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 12مليون دينار وفر «بدل اإليجار»
«السكنية» فحصت بيانات  18ألف حالة واستردت  4.5ماليين

• بوشهري لـ ةديرجلا :.خاطبنا «المناقصات» لحرمان  12شركة من مشاريع المؤسسة و«األشغال»
يوسف العبدالله

بعد تحديثها بيانات نحو  18ألف حالة
لصرف بــدل اإليـجــار ،اسـتــردت المؤسسة
العامة للرعاية السكنية نحو  4.5ماليين
دينار ُصرفت في السنة المالية الماضية
ً
لمواطنين غير مستحقين لـلـبــدل ،فضال
عــن توفيرها  12مليون ديـنــار عقب ربط
أنظمتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وع ـل ـم ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،مـ ــن مـ ـص ــادره ــا،
ً
أن الـمــؤسـســة انـتـهــت أخ ـي ــرا م ــن تحديث
ّ
أنظمتها اإللكترونية لسد ثـغــرات مكنت
ح ــاالت غـيــر مستحقة مــن الـحـصــول على
البدل ،في ظل استمرار مراجعة الكشوف
لـ ـضـ ـم ــان صـ ــرفـ ــه ل ـل ـم ـس ـت ـح ـق ـي ــن ،مـبـيـنــة
أن ال ـف ـحــص الـمـسـتـمــر ب ـعــد ربـ ــط أنـظـمــة
"السكنية" مع الجهات الحكومية ذات الصلة

ّ
وفر على المال العام  12مليون دينار ،في
هذا البند.
إلى ذلــك ،خاطبت وزيــرة األشغال العامة
وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان د .جـنــان
ب ــوش ـه ــري جـ ـه ــاز ال ـم ـن ــاق ـص ــات ال ـمــركــزيــة
ً
ً
لحرمان  12شركة ومكتبا هندسيا من دخول
المناقصات الحكومية الـجــديــدة؛ لتعثرها
وتأخرها في مشاريع المؤسسة.
وق ـ ــال ـ ــت بـ ــوش ـ ـهـ ــري ،ل ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،إن
"السكنية" أوقفت التعامل مع تلك الشركات
وا لـمـكــا تــب فــي مشاريعها المستقبلية من
خالل لجنة المناقصات التابعة للمؤسسة،
إلــى حين حسم الـخــاف ،وإنـهــاء المشاريع
المتأخرة ،الفتة إلى أن مدة اإليقاف تراوحت
بين سنة و 3أعوام مع تطبيق بنود ٠٤

اقتصاديات

سقوط  500طعن لنزالء السجن
المركزي لخلوها من «األسباب»

ُ
• قدمت بال مذكرات قانونية ومن دون توقيع محامين
• سقوطها يرتب حرمانهم من درجة التمييز

●

حسين العبدالله

كشفت م ـصــادر قــانــونـيــة أن إدارة
ال ـس ـجــون ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة تسببت
في سقوط طعون قرابة  500سجين
العام الماضي أمام محكمة التمييز،
وأكثر من  700طعن عام 2017؛ لخلو
ت ـل ــك ال ـط ـع ــون م ــن م ــذك ــرة األسـ ـب ــاب
القانونية ،واكتفاء اإلدارة بالسماح
لـلـسـجـنــاء ب ــإج ــراء بـصـمــة فـقــط على

األوراق الموجهة إلى المحكمة ،مما
يرتب عدم قبولها.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر ،ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»،
أن س ـ ـقـ ــوط ال ـ ـط ـ ـعـ ــون ل ـخ ـل ــوه ــا مــن
األسباب جاء بسبب تقديم السجناء
لها بأنفسهم أ مــام محكمة التمييز،
ً
ولعدم وجود محامين لهم ،فضال عن
غياب قسم إلعداد المذكرات القانونية
ب ــاألس ـب ــاب داخـ ــل ال ـس ـجــن ال ـمــركــزي
ورفعها إلــى «التمييز» ،وعــدم توفير

تصاعد النقاش حول «حجاب
الصغيرات» في ألمانيا

ً
ّ
«تتحجب» رفضا لقرار المنع
نائبة نمساوية

ً
بعد يومين من إقــرار البرلمان النمساوي ،قانونا يحظر
ارتداء الحجاب في المدارس االبتدائية رغم عدم موافقة أغلبية
ً
ً
البرلمان عليه ،شـهــدت ألمانيا نـقــاشــا مـمــاثــا ،إذ اعتبرت
وزيرة الدولة األلمانية لشؤون الهجرة واللجوء واالندماج،
ً
أنيت ويدمان ماوز ،ارتداء البنات الصغيرات للحجاب «أمرا
ً
سخيفا».
وأضافت ماوز ،في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» ،أن
معظم المسلمين يوافقونها الرأي ،والبد من مناقشة جميع
التدابير الالزمة لحماية البنات الصغيرات ،بداية من الحديث
مع أولياء األمور ،وحتى الحظر.
م ــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت وزي ـ ــرة الـتـعـلـيــم ب ــوالي ــة شليسفيغ
هولشتاين ،كارين برين ،إن «البنات الصغيرات البد أن ينشأن
من دون حجاب ،وأن المساواة بين الجنسين أحد الحقوق
األساسية التي البد أن تضمنها الدولة ،وال يمكن التهاون
بشأنها».
وعـ ّـبــر رئـيــس مــؤتـمــر وزراء الـتـعـلـيــم ،ألـكـسـنــدر لــورتــس،
ً
أيضا عن تشككه إزاء ارتداء
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــاب بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
ً
االبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــا:
«الع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ت ــرب ــوي ــة
وان ـ ــدم ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة ي ـت ـع ـيــن
رفض ارتداء الحجاب في
ســن الـتـعـلـيــم األســاســي،
ً
خـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــو ص ـ ـ ـ ـ ــا أن
اإلس ــام ال ينص
على ذلك».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
رئيسة «الحزب
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــي
الــدي ـم ـقــراطــي»
أنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــغ ريـ ـ ـ ــت
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
كـ ـ ــارن ـ ـ ـبـ ـ ــاور،

٠٤

بيسمان بالحجاب أمام البرلمان

جنان بوشهري

13

٠٤

ّ
كلف مجلس الوزراء الوزيرة د .جنان بوشهري
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة ذات ال ـص ـلــة
الستكمال إجــراء ات مشروع ميناء مبارك الكبير
وتشغيله ،وذل ــك بـنــاء عـلــى ع ــرض الـنــائــب األول
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـشـيــخ
ناصر الصباح في اجتماع الحكومة نهاية أبريل
الماضي.

«الوطني» :نمو
اإلنفاق االستهالكي
قد ُيعاود التحسن في
الربع الثاني

«أسواق المال الخليجية»:

12

محليات

تكليف جنان تشغيل
ميناء «مبارك الكبير»

شركات استثمار
ّ
تطلب تراخيص توترات المنطقة كبدت
وساطة مالية ضمن البورصات خسائر
كبيرة
النشاط

الجهات الرقابية أمام
تحدي ضبط فوضى
تصنيف األسهم
وتقييمها

اإلمساك 3:١٣
اإلفطار 6:3٥

١٦

12

وفاة فلبينية تهدد بتجدد أزمة
العمالة مع الكويت

أمير قطر يصل اليوم
إلى البالد

أكاديميا

٠٨

«الشرق األوسط
األميركية» تنظم معرض
التوظيف السادس

سيارات

• «الخارجية» :نتابع التحقيقات وسنطلع مانيال عليها
• العقيل :لن نسمح بأي انتهاك لحقوق الوافدين
●

مكتب لجمعية المحامين الكويتية
داخل السجن لتوقيع مذكرات الطعون،
وهو ما يرتب سقوطها.
و ل ـف ـت ــت إ لـ ـ ــى أن إدارة ا ل ـس ـج ــون
مطالبة بتوفير قسم إلعداد المذكرات
القانونية ،وتوفير محامين للتوقيع
ّ
عليها؛ وذلك ألن سقوط الطعون يرتب
سقوط حق المحكومين في القضايا
بالتمييز ،ويبقيهم
الجزائية بالطعن ُ
ف ــي ال ـس ـج ــن ،إذ ل ــو ن ـظــرت ٠٤

محمد الشرهان وجورج عاطف
وناصر الخمري

مـشــروع أزمــة متكررة بشأن العمالة
ً
الفلبينية في الكويت ُيطل برأسه مجددا،
ع ـلــى خـلـفـيــة وفـ ــاة عــام ـلــة فـلـبـيـنـيــة في
منطقة القيروان قبل يومين.
وبينما سارعت مانيال إلى التلويح
ً
مجددا "بفرض حظر على إرسال الخدم
إلى الكويت" ،وفق ما أعلن وزير العمل

الـفـلـبـيـنــي سـيـلـفـسـتــر ب ـي ـلــو ،الـ ــذي قــال
إن الـتـقــريــر ال ــذي تسلمه عــن مواطنته
ً
كونستانتشيا دياج ( 45عاما) يشير إلى
أن "جسدها كان يحمل كدمات مختلفة
ً
ً
وورما دمويا ،وعالمات اعتداء".
من جانبها ،أعلنت وزارة الخارجية
الكويتية ،أمس ،أنها تابعت باهتمام
وأسف حادث وفاة الفلبينية ،معربة،
في بيان صادر عن الشؤون القنصلية،
عــن خــالــص تـعــازيـهــا ألســرة ٠٤

٢٣
«كيا ّ
المطوع»
تكشف عن «تيلورايد
 »2020الجديدة كليًا

ثقافات

إعادة انتشار أميركي بري وبحري في الخليج
• تحذير للطائرات التجارية • إيران تسحب صواريخ ...وظريف :ال حرب

١٨
مثقفون ينعون الشاعر
فوزي كريم :غيابه خسارة
كبيرة للمشهد العربي

دوليات

٢٨
مقاتلة تقلع من على متن «ستينيس»
بمنطقة عمل األسطول الخامس
على وقع مؤشرات «بورصة» التوتر األميركي ـ اإليراني ،ال تزال
المنطقة تحبس أنفاسها ،إذ عــادت احتماالت التصعيد لترتفع
بـعــد إع ــان ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إع ــادة انـتـشــار قــواتـهــا فــي بعض
الدول الخليجية ،وتحذيرها للطائرات التجارية من التحليق فوق
المنطقة ،رغــم تقارير عن سحب طهران صــواريــخ نصبتها على
قوارب صغيرة ،كانت أحد أسباب التوتر.
وكشفت وسائل إعالم سعودية أمس عن موافقة المملكة ،ودول
خليجية لــم تسمها ،عـلــى طـلــب واشـنـطــن إع ــادة انـتـشــار قواتها
العسكرية في مياه الخليج وعلى أراضي تلك الدول.
ً
وأضــافــت تلك الــوســائــل ،نـقــا عــن م ـصــادر ،أن الـهــدف مــن تلك
الخطوة «ليس الدخول في حرب مع إيران ،بل ردعها عن أي محاولة
ً
لتصعيد الموقف عسكريا أو مهاجمة دول الخليج أو مصالح
الواليات المتحدة في المنطقة».
ً
في السياق ،أصدرت إدارة الطيران االتحادية األميركية تحذيرا
تدعو فيه الخطوط الجوية التجارية في الواليات المتحدة ٠٤

 %45من اإليرانيين تحت خط الفقر

هدنة في إدلب
والجوالني يطلب دعم
«فصائل أنقرة»

رياضة

وفق تقرير سري لمجلس الشورى حصلت عليه ةديرجلا.
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد نائب إيــرانــي ،عضو
فــي مــركــز دراسـ ــات مجلس
الشورى اإلسالمي اإليراني
(البرلمان) ،لـ «الجريدة» ،أن
ً
ً
الـمــركــز أعــد تـقــريــرا خاصا

عــن األوض ـ ــاع االقـتـصــاديــة
ل ـل ـبــاد ،ل ــم ُي ـن ـشــر عــانـيــة،
ُي ـظ ـه ــر أن أكـ ـث ــر مـ ــن %45
مــن اإليرانيين بــاتــوا تحت
مستوى الفقر.
وكشف النائب ،الــذي طلب
ع ـ ــدم ذك ـ ــر اس ـ ـمـ ــه ،أن أس ـع ــار

السلع األساسية زادت بنسبة
 ،%54و«غير األساسية» بنسبة
 %85على ما كانت عليه منذ
ً
أق ــل م ــن  6أش ـه ــر ،مـضـيـفــا أن
التقرير اعتبر خــط الفقر هو
مــدخــول  3ماليين و 400ألف
تـ ــومـ ــان إي ـ ــران ـ ــي (م ــا ٠٤

٣١
أتاالنتا يواجه
يوفنتوس للحفاظ
على المركز الرابع

ةديرجلا
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محليات
الشعلة لـ ةديرجلا  :إحالة موضوع مسجد
هدية إلى «البلدي» لمزيد من الدراسة
•

«األوقاف» :المتهم باالعتداء على المال العام أحيل إلى النيابة في فبراير الماضي
محمد راشد

ً
تفاعال مع الخبر ،الذي نشرته
"الجريدة" األحد الماضي ،بشأن
قيام أحــد المسؤولين في وزارة
األوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلســام ـيــة
بإحالة قرار بناء مسجد تبرع به
أحد المواطنين في منطقة هدية
إلى صالة أفراح ،أكد وزير األوقاف
وزير الدولة لشؤون البلدية فهد
الـشـعـلــة ،ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن ــه "تمت
إحــالــة الـمــوضــوع إل ــى المجلس
البلدي لمزيد من الدراسة".
وفي موضوع آخر ،قال الشعلة
لــ"الـجــريــدة" ،إنــه "تــم إصــدار قرار
بتشكيل لجنة تحقيق بشأن عقد
أع ـمــال الـنـظــافــة الـتــابـعــة لقطاع
شؤون القرآن الكريم والدراسات
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وك ـ ــل ال ـم ـس ـت ـن ــدات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ــه ،وم ـ ــا تـ ــم ب ـش ــأن
اإلشــراف عليه وتنفيذه ،والتأكد

م ــن أن اإلشـ ـ ــراف والـتـنـفـيــذ كــان
متفقا مــع الـعـقــد ،وم ــا يقتضيه
القانون ،والتحقيق فيما يتكشف
من مخالفات في هذا الجانب".
وأض ــاف أن "ال ـقــرار حــدد مدة
عمل اللجنة المعنية وهي شهران
من تاريخ صدور القرار لمراجعة
ال ـع ـقــد ال ـم ــذك ــور ،ع ـلــى أن تــرفــع
تقريرا بنتيجة أعمالها للعرض
على الوزير".
وحـســب مـصــادر مطلعة ،فإن
"هذه الخطوة من الوزير الشعلة
تأتي على خلفية اعتصام بعض
عمال النظافة قبل نحو أسبوعين
أمـ ــام أح ــد دور الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم"،
مــؤكــدة أن الـشـعـلــة رف ــض تـكــرار
مثل هذه األخطاء في التعاقد مع
الشركات المسؤولة عن العمالة
في الوزارة".

من جانب آخر ،كشفت مصادر
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة فـ ـ ــي وزارة األو قـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة أن المتهم
بالفساد واالستيالء على المال
الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل وظ ـي ـفــة
إشرافية في الوزارة ،تمت إحالته
إلــى النيابة العامة خــال فبراير
ال ـم ــاض ــي م ــن ق ـبــل ال ــوزي ــر فهد
الشعلة على الرغم من الضغوط
التي مورست للحؤول دون اتخاذ
قرار اإلحالة.
وأكــدت المصادر لـ "الجريدة"
ان لـجــان التحقيق الـتــي شكلها
الشعلة ،تعمل حاليا على رصد
تـجــاوزات مالية وإداري ــة لبعض
شاغلي الوظائف اإلشرافية في
بعض اإلدارات ،وفي حال ثبوت
ت ـعــد ع ـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام م ــن قبل
م ــن ت ــم الـتـحـقـيــق م ـع ـهــم ،سيتم

فهد الشعلة

رف ــع تقرير إل ــى الشعلة تمهيدا
إلحالتهم إلى جهات االختصاص
وذلــك بعد عيد الفطر على أبعد
تقدير.

«القوى العاملة» :صرف
«الممتازة» قبل العيد

الموسى :حريصون على أال ُيظلم أحد من موظفينا
● جورج عاطف
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة،
أحمد الموسى ،أن "الهيئة،
مـتـمـثـلــة ف ــي ق ـطــاع ال ـم ــوارد
البشرية والمالية ،تعمل على
قــدم وســاق لصرف مكافآت
األعمال الممتازة للموظفين
المستحقين قبل حلول عيد
الفطر المبارك".
وأوضح الموسى لـ "الجريدة"
ً
أنـ ــه "ي ـت ــم ح ــال ـي ــا الـتـنـسـيــق
مــع دي ــوان الـخــدمــة المدنية
ل ـ ـص ـ ــرف الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت وفـ ــق
ال ـ ـضـ ــوابـ ــط واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات
المنظمة لعملية ا لـصــرف"،
مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن "ال ـه ـي ـئ ــة
حريصة على أال ُيظلم أحد
من موظفيها ،وأن ُيعطى كل
ذي حق حقه".

أحمد الموسى

الوزراء
مجلس
يعتمد مرسوم تعيين «التربية» 38 :ألف طالب في الـ  12يبدأون
ً
إسماعيل أحمد وكيال لـ «األشغال» اختبارات نهاية العام اليوم
●

سيد القصاص

اعـ ـتـ ـم ــد م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
م ــرس ــوم ت ـع ـي ـيــن إس ـمــاع ـيــل
ع ـل ــي أحـ ـم ــد وكـ ـي ــا ل ـ ـ ــوزارة
األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ص ـ ـ ــدر
ا ل ـمــر ســوم  114لـسـنــة 2019
بتاريخ  14الجاري ،ومتوقع
أن ي ـبــا شــر ا ل ــو ك ـي ــل ا ل ـجــد يــد
عمله في الوزارة اليوم.
يذكر أن هناك العديد من
الملفات التي تنتظر الوكيل
ال ـج ــدي ــد ،وم ــن أه ـم ـهــا مـلــف

ً
 22049طالبا بالقسم العلمي و 15094بـ «األدبي»

صـ ـي ــان ــة الـ ـ ـط ـ ــرق ،وص ـي ــان ــة
الـمـبــانــي الـتــابـعــة لـمـشــاريــع
الـ ـ ـ ــوزارة ،وم ـل ــف ال ـم ـشــاريــع
اإلنـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
مـ ـش ــاري ــع الـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـك ـب ــرى
ال ـتــي تـتـبــع خ ـطــط الـتـنـمـيــة،
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـطـ ــالـ ــب
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة بـ ــال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
التابعين لوزارة األشغال.

●

إسماعيل أحمد

«الطاقة الذرية» :مكافحة السرطان
بالطب النووي إحدى أولويات الكويت
●

عادل سامي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة
الـ ــذريـ ــة أن الـ ـك ــوي ــت فـ ــي سـعــي
دؤوب لـمـنــح مــواطـنـيـهــا رعــايــة
صحية جيدة ،الفتة إلى أن ذلك
يعد إحدى األولويات الحكومية
لديها ،وذلك من خالل مكافحتها
ال ـم ـس ـت ـم ــرة لـ ـم ــرض ال ـس ــرط ــان
بالطب النووي.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي تـ ـق ــري ــر طـبــي
نـشــرتــه الــوكــالــة عـلــى صفحتها
الرسمية تحت عنوان "اإلشعاع

في الطب يساعد برنامج الكويت
لمكافحة السرطان".
وق ـ ــال رئ ـي ــس وح ـ ــدة ف ـيــزيــاء
ال ـطــب الـ ـن ــووي ب ـمــركــز الـكــويــت
لمكافحة الـســرطــان ،د .مشاري
النعيمي أن المركز هو مستشفى
مــرجـعــي ل ـعـ ًـاج ال ـســرطــان ،وتــم
اخ ـت ـيــاره أيــضــا كـمــركــز إقليمي
ل ـل ـطــب الـ ـ ـن ـ ــووي ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن
قسم الطب النووي بالمستشفى
لــديــه رؤيـ ــة مـتـكــامـلــة لمكافحة
مرض السرطان ،وذلك من خالل
 4وحـ ـ ـ ــدات م ـت ـخ ـص ـص ــة ،وه ــي

الطب الـنــووي العام والتصوير
المقطعي باإلصدار البوزيتروني
( )PET / CTوال ـف ـيــزيــاء الـطـبـيــة
ووحـ ــدة الـصـيــدلـيــة اإلشـعــاعـيــة
الـ ـم ــرك ــزي ــة .وأك ـ ـ ــد أن أكـ ـث ــر مــن
 1000م ــري ــض ج ــدي ــد يـتـلـقــون
ال ـ ـعـ ــاج اإلشـ ـع ــاع ــي كـ ـج ــزء مــن
الـخـطــة الـعــاجـيــة الـمــوضــوعــة
بــاس ـت ـخــدام الـنـظــائــر المشعة
 iodine-131وlutetium-177
و ."actinium-225وأوض ــح أن
القسم يساهم فــي إدارة حوالي
 80بالمئة من مرضى السرطان.

فهد الرمضان

أعلنت وزارة التربية أن عدد
طلبة الصف الثاني عشر المقرر
دخولهم اختبارات نهاية العام
ال ــدراس ــي  ٢٠١٩/٢٠١٨ب ــدء ا من
اليوم يبلغ  38ألفا و 384طالبا
وطالبة.
وهـ ـن ــأت "الـ ـت ــربـ ـي ــة" ال ـط ــاب
والطالبات الدارسين في الصف
ال ـخ ــام ــس وصـ ـف ــوف ال ـمــرح ـلــة
الـمـتــوسـطــة إض ــاف ــة ال ــى طــاب
الصف العاشر والحادي عشر،
ب ـم ـنــاس ـبــة انـ ـتـ ـه ــاء اخـ ـتـ ـب ــارات
الفترة الــدراسـيــة الثانية للعام

ال ـ ــدراس ـ ــي ،مـتـمـنـيــة ل ـه ــم دوام
النجاح والتفوق وحصد أعلى
الـ ــدرجـ ــات ف ــي ج ـم ـيــع م ــواده ــم
الدراسية.
وأع ـل ـن ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان
لها ،جاهزيتها الستقبال طالب
وطــال ـبــات الـصــف الـثــانــي عشر
بقسميه العلمي واألدبي ،مشيرة
إل ـ ــى أن ط ـل ـبــة الـ ـص ــف ال ـثــانــي
عشر بقسميه العلمي واألدبــي
في جميع المناطق التعليمية،
يتوزعون بــواقــع  22049طالبا
وطالبة بالقسم العلمي ،و15094
فــي الـقـســم األدبـ ــي ،ويـبـلــغ عــدد
المتقدمين ال خـتـبــارات الثاني

عشر من طلبة التعليم الديني
ً
 1240طالبا وطالبة.
وذكـ ـ ـ ــرت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة أن
اختبارات طلبة القسم العلمي
س ـت ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء
الـمــوافــق  29ال ـجــاري ،أمــا طلبة
ال ـق ـس ــم األدبـ ـ ــي فـسـيـخـتـتـمــون
اخـ ـتـ ـب ــاراتـ ـه ــم ي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
ال ـمــوافــق  30الـ ـج ــاري ،ع ـلــى أن
يتم إعــان النتائج فــور انتهاء
عمليات التصحيح والتدقيق
وال ـم ــراج ـع ــة ،م ـعــربــة ع ــن بــالــغ
أمـنـيــاتـهــا لـطـلـبــة ال ـثــانــي عشر
بالتميز والتفوق وحصد أعلى
الدرجات.

البلدية :إزالة  4تعديات على أمالك الدولة

ً
الهاجري :تحرير  32مخالفة ورفع  119إعالنا في «مبارك الكبير»
كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت ان فريق الطوارئ بفرع
بلدية محافظة مبارك الكبير ،حرر  32مخالفة وأزال  119اعالنا مخالفا
و 4تعديات على أمالك الدولة ،خالل ابريل الماضي.
وأوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري،
في تصريح صحافي ،أن الفريق رفع  119إعالنا مخالفا مختلف األحجام
من الشوارع والميادين بالمحافظة تم وضعها بطريقة عشوائية تشوه
المنظر الجمالي للمحافظة وتسبب الكثير من الحوادث ،إلى جانب تحرير
 32مخالفة تضمنت مخالفات بناء وإعالنات ومخالفات هندسية ونظافة
عامة .وأشار الهاجري الى توجيه  130إنذار ٍّ
تعد على أمالك الدولة ،و16
تنبيه سالمة ،و 22انذارا لسكن العزاب ،ووضع  31ملصقا على امالك
الدولة ،فضال عن الصلح في مخالفة برسوم  100دينار ،والتعامل مع
 25شكوى عبر الخط الساخن للفريق.

سلة أخبار
«زكاة الفحيحيل»:
نكفل  600يتيم

أكد مدير لجنة زكاة الفحيحيل
التابعة لجمعية النجاة الخيرية
إيهاب الدبوس أن مشروع كفالة
األيتام من أهم وأبرز المشاريع
األساسية في المؤسسات
ً
الخيرية عموما ،التي تنفذها
اللجنة سواء داخل الكويت
وخارجها في الدول العربية
واإلسالمية الفقيرة.
وقال الدبوس ،في تصريح
صحافي أمس ،إن اللجنة تكفل
أكثر من  600يتيم في الكويت
ً
وخارجها ،موضحا أن المشروع
يستهدف المساهمة في تقديم
الدعم والعون والمساندة
لأليتام الفقراء ،وإكرامهم
ورعايتهم والعناية بهم
وتنشئتهم تنشئة سليمة.

ملتقى «اآلل واألصحاب
الرابع» ينطلق الثالثاء
أعلن رئيس مبرة اآلل
واألصحاب د .عبدالمحسن
الخرافي انطالق فعاليات
الملتقى اآلل واألصحاب
الرابع (األمسية الشعرية)
تحت عنوان "اآلل
واألصحاب في الشعر
الكويتي القديم والحديث"
مساء الثالثاء المقبل
في مقر رابطة األدباء
الكويتيين بالعديلية.
وقال الخرافي ،في
تصريح صحافي أمس،
إن المبرة دأبت على نشر
تراث اآلل واألصحاب
وغرس محبتهم في
نفوس المسلمين وتجلية
المفاهيم الخاطئة عنهم
لدعم الوحدة الوطنية
ً
واإلسالمية ،الفتا إلى أن
الملتقى يحمل الهوية
اإلسالمية والوطنية في
الوقت نفسه والداعية
للوحدة من خالل الحديث
عن اآلل واألصحاب
بواسطة الشعر العربي
الكويتي.
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أبل لـ ةديرجلا  :إجراء  250عملية جراحية
بـ «الروبوت» خالل  7سنوات
•

أمير قطر يصل
اليوم إلى البالد

«أغلبها ألورام البروستاتا وسرطان الكلى»
عادل سامي

كـ ـش ــف م ــدي ــر م ــرك ــز ص ـب ــاح
األحمد للمسالك والكلى د .فوزي
أبل عن إجــراء نحو  250عملية
جراحية بجهاز "الروبوت" ،منذ
اف ـت ـتــاح ال ـمــركــز ف ــي ع ــام 2012
حتى اآلن ،مؤكدا أن "الروبوت"
ً
مــن األج ـهــزة الـحــديـثــة ج ــدا في
إجراء العمليات المعقدة ألورام
المسالك البولية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال أب ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ ـ ــ"ال ـج ــري ــدة" إن ــه ت ــم إج ـ ــراء 73
عملية بـ"الروبوت" ،خالل العام
الماضي ،إضافة إلــى إجــراء 55
عملية جــرا حـيــة ب ـهــذه التقنية
خالل عام .2017

وأك ـ ـ ــد أبـ ـ ــل أن هـ ـ ــذا ال ـج ـه ــاز
سـ ـ ــاهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـسـ ـهـ ـي ــل إج ـ ـ ـ ــراء
العمليات الدقيقة على األطباء،
مشيرا إلــى أن أغـلــب العمليات
الـتــي أجــريــت بـهــذا الـجـهــاز هي
ألورام ال ـبــروس ـتــاتــا وســرطــان
ال ـك ـلــى ،إضــافــة إل ــى استئصال
أورام ا لـ ـب ــرو سـ ـت ــا ت ــا وا ل ـك ـل ــى
والعيوب الخلقية في الكلى.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "ال ـ ـ ـ ــروب ـ ـ ـ ــوت"
يستخدم فــي إ ج ــراء العمليات
ال ـك ـبــرى ال ـتــي تـخــص الـمـســالــك
ب ــدق ــة أكـ ـث ــر مـ ــن الـ ـ ـج ـ ــراح ،ألن ــه
باإلمكان وصول "الروبوت" إلى
أمــاكــن داخ ــل الجسم أسـهــل من

الـجــراح ،كما أنــه يسرع الشفاء
وي ـح ـســن ال ـص ـحــة بـشـكــل أكـبــر
وأسـ ـ ـ ـ ــرع ،ألن الـ ـفـ ـتـ ـح ــات ال ـت ــي
يـ ـح ــدثـ ـه ــا ال ـ ـ ــروب ـ ـ ــوت ص ـغ ـي ــرة
وتأثيرها على الجسم أقل.
وأشـ ــار إل ــى أن مــركــز صباح
األح ـم ــد لـلـمـســالــك الـبــولـيــة هو
أول م ــرك ــز ف ــي ال ـكــويــت يـجــري
مثل هذه العمليات بهذا الجهاز
الـم ـت ـطــور جـ ــدا ،م ـشـيــرا إل ــى أن
الـمــركــز يستقبل جميع حــاالت
األورام ف ــي ال ـك ـلــى وال ـم ـســالــك،
التي تحتاج إلى عمليات بجهاز
ال ـ ــروب ـ ــوت مـ ــن ج ـم ـي ــع م ـنــاطــق
الكويت.

تميم بن حمد آل ثاني

فوزي أبل

يصل إلى البالد اليوم صاحب
الـسـمــو الـشـيــخ تميم بــن حـمــد آل
ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق
لسموه في زيارة أخوية يقدم فيها
التهاني بمناسبة شهر رمضان
المبارك ألخيه صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.

وزير خارجية باكستان يشيد
بالعالقات مع الكويت
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
الباكستاني شاه قرشي بالعالقات
التي تربط بالده بالكويت واصفا
إياها بأنها "عميقة وتاريخية".
وق ـ ــال ق ــرش ــي لـ ــ"ك ــون ــا" قـبـيــل
تــوج ـهــه الـ ــى ال ـك ــوي ــت ف ــي زيـ ــارة
رس ـم ـي ــة" :إن ب ــاك ـس ـت ــان تـتـمـتــع
ب ـعــاقــات عـمـيـقــة وتــاري ـخ ـيــة مع
ال ـكــويــت وأت ـم ـنــى االرتـ ـق ــاء بـهــذه
العالقات لتكون أكثر قوة ومتانة".
وأوضـ ــح أن ــه سيعقد لـقــاء مع
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
وزيــر الخارجية الكويتي الشيخ
صباح الخالد تليه محادثات على
مـسـتــوى ال ــوف ــود لمناقشة سبل
تــوسـيــع ال ـعــاقــات بـيــن البلدين،
آمال أن تساعد هذه الزيارة التي
تــأتــي فــي شهر رمـضــان المبارك
على تعزيز العالقات بين البلدين.
وكان قرشي التقى في سبتمبر
م ــن الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ال ـخ ــال ــد في

شاه قرشي

نـ ـي ــوي ــورك ع ـل ــى ه ــام ــش الـ ـ ــدورة
ال ـســاب ـعــة وال ـث ــاث ـي ــن للجمعية
العامة لألمم المتحدة ،حيث ناقشا
ع ــددا مــن القضايا ذات االهتمام
الـمـشـتــرك وال ـت ـطــورات اإلقليمية
والدولية.

تتمات
 12مليون دينار وفر «بدل...
الغرامة المالية على التأخير بحسب العقود المبرمة.
وذكــرت أن مخاطبة جهاز المناقصات لحرمان تلك الشركات من
جميع المشاريع الحكومية المستقبلية جاء ت بناء على توجيهات
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بحصر تلك المشاريع
وتطبيق مواد قانون "المناقصات" عليها.
وأش ـ ــارت إل ــى أن "األشـ ـغ ــال" ح ـصــرت كــذلــك الـمـشــاريــع الـمـتــأخــرة
وخاطبت الجهاز بشأنها التخاذ اإلجراءات ذاتها ،مشددة على أن تأخر
تنفيذ المشاريع يمثل أحد أوجه االعتداء على المال العام واإلضرار
بمصالح الحكومة والمواطنين.
وأك ــدت بــوشـهــري اسـتـمــرارهــا فــي مـتــابـعــة الـمـشــاريــع الحكومية
المتأخرة لضمان تنفيذها حسب العقود ،وبما يحقق الهدف منها.

سقوط  500طعن لنزالء السجن...
قضاياهم ب ـ «التمييز» فقد تتم تبرئتهم أو تخفض العقوبات
الصادرة بحقهم من محكمة االستئناف.
وكانت دوائــر محاكم التمييز تقضي في حــال خلو الطعون من
األسباب ،بالحكم بعدم قبولها ،وذلك ألن التقرير بالطعن بالتمييز هو

مناط اتصال المحكمة به ،وأن تقديم األسباب التي بني عليها الطعن
في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ،وأن التقرير بالطعن
ً
وتقديم أسبابه ّ
يكونان معا وحــدة إجرائية ال يقوم فيها أحدهما
ً
مقام اآلخر وال يغني عنه ،استنادا إلى ما أوجبته المادة العاشرة من
القانون رقم  40لسنة  1972بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته.

وفاة فلبينية تهدد بتجدد أزمة...
الفقيدة.
وأشـ ـ ــارت "ال ـخ ــارج ـي ــة" إل ــى أن ـه ــا ت ـتــابــع م ــع ال ـج ـهــات األمـنـيــة
التحقيقات التي سيتضح من خاللها مالبسات الحادث ،مؤكدة
أن "دولة الكويت ذات قانون تحفظ فيه حقوق جميع المقيمين"،
وسيتم إطالع السلطات الفلبينية على مجريات التحقيق ونتائجه.
على صعيد متصل ،أكد مصدر رفيع في الوزارة أن الحادث وما
رافقه من إشاعات وتهويل لن يؤثر على استقدام العمالة المنزلية
ً
أو غيرها من العمالة سواء من الفلبين أو من أي بلد آخر ،مشددا
على أن مثل تلك الحوادث "الفردية" لن يؤثر على سمعة الكويت
في االهتمام بحقوق اإلنسان.
بدورها ،أكدت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل
ً
حرص الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة عموما ،والمنزلية
ً
خصوصا.

وأوضـحــت العقيل ،فــي تعليقها على تصريحات وزيــر العمل
الفلبيني ،أن "الكويت لن تسمح بأي انتهاك لحقوق العامل الوافد
في البالد" ،مؤكدة أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل حادث
الوفاة ،ومعاقبة المعتدي في حال ثبوت ذلك".
وذكرت أنه "بين الحين واآلخر قد تحدث بعض الحوادث التي
ي ــروح ضحيتها عــامــل وافـ ــد ،غـيــر أن ـهــا تـبـقــى فــرديــة وال تعتبر
ً
ً
مقياسا أو تقييما لمدى حرص الكويت على رعاية العمالة الوافدة
وحمايتها".
وأكــدت أن "الكويت بلد مؤسسات ،وقضاء ها نزيه ،ومالذ آمن
للمواطنين والمقيمين" ،وكلنا ثقة بأن القضاء سيعيد الحقوق إلى
أصحابها" ،الفتة إلى أن "الكويت تحتضن مئات اآلالف من العمالة
ً
ً
الوافدة باعتبارها من أكثر الدول جذبا لهم ،نظرا لما تتمتع به من
حرية وعمل آمن وحماية للحقوق".

تصاعد النقاش حول «حجاب...
عن دعمها للجدل الدائر بشأن حظر الحجاب.
وقالت خليفة المستشارة أنغيال ميركل في رئاسة الحزب،
إن «ارت ــداء الحجاب في الحضانة أو المدرسة االبتدائية ليس
لــه عــاقــة بــديــن أو حــريــة ديـنـيــة ،وه ـكــذا ي ــرى األم ــر الـكـثـيــر من
ً
المسلمين أيضا».

في المقابل ،أعــرب وزيــر التعليم بوالية تورينغن ،هيلموت
ً
هولتر ،عن رفضه فرض حظر على الحجاب ،قائال« :البد من منح
المسلمين إمكانية تطبيق دينهم وإظهاره لآلخرين».
وانتقد رئيس «المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا» أيمن
ً
ً
مازيك ،أمس ،إثارة النقاش مجددا حول حظر الحجاب ،معتبرا
أن من العبث «إثارة مثل هذا النقاش للمرة األلف».
وفي فيينا ،أعلنت النائبة النمساوية مارتا بيسمان ،رفضها
لقانون حظر الحجاب.
ً
وفي لفتة منها ،ارتدت النائبة حجابا أمام النواب أثناء كلمتها،
ً
ووجهت سؤاال للجميع« :هل تغير شيء اآلن؟ هل لم أعد مارتا
بيسمان النائبة في البرلمان النمساوي والمولودة بالنمسا؟».
وتــاب ـعــت« :يـمـكـنـنــا أن نـتـعـلــم م ــن الـمـسـلـمـيــن قـيــم الـتـســامــح
والتضامن ،فالحجاب ال يمثل مشكلة في المجتمع ،ولكن هناك
بعض األحزاب تريد عمل دعاية إعالمية ،لكسب أصوات بعض
الناخبين على حساب قضية الحجاب ،وهــو ما ينبغي رفضه
ً
تماما».
(برلين ،فيينا ـ ـ وكاالت)

إعادة انتشار أميركي بري وبحري
إلــى ض ــرورة االنـتـبــاه والـحــذر أثـنــاء تحليق الـطــائــرات فــوق مياه
الخليج العربي وخليج ُعمان.
وفي تطورين ميدانيينْ ،
أجلت شركة إكسون موبيل األميركية
المتعددة الجنسيات جميع موظفيها األجانب من حقل غرب القرنة
 1النفطي في العراق ونقلتهم إلى دبــي ،في حين حــذرت المنامة
رعاياها من السفر إلى العراق بسبب المخاطر ،داعية الموجودين
هناك إلى ضرورة المغادرة.
ً
في المقابل ،وفي خطوة قد تحمل مؤشرا لتخفيف حدة التوتر،
أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» ،بأن السلطات اإليرانية أزالت من
بعض قواربها صواريخ مجنحة ،كان تركيبها على تلك القوارب
ً
سببا للتصعيد األخير.
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،أمس في ختام
زيارته لبكين« :لن تكون هناك حرب ،ألننا ال نريدها ،وال يملك أي
ً
شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة».
في المقابل ،رأى مراقبون في دعوة النائب البارز رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله بيشة،
ً
إلى حوار أميركي  -إيراني تستضيفه قطر أو العراق ،عنوانا النفتاح
ط ـهــران عـلــى الـتـفــاوض مــع الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب ،رغ ــم تنصل
المجلس األعلى لألمن القومي من تلك الدعوة واعتبارها مجرد رأي.
وكانت «الجريدة» حصلت على معلومات حصرية عن تعميم لهذا
المجلس يحظر على المسؤولين اإليرانيين التحدث عن مفاوضات
مع واشنطن في محاولة لتقويض استراتيجية ترامب.
في المقابل ،بدا أن الحملة اإلعالمية والسياسية المضادة لترامب
داخل أميركا لم تضعف موقفه.
ً
وردا على تقارير إعالمية عن عدم وضــوح استراتيجيته ،قال
الرئيس األميركي« :هناك إيجابية واحدة للتغطية الخاطئة وغير
الدقيقة إليران ،على األقل طهران ال تعرف كيف تفكر ،وهو ما يعد
ً
ً
في هذا الوقت أمرا جيدا».
27-26

 %45من اإليرانيين تحت خط...
ً
يعادل  250دوالرا حسب سعر العملة الصعبة في األسواق الحرة).
ً
لكن التقرير أكد أن هذا الرقم لم يعد صحيحا ،ويجب أن يكون
خط الفقر عند راتــب  6ماليين تومان إيــرانــي على األقــل ،مقارنة
بتغييرات األسـعــار ،وعليه فــإن زيــادة الــرواتــب بنسبة  %20بعد
بداية العام اإليــرانــي الحالي (منذ نحو الشهرين) لن تؤثر على
الوضع المعيشي.
وأضاف النائب أن التقرير يؤكد مواجهة البالد لكارثة اجتماعية،
إذ زادت نسبة الطالق والسرقة والفحشاء بمعدالت كبيرة ،إلى
جانب وجود تفكك كبير في العائالت ،ولم تعد قوى األمن الداخلي
تغطية الملفات القضائية.
ّ
والمحاكم قادرة على ُ
وقال إن التقرير الذي أرسل إلى كبار المسؤولين وفضل رئيس
ً
مجلس الشورى علي الريجاني عدم نشره كامال ،يؤكد أن أعمدة
النظام مبنية على ظهر الطبقتين المتوسطة والفقيرة ،واألوضاع
الحالية تهدد بابتعاد هاتين الطبقتين عن النظام.

٥
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محليات

محمود لـ ةديرجلا :.غطينا  67موقعا خالل األمطار ونعتمد كليا على العمالة الوطنية وفنيين
سيد القصاص

• ب ــداي ــة ،مــا هــي أع ـمــال إدارة
خدمات الطوارئ؟
 توفر إدارة خدمات الطوارئ«م ـ ـ ــول ـ ـ ــدات ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــزل» ال ـ ـتـ ــي ي ـتــم
اس ـت ـغ ــال ـه ــا فـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـي ــار
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي إلـ ــى الـ ـم ــواق ــع ال ـتــي
ي ـحــدث فـيـهــا ان ـق ـطــاع ،حـتــى يتم
إصـ ــاحـ ــه ،ف ـن ــوف ــره ــا ف ــي جـمـيــع
مناطق الكويت بكل المحافظات،
وتشغيلها ومتابعة تشغيلها.
• ماذا تعني بأعمال المتابعة
التي تتم بعد ايصال المولدات إلى
مواقع الطوارئ؟
 القطاع لديه فرق من الشبابالكويتيين من فنيين ومهندسين
يـتــابـعــون أع ـم ــال تـلــك ال ـمــولــدات
«واألحمال الموجودة على المولد»
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــزوي ــده ــا بــالــديــزل
المطلوب ،بشكل يومي على حسب
المولد وحجمه ،وبحسب األحمال
المحملة عليه.
• ك ــم ع ـ ــدد أسـ ـط ــول م ــول ــدات
الديزل الموجود في اإلدارة؟
 حوالي  90مولدا ،بقدرة 1800ك ـي ـل ــوف ــول ــت ،ول ــدي ـن ــا  41م ــول ــدا
وأحـمــالـهــا مــن  1250إل ــى ،1150
و ،590وسيتم تحديث األسطول
خالل الفترة المقبلة ،وجار العمل
ع ـلــى شـ ــراء  50م ــول ــدا م ــن خــال
مناقصة جــديــدة ،وسـتـكــون تلك

أكد مدير إدارة الطوارئ في وزارة الكهرباء والماء،
المهندس عادل محمود ،استعداد أسطول اإلدارة
من مولدات الديزل بمختلف أنواعها وأحجامها
وجاهزيته لموسم الصيف الجاري ،مضيفا أنه تم
ال ـمــولــدات مختلفة األح ـم ــال من
 1800كيلوفولت فيما أقل لتزويد
إدارة الطوارئ بالمولدات الجديدة
الس ـت ـغــال ـهــا ف ــي ح ــال ــة ال ـحــاجــة
إليها ،خاصة في فصل الصيف.

استعدادات الصيف
• ما هي استعداداتكم لموسم
الصيف؟
 أسـطــول اإلدارة مــن مــولــداتالـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــزل بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف أنـ ــواع ـ ـهـ ــا
وأح ـ ـجـ ــام ـ ـهـ ــا م ـس ـت ـع ــد وج ــاه ــز
لـمــوســم الـصـيــف ال ـج ــاري ،حيث
تنتقل تلك المولدات إلى مختلف
المواقع بالمحافظات عند وجود
ع ـط ــل م ــا ف ــي إحـ ـ ــدى ال ـم ـح ـطــات
الثانوية إلع ــادة الـتـيــار ،ومــن ثم
إصالح الخلل في المحطة.
وحرصنا قبيل موسم الصيف
على إجراء الصيانة الالزمة لتلك
ال ـمــولــدات مــن خ ــال تــوفـيــر قطع
ال ـغ ـيــار ال ــازم ــة ل ـهــا ،وم ــن خــال
طــاقــم فـنــي مـحـتــرف ي ـجــري تلك
الصيانة الدورية التي من شأنها
أن ت ـط ـي ــل ع ـم ــر ت ـل ــك الـ ـم ــول ــدات
وكفاءة أدائها في العمل.
• كيف تعاملت إدارة الطوارئ
مع بداية موسم األمطار الماضي؟
 -في موسم األمـطــار تم إعالن

إنجاز كل أعمال الصيانة لتلك المولدات ،تحسبا ألي إلدارة الطوارئ خالل موسم األمطار نهاية العام
طارئ خالل موسم ذروة االستهالك الكهربائي في الماضي ،حيث تمت تغطية  67موقعا في شتى
المحافظات ،وفيما يلي التفاصيل:
فصل الصيف.
وكشف محمود ،في لقاء مع «الجريدة» ،عن دور كبير

حــالــة ال ـطــوارئ ،وحـضــر الشباب
ال ـكــوي ـت ـيــون ف ــي اإلدارة إلجـ ــراء
أع ـم ــال ال ـص ـيــانــة ،وق ــام ــوا خــال
تلك الفترة بعمل جبار بتجهيز
 23مولدا خالل  7ساعات كأعمال
ص ـي ــان ــة طـ ــارئـ ــة ،وأش ـ ـكـ ــر وك ـيــل
الوزارة والوكيل المساعد وإدارة
الـمـشـتــريــات والــوك ـيــل الـمـســاعــد
لقطاع المالية لتوفيرهم القطع
ال ــازم ــة لـلـصـيــانــة لـتـجـهـيــز تلك
المولدات الستخدامها في حالة
الطوارئ التي شهدتها البالد.
• مــا هــي الـمــدد الزمنية التي
ظـلــت تعمل فيها تـلــك الـمــولــدات
خالل موسم األمطار؟
 أغلب المحطات التي دخلتهاالمياه احتاجت إلــى تبديل قطع
غـيــار كــامـلــة مـنـهــا ،فظلت بعض
م ــول ــدات ال ــدي ــزل تـعـمــل ف ــي تلك
المواقع قرابة أسبوعين ،بحسب
نوع العطل الموجود في المحطة
حتى تــم إصــاحـهــا ،ومــن ثــم يتم
تحريك المولد من الموقع.
• ذكرتم اعتمادكم على العمالة
الوطنية في اإلدارة ،فما األعمال
التي تقوم بها؟
 لدينا حاليا في اإلدارة عقدن ـق ــل وصـ ـي ــان ــة ي ـش ـم ــل م ــول ــدات
 1800كـ ـيـ ـل ــو ف ــو ل ــت ع ـ ــن ط ــر ي ــق
إحــدى الـشــركــات ،وبقية مولدات

ال ــدي ــزل فــي اإلدارة بـجـهــد 1250
فيما أقل ،يقوم بصيانتها شباب
كويتيون ،سواء كانوا مهندسين
أو فنيين مثل تبديل «زيوت فالتر»
وبعض القطع األساسية للمولد،
ونسعى إلى زيادة أعداد المولدات
وتـشـغـيــل بـعــض ال ـمــولــدات التي
تعد عطالنة ،من خالل إصالحها
وتعديلها وتوفير قطع الصيانة
ال ــازم ــة ل ـهــا إلعـ ـ ــادة تـشـغـيـلـهــا،
وإعادة إدخالها إلى الخدمة مرة
أخرى.

تكلفة الصيانة
• ما هي التكلفة المالية ألعمال
الصيانة في اإلدارة؟
 تختلف تكلفة صيانة مولداتالــديــزل بحسب المولد وحجمه،
وم ـع ــدل ـن ــا الـ ـشـ ـه ــري الس ـت ـخ ــدام
الوقود اختلف العام الحالي عن
العام الماضي ،نظرا لألمطار التي
هطلت على البالد مع بداية موسم
األمطار ،مبينا أنه في الغالب يتم
اس ـت ـهــاك مـلـيــونــي ل ـتــر شـهــريــا،
وفي الصيف تصل إلى  7ماليين
لتر ،وخالل العام الماضي 2018
ارتـفـعــت بـشـكــل كـبـيــر ومـلـحــوظ،
ف ـفــي ش ـهــر  11خ ــال ع ــام 2017
ت ــم اس ـت ـه ــاك  2.642ل ـتــر ديـ ــزل،

مكتب المستهلكين بـ «سعد العبدالله» مغلق للتدريب
أكدت وزارة الكهرباء والماء أنه ال صحة
لـمــا يـتــم ت ــداول ــه عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل من
عـ ــدم وجـ ـ ــود مــوظ ـف ـيــن ف ــي م ـك ـتــب ش ــؤون
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ب ـق ـط ـعــة  10ب ـمــدي ـنــة سـعــد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن ال ـم ـك ـت ــب أح ــد
المكاتب الـتــي تــم اغــاقـهــا مــؤخــرا مــن أجل
تدريب موظفيها على المنظومة الجديدة
ل ـل ـعــدادات الــذك ـيــة ،وال ـتــي يـتــم اإلعـ ــداد لها

السـتـبــدالـهــا بــاألنـظـمــة الـقــديـمــة ال ـتــي كــان
يتم التعامل معها ورقـيــا .وقــالــت مصادر
م ـط ـل ـعــة فـ ــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» إن
ال ــوزارة أغلقت منذ فترة  9مكاتب لشؤون
المستهلكين لتدريب موظفي تلك المكاتب
عـلــى األن ـظ ـمــة الــذك ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،وك ــان من
ضمنها مكتب مدينة سعد العبدالله ،مبينة
أن األن ـظ ـمــة ال ـجــديــدة م ــن شــأنـهــا أن تـقــدم

خدمات أفضل للمستهلكين وبشكل اسرع.
وفي سياق منفصل ،شهد مؤشر أحمال
ال ـك ـه ــرب ــاء أم ـ ــس ان ـخ ـف ــاض ــا م ـل ـحــوظــا فــي
استهالك الطاقة الكهربائية حيث بلغ معدل
االسـ ـتـ ـه ــاك خـ ــال وقـ ــت ال ـظ ـه ـي ــرة 10416
ميغاواط ،وأرجـعــت مصادر في «الكهرباء»
أحــد اسـبــاب انخفاض األحـمــال إلــى ارتفاع
الرطوبة العالية التي بلغت قرابة .%55

ف ــي ح ـيــن أنـ ــه ف ــي ال ـش ـهــر نـفـســه
 2018تم استهالك  8.64آالف لتر
ديزل ،وهذا يعني أن االرتفاع كان
ملحوظا بسبب األمطار.
• إذا كان الطلب على مولدات
الديزل مرتفعا خالل تلك الفترة؟
 بالفعل ،فطلبيات المولداتف ــي ش ـه ــر  11عـ ــام  2017بـلـغــت
 174مولدا ،وفي عام  2018ارتفع
الطلب إلى  350مولدا خالل شهر
األمـطــار ومــا بعدها ،وهــذا األمــر
فــرق معنا بنسبة  100فــي المئة
تقريبا ،ارتـفــاعــا فــي الطلب على
ال ـم ــول ــدات ،وتــرتــب عـلـيــه ارت ـفــاع
نـسـبــة اسـتـهــاك ال ــدي ــزل ،إضــافــة
إل ــى أع ـم ــال الـصـيــانــة ال ـتــي تـبــدأ
من  100إلى  1000دينار ،بحسب
حجم المولد.
• أك ـ ـ ــدت ـ ـ ــم اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادك ـ ــم ع ـل ــى
الكادر الوطني في أعمال اإلدارة
المختلفة؟
 بــالـفـعــل نـعـتـمــد ف ــي اإلدارةع ـلــى ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ،فـلــديـنــا
 395مــوظ ـفــا ،مـنـهــم  9فـقــط غير
كــويـتـيـيــن ،يـعـمـلــون ف ــي الـقـطــاع
بالصيانة والتشغيل ،ونتجه إلى
الـتــركـيــز خ ــال الـمــرحـلــة المقبلة
على الكادر الوطني للقيام بأعمال
الصيانة ،وإعادة تشغيل المولدات
التي كانت شبه متوقفة عن العمل.
• م ــا ه ــي خ ـط ــط اإلدارة فــي
تطوير أسطولها؟
 طالبنا أخيرا بتزويد أسطولاإلدارة بـ  50مولدا ،وعلى ميزانية
 2023/ 2022سيتم طلب مولدات
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـ ـخ ـ ــروج ب ـعــض
ال ـمــولــدات مــن ال ـخــدمــة ،ونسعى
إلــى االعتماد على الفريق الفني
ال ـكــوي ـتــي ف ــي ال ـق ـط ــاع ،بـ ــدال من
االع ـت ـمــاد عـلــى ال ـشــركــات الفنية
الـمـتـخـصـصــة ال ـعــام ـلــة ف ــي هــذا
المجال.

عادل محمود
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«جلسة األوضاع اإلقليمية قدمت خاللها خطة طوارئ للمرة األولى أشعرت النواب بالطمأنينة»
محيي عامر

فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـن ــائ ــب
مـ ـحـ ـم ــد ا لـ ـ ـ ـ ـ ــدالل أن ا لـ ـبـ ـي ــان
ال ـ ــذي ك ـل ـفــه م ـك ـتــب الـمـجـلــس
بصياغته عقب الجلسة التي
ن ــاق ـش ــت ت ـ ـطـ ــورات األوضـ ـ ــاع
االقليمية سيصدر ا لـيــوم أو
ً
غدا االثنين ،أكد أهمية نتائج
ه ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـلـ ـس ــة وم ـ ـ ــا ق ــدم ـت ــه
الـ ـحـ ـك ــوم ــة خ ــالـ ـه ــا ،خ ــاص ــة
أنـ ـه ــا ح ـق ـق ــت مـ ــا كـ ـ ــان ي ــدف ــع
نحوه وعدد من األعضاء قبل
عامين بوجود خطة طــوارئ
حكومية.
وقال الدالل لـ «الجريدة» إن
البيان الذي سيصدره مجلس
األم ـ ـ ــة س ـي ــرك ــز ح ـ ــول أه ـم ـيــة
ال ـمــوضــوع ال ـم ـطــروح ،وأب ــرز
ما تم تداوله في الجلسة التي
عقدها مجلس األمة بموجب
طلب نيابي ورغبة حكومية،
والـتــي عـقــدت فــي ســريــة بناء

ً
عـلــى طـلــب الـحـكــومــة ،مشيرا
إلى أن الجلسة بدأت بعرض
م ـس ـت ـف ـي ــض ل ـ ـنـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد عــن
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي بــالـمـنـطـقــة
وا خــر المستجدات وخطورة
مــا يـجــري ،ودور الكويت في
ال ـت ـع ــاط ــي مـ ـع ــه ،ب ـم ــا يـحـقــق
امنها وأمن المنطقة.
وأضاف الدالل :عقب انتهاء
وزير الخارجية عرض الوزراء
ك ــل فـيـمــا يـخـصــه خـطـتــه في
التعامل مع األزمــة وفق كافة
ال ـس ـي ـنــاريــوهــات الـمـتــوقـعــة،
ح ـي ــث ع ـ ــرض ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
وزراء ال ـت ـجــارة ثــم الـنـفــط ثم
الـصـحــة ثــم االعـ ــام خططهم
في هذا السياق ،ووجه النواب
عـ ـ ــددا مـ ــن االسـ ـئـ ـل ــة ل ـ ـلـ ــوزراء
حــول تفاصيل مــا ذك ــروه في

عرضهم سواء كانت سياسية
او فـنـيــة ،وف ـتــح ال ـم ـجــال لكل
عضو ان يبدي رأيه.

ورقة توصيات
ولـفــت ال ــدالل الــى انــه عقب
انتهاء المناقشة كانت هناك
اكـ ـث ــر م ــن ورقـ ـ ــة ب ـتــوص ـيــات،
وارت ــأى مجلس األمــة إصــدار
بيان يضم هذه التوصيات.
وأكد الدالل أنه ال يتفق مع
الـ ــرأي ال ــذي يـقـلــل مــن نتائج
جـلـســة األوضـ ـ ــاع االقـلـيـمـيــة،
ً
ً
خ ــاص ــة أن ع ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا مــن
ال ـن ــواب ش ـعــروا بــاالطـمـئـنــان
في ضوء ما عرضته الحكومة
ب ــأن الــدبـلــومــا سـيــة الكويتية
ع ـل ــى اطـ ـ ــاع واسـ ـ ــع وع ـم ـيــق
ب ــاالوض ــاع بــالـمـنـطـقــة وبـكــل
ما يجري فيها ،وبمستجداته.

وت ــاب ــع :لـقــد أج ـمــع ال ـنــواب
ع ـ ـلـ ــى تـ ـثـ ـمـ ـيـ ـنـ ـه ــم ودع ـ ـم ـ ـهـ ــم
للدور الــذي يقوم به صاحب
السمو أمير البالد في تعزيز
الـ ـسـ ـل ــم اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي والـ ــدولـ ــي
وخطوات الكويت في الحياد
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه أط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاعـ ـ ــات
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـ ـس ـ ـعـ ــي لـ ــاصـ ــاح
ف ــي ال ـخ ــاف ــات ب ـيــن األش ـق ــاء
ً
خليجيا وعــربـيــا وإســامـيــا،
ف ـم ــواق ــف س ـم ــوه ال ـت ــي مـحــل
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا
ً
وخــارج ـيــا لـهــا ال ــدور الكبير
في حفظ أمن الكويت.
وقـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدالل :لـ ــم ت ـتــوقــف
ن ـ ـتـ ــائـ ــج جـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
االق ـل ـي ـمـ ـي ــة عـ ـن ــد ذل ـ ـ ــك ،ف ــأن ــا
واح ـ ــد م ــن ال ـم ـتــاب ـع ـيــن حــول
مدى استعداد اجهزة الدولة
للطوارئ ،وهذه تعد الجلسة
األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي نـ ـسـ ـم ــع ف ـي ـهــا

عــن خطط ط ــوارئ وان كانت
أول ـيــة ،وهــو مــا كنا نــدعــو له
ق ـبــل عــام ـيــن ،وكـ ــان يـشــوبـهــا
عدم وضوح.

عرض الحكومة
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرد الـ ـ ـ ـ ـ ــدالل :االن
استطيع أن أقول في ضوء ما
عرضته الحكومة اننا بدأنا
خطوات باالتجاه الصحيح،
وب ــا ش ــك ه ــذا االمـ ــر يـحـتــاج
إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر وت ـن ـس ـي ــق بـيــن
ً
االج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا عـ ـل ــى أن
الجلسة ناقشت االستعدادات
ً
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ع ــن
الـتـنـسـيــق بـيـنـهــا ف ـهــو كفيل
بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق خ ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
الطموحة.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل عـ ـ ـل ـ ــى أن
الـ ـع ــرض ال ـح ـك ــوم ــي ب ـي ــن أن

محمد الدالل
االخ ـ ـ ـطـ ـ ــار كـ ـبـ ـي ــرة ب ــاالق ـل ـي ــم
والـسـيـنــاريــوهــات الـقــادمــة ال
تقل خطورة ،ويجب أن نضع
ف ــي اع ـت ـب ــارن ــا أن احـتـمــالـيــة

دخـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ــالـ ـح ــرب
كبيرة وقائمة.

«حقوق اإلنسان» تتابع التحقيق
في جوازات «البدون» المزورة
بحضـور «الخارجية» و«المعلومات المدنية» و«التجارة» و«اإلعالم»

«حقوق اإلنسان» في اجتماع سابق
ً
تعقد لجنة حقوق اإلنسان اجتماعا
ظهر اليوم للنظر في متابعة التحقيق
ف ــي م ــوض ــوع الـ ـج ــوازات الـ ـم ــزورة الـتــي
تـخــص فـئــة مــن المقيمين ب ـصــورة غير
قانونية «البدون» ،بحـضــور نائب وزير
الخارجية ،والمدير العام للهيئة العامة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،ووك ـ ـيـ ــل وزارة
التجارة ،ووكيل وزارة اإلعالم.

وكانت «حقوق اإلنسان» أقرت في وقت
ســابــق تـشـكـيــل لـجـنــة داخ ـل ـيــة بــرئــاســة
مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي
وعضوية النائبين ثامر السويط ومحمد
هــا يــف لتتولى التحقيق فــي ا ل ـجــوازات
المزورة التي صرفت لـ «الـبــدون» ،وذلك
بناء على تكليف مجلس األمة في جلسته
التي انعقدت بتاريخ  16أبريل.

ً
وس ـت ـتــولــى ال ـل ـج ـنــة وفـ ـق ــا لـتـكـلـيـفـهــا
الـتـحـقـيــق ف ــي كـيـفـيــة ص ــرف الـ ـج ــوازات
ال ـ ـمـ ــزورة ،ومـ ــن ال ـ ــذي س ـهــل إص ــداره ــا،
والطريقة التي اتبعها الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير
قانونية في التعامل مع هذه القضية.

٧
العقيل :الكويتية نالت أكثر من  %85من حقوقها السياسية
ةديرجلا

•
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محليات

مركز دراسات الجامعة يناقش دور «المرأة في رؤية كويت جديدة»
محمد الجاسم

أك ــدت وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــري ــم ال ـع ـق ـي ــل أن
المرأة الكويتية حققت انجازات
كثيرة في مختلف المجاالت التي
عملت بها ،وحصلت على حقوقها
السياسية واالجتماعية والمهنية
بنسبة تزيد على  85في المئة.
وق ــال ــت الـعـقـيــل إن ال ـم ـســاواة
التي تطالب بها المرأة ال تعني
اغـ ـف ــال ال ـج ــوان ــب ال ـش ــرع ـي ــة ،بــل
تعني أن تكون جميع الوظائف
م ـت ــاح ــة امـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة
خــاصــة بـعــد ان أثـبـتــت نجاحها
وتفوقها في مختلف المجاالت،

مشيرة الــى ان المرأة بطبيعتها
ص ـب ــورة ول ـهــا ق ــدرة فــائـقــة على
التحمل.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اس ـت ـض ــاف ــة
مركز دراسات وأبحاث المرأة في
كلية العلوم االجتماعية بجامعة
الكويت ،فعالية "المرأة في رؤية
ك ــوي ــت جـ ــديـ ــدة" ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
األمــانــة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والـتـنـمـيــة ،وبــرنــامــج
ً
األمم المتحدة اإلنمائي ،احتفاال
بيوم المرأة الكويتية.
وقـ ـ ّـدمـ ــت ال ـف ـعــال ـيــة إنـ ـج ــازات
مجموعة من القيادات النسائية

الطريق طويل لتفعيل تمكين المرأة
ق ــال األم ـيــن ال ـعــام للمجلس االع ـلــى للتخطيط
والتنمية خالد مهدي إن الطريق اليــزال طويال من
اجل تفعيل سياسات تمكين المرأة في الكويت.
وأش ـ ــار ال ــى أن نـسـبــة ال ـق ـي ــادات الـنـســائـيــة في
القطاعين الـعــام وال ـخــاص مــازالــت اقــل مــن  15في
المئة ،وهي نسبة دون النسبة المستهدفة ،مؤكدا
أن الطموح في الفترة الحالية ان نعزز جهود تمكين

الـمــرأة ،مشيدا في هــذا الصدد بالشراكة مع مركز
دراســات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت لخلق
حاضنة سياسية لبناء ق ــدرات ال ـمــرأة فضال عن
العمل على تمكينها اقتصاديا بالتعاون مع الشركات
الكبرى في القطاع الخاص وتوقيع بروتوكوالت
معها اللزامها بتمكين ال ـمــرأة ،إضــافــة الــى تعزيز
الجانب المجتمعي ونبذ العنف ضد المرأة.

فشل عملية سطو مسلح بالفروانية
●

محمد الشرهان

أفشل احــد موظفي سيارات نقل االمــوال مساء امــس االول محاولة
سطو على سيارة لنقل االموال اثناء توقفها بالقرب من احد المجمعات
بمنطقة الفروانية ،وذلك عندما حاول شخص مجهول الهوية مهاجمة
الموظف وهو يحمل كيس االموال المحصلة من المجمع والبالغة 25
الف دينار وسدد له عدة طعنات بواسطة آلة حادة كان يمسكها بيده،
اال ان صرخات االستغاثة التي اطلقها الموظف جعلت المهاجم يلوذ
بالفرار من الموقع.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني لـ "الجريدة" ان غرفة عمليات
وزارة الداخلية تلقت بالغا مساء امس االول يفيد بوجود سطو مسلح
على احدى مركبات نقل االموال بمنطقة الفروانية ،مشيرا الى انه فور
تلقي البالغ توجهت دوريات شرطة النجدة ودوريات االمن العام الى
موقع البالغ .واضــاف المصدر ان رجــال االمــن فور وصولهم شاهدوا
موظف شركة نقل االموال مصابا بطعنات بيده ،وافاد بأن شخصا ذا
مالمح اسيوية هاجمه بسكين محاوال سرقة كيس االمــوال الذي كان
يحمله بيده ،وعندما فشل الذ بالفرار ،مشيرا الى ان رجال االمن فرضوا
طوقا امنيا فــي محيط مسرح الجريمة ومشطوا المنطقة بحثا عن
الجاني الذي اليزال متواريا عن االنظار ولم تحدد هويته.

ال ـع ــام ـل ــة فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـمـ ـس ــاواة
بـيــن الـجـنـسـيــن وتـمـكـيــن ال ـمــرأة
مــن خ ــال الــركــائــز الـسـبــع لخطة
التنمية الوطنية ،بــالـتــوازي مع
المقاصد التسعة للهدف الخامس
من أهداف األمم المتحدة للتنمية
ً
المستدامة ،سعيا لرفع مستوى
الوعي العام بكيفية تقدم الكويت
على مسار تطبيق هدف معين.
وتحدثت في الفعالية الوزيرة
الـ ـعـ ـقـ ـي ــل ،فـ ـق ــال ــت" :إن ال ـك ــوي ــت
ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى إشـ ـ ـ ـ ــراك ال ـ ـمـ ــرأة
فـ ــي وض ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط ال ـت ـن ـم ــوي ــة
والـمـشــاركــة فــي ات ـخــاذ ال ـقــرارات
جنبا إلى جنب مع الرجل ،عالوة
على تفعيل دورهــا في منظمات
الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي مـنــذ تعهدت
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت ب ـت ـن ـف ـيــذ اه ـ ــداف
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة الـعــالـمـيــة
السبعة عشر ،ومن بينها الهدف
الخامس المتعلق بتمكين المرأة".
وم ــن جــانـبـهــا ،قــالــت الممثلة
المقيمة لبرنامج األمم المتحدة
اإلن ـم ــائ ــي ف ــي ال ـكــويــت هـيــديـكــو
هدزياليك" :تفخر األمم المتحدة
ّ
المنصة
بأنها داعم رئيسي لهذه
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ،وت ـع ـت ــز

جانب من المشاركات في فعالية «المرأة في رؤية كويت جديدة»
ب ــرؤي ــة هـ ــذا ال ـم ـس ـت ــوى ال ـعــالــي
م ــن الـتـفــانــي ف ــي تـمـكـيــن ال ـم ــرأة.
وبطبيعة ا ل ـحــال ،ستسهم هــذه
ال ـج ـه ــود ال ـص ــادق ــة ف ــي تـســريــع
الـتـقــدم االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي
واالج ـت ـم ــاع ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت ،مــن
خـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ــادة مـ ـش ــارك ــة الـ ـمـ ــرأة
ف ـ ــي األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ،بـ ـم ــا يـ ـسـ ـه ــم فــي
تحقيق نتائج أ فـضــل للعائالت
والمجتمعات".
وفـ ــي م ـع ــرض تـعـلـيـقـهــا على

الـفـعــالـيــة ،قــالــت لـبـنــى الـقــاضــي،
رئـيـســة مــركــز دراسـ ــات وأب ـحــاث
ال ـمــرأة" :يحفل تــاريــخ الـمــرأة في
الكويت بالتحديات التي واجهتنا
ّ
وتغلبنا عليها .و يـشــكــل تاريخ
 16مايو مناسبة هامة لالحتفال
بقوة المرأة الكويتية ،وتفانيها
وإن ـج ــازات ـه ــا ال ـم ـح ـق ـقــة ،وإل ـه ــام
اآلخــريــن وتحفيزهم على العمل
في هذا اإلطار".
ّ
وتخلل الفعالية عــرض لفيلم

تغريم مغربية واالمتناع عن عقاب سوريين
بتزوير شهادات وجنسية
●

حسين العبدالله

أصدرت محكمة االستئناف ،برئاسة المستشار
نصر آل هيد ،أحكاما مختلفة في قضايا تزوير
الجنسية والشهادات المزورة.
وفي القضية األولى ،ألغت "االستئناف" الحكم
ال ـص ــادر مــن محكمة ال ـج ـنــايــات ،بــاالمـتـنــاع عن
النطق بعقاب مضيفة مغربية في الخطوط الجوية
الكويتية ،وقضت مجددا بتغريمها  500دينار عن
تهمة معادلة شهادة ثانوية عامة مغربية مزورة،
قدمتها إلى جهة عملها عند تقديم طلب توظيفها.
وك ـش ـفــت ت ـح ــري ــات إدارة م ـكــاف ـحــة الـتــزيـيــف
والتزوير في اإلدارة العامة للمباحث الجنائية عن
توظيفها نتيجة شهادة مزيفة ،ونيلها رواتب غير

مستحقة ،وبعد أن أعادت المتهمة هذه الرواتب
طعنت النيابة العامة بالتشديد على حكم االمتناع
عن النطق بعقابها.
وأي ـ ـ ــدت ال ـم ـح ـك ـمــة ذاتـ ـه ــا ح ـك ــم «ال ـج ـن ــاي ــات»
باالمتناع عن عقاب  5سوريين من عائلة واحدة،
ووقف استئناف النيابة لمتهم إلى حين معارضة
األخ ـي ــر عـلــى الـحـكــم الـغـيــابــي ف ــي قـضـيــة تــزويــر
الجنسية الـبـحــريـنـيــة .وك ــان الـمـتـهـمــون اتهموا
بتزوير الجنسية البحرينية بعد تعديل أوضاعهم
من غير محددي الجنسية "البدون" إلى الجنسية
الـبـحــريـنـيــة ،ودلـ ــت ت ـحــريــات الـمـبــاحــث عـلــى أن
المتهمين يحملون الجنسية السورية ،واشتركوا
مع مجهول باستعمال محررات رسمية مــزورة،
واالستفادة منها.

نصر آل هيد

وثـ ــائ ـ ـقـ ــي ي ـس ـل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـلــى
مجموعة مــن النساء الكويتيات
مــن ذوات الـتــأثـيــر وإنـجــازاتـهــن،
ومنهن مديرة برنامج تكنولوجيا
كفاء ة الطاقة ،والباحثة العلمية
فــي مركز أبـحــاث الطاقة والبناء
ف ـ ــي م ـع ـه ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ــأب ـح ــاث
العلمية الــدك ـتــورة فـتــوح الــرقــم،
والسفيرة السابقة لدولة الكويت
في األمم المتحدة والمحاضرة في
الجامعة األميركية بالكويت نبيلة

المال ،والوزيرة السابقة للتربية
والتعليم العالي والبروفيسورة
ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ال ــدك ـت ــورة
موضي الـحـمــود ،ورئيسة لجنة
ذوي اإلعاقة في جمعية المحامين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن هـ ـنـ ــادي ال ـع ـم ــان ــي،
وطبيبة األطفال ومخترعة زجاجة
رضـ ــاعـ ــة األطـ ـ ـف ـ ــال ذوي ال ـش ـفــة
المشقوقة الدكتورة فاطمة الثالب،
ورئ ـي ـســة م ـش ــروع ج ـســر الـشـيــخ
جابر المهندسة مي المسعد.

مصرع مواطنة وابنتها في حادث
مروع على «السابع»
لقيت مواطنة في العقد الثالث من عمرها وابنتها حتفيهما،
مساء أمس األول ،جراء حادث مرور مروع وقع على طريق الدائري
السابع ،كما أسفر الحادث عن إصابة طفلتين بجروح خطيرة نقلتا
على أثرها للمستشفى لتلقي العالج.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة
العامة لإلطفاء العميد خليل األمير إن مركز العمليات تلقى بالغا
يفيد بوقوع حــادث انقالب لمركبة رباعية الدفع تستقلها عائلة
مكونة من  4أشخاص على طريق الدائري السابع ،وفور تلقي البالغ
تم توجيه مركز إطفاء مبارك الكبير بقيادة الرائد أحمد الكندري
الى موقع البالغ .وأضــاف العميد األمير أنه تبين لرجال اإلطفاء
أن الحادث عبارة عن انقالب مركبة ،وأنــه أسفر عن وفــاة مواطنة
وإحــدى بناتها وإصابة ابنتين أخريين ،وعمل اإلطفائيون على
إنقاذ البنتين وتسليمهما الى فنيي الطوارئ الطبية ،كما سلموا
الجثتين الى رجال األدلة الجنائية.

٨
أكاديميا
«الشرق األوسط األميركية» تنظم معرض التوظيف السادس
ةديرجلا
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بمشاركة  48شركة محلية وعالمية رائدة من مختلف القطاعات

جانب من العرض التقديمي

أشاد ممثلو المؤسسات
المشاركة في معرض
التوظيف بـ ""AUM
بالمستوى األكاديمي لطلبة
الجامعة ،الذي يميزهم عن
غيرهم من الخريجين.

ّ
نظم مركز التطوير الوظيفي
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
األ م ـ ـيـ ــر ك ـ ـيـ ــة ( )AUMمـ ـع ــرض
التوظيف السادس بمشاركة 48
شركة محلية وعالمية رائدة من
مختلف القطاعات.
ويأتي المعرض في إطار بناء
عــاقــة مـسـتــدامــة بـيــن الـجــامـعــة
وس ــوق ال ـع ـمــل ،كـمــا ي ـهــدف إلــى
ت ـع ــري ــف الـ ـط ــاب وال ـخــري ـج ـيــن
على مؤسسات القطاع الخاص
وإتاحة الفرصة أمامهم إليجاد
ف ـ ـ ـ ـ ــرص وظـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ــال ـ ـي ـ ــة أو
مستقبلية.
ّ
وق ــد تـخــلــل ال ـم ـعــرض ن ــدوات
تعريفية عن الشركات المشاركة،
كما أجرى موظفو قسم الموارد
ال ـب ـش ــري ــة ف ــي ب ـع ــض ال ـش ــرك ــات
م ـق ــاب ــات م ـب ــاش ــرة م ــع ال ـطــاب
لفرص عمل متوفرة لديهم.
وق ــد أشـ ــاد مـمـثـلــو ال ـشــركــات
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى األك ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــي
وب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات ال ـع ـل ـم ـي ــة ال ـت ــي
يمتلكها ط ــاب جــامـعــة الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي
تجعلهم ّ
مميزين عن غيرهم من
الطالب والخريجين.

حريصون
على المشاركة
في معرض
الجامعة لثقتنا
بمهارات
بنك الكويت الوطني
وقدرات
ّ
ّ
وفي هذا الصدد ،علق موظف
ً
طلبتها عمليا
أول ل ـشــؤون الـتــوظـيــف فــي بنك
ً
الكويت الوطني ،مبارك العنزي،
وأكاديميا
ً
ب ــأن الـبـنــك ي ـحــرص دائ ـم ــا على
البنك الوطني

الـمـشــاركــة فــي مـعــرض الجامعة
التوظيفي ،وذلك لثقته بمهارات
وقدرات طالبها على الصعيدين
الـعـمـلــي واألك ــاديـ ـم ــي .ك ـمــا ن ـ ّـوه
بعمل مركز التطوير الوظيفي في
جامعة الشرق األوسط األميركية
ّ
المتميز.
وبأدائه

«زين» لالتصاالت

استقطاب
الكفاءات
الشابة في
تخصصات
ً
معينة إيمانا
بقدراتهم على
تقديم أفكار
جديدة

«المحاسبة»

من جهته ،أشــار خالد ارحمه
م ــن ق ـســم الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة في
«زين لالتصاالت» إلى أن الشركة
تـ ـش ــارك ل ـل ـم ــرة ال ـخ ــام ـس ــة عـلــى
ال ـت ــوال ــي ف ــي م ـع ــرض الـجــامـعــة
ً
ال ـتــوظ ـي ـفــي ،ن ـظ ــرا ألهـمـيـتــه في
استقطاب ا لـطــاب والخريجين
ً
ال ـم ـمـ ّـيــزيــن ،الف ـت ــا إل ــى أن هـنــاك
العديد من طالب جامعة الشرق
ّ
األوســط األميركية موظفون في
«زيــن» ألنهم يمتلكون كثيرا من
الـ ـم ــؤه ــات الس ـي ـم ــا ف ــي م ـجــال
الموارد البشرية والتسويق.

مشاركة شركة زين
لـهــدفـيــن؛ األول تـعــريــف الـطــاب
على الشركة وعلى طبيعة عملها،
والثاني لجذب المواهب الجديدة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزة ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن
جامعة الشرق األوسط األميركية
تمتلك هذه المواهب .كما لفتت
القيشاوي إلــى أن الشركة تدعم
الطالبات وتسعى إلى إدماجهن
ف ــي الـعـمــل ضـمــن ن ـطــاق تمكين
المهندسات في المجتمع.

ديوان المحاسبة
دالل القالف  -ديوان المحاسبة

برقان ،رشا عزب ،أن البنك شارك
مرات ّ
عدة في المعرض التوظيفي
ّ
للجامعة وقد وظف خريجين من
جامعة الشرق األوسط األميركية
مستوى عاليا من
الذين عكسوا
ّ
االلتزام والجهد والدقة في العمل.

«بيكر هيوز»
أما مديرة الموارد البشرية في
«بيكر هيوز» ،أماني القيشاوي،
فاعتبرت أن مشاركة الشركة في
معرض الجامعة التوظيفي يأتي

أم ــا مـنـسـقــة تـخـطـيــط ال ـقــوى
العاملة في ديوان المحاسبة دالل
القالف ،فقد
لفتت إلــى أن الــديــوان يسعى
إلــى استقطاب الكفاء ات الشابة
من تخصصات ّ
معينة في جامعة
الشرق األوسط األميركية ،وذلك
ً
إيمانا منه بالمهارات التي ّ
يتميز
بها طــاب الجامعة وبقدراتهم
على تقديم أفكار جديدة تساهم
ّ
وتقدمه.
في تطوير القطاع

«صناعات الغانم»
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــر ري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو

مشاركة بنك الكويت الوطني
مارتيلي المدير األول الكتساب
ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ف ـ ــي قـ ـس ــم الـ ـ ـم ـ ــوارد
البشرية بصناعات الـغــانــم ،أن
الـمـشــاركــة فــي م ـعــرض جامعة
ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ً
أمــر مـهـ ّـم ،نـظــرا إلــى أن الشركة
تبحث عن المواهب والكفاء ات
الشابة التي تمتلك رؤية جديدة
ومختلفة.
ولفت إلى أن توظيف وتدريب
ال ـخ ــري ـج ـي ــن ال ـب ــارع ـي ــن يــدخــل
ض ـمــن رس ــال ــة ال ـمــؤس ـســة ،كما
أش ــار إل ــى أن هـنــاك الـعــديــد من
الوظيفية في صناعات
الفرص
ّ
الـ ـغ ــان ــم فـ ــي كـ ــافـ ــة الـ ـمـ ـج ــاالت،
وهي تنتظر أصحاب الكفاء ات
واإلبداع.
ً
وتعليقا على المعرض ،قال
مارتيلي إن التنظيم وااللـتــزام
ي ـع ـك ـس ــان الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ــراقـ ــي
الـتــي تـقـ ّـدمــه الجامعة لطالبها
وزوارها.

بشاير الشاهين  -هاليبرتون
في اختصاصاتهم ،وذلك نتيجة
للمستوى التعليمي والمهارات
التي يكتسبونها في الجامعة.

طيران الجزيرة

م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ل ـف ـت ــت أس ـي ــل
النحاس من قسم التوظيف في
«هانيويل» إلــى أنها المشاركة
األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـش ــرك ــة فـ ــي م ـع ــرض
الجامعة التوظيفي ،وهي خطوة
ً
ّ
مهمة جدا الستقطاب الخريجين
الـ ـج ــدد ال ــذي ــن يـمـتـلـكــون رؤي ــة
ج ــدي ــدة وم ـخ ـت ـل ـف ــة ،ك ـم ــا أن ـهــا
ً
ّ
للتعر ف شخصيا على
فــر صــة
الطالب ولتعريفهم على الشركة.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـنـ ـح ــاس إل ـ ــى أن
األسئلة التي يطرحها الطالب
تعكس المستوى العالي التي
اك ـت ـس ـب ــوه ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ،كـمــا
تـعـكــس حـمــاسـهــم وانــدفــاع ـهــم
لبدء العمل.

«الحمرا لالستشارات»
رأى الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي في
ش ــرك ــة الـ ـحـ ـم ــرا ل ــاس ـت ـش ــارات

أماني القيشاوي

االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
ال ـ ـح ـ ـجـ ــي ،أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
الـ ـمـ ـع ــرض ال ـت ــوظ ـي ـف ــي تـعـطــي
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة ولـ ـ ـط ـ ــاب
وخ ـ ــري ـ ـج ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـشـ ــرق
األوس ـ ـ ــط األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى حــد
س ــواء ،بحيث تستفيد الشركة
مـ ــن ال ـ ـمـ ــواهـ ــب الـ ـمـ ـم ـ ّـي ــزة ل ــدى
ً
الـ ـشـ ـب ــاب وتـ ــدرب ـ ـهـ ــم م ـي ــدان ـي ــا
وتؤهلهم من خالل ورش العمل
وبــرامــج إع ــدادي ــة ،الفـتــا إلــى أن
ط ــاب جــامـعــة ال ـشــرق األوس ــط
األميركية مجتهدون وبارعون

وشـ ـ ّـدد مــديــر إدارة ال ـم ــوارد
الـبـشــريــة ف ــي ط ـي ــران ال ـجــزيــرة،
م ـ ـ ـنـ ـ ــذر أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ،ع ـ ـلـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة
استقطاب الشباب الخريجين،
ال س ـي ـم ــا مـ ــن ج ــام ـع ــة ال ـش ــرق
األوسط األميركية ،التي ُيعتبر
طالبها من األفضل في الكويت،
وهم يمتلكون المعرفة ومهارات
ّ
مميزة فــي الـتــواصــل والتعامل
مع العمالء ،والشركة تبحث عن
هذه الكفاء ات لتدريبها وصقل
مواهبها.

البنك األهلي
أما رئيس قسم التوظيف في
الـبـنــك األه ـلــي فــاضــل ال ـجــزاف،
ً
فاعتبر أن البنك حريص دائما
عـ ـل ــى ت ــوظـ ـي ــف طـ ـ ــاب جــام ـعــة
ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ألن ـ ـهـ ــم م ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزون ف ـ ــي ال ـع ــدي ــد
ّ
م ــن الـ ـمـ ـه ــارات ،ك ـف ــن الـخـطــابــة
والتواصل والتعامل مع العمالء.
وأش ـ ــاد الـ ـج ــزاف بــالـتـسـهـيــات
التي ّ
تقدمها الجامعة للطالب،
ونوه بعمل فريق مركز التطوير
الوظيفي والتزامه.

هاليبرتون
وق ـ ــال ـ ــت م ـن ـس ـق ــة ال ـت ـك ــوي ــت
ف ــي شــركــة هــالـيـبــرتــون بشاير
الـ ـش ــاهـ ـي ــن إن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـه ـتــم
باستقطاب الخريجين األ كـثــر
ً
تـ ـم ـ ّـي ــزا فـ ــي مـ ـج ــال ال ـه ـن ــدس ــة،
الف ـ ـتـ ــة إلـ ـ ــى أن طـ ـ ــاب جــام ـعــة
ال ـشــرق األوسـ ــط األمـيــركـيــة هم
من الخريجين الذين يمتلكون

المشاركون في المعرض

أسيل النحاس تتوسط المشاركات

ّ
خريجو « »AUMيمثلون شركاتهم

ّ
وق ــد م ــث ــل ع ــدد م ــن ط ــاب وخــريـجــي
جامعة الشرق األوسط األميركية الشركات
التي يعملون فيها ،فتحدث الخريج سالم
السالم من قسم الموارد البشرية في بنك
بــرقــان عــن تجربته الناجحة فــي العمل،
وذلك نتيجة المهارات التي اكتسبها في
الجامعة من خالل ورش العمل والدورات
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن الـ ـف ــردي
َ
والجماعي.
ّ
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ع ـ ـ ــرف مـ ـش ــرف ال ـتــوظ ـيــف
فــي بنك بوبيان ،الخريج حمد البدر،
ال ـطــاب عـلــى ال ـخــدمــات الـتــي ّ
يقدمها
الـ ـبـ ـن ــك وع ـ ـلـ ــى فـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل ،وقـ ـ ــال:
«يـ ـح ــرص ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة فــي
ّ
معرض التوظيفي للجامعة في كل عام،
ّ
السيما أن الطالب في « »AUMمميزين
وم ـت ـعــوديــن عـلــى الـعـمــل بـجـهــد تحت

بيت التمويل

«هانيويل»

بنك برقان
ّ
من جهتها ،أكدت األخصائية
األولى لشؤون التوظيف في بنك

مهارات ّ
تميزهم عن غيرهم.
و شـكــرت الشاهين الجامعة
على اهتمامها بإكساب الطالب
المعارف التطبيقية األساسية
وتدريبهم ،مما يعكس مستوى
تعليميا رائعا.

الضغط وضمن فريق ،وأسلوب التعليم
الــذي تلقيته في الجامعة ،إضافة الى
الـ ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة ف ــي ال ـب ـنــك كــانــا
األساس في تحقيق النجاح في العمل».
أم ــا خــريــج قـســم ال ـم ــوارد الـبـشــريــة،
راكـ ـ ـ ــان ال ـ ـجـ ــدعـ ــان ،والـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل فــي
شركة فيفا لالتصاالت ،فقد اعتبر أن
ما اكتسبه في جامعة الشرق األوسط
ّ
يتقد م على غيره من
األميركية جعله
ّ
ّ
التقدم للوظيفة،
المرشحين عند
الس ـ ـي ـ ـم ـ ــا بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
والـ ـتـ ـف ــاوض ال ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا خــال
المقابالت الخاصة التي أجــراهــا .كما
ّ
عبر الجدعان عن سعادته بوجوده في
الجامعة التي ّ
تخرج منها الستقطاب
مواهب جديدة والبحث عن أشخاص
مبدعين ،معتبرا أن ّ
تميز شركة فيفا

مبارك العنزي  -بنك الكويت الوطني

يحتاج إلى خريجين متألقين كخريجي
جامعة الشرق األوسط األميركية.
أ م ــا المهندسة الصناعية فــي شركة
بيكر هيوز شهد شير ،فقد ّ
تحدثت عن
برنامج الـتــدريــب التي خضعت لــه على
مــدى  3سـنــوات مــع الـشــركــة واجتيازها
االختبارات بنجاح ،وذلك نتيجة الورش
التدريبية والمهارات التطبيقية والفردية
ال ـت ــي اكـتـسـبـتـهــا م ــن ال ـج ــام ـع ــة ،وال ـتــي
ساعدتها على تطوير قدراتها كمهندسة
وتعزيز ثقتها بنفسها.
بدورها ،أشارت خريجة جامعة الشرق
األوسط األميركية والمهندسة الصناعية
في «هاليبرتون» ،ســارة حياتي ،إلــى أن
ّ
وتقدمها في العمل هو نتيجة
نجاحها
ّ
اإلصرار على تعلم المزيد والمثابرة في
تحقيق حلمها ،ودعــت الطالب إلــى عدم

ّ
بــدوره ،أكد مسؤول اكتساب
ال ـ ـمـ ــواهـ ــب فـ ــي ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
يوسف الضفيري حرصه على
اس ـت ـق ـطــاب ال ـخــري ـج ـي ـيــن ذوي
ودمجهم في المؤسسة
الكفاءة ّ
ال ـت ــي ت ــوف ــر ال ـع ــدي ــد م ــن فــرص
العمل .واعتبر أن طالب جامعة
ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ً
م ـم ـي ــزون ج ـ ـ ــدا ،م ـم ــا يـجـعـلـهــم
ً
مطلوبين جدا في سوق العمل.
ولفت الضفيري إلى أن بيت
ال ـت ـم ــوي ــل ب ـح ــاج ــة ال ـ ـيـ ــوم ال ــى
مهارات يمتلكها طالب جامعة
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة؛
ومـ ـنـ ـه ــا الـ ـعـ ـم ــل ضـ ـم ــن ف ــري ــق
ومـ ـ ـه ـ ــارات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،إض ــاف ــة
إل ــى ت ـمـ ّـيــزهــم ف ــي ات ـق ــان الـلـغــة
اإلنكليزية التي أصبحت حاجة
ّ
ملحة في المؤسسة التي تسعى
الى التطور واستقطاب العمالء
األجانب.

مجموعة البابطين
ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ـ ــد م ــدي ــر قسم
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوظ ـ ـ ـيـ ـ ــف ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
ال ـب ــاب ـط ـي ــن ،أح ـم ــد زيـ ـ ـ ــدان ،أن ــه
إضافة إلى البحث عن توظيف
الكفاءات في عدد من المجاالت
وأهـ ـ ّـم ـ ـهـ ــا ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق ،ت ـس ـعــى
المجموعة إلى تعريف الطالب
عـ ـل ــى مـ ـج ــال ع ـم ـل ـه ــا ون ــوع ـي ــة
الخدمات التي ّ
تقدمها لعمالئها.
واعـ ـتـ ـب ــر أن طـ ـ ــاب جــام ـعــة
الشرق األوسط األميركية هم من
الجيل الجديد الــذي يبحث عن
تطوير مجال عمله وتحسينه.

البنك األهلي
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـش ــرف فـ ــي قـســم
الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا وال ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات فــي
ّ
البنك األهلي المتحد ،منصور
بهبهاني ،إلــى أن البنك يسعى
من خالل مشاركته في المعرض
ال ـت ــوظ ـي ـف ــي ل ـج ــام ـع ــة الـ ـش ــرق
األوس ــط األمـيــركـيــة إل ــى إيـجــاد
ّ
المميزة بين الطالب
الـكـفــاء ات
والخريجين الجدد لتوظيفهم
والعمل على تدريبهم وتطوير
م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم وت ــوجـ ـيـ ـهـ ـه ــم فــي
المجاالت التي يبرعون بها.

ريكاردو مارتيلي  -صناعات الغانم

مركز التطوير الوظيفي لمتابعة الطالب
االستسالم ،ألن الوصول الى القمة يتطلب
الكثير من الجهد والتعب.
ولفتت طالبة ماجستير إدارة األعمال
ف ــي جــامـعــة ال ـش ــرق األوسـ ــط ّاألمـيــركـيــة
فاطمة العطار ،التي تعمل كمدقق أول في
البنك التجاري ،إلى أنها بسبب المستوى
التعليمي التي حصلت عليه في الجامعة
تـ ّـم اختيارها إلج ــراء دورة تدريبية في
ألمانيا .ولفتت إلى أن أهم ما اكتسبته في
ّ
والتحدث
الجامعة هي مهارات التواصل
أمــام اآلخــريــن ،األمــر الــذي ّ
شجعها على
ّ
التقدم وزاد ثقتها بنفسها.
ّ
وشكرت العطار الجامعة على كل ما
ّ
تقد مه للطالب ،ال سيما على المتابعة
الــدائ ـمــة لـهــم بـعــد ال ـت ـخـ ّـرج ،والـمـحــاولــة
الدائمة لتوفير فرص عمل لهم من خالل
مركز التطوير الوظيفي.

ّ
أكد مركز التطوير الوظيفي أن جامعة الشرق
ً
ّ
األوسط األميركية تنظم هذا المعرض سنويا،
ّ
ألهميته في تعريف الطالب على القطاع
وذلك
الـخــاص وعلى الشركات المحلية والعالمية
الموجودة في الكويت في مختلف القطاعات،
وعلى متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة
أمامهم.
ول ـفــت ال ـمــركــز إل ــى أن إق ـبــال ال ـشــركــات في
المعرض التوظيفي يــزداد سنة تلو األخــرى،
ّ
األمر الذي يؤكد نجاح خريجي جامعة الشرق
األوسط األميركية في عملهم ،وهو دليل على
المستوى الذي ّ
ّ
للتفوق واإلبداع.
يقدمونه
ك ـم ــا اع ـت ـب ــر أن الـ ـمـ ـع ــرض ي ـض ــع ال ـط ــاب
ف ــي ت ــواص ــل مـبــاشــر م ــع م ـســؤولــي الـشــركــات
ال ــذي ــن ي ـت ـعـ ّـرفــون ب ــدوره ــم عـلــى ط ــاب AUM
ومــؤهــاتـهــم .وأض ــاف أن مــا يـمـ ّـيــز المعرض
التوظيفي هذا العام هي المقابالت المباشرة

ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا بـعــض ال ـشــركــات مــع الـطــاب
والـخــريـجـيــن ،مما يــزيــد مــن فــرص توظيفهم
ً
وخالل فترة قصيرة جدا.
ّ
وشدد المركز على أهمية دوره في الجامعة
وسعيه الدائم إلى بناء عالقة وطيدة مع سوق
العمل لملء الفجوة بين المناهج التعليمية
ومتطلبات السوق ،إضافة الى مساعدة الطالب
عـلــى اكـتـســاب أه ـ ّـم ال ـم ـهــارات وال ـق ــدرات التي
ّ
ّ
التميز عن غيرهم ،وذلك من خالل
تمكنهم من
ّ
ورش التدريب المتنوعة.
كما يحرص المركز على المتابعة الدائمة
لـلـخــريـجـيــن وال ـت ــواص ــل مـعـهــم بـعــد الـتـخـ ّـرج
لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على إيجاد
الفرص الوظيفية التي يرغبون بها.

زوايا ورؤى
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المستشار شفيق إمام

الصندوق األسود والسنعوسي والمستشارون المصريون وحق الرد ()1
خطاب اإلخاء اإلنساني للسنعوسي

كــان خطابا رائـعــا عــن اإلخ ــاء اإلنـســانــي بين
األديــان ،في الكنيسة األرثوذكسية بحولي ذلك
ال ــذي ألـقــاه وزي ــر اإلع ــام األسـبــق محمد ناصر
السنعوسي واإل عــا مــي الكبير وأ ث ــار إعجابي،
ً
وكنت مدعوا معه من األنبا بيجوم راعي الكنيسة
ع ـلــى ش ــرف زي ـ ــارة ال ـب ــاب ــا ت ــاوض ــروس ال ـثــانــي
بابا اإلسكندرية وبطريرك ا لـكــرازة المرقصية،
وتـبــادلـنــا حــديـثــا ودي ــا بـعــد ه ــذا ال ـخ ـطــاب ،زاد
إعجابي به وتقديري له.

خطاب الكراهية والعداء اإلنساني
لذلك صدمني خطابه في الصندوق األسود،
خطاب العداء اإلنساني للمستشارين المصريين
في الكويت ،وتجنيه عليهم بأنهم سبب خراب
الكويت ،وإ ص ــراره على تعميم ما وجهه إليهم
من قذف وسباب ،رغم محاوالت اإلعالمي القدير
عمار النقي صاحب برنامج الصندوق األسود
(ال ـج ـم ـيــل) تـنـبـيــه ضـيـفــه إل ــى ع ــدم اإلغ ـ ــراق في
التعميم ،فكان رد السنعوسي أن كل واحد منهم
ألعن من اآلخر.
وهو ما قد يعرض الصندوق األسود وصاحبه
ً
وضـيـفــه لـمـســاء لــة قــانــونـيــة وق ـضــائ ـيــة ،إع ـمــاال
ألحكام قانون الجزاء وقانون اإلعــام والقانون
ر ق ـ ــم  19ل ـس ـن ــة  2012بـ ـش ــأن ح ـم ــا ي ــة ا ل ــو ح ــدة
الوطنية ،الذي يجرم ويعاقب كل شخص ينشر
ثقافة الكراهية أو ازدراء أي فئة في المجتمع.

الكويت وطن الجميع
ول ـع ــل م ــا يـقـلـقـنــي وي ـق ــض مـضـجـعــي غـيــاب
القامات الرفيعة الوطنية التي أسست للكويت،
دولــة عصرية يسودها القانون واإلخــاء وقبول
اآلخـ ــر ،فـغــابــت ش ـهــادة ه ــذه ال ـقــامــات لـلـتــاريــخ،
لـتـتــرعــرع ف ــي غـيــابـهــا ثـقــافــة ال ـكــراه ـيــة ورف ــض
اآلخ ـ ـ ــر ،ف ــي م ـج ـت ـمــع األس ـ ـ ــرة ال ـ ــواح ـ ــدة ،تـنـســج
ش ـبــاك ـهــا ح ــول ــه ،ه ــي ث ـقــافــة الـ ـع ــداء ل ـلــوافــديــن

والـمـصــريـيــن بــوجــه خ ــاص ،ول ـكــن يـبـقــى الـحــب
ً
لـلـكــويــت ،فــي قـلــوبـنــا جـمـيـعــا ،فـهــي وط ــن جمع
كل الثقافات وكل األديان والعقائد ،وكل اللغات
وكل اللهجات.
فقد كان يقف إلى جوار هذه القامات الوطنية
الرفيعة مستشارون مصريون قدموا لهذا البلد
كل ما لديهم من علم وخبرة ومعرفة ،وأسهموا
في هذا التقدم مع الخبرات الكويتية الصاعدة،
منهم من رحل عن الحياة ومنهم من رحل خارج
البالد ،ومنهم من اليزال يعمل.
وق ــد يـصـعــب اإلح ــاط ــة ف ــي ه ــذا ال ـم ـقــال ،بكل
الخبرات المصرية التي قدمت عطاء ها للكويت
ف ــي ك ــل الـ ـمـ ـج ــاالت ،ال ـق ــان ــون ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
والـمـصــرفـيــة والـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة ،وغـيــرهــا وال
تـ ـ ــزال ك ــذل ــك ج ـي ــا ب ـع ــد جـ ـي ــل ،إال أن ـ ــه يـكـفـيـنــا
التذكير ببعض األعمال الجليلة لبعض الخبراء
والمستشارين القانونيين المبرزين ،وإن كان ال
يمكن اإلحاطة بجالئل أعمالهم ،إنما قد يكون
بعضا مــن هــذه األ عـمــال كافيا لـلــرد على حملة
الكراهية ضد المستشارين المصريين ،ولنبدأ
بدستور الكويت.

دستور الكويت دستور اإلخاء اإلنساني
ف ـقــد كـ ــان وث ـي ـقــة ت ـقــدم ـيــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان،
الـ ـم ــواط ــن وال ـم ـق ـي ــم ،وي ــرج ــع ال ـف ـض ــل ف ــي ه ــذا
الــدس ـت ــور الـ ــذي يـعـتـبــر م ـف ـخــرة الــدســات ـيــر إلــى
الــرعـيــل األول مــن قــامــات الـكــويــت الــذيــن رحـلــوا،
ال ــواح ــد تـلــو اآلخـ ــر ،إل ــى جـنــة الـخـلــد ب ــإذن الـلــه
بعد أن أ ثــروا الحياة الديمقراطية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية بهذا الدستور.
والواقع أن الدستور الكويتي قد أخذ بمفهوم
اإلســام فــي الـمـســاواة بين الجميع فيما نصت
عليه ال ـمــادة ( )29مــن الــدسـتــور مــن أن "الـنــاس
سواسية في الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون
لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ،ال
تمييز بينهم في ذ لــك بسبب الجنس أو األصل
أو اللغة أو الدين".

د .مصطفى البرغوثي*

وتتفرع عن هذا المفهوم حقوق دستورية ال
تقتصر على المواطن الكويتي ،بل يشاركه فيها
كل مقيم على هذه األرض الطيبة.

الخبير الدستوري د .عثمان خليل
ً
ومن الوفاء أيضا ،أن نذكر للخبير الدستوري،
د .عثمان خليل عـثـمــان ،رحـمــة الـلــه عليه ،الــذي
عاون الرعيل األول في وضع أحكام هذا الدستور،
فضله فــي ه ــذه ا لـصـيــا غــة المحكمة لنصوصه،
وم ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه أع ـ ـض ـ ــاء الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـت ــأس ـي ـس ــي
اجتماعاتهم ومناقشاتهم ،وشرحه لكل نص من
النصوص ،ورده على كل تساؤل ألعضاء المجلس
ً
التأسيسي مستهديا بــاال تـجــا هــات الدستورية
ال ـح ــدي ـث ــة ف ــي الـ ـع ــال ــم ،بـ ـم ــراع ــاة واق ـ ــع ال ـكــويــت
وظروفها ،مبتدعا لنظام ديمقراطي وسط بين
النظامين الرئاسي والنظام البرلماني ،بالتوفيق
بين معطيات كل منهما ،وتجنب السلبيات.

د .السنهوري وحد العرب جميعا
باأليقونه التي أ عــد هــا وصاغها و صــدر بها
القانون المدني المصري في عام  1948فقد وحد
العرب جميعا في هذا القانون الذي أصبح قانون
األ قـطــار العربية كلها في مشارقها ومغاربها،
نـقـلـتــه ك ــل ه ــذه األقـ ـط ــار ع ــن م ـص ــر ،ك ـمــا فعلت
الكويت بإقراره وإصداره في أول أكتوبر .1980
وهو قانون أساسي لتغلغله في حياة الناس،
يتناول بالتنظيم األغلبية الكبرى من أمورها،
ليس المهم منها فحسب بل الكثير من بسيطها،
حـتــى أن ــه ي ـنــدر أن تـجــد أم ــرا مــن أم ــور حياتنا
ومعاشنا ال ينظمه هذا القانون ،يرجع إليه في
تطبيق القوانين األخرى جميعا ،فهو دستورها
ال يـقــل أهـمـيــة عــن الــدس ـتــور ال ــذي ي ـحــدد نـظــام
الحكم في كل بلد بل يزيد عليه أهمية ،وإن كان
أقل مرتبة من الدستور.
وه ــو ع ـص ــارة فـكــر وب ـحــث ال ـس ـن ـهــوري لـمــدة
اث ـن ــي ع ـشــر ع ــام ــا م ــن عـ ــام  1936ح ـتــى إق ـ ــراره

وإص ــداره فــي عــام  1948قضاها فــي استقصاء
أحكام الشريعة اإلسالمية ،وبوأها مكانها الالئق
بها مصدرا للقاضي يقضي بها ،إذا لم يوجد
نــص تشريعي ،و قــد أ خــذ السنهوري كثيرا من
نظرياتها ،كما عكفت على درا س ــة واستقصاء
النظريات واألحكام التي أخــذت بها التقنينات
ً
المدنية المقارنة والتي بلغت  22تقنينا.

د .وحيد رأفت
ً
وقد كان واحــدا من المستشارين المصريين
ال ـ ــذي ـ ــن سـ ــاه ـ ـمـ ــوا ف ـ ــي الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والقانونية للكويت ور حـلــوا عنها ،ولكن ظلت
الكويت فــي قلبه ،عندما ذهبت إليه فــي منزله
بــال ـم ـعــادي ب ـنــاء عـلــى تـكـلـيــف ال ـنــائــب وال ــوزيــر
األسبق مشاري العنجري ،ألتمس رأيه في عدم
ق ــدرة مجلس األم ــة عـلــى إق ــرار تـشــريــع واح ــد ال
توافق عليه الحكومة ،إذ تكتفي باالمتناع عن
التصويت على أي اقتراح بقانون يقدمه األعضاء
ليسقط ،ولــو أقــره ثلثا األعـضــاء ،ولــم يعارضه
ً
أحد .وهو ما اعتبره د .وحيد رأفت ،تطبيقا غير
سليم ألحكام المادة ( )37من الالئحة الداخلية
لمجلس األمة ،جرى عليه العرف البرلماني مدة
طويلة ،لذلك طالب في نهاية مذكرته التي طلب
مني إمهاله إلعــدادهــا ووعــدنــي بذلك في اليوم
الثاني للقائنا ،واقترح في هذه المذكرة تعديال
ألحكام هذه المادة ،وهو التعديل الــذي قدم به
النائب مـشــاري العنجري ا قـتــرا حــا بقانون إلى
مـجـلــس األم ــة ،وص ــدر بــه ال ـقــانــون رق ــم  3لسنة
 ،1982الذي كان أول وأهم إنجازات "أبوفيصل"
في مجلس األمة ،ليسجل باسمه أنه تفعيل للدور
التشريعي للمجلس.
ور فــض الدكتور وحيد فــي حديقة منزله أي
ً
أتعاب عن هذه المذكرة وأصر على الرفض قائال
لي ،إني مدين للكويت بالشكر ،ألنها تذكرتني
بعد غيابي عنها عشرين عاما ،وهذا هو أغلى
مقابل حصلت وأحصل عليه ،عن أي عمل أديته.
وللحديث بقيه إن كان في العمر بقية.

سعود العرفج

إن كنا نريد لهذا الوطن البقاء وللشعب االستقرار والرخاء ...فهذه حلول ألغلب مشاكلنا ()4-1
الشيخ ناصر ورؤية «الكويت »2035
ً
ً
فرحنا كثيرا ،وأنــا شخصيا فرحتي كانت أكبر ،بتولي الشيخ
ناصر صباح األحمد منصب النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء
ً
وزيــر الــدفــاع ،وإن كــان مـتــأخــرا ،إال أنــه كــان ق ــرارا حكيما مــن قيادة
حكيمة تسعى دائما إلى تطوير الكويت.
وال شك أن الشيخ ناصر ،بحكم قربه من بيت الحكم ،ومن خالل
عمله وزيــرا لشؤون الديوان األميري ،كان له دور بارز في مشاريع
عدة بالبالد ،وال ننسى مواقفه مع شركات النقل والنظافة ،ودوره
البارز مع مجلس األمة عند رفع أسعار الوقود ،والعديد من المواقف
اإلنـســانـيــة والــوطـنـيــة الـتــي ترتبط بسيرته الطيبة ،وص ــدره الــذي
يتسع للجميع.
والشيخ نــاصــر لــديــه رؤي ــة تنموية شاملة إلع ــادة بـنــاء الكويت
في جميع المجاالت ،وبناء الدولة المدنية الحديثة ،بال قبلية وال
طائفية وال مذهبية ،ولـعــل مــن الــافــت إشــرافــه بنفسه على تنفيذ
المشروعات التنموية العمالقة ،مثل مدينة الحرير ،فقد كانت "ضربة
ّ
معلم" تستحق الوقوف معه ،وأن نشد على يديه ،وندعو له بطول
العمر ،وأن يشهد بنفسه ثمرات بذور التنمية التي يزرعها اليوم في
الكويت الجديدة .2035
وق ـبــل الـحــديــث عــن ب ـنــاء م ــدن ج ــدي ــدة ،أتـمـنــى أن ت ـبــدأ النهضة
والتطوير من الكويت ومدنها وضواحيها أوال ،ألنه إذا صلح األصل
صلحت الفروع.
وفي رأيي أتمنى تأجيل تنفيذ مشروع "مدينة الحرير" حوالي 5
سنوات ،حتى يتم اإلعداد الجيد والتخطيط المثالي لهذا المشروع
الوطني العمالق ،الذي نعقد عليه اآلمال بنقلة حضارية واستثمارية
ً
كبيرة ،واألهم أن نبدأ بتطوير ما لدينا أوال ،ويجب أن يشمل التطوير
الكويت كلها كدولة ويبدأ باإلنسان ،فالبداية يجب أن تعنى بتطوير
مجتمعنا أخالقيا وتربويا وعلميا ،ثم يأتي تطوير البنية التحتية
والـنـظــم االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة واالس ـت ـث ـمــاريــة ،والب ــد مــن نسف
المنظومة القديمة المترهلة ،ووضع أسس جديدة للبناء والنهضة
تبدأ من اإلنسان وتنتهي لخدمته ورفاهيته ،ألن اإلنسان هو صانع
النهضة ،والشباب هم عماد التنمية.
والبد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال :ما الذي سيجذب المستثمر
األجنبي لكي يأتي إلى الكويت ،في ظل وجود مدن استثمارية كبيرة
وجاذبة لالستثمار العالمي ،مثل سنغافورة وماليزيا ودول شرق
آسيا ،وفي دول الخليج مثل "الدقم" في عمان ومناطق سياحية في
أبو ظبي ودبي ،وهذه المدن أكثر تطورا من الكويت ،وتقدم تسهيالت
كبيرة للمستثمرين؟
وعلى الصعيد الشخصي مع الشيخ ناصر ،فقد زرته في مكتبه
بعمارة األسماك قبل  38سنة ،وقدم لي المساعدة وما ّ
قصر معي،
وأنا لن أنسى له ذلك الموقف ،الذي كان بداية نجاحي في أعمالي.
ً
لذا أضع هذه الدراسة بين يديه ،والتي تتضمن أفكارا قد تشكل
ً
حلوال لكثير من مشاكلنا المزمنة ،بحكم خبرتي وعالقاتي وتجاربي
في العديد من دول العالم المتقدمة.

ً
الكويت قديما

في الستينيات والسبعينيات كان أبناء الكويت جميعهم عائلة
واحدة ،وما كنا نعرف وال نرى النعرات القبلية والمذهبية ،كان أهل
الجهراء والشرق وأهــل الجبلة أســرة واحــدة ،ديوانياتهم مفتوحة
في جميع المناسبات ،وفي عاشوراء كنا نذهب ونأكل مع بعض،
وال ـج ـم ـيــع ي ـت ـشــارك األفـ ـ ــراح واألح ـ ـ ــزان ،وكـ ــان لــدي ـنــا أف ـضــل وأك ـفــأ
المعلمين ،والمدارس والمباني التعليمية النموذجية ،كانت الكويت
درة الخليج ،وكنا ملوك الكرة اآلسيوية ...فما الذي حدث؟
إن الشعب الكويتي معروف منذ القدم بتماسكه وحبه الشديد
ّ
وتمسكه بحكومته الرشيدة وحكم آل الصباح ،وأتذكر عندما
لوطنه،
كان والدي ضمن التجار الكويتيين في بومباي ،كنا نذهب إلى دار
الصباح في -مارين درايــف -وكــان المرحوم الشيخ عبدالله السالم
في يوم العيد يعطينا العيدية ،وهذه عالقة متجذرة وتاريخية بين
الشعب الكويتي وأسرة الصباح.

التطور والنهضة الصناعية
قبل  50سنة كانت سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية ،وكذلك
الـصـيــن ،جميعها كــانــت دوال فـقـيــرة ،ال م ــوارد طبيعية لــديـهــا وال
نفط ،لكنها أصبحت من أكبر دول العالم اقتصاديا ،ألنها اهتمت
ببناء اإلنسان ،ألن اإلنسان هو الذي يبني النهضة والتطور في كل
مجاالت الحياة.
لو نظرنا إلى الكويت منذ االستقالل عام  ،1961وإلى عام 2019
قرابة  65سنة ،مــاذا فعلنا بإيرادات النفط التي تقدر بالمليارات؟!
نعم بنينا مجمعات ضخمة وأ بــرا جــا سكنية عالية مــن الطابوق
والخرسانات ،لكن مع األسف ،لم نعمل على بناء اإلنسان الكويتي
وتنمية قدراته وتطويرها.
لذا ،وكما قال ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان -خالل
لقاء تلفزيوني مــع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الـحــريــري" :إن
النهضة والتنمية والتطوير التكنولوجي وامتالك أدوات العصر

الحديث ستبدأ من الخليج ،وسوف ندشن عصر النهضة الخليجية".
وكي يتم ذلك نتمنى على قيادات الخليج العمل على حل الخالفات
ّ
(الخليجية -الخليجية) ،وحل مشكلة "المنطقة المقسومة" بين الكويت
والسعودية ،إلعادة إنتاج النفط والغاز في هذه المنطقة ،وهذا ّ
تحد
كبير لألطراف التي ال تريد الخير لبالدنا ،لنرى بعد ذلك تباشير
نهضة خليجية حقيقية شاملة بسواعد شباب دول الخليج ،ولكي
يثبتوا أن الشباب الخليجيين قادرون على تحدي العالم والنهضة
ببالدهم.
والله ثم والله إذا ما لحقنا أنفسنا ،فسوف نكون من أدنى الشعوب
في العالم ،لذلك أرى أن تكون رؤيتنا للمستقبل القريب تمتد إلى 2040
كأدنى زمن نستطيع خالله تنفيذ رؤية الكويت التنموية الشاملة
في مختلف المجاالت.
نحن في الكويت نعاني كثيرا المشاكل السياسية واالجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة واألخــاق ـي ــة ،ومـشـكـلــة ال ـب ــدون ،وت ــزوي ــر الـجـنــاســي،
والتعليم ،والطالق ،والفساد ،والبيئة ،والتطرف ...وهذه المشكالت
ّ
وغيرها يجب النظر فيها والعمل على حلها فــورا ،وهنا سأطرح
بعض الحلول بشيء من التفصيل لكل مشكلة:

أربعة مسارات لحل مشاكل الوطن
ليس هــدفــي مــن الكتابة الـنـقــد ،بــل تسليط الـضــوء على بعض
المشكالت ،السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية واألمنية
وغيرها ،التي نعانيها في الكويت ،ورأيــت أن من واجبي كمواطن
ً
ورج ــل أع ـمــال ،أن أط ــرح ح ـلــوال لـهــذه الـمـشـكــات مــن واق ــع تـجــارب
الكثير من الــدول المتقدمة التي اطلعت على قصص نجاحها في
حل مشكالتها ،وكنت أتساء ل :متى سيأتي الزمان ونــرى الكويت،
هذا البلد الصغير في حجمه الكبير في تطلعاته وتأثيره اإلقليمي
ً
والدولي ،يواكب هذه الــدول المتقدمة؟! خصوصا الــدول األوروبية
واالسكندنافية واليابان؟
وعندما كنت أذكر ألي شخص أجنبي أنني من الكويت ،كان يقول
لي "أنت من بلد غني!" ،وهو ال يدري أننا أغنياء بالنفط فقط ،فقراء
في جميع المجاالت ،وال سيما في التعليم ،واألخــاق ،والصناعة،
والتطوير ،والتنمية ،على الرغم من أن تعدادنا ال يزيد على مليون
وثالثمئة ألــف نسمة! ومــا زلنا نعتمد على النفط كمصدر رئيس
ً
للدخل منذ أكثر من  60عاما ،ومع األسف طوال هذه الفترة لم نتقدم
خـطــوة إ ل ــى األ مـ ــام ،و ل ــم نخطط للمستقبل بالشكل السليم لبناء
اإلنسان الكويتي ،بل تراجعنا ونستمر في التراجع مقارنة بدول
العالم المتقدمة ،وكذلك مقارنة بدول الجوار والخليج ،وأنا أملي أن
يتصدى النائب األول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ،لهذا
الوضع المتأخر ،وتــدب الحيوية والتنمية في كل جوانب الحياة
الكويتية خالل رؤية الكويت .2035

تذمر شعبي
ال شــك أننا نمر بــأيــام صعبة مــن عــدة ن ــواح ،ودالالتـهــا واضحة
للعيان ،بــدايــة مــن تــذمــر المواطنين بسبب تفشي الـفـســاد ،وغــاء
األسعار ،وغياب المساواة ،وعدم تكافؤ الفرص ،وتفشي المحسوبية
والواسطة ،وتردد شائعات عن مشاكل بين أبناء األســرة ،وانتشار
النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية البغيضة في وسائل اإلعالم
والتواصل االجتماعي ،وهي من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا
الكويتي ،الذي ُجبل على الحب والتسامح والتعايش بين كل أطيافه
وطوائفه.
إن الوقت ليس في مصلحتنا مع استمرار نزيف هبوط أسعار
النفط ،ألسباب عــديــدة ،منها زيــادة إنتاج النفط الـخــام ،ومنافسة
النفط الصخري األميركي ،وضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي
المسال ( )LNGمن إيران ،وقطر ،والجزائر ،وروسيا ،وأميركا ودول
ً
أخرى ،والتوجه العالمي نحو استخدام الطاقة البديلة ،خصوصا
أن الـعــراق سيصل إنتاجه خــال السنوات الخمس القادمة إلــى ما
ً
بين  10و 15مليون برميل يوميا ،وباعتقادي أن أسعار النفط لن
تعود إلى سابق عهدنا بها ،وهذا ما قالته المديرة العامة لصندوق
النقد الدولي كريستين الغــارد ،التي خاطبت دول الخليج للتكيف
مع "عصر النفط الرخيص".
ولعل افتتاحية "القبس" بتاريخ  23ديسمبر  2018تحت عنوان
ً
"حتى ال نفلس" جاءت تأكيدا لهذا التخوف من المستقبل القريب.
إن االرتفاع الحالي في أسعار النفط هو مؤقت ،لظروف نعلمها
ً
جميعا ،ومن يعتمد على صندوق األجيال القادمة ( )FGFفهو مخطئ،
ً
خصوصا أن نمط المعيشة فــي المجتمع الكويتي ربما ال يكفيه
رصيد "االحتياطي" كله  3أو  4سنوات فقط ،فماذا نحن فاعلون؟!
نحن أمام إنذار حقيقي بالخطر ،يتطلب التفكير الجاد والشروع
الفوري في خطة إنقاذ الوطن ،في ظل هذه الظروف الصعبة التي
تمر بها منطقتنا العربية ،والصراعات التي توحي كأننا في شريعة
الغاب التي يأكل القوي فيها الضعيف ،والتغيرات الجيوسياسية
المستمرة ،لذلك يجب أن نكون على مستوى األوضاع الصعبة التي
تنتظرنا ،ونواجهها بقفزة جريئة إلى األمام!
ومن وجهة نظري ،التي هي حصيلة نحو نصف قرن مع العمل
والخبرة واالطالع على تجارب العديد من دول العالم المتقدمة ،أرى أن

خطة العالج تأتي على  4مسارات :األول سياسي ،والثاني اجتماعي،
والثالث اقتصادي ،والرابع أمني.

ً
أوال :المسار السياسي :ضرورة التطور الدستوري

تطرح بين فترة وأخــرى أفكار حول ضــرورات التطور الدستوري
لـمــواكـبــة ال ـت ـحــوالت الـكـبـيــرة ف ــي مجتمعنا وإقـلـيـمـنــا ،بـمــا يعالج
ً
المشكالت السياسية واألزمــات التي تفاقمت مؤخرا وعطلت عجلة
التنمية في البالد ،وأغلبها يعود إلى صراعات أطراف في أسرة الحكم،
كاف ،فكرة التحول إلى الملكية
ومن بين ما يطرح ،ولم يناقش بشكل ٍ
الدستورية ،بشكل يتواءم مع طبيعة الحكم في الكويت ويضمن الدور
الفاعل لرمز الــدولــة أمير الـبــاد ،فقد أثبت التاريخ نجاح الملكيات
الدستورية واستقرارها ونموها في العالم ،مثل اليابان ،وهولندا،
وبريطانيا ،وكندا ،والدول االسكندنافية وغيرها ،وحتى بعض الدول
الـعــربـيــة ،تتسم "الــدولــة الملكية" ع ــادة فيها بــاالسـتـقــرار السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،ونحن على ثقة بأن صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد قادر على العبور بالكويت إلى بر األمان،
لما يتمتع به سموه من حنكة وحكمة ورؤيــة ثاقبة وخبرة ومعرفة
بطبيعة التطورات اإلقليمية والعالمية.
وال ننسى قوة وصالبة الشعب الكويتي وتضحياته عبر التاريخ،
في أصعب الـظــروف ،والتالحم بين الشعب وأســرة آل الصباح ،منذ
تأسيس دولة الكويت ،وفي أخطر الظروف ،وقبل معركة الجهراء ،1920
ً
مرورا بمناوشات جار الشمال في الستينيات ،ووقت الغزو ،واحتالل
الـكــويــت عــام  ،1990ال ــذي ّ
وح ــد كــل الكويتيين وجعلهم يتمسكون
بشرعية آل الصباح.
وفي ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
أتمنى مناقشة فكرة "التحول من اإلمارة إلى الملكية الدستورية" ،في
ً
حــوار مجتمعي واســع ،بتجرد وبعيدا عن االستنتاجات السريعة،
سواء بالرفض أو الموافقة المسبقين ،فمن دون طرح األمور المهمة
بجرأة وتجرد ،ومناقشتها من قبل األطراف المعنية بتطوير المجتمع
ال يمكننا الخروج من عنق الزجاجة.

السلطة التشريعية
إن مجالس األم ــة فــي ال ــدول المتقدمة تـقــوم بــدوريــن واضحين،
األول :سن القوانين والتشريعات ،والثاني :مراقبة أعمال الحكومة،
والـبــرلـمــانــات فــي هــذه ال ــدول المتقدمة تــرســم الـخـطــط المستقبلية
لـعـشــريــن وخـمـسـيــن سـنــة قــادمــة لـبـنــاء الــدولــة وتـطــويــرهــا ،ومعظم
أعضاء هذه البرلمانات مثقفون ويحملون شهادات عليا ،ويعرفون
ً
جيدا دورهم البرلماني دون ابتزاز أو استغالل للحصانة ،وفي دول
الخليج مـثــل الـسـعــوديــة وعـمــان واإلمـ ــارات معظم ال ـنــواب يحملون
شهادات الدكتوراه.
أما أعضاء مجلسنا الموقر ،فلألسف الشديد أغلبهم يجهل استخدام
ّ
ويضيعون وقت المجلس في الوساطات لناخبيهم،
األدوات البرلمانية،
ً
ً
ونالحظ في أغلب الجلسات نائبا يحمل ملفا ويتردد به على الوزراء
إلنهاء معامالته ،مما أدى إلى عدم المساواة ،وإحباط قطاعات كبيرة
من المواطنين ،وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبية ،وانتشرت
النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية البغيضة ،والمثل يقول "إذا
ما عندك واسطة أحد األعضاء شغلك ما يمشي" ،وهذا مثال واضح
على أن النواب هم الذين يكسرون القوانين ،ومــن الظواهر السلبية
ً
أيضا "االنتخابات الفرعية" التي تنال من هيبة القانون ،أما عن المال
السياسي وشراء الذمم واألصوات ّ
فحدث وال حرج ،فـ"إن كنت ال تدري
فتلك مصيبة ...أو كنت تدري فالمصيبة أعظم".

حلول عاجلة لالرتقاء بعمل مجلس األمة
ً
أوال :يجب أال يقل راتب عضو مجلس األمة عن  15ألف دينار ،لضمان
العيش الكريم له وألسرته ،ولغلق باب "المعاشات االستثنائية" وعدم
تعارض المصالح.
ً
ثانيا :نحن في القرن الـ 21والعالم من حولنا يتطور بشكل سريع
ومذهل ،ونحن مازلنا على "طمام المرحوم" ،لذلك يجب تعديل قوانين
الـتــرشــح لعضوية مجلس األم ــة ،بحيث تـشـتــرط أن يـكــون المرشح
ً
متعلما ،ويحمل شهادة "الثانوية" على األقل ،حتى يكون على دراية
وفهم بتفاصيل األمور البرلمانية.
ً
ثالثا :إنشاء مكتب خاص بشؤون النواب يتبع مباشرة وزير شؤون
ً
مجلس األمة ،على أن يبدأ عمله فورا ،وتنتهي العالقة المباشرة بين
النواب وال ــوزراء ،ونقضي على االبـتــزاز السياسي ومساومة بعض
الــوزراء وتهديدهم بالمساء لة النيابية ما لم يوقعوا على معامالت
النواب!
ً
رابعا :يجب إضافة منهج جديد في المدارس الثانوية والجامعة،
ً
اعتبارا من السنة المقبلة ،تحت مسمى "مبادئ الديمقراطية" ،لتعريف
ال ـط ــاب م ــا مـعـنــى الــديـمـقــراطـيــة ،وم ــا الـسـلـطــات ال ـث ــاث وعــاقـتـهــا
ببعضها ،والتعريف بدور وطبيعة عمل عضو مجلس األمة ،في الرقابة
والتشريع ،ولكي يعرف المواطن كيف يختار النائب الذي يمثله تحت
قبة عبدالله السالم.
ً
يتبع غدا،،،

تصادفت ذكرى النكبة الحادية والسبعون هذا العام مع حلول
شهر رمضان المبارك ،وتمعنت يوم الجمعة الماضية أثناء وجودي
في القدس المشاهد المؤثرة لما ال يقل عن مئتي ألف من المواطنين
الفلسطينيين الذين لم تمنعهم الحواجز ،وال أوامر المنع ،وال السفر
المرهق ،عن اإلصرار على الوصول إلى المسجد األقصى وأداء الصالة
فيه ،في حين بدا أكبر وأكثر من مجرد أداء فرض ديني ،تحول في
الواقع إلى فعل للمقاومة الشعبية احتجاجا على كل ما قامت وتقوم
به سلطات االحتالل ضد األقصى والقدس.
رجــال ونـســاء وأطـفــال مــن كــل األعـمــار ومــن كــل المناطق ملؤوا
ش ــوارع ال ـقــدس ،وبــاحــات المسجد األق ـصــى ،بما فــي ذلــك مصلى
الرحمة ليرسلوا رسالة لنتنياهو ،بأن مستوطناته ،ومشاريع الضم
والتهويد التي ينفذها ،وصفقة القرن التي صاغها ،ونقل السفارة
األميركية للقدس ،ال يعني لهم شيئا ،ولن يضعف أو يكسر صمودهم
وإصرارهم على الحفاظ على القدس ،واألقصى ،وفلسطين.
ً
ولعل أكثر الحقائق تأثيرا هي التي يحاول نتنياهو تجاهلها،
وهو أن عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية ،بعد واحد
وسبعين عاما على تهجير  %70من سكانها ،صار أكبر من عدد
اليهود اإلسرائيليين ،وأن الفلسطينيين لم يكونوا في يوم من األيام،
أكثر وعيا ،أو أشد تصميما على الصمود في وطنهم مما هم عليه
اليوم .المضحك والمبكي ،أنه وبعد مرور واحد وسبعين عاما على
أسوأ مآسي التطهير العرقي التي مارستها العصابات اإلسرائيلية
ً
ضد الشعب الفلسطيني ،وبعد أن كرست إسرائيل واحدا من أبشع
أشكال أنظمة األبارتهايد العنصرية ،تخرج سلسلة من القرارات
الغربية لمعاقبة الضحية ،أي الفلسطينيين.
ترامب يقطع المساعدات عنهم ،ويغلق مكتب ممثليتهم ،ويشن
حربا على وكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين ،ومسؤولو االتحاد
األوروب ــي يقررون إرســال فريق تحقيق لفحص الكتب المدرسية
الفلسطينية بحثا عــن تحريض مــزعــوم ،دون أن يستجيبوا لما
طالب به الفلسطينيون مرارا وتكرارا بتشكيل لجنة تحقيق دولية
مستقلة لفحص المناهج الفلسطينية واإلسرائيلية في الوقت نفسه.
أما البرلمان األلماني ،فيقدم بعد مناورات لتخفيف حدة قراره،
على إصدار قرار غير ملزم ،ولكنه مؤذ ،يسم حركة المقاطعة ضد
األبارتهايد اإلسرائيلي بالالسامية ،ويدينها.
ال يمكن تفسير هذه الحملة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ،إال
أنها رضوخ لإلرهاب الفكري الذي يمارسه اللوبي اإلسرائيلي ،وتنكر
فاضح لحق الشعوب في الكفاح من أجل حريتها ،وخروج على ما
تتغنى به الديمقراطية الغربية حول احترام الحق في "حرية التعبير"،
بل إنها تمثل انغماسا في مشاركة إسرائيل في خرق القانون الدولي
وقرارات األمم المتحدة نفسها .والسؤال هنا ،لماذا لم نسمع مثال
بقرار برلماني أوروبي يدين "قانون القومية" العنصري اإلسرائيلي؟
أو يتخذ إجراءات عقابية ضد المستوطنات االستعمارية التي يعرف
الجميع أنها تخرق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة؟ ولماذا
تعلن العديد مــن الحكومات األوروب ـيــة تأييدها "لحل الدولتين"
ولكنها ال تتجرأ ،باستثناء حكومة السويد ،على االعتراف بالدولة
الفلسطينية؟ هل ألن من األسهل على ممتهني السياسة مهاجمة،
ومقارعة ،ومعاقبة من يعتبرونه الطرف األضعف في الصراع الدائر؟
يجب أال تضعف هذه القرارات ،الخارجة على قيم الحرية وحقوق
الشعوب ،إرادتنا ،ولكنها تذكرنا بما تعرض له مارتن لوثر كنغ،
وكفاحه ضد العنصرية ،من ظلم ومالحقة وحتى اغتيال ،وتذكرنا
أيضا باألوصاف التي أطلقت على نيلسون مانديال بأنه إرهابي
ومتطرف ومجرم ،قبل أن يصبح أيقونة عالمية للحرية ،يتمسح
بها ممتهنو السياسة المحترفة.
بعد عقود لن يتذكر أحد أولئك الساسة الذين تطاولوا دون خجل
على الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل الكرامة والحرية،
وقدموا خوفهم على مناصبهم على االلتزام بالمبادئ األخالقية
التي تحترم حقوق الشعوب وقيم الديمقراطية ،ولكن العالم سيتذكر
الفلسطينيين ومناضليهم كما يذكر اليوم نيلسون مانديال ومارتن
لوثر كنغ ،ولطالما قلنا إن هناك قادة يعطون األهمية لمناصبهم
السياسية ،وهناك ساسة يستمدون أهميتهم من مناصبهم الزائلة.
أتمنى لو أن كل من شارك في اتخاذ هذه القرارات المجحفة بحق
الفلسطينيين ينظر لصور رزان النجار ،وساجد مزهر ،المسعفين
اللذين استشهدا برصاص الجيش اإلسرائيلي وهما يقومان بأنبل
عـمــل إنـســانــي بــإسـعــاف جــرحــى مـصــابـيــن ،وأن يستمعوا لقصة
الطفلة عائشة اللولو المصابة بورم في الدماغ ،والتي منع االحتالل
اإلسرائيلي أهلها من الوصول للمستشفى الذي كانت تعالج فيه،
فتألمت طويال ،وماتت وحيدة ،محرومة من حنان أمها ورعاية أهلها.
أي ـهــا ال ـس ــادة ،لــن تـكـســروا ب ـقــرارات ـكــم المجحفة إرادة الشعب
الفلسطيني ،بل ستزيدون إصراره على الحرية ،وستعمقون وعيه
بأهمية االعتماد على النفس ،وبحكمته العريقة "ما حك جلدك مثل
*األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
ظفرك".

رمضان يجمعنا ويكشفنا
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
عن أي سياسة إنسانية نتحدث ونحن نمارس التناقض السنوي
بين فيض من المشاعر اإلنسانية التي ُيظهرها شبابنا المتطوعون
فــي تخفيف تعب الحياة اليومية والمعيشية لفئة غير محددي
الجنسية ،وبين تعطيل وعرقلة رسمية لحل معضلتهم التي دار
عليها خمسة عقود من الزمن؟
***
ف ــي رم ـض ــان وغ ـي ــره م ــن ال ـم ــواس ــم ،يـنـشــط ش ـبــان واع ـ ــون من
الجنسينَ ،ي ِه ُّبون لمساعدة غير محددي الجنسية بلوازم المعيشة
الكريمة من مأكل وملبس وحاجيات البيوت ،وهي كثيرة ،يجمعونها
من متبرعين من أهل الخير ويقومون بإيصالها بكل مهنية وأمانة
لمستحقيها ،وهناك أسماء متطوعين بــرزت بشكل الفت في هذا
الـحـقــل الـخـيــري واالجـتـمــاعــي واإلن ـســانــي ،وه ــو مكسب للكويت
والكويتيين .أمــام هذا الحماس من بناتنا وأبنائنا في "تطبيب"
أحوال هذه الفئة التي طال عذابها ،وبالتبعية ُجرحت سمعة البلد
ً
ً
داخـلـيــا وخــارجـيــا بسببها ،نجد أن التعامل الرسمي مــع ملفهم
ُ
مختلف وفيه الكثير من التناقض وبشكل قد يصعب تفسيره عند
عامة الناس ،إذ كيف بأفراد يتطوعون لحل مشاكل أبناء هذه الفئة،
فيما تعرقل الجهات الرسمية وتعطل حل موضوعهم ألكثر من
خمسين سنة .أي تناقض هذا؟ يد تبني ويد تعطل؟
نحن كدولة وشعب نخسر الكثير وبشكل يومي من مثل هذه
ُ
التناقضات التي تظهرنا بشكل كوميدي ،فال يستقيم أن ُيمنح بلدنا
مسمى "مركز العمل اإلنساني" من األمم المتحدة وتجري فيها مثل
هذه األمور .ليس للكويت -كبلد صغير -مصادر قوة حقيقية لحماية
نفسها من أمراض اإلقليم وحروبه سوى الظهور بمظهر الدولة التي
تعي قيمة هذا المسمى الذي ذكرناه .لقد كان من المفروض أن تحسم
الحكومة الحالية كل منغصات ملف حقوق اإلنسان بعد الحصول
ً
ً
على هذا اللقب الثمين ،وتستثمره استثمارا ذكيا يسهم في حماية
أمنها القومي ،كان يجب وضع خطة لحل القضايا العالقة بموضوع
ظروف العمالة وغير محددي الجنسية وغيرها من الملفات اإلنسانية
حتى تتناسب الحالة مع اللقب .ذكرت تفسيري الخاص في مقال
سابق للسبب المهم الذي ُيعطل حل ملف غير محددي الجنسية أال
وهو الحقد االجتماعي الذي ألغى شرط الوعي بأن أمن المجتمع ال
يكون بالتعطيل والعرقلة ،فليس من المعقول أن نتحدث عن رجال
ً
دولة يعجزون عن حل مشكلة  ١٠٠ألف فرد أو يزيدون قليال لمدة
خمسة عقود من الزمن ،وإدماجهم بالمجتمع ليخدموا اقتصاده
ً
ً
عبر تجنيسهم وفقا للقانون .شكرا لشبابنا المتطوعين فقد كشف
نشاطكم كم نحن متناقضون!

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

٦.١٠٧

٥.٦٤٩

٤.٧٦١

2.٥٨٣ 2.٩٤١ 3.٢٨٥

الرقابية أمام تحدي ضبط فوضى تصنيف األسهم وتقييمها
الجهات
ً

● عودة التوصيات مجددا من شركات غير مصنفة من هيئة األسواق
● مؤسسات دولية تقدم خدمات استشارية ...وتتولى التقييم في الوقت نفسه!
عيسى عبدالسالم

هناك اتهام لبعض الجهات
والمؤسسات الدولية الكبرى
بأن التقارير الصادرة عنها لم
تؤت ثمارها ،وأن األمر تعدى
توصيات األسهم.

ع ـ ـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات األسـ ـ ـه ـ ــم
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرويـ ـ ــج ل ـ ـهـ ــا ع ـ ـبـ ــر مـ ــواقـ ــع
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي إلـ ــى
ً
الواجهة مـجــددا ،على الرغم من
إح ــال ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـح ـســابــات
والمغردين فــي سـنــوات ماضية
إلى النيابة لوجود شبهة ترويج
هذه األسهم ،وتحليلها ،ووضع
ت ــوقـ ـع ــات ل ـم ـس ـت ــوي ــات س ـعــريــة
جديدة تصل إليها عبر التداوالت
خالل الفترة المستقبلية.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن هـيـئــة أس ــواق
ال ـمــال ح ــذرت مـتــداولــي بــورصــة
الكويت لألوراق المالية من مغبة
اعـتـمــاد قــراراتـهــم االستثمارية،
ً
شــراء أو بيعا ،على المعلومات
المتداولة عبر وسائل التواصل
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي مـ ـ ـث ـ ــل «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر»
و«ف ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوك» وال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــديـ ــات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ــد ت ـبــث
معلومات خاطئة لتحقيق أهداف
شخصية لمصالح مضاربية.
ً
لكن المصادر شــددت أيضا،
فــي الــوقــت نفسه ،على ضــرورة
اعـ ـتـ ـم ــاد ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
وال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة قــائ ـمــة من
الجهات المتخصصة والبيوت

االس ـت ـشــاريــة ال ـمــرخ ـصــة ،الـتــي
يمكن االستعانة بها واالعتماد
ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـح ـل ـيــل
األس ـه ــم أو ت ــوق ـع ــات األس ـع ــار،
فعلى سبيل المثال تناول تقرير
ص ــادر عــن أح ــد الـبـنــوك السعر
المستهدف لسهم أ حــد البنوك
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى ال ـن ـمــو الـ ـق ــوي فــي
األرب ــاح خــال الفترات المقبلة،
وت ـ ــوق ـ ــع زيـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ـعـ ــدل ال ـن ـم ــو
ال ـس ـنــوي لـلـبـنــك ف ــي ال ـف ـتــرة من
 2017إ لـ ــى  2022ب ــوا ق ــع 15.6
فــي المئة لكنه لــم يعط األســس
والركائز الرئيسية التي توضح
مدى مصداقية أو دقة أو نزاهة
مثل هكذا تحليالت.
وب ـي ـن ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ه ـنــاك
ً
ات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا لـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
وال ـمــؤس ـســات ال ــدول ـي ــة الـكـبــرى
بـ ــأن ال ـت ـق ــاري ــر ال ـ ـصـ ــادرة عـنـهــا
لــم تــؤت ثـمــارهــا ،مشيرة الــى أن
األم ــر تـعــدى تــوصـيــات األسـهــم،
فهناك مؤسسات أصبحت تعطي
تعليمات إ صــا حـيــة اقتصادية
لقطاعات مثل التعليم والصحة،
تؤت بأي ثمار،
لكن ًتقاريرها لم ِ
ع ـل ـمــا أن ه ـن ــاك شـبـهــة ف ــي عــدم
مصداقية ونزاهة هذه الجهات.

ولـفـتــت الـمـصــادر إل ــى وجــود
شبهة اتـهــام بــأن هناك تعارض
م ـ ـصـ ــالـ ــح ،إذ تـ ـت ــم االسـ ـتـ ـع ــان ــة
بـجـهــات ومــؤس ـســات دول ـيــة من
بعض الحكومات لتقديم خدمات
اس ـت ـشــاريــة ،وف ــي ال ــوق ــت نفسه
هـ ــي ت ـت ــول ــى ت ـص ـن ـيــف وت ـق ـيـيــم
اق ـت ـص ــادات ت ـلــك ال ـ ــدول ،وت ـقــدم

خدمات ســواء كانت استشارات
فنية أو تدفقات مالية.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أنـ ــه عـلــى
الرغم من أن هيئة أســواق المال
حظرت إصــدار أي وسيط أوراق
مالية مؤهل مسجل في بورصة
ً
األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة بـ ـح ــو ث ــا عــن
الـشــركــات الـمـتــداولــة فــي السوق

واالق ـت ـص ــاد إال إذا ك ــان ــت لــديــه
الـ ـم ــوارد ل ـم ــزاول ــة ه ــذا الـنـشــاط
ورأس ماله يسمح بذلك ويحمل
رخ ـص ــة م ــن ق ـب ــل ه ـي ـئــة أسـ ــواق
ال ـم ــال ل ـم ـمــارســة هـ ــذا ال ـن ـشــاط،
ك ـمــا مـنـعــت عـمـلـيــات تــوصـيــات
األسهم ،وأحالت محللين ماليين
وشركات تقدم خدمات استشارية

إل ــى ج ـهــات الـتـحـقـيــق ،للقضاء
عـ ـل ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـ ــروي ـ ــج أس ـه ــم
محددة بعينها ألهــداف خاصة،
ف ـ ــإن الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ش ـهــدت
انـتـشــار عـمـلـيــات تــرويــج بعض
األسهم سواء من خالل حسابات
«تــويـتــريــة» أو مــن خ ــال إص ــدار
تقارير من مؤسسات مالية.

وبينت المصادر أن وجود مثل
هــذه التقارير والتحليالت ربما
يــؤدي إلــى تعرض المستثمرين
وال ـ ـم ـ ـتـ ــداول ـ ـيـ ــن ف ـ ــي الـ ـب ــورص ــة
ل ـم ـخــاطــر أكـ ـب ــر ،وب ــال ـت ــال ــي مــن
الـ ـ ـض ـ ــرورة ب ـم ـك ــان ال ـع ـم ــل عـلــى
تـحــديــث ال ـلــوائــح والـتـشــريـعــات
التي تجرم مــن يــروج معلومات
خاطئة بهدف االسـتـفــادة منها،
السيما تلك التي يطلقها بعض
المضاربين عبر مواقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،مـ ـسـ ـت ــدرك ــة ب ــأن
ً
المستثمر عليه أن يـعــي تماما
أن قــراره بالشراء أو البيع ال بد
أن يـتــم ب ـص ــورة فـنـيــة ومـهـنـيــة،
وال ي ـن ـســاق وراء م ــن ي ـبــث هــذه
التوقعات.
وطــالـبــت الـمـصــادر بـضــرورة
اعتماد قائمة محددة من جهات
الـتـصـنـيــف وال ـت ـق ـي ـيــم الـمــؤهـلــة
لــذلــك ،مــن خــال اعتماد معايير
وأسـســس علمية واضـحــة يمكن
االعتماد عليها في اتخاذ القرار
االستثماري ،السيما التي تتمتع
ب ــال ـم ـص ــداق ـي ــة والـ ـحـ ـي ــادي ــة فــي
عملها ،والتي التعتمد أعمالها
على إرضاء الزبون.

«التسويق العالمي» :وقود لناقالت النفط
التجديد
شرط
االلتزام...
مراقب
«التجارة»:
ً
َ
بالتنفيذ
بة
مطال
عدد الكويتيين المؤهلين قليل ...والشركات
وفقا للمواصفات العالمية
●
جراح الناصر

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر أن وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة ستخالف
الشركات التي لــن تلتزم بقرار
تـعـيـيــن م ــراق ــب ال ـت ــزام كــويـتــي،
وس ـت ـط ـب ــق ع ـل ـي ـهــا الـ ـ ـج ـ ــزاءات
وفق القانون ،في حين ستقوم
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـج ـه ــات ذات
الـصـلــة بــإقــامــة دورات تــدريــب
بـ ـ ـش ـ ــأن مـ ـ ــراقـ ـ ــب االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام مــع
االتحادات الخاصة بالقطاعات،
نظرا لقلة أعــداد المؤهلين من

الكويتيين لشغل هذا المنصب.
وذكرت المصادر لـ «الجريدة»
أن «ا ل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارة» أو لـ ـ ـ ـ ـ ــت دور
مــراقــب االل ـتــزام أهمية خاصة،
السـ ـيـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا س ـت ـع ـم ــل ع ـلــى
تـهـيـئــة ال ـمــوظــف ب ـشــأن كيفية
مواجهة العمليات المشبوهة
والمستجدات الـتــي تـطــرأ على
القطاعات المختلفة ،سواء كانت
ع ـق ــاري ــة أو ف ــي م ـج ــال الــذهــب
والصرافة أو التأمين.
ولفتت الى أن الشركات التي
لــم تـجــدد تــراخـيـصـهــا ستكون

بانتظارها عقوبة أشد ،ستصل
الــى إلغاء الرخصة ،السيما أن
شرط تجديد الرخصة سيكون
بـتـعـيـيــن م ــراق ــب االلـ ـ ـت ـ ــزام ،في
حين أنـهــا بــاألصــل تعمل دون
ت ـجــديــد رخ ـص ـت ـهــا ،مـبـيـنــة أن
قــوانـيــن «ال ـت ـجــارة» تـنــص على
إلـغــاء الـشــركــات الـتــي لــم تــزاول
نشاطها مــدة  6أشهر متتالية
دون إب ـ ــاغ ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ولـ ــم يتم
تجديد تراخيصها خــال سنة
من تاريخ انتهائها.
وب ـي ـنــت أن الـ ـع ــدد الـمـتــوقــع

للشركات التي سيطبق عليها
الـ ـ ـق ـ ــرار س ـت ـص ــل الـ ـ ــى  17أل ــف
شركة ،السيما أنه سيتم دخول
وتأسيس شــركــات جــديــدة الى
ســوق الـعـمــل ،وسـتـلــزم الشركة
ب ـت ـقــديــم ك ـشــف ع ـمــالــة يــوضــح
التزامها بالقرار الذي سيطبق
ابتداء من العام المقبل.

●

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن العمل
ـار ف ــي ق ـطــاع الـت ـســويــق ال ـعــال ـمــي ،الـتــابــع
جـ ـ ٍ
لمؤسسة البترول الكويتية ،لتوفير كميات
و ق ــود السفن المطلوبة ،لتلبية احتياجات
نــاقــات الـنـفــط الـكــويـتـيــة وفـقــا للمواصفات
العالمية الجديدة ،والتي تحتوي على محتوى
كبريتي منخفض يبلغ  %0.5وزن نوعي ،من
خالل تعاقدات مع شركات عالمية متخصصة
في مثل هذه النوعية من الوقود ،خالل الفترة
من أكتوبر حتى أبريل المقبلين ،مبينا أن ذلك

يأتي حتى اكتمال توفير المنتج المستهدف
محليا ،بعد تشغيل مشروعي الوقود البيئي
ومصفاة الزور تجاريا.
واشـ ـ ــار ال ـم ـص ــدر الـ ــى أن ال ـق ـط ــاع يعكف
حاليا على البحث عن فرص تسويقية جديدة
لـمـنـتــج ال ـغ ــازول ـي ــن ،م ــن خ ــال ال ــدخ ــول إلــى
األسواق المستهدفة ،عبر تضمينه في عقود
المؤسسات لمبيعات المشتقات الوسطى،
وذلك في حال توفر منتج الغازولين للتصدير
بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي النظيف
حسب مواصفات االسواق العالمية.
وكشف أن التسويق العالمي يبحث كذلك

تــوسـيــع دائـ ــرة مـنــافــذ ال ـب ـيــع ،وال ــدخ ــول إلــى
أســواق جــديــدة ،فضال عن العمل على زيــادة
كميات البيع للمشتقات البترولية في األسواق
اآلمـنــة والـمــؤثــرة ،فــي خـطــوة تعد استباقية
الستيعاب الكميات اإلضافية التي من المتوقع
إنتاجها مــع بــدء تشغيل المشاريع الكبرى
لمؤسسة البترول .ولفت الى أن القطاع تعاقد
أي ـضــا عـلــى اس ـت ـيــراد زي ــت ال ــوق ــود ،لتغطية
احتياجات الطلب المحلي ،بدال من استخدام
ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي ال ـخ ــام الـ ــذي ي ـعــد ذا قيمة
اقتصادية عالية تضيف الى إيــرادات الدولة
من الصناعة النفطية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ّ
توترات المنطقة كبدت البورصات خسائر كبيرة

رغم محفزات انضمام بعض المؤشرات إلى األسواق الناشئة
لألسبوع الثاني على التوالي ،تستمر
م ــؤش ــرات األس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة ف ــي دول
مجلس ا ل ـت ـعــاون الخليجي بالنزيف
الحاد كمحصلة أسبوعية ،وتضاعف
ال ـض ـغــط ع ـلــى بـعـضـهــا لـتـسـجــل أكـبــر
خـســائــر أسـبــوعـيــة لـهــا خ ــال األعـ ــوام
الـخـمـســة ال ـمــاض ـيــة ،ك ــان أق ـســاهــا في
مــؤشــر ســوق أبــوظـبــي بنسبة  6.6في
المئة ،تــاه مؤشر «تــاســي» السعودي
الذي تراجع بنسبة  4.2في المئة ،كما
خسر مؤشر ســوق دبــي المالي نسبة
 3.7فــي الـمـئــة ،وسـجــل ســوقــا بورصة
ال ـك ــوي ــت وال ـم ـن ــام ــة خ ـســائــر واض ـحــة
بنسبة متقاربة كانت على التوالي 2.7
و 2.6في المئة ،وكان االستقرار الوحيد
في مؤشر سوق مسقط ،حيث خسر فقط
ُعشر نقطة مئوية.

علي العنزي

سوق أبوظبي
يسجل أكبر خسارة
اسبوعية له منذ
عامين بـ ٪6.6
والسعودي يهبط
%4.2

خسائر كبيرة
تكبد مؤشر سوق أبوظبي خسائر
كبيرة بلغت نسبة  6.6في المئة ،جاء
معظمها عـقــب الـتـخــريــب ال ــذي ط ــال 4
سفن قبالة سواحل الفجيرة داخل المياه
االق ـت ـصــاديــة اإلم ــارات ـي ــة ي ــوم االثـنـيــن
ُ
الماضي ،وهــو ما اعتبر تطورا كبيرا
في العامل الجيوسياسي بين الواليات
المتحدة وإيــران في االقليم الخليجي

الملتهب ،وهــو مــا أف ــزع المستثمرين
ب ـش ــدة ،وات ـج ـهــوا ال ــى ال ـب ـيــع ،ليخسر
السوق الظبياني خالل اسبوع 333.54
نقطة ،ويتراجع الى مستوى 4719.26
نـقـطــة ،مــاحـيــا كــل مـكــاســب ه ــذا الـعــام،
وخاسرا  2.8في المئة كذلك ،وكان على
ال ـجــانــب اآلخـ ــر ت ـط ــورات سـلـبـيــة على
مستوى الحرب التجارية بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن ،وال ـت ــي غــال ـبــا ما
تظهر وتــربــك الـتـقــديــرات االقتصادية
المستقبلية ،ومن ناحية أخرى تابعت
األسـهــم الـمــدرجــة فــي الـســوق إعــانــات
الــربــع األول مــن هــذا الـعــام ،والـتــي مال
كثير منها الــى التراجع في أراباحها،
خصوصا قطاعات العقار واالستثمار
والسلع والخدمات ،وكان أفضلها قطاع
البنوك.
وعـلــى الـطــرف اآلخ ــر فــي ســوق دبي
كـ ــان ال ـض ـغــط م ــن ال ـع ــام ــل الـسـيــاســي
وإعـ ــانـ ــات ال ـش ــرك ــات ال ـع ـق ــاري ــة الـتــي
تستمر بالضغط ،وبـعــد أخـبــار دريــك
آن سـ ـكـ ـي ــل ج ـ ـ ـ ــاءت إعـ ـ ــانـ ـ ــات دام ـ ـ ــاك
وال ــدي ــار وأربـ ـت ــك واالتـ ـح ــاد جميعها
سجلت انـخـفــاضــا كـبـيــرا فــي األرب ــاح،
ليزيد الضغط على سوق اإلمــارة التي
ت ـن ـت ـظــر مـ ـع ــرض إك ـس ـب ــو  ،2020غـيــر
أن ال ـظ ــروف اإلقـلـيـمـيــة تـ ــزداد ضغطا
عـلــى ربـحـيــة ال ـشــركــات الـعـقــاريــة ،مما

أفقد السوق نسبة كبيرة من جاذبيته
ليخسر لألسبوع الرابع على التوالى،
ويتخلى عن معظم مكاسب هذا العام
ال ـتــي بـلـغــت  8فــي الـمـئــة خ ــال الشهر
الماضي ،وينتهى به المطاف بنهاية
األسبوع الماضي الى  2.1في المئة فقط،
وبانتظار وترقب للتطورات السياسية.

«تاسي» ومحفزات اقتصادية
وقع مؤشر تاسي السعودي األكبر
ف ــي الـمـنـطـقــة بـيــن ضـغــط مـسـتـمــر من
األج ــواء الجيوسياسية ،وكــان آخرها
ت ـف ـج ـيــر خ ــط أن ــاب ـي ــب غ ـ ــرب ال ــري ــاض
بطيارة ّ
مسيرة دون طيار ،وبين بعض
األخ ـ ـبـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـح ـفــزة كــان
أبرزها إعــان مؤشرات  MSCIمورغان
ستانلي لألسواق الناشئة ضم مؤشر
السوق السعودي واإلعالن عن  30شركة
سعودية ستدخل ضمن أسهم المؤشر
العالمي ذي السيولة الكبيرة ،والتي من
المنتظر أن تجذب األسهم السعودية
منها حوالى  26مليون دوالر خالل أولى
مراحلها ،حيث وزن السوق السعودي
كبير بلغ  1.6في المئة ،وتفاعل السوق
مــع ه ــذا الـخـبــر ،بـعــد أن أن ـهــى مرحلة
تـ ــراجـ ــع ل ـث ـم ــان ــي ج ـل ـس ــات م ـت ـتــال ـيــة،
واستعاد حوالى  3في المئة من خسائره

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2019 /05 /16

بنهاية األسبوع الذي انتهى بخسارة
إجمالية واضـحــة بلغت  4.2فــي المئة
تعادل  376.24نقطة ،ليقفل على مستوى
 8480.7نقطة ،وكانت األسهم السعودية
قاربت على االنتهاء من إعالن نتائجها
للربع األول ،والـتــي تراجعت أرباحها
اإلجمالية بنسبة  8.6في المئة ،مقارنة
من الجهة المقابلة من العام الماضي.

«الكويتي» وخسارته
سجلت مؤشرات البورصة الكويتية
صمودا جيدا خالل األسبوع الثاني من
هــذا الشهر ،وبعكس األس ــواق المالية
الخليجية األخرى ،لكنها بدأت األسبوع
الـمــاضــي على ارت ـبــاك كبير ،وسجلت
خـســائــر كـبـيــرة ه ــي األك ـب ــر خ ــال هــذا
ال ـع ــام ،وان ـت ـهــى األس ـب ــوع عـلــى بعض
االرت ـ ــدادات ،لكنها كانت بسيولة أقــل،
مما أشار الى الحذر الشديد ،خصوصا
مقابل المخاطر الجيوسياسية التي
سجلت تحوال واضحا وعلى صعيدي
تفجيري السفن في الخليج أو انابيب
أرامكو في المملكة العربية السعودية،
وخـســر مــؤشــر بــورصــة الـكــويــت الـعــام
نسبة  2.7في المئة تعادل  154.03نقطة،
ليتراجع الــى مستوى  5649.17نقطة،
بينما زادت حــدة الخسائر في السوق

األول الــذي فقد مــؤشــره نسبة  3.1في
المئة تعادل  195.27نقطة ،ليقفل على
مستوى  6107.88نقاط ،وكان الرئيسي
أفضل حاال وسجل تراجعا بنسبة أقل
كــانــت نسبة  1.4فــي الـمـئــة هــي 69.86
نقطة ،ليبقى حــول مستوى 4761.52
نقطة.
في المقابل ارتفعت سيولة السوق،
وبـفـعــل عمليات الـبـيــع الـكـبـيــرة بــدايــة
األس ـب ــوع وب ـعــض الـصـفـقــات الـمــرتـبــة
مسبقا بنهايته ،ارتفعت السيولة بنسبة
 22.5فــي الـمـئــة قـيــاســا عـلــى األسـبــوع
األسـ ـب ــق ،وزاد ال ـن ـشــاط بـنـسـبــة 16.5
في المئة ،بينما تحرك عدد الصفقات
بنسبة  5.6في المئة فقط ،وانتهى وقت
السماح للشركات بإعالن أرباحها للربع
األول ،وال ـتــي ج ــاءت ايـجــابـيــة وبنمو
إج ـم ــال ــي ب ـلــغ ح ــوال ــي  7.5ف ــي الـمـئــة،
مدفوعا بنمو أرباح القطاع البنكي.

قطر والبحرين
س ـ ـجـ ــل س ـ ــوق ـ ــا ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن وقـ ـط ــر
تراجعات ،وســط مقارنة مع الخسائر
الكبيرة في أسواق اإلمارات والسعودية،
وكـســر مــؤشــر المنامة مستوى 1400
نـقـطــة لـلـمــرة األولـ ــى خ ــال ه ــذا ال ـعــام،
واس ـ ـت ـ ـقـ ــر عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى 1399.58

نقطة ،بعد أن فقد نسبة  2.6في المئة
تـ ـع ــادل  36.7نـقـطــة بـفـعــل ال ـتــأث ـيــرات
الجيوسياسية ،لتتدنى كذلك السيولة
بحوالي  40في المئة ،وتسجل بعض
األسـ ـه ــم ال ـم ـه ـمــة خ ـســائــر ك ـب ـيــرة كــان
أكبرها في جي إف إتش ،بنسبة بلغت
 13في المئة والبحرين اإلسالمي بنسبة
 10في المئة ،كما خسر األهلي المتحد
البحريني نسبة  4.8في المئة.
وفي المقابل ،كان مؤشر سوق قطر
قد استمر في التراجع وكسر مستوى
 10آالف نقطة ،وكما أشرنا «خالل تقرير
الـجــريــدة األسـبــوعــي بـبــدايــة األسـبــوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي» ،واسـ ـتـ ـق ــر م ــؤش ــر ال ـس ــوق
القطري على مستوى  9871.87نقطة،
فاقدا نسبة  1.5في المئة تعادل 155.3
نـقـطــة ،مـسـجــا أف ـضــل ثــانــي أداء بين
األســواق المالية الخليجية ،ولكنه زاد
مــن خـســارتــه لـهــذا ال ـعــام ،لتبلغ نسبة
 4.2في المئة ،وهي أكبر ثاني خسارة
خليجيا.
وكان سوق مسقط هو األكثر خسارة
لهذا العام بنسبة  11.5في المئة ،بالرغم
مــن تماسكه خــال األسـبــوع الماضي،
واستقراره على خسارة محدودة جدا
لــم تتجاوز ُعشر نقطة مئوية ،تعادل
 4.4نقاط ،ليقفل على مستوى 3858.87
نقطة.

مـلـخـص تـداوالت السـوق العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي في 2019 /05 /16

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2019/05/09

5.803.20

8.856.94

10.027.17

3.863.28

1.436.28

5.052.80

2.672.61

2019/05/16

5.649.17

8.480.70

9.871.87

3.858.87

1.399.58

4.719.26

2.575.01

الفـرق

154.03-

376.24-

155.3-

4.41-

36.7-

333.54-

97.6-

الفـرق

التغير ()%

%2.7-

%4.2-

%1.5-

%0.1-

%2.6-

%6.6-

%3.7-

التغير ()%

إقـفـال المـؤشــر
العــام

إقـفـال المـؤشــر
األول

إقـفـال المـؤشــر
الـرئيـسـي

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

2019/05/09

524.80

143.86

25.7

5.803.20

6.303.15

4.831.20

5

2019/05/16

610.29

176.16

27.14

5.649.17

6.107.88

4.761.52

5

85.49

32.3

1.44

154.03-

195.27-

69.68-

-

%16.3

%22.5

%5.6

%2.7-

%3.1-

%1.4-

-

األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة عـدد الصـفـقـات
(ألف صفقة)
(مليون سهم) (مليون ديـنـار)
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اقتصاد

ّ
هيئة األسواق تدرس الطلبات وتقيم التجربة وسط انفتاحها على مبادرات القطاع المالي
كشفت مصادر استثمارية لـ «الجريدة»
ع ــن ت ــوج ــه ش ــرك ــات اس ـت ـث ـمــار ن ـحــو هيئة
أســواق المال الستطالع رأيها بشأن طلب
ت ــرخ ـي ــص وسـ ــاطـ ــة ت ـح ــت م ـظ ـل ــة ش ــرك ــات
االستثمار من دون الحاجة لتأسيس شركة
مستقلة.
واسـتـنــدت الـشــركــات إلــى قــانــون الهيئة
والئحته التنفيذية اللذين يسمحان بذلك،
ً
خصوصا أن شركات االستثمار التي تطلب
ت ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـشـ ــروط وال ـم ــواص ـف ــات،
السيما أن رأسمالها يزيد على  50مليون
دينار ،في حين المطلوب لشركات الوساطة
كحد أدنى بالنسبة لرأس المال  10ماليين
فقط.
في المقابلُ ،علم أن الهيئة ال مانع لديها

محمد اإلتربي

من دراســة الطلبات في ظل مبدأ االنفتاح
عـلــى كــل اآلراء ومـنــاقـشـتـهــا مــع الـشــركــات
الراغبة في طلب الترخيص ،وهو ما ينطبق
كذلك على باقي المبادرات التي تعمل عليها
ً
أكثر من شركة ،وفي حالة التوافق قانونا
ال مانع من السماح بذلك ومنح التراخيص
الالزمة.
وأوضحت مصادر أن التجربة قد تثري
القطاع وتسهم في المنافسة أكثر ،كما أن
بـعــض ال ـشــركــات ت ــرى فـيـهــا فــرصــة وســط
تراجع أعداد القطاع نتيجة الدمج أو الشطب
ً
الذي حدث أخيرا.
ً
أم ـ ــا رق ــابـ ـي ــا ،ف ـت ـش ـيــر مـ ـص ــادر إل ـ ــى أن ــه
ً
سـيـكــون مـطـلــوبــا مــن الـشــركــة فــي ح ــال تم
منحها ترخيص أعمال وساطة إنشاء إدارة

ً
مستقلة بهيكل منفصل تماما واستيفاء
كل اإلجراءات والشروط المنصوص عليها
ً
ً
والمطبقة على قطاع الوساطة عموما ،أيضا
استحداث نظام «سيستم» آلي يتوافق مع
األنظمة المعمول بها في السوق والمقاصة.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه ال أفـضـلـيــة للترخيص
ا لــذي سيصدر لشركة استثمار لممارسة
ً
حق الوساطة عن الترخيص القائم حاليا
للشركات المستقلة والـتــي تـمــارس أعمال
الوساطة المالية في البورصة فقط.
ً
ً
وس ـي ـك ــون أيـ ـض ــا م ـط ـلــوبــا م ــن ال ـشــركــة
ال ـمــال ـيــة ال ـتــي سـتـحـصــل ع ـلــى الـتــرخـيــص
االحتفاظ برأس المال ضمن هيكلها ،كذلك
تطبيق معايير ا لــر فــع ا لـمــا لــي والسائلية
عليها بشكل مزدوج لمراعاة األنشطة التي

الفالح :مخزونات النفط مرتفعة و«أوبك»
األمر
اقتضى
إذا
ستتصرف
ً

ً
البرميل الكويتي يرتفع  23سنتا ليبلغ  72.96دوالرا
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
الكويتي  23سنتا أميركيا في
ت ـ ـ ـ ــداوالت ،أم ـ ــس األول ،لـيـبـلــغ
ً
 72.96دوالرا مقابل  72.73دوالرا
للبرميل في تــداوالت الخميس
ً
الـمــاضــي ،وفـقــا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفـ ــي األس ـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة,
واصلت أسعار النفط ارتفاعها
ف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا ب ـس ـب ــب ال ـت ـص ـع ـيــد
بين واشـنـطــن وط ـهــران ،بينما
رفـ ـض ــت إيـ ـ ـ ــران ب ـش ـك ــل واضـ ــح
عرضا للحوار من قبل الرئيس
األميركي دونالد ترامب.
وارت ـف ــع سـعــر بــرمـيــل النفط
الـخـفـيــف (اليـ ــت ســويــت ك ــرود)
المرجع األميركي للخام تسليم
يونيو  31سنتا ،ليبلغ سعره
 63.18دوالرا ف ــي ا ل ـم ـب ــادالت
اإللكترونية في آسيا.
أم ــا بــرمـيــل بــرنــت نـفــط بحر
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ،الـ ـم ــرج ــع األوروب ـ ـ ـ ــي
تـسـلـيــم يــول ـيــو ،ف ـقــد ارت ـف ــع 35
سنتا إلى  72.97دوالرا.
مــن ناحية أخ ــرى ,قــال وزيــر
الطاقة السعودي خالد الفالح
أمس ،إن «أوبك» ستتجاوب مع
احتياجات سوق النفط ،ولكنه
ق ـ ــال إن ـ ــه غ ـي ــر م ـت ــأك ــد م ـم ــا إذا
كان هناك نقص في النفط ،ألن
البيانات ،خصوصا الواردة من
الواليات المتحدة ،مازالت تظهر
ارتفاع المخزونات.
وق ــال الـفــالــح ل ــ«روي ـتــرز» في
تصريحات في جدة قبل اجتماع
لجنة وزارية اليوم لكبار منتجي
ال ـن ـفــط م ــن «أوب ـ ـ ــك» وخــارج ـهــا

ً
ً
تمارسها استثماريا ووساطة ،أيضا تقديم
الضمانات المالية الكافية المطبقة والقائمة
ً
حاليا على شركات الوساطة.
ً
هيكليا  ،يمكن أن يكون الترخيص أقل
كلفة على الـشــركــات الــراغـبــة فــي الحصول
على الترخيص من تأسيس شركة جديدة
مستقلة وسـ ــداد رأس ـم ــال جــديــد منفصل،
فالوضع القائم لرأسمال شركة االستثمار
ً
للشركات التي تتخطى الـ  50مليونا سمح
ً
ل ـه ــا ب ــإض ــاف ــة الـ ـنـ ـش ــاط ،أيـ ـض ــا اس ـت ـخ ــدام
واستغالل األنظمة المالية والمحاسبية،
كــذلــك أع ـم ــال الـتــدقـيــق ال ـمــالــي إذ ستكون
ميزانية واحــدة مدققة من مراقبي الشركة
األساسيين ،فــي خفض آخــر للكلفة مــا لو
كانت الشركة مستقلة.

ً
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــا ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون الـ ـتـ ـج ــرب ــة م ـف ـي ــدة
النـضــوائـهــا تحت شــركــة رأسـمــالـهــا كبير،
ً
لكنها في ذات الوقت ستمثل تحديا للجهات
ال ـتــي سـتـطـلــب ال ـتــرخ ـيــص ،ه ــل ستضيف
ً
جديدا للسوق أم سيكون خروجها لمجرد
الحصول على الترخيص؟
ً
أيـ ـض ــا م ـل ــف ان ـض ــوائ ـه ــا ت ـح ــت إدارات
ً
الشركة ،هل سيشجع العمالء خصوصا من
المنافسين على استخدام خدماتها واللجوء
إليها؟ أم ستكون هناك تحفظات باعتبار
ً
القطاع غير منفصل كليا؟

«التجارة» :ارتفاع الصادرات غير
النفطية  %30في أبريل الماضي
ق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة إن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات
الكويتية غير النفطية ارتفعت
بنسبة  30في المئة خالل شهر
أبريل الماضي مقارنة بالشهر
ذاته من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة ،في بيان،
أن إج ـمــالــي الـ ـص ــادرات لـلــدول
الـعــربـيــة واألج ـن ـب ـيــة بـلــغ نحو
 12.3م ـل ـيــون دي ـن ــار (ن ـح ــو 40
مليون دوالر) في أبريل الماضي
مقابل  8.8ماليين دينار (نحو
 28.8مليون دوالر) فــي الشهر
نفسه من العام الماضي.

وأ ض ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــت أن إ جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي
الصادرات الكويتية إلى الدول
العربية (باستثناء دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ) بـلــغ 5.1
ماليين دينار (نحو  16.7مليون
دوالر) مقابل  5.3ماليين دينار
(نـحــو  17.4مليون دوالر) إلى
الدول األجنبية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة إلـ ـ ــى دول مـجـلــس
ال ـت ـعــاون الخليجي بـلـغــت 1.9
مليون دينار (نحو  6.2ماليين
دوالر).
وب ـي ـن ــت أن ال ـ ـعـ ــراق ت ـصــدر

قــائ ـمــة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة األك ـثــر
اسـ ـتـ ـي ــرادا ل ـ ـصـ ــادرات ال ـكــويــت
تاله األردن ثم لبنان فالجزائر
ث ــم ال ـي ـمــن فـمـصــر ث ــم ال ـم ـغــرب،
مضيفة أن السعودية حلت في
الترتيب األول خليجيا تلتها
قطر فاإلمارات ثم عمان وأخيرا
البحرين.
أمــا بالنسبة إلــى الـصــادرات
الكويتية لــدول العالم األخــرى،
فأفادت بأن ايطاليا جــاء ت في
المقدمة ثم بلجيكا تلتها فرنسا
ثم البرتغال فتركيا ثم بلغاريا
فإسبانيا.

«الجودة الكويتية» :اكتمال رأس المال
التأسيسي المطلوب
ومن بينهم السعودية وروسيا،
إن «أوبــك لــن تتخذ قــرارا بشأن
اإلنتاج قبل أواخر يونيو موعد
اجتماع المنظمة».
وات ـ ـف ـ ـقـ ــت م ـن ـظ ـم ــة الـ ـبـ ـل ــدان
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول (أوبـ ـ ـ ــك)
وم ـن ـت ـج ــون م ـس ـت ـق ـل ــون مـنـهــم
روسيا على خفض إنتاج النفط
بمقدار  1.2مليون برميل يوميا
مـنــذ األول مــن يـنــايــر الـمــاضــي
مدة  6أشهر ،وهو اتفاق يهدف
إلـ ــى وقـ ــف ت ــراك ــم ال ـم ـخــزونــات
وانخفاض األسعار.
وقال الفالح «سنكون مرنين،
وس ـن ـف ـع ــل ال ـ ـص ـ ــواب كـ ـم ــا هــو
شــأنـنــا دائ ـم ــا» ،فــي إشـ ــارة ألي

قرار قد يتخذ في اجتماع يونيو
ب ـ ـشـ ــأن م ــواصـ ـل ــة ت ـخ ـف ـي ـضــات
اإلنتاج.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــالـ ــح إن مـ ـب ــدأي ــن
يوجهان أوبك «أحدهما الحفاظ
على السوق في اتجاهها صوب
التوازن وعودة المخزونات إلى
المستوى الطبيعي .والثاني أن
نكون متجاوبين مع احتياجات
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق .إنـ ـ ـن ـ ــي م ـ ـتـ ــأكـ ــد أنـ ـن ــا
سنحقق التوازن السليم».
وح ـ ـص ـ ــة «أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» ال ـم ـت ـف ــق
عليها فــي تخفيضات اإل نـتــاج
ه ــي  800ألـ ــف ب ــرم ـي ــل يــوم ـيــا،
لكن التخفيضات الفعلية أكثر
مــن ذل ــك بكثير بسبب اإلنـتــاج

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الـمـفـقــود م ــن إي ـ ــران وف ـنــزويــا.
ويـ ـخـ ـض ــع ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ل ـع ـق ــوب ــات
أمـيــركـيــة وهـمــا مستثنيان من
تـخـفـيـضــات اإلنـ ـت ــاج الـطــوعـيــة
ب ـمــوجــب االتـ ـف ــاق الـ ــذي ت ـقــوده
«أوبك».
ودعـ ـ ـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ــب «أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك»
والـسـعــوديــة ،أكـبــر منتج داخــل
ال ـم ـن ـظ ـمــة ،إلـ ــى خ ـفــض أس ـعــار
النفط .لكن الرياض ال ترغب في
زيادة اإلمدادات على نحو سريع
والمخاطرة بانهيار األسعار.
ويأتي اجتماع لجنة المراقبة
ال ــوزاري ــة الـمـشـتــركــة ال ـي ــوم في
ظل مخاوف شح المعروض في

«نيسان» تستعين
بخدمات رئيس
«رينو»
ق ـ ـ ـ ـ ــررت شـ ـ ــركـ ـ ــة نـ ـيـ ـس ــان
مـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــور ،ضـ ـ ـ ــم ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة ري ـن ــو
تـيـيــري بــولــور إل ــى مجلس
إدارت ـ ـهـ ــا ف ــي ح ـيــن تـعـهــدت
ش ــرك ــة ص ـن ــاع ــة ال ـس ـي ــارات
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ال ـم ـت ـض ــررة مــن
الفضيحة بتعزيز إدار ت ـهــا
بعد اعتقال رئيسها السابق
كـ ــارلـ ــوس غ ـص ــن وتـحـقـيــق
أرباح مخيبة لآلمال.
وقــالــت الشركة ،فــي بيان
أمـ ــس ،إن نـيـســان ستقترح
ً
ع ـلــى الـمـســاهـمـيــن مـجـلـســا
ً
ً
مكونا من  11عضوا ،بينهم
سبعة من خارج الشركة مثل
بولور ورئيس مجلس إدارة
شركة رينو جان -دومينيك
سـ ـيـ ـن ــار ،ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع مــن
ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر ع ـ ـقـ ــده ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة
يونيو.
وت ـ ـضـ ــم شـ ــركـ ــة ص ـنــاعــة
ً
الـ ـسـ ـي ــارات ح ــال ـي ــا ثـمــانـيــة
أعـضــاء فــي مجلس اإلدارة،
من بينهم سينارد.
وقالت نيسان إن هيروتو
سايكاوا سيبقى في منصبه
ً
رئيسا وعضو مجلس إدارة
رغم النتائج السيئة.
وذكـ ـ ـ ــرت ش ــرك ــة ص ـنــاعــة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ي ـ ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
الماضي ،أن الشركة تتوقع
أن يـنـخـفــض صــافــي الــربــح
للعام المالي الحالي بنسبة
 46.7في المئة وسط تراجع
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة.
وتـ ــم ف ـصــل غ ـص ــن ،ال ــذي
ُ
اتهم بسوء السلوك المالي
وانـتـهــاك الـثـقــة ،مــن مجلس
اإلدارة في اجتماع استثنائي
لحملة األسهم في نيسان /
أبريل الماضي .ونفى غصن
ارتكاب أي من التهم.

ال ـس ــوق ،حـيــث م ــن ال ـمــرجــح أن
تواصل صادرات إيران النفطية
االن ـخ ـف ــاض ف ــي م ــاي ــو ،ك ـمــا قد
يـ ـ ـ ــزداد تـ ــراجـ ــع ال ـش ـح ـن ــات مــن
فـنــزويــا فــي األســابـيــع المقبلة
بسبب العقوبات التي تفرضها
واشنطن.
واض ـطــرت روسـيــا إلــى وقف
تدفق الخام في أبريل عبر خط
أنــابـيــب دروج ـب ــا بـسـبــب تلوث
نفطي ،وهــو خــط رئيسي لنقل
الخام إلى شرق أوروبا وألمانيا.
وتسبب هــذا الـتــوقــف ،ال ــذي لم
يتضح مــداه الزمني حتى اآلن،
في أزمــة لشركات التكرير التي
تبحث عن إمدادات.

أعلنت شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية
والخضار والفواكه ،اكتمال رأس المال التأسيسي
المطلوب للشركة البالغ نحو  2مليون د يـنــار،
ً
تـمـهـيــدا لـمـبــاشــرة الـعـمــل كـ ــأول شــركــة كويتية
مساهمة مقفلة بنظام التمويل الجماعي.
وقــال أمين صندوق المجلس التأسيسي في
الشركة حسين السعدي ،ان رأس المال التأسيسي
للشركة البالغ نحو مليوني دينار اكتمل من خالل
مساهمات شركات وأفراد رغبوا في االنضمام الى
الشركة واالستثمار معها في قطاع االغذية ،الذي
يعد أحد اهم القطاعات حيوية وأمانا.
وأضـ ـ ــاف ال ـس ـع ــدي ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،أن «تـمـكــن
الشركة من جمع رأس المال خــال فترة وجيزة
ووج ــود كثير مــن طلبات المساهمة دلـيــل على
ثقة المساهمين بأهداف الشركة ونجاحها في
عملها قبل أن تبدأ ،وهــو ما ّ
يحملنا مسؤولية
كبيرة نحو المضي فــي تحقيق مشروعنا بكل
جدية والتزام».
وأوضح أن الشركة استهدفت أصحاب االعمال
لـلـمـســاهـمــة ف ــي ال ـتــأس ـيــس م ــن خ ــال ف ـتــح بــاب

االستثمار أمام الراغبين من أفراد وشركات ،وهو
ما تحقق بانضمام العديد من الشركات الكبيرة
المتخصصة في مجاالت األغــذيــة والتجهيزات
الغذائية ،إضافة الى الكثير من المبادرين ورواد
األعمال.
ولفت الى أن شركة الجودة تأسست بسواعد
نحو  100صاحب عمل كويتي يمثلون مختلف
المجاالت والقطاعات االقتصادية ،معتبرا ان هذا
التنوع في اختصاصات المؤسسين يمثل قوة
للشركة ،واضافة مميزة لها لالنطالق في قطاع
االغذية والخضراوات والفواكه.
وأكــد أن الشركة ستعمل على المساهمة في
توفير منتجات مــن الـخـضــراوات والـفــواكــه ذات
جودة عالية ،وبسعر مناسب للمزارع والمستهلك.
وأشار السعدي إلى أن الشركة تنفرد ببعض
المميزات التنافسية كاعتمادها على مؤسسيها
من أصحاب الشركات كقاعدة عمالء تنطلق منها
لباقي قنوات البيع للسوق المحلي ،اضافة الى
تنوع وتعدد مصادر التمويل التي تعتمد عليها،
وهو ما يوفر لها مجاال مريحا للعمل واالستمرار.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 37.4مليار دينار إجمالي التسهيالت االئتمانية المقدمة للمقيمين
مثلت نحو  %55.5من موجودات البنوك خالل الربع األول من ٢٠١٩
قال «الشال» إن إجمالي
التسهيالت االئتمانية،
للمقيمين ،المقدمة من
البنوك المحلية بلغ في
نهاية مارس  ،2019نحو
 37.421مليار دينار كويتي،
وهو ما يمثل نحو %55.5
من إجمالي موجودات
البنوك المحلية ،بارتفاع بلغ
نحو  559.8مليون دينار
كويتي ،أي بنسبة نمو ربع
سنوي بلغت نحو ،%1.5
عما كان عليه في نهاية
ديسمبر .2018

ذك ــر بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي،
في نشرته اإلحصائية النقدية
الـشـهــريــة ،لشهر م ــارس ،2019
والـمـنـشــورة عـلــى مــوقـعــه على
اإلن ـت ــرن ــت ،أن رص ـيــد إجـمــالــي
أدوات الــديــن ال ـعــام (بـمــا فيها
سـنــدات وعمليات الـتــورق منذ
أبــريــل  ،)2016قــد انخفض بما
قيمته  150مليون دينار كويتي،
م ـق ــارن ــة ب ـم ـس ـت ــواه ف ــي نـهــايــة
ديسمبر  ،2018ليصبح 3.392
مليارات دينار كويتي ،في نهاية
مارس  ،2019أي ما نسبته نحو
 9.35في المئة من حجم الناتج
المحلي اإلجمالي االسمي لعام
 2017البالغ نحو  36.261مليار
دينار كويتي.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة
(ال ـ ـعـ ــائـ ــد) ع ـل ــى أدوات ال ــدي ــن
ال ـ ـعـ ــام ،ل ـم ــدة س ـن ــة  3.250فــي
المئة ،ولمدة سنتين  3.375في
المئة ،ولـمــدة  3سـنــوات 3.375
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ولـ ـم ــدة  5س ـن ــوات
 3.500ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ولـ ـ ـم ـ ــدة 7
سنوات  3.625في المئة ،ولمدة
 10س ـن ــوات  3.875ف ــي الـمـئــة.
وتـ ـسـ ـت ــأث ــر الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة
بـمــا نسبته  100فــي الـمـئــة من
إجمالي أدوات الدين العام (100
ف ــي الـمـئــة ف ــي نـهــايــة ديسمبر
.)2018
وتذكر النشرة ،التي تناولها
ت ـق ــري ــر «ال ـ ـ ـشـ ـ ــال» ،أن إج ـمــالــي
الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة،
للمقيمين ،المقدمة من البنوك
المحلية في نهاية مارس ،2019
قـ ــد ب ـل ــغ ن ـح ــو  37.421م ـل ـيــار
دي ـن ــار كــوي ـتــي ،وه ــو م ــا يمثل
نحو  55.5في المئة من إجمالي

مـ ــوجـ ــودات ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة،
بارتفاع بلغ نحو  559.8مليون
د يـنــار كويتي ،أي بنسبة نمو
ربع سنوي بلغت نحو  1.5في
المئة ،عما كان عليه في نهاية
ديسمبر  .2018و بـلــغ إجمالي
ال ـت ـس ـه ـيــات الـشـخـصـيــة نحو

 15.909مـلـيــار دي ـن ــار كــويـتــي،
أي م ــا نـسـبـتــه ن ـحــو  42.5في
المئة ،من إجمالي التسهيالت
اال ئ ـ ـت ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــة ( نـ ـ ـح ـ ــو 15.821
مليار ديـنــار كويتي فــي نهاية
ديسمبر  ،)2018وبنسبة نمو
رب ــع س ـنــوي بـلـغــت ن ـحــو 0.55

في المئة .وبلغت قيمة القروض
المقسطة ضمنها نحو 11.776
م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ك ــوي ـت ــي ،أي مــا
نسبته نـحــو  74فــي الـمـئــة من
إجمالي التسهيالت الشخصية،
ونصيب شراء األسهم ضمنها
نحو  2.606مليار دينار كويتي،

أي م ــا نـسـبـتــه ن ـحــو  16.4في
المئة مــن إجمالي التسهيالت
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،وب ـ ـل ـ ـغـ ــت ق ـي ـمــة
ال ـ ـقـ ــروض االس ـت ـه ــاك ـي ــة نـحــو
 1.153م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار كــوي ـتــي.
وبلغت التسهيالت االئتمانية
لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــار نـ ـح ــو 8.314

 %4نمو تحويالت العاملين إلى الخارج في 2018
 6.15مليارات دينار فائض الحساب الجاري
ذكــر تقرير «ال ـشــال» أن بنك الكويت المركزي
ً
نـشــر أرق ــام ــا أول ـيــة عــن م ـيــزان الـمــدفــوعــات لعام
 ،2018كذلك األرقام المعدلة لعام  ،2017وأظهرت
أن ف ــائ ــض ال ـح ـس ــاب الـ ـج ــاري ب ـلــغ ن ـحــو 6.158
مـلـيــارات دي ـنــار ،أي مــا يـعــادل نـحــو  20.4مليار
دوالر ،مقابل فــا ئــض ،بلغت قيمته نحو 2.913
مليار في عام .2017
ووفق التقرير ،فإن الحساب الجاري يتكون من
ميزاني السلع والخدمات ودخــل االستثمار ،في
القطاعين العام والخاص ،والتحويالت الجارية
للقطاعين.
في التفاصيل ،ارتفع فائض الميزان السلعي

(الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية)
إل ــى نـحــو  12.363مـلـيــار دي ـنــار مــن نـحــو 7.794
مليارات ،أي بارتفاع بنحو  4.569مليارات ونسبته
نحو  58.6في المئة.
ففي جانب الصادرات السلعية ،ارتفعت قيمة
الصادرات النفطية إلى نحو  19.745مليار دينار،
أي م ــا نـسـبـتــه ن ـحــو  90.5ف ــي ال ـم ـئــة م ــن جملة
الصادرات السلعية ،في عام  ،2018من نحو 15.034
مليار دينار ،أي ما نسبته نحو  89.8في المئة من
جملة الصادرات السلعية في عام  ،2017أي بنسبة
ارتفاع بلغت نحو  31.3في المئة ،وسجلت قيمة
ً
الواردات السلعية ارتفاعا بنحو  5.7في المئة.

وانخفضت قيمة صافي دخل االستثمار ،في
القطاعين العام والخاص ،بما قيمته  80مليون
دي ـنــار ،أي بـمــا نسبته  -1.3فــي الـمـئــة ،فبعد أن
كانت تلك القيمة نحو  5.730مليارات دينار في
عــام  ،2017انخفضت إلــى نحو  5.650مليارات
في عام .2018
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة
أرقــام ،يعتقد «الشال» أنها مهمة ،مثل تحويالت
العاملين إلى الخارج في عام  ،2018والتي بلغت
نحو  4.30مليارات دينار  ،أي ما يعادل نحو 14.3
مليار دوالر مقارنة بنحو  4.14مليارات دينار في
عام  2017أي بارتفاع نسبته  4في المئة.

ويـفـتــرض أن تـكــون الـكــويــت بقطاعيها العام
ً
وال ـخ ــاص ق ــد حـقـقــت فــائ ـضــا ف ــي اسـتـثـمــاراتـهــا
الخارجية بلغ نحو  7.32مليارات دينار مقارنة
بفائض بلغ نحو  5.28مـلـيــارات ديـنــار فــي عام
 ،2017ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة
في الخارج بنحو  1.13مليار دينار ،واستثمارات
أخرى بنحو  5.88مليارات دينار.
وتـ ـشـ ـي ــر خ ــاص ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــداول إلـ ـ ــى أن مـ ـي ــزان
ً
المدفوعات حقق ،خــال عــام  ،2018فائضا بلغ
نحو  1.14مليار دينار ،مقارنة بفائضه ،خالل عام
 ،2017الذي بلغ نحو  597مليون دينار.

م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ك ــوي ـت ــي ،أي مــا
ن ـس ـب ـتــه ن ـح ــو  22.2ف ــي الـمـئــة
مـ ــن اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي( ،نـ ـح ــو 8.161
مليار دينار كويتي ،في نهاية
د ي ـس ـم ـبــر  ،)2018أي أن نحو
ثـلـثــي الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة
تـمــويــات شخصية وعـقــاريــة.
ولـقـطــاع ال ـت ـجــارة نـحــو 3.446
مـلـيــارات ديـنــار كــويـتــي ،أي ما
ن ـس ـب ـتــه ن ـح ــو  9.2فـ ــي ال ـم ـئــة،
(ن ـح ــو  3.331م ـل ـي ــارات دي ـنــار
ك ــويـ ـت ــي ،ف ــي ن ـه ــاي ــة ديـسـمـبــر
 ،)2018ولقطاع المقاوالت نحو
 2.096م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار كــوي ـتــي،
أي مـ ــا ن ـس ـب ـتــه نـ ـح ــو  5.6فــي
المئة (نحو  2.064مليار دينار
ك ــويـ ـت ــي فـ ــي نـ ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـبــر
 ،)2018ولقطاع الصناعة نحو
 1.950مليار دينار كويتي ،أي
مــا نسبته نـحــو  5.2فــي المئة
(نحو  1.985مليار دينار كويتي
فـ ــي ن ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـب ــر ،)2018
ول ـق ـطــاع ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة
غير البنوك -نحو  1.144ملياردي ـن ــار كــوي ـتــي ،أي م ــا نسبته
نحو  3.1في المئة( ،نحو 1.066
مليار دينار كويتي ،في نهاية
ديسمبر .)2018
ً
وتشير الـنـشــرة ،أي ـضــا ،إلى
أن إجمالي الودائع ،لدى البنوك

المحلية ،قد بلغ نحو 43.170
مليار دينار كويتي ،وهو ما
يمثل نحو  64في المئة من
إج ـمــالــي مـطـلــوبــات الـبـنــوك
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ب ــان ـخ ـف ــاض بـلــغ
ن ـحــو  314.6م ـل ـيــون دي ـنــار
كــوي ـتــي ،ع ـمــا ك ــان عـلـيــه في
ن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر  ،2018أي
بنسبة انخفاض ربع سنوي
بـلـغــت ن ـحــو -0.7فـ ـ ــي الـمـئــة.
وي ـ ـ ـخـ ـ ــص ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـ ـخـ ــاص مـ ــن ت ـل ــك الـ ــودائـ ــع
ً
بالتعريف الشامل ،أي شامال
ال ـم ــؤس ـس ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،مـثــل
المؤسسة العامة للتأمينات
اال جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــا عـ ـ ـي ـ ــة -ال ي ـش ـم ــل
الحكومة -نحو  37.144مليار
دينار كويتي ،أي ما نسبته
نحو  86في المئة ،ونصيب
ودائع عمالء القطاع الخاص
ب ــال ــدي ـن ــار ال ـك ــوي ـت ــي ،مـنـهــا،
ن ـحــو  34.387م ـل ـيــار دي ـنــار
كــويـتــي ،أي مــا نسبته نحو
 92.6فــي الـمـئــة ،وم ــا يـعــادل
ن ـح ــو  2.757م ـل ـي ــار دي ـن ــار
كويتي بالعمالت األجنبية،
لـ ـعـ ـم ــاء الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
ً
أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط
أس ـعــار ال ـفــائــدة عـلــى ودائ ــع
العمالء ألجل ،بكل من الدينار
الكويتي والدوالر األميركي،
مـ ـق ــارن ــة ب ـن ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـبــر
 ،2018ف ـت ــذك ــر الـ ـنـ ـش ــرة ،أن
الـ ـف ــرق ف ــي م ـتــوســط أس ـعــار
الفائدة ،على ودائــع العمالء
ألجل ،مازال لمصلحة الدينار
الكويتي ،في نهاية الفترتين،
إذ ب ـلــغ ن ـحــو  0.819نـقـطــة،
ل ــودائ ــع شـهــر واحـ ــد ،ونحو
 0.750نقطة ،لودائع  3أشهر،
ونحو  0.716نقطة ،لودائع
 6أشهر ،ونحو  0.666نقطة،
ً
لودائع  12شهرا ،بينما كان
ذلك الفرق ،في نهاية ديسمبر
 ،2018ن ـح ــو  0.787نـقـطــة،
ل ــودائ ــع شـهــر واحـ ــد ،ونحو
 0.658نقطة ،لودائع  3أشهر،
ونحو  0.594نقطة ،لودائع
 6أشهر ،ونحو  0.530نقطة،
لودائع  12شهرا.
و بـلــغ المتوسط الشهري
لسعر صرف الدينار الكويتي
ف ـ ــي مـ ـ ـ ــارس  ،2019م ـق ــا ب ــل
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ن ـحــو
 303.538فـ ـل ــوس كــو ي ـت ـيــة،
لـكــل دوالر ،بــارت ـفــاع طفيف
ب ـل ــغ ن ـح ــو  0.07ف ــي ال ـم ـئــة،
مقارنة بالمتوسط الشهري
لديسمبر  ،2018عندما بلغ
نـحــو  303.762ف ـلــوس ،لكل
دوالر.

ازدياد ثقة المستثمر الخارجي ببورصة الكويت ارتفاع كل مؤشرات ربحية بنك الخليج
حسابات التداول النشيطة ارتفعت  %0.2بنهاية أبريل
في األشهر الثالثة األولى من العام
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر
األسبوعي لشركة «الشال»
ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات مـ ــا ت ـنــاولــه
ت ـق ــري ــر ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
للمقاصة عن «حجم التداول
ً
فــي ال ـســوق الــرسـمــي طبقا
ل ـج ـن ـس ـي ــة ال ـ ـم ـ ـتـ ــداول ـ ـيـ ــن»
ع ــن الـثـلــث األول م ــن الـعــام
الـ ـج ــاري ،وال ـم ـن ـشــور على
الموقع اإللكتروني لبورصة
الكويت.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،اليـ ــزال
األفـ ـ ــراد أك ـب ــر الـمـتـعــامـلـيــن
ونصيبهم إل ــى انـخـفــاض،
أي باتجاه ارتفاع مبيعاتهم
وانخفاض مشترياتهم ،إذ
اس ـت ـحــوذوا عـلــى  46.1في
ال ـم ـئ ــة مـ ــن إجـ ـم ــال ــي قـيـمــة
األسـهــم المبيعة ( 40.7في
الـمـئــة لـلـثـلــث األول )2018
و 40.1في المئة من إجمالي
ق ـي ـم ــة األس ـ ـهـ ــم ال ـ ُـم ـش ـت ــراة
( 41.9في المئة للثلث األول
.)2018
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل ،ب ـ ــاع
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــرون األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد
ً
أسهما بقيمة  1.231مليار
ً
دينار ،كما اشتروا أسهما
بقيمة  1.071مليار ليصبح
ص ــاف ــي ت ــداوالتـ ـه ــم األك ـثــر
ً
بيعا وبنحو  160.14مليون
دينار.
وثاني أكبر المساهمين
في سيولة السوق هو قطاع
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات
ون ـ ـص ـ ـي ـ ـبـ ــه إلـ ـ ـ ـ ــى ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع
م ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــاتـ ــه وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
مبيعاته ،فقد استحوذ على
 32.5في المئة من إجمالي
ق ـي ـم ــة األس ـ ـهـ ــم ال ـ ُـم ـش ـت ــراة
( 27.7فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ل ـل ـف ـتــرة
نـفـسـهــا  )2018و 20.5في
ال ـم ـئ ــة مـ ــن إجـ ـم ــال ــي قـيـمــة
األسـهــم المبيعة ( 25.2في

ا لـمـئــة للفترة نفسها ،)2018
ً
واشـتــرى هــذا القطاع أسهما
بقيمة  868.77مليون دينار
ً
 ،فــي حين بــاع أسهما بقيمة
 547.56مليون دينار ،ليصبح
صافي تــداوالتــه األكـثــر شـ ً
ـراء
وبنحو  321.21مليون دينار.
وثـ ــالـ ــث ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن هــو
ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات الـ ـعـ ـم ــاء
(المحافظ) ،فقد استحوذ على
 25.7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
قيمة األ س ـهــم المبيعة (19.2
في المئة للفترة نفسها )2018
و 21.2فــي المئة مــن إجمالي
قيمة األسهم ُ
المشتراة (20.2
في المئة للفترة نفسها ،)2018
ً
وقــد بــاع هــذا الـقـطــاع أسهما
بقيمة  687.33مليون دينار ،
ً
في حين اشترى أسهما بقيمة
 566.56مليون دينار ليصبح
ً
صافي تداوالته بيعا وبنحو
 120.76مليون دينار.
وآخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن فــي
السيولة هــو قـطــاع صناديق
االستثمار ،إذ استحوذ على
 7.6في المئة من إجمالي قيمة
األسـ ـه ــم ال ـم ـب ـي ـعــة ( 14.9فــي
الـمـئــة لـلـفـتــرة نـفـسـهــا )2018
و 6.1ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
قيمة األسهم ُ
المشتراة (10.2
في المئة للفترة نفسها ،)2018
ً
وقــد بــاع هــذا الـقـطــاع أسهما
بقيمة  204.24ماليين دينار،
ً
في حين اشترى أسهما بقيمة
 163.93مليون دينار ،ليصبح
ً
صافي تداوالته بيعا وبنحو
 40.31مليون دينار.
ومـ ـ ــن خـ ـص ــائ ــص ب ــورص ــة
الكويت استمرار أنها بورصة
محلية ،إذ كــان المستثمرون
الكويتيون أكبر المتعاملين
ً
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وبـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــوا أسـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا
بـقـيـمــة  2.262م ـل ـيــار دي ـن ــار،
مستحوذين بــذلــك على 84.7

ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي قيمة
األسـ ـه ــم ال ـم ـب ـي ـعــة ( 82.5فــي
ا لـمـئــة للفترة نفسها ،)2018
ً
ف ـ ــي حـ ـي ــن اش ـ ـ ـتـ ـ ــروا أسـ ـهـ ـم ــا
ب ـق ـي ـمــة  1.986م ـل ـي ــار دي ـن ــار
مستحوذين بــذلــك على 74.4
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي قيمة
األس ـه ــم الـ ُـم ـش ـتــراة ( 81.1في
ا لـمـئــة للفترة نفسها ،)2018
ليبلغ صافي تداوالتهم األكثر
ً
ب ـي ـعــا بـنـحــو  275.45مـلـيــون
دينار.
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة حـ ـص ــة
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن اآلخ ـ ــري ـ ــن مــن
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
نـحــو  20.8فــي الـمـئــة ( 14في
ا لـمـئــة للفترة نفسها ،)2018
واشـ ـت ــروا م ــا قـيـمـتــه 556.69
مليون دينار ،في حين بلغت
قيمة أسهمهم المبيعة نحو
 275.41مليون دي ـنــار ،أي ما
ن ـس ـب ـتــه  10.3فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 10.3في المئة للفترة نفسها
 ،)2018ليبلغ صافي تداوالتهم
(ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدون شـ ـ ـ ـ ـ ً
ـراء) بـنـحــو
 281.27مليون دي ـنــار ،أي أن
ثقة المستثمر الخارجي إلى
ازدياد في البورصة المحلية،
وذلك مؤشر على زيادة شهية
المستثمرين من خــارج إقليم
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج بـ ـع ــد اإلص ـ ــاح ـ ــات
األخيرة.
وت ـغ ـي ــر الـ ـت ــوزي ــع الـنـسـبــي
ب ـيــن ال ـج ـن ـس ـيــات ع ــن ســابـقــه
إذ أ صـ ـ ـب ـ ــح ن ـ ـحـ ــو  79.5فــي
الـ ـمـ ـئ ــة ل ـل ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،و15.6
فـ ــي ال ـم ـئ ــة ل ـل ـم ـت ــداول ـي ــن مــن
الجنسيات األخ ــرى و 4.9في
ال ـم ـئــة ل ـل ـم ـتــداول ـيــن م ــن دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي،
مقارنة بنحو  81.8في المئة
للكويتيين ،و 12.2فــي المئة
لـلـمـتــداولـيــن م ــن الـجـنـسـيــات

األ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى و 6.1ف ـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة
للمتداولين مــن دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي لـلـفـتــرة
نفسها مــن ع ــام  ،2018أي ان
بورصة الكويت ظلت بورصة
محلية ،وكان النصيب األكبر
للمستثمر المحلي ونصيبه
إلى انخفاض ،بإقبال أكبر من
جــانــب مستثمرين مــن خــارج
دول مجلس التعاون الخليجي
يفوق إقبال نظرائهم من داخل
دول المجلس ،ومازالت غلبة
التداول فيها لألفراد.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد حـ ـس ــاب ــات
ً
التداول النشيطة قليال ،أي ما
نسبته  0.2فــي المئة مــا بين
نهاية ديسمبر  2018ونهاية
أبريل  ،2019مقارنة بانخفاض
بنسبة  -9.8في المئة ما بين
نهاية ديسمبر  2017ونهاية
أبريل .2018
وبلغ عدد حسابات التداول
ال ـن ـش ـي ـطــة ف ــي ن ـه ــاي ــة أب ــري ــل
 2019نحو  14.58ألف حساب
أي م ــا نـسـبـتــه ن ـحــو  3.8في
المئة من إجمالي الحسابات،
ً
مقارنة بنحو  14.11ألـفــا في
ن ـه ــا ي ــة م ـ ـ ــارس  2019أي مــا
نسبته نحو  3.6في المئة من
إج ـم ــال ــي ال ـح ـســابــات للشهر
نـ ـفـ ـس ــه ،أي بـ ــارت ـ ـفـ ــاع بـلـغــت
نـسـبـتــه  3.3ف ــي ال ـم ـئــة خــال
أبريل .2019

ق ــال تـقــريــر «الـ ـش ــال» إن بـنــك الخليج
أعلن نتائج أعماله للربع األول من العام
ً
الحالي ،وأظهرت تحقيق البنك أرباحا
«بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 11.8
مليون د ي ـنــار ،مرتفعة بنحو  972ألف
دي ـنــار أو مــا نسبته نـحــو  9فــي الـمـئــة،
مقارنة بنحو  10.8ماليين دينار للفترة
نفسها من عام .2018
ووفق التقرير ،يعزى ذلك إلى انخفاض
قيمة مخصصات البنك بقيمة أعلى من
ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية،
رغــم انـخـفــاض الــربــح التشغيلي للبنك
«قبل خصم إجمالي المخصصات» بنحو
 21.4فــي الـمـئــة أو بـنـحــو  6.98ماليين
ً
دي ـن ــار ،وص ـ ــوال إل ــى نـحــو  25.7مليون
ً
دي ـنــار ،مـقــارنــة بنحو  32.6مـلـيــونــا في
الفترة المماثلة من .2018
وفي التفاصيل ،التي رصدها «الشال»
انخفض إجمالي اإليـ ــرادات التشغيلية
بنحو  993ألــف دينار أو بنحو  2.1في
ً
المئة ،وصوال إلى نحو  47.2مليون دينار
ً
مقارنة بنحو  48.2مليونا.
وت ـح ـقــق ذلـ ــك نـتـيـجــة ان ـخ ـف ــاض بند
صافي أتعاب وعموالت ،حين بلغ نحو
 6.7مــاي ـيــن دي ـن ــار م ـقــارنــة بـنـحــو 8.5
ماليين دينار ،أي بانخفاض قيمته نحو
 1.8مليون دينار أو ما نسبته  21.1في
المئة ،بينما ارتفع بند صافي إيــرادات
الفوائد بنحو  768ألف دينار أو نحو 2.1
ً
ً
في المئة وصوال إلى نحو  37.6مليونا
ً
مقارنة بنحو  36.8مليونا لنفس الفترة
من عام .2018
مـ ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع إجـ ـم ــال ــي
ا ل ـم ـصــرو فــات التشغيلية للبنك بنحو
 5.9ماليين دينار أو نحو  38.4في المئة،
ً
ليصل إل ــى نـحــو  21.6مـلـيــونــا ،مقارنة
ً
بنحو  15.6مـلـيــو نــا للفترة نفسها من
عام  ،2018نتيجة ارتفاع بند مصروفات
موظفين ،بند االستهالك وبند مصروفات
ً
أخرى بنحو  6.3ماليين دينار ،وصوال
ً
إل ــى نـحــو  20.9مـلـيــونــا م ـقــارنــة بنحو
ً
 14.6م ـل ـيــونــا .وب ـل ـغــت نـسـبــة إجـمــالــي
ال ـم ـصــروفــات الـتـشـغـيـلـيــة إل ــى إجـمــالــي

اإلي ــرادات التشغيلية
نحو  45.7في المئة،
م ـقــارنــة بـنـحــو 32.3
في المئة.
وانـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــت،
ك ـ ـمـ ــا ذك ـ ـ ــرن ـ ـ ــا ،ج ـم ـلــة
المخصصات بنحو  7.9ماليين دينار
أي بنسبة انخفاض بلغت نحو  37.5في
المئة ،لتصل إلى نحو  13.3مليون دينار
ً
مقارنة بنحو  21.3مليونا.
وبـ ــذلـ ــك ،ارتـ ـف ــع ه ــام ــش ص ــاف ــي رب ــح
البنك إلى نحو  24.9في المئة من جملة
اإليرادات التشغيلية ،مقارنة بنحو 22.4
في المئة خالل الفترة المماثلة من عام
.2018
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي
مــو جــودات البنك انخفضت بما قيمته
 179.3مليون دينار أي ما نسبته  3في
الـمـئــة ،لـيـصــل إل ــى نـحــو  5.83مـلـيــارات
دينار مقابل نحو  6.01مليارات دينار
في ديسمبر .2018
وارت ـف ــع بنحو  130.6مـلـيــون ديـنــار،
وبنسبة بلغت نحو  2.3فــي المئة عند
مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها
م ــن ع ـ ــام  ،2018ح ـي ــن ب ـل ــغ ن ـح ــو 5.70
مليارات دينار.
ً
وانخفض أيضا ،بند قــروض وسلف
إلــى عمالء بنحو  60.1مليون دينار أو
ً
م ــا نـسـبـتــه  1.5ف ــي ال ـم ـئــة ،وصـ ــوال إلــى
ن ـحــو  3.89م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار « 66.6في
المئة مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات» مقابل
 3.95مليارات دينار « 65.7في المئة من
إجمالي الموجودات» في ديسمبر .2018
وارتـفــع بنحو  69.6مليون دينار أي
ما نسبته  1.8في المئة ،مقارنة بالفترة
نفسها مــن ع ــام  ،2018حـيــن بـلــغ نحو
 3.82مليارات دينار « 66.9في المئة من
إجمالي الموجودات».
وبلغت نسبة قروض وسلف للعمالء
إلى إجمالي الودائع نحو  78.4في المئة
مقارنة بنحو  78.2في المئة في نهاية
الربع األول من عام .2018
ً
وان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــض أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،بـ ـ ـن ـ ــد ق ـ ـ ــروض

وس ـلــف إل ــى ب ـنــوك بـنـحــو  24.5مـلـيــون
دي ـنــار أو بنسبة  17فــي ال ـم ـئــة ،ليصل
ً
إلى نحو  119.2مليونا « 2في المئة من
ً
إجمالي الموجودات» مقابل  143.7مليونا
« 2.4في المئة من إجمالي الموجودات»
كما في نهاية عام  ،2018وارتفع بنحو
 6.3ماليين دينار أو ما نسبته  5.6في
ً
المئة حين بلغ  112.9مليونا « 2في المئة
من إجمالي الموجودات» عند المقارنة
بالفترة نفسها من عام .2018
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك
«من غير احتساب حقوق الملكية» سجلت
ً
ان ـخ ـفــاضــا بـلـغــت قـيـمـتــه  164.3مليون
دينار ،أي ما نسبته  3في المئة لتصل
إلــى نحو  5.223مليارات دينار مقارنة
بنحو  5.387مليارات بنهاية عام ،2018
وارت ـف ـع ــت بـنـحــو  102.4م ـل ـيــون دي ـنــار
أي بنسبة نمو بلغت  2فــي المئة ،عند
الـمـقــارنــة بـمــا ك ــان عليه ذل ــك اإلجـمــالــي
في نهاية الربع األول من العام الفائت.
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى
إجمالي الموجودات نحو  89.5في المئة،
مقارنة بنحو  89.7في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية
المحسوبة على أســاس سـنــوي ،إلــى أن
ك ــل م ــؤش ــرات الــرب ـح ـيــة لـلـبـنــك ارتـفـعــت
مقارنة مع الفترة نفسها من عام .2018
ً
إذ ارتفع قليال مؤشر العائد على معدل
الموجودات «ROA» ،ليصل إلى نحو 0.8
في المئة مقابل  0.76في المئة.
وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس
المال «ROC» ،ليصل إلــى نحو  15.5في
ً
المئة قياسا بنحو  14.2في المئة .وارتفع
ً
أيـضــا ،مؤشر العائد على معدل حقوق
المساهمين «ROE» ،ليصل إلــى  7.6في
المئة بعد أن كان عند  7.3في المئة.
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ّ
«بيتك» %5.2 :نمو االئتمان الموجه للعقار خالل عام
 %32منها لتسهيالت بناء الوحدات السكنية إلى  11.8مليار دينار
ّبين تقرير «بيتك» أن عدد
شركات القطاع العقاري
المسجلة في بورصة الكويت
يصل إلى  40شركة بنهاية
الربع الربع األول ،وهو القطاع
الثاني من حيث عدد الشركات
بعد قطاع الخدمات المالية.

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر ل ـب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي (بيتك) عن أداء الشركات
الـعـقــاريــة فــي الــربــع األول 2019
إن االئ ـت ـم ــان ال ـم ــوج ــه لـلـنـشــاط
العقاري بنهاية الربع األول من
العام الحالي ارتفع  1.5في المئة
على أساس ربع سنوي ،في حين
سجل زيادة قدرها  5.2في المئة
على أساس سنوي ،بعدما شهد
معدالت تراجع سنوية متواصلة
اسـتـمــرت نـحــو ع ــام ،مقتربا من
 10.3مليارات دينار بنهاية الربع
األول ،ويشكل  27.8في المئة من
رصيد االئـتـمــان الممنوح ،وفق
بـيــانــات بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي،
وه ــو م ــا ســاهــم ف ــي دف ــع رصـيــد
االئتمان المصرفي ألن يتجاوز
ح ــاج ــز  37.4م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار مــع
نهاية الربع األول  ،2019مسجال
زيــادة  1.4في المئة على أساس
ربــع سنوي ،وتصل إلــى  5.3في
المئة على أســاس سنوي ،وهي
ثــانــي أعـلــى زي ــادة ط ــوال عامين
ونصف العام.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـتـ ـق ــري ــر :ارت ـف ـع ــت
التسهيالت االئتمانية المقسطة،
وه ــي تـسـهـيــات تـمـنــح لــأفــراد

الــذيــن يرغبون فــي بناء وحــدات
سكنية بقطاع السكن ا لـخــاص،
تشكل وحدها ما يقترب من 32
في المئة من االئتمان الممنوح،
ح ـيــن ارت ـف ـعــت إل ــى  11.8مـلـيــار
دي ـن ــار ف ــي ال ــرب ــع األول ب ـحــدود
ن ـ ـصـ ــف فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة عـ ـ ــن الـ ــربـ ــع
السابق ،وتصل إلى  5.4في المئة
عـلــى أس ــاس س ـن ــوي ،وبــالـتــالــي
ي ـس ـت ـم ــر االت ـ ـج ـ ــاه ال ـت ـص ــاع ــدي
ألرص ــدة التسهيالت االئتمانية
الممنوحة للنشاط العقاري في
مجمله.
على ما سبق زادت التسهيالت
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـمــوج ـهــة لـلـنـشــاط
ال ـع ـق ــاري ف ــي مـجـمـلــه إل ــى 22.2
مـلـيــار دي ـنــار ،وفــق بـيــانــات بنك
الكويت المركزي ،أي بزيادة  1في
المئة عن الربع الــرابــع ،وبنسبة
 5.3في المئة على أساس سنوي.
وت ـم ـثــل ت ـلــك األرصـ ـ ــدة  59.3في
المئة من التسهيالت االئتمانية
الممنوحة من القطاع المصرفي
في الربع األول.
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ب ـل ـغــت فـيــه
ال ـ ـق ـ ــروض الـ ـعـ ـق ــاري ــة وقـ ـ ــروض
الـ ـم ــرأة وال ـم ـنــح الـمـنـصــرفــة من

ب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان ال ـك ــوي ـت ــي 52.6
مليون دينار خالل شهري يناير
وف ـب ــراي ــر م ــن ال ــرب ــع األول لـعــام
 ،2019منها  36مليونا ألغراض
بـ ـن ــاء ق ـس ــائ ــم ال ـس ـك ــن ال ـخ ــاص
والقسائم الحكومية ،و 8.6ماليين
لشراء البيوت ،وحوالي  5ماليين
منح لــذوي اإلعــاقــة ،ومــا يقترب
من  3ماليين ألغــراض التوسعة
وال ـت ــرم ـي ــم ل ـل ـب ـيــوت الـحـكــومـيــة
والخرسانية ،كما بلغت قروض
الـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة 359.2
أل ــف دي ـن ــار ألغ ـ ــراض الـتــوسـعــة
والترميم.
ّ
وبين التقرير أن عدد شركات
ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري الـمـسـجـلــة في
ب ــورص ــة ال ـكــويــت يـصــل إل ــى 40
شركة بنهاية الربع الربع األول،
وهو القطاع الثاني من حيث عدد
ال ـشــركــات بـعــد ق ـطــاع الـخــدمــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة وفـ ـ ــق بـ ـي ــان ـ ّـات ش ــرك ــة
بورصة الكويت ،ويمثل عددها
 23فــي المئة مــن عــدد الشركات
الـمــدرجــة الــذي يبلغ  173شركة
بنهاية الربع األول.
ومازال في المرتبة الثالثة بين
القطاعات بحصة قدرها  24.4في

«زين» :موائد إفطار الصائم تواصل العطاء

مسؤولو «زين» و«الكويتية» في صالة زين إلفطار الصائم
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة زيـ ــن اس ـت ـم ــرار م ـبــادرت ـهــا
السنوية إلفـطــار الـصــائــم فــي شهر رمضان
بشكل يومي ،ضمن حملتها الرمضانية «زين
الشهور» ،التي تقدم من خاللها ما يقارب 35
أل ــف وجـبــة غــذائـيــة للمحتاجين عـلــى مــدار
الشهر الكريم.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،فـ ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي،
أن بـ ـ ــادرة إفـ ـط ــار ال ـص ــائ ــم تـعـتـبــر م ــن أب ــرز
المبادرات السنوية التي تتبناها خالل شهر
رمضان من كل عام ،حيث يقوم فريق الشركة
التطوعي باإلشراف على تنظيم هذه المبادرة
الرمضانية هــذا العام للسنة الرابعة عشرة
على التوالي ،والتي تقدم من خاللها الشركة
وج ـب ــات إف ـط ــار صــائــم يــومـيــة ف ــي صالتين
بمنطقتي جليب الشيوخ والجهراء.
وبينت أنها قامت بتنظيم مجموعة من
الفعاليات الترويحية للصائمين في صالتها

إلف ـط ــار ال ـصــائــم بـمـنـطـقــة جـلـيــب ال ـش ـيــوخ،
والتي شملت المسابقات الترفيهية وإجراء
ال ـس ـحــوبــات ل ـ ــزوار ال ـصــالــة وت ــوزي ــع تــذاكــر
سفر بالتعاون مــع شركة الخطوط الجوية
الكويتية ،وتوزيع القسائم الشرائية بالتعاون
م ــع  ،Savecoك ـمــا اسـتـقـبـلــت مـجـمــوعــة من
الوجبات الغذائية من شركة مطاحن الدقيق
والمخابز الكويتية ،وتم تقديمها للصائمين
في الصالة إلى جانب وجبات زين.
وأضــافــت أن الـتـحـضـيــرات لحملة مــوائــد
اإلفطار بدأت قبل شهر رمضان ،حيث حرصت
الشركة على أن تغطي أكثر المناطق اكتظاظا
بالسكان ،مــن خــال اختيار قــاعــات اإلفـطــار
التي تشهد إقباال شديدا في جليب الشيوخ
والجهراء ،لتؤمن وجبة اإلفطار اليومية في
األمــاكــن الـتــي تشهد تــواجــدا سكانيا كثيفا
من العمال واألف ــراد واألســر المتعففة الذين

يكونون في أمس الحاجة إلى وجبة اإلفطار
بعد يوم العمل الشاق.
وأوضحت «زين» أن مبادرة إفطار الصائم
تعتبر رافدا أساسيا في برنامجها الرمضاني
السنوي الذي يأتي تحت مظلة استراتيجيتها
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة ،والتي
تضعها في مقدمة الشركات الوطنية الرائدة
التي ّ
تفعل جهودها في المجاالت الخيرية
والتطوعية.
وأفــادت بأن التزامها المستمر في تقديم
قـيـمــة م ـضــافــة لـلـمـجـتـمــع ،ه ــو م ــا يجعلها
تـحــرص على تـنــاول القضايا األكـثــر تأثيرا
فــي ا لـحـيــاة ،مبينة أن حملتها الرمضانية
«زي ــن الـشـهــور» تــأتــي لتترجم ه ــذا الـتــوجــه،
حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب
والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السالم
في العالم.

المئة من كمية األسهم المتداولة
والــرابـعــة بحصة قــدرهــا  5.9في
المئة من قيمة األسهم المتداولة،
والثالثة من حيث عدد الصفقات
المتداولة بحصة مثلت  17.9في
الـمـئــة ،فــي الــوقــت ال ــذي ارتفعت
أس ـهــم  15شــركــة ع ـقــاريــة خــال
الربع األول.
وبـ ـلـ ـغ ــت الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة
ل ـش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري في
ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي  1.2م ـل ـيــار
ديـ ـ ـن ـ ــار بـ ـنـ ـه ــاي ــة ال ـ ــرب ـ ــع األول،
بتراجع طفيف  2.4في المئة عن
قيمتها فــي الــربــع الــرابــع ،2018
إال أن القيمة السوقية للشركات
ال ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ارتفعت إلى  32.6مليارا في الربع
األول بحوالي  3.9مـلـيــارات ،أي
 13.5فــي المئة عــن  28.7مليارا
بنهاية الربع الــرابــع ،وقــد مثلت
ال ـق ـي ـم ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ل ـشــركــات
الـقـطــاع ال ـع ـقــاري  3.7فــي المئة
بـنـهــايــة الــربــع األول مـقــابــل 4.3
في المئة من الشركات المدرجة
بالبورصة في الربع الرابع.
فــي الــوقــت ال ــذي ارتـفـعــت فيه
ق ـي ـمــة ت ـ ـ ـ ــداوالت أسـ ـه ــم ال ـق ـطــاع
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«الصناعة» تغلق  4قسائم
تعمل دون تراخيص
●

العقاري إلــى  99.4مليون دينار
في الربع األول عن  54.8مليونا
في الربع الرابع ،وتضاعفت كمية
األسهم المتداولة إلى  2.4مليار
س ـهــم م ـقــابــل  1.2م ـل ـيــار ،وع ــدد
الصفقات إلــى  56.6ألــف صفقة
مقابل  32ألفا في الربع الرابع.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى أن م ـ ــؤش ـ ــرات
ال ـ ـت ـ ــداول ن ـش ـط ــت خ ـ ــال ال ــرب ــع
األول مـ ــن  2019فـ ــي ب ــور ص ــة
الكويت ،وزادت قيمة التداوالت
ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت ف ــي الــربــع
األول إل ــى مـسـتــوى استثنائي،
ح ـيــن بـلـغــت  1.9م ـل ـيــار دي ـن ــار،
أي ب ــزي ــادة  143فــي الـمـئــة على
أس ــاس س ـنــوي ،وت ـصــل إل ــى 60
في المئة على أساس ربع سنوي
عــن  1.2مـلـيــار دي ـنــار فــي الــربــع
الرابع ،وتضاعفت كمية األسهم
ال ـم ـت ــداول ــة إلـ ــى  10.1م ـل ـيــارات
س ـهــم ،أي ب ــزي ــادة  87فــي المئة
على أســاس سنوي ،وتصل إلى
 71ف ــي الـمـئــة ع ــن  5.9مـلـيــارات
سـهــم فــي الــربــع ال ــراب ــع ،وارتـفــع
عـ ــدد ال ـص ـف ـق ــات إلـ ــى  331أل ــف
صفقة بنسبة  31فــي المئة عن
 252.8ألفا في الربع الرابع.

توالي االستعداد النطالق
«أوت ليت» بمشاركة
 50جهة عارضة
تتوالى االستعدادات النطالق فعاليات
معرض «أوت ليت» ،الــذي تقيمه وتنظمه
شركة معرض الكويت الدولي على أرض
المعارض الدولية بمشرف ،من  23الجاري
ح ـت ــى أول ي ــون ـي ــو ال ـم ـق ـبــل ف ــي ق ــاع ــة ،5
وسط حشد من مجموعة شركات األزيــاء
والمالبس والساعات والنظارات والعطور
ومستحضرات التجميل وأكسسواراتها،
إضافة الى األثاث.
وتتضمن فعاليات المعرض عروضا
تشمل بيع تشكيلة واسعة من المنتجات
المخزنة في مخازن الشركات ،حيث يلبي
اح ـت ـيــاجــات ال ـش ــرائ ــح ال ـمــول ـعــة بــاقـتـنــاء
ال ـم ــارك ــات ال ـعــال ـم ـيــة ب ــأس ـع ــار تـنــافـسـيــة
ش ــامـ ـل ــة ع ـ ـ ــدة مـ ـنـ ـتـ ـج ــات م ـ ــن ال ـم ــاب ــس
والـجـلــود واألزيـ ــاء والـعـطــور ،والـنـظــارات
والساعات ،وأدوات ومستحضرات التجميل
واالكـ ـسـ ـس ــوارات وغ ـيــرهــا م ــن ال ـمــاركــات
الشهيرة المعروفة.
ويحظى هذا المعرض بمشاركة مميزة
في دورته الحالية ،حيث بلغ عدد الشركات
المشاركة فيه  50جهة ،على رأسها باقة
مميزة تضم الفاتنة «فيرساتشي  -روكو
بــاروكــو» ،byblus ،ب ــازل للساعاتD&H ،
العالمية (،)Karen Millen -Women Secret
دا غـ ـ ــر ا نـ ــد ك ــو (،)Pronovies – Bimba
ستاركو ( ،)Missioni -Vera wangسرب
(بوغاتي) ،ذي كاسل لالثاث والمفروشات،
إضافة الى مجموعة اخرى من الشركات.

اقتصاد

سند الشمري

كـشـفــت م ـص ــادر مطلعة
ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ع ـ ــن إغ ـ ــاق
الهيئة العامة للصناعة 4
قسائم مخصصة لشركات
لقيامها بالعمل دون وجود
تــرخ ـيــص ل ـم ــزاول ــة الـعـمــل
الصناعي.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،إن
ذ لــك جــاء بتوصية اللجنة
ال ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات
ا ل ـ ـص ـ ـنـ ــا ع ـ ـيـ ــة إذ خ ــا لـ ـف ــت
ت ـلــك ال ـشــركــات الـصـنــاعـيــة
قــا نــون الصناعة والئحته
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
اإلغالق سيطبق حتى تتم
إزال ـ ــة ال ـم ـخــال ـفــات واآلثـ ــار
المترتبة عليها.
وأوضحت المصادر أنه
في حال عدم إزالة المخالفة
بعد مضي شهر من تاريخ
اإلغالق فسيتم توقيع جزاء
أشد ،وقد يصل إلى فرض
عقوبات مالية ضخمة.
وذكرت أن الهيئة العامة
لـلـصـنــا عــة أ ن ـ ــذرت قسيمة
أخـ ـ ــرى ب ـع ــد ال ـك ـش ــف عـبــر

ا ل ـجــوالت التفتيشية أنها
ما زالت مغلقة ولم تمارس
أي نشاط إلى جانب توقف
إنتاج نشاطها.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن الـهـيـئــة
ت ـل ــزم ال ـش ــرك ــات ب ـض ــرورة
اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـقـ ـس ــائ ــم وف ــق
األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة
لـهــا ،و ع ــدم استغاللها في
أنشطة أ خــرى أو إغالقها،
مبينة أن هناك العديد من
القسائم مخصصة لشركات
وغ ـ ـيـ ــر م ـس ـت ـغ ـل ــة وس ـ ــوف
تعمل الهيئة على سحبها
خالل الفترة المقبلة.

الرئيس التنفيذي لـ «البترول
الوطنية» يتفقد خيمة «إفطار صائم»

ً
متفقدا الخيمة
البدر
شارك الرئيس التنفيذي لشركة البترول
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ولـ ـي ــد ال ـ ـبـ ــدر ج ـمــوع
الصائمين وجـبــة اإلف ـطــار فــي خيمة إفطار
الصائم ،التي تقيمها الشركة سنويا خالل
شهر رمضان.
وتفقد البدر ،ومعه نائب الرئيس التنفيذي
لـلـخــدمــات ال ـم ـســانــدة عـبــدالـعــزيــز الــدعـيــج،
عمليات إعــداد وتــوزيــع وجبات اإلفـطــار في
الخيمة المقامة أمام المبنى الرئيسي للشركة،
بمدخل مدينة األحمدي ،حيث تابع عن قرب
الـجـهــود ال ـتــي يـبــذلـهــا طــاقــم الـعـمــل لتلبية
طلبات األعداد المتزايدة من الصائمين الذين
يفدون يوميا إلى هذه الخيمة.
وأكد البدر حرص الشركة على االستمرار
في هذه المبادرة الخيرية التي بدأتها منذ
سنوات ،كجزء من التزامها تجاه المجتمع،
الس ـي ـمــا ف ــي م ـثــل ه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة الــديـنـيــة

العظيمة ،التي تخيم عليها أجــواء الرحمة
والتآخي في الكويت الحبيبة ،بلد اإلنسانية
والخير واألمان.
وأوضـ ــح أن الـخـيـمــة تستقبل نـحــو ألــف
ص ــائ ــم ي ــوم ـي ــا ،ي ـتــم ت ـقــديــم وج ـب ــات إف ـطــار
صحية لهم وفق نظام دقيق ومنظم ،مضيفا
أن مــوظ ـفــي ال ـشــركــة ي ـســاه ـمــون ف ــي تحمل
تكاليف هــذه الـمـبــادرة عبر تقديم تبرعات
طوعية ،معربا عــن سعادته بــروح التعاون
والــرغ ـبــة فــي عـمــل الـخـيــر الـتــي يتحلى بها
الجميع.
ي ـش ــار إل ــى أن مـ ـب ــادرة ال ـشــركــة تتضمن
كذلك توزيع وجبات اإلفطار على رواد عدد
م ــن م ـح ـطــات تـعـبـئــة ال ــوق ــود ال ـتــاب ـعــة لـهــا،
والمنتشرة في مختلف أنحاء البالد ،وعلى
وجه الخصوص من يتصادف وجودهم في
هذه المحطات وقت اإلفطار.

ً
المستهلكون في الكويت يثقون بالمدفوعات الرقمية بدال من الدفع النقدي

ً
وفقا لدراسة « -Visaاتحاد مصارف الكويت» حول أمان المدفوعات
أطلقت شركة  Visaالعالمية
الرائدة في مجال تكنولوجيا
ال ـم ــدف ــوع ــات والـ ـم ــدرج ــة في
بـ ــورصـ ــة نـ ـي ــوي ــورك ب ــال ــرم ــز
ـارف
( ،)Vوا ت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـصـ ـ ـ َ
ال ـك ــوي ــت ،أم ـ ــس ،حـمـلــة «ابـ ــق
ً
آم ـ ـنـ ــا» الـتـثـقـيـفـيــة الـمــوجـهــة
للمستهلكين وا ل ــرا م ـي ــة إ لــى
تـ ـع ــزي ــز ثـ ـق ــاف ــة الـ ـم ــدف ــوع ــات
الــرق ـم ـيــة اآلمـ ـن ــة (سـ ـ ــواء عبر
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات أو الـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف
المتحركة) بين المستهلكين
في الكويت.
وت ـ ـت ـ ـنـ ــاول ح ـم ـل ــة «-Visa
اتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـك ــوي ــت»
ألم ـ ــان ال ـم ــدف ــوع ــات م ـخــاوف
ّ
وتقدم نصائح
المستهلكين،
تساعدهم على حماية أنفسهم
من مخاطر االحتيال المرتبطة
بالمدفوعات .وتأتي الشراكة
بين الجانبين للعام الثاني
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ف ــي إطـ ــار هــذه
الحملة التي جــرى تنظيمها
ً
سابقا طوال أسبوع كامل ،في
حين ستجرى نسخة هذا العام
لمدة شهر.
واستطلعت  Visaواتـحــاد
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت آراء
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن فـ ــي ال ـك ــوي ــت
بخصوص أم ــان المدفوعات
الـ ـ ــرق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـتـ ــاجـ ــر
وع ـ ـ ـبـ ـ ــر اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت .ووف ـ ـقـ ــا
ل ـن ـتــائــج االسـ ـتـ ـط ــاع ،يشعر
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـكــون فـ ــي ال ـك ــوي ــت
بمزيد من الراحة لدى سدادهم
ال ـم ــدف ــوع ــات ع ـبــر الـبـطــاقــات
واستخدامها في معامالتهم
الـمــالـيــة (ف ــي الـمـتــاجــر وعـبــر
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت) ،إذ أف ـ ــاد  92فــي
الـمـئــة مــن الــذيــن ش ــارك ــوا في
االسـ ـتـ ـط ــاع ب ــأن ـه ــم ي ـج ــدون

ً
البطاقات أكـثــر أمــانــا مــن الدفع
ً
نقدا .ومن بين المستهلكين الذين
قاموا بالتسوق عبر اإلنترنت أو
المنصات التجارية اإللكترونية،
ظهر أن نسبة ( 73في المئة) من
المستهلكين يفضلون الـســداد
بالبطاقات على إثر عوامل مثل
مستوى األم ــان ( 77فــي المئة)،
وإدارة الميزانية ( 66في المئة)،
والتوافر ( 60في المئة) .وأكد 84
في المئة من الذين شــاركــوا في
ً
االسـتـطــاع أي ـضــا بــأنـهــم ب ــدأوا
بــاس ـت ـخــدام ال ـب ـطــاقــات لـلـســداد
عبر اإلنترنت بوتيرة أكبر خالل
العامين الماضيين.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـعــامــات في
الـمـتــاجــر ،كـشــف االسـتـطــاع أن
أبـ ـ ــرز  3م ـح ـف ــزات ل ـل ـمــدفــوعــات
الرقمية هي األمان بنسبة ( 81في
المئة) ،وإدارة الميزانية ( 72في
المئة) والسهولة ( 68في المئة).
كما أظهر االستطالع أن  65في
ال ـم ـئــة م ــن ال ـم ـشــارك ـيــن يـثـقــون
بالمحافظ الرقمية (المعامالت
ال ــات ــامـ ـسـ ـي ــة عـ ـب ــر الـ ـه ــوات ــف
المتحركة) ،و 60في المئة يثقون
بالبطاقات الالتالمسية.
وبهذه المناسبة ،قال األمين
العام التحاد مصارف الكويت،
د .حـمــد ال ـح ـســاوي« :يسعدنا
مد يد الدعم إلى شركة Visa
ً
مـ ـج ــددا ه ــذا ا َل ـع ــام في
ً
إطار حملة «ابق آمنا».
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـك ـ ـشـ ــف
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ،ي ـع ـت ـب ــر
المستهلكون في الكويت
مدفوعات البطاقات أكثر
ً
أم ــان ــا وسـهــولــة مقارنة
بـ ــالـ ــدفـ ــع ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي ،األم ـ ــر
ال ـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر م ـس ـتــويــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ال ـم ــرت ـف ـع ــة

وال ـت ـب ـنــي ال ــواس ــع لـلـمــدفــوعــات
الرقمية في البالد.
ومـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وب ـ ـ ـغـ ـ ــرض دعـ ــم
مـنـظــومــة ال ـمــدفــوعــات الــرقـمـيــة
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ث ـ ـقـ ــة ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن
بــالـمـعــامــات الــرقـمـيــة ،يـجــب أن
نواصل تثقيف السكان لالنخراط
فــي ّمـعــامــات دف ــع رقـمـيــة آمـنــة.
وتمثل المبادرات الرامية لتثقيف
المستهلكين مثل هذه المبادرة
ض ـ ــرورة م ـلـ ّـحــة لـتـعــزيــز جـهــود
التحول الرقمي في الكويت».
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال مــديــر إدارة
المخاطر في  Visaالشرق األوسط
وشمال إفريقيا نيل فيرنانديز:
«فـ ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـت ــزاي ــد فيه
دخــول الشركات والمستهلكين
إل ــى ال ـعــالــم الــرق ـمــي ويتصاعد
تــأثـيــر الـتـقـنـيــات ال ـجــديــدة على
الجميع في كل مكان ،ال بد لألمان
أن يبقى فــي الـمـقــام األول .وإذا
كانت التجارة الرقمية هي سبيل
التطور ،البد لجميع المستهلكين
أن يثقوا باستخدامها .وبغية
غ ـ ـ ـ ــرس ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـثـ ـق ــة،
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ت ـث ـق ـي ــف

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـكـ ـي ــن وت ــوعـ ـيـ ـتـ ـه ــم
بــال ـمــدفــوعــات الــرق ـم ـيــة ون ـعــزز
درايـ ـتـ ـه ــم ب ـم ـس ـت ــوي ــات األم ـ ــان
المحسنة ا لـتــي تحمي بيانات
ب ـطــاقــات ـهــم .وي ـس ـعــدنــا أن نــرى
جهودنا تؤتي ثمارها ،كما هو
واض ــح ف ــي الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـش ـيــر
إل ــى ت ـحـ ّـســن ث ـقــة المستهلكين
بالمعامالت الرقمية باستخدام
م ـح ــاف ــظ الـ ـه ــوات ــف ال ـم ـت ـحــركــة
والبطاقات الالتالمسية .ويسرنا
أن نـتـعــاون مــع اتـحــاد مصارف
الـ ـك ــوي ــت ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـب ــادرة
الطموحة لدعم جهود التحول
الرقمي في البالد».

تحفيز تحول العمالء نحو
المدفوعات الرقمية
من النتائج الالفتة التي وصل
إليها االسـتـطــاع ،والـتــي يجب

ع ـل ــى تـ ـج ــار ال ـت ـج ــزئ ــة إي ــاء ه ــا
الكثير من األهمية ،هو أن تقديم
خيار الدفع بالبطاقة (عبر أجهزة
الــدفــع المتحركة) عند توصيل
المنتجات يمكن أن يساعد في
تحويل مشتريات المتسوقين
ً
التي يتم عادة سداد ثمنها نقدا
ع ـنــد ال ـتــوص ـيــل إل ــى مــدفــوعــات
ً
رقمية .ووفـقــا لالستطالع ،فإن
 95فــي المئة مــن هــؤالء العمالء
ً
الذين يفضلون الدفع نقدا عند
ال ـتــوص ـيــل ي ـم ـي ـلــون إلـ ــى الــدفــع
بــالـبـطــاقــة ح ــال ت ــواف ــر األج ـهــزة
ّ
التي تمكنهم من ذلك عند تسلم
مشترياتهم.
ً
ّ
وتقدم  Visaأيضا رؤى حول
إم ـ ـك ـ ــان ت ـ ـصـ ــدي ال ـ ـت ـ ـجـ ــار ع ـبــر
اإلنترنت لمخاوف المستهلكين
المتعلقة بــاألمــان ،وحثهم على
الـ ـتـ ـس ــوق ب ـث ـق ــة ع ـل ــى ال ـم ــواق ــع
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة .ولـ ـ ـ ـ ــدى سـ ـ ــؤال

المشاركين في االستطالع حول
محفزات اسـتـخــدام المدفوعات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،أوض ـ ـحـ ــت األسـ ـب ــاب
ب ـ ــأن وج ـ ـ ــود ش ـ ـعـ ــارات م ـ ــزودي
خــدمــات ال ـمــدفــوعــات وعــامــات
مــوثــوق ـيــة االسـ ـتـ ـخ ــدام ( 54في
المئة) ،وعرض آراء العمالء (51
فــي المئة) ،وتقديم خيار الدفع
بالعملة المحلية ( 47في المئة)،
وخـ ــدمـ ــة عـ ـم ــاء ق ــوي ــة ( 45فــي
المئة) ،وتوافر خيارات متنوعة
لـلــدفــع ( 40فــي ال ـم ـئــة) ،وعــرض
شهادات بروتوكول طبقة المنافذ
اآلمنة  SSLعلى منصات التجارة
اإللكترونية ( 30في المئة) ،وهي
م ــن أب ـ ــرز ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي تمنح
المستهلكين الثقة للتسوق عبر
المواقع اإللكترونية.

تدابير أمان المستهلكين
ي ـ ـف ـ ـضـ ــل غـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة ح ــامـ ـل ــي

الـبـطــاقــات كـلـمــات ال ـم ــرور التي
تستخدم مرة واحدة للمصادقة
عـلــى الـمـعــامــات الـمــالـيــة ،نظرا
العـ ـتـ ـي ــاده ــم ع ـل ـي ـه ــا وس ـه ــول ــة
استخدامها ،وحقيقة أن بنوكهم
تـ ــوفـ ــرهـ ــا ،حـ ـي ــث أفـ ـ ـ ــاد ( 58فــي
الـمـئــة) بــأنـهــم يعتبرونها أكثر
ً
أم ــان ــا مـقــارنــة مــع مـســح بصمة
ّ
اإلصبع ( 14في المئة) والتعرف
على الوجه ( 9في المئة) ،ومسح
ال ـقــزح ـيــة ( 8ف ــي ال ـم ـئــة) وكـلـمــة
ّ
والتعرف
التحقق ( 7في المئة)،
عـ ـل ـ ّـى ال ـ ـصـ ــوت ( 2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة).
وتمثل هذه النتائج فرصة لتجار
التجزئة عبر اإلنترنت للتعاون
م ـ ــع  Visaل ـت ـب ـن ــي ب ــروت ــوك ــول
ال ـم ـصــادقــة Verified by Visa
للمتسوقين الذين يستخدمون
ك ـل ـم ــات ال ـ ـمـ ــرور لـ ـم ــرة واح ـ ــدة،
لـضـمــان ق ـيــام ال ـمــالــك الحقيقي
لحساب  Visaبعملية المدفوعات.
وت ـت ـم ـتــع ال ـم ـحــافــظ الــرقـمـيــة
والـ ـ ـم ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات ال ــات ــامـ ـسـ ـي ــة
بمستويات معززة من األمان،
ل ــذل ــك ي ـم ـك ــن لـلـمـتـســوقـيــن
استخدام تقنيات المدفوعات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة تـ ـل ــك ،س ـ ـ ــواء فــي
المتجر أو عبر اإلنترنت ،مع
الـتـمـتــع بـمـسـتــويــات الــراحــة
ّ
المرجوة .وعلى سبيل
واألمان
ال ـم ـث ــال ،ف ــإن خــدمــة الـتــرمـيــز
ا لـتــي تقدمها  Visaتستبدل
ب ـي ــان ــات ال ـب ـطــاقــة ب ـمــا في
ذلـ ـ ـ ــك أرق ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا الـ ـب ــال ــغ
ع ــدده ــا  16رق ـم ــا ،بــرقــم
رمــزي عشوائي ،لحماية
ح ـس ــاب ح ــام ــل الـبـطــاقــة
ومعلوماته الشخصية.
وخـ ـ ــال م ـعــام ـلــة ال ــدف ــع،
يجري إرسال الرمز العشوائي
ً
بدال من رقم البطاقة الحقيقي.

ك ـم ــا أن ال ـم ـح ــاف ــظ الــرق ـم ـيــة
عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،وعلى
غرار  Apple PayوSamsung
 Payو Google Payمدعومة
بـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة  Visaلـ ـلـ ـت ــر مـ ـي ــز،
ويـعـنــي ذل ــك أن المتسوقين
س ـي ـح ـص ـل ــون عـ ـل ــى ت ـج ــرب ــة
سـلـســة وآمـ ـن ــة ،سـ ــواء أج ــروا
ً
عملية المدفوعات شخصيا
أو عبر اإلنترنت .وتنصح Visa
المستهلكين بقفل هواتفهم
ال ـم ـت ـحــركــة ب ـك ـل ـمــات ورمـ ــوز
مــرور وباستخدام المقاييس
الـحـيــويــة بــوصـفـهــا مستوى
آخر من األمان لحماية قنوات
الدفع في هواتفهم المتحركة.
وم ــن أب ــرز الـنـصــائــح التي
وجهتها  Visaللعمالء لتبني
م ـمــارســات ت ـســوق آم ـنــة عبر
اإلنترنت:
 )1الـ ـتـ ـس ــوق ع ـب ــر م ــواق ــع
تجارة إلكترونية موثوقة.
 )2تجنب استخدام شبكات
انترنت السلكية عامة إلجراء
المعامالت.
 )3الـ ـتـ ـحـ ـق ــق مـ ـ ــن وجـ ـ ــود
حـ ــرف  Sف ــي عـ ـن ــوان ال ـمــوقــع
اإللكتروني بعد  HTTPللتأكد
من أن الموقع آمن.
 )4تفعيل خاصية Verified
 by Visaم ـ ــع ا لـ ـبـ ـن ــك أل م ـ ــان
ال ـم ــدف ــوع ــات ع ـبــر اإلن ـتــرنــت،
وتسجيل الخروج من الموقع
اإللكتروني عند االنتهاء منه،
ال سيما عند استخدام جهاز
كمبيوتر عام.
 )5تجنب مشاركة معلومات
الحساب عبر وسائل التواصل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ،أو ال ـ ـبـ ــريـ ــد
اإللكتروني ،أو الهاتف ،أو في
أي دردشة.
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«الوطني» :نمو اإلنفاق االستهالكي قد يعاود التحسن في الربع الثاني
تفاؤل بارتفاع القروض االستهالكية في ظل تخفيف قيود «المركزي» وتكهنات إسقاطها
اس ـت ـمــر ت ـبــاطــؤ ن ـمــو اإلنـ ـف ــاق االس ـت ـهــاكــي
فــي الــربــع األول مــن  2019فــي ظــل تــراجــع ثقة
المستهلك ،والنمو المتواضع لألجور ،والضغط
على أعداد الوافدين.
وفي حين أن هناك عوامل ستظل قائمة هذا
ال ـعــام ،فــإن عــوامــل أخ ــرى مثل انـخـفــاض معدل
الـتـضـخــم ،والـنـمــو ال ـقــوي لـمـعــدالت التوظيف،
والـمـيــزانـيــة الـحـكــومـيــة الـتــوسـعـيــة ،وتخفيف
البنك المركزي للقيود المفروضة على إقراض
المستهلكين قــد يساهم فــي الحفاظ على نمو
اإلنفاق بمستوى مقبول.

نمو اإلنفاق االستهالكي

معدل النمو
الحقيقي لألجور
ً
شهد ثباتا في الربع
الرابع من 2018
بعد تراجعه خالل
العامين الماضيين

وحسب الموجز االقتصادي الصادر عن بنك
الكويت الوطني ،تراجعت المؤشرات الرئيسية
لألنشطة االستهالكية في الربع األول من ،2019
حيث تباطأ نمو معامالت نقاط البيع الرسمية
والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب اآللي
إلــى  4فــي المئة على أس ــاس سـنــوي فــي الربع
األول مــن الـعــام الـحــالــي مقابل  6فــي المئة في
ً
الربع الرابع من العام الماضي ،مواصال االتجاه
التراجعي الذي بدأه في منتصف العام الماضي.
وشهد مؤشر اإلنفاق االستهالكي لـ"الكويت
ً
ً
الوطني" مسارا مماثال ،حيث بلغ متوسط معدل
النمو  1.4في المئة فقط في الربع األول .وعلى
الرغم من ذلك تظهر بعض المؤشرات المشجعة،
حيث تمت مالحظة ارتفاع المعدالت الشهرية
لمؤشر اإلنفاق االستهالكي خالل أبريل بنسبة

ً
 1.9في المئة على أساس سنوي ،بما يعكس نموا
ً
قويا على أساس شهري .وقد تكون تلك إشارة
على أن تباطؤ اإلنفاق بلغ أدنى مستوياته ،ربما
كنتيجة لــارتـفــاع الـقــوي األخـيــر فــي الـقــروض
االستهالكية.
ويعكس تباطؤ معدالت اإلنفاق االستهالكي
في الربع األول من العام انخفاض ثقة المستهلك،
حيث تراجع مؤشر آراء لثقة المستهلك إلى 103
نقاط في الربع األول من العام ،أي أقل بكثير من
ً
متوسط  12شهرا.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اح ـت ـمــال أن ي ـكــون تــراجــع
أسعار النفط وضعف المقومات الرئيسية لنمو
االقـتـصــاد العالمي مــن الـعــوامــل الـتــي ساهمت
في ذلك التباطؤ ،فإن ضعف المؤشر جاء على
خلفية تــراجــع الـمــؤشــر الـفــرعــي "ف ــرص العمل
ً
المتوافرة في السوق حاليا"( ،ربما لتأثره بأنباء
تتعلق بخطط خفض أع ــداد الــوافــديــن) ،بينما
المؤشر الفرعي "شراء المنتجات المعمرة"
كان ً
ً
ضعيفا أيضا.

ً
ً
االستهالكي نـمــوا شهريا بمعدالت قوية منذ
ديسمبر الماضي ،في ظل تخفيف بنك الكويت
ال ـم ــرك ــزي لـلـقـيــود الـتـنـظـيـمـيــة ع ـلــى ال ـق ــروض
االستهالكية (رف ــع الـحــد المسموح بــه إلــى 25
ً
ألف دينار مقابل  15ألفا سابقا) .ومن المرجح
ً
أن ينعكس أيضا انتعاش القروض االستهالكية
على ارتفاع اإلنفاق في األشهر المقبلة ،بسبب
تأخر ظهور التأثيرات المترتبة على ذلك.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في االئتمان
القروض الشخصية بصفة
االستهالكي ،فإن نمو
ً
عامة -وال ــذي يتضمن قــروضــا لشراء العقارات
السكنية– قد واصــل تباطؤه التدريجي ليصل
إلى  5.6في المئة على أساس سنوي في مارس.
وتـمـثــل ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة أق ــل مــن  10في
المئة من إجمالي القروض الشخصية ،وبالتالي
ً
ف ــإن الـنـمــو ال ــذي تــم تسجيله م ــؤخ ــرا ال يعني
بــالـضــرورة التأثير بـشــدة على إجـمــالــي أعباء
الـقــروض الشخصية أو الضغط على إمكانات
اإلنفاق.

ارتفاع معدالت اإلقراض

تباين األوضاع في سوق العمل

ً
يعد ارتفاع معدالت اإلقراض مؤخرا من أهم
األسباب الرئيسية التي تدعي إلى التفاؤل بشأن
الـتــوقـعــات المستقبلية لــإن ـفــاق ،حـيــث ارتـفــع
نمو القروض االستهالكية في مارس إلى أعلى
مستوياته منذ  5أعوام بنسبة  7.8في المئة على
أساس سنوي مقابل  3.9في المئة في فبراير.
وبـعــد س ـنــوات مــن الـتـبــاطــؤ ،شهد اإلق ــراض

ً
ي ـســاهــم تـحـســن مـ ـع ــدالت ال ـتــوظ ـيــف أي ـضــا
في زيــادة القدرة الشرائية للمستهلكين ،حيث
ً
شهدت معدالت التوظيف ارتفاعا بنهاية 2018
لتصل إل ــى  4.2فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سنوي
مقارنة بأدنى مستوياتها على مدار عدة أعوام
بنسبة  2.4في المئة في  ،2017وقد جاء ذلك على
خلفية تحسن معدالت توظيف كل من الكويتيين

والوافدين على حد سواء .وساهمت زيادة
تعيينات القطاع العام في تعزيز معدالت
توظيف المواطنين الكويتيين لترتفع إلى
نسبة  3.7في المئة في  ،2018في حين
ارتفعت معدالت توظيف العمالة الوافدة
ً
إلى أعلى مستوياتها منذ عامين وصوال
إلـ ــى  4.3ف ــي ال ـم ـئــة .إال أن هـيـكــل نمو
ً
العمالة الوافدة قد يكون أقل تأثيرا على
اإلنفاق مما تشير إليه األرقام الرئيسية،
حيث تتركز معظم الــزيــادة في قطاع التشييد
والبناء ،وتصل معدالت التكويت المستهدفة إلى
مستويات متدنية مع تزايد أعداد العمال من ذوي
المهارات المنخفضة.
وفي حال كانت زيادة معدالت التوظيف ترتكز
على الوظائف منخفضة األجر إلى حد كبير ،فقد
يحد ذلك من تعزيز نمو اإلنفاق االستهالكي.
وقد يؤثر استمرار ضعف نمو األجــور على
مـسـتــويــات اإلن ـف ــاق .فعلى الــرغــم مــن التحسن
متوسط األجــور للكويتيين المسجلين ً ضمن
خطط التقاعد الحكومية ،فإنه ظل ضعيفا عند
مستوى  0.2فــي المئة على أســاس سنوي في
الربع الرابع من  2018مقابل  -0.6في المئة في
الربع الثالث.
وفــي واق ــع األم ــر ،وبـعــد احـتـســاب التضخم،
ً
شهد معدل النمو الحقيقي لــأجــور ثباتا في
ً
الربع الرابع من  ،2018وذلك بعد أن شهد تراجعا
خــال معظم فترات العامين الماضيين .إال أن
ً
جزئيا إلى ارتفاع
ضعف نمو األجور قد يعزى
عدد الموظفين حديثي التعيين ،الذين يحصلون

«الوطني» يوفر ثالجات كسرة للصائم في بنك الدم
وفـ ــر ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ثــاجــات لحفظ الـمـيــاه والتمر
وتوزيعها في بنك الدم المركزي
بالجابرية خالل شهر رمضان
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة غ ـيــر
مسبوقة تندرج ضمن برنامجه
االجـتـمــاعــي الـسـنــوي الخاص
بالشهر الفضيل "ا فـعــل الخير
في شهر الخير".
وقال البنك في بيان صحافي
ً
أمس ،إن فريقا من المتطوعين
سيتولى ضمان وصول المياه
ً
وال ـت ـمــر يــوم ـيــا إل ــى مــركــز بنك
الــدم في الجابرية حيث تتوفر
الثالجات طوال الشهر الفضيل.
وقــال رئيس فريق العالقات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ط ــال
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،إن م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ـب ـن ــك
ب ــال ـت ـب ــرع لـ ـت ــوزي ــع ال ـث ــاج ــات
"تــأتــي فــي إط ــار حــرصـنــا على
تـ ـع ــزي ــز مـ ـب ــادراتـ ـن ــا ال ـخ ـي ــري ــة
ضـمــن بــرنــامــج رم ـضــان "افـعــل
الخير في شهر الخير" ،وتهدف
هذه المبادرة إلى توفير كسرة
للصائمين والمتبرعين بالدم،

ً
م ـش ـيــدا ب ـج ـهــود وتـ ـع ــاون بنك
الـ ــدم ال ـم ــرك ــزي بـتــوفـيــر الــدعــم
والتسهيالت ا لــاز مــة لتحقيق
هذه المبادرة.
وأشار التركي إلى أنه "سبق
ل ـل ـب ـنــك إطـ ـ ــاق ه ـ ــذه ال ـم ـب ــادرة
لعامين متتاليين لتوزيع كسرة
الصائم فــي عــدد مــن المساجد
بـ ـه ــدف مـ ـش ــارك ــة روح ال ـش ـهــر
الفضيل فــي مختلف وجهاته
ول ـي ــس ف ـقــط م ــن خـ ــال مــوائــد
اإلف ـط ــار وال ــزي ــارات الـمـيــدانـيــة
 ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ــوس ـع ــة ن ـطــاق
م ـســاه ـمــات ـنــا ف ــي ه ـ ــذا ال ـش ـهــر
ال ـف ـض ـي ــل ،وقـ ــد القـ ــت حـمـلـتـنــا
إشادة الفتة".
وذك ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
يـتــولــى فــريــق مــن المتطوعين
من موظفي بنك الكويت الوطني
ت ــوزي ــع ث ــاج ــات ف ــي ب ـنــك ال ــدم
الـمــركــزي فــي منطقة الجابرية
وتـعـبـئـتـهــا ع ـلــى م ـ ــدار الـشـهــر
"الـ ـفـ ـضـ ـي ــل لـ ـنـ ـك ــون فـ ــي خ ــدم ــة
رواد ال ـم ــرك ــز م ــن ال ـصــائ ـم ـيــن
والمتبرعين".

طالل التركي

وال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى أن
برنامج شهر رمضان لهذا العام
سيتخلله تقديم مــوا ئــد إفطار
فــي خيمة الصائمين فــي رأس
ال ـســال ـم ـيــة ،وج ـ ــوالت مـيــدانـيــة
لتوزيع الوجبات على المناطق
البعيدة والحيوية إضافة إلى
ال ـمــرافــق ال ـعــامــة الـعــامـلــة على
مـ ــدار ال ـســاعــة والـمـسـتـشـفـيــات
وال ـم ـســاجــد إل ــى جــانــب رعــايــة

«الخليج» يعلن الفائز في السحب
الشهري الرابع لحساب الراتب

الفائز يتسلم جائزته
أعـلــن بـنــك الخليج الـفــائــز فــي الـسـحــب الشهري
الرابع لحساب الراتب لهذا العام .وقد حالف الحظ
سلمان علي الشمالي ،الذي فاز بجائزة نقدية تصل
قيمتها إلى  12ضعف الراتب.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ،إنه تم إجراء
السحب في المبنى الرئيسي لبنك الخليج ،بحضور
وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
ً
وعلق الفائز على هــذه المفاجأة قائل" :سعدت
ً
ك ـث ـي ــرا بـخـبــر ف ـ ــوزي ب ـه ــذا ال ـس ـح ــب ،ل ــم أت ــوق ــع أن
يحالفني الحظ بين جميع عمالء حساب الراتب ،إذ
إنني حولت راتبي لبنك الخليج منذ سنة واحــدة
فقط ،وأشكر البنك على هذه الجائزة وأدعو الجميع
لتحويل راتبهم إليه للحصول على هــذه الفرصة
الرائعة".
ويمنح حساب الراتب العمالء الجدد ممن يقومون

بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة الحصول
على جائزة نقدية فورية قدرها  100دينار أو قرض
َ
بدون فوائد لغاية  10000دينار ،شرط أال يقل الراتب
الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن  500دينار.
وبإمكان العمالء الجدد الحصول على بطاقات
فيزا وماستركارد االئتمانية دون رسوم سنوية في
العام األول ،مع إمكانية الحصول على قرض تصل
قيمته إلى  70000دينار وتسديده خالل مدة  15سنة،
أو قرض استهالكي تصل قيمته إلى  25000دينار.
كما يوفر عــرض حساب الــراتــب لعام  2019إلى
جـمـيــع ال ـع ـمــاء الـكــويـتـيـيــن ال ـج ــدد مـمــن يـقــومــون
بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج ،فرصة الدخول
ً
تلقائيا في السحوبات الشهرية والفوز بـ  12ضعف
ال ــرات ــب ،وف ــي الـسـحــب ال ـس ـنــوي عـلــى أك ـبــر جــائــزة
لحساب الراتب في الكويت و هي  100ضعف الراتب.

فريق «الوطني»
برنامج مدفع االفطار وتوزيع
ال ـ ــوجـ ـ ـب ـ ــات ف ـ ــي قـ ـص ــر ن ــاي ــف،
وحـمـلــة ك ـســوة الـعـيــد وغـيــرهــا
من المبادرات الخيرية الهادفة.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن

بــرنــامــج بـنــك الـكــويــت الوطني
ال ــرمـ ـض ــان ــي يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إط ـ ــار
التزام البنك بخدمة المجتمع،
إذ تترجم هذه الحملة رسالته
االجتماعية واإلنسانية ،وتقف

«المتحد» يجري السحب
األسبوعي على جوائز «الحصاد»
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
األهـ ـ ـل ـ ــي ال ـم ـت ـحــد
ف ـ ــي  15ال ـ ـجـ ــاري
أس ـمــاء الــرابـحـيــن
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــب
األسـ ـب ــوع ــي عـلــى
ج ــوائ ــز الـحـصــاد
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
ح ـس ــاب الـسـحــب
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــوائـ ــز
اإلس ــام ــي األول
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت،
وال ــذي استطاع
أن ي ـع ـيــد رس ـ ــم ح ـيــاة
آالف الرابحين من سعداء الحظ،
حيث يقدم لعمالئه أكبر عدد من
فرص الفوز على مدار العام ،من
خالل ما يزيد على  850جائزة
سنويا.
وأسـفــر السحب عــن حصول
ال ــراب ـح ــة س ـع ــاد غ ـل ــوم الـقـطــان
على الجائزة األسبوعية الكبرى
بقيمة  10000دينار ،إضافة إلى
ح ـص ــول  20ف ــائ ــزا ع ـلــى 1000
ديـ ـن ــار ل ـكــل م ـن ـهــم وه ـ ــم :عبير
مزعل العويرضي ،تيسير عبيد
الـشـيــخ ،رزان عبدالله الملحم،
دعاء محمد علي ،مصعب نعمان
يوكي ،مساعد سالم البرجس،
عارف عبدالرحمن جوده ،محمد
حـســن عـبــدالـنـبــي ،نــاهــده علي

ال ـب ــاز ،شــريـفــة ف ــرج الـضـفـيــري،
سليمان صالح الذربان ،سهيل
عبدالنبي الغضبان ،أحمد عيد
ال ـع ــازم ــي ،أح ـمــد ع ــادل محمد،
ابـ ــرار مـحـمــد ال ـهــويــدي ،مجيد
ع ـل ــي ي ــوس ــف ،ضـ ـي ــاء ي ـع ـقــوب
يــوســف ،عـلــي راض ــي إبــراهـيــم،
ع ـ ـبـ ــاس أح ـ ـمـ ــد ح ـ ـسـ ــن ،ح ـســن
غلوم علي.
ويـ ـتـ ـي ــح ح ـ ـسـ ــاب الـ ـحـ ـص ــاد
اإلسالمي لعمالء البنك الدخول
ف ــي ال ـس ـحــب ع ـلــى ج ــوائ ــز ربــع
سنوية كبرى بقيمة  250000د.ك
للرابح ،والتي تمكنه من تحقيق
أحالمه وتطلعاته ،إضافة إلى
الـسـحــب ال ـش ـهــري عـلــى جــائــزة
بقيمة  100000د.ك.

كـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ري ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـب ـن ــك
وسـ ـجـ ـل ــه الـ ـعـ ــريـ ــق ف ـ ــي خ ــدم ــة
ً
المجتمع جـنـبــا إل ــى جـنــب مع
موقعه الرائد كمؤسسة مالية.

طــرح البنك األهـلــي الكويتي أمــس حملة ترويجية
متميزة تتيح للطلبة فرصة الفوز بقسيمة شراء بقيمة
 400دك ،من خالل السحوبات الشهرية التي تستمر حتى
نهاية العام ،ويمكن استخدام هذه القسيمة للتسوق في
أكثر من  600متجر في جميع أنحاء الكويت.
والهدف من هذه الحملة هو تشجيع الطلبة من الفئة
العمرية ( 18حتى  25سنة) على فتح حساب الطالب
" "A+لــدى البنك األهـلــي الكويتي ،وتـحــويــل منحتهم
الـطــابـيــة لــذلــك الـحـســاب ،حـتــى يـتــأهـلــوا لـلــدخــول في
السحب والفوز بقسيمة الشراء.
ويـ ـح ــرص "األه ـ ـلـ ــي" ع ـلــى دعـ ــم ال ـط ـل ـبــة واألن ـش ـطــة
الطالبية في مختلف مراحل التعليم ،كما يحرص على

العيادي
«برقان» :توصيل ً
لعمالء «بريميير» مجانا
أعلن بنك برقان تقديم
خــدمــة توصيل العيادي
م ـ ـجـ ــانـ ــا ،لـ ـعـ ـم ــاء ب ــاق ــة
ب ــري ـم ـي ـي ــر ال ـم ـص ــرف ـي ــة،
بالتعاون مع شركة "قبله"
لـخــدمــات "الكونسيرج"،
حـيــث تتضمن الـخــدمــة
توصيل الفئات النقدية
التي يرغب العمالء في
الحصول عليها إلى المكان الــذي يتم تحديده ،ســواء المنزل أو مكان
العمل ،بهدف تجنيبهم عناء االزدحام ،وزيارة فروع البنك الستالم العيادي.
ويمكن الحصول على هذه الخدمة عبر االتصال والحجز على الرقم
 ،22317755أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني عبر @Burganpremier
ً
 ،qiblah.com.kwابتداء من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء ،علما
أن هذه الخدمة متوفرة من  19حتى  29مايو الجاري.
ويهدف تعاون بنك برقان مع شركة "قبله" أيضا إلى تقديم مجموعة
واسعة من خدمات "الكونسيرج" المتميزة لعمالء باقة بريميير المصرفية
التي تالئم احتياجات عمالئه اليومية ،والتي تضم أكثر من  20خدمة
حصرية .ومن هذه الخدمات تنظيم حجوزات السفر والتوصيل من وإلى
المطار والمساعدة في استخراج تأشيرات الدخول للدول (الفيزا) وخدمات
شراء وتوصيل الهدايا ،إضافة إلى خدمات التوصيل السريع وخدمات
حجز تذاكر المباريات والحفالت ،وخدمة دفع الرسوم المدرسية لألبناء
وتأجير الليموزين للمناسبات ،وخدمة توفير العمالة المنزلية وخدمة
حجوزات المطاعم وغيرها.

 KIBيتفقد أحوال المسنين
واأليتام خالل رمضان
ً
تماشيا مع برنامجه الرائد
للمسؤولية االجتماعية خالل
شـهــر رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك ،نظم
بنك الكويت الدولي ( )KIBزيارة
ميدانية لــدار رعاية المسنين
ودار األي ـت ــام ،الـتــابـعــة لقطاع
الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة بـ ــوزارة
الـشــؤون االجتماعية والعمل،
بهدف االطمئنان على أحوالهم،
إلى جانب مشاركتهم األجواء
الرمضانية الكريمة.
وتضمنت الزيارة الكثير من
األنـشـطــة والـفـعــالـيــات ومنها
ت ــوزي ــع ال ـه ــداي ــا وال ـقــرق ـي ـعــان
عـلــى المسنين واألي ـت ــام ،مما
أدخ ــل البهجة وال ـس ــرور على
قلوبهم ورسم االبتسامة على
وجوههم.
وبهذه المناسبة ،قال مدير
أول وحدة االتصال المؤسسي
في البنك ،نواف ناجيا :إن "هذه
ال ــزي ــارة تــأتــي ضـمــن بــرنــامــج
" "KIBالرمضاني ،الذي يشمل
العديد من األنشطة والفعاليات
المجتمعية التي تؤكد حرصه
ع ـلــى ال ـت ـق ــرب م ــن ك ــل شــرائــح
المجتمع ،خـصــوصــا فــي هــذا
الشهر الفضيل".
وأشار إلى أن البنك يحرص

«األهلي» :حملة ألصحاب حساب الطالب «»A+
بناء شراكات راسخة مع العديد من المؤسسات
التعليمية البارزة في الكويت.
ويوفر حساب الطالب " ،"A+من البنك األهلي
ال ـك ــوي ـت ــي ،م ـج ـمــوعــة م ـت ـم ـيــزة م ــن ال ـخــدمــات
المصرفية المصممة وفقا الحتياجات الطلبة،
والعديد من المزايا القيمة التي تشمل إمكانية
اسـ ـتـ ـخ ــدام ب ـط ــاق ــة ال ـخ ـص ــم الـ ـخ ــاص ــة ب ـهــم،
واالستفادة من عرض "اشتر تذكرة واحصل
ً
على األخرى مجانا" المتوفر في سينما فوكس
بمجمع األفنيوز.
تجدر اإلشــارة إلــى أن التأهل للدخول في
السحب يخضع لألحكام والشروط المطبقة.

عادة على أجور منخفضة نسبيا ،بما يؤدي إلى
خفض متوسط األجور.
ً
وأخيرا ،في حين تبدو معدالت نمو العمالة
ال ــواف ــدة مقبولة بصفة عــامــة ،ف ــإن التوجهات
العامة للتعداد السكاني تشير إلى انخفاض عدد
الوافدين غير العاملين ،أي أفراد أسر الوافدين،
حيث ارتفع إجمالي التعداد السكاني للوافدين
بنسبة  2.8في المئة في  ،2018أي بنسبة أقل من
نمو العمالة ،بسبب االنخفاض بنسبة  1.3في
المئة في عدد أسر الوافدين .ويأتي هذا التراجع
نتيجة زيــادة الرسوم المفروضة مثل التأمين
الصحي ،والمصاريف المدرسية ،وانخفاض
الدعوم التي يحصلون عليها في اآلونة األخيرة،
هــذا باإلضافة إلــى بعض الضغوط السياسية
للحد من أعدادهم.
ومن شأن هذا التراجع في أعداد أسر الوافدين
أن يساهم في وضــع المزيد من الضغوط على
االستهالك ،بما يدفعه إلى االنخفاض.

 ...وزيارة دار المسنين

من زيارة دور األيتام
ف ـ ــي ك ـ ــل ع ـ ـ ــام عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــة
األج ــواء الرمضانية مــع نــزالء
دور الرعاية االجتماعية ،بهدف
نشر قيم التكافل االجتماعي،
وتعزيز المشاعر العائلية في
قلوب من المسنين واأليتام.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ن ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــأن ك ــل
مــؤسـســات المجتمع وأف ــراده
يـت ـحـمـلــون م ـســؤول ـيــة تـقــديــم
ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ــادي وال ـم ـع ـن ــوي
للمسنين واأليـتــام في البالد،
ً
داع ـي ــا الـجـمـيــع إل ــى الـتـكــاتــف
والتعاون ،لتوفير احتياجاتهم

ورفع روحهم المعنوية.
كـ ـم ــا أوض ـ ـ ـ ــح أن ب ــرن ــام ــج
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
الرمضاني للبنك يضم الكثير
م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ً
تـعـبـيــرا عــن رســالـتــه الـهــادفــة،
ل ـ ـت ـ ـقـ ــويـ ــة أواص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرابـ ــط
وا لـمـحـبــة بـيــن مختلف فئات
المجتمع ،إلــى جــانــب التأثير
ً
ً
إيجابيا على أفراده تماشيا مع
مفهوم المسؤولية االجتماعية
الذي يتبناه البنك.
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غانم الصالح يطلب
إعفاءه من «علي جناح
التبريزي» قبل رفع
الستار.
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شاركت الفنانة شويكار ُصدم المخرج يوسف
في مسلسل «آلو
شاهين لرد فعل
رابع مرة» مع نيللي
الجمهور العنيف
ضمن لقاء استثنائي
عقب عرض فيلم «باب
للنجمتين.
الحديد».

« »pain and gloryيعيد ألمودوفار
للعمل مع كروز وبانديراس في مهرجان كان
تألقت الممثلة بينيلوبي كروز
وال ـم ـم ـثــل أن ـطــون ـيــو ب ــان ــدي ــراس،
الـلــذان سبق لهما العمل معا في
أف ــام لـلـمـخــرج اإلس ـبــانــي بـيــدرو
ألمودوفار ،على السجادة الحمراء
في مهرجان كان السينمائي حيث
ي ـح ـض ــران أح ـ ــدث أف ـ ــام ال ـم ـخــرج
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـنـ ــافـ ــس فــي
المسابقة الرسمية.
وارت ــدت كــروز فستانا مزركشا
بــال ـلــون ـيــن األبـ ـي ــض واألزرق في
العرض العالمي األول لفيلم "األلم
والـمـجــد" " "pain and gloryإلى

ج ــان ــب ب ــان ــدي ــراس وألـ ـم ــودوف ــار،
الذي ارتدى سترة سوداء ونظارات
شمسية.
ويجسد بــانــديــراس فــي الفيلم،
وه ـ ــو سـ ـي ــرة ذات ـ ـيـ ــة ،دور م ـخــرج
م ـعــذب يـتــأمــل طـفــولـتــه وعــاقــاتــه
ا لــرو مــا نـسـيــة ومسيرته المهنية،
وتؤدي كروز دور أمه في شبابه.
وق ــال ألـمــودوفــار أثـنــاء توجهه
إلى عرض الفيلم" :سكبت الكثير
م ــن ن ـف ـســي ف ــي هـ ــذا ال ـف ـي ـلــم .لكن
بمجرد أن تبدأ الكتابة ،فالبد أن
يستحوذ عليك الخيال".

كيم كارداشيان

وسبق أن ترأس ألمودوفار لجنة
الـتـحـكـيــم خ ــال دورة الـمـهــرجــان
عام .2017
وع ـ ـ ـ ــرض الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،ال ـ ـ ـ ــذي الق ــى
اس ـت ـح ـس ــان الـ ـنـ ـق ــاد ،بــال ـف ـعــل فــي
إسبانيا.
وساهمت أفــام ألـمــودوفــار في
إطـ ـ ــاق كـ ـ ــروز وب ــان ــدي ــراس نـحــو
النجومية ،فــي حين فــاز المخرج
ب ـجــائــزتــي أوسـ ـك ــار ألف ـضــل فيلم
أجـنـبــي ع ــن فـيـلـمــه "ك ــل ش ــيء عن
أمي" (أول أباوت ماي ماذر) في عام
 2000وألفضل سيناريو أصلي عن

ماتي ديوب

فيلم "تحدث معها" (توك تو هير)
في  ،2003لكنه لم يفز قط بالسعفة
الذهبية في كان.
وت ـس ـت ـمــر ال ـ ـ ــدورة ال ـحــال ـيــة من
مهرجان كان حتى  25الجاري.
وي ــزخ ــر ال ـم ـهــرجــان بـعــارضــات
األزيـ ــاء والـمـصـمـمـيــن ،إذ رصــدت
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات بـ ـي ــا حـ ــديـ ــد أثـ ـن ــاء
ت ــوج ـه ـه ــا ل ـح ـض ــور ح ـف ــل ع ـشــاء
"ديور"و"فوغ باريس"على هامش
فعاليات المهرجان.

ألتون جون

«»Psalm West
اسم ابن كيم وكاني

ديوب»atlantics« :
يعرض حياة السود

ً
ألتون جون يبكي متأثرا
بـ «»rocketman

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ن ـ ـج ـ ـمـ ــة تـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــون ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ك ـي ــم
كارداشيان وزوجها مغني الراب كاني ويست
ع ــن اس ــم نـجـلـهـمــا ال ــراب ــع ،وه ــو ســالــم ويـســت
"."Psalm West

قــالــت مـخــرجــة فيلم " "atlanticsمــاتــي دي ــوب أول
امرأة من أصل إفريقي في مهرجان كان ،إن الرغبة في
رؤيــة تجسيد حياة السود على الشاشة كــان الدافع
وراء الفيلم.

ع ـم ــت م ـه ــرج ــان كـ ــان م ــوج ــة ت ــأث ــر م ــع عـ ــرض فـيـلــم
" "rocketmanبحضور ألتون جــون وتــارون إيغرتون،
وظهر جــون باكيا من شــدة التأثر وراء نظارتين على
شكل قلب.

وفاة آي أم بي مهندس الهرم الزجاجي باللوفر

اشتهر بجنوحه إلى الحداثة والتطوير ّ
وكرمه جورج بوش وميتران

ج ـ ــون ك ـي ـن ـي ــدي ( ب ــو سـ ـط ــن  ،)1982و ف ـن ــدق
ش ـي ــا ن ـغ ـش ــان فـ ــي ب ـك ـي ــن ( ،)1983و م ــر ك ــز
الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات وال ـ ـم ـ ـعـ ــارض فـ ــي نـ ـي ــوي ــورك
( ،)1985وناشونال غاليري أوف آرت في
واشـنـطــن ،وب ــرج "بـنــك أوف تـشــايـنــا" في
هونغ كونغ (.)1989

تجمع موظفو متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية
الشهير،
باريس ،لتأبين المهندس
المعماري ً
ً
إيوه مينغ بي (آي إم بي) وفاء له وعرفانا بدوره في
المساهمة في بناء هذا الصرح الشامخ.
توفي المهندس المعماري األميركي من أصل
صيني إيوه مينغ بي (آي أم بي) عن مئة وسنتين
في نيويورك ،على ما أكدت شركة "باي بارتنرشب
أركيتكتس" للهندسة المعمارية العائدة ألبنائه.
واش ـت ـهــر ب ــي بـتـصـمـيــم الـكـثـيــر م ــن الـبـنــايــات
ا لـمـمـيــزة ،وال سيما ا لـهــرم ا لــز جــا جــي فــي متحف
ا ل ـل ــو ف ــر ب ـب ــار ي ــس ،وح ـ ــاز ف ــي عـ ــام  1983ج ــا ئ ــزة
بــريـتــزكــر ال ـتــي تـعـتـبــر م ــرادف ــا لـجــائــزة نــوبــل في
الهندسة المعمارية.
وقد فرض فكرة معينة للحداثة والكالسيكية
ف ــي م ـش ــاري ــع ج ــري ـئ ــة م ـث ــل ال ـم ـت ـحــف ال ـبــاري ـســي
الشهير .واشتهر بجنوحه إلى الحداثة والتطوير،
وكـ ــان ي ـق ــول ض ـمــن ه ــذا ال ـس ـي ــاق ":ال ـم ـه ـنــدســون
ال ـم ـع ـم ــاري ــون ال ـم ـع ــاص ــرون ي ـم ـي ـلــون إلـ ــى فــرض
ا لـحــدا ثــة ،ثمة ا كـتــراث قليل بــا لـتــار يــخ لكنه ليس
عميقا .أدرك أن ا لــو ضــع تغير و قــد تـطــور نــا .لكن
يجب أال ننسى البداية ،فالهندسة المعمارية التي
تدوم يجب أن يكون لها جذور".
ً
وعـ ــرفـ ــانـ ــا ب ـ ـ ــدوره ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي ت ـش ـي ـيــد ال ـه ــرم
ال ــزج ــاج ــي ف ــي م ـت ـحــف ال ـل ــوف ــر ،اج ـت ـمــع مــوظـفــو
ا لـمـتـحــف بــا لـعــا صـمــة ا لـجـمـعــة ا ل ـمــا ضــي ،لتأبين
المهندس المعماري الشهير.

فينيسيا الشرق
و ل ــد ب ــي ف ــي  26أ ب ــر ي ــل  1917ف ــي كــا ن ـتــون في
عائلة أصلها من شيغو الملقبة "فينيسيا الشرق"
قرب شانغهاي ،ثم انتقل إلى الواليات المتحدة
عــام  1935حـيــث حـصــل عـلــى ش ـهــادة مــن جامعة
"أم آي تــي" العريقة ،ثم شهادة في التصميم من

ميتران استعان به

المهندس آي أم باي
جامعة هارفرد ( )1948حيث تتلمذ على يد فالتر
غروبيوس مؤسس تيار باوهاوس.
و حـصــل بــي على الجنسية األ مـيــر كـيــة فــي عام
 ،1954وعمل أستاذا مساعدا في هارفرد (1945-
 ،)1948ثم مديرا للهندسة المعمارية في شركة
"و يـ ــب أ ن ــد نـ ــاب" ( )1948-1955ق ـبــل أن يــؤ ســس
شركته الخاصة عام .1955
وشكل مشروع "مايل هاي سنتر" في دنفر في
والية كولورادو ( )1956أول طلبية كبيرة له ،وكرت
الـسـبـحــة بـعــد ذلــك مــع الـمــركــز الــوطـنــي لألبحاث
الجوية في بولدر ( كــو لــورادو  )1967و بــرج جون
هانكوك في بوسطن (.)1973
و فــي ا لـسـبـعـيـنـيــات ،حـقـقــت شــر كـتــه الهندسية
ن ـجــاحــا م ـت ــزاي ــدا ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وع ـبــر
العالم ،مــن مقر بلدية داالس ( )1978إ لــى مكتبة
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فـ ــي عـ ـ ــام  1983ا سـ ـتـ ـع ــان ا ل ــر ئ ـي ــس
الفرنسي فرنسوا ميتران بالمهندس
المعماري ا لــذي لــم يكن معروفا جدا
في فرنسا لطرح تصور جديد لمتحف
اللوفر.
ورأى المشروع الجريء الذي أثار
ردود فعل متطرفة ،النور عام .1988
وت ـ ـ ـ ـ ــرك ال ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ال ـ ـم ـ ـع ـ ـمـ ــاري
ب ـص ـمــاتــه أي ـض ــا ف ــي بــرل ـيــن بـبـنــائــه
م ـب ـن ــى م ـل ـح ـق ــا ب ـم ـت ـح ــف الـ ـت ــاري ــخ
األلماني د شــن فــي عــام  ،2003وفي
ال ــدوح ــة ح ـيــث ص ـمــم م ـت ـحــف ال ـفــن
اإلسالمي.
ونال بي أعرق الجوائز العالمية،
فـ ــإلـ ــى جـ ــانـ ــب ج ـ ــائ ـ ــزة ب ــريـ ـت ــزك ــر،
ن ــال ا لـمـيــدا لـيــة ا لــذ هـبـيــة للمعهد
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـه ـنــدســة ال ـم ـع ـمــاريــة
(  ،)1979وا لـ ـمـ ـي ــدا لـ ـي ــة ا ل ــذ ه ـب ـي ــة
ال ـك ـب ـيــرة لــأكــادي ـم ـيــة الـفــرنـسـيــة
للهندسة المعمارية (.)1981
وكـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــه رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــان ه ـم ــا
األمـيــركــي ج ــورج بــوش األب
الـ ــذي ق ـلــده م ـيــدال ـيــة الـحــريــة
ا ل ــر ئ ــا س ـي ــة ( )1992و ه ــي أ عـلــى
وسام مدني في البالد ،والفرنسي فرنسوا ميتران
الذي منحه وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط
(.)1993
(د ب أ)

بيال حديد

مسك وعنبر
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ثمن الفنان جمال الردهان
عودته للتعاون مع هدى
حسين في مسلسل «أمنيات
بعيدة» يستعد لمسرحية
«عنتر المفلتر».
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ثقافات

•
العدد  / 4121األحد  19مايو 2019م  14 /رمضان 1440هـ

مثقفون ينعون الشاعر فوزي كريم :غيابه
خسارة كبيرة للمشهد العربي
ترك إصدارات متنوعة في الشعر والنقد والفكر والموسيقى
توفي الشاعر العراقي
فوزي كريم في العاصمة
البريطانية لندن يوم
الجمعة الماضي ،عن عمر
ناهز الرابعة والسبعين
ً
عاما.

منجزه كان
مميزًا بالنوعية
واالختالف
والتفكير خارج
النسق

برهم صالح

أحد إصداراته

ن ـ ـعـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء
واإلع ــام ـي ـي ــن ال ـع ــرب الـشــاعــر
الـ ـع ــراق ــي فـ ـ ــوزي كـ ــريـ ــم ،الـ ــذي
وافـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ال ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن،
مـعـتـبــريــن غـيــابــه عــن المشهد
الثقافي العربي خسارة كبيرة.
وي ـ ـعـ ــد ال ـ ــراح ـ ــل أحـ ـ ــد ك ـب ــار
ال ـش ـع ــراء ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي،
وهو كذلك ناقد ورسام وكاتب،
وهـ ــو م ــن م ــوال ـي ــد بـ ـغ ــداد عــام
 ،1945حـ ـي ــث أ كـ ـم ــل درا سـ ـت ــه
الجامعية فيها ثــم هــا جــر إلى
بيروت عام  ،1969ثم عاد إلى
بـ ـغ ــداد عـ ــام  ،1972وغ ــادره ــا
ث ــان ـي ــة عـ ــام  1978إلـ ــى ل ـن ــدن،
واس ـت ـق ــر ه ـن ــاك وح ـص ــل عـلــى
الجنسية البريطانية.
ومـ ـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز مـ ـجـ ـم ــوع ــات ــه
الشعرية« :حيث تبدأ األشياء»
ً
و«أرف ــع يــدي احتجاجا» ،التي
ص ـ ــدرت ع ــن دار ال ـ ـعـ ــودة ع ــام
 ،1973و مـ ـ ــن م ــؤ لـ ـف ــا ت ــه ا ل ـت ــي
أصدرها في بغداد« :من الغربة
حـتــى وعــي الـغــربــة» ،و«أدم ــون
صبري» و«جنون من حجر».
وفـ ــي رصـ ـي ــده أك ـث ــر م ــن 22
مجموعة شعرية ،وما يفوق 20
ً
كتابا في حقل النقد الشعري،
ً
فضال عن كتب تأملية فلسفية
م ـثــل «ال ـف ـضــائــل الـمــوسـيـقـيــة»
في  4أجزاء ،وهي «الموسيقى
والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر» ،و«ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى
وال ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ــم» ،و«ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى
وال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـفـ ــة» و«الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى
والتصوف».

وأعـ ـل ــن ال ـك ــات ــب وال ـشــاعــر
العراقي خزعل الماجدي ،عبر
حـســابــه فــي مــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي «فيسبوك» ،أمس
األول ،وف ـ ــاة ال ـش ــاع ــر ف ــوزي
كريم ،عن عمر ناهز  74عاما.
وقــال الـمــاجــدي« :رحــل عن
دنيانا الشاعر العراقي الكبير
فـ ــوزي ك ــري ــم ...ف ـق ــدان ف ــوزي
خسارتنا الكبيرة ،لون فريد
مــن طـيــف الـثـقــافــة الـعــراقـيــة،
ال نظير له وال شبيه ،شاعر
واسـ ــع ال ـم ــدى ،وم ـف ـكــر أدب ــي
ونقدي ورسام ّ
وذواق وعراف
موسيقى ،يحار اإلنسان كيف
يصفه ويصف خصاله ولطفه
وكرمه ونبالته».
وأ ض ــاف« :سيتشح الزمن
ال ـق ــادم ك ـلــه بــال ـســواد ألجـلــك
يا فــوزي ،لكنك لن تغيب عن
الـقـلــوب والـضـمــائــر ،نــم قرير
ال ـع ـيــن ي ــا صــدي ـقــي ولـتـنـعــم
روحك بالسالم».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ن ـ ـ ـعـ ـ ــى رئـ ـ ـي ـ ــس
الـجـمـهــوريــة الـعــراقـيــة ،برهم
ص ـ ــال ـ ــح ،ال ـ ـشـ ــاعـ ــر وال ـم ـف ـك ــر
فـ ــي تـ ـغ ــري ــده ع ـل ــى صـفـحـتــه
الرسمية بموقع «تويتر» ،قال
فيها« :برحيل األديب العراقي
ال ـك ـب ـي ــر ف ـ ـ ــوزي ك ــري ــم ت ـكــون
الـثـقــافــة الـعــربـيــة قــد خـســرت
ً
اليوم واحدا من ألمع عقولها
النقدية والشعرية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف صـ ـ ــالـ ـ ــح« :رغـ ـ ــم
أن ال ــراح ــل ت ــرك أك ـثــر مًــن 40
ً
ً
كـتــابــا تــألـيـفــا وتــرج ـمــة ،فــإن
المنجز كان

 ...وإصدار آخر

ً
مميزا بالنوعية واالختالف،
وال ـت ـف ـك ـي ــر خـ ـ ــارج الـ ـنـ ـس ــق...
لـ ـ ــروحـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـلـ ــود والـ ـصـ ـب ــر
ألحبته ّ
وقرائه».

كم َ
كنت وحدك

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ك ـت ــب ال ـش ــاع ــر
أح ـمــو الـحـســن األح ـم ــدي على
صفحته فــي «فـيـسـبــوك»« :إلــى
رحـ ـم ــة ال ـ ـلـ ــه ...ال ـش ــاع ــر ف ــوزي
ك ــري ــم» ،فــي حـيــن غ ــرد الـشــاعــر
وال ـ ـنـ ــاقـ ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي م ـح ـمــد
ً
ً
الـعـبــاس قــائــا« :وداعـ ــا فــوزي
كريم».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب
واإلع ــام ــي ال ـم ـغــربــي يــاسـيــن
ع ـ ــدن ـ ــان ،عـ ـب ــر ص ـف ـح ـت ــه ع ـلــى
ً
«وداعا فوزي كريم..
«فيسبوك»:
وداعـ ــا أي ـهــا ال ـشــاعــر .كــم كـنــتَ
ً
وحــدك» ،في وقت كتب الشاعر
والمخرج والناشر الفلسطيني،
خـ ــالـ ــد سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ـ ـنـ ــاصـ ــري،
على صفحته عبر «فيسبوك»:
«ان ـت ـهــت أش ـيــاء صــاحــب حيث
ً
وداعا فوزي كريم
تبدأ األشياء،
ً
وداعا يا حبيب القلب».

َ
صوت بالدي

إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـتـ ــب الـ ـ ـم ـ ــدون
العراقي ر يــاض العلي« :عالنا
المشيب ،ولم تعد الريح ترعى
ض ـفــائــرنــا وأف ــراس ـن ــا سـمـنــت،
ومراقد من مات صارت ً
مزارا…
ً
وداعا فوزي كريم».
وقال الشاعر العراقي جبار
ً
لعيبي« :وداعــا الشاعر
ال ـع ــراق ــي ف ـ ــوزي كــريــم،
إنـ ـن ــي أق ـ ـسـ ـ ُـم ب ــال ـخ ـب ـ ِـز،
ُ
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـح ـ ـمـ ــل مـ ــوتـ ــي،
وب ــأي ــام ــي ال ـت ــي تـخـطــو
ّ
مـ ــع الـ ــريـ ــح س ـ ـ ً
ـراع ـ ــا :إن
ِ
َ
عينيك بشائر
فــي د مـعــةِ
وأغ ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،آه ي ـ ــا ص ـ ــوتَ
بالدي».
من جهتها ،نعت لجنة
الثقافة واالعالم والسياحة
واآلثار في مجلس النواب
ال ـعــراقــي الــراحــل فــي بيان
ص ـحــافــي ،أع ــرب ــت ف ـيــه عن
«بــالــغ حــزنـهــا بـعــد تلقيها
نـبــأ وف ــاة ال ـشــاعــر الـعــراقــي
فوزي كريم ،الذي يعد قامة
من قامات الشعر في الوطن
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،وأح ـ ـ ـ ــد األسـ ـ ـم ـ ــاء
الالمعة في قائمة المفكرين
فــي النقد واألدب ،فضال عن
اهـتـمــامــاتــه فــي ف ـنــون الــرســم

فوزي كريم
والـمــوسـيـقــى ،ألنــه أضــاف
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر خ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه
الطويلة وتاريخه األدبي».

عالمة فارقة
وقـ ــال ال ـكــاتــب عــدنــان
حـ ـسـ ـي ــن أ ح ـ ـ ـمـ ـ ــدّ :
«ود ع
المشهد الثقافي العراقي
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر
فـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ك ـ ـ ــري ـ ـ ــم ،ال ـ ـ ــذي
ً
صــارع المرض طويال،
ل ـك ـن ــه واجـ ـ ـ ــه م ـص ـي ــره
الـ ـمـ ـحـ ـت ــوم إث ـ ـ ــر أزم ـ ــة
قلبية ح ــادة ،لتخسر
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
من إ
ص
دا
را
ت
ف
عالمة فارقة ومضيئة
وز
ي
كر
يم
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ح ـ ـض ـ ــوره ـ ــا
ال ـش ـع ــري ف ــي أواسـ ــط
ّ
الستينيات من القرن الماضي،
يدبجها ،حتى ليشعر القارئ
ثم توزعت اهتماماته األدبية بــأنــه أم ــام منجم أفـكــار وليس
ل ـت ـش ـم ــل الـ ـقـ ـص ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ،خطرات فنية ترد هنا وهناك.
وال ـن ـقــد األدب ـ ــي ،والـتـشـكـيـلــي،
أنـ ـ ـج ـ ــز ك ـ ــري ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
ً
والموسيقي .كما كــان رساما ال ـم ـج ـم ــوع ــات ال ـش ـع ــري ــة ال ـتــي
ً
ً
ً
ّ
مـ ـث ــاب ــرا ،وص ـح ــاف ـي ــا م ـت ـم ـيــزا ظلت ّ مستقرة في أذهان القراء
أغنى الصحف والمجالت التي والنقاد والمتابعين لتجربته
عمل فيها أو ر فــد هــا بالعديد الـشـعــريــة ،الـتــي أخ ــذت ّ
حيزها
من مقاالته الرشيقة المتفردة» .ال ـم ـه ــم ف ــي ال ـم ـش ـهــد ال ـش ـعــري
وبرز فوزي كريم كواحد من ال ـع ــراق ــي وال ـع ــرب ــي ،رغ ــم عــدم
شعراء الستينيات في العراق ،م ـي ـل ــه ل ــأم ــاس ــي االح ـت ـف ــائ ـي ــة
وكان يتميز منذ البداية بتعدد والـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ،ول ـك ـن ــه ك ــان
ّ
اهـتـمــامــاتــه الـثـقــا ّفـيــة والـفـنـيــة
يلبي بعض الندوات الشعرية
ُ
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـغ ــذي ق ـصــائــده وال ـث ـقــاف ـيــة ال ـتــي ت ـن ـظــم ل ــه من
بنبرة مختلفة ،ونكهة متميزة ج ـ ــان ـ ــب ب ـ ـعـ ــض الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
أخ ــرج ـت ــه ع ــن ال ـن ـم ــط ال ـشــائــع الـثـقــافـيــة ال ـعــراق ـيــة والـعــربـيــة
من القصائد الستينية ،ولعل في لندن.
المتابعين لتجربته الشعرية
يـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــون ع ـ ـ ــن ك ـ ـثـ ــب أهـ ـمـ ـي ــة
ا لـصــورة التشكيلية ،واإليقاع
الموسيقي المقبل مــن خــارج
ال ـن ــص الـ ـشـ ـع ــري ،واأله ـ ـ ـ ّـم مــن
أفكار الفتة
ذلك أنه كان صانع
ٍ
لــانـتـبــاه ،س ــواء فــي القصيدة
ا لـتــي يكتبها أو ا لـمـقــا لــة التي

ذكريات
د .خالد عبداللطيف رمضان
عقد المؤتمر العام لألدباء والكتاب العرب عام 1986
في طرابلس بليبيا ،وشاركت رابطة األدباء في الكويت
بوفد مكون من المرحوم خالد سعود الزيد والشاعر
يـعـقــوب السبيعي وا ل ـمــر حــوم هــا شــم السبتي و كــا تــب
هذه السطور.
وك ـمــا ج ــرت ال ـع ــادة ،ك ــان ي ـقــام ب ـم ــوازاة اجـتـمــاعــات
ال ـمــؤت ـمــر أم ـس ـي ــات ش ـعــريــة ون ـ ـ ــدوات ف ـك ــري ــة .وأث ـن ــاء
انعقاد المؤتمر زار نــا في المقر العقيد معمر القذافي
مع حاشية من الحراس والمرافقين جلهم من النساء،
وخ ـط ــب ف ـي ـنــا خ ـط ـبــة ع ـص ـم ــاء ت ـض ـم ـنــت ال ـع ــدي ــد مــن
ت ـخــري ـجــاتــه ال ـغ ــري ـب ــة ،وأبـ ـ ــرز م ــا جـ ــاء ف ـي ـهــا أن كـلـمــة
 desertباإلنكليزية قد جاء ت من ليبيا عندما اقترب
ال ــروم ــان م ــن س ــواح ــل مــديـنــة س ــرت ف ـقــالــوا دي ســرت
فــأصـبـحــت تـطـلــق عـلــى ال ـص ـح ــراء .ث ــم قـ ــال :نـحــن أهــل
الديمقراطية وأول من عرفها فأصل ديموكراسي دايما
على الكراسي ،ولدينا في القرآن آ يــة الكرسي .وشرق
في تنظيراته وغرب وانتقد النظم السياسية القائمة
الـمـلـكـيــة والـجـمـهــوريــة والـبــرلـمــانـيــة ،وطــالــب األدب ــاء
والكتاب بالعمل على تغيير أنظمة الحكم في بلدانهم
إلى النظام الجماهيري ،وكان يتناول بين فترة وأخرى
أقراصا تحملها إحدى المرافقات وعلمنا فيما بعد أنها
احتلت مركزا قياديا .وكان حادا في كالمه ولم يتقبل
مـنــاقـشــة بـعــض ال ـك ـتــاب ،ل ــذا خـيــم الـتــوتــر عـلــى أج ــواء
اللقاء .وأصبحنا نعد الدقائق حتى ينتهي ،وأخيرا
تنفسنا ال ـص ـعــداء عـنــدمــا انـتـهــى مــن خـطـبـتــه وغ ــادر
وسط حارساته.
وم ــن ال ـم ـفــارقــات أن ـنــا مـنــذ لـحـظــة وصــول ـنــا ونـحــن
نشاهد الملصقات والجداريات التي تشيد ببطل النهر
الصناعي الذي تكلف مليارات الدوالرات وكأنه رامبو
السينما األميركية ،وبحثنا عن مــاء النهر الصناعي
فلم نجد مــاء عــذبــا ،فكل مــا يقدم لنا مــن مــاء أو شاي
أو قهوة فيه ملوحة ،حتى أصبح طموحنا أن نغادر
بأسرع وقت لكي ننعم بشرب الماء العذب .ومن الغرائب
أيـضــا أنـنــا لــم نشاهد الخضرة فــي ســاحــات طرابلس
وشوارعها ،رغم أنني قد شاهدت طرابلس سنة 1966
وأعلم كيف كانت ال تختلف عن مدينة روما في مبانيها
وشــوارعـهــا ،فهل كــره الـنــاس الـلــون األخـضــر مــن كثرة
الـتــرويــج للكتاب األخـضــر وث ــورة الـقــذافــي الـخـضــراء؟
وتم إخطارنا بأن الزعيم يدعونا جميعا للقاء خارج
طرابلس ،وتشاور أعضاء وفدنا فقررنا المغادرة قبل
هذا اللقاء ،وفعال رتبنا حجوزاتنا على عجل وغادرنا
مطار طرابلس غير مصدقين أننا ابتعدنا عن أجواء
ا لـتــو تــر والقبضة البوليسية ا لـحــد يــد يــة ،والحـظـنــا أن
الــركــاب كــانــوا يتجهون إلــى الـطــائــرة ركـضــا ،حتى إن
الطائرة قد أقلعت قبل الموعد المحدد بدقائق ،وعلمنا
فيما بعد من أعضاء الوفود الذين بقوا أنهم أخذوهم
بالحافالت إلى الصحراء ،وبعد مسيرة ساعة ونصف
اكتشفوا أن الذي سيلتقيهم عبدالسالم جلود الذي ألقى
ُ
فيهم أيضا خطبة عصماء لم تخل من اللوم والتقريع،
ثــم ع ــادوا أدراج ـهــم إلــى الـفـنــدق منهكين .وصلنا إلى
بــار يــس والتقينا الصديق أحمد المديني ا لــذي غــادر
طرابلس قبلنا بيوم ،وأخبرنا بأنه عندما وصل إلى
مطار باريس وشاهد زوجته أخــذ يصرخ أنــا خرجت
من ليبيا أنا خرجت من ليبيا ،وال يالم على ذلك فقد
تعرض للتهديد فقط ألنه أراد تغيير موعد رحلته رغم
أنه قد اشترى تذكرته من ماله الخاص ،وأصبح لقاؤنا
في باريس استرجاعا لذكريات طرابلس وما شاهدنا
من طيبة الشعب الليبي وكرم أخالقه ودكتاتورية نظام
الحكم واستبداده.

التراث النوبي يتصدر المشهد المصري في رمضان
«أهازيج» و«معبد أبوسمبل» يلقيان الضوء على طبائع الجنوب وطقوسه
القاهرة  -محمد الصادق

«تصدرت طبائع وطقوس
أهل النوبة وتراثها األثري،
المشهد الثقافي المصري
على مدار األيام الماضية من
شهر رمضان ،عبر معرضين
تشكيليين شارك فيهما
العديد من الفنانين ،وكتاب
أصدرته الجامعة األميركية
بالقاهرة بعنوان «أعمال
فنية توثق للبيئة والمعابد
النوبية وأماكن الجنوب ،بما
تحويه من مشاهد ثرية
خالبة تثير الخيال».

جذبت األعمال الفنية المستوحاة من
البيئة النوبية رواد ا لـفــن التشكيلي من
خالل معرضين أقيما بالقاهرة األسبوع
الماضي ،األول بعنوان «من وحي مصر»،
والثاني «أهازيج النوبة».
وافتتح الدكتور أحمد عــواض ،رئيس
الهيئة العامة لقصور الثقافة« ،من وحي
مصر» بمركز الهناجر للفنون بدار األوبرا،
السبت الماضي ،إذ ضم إنتاج ثالثة مراسم
نظمتها اإلدارة المركزية للشؤون الفنية،
شارك فيها العديد من الفنانين.
وقـ ـ ــال عـ ـ ــواض إن «األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ـقــدمــة
تـحـمــل إبـ ــداعـ ــات ف ــي ال ــرس ــم وال ـت ـصــويــر
والنحت ،وهي أعمال فنية ترتقي بالذوق
العام ،وتجسد الحياة في أماكن تنفيذها
بالنوبة ،والوادي الجديد ،مما يعد توثيقا
لـهــا بـمــا تـحــويــه مــن مـنــاظــر ثــريــة خالبة
تثير الخيال.
وكانت هذه المراسم قد انطلقت سابقا
للنوبة ومنطقة الــوادي الجديد ،وأبدعت
أعماال مستوحاة من البيئة هناك.

مراسم النوبة

من معر

ض «من وحي مصر»

وشـ ـ ـ ــارك فـ ــي م ــراس ــم
«النوبة»  15فنانا وفنانة
ه ــم« :أح ـمــد سـلـيــم ،أحمد
س ـل ـي ـمــان ،أح ـم ــد ع ـبــاس،
أســامــة القاضي ،المأمون
س ـيــد ،عـبــدالـحـكـيــم عــامــر،
علي المريخي ،عمر سنادة،
عـمــر عـبــدالـلـطـيــف ،فيصل
حسن ،محمد عبود ،مرفت
شاذلي ،نجاة فــاروق ،وفاء
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـق ـ ـصـ ــود ،ي ــوس ــف
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ،بـ ـ ـ ـ ــدوي م ـ ـبـ ــروك
قـ ــوم ـ ـس ـ ـي ـ ـيـ ــر عـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــراس ـ ــم
الـ ـن ــوب ــة» ،وش ـه ــد ال ـم ـعــرض
تــوزيــع ش ـهــادات تقدير على
الفنانين.
وت ـح ــت عـ ـن ــوان «أه ــازي ــج

لوحة من «أهازيج النوبة»
النوبة» نظم غاليري خان المغربي ،معرضا
ً
جماعيا للفنانين أ حـمــد سليم ،وإ يـهــاب
ل ـط ـفــي ،وإس ـ ــام عـ ـب ــادة ،وض ــم  30لــوحــة
متعددة الخامات تحاكي الحياة النوبية،
ك ـمــا ض ــم م ـن ـحــوتــات م ــن خ ــام ــة ال ـبــرونــز
للفنان إس ــام ع ـبــادة ،ويستمر «أهــازيــج
النوبة» حتى  1من يونيو المقبل.

كتاب جديد
وأصدر قسم النشر بالجامعة األميركية
ب ــال ـق ــاه ــرة ،ك ـت ــاب «أبــوس ـم ـبــل وال ـم ـعــابــد
النوبية» من تأليف نايغل فليتشر جونز.
ويتناول الكتاب قصة اكتشاف المعابد
الـنــوبـيــة ،ويضعها الـمــؤلــف فــي سياقها
ً
ال ـتــاري ـخــي ،س ـ ــاردا قـصــة اكـتـشــاف معبد
أبوسمبل ،ولماذا وكيف تم نقله ،وما الذي

تخبرنا به المعابد عن الحياة في مصر
قــدي ـمــا؟ .ويـضــم الـكـتــاب مــا يـقــرب مــن 80
صورة ومخططا وخرائط.
يـقــول جــونــز فــي كـتــابــه« :ت ــاري ــخ معبد
أبوسمبل وقصة إنقاذه من فيضان بحيرة
ناصر في الستينيات من القرن الماضي
مألوفة في جميع أنحاء العالم ،على الرغم
مــن أنـهــا الت ــزال مــن بـيــن الـمــواقــع األثــريــة
األكثر شهرة وزيارة وتصويرا في العالم،
إال أن المعابد النوبية -من فيلة في الشمال
إلــى أبوسمبل فــي الـجـنــوب -مــن بين أقل
المواقع التي يفهمها الزوار.

توابل ةديرجلا

نجوم

•
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غانم الصالح يطلب إعفاءه من
«علي جناح التبريزي» قبل رفع الستار
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ً
ظل قلقا طوال بروفات شخصية «قفة» بعدما أصر صقر الرشود على إسنادها إليه
شكلت مسرحية "علي جناح التبريزي" نقطة تحول كبيرة في مسيرة الفنان
الراحل غانم الصالح ،هذا المبدع صاحب األداء المتزن والحضور األخاذ ،والذي
يعرف كيف يقبض على أبعاد أي شخصية ويتعامل معها بذكاء ،كانت بدايته في
أداء
أدوار تراجيدية رغم شغفه وعشقه للكوميديا ،لكنه رأى ضرورة
ً
التمرس عبر ً
"الكاركترات" الصعبة التي تعبر عن اإلنسان في مختلف حاالته ،شريرا وضاحكا
ً ّ ً
وخيرا ،ليأتي عام  1975ويمثل ًنقلة في مشواره عندما تصدى لشخصية
وباكيا
"قفة" ،التي أكد الصالح أنه كان متخوفا منها وصارح المخرج الراحل صقر الرشود

بذلك غير مرة ،إال أن األخير كان يثق بقدرته على التعاطي مع الدور ،وأصر على
أن يقدم غانم على هذه الخطوة .في حلقة اليوم نتعرف مالمح تجربة الصالح في
الكوميديا وكيف ّ
حول دفة مسيرته إلى هذه المنطقة الشائكة ،والتي ال تقبل
أنصاف المواهب ،وال تستقبل إال المبدعين ،فاستحق أن يكون أحد أعالمها.
الصالح يتحدث خالل هذه األسطر عن بدايات المسرح الكويتي خالل حقبة
خمسينيات القرن الماضي ،وأهم األعمال التي قدمت وكيف تتلمذ وأبناء جيله على
أيدي الراحل زكي طليمات إلى أن استقلوا وقدموا أعمالهم الخاصة.

غانم الصالح

الشهرة سالح ذو حدين
يعتبر الفنان غانم الصالح أن الشهرة سالح
ذو حدين ،ويرى أن للشهرة مذاقا خاصا ،وكل
انسان يسعى ألن يكون مشهورا ويشار إليه
بالبنان ،ولكن في رأيه أن الوجه اآلخر منها
يجرح وينتهك الخصوصية ،وقد تدمر أسرة
الفنان وتؤثر على استقراره النفسي.

مع نجوم مسرحية «علي جناح التبريزي»

محمد جمعة

ً
كان مشغوفا
باألدوار الكوميدية
غير أنه آثر أن تكون
أولى خطواته في
التراجيديا ليتمكن
من أدواته

يعتبر «عشت
وشفت» من تأليف
الفرج وإخراج
الصالح نقلة في
تاريخ المسرح
الكويتي

يـ ـع ــود ال ـص ــال ــح ب ــال ــذاك ــرة
ا لــى حقبة خمسينيات القرن
الماضي ويتحدث عن مسرح
االرتجال الذي اسسه الراحل
مـحـمــد الـنـشـمــي ح ـيــث يـقــول
إن "ال ـن ـش ـمــي بـمـعـيــة زمــائــه
ارسوا قواعد مسرح االرتجال
ال ـ ـقـ ــائـ ــم عـ ـل ــى االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ب ـيــن
فــريــق ال ـع ـمــل ع ـلــى مـجـمــوعــة
أف ـك ــار وج ـمــل ح ــواري ــة ينتج
عنها نــص يـتـطــور مــع مــرور
الوقت وينضج على الخشبة
وك ــان ــت تـلــك االع ـم ــال جــريـئــة
تنطوي على فكر و مــو ضــوع
ول ـك ـن ـه ــا ك ــان ــت ت ـح ـت ــاج ال ــى
بعض التوجيه وا لــد يـكــورات
ال ـ ــى ان أس ـ ــس الـ ــراحـ ــل زك ــي
طليمات فرقة المسرح العربي
عـلــى أس ــس وق ــواع ــد سليمة،
امـضـيـنــا فــي رح ــاب الـمـســرح
الـعــربــي ارب ــع س ـنــوات نتعلم
ال ـحــركــة الـسـلـيـمــة ،وال ـن ـفــس،
وكيفية نطق الجملة واألداء
الـ ـمـ ـنـ ـضـ ـب ــط ت ـ ـحـ ــت إشـ ـ ـ ــراف
طليمات الذي يعتبر مدرسة
كبيرة".
ويستطرد :بعد فترة األربع
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات اس ـ ـت ـ ـقـ ــل الـ ـمـ ـس ــرح
وات ـ ـج ـ ـه ـ ـنـ ــا لـ ـتـ ـق ــدي ــم اع ـ ـمـ ــال
م ـح ـل ـيــة م ــوض ــوع ــا وتــأل ـي ـفــا

وإخـ ــراجـ ــا ون ــاط ــق بــالـلـهـجــة
ال ـ ـعـ ــام ـ ـيـ ــة ف ـ ـكـ ــانـ ــت ال ـ ـبـ ــدايـ ــة
م ـ ـ ــع م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ل ـ ـ ــم يـ ـتـ ـط ــرق
ل ـ ــه ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـك ــويـ ـت ــي فــي
الخمسينيات وال حتى بداية
الـسـتـيـنـيــات ،وه ــي مسرحية
"عـ ـش ــت وش ـ ـفـ ــت" مـ ــن تــأل ـيــف
سـعــد ال ـفــرج وإخ ــراج حسين
الـصــالــح الـتــي كــانــت تـتـنــاول
حـ ـ ـي ـ ــاة االن ـ ـ ـسـ ـ ــان "ال ـ ـ ـقـ ـ ــروي"
الفالح ،هذه المسرحية تعتبر
نـ ـقـ ـل ــة ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـمـ ـس ــرح
الكويتي كونها قدمت بصورة
ومستلزمات المسرح الحديث
من حيث النص والديكورات
واالزياء ،وجاء ت من بعد ذلك
العديد من االعمال من خالل
مـ ـس ــرح ال ـخ ـل ـي ــج وال ـش ـع ـب ــي
ً
والـ ـع ــرب ــي ،م ـم ــا خ ـل ــق ن ــوع ــا
مــن الـتـنــافــس ال ــذي نـتــج عنه
اع ـ ـمـ ــال جـ ـي ــدة ت ـخ ــاط ــب فـكــر
الجمهور وتالمس اهتماماته
حتى ان هناك بعض االعمال
الـتــي كــانــت بـمـثــابــة اسـتـقــراء
للمستقبل مثل "الكويت سنة
 "2000ا ل ـ ـتـ ــي ق ــد مـ ـن ــا ه ــا فــي
الستينيات.
وأك ــد الـصــالــح ان المسرح
حينها وا كــب قضايا الساعة
ً
ل ـي ـطــرح ال ـم ـش ـكــات ،مـضـيـفــا

ً
 " :ل ـ ــم نـ ـق ــدم ح ـ ـلـ ــوال ألن ه ــذا
ليس دورنا وإنما كنا نطرح
القضايا".

«محكمة الفريج»
كانت مدخله ليسلك
درب الكوميديا
نقلة
بشخصية «رجل
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا يـ ـق ــول
البداية»
الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح" :أع ـ ـت ـ ـبـ ــرهـ ــا ن ـق ـلــة
فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــاتـ ـ ــي ،السـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ان
بدايتي كانت مع التراجيديا
والميلودراما كخطوة الثبات
وجـ ـ ــودي وت ـع ــزي ــز ح ـضــوري
فــي الـمـشـهــد ال ـف ـنــي ،وألتـعـلــم
وأتمكن من أدواتي ،ثم سلكت
درب ال ـكــوم ـيــديــا ال ـتــي كــانــت
تشغل حيزا كبيرا من تفكيري
واه ـت ـمــامــي م ـنــذ قـ ــررت طــرق
اب ــواب الـســاحــة الفنية ،ولعل
ال ـت ـنــويــع ف ـي ـمــا ي ـق ــدم ال ـف ـنــان
من ادوار امر مطلوب حتى ال
يمل الجمهور ،فال يخفى على
أحد ان من أهــداف الفن ايضا
الترفيه".

ُ
تنافس الفرق
المسرحية نتج عنه
أعمال جيدة

محكمة الفريج
واس ـتــذكــر الـصــالــح بدايته
ع ـ ـ ــام  1962ف ـ ــي ا ل ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة
ال ـق ـص ـيــرة "م ـح ـك ـمــة ال ـفــريــج"
ح ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ج ـ ـ ـسـ ـ ــد ش ـخ ـص ـي ــة

"رج ــل ال ـب ــادي ــة" وقـ ــال" :كــانــت
أولـ ـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــواتـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
فـ ــي الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا حـ ـي ــث الق ــى
ال ـكــاراك ـتــر اع ـج ــاب الـجـمـهــور
ونـ ـ ـ ــال رضـ ـ ــاهـ ـ ــم ،ث ـ ــم تــوق ـفــت
واتجهت لالعمال التراجيدية
ذات االب ـع ــاد الـعـمـيـقــة والـتــي
تـ ـظـ ـه ــر االنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ب ـم ـخ ـت ـلــف
حاالته سواء الخير او الشرير
او الكاذب ،بمختلف القوالب،
وأصبح هذا النمط من االدوار
مالزما لي فترة طويلة إلى ان
جــاء ت شخصية "قفة" لتقلب
الموازين.
واس ـت ـط ــرد :ف ــي ع ــام 1975
اتخذت قرار التوجه للكوميديا
عندما شــاركــت فــي مسرحية
"ع ـل ــى ج ـن ــاح ال ـت ـب ــري ــزي" من
تأليف ألفرد فرج ومن إخراج
ص ـق ــر ال ـ ــرش ـ ــود ،وش ـ ـ ــارك فــي
ب ـطــول ـت ـهــا م ـح ـمــد ال ـمـنـصــور
وس ـ ـعـ ــاد عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه وج ــاس ــم
الصالح وخالد العبيد ،ورغم
ان ال ـم ـســرح ـيــة ك ــان ــت نــاطـقــة
باللغة العربية الفصحى إال
أنـ ـن ــا أدخـ ـلـ ـن ــا ع ـل ـي ـهــا بـعــض
الـ ـمـ ـف ــردات ال ـع ــام ـي ــة لـنـخـفــف
مــن ح ــدة الـجـمــل ولـتـصــل الــى
المتلقي الذي يتفاعل بصورة
اكبر مع العامية ،حينها اتذكر

مع الراحل منصور المنصور

راود ح ـلــم ال ـت ـم ـث ـيــل غ ــان ــم ال ـصــالــح
منذ كان في العاشرة من عمره ،ووجد
ال ـ ــراح ـ ــل ض ــالـ ـت ــه فـ ــي ف ــري ــق ال ـت ـم ـث ـيــل
الـمــدرســي ،حيث كــان يمنحه األولــويــة
ضمن األنشطة التي يشارك فيها.
ويستذكر الصالح أولى خطواته في
هذا المجال" :عام  1952قدمنا مسرحية

حــديــث الــراحــل صقر الــرشــود
عندما قال :غانم سوف تأخذ
دور "قفة" ،خالجني شيء من
ال ـق ـلــق ألن الـمـســرحـيــة كــانــت
بــال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ك ــذل ــك كــان
العمل بشكل عــام نقلة كبيرة
م ــن ال ـتــراج ـيــديــا لـلـكــومـيــديــا،
وأخيرا شخصية "قفة" كانت
تـحـتــاج ال ــى جـهــد كـبـيــر على
اعتبار أن "قفة" تابع للتبريزي
إال ان له خطا مختلفا ،فكرت
كثيرا قبل الموافقة ثم عشت
حــالــة مــن الـقـلــق ف ـتــرة طويلة
ح ـتــى ق ـبــل رفـ ــع ال ـس ـت ــارة عن
اول عــرض بــ 3ســاعــات وكنت
اطلب مــن الــرشــود رحمة الله
عليه ان يعفيني من الدور رغم
البروفات المستمرة والوقت
الذي استغرقناه في التحضير
للعمل والتركيز الكبير الذي
الزمـ ـن ــي خـ ــال ق ـ ـ ــراءة ال ـنــص
ودراسة الشخصية وأبعادها
وت ـح ــدي ــد اب ـ ــرز مــام ـح ـهــا إال
ً
انني كنت قلقا بشدة.

ثناء على األداء
وي ـض ـيــف ال ــراح ــل :ك ــل من
ش ــاه ــد الـ ـب ــروف ــات م ــن ن ـقــاد
ومــن تــابــع االس ـت ـعــدادات من

الصالح ورفيق دربه سعد الفرج

خدعة السيف الخشب والحبر األحمر
عــن الـمـعــركــة الـتــي حــدثــت بـيــن سيدنا
ع ـلــي ب ــن أب ــي ط ــال ــب ،ك ــرم ال ـلــه وج ـهــه،
وعمرو بن ود ،وكنت أجسد شخصية
س ـي ــدن ــا عـ ـل ــي ،والحـ ـ ــت ل ــي فـ ـك ــرة عـمــل
خدعة بسيطة لنجذب انتباه الجمهور،
الس ـي ـم ــا ف ــي م ـش ـهــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــارزة ،حـيــث
اسـتـعـنــت بـبــالــونــة ووض ـعــت بداخلها

وأضاف الصالح "بقدر ما يتذوق الفنان
حالوة الشرة بقدر ما يتجرع مرارتها في
أوقات كثيرة ،لذلك على الفنان ان يتقبلها
ويتعايش معها ،وتبقى انها ضريبة العمل
في الفن والنجاح".

حـبــرا أحـمــر ،وطـلـبــت مــن الــزمـيــل الــذي
جسد شخصية ابن ود ان يضعها تحت
الدرع ،وخالل مبارزتنا طعنته بالسيف
الخشب وحينئذ و ضــع الشخص يده
على البالونة ليفرغ الحبر األحمر على
مــا بـســه ،فاعتقد ا لـحـضــور أن الطعنة
حقيقية ،وحدثت ضجة كبيرة حينئذ".

صحافيين اثنى على ادا ئــي
ل ـش ـخ ـص ـيــة "قـ ـف ــة" ول ـك ــن ظــل
الخوف والقلق يحاصرانني
واس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ي ـ ـ ــرن ص ـ ــداه ـ ــا فــي
ن ـف ـســي وال أ ج ــد ث ـمــة إ جــا بــة
ع ـل ـي ـهــا ،أو ي ـم ـكــن ا لـ ـق ــول لــم
اقتنع بــأي ا جــا بــة وصلتني،
اه ـت ـمــامــي ف ــي االس ـ ــاس كــان
ب ــرأي ا لـجـمـهــور وانطباعهم
وم ــدى تـقـبـلـهــم لـعـمــل نــاطــق
بـ ــال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـف ـ ـص ـ ـحـ ــى م ــن
ف ـنــان ـيــن ك ــل م ــا ق ــدم ــوه ك ــان
بــال ـعــام ـيــة س ـ ــواء درامـ ـي ــا او
م ـســرح ـيــا ،وبــال ـف ـعــل وجــدنــا
ص ـ ـعـ ــوبـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي ايـ ـ ــام
ال ـ ـعـ ــرض األولـ ـ ـ ــى ،ال ـح ـض ــور
ل ــم ي ـت ـج ــاوز ن ـص ــف ال ـصــالــة
إلــى أن ســافــرنــا بــالـعـمــل الــى
م ـه ــرج ــان دم ـش ــق وح ـص ــدت
ا لـ ـمـ ـس ــر حـ ـي ــة ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز األول
وأصر وزير الثقافي السوري
حينها ان نعرض المسرحية
فــي حـلــب لـتـكــون بــذلــك فــرقــة
مـ ـ ـس ـ ــرح الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـع ــربـ ـي ــة
اول ف ــر ق ــة م ـســر ح ـيــة عــر بـيــة
تقدم عروضها في حلب ،ثم
انتقلنا بالعرض إلى تونس
والمغرب ومصر.
وأ ك ــد ا لـصــا لــح ا نــه بمجرد
عودة فريق عمل "على نجاح
الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــري ـ ــزي" الـ ـ ـ ــى الـ ـك ــوي ــت
ك ـ ــان ـ ــت اخ ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـنـ ـج ــاح ــات
التي حققتها المسرحية في
الخارج سبقتهم لذلك أصبح
الجمهور مشغوفا بمشاهدة
ال ـع ــرض وال ـت ـعــرف ع ـلــى سر
هـ ــذا ال ـن ـج ــاح وش ـه ــد الـعـمــل
ً
اقباال جماهيريا كبيرا.
ويرى الراحل أن المواطن
العربي اثقلته هموم الحياة
ومشكالت المجتمع ،لذا كان
ال بــد ان يلعب ا لـفــن دورا في
ان يطرح القضايا المختلفة
في قالب خفيف حتى ال يزيد
من الضغط النفسي.

المسرح في بداياته
واكب قضايا الساعة

مهابة المعلم
يرى الصالح أن مكانة المعلم كانت
ـرا ال خ ـ ــاف ح ــول ــه ق ــديـ ـم ــا ،وق ــال
أم ـ ـ ـ ً
فــي لـقــاء تـلـفــزيــونــي انــه ورف ـيــق دربــه
الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا
كانا زميلي درا ســة .وأ ضــاف "اعتدنا
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ج ـل ـســات ال ـس ـمــر الـتــي
كانت تنظمها الكشافة ،وحينئذ كنا

نـجـســد مـعــا الـعــديــد مــن االسـكـتـشــات
التمثيلية ،ما بين التحصيل العلمي
واألنشطة ،خصوصا التمثيل ،وكان
ي ـم ـض ــي ال ــوق ــت س ــريـ ـع ــا .ك ـن ــا ن ـهــاب
ال ـم ـع ـلــم ون ـح ـتــرمــه ون ـج ـلــه ع ـكــس مــا
ي ـحــدث حــا ل ـيــا ،وأ ي ـضــا ك ــان التمثيل
شغلنا الشاغل ،وظل الوضع كما هو

عـلـيــه إل ــى أن انـتـهـيـنــا م ــن دراس ـت ـنــا،
وأسـسـنــا فــرقــة الـمـســرح الـعــربــي عــام
 1961بقيادة الراحل زكي طليمات.
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لقاء استثنائي بين الليدي ونيللي في «آلو رابع مرة»

ً
رفضت شويكار نشر مذكراتها الشخصية ،وفرضت على حياتها الخاصة سياجا من
السرية التامة .في الحلقة السابقة ،باتت عودتها إلى المسرح شبه مستحيلة ،واتجهت
النجمة الجميلة إلى الدراما التلفزيونية ،وابتعدت عن السينما بعد فيلم «أمريكا شيكا
بيكا»  ،1993و{كشف المستور»  ،1994وانتظرت أن تشارك في أعمال بحجم
موهبتها الكبيرة ،وفضلت االختفاء عن الشاشة الفضية ،لتحافظ على تاريخها الفني
ومكانتها في قلوب محبيها.
القاهرة -أحمد الجمال

سر ظهور
شقيقتها
شريفة
في كواليس
األعمال
المسرحية

داعبت الذكريات خيال النجمة
الجميلة ،وأدرك ــت أن الـتـقــدم في
ال ـع ـمــر ال يـعـنــي غ ـيــاب ال ـتــوهــج،
وعـ ــدم الــرغ ـبــة ف ــي ت ـقــديــم أع ـمــال
فارقة ،ولكن كسل بعض المؤلفين،
وتغير أحوال السينما والمسرح،
ج ـع ــل ال ـم ـن ـت ـج ـيــن ي ـب ـح ـثــون عــن
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ـش ـ ـبـ ــاك ،ويـ ـق ــدم ــون
شرائط سينمائية بال مضمون،
ومسرحيات «الموسم الصيفي»
التي ينتهي عرضها بعد أسابيع
قليلة ،وتـحــول الـفــن إلــى تـجــارة،
مــا دف ــع بــالـمــواهــب الـكـبـيــرة إلــى
االختفاء من الساحة الفنية.
وبالنظر إلــى مشوارها الفني
الطويل نجد أن شويكار لم تواجه
صعوبة في دخول عالم التمثيل،
بل شجعتها األسرة على خوض
التجربة ،واكتفت النجمة الجميلة
باسمها األول دون لقب العائلة
«ط ـ ــوب صـ ـق ــال» ألنـ ــه اسـ ــم تــركــي
لن يفهمه الجمهور ،وطلبت إلى
المنتجين كتابته على ملصقات
األفـ ـ ـ ــام والـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــات ،بـيـنـمــا
ً
ظهر اسم شقيقتها شريفة كامال
ف ــي بـعــض ت ـت ــرات الـمـســرحـيــات،
ك ـم ـه ـنــدســة دي ـ ـكـ ــور .واش ـت ـغ ـلــت
الشقيقتان في الفن ،بين التمثيل
والــدي ـكــور مــن دون اع ـتــراض من
األسرة.

متاعب الشهرة
تحققت نبوءة الدكتور تحسين
الحديدي ابن عمة شويكار ،فهو
قــال لخاله إبــراهـيــم طــوب صقال
إن ابنته ستصبح فنانة مشهورة.
ورغــم حب النجمة الشديد للفن،
فإنها فضلت أن تبتعد ابنتها منة
الله عن هذا المجال ،ال سيما بعد
الوعكة الصحية التي تعرضت لها
في عام  ،1969وتسببت في توقف
عرض مسرحية «سيدتي الجميلة»
ف ــي ذروة ن ـجــاح ـهــا ،إذ ســافــرت
ل ـل ـع ــاج فــي

ماري منيب

ل ـن ــدن ،وه ـن ــاك نـصـحـهــا األط ـبــاء
بالراحة التامة.
وبعد عودتها ،خشيت النجمة
الجميلة أن تــواجــه ابـنـتـهــا هــذه
المتاعب ،وكانت الوعكة الصحية
أول إنــذار تلقته في فترة التألق،
ودفـعـهــا إل ــى ال ـحــذر مــن اإلف ــراط
ف ــي ال ـع ـمــل .م ــن ث ــم ،هـبــط مــؤشــر
ظ ـهــورهــا عـلــى خـشـبــة الـمـســرح،
وات ـج ـه ــت إل ــى ال ـس ـي ـن ـمــا ،لـتـقــدم
فيلمين أو ثــاثــة كــل ع ــام ،ولكن
الـ ـحـ ـنـ ـي ــن إلـ ـ ـ ــى ع ـش ـق ـه ــا ال ـف ـن ــي
األول دف ـع ـهــا إل ــى تــولــي بـطــولــة
م ـســرح ـيــات عـ ــدة ،فــأضــافــت إلــى
ً
رص ـي ــده ــا أعـ ـم ــاال م ـت ـم ـيــزة مثل
ً
«الزيارة انتهت» و{إنها حقا عائلة
محترمة».

نيللي

بورصة األفالم
أع ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ــوي ـ ـكـ ــار اكـ ـتـ ـش ــاف
مــوهـبـتـهــا ف ــي كـثـيــر م ــن األدوار
التراجيدية ،وتعاملت مع أجيال
مــن المخرجين ،مــن بينهم كمال
ال ـش ـي ــخ ال ـ ــذي ق ــدم ـه ــا ألول م ــرة
فــي فيلم «حـبــي الــوحـيــد» ،1960
وهـ ـن ــري ب ــرك ــات ف ــي عـ ــام 1964
بفيلم «أمير الدهاء» عندما أسند
إليها دور حبيبة حسن الهاللي
(ف ــري ــد ش ــوق ــي) ،بـيـنـمــا جـســدت
شـخـصـيــة صــاح ـبــة الـمـقـهــى في
«ال ـ ـكـ ــرنـ ــك»  1975قـ ـص ــة نـجـيــب
مـحـفــوظ وإخ ــراج عـلــي بــدرخــان،
وهو فيلم أثار ضجة بعد عرضه،
وشــاركــت في بطولته كوكبة من
النجوم ،من بينهم سعاد حسني،
وفريد شوقي ،وكمال الشناوي،
وعماد حمدي ،ومحمد صبحي،
وتحية كاريوكا ،وفايز حالوة.
وظ ـه ــرت شــوي ـكــار م ــع صــاح
أب ــوس ـي ــف ف ــي فـيـلـمــي «الـ ـك ــداب»
( )1975قـ ـص ــة صـ ــا لـ ــح م ــر س ــي
وبطولة محمود ياسين وميرفت
أمين ،و{السقا مــات» ( )1977عن
قصة لــأديــب يــوســف السباعي،
وبـ ـط ــول ــة ف ــري ــد ش ــوق ــي وعـ ــزت
العاليلي وأمينة رزق.
وف ــي ب ــورص ــة أفـ ــام شــويـكــار
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد أن ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج فـ ـطـ ـي ــن
ع ـب ــدال ــوه ــاب ،صــاحــب النصيب
األوف ــر فــي ال ـت ـعــاون مــع النجمة
ال ـج ـم ـي ـل ــة ،بـ ــل ي ـع ــد ال ـم ـك ـت ـشــف
األول لموهبتها الكوميدية على
ال ـش ــاش ــة ،ع ـنــدمــا ش ــاه ــد أول ــى
مسرحياتها مع فؤاد المهندس
«أنا وهو وهي» (ّ )1963
وحولها
إل ــى شــريــط سـيـنـمــائــي بــاالســم
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،وت ـ ـ ــوال ـ ـ ــت أع ـم ــال ـه ـم ــا
الناجحة مثل «اعترافات زوج»
( )1964و{الراجل ده حيجنني»
( ،)1967و{أرض النفاق» (.)1968
وجـ ـ ـ ــاءت ت ـج ــرب ــة شــوي ـكــار
االستثنائية مع المخرج حسام
الــديــن مصطفى ،فقد تعاونت
مـعــه فــي أف ــام كــومـيــديــة مثل
«شنبو فــي المصيدة» ،1968
وت ــراج ـي ــدي ــة م ـثــل «ال ـش ـحــاذ»
 ،1973و{درب الهوى» (،)1983

شويكار
ً
وأيضا المخرج نيازي مصطفى
ف ـ ــي «أخـ ـ ـط ـ ــر رج ـ ــل ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم»
( ،)1967و{العتبة جزاز» (.)1969

نـجــاحـهــا ف ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس ،حتى
إن أعمالهما تسجل أ عـلــى نسبة
مشاهدة على موقع «يوتيوب».

طوق النجاة

هوانم غاردن سيتي

ل ــم ت ـك ــن ه ـج ــرة ش ــوي ـك ــار إل ــى
الدراما التلفزيونية سوى للبحث
عــن طــوق نـجــاة فــي طــوفــان أفــام
«ال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت» وتـ ــراجـ ــع اإلنـ ـت ــاج
السينمائي المتميز .بدأت األزمة
ف ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـص ــف الـ ـتـ ـسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات،
واخ ـت ـف ــت ال ـن ـج ـمــة ال ـج ـم ـي ـلــة مــع
كوكبة من زمالئها الرواد ،كشادية
ونيللي ومـحـمــود مــرســي وف ــؤاد
المهندس وعبدالمنعم مدبولي،
وت ــراجـ ـع ــت أع ـ ـمـ ــال ال ـم ـخــرج ـيــن
الـ ـكـ ـب ــار ك ـم ـح ـم ــد خـ ـ ــان وخـ ـي ــري
ب ـشــارة وداود عـبــدالـسـيــد ون ــادر
ج ـ ــال ،وت ـ ــرك ب ـع ـض ـهــم ال ـشــاشــة
الكبيرة إلى المسلسالت ،والبعض
اآلخر ودع «الفن السابع» إلى غير
رج ـعــة ،ومـنـهــم الـمـخــرج المتميز
علي بدرخان.
وفي تلك األجواء العاصفة ،بدت
شويكار على حافة االعتزال ،وهي
ترى بعض نجمات جيلها يمثلن
ً
أدوارا ثانوية ال تليق بتاريخهن،
ً
ورفـضــت كثيرا مــن األعـمــال التي
ع ــرض ــت ع ـل ـي ـه ــا ،وابـ ـتـ ـع ــدت عــن
البالتوه السينمائي ،وانتظرت أن
يأتيها دور يتناغم مع موهبتها
الـكـبـيــرة ،وتستعيد مـعــه البريق
فــي إطــالــة جــديــدة على الشاشة،
وتعود إلى جمهورها الذي منحها
الـحــب والـتـقــديــر ،وجعلها تشعر
ب ـم ـســؤول ـيــة الـ ـفـ ـن ــان ،واح ـت ــرام ــه
لذاته وفنه.
وبالمثل اختفت دقات المسرح
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ق ـب ــل ف ـت ــح ال ـس ـت ــارة،
وغـ ــابـ ــت ن ـج ـم ــة ال ـك ــوم ـي ــدي ــا عــن
أذهــان المؤلفين ،ولكن الجمهور
ما زال يصفق لنجمته المحبوبة
عندما تعيد ا لـقـنــوات الفضائية
عرض مسرحياتها مع رفيق رحلة

ب ـع ــد ن ـج ــاح الـ ـج ــزء األول مــن
مسلسل «ه ــوان ــم غـ ــاردن سيتي»
عام  1997للكاتبة منى نور الدين
وال ـم ـخ ــرج أح ـمــد ص ـقــر ،شــاركــت
شويكار في الجزء الثاني ،وأدت
دور «األم ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـس ـل ـي ـم ــار» إل ــى
ج ــان ــب ك ــوك ـب ــة م ــن الـ ـنـ ـج ــوم مــن
ب ـي ـن ـهــم ح ـس ـي ــن ف ـه ـم ــي وص ـف ـيــة
ال ـعـمــري وأح ـمــد خـلـيــل ومــديـحــة
يسري وليلى فــوزي وعبلة كامل
وأحمد ماهر وخالد زكي .تناولت
أحداثه الفترة بين  1944وما بعد
قـيــام ث ــورة يوليو  ،1952وتأثير
التحوالت في المجتمع المصري
في أسرة محمود بك الشاذلي الذي
أدى دوره أحمد خليل.
ويـعــد «هــوانــم غ ــاردن سيتي»
أحـ ــد األعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة الـقـلـيـلــة
التي سبرت أغوار الطبقة الراقية،
وف ـت ـح ــت نـ ــافـ ــذه إزاء ال ـم ـشــاهــد
ليرى تفاصيل حياتها وهمومها
ال ـخــاصــة .واس ـت ـطــاعــت شــويـكــار
أن ت ـج ـس ــد ش ـخ ـص ـيــة «األم ـ ـيـ ــرة
م ـس ـل ـي ـمــار» ب ـح ـضــورهــا ال ــاف ــت،
وموهبتها الكبيرة ،وساعدها على
تقمص الشخصية إدراكها طبيعة
ال ـم ــرأة األرس ـت ـقــراط ـيــة ،لتضيف
ً
ً
إلى رصيدها الفني دورا متميزا
إلى جانب نجمتين سبقتاها في
احتراف الفن ،وهما مديحة يسري
وليلى فوزي.
اع ـت ـبــرت شــوي ـكــار أن «ه ــوان ــم
غ ـ ــاردن س ـي ـتــي» ت ـجــربــة درام ـي ــة
م ـت ـم ـيــزة ،ال س ـي ـمــا م ــع م ـشــاركــة
ن ـ ـجـ ــوم ك ـث ـي ــري ــن فـ ـيـ ـه ــا ،وخـ ــال
ت ـصــويــر م ـشــاهــدهــا اسـتـشـعــرت
أجواء الدفء األسري بين زمالئها
وروح الدعابة في أوقــات الراحة،
ولم تتخيل أنها ستستعيد أصداء
سـنــوات الـتــألــق ،وكــأنـهــا مــا زالــت
فــي الـعـشــريـنــات مــن ع ـمــرهــا .من
ثم ،تحمست لتجسيد دورها إلى
جانب نجوم من أجيال مختلفة،
وتوافرت للعمل البطولة الجماعية
ل ـكــل ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،ح ـتــى األدوار
الثانوية ،كانت لها خيوط درامية
واضـحــة ،وتتشابك مــع تفاصيل
حياة عائلة «محمود بك الشاذلي».
أمـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ــر تـ ــأل ـ ـق ـ ـهـ ــا ف ــي
م ـش ــواره ــا ال ـف ـن ــي ،فـيــرجــع
إلــى أسباب عــدة من وجهة
نـ ـ ـظ ـ ــر ه ـ ــا ،إذ ق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت ف ــي
تصريحات لها إنها تعاملت
مـ ـ ــع أج ـ ـ ـيـ ـ ــال مـ ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم

ماري منيب
تفجر
الكوميديا
مع ابنتها
في «اعترافات
زوج»

عمالقة الكوميديا يحاصرونها
في فيلم «اعترافات زوج»
لم تتخيل شويكار أنها ستصبح نجمة كوميدية ذات يوم ،وتنافس عمالقة هذا اللون
الدرامي ،ولكن فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي أعادا اكتشاف موهبتها ،وشكلت مع
األول أشهر ثنائي في المسرح الكوميدي ،والتقط المخرجون هذا النجاح في سلسلة
من األفالم خالل فترتي الستينيات والسبعينيات ،وأثبتت النجمة الجميلة أنها فنانة
شاملة ،وقادرة على إضحاك الجمهور.
وتعد شويكار أول ممثلة كوميدية يكتب المؤلفان بهجت قمر وسمير خفاجي لها
المسرحيات ،مثل «حواء الساعة  1968 »12إخراج عبدالمنعم مدبولي ،و{سيدتي الجميلة»
 1969إخراج حسن عبدالسالم ،ولم تنافسها في هذا المضمار سوى النجمة خفيفة الظل
ماري منيب ،والتي حظيت بأدوار البطولة المطلقة في أفالم عدة ،مثل «حماتي قنبلة
ذرية»  1951إخراج حلمي رفلة ،و{أم رتيبة»  1959للمخرج السيد بدير.
وظلت تجربة شويكار ومنيب حالة استثنائية ،رغم أن ثمة ممثالت أخريات يتمتعن
ً
ً
بخفة الظل ،ولكنهن لم يحققن نجاحا مماثال لهاتين النجمتين ،وكانت لهما بصمة
َّ
كوميدية متفردة ،فشويكار لم تتخل عن جمالها من أجل إضحاك الجمهور ،بل كانت
تفجر الكوميديا من خالل الموقف ،بينما استطاع المخرجون أن يوظفوا موهبة منيب،
بتلقائيتها وطابع أدائـهــا للشخصيات الشعبية ،واعتمادها على الحركة وبدانتها
المفرطة.
وج ــاء لـقــاء العمالقة مــع شــويـكــار فــي فيلم «اع ـتــرافــات زوج»  1964للمخرج فطين
عبدالوهاب ،لتواجه ماري منيب ويوسف وهبي ألول مرة ،وتدخل في مباراة كوميدية
جمعت بين هذين العمالقين وفــؤاد المهندس وهند رستم وأحمد رمــزي .ويعد هذا
الشريط السينمائي أحد أنجح األعمال التي قدمتها «الليدي» في مشوارها الفني.
اعتبرت شويكار أن «اعترافات زوج» أحد أحب األفالم إلى قلبها ،وشهدت كواليسه
مواقف طريفة مع النجمة الكبيرة مــاري منيب وفنان الشعب يوسف وهبي ونجمة
اإلغراء هند رستم ،وسائر النجوم ،بل وتحرص على مشاهدته عند إعادة عرضه على
شاشة التلفزيون.
ورغم النجاح الهائل للفيلم ،فإن شويكار لم تلتق ماري منيب في أفالم أخرى ،بينما
التقت يوسف وهبي من خــال المسلسل اإلذاعــي «شنبو في المصيدة» والــذي تحول
إلى فيلم سينمائي للمخرج حسام الدين مصطفى في عام  .1968دارت أحداثه في إطار
كوميدي ،وقامت النجمة بدور ابنة المخترع (يوسف وهبي) ،بينما أدى فؤاد المهندس
ً
دور الموظف البسيط الذي يهوى كتابة القصص ،وتنقلب حياته رأسا على عقب ،عندما
ً
يصبح مطاردا من الشرطة بتهمة جريمة قتل.
وبلغ أداء يوسف وهبي في «شنبو في المصيدة» ذروة الكوميديا ،بتلقائيته ،ال سيما
المواقف التي جمعته مع شويكار والمهندس ،واعتماده على حركة الوجه ،وأثبت قدرته

يوسف وهبي يقبل شويكار في وجود زوجته سعيدة منصور والمهندس
ومحمد عوض
على اإلضحاك ،مثلما برع في األدوار التراجيدية ،ومثل حضوره على الشاشة بهجة
ً
ونكهة لجمهوره ،وأيضا لزمالئه الفنانين.
شويكار بدورها كانت تعتبره والدها الروحي ،فهي تعلمت منه الكثير من فنون
األداء ،وحرصت مع المهندس على لقائه في أكثر من مناسبة ،وتوطدت بينهم روابط
أسرية حتى رحيله في عام .1982
وفــي صــورة نــادرة التقطت يــوم  20مــارس  1973يظهر يوسف وهـبــي ،خــال حفلة
أقيمت تحت عنوان «اليوبيل الذهبي»ِّ ،
يقبل فيها شويكار أمام زوجته سعيدة
منصور ،وفي وجود فؤاد المهندس ،والفنان محمد عوض والسيدة دولت أبيض.

ً
والمخرجين ،ولم تندم إطالقا على
أي عمل فني شــاركــت فـيــه ،ألنها
تقرأ السيناريوهات المعروضة
عليها ،وال تنجز أي عمل من دون
ً
أن تكون راضية عنه تماما ،مؤكدة
أن ـه ــا ل ــم ت ـقــم بـ ــأي مـ ـش ــروع ضــد
رغبتها ،وأنها منذ بداية رحلتها
في عالم التمثيل ترسخت لديها
تقاليد وأخالقيات ثابتة ،تناغمت
مــع شخصيتها كفتاة مــن عائلة
كريمة ،وعلى قدر كبير من الثقافة
وإجادة لغات مختلفة .وجعلتها
هذه التوليفة شديدة الحرص في
اختيار أعمالها بعناية فائقة.

آلو رابع مرة
في عام  ،1998شاركت شويكار
فــي بطولة مسلسل «مــن كــل بيت
ح ـكــايــة» م ــع كــوك ـبــة م ــن الـنـجــوم
من بينهم بوسي وسمير صبري
ون ـ ـ ــدى ب ـس ـي ــون ــي وع ـب ــدال ـع ــزي ــز
مـخـيــون ورجـ ــاء الـ ـج ــداوي ،قصة
وسيناريو وحوار سميرة محسن
وإخــراج رفعت قلدس .لكن العمل
ل ــم يـحـقــق أصـ ــداء ج ـي ــدة ،قـبــل أن
ت ـط ــرق ش ــوي ـك ــار ف ــي الـ ـع ــام ذات ــه
أب ــواب الكوميديا فــي «ي ــوم عسل
وي ـ ــوم بـ ـص ــل» ،ع ـن ــدم ــا أدت دور
«دولـ ـ ـ ـ ــت» فـ ــي م ـس ـل ـســل ل ـل ـمــؤلــف
ف ـي ـص ــل ن ـ ـ ــدا وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج م ـح ـمــد
عبدالعزيز ،وبطولة كل من رانيا
فريد شوقي ووائــل نــور وشريف
منير وسحر رامي وخيرية أحمد
وح ـس ــن ح ـس ـنــي وحـ ـن ــان شــوقــي
وع ـبــدال ـلــه فــرغ ـلــي .دارت أحــداثــه
حــول الملل فــي الحياة الزوجية،
وم ـحــاولــة صــديـقـيــن ال ـع ــودة إلــى
حياة العزوبية.
وفـ ـ ــي «آل ـ ـ ــو راب ـ ـ ــع م ـ ـ ــرة» ع ــام
 ،2002اس ـت ـط ــاع ال ـم ـخ ــرج سـيــد
ط ـن ـطــاوي أن ُيـ ـج ـ ِّـدد ال ـل ـقــاء بين
النجمتين شويكار ونيللي ،فهما
تـتـمـتـعــان بـخـفــة ال ـظ ــل ومــوهـبــة
التمثيل الكوميدي والتراجيدي
واالستعراضي ،وجمعتهما أعمال
سينمائية قليلة مثل «الـشـحــاذ»

 1973ق ـ ـصـ ــة نـ ـجـ ـي ــب م ـح ـف ــوظ
وإخـ ــراج حـســام الــديــن مصطفى،
و{طـ ــائـ ــر ال ـل ـي ــل الـ ـح ــزي ــن» 1977
سـيـنــاريــو وح ـيــد حــامــد وإخ ــراج
يحيى العلمي ،وشاركهما بطولة
الفيلمين ا لـفـنــان الكبير محمود
مرسي.
وال ـط ــري ــف أن ال ـن ـج ـم ـت ـيــن ،لم
تجمعهما أية مشاهد في الفيلمين،
ب ـي ـن ـمــا فـ ــي «آلـ ـ ــو رابـ ـ ــع مـ ـ ــرة» لــم
تـفـتــرقــا طـ ــوال أح ـ ــداث المسلسل
ال ــذي يـتـنــاول فــي إط ــار كوميدي
ح ـيــاة دريـ ــة (نـيـلـلــي) ال ـتــي تهمل
زوجها حسين (مصطفى فهمي)
وتنشغل بعملها ،وتقع تحت تأثير
صديقتها نظلة (شويكار) وتستمع
لـنـصــائـحـهــا ،م ــا يـجـعــل حياتها
الزوجية على وشك االنهيار.
وفـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــام نـ ـفـ ـس ــه ،ش ــارك ــت
شويكار في مسلسل «عالم بدون
أسرار» مع كل من ليلى طاهر وأبو
بكر عزت وممدوح وافــي وسماح
أن ــور وف ــؤاد خليل وغـســان مطر،
وتأليف فداء الشندويلي وإخراج
حسن الصيفي .دارت أحــداثــه في
إطار من الكوميديا والخيال حول
شخصية مخترع يبتكر آله للسفر
عبر األحالم ،ويتعرض لمفارقات
ع ــدة ،وتـضـطــرب عالقته بأسرته
وجيرانه ،ويكتشف أنه غــارق في
األوه ــام ،ويثوب إلــى رشــده ليبدأ
حياة جديدة.

البقية في
الحلقة
المقبلة

شريفة طوب صقال شقيقة شويكار
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بين أفالم تغوص في قضايا اجتماعية وسياسية ،وأخرى تحلق في رحابة الموسيقى والغناء
وتفلح في انتزاع الضحكات ،وسط «حالوة» النجاح وقسوة الفشل والقدرة على تطوير اللغة
السينمائية ،تنوعت تجارب شاهين وهي سمة لم تميزه في فترة البدايات فحسب ،بل يمكن
تلمسها خالل مشواره الفني.
حول أهم المحطات في مشوار شاهين والتشابكات بين السينما والواقع نواصل.
القاهرة – هبة الله يوسف

ذو الفقار
اختلف
مع ماجدة
فحصلت على
أفضل تكريم
في موسكو

فريد األطرش
علمني
أن األفالم
يتم وزنها
بالكيلوغرام

اعـ ـت ــرف شــاه ـيــن أن عــاقــة
العمل التي جمعت بينه وبين
فريد األطرش كانت اضطرارية
ً
لـحــاجـتــه إل ــى ال ـم ــال ،مــوضـحــا
أن ه ــذه األفـ ــام ،رغ ــم اجـتـهــاده
فيها ،فإنها ظلت غريبة عنه وال
تمثل رؤيته وال أحــامــه ،ولما
سألت شاهين عن «السبب» ،لم
ً
يسمع سؤالي جيدا ،ولما أعدت
ال ـســؤال عــن ســر تلك «الغصة»
ال ـتــي ظ ـلــت عــال ـقــة بـقـلـبــه ،كما
صرح بذلك ،اكتفى باعتذار عن
ضعف البطاريات في سماعته
ال ـط ـب ـيــة ،والـ ـت ــي ال ي ـس ـمــع من
دونها.
فهل تلك «الغصة» المرتبطة
بـ ـتـ ـج ــرب ــة ش ــاهـ ـي ــن م ـ ــع ف ــري ــد
األطرش تتعلق فقط بإضطراره
إلىقبول تقديمها ،كما اعترف،
ً
ن ـظــرا إل ــى ظــروفــه ال ـمــاديــة؟ أم
ألن ه ــذه األف ــام مــع قـلــة قليلة
فــي م ـش ــواره الـفـنــي لــم تـكــن له
مساهمات حقيقية فــي كتابة
السيناريو الخاص بها (وهي
مهمة لم يتنازل عنها شاهين
إال ف ــي م ــا ن ـ ــدر) ،ف ـ ــاألول كتبه
الـ ـسـ ـي ــد ب ـ ــدي ـ ــر ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي أب ــو
السعود اإلبـيــاري ،يضاف إلى
ذل ــك أنـ ــه ،ك ـم ـخــرج ،ل ــم ت ـكــن له
ال ـح ــري ــة ف ــي اخ ـت ـي ــار عـنــاصــر
الـعـمــل بــالـفـيـلــم ،س ــواء أبـطــالــه
ً
أو حتى الفنيين ،نظرا إلــى ما
ع ـ ــرف عـ ــن ف ــري ــد األطـ ـ ـ ــرش مــن
ف ــرض سـيـطــرتــه الـكــامـلــة على
أفالمه وباألسلوب الذي اختاره
لنفسه ،أم أن ثمة عوامل أخرى
ل ــم تـتـسـبــب ف ــي ت ـلــك «ال ـغ ـصــة»
ف ـح ـســب ،ب ــل أن ـه ــت أي ت ـعــاون
مقبل مع «األطرش»؟
ً
ي ـت ــذك ــر ش ــاه ـي ــن م ــوق ـف ــا قــد
ً
يـ ـب ــدو ط ــريـ ـف ــا ،ل ـك ـن ــه لـ ــم يـكــن
كذلك بالنسبة إليه ،ألنــه رواه
باعتباره مأساة ،أو «كوميديا
سوداء» ،فبعدما أنهى شاهين
ت ـصــويــر ف ـي ـلــم «إن ـ ــت حـبـيـبــي»
وبدأ في طباعة النسخ النهائية
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــزة لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــرض ،وسـ ـل ــم
فــريــد األط ـ ــرش ف ـعــا بعضها،
فــوجــئ بـعــد أي ــام بــاتـصــال من
فريد األط ــرش يتحدث بلهجة
ً
غاضبة ،وكان محتجا ومحتدا
بشدة ،وقــال لشاهين :إزاي ده
يحصل؟ ،ده خراب بيوت.
ولـ ـم ــا س ـم ــع ش ــاه ـي ــن ه ــذه
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــارة بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد ش ـع ــر
ب ــالـ ـضـ ـي ــق :ف ـ ـسـ ــأل فـ ــريـ ــد وق ــد
تـ ـغـ ـي ــرت ن ـ ـبـ ــرة ص ـ ــوت ـ ــه؟ :إن ــت
حضرتك بتزعق لـيــه؟ ،فهمني
الـمـشـكـلــة فـيــن عـلـشــان نحلها
ب ــالـ ـعـ ـق ــل ،فـ ــاع ـ ـتـ ــذر فـ ــريـ ــد عــن
أسلوبه الغاضب وقال لشاهين
بصوت ودود ومهذب :الموزع
بيقول إن الفيلم ناقص اثنين
كيلوغرام ،فهل نقدر يا يوسف
نـ ـضـ ـي ــف لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـل ــم «االت ـ ـن ـ ـيـ ــن
ك ـي ـلــوغــرام» دول ألن ده شــرط
للتصدير والتوزيع؟
ي ـ ـقـ ــول شـ ــاه ـ ـيـ ــن« :الـ ـت ــزم ــت
ثوان من الصدمة،
الصمت عدة
ٍ
وش ـ ـعـ ــرت بـ ــالـ ــذهـ ــول ،ف ــأن ــا لــم
أتخيل أن أفالمي مثل الخضار
ي ـتــم وزن ـه ــا بــال ـك ـي ـلــوغــرام ،ثم
تــذكــرت وع ــدي لــأطــرش قائال
«كــل مشكلة ولـهــا حــل ،سأفكر
ً
وأرد عليك غدا».
بالفعل وجد شاهين صعوبة
فـ ــي إضـ ــافـ ــة أي ش ـ ــيء يـخــص
الدراما والديكورات والممثلين،
ألن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة
ميزانية اإلنـتــاج ويتسبب في
مشاكل ،وبما أن مشكلة الموزع
ف ــي حـ ــدود الـ ـ ــوزن ،يـصـبــح من
السهل إضافة أغنية أو اسكتش
غ ـن ــائ ــي يـ ـخ ــدم األحـ ـ ـ ــداث وال
ي ـت ـص ــادم م ــع الـ ــدرامـ ــا .لقي
ه ــذا االق ـت ــراح إع ـجــاب فريد

شاهين في لقطة من {باب الحديد}

وت ـ ــم ت ـك ـل ـيــف الـ ـش ــاع ــر فـتـحــي
ق ـ ــورة ب ـك ـتــابــة ك ـل ـمــات دوي ـتــو
غنائي يجمع بين فريد األطرش
وش ـ ــادي ـ ــة ،وأخ ـ ــرج ـ ــه شــاه ـيــن
بطريقة ساخرة مبتكرة ،ونجح
االسكتش أكثر مــن الفيلم ،بل
ً
ك ــان س ـب ـبــا ف ــي ن ـجــاح الـفـيـلــم،
وه ــو اسـكـتــش «ي ــا س ــام على
ح ـب ــي وحـ ـب ــك /وعـ ــد وم ـك ـتــوب
لي أحبك /وال أنامش الليل من
قربك».
لــم يسقط هــذا الـمــوقــف من
ذاكرة شاهين ،لكنه كان يذكره
م ـ ـ ــرة بـ ــأسـ ــى وغـ ـ ـض ـ ــب ،وم ـ ــرة
يحكيه كطرفة ،أو مصادفة ادت
إلى عمل غنائي ناجح.

شاهين بين حسين السيد وفريد األطرش

قمة الفشل
في إحــدى دور العرض كان
شــاه ـيــن ي ـتــابــع عـ ــرض فيلمه
«بــاب الـحــديــد» ،كعادته لرصد
ً
ردود فعل الجمهور خصوصا
في األفالم التي إما يجرب فيها
ً
ً
لونا جديدا أو تلك التي تحمل
ً
ق ـض ــاي ــا ي ـح ــرص ع ـلــى مـعــرفــة
رأي جمهورها الحقيقي الذي
يسعي إلى مخاطبته ،ويصنع
م ــن أجـ ـل ــه األفـ ـ ـ ــام ،ف ـم ــا بــالـنــا
بـ «باب الحديد» الذي ال يطل من
ً
خــالــه مـخــرجــا فحسب ولـكــن،
وهـ ــو األهـ ـ ــم ،مـمـثــا ألول مــرة
وفــي دور شديد الخصوصية
ً
والصعوبة أيضا.
كـ ـ ـ ــان قـ ـلـ ـب ــه يـ ـخـ ـف ــق بـ ـش ــدة
وأنفاسه تتصاعد وهو يتابع
«قـ ـ ـن ـ ــاوي/ش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن ،فـ ـ ــي آخ ــر
ً
مـ ـش ــاه ــده ب ــال ـف ـي ـل ــم ،م ـم ـس ـكــا
بالسكين يـهــدد بقتل هنومة/
هند رستم ،وفي لحظة اندماجه
مــع الـمـشـهــد كـمـشــاهــد /ممثل/
م ـ ـخـ ــرج أفـ ـ ـ ــاق عـ ـل ــى «ب ـص ـق ــة»
وج ـه ـهــا واح ـ ــد م ــن الـجـمـهــور
إلــى وجـهــه ال ــذي مــأ الشاشة
الكبيرة ،لتتوالى بعدها ردود
الفعل الغاضبة من الجمهور،
وكأنها كانت تتحين الفرصة
ل ـمــن ي ـب ــدأ .خ ــرج شــاه ـيــن من
ً
القاعة مسرعا ،فلم يكن بإمكانه
ً
م ـتــاب ـعــة ال ـم ــزي ــد ،كـ ــان حــزيـنــا
ً
ب ـ ـشـ ــدة ،مـ ـقـ ـه ــورا ك ـم ــا وص ــف
ً
حــالـتــه الح ـق ــا ،ل ــم يـفـهــم لـمــاذا
ك ــل هـ ــذا ال ـغ ـض ــب ،وهـ ــل األم ــر
يتعلق بأدائه كممثل أم لطبيعة
الفيلم ذاته.
هــل فشل فــي إيـصــال رؤيته
كمخرج أم أن قناوي لم يستطع
ترجمة األحاسيس والمشاعر
الـ ـم ــوج ــودة ع ـل ــى الـ ـ ـ ــورق؟ هــل
كــان عليه االبـتـعــاد عــن وضع
لـ ـمـ ـس ــات ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو
والقبول به كامال ،كما قــدم له
من مؤلفه عبد الحي أديــب ،أم
أن ال ـس ـبــب يــرجــع إل ــى صــدمــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ف ـ ــي بـ ـط ــل ال ـف ـي ـل ــم
«وحش الشاشة»{ ،ملك الترسو»
ف ـ ــري ـ ــد ش ـ ــوق ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــاد
الجمهور رؤيته يكيل الضربات
ً
ً
يمينا ويـســارا ،فــإذا به يجسد
شخصية مناضل ثوري ،يسعى
إلى تكوين نقابة تحفظ حقوق
زمـ ــائـ ــه «الـ ـشـ ـي ــالـ ـي ــن»  ،وه ــي
ص ــورة مـغــايــرة عــن تـلــك التي
اعتاد جمهوره رؤيته فيها؟ هل
ولماذا وأسئلة صادمة ومحيرة
لم يستطع اإلجابة عنها.
يقول« :كان رد فعل الجمهور
ً
ً
عنيفا وضايقني جدا ،ووصل
بـ ــي ال ـ ـحـ ــال إلـ ـ ــى حـ ــد ال ـم ــرض
واإلعياء ،حزنت بشدة وتألمت
ً
جـ ـ ــدا وم ــرض ــت ف ـت ــرة طــوي ـلــة،
ليس بسبب أنهم شتموني عند
عرض الفيلم ،ولكن إلحساسي
ب ــال ـظ ـل ــم ،فــالـفـيـلــم
ً
كـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـي ـ ــدا
بـ ـ ــال ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــل،
بـ ــل هـ ــو مــن

يوسف في كواليس أحد أفالمه
أف ـ ـضـ ــل أفـ ـ ــامـ ـ ــي ،وب ــال ـن ـس ـب ــة
إلـ ــي ت ـجــربــة م ـه ـمــة ،ب ــل يمكن
ً
اعـ ـتـ ـب ــاره ن ــوع ــا م ــن «الـ ـ ـس ـيــرة
ال ــذاتـ ـي ــة» ،فـلـقــد ك ـنــت ف ــي هــذه
الفترة أعاني بشدة ،كنت أشعر
بأنني مجروح ،لذا جاء قناوي
ليعبر عما بــداخـلــي مــن وجــع،
على الجانب اآلخــر كــان الفيلم
ً
ً
ق ـفــزة كـبـيــرة نـسـبـيــا ،تـحــديــدا
مــا يتعلق بــا لـطــرح السياسي
ً
وت ـح ـل ـي ـلــه الـ ـ ــذي كـ ــان بـسـيـطــا
ً
وعـ ـف ــوي ــا ،ول ـي ــس ك ـم ــا وص ـفــه
بعض األقالم بأنه «معقد» وغير
مـفـهــوم ،بــل إن الـبـعــض اآلخــر
اتهمه بــأ نــه فيلم مـعــاد لمصر
ألنـ ــه ي ـظ ـهــر ت ـعــاســة ال ـحــرمــان
ال ـج ـن ـســي ال ـ ــذي يـعـيـشــه بــائــع
جرائد في محطة مصر!..هؤالء
جميعهم ظلموا فيلمي».
الح ـق ــا اض ـط ــر شــاه ـيــن إلــى
إض ــاف ــة ل ـق ـطــات قــري ـبــة لعيني
قناوي بعد اصرار منتج الفيلم
ج ـب ــرائ ـي ــل ت ـل ـح ـمــي ع ـل ــى ذل ــك،
بــرأيــه ،هــذه اللقطات ستساعد
ع ـلــى إي ـض ــاح ال ـف ـي ـلــم ،إال أنـهــا
بــال ـط ـبــع ل ــم ت ـضــف ش ـي ـئــا ،بل
ساهمت فــي تشويه األسـلــوب
كما اعترف شاهين في ما بعد.
الغريب أن الفيلم ،بعد مرور
ً
س ـنــوات طــويـلــة ،حـقــق نجاحا
ً
ً
كـ ـبـ ـي ــرا تـ ـح ــدي ــدا ع ـن ــد عــرضــه
على شــاشــات الـتـلـفــزيــون ،كأن
الـجـمـهــور اكـتـشـفــه م ــرة أخــرى
وتـ ـف ــاع ــل مـ ــع أبـ ـط ــال ــه ،بـ ــل أن ــه
الفيلم العربي الوحيد في ذلك
الوقت الــذي عرض تجاريا في
لـنــدن بعد م ــرور  28سنة على
إنتاجه ،وحصد المرتبة الرابعة
فــي تصنيف أ فـضــل  100فيلم
مصري.
يـ ـق ــول ش ــاه ـي ــن« :رغ ــم

نعم قدمت
ً
أفالما من أجل
المال ألنني
لم أستسلم
للفشل

أنـ ـ ـن ـ ــي تـ ــأل ـ ـمـ ــت بـ ـسـ ـب ــب ف ـشــل
الفيلم ،فإنني تعلمت من هذه
التجربة كيف أخوض معاركي
وال أسـتـسـلــم ،واألهـ ــم أال أشــك
فــي إب ــداع ــي ،مهما كــانــت حــدة
ال ـه ـج ــوم ،ال ب ــد لـلـمـبــدع الـحــر
م ــن أن يـثــق بــرؤي ـتــه وي ـحــارب
من أجلها».
ي ـح ـكــي شــاه ـيــن أنـ ــه الـتـقــى
مرة بأحد أعضاء لجنة تحكيم
مـهــرجــان برلين بعد فـتــرة من
عـ ــرض فـيـلـمــه ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة،
يقول« :قدمتني ماجدة (شاركت
مـ ـع ــه ف ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان م ــوس ـك ــو
بفيلم «جميلة») للناقد الكبير
قــائـلــة :ه ــذا هــو الـمـخــرج الــذي
صنع فيلم «باب الحديد» وقام
بدور البطل ،وشارك في برلين
العام الماضي .نظر إلي الرجل
ً
متعجبا وق ــال :غـيــر مـمـكــن ،ال
أص ـ ــدق أنـ ــك ب ـط ــل ال ـف ـي ـل ــم ،أن ــا
شــاهــدتــه ،ثــم راح يتفحصني
بــدقــة مـتـســائــا :لـقــد ك ــان بطل
ال ـف ـي ـل ــم أع ـ ـ ــرج ف ـع ــا وي ـع ــان ــي
ً
ً
ً
اختالال نفسيا طبيعيا  .فقلت
له :مجرد تمثيل.
ً
صـ ـ ـ ــرخ الـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــد مـ ـن ــدهـ ـش ــا
ً
وم ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــا إعـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ــاألداء
ال ـمــذهــل وق ـ ــال :ل ــو ك ـنــا نـعــرف
ذلــك لمنحناك جائزة التمثيل
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ل ـ ـقـ ــد ن ــاقـ ـشـ ـن ــا هـ ــذه
ال ـن ـق ـط ــة ،وتـ ـص ــورن ــا أن بـطــل
الفيلم مخلوق بهذه الصفات.
فقلت للرجل بحزن وقهر :الله
يسامحك زعلتني بزيادة».

وريث عز الدين
في الوقت الذي كان شاهين
يتعرض للنقد الحاد والهجوم
بـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـشـ ــل فـ ـيـ ـلـ ـم ــه «ب ـ ـ ــاب
الحديد ،كان يستعد لتصوير
فيلم «جـمـيـلــة بــو ح ــري ــد» ،ولــم
ي ـكــن شــاه ـيــن االخ ـت ـي ــار األول
لمنتجة وبطلة الفيلم ماجدة،
ف ـقــد ات ـف ـقــت م ــع ع ــز ال ــدي ــن ذو
الـ ـفـ ـق ــار ،ل ـك ــن ظ ـه ــرت خ ــاف ــات
فــي وج ـهــات الـنـظــر جعلت ذو
الفقار يعتذر عن العمل ،ويرشح
شاهين بدال منه.
الغريب أن ماجدة لم تعترض
ع ـلــى ال ـتــرش ـيــح ولـ ــم تـتـخــوف
من الفشل أســوة بما حدث في

عبقرية المكان
«باب الحديد» ،أول فيلم يكتبه السيناريست عبد الحي أديب ويتحقق
ً
على شاشة السينما ،وكان واحدا من ثالثة سيناريوهات سعى أديب إلى
تسويقها ،وعرضها بالفعل على المنتجين .أمــا فكرة الفيلم فلمعت في
ذهنه بحكم أن بيته في مدينة المحلة الكبرى كان يطل على محطة القطار،
وكــان ب ــدوره يتابع حركة الـقـطــارات والبشر وصــراعــات العمال ومشاهد
اللقاء وال ــوداع ،من هنا قــرر أن يكتب فيلما تــدور مجمل أحــداثــه في هذا
المكان ،ثم فكر في االنتقال إلى محطة «باب الحديد» في القاهرة ،بحكم
أنها البوابة الكبيرة للدخول والـخــروج مــن العاصمة التي انتقل إليها
للدراسة واإلقامة فيها ،لكنه ظل يفكر في شخصية أو حدث رئيس يضم
كل هذا الزخم من الشخصيات واألحداث ،ويتيح له أن يعبر من خالله عن
واقع المكان وأجوائه ،خصوصا بعدما قرر أن تدور أحداث الفيلم في أربع
وعشرين ساعة فقط.
قبلها لفتت نظره شخصية حقيقية ال عالقة لها بالمكان لبائع جرائد
«أبرص» يحتضن حقيبة جلدية متهالكة مغطاة بصورة إلحدى الفنانات
الصاعدات في ذلك الوقت (هند رستم) ،من هنا نشأت أول خيوط الفيلم
وبدال من هوس بائع الجرائد بفنانة يكون بهنومة ،لتتوالى بعدها بقية
شخصيات الفيلم.

«بــاب الحديد» ،بل راحــت تقنع
شــاهـيــن بـقـبــول الـعـمــل عندما
حاول «التملص» منه واالعتذار
ع ـنــه ،رغ ــم أن الـسـيـنــاريــو كــان
جـ ــاهـ ــزا ب ـت ــوق ـي ــع أس ـ ـمـ ــاء لـهــا
ثـقـلـهــا ف ــي ال ـث ـقــافــة الـمـصــريــة:
نجيب مـحـفــوظ ،عـبــد الرحمن
الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــاوي ،عـ ـل ــي ال ــزرق ــان ــي
ووجيه نجيب عن فكرة ليوسف
السباعي ،ومن ثم ال يمكنه عمل
أي تبديل على السيناريو ،سواء
مــا يتعلق بسياق األح ــداث أو
بالرؤية السياسية التي يؤكد
عليها الفيلم.
ال ـم ـش ـك ـلــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ال ـتــي
ً
واجهت شاهين ،وكانت سببا
وراء ر غـ ـبـ ـت ــه ا ل ـح ـق ـي ـق ـي ــة فــي
االعـ ـ ـت ـ ــذار ع ــن «ج ـم ـي ـل ــة» (رغ ــم
حــاجـتــه إل ــى الـعـمــل خصوصا
بعد الفشل ال ــذي لحق ب ـ {بــاب
ال ـح ــدي ــد» ،واس ـت ـع ــادة مكانته
على الساحة) كانت تتعلق بأنه
لم يكن يعرف شيئا بالفعل عن
ثورة الجزائر أو ما يحدث على
أرضها.
يقول« :هذا الفيلم كان بداية
تعاملي المباشر مع موضوع
سياسي ،ففي ذلك الحين طغى
اهتمامي بعملي على كل شيء،
أي لغتي السينمائية وكيفية
تطويرها ،يضاف إلى ذلك أنني
لم ّ
أكون نظرة تحليلية ناضجة
لكثير من القضايا السياسية،
ً
محليا وبــاألخــص عالميا ،لذا
رغبت في االعتذار عن الفيلم ،إذ
ال يمكنني تقديم عمل يتناول
قـضـيــة ال أفـهـمـهــا بــدقــة ،ولكن
ت ـح ــت اإلل ـ ـحـ ــاح ق ـب ـلــت ال ـع ـمــل،
و بـغــا يــة البساطة سألتهم من
هم الطيبون؟ قالوا :العرب ،ومن
األشرار؟ قالوا :الفرنسيون ،ومن
ثم شرعت في تنفيذه بمنتهى
الحماسة واإلخالص».
يضيف« :بالتأكيد لــو قدر
ل ــي أعـ ـ ــادة ت ـقــديــم هـ ــذا الـفـيـلــم
ً
مــرة أخ ــرى لـكــان مختلفا ،فال
تقتصر أحداثه على رصد قمع
االستعمار ووحشيته أو يكون
صــرخــة تـنــادي بحق الشعوب
فــي حريتها واسـتـقــالـهــا ،بل
االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ب ـ ـن ـ ـضـ ــال ال ـش ـع ــب
الـجــزائــري وكيف كانت ثورته
ضــد االح ـت ــال ،والـتــأكـيــد أنها
ث ــورة الـمــايـيــن ،ولـيـســت فقط
عــن شخصية بـطــولـيــة واح ــدة
في حرب التحرير».
شـ ــارك الـفـيـلــم ف ــي مـهــرجــان
ً
مـ ـ ــوس ـ ـ ـكـ ـ ــو ،وح ـ ـ ـقـ ـ ــق ن ـ ـجـ ــاحـ ــا
لدرجة أن السفارات الفرنسية
ف ــي ب ـعــض الـ ـبـ ـل ــدان تـعــرضــت
الع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداءات بـ ـسـ ـب ــب تـ ـف ــاع ــل
ال ـج ـم ـه ــور م ــع أح ـ ـ ــداث الـفـيـلــم
ونضال الشعب الجزائري الذي
كـ ـ ــان مـ ـجـ ـه ــوال لـ ـ ــدى ال ـب ـع ــض.
ح ـت ــى الـ ـج ــزائ ــري ــون ال ــذي ــن لــم
يـسـتـسـيـغــوا الـفـيـلــم كـثـيــرا في
الـبــدايــة ،مفضلين عليه أفالما

أوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ــن ثـ ـ ــورة ال ـم ـل ـيــون
ش ـه ـي ــد س ـب ـق ـتــه إل ـ ــى ال ـش ــاش ــة
الفضية أو ستأتي بعده ،لكنهم
في الحاالت كافة اعتبروه أحد
ً
األعـ ـم ــال ال ـت ــي رص ـ ــدت جــانـبــا
م ــن نـضــالـهــم م ــن أج ــل الـحــريــة
واالستقالل.

تكريم دولي
رغم النجاح الذي حققه فيلم
ً
«جميلة» تجاريا إال أن شاهين
ً
لـ ــم ي ـك ــن م ـع ـج ـب ــا بـ ـ ــه ،وأرجـ ـ ــع
ال ـن ـج ــاح إلـ ــى ال ــدع ــم اإلع ــام ــي
ال ـ ـ ــذي س ــان ــد ال ـف ـي ـل ــم بــوص ـفــه
ع ـمــا وط ـن ـيــا ي ـنــاصــر قـضــايــا
ال ـحــريــات وي ـنــدد باالستعمار
وقـمــع الـشـعــوب ،وبـمــا يتوافق
م ــع تــوج ـهــات ال ـمــرح ـلــة .إال أن
ع ـ ـ ــرض ال ـف ـي ـل ــم ف ـ ــي م ـه ــرج ــان
م ــوس ـك ــو واالحـ ـتـ ـف ــاء ب ــه غ ـ ّـي ــرا
وج ـه ــة ن ـظــر شــاه ـيــن ت ـجــاهــه،
وبات فخورا بالفيلم الذي أتاح
له «التكريم» ألول مرة منذ بداية
م ـشــواره السينمائي ،صحيح
س ـ ـبـ ــق «ج ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــة» م ـ ـشـ ــاركـ ــات
لشاهين في مهرجانات كبرى،
مثل «ابــن النيل» في المسابقة
الرسمية لمهرجان «ك ــان» عام
 ،1952و{ص ـ ـ ــراع ف ــي الـ ـ ــوادي»
في نفس المهرجان عام ،1954
و{ب ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـحـ ــديـ ــد» الـ ـ ـ ــذي مـثــل
مـصــر فــي الـمـســابـقــة الرسمية
لمهرجان «بــرلـيــن» عــام ،1958
لكن المشاركة شيء واالحتفاء
والـ ـتـ ـك ــري ــم شـ ـ ــيء آخـ ـ ـ ــر ،ل ــذل ــك
انـتـشــى شــاهـيــن بـمــا حـظــي به
في موسكو من تكريم واستقبال
رائ ـ ــع ،وق ـ ــال« :ش ـع ــرت بالفخر
والـسـعــادة واسـتــوعـبــت أهمية
ال ـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن تــؤديــه
السينما تجاه المجتمع ،رغم
مـحــاوالت البعض التقليل من
شـ ــأن هـ ــذا ال ـت ـك ــري ــم وال ـتــأك ـيــد
أنه كان ألسباب سياسية أكثر
منها فنية».
وي ـب ــدو أن شــاه ـيــن يـتـحــرك
على رقعة شطرنج تجبره على
االنـتـقــال مــن مــربــع أبـيــض إلــى
مربع أســود ،حيث يـتــراوح في
أف ــام ــه بـيــن الـفـشــل وال ـن ـجــاح،
وبعد هذه النشوة واإلحساس
بالفخر ،سقط في فجوة أطلق
عليها أفــام المرحلة السوداء،
التي نتعرف إليها فــي الحلقة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،كـ ـم ــا نـ ـتـ ـع ــرف إل ــى
انتفاضة الخروج من الكبوة.
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 - 1بلد إفريقي.
 - 2حيوان بحري له
ثماني أرجل.
 - 3أتقن (م) – مدينة
سياحية فــي صعيد
مصر(م).
 - 4خالف «مطالع» –
لين وناعم.
 - 5طـ ـ ـ ـي ـ ـ ــور ت ـ ـغـ ــرد
بصوت جميل.
 - 6أ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت –
متصوف.
 - 7مــن كــرمــت فعاله
– نعمة.
 - 8ســرور – هجمات
مفاجئة.
 - 9الشرف (م) – طرد.
 - 10تزوجا – يشاهد.
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كلمة السر

 - 1ع ــدم ال ـق ــدرة على  - 3واجبات (مبعثرة) بري (م) – ثلثا (فعل).
 - 6ش ــرب ــة عـظـيـمــة –
االمتناع – تجدها في – ألقى التحية.
(فاء).
 - 4مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوارث ط ـي ــر ورد ذك ـ ـ ــره فــي
القرآن (م).
 - 2أداة توكيد – مدد الطبيعية – عنده.
تقع بين زمنين.
 - 5لـلـنـفــي – ح ـيــوان  - 7يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـح ـ ـ ــه –

 - 10ميناء للطائرات
متشابهان.
 - 8ثقوب (مبعثرة) – – يرغب بشدة (م).
حطم.
 - 9م ــن ي ـص ـلــح بـيــن
متخاصمين – ذو رنة.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :يجعلك الفلك واثقا من نفسك
ً
متحمسا لتحقيق أصعب األمور.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـبــاشــر ع ــاق ــة عــاطـفـيــة
جديدة قد تتحول الى غرام مشتعل.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :اس ـ ـت ـ ـجـ ــب ل ـب ـعــض
ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات حـ ــولـ ــك وال ت ـج ـعــل
األقرباء منزعجين.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مهنيا  :يحمل برجك لــك مشروعا
ً
خالقا وفرصة نادرة فاستفد منها.
ً
عاطفيا :لقاء عاطفي مشرق تخطط
بعده لعالقة طويلة.
ً
اجتماعيا :تحاول أن تجد التفاهم
والسالم بين أحضان عائلتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ـم ـط ـل ــوب م ـن ــك الـ ـت ــروي
والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء وع ـ ـ ـ ــدم اإلل ـ ـ ـحـ ـ ــاح ع ـلــى
التنفيذ.
ً
عاطفيا :يتدخل الماضي بقوة لكي
يؤثر على عالقتك العاطفية.
ً
اجتماعيا :قد تطرأ أحــداث منزلية
ّ
خارجة عن إرادتك فتزعجك وتوترك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أمامك تسوية مهنية تنقذك
من مشكلة عالقة منذ زمن.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـش ــاط ــر ش ــري ــك ال ـح ـي ــاة
أحـ ــامـ ــه وت ـع ـي ـش ــان فـ ـت ــرة س ـع ــادة
طويلة.
ً
اجتماعيا :يأتيك خبر مفاجئ يتعلق
بأحد معارفك فتأسف له.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تعالج بعض القضايا المالية
ّ
الملحة وتلقى التقدير من المسؤولين.
ً
عاطفيا :مطلوب منك الدبلوماسية
ومراعاة شعور شريك عمرك.
ً
اجتماعيا :تـقــوم بــزيــارة خــاصــة أو
تـتـلـقــى رس ــال ــة م ــن ص ــدي ــق أبـعــدتــه
الظروف عنك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :أن ــت مـعـنــي بمستقبل أحــد
الزمالء وتسعى إلى تدريبه.
ً
عــاطـفـيــا :قــد تـسـتـفـيــدان مــن فرصة
معينة عن طريق الصدفة.
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــا :تـ ـتـ ـحـ ـس ــن ع ــاقـ ـت ــك
االجتماعية بمعارفك ويزول بعض
النزاعات.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تحقق في هذه األثناء ربحا
من أحد االستثمارات السابقة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـج ـنــب ال ـم ــواج ـه ــات مــع
الحبيب فهي ال تفيد بل تعقد األمور.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـح ــدث تـغـيـيــر فلكي
لمصلحتك وتبدو في األجواء سفرة
عائلية.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :بالرغم من كل المعوقات فإن
الكواكب تسير في مصلحتك.
ً
عاطفيا  :تبدو الرومانسية عالية
وقد تختار إلى من يميل قلبك.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل هذا اليوم انفراجا
على الصعيد العائلي ومحاولة ّ
للم
الشمل.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــاّ :إيـ ــاك أن ت ـج ــازف بنجاحك
ومكانتك بسبب مزاجك المتقلب.
ً
عاطفيا :سيطلب الشريك منك بعض
االهتمام فال تبخل عليه به.
ً
اجتماعيا :قد تباشر بإطالق مشروع
ّ
فني أو تمارس هواية جديدة.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا  :تتلقى عــدة ع ــروض منها
عرض خارجي يدعوك إلى السفر.
ً
عاطفيا :تهتم ببعض التفاصيل في
عالقتكما وتنسى األهم.
ً
اجتماعيا :ينبغي عليك االهتمام
بصحتك اكثر وإجراء الفحوصات
الضرورية.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :اضبط نفسك وال تتدخل في
نزاع مهني ال ناقة لك فيه وال جمل.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـمـيــز عــاق ـتــك الـعــاطـفـيــة
بــال ـح ـمــاس وال ـت ـش ــوي ــق وال تـكـتـفــي
بشخص واحد.
ً
اجتماعيا :موقع برجك الحالي سيفتح
ً
أمامك أبوابا للتعارف كانت مغلقة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال ت ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى ال ـم ــاض ــي
فالذي مضى قد فات بل تطلع إلى
المستقبل.
ً
عاطفيا :عليك إيجاد التوازن بين
وضعك العاطفي ومتطلبات العمل.
ً
اجتماعيا :قد يهمس إليك بعضهم
بأسرار عائلية لم تكن على علم بها.
رقم الحظ.22 :
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ّ
ع»
المطو
«كيا
ً
تكشف عن «تيلورايد  »2020الجديدة كليا
ً
بمحرك  6سلندرات بسعة  3.8لترات ويولد  295حصانا
يوسف العبدالله

insta: @yalabdullah

في حلة جديدة ،أطلقت «كيا المطوع» الوكيل الحصري
لعالمة مركبات كيا في الكويت «تيلورايد  »2020الجديدة
ً
كليا ذات السبعة ًأبواب بمحرك  6سلندرات بسعة  3.8لترات
ويولد  295حصانا ،وذلك بمواصفات حصرية تعد األولى من
نوعها ،بحضور عدد من السفراء على رأسهم السفير الكوري.
و«الجريدة» تسلط الضوء اليوم عليها من خالل صفحة
السيارات األسبوعية للحديث عنها وتفاصيلها الحديثة.

كيا تيلورايد 2020
ً
الجديدة كليا
تتميز بأداء رائع
على جميع أنواع
الطرقات

في حفل فاخر ،أطلقت "كيا
ّ
المطوع" أحدث موديالت عالمة
كيا التجارية ،سيارة تيلورايد
ً
 2020الجديدة كليا في أجواء
رم ـض ــان ـي ــة م ـم ـي ــزة ف ــي ف ـنــدق
ومنتجع جميرا المسيلة ،وذلك
بحضور سفير جمهورية كوريا
الـحـنــوبـيــة ه ــون ــغ ي ــون ــغ جــي،
وسفير الجمهورية التونسية
أح ـم ــد ب ــن ال ـص ـغ ـيــر ،وال ـمــديــر
اإلقليمي من مكتب كيا للشرق
األوسط وإفريقيا هاني السيد،
إلى جانب نخبة من الضيوف
وممثلي وسائل اإلعالم.
وق ــدم مــديــر عــامــة كيا في
ً
الـكــويــت عمر جبر عــرضــا عن
المركبة الـجــديــدة ،تـنــاول فيه
أحدث المميزات التي أدخلتها
كيا موتورز إلى عالم السيارات
ً
عبر كيا تيلورايد الجديدة كليا،
وبـعــدهــا تــم كشف الـنـقــاب عن
السيارة في أج ــواء من اإلثــارة
والحماس.
وتتميز كيا تيلورايد 2020
ً
الجديدة كليا بــأداء رائــع على
جـمـيــع أن ـ ــواع ال ـط ــرق ــات ،فهي
م ـج ـهــزة ب ـم ـحــرك أس ــاس ــي V6
سعة  3.8لترات ،يولد قوة 295
ً
حـصــانــا عند عــزم دوران 355
نيوتن/متر ،ويتصل مــع جير
بوكس أوتوماتيك  8سرعات.
وتعمل السيارة قياسيا بنظام
الدفع األمــامــي ،ومتوفر خيار
الدفع الرباعي للعجالت.
و يـ ـتـ ـمـ ـي ــز أداء تـ ـيـ ـل ــورا ي ــد
بــالـســاســة عـلــى جميع أن ــواع

الطرقات ،إن كان داخل المدينة
أو على الطرقات الوعرة ،حيث
ي ــوف ــر ن ـظ ــام  Drive Modeو
 Terrain Modeإ مـ ـك ــا نـ ـي ــة
اخ ـت ـي ــار نـ ــوع الـ ـقـ ـي ــادة حسب
الـطــريــق لـضـمــان أع ـلــى كـفــاءة
أداء وأع ـل ــى م ـس ـتــويــات راح ــة
ح ـتــى ع ـبــر أص ـع ــب ال ـط ــرق ــات،
كما يــوفــر تـيـلــورايــد ق ــدرة جر
عالية ،وأنظمة ثبات مطورة،
وف ـ ــق أحـ ـ ــدث م ــا وصـ ـل ــت إل ـيــه
التكنولوجيا.
وت ــزخ ــر ت ـي ـلــورايــد بأنظمة
ال ـس ــام ــة ف ــي إطـ ـ ــار مـنـظــومــة
 Drive Wiseال ـخــاصــة بـكـيــا،
مثل نـظــام استشعار للتنبيه
لبقاء الركاب في السيارة عند
غلقها وهو يقدم ألول مرة ،إلى
جانب مواصفات مثل الحفاظ
على المسار ،والمساعدة على
االصطفاف ،وعرض المعلومات
على الزجاج األمامي.

مراكز خدمة تغطي مناطق الكويت
استعرض المدير العام لكيا الكويت ،مهند
ّ
ّ
المطوع
المطوع ،جولة حول إنجازات كيا
أحمد
ومجموعة من اإلنجازات التي حققتها الشركة
خــال أع ــوام شراكتها مــع كيا مــوتــورز ،وكيف
ً
أنها ال تتدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة اقتناء
للعميل.
وأش ــار الـمـطــوع ،خــال الحفل ،إلــى مشاريع
تــرسـيــخ الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـلـشــركــة عـبــر زي ــادة
مــراكــز خــدمــة الـعـمـيــل ،لتغطي مـعـظــم مناطق

الكويت ،وهي تتكون حاليا من  6مراكز للصيانة
والـخــدمــة ،ومــركــز لـلـحــدادة والـصـبــغ ،جميعها
مـجـهــزة بـتـقـنـيــات حــديـثــة وأف ـ ــراد فــريــق عــالــي
الكفاءة ،باإلضافة الى  8منافذ لبيع قطع الغيار.
وأوضــح أنه يتم التجهيز لمركز ضخم في
مـنـطـقــة األحـ ـم ــدي ي ـضــم صــال ــة ع ــرض كـبـيــرة،
ومركز خدمة ،ومنفذا لبيع قطع الغيار ،وورشة
حدادة وصبغ ،وسيتم االنتهاء من المشروع في
بداية عام .2021

وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ت ـ ـي ـ ـلـ ــورايـ ــد ب ــاق ــة
إضافية مــن الـمــواصـفــات مثل
نظام تفادي االصطدام األمامي
والخلفي ،ونظام كشف البقعة
الـ ـعـ ـمـ ـي ــاء م ـ ــع شـ ــاشـ ــة ع ــرض
ف ــي ال ـ ـعـ ــدادات ،وعـ ــرض حركة
ال ـس ـيــر الـخـلـفـيــة ع ـلــى شــاشــة
المعلومات.
ومـ ـ ـ ــن م ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات األمـ ـ ـ ــان
المميزة التي توفرها كيا في
تيلورايد ،نظام المساعدة على
الخروج اآلمن من السيارة ،وهو
نظام استشعار لحركة المرور
المواجهة لباب الخروج يحفظ
ً
الباب مغلقا حتى خلو الطريق
من السيارات.

التميز والرفاهية
وت ــأت ــي "تـ ـيـ ـل ــوراي ــد "2020
فــي إط ــار االسـتـمــرار الطبيعي
لتوجه كيا مــوتــورز العالمية

المطوع :اسم المع يحسب له ألف حساب
استذكر رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
ّ
المطو ع
فــي مجموعة شــر كــات عبدالعزيز العلي
تاريخ العالقة بين المجموعة وكيا موتورز العالمة.
ولفت المطوع إلــى المسار المميز للتطورات
التي طرأت على عالمة كيا التجارية عبر السنين
لتصبح "اسما المعا في عالم السيارات يحسب له
ً
ألف حساب" ،مؤكدا أن كيا تيلورايد الجديدة تعتبر
ً
ً
تجسيدا ماديا لشعار كيا "القدرة على اإلدهاش".
نـحــو تـقــديــم مــزيــد مــن التميز
والــرفــاه ـيــة ،وال ـ ــذي ب ــدأت ــه مع
إطالق كيا ستينجر ،وشهدنا
تطوره الرائع في .K900
وت ــم تصميم كيا تيلورايد
ف ـ ــي اس ـ ـتـ ــوديـ ــوهـ ــات كـ ـي ــا فــي
كاليفورنيا– الواليات المتحدة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــارة

 SUVفــائ ـقــة الـ ـج ــودة مــوجـهــة
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي لـ ـلـ ـع ــائـ ـل ــة،
ت ـمــت هـنــدسـتـهــا وتـجـهـيــزهــا
بمواصفات وميزات مستقبلية،
ل ـت ـك ــون س ـ ـيـ ــارة أكـ ـب ــر مـ ــن كــل
التوقعات.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـص ـم ـيــم
الخارجي ،تتميز "كيا تيلورايد
 "2020بتصميم خارجي جريء،
وح ـضــور ق ــوي وواثـ ــق يـعــززه
الشبك األمامي العريض الذي
يمثل هــويــة كيا "أن ــف النمر"،
ومصابيح  LEDأمامية وخلفية
ع ـم ــودي ــة ،وأق ـ ـ ــواس الـعـجــات
عـ ـل ــى الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن ،وإطـ ـ ـ ـ ــارات
الطرق الوعرة "مقاس  20إنش"،
والمصدات األمامية والخلفية
ت ـ ـ ـعـ ـ ــزز ال ـ ـم ـ ـظ ـ ـهـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــي
للسيارة ،والمؤخرة العريضة
للسيارة تــوحــي بــالـقــوة حتى
من الخلف ،إضافة إلى النوافذ
الـ ــواس ـ ـعـ ــة ولـ ـمـ ـس ــات الـ ـك ــروم

الجمالية التي تمنح اإلحساس
باألناقة والرحابة.

داخلية فخمة
وي ـع ـ ّـب ــر ال ـت ـص ـم ـيــم ال ــداخ ـل ــي
للسيارة عن أعلى معاني األناقة
وال ـح ــداث ــة وال ـف ـخ ــام ــة ،تـعــززهــا
ت ـج ـه ـيــزات ت ـك ـنــولــوج ـيــة فــائـقــة
الـتـطــور لـتـقــدم لـلــزبــائــن تجربة
ف ــري ــدة م ــن الـ ــروعـ ــة ال ـخــال ـصــة،
إضــافــة إل ــى أن خـطــوط تصميم
ال ـم ـق ـص ــورة تـتـمـيــز بــالـبـســاطــة
ال ـع ـم ـل ـي ــة ،ومـ ـنـ ـظ ــوم ــة األلـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـت ــداخ ـل ــة ت ــوح ــي بــالـحـيــويــة
والـعـصــريــة ،وتــوفــر المقصورة
الداخلية مساحة واسعة لثمانية
أشخاص بالغين.
وتـ ـ ــم الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى عـنـصــر
عــزل ال ـصــوت ،إذ تعد تيلورايد
واح ــدة مــن الـسـيــارات األه ــدأ في
فئتها ،فالمقاعد مــن جلد نابا

سفير كوريا لـ ةديرجلا :.نثمن جهود «كيا المطوع»
علق سفير كوريا الجنوبية في الكويت هونغ يونغ جي
بقوله ،إن سوق المركبات الكورية في الكويت يتطور بشكل
ً
سريع ،مؤكدا "نحن فخورون بالعالقات الكويتية -الكورية
على جميع الصعد بما فيها مجال المركبات".
وقال جي في تصريح لـ "الجريدة"" :نثمن جهود كيا المطوع
لما تقدمه من جهود كبيرة في دعم مركبات كيا داخل الكويت،
ً
وفق أعلى المعايير والتجهيزات" ،مشيدا بالعالقات الكويتية-
الكورية المتينة ،وعمقها بين البلدين.

جهود وجوائز
أس ـف ــرت ج ـه ــود "ك ـي ــا ال ـم ـط ــوع" ع ــن حـصــولـهــا على
عــدة جوائز مرموقة من الشركة األم؛ تقديرا لجهودها
المستمرة في االرتقاء بعالمة كيا التجارية في السوق
المحلي.
ففي عام  2018وحده ،حصلت كيا المطوع على "جائزة
كيا موتورز بالتينيوم برستيج للوكالء المتميزين –
 "Platinum Prestige Dealer Awardللسنة الثالثة على
التوالي ،وجائزة "أعلى مستوى رضا لعمالء المبيعات-
 "KSCSلمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا ،و"جائزة أعلى
نسبة احـتـفــاظ بـعـمــاء الـخــدمــة" (Service Customer
 )Retention Awardلمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا.
ّ
المطوع المركز الثاني على مستوى
واحتل فريق كيا
العالم في "مسابقة المهارات الفنية لمستشاري الخدمة"
التي أقيمت في -سيؤول كوريا الجنوبيةKIA World .
.Service Advisor Competition

الفاخر مزينة بتطريز مستوحى
مــن س ــرج األح ـص ـنــة ،وزي ـنــة من
الخشب الفاخر والكروم لتعزيز
اإلحساس بالرفاهية ،والمقاعد
األمامية مكيفة ومدفأة.
وت ــأت ــي "تـ ـيـ ـل ــوراي ــد" بـفـتـحــة
سقف مــزدوجــة مــع قسم أمامي
منزلق يــزيــد الشعور بالرحابة
واالن ـت ـعــاش مــن خ ــال اإلض ــاءة
الطبيعية ،وشعور يعززه نظام
التكييف الثنائي التحكم المدعوم
بـفـتـحــات تـكـيـيــف ع ـلــويــة تفتح
بزاوية  38درجة ،لتجنب وصول
الهواء البارد مباشرة الى رؤوس
الركاب.
ول ـمــا كــانــت ال ـس ـيــارة مثالية
للعائلة فإنها تـقــدم إل ــى جانب
الرحابة ميزة سهولة الوصول ،إذ
يمكن طي مقاعد الصفين الثاني
والثالث بكبسة زر بسيطة ،كما
يسمح المفتاح الذكي بتشغيل
الـ ـسـ ـي ــارة عـ ــن ب ـع ــد ك ـم ــا يـمـكــن
استخدامه إلنــزال ورفــع النوافذ
عن بعد ،ويفتح بــاب الصندوق
ً
الخلفي أوتوماتيكيا بعد ثالث
ث ـ ــوان م ــن اس ـت ـش ـع ــار ال ـم ـف ـتــاح
ل ـي ـك ـشــف عـ ــن م ـس ــاح ــة تـحـمـيــل
واس ـ ـعـ ــة ي ـم ـك ــن زي ــادتـ ـه ــا بـطــي
المقاعد الخلفية.

ألول مرة
وع ـلــى صـعـيــد التكنولوجيا
قدمت كيا عبر تيلورايد مجموعة
مــن ال ـمــواص ـفــات التكنولوجية
ألول مرة منها نظام صوتي فائق
الجودة من  Harman Kardonمع
 10سماعات فاخرة يتيح التحدث
إلى ركــاب المقاعد الخلفية عبر
ميكروفون لتجنب رفع الصوت،
ً
خصوصا في حالة وجود أطفال،
كـمــا يـمـكــن ع ــزل الـسـمــاعــات عن
الصفوف الخلفية فــي الرحالت
الطويلة (فــي حــال نــوم الــركــاب)،
وشاشة المعلومات قياس 10.25
إ ن ــش تعمل باللمس ومتوافقة
مع تطبيقات  Apple CarPlayو
 ،Android Autoوشاحن السلكي
للهواتف النقالة ،و 7منافذ USB
موزعة في جميع أنحاء السيارة.
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«خذ بيدي» ينظم فعالية «ألنه يفرق»
في مجمع «البروميناد»
أقــام مشروع "خذ بيدي" الثقافي ،المنبثق من
ثلث ا لـمــر حــوم عبدالله عبداللطيف العثمان،
فـعــالـيــة "ألنـ ــه ي ـف ــرق" ف ــي مـجـمــع ال ـبــروم ـي ـنــاد،
بالتعاون مع مجموعة بلو سيركل غير الربحية،
وهي فعالية صحية توعوية في شهر رمضان،
ت ـه ــدف ل ـل ـتــوع ـيــة وت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم لـلـمـصــابـيــن
بالسكري ،برعاية "الـبــرومـيـنــاد" ،ون ــادي فلير
الرياضي ،وشركة وربة الطبية.
وتـهــدف الفعالية إلــى التشجيع على ممارسة
ال ــري ــاض ــة ون ـش ــر ال ـت ــوع ـي ــة ب ـم ــرض ال ـس ـك ــري،
ً
ويقوم عليها ما يقارب  60متطوعا من شباب

ال ـك ــوي ــت ،ك ـمــا ت ــم تــوف ـيــر أج ـه ــزة ريــاض ـيــة مع
مضمار للتحفيز على أهمية ممارسة الرياضة،
مع وجود اختصاصيي تغذية لتقديم نصائح
للمشاركين.
ً
وشارك في الفعالية ما يقارب  100مشارك يوميا
ً
ً
مــن جميع األع ـم ــار ،كـمــا شملت قـسـمــا خــاصــا
لــأطـفــال يحتوي على ألـعــاب هــادفــة وقصص
تثقيفية عــن الـسـكــري ورم ـضــان .وإضــافــة إلى
ذلــك ســوف يتم التبرع عن كل مشارك في هذه
الفعالية بمبلغ مادي لحملة إفطار صائم ،التي
ستتم خالل العشر األواخر من رمضان.
جانب من الفعالية

طفلة مشاركة

توابل ةديرجلا
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الردهان« :أمنيات بعيدة» عوض
تأخر العودة مع هدى حسين
محمد جمعة

الردهان
ثمن الفنان جمال ً
عودته للتعاون مجددا مع
الفنانة هدى حسين في
مسلسل «أمنيات بعيدة» في
حين يستعد للمشاركة في
مسرحية «عنتر المفلتر» خالل
عيد الفطر.

القفاص ينتقد المهرجانات الفنية
انتقد المخرج البحريني محمد القفاص
تــوقـيــت إقــامــة بـعــض الـمـهــرجــانــات الفنية،
وأبدى استغرابه من تقييم األعمال وتصنيفها
"رغ ــم أنـنــا مــازلـنــا فــي بــدايــة الـسـبــاق الــدرامــي
الرمضاني".

يشارك في مسرحية
«عنتر المفلتر»
خالل عيد الفطر
المقبل مع الفنان
طارق العلي

الردهان في كواليس «أمنيات بعيدة»

حمد الرومي« :موضي قطعة
من ذهب» تأخر  4سنوات
•

عزة إبراهيم

ذك ــر ال ـكــاتــب حـمــد الــرومــي،
م ــؤل ــف مـسـلـسـلــي "أنـ ـ ــا ع ـنــدي
ن ـ ـ ــص" و"مـ ـ ــوضـ ـ ــي قـ ـطـ ـع ــة مــن
ذه ـ ـ ــب" ،أن ـ ــه ت ـل ـقــى ردود فـعــل
إيجابية حــول العملين ،ســواء
على مستوى الجمهور أو النقاد
أو الزمالء داخل الوسط الفني.
وصرح الرومي بأن مسلسل
"مـ ـ ــوضـ ـ ــي قـ ـطـ ـع ــة مـ ـ ــن ذهـ ـ ــب"
تــراجـيــدي خــالــص ،لكنه جذب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور نـ ـتـ ـيـ ـج ــة الـ ـ ـع ـ ــودة
لـلـبـطــولــة الــرجــال ـيــة م ــن جــديــد
بـعــد غـيــابـهــا مـنــذ س ـنــوات عن
الشاشة الصغيرة ،ومــا أسهم
ف ــي ن ـجــاحــه ال ـخ ـب ــرة الـكـبـيــرة
للفنان الجميل داوود حسين،
إلــى جــانــب الـفـنــان الـقــديــر فهد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن ،وال ي ـخ ـلــو
الـمـسـلـســل م ــن ظ ـه ــور نـســائــي
للفنانات نور الكويتية ولمياء
طـ ــارق وغ ـيــره ـمــا ،ل ـكــن مـحــور
األح ـ ــداث ي ــدور ح ــول الـبـطــولــة
الرجالية للعمل.
وأش ــار إلــى أن مسلسل "أنــا
عندي نص" مغاير تماما على
كــل المستويات ،فهو وإن كان
يحتوى على بعض المشاهد
التراجيدية إال أنه في األساس
عمل خفيف كوميدي يشاهده
كــل أفــراد األســرة ويستمتعون
به وبما يثيره من قضايا مهمة
متشابكة ومتداخلة.

حمد الرومي

وعن مشاركته المخرج منير
الــزع ـبــي ف ــي الـعـمـلـيــن ،أك ــد أن
هذا التعاون لم يعق التنوع أو
االختالف في القصة والصورة
والتجسيد.
وأكد أنهما لم يتعمدا صدور
المسلسلين في نفس التوقيت،
أو تزامن عرضهما معا ،كاشفا
أن ـ ـ ــه ت ـ ــم ال ـت ـج ـه ـي ــز ل ـم ـس ـل ـســل
"مــوضــي قطعة مــن ذه ــب" منذ
 4س ـنــوات ،لـكــن تــأخــر التنفيذ
واإلن ـ ـتـ ــاج حـ ــاال دون ظ ـه ــوره،
ليتزامن مصادفة مع مسلسل
"أنا عندي نص" للفنانة سعاد
ع ـب ــدال ـل ــه ،وال ـم ـق ــرر م ـنــذ فـتــرة
عرضه في الموسم الرمضاني.

درامية ثرية ،وقمت بدراستها
بالتعاون والتنسيق مع الكاتبة
منى الشمري".

جمال
الردهان

بذلناه جــاء ت نتائجه مرضية
ً
وفخر جدا بهذه التجربة.

التفاني
وح ـ ــول ال ـت ـعــاطــي م ــع هــدى
على صعيد التمثيل لفت إلى
"م ــدى تـفــانــي ه ــدى فــي عملها
مما يشجع من أمامها على أن
يقدم كل ما لديه ،لعل الجمهور
ال يـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ف ــي
الكواليس وقلما تصله حقيقة
ً
المجهود ا ل ــذي نبذله" مشيدا
بما قدمته الشركة المنتجة من
تسهيالت وتذليل الصعاب.

أجيال عدة
على مستوى المسرح يشارك
الردهان مع الفنان طارق العلي
ف ــي مـســرحـيــة "عـنـتــر المفلتر"
ويقول عن هذه التجربة" :طارق
رفيق درب ،تشاطرنا المشوار
منذ س ـنــوات ،وتجمعنا أخــوة
وعـشــرة ،ونلتقي في مسرحية
"ع ـن ـت ــر ال ـم ـف ـل ـت ــر" الـ ـمـ ـق ــرر لـهــا
عيد الفطر المقبل وأتمنى أن
يـنــال العمل إعـجــاب الجمهور
ً
خ ـص ــوص ــا أن ف ــري ــق الـتـمـثـيــل
ً
يجمع أجياال عدة ما بين الكبار
والشباب ونتطلع لترك بصمة
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام وال ـم ـس ــرح ـي ــة مــن
تأليف عيسى عبدالله وإخراج
مشاري المجيبيل وإشراف عام
عـيـســى ال ـع ـل ــوي ،وم ــن بـطــولــة
جمال الــردهــان ،وأحمد الفرج،
وم ـي ــس ك ـم ــر ،وش ـي ـم ــاء قـمـبــر،
ومـصـطـفــى م ـح ـمــود ،وفـيـصــل

السعد ،ومحمد الوزير وعبدالله
البصيري.
وف ـ ــي خـ ـت ــام ح ــديـ ـث ــه ،أث ـنــى
الــردهــان على الـحــراك الــدرامــي
ف ــي إذاعـ ــة ال ـكــويــت ل ـهــذا الـعــام
عبر مجموعة من المسلسالت
ً
التي تبث حاليا إذ يشارك في
"ال ـج ــاح ــظ" م ــن تــأل ـيــف الـسـيــد
عامر والمخرج أسامة المزيعل،
ومن بطولة سليمان الياسين،
وأحمد مساعد ،وعبير الجندي،
ومشاركة مجموعة من الشباب،
وي ـ ـتـ ــم بـ ـث ــه عـ ـب ــر أث ـ ـيـ ــر إذاع ـ ـ ــة
البرنامج العام على موجة 89.5
إف إم طوال شهر رمضان.
ي ــذك ــر أن مـسـلـســل "أم ـن ـيــات
بـعـيــدة" تــألـيــف مـنــى الـشـمــري،
وإخراج محمد القفاص ،وبطولة
هدى حسين ،وجمال الردهان،
وح ـ ـمـ ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ،وه ـ ـنـ ــادي
الـكـنــدري ،وعبدالله ال ـطــراروة،
وشيالء سبت ،وغدير السبتي،
وحصة النبهان ،ورهف العنزي،
وأح ـمــد ال ـســدانــي ،وإسـمــاعـيــل
ال ــراش ــد ،وي ــاس ــة ،وعـبــدالـعــزيــز
مندني ،وشيخة البدر وآخرين
ً
وتـحـمــل أحـ ــداث الـعـمــل أل ـغ ــازا
تـتـضــح تفاصيلها حـلـقــة بعد
أخـ ـ ــرى ،وال ــرس ــال ــة ت ـه ــدف إلــى
إسـقــاط األقنعة وتعرية أولئك
الذين يقدمون أنفسهم بصورة
م ـثــال ـيــة ك ـم ـفــات ـيــح ل ـل ـخ ـيــر فــي
ال ـم ـج ـت ـمــع وه ـ ــم ف ــي الـحـقـيـقــة
أبواب للشر.

فضة المعيلي

ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
"ذك ـ ــري ـ ــات ك ــويـ ـتـ ـي ــة" ،أقــام ـهــا
ب ـم ـك ـت ـبــة الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ـي ــة،
تناول الباحث في التراث فؤاد
الـ ـمـ ـقـ ـه ــوي عـ ـ ــدة جـ ــوانـ ــب مــن
ً
تاريخ الكويت وتراثها ،مبينا
أن الحديث عن التراث والتاريخ
ي ـســاهــم ف ــي ت ـعــزيــز ال ــرواب ــط
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي وال ـ ـحـ ــاضـ ــر
والمستقبل.
وقال المقهوي إن أهمية تلك
المحاضرات تكمن في تذكير
الجيل الحالي بتاريخ وماضي
الكويت العريق ،وخصوصا إذا
قــام المحاضر بطرح التاريخ
بطريقة سرد تجذب السامعين.
في البداية تحدث عن بعض
المقتطفات المهمة والحوادث
في عهود شيوخ دولة الكويت،
ف ــاسـ ـتـ ـه ــل ح ــديـ ـث ــه ب ــال ـش ـي ــخ
مـ ـب ــارك ب ــن ص ـب ــاح ال ـص ـب ــاح،
المولود في الكويت عام ،1840
وال ـم ـت ــوف ــى عـ ــام  ،1915وهــو
ال ـح ــاك ــم ال ـس ــاب ــع وال ـمــؤســس
الحقيقي لــدولــة الـكــويــت ،فقد
تولى الحكم في  17مايو ،1896
ُ
ولقب بـ"مبارك الكبير" ،حيث
ترك بصمات راسخة في تاريخ
الكويت الحديث.
ول ـ ـفـ ــت الـ ـمـ ـقـ ـه ــوي إل ـ ـ ــى أن
الشيخ مبارك تميز بشخصية
قـ ــويـ ــة ،وخ ـ ـ ــاض الـ ـع ــدي ــد مــن
الـمـعــارك ومنها معركة هدية
التي وقعت في  10يونيو عام
 ،1910وك ـ ــان ج ـيــش الـكــويــت

المقهوي وباسم اللوغاني
بقيادة جابر المبارك الصباح
وعـبــد الـعــزيــز بــن سـعــود أمــام
ج ـي ــش رئـ ـي ــس ال ـم ـن ـت ـفــق اب ــن
س ـ ـ ـعـ ـ ــدون ،وق ـ ـ ــد ه ـ ـ ــزم ج ـيــش
الكويت في تلك المعركة ،وقد
اس ـت ـطــاع ج ـيــش الـمـنـتـفــق أن
يأخذ أمتعة الجيش الكويتي
ب ـك ــل س ـه ــول ــة وس ـم ـي ــت بــذلــك
معركة هدية.
ثم تحدث عن الشيخ جابر
ال ـم ـبــارك وه ــو حــاكــم الـكــويــت
الثامن ،وهو أكبر أبناء الشيخ
م ـ ـبـ ــارك الـ ـصـ ـب ــاح ف ـق ــد تــولــى
حكم الـكــويــت بعد وف ــاة أبيه،
وذل ـ ــك م ــن  28نــوف ـم ـبــر 1915
إلى وفاته في  5فبراير ،1917
وعلى الرغم من أن فترة حكمه

كانت قصيرة إال أنه قام بعدة
أم ـ ــور ج ـع ـلــت ال ـش ـعــب يـحـبــه،
مشيرا إلى أن أحد اإلنجازات
فـ ــي ح ـك ـم ــه هـ ــو وضـ ـ ــع ن ـظــام
البرقيات "التيل".

عهد الرخاء
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ س ــال ــم
الـمـبــارك الـصـبــاح (-23 1864
فبراير  ،)1921حــاكــم الكويت
ال ـت ــاس ــع ،ت ــول ــى ال ـح ـكــم ف ــي 5
فبراير  1917بعد وف ــاة أخيه
الشيخ جابر المبارك الصباح،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن األمـ ـ ـ ــن ك ــان
مستتبا في عهده ،باستثناء
ح ـ ــدوث حـ ــرب ال ـج ـه ــراء الـتــي
وقـ ـع ــت ف ــي  10أك ـت ــوب ــر سـنــة

مناف عبدال« :الديرفة» نقلة ...وال مجال للمجامالت
•

مناف عبدال

دنيا سمير غانم
بمجرد عرض أولى حلقات الجزء الثاني من
مسلسل "بدل الحدوتة ثالثة" للفنانة دنيا سمير
غانم ،استقبل الجمهور شخصية "لهفة" بلهفة
شديدة ،بعد إصابتهم بالملل نتيجة المغاالة
في أداء الدور ومظهر وثراء الشخصية بشكل
غير منطقي ،والذي وقعت فيه بشخصية "بيال"
في الجزء األول من المسلسل.
وعبر الجمهور ،مــن خــال مــواقــع التواصل

عزة إبراهيم

قال المخرج مناف عبدال ،مخرج
مسلسل "الــديــرفــة" ،إن العمل يعد
أه ــم مــرحـلــة ف ــي مـسـيــرتــه الفنية
ح ـت ــى اآلن ،ب ــل أحـ ـ ــدث ن ـق ـلــة فــي
حياته ،جعلته يعيد التفكير في
ال ـعــديــد م ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي جــرى
االتفاق عليها قبل بداية المسلسل.
وصرح عبدال بأنه أعاد النظر في
جميع العروض التي قبلها ،بمجرد
االنـ ـ ـخ ـ ــراط ف ــي م ـس ـل ـســل "ال ــدي ــرف ــة"،
الذي يعتبر محطة فنية كبيرة ،تتطلب
التوقف لفترة وإعــادة التفكير في أي مشروع
قادم ،والذي يشترط أن يكون أقوى من "الديرفة"،
وهو ما لم يجده حتى اآلن.
وأضــاف أن العمل لم يترك مجاال
أمـ ــامـ ــه ل ـل ـم ـج ــام ـل ــة ،س ـ ـ ــواء مــع
ال ـم ـم ـث ـل ـيــن أو ال ـم ـن ـت ـج ـيــن،
مؤكدا أنه ال مجاملة بعد

اآلن في قبول عمل أو دور ال يحقق خطوة إضافية
لمسيرته الفنية ،بعد أن حظي بإخراج هــذا العمل
الفني الكبير.
وأوضح أن المسلسل ال يزال حتى اآلن قيد التصوير،
الــذي ينتهي في  20رمضان ،مشيرا إلى أن المسلسل
يحمل العديد من المفاجآت والمفارقات ،وخاصة بعد
زواج "فاطمة" في الحلقة الثامنة.
وكشف أن مسلسل "الديرفة" ظل في ذهنه منذ عامين،
لكن ظروف االنتاج تأخرت حتى تم التعاقد مع المنتج
عبدالله بوشهري الــذي كــان له فضل كبير في خروج
العمل بهذه الصورة المشرفة.
ويــدور "الديرفة" في إطار اجتماعي داخل قرية في
فترة الخمسينيات والستينيات ،ويناقش العديد من
القضايا االجتماعية الشائكة في تلك الحقبة في إطار
درامــي مثير ،وقــام ببطولته محمد المنصور وهيفاء
عــادل وأسمهان توفيق وعبدالرحمن العقل ،وهو عن
رواية علياء الكاظمي وسيناريو وحوار بدور يوسف
ومحمد أنور ومعالجة درامية أسمهان توفيق.

وهــاشـتــاغ #بــدل_الـحــدوتــة_ثــاثــة ،عــن طغيان
شخصية "لهفة" على "بيال" ببساطتها وأدائها
المتقن وإغــراق ـهــا فــي المحلية ،مـجـســدة دور
الفتاة البسيطة جدا ماديا وثقافيا واجتماعيا،
لكن طموحاتها أكبر من إمكاناتها ،مع ظهور
مـمـيــز لـلـنـجــم أح ـم ــد رزق ال ـ ــذي أث ـ ــرى بحسه
الكوميدي وخبرته الفنية الجزء الثاني.

سخرية من عايشة شو

ُ
«ذكريات كويتية» تذكر الجيل الجديد بتاريخ الكويت
•

وقال القفاص" :تخيلوا أن يمنح ممثل جائزة
األوسكار قبل استكمال فيلمه ،كيف لك أن تحكم
وتفضل وتمنح جائزة أو لقب على مصنف فني
وهو لم يصل حتى منتصفه إال إذا كنت خارقا
وتبصر الغيب أو انك توزع الجوائز على هواك".

بساطة «لهفة» تخطف األضواء من «بيال»

ثنائية القفاص وهدى
واستطرد في السياق نفسه
ً
قائال ":شهادتي في هدى حسين
ً
مجروحة خصوصا أننا تعاونا
فــي أعـمــال عــدة منها "العائلة"
ثم "بيت العائلة" ثم "الشقردي"
إلــى أن جمعنا المخرج محمد
القفاص والشركة المنتجة في
"أم ـن ـي ــات ب ـع ـيــدة" ويـهـمـنــي أن
أش ـي ــد بــال ـت ـعــاون م ــع الـثـنــائــي
القفاص وهدى ،استمتعنا بكل
دقيقة خالل التصوير ولعل هذه
األ جـ ــواء انعكست بشكل كبير
على الحلقات ا لـتــي يشاهدها
ً
الجمهور حاليا.
وأشاد الفنان القدير بأسلوب
إدارة المخرج القفاص للعمل
وقال
"عـمــل وفــق رؤي ــة سينمائية
وأضـ ـف ــى عـ ـنـ ـص ـ َـري ال ـت ـشــويــق
ً
ً
ً
واإلثارة موظفا أسلوبا مختلفا
ً
ومـ ـمـ ـي ــزا ي ـج ـبــر ال ـج ـم ـيــع عـلــى
ـأن ول ـلــه الـحـمــد
ال ـم ـشــاهــدة ب ـت ـ ٍ
نسبة المتابعة جميلة والتفاعل
رائ ــع والـمـجـهــود الـكـبـيــر الــذي

مسك وعنبر

مشاهدات

حرص على دراسة شخصية سلمان والنقاش حولها مع الشمري
يشهد موسم رمضان الجاري
ع ـ ـ ــودة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـي ــن ال ـف ـن ــان
المميز جمال الردهان والفنانة
هدى حسين من خالل مسلسل
" أمـ ـنـ ـي ــات بـ ـعـ ـي ــدة" .الـ ــردهـ ــان
اكـ ـتـ ـف ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام ب ــإط ــال ــة
درامية وحيدة وضع فيها جل
خـبــرتــه وتــرك ـيــزه فــاسـتـحــق أن
يحصد اإلشادة تلو أخرى ممن
تــابــع الـعـمــل إذ جـســد بــاقـتــدار
شخصية سلمان.
ف ــي ح ــدي ـث ــه م ــع "الـ ـج ــري ــدة"
ت ـط ــرق ال ـف ـنــان ال ـم ـخ ـضــرم إلــى
عودة التعاون مع هدى حسين
بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب سـ ـ ـن ـ ــوات وس ـل ــط
ال ـض ــوء عـلــى عـمـلــه الـمـســرحــي
المقبل "عنتر المفلتر" مع الفنان
طارق العلي خالل عيد الفطر.
وعـ ــن "أم ـن ـي ــات ب ـع ـي ــدة" قــال
"ت ـش ــرف ــت بـ ــأن أك ـ ــون م ــع هــدى
حـسـيــن ،ه ــذه الـفـنــانــة الـكـبـيــرة
التي تربطني بها عالقة أخوة
وزمالة قديمة ،وشاءت الصدف
أن يتأخر اللقاء كل هذا الوقت،
وأوج ـ ــه ش ـك ــري لـلـمـخــرج على
اخ ـت ـيــاري لــانـضـمــام إل ــى هــذا
العمل".
وأضاف أن "شخصية سلمان
ال ـتــي أؤدي ـه ــا تـتـمـيــز بخطوط
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 ،1920والتي دارت رحاها في
القصر األحمر.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـق ـ ـهـ ــوي أنـ ــه
بـعــد انـتـهــاء ال ـحــرب العالمية
األول ـ ـ ــى تـ ـ ــرأس ال ـش ـي ــخ ســالــم
المبارك وفدا لتهنئة الحكومة
البريطانية بانتصار بالدها،
وق ــاب ـل ــوا ال ـم ـســؤول ـيــن ه ـنــاك،
وحـ ـ ـض ـ ــر الـ ـ ــوفـ ـ ــد جـ ـلـ ـس ــة فــي
م ـج ـل ــس ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ،وأع ـج ـب ــت
فـكــرة مجلس الـعـمــوم الشيخ
أحـ ـم ــد الـ ـج ــاب ــر ،وبـ ـع ــد وفـ ــاة
الـشـيــخ ســالــم ال ـم ـبــارك أســس
ً
مـجـلـســا وه ــو ي ـعــد أول عمل
ي ـق ــوم ب ــه ب ـعــد تــول ـيــه مـقــالـيــد
الحكم بشهر أبريل  1921بعد
وفاة عمه الشيخ سالم المبارك
الصباح ،لكن أعمال المجلس
ً
لم تستمر طويال بسبب عدم
تـفــرغ أعـضــائــه لـشــؤونــه لذلك
أنهى أعماله بعد شهرين من
إنـ ـش ــائ ــه ل ـي ــؤس ــس ال ـم ـج ـلــس
التشريعي بعام .1938

كلمات قديمة
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ت ـحــدث
المقهوي عــن بعض الكلمات
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة وق ـ ـ ـ ــال ان الـ ـ ـت ـ ــراث
الكويتي غني جــدا بالكلمات
القديمة التي توارثها األجداد
و هـنــاك كلمات كثيرة انتقلت
مـ ــن ج ـي ــل ال ـ ــى جـ ـي ــل ،وم ـن ـهــا
"ب ــو دوارة" وه ــي بـئــر كبيرة
كان يأخذ منها سكان منطقة
دسمان ،أمــا كلمة "الــدو" فهي
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى ط ــري ــق ق ــدي ــم مــن
الكويت إلى السعودية.

عائشة عثمان

أثارت حلقات برنامج "عايشة شو" سخرية
في التعليقات ،عبر مواقع التواصل االجتماعي،
خ ــال األيـ ــام ال ـمــاض ـيــة ،بـسـبــب األس ـئ ـلــة الـتــي
تطرحها اإل عــا مـيــة التونسية عايشة عثمان
على ضيوفها بالبرنامج ،حيث حظيت حلقات
أمير كرارة وعمرو سعد بسخرية كبيرة ،بسبب
وجود أسئلة كوميدية وغير منطقية.
وكـ ــان ال ـمــوقــف ال ـســاخــر ،الـ ــذي ت ــم تصميم
العديد مــن الكوميكس الـســاخــرة عليه ،ســؤال
عايشة ألمير كرارة عن سبب نشر الصور عبر
"انستغرام" ،فضال عن عدم إجادتها الحوار مع
الـفـنــان عـمــرو سـعــد فــي أكـثــر مــن س ــؤال ،حيث
ظهرت مرتبكة وتنظر إلى ورقة االسئلة.

كمال :صنعوا نهاية لـ«زلزال»
تنتصر للرجعية والبلطجة
فاجأ الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال الجمهور بتبرئه
ً
من مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان والذي يعرض حاليا عبر
الفضائيات العربية .وقال المؤلف المصري في بيان صحافي إنه
"تم االتفاق بيني وبين الفنان رمضان على تقديم مسلسل زلزال
في الشهر الفضيل ،واقترح ّ
علي اسم المخرج إبراهيم فخر الذي
ً
ال أعرفه وأخبرني بأعماله السابقة فوافقت اعتمادا على سابق
التعامل بينه وبين محمد رمضان وبينه بين الشركة المنتجة".
ُ
اكتشفت وجود
وأضاف كمال في بيانه أنه "مع بدايات العمل
بعض الصعوبات في طريقة التعامل والتفكير والتصور الفني
بيني وبين المخرج ،وتجاوزتها حين أبدى تقبله وموافقته على
ً
تصوري الكامل للعمل واعدا باحترام وااللتزام".
وتابع أنه "بدأت رحلة العمل والكتابة مع االستمرار في عقد
جلسات العمل الثالثية بيني وبين المخرج وبطل العمل وفي
نهاية الجلسات كانت تتم الموافقة على الشكل النهائي للحلقة
وبدا التصوير مع استمراري في الكتابة إذ فوجئت باتصاالت
عــديــدة مــن الفنانين العاملين فــي المسلسل يـتـســاء لــون عن
ً
بعض المشاهد إن كانت حقا من تأليفي؟ حيث اكتشفت حدوث
تغييرات في بعض خطوط الدراما وإضافة شخصيات ال علم
لي بها (ذات أسماء بذيئة) ،واألحــداث وذلك دون إعالمي بأي
ً
ً
ً
مالحظات يمكنني تعديلها و فـقــا للمتعارف أخالقيا وفنيا
ً
ومهنيا عليه بين المخرج والمؤلف".
وق ــال إنــه اتـصــل بالشركة المنتجة "الـتــي وجـهــت للمخرج
ً
تحذيرا فكرر األمر فتوقفت مرة أخرى عن الكتابة وطلبت من
ً
الشركة أن يكتب تعهدا بعدم تكرار تدخله غير المهني دون
علمي فــي الكتابة وبالفعل ألــزمــه حـســام شــوقــي بكتابة ذلك
التعهد وتــم ذلــك وانقطع بعدها المخرج عــن التواصل معي
ً
تماما بشأن أي مالحظات".
وذكـ ــر ك ـم ــال "إن ـن ــي ب ـعــد مـ ـش ــواري الـ ــذي تـعــامـلــت ف ـيــه مع
مخرجين كبار يحترمون الكاتب ويعرفون أصول وآداب المهنة
ً
ألجــدنــي مـضـطــرا لكتابة هــذا الـبـيــان إذ إن هــذا المسلسل تم
التدخل فيه بشكل سافر وغير فني مما أضر بشكل ومضمون
موضوعي األصـلــي للعمل وصياغته (وعلمت أن التغييرات
شملت حتى القيم األساسية وصنعوا نهاية للعمل تنتصر
لكل قيم الرجعية والبلطجة)".

ةديرجلا

•
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واشنطن تعيد انتشارها في الخليج وتحذر الطائرات

• «إكسون موبيل» تجلي موظفين أجانب من البصرة • ظريف :لن تكون هناك حرب ألننا ال نريدها

جنود أميركيون في العراق (صفحة عملية العزم الصلب)

ال تزال المنطقة تحبس
أنفاسها على وقع مؤشرات
«بورصة» التصعيد األميركي-
اإليراني .وعادت احتماالت
التصعيد لترتفع بعد إعالن
إعادة انتشار أميركي في
دول خليجية ،وتحذير
واشنطن للطائرات التجارية
من التحليق فوق المنطقة،
رغم تقارير عن سحب إيران
صواريخ نصبتها على قوارب
صغيرة كانت أحد أسباب
التصعيد.

وافـ ـ ـق ـ ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة ودول
خـلـيـجـيــة ع ـل ــى ط ـل ــب أم ـيــركــي
بــإعــادة نـشــر واشـنـطــن قواتها
فـ ــي مـ ـي ــاه ال ـخ ـل ـي ــج ل ـمــواج ـهــة
إيران ،بحسب ما ذكرت صحيفة
"الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط" ال ـس ـعــوديــة
أمس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة مـ ـطـ ـلـ ـع ــة مـ ــواف ـ ـقـ ــة
السعودية وعدد من دول مجلس
التعاون الخليجي على طلب من
الواليات المتحدة إلعادة انتشار
ق ــواتـ ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي م ـيــاه
الخليج العربي ،وعلى أراضي
دول خليجية.
وقالت المصادر ،إن الموافقة
ج ـ ـ ــاءت بـ ـن ــاء عـ ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــات
ثنائية بين الــواليــات المتحدة
م ــن ج ـه ــة ،ودول خـلـيـجـيــة من
جهة أخ ــرى ،إذ يـهــدف االتـفــاق
ال ـخ ـل ـي ـج ــي  -األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي إل ــى
ردع إي ـ ـ ــران ع ــن أي اع ـ ـتـ ــداء ات
محتملة قد تصدر منها ،بفعل
س ـلــوك ـيــات ـهــا ال ـم ــزع ــزع ــة ألم ــن
المنطقة واستقرارها.
ك ـمــا أكـ ــدت ال ـم ـص ــادر ذات ـهــا
أن الــدافــع األول إلع ــادة انتشار
ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي دول
الخليج هو القيام بعمل مشترك
ب ـ ـيـ ــن واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن والـ ـ ـع ـ ــواص ـ ــم
الخليجية ،ل ــردع إي ــران عــن أي
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـص ـع ـي ــد ال ـم ــوق ــف
ً
عسكريا ومهاجمة دول الخليج
أو مصالح الــواليــات المتحدة
في المنطقة ،وليس الدخول في
حرب معها.

تحذير للطائرات
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،أص ــدرت
إدارة ا لـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران اال ت ـ ـحـ ــاد يـ ــة
ً
األم ـيــرك ـيــة ت ـح ــذي ــرا لـلـخـطــوط
الجوية التجارية في الواليات
الـمـتـحــدة تـنـصــح فـيــه بتوخي
الـحــذر أثـنــاء تحليق الطائرات
فوق مياه الخليج وخليج ُعمان،
مع استمرار تصاعد التوتر بين
واشنطن وطهران.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـتـ ـح ــذي ــر الـ ــذي
ص ــدر لـيــل الخميس ـ ـ ـ الجمعة
أن ارتفاع منسوب التوترات في
ً
ً
المنطقة "يشكل خطرا متزايدا
غـ ـي ــر مـ ـتـ ـع ـ ّـم ــد عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــات
الـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي األم ـي ــرك ـي ــة
ً
نظرا الحتمال حــدوث أمــر غير
محسوب أو لبس ما".
ّ
وحـ ـ ـ ــذرت ال ـه ـي ـئــة ك ــذل ــك مــن
ّ
أن ال ـط ــائ ــرات ال ـت ــي ت ـحــلــق في

ً
المنطقة قــد تــوا جــه "تشويشا
غـيــر متعمد فــي ن ـظــام تحديد
المواقع واالتصاالت ،وهو أمر
قد يترافق مع تحذير ضئيل أو
يحصل دون تحذير".

إزالة صواريخ
ً
وفي خطوة قد تكون مؤشرا
على التخفيف من حدة التوتر
ف ــي الـخـلـيــج ،أفـ ــادت صحيفة
"نيويروك تايمز" أمس األول،
بأن السلطات اإليرانية أزالت
مــن بـعــض قــواربـهــا صــواريــخ
مـجـنـحــة ،ك ــان تــركـيـبـهــا على
ً
تلك الـقــوارب سببا للتصعيد
األخير بين واشنطن وطهران.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤوالن
ال ـلــذان طلبا ع ــدم الـكـشــف عن
اسميهما ،أن هذين القاربين
ي ـب ـح ــران ب ـيــن م ـي ـن ــاءي بـنــدر
جــاســك وجــاب ـهــار اإليــرانـيـيــن
الـمـطـلـيــن ع ـلــى خـلـيــج ُع ـمــان،
ً
وم ــن غـيــر ال ــواض ــح ك ــم قــاربــا
ً
ال يـ ـ ـ ــزال م ـ ـ ـ ـ ــزودا ب ـم ـث ــل ه ــذه
الـ ـص ــواري ــخ الـ ـت ــي رأت فـيـهــا
ً
الواليات المتحدة خطرا على
س ـف ـن ـهــا ال ـح ــرب ـي ــة وال ـم ــاح ــة
التجارية في الخليج.
غـ ـي ــر أن ا ل ـ ــو ض ـ ــع ال ي ـ ــزال
ً
بـعـيــدا عــن االن ـف ــراج ،إذ نقلت
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عـ ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــن
عسكريين توقعهم أن تطلب
القيادة المركزية في البنتاغون
فــي األسابيع القليلة المقبلة
نشر مزيدة من القوات البحرية
والجوية في الشرق األوسط.
وعـبــر مـســؤولــون أميركيون
عـ ــن ق ـل ـق ـهــم مـ ــن احـ ـتـ ـم ــال نـقــل
إي ــران خـبــرات عسكرية بحرية
مـتـقــدمــة ل ـ ــ"وكـ ــاء" بــالـمـنـطـقــة.
وأمــس األول ،كــررت إيــران على
لسان نائب قائد الحرس الثوري
اإليــرانــي لـلـشــؤون البرلمانية،
محمد صالح جوكار ،تهديدها
بأن الصواريخ اإليرانية ،حتى
تـلــك الـقـصـيــرة ال ـمــدى ،يمكنها
ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول ل ـل ـس ـف ــن ال ـح ــرب ـي ــة
األميركية في الخليج.

المفاوضات
على مستوى دبلوماسي،
قــال مـســؤول كبير فــي اإلدارة
األميركي إن الواليات المتحدة
فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار تـ ــواصـ ــل إيـ ـ ــران
ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـص ـل ـهــا م ـن ـهــا أي
رسائل بعد تشير الستعدادها

نقل معدات عسكرية أميركية إلى حوامة من على متن البارجة «كيرسارج» الموجودة في منطقة عمل األسطول الخامس (صفححة األسطول الخامس)
قـبــول مقترحات تــرمــب بعقد
محادثات مباشرة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول
لـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ــن
الصحافيين" :نجلس بجانب
ً
الهاتف ولم نتلق ردا من إيران
على محادثات مباشرة".
وأضاف "نعتقد أن علينا أن
نخفض التصعيد وا لــد خــول
في مفاوضات".
واألربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
األميركي دونــالــد تــرامــب ،إنه
"واث ـ ـ ـ ــق" أن إيـ ـ ـ ــران "س ـت ــرغ ــب
ً
قريبا في إجراء محادثات" مع
واشنطن ،وذلك خالل تغريدة
لــه عـلــى حـســابــه فــي "تــويـتــر".
لكن وزير الخارجية اإليراني
محمد ج ــواد ظــريــف رد على
الفور خالل زيارته الى طوكيو
ب ــأن ال ـت ـف ــاوض غ ـيــر م ـطــروح
ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة فـ ــي الـ ـظ ــروف
الحالية.
فـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أش ـع ـلــت
دع ـ ـ ـ ــوة رئ ـ ـيـ ــس لـ ـجـ ـن ــة األم ـ ــن
القومي والسیاسة الخارجیة
في البرلمان اإليراني ،حشمت
ال ـل ــه ب ـی ـش ــة ،لـ ـح ــوار أم ـيــركــي
 إ ي ــران ــي تستضيفه قـطــر أوً
العراق سجاال بين مسؤولين
في إيران.
فبعد أن غ ــرد بيشة عصر
ً
الجمعة على "تويتر" ،مقترحا
إج ـ ـ ـ ــراء ح ـ ـ ــوار مـ ــع الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ظ ــل الـتـصـعـيــد
الـحــاصــل بـيــن الـبـلــديــن ،على

أن تستضيف تلك المحادثات
ال ـم ـب ــاش ــرة ق ـط ــر أو الـ ـع ــراق،
أتــاه الــرد من المتحدث باسم
المجلس األعلى لألمن القومي
اإلي ـ ــران ـ ــي ،كـ ـي ــوان خـ ـس ــروي،
ً
مـعـتـبــرا دعـ ــوة بـیـشــة "وجـهــة
ً
ن ـظ ــر ش ـخ ـص ـي ــة" ،مـ ــؤكـ ــدا أن
"م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي هــو
الجهة الوحيدة المخولة إبداء
الرأي بكل ما يتعلق بالقضايا
الخارجية واالستراتيجية ،وال
اعتبار ألي رأي خارجه".
ً
في المقابل ،رد بيشه مجددا
ً
قـ ــائـ ــا" :مـ ــع احـ ـت ــرام ــي ل ـكــام
المتحدث باسم مجلس األمن
الـقــومــي ،إال أن مجلس األمــن
ال ـق ــوم ــي مـ ـس ــؤول ع ــن ات ـخــاذ
ال ـقــرارات فــي القضايا العامة
ل ـل ـس ـيــاســات ال ـخ ــارج ـي ــة ،وال
يـمـتـلــك صــاح ـيــة م ـنــع إع ــان
وجهات النظر".
وكانت "الجريدة" علمت أن
المجلس األعلى لالمن القومي
أصدر تعميمات منذ أكثر من
 10أيام منع فيها المسؤولين
ع ـل ــى ك ــاف ــة ال ـم ـس ـت ــوي ــات مــن
ال ـت ـح ــدث ع ــن م ـف ــاوض ــات مع
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لتقويض استراتيجية ترامب
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـض ـغ ــط عـلــى
طـهــران لدفعها إلــى الجلوس
على الطاولة.
وعلق القضاء اإليراني قبل
أيام صدور صحيفة إصالحية
لـ ـمـ ـج ــرد ح ــدي ـث ـه ــا عـ ــن خـطــر

ّ
مركبات مسيرة تحت الماء نفذت اعتداء الفجيرة

ب ـعــد أيـ ــام م ــن ال ـه ـجــوم الـ ــذي ط ــال  4سـفــن،
بالقرب من ميناء الفجيرة بالمياه اإلقليمية،
أكـ ــدت وك ــال ــة رويـ ـت ــرز أن "ت ـق ــري ــرا ص ـ ــادرا عن
شركات تأمين نرويجية أكد أن الحرس الثوري
اإليراني على األرجح ّ
سهل تنفيذ هجمات األحد
الـمــاضــي عـلــى نــاقــات نـفــط ،بينها سفينتان
سعوديتان ،قبالة ساحل إمارة الفجيرة".
وانـ ـتـ ـه ــى ال ـت ـق ـي ـي ــم ،ال ـ ـ ــذي ص ـ ــدر األسـ ـب ــوع
الماضي ،عن "رابطة التأمين من مخاطر الحرب"،
والتي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية،
إلى أن "الهجوم نفذته على األرجح سفينة دفعت
بمركبات مسيرة تحت الماء تحمل ما بين 30
و 35كيلوغراما من المتفجرات شديدة التأثير
الـ ـح ــرب وت ـس ــاؤل ـه ــا إذا ك ــان
بإمكان المعتدلين إنقاذ البالد
من كارثة.

إرباك
ّ
وأك ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونالد ترامب ،أمس األول ،أنه
"أمر جيد" أن تتسبب السياسة
األميركية بإرباك إيران .وشن
ً
ت ــرام ــب ع ـلــى تــوي ـتــر هـجــومــا
ً
حـ ـ ـ ــادا ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
ب ـس ـبــب م ــا سـ ـم ــاه "ال ـت ـغ ـط ـيــة
الخاطئة وغير الدقيقة إليران".
ّ
لـ ـك ــن م ـ ــن وج ـ ـهـ ــه ن ـ ـظـ ــره ف ـ ــإن
التغطية كان لها أثر إيجابي

واحد .وقال" :على األقل إيران
ال تعرف كيف تفكر ،وهــو ما
ً
ً
يعد في هذا الوقت أمرا جيدا".
ون ـف ــى ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
ً
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا وجـ ـ ـ ـ ــود أي خـ ــاف
م ـ ــع مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــه ل ـل ـس ـيــاســة
الخارجية بشأن إيران ،وأدلى
ً
ب ـب ـيــانــات ت ــأي ـي ــد ،خ ـصــوصــا
لمستشار األمن القومي جون
بولتون ووزير خارجيته مايك
بومبيو.
ووص ـ ـ ــف ت ـ ــرام ـ ــب ،ت ـق ــاري ــر
إخـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــة ادع ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ش ـعــر
بغضب مــن مستشاريه وأ نــه
عبر في اجتماعات غير رسمية
عن مخاوفه من أنهم يحاولون

بدائل هرمز لتصدير النفط قد ال تكون آمنة
تظهر الهجمات التي ّ
تعرضت لها منشآت نفطية
في السعودية واإلمارات بنيت لتكون بمثابة بدائل
عن مضيق هرمز ،أن هــذه الطرق قد ال تكون آمنة،
وقــد تصبح مستهدفة مع تصاعد الـتــوتــرات ،وفقا
لمحللين.
وه ـ ّـددت إي ــران م ــرارا بــإغــاق المضيق ال ــذي يمر
عبره نحو  35في المئة من إمدادات النفط العالمية
إذا وقـعــت حــرب مــع الــواليــات المتحدة أو تطورت
التوترات في الخليج على نحو خطير.
ويـ ــربـ ــط م ـض ـيــق ه ــرم ــز ال ـخ ـل ـي ــج ب ـب ـحــر ال ـع ــرب
والـمـحـيــط ال ـه ـنــدي ،ويـعـتـبــر م ـمـ ّـرا رئـيـسـيــا للنفط
والتجارة بين الخليج ودول آسيوية.
وي ـقــول الخبير الـكــويـتــي فــي مـجــال الـنـفــط كامل
الحرمي لوكالة فرانس برس" :أعتقد أن الطرق البديلة
الحالية لصادرات النفط ليست كافية وليست عملية".
ويضيف" :األه ــم مــن ذلــك أن هــذه الـطــرق بعيدة عن
األسواق الرئيسية في آسيا".
وإلى جانب امدادات الخامّ ،
تمر عبر مضيق هرمز
مــواد تجارية غير نفطية بمليارات ال ــدوالرات ،مما
يجعل المضيق أحد أهم الطرق المالحية في العالم.
ومن المحتمل أن يؤدي إغالق المضيق إلى ارتفاع

كبير في أسعار النفط قد يدفع برميل النفط إلى عتبة
 100دوالر ،وإلى اضطرابات في األســواق العالمية،
إذ إن دول الخليج الست وإيــران والعراق تنتج معا
نحو ربع كمية اإلنتاج العالمي اليومي البالغة 100
مليون برميل.
وعـمـلــت دول الـخـلـيــج ،وعـلــى رأس ـهــا الـسـعــوديــة
واإلمارات ،على إيجاد طرق بديلة لتجنب المضيق.
فقد بنت الــريــاض خــط أنابيب بـطــول  1200كلم
لـنـقــل خـمـســة مــايـيــن بــرمـيــل نـفــط م ــن شــرقـهــا إلــى
غربها حيث يمكن تحميل الـخــام على متن بواخر
في البحر االحمر .وتسعى المملكة منذ سنوات ألن
ترتفع طاقته إلى سبعة ماليين برميل.
وبنت اإلمارات خط أنابيب بطول  406كيلومترات
ّ
مــن أبوظبي فــي الخليج إلــى الفجيرة المطلة على
خليج عـمــان وبـحــر الـعــرب على بعد نحو  70ميال
بحريا من مضيق هرمز.
ويمكن نقل  1.6مليون برميل من النفط في خط
عمالقة في ميناء الفجيرة
األنابيب هذا إلى خزانات
ّ
تستوعب  70مليون برميل .ووقعت أبوظبي مؤخرا
عقدا لبناء محطة تخزين أخرى في الفجيرة تستوعب
 42مليون برميل.

وبنت دول خليجية أخــرى مخازن أصغر حجما
على أراضي دول مستهلكة مثل كوريا الجنوبية.
وبحسب المحلل أنس الحجي المقيم في هيوستن،
ّ
"قدمت السعودية نفسها على أنها ممول آمن للنفط
يمكن اال عـتـمــاد عليه ،لكن الهجمات تناقض هذه
الصورة".
ّ
وكتب على "تويتر" أن هذه الهجمات "مؤثرة" ألن
خط األنابيب المستهدف بني لتفادي مضيق هرمز،
إال أ نــه ش ـ ّـدد على أن المنشآت النفطية السعودية
محمية بشكل محكم وأن المهاجمين ا سـتـهــد فــوا
المنشآت البعيدة واألقل حماية.
وإذا أغلق المضيق ،فستكون دول الخليج أكبر
الـخــاســريــن ،لكن األض ــرار ستشمل أيـضــا األس ــواق
اآلس ـي ــوي ــة وخ ـصــوصــا ال ـص ـيــن وال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا
الجنوبية التي تعتمد على صادرات الشرق األوسط
لـتــأمـيــن أك ـثــر م ــن نـصــف احـتـيــاجــاتـهــا م ــن الـطــاقــة.
ّ
وتعطلت عمليات نقل النفط في  1984خالل الحرب
ّ
بين ال ـعــراق وإي ــران ( )1980-1988عندما تعرضت
أكثر من  500سفينة للتدمير أو لحقت بها أضــرار
في "حرب الناقالت".
(دبي  -أ ف ب)

مصممة لتنفجر عند االصطدام".
وأك ــدت "روي ـت ــرز" أن "الــراب ـطــة اسـتـنــدت في
تقييمها إلى أن الحرس الثوري كان على األرجح
العقل المدبر للهجمات".
وفي رسالة مشتركة اطلعت عليها "رويترز"،
وأرس ـل ــت إل ــى مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي األرب ـعــاء
الماضي ،قالت اإلمارات والسعودية والنرويج
إن "الهجمات متعمدة ،وكان من الممكن أن تسفر
عــن سـقــوط ضحايا أو تـســرب للنفط أو مــواد
كيماوية ضارة" .وجاء في الرسالة ان "الهجمات
أحدثت أضرارا بثالث سفن على األقل ،وهددت
ســامــة وحـيــاة مــن كــانــوا على متنها ،وكــادت
تتسبب في كارثة بيئية".
تــوج ـي ـهــه لـ ـخ ــوض ح ـ ــرب مــع
إيران ،وصفها بأنها "هراء".

ظريف
ون ـق ـلــت وك ــال ــة الـجـمـهــوريــة
اإلس ــام ـي ــة ل ــأن ـب ــاء ع ــن وزي ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف قوله أمس ،إنه يعتقد بأن
الـحــرب لــن تندلع فــي المنطقة.
وقال ظريف للوكالة قبل نهاية
زيــارتــه لبكين "لــن تكون هناك
حــرب ألننا ال نريد الـحــرب وال
ً
يملك أي شخص فكرة أو وهما
بأن بإمكانه مواجهة إيــران في
المنطقة".
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دوليات
التجارية ...وطهران تسحب صواريخ

سلة أخبار
لمن أوكل سليماني «المهمة»
للعراقيين أم للبنانيين؟

• دعوة نيابية للتفاوض مع واشنطن تكشف انقسامات إيرانية
يتبع ًالصاروخ مسار الرحلة المبرمج
مسبقا ويتم التحكم فيه عن ُبعد

إطالق الصاروخ من القاذفة
كيف يعمل مدفع النبض
الكهرومغناطيسي؟

يستهدف الصاروخ مبنى ويعطل كل
ثوان
شيء بداخله خالل ٍ

ّ
 ُيعلق المدفع على الهيكلالسفلي للصاروخ.
ً ّ ً
 يصدر شعاعا ُمركزا منالطاقة الكهرومغناطيسية
بواسطة «فرن ميكروويف»
قوي.

 نبضات تصل إلى آالفالفولتات تستهدف مبنى،
وتسبب زيادة الطاقة القاتلة
بالمعدات اإللكترونية.

قال النائب األميركي
الجمهوري مايكل ماكول
في حديث لصحيفة "يو
إس آي توداي" ،إن السبب
الذي دفع بإدارة الرئيس
دونالد ترامب إلى إرسال
تعزيزات كبيرة إلى
المنطقة وجود معلومات
عن مخطط لخطف وقتل
جنود أميركيين .وأشار
ماكول إلى زيارة قائد
فيلق القدس في الحرس
الثوري اإليراني الجنرال
قاسم سليماني إلى
بغداد قبل  3أسابيع،
واجتماعه بعناصر من
فصائل الحشد الشعبي،
لكنه أضاف ان "سليماني
سلم مهمة استهداف
األميركيين إلى حزب
ً
الله ،وتحديدا إلى إحدى
خالياه المعروفة بعمليات
االختطاف والقتل".

«أبراهام لينكولن» توقظ
ذكريات العراقيين

 تمحو كل المعلومات عن أجهزةالكمبيوتر والهواتف المحمولة
والسيارات ،وأضرارها دائمة.

المقر الرئيسي يراقب األهداف
التي تم تدميرها

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ظـ ـ ــريـ ـ ــف ف ــي
تصريح قبيل مغادرته العاصمة
ً
الـصـيـنـيــة بـكـيــن مـتــوجـهــا إلــى
ً
ط ـه ــران ،إن "ت ــرام ــب أك ــد أخـيــرا
أن ــه الي ــري ــد ال ـح ــرب ل ـكــن هـنــاك
أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ح ـ ــول ـ ــه ي ــدفـ ـع ــون ــه
نحو الحرب تحت ذريعة أنهم
يريدون جعل أميركا أقوى أمام
إيران".
وأضـ ــاف":مـ ــا طــرح ـتــه خــال
زي ـ ــارة ن ـيــويــورك تـحــت عـنــوان
فــر يــق ب هــو حقيقة والجميع
فــي أميركا كــان على علم بذلك
لكن قلما تجرأ أحد في أميركا
على طــرح هــذه القضية بسبب
األجــواء النفسية السائدة على
المجتمع األميركي".
وتــابــع ":مــا طــرح فــي أميركا
ت ـحــت ع ـن ــوان س ـيــاســة أمـيــركــا
ً
أوال ع ـلــى وشـ ــك ال ـت ـح ــول إلــى
ً
سياسة إسرائيل أوال أو بعض
ً
حكام المنطقة الرجعيين أوال إذ
فرضت مصالح هذه الدول على
اإلدارة األميركية عبر األموال".
وأشار ظريف إلى أن "مستقبل
االتفاق النووي في يد المجتمع
ً
ال ــدول ــي" ،ق ــائ ــا ،إن "الـمـجـتـمــع
الدولي دعم االتفاق النووي حتى
ً
اللحظة لكن هذا الدعم كان غالبا
على شكل بيانات وإعالن مواقف
سياسية لكن من الـضــروري أن
تتحول إلى إجراءات اقتصادية
عملية يتمكن الشعب اإليــرانــي
من خاللها االنتفاع من االتفاق
النووي".

ّ
وأمـ ـ ــس األول ،حـ ــث ال ــوزي ــر
اإليراني كال من الصين وروسيا
على اتخاذ "خطوات ملموسة"
ً
إلنقاذ االتفاق النووي ،محذرا
مــن وضــع "خطير" مــع تصاعد
التوتر مع الواليات المتحدة.

حقول البصرة
وف ــي ت ـطــور م ـيــدانــي جــديــد
قــالــت ثــاثــة م ـصــادر لــرويـتــرز
أمس ،إن شركة إكسون موبيل
األميركية المتعددة الجنسيات
أجلت جميع موظفيها األجانب
من حقل غرب القرنة  1النفطي
فــي الـعــراق وتنقلهم إلــى دبــي.
وق ــال م ـســؤولــون عــراق ـيــون إن
اإلنـ ـت ــاج ف ــي ال ـح ـقــل ل ــم يـتــأثــر
ب ــاإلخ ــاء وأض ــاف ــوا أن العمل
يسير بوتيرة طبيعية ويتولى
مسؤوليته مهندسون عراقيون.
وتم اإلخالء على عدة مراحل
ف ــي وقـ ــت م ـتــأخــر أمـ ــس األول
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت م ـب ـك ــر أم ـ ـ ــس إل ــى
دب ــي مـبــاشــرة أو إل ــى المخيم
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـم ــوظ ـف ــي ال ـشــركــة
األجانب في محافظة البصرة.
وقالت المصادر الثالثة ،وهم
موظف في شركة أمن متعاقدة
م ـ ــع إكـ ـ ـس ـ ــون وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول نـفــط
ع ـ ــراق ـ ــي وم ـ ــوظ ـ ــف ف ـ ــي ش ــرك ــة
نـفــط أجـنـبـيــة ،إن الــذيــن كــانــوا
ف ــي الـمـخـيــم ف ــي طــريـقـهــم إلــى
المطار اآلن.
في غضون ذلك ،دعا السفير

ّ
صواريخ أميركية تحيد أنظمة إيران اإللكترونية
ق ــال ــت صـحـيـفــة "دي ـل ــي م ـي ــل" ال ـبــري ـطــان ـيــة إن
الـ ـق ــوات ال ـجــويــة ف ــي ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي نـشــرت
أخـ ـي ــرا ص ــاروخ ــا م ـت ـط ــورا قـ ـ ــادرا ع ـلــى تـعـطـيــل
األجهزة اإللكترونية العسكرية إليران أو كوريا
الشمالية.
وأو ض ـ ـحـ ــت ا ل ـص ـح ـي ـفــة أ ن ـ ــه تـ ــم ن ـش ــر  ٢٠مــن
هــذه الـصــواريــخ ،وهــي قــادرة من خــال إطالقها
شحنات قوية من الموجات الكهرومغناطيسية
القصيرة ( )microwaveعلى تعطيل كل األجهزة
اإللكترونية ،ما يجعل القدرات العسكرية للعدو
غ ـيــر ف ـعــا لــة ت ـقــر ي ـبــا ،م ــن دون ا ل ـت ـس ـبــب ف ــي أي
إصابات بشرية.
ولفتت الى ان هذا الصاروخ الحديث واسمه
 CHAMPي ــر ك ــب ع ـلــى ص ــوار ي ــخ ك ـ ــروز ،و يـمـكــن
اط ــاق ــه ع ـلــى ع ـلــو مـنـخـفــض م ــن ق ــاذف ــات ب ــي٥٢
االستراتيجية.
األمـيــركــي الـجــديــد لــدى الـعــراق
مــاثـيــو تــولــر ،أم ــس األول ،إلــى
ض ـ ـ ـ ــرورة حـ ـم ــاي ــة الـ ـ ـع ـ ــراق مــن
ال ـ ـتـ ــدخـ ــات الـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة وم ــن
تهديدات إيران على هذا البلد.
وقال تولر في تصريح أدلى
بــه للصحافيين بعد مصادقة
مـ ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ األمـ ـي ــرك ــي
ع ـلــى مـنـصـبــه ،إن ــه "يـتـعـيــن أن
نـسـتـمــر ف ــي عـمـلـنــا ف ــي حماية
العراق من التدخالت الخارجية
ومــن تهديدات إي ــران" .وأضــاف
أن "ال ـع ــراق عـلــى مـقــربــة مــن أن

وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ ،وه ـ ــو مـ ــن إن ـت ــاج
م ــرك ــز بــوي ـنــغ ف ــان ـت ــوم واركـ ـ ــس ،م ـج ـهــز بـمــدفــع
كهرومغناطيسي ،يولد حزمة مركزة من الطاقة
تتسبب في زيادة الجهد الكهربائي في المعدات
اإللكترونية ،مما يجعلها عديمة الفائدة قبل أن
تتاح لواقيات زيادة التيار فرصة للرد.
وأشارت إلى أن الصاروخ قادر على الوصول
الى اي منشأة حتى لو كانت مخبأة داخل جبل،
وهـ ــو ي ـت ـس ـلــل ال ـي ـهــا م ــن خـ ــال ك ــاب ــات ال ـطــاقــة
واالتصاالت والهوائيات.
وذكرت "ديلي ميل" انه الى جانب قدرته على
تعطيل مراكز القيادة CHAMP ،قادر على تعطيل
أنظمة المقاتالت الجوية والدبابات والصواريخ،
وق ــد يـسـتـهــدف مـنـشــأة لـتـطــويــر بــرنــامــج نــووي
فيعطلها بالكامل ،ويجمد عمل اي رادار ،وهكذا
ال يمكن رصده.

يصبح وقود الحرب بين أميركا
وإيران".
وك ـ ــان ت ــول ــر ي ـش ـغــل منصب
ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي ف ــي الـيـمــن
لخمس س ـنــوات ،قـبــل أن يترك
منصبه منذ أيام قليلة ليستعد
لمنصبه الجديد.
و ط ـل ـب ــت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ــوظ ـف ـي ـه ــا "غ ـي ــر
األساسيين" في سفارتها لدى
بغداد بمغادرة العراق ،مؤكدة
أن لدى الحكومة األميركية قدرة
م ـح ــدودة عـلــى تــوفـيــر خــدمــات

الطوارئ للمواطنين األميركيين
في هناك.
وأفادت قناة  CNNاألميركية
بالوقف المؤقت لعمل السفارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ،ي ــوم
الخميس الـمــاضــي ،بعد رصد
طائرة مسيرة في محيطها.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
العراقي أن بلده يجب أن يبقى
ً
بعيدا عن الصراع في الخليج،
ً
مضيفا أنــه ينبغي بــذل جهود
لتفادي "التوترات والتصعيد"
في الشرق األوسط.

ولفتت إلى ان الصاروخ يختلف عن األسلحة
الـمـصـمـمــة ل ـل ـحــرب اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ال ـتــي تـشــوش
على الكمبيوترات ،بينما هو يستهدف األجهزة
االلكترونية.
وبينت أن ا لـصــاروخ ،ا لــذي يعمل بالموجات
ال ـك ـهــروم ـغ ـنــاط ـي ـس ـيــة ال ـق ـص ـيــرة عــال ـيــة ال ـطــاقــة
(  ،)HPMيختلف عــن تـلــك ا لـتــي تـعـمــل بالنبض
الكهرومغناطيسي (  ،)EMPوا لـتــي تعتمد على
تفجير جـهــاز ن ــووي فــي اال جـ ــواء ،و قــد تتسبب
في ماليين الضحايا ،إذ إنها تعطل كل األجهزة
اإللـكـتــرونـيــة بـمــا فــي ذل ــك الـخــاصــة بــالـطــائــرات
المدنية ووسائل النقل والمستشفيات.
وأ ش ــارت إ لــى أ نــه تمت تجربة ا لـصــاروخ عام
 ،٢٠١٢لكن لم يصبح عمليا إال حتى وقت قريب،
ب ـع ــد أن ج ـم ــدت إدارة ا ل ــر ئ ـي ــس بـ ـ ــاراك أو ب ــا م ــا
تمويله.

وأدلـ ــى مـحـمــد عـلــي الحكيم
بــالـتـصــريـحــات فــي بــريـطــانـيــا،
أم ــس األول خ ــال اج ـت ـمــاع مع
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانــي،
ً
جـيــريـمــي ه ــان ــت ،وف ـق ــا لـبـيــان
ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب الـ ـمـ ـس ــؤول
العراقي.
وقال الحكيم ،إن وجهة نظر
العراق تتمثل في أن أي خطوات
قد تفاقم الوضع في المنطقة،
التي تشهد توترات متزايدة بين
إيران والواليات المتحدة ،يجب
أن يتم تجنبها .وأضــاف أن أي

ترامب يضاعف «مغامراته الدبلوماسية»
تواجه السياسة الخارجية للرئيس األميركي
دونــالــد ترامب صعوبات شتى ،فمن إي ــران إلى
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ،وم ــن ف ـنــزويــا إل ــى الـصـيــن،
يضاعف ترامب مغامراته الدبلوماسية.
ورغـ ـ ــم فـ ـ ــوزه ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى ببعض
الجوالت ،تبدو فرصه في النجاح عرضة لمخاطر،
لكن من دون أن تضمحل بشكل كامل.
فــي مــايــو  ،2018ق ــرر تــرامــب ال ــوف ــاء بــوعــده
االنسحاب من االتفاق حول برنامج إيران النووي،
ـاف لمنع طـهــران مــن امتالك
معتبرا أنــه غير ك ـ ٍ
القنبلة الــذريــة ،وخصوصا للحد مــن تأثيرها
"المزعزع لالستقرار" في الشرق األوسط.
لكن بعد مرور عام ،ورغم العقوبات الصارمة،
لم تلب طهران أيا من الشروط الـ 12التي حددتها
واشنطن الستئناف الحوار ،كما يواصل الحلفاء
في أوروبا تحدي قرار الرئيس األميركي.
وتصاعد التوتر بشكل كبير مطلع مايو ،عندما
تحولت المواجهة الى المجال العسكري ،وبهدف
منع "تهديد وشيك" مفترض على "صلة مباشرة
بإيران" ،قرر "البنتاغون" مضاعفة عملية االنتشار
في الخليج.

لكن سرعان ما ظهرت رواي ــات حــول انزعاج
ترامب المتزايد إزاء الصقور في حاشيته ،بدءا
بمستشار األمن القومي جون بولتون ،ويضاعف
الرئيس الرافض للنزاعات الباهظة الكلفة ،والذي
تم انتخابه بناء على وعود بانكفاء بالده عسكريا،
دعوات الحوار في اتجاه القادة اإليرانيين .ويعزز
ذلك الشعور بالغموض المحيط باالستراتيجية
األميركية.
ويـقــول دبلوماسي اوروب ــي إن "اي ــران تهدد
باستئناف النووي ،وتنتج كوريا الشمالية كل
شهرين ما يكفي من المواد لصنع قنبلة جديدة،
إنه الفشل .حصيلة ترامب ستكون كوريا الشمالية
تواصل التصنيع وإيران تستعد لذلك".
وكانت العالقة مع بيونغ يانغ "قصة النجاح"
الرئيسية لترامب ،وشكلت أولوية قصوى ،عندما
وصل إلى السلطة ،وكان الملف النووي الكوري
الشمالي موضع اهتمام واســع بعد التصعيد
الحاد عام .2017
وللمرة األولى ،التقى رئيس الواليات المتحدة
الزعيم الـكــوري الشمالي .وم ــذاك ،يشيد ترامب
بصداقته مؤكدا "الود" الذي يكنه لكيم جونغ أون.

لكن هــذا لــم يسفر عــن أي تـقــدم ملموس في
هــذه المرحلة بشأن نــزع الـســاح ال ـنــووي ،كما
أن المفاوضات دخلت فــي مــأزق يبدو أنــه غير
قابل للحل.
ورغــم عدائه الشديد للسياسات الرامية إلى
تغيير األنظمة في الخارج ،وهذه سياسة عزيزة
على الجمهوريين من المحافظين الجدد مطلع
سنوات االلفين ،أقنع العديد من المقربين ترامب
باستثناء فنزويال برئاسة نيكوالس مادورو.
ومنذ يناير ،اعترفت إدارته بالمعارض خوان
غوايدو رئيسا انتقاليا ،وتحاول دفــع الرئيس
االشتراكي إلى الخروج من خالل فرض عقوبات
اقتصادية وعزلة دبلوماسية وتهديدات عسكرية.
لكن الوعد بهجوم خاطف تراجع أمام حال من
الــركــود .وهنا أيضا ،بــدأ يظهر إحباط الرئيس
تجاه من حوله.
الوعد األبرز للمرشح ترامب ،وقد أعلن مرات
أن االتـفــاق التجاري مع بكين بــات وشيكا لكن
ذلك لم يتحقق.
في غضون ذلك ،تستمر حرب فرض الضرائب
الجمركية بين أول قوتين اقتصاديتين عالميتين،

ما خلف أضرارا لدى المزارعين األميركيين ،وهم
من الناخبين الذين يحتاج اليهم ترامب للحصول
على والية ثانية عام .2020
ونظرا للسأم من رؤيــة واشنطن تــؤدي "دور
شرطي العالم" ،وعد ترامب بوضع حد "للحروب
التي ال تنتهي".
لـكــن بـعــدمــا وع ــد فــي ديسمبر باالنسحاب
الكامل للجيش األميركي المنتشر في سورية
في الحرب ضد المسلحين ،اضطر الى إبقاء قوة
صغيرة بضغوط من مستشاريه وحلفائه.
وبالنسبة ألفغانستان ،وبعد نحو  18عاما
مــن ال ـحــرب ،طلب الرئيس مــن الدبلوماسي
زلماي خليل زاد إجراء محادثات سالم غير
مسبوقة مع "طالبان" للسماح بانسحاب
تدريجي .ومع ذلك ،توقف التقدم السريع
الذي تم إحرازه ،وبدأ المفاوض األميركي
ي ـظ ـهــر نـ ـف ــاد صـ ـب ــره ،ب ـي ـن ـمــا ي ــواص ــل
المتمردون هجماتهم الدامية.
(واشنطن  -أ ف ب)

صراع في العراق سوف يؤجل
التنمية وإعادة اإلعمار بالبالد.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أكـ ــد ه ــان ــت أن
ً
بــاده تتفق تماما مــع التقييم
األميركي لمخاطر إيــران وذلك
بـ ـع ــد تـ ـص ــري ــح ألرفـ ـ ـ ــع جـ ـن ــرال
بريطاني في التحالف الدولي
ضد "داعش" قلل فيه من أهمية
الـتـحــذيــرات األميركية بوجود
تهديدات وشيكة.

"إذن هي الحرب؟" ،يخيم
هذا السؤال اليوم على
جلسات العراقيين الذين
لم يمض وقت طويل على
خروجهم من حرب دامية
ضد "داعش" .وكان اسم
ً
"يو أس أس لينكولن" رنانا
على مسامع أهل الرافدين
الذين يكادون يستهجنون
أي استقرار أمني بعد
حروب على مدى  3عقود
شهدتها بالدهم .ويقول
أبوحمودي الخمسيني،
الذي يقود سيارة سايبا
صفراء إيرانية الصنع "أذكر
تماما كيف قصفت (البارجة)
بغداد في  ،1991كانت ليلة
مرعبة .لم يتوقع أحد حينئذ
أن تحصل ضربة .لكنها
حصلت".
في منطقة الكرادة المكتظة
في وسط بغداد ،تنشط
النقاشات بين الجالسين
على طاوالت في المقاهي
يحتسون الشاي والقهوة،
وقد تختلف آراؤهم حيال
اندالع الحرب ،لكن أغلبيتهم
يعتبرون أن "لينكولن" ال
تتحرك من دون هدف ّ
معين.
وللمفارقة ،على متن "يو أس
أس لينكولن" ،أعلن جورج
بوش االبن في األول من
مايو  2003انتهاء "العمليات
القتالية الكبرى" في العراق،
وكانت خلفه الفتة حينئذ
كتب عليها "المهمة أنجزت".

بريطانيا تنصح «المزدوجين»
بعدم السفر إلى إيران

نصحت بريطانيا مواطنيها
من أصل إيراني بعدم السفر
إلى البلد األخير ،بسبب
ما يمكن أن يتعرضوا
له من "احتجاز تعسفي
مستمر وإساءة معاملة".
ويأتي التحذير بعد
اعتقال طهران الثالثاء
الماضي مواطنة إيرانية
تعمل في "المركز الثقافي
البريطاني" ،متهمة إياها
بـ"التجسس" .ورفعت
بريطانيا مستوى التهديد
األمني لقواتها وموظفيها
الدبلوماسيين في العراق
والسعودية وقطر والكويت.
(األناضول)
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• تأجيل عودة الرحالت الجوية من العراق • إسرائيل تقصف الكسوة
دعوة زعيم جبهة النصرة
مع ً
سابقا أبو محمد الجوالني
الفصائل السورية الموالية
ألنقرة لفتح جبهات قتال
جديدة لتخفيف الضغط عن
أكبر تجمع بشري للمعارضة،
تواترت أنباء عن توقف إطالق
النار على جبهات إدلب وريفي
حماة والالذقية  72ساعة،
عقب اجتماع مجموعة العمل
الروسية -التركية.

عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات األم ـ ــم
المتحدة من كارثة إنسانية ودعوة
الـكــويــت لمجلس األم ــن الح ـتــواء
ومتابعة األحــداث المتسارعة في
سورية ،أفاد قائد ميداني سوري
وكالة "سبوتنيك" الروسية أمس
بـ "توقف إطالق النار على جبهات
إدلب وريفي حماة والالذقية مدة
ً
 72س ــاع ــة" ،مــوض ـحــا أن الـهــدنــة
ب ــدأ ســريــانـهــا عـنــد منتصف ليل
الجمعة -السبت .ولم يقدم المصدر
أي ت ـفــاص ـيــل أخـ ـ ــرى حـ ــول وقــف
إط ــاق الـنــار أو أسبابه أو كيفية
التوصل إليه.
ويعمل فريق روسي -تركي منذ
يــومـيــن عـلــى ُسـبــل ف ــرض احـتــرام
"خفض التصعيد" في المحافظات
ال ـث ــاث ،بحسب مــا أف ــاد السفير
التركي في األمم المتحدة فريدون
سينيرلي أوغلو من دون مزيد من
التفاصيل.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،ب ـح ـثــت
مجموعة العمل الروسية -التركية
في أنقرة ،أمس األول ،آخر تطورات
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ــب.
وبـحـســب وزارة ال ــدف ــاع التركية،
فإن المجموعة التي تم تشكيلها
بعد اتصال هاتفي جــرى االثنين
الماضي بين الرئيسين رجب طيب
إردوغان وفالديمير بوتين ،بحثت
ً
أيضا القضايا اإلقليمية األخرى.
وخالل اجتماع طارئ لمجلس
األمــن دعت إليه الكويت ّوألمانيا
وبلجيكا للمرة الثانية ،دقت األمم
ّ
المتحدة أمس ناقوس الخطر حيال
ّ
إنسانية" إذا
خطر حصول "كارثة
تواصلت أعمال العنف في إدلب.

مجلس األمن

األمم المتحدة
تخشى كارثة
والكويت تدعو
مجلس األمن إلى
التحرك

ودعــا القائم باألعمال باإلنابة
لوفد الكويت لــدى األمــم المتحدة
الـمـسـتـشــار ب ــدر الـمـنـيــخ مجلس
األمن ،أمس األول ،للتحرك ومتابعة
ما يجري من أحداث متسارعة في
ً
إدل ــب وضــواح ـي ـهــا ،م ـش ــددا على
ضــرورة الحفاظ على اتفاق وقف
إط ـ ــاق ال ـن ــار ال ــروس ــي -ال ـتــركــي،

●

بــدأت وزارة الداخلية ،أمــس ،إنهاء إجــراءات
ً
اإلفــراج عن  560سجينا صدر بحقهم قــرار من
الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي بــالـعـفــو عنهم،
أمس األول ،ومن بينهم الكاتب الصحافي البارز
عبدالحليم قنديل ،وفتاتان اعترضتا على رفع
أسعار تذاكر مترو األنفاق العام الماضي ،فضال
عن عدد من المتهمين بتأييد جماعة اإلخــوان
المصنفة إرهابية في مصر.
قنديل المعروف بمواقفه المعارضة لنظام
الرئيس األسبق حسني مبارك وما تاله ،حصل
ع ـل ــى ع ـف ــو ص ـح ــي م ــن ح ـك ــم بــال ـس ـجــن ل ـثــاث
سنوات في قضية إهانة القضاء  ،2017والذي
أيــدت محكمة النقض وجعلته نهائيا وواجــب
النفاذ في .2018
ويــرت ـبــط اس ــم ق ـنــديــل ،الـ ــذي أص ـي ــب بــأزمــة
صحية ،وتم نقله إلى مستشفى السجن لتلقي
العالج ،بقضية إهانة القضاء مع عدد من قيادات
اإلخــوان الذين حصلوا على حكم السجن ذاته،
ومنهم الرئيس األسبق محمد مرسي ،وعصام

الجيش اليمني يسيطر
على قعطبة في الضالع

ً
جندي سوري يمر قرب قذائف في بلدة قلعة المضيق التي سيطرت عليها الحكومة اخيرا في ريف حماة (أ ف ب)
واحترام القانون اإلنساني الدولي،
وحماية حقوق اإلنـســان في حال
قيام أي طرف بعملية عسكرية".
وطالب المنيخ بضرورة وصول
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة بـشـكــل
مستدام ،باإلضافة إلى تعزيز الدعم
الدولي للتوصل إلى حل سياسي
يلبي تـطـلـعــات الـشـعــب ال ـســوري
الـ ـمـ ـش ــروع ــة ،وتـ ــدعـ ــم ال ـم ـب ـعــوث
ال ـخــاص غـيــر ب ـيــدرســون لتنفيذ
قرار مجلس األمن رقم  2254وبيان
جنيف لعام .2012

الجوالني
وعلى األرض ،دعا القائد العام
ً
لجبهة النصرة سابقا أبو محمد
الـجــوالنــي أم ــس األول ،الفصائل
الموالية ألنقرة لفتح جبهات قتال

سلطان ،وسعد الكتاتني ،ومحمد البلتاجي،
والمحامي الحقوقي حمدي الفخراني.
كـمــا تـشـمــل قــائـمــة الـمـفــرج عـنـهــم نـحــو 480
شـخـصــا مـمــن سـبــق اتـهــامـهــم بـتــأيـيــد جماعة
اإلخوان ،التي ألقت السلطات المصرية القبض
على معظم قياداتها لدعمهم اإلرهاب بعد سقوط
نظام مرسي في .2013
ومن أبرز المفرج عنهم بقرار العفو ،فتاتان
أعلنتا االحتجاج على رفع أسعار تذاكر مترو
أنفاق القاهرة في نوفمبر  ،2016ووجهت النيابة
لهما تهمة التحريض على التظاهر في محطة
مترو السيدة زينب ،وتم الحكم عليهما بالسجن
ثالث سنوات في .2017
فــي غـضــون ذل ــك ،اسـتـعــرض رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي ،أم ـ ـ ــس ،ت ـق ــري ــرا
م ــن مـنـظــومــة ال ـش ـكــاوى الـحـكــومـيــة ال ـمــوحــدة،
الستعراض الجهود المبذولة في التفاعل مع
شكاوى المواطنين خالل الفترة من أول يوليو
 2018حتى نهاية أبــريــل  ،2019إذ تــم تسجيل
 435ألف شكوى معظمها تتعلق بتكدس أكوام
القمامة.

ضغط دولي على «العسكري» السوداني
وتقارير عن إحباط محاولة انقالبية
الشيوعيون يريدون التخلص من إرث اإلسالميين
مع بدء مئات المتظاهرين في إزالة المتاريس والركام حول
مكان اعتصامهم بالخرطوم ،بعدما طالب المجلس العسكري
االنتقالي الحاكم بإزالة الحواجز التي تعرقل حركة السير
في بعض مناطق العاصمة ،قبل استئناف التفاوض حول
العملية االنتقالية ،حض المجتمع الدولي على "استئناف
فوري للمحادثات في السودان بين المجلس العسكري وقادة
الـمـتـظــاهــريــن ،بـهــدف الـتــوصــل إل ــى انـتـقــال سـيــاســي يـقــوده
مدنيون بشكل فعلي".
وفــي خـتــام اجـتـمــاع ُعـ ِـقــد فــي واشـنـطــن بين مساعد وزيــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ل ـل ـشــؤون اإلفــريـقـيــة تـيـبــور نــاجــي مع
مـمـثـلـيــن عــن االت ـح ــاد اإلفــري ـقــي واألمـ ــم الـمـتـحــدة واالت ـحــاد
األوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج ،كتب
ناجي على "تويتر"" :رحبنا مع شركائنا باالتفاقات األخيرة
بين المجلس العسكري االنتقالي والمعارضة المدنية فيما
يتعلق بالمؤسسات الجديدة".
وأضـ ـ ــاف" :ع ـبــرنــا أي ـض ــا ع ــن قـلـقـنــا ح ـي ــال أع ـم ــال الـعـنــف
األخيرة من جانب قوات األمن ضد المتظاهرين" ،داعيا القادة
العسكريين إ لــى "السماح بالتظاهرات السلمية ومحاسبة
المسؤولين عن العنف".
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة نـ ـش ــرت أمـ ــس أعـ ـل ــن األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـل ـحــزب
الـشـيــوعــي ال ـســودانــي مـحـمــد الـخـطـيــب ،ردا عـلــى س ــؤال عن
ُمشاركة اإلسالميين في المرحلة االنتقالية" ،نحن نريد أن
نصفي ما صنعه اإلسالميون خالل  30عاما ،ولن يمنعوا من
ممارسة نشاطهم السياسي ،ولكن لن يكونوا في الترتيبات
االنتقالية التي نريد أن نحقق فيها تطلعات الثوار وليس
من هزمناهم".
إلى ذلك ،كشف موقع "النيلين" االخباري السوداني إحباط
محاولة انقالبية جرت في الساعات األولى من صباح أمس،
مضيفا أن المحاولة ُدبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى
التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.
و كــان المجلس العسكري اال نـتـقــا لــي ا لـحــا كــم أ صــدر قــرارا
األحد الماضي بإعفاء عدد من قادة الشرطة في أكبر حركة
إعفاء ات تشهدها تلك المؤسسة األمنية.
(الخرطوم ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

تونس :إحباط مخطط
إرهابي في رمضان

أعلنت وزارة الداخلية التونسية
إحباط مخطط لهجوم إرهابي
خالل شهر رمضان وكشف
مخزن متفجرات.
وأكدت الوزارة أن «معلومات
استخباراتية دقيقة توفرت لها
بشأن تخطيط كتيبة عقبة بن
نافع الستهداف الوحدات األمنية
والعسكرية في شهر رمضان،
والكشف عن مخزن للمتفجرات
بجبل سمامة بالجهة كان معدا
للعملية اإلرهابية».

ً
العفو عن  560سجنيا في مصر
القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

مع قوات النظام في المنطقة ريف
حلب الشمالي الممتدة من جرابلس
فــي الــريــف الشمالي الشرقي إلى
عفرين في الريف الشمالي الغربي،
ً
ودع ــا السكان لحفر مالجئ بــدال
ً
من النزوح من المنطقة هربا من
القصف.
وقال الجوالني ،في لقاء مصور
جمعه بإعالميين ونشرته الهيئة
ع ـل ــى تـطـبـيــق "ت ـ ـل ـ ـغـ ــرام"" :بـعــض
الفصائل الموجودة في درع الفرات
وال ـم ـن ـط ـقــة هـ ـن ــاك ،بــإم ـكــان ـهــم أن
ً
يخففوا علينا ويفتحوا عمال على
ً
ً
حلب مثال" ،مضيفا" :لديهم محاور
مع النظام ،وتشتيت العدو وفتح
أكثر من محور يصب في صالحنا".
واع ـت ـب ــر ال ـج ــوالن ــي أن ق ــوات
ال ـن ـظــام ت ـهــدف م ــن خ ــال عملها
العسكري إلــى "تهجير" السكان.

وحض هؤالء على حفر المالجئ،
قـ ــائـ ــا "ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـكـ ــون ث ـقــافــة
جــديــدة فــي المنطقة ،كــل عائلة،
كــل مجموعة ع ــوائ ــل ...تستطيع
أن تحفر مكانها وتتحصن فيه
كملجأ .يجب أن نتساعد كفصائل،
كحكومة (في إدلب) ،كدفاع مدني
لحفر مالجئ للناس".
وأضاف "إذا صارت معركة في
مدينة إدل ــب على سبيل المثال،
هـ ـن ــاك  700أل ـ ــف م ــدن ــي ،ت ـخــرج
كــل مدينة إدل ــب؟ أمــا إذا توفرت
كــل هــذه الـمــاجــئ تشبث الناس
بأرضها".

قصف إسرائيلي
وفـ ـ ـ ـ ــي دم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــق ،اسـ ـتـ ـه ــدف ــت
الدفاعات الجوية مساء الجمعة

ً
"أج ـ ـسـ ــامـ ــا م ـض ـي ـئ ــة" م ـص ــدره ــا
ً
إســرائ ـيــل وأسـقـطــت عـ ــددا منها.
ونـقـلــت وك ــال ــة "س ــان ــا" الــرسـمـيــة
ّ
عــن مـصــدر عسكري أن "وســائــط
ً
ال ــدف ــاع ال ـجــوي اكـتـشـفــت أهــدافــا
ّ
معادية قادمة من اتجاه القنيطرة
ّ
وتصدت لها".
وق ــال مــديــر الـمــرصــد الـســوري
رامــي عبدالرحمن"ُ :سمع دوي 3
انفجارات عنيفة جنوب وجنوب
غــرب دمشق ناجم عن استهداف
م ـن ـط ـقــة الـ ـكـ ـس ــوة ،ح ـي ــث تــوجــد
مستودعات أسلحة تابعة للقوات
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه" ،ب ـعــدة
ً
صــواريــخ إســرائـيـلـيــة"ُ ،موضحا
ـوهــد َوميضه غرب
أن "أحــدهــا شـ ِ
جرمانا".
ً
والحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ،كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـصـ ــادر
عسكرية سورية أن األجسام ،التي

اعترضتها الدفاعات الجوية ،هي
طائرات مسيرة إسرائيلية دخلت
من األراضي المحتلة في الجوالن.
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،تـلـقــت وزارة
ً
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ــوري ــة ب ــاغ ــا من
سـ ـف ــارة ال ـ ـعـ ــراق ب ـتــأج ـيــل رح ـلــة
ط ــائ ــرت ـي ــن تــاب ـع ـت ـيــن ل ـل ـخ ـطــوط
الجوية العراقية كــان مــن المقرر
وص ــول ـه ـم ــا م ــن مـ ـط ــاري ب ـغ ــداد
ً
والنجف بواقع رحلة واحدة يوميا
إلى دمشق إلى إشعار آخر.
ويتعلق قرار التأجيل بأسباب
استكمال بعض اإلجراءات اإلدارية
والتنظيمية بين الشركة العراقية
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران الـ ـم ــدن ــي
السوري.
(عواصم  -وكاالت)

لبنان :األمن يستدعي األسمر بعد إساءته لصفير
●

بيروت  -ريان شربل

على الرغم من اعترافه بأن ما تفوه به كان
ً
ً
"زلة لسان" ،مقرا بخطئه ومقدما اعتذاره ،فإن
رئيس االتحاد العمالي العام بشارة
ما قاله ّ
األسمر بحق البطريرك الراحل مار نصرالله
ً
بطرس صفير ،لم يعد محصورا في إطار الكالم
الذي يمكن التراجع عنه بعدما أصبح على كل
شفة ولسان.
واستدعت المباحث الجنائية ،أمس ،األسمر
إضافة إلى أعضاء في االتحاد العمالي العام
لالستماع لهم مع ترجيح اتخاذ قرار بتوقيف
األسـمــر فــي حين ال ي ــزال كــامــه يتفاعل على
الصعيد الشعبي من خــال استنكار لبناني
واسع على مواقع التواصل االجتماعي ،إضافة
الــى الصعيد الرسمي إذ تواصلت البيانات
والمواقف الشاجبة لهذا الكالم.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة إن "ال ـب ـط ــري ــرك
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
ً
مستاء جــدا من كــام األسـمــر" ،مشيرة إلــى أن
ً
"ع ــددا مــن األعـضــاء المسيحيين فــي االتحاد

العمالي العام ينوون تعليق عضويتهم في
االت ـحــاد إل ــى حـيــن تـقــديــم األس ـمــر واألع ـضــاء
الذين كانوا معه استقاالتهم".
ً
وأضـ ــافـ ــت أن "ع ـ ـ ـ ــددا م ــن ك ـه ـنــة ال ــرع ــاي ــا،
ً
بتحركات
خصوصا في كسروان ،ينوون القيام
ٍ
ً
شعبية بعد قــداديــس األحــد استنكارا لكالم
األس ـم ــر ولـلـمـطــالـبــة بـمـحــاسـبـتــه" ،ف ــي حين
ّ
المارونية اتخاذ صفة االدعــاء
قــررت الرابطة
ّ
الشخصي ّعلى األسمر وتكليف محامين التقدم
بدعوى بحقه.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـع ــدل ألـبـيــر س ــرح ــان أن "مــن
المؤسف التعرض بهذا الشكل المستنكر لقامة
وطنية ودينية كبيرة كالبطريرك الماروني
ا ّلــراحــل مــار نصرالله بطرس صفير ،السيما
أنه أصبح في دنيا الحق.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي
ّ
باإلنابة ّ
تحرك وكلف قسم المباحث الجنائية
الـمــركــزيــة مـبــاشــرة التحقيقات ،ليبنى على
الشيء مقتضاه" .كما غـ ّـرد وزيــر العمل كميل
أبوسليمان عبر حسابه على "تويتر" ،أمس،
ً
قائال" :من المعيب التطاول على من أعطي مجد

لبنان له بطريرك االستقالل الثاني وأيقونة
ً
ً
بـكــركــي ،عـلــى مــن ك ــان خ ــادم ــا أمـيـنــا لشعبه
ً
ً
ب ـتــواضــع ومـحـبــة وح ــارس ــا صـلـبــا وحكيما
لسيادة الوطن .اسفاف بشارة األسمر وصمة
ع ــار وسنتخذ كـ ــوزارة عـمــل اإلج ـ ــراءات التي
يتيحها القانون في حقه".
وت ــوال ــت ص ــدور الـبـيــانــات ال ـم ـنــددة أمــس،
واسـتـنـكــرت مصلحة الـنـقــابــات العمالية في
تيار المستقبل "مــا صــدر على لسان األسمر
من إسفاف كالمي بحق البطريرك صفير ،وما
يمثله في وجدان اللبنانيين من قيمة وطنية
وروحية .وإن ما صدر عن األسمر كالم مهين
بحق كــل اللبنانيين ،ال يمكن أن يمر مــرور
الكرام ،وال يمكن تبريره بأنه زلة لسان ،وهو
بالتالي مردود له ولمن وافقوا عليه وضحكوا
له ،وال يليق باالتحاد العمالي العام وتاريخه
النقابي.
وكـ ــان ت ـ ــداول ع ــدد م ــن الـنــاشـطـيــن مقطع
ً
ً
فيديو ،مساء أمس األول يتضمن كالما مسيئا
ً
موثقا بالصوت والصورة لألسمر ّ
يتعرض فيه
للبطريرك الراحل صفير.

أكدت مصادر عسكرية يمنية أن
قوات الجيش مسنودة بتحالف
دعم الشرعية ،سيطرت على كامل
مدينة قعطبة ومناطق أخرى
بمحافظة الضالع جنوبي البالد
بعد معارك مع ميليشيات الحوثي.
ونقل املركز اإلعالمي للجيش
اليمني ،في بيان ،عن مصادر
عسكرية ،أن قوات الجيش حررت
مدينة قعطبة كاملة ومناطق
العباري والريبي والحازة وقردح
والخط الدائري للمدينة .وأضاف
البيان أن قوات الجيش حررت
كذلك مواقع استراتيجية في جبهة
مريس ،أبرزها جبل صامح وتباب
االبيلة والدوير ،مبينًا أنها فتحت
الطريق العام الرابط بني قعطبة
ومريس بعدما حاولت ميليشيات
الحوثي السيطرة عليه.

ّ
مسلمو سريالنكا يصلون
بمساجد تعرضت للتخريب

أدت األقلية املسلمة في سريالنكا
صالة الجمعة ،في وقت انتشر
جنود مدججون بالسالح عند
جميع املساجد لحراستها بما
فيها تلك التي تعرضت ألعمال
تخريب واسعة في أعمال شغب
أعقبت االعتداءات اإلرهابية
التي استهدفت كنائس وفنادق
في البالد .وأكدت الشرطة أن
االجراءات األمنية ستبقى مشددة
خالل اليومني املقبلني حيث
سيجري مهرجان للبوذيني.
كما ستصادف الذكرى العاشرة
إلنهاء أطول حرب في البالد
استمرت عقودا مع االنفصاليني
التاميل .وقال سكان محليون إن
رهبانا بوذيني وكاثوليك حضروا
إلى املسجد إظهارا لتضامنهم
مع املسلمني .وكان العديد من
املسلمني يخشون هجمات
انتقامية منذ هجمات على ثالث
كنائس وثالثة فنادق فخمة شنها
متطرفون إسالميون محليون
في  21أبريل ّوأدت الى مقتل 258
شخصًا وتبناها تنظيم «داعش»
االرهابي.

أقصى اليمين يسعى إلى تحالف يغير وجه أوروبا

فضيحة تطيح نائب المستشار النمساوي
في محاولة إلنشاء تحالف أوروبي لليمينيين
المتطرفين لتغيير الـسـيــاســة األوروبـ ـي ــة ،التي
تـسـيـطــر عـلـيـهــا أحـ ـ ــزاب ي ـس ــار ال ــوس ــط ويـمـيــن
الوسط واألحزاب الليبرالية ،عقدت ،أمس ،األحزاب
ً
اليمينية المتطرفة من كل أنحاء أوروبا ،اجتماعا
ً
حاشدا في ميالنو من أجل االنتخابات األوروبية
استضافه نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزي ــر الداخلية
االيطالي ماتيو سالفيني.
وفـ ــي م ـق ـطــع ف ـيــديــو ع ـلــى "ف ـي ـس ـب ــوك" عشية
االج ـت ـم ــاع الـ ــذي ان ـع ـقــد أمـ ــام "كــاتــدائ ـيــة دوم ــو"
الشهيرة في ميالنو ،قال سالفيني ،زعيم "حزب
ّ
المتطرف" ،نحن نغير تاريخ
الــرابـطــة" القومي
أوروبا ،نحن نستعيد المستقبل بأيدينا بالنيابة
ً
عن أطفالنا" ،معتبرا أن "المتشككين في االتحاد
األوروبــي هم هؤالء الذين يحكمون أوروبا اآلن.
المناهضون لألوروبيين هم االشتراكيون وتيار
يمين الــوســط ،الــذيــن حـ ّـولــوا حلما إلــى كابوس
وقفص ،إن أعداء أوروبا هم هؤالء الذين يتولون
الـسـلـطــة اآلن،ال الـشـعـبــويـيــن" .وف ــي حــديـثــه إلــى
"جـمـعـيــة الـصـحــافــة األجـنـبـيــة" فــي مـيــانــو ،قــال
سالفيني" ،إذا خرجت فــي الـشــارع اآلن وسألت
 10أشخاص :هل توافق على االتحاد األوروبــي
كما هو ،هل يعجبك؟ فسيقول لك ثمانية منهم
غالبا :ال شكرا".
ومن بين المتحدثين الرئيسيين في االجتماع
ا لـحــا شــد ،زعيمة المعارضة الفرنسية ورئيسة
ّ
المتطرف مارين
"حزب التجمع الوطني" اليميني
لوبن ،وزعيم "الحزب الشعبوي الهولندي" غيرت
فـيـلــدرز ،وزعـيــم "ح ــزب البديل مــن أجــل ألمانيا"
اليميني المتطرف يورغ مويتن الذي أكد أن حزبه
سيسعى إلى الحصول على أعلى المناصب في
االتحاد األوروبي.
وقال مويتن" :بطبيعة الحال سنطالب بتمثيل
كـ ــاف ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك داخـ ــل ال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة،

وسنكون مجانين إن لم نفعل ذلك".
وأعربت لوبن عن رغبتها في تشكيل «فصيل
خارق» مع غيرها من األحزاب ذات الفكر المتشابه
في البرلمان األوروبي المقبل.
وقالت ،إن مثل هذا التحالف من شأنه أن يغير
هـيـكــل االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي «ل ـل ـمــرة األولـ ــى خــال
عقود».
ومن المتوقع أن يحقق اليمين المتطرف نتائج
جيدة في انتخابات البرلمان األوروبي المقرر أن
ُ
تجرى في الفترة من  23حتى  26مايو الجاري،
لكن محاولة توحيدهم في تحالف واحد تواجه
صعوبات.
ورئيس وزراء المجر ،فيكتور أوربان من بين
أبرز الغائبين عن أجتماع ميالنو .ومن المرجح أن
يسفر االجتماع الحاشد عن إطالق دعوات لفرض
ضــوابــط اك ـثــر صــرامــة عـلــى ال ـه ـجــرة واالنـشـطــة
ّ
متطرفين.
اإلرهابية من جانب
في المقابل ،تم أيضا تنظيم مظاهرة مناهضة
ُّ
وعلقت الفتات على
للتجمع اليميني المتطرف
واجـهــات مـبــان ،تنتقد سالفيني ،وهــو نــوع من
االحتجاج يحظى بشعبية في إيطاليا.
وفي فضيحة مدوية ألحد أبرز قيادات اليمين
المتشدد في القارة العجوز ،أعلن نائب المستشار
الـنـمـســاوي هــايـنــز كــريـسـتـيــان ش ـتــراخــه (يمين
قومي) ،أمس ،استقالته بعد الكشف عن محاولته
الحصول على دعم مالي من روسيا في .2017
وقال شتراخه ( 49عاما) في مؤتمر صحافي
في فيينا «قدمت للمستشار سيباستيان كورتس
استقالتي من مهامي كنائب مستشار وقبلها».
وأضــاف شتراخه ،الذي كان شكل حكومة مع
المستشار المحافظ كــورتــس فــي نهاية ،2017
«ارت ـك ـبــت ه ـفــوة وال أري ــد أن يـشـكــل ذل ــك ذريـعــة
إلضعاف التحالف».
(ميالنو ـ ـ د ب أ)
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ً
التونسي لطفي رحيم مدربا للنصر مدة عام

العربي اتفق مع العب
الوسط السوري قلفا

الشريدة يشيد بإمكاناته ويعلن التعاقد مع العب برازيلي
حازم ماهر

قال رئيس نادي النصر
خالد الشريدة إن المدرب
التونسي لطفي رحيم
سيقود تدريبات العنابي
في الموسم المقبل ،وجاء
التعاقد معه بعد دراسة
سيرته الذاتية ،وإشادة عدد
كبير من المدربين به ،بينهم
مدرب األزرق السابق نبيل
معلول.

أ عـلــن ر ئـيــس مجلس إدارة نــادي
النصر خــا لــد ا لـشــر يــدة التعاقد مع
ال ـ ـمـ ــدرب ال ـت ــون ـس ــي ل ـط ـف ــي مـحـمــد
صالح ر حـيــم ،لقيادة الفريق األول
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ب ــال ـن ــادي ف ــي ال ـمــوســم
ا لـمـقـبــل  ،2020-2019ب ـعــد اال ط ــاع
على العديد من السير الذاتية خالل
األ ي ـ ــام ا لـقـلـيـلــة ا ل ـمــا ض ـيــة ،ليستقر
األمر في النهاية على رحيم.
يذكر أن المدرب ظاهر العدواني
ق ـ ــاد ال ـن ـص ــر ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األرب ـ ــع
الـمــاضـيــة ،ونـجــح مــع ال ـشــريــدة في
بـ ـن ــاء ف ــري ــق ج ــدي ــد ح ـص ــد ال ـمــركــز
ا لـ ـث ــا ل ــث فـ ــي دوري ف ـي ـف ــا ل ـل ــدر ج ــة
الممتازة للموسم الرياضي -2016
 ،2017كما نجح في قيادة العنابي
لـلـتــأ هــل لـلـمــر بــع ا لــذ هـبــي لبطولتي
كأس سمو األمير وكأس سمو ولي
العهد أكثر من مرة.

تقديم المدرب لوسائل اإلعالم
وقــال الـشــريــدة ،لــ"الـجــريــدة"" :من
المقرر وصول المدرب خالل األيام
القليلة المقبلة ،لتقديمه لوسائل
اإلع ـ ـ ـ ــام ،بـ ـع ــد ت ــوق ـي ـع ــه عـ ـل ــى عـقــد
سـيـتــولــى بـمــوجـبــه ق ـيــادة الـعـنــابــي
م ــدة مــوســم ري ــاض ــي ،ي ـبــدأ بـبــدايــة
الموسم المقبل ،وينتهي بنهايته".
وت ـ ــاب ـ ــع" :لـ ـ ــم ن ـت ـخ ــذ ق ـ ــرارن ـ ــا فــي
ال ـت ـعــاقــد م ــع الـ ـم ــدرب لـطـفــي رحـيــم
بين لحظة وضحاها ،بل جاء القرار
ع ــن ق ـن ــاع ــة ب ـع ــد دراس ـ ـ ــة م ـت ــأن ـي ــة"،

ف ـس ـي ـتــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ــه عـ ــن طــريــق
عـ ــدد م ــن ال ـم ـت ـع ـه ــدي ــن ،م ــع تــوف ـيــر
مباريات تجريبية داخل الكويت أو
بالمعسكر الخارجي.

غلق ملف المحترفين

لطفي رحيم

موضحا أن التعاقد مع رحيم جاء
بـ ـع ــد االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار عـ ـن ــه م ـ ــن خ ــال
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـم ــدرب ـي ــن ،بـيـنـهــم
م ــدرب الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي الـســابــق
نـبـيــل مـعـلــول ،حـيــث أ ش ــاد الجميع
بإمكاناته التدريبية.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا مع
رحيم عقب وصوله ،لوضع النقاط
على الحروف فيما يخص برنامج
إع ـ ــداد ال ـفــريــق ل ـل ـمــوســم الــريــاضــي
المقبل ،مبينا أن إدارة ا لـنــادي لن
تبخل على الفريق بشيء ،ففي حال
طلب المدرب إقامة معسكر خارجي

وأكـ ــد ال ـش ــري ــدة أن ــه ت ــم غ ـلــق ملف
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع الع ــب
بــرازيـلــي يلعب تحت رأس ــي الحربة،
ب ـع ــد االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
الـمـبــاريــات المسجلة لــه حديثا،
م ـب ـي ـنــا أن الـ ــاعـ ــب سـيـخـضــع
للكشف الطبي عقب وصوله
إلــى الـبــاد ،من أجــل التأكد
من عدم إصابته بإصابة
مزمنة ،ومن ثم تفعيل
العقد معه.
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي

«سراي للعطور» أول المتأهلين
في «الكويتية لالستثمار»
قـطــع فــريــق س ــراي للعطور
ت ــذك ــرة ال ـت ــأه ــل األول ـ ـ ــى ل ــدور
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة لـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـش ــرك ــة
الكويتية لالستثمار الخامسة
ل ـك ــرة قـ ــدم الـ ـص ــاالت لـلـبــراعــم
مــوالـيــد  2006و ،2007والـتــي
تقام خالل الفترة من  15حتى
 25مـ ــن مـ ــايـ ــو الـ ـ ـج ـ ــاري عـلــى
صــا لــة الهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،بـعــد
فوزه على أكاديمية بال حدود
العماني بنتيجة كبيرة قوامها
 10أهداف مقابل هدف واحد.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد
سـ ــراي لـلـعـطــور إل ــى  6ن ـقــاط،
مـتــربـعــا عـلــى قـمــة المجموعة
الثالثة منفردا.
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،شـ ـ ـه ـ ــدت
المجموعة الثانية فــوزا مهما
جـ ـ ـ ــدا ل ـم ـص ـل ـح ــة ف ـ ــري ـ ــق ن ـقــل
وت ـجــارة الـمــواشــي على فريق
المرحوم الفنان كاظم القالف،
ل ـيــرفــع ال ـفــائــز رص ـي ــده إل ــى 4
نقاط متصدرا المجموعة.
وحقق فريق الشمال القطري
فــوزا ثمينا على حساب فريق
المرحوم خالد النفيسي بهدف
م ــن دون رد ،ل ـي ــرف ــع ال ـش ـمــال
رصـ ـي ــده إلـ ــى  4ن ـق ــاط محتال
المركز األول في المجموعة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ي ـق ـبــع

جانب من براعم الصاالت
في منافسات البطولة
الـنـفـيـســي ف ــي ال ـمــركــز األخ ـيــر
برصيد خال من النقاط.
واق ـت ـن ــص ف ــري ــق اكــادي ـم ـيــة
نـ ـج ــوم اإلم ـ ـ ـ ــارات فـ ـ ــوزا غــالـيــا
بـتـغـلـبــه عـلــى فــريــق الـمــرحــوم
الـ ـفـ ـن ــان ع ـل ــي الـ ـب ــرك ــي ب ـهــدف
مـقــابــل ال ش ــيء ،لـيــرفــع الفائز
رصيده الى  3نقاط احتل بها
ال ـق ـم ــة ع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـخــاســر
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــد رص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــده م ــن
النقاط ،ليأتي في صدارة هذه
المجموعة.

●

وفـ ــي ظ ـه ــوره األول ،تـفــوق
ف ــري ــق اك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ــري ــاض ـي ــة
الجزائرية على فريق المرحومة
ال ـف ـنــانــة طـيـبــة ال ـف ــرج بــأربـعــة
اهـ ـ ـ ــداف م ـق ــاب ــل ه ـ ــدف واح ـ ــد،
ل ـي ـت ــرب ــع الـ ـف ــائ ــز عـ ـل ــى ال ـق ـمــة
برصيد  3نقاط ،في حين ودع
الخاسر البطولة بعد خسارته
في المباراتين األولى والثانية.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ت ـقــام
الـ ـي ــوم أربـ ـ ــع مـ ـب ــاري ــات ضـمــن
منافسات ،تجمع فريق المسار

لإلجارة واالستثمار مع فريق
أكاديمية الرياضة الجزائري،
وفــريــق الـمــرحــوم الـفـنــان علي
الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي وال ـ ـمـ ــرحـ ــوم ك ــاظ ــم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاف ،ومـ ـ ـع ـ ــرض ال ـك ــوي ــت
الـ ــدولـ ــي م ــع ف ــري ــق ال ـم ــرح ــوم
الـ ـفـ ـن ــان عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـن ـمــش
(الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة) ،وفــريــق
المرحوم الفنان جاسم الصالح
مع فريق المرحوم الفنان غانم
الصالح (المجموعة الخامسة).

بوكو واإليفواري روبن مستمران مع
الفريق ،حيث ينتهي عقداهما بنهاية
الموسم المقبل ،بينما تم التعاقد مع
محترف الشباب الغيني سوما ،الذي
يمتلك إمكانات تهديفية عالية ،تنبئ
عن تقديم مستوى جيد مع العنابي،
واتخذت اإلدارة قــرارا بتقديم الشكر
للمحترفين البحرينيين سيد ضياء
وسـ ـي ــد مـ ـه ــدي ع ـل ــى الـ ـم ــوس ــم الـ ــذي
قضوه مع الفريق،
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــي
عدم تجديد
عقديهما.

أحمد حامد

ت ــو صـ ـل ــت إدارة ا لـ ـك ــرة
بالنادي العربي إلى اتفاق
نهائي لضم العــب الوسط
الـســوري يوسف قلفا مدة
مــوســم واحـ ــد ،اع ـت ـبــارا من
الموسم الجديد.
وسبق للقلفا أن خاض
تجربة قصيرة مع النصر،
ثم انتقل الالعب بعدها إلى
اإلمارات اإلماراتي ،ثم إلى
الـحــزم الـسـعــودي ،وأخـيــرا
القادسية السعودي خالل
االنـ ـتـ ـق ــاالت الـشـتــويــة
الماضية.
وحـصــل العربي
على موافقة الالعب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــوري عـ ـل ــى
التفاصيل النهائية
ل ـل ـع ـقــد ،ال ـت ــي من
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر

إع ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
المقبلة.
وي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى األخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي
ل ـت ـعــزيــز ص ـف ــوف ــه بـبـعــض
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،إل ـ ــى جــانــب
جـهــاز فني لقيادة الفريق
خلفا للمدرب حسام السيد.
يــذ كــر أن قلفا سيصبح
ال ـص ـف ـقــة األول ـ ـ ــى لـلـعــربــي
لـتــدعـيــم صـفــوفــه للموسم
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد بـ ـ ـع ـ ــد ح ـ ــرم ـ ــان
النادي من جلب محترفين
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوس ـ ـ ــم
المقبل بسبب
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــات
الـ ـمـ ـف ــروض ــة
ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه م ـ ــن
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الدولي فيفا.

يوسف قلفا

خالد الشريدة

مواجهات حاسمة في ختام الدور األول
لبطولة  %80لكرة القدم النسائية

«يد» القادسية
يعين الخالدي
ً
مديرا للناشئين

تختتم اليوم على المالعب
الـ ـ ـف ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة الس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاد جـ ــابـ ــر
الــدولــي ،المرحلة األول ــى من
دوري الـمـجـمــوعــات لبطولة
" "%80الرمضانية النسائية
لـكــرة ال ـقــدم ،الـتــي تـقــام خالل
الفترة من  12إلى  23الجاري
بدعم مــن ال ــدوري اإلسباني،
وب ـش ــراك ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مع
االتحاد الكويتي لكرة القدم،
حـ ـي ــث تـ ـق ــام م ـ ـبـ ــاراتـ ــان بـيــن
فريق سترايكر وبليدز ،ضمن
منافسات المجموعة األولــى
في التاسعة مساء ،وفي نفس
التوقيت يلعب سوبر سوكر
واليت من المجموعة الثانية.
وت ـك ـت ـســب ل ـ ـقـ ــاءات ال ـي ــوم
أهمية خاصة للفرق المشاركة
في سعيها للتأهل للدور ربع
الـنـهــائــي ،ومــواص ـلــة مـشــوار
المنافسة على اللقب ،وارتقاء
م ـن ـص ــة ال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج .وتـ ـب ــدو
ف ــرص سـتــرايـكــر األقـ ــرب إلــى
حـجــز الـبـطــاقــة الـثــانـيــة لــدور
الثمانية والفوز على بليدز،
ليؤكد الصعود لربع النهائي
إلى جانب جاغوار المتصدر
والتفوق على سلوثس ،الذي
ي ـم ـلــك ن ـف ــس ال ــرص ـي ــد ول ـكــل
منهما  3نقا طـ إال أن األخير
أنـ ـه ــى مـ ـب ــاري ــات ــه فـ ــي ال ـ ــدور
األول.

بدأ نادي القادسية أولى
ً
خـ ـط ــوات الـ ـع ــودة م ـج ــددا
ألسرة كرة اليد ،بعد غياب
م ـ ـ ــدة  3مـ ـ ــواسـ ـ ــم ،ب ـع ــدم ــا
استقرت إدارة النادي على
إسناد مهمة المدير الفني
لقطاع الناشئين للمدرب
الوطني غانم الخالدي في
الموسم الجديد ،وضمت
المدرب أسامة الفيلكاوي.
وسـ ـيـ ـخـ ـت ــار الـ ـخ ــال ــدي
بقية مدربي القطاع بداية
من فريق الناشئين تحت
 17سـنــة ،واألش ـبــال تحت
 15س ـنــة ،وال ـبــراعــم تحت
 13سنة ،ومدرسة اللعبة.
وي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى األص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر
ل ـل ـن ـه ــوض ب ــال ـل ـع ـب ــة ه ــذا
ال ـم ــوس ــم ،ب ـعــد غ ـي ــاب عن
ال ـم ـشــاركــة ف ــي مـنــافـســات
كـ ــرة الـ ـي ــد ،ب ـس ـبــب ال ـت ــزام
النادي بتعليمات االتحاد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـلـ ـعـ ـب ــة ،وعـ ـ ــدم
اعترافه باالتحاد المحلي
فــي الفترة السابقة ،األمــر
ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي أدى إ ل ـ ـ ـ ــى ش ـط ــب
نتائج األصفر من سجالت
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،وت ـ ــرت ـ ــب عـل ـيــه
انتقال جميع العبيه إلى
أنــديــة أخــرى خــال الفترة
الماضية.

جانب من منافسات البطولة
المباراة الثانية بين سوبر
سوكر واليت ال تقل اهمية بل
تــزيــد عــن الـمــواجـهــة األول ــى،
حيث سيصعد الفائز منهما
إلى الدور الثاني مباشرة الى
جانب نادي الفتاة ،الذي حقق
ف ــوزي ــن ،وت ـصــدر المجموعة
الثانية.
وستجري اللجنة المنظمة
قرعة جديدة بين الفرق التي
تصل إلــى إلــى دور الثمانية،
وت ـجــرى ال ـم ـبــاريــات بينهما

بطريقة خروج المغلوب ،وهو
نفس النظام الذي سيطبق في
الدور نصف النهائي.
وحصلت الفرق المتنافسة
على را ح ــة الجمعة والسبت
واستأنفت المباريات اليوم.

تحدي األبطال بين كافو وفالكاو في «الروضان» اليوم
تشهد منافسات اليوم بــدورة المرحوم عبدالله
م ـشــاري ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة لـكــرة ال ـقــدم تحدي
األبطال الثاني بين أفضل ظهير أيمن في التاريخ
البرازيلي كافو مع مواطنه أسطورة كرة الصاالت
فــال ـكــاو ،كـمــا يـلـتـقــي أي ـض ــا ،مـجـمــوعــة عـبــدالـعــزيــز
الخالدي مع بي إم دبليو ،وشركة صناعات التبريد
مع كويت ستيل.
ويزور كافو الدورة للمرة األولى ،وسينضم إلى
كوكبة نجوم السامبا الذين حلوا ضيوفا على الدورة
في السابق ،أمثال كاكا ،ودييغو كوستا وروبرتو
كارلوس والحارس ديدا ودافيد لويز.
ويتحدى كافو مواطنه فالكاو الذي سبق أن شارك
في الــدورة كالعب ،لكن اإلصابة حرمته من إظهار
إمكاناته الفنية ،باعتباره من أفضل الالعبين في
كرة الصاالت على اإلطالق.

توتي وأكوتشا يطربان الجمهور
ع ــاش جـمـهــور دورة الـمــرحــوم عـبــدالـلــه مـشــاري
ال ــروض ــان لـيـلــة س ــاح ــرة م ــع األسـ ـط ــورة اإليـطــالـيــة
فرانشيسكو توتي ،والساحر النيجيري جاي جاي
أوكوتشا ،خالل تحدي النجوم الذي جمعهما ضمن
منافسات اليوم الحادي عشر.
فــريــق تــوتــي (نـجــوم زي ــن) ضــم كــا مــن الفرنسي
فينسنت كــانــديــا الع ــب روم ــا اإلي ـطــالــي الـســابــق،
وفرج لهيب مهاجم الكويت واألزرق المعتزل ،وسالم
فيصل (الفازا) ،ونجيب العلي (فروج) ،وعبداللطيف
العباسي (ماي فاتورة) ،وفيصل الرفاعي (الخليج

للكابالت) ،وعبدالله جرخي (المحمدية) ،والمدرب
محمد فوالذ.
وضــم فريق أوكوتشا (نجوم الــروضــان) كال من
الليبي طارق التائب ،ونهير الشمري مدافع القادسية
واألزرق الـســابــق ،وإي ــاال (فـ ــروج) ،وخــالــد الشمري
(شـ ــاري كـ ــار) ،وريـ ــاض عـثـمــان (االتـ ـح ــاد الـلـيـبــي)،
ومحمد المنصور (عبداللطيف الفضالة) ،وعلي زمان
(الفازا) ،والمدرب محمد بوخمسين.
وتـ ـ ـب ـ ــادل ت ــوت ــي واك ــوتـ ـش ــا األدوار فـ ــي إم ـت ــاع
الـجـمــاهـيــر ال ـتــي م ــأت م ــدرج ــات ال ـم ــدرج ــات قبل
ساعتين من المباراة االستعراضية ،وظلت تتغنى
طويال باسمي النجمين ،كما حمل الكثيرون أعالم
رو مــا ومنتخب إيطاليا وقميص النجم اإليطالي
الشهير بالرقم .10

من الدورة
• أعـلـنــت الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة ت ــوزي ــع بـطــاقــات
الـتـصــويــر الـمـجــانـيــة عـلــى الـجـمــاهـيــر اللـتـقــاط
الصور التذكارية مع النجم االيـفــواري دروغبا
الــذي سيشارك فــي تحدي األبـطــال أمــام نجمي
ال ـك ــرة الـمـصــريــة حـ ــازم إمـ ــام ووائ ـ ــل جـمـعــة 22
الجاري.
• نال البرازيلي فايزينو محترف فريق عادل
الغانم للسيارات جــائــزة أفـضــل العــب المقدمة
من شركة زين.

ُ
ولم تخل المباراة االستعراضية التي انتهت بفوز
نجوم "زين" بـ 6أهداف مقابل  3من اللمسات الساحرة
توتي وأوكوتشا ،حيث أطربا الجماهير في واحدة
من أجمل أمسيات مباريات النجوم االستعراضية.

التعادل يحضر بقوة
شـهــدت منافسات الـيــوم الـثــانــي عشر بــالــدورة،
تعادل الحد مع سبورتكس من دون أهداف ،ليرفع
كل فريق رصيده لنقطتين ،وليتأجل حسم التأهل
ألدوار خروج المغلوب للجولة األخيرة.
وفــي المباراة الثانية تعادل فريق عــادل الغانم
للسيارات مع فريق المرحوم حسين الرومي ،حيث
سجل ل ــأول محمد حـنـتــوش ،وللثاني البرازيلي
دييغو ،ليرفع كل فريق رصيده لنقطتين.
في المباراة األخيرة تغلب فريق هيلث بالنيت
على كاريدج بثالثية رمضان غريب وإبراهيم بوجي.

اليوسف يضرب بقوة
ضرب فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف حامل
لقب دورة البراعم بقوة في مستهل رحلة الدفاع عن
لقبه من خالل الفوز على مهارات الحياة بهدفين من
دون رد ضمن منافسات المجموعة األولى.
وفي مباراة ثانية ،فاز نادي التضامن على فريق
الشهيد عبدالله يعقوب بثالثية مــن دون رد ،في
حين عبر نجوم البراعم منافسهم  JFGبهدف وحيد.
ويدين فريق اليوسف بالفوز ليوسف اللنقاوي

ً
مشاركا في الدورة
فرانشيسكو توتي
وسعود عبدالله بعد تسجيلهما هدفي الفوز ،في
الوقت الذي ّ
سجل فيه ضاري فايز هدفا والفي سعد
هدفين لمصلحة نادي التضامن ،وجاء هدف الفوز
لنجوم البراعم عبر عبدالله كمال.

تتواصل منافسات البراعم من خالل  3مباريات
بالمجموعة الثالثة ،فيواجه نادي الفحيحيل كالم
دكاترة ،ويلعب المرحوم ضاري عثمان مع ليفربول،
في حين يالقي أكاديمية سترايكر منافسه الجوازات.
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البرشا في ضيافة إيبار
والملكي يستقبل بيتيس
يسدل الستار اليوم عن آخر
مباريات الدوري اإلسباني لكرة
القدم لهذا الموسم ،حيث
يلعب البطل برشلونة أمام
ايبار ،بينما يواجه ريال مدريد
ضيفه بيتيس.

ي ـخ ـت ـت ــم ب ــرشـ ـل ــون ــة ال ـب ـط ــل
مـشــواره فــي الليغا الـيــوم على
أرض ايبار بعد الخروج المؤلم
من نصف نهائي دوري األبطال
أمام ليفربول اإلنكليزي ،اليوم
في المرحلة الثامنة والثالثين
األخـيــرة مــن ال ــدوري االسباني
لكرة القدم.
وأجـ ـ ـ ـ ــرى ب ــرشـ ـل ــون ــة م ــران ــا
م ـغ ـل ـق ــا ،قـ ـب ــل الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـت ــي
ستكون بمنزلة اختبار للفريق
قبل خوض نهائي كأس الملك
أمام فالنسيا في  25من الشهر
الجاري في إشبيلية.
وغـ ــاب ع ــن ال ـم ــران ال ـحــارس
األول مارك اندريه تير شتيغن.
وي ـعــانــي تـيــر شـتـيـغــن آالم ــا
فــي الــركـبــة الـيـمـنــى ،وسـيـحــدد
التقييم الطبي مدى استعداده
ل ـخ ــوض مـ ـب ــاراة ن ـهــائــي كــأس
الملك يوم  25مايو أمام فالنسيا
في ملعب بنيتو فيرمالين.
ويـنـضــم ال ـح ــارس األلـمــانــي
إلى قائمة المصابين التي تضم
ع ـث ـمــان ديـمـبـيـلــي وال ـبــرازي ـلــي
ف ـي ـل ـي ـب ــي ك ــوت ـي ـن ـي ــو ،وتـ ـح ــوم
حولهما الـشـكــوك أيـضــا بشأن
خوض نهائي الكأس.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب ارن ـ ـس ـ ـتـ ــو
فالفيردي المران تحت األمطار
بمشاركة  6مــن العـبــي الفريق
الرديف.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،س ـي ـكــون
إحـ ـ ـ ــراز األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـي ـس ــي جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل هـ ــداف

"بـ ـيـ ـتـ ـشـ ـيـ ـتـ ـش ــي" فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلسـبــانــي مــرة ســادســة مسألة
وقت ،ليعادل مهاجم برشلونة
الـ ــرقـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي ل ــاس ـط ــوري
تيلمو سارا ،ويقترب من احراز
ال ـحــذاء الــذهـبــي األوروبـ ــي مرة
ســادســة فــي مـسـيــرتــه الــزاخــرة
وتعزيز رقمه القياسي.
مـ ـيـ ـس ــي ال ـ ـ ـ ــذي أح ـ ـ ـ ــرز ل ـق ـبــه
الـعــاشــر فــي ال ــدوري اإلسباني
ي ـعــد اف ـض ــل ه ـ ــداف ف ــي تــاريــخ
ا ل ـ ـلـ ـي ـ ـغ ــا مـ ـ ــع  417ه ـ ــد ف ـ ــا فــي
 451مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،وق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــوج مــع
برشلونة بـ 34لقبا في مختلف
المسابقات.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ــدرب ـ ـ ـ ــه ارنـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــو
فالفيردي "ميسي ينقذنا دوما...
لن نأسف للحصول على ميسي،
م ــن ح ـظ ـنــا ان ي ـك ــون م ــوج ــودا
مـ ـعـ ـن ــا" ،ف ـي ـم ــا ال ي ـ ـ ــزال اف ـضــل
الع ــب ف ــي ال ـعــالــم خـمــس م ــرات
النقطة المحورية في برشلونة
رغم رحيل زميليه التاريخيين
تشافي واندريس اينيستا.
في  ،2014حطم "البعوضة"
رق ـمــا قـيــاسـيــا ع ـمــره  60عــامــا،
عـ ـن ــدم ــا تـ ـخـ ـط ــى حـ ــاجـ ــز 251
هــدفــا فــي ال ــدوري بــاســم ســارا،
ليصبح أفضل هداف في تاريخ
المسابقة.
قال األرجنتيني انذاك "عندما
سجلت هدفي االول في الليغا،
لم اتخيل تحطيم أي رقم قياسي
خ ـصــوصــا رق ــم الـكـبـيــر تيلمو
سارا".

بنزيمة ال يخطط للعودة إلى فرنسا
ق ـ ــال ال ـم ـه ــاج ــم ال ـف ــرن ـس ــي ك ــري ــم بـنــزيـمــة
الجمعة إنــه "فــي الــوقــت الـحــالــي" ال يخطط
للعودة إلى اللعب مع ناد فرنسي ،مشيرا إلى
أنه يفضل "الذكريات الجميلة عن فترة لعبه
مع أوليمبك ليون".
وفي مقابلة مع التلفزيون المحلي،
ق ــال بـنــزيـمــة ب ـشــأن ع ــودة محتملة
لكرة القدم الفرنسية "األمر صعب
جـ ـ ــدا ،ف ــأن ــا أب ـح ــث ع ــن مـسـتــوى
مــرتـفــع لـلـغــايــة ،فــي فــرنـســا فقط
أع ـش ــق ل ـي ــون ،أح ـظ ــى بــذكــريــات
رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ،وأتـ ـمـ ـن ــى
االستمرار في الحفاظ عليها بهذا
الشكل".
وك ـش ــف ب ـنــزي ـمــة أنــه
ي ـل ـعــب ك ـ ــرة ال ـق ــدم
حـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ف ـ ـقـ ــط
لمنتخب بالده
وريال مدريد،

رغم أنه قال إن "البلوز" اآلن يمتلكون "جيال
جديدا والعبين جددا".
وقال" :اكتفي بمشاهدة مباريات المنتخب
اآلن ،ألن ـنــي مـشـجــع ل ـكــرة الـ ـق ــدم" ،لـكـنــه أقــر
بأنه كان يتمنى المشاركة مع الفريق
الوطني الذي توج بطال للعالم العام
الماضي في روسيا .2018
وأش ـ ـ ـ ــاد بـ ـن ــزيـ ـم ــة ( 31ع ــام ــا)
ب ـ ـمـ ــدربـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـم ـل ـكــي
ومواطنه زين الدين زيدان ،قائال
"إن ــه أخ أك ـبــر ،أعــرفــه مــن قـبــل أن
يكون مدربي .هو شخص مقرب
لي ،أحترمه كثيرا وعالقتي به قوية
للغاية".
(إفي)

بنزيمة

ليونيل ميسي نجم برشلونة يحيي الجماهير خالل مباراة سابقة
بـ ـع ــده ــا بـ ـخـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات،
سينهي أفضل هداف في الدوري
خ ـم ــس م ـ ـ ــرات (،2012 ،2010
 )2018 ،2017 ،2013مــو سـمــه
مع لقب ســادس ،عندما يواجه
فريقه ايبار اليوم في المرحلة
األخيرة من الدوري.
لقب سـيـعــادل بــه رقــم ســارا،
ال ـهــداف األس ـط ــوري الباسكي،
الـمـتــوج ســت م ــرات بـيــن 1945
و ،1953بعد ان كــان متساويا
بخمسة القاب مع االرجنتيني
ال ـفــريــدو دي سـتـيـفــانــو ،كيني
والمكسيكي هوغو سانشيس.
وب ـ ـعـ ــد رح ـ ـيـ ــل الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو مــن

الملكي يستقبل بيتيس
أما ريال مدريد الثالث ،الذي
عاش موسما صعبا وفــاز مرة
وحـيــدة فــي آخــر اربــع مباريات
م ـ ــع م ـ ــدرب ـ ــه الـ ـج ــدي ــد-الـ ـق ــدي ــم
ال ـف ــرن ـس ــي زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان،
فيستقبل ريال بيتيس.
من جانب اخر ،واصل المدافع

تريزيغيه يقارن بين كرة القدم األوروبية والالتينية
اعتبر المهاجم الفرنسي-األرجنتيني
ال ـســابــق ديـفـيــد تــريــزيـغـيــه أن ك ــرة الـقــدم
األوروبية تنشغل حصرا بـ"شراء المواهب"
من قارة أميركا الجنوبية ،في حين أن هذه
األخيرة تركز بشكل أكبر على "إخراج هذه
المواهب".
ولـ ــدى م ـشــارك ـتــه أم ــس األول ف ــي قمة
"نــوفــو فــوتـبــول" بالعاصمة الكولومبية،
ب ــوغ ــوت ــا ،أبـ ــرز ب ـطــل ال ـعــالــم م ــع منتخب
فــرنـســا ع ــام  ،1998عـشــق وول ــع جماهير
أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ب ـهــذه الــريــاضــة ،لكنه
اعـتـبــر أن ه ــذا لـيــس كــافـيــا لتقديم عــرض
جذاب على مستوى عالمي.
وأوض ـ ــح أن "ال ـش ـغــف ب ـك ــرة ال ـق ــدم في
أميركا الجنوبية مختلف عنه في أوروبا،
ل ـك ــن آلـ ـي ــة ال ـل ـع ـب ــة تـ ـغـ ـي ــرت ،إذ تــوس ـعــت
األنشطة فيما يتعلق بهذه الرياضة وهذا
يظهر على مستوى االت ـح ــادات ،فأصبح
االتحاد األوروبي لكرة القدم يحظى بنفوذ
هام جدا".
وقــدر المهاجم السابق الــذي لعب بين

صفوف موناكو ويوفنتوس وريفر بليت
بـيــن أنــديــة أخـ ــرى ،ج ـهــود ات ـحــاد أمـيــركــا
الجنوبية لـكــرة ال ـقــدم (كــونـمـيـبــول) لبدء
إصالح الجوانب اللوجستية مثل مواعيد
إقــامــة بـطــولــة كــوبــا أم ـيــركــا ال ـتــي ستقام
اعتبارا من  2020في السنوات الزوجية،
لتكون بذلك في نفس السنة مع كأس أمم
أوروبا.
وعلى الرغم من ذلــك ،اعتبر تريزيغيه
أنــه "الي ــزال هـنــاك الكثير مــن األم ــور التي
ينبغي تعلمها مــن كــرة الـقــدم األوروبـيــة،
خاصة على المستوى التنظيمي واإلداري".
واخـ ـتـ ـت ــم ح ــدي ـث ــه بـ ـض ــرب مـ ـث ــال عـلــى
منتخب األرجنتين الذي يبرز بين صفوفه
أداء ليونيل ميسي ،لكن ذكــر بــأن هــذا لم
يساعد "األلبيسليستي" على التتويج بلقب
كبير .وفي هذا السياق ،أبرز أن "الموهبة
وحــدهــا ال تكفي ،حتى فــي وج ــود أفضل
العب في العالم (ميسي) ...تم القيام بأمور
هامة لكن هذا ال يكفي".
(إفي)

ً
العبا في صفوف ريفر بليت عام 2012
تريزيغيه عندما كان

ً
البرازيلي سيلفينيو مدربا لليون الفرنسي

فان بوميل سيخلف كوفاتش في بايرن
ذكرت تقارير إخبارية أن إدارة بايرن ميونيخ ستقيل المدرب
نـيـكــو كــوفــاتــش م ــن مـنـصـبــه ف ــي نـهــايــة ال ـمــوســم ،حـتــى ل ــو ت ـ ّـوج
الفريق بثنائية الدوري والكأس المحليين ،وسيحل مكانه الدولي
الهولندي السابق مــارك فــان بوميل ،حسبما كشفت أمــس األول
شبكة "سبوكس" اإللكترونية.
ً
ويدرب فان بوميل ،القائد السابق للفريق البافاري ،حاليا فريق
ايندهوفن الهولندي.
ب ـ ــدوره ،نـفــى رئ ـيــس مـجـلــس إدارة ن ــادي ب ــاي ــرن ،ك ــارل هاينز
رومينيغه ،تلك األنباء ،قائال" :لم نتخذ هذا القرار ،النبأ مزيف"،
في وقت صرح رئيس النادي ،أولي هوينيس ،بأنه يدعم كوفاتش
"حتى الموت".
وكان رومينيغه هو سبب انتشار الشائعات ،بعدما رفض بشكل
علني ضمان استمرار المدرب الكرواتي.

ريـ ـ ــال م ــدري ــد ال ـ ــى يــوف ـن ـتــوس
اإليـ ـط ــال ــي ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي،
يبتعد مـطــاردو ميسي مسافة
شــاس ـعــة ع ـن ــه ،اذ س ـجــل حتى
االن  34هدفا ،يأتي بعده زميله
االوروغوياني لويس سواريز،
والفرنسي كريم بنزيمة (ريــال
مدريد) مع  21هدفا.
إلى أهدافه الـ ،34يبدو ميسي
على المسار الصحيح إل حــراز
جائزة الحذاء األوروبي الذهبي،
حـيــث ي ـهــدده الـفــرنـســي اليافع
كيليان مبابي ( 30هدفا).
وبـ ــرغـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــروج ال ـم ــوج ــع
ل ـبــرش ـلــونــة ف ــي ن ـصــف نـهــائــي
دوري اب ـ ـط ـ ــال اوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ام ـ ــام

ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي (3-ص ـف ــر
ثم صفر ،)-4التزال احصائيات
مـيـســي الف ـتــة مــع  48هــدفــا في
 48م ـ ـبـ ــاراة ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم فــي
جميع المسابقات ،وهو أفضل
مسجل ايضا في دوري األبطال
مع  12هدفا.

فان بوميل

س ـي ـخ ـلــف ال ـب ــرازي ـل ــي الـ ــدولـ ــي ال ـســابــق
سيلفينيو م ــدرب لـيــون الـفــرنـســي بــرونــو
جينيزو بدءا من الموسم المقبل بعقد لمدة
عامين ،بحسب ما اشارت اذاعة "ار ام سي"
الفرنسية الجمعة.
وبحسب تقارير ،فان سيلفينيو اختاره
ال ـمــديــر الــريــاضــي الـمـسـتـقـبـلــي ومــواطـنــه
جونينيو نجم ليون السابق.
وسيصبح سيلفينيو اول مدرب اجنبي
ل ـل ـيــون م ـنــذ وصـ ــول ج ــان م ـي ـشــال اوالس
الى رئاسة النادي في  ،1987وثاني مدرب
اجنبي في تاريخ ليون بعد اليوغوسالفي
فالديمير كوفاتشيفيتش (.)1983-1981

وباالتصال مع وكالة فرانس برس ،رفض
نادي ليون التعليق على هذا الخبر.
وكان سيلفينيو ( 45عاما) أعلن صباح
الجمعة رحـيـلــه عــن المنتخب الـبــرازيـلــي،
حيث يعمل مساعدا للمدرب تيتي ،علما
بانه مخول ايضا االشــراف على المنتخب
االولمبي اللعاب طوكيو .2020
وحتى لو لم يشرف سيلفينيو على أي
فريق أول ،اال انه اتجه بسرعة الى التدريب
بعد اعتزاله اللعب في .2011
ف ـفــي سـبـتـمـبــر م ــن ال ـع ــام ع ـي ـنــه ،اصـبــح
الظهير االيسر السابق مدربا مساعدا في
كروزيرو .وبعد مشوار في البرازيل ،انتقل

سيميوني :أشكر غريزمان وتعلمت
أال أحكم على قرارات اآلخرين

سيميوني

عـ ّـبــر ديـيـغــو سـيـمـيــونــي ،م ــدرب أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،امــس
االول عن امتنانه لـ"السنوات الخمس الرائعة" التي قضاها
ً
أنطوان غريزمان داخــل الـنــادي ،مؤكدا أنــه ال يحكم
على "قرارات اآلخرين".
و ق ــال سيميوني ،فــي مؤتمر صحافي
ع ـش ـيــة م ــواج ـه ــة ل ـي ـفــان ـتــي ف ــي ال ـجــولــة
األخ ـي ــرة م ــن ال ـل ـي ـغــا ،ي ـعــد األط ـ ــول هــذا
الموسم ،إن الـنــادي فــوق الجميع وإنــه
لن يبحث عن مهاجم استثنائي أو فائق
القدرات خالل سوق االنتقاالت المقبلة
لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي.
وأضــاف" :أوال أود أن أشكر غريزمان
على المستوى الذي قدمه للفريق وعلى
نضوجه كالعب كرة وكشخص ،فأنا أحبه
كثيرا .علمتني الحياة أال أحكم على قرارات
اآلخــريــن ،وأنــه يجب أن تعطي كــل مــا لديك
دون انتظار مقابل ،فعندما نعطي كل ما لدينا
كما فعلنا تجاه النادي وتجاه غريزمان -نكونهادئين ومطمئنين".
وتابع" :على المستوى الرياضي ،هو العب
ال غـنــى عـنــه فــي كــل األوقـ ــات وأح ــد الهدافين
التاريخيين ألتلتيكو مدريد .فقد كانت خمس
سنوات رائعة وأشكره عليها بكل صدق ألنه
بذل كل ما لديه وأعطى النادي الكثير".

سـيــرخـيــو رام ـ ــوس ،قــائــد ريــال
مدريد ،العمل الفردي للتعافي
من إصابته العضلية في قدمه
اليسرى ولن يستطيع المشاركة
مع فريقه خالل مباراة الجولة
األخـ ـي ــرة بـ ــالـ ــدوري اإلس ـبــانــي
ول ـ ـك ـ ـنـ ــه يـ ـسـ ـتـ ـع ــد ل ـل ـم ـش ــارك ــة
مـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب اإلسـ ـب ــان ــي فــي
المباراتين القادمتين أمام جزر
فارو والسويد.
ولــم يكمل رام ــوس المصاب
مـنــذ  3أبــريــل الـمــاضــي ،الفترة
الــازمــة لتعافيه بعد ،وبالكاد
يمتلك فرصة المشاركة مجددا
مـ ــع ال ـم ـي ــري ـن ـغ ــي فـ ــي ال ـج ــول ــة
األخيرة بالليغا.

وكما حــدث طــوال األسـبــوع،
أجرى راموس التدريبات داخل
الصالة الرياضية ،ولــم يتمكن
م ــن الـ ـع ــودة إل ــى الــديـنــامـيـكـيــة
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـف ــري ــق ك ـم ــا ك ــان
متوقعا من قبل الجهاز الفني.
وال ي ـ ــري ـ ــد م ـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق
الـ ـمـ ـلـ ـك ــي زيـ ـ ـ ــن الـ ـ ــديـ ـ ــن زيـ ـ ـ ــدان
المجازفة والــدفــع بــرامــوس في
الـمــواجـهــة األخ ـي ــرة أم ــام ريــال
بيتيس يوم األحد المقبل ،وفي
ظ ــل غ ـيــاب خ ـي ـســوس باييخو
لإليقاف ال يوجد أمامه خيارات
ب ــديـ ـل ــة لـ ـق ــائ ــد الـ ـف ــري ــق س ــوى
رافائيل فاران وناتشو فرنانديز.

الى اوروبا حيث اصبح مدربا مساعدا في
انتر االيطالي ( ،)2014-2016قبل العودة الى
الجهاز الفني لمنتخب البرازيل منذ .2016
وأحـ ـ ــرز سـيـلـفـيـنـيــو ل ـقــب دوري أب ـطــال
أوروبا مرتين مع برشلونة االسباني (2006
و )2009ولقب الليغا  3مرات ودرع المجتمع
مع ارسنال اإلنكليزي في .1999
ويحتل ليون المركز الثالث في ترتيب
الدوري الفرنسي راهنا قبل مرحلتين على
ختام الموسم ،وكان قد أعلن منتصف أبريل
الماضي ان جينيزيو الذي ينتهي عقده في
 30يونيو المقبل لن يبقى معه.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلسباني

يذكر أن المهاجم الفرنسي خالل جلسته مع إدارة األتلتي
قرر فسخ التعاقد مع النادي عبر دفع قيمة الشرط الجزائي،
التي ستنخفض من  200إلى  125مليون يورو في أول
يوليو المقبل.
كـمــا أش ــار ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي إلــى
إمـ ـك ــانـ ـي ــة رح ـ ـيـ ــل ال ـ ــاع ـ ــب رودريـ ـ ـغ ـ ــو
هــرنــانــديــز ،ال ــذي يستعد مانشستر
سيتي لــدفــع قيمة الـشــرط الجزائي
فــي ع ـقــده مــن أج ــل ال ـح ـصــول على
خدماته ،قائال" :لقد تحدثت قليال
معه ،فخالل السنوات الماضية
كان أكثر الالعبين تأقلما داخل
الـ ـف ــري ــق ،ب ــال ـط ـب ــع مـ ــع وجـ ــود
الكثير من األشياء لتحسينها
فـيــه ،ولـكــن ال شــك أن ــه تطور
بشكل هائل".
وبــان ـت ـهــاء ع ـق ــود ك ــل من
ديـيـغــو غــوديــن وخــوانـفــران
تـ ــوريـ ــس ،وف ـي ـل ـي ـبــي لــويــس
ال ـ ـ ــذي ك ـش ــف س ـي ـم ـي ــون ــي عــن
رحيله ايضا ،تحدث المدرب حول
الـمـسـتـقـبــل ،مـعـقـبــا" :ك ــل مــا هــو آت
بالنسبة لي رائع ،وأرى طموحا كبيرا".

1:00

ريال مدريد  -بيتيس

beINSPORTS HD3

5:15

ايبار  -برشلونة

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي

غريزمان

1:30

كييفو  -سمبدوريا

beINSPORTS HD4

4:00

بارما  -فيورنتينا

beINSPORTS HD1

4:00

امبولي  -تورينو

beINSPORTS HD4

7:00

ميالن  -فروسينوني

beINSPORTS HD4

9:30

نابولي – انتر ميالن

beINSPORTS HD1

9:30

يوفنتوس  -أتاالنتا

beINSPORTS HD4
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يسعى اتاالنتا إلى تحقيق
الفوز على مضيفه يوفنتوس،
لالحتفاظ بالمركز الرابع،
اليوم ،ضمن منافسات المرحلة
السابعة والثالثين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.

ي ـح ــل ف ــري ــق أت ــاالنـ ـت ــا ضـيـفــا
ع ـلــى يــوف ـن ـتــوس ،ب ـطــل الـ ــدوري
اإليطالي لكرة الـقــدم ،الـيــوم ،في
محاولة لالحتفاظ بالمركز الرابع
المؤهل للعب دوري أبطال أوروبا
الموسم المقبل ،كما انــه يسعى
لنسيان أحزانه بعد خسارته في
المباراة النهائية بكأس إيطاليا.
ودخل فريق أتاالنتا المباراة
الـنـهــائـيــة ل ـكــأس إيـطــالـيــا ،الـتــي
أقيمت بروما ،أمام التسيو ،وهو
ال ـمــرشــح األبـ ــرز لـلـفــوز بــالـلـقــاء،
ول ـك ـن ــه ع ـ ــاد ل ـم ــدي ـن ـت ــه خ ــاس ــرا
صـ ـف ــر ،-2ل ـيــرفــع ف ــري ــق التـسـيــو
الكأس ويضمن مكانا في الدوري
األوروبي.
وق ــال أنــدريــا ماسيلو مــدافــع
أتاالنتا :أنا حزين ألنني لم أتمكن
من العودة للمنزل بالكأس".
وأضاف" :أعتقد أننا نستحق
ال ـف ــوز ،ول ـكــن ه ــذا ه ــو ح ــال كــرة
القدم ويحب أن نتقبل ما ياتي.
يجب أن نكون أذكياء ،وأن نطوي
الصفحة ،ألننا أتاالنتا ويجب أن
نكون فخورين بهذا".
وم ـ ـ ــع ت ـب ـق ــي ج ــولـ ـتـ ـي ــن ع ـلــى
نـهــايــة الـ ــدوري ،يـســافــر أتــاالنـتــا
إلــى مدينة تورينو ،وهــو يحتل
المركز الرابع بفارق ثالث نقاط
أمام ميالن ،الذي يسعى لتحسين
موقعه المؤهل للعب في الدوري
األوروب ــي ،ليحتل مــركــزا مؤهال
للعب في دوري األبطال.

وتـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت ن ـ ـتـ ــائـ ــج ف ــري ــق
يــوف ـن ـتــوس ،الـ ــذي ت ــوج باللقب
ال ـثــامــن ق ـبــل خ ـمــس جـ ــوالت من
نهاية ال ــدوري ،حيث تـعــادل مع
إن ـتــر م ـيــان وتــوري ـنــو بنتيجة
واح ــدة  1-1قـبــل أن يخسر أمــام
روما بثنائية نظيفة.
وس ـي ـب ــذل ف ــري ــق يــوف ـن ـتــوس
أقصى ما في وسعه لتفادي انهاء
الموسم على ملعب أليانز أرينا
بشكل سلبي ،حيث يحصل فريقا
الرجال والسيدات بالنادي على
لقبي الدوريين.
كما أن الـخـســارة صـفــر -3في
دور ال ـث ـمــان ـيــة ب ـك ــأس إيـطــالـيــا
ي ـ ـن ـ ـب ـ ـغـ ــي أن ت ـ ـش ـ ـعـ ــل ح ـ ـمـ ــاس
العبي يوفنتوس ،السيما أنهم
سيبحثون عن الثأر.

نابولي إلسعاد جماهيره
ك ـم ــا ي ـس ـعــى ف ــري ــق ن ــاب ــول ــي،
ال ـ ـ ـ ــذي ضـ ـم ــن احـ ـ ـت ـ ــال ال ـم ــرك ــز
الثاني ،إلــى أن يسعد جماهيره
في آخــر مباراة تقام على ملعب
س ــان بــاولــو ،عـنــدمــا يستضيف
فريق إنتر ميالن ،صاحب المركز
الثالث.
وي ـح ـتــل إن ـت ــر م ـي ــان الـمــركــز
الثالث بفارق نقطة امام أتاالنتا،
وبإمكانه ضمان التأهل لدوري
أبـطــال أوروب ــا فــي حــال تحقيقه
الفوز في هذه المباراة.

العبو أتاالنتا خالل مواجهة سابقة
ويعد ميالن ،الذي يستضيف
فروسينوني الذي هبط رسميا،
هو أكبر مصدر للقلق بالنسبة
لـفــريــق أتــاالن ـتــا ،خـصــوصــا أن
مـيــان بــإمـكــانــه ان ـتــزاع المركز
الــرابــع إذا تـســاويــا فــي النقاط

بفضل المواجهات المباشرة.
وي ـب ـت ـعــد ف ــري ــق ت ــوري ـن ــو عــن
الـمــركــزيــن الـمــؤهـلـيــن لـلـعــب في
الدوري األوروبي بفارق نقطتين،
ل ـ ــذل ـ ــك سـ ـيـ ـسـ ـع ــى ل ـ ـل ـ ـفـ ــوز ع ـلــى
إمبولي ،المهدد بالهبوط.

إنتر ميالن يفي بالتزاماته تجاه «يويفا»
أعـلــن االت ـحــاد األوروبـ ــي لكرة
الـ ـق ــدم (ي ــويـ ـف ــا) أمـ ــس األول ،أن
نادي إنتر ميالن اإليطالي احترم
التزاماته المتعلقة باللعب المالي

النظيف ،ولم يعد بالتالي خاضعا
لشروط "اتفاقيات التسوية".
وت ـع ـت ـم ــد ات ـف ــاق ـي ــة ال ـت ـســويــة
على سلسلة من العقوبات التي

رياضة

يتقبلها النادي ويفرضها االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ل ـخ ــرق ق ــواع ــد الـلـعــب
المالي النظيف.
ودخـلــت قــواعــد اللعب المالي

جماهير اإلنتر

النظيف للمرة األولى حيز التنفيذ
عام  ،2011في محاولة لمواجهة
الديون المتزايدة ألندية كرة القدم
األوروب ـيــة ،ويـبــرز هــدف الـتــوازن
المالي الذي ينص على أن األندية
األوروبـيــة ال يمكنها أن تتخطى
 30م ـل ـيــون يـ ــورو م ــن الـخـســائــر
المتراكمة خــال األع ــوام الثالثة
المالية األخيرة.
ووقع إنتر ميالن على اتفاقية
التسوية في عــام  ،2015وخضع
م ـ ـ ــذاك ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن االلـ ـت ــزام ــات
االقتصادية والعقوبات.
وغرم النادي اإليطالي مبلغ 20
مليون ي ــورو ،ولــم يتمكن إال من
تسجيل  21العبا ،ومن ثم  22بدال
من  25العبا على لوائح االتحاد
األوروبي للمسابقات األوروبية.
والـ ـ ـت ـ ــزم الـ ـ ـن ـ ــادي اإليـ ـط ــال ــي
ب ـ ـخ ـ ـفـ ــض ت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف م ــوظـ ـفـ ـي ــه
وتعاقداته مــع العبين ،ولــم يعد
ب ــإم ـك ــان ــه ال ـ ـنـ ــادي ال ـل ــوم ـب ــاردي
تسجيل العبين جدد على لوائح

ويحتل إمبولي المركز الثالث
مــن ال ـقــاع ،ولكنه فــاز  2-1على
سامبدوريا الجولة الماضية،
ليصبح ا ل ـف ــارق نقطتين فقط
بينه وبين جنوه ،الــذي يواجه
ك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــاري أمـ ـ ـ ــس فـ ـ ــي م ـع ــرك ــة

إيقاف
"يويفا" إال ضمن شروط معينة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل أك ــد "ي ــوي ـف ــا" أن
ناديي بشيكتاش التركي وأستانا
الكازخستاني أوفيا بالتزاماتهما.
وسيسمح هذا القرار لالندية
الـمـعـنـيــة ،وت ـحــديــدا إن ـتــر ميالن
ولـمــالـكـيــه األث ــري ــاء الصينيين،
بــالـقـيــام ب ـت ـعــاقــدات ج ــدي ــدة لها
وزنها في سوق االنتقاالت.
وي ـح ـتــل إن ـت ــر م ـي ــان ال ـمــركــز
ال ـث ــال ــث ف ــي الـ ـ ـ "سـ ـي ــري أ" خلف
يوفنتوس بطل المواسم الثمانية
األخـيــرة ونــابــولــي ،وحــافــظ على
حظوظه بالمشاركة في مسابقة
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ال ـمــوســم
المقبل قبل مرحلتين من النهاية.
فــي الـمـقــابــل ،لــم يحترم نــادي
طرابزون سبور التركي التزاماته،
وقــد ُرفــع ملفه إلــى غرفة الحكم
الـتــابـعــة لـهـيـئــة مــراق ـبــة اللعب
النظيف ،التي ستتخذ عقوبات
جديدة بحقه.

للهروب من الهبوط.
ويبقى فيورنتينا بالكاد في
منطقة األمـ ــان ،حـيــث ان الـفــارق
بينه وبين مراكز الهبوط خمس
ن ـقــاط ف ـقــط وه ــو ن ـفــس الـحــالــي
بالنسبة لبولونيا ،الذي يختتم

مـنــافـســات الـجــولــة قـبــل األخـيــرة
أمام التسيو يوم االثنين.
وي ـل ـت ـقــي ك ـي ـي ـفــو ،الـ ــذي هبط
رسميا ،مع سامبدوريا.
(د ب أ)

إبراهيموفيتش مباراتين
ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــدي زالتـ ـ ـ ـ ـ ــان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش لـعـقــوبــة اإلي ـق ــاف مـبــاراتـيــن
مــع تعرضه لغرامة لــم يكشف عــن قيمتها،
بسبب السلوك العنيف في مباراة بالدوري
األميركي للمحترفين لكرة القدم.
وت ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة االن ـ ـ ـض ـ ـ ـبـ ـ ــاط
ب ــرابـ ـط ــة ال ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى أن
إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلس
ج ــاالكـ ـس ــي تـ ـ ــورط فـ ــي سـ ـل ــوك عـنـيــف
فــي الــدقــائــق األخـيــرة مــن الـمـبــاراة التي
خسرها فريقه أمــام نيويورك سيتي في
 11من الشهر الجاري.
وقـبــل أرب ــع دقــائــق مــن الـنـهــايــة اسـتــدار
إبــراهـيـمــوفـيـتــش وأم ـســك ح ــارس نـيــويــورك
سيتي مــن رقبته ،قبل أن يسقطا سويا على
األرض.
ويـ ـغـ ـي ــب إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش عـ ــن مـ ـب ــارات ــي
جــاالكـســي أم ــام ك ــول ــورادو راب ـيــدز وأورالن ــدو
سيتي خالل الشهر الحالي.
(د ب أ)
إبراهيموفيتش

سيلفا ونيمار ضمن تشكيلة السيليساو غوارديوال يثق بإدارة سيتي بشأن «اللعب المالي النظيف»
اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ــب
الـ ـب ــرازي ــل ل ـك ــرة الـ ـق ــدم تيتي
أمس األول قائد باريس سان
جــر مــان بطل فرنسا المدافع
تياغو سيلفا ،رغــم خضوعه
لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة جـ ـ ــراح ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ض ـمــن
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـ ـت ــي س ـت ـخــوض
ب ـط ــول ــة ك ــوب ــا أمـ ـي ــرك ــا ال ـتــي
ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا ب ـ ـ ــاده مـ ــن 14
يونيو إلى  7يوليو.
وتضمنت التشكيلة أيضا
اسم النجم نيمار ،مهاجم سان
جــرمــان ،والـعــائــد مــن إصــابــة
فــي مشط الـقــدم أبعدته نحو
شهرين عن المالعب.
واشتملت الالئحة الرسمية
ال ـم ـكــونــة م ــن  23الع ـب ــا على
اسم جناح ايفرتون اإلنكليزي
ريـ ـتـ ـش ــارلـ ـيـ ـس ــون ال ـ ـ ــذي ق ــدم
موسما رائعا مع فريقه.
وت ــواج ــه ال ـبــرازيــل الـفــائــزة
ب ــال ـل ـق ــب  8م ـ ـ ــرات فـ ــي ال ـ ــدور
األول من منافسات المجموعة

نيمار

األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ب ــول ـي ـف ـي ــا
وفنزويال والبيرو.
وهنا التشكيلة:
 للمرمى :أليسون (ليفربولاإلنـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي) ،إيـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــون
(مانشستر سيتي اإلنكليزي)
وكاسيو (كورنثيانز).
 -لـ ـل ــدف ــاع :دان ـ ـ ــي أل ـف ـي ــش،

تياغو سيلفا وماركينيوس
(باريس سان جرمان) ،فاغنر
(كورينثيانز) ،أليكس ساندرو
(يوفنتوس اإليطالي) ،فيليبي
ل ـ ــوي ـ ــس (أت ـ ـل ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو مـ ــدريـ ــد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي) ،مـ ـي ــران ــدا (إن ـت ــر
ميالن اإليطالي) ،إيدر ميليتاو
(بورتو البرتغالي).
 لـ ـ ـل ـ ــوس ـ ــط :ك ــاسـ ـيـ ـمـ ـي ــرو(ري ـ ــال م ــدري ــد) ،فــرنــانــديـنـيــو
(مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي) ،أرثـ ــور
وفيليبي كوتينيو (برشلونة
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي) ،أالن (ن ــاب ــول ــي
اإليطالي).
 للهجوم :لــوكــاس باكيتا(م ـ ـيـ ــان اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي) ،ن ـي ـمــار
(بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس س ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ــرم ـ ـ ــان)،
إي ـف ــرت ــون (غ ــري ـم ـي ــو) ،داف ـيــد
نيريش (أيــاكــس الهولندي)،
ري ـت ـشــارل ـي ـســون (إي ـف ــرت ــون)،
روب ــرت ــو فيرمينو (لـيـفــربــول
اإلنكليزي) ،غابريال جيزوس
(مانشستر سيتي).

أكـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي لـبـطــل
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ــي ال ـعــام ـيــن
األخيرين مانشستر سيتي ،جوزيب
غوارديوال ثقته برؤسائه في النادي،
ال ـم ـه ــدد بــاالس ـت ـب ـعــاد م ــن مـســابـقــة
دوري أبطال أوروب ــا ،بسبب شكوك
بخرق قوانين اللعب المالي النظيف.
وقـ ـ ــال غ ـ ــواردي ـ ــوال خ ـ ــال مــؤتـمــر
صحافي ،امــس األول ،عشية نهائي
كأس انكلترا أمام واتفورد على ملعب
ويمبلي "حللنا في المركز األول في
الدوري ،ومع ذلك منذ يومين أو ثالثة
أي ــام ،ال ـشــيء الــوحـيــد ال ــذي يتحدث
عنه الجميع هو هذه المسألة (خرق
قوانين اللعب المالي النظيف)".
وت ــاب ــع "شـخـصـيــا ،أث ــق بــالـنــادي
وباإلداريين" ،قبل أن يضيف "أعرف
أن الجميع ينتظر أن تتم إدانتنا .لكن
حـتــى اآلن ،نـحــن بــريـئــون إل ــى حين
إثبات العكس".
وتابع غــوارديــوال "يعمل االتحاد

األوروب ـ ــي لـكــرة ال ـقــدم يــويـفــا حاليا
مع محامي مانشستر سيتي .النادي
حاضر للكشف عن جميع المستندات
وك ـ ــل مـ ــا ح ـ ـ ــدث ،أن ـ ــا ل ـس ــت ضـلـيـعــا
بالمسائل القانونية ،ولست على علم
بما يحصل في الكواليس".
وج ــدد ال ـمــدرب اإلس ـبــانــي البالغ
 48عــا مــا نفيه بـشــأن نيته االنتقال
لـتــدريــب بطل ال ــدوري اإليـطــالــي في
المواسم الثمانية األخيرة يوفنتوس،
وق ـ ــال "ال أع ـ ــرف عـ ــدد الـ ـم ــرات الـتــي
سأضطر لتكرار ذلك ،ولكن لن أذهب
إلى إيطاليا ،سأبقى في سيتي مدة
عامين اضافيين ،في حال أرادوا مني
البقاء .انا مرتبط بعقد ،وانا سعيد
بالعمل هنا ،لن أذهب إلى اي مكان".
ويعتبر النادي اإلنكليزي المملوك
منذ عام  2008من اإلماراتي الشيخ
مـ ـنـ ـص ــور بـ ــن زاي ـ ـ ــد آل نـ ـهـ ـي ــان ،مــع
بــاريــس س ــان جــرمــان بـطــل ال ــدوري
الـفــرنـســي م ــن األن ــدي ــة ال ـتــي وجـهــت

إليها أصابع االتهام في "تسريبات
ف ــوت ـب ــول ل ـي ـك ــس" ،الـ ـت ــي ك ـش ـفــت أن
أبوظبي تعمدت التحايل على قوانين
ال ـل ـع ــب الـ ـم ــال ــي ال ـن ـظ ـي ــف لــات ـحــاد
األوروبي ،من خالل السماح ألطراف
راعـيــة لــه فــي اإلمـ ــارات ،بضخ أمــوال
ً
نقدا لتغطية عجز ميزانيته ،قدرتها
ب ـن ـحــو  2.7م ـل ـي ــار يـ ـ ــورو ف ــي سـبــع
سنوات خصوصا عبر عقود رعاية
مبالغ فيها.
وأعلن االتحاد األوروبي الخميس
أن نتائج التحقيق أرسلت إلى غرفة
الـ ـحـ ـك ــم ،الت ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرار بـ ـش ــأن ه ــذه
القضية الشائكة.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"
ذكـ ـ ــرت ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي
أن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـيــوصــي
باستبعاد مانشستر سيتي ،في حال
ثبتت إدانته ،من مسابقة دوري أبطال
أوروبا الموسم المقبل (،)2019-2020
أو الموسم بعد المقبل (.)2020-2021

غوارديوال

ميلووكي ويانيس يتقدمان تورونتو في نهائي «الشرقية»

يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي في محاولة للتسجيل في سلة رابتورز

كانت رسالة ميلووكي باكس كافية في
الربع األول ،فتقدم ضيفه تورونتو رابتورز
 21-35ف ــي طــري ـقــه إل ــى ح ـصــد ف ــوز سهل
 ،103-125وتعزيز تفوقه -2صفر ،الجمعة
في نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
وأصبح ميلووكي على بعد فوزين من
ب ـلــوغ ن ـهــائــي الـ ـ ــدوري ل ـل ـمــرة األول ـ ــى منذ
عام .1974
في أقل من دقيقة ،بعث النجم اليوناني
يانيس أنتيتوكونمبو برسالة قوية الى
الضيف الكندي بتسجيل كرتين ساحقتين
"دانــك" ومن هجمة مرتدة ،لينهي المباراة
وبرصيده  30نقطة و 17متابعة.
وسار زمالؤه على خطاه من خالل دفاع
صـلــب ونـجــاعــة هـجــومـيــة شـبــه كــامـلــة في
الدقائق السبع األولى من المباراة.
وبعد معاناته في المباراة األولــى ضد
ت ــورون ـت ــو ق ـبــل تـحـقـيــق فـ ــوز ص ـع ــب ،قــدم
ميلووكي ،متصدر ال ــدوري المنتظم ،أداء
مختلفا ،وصنع فارقا وصل الى  28نقطة
مع ضيوفه.
وتنتقل السلسلة إلى كندا في المباراتين
الثالثة والرابعة يومي األحد والثالثاء على
ارض تورونتو.

وهذا ما حصل بالفعل ،فتقدم ميلووكي
بفارق  18نقطة في الربع األول ،بفضل تسع
نقاط سريعة من المهاجم المونتينيغري
ن ـي ـكــوال مـيــروتـيـتــش وتـسـجـيــل  12نقطة
متتالية دون رد لرابتورز في نهاية الربع.
بين الشوطين ،بلغ تقدم ميلووكي 25
نقطة ( ،)39-64إذ ساهم المهاجم التركي
المخضرم ارسان ايلياسوفا بخمس عشرة
نقطة واضاف الجناح مالكولم بروغدون 12
من مقاعد البدالء .وتفوق بدالء ميلووكي
في هذا الشوط بواقع .11-31
ون ـ ـجـ ــح سـ ـت ــة العـ ـبـ ـي ــن م ـ ــن م ـي ـل ــووك ــي
بتسجيل  10نـقــاط عـلــى األق ــل ،ب ــرز منهم
ايلياسوفا صاحب  17نقطة في  21دقيقة
الذي قال عنه مدربه مايك بودنهولتسر انه
"قدم أفضل مباراة له هذا الموسم".
وبرغم محاوالته واختراقاته المتعددة،
لم ينجح رابـتــورز في تقليص الـفــارق الى
اقل من  13نقطة.
وس ـج ــل ل ـل ـخــاســر أي ـض ــا الـ ـم ــوزع كــايــل
الوري  15نقطة وأض ــاف الـبــديــل نــورمــان
باول  14نقطة ،لكن العبي االرتكاز اإلسباني
مارك غاسول (نقطتان) واالسباني سيرج
اي ـبــاكــا ( 8ن ـقــاط) لــم يـكــونــا عـلــى مستوى
التوقعات.

وقــال مــدرب رابـتــورز نيك ك ــورس ،الــذي
يبحث عــن ايـصــال فريقه إلــى نهائي نــادر
فــي الـ ــدوري "كـنــا مـتــأخــريــن فــي كــل حركة
ومنحناهم الثقة منذ البداية .قمنا بكل ما
ال يجب القيام به ولم نتمكن من تقديم أي
شيء جيد".
وهــذا الفوز السادس تواليا لميلووكي
في األدوار اإلقصائية الحالية ،والسادس
فــي الـبــاي اوف بـفــارق أكـثــر مــن  20نقطة
معادال رقما قياسيا في الدوري.
وأضـ ـ ـ ــاف ي ــان ـي ــس ال ـ ـ ــذي تـ ــم تــرش ـي ـحــه
ال ـج ـم ـعــة م ــع ج ـي ـمــس ه ـ ـ ــاردن (ه ـيــوس ـتــن
روك ـتــس) وب ــول ج ــورج (أوكــاومــا سيتي)
ل ـجــائــزة أف ـضــل الع ــب ف ــي الـ ـ ــدوري ،ان ــه لم
يـفـكــر ف ــي هـ ــذا األم ـ ــر خـ ــال ال ـم ـب ــاراة رغــم
اطــاق الجماهير عـبــارة "ام فــي بــي! ام في
بي!" (أفضل العب في الدوري) أكثر من مرة
"ال أهتم بهذا األمر اآلن .اهتم بالذهاب إلى
تورونتو والتركيز على المباراة الثالثة".
ويلتقي الفائز مــن هــذه السلسلة ،التي
قد تمتد الى سبع مباريات ،مع الفائز من
نهائي الغربية بين غولدن ستايت ووريزر
حامل اللقب في آخر موسمين وبورتالند
ترايل باليزرز (-2صفر).
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
كلب ينقذ رضيعا من الموت

لن يحاربوا إيران فقط
ّ
سيحجمونها!
عبدالمحسن جمعة
ً
ً
ال أعتقد شخصيا أن حربا ستندلع بين الواليات المتحدة
األمـيــركـيــة وإي ـ ــران ،فـهـمــا ت ـت ـبــادالن الـمـصــالــح فــي المنطقة،
سواء مباشرة أو بوسائل أخرى غير مباشرة ،برعاية الخبث
الصهيوني الذي ُيظهر خالف ما ُيبطنه.
نظام ماللي إي ــران قـ ّـدم إلسرائيل مــا لــم تكن تحلم بــه ،من
تمزيق المنطقة في صراعات طائفية ،وكذلك لواشنطن التي
تستخدمه كـ "البعبع" أو الفزاعة التي تستغلها البتزاز دول
الخليج ا لـعــر بــي ،وتسويق أسلحتها وحمايتها لهم مقابل
مليارات الدوالرات.
مــن كــان يحلم فــي تــل أبـيــب بــأن تـمــزق ســوريــة الـتــي كانت
الخزان البشري العربي الكبير القريب من عمق دولة االحتالل
العبرية ،بـخــاف مصر الـتــي تفصلها عنها صـحــراء سيناء
الشاسعة ،وتحويل سورية إلــى كانتونات طائفية وعرقية،
ّ
ستحول سورية إلــى بلد
وقمع ثورتها الشعبية التي كانت
ً
ّ
جديد يشكل تحديا لإلسرائيليين ،ومن حول لبنان الذي كان
ً
ً
ً
ً
يشكل أيضا تهديدا حضاريا وسياحيا إلسرائيل إلى دولة
ّ
مدينة ومشلولة تتحكم بها ميليشيا طائفية ،ومن دمر العراق
وقتل علماء ه وطياريه ،وأفشل مشروعه الواعد بعد سقوط
ومــن؟ َ ...
الدكتاتورية فيهَ ....
ومــن؟ ِمن اليمن إلى البحرين؟...
أليست إيران من قامت بكل ذلك؟
عجز الـعــرب وبـ ّـحــت أصواتهم بـمــدارات إي ــران ومطالبتها
بــالـتـعــاون وإن ـش ــاء مـشــاريــع األخ ــوة االقـتـصــاديــة والـتـعــاون
األم ـنــي الـتــي سـتـحــول المنطقة إل ــى ق ــوى اقـتـصــاديــة تـقــارع
العالم وتـفــرض شروطها عليه ،لكن إي ــران مــا انفكت تــراوغ
وتستغل الـفــرص لكي تـصـ ّـدر ثــورتـهــا الـتــي فشلت فــي خلق
الــرفــاهـيــة واالس ـت ـق ــرار لـلــداخــل اإلي ــران ــي ،وط ـه ــران هــي التي
ّ
لعبت مــع األمـيــركــي حتى سلمها ال ـعــراق ،ونفسه األميركي
الذي يتغاضى عن دورها المدمر في لبنان وسورية واليمن،
ومحاوالتها المكشوفة للتغلغل والتخريب في المغرب العربي
ودول الخليج.
هذه األدوار المخربة إليران هي صميم المتطلبات األميركية
واإلسرائيلية والغربية في المنطقة ،لذلك لن يحاربوا إيران
ً
أب ــدا ،إال إذا وقــع خطأ غير محسوب مــن متهور أو متطرف
من أحد الجانبين ،ونحن ال نتمنى أن تقع هذه الحرب ،ألننا
ً
ً
غاليا لها على جميع ُّ
الصعد ،ونرجو أن يعود
سندفع ثمنا
النظام اإليراني إلى رشده ،وينهي مشاريعه العرقية والطائفية
التي دمرت العالم اإلسالمي ،وقتلت آالف المسلمين في سورية
والعراق ولبنان واليمن.
ما يريده الرئيس ترامب واإلدارة األميركية وتل أبيب هو
تحجيم حالة التمدد اإليــرانـيــة ،ووقــف خــروجــه المتكرر عن
السيناريو الموضوع له ،حتى ال تفلت منهم األمور ،ويصنعوا
ً
غــوال ربما ال يستطيعون في المستقبل التحكم فيه ،فغياب
الدور اإليراني سيكون خسارة كبيرة لهم ،لذا فانتظروا نتائج
المفاوضات اإليرانية – األميركية التي تجرى في مواقع ّ
سرية
بعواصم في المنطقة وأوروبا ،وما يحدث من اختراقات أمنية
في الخليج العربي هي مناورات لتعزيز مواقف المفاوضين
اإليرانيين في الغرف المغلقة!

أنقذ كلب في شمال تايلند
ً
رضيعا دفنته أمــه المراهقة
ً
حيا ،بحسب تقارير محلية.
وق ــال ــت ال ـت ـقــاريــر ،إن األم
ً
الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  15عــامــا
عمدت طوال فترة الحمل إلى
إخفائه عن والديها.
وقــالــت "بــي.بــي.ســي" على
مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي أمــس،
إن ال ـك ـلــب ب ـي ـنــغ ب ــون ــغ أث ــار
االنتباه بنباحه وحفره في
حـقــل بـقــريــة ب ــان نــونــغ خــام.
وي ـق ــول صــاحــب ال ـك ـلــب ،إنــه
شــاهــد ســاق الــرضـيــع تظهر
من التراب.
وهــرع السكان المحليون
ب ــال ــرضـ ـي ــع إلـ ـ ــى مـسـتـشـفــى
حـيــث ق ــام األط ـب ــاء بفحصه
وتنظيفه قبل أن يعلنوا أنه
بصحة جيدة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال أوسـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـسـ ـيـ ـخ ــا،
صاحب الكلب ،إن بينغ بونغ
ً
يعاني عرجا منذ فقد القدرة

«غرامبي» العبوس نفقت بين أحضان الماما
نفقت القطة المعروفة بوجهها العبوس
الملقبة ب ـ "غــرامـبــي كــات" (القطة العابسة)،
وال ــذائ ـع ــة ال ـص ـيــت ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي ،عن عمر سبع سنوات.
وكتبت العائلة التي تملكها في بيان على
"تويتر" ،الليلة قبل الماضية" :نعلن بكل أسى
خسارتنا قطتنا المحبوبة غرامبي كات".
وأض ــاف البيان أن ،القطة التي اشتهرت

بتعابير و جـهـهــا المتجهمة ا لـتــي جعلتها
محببة لدى الماليين على وسائل التواصل
االجتماعي ،والتي تصورت مع مشاهير من
بينهم ستان لي وجنيفر لوبيز ،نفقت الثالثاء
ال ـمــاضــي "ب ـيــن أح ـضــان ال ـمــامــا تــابــاثــا" في
منزلها بوالية أريزونا األميركية.
وأوضح أنه "رغم الرعاية التي وفرها لها
مـتـخـصـصــون ب ـ ــارزون ف ــي ال ـطــب الـبـيـطــري

وعائلتها ،واجهت غرامبي مضاعفات جراء
الـتـهــاب فــي الـمـســالــك الـبــولـيــة كــانــت صعبة
عليها".
وذكــر أنه "إلــى جانب أن هذه القطة كانت
مــدل ـل ـت ـن ــا ،س ــاع ــدت غ ــرام ـب ــي ك ـ ــات مــايـيــن
األشـخــاص على االبتسام في أنحاء العالم،
حتى عندما كانوا يمرون في أوقات عصيبة.
ستبقى ذكــراهــا حية مــن خــال محبيها في
كل مكان".
ونشر مئات المعجبين رسائل تعزية على
وسائل التواصل االجتماعي .وكتبت هولي-
آن بــروكــس على "تــويـتــر"" :ارق ــدي بـســام يا
عزيزتي .نظرتك المتجهمة كانت أفضل ما
رأيته في حياتي".
وحظيت هذه القطة واسمها تاردار سوص
بشهرة واسعة بعد نشر صورة لها وهي هرة
صغيرة على شبكة "رديت" في سبتمبر ،2012
وفق ما جاء على موقعها اإللكتروني .ورغم
مالمح وجهها الدائمة العبوس ،كانت "لطيفة
ً
جدا" .ولدى "غرامبي كات"  8.5ماليين معجب
عـلــى "ف ـي ـس ـبــوك" ،و 2.5مـلـيــون مـتــابــع على
"إنستغرام" ،و 1.5مليون متابع على "تويتر".
(أ ف ب)

ً
البندقية تحافظ على نفسها بالغرامات عثروا على جثته بعد  ٣٠عاما
واف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس مـ ــدي ـ ـنـ ــة
الـ ـبـ ـن ــدقـ ـي ــة اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـلــى
قــواعــد لمنع فتيات الليل من
"إس ـ ـ ـ ــاءة اسـ ـتـ ـخ ــدام األم ــاك ــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة" وعـ ـ ــرق ـ ـ ـلـ ـ ــة حـ ــركـ ــة
الـ ـم ــرور ف ــي ش ـ ــوارع وق ـنــوات
الـمــديـنــة الـعــائـمــة الـمــزدحـمــة
بالسائحين.
ً
وسيتم أيضا فرض غرامات
على من يشرب الخمر خارج

ال ـح ــان ــات ف ــي أثـ ـن ــاء ســاعــات
الليل ،وعلى السائحين الذين
ي ـس ـي ــرون ف ــي ال ـم ــدي ـن ــة ع ــراة
الصدور ،أو السائحات الالتي
يسرن بـ "البكيني".
وه ـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــواعـ ــد جـ ـ ــزء مــن
حملة لمجلس المدينة ا لــذي
ّ
ي ـمــثــل ي ـم ـيــن ال ــوس ــط لـفــرض
النظام العام.
(رويترز)

اك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــات
األرجنتينية جثة ُيعتقد أنها
لمتسلق إسـبــانــي اخـتـفــى قبل
ً
 30عاما في الجبال الواقعة في
المنطقة الغربية من البالد.
وش ــاه ــد رجـ ــل ال ـج ـثــة أث ـنــاء
س ـي ــره بـمـنـطـقــة ج ـل ـيــديــة قــرب
ب ـل ــدة بــوتــري ـل ـيــوس ف ــي إقـلـيــم
م ـي ـن ــدوزا ب ـج ـبــال األن ــدي ــز ،في
حين قال رجل إنقاذ يوم الجمعة

الماضي ،إن السلطات تستخدم
اختبار الحمض النووي لتأكيد
هوية الجثة.
وأف ـ ــاد أل ـي ـخــانــدرو ألــونـســو
ن ــائ ــب م ـف ــوض ال ـش ــرط ــة وأح ــد
أف ـ ـ ـ ــراد دوري ـ ـ ـ ــة إن ـ ـقـ ــاذ ب ـشــرطــة
ميندوزا بأنه شارك في انتشال
الجثة" ،زلــت قدمه أو سقط في
مرحلة ما أو دفعته رياح وسقط
في النهر الجليدي"( .رويترز)

تناول الطعام تحت الماء بالنرويج« ...معجزة»
عندما يذهب نيكوالي إليتسجارد إلى العمل يبدأ في
النزول على سلم خشبي طويل .ويعمل الرجل الدنماركي
ً
ً
( 32عاما) رئيسا للطهاة (شيف) في مطعم يوجد على
عمق أكثر من  5أمتار تحت مستوى سطح البحر.
ويحمل المطعم الغريب في لينديسنيس ،على بعد
ساعة جنوب كريستيانساند على الساحل الجنوبي
لـلـنــرويــج ،اس ــم "أنـ ــدر" أو (ت ـحــت) وتـعـنــي بالمصادفة
ً
أيضا "معجزة" باللغة النرويجية .وقال مالكا المطعم
األخ ــوان ج ــاوت وستيج أوبــوسـتــاد ،إن هــذا مــا يمثله
مطعمهما بالضبط.
وأضــاف ستيج" :لم يكن أحد يتوقع أن يكون هناك
مطعم تحت الماء هنا في الشمال ..وبهذا المعنى ،فهي
معجزة".
ً
ولم يفكر رئيس الطهاة (الشيف) إليتسجارد كثيرا
عندما عرضت عليه وظيفة فــي المطعم منذ مــا يزيد
ً
قليال على عامين ،إذ قــال" :عندما رأيــت صور المطعم
وأخبروني أنــه يمكنني أن أفعل ما أريــد في المطبخ،
سألت على الفور :أين أوقع؟".
وأثـ ــار اف ـت ـتــاح مـطـعــم "أن ـ ــدر" فــي بــدايــة شـهــر أبــريــل
ال ـمــاضــي إع ـج ــاب رواده ال بـطـعــام ف ـقــط ،ول ـكــن كــذلــك
بهندسته المعمارية ،فمن الـخــارج ،يبدو وكأنه علبة
حذاء خرسانية غارقة.
ويظهر من الماء جزء صغير فقط .وهذا المكان الذي
يتميز بديكوره الداخلي الخشبي ،هو الذي يدخل منه
ا لـعـمــاء إ ل ــى المطعم حـيــث يعلقون معاطفهم .وبعد
ً
ً
ً
ذلك ،ينزلون سلما طويال مصنوعا من خشب البلوط،
ي ـقــودهــم إل ــى غــرفــة ال ـط ـعــام ال ـتــي تـحـتــوي عـلــى ج ــدار
ً
واحد مصنوع تماما من الزجاج ،وتضاء الغرفة بألوان
خضراء /زرقاء لمحاكاة جو مياه المحيط.
وصمم المبنى شركة الهندسة المعمارية النرويجية
"سنوهيتا" ،التي تشتهر كذلك بتصميم دار أوبرا أوسلو
ومكتبة اإلسكندرية في مصر.
(د ب أ)
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على استعمال ســاق بعد أن
صدمته سيارة.
ووجهت إلى األم الصغيرة
تـ ـ ـهـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــا إهـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال رضـ ـ ـي ـ ــع
ومحاولة قتل.
وقـ ـ ــال بـ ــانـ ــوات ب ــوت ــاك ــام،
وهو ضابط شرطة في مركز
شرطة شوم فونغ ،لصحيفة
بانكوك بــوســت ،إن األم اآلن
تحت رعاية والديها وطبيب
نفسي.
ً
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــا "إن ـ ـهـ ــا
نادمة على ما فعلت" .وتفيد
الـتـقــاريــر ب ــأن والـ ــدي الفتاة
قررا تربية الطفل.

هواء العاصمة المكسيكية ّ
تحسن
ّ
التلوث
رفـعــت السلطات المكسيكية حــالــة اإلن ــذار مــن
ّ
في العاصمة بعد أربعة أيام من إطالقها ،نتيجة تحسن
نوعية الهواء.
وبحسب تقرير صادر عن اللجنة المعنية بالبيئة في
ّ
العاصمة المكسيكيةّ ،
سجلت المحطات المكلفة تقييم
ّ
نوعية ال ـهــواء فــي هــذه المدينة ،الـتــي تـضــم أكـثــر مــن 20
ً
ّ
مـلـيــون نـسـمــة ،ان ـخ ـفــاضــا ف ــي ت ــرك ــز ال ـم ـلـ ّـوثــات ،السـ ّـيـمــا
الجزئيات الدقيقة.
ّ
ّ
الجوية تتوقع
وأف ــادت السلطات بــأن خدمة األرص ــاد
ً
أحواال مواتية ّ
ّ
التلوث اعتبارا من أمس.
لتبدد
ّ
مكسيكو أعلنت حالة إنذار من التلوث الثالثاء
وكانت
ّ
الماضي ،وقــد لــف حــول العاصمة ضباب دخــانــي كثيف
ّ
مدة  4أيام.
ً
ّ
وغالبا ما تعاني مكسيكو ،التي تعد من أكبر المدن في
ً
العالم ،موجات ّ
تلوث ناجمة ،خصوصا عن العدد الكبير
ّ
للمركبات التي تسير في شوارع العاصمة والمقدرة بنحو
 5ماليين.
وأغلقت المدارس الخميس والجمعة الماضيين ،وأوقف
العمل في ورش البناء الكبيرة.
ّ
التلوث في إرجاء فعاليات رياضية في العاصمة
وتسبب
وتغيير موقع إقامتها.
(أ ف ب)

وفيات
الجمعة 2019/5/١٧
سلمان أنور هالل خشان العنزي

 15عاما ،شيع ،الرجال :الصباحية ،ق ،3ش ،4م ،607النساء:
مبارك الكبير ،ق ،3ش ،8م ،9ت55233553 ،97887886 :

إبراهيم إسماعيل سيد عباس الموسوي

 61ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال :بـ ـي ــان ،م ـس ـجــد االمـ ـ ــام ال ـح ـســن،
النساء :الرميثية ،حسينية بيبي طيبىة ،ق ،3ج ،34م ،14ت:
99716304 ،66501060

ليلى ِعـزة قريطم

أرملة إبراهيم عبدالعزيز المال
 88عاما ،شيعت ،الــرجــال :ديــوان المال صالح المال ،شرق،
ش ــارع الخليج الـعــربــي ،الـنـســاء :ال ـســرة ،ق ،2ش ،3م ،14ت:
25336237

السبت 2019/5/١٨
وسمية عبدالكريم صالح القلوشي

زوجة عبدالحميد عبدالعزيز الربيعان
 64عاما ،شيعت ،الرجال :العمرية ،ق ،1الشارع الثاني ،م،12
النساء :القرين ،ق ،3ش ،21م ،20ت99686734 :

علي عبدالله عبدالوهاب الماجد

 84عاما ،شيع ،الرجال :جنوب السرة ،الزهراء ،ق ،6ش،606
م ،29الـنـســاء :الـجــابــريــة ،ق ،8ش ،15م ،13ت،99153445 :
99597990

أمينة محمد مبروك

أرملة مبارك جوهر الشطي
 76عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الصباحية ،ق ،1ش ،10م،199
النساء :األحمدي ،ق ،4ش 32جنوبي ،م ،2ت66423028 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:23

العظمى 39

الشروق

04:54

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  00:22صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 11:50ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:35

ً
أدنى جزر  06:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:03

 06:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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