ ــك" ،ونـ ـح ــن ال
نـ ــريـ ــد ان نـ ـسـ ـل ــق ،لـ ـك ــن ي ـجــب
اقراره بالمداولة االولى" ،مؤكدا
أن "وضـ ــع الـتــأمـيــن خـطــر جــدا
وقنبلة موقوتة".

قفزة غير منطقية
وقــال عبدالله فهاد" :ال أعلم
سـبــب اإلصـ ــرار فــي نـقــل تبعية
الـتــأمـيــن لهيئة أسـ ــواق ال ـمــال،
واستغرب القفزة غير المنطقية
إلنشاء شركة التأمين ،من ٢٥٠
ألفا الى  ٥وحتى  ١٥مليونا".
وذك ـ ـ ـ ــر وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة أن

"المشكلة ان الكثير من النواب
لم يقرأوا القانون الحالي ،النه
وضــع الكثير مــن الـضـمــانــات"،
مـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا" :سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــأخ ـ ـ ــذ أغ ـ ـلـ ــب
مالحظات النواب ،وليس لدينا
م ــان ــع ك ـح ـك ــوم ــة أن ن ـت ـب ــع أي
جهة ،لكن يجب أن يكون قرارها
مستقال".
ووافــق المجلس على قانون
نظام التأمين من حيث المبدأ،
وقال الغانم إن هناك اقتراحين،
أحدهما العودة للجنة ،واآلخر
مداولة أولى.
ورف ــض مجلس األم ــة إعــادة
قانون التأمين للجنة المالية،
وص ــوت عـلــى ال ـمــداولــة األول ــى
ف ـقــط ،وعـ ــدم اسـتـعـجــال اقـ ــراره
بالثانية.
في وقت قال وزير التجارة إن
القانون يبحث منذ  ١٩فبراير
 ٢٠١٨فــي مجلس األم ــة ،والبــد
من اقراره مداولة أولى.
واقر المجلس قانون التأمين
ب ــالـ ـم ــداول ــة االول ـ ـ ـ ــى ،ب ـمــواف ـقــة
 ٣٤ع ـضــوا ،ورف ــض  ،١٣وكلف
اللجنة المالية بحث التعديالت
المقدمة عليه.
وانتقل المجلس إلى مناقشة
تـقــريــر لـجـنــة ال ـش ــؤون الـمــالـيــة
واالق ـت ـصــاديــة الـبــرلـمــانـيــة عن

الكندري والجالل في صورة على المنصة
التعديالت المقدمة على قانون
ال ـم ـن ــاق ـص ــات الـ ـع ــام ــة ،ووافـ ــق
عـلــى تخصيص  3د قــا ئــق لكل
متحدث.
وأكدت النائبة صفاء الهاشم
أن "القانون المنظور باختصار
يعطي األولوية للمنتج الوطني
ولشبابنا المبادرين ،وأفضل ما
به إن كل جهات الــدولــة ،اتفقت
عـلــى أن ي ـكــون ه ـنــاك دور لكل
ابنائنا وبناتنا".
من جهته ،قال النائب أسامة
ال ـش ــاه ـي ــن إن "ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون
الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات سـ ـيـ ـك ــون ن ـق ـلــة
ن ــوع ـي ــة ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ألب ـن ــاء ال ـكــويــت،
وسـ ـتـ ـك ــون األولـ ـ ــويـ ـ ــة لـلـمـنـتــج
الـمـحـلــي بـنـسـبــة  15ف ــي المئة
كأفضلية عن المنتج األجنبي".
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب عـمــر
الطبطبائي إن مفهوم المشاريع
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة ل ــدى
بـ ـع ــض ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـح ـكــوم ـيــة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت يـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـل ــى
ال ــورد وال ـكــاكــاو ،وه ــذا مفهوم
خاطئ ،ويجب أن تدعم من قبل
الحكومة.
وأكد الوزير خالد الروضان
أن الحكومة ستحمي أصحاب
المشاريع الصغيرة من مدعيها،

والحكومة ستوفر لهم كل الدعم
والضمانات.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء
ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى ت ـع ــدي ــات
قـ ــانـ ــون الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات ال ـع ــام ــة
بالمداولة االولــى ،حتى تبحث
المالحظات النيابية في اللجنة
الـمــالـيــة ،وانـتـقــل المجلس الــى
التصويت على المداولة.
وأقـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـع ــدي ــات
هــذا القانون بالمداولة األولــى
بـ ـم ــوافـ ـق ــة  ٤٣عـ ـ ـض ـ ــوا ،وك ـل ــف
اللجنة المالية بحث المالحظات
النيابية المقدمة عليه.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم :ق ـبــل أن أرف ــع
الـجـلـســة ه ـنــاك ش ــيء م ـهــم :من
يلعب "غولجي" مع فريق النواب
يوم السبت.
ووافـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى رفــع
ت ـ ـقـ ــريـ ــر الـ ـ ـ ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى الـ ـخـ ـط ــاب
األمـ ـي ــري إلـ ــى ص ــاح ــب الـسـمــو
أمير البالد.
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس لمناقشة
لتقرير اللجنة المالية عن قانون
نزع الملكية ،وقال الغانم :هناك
ط ـل ــب ل ـتــأج ـي ـل ــه إل ـ ــى ال ـج ـل ـســة
الـمـقـبـلــة واالك ـت ـف ــاء ف ــي جلسة
الغد (اليوم) بمناقشة األوضاع
اإلقليمية ،والمجلس يوافق ،ثم
يرفع الغانم الجلسة إلى اليوم.

محليات
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األعطال اإللكترونية تربك وضع الدرجات لطلبة الجامعة
البسام لـ ةديرجلا :.لنا أوقات محددة للدخول إلى صفحة الطالب وتسجيل الدرجة
فيصل متعب

قــال رئـيــس قسم المحاسبة
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة
ال ـكــويــت د .صـ ــادق ال ـب ـســام إن
مــن األم ــور الــرائـجــة فــي الــوقــت
ال ـح ــال ــي ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت أن
يصاب النظام االلكتروني بخلل
مـعـيــن ي ـعــوق وصـ ــول األق ـســام
العلمية إلى النظام االلكتروني
وتحديدا الخاص بالطلبة.
وأوضـ ــح الـبـســام أن «هـنــاك
أوقاتا محددة لنا للدخول إلى
الـنـظــام االل ـك ـتــرونــي وتسجيل
درج ــات الطلبة حتى ال يحدث
تعارض مع أقسام علمية أخرى
فــي وض ــع ال ــدرج ــات ،فيتسبب
ذل ــك ف ــي الـضـغــط عـلــى الـنـظــام
االلكتروني وتوقفه».
وأضــاف البسام لـ «الجريدة»
أنـ ـ ــه فـ ــي حـ ـ ــال تـ ــوقـ ــف ال ـن ـظ ــام
االل ـك ـت ــرون ــي ال ـخ ــاص ب ــإدخ ــال
ال ــدرج ــات ف ــي جــامـعــة الـكــويــت
ف ــإن عـمـلـيــة اإلص ـ ــاح ال تــأخــذ

وق ـ ـ ـتـ ـ ــا طـ ـ ــويـ ـ ــا تـ ـحـ ـسـ ـب ــا ألي
ظــرف قــد يعوق العملية ،ألننا
نـ ـم ــر ب ـم ــرح ـل ــة ح ــاسـ ـم ــة وه ــي
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـن ـهــائ ـيــة لطلبة
الجامعة ،ومــن خــال تواصلنا
م ــع ب ـع ــض األسـ ــاتـ ــذة ل ــم نـجــد
ع ــائ ـق ــا ف ــي الـ ـفـ ـت ــرات ال ـســاب ـقــة
بإدخال الدرجات إلى الصفحات
الخاصة بالطلبة ،وكل ما يحدث
في غالب األحيان هو توقف في
شبكة المرور التي تدخلنا إلى
النظام االلكتروني».
وم ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـفــت
م ـصــادر أكــاديـمـيــة فــي جامعة
ال ـكــويــت ل ــ«ال ـجــريــدة» أن ــه على
مدى ثالثة أيام متتالية اعتبارا
من األحد الماضي إلى الثالثاء
كانت هناك صعوبة في الدخول
إل ــى ال ـن ـظــام ال ـخ ــاص بالطلبة
ووضع الدرجات النهائية لهم،
وقد توقف النظام في أحد االيام
عــن العمل كليا مــن الساعة 10

صادق البسام

صـ ـب ــاح ــا إلـ ـ ــى الـ ــراب ـ ـعـ ــة م ـس ــاء
حـتــى تــم ال ـتــواصــل مــع اإلدارة
المختصة في هذا الشأن لتعمل
على إصالحه.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن مـثــل
ه ـ ـ ـ ــذه األع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال ت ـ ـح ـ ــدث ب ـي ــن
الـ ـحـ ـي ــن واآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي ج ــام ـع ــة

جامعة الكويت تتسلم أول كلية
في مدينة صباح السالم الجامعية

مبنى الطالبات في حرم كلية التربية الجديد
أعلنت جامعة الكويت ،أمس،
تـسـلـمـهــا أول ك ـل ـيــة ف ــي مــديـنــة
صباح السالم الجامعة من لجنة
تسليم أعمال المقاوالت واألعمال
اإلنشائية بالمدينة.
وق ــال األمـيــن الـعــام للجامعة
ال ــدكـ ـت ــور م ـث ـنــى ال ــرف ــاع ــي ،فــي
تصريح ،إن اللجنة وافقت على
التسلم المبدئي لمبنى الطالبات
فــي ح ــرم كـلـيــة الـتــربـيــة الـجــديــد
بمدينة صباح السالم الجامعية.
وأض ـ ـ ــاف ال ــرف ــاع ــي ،أن ه ــذه
الكلية هي األولى التي تسلمتها
جامعة الكويت تسلما ابتدائيا
ضـمــن مـجـمــوعــة الـكـلـيــات الـتــي
تشملها خطة االنتقال والتشغيل
المعتمدة مــن مجلس الجامعة
فــي الـفـصــل ال ــدراس ــي األول من
الـ ـع ــام ال ـجــام ـعــي ،2020-2019
والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـض ــم كـ ـلـ ـي ــات اآلداب،
والهندسة والـبـتــرول ،والعلوم،
وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـعـ ـل ــوم
الحياتية.

الرفاعي امام المبنى الجديد
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـل ـج ـن ــة قــامــت
ب ـم ـب ــاش ــرة أع ـم ــال ـه ــا ال ـخ ــاص ــة
باالطالع ودراسة التقارير الفنية
المعدة من استشاري المشروع
بـشــأن أعـمــال التسلم االبـتــدائــي
لمبنى الطالبات فــي حــرم كلية
ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـج ــدي ــد ،ك ـم ــا قــامــت
اللجنة بزيارة ميدانية للمباني
محل األعمال للكشف والتأكد من

جاهزية المشروع.
وأفـ ــاد ب ــأن الـجــامـعــة ستقوم
بتوفير الخدمات الشاملة كاألمن
والـســامــة والـنـظــافــة والصيانة
للمباني التي تم تسلمها ،تمهيدا
لوضعها في طور التشغيل.
يذكر أن مساحة البناء الكلية
لمبنيي الطلبة والطالبات بكلية
ال ـت ــرب ـي ــة ال ـج ــدي ــد تـ ـق ــدر بـنـحــو

 105688م ـت ــرا م ــرب ـع ــا ،وتـضــم
الـكـلـيــة خـمـســة أق ـس ــام ،ووح ــدة
لتعليم اللغات ،ومكتبة ،وقاعات
دراسـ ـي ــة ،وق ــاع ــات م ـحــاضــرات،
وم ـ ــراك ـ ــز أبـ ـ ـح ـ ــاث ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مـســا حــات مخصصة لألنشطة
الطالبية مــوز عــة جميعها على
أدوار ا ل ـم ـب ـن ــى م ـ ــع ت ــزو ي ــد ه ــا
بتقنيات طرق التعليم الذكية.

ال ـكــويــت ،وتـتـضــاعــف أك ـثــر في
الـفـتــرة الحالية لــوجــود ضغط
كبير على ا لـنـظــام اإللكتروني
ب ـسـبــب ف ـت ــرة تـسـجـيــل الـطـلـبــة
في المقررات للفصل الدراسي

الصيفي والمواعيد االلكترونية
التي توضع لهم ،وهذا قد يكون
من أكثر أسباب األعطال شيوعا.
ولفتت المصادر الى أن هناك
تحديثا وصـيــانــة دوري ــة تقدم

للنظام االلكتروني ،ولكن األمر
ال ـم ـس ـت ـغــرب وج ـ ــود م ـث ــل ه ــذه
األعطال على الرغم من الحرص
على صيانتها.

غلق  7محالت بالفروانية لفتحها
قبل استخراج تراخيص
نـفــذ قـســم إزال ـ ــة الـمـخــالـفــات بـفــرع
بـلــديــة ال ـفــروان ـيــة ع ــدة ح ـمــات لغلق
الـ ـمـ ـح ــات وال ـ ـم ـ ـخـ ــازن وال ـ ـكـ ــراجـ ــات
المخالفة للوائح وأنظمة البلدية ،في
مناطق خيطان والجليب والفروانية،
والتي أسفرت عن غلق  7محالت.
فــي الـسـيــاق ،أوض ــح رئـيــس القسم
فهد المويزري أن الهدف من الجوالت
الميدانية التي ينفذها مفتشو القسم
على مختلف المناطق بالمحافظة هو
رصــد المخالفات واتـخــاذ اإلج ــراء ات
القانونية حيالها على الفور.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي نـفــذهــا
م ـف ـت ـشــو ال ـق ـس ــم أسـ ـف ــرت ع ــن غ ـل ــق 7
محالت إداري ــا ،لقيامها بفتح وإدارة
ال ـم ـحــل دون تــراخ ـيــص م ــن الـبـلــديــة،
وت ــوجـ ـي ــه  17إنـ ـ ـ ــذار بـ ـن ــاء وس ــام ــة،
وت ـح ــري ــر  22م ـخــال ـفــة إع ـ ـ ــان ،وردم
سرداب متعد على أمالك الدولة ،بعد
ان ـت ـهــاء ال ـم ــدة ال ـقــانــون ـيــة ل ــان ــذارات
وإصدار أمر وقف أعمال بناء لصاحب
عقار لقيامه ببناء مبان مستحدثة قبل
الحصول على التراخيص.
وأشار إلى أن الحمالت ستكثف في
االيام المقبلة ،لرصد جميع المخالفات
ال ـت ــي ت ـقــع ت ـحــت اخ ـت ـصــاص الـقـســم،
التخاذ اإلج ــراء ات القانونية حيالها
على الفور.

إغالق أحد المحال المخالفة

العنزي لإلسراع في معامالت
المشاريع الحكومية
دعــا عضو المجلس البلدي م .حمود العنزي قطاع
التنظيم في بلدية الكويت إلى التسهيل ،واإلســراع في
معامالت المشاريع الحكومية.
وقال العنزي ،في تصريح أمس ،إنه «من غير المقبول
ســرعــة إنـجــاز معامالت القطاع الـخــاص ،وبمتطلبات
أقل وتمنح نسب تجارية مجزية ،بينما يتشدد قطاع
الـتـنـظـيــم مــع م ـشــاريــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة» ،مضيفا:
«ستكون لنا وقفة لتعديل ميزان قطاع التنظيم».

سلة أخبار
اختتام اختبار مسابقة
حفظ القرآن باألحمدي

انتهت أمس اختبارات
املتسابقني في الدورة الخامسة
للمسابقة الرمضانية لحفظ
القرآن الكريم وتجويده ،التي
تنظمها محافظة األحمدي
تحت شعار "األحمدي غير في
شهر الخير" ،برعاية املحافظ
الشيخ فواز الخالد وذلك في
أربعة مساجد بمناطق مختلفة
في املحافظة ،على أن يتم
تكريم الفائزين في  18رمضان
املوافق  23مايو الجاري بنادي
الحبارى بمدينة األحمدي.
في السياق ،قال مدير إدارة
العالقات الحكومية باملحافظة
وعضو اللجنة املنظمة
للمسابقة حامد اإلبراهيم ،إن
املسابقة ّ
ضمت ثالثة مستويات
للحفظة وهي تحظى باهتمام
كبير من القائمني عليها ،نظرًا
إلى النجاح الكبير الذي حققته
خالل األعوام املاضية.

«النجاة» تطرح حملة
إلغاثة اليمنيين

كشف رئيس قطاع املوارد
واإلعالم بجمعية النجاة
الخيرية عمر الثويني عن
إطالق حملة إلغاثة األشقاء في
اليمن ،الفتًا إلى أنها تهدف إلى
توفير املواد الغذائية للفئات
األشد حاجة.
وأوضح الثويني ،في تصريح
له ،أن "النجاة" وجدت باليمن
منذ فترة طويلة ،وكثفت
جهودها اإلنسانية في الفترة
األخيرة للتخفيف من معاناة
النازحني واملتضررين ،حيث
وزعت في األيام املاضية أكثر
من  1200سلة غذائية استفاد
منها قرابة  5000شخص
من النازحني اليمنيني الذين
يعيشون ظروفا "كارثية"،
مضيفا أن السالل الغذائية التي
تم توزيعها تحتوي على مواد
غذائية ضرورية.
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«الهالل األحمر»« :أمانة األوقاف» قدمت
 200ألف دينار لألسر المحتاجة

الساير :التعاون مستمر في األنشطة والمشاريع المستقبلية

تعزيز الشراكة
مع «الهالل
األحمر»
لإلسهام
في العمل
اإلنساني
والخيري
الجالهمة

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األح ـم ــر الـكــويـتــي أن األمــانــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـ ــأوق ـ ـ ــاف ت ـب ــرع ــت
بمبلغ  200أ لــف دينار (نحو
 660ا ل ـ ــف دوالر) لـمـصـلـحــة
األسر المحتاجة في الكويت
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــالـ ـ ـي ـ ــن الـ ـصـ ـح ــي
والتعليمي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة
الجمعية د .هالل الساير ،في
ت ـصــريــح ع ـقــب ل ـقــائــه االم ـيــن
العام ألمانة «األوقاف» محمد
ال ـج ــاه ـم ــة ،ع ــن ب ــال ــغ ش ـكــره
لهذا التبرع السخي ،موضحا
ان «األمــانــة العامة خصصت
 100ا ل ـ ـ ــف د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ل ـل ـم ـج ــال
الصحي ومثلها للتعليمي.
وأضـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ــذا ال ـت ـب ــرع
ً
يمثل امتدادا للتعاون الفاعل
الـ ــذي ت ـعــود ث ـمــراتــه بــالـخـيــر
على المحتاجين في المجتمع
الكويتي ،الفتا إلى ان التعاون
م ــع األمـ ــانـ ــة ق ــدي ــم م ــن خ ــال
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محمد الشرهان

استنفرت األجهزة األمنية في محافظة حولي صباح أمس
ً
إثر تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغا عن وجود جثة
المــرأة في العقد الثالث من عمرها قرب الشاطئ في منطقة
الشعب البحري.
وقــال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن رجــال األمــن ،فور تلقي
البالغ ،الذي كان مصدره عمال النظافة ،انتقلوا إلى الموقع
ً
ً
وشاهدوا الجثة التي يعتقد أن صاحبتها توفيت غرقا ،مشيرا
إلى أنه تم استدعاء رجال األدلة الجنائية والطبيب الشرعي
لمعاينة الجثة ومحاولة تحديد هوية صاحبتها.
وأض ــاف الـمـصــدر أن رج ــال األدل ــة الجنائية تمكنوا من
تحديد هوية صاحبة الجثة ،وتبين أنها وافدة مصرية عمرها
ً
 30عاما ،وأن وفاتها ناتجة عن شبهة جنائية ،الفتا إلى أن
رجال المباحث أخطروا وكيل النائب العام بالحادث ،حيث أمر
بتسجيل قضية بالواقعة ،وكلفهم بإجراء التحريات الالزمة.

محمد الشرهان

لـقــي وافـ ــد آس ـي ــوي مصرعه
وأصـ ـ ـي ـ ــب  7آخـ ـ ـ ـ ــرون بـ ـج ــروح
متفرقة مــن ج ــراء ح ــادث مــرور
مـ ـ ــروع وق ـ ــع مـ ـس ــاء أم ـ ــس عـلــى
طريق الدائري الرابع ،باصطدام
ح ــاف ـل ــة رك ـ ـ ــاب (بـ ـ ـ ــاص) تــاب ـعــة
إلحدى شركات النقل بشاحنة.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال مــديــر
إدارة العالقات العامة واإلعالم
باإلدارة العامة لإلطفاء العميد
خليل األمير إن غرفة العمليات
ً
تـ ـلـ ـق ــت ب ـ ــاغ ـ ــا يـ ـفـ ـي ــد ب ــوج ــود
ح ـ ــادث تـ ـص ــادم ع ـلــى ال ــدائ ــري
الرابع ،مشيرا إلى أنه فور تلقي
ال ـبــاغ تــم تــوجـيــه مــركــز إطـفــاء
الصليبيخات بقيادة الرائد علي
كمال إلى موقع الحادث.

المبرات واتحاد الجمعيات :الكويت
معروفة بعملها الخيري

جانب من حفل التكريم
أكــد نائب رئيس اتحاد المبرات والجمعيات
الخيرية د .عبدالمحسن الخرافي ،في كلمة ألقاها
نـيــابــة عــن رئ ـيــس ات ـحــاد ال ـم ـبــرات والـجـمـعـيــات
الـخـيــريــة خــالــد الـعـيـســى ،أن «ال ـكــويــت مـعــروفــة
بعملها الخيري مــن قبل اكتشاف النفط ،وهي
طبيعة متأصلة في المجتمع ،الــذي كــان حافال
باألوقاف».
وق ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــرافـ ــي ،خـ ـ ــال االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ـت ـكــريــم
الـمـشــاركـيــن فــي الـبــرنــامــج الـتـلـفــزيــونــي «أي ــادي
ب ـي ـض ــاء» ،إن «ن ـصــف األوقـ ـ ــاف الـكــويـتـيــة كــانــت
نسائية ،وهذا دليل على أن المرأة الكويتية التي
كانت وقتها ال تعمل ،ورثــت هــذا العمل الجليل
من أبيها وأخيها ،فأوقفت لوجه الله ومن أجل
مرضاته».
وأك ــد أن «ات ـحــاد الـمـبــرات ال يـنــافــس أنشطة
المبرات بل ينسق بينها ،ويعمل من أجل تحقيق
الـخـيــريــة ،وهـنــا نشكر وزي ــرة ال ـشــؤون السابقة
د .هـنــد الـصـبـيــح ،الـتــي واف ـقــت عـلــى إن ـشــاء هــذا
االتحاد».

هالل الساير

ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود
اإلغ ــاثـ ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة ال ـتــي
تـبــذلـهــا الـجـمـعـيــة لـمـســاعــدة
ال ـم ـح ـتــاج ـيــن وال ـم ـت ـضــرريــن
في الدول المنكوبة وحرصها
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــون ل ــأس ــر
ال ـم ـح ـت ــاج ــة داخـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت،
ً
مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا ان ا ل ـ ـت ـ ـبـ ــرع ي ـع ــزز

حماية حرية الصحافة والتعبير
َ
مكرسة في
دستوري الكويت وأميركا
احتفل المجتمع الدولي
ً
مـ ــؤخـ ــرا ب ــال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
لحرية الصحافة .وتعتبر
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ب ـم ـثــابــة
ت ــذكـ ـي ــر لـ ـ ـل ـ ــدول ب ـ ـضـ ــرورة
تضافر الجهود لدعم المبدأ
األساسي لحرية الصحافة،
والدفاع عن وسائل اإلعالم
أمام التحديات التي تواجه
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،وت ـم ـي ـي ــز
الصحافيين بناء على هذه
االس ـت ـقــال ـيــة ودورهـ ـ ــم في
نقل المعلومات واأل ف ـكــار،
مع تعرض حياتهم للخطر
ً
أحيانا.
م ــن ال ـم ـهــم أن ت ـب ــذل كــل
ح ـكــومــة قـ ـص ــارى جـهــدهــا
ل ـح ـمــايــة ح ــري ــة الـصـحــافــة
وحـ ــريـ ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر .ي ـكــرس
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوران األم ـ ـيـ ــركـ ــي
والكويتي حرية الصحافة
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــر ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا
ضرورية لعمل مجتمعاتنا،
وعلى الكويتيين أن يكونوا

ف ـخــوريــن بــالـصـحــافــة ال ـحــرة
والنشيطة التي يتمتعون بها
وبالمجتمع المدني النابض
بــال ـح ـيــاة ووجـ ـ ــود ال ـبــرل ـمــان
األكثر ديمقراطية في المنطقة.
إن فكرة التقاء األشخاص
لتبادل األفكار والقيم واآلراء
ه ــي ح ـجــر ال ــزاوي ــة لمجتمع
ديمقراطي حديث مزدهر وهي
أس ـ ــاس الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي،
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ج ـ ـ ــزئ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
مؤسسة الديوانية الفريدة.
وقـ ـ ــد أش ـ ـ ـ ــادت ال ـم ـن ـظ ـمــات
ً
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ن ـ ـظـ ــرا
للحريات فيها ،لكن التصنيف
ال ــدول ــي ل ـل ـبــاد فـيـمــا يتعلق
بـتــدابـيــر حــريــة الـصـحــافــة قد
انخفض خالل العقد الماضي.
وي ـت ـط ـلــع ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
ً
إلــى الـكــويــت ،بصفتها طــرفــا
ف ــي ال ـع ـه ــد الـ ــدولـ ــي ال ـخ ــاص
بالحقوق المدنية والسياسية،
لـمـنــع تــآكــل حــريــة الـصـحــافــة
فيها والمحافظة على وجود

مصرع وافد وإصابة  7بحادث تصادم حافلة نقل

جثة وافدة قرب شاطئ
الشعب البحري
●

رعاية األسر المتعففة وذوي
ال ــدخ ــل الـ ـمـ ـح ــدود واألرام ـ ـ ــل
وال ـ ـم ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــات ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ــى
االيتام دون سن الـ 18والعمال
والمسافرين ابناء السبيل.
وثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء
ال ـك ــوي ــت ال ــذي ــن ال ي ــدخ ــرون
جهدا فــي تقديم المساعدات
لــأ ســر ا لـمـحـتــا جــة لتخفيف
األعـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا
استمرار التعاون مع األمانة
ف ـ ــي األن ـ ـش ـ ـطـ ــة والـ ـمـ ـش ــاري ــع
الـمـسـتـقـبـلـيــة ال ـتــي تـلـبــي كل
احتياجات المجتمع من خالل
االهـتـمــام الـبــالــغ ال ــذي توليه
الجمعية بتوزيع المساعدات
المحلية على األسر المتعففة
والمحتاجة في الكويت التي
يبلغ عددها  5000أســرة الى
جانب المساعدات الكبيرة في
الخارج على مدار العام.
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــه ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

ال ـشــراكــة الـقــائـمــة م ــع الـهــال
األحمر الكويتي لإلسهام في
ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي وال ـخ ـيــري
مــن خــال البرامج اإلنسانية
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا
الجمعية.
وأوضـ ـ ــح أن ال ــوق ــف يـقــوم
ب ـ ـ ـ ـ ــدور بـ ـ ــالـ ـ ــغ االه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
ت ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــم م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ن ـ ــواح ـ ــي
ال ـح ـي ــاة ،إذ ي ـع ــد ،بـمـفـهــومــه
الـ ــواسـ ــع وات ـ ـسـ ــاع م ـج ــاالت ــه،
اص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق ت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــر وأوض ـ ـ ـ ـ ــح
صـ ــورة ،لـلـصــدقــة الـتـطــوعـيــة
الـ ـج ــاري ــة والـ ــدائ ـ ـمـ ــة ،مـشـيــرا
إل ــى ان الــرقــابــة عـلــى األم ــوال
الوقفية فــي األ مــا نــة تتابعها
إدارة الرقابة والتدقيق ،كما
تـ ــم ت ـع ـي ـي ــن م ـك ـت ــب خ ــارج ــي
لـلـتــدقـيــق ع ـلــى جـمـيــع ام ــوال
االمانة من الناحية الشرعية
واالجرائية ،اضافة الى رقابة
ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة والـخــدمــة
المدنية.
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وأردف «ال يسعنا في هــذه المناسبة الطيبة
إال أن نتقدم بالشكر والعرفان لجميع الفرق التي
شاركت في البرنامج على جهودهم المباركة في
دعــم مسيرة العمل الخيري والتطوعي فــي بلد
الخير والعطاء».
من جهته ،قال معد ومقدم «أيــادي بيضاء» د.
عصام الفليج ،إن «شباب الكويت يبثون األمل في
هــذه األم ــة ،ويعملون مــن أجــل رضــا الـلــه ،ونحن
نفتخر بهم ،ونجاح البرنامج يؤكد عراقة العمل
الخيري في الكويت».
بدوره ،قال المدير التنفيذي التحاد الجمعيات
والـمـبــرات عبدالله الـحـيــدر ،إن «ال ـهــدف مــن هذا
الحفل تعزيز العالقة بين االتـحــاد والجمعيات
التي انضمت إلـيــه ،وهــي  57جمعية ،إذ يسعى
االتـ ـح ــاد إل ــى م ــد ج ـس ــور ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق،
وتبادل الخبرات بين الجهات الخيرية ،بما يحقق
مصلحة الكويت والعمل الخيري».

وأضـ ــاف الـعـمـيــد األم ـيــر أنــه
عند وصول رجال اإلطفاء تبين
أن ال ـحــادث ع ـبــارة عــن تـصــادم
ب ـيــن «ب ـ ــاص» ركـ ــاب وشــاح ـنــة،
حيث ادى إلــى انـحـشــار سائق
ً
ال ـب ــاص وم ـص ــرع ــه ،ف ـض ــا عن
إص ـ ــاب ـ ــة  7ركـ ـ ـ ـ ــاب ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
أن رجـ ـ ـ ـ ــال اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ت ـم ـك ـن ــوا
م ــن إن ـق ــاذه ــم وتـسـلـيـمـهــم إلــى
فنيي الـطــوارئ وتــم نقلهم الى
المستشفى.
وذكر ان االطفائيين تمكنوا
مـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــراج ج ـث ــة ال ـس ــائ ــق
وتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـمـ ـه ــا ل ـ ـ ــرج ـ ـ ــال االدل ـ ـ ـ ــة
الجنائية ،حيث تــم نقلها الى
ادارة ال ـط ــب ال ـش ــرع ــي ،مـشـيــرا
إل ــى أن رج ــال األم ــن ودوريـ ــات
المرور وفنيي الطوارئ الطبية
تواجدوا في موقع الحادث.

حملة «سباق الخير»
تطرح مشروع «كفالة
حلقات التحفيظ»
تـطــرح جمعية إحـيــاء
التراث اإلسالمي ،اليوم،
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي
ع ـ ـشـ ــر ض ـ ـمـ ــن ح ـم ـل ـت ـهــا
الرمضانية (سباق الخير
 ،)2والذي تم تخصيصه
لـكـفــالــة ح ـل ـقــات تحفيظ
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرآن ال ـ ـكـ ــريـ ــم داخـ ـ ــل
الكويت وخارجها.
وقــالــت الـجـمـعـيــة ،في
بيان ،أمس ،إن المشروع
ي ـهــدف إل ــى تــربـيــة أبـنــاء
المسلمين على المنهج
ال ـص ـح ـي ــح ،وتـع ـل ـي ـم ـهــم
ً
الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم ت ـجــويــدا
وتــاوة حسنة ،وهــو من
مشاريع الصدقة التي ال
يجوز دفع الزكاة فيها.
وأوضـحــت أن الحملة
ت ـب ـن ـت ـه ــا ال ـج ـم ـع ـي ــة مــن
خـ ـ ـ ـ ــال طـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـ ـش ـ ــروع
مـخـتـلــف ك ــل يـ ــوم ط ــوال
ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـم ـبــارك
ل ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وي ـت ــم فتح
ً
ب ــاب الـتـبــرع يــومـيــا لكل
ً
مشروع من ( )11صباحا
ً
مساء.
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«إحياء التراث»:
وقف الدرر
يعنى بالمرأة
قـ ــالـ ــت مـ ـش ــرف ــة وق ــف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرر ف ـ ـ ـ ــي «إح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراث االسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي»
إيـ ـ ـم ـ ــان الـ ـبـ ـعـ ـيـ ـج ــان إن
«وق ـ ــف ال ـ ـ ــدرر» ه ــو أحــد
الـ ـ ــوق ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
للمشروع الوقفي الكبير
بــالـجـمـعـيــة ،وال ـ ــذي بــدأ
العمل به عام .2006
وأوضحت البعيجان
أن وقـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ــدرر يـعـنــى
بـشــؤون ال ـمــرأة ،ويكون
ريعه لمصلحة البرامج
النسائية الدعوية داخل
الكويت ،مثل دعم حلقات
تحفيظ ال ـق ــرآن الـكــريــم،
ودع ــم بــرامــج الجاليات
المسلمة العربية وغير
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وااله ـ ـت ـ ـمـ ــام
بشؤون المرأة والطفل،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ت ـن ـظ ـي ــم
الــدورات العلمية ،ودعم
طالبات العلم الشرعي.

رجال اإلطفاء يتعاملون مع الحادث

محليات

بقلم :سفير أميركا
لورانس سيلفرمان
م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـ ــن أف ـ ـكـ ــارهـ ــم
ومناقشة أوجه الخالف.
ن ـحــن ن ـش ـجــع الـحـكــومــة
والـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة
والمجتمع المدني وأعضاء
ً
الصحافة على العمل سويا
ل ـت ـعــزيــز ال ـق ـي ــم األس ــاس ـي ــة
لحرية التعبير في الكويت
ووجود إعالم نشط وحر.

«الرحمة» :مليونا
مستفيد من مشروعاتنا
أ عـلـنــت جمعية الرحمة
العالمية أعداد المستفيدين
مــن الـمـشــروعــات الخيرية
واإلن ـس ــان ـي ــة ُوال ـت ـن ـمــويــة،
خالل العشر األول من شهر
رمضان ،حيث استفاد منها
نحو مليونين.
وق ـ ـ ــال م ـس ـت ـش ــار إدارة
التسويق وتنمية الموارد
في الجمعية عدنان الحداد
إن «الرحمة» أطلقت العديد
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ُـ ــروع ـ ــات خـ ــال
ا لـ ـعـ ـش ــر األ ول م ـ ــن ش ـهــر
رمضان ،ضمن حملة «تقدر
ترسمها» ،والتي تهدف إلى
رسم االبتسامة على وجوه
األي ـتــام واألس ــر المتعففة،
م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات
متنوعة.

زوايا ورؤى
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األغلبية الصامتة :نحن
وطبول الحرب

خليل علي حيدر

«اإلخوان» بين «القاعدة» و«داعش» وغيرهما!
لماذا التفت العالم كله اليوم وبخاصة اإلعالم الدولي إلى جماعة
«اإلخوان المسلمين» وسلطت األضواء على نشاط أحزابها وتنظيمها
الدولي ،رغم أنها جماعات تبدو في الغالب مسالمة ال تحمل السالح
وال تختطف الرهائن وال تنخرط علنا في أعمال العنف والنشاطات
اإلرهــاب ـيــة؟ فهل هــي مثال ضحية مظلومة فــي إط ــار حملة جــائــرة،
تقودها أطراف محلية ودولية ألهداف مختلفة؟
لــن يستقر ال ــرأي على اتـجــاه واحــد فــي تحديد هــويــة «الجماعة»
بين اإلرهــاب واالعتدال ،فهي منذ ظهورها عام  1928وكما وصفها
مؤسسها في مصر جماعة متعددة االهتمامات ولها نشاطات في
كل ميدان.
من أهم صفات جماعة اإلخوان كما يتهمها الخصوم« ،الزئبقية»
وتجنب الــوضــوح والتبلور قــدر المستطاع ،وهــي فــي هــذا المجال
تحرص مثال على أال تؤرخ نفسها بدقة ،أو تحسم ما حول تاريخها
وبعض شخصياتها من جدل ،كالتنظيم الخاص وعالقاتها بمختلف
القوى واألنظمة ،وال شك أنها جماعة أدمنت السرية وعزل المظهر
عن الجوهر على امتداد سنوات طويلة ،حتى فاجأتها كما هو واضح
الـتـطــورات السياسية العربية العالمية بشكل مــزعــج فــي السنوات
األخيرة ،فلم تعد قادرة على استيعابها والتأقلم معها ،دون أن تخسر
أشياء كثيرة في عملية التحول واالضطرار إلى المصارحة واالنكشاف.
ولعل إحــدى المرات والمناسبات المصيرية التي انكشفت فيها
الجماعة للهواء الطلق واألعين المجردة ،ربما منذ أحداث ما قبل ثورة
 1952أو أحداث  1965في مصر خاصة حيث قيادتها ،كان انكشافها
في أحداث «الربيع العربي»  ،2013-2011ووصول «الجماعة» إلى الحكم
بسبب ظــروف التصويت والصراع السياسي وانقسام المنافسين،
حيث أظهر نجاحهم كذلك ما في جوف الحركة من فراغ وانقسامات
وارتجال وهوس متعجل «بالتمكين» ومحاولة حرق المراحل والقفز
على مختلف الحواجز ،متناسية الخصائص الفكرية والسياسية
والعقائدية للجماعة ،وعدم االكتراث بصفة االعتدال والمسالمة التي
كانت تتظاهر بها وتروج لها باعتبارها «كبرى الحركات اإلسالمية»
وأثقلها وزنا وأبطأها حركة!
يـتـســاءل الـكـثـيــرون بــا شــك فــي الـعــالــم الـعــربــي ال ـيــوم ،وبخاصة
من يشغلهم المصير السياسي لهذه الــدول والمنطقة :أيهما أخطر
على مصير الديمقراطية والحريات االجتماعية واالستقرار والتقدم
ً
عموما ،جماعات اإلخوان المسلمين أم الجماعات المتشددة اإلرهابية
المسلحة مثل «القاعدة» و«داعش»؟
من المؤكد أن اإلســام السياسي والتيار الديني بشتى أحزابه
وجماعاته ومذاهبه خطر يهدد الديمقراطية والحريات والتعددية
والتطور االجتماعي .وال جدال في خطورة جماعات مثل «القاعدة»
و«داعش» والتنظيمات الجهادية وجماعات حزب الله ،وهي جميعها
ال ترتبط بالضرورة بتاريخ أو أرض أو مصالح الدولة التي تتحرك
ً
ً
فيها ،وتمارس عنفا مدمرا ال يمكن ألي دولــة أو شعب أن يتحمله،
ولكن هل هذا يشمل «اإلخوان المسلمين» كذلك؟
هل جماعة اإلخــوان ،رغم ما في الحركة من رجــال أعمال وقانون
ومدرسين ومهندسين وأساتذة جامعة وموظفين وغيرهم من أثرياء
ومن متوسطي الثراء ومن ذوي الياقات البيضاء ،هل جماعة كهذه
تمثل أي خطورة على األوضاع السياسية؟
علينا بــالـطـبــع أن نميز دائ ـمــا بـيــن مــا ن ــرى ونـلـمــس مــن صفات
وشمائل اإلخــوان «كــأفــراد» وبين «الحزب» و«التنظيم» الــذي تتحكم
فيه اعتبارات جماعية وضغوط سياسية ومصالح حزبية وتطلعات
استراتيجية وارتباطات عليا بالحركة والتنظيم األم ،مما يهمش أو
ً
يلغي أي دور تقريبا ألي حركة وتأثيرات فردية داخل التوجه الجماعي
والسياسي للحزب .وهذا ما نلمسه مع األحزاب العقائدية كلها ،وما
نراه في انتخابات مجلس األمة في الكويت مثال ،والنشاط الطالبي
لإلخوان ،حيث تتحكم مصلحة الحزب وتوجيهاته بكل المرتبطين
بالجماعة والمناصرين لها.
وقد يتساءل أي مراقب سياسي خبير ومجرب ،هل جماعة اإلخوان
ً
حقا حزب مسالم في العالم العربي ،بتفكير واقعي وسلوك سياسي
عصري وتوجه علمي مثقف ،قادر على تحقيق أهداف المجتمعات
العربية وتـطــويــرهــا ،وإعـطــاء شعوبها الحرية السياسية والتقدم
االقـتـصــادي واالسـتـقــرار االجتماعي المنشود ،فتصبح هــذه الــدول
أو بعضها على األقل بين بلدان أوروبــا وآسيا المتقدمة ،التي تدار
بشفافية وب ــأح ــزاب علنية وألهـ ــداف واض ـحــة ،وبـثـقــافــة وش ـعــارات
عصرية حديثة؟
أم أن الهدف الذي تركز على تحقيقه جماعة اإلخوان وتسعى إليه
في الظاهر والباطن ،هو إقامة كيان خيالي «كدولة الخالفة» أو «نظام
إسالمي» لهما سمات شرعية ومالمح إسالمية كما تتحدث عنها كتب
اإلخوان واإلسالميين ومؤلفاتهم في المجاالت االقتصادية والحزبية،
ومن هنا فال جدوى من أي نقاش سياسي حقيقي ومثمر معهم؟
هيمنة اإلخـ ــوان عـلــى طـمــوحــات وأف ـك ــار ج ــزء مـهــم مــن جماهير
الشارع العربي وقوى التغيير ،باعتقادي سبب أساسي لعرقلة تطور
ونضج الوعي السياسي في مجال تحديث العالم العربي ،وعصرنة
شعوبه ،وفهم مستلزمات التقدم السياسي واالقتصادي ،وبخاصة
نضج الشريحة الوسطى المتعلمة والمؤثرة ،كما نرى ذلك بوضوح
فــي دول عربية رئيسة ،حيث تسيطر على الكثيرين مــن هــذه الفئة
التعبئة الفكرية اإلخوانية ،ووهم دولة اإلسالم السياسي ،وضرورة
تحطيم ال ـغــرب وإس ـق ــاط حـضــارتــه وإق ــام ــة الـبــديــل اإلس ــام ــي على

جاستن ورالند*

أنقاضه ،وغير ذلك ،وتسيطر األوهام نفسها على األقليات المصرية
والسورية والجزائرية والباكستانية والماليزية واإلندونيسية في
أوروب ــا وأمـيــركــا ،فــي الـغــالــب ،بسبب هيمنة «اإلخـ ــوان» و»الجماعة
اإلسالمية» وغيرهما على الجمعيات والمساجد واإلعالم ومجاالت
الدعاية والخطب الدينية وغيرها.
هكذا كــان كذلك قبل  40سنة اإليــرانـيــون المعارضون للشاه في
أوروبـ ــا وأمـيــركــا خ ــال السبعينيات قـبــل ال ـثــورة ع ــام  ،1979حيث
طـغــى عـلــى فـكــرهــم الـسـيــاســي أوهـ ــام «ال ـبــديــل اإلس ــام ــي الــربــانــي»،
واالقتصاد الــاربــوي «التوحيدي» ،وفكرة االستعالء على كل األمم
و«االستقالل الحضاري» ،ورفض الشرق والغرب ،تحت شعارات رجال
ّ
الدين اإليرانيين والعراقيين والمفكرين والكتاب في مجال «البديل
اإلسالمي» ،مثل د .علي شريعتي والسيد محمد باقر الصدر ومحمود
طالقاني ومرتضى مطهري ،وبالطبع آية الله الخميني.
فأعشى هذا البريق األعين وطمس على العقول وأعــاق أي تفكير
واقعي أو نضح سياسي .ونــرى اليوم بوضوح الثمن الفادح الذي
دفعته إيــران وشعبها وال يــزاالن ،بسبب السذاجة السياسية! وكان
السودان الضحية الثانية من خالل تجربتين امتدتا عدة عقود في
زمن جعفر النميري وعمر البشير ،وبمباركة عميد الفكر اإلسالمي
واإلخواني في السودان د .حسين الترابي ،الذي ركب السفينة الحالمة
مع الرجلين وقفز خارجها لحسن حظه في اللحظة المناسبة.
وكانت أفغانستان من ضحايا فكر اإلخوان إلعداد كوادرهم وتدريب
قياداتهم وجمع ثرواتهم ،في ظل مقاومة االحتالل السوفياتي وطرد
الـكـفــار ال ــروس ،حـيــث تــولــى د .عـبــدالـلــه ع ــزام ،اإلخــوانــي المخضرم
المتشبع بفكر الجماعات اإلســا مـيــة وبــأحـقــاد الفشل الفلسطيني
والعربي على الدنيا كلها.
تولى د .عزام تدمير مستقبل آالف الكوادر العربية في معسكرات
الجهاد التي رسخت ثقافة االستشهاد والتفجير والكالشنكوف ،والتي
أنجبت في النهاية الصحوة اإلسالمية وتنظيم القاعدة ،وأنسلت
األفغان العرب ،وربما عــددا ال يحصى من القيادات اإلسالمية التي
مرت وهدمت ربيع العرب على رؤوسهم بعد !!2011
خـطــورة فكر اإلخ ــوان وحركتهم التنظيمية أنـهــم يغلقون عقول
الشباب قبل كبار السن ،ويكسبون النساء قبل الرجال ،ويغزون الفقراء
بعكس ما يكسبون به األثرياء من شعارات وممارسات ،أما شباكهم
الواسعة فمنصوبة للشريحة الوسطى الطموحة المتعلمة من أطباء
ومـهـنــدسـيــن ومــدرسـيــن ورج ــال أع ـمــال وض ـبــاط وأس ــات ــذة جامعة،
وباحثين عن الصعود المالي والوظيفي واإلداري والسياسي ...من
كل لون واتجاه!
اإلخوان المسلمون في اعتقادي أخطر على العالم العربي من ظواهر
زائلة مؤقتة كـ«القاعدة» و«داعش» وغيرهما ،وإن لم يحمل الكثير من
هؤالء اإلخوان السالح أو حتى يؤيد التغيير بالعنف أو حتى يعتبر
نفسه على الضفة األخرى من الديمقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان،
وإق ــرار الـحــريــات الدينية وربـمــا معظم القيم الليبرالية السياسية
والفكرية ،التي يعتبر نفسه مؤمنا بها «بشكل إسالمي»!
وتستطيع جيوش الدول المتقدمة أن تتصدى لمعسكرات «داعش»
وقيادات «القاعدة» ،ولكن ما العمل مع قواعد «اإلخــوان المسلمين»؟
ثم إن اإلخوان هم في الواقع بناة ورعاة فكر وقيادات وشعارات بقية
التيارات واألحزاب اإلسالمية المعتدلة منها والمتطرفة ،بما في ذلك
«حــزب التحرير» وجماعات السلفية السياسية والجهادية وأحــزاب
التشيع السياسي ،فكلها تستقي من الفكر نفسه والتوجه الشمولي
القائم على أدلجة الدين.
نقول في النهاية:
 -1جماعة اإلخوان المسلمين ليست حزبا عصريا علنيا ديمقراطيا،
كما هو شــأن األح ــزاب في األنظمة الديمقراطية في أوروب ــا وآسيا.
فهي ال تؤمن مبدئيا بالتعددية الدينية والثقافية أو بحقوق اإلنسان
وحرية اإلرادة والفكر ،واعتبار الدين قضية شخصية واختيارا فرديا،
بل ال تؤمن أساسا بحرية التدين أو اختيار اإلنسان لدينه ،بل هي في
لحظة التسلط ،تسيس وتؤدلج سياسات اإلكراه والمطاردة بتحطيم
المخالفين والمعارضين وتصفيتهم دون رحمة.
 -2جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان لـيـســت حــزبــا شـفــافــا مــرتـبـطــا بــوطــن م ــا ،أو
ببرنامج وطني ما ،وليست للجماعة أهداف تنموية حقيقية وأسس
فكرية فلسفية يمكن مناقشتها انطالقا من استراتيجية واقعية ،وفق
قواعد العلوم السياسية وتجارب التنمية والتطور ،كما أن الجماعة
ليست مفتوحة للجميع ،كما في الغرب وكما تتطلب الديمقراطية .وال
أحد يعرف على وجه الدقة ما يجري في دهاليز هذه الحركة ،بل قد
يجهل بعض قادتها وكوادرها ما يجري فيها ،وهناك كتب ومقاالت
وتجارب كثيرة عن أشخاص تركوا اإلخوان أو انشقوا عليها بسبب
تسلط القيادة أو غموض السياسات أو ألسباب أخرى.
ومن األمور المعروفة في مجال أحزاب التيار الديني أن هذه األحزاب
ال تقر مبدئيا وشرعيا التعددية الفكرية والحرية العقائدية .ورغم
إصدار البرامج االنتخابية في دول عربية عديدة لإلخوان المسلمين
فإن الديمقراطية لم تؤصل حتى اآلن في فكر اإلخوان ،حيث ينبغي
التفريق هنا بين اإليمان بإجراء االنتخابات بشكل من األشكال ،وبين
الديمقراطية وما يستلزم ذلك من تغييرات في مجال التعليم واإلدارة
والقوانين والـحــريــات ،حيث رأيـنــا انتكاس جــوانــب مهمة حتى في
التجربة اإلسالمية التركية الرائدة ،إذ برزت فيها االعتقاالت الكيفية
والفردية وتعثرت الديمقراطية.

ديفيد كينير*

ازدهار االقتصاد قد يقود ترامب إلى مواصلة تصعيد معركته التجارية مع الصين
قليلون هم الرؤساء الذين تفاخروا بشأن سوق األسهم بقدر ترامب،
الذي سعى منذ بداية عهده إلى تعزيز وول ستريت ونسب الفضل إلى
نفسه في أي مكاسب يحققها مؤشر داو جونز.
ّ
في حين يدرس الرئيس اليوم ما قد يشكل تصعيده األكبر في التوتر
ّ
التجاري مع الصين ،يذكر الخبراء أنه قد يزداد جرأة نتيجة تحسن سوق
األسهم ،وأرقام الوظائف ،وغيرهما من المؤشرات االقتصادية.
كتب بنك أوف أميركا ميريل لينش في تقرير أولي قبل أيــام" :يبقى
جزء من القصة على األقل أن قوة االقتصاد والسوق حدت من دوافع كال
الطرفين للتسوية" .جــاء تهديد ترامب األخير بفرض رســوم جمركية
جديدة على السلع الصينية بادئ األمر في الخامس من مايو عبر "تويتر"،
ً
وهز المراقبين الذين توقعوا أخبارا إيجابية بعد أسابيع مما بدا تقارير
ّ
على سلع
مشجعة من البيت األبيض .ذكرت اإلدارة أن الرسوم
الجمركية َّ
ُ
بقيمة  200مليار دوالر ارتفعت من  %10إلى  %25عندما لم يحقق تقدم
كبير في المحادثات التجارية.
"التدابير المضادة المناسبة"
باتخاذ
الصيني
وتعهد وزير التجارة
ُ
لمواجهة زي ــادة الــرســوم الجمركية هــذه ،التي فرضت في حين التقى
المفاوضون الصينيون واألميركيون في واشنطن قبل أيام.
ً
طوال  10أشهر ،كانت الصين تدفع رسوما جمركية للواليات المتحدة
بنسبة  25%على سلع من التكنولوجيا العالية بقيمة  50مليار دوالر
ُ
و %10على سلع أخرى بقيمة  200مليار دوالر .وتعتبر هذه الدفعات
ً
مسؤولة جزئيا عــن نتائجنا االقتصادية الجيدة ،لكن نسبة ال ــ%10
سترتفع إلى  %25يوم الجمعة أي  325مليار دوالر.
ّ
تشكل فكرة أن ترامب يعتمد على قوة الواليات المتحدة االقتصادية
للصمود والتفوق على الصين في الحرب التجارية وجهة النظر التي
تتشاطرها مجموعة من المصارف والمحللين وتنبع في جزء كبير منها
من مالحظات ترامب نفسه العلنية .فلطالما اعتبر الرئيس االقتصاد
ً
األميركي سببا يسمح للبلد بخوض حرب تجارية ،فحظيت الواليات
المتحدة بنمو في الناتج المحلي اإلجمالي بلغ  %3السنة الماضية فيما
ً
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ،مثال ،أكثر من  %30منذ تولي ترامب
منصبه .كذلك ساهمت األخبار األسبوع الماضي عن انخفاض معدل
البطالة في الواليات المتحدة إلى معدله األدنى منذ عام  1969في تعزيز
وجهة النظر هذه عن االقتصاد القوي.
وأعلن ترامب في أبريل في إحــدى الـمــرات الكثيرة التي نــادى فيها
باالقتصاد كوسيلة تأثير في أي صفقة" :كان بإمكاننا االستعجال في
ً
العمل ،إال أننا في موقف جيد جدا ،فاقتصادنا مزدهر بخالف االقتصاد
الصيني".
ً
وأشار ترامب أيضا إلى االقتصاد في المحادثات الخاصة مع مساعديه،
ً
مشيرا إلى قوته كدليل على أنهم أخطؤوا في إدانة سياسته التجارية

من البداية ،حسبما أخبر مسؤول جمهوري على اطالع على المحادثات
ُ
التجارية .صحيح أن المؤشرات االقتصادية الصينية ال تعتبر مقاييس
دقيقة بقدر ما نراه في الواليات المتحدة ،إال أن نمو الصين االقتصادي
ً
تباطأ السنة الماضية إلى أدنــى مستوى له خالل ثالثة عقود تقريبا.
ويعتقد بعض المحللين أن هذا البلد قد يواجه أزمة دين وشيكة يرغب
قادته في تفاديها بأي ثمن .ولكن على الصعيد السياسي ،يمثل احتمال
السماح بتباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي بغية خوض حرب تجارية
ً
ً
مع الصين رهانا بالنسبة إلى ترامب ،لكن الخطر قد ال يكون كبيرا بقدر
ما نظنه للوهلة األولى .صحيح أن أعضاء الكونغرس والقادة التجاريين
نددوا بقوة بكامل خطوات ترامب التجارية ،من التلويح باالنسحاب من
اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية (نافتا) إلى الخروج من الشراكة
ً
عبر المحيط الهادئ ،إال أنهم أعربوا عن ردود فعل أقل تشددا حيال موقفه
العدائي من الصين مع إدانة الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء
ممارسات الصين التجارية.
يتمحور هذا التفاعل حول االستياء العميق في شركات أميركية كثيرة
من دعم الصين الصناعة المحلية .فقد ندد األميركيون بهذا الدعم ،الذي
ً
يعتبرونه غير تنافسي ،وينقصه حماية الملكية الفكرية ،فضال عن الئحة
طويلة من الشكاوى األخرى .على سبيل المثال ،وصف مايرون بريليانت،
رئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة األميركية ،قبل بضعة أيام في
سياق مطالبته بصفقة قوية سياسات الصين التجارية بأنها "خطر يهدد
اقتصادنا ،وقدرتنا على المنافسة ،ونظامنا التجاري العالمي".
ً
توضح أيضا سوزان شيرك ،التي شغلت منصب مساعد نائب وزير
الخارجية في عهد كلينتون" :بما أن مجتمع األعمال مستاء من الصين،
فهو ال يؤدي دوره التقليدي في دعم الجهود الرامية إلى إقامة عالقة بناءة
مع الصين وتعامل بسيط سهل".
تسيء إلى السوق مع تراجع مؤشر
األخيرة
ال شك أن تهديدات ترامب
ّ
داو بأكثر من  %2هذا األسبوع ،ويحذر الخبراء االقتصاديون من أن
المستهلكين األميركيين سيدفعون الكلفة إذا واصل التوتر تفاقمه.
ً
ً
ً
تعان السوق تراجعا حادا متواصال ،فقد نجحت األسهم
رغم ذلك ،لم
ِ
ً
أحيانا في استعادة جزء كبير من خسائرها ،ويعود هذا في جزء منه
إلى أن كثيرين ما زالوا متمسكين باحتمال عقد صفقة ،فقد ال يحدث ذلك
هذا األسبوع ولكن ربما في األسابيع أو األشهر المقبلة ،وقد يعكس هذا
ً
الوضع أيضا أن السوق سبق أن أخذت في االعتبار احتمال فرض رسوم
جمركية جديدة.
في مطلق األح ــوال ،تتمسك مجموعة كبيرة من داعمي الرئيس في
واشنطن بإصرارها على أن عدم التوصل إلى صفقة أفضل من عقد صفقة
ّ
ويعول ترامب على دعم هذه المجموعة.
ضعيفة،
*«تايم»

إبراهيم المليفي
 - 3تشكلت جماعة اإلخــوان كما هو معروف ضمن ظــروف مصر
وال ـعــالــم الـعــربــي وأوروب ـ ــا ،وص ـعــود الـشـيــوعـيــة والـفــاشـيــة وبعض
الــزعــامــات الشرقية مثل مصطفى كـمــال أتــاتــورك .وكــانــت الـقـيــادات
الفردية وزعــامــات األنظمة الشمولية وإسهامها في «إنـقــاذ» بعض
الــدول الغربية والشرقية ،مما أثر به فكر اإلخــوان بشدة ،ورأوا فيه
بــديــا جــديــرا بــاالت ـبــاع عــوضــا عــن الــديـمـقــراطـيــة الـغــربـيــة وفـكــرهــا
ودساتيرها ،بخاصة أن دوال كبريطانيا وفرنسا كانت في طليعة
الدول االستعمارية في مصر والهند وشمال إفريقيا وغيرها ،ولم تقم
الجماعة منذ تلك المرحلة إلى اليوم ،بدراسة مشاكل العالم العربي
أو العالم االسالمي ،وال بمناقشة عميقة للواقع السياسي في أوروبا
وأميركا وآسيا الجديدة ،كما لم تقم -وهذا أخطر -حتى بدراسة مطالب
ودراســات واقتراحات المثقفين اإلسالميين أنفسهم بضرورة البدء
بحركة «إصالح» أو «تجديد ديني» ،فتشير الجماعة في كل مناسبة،
إلى رسائل الشيخ حسن البنا مثال أو أبي األعلى الـمــودودي وأبي
الحسن الـنــدوي وربما سيد قطب ود.مصطفى السباعي .وهــي في
الغالب أفكار ومؤلفات تجاوزها الزمن وتجددت قضايا ملحة تحتم
تغيير بنية تفكير اإلخوان المسلمين ،وهذا ما تخشاه .وكذلك تخشاه
األحزاب اإلسالمية األخرى.
 - 4عمقت جماعة اإلخوان مدى العداء لغير المسلمين في العالم
العربي وبخاصة المسيحيون ،وكانت مجلتهم في الكويت على رأس
المطالبين بإغالق الكنائس وطرد الراهبات وإغالق المدارس المرتبطة
بالمسيحيين ،وإث ــارة الشكوك حــول «نــوايــاهــم» ومنع دخــول الــدول
الخليجية كموظفين ومدرسين ،ونجحت في دفع مجلس األمة إلى
تعديل قانون الجنسية في الكويت ،بمنع منحها لغير المسلمين .وفي
مصر قامت الجماعة بلعبتها المزدوجة إزاء األقباط ،ولم تتردد في
تفضيل أي مسلم من أي مكان عليهم ،وعمدت إلى القضية الفلسطينية
فخلقت «حماس» التي أتقنت التالعب بالمشاعر الوطنية والدينية
في المنطقة بتمجيد الثورة اإليرانية وآية الله الخيمني في طهران،
وتمجيد الــدولــة العثمانية والـسـلـطــان عبدالحميد الـثــانــي وعــودة
اإلسالم الصحيح عبر جهاد اإلسالميين األتراك ،والصراع الدائم في
منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية بين الحق والباطل،
مــع إظـهــار إعـجــاب ال يخفى بالقائد ص ــدام حسين وابـنـيــه ،شهداء
الدفاع عن شرف األمة وكرامتها! وال تسل عما فعلته حماس بحياة
الفلسطينيين في قطاع غزة ومغامراتها العسكرية التي جلبت دمارا
واسعا للقطاع وبؤسا ال يوصف لسكانه.
ومـمــا يستوقف ال ـمــرء ويـلـفــت انـتـبــاهــه ،أن هـجــوم اإلخ ــوان على
المسيحيين في العالم العربي والتحذير منهم ،وكذا التشكك في نوايا
أهل األديان والمذاهب األخرى ،كان يترافق في الوقت نفسه مع ترسيخ
مؤسساتهم ومصالحهم ومساجدهم في أوروبا وأميركا ،وقد انخدع
معظم األوروبيين واألميركيين بدعاية اإلخوان الدينية ومساعيهم
في ترويج االعتدال ومحاربة التطرف ،وهذا بالطبع عكس ما يسعى
اليه نشاط األحزاب والمؤسسات «اإلسالمية» هناك.
ولم نجد لألسف كذلك أي داعية يكشف لنا وقائع الدعوة في الغرب،
أو يحاول إقناع المتزمتين في العالم العربي واإلسالمي بالحرية
الدينية والمساواة بين المسلم وغير المسلم في بلداننا ،حيث يقوم
الكثير مــن األســاتــذة المسلمين كما قلنا فــي مقال سابق بتدريس
التاريخ اإلســامــي والشريعة اإلسالمية فــي الجامعات الكبرى في
الغرب ،وكذلك األدب العربي والفلسفة اإلسالمية ،في حين ال نكاد نجد
من يدرس من غير المسلمين التاريخ المسيحي أو العقيدة المسيحية
في جامعاتنا أو حتى يدعوا من يحاور الطلبة في أفكارهم المتحاملة
على «النصارى» لقراءة مؤلفات بعض مدرسيهم التي تنتمي للقرون
الوسطى! وال شك ،كما قلنا مرارا ،أن الجماعات اإلرهابية والمنظمات
اإلسالمية المسلحة قد تبنت أفكار اإلخوان المعادية لغير المسلمين،
بل كراهية من هو غير مسلم كاليزيديين في العرق والقاديانيين في
باكستان والهند وربما كذلك السيخ والبهائيين ..وبالطبع اليهود!
فــاإلخــوان المسلمون بضخامة جـهــازهــم وجماعاتهم وانتشار
دعوتهم ربما أعظم جهاز معاد للتسامح الديني وقيم التقارب بين
األديان في الشرق األوسط!
 - 5كان باستطاعة اإلخــوان ومؤسساتهم وصحافتهم أن يؤدوا
دورا مؤثرا في عزل جماعات اإلرهاب والتنظيمات الجهادية ومحاربة
فكرها غير أن اإلخــوان أبــدوا تقصيرا شديدا في هذا الميدان ،إذ لم
يصدروا أي شيء ذي بال وواســع االنتشار بعد كتابهم المتواضع
«دعــاة ال قضاة» الــذي كتبه مرشد أسبق لإلخوان ينتفد فيه بعض
جوانب فكر التكفير دون تحديد!
وال يخفى أن عدم قيام اإلخــوان بمثل هذه الحملة الفكرية ،يعود
في جانب منه إلى أن فكر الجماعات اإلرهابية في كثير من تفاصيله
السياسية واالجتماعية واإلدارية ،ال يختلف إال في الهوامش عن فكر
اإلخوان وتصوراتهم التشريعية والقانونية والسياسية.
وربما اعتبرت الجماعة انتشار اإلرهــاب ،إن لم يكن بتنسيق مع
اإلخــوان أحيانا عقابا إلهيا ضد من يرفض حكم اإلخــوان ،بل تتهم
علنا الدول الغربية وأميركا بتأسيس «داعش» و«القاعدة» و«النصرة»
لخدمة «مصالحها وتشويه اإلسالم» ،وال تبين لنا مقاالت الجماعة
كيف تخلق الــدول الغربية وأميركا مثل هذه الجماعات التي تهدم
مبانيها في نيويورك ،وسفاراتها في إفريقيا وتقتل سياحها في
آسيا وتحارب بشراسة المصالح األميركية وتفجر المعسكرات في
العراق والشام وإفريقيا!

فريدا غيتيس*

mulaifi70@gmail.com

في هذه المرحلة ال تستطيع دولة واحدة تحمل
مسؤولية الجهد الدبلوماسي ،فبإمكان الكويت
ودول المنطقة والدول المرتبطة بمصالح مباشرة مع
منطقة الخليج توحيد جهودها الدبلوماسية إليجاد
حلول ومخارج لتجاوز حالة قرع طبول الحرب التي
لن يستفيد منها أحد غير الكيان الصهيوني.
لــم تـكــن ال ـكــويــت خ ــال ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة
دولـ ــة مـسـتـقـلــة أو الع ـبــا أســاس ـيــا ف ــي ت ـلــك ال ـحــرب،
هي مثل الكثير من األمم والشعوب ليس لها عالقة
بالحرب التي نشبت في أوروبا ثم انتشرت في بقية
أر جــاء العالم ،ور غــم ذ لــك تــأ ثــرت الكويت اقتصاديا
بسبب الحصار البحري الذي قطع خطوط تجارتها
الـبـحــريــة مــع الـهـنــد ،وه ــي ال ـتــي لــم ت ـشــارك فــي تلك
الحرب بأي شكل من األشكال.
ال يوجد في عالم اليوم حروب ال تعنينا فكل شيء
متشابك مع األشياء األخرى ،ومن يعتقد أن الحروب
يمكن السيطرة عليها مثل التجارب التي تتم داخل
المختبرات مخطئ وقصير النظر ،الحروب نار تبدأ
بـعــود ثـقــاب و تـنـتـهــي بـحــرق دول كــا مـلــة بشعوبها
وثرواتها ومستقبلها ،والحكمة التي تولدت رغما
عن أنوف المتحاربين في الحروب العالمية وسادت
العالم لعقود طويلة لتمنع تكرار الحروب المماثلة
لها ،تهاوت تحت أقدام المجانين والشعوبيين الذين
فرضوا حضورهم ولغتهم المليئة بمفردات التفوق
والعنصرية ،والقصد أن من يراهن على تدخل الدول
(الحكيمة) لفض النزاعات المحتملة واهم ويراهن
على السراب.
في حسابات اليوم والقادم من األيام تلوح الكثير
من المؤشرات المقلقة لنشوب مواجهات عسكرية
ب ـيــن أم ـي ــرك ــا وإيـ ـ ــران وأطـ ـ ــراف أخ ـ ــرى ،وفـ ــي خـضــم
هذه األجواء المتصاعدة علينا أن نعيد حساباتنا
وخياراتنا ونحدثها كــل يــوم ور بـمــا كــل ساعة بما
يضمن عدم نشوب حرب ستقع بالقرب من أرضنا
وشواطئنا.
هذا الوضع المتفاقم يتكثف عسكريا داخل منطقة
مشبعة باألزمات والنزاعات المحلية واإلقليمية ،وال
يقابله جهد دبلوماسي يــوازي حــا مــات الطائرات
والتحركات العسكرية المتزايدة ،وما أخشاه هو أننا
ً
نقترب من خط الال عودة دون أن نشعر بذلك ،إذا ما
العمل فيما يخص الكويت على األقل؟
في هذه المرحلة ال تستطيع دولة وا حــدة تحمل
مـســؤولـيــة الـجـهــد الــدب ـلــومــاســي ،فـبــإمـكــان الـكــويــت
ودول المنطقة والدول المرتبطة بمصالح مباشرة
مــع منطقة الخليج توحيد جهودها الدبلوماسية
إلي ـجــاد ح ـلــول وم ـخ ــارج ل ـت ـجــاوز حــالــة ق ــرع طـبــول
الـ ـح ــرب ال ـت ــي ل ــن يـسـتـفـيــد م ـن ـهــا أح ــد غ ـيــر ال ـك ـيــان
الصهيوني.
األمـ ـ ــر الـ ـث ــان ــي وه ـ ــو ي ـخ ــص الـ ـك ــوي ــت ،ف ـف ــي مـثــل
هــذه األوض ــاع ال بــد مــن االسـتـعــداد الــداخـلــي ألســوأ
االحتماالت من خالل تفعيل جميع الجهات واللجان
المختصة بحاالت الطوارئ واألمن الداخلي وتأمين
المخزون الغذائي.
ختاما ،قد تكون المعطيات ال تشير إلى أكثر من
الحروب الكالمية واللعب عند حافة الهاوية ،ولكن
علينا أن نتذكر أن المجانين كثر وعود الثقاب يكفي
إلشعال غابة بأكملها.

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات
الراغبين في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على
«edhafat@aljarida.
العنوان التالي:
ُ َ
 »comلنشرها يوم الجمعة ،على أن يرفق مع أي
مساهمة الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه
الشخصي.

ديفيد كينير*

َلم تخطط روسيا في مختلف أرجاء إفريقيا؟
يزداد القلق حيال نشاطات روسيا في مختلف أنحاء إفريقيا منذ
بعض الــوقــت ،لكن معلومات جــديــدة عــن جهود الكرملين المزعومة
للتدخل في االنتخابات الرئاسية األخيرة في مدغشقر أماطت اللثام
عما يبدو عن حملة مركزة لتوسيع نفوذ موسكو بشتى األساليب.
ً
ً
ً
ُيعتبر اهتمام روسيا بإفريقيا استراتيجيا ،واقتصاديا ،ودبلوماسيا
في آن واحد ،فهذه القارة غنية بالثروات المعدنية ،إذ تضم مدغشقر
ً
ً
ً
خصوصا احتياطيا كبيرا من اليورانيوم ،والنيكل ،والكوبالت .كذلك
ً
تمثل الدول اإلفريقية أسواقا جديدة محتملة كثيرة في زمن ال يتردد
فيه منافسا روسيا الجيو-سياسيان ،الواليات المتحدة والصين ،في
ممارس أفضليتهما .تعوق العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة
االقتصاد الروسي ،في حين أن مبادرة الحزام والطريق تمهد الدرب أمام
بكين في مختلف أنحاء العالم مع مشاريع بنى تحتية ضخمة ،أما على
ً
الجبهة الدبلوماسية ،وخصوصا في ما يتعلق باألمم المتحدة ،فتمثل
ً
 54دولة في إفريقيا كنزا من األصوات المحتملة على القرارات وغيرها
من المسائل المرتبطة بمصالح روسيا ،ولكن لكي تحقق موسكو ذلك،
فمن المستحسن أن توصل حكومات صديقة إلى السلطة.
اتهم مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون موسكو ببيع
األسلحة في مختلف أنحاء إفريقيا مقابل األصوات في األمم المتحدة،
مما يبقي "الحكام المستبدين في السلطةّ ،
ويقوض السالم واألمن ،ويدفع
ّ
باألحداث في مسار معاكس لمصالح الشعب اإلفريقي" .ال تشكل هذه
العكس ،تعمل موسكو على توسيع
استدارة روسية نحو إفريقيا ،على
ً
نطاق عملياتها الجيو-سياسي ،ساعية إلى توسيع استراتيجيتها
القليلة الكلفة والعالية التأثير بغية كسب المزيد من النفوذ الدولي.
ُيقال إن إيغور أوسادتشي ،وهو شخصية بارزة في وكالة أبحاث
اإلنترنت ،أحد العاملين الرئيسين في المركز التحليلي اإلفريقي ،كذلك
تشير مجلة  Projectإلى أن بريغوجين يقود حملة لتعزيز النفوذ في
ً
ً
مجموعة من األمم ،مقدما خليطا من التدريب على استعمال األسلحة،
والدعم في االنتخابات ،وروابط أمنية مقابل فوائد مثل حقوق التعدين،
وفــرص تجارية ،ودعــم دبلوماسي في دول مثل الكونغو ،والسودان،
وغ ـي ـن ـيــا-ب ـي ـســاو ،وم ــوزن ـب ـي ــق ،وزي ـم ـب ــاب ــوي ،وج ـم ـهــوريــة الـكــونـغــو
الديمقراطية.
صحيح أن جهود روسيا للتأثير في انتخابات مدغشقر الرئاسية
في أواخر السنة الماضية أخفقت على ما يبدو ،إال أن العملية بحد ذاتها
أظهرت حجم التدخل الروسي ،إذ أرسل بريغوجين ،حسبما ُيقال ،نحو
ً
ً
 12عميال روسيا إلى مدغشقر في مطلع عام  ،2018فدخلوا البالد كسياح
وأمضوا فيها نحو سنة محاولين التالعب باالنتخابات ،وكان هدفهم
األول مساعدة الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا رئيس مدغشقر
في الفوز بوالية جديدة ،ولكن عندما لم يحقق نتائج جيدة في الجولة

األولىّ ،
حول الروس دعمهم إلى أندريه راجولينا الذي فاز باالنتخابات
ُ
الرئاسية ،لكن راجولينا ال يعتبر شخصية مثيرة للجدل ،ويحظى بدعم
دول كثيرة ،بما فيها الواليات المتحدة.
ً
ولكن بغض النظر عن النتيجة ،يبدو جليا أن موسكو استعملت
أساليب غير مشروعة في جهودها هذه ،فقد تحدث اثنان على األقل
من المرشحين الذين عملوا مع الروس عالنية مع شبكة "بي بي سي".
وأفــاد عمر بريزيكي أنه عمل مع االستراتيجي السياسي الروسي
ً
بلغت قيمته مليوني دوالر تقريبا،
مكسيم شوغالي مقابل عــرض
ّ
ُ
وعندما اتـضــح أن المرشح ال ــذي تفضله روسـيــا لــن يـفــوز ،طـلــب من
بريزيكي دعم راجولينا ،وعلى نحو مماثل ّ
سمى مرشح آخر ُيدعى
ً
أندريه ميلهول ثالثة روسيين عمل معهم ،محددا بالتفصيل سلسلة
من الدفعات التي ّقدموها لتمويل حملته ،ورغم ذلك ،انتهى به المطاف
إلى المرتبة الرابعة والعشرين.
ّ
لكن بريزيكي وميلهول أكدا كالهما أن مستشاريهما الروس طلبوا
منهما وقف حملتيهما عندما أصبح راجولينا في الطليعة ،إال أنهما
رفضا ،حسبما أخبرا "بي بي سي" ،كذلك ذكر ميلهول أن أحد الروس
ً
أخبره أن موسكو تعمل مع ثمانية أو تسعة مرشحين ،وأن أيا منهم
يصل إلى القمة يحظى بدعم اآلخرين كافة ،لكن شبكة "بي بي سي"
أشارت إلى أن روسيا عملت مع ستة من المرشحين الرئاسيين الخمسة
والثالثين في مدغشقر.
ً
مدغشقر ع ــددا مــن العمالء
ـي
ـ
ف
السلطات
ـردت
منذ االنتخابات ،طـ
ُ
الروس الذين ذكرهم السياسيون المحليون ،وأخرج ثالثة منهم من البلد
ُ
ّ
مصرح لها ضد فرنسا ،في حين طرد آخرون
لتورطهم في تظاهرة غير
ألنه لم ُيسمح لهم بالعمل بعدما دخلوا البلد كسياح.
علينا أن ننتظر لنرى ما سيكون تأثير عملية مدغشقر في العالقات
الثنائية ،هذا إن كان لها أي تأثير ،وقد رفض راجولينا ،الــذي تسلم
منصبه كرئيس في شهر يناير ،وذكر ما إذا كان قد تلقى مساعدة في
حملته من الروس ،وشدد على أنه يعمل لشعب مدغشقر ال موسكو.
لكن روسيا تواصل تعزيز جهودها بغية تقوية العالقات في مختلف
أنحاء إفريقيا ،وتتوقع أن يثمر استثمارها في مدغشقر ،أما اللحظة
المرتقبة ،فستأتي في شهر أكتوبر حين يستضيف بوتين قمة روسية-
إفريقية في منتجع سوتشي على البحر األسود.
وقد أعلن وزير الخارجية سيرغي الفروف أن هذا الحدث سيرسخ
"وجود روسيا الناشط في المنطقة" ،كذلك أشارت وكالة األنباء الروسية
سبوتنيك أن راجولينا ،الذي يبحث عن طرق ليعزز تعاون مدغشقر
األمني مع موسكو سيحضر.
* «ورلد بوليتيك ريفيو»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.581

السوق األول السوق الرئيسي

6.011

4.752

2.547 2.937 3.286

«الوطني  -مصر» يحقق  510ماليين جنيه بالربع األول بنمو %2.6
األرباح أغلبها «تشغيلية» نتيجة تحسن بيئة األعمال
البنك يواصل
ً
أداءه القوي محققا
معدالت نمو في
جميع مؤشراته
المالية

محفظة البنك
االئتمانية تضم
ً
ً
تنوعا كبيرا في
قطاع الشركات ما
ً
يمثل انعكاسا لقوة
االقتصاد المصري

البنك يستهدف
زيادة حصته
السوقية في قطاع
األفراد ونقل خبرات
المجموعة بمجال
التكنولوجيا
المالية للسوق
المصري

حقق بنك الكويت "الوطني -مصر" ،عضو مجموعة
ً
بنك الكويت الوطني ،أرباحا صافية قدرها  510ماليين
جنيه مصري "ما يعادل نحو  8.9ماليين دينار" حتى
نهاية الربع األول من عام  ،2019مقارنة مع  497مليون
جنيه "م ــا ي ـعــادل نـحــو  8.5مــايـيــن دي ـنــار" فــي الفترة
نفسها من العام الماضي ،بنمو بلغ  2.6في المئة على
أساس سنوي.
وقــال البنك في بيان صحافي أمــس ،إن الموجودات
اإلجمالية نمت بواقع  18.25في المئة لتبلغ  70.37مليار
جنيه كما في نهاية مارس  ،2019مقارنة مع  59.51مليار
جنيه مصري في نهاية الربع األول لعام .2018
كما ارتفعت ودائع العمالء اإلجمالية خالل هذه الفترة
بواقع  20.56في المئة لتبلغ  53.07مليار جنيه ،مقارنة
مع  44.02مليار جنيه في نهاية الربع األول لعام .2018
وارتفع صافي قروض وتسهيالت العمالء مع نهاية
مــارس  2019بواقع  5.34في المئة ليبلغ  37.68مليار
جنيه مـقــارنــة مــع  35.77مليار جنيه فــي نهاية الربع
األول لعام .2018
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني
ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت "الوطني -مصر" عصام
الصقر ،إن "الوطني  -مصر يمثل أهم الفروع الخارجية
لـمـجـمــوعــة الــوط ـنــي ل ـمــا ي ــؤدي ــه م ــن دور م ـح ــوري في
استراتيجية المجموعة لتنويع إيراداتها من خالل زيادة
مساهمة العمليات الدولية في صافي األرباح إذ يساهم
الوطني  -مصر بما يقارب ثلث أرباح الفروع الخارجية،
مما يؤكد على الرؤية الثاقبة للمجموعة في االستثمار
طويل األجل بالسوق المصري".
وأشار الصقر إلى أن النتائج المالية القياسية التي
يحققها الوطني  -مصر والنمو في أرباحه وكل مؤشراته
الـمــالـيــة يــرســخ ثـقــة الـمـجـمــوعــة فــي ال ـســوق الـمـصــري،
ً
خصوصا أن أرباح البنك أغلبها تشغيلية مما يعكس
تحسن بيئة األعمال ويؤكد استقرار الوضع االقتصادي
في مصر.
وأوضــح أن "الوطني  -مصر" يستهدف خالل الفترة
المقبلة االستحواذ على حصة سوقية أكبر في قطاع
األفــراد وســط النمو السريع ،الــذي يشهده ذلــك القطاع
من خالل التركيز على تقديم خدمات مصرفية متميزة
بــالـتــزامــن مــع تــرسـيــخ مــوقــع الـبـنــك ال ــري ــادي فــي قطاع
الشركات مع االستمرار في التركيز على تمويل الشركات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة بـمــا يـضـمــن تـنــويــع المحفظة
االئـتـمــانـيــة لـلـبـنــك ،كـمــا تـعـمــل مـجـمــوعــة بـنــك الـكــويــت
الوطني على نقل خبراتها في مجال التكنولوجيا المالية

أخبار الشركات
«معادن» تتكبد  371ألف دينار
تكبدت شركة المعادن والصناعات التحويلية خسائر قيمتها
 371ألف دينار ،وذلــك خالل فترة الربع األول المنتهية في 31
ً
مارس  ،2019مقارنة بخسائر قيمتها  186ألفا ،وذلك خالل الفترة
ذاتها من عام  ،2018إذ بلغت خسارة السهم  4.1فلوس.

«أرجان» تكسب  45.4ألف دينار
بلغ ربح شركة األرجان العالمية العقارية  45.4ألف دينار ،وذلك
خالل فترة الربع األول من العام الحالي ،مقارنة بأرباح قيمتها 52.6
ً
ألفا ،وذلك خالل الفترة نفسها من العام الماضي ،إذ بلغت ربحية
السهم  0.18فلس.

«امتيازات» تخسر  80.3ألف دينار
خسرت شركة االمتيازات الخليجية القابضة  80.3ألف دينار،
وذلــك خــال فترة الــربــع األول مــن الـعــام الـحــالــي ،مقارنة بخسائر
ً
قيمتها  80ألفا ،وذلــك خــال الفترة نفسها من العام الماضي ،إذ
بلغت خسارة السهم فلسين.

 646ألف دينار خسائر «يونيكاب»
حققت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل خسارة قيمتها
 646.4ألف دينار ،وذلك خالل فترة الربع األول المنتهية في 31
ً
مارس  ،2019مقارنة بأرباح نحو  248ألفا ،وذلك خالل الفترة
المذكورة من عام  ،2018إذ بلغت خسارة السهم  2.7فلس.

«تمدين ع» تكسب  5.02ماليين دينار
ً
حققت شركة التمدين العقارية أرباحا بلغت قيمتها 5.02
ماليين دينار ،وذلك خالل فترة الربع االول المنتهية في 31
م ــارس  ،2019مقارنة بــأربــاح بلغت قيمتها  4.17ماليين،
وذل ــك خــال الفترة نفسها مــن عــام  ،2018اذ بلغت ربحية
ً
السهم  12.5فلسا.

«المنتجعات» تربح  124.6ألف دينار
بلغت أربــاح الشركة الدولية للمنتجعات خالل الربع األول
من العام الجاري نحو  124.68ألف دينار ،مقابل  43.18ألفا في
الفترة المماثلة من العام السابق.

«سفن» توقع عقد مشروع لـ «شيفرون» السعودية
وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقد
مـشــروع بقيمة  1.97مليون ديـنــار ،لمصلحة شركة شيفرون
العربية السعودية ،ولمدة  7أشهر ،ويتعلق العقد بتنفيذ أعمال
تنظيف ،وفحص مائي لخطوط األنابيب البرية بقطر  20بوصة
واألنابيب البحرية بقطر  36بوصة.

«المدينة» تخسر  884.3ألف دينار
خسرت شركة المدينة للتمويل واالستثمار نحو  884.3ألف
دينار ،في الربع األول من العام الحالي ،مقابل  1.5مليون لنفس
الفترة من العام الماضي.

األرباح الصافية
(مليون جنيه)

510

496
330
187

الربع األول
٢٠١٩

عصام الصقر

إلى السوق المصري من خالل الوطني  -مصر وذلك في
إطار استراتيجية المجموعة "للتحول الرقمي".
وأكد أن البنك مستمر ،كما أظهرت نتائج الربع األول
ً
ً
من العام الحالي ،في مواصلة أدائه القوي محققا نموا
في كل مؤشراته المالية بدعم من نجاح البنك في التغلب
على ظــروف السوق غير المواتية مطلع العام الحالي،
بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو
في مجموعة بنك الكويت الوطني ،ونتيجة لما يتبناه
من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع
ومــوازنــة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية،
وتقديم الحلول التمويلية األكثر مرونة وطرح المنتجات
المصرفية المبتكرة التى تلبى إحتياجات العمالء الفعلية
وتستند إلى دراســة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية
ً
أخرى ،هذا فضال عما يتمتع به البنك من متانة مركزه
المالي وقــوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثــراء
فريق عمل البنك الذي يتمتيز بخبرات مصرفية واسعة.
وذكر الصقر أن أغلب أرباح الوطني  -مصر تأتي من
العمليات االئتمانية مع قطاع الشركات ،إذ تضم محفظة
ً
ً
البنك االئتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل
ً
ً
معها ،مما يمثل انعكاسا لتنوع االقتصاد المصري ،الفتا
إلــى أن البنك يسعى مــن جانب آخــر إلــى تعزيز موقعه

الربع األول
٢٠١٨

الربع األول
٢٠١٧

في قطاع التجزئة المصرفية خالل الفترة القادمة وأنه
ً
قد خطى فى سبيل ذلك خطوات جيدة جــدا بما يقدمه
من خدمات ومنتجات متطورة لــأفــراد والتى تناسب
متطلبات مختلف شرائح العمالء.
وبين أن البنك لديه اآلن شبكة من الفروع المصرفية
ً
تـبـلــغ  50ف ــرع ــا تـنـتـشــر بــأفـضــل ال ـمــواقــع الـحـيــويــة في
مختلف المحافظات والـمــدن المصرية منها :القاهرة،
والجيزة ،واإلسكندرية ،والدلتا ،وسيناء ،والبحر األحمر،
والصعيد ،والمناطق الصناعية فى مدينتي السادس من
أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأش ــار إل ــى أن "الــوطـنــي  -مـصــر" يعتبر مــن البنوك
الـقـلـيـلــة داخ ــل ال ـســوق الـمـصــري ال ـتــي لــديـهــا ترخيص
إســامــي بـجــانــب الـتــرخـيــص الـتـقـلـيــدي ،إذ يــوجــد لديه
ف ــرع ــان إســام ـيــان أحــده ـمــا بــال ـقــاهــرة واآلخـ ــر بمدينة
اإلس ـك ـنــدريــة وه ــو أم ــر يـتـيــح للبنك تـقــديــم المنتجات
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إضافة إلى المنتجات
التقليدية.
وقال الصقر ،إن البنك يمتلك شبكة كبيرة من ماكينات
الصراف اآللي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية
ً
لخدمة عمالئه على مدار  24ساعة ،هذا فضال عن العديد
من الخدمات اإللكترونية والتي يتجه البنك نحو التوسع

«الخليجي» تربح  577ألف دينار
ب ـل ـغ ــت أربـ ـ ـ ـ ــاح شـ ــركـ ــة بـ ـي ــت االس ـت ـث ـم ــار
الخليجي  577.01ألف دينار بواقع  1.42فلس
للسهم فــي الـفـتــرة الـمــالـيــة المنتهية فــي 31
مــارس  ،2019مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة
 178.53الف دينار بما يعادل  2.93فلس للسهم
في نفس الفترة من عام .2018

منيت الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني بخسائر قدرها 5.39
آالف دينار ،بواقع  0.14فلس للسهم ،في الفترة المنتهية في 31
مارس  ،2019مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  22.88ألفا ،بما يعادل
 0.6فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2018

 ...وتتخارج من استثمار في اليمن
أعلنت الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني تخارجها من أحد
اسـتـثـمــاراتـهــا فــي الـيـمــن ،مــن خ ــال تــوقـيــع اتـفــاقـيــة بـيــع نهائية،
ً
وبينت «الـكـيـبــل» ،فــي بـيــان لـبــورصــة الـكــويــت ،أنـهــا حققت ربحا
ً
صافيا بـحــدود  102.7ألــف دوالر ،مــا يـعــادل  31.2ألــف ديـنــار في
الربع الثاني من .2019

«األمان» :شراكة بقيمة  18مليون دينار
قالت شركة األمان لالستثمار إن مجلس اإلدارة وافق على دخول
الشركة في شراكة استراتيجية من خالل شركة تابعة «الشركة الكويتية
األولى للتعليم» لالستحواذ على شركة محلية تعمل في قطاع التعليم،
وتبلغ قيمة الصفقة اإلجمالية  18مليون دينار.
وأفادت بأن حصتها من ذلك االستحواذ بلغت  50في المئة ،في حين
وافق مجلس اإلدارة كذلك على الحصول على تسهيالت ائتمانية ،وذلك
لغرض تمويل الصفقة.

«الكوت» :عقد مع «الكهرباء والماء»
ً
وقعت شركة الكوت للمشاريع الصناعية عقدا مع وزارة الكهرباء
والـمــاء بقيمة  1.54مليون ديـنــار ،مشيرة إلــى أن العقد يختص
بتوريد  6آالف طن من مادة الكلورين لمحطة الشعيبة الجنوبية
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير الماء ،وتبلغ مدة العقد  3سنوات،
تمتد مــن  16يوليو  2019حتى يوليو  ،2022مضيفة أن العقد
سيكون له أثر إيجابي على المركز المالي للشركة.

«السور» تكسب  1.15مليون دينار
ربحت شركة السور لتسويق الوقود  1.15مليون دينار ،بما يعادل
 2.89فلس للسهم ،في الفترة المنتهية في  31مــارس  ،2019مقارنة
بتحقيقها أرباحا بقيمة  1.2مليون ،بواقع  2.99فلس للسهم ،في نفس
الفترة من عام .2018

 92.5ألف دينار أرباح «العقارية»
اعتمد مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة البيانات
المالية للفترة المنتهية في  31مارس  ،2019وحققت الشركة أرباحا بقيمة
 92.5الف دينار ،بما يعادل  0.49فلس للسهم ،مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  66.54ألفا ،بواقع  0.35فلس للسهم في نفس الفترة من .2018

الربع األول
2015

فيها بقوة ودفع الكثير من االستثمارات في هذا المجال
ليقدم لعمالئه تجارب مصرفية فريدة من نوعها تتيح
لهم إنجاز العديد من معامالتهم المصرفية أينما كانوا
ومـتــى أرادوا دون الـحــاجــة لـلـتــوجــه إل ــى الـبـنــك فــى كل
معاملة.
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي الــذي
أسس عام  1952كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية
فــي الكويت ومنطقة الخليج الـعــربــي ،أحــد أكـبــر وأبــرز
البنوك العربية ،ويتمتع بأعلى التصنيفات االئتمانية
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط بإجماع وك ــاالت التصنيف
العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش ،التي أكدت
على متانة مؤشراته المالية وجــودة أصوله المرتفعة
ورسملته القوية وخبرة جهازه اإلداري ووضوح رؤيته
االستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.
كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين
ً
أكثر  50بنكا أمانا في العالم للمرة الثالثة عشرة على
التوالي ،ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع
ً
شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من  150فرعا
وشركة تابعة تغطي أربــع قــارات حول العالم ،وتنتشر
في كل من الواليات المتحدة األميركية وأوروبــا ودول
الخليج ومنطقة الشرق األوسط والصين وسنغافورة.

«أرزان» تربح  2.28مليون دينار

ووفــق بيان مفصل للشركة ،فقد نتج عن
اس ـت ـحــواذ «الـخـلـيـجــي» عـلــى  16.7فــي المئة
من رأسمال شركة طفل المستقبل الترفيهية
العقارية «فيوتشر كيد» ،وتصنيفها كشركة
زميلة ،ربح قدره  478.19ألف دينار ،مسجل
في الربع األول من العام الحالي.

«ك تلفزيوني» تخسر  5.39آالف دينار
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وأشار إلى أن الربح المحقق من االستحواذ
يمثل فــائــض حـصــة «الـخـلـيـجــي» مــن صافي
القيمة العادلة لألصول والخصوم المحددة
للشركة الزميلة على تكاليف االستثمار.

«اكتتاب» تتكبد  41.81ألف دينار
تكبدت شركة اكتتاب القابضة خسائر بقيمة  41.81الف دينار،
بواقع  0.13فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس ،2019
مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  267.07ا لـفــا ،بمقدار  0.84فلس
للسهم ،في نفس الفترة من عام .2018

«المنار» تحقق  428.9ألف دينار
ذكرت شركة المنار للتمويل واإلجارة انها قبلت استقالة عبدالله
البدر الرئيس التنفيذي ،على أن يزاول مهامه حتى تاريخ .2019/8/4
وصـ ــادق اجـتـمــاع مـجـلــس االدارة عـلــى الـبـيــانــات الـمــالـيــة للفترة
المنتهية في  31مــارس  ،2019حيث اظهرت تحقيقها ارباحا بلغت
 428.9ألــف ديـنــار ،مقابل  474.4ألـفــا للربع االول الـمـقــارن مــن العام
السابق .وأشارت الشركة إلى أن سبب انخفاض صافي االرباح يعود
الى انخفاض ايرادات التمويل.

 662.9ألف دينار أرباح «المواشي»
ربحت "نقل وتجارة المواشي" نحو  662.9ألف دينار في الربع األول
ً
المنتهي  ،2019-3-31مقابل تحقيقها أرباحا بلغت  349.8ألف دينار
في الربع األول المقارن من العام السابق.
وذكرت الشركة أن زيادة األرباح بسبب زيادة اإليرادات التشغيلية
األخرى نتيجة تشغيل قطاع جديد للشركة.

 592.5ألف دينار خسائر صكوك
خسرت شركة صكوك القابضة  592.5ألف دينار للربع األول ،مقارنة
بـخسائر بلغت  707.6آالف للربع االول المقارن في العام السابق .2018

 670.5ألف دينار أرباح «مركز سلطان»
بلغت أرباح مركز سلطان للمواد الغذائية في األشهر الثالثة األولى
من العام الجاري نحو  670.5ألف دينار ،مقابل  930.5ألفا أرباح الربع
المقارن من .2018

«كفيك» تربح  269.7ألف دينار
ربحت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) نحو 269.7
ألف دينار للربع األول من العام الحالي ،مقابل تحقيقها أرباحا بلغت
 78.6ألفا عن نفس الفترة من العام الماضي.

«أسيكو» تربح  1.3مليون دينار
ً
حققت "أسيكو للصناعات" أرباحا بلغت  1.33مليون دينار في الربع
األول من العام الحالي ،مقارنة بتحقيقها أرباحا بلغت  2.65مليون.

ربحت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار
 2.28مليون دينار ،وذلك خالل الربع األول من عام  ،2019مقارنة
ً
بأرباح قيمتها  787.3ألفا ،وذلــك خــال الفترة نفسها من عام
 ،2018اذ بلغت ربحية السهم  2.8فلس.

«أصول» تكسب  949ألف دينار
ً
كسبت شــركــة أص ــول لالستثمار أربــاحــا بقيمة  949.7ألف
دينار ،وذلك خالل فترة الربع األول المنتهية في  31مارس ،2019
ً
مقارنة بأرباح قيمتها  225.2ألفا ،وذلك خالل الفترة المذكورة
من عام  ،2018إذ بلغت ربحية السهم  5.2فلوس.

 1.68مليون دينار أرباح «لوجيستك»
بلغت أرباح شركة كي جي ال لوجيستك  1.68مليون دينار،
وذلك خالل فترة الربع األول المنتهية في  31مارس  ،2019مقارنة
بأرباح قيمتها  2.06مليون ،وذلك خالل الفترة نفسها من عام
 ،2018إذ بلغت ربحية السهم  2.32فلس.

«الصلبوخ» تخسر  393ألف دينار
خسرت شركة الصلبوخ التجارية  393.1ألف دينار ،وذلك خالل
فترة الربع األول من عام  ،2019مقارنة بخسائر قيمتها 187.1
ً
ألفا ،وذلــك خــال الفترة ذاتها من عــام  ،2018اذ بلغت خسارة
السهم  3.8فلوس.

«أسمنت» 1.4 :مليون دينار أرباح الربع األول
بلغ ربح شركة اسمنت الكويت  1.42مليون دينار ،وذلك خالل
الفترة المنتهية في  31مارس  ،2019مقارنة بأرباح قيمتها 2.96
مليون ،وذلك خالل الفترة المذكورة من عام  ،2018اذ بلغت ربحية
السهم فلسين.

«بتروغلف» تخسر  445ألف دينار
حققت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي «بتروغلف» خسائر
بلغت قيمتها  445.4ألف دينار ،وذلــك خالل فترة الربع االول من
ً
العام الحالي ،مقارنة بخسائر بلغت قيمتها  378ألفا ،وذلك خالل
الفترة ذاتها من العام الماضي ،فيما بلغت خسارة السهم  0.98فلس.

 445.4ألف دينار ربحتها «التخصيص»
أظـ ـه ــرت ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـمــرح ـل ـيــة ال ـمــرح ـل ـيــة لـشــركــة
التخصيص القابضة تحقيقها أرباحا بلغت  445.4ألف دينار
للربع األول الحالي ،مقابل أرباح بلغت  56.9ألف دينار في الربع
األول المقارن من العام السابق.

«األنظمة» تحقق  36.14ألف دينار
قالت شركة األنظمة اآللية إنها حققت ارباحا بقيمة  36.14الف
دينار ،بواقع  0.36فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس
 ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  462.97الفا ،بما يعادل 4.63
فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2018
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 245.8مليون دينار أرباح البنوك الفصلية بنمو %7.4

«الوطني» استحوذ على  %43.8من إجمالي القطاع المصرفي
محمد اإلتربي

ً
البنوك عمليا في ظل تلك
النتائج تبرهن على قوة
المراكز المالية وقوة األداء
التشغيلي لوحداتها الداخلية
والخارجية.

واصلت البنوك تحقيق نتائج
إيـجــابـيــة لـفـتــرة ال ــرب ــع األول من
عام  2019رغم المنافسة الشديدة
في السوق واستمرار العديد من
الـتـحــديــات إذ سجلت المصارف
القيادية قفزات الفتة وكبيرة.
وبلغ إجمالي األربــاح المعلنة
لفترة الربع األول من  2019نحو
 245.84م ـل ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار بنسبة
نمو بلغت  7.4في المئة إذ كانت
أربـ ــاح نـفــس الـفـتــرة المقابلة من
العام الماضي  2018تبلغ 228.85
ً
مليونا.
وش ـك ـلــت أرب ـ ــاح ب ـنــك الـكــويــت
الوطني نحو  43.8فــي المئة من
حجم األرباح اإلجمالية للبنوك إذ
بلغت  107.73ماليين دينار وتعتبر
من النتائج القياسية واألعلى في
تاريخ البنك لفترة مالية.
وذك ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر ،أن ال ـب ـنــوك
ً
عمليا في ظل تلك النتائج تبرهن
ق ــوة الـمــراكــز المالية وق ــوة األداء
التشغيلي لــوحــدات ـهــا الــداخـلـيــة
والخارجية  .وساهمت العديد من
المعطيات في تحسن أعمال وأرباح
البنوك من أبرزها:
 - 1تراجع مستويات القروض
غير المنتظمة وانـخـفــاض كثير
م ــن األعـ ـب ــاء ال ـمــال ـيــة ال ـت ــي كــانــت
تتحملها مـيــزانـيــات ال ـب ـنــوك ،إذ
عادت تلك المستويات إلى ماقبل
األزمة ،بل شهدت بعض الميزانيات

«الخليج للتأمين» تربح
 3.7ماليين دينار
أع ـل ـن ــت م ـج ـمــوعــة الـخـلـيــج
لـلـتــأمـيــن تـحـقـيــق صــافــي ربــح
بقيمة  3.7مــايـيــن دي ـن ــار عن
الربع األول لعام  ،2019بربحية
 20.90فـلـســا لـلـسـهــم ،مـقــارنــة
بصافي ربح بقيمة  3.3ماليين
عـ ــن نـ ـف ــس الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن الـ ـع ــام
ال ـمــاضــي ،بــارت ـفــاع قيمته 0.4
مليون ونسبته  ،%12.2ويعود
سبب االرتفاع في صافي الربح
إلى ارتفاع صافي ربح االكتتاب
وحـصــة المجموعة مــن نتائج
الشركات التابعة.
وبلغت حقوق المساهمين
 84.5م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ك ـمــا في
 ،2019/03/31فــي حـيــن بلغت
ال ـق ـي ـمــة ال ــدف ـت ــري ــة لـلـسـهــم في
ن ـهــايــة ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
الحالي  472فلسا ،وبلغت قيمة
األقساط المكتتبة  92.6مليونا،
بزيادة نسبتها  ،%3.2مقارنة
ب ــ 89.6مليونا عن نفس الفترة
من العام السابق.
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ربـ ـ ـ ـ ــح االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
واإلي ـ ـ ــرادات األخـ ــرى  4ماليين
دينار عن الربع األول لعام ،2019
بزيادة نسبتها  ،%10.9مقارنة
بـ 3.6ماليين عن نفس الفترة من
العام السابق.
وتدعيما ألعمال المجموعة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة وح ـ ـقـ ــوق حـمـلــة
وثـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ص ـ ــاف ـ ــي
االحـتـيــاطـيــات الفنية للشركة
 157.7مـلـيــون دي ـنــار (518.49
م ـ ـل ـ ـي ـ ــون دوالر) ،ك ـ ـم ـ ــا ف ــي
 ،2019/03/31االمــر الــذي يعزز
قـ ـ ـ ـ ــدرة ال ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـل ــى ت ـح ـمــل
المخاطر الطارئة التي قد تطرأ
في المستقبل.
وارتفع مجموع األصول في
الربع األول من عام  2019ليصل

أرباح البنوك لفترة الربع األول 2019
أرباح الربع
اسم
األول 2018
البنك
93.59
البنك الوطني
43.97
بيت التمويل الكويتي
10.81
بنك الخليج
20.38
بنك برقان
10.04
البنك األهلي
16.82
المتحد – الكويت
12.56
بنك بوبيان
10.07
البنك التجاري
2.92
بنك وربة
7.70
البنك الدولي
228.853
اإلجمالي
ً
ً
تنظيفا كــامــا لــديــون متعثرة أو
غير منتظمة.
 - 2تـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوت م ـ ـس ـ ـتـ ــو يـ ــات
الـمـخـصـصــات ،ال ـتــي ك ــان يطلب
تجنيبها البنك المركزي بمبالغ
ً
تحوطية أكبر من المطلوب فنيا
لمزيد من التحوط.
 - 3تـحـســن كـبـيــر ف ــي تــدفـقــات
األرباح التشغيلية وجودة األصول
لدى المصارف وتراجع مستويات
األكالف التشغيلية.
 - 4إغ ــاق الكثير مــن الملفات
الـمــالـيــة ال ـتــي أره ـق ــت مـيــزانـيــات

نسبة
أرباح الربع
النمو
األول 2019
%15
107.73
%17
51.60
%9
11.78
()%6-
19.20
%23.5
12.40
%4
17.55
%16
14.62
( )%90.5-
952
%31
3.82
()%19-
6.21
%7.4
245.841

بعض البنوك سنوات نتيجة بعض
الـمـشــاكــل الـكـبـيــرة وال ـتــي احـتــاج
ً
معالجتها أعواما.
 - 5باتت تثمر توسعات بعض
البنوك في أسواق إقليمية خارجية
عوائد إيجابية كبيرة تغطي بعض
الفجوات وتعزز نتائج األرباح.
 - 6تـ ـط ــور أع ـ ـمـ ــال وخ ــدم ــات
القطاع المصرفي عــزز مــن حركة
التعامالت وزاد من النشاط المالي.
 - 7استقرار أسعار النفط عند
م ـس ـتــويــات مــرتـفـعــة عـ ــزز صــرف
الحكومة على العديد من المشاريع

الكبرى ،التي استفاد من تمويلها
القطاع المصرفي.
 - 8ع ــودة الـتـمــويــات الكبرى
والتخلي عــن التحفظ والـتـشــدد،
الـ ـ ــذي بـ ــرز ب ـعــد األزم ـ ـ ــة م ـبــاشــرة
 ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـحـسـنــات ال ـســوق
المالي على أكثر من صعيد حسن
ً
كثيرا من األصــول وزاد من حركة
التعامالت.
 - 9ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــار
ً
الـمـحــاسـبــي  9ح ـقــق ف ــارق ــا لــدى
ب ـع ــض الـ ـمـ ـص ــارف وث ـم ــة تـبــايــن
بين توقعات حيال اآلثار السلبية
الـنــاجـمــة ع ــن تــوق ـعــات الخسائر
ً
االئتمانية وإج ـم ــاال على المدى
البعيد سيصب في مصلحة البنوك
إذ إن م ـلــف ب ـن ــاء الـمـخـصـصــات
سيكون أكثر دقة وحرفية نتيجة
االح ـت ـك ــام واالل ـ ـتـ ــزام بــالـمـعــايـيــر
المنظمة إال في بعض الحاالت التي
سيكون فيها تجنيب مخصصات
عامة حسب رؤية الجهات الرقابية.
 - 10استمرار مستويات أسعار
الفائدة عند نسب مرتفعة يضاف
إليها هامش مسموح للمصارف
يبلغ نحو  3في المئة ،حسن من
إيـ ـ ــرادات ال ـق ـطــاع ودخ ـ ــول عـمــاء
ج ــدد لـمـيــدان الـعـمــل ،إضــافــة إلــى
التعديالت التي شهدتها القروض
االسـتـهــاكـيــة واإلس ـكــان ـيــة برفع
الـتـمــويــل اإلجـمــالــي إل ــى نـحــو 95
ألف دينار.

العيار :متفائلون بتحقيق نتائج أكثر إيجابية هذا العام
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة مـ ـش ــاري ــع
الـ ـك ــوي ــت «ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة» أم ــس
تحقيق صافي ربح بقيمة 6.5
مــايـيــن دي ـنــار « 21.4مليون
دوالر أميركي» خــال األشهر
الثالثة األول ــى مــن عــام 2019
بارتفاع نسبته  15في المئة
مـقــارنــة مــع الـفـتــرة ذات ـهــا من
العام الماضي ،التي تم خاللها
ت ـح ـق ـي ــق رب ـ ـ ــح ب ـق ـي ـم ــة 5.64
مــايـيــن دي ـنــار « 18.5مليون
دوالر».
وارت ـف ـع ــت رب ـح ـيــة الـسـهــم
بنسبة  41في المئة لتصل إلى
 2.16فلس « 0.71سنت» للسهم
الواحد مقارنة مع  1.53فلس
« 0.50سنت» للسهم الواحد
فـ ــي الـ ــربـ ــع األول مـ ــن الـ ـع ــام
الماضي.
وب ـ ـلـ ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي األص ـ ـ ــول
ّ
المجمعة في الربع األول من
الـ ـع ــام  10.1م ـل ـي ــارات دي ـنــار
« 33م ـل ـي ــار دوالر» م ـق ــار ن ــة
مــع  10.4مـلـيــارات ديـنــار «34
مـلـيــار دوالر» كـمــا فــي نهاية
عام .2018
وفــي مـعــرض تعليقه على
هذه النتائج ،قال نائب رئيس

تباين أداء المؤشرات وتذبذبها...
والسيولة حوالي  30مليون دينار
ارتداد أسهم قطاع البنوك في «األول» ساعد في دعم مؤشراته
●

خالد الحسن

إلى  610.9ماليين دينار ،بزيادة
مقدارها  43.8مليونا ،ونسبتها
 %7.7ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ــال ـي ــة
المنتهية في .2018/12/31
بهذه المناسبة ،قال الرئيس
ا لـتـنـفـيــذي لمجموعة الخليج
للتأمين خالد الحسن« :تعكس
نتائج الــربــع األول لـهــذا العام
ال ـن ـم ــو ال ـم ـت ــواص ــل لـعـمـلـيــات
المجموعة ،وقدرتها على حماية
أصولها وحـقــوق مساهميها،
وسعيها المستمر لتقديم أفضل
الخدمات التأمينية لعمالئها
في جميع األسواق التي نتواجد
فيها ،من خالل استراتيجيتنا
الهادفة إلــى التوسع اإلقليمي
وزيادة حصتنا السوقية محليا
وإقليميا».

علي العنزي

سـجـلــت ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
ً
ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ت ـبــاي ـنــا ف ــي تـعــامــات
بورصة الكويت ،إذ تراجع مؤشر السوق
الـعــام بنسبة  0.07فــي المئة تـعــادل 4.11
نقاط ليقفل على مستوى  5581.37نقطة
وس ــط سـيــولــة بـلـغــت  29.9مـلـيــون ديـنــار
بكمية أسـهــم مـتــداولــة بلغت  102مليون
سهم نفذت من خالل  5659صفقة.
وبينما ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة
 0.21في المئة تعادل  12.81نقطة ليقفل
على مستوى  6011.41نقطة بسيولة بلغت
 27.3مليون دينار وبكمية أسهم متداولة
بلغت  65.1مليون سهم نفذت عبر 3828
صفقة ،انخفض مؤشر الـســوق الرئيسي
بنسبة  0.83فــي ا لـمـئــة هــي  39.57نقطة
ليقفل على مستوى  4752.84نقطة بسيولة
بـلـغــت  2.5مـلـيــون دي ـن ــار وبـكـمـيــة أسـهــم
متداولة بلغت  36.8مليون سهم نفذت من
خالل  1831صفقة.

تذبذب واضح
ش ـ ـهـ ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ً
ً
تذبذبا واضحا خالل تعامالتها في جلسة
أمـ ــس ،بـعــد ب ــداي ــة ج ـيــدة لـمـعـظــم األسـهــم
ولـلـمــؤشــرات الرئيسية س ــواء فــي السوق
األول أو الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي إذ ارت ـف ـعــت
وسجلت مكاسب جيدة ،عادت بعد مرور
ساعة من افتتاح الجلسة وسجلت خسائر
جـمـيـعـهــا وك ـ ــان أك ـث ــره ــا خـ ـس ــارة مــؤشــر
الـســوق األول ال ــذي كسر مستوى  6آالف
نقطة النفسي المهم ثم عاد وبفعل عمليات
شراء على أسهم قطاع البنوك التي سجلت
ً
ارتدادا ،ما ساعد في إخراجه إلى المنطقة
الخضراء ،كذلك سهم الصناعات وبعض
األسـ ـه ــم م ــن م ـك ــون ــات ال ـ ـسـ ــوق ،لـتـنـتـهــي

الجلسة بــارتـفــاع ال ـســوق بـ ُـعـشــري النقط
المئوية.
وبـ ـق ــي م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي عـلــى
خسائر وعلى اللون األحمر وبنسبة كبيرة
تجاوزت  0.8في المئة ،لتنتهي الجلسة على
تباين المؤشرات بتراجع العام بضغط من
الرئيسي وبارتفاع محدود لألول وبسيولة
قريبة من معدالت هذا الشهر.
ً
خليجيا ،كان االرتفاع الكبير في مؤشر
ال ـســوق الـسـعــودي تــاســي وبـعــد الخسائر
ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي ت ـك ـبــدهــا خـ ــال ال ـج ـل ـســات
األخ ـي ــرة الـمــاضـيــة ارت ـف ــع بـنـسـبــة  2.7في
ال ـم ـئ ــة ب ـع ــد أن أع ـل ـن ــت  MSCIل ــأس ــواق
الناشئة ترشيحها لثالثين شركة سعودية
أمس األول ،لكن مع المستجد من األحداث
السياسية قد أخفى هذه اإليجابية لتعود
مرة أخرى خالل تعامالت اليوم ،بينما على
ً
الطرف اآلخر حقق السوق القطري ارتفاعا
بنسبة  1في المئة.
ً
وتراجع سوقا اإلمــارات خصوصا دبي
بنسبة  1في المئة بعد ارتداده أمس األول
ومـ ــال ب ـعــض األس ـه ــم إل ــى اإلقـ ـف ــاالت على
ت ـغ ـيــرات مـ ـح ــدودة ،ووسـ ــط ه ــذا وذاك تم
الضغط على أسعار النفط بعد أن ارتفعت
مخزونات النفط األميركية خالل قراء تها
األسبوعية مساء األربعاء لتتراجع بعض
ً
الشيء ويبقى برنت يحوم حول  70دوالرا
ً
بينما سجل نايمكس  61دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات
م ــال ــت ال ـق ـط ــاع ــات إلـ ــى الـ ـل ــون األحـ ـم ــر إذ
انخفضت مؤشرات ستة قطاعات هي تأمين بـ
 32.1نقطة وصناعة بـ  8.7نقاط وخدمات مالية
بـ  7.2نقاط وسلع استهالكية بنقطة واحــدة
فقط ومواد أساسية بـ  0.33نقطة واتصاالت
بـ  0.09نقطة ،بينما ارتفعت مؤشرات خمسة
قطاعات هي تكنولوجيا بـ  53.8نقطة وعقار

بـ  5نقاط والنفط والغاز بـ  2.7نقطة وخدمات
استهالكية ب ـ  1.7نقطة وبـنــوك ب ـ  1.5نقطة،
واس ـت ـقــر م ــؤش ــرا قـطــاعـيــن ف ـقــط ه ـمــا مـنــافــع
ورعاية صحية وبقيا دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم االكثر
قيمة إذ بلغت تــداوالتــه  9.2ماليين دينار
وبارتفاع بنسبة  0.93في المئة تاله سهم
وط ـن ــي بـ ـت ــداول  3مــاي ـيــن ديـ ـن ــار وبـنـمــو
بنسبة  0.76في المئة وثم سهم زين بتداول
ً
 2.6مليون دينار وبقي مستقرا دون تغير
ً
ورابـعــا سهم خليج ب بـتــداول  2.6مليون
ً
ً
دينار وبقي مستقرا هو اآلخر وأخيرا سهم
الدولي بتداول  1.6مليون دينار وبانخفاض
بنسبة  1.5في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية جاء
ً
أوال سهم بيتك إذ تداول بكمية بلغت 14.3
مليون سهم وبارتفاع بنسبة  0.93في المئة
تاله سهم خليج ب بتداول  8.8ماليين سهم
ً
ً
وبقي مستقرا دون تغير وجاء ثالثا سهم
بنك وربة بتداول  7.1ماليين سهم وبارتفاع
ً
بنسبة  1.3في المئة وجاء رابعا سهم أهلي
ً
متحد بـتــداول  6.7ماليين سهم ومرتفعا
ً
بنسبة  0.84في المئة وجــاء خامسا سهم
صناعات بتداول  6.6ماليين سهم وبنمو
بنسبة  0.43في المئة.
ً
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األك ـثــر ارتـفــاعــا
سهم تمكين إذ ارتفع بنسبة  20.2في المئة
تــاه سهم التعمير بنسبة  12.6في المئة
ً
ثم سهم ورقية بنسبة  10في المئة ورابعا
ً
سهم الـمــدن بنسبة  9.9فــي المئة وأخـيــرا
سهم تمدين ع بنسبة  9.5في المئة.
ً
وك ـ ـ ــان أكـ ـث ــر األس ـ ـهـ ــم انـ ـخـ ـف ــاض ــا سـهــم
المصالح ع إذ انخفض بنسبة  10في المئة
تاله سهم العقارية بنسبة  9.5في المئة ثم
ً
سهم أهلية ت بنسبة  9.5في المئة ورابعا
ً
سهم وربة ت بنسبة  8.4في المئة وأخيرا
سهم وطنية د ق بنسبة  8.2في المئة.

«برقان» يحتفي بتخريج دفعة من المصرفيين الشباب
ً
احـتـفــل بـنــك بــرقــان أخ ـيــرا
بتخريج دفعة جديدة مؤلفة
ً
من  17متدربا من أكاديمية
بنك برقان لحديثي التخرج،
ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف ق ـس ــم الـتـعـلــم
والتطوير ،إذ يحرص البنك
على رفع مستوى تميز وأداء
الشباب الخريجين وتزويدهم
بالخبرة المصرفية الالزمة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمس ،إن الموظفين
الجدد تدربوا على مجموعة
من ال ــدورات التي ستؤهلهم
ل ـ ــانـ ـ ـخ ـ ــراط بـ ـقـ ـط ــاع ال ـع ـم ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي بـ ـ ـك ـ ــل سـ ــاسـ ــة
وسهولة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
تضمن على مــدى أسبوعين
ً
ً
تدريبا ميدانيا في أفرع البنك
المختلفة لتمكين الموظفين
الجدد من الربط بين المادة
العملية والتطبيق الواقعي
أ ث ـ ـ ـنـ ـ ــاء أداء ع ـم ـل ـه ــم إذ تــم
تعريفهم بمجموعة واسعة
م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـخ ــدم ــات
المصرفية التي يقدمها البنك،
إضافة إلى التركيز على أهم
الـ ـمـ ـه ــارات ل ـخــدمــة ال ـع ـمــاء،
ل ـح ــرص ال ـب ـن ــك الـ ــدائـ ــم عـلــى
ت ـقــديــم خ ــدم ــات ذات ج ــودة
عالية واحـتــرافـيــة فــي العمل
لراحة ورضا العمالء.

 6.5ماليين دينار أرباح «مشاريع
الكويت» في الربع األول بنمو %15

فيصل العيار
مـجـلــس اإلدارة «الـتـنـفـيــذي»
فــي شــركــة الـمـشــاريــع فيصل
ّ
العيار« :تحدثنا خالل منتدى
ً
الشفافية الذي عقدناه أخيرا
عـ ــن األداء اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي الـ ــذي
حـقـقـتــه ش ــرك ــات الـمـجـمــوعــة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي وال ـ ــذي
ي ـش ـيــر إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار الـنـمــو
في عام  ،2019والنتائج التي

حققناها فــي الــربــع األول من
العام الحالي تدعم ذلك.
وأضاف العيار« ،اننا نبقى
مـتـفــائـلـيــن ب ـحــذر بــأنـنــا على
المسار الصحيح نحو تحقيق
ن ـتــائــج أك ـث ــر إي ـجــاب ـيــة خــال
هذا العام».

«العقارات المتحدة»780.9 :
ألف دينار أرباح  ٣أشهر
أعـلـنــت شــركــة الـعـقــارات
ال ـم ـت ـح ــدة أداء هـ ـ ـ ـ ــا ل ـلــربــع
األول مـ ــن ع ـ ــام  ،2019إذ
ً
حققت نـمــوا فــي إيــراداتـهــا
الـتـشـغـيـلـيــة ب ــواق ــع 19.10
فــي المئة ،وصــل إلــى 24.7
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ع ـ ــن ف ـت ــرة
األش ـ ـهـ ــر الـ ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى،
مقارنة بالفترة نفسها من
عام  ،2018إذ بلغت حينها
ً
 20.7مليونا.
كـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـق ـ ـقـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ً
نـ ـم ــوا ف ــي ص ــاف ــي األرب ـ ــاح
التشغيلية بواقع  17.96في
المئة ،إذ بلغ  4.13ماليين
ديـنــار ،عن الربع األول من
عام  ،2019مقارنة بصافي
رب ـ ــح ت ـش ـغ ـي ـلــي ب ـل ــغ 3.50
ماليين عن الربع األول من
عام .2018
وسجلت الشركة صافي
أرب ــاح عــن الــربــع األول من
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي وصـ ــل إلــى
 780.9ألــف دي ـنــار ،بــزيــادة
 2.15في المئة مقارنة بربح
ً
بلغ  764.5ألـفــا عــن الفترة
ن ـف ـس ـه ــا مـ ـ ــن ع ـ ـ ــام .2018
وبـلـغــت ربـحـيــة الـسـهــم 73
ً
فلسا للسهم عن الربع األول
م ــن ع ــام  ،2019م ـقــارنــة بـ
ً
 71فلسا للسهم عن الفترة
ذاتها في .2018
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارات
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة» إن ز ي ـ ـ ـ ـ ــادة
صـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــح تـ ـ ـع ـ ــود
إلـ ـ ــى أسـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـ ـ ــدة ،مـنـهــا
زي ـ ـ ــادة ف ــي م ـج ـمــل ال ــرب ــح،
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ف ـ ــي اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
األخ ـ ـ ـ ــرى ،وانـ ـخـ ـف ــاض فــي
الـمـخـصـصــات ،ف ــي مقابل
تراجع حصص من نتائج

أحمد قاسم

الشركات الزميلة.
ً
وتعليقا عـلــى النتائج،
ص ــرح الــرئ ـيــس التنفيذي
ل ـل ـشــركــة ب ــال ــوك ــال ــة أح ـمــد
ق ــاس ــم ب ــأن «هـ ــذه الـنـتــائــج
ً
ً
تـ ـعـ ـك ــس ن ـ ـ ـمـ ـ ــوا إيـ ـج ــابـ ـي ــا
ف ــي أداء ق ـطــاع ال ـم ـقــاوالت
وال ـخ ــدم ــات بــالــربــع األول
من هذا العام ،وذلك بفضل
ارتفاع اإليرادات التشغيلية
مــع تسجيل صــافــي أربــاح
تشغيلية عالية ،مما يعزز
تطلعاتنا لهذا العام نحو
تحقيق ا لـمــز يــد مــن النمو
في مشاريع الشركة».

«هيرميس» تعلن إتمام ثاني
طروحاتها خالل الشهر الجاري
بتقديم خدماتها االستشارية للطرح العام لـ  Finablrفي بورصة لندن

مجموعة من الخريجيين في البنك
ً
ويحرص بنك برقان دائما
على تهيئة الشباب الكويتي
لـشـغــل م ـنــاصــب ق ـيــاديــة في
المستقبل وذلك ضمن الخطة
المستقبلية لتطوير الكفاءات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـع ـم ــل
المصرفي في الكويت.
من جانبها ،قالت مدير أول
قسم التعلم والتطوير التابعة
إلدارة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة في
بـنــك ب ــرق ــان ،غـ ــادة الـقــاضــي،

«يهتم قسم التعلم والتطوير
فـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان ب ـت ـع ــري ــف
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــدرب عـ ـ ـل ـ ــى ث ـق ــاف ـت ـن ــا
ال ـمــؤس ـس ـيــة وه ـ ــو الـعـنـصــر
األهم قبل ارسال المتدرب إلى
مكان عمله.
و تـمـتــاز ثقافة بنك برقان
بالروح اإليجابية الفاعلة بين
ال ــزم ــاء وال ـع ـمــاء ،و»هــدفـنــا
ه ــو تـقــديــم ال ـخــدمــة األفـضــل
ل ـم ـج ـت ـم ـع ـنــا وت ـف ـع ـي ــل بـيـئــة

داعمة للنجاح والتطور».
يـ ــذكـ ــر أن م ـج ـم ــوع ــة بـنــك
بـ ــرقـ ــان إحـ ـ ــدى ال ـم ــؤس ـس ــات
المالية اإلقليمية المتنوعة،
ً
ال ـت ــي ت ـضــم حــال ـيــا أك ـث ــر من
ً
 920موظفا في الكويت كما
تـضــم شـبـكــة واس ـع ــة مكونة
ً
مــن  169فــرعــا مــوزعــة بشكل
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
والـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وشـ ـم ــال
إفريقيا وتركيا.

وتفتخر المجموعة بعقود
من اإلنجازات واألداء المتقدم
والحائزة جوائز من اإلدارات
المختلفة منذ عام .1977
ويهدف البنك إلى الوصول
لـلـمــرحـلــة الـتــالـيــة م ــن النمو
والنجاح من خالل االستثمار
فــي مــواهــب وق ــدرات الشباب
الكويتي وتأهيل أفضل القادة
في القطاع المصرفي.

أعلنت المجموعة المالية
هيرميس ،أم ــس ،أنـهــا أتمت
بنجاح خدماتها االستشارية
الخاصة بعملية الطرح العام
لشركة  Finablrالبريطانية
ف ــي ب ــورص ــة ل ـن ــدن ل ـ ــأوراق
المالية ،إذ قامت الشركة بدور
مدير الطرح المشترك.
و تـ ـ ـع ـ ــد  Finablrش ــر ك ــة
دولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة رائ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
المدفوعات وخدمات صرف
الـعـمــات األجـنـبـيــة ،وتمتلك
ع ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـ ــام ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ـ ـ ــارزة م ــن
ب ـي ـن ـهــا  UAE Exchangeو
 Travelex HoldingsوXpress
 Moneyو UnimoniوDitto
و  Remit2Indiaو غـ ـي ــر ه ــا.
وتضم قاعدة عمالء الشركة
 23مليون عميل من األفــراد،
وأكـ ـث ــر م ــن  1500ع ـم ـيــل من
الـشــركــات والـمــؤسـســات عبر
أكثر من  170دولة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق،
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ف ـ ـه ـ ـمـ ــي
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ل ـق ـطــاع
ال ـتــرويــج وتـغـطـيــة االكـتـتــاب
بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة

هيرميس ،عن سروره بإتمام
ال ـص ـف ـق ــة ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ظــل
األوض ــاع الصعبة التي تمر
بها أس ــواق الـمــال العالمية،
وأن ذلــك يــأتــي بــالـتــزامــن مع
ق ـ ـيـ ــام الـ ـش ــرك ــة ب ـ ـ ــدور م ــدي ــر
الطرح المشترك للطرح العام
لـ ـش ــرك ــة ال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـع ــرب ـي ــة،
والمتوقع بدء تداول أسهمها
ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ال ـج ــاري
بالسوق السعودي "تداول".
وش ـه ــد ص ـب ــاح امـ ــس بــدء
التداول المشروط على أسهم
 Finablrعـلــى بــورصــة لندن
لــأوراق المالية ،وذلــك تحت
ر م ـ ــز  FIN LNو ب ـس ـع ــر 175
ب ـن ـســا ل ـل ـس ـهــم ،لـيـبـلــغ بــذلــك
رأس الـمــال السوقي للشركة
 1.23مليار جنيه استرليني.
وق ــام ــت الـمـجـمــوعــة الـمــالـيــة
هيرميس بــدور مدير الطرح
المشترك لحصة قيمتها 337
مليون جنيه إسترليني.
المجموعة
جدير بالذكر أن
َ
المالية هيرميس تقوم أيضا
بدور المدير المشترك لعملية
الـطــرح الـعــام لشركة المراكز

محمد فهمي

العربية ،وهي أول عملية من
نوعها في السوق السعودي
ً
وفقا لمعايير  ،Reg/144Aكما
أن الطرح العام لشركة المراكز
الـ ـع ــربـ ـي ــة يـ ـع ــد ثـ ــانـ ــي أك ـب ــر
صفقة استثمارية في السوق
السعودي بقيمة  748مليون
دوالر ،علما بأن الشركة تعد
أكـبــر مــالــك ومـشـغــل للمراكز
التجارية بالمملكة العربية
السعودية.

ةديرجلا

•
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اقتصاد

تقرير اقتصادي

«الدرة للعمالة» ...نموذج متكرر النحراف معالجة األزمات
بعد «مراقبة األسعار» والتوظيف واستهداف الوافدين و«إسقاط القروض»
هناك معالجات لقضايا
معينة تؤتي الضرر من
مقصد المنفعة ،وأمثلتها
في الكويت ال تنتهي ،ولعل
شركة الدرة تعد واحدة
من أبرز نماذجها مع أن
الشواهد عليها متكررة
والتكاد تنتهي.

ربما يكون عقد الجمعية العمومية
لشركة الدرة الستقدام العمالة المنزلية
األسبوع الماضي بمنزلة شهادة فشل
لمشروع تــدخــل الــدولــة فــي أمــر خــارج
اختصاصاتها ،وتأكيد على أن الحلول
ً
المنحرفة س ـتــؤدي حـتـمــا إل ــى نتائج
مالية وإداري ــة وخدمية وخيمة مهما
كانت نوايا المحاولة طيبة وسليمة.
فعمومية «الدرة» كشفت أن الشركة،
التي كان غرض تأسيسها األول خفض
أس ـعــار الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،فـشـلــت في
تحقيق هذا الهدف ،ولم تستطع في عام
ً
ً
 2018سوى جلب  960عامال منزليا مع
استهداف  1500عامل جديد فقط لعام
 ،2019أي ما ال يتجاوز  4في المئة من
ً
حجم القادمين سنويا لسوق العمالة
المنزلي ،مع تحقيق خسارة مالية لـ 23
ً
شهرا تبلغ  654.8ألف دينار ،وتوزيع
مكافآت بعد الخسارة ألعضاء مجلس
ً
اإلدارة بإجمالي  42ألفا!

مراقبة ومنافسة
ُ غ ـي ــر أن ف ـش ــل «ال ـ ـ ـ ــدرة» ي ـص ـلــح ألن
ي ــن ــاق ــش ضـ ـم ــن مـ ــا ي ـم ـك ــن وصـ ـف ــه ب ـ
«الـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــات الـ ـمـ ـنـ ـح ــرف ــة لـ ــأزمـ ــات
ً
ف ــي ال ـك ــوي ــت» ،وال ـت ــي غــال ـبــا م ــا تــؤتــي
الضرر من مقصد المنفعة ،وأمثلتها
ً
فــي الـكــويــت ال تنتهي ،وأب ــرزه ــا مثال
م ــا ت ـط ــرح ــه ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة مــن
تصريحات تتعلق بما يعرف بـ «مراقبة
األسـ ـع ــار» أو حـتــى تخفيضها بـقــرار

وزاري ،وه ـ ــو ان ـ ـحـ ــراف ف ــي مـعــالـجــة
الغالء والتضخم من جهة إغفال الدولة
لواجبها األساسي في حماية المنافسة،
ومحاربة احتكار السلع ،وضمان تكافؤ
الـفــرص بين المتنافسين فــي السوق،
ومنع امتياز أي طرف على اآلخر ،مما
ينتج عنه ممارسات احتكارية ،وهذه
ً
السياسات هي ما سيؤدي حتما إلى
خفض األسعار ومنطقيتها بشكل دائم
ال عبر تدخالت موسمية في المراقبة
والخفض ال يمكن ضمان تطبيقها أو
كـفــاء ة اإلش ــراف عليها ،كــإعــان وزارة
ً
ً
التجارة مثال اعتمادها  15734صنفا
لتخفيضات السلع الرمضانية دون أن
ً
تعطي لمحة وال تفصيال عــن طبيعة
هذه األصناف كي يستفيد المستهلك
من تخفيضاتها.

خلل التوظيف
وم ـث ــل «الـ ـ ـ ــدرة» وم ــراق ـب ــة األسـ ـع ــار،
تأتي قضية التوظيف كواحدة تضاف
إلى المعالجات المنحرفة على صعيد
سوق العمل ،فالدولة التي ال تستطيع
أن تخلق فرص عمل للشباب الكويتيين
ت ـح ـمــل ال ـم ـي ــزان ـي ــة ع ـ ــبء ه ـ ــذا ال ـف ـشــل
ب ـتــوظ ـيــف أك ـث ــر م ــن  20ألـ ــف شخص
ً
ً
س ـنــويــا فــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ،ف ـضــا عن
امـ ـت ــداد تـغـطـيــة ال ـتــوظ ـيــف ع ـلــى فشل
خلق فــرص العمل ليصل إلــى القطاع
الـنـفـطــي ع ـصــب اق ـت ـصــاد ال ـك ــوي ــت ،إذ
ً
قبلت مؤسسة البترول  130مهندسا

مقارنة بـ  100احتياج ،دون أن يناقش
أحد اختالل سياسات القبول بجامعة
الكويت واالبتعاث الخارجي من جهة
عدم االرتباط مع االحتياجات الفعلية
أو محدودية مشاريع القطاع النفطي
بسبب طغيان عـقــود المقاولين على
أع ـمــال ال ـشــركــات الـنـفـطـيــة الحكومية
ً
بشكل يؤثر سلبا على مهنية القطاع
وتكاليف تشغيله ،فكان الحل السريع
وال ـم ــؤق ــت ك ـ ـ «إبـ ـ ــرة ب ـن ــج» س ــرع ــان ما
سيتالشى أثرها مع طلبات التوظيف
العام المقبل.

التركيبة السكانية
غير أن أبــرز المعالجات المنحرفة
هــذه األي ــام يتعلق بـســوء التعامل مع
مـلــف اخ ـتــال الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة في
الكويت من حيث استهداف الوافدين
ً
مــال ـيــا بــرفــع أس ـع ــار ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
في القطاعات االستثمارية والتجارية
بـ ـنـ ـس ــب ت ـ ـ ـتـ ـ ــراوح بـ ـي ــن  250و1100
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب رفـ ــع ال ــرس ــوم
الصحية في المستشفيات العامة ،مع
السعي لفرض ضرائب على تحويالت
الوافدين خارج الكويت ،وهي معالجات
ذات آث ـ ـ ــار س ـل ـب ـي ــة ،أول ـ ـهـ ــا أن األثـ ــر
الـمــالــي السلبي عـلــى أص ـحــاب الــدخــل
ال ـم ـت ـحــرك «ال ــواف ــدي ــن» ال ــذي ــن يــرتـبــط
معظمهم بأعمال حرة ومهن معظمها
صـ ـغـ ـي ــرة س ـي ـم ـت ــد إلـ ـ ــى ذوي ال ــدخ ــل
ال ـثــابــت «ال ـمــواط ـن ـيــن» ،أي الموظفين

ف ــي الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص ،ومــن
ث ــم ف ــإن الـ ــزيـ ــادات ال ـمــال ـيــة «ال ـج ـبــايــة»
عـلــى الــوا فــد يــن سيدفعها الكويتيون
الــذيــن يـعـتـمــدون بشكل أســاســي على
الـخــدمــات الـتــي يقدمها ال ــواف ــدون في
السوق كعمال اإلنشاءات والبناء والنقل
وتجار المالبس واألغذية والحرفيين،
وع ــدد كبير مــن الـسـلــع ،وسـتـكــون لها
كذلك مخاوف من إفــراز مجتمع عزاب
ومحدودي كفاءة بكل آثاره السلبية.
تـلــك الـمـعــالـجــة الـمـنـحــرفــة تتغافل
الـمـعــالـجــة الـمـطـلــوبــة والـمـلـحــة لملف
ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـكــان ـيــة ال ـبــال ـغــة  31في
المئة مواطنين و 69في المئة وافدين،
والمتمثلة بشكل أساسي في محاربة
ت ـجــارة اإلق ــام ــات وتــوج ـيــه الـمـشــاريــع
الكبرى لتكون بيئة لتشغيل العمالة
الــوط ـن ـيــة ،وتــأك ـيــد أن ــه ش ـتــان م ــا بين
العمل على تعديل التركيبة السكانية
وفق األسس االقتصادية وبين الضغط
على الوافدين بكل ما يحمله من خطاب
عنصري وأفكار ال تخدم االقتصاد وال
السوق.

شواهد مختلفة
ولعل شواهد المعالجات المنحرفة
ال تـنـتـهــي ،وم ـن ـهــا م ـطــال ـبــات إس ـقــاط
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض دون إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ــل ل ـس ـبــب
االقـ ـ ـت ـ ــراض ك ـ ــأزم ـ ــة الـ ـسـ ـك ــن أو غ ــاء
المعيشة ،ومنها كذلك مساعي فرض
ضــري ـبــة لـلـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة الق ـت ـصــاد

اسـتـهــاكــي أو اعـتـبــار جـبــايــة األم ــوال
ً
ً
هدفا اقتصاديا بحد ذاته.

أموال «الدرة»
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـ ـ ــدرة ،فــإن ـهــا منذ
ً
تأسيسها تهدد أمواال لجهات حكومية
وش ـبــه حـكــومـيــة وأه ـل ـيــة؛ ه ــي الهيئة
العامة لالستثمار ومؤسسة التأمينات
االجتماعية وشؤون التأمينات والقصر
وشركة الخطوط الكويتية والمساهم
االك ـب ــر ات ـح ــاد الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
برأسمال يبلغ  3ماليين دينار ،وكان
األجدى تطبيق أحكام القانون رقم 10
لسنة  2007بشأن حماية المنافسة التي
تجرم الممارسات الضارة في أي سوق،
ومنها العمالة المنزلية ،كاالتفاقات
والممارسات المنسقة بين المنشآت،
والـتــي تــؤثــر فــي أسـعــار المنتجات أو
الخدمات محل التعامل ،وهو ما يحدث
ً
فعال في ســوق العمالة المنزلية الذي
يسيطر عليه عدد محدود من المكاتب،
مــع ض ــرورة تسهيل إص ــدار تراخيص
مـكــاتــب االس ـت ـق ــدام ال ـم ـنــزلـيــة ،واأله ــم
فتح أســواق جديدة للعمالة المنزلية،
لتنويع الخيارات في الدول التي تعرقل
اال سـتـقــدام للكويت ومنطقة الخليج،
وهـ ــذه ه ــي اإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي يـمـكــن أن
تخفض قيمة استقدام العمالة المنزلية
ً
بعيدا عــن تأسيس شركة كــان فشلها
ً
واضحا منذ أول يوم لتأسيسها.

الحجرف :مليار دينار قيمة محفظة «ريم» العقارية المدارة

«استراتيجيتنا ترتكز على إعادة هيكلة أصولنا العقارية والمالية»
●

سند الشمري

ق ـ ــال عـ ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة
المستقل في شركة «ريم العقارية»
شالش الحجرف ،إن الشركة تدير
أك ـب ــر مـحـفـظــة ع ـقــاريــة بــالـســوق
المحلي تصل قيمتها إلى مليار
ً
دينار تقريبا ،عالوة على األصول
المتميزة التي استحوذت عليها
ال ـشــركــة ،ال ـتــي تـتـمـيــز بــالـجــودة
العالية والعوائد المالية المجزية
التي تحققها هذه األصول.
وأضــاف الحجرف ،في كلمته
أثناء انعقاد الجمعية العمومية،
أن «ري ـ ــم ال ـع ـق ــاري ــة» ل ـهــا تــاريــخ
عريق ومستقبلها مشرق ،ولديها
ال ـخ ـبــرة الـكــافـيــة إلن ـجــاز وإدارة
الـمـشــاريــع فــي الــداخــل والـخــارج
وتتمتع بسمعة جيدة على مدار
ً
 25عاما.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـشــركــة تـهــدف
إلـ ـ ـ ــى إضـ ـ ــافـ ـ ــة قـ ـيـ ـم ــة م ـل ـم ــوس ــة
للسوق المحلي من خالل تطوير
مشاريع ذات جودة عالية وإدارة
عقارات لجهات حكومية كسبت

ث ـق ــة الـ ـش ــرك ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ــك
اس ـت ـط ــاع ــت ب ـك ــل جـ ـ ـ ــدارة إدارة
الـعــديــد مــن الـ ـم ــزادات الـعـقــاريــة،
التي نجحت من خاللها في كسب
المزيد من العمالء وحققت فيها
نجاحات غير مسبوقة في تاريخ
الشركة.
وأش ــار إلــى أن تميز مشاريع
ال ـش ــرك ــة أه ـل ـه ــا ل ـك ـســب ال ـمــزيــد
مــن العمالء وأن استراتيجيتها
جعلتها تحقق نجاحات في ظل
ً
التغيرات المتسارعة ،مضيفا أن
ً
الشركة تتريث دائما عند اختيار
الفرص وتتسم قراراتها بالدراسة
ال ـم ـتــأن ـيــة وانـ ـتـ ـق ــاء ال ـتــوج ـهــات
العقارية الجديدة.
وذك ــر أن االسـتـثـمــار العقاري
ً
يعد من اكثر االستثمارات رواجا
في المنطقة والعالم لكن ذلك لم
يسلم من تأثر األسواق العقارية
بـ ـع ــواق ــب ال ـت ـق ـل ـب ــات الـ ـت ــي ج ــاء
ً
جــزء كبير منها مـتــأثــرا بــأزمــات
اقتصادية أكبر وهذه هي طبيعة
األس ـ ـ ــواق ،وه ــو م ــا تـعـيــه شــركــة
ً
«ري ــم الـعـقــاريــة» ج ـيــدا مــن خــال

استراتيجيتها ا لـتــي اعتمدتها
منذ  2017ومستمرة حتى .2021
وبين أن استراتيجية الشركة
ترتكز على إعادة هيكلة أصولها
العقارية والمالية عبر تنويعها
وتـ ـط ــوي ــر م ـ ـصـ ــادر دخـ ـلـ ـه ــا فــي
ال ـس ــوق ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي وال ـع ــال ـم ــي
وإضافة خدمات عقارية مبتكرة
ل ـت ـعــزيــز ع ــوائ ــد ال ـش ــرك ــة وال ـتــي
ً
ح ـت ـمــا ك ــان ل ـهــا األثـ ــر اإلي ـجــابــي
في تحقيق المصلحة لمساهمي
الشركة فاستمرت بالتخارج من
بعض األصول واستحوذت على
مشاريع جديدة بالسوق المحلي
والـ ـخ ــارج ــي ت ــرف ــع م ــن ال ـعــوائــد
وتعزز أصول الشركة وقد وضح
ً
ذل ــك جـلـيــا ف ــي الـنـتــائــج الـمــالـيــة
للشركة في .2018
وأكــد أن الشركة مستمرة في
تحقيق أهدافها واستراتيجيتها
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال اقـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاص ال ـ ـفـ ــرص
ً
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـم ـيــزة مـحـلـيــا
ً
وعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق ن ـت ــائ ــج
إيـ ـج ــابـ ـي ــة ت ـن ـع ـك ــس عـ ـل ــى أداء
ال ـش ــرك ــة وحـ ـق ــوق الـمـســاهـمـيــن،

ً
م ــؤك ــدا أن هـ ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التي انتهجتها الشركة مكنتها
من الصمود أمام تقلبات األسواق
وضمان االستدامة ونمو األعمال
على المدى الطويل.
واسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـحـ ـج ــرف أداء
شــركــة «ري ــم» خــال عــام  2018إذ
«قــدمــت شركة ريــم العقارية أداء
ً
استثنائيا في عام  2018وانعكس
هذا األداء على المؤشرات المالية
المسجلة بنهاية عام  2018وكان
ل ـت ـن ــوي ــع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـش ــرك ــة

وتطوير خدماتها الدور البارز في
تحقيق هذه المؤشرات المميزة
ً
وقد سجلت الشركة أرباحا بلغت
 638.70ألف دينار وبلغ إجمالي
حقوق المساهمين  16.1مليون
ديـنــار فيما بلغ تـجــاوز إجمالي
اإليرادات التشغيلية الـ  1.8مليون
دينار كما واصلت الشركة زيادة
كفاءة المحافظ المدارة من قبلها
وفي ذلك حققت الشركة معدالت
ِ
اشغال وصلت إلــى  90في المئة
م ــن إج ـمــالــي ال ــوح ــدات ال ـم ــدارة،

«سنرجي :ممارسة من «نفط
الكويت» بـ  11مليون دينار
●

جانب من «العمومية»
إضافة إلى نسبة تحصيل مرتفعة
بـلـغــت  92ف ــي الـمـئــة م ــن اإليـ ــراد
الفعلي».
ووا ف ـقــت الجمعية العمومية
على كل بنود جدول األعمال بما
فـيـهــا تــوزيــع  5فــي الـمـئــة أسـهــم
منحة على المساهمين من رأس
الـ ـم ــال ال ـم ـص ــرح ب ــه وال ـم ــدف ــوع
ومقدارها  5.225.000ماليين سهم
وذلك عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر .2018

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

أشرف عجمي

عـ ـلـ ـم ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» مــن
مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع أن ش ــر ك ــة
«سنرجي القابضة» تــدرس
الدخول إلى السوق السوري،
ألنه يحتاج إلى كل الخدمات
بعد استقرار األمور هناك.
وقال المصدر ،إن الشركة
ت ـ ـ ــدرس ك ــذل ــك االسـ ـتـ ـح ــواذ
على شركات تعمل في نفس
ً
مجالها ،الفـتــا إلــى أنها في
طور دراسة لالستحواذ على
ً
إحدى الشركات حاليا ،وأنه
ليس لدى الشركة نوايا في
الوقت الحالي للتخارج من
أي من شركاتها التابعة.
وكشف أن «نفط الكويت»
ً
أرست أخيرا ممارسة قيمتها
 11مليون دينار على شركة
«س ـ ـنـ ــرجـ ــي» الـ ـت ــي سـتـعـمــل
ب ـمــوج ـب ـهــا ع ـلــى ج ــس آب ــار
نـفـطـيــة تــاب ـعــة ل ـشــركــة نفط
ً
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن ج ــزء
م ــن الـ ـق ــراءات اإللـكـتــرونـيــة،

ً
معتبرا إيــاهــا خــدمــة جيدة
ً
جدا للشركة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن «س ـن ــرج ــي»
لـيــس لــديـهــا نـيــة فــي الــوقــت
الحالي للدخول الى السوق
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري رغ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه س ــوق
ً
واعد ،مبينا أن الشركة تضع
السوق المصري في أجندة
أعمالها المستقبلية.
وقــال المصدر إن الشركة
لـ ــدي ـ ـهـ ــا أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات ل ـل ـع ـمــل
وتصب كافة طاقاتها للبحث
ع ــن فـ ــرص اس ـت ـث ـمــاريــة في
ال ـس ــوق ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي ودول
مجلس التعاون الخليجي،
كــذلــك فــي دول ال ـج ــوار مثل
الـعــراق التي تمتلك الشركة
فيها مـشــاريــع فــي البصرو
جنوب العراق.

التداعيات الجيوسياسية أثرت بأسعار النفط خالل األسبوع

«كامكو» :يقابلها الضغوط التراجعية الناتجة عن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين
أدت الـتـهــديــدات بتقليص اإلمـ ــدادات النفطية على
خلفية التداعيات الجيوسياسية في منطقة الخليج
إلى ارتفاع أسعار النفط هذا األسبوع ،بعد تسجيلها
تراجعات متتالية على مــدار األسبوعين الماضيين.
ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى جـهــود الـمـسـتــورديــن للبحث عن
مصادر بديلة لخام النفط نتيجة للعقوبات المفروضة
على إيران وإلغاء اإلعفاءات ،كما ساهمت فنزويال في
دعم أسعار عقود النفط الفورية لبعض درجات الخام
لمنتجين من منطقة الخليج وافريقيا.
من جهة أخرى ،وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو
لالستثمار ،اشتعلت مرة أخرى الحرب التجارية بين
الواليات المتحدة والصين بعد فشل المحادثات على
ما يبدو بين الشريكين التجاريين .وقامت الواليات
المتحدة برفع الرسوم الجمركية على واردات صينية
بقيمة  200مليار دوالر من نسبة  10في المئة إلى  25في
المئة ،كما يشاع عزمها فرض الرسوم الجمركية على
كل الواردات الصينية .وقوبل ذلك بقيام الصين باتخاذ
إجراءات مضادة تمثلت في فرض رسوم جمركية على
ً
ابتداء من يونيو
سلع أميركية بقيمة  60مليار دوالر
 ،2019إال أن الصين استثنت رفع الرسوم الجمركية على
الواردات النفطية األميركية ،بينما زادتها على واردات
الغاز الطبيعي المسال.
وأثرت التطورات األخيرة على كل من جانبي الطلب
والعرض لسوق النفط .وتبرز عوامل جانب الطلب إلى
حد كبير المخاطر السلبية المحيطة بأسعار النفط على
المدى القريب ،حيث إن عودة اشتعال الحرب التجارية
لم تقم إال بإخافة االسواق التي عاصرت بالفعل ضعف
الـمــؤشــرات االقـتـصــاديــة مــن جــانــب مـسـتــوردي النفط
الــرئـيـسـيـيــن .ويـشـمــل ذل ــك ال ـتــراج ـعــات الـمـتـتــالـيــة في
مبيعات الـسـيــارات فــي الصين والهند باإلضافة إلى
توقع وصول السوق األميركي لمستويات الذروة ،ومن
المتوقع أن تتراجع معدالت النمو على المدى القريب.
وفــي أح ــدث الـتـقــاريــر الشهرية ال ـصــادرة عــن إدارة
معلومات الطاقة األميركية ،تــم خفض توقعات نمو
ً
ً
الطلب العالمي على النفط هامشيا .كما ذكرت أيضا
أن أسعار النفط ،التي تم تداولها مؤخرا فوق مستوى

النفط ينخفض بفعل زيادة مفاجئة
في المخزونات األميركية

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.14دوالر ليبلغ  70.62دوالرا

 65دوالرا للبرميل ،لها تأثير سلبي على الطلب من
المشترين اآلسيويين.
أمــا على جانب الـعــرض ،فــإن الــزيــادة المتوقعة في
المعروض النفطي من الواليات المتحدة قد تم اخذها
في االعتبار بالفعل ضمن عوامل تسعير النفط .إال انه
ً
يبدو أن هناك عددا من العوامل األخرى التي لها تأثير
قد يعادل ارتفاع إمدادات النفط األميركية ،بما في ذلك
فرض العقوبات على إيران وفنزويال ،وتراجع إمدادات
النفط من روسيا إلــى أوروب ــا على خلفية تعطل خط
أنابيب النفط.
ً
كما تشهد أوروبا أيضا بعض المناطق التي يرتفع
فيها الطلب على النفط على خلفية توقع تزايد تشغيل
مصافي التكرير فــي األشـهــر المقبلة ،بــاإلضــافــة إلى
انخفاض المعروض من مصدري النفط الثقيل ،بما في
ذلك تراجع اإلمــدادات من بحر الشمال بسبب انقطاع
اإلنتاج ،إلى جانب درجات الخام النيجيرية واألنغولية.
باإلضافة إلى ذلــك ،تستمر القيود المفروضة على
اإلنـتــاج من أعضاء «أوب ــك» وحلفائها اآلخــريــن ،حيث
انه من المقرر ان يتم اتخاذ قرار في يونيو  2019بشأن
سياسة اإل ن ـتــاج المستقبلية للمجموعة .و فــي مايو

ً
ـاس
 ،2019ظــل إن ـتــاج «أوبـ ــك» النفطي ثــابــتــا عـلـ
ـى أسـ ً
ً
سنوي عند مستوى  30.3مليون برميل يوميا ،وفقا
لـبـيــانــات وكــالــة بـلــومـبــرغ ،حـيــث واص ـلــت الـسـعــوديــة
اإلنتاج بمستويات منخفضة تعد األدنــى منذ أربعة
أعوام.
من جهة أخرى ،فإن اإلنتاج في ليبيا وعلى الرغم من
ظهور بشائر نمو واعدة في ظل االستثمارات الجديدة
ً
فــإنــه الي ــزال هـشــا نتيجة لـعــدد مــن ال ـحــوادث األخـيــرة
التي أثرت على منشآت النفط في البالد .كما انه خالل
ً
مايو  2019يقال إن اإلنتاج الروسي كان متماشيا مع
المقررة ضمن اتفاقية «أوبك» وحلفائها ،فيما
الحصص ً
قد يعزى أيضا لخفض اإلم ــدادات إلــى أوروبــا بسبب
مشكلة التلوث.
ً
اتـ ـخ ــذت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ات ـج ــاه ــا ت ــراج ـع ـي ــا خ ــال
األس ـبــوع ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ،ب ـعــد أن وص ـل ــت إل ــى أعـلــى
مستوياتها المسجلة منذ نوفمبر  ،2018حيث بلغت 75
دوالرا للبرميل في األسبوع األخير من أبريل  .2019وقد
شمل التراجع سوق السلع األساسية بصفة عامة على
خلفية النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين
بعد فشل الطرفين في التوصل إلى أي حلول.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.14
دوالر فــي تـ ــداوالت أم ــس األول ،ليبلغ 70.62
ً
ً
دوالرا مقابل  71.76دوالرا للبرميل في تداوالت
ً
يوم االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،انخفضت أسـعــار
ال ـن ـفــط أم ـ ــس ،ب ـعــدمــا أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات زيـ ــادة
مفاجئة فــي الـمـخــزونــات األميركية مــن الخام
ونمو الناتج الصناعي الصيني في أبريل بأقل
ً
من المتوقع ،لكن األسعار القت دعما من تصاعد
التوتر في الشرق األوسط.
وهبطت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي
ً
 20سنتا أو  0.3فــي المئة عــن آخــر إغــاق لها
ً
لتسجل  71.04دوالرا للبرميل ،وأغـلــق برنت
ً
مرتفعا  1.4في المئة أمس األول.
وتــراجـعــت كــذلــك الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام غرب
ً
تكساس الوسيط األمـيــركــي  40سنتا ،أو 0.7
فــي المئة ،عــن التسوية السابقة لتبلغ 61.38
ً
دوالرا  ،وأغلقت فــي الجلسة السابقة مرتفعة
 1.2في المئة.
وأظهرت بيانات معهد البترول األميركي أن
مخزونات الواليات المتحدة من الخام ارتفعت
ً
خالفا للتوقعات األسبوع الماضي بينما زادت
مخزونات البنزين والمقطرات.
وارت ـف ـعــت ال ـم ـخــزونــات  8.6مــايـيــن برميل

فــي األس ـب ــوع الـمـنـتـهــي ف ــي ال ـعــاشــر م ــن مــايــو
إلــى  477.8مليون برميل مقارنة مــع توقعات
المحللين بتراجعها  800ألف برميل.
وتعلن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة
الطاقة األميركية األرقام الرسمية في وقت الحق.
وقــال إدوارد مويا كبير محللي السوق في
أوان ــدا« ،إذا أكــد تقرير إدارة معلومات الطاقة
زي ـ ـ ــادة الـ ـمـ ـخ ــزون ــات ،ف ـق ــد نـ ــرى ذلـ ــك يـضـغــط
ً
على أسـعــار الـنـفــط ...لكن كـثـيــرا مــن المخاطر
الجيوسياسية ال تــزال قائمة مما يبقي على
دعم األسعار».
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ق ــال ــت مـنـظـمــة ال ـب ـلــدان
المصدرة للبترول (أوبك) أمس األول ،إن الطلب
ً
العالمي على نفطها سيزيد عما كان متوقعا
هذا العام مع تباطؤ نمو إمدادات منافسين مثل
منتجي النفط الصخري في الواليات المتحدة،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى س ـ ــوق أش ـ ــد ش ـح ــا إذا أح ـج ـمــت
المنظمة عن زيادة اإلنتاج.
في غضون ذلك ،تباطأ نمو الناتج الصناعي
الـصـيـنــي بــوت ـيــرة أك ـبــر م ــن الـمـتــوقــع إل ــى 5.4
فــي الـمـئــة فــي أبــريــل مــن أعـلــى مـسـتــوى لــه في
أرب ـع ــة أع ـ ــوام ون ـص ــف ال ـع ــام ف ــي م ـ ــارس ،مما
يعزز اآلراء التي تقول إن على بكين طرح مزيد
مــن اإلجـ ــراء ات التحفيزية مــع اش ـتــداد الحرب
التجارية مع الواليات المتحدة.
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اقتصاد
ً
«التجاري» :مليون دينار أرباح الربع األول ...و«التشغيلية»  24مليونا
ةديرجلا
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الدعيج :التركيز على الجودة النوعية لألصول والخدمات الرقمية والكفاءة التشغيلية
بين الدعيج أن «التجاري»
تولى تمويل عدد من المشاريع
الكبيرة التي تمثل أهمية كبرى
للكويت ،وسيواصل دوره
ّ
الفعال نحو تعزيز االقتصاد
الكويتي.

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه
ً
أرباحا تشغيلية قدرها  24مليون دينار
للربع األول مــن عــام  ،2019فــي حين بلغ
صافي ربح الفترة ،بعد اتخاذ مخصصات
احترازية تحوطية ومخصصات أخــرى،
مليون دينار.
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إنه
ً
ً
شهد نـمــوا قــويــا فــي كــل قطاعات أنشطة
أعماله األساسية ،إذ ارتفع حجم القروض
بنسبة  8.1في المئة لتبلغ  2.317.4مليون
دينار وارتفع حجم االستثمار في األوراق
المالية بنسبة  24.3في المئة ليبلغ 584.4
ً
مليونا.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري
ً
الشيخ أحمد الدعيج الصباح تعليقا على
تـلــك الـنـتــائــج ،إن الـبـنــك يــواصــل جـهــوده
الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية
ألصــولــه وال ـخــدمــات المصرفية الرقمية
وال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وتـ ـق ــدي ــم أف ـضــل
الخدمات للعمالء.
وكشف الشيخ أحمد الدعيج ،أن األرباح
التشغيلية بلغت  24مليون دينار خالل
الــربــع األول مــن عــام  ،2019إذ قــام البنك،
ً
إعماال لمبدأ الحيطة والحذر ،بتخصيص
ج ــزء كـبـيــر م ــن ت ـلــك األربـ ـ ــاح التشغيلية
لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديه.

وذكـ ـ ـ ـ ــر أن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات
المحتفظ بها لــدى البنك مقابل محفظة
التسهيالت االئتمانية بلغ  157.9مليون
دينار كما في  31مارس .2019
وبـيــن أن البنك تــولــى تمويل عــدد من
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـم ـثــل أهـمـيــة
كبرى للكويت ،وسيواصل دوره ّ
الفعال
ً
نحو تعزيز االقتصاد الكويتي ،الفتا إلى
أن البنك مستمر في سياسته الحصيفة
ومنهجيته المتحفظة تجاه نمو أنشطة
أعماله عن طريق المحافظة على الجودة
النوعية ألصوله والعمل على تحسينها
خــال عــام  2019والـسـنــوات الــاحـقــة من
أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب
األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة والجيوسياسية
التي تعاني منها المنطقة.
وقال إن معدل كفاية رأس المال قد بلغ
نسبة مقدارها  18.5في المئة كما في 31
مارس  ،2019في حين بلغت نسبة الرفع
ال ـمــالــي  11.8ف ــي ال ـم ـئــة ون ـس ـبــة صــافــي
التمويل المستقر  108.4في المئة ونسبة
تغطية السيولة  166.4فــي المئة و هــذه
النسب تـفــوق بشكل مــريــح الـحــد األدنــى
للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية
المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
ول ـفــت إل ــى أن الـتـحـســن الـمـلـحــوظ في

الـ ـم ــؤش ــرات ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ـب ـنــك ي ــرج ــع إل ــى
س ـيــاس ـتــه ال ـح ـص ـي ـفــة الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
ت ـن ـظ ـيــف م ـح ـف ـظــة ال ـ ـقـ ــروض عـ ــن طــريــق
شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ
كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لحماية
ً
مصالح البنك ،مؤكدا في هذا الصدد أن
القروض غير المنتظمة التي بقيت عند
ن ـس ـبــة «صـ ـف ــر» ت ـع ـكــس وب ـش ـك ــل واض ــح
استراتيجية البنك في هذا االتجاه.
من جانب آخر ،أكد الشيخ أحمد الدعيج
أن البنك يواصل جهوده الحثيثة وبشكل
ســريــع نـحــو تـطــويــر واس ـت ـح ــداث النظم
وال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة بـهــدف
تعزيز ا لـخــد مــات المقدمة للعمالء التي
تمكنهم من إجراء العديد من المعامالت
بـلـمـســة واح ـ ــدة م ــن خ ــال ال ـن ـظــم اآلل ـيــة،
كذلك االستثمار في النظم التكنولوجية
الـحــديـثــة ورأس ـمــالــه الـبـشــري بـمــا يفوق
احتياجات وتوقعات العمالء.
وأش ـ ـ ــار ف ــي ال ـس ـي ــاق إل ـ ــى الـ ـمـ ـب ــادرات
الجديدة التي اتخذها البنك خالل الربع
األول من عام  2019والسمات والخصائص
الجديدة التي تم استحداثها وإضافتها
إلى الخدمات والنظم اإللكترونية ومنها
ً
خدمة دفــع توزيعات األرب ــاح إلكترونيا
عـ ـب ــر «الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري أون اليـ ـ ـ ـ ــن» ،وخ ــدم ــة

التحقق مــن المستندات عبر تقنية رمز
االستجابة السريعة  ،QR Codeوخدمة
 T-Payلتحويل األم ــوال فيما بين عمالء
التجاري باستخدام تقنية رمز االستجابة
السريعة  ،QR Codeوتغيير كلمة المرور
عبر تطبيق ا لـتـجــاري موبايل للهواتف
واأللواح الذكية ،وتحديث نموذج «أعرف
عـمـيـلــك» عـبــر تطبيق ال ـت ـجــاري مــوبــايــل
للهواتف واأللواح الذكية وخدمة التجاري
أون الين ،وتعديل حدود التحويالت عبر
خدمة التجاري «أون الين» ،وكذلك تغيير
األسـئـلــة واألجــوبــة المتعلقة بالجوانب
األمنية للدخول على الخدمات اإللكترونية
عبر تطبيق ا لـتـجــاري موبايل للهواتف
واألل ــواح الــذكـيــة ،وإضــافــة بــرامــج فيديو
للشرح التوضيحي على تطبيق التجاري
موبايل لتثقيف وإرشاد العمالء بطريقة
سهلة حول بعض المنتجات والخدمات
ال ـم ـقــدمــة م ــن ق ـبــل ال ـب ـنــك ب ـه ــدف تـعــزيــز
تجربتهم المصرفية مع البنك.
وشدد على أن إدارة البنك مستمرة في
تطبيق كل السياسات الالزمة التي تعني
بالمحافظة على مصالح كافة األ طــراف
ذات العالقة بالبنك.

أحمد الدعيج

«الخليجي» :مركزنا المالي قوي ...وميزانيتنا خالية من الديون
● عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن  ● 2018السند :تحسين معدالت السيولة وطرح منتجات مالية جديدة
●

عيسى عبدالسالم

ك ـشــف رئ ـي ــس م ـج ـلــس ادارة ش ــرك ــة بيت
االسـتـثـمــار الخليجي عـبــدالـعــزيــز الـسـنــد أن
فريق عمل بيت االستثمار الخليجي استطاع
أن يـعــدل نـمــوذج أعمالها لكي تتماشى مع
أوضاع السوق في الحاضر والمستقبل ،حيث
عمل على استكمال االستراتيجية الموضوعة
مــن قـبــل مـجـلــس االدارة ،عـبــر الـتــركـيــز على
ت ـح ـس ـي ــن م ـ ـعـ ــدالت الـ ـسـ ـي ــول ــة ،اضـ ــافـ ــة ال ــى
المحافظة على سالمة المركز المالي للشركة.
وقال السند ،في كلمته أمام الجمعية العامة
للشركة ،التي عقدت بنصاب بلغ  90.12في
الـمـئــة ،إن شــركــة بـيــت االسـتـثـمــار الخليجي
واجهت العديد من التحديات خالل السنوات
الـســابـقــة ،أبــرزهــا مــديــونـيــة الـشــركــة البالغة
 35مليون دي ـنــار ،حيث تمكنت الـشــركــة من
تسوية الــديــن عــن طــريــق تحويله الــى أسهم
في رأسمالها.
وأضاف أن الجهود المبذولة التي ابداها
فــريــق شــركــة « »GIHفــي ظ ــروف غـيــر مواتية
وتحت أوضاع مالية صعبة على الصعيدين
المحلي والعالمي مكنت الشركة مــن العمل
ع ـلــى تـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف ال ـم ــوض ــوع ــة للنمو
واالستمرارية ،الفتا إلى أن ميزانية الشركة
أصبحت خالية من أي ديون تتحملها حسب
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر .2018

ً
مترئسا عمومية «الخليجي»
السند
وبين أن الشركة استمرت في تحقيق بعض
التخارجات من االستثمارات غير المدرة ،عن
طريق تقليل التركيز االستثماري في القطاع
الـ ـعـ ـق ــاري ،ح ـيــث ت ــم ال ـت ـخ ــارج م ــن حصتها
فــي مشروعي درة المارينا ومــرفــأ البحرين
التجاري ،من خالل إبرام عقد تبادل أصول تم
بموجبه التخارج من تلك االستثمارات مقابل
حصة في شركة عقارات الخليج بالسعودية،
إض ــاف ــة ال ــى ق ـيــام شــركـتـيــن تــابـعـتـيــن لبيت

االستثمار الخليجي ،هما «أالفيا كوميرشال
كومبليكس» ،و»أال ف ـيــا هوتيل كومبليكس»
ببيع عقار أالفيا ،وهو عبارة عن قطعة أرض
بالواليات المتحدة بقيمة  2.1مليون دوالر.

تخارجات
وأفاد السند بأن الشركة باعت حصتها في
شركة أركان الكويت العقارية (شركة زميلة)،

وال ـبــال ـغــة  56.55مـلـيــون س ـهــم ،بـسـعــر 79.5
فلسا للسهم ،وبقيمة إجمالية تـقــدر بنحو
 5.51ماليين دينار ،عن طريق نظام الصفقة
الخاصة ،عالوة على تحقيق ارباح بقيمة 54.2
الفا من تخارجها من شركة رواج القابضة عن
طريق بيع كامل حصتها البالغة مليون سهم
لمصلحة شركة الخليجية المغاربية القابضة
مـقــابــل االس ـت ـحــواذ عـلــى حـصــة األخ ـي ــرة في
شركة كيو انفست القطرية.

استقرار الدوالر
وانخفاض
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار
الكويتي أ م ــس ،عند مستوى
 0.303دينار ،في حين انخفض
اليورو إلى  0.340دينار مقارنة
بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـتــرونــي ،إن سـعــر صــرف
الجنيه اإلسترليني انخفض
إل ــى م ـس ـتــوى  0.392دي ـن ــار،
وانخفض الفرنك السويسري
إلى مستوى  0.301دينار وظل
ال ـيــن ال ـيــابــانــي عـنــد مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن ش ــرك ــة بـ ـي ــت االس ـت ـث ـم ــار
ال ـخ ـل ـي ـجــي رك ـ ـ ــزت ع ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فــي
الـقـطــاعــات التشغيلية وال ـم ــدرة لـلــدخــل ،من
خ ــال الـتـخـطـيــط االس ـتــرات ـي ـجــي واق ـت ـنــاص
الـفــرص الـتــي مــن شأنها المساهمة فــي رفع
معدالت النمو بالشركة ،حيث قامت بزيادة
رصيد االستثمار في الشركات الزميلة عبر
رف ــع حـصـتـهــا فــي إح ــدى شــركــاتـهــا الــزمـيـلــة
غـيــر الـمــدرجــة ،وهــي شــركــة أفـكــار القابضة،
بـنـسـبــة  ،%16لـتــرتـفــع حـصـتـهــا إل ــى ،%51
فضال عــن االسـتـحــواذ على حصة فــي شركة
طـفــل المستقبل الترفيهية « فـيــو تـشــر كـيــد»،
ب ـهــدف ال ــدخ ــول ف ــي اس ـت ـث ـمــارات ذات طــابــع
تشغيلي تدر تدفقات نقدية جيدة على الشركة
ومساهميها .وذ ك ــر أن ا لـشــر كــة تعكف على
العمل الستعادة ترخيصها لدى هيئة أسواق
ال ـمــال ،وتـصــويــب أوض ــاع مـحــافــظ الـعـمــاء،
ليتم بعدها طرح منتجات جديدة في أسواق
المال العالمية والمحلية ،التي تتناسب مع
رغبات المستثمرين ،من خالل تحقيق عوائد
مجزية عن طريق استثمارات آمنة ومحدودة
المخاطر.

أصول الشركة
واردف ال ـس ـنــد« :ش ــرك ــة ب ـيــت االسـتـثـمــار
الخليجي أنهت سنتها المالية بتحقيق ارباح
بقيمة  13.05مليون دينار ،مقارنة بتحقيقها

خسائر بقيمة  719.9الفا في عام  ،2017وبلغ
إجمالي اإلي ــرادات  16.85مليونا ،مقابل 1.7
مليون في  .»2017والمح إلى أن مجموع أصول
الشركة مع نهاية السنة المالية المنصرمة
بلغ  37.55مليون دينار ،بينما بلغ إجمالي
حقوق الملكية نحو  36.6مليونا ،حيث بلغ
إجـمــالــي الـمـصــروفــات  3.79مــايـيــن ،مقارنة
بـ 2.42مليون في .2017
وتابع« :واصلت الشركة عملها على ترسيخ
أنظمة الشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية،
التي تــؤدي بدورها الــى رفــع مستوى العمل
المؤسسي ،تطبيقا لمتطلبات هيئة أسواق
ال ـم ــال وال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة» .وب ـش ــأن ال ـتــزام
الشركة بقواعد الحوكمة المتعلقة بضمان
نــزاهــة الـتـقــاريــر الـمــالـيــة ،أك ــد الـسـنــد سالمة
ودقة البيانات المالية لعام  ،2018والتقارير
ذات الصلة بنشاط الشركة ،التي يتم تزويد
مــراقــب الـحـســابــات ال ـخــارجــي ب ـهــا ،مــن أجــل
القيام بالمهام الموكلة اليه بالشكل المطلوب.

الجمعية العامة
واف ـقــت الجمعية الـعــامــة ال ـعــاديــة لشركة
ب ـيــت االس ـت ـث ـمــار الـخـلـيـجــي ع ـلــى ك ــل بـنــود
ج ــدول أعـمــالـهــا ،وأهـمـهــا عــدم تــوزيــع أربــاح
عــن واق ــع أداء ع ــام  ،2018مناقشة واعـتـمــاد
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر .2018

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

«بتكوين» تتجاوز
 8آالف دوالر
ارتـ ـفـ ـع ــت ال ـع ـم ـل ــة الــرق ـم ـيــة
األشـهــر بالعالم (بتكوين) إلى
أعلى مستوياتها في  10أشهر،
لتتجاوز  8.167آالف دوالر ،رغم
غ ـيــاب أس ـب ــاب جــوهــريــة تبرر
ه ــذه ال ـم ـكــاســب .ويـ ــرى بعض
المحللين أن هــذه االرتـفــاعــات
ق ــد ت ـع ــود جــزئ ـيــا إلـ ــى انـعـقــاد
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر خ ـ ـ ـ ــاص ب ــالـ ـعـ ـم ــات
الــرقـمـيــة فــي ن ـيــويــورك ،يجمع
ك ـبــار الـمـسـتـثـمــريــن وال ـخ ـبــراء
ف ــي ال ـق ـط ــاع .وش ـه ــدت العملة
ارتـ ـف ــاع ــات ف ــي ال ـس ــاب ــق أث ـنــاء
ان ـ ـع ـ ـق ـ ــاد مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــات
الــرق ـم ـيــة ،فـيـمــا ي ـعــزو البعض
اآلخــر ارتفاعات «بتكوين» إلى
التوترات التجارية بين الواليات
المتحدة والـصـيــن ،رغــم أنــه ال
يزال من السابق ألوانه اعتبارها
مــاذا آمنا .وسجلت «بتكوين»
ارتفاعات بنحو  120في المئة
منذ مطلع هذا العام.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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 %64نمو أرباح «االستثمارات» بالربع األول
بلغت  5.47ماليين دينار بواقع  6.87فلوس للسهم الواحد

نسعى لتعزيز
األرباح
واإليرادات
التشغيلية
وتنويع مصادر
الدخل في
إطار سياسة
متحفظة
العميري

١٥

اقتصاد

 3.13ماليين دينار أرباح «التجارية
العقارية» في الربع األول
معرفي :مستمرون في جهود تحقيق االمتياز التشغيلي

ك ـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
شــركــة االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة
حـ ـم ــد الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ع ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
ً
ال ـش ــرك ــة أربـ ــاحـ ــا إي ـجــاب ـيــة عن
فترة الربع األول من عام 2019
والـ ـخ ــاص ــة ب ـقــائ ـمــة ال ــدخ ــل إذ
بلغت  5.47ماليين دينار ،بواقع
 6.87فـ ـل ــوس ل ـل ـس ـهــم ال ــواح ــد
ب ـن ـمــو ق ـ ــدره  64ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إذ
كــانــت أرب ــاح الفترة نفسها من
ال ـعــام الـمــاضــي قــد بلغت 3.33
مــايـيــن ديـنــار بربحية للسهم
تقدر بنحو  4.15فلوس للسهم
الواحد.
وأكـ ــد ال ـع ـم ـيــري أن الـنـتــائــج
ً
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ان ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــا
الستراتيجية ا لـشــر كــة الهادفة
إلــى تعزيز األرب ــاح واإليـ ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة وت ـن ــوي ــع م ـص ــادر
الدخل في إطار سياسة متحفظة
ت ـض ـمــن ت ـح ـق ـيــق أعـ ـل ــى ع ــوائ ــد
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن بـ ــأقـ ــل م ـخ ــاط ــر
ممكنة.

وذلـ ـ ـ ــك فـ ــي ظـ ــل إع ـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
محفظتها االستثمارية واقتناء
استثمارات مــدرة واع ــدة تمنح
ً
ال ـش ــرك ــة عـ ــائـ ــدا ل ـس ـن ــوات ع ــدة
ً
فـضــا عــن أنـهــا تتميز بقاعدة
مالية صلبة ،و تـعــا ظــم قيمتها
السوقية في ذات الوقت.

جني الثمار

ثقة وتطلع

وأوضـ ــح فــي ب ـيــان صحافي
بمناسبة نتائج المرحلة المالية
األولى من  ،2019أنه على الرغم
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
األس ـ ـ ـ ــواق ف ـ ــإن «االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الــوط ـن ـيــة» واص ـل ــت جـنــي ثـمــار
رؤيتها االستثمارية وتركيزها
على فرص نوعية واعدة بخطى
مدروسة المخاطر والعوائد.
وت ــاب ــع أن الـ ـش ــرك ــة ل ــم تـعــد
عرضة لتموجات أسواق المال،

ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل أكـ ـ ــد
العميري ثقته الكبيرة بالجهاز
التنفيذي للشركة ا ل ــذي ترجم
تـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــات م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
وحـقــق طـمــوحــات المساهمين
بـ ـم ــواصـ ـل ــة الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
مكتسبات الشركة كــواحــدة من
الكيانات الــرائــدة بقطاع إدارة
األصـ ـ ـ ـ ــول وأحـ ـ ـ ــد أك ـ ـبـ ــر ص ـن ــاع
ً
ً
ال ـ ـسـ ــوق ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،الف ـ ـتـ ــا ال ــى
ت ـجــدد ومــواص ـلــة دور الـشــركــة

فهد المخيزيم

حمد العميري

كالعب أساسي ضمن منظومة
االقتصاد الوطني.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي في شركة االستثمارات
ال ــوط ـن ـي ــة ف ـهــد ال ـم ـخ ـيــزيــم ،إن
الشركة تعتمد خريطة استثمار
تعتمد على التنوع االستثماري،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن ال ـن ـتــائــج الـمــالـيــة
اإليـجــابـيــة لـلــربــع االول مــن هــذا
ـأت صــدفــة بــل جــاءت
ال ـعــام لــم ت ـ ِ
نتاج جهود حثيثة واستعدادات
جيدة وتخطيط سليم.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـم ـخ ـي ــزي ــم إلـ ـ ــى أن
االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة تخطو
بثبات واسـتـقــرار مالي يمكنها
من مواصلة تحقيق المزيد من
ً
النتائج الجيدة مستقبال.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ه ـ ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـن ـ ـتـ ــا ئـ ــج
اإليجابية تحققت نتيجة األداء
التشغيلي المتميز لكل األنشطة
التشغيلية واالستثمارية تحت

مظلة «االس ـت ـث ـمــارات الوطنية»
ً
ً
إذ حققت الشركة نموا كبيرا في
إجمالي األرباح الشاملة بنسبة
 87.05في المئة وارتفع من 3.50
ماليين دينار في الربع األول من
عام  ،2018الى  6.55ماليين دينار
في الربع األول من العام الحالي.

قاعدة مالية
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ك ـشــف
الـ ـمـ ـخـ ـي ــزي ــم أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الوطنية تتكئ على قاعدة مالية
صلبة ومتينة فيظل استراتيجية
التنوع التي تنتهجها.
وأضاف أن إجمالي موجودات
الشركة بلغ  206.58ماليين دينار
فــي نـهــايــة الــربــع األول مــن عــام
ً
 2019مقارنة بـ  196.54مليونا
للفترة نفسها من عام  2018أي
بزيادة قدرها  5.11في المئة.

أعلن عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس إدارة
ال ـشــركــة ال ـت ـجــاريــة ال ـع ـقــاريــة أن نـتــائــج أعـمــال
الشركة عن الفترة المالية المنتهية في  31مارس
 2019أظ ـهــرت تحقيق صــافــي أرب ــاح بـلــغ 3.13
ماليين دينار ،في حين بلغ العائد على متوسط
حقوق المساهمين  1.06في المئة ،والعائد على
رأس المال  1.75في المئة.
وقـ ــال م ـعــرفــي ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ــس،
ً
إن التجارية العقارية ما زالــت تحقق استقرارا
فــي أدائـهــا مما يــدل على متانة المركز المالي
ً
والمدعوم بعوائد
وخصوصا القطاع العقاري َّ
اإليجارات وتحسن مستويات الشغل.
وأضــاف «اننا مستمرون في جهود تحقيق
اال مـتـيــاز التشغيلي وتطبيق تـغـيـيــرات فعالة
ً
للتقليل من التكاليف عموما لجميع الوحدات
التابعة إلدارة الشركة.
وبالنسبة لمشروع برج سيمفوني – البحرين،
أوضح أنه تم االنتهاء من أعمال البناء في الهيكل
اإلنـشــائــي فــي الـبــرج فــي نـهــايــة الـعــام الماضي
وا لـمـبــا شــرة فــي التشطيبات الداخلية للمبنى
مــن ضمنها األرض ـيــات ،واألس ـقــف ،والمطابخ،
ودورات المياه حتى الطابق الثالثين ،إضافة
إلى تشطيبات أخرى منها المصاعد ،الواجهات
والمرافق المشتركة .أي تم االنتهاء بما يقارب 60
ً
في المئة من إجمالي المشروع تماشيا مع خطط
الشركة التجارية للتطوير العقاري.
وأفاد بأن قاعة بوليفارد شارفت على االنتهاء
وم ــن الـمـتــوقــع افتتاحها فــي الــربــع الـثــالــث من
 ،2019وتمتد القاعة الرئيسية على مساحة نحو
 2000متر مربع ،وتتكون من قاعة أفراح فاخرة
وقاعات اجتماعات مميزة كما تضم غرفة خاصة
بالعرائس.
وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية

عبدالفتاح معرفي
أق ــام ــت ع ــدة فـعــالـيــات خ ــال ال ــرب ــع األول لـعــام
 ،2019بهدف تعزيز دورهــا الحيوي في مجال
المسؤولية االجتماعية وحرصها على تطبيق
م ـ ـبـ ــادئ ح ــوك ـم ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،وت ـض ـم ـن ــت ه ــذه
الفعاليات تحت شعار «نحن نهتم» حملة
«إش ـ ــراق ـ ــة أم ـ ــل  »7وح ـم ـل ــة «رفـ ـ ـ ــد» ال ـخ ـيــريــة
األسبوعية.
كما أقامت الشركة التجارية العقارية المعرض
األول ب ــاس ــم «سـ ـ ــوق ال ـب ـح ـي ــرة» ف ــي الـمـنـطـقــة
الـخــارجـيــة لمجمع بــولـيـفــارد ،وض ــم المعرض
الــذي استمر  3أيــام أكثر من  40عالمة تجارية
وترفيهية جذبت انتباه رواد المجمع.
وفــي ختام تصريحه أكــد معرفي أن الشركة
التجارية العقارية ُت ّ
كرس كل إمكانياتها لتحقيق
رؤي ـت ـه ــا الـمـسـتـقـبـلـيــة ب ـن ــاء ع ـلــى إمـكــانـيــاتـهــا
ً
وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقا
للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق
أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.

«الوطني» يطلق مبادرة توعوية للسائقين «الخليج» 8.5 :ماليين مشاهدة لإلعالن الرمضاني
يتخللها توزيع كسرة الصيام
أطلق بنك الكويت الوطني حملة توعية
ل ـل ـح ــد م ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــوادث الـ ـ ـمـ ـ ــرور خ ـ ــال ش ـهــر
رمضان المبارك ،السيما مع اقتراب موعد
اإلفطار ومحاوالت بعض السائقين اللحاق
بــإفـطــارهــم مــن خ ــال الـســرعــة وال ـت ـجــاوزات
المرورية.
وق ـ ــال ال ـب ـنــك ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أم ــس،
إن الحملة تتضمن تــوزيــع كـســرة الصيام
على السائقين قبل موعد آذان المغرب عند
التقاطعات المرورية االستراتيجية وإشارات
السير والنقل العام.
ويـلـتــزم «الــوط ـنــي» فــي تبني الـمـبــادرات
االجتماعية ذات القيمة المضافة السيما
وسط وجود العديد من المبادرات المرتبطة
ب ـش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك .وت ـت ـم ـي ــز ه ــذه
ال ـم ـبــادرة بــأنـهــا تــوعــويــة هــادفــة إل ــى نشر
المسؤولية االجتماعية تـجــاه األم ــان ضد
الـحــوادث وااللـتــزام بقانون السير كأولوية
حـتــى لــو كلفنا ذل ــك الـتــأخــر عــن مواعيدنا
والتزاماتنا ،فهي تضع في أولويتها سالمة

األفراد والحد من حوادث السير.
ً
وتعتبر هذه الحملة توعوية وتضم عددا
ً
كبيرا مــن المتطوعين وتـهــدف إلــى سالمة
األفـ ــراد ،ويـفـخــر بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي بــأن
ً
يكون جــزء ا ال يتجزأ من حمالت التوعوية
الريادية مثل هذه المبادرة التي تجمع بين
روح المشاركة المتمثلة بتوزيع ومشاركة
كسرة الصيام مع السائقين على الطرقات

«المتحد» يطلق مبادرته لتوزيع
«الماجلة» على األسر المحتاجة

فريق «المتحد» التطوعي يوزع «الماجلة»
أطلق البنك األهلي المتحد مبادرته لتوزيع «الماجلة» وتوفير
م ــؤون ــة ش ـهــر رمـ ـض ــان ل ــأس ــر ال ـم ـح ـتــاجــة ،ف ــي إط ـ ــار بــرنــامـجــه
االجتماعي الخاص بشهر رمضان المبارك.
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إنه شارك في المبادرة عدد
مــن المتطوعين مــن موظفي البنك الــذيــن تــولــوا تجهيز وتوزيع
صناديق «الماجلة» التي تحتوي على االحتياجات الغذائية الالزمة
لشهر رمضان المبارك للمحتاجين فى مناطق مختلفة من الكويت.
وقالت سحر دشتي المديرة العامة لحماية العمالء والمسؤولة
عن برنامج المسؤولية االجتماعية في «األهلي المتحد» إنه بعد
األثر اإليجابي الذي لمسناه لمبادرتنا التى بدأناها العام الماضي
لـتــوزيــع «الـمــاجـلــة» ،يـســرنــا أن نـقــوم لـلـعــام الـثــانــي عـلــى الـتــوالــي
ً
بتوزيعها على األسر األكثر احتياجا خالل رمضان المبارك لنؤمن
ً
لهم مؤونة الشهر وفقا ألفضل المواصفات الغذائية مما يقلل من
الهدر في الطعام في حال توزيع وجبات جاهزة لإلفطار ،إضافة
إلى أن توزيع المؤونة يوفر للمحتاجين فرصة أفضل إلعداد الطعام
في بيوتهم بأنفسهم مما يحفظ لهم كرامتهم.
وأض ــاف ــت دشـتــي «ان ـنــا ف ـخ ــورون بــالـجـهــد ال ــذي بــذلــه الـفــريــق
ً
ً
التطوعي من موظفي البنك والذين أبدوا حماسا كبيرا للمشاركة
في تجهيز وتغليف صناديق «الماجلة» وتوزيعها قبيل اإلفطار
في مناطق مختلفة من الكويت ومنها صبحان وجليب الشيوخ،
ً
وغيرهما .وذكــرت أن البنك األهلي المتحد شــارك أيضا في دعم
ومساعدة الجهات الخيرية مثل بنك الطعام الكويتي وجمعية
الهالل األحمر في توزيع صناديق «الماجلة» على المحتاجين.
وبينت أن هــذه الـمـبــادرة التي تستمر مــن الـيــوم الثالث حتى
ً
العشرين من شهر رمضان تعد امتدادا إلسهامات البنك األهلي
المتحد في دعم وتشجيع المبادرات االجتماعية الهادفة إلى تنمية
وبناء المجتمع ،وتحسين الظروف المعيشية لألسر المحتاجة ،كما
استطاع البنك من خالل هذه المبادرة تحفيز كل موظفيه للقيام
بدورهم تجاه المجتمع ،وترسيخ مفهوم العمل االجتماعية لديهم.

وال ـت ــوع ـي ــة ت ـج ــاه خ ـفــض ن ـس ـبــة الـ ـح ــوادث
الـ ـم ــروري ــة والـ ـح ــد م ــن خ ـطــورت ـهــا السـيـمــا
ً
مــع اق ـت ــراب مــوعــد آذان الـمـغــرب اس ـت ـعــدادا
لإلفطار .ودأب «الوطني» على تقديم برنامج
«افعل الخير في شهر الخير» منذ أكثر من
ً
عشرين عاما ،ويتضمن العديد من الفعاليات
والمساهمات وأعـمــال الرعاية االجتماعية
واألنشطة التطوعية.

سجل اإلعالن الرمضاني ،الذي
أط ـل ـقــه ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج هـ ــذا ال ـعــام
ً
عدد مشاهدات قياسيا ،إذ بلغت
المشاهدات أكثر من  8.5ماليين
م ـشــاهــدة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي.
وقال البنك في بيان صحافي
أمس ،إن هذا الرقم يعكس نجاح
الفكرة الفريدة التي تطرح ألول
م ــرة ف ــي ال ـكــويــت والـمـنـطـقــة في
ه ــذا اإلع ـ ــان ،إذ ي ـح ــدد نـهــايـتــه
الجمهور عبر التصويت إلحدى
الشخصيتين.
ويـتـنــاول إع ــان بـنــك الخليج
هذا العام قصة تحوي مجموعة
مــن ال ـع ــادات الـكــويـتـيــة األصـيـلــة
مثل القرقيعان الــذي يشارك فيه
أوالد وبـنــات الـفــريــج ،والعفوية
والكرم واإليثار.
كـمــا يـبـيــن ال ـعــاقــات األســريــة
وك ـيــف تـتـشـكــل ع ــاق ــات الـنـســب
في الكويت بشكل بسيط وجميل
ي ـع ـك ــس الـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـع ــام ــة أله ــل
الكويت .في نهاية اإلعالن ،يتقدم
ك ــل م ــن ال ـشــاب ـيــن عــزي ــز ونــاصــر

أحمد األمير

لخطبة بنت الجيران لولوة التي
كانا يلتقيان بها في القرقيعان،
لكن اختيار المتقدم األفضل يقع
على الجمهور ،وذلك بعد متابعة
سلسلة من الفيديوهات القصيرة
الـ ـت ــي ت ـب ـي ــن م ـق ــاب ـل ــة أم ل ــول ــوة
ل ـك ــا ال ـش ــاب ـي ــن واس ـت ـجــواب ـه ـمــا
لالطمئنان على مستقبل ابنتها
م ــع ك ــل مـنـهـمــا .وب ـع ــد مـشــاهــدة
هــذه المقاطع القصيرة ،يصوت
المشاهد لمن يعتقد أنــه الــزوج
األمثل للولوة.

وحول هذا قال مساعد المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ــاتـ ـص ــاالت ال ـخ ــارج ـي ــة
ف ــي ب ـنــك الـخـلـيــج أح ـم ــد األم ـي ــر:
ً
«أسعدتنا جــدا ردود الفعل على
اإلعالن الرمضاني الذي حرصنا
أن ي ـع ـك ــس قـ ـي ــم أه ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
وبـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج كـ ــذلـ ــك .وأردن ـ ـ ــا
ً
هــذا الـعــام أن ننتج إعــانــا يمتد
م ــع ال ـم ـشــاهــديــن ألك ـث ــر م ــن يــوم
وا ح ــد ،فكانت فكرتنا أن نقدمه
بـشـكــل ق ـصــة لـلـجـمـهــور ،ون ـقــدم
معه خمسة فيديوهات قصيرة

ليصوت الجمهور على أساسها
ً
وبناء
للشخصية المفضلة لديهم،
عـلــى ه ــذا الـتـصــويــت تـتــم نهاية
اإلعــان ،فيصبح بذلك الجمهور
ً
شريكا لنا بتحديد مجرى القصة.
وقد نفذت شركة جوي برودكشنز
 Joy Productionsه ــذه الـفـكــرة
بطريقة احترافية نتج عنها عدة
فيديوهات لطيفة ،وجاء التفاعل
ً ً
جميال جدا بعد أن حصل اإلعالن
على أكثر من  8.5ماليين مشاهدة
في أسبوع».
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• الغانم :بدأنا التوسعات التمويلية واالستثمارية االستراتيجية ...والمزيد من التطور في 2019
نمت اإليرادات اإلجمالية
لبنك وربة ،التي تحققت
بفضل األداء القوي لجميع
القطاعات ،حيث بلغت
 27.184مليون دينار ،بارتفاع
نسبته  ،%45مقارنة بالفترة
ذاتها من عام .2018

البنك عزز في الربع
األول برنامجه
لتمويل السيارات
تحت شعار «قسطها
بسعر الكاش»

أعلن بنك وربة تحقيق نتائج
قوية ،حيث سجلت أربــاحــه في
الربع األول من عــام  2019نموا
ملحوظا ،ليواصل البنك مسيرة
النمو التي استهلها في األعوام
الماضية.
وقال البنك ،في بيان صحافي،
إنه سجل أرباحا في الربع األول
مــن الـعــام الحالي بقيمة 3.821
ماليين ديـنــار ،بــارتـفــاع نسبته
 ،%31م ـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها
مــن الـعــام السابق ،والـتــي بلغت
أرباحها  2.917مليون.
ونـمــت اإلي ـ ــرادات اإلجـمــالـيــة،
التي تحققت بفضل األداء القوي
لجميع القطاعات ،حيث بلغت
 27.184مليون ديـنــار ،بارتفاع
نـسـبـتــه  ،%45م ـقــارنــة بــالـفـتــرة
ذات ـ ـهـ ــا مـ ــن ع ـ ــام  ،2018بـيـنـمــا
ارت ـف ـعــت اإلي ـ ـ ــرادات التشغيلية
 ،%31و بـلـغــت  14.226مليونا
ح ـتــى  31مـ ــارس  ،2019مـقــابــل
 10.880ماليين في الفترة ذاتها
من عام .2018
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوط ـ ـ ــي ،رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
إدارة ب ـن ــك ور بـ ـ ـ ــة" ،إن ن ـتــا ئــج
ب ـنــك وربـ ــة ف ــي ال ــرب ــع األول من
الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ج ـ ــاءت مـكـمـلــة
إلن ـ ـجـ ــازاتـ ــه فـ ــي  ،2018وال ـت ــي
بـنــي عـلـيـهــا ف ــي سـبـيــل تحقيق
الـمــزيــد مــن الـنـجــاحــات والنمو.
فــال ـب ـنــك الـ ـي ــوم ي ـس ـت ـث ـمــر فـيـمــا
حققه من نمو وتوسع على كل
الصعد والعمليات المصرفية،
حـ ـي ــث ج ـ ـ ـ ــاءت األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ت ـع ـبــر
عـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة بـ ـن ــك وربـ ــة
التطويرية ،وخططه التوسعية
وال ـت ـمــوي ـل ـيــة ل ـت ـنــويــع م ـص ــادر
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وت ـج ـن ــب ال ـم ـخ ــاط ــر،
وت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــد اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ،وزيـ ـ ـ ـ ــادة
اإليرادات التشغيلية من األنشطة
الـمـصــرفـيــة الــرئـيـسـيــة ،لضمان
االستدامة في النمو والربحية،
مما يؤكد سالمة األداء فــي ظل

م ــواص ـل ــة ب ـن ــك ورب ـ ــة سـيــاسـتــه
االستثمارية والتمويلية ،وإدارة
المخاطر بفاعلية ،حسب أفضل
الممارسات بهذا المجال".
وأضــاف الحوطي" :إن النمو
الذي يشهده بنك وربة اليوم من
جهة إقبال العمالء على خدماته
من أفــراد وشــركــات مؤشر دامغ
عـلــى الـمـكــانــة ال ـم ـت ـصــدرة الـتــي
يحظى بها فــي قطاع الصيرفة
اإل ســا مـيــة كمؤسسة مصرفية
إس ــام ـي ــة ع ـص ــري ــة ت ــواك ــب كــل
ت ـطــورات التكنولوجيا فــي هذا
ا لـقـطــاع ،وتعمل على تطبيقها
فـ ـ ــي خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا وم ـن ـت ـج ــات ـه ــا
المصرفية".
وشدد على إصــرار بنك وربة
عـلــى تـصــدر الـقـطــاع المصرفي
ال ــرق ـم ــي ،وضـ ــخ االس ـت ـث ـم ــارات
الــازمــة في هــذا اإلط ــار ،البتكار
ح ـلــول مـصــرفـيــة رقـمـيــة تــواكــب
ال ـن ـم ــو ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،وتـ ـلـ ـب ــي ط ـم ــوح ــات
العمالء المتطلعين إلى خدمات
مصرفية رقمية تتسم بالمرونة
والسرعة واألمان ،السيما لجهة
الخدمات التمويلية التي يواصل
الـعـمــاء الـتـفــاعــل مـعـهــا بــإقـبــال
كبير على تقديم طلبات التمويل
عبر موقعه "وربة اونالين" على
اإلنـ ـت ــرن ــت ،الـ ـت ــي ت ــوف ــر ال ــوق ــت
وال ـ ـج ـ ـهـ ــد ،فـ ـم ــن خ ـ ـ ــال ت ـع ـب ـئــة
نـمــوذج مـحــدد ،يتعرف العميل
عـ ـل ــى إمـ ـك ــانـ ـي ــة حـ ـص ــول ــه عـلــى
التمويل ،ويتواصل معه موظف
مختص حتى اكتمال الخدمة.
وأردف" :ا س ـت ـط ـع ـن ــا خ ــال
الفترة الماضية أن نفي بوعودنا
لعمالئنا ،وتمكنا ،ولله الحمد،
م ـ ـ ــن أن ن ـ ـم ـ ـيـ ــزهـ ــم ب ـ ـبـ ــاقـ ــة م ــن
الـخــدمــات والـحـلــول المصرفية
الحصرية ساهمت في إغناء هذا
القطاع النامي بسرعة".
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ارت ـف ـع ــت إج ـمــالــي
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل

اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ال ـتــوس ـع ـيــة في
ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي واإلق ـل ـي ـم ــي،
واالس ـت ـث ـمــار ف ــي أصـ ــول عــالـيــة
الجودة وقليلة المخاطر ،حيث
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـهــا  2.593م ـل ـيــار
دينار ،في حين شهدت المحفظة
الـ ـتـ ـم ــويـ ـلـ ـي ــة ن ـ ـمـ ــوا م ـل ـح ــوظ ــا،
وسـجـلــت  1.762مـلـيــار ،بنسبة
زيـ ــادة ق ــدره ــا  %29ع ــن رصـيــد
ال ـم ـح ـف ـظــة ك ـم ــا ف ــي  31م ــارس
 .2018وكنتيجة لجودة المحفظة
التمويلية بلغت نسبة التمويل
الـمـتـعـثــر فــي الـبـنــك  %1.68مع
ن ـه ــاي ــة ال ــرب ــع األول م ــن ال ـع ــام
الحالي.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي لـبـنــك وربـ ــة شــاهـيــن
ال ـغ ــان ــم أن ال ـب ـنــك ح ـقــق نـتــائــج
مشرفة فــي الــربــع األول ،مشددا
ً
على أن اتجاه البنك حاليا يصب
في المساهمة بتمويل المشاريع
االقتصادية الكبرى في السوق
الكويتي واألس ــواق الخارجية،
مـشـيــرا إل ــى أن ـهــا اسـتــراتـيـجـيــة
م ـه ـمــة ف ــي ع ـم ـلــه ل ــدع ــم ج ـهــود
التنمية.
وأش ــار الـغــانــم إل ــى اسـتـمــرار
بـنــك ورب ــة خ ــال ع ــام  2019في
ت ـم ــوي ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـط ــوي ــر
أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا ،وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خ ـط ـط ـهــا
التوسعية ،مــع إيــاء المشاريع
الصغيرة والمتوسطة المزيد من
األهمية ،وفق قناعة البنك بدوره
في دعم أعمال الشباب وتطوير
أداء المبادرين ،بما يساهم في
ت ـن ــوع مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل وزي ـ ــادة
مجاالت التوظيف ،وبناء خبرات
وطنية في مجال األعمال.
وأك ـ ــد أن زي ـ ــادة رأس ال ـمــال
في ديسمبر  2018بنسبة %50
تشكل المنصة الرئيسية لتطوير
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى الـ ـم ــدى
المتوسط ،وتعزيز مساهماته
التمويلية فــي مشاريع مجدية

تــؤمــن عــوائــد مـسـتــدامــة وتـقــدم
الدعم لقطاع الشركات واألعمال،
وض ـ ــخ االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ــازم ــة
فــي تطوير بنية البنك الرقمية
والتوسع الجغرافي عبر مناطق
الكويت.

حلول تمويلية
وعـكــف بنك ورب ــة منذ بداية
العام الحالي على تطوير حلوله
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة ،وتــوس ـيــع نـطــاقـهــا
لتشمل قطاعات جديدة ،فبعد أن
سجل العديد من اإلنجازات في
توفير تمويل لقطاعات تشمل
الصحة والسيارات ومواد البناء،
عـمــل الـبـنــك فــي الــربــع األول من
العام الحالي على دخــول قطاع
جديد لتأمين خدماته التمويلية،
وهو قطاع العالج في مؤسسات
طبية في الخارج؛ وجاء ذلك إثر
توقيعه شراكة مع "سوق سفر"،
التابع لمجموعة بودي للطيران.
ول ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ـمــويــل
الـ ـ ـع ـ ــاج ـ ــي ،ي ـ ــوف ـ ــر ب ـ ـنـ ــك وربـ ـ ــة
آليتين؛ األولــى عن طريق إيــداع
قيمة ا لـعــاج على شكل وديعة
الـسـنـبـلــة ف ــي ب ـنــك ورب ـ ــة لـفـتــرة
زمنية مـحــددة مــع عــوائــد تصل
إلى  ،%3كما سيتسنى للعميل
الفرصة للدخول والفوز بإحدى
سـحــو بــات السنبلة االسبوعية
والـ ـ ــربـ ـ ــع سـ ـن ــوي ــة طـ ـ ـ ــوال ف ـت ــرة
الوديعة.
أما اآللية الثانية فتكون عبر
طلب تمويل مباشر من قبل بنك
وربـ ــة بـ ــدون أي أرب ـ ــاح مـتــرتـبــة
عـلــى الـمـبـلــغ ال ـمــالــي الـمـطـلــوب
والـ ــذي يـصــل فــي أع ــاه إل ــى 25
ألــف ديـنــار ،وبفترة ســداد مرنة
تمتد إلى خمس سنوات.
وثمة إضافة نوعية أضافها
البنك على محفظته التمويلية
ال ــرائ ــدة ت ـقــدم فــرصــة الـحـصــول
ع ـل ــى ت ـم ــوي ــل ش ـخ ـصــي ل ـش ــراء

شاهين الغانم

عبدالوهاب الحوطي

إصرار من «وربة»
على تصدر القطاع
المصرفي الرقمي وضخ
االستثمارات الالزمة
الحوطي
م ـ ـ ــواد الـ ـبـ ـن ــاء ب ـط ــري ـق ــة سـلـســة
ب ــاتـ ـب ــاع خ ـ ـطـ ــوات س ـه ـل ــة عـبــر
األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ــن خ ــال
شــراك ـتــه م ــع م ــوق ــع "ب ـن ــاء دوت
ك ـ ــوم" ال ـم ـت ـخ ـصــص ف ــي تـقــديــم
أفضل العروض والبدائل لجميع
مواد البناء.
وع ـ ــزز ب ـن ــك ورب ـ ــة ف ــي ال ــرب ــع
األول برنامجه لتمويل السيارات
ت ـح ــت شـ ـع ــار "ق ـس ـط ـه ــا بـسـعــر
الـكــاش" بــدون دفعة أولــى و%0
أرباح على مدى  5سنوات ،والذي
لقي صدى كبيرا وإقباال منقطع

زيادة رأس المال في
ديسمبر  2018بنسبة
 %50منصة رئيسية
لتطوير العمليات على
المدى المتوسط
الغانم

الـنـظـيــر مــن قـبــل الـعـمــاء وغير
العمالء؛ حيث وقع مع مجموعة
الــزيــانــي ،الــوكـيــل الـحـصــري في
الـ ـك ــوي ــت لـ ـسـ ـي ــارات م ــازي ــرات ــي
اإليطالية الصنع ،لتقديم تمويل
شراء سيارات مازيراتي الرائعة،
وت ـش ـم ــل م ــازي ــرات ــي ل ـي ـفــان ـتــي،
م ــازي ــرات ــي جـيـبـلــي ومــازيــراتــي
كواتر بورتيه.

حساب ووديعة السنبلة
وأفاد البنك بأنه نظرا لإلقبال

ال ـك ـث ـي ــف ال ـ ــذي شـ ـه ــده ح ـســاب
السنبلة من بنك وربة ،عمل البنك
ف ــي م ـط ـلــع  2019ع ـل ــى تـطــويــر
الحساب والوديعة بحلة جديدة
ومتطورة.
وش ـم ـل ــت ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات زي ـ ــادة
وتيرة السحوبات ،لتصبح بشكل
أس ـب ــوع ــي م ــع خ ـم ـســة راب ـح ـيــن
بمبلغ  1000ديـنــار وسحوبات
ال ـ ــ Mega Drawsالـتــي تـقــام كل
ربع سنة ،وتتوج خمسة رابحين
بجوائز مالية وس ـيــارات Land
.Cruiser VXR

«بيتك» ينظم الغبقة الرمضانية السنوية لموظفيه
بحضور الفت لإلدارة التنفيذية وعدد كبير من المسؤولين والعاملين في البنك
ّ
ن ــظ ــم ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـكــوي ـتــي
"بيتك" الغبقة الرمضانية السنوية
لـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــه وسـ ـ ـ ــط حـ ـ ـض ـ ــور الفـ ــت
لـ ــإدارة التنفيذية وع ــدد كبير من
المسؤولين والعاملين فــي البنك،
في إطار برنامج "بيتك" الرمضاني
"تواصل بالخير في شهر الخير ،"5
وحرصه على تدعيم أواصر الترابط
بين العاملين.
وق ـ ــال ب ـي ـتــك ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أمـ ـ ـ ــس ،إن هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـت ــي
ً
دأب "بـيـتــك" عـلــى إقــامـتـهــا سـنــويــا
فــي الـشـهــر الـفـضـيــل تعتبر فرصة
للقاء بين الزمالء وتبادل التهاني
والـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـك ـ ــات ب ـ ـيـ ــن الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
والمسؤولين في البنك.
وفي كلمة للموظفين خالل الغبقة
التي أقيمت في قاعة الراية ورسمت
أبهى صور التواصل بين الموظفين،
تـقــدم رئـيــس ال ـخــدمــات المصرفية
لألفراد والخدمات المالية الخاصة
للمجموعة في "بيتك" ،وليد مندني
بخالص التهنئة للموظفين بحلول
الشهر المبارك.
وأض ـ ـ ــاف مـ ـن ــدن ــي" :أن رم ـض ــان
ش ـهــر خ ـيــر وعـ ـط ــاء ،وع ـل ـي ـنــا نحن
كعاملين فــي "بيتك" استغالل هذا
الـشـهــر بــالـعـطــاء وال ـجــد والـتـفــانــي
بما يـخــدم هــذه المؤسسة المالية
الـعــريـقــة وااللـ ـت ــزام ال ـت ــام بتطبيق
احكام الشريعة بالتعامالت المالية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق أه ــداف ـن ــا
الـمـشـتــركــة الـتــي تتمثل فــي تعزيز
ري ــادة البنك ومــواصـلــة التميز في
خ ــدم ــة ع ـمــائــه واالرت ـ ـقـ ــاء ب ـكــل ما
نقدمه مــن خــدمــات ومنتجات وأي
مبادرة تنعكس إيجابا على سمعة
"بيتك".
وذك ـ ــر أن ش ـهــر رمـ ـض ــان فــرصــة
عظيمة لتطبيق المفاهيم األساسية
التي جــاء بها الدين ،والتي تتمثل

وليد خالد مندني متحدثا خالل الغبقة
ب ـح ــب ال ـخ ـي ــر وال ـ ـع ـ ـطـ ــاء وال ـص ـب ــر
واإلح ـس ــاس بــالـفـقــراء واالبـتـســامــة
وال ـل ـطــف ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـنــاس،
ً
م ـن ــوه ــا بــأه ـم ـيــة ت ـط ـب ـيــق ذلـ ــك فــي
الحياة المهنية والتعامل مع العمالء
وأداء األعمال والمهام بإتقان وأمانة.
ولفت مندني إلى أن التواصل هو
أح ــد م ـحــاور استراتيجية "بـيـتــك"،
م ـن ــوه ــا ب ـ ــأن ال ـغ ـب ـق ــة الــرم ـضــان ـيــة
التي يحرص "بيتك" على تنظيمها

تفاعل الحضور مع فعاليات الغبقة

ً
متحدثا خالل الغبقة
يوسف الرويح

فهد المخيزيم خالل الغبقة

سنويا هي إحدى المناسبات التي
ً
تجمع موظفي "بيتك" سنويا لتعزيز
ً
التواصل مع بعضهم بعضا كأسرة
وا حـ ــدة تجمعها مصلحة وا ح ــدة،
ك ـم ــا هـ ــي ف ــرص ــة لـ ـتـ ـب ــادل األفـ ـك ــار
والمقترحات بما يساهم في تطوير
األداء وتـحـقـيــق مــزيــد م ــن ال ــري ــادة
والتقدم.
وجـ ـ ـ ــرى خ ـ ـ ــال الـ ـغـ ـبـ ـق ــة ت ـن ـظ ـيــم
مجموعة من األنشطة والمسابقات

بعض أعضاء اإلدارة التنفيذية

وال ـسـحــوبــات عـلــى هــدايــا وجــوائــز
قيمة إلــى جانب تــوزيــع القرقيعان
على الموظفين.
كـمــا ج ــرى ع ــرض فـيــديــو قصير
ع ــن أب ـ ــرز إن ـ ـجـ ــازات ف ــري ــق "ب ـي ـتــك"
التطوعي خــال األسبوع األول من
شهر رمضان المبارك ،إذ استعرض
الـ ـفـ ـي ــدي ــو انـ ـتـ ـش ــار فـ ــريـ ــق "ب ـي ـت ــك"
ال ـت ـط ــوع ــي ف ــي  6م ــواق ــع مـخـتـلـفــة
ل ـتــوزيــع ن ـحــو  1000وج ـبــة إف ـطــار

ً
صــائــم يــومـيــا ،وتــوزعـهــم على عدد
من التقاطعات المروروية الرئيسية
للمشاركة في حملة رمضان أمــان،
وت ـ ـقـ ــديـ ــم خـ ــدم ـ ــة الـ ـضـ ـي ــاف ــة ع ـلــى
مجموعة من المساجد في مناطق
م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ص ــاة
التراويح ،ووجودهم في مركز إعداد
الوجبات لتحضير وإعداد الوجبات
ثـ ــم ن ـق ـل ـه ــا إلـ ـ ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــوزي ــع،
ناهيك عن المساهمات والمبادرات

الـتــوعــويــة وال ـتــواصــل ال ـيــومــي مع
الجمهور ،والزيارات لجهات مختلفة
والمسابقات والعروض واألنشطة
الــريــاضـيــة والـشـبــابـيــة ال ـتــي تؤكد
ريادة "بيتك" في تحقيق المسؤولية
االجتماعية ومواصلة جهود دعم
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ـخ ــدم المجتمع
وتحقق التنمية المستدامة.

جانب من إحدى المسابقات

جانب من الحضور

أحد الموظفين يتسلم جائزة

أهدافنا المشتركة
تتمثل في تعزيز
ريادة البنك
ومواصلة التميز
في خدمة عمالئه
مندني
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كشف الفنان فيصل العميري
توفي الفنان طالل مداح اعتذرت الفنانة شويكار انتقى المخرج يوسف
عن كواليس تأخير عرض
في  11أغسطس عام  2000عن عدم المشاركة في «ريا شاهين الوجه الجديد
إثر نوبة قلبية فاجأته وسكينة» ،ألنها ال تستطيع عمر الشريف لبطولة فيلم مسلسل « عندما يكتمل
القمر» متطرقا الى شخصية
العمل في المسرح بدون «صراع في الوادي» أمام
على مسرح أبها.
جمعان في «إفراج مشروط».
فاتن حمامة.
فؤاد المهندس.

نجوم ومشاهير يتألقون بافتتاح
مهرجان «كان» السينمائي
انطلقت فعاليات مـهــرجــان "ك ــان" السينمائي بــدورتــه الـ ـ 72
في حدث تشارك فيه كوكبة من النجوم وكبار األسماء في عالم
السينما بينهم عدد من السينمائيين العائدين إلى هذا المهرجان
السينمائي األبرز في العالم بعد غياب سنوات.
وتقاطر النجوم إلى السجادة الحمراء ،بينهم بيل موراي وآدم
درايفر بطال فيلم االفتتاح "ذي ديد دونت داي" لجيم جارموش،
إضافة إلى تيلدا سوينتن وسيلينا غوميز وكلويه سيفيني ،أمام
عدسات مصورين ووسائل إعالمية من كل العالم وبمشاركة حشد
ً
من المتابعين لهذا الحدث الذي يبدو واعدا هذه السنة.
ً
وقــد عــرض فيلم "ذي ديــد دونــت داي" أيـضــا فــي حــوالــي 600
ً
صالة في فرنسا بالتزامن مع االفتتاح الذي شهد أيضا توجيه
تحية إلى المخرجة الفرنسية أنييس فــاردا التي توفيت نهاية
مارس الماضي .
وبعد هذه اللفتة التكريمية ،جرى تقديم أعضاء لجنة تحكيم
السنة
المسابقة الــرسـمـيــة فــي الـمـهــرجــان الـتــي يـتــرأسـهــا ه ــذه ّ
المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليز إينياريتو الــذي وقع
ً
أفالما شهيرة بينها "ذي ريفننت" و"بابل".
ً
وسـيـتـعـيــن عـلــى ه ــذا الـسـيـنـمــائــي الـحـســم بـيــن  21ع ـمــا في
المنافسة للفوز بالسعفة الذهبية التي نالها السنة الفائتة فيلم
"شوبليفيترز" للياباني هيروكازو كوري-ايدا.
وقال إينياريتو" ،سنبذل قصارى جهدنا لنجد الجوهرة التي
ستأسر قلوبنا بشكل خاص" ،رغم أن َ
"الحكم الوحيد في السينما
هو الزمن".
وأشار المخرج المكسيكي الحائز خمس جوائز أوسكار إلى
ً
أن "التشكيلة الرسمية مثيرة جدا لالهتمام".
وسيساعده في هذه المهمة أعضاء اللجنة بينهم سينمائيون
مــن ذوي الهوية الفنية المميزة مــن أمـثــال اليوناني يورغوس
النتيموس والفرنسي روبان كامبيو واألميركية كيلي ريتشارت
إضافة إلى فنانين آخرين بينهم الرسام إنكي بالل والفنانة إيل
فانينغ أصغر أعضاء اللجنة.

وتبدو مهمة اللجنة صعبة في ظل المنافسة المحتدمة بين
مجموعة أعمال قوية ،منها ما يحمل توقيع أسماء جديدة بينها
الفرنسي الدج لي الذي يقدم الخميس أول أفالمه الطويلة بعنوان
"لي ميزيرابل" وأعمال أخرى من توقيع سينمائيين معروفين
ً
بينهم خمسة نالوا سابقا جائزة السعفة الذهبية.
ومــن هــؤالء ،المخرج كوينتن تارانتينو الــذي يعود مع فيلم
"وانس آبن ايه تايم ...إن هوليوود" بعد ربع قرن من نيل فيلمه
"بلب فيكشن" الجائزة الكبرى في هــذا المهرجان ،ويجمع هذا
الفيلم المنتظر للمرة األولى ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.
كذلك ثمة أسماء أخرى في المنافسة ،بينها المخرج الفرنسي
التونسي عبداللطيف قشيش الحائز جائزة السعفة الذهبية في
 2013مع فيلم "الفي داديل" ،وهو يشارك هذه السنة
مع "مكتوب ماي الف :إنترميتزو".
وبعدما طغت على أجــواء المهرجان مشاركة "نتفليكس" في
المسابقة الرسمية قبل عامين وبعدها تبعات زلزال حركة "مي
تو" العام الماضي ،يعود التركيز في هذا الملتقى السينمائي
العالمي الكبير إلى أساسياته هذه السنة ،أي األفــام والنجوم
الــذيــن سيتوافدون بكثرة خــال األي ــام ال ـ  12لهذا الـحــدث الــذي
يستمر حتى  25الجاري.
وخارج المسابقة الرسمية ،تتميز نسخة هذا العام بمشاركة
نجوم من مجاالت مختلفة بينهم نجم كــرة القدم األرجنتيني
دييغو مارادونا والمغني إلتون جون الذي يحضر الحدث لتقديم
فيلم "روكيتمان" عن سيرته.
غير أن هذا الحدث لم تغب عنه المواضيع الجدلية ،إذ ثار جدل
بشأن االتجاه إلــى تسليم جائزة سعفة ذهبية شرفية للممثل
ً
الفرنسي الشهير آالن دولون خصوصا بسبب تصريحات له
وصفت بأنها "عنصرية وتنم عن كراهية للمثليين وتمييز
ضــد الـنـســاء" ،كما انتشرت عريضة للمطالبة بحجب هذه
الجائزة عنه وقعها أكثر من  19ألف شخص.

لوحة لمونيه تتجاوز  110ماليين دوالر
بيعت لوحة من سلسلة "المطاحن" للرسام الفرنسي كلود مونيه في نيويورك
في مقابل  110.7ماليين دوالر خالل مزاد نظمته دار"سوذبيز".
وهذا سعر قياسي ألعمال هذا الفنان في المزادات ،كما أنه من أعلى عشرة

اللوحة المبيعة

دانيال رادكليف

دانيال رادكليف بطل
فيلم إفريقي جديد
انتهى النجم دانيال رادكليف بطل أفالم "هاري بوتر"
من تصوير فيلم جديد يــؤدي فيه دور ناشط أبيض
مناهض للفصل العنصري هرب من أحد أشد السجون
في جنوب إفريقيا.
واستند فيلم "إسكايب فــروم بريتوريا" إلــى قصة
تيم جنكين وهروبه من سجن "بريتوريا ماكسيموم
سيكيوريتي بريزن" مع صديقه ستيفن لي عام .1979
وقالت الشركة المنتجة للفيلم "آركاليت فيلمز" إن
لقطات جديدة ستعرض في مهرجان "كان".

مبالغ تسجل على اإلطالق في المزادات على األعمال الفنية ويشمل هذا السعر
العمولة والمصاريف.
وهذه أول مرة تجتاز فيها لوحة انطباعية عتبة مئة مليون دوالر الرمزية.
ً
هذه اللوحة وهي بطول  92سنتيمترا وعرض  72هي من سلسلة لوحات
رسـمـهــا مــونـيــه خ ــال شـتــاء  1891 - 1890فــي مـنــزلــه فــي جـيـفــرنــي بمنطقة
نورماندي الفرنسية.
وبيعت لوحة ثانية من سلسلة "المطاحن" في نوفمبر  2016في مزاد لدار
"كريستيز" في نيويورك في مقابل  81.4مليون دوالر.
وكما اللوحة السابقة ،يمثل العمل الذي بيع مطحنة للعلف خالل الشفق.
وقال المسؤول عن مزادات المساء في الفن االنطباعي والمعاصر جوليان دوز
خالل تقديم المزاد "نظن وأعتقد أن الناس الذين سيعاينون العمل سيتفقون
على أنه نموذج أجمل" من اللوحة التي بيعت في  2016من السلسلة عينها.
وأضــاف "حتى عندما تقفون على مسافة عشرة أمتار ،المنظر رائــع" و"ال
يمكنكم أن تشيحوا نظركم" عن اللوحة.
ومــالــك اللوحة الــذي عرضها للبيع فــي مــزاد ،وهــو هــاوي جمع لــم تكشف
هويته ،كان قد حازها في  1986خالل مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك في
مقابل  2.5مليون دوالر فقط.
وهو أبلغ دار "سوذبيز" أن ريع المزاد سيعود بجزء منه إلى األعمال الخيرية.
والسعر القياسي السابق ألعمال كلود مونيه في المزادات يعود إلى مايو
 2018في مــزاد لــدار "كريستيز" في نيويورك بيعت خالله لوحة بسعر 84.6
مليون دوالر.

والت ديزني

تيم كونواي

«والت ديزني» تسيطر وفاة الممثل األميركي
تيم كونواي
على خدمة «هولو»
أعلنت مجموعة "والت ديزني" توصلها إلى اتفاق
"للسيطرة العمالنية الكاملة" على خدمة "هولو" للبث
التلفزيوني التدفقي بموجب اتفاق مع "كومكاست"
التي تمتلك  33في المئة منها.
ويتيح االتفاق لشركة "كومكاست" العمالقة في
مجال اإلعالم وخدمة المحطات التلفزيونية بالكابل،
خيار بيع مساهمتها إلى "ديزني" بسعر السوق في
غضون خمس سنوات على أال تقل قيمة "هولو" عن
 27.5مليار دوالر.

توفي الممثل األميركي تيم كونواي الحائز جائزة
ً
إيمي عن عمر ناهز  85عاما وذلك حسبما قال هوارد
براغمان المتحدث باسمه.
وقال براغمان ،إن كونواي توفي في لوس أنجلس،
ً
مــوض ـحــا أن ــه عــانــى قـبــل وف ــات ــه جـ ــراء مـضــاعـفــات
ضغط الدم لكن لم تظهر عليه أي أعراض لإلصابة
بالزهايمر.
وذاع صيت كونواي بعد مشاركته في برنامج "ذا
كارو بورنيت شو" الكوميدي.

السعفة ولجنة التحكيم في االفتتاح

نادين لبكي تترأس لجنة
تحكيم مسابقة «نظرة ما»

نادين لبكي
افـتـتــح الـمـخــرج األمـيــركــي جـيــم جــارمــوش
م ـه ــرج ــان ك ــان بـفـيـلــم "ال ـم ــوت ــى ال ي ـمــوتــون"
( ،)the dead don’t dieالذي يوجه انتقادات
حادة للمجتمع األميركي ،والفيلم الكوميدي
سينافس على جــائــزة السعفة الــذهـبـيــة ،مع
أح ــدث أع ـمــال كوينتين تــارانـتـيـنــو ،وبـيــدرو
ألمودوبار ،باإلضافة إلى مجموعة من األفالم
لمخرجين جدد.
وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة ،حيث
يتحول السكان إلى "موتى أحياء" أو زومبي،
وينتقد الفيلم من ينكرون تغير المناخ ،كما
ينتقد السياسات األميركية ،وإدم ــان العالم
للهواتف ا لــذ كـيــة ا ل ــذي تسيطر عليه النزعة
المادية.
ويلعب الممثالن بيل مــوراي وآدم درايفر
والممثلة كلوي سيفاني أدوار أفراد الشرطة،
الذين يواجهون جيشا متناميا من الزومبي،
ك ـمــا ت ـش ــارك نـجـمــة ال ـب ــوب سـيـلـيـنــا غــومـيــز
والممثلة تيلدا سوينتون فــي الفيلم ،ا لــذي
يـ ـع ــرض ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة م ــن األف ـ ـ ــام ال ـتــي
وصفها منظمو المهرجان بأنها "سياسية
ورومانسية".
من جانب آخر ،ترأست المخرجة اللبنانية
نادين لبكي لجنة فئة "نظرة ما" في المهرجان،
حسبما أعلن المنظمون ،وهي تخلف في هذه
المسؤولية الممثل الهوليوودي بينيسيو ديل
تورو رئيس هذه اللجنة في دورة  ،2018التي
انتهت بفوز فيلم "ب ــوردر" للمخرج اإليراني
السويدي علي عباسي عن هذه الفئة.
واستقطبت نــاد يــن لبكي اهتماما عالميا
منذ فيلمها األول "سكر بنات" في  ،2007غير
أن ثــالــث أعـمــالـهــا السينمائية "كـفــرنــاحــوم"
كان من أكثر األفالم المؤثرة في مهرجان كان
العام الماضي ،ويسلط هذا العمل الضوء على
معاناة األطفال الالجئين ومكتومي القيد في

لبنان ،البلد الصغير الــذي استقبل أكثر من
مليون الجئ.
وأدى بـطــولــة ه ــذا الـفـيـلــم الـطـفــل ال ـســوري
زين الرافعي بدور طفل يهجر منزله الوالدي،
ويعيش حياة تشرد في شــوارع بيروت ،كما
يالحق والديه قضائيا ألنهما جلباه إلى هذا
العالم المليء بالظلم والبؤس.
ورش ـ ـ ــح ال ـف ـي ـل ــم لـ ـلـ ـف ــوز ب ــأه ــم ال ـم ـك ــاف ــآت
السينمائية في العالم ،وأبرزها جائزة أوسكار
أفضل فيلم أجنبي وغولدن غلوب في الواليات
المتحدة ،وأيضا "بافتا" في بريطانيا وسيزار
في فرنسا.

حضور عربي
وتسجل السينما العربية حـضــورا بــارزا
فــي المهرجان لـهــذا الـعــام بفئاته المختلفة،
ومن األبرز مشاركة المخرج الفلسطيني إيليا
سليمان في المسابقة الرسمية بفيلم "إنها
حتما الجنة".
من جهتها ،تشارك الجزائرية مونيا بيدور
بفيلم "بابيشا" ،والمغربية مريم توزاني بفيلم
"آدم" ،والتونسية الكندية مونيا شكري بفيلم
"زوج ــة أخ ــي" ،فــي مـســابـقــة "ن ـظــرة م ــا" ،التي
تـتــرأس لجنة تحكيمه ا المخرجة اللبنانية
نادين لبكي.
كما سيشهد المهرجان مشاركة المخرجة
الـســوريــة وعــد الخطيب فــي "مــن أجــل سما"،
بمسابقة "عروض خاصة ،والمخرجة المصرية
ندى رياض عن فيلم "فخ" في مسابقة األفالم
القصيرة ،إضافة الى مشاركة التونسي عالء
الدين سليم والجزائري أمين سيدي بومدين
وال ـم ـغــربــي ع ــاء ال ــدي ــن ال ـجــم والفلسطيني
وسام جعفري.

18

توابل ةديرجلا

ثقافات

•
العدد  / 4119الخميس  16مايو 2019م  11 /رمضان 1440هـ

االمترجمة المغربية عائشة موماد :دخلت األدب مصادفة

إصداري «قميص يوسف» عبارة عن مختارات من رباعيات الخيام
يدور عالم الكاتبة والمترجمة المغربية عائشة موماد ،حول جالل الدين الرومى ،وتجوب بكتابتها
وترجماتها آفاق هذا العالم الجليل ،وسبق أن أصدرت "مختارات من رباعيات الرومي" ،في بيروت
منذ عامين ،و"قميص يوسف" بالقاهرة العام الماضي ،وكتاب "الرومي بين الشرق والغرب"،
بالمشاركة مع الباحث المصري خالد محمد عبده ،مدير مركز طواسين لإلسالميات والتصوف.
حول مسيرتها مع جالل الدين الرومي وأحدث إصداراتها كان هذا الحوار.
القاهرة -محمد الصادق

أستعد إلطالق
كتاب جديد عن
جالل الدين الرومي
ً
نقال عن األلمانية
ّ
أنا مارى شيمل

لست شاعرة وال
ناقدة ولكن محبة
للتصوف ولموالنا
جالل الدين الرومي

● ك ـي ــف ت ــري ــن م ـك ــان ــة ج ــال
الـ ــديـ ــن الـ ــرومـ ــي ع ـل ــى طــاول ـت ـنــا
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــل تـ ــوجـ ــد ل ــدي ــك
مشاريع جديدة؟
 ل ــم نـ ـق ـ ّـدم ع ــن م ــوالن ــا جــالالدين الــرومــي في اللغة العربية
إال القليل مــن عــالـمــه ال ـثــري ،لــذا
ع ـك ـفــت م ـن ــذ ع ـ ــدة سـ ـن ــوات عـلــى
االهـتـمــام بما كتبه مــوالنــا ،وما
ُ
ك ـتــب ع ـنــه ف ــي ال ـ ــدرس الـصــوفــي
بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة واالنـكـلـيــزيــة،
وقد حالفني الحظ أن ّ
أتعرف على
أع ـم ــال مـجـمــوعــة م ــن المهتمين
ب ــأع ـم ــال م ــوالن ــا ،وع ـل ــى رأس ـهــم
ال ـم ـس ـت ـش ــرق ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة إي ـف ــا
دوفيتري ميروفيتش ،التي نذرت
حياتها لنقل رسالة جالل الدين
الرومي إلى الجمهور األوروبــي،
َ
فترجمت عمله الشهير "المثنوي"،
وجـمـلــة م ــن أش ـع ــاره (الـغــزلـيــات
والرباعيات) ،وسيرة حياته التي
ّ
سجلها ابنه سلطان ولد ،فرأيت
ً
ّ
أن أع ـ ــرب ج ـ ــزءا م ــن دراس ــات ـه ــا
ح ــول ال ــروم ــي وال ـم ــول ــوي ــة ،وأن
أن ـق ــل رواي ـت ـه ــا ل ـلــربــاع ـيــات إلــى
الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وق ـ ــد ص ـ ــدرت
مـخـتــارات مــن ربــاعـيــات الــرومــي
بترجمتي في بيروت قبل عامين،
ث ـ ــم ص ـ ـ ـ ــدرت مـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــارات أخ ـ ــرى
ت ـحــت عـ ـن ــوان "ق ـم ـيــص يــوســف"
منذ سنة تقريبا بالقاهرة .قبل
ذل ــك ،شــاركــت الـبــاحــث المصري
خــالــد مـحـمــد ع ـبــده ،مــديــر مركز
طواسين لإلسالميات والتصوف،
والمختص في التصوف واألديان
ف ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــداد ك ـ ـتـ ــاب ح ـ ـ ــول ج ــال
الدين الرومي في الدرس العربي
والغربي ،وكان بعنوان "الرومي
بـيــن ال ـشــرق وال ـغ ــرب" ،ص ــدر عن
م ــرك ــز الـ ـمـ ـح ــروس ــة ب ــالـ ـق ــاه ــرة.
ً
وإتماما لهذا العمل الــذي بدأته
عكفت مـنــذ فـتــرة عـلــى ن ّـقــل عمل
للمستشرقة األلمانية أنــا ماري
شـيـمــل ع ــن م ــوالن ــا ج ــال الــديــن
الــرومــي ،وأتمنى أن يـصــدر عما
قريب ألنه لقي اهتماما من إحدى
دور ال ـن ـش ــر ،ك ـمــا أن ـن ــي أسـتـهــل
شـهــر رم ـضــان بـمـشــروع ترجمة
لـ ـمـ ـخـ ـت ــارات مـ ــن دي ـ ـ ـ ــوان شـمــس
تبريز ،وأرجو أن أوفق في ذلك.
● م ـ ـ ــاذا عـ ــن ت ــأثـ ـي ــر ن ـشــأتــك
وتـكــويـنــك الـثـقــافــي فــي اتـجــاهــك
لعالم جالل الدين الرومي؟
 ُو ُلدت في المملكة المغربية،
وأتممت دراستي الثانوية والعليا
فيها ،ورغــم ميولي األدبية كنت
مـضـطــرة الخـتـيــار تــوجــه علمي،

لكونه يفتح آفاقا مهنية متعددة
بعد االنـخــراط داخــل مؤسسات
التعليم العالي ذات االستقطاب
الـ ـمـ ـح ــدود ،وقـ ــد اخـ ـت ــرت آنـ ــذاك
الـمـعـهــد الـعــالــي لـ ــإدارة ISCAE
بالدار البيضاء .بعد ذلك حصلت
عـ ـل ــى ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر ف ـ ــي إدارة
ال ـم ـش ـت ــري ــات وال ـلــوج ـي ـس ـت ـيــات
بفرنسا بمعهد .GEM Grenoble
لم يكن اختصاصي في مجال
األدب وال ـت ــرج ـم ــة ،ل ـك ـنــي كـنــت
مولعة بــالـقــراء ة ،وك ــان الحنين
إل ـ ــى أي ـ ـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــة اإلعـ ــداديـ ــة
والثانوية ،حيث كــان أساتذتنا
األجالء يشجعوننا على دراسة
األدب وال ـ ـش ـ ـعـ ــر ،مـ ـحـ ـف ــزا عـلــى
محاولة الــرجــوع نحو الماضي
السـتــرجــاع مــا علق فــي الــذاكــرة
قصد توليفه.

لست شاعرة
● كـ ــان دخ ــول ــك إلـ ــى ال ـعــالــم
األدبى عبر ترجمة أشعار جالل
الـ ــديـ ــن الـ ــرومـ ــي ف ـه ــل سـبـقـتـهــا
محاوالت خاصة بك؟ وكيف جاء
االنتقال للترجمة؟
 أص ـنــف أش ـع ــار م ــوالن ــا فيخـ ــانـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــوف أك ـ ـثـ ــر م ـن ـهــا
ف ــي مـ ـج ــال ال ـش ـع ــر ،ف ــأن ــا لـســت
ش ــاع ــرة وال روائ ـي ــة وال نــاقــدة،
أع ــرف نـفـســي عـلــى أن ـنــي محبة
للتصوف بصفة عامة ولموالنا
ج ـ ــال ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ــرومـ ـ ــي ب ـص ـفــة
خاصة .دخولي لهذا العالم كان
بمحض الصدفة ،فكان االنجذاب
إل ــى عــوالــم م ــوالن ــا ،حـيــث تغير
الروحانية الصادرة عن التجارب
الداخلية كل شيء بشأن الصورة
الخارجية للحياة الدينية .نعلم
أن ال ـمــوه ـبــة ال ـش ـعــريــة لـمــوالنــا
تــديــن بــالـكـثـيــر لـشـخــص شمس
الــديــن الـتـبــريــزي ،وأن ــا أدي ــن في
تجاربي في الترجمة إلى السيدة
إي ـ ـفـ ــا دوفـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــري م ـي ــروف ـي ـت ــش
الصادقة
( ،)1999-1909المحبة
ََ
لموالنا .هي قدوتي ،فقد دخلت
عــالــم الـتــرجـمــة م ــن خ ــال حبها
لموالنا وللتصوف ،وأتمنى أن
أكون سائرة على خطاها .ال يهم
أن أوفــق في نشر ترجماتي عبر
الوسائل المعتادة والمعتمدة في
عالمنا العربي ،لكن أحسب نفسي
صاحبة رسالة ،وسأسعى بكل ما
أوتيت إلى نشرها.

شهرة واسعة
● مــن خ ــال الـتـجــربــة ،لـمــاذا

الخيارات الكبرى
مسفر الدوسري

تحظى أشعار الــرومــي بكل هذه
الشهرة والذيوع؟
 لـقــد ع ــرف فــرانـكـلـيــن لــويــسه ــذه ال ـمــوجــة بـ ـ ـ ـ ـ ــ"،"Rumimania
وهـ ـ ــي حـ ــركـ ــة أدب ـ ـي ـ ــة وظـ ــاهـ ــرة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة وث ـق ــاف ـي ــة تـسـتـحــق
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة .ومـ ـ ــن الـ ـم ــؤس ــف أن ــه
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا نـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ع ـ ـ ــن شـ ـه ــرة
الــرومــي فــي الـغــرب ال نستحضر
ســوى أعـمــال بعض المترجمين
م ــن أمـ ـث ــال ك ــول ـم ــان ب ــارك ــس أو
كـبـيــر هلمنسكي ال ـلــذيــن أسـســا
"ت ــأوي ــاتـ ـهـ ـم ــا" ح ـ ــول ت ــرج ـم ــات
األكــادي ـم ـي ـيــن الـبــريـطــانـيـيــن من
أمـ ـث ــال ري ـن ــول ــد ن ـي ـكــول ـســون من
ج ــام ـع ــة كـ ـمـ ـب ــري ــدج ،وه ـ ــو األب
المؤسس لترجمات الرومي إلى
اللغة االنكليزية ،و ج ــاء تلميذه
آرث ـ ـ ــر آربـ ـ ـ ــري مـ ــن بـ ـع ــده ل ـي ـكــون
م ـت ـم ـمــا ألع ـ ـمـ ــال أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذه .ل ــوال
هاتان الشخصيتان ،لما استطاع
المترجمون في الواليات المتحدة
إعادة ترجمة أشعار الرومي ،ولما
عرفت هذا االنتشار هناك.
وإن تحدثنا عــن أوروب ــا ،فقد
بـ ـ ــدأت ال ـت ــرج ـم ــات خ ـ ــال ال ـق ــرن
ال ـ ـثـ ــامـ ــن ع ـ ـشـ ــر ،وك ـ ـ ـ ــان األل ـ ـمـ ــان
كالعادة سباقين إلى ذلك ،ثم جاء
االهتمام البريطاني والفرنسي،
لكن هذه األعمال تظل محصورة
ف ـ ــي ك ـث ـي ــر م ـ ــن األح ـ ـ ـيـ ـ ــان داخ ـ ــل
الدوائر األكاديمية.
لكن على الحقيقة ،فإن الرومي
ل ــم ي ـصــر ذا شـعـبـيــة ك ـب ـيــرة في
الـغــرب إال بعد أن انصهر داخــل
المؤسسة األميركية ،فتم تكييف
أشعاره مع ما ينتظره الجمهور،
وغاب في نظري التوجه الفلسفي
والديني والمعرفي في معظم تلك
األعمال (وأستثني من ذلك أعمال
وليم شيتيك ،فرانكلين ليويس،
ثم شيمل ومجددي).

قميص يوسف
* حــاز قميص يــوســف شهرة
واس ـع ــة ،مـ ــاذا عـنــه وع ــن ظ ــروف
إصداره؟
 ال يمكنني الجزم بذلك ،كماال أسـتـطـيــع ال ـن ـفــي ،ف ــا ع ـلــم لي
بذلك ...إن كان األمر كذلك فهذا ما
أبتغيه" .قميص يوسف" ،عبارة
عن مختارات من رباعيات الرومي
(أكـثــر مــن  300ربــاعـيــة) ،اعتمادا
على النسخة الفرنسية للسيدة
إيفا ،والنسخة الفرنسية للشاعر
التركي آصف جلبي .وخير وصف
ل ـمــا ب ـيــن دف ـتــي ال ــدي ــوان ه ــو ما
جــاء فــي تقديم إيـفــا للرباعيات:
الطاغي
"يبقى العشق هو الشعور
ُ
لدى الرومي ُفي رباعياته .عشق
الجمال وعشق المعشوق المطلق،
ِ
م ـح ـبــة وجـ ــه ال ـح ـب ـيــب ال ـ ــذي هو
انعكاس لـ(الوجه دون وجه) .ففي
كــل ه ــذا الـمـنــاخ الـفـكــري ،يتعلق
األمــر بــالـمــرور مــن اإلش ــارة نحو
المشار إليه".

امال المزوري

عائشة موماد

رباعيات
بعض الرباعيات التي يشتمل
عليها كتاب "قميص يوسف":
ُ
بحثت عــن روح ،فــي بحر من
المرجان،
مخبأة تحت زبد محيط سري.
وع ـب ــر ط ــري ــق ض ـي ــق ،ف ــي ليل
قلبي،
ـرت وسـ ــافـ ـ ُ
س ــاف ـ ُ
ـرت ،فــوصـلــت
إلى صحراء.
***
لقد ُعجن طين اإلنسان بندى
العشق،
وأل ــف اض ـط ــراب ،أل ــف فوضى
تولد بالعالم.
ألف رمح من العشق نفذت إلى
أوردة الروح،
كــي تــأخــذ منها ق ـطــرة ،وهــذه
القطرة ُت ّ
سمى :القلب.
***
يحوم العاشق حول األطالل،
والمحتال ال يغادر المسبحة
واألذكار.
أح ــده ــم ي ـت ـســول قـطـعــة خـبــز،
واآلخر ينحني نحو النهر،

أحدهم يــروي عطشه ،واآلخــر
يتضور من الجوع.
***
م ــن ال ـ ـعـ ــدم ،غ ـ ـ ــادرت قــافـلـتـنــا
محملة بالعشق،
خمر الوحدة تنير ليلنا لألبد.
بهذه الخمر المباحة في دين
العشق،
ستسقى شفاهنا حـتــى فجر
العدم.
***
هيا ،سأذهب ثمال اليوم،
ألصـ ـ ـن ـ ــع ك ـ ــأس ـ ــا وقـ ـ ــدحـ ـ ــا مــن
جمجمة.
أتـ ـج ــول الـ ـي ــوم ث ـمــا ف ــي هــذه
المدينة،
أب ـ ـ ـحـ ـ ــث ع ـ ـ ــن ح ـ ـك ـ ـيـ ــم أجـ ـعـ ـل ــه
مجنونا.
***
وض ـع ـنــا ال ـث ـقــة بــال ـلــه وح ــده،
ثم رحلنا،
َ
تخلينا عــن عـشــق الـعــالـ َـمـيــن،
ثم رحلنا.
كانت ال ــروح فــي القفص ،لكن
القفص أحس بالضيق،
فحطمنا القفص ثم رحلنا.

رحيل

رحيل التشكيلي المصري سامي رافع
غالف أحد إصداراتها

ً
الموسيقى تعزف ألحانها مجددا في الرقة السورية
عادت الحياة الثقافية
والفنية إلى الدوران في
مدينة الرقة السورية،
حيث بدأ الفنانون
يعرضون رسوماتهم أو
منحوتاتهم بال خوف
أو قلق.

المسرح يختلط
بقرع الطبل
وأنغام الربابة
مع أصوات رجال
يرددون األغاني
التقليدية اآلتية
من شرق الفرات

تمأل الكتب رفوف المكتبة الواسعة ،وتغطي اللوحات
جدران غرفة أخرى ،بينما يرقص فتيان وفتيات بثياب
تقليدية على نغمات الموسيقى الشعبية في المسرح.
مشاهد تتنوع في المركز الثقافي األول في مدينة الرقة.
ً
يتحدث زيــاد الحمد ( 64عــامــا) بكل فخر عن المركز
الذي يرأسه .يجلس بين رفوف الكتب والمجلدات القديمة،
ويقول "لم نكن نصدق أن نعود في يوم من األيام ،بعد كل
الدمار الذي نكبت به المدينة ليكون لدينا مركز ومكتبة
ومسرح وموسيقى".
وافـتـتـحــت مــديـنــة الــرقــة فــي أبــريــل الـمــاضــي مركزها
ً
ً
الثقافي الجديد ،ليكون بديال عن أكثر من  20مركزا آخر.
وكان أحد أكبر المراكز الثقافية في الرقة يحوي مكتبة
ضخمة تضم أكثر من  60ألف كتاب ،إال أن الحرب لم تترك
منه سوى ركام بعد إحراق كل محتوياته ثم تدميره.
ويقول الحمد ،الذي غزا الشيب شعره ،إن "الكتب التي
ترونها أخرجناها من تحت ركام أماكن كثيرة ،وبعض
األش ـخــاص احتفظوا بالكتب فــي الـمــراكــز الثقافية في
ً
الريف وأخفوها بعيدا عن "داعش" ،وأعادوها إلينا بعد
تحرير المدينة".
وللمرة األولى منذ عام  ،2014يستطيع الفنانون عرض
رسوماتهم أو منحوتاتهم من دون خــوف من االعتقال
والمالحقة ،ويستطيع محبو الفن التجول بين المعارض
المختلفة في المركز الثقافي ،وحضور مسرحياته أو
االستعانة بمكتبه من دون خشية.
ً
تـتـجــول فــوزيــة الـشـيــخ ( 30عــامــا) بـيــن غ ــرف المركز
خــال مشاركتها فــي حفل افتتاحه ،وتـقــول "إنــه شعور
بالسعادة ال يوصف .انتقلنا من الدمار ،وال ثقافة وال فن
إلى مركز سنسمع فيه الموسيقى والشهر ( )...إننا ننتقل
من الظالم إلى النور".
ً
ً
واختار مجلس الرقة المدني مبنى متضررا نسبيا
ً
وأعاد ترميمه ،ليكون مقرا لـ"مركز الرقة للثقافة والفنون".
ويتألف المبنى من طابقين ،األول يضم قاعة المسرح
وص ــال ــة م ـع ــرض ل ـلــرســومــات وال ـم ـن ـح ــون ــات ،ومـكــاتــب
مخصصة ألق ـســام أخ ــرى ،أم ــام الـطــابــق الـثــانــي فيضم
المكتبة الكبيرة برفوفها المليئة بالكتب ،وإن كان بعضها
اليزال ينتظر مأله.

قرع الطبول
فــي الـمـســرح ،يختلط قــرع الطبل وأنـغــام الــربــابــة مع

لخياراتنا الكبرى ثمن ،نحن ملزمون بدفعه بشكل يومي،
خصوصا تلك التي ال تتواءم ورغبة األغلبية العظمى ممن
ً
يهمهم األمر ،أو ممن ال يهمهم على حد سواء ،تلك الخيارات
التي تبدأ بـ"ال" الناهية من المحيطين بنا ،وال تنتهي بـ"ال"
المشفقة على ظهورنا من هذا الحمل الثقيل ،خياراتنا ،هذه
الخيارات التي نفقد في سبيل الوصول إليها أمنيات أصغر
ومتع حياة بسيطة تمنينا لو
كان بودنا لو تمتعنا بهاُ ،
عشناها ،أمنيات أجنحتها بال ريش ،ولكنا تعمدنا أال نمد
أيدينا لــو لمجرد المسح على أجنحتها حتى ال تحرفنا
صديقا
طريقا لم يكن
عن مسار خياراتنا الكبرى ،واخترنا
ً
ً
طرقا أخرى تمد لنا
وتجنبنا
ودودا ألماننا،
ألقدامنا ،وال
ً
ً
أيديها حباال من الود والورد .طرق ترمي لنا من خلف سلك
شائك تعاويذ األمان وأرغفة السالمة ،وعلب ماء بالستيكية
قيل إنها "مقري عليها" لطرد شياطين تمردنا ،فلم نلتفت،
هــذه ا لـخـيــارات التي تتقن ابتكار حنين يباغت سكينتنا
بكابوس يفزع هدأة األحالم ،وتبتدع مخارج عبقرية للرجوع
ٍ
والتراجع ّومساحة للتنازل عن هذه الخيارات أو بعضها
على سبيل المساومة!
وتبدأ مرحلة المساومة عندما نشعر أن وعثاء السفر في
شيئا من راحة أرواحنا
الطريق الذي اخترناه بدأت تأخذ
ً
واطمئنانها في الوقت الذي بدأ يتراء ى لنا سوء المنقلب،
وعاقبة النكوص ،هذه المرحلة تسمى بداية وحام الحمل
بــالـســؤال :م ــاذا ل ــو؟! م ــاذا لــو أنــي تنازلت عــن هــذا كعربون
تـقــارب؟! ومــاذا لو تنازلت عن ذاك كبطاقة صلح؟! أو ماذا
لو أني تخليت عن ذلك كإثبات لحسن النوايا ،ويبدأ تقييم
التنازالت ونتائجها ،وما سيترتب عليها من آثــار ،إلى أن
نصل نحن والذين يعارضون خياراتنا ،ممن يهمهم األمر،
إلى الحد المشترك لتقبل تلك الخيارات ،أو بالحد األدنى
تأجيل الحكم على نتائجها ،وعـنــد الــوصــول إلــى حــد من
التفاهم تلد إجابة السؤال "ماذا لو" وتضع حملها ،لنفتح
أبصارنا بعد أن أخذ التعب منا مأخذه في المساومة وما
قبلها ،لـنــرى مــا ال ــذي تنازلنا عـنــه؟! ومــا ال ــذي فرطنا فيه
لمجرد أن نبقى تحت السيطرة؟! ما حجم ما قايضنا به من
الفضاء مقابل تقديم أجنحتنا على طبق من الفضة؟! بعضنا
يكتشف هول ما قدم فقط ليبقى ضمن القطيع المرضي عنه،
قدم ما يكفي لتناول كأس من المشاعر
وبعضنا يعرف أنه ّ
الــودودة بين الحين واآلخر إلطفاء ظمأ الشوق أو من باب
الحنين ،أو ما يكفي لشراء خيمة يقطنها في حديقة صلحه
مع الذات! ولكن عند تقييمنا لخسائرنا عند المساومة على
خياراتنا ،فمن المهم أن نضع نصب قلوبنا أن خسارتنا
لذواتنا خط أحمر ،وإال ذهــب ســدى كل تعب مشوارنا في
طريق خياراتنا ،وسيكون سوء المنقلب أن نمشي كل هذا
الطريق مرة أخرى في طريق عودتنا بعد كل ما عانيناه في
طريق ذهابنا فيه ،نفس الشوك ،نفس األرض الوعرة ،نفس
العيون التي كانت ترمي لنا أرغفة السالمة من خلف السلك
الشائك ،ولكنها ترمي هذه المرة نظرات اللهب! لذا فإن أفضل
صفقة قد نحصل عليها عند المساومة على خياراتنا أن
نختصر طريق العودة ما أمكن إن كان ذلك ضمن خياراتنا،
عــن طريق االحـتـفــاظ بأغلى مــا لدينا مقابل "الـتـنــازل" عن
أسوأ ما فينا ،إن خياراتنا الكبرى في الحياة تفضح ذكاءنا،
وتعري مالمحنا من الداخل!

نـعــت نـقــا بــة ا لـفـنــا نـيــن التشكيليين فــي مـصــر الفنان
ً
سامي رافع الذي توفي عن  88عاما بعد مشوار طويل
ً
قــدم خــالــه أع ـمــاال خـلــدت ذكــريــات وطـنـيــة ن ــادرة منها
النصب التذكاري للجندي المجهول بالقاهرة.
وقــالــت الـنـقــابــة ،الـتــي ك ــان راف ــع أح ــد مــؤسـسـيـهــا ،إن
العزاء سيقام بمقر النقابة في حرم دار األوبرا المصرية
بالقاهرة.
كـمــا ن ـعــاه أتـيـلـيــه ال ـقــاهــرة ووص ـفــه بــأنــه "عــامــة في
تاريخ الفنون المعاصرة".
(رويترز)

حصاد

الشاري ينشد في دار
األوبرا المصرية

زياد الحمد يطالع كتابا
أص ــوات رج ــال ي ــرددون األغــانــي التقليدية اآلتـيــة من
منطقة شرق الفرات ،فيما يرقص أمامهم فتيان بعباءات
رمــاديــة مع فتيات يتألقن بعباء ات تقليدية مزركشة
باللون الذهبي.
ف ــي قــاعــة ال ـم ـعــرض ،مـنـحــوتــة تـظـهــر امـ ــرأة تــرضــع
ً
طـفـلـهــا ،وأخ ـ ــرى لــرجــل يـنـحـنــي أرضـ ـ ــا ،فـيـمــا تـتـنــوع
ال ـلــوحــات ال ـتــي تـمــأ الـ ـج ــدران بـيــن مـشــاهــد طبيعية
ملونة لبحر أزرق اللون أو جبل يغطيه الثلج أو آخر
ً
أخضر تماما ،وأخرى باللونين األبيض واألسود لفتاة
مبتسمة أو امرأة يتدلى شعرها فوق كتفيها ،أو حتى
لقدم تمشي.
بعض هــذه اللوحات موقعة باسم أمــل العطار (37
ً
عــامــا) ،الفنانة التشكيلية الـتــي اخ ـتــارت ال ـعــودة إلى
الرقة بعد سنوات من اللجوء في لبنان .وتقول العطار
"بالنسبة لنا المركز عبارة عن والدة جديدة في الرقة".
قــد ال تنسى الـعـطــار مــا عانته خــال فـتــرة سيطرة
التنظيم المتطرف على مدينتها ،لكنها تبدو واثقة من
قدرة المدينة على التعافي.
وترتسم على وجه المغني الشعبي ملك اليتيم (60
ً
عاما) ابتسامة واسعة ،وهو يتنقل بين كراسي مسرح
مركز الرقة الثقافي الحمراء اللون.

ويضيف الرجل الذي وضع كوفية بيضاء على رأسه،
وارتدى عباءة غامقة اللون "اآلن أشعر كأني طير يحلق
في السماء ،والسماء صافية والجو ربيع".

جواد الشاري

●

طفل يؤدي رقصة تراثية

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

يـحــل ا لـمـنـشــد المغربي
ال ـم ـع ــروف جـ ــواد ال ـش ــاري
ً
ض ـ ـي ـ ـفـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـهـ ــرات
الرمضانية التي تقام في
دار األوبرا المصرية خالل
أي ــام ،إل ــى جــانــب بــاقــة من
نجوم اإلنشاد والمديح من
العالم العربي واإلسالمي،
ح ـ ـيـ ــث ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك الـ ـ ـش ـ ــاري
ب ـ ـم ـ ـخ ـ ـتـ ــارات م ـ ــن ألـ ـب ــوم ــه
الجديد "مدائح".
ي ـش ــار إ لـ ــى أن " م ــدا ئ ــح"
هــو أ لـبــوم غنائي سماعي

روحي ،يجمع بين القالب
التراثي المغربي األندلسي
وأح ـ ـلـ ــى قـ ـص ــائ ــد ال ـع ـشــق
وال ـ ـمـ ــديـ ــح الب ـ ــن الـ ـف ــارض
وأبي مدين وأحمد العلوي
و عــدة بــن تــو نــس وغيرهم
م ــن ك ـب ــار شـ ـع ــراء ال ـع ـشــق
اإللـ ـ ـه ـ ــي والـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــح ،وه ــو
نـ ـت ــاج ع ـم ــل وث ـ ـمـ ــرة جـهــد
م ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـ ـيـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
ال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن ال ـم ـكــون ـيــن
لـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـ ـشـ ـ ــاري
لــإنـشــاد الــديـنــي والـغـنــاء
الروحي.

توابل ةديرجلا

أوتار

•
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طالل مداح يودع جمهوره
في مهرجان أبها السياحي ()10 - ١٠
إثر نوبة قلبية فاجأته على خشبة المسرح
فجر يوم  11أغسطس ،2000
ففي ً
اقترب موعد الوداعً ،
فقد العالم العربي نجما بارزا من نجوم الغناء ،صاحب الصوت
العذب الفنان القدير طالل مداح ،إثر نوبة قلبية فاجأته على
خشبة المسرح عند تقديمه أغنية «الله يرد خطاك لدروب
خالنك» ،في حفل غنائي كبير ،في إطار مهرجان «أبها»
السياحي ،بمشاركة عدد كبير من فناني الخليج .ترنح صوته،
واختل توازنه ،فسقطت من يده الريشة ،وحل الصمت في
المكان ،كأن كلمات أغنيته «زمان الصمت» ،الذي ما فتئ
يرددها في كل الحفالت الغنائية ،تقترب صورها الشعرية
مما يجري في آخر لحظات حياة الفنان طالل مداح ،وتقول
كلماتها« :وترحل ...صرختي  ...وتذبل
الفي الشمري

قبل  48ساعة
ّ
من رحيله سدد
مديونية أحد
المساجين فأطلق
سراحه

في وادي ال صدى يوصل  ...وال باقي أنين  ...زمان الصمت
يا عمر الحزن والشكوى  ...يا خطوه ماغدت تقوى  ...على
الخطوه ...على هم السنين».
عقب هذا السقوط ،الذي كان يبث على الهواء عبر التلفزيون
السعودي ،هرع الكثير من الموسيقيين والعاملين في
المهرجان إلى طالل مداح إلنقاذه ورؤية ما حصل له ،قبل
أن ُينقل إلى مستشفى عسير على بعد  300متر من المسرح،
فأدخل العناية المركزية ،إال أن األطباء لم يتمكنوا من إنقاذه،
وتوفي بعد ساعة من وصوله إلى المستشفى ،حيث انفرطت
أوتار الموسيقى العربية ،والذت جملها بتخوم الصمت،
ّ
واتشحت الساحة الغنائية العربية بالسواد.

ّ
غنى للكويت إبان الغزو العراقي
في دار األوبرا المصرية بال مقابل

كانت لمداح مواقف إنسانية
كثيرة ،من بينها الموقف األخير
قبل  48ساعة من رحيله ،حين
ّ
ات ـصــل بــه أح ــد الـمــواطـنـيــن من
السجن يطلب مساعدتهّ ،
فسدد
عنه ديونه وأطلق سراحه.
ربـ ـم ــا مـ ــن أب ـ ـ ــرز الـ ـشـ ـه ــادات
التي قيلت بحق الفنان الراحل
طــال مــداح ،ويعتز بها كثيرا،
هــي كلمات موسيقار األجـيــال
محمد عبدالوهاب عنه ،حيث
قال" :مداح أحد أجمل األصوات
التي استمعت إليها في الوطن
العربي" .وهذه الشهادة ليست
مستغربة من عبدالوهاب الذي
ً
ً
وق ــع ع ـقــدا احـتـكــاريــا مــع مــداح
كي ال يغني إال من ألحانه التي
بدأها برائعة "ماذا أقول؟" .لكن
ل ــم ت ـشــأ األق ـ ـ ــدار أن يـكـمــل هــذا
الـثـنــائــي ال ـم ـشــوار ،وال ــذي كــان
ً
ّ
سيقدم إبــداعــا ال حــدود لــه في
سماء األغنية العربية.

رجل األغنية السعودية
أما الفنان الكبير محمد عبده
ف ـقــال" :ط ــال هــو رج ــل األغنية
الـسـعــوديــة األول ،وه ــو األصــل
ونحن نتفرع منه" ،في حين قال
الشاعر السعودي األمير بدر بن
عبدالمحسن" :أصبح اسم طالل
مداح في كل قلب وعلى كل شفة،
وتجاوز الفن الغنائي السعودي
ب ـف ـضــل ص ــوت ــه ح ـ ــدود ال ــوط ــن
ّ
ليصل إلــى العالم العربي كله.
طالل مداح فنان متميز ومدرسة
مختلفة عما سبقتها ...وقد ّ
مر
الفنان بمراحل عدة ارتفع فيها
رصـيــد نجاحه وتـنــاقــص .لكن
ّ
وتفرده ليسا في صوته
تميزه
اللين الدافئ القوي فحسب ،إنما
في شخصيته البسيطة الطيبة
وأفكاره وفلسفته الخاصة".

ال ـع ـبــدال ـلــه ال ـف ـي ـصــل قـ ــال عـنــه:
"طـ ــال مـ ــداح تـ ــاريـ ــخ ...وكــانــت
البدايات الفعلية لتاريخ األغنية
السعودية على يده ،واشتهرت
ب ـف ـض ـل ــه رغ ـ ـ ــم م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت مــن
سبقوه".
الشاعر فيصل الفقيه ،الذي
تعامل مع مــداح في الكثير من
األع ـمــال قــال عـنــه" :ط ــال مــداح
هـ ــو أفـ ـض ــل مـ ــن غ ـن ــى ش ـع ــري،
وكان أحد أسباب شهرتي ،وهو
م ــؤس ــس األغ ـن ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة،
ألن ــه أول مــن خ ــرج عــن اإلط ــار.

كان الراحل طالل مداح يحب الكويت وشعبها،
وصرح أكثر من مرة عن مكانة الكويت في قلبه،
إضافة إلى ريادتها بمنطقة الخليج ،وكان الراحل
ً
معجبا باألغنية الكويتية ويصفها في حواراته
الصحافية ومقابالته التلفزيونية بأنها أغنية
أصيلة وقديمة ولها طابعها المميز ،وأنا أحد
ّ
أشد المعجبين بها.
أم ــا ع ــن الـمـطــربـيــن الـكــويـتـيـيــن ف ـكــان يـقــول:
"م ـط ــرب ــو ال ـك ــوي ــت ي ـك ـفــي أنـ ـه ــم واض ـ ـحـ ــون كــل
الــوضــوح على الساحة ،وج ــادون فــي أعمالهم.
ً
وأعـمــالـهــم الئـقــة ج ــدا ،والئ ـقــة بـتــاريــخ األغنية
الكويتية .ونحن من جمهور األغاني الكويتية،
ّ
ويكفي أن بعضها نتعلم منه ما كان ُيخفى علينا
في زوايا الفن ...وال ننسى أنهم كانوا واضحين
في مجال الفن قبل الفن السعودي".

سعود شربتلي مع مداح
صوته الجميل يشبه العصافير
المغردة ،وهو إحدى أهم صفات
مداح الفنان".

أجمل األصوات
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان والـ ـمـ ـلـ ـح ــن
السعودي الكبير األستاذ غازي
علي ،الذي تعاون مع مداح في
أعـ ـم ــال قـلـيـلــة م ـن ـهــا سـ ــام لله
ي ــا ه ــاج ــرن ــا ،وأسـ ـم ــر ح ـل ـيــوة،
واسمحولي أقولكم" :طالل مداح
عبقري في التلحين ،وعبقريته
تكمن في بساطة ألحانه وعدم
ّ
ت ـك ــل ـف ـه ــا ،إذ إنـ ـه ــا ت ــرس ــخ فــي
ذهــن الـســامــع ،ألنـهــا مــن روحــه
كفنان .أما بالنسبة إلى صوته
فهو أحــد أجمل األصــوات التي
سمعتها في حياتي".

طالل صوت
ال يتكرر وقمة البدايات الفعلية
التطوير في الموسيقى
عالية
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر م ـح ـم ــد
صالح الشهري

طالل مداح مع عبدالله الرويشد في إحدى المناسبات

ّ
الملحن السعودي
بينما قال
س ــام ــي إحـ ـ ـس ـ ــان" :حـ ـم ــل عـلــى
ك ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه هـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــس األغ ـ ـن ـ ـي ـ ــة
السعودية وتطويرها ،ورفض
أي مساس بها .إنــه إنـســان من
عهد الطرب األصيل الذي يلتزم
بـ ــاإلن ـ ـسـ ــان ،وي ـح ـك ــي س ـي ــرت ــه.
ي ـك ـت ــب الـ ـجـ ـمـ ـل ــة ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة
بـكــل مـشــاعــره ،يسبح فــي الفن
ال ـشــرقــي .لـكـنــه ال يــرفــض الـفــن
ال ـح ــدي ــث وال ـم ـع ــاص ــر .يـسـعــى
ً
دائما إلى التجديد ويعتقد أن
الكلمة الشاعرية المتدفقة من

أع ـمــاق الـقـلــب هــي الـتــي تـحـ ّـرك
ملكة اإلبداع".
ال ـم ـلـ ّـحــن ال ـس ـع ــودي صــالــح
الـشـهــري ص ـ ّـرح ذات م ــرة بأنه
ك ـ ـ ــان فـ ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ـ ــع ب ـل ـيــغ
حمدي ،فقال األخير له إن "أجمل
ص ــوت ـي ــن فـ ــي تـ ــاريـ ــخ األغ ـن ـي ــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـحــديــث ه ـمــا محمد
عبدالوهاب وطالل مداح".
وأض ـ ــاف" :أن ــا مــذهــول بهذا
الصوت العظيم الذي ال يتكرر،
فطالل مداح قمة عالية وإطاللة
جميلة للفن العربي الخليجي
ً
عـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا ،وال ـ ـ ـفـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
ً
خـ ـص ــوص ــا ،وه ـ ــو أخ ل ـك ــل مــن
عــرفــه أو الـتـقــاه ،ويــدخــل القلب
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن دون اسـ ـتـ ـئ ــذان
بصدقه وعفويته وطيبته التي
ال حدود لها".
م ـح ـمــد ال ـم ـس ـبــاح قـ ــال عـنــه:
"أول مرة التقيته كانت في بداية
التسعينيات في القاهرة ،ومن
اللقاء األول شعرت أنــه أستاذ
كـبـيــر ف ــي ال ـغ ـنــاء والـمــوسـيـقــى
وإنسان متواضع يحرجك بمدى
احترامه لك وتقديره لكل كلمة
ي ـقــول ـهــا ...م ــن ص ـفــاتــه ال ـتــي ال
يشعر بها إال من عاش الوسط
هــو اب ـت ـعــاده عــن الـقـيــل وال ـقــال
وكـثــرة الـســؤال ،وكــان يستمتع
ً
جدا بنجاح اآلخرين".
واع ـت ـب ــر عـ ــدد م ــن الـفـنــانـيــن
غياب طالل مداح خسارة ليست
للفن الخليجي فحسب بل للفن
الغنائي والموسيقي العربي،

الراحل رجل
األغنية
السعودية

محمد عبده

فنانون كثيرون
اعتبروا رحيله
خسارة كبيرة
للفن الغنائي
والموسيقى العربية

باعتباره أحد القامات المهمة
في الغناء العربي الحديث.

سقوط مفاجئ
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـف ـ ـنـ ــان اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ــالـ ـخـ ـي ــر مـ ـ ــن أك ـث ــر
ً
فناني اإلمــارات تأثرا بالرحيل
الـمـفــاجــئ لـلـفـنــان ط ــال م ــداح،
ً
ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرا ل ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــوده فـ ـ ـ ــي أب ـ ـهـ ــا
ومـشــاركـتــه الــراحــل الكبير في
افتتاح مهرجان ابها ،حيث قدم
بالخير الفقرة األولى في الحفل
ف ــي ن ـفــس الـلـيـلــة ال ـتــي شـهــدت
سقوط طالل.
وي ـق ــول بــال ـخ ـيــر :ات ـف ـقــت مع
الراحل على االلتقاء قبيل الحفل
إلجـ ـ ــراء تـنـسـيــق حـ ــول تــرتـيــب
فقرات الحفل ،إذ كان من المقرر
أن يـفـتـتــح ط ــال م ــداح الـحـفــل،
لكن ضيق الوقت وانشغال كل
منا بإجراء البروفات ،حال دون
اللقاء ،وتولت إدارة المهرجان
ترتيب الفقرات ،وتــم اختياري
لالفتتاح وطالل مداح للختام.
ويضيف بالخير أنــه شاهد
س ـ ـ ـقـ ـ ــوط ط ـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى خ ـش ـب ــة
الـ ـم ـ ـسـ ــرح ،وهـ ـ ــو فـ ــي اس ـت ــدي ــو
ال ـت ـل ـف ــزي ــون الـ ـسـ ـع ــودي الـ ــذي
اسـتـضــافــه عـقــب انـتـهــاء فقرته
الـغـنــائـيــة ،وظ ــن فــي الـبــدايــة أن
هــذا السقوط المفاجئ نتيجة
وع ـكــة بـسـيـطــة ،ول ــم يـتــوقــع أن
تكون نهاية أحد أهم المطربين
العرب في العصر الحديث.

انسداد في الشرايين وصمامات القلب
سامي إحسان اعتبر
ألحان طالل مداح
مستوحاة من الفن
الشرقي

لم يكن طالل مــداح يأبه بتحذير األطباء له بعدم
الغناء ،والمكوث في البيت أطول فترة ،وتجنب بذل
الجهد الكبير ،وكانت آخر رحالته العالجية في لندن
ُفي صيف  ،1998حيث أمضى فترة نقاهة هناك ،بعدما
أجريت له جراحة قسطرة في مستشفى "ولنغتون"
ّ
تكللت بالنجاح ،ألنه حسب تشخيص األطباء ،كان
ً
ً
يعاني منذ مدة انسدادا في ثالثة شرايين ،وانسدادا
ً
ً
في صمامات القلب ،مما كان ّ
يسبب له تعبا كبيرا.
ّ
وعبر مداح عن شعوره بعد خروجه من المستشفى
معافى بـقــولــه" :ال يشعر اإلن ـســان بمحبة اآلخــريــن،
ّ
ّ
يتعرض لعارض ،أو حين تحل به
عندما
ووفائهم إال
ُ
مصيبة .حينما أجريت لي جراحة في لندن شعرت
بــزخــم هــائــل مــن جـمـهــوري وأصــدقــائــي ،مما كــان له

كبير األثر في تخفيف آالمي ورهبة الدخول إلى غرفة
الجراحات".
وأضاف "قد أثلجت صدري زيارة أصحاب السمو
األم ــراء لــي ،إضافة إلــى الــزيــارة التي قــام بها زميلي
ً
الفنان محمد عبده ،الذي حضر إلى لندن خصوصا
ألجلي ،فكان لزيارته وقع في نفسي ،ال سيما أنه وقف
إلى جانبي أثناء إجراء الجراحة".
واتسمت األعوام األخيرة في حياة الراحل بالمشقة،
ّ
المقربون
ألنه كان يعاني متاعب في القلب ،وقد الحظ
ً
منه انخفاضا في ضغط الدم ،ونقلوه إلى المستشفى
قبل يوم من الحفلة األخيرة ،فنصحه األطباء بعدم
ّ
الغناء لكنه أصر على ذلكُ.
فــي يــوم وفــاتــه نفسه ،نـقــل جثمان م ــداح للصالة

عليه فــي المسجد الـحــرام بمكة المكرمةُ ،
ودف ــن في
مقابر المعالة في المدينة نفسها في موكب مهيب،
حيث احتشد لوداعه اآلالف من عشاق فنه وأصدقائه
وأقاربه وعدد كبير من رجاالت الدولة ،وسيطر الحزن
ً
على الشارع السعودي ،خصوصا بعدما شاهد الناس
لحظات سقوطه األخير على خشبة المسرح ،والتي
على الهواء مباشرة.
نقلها
التلفزيون السعودي ّ
ّ
ّ
متميزة على
وسـتـظــل لـصــوت م ــداح وفــنــه مكانة
خريطة الغناء العربي ال يمكن مقارنتها بعطاء آخر،
ّ
والممهد لفتح الـطــريــق أم ــام أصــوات
ويبقى الــرائــد
غنائية كثيرة في المملكة العربية السعودية.

وعــن مواقفه الداعمة للكويت ،يقول الشاعر
الـكـبـيــر عـبــدالـلـطـيــف ال ـب ـن ــاي" :ل ــم أص ـ ــادف في
ً
حـيــاتــي رج ــا ب ــأخ ــاق وش ـهــامــة ط ــال ،وأذك ــر
موقفه أثـنــاء الـغــزو الـعــراقــي للكويت فقد غنى
في دار األوبرا بمصر من أجل القضية الكويتية،
ً
ولــم يطلب م ـقــابــا ...كــان رحـمــه الـلــه يميل إلى
الـهــدوء ،وال يثير الــزوابــع والمشاكل ،وال يلجأ
إلى المهاترات ،وله قلب كبير".
وق ــال الـفـنــان صــالــح الـحــريـبــي" :ال يـمـكــن أن
أنسى موقف طالل البطولي حينما حضر إلى
مـصــر لـلـمـشــاركــة ف ــي األوب ــري ــت ،م ــع أن حالته
ً
الصحية لم تكن ّ
جيدة .كان رجال بقدر الرجال...
وذا إحـســاس ّمــرهــف ،وصــاحــب نكتة على رغم
الحزن الذي يلف حياته".

وي ـ ـصـ ــف ب ــالـ ـخـ ـي ــر الـ ــراحـ ــل
الكبير الذي التقاه في أكثر من
م ـنــاس ـبــة ب ــأن ــه أك ـث ــر الـفـنــانـيــن
ً
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ـيـ ــن ص ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ــا ف ــي
أحــاسـيـســه ،ول ــه أس ـلــوب مميز
وبسيط في الغناء ،مما أكسبه
ح ــب الـجـمــاهـيــر ف ــي ك ــل أرج ــاء
الوطن العربي ،كما أن التزامه
بــال ـفــن ال ـع ــرب ــي األصـ ـي ــل جعل
ً
ً
ً
مـنــه عـلـمــا مــوسـيـقـيــا مــرمــوقــا،
وال ــدلـ ـي ــل ع ـل ــى ذلـ ــك ال ـتــرح ـيــب
الـجـمــاهـيــري ال ــذي لقيه لحظة
صعوده على خشبة المسرح في
حفلته األخيرة ،ووقوف جميع
الحضور والتصفيق المتواصل
ال ـ ــذي اسـتـقـبـلــه ب ــه ال ـج ـم ـهــور،
وكــأنـهــم عـلــى عـلــم ب ــأن الــراحــل
الكبير سيختتم مشواره الفني
هذه الليلة ،فلقي منهم التقدير
الذي يستحقه.
الشاعر اإلمارتي سالم سيف
الـخــالــدي قــال والــدمــوع تغالب
ع ـي ـن ـي ــه ،إن غـ ـي ــاب ط ـ ــال يـعــد
خسارة كبيرة للفن العربي ،وإن
حالة حزن شديدة انتابته لدى
سماعه النبأ ،وخاصة أنه يعرف
الــراحــل عــن قــرب ،ويـعــرف مدى
انسانيته وبساطته وحبه لكل
الفنانين ،فقد كان يعتبر نفسه
ً
ً
ً
أب ــا وأخ ــا كـبـيــرا لـكــل الفنانين
الخليجيين الشباب.
ويضيف الـخــالــدي :انــه كان
من المقرر ان يلتقيا في غضون
االي ــام الـقــادمــة ،لترتيب تعاون
فني بينهما ،كانا قد اتفقا عليه
عبر الهاتف قبل أسبوع واحد
من وفاة طالل.
وط ــال ــب ال ـخــالــدي الـفـنــانـيــن
الـخـلـيـجـيـيــن ال ـش ـبــاب بــاتـخــاذ
ً
سيرة الفنان الراحل منهجا في
مشوارهم الفني ،لما تتميز به
هذه السيرة من اجتهاد وصدق
في التعامل وصدق في العطاء
وال ـتــزام بــاألصــالــة ،اضــافــة الى
ال ـط ـي ـب ــة وال ـ ـح ـ ـنـ ــان واالخ ـ ـ ــاق
الــرفـيـعــة الـتــي ك ــان يتمتع بها
طالل مداح.
الفنانة االماراتية سمر سعيد
ع ـ ـبـ ــرت ع ـ ــن ح ــزنـ ـه ــا الـ ـش ــدي ــد،
كــون القدر لم يمهلها لاللتقاء
بالفنان طالل ،وذكرت أنها كانت
تتمنى أن تلتقي الفنان الراحل،
م ـن ــذ أن احـ ـت ــرف ــت الـ ـغـ ـن ــاء فــي
بداية هذا العام ،وكانت تتمنى
الفرصة للفوز منه بلحن يتوج
انطالقتها الفنية ،وخــاصــة أن

أسلوبه المميز في الموسيقى
ً
واالداء ،يشكل منهجا للعديد
مـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـي ــن
الناجحين.
ً
وقالت الفنانة سمر إن فنانا
ً
بحجم طالل مداح سيبقى علما
ً
مهما فــي تــاريــخ الـفــن العربي،
ألن ـ ـ ــه م ـ ــن أوائـ ـ ـ ـ ــل م ـ ــن أسـ ـس ــوا
لألغنية الخليجية بمالمحها
ومواصفاتها الحالية ،وأول من
ساهم في نشرها على مستوى
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،ع ـبــر األع ـم ــال
ال ـع ـظ ـي ـمــة الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا خ ــال
سيرته الطويلة ،والتي استمرت
ً
أكثر من ثالثين عاما ،اضافة الى
مساهماته المهمة في ابراز عدد
من االصوات الخليجية ،والتي
يتربع بعضها على قمة الهرم
ال ـغ ـن ــائ ــي ال ـخ ـل ـي ـجــي كــال ـف ـنــان
محمد عبده.

موسيقى من طراز خاص
الـمـلـحــن االم ــارات ــي ابــراهـيــم
ج ـم ـع ــة وصـ ـ ــف ال ـ ــراح ـ ــل ط ــال
م ــداح بــأنــه إضــافــة إل ــى صوته
الرائع المعبر فهو موسيقي من
طراز خاص ،إنه أقدر الفنانين
الـ ـع ــرب ع ـلــى ف ـهــم واس ـت ـي ـعــاب
الـ ـكـ ـلـ ـم ــة وإعـ ـ ـط ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا الـ ـح ــس
الـمــوسـيـقــي ال ـمــائــم لمعناها
وقوة تعبيرها ،وأن غيابه يعد
خسارة للفن الغنائي العربي،
ال س ـي ـم ــا أن طـ ـ ــال م ـ ـ ــداح هــو
أول مـطــرب عــربــي يسقط وهو
ً
يغني وحاضنا عــوده بحرص
شديد ،وهذه إشــارة إلى عشقه
األبدي للموسيقى ،والموسيقى
ً
تـ ـح ــدي ــدا ألن ـ ــه م ــن ال ـف ـنــان ـي ـيــن
الـقــائــل الــذيــن لــم يلهثوا وراء
الـ ـمـ ـك ــاس ــب ال ـ ـمـ ــاديـ ــة ال ــزائـ ـل ــة،
والبهرجة الزائفة ،وبقي حتى
آخ ــر رم ــق ي ـق ــدم عـشـقــه بنفس
الـ ـص ــدق ال ـ ــذي ان ـط ـلــق ب ــه قبل
ً
أكثر من خمسة وثالثين عاما،
ولم يعرف في حياته األساليب
ال ـم ـل ـتــويــة ال ـت ــي ت ـب ـعــد ال ـف ـنــان
الحقيقي عــن فنه وتــأخــذه إلى
ع ــال ــم مـخـتـلــف ال يـلـيــق بـفـنــان
قدير كطالل مداح.

آخر أغنية شدا بها الراحل
كانت آخر أغنية شدا بها الفنان
طــال م ــداح قبل وفــاتــه هــي "الله
يرد خطاك" ،وتقول كلماتها:
الله يرد خطاك لدروب خالنك
لعيون ما تنساك لو طال هجرانك
دام األ مـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــو جـ ـ ــود ف ــا ل ـن ـف ــس
خضاعه
حـ ـ ــق الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــون ال ـ ـ ـسـ ـ ــود ال ـس ـم ــع
والطاعة

***
طالل مداح مع محمد المازم وبعض األصدقاء

الله يردك لي يا مطول غيابه
ي ـ ــا مـ ـع ــذب ــي ه ـ ـجـ ــري م ـ ـ ـ ــدري وش
أسبابه

دام األمل موجود فالنفس خضاعه
حق العيون السود السمع والطاعة

***
كانك سمعت الناس صدقت بي عاذل
عني اسأل اإلحساس ان كنت بي جاهل
دام األمل موجود فالنفس خضاعه
حق العيون السود السمع والطاعة

***
ياللي بعدك اليوم تبكي على باكر
صبري عليك يدوم ما دمت أنا فاكر
إن األمل موجود والنفس خضاعه
حق العيون السود السمع والطاعة

 ...مع المطرب محمد عمر
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -10
ً
ْ
ْ
وجدت الوقوف على المسرح دون المهندس صعبا فرفضت «ريا وسكينة»
رفضت شويكار اقتران اسمها بأي لقب،
بينما بعض النجمات تتصدر ملصقات
أفالمهن ٌ
ألقاب لم يخلعها عليهن
الجمهور .في الحلقة السابقة ،كادت أن
َّ
الكوميدية إلى مخرجة
تتحول النجمة ُ ً
مسرحية ،وتعود مجددا إلى عشقها الفني

القاهرة -أحمد الجمال

الفنانة
اعترضت
على ظهور
نجمة
سينمائية
في «األرملة
الطروب»

األول ،ومر عام  1998من دون أن يتحقق
الحلم ،وتظهر النسخة الجديدة من «يا ما
نفسي» لنجيب الريحاني ،وأسدلت
كان في
ً
وقررت الفنانة الشاملة
،
مجددا
الستارة
ً
اعتزال المسرح نهائيا .في السطور التالية
نلقي الضوء على جوانب أخرى من مسيرتها.

تعددت أقنعة شويكار ،وتنوعت
أدواره ـ ــا عـلــى ال ـشــاشــة ،وص ــارت
الـمـمـثـلــة األك ـث ــر مـصــداقـيــة خــال
م ـش ــواره ــا ال ـف ـن ــي .ل ــم ت ـل ـجــأ إل ــى
جــراحــات التجميل لتبدو أصغر
من عمرها الحقيقي ،بل احتفظت
بجمالها الطبيعي من دون تزييف،
ورغ ــم الـنـجــومـيــة ال ـتــي حققتها،
فــإنـهــا م ــا زال ــت تـشـعــر بــأنـهــا في
ب ــداي ــة الـ ـط ــري ــق ،ول ــدي ـه ــا ال ــوق ــت
لتتعلم وتكتسب خـبــرات جديدة
في الفن والحياة.
ً
لــم يكن سهال أن تبتعد نجمة
الكوميديا عن المسرح ،واعترف
فــؤاد المهندس بــأن المسرحيات
التي قدمها من دون شويكار ،مثل
«سك على بناتك» و{هالة حبيبتي»
ً
ً
حققت نجاحا جماهيريا  ،ولكن
بنسبة أقل من «سيدتي الجميلة»
و{ح ـ ــواء ال ـســاعــة  »12و{أن ـ ــا فين
وإن ـت ــي ف ـي ــن» ،ورب ـم ــا ارت ـب ــط هــذا
األم ــر بـتـغـيــر ال ـم ـنــاخ الـمـســرحــي،
وظهور كثير من الفرق المنافسة.
وف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة شـ ــوي ـ ـكـ ــار ك ـث ـيــر
م ـ ــن ال ـ ـف ـ ــرص ال ـ ـضـ ــائ ـ ـعـ ــة ،وم ـن ــذ
مسرحيتها األولى «أنا وهو وهي»
 ،1963سيطر عليها ا لـخــوف من
النجاح ،وانتابتها مشاعر متباينة
بين القلق والـفــرح ،ال سيما أنها
أصـ ـبـ ـح ــت نـ ـجـ ـم ــة حـ ـص ــري ــة فــي
مسرحيات فؤاد المهندس ،وأدركت
أنها ستتحمل مسؤولية اإلخفاق،
وستجني ثـمــار الـتــألــق ،وبـمــرور
الوقت هدأت ثورتها ،واستطاعت
أن تتحكم في انفعاالتها ،ولكنها
لم تتخل عن صراحتها في التعبير
ع ــن آرائـ ـ ـه ـ ــا ،م ــن دون أن ت ـجــرح
مشاعر اآلخرين.
لم تستطع شويكار أن تتخلص
مــن ال ـخــوف ،كلما ب ــدأت فــي عمل
جديد ،وسجلت كواليس المسرح
ً
واإلذاع ـ ــة كـثـيــرا مــن مــواقـفـهــا مع
المخرجين ،واعتراضها على أمور
تتعلق بالنص أو و جـهــة نظرها
في أداء الشخصية ،ورأت أن هذا
أمــر طبيعي ألي فـنــان ،ومــن حقه
ً
أن يبدي آراءه ،حرصا على نجاح
الـعـمــل ،ولـكـنــه فــي الـنـهــايــة يلتزم
بتعليمات المخرج.
وأعـلـنــت شــويـكــار شخصيتها
م ـنــذ اح ـتــراف ـهــا ال ـف ــن ،ول ــم تتخل
عن المبادئ التي تربت عليها في
منزل والدها إبراهيم طوب صقال،
وكــانــت والــدتـهــا أول مــن شجعها
ً
على إثبات موهبتها ،وكثيرا ما
راف ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا

شادية في مسرحية «ريا وسكينة» التي اعتذرت شويكار
عن بطولتها

ف ــي ب ــداي ــة مـ ـش ــواره ــا ،وت ـ ــرددت
معها على شركات اإلنتاج ،وأثناء
عملها في المسرح وأستوديوهات
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـجـ ـن ــدي
المجهول الذي أسهم في نجاحات
ال ـن ـج ـمــة خـ ــال سـ ـن ــوات ال ـت ــأل ــق.
واعـتـبــرت االب ـنــة والــدتـهــا البطلة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـم ـســرح ـيــة «س ـيــدتــي
الـجـمـيـلــة» ألنـهــا صــاحـبــة الفضل
في اختيار المالبس واألكسسوارت
المتعلقة بشخصية « صــد فــة» ،ال
س ـي ـمــا ع ـنــدمــا ت ـح ـ َّـول ــت م ــن فـتــاة
تعيش في حارة شعبية إلى تعلم
فــن «اإلت ـي ـك ـيــت» وارت ـي ــاد مجتمع
الطبقة األرستقراطية.
وفي حوار معها قالت شويكار
ً ُ
إن ل ــوال ــدت ـهــا أفـ ـض ــاال ال ت ـن ـســى،
وإنها بفقدها إياها خسرت الضوء
الذي أنار حياتها ،ولكنها تسكن
في داخلها ،وتعيش في كل لحظة
على ذكراها ،ومن الصعب أن ُي ِّ
غير
الزمن أصالة اإلنـســان ،والمبادئ
ا لـتــي نشأ عليها .والطبيعي أنه
ً
عندما يكبر يصبح أكثر نضجا،
ذك ــرت الـفـنــانــة ،مــوضـحــة أن ثمة
ً
ً
فرقا شاسعا بين الطيب والسيئ،
فاألول سيحتفظ بطباعه األصيلة،
وال ـثــانــي عـنــدمــا يـعـلــو سينحدر
إلى األسوأ في تعامله مع الناس،
فــأي إنـســان مــن الممكن مــع مــرور
األيام أن تتغير مالمحه وجسده،
لكن ال يتغير قط جوهره وأصله.
وبالنسبة إليها ،جعلها الزمن أكثر
ً
هدؤا من ذي قبل ،وما زالت تحافظ
على صداقاتها القديمة ومبادئها
وأخالقها وحب الخير للناس.

الليدي والدلوعة
ارت ـب ـط ــت ال ـن ـج ـم ـتــان شــويـكــار
وشــاديــة بصداقة وطـيــدة ،وحدث
تقارب بينهما بعد زواج «الليدي»
م ــن ال ـف ـنــان فـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس عــام
 ،1963وزواج «ا ل ـ ــد ل ـ ــو ع ـ ــة» مــن
الفنان صالح ذوالفقار عام ،1964
وت ـ ـعـ ـ َّـددت ل ـقــاءات ـه ـمــا ف ــي أجـ ــواء
أ س ــر ي ــة ،ودارت بينهما منافسة
ف ـن ـي ــة خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات،
وكــان ـتــا عـلــى مــوعــد م ــع الـمـخــرج
فـ ـطـ ـي ــن ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ف ـ ــي أف ـ ــام
كوميدية ِعدة ،بينما ظلت شادية
بـعـيــدة عــن خـشـبــة ال ـم ـســرح ،رغــم
حضورها الطاغي كمطربة وممثلة
ذات موهبة متفردة.
وكانت شادية سبقت شويكار
إلــى احـتــراف الفن ،وأدت بطوالت
أفـ ــام ع ــدة خ ــال الـخـمـسـيـنـيــات،
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح ـ ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
وال ـم ـي ـلــودرامــا ،وحـقـقــت النجمة
شهرتها كمطربة تعاملت مع كبار
الـمـلـحـنـيــن كــال ـمــوس ـي ـقــار محمد
عـ ـب ــدال ــوه ــاب وم ـح ـم ــد ال ـمــوجــي
وب ـل ـي ــغ ح ـ ـمـ ــدي ،وقـ ــدمـ ــت أش ـهــر
أغانيها من خالل أفالمها ،وتعددت
زيجاتها ،ودام زواجها من صالح
ذو الفقار حتى عام .1969
ل ـ ــم ت ـل ـت ــق ش ــويـ ـك ــار ب ـش ــادي ــة
سـ ــوى ف ــي ف ـي ـلــم واح ـ ــد «ال ــزوج ــة
ر ق ـ ـ ــم  »13ع ـ ـ ــام  1962ل ـل ـم ـخــرج
فـطـيــن ع ـبــدالــوهــاب ،كــذلــك شــارك
فــي بطولته كــل مــن رشــدي أباظة
وعبدالمنعم إبرهيم وحسن فايق.
ً
وبعدها كونت «الــدلــوعــة» ثنائيا
ً
كــوم ـيــديــا م ــع ص ــاح ذو ال ـف ـقــار،
وقدما سلسلة من األفالم المنافسة
لتجربة «شويكار والمهندس» مثل
«مراتي مدير عــام»  1966و«كرامة
زوجتي»  ،1967و«عفريت مراتي»
.1968
وبـعــد انـفـصــال شــاديــة عــن ذو
الفقار ،تراجعت أفالمها الكوميدية،

سعاد حسني

شويكار
وبدورها غامرت شويكار بتقديم
مجموعة من األدوار التراجيدية،
ل ـك ــن صـ ــداقـ ــة ال ـن ـج ـم ـت ـيــن دامـ ــت
لـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة ،ح ـ ـتـ ــى ب ـعــد
اعـ ـت ــزال ش ــادي ــة وان ـس ـحــاب ـهــا من
عالم األض ــواء والـشـهــرة .وتسبب
رح ـي ـل ـهــا ع ـ ــام  2017ف ــي صــدمــة
مؤلمة لصديقتها ،إذ سيطر عليها
ال ـح ــزن ،واسـتـشـعــرت فــداحــة فقد
إنسانة وفنانة سطرت بتاريخها
مـكــانــة كـبـيــرة فــي قـلــوب محبيها
من جمهورها وزمالئها في أنحاء
العالم العربي.
ُ
وأح ــد الـمــواقــف الـتــي ال تنسى
بـ ـي ــن الـ ـنـ ـجـ ـمـ ـتـ ـي ــن ،أن الـ ـم ــؤل ــف
س ـم ـيــر خ ـف ــاج ــي ك ـت ــب مـســرحـيــة
«ري ــا وسـكـيـنــة» لـتـقــوم ببطولتها
شــويـكــار مــع سهير البابلي ،لكن
األولى اعتذرت فأسند دورها إلى
شادية لتسجل أول ظهور لها على
خشبة المسرح عام  ،1983وحققت
ً
ً
المسرحية نجاحا كبيرا ،وشارك
فــي بطولتها كــل مــن عبدالمنعم
مدبولي وأحـمــد بــديــر ،وأخرجها
ح ـس ـي ــن ك ـ ـمـ ــال ،ولـ ـ ّـحـ ــن أغــان ـي ـهــا
الموسيقار بليغ حمدي.
ورفضت شويكار بشكل قاطع
مــا ت ــردد ح ــول أس ـبــاب اع ـتــذارهــا
عن المسرحية ،وقالت إنها كانت
مــرشـحــة لـلــدور ال ــذي أدت ــه سهير
البابلي ،من ثم لم تكن صديقتها
شادية بديلة لها ،وإنها اعتذرت
ع ــن عـ ــدم ال ـم ـش ــارك ــة ف ـي ـهــا ألن ـهــا
وجــدت صعوبة في الــوقــوف على
خ ـش ـبــة الـ ـمـ ـس ــرح م ــن دون ف ــؤاد
المهندس ،وكانت «ريــا وسكينة»
عرضت في عام انفصالهما نفسه
بعد زواج دام قرابة عشر سنوات،
و م ــن الطبيعي أال تـكــون النجمة
ً
م ـه ـيــأة ن ـف ـس ـيــا ل ــارت ـب ــاط بـعـمــل
مسرحي.

«مجنون
بطة» تتسبب
في إفالس
منتج
ومؤلف
«سيدتي
الجميلة»

البقية في
الحلقة
المقبلة

الجميلة والسندريال
اخـتـلـفــت ب ــداي ــات شــويـكــار عن
سعاد حسني ،فاألخيرة سبقتها
ب ـ ـعـ ــام ،وظ ـ ـهـ ــرت ب ـط ـل ــة فـ ــي فـيـلــم
«ح ـســن ونـعـيـمــة»  1959للمخرج
هنري بــركــات ،وشاركها بطولته
ال ـم ـطــرب م ـحــرم فـ ــؤاد ،وم ـنــذ ذلــك
الـتــاريــخ لــم تـتــراجــع «الـسـنــدريــا»
عن أدوار البطولة ،بينما صعدت
«الـلـيــدي» إلــى النجومية مــن باب
المسرح ،عندما وقفت إلى جانب
فــؤاد المهندس في مسرحية «أنا
وهــو وهــي»  ،1963وعرفت طريق
ال ـب ـط ــوالت ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،عـنــدمــا
ت ـح ــول ــت ال ـم ـس ــرح ـي ــة إلـ ـ ــى فـيـلــم
سينمائي باالسم نفسه عام .1964
اق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة بـ ـي ــن
الـنـجـمـتـيــن عـلــى ال ــزم ــال ــة ،وكثير
من الود واالحترام ،ال سيما أنهما

صداقة
طويلة
جمعتها
مع شادية
انتهت بوفاة
األخيرة
في 2017

الليدي تقدم عرض أزياء عالميًا
في فيلم «مطاردة غرامية»

ً
لم يكن غريبا أن تؤدي شويكار دور مصممة
األزي ـ ــاء «ل ــول ــو» فــي فـيـلــم «غـ ــرام األس ـي ــاد» ،1961
وت ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه م ــع ك ــل م ــن عـمــر الـشــريــف
ولبنى عبدالعزيز وأحـمــد مظهر ،وقــد اختارها
المنتج والمخرج رمسيس نجيب لتجسيد هذه
الشخصية ،بعد إطاللتها األنيقة في أول أفالمها
«ح ـبــي الــوح ـيــد» مــع ال ـم ـخــرج ك ـمــال ال ـش ـيــخ .ولــم
تجد «الليدي» صعوبة في تمثيل شخصية الفتاة
األرستقراطية ،ألنها تتوافق مع نشأتها في بيت
وال ــده ــا صــاحــب األمـ ــاك إبــراه ـيــم ط ــوب صـقــال،
وأصولها التركية التي منحتها الحضور المتميز
على الشاشة.
ويعد التطريز من أبرز هوايات النجمة الجميلة،
ً
ودائما كانت تختار ما يناسبها من ألوان وأزياء،
تتناغم مع إطاللتها في حياتها الخاصة ،وأدوارها
في المسرح والسينما ،وتنتقي أحدث الصيحات
الـعــالـمـيــة ،وتــدخــل عليها بـعــض الـتـعــديــات مع
مصممات األزياء اللواتي تتعامل معهن ،وكانت
دائ ـمــة الـتـغـيـيــر لـتـســريـحــة ش ـعــرهــا ،بـمــا يـتــاءم

تتشابهان في أسلوب تعاملهما
داخل الوسط الفني ،وانصرافهما
فور انتهاء تصوير أعمالهما.
ل ـ ــم ت ـ ـتـ ــوافـ ــر فـ ــرصـ ــة ل ـت ـتــوطــد
صداقتهما ،ولكن شويكار كانت
دائ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن زم ـي ـل ـت ـهــا
ً
بحب شديد .فنيا ،جمعهما فيلم
«ال ـ ـكـ ــرنـ ــك»  ،1975قـ ـص ــة نـجـيــب
مـحـفــوظ ،وإخ ــراج عـلــي بــدرخــان،
وشــاركــت فــي بطولته كوكبة من
الـنـجــوم ،مــن بينهم فريد شوقي،
ونــور الشريف ،وكـمــال الشناوي،
وتحية كــاريــوكــا ،وعـمــاد حمدي،
ومحمد صبحي.
وت ـم ـي ــزت ال ـن ـج ـم ـتــان بــأنـهـمــا
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ــواه ـ ــب االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة،
وب ـ ــإج ـ ــادة األدوار ال ـت ــراج ـي ــدي ــة
وال ـك ــوم ـي ــدي ــة واالس ـت ـع ــراض ـي ــة،
وبرصيد من األغاني في السياق
الــدرامــي ألعمالهما .ولـكــن سعاد
حسني ظلت بعيدة عن المسرح،
ب ـي ـن ـمــا ق ــدم ــت ش ــوي ـك ــار ع ـش ــرات
ال ـم ـســرح ـيــات ،واع ـت ـب ــرت أن «أب ــا
الفنون» يأتي في المرتبة األولــى
ل ــدي ـه ــا ب ـع ــد ال ـس ـي ـن ـمــا واإلذاعـ ـ ـ ــة
والتلفزيون.
المفارقة أن «السندريال» تسببت
م ــن دون أن تـ ــدري ف ــي أزمـ ــة بين
شويكار والمؤلف والمنتج سمير
خ ـفــاجــي .بـ ــدأت تـفــاصـيــل األزم ــة
ال ـم ـث ـي ــرة ب ـع ــد نـ ـج ــاح م ـســرح ـيــة
«سيدتي الجميلة»  ،1969ووردت
في مذكرات خفاجي التي نشرها
في مجلة «روز اليوسف» المصرية
أول إبريل  ،2017أي قبل رحيله في
سبتمبر .2018
ذكر خفاجي أنه طلب إلى فؤاد
الـمـهـنــدس اسـتـئـنــاف المسرحية
ألن ـ ـهـ ــا عـ ــرضـ ــت ألش ـ ـهـ ــر ق ـل ـي ـل ــة،
ونجاحها فاق التوقعات واألحالم.

ولكنه اعتذر من دون إبداء أسباب،
ول ــم يفهم م ـبــررات ذل ــك ،وق ـ َّـرر أن
يـبــدأ الـمــوســم الـجــديــد بمسرحية
أخرى.
ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت كـ ــان خـفــاجــي
ً
م ـ ـس ـ ــؤوال عـ ــن فـ ــرقـ ــة «ال ـف ـن ــان ـي ــن
ال ـم ـت ـح ــدي ــن» ،ال ـت ــي أس ـس ـهــا عــام
 ،1966وقـ ـ َّـدم مــن خــالـهــا كمنتج
ً
ومـ ــؤلـ ــف أع ـ ـمـ ــاال ع ـ ــدة مـ ــع رف ـيــق
م ـ ـش ـ ــواره الـ ـك ــات ــب ب ـه ـج ــت ق ـم ــر،
وصارت شويكار البطلة الحصرية
للفرقة.
وإزاء م ــوق ــف ال ـم ـه ـن ــدس ،بــدأ
ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـم ـســرح ـيــة «م ـج ـنــون
بطة» للكاتب أنور عبدالله .شارك
ف ـ ــي ب ـط ــول ـت ـه ــا أم ـ ـيـ ــن ال ـه ـن ـي ــدي
وهــدى سلطان ،إال أنها لم تحقق
ً
ً
نجاحا مماثال لمسرحية «سيدتي
الجميلة» ،وبحسب قــول خفاجي
ف ـق ــد ُع ــرض ــت ل ـش ـه ــر ،وأدت إل ــى
خـســائــر منقطعة الـنـظـيــر ،فوجد
ً
نفسه غارقا فى الديون واإلفالس،
ُ
وأغـلـقــت أب ــواب الـمـســرح مــن دون
تسجيل المسرحية للتلفزيون.
لــم يـعــرف خـفــاجــي ســر اعـتــذار
ال ـم ـه ـن ــدس عـ ــن عـ ـ ــدم اس ـت ـئ ـنــاف
«سـيــدتــي الجميلة» ،وك ــان موقف
ً
شــويـكــار أكـثــر غـمــوضــا ،ال سيما
أنها تماثلت للشفاء بعد الوعكة
ال ـص ـح ـيــة ال ـت ــي أل ـم ــت ب ـهــا أث ـنــاء
عــرض المسرحية .ولكنه أراد أن
ِّ
يعوض خسارته مع «مجنون بطة»
وك ــان انتهى مــن كتابة مسرحية
«حـ ـ ـص ـ ــة قـ ـب ــل الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوم» وبـ ـع ــدم ــا
قــرأهــا فــؤاد المهندس ،أصــر على
إخراجها ،وأن يقوم بالبطولة كل
مــن عبدالمنعم مــدبــولــي ،ونجمة
السينما نيللي ،ومعهما الفنان
الشاب آنذاك سعيد صالح ،ونبيلة
السيد.
وانتظمت تمرينات «حصة قبل
النوم» ،وذات يوم اتصل المهندس
ب ـخ ـف ــاج ــي ،وقـ ـ ــال لـ ــه« :هـ ــل ق ــرأت
الـجــرائــد ال ـيــوم؟ أج ــاب :ن ـعــم ..هل
ثمة أمر ما؟ قال المهندس :ال ...هل
ثمة جديد؟ أجاب خفاجي بالنفي،
ف ـس ــأل ــه ال ـم ـه ـن ــدس :أي ـ ــن س ـتــأكــل
اليوم؟ فقال :في البيت .فطلب إليه
أن يــأتــي مـعــه إل ــى «ع ــزوم ــة» لــدى

الكاتب والناقد لويس عوض ،وكان
ً
األخـيــر ج ــارا لخفاجي ،وانــدهــش
ً
ألنه لم يدعه بنفسه ،وفعال ذهبا
إلى الدعوة ،وبعد الغداء طلب إليه
الـمـهـنــدس أن يــواصــل ال ـيــوم معه
حتى موعد البروفة.
ل ــم يـ ــدرك خ ـفــاجــي س ــر إص ــرار
المهندس على أن يبقى معه طوال
اليوم ،وعندما ذهبا إلى المسرح،
كان الممثلون حاضرين قبل موعد
الـبــروفــة ،وس ــأل أحــدهــم خفاجي:
هــل ق ــرأت مجلة الـكــواكــب؟ أجــاب:
ال ...فيها إيه؟ قال الممثل :شويكار
تتكلم عـنــك .وأح ـضــر لــه المجلة،
وفوجئ بما قالته في حوار معها
عن أنها قررت وقف عرض «سيدتي
الـجـمـيـلــة» بـسـبــب ت ـجــرؤ المنتج
وت ـع ــاق ــده م ــع مـمـثـلــة سـيـنـمــائـيــة
كبيرة ليست لها عالقة بالمسرح،
لتقوم ببطولة مسرحيته الجديدة.
هنا أدرك خفاجي لماذا حاول
المهندس أن يشغله طــوال اليوم،
ً
والحقيقة ،حسب قــولــه ،أنــه فعال
تـعــاقــد مــع س ـعــاد حـسـنــي للقيام
ببطولة مسرحية «األرملة الطروب»
التي كتبها بالمشاركة مع بهجت
قـ ـم ــر ،م ــن دون أن ي ـع ـل ـنــا األم ـ ــر.
آنـ ـ ــذاك ،كـ ــان ش ـك ــري راغ ـ ــب مــديــر
ً
مـســرح األوبـ ــرا متحمسا لعرض
الرواية ،ولكن المشروع كان مجرد
مـحــاولــة لـلـكـتــابــة ،وأع ـط ــاه راغــب
ً
ً
نصا مترجما ألصل الرواية ،وبدأ
الموسيقار بليغ حـمــدي يحضر
م ـع ـه ـم ــا ،وي ـش ـه ــد مـ ـي ــاد ال ـنــص
الـجــديــد ،وق ـ َّـرر أن يلحن األغــانــي
واالستعراضات.

وحالتها المزاجية ،وهــذا ســر إعـجــاب الجمهور
بــأنــاق ـت ـهــا ال ـت ــي ت ـم ـيــل إلـ ــى الـ ـه ــدوء وال ـب ـســاطــة،
ً
وعشقها للونين «األبيض واألسود» ،وهذا أيضا
ســر تهافت المجالت الفنية لنشر صــور هــا على
األغلفة.
ارتدت شويكار ثوب الزفاف في الحياة والفن،
أول ـ ـهـ ــا عـ ـن ــدم ــا تـ ــزوجـ ــت مـ ــن الـ ـمـ ـح ــاس ــب حـســن
الجواهرجي ،وبعدها من فــؤاد المهندس .كذلك
ظهرت بالثوب األبيض في أكثر من فيلم ،أشهرها
«عــروس النيل»  1963و{هــارب من الــزواج» ،1964
ً
و{ربع دستة أشرار»  ،1970وفي المسرح «إنها حقا
عائلة محترمة» .1979
وخالل «مطاردة غرامية»  ،1968قدمت النجمة
ً
ً
الجميلة عرضا متنوعا من األزياء ،عندما شاركت
فؤاد المهندس في الدويتو الغنائي «قلبي يا غاوي
سبع ق ــارات» وارت ــدت خالله فساتين من اليابان
وأميركا وإسبانيا وفرنسا .كذلك ارتــدت مالبس
الفتاة المصرية الشعبية ،وأظهرت إطاللة مميزة
في هذا «الكوكتيل» المتنوع من األناقة حول العالم.

المجالت الفنية كانت تتسابق لنشر صور شويكار على
األغلفة بسبب جمالها وأناقتها

شويكار وشادية في الفيلم الوحيد الذي جمع بينهما «الزوجة رقم »13
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موسم الحب والطالق والنجاح واالنتحار
ّ
شق يوسف شاهين طريقه نحو الشهرة
الخاصة لتغيير شكل السينما ومضمونها ،إذ نقل الفيلم المصري من
السينمائية وسط عواصف عاتية ،إذ تزامنت عودته داخل الحدود وصراع اإليرادات وحسابات شباك التذاكر ،إلى فضاء
من أميركا مع قيام حرب فلسطين ،ثم ثورة يوليو.
المهرجانات الدولية ورأي النقاد وحسابات القيمة الفنية.
ووسط المتغيرات كان ُينجز بتركيز ودأب ثورته
عن المسيرة الشاهينية نواصل.
القاهرة – هبة الله يوسف

قبلة تفضح
حب فاتن
لعمر الشريف

اعـتــرضــت فــاتــن حـمــامــة على
ق ـ ـيـ ــام ش ـ ـكـ ــري سـ ـ ــرحـ ـ ــان بـ ـ ــدور
الـبـطــولــة إل ــى جــانـبـهــا ،واتـفـقــت
مــع شــاهـيــن والـمـنـتــج جبرائيل
تلحمي على ترشيح ممثل آخر
لـ ـل ــدور ،وط ـل ــب شــاه ـيــن فــرصــة
ل ـل ـت ـف ـك ـي ــر ف ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـم ـثــل
ً
م ـنــاســب .وبـيـنـمــا ك ــان مـشـغــوال
بالبحث عن الممثل المالئم التقى
ً
صديقا في أحد مطاعم الزمالك،
وتواعدا على اللقاء بعد أيام في
حديقة «غروبي» بوسط القاهرة.
ف ــي ال ـمــوعــد ال ـم ـحــدد جمعت
المصادفة بين يــوســف شاهين
وعـمــر الـشــريــف ألول م ــرة ،وكــان
ه ــذا ال ـل ـقــاء م ـف ـتــاح وصـ ــول أول
مـ ـمـ ـث ــل ع ـ ــرب ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـع ــال ـم ـي ــة
واقتحامه قلعة هوليوود المنيعة
على الممثلين العرب.
لم يكن عمر الشريف في ذلك
ً
ً
اللقاء ممثال ،ولم يكن أصال اسمه
عمر الشريف ،بل ميشيل ديمتري
شـ ـلـ ـه ــوب ،شـ ـ ــاب م ـس ـي ـح ــي مــن
االسكندرية ،درس في «فيكتوريا
ك ــول ـي ــدج» م ـثــل ش ــاه ـي ــن ،وج ــاء
إلى القاهرة لمساعدة والــده في
تجارة األخـشــاب ،إذ كــان يمتلك
ً
ً
مـ ـسـ ـت ــودع ــا ضـ ـخـ ـم ــا ب ـم ـن ـط ـقــة
القاهرة الفاطمية القديمة ناحية
األزهــر .وكان الصديق المشترك
(سـ ـب ــب ال ـ ـت ـ ـعـ ــارف) فـلـسـطـيـنــي
يدعى نبيل المستقيم ،تعرف إليه
الشريف بعد أن جاء إلى القاهرة
عن طريق صديقه أحمد بيومي
الـ ــذي اش ـت ـهــر ب ـعــد ذل ــك كممثل
باسم «أحمد رمزي».
ف ـ ـكـ ــر شـ ــاه ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار
ميشيل للقيام بــدور «المهندس
أحمد» ،وبعد مقابالت عدة فاتحه
في األمــر ،ووافــق ميشيل بعدما
أب ــدى تـخــوفــه مــن الـتـمـثـيــل رغــم
عشقه لــه ولـكــن شاهين طمأنه،
ً
وأكد له أنه سيؤهله للدور تماما.

النجم الجديد

شاهين
يعترف بقصة
انتحاره بعد
حب فاتن
لعمر الشريف

كان ميشيل ّ
يمر بفترة إحباط
وخـ ــافـ ــات ع ــائ ـل ـي ــة ،وكـ ـ ــان ك ــره
الــدراســة وقــرر عــدم استكمالها،
لذلك أرغمه والده على العمل معه
فــي مـجــال ال يحبه وهــو تـجــارة
األخـ ـش ــاب وال ـت ـع ــام ــل م ــع نــاس
ً
بـعـيــديــن ت ـمــامــا ع ــن شخصيته
وثقافته .وكان معظم الوقت يفكر
في السفر إلى إنكلترا للدراسة أو
العمل ،ولكنه إزاء إصرار شاهين
وت ـم ـس ـك ــه ب ـ ــه ،اس ـت ـه ــوت ــه ف ـكــرة
تجريب العمل في السينما ولو
ً
مؤقتا ،حتى يتدبر فرصة سفره
إلى الخارج.
ب ـعــد اس ـت ـق ــرار شــاه ـيــن على
بطل الفيلم اتصل بفاتن حمامة
ليبشرها بــالـعـثــور عـلــى الــوجــه
الجديد الذي حلمت به وطلبته،
وع ـل ــم أن ـه ــا س ــاف ــرت ف ـج ــأة إلــى
لبنان بــدعــوة مــن ش ــارل نحاس
م ـن ـت ــج ف ـي ـل ـم ـهــا «بـ ـع ــد الـ ـ ـ ــوداع»
ل ـ ـتـ ــرويـ ــج ع ـ ـ ـ ــروض الـ ـفـ ـيـ ـل ــم فــي
بيروت.
ك ــان ــت هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة فــاصـلــة
وحاسمة في حياة فاتن حمامة،
إذ روت ف ـ ــي م ـ ــذ ك ـ ــرات ن ـ ـ ــادرة
ن ـشــرت ـهــا مـجـلــة «الـ ـك ــواك ــب» في
الستينيات أنها سافرت بصحبة
كل من مخرج الفيلم أحمد ضياء
الــديــن ،والمونتير ألبير نجيب،
وتأكدت بعد عودتها من خيانة
زوجـهــا عــز الــديــن ذو الفقار لها
مع راقصة مغمورة وأنها ليست
إش ــاع ــات ،وألول م ــرة ف ـكــرت في
طلب ا ل ـطــاق .لكنها تريثت في
ق ــراره ــا واس ـت ـم ــرت ف ــي الـحـيــاة
داخل البيت بجوار ابنتها نادية.
وفي ظل هذه الظروف اتصل بها
شاهين لالتفاق على بدء تصوير
الفيلم فسألته :هل عثرت على
ممثل لدور المهندس؟
أجـ ـ ـ ـ ــاب ش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن :ح ــاج ــة

أحمد رمزي

طلبت وأكثر.
جديدة «النج» كما
ِ
سألت فاتن :مين؟
قال شاهين :مفاجأة.
قـ ــالـ ــت بـ ـضـ ـي ــق :وال ـ ـن ـ ـبـ ــي يــا
يوسف أنا مش ناقصة مفاجآت.
خـ ـ َّـمـ ــن ش ــاهـ ـي ــن حـ ــالـ ــة ف ــات ــن
وأسـ ـب ــابـ ـه ــا ،ف ــال ــوس ــط صـغـيــر
وم ـك ـش ــوف وأم ـ ـ ــوره ك ــاف ــة تحت
ً
ال ـض ــوء ،ل ــذا ق ــال لـهــا متلعثما:
«طـيــب مــا تزعليش ،لما نتقابل
هتعرفي كــل حــاجــة ،ألن الممثل
ً
وجه جديد مناسب جدا».
قـ ــالـ ــت ب ــال ـل ـه ـج ــة ال ـم ـح ـب ـطــة
نفسها :مش مهم نتقابل ،اتفق مع
جبرائيل وأنا مستعدة للتصوير
في الوقت اللي تحدده.
فقال شاهين :ضروري نتقابل
قبل التصوير ،وفــي كل األحــوال
نلتقي عند تلحمي ونحدد موعد
اختبار الممثل ،ونشوف النتيجة
مع بعض.
قالت فاتن :بانتظار الموعد.
ووض ـ ـع ـ ــت سـ ـم ــاع ــة الـ ـتـ ـلـ ـف ــون،
وتركت يوسف شاهين في دوامة
الهواجس.
اتصل شاهين بميشيل واتفق
مـعــه عـلــى الـمــوعــد ثــم اصطحبه
للقاء فاتن حمامة والمنتج الكبير
جبرائيل تلحمي ،وهو شخصية
مـثـقـفــة م ــن فـلـسـطـيــن أس ـه ــم في
اكتشاف اسمهان وتقديم فريد
األط ــرش فــي السينما مــن خــال
فـيـلــم «ان ـت ـص ــار ال ـش ـب ــاب» ،وفــي
العام نفسه الذي بدأ فيه شاهين
مـ ـش ــواره ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،اكـتـشــف
تـلـحـمــي ه ــدى س ـل ـطــان وقــدمـهــا
في «ست الحسن» ،كذلك اكتشف
الطفلة لبلبة وقدمها في «حبيتي
ســوســو» ووض ــع صــورتـهــا على
ال ـم ـل ـص ــق فـ ــي مـ ـح ــاول ــة إلع ـ ــادة
أسـ ـط ــورة اب ـن ــة خــال ـت ـهــا الـطـفـلــة
فيروز ،وكان ميشيل يشعر بقلق
وتــوتــر وهــو فــي طريقه إلــى هذا
اللقاء المصيري.
يـحـكــي شــاهـيــن عــن أول لقاء
بين عمر الشريف وفاتن حمامة
ً
فيقول« :عمر كــان «جينتل» جدا
ً
ومـ ـه ــذب ــا ،ل ـكــن ل ـمــا ف ــات ــن ب ــدأت
تسأله تحول إلى «بجم» ،اتلخبط
وما قدرش ينطق كلمة عربي».
يضحك ويضيف« :قعد «يثأثأ
ويـبــأبــأ» أكـتــر مـنــي ،ولـمــا طلبت
ف ــات ــن م ـن ــه أن يـ ـق ــدم أي مـشـهــد
تعبيري ،خبطت في نافوخه فكرة
التمثيل بــاإلنـكـلـيــزي ،والجميل
أن فاتن كانت سعيدة ومرتاحة
واسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت ال ـ ـمـ ــوقـ ــف ب ـش ـكــل
إي ـجــابــي ،وبـعــد الـلـقــاء أخبرتنا
بعدم وجود مانع لديها وأشادت
ب ـع ـمــر م ــن ح ـيــث ال ـش ـكــل وأل ـقــت
علينا ببقية األمور الفنية».
ً
قــال جبرائيل تلحمي« :طبعا
هنعمل اختبار كاميرا ...التيست
ً
هـ ــو ال ـف ـيـ ـص ــل ،ه ـن ـع ـم ــل ح ـج ــزا
ف ــي اس ـت ــودي ــو األه ـ ـ ــرام ونـشـكــل
لجنة لتقييم االخـتـبــار ،وعندي
م ــاحـ ـظ ــة ش ـك ـل ـي ــة كـ ـ ـم ـ ــان :الزم
يشيل «الحسنة» اللي في وجهه
دي ...شكلها مش حلو وهتفسد
الصورة».
لم تهتم فاتن بالمالحظة ولم
تعترض عليها ،فيما قال شاهين:
«هبلغه يشيلها بجراحة بسيطة
عند أي دكتور».

إعدام الشريف قبل مولده
يحكي شاهين« :وحينما جاء
ً
ً
موعد االختبار ،كان يوما صعبا
ً
وعـ ـجـ ـيـ ـب ــا ،أشـ ـب ــه ب ـ ــإع ـ ــدام عـمــر
الشريف قبل أن يولد ،ألن نتيجة
اختبارات الصوت والصورة كانت
صادمة ..كل الفنيين الكبار قالوا
إي ــه ال ـق ــرف ده؟ ف ــي ظ ــل حـضــور
ف ـ ــات ـ ــن وت ـل ـح ـم ــي
وأن ـ ــا واث ـن ـيــن
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــار
م ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت
(ك ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــور

يوسف شاهين
شاكماجيان ونيفيو أورفانيللي)
وف ـط ـي ــن ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب و{أل ـ ــدو
سالفي» مدير معامل أستوديو
ً
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام وه ـ ـ ـ ــو أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا م ــدي ــر
ً
تصوير كويس جــدا ،وعــدد آخر
ً
(نحو  20ف ــردا) .وبعد أن انتهى
ع ـم ــر م ــن ال ـم ـش ــاه ــد ال ـم ـط ـلــوبــة
شـ ـك ــرن ــاه وخـ ـ ـ ـ ــرج ،واج ـت ـم ـع ـن ــا
بعد ذ لــك لتقييم المشاهد بعد
تجهيزها .كــان نيفيو فــي غاية
ال ـص ــراح ــة ك ـعــادتــه ف ـبــدأ ال ـكــام
ً
ً
قائال :نــووو ...ما ينفعش ممثال
ً
ً
ن ـهــائ ـيــا ،صــوتــه س ـيــئ جـ ــدا وال
يـصـلــح لـلـتـمـثـيــل .وق ــال سالفي
ً
بحسم :ده ي ــروح بيتهم ف ــورا...
ومــا يدخلش االسـتــوديــو تاني.
لكن فاتن لم تعترض ولم تعلق
على مالحظات الفنيين ،وسألها
ت ـل ـح ـم ــي ،فـ ـق ــال ــت :م ــش وح ــش،
محتاج شوية تصليح بس».
يـ ــواصـ ــل ش ــاهـ ـي ــن« :ل ــأس ــف
م ــافـ ـي ــش حـ ــاجـ ــة ب ـت ـف ـض ــل ســر
ف ــي ش ـغ ــل ال ـس ـي ـن ـمــا .ك ــل اآلراء
وصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ـ ـ ــى ع ـ ـمـ ــر ال ـ ـشـ ــريـ ــف،
ول ـ ـمـ ــا ق ــابـ ـلـ ـت ــه تـ ــانـ ــي ي ـ ـ ــوم فــي
«اك ـس ـل ـس ـي ــور» ب ـ ـجـ ــوار سـيـنـمــا
«مترو» ،سألني :هل حصل كذا؟
ف ــأك ــدت ل ــه ال ـك ــام وط ـمــأن ـتــه أن
نـجـمــة ال ـف ـي ـلــم ل ــم ت ـع ـتــرض وأن
ك ــل ال ـم ـط ـلــوب ج ـل ـســات ســريـعــة
للتدريب الصوتي واإللقاء .ولكنه
استقبل الـكــام مني مــن دون أن
يظهر انفعاالته ،وقرر في نفسه
إغــاق ملف العمل في السينما،
وانقطعت االتصاالت بيننا ،وكان
يتهرب من اللقاءات ،وأبلغني عن
طريق صديقنا المشترك أنه نسي
الموضوع .لكنني صبرت عليه
وأقنعته بأن كل هذه المالحظات
لـ ـه ــا ح ـ ـلـ ــول ،وأن فــاتــن
حمامة
سعيدة

محمد حسنين
هيكل يشيد
بفيلم {صراع
في الوادي}

بــوجــوده وأنـنــي متمسك بــه في
ال ـف ـي ـل ــم .ف ــواف ــق عـ ـم ــر ،وات ـف ـق ـنــا
نلتقي لكتابة ا لـعـقــد فــي مكتب
تلحمي ودخ ــول فـتــرة تدريبات
قـبــل الـتـصــويــر .وقـبــل أن أمشي
تذكرت فجأة طلب تلحمي بإزالة
الشامة أو «الحسنة السوداء» من
أنــف الممثل ،وطلبتها مــن عمر
بلطافة ،فقال :حاضر ،وظهر عليه
التعاون واالرتياح.
م ــرت أي ـ ــام ول ــم يـتـصــل عـمــر،
وكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ت ـ ـ ـعـ ـ ــرفـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي م ـق ـه ــى
«اك ـس ـل ـس ـيــور» إل ــى صــديــق آخــر
ً
قــريــب مــن عمر ج ــدا ،ويمضيان
ً
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ــوقـ ـ ــت س ـ ـ ــوي ـ ـ ــا ،وهـ ــو
الـمـمـثــل أح ـمــد رم ــزي بـعــد ذل ــك،
ولما التقيت بأحمد سألته عن
عـمــر ،فـقــال بطريقته الصريحة
الصادمة :أل خالص «مايك» مش
هيلعب سينما ،غير رأيه بسبب
الجراحة المطلوبة في وجهه.
ً
ق ـلــت م ـنــزع ـجــا :ج ــراح ــة إي ــه؟
وتغيير رأي إيه؟ أنا الزم أقابله،
احنا اتفقنا وكل مشكلة لها حل...
ً
واتضح أن عمر كان متحمسا
إلجـ ـ ــراء الـ ـج ــراح ــة ،وذهـ ـ ــب إل ــى
بـ ـيـ ــت رمـ ـ ـ ـ ــزي ل ـي ـس ـت ـش ـي ــره فــي
الـطـبـيــب ويـصـطـحـبــه م ـعــه ،ألن
ً
ً
والــد رمــزي كــان طبيبا معروفا،
وانتهت االستشارة إلى تفضيل
ع ــدم إج ـ ــراء ال ـج ــراح ــة ألن ـه ــا قد
تـ ــؤدي إل ــى مـشـكـلــة وت ـه ـيــج في
الجلد يثير أورامــا غير حميدة،
باإلضافة إلى أنها قد تترك ندبة
تشوه مكانها البارز تحت العين
اليمنى ،وخاف عمر وطرد فكرة
التمثيل مــن رأس ــه .لكن شاهين
ع ــاود الـتـمـســك ب ــه ،وطـمــأنــه أنــه
س ـي ـح ــل ك ـ ــل الـ ـمـ ـش ــاك ــل وي ـق ـنــع
تـلـحـمــي ب ــأن ه ــذا ال ـش ـكــل مميز
أك ـث ــر ،وال داعـ ــي ألي ج ــراح ــات.
ً
وأخ ـي ــرا تــم االت ـف ــاق عـلــى موعد
الـتـصــويــر بـعــدمــا تـعـهــد ك ــل من
ع ـب ــد ال ــرح ـي ــم ال ــزرق ــان ــي وع ـبــد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوارث عـ ـس ــر ب ـ ـتـ ــدريـ ــب ع ـمــر
ا لـشــر يــف عـلــى التعبير بالوجه
واإللقاء وضبط مخارج الحروف.

قبلة الحب واالنتحار
ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت كــانــت عــاقــة
فــاتــن بــزوج ـهــا ت ـتــدهــور بـشــدة،
وسافر فريق الفيلم إلى الصعيد
لتصوير المشاهد الخارجية في
أسـ ــوان واألقـ ـص ــر ،وم ـضــت أي ــام
ال ـت ـصــويــر ب ـش ـكــل ج ـيــد ومـمـتــع
للجميع.
ح ـ ــان م ــوع ــد م ـش ـه ــد إص ــاب ــة
ال ـم ـه ـن ــدس أح ـم ــد ب ــرص ــاص ــة...
تركض نحوه «آمال» ابنة الباشا
بلهفة ،لتطمئن عليه وهو ملقى
على األرض .لكن فاتن اندمجت
ً
وأضافت قبلة واقعية جدا لعمر
ال ـشــريــف ،ل ــم تـكــن م ــوج ــودة في
الـسـيـنــاريــو ،فـهــي ع ــادة تــرفــض

صورة العندليب

كما كانت قصة «القبلة السينمائية» بين فاتن وعمر الشريف مثيرة للجدل
في الصحافة والوسط السينمائي ،كانت قصة إزالة «الحسنة من وجه النجم
العالمي عمر الشريف مثيرة الهتمام الصحافة والناس ،ألنه خضع لجراحة
ً
إزالة «الحسنة» بعد سبع سنوات تقريبا من طلب تلحمي لضرورات العمل في
السينما العالمية .وفي صيف  1961نشرت الصحف المصرية صورة لوجه عمر
بال حسنة ،التقطها صديقه العندليب األسمر عبد الحليم حافظ ،بحكم الصداقة
التي نشأت بينهما أثناء تصوير فيلم «أيامنا الحلوة» .واهتمت الصفحات
الفنية بالخبر ،وسأل أحد المحررين فاتن حمامة عن شعورها وهي ترى زوجها
بال «حسنة» ،فقالت بنظرة الحبيبة التي ترى حبيبها بالقلب وليس بالعين:
«ماكنتش أعرف إن فيه حاجة في وجه عمر ،لم أكن أراها وال أهتم بها ،لدرجة
أنني ال أتذكر مكانها بالضبط ،فعمر في كل األحوال نجم جذاب وشخصيته
تطغى عـلــى أي ص ــورة يظهر بـهــا .لـكــن بـعــد أشـهــر مــن هــذا الـتـصــريــح بــدأت
الخالفات واألزمات تضرب حياة فاتن العاطفية وتشرخ جدران بيت األحالم».

عمر الشريف
تصوير أية مشاهد فيها قبالت،
وس ـبــق أن اع ـتــرضــت عـلــى قبلة
من شكري سرحان ضمن أحداث
«اب ــن الـنـيــل» رغــم أنـهــا تحبه في
الفيلم وتجمع بينهما مشاهد
غــرامـيــة ت ــؤدي إلــى حملها منه،
ث ــم زواجـ ـهـ ـم ــا .وخـ ـ ــرج س ــرح ــان
ليدلي بتصريحات مثيرة للجدل
ف ــي ال ـص ـحــف ع ــن ق ـب ـلــة حـمــامــة
لـ ـلـ ـش ــري ــف ،وت ـ ـحـ ــولـ ــت «ال ـق ـب ـل ــة
الـ ـس ــاخـ ـن ــة» إل ـ ــى ق ـض ـي ــة ع ــام ــة
وسـ ـج ــال ف ــي م ـص ــر ك ـل ـه ــا ،بـعــد
الدهشة التي أصابت قبلها جميع
العاملين بالفيلم ،وفي مقدمهم
يوسف شاهين.
وم ــع األيـ ــام ب ــدأت قـصــة حب
ف ــات ــن ح ـم ــام ــة وعـ ـم ــر ال ـش ــري ــف
ت ـخ ــرج م ــن م ـكــامــن ال ـق ـلــوب إلــى
العلن ،وتأكد شاهين من مشاعر
فاتن ،وشعر بالنار تحرق قلبه،
إذ أدرك أن ح ـب ــه ل ـه ــا لـ ــم يـكــن
ً
مستحيال ،بسبب أنها متزوجة،
فالزواج قد ينتهي بالطالق تحت
تأثير قــوة الحب ،كذلك اختالف
ً
ً
ال ــدي ــان ــة ل ــم ي ـكــن م ـعــوقــا أب ــدي ــا،
ألن عمر الشريف مسيحي مثله،
ودفعه الحب إلى إشهار إسالمه
للزواج من حبيبته المسلمة ...وأن
ً
كــل مــا ك ــان يـتـصــوره مستحيال
ً
صار ممكنا .لكنه تصرف بجبن
وغ ـبــاء فــوضــع بـنـفـســه الخنجر
داخــل التورتة ،وأصيب شاهين
بحالة اكتئاب وانـعــزل فــي بيته
ً
وح ـ ـيـ ــدا وسـ ـ ـ ــاءت ح ــال ـت ــه حـتــى
أقــدم على االنتحار ،وقــد اعترف
ً
الحقا بمشاعره العاطفية تجاه
فاتن ،وبمحاولة االنتحار ،ولكن
بطريقته التي تكتفي بالتلميح
مع قليل من التفاصيل.
وي ـبــدو أن ن ـجــاة شــاهـيــن من
االنـ ـتـ ـح ــار ،ك ــان ــت رس ــال ــة قــويــة
دف ـع ـت ــه إلـ ــى ال ـت ـم ـســك بــال ـح ـيــاة
و{الــرهـبـنــة السينمائية» حسب
ت ـع ـب ـيــره« :قـ ـ ــررت ال ـتــرك ـيــز أكـثــر
فــي السينما واإلخـ ــاص لحبي
ال ـ ـم ـ ـض ـ ـمـ ــون واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى
الـ ـنـ ـج ــاح» .لـيـسـتـكـمــل ب ـعــد ذلــك
ً
مسيرته السينمائية بعيدا عن أي
مشاعر عاطفية في الوسط الفني،
و{رب ضارة نافعة» ،فقد تحولت
صدمة «الخنجر» الذي مزق قلب
شــاه ـيــن ،إل ــى نـعـمــة سينمائية
وت ـم ـي ـمــة ح ــظ سـعـيــد حـقـقــت له
الكثير من النجاح والشهرة.
حـ ـص ــل ال ـف ـي ـل ــم عـ ـل ــى دع ــاي ــة
مجانية ضخمة بسبب قصة فاتن
ً
وعـمــر ،ونجح جماهيريا ،كذلك
نال إعجاب النقاد الذين أشادوا
ب ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ش ــاهـ ـي ــن ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
ا ل ـصــورة السينمائية وتحديث
التقنيات ،إذ استخدم ألول مرة
في السينما المصرية الكاميرات
المحمولة على الكتف ،مــا أتــاح
له تصوير مشاهد مهمة ساعدت
ع ـل ــى ت ــدع ـي ــم الـ ــدرامـ ــا (م ـشــاهــد

المطاردة في معبد الكرنك) ،كذلك
استخدم الضوء بشكل جديد.
مـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـض ـ ـمـ ــون،
نـ ــال ال ـف ـي ـلــم اس ـت ـح ـســان ال ــدول ــة
ً
والجماهير معا ،ورغــم الصدمة
التي أصابت الجمهور البسيط
بـ ـسـ ـب ــب مـ ـشـ ـه ــد تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ح ـك ــم
اإلعدام بحق رجل بريء هو والد
ال ـم ـه ـنــدس (قـ ــام ب ــال ــدور الـفـنــان
المتمكن عبد الوارث عسر ،وأدى
م ـش ـهــد ل ـح ـظــة اإلعـ ـ ـ ــدام ب ـبــراعــة
واقعية مؤثرة وغير مصطنعة)،
ً
فــإن الفيلم كــان مالئما للرسالة
الـ ـت ــي ت ــري ــد ال ـ ــدول ـ ــة إي ـص ــال ـه ــا
إلــى الـنــاس عــن مـســاوئ العصر
البائد في النظام الملكي ،وظلم
االق ـط ــاع ـي ـي ــن ل ـل ـف ــاح ـي ــن ،وع ــن
ال ـج ـي ــل ال ـص ــاع ــد ال ـ ــذي يـتـسـلــح
بالعلم والثورة ،وابن الفالح الذي
يـسـتـطـيــع أن يـخـطــف ق ـلــب ابـنــة
ال ـبــاشــا ،وه ــي «ال ـت ـي ـمــة» نفسها
ال ـتــي أع ــاد عــز الــديــن ذو الـفـقــار
تقديمها بعد سنوات في فيلم «رد
قلبي» ،ولكن يظل لفيلم شاهين
السبق في هذا الموضوع.
ورب ـ ـمـ ــا لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ركـ ــزت
صـ ـح ــاف ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـل ــى م ــدي ــح
الفيلم ،حتى أن الكاتب األشهر
في مصر محمد حسنين هيكل،
رئيس تحرير صحيفة «األهرام»،
كـتــب بـنـفـســه ع ــن الـفـيـلــم وأش ــاد
بــال ـعــام ـل ـيــن ف ـيــه وفـ ــي مـقــدمـهــم
ً
مخرجه ،واصفا العمل بقطعة من
صميم الحياة ،فيها فكرة ،ولها
روح ،وخـلـفـهــا هـ ــدف ،وأضـ ــاف:
«خرجت من الفيلم وأنا مؤمن بأن
الدولة يجب أن تغير سياستها
تجاه السينما المصرية ،ما دامت
الـسـيـنـمــا الـمـصــريــة ب ــدأت تغير
ً
اتجاهها أيضا».
عندما يكتب هيكل ذلــك ،فإنه
ً
ً
ال يمدح مخرجا سينمائيا فقط،
لكنه يضع ر هــان السلطة عليه،
ويفصح عــن رغبته فــي توظيفه
ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،وهـ ـ ــو مـ ــا عـ ـ ــاد عـلــى
شاهين بكثير من األزمــات التي
اضطرته إلى ترك الجمل بما حمل
وهجر البالد.
و فــي الحلقة المقبلة نواصل
السيرة.

البقية في
الحلقة
المقبلة

مشهد من {صراع في الوادي}
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فلك

sudoku

مــن  7أح ــرف وه ــي اس ــم دول ــة فــي ش ــرق وســط
إفريقيا.
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 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :حاذر من احتكاك مع أحد الشركاء أو
الزمالء فالظرف غير مناسب.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـس ـلــط االهـ ـتـ ـم ــام ع ـل ــى عــاق ـتــك
العاطفية بهدف االلتزام بها.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـش ـع ــر بـ ــانـ ــزعـ ــاج مـ ــن بـعــض
التصرفات التي يقوم بها صديق لك.
رقم الحظ.2:

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـب ــدو األفـ ـك ــار ب ــراق ــة وم ـه ـمــة فـهــل
ً
بإمكانك تنفيذها عمليا؟
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :تـ ـتـ ـع ــزز ع ــاقـ ـتـ ـكـ ـم ــا ال ـع ــاط ـف ـي ــة
ً
وتتشاوران معا حول أمر عالق بينكما.
ً
اجتماعيا  :يتحدث الفلك عن تقارب عائلي
وعن زيارات ومناسبات متبادلة.
رقم الحظ.16:

القوس
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ً
مـهـنـيــا :يــدلــك حــدســك عـلــى مـكــامــن الــربــح في
صفقة قد تعرض عليك.
ً
ً
بطرف آخر يعجبك كثيرا
عاطفيا :قد تلتقي
ٍ
ً
لكنك مرتبط عاطفيا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـحــاط بــاألصــدقــاء بـعــدمــا عملت
ً
ً
كثيرا على جمعهم وتبدو مرتاحا إلى ذلك.
رقم الحظ.0 :

ً
مـهـنـيــا :ق ــد ت ـج ــازف ف ــي مـجــالــك الـمـهـنــي أو
تخوض نزاعات مع الزمالء.
ً
عاطفيا :يعاندك الشريك في موقف يعتبره
ليس لصالحك.
ً
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :يسلط عليك ا ل ـضــوء اجتماعيا
ً
وتغدو مقربا من الجميع.
رقم الحظ.11:

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تراجع بعض المستندات والحسابات
بهدف تسديد المستحقات.
ً
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـت ــواص ــل هــات ـف ـيــا أو ك ـتــاب ـيــا مع
الحبيب وتتمنى اللقاء به.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ق ــد تـ ــؤدي خــدمــة تـخــص بعض
ً
المقربين وتكون سعيدا بها.
رقم الحظ.25:

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يتشارك أحــدهــم أفـكــارك ومشاريعك
فيعطيك بعض النصائح.
ً
ً
عاطفيا :تبدو متحمسا التخاذ قرار رسمي
في ما يتعلق بالحبيب.
ً
اجتماعيا :اهتم بصحتك وال تهمل أي عارض
ً
فقد يكون خطيرا.
رقم الحظ.9:

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تـطــورات سريعة على صعيد العمل
وينبغي عليك اللحاق بها.
ً
عاطفيا :ليس باالنفعال تنمو العالقة بينكما
ً
ً
فكن هادئا ومتفهما.
ً ً
ً
اجتماعيا :تبدو متحمسا جدا لتحضير رحلة
الى الخارج مع األصدقاء.
رقم الحظ.10 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :قد يحالفك الحظ على الصعيد المادي
وتتلقى مفاجأة ما.
ً
عاطفيا :لتكن نظراتكما في االتجاه عينه كي
تعيشا حياة راغدة.
ً
ً
اجتماعيا :يدعوك موقعك الفلكي لتكون حذرا
ً
جدا في قيادة سيارتك.
رقم الحظ.5 :
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كلمات متقاطعة
تنزانيا

كلمة السر

(مبعثرة).
 -6مص بشفتيه (م) – من
الخضروات.
 -7للتفسير – عراك (م).
 -8ت ــدل (م) – تـجــدهــا في

(الحيتان).
 . . . . . . ( - 9ا ل ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــح )
فـ ـيـ ـل ــم ل ـ ـك ـ ــارك جـ ـيـ ـب ــل –
متشابهان.
 -١٠أجره  -دول
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 -3أظهر خالف ما أضمر
(م).
 -4مرض صدري – حوض
لالستحمام في المنزل.
 -5س ــا ف ــر (م) – أ ب ــو ل ـل ــو

األسد

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

م

 -1س ـكــرت ـيــر ع ـ ــام أس ـبــق
لمنظمة األمم المتحدة.
 -2رمز جبري – من أدوات
النجار (م).
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ً
عموديا:

ً
مهنيا :وضع مربك في العمل وينبغي أن تكون
ً
فطنا في تصرفاتك.
ً
عاطفيا :تعالج مع شريك العمر بعض المشاكل
وتحاوالن إيجاد الحلول.
ً
اجتماعيا :قد تقوم بعملية بحث أو تدقيق عن
أوراق رسمية خاصة.
رقم الحظ.18:

الحلول
1
7
9
2
4
5
8
6
3

 -1جـ ــزيـ ــرة رسـ ـ ــا عـلـيـهــا
كــولـمـبــس ع ـنــد اكـتـشــافــه
أميركا.
 -2م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة سـ ـي ــا حـ ـي ــة
بمدينة الغردقة.
 -3مـتـشــابـهــان – أمـطــرت
السماء رذاذا.
 -4حضرا – يتقد.
 -5نـ ـغـ ـم ــة م ــو سـ ـيـ ـقـ ـي ــة –
للتمني – بواسطته.
 -6ماركة سيارات يابانية
(م).
 -7أداة ت ــأ ك ـي ــد – مــو قــع
مقابر بالمدينة المنورة.
 -8وشى – خبر.
 -9ال ــوج ــه كـثـيــر الـلـحــم –
اب ـ ــن ن ـ ــوح أب ـ ــو ال ـش ـع ــوب
الحامية.
 -١٠ضـ ـمـ ـي ــر مـ ـتـ ـص ــل –
تجدها في ( أم الخلول )..

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها
مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء املربعات
الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر
من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

ً
ً
مـهـنـيــا :ت ـبــدو م ــزه ــوا بنفسك بـعــد نجاحك
المستمر وتشعر بأهميتك المتزايدة.
ً
عاطفيا :يتحسن مزاجك وتكون على موعد
عاطفي جديد.
ً
اجتماعيا :ينبغي أن تحيط الوالدين ببعض
االهتمام فهما يستحقان ذلك.
رقم الحظ.2:
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 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تسعى الــى تحسين أوضاعك وتعمل
ً
جاهدا إلنجاح خطواتك.
ً
ً
عاطفيا :خفف قليال من غيرتك ألسباب تافهة
يستخف الحبيب بها.
ً
اجتماعيا :ركــز على بعض األعمال المنزلية
وال تؤجلها ألنها تزعج الغير.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :تنهض اليوم واثقا من نفسك وعلى
ّ
استعداد لتحدي جميع المعوقات.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :مـ ـس ــار ح ـي ــات ـك ـم ــا ي ـت ـج ــه نـحــو
االسـتـقــرار وال ـهــدوء على الــرغــم مــن بعض
المشاكل.
ً
اجتماعيا :تمر غيمة رمادية فوق عالقتك
مع شخص له مكانة كبيرة لديك.
رقم الحظ.22 :
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مجتمع

«الكيماويات البترولية» تقيم حفل «القريش»
أقامت شركة صناعة الكيماويات البترولية حفل "القريش"
لعام  2019في مكتبها الرئيسي ،برعاية وحضور الرئيس
التنفيذي مطلق العازمي ،وحضور نائب الرئيس التنفيذي
لألسمدة حمد السبيعي ،والمديرين ،والعاملين.
وتخلل الحفل مسابقة "أفضل طبق قريش" ،التي شهدت
ً
ً
تفاعال كبيرا من الموظفين الذين تنافسوا على تقديم عدد
من األطباق المتميزة التي تنوعت بين المقبالت واألطباق
والحلويات.
الرئيسية
ُ
وف ــي نـهــايــة الـحـفــل ،أعـلـنــت نـتــائــج الـمـســابـقــة واألط ـبــاق
ُ ِّ
ووزعت الجوائز على المشاركين.
الفائزة،
صورة جماعية لعدد من الحضور أثناء "القريش"

لجنة التحكيم خالل اختيار أفضل طبق قريش
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العميري لـ ةديرجلا  :عادل إمام
سبب تأجيل «عندما يكتمل القمر»

مشاهدات

•

هاتف العجيمي مقلوب في «وما أدراك ما أمي»

ً ً
يعتبر «إفراج مشروط» تحديا جديدا بشخصية مختلفة

مــازالــت أخـطــاء الــراكــور تلقي
بظاللها على األعـمــال الدرامية
الــرمـضــانـيــة ل ـهــذا ال ـع ــام ،ولـعــل
أبرزها وأكثرها انتشارها خالل
الساعات الماضية مشهد للفنان
محمد العجيمي يظهر فيه إلى
جــانــب الـفـنــانــة إل ـه ــام الـفـضــالــة
وه ـ ــو م ـم ـســك ب ــال ـه ــات ــف بـشـكــل
مقلوب خالل قيادته للسيارة...
مطلوب دقة وتركيز.

«إفراج مشروط» للكاتب عبدالمحسن الروضان
حقق مسلسل «عندما يكتمل القمر» للفنان
فيصل العميري نجاحا كبيرا ،عند عرضه قبل شهر والمخرج عيسى ذياب ،وبمشاركة نخبة من
رمضان ،ولعل الالفت في العمل أنه يذهب إلى الفنانين ،منهم القدير سعد الفرج.
وتطرق العميري ،في حوار مع «الجريدة» ،إلى
منطقة قلما يقترب منها كاتب درامي خليجي،
واستطاع العميري أن يترجم الحوارات ،من خالل التجربتين بشيء من التفصيل ،وكشف عن جديده
في الفترة المقبلة ،وهو فيلم سينمائي من المتوقع
شخصية جمعان ،بحرفية وتمكن ،فالقى أداؤه
استحسان الجمهور ،ويعرض له حاليا مسلسل عرضه في أكتوبر المقبل ،وفيما يلي التفاصيل:
محمد جمعة

ً
صور فيلما
ً
سينمائيا
من المتوقع
عرضه خالل
أكتوبر المقبل

* ماذا يعني لك "عندما يكتمل القمر"؟
 يعني لــي الكثير ،السيما أنــه تــم تصويرالمسلسل عــام  ،2017واسـتـغــرق فـتــرة طويلة
من التحضير واإلعداد والتصوير والمونتاج،
بسبب وجود ما يقرب من  400مشهد غرافيك تم
تصويره على "كروما" ،والعمل بحد ذاته ليس
بعيدا عن بيئتي التي تربيت فيها ،كنت أحضر
منذ الصغر حفالت السامري والزار ،وكنت أرى
هــذه األشـيــاء قريبة مني ،لذلك لم أتخوف من
خوض التجربة.
وعندما آثرت شركة "صدف" ،بقيادة الفنان
حسن عسيري ،التعاون معي عن طريق "عندما
يكتمل القمر" ،توقعت للمسلسل أن يحدث ضجة،
ولكن نجاحه فاق توقعاتي ،السيما أن القضية
تالمس شرائح كثيرة في المجتمع الخليجي،
خصوصا الوسطى وما دون الوسطى.
* كيف كان استعدادك لشخصية جمعان؟
 استفزني النص المكتوب ،السيما جمعانالشاب الذي تقع في غرامه جنية ،وكما تابعتم
المشاهد كيف تم تصويرها تحت قيادة المخرج
المتميز عمر الديني ،صاحب الــرؤيــة الثاقبة
والحس اإلخراجي الذي استفز الجمهور ،وقد
استفدت كثيرا من تجربة "عندما يكتمل القمر".

جرأة روان في «ماذا لو ؟»

فيصل العميري

وأحمد الله اننا تأخرنا في عرض العمل ،ألنه
تصادف في العام نفسه عرض مسلسل الزعيم
الفنان ع ــادل إم ــام "عــوالــم خفية" ،لــذلــك ارتــأت
الشركة تأخير عرض المسلسل ،وبوجود قامة
كبيرة مثل عادل إمام كان من الصعب ان يجد
مسلسلنا طريقه للجمهور ،لــذلــك تــم تأجيل
العمل إلى أن عرض قبل رمضان وحقق الهدف
المرجو منه.

توقيت العرض
* هل توقيت العرض خدم العمل ،السيما أنه
جاء قبل موسم رمضان؟
 نعم ،وأحيي الشركة على اختيارهم لهذاالوقت تحديدا قبل رمضان ،ألن المسلسل يحتاج
إلى مساحة من االهتمام والتركيز ،بينما في
رمضان زخم كبير من األعمال الدرامية الخليجية
والعربية ،ووجود "عندما يكتمل القمر" في هذا
الوقت دعم كبير لفيصل العميري.
* إلى أي مدى يشغلك توقيت العرض قبل أو
بعد أو خالل رمضان؟
 هذه عملية حسابية ترجع إلى الفنان نفسهإذا ك ــان لــديــه عمل ق ــوي يـعــرض قبل رمضان

ويــدعــم وجـ ــوده لـفـتــرة ي ـكــون بــذلــك قــد ضــرب
عصفورين بحجر.
* ما الذي استفزك في "إفراج مشروط" الذي
يعرض حاليا؟
 أج ـســد شخصية رج ــل ان ـت ـهــازي يسعىوراء أي فرصة حقيقية ليثبت ذاتــه فضال عن
أنه يعاني مشاكل اجتماعية سببت له تخلفا
في ركب الحياة ،وتبدأ أحداث العمل من مطلع
الثمانينيات حتى ع ــام  ،2011وعبدالرحمن
شـخــص ذك ــي وم ــرن ج ــدا فــي الـتـعــامــل ،ولكن
يحدث له موقف يتسبب في تغيير نظرته تجاه
الـعــديــد مــن الـشـخــوص ،عـبــدالــرحـمــن دينامو
األحداث ،وأعتقد أن "إفراج مشروط" يمثل تحديا
خـصــوصــا بـعــد "عـنــدمــا يكتمل الـقـمــر" ،كونه
تجربة مختلفة تماما وشخصية جديدة وأداء
مغاير عن العمل السابق.
* ما جديدك الفترة المقبلة؟
 صـ ــورت قـبــل ف ـتــرة فيلما سينمائيا منالمتوقع عرضه خالل شهر أكتوبر المقبل ،وغير
مصرح لــي بالحديث عــن أي تفاصيل أخــرى،
وأتمنى أن يلقى مجهودنا في هــذا المسلسل
إعجاب الجمهور.

عاشقة الرقص السامري
تأليف الكاتب عالء حمزة ،وإخراج عمر الديني ،إضافة إلى رياض أحمد في إدارة اإلنتاج،
ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين ،بينهم فيصل العميري ،محمد الطويان ،أحمد شعيب،
ريم عبدالله ،ميسون عبدالعزيز ،وأحمد الرشيد وعبدالعزيز المطرودي ،وسارة اليافعي.
وتدور أحداث المسلسل حول أسرة فقيرة ،تتكون من رب األسرة «جمعان جوهر» وهو رجل
خمسيني يعمل قهوجيا ،يعيش مع ابنه الثالثيني «فراج» وزوجة ابنه «روضة» ،وحفيده «خالد»
البالغ  15عاما ،وهو من ذوي االحتياجات الخاصة .ومع اشتداد سوء الحالة االقتصادية لألسرة،
يقرر جمعان العودة إلى قرية والدته ،ليقوم ببيع بيت صغير ورثه عنها ،دون أن يعلم أن البيت
ُ
بعد هجره أصبح مالذا لعائلة من الجن ،من بينهم جنية تدعى «فلوة» عاشقة للرقص السامري.

في مشهد من «عندما يكتمل القمر»

علياء الكاظمي تكشف سبب
تسمية مسلسل «الديرفة»

●

عزة إبراهيم

كشفت الكاتبة علياء الكاظمي ،مؤلفة مسلسل "الديرفة" ،عن
تغيير اسم المسلسل المأخوذ عن روايتها "بال هوية" ،بسبب
وجــود مسلسل قديم يحمل نفس االســم ،وتم اختيار "الديرفة"
إشارة إلى بطلة المسلسل التي تتأرجح بين الحزن والفرح ،من
خالل أحداث المسلسل ،وفقا للخط الدرامي والرؤية الفنية لفريق
الكتابة ،كما أن االسم أكثر مناسبة للعمل باعتباره من التراث
ويتناول فترة قديمة تعود للخمسينيات.
وقالت الكاظمي إن المسلسل حظي بفريق كتابة متميز ،حيث
كتب السيناريو وال ـحــوار ب ــدور يــوســف ومحمد أن ــور محمد،
وعالجته درامـيــا الفنانة أسمهان توفيق ،كما أبــدع باإلخراج
مناف عبدال ،مشيرة إلى أن شركة االنتاج اختارت عددا كبيرا من
النجوم الذين ساعدوا على نجاح الرواية ،وبينت أن المسلسل
يناقش أزمة تدخل الوالدين بشكل مبالغ فيه في حياة األبناء.

هجوم على تصريحات مي عز الدين
●

القاهرة  -محمد قدري

نــالــت الـفـنــانــة مــي عــز الــديــن انـتـقــادات
واسعة ،بسبب التصريحات الصحافية
التي خرجت ،عبر بيان صحافي ،من
مـكـتـبـهــا اإلع ــام ــي ،أع ــرب ــت فـيــه عن
سعادتها الغامرة بنجاح مسلسلها
ال ـ ـجـ ــديـ ــد "الـ ـب ــرنـ ـسـ ـيـ ـس ــة ب ـي ـس ــة"،
ووص ـ ـ ــول ردود ف ـع ــل ق ــوي ــة ح ــول
ال ـع ـمــل وتـحـقـيـقــه ن ـجــاحــا كـبـيــرا،
وه ــو مــا أغ ـضــب ع ــددا كـبـيــرا من
المتابعين الذي رأوا أن كوميديا
"بـيـســة" تعد األق ــل خــال هذا
الموسم ،واألقل في مشوار
مـ ــي عـ ــز ال ـ ــدي ـ ــن ،وانـ ـه ــا
ل ــم تـخـتــر الـسـيـنــاريــو
الـمـنــاســب ،وتعثرت
خالل هذا الموسم،
بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــة
إل ـ ـ ـ ــى ت ــوجـ ـي ــه
نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر
للمكياج الذي
استخدمته في
ش ـخ ـص ـيــة الـ ـج ــدة،
ووصفوه بغير المناسب
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ضعف بعض عناصر العمل كله.

أثار حوار بين الفنانة روان مهدي والفنان
األردن ـ ــي م ـنــذر ريــاح ـنــة ف ــي مـسـلـســل «م ــاذا
ل ــو؟» حــالــة مــن اللغط عبر مــواقــع التواصل
االجتماعي ،السيما أن المشهد الــذي ظهرا
ف ـيــه تــؤكــد بـطـلــة ال ـع ـمــل ف ـيــه لــزوج ـهــا أنـهــا
ستنجب مـنــه طـفــا بــال ـقــوة ،وه ــذا ينطوي
على جرأة في الحوار جديدة على المجتمع
الخليجي.

روان مهدي

انتقادات لوفاء عامر وياسمين صبري
تعرضت الفنانة وفاء عامر النتقادات
شديدة ،لعدم اتقانها اللغة الفرنسية ،إذ
ً
ك ــان واض ـحــا ضعفها فــي نـطــق مـخــارج
ال ـ ـحـ ــروف ب ـش ـكــل ص ـح ـيــح ف ــي مـسـلـســل
«حكايتي».
ولـ ـ ــم ت ـت ـم ـكــن وف ـ ـ ــاء مـ ــن ن ـط ــق بـعــض
الكلمات والجمل الفرنسية ،حيث ظهرت
كأنها مبتدئة فــي تعلم الـلـغــة ،رغــم أنه
يفترض ،وفق األحــداث ،إتقانها الشديد
للفرنسية ،وان استخدامها فــي الحوار
يتسم بالسهولة.
فــي المسلسل ،ذات ــهّ ،
وجـهــت للنجمة
ي ــاس ـم ـي ــن صـ ـب ــري ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مــرت ـب ـطــة
بطريقة حديثها كراوية في العمل ،حيث
ان نبرة صوتها ال تتواءم مع مواصفات
الـ ـ ـ ــراوي ،ك ـمــا واج ـه ــت ان ـت ـق ــادات أيـضــا
مرتبطة باهتمامها بالمكياج والمالبس
طــوال الوقت بغض النظر عن متطلبات
الشخصية أحيانا ،وهو ما اثار تعليقات
ساخرة ضدها عبر مواقع التواصل.

ياسمين صبري

عبير أحمد :تحديت نفسي في «حضن الشوك»
جسدت دور امرأة في الخمسين وتستعد لمسرحية «سيركو»
جسدت الفنانة عبير أحمد
إحدى الشخصيات المتميزة
في مسلسل «حضن الشوك»،
وتتابع مسيرتها الدرامية في
مسلسلين بعد العيد.

مسلسل «الديرفة»

العجيمي مع إلهام الفضالة

●

عزة إبراهيم

تطل علينا الفنانة عبير أحمد هذا العام
من خــال مسلسل "حضن الشوك" للنجم
إبراهيم الحربي ،والنجمة إلهام الفضالة،
إلى جانب بطولتها في مسرحية "سيركو"،
التي من المقرر عرضها خالل عيد الفطر
المبارك ...كان لنا معها هذا الحوار لتكشف
لنا عن الجديد في أدوارها هذا العام:
• شخصيتك في "حضن الشوك" جديدة،
وتمثل تحديا كبيرا ...كيف كان استعدادك
لهذ الدور؟
 بالفعل أنا اعتبر دوري في المسلسلً
نقلة نوعية في مسيرتي الفنية ،وتحديا
ً
استعددت له كثيرا من خالل التحضيرات
والعمل على الشخصية وفهم مالمحها،
فالشخصية مركبة ،وأجسد فيها مرحلتين
ً
مـخـتـلـفـتـيــن م ــن ال ـع ـمــر ت ـم ــام ــا ،م ــن خــال
ظهوري شابة في بداية العمل ،ثم تتوالى
ً
األحــداث ألظهر عجوزا في الخمسين من
الـعـمــر ،كـمــا يـتـنــاول الـعـمــل ف ـتــرة مــا قبل
الغزو العراقي للكويت مباشرة ،وما تخلل
تلك المرحلة من أحــداث درامية متشابكة
ومشاعر وأزم ــات ،مما تسبب في تكثيف
الدور والعمل بشكل عام.
• تجسيد مرحلة عمرية مختلفة وفي
حقبة زمنية مضطربة ...هل أصابك القلق
من الدور؟
 أنا عشقت الدور ،وأبحث عن التحديدائما في أدواري ألبرز موهبتي واستغل
كــل قــدراتــي الفنية ،ولــذلــك تقمست الــدور
ً
جــدا ،وهــو ما ساعدني على أدائــه بهدوء
ش ــدي ــد ،وت ـم ـك ـنــت م ــن إظـ ـه ــار م ـك ـنــونــات
الشخصية ،فهي بالفعل شخصية هادئة،
وتجسد الخبث المبطن ،وإن كانت تبدو
مسالمة فــي الـظــاهــر إال أنـهــا تبطن الشر
والحقد للجميع ،وساعدني في ذلك أيضا

عبير أحمد في مشهد من «حضن الشوك»
أن مشاهدي كانت قصيرة ومركزة ،ولكنها
كانت "ماستر سين" ،ومحورية في السياق
الدرامي لألحداث.
• لديك عمل مسرحي فــي الـعـيــد ...فما
الجديد الذي ينتظره منك الجمهور على
خشبة المسرح؟
 أقـ ــدم ف ــي ال ـع ـيــد مـســرحـيــة "س ـيــركــو"ل ـل ـم ـخــرج ع ـلــي ال ـع ـل ــي ،م ــن إن ـت ــاج شــركــة
ب ــان ــورم ــا م ـي ــدي ــا ل ــإن ـت ــاج ال ـف ـن ــي ،وه ــي
مـســرحـيــة لـلـطـفــل ،وت ـضــم عــرضــا لسيرك
روسـ ـ ـ ــي ،وه ـ ــي أول م ـ ــرة يـ ـك ــون ال ـع ــرض
المسرحي والسيرك في عمل واحد ،ويقدم
من خالله فقرات متنوعة يحبها األطفال،
كما أغني وأقدم استعراضات بالتعاون مع
نجوم عرض السيرك.
ً
• م ـس ــرح ال ـط ـف ــل دائ ـ ـمـ ــا ال ي ـخ ـلــو مــن

الــرســالــة وال ـتــوج ـيــه ...فـمــا الــرســالــة التي
تحملها "سيركو"؟
 بالتأكيد ،المسرحية مفادها تحذيرالـطـفــل مــن بـعــض ال ـن ـمــاذج الـسـيـئــة الـتــي
تزرع الشر ،وتظهر بوجهين ،وتسبب فتنة
بين ال ـنــاس ،وأهـمـيــة تجنبها والتصدي
لـهــا وع ــدم االسـتـجــابــة لــاحـبــاطــات التي
تبثها أو إث ــارة عــدم الــرضــا فــي النفوس،
ول ـكــن طـبـعــا ت ـمــت ص ـيــاغــة ت ـلــك الــرســالــة
بأسلوب مبسط يفهمه الطفل ،باإلضافة
إلى الترفيه والمتعة التي نقدمها من خالل
االستعراضات واألغاني.
• وماذا عن أعمالك الدرامية الجديدة؟
 أشـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "أمـ ـ ـ ـ ــي داللوال ـع ـي ــال" الـ ــذي م ــن ال ـم ـقــرر ع ــرض ــه بعد
العيد ،من بطولة هيفاء عــادل ،وإبراهيم

الـحــربــي ،وتــألـيــف عـبــدالـعــزيــز الـحـشــاش،
وإخراج سطان خسروه ،كما أقوم ببطولة
"مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات خـ ــال ـ ـيـ ــة" ال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـع ــرض ــه
التلفزيون الكويتي بعد العيد ،إلى جانب
عدد من النجوم منهم سلمى سالم ،وزهرة
الخرجي ،وعبدالله الطراروة ،ومن تأليف
علي فريج ،وإخراج محمود دوايمة.
وفي مساحات خالية أقدم دورا مختلفا
تماما لم أقدمه من قبل ،لسيدة تستولي،
عن طريق التحايل ،على ثــروة ليست من
حقها ،وتسعى للظهور بمظهر األثــريــاء،
ولكن جهلها وضحالة ثقافتها وحقدها
الداخلي يكشف زيف مظهرها ،ويجعلها
منبوذة ومحط استنكار من المحيطين،
مضيفة أنها قصة مثيرة ستحظى بإعجاب
الجمهور.

العجيرب «روحة بال ردة» مع العقل إلى الدمام
●

مي عز الدين

خالد العجيرب

محمد جمعة

رغم أنه مقل في ظهوره الدرامي فإن الفنان الكوميدي
خالد العجيرب ينتقي بدقة األعمال التي يشارك فيها،
سواء تلفزيونيا أو مسرحيا ،خالد يطل هذا العام على
الجمهور في مسلسل "هايبر لوب" بمعية حبيب الحبيب
وأسعد الزهراني وفيصل بوغازي وميس كمر ،ومجموعة
كبيرة من الفنانين.
وأع ـ ـ ــرب ال ـع ـج ـي ــرب ،ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،عــن
سعادته بتلك التجربة ،خصوصا أن العمل تتنوع فيه
الصور واألمكنة واألزمنة ،ويصور الحياة االجتماعية
واالقتصادية في السعودية.
وعلى مستوى المسرح ،يشارك خالد في "روحــة بال
ردة" ،ا لـتــي ينتجها بمعية ا لـفـنــان عبدالرحمن العقل،

ويـشــارك فيها نخبة من النجوم ،منهم شهاب حاجيه،
ومن البحرين ريم أرحمة ورانيا شهاب وفرحان العلي
وعبدالله الـفــريــح ،ومجموعة مــن الـشـبــاب ،ومــن إخــراج
الفنان عبدالعزيز صفر ،ومن المتوقع عرض المسرحية
في الدمام ،على أن يعود لعرضها في الكويت الحقا.
يــذكــر أن "هــايـبــر ل ــوب" ،وهــو للكاتب خلف الحربي،
وإخراج أوس الشرقي ،يجمع بين حبيب الحبيب ،وأسعد
الــزهــرانــي ،ويـضــم ع ــددا مــن األسـمــاء منهم عبدالمجيد
الرهيدي ،محسن الشمري ،بشير غنيم ،النجمة شمس،
ونـ ـج ــوم ال ـس ــوش ـي ــال م ـيــديــا ال ـش ـب ــاب ع ـلــي ال ـح ـم ـيــدي،
عبدالعزيز الـشـهــري ،محمد الـقــس ،ومــن تأليف ورشــة
من الكتاب تضم سامي الفليح ،أماني السليمي ،محمد
ال ـف ـه ــادي ،عـبــدالـلــه ال ــول ـي ــدي ،أس ــام ــة ال ـق ــس ،إسـمــاعـيــل
المباركي.

ةديرجلا

•
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إيران والقنبلة ...محادثات سرية (الجزء الرابع)
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

أوباما أدرك
الحاجة إلى إدراج
االتفاق النووي في
استراتيجية أوسع
لطمأنة أصدقائنا
وشركائنا بعدم
تراجع دعمنا لهم
في يوم من األيام

خالل السنوات
القليلة األولى بعد
إنجاز خطة العمل
المشتركة الشاملة
اتضح خطأ توقعات
رافضيها الذين
اعتقدوا أن إيران
ستغش

خــال الثاني والعشرين
وال ـ ـثـ ــالـ ــث والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
ـري
نــوف ـم ـبــر ،ك ــان ج ــون كـيـ ً
دائم الحركة كعادته ،حاضا
ظ ــري ــف ع ـل ــى ال ـس ـي ــر نـحــو
خط النهاية ،كذلك عمل مع
أشتون على إدارة مجموعة
 ،1+5وظل على اتصال دائم
مع الرئيس عبر هاتف آمن،
قدمنا أنا وجايك إلى فندق
ِ
إنتركونتيننتال لننهي ما
بدأناه ،مستخدمين مصاعد
العمال واألدراج كــي نصل
إلى جناح وزير الخارجية.
بـ ـ ـ ــدت عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ت ـخ ـف ـي ـنــا
هذه سخيفة بعض الشيء
فــي ه ــذه الـمــرحـلــة ،إال أننا
اعـ ـت ــدن ــاه ــا خـ ـ ــال األشـ ـه ــر
الثمانية الماضية ،وظننا
أن نجاحنا في إبقاء القناة
الخلفية سرية إلى أن نبلغ
االتفاق المؤقت ،الذي صار
ُي ـعــرف اآلن بــ»خـطــة العمل
المشتركة» ،يستحق العناء.
شـ ـع ــرن ــا أن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن
في عجلة من أمرهم إلنهاء
ال ـص ـف ـق ــة قـ ـب ــل أن ت ـت ـحــول
س ـيــاســات ـهــم ال ـخــاصــة إلــى
عـ ـقـ ـب ــة أكـ ـ ـب ـ ــر ،ل ـ ــم نـ ـظ ــن أن
ث ـم ــة ح ــاج ــة إل ـ ــى تـقــديـمـنــا
ت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــازالت أك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر بـ ـ ـش ـ ــأن
العقوبات ،وكنا واثقين من
أنـنــا نجحنا فــي االحتفاظ
تأثيرنا
بالجزء األكـبــر مــن
ً
ل ـل ـم ـه ـمــة األكـ ـ ـث ـ ــر ت ـع ـق ـي ــدا:
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ب ـ ـشـ ــأن اتـ ـف ــاق
شامل ،مستخدمين عبارة
ميل غيبسون الشهيرة من
فيلم  Braveheartحين راح
يحث إخوانه األسكتلنديين
ع ـلــى ال ــوق ــوف ثــاب ـت ـيــن في
وجـ ــه ال ـخ ـيــالــة اإلنـكـلـيــزيــة
ال ـم ـغ ـيــرة ،وم ــع الـقـلـيــل من
ال ـح ـمــاســة ال ـتــي نـبـعــت من
ارتفاع المخاطر وقلة النوم،
ظللنا أنا وجايك سوليفان،
م ـس ـت ـش ــار األم ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
ل ـنــائــب الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
ج ــو ب ــاي ــدن ن ـكــرر لبعضنا
«اص ـ ـمـ ــد ،اصـ ـم ــد ،اصـ ـم ــد»،
ف ــي ح ـيــن راح اإلي ــرانـ ـي ــون
يـضـغـطــون لـلـحـصــول على
ت ـنــازالت ،وبـحـ ًلــول الساعة
الثانية صباحا مــن الرابع
والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن نــوف ـم ـبــر،
ك ــدن ــا ن ـب ـلــغ خ ــط ال ـن ـهــايــة،
ك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـس ـت ـن ـف ــد
أحدهم صبر اآلخر في هذه
المرحلة.

تفاصيل صغيرة
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـيـ ــت نـ ـ ــائـ ـ ــب وزي ـ ـ ــر
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
األوروبـ ـي ــة مـجـيــد رافـنـشــي
ل ـن ـت ـف ــق ع ـ ـلـ ــى ال ـت ـف ــاص ـي ــل
ال ـص ـغ ـيــرة األخ ـ ـيـ ــرة بـشــأن
الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــة ،ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـعـ ـبـ ـن ــا،
أحسسنا بــالــراحــة وهنأنا
ب ـع ـض ـنــا ،وط ـل ـبــت كــاتــريــن
أشـ ـ ـت ـ ــون م ـ ــن ك ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــوزراء

المهنية ،فيستند ًإلى مجموعة من البرقيات والمذكرات التي ُرفعت
عنها السرية أخيرا ،ليقدم للقارئ صورة داخلية نادرة عن الدبلوماسية
األميركية.
وال شك في 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 للتاريخ،
وتنير المناظرات السياسية في المستقبل ،كذلك يرسم بيرنز أطر
القيادة األميركية الفاعلة في عالم ال يشبه منافسة الحرب الباردة التي

لم يكن فيها رابح أو خاسر ،خالل سنواته األولى كدبلوماسي،
وال «لحظة القطب الواحد» مع السيادة األميركية التي تلت.
ِّ
 ،The Back Channelالذي
باختصار ،يشكل كتاب ً
ستعرض «الجريدة» ملخصا عنه في  6حلقات ،قصة بليغة
غنية بالمعلومات جاءت في وقتها ،قصة عن حياة ُك ِّ
ست
ر
ِّ ً
لخدمة المصالح األميركية في الخارج ،كذلك يمثل مذكرا
ً
قويا بحقبة من االضطرابات العنيفة بأن الدبلوماسية مازالت
بالغة األهمية ...وفيما يلي تفاصيل الحلقة الخامسة:

خطة العمل المشتركة
ً
ً
ّ
شكلت اتفاقا متينا
ً
بدا بطرق عدة مؤاتيا
لنا وليس لإليرانيين
الذين كانوا ال يزالون
ً
يواجهون ضغطا
ً
ً
اقتصاديا كبيرا
جواد ظريف

كاترين آشتون

جون كيري

جايك سوليفان

التوقيع
المشاركة في حفل
ً
في الساعة الرابعة صباحا،
لكن نائب وزيــر الخارجية
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــاس أركـ ـش ــي
اتصل بي قبل ثالثين دقيقة
من الحفل وأخبرني أنه يود
إجــراء «تغييرين إضافيين
أو ثـ ــاثـ ــة» فـ ــي ال ـ ـنـ ــص ،لــم
يشعر اإليــرانـيــون بالرضا
إال ب ـعــدمــا ب ــذل ــوا ق ـصــارى
ج ـ ـهـ ــدهـ ــم فـ ـ ــي كـ ـ ــل م ـس ــأل ــة
وام ـت ـح ـنــوا ك ــل ذرة مــرونــة
ل ــدي ـن ــا ،ض ـح ـكــت بـتـهــذيــب
وأخبرته« :فات األوان لذلك،
انتهى األمر».
لقد ّ
مـ ـ ــث ـ ـ ـلـ ـ ــت خ ـ ـ ـطـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
ال ـم ـش ـتــركــة خ ـط ــوة عملية
مـ ـت ــواضـ ـع ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ،ف ـقــد
ج ـ ّـم ــدت إي ـ ـ ــران بــرنــامـجـهــا
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي طـ ـ ـ ـ ــوال األش ـ ـهـ ــر
الستة األول ــى ،وح ـ ّـدت منه
أساسية عــدة،
فــي مـجــاالت ً
وخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا الـ ـتـ ـخـ ـل ــص
م ــن مـخــزونـهــا ال ـحــالــي من
الـيــورانـيــوم المخصب إلى
ن ـس ـبــة  .20%ك ــذل ــك قـبـلــت
ب ـتــداب ـيــر مــراق ـبــة تــدخـلـيــة،
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ح ـص ـل ــت
ع ـلــى تـخـفـيــف م ـح ــدود في
ال ـع ـق ــوب ــات والـ ـ ـت ـ ــزام ب ـعــدم
فـ ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات إض ــاف ـي ــة
ستة أشهر.
طوال
ّ
ل ـ ــم ت ـ ــول ـ ــد خـ ـط ــة ال ـع ـم ـ ًـل
ً
المشتركة هذه جــدال عابرا
فـ ـحـ ـس ــب ،إذ أع ـ ـلـ ــن رئ ـيــس
الــوزراء نتنياهو في الرابع
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن م ـ ــن نــوف ـم ـبــر
أنها «صفقة القرن» إليــران،
فــأخ ـبـ ُ
ـرت راف ـن ـشــي أن هــذه
التصريحات المبالغ فيها
تساعده في الترويج لهذه
الـخـطــة فــي إيـ ــران ،فابتسم
وق ــد ارت ـس ـمــت عـلــى وجـهــه
ع ــام ــات ال ــرض ــا ،ث ــم انـضــم
م ـن ـت ـقــدو ال ـك ــون ـغ ــرس إل ــى
هــذه الـجــوقــة ،متوقعين أن
تلجأ إيــران إلــى الغش وأن
ي ـن ـه ــار ص ـ ــرح ال ـع ـق ــوب ــات،
ال ـ ـ ــذي ع ـم ـل ـنــا عـ ـل ــى ب ـنــائــه
ب ـ ــدأب ط ـ ــوال سـ ـن ــوات ،قبل
وق ــت طــويــل م ــن تـفــاوضـنــا
ع ـل ــى ص ـف ـقــة ش ــامـ ـل ــة ،لـكــن
كل هــذه التوقعات أخفقت،
ّ
ف ـق ــد ش ــك ـل ــت خ ـط ـ ًـة ال ـع ـمـ ًـل
ال ـم ـش ـتــركــة اتـ ـف ــاق ــا مـ ًتـيـنــا
بــدا بـطــرق عــدة مــؤاتـيــا لنا

ول ـي ــس لــإيــران ـي ـيــن الــذيــن
يواجهون
ً
كــانــوا ًال يــزالــون ً
ضـغـطــا اق ـت ـصــاديــا كـبـيــرا،
كذلك ّ
قدمت لنا ولإليرانيين
فــرصــة أظ ـهــرت أن ـنــا كلينا
نستطيع االلتزام بتعهداتنا
في صفقة منصفة ،ومنحت
الــرئـيــس ووزي ــر الخارجية
كـ ـ ـي ـ ــري الـ ـ ــوقـ ـ ــت وال ـ ـم ـ ـجـ ــال
ال ـ ـضـ ــروري ـ ـيـ ــن ل ـل ـت ـف ــاوض
بشأن اتفاق نهائي.

شعوري بالذنب ككاثوليكي
أيرلندي ،وأدركت أنه تمكن
م ــن إق ـنــاعــي خـ ــال غــدائـنــا
ذاك.

أطول مفاوضات متواصلة
يـخــوضـهــا وزي ـ ــر خــارجـيــة
أمـيــركــي مـنــذ كـ ُـامــب ديفيد
عــام  ،1978فقد أعـلــن إطــار
عمل خطة العمل المشتركة
الشاملة في الثاني من أبريل
لتظهر الصفقة األخيرة في
شـهــر يــولـيــو ،ومـقـ ًـابــل رفــع
تدريجياً ،تلتزم
العقوبات
ً
ـزام ــا دائـ ـم ــا بــأال
ـ
ت
إيـ ـ ــران الـ ـ ً
تطور مطلقا أسلحة نووية
وت ـ ـق ـ ـبـ ــل بـ ـ ـف ـ ــرض ضـ ــوابـ ــط
ك ـب ـيــرة طــوي ـلــة األم ـ ــد على
برنامجها النووي المدني.
ك ــذل ــك ت ـخ ـل ـص ـنــا م ــن نـحــو
ـران من
 98%من مخزون إيـ ً
المواد المخصبة ،فضال عن
ثلثي أجهزة الطرد المركزي
التي تملكها.

بناء روابط مع المفاوصين
اإليرانيين

تقاعد
ُ
نـ ـ ـش ـ ــرت أخـ ـ ـب ـ ــار ق ـنــات ـنــا
الخلفية بعد بضع ساعات
م ـ ــن ت ــوقـ ـي ــع خـ ـط ــة ال ـع ـم ــل
الـمـشـتــركــة ،مـمــا ســاهــم في
تـ ــوض ـ ـيـ ــح كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ــوص ــل
مجموعة  1+5وإيـ ــران إلى
صفقة مؤقتة بهذه السرعة،
وب ـم ــا أن ـن ــي اس ـت ـن ـفـ ُ
ـدت كل
طاقتي بعد هــذا المجهود
ال ـط ــوي ــل وأكـ ـث ــر م ــن ثــاثــة
عقود في الخدمة الخارجية،
ق ــررت التقاعد نحو نهاية
عـ ــام  ،2013ووعـ ـ ــدت جــون
كيري ،عندما طلب مني أن
أظـ ــل نــائ ـبــه ،أن ـن ــي ســأبـقــى
خالل سنته األولى فحسب،
ول ـك ــن بـتـشـجـيــع م ـنــه ومــن
الــرئـيــس وبـسـبــب إعجابي
الكبير بهما ،قررت مواصلة
ال ـع ـم ــل فـ ــي ه ـ ــذا الـمـنـصــب
لسنة إضافية حتى أواخــر
عام .2014
ً
تـ ـ ــأثـ ـ ـ ُ
ـرت ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ع ـن ــدم ــا
دع ــان ــي أوب ــام ــا ل ـل ـغــداء في
ا ل ـب ـيــت األ بـ ـي ــض ليقنعني
بالبقاء في وزارة الخارجية.
ج ـل ـس ـنــا ف ــي غ ــرف ــة طـعــامــه
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـخــاصــة قـبــالــة
الـمـكـتــب الــرئــاســي ،وخــال
دردش ـ ــة مــري ـحــة ،تـحــادثـنــا
ع ـ ــن شـ ـت ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــائـ ــل؛ مــن
بناتنا إلى موسم كرة السلة
ً
األميركية الحالي ،وصــوال
إلــى الـمـفــاوضــات مــع إيــران
ووضـ ــع وزارة ال ـخــارج ـيــة.
قــال لــي« :ال أريــد أن أستغل
شعورك بالذنب ككاثوليكي
ـدي ،إال أنـ ًنــي أعتبرك
أيــرلـنـ ً
شخصا محترفا .وسيعني
لي الكثير أن تواصل العمل
ُ
الحظت أنه
إضافية».
لسنة
ً
كان ينجح حقا في استغالل

أخبار قناتنا
ُ
الخلفية نشرت بعد
بضع ساعات من
توقيع خطة العمل
المشتركة مما
وضح سرعة توصل
مجموعة 1+5
وإيران إلى الصفقة
المؤقتة

الصفقة سدت دروب
إيران المحتملة
األخرى نحو القنبلة
وأزالت قلب مفاعل
الماء الثقيل في آراك
وقدرته على إنتاج
البلوتونيوم

بـ ـ ـم ـ ــا أن عـ ـ ـم ـ ــل ا ل ـ ـق ـ ـنـ ــاة
الخلفية انتهى ،اضطلعنا
أن ـ ـ ــا وجـ ـ ــايـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ــدور داعـ ـ ــم
مـ ـتـ ـقـ ـط ــع فـ ـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ال ـشــامــل
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرقـ ـ ــت عـ ـ ــام
 2014ب ـك ــا م ـل ــه وا ل ـن ـص ــف
األول مـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــام .2015
خ ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات واأليـ ـ ـ ــام
الـطــويـلــة ال ـتــي أمضيناها
فـ ــي الـ ـمـ ـح ــاد ًث ــات ال ـس ــري ــة،
بـنـيـنــا رابـ ـط ــا م ــع أرك ـش ــي،
ورافـ ـ ـ ًنـ ـ ـش ـ ــي ،وزم ــائـ ـهـ ـم ــا،
فـضــا عــن ظــريــف .صحيح
أن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن أدركـ ـ ـ ــوا أن
ال ــدرب نـحــو صفقة شاملة
بمجموعة  ،1+5ولكن
يمر
ً
ب ـ ـ ــدا جـ ـلـ ـي ــا أن م ـ ــا أص ـب ــح
ّ
ي ـ ـشـ ــكـ ــل ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم اتـ ـ ـص ـ ــاالت
علنية متكررة بين الواليات
المتحدة وإيران صار محور
كل الجهود.
انـ ـك ــب وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
كيري على العملية الشاملة،
وكان هو وظريف محركيها
األس ــاسـ ـيـ ـي ــن ،وب ـط ـل ــب مــن
ك ـيــري ،قــابـلــت ظــريــف على
حـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ـ ـ ــرات عـ ـ ـ ـ ــدة خ ـ ــال
الـ ـنـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي مـ ــن ع ــام
 ،2014وق ـب ــل ال ـم ـحــادثــات
الـ ـمـ ـكـ ـثـ ـف ــة فـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ــوزان فــي
رب ـي ًــع عـ ــام  ،2015الـتـقـيــت
س ــرا أركـشــي ورافـنـشــي في
جـ ـنـ ـي ــف .ومـ ـ ــع نـ ـف ــاد صـبــر
الكونغرس ،وتنامي الرغبة
في فرض عقوبات جديدة،
وت ـ ــراج ـ ــع اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن فــي
بـعــض الـمـســائــل الــرئـيـسـ ًـة،
ص ــراح ـ ًـة:
ق ـلــت لــإيــران ـي ـيــن ً
«لقد اجتزنا شوطا كبيرا ،
ولـ ـك ــن ربـ ـم ــا ع ـل ـي ـنــا ال ـب ــدء
بالتفكير في عالم من دون
ات ـف ــاق» ،وال شــك أن كالمي
هذا شد انتباههم.
ُ
تـعـتـبــر م ـحــادثــات كيري
م ـ ــع ظـ ــريـ ــف وأش ـ ـ ـتـ ـ ــون فــي
لوزان في أواخر شهر مارس
وم ـط ـلــع أب ــري ــل عـ ــام 2015

انسحاب ترامب من االتفاق
كان خيبة أمل
ً
ُ
فوجئت بأن انسحاب ترامب استغرق كل هذا الوقت ،نظرا إلى مدى شراسة وجهات
ُ
نظره ،ورغم ذلك أحسست بخيبة أمل كبيرة في تلك اللحظة بعدما أمضينا سنوات من
العمل الدؤوب لعقد اتفاق ال أزال أؤمن به بقوة .تساءلت عما كان بإمكاننا القيام به بشكل
مختلف لنحمي هذه الصفقة على نحو أفضل ،ربما كان علينا أن نضغط على اإليرانيين
مدة أطول خالل االتفاق المؤقت ،خطة العمل المشتركة ،والحصول على تنازالت أكبر من
ُ
ً
طهران بشأن مدة بعض قيود التخصيب مثال ،لكن الوقائع تظهر أن األوضاع السياسية
في الواليات المتحدة وإيران كلتيهما كانت مضطربة وضاغطة ،كذلك كان الحفاظ على
ً
تماسك مجموعة  1+5أكثر صعوبة بكثير مما بدا عليه من الخارج ،وخصوصا عندما
بدأت انقسامات خطيرة تبرز بسبب مشاكل أخرى مثل أوكرانيا أو بحر الصين الجنوبي.
كان باستطاعتنا ،قبل االتفاق النووي الشامل وبعده على حد سواء ،القيام بعمل أفضل
في مواجهة تحدي إيران األوسع في الشرق األوسط ،كذلك كان استعدادنا للمخاطر أكثر
في مواجهتنا نظام األسد ،بعد اندالع الحرب األهلية السورية في عام  ،2011سيبعث
بإشارة أقوى إلى إيران ويحد من تأثير الصفقة النووية الذي أقلق السعوديين وغيرهم
ً
ً
من أصدقائنا التقليديين ،إال أن جزءا من قلقهم هذا كان محتما .فقد خشوا اضطرابات
الربيع العربي واحتمال نشوء نظام إقليمي في نهاية المطاف تحظى فيه إيران بمكانة
ً
بارزة ال محالة ،ولكن كان باستطاعتنا أن نبذل مجهودا أكبر لنظهر أن االتفاق النووي
ّ
يشكل بداية ال نهاية سياسة متشددة تجاه إيران.
ً
ال شك أننا كنا سننجح أيضا في حماية خطة العمل المشتركة الشاملة بشكل أفضل
ً
من قرار ترامب االنسحاب منها لو أننا استطعنا ترسيخها سياسيا على نحو أعمق
في الواليات المتحدة ،ومن المؤكد أن االنسحاب من معاهدة رسمية أكثر صعوبة من
ّ
ّ
المقسم بعمق ،شكل الحصول على
التخلي َعن اتفاق تنفيذي ،ولكن في عالم واشنطن
تأييد ثلثي األصوات في مجلس الشيوخ الضروري للمعاهدات مهمة مستحيلة بالكامل،
حتى تأكيد استطالعات الرأي أن  %60من األميركيين يعارضون االنسحاب من االتفاق
ً
ً
ّ
النووي لم يشكل دفاعا قويا كفاية.

إغالق طرق إنتاج القنبلة
ً
سدت هذه الصفقة أيضا
دروب إ يـ ـ ـ ـ ــران ا ل ـم ـح ـت ـم ـلــة
األخرى نحو القنبلة ،مزيلة
ق ـلــب م ـفــاعــل الـ ـم ــاء الـثـقـيــل
في آراك وقدرته على إنتاج
بلوتونيوم يمكن استخدامه
فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر األسـ ـ ـلـ ُـ ـح ـ ــة.
باإلضافة إلى ذلك ،اعتمدت
تـ ــداب ـ ـيـ ــر ت ـح ـق ــق ًوم ــراقـ ـب ــة
كان بعضها دائما .وطوال
ال ـع ـقــد ال ـت ــال ــي ع ـلــى األقـ ــل،
ُ
ـذي تـحـتــاج
م ـ ــدد ال ــوق ــت ال ـ ـ ً
ّ
إليه إيــران نظريا لتخصب
م ــا يـكـفــي م ــن ال ـيــوران ـيــوم،
الــذي يمكن استخدامه في
األسلحة ،لتطور قنبلة من
ش ـهــريــن إلـ ــى ث ــاث ــة أش ـهــر
وفق خطة العمل المشتركة
إلـ ـ ــى مـ ــا ال يـ ـق ــل عـ ــن س ـنــة،
وه ـ ـ ـكـ ـ ــذا حـ ـقـ ـقـ ـًن ــا ه ــدفـ ًـن ــا،
وتفادينا مسارا محتمال قد
يقود إلى الحرب.

ً
مرارا التزام إيران بها .كذلك
ّ
لم يتحول اقتصاد إيران إلى
قــوة هائلة نتيجة تخفيف
ال ـع ـق ــوب ــات .ع ـل ــى ال ـع ـكــس،
سلب االتـفــاق النظام حجة
أن ا لـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ا لـ ـ ـخ ـ ــار ج ـ ــي
(ال س ـ ــوء اإلدارة ا ل ـم ــز م ــن،
والفساد ،وسوء تخصيص
الـ ـ ـم ـ ــوارد) س ـبــب األوض ـ ــاع
االق ـت ـصــاديــة الـسـيـئــة الـتــي
يعيشها معظم اإليرانيين.
ف ـق ــد ب ــره ـن ــت ال ـت ـظ ــاه ــرات
الـمـنـتـشــرة ف ــي ص ـيــف عــام
 2017أن ق ـ ـيـ ــادة ا ل ـم ــا ل ــي
ال ت ـح ـكـ ًـم إي ـ ـ ــران ب ــارت ـي ــاح،
وت ـمــامــا كـمــا خـشــي القائد
األع ـلــى خ ــال الـمـفــاوضــات
ال ـنــوويــة ،لــم ت ـمـ ُـح الصفقة
نـ ـق ــاط ض ـع ــف الـ ـنـ ـظ ــام ،بــل
سلطت الضوء عليها.
في الوقت عينه ،واصلت
إيران تصدير عدم االستقرار
الشرق
ج ــاء
ً
إلــى مختلف أر ً
األوسط ،مستغلة ومؤججة
الفوضى في سورية واليمن،
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ـ ـ ـخـ ـ ــوض قـ ــوات ـ ـهـ ــا
والمجموعات التابعة لها
م ـن ــاف ـس ــة إق ـل ـي ـم ـيــة م ــري ــرة
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
السعودية والــدول العربية
ال ـس ـن ـيــة األخـ ـ ـ ــرى .لـطــالـمــا
أدرك أوب ــام ــا ال ـحــاجــة إلــى
إدراج االت ـفــاق ال ـنــووي في
اسـتــراتـيـجـيــة أوسـ ــع بغية
طمأنة أصدقائنا وشركائنا
ال ــذي ــن أق ـل ـق ـهــم اح ـت ـم ــال أن
يـ ــؤدي ح ــوارن ــا م ــع طـهــران
إلــى تــراجــع دعمنا لهم في
يوم من األيام.
ومع أن الصفقة ً النووية
اح ـت ـف ـظــت ص ــراح ــة بـخـيــار
أن تتخذ الواليات المتحدة
وش ــرك ــاؤه ــا خـ ـط ــوات ضد
ح ـكــومــة إي ـ ــران لـتـعــديــاتـهــا
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوو يـ ـ ـ ــة ،إال أن
م ـن ـت ـقــدي ـهــا ظـ ـل ــوا مـيــالـيــن
إل ــى االس ـت ـخ ـفــاف بمقاربة
اإلدارة ،مــدعـيــن أن ـهــا تحد
من طموحات إيران النووية،
بيد أنها تطلق يدها كمثير
لالضطرابات في المنطقة.

كشف ضعف نظام الماللي
خ ــال ال ـس ـن ــوات القليلة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز
خـ ـط ــة الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـش ـت ــرك ــة
الـ ـ ـش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ،ات ـ ـ ـضـ ـ ــح خ ـط ــأ
تــوق ـعــات راف ـض ـي ـهــا الــذيــن
اعـتـقــدوا أن إي ــران ستغش،
فـ ــأكـ ــدت الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــدول ـي ــة
للطاقة ا لــذر يــة والمجتمع
االس ـت ـخ ـب ــارات ــي األم ـيــركــي

قابلت ظريف
على حدة مرات
عدة خالل النصف
الثاني من عام 2014
بطلب من كيري

االنسحاب من االتفاق وفرض
عقوبات أحادية ألحقا األذى بنا

ترامب نعت الصفقة بـ«األسوأ على اإلطالق»
وصل دونالد ترامب إلى البيت األبيض وهو يحمل
ً
ازدراء عميقا لخطة العمل المشتركة الشاملة التي
نعتها بـ»الصفقة األسوأ على اإلطالق» ،ورفض مزاياها
العملية ،التي ّ
تقيد برنامج إيران النووي ،ومفهوم أن
للدبلوماسية الكالسيكية القائمة على بناء االئتالفات
والتوصل إلى حلول من خالل التفاوض قيمة كبيرة
رغم كل األخذ والرد الذي تتطلبه .أما دافعه ،فكان أكثر

ً
ً
بعدا بكثير عن الواقع ،علما أن هدفه لم يكن التوصل
إلــى صفقة أفضل مع اإليرانيين ،بل الضغط عليهم
بقوة ،فإما يستسلمون أو ينهارون من الداخل ،ورغم
مناشدات الالعبين اآلخرين في مجموعة  1+5وغياب
األدلــة على عدم التزام إيــران ،سحب ترامب الواليات
المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة في شهر
مايو عام .2018

ّ
ً
ّ ً
تمثل خطوة ترامب هذه مذكرا إضافيا بأن هدم المساعي
أسهل بكثير من بنائها ،إال أن االنسحاب من
الدبلوماسية
ّ
الصفقة النووية نفر حلفاء نا الذين انضموا إلينا في هذا
المسعى قبل سنوات كثيرة.
باإلضافة إلى ذلك ،تؤدي إعادة فرض العقوبات األميركية،
رغم معارضة شركائنا ،إلى إلحاق ضرر أشد بأداة سياسية
ً
تـعــانــي إسـ ــاء ة كـبـيــرة ،مـمــا يــدفــع دوال أخ ــرى إل ــى الـحــد من
اعتمادها على الدوالر والنظام المالي األميركي .كذلك تعكس
ً
ّ
ويقوض أوليات أهم،
هوسا بإيران يفاقم ثقلها االستراتيجي
مثل إعادة بناء االئتالفات أو احتواء خصوم أكثر قوة.
ً
ّ
شكل هدم ترامب الصفقة اإليرانية أيضا ضربة قوية إلى
ً
مصداقيتنا وإلى الثقة الدولية بأننا نلتزم دوما بما نتعهد
به.
ً
ً
قد تكون «المصداقية» مصطلحا مستهلكا في واشنطن،
ً
مدينة تغالي أحيانا في ميلها إلى حض الرؤساء على اللجوء
إلى القوة بغية دعم عملتنا ونفوذنا حول العالم ،ولكن لهذا
ً
أهمية فــي الدبلوماسية األميركية ،وخـصــوصــا فــي مرحلة
ما بعد الهيمنة ،حين تكتسب قدرتنا على دفــع آخرين إلى
االحتشاد حول مخاوف مشتركة أهمية متزايدة .وسط أصداء
أحادية استعمال القوة على الدرب نحو حرب العراق عام 2003
وإغراء إعادة تشكيل النظام اإلقليمي بواسطة القوة األميركية،
يشير قــرار التخلي عــن خطة العمل المشتركة الشاملة إلى
رفض خطير للدبلوماسية.
كان هذا الرهان الخطير ،المتعجرف ،غير المدروس ،هو ذاته
قوض نفوذنا من قبل ،وقد ّ
الذي ّ
يقوضه مرة أخرى بسهولة.
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واشنطن تجلي موظفين من العراق وتستنفر ...وطهران
• إجراءات أمام السفارة األميركية وألمانيا توقف تدريب الجيش العراقي بسبب التوترات
• الرياض تحمل طهران مسؤولية الهجوم الحوثي على «شرق  -غرب» وتدعو إلى تحرك دولي
كان العراق أمس ساحة
لتطورات متسارعة ،تمثلت
في إجالء واشنطن موظفين
أميركيين من هناك ،وإعالنها
حالة تأهب قصوى ،متخوفة
من هجوم لميليشيات موالية
إليران.
ومع دخول تعزيزات أميركية
الخليج،
عسكرية إلى منطقة ً
توقعت موسكو تصعيدا في
الموقف ،في وقت ّ
وج ًهت
ً
الرياض اتهاما واضحا إليران
بالمسؤولية عن الهجوم
الحوثي األخير على منشآتها
النفطية.

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـحـ ـش ــود
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة غـيــر
ال ـع ــادي ــة ت ـصــل الـ ــى مـنـطـقــة
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،وبـ ـ ـع ـ ــد "اع ـ ـ ـتـ ـ ــداء
الفجيرة" والهجوم الحوثي
ع ـلــى ن ـفــط ال ـس ـع ــودي ــة ،كــان
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق سـ ـ ــاحـ ـ ــة ألحـ ـ ـ ـ ــداث
م ـ ـتـ ــاح ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات
األخيرة.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــره ـ ــا ق ـب ــل
أي ـ ـ ــام م ـ ــن هـ ـجـ ـم ــات ت ـخ ـطــط
ل ـه ــا إيـ ـ ــران ض ــد ع ـس ـكــري ـيــن
أ مـ ـي ــر كـ ـيـ ـي ــن فـ ــي ا لـ ـ ـع ـ ــراق أو
س ــور ي ــة أو ا ل ـخ ـل ـي ــج ،أ م ــرت
ا ل ــوال ي ــات ا لـمـتـحــدة موظفي
حـكــومـتـهــا غـيــر األســاسـيـيــن
بمغادرة العراق.
وغ ـ ـ ـ ـ ــداة تـ ــأك ـ ـيـ ــد ال ـج ـي ــش
ً
األم ـي ــرك ــي مـ ـج ــددا م ـخــاوفــه
حـيــال تـهــد يــدات و شـيـكــة من
ق ـ ـ ــوات م ــدع ــوم ــة مـ ــن إيـ ـ ــران
للقوات األميركية في العراق،
والتي أصبحت اآلن في حالة
تــأهــب ق ـصــوى ،ق ــال الـنــاطــق
الـ ــرس ـ ـمـ ــي بـ ــاسـ ــم ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
األم ـيــرك ـيــة ل ــدى بـ ـغ ــداد ،فــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،إن ـ ـ ــه "بـ ــال ـ ـن ـ ـظـ ــر إلـ ــى
سلسلة التهديدات المتزايدة
ال ـتــي ن ـش ـهــدهــا ف ــي ال ـع ــراق،
والـ ـ ـت ـ ــي أطـ ـلـ ـعـ ـن ــا ال ـح ـك ــوم ــة
العراقية عليها خالل زيارة
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة االم ـيــركــي
ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ  7ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،و م ــن
خ ــال ات ـصــاالت الح ـقــة ،قــرر
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
شـ ـم ــول ال ـب ـع ـثــة ف ــي الـ ـع ــراق
بـ ـمـ ـغ ــادرة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن غ ـيــر
األس ــاسـ ـيـ ـي ــن م ـ ــن الـ ـسـ ـف ــارة

صمت إسرائيلي بطلب أميركي
●

القدس  -ةديرجلا

األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد،
والقنصلية في أربيل".
وأوض ـح ــت ال ـس ـفــارة أنـهــا
"تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـم ــراجـ ـع ــة وت ـق ـي ـي ــم
سـ ـ ــامـ ـ ــة وامـ ـ ـ ـ ــن وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
م ـ ـن ـ ـشـ ــآت ـ ـهـ ــا ح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم
وبـشـكــل مـنـتـظــم ،وقـ ــررت أن
األمر بالمغادرة الملزمة يعد
مـنــاسـبــا فــي ض ــوء ال ـظــروف
االمـ ـنـ ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة" ،م ــؤك ــدة
"ال نـ ـتـ ـخ ــذ ه ـ ـ ــذه ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
باستخفاف".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ب ــاس ــم
ا لـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ا ل ـ ـ ــى ان " س ــا م ــة
ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــومـ ـيـ ـي ــن
األم ـي ــرك ـي ـي ــن وال ـم ــواط ـن ـي ــن
األم ـيــرك ـي ـيــن م ــن األول ــوي ــات
القصوى لوزارة الخارجية"،
مؤكدا "نحن واثقون من عزم
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـعــراق ـيــة
ع ـل ــى ح ـمــاي ـت ـنــا ،ل ـك ــن يـبـقــى
هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ــد خـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــرا،
ونـ ـ ــود ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن خـطــر
ال ـت ـع ــرض لـ ـ ــأذى" ،م ـتــاب ـعــا:
"ن ـب ـقــى مـلـتــزمـيــن بــالـشــراكــة
م ـ ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ت ـ ـعـ ــزيـ ــزا
لمصالحنا المشتركة".
وأضاف السفارة" :خدمات
ا ل ـتــأ ش ـيــرات ا ل ـعــاد يــة فيهما
س ـت ـص ـب ــح م ـع ـل ـق ــة م ــؤقـ ـت ــا"،
وأو صــت من يشملهم القرار
ب ــال ــرحـ ـي ــل فـ ــي أس ـ ـ ــرع وق ــت
م ـ ـم ـ ـكـ ــن ،ول ـ ـ ــم يـ ـتـ ـض ــح عـ ــدد
الموظفين الذين سيرحلون.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
وزارة ا لـخــار جـيــة األميركية
إن ق ـ ــرار س ـح ــب ا ل ـمــو ظ ـف ـيــن
غ ـ ـيـ ــر األسـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــن اعـ ـتـ ـم ــد
ع ـلــى تـقـيـيــم أم ـن ــي ،لـكـنــه لــم
يــذ كــر تـفــا صـيــل عــن عــدد من
سيغادرون العراق.

صواريخ الفصائل

•

أفاد مصدر دبلوماسي أميركي "الجريدة" بأن الجانب
األم ـيــركــي طـلــب م ــن الـمـســؤولـيــن اإلســرائـيـلـيـيــن عــدم
التعليق على التوتر الحالي بين واشنطن وطهران وترك
إدارة األزمة كلها لألميركيين ،وهذا ما يفسر الصمت
ً
اإلسرائيلي غير المسبوق ،خصوصا من رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو بشأن التطورات اإلقليمية.
واكتفى نتنياهو الذي يواجه مشاكل جدية في تشكيل
الحكومة خالل احتفال بمناسبة مرور عام على اعتراف
واشنطن بالقدس عاصمة إلسرائيل نظم أمــس األول
بــالـقــول" :هـنــاك ازده ــار للعالقات بيننا وبـيــن الكثير
من جيراننا العرب ودول إسالمية غير عربية .ونحن
موحدون في الرغبة لصد العدوان اإليراني".
وأض ـ ــاف" :ي ـجــب عـلــى دول ــة إســرائ ـيــل وجـمـيــع دول
ً
العالم التي تريد السالم أن تقف معا الى جانب الواليات
المتحدة ضد العدوان اإليراني".
وك ــان وزي ــر إســرائـيـلــي ت ـخــوف قـبــل أي ــام فــي بــدايــة
التصعيد المتدرج بين واشنطن وطهران من أن تتعرض
إسرائيل لقصف صاروخي إيراني مباشر أو بالوكالة
في حــال انــدالع صــدام ،لكن بعد ذلــك التزم المسؤلون
اإلسرائيليون الصمت أو الحذر في التعليق على هذا
الشأن.

جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا قـ ــال
مـ ـص ــدران أم ـن ـي ــان عــراق ـيــان
إن ز يـ ـ ــارة وز ي ـ ــر ا ل ـخــار ج ـيــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــايـ ــك ب ــوم ـب ـي ــو
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة ل ـ ـ ـب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ه ـ ــذا
الشهر جاء ت بعد أن أظهرت
مـ ـعـ ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة
أميركية أن جماعات شيعية
مـسـلـحــة مــدعــومــة مــن إي ــران
تنشر صــوار يــخ قــرب قواعد
للقوات األميركية.
وأ ضـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــدران أن
بومبيو طلب من كبار القادة
ا ل ـع ـس ـكــر ي ـيــن ا ل ـعــرا ق ـي ـيــن أن
يـ ـحـ ـكـ ـم ــوا س ـي ـط ــرت ـه ــم ع ـلــى
هذه الجماعات ،التي توسع
نـفــوذهــا فــي ال ـعــراق بـعــد أن
أ ص ـب ـحــت اآلن ت ـش ـكــل ج ــزء ا
م ــن ج ـه ــازه األ م ـن ــي .وإن لــم
ي ـف ـع ـل ــوا فـ ـسـ ـت ــرد الـ ــواليـ ــات
المتحدة بقوة.
وم ـ ــع ت ـص ــاع ــد الـ ـت ــوت ــرات
بين واشنطن وطهران يجد
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق نـ ـفـ ـس ــه مـ ـح ــاص ــرا
بـ ـي ــن ج ـ ــارت ـ ــه إي ـ ـ ـ ـ ــران ،ال ـت ــي

ت ـن ــام ــى نـ ـف ــوذه ــا اإلق ـل ـي ـمــي
في السنوات األخيرة ،وبين
الواليات المتحدة.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـص ـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري
عـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــارز ع ـ ـ ـلـ ـ ــى عـ ـل ــم
ب ـت ـفــاص ـيــل زيـ ـ ــارة بــوم ـب ـيــو:
"ال ــرس ــال ــة األم ـي ــرك ـي ــة كــانــت
وا ضـحــة .طالبوا بضمانات
ب ــأن الـ ـع ــراق س ـي ـكــون ق ــادرا
ع ـل ــى م ـن ــع هـ ــذه ال ـج ـمــاعــات
من القيام بتهديد المصالح
األمـ ـي ــركـ ـي ــة" ،م ـض ـي ـفــا" :ل ـقــد
قــالــوا إن ــه فــي حــالــة تـعــرض
أميركا للهجوم على األرض
العراقية فإنها سترد للدفاع
عن نفسها دون الرجوع إلى
بغداد".
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر األمـ ـن ــي
العراقي الثاني ان اتصاالت
اعـ ـ ـت ـ ــرضـ ـ ـه ـ ــا األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون
أظهرت أن بعض الجماعات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت نـ ـش ــر
مـقــاتـلـيـهــا ل ـي ـت ـخــذوا مــواقــع
مـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو
مـ ـ ــا اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــره األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون
ـزازا ،مـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا أن
ا سـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ال ـعــراق ـي ـيــن أ ب ـل ـغ ــوا بـ ــأن أي
ت ـهــديــد م ــن ه ــذه الـجـمــاعــات
"سيتم التعامل معه بصورة
مباشرة من قبل األميركيين
باستخدام القوة".
وش ـ ـ ـ ــدد رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ا لـعــرا قــي عــادل عبدالمهدي،
أمس األول ،على أن الجانب
العراقي لم يرصد "تحركات
ت ـش ـك ــل تـ ـه ــد ي ــدا ألي طـ ــرف.
لـقــد أو ض ـح ـنــا ذ ل ــك للجانب
األمـ ـي ــرك ــي .ال ـح ـك ــوم ــة ت ـقــوم
بــوا جـبـهــا فــي حـمــا يــة جميع
األطراف".
وق ـ ـ ــال مـ ـتـ ـح ــدث ــون ب ــاس ــم
جـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن مـ ـسـ ـلـ ـحـ ـتـ ـي ــن
عــراق ـي ـت ـيــن مــدعــوم ـت ـيــن مــن
إ يـ ـ ـ ــران إ نـ ـهـ ـم ــا ال ت ـع ـت ــز م ــان
استهداف القوات األميركية،
م ـش ـي ــر ي ــن إ ل ـ ــى أن ا ل ـح ــد ي ــث
عن التهديدات مجرد "حرب
نفسية" تشنها واشنطن.
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أم ـ ـنـ ــي
عـ ـ ـ ـ ــرا قـ ـ ـ ـ ــي ان مـ ـ ـس ـ ــؤو لـ ـ ـي ـ ــن
أم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـ ـ ـح ـ ـ ـثـ ـ ــوا م ــع
نظرائهم العراقيين انتشار
ف ـص ــائ ــل م ـس ـل ـح ــة م ــدع ــوم ــة
مـ ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــران ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،حـ ـي ــث س ــاع ــدت
ال ـقــوات األمـيــركـيــة فــي قـتــال
تنظيم داعش.
وق ـ ــال بــوم ـب ـيــو األسـ ـب ــوع
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي" :ط ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــا م ــن
الحكومة العراقية ...إخضاع
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــة
المركزية العراقية".
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد لـ ـ ـي ـ ــث ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــذاري،
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم ج ـم ــاع ــة
عصائب أهل الحق ،المدعومة
مـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ب ـ ـ ــأن "ال ـ ـمـ ــزاعـ ــم
األميركية ليس لها أساس من
الصحة .إنها تذكرنا بالكذبة
ال ـك ـب ـيــرة ع ــن أس ـل ـحــة الــدمــار

ّ
السيستاني :علينا تجنب شظايا األزمة في المنطقة
عبدالمهدي يؤكد وجود خطط طوارئ لدى العراق في حال وقع ِصدام
كشف تقرير صحافي ،نقل عن مصدر
سياسي ،أن المرجع الشيعي األعلى في
ال ـع ــراق الـسـيــد عـلــي الـسـيـسـتــانــي ،بعث
برسائل الى الرئاسات الثالث في البالد،
بشأن األزمة الحالية في المنطقة ،دعاهم
فيها الى "ضرورة تجنيب العراق شظايا
ً
تلك األزمة ،ألن الشعب العراقي تعب جدا،
وال يريد أي مشاكل أخرى".
ون ـق ــل ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ع ـبــدال ـهــادي
الحكيم ،المقرب من المرجع السيستاني،
الــرســالــة ال ــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة برهم
ص ــال ــح ،ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ع ــادل
عـبــدالـمـهــدي ورئ ـي ــس ال ـبــرل ـمــان محمد
الحلبوسي.
وأوضح المصدر أن السيستاني دعا
ف ــي الــرســالــة ال ـخــاصــة بــرئـيــس مجلس
ال ــوزراء عبدالمهدي إلــى أن "يـكــون أكثر
صرامة وحزما في اتخاذ القرارات ،وعدم
ّ
تصب
التراجع أمام ضغوط األحزاب التي
في مصالحها الخاصة".
وكـ ـ ـ ــان ال ـم ـك ـت ــب اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ل ــرئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة أك ــد أن "ال ـل ـقــاء مــع الـنــائــب
الـســابــق عـبــدالـهــادي الحكيم استعرض
بـشـكــل تـفـصـيـلــي األوض ـ ــاع الـسـيــاسـيــة
الداخلية الراهنة في ما يخص الحكومة
وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب والـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة

جنود عراقيون خالل تمرين في مدينة بسماية جنوب شرقي بغداد (السومرية)
والمجتمع المدني واألحزاب والمنظمات،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـم ـل ـحــوظ بـيــن
الــرئــاســات ،والـتـصـعـيــد والـتــوتــر الـحــاد
تشهده المنطقة والــدور األساسي
الــذي ّ
ال ــذي يـمــثـلــه ال ـعــراق فــي حلحلة األم ــور
المعقدة فيها".
وكان عبدالمهدي ،قد أعلن أمس األول
بــذل جـهــود كبيرة إليـجــاد مـخــرج ألزمــة
الخالف األميركية  -اإليــرانـيــة ،وأكــد في

كلمة خالل مؤتمره الصحافي األسبوعي
أن العراق "لديه خطط لحاالت الطوارئ
إذا وقع الصدام بين أميركا وإيران".
ويـبــدأ عـبــدالـمـهــدي زي ــارة الــى تركيا
ّ
أج ـلــت أك ـثــر مــن م ــرة .وعـشـيــة مـغــادرتــه
ب ـغ ــداد ق ــال إن ــه سـيـبـحــث م ــع الــرئـيـبــس
التركي رجب طيب إردوغان والمسؤولين
األتراك األوضاع في المنطقة.

جنود أميركيون على متن قــارب مطاطي قــرب حاملة الطائرات أبراهام
لنكولن التي دخلت منطقة عمل األسطول الخامس (سنتكوم)
الشامل في العراق" ،الفتا إلى
الذريعة التي سيقت لتبرير
ال ـغــزو ال ــذي قــادتــه الــواليــات
الـمـتـحــدة ل ـل ـعــراق فــي ،2003
وي ـب ـل ــغ قـ ـ ــوام قـ ـ ــوات ال ـح ـشــد
الشعبي ،المظلة ا لـتــي تضم
جـ ـم ــاع ــات م ـس ـل ـح ــة أغ ـل ـب ـهــا
شيعية ،نحو  150ألف رجل.
و ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك حـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــا 5200
ج ـن ــدي أم ـيــركــي ت ـقــري ـبــا في
ا ل ـعــراق ،بعد أن كــان عددهم
بلغ ذرو تــه عند  170ألفا في
السنوات التي أعقبت الغزو.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون إن
ن ـش ــر الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـش ـي ـع ـيــة
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـمـ ــدعـ ــومـ ــة مــن
إيران للصواريخ يهدف على
األرجـ ــح إل ــى تـشـكـيــل تـهــديــد
رمـ ـ ــزي لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
وال تـ ــو جـ ــد خـ ـط ــة ح ـق ـي ـق ـيــة
الستخدامها.

«الخارجية» العراقية
م ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت
الـخــارجـيــة الـعــراقـيــة أمــس إن
"ال ــوض ــع األم ـن ــي ف ــي ال ـع ــراق

م ـس ـت ـقــر جـ ـ ـ ــدا" ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أن ـ ـهـ ــا "تـ ـنـ ـس ــق م ـ ــع األطـ ـ ـ ــراف
ك ــل ،وت ـل ـتــزم خ ـطــاب ال ـح ــوار،
وإمـكــانـيــة الـبـنــاء عـلــى فــرص
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ح ــاج ــة
ال ـم ـن ـط ـقــة لـ ــذلـ ــك" ،م ــؤك ــدة أن
"ال ـعــراق بلد يحترم شــركــاء ه
وأص ــدق ــاء ه ،وي ـت ـبــادل معهم
المصالح المشتركة ،ويؤكد
سيادته وحماية مصالحه في
الوقت نفسه".
ودع ـ ـ ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب الـعــراقــي
وزارة النقل التخاذ اجــراء ات
اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة س ــري ـع ــة لـحـمــايــة
الـمــوانــئ واألس ـطــول البحري
العراقي ،مشددة على ضرورة
البحث عن الخطط البديلة في
حال نشوب اي تصادم حربي
بالمنطقة.

ألمانيا وهولندا
إلـ ــى ذل ـ ــك ،وب ـي ـن ـمــا أعـلـنــت
هولندا تعليق عمل بعثاتها
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق،
أكــد الجيش األلـمــانــي إيقاف

ت ــدريـ ـب ــات ــه لـ ـ ـق ـ ــوات ال ـج ـيــش
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي ،ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ت ـ ــزاي ـ ــد
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة،
وأشـ ــارت دوائ ــر عسكرية في
ب ــرل ـي ــن ،ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ ــ"د ب
أ" ،الـ ــى أن ال ـخ ـط ــوة ات ـخــذت
بالتنسيق مع شركاء ألمانيا
داخ ــل الـتـحــالــف الــدولــي ضد
تنظيم داعش.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت م ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
وزارة ال ــدف ــاع األل ـمــان ـيــة الــى
أن "الــوضــع فــي الـعــراق يمكن
أن يتغير في أي يــوم ،لــذا من
الممكن أن نستأنف التدريبات
فـ ــي أي وق ـ ـ ــت" ،ب ـي ـن ـمــا قــالــت
م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة
األلمانية إن برلين ال تعتزم
تقليل عــدد موظفي السفارة
والـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
مـشــددة على أنــه ال مــؤشــرات
على تعرض سفارة وقنصلية
ألمانيا في العراق لتهديدات
متنامية.

موسكو
وأعـ ـل ــن ال ـكــرم ـل ـيــن ،أم ــس،

أن مـ ــو س ـ ـكـ ــو لـ ـ ــم تـ ـتـ ـل ــق أي
ضمانات من وزير الخارجية
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــايـ ــك ب ــوم ـب ـي ــو
بـ ـش ــأن إ ي ـ ـ ــران ،وأن ا ل ــو ض ــع
يتجه نحو التصعيد بسبب
ض ـغ ــوط أم ـي ــرك ــا ال ـم ـتــزايــدة
على طهران.
وقال السكرتير الصحافي
لـلــرئـيــس الــروســي ،دمـيـتــري
ب ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــوف ،إن مـ ــو س ـ ـكـ ــو
ل ـ ــم تـ ـتـ ـل ــق أي تـ ــأ ك ـ ـيـ ــدات أو
ضمانات من بومبيو بشأن
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ف ـ ــال ـ ــوض ـ ــع واضـ ـ ــح
ويميل إلى التصعيد بسبب
ضـغــط واش ـن ـطــن الـمـتــواتــرة
على طهران.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــوف:
"بـ ـيـ ـنـ ـم ــا نـ ـ ــراقـ ـ ــب اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
التصعيد والتوتر حول هذا
الموضوع ،نأسف للقرارات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـت ـ ـخـ ــذهـ ــا ال ـ ـجـ ــانـ ــب
اإليراني .نحن نفهم بوضوح
أن الجانب اإليراني ال يتخذ
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات طـ ــواع ـ ـيـ ــة،
وليس بشكل استباقي ،لكنه
يرد على الضغوط الممارسة
ع ـل ـيــه وال ـت ــي ت ـت ـعــارض

سجال بين جنرال بريطاني
و«سنتكوم» حول خطر إيران
خفف أرفــع ضابط بريطاني في قــوات التحالف الدولي من التقارير التي
تتحدث عن تزايد خطر إيران في سورية والعراق .وعلى خلفية سلسلة إجراءات
ً
عسكرية اتخذتها الــواليــات المتحدة في المنطقة ردا على "زي ــادة المخاطر
اإليرانية" ،قال نائب قائد عملية "العزم الصلب" ،الجنرال البريطاني كريستوفر
غيكا ،خالل إحاطة قدمها ليل الثالثاء -األربعاء من بغداد للبنتاغون عبر مؤتمر
ً
إلكتروني" :ال يوجد أي تزايد للمخاطر من قبل القوات المدعومة إيرانيا في
العراق وسورية .نحن على دراية بشأنهم ،ونتابعهم إلى جانب طيف واسع من
اآلخرين ،ألن هذه هي الظروف التي تحيط بنا".
وسئل الجنرال البريطاني مرارا عن التناقض الواضح بين ما يقوله وخطاب
اإلدارة األميركية ،فأجاب« :ما أقوله هو اننا نراقب التهديدات بكثير من االنتباه،
ّ
ونكيف إجراءات حماية قواتنا» مع ذلك.
وتابع« :هل أنا قلق لمستوى الخطر؟ كال ،ليس حقيقة .نتخذ سلسلة إجراءات
حماية ( )...ونعتبرها تفي تماما بالغرض».
وحرص الجنرال غيكا على توضيح أن مهمة التحالف الدولي في العراق
وسورية تقضي بمحاربة تنظيم داعش ،وليس النظام اإليراني.
وقــال« :مهمتنا تقضي بالتغلب على تنظيم الدولة االسالمية .إيــران غير
مدرجة في األوامر التي تلقيتها ،وال في التعليمات وال في أي وثيقة إدارية».
واضاف« :نحن هنا بناء على دعوة الحكومة العراقية ،إللحاق الهزيمة بتنظيم
الدولة اإلسالمية ،وليس للقيام بأي مهمة تتعلق بإيران .أشدد على ذلك ألنني
ً
أعتقد أن األمر مهم جدا في هذه المرحلة».
ورفض الجنرال البريطاني تحديد درجة االستنفار لدى قوات التحالف في
سورية والعراق ،مؤكدا أن «ذلك قد يؤثر في حماية القوات».
وردت القيادة المركزية األميركية (سنتكوم) معتبرة في بيان أن ما جاء على
لسان الجنرال البريطاني يخالف المعلومات االستخباراتية المتوافرة للواليات
المتحدة وحلفائها .وجددت التأكيد على رفع مستوى التأهب لقوات التحالف
ً
الدولي الموجودة في سورية والعراق ردا على تلك "المخاطر".
ورأت صحيفة "غارديان" البريطانية اليسارية أن هذا البيان بمنزلة اتهام
للجنرال البريطاني بأنه ال يعرف شيئا عن وضع قواته.

ً
خامنئي مستقبال المسؤولين اإليرانيين أمس األول (ارنا)
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• اإليرانيون يبدأون االنسحاب التدريجي من «النووي» • موسكو تتوقع تصعيدا

سلة أخبار
«المركزي اإليراني» يطمئن
بشأن االحتياطيات األجنبية

حاول محافظ البنك املركزي
اإليراني عبدالناصر همتي،
طمأنة األسواق ،قائال إن
«احتياطيات إيران من العمالت
األجنبية عند مستوى جيد».
واعتبر أن توالي ما أسماه
شائعات الحرب أو التفاوض مع
الواليات املتحدة بشكل يومي
«يؤثر على سعر صرف العملة
اإليرانية ،وعلى األسعار في
السوق اإليراني».
ونقلت وكالة «فارس» لألنباء
عن همتي قوله ،إن «املركزي
اإليراني» أحبط محاولة لزعزعة
استقرار سوق الصرف األسبوع
املاضي عقب إعالن طهران
تعليق تنفيذ بعض بنود
االتفاق النووي.
وأوضح أن املحاولة كانت
تستهدف سوق الصرف عبر
إطالق الشائعات ،كذلك دعا إلى
عدم املضاربة بسوق صرف
العمالت.

شهرزاد تنذر
خامنئي و«الحرس»

جنود فرنسيون في صورة تعود إلى فبراير خالل زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية للعراق قرب منطقة القائم (أ ف ب)
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ــام مـ ـ ــع روح
ورسالة خطة العمل الشاملة
(االتفاق النووي مع إيران)".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول
ا لــرو ســي قــا ئــا إن تصرفات
الواليات المتحدة هي التي
أثارت الجانب اإليراني ،وإن
موسكو أعلنت بالفعل ذلك
ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـم ـس ـتــويــات.
وأ ش ـ ـ ـ ــار بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف إ لـ ـ ــى أن
القلق العام ال يزال قائما.
وأكد أنه "لم تكن هناك أي
ضـمــانــات مــن قـبــل بــومـبـيــو.
م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث عــن
بـ ـع ــض ال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــات .ه ـن ــاك
موقف وا ضــح ،وا لــذي لسوء
الحظ يميل نحو المزيد من
التصعيد في الواقع".

طهران
وفي طهران ،وغداة اعتبار
المرشد األعلى علي خامنئي
فـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن
ح ـك ــو م ـي ـي ــن ،أن ا ل ـم ــوا ج ـه ــة
بـ ـ ـي ـ ــن طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران وواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن
ه ــي ا خ ـت ـب ــار إرادة و لـيـســت

مواجهة عسكرية ،وأن "هذه
ال ـمــواج ـهــة لـيـســت عـسـكــريــة
أل نـ ـ ــه ل ـ ــن تـ ـن ــد ل ــع أي ح ـ ــرب،
فـ ــا نـ ـح ــن وال هـ ــم ي ـس ـع ــون
إ لــى حــرب .هم يعرفون أنها
ليست في مصلحتهم" ،نقلت
وكالة الجمهورية اإلسالمية
اإليــران ـيــة لــأن ـبــاء عــن وزيــر
الــدفــاع أمـيــر حــاتـمــي ،أمــس،
أن " قـ ــوا ت ـ ـنـ ــا ا ل ـم ـس ـل ـح ــة فــي
ذروة ج ـ ــا ه ـ ــز يـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـلـ ــرد
عـلــى أي ا ع ـت ــداء مــن أ مـيــر كـا
وأذن ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة"،
ً
مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ب ـ ـ ـ ــاده
"ستهزم التحالف األميركي
اإلسرائيلي".
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ــال ـ ــة ت ـس ـن ـيــم
الدولية لألنباء بأن العميد
حاتمي أشار في كلمة خالل
مـلـتـقــى بــالـعــاصـمــة ط ـهــران،
إلــى أن "إي ــران الـيــوم تــواجــه
ً
حربا شاملة".
مــن نــا حـيـتــه ،ق ــال السفير
اإليراني في بريطانيا حميد
ب ـع ـيــدي ن ـج ــا د إن "ا لــر ئ ـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــيدون ـ ــال ـ ــد ت ــرامـ ـب
يـ ـتـ ـفـ ـه ــم ال ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة الـ ـب ــاهـ ـظ ــة

ل ــواشـ ـنـ ـطـ ـن والـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة فــي
خـ ــوض م ــواج ـه ــة ع ـس ـكــريــة،
و عـ ـلـ ـي ــه أال ي ـخ ـت ـب ــر عــز ي ـمــة
إيران في مواجهة التوترات
بالمنطقة".
وأ كـ ــد أن "إ ي ـ ــران ال تــر غــب
ف ـ ــي أي تـ ـصـ ـعـ ـي ــد ع ـس ـك ــري
و ت ـ ــو ت ـ ــر ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،إال
أن ـ ـهـ ــا ت ـت ـم ـت ــع ب ــالـ ـج ــاه ــزي ــة
الكاملة للدفاع عن نفسها"،
ً
واصفا النشاطات العسكرية
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ف ــي
المنطقة باالستعراضية.

االنسحاب النووي
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت أع ـلــن
مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع فـ ــي م ـن ـظ ـمــة
الـ ـط ــاق ــة الـ ــذريـ ــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـ ــدء ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ق ـ ـ ــرار
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ل ــأم ــن
القومي االيراني بشأن وقف
بعض التعهدات في االتفاق
النووي.
وق ــال ال ـم ـصــدر" :سـنـتــابــع
ب ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ـمـ ــراعـ ــاة س ـقــف

إنتاج اليورانيوم المخصب،
وكــذلــك إن ـتــاج ال ـمــاء الـثـقـيــل
م ــن دون قـ ـي ــود ف ــي م ـن ـشــأة
اراك وا لـ ـت ــي جـ ــرى ا ل ـتــأ ك ـيــد
على القيام بها خالل مرحلة
ً
 60يوما كخطوة أولى".
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ،الـ ــذي
طلب عدم الكشف عن اسمه،
إلى أنه "خالل االيام المقبلة
ومن أجل اطالع الرأي العام
ع ـلــى االجـ ـ ـ ــراء ات ال ـم ـت ـخــذة،
سيتم اتخاذ برامج من أجل
زيارة ممثلي وسائل اإلعالم
للمنشآت النشيطة في نطنز
واراك".
وك ـ ـ ــان الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
لألمن القومي أ كــد فــي بيان
فـ ــي  8مـ ــا يـ ــو ،أن "إ ي ـ ـ ـ ــران ال
ً
تعتبر نفسها حاليا ملتزمة
ب ـم ــراع ــاة ال ـق ـي ــود الـمـتـعـلـقــة
ب ـ ــاالحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ ب ــاحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم الـ ـمـ ـخـ ـص ــب
واح ـت ـيــاطــي ال ـم ــاء ال ـث ـق ـيــل"،
ً
الف ـتــا إل ــى "إع ـط ــاء مـهـلــة 60
ً
ي ــوم ــا لـ ـل ــدول ال ـم ـت ـب ـق ـيــة فــي
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ل ـت ـن ـف ـيــذ
ت ـ ـع ـ ـهـ ــدات ـ ـهـ ــا ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ــي

ساندرز :الهجوم على إيران
سيكون أسوأ من حرب العراق
أع ـ ــرب ال ـس ـي ـنــاتــور
ب ـ ـ ـيـ ـ ــرنـ ـ ــي سـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدرز
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
الـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــل إلـ ـ ــى
االن ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــات
الرئاسية في 2020
ع ـ ــن اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده ب ــأن
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـل ــى
إي ـ ــران سـتـكــون
فى حالة شنها
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوأ ب ـ ـع ـ ــدة
مـ ـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ــن
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب ع ـل ــى
العراق.
وعلق ساندرز الذي يعرف عن نفسه بأنه اشتراكي
دي ـم ـقــراطــي ويـعـتـبــر أح ــد رمـ ــوز ال ـج ـنــاح ال ـي ـســاري
الـتـقــدمــي ف ــي ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي فـيــديــو على
ً
ً
التطورات األخيرة الخاصة بإيران ،مهاجما خصوصا
مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون الذي
وصفه بأنه أحد أبرز دعاة الحرب في العراق ،والتي
اعتبرها أكبر كوارث السياسة الخارجية في التاريخ
األميركي الحديث.
وكشف هذا السياسي اليهودي التقدمي المعارض
للحرب والذي يشغل منصب سناتور والية فيرمونت
منذ  2007أنه يعمل على بناء تحالف داخل الكونغرس
ً
إلجبار الرئيس دونالد ترامب على أن يطلب اذنا من
الكونغرس قبل القيام بعمل عسكري ضد إيران.

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي
والنفطي".

السعودية تتهم إيران
و فــي تطور جديدّ ،
حملت
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
الكاملة إليران والميليشيات
ال ـح ــوث ـي ــة ال ـم ــدع ــوم ــة مـنـهــا
عــن هـجــوم أ م ــس األول على
م ـن ـشــآت الـمـمـلـكــة الـنـفـطـيــة،
وذل ـ ــك ف ــي رس ــال ــة وجـهـتـهــا
إل ــى مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي،
س ـل ـم ـه ــا مـ ـن ــدوبـ ـه ــا الـ ــدائـ ــم
عبدالله المعلمي.
كما ّ
وجه كل من السفيرين
السعودي واإلماراتي رسالة
أخرى مشتركة إلى المجلس
واألم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام أن ـط ــون ـي ــو
غ ــوتـ ـي ــري ــش ح ـ ــول ال ـه ـج ــوم
والتخريب ا لــذي و قــع األ حــد
ا لـ ـم ــا ض ــي ضـ ــد  4سـ ـف ــن فــي
المياه الدولية قبالة المياه
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وسـ ــواحـ ــل دول ــة
اإلمارات.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــاض ،شـ ـ ــدد
م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء ال ـس ـعــودي

الذي عقد جلسة مساء أمس
األول في جدة برئاسة الملك
سـلـمــان بــن عـبــدا لـعــز يــز على
"أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـتـ ـص ــدي ل ـج ـم ـيــع
الجهات اإلرهابية التي تنفذ
مثل هذه األعمال التخريبية
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك م ـي ـل ـي ـش ـي ــات
الـ ـ ـح ـ ــوث ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة م ــن
إيـ ـ ــران" ،وف ــق م ــا أفـ ــاد وزي ــر
اإلعـ ـ ــام ت ــرك ــي ب ــن ع ـبــدال ـلــه
الشبانة ،في بيان نشر أمس.
وأكد المجلس أن "األعمال
اإلره ــاب ـي ــة ال ـت ـخــري ـب ـيــة ضــد
م ـ ـن ـ ـشـ ــآت ح ـ ـيـ ــويـ ــة ب ـ ـمـ ــا ف ــي
ذ لــك تـلــك ا لـتــي تـعــر ضــت لها
محطتا ضخ لخط األنابيب
شـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ـ غـ ـ ــرب الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـقــل
النفط السعودي من المنطقة
ال ـشــرق ـيــة إل ــى م ـي ـنــاء يـنـبــع،
ً
وتلك التي وقعت أخيرا في
الخليج العربي ال تستهدف
المملكة فـقــط ،بــل تستهدف
أمان إمدادات الطاقة للعالم
واالقتصاد العالمي".
وأ ض ــاف أن " هــذا الهجوم
ً
اإلرهــابــي ال ــذي شـمــل أيـضــا
ن ــاق ـل ـت ــي نـ ـف ــط س ـعــودي ـت ـيــن

وه ـمــا فــي طــريـقـهـمــا لـعـبــور
الـخـلـيــج ال ـعــربــي فــي الـمـيــاه
االقتصادية لدولة اإلمارات،
ً
ً
يشكل تـهــد يــدا خـطـيــرا أل مــن
وسـ ـ ــامـ ـ ــة ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـم ــاح ــة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ،وب ـ ـمـ ــا ي ـن ـع ـكــس
ً
س ـل ـب ــا ع ـل ــى ال ـس ـل ــم واألم ـ ــن
اإلقليميين والدوليين".
وش ــدد عـلــى "الـمـســؤولـيــة
المشتركة للمجتمع الدولي
ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى س ــام ــة
ال ـ ـمـ ــاحـ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ،وأم ـ ــن
ً
ال ـن ــاق ــات الـنـفـطـيــة تـحـسـبــا
لـ ــآثـ ــار ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــرت ــب ع ـلــى
أسواق الطاقة ،وخطورة ذلك
على االقتصاد العالمي".
وف ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــور آخ ـ ـ ـ ــر ،أفـ ـ ــاد
مسؤول إماراتي بأن خبراء
أمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن وفـ ــرن ـ ـس ـ ـي ـ ـيـ ــن
ون ــروي ـج ـي ـي ــن وس ـع ــودي ـي ــن
يـشــار كــون فــي التحقيق إلى
جانب االمارات في الهجمات
على أربع سفن في الخليج.

ساترفيلد يحذر عون من تغطية «حزب
الله» ويهدد بقطع المساعدات عن الجيش
اإلمارات تبرئ  5وتدين  3في «خلية حزب الله»
●

بيروت  -ةديرجلا

•

على وقع تطورات المنطقة
الـ ـ ـس ـ ــاخـ ـ ـن ـ ــة ،وغـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــان ب ـحــر
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،أت ــت زي ــارة
مساعد نائب وزير الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ــرق
األدن ـ ـ ــى داي ـف ـي ــد ســاتــرف ـي ـلــد،
ّ
ال ــذي ح ــط فــي ب ـي ــروت ،أمــس
األول ،فـ ـ ــي ز ي ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـس ـت ـمــر
يــو مـيــن افتتحها مــن بكركي
معزيا بالكاردينال نصرالله
صفير ،ثم التقى ،أمس ،رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون،
اضــافــة إل ــى رئـيــس الحكومة
سعد الحريري.
وقالت مصادر متابعة ،إن
"ال ـم ـس ــؤول األم ـيــركــي يحمل
فـ ـ ـ ــي ج ـ ـع ـ ـب ـ ـتـ ــه مـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــن
ّ
أســاسـيـيــن شــكــا م ــدار بحث
مـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ،أولـ ـهـ ـم ــا
الوساطة األميركية بين لبنان
وإسرائيل في موضوع ترسيم
ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــري ــة وال ـب ـحــريــة،
واآللـ ـي ــة ال ـم ـف ـتــرض اتـبــاعـهــا

ب ــوس ــاط ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وال ـ ــذي
أبـ ـلـ ـغـ ـت ــه س ـ ـف ـ ـيـ ــرة الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة اليزابيت ريتشارد
من عــون ،والموضوع الثاني
ه ـ ــو ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ت ـش ـه ــده
ً
المنطقة تحديدا بين طهران
وواشـنـطــن ،وأبـلــغ ساترفيلد
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن،
أن ب ـ ـ ـ ـ ــاده ل ـ ـي ـ ـسـ ــت م ـه ـت ـم ــة
بالتصعيد مع إيران ،لكنه أكد
في المقابل أن على اإليرانيين
أن ي ـ ـف ـ ـه ـ ـمـ ــوا أن ا لـ ـ ــوال يـ ـ ــات
المتحدة ستتعامل بجدية مع
أي تهديد لمصالحها".
واضافت المصادر" :وحذر
ساترفيلد الــرئـيــس ع ــون من
ضـ ــرورة تحييد الـجـيــش في
حــال دخــول حــزب الله في أي
عملية عسكرية في المنطقة"،
ً
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن "ســاتــرف ـي ـلــد
ً
كــان حــازمــا فــي كــامــه ،وهـ ّـدد
بقطع المساعدات للجيش في
حــال ساهم أو غطى أي عمل
عسكري للحزب".
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــات

القضائية اإلماراتية حكمها
ع ـل ــى ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ال ـث ـمــان ـيــة
الـ ـم ــوق ــوفـ ـي ــن بـ ـع ــد ات ـهــام ـهــم
بـ«تأليف خلية إرهابية تابعة
لحزب الله».
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
بـ «اإلفراج عن حسين زعرور،
وعلي فواز ،ومصطفى كريم،
وم ـح ـســن ق ــان ـص ــوه ،وج ـهــاد
فـ ـ ـ ــواز ،والـ ـحـ ـك ــم  10س ـن ــوات
س ـجــن ع ـلــى ال ـشــاب ـيــن أحـمــد
ً
صبح وحسين بردا ،فضال عن
الحكم بالسجن المؤبد على
الـشــاب عبد الرحمن شومان
مــع حــق االسـتـئـنــاف بـعــد 30
يوما».
وكــان اللبنانيون الثمانية
أوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوا فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــام
الماضي ،بعد اتهامهم بتأليف
خلية إرهابية تابعة للحزب
الـلـبـنــانــي ،إض ــاف ــة إل ــى جمع
م ـع ـلــومــات أم ـن ـيــة وحـ ّـســاســة
لمصلحة اإليرانيين.

تواجه شهرزاد ميرقليخان
( 41عامًا) ،التي عملت سيدة
أعمال و«مفتشًا خاصًا» في
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
الرسمي اإليراني ،تهمة
التجسس ملصلحة الواليات
املتحدة من قبل الحرس الثوري
حسب قولها ،بينما كان يراها
اإليرانيون سابقًا بطلة وطنية
عندما ُسجنت في أميركا
بتهمة التجسس ملصلحة إيران
عام .2007
ً
وأثارت شهرزاد جدال بعد
نشرها وثائق الشهر الجاري،
أنذرت فيها املرشد األعلى علي
خامنئي والحرس الثوري،
بأنها ستكشف عن أوراق
الفساد في دائرته الضيقة جدًا.
وبدأت رسالتها بـ»عزيزي
آية الله ...انتهت اللعبة ،حان
الوقت لكي يعلم العالم أن
ابنك مجتبى خامنئي وأعوانه
مصدر الفساد والشر في إيران،
سأكشف عن جميع األوراق التي
بحوزتي ،عن ال إنسانيتهم وال
عدالتهم وفسادهم ،وال يهمني
شيء سوى إيران وشعبها».
وحسب شهرزاد ،بدأت املشكلة
بعد إعدادها كتابًا عام ،2015
عن تجربتها في السجن في
الواليات املتحدة ،وتورط
زوجها السابق محمود سيف،
الذي تقول انه مقرب من نجل
خامنئي والحرس الثوري في
تهريب خوذ مزودة بمنظارات
ُ
ليلية تستخدم ألغراض
عسكرية إلى الحرس بعلم ابن
خامنئي عبر النمسا .وطلب
منها «الحرس» عدم نشر
كتابها ،وعندما رفضت اتهمت
بالتجسس ملصلحة واشنطن،
ُ
وطلب منها مغادرة البالد إلى
سلطنة عمان حيث تقيم.

محمد صالح :الحوثيون
مجرد ذيل إليران

هاجم قائد «قوات املقاومة
الوطنية» في الجيش اليمني،
التابع للحكومة اليمنية
الشرعية ،العميد الركن طارق
محمد عبدالله صالح ،جماعة
«أنصار الله» الحوثية ،على
خلفية استهداف خطوط نفط
سعودية.
وقال صالح إن «استهداف
خطوط إمداد النفط السعودية
في هذا التوقيت يؤكد بما ال
يدع مجاال للشك أن ميليشيا
الحوثي مجرد ذنب (ذيل)
إيراني ،وخادم مطيع لتنفيذ
أجندة طهران في زعزعة أمن
واستقرار املنطقة ،ولو كان ذلك
على حساب أمن وسالمة اليمن
ومصالح اليمنيني .والذنب
يبقى ذنبا».
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دمشق وموسكو تتهمان واشنطن بافتعال أزمة الوقود
• األسد يدعو حكومته إلى تفعيل التواصل مع السوريين • «مجموعات النمر» تبدأ عملية بحماة
بعد إعالن وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو اتفاقه
مع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين على تفعيل العملية
السياسية في سورية ودفعها
إلى األمام ،بدأت قوات
الرئيس بشار األسد عملية
عسكرية جديدة في حماة ،في
وقت عادت أزمة الوقود إلى
الظهور من جديد.

«قسد» تتهم
دمشق بتسهيل
عبور «داعش» إلى
مناطقها

م ــع عـ ــودة أزمـ ــة ال ــوق ــود إلــى
الواجهة ،عقد الرئيس السوري
بشار األسد ،أمس األول ،اجتماعا
ّ
مع حكومته تركز حول ضرورة
وضع آليةواستراتيجية محددة
وواضحة لتعزيز التواصل مع
الـمــواطــن فــي الـمــرحـلــة المقبلة
وتزويده بالمعلومة.
وقــال األس ــد ،في تصريحات
نشرتها منصات الرئاسة على
مواقع التواصل أمس األول :إن
«الخطوة األهم على طريق بناء
تواصل فاعل مع المواطن هي
الشفافية وتزويده بالمعلومة،
إن كان حول األزمــات والحاالت
الطارئة التي تواجه الحكومة،
ولـهــا تأثير مباشر على حياة
ال ـ ـن ـ ــاس ،أو تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي يـمـكــن
أن ت ـس ــاع ــد ال ـ ـنـ ــاس ع ـل ــى فـهــم
ع ـمــل ال ـح ـكــومــة وال ـمــؤس ـســات
الرسمية».
وي ــأت ــي اج ـت ـم ــاع األسـ ـ ــد مــع
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي ظـ ــل غ ـض ــب مــن
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن الـ ـق ــاطـ ـنـ ـي ــن فــي
ال ـم ـنــاطــق ال ـخــاض ـعــة لسيطرة
النظام السوري ،بسبب األزمات
االقتصادية المتالحقة.
وفـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك ،ات ـه ــم
الـ ـم ــرك ــزان ال ــروس ــي والـ ـس ــوري
للتنسيق ،ال ــوالي ــات المتحدة،
باختالقها مع الدول الحليفة لها،
أزمة الوقود في سورية ،للتأثير
ً
سلبا على اقتصادها.
وق ـ ــال ال ـب ـي ــان« :تـ ـه ــدف أزم ــة
الوقود التي اختلقتها الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا ،بـشـكــل
مصطنع ،إل ــى خـنــق االقـتـصــاد
ال ـ ـس ـ ــوري» .وم ـ ــن ج ــدي ــد ،دع ــت
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا وسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،الـ ـج ــان ــب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إلـ ـ ــى إغـ ـ ـ ــاق مـخـيــم
«الركبان» لالجئين بأسرع وقت
ممكن ،ألن الوضع بات مأساويا
وحرجا جدا هناك.
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان« :مــواص ـلــة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وحلفائها،
السيطرة على األراضي السورية،
بما فــي ذل ــك مخيما «الــركـبــان»
و»الهول» لالجئين ،تفتقد للفكر
ال ـس ـل ـي ــم ،ألن ه ـ ــذا ي ـط ـيــل فـقــط
ال ـن ــزاع ف ــي س ــوري ــة ،وي ــزي ــد من
انتشار الجريمة ويعيق عــودة

ً
األسد يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في دمشق أمس األول
السوريين إلــى ديــارهــم وإعــادة
الحياة السلمية في البالد».

عملية جديدة
ّ
وفي ظل تعقد الوضع الميداني
فـ ــي إدل ـ ـ ـ ــب ،وش ـ ـمـ ــول الـتـصـعـيــد
ال ـم ـس ـت ـمــر ل ـمــدي ـنــة ح ـل ــب ،ب ــدأت
م ـج ـمــوعــات االق ـت ـح ــام بالجيش
ال ـس ــوري الـعــامـلــة بــإمــرة العميد
سهيل الحسن (الملقب بالنمر) ليل
الثالثاء -األربعاء عملية عسكرية
لـمـهــاجـمــة ال ـحــويــز بــريــف حـمــاة
ال ـش ـمــالــي ال ـغ ــرب ــي وق ـ ــرى أخ ــرى
تابعة لها على المحور الشمالي
الغربي لمحافظة حماة.
ونـ ـش ــرت وك ــال ــة «س ـبــوت ـن ـيــك»
الـ ــروس ـ ـيـ ــة فـ ـي ــدي ــو السـ ـتـ ـه ــداف
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط األم ـ ــام ـ ـي ـ ــة ل ـف ـصــائــل
المعارضة بقيادة «جبهة النصرة»
س ــاب ـق ــا ل ـج ـب ـه ــات الـ ـقـ ـت ــال ،ودك
تحصينات ودشم لها.
وأفاد المرصد السوري بمقتل
 12م ــدن ـي ــا أم ـ ــس األول ب ـت ـبــادل
ل ـل ـق ـصــف ،بـيـنـهــم  6س ـق ـطــوا في

حلب ،التي تقع تحت سيطرة قوات
النظام وال تبعد كثيرا عن معقل
النصرة وخزان المعارضة البشري
في منطقة إدلب.
وأف ــاد المرصد بــأن «الفصائل
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــة أط ـ ـل ـ ـقـ ــت  4قـ ــذائـ ــف
صاروخية على مناطق في مخيم
الـنـيــرب الـخــاضــع لسيطرة قــوات
الـنـظــام ج ـنــوب ش ــرق ح ـلــب ،مما
أسـفــر عــن استشهاد  6مواطنين
بينهم مواطنة وسقوط جرحى».
ك ـمــا ق ـتــل ال ـث ــاث ــاء  6مدنيين
آخ ــري ــن ف ــي ق ـصــف ج ــوي ل ـقــوات
الـ ـنـ ـظ ــام اسـ ـتـ ـه ــدف م ـن ــاط ــق فــي
م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب أو ف ـ ــي ش ـم ــال
محافظة حـمــاه ال ـم ـجــاورة ،وفــق
المرصد .ففي مدينة جسر الشغور
وح ــده ــا ب ـم ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب ،أدى
قصف ق ــوات الـنـظــام الــى مقتل 4
أشخاص بحسب المصدر نفسه.

ّ
حل سياسي

ب ـعــد اج ـت ـم ــاع ن ـ ــادر اس ـت ـغــرق
نحو ساعتين ،وشــارك فيه  3من

(إي بي إيه)

مساعديه فقط ،أحدهم المسؤول
ع ــن ال ـم ـلــف ج ـيــم ج ـي ـف ــري ،أعـلــن
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مايك
بــومـبـيــو تــوصـلــه إل ــى ات ـف ــاق مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
أمس األول ،في منتجع سوتشي
الروسي على سبل للمضي قدما
نـ ـح ــو حـ ــل سـ ـي ــاس ــي ع ــاج ــل فــي
ً
س ــوري ــة ،أيـ ـض ــا مـ ـج ــاالت أخ ــرى
للتعاون فيها ،لم يكشف عنها.
وق ــال بومبيو قبيل مـغــادرتــه
مـ ـط ــار س ــوت ـش ــي إن ـ ـ ّـه أج ـ ــرى مــع
بوتين «مـحــادثــات بــنــاءة للغاية
حـ ــول ال ـس ـبــل ال ــواج ــب سـلــوكـهــا
في سورية ،واألمور التي يمكننا
الـ ـقـ ـي ــام ب ـه ــا مـ ـع ــا ،ح ـي ــث لــدي ـنــا
مجموعة من المصالح المشتركة
حــول كيفية دفــع الحل السياسي
ً
ً
ق ــدم ــا» ،مـضـيـفــا« :ه ـنــاك العملية
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـق ــرار
مجلس األمــن الرقم  ،2254والتي
ّ
تم تعليقها ،وأعتقد أننا نستطيع
ً
اآلن أن نبدأ العمل معا على طريقة
تكسر هذا الجمود».
وأك ـ ـ ــد ب ــوم ـب ـي ــو أن واش ـن ـطــن

وم ــوس ـك ــو دع ـم ـتــا إنـ ـش ــاء لجنة
م ـك ـل ـفــة ص ـي ــاغ ــة دسـ ـت ــور جــديــد
ل ـسـ ّـوريــة ،وه ــي خ ـطــوة أســاسـيــة
تـ ـع ــث ــرت ب ـس ـب ــب خـ ــافـ ــات ح ــول
تـكــويــن ه ــذه الـلـجـنــة ،مـعــربــا عن
أمله في «أن يتم على األقــل الدفع
ّ
بهذه العملية قدما من أجل اتخاذ
ال ـخ ـط ــوة األول ـ ـ ــى بـتـشـكـيــل ه ــذه
اللجنة».

شرق الفرات
في المقابل ،أعــرب نائب وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــيس ـيــرغــي
ريابكوف عن «القلق من الوجود
األميركي شرق الفرات ،معتبرا أنه
«خط متعمد وواع باتجاه العرقلة
المحتملة لحل مشاكل استعادة
سيادة ووحدة أراضي سورية».
إلى ذلك ،كشف وزير الخارجية
الـتــركــي مــولــود جــاويــش أوغـلــو،
أمـ ــس ،ع ــن ات ـف ــاق الــرئ ـيــس رجــب
طيب إردوغ ــان ونظيره الروسي
فالديمير وبــوتـيــن على ضــرورة
اج ـت ـم ــاع م ـج ـمــوعــة ع ـم ــل ب ـشــأن

إدل ـ ــب وال ـم ـن ــاط ــق الـمـحـيـطــة في
ً
أســرع وقــت ممكن ،مـحــذرا مــن أن
هجمات الـقــوات الحكومية تضر
بفرص تشكيل لجنة برعاية األمم
المتحدة ،لوضع مسودة دستور
جديد لسورية.

قسد ودمشق
فــي هــذه األث ـنــاء ،اتهمت قــوات
سورية الديمقراطية (قسد) دمشق
بتسهيل ع ـبــور عـنــا صــر تنظيم
«داعش» من مناطق سيطرتها في
ريف دير الزور إلى مناطق حلفاء
واشنطن.
وذكر الناطق باسم «قسد» كينو
غبراييل أن «داعش» يتخذ من تلك
المناطق منطلقا لتحركاته بشكل
آمن ،باتجاه مناطق شرق الفرات،
وينظم هجمات تستهدف حياة
الـ ـن ــاس ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـح ــررة،
وتعرضهم للخطر ،كما تستهدف
الـ ـم ــراف ــق الـ ـع ــام ــة وال ـم ـم ـت ـل ـكــات
الخاصة وتعرضها للدمار».
(عواصم -وكاالت)

السودان« :العسكري» والمعارضة يقتربان من اتفاق
انتقال لـ  3سنوات و 3مستويات للسلطة وثلث «التشريعي» لـ «التغيير»

سودانيون في موقع اعتصام القيادة بالخرطوم (أ ف ب)

واص ــل المجلس الـعـسـكــري االنتقالي
الحاكم وقــادة االحتجاجات في السودان،
ً
أمس ،حوارهم سعيا لتحقيق تقدم جديد،
ً
بعد االتفاق ليال على كامل هياكل المجلس
ال ـس ـي ــادي وم ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،والـمـجـلــس
ال ـت ـشــري ـعــي وصــاح ـي ـت ـهــم ،وع ـل ــى فـتــرة
انتقالية من ثالث سنوات يتم بعدها تسليم
السلطة بشكل كامل الى مسؤولين مدنيين
منتخبين.
وقــال القيادي في تحالف «قــوى إعالن
الحرية والتغيير» خالد عمر يوسف ،أمس،
إن المفاوضات استؤنفت مساء الثالثاء،
واإلعالن عن النتائج متوقع أن يكون بعد
منتصف ليل األربعاء.
وكان عضو المجلس العسكري ،الفريق
ياسر عطا ،أعلن في مؤتمر صحافي ليل
الثالثاء  -األربعاء ،أنه ّ
«تم االتفاق على أن
تكون الفترة االنتقالية لتسليم السلطة 3
سـنــواتّ ،
تخصص األشـهــر الستة األولــى
ّ
منها ألولوية التوقيع على اتفاقات السالم
ووقف الحرب في كل أرجاء البالد».
شعبنا ب ــأن يكتمل
وأضـ ــاف« :نـعــاهــد
ّ
ّ
ً
ً
االت ـف ــاق كــامــا سـلـيـمــا يـحــقــق طـمــوحــات
ّ
شعبنا خالل أقل من  24ساعة».

السيسي يفتتح أعرض جسر في العالم
«الصحافيون» تطعن على الئحة جزاءات «اإلعالم»
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
أم ــس م ـحــور «روض ال ـف ــرج» الـ ــذي يـعــد أكـبــر
المشروعات القومية في مجال الطرق والنقل،
ً
ويشمل المحور جسرا اسمه «تحيا مصر» على
نهر النيل هــو األع ــرض فــي العالم ويبلغ 67
ً
مترا ،ويربط شرق العاصمة بغربها.
والمحور الذي تكلف خمسة مليارات جنيه
هو جزء من طريق يمتد  600كيلومتر يربط
بين منطقة «العين السخنة» على البحر األحمر
ومدينة الضبعة على البحر المتوسط.
فــي سـيــاق آخ ــر ،أق ــام ضـيــاء رش ــوان ،نقيب
ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ،دع ـ ــوى أم ـ ــام الـ ــدائـ ــرة الـثــانـيــة
للقضاء اإلداري بمجلس الدولة؛ للطعن على
الئ ـح ــة ال ـ ـجـ ــزاءات وال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي أص ــدره ــا
المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والتي تتضمن
عقوبات بوقف البث والنشر ،وغرامات تصل
إل ــى  500أل ــف جـنـيــه ف ــي مـخــالـفــات إعــامـيــة.
وتعتبر نقابة الصحافيين أن هــذه الالئحة
ً
تـخــالــف الـقــانــون والــدس ـتــور وتـمـثــل انتهاكا
ً
فـ ــادحـ ــا ل ـح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة .وشـ ـه ــدت األي ـ ــام
األخيرة اغالق وحجب عدد اضافي من المواقع
االخبارية دون صــدور أي قــرار معلن ،ويقول

حقوقيون إن عــدد المواقع المحجوبة وصل
إلى  600موقع خالل السنوات الثالث األخيرة.
وف ــي س ـيــاق قــريــب ،ب ــدأت الـحـكــومــة حزمة
إجراءات لترشيد اإلنفاق داخل الجهاز اإلداري
لـلــدولــة ،حيث أص ــدرت وزارة المالية ،الـيــوم،
ً
ً
كتابا دوريــا رقم  45لسنة  ،2019حظرت فيه
على الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة
للدولة اإلنـفــاق على المزايا العينية وتقديم
هــدايــا بين الجهات وبعضها البعض أو من
الجهات للعاملين بها ،وااللتزام بحظر شراء
سيارات جديدة إال بعد موافقة وزارة التخطيط.
وفي سياق اخر ،وجه وزير التربية والتعليم،
طارق شوقي رسالة إلى طالبات وطلبة الصف
األول الثانوي ،عبر حسابه على «فيسبوك».
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ت ـل ـقــت مـحـكـمــة األمـ ــور
المستعجلة قائمة تضم حوالي  600من الصف
الثاني لجماعة «االخوان» طلبت لجنة التحفظ
واإلدارة والـ ـتـ ـص ــرف ف ــى أم ـ ـ ــوال ال ـج ـمــاعــات
اإلرهابية ،مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
ي ــذك ــر أن ال ـل ـج ـن ــة أصـ ـ ـ ــدرت فـ ــي دي ـس ـم ـبــر
ال ـمــاضــي قـ ـ ـ ً
ـرارا بــالـتـحـفــظ ومـ ـص ــادرة أم ــوال
 1589من قادة الجماعة و 118شركة وإضافة
جميع األم ــوال المتحفظ عليها إلــى الخزانة
العامة للدولة.

ويفترض أن يستكمل االتفاق بتشكيل
«مـجـلــس ال ـس ـيــادة» مــؤلــف مــن عسكريين
ومدنيين ،ويتولى الحكم ،ومجلس وزراء
إلدارة شؤون البالد.
وأكـ ـ ــد ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي «إع ـ ـ ـ ــان ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» م ــدن ــي عـ ـب ــاس م ــدن ــي خ ــال
المؤتمر الصحافي الليلي التوصل الى
اتفاق ،مشيرا الى ّأن «مجلس السيادة ّ
يتم
تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري
وقوى الحرية والتغيير».
وف ـ ـ ــور اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،اح ـت ـفــل
السودانيون الذين يــازمــون الـشــارع منذ
ال ـس ــادس مــن أبــريــل فــي وس ــط الـخــرطــوم
مـطــالـبـيــن بـنـقــل الـسـلـطــة ال ــى الـمــدنـيـيــن،
بإطالق الهتافات والزغاريد.
وأوضح عطا من جهة أخرى ،أن الطرفين
اتفقا على تركيبة برلمان جديد ،على أن
ّ
يتألف «المجلس التشريعي من  300عضو،
 67فــي الـمـئــة منهم لـقــوى إع ــان الحرية
والتغيير و 33في المئة للقوى السياسية
األخ ــرى» غير المنضوية تحت ل ــواء ذلك
التحالف المعارض.
ّ
وكان الطرفان اتفقا االثنين على هيكلية
ّ
السلطة المقبلة ،على أن تتكون من مجلس

الـ ـسـ ـي ــادة وم ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـم ـج ـلــس
التشريعي ،وتـحـ ّـدد نسب المشاركة بين
العسكريين والمدنيين الحقا.
وقـ ــال يــوســف إن «ك ــام ــل الـصــاحـيــات
ستكون في يد مجلس الوزراء» ،مشيرا الى
أن «وزيري الدفاع والداخلية فقط سيمثالن
العسكريين ،وسـيـكــون بقية ال ـ ــوزراء من
المدنيين».
وفــي سـيــاق آخ ــر ،أعـلــن الـعـطــار تكوين
لجنة تحقيق حــول األح ــداث التي وقعت
االثنين أمــام مقر االعتصام قــرب القيادة
العامة للجيش ،في وسط الخرطوم ،سقط
خ ــال ـه ــا ض ــاب ــط بــال ـج ـيــش و 6مــدنـيـيــن
وع ـ ـش ـ ــرات الـ ـج ــرح ــى مـ ــن الـمـعـتـصـمـيــن
وم ــن أف ـ ــراد ال ـج ـيــش ،خ ــال م ـحــاولــة قــوة
عسكرية فتح طــرق مغلقة تعيق الحركة
في الخرطوم.
في المقابل ،أعلن يوسف ،أن «الرصاص
الــذي أطلق االثنين ،يظل هو رصــاص من
ق ــوات الــدعــم الـســريــع ،ويتحمل المجلس
العسكري مسؤولية ما حدث».
ب ــدوره ــا ،اعـتـبــرت ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة
في الخرطوم «قــرار قــوات األمــن بتصعيد
استخدام القوة ،بما في ذلك االستخدام غير

الالزم للغاز المسيل للدموع ،أدى مباشرة
إلى العنف غير المقبول في وقت الحق من
يــوم االثنين ،وال ــذي لــم يستطع المجلس
العسكري االنتقالي السيطرة عليه».
وفــي الـقــاهــرة ،شــدد الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي لــدى استقباله ثابو
م ـب ـي ـكــي ،رئ ـي ــس آل ـي ــة االتـ ـح ــاد اإلفــري ـقــي
المعنية بالسودان وجنوب السودان ،على
أهمية «إسكات البنادق وبحث سبل تقديم
المعونة وال ـمــؤازرة للسودان ،لمساعدته
عـلــى إن ـه ــاء الـمــرحـلــة االنـتـقــالـيــة بنجاح
وال ــوف ــاء ب ـط ـمــوحــات ال ـش ـعــب ال ـســودانــي
المشروعة».
الــى ذلــك ،اعتبر وزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي
للشؤون الخارجية أنور قرقاش ،في تغريدة
على حسابه بـ «تويتر» أمس ،أن «األخبار
ً
اإليجابية من الخرطوم تدعونا جميعا إلى
االستبشار .االتفاق بين المجلس العسكري
وقـ ـ ــوى إعـ ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر يـضــع
السودان على طريق االستقرار والتعافي
بعد سنوات دكتاتورية (الرئيس المخلوع
عمر) البشير واإلخوان ،السودان ينظر إلى
المستقبل بتفاؤل».
(الخرطوم ،القاهرة ـ ـ وكاالت)

سلة أخبار
احتجاز إسرائيلي بصق
على السفير البولندي

أوقفت الشرطة اإلسرائيلية
ً
إسرائيليا في الخامسة
والستين من عمره
بتهمة البصق على
السفير البولندي ماريك
ماغيروفسكي ،في واقعة
زادت التوتر بين البلدين.
وفي وارسو ،قالت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية
البولندية إيوا ُسوارا إنه تم
استدعاء سفيرة إسرائيل في
بولندا آنا آزاري إلى وزارة
الخارجية البولندية على
خلفية الحادث.
ووصف رئيس الوزراء
البولندي ماتيوش
مورافيتسكي ما حدث بأنه
«عمل عدواني ينم عن كراهية
األجانب» .وقال المتحدث
باسم الشرطة اإلسرائيلية
ميكي روزنفيلد ،ان السفير
ماغيروفسكي كان جالسا في
سيارته ،عندما اقترب منه
رجل و«بصق عليه» .وأضاف
«أن الشرطة قبضت على
الرجل واحتجزته».

رشق منزل السفير
األميركي في اليونان بالطالء

تعرض منزل السفير
األميركي في اليونان
جيفري بيات للرشق
بالطالء ،أمس ،في حادثة
ّ
نفذها على األرجح مثيرو
شغب ومجموعات يسارية
متطرفة.
وكتب بيات في تغريدة
«استفقت على مزيد من
التخريب الصبياني هذا
الصباح خارج المقر،
وسأواصل العمل مع
السلطات اليونانية لمعاقبة
الفاعلين بموجب القانون».

الجزائر :اعتقاالت وجرحى
باشتباكات بسبب التوظيف

شهدت منطقة تينركوك
بوالية أدرار الواقعة على
بعد أكثر من  1200كلم
جنوب الجزائر العاصمة
أحداث عنف الثالثاء ،بعد
ّ
ً
فض قوات األمن احتجاجا
لعاطلين عن العمل،
مما أسفر عن اعتقاالت
وجرحى في صفوف
المحتجين والشرطة.
واندلعت مواجهات عنيفة
بعد
في ّدائرة تينركوك ّ
تدخل قوات األمن لفض
اعتصام لعاطلين عن العمل
وتوقيف بعضهم ،وأسفرت
ً
المواجهات عن  14جريحا
في صفوف الطرفين.

بايدن تحت ضغط اليسار ...في التغيير المناخي
ب ـعــد يـ ــوم ع ـلــى تــوج ـيــه عضو
الـكــونـغــرس األمـيــركــي الكسندريا
ً
أوكــاس ـيــو-كــورت ـيــز تــوبـيـخــا إلـيــه
بشكل مبطن حول قضية مكافحة
ّ
التغير المناخي ومطالبته بالتخلي
ع ــن م ـقــاربــة «مـنـتـصــف ال ـطــريــق»،
اض ـ ـطـ ــر الـ ـم ــرش ــح ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
ل ـلــرئــاســة ج ــو ب ــاي ــدن ل ـلــدفــاع عن
س ـج ـلــه ف ــي م ـج ــال ال ـب ـي ـئ ــة ،وق ــال
خــال مـهــرجــان انتخابي فــي نيو
ً
هــامـبـشــر« :ل ــم يسمعني أح ــد أب ــدا
أقــول منتصف الطريق .أنــا لم أكن
ً
أبدا من اتباع منتصف الطريق فيما
يتعلق بالبيئة».
وأب ــدت أوكــاسـيــو -كــورتـيــز (29
ً
عاما) استياءها من تقاعس بايدن
ً
ً
قبل  30عاما عندما كان عضوا في
مجلس الشيوخ وتلقى حينذاك مع
ً
أقــرانــه تـحــذيــرا مــن وكــالــة الفضاء
األم ـي ــرك ـي ــة «ن ــاس ــا» حـ ــول تـهــديــد
ّ
للتغير المناخي.
وجودي
وقالت «إنــه أمــر غير معقول أن
ي ـحــاول نـفــس الـسـيــاسـيـيــن الــذيــن
رفضوا التحرك العودة مرة أخرى
اليوم ليقولوا نريد مقاربة منتصف
الطريق إلنقاذ حياتنا».
ً
وتعد أوكاسيو -كورتيز صوتا
م ــن ال ـي ـس ــار ال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ـصــاعــد

فــي ال ـحــزب الــدي ـم ـقــراطــي ،وكــانــت
ت ـت ـحــدث خ ــال مـنــاسـبــة لـتــرويــج
«الصفقة الجديدة الخضراء» ،وهي
استراتيجية بيئية طموحة تدعو
إلــى خفض انبعاثات الـغــازات إلى
الصفر في خالل عقد.
وق ـ ــال بـ ــايـ ــدن ،ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
ال ـســابــق بـ ــاراك أوب ــام ــا ال ـبــالــغ 76
ً
ً
ع ــام ــا ،إن ال أحـ ــد كـ ــان ث ــاب ـت ــا في
ً
قـضــايــا الـبـيـئــة مـثـلــه ،م ـش ـيــرا الــى
تـنـفـيــذ س ـي ــاس ــات عـ ــدة لـمـكــافـحــة
ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخــي خـ ــال والي ـتــي
أوبــامــا ...و»قــولــوا لها ان تتفحص
التصريحات التي أدليت بها وأن
تنظر في سجلي».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ح ــاك ــم واليـ ــة
مـ ــون ـ ـتـ ــانـ ــا سـ ـتـ ـي ــف بـ ـ ــولـ ـ ــوك أنـ ــه
سيخوض االنتخابات التمهيدية
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى تــرش ـيــح ال ـحــزب
الديمقراطي النتخابات الرئاسة
ُ
التي ستجرى عام .2020
ً
وق ـ ــال ب ــول ــوك ( 53عـ ــامـ ــا) إن ــه
قــادر على العمل مع الجمهوريين
وإن ـ ــه سـيـجـعــل ت ـمــويــل الـحـمــات
االن ـت ـخــاب ـيــة ق ـض ـيــة رئ ـي ـس ـيــة في
دعايته.
في غضون ذلــك ،أفــادت وسائل
ّ
إعــام أميركية بــأن دونــالــد ترامب

ج ــونـ ـي ــور ،االبـ ـ ــن ال ـب ـك ــر لـلــرئـيــس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وافـ ــق ب ـعــد طــول
ممانعة ،على المثول أمام لجنة في
يونيو لإلدالء
مجلس الشيوخ في ّ
بــإفــادتــه فــي قضية تــدخــل روسيا
باالنتخابات الرئاسية عام .2016
وكانت لجنة االستخبارات في
مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها
حلفاء والده الجمهوريون ،استدعت
ً
ترامب االبن ( 41عاما) الستيضاحه
ّ
بعض النقاط المتعل ّقة بالتحقيق
الـ ـ ــذي أج ـ ـ ـ ــراه ال ـم ـح ــق ـ ّـق ال ـخ ــاص
روبــرت مولر بشأن تدخل روسيا
في االنتخابات الرئاسية واحتمال
حصول تواطؤ بين موسكو وفريق
الحملة االنتخابية لترامب.
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال الرئيس
الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ـي ــن ،إنــه
يرغب في «تطبيع كامل» للعالقات
الروسية  -االميركية.
وأضــاف بوتين ،خــال اجتماع
مـ ــع وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
مايك بومبيو ،في مدينة سوتشي
الروسية« :لدي شعور بأن الرئيس
ترامب يرغب في استعادة العالقات
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وروسـيــا
بعدما برأه تحقيق مولر».
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

حاكم لويزيانا يكشف لترامب لــدى وصوله إلــى مطار
(رويترز)
الوالية عن جوارب عليها رسم الرئيس

ةديرجلا
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رياضة

عبدالله :الكرة الكويتية غير مهيأة للمشاركات القارية
األبيض خارج البطولة اآلسيوية من األدوار التمهيدية
أحمد حامد

ّودع الكويت بطولة كأس
االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،عقب خسارته أمس
األول  2-1أمام الجزيرة
األردني ،في ختام مباريات
الدور التمهيدي من
منافسات المجموعة الثانية،
وتجمد رصيد األبيض عند
ً 10نقاط ،وهو ما لم يكن
كافيا لحجز بطاقة أفضل
وصيف في المجموعات
الثالث.

اعـ ـت ــرف م ـ ــدرب ال ـك ــوي ــت لـكــرة
الـقــدم محمد عبدالله بــأن الكرة
الكويتية بشكل عام غير مهيأة
ً
للمشاركات القارية ،عطفا على
تــأث ـيــر ف ـت ــرة ال ـغ ـيــاب الـطــويـلــة
خــال سـنــوات اإلي ـقــاف الثالث
الماضية.
وك ـ ـ ــان الـ ـك ــوي ــت ّ
ودع ك ــأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي م ــن ال ــدور
الـتـمـهـيــدي ،بـعــد خـســارتــه
أمس األول على أرضه
ووســط جماهيره 1
 ،2/أم ــام الـجــزيــرة
األردني.
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــد
رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الكويت عند
 1 0ن ـ ـ ـقـ ـ ــا ط ،
فــي حـيــن واص ــل ال ـجــزيــرة الــذي
ً
كان ضامنا التأهل قبل مواجهة
األبـ ـي ــض ،ص ــدارت ــه لـلـمـجـمــوعــة
ّ
الثانية برصيد  16نقطة ،وحــل
الـنـجـمــة الـبـحــريـنــي ف ــي الـمــركــز
الثالث بـ 7نقاط ،ومن ثم االتحاد
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز األخـ ـي ــر
برصيد نقطة واحدة.
وص ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــت نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
والـ ـج ــزي ــرة ف ــي م ـص ـح ـلــة فــريــق
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري بــالـمـجـمــوعــة
األولى ،إذ تأهل كأفضل وصيف
في المجموعة الثالث ،وذلك رغم
ال ـت ـس ــاوي م ــع ال ـكــويــت بــرصـيــد
ال ـن ـق ــاط ،واأله ـ ـ ــداف "مـ ــا ل ــه ومــا
عـ ـلـ ـي ــه" ،إال أن ـ ــه تـ ـف ــوق بــال ـل ـعــب
النظيف ،حيث تلقى الكويت 11
بطاقة ملونة ،مقابل  7للجيش.
وق ـ ــال ع ـب ــدال ـل ــه ،ف ــي الـمــؤتـمــر
ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــا فـ ــي ،أ مـ ـ ـ ــس األول ،إن
األبيض لم يكن بالقوة المطلوبة

فــي الـخــط األمــامــي ،ولــم يتمكن
مــن تــرجـمــة ال ـفــرص ال ـتــي الحــت
ً
على مدار الشوطين ،مشيرا إلى
أن ال ـفــريــق الـ ــذي ال يـسـجــل فــإن
عليه استقبال أهداف.
وأضاف أن غياب التركيز كان
واضحا في آخر ربع ساعة وبعد
تسجيل ه ــدف ال ـت ـقــدم ،وه ــو ما
ّ
مكن الفريق األردني من تسجيل
هدفين.
وأشاد مدرب الكويت بما قدمه
الــاع ـبــون فــي الـمــوســم الـحــالــي،
وبالدعم الكبير من إدارة النادي،
مــؤكــدا أن الجميع داخ ــل القلعة
الـبـيـضــاء لــم ي ــدخ ــروا ج ـهــدا في
الـ ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي أجـ ـ ــل إحـ ـ ــراز
البطوالت.

موقف المحترفين
وعــن مــوقــف المحترفين ،قال
ع ـب ــدال ـل ــه إن ـ ــه ي ـف ـضــل اس ـت ـم ــرار

الحسرة على ضياع األمل (تصوير نوفل إبراهيم)

جمعة سعيد ،إلــى جانب حميد
ً
م ـي ــدو ك ــاع ــب آسـ ـي ــوي ،م ـش ـيــرا
إلى أن القرار النهائي عند إدارة
النادي.
ّ
وبين أن موقفه من االستمرار
ف ــي مـنـصـبــه عـلــى رأس الـجـهــاز
ال ـف ـن ــي ل ــم ي ـح ـســم بـ ـع ــد ،إال أن ــه
يـ ـفـ ـض ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى م ــوق ـع ــه
كمستشار فني لألبيض ،في ظل

الضغوطات الكبيرة التي عانى
منها في الموسم الحالي.

الليلي يشيد
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،أش ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ــدرب
الجزيرة األرني شهاب الليلي بما
ً
قدمه الالعبون ،مــؤكــدا أن القوة
الهجومية كانت من نصيب فريقه

ً
أبل :الحكام لن يشاركوا دوليا بدون «الرخصة»
أبدى رغبته في االستمرار برئاسة اللجنة دون تغيير
قال عضو اتحاد الكرة رئيس
لجنة الحكام ،صبيح أبل ،إن
جلب حكام أجانب إلدارة
عدد من المباريات ليس
ً
تقليال من شأن الحكام،
لكن لرفع الحرج
عنهم في المباريات
الحساسة.

●

حازم ماهر

أك ــد ع ـضــو مـجـلــس إدارة ات ـحــاد
الـكــرة ،رئيس لجنة الحكام ،صبيح
أبـ ــل ،أن الـلـجـنــة ت ـســابــق ال ــزم ــن في
الوقت الحالي من أجل إعداد الحكام
ل ـت ـط ـب ـيــق ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـي ــدي ــو (،)VAR
مـضـيـفــا أن ال ـح ـكــام ت ــم إخـضــاعـهــم
أخيرا لورشة عمل لتطبيق التقنية
ن ـظــريــا ،وسـتـشـهــد ال ـف ـتــرة المقبلة
عقد دورة للحكام لتطبيقها بشكل
عملي.
وأشار إلى أن االتحاد الدولي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ي ـش ـت ــرط ضـ ــرورة
إخـ ـض ــاع ال ـح ـك ــام ل ـم ـثــل ه ــذه
ال ـ ــدورات وورش الـعـمــل ،ثم
تحكيم  6مـبــاريــات بتقنية
ال ـف ـيــديــو ( ،)VARع ـلــى أن
يتم إخضاعهم لالختبار،
ت ـم ـه ـيــدا لـمـنـحــه رخـصــة
التحكيم بهذه التقنية.

الرخصة ضرورية
وش ــدد أبــل على أنه
فــي ح ــال ع ــدم حصول
الحكام الكويتيين على
ه ـ ـ ــذه ال ــرخـ ـص ــة،

فمن المؤكد أنه لن يتم استدعاؤهم
لتحكيم مباريات دولية تطبق خاللها
تقنية ( ،)VARس ــواء فــي الـبـطــوالت
ال ـقــاريــة لــأنــديــة أو تـصـفـيــات كــأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا ،2023
لذلك تبذل اللجنة مدعومة من مجلس
إدارة االتحاد برئاسة الشيخ أحمد
اليوسف جهودا لتجهيزهم ،تفاديا
السـتـبـعــادهــم م ــن إدارة الـمـبــاريــات
الدولية.
وبـ ـش ــأن م ــا أع ـل ـنــه ال ـش ـيــخ أحـمــد
اليوسف أن التقنية لن يتم تطبيقها
في الموسم المقبل  2020-2019بسبب
تكلفتها الـمــالـيــة الـعــالـيــة ،عـلــق أبــل
قــائــا" :أح ـتــرم كــام رئـيــس االتـحــاد،
لكن التقنية البد أن يتم تطبيقها على
أقــل تقدير من الموسم بعد المقبل،
حتى نواكب التطورات التي تشهدها
كــرة الـقــدم على المستويين الـقــاري
والدولي ،واتفق مع رأي اليوسف في
ع ــدم تطبيقها ،لـكــون الـمــاعــب غير
جاهزة ،إلى جانب تكلفتها الباهظة،
لكن علينا االسـتـعــداد كلجنة حكام
لهذا األمر".
من جهة أخرى ،أعلن أبل عن رغبته
في االستمرار برئاسة لجنة الحكام
للموسم المقبل ،مشددا على أن األمر
يبقى بيد مجلس اإلدارة الذي سيعقد

اجتماعا خالل الفترة المقبلة ،إلعادة
تشكيل اللجان العاملة باالتحاد.

ال تغييرات في لجنة الحكام
ولفت إلــى أنــه في حــال استمراره
ب ــال ـف ـع ــل ،ف ـ ــإن ال ـل ـج ـنــة س ـت ـظــل كـمــا
هـ ــي دون ت ـغ ـي ـي ــرات تـ ــذكـ ــر ،إال فــي
حالة اعـتــذار أحــد األعـضــاء عــن عدم
االستمرار ،ال سيما في ظل التعاون
بين الجميع داخل اللجنة في الموسم
الماضي.
واخـتـتــم أب ــل تصريحه مبينا أن
جلب حكام من الخارج إلدارة بعض
المباريات الحساسة ال يقلل من شأن
ح ـكــام ال ـك ــرة ال ـكــوي ـت ـيــة ،مـضـيـفــا أن
اللجنة ترى ضرورة رفع "الحرج" عن
الحكام ،وهو أمر تطبقه العديد من
الدول في بطوالتها المحلية.

أحترم كالم
رئيس االتحاد
لكن التقنية البد
من تطبيقها

على مدار شوطي المباراة.
واع ـت ــرف م ــدرب ال ـجــزيــرة بــأن
ت ـج ــاوز ال ـكــويــت وال ــوص ــول إلــى
ال ـن ـق ـط ــة  ،16دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى قـ ــدرة
فريقه على الوصول إلى األدوار
النهائية في البطولة اآلسيوية،
شــرط توفير اإلمـكــانــات المادية
المطلوبة.
يذكر أن نــادي الـجــزيــرة ،الــذي

يـ ـع ــان ــي أزمـ ـ ـ ــات م ــالـ ـي ــة طــاح ـنــة
تهدد مسيرة الفريق في الموسم
ال ـح ــال ــي ،س ـي ـخــوض مــواجـهـتــي
نصف نهائي غرب آسيا في ،18
و 24من الشهر المقبل.

إنفانتينو يهنئ األبيض بالثالثية
تـلـقــى ن ــادي ال ـكــويــت تـهـنـئــة مــن رئـيــس
االتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو
بمناسبة ا لـفــوز بثالثية الموسم الحالي،
بحصده لقب الدوري الممتاز ،وكأس سمو
األمير ،وسمو ولي العهد.
وأرسـ ــل إنـفــانـتـيـنــو خـطــابــا إل ــى رئـيــس
االت ـحــاد الكويتي الشيخ أحـمــد اليوسف،
يهنئ فيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي
الـكــويــت ،إلــى جــانــب الجهاز الفني وكذلك
الجهازان اإلداري والطبي ،والالعبين.
وي ـت ـط ـلــع ال ـك ــوي ــت إل ـ ــى ال ـم ـش ــارك ــة فــي
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ف ــي دوري أب ـط ــال آسـيــا
بـ ـص ــورة م ـب ــاش ــرة م ــن دون الـ ــدخـ ــول فــي
تصفيات الملحق الـمــؤهــل كـمــا الـسـنــوات
الماضية.

ً
خوسيه كامبيلو يقود خيطان رسميا
●

أحمد حامد

أعلن نادي خيطان رسميا إسناد مهمة
الفريق األول لكرة القدم في الموسم الجديد
إلى المدرب اإلسباني خوسيه كامبيلو.
ووقع كامبيلو أمس األول عقده الجديد
فــي ح ـضــور رئ ـيــس ال ـن ــادي وج ـهــاز الـكــرة
عبدالله العتيبي.
واعتمد خيطان تشكيل الجهاز اإلداري
بقيادة مشاري فيحان مديرا للفريق األول،
يعاونه مشعل الــدوســري ،إداري ــا ،وفيصل
عوض منسقا إعالميا.
وفــي اإلدارة الفنية ،تــم اعتماد المدرب
عبدالهادي شداد مساعدا لكامبيلو ،ومعز

عـبــدالـنـبــي مـ ــدرب ل ـيــاقــة ،والي ـ ــوش ڤ ــادوم
مدربا لحراس المرمى.
وفي نفس السياق ،تدرس إدارة خيطان
التعاقد مع محترفين ،السيما ان الغاني
نـيـكــوالس كــوفــي ،ومــواطـنــه كــوفــي بواليه
غادرا الفريق في نهاية الموسم المنقصي،
إلى جانب األردني أحمد اسامة.
يـ ــذكـ ــر ان خـ ـيـ ـط ــان ج ـ ـ ــدد ت ـ ـعـ ــاقـ ــده مــع
الـبــرازيـلــي أوتــافـيــو ،بعد مستويات الفتة
لالعب في الموسم المنقضي.

جاغوار والفتاة والكويت ضمنت التأهل لربع نهائي «القدم النسائية»
تختتم ال ـيــوم م ـبــاريــات الـمــرحـلــة األولـ ــى من
دوري المجموعات في بطولة كرة القدم النسائية
الرمضانية ،التي تنظمها مؤسسة " 80في المئة"،
خ ــال ال ـف ـتــرة مــن  12إل ــى  23ال ـج ــاري ،بشراكة
استراتيجية مع اتحاد الكرة ،ودعــم من الــدوري
اإلسباني ،حيث يلتقي في التاسعة مساء على
ال ـمــاعــب الـفــرعـيــة الس ـتــاد جــابــر ال ــدول ــي فريق
ج ــاغ ــوار ال ـمــرشــح األول لـلـبـطــولــة م ــع سلوثس
بمنافسات المجموعة األول ــى ،وفــي المجموعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ي ـل ـع ــب فـ ــريـ ــق "ان سـ ـبـ ـي ــر" م ـ ــع "اس ـ ــي
ميالن" وتقام في العاشرة ،وفــي نفس التوقيت
بالمجموعة الرابعة يلعب "وست وينغ" مع "وافز".
الـجــديــر بــالــذكــر أن جــاغــوار تــأهــل لـلــدور ربع
النهائي ،بصرف النظر عن نتيجة لقائه اليوم،
بـعــد أن حـقــق فــوزيــن متتاليين ،راف ـعــا رصـيــده
إلى  6نقاط ،ويتنافس فريق سترايكر مع بليدز،
وسلوثس على البطاقة الثانية للصعود إلى دور

الثمانية ،ومحاولة الوصول إلى المربع الذهبي.
وضـمــن فــريــق ن ــادي الـفـتــاة الــوجــود فــي دور
الثمانية ،بعد أن أنهى مبارياته في المجموعة
ال ـثــان ـيــة ،وي ـم ـلــك  6ن ـق ــاط وال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي في
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـي ــن س ــوب ــر س ــوك ــر وال ـ ـيـ ــت ،وف ــي
المجموعة الثالثة يتصدر فريق الكويت ولــه 4
نقاط ،وصعد إلى الدور ربع النهائي ،ويحاول كل
من فريق ان سبير واسي ميالن اللحاق بالعميد
في المرحلة الثانية من البطولة.
ويعتلي وست وينغ صدارة المجموعة الرابعة
برصيد  3نـقــاط ،ويتطلع فريق وافــز مــع ليونز
إلى حجز البطاقة الثانية إلى ربع النهائي لنفس
المجموعة ،والذي يقام بطريقة خروج المغلوب
لـتـحــديــد ف ــرق الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،وسـتـقــوم
اللجنة المنظمة بعمل قرعة جديدة بين الفرق
الـ 8التي ستتأهل للدور ربع النهائي.

فرحة العبات الفتاة

فريق الكويت

30
رياضة
تحدي النجوم بين توتي وأوكوتشا
في دورة الروضان اليوم
ةديرجلا
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تبدأ اليوم أولى ليالي تحدي
النجوم بين أسطورة روما
ومنتخب إيطاليا فرانشيسكو
توتي وأسطورة الكرة
النيجيرية جاي أوكوتشا ،في
دورة المرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية.

ت ـ ـش ـ ـهـ ــد دورة ا لـ ـ ـم ـ ــر ح ـ ــوم
ع ـب ــدال ـل ــه م ـ ـشـ ــاري الـ ــروضـ ــان
الرمضانية لكرة القدم تحدي
ال ـن ـج ــوم ب ـيــن أسـ ـط ــورة روم ــا
ومنتخب إيطاليا فرانشيسكو
ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــي وأسـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة
النيجيرية جاي جاي أوكوتشا
ضمن منافسات اليوم.
ويضم فريق توتي الفرنسي
فينسنت كــانــديــا العــب رومــا
السابق ،وفرج لهيب نجم نادي
ال ـكــويــت والـمـنـتـخــب الــوطـنــي
الـ ـس ــاب ــق ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب ن ـجــوم
الصاالت المشاركين في الدورة.
ويضم فريق أوكوتشا النجم
الليبي المعتزل طــارق التائب
ونهير الشمري مدافع القادسية
والـمـنـتـخــب الــوطـنــي الـســابــق،
الى جانب العبي الدورة.
وي ــزور توتي ال ــدورة للمرة
األولـ ـ ـ ــى ،ل ـي ـن ـضــم إل ـ ــى كــوكـبــة
أســاطـيــر إيطاليا الــذيــن حلوا
ض ـ ـيـ ــوفـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ف ــي
الـ ـس ــاب ــق ،أمـ ـث ــال دي ـ ــل ب ـي ـيــرو
وبيرلو وكانافارو ومالديني
ونيستا.
كما يــزور أوكــوتـشــا الــدورة
لـلـمــرة األولـ ــى ،وأب ــدى الــاعــب
ترحيبه الشديد بالمشاركة في

ً
قميص «زين» حاضرا مع المشاركين

مباراة تحدي النجوم ،خاصة
أن أسلوبه يتماشى كثيرا مع
ك ــرة الـ ـص ــاالت ،بــاع ـت ـبــاره من
أفضل المواهب التي أنجبتها
نيجيريا والقارة السمراء.

انتصار أول لبرقان وفروج
ف ــي أولـ ـ ــى مـ ـب ــاري ــات ال ـي ــوم
الـ ـت ــاس ــع ،ح ـق ــق نـ ـ ــادي ب ــرق ــان
انتصاره االول على شركة سدن
اإلقليمية بثالثة اهداف لهدف،
وس ـج ــل ل ـل ـفــائــز عـ ـب ــدال ــرؤوف
حجوم وحمدي غيث ،وللخاسر
كريم مراد.
ورف ــع بــرقــان رصـيــده ألربــع
نقاط ،وأصبح قريبا من انتزاع
بطاقة التأهل ،وتجمد رصيد
اإلقليمية عند نقطة واحدة.
فــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة تغلب
فريق فروج ريبابلك على بنك
االئ ـت ـمــان بـثـنــائـيــة الـبــرازيـلــي
جيجي ،ليرفع الفائز رصيده
ألربع نقاط مقابل نقطة واحدة
لالئتمان.
ف ــي آخ ــر ال ـم ـب ــاري ــات تغلب
فــريــق شــركــة ال ــزام ــل للتأهيل
على هوليداي إن بهدف نظيف
حـمــل تــوقـيــع سـعــد المكيمي،

تــدشــن قـطــر ال ـيــوم اسـتــاد
الــوكــرة ،ثاني مالعب بطولة
ك ـ ـ ــأس ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم  ،2022ع ـلــى
ه ــام ــش الـ ـمـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
لكأس األمير لكرة القدم بين
الدحيل حامل اللقب ،والسد
بطل الدوري.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
للمشاريع واالرث أن "استاد
ا لـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ــرة ه ـ ـ ــو أول م ــا ع ــب
كأس العالم الــذي يتم بناؤه
بــالـكــامــل مــن الـصـفــر ،وثــانــي
الـمــاعــب بعد اسـتــاد خليفة
الــدولــي ال ــذي أعـيــد افتتاحه
مايو ."2017
وتبلغ سعة استاد الوكرة
 40أ ل ـ ـ ـ ــف م ـ ـت ـ ـفـ ــرج و س ـ ـ ــوف
يـسـتـضـيــف م ـب ــاري ــات كــأس
العالم من الدور األول وحتى
ربع النهائي.
وأعـ ـل ــن االتـ ـح ــاد ال ـق ـطــري
ً
لكرة القدم رسميا نفاد تذاكر
المباراة النهائية التي تجمع
ب ـيــن الــدح ـيــل وال ـس ــد وال ـتــي
تحظى باهتمام جماهيري
كبير سواء للمنافسة الحادة

من منافسات اليوم التاسع
ل ـي ـت ـل ـقــى ه ــولـ ـي ــداي إن بــذلــك
الهزيمة الثانية على التوالي
ليخرج مبكرا من سباق التأهل.
وواج ــه نـجــوم هــولـيــداي ان
الـلـيـبــي ط ــارق الـتــائــب وبـشــار
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ون ـ ـه ـ ـيـ ــر الـ ـشـ ـم ــري
صعوبات في فرض اسلوبهم
نظرا لقوة فريق الزامل.

ويلتقي اليوم كي ايه بي مع
ريــزلـتــس للفيتاميتن ،ونــادي
المضمار مع الهدف.

«البراعم» تعود بـ  3مباريات
اليوم
تـ ـ ـع ـ ــود عـ ـجـ ـل ــة مـ ـن ــافـ ـس ــات

ً
مفاجآت «زين» مستمرة يوميا

أعلنت "زين" استمرار مفاجآتها اليومية في دورة
المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة
القدم ،ضمن رعايتها الماسية للنسخة الـ 40من الدورة
للسنة الرابعة على التوالي ،والتي تأتي تحت رعاية
سامية من صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن دعمها لهذا
الحدث الرياضي الرمضاني األضخم من نوعه للسنة
الرابعة على التوالي ،يأتي في إطــار إيمانها البالغ
بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة التي تسهم في
تنمية قطاعي الشباب والــريــاضــة بالكويت ،حيث
تقوم زين بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خالل
دعمها المباشر لمختلف الفعاليات الرياضية الكبرى
وفي مقدمتها دورة الروضان.
وبينت أن دورة الروضان الرمضانية تعتبر الحدث
األب ــرز على الساحة الرياضية المحلية خــال شهر

السد والدحيل في نهائي كأس أمير قطر
بين أقوى فريقين في قطر أو
لحضور تدشين ثاني مالعب
كاس العالم.
وي ـخ ــوض ال ـســد ال ـم ـبــاراة
ب ـص ـف ــوف م ـك ـت ـم ـلــة ب ـق ـي ــادة
اإلسـبــانــي تشافي ومواطنه
غ ــاب ــي ،والـ ـه ــداف ال ـجــزائــري
بـ ـغ ــداد ب ــون ـج ــاح وال ـث ـنــائــي
الدولي حسن الهيدوس وأكرم
عفيف ،فيما يعاني الدحيل
غيابات واضحة أبرزها بسام
الــراوي قلب الدفاع لإلصابة
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األخـ ـي ــرة أم ــام
ال ـس ـي ـل ـيــة وك ــري ــم بــوض ـيــاف
العب الوسط ،وعــدم وضوح
ال ـ ــرؤي ـ ــة لـ ـلـ ـه ــداف ال ـم ـغــربــي
يوسف العربي الذي غاب عن
آخر مباريات فريقه.
وسـ ـيـ ـع ــول ال ــدحـ ـي ــل عـلــى
الثنائي المعز علي ومحمد
مونتاري ومعهما البرازيلي
إدميلسون والياباني شويا
ناكاجيما فيما يقود الدفاع
المغربي المهدي بنعطية.
واع ـت ـبــر ال ـبــرت ـغــالــي روي
ف ـ ــاري ـ ــا م ـ ـ ـ ــدرب الـ ــدح ـ ـيـ ــل أن
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الـ ــوصـ ــول ل ـل ـن ـهــائــي خ ـطــوة
جيدة ،وقال عقب الفوز على
السيلية فــي نصف النهائي
"نحن نريد أن ننقذ الموسم
وهـ ـ ـ ــو ه ــاجـ ـسـ ـن ــا وهـ ــاجـ ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي،
وسنحاول أن نخرج بموسم
ن ــاج ــح ويـ ـح ــدون ــا األمـ ـ ــل أن
نحقق االنتصار".
فــي الـمـقــابــل ،قــال مواطنه
جوزفالدو فيريرا مدرب السد
"أت ـم ـن ــى م ـ ـغـ ــادرة ق ـط ــر بـعــد
انـتـهــاء م ـشــواري مــع الفريق
وأنا متوج بلقب كأس األمير".
وهـ ــذه ه ــي ال ـم ــرة الـثــانـيــة
ال ـتــي يلتقي فـيـهــا الـفــريـقــان
ب ــالـ ـنـ ـه ــائ ــي وك ـ ــان ـ ــت الـ ـم ــرة
األولـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ــام  2016وح ـق ــق
الدحيل الفوز بركالت الجزاء
الترجيحية  2-4بعد انتهاء
الـ ــوقـ ــت األص ـ ـلـ ــي ب ــال ـت ـع ــادل
بهدفين لكال الفريقين.

رمضان من كل عــام ،حيث يترقبها جمهور ومحبو
رياضة كــرة القدم بالكويت والخليج بشغف كبير،
نظرا لما تشهده من مستويات عالية من االحترافية،
واسـتـضــافــة أب ــرز نـجــوم ك ــرة ال ـقــدم عـلــى المستوى
العالمي ،وتستضيف الدورة هذا العام النجم اإليطالي
فرانشيسكو توتي ،والنجم اإليفواري ديدييه دروغبا،
والنجم الكرواتي لوكا مودريتش.
وأوضحت الشركة أنها متواجدة في دورة الروضان
بشكل يومي ،من خالل التفاعل الحي والمباشر مع
الجماهير الـحــاضــرة لمشاهدة الـمـبــاريــات ،وتقدم
مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية متنوعة ،والتي
ً
تتضمن ألعاب تفاعلية جديدة كليا يوميا ،إضافة
إلى فعاليات اجتماعية وتراثية عديدة أهمها فعالية
الـقــرقـيـعــان ،إل ــى جــانــب الـمـســابـقــات الـيــومـيــة على
حسابات زين في مواقع التواصل ،وتقديم الجوائز
القيمة على الجماهير ،وغيرها الكثير.

دورة الـ ـب ــراع ــم لـ ـ ـل ـ ــدوران مــن
جــديــد ال ـي ــوم ،بـعــد تــوقــف دام
خمسة ايــام الرتباط الالعبين
باختبارات نهاية العام.
وت ـش ـه ــد ع ـ ـ ــودة م ـنــاف ـســات
الـنـسـخــة الـتــاسـعــة لـلـبــراعــم 3
مباريات ضمن المرحلة األولى
للمجموعة الرابعة ،فيلعب في

من الدورة
• ن ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـب ـ ــراز يـ ـ ـل ـ ــي
ج ـي ـجــي م ـح ـتــرف فــريــق
فـ ــروج ري ـبــاب ـلــك جــائــزة
أفـ ـض ــل الع ـ ــب ال ـم ـقــدمــة
م ــن ش ــرك ــة زيـ ــن ض ـمــن،
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــات ب ـ ــالـ ـ ـي ـ ــوم
التاسع.
ّ
• ح ــل م ـعــلــق الـ ــدورة
السوداني سوار الذهب
ض ـي ـف ــا عـ ـل ــى اإلع ــام ــي
نـ ــادر ك ــرم ف ــي ديــوان ـيــة
الـ ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ــان لـ ـلـ ـح ــدي ــث
ب ـش ــأن عـ ــدد م ــن األمـ ــور
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدورة
والتعليق.

ال ـل ـقــاء األول ف ــري ــق ال ـمــرحــوم
متعب الذاير مع اكاديمية سدن
"ب" ،بينما يلتقي المنقف مع
ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت "ب" ،وي ــواج ــه
ف ــري ــق ات ـ ــوم س ـبــورت ـنــك فــريــق
الشهيد محمد سالم الصواغ.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ت ـع ـلــو
اإلث ــارة جنبات صالة الشهيد

فهد األحمد مع عودة منافسات
البراعم التي تتزامن مع انطالق
مباريات الحلم بالموقعة التي
تجمع اال يـطــا لــي فرانشيسكو
توتي مع النيجيري جاي جاي
اوكوتشا.

انجلو :مستوى «الروضان»
في تصاعد مستمر
أكد الكولومبي انجلو ،العب سبارتا براغ التشيكي ،أن غيابه عن
النسخة الماضية لدورة الروضان يعود إلى مشاركته في نهائي
الكأس مع فريقه ،مبديا سعادته بالعودة من جديد للدورة التي
يرتبط بها منذ قرابة السنوات العشر.
واض ـ ــاف ان ـج ـلــو ان الـ ـ ــدورة تـشـهــد م ـس ـتــوى ت ـصــاعــديــا فنيا
وتنظيميا ،مــن خــال مستوى الالعبين المحترفين ا لــى جانب
الالعبين المحليين الذين تطور مستواهم بشكل الفت ،مبينا انه
بات هناك تقارب كبير في المستويات بين معظم الفرق وهو امر
ايجابي.
وبين أنه يطمح مع عودته للمشاركة في الدورة الى المنافسة
على لقب النسخة  ،40مضيفا انــه شــارك فــي الـمـبــاراة كمحترف
وحيد ،وبانتظار المحترف الثاني القادم من الــدوري اإلسباني،
والذي سينضم للفريق بالمباراة القادمة.

 5مباريات في بطولة «الكويتية لالستثمار»
تقام الـيــوم خمس مباريات،
ف ــي ب ـطــولــة ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
لالستثمار لكرة قــدم الصاالت
للبراعم التي انطلقت فعالياتها
أ م ـ ـ ــس األول و تـ ـسـ ـتـ ـم ــر ح ـتــى
 25مــايــو ال ـج ــاري ،عـلــى صــالــة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
وسـيـلـتـقــي ف ــري ــق أكــاديـمـيــة
فـ ـ ــرسـ ـ ــان األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــع ف ــري ــق
المرحوم الفنان محمد السريع
(المجموعة الـســادســة) ،وفريق
نـ ـ ـ ـ ـ ــادي ان ـ ـ ـبـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـص ـ ــري م ــع
ف ــري ــق ن ـ ــادي ال ـش ـم ــال ال ـق ـطــري
(المجموعة الـســابـعــة) ،ونــادي
مــرس ـيــن ادونـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي مع
ف ــري ــق الـ ـم ــرح ــوم ال ـف ـن ــان عـلــي
البريكي (المجموعة الثامنة)،
وف ــري ــق م ــدرس ــة الـ ـنـ ـب ــراس مــع
فريق المرحوم الفنان عبدالعزيز
المنصور (المجموعة التاسعة)،
وفـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـمـ ــرحـ ــومـ ــة ع ــائ ـش ــة
إبراهيم مع فريق أكاديمية بال
ح ــدود العماني (الـثــالـثــة) ،وقد
تـشـهــد ه ــذه الـمـجـمــوعــة إع ــان
تأهل أول الفرق لدور الثمانية.
وع ـلــى هــامــش ال ـ ــدورة ،عقد

ط ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــدان م ـ ــدي ـ ــر أول
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلع ـ ـ ـ ــام
بالشركة الكويتية لالستثمار
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول
م ــع رؤس ـ ــاء وم ــدرب ــي والع ـبــي
ال ـ ـفـ ــرق الـ ـمـ ـش ــارك ــة مـ ــن خـ ــارج
ال ـك ــوي ــت بــال ـن ـس ـخــة ال ـخــام ـســة
للبطولة ،بحضور أحمد الميل
رئيس اللجنة المنظمة ،وهالة
مونتاجيو ضابط اول العالقات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ومـ ـ ـج ـ ــرن ال ـل ــوغ ــان ــي
مـ ـ ــوظـ ـ ــف الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة
بالشركة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ــدان خ ـ ـ ــال
االجـ ـتـ ـم ــاع" :ن ـس ـع ــى ل ـلــوصــول
بــالـبـطــولــة إل ــى افـضــل مستوى
مـمـكــن ،وه ــذا لــن يـحــدث إال في
حـ ــال ت ـقــديــم الـ ـف ــرق ال ـم ـشــاركــة
م ــن خ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت م ــع ال ـفــرق
الـكــويـتـيــة كــل مــا فــي جعبتها،
ل ــذل ــك ت ــم ج ـلــب ح ـك ــام دول ـي ـيــن
إلدارة ال ـم ـن ــاف ـس ــات ،م ــن أج ــل
ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ال ـت ـح ـك ـي ـم ـيــة
لجميع الفرق المشاركة".
وشــدد الــرشــدان على أمنيته
ب ـ ـ ـ ــأن ت ـ ـنـ ــافـ ــس جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـفـ ــرق
المشاركة على اللقب ،موضحا

طالل الرشدان يتوسط الفرق المشاركة
أن البطولة ستقام بنظام الدوري
م ــن دور واحـ ــد وس ـي ـتــأهــل أول
كــل مـجـمــوعــة مــن الـمـجـمــوعــات
الـتـســع ل ــدور الـثـمــانـيــة عـلــى ان
ت ـق ــام مـ ـب ــاراة فــاص ـلــة تـحــددهــا
قــرعــة سيتم إجــراؤهــا باختيار
فريقين يلعب الفائز منهما مع
الـفــرق السبعة االخ ــرى ،مؤكدا

أن زمــن المباراة  14دقيقة على
شوطين مدة كل شوط  7دقائق.
وت ـ ــاب ـ ــع" :س ـي ـح ـص ــل ال ـف ــائ ــز
باللقب على جائزة مالية قدرها
 3000دوالر وا ل ــو ص ـي ــف عـلــى
 2500دوالر ،فــي حـيــن يحصل
أف ـضــل الع ــب وح ـ ــارس وه ــداف
البطولة على  300دوالر".

واختتم الرشدان كالمه مؤكدا
ل ـلــوفــود ال ـم ـشــاركــة أن الـشــركــة
سـ ـتـ ـقـ ـي ــم بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار رحـ ـ ــات
لالعبين يـ ــزورون خــالـهــا أبــرز
معالم الكويت ،واعدا الفرق بأن
بطل النسخة الخامسة ستقام له
احتفالية كبرى في أحد الفنادق.

نقاط كوري تمنح ووريرز التقدم في نهائي «الغربية»

كوري نجم غولدن ستايت يصوب باتجاه سلة بورتالند

زرع سـتـيـفــن ك ـ ــوري ت ـســع ثــاث ـيــات وس ـج ــل 36
نقطة ليقود غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في
آخــر سنتين إلــى الفوز على ضيفه بورتالند ترايل
باليزرز  ،94 -116أمس األول ،في باكورة مواجهات
نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وأضــاف كوري  7تمريرات حاسمة و 6متابعات،
ليتقدم ووري ــرز  -1صفر ،ويــأمــل مضاعفته عندما
يستقبل بــورتــانــد ال ـيــوم فــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ضمن
سلسلة قد تمتد إلى سبع مباريات.
وبرغم غياب نجمه وهدافه كيفن دورانت المصاب
بربلة ساقه ،بقي غولدن ستايت متقدما طوال المباراة
على بورتالند الذي أقصى دنفر ناغتس بصعوبة من
نصف نهائي المنطقة.
وال ــى ك ــوري ،حمل زميله ك ــاي تــومـســون رفاقه
من الناحية الهجومية وسجل  26نقطة ،إضافة إلى
مــردوده الدفاعي في ظل غياب دورانــت ،كما أضاف
درايموند غرين  12نقطة ،و 10متابعات ،و 5تمريرات
حاسمة و 3صدات.
وكان داميان ليالرد أفضل مسجل لبورتالند مع 19
نقطة ( 4من  12من خارج القوس) ،وأضاف كل من سي
جاي ماكولوم وموريس هاركليس  17نقطة ،والتركي
اينيس كانتر  10نقاط و 16متابعة.
ونجح سيث ،الشقيق األصغر لكوري ،في تسجيل

سلة واحدة في المباراة من خارج القوس في  19دقيقة
لعبها بعد دخوله بديال.
وكانت المرة األولــى التي يتواجه فيها شقيقان
في نهائي منطقة.
وارت ــدى والــدهـمــا دي ــل ،الــاعــب الـســابــق ،قميص
غولدن ستايت ،ووالدتهما صونيا قميص بورتالند،
بعد لجوئهما إلــى قرعة لتجنب أي اتهامات بدعم
العب على حساب آخر.

دور فاعل للبدالء
ولعب البدالء دورا فاعال في فوز غولدن ستايت،
خصوصا في الربع األخير ،وهو أمر اعتبره كوري
رئيسا فــي ف ــوز المضيف "عـمــل رائ ــع لـبــدالئـنــا .إذا
نجحنا في شراء الوقت لألساسيين ووسعنا الفارق،
يكون األمر جيدا لنا".
وم ــا نـجــح بــالـحــد مــن هــزيـمــة كـبــرى لـبــورتــانــد،
نجاعته من خط الرميات الحرة ( 27من  )31وتفوقه
في المتابعات (.)42-47
بيد أن خسارته الكرة  21مرة ساهمت في تسجيل
ووريرز  31نقطة ،وهي هدية استغلها حامل اللقب
على أكمل وجه.
وقـ ــال لـ ـي ــارد" :ال يـمـكـنــك ال ـس ـمــاح ب ــذل ــك" ،مـقــرا
بصعوبة اللعب بعد الحالة النفسية التي نجمت عن

تخطي ناغتس في عقر داره بعد سلسلة ماراثونية
"ك ــان االم ــر صـعـبــا جـســديــا وذه ـن ـيــا بـعــد ال ـم ـبــاراة
السابعة في دنفر والقدوم مباشرة لمواجهة افضل
فريق في الدوري".
وتابع "أعتقد ان تركيزنا كــان في محله .خضنا
المباراة جاهزين .لكنهم فريق بمقدوره التسجيل
بسهولة والمباراة تضيع منك بسرعة".
ورأى ليالرد أنه يتعين الدفاع أفضل على كوري
نجم المباراة "كان تنفيذا دفاعيا ضعيفا من قبلنا.
يجب ان يتقدم العبونا الكبار الى االمــام بعيدا عن
الخط".
بدوره ،قال مدربه تيري ستوتس" :من الممكن ان
يؤثر خوض مباراة قوية من الناحية الذهنية قبل
يومين ،لكن هذا ليس عذرا ..خسرنا الكثير من الكرات،
واتخذنا قرارات سيئة ،كما لم ننجح في ايجاد ايقاعنا
هجوميا .كانت أمسية صعبة".
ويلتقي الفائز من هذه السلسلة في نهائي الدوري
مــع بـطــل المنطقة الـشــرقـيــة بـيــن مـيـلــووكــي باكس
متصدر ال ــدوري المنتظم وتورونتو رابـتــورز التي
انطلقت أمس.
وخ ــاض غــولــدن سـتــايــت الـنـهــائــي فــي آخ ــر أربــع
سـنــوات ،وأحــرز اللقب ثــاث مــرات في  2015و2017
و.2018
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رياضة

غريزمان وخوانفران يعلنان
الرحيل عن أتلتيكو مدريد
أعلن المهاجم الفرنسي
أنطوان غريزمان والنجم
اإلسباني خوانفران توريس
أمس األول أنهما سيتركان
نادي أتلتيكو مدريد ،ثاني
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

أكـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي
أن ـط ــوان غ ــري ــزم ــان ،الـ ــذي أبـلــغ
إدارة ن ــادي ــه أت ـل ـت ـي ـكــو مــدريــد
اإلسباني برغبته في الرحيل،
ف ــي رس ــال ــة ف ـي ــدي ــو لـجـمــاهـيــر
الـفــريــق ،أن ه ــذا مــا "يـشـعــر بــه"
و"يـ ـحـ ـت ــاج ــه" ،ب ـي ـن ـمــا شـكــرهــم
ع ـلــى "كـ ــل الـ ـح ــب" ال ـ ــذي وج ــده
منهم خــال الـسـنــوات الخمس
الماضية.
وق ــال غــريــزمــان ،فــي رسالته
عبر "تويتر"" ،اتخاذ هذا القرار
ك ــان صـعـبــا بــالـنـسـبــة ل ــي ،لكن
هذا ما أشعر به ،وما أحتاجه،
وأريــد أن أشكركم على كل هذا
ال ـحــب الـ ــذي مـنـحـتـمــونــي إي ــاه
خالل هذه السنوات الخمس ،في
هذا النادي الذي فزت معه بأول
ألقابي ،وأول بطوالتي المهمة"،
م ـت ــاب ـع ــا" :لـ ـق ــد ك ــان ــت لـحـظــات
رائعة سأتذكرها دوما".
وأبلغ غريزمان إدارة ناديه
برغبته في الرحيل أمس األول،
خـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ـ ــع ال ـع ـض ــو
المنتدب ،ميغيل أنخيل خيل،
وال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي دييغو
سيميوني ،والمدير الرياضي
اإليطالي أندريا بيرتا.

وأردف " :بـ ـع ــد أن ت ـحــد ثــت
م ــع الـتـشــولــو ومـيـغـيــل أنخيل
والمسؤولين ،أردت أن أتحدث
معكم مـبــاشــرة ،أنـتــم جماهير
أتـلـتـيـكــو ال ـت ــي مـنـحـتـنــي حبا
كبيرا لكي أبلغكم بقرار رحيلي،
وخوض تحديات جديدة".
وأك ــد صــاحــب الـ ــ 28عــامــا أن
ج ـمــاه ـيــر "الــروخ ـي ـبــان ـكــوس"
س ـت ـظــل ف ــي "الـ ـقـ ـل ــب" ،وأن "كــل
هذا الحب" جعل األمر "صعبا"
بالنسبة له ،ولهذا قرر التحدث
مـبــا شــرة معهم عقب اجتماعه
بالمسؤولين.
وأت ـ ـ ـ ـ ــم" :ل ـ ـقـ ــد كـ ــانـ ــت خ ـمــس
سنوات رائعة ،حيث استمتعت
كـثـيــرا ،وبــذلــت أق ـصــى مــا لــدي
داخل الملعب ،وحاولت أن أجعل
الـجـمــاهـيــر ال ـتــي تــأتــي لملعب
ونــدا ميتروبوليتانو سعيدة،
ال ي ـم ـك ـن ـن ــي سـ ـ ـ ــوى شـ ـك ــرك ــم،
ش ـكــرا ل ـكــم جـمـيـعــا م ــن الـقـلــب،
وتحياتي".
وكان بطل العالم مع منتخب
ب ــاده فــي روسـيــا صيف العام
الماضي ،الذي لم يحدد وجهته
المستقبلية بعد ،قائدا لهجوم
أتـلـتـيـكــو ع ـلــى م ـ ــدار ال ـمــواســم

فيليبي
ا لـفــر يــق البرتغالي يسعى إلى
الـحـصــول على بطولة ال ــدوري
البرتغالي ،حيث يحتل المركز
الثاني خلف بنفيكا المتصدر
بـفــارق نقطتين ،والت ــزال هناك
مباراة متبقية لكال الفريقين.

الخمسة السابقة ،حيث سجل
 133هدفا في جميع البطوالت
خالل  256مباراة.
وق ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـف ــرن ـس ــي
كتيبة األرجنتيني سيميوني
ل ـح ـص ــد  3أل ـ ـ ـقـ ـ ــاب ،ه ـ ــي ك ــأس
الـ ـس ــوب ــر اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي (،)2014
وك ـ ـ ـ ــأس ال ـ ـسـ ــوبـ ــر األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــام
الماضي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أص ـ ــدر ال ـن ــادي
ب ـي ــان ــا أك ـ ــد ف ـي ــه "قـ ـ ــام أنـ ـط ــوان
غــريــزمــان بــإعــام ال ـن ــادي بأنه
ل ــن ي ــداف ــع ع ــن أل ــوان ــه الـمــوســم
المقبل".

وبـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة
البرتغالية ،بلغت قيمة العقد،
الذي سيمتد إلى  3سنوات25 ،
مليون يورو.
(إفي)

احتفلت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم (الليغا) الليلة
الماضية بمرور  90عاما على انطالق هذه البطولة العريقة،
كـمــا كــرمــت أب ــرز نـجــوم المسابقة عـبــر تــاريـخـهــا ال ــذي بــدأ
بمباراة جمعت بين نادي اسبانيول وريال يونيون.
وقامت الرابطة خالل الحفل الــذي أقيم أمس االول بهذه
المناسبة ،بحضور رئيس المجلس األ عـلــى للرياضة في
إسبانيا ،ماريا خوسيه ريـنــدا ،بتكريم األنــديــة والالعبين
واإلداريين الذين تألقوا وفرضوا أسماءهم في الليغا طوال
الـ 90سنة الماضية.
وكان األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم برشلونة اإلسباني،
أبــرز الغائبين عن الحفل ،الــذي نــال فيه التكريم باعتباره
الهداف التاريخي لليغا ،حيث تسلم جويرمو امــور ،مدير
العالقات المؤسسية والرياضية في النادي الكتالوني كأس
التكريم بدال من قائد برشلونة.
وقال امور" :نشعر برضا كبير ،ألننا نستطيع االستمتاع
به في كل يوم ،إنه الالعب األعظم في التاريخ وهو يدلل على
هذا في كل يوم".
وت ـل ـقــى م ـي ـســي أي ـض ــا ج ــائ ــزة أك ـث ــر الــاع ـب ـيــن تحقيقا

روبن يحلم بوداع مثالي

بايرن يوجه
أنظاره صوب
ساني
ساني
كشفت تقارير إخبارية أمس أن نادي بايرن ميونيخ األلماني
يرغب في تعزيز خط هجومه بالتعاقد مع المهاجم األلماني الشاب
ليروي ساني ،المحترف في صفوف مانشستر سيتي.
وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" أن الفريق البافاري ،الذي يتصدر
البوندسليغا ،يضع أنظاره منذ فترة على ساني ( 23عاما).
وأضافت أن بايرن يسعى إلقناع ساني باالنضمام إلى صفوفه،
خاصة أن عقده مع "السيتيزنس" سينتهي في صيف .2021
وأش ــارت إلــى أن الــاعــب رفــض عــدة عــروض لتجديد عقده مع
ناديه المتوج مؤخرا بلقب البريميير ليغ للموسم الثاني تواليا.
وكــان ساني يلعب بصفوف شالكه حتى صيف  ،2016عندما
اشتراه سيتي الذي يدربه اإلسباني بيب غوارديوال مقابل نحو
 50مليون يورو ،وتبلغ قيمته السوقية حاليا ضعف هذا الرقم.
وسجل المهاجم األلماني هذا الموسم  16هدفا ،وصنع  18خالل
 46مباراة لعبها مع فريقه.
(إفي)

أق ــر النجم الـهــولـنــدي آريـيــن روب ــن ،جـنــاح بــايــرن ميونيخ
األلماني ،أمــس األول ،بأنه يحلم ب ــ"وداع مثالي" من الفريق
ال ـب ــاف ــاري ،الـ ــذي سـيـكــون م ــن خ ــال تـسـجـيــل ه ــدف أم ــام
آينتراخت فرانكفورت ،بعد غد ،ليقود فريقه للقب الدوري
األلماني "البوندسليغا".
وق ــال روبـ ــن ،فــي تـصــريـحــاتــه" ،بطبيعة الـحــال
سيكون أمرا رائعا .هو حلم بالنسبة لي ،لكن يجب
تحويل األحالم لواقع ،ومتأكد من حدوث هذا".
ويستطيع الفريق البافاري الجمع بن الثنائية
المحلية ،الدوري والكأس ،في آخر مواسم الثالثي
روبن والفرنسي فرانك ريبيري والبرازيلي رافينيا.
وكانت اللحظة األفضل في مسيرة صاحب الـ35
مــع الـبــايــرن فــي نـهــائــي دوري األب ـطــال  ،2013عندما
سجل الهدف الذي أهدى اللقب لفريقه على حساب غريمه
التقليدي بوروسيا دورتموند (.)2-1
وأضاف" :الوقت مر سريعا ،لقد كانت سنوات رائعة بالنسبة
لي".
من جانبه ،قال رافينيا إنه يحمل الكثير من الذكريات الرائعة
خالل السنوات الثماني التي قضاها داخل جدران "أليانز أرينا".
ويدخل البايرن المواجهة األخـيــرة في ال ــدوري بعد غد أمام
آينتراخت وعينه على حصد النقاط الثالث ،دون النظر لنتيجة
بوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنغالدباخ ،من أجل الفوز
بلقب الدوري ،كما أن كتيبة الكرواتي نيكو كوفاتش ستخوض
نهائي الكأس أمام اليبزيغ  25الجاري.
(إفي)

ً
إيمري :األندية اإلنكليزية أكثر اهتماما
بالبطوالت األوروبية
أك ـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي أون ـ ــاي
ايمري ،المدير الفني لنادي
أرسنال اإلنكليزي لكرة القدم،
أن األندية اإلنكليزية أصبحت
تـنـظــر بــأهـمـيــة أك ـبــر لـلـبـطــوالت
األوروبـ ـ ـي ـ ــة وأنـ ـه ــا ت ــرغ ــب ف ــي أن
ً
تصنع شيئا مـهـمــا فـيـهــا ،وذلــك
ب ـع ــدم ــا وصـ ـل ــت أربـ ـع ــة أن ــدي ــة
منها هذا الموسم إلى نهائي
بـ ـط ــو لـ ـت ــي دوري أ ب ـ ـطـ ــال
أوروبا والدوري األوروبي.
وق ـ ـ ــال إي ـ ـمـ ــري خ ــال
ت ــواج ــده ال ـث ــاث ــاء في
حفل ذكــرى مــرور 90
ع ــام ــا ع ـل ــى ان ـط ــاق
ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلس ـب ــان ــي "ال ـل ـي ـغــا":
"أعـ ـتـ ـق ــد أن األن ــدي ــة
اإلنكليزية كانت تركز
بـشـكــل أك ـبــر فــي مسابقة
الدوري ،دوري األبطال كان يتطلب منها
بذل مجهود مضاعف ،اآلن تنظر األندية

ويـ ـ ــأتـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــان غـ ــريـ ــزمـ ــان
الــرح ـيــل ع ــن أتـلـتـيـكــو ف ــي هــذا
التوقيت بعد عام واحد فقط من
إعالن رفضه االنتقال لبرشلونة،
وتفضيل االستمرار مع فريقه
بل وتمديد عقده حتى  2023مع
زيادة راتبه.
وس ـي ـن ـضــم غ ــري ــزم ــان بــذلــك
لقائمة الراحلين خــارج جدران
قلعة "الروخيبالنكوس" ،وهم
م ــواط ـن ــه ل ــوك ــاس ه ـيــرنــانــديــز
ا لــذي سينتقل لصفوف بايرن
م ـي ــون ـي ــخ بـ ـ ـ ــدءا م ـ ــن ال ـم ــوس ــم
المقبل ،والمدافع األوروغوائي
دييغو غودين ،الذي أعلن منذ

توريس يرفض التجديد
ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى الظهير
األي ـم ــن ال ـم ـخ ـضــرم خ ــوان ـف ــران
ت ـ ــوري ـ ــس ،ال ـ ـ ــذي رف ـ ــض ع ــرض
ن ــادي ــه لـتـجــديــد ع ـق ــده لـمــوســم
آخــر ،ليرحل هــو اآلخــر بنهاية
هذا الموسم.
وس ـي ــرح ــل خ ــوانـ ـف ــران عقب
قـضــاء ثمانية مــواســم ونصف
فــي صـفــوف األتـلـتــي ال ــذي يعد

م ــن ض ـم ــن ق ــادت ــه وتـ ـ ــوج مـعــه
بسبعة ألقاب.
وعلمت "إفي" أن قرار الالعب
( 34عــامــا) بالرحيل جــاء لفتح
مــرحـلــة ج ــدي ــدة ف ــي ح ـيــاتــه ،إذ
رفض تمديد عقده مع النادي.
ووصــل خــوانـفــران لألتلتي في
يـنــايــر  ،2011وشـ ــارك فــي 354
مباراة ،سجل فيها  6أهداف في
كل المسابقات.
ورغ ـ ــم أن خ ــوانـ ـف ــران انـتـقــل
لألتلتي كجناح قادما من فريق
أوساسونا ،إال أنه أصبح ظهيرا
مع المدرب جريجوريو مانثانو،
وهي المسألة التي استمرت مع

دييغو بابلو سيميوني.
ي ـ ـشـ ــار إل ـ ـ ــى أن خـ ــوان ـ ـفـ ــران
بـجــانــب كــوكــي ريسوركسيون
ودي ـي ـغــو غ ــودي ــن ،ه ــم الـثــاثــي
الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـهـ ــد ح ـق ـبــة
سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة مــع
"روخيبالنكوس" منذ بدايتها،
وتوج الالعب مع األتلتي بلقب
ك ــأس الـمـلــك م ــرة والـلـيـغــا مــرة
والـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي مــرت ـيــن
وال ـ ـسـ ــوبـ ــر األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي مــرت ـيــن
والسوبر اإلسباني مرة.
(إفي)

«الليغا» تكرم ميسي باعتباره األبرز في تاريخها

فيليبي إلى «الروخيبالنكوس»
أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى أت ـ ـل ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو م ـ ــدري ـ ــد
«ال ــروخـ ـيـ ـب ــانـ ـك ــوس» االتـ ـف ــاق
على ضــم مــدافــع فــريــق بــورتــو،
ً
ال ـبــرازي ـلــي فـيـلـيـبــي ،وف ـق ــا لما
نشرته أمس صحيفة (ريكورد)
البرتغالية الرياضية.
وكان المدافع البرازيلي (29
ع ــام ــا) ق ــد ان ـض ــم إلـ ــى صـفــوف
"التنانين" في صيف عام 2016
قادما من كورينثيانز البرازيلي،
وحـ ـج ــز م ـك ــان ــه ف ــي الـتـشـكـيـلــة
األســاس ـيــة لـلـفــريــق الـبــرتـغــالــي
على مــدار  3سنوات ،ســواء مع
المدير الفني الحالي سيرغيو
كونسيساو ،أو مع المدير الفني
السابق نونو إسبيريتو سانتو.
واجـتــاز الــاعــب االخـتـبــارات
ال ـط ـب ـيــة ف ــي أحـ ــد ال ـف ـن ــادق في
ب ــورت ــو ،وف ـق ــا لـلـصـحـيـفــة ،ألن

خوانفران نجم أتلتيكو مدريد
أيام أن هذا هو موسمه األخير
مــع الـفــريــق ،وم ــن المحتمل أن
يرحل إلنتر ميالنو اإليطالي.

غريزمان

اإلنـكـلـيــزيــة إل ــى ال ـب ـطــوالت األوروبـ ـي ــة،
ترغب في القيام بشيء مهم".
ً
وأشار إلى أن األمر يتعلق أيضا بفترات
تناوب السيطرة على البطوالت األوروبية بين
الدوريات المختلفة في القارة العجوز ،مردفا:
"كان هناك وقت سيطرت فيه الفرق اإلسبانية،
ثم األلمانية ،ثم اإلنكليزية ،اآلن هناك أربع
فرق إنكليزية في نهائي البطولتين".
وع ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ـح ــدث إي ـم ــري عن
احتماالت رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا،
نجم باريس سان جرمان الفرنسي ،إلى ريال
مدريد اإلسباني ،حيث قال" :عليه أن يلعب
كرة القدم بطريقته ،وفي المكان الذي يتواجد
به ،ال يــزال أمامه سنوات طويلة ،لم يتمكن
من تطوير أدائــه خــال العامين الماضيين
بسبب اإلصابة ،السيما في اللحظات األهم
في الموسم ،وهــي التي تكون خــال دوري
األبطال".
وتابع المدرب اإلسباني" :أعتقد أنه سيظل
محتفظا بـهــذه الـفــرصــة س ــواء فــي باريس
سان جرمان أو في فريق آخر ،أعتقد أنه من
الصعب خروجه من هناك".

لــانـتـصــارات فــي تــاريــخ الـلـيـغــا ،فيما منحت جــائــزة أكثر
الالعبين مـشــاركــة فــي الـمـبــاريــات بالمسابقة لــاعــب ريــال
مدريد السابق ،باكو خينتو.
وش ـ ــارك خـيـنـتــو ف ــي ج ــائ ــزة أك ـثــر الــاعـبـيــن ظ ـه ــورا في
المباريات عبر تاريخ الليغا كل من الحارس السابق اندوني
زوبيزاريتا ( 622مباراة) ،والمهاجم السابق راؤول غونزاليز
( 550مباراة) ،فيما حصل الالعبان ميكيل سولير وسيسار
سانشيز على جــائــزة أكثر الالعبين اسـتـمــرارا فــي مالعب
الليغا عدة مواسم متتالية.
كما تم أيضا تكريم المدربين الراحلين ميغيل مونيوز،
الــذي يعد أكثر مــن حقق األلـقــاب فــي المسابقة اإلسبانية،
ولويس أراغونيس ،صاحب أكبر عدد من المباريات بين كل
مدربي الليغا عبر تاريخها.
ون ــال كــل مــن ابـيــل ريسينو وان ـتــونــي رامــاي ـتــس جــائــزة
أفضل حارس في تاريخ الليغا بفضل أرقامهما القياسية في
المسابقة ،لكونهما أقل الحراس استقباال لألهداف.
(د ب أ)

ميسي

أقدم أندية إيطاليا بصدد العرض للبيع
أعلن نــادي جنوى اإليطالي لكرة الـقــدم ،أقــدم األندية
اإليطالية ،مساء الثالثاء أنه سيجري طرحه للبيع.
وأوضــح النادي المتعثر في دوري الدرجة األولــى ،أن
رئيسه إنريكو بريزيوسي اخـتــار شــركــة "أسييتا إس.
بي .إيه" لالستشارات المالية واالستثمار ،لتكون الجهة
االستشارية في عملية بيع النادي ،وستكون مدعومة من
قبل شركة أخرى تحظى بمكانة دولية.
وكان بريزيوسي ،الذي يمتلك شركة كبيرة مصنعة
لأللعاب ،قد اشترى نادي جنوى العريق في عام .2003
ويعد جنوى ،الــذي تأسس عــام  ،1893أقــدم األندية

اإليـطــالـيــة وق ــد ت ــوج بـطــا إليـطــالـيــا تـســع م ــرات بين
 1898و.1924
وك ــان جـنــوى هـبــط مــن دوري الــدرجــة الـثــانـيــة إلــى
الدرجة الثالثة في أعقاب قضية فساد ،لكنه عــاد إلى
دوري الدرجة األولى منذ عام .2007
ويحتل جنوى حاليا المركز السابع عشر في الدوري
اإلي ـطــالــي ب ـفــارق نـقـطــة واحـ ــدة أم ــام أق ــرب مــراكــز
ال ـه ـبــوط ،وذل ــك قـبــل مرحلتين مــن نهاية
المسابقة هذا الموسم( .د ب أ)

كالياري يفلت من العقوبة
أفلت نادي كالياري من عقوبة رابطة الدوري اإليطالي
لـكــرة الـقــدم عقب توجيه جماهيره هتافات عنصرية
لالعب يوفنتوس مويز كين في  2أبريل الماضي.
ً
وتعرض الشاب كين ( 20عاما) لوابل من اإلهانات
ً
العنصرية بعد احتفاله بالتسجيل فاتحا ذراعيه أمام
جماهير كالياري خــال فــوز يوفنتوس (-2صـفــر) في
سردينيا.
كما واجه العبا يوفنتوس الفرنسي بليز ماتويدي
والبرازيلي أليكس ساندرو "هتافات القردة" في المباراة
ضمن المرحلة  30من الدوري اإليطالي.

لـكــن لجنة االنـضـبــاط
فـ ـ ـ ـ ــي راب ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإليـطــالــي رأت ،أمــس األول،
أن "الهتافات المعنية بغيضة،
ً
لكن تأثيرها كان محدودا على
مجريات المباراة".
وف ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،رأى ال ـمــدافــع ل ـيــونــاردو
بونوتشي ،زميل كين ،أن "الخطأ" مشترك بين الطرفين
ً
ً
بنسبة " ،"50 -50قبل أن يلطف تصريحه الحقا ،منددا
بجميع أشكال العنصرية.

غوارديوال أفضل مدرب في «الممتاز»
أحـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي
ل ـ ـمـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي بـ ـي ــب
غوارديوال جائزة أفضل مدرب
في إنكلترا ،بعد قيادته األحد
ال ـ ــى ل ـق ـبــه ال ـث ــان ــي ت ــوال ـي ــا فــي
ال ــدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
متفوقا عـلــى األلـمــانــي يــورغــن
كلوب مدرب ليفربول الوصيف.
واح ـت ـف ــظ سـيـتــي بـلـقـبــه في
البريميرليغ ،بعد صراع محموم
انتهى بفارق نقطة يتيمة أمام
ليفربول.
وب ـعــد تـتــويـجــه بـلـقــب كــأس
ال ــراب ـط ــة ف ــي ف ـت ــرة ســاب ـقــة من
الموسم ،سيكون بمقدور سيتي
تـحـقـيــق ثــاثـيــة مـحـلـيــة لـلـمــرة
األولــى ،عندما يواجه واتفورد
السبت في نهائي كأس إنكلترا
على ملعب ويمبلي.
وتصدر غوارديوال تصويت
لـجـنــة م ــن ال ـخ ـب ــراء ،بــاإلضــافــة
إل ــى الـجـمــاهـيــر ،متفوقا ايضا
عـلــى االرجـنـتـيـنــي مــاوريـسـيــو
بوكيتينو مدرب توتنهام الذي
أوصل فريقه إلى نهائي دوري
أبطال أوروبا على غرار كلوب،

غوارديوال
ومدرب ولفرهامبتون البرتغالي
نــونــو اسبيريتو سانتو الــذي
حــل ســابـعــا فــي مــوسـمــه االول
بعد عودته الى دوري النخبة.
وقــال غــوارديــوال ( 48عاما):
"يـشــرفـنــي الـحـصــول عـلــى هــذه
ال ـج ــائ ــزة .أري ــد مـشــاركـتـهــا مع

العبي فريقي ألنهم النجوم في
كــل ش ــيء ،وم ــع ج ـهــازي الفني
ألن ـنــا قــاتـلـنــا بـمــواجـهــة جميع
المدربين في الدوري ،خصوصا
المذهل يورغن كلوب الذي بقي
يواجهنا حتى النهاية".
وأص ـ ـبـ ــح م ـ ـ ــدرب بــرش ـلــونــة

اإلسـ ـب ــان ــي وب ـ ــاي ـ ــرن م ـيــون ـيــخ
األل ـمــانــي الـســابــق ثــالــث مــدرب
يـحـتـفــظ بـجــائــزتــه بـعــد السير
اليكس فيرغسون والبرتغالي
جوزيه مورينيو.

ةديرجلا

•
العدد  / 4119الخميس  16مايو 2019م  11 /رمضان 1440هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

العنصريون عن شوبرا :كاري!
«تشومسكي» يدق
ناقوس الخطر!

ت ـحــدث الـمـمـثـلــة الـهـنــديــة
بريانكا شوبرا عن المعاملة
العنصرية التي تعرضت لها
خالل دراستها الثانوية في
الواليات المتحدة األميركية،
ونقلت صحيفة "ديلي ميل"
ً
أمــس ،عــن شــوبــرا " 36عاما"
قولها" :لقد تعرضت لمعاملة
مختلفة بسبب لون بشرتي
الداكن".
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت" ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد
تــراج ـعــت ثـقـتــي بنفسي في
ظ ــل ه ــذه الـمـعــامـلــة السيئة
وأنا صغيرة في العمر".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــرا،
ال ـتــي ت ــزوج ــت الـمـغـنــي نيك
جوناس العام الماضي" :لقد
كــان البعض يدعوني أيتها
السمراء أو كاري (في إشارة
لـمــوطـنـهــا ال ـه ـنــد)" مضيفة:
"كانوا يقولون لي عودي من
حيث أتيت على متن الفيل،
ً
وهــذا أثــر ّ
علي كثيرا عندما
كنت صغيرة".

د .نجم عبدالكريم

هـنــاك مثقفون كـبــار ،لكن ثقافتهم موظفة للسلطة ،فصموئيل
ً
هينتغنتون ،وبرنارد لويس ،وأحيانا يضاف إليهما هنري كسنجر،
وأمثالهم يقررون شرعية إقامة الحروب ،بل ومباركتها ،وال يعنيهم
كم سيكون عدد قتلى تلك الحروب ما دامت تحقق ألميركا امتيازات
ً
وأرباحا تحت شعار الديمقراطية البراق ،ولهذا نجدهم قبل أي حرب
يقفون تحت قبة الكونغرس ليمنحوا الشرعية الثقافية والتاريخية
إلى جانب القانونية ألميركا في قتل الشعوب األخرى.

***

• بينما المثقف الملتزم حيال قضية اإلنسان في أي مكان ،نعوم
تشومسكي ،ألقى محاضرة منذ أيام في جامعة أريزونا ،وهو متشائم
ً
جــدا مما يجري من مخططات لمستقبل العالم ،حيث ذكــر النازية،
وجاء على ما فعلته في الثالثينيات ،وكيف تعاملت مع الدول التي
احتلتها ،واسترسل في سرد األحداث الدموية المؤلمة التي عاناها ثلث
اإلنسانية ،ثم تطرق في حديثه إلى منطقة الشرق األوسط ،وتكلم عن
هدايا ترامب لنتنياهو يوم نقل سفارة أميركا إلى القدس ،ثم ألحقها
بهضبة الجوالن ،وهناك قرارات جديدة بضم أجزاء من الضفة الغربية،
وتحديد أماكن لتوطين الفلسطينيين ،وكما يقول تشومسكي :كل هذا
يتم باالتفاق مع قيادات ودول عربية (ذكرها باالسم) ،ثم قال إن هؤالء
القادة العرب ينسقون مع ترامب لتحقيق إقامة إسرائيل الكبرى؛ من
النيل إلى الفرات.

***

ً
• والخطر الــذي يــراه تشومسكي يدق األبــواب سيكون قادما من
إي ــران ،فــإيــران ،على حد تعبيره ،لها هيمنة على الـعــراق ،ومتدخلة
ً
ً
لوجستيا في سورية ،وتمول أحزابا قوية في لبنان ،وكذلك لها نشاط
واضــح في مساندة اليمن ،ومما قاله تشومسكي أن هناك مخاوف
كبيرة من تطلعات إيران لدول الخليج العربي التي لها مصالح كبرى
ُ
مع أميركا ،ولهذا فهو يقول إن ورقة إيران التي تمسك بها إدارة ترامب
ستكون الفتيل الذي -إذا لم يحكمه التعقل السياسي -سيحرق األخضر
واليابس ،وستغدو المنطقة في مهب ريح ڤيتنام جديدة مدمرة.
ويضيف تشومسكي في محاضرته :كأن انتخاب ترامب قد تزامن
ً
قدريا لتتحقق على يديه كل هذه المآسي اإلنسانية ،والغريب أن هناك
ً
من يصفق لترامب كمروج لشعار أميركا أوال ،وما دامت تجارة السالح
منتعشة ،وربما سنوات طويلة ،فليس من المهم عند هــؤالء الذين
يصفقون لترامب كيف ستكون تعاسات شعوب العالم من جراء هذه
ً
التوترات كشعب اليمن مثال ...ثم استفاض تشومسكي في الحديث
عما يجري في دول غنية كڤنزويال ،وكيف تلعب بها إدارة ترامب
التي تخصصت في تجويع الشعوب ،فاآلن إيران ستعاني المقاطعة،
وسورية قوطعت ولديها معاناة كبيرة في خدماتها التحتية ،وهناك
قائمة طويلة من دول العالم تحاصرها الديمقراطية األميركية.

***

• أكتفي بهذه الخالصة الموجزة لمحاضرة تشومسكي ،الذي يعتبر
ً
األكثر تميزا كبروفيسور في علم اللسانيات ،والذي تجاوز التسعين
ً
بأربع سنوات .وبالمناسبة ،رغم أنه يهودي أميركي فإن هناك قرارا
بمنعه من دخول إسرائيل،
بينما مثقفو السلطة العرب ال يخجلون من أنفسهم من التهريج
ً
اليومي للتطبيع ،ويظنون أن إسرائيل ستحقق لهم سالما.

 Green cardلألجانب بالسعودية
أق ـ ّـر مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ـس ـعــودي نـظــام
إق ــام ــة خ ــاص ــا م ـمــاثــا ألن ـظ ـمــة الـبـطــاقــة
الخضراء المطبق في دول أخــرى ،بهدف
جذب األجانب األثرياء وأصحاب المهارات
العالية.
ويأتي القرار في سياق تنفيذ إصالحات
لتنويع االقتصاد السعودي ،وأقر مجلس
الشورى ،األربعاء الماضي" ،نظام اإلقامة
المميزة" ،الذي يلغي نظام الكفيل ،ويمنح
المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع "الـ ـع ــربـ ـي ــة.ن ــت" أمـ ــس إن
م ـش ــروع "اإلق ــام ــة ال ـم ـم ـيــزة" يـنـقـســم إلــى
قسمين :دائمة ،ومؤقتة ،برسوم محددة
تخول حاملها ممارسة األعمال التجارية
وفق ضوابط معينة.
ويـمـنــح الـنـظــام الـجــديــد للمقيم مــزايــا
اإلقامة مع أسرته ،واستصدار أذون زيارة
لألقارب ،واستقدام العمالة وامتالك العقار
وامتالك وسائل النقل.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل
ال ـس ـع ــودي ــة ،ل ــ"ال ـع ــرب ـي ــة.ن ــت" ،أن "ن ـظــام
اإلق ــام ــة الـمـمـيــزة ل ــن يــؤثــر عـلــى وظــائــف
السعوديين".

تـ ـ ــراجـ ـ ــع مـ ـ ـع ـ ــدل الـ ـم ــوالـ ـي ــد
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إل ــى
ً
أدنـ ــى م ـس ـتــوى م ـنــذ  32عــامــا،
حـسـبـمــا أف ــاد ال ـمــركــز الــوطـنــي
لإلحصاءات الصحية.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز أن مـ ـع ــدل
ال ـخ ـص ــب ال ـك ـل ــي "ال ـ ـ ــذي يـمـثــل
عدد المواليد لكل امرأة" يشهد
ً
ً
تراجعا على نحو مطرد ،وفقا

لوكالة بلومبرغ لألنباء.
وأوض ـ ــح أن إج ـمــالــي ثــاثــة
ً
ً
ماليين و 788ألـفــا و 235طفال
ولدوا في الواليات المتحدة عام
ّ ،2018
وقدر المركز عدد سكان
ً
البالد كلهم بـ  327مليونا و167
ً
ً
ألفا و 434شخصا ،مما يعني أن
معدل المواليد لهذا العام يصل
ً
إلى  11.58طفال لكل ألف ،ويمثل

ً
ذلـ ــك ان ـخ ـف ــاض ــا بـنـسـبــة  2فــي
ً
المئة أيضا عن مستويات .2017
وأشـ ــار إل ــى أن ه ــذا الـمـعــدل
ي ـخ ـت ـلــف رغـ ــم ذلـ ــك ب ـي ــن والي ــة
ً
وأخــرى ،موضحا أن أقل نسبة
مواليد كانت في والية فيرمونت
 8.7وكــانــت والي ــة يــوتــا األعلى
.15.77
(د ب أ)

يتسلق «إيفرست»  ٢٣مرة
ً
ً
أفاد مسؤولون بأن مرشدا نيباليا من عرقية شيربا ،تمكن
أمــس ،مــن تسلق جبل "إيـفــرســت" للمرة ال ـ  23ليحطم بذلك
الرقم القياسي الذي كان هو نفسه سجله لعدد مرات تسلق
أعلى قمة في العالم.
ووصــل كامي ريتا شيربا ،وهــو يعمل لــدى شركة "سفن
ساميتس تريكس" المحلية التي تنظم رحالت تسلق للجبل،
ً
إلــى القمة التي يبلغ ارتفاعها  8848مـتــرا ،حــوالــي الساعة
ً
السابعة والنصف صباح أمس ،طبقا لما ذكره مدير الشركة،
مينجما شيربا.
وكان شيربا ،الذي وطأ قمة إيفرست ألول مرة عام ،1994
تسلق العديد من القمم األخــرى التي يبلغ ارتفاعها ثمانية
آالف متر في نيبال.
ً
وقبل بدء الرحلة ،قال المرشد الذي يبلغ من العمر  49عاما:
"توجيه المتسلقين األجانب إلى إيفرست هو عملي .هذا ما
أقوم به ألكسب رزقي .لكن ذلك يجلب لي التقدير".
ً
ومــن الـمـقــرر أن يـحــاول  378متسلقا ومــرشــديـهــم تسلق
إيفرست خالل األسبوعين المقبلين ،عندما تتحسن الظروف
الجوية.
وتمكن حوالي خمسة آالف متسلق من الصعود لقمة جبل
إيفرست الذي يقع على الحدود بين نيبال والصين.
(د ب ا)

مبنى وزارة الداخلية السعودية

خصب األميركيات يتراجع في ٢٠١٨

طالبها متابعوها باالنتحار ...فنفذت
أقدمت شابة ماليزية نشرت
استطالعا لآلراء على "إنستغرام"
تسأل فيه إن كان ينبغي لها أن
تعيش أو تموت ،على االنتحار
ّ
المصوتين
بعد أن دعاها معظم
إل ــى ال ـق ـيــام ب ـهــذه ال ـخ ـطــوة ،في
حــادثــة أث ــارت استنكارا واسعا
ونداءات لفتح تحقيق.
وف ــارق ــت الـشــابــة الـبــالـغــة من

مواعيد المسلسالت

العمر  16عــامــا والـمـتـحــدرة من
كوتشينغ فــي سـ ــاراواك الحياة
ب ـعــد ن ـشــر اس ـت ـط ــاع آراء على
الشبكة المملوكة لـ"فيسبوك".
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اإلخ ـ ـب ـ ــاري
"أسترو أواني" أمس بأنها طلبت
من متابعيها إرشادها لتعرف إن
كان عليها أن تعيش أو تموت.
ّ
وأيدت معظم اآلراء انتحارها

أنا عندي نص

موضي قطعة من ذهب

أجندة

الديرفة

العاصوف

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

حسن عباس أحمد حسين

مريم إبراهيم حسين الجاسم

زوجـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـبـ ــدال ـ ـمـ ــالـ ــك خ ـلــف
التميمي

صيته سيف سعد الهدب

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

( 69في المئة) ،في حين عارضه
 31في المئة من المشاركين في
االستطالع.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
والرياضة ّ
سيد صادق عن بالغ
قلقه عبر "تويتر" بشأن الصحة
الـعـقـلـيــة ل ـف ـئــة م ــن ال ـش ـب ــاب في
ماليزيا
(أ ف ب)

وفيات
حدود الشر

www.aljarida.com

ولفتت شوبرا ،التي تشغل
منصب سفيرة نوايا حسنة
ب ـم ـن ـظ ـم ــة األم ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
لـلـطـفــولــة" ال ـيــون ـس ـيــف" ،أنــه
يجب مناقشة األمر وتوعية
الناس.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إن هـ ــدف ـ ـهـ ــا هــو
المساعدة في إحداث التغيير
بحيث ال يـتـعــرض أح ــد لما
تعرضت له في السابق.
(د ب ا)

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

اإلعالنات:

أرمـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان عـ ـمـ ـي ــد
الهميجان الحسيني

مواعيد الصالة

ً
 61عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال:
الـ ــدس ـ ـمـ ــة ،م ـس ـج ــد ال ـن ـق ــي،
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــاء :األنـ ـ ـ ــدلـ ـ ـ ــس ،ق،9
ش ،5م ،211ت،99543312 :
99463312
ً
 73ع ــام ــا ،شـيـعــت ،الــرجــال:
حطين ،ق ،2ش ،224م،181
النساء :حطين ،ق ،2ش،220
م ،23ت97777119 :
ً
 96ع ــام ــا ،شـيـعــت ،الــرجــال:
سعد العبدالله ،ق ،8ش،871
م( ،14ق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم ،)43ال ـن ـس ــاء:
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــون ،ق،1
ش  ،5م  ،6ت،96640022 :
24552651

الطقس والبحر

الفجر

03:26

العظمى 39

الشروق

04:56

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  10:10صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 10:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:32

ً
أدنى جزر  03:36صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:01

 02:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

