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ّ
المجلس ...واألزمة مفتوحة
ون
يشل
النواب
ُ
www.aljarida.com

جلسوا على مقاعد الوزراء بالقاعة فرفعت الجلسة إلى ما بعد العيد
ُ
الغانم :أب ِلغت عدم حضور الوزراء
لجلوس النواب في أماكنهم

الحكومة ّ
تحمل المجلس المسؤولية وتمد يد الحريص :الممارسات النيابية
التعاون وفق الدستور والالئحة واألعراف الخاطئة تعوق العمل واإلنجاز

• الكندري والصيفي :ال جلسة إال باعتالء الخالد المنصة • الخليفة :حل المشكلة بحكمة األمير
• القطان :التصعيد سبب اعتذار الحكومة • حماد :تشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص عقلية النواب
محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
ب ـج ـل ــوس ـه ــم عـ ـل ــى ال ـم ـق ــاع ــد
الـمـخـصـصــة ل ـ ـلـ ــوزراء ف ــي قــاعــة
عبدالله السالم أمس ،تسبب عدد
من النواب في شل عمل مجلس
األم ـ ـ ــة ،إذ رف ـ ــع رئ ـي ـس ــه م ـ ــرزوق
الغانم جلساته إلى ما بعد العيد،
لتستمر بذلك األزمــة السياسية
بـ ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والتنفيذية.
ووسـ ــط تـصـفـيــق م ــن ال ـنــواب
ال ـ ـجـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـقـ ــاعـ ــد
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ق ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ،عـنــد
ً
الـ ـ ــ 12:30ظ ـهــرا الـمــوعــد المحدد
الفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ج ـ ـل ـ ـسـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن
«الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة أبـ ـلـ ـغـ ـتـ ـن ــي بـ ـع ــدم
وجود
حضورها الجلسة؛ بسبب ُ َ
النواب على مقاعدها ،لــذا ترفع
الجلسة إلى ما بعد العيد».
وفي بيان للحكومة ،ذكر وزير
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس األم ــة
م ـبــارك ال ـحــريــص أن «الـحـكــومــة
حضرت للجلسة للمشاركة في
اسـتـكـمــال نـظــر ج ــدول أعمالها،
وما يتضمنه من بنود ٠٤

استيكرات «أقسمنا »1962
علق النواب الذين جلسوا على مقاعد الوزراء
ً
استيكرات مكتوبا عليها عبارة «أقسمنا ،»1962
عـلــى اس ـت ـنــدات الـمـقــاعــد الـحـكــومـيــة بمنصتي
رئيس مجلس األمة واألمين العام.
ً
وكــان النائب الصيفي الصيفي قــال مداعبا
الـنــواب الجالسين على مقاعد الحكومة أثناء
دخوله القاعة« :كلكم تستحقون االستجوابات».

رفع تلقائي للحصانة
عن  8نواب
سيؤدي قرار تأجيل جلسات مجلس األمة
لما بعد عيد الفطر المبارك ،إلى رفع الحصانة
ً
تلقائيا عن  8نواب.
وارتبطت  7طلبات للنيابة العامة بقضايا
الـمـشــاركــة فــي انـتـخــابــات فــرعـيــة ،واختصت
بــالـنــواب أحـمــد الشحومي ويــوســف الغريب
وحمود مبرك وأحمد مطيع وسلمان ٠٤

اقتصاديات
«أجيليتي» تبيع «الخدمات الصقر :أرباح
«الوطني» تثبت
اللوجستية العالمية»
مرونة أعماله
بـ  4.1مليارات دوالر
١١

ال ـص ـحــة وال ـتــرب ـيــة ال ـن ـهــائــي بـشــأن
الموضوع ،حتى يتسنى لها إعداد
تقريرها.
ويترتب على ذلــك انتهاء تكليف
ال ـل ـج ـنــة ،وع ـل ـيــه فــأمــام ـهــا خ ـي ــاران:
إم ــا أن تحيل الـتـقــريــر عـلــى وضعه
الحالي بدون رأي الحكومة٠٤ ،

 7.1ماليين دينار
أرباح «األهلي»
في الربع األول

١٢

١٣

ُّ
تأخر وصول «موديرنا»

«التربية» 2448 :عامل
نظافة لمدارس االختبارات

لعوائق في التفاوض وتسارع الطلب عليه
● عادل سامي
علمت «الجريدة» أن تأخر توريد لقاح موديرنا
المضاد لفيروس «كــورونــا» إلــى الكويت ،والــذي
كــان من المفترض وصوله خــال األيــام المقبلة،
يعود إلى بعض العوائق في التفاوض مع الشركة
المنتجة ،باإلضافة إلــى تسارع الطلب عليه في
السوق األميركي.
وتــوقـعــت م ـصــادر صحية مطلعة تــوريــد أولــى
شحنات «موديرنا» إلى البالد خالل شهر أو شهرين،
ً
ً
مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا واتصاال
بين وزارة الصحة والشركة المصنعة للقاح ،لالتفاق
على بعض التفاصيل التفاوضية.
09

بالمجلس ،إذ جـلــس ا لـنــا ئــب مساعد
الـعــارضــي على مقعد رئـيــس ال ــوزراء،
وخ ــال ــد الـ ـم ــون ــس ع ـل ــى م ـق ـعــد نــائــب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع

انتهاء تكليف «التعليمية» بـبحث «االختبارات الورقية»
لـ ــم ي ـت ـم ـكــن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة أم ــس
مــن بــت طلب لجنة ش ــؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد البرلمانية تمديد
تكليفها بحث ومناقشة االختبارات
الورقية لطلبة الصف الثاني عشر
فــي ظــل جائحة كــورونــا ،أسبوعين
إضافيين النتظارها تصور وزارتي

●

«الداخلية» تزيد
الرسوم على 58
خدمة تقدمها
«المرور»
٠٩

فهد الرمضان

ت ــواص ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة إج ــراء اتـ ـه ــا الــرام ـيــة
لتجهيز ال ـم ــدارس لــاخـتـبــارات الــورقـيــة لطلبة
الصف الثاني عشر ،السيما فيما يخص أعمال
النظافة.
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ،ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن الـ ـ ــوزارة
وف ــرت  8ع ـمــال نـظــافــة لـكــل مــدرســة مــن م ــدارس
االختبارات البالغ عددها  ،306بإجمالي 2448
ً
عــامــا ،مـتـجــاوزة بــذلــك تــداعـيــات نقص العمالة
بعد انسحاب  3شركات من مناقصة توفير عمالة
نظافة للمناطق التعليمية لصعوبة ذلك بعد وقف
التأشيرات ومنع دخول الوافدين.
٠٣

العراق :تشكيل سياسي جديد برئاسة أياد عالوي
يخوض االنتخابات بـ «جبهة وطنية مدنية»
قليلة من االنتخابات العراقية المقررة
قبل أشهر
ُ
في أكتوبر المقبل ،أعلن أمس تشكيل «الجبهة الوطنية
المدنية» برئاسة أياد عالوي لخوض االنتخابات.
وفــي بيان تأسيسها ،قالت «الجبهة» إنها «تضم
شخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات
ومتظاهرين سلميين ونشطاء سياسيين» ،مضيفة
أن اللجنة التحضيرية بعد سلسلة اجتماعات
ً
متواصلة ،انتخبت عــاوي رئيسا للجبهة،
ً
ً
ً
كما أقــرت نظاما داخـلـيــا وميثاقا يهدف
ً
أســاســا إلــى إصــاح العملية السياسية
وتصحيح انحرافها.

حكاية أديب

الماغوط ِّ
يكرم أصدقاء
السجن وأبناء سلمية ويختم
حياته بدويًا أحمر 19

سيرة

حسن حسني ...جوكر السينما المصرية

حسين رياض يشيد
بالتلميذ الصغير في
مسابقة التمثيل

20

ألف ليلة وليلة

الصفوف
مكافآت
ّ
األمامية ...معلقة!

النواب وكراسي الوزراء
قـ ـب ــل بـ ــدايـ ــة الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ب ــأكـ ـث ــر مــن
نصف ساعة ،وصل إلى قاعة عبدالله
السالم مجموعة من النواب ،وتوجهوا
لـ ـلـ ـجـ ـل ــوس عـ ـل ــى مـ ـق ــاع ــد ال ـح ـك ــوم ــة

ص ١٧

الشيخ حمد الجابر ،وفارس العتيبي
على مقعد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز
النزاهة عبدالله الرومي.
٠٤

ف ــي وقـ ــت أكـ ــد رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
والـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ال ـنــائــب
ب ــدر ال ـمــا ،أن الـلـجـنــة لــم تـنـتــه مــن تقريرها
بخصوص مـكــافــآت الـصـفــوف األمــامـيــة ،قال
رئـيــس لجنة ال ـشــؤون المالية واالقـتـصــاديــة
النائب أحمد الحمد ،إن تعطيل الجلسة تسبب
فــي تعطيل مـصــالــح ال ـنــاس ،وكــان ٠٤

ضوء المكان وشركان
يقعان في شراك ذات
الدواهي
21

ةديرجلا

•
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محليات
َ
األمير يستقبل المحمد ويهنئ رئيسي جنوب إفريقيا وتوغو
استقبل سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ نــواف
األح ـم ــد ،بـقـصــر ب ـيــان ،ص ـبــاح أم ــس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ب ـعــث سـ ـم ــوه ،بـبــرقـيــة
تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
الصديقة سيريل رامافوزا ،عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
ل ـب ــاده ،متمنيا سـمــوه لــه مــوفــور الصحة
وتـمــام العافية وللبلد الصديق كــل التقدم
واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس
جمهورية تــو غــو الصديقة فــور إيسوزيمنا
جياسينغبي ،ضمنها سموه خالص تهانيه
ً
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،راجيا سموه له
دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد
من الرقي والنماء.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مشعل
األحمد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

العلي يستقبل المواطنين كل اثنين
بعد رمضان في صبحان
•

أعلنت وزارة الــداخـلـيــة ،أن
وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثامر
العلي سيستقبل المواطنين
في مقر ال ــوزارة "مبنى نواف
األحـ ـ ـم ـ ــد" ب ـم ـن ـط ـقــة ص ـب ـحــان
ي ــوم االثـنـيــن مــن كــل أس ـبــوع،
من الساعة التاسعة صباحا
ً
حتى الثانية عشرة ظهرا ،على
أن تـكــون الـمـقــابــات بتحديد
ً
موعد مسبق ،حرصا منه على
تطبيق سياسة الباب المفتوح
بين المواطن والـمـســؤول من
أجــل حــل الـمـشـكــات ،وتذليل
ال ـم ـعــوقــات ،وتـسـهـيــل تنفيذ
جميع المعامالت الخدماتية
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوا ط ـ ـن ـ ـيـ ــن ذات ا لـ ـصـ ـل ــة
بقطاعات ال ــوزارة المختلفة،
وت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدا م ـ ـنـ ــه ع ـ ـلـ ــى ح ـل ـهــا
بإشرافه مباشرة.

ثامر العلي

وأ ضـ ــا فـ ــت اإلدارة ا ل ـعــا مــة
ل ـل ـع ــاق ــات واإلع ـ ـ ـ ــام األم ـن ــي
ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،أن
المقابالت ستكون بعد شهر
رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك ،مــوضـحــة
أ نــه يمكن للمواطنين التقدم

بـطـلـبــاتـهــم م ـبــاشــرة لمقابلة
ال ـ ــوزي ـ ــر عـ ــن ط ــري ــق ال ـه ــات ــف
ر ق ـ ـ ـ ــم (  )25200641خ ـ ــال
ال ــدوام الرسمي أو عــن طريق
الــوات ـســاب رق ــم ()96031116
أو ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــر يـ ـ ــد اإل ل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرو نـ ـ ــي:
( )contactus@moi.gov.kwأو
مــن خــال الحضور شخصيا
لـ ـمـ ـكـ ـت ــب خـ ـ ــدمـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــواط ـ ــن
بالوزارة بوابة رقم ( ،)3لتقديم
الطلب والمستندات الــازمــة،
وس ـي ـتــم ال ـت ــواص ــل م ــع مـقــدم
الطلب لتحديد موعد المقابلة
الشخصية معه.

إنجاز المعامالت

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

تسلم أوراق اعتماد سفير بلغاريا

وانجاز المعامالت منذ انطالق
خدمة الـ"أونالين".
وذك ـ ـ ــرت اإلدارة ف ــي ب ـيــان
أنـ ــه ن ـظ ــرا ل ـل ـظ ــروف الــراه ـنــة
في مواجهة انتشار "كورونا"
وت ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــق االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ،وح ـ ـ ــرص ـ ـ ــا ع ـل ــى
صحة المواطنين والمقيمين
ووف ــق الـجـهــود ال ـتــي تبذلها
ال ـمــؤس ـســة األم ـن ـي ــة لـتـطــويــر
ق ـطــاعــات ـهــا ال ـخ ــدم ـي ــة ،فــإنـهــا
تواصل استقبال المراجعين
الراغبين في إنهاء خدماتهم
عن طريق الـ"أونالين" من خالل
موقع الوزارة.

م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت
ال ــوزارة انها انـجــزت اكثر من
 2.732.944م ـعــا م ـلــة خــا صــة
ب ـ ـ ـ ــاإلق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات ،واسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت
ً
 1.001.726م ـ ــو ع ـ ــدا إل نـ ـه ــاء

أجــرى وزيــر الـخــارجـيــة وزيــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور
أحمد الناصر اتصاال مع وزير خارجية
الـ ـهـ ـن ــد الـ ــدك ـ ـتـ ــور س ــوب ــرامـ ـنـ ـي ــام ج ــاي
شــان ـكــار ج ــدد خــالــه تـضــامــن الـكــويــت
ق ـيــادة وحـكــومــة وشـعـبــا مــع الـهـنــد في
هذه الظروف الصعبة.
وأع ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ع ـ ــن بـ ــالـ ــغ ال ـق ـل ــق
واألسف إزاء الوضع الصحي المتدهور
في الهند الصديقة جراء انتشار الساللة
الجديدة المتحورة من فيروس كورونا
والـ ـ ـت ـ ــي أسـ ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت
ال ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات واإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات بـ ـشـ ـك ــل ك ـب ـيــر
وبأرقام قياسية تجاوزت مئات اآلالف.
كـ ـ ـم ـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــادق ت ـ ـعـ ــازيـ ــه
ومواساته باألرواح التي قضت نحبها
جــراء هــذه الجائحة وتمنياته القلبية
بــال ـش ـفــاء ال ـعــاجــل لـلـم ـصــاب ـيــن ،مــؤكــدا
حرص الكويت على توفير كل اإلمكانات
للوقوف مع الهند لتجاوز هــذه األز مــة
وإر ســال عبوات األكسجين واإليثينول
وا لـمــواد اإلغاثية إ لــى جمهورية الهند
ً
ب ـص ــورة عــاج ـلــة؛ ت ـضــام ـنــا م ــع الـشـعــب
ال ـه ـنــدي ال ـص ــدي ــق؛ وت ـق ــدي ــرا ل ـل ـظــروف
االسـتـثـنــائـيــة الـتــي يـمــر بـهــا األصــدقــاء
في الهند.
في مجال اخر ،تسلم وزير الخارجية

الظفيري يلتقي  4سفراء
اجتمع نائب وزير الخارجية
السفير مجدي الظفيري أمس
م ــع سـفـيــر سـلـطـنــة ع ـمــان لــدى
الـكــويــت د .صــالــح الـخــروصــي،
وتم خالل اللقاء بحث عدد من
أوج ــه ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بين
الـبـلــديــن ،إضــافــة إل ــى تـطــورات
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن
اإلقليمية والدولية.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـظـ ـفـ ـي ــري اس ـت ـق ـب ــل
أمـ ـ ــس األول ،كـ ــا عـ ـل ــى حـ ــدة،
سفيري األردن صقر أبوشتال
وتــرك ـيــا عــائ ـشــة ك ــوي ـت ــاك ،وتــم
ب ـحــث ال ـع ــاق ــات م ــع بـلــديـهـمــا
والتطورات اإلقليمية والدولية،
وحضر اللقاء ين مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب

ولي العهد مستقبال ناصر المحمد أمس

الناصر :توفير اإلمكانات للهند لتجاوز أزمة كورونا

• لحل مشكالتهم وتذليل المعوقات وتسهيل تنفيذ المعامالت
• «الداخلية» :إنجاز  2.7مليون معاملة إقامة «أونالين» وتخطي المليون موعد
محمد الشرهان

ولي العهد يستقبل ناصر المحمد

وزير الخارجية مستقبال سفير بلغاريا أمس
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
الـشـيــخ الــدكـتــور أحـمــد الـنــاصــر نسخة
مــن أوراق ا عـتـمــاد سفير بـلـغــار يــا لــدى
الكويت ديميتار ديميتروف وذلك خالل
اللقاء الذي تم أمس االول في ديوان عام
وزارة الخارجية حيث تمنى له التوفيق
ف ــي م ـه ــام ع ـم ـلــه ول ـل ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين
المزيد من التقدم واالزدهار.
حـضــر الـلـقــاء نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة

ال ـس ـف ـي ــر مـ ـج ــدي الـ ـظـ ـفـ ـي ــري وم ـس ــاع ــد
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـم ــراس ــم
ال ـس ـف ـي ــر ض ـ ـ ــاري ال ـ ـع ـ ـجـ ــران وم ـس ــاع ــد
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون مـكـتــب وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـف ـيــر ص ــال ــح ال ـلــوغــانــي
و ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــار مـ ـ ـس ـ ــؤو ل ـ ــي وزارة
الخارجية.

التفتيش
أجهزة
«الجمارك»:
ً
في المنافذ األفضل عالميا

الوزير السفير أيهم العمر.
واج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــع نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر
الخارجية أمس األول ايضا مع
السفير اإليــرانــي لــدى الكويت
محمد إيراني ،وبحثا العالقات
الثنائية بين ا لـبـلــد يــن ،إضافة
إل ـ ــى ت ـ ـطـ ــورات األوض ـ ـ ـ ــاع عـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية،
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء ال ـس ـف ـيــر ال ـع ـمــر،
ونائب مساعد وزير الخارجية
لـ ـش ــؤون م ـك ـتــب ن ــائ ــب ال ــوزي ــر
المستشار طالل الشطي.

«ال مرور ألي شحنات دون تدقيق ونرفض االفتراءات»

ً
مستقبال سفير عمان أمس
الظفيري

نفت اإلدارة العامة للجمارك ،في بيان رسمي
ل ـهــا ،م ــا ت ــم ت ــداول ــه ع ـلــى ب ـعــض م ــواق ــع وســائــل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بـشــأن م ــرور شحنات من
ً
دون تفتيش ،كما نفت جملة وتفصيال وجود أي
استثناء ،وأعلنت رفضها بشكل مطلق وقطعي
افتراءات وصف منتسبيها بالمرتشين.
وإزاء االتـهــامــات الموجهة ل ــادارة أوضحت
اآلتي:
تـتــوافــر لــدى اإلدارة الـعــامــة للجمارك أجهزة
ُ
ت ـف ـت ـيــش ع ـل ــى أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى ،وتـ ـع ــد األف ـض ــل
عالميا ،وهي موجودة في كل المنافذ الجمركية،
وك ــامـ ـي ــرات م ــراق ـب ــة ت ـع ـمــل ع ـلــى م ـ ــدار ال ـســاعــة،

باإلضافة إلى وسائل التفتيش المساندة ،ونظام
آلي لضمان حسن سير العمل بدون تجاوزات".
ّ
الصد
وتؤكد اإلدارة أنها كانت وستظل حائط
األول أم ــام ك ــل م ـح ــاوالت الـتـهــريــب إل ــى ال ـبــاد،
وت ــدع ــو ك ــل م ــن ي ـح ــرص ع ـلــى مـصـلـحــة الــوطــن
والمواطنين ،ومــن يقيم على أرض الـكــويــت ،أن
يتقدم بما يثبت وجود تعد وتجاوز في تطبيق
الـقــانــون واألنـظـمــة المتبعة ل ــإدارة أو للجهات
ً
المختصة بــالــدولــة ،وع ــدم إل ـقــاء الـتـهــم جــزافــا،
ّ
وتضر
وإخفاء المعلومات التي تخلق عدم الثقة
بسمعة العاملين في "الجمارك".

«التربية» 2448 :عامل نظافة لمدارس االختبارات
 8عمال لكل مدرسة من الـ  306المخصصة المتحانات الثانوية
 3شركات فائزة
بمناقصات
انسحبت بسبب
وقف دخول
العمالة

تطبيق
اإلجراءات
االحترازية
الستقبال
طلبة الـ12

«تطمن»

•

فهد الرمضان

تـ ــواصـ ــل قـ ـط ــاع ــات وزارة ال ـتــرب ـيــة
الـمـعـنـيــة إج ــراء ات ـه ــا ال ــرام ـي ــة لتجهيز
المدارس لعقد االختبارات الورقية لطلبة
الصف الثاني عشر ،السيما فيما يخص
أعمال النظافة.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ـ ــدت م ـص ــادر
مطلعة لـ"الجريدة" أن الــوزارة استعدت
بتوفير  8عمال نظافة لكل مدرسة من
ال ـمــدارس البالغ عــددهــا  306بإجمالي
 2448عامال.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ال ـ ـ ــوزارة أنـهــت
إج ــراء ات االتفاق مع عــدد من الشركات
المتخصصة في مجال النظافة ،لتوفير
 8ع ـم ــال ل ـكــل م ــدرس ــة ل ـل ـق ـيــام بــأع ـمــال
التنظيف والتعقييم لمرافق الـمــدارس
التي ستجرى فيها االختبارات ،منوهة
الى أن "التربية" لجأت إلى تمديد العقود
مــع ال ـشــركــات بـعــد إل ـغــاء  3مـنــاقـصــات
نتيجة انسحاب الفائزين بها.

وأوضحت أن ال ــوزارة فوجئت بقرار
انسحاب  3شــركــات فــائــزة بمناقصات
ل ـتــوف ـيــر ع ـم ــال ــة ال ـن ـظ ــاف ــة ل ـ ـ  3مـنــاطــق
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ك ــل إج ـ ـ ــراءات
الـمـنــاقـصــات م ــن اإلج ـ ـ ــراءات الــرقــابـيــة،
حيث اعتذر الفائزون عن توقيع العقود،
لـ ـع ــدم ق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ال ـع ـمــالــة،
نظرا لظروف جائحة "كــورونــا" ،ووقف
التأشيرات ومنع دخول العمالة الوافدة،
األمر الذي تسبب في إلغاء المناقصات،
وعودة اإلجراءات الى الصفر ،لطرح هذه
المناقصات مجددا ،مما يتطلب إجراءات
جديدة تستغرق ما يصل إلى عام كامل،
منوهة إلى أن الوزارة أمام هذه الظروف
الطارئة وقرب موعد االختبارات لجأت
الــى الـحــل الــوحـيــد بتمديد الـعـقــود مع
الشركات الحالية.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن "ال ـت ــرب ـي ــة" لمست
تعاونا من الشركات التي مددت عقودها
لـتــوفـيــر األعـ ـ ــداد الـمـطـلــوبــة م ــن عـمــالــة
التنظيف ،إذ تعهدت الشركات بتوفيرها

وتحقيق الـمــرونــة فــي نقل العمال بين
الـمــدارس لتحقيق االستفادة القصوى
من خدماتهم.

خطة التدريب
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أعـلـنــت مــراقـبــة
التدريب وتنمية القوى العاملة بــإدارة
التطوير والتنمية ،أنوار الدعي ،انتهاء
ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى م ــن ت ــدري ــب الـهـيـئــة
اإلداريـ ـ ـ ــة ض ـمــن خ ـطــة ت ــدري ــب ال ـع ــودة
ال ـتــدري ـج ـيــة اآلم ـن ــة لـ ـم ــدارس الـمــرحـلــة
الثانوية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وقــالــت الــدعــي ،فــي تصريح لـهــا ،إنه
سيتم استئناف التدريب فــي المرحلة
الثانية للهيئتين التعليمية واإلداري ــة
للعاملين في المدارس ،ثم سيتم تدريب
أولياء األمور والطلبة على االشتراطات
الصحية للعودة التدريجية.
وأش ـ ــارت إل ــى ضـ ــرورة ال ــرج ــوع إلــى
رابط منصة "دربني" المدرج في موقع

وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،ل ــاط ــاع ع ـلــى جميع
ال ـ ـ ــدورات ال ـت ــي ت ــم تـنـفـيــذهــا ف ــي إدارة
الـتـطــويــر والـتـنـمـيــة ،متمنية الـســامــة
للجميع للعودة اآلمنة للمدارس.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اخ ـ ـ ـ ــرى ،أكـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـســة
ف ــري ــق "ت ـط ـم ــن" بـ ـ ــدور ب ــوح ـم ــد ان ـ ــه تــم
تطبيق اإلجراءات االحترازية والتدابير
ل ـل ـه ـي ـئ ـت ـي ــن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والستقبال طالبات الصف الثاني عشر
لــاخـتـبــارات الــورقـيــة للفصل الــدراســي
الثاني .2020/2021
وتــابـعــت بــوحـمــد أن ثــانــويــة فاطمة
الهاشمية التابعة لمنطقة مبارك الكبير
التعليمية قامت بمجموعة من التدابير
واالشـ ـت ــراط ــات ال ـت ــي ت ـض ـمــن ال ـســامــة
لـلـطــالـبــات م ــن خ ــال  4ل ـجــان رئيسية
تستقبل  72طالبة مــن ا لـصــف العلمي
و 46طالبة من الصف األدبي و 16طالبة
من المنازل.

استكمال إجراءات التعاقد
لسيارات نقل االختبارات
أ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ر ت و ز ا ر ة
الـ ـت ــربـ ـي ــة بـ ـي ــان ــا اشـ ـ ــارت
فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــال
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــد
الستئجار سـيــارات لنقل
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات وذلـ ـ ــك عـبــر
ا لـقـنــوات الرسمية ووفقا
ل ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء ات ال ـق ــان ــون ـي ــة
المتبعة في هذا الشأن.
وأعربت وزارة التربية
عن تقديرها للدعم الذي
ت ـ ـقـ ــد مـ ــه وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع
وإ ب ـ ــداء اال س ـت ـع ــداد لنقل

االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات والـ ـتـ ـع ــاون
الـ ـمـ ـثـ ـم ــر خ ـ ـ ــال ج ــائ ـح ــة
ك ـ ــورون ـ ــا لـ ـي ــس فـ ـق ــط مــع
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات
والمؤسسات الحكومية.
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محليات
النواب يشلون المجلس...
ب ـنــود أه ـم ـهــا مـنــاقـشــة االس ـت ـج ــواب ال ـمــوجــه إلــى
وزي ــر الصحة وإق ــرار مـشــروعــي الـقــانــون بتعديل
قانون المرئي والمسموع وبتعديل القانون بشأن
الـمـطـبــوعــات والـنـشــر فــي مــداولـتـهـمــا الـثــانـيــة ،إال
أنـهــا فوجئت بقيام بعض الـنــواب بالجلوس في
المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس الوزراء
وال ــوزراء بالمخالفة للعرف الــذي نشأ منذ إقــرار
الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع
مجالس األمة».
وأض ــاف الـحــريــص أن «الحكومة تــؤكــد أن هذه
الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من
بعض األخوة النواب والمخالفة للدستور ولألعراف
البرلمانية تعطل وتعوق العمل واإلنجاز المطلوب،
وتدحض صراحة ادعاء بعض اإلخوة النواب اتهام
الحكومة بعرقلة عقد جلسات المجلس ومخالفتها
ً
للدستور والــائـحــة» ،الفـتــا إلــى تجديد الحكومة
«دعــوتـهــا إلــى وج ــوب الـتـعــاون المثمر مــع جميع
أعضاء المجلس من خالل احترام أحكام الدستور
والالئحة ومــراعــاة التقاليد واألع ــراف البرلمانية
ً
المستقرة؛ حتى نستطيع معا تحقيق تطلعات أهل
الكويت األوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر».
ً
وبالعودة إلى جلسة أمس التي كان مدرجا على
ً
جدول أعمالها  16بندا ،فقد جلس عدد من النواب
ً
بداية من الثانية عشرة ظهرا على مقاعد الحكومة،
ً
وعلقوا الفتات مدونا عليها «أقسمنا  »1962على
استاندات الــوزراء ومنصة الرئاسة واألمين العام
للمجلس ،في حين كانت الحكومة موجودة وفي
مقدمتها رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
في االستراحة المخصصة لهم خارج القاعة ،وعند
موعد الجلسة وصــل الغانم إلــى كرسي الرئاسة،
وجلس مجموعة كبيرة من النواب على مقاعدهم،
ً
معلنا رفعها إلى ما بعد العيد.
وعقب رفع الجلسة ،توالت التصريحات النيابية،
إذ أكد عدد من النواب أنه ال جلسة قادمة إال بصعود
الـخــالــد منصة االس ـت ـجــواب ،رافـعـيــن شـعــار الحل
برحيل الرئيسين.
وقال النائب د .عبدالكريم الكندري إن المذكرة
التفسيرية للدستور تنص على «أن رئيس الوزراء
ال ــذي يـصــل ت ـبـ ُّـرم مـجـلــس األم ــة مـنــه ومـعــارضـتــه
لـسـيــاسـتــه ح ــد ت ـعــريــض ال ـم ـج ـلــس نـفـســه لـلـحــل،
وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة انتخابية
مريرة ،ليس من المصلحة العامة تحصينه أكثر
من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم إلى أبعد من هذا
ً
المدى ،فيا صباح الخالدارحل» ،مؤكدا أن النواب
«مستمرون ...والحل برحيل الرئيسين».
من جانبه ،رد النائب د .أحمد مطيع ،على البيان
الحكومي ،بصفته مقدم استجواب وزير الصحة بأن
«تبرير الحكومة اعتذارها بعدم حضورها الجلسة
مهزوز ال أساس له ،إذ ال توجد بالدستور ،وال في
الالئحة الداخلية مواد تبين أن هناك مقاعد خاصة
ً
للوزراء وأخرى للنواب» ،مؤكدا أن ذلك «عذر أقبح
من ذنب ،واستهتار بالمجلس ،وتعطيل لمصالح
األمة ،وهروب من المواجهة».
أما النائب مــرزوق الخليفة ،فكشف أن «جلوس
ال ـنــواب على مقاعد الـ ــوزراء حــركــة راقـيــة ورســالــة
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واضحة بــأن من ال يحترم الدستور ال ُيحترم في
ال ـق ــاع ــة ،وم ــا ل ــم يـصـعــد رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة منصة
ً
االستجواب فلن تكون هناك جلسات» ،الفتا إلى أن
«الخالد تمترس خلف وزرائــه ،وقدمهم كبش فداء
لبقائه واستمراره».
ً
ون ــاش ــد ال ـخ ـل ـي ـفــة س ـم ــو األمـ ـي ــر قـ ــائـ ــا« :أقـ ــول
لسموه تــرى التعقيد فــي المشهد السياسي ،وال
أحد باستطاعته حل ذلك التعقيد إال سموكم ،وفي
هذا الشهر الكريم كل أنظار أبناء الشعب الكويتي
تتجه نحو قصر اليمامة لحل هذه المشكلة بحكمة
سموكم».
وق ــال الـنــائــب الـصـيـفــي الـصـيـفــي« :مـسـتـمــرون،
وإما أن يعتلي رئيس الــوزراء منصة االستجواب،
ويسترد المجلس الدستور والمادة  100منه ،أو لن
تكون هناك جلسة».
ً
ووافقه النائب محمد الحويلة ،قائال «مستمرون
بإذن الله على موقفنا ،فإما أن يعتلي رئيس الوزراء
المنصة ،أو لن تكون هناك جلسة».
في المقابل ،ذكر النائب علي القطان« :حضرنا
الجلسة ،وكــان أمامنا عــدة قوانين ينتظرها منا
أب ـن ــاؤن ــا ،وع ـلــى رأس ـه ــا ص ــرفم ـكــافــأة الـصـفــوف
األمامية ،ولكن بسبب التصعيد النيابي من بعض
اإلخوة النواب اعتذرت الحكومة عن عدم الحضور،
وتأجلت الجلسة إلى ما بعد العيد».
وقال النائب سعدون حماد« :ال نلوم الحكومة لعدم
حضورها الجلسة؛ لجلوس الـنــواب فــي مقاعدها»،
ً
ً
مؤكدا أن تصرفات النواب غريبة جــدا ،والحل لعدم
تكرارها هو تشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص
ً
عقلية جميع ال ـنــواب ،ومــا إذا كــان الـنــائــب مـســؤوال
عن تصرفاته من عدمه ،وإذا قالت اللجنة إن النائب
«ضارب فيوزه» ال يدخل القاعة.
٠٥

مكافآت الصفوف األمامية...
المفترض إنجاز هذه المكافآت ،بيد أن ما حدث أرجأها إلى الوقت
الذي يقرر فيه الجميع االحتكام إلى الدستور ولغة العقل.
وتساء ل الحمد« :هــل الجلوس في أماكن ال ــوزراء سلوك برلماني
سليم ،أو تعبير مقبول عن أي موقف سياسي؟ وهل في إفشال الجلسة
أي مصلحة للناس أو حتى ألي فريق سياسي؟ومن المستفيد الحقيقي
من هذا التعطيل ،ومن المتضرر منه؟
وعزا المال عدم إنجاز «الميزانيات» لتقريرها إلى أن الحكومة لم
ً
تزود اللجنة بما طلبته حتى اآلن ،موضحا أنه تم إرسال كتب إليها
ُ
عبر رئيس المجلس ،وفي انتظار ردها ،وعليه لم يدرج التقرير بجدول
أعمال الجلسة أمس.

النواب وكراسي الوزراء...
وج ـلــس م ـب ــارك ال ـح ـجــرف عـلــى مـقـعــد وزيـ ــر األوق ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلسالمية عيسى الكندري ،ومحمد المطير على مقعد وزيــر النفط
وزيــر التعليم العالي محمد الـفــارس ،وصــالــح الشالحي على مقعد
وزيــر الصحة الشيخ د.باسل الصباح ،ومــرزوق الخليفة على مقعد
وزيــر الخارجية وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ أحمد
الناصر ،وثامر السويط على مقعد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
مـبــارك الـحــريــص ،وعـبــدالـكــريــم الـكـنــدري على مقعد وزي ــر الداخلية
الشيخ ثامر العلي.
وف ــي ح ـيــن ج ـلــس س ـعــود بــوصـلـيــب ع ـلــى مـقـعــد وزيـ ــر ال ـت ـجــارة
والصناعة ،وبـجــواره أحمد مطيع على مقعد وزيــر الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة وزيــر الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
مشعان العتيبي ،جلس النائب فرز الديحاني في البداية على مقعد
وزير الصحة ،ثم اعتلى مكانه على منصة الرئاسة قبيل افتتاح الجلسة.

رفع تلقائي للحصانة عن...
الحليلة وخالد العتيبي وصالح المطيري ،في حين
تعلق الطلب الـثــامــن برفعها عــن الـنــائــب د .حسن
جوهر في قضية جنح إعالم.
وكــان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته،
أمس ،تقارير اللجنة التشريعية التي انتهت جميعها
إلى رفض رفع الحصانة عن هؤالء األعضاء ،لتوافر
ً
الكيدية ،لكن عدم نظرها سيؤدي إلى رفعها تلقائيا،
حسب ما تنص الالئحة ،لمرور مدة شهر على تاريخ
تسلم الطلبات.

انتهاء تكليف...
أو يسقط من جدول أعمالها بانتهاء مهلة
األسبوعين التي حددها المجلس في جلسة
 13أبريل الجاري إلنجازه.

عائلـة الشـايــع
تنعى ببالغ احلزن واألسى

فقيدهم الغالي املغفور له بإذن اهلل تعالى

عبدالرحمن صالح علي حمود الشايع
والذي وافته املنية عن عمر يناهز  77عام ًا
وسيوارى جثمانه الثرى الساعة  10صباح اليوم األربعاء املوافق  2021/4/28في مقبرة الصليبيخات

تقبل التعازي

نظر ًا لألوضاع احلالية يقتصر العزاء على اإلتصال هاتفي ًا أو الرسائل النصية

للرجال:
للنساء:

55555191
97211112
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majles@aljarida●com

جلسات المجلس ...إلى ما بعد العيد
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برلمانيات

النواب يجلسون في أماكن الوزراء ...وفي اإلطار "االستيكرات" التي وضعها النواب على االستندات (تصوير عبدالله الخلف)

نواب جلسوا على مقاعد الوزراء وعلقوا الفتات «أقسمنا  ...»1962فطارت الجلسة
محيي عامر وفهد التركي وعلي الصنيدح
إلى ما بعد العيد ،رفع رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم جلسات
المجلس ،عقب أن جلس مجموعة من النواب في مقاعد الوزراء قبل موعد
افتتاح الجلسة العادية ،أمس ،مما نتج عنه عدم حضور الحكومة ،لتستمر
بذلك األزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي التفاصيل ،جلس عدد من النواب بداية من الثانية عشرة من
ظهر ،أمس ،على مقاعد الحكومة ،وعلقوا الفتات مدونا عليها "أقسمنا
 "1962على ستاندات الوزراء ومنصة الرئاسة واألمين العام للمجلس ،في
حين كانت الحكومة متواجدة وفي مقدمتها رئيس الوزراء باالستراحة
المخصصة لهم خارج القاعة ،وعند موعد الجلسة وصل رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم إلى كرسي الرئاسة ،وجلس مجموعة كبيرة من النواب
على مقاعدهم ،فيما غابت الحكومة عن الجلسة ،حيث لم تدخل إلى القاعة.
وقال الرئيس الغانم" :أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم
(أمس) ،والتي تعتبر جلسة الغد (اليوم) تكميلية لها ،بسبب تواجد النواب
على مقاعدها ،لذا ترفع الجلسة الى ما بعد العيد" ،وسط تصفيق من
النواب الجالسين على المقاعد الحكومية.
ً
جلسة أمس كان مدرجا عليها  16بندا و 38فقرة ،وكان من المقرر في
حال انعقادها أن تتخذ مجموعة من القرارات ،وتنجز عددا من القوانين،
ضمنها ومن خالل بند ما يستجد من أعمال فتح اعتماد إضافي في
الميزانية بقيمة  600مليون دينار لصرف مكافأة العاملين في الصفوف
األمامية.
وكان مدرجا على جدول األعمال  8رسائل واردة ،ضمنها رسالة
النائب يوسف صالح الفضالة التي يتقدم بموجبها باستقالته من

حماد :نائب «ضارب فيوزه»

عضوية مجلس األمة ،ورسالة من رئيس لجنة حماية األموال العامة
يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين
بنص الرسالة لمدة شهر ،ورسالة من رئيس لجنة شــؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة ببحث ومناقشة
االختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر في ظل جائحة ()COVID - 19
لمدة أسبوعين.
وكان المجلس سينظر كذلك في رسالة من رئيس لجنة الظواهر
السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراســة أسباب انتشار
ظاهرة اإلدم ــان على المخدرات والممنوعات ،بهدف إيجاد السبل
الالزمة لمعالجتها والحد من انتشارها ،ورسالة من رئيس لجنة
الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب
انتشار ظاهرة جرائم العنف بشكل عام وجرائم العنف ضد المرأة
بشكل خــاص تمهيدا إليجاد السبل الالزمة لمعالجتها والحد من
انتشارها ،ورســالــة مــن رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها
تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تعزيز القيم اإلسالمية واألخالق
الحسنة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع ،ورسالة من عضو
مجلس األمة د .عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ببحث الموانع الموانع القانونية أو
الالئحية -إن وجدت -في توجيه النائب سؤاال برلمانيا الستيضاح
أمور متعلقة بأعمال األمانة العامة لمجلس األمة أو ديوان المحاسبة،
مع تقديم المعالجات التشريعية المناسبة لذلك ،على أن ترفع اللجنة
تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل نهاية دور االنعقاد الحالي ،إضافة

إلى رسالة من النائب د .صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة
الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي،
والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي
ونفسي وقانوني.
كما كــان مــن الـمـقــرر أن ينظر المجلس فــي االسـتـجــواب الموجه
من العضوين د .أحمد مطيع ،وسعود أبوصليب إلى وزير الصحة
بـشــأن "عـجــز الـ ــوزارة خ ــال مــواجـهــة جــائـحــة كــورونــا (كــوفـيــد ،)19
والفساد اإلداري والمالي بــالــوزارة ،وغياب الجدية في التعاون مع
السلطة التشريعية ،بعد أن وافق المجلس في جلسة 2021/4/14على
طلب الحكومة ممثلة بوزير الصحة تأجيل مناقشة االستجواب إلى
الجلسة المقبلة.
وعقب ذلــك ،كــان من المقرر أن يناقش المجلس  6تقارير للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية برفع الحصانة النيابية
عن  8نــواب 7 ،منها بقضايا انتخابات فرعية ،وانتهت اللجنة إلى
رفض رفعها في كافة الطلبات لتوافر الكيدية ،حسب ما رأى أغلبية
أعضائها الذين حضروا التصويت عليها باللجنة.
وبحسب جدول أعمالها ،الذي أعدته لجنة األولويات البرلمانية،
كــان من المقرر أن يناقش المجلس "المداولة الثانية على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )61لسنة  2007بشأن اإلعالم
المرئي والمسموع ،والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته األولى
بتاريخ  30مارس  ،2021والمداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )3لسنة  2006في شأن المطبوعات والنشر ،والذي

ً
الحكومة :لم ندخل القاعة احتراما للديمقراطية
دعت إلى وجوب التعاون المثمر مع النواب

حماد وعبدالصمد والمال قبل رفع الجلسة

ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب س ـع ــدون
حماد" :ال نلوم الحكومة
في عدم حضورها جلسة
أمس ،لجلوس النواب في
م ـقــاعــد ال ـ ـ ــوزراء ،ولـلـمــرة
االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
يحتلون مقاعد ا ل ــوزراء،
فــي ســابـقــة لــم تـحــدث من
ً
قبل" ،مؤكدا أن تصرفات
ً
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب غ ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة ج ـ ـ ـ ــدا،
والحل لعدم تكرارها هو
تـشـكـيــل ل ـج ـنــة م ــن الـطــب
ال ـن ـف ـســي ل ـف ـحــص عـقـلـيــة
ج ـم ـيــع ال ـ ـنـ ــواب ،ومـ ــا إذا
ً
كــان الـنــائــب م ـســؤوال عن
تصرفاته من عدمه ،وإذا
قــالــت الـلـجـنــة ان الـنــائــب
" ض ــارب فـيــوزه" ال يدخل
القاعة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـ ـمـ ـ ــاد ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــر يـ ـ ــح" :ألول مـ ـ ــرة

ً
أشوف نائبا يدخل قاعة
عـبــدالـلــه الـســالــم ومــاســك
مايكرفون وكأنه دالل في
حراج سيارات! عمرها ما
صــارت ،فمنذ مجلس 62
ما شفنا النواب يجلسون
على مقاعد ا لـنــواب و لــذا
أنـ ـ ــا أصـ ـ ــر عـ ـل ــى ت ـش ـك ـيــل
لجنة الطب النفسي قبل
دخول النواب الى القاعة".
وتــابــع" :لــديـنــا مـكــافــأة
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوف األم ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وب ــاالمـ ـك ــان اقـ ــرارهـ ــا مــع
ً
الميزانية الن هناك وفرا
ف ــي ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـحــال ـيــة
وبالتالي لسنا محتاجين
لقانون القرارها ،ولذا فإن
اق ـ ــرار ال ـم ـيــزان ـيــة بــالــوفــر
ال ـم ـت ـح ـقــق ف ـي ـهــا ي ـصــرف
تلك المكافآت".

أصــدرت الحكومة بيانا صحافيا ردا
عـلــى أح ــداث جلسة مجلس األم ــة أمــس،
وفيما يلي نــص الـبـيــان" :تلبية للدعوة
ال ـتــي وجـهـهــا األخ رئ ـيــس مـجـلــس األمــة
الموقر لحضور جلسة المجلس العادية
العلنية المقرر عقدها اليوم الثالثاء /27
 ،2021 / 4فقد حضرت الحكومة للجلسة
للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال
الجلسة ومــا يتضمنه مــن بـنــود ،أهمها
مـنــاقـشــة االس ـت ـجــواب الـمــوجــه إل ــى األخ
وزيــر الصحة وإق ــرار مشروعي القانون
ب ـت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون الـ ـم ــرئ ــي وال ـم ـس ـم ــوع
وب ـت ـعــديــل ال ـق ــان ــون ب ـشــأن الـمـطـبــوعــات
والـنـشــر فــي مــداولـتـهـمــا الـثــانـيــة ،وهما
م ــن م ـش ــروع ــات ال ـقــوان ـيــن ذات األهـمـيــة
الخاصة التي كان يطالب بإقرارها االخوة
أعضاء مجلس األمة الموقر باإلضافة إلى
باقي الموضوعات المدرجة على جدول
األعمال.
إال أن ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــة فـ ــو ج ـ ـئـ ــت ب ـق ـي ــام
بعض ال ـســادة أعـضــاء المجلس الموقر
بالجلوس بالمقاعد المخصصة بقاعة
المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء
بالمخالفة للعرف الــذي نشأ منذ إقــرار
الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت
عليه جميع مجالس األمة السابقة ،وذلك
رغ ـب ــة م ـن ـهــم ف ــي ت ـع ـط ـيــل ع ـقــد الـجـلـســة
بالمخالفة للتقاليد واألعراف البرلمانية
المستقرة في جميع برلمانات العالم من
تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة
وقد جرى العمل في الكويت على تحديد
الصف األمامي بقاعة المجلس لجلوس
أع ـض ــاء ال ـح ـكــومــة ،وال ـص ـف ــوف األخ ــرى
لجميع أعضاء المجلس الموقر من غير

العتيبي والمطير وبوصليب والفتة «أقسمنا »1962
أع ـضــاء الـحـكــومــة ،بـحـسـبــان أن مجلس
األمـ ــة يـعـتـبــر ال ـ ـ ــوزراء غ ـيــر المنتخبين
أع ـ ـضـ ــاء فـ ـي ــه ب ـح ـك ــم وظ ــائـ ـفـ ـه ــم ،وهـ ــذا
ً
التخصيص ليس انتقاصا من القدر أو
تقليال مــن ال ـشــأن ألي عـضــو ،فالجميع
س ــواسـ ـي ــة وإنـ ـ ـم ـ ــا ل ـت ـس ـه ـيــل ال ـت ـن ـس ـيــق
والتشاور بين أعضاء الحكومة في األمور
التي تطرح أثناء الجلسة.
إال أن مــا ح ــدث فــي جلسة (ام ــس) من
اإلصرار على مخالفة األعراف البرلمانية
المستقرة دعت الحكومة إلى عدم حضور
الجلسة ا حـتــرا مــا لمسيرة الديمقراطية
العتيدة واألعراف البرلمانية المستقرة،
وتجنبا مــن المشاركة فــي أمــور تساهم
ب ـت ــردي ال ـم ـمــارســة الـبــرلـمــانـيــة ال ـتــي لم
يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم
على مدى  6عقود.
وإن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ــؤك ــد عـ ـل ــى أن ه ــذه
ال ـم ـم ــارس ــات ال ـخــاط ـئــة ال ـم ـت ــزاي ــدة غير

الـ ـمـ ـسـ ـب ــوق ــة مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ب ـ ـعـ ــض األخـ ـ ـ ــوة
الـنــواب والمخالفة للدستور ولــأعــراف
البرلمانية تعطل وتعوق العمل واإلنجاز
المطلوب ،وتدحض صراحة ادعاء بعض
األخ ــوة ال ـنــواب ات ـهــام الـحـكــومــة بعرقلة
عقد جلسات مجلس األ م ــة ومخالفتها
للدستور والالئحة.
والحكومة تؤكد مـجــددا دعوتها إلى
وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء
مـجـلــس األم ــة ال ـمــوقــر مــن خ ــال اح ـتــرام
اح ـ ـكـ ــام ال ــدسـ ـت ــور وال ــائـ ـح ــة ومـ ــراعـ ــاة
التقاليد واألعراف البرلمانية المستقرة،
ً
ح ـتــى نـسـتـطـيــع م ـع ــا تـحـقـيــق تـطـلـعــات
أهــل الكويت األوفـيــاء في حاضر مشرق
ومستقبل زاهر".

سبق أن أقره المجلس في مداولته األولى بتاريخ  30مارس .2021
وبرفعها ،يظل الخطاب األميري مدرجا على جدول األعمال دون
مناقشة ،حيث كان من المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم
الخطاب األميري ،الذي افتتح به دور االنعقاد العادي األول من الفصل
التشريعي السادس عشر لمجلس األمة صباح يوم الثالثاء الموافق 15
ديسمبر  2020الحالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب األميري.

المقاعد الحكومية التي جلس عليها النواب
رئيس الوزراء

مساعد العارضي

وزير الدفاع

خالد المونس

وزير العدل

فارس العتيبي

وزير النفط

محمد المطير

وزير الصحة

صالح الشالحي

وزير الخارجية

مرزوق الخليفة

وزير الدولة لشؤون مجلس األمة

مبارك الحجرف

وزير الدولة لشؤون مجلس األمة

ثامر السويط

وزير الداخلية

عبدالكريم الكندري

وزير التجارة والصناعة

سعود بوصليب

وزير الكهرباء والماء

أحمد مطيع

وزير األشغال

فرز الديحاني

ماذا ترتب على رفع جلسة  27أبريل؟
 -1تأخر إنجاز المداولة الثانية لتعديل قانوني المطبوعات
والنشر والمرئي والمسموع.
ً
 -٢رفــع الحصانة البرلمانية تلقائيا عــن  8نــواب 7 :منهم في
قضايا انتخابات فرعية.
 ٣الورقية وعدم قدرتها على تمديد عملها إلعداد تقريرها.
 -٤استمرار تأخر البدء في مناقشة الخطاب األميري الذي افتتح
به دور االنعقاد األول للفصل التشريعي السادس عشر.
 -٥استمرار مقاعد شاغرة في اللجان البرلمانية دون القدرة على
انتخاب أعضاء لشغلها.
 -٦عدم مناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح
وبذلك يرحل إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
 -٧زيــادة التضخم بالنسبة لبنود األسئلة واألجوبة وتقارير
اللجان وطلبات المناقشة والتحقيق بجدول األعمال.
 -8عــدم إقــرار قانون صــرف اعتماد إضافي بقيمة  600مليون
دينار لصرف مكافأة العاملين في الصفوف األمامية ،حيث كان
الـمـجـلــس يـسـتـطـيــع عـبــر بـنــد م ــا يـسـتـجــد م ــن أع ـم ــال اسـتـعـجــال
الميزانيات النجاز تقريرها على هامش الجلسة وانجازه.

نواب :مستمرون ...والحل برحيل الرئيسين
ف ــي تـصــريـحــات مـتـفــرقــة عـقــب رف ــع الـغــانــم
للجلسة العتذار الحكومة كشف النواب أن ال
جلسة قادمة اال بصعود رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد منصة االستجواب
رافعين شعار الحل برحيل الرئيسين.
وقال النائب عبدالكريم الكندري ان المذكرة
التفسيرية للدستور تنص "أن رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء الـ ــذي يـصــل تـبــرم مـجـلــس األمـ ــة منه
ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس
نفسه للحل ،وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض
معركة انتخابية مــريــرة ،ليس مــن المصلحة
العامة تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في
الحكم إلى أبعد من هذا المدى".
وأضاف :يا صباح الخالدارحل ،ومستمرون،
والحل برحيل الرئيسين.
بينما قال صيفي الصيفي :مستمرون ،وإما
أن يعتلي رئـيــس الـ ــوزراء منصة االستجواب
ويسترد المجلس الدستور وال ـمــادة  ١٠٠من
الدستور او لن تكون هناك جلسة".
فيما كشف النائب مرزوق الخليفة أن "جلوس
النواب على مقاعد الوزراء حركة راقية ورسالة

واضحة ان من ال يحترم الدستور ال يحترم في
القاعة ،وما لم يصعد رئيس الحكومة منصة
االستجواب فلن تكون هناك جلسات ،وصباح
الخالد تمترس خلف وزرائه وقدمهم كبش فداء
لبقائه واستمراره".
وأض ــاف الخليفة أن "ال ـن ــواب تـعـهــدوا بأال
تكون هناك جلسة قادمة لمجلس األمــة اذا لم
يصعد رئيس الوزراء المنصة ويحترم دستور
 62وأس ــاس احـتــرام قاعة عبدالله السالم هو
احترام نصوص الدستور وهو العهد الذي بيننا
وبينهم والكلفة السياسية على صباح الخالد
ستكون عالية جدا" ،مشيرا الى انه "من يقول اننا
كنواب نعطل اعمال المجلس والدولة والعمل
مـتــوقــف ،نـقــول نعم أه ــم ش ــيء اال يتم تجاوز
الدستور ،فرئيسا مجلس االمة والوزراء يريدان
التضحية بأي وزير من خالل استجوابهم ،وان
تدور عجلة التشريع لتحصين رئيس الوزراء،
وهــذه سابقة خطيرة جــدا لــم تحدث مــن قبل،
ونحن مستمرون بهذا النهج ،فال جلسة قادمة
اال بصعود صباح الخالد منصة االستجواب".
وتــابــع :أق ــول ل ـلــوزراء يجب ان تـكــون هناك

اس ـت ـق ــاالت جـمــاعـيــة م ــن قـبـلـكــم ح ـتــى ال تتم
التضحية بالوزراء فرادى من اجل رئيس مجلس
الوزراء الذي تخلى عنهم ،فالقائد يجب ان يكون
قدوة حسنة.
ونــاشــد الخليفة سمو االمـيــر بقوله :اقــول
لسموه ترى التعقيد في المشهد السياسي ،وال
أحد باستطاعته حل ذلك التعقيد اال سموكم،
وفي هذا الشهر الكريم كل انظار ابناء الشعب
الكويتي تتجه نحو قصر اليمامة لحل هذه
المشكلة بحكمة سموكم.
وقال النائب بدر المال :بصفتي رئيس لجنة
الميزانيات أود التوضيح انه لم تنته اللجنة من
التقرير بخصوص مكافأة الصفوف االمامية
ألن الحكومة لم تــزود اللجنة بما طلبته حتى
االن ،وتم إرسال كتب للحكومة عن طريق رئيس
المجلس ،وننتظر رده ــا وعليه لــم ي ــدرج في
جدول اعمال الجلسة.
اما النائب علي القطان فقال :حضرنا جلسة
اليوم (أمس) وكان أمامنا عدة قوانين ينتظرها
ّ
منا أبناؤنا وعلى رأسها صرف مكافأة الصفوف
األمامي ة ولكن بسبب التصعيد النيابي من قبل

النواب في أحاديث باسمة مع الجالسين على مقاعد الوزراء
بعض األخوة النواب اعتذرت الحكومة عن عدم
الحضور ،وتأجلت الجلسة الى ما بعد العيد
ليبقى أبـنــاؤنــا ينتظرون المكافآت على رغم
تصديق سمو األمير عليها.
بينما قال النائب محمد الحويلة :مستمرون

بــإذن الله على موقفنا ،فإما أن يعتلي رئيس وهــل إفـشــال الجلسة فيه أي مصلحة للناس
الوزراء المنصة أو لن تكون هناك جلسة.
أو حتى ألي فــريــق سياسي؟ومــن المستفيد
من جهته ،تساءل النائب أحمد الحمد :هل الحقيقي من هذا التعطيل وفي الوقت نفسه من
الـجـلــوس فــي أمــاكــن ال ـ ــوزراء سـلــوك برلماني المتضرر منه؟
سليم أو تعبير مقبول عن أي موقف سياسي؟

محليات
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«الشؤون» تنهي إشكالية «تعاونية الروضة» ...بالتعيين

ً
ً
تفاعال مع خبر ةديرجلا .والتزاما بعدم إلحاق الضرر بالجمعيات
جورج عاطف

ّ
توجه لتعيين
مدير في اتحاد
الجمعيات عقب
انتهاء والية
أعضائه في مايو

ت ـف ــاع ــا م ــع خ ـب ــر «الـ ـج ــري ــدة»
ال ـم ـن ـش ــور فـ ــي عـ ــددهـ ــا الـ ـص ــادر
أمــس ،بعنوان «الخالفات تعرقل
ت ـش ـك ـيــل م ـج ـلــس إدارة جـمـعـيــة
الروضة وحولي التعاونية» ،علمت
«الجريدة» أن قرارا سيصدر قريبا
عــن وزارة ال ـشــؤون االجتماعية،
بتعيين مدير إدارة خدمة المواطن
في الوزارة ،حمد المطيري ،عضوا
ً
س ــادس ــا ف ــي مـجـلــس «ال ــروض ــة»،
لـيـنـضــم إلـ ــى األعـ ـض ــاء الـخـمـســة
ً
الموجودين حاليا.
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإنه
ّ
بعد تعثر الحلول الودية للخالفات

مد اإلقامة بالخارج لمتلقي المساعدات
أصدرت مديرة إدارة الرعاية األسرية في وزارة الشؤون ،حياة
الفيلكاوي ،تعميما إداريا إلى رؤساء الوحدات االجتماعية ورؤساء
األقسام ،قالت خالله إنه «نظرا للظروف االستثنائية التي ّ
تمر بها
البالد جراء جائحة «كورونا» ،والتي أدت إلى تقييد حركة الدخول
والخروج عبر المنافذ البرية والجوية ،وما ترتب على ذلك من عدم
قدرة بعض متلقي المساعدات من العودة إلى البالد ،فقد تقرر ،بناء
على تعليمات وزير الشؤون ،احتساب الفترة من  8الجاري حتى 7
أكتوبر المقبل فترة إقامة خارج البالد.

التي نشبت بين أعـضــاء مجلس
اإلدارة ح ــول ت ــوزي ــع الـمـنــاصــب،
مما أدى إلى عرقلة تشكيل الهيئة
اإلداريــة ّللجمعية ،وهو ما ترتب
ع ـل ـيــه ت ــوق ــف أعـ ـم ــال الـجـمـعـيــة،
السيما المتعلقة بعمليات البيع
وال ـشــراء والتوقيع على شيكات
الـ ـم ـ ّ
ـوردي ــن ،وغ ـيــرهــا م ــن األم ــور
األخ ــرى الخاصة بعملها ،ارتــأت
الــوزارة ضــرورة التدخل السريع،
ووفق األطر القانونية التي تتيح
لها التعيين داخل المجلس لكسر
هيمنة فــريــق ضــد آخ ــر ،وإفـســاح
المجال أمام التصويت على الهيئة
اإلداريــة وإعــان التشكيل ،مؤكدة
أنها «لن تقف مكتوفة األيدي إزاء
أي مـ ـح ــاوالت غ ـيــر قــانــون ـيــة من
شــأن ـهــا إل ـح ــاق ال ـض ــرر بــالـمــركــز
ال ـمــالــي لـلـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة،
أو التأثير السلبي على أعمالها
والخدمات التي تقدمها».

تعيين باتحاد الجمعيات
إل ــى ذل ــك ،كشف الـمـصــادر عن
ّ
توجه الوزارةإلىتعيين مدير في
اتحاد الجمعيات التعاونية ،وذلك
مــع قــرب انتهاء الـمــدة القانونية

ووالي ــة المجلس الحالي بنهاية
مايو المقبل ،مشيرة إلى أنه نظرا
ّ
ل ـل ـظــروف ال ــراه ـن ــة ،وعـ ــدم تـمــكــن
الوزارة من عقد الجمعية العمومية
لالتحاد ،سيتم تعيين مدير إلى
حـيــن سـمــاح الـسـلـطــات الصحية

بذلك ،السيما أن األصل في قانون
التعاون االنتخاب ال التعيين.
في موضوع آخــر ،أصــدر وزير
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة،
وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والتنمية المجتمعية ،د .مشعان

أبو البنات :مياه الصرف بريئة من نفوق األسماك

«اتحاد الصيادين» الستخراج سمات
دخول للعمالة وعودتها للبالد

«األشغال» تنسق مع «البيئة» إليقاف التعديات على شبكة األمطار
●

سيد القصاص

أكد مدير إدارة تشغيل وصيانة
الـ ـمـ ـحـ ـط ــات ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـه ـن ــدس ــة
الـصـحـيــة ب ـ ــوزارة األش ـغ ــال الـعــامــة
م .علي أبوالبنات ،أن مياه الصرف
الصحي بريئة من االتهام الموجه
إلـيـهــا بــأنـهــا وراء ن ـفــوق األس ـمــاك
فــي ج ــون الـكــويــت ،م ـشــددا عـلــى أن
«األشـ ـغ ــال» ال ت ـصــرف م ـيــاه صــرف
صحي في الجون نهائيا.
وقـ ـ ــال أب ــوالـ ـبـ ـن ــات ف ــي تـصــريــح
لـ«الجريدة» ،إن هذا االتهام الموجه
لمياه ا لـصــرف يطلق سنويا وفي

نفس الموعد تقريبا مع بداية موسم
ال ـص ـيــف ،م ـش ــددا ع ـلــى أن ال ـ ــوزارة
تــوجــه م ـيــاه ال ـصــرف إل ــى محطات
ال ـم ـعــال ـجــة ف ــي الـ ـب ــاد لـتـحــويـلـهــا
إلـ ــى مـ ـي ــاه ث ــاث ـي ــة ورب ــاعـ ـي ــة وم ــن
ثــم االس ـت ـفــادة مـنـهــا فــي ال ــزراع ــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة سـ ـ ـ ــواء اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة أو
التجميلية.
وشــدد على حــرص ال ــوزارة على
الـتـنـسـيــق م ــع ج ـه ــات ال ــدول ــة ذات
ال ـع ــاق ــة «ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة»
الي ـق ــاف ال ـت ـعــديــات ال ـتــي تـقــع علي
شـبـكــة ت ـصــريــف األمـ ـط ــار م ــن قبل
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــرق ت ـق ــوم

بالتفتيش على الشبكة ،ومخالفة
المتعدين عليها.
ول ـفــت إل ــى أن «األشـ ـغ ــال» تنتج
من خــال قطاع الهندسة الصحية
ي ــوم ـي ــا م ــا يـ ـق ــارب  900أل ـ ــف مـتــر
مـكـعــب م ــن ال ـم ـيــاه الـمـعــالـجــة بين
ث ــاث ـي ــة ورب ــاعـ ـي ــة ،م ــؤك ــدا ح ــرص
الــوزارة على أداء دورها في إحداث
التنمية المنشودة من خالل توفير
وت ـح ـس ـي ــن أداء ال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
للصرف الصحي ،وحماية البيئة،
واالس ـت ـف ــادة ال ـق ـصــوى م ــن الـمـيــاه
الـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أحـ ـ ــدث
التقنيات وفق المعايير العالمية.

العتيبي ،القرار الوزاري  ١/٣٠لسنة
 ،٢٠٢١القاضي بصرف المساعدة
ال ـم ـق ــررة قــانــونــا كــام ـلــة لليتيم،
حتى وإن كــان مقيما مــع والــدتــه
أو غيرها ،وأيــا كان دخلهم ،متى
كانوا غير منتفعين بالمساعدة

االجتماعية ،على أن يعمل بالقرار
ً
اعتبارا من تاريخ الصدور ،ويبلغ
لم يلزم لتنفيذه.

●

عادل سامي

دع ــا رئـيــس االت ـح ــاد الـكــويـتــي لصيادي
األسماك ظاهر الصويان مجلس الوزراء إلى
استثناء دخول عمالة الصيد وفق الشروط
ال ـتــي تـضـعـهــا ال ـج ـهــات الـصـحـيــة بــالـبــاد،
خــاصــة أن ـهــم ي ـســاه ـمــون ف ــي تــوف ـيــر األم ــن
الغذائي من المنتجات البحرية.
وقال الصويان ،في تصريح له ،إن قطاع
الصيد في احتياج شديد للعمالة ،خاصة أن
الصيد من المهن الشاقة التي تتطلب تواجد
الصيادين على حسب المواسم.
وأعــرب عن أمله بمعاودة حركة الطيران
في البالد قريبا خاصة أن الكويت نجحت في

علي أبوالبنات

تطعيم ما يزيد على مليون شخص بلقاح
ك ــورون ــا ،مــا يعطي األم ــل فــي فـتــح المنافذ
قريبا والسماح بعودة العمالة التي تتطلبها
بعض المهن.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــان ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة
إل ــى اس ـت ـث ـنــاء ق ـط ــاع ال ـص ـيــد وال ـس ـم ــاح له
باستخراج سمات دخول جديدة خاصة أن
الكثير من الصيادين سقطت إقامتهم وهم
خ ــارج ال ـبــاد والـبـعــض منهم ال يــرغــب في
العودة ،مؤكدا أن أسطول الصيد الكويتي
في انتظار توفير العمالة الالزمة قبل موسم
صيد الربيان في أول أغسطس أسوة بدول
الجوار.

«اتحاد الجامعة» :جهودنا أثمرت إلغاء
خانة الجنسية من الشهادة الجامعية
●

حمد العبدلي

أكــد رئيس االتـحــاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع
الجامعة عبدالرحمن الهاملي أن جهود االتحاد أثمرت
الموافقة على المقترح الذي قدم بإلغاء خانة الجنسية
من الشهادة الجامعية للكويتيين البدون ،مبينا أن
«االتـحــاد تحرك خــال الفترة الماضية في مخاطبة
المسؤولين من أبــرزهــم وزيــر التربية وزيــر التعليم
الـعــالــي الـســابــق د .سـعــود الـحــربــي لتطبيق مقترح
االتـحــاد لحل مشكلة اخواننا مــن فئة غير محددي
الجنسية».

وأوضــح الهاملي في تصريح لـ «الجريدة» أنه في
السابق كانت تقوم الجامعة بتغيير خانة الجنسية
للخريجين مــن فئة غير مـحــددي الجنسية بحسب
الكشوف المرسلة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة
أوض ــاع المقيمين بـصــورة غير قانونية االمــر الــذي
تسبب بالضرر لهذه الفئة والتسبب بالتضييق عليهم
في فرص الحصول على وظيفة بعد التخرج.
وثمن الهاملي قرار مجلس الجامعة برئاسة القائم
بأعمال مدير الجامعة د .فايز الظفيري في إنصاف فئة
غير محددي الجنسية وإعــادة حقهم في إلغاء خانة
الجنسية من الشهادة الجامعية.

«إداريي المؤسسات التعليمية» لمشاركة
المجتمع المدني في تنظيم اختبارات الـ ١٢
ط ــال ـب ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
إلداريي المؤسسات التعليمية وزير
التربية د .علي المضف بمشاركة
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي وج ـم ـع ـيــات
النفع العام ،والجمعيات المعنية
بالشؤون األكاديمية والتعليمية
في تنظيم اختبارات طلبة الصف
الثاني عشر.
وقـ ــال أم ـيــن س ــر الجمعية بــدر
الحضرم «ان الكويت أمــام اختبار
حقيقي لعودة الحياة الطبيعية»،
ً
مشيرا إلــى أن «إج ــراء االختبارات
التحريرية الورقية لطلبة الصف
الـثــانــي داخ ــل الـفـصــول الــدراسـيــة
هــو بــدايــة حقيقية لـمـعــرفــة مــدى
استعدادات وزارة التربية وجميع
الجهات الحكومية وقطاع الخاص
لعودة الحياة الطبيعية».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـض ـ ــرم اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة إلداريـ ـ ـ ـ ــي
المؤسسات التعليمية بكل طواقمها
ومنتسبيها بالعمل والتعاون مع
وزارة التربية وقيادييها لتقديم
كل أوجه الدعم من خالل كوادرها
في الجهات التابعة لها بوزارتي
التربية والتعليم العالي.
وأشاد الحضرم بالقرار الشجاع
وال ـج ــريء لــوزيــر الـتــربـيــة د .علي
المضف إلجراء االختبارات الورقية
التحريرية لطلبة الثانوية العامة
ً
حـ ـض ــوري ــا ،ال ـ ــذي س ـي ـكــون نقطة
تحول حقيقية في عودة الحياة إلى
طبيعتها .ودعا وزير التعليم العالي
د .محمد الفارس الى ان يحذو حذو
ً
ه ــذا ال ـق ــرار ،م ـش ــددا عـلــى ض ــرورة
ات ـخ ــاذ جــامـعــة ال ـكــويــت والـهـيـئــة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قــرار الـعــودة لالختبارات الورقية
داخل القاعات لجميع الطلبة.

سلة أخبار
«األسر المتعففة» تطرح
«عيالنا أبدى»
أعلنت الجمعية الكويتية
لألسر المتعففة ،طرحها
لمشروعها الجديد "عيالنا
أبدى" لدعم أبناء الديرة من
أصحاب المشروعات الصغيرة
الذين تضررت مشاريعهم
بسبب األوضاع السائدة في
ظل جائحة "كورونا".
وقال عضو مجلس إدارة
الجمعية ،أحمد الكندري ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
الجمعية وجدت أن من واجبها
تقديم المساعدة الالزمة
ألبناء الكويت الذين تتضروا
من الجائحة إلى حد صدور
قرارات ضبط وإحضار ضدهم
من ثقل القضايا المرفوعة
بحقهم ،نتيجة تعسرهم في
دفع المستحقات اإليجارية
المترتبة عليهم.
وذكر أن الوقوف مع هؤالء
الغارمين يأتي أوال من قبيل
الواجب الشرعي لكونهم
غارمين وفك ضيقهم وكربتهم،
األمر الذي رغب فيه الدين
اإلسالمي ،كما يأتي من قبيل
الواجب الوطني لكونهم أبناء
وطن واحد ،وأن الوقوف معهم
يعزز التكافل المجتمعي
والروح االجتماعية المترابطة.

«زكاة سلوى» :فاعل خير
يتبرع بـ  750سلة رمضانية

أعلن مدير "زكاة سلوى"
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،م .ثامر السحيب،
تبرع فاعل خير بـ  750سلة
غذائية للصائمين ،مبينا
أنه تم توزيعها على األسر
المتعففة داخل الكويت.
وقال السحيب ،في تصريح
صحافي ،امس ،إن "أولوية
توزيع السالل الغذائية
لألسر التي توفي عائلها
ً
أو مرض مرضا يضعفه
عن العمل ،ثم لألسر ذات
الداخل المحدود والتي
تواجه صعوبة كبيرة
في توفير االحتياجات
األساسية ألبنائها".
وأوضح أن "زكاة سلوى"
ً
تنفذ عددا من المشاريع
داخل الكويت أولها مشروع
"إحساس" لمساعدة
األسر المتعففة داخل
الكويت ،ويتم من خالله
تقديم المساعدات المالية
الشهرية والمقطوعة،
وسداد الرسوم الدراسية
للطلبة األيتام ،مردفا:
كما نقوم بتوزيع لحوم
األضاحي وزكاة الفطر على
المستحقين.
ووجه الشكر إلى المحسن
الكريم الذي تبرع بالسالل
الغذائية للصائمين وإلى
المتبرعين وأصحاب
األيادي البيضاء داعمي
"زكاة سلوى" ،ودعاهم إلى
مواصلة دعمهم وعطائهم.

٨
محليات
الطريجي لـ ةديرجلا•  :دورات تعليمية مكثفة
للعسكريين ألداء واجباتهم القتالية
ةديرجلا

•
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رئيس «التعليم العسكري» في «الدفاع» أكد أن الهيئة تشهد تطورا علميا وأكاديميا ملحوظا
محمد الشرهان

الجيش
الكويتي
يقتني
منظومات
قتالية
ودفاعية
من عدة
دول ونؤهل
العسكريين
الستخدامها

نعمل وفق
استراتيجية
شاملة بشأن
المسار
التأهيلي
لمن يتلقون
التعليم طوال
فترة خدمتهم

دورات
متخصصة
بمجاالت
الطيران
والبرية
والبحرية
والدفاع
الجوي
واألسلحة
المساندة

إقبال كثيف
من الشباب
واألعداد
المسجلة
َّ
تعدت اآلالف
ممن لديهم
الرغبة في
االنضمام
لصفوف
الجيش

قال رئيس هيئة التعليم العسكري بوزارة الدفاع ،اللواء ركن فهد الطريجي ،إن
الجيش الكويتي يقتني منظومات قتالية ودفاعية كثيرة من عدة دول ،وإنه «يتم
إلحاق عسكريينا ،من ضباط الصف واألفراد ،بدورات تعليمية مكثفة ،ليكونوا
قادرين على تشغيل تلك المنظومات».
ولفت الطريجي ،في حوار مع «الجريدة» ،إلى أن «هناك منظومات تتعلق
بأسلحة المناورة الرئيسة ،واإلسناد القتالي ،واإلسناد اإلداري ،ومن الصعب أن
نكلف العسكريين بواجبات قتالية واستخدام ُمعدات معقدة دون تلقي التعليم
• ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،حــدث ـنــا ع ــن مــدرســة
تدريب األفراد؟
 م ـ ــدرس ـ ــة ت ـ ــدري ـ ــب األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،ه ــيم ــدرس ــة م ـســؤولــة ع ــن ت ــدري ــب وتــأهـيــل
َحـ َـم ـلــة ال ـش ـهــادة الـمـتــوسـطــة وم ــا دون،
كـمــا أن لــديـنــا مـعـهــدا ُيـعـنــى بــالـتــدريــب
التخصصي ،وهو المسؤول عن تدريب
ط ــواق ــم وك ـ ــوادر ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي ،من
خــال  3م ــدارس ،هــي :مــدرســة اإلش ــارة،
وه ــي ال ـم ـســؤولــة ع ــن ت ــدري ــب م ــأم ــوري
اإلشارة ومشغلي منظومات االتصاالت
وال ـح ــاس ــب اآلل ـ ــي بــال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي،
ومدرسة اإلمداد والتموين ،وهي مسؤولة
عن تدريب الطواقم من ضباط وضباط
صف وأفراد بجميع ما يختص باإلمداد
والتموين والدعم اللوجستي واإلطفاء،
وكل ما يتعلق بأعمال اإلسناد اإلداري
للعمليات الحربية.
أمــا مــدرســة اإلدارة ،فـهــي المسؤولة
عـ ــن تـ ــدريـ ــب ال ـ ـك ـ ــوادر الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل فــي
أقسام اإلدارة ،بشتى أنواعها ،بمجاالت
الـحــاســب اآلل ــي وع ـلــوم اإلدارة وتأهيل
العاملين بأقسام القوى البشرية بجميع
التخصصات.
• وماذا عن معهد التدريب الفني؟
 الـ ـمـ ـعـ ـه ــد مـ ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ــن تـ ــدريـ ــبالمهنيين أو الفنيين ا لــذ يــن يمتهنون
ال ـع ـمــل الـ ـي ــدوي ،ك ــال ـح ــدادة وال ـخــراطــة
وأمور الورش والمحركات والميكانيكا
واإلنتاج وغير ذلك .نحن في
والكهرباء
الجيش الكويتي ُنعلم ،ثم ّ
ندرب الشباب
ب ــال ــوح ــدات عـلــى جـمـيــع الـتـخـصـصــات،
لنصل بهم إلى كفاءة قتالية مناسبة.

تدريب العسكري وتأهيله
• كيف يتم تدريب العسكري وتأهيله
لسالح َّ
معين؟
 ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي ،الـ ـي ــوم ،يقتنيمنظومات قتالية ودفاعية كثيرة من عدة
ُ
دول .نلحق العسكريين بدورات تعليمية
مكثفة ،ليكونوا قادرين على تشغيل تلك
المنظومات .و هـنــاك منظومات تتعلق
بــأسـلـحــة ال ـم ـنــاورة الــرئـيـســة واإلس ـنــاد
القتالي واإلسناد اإلداري ،ومن الصعب
أن نكلف العسكريين بــواجـبــات قتالية
واستخدام ُمعدات معقدة من دون تلقي
التعليم والتدريب المناسبين ،ليكونوا
قادرين على إدارتها وتشغيلها.
نلحق المتدربين العسكريين ،بجميع
رتـبـهــم ،س ــواء كــانــوا ضـبــاطــا أو أف ــرادا،
بــدورات داخــل الكويت وخارجها إلدارة
وتشغيل منظومات األسلحة التي يتم
تسليح وح ــدات الـجـيــش الـكــويـتــي بها،
بهدف تلقي التدريب المناسب ،وبالتالي
الوصول إلى الكفاءة القتالية المطلوبة.
• هل هناك فلسفة أو عقيدة خاصة
بهيئة التعليم العسكري لتهيئة المقاتل
الكويتي؟
 بـ ـك ــل ت ــأكـ ـي ــد ،ف ـن ـح ــن ن ـع ـم ــل وف ــقاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ش ــام ـل ــة بـ ـش ــأن ال ـم ـســار
ال ـت ــأه ـي ـل ــي ل ـل ـع ـس ـكــري ـيــن ،فــال ـع ـس ـكــري
ينتسب لنا ويبدأ مرحلة التعليم األولى.
نحن مــن الجهات القليلة بالدولة التي
يستمر فيها العسكري بتلقي التعليم
طوال فترة خدمته ،فيما ال يتحقق ذلك
للموظفين بجهات أ خ ــرى ،إذ يمكن أن
يلتحق الموظف بقطاع َّ
معين ،ويكتفي
بما حصل عليه ،لكن العسكري ينتسب
لنا بالجيش ،ويستمر بالتأهيل والتعليم
بعدة مسارات ،سواء كانت دراسات عليا،
أو استكمال دراسة الثانوية ،أو االلتحاق
بالدورات الحتمية أو التخصصية.
وفـيـمــا يـخــص دورات الـتــرقـيــة ،فمن
ال ـضــروري أن يـتـ َّ
ـدرج الضباط وضابط
الـصــف واألفـ ــراد بـمـســار تــأهـيــل حتمي،
وأن يجتازوا دورات خاصة ،ليحصلوا
على ُرتب أعلى من رتبهم الحالية ،ويكون
ً
ذلك مرادفا لمسار الدورات التخصصية
ب ـم ـجــاالت ال ـط ـيــران وال ـبــريــة والـبـحــريــة
وال ــدف ــاع ال ـجــوي واألس ـل ـحــة الـمـســانــدة
األخ ــرى .ويتم عقد جميع تلك ال ــدورات
في معاهد متخصصة بوحدات الجيش

جانب من العسكريين خالل إحدى الدورات

بـطــريـقــة مـبــرمـجــة وم ـج ــدول ــة بـمــواســم
تدريبية بإشراف هيئة التعليم العسكري.

إقبال على االلتحاق
• خالل وجودك على الهرم التعليمي
األكاديمي في وزارة الدفاع ،كيف ترون
إقـ ـب ــال ش ـب ــاب ال ـك ــوي ــت ع ـلــى االل ـت ـحــاق
لديكم؟
 في الفترة األخيرة كان هناك إقبالَّ
المسجلة
كثيف مــن الـشـبــاب ،واألع ــداد
ت ـع ـ َّـدت اآلالف م ـمــن لــدي ـهــم الــرغ ـبــة في
االنضمام إلى صفوف الجيش الكويتي،
وال ـج ـيــش أب ــواب ــه م ـف ـتــوحــة ،وع ـلــى أتــم
االستعداد الستقبال الشباب من َح َملة
جميع المؤهالت العلمية من االبتدائية
إلى الجامعيين.
• لماذا هذا اإلقبال الكبير من الشباب؟
 يعود ذلــك إلــى عــدة أسـبــاب ،أهمهاأن األغـلـبـيــة الـعـظـمــى مـنـهــم يلتحقون
بالجيش بدافع وطني ،كما أن الجيش
يــوفــر أمـنــا وظـيـفـيــا ،وخــدمــات عالجية
م ـت ـم ـي ــزة ،وف ـ ــرص اس ـت ـك ـم ــال الـتـعـلـيــم،
حـيــث إن بـعــص العسكريين ينتسبون
للجيش الكويتي ،ويتم ابتعاثهم ،لتعلم
اللغات ،ويحصل بعضهم على درجــات
الماجستير والدكتوراه.
• هناك فكر لدى الشباب أن العسكري
يـتـ ّ
ـدرب تدريبا صعبا أو يسمع ألفاظا
نابية أو يتعرض العتداءات جسدية ،ما
ً
ً
َّ
سبب عزوفا نوعا ما لديهم ،فما ردكم؟
 ه ـن ــاك م ـف ـهــوم خ ــاط ــئ ع ـنــد معظمال ـن ــاس فـيـمــا يـتـعـلــق بــال ـشــدة والـعـنــف
والـ ـتـ ـلـ ـف ــظ ب ــألـ ـف ــاظ ب ــذيـ ـئ ــة أو ال ـع ـنــف
ال ـج ـســدي ،وه ــذا األم ــر غـيــر وارد لدينا
على اإلطالق ،فبعض المدارس العسكرية
كانت في سنوات سابقة تنتهج الشدة
فــي الـتــدريــب ،لـكــن اآلن يــوجــد انضباط
والـتــزام في ميادين التدريب ،ونتعامل
مع المتطوعين بكل رجولة واحترام ،دون
الـسـمــاح بالمساس بـكــرامــة منتسبينا.
لكن بالمقابل ،الشاب الذي يرغب في أن
يكون عسكريا بالجيش الكويتي يفضل
أال نعامله كشاب مراهق ،فمن الطبيعي
أن َمن ينتسب لنا يرغب في االنضباط
والنظام ،وأن يحظى بمعامله تليق به
ُ
كــرجــل عـسـكــري ت ــوك ــل ل ــه م ـهــام تتعلق
ب ــأم ــن الـ ـب ــاد .ال ـت ــدري ــب لــدي ـنــا ي ـتــم من
خالل مدربين من ذوي الخبرة ،وأعمار
معظمهم تفوق األربعين سنة ،وهــؤالء
ال يمكن أن يسيئوا معاملة شـبــاب في
أعـمــار أبـنــائـهــم ،كما أنـهــم ال يتعاملون
مــع الطلبة بأسلوب المراهقين .جميع
أشكال التدريب لدينا يجب أن تتوافق
مع األوامر الثابتة التي تحظر التعسف
وســوء المعاملةَ ،
ومــن يرتكب مخالفات
ب ـحــق الـمـتـطــوعـيــن ي ـت ـعــرض لـمـســاء لــة
قانونية وعقوبات مشددة.
أما الحديث عن وجود تعذيب وعنف
ج ـس ــدي ،ف ـهــذه أمـ ــور مـنــافـيــة لــأعــراف
والـنـظــم الـعـسـكــريــة ،وه ــي مــوجــودة في
مخيلة البعض ،لكنها غير موجودة على
أرض الواقع.

من الحياة المدنية للعسكرية
• كيف تـحـ ّـولــون الـشــاب المدني إلى
الحياة العسكرية؟
 في فترة التدريب األولى ،وهي فترة"االستجداد" ،يتم خاللها تحويل الشاب
من حياته المدنية إلى الحياة العسكرية،
ويتم تهذيبه ،وتغيير سلوكه اليومي بما
يتوافق مع متطلبات الحياة العسكرية،
من حيث النظام وااللتزام بالوقت ،ورفع
مستوى اللياقة البدنية.
الحياة داخــل معسكر الـتــدريــب أكثر
ان ـض ـبــاطــا وأمـ ـن ــا ،ح ـيــث ن ــوف ــر للطلبة
خدمات صحية كاملة ،فلدينا وحدة طبية
ورعاية تعمل على مدار الساعة ،ولدينا
أط ـبــاء ل ـل ـمــدارس ،وصـيــدلـيــة متكاملة،
وأق ـ ـسـ ــام م ـخ ـت ـب ــرات ط ـب ـي ــة ،وخ ــدم ــات
إسـعــاف لـحــاالت ال ـط ــوارئ ،لدينا كذلك
غرف عزل للمشتبه بإصابتهم بفيروس

والتدريب المناسبين ،ليكونوا قادرين على إدارتها وتشغيلها».
ً
ُ
وتابع«ً :نلحق المتدربين العسكريين ،بجميع رتبهم ،سواء كانوا ضباطا
أو أفرادا ،بدورات داخل الكويت وخارجها ،إلدارة وتشغيل
منظومات األسلحة التي يتم تسليح وحدات الجيش الكويتي بها،
بهدف تلقي التدريب المناسب ،والوصول إلى الكفاءة القتالية
المطلوبة».
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

دورات جديدة وتطعيم إجباري
كـشــف الـطــريـجــي أن هـنــاك نـيــة لفتح بــاب الـقـبــول ،حيث
تـنـتـظــر أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة ،وه ـن ــاك َم ــن يـنـتـظــر تـلـقــي التطعيم
لاللتحاق.
وذكــر أن "المتقدمين يسجلون ،ويتم استقبالهم ،لنقوم
نحن بالتدريب ،لكن إجراءات التسجيل والقبول تتم من ِقبل
ُ
ك ــورون ــا ،مــع الـعـلــم أن ـنــا قـبــل أن نلحق
ه ـ ــؤالء ال ـط ـل ـبــة ب ــالـ ـم ــدارس نـخـضـعـهــم
للتطعيم ،و بـفـضــل ا لـلــه التحقت لدينا
الدفعة الحالية يوم  ،1/3وحتى اليوم لم
يصب أحد منهم بـ"كورونا" ،وقد حصلت
بعض حاالت االشتباه فقط ،وبعد إجراء
الفحوصات الالزمة كانت النتائج سلبية.
لله الحمد خدماتنا العالجية متوافرة.
كـمــا نــوفــر للطلبة أمــاكــن سـكــن واسـعــة
ومريحة ،ومرافق خدمية تضمن الراحة
والتباعد الجسديَّ .طاقتنا االستيعابية
ً
كبيرة جدا ،لكننا فضلنا قبول عدد قليل
مــن المتطوعين فــي الــدفـعــات الجديدة،
ً
تماشيا مع االشتراطات الصحية.
• وزارة الدفاع هي الجهة العسكرية
الوحيدة التي استقبلت دفعة خالل أزمة
كورونا؟
 نـعــم ،نـحــن مــن بــدايــة  2020أغلقناً
بــاب الـقـبــول ،تـخــوفــا مــن إلـحــاق الضرر
ً
بالشباب ،نظرا لحدوث تجمعات أثناء
الـ ـت ــدري ــب ،وك ــان ــت ت ـع ـل ـي ـمــات ال ـج ـهــات
الصحية تمنع التجمعات ،وهــذا األمــر
تم فرضه على كل قطاعات الدولة ،وبعد
االنـقـطــاع لسنة كاملة وصلتنا طلبات
عديدة من األســر وأولـيــاء األم ــور ،وكان
هـنــاك إلـحــاح عـبــر موقعنا اإللـكـتــرونــي
ومـنــاشــدات لفتح بــاب القبول للشباب،
وهـنــاك أع ــداد كبيرة ممن أنـهــوا دراســة
الـثــانــويــة الـعــامــة كــانــوا يـنـتـظــرون فتح
بـ ــاب ال ـق ـب ــول ،ورغـ ـب ــة م ـنــا ف ــي تحقيق
رغبات الشباب ،قمنا بدراسة الموضوع
مــع جـهــات االخ ـت ـصــاص ،وفـتـحـنــا بــاب
التسجيل ،وبفضل الله أمور الطلبة تسير
على ما يرام ،ووفق الخطط الموضوعة
بها الشأن .كما يوجد لدينا طاقم طبي
كبير للتدخل الحتواء أي حاالت تفشي
للفيروس ،ال سمح الله.
• هل تعتقد أن َّقانون هيئة الخدمة
الوطنية هو الذي حفز الشباب أكثر على
االلتحاق بالجيش؟
 لنكن أكثر دقــة ،فــإن قانون الخدمةالوطنية ساهم وجعل الشباب يتعرفون
على الحياة العسكرية بوضوح ،وهناك
مجندون كثيرون رأوا أن األمــر مغاير،
والح ـظــوا أن كــل االحـتـيــاجــات مـتــوافــرة
داخل مدارس التدريبَّ ،
وتبين للجميع أن
لدينا نظاما وبرنامج عمل يوميا مريحا
ومرنا ،كما نخصص أوقاتا للترفيه .لله
الحمد ،تتوافر لدينا احتياجات ومرافق
خدمية للشباب داخل المعسكرات قد ال
تكون متاحة لهم في الخارج .كما تشتمل
برامج التدريب على أوقات راحة وترفيه
ومباريات جماعية وغيرها .أيضا فترة
الـتــدريــب تتيح لـلـشــاب مـمــارســة أن ــواع
عديدة من األلعاب الرياضية والهوايات،
ك ـم ــا ت ـت ـح ـقــق ل ــه ف ــرص ــة ال ـت ـع ــرف عـلــى
العشرات من زمــاء الدفعة خالل فترات
التدريب.

جدول مقنن ومدروس
• كيف يتم ضبط حياة الطالب داخل
المعسكر؟
 نحرص على أن يكون جدول الطالبعندنا مقننا وموضوعا بشكل مدروس،
وأن ت ـك ــون ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة طـبـيـعـيــة
ومنتظمة .المتطوعون الشباب يأتون
إل ـي ـنــا م ــن أوض ـ ــاع وب ـي ـئــات اجـتـمــاعـيــة
متنوعة ومختلفة ،فهناك شباب يفضلون
السهر ،وآخ ــرون ُيطيلون بالنوم حتى
منتصف النهار ،وبعضهم اعتادوا على
األك ــل الـســريــع غير الـصـحــي ،وبعضهم

جهة أخرى ،هي هيئة اإلدارة والقوى البشرية" ،غير أنه البد
أوال في هذه األيام من تلقي التطعيم قبل االلتحاق.
ولفت إلــى أن "الدفعة الحالية تلقت التطعيم ،وأي دفعة
قادمة يجب أن تكون قد تلقته ،ومــن يرفض التطعيم ،فلن
نلحقه ،أي أن التطعيم إجباري للقبول".

يأكل وجبات بأوقات غير منتظمة ،لكن
في مدرسة التدريب يتم ضبط كل تلك
األم ــور ،ويتم تحسين الحياة اليومية،
بحيث يلتزم الجميع بأوقات الوجبات
ً
وفقا للتعليمات الصحية الغذائية ،كما
نمنع أكل الوجبات السريعة واألكل غير
المناسب.
وفـيـمــا يـتـعـلــق بــالـبــرنــامــج الـيــومــي،
فــإن الـشــاب يستيقظ قبل صــاة الفجر،
ويؤدي الصالة مع زمالئه ،بعدها يبدأون
تجهيز أنفسهم وتنظيف غرف نومهم،
ثم يلتحقون بحصة الرياضة اليومية
الصباحية ،بعدها يبدأ البرنامج اليومي
حتى وقت الظهيرة.
• هل يستمر التدريب وقت الظهيرة؟
 وقت الظهيرة تتخلله راحة وتغييرم ــاب ــس ،وتــرت ـيــب أم ــوره ــم ،وب ـعــد ذلــك
ي ـس ـتــأنــف ال ـن ـش ــاط ف ـت ــرة ال ـع ـصــر وفــق
ال ـبــرنــامــج ال ـم ــوض ــوع ،إذ ي ــوج ــد وقــت
ل ـلــريــاضــة ال ـم ـســائ ـيــة ،س ـ ــواء ع ـبــر يــوم
تــرفـيـهــي أو م ـحــاضــرات ،وف ــي رمـضــان
يتم تأجيل البرنامج ،أي نوقف عملية
الـ ـت ــدري ــب ف ــي نـ ـه ــار ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـيــل،
إذ ت ـكــون ه ـنــاك ف ـتــرة راحـ ــة صـبــاحـيــة،
ُ
والتدريب كله يكون قبل اإلفطار بفترة
بسيطة ،إذ تتم التهيئة ،بعدها الفطور.
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـي ــوم ــي ي ـس ـت ـم ــر حـتــى
العاشرة مساء ،بعدها يتم تطبيق مفهوم
ما ُيسمى بإطفاء األنوار ،وهو مصطلح
متعارف عليه فــي الجيش ،فالعسكري
عندنا أو الـطــالــب المتطوع مــرغــم على
إطفاء األنوار ،وإذا أراد أحدهم عدم النوم
عند العاشرة فهذا أمر متاح ،لكن إطفاء
األنـ ــوار يـتـيــح للبقية ال ـنــوم فــي الــوقــت
المحدد دون إلزام الطالب بالنوم بوقت
مـعـيــن ،لـكــن البــد أن يـكــونــوا مستعدين
لصباح اليوم التاني.
ب ـع ــد األسـ ـ ـب ـ ــوع األول ت ـج ــد جـمـيــع
الشباب تأقلموا مع البرنامج اليومي،
ال ــذي يـعــود عليهم بالصحة والـفــائــدة،
ونرى بعض َمن كانوا غير مرتاحين في
الخدمة قــد أحبوها وب ــدأوا يتأقلمون،
ح ـتــى َم ــن ك ــان ــت بـنـيـتــه ال ـعــامــة ليست
ب ــال ـج ـي ــدة ،ب ـعــد ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة يـتـضــح
ُّ
تحسن صحتهم العامة ،بسبب الحصول
على ساعات نوم كافية ،وطعام صحي.
ل ــدي ـن ــا ف ــي م ــدارسـ ـن ــا نـ ـظ ــام غ ــذائ ــي
صحي متكامل ومتنوع ،ويتم اإلشراف
ع ـل ـيــه ب ــواس ـط ــة ط ــاق ــم ط ـب ــي مـخـتــص،
بحيث يتم تخصيص  3وجبات رئيسة
تتخللها و جـبــات خفيفة عند الحاجة.
ومن المالحظ أن الطالب بعد تخرجه في
المدرسة يعتاد على هذا النظام ،وتجد
الشاب يستيقظ مبكرا ،ويخلد للنوم في
ً
الوقت الطبيعي بين  9أو  10ليال ،حيث
َّ
تعود على الروتين اليومي والصحي.
• هل الطالب لديه القدرة على إيصال
الشكوى للواء فهد الطريجي أو العقيد
صــالــح البصمان إذا وقــع عليه ظلم أو
اعتداء لفظي أو جسدي من أي شخص؟
 بكل تأكيد ،أي واحــد يدخل عندنابالمدرسة نعامله كأي عسكري نظامي
بالمعسكر ،فال يحق ألي شخص ،مهما
علت رتـبـتــه ،الـتـعــدي لفظيا أو جسديا
عـلــى الـطـلـبــة ،فـنـحــن م ـســؤولــون عنهم
جميعا ،وهم في ذمتنا ،وإذا لم يستطع
ال ــوص ــول ل ـنــا ،فـنـحــن ن ـصــل ل ــه ق ـبــل أن
يصل لنا .نحن بصفة دوريــة أسبوعيا
ننزل الميدان ،ونمشي بالساحة ،وندخل
أمــاك ـن ـهــم ،ون ـس ـلــم عـلـيـهــم ،ونـتـفـقــدهــم،
ون ـســأل ـهــم ،ون ـتــأكــد م ــن ع ــدم وج ــود ما
يزعجهم ،كما نتفقد المدارس.
ج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن ب ــال ـم ــدارس
ـال من
ه ــم ض ـبــاط ع ـلــى ق ــدر عـ ـ ٍ
المسؤولية والخبرة ،وحتى المدربون
من كبار بالسن ،ومن أصحاب الخبرة،
ومـ ـ َّـر عـلـيـهــم ع ـش ــرات ال ـ ـ ــدورات ،ومـتــى
مــا شـعــرنــا بــوجــود مشكلة ،نــذهــب إلــى
صاحبها ،وبدورنا نبحث عنه ،ونكلمهم
على ان ـفــراد ،ونتفقد أحــوالـهــم فــي وقت
الــراحــة ،ولـيــس فقط وقــت المحاضرات
والـ ـت ــدري ــب ،ونـ ـت ــرك ل ـهــم ال ـم ـج ــال لـكــي
يتكلموا عن الوضع معهم ،وكيف يرون
مستوى التدريب ،وهــل األكــل يعجبهم،
ومــا الــذي ال يعجبهم .نعطيهم المجال
ليتكلموا ،ألنه قد يكون هناك أشخاص
خجولون وال يفضلون الكالم .كما نتيح
لهم الـخــروج يــوم الخميس ،ويرجعون
عندنا يوم السبت ،وخالل فترة الخروج
هــذه مــن الممكن إرس ــال إيميل شكوى،
فعندنا إيميل مخصص ،ولدينا بوزارة

الدفاع ورئاسة األركــان العامة للجيش
حساب بـ"تويتر" ،و"إنستغرام" ،وعندنا
رق ــم تـلـفــون لـ ــوزارة ال ــدف ــاع مــن الممكن
أن يـصــل لـنــا أي واح ـ ــد ،ويـسـتـطـيــع أن
يرسل لنا شكواه واقتراحاته ،واألبواب
مفتوحة .الحمد لله ،لم نواجه أي مشاكل
وال أي شكاوى من تعسف في التعامل
إط ــاق ــا .أي ش ـخــص ،ال سـمــح ال ـل ــه ،إذا
ت ـع ـســف أو اس ـت ـغ ــل ُس ـل ـط ـت ــه ،فـسـيـجــد
العقاب الرادع الذي يأخذ حق المتطوع
بكل تأكيد.
• مـ ــا وج ـ ــه الـ ـتـ ـش ــاب ــه بـ ـي ــن دورات
تدريب المتطوعين وال ــدورات الكشفية
أو ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـص ـي ـف ـيــة ال ـت ــي تـنـظـمـهــا
جمعيات النفع العام أو القطاع الخاص،
والتي يتخللها جانب ترفيهي ورياضي
وتدريبي؟
 نعلم أن هناك أســرا تسعى سنوياإلر س ــال أبنائها إللحاقهم بمعسكرات
كـشـفـيــة أو م ـع ـس ـكــرات ص ـي ـف ـيــة ،أو ما
ُيسمى ب ـ  ،summer campكــي يشغلوا
أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع،
والبحث عن الصحبة الصالحة ،وتغيير
سلوكهم بما يعود لهم بالفائدة ،حيث
إن بعض األسر ترى أن الشاب المراهق
قد يكون خارج السيطرة ويسهر وينام
خـ ــارج ال ـب ـيــت ،وب ـعــض هـ ــؤالء الـشـبــاب
ال يملكون أي مـهــارات إطــاقــا ،وبعض
األس ــر  -كما ذك ــرت ُ -يلحقون أبناء هم
بدورات ،ويدفعون أمواال كبيرة للتسجيل
بـمـعـسـكــرات داخ ــل الـكــويــت وخــارجـهــا،
تشتمل على أ مــور رياضية وترفيهية،
ويـضـبـطــون ســاعــات نــومـهــم ودوام ـهــم،
ً
ل ـكــن م ــا ن ـق ــوم ب ــه مـخـتـلــف ت ـم ــام ــا ،ألن
ُ
الـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــي ن ـع ـقــدهــا تـ ـ ــدار م ــن قبل
م ــدرب ـي ــن مـخـتـصـيــن ك ـب ــار ب ــال ـس ــن مــن
أص ـحــاب الـخـبــرة الـطــويـلــة ،إضــافــة إلــى
أن دورات ـنــا التدريبية تختص بتأهيل
وإعـ ــداد عسكريين مقاتلين ،ونـحــرص
عـلــى أن يتحلى ه ــؤالء الـمـقــاتـلــون بعد
ال ـت ـخ ـ ُّـرج ب ــدرج ــات عــال ـيــة م ــن الـضـبــط
وال ــرب ــط الـعـسـكــري ،وأن يـتــم تــزويــدهــم
بـمـهــارات ميدانية وعـلــوم عسكرية من
الـصـعــب الـحـصــول عليها خ ــارج نطاق
المؤسسة العسكرية.
بعض المعسكرات التدريبية الصيفية
تعقدها شركات ،وبعضها تعقد من ِقبل
هواة ،ومع احترامنا للجمعيات الكشفية
وب ـع ــض ال ـم ـعــاهــد وم ـن ـظ ـمــي الـ ـ ــدورات
بالجانب المدني والذين يقومون بدور
َّ
جبار بكل تأكيد ،لكن ما نقوم به نحن
مختلف تـمــا مــا ،و طــر يـقــة عملنا أيضا
مختلفة.

ال ــذي ــن ي ـت ـخ ــرج ــون ل ــدي ـن ــا ي ـكــونــون
مـقــاتـلـيــن ق ــادري ــن ع ـلــى ح ـمــل ال ـس ــاح،
وتشغيل منظومات ُ
ومعدات تحمي البلد،
فـيـمــا َم ــن يـلـتـحـقــون بمعسكر ترفيهي
أم ــره ــم م ـخ ـت ـلــف ،م ــع ال ـع ـل ــم أن بـعــض
ً
المعسكرت ُمكلفة مــاديــا ،ومــن الجميل
أن تأخذ المعسكرات الشباب من اللهو
َّ
يتخرج من عندنا يكون
غير المباح ،ومن
عسكريا محترفا نضمن له وظيفة الئقة
وشرف خدمة الوطن.

الدورات قبل «كورونا»
• كــم م ـعــدل ال ـ ــدورات قـبــل "ك ــورون ــا"
وبعدها التي كنتم تستقبلونها؟
 نحن في المدرسة الواحدة نستطيعاستقبال  3دورات فــي الـسـنــة ،ويعتمد
ذلك على عدد المتقدمين ،فمثال إحدى
مــدارس ـنــا اسـتـقـبـلــت بــالــدفـعــة الــواحــدة
 300شخص ،أي نستطيع استقبال 900
شخص بالسنة ،علما أن لدينا القدرة
بالمساكن واألماكن الخدمية والمطاعم
الستيعاب أعداد كبيرة ،لكننا نتماشى
مــع اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة ،ونـفـضــل أن
نقلل العدد ،ويكون هناك تباعد جسدي.
لــديـنــا غ ــرف ن ــوم غ ــرف كـبـيــرة ج ــدا 10
أمتار ،ويكون فيها  6أشخاص ،مع أنها
تستوعب  12شخصا.
• ذل ــك يـعـنــي أن ــه تــم خـفــض األع ــداد
للنصف؟
 ن ـح ــن خ ـف ـض ـنــا األع ـ ـ ـ ــداد أكـ ـث ــر مــنالنصف ،وعندنا مساكن استخدمناها
ومساكن شغلناها نزلناها إلى النصف،
ـداد كبيرة،
ولدينا القدرة الستيعاب أعـ َّ
لكن في ظل ظــروف الجائحة فضلنا أن
ّ
نجرب الدفعة الحالية ،وستليها دفعات،
وسنستمر في استقبال الشباب.
• في ظل ظروف الجائحة استقبلتم
دف ـع ـت ـيــن (دفـ ـع ــة رقـ ـب ــاء ودفـ ـع ــة ج ـنــود
ووكاالء عرفاء).
 نحن استقبلنا دفعة رقباء من حملةثانوية فما فــوق ،وعــددهــم يفوق المئة
ش ــاب ،وه ــم مــن الـثــانــويــة والــدب ـلــوم ما
بعد الثانوية ،فحملة الثانوية نعطيهم
رتبة رقيب ،ومن فوق الثانوية نعطيهم
رتبة رقيب ومعه عالوتان ،وفي المدرسة
يتم تدريب األف ــراد ،فيلتحق بها حملة
الـمـتــوسـطــة وم ــا دون ،ويـحـصــل حملة
ال ـم ـتــوس ـطــة ع ـل ــى رت ـب ــة وك ـي ــل ع ــري ــف،
ومــا دون المتوسطة على رتبة جندي،
ويـعـتـمــد ذل ــك ع ـلــى ال ـمــؤهــل ال ــدراس ــي،
ف ـن ـحــن ح ــال ـي ــا ع ـن ــدن ــا دفـ ـعـ ـت ــان ،دف ـعــة
بمدرسة تدريب األفراد ،ودفعة بمدرسة
تدريب ضباط صف.

«الدفاع» هي
الجهة العسكرية
الوحيدة التي
استقبلت دفعة
خالل أزمة
«كورونا»
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عوائق تفاوضية تؤخر وصول «موديرنا» للكويت
• توقعات بتوريد أول شحنات اللقاح خالل شهر أو شهرين
ّ
• مليون و 120ألف مطعم في البالد حتى اآلن بنسبة ٪٢٧
عادل سامي

تطعيم العاملين
في المؤسسات
الصحافية
واإلعالمية
اليوم والمصانع
والشركات الغذائية
خالل أيام

ت ــوق ـع ــت م ـ ـصـ ــادر صـحـيــة
مطلعة توريد أولــى شحنات
ل ـقــاح "م ــودي ــرن ــا" إل ــى ال ـبــاد،
خالل شهر أو شهرين ،مؤكدة
أن ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة شـهــدت
تنسيقا وات ـصــاال بين وزارة
الـصـحــة وال ـشــركــة المصنعة
ل ـل ـقــاح ،لــات ـفــاق ع ـلــى بعض
ا ل ـ ـت ـ ـفـ ــا ص ـ ـيـ ــل ،إال أن ب ـعــض
ال ـع ـق ـب ــات ال ـت ـف ــاوض ـي ــة أدت
إلى إرجاء وصول اللقاح إلى
الكويت.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر صحية
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" إل ـ ــى أن ت ــوري ــد
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت كـ ــان
ي ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرض أن ي ـ ـ ـتـ ـ ــم خـ ـ ــال
األي ــام المقبلة ،ولـكــن بسبب
التفاوض وتسارع الطلب عليه
فــي ال ـســوق األمـيــركـيــة ،تأخر
ت ــوري ــده إل ــى ال ـكــويــت وكثير
مــن ال ــدول التي تتفاوض مع
الشركة لتوريد اللقاح المضاد
للفيروس.
وذكرت أن بيانات التجارب
ال ـس ــري ــري ــة أظـ ـه ــرت أن ل ـقــاح
"موديرنا" فعال بنسبة %94
في الوقاية من مرض "كوفيد
 ،"19موضحة أن اللقاح يعمل
بـطــريـقــة مـمــاثـلــة لـلـقــاح الــذي
تنتجه شركة "فايزر" ،ويتطلب
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى ج ــرع ـت ـي ــن

حشود تنتظر تلقي التطعيم
تؤخذان بفارق أربعة اسابيع
لتحقيق أقصى استفادة.

تطعيم %27
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ــدد
المطعمين ضــد مــرض "كوفيد
 "19في الكويت إلى نحو مليون
و 120أل ــف شـخــص مـنــذ بــدايــة
حملة التطعيمات و حـتــى اآلن،
بـنـسـبــة  %27م ــن ال ـس ـك ــان ،في
ح ـيــن وص ــل أع ـ ــداد الـمـطـعـمـيــن
باللقاح المضاد للفيروس في
العالم إلــى أكثر مــن مليار و60
مليون شخص حتى اآلن.
في سياق متصل ،تنجز وزارة

الصحة اليوم تطعيم العاملين
فـ ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـحــاف ـيــة
واإلعالمية ،كما تدشن الــوزارة
خالل أيام حملة تطعيم العاملين
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــان ـ ــع وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ال ـم ـن ـت ـجــات
االستهالكية والغذائية ،إضافة
إل ــى الـعــامـلـيــن ف ــي الـمـجـمـعــات
التجارية واألسواق الموازية.

إرشادات التطعيم
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أصـ ـ ـ ــدرت
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
ومنظمة اليونيسف إر ش ــادات
م ـب ــدئ ـي ــة ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان "رصـ ــد

٩

محليات

«الحرس» ّ
يكرم فرقه الفائزة
بالمسابقات الداخلية
الرفاعي :حريصون على المضي في مسيرة التطور ودعم المتفوقين

ال ـت ـط ـع ـي ــم ض ـ ــد كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد...19-
اعتبارات لجمع بيانات التطعيم
واستخدامها".
وأكــد المدير اإلقليمي لشرق
ا لـمـتــو ســط فــي منظمة الصحة
ال ـعــال ـم ـيــة د .أحـ ـم ــد ال ـم ـن ـظــري
ف ــي إف ـ ـ ــادة إع ــام ـي ــة حـ ــول آخ ــر
المستجدات اإلقليمية أن هذه
اإلرشـ ـ ــادات تـقــدم الـنـصــح حــول
ال ـ ـحـ ــد األدن ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن الـ ـبـ ـي ــان ــات
وال ـب ـي ــان ــات االخ ـت ـي ــاري ــة ،الـتــي
يـ ـ ـج ـ ــب جـ ـمـ ـعـ ـه ــا أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ن ـش ــر
اللقاحات وتقديمها ،ومؤشرات
األداء الــرئـيـسـيــة واالس ـت ـخ ــدام
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع ل ـ ـهـ ــا ل ـ ـق ـ ـيـ ــاس أداء
الـ ـمـ ـك ــون ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـن ـظــام
الـتـحـصـيــن وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
التصحيحية عند الحاجة ،إلى
جانب استخدام نظم معلومات
لجمع وتخزين وتحليل ونشر
أي معلومات ذات صلة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــع إدخ ـ ـ ـ ــال
لـقــاحــات "كــوف ـيــد ،"19-ستواجه
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـع ــام ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ط ـل ـب ــا م ـك ـث ـف ــا ع ـلــى
ال ـب ـيــانــات م ــن ق ـبــل الـحـكــومــات
ا لـ ــو ط ـ ـن ـ ـيـ ــة ودون ا ل ــو طـ ـنـ ـي ــة،
والجماهير ،ومنظمات المجتمع
الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي ،ووس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام،
وشركاء التحصين اإلقليميين
والعالميين.

أحد الفرق الفائزة في «الحرس»
بـحـضــور كـبــار ال ـق ــادة وال ـض ـبــاط ،ك ـ ّـرم وكيل
الـحــرس الوطني الفريق الــركــن هاشم الرفاعي،
الفرق الرياضية لوحدات الحرس الوطني الحائزة
على المراكز األولــى بالمسابقات الداخلية ،في
ختام الموسم التدريبي .2021/2020
ونـقــل الــرفــاعــي إلــى الرياضيين تهنئة سمو
رئ ـي ــس ال ـح ــرس الــوط ـنــي ال ـش ـيــخ س ــال ــم الـعـلــي،
ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد
الشيخ أحمد النواف ،على النتائج الطيبة التي
ً
حققوها ،مؤكدا ان "الحرس" حريص على المضي
فــي مسيرة الـتـطــور والتميز ودع ــم المنتسبين
المتفوقين رياضيا في كل األلعاب ،وتعزيز روح
التنافس بين الوحدات في األنشطة الرياضية.
وثـ ـ ّـمـ ــن دور االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــري ــاض ــي فـ ــي إق ــام ــة
ال ـم ـن ــاف ـس ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ب ـي ــن وح ـ ـ ــدات ال ـح ــرس
ال ــوطـ ـن ــي ،وحـ ــرصـ ــه ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق اإلج ـ ـ ـ ــراءات
االحترازية خالل المنافسات .وشدد على مواصلة

العطاء وبذل الجهد في التدريب لترجمة أهداف
الوثيقة التوجيهية ( 2025حماية وسند) ،التي
تهدف إلى االستمرار في ترسيخ الصورة المشرفة
والمكانة الرفيعة للحرس الوطني على الساحة
الرياضية.
من جانبه ،قال رئيس فرع االتحاد الرياضي
العقيد د .صــالــح جـمـعــان محمد إن اإلن ـجــازات
المتميزة التي حققتها فرق وحدات الحرس تعد
ثمرة للتوجيهات والدعم المتواصل من القيادة
العليا للحرس الوطني.
وأش ــاد جـمـعــان بــالـجـهــود الـمـبــذولــة مــن قبل
االتـحــاد الــريــاضــي طــوال المرحلة الماضية من
إداريين ومدربين واصلوا العمل لتأهيل الفرق
وصقل مهارات الالعبين حتى تمكنوا من حصد
األلقاب والبطوالت.

ّ
«الداخلية» :زيادة رسوم  58خدمة تقدمها «المرور»

إعفاء المركبات الجديدة من الفحص الفني  3سنوات
●

محمد الشرهان

أص ــدر وزي ــر الــداخـلـيــة ،الـشـيــخ ثــامــر الـعـلــي ،قــراريــن وزاري ـيــن،
يقضي األول الذي حمل الرقم  2021 /202بتعديل المادة  5من القرار
ّ
المقدم من وكيل وزارة الداخلية
الوزاري  76/81وبناء على الكتاب
ّ
والدراجات
المساعد لشؤون المرور والعمليات ،يتم إعفاء السيارات

اآللية الخاصة الجديدة الواردة من الوكاالت المعتمدة من الجهات
المختصة مدة  3سنوات من الفحص الفني ،بشرط أن تكون وثيقة
التأمين اإلجباري ضد الغير سارية المفعول لـ  3سنوات.
كـمــا ن ـ ّـص ال ـقــرار عـلــى إع ـفــاء س ـيــارات الـنـقــل ال ـخــاص الخفيفة
الجديدة التي ال تتجاوز حمولتها  2طــن ،وال ــواردة مــن الوكالء
الـمـعـتـمــديــن م ــن ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة ،م ــدة سـنـتـيــن م ــن الفحص

الفني ،على أن تكون وثيقة التأمين اإلجباري ضد الغير سارية
مدة سنتين.
ونص القرار الــوزاري الثاني ،الذي حمل الرقم  2021 /203على
إضافة مادة جديدة برقم  204مكرر ،الى القرار الوزاري رقم ،76/81
القاضي بفرض رسوم على  58خدمة تصدرها اإلدارة العامة للمرور
واإلدارات الفنية التابعة لها.

وقد تراوحت الرسوم بين دينار لفحص الدراجات اآللية و500
دي ـنــار إلصـ ــدار أو تـجــديــد رخ ـصــة م ــزاول ــة فـحــص فـنــي لـشــركــات
الفحص الفني الخاصة أو شركات مكاتب مدارس تعليم القيادة.
ونـصــت ال ـق ــرارات الـجــديــدة ،الـتــي نـشــرت بـعــدد أمــس األول من
الجريدة الرسمية ،على أن يبدأ العمل بها بعد شهر من صدورها
بالجريدة.

جدول الرسوم الجديدة لخدمات المرور
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

اعادة حفر رقم قاعدة
استحداث وحفر رقم قاعدة
إصدار تصريح سيارة نقل ركاب خارجي
اصدار تصريح أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية
تجديد تصريح سيارة نقل ركاب خارجي
تجديد تصريح أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية
فحص تغيير شكل المركبة لجميع المركبات
الفحص الفني الخارجي للسيارات الخاصة (الصالونات) وسيارات النقل المشترك (الوانیت)
الفحص الفني الخارجي للشاحنات
الفحص الفني الخارجي النصاف الشاحنات
الفحص الفني الخارجي للقاطرة والمقطورة وشبه المقطورة
الفحص الفني الخارجي للمركبات اإلنشائية والصناعية والزراعية والجرار
الفحص الفني الخارجي للدراجات اآللية
فحص فني مركبة تصدير
فحص فني مركبة تسقيط
فحص فني مركبة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي
فحص فني سيارة خاصة
فحص فني نقل خفيف
فحص فني نقل متوسط
فحص فني نقل ثقيل
فحص فني دراجة آلية
فحص فني سيارة أجرة
فحص فني سيارة نقل ركاب
فحص فني مركبات (انشائي – زراعي – صناعي  -جرار)
فحص فني مقطورة أو شبه مقطورة
فحص فني مركبة نشاط تجاري
فحص فني مركبة تعليم قيادة
فحص فني مركبة ترفيهية ()ATV
إصدار أو تجديد ختم اإلعفاء من الفحص الفني لوكاالت المركبات
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إصدار أو تجديد رخصة مزاولة فحص فني لشركات الفحص الفني الخاصة

31

تسجيل مبدئي لمركبة

الخيرية :تسديد رسوم
«تنمية»
ً
 327طالبا بدعم من «األوقاف»
نفذت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير
وبدعم من األمانة العامة لألوقاف المرحلة الثالثة من
مصرف دعــم التعليم ،إذ ســددت مصاريف  327طالبا
وطالبة من الدارسين الذين ترعاهم الجمعية في مختلف
المراحل الدراسية.
وقــالــت الجمعية فــي ب ـيــان ،إن "ذل ــك يــأتــي فــي إطــار
تلمسها لـحــاجــة ال ـم ـعــوزيــن ومـســؤولـيــاتـهــا الــوطـنـيــة
في الشراكة المجتمعية" ،مؤكدة "حرصها على تنفيذ
مشروعها في رعاية طالب العلم في كل عام ،السيما مع
تلقيها طلبات المساعدة من خالل الروابط اإللكترونية
ثم تقوم بفحص كل حالة بشكل دقيق ،والتأكد من األوراق
الثبوتية ،ثم دعم الحاالت حسب أولوية شدة االحتياج
واستيفاء الشروط ،لتكون األولوية للطالب األيتام ،ثم
ألبناء األســر التي يعاني عائلها من مــرض يمنعه من

طلب الرزق ،ثم أبناء األسر المتعففة وضعاف الدخل".
وتقدمت الجمعية "بالشكر الجزيل لألمانة العامة
لألوقاف على التبرع الكريم الذي كان سببا في استكمال
الـطــاب لدراستهم ،وتخفيف الـعــبء الـمــادي والنفسي
عــن أســرهــم" ،مبينة أن "تـســديــد الــرســوم الــدراسـيــة عن
المستحقين يكون بشكل مباشر من خــالل شيك يسجل
باسم المدرسة".
وأوضحت أنها "تتبني المشروعات الوقفية سعيا
لــدعــم وتنمية وتـطــويــر ال ـفــرد والـمـجـتـمــع ،إضــافــة إلــى
تنفيذ ودعــم البرامج والمشروعات الخيرية اإلغاثية،
وال ـم ـســاه ـمــة ف ــي إغ ــاث ــة م ـت ـض ــرري الـ ـ ـك ـ ــوارث" ،داع ـيــة
"المتبرعين الكرام من أصحاب األيادي البيضاء إلى مد
يد العون إلغاثة األيتام والفقراء".

 10د.ك
 15د.ك
 25د.ك
 15د.ك
 15د.ك
 5د.ك
 10د.ك
 10د.ك
 15د.ك
 10د.ك
 30د.ك
 30د.ك
 10د.ك
 10د.ك
 10د.ك
 10د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 1د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 500د.ك
 500د.ك لكل
سنة
 5د.ك
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طلب تصريح إعالن على مركبة
فحص مركبة لتحديد الصالحية بعد حادث (هالك كلي أو جزئي) لجميع أنواع المركبات
إفادة فنية جهات أخرى (تقرير فني)
اذن صبغ
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المركبات التي تقدم للفحص من قبل حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة للفحص عليها
وبيان الخلل الفني إن كان من التصليح او عدمه وهي عدد ( )5حاالت:
الصالون وسيارات النقل الخاص للركاب.
 -2الشاحنات وأنصاف الشاحنات وسيارات النقل العام للركاب والسياحية.
 -3القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة.
 -4اإلنشائية والزراعية والصناعية والجرار.
 -5الدراجة اآللية.
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تصديق واعتماد التوقيع
اختبار تصريح المدرب
اختبار تصريح سائق األجرة
اختبار تصريح سائق األجرة تحت الطلب والجوالة
تصريح مرافق المدرب
إصدار تصریح قطر أو جر المقطورات وأشباه المقطورات الصغيرة
إصدار لوحة معدنية صغيرة ()Mini
إصدار ملصق لوحة صغيرة ()Mini
بدل تالف أو فاقد لوحة معدنية صغيرة أو ملصق صغير ()Mini
تصريح اعمال طرق
تصريح اغالق حارة للطرق الداخلية
اصدار تصريح مركبة توصيل طلبات استهالكية
إصدار تصريح مركبة تقديم الخدمات اللوجستية
إصدار تصريح مركبة نقل بضائع
إصدار تصريح مركبة نقل المياه أو الحيوانات أو الوقود والغاز أو األنقاض والنفايات
إصدار تصريح نقل ركاب خاص داخلي
تجديد تصريح مركبة توصيل طلبات استهالكية
تجديد تصريح مركبة تقديم الخدمات اللوجستية
تجديد تصريح مركبة نقل بضائع
تجديد تصريح مركبة نقل المياه أو الحيوانات أو الوقود والغاز أو األنقاض والنفايات
تجديد تصريح نقل ركاب خاص داخلي
إصدار أو تجديد رخصة مزاولة لشركات نشاط مكاتب ومدارس تعليم القيادة

 250أسرة يمنية تستفيد
من «اإلفطار» بدعم كويتي
اختتمت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير مشروع
إفطار الصائم الذي شمل  250أسرة يمنية بمحافظتي "مأرب" و"تعز".
وذك ــرت مؤسسة اليتامى التنموية المنفذة للمشروع ،فــي بيان
صحافي ،ان المشروع استهدف  1500فــرد تقريبا ضمن  250أسرة
من األســر النازحة والمتضررة والمتعففة واألرام ــل واأليـتــام ،ضمن
االستجابة اإلنسانية التي تنفذها "الخيرية العالمية للتنمية" في عدد
من المحافظات اليمنية في شهر رمضان الكريم.
وأوضح البيان أن المشروع ،الذي دشن في بداية الشهر الفضيل،
يهدف إلى المساهمة في رفع معاناة األسر المتعففة والفقيرة خالل
الـشـهــر ،بـمــا يعينهم عـلــى الــوفــاء بمتطلباته والـتــزامــاتــه والـصـيــام
بصحة جيدة.
ً
وأعــرب مدير المؤسسة ،سهيل الذبحاني ،وفقا للبيان ،عن بالغ
الشكر واالمتنان باسم هؤالء المستفيدين لدولة الكويت أميرا وحكومة
وشعبا ،لما يلمسونه من مساندة دائمة لهم.
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فزعة كويتية لمساعدة الغارمين
ف ــي ف ــزع ــة خ ـي ــر ك ــوي ـت ـي ــة ،اخـ ـت ــارت
إدارة جمعية إحياء الـتــراث اإلسالمي
فئة الغارمين والغارمات لتكون الفئة
ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة فـ ــي ح ـم ـل ـت ـهــا ال ـخ ـيــريــة
الجديدة ضمن حملة "سباق الخير".
وأعلنت الجمعية مشروعها الخاص
لمصلحة هــذه الفئة مــن أ هــل الكويت
الذين وجدوا انفسهم مطالبين بمبالغ
مــال ـيــة ع ـج ــزوا ع ــن س ــداده ــا ،فانتهى
بهم األمر إلى السجن ،معقبة بأن هذه
الفئة سماها الله عز وجل بالغارمين،
وهي إحدى الفئات الثماني المستحقة
للزكاة.
وق ــال ــت إدارة ال ـح ـم ـلــة إن ـه ــا أعـ ــدت،
ً
بــالـتـنـسـيــق م ــع إدارة الـتـنـفـيــذ ،كشفا
ب ــالـ ـح ــاالت الـ ـت ــي س ـي ـتــم م ـســاعــدت ـهــا،

مشيرة إلى أنها تسعى الى تغطية كل
المبلغ المستهدف لتفريج الكرب عن
هذه األسر ،ممن سجن عائلها أو التي
تعيش تحت ضغط الضبط واإلحضار
ّ
"يعيدون مع عيالهم".
تحت شعار
وأعـلـنــت أن بــاب المساهمة ال يــزال
م ـف ـت ــوح ــا لـ ــدعـ ــم ال ـم ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ــى
مــن الـمـشــاريــع خ ــارج ال ـكــويــت ،والـتــي
دعــت الجمعية للمشاركة فيها ،وهذه
المشاريع على شكل مجموعات متنوعة
للمشاركة فيها بمساهمة واحدة ،وقد
ضمت  4مشاريع خيرية في دول منطقة
الـبـلـقــان ،وه ــي :مـسـجــد فــي الـبــوسـنــة،
و"سقيا الماء" في ألبانيا من خالل حفر
اآلبار ،وتمديدات المياه ،ومزرعة وقفية
في الجبل األسود.

زوايا ورؤى
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العرب األميركيون...
ورد االعتبار
جيمس زغبي*
حين يتم تشويه تراثنا ويجري إنكار ثقافتنا وعرقيتنا أو
يضع تعريفها آخرون ،وحين نكون مستبعدين بسبب
معتقداتنا أو يجري إسكات أصواتنا ألن اآلخرين
ال يريدون سماعها فهذا تعصب ،ويتعين علينا المطالبة
بإنهائه ،ولهذا نحتفل بشهر التراث العربي األميركي،
وهذا يؤكد هويتنا باعتبارنا أميركيين عربا معتزين بأنفسنا
ومتفوقين ،وباعتبارنا أشخاصا ساهموا بحيوية في الحياة
األميركية.
هذا هو شهر التراث العربي األميركي ،ويسرنا االحتفال
بــه مــن وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،وم ــن ع ـشــرات الــواليــات
والـحـكــومــات المحلية وال ـحــزب «الــدي ـم ـقــراطــي» ،فـهــذا يمثل
ً
ً
اعترافا سعينا إليه طويال وهــو اعتراف مستحق ،فلطالما
عانى األميركيون العرب من سلوكيات معادية مثل التمييز
الصريح والتشهير أو إنكار الهوية واالستبعاد السياسي أو
إخراس أصواتنا ،وكل هذا كان له نتائج مؤلمة ،لكن في غالب
ً
األحوال ،جرى إنكارها ،ألنها لم تكن تعتبر تعصبا.
وهذا تجلى في صيغ مختلفة ،فقد ُمنعنا من الحصول على
ُ
وظائف أو استبعدنا من االئتالفات ألننا عرب ،وحين بدأنا
ألول مرة ننظم أنفسنا سياسيا ،وصفت الجماعات اليهودية
ً
الرئيسة األميركيين ا لـعــرب بأنهم ليسوا إال و هـمــا خلقته
دوالرات النفط لمعاداة إسرائيل ،والمرشحون في االنتخابات
األميركية المختلفة ردوا إلينا مشاركتنا أو رفضوا دعمنا،
وتراثنا الحضاري حقرته هوليوود وصور الثقافة الشعبية
األخرى ،لكن األسوأ من كل هذا أن منتجاتنا الثقافية يجري
السطو عليها ووصفها بأنها من الشرق األوسط ولم توصف
قط بأنها عربية.
لكن جاليتنا نظمت نفسها وتـصــدت لـهــذا وف ــازت بدعم
كثير من الحلفاء ،وتغلبت على كثير من هذه العقبات ،لكن
بعض العقبات األخــرى ظلت كما هــي ،فنحن نشارك حاليا
في السياسة ونعلن عرقيتنا وإرثـنــا الحضاري بفخر ،لكن
بعض التعصب يطل ُبوجهه القبيح حين ندافع عن حقوق
الفلسطينيين ،فإننا نــوصــف بأننا مـعــادون للسامية حين
ن ـصــف ال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الـفـلـسـطـيـنـيـيــن بــأنـهــا
ً
ُ
غ ـيــر إن ـس ــان ـي ــة ،وه ـ ــذا أيـ ـض ــا صـيـغــة م ــن ال ـت ـم ـي ـيــز ،وكـتـمــت
الكاملة ألننا نهتم بقضية
أصواتنا وأنكرت علينا حقوقنا ُ
الفلسطينيين ،و فــي ا لــو قــت نفسه أ نـكــر على الفلسطينيين
إنسانيتهم وحقهم في الحياة والحرية.
ً
ً
وبداية من إدارة بوش ،واستمرارا في سنوات إدارة أوباما،
واجهنا تحديات جديدة أمام حقوقنا في تعريف أنفسنا ،فقد
تم الخلط بين العرب والمسلمين ،وتم تقسيم جاليتنا على
َ
أساس الدين ،وكان هذا صيغة من محونا ألنه ُينكر علينا حق
تعريف أنفسنا كجماعة عرقية.
وحين يتم تشويه تراثنا ويجري إنكار ثقافتنا وعرقيتنا
أو يضع تعريفها آخ ــرون ،وحـيــن نـكــون مستبعدين بسبب
معتقداتنا أو يجري إسكات صوتنا ألن اآلخرين ال يريدون
سماع أصواتنا ،فهذا تعصب ،ويتعين علينا المطالبة بإنهاء
هذا ،ولهذا نحتفل بشهر التراث العربي األميركي ،وهذا يؤكد
هويتنا باعتبارنا أميركيين عربا معتزين بأنفسنا ومتفوقين،
وباعتبارنا أشخاصا ساهموا بحيوية في الحياة األميركية
وال يتعين منعنا من حق تعريف أنفسنا.

ةديرجلا
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رحيل المفكر واألكاديمي عبدالمالك التميمي
بـعــد رح ـلــة حــافـلــة بــالـعـطــاء ،ف ـقــدت الـكــويــت،
أمس األول ،أحد أبنائها األبرار وأبرز شخصياتها
الفكرية واألكاديمية ،د .عبدالمالك خلف سالمين
ً
التميمي عن عمر ناهز  78عاما.
ولد الراحل عام  ،1943وبدأ دراسته المتوسطة
والـثــانــويــة فــي الـمــدرســة المباركية ،وأكملها في
ثانوية الشويخ ،وواصل دراسته العليا في جامعة
عين شمس بالقاهرة ،قبل أن يدرس بقسم التاريخ
في كلية اآلداب -جامعة الكويت.
ً
عمل الراحل خالل عامي  ُ1971و 1972مدرسا
للتاريخ بالمدارس الثانوية ،ثم أرســل في بعثة
علمية لنيل الدكتوراه منذ  1972حتى  ،1977والتي
حصل عليها من جامعة درم Durham University
بالمملكة المتحدة عام  ،1978في تخصص التاريخ
الحديث للخليج العربي ،وكانت أطروحته تدور
حول التبشير بمنطقة الخليج العربي.
تولى الراحل رئاسة قسم التاريخ بكلية اآلداب
ً
في جامعة الكويت ،وعمل مستشارا لتحرير مجلة

«عــالــم الـفـكــر» ،التي تصدر عــن المجلس الوطني
ً
للثقافة والفنون واآلداب عام  ،1995فضال عن قيامه
بالتحكيم في العديد من البحوث لمجالت علمية
ً
ً
محليا وعربيا.
ولـ ـل ــراح ــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـم ــؤلـ ـف ــات الـعـلـمـيــة
التاريخية ،ومنها «الكويت والخليج المعاصر»،
و«المياه العربية -التحدي واالستجابة» ،و«الحداثة
والتحديث في دول الخليج العربية» ،و«أضواء ُعلى
المغرب العربي» وغيرها من المؤلفات ،كما نشر
لــه عــدد كبير مــن الـمـقــاالت فــي المجالت العربية
والصحف الكويتية ومنها «الجريدة».
وحصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ألفضل بحث عام  ،1997ونال جائزة الدولة
التقديرية في حقل العلوم االجتماعية لعام .2020
و«ال ـجــريــدة» الـتــي آلمها هــذا الـمـصــاب ،تتقدم
إلى أهل الفقيد بخالص العزاء ،داعية الله تعالى
وأن يلهم أهله وذويه
أن يتغمده بواسع رحمته،
َ
الصبر والسلوان ،و«إ َّنا ِل َّلهِ َوإ َّنا إ َل ْيهِ َ
اج ُعون».
ر
ِ ِ
ِ
ِ

د .عبد المحسن حمادة

«ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»
ال ـم ـك ــر ال ـس ـي ــئ ه ــو ال ـت ــدب ــر وال ـت ـخ ـط ـيــط
وال ـت ـح ـض ـيــر إليـ ـق ــاع ش ـخ ــص أو دولـ ـ ــة فــي
م ـص ـي ـبــة لـيـسـتـفـيــد م ـن ـهــا م ــن ي ــرت ـك ــب تـلــك
ال ـجــري ـمــة ،وف ــي ه ــذا ال ـم ـقــال سـنـتـحــدث عن
جماعة تـنــوي الـشــر لدولتنا وال نـعــرف إذا
كانت الحكومة عارفة بنواياهم وخباياهم،
وهل وضعتهم تحت رقابتها أم ال؟ قد تكون
ال ـح ـك ــوم ــة ه ــي م ــن س ــاه ــم ف ــي ت ـقــوي ــة هــذه
الجماعة وأمدتها بوسائل القوة ،واليوم بعد
أن قويت بدأت تخطط لالنقالب على الحكومة
وتنوي ابتالع الدولة ،وال غرابة في ذلك ،فهذا
هو طبيعة تلك الجماعة وديدنها ،وال مانع
لديها من قطع اليد التي تساعدها إذا اقتضت
مصالحها ذلك.
الشاعر:
وكما يقول
َ
ْ
ومـ ــن يـصـنــع ال ـم ـع ــروف ف ــي غ ـيــر أهـلــه
ِّ
يـ ــاقـ ــى الـ ـ ـ ــذي الق ـ َـ ـ ــى مـ ـجـ ـي ـ ُـر أم ع ــام ــر

أو كما قال أبو الطيب:
َ ْ َ
ْ
َ
إذا أن ـ ـ َـت أك ـ ـ َـرم ـ ـ ْ َـت ال ــك ــري ـ َـم َم ــل ــك ــت ـ ُـه
َ ْ
إن أنـ ـ ـ َـت ْأكـ ـ َـرمـ ـ َـت الـ ّـل ـئ ـيـ َـم َتـ ـ َـمـ ـ ّـرداَ
و
فـمــا يـهـمـنــا كـيــف نـحـمــي ال ــدول ــة م ــن شر
ه ــذه ال ـج ـمــاعــة؟ ق ــد ت ـكــون ال ـح ـكــومــة لــديـهــا
ب ـعــض األخ ـ ـطـ ــاء ،وقـ ــد ت ـك ــون ال ــدول ــة فـيـهــا
فساد فال توجد حكومة بال أخطاء ،والفساد
ظاهرة عامة ال يخلو منها أي مجتمع ،ولكن
الخطورة أن تستغل هــذه الجماعة الخطرة
مثل تلك القضايا لتغطي على ما تنوي أن
تنفذه من مخطط إجرامي ضد دولتنا ،فهي
تريد ابتالع الدولة ،لذلك يجب التصدي لها
ُ َ
محاوالتها ،قال تعالى"َ :و َيـ ْـمــكـ ُـرون
وإفشال
ُ َّ
َّ َ ْ
َ
َو َي ْمك ُر الل ُه َوالل ُه خ ْي ُر ال َم ِاك ِرين"( .األنفال.)30 ،
ي ــري ــدون إح ـ ــداث ان ـق ــاب ع ـلــى الــدس ـتــور
ليصبح األمير يملك وال يحكم كما يتخيلون،
ويريدون أن يكونوا هم من يحكمون الدولة

ليدمروها ،فيجب تدميرهم قبل أن يدمروا
الــدولــة ،ويـجــب أن يـكــون مصير مــن يخطط
ومهينا ْليعتبر َفيه من
لتدمير الدولة قاسيا
َ َ
َ ُ َ
سبحانه"َ :فانظ ْر َك ْيف كان
قال
يريد
العبرةَّ َ ،
َ
َ ُ
ُ ْ
َع ِاق َبة َمك ِر ِه ْم أنا َد َّم ْرناه ْم َوق ْو َم ُه ْم أ ْج َم ِعين".
(النمل .)51 ،بعد فشلهم في الجلسة السابقة
من تعطيل الجلسة بالفوضى التي أحدثوها،
سيحاولون في الجلسة المقبلة كما يزعمون
أن يحدثوا فوضى أكبر إلرغام سمو رئيس
الــوزراء على قبول استجوابه بعد أن حصل
على تأجيله من غالبية األعضاء ،حيث رأى
غالبية األعضاء أن تلك االستجوابات عبثية،
والمقصود منها إضاعة وقت المجلس ،اللهم
احم بالدنا من األشرار.

محمد أحمد المجرن الرومي
قضيت ثالثين دقيقة فقط منذ دخولي أرض المعارض
حتى خروجي من مكان التطعيم ،وإن دل ذلك على شيء
فإنما يدل على حسن التنظيم واحترام الناس للمواعيد،
والتزامهم بالمواعيد ،وكذلك اتباعهم للتعليمات التي
كانت واضحة وصريحة وسهلة ،وال شك أن وراء ذلك
مجموعة من العاملين النشطين الذين استطاعوا تقديم
خدمة إعطاء اللقاح للجميع بيسر وتنظيم يستحق
التقدير والشكر واإلشادة.
ً
نزلت من السيارة متوجها إلى القاعة ( )5في أرض
المعارض ،حيث التطعيمات ضد وباء كورونا ،وذلك
ألخ ــذ ال ـجــرعــة الـثــانـيــة م ــن ال ـل ـقــاح ،وب ـعــد نـحــو ثــاث
دق ــائ ــق وص ـل ــت إل ــى م ــدخ ــل ال ـق ــاع ــة ،ووق ـف ــت لـحـظــات
فــي ا لـصــف (ا لـطــا بــور) ا لــذي كــا نــت االنسيابية لحركة
الــواقـفـيــن فـيــه تسير بـســاســة وانـتـظــام جـيــد ،بـعــد أن
ُ
أظهرت ر قــم الحجز واال ســم ،طلب مني متابعة اللون
األزرق ا لـمــر ســوم عـلــى األرض ،وا تـبـعـتــه وإذا بــإ حــدى
العامالت تطلب مني الذهاب إلى غرفة ( )4وجلست في
االنتظار ،وكان قبلي شخصان لم يستغرق تطعيمهما
بضع ثــوان لكل شخص ،وبعدها جــاء دوري ،وقامت
الممرضة بتطعيمي ،وطلبت مني ا لــذ هــاب إ لــى غرفة
االنتظار ،وجلست للمالحظة لمدة  ١٠دقائق.
ً
ب ـع ــده ــا غـ ـ ــادرت ال ـق ــاع ــة م ـت ــوج ـه ــا إلـ ــى ال ـس ـي ــارة،
وخرجت من البوابة الرئيسة ألرض المعارض ،ونظرت
إلى ساعتي فإذا بي أالحظ أنني قضيت ثالثين دقيقة
فقط منذ د خــو لــي حتى خــرو جــي مــن أرض المعارض
مكان التطعيم ،وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على
حسن التنظيم واحترام الناس للمواعيد ،والتزامهم
بــا لـمــوا عـيــد ،و كــذ لــك ا تـبــا عـهــم للتعليمات ا لـتــي كانت
وا ضـ ـح ــة و ص ــر ي ـح ــة و س ـه ـل ــة ،وال ش ــك أن وراء ذ ل ــك
مـجـمــوعــة مــن الـعــامـلـيــن الـنـشـطـيــن الــذيــن اسـتـطــاعــوا
تـقــد يــم خــد مــة إ ع ـطــاء ا لـلـقــاح للجميع بـيـســر وتنظيم
يستحق التقدير والشكر واإل شــادة ،والشكر موصول
لـلـمـتـطــوعـيــن والـمـتـطــوعــات مــن رج ــال ون ـســاء الـهــال
األحمر والجمعيات األخرى.

ظاهرة الجريمة في المجتمع
ال يخلو مجتمع في العالم من الجرائم ،خصوصا
تـلــك ا لـتــي يـقــع ضحيتها ا لـنـســاء ،فــاألر قــام كـبـيــرة في
دول العالم الخاصة باالعتداء على النساء والتحرش
باإلضافة إلى عمليات القتل ،ومما دعاني إلى الكتابة
حــول هــذا الموضوع أن هناك جرائم قتل ترتكب ولم
تـتــم مـعــاقـبــة الـجــانــي أو الـجـنــاة ،ويــرجــع ذل ــك إل ــى أن
القاتل مختل عقليا أو يعاني اضطرابات أو نقصا في
األدلة وغيرها من األسباب.
ً
م ــؤخ ــرا حــدثــت جــريـمــة راح ــت ضـحـيـتـهــا ف ـتــاة في
وضح النهار من شاب سبق أن وجهت له تهمة التهديد
بالقتل ،وأطلق سراحه بكفالة ،ولألسف فإن هذا الشاب
استطاع أن ينفذ جريمته النكراء التي أودت بحياة
فتاة ،ووقعت هذه الجريمة في وضح النهار في شهر
رمضان المبارك ا لــذي يجب فيه الطاعة واالستغفار
وفعل الخير وترك المنكرات أو إيذاء الناس.
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة ال ـح ــد م ــن وق ـ ــوع ه ــذه
ً
الجرائم بتغليظ العقوبة على كل من يقتل نفسا بدون
حــق ،وأال يفلت كــل مــن يـخــا لــف ا لـقــا نــون مــن العقوبة
ً
أ يــا كــان ،فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها ،ور حــم الله
الضحية التي فارقت الحياة بسبب إنسان ال يخاف
الله وال يحترم القانون ،وا لـعــزاء ألهلها وذويها بأن
يجعل الله مثواها الجنة ،و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

روبرت فارلي*

اليابان ومشكلة الفضاء العسكرية
ً
الـ ـي ــاب ــان م ــن أك ـث ــر ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ت ـق ــدم ــا ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
التكنولوجي في العالم ،لذا يهتم هذا البلد بتسهيل وصوله
إلى الفضاء بقدر أي دولة أخرى ،وعلى غرار الواليات المتحدة
وأوروبا الغربية ،يحتاج االقتصاد الياباني إلى تكنولوجيا
الصناعية،
االتصاالت الفضائية لضمان تماسك نسيج قاعدته
ً
ووفق بعض التقديرات ،تحتل اليابان المرتبة الرابعة عالميا
من حيث عدد األقمار االصطناعية المدارية التي تملكها .قد ال
تنشط قوات الدفاع عن النفس اليابانية ضمن نطاق جغرافي
مشابه لنظرائها األميركيين أو األوروبيين ،لكنها تحتاج رغم
ذلك إلى تكنولوجيا األقمار االصطناعية في مجال االتصاالت
والمراقبة.
ً
ّ
ً
نتيجة لذلك ،كثفت اليابان تدريجا التزاماتها العسكرية
المؤسسية في الفضاء ،فسمحت لوزارة الدفاع بالتعاون مع
"وكــالــة استكشاف الـفـضــاء الـيــابــانـيــة" للمرة األول ــى فــي عام
 ،2012كذلك ،أنشأت اليابان "سرب العمليات الفضائية" ضمن
القوات الدفاعية الجوية في مايو  ،2020ومن المتوقع أن يصبح
ً
جاهزا إلطالق عملياته بحلول عام  .2023ستشمل هذه الوحدة
 100عضو عند االنتهاء من تجهيزها ،إذ تشبه مواصفاتها
"قيادة الفضاء للقوات الجوية" السابقة في الواليات المتحدة
ومن المتوقع أن تتواصل مع المنظمات الفضائية األميركية
واأللمانية والفرنسية.
وفق المعطيات الراهنة ،ستكون مسؤوليات "سرب العمليات
الفضائية" دفاعية فــي معظمها ،بما فــي ذلــك تعقب األقمار
االصطناعية والمخلفات الفضائية لتجنب حوادث التصادم
ومــراقـبــة أي أق ـمــار اصطناعية عــدائـيــة محتملة .ل ّــم تخضع
اليابان الختبار مضاد لألقمار االصطناعية ولم تتضح بعد
طريقة التنسيق بين تطوير تكنولوجيا هجومية مضادة
لألقمار االصطناعية وإطــار العمل الدستوري الياباني ،لكن
ال يزال إرث الحرب العالمية الثانية يلوح في أفق شرق آسيا
ويصعب أن يتقبل الجميع إجــراء اختبارات مضادة لألقمار
االصطناعية داخــل اليابان أو خارجها .فــي المقابل ،يسهل
أن نتوقع حـصــول تـعــاون بين "س ــرب العمليات الفضائية"
الياباني و"القوة الفضائية األميركية" لتقاسم المسؤوليات
بطرق تضمن تحسين الـقــدرات الفضائية األميركية
بينهما
ٍ
المضادة ،حيث يتم التخطيط لتعزيز طريقة تقييم الظروف
الفضائية بين "وكــالــة استكشاف الفضاء اليابانية" ووزارة
والقوات األميركية.
الدفاع اليابانية
ّ
جهود
بذل
عبر
ضغوطها
اليابان
فت
كث
آخر،
على صعيد
ً
مدنية لتسهيل وصولها إلى المجال الفضائي ،وتماشيا مع
التزام ً السياسة الخارجية اليابانية بنقل المجاالت المشتركة
وقت طويل ،أخذت اليابان المبادرة لتطوير تقنيات
مجانا منذ ٍ
تهدف إلى "تنظيف" الفضاء من المخلفات التي ينتجها البشر،
َ
القطاعين العام والخاص،
وتترافق هذه الجهود مع تعاون بين
ُ
حـيــث تـنـ ّـســق شــركــات ع ــدة خـطــواتـهــا مــع "وكــالــة استكشاف
الفضاء اليابانية" لتحديد كيفية استعمال تقنيات "التنظيف"،
ً
ً
ب ــدءا مــن أنـظـمــة االلـتـحــام المغناطيسي وص ــوال إل ــى الــربــط
الكهرومغناطيسي والليزر.
قــد ي ـكــون ات ـكــال ال ـيــابــان عـلــى الـفـضــاء نـقـطــة ضـعــف بحد
ّ
ذاتها ،لكن القاعدة التكنولوجية اليابانية المتقدمة قد تجعل
هــذا البلد قــوة فضائية ضخمة ،ويسهل أن تقرر طوكيو في
ضــائـيــة فــي ظــل تطور
مــرحـلــة معينة اس ـت ـعــراض قــوتـهــا الـفـ َ
الوضع االستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ،
إذ ُيعتبر " س ــرب العمليات الفضائية" أول مــؤ شــر على هذا
التوجه المرتقب.
* «دبلومات»
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فرانس تيمرمانز وجوزيب بوريل*

تغير المناخ وجغرافيته السياسية
علينا أن نسترشد
بالجغرافيا السياسية لتغير
المناخ في كل تفكيرنا،
فالمخاطر الجيوسياسية
ليست عذرا لتغيير مسارنا
أو عكس اتجاهنا ،بل يجب
أن تكون حافزا لتسريع
عملنا نحو انتقال عادل
للجميع ،وكلما أسرعنا
في ضمان توافر وإتاحة
المنافع العامة العالمية
للجميع ،كان ذلك أفضل.

تغير المناخ دون
ضابط من شأنه
أن يغذي موجات
هجرة جديدة
وأن يزيد بشكل
كبير وتيرة وشدة
النزاعات على المياه

يبرز االتحاد األوروبي باعتباره رائد العمل المناخي
ً
على مستوى العالم ،فمؤخرا ،وافقت الهيئات التشريعية
والحكومات األوروبـيــة على قانون المناخ األوروب ــي،
الذي يرسخ هدف الحياد المناخي في قوانيننا ،وفي
ظل الصفقة الخضراء باعتبارها استراتيجية النمو التي
ننتهجها ،جنبا إلى جنب مع هدف خفض االنبعاثات
بحلول عــام  2030بما ال يقل عــن  55فــي المئة ،يسير
االتـحــاد األوروب ــي على الطريق نحو تحقيق الحياد
المناخي بحلول عام  .2050لكن أوروبا ليست وحدها:
فاآلن تتطور كتلة حرجة على مستوى العالم مع اتجاه
المزيد من البلدان إلى تعزيز التزامات إزالة الكربون.
أكدت االجتماعات األخيرة مع جون كيري ،المبعوث
الرئاسي األميركي الخاص لشؤون المناخ ،أن االتحاد
األوروبـ ــي وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـعـمــان عــن كـثــب مــرة
أخرى لحشد تحالف دولي حول هدف رفع الطموحات
المناخية بشكل كبير في قمة األمم المتحدة للمناخ التي
تستضيفها مدينة غالسكو في شهر نوفمبر (.)COP26
نحن ال نملك ترف إهدار أي وقت ،إذ إن تغير المناخ
دون ضابط أو رابط -مع ما يترتب على ذلك من موجات
جفاف مدمرة ،ومجاعات ،وفيضانات ،ونزوح جماعي-
من شأنه أن يغذي موجات هجرة جديدة وأن يزيد بشكل
كبير من وتيرة وشدة النزاعات على المياه ،واألراضي
الصالحة للزراعة ،والموارد الطبيعية ،وفي الرد على
أولئك الذين يشتكون من االستثمارات الضخمة الالزمة
للتصدي لتغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي،
بوسعنا أن نشير ببساطة إلى أن التقاعس عن التحرك
اآلن من شأنه أن يكلفنا أضعافا مضاعفة.
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ألزمـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ والـ ـتـ ـن ــوع
الـبـيــولــوجــي ،سـيـكــون الجميع فــي ح ــال أف ـضــل ،وذلــك
بفضل الوظائف األفضل ،والهواء والماء األكثر نظافة،
وان ـح ـس ــار ال ـجــائ ـحــات ال ـ ـ َـم ـ ـ َـرض ـيــة ،وت ـح ـســن الـصـحــة
والــرفــاهـيــة ،ولكن كما هــي الـحــال مــع أي تحول واســع
النطاق ،ستلحق التغيرات القادمة الضرر بعض الناس
وتعود بالفائدة على آخرين ،مما يخلق التوترات داخل
البلدان وبينها ،وفي حين نعمل على التعجيل باالنتقال
من اقتصاد قائم على العناصر الهيدروكربونية إلى
اقتصاد قابل لالستدامة يقوم على الطاقة المتجددة،
ال يجوز لنا أن نتجاهل هذه التأثيرات الجيوسياسية.
على وجه الخصوص ،سيدفع االنتقال ذاته تحوالت
الـقــوى بعيدا عــن أولـئــك الــذيــن يتحكمون فــي الــوقــود
األح ـفــوري ُ
ويـ ـ َـصـ ـ ِّـدرونــه ،ونـحــو أولـئــك الــذيــن يتقنون
اس ـت ـخــدام تـكـنــولــوجـيــات الـمـسـتـقـبــل ال ـخ ـض ــراء .على
سبيل المثال ،سيؤدي االستغناء تدريجيا عن الوقود
األحفوري إلى تحسين موقف االتحاد األوروبــي على
الـصـعـيــد االس ـتــرات ـي ـجــي ،خـصــوصــا م ــن خ ــال تقليل
اع ـت ـمــاده عـلــى الـ ـ ــواردات مــن ال ـطــاقــة ،فـفــي ع ــام ،2019
جلبنا  87في المئة من احتياجاتنا من النفط و 74في
المئة من احتياجاتنا من الغاز من الخارج ،مما أرغمنا
على استيراد ما تتجاوز قيمته  320مليار يورو (386

مليار دوالر أميركي) مــن منتجات الــوقــود األحـفــوري
في ذلك العام.
عـ ــاوة عـلــى ذلـ ــك ،م ــع ال ـت ـحــول األخ ـض ــر ،ستصبح
من مضيق
نقاط االختناق االستراتيجية القديمة -بدءا
َ ََ
هرمز -أقل أهمية ،وبالتالي أقل خطورة ،فقد شغـلـت هذه
الممرات البحرية الخبراء االستراتيجيين العسكريين
لعقود من الزمن ،لكن مع انقضاء عصر النفط ،ستصبح
أقــل ُعـرضة للمنافسة على الــوصــول إليها والسيطرة
عليها من ِق َـبـل القوى اإلقليمية والعالمية.
كما سيساعد االستغناء التدريجي عن واردات الطاقة
على تقليل القدر الذي تتمتع به بعض البلدان من دخل
وقوة جيوسياسية ،مثل روسيا التي تعتمد بشكل كبير
حاليا على سوق االتحاد األوروبي .بطبيعة الحال ،قد
تؤدي خسارة هذا المصدر الرئيس لإليرادات الروسية
إلى عدم االستقرار في األمد القريب ،وخصوصا إذا رأى
الكرملين في ذلك دعــوة إلى المغامرة ،ولكن في األمد
َ
البعيد ،قد يتحول العالـم الذي ُيـدار بالطاقة النظيفة
َ
أيضا إلى عالـم يديره حكم أنظف ،ألن الدول التقليدية
ال ـم ـص ــدرة ل ـلــوقــود األحـ ـف ــوري سـتـضـطــر إل ــى تـنــويــع
اقتصاداتها والتحرر من "لعنة النفط" وما تغذيه من
فساد في كثير من األحيان.
ولكن في الوقت ذاته ،يتطلب التحول األخضر ذاته
توافر مواد خام نادرة ،يتركز بعضها في بلدان أظهرت
بالفعل االستعداد الستخدام الموارد الطبيعية كأدوات
في السياسة الخارجية ،ومن األهمية بمكان معالجة
هذا الضعف المتنامي بطريقتين :إعادة تدوير المزيد
من هذه الموارد الرئيسة ،وتشكيل تحالفات أوسع مع
البلدان المصدرة.
عـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ،م ــا دامـ ــت ت ـع ـهــدات ب ـل ــدان أخ ــرى
بشأن المناخ غير متكافئة مع تعهداتنا ،فسيظل خطر
"التسرب الكربوني" قائما ،ولهذا السبب ،يعكف االتحاد
األوروبــي على ابتكار آلية تعديل للحدود الكربونية،
ونحن نعلم أن بعض البلدان ،حتى بين حلفائنا ،قلقة
إزاء هــذا األمــر ،ولكن يجب أن نكون واضحين :فليس
المقصود من تحديد سعر للسلع المستوردة الكثيفة
االسـتـخــدام للكربون أن يـكــون أداة عقابية أو وسيلة
لفرض تدابير الحماية.
باإلضافة إلى ضمان امتثال خططنا لقواعد منظمة
ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة ،سـنـعـمــل م ــع شــركــائـنــا الــدولـيـيــن
في وقــت مبكر لشرح وتوضيح ما يــدور في أذهاننا،
ويتلخص هدفنا في تسهيل التعاون ومساعدة اآلخرين
على الوصول إلى أهدافهم المناخية ،ونأمل أن تعمل
آلية تعديل الحدود الكربونية على إطــاق سباق إلى
القمة.
رغـ ـ ــم أن الـ ـتـ ـح ــول األخ ـ ـضـ ــر مـ ــن ش ــأن ــه أن يـجـعــل
االقتصادات أكثر استدامة وقــدرة على الصمود ،فإنه
َ
ال يــأذن تلقائيا بقدوم عالـم أقــل انخراطا في الصراع
أو الـمـنــافـســة الـجـيــوسـيــاسـيــة ،ويتعين عـلــى االتـحــاد
األوروبي ،الذي لن يستسلم ألي أوهام ،أن يعكف على

تحليل تأثير سياساته عبر مناطق مختلفة ،مدركا
العواقب المحتملة ومخططا للمخاطر المتوقعة.
على سبيل المثال ،في القطب الشمالي ،حيث ترتفع
درجـ ــات الـ ـح ــرارة بـســرعــة أك ـبــر مــرتـيــن م ــن الـمـتــوســط
العالمي ،تحاول روسيا والصين وغيرهما إنشاء موطئ
قدم جيوسياسي بالفعل فوق األراضي والموارد التي
كانت تحت الجليد ذات يــوم ،ورغــم أن كل هــذه القوى
لديها مصلحة قوية في الحد من التوترات و"اإلبـقــاء
على القطب الشمالي في القطب الشمالي" ،فإن التدافع
ال ـحــالــي الك ـت ـســاب وض ــع األفـضـلـيــة ي ـعــرض المنطقة
بالكامل للخطر.
في الجنوب األوروبي ،يتوافر قدر هائل من اإلمكانات
لـتــولـيــد الـطــاقــة مــن الـطــاقــة الشمسية والـهـيــدروجـيــن
األخضر ،وإنشاء نماذج نمو مستدامة جديدة تعتمد
على الطاقة المتجددة .ويجب على أوروبــا أن تتعاون
بشكل وثيق مع بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى
في َإفريقيا وأماكن أخرى الغتنام هذه الفرص.
ش ـ ـ َـر َع االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي الـتـحــول األخ ـضــر ألن
ال ِـعـلـم ينبئنا بأننا يجب علينا أن نفعل ذلك ،ويعلمنا
االقـتـصــاد أنـنــا ينبغي لـنــا أن نفعل ذل ــك ،وتـثـبــت لنا
الـتـكـنــولــوجـيــا أن ـنــا ق ـ ــادرون عـلــى ال ـق ـيــام ب ــذل ــك .نحن
مقتنعون بأن العالم الذي تديره التكنولوجيا النظيفة
م ــن ش ــأن ــه أن ي ـع ــود ب ــال ـف ــائ ــدة ع ـل ــى رف ــاه ـي ــة ال ـن ــاس
واالستقرار السياسي ،لكن الطريق إلى هناك سيكون
محفوفا بالمخاطر والعقبات.
لهذا السبب ،يتعين علينا أن نسترشد بالجغرافيا
السياسية لتغير المناخ فــي كــل تفكيرنا ،فالمخاطر
الجيوسياسية ليست عــذرا لتغيير مسارنا أو عكس
اتجاهنا ،بل يجب أن تكون حافزا لتسريع عملنا نحو
انتقال عادل للجميع ،وكلما أسرعنا في ضمان توافر
وإتاحة المنافع العامة العالمية للجميع ،كان ذلك أفضل.
* فرانس تيمرمانز نائب الرئيس التنفيذي
للمفوضية األوروبية ،وجوزيف بوريل ممثل االتحاد
األوروبي األعلى للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية ،ونائب رئيس المفوضية األوروبية.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

االتحاد األوروبي يعكف على
ابتكار آلية تعديل للحدود
الكربونية وهناك بلدان قلقة إزاء
هذا األمر

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.074

٦.601

٤.045

2.390 2.749 3.321

«أجيليتي» تبيع «الخدمات اللوجستية العالمية» بـ  4.١مليارات دوالر

ُّ
• مقابل تملكها  %8في « »dsvالدنماركية • الصفقة ستنتج ثالث أكبر شركة شحن في العالم
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة أج ـي ـل ـي ـت ــي
للمخازن العمومية ،أن مجلس
إدارت ـ ـهـ ــا واف ـ ـ ــق ،ف ــي اج ـت ـمــاعــه
امس ،على توقيع اتفاقية صفقة
بيع بين "أجيليتي" وشركة "دي
إس في  dsvبانالبينا" ومقرها
الدنمارك.
وقالت "أجيليتي" ،في بيان
ع ـلــى م ــوق ــع ب ــورص ــة ال ـكــويــت،
إن الصفقة تــم بموجبها قيام
ا لـشــر كــة ببيع كــل نشاطها في
الخدمات اللوجستية العالمية
المتكاملة ( )GILإ ل ــى "دي أس
في" بما يعادل  1.3مليار دينار،
بقيمة سوقية ُمحددة بحوالي
 4.1مليارات دوالر ،أي ما ُيعادل
 1.2مليار دينار.
وأوض ـ ـحـ ــت أنـ ـه ــا سـتـتـسـلــم
وإحدى شركاتها قيمة الصفقة
بـشـكــل أس ـهــم ج ــدي ــدة ُم ـصــدرة
في رأسمال "دي إس في" بعدد

 19.304مليون سهم من أسهم
رأسـمــال األخـيــرة بقيمة كرونة
دنماركية واحد للسهم تمثل ما
ً
نسبته  8في المئة تقريبا من كل
رأسمال "دي إس في" بعد إتمام
اإلصدار.
وعلى أساس أن سعر إغالق
ال ـ ـتـ ــداول ل ـس ـهــم "دي إس فــي"
بقيمة  1299.5كرونة ،وأن سعر
ص ــرف ال ـك ــرون مـقــابــل ال ــدوالر
يساوي  ،0.163ومقابل الدينار
ي ـس ــاوي  ،0.049ت ـكــون القيمة
الـ ـس ــوقـ ـي ــة لـ ـنـ ـش ــاط الـ ـخ ــدم ــات
اللوجستية العالمية المتكاملة
لـ "أجيليتي" المحدودة بحوالي
 4.1مليارات دوالر أو ما ُيعادل
 1.2مليار دينار.
وت ـص ــل ح ـص ــة "أج ـي ـل ـي ـتــي"
ا ل ـ ُـم ـج ـم ـع ــة فـ ــي "دي إس ف ــي"
بـعــد إص ــدار األس ـهــم الـجــديــدة
إلى  8في المئة من كل رأسمال

األخـيــرة ،وسيتم تخصيصها
لـ ـ ـ "أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي" ب ــالـ ـك ــام ــل؛ مــا
يـجـعـلـهــا ال ـم ـســاهــم الــرئـيـســي
ال ـثــانــي ف ــي رأسـ ـم ــال "دي إس
فـ ــي" ،وب ـي ـنــت ال ـشــركــة أن ــه من
المتوقع عند إتمام الصفقة أن
ً
تــرشــح "أجـيـلـيـتــي" مـمـثــا لها
في مجلس إدارة "دي إس في".
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت "دي
إس ف ـ ـ ــي" ،إنـ ـه ــا اتـ ـفـ ـق ــت عـلــى
االستحواذ على قسم الخدمات
اللوجستية لـشــر كــة أجيليتي
للمخازن العمومية في صفقة
بـ ـك ــام ــل األسـ ـ ـه ـ ــم ب ـق ـي ـم ــة 4.1
مليارات دوالر ،مما ينجم عنه
ث ــال ــث أكـ ـب ــر ش ــرك ــة ش ـح ــن فــي
العالم.
وهـ ـ ـ ـ ـ ــذه واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن ع ـ ــدة
صفقات خالل السنوات األخيرة
م ــع س ـعــي ش ــرك ــات ال ـخــدمــات
ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة لـبـنــاء

كـيــانــات كـبـيــرة فــي س ــوق نقل
البضائع المتشظية.
وستجعل "دي إس في" التي
مقرها كوبنهاجن تتفوق على
"دي بـ ــي ش ـي ـن ـك ــر" ،وال ي ـكــون
أم ــامـ ـه ــا سـ ـ ــوى "دي إتـ ـ ــش إل
لوجستكس وكوينه آند ناجل"
ب ـن ــاء ع ـلــى ح ـس ــاب اإليـ ـ ـ ــرادات،
وأحجام الشحن .وقفز سهم "دي
إس في"  8.3في المئة.
وقـ ــال مـيـكـيــل إي ـم ـيــل ينسن
ال ـم ـح ـلــل لـ ــدى س ـيــدب ـنــك" :ه ــذا
نـ ـب ــأ إي ـ ـجـ ــابـ ــي لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ،وه ــو
بالضبط ما كان سقف توقعات
المستثمرين".
وأض ــاف "وه ــذا بالضبط ما
أرادت دي إس في المزيد منه،
وح ـيــث ه ــم األقـ ــوى م ــن ناحية
األرباح ،لذا فهناك فرصة لخلق
تضافرات جيدة فعال".
ووح ــدة أجيليتي للخدمات

اللوجستية لديها نحو  17ألف
موظف ،وبلغت إيراداتها العام
ال ـم ــاض ــي ح ــوال ــي  4م ـل ـي ــارات
دوالر.
وق ــال الـمــديــر الـمــالــي لـ ـ "دي
إس في" ينس لوند ،في مقابلة،
لـ "رويترز" ،إن الوحدة "عنصر
ممتاز" وإنه يتوقع رفع ربحية
وحـ ــدة "أج ـي ـل ـي ـتــي" م ــن هــامــش
ربــح تشغيلي عند مــا بين 3.5
و 4فــي الـمـئــة إل ــى هــامــش ربــح
"دي إس ف ـ ــي" ا لـ ـب ــا ل ــغ  10فــي
المئة تقريبا .ورفــض توضيح
كيفية التضافر الــذي سيخلقه
االستحواذ.
وأض ـ ــاف ل ــون ــد" :سيمنحنا
هذا انكشافا جيدا على منطقة
آسيا والمحيط الهادي والشرق
األوسط".
وب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب ل ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــد ،فـ ـ ـ ــإن
االستحواذ سيرفع حجم أنشطة

مربع أجيليتي «الذهبي» يقود مكاسب البورصة

السيولة ترتفع إلى  76.1مليون دينار وأسهم السوق الرئيسي تنشط
•

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة أم ـ ـ ــس ارتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا،
خصوصا "الرئيسي" منها ،الذي حقق
نسبة  1فــي المئة ،بينما ربــح مؤشر
السوق العام نسبة نصف نقطة مئوية
تقريبا ،تعادل  29.41نقطة ،ليصل إلى
مستوى  6074.2نقطة ،بسيولة كبيرة
هــي األع ـلــى خ ــال ع ــام  ،2021تخطت
 76.1مليون دينار بقليل ،وتــم تــداول
 492.6مليون سهم عبر  16907صفقات،
وتم تداول  141سهما ،حقق منها 81
سهما ارتفاعا ،بينما تراجعت أسعار
 45سهما واستقر  15سهما دون تغير.
وك ــان ال ـس ــوق األول األق ــل ارتـفــاعــا
بـنـسـبــة  0.29ف ــي الـمـئــة ف ـقــط ،تـعــادل
 19.26ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى مـسـتــوى
 6601.52نقطة بسيولة كبيرة بلغت
 44.4م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت 101.4
مليون سهم عبر  5423صفقة ،وارتفعت
أسـعــار  7أسهم فقط ،بينما تراجعت
أس ـع ــار  13س ـه ـمــا ،واس ـت ـقــر  5أسـهــم
دون تغير.
وق ـ ـفـ ــز مـ ــؤشـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي
واخترق مستوى  5آالف نقطة بنجاح
(كـنــا أشــرنــا بــدايــة األس ـبــوع ال ــى قــرب
اختراقه في تقارير الجريدة اليومية)،
وأضــاف أمس  54.2نقطة ،ليقفل على
مـسـتــوى  5045.18نـقـطــة ،وت ـجــاوزت
سيولته  31.6مليون دينار ،وهي أعلى
قيمة ت ــداول لــه منذ انـطــاقــه ،تداولت
 391.1مليون سهم عبر  11484صفقة،

أخبار الشركات
«أجيال» تربح  1.75مليون دينار
ب ـل ـغــت أربـ ـ ــاح شــركــة
أج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة
الترفيهية  1.75مليون
د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ب ـ ـ ــوا ق ـ ـ ــع 9.06
ف ـ ـلـ ــوس ل ـل ـس ـه ــم خ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فــي
 31مارس  ،2021مقابل

وربح  74سهما ،بينما تراجعت أسعار
 32سهما ،واستقر  10أسهم دون تغير.

المربع الذهبي
ع ـ ـ ــادت األضـ ـ ـ ـ ــواء بـ ـق ــوة إلـ ـ ــى أك ـث ــر
م ــن ع ـقــديــن ت ـقــري ـبــا ،وقـ ـي ــادة ال ـســوق
مــن شــركــة الـمـخــازن الـعـمــومـيــة آن ــذاك
(أجيليتي حــالـيــا) ومــربـعـهــا الذهبي
الــذي أصبح أكبر من مربع ،وخرجت
ب ـعــض ال ـم ـل ـك ـيــات م ــن ب ـعــض األس ـهــم
وبـقــي "الــوطـنـيــة" صــامــدا عـلــى ملكية
 23في المئة من أجيليتي ولكن خبر
بـيــع شــركــة تــابـعــة وم ـبــادلــة ج ــزء من
قيمتها كــأسـهــم دف ــع بــأسـهــم الشركة
ومجموعتها الى مكاسب كبيرة بلغت
نسبا اكبر من  10في المئة ،خصوصا
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة وب ـ ـيـ ــان وم ــرك ــز
س ـل ـطــان ،إض ــاف ــة ال ــى أجـيـلـيـتــي ال ــذي
انتهى الى ارتفاع بنسبة  9.6في المئة.
وس ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل مـ ـعـ ـظ ــم األسـ ـه ــم
الـ ـنـ ـشـ ـيـ ـط ــة ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي،
وربحت األسهم العشرة األكثر تداوال
ب ـق ـي ــادة الــوط ـن ـيــة ال ـع ـقــاريــة واالولـ ــى
وبـ ـي ــان وت ـع ـم ـيــر وال ـب ـي ــت واالم ـت ـي ــاز
وال ـت ـخ ـص ـيــص وال ـت ـج ــاري ــة ،واسـتـقــر
سهم بنك الخليج دون تغيير ،واستقر
امس سهما بيتك والوطني دون تغيير،
بينما تراجع سهم زين وفقد  4فلوس،
مما ضغط على مــؤشــر الـســوق األول
ليسجل ادنى مكاسب بين المؤشرات
الــرئـيـسـيــة لتنتهي الـجـلـســة خـضــراء
بــام ـت ـيــاز وبــان ـت ـظــار ن ـتــائــج اجـتـمــاع

"دي إي فــي" في الشحن بنحو
الربع ،ويمنحها حصة سوقية
إضــاف ـيــة  5ف ــي ال ـم ـئــة عــالـمـيــا،
مـضـيـفــا "ه ـ ــذا ال ـق ـط ــاع ال ي ــزال
شديد التشظي".
و تـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى "دي إس ف ـ ــي"
اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـن ـ ـمـ ــو م ــن
خـ ـ ــال صـ ـفـ ـق ــات االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ،
واشـ ـت ــرت ق ـبــل أق ــل م ــن عــامـيــن
مجموعة الخدمات اللوجستية
ا لـســو يـســر يــة بانالبينا مقابل
نحو  6مليارات دوالر.
وفي إطار صفقة "أجيليتي"،
ستنقل "دي إس في بانالبينا"
 19.3مليون سهم جــد يــد قيمة
الــواحــد منها كــرونــة دنمركية
واحدة إلى "أجيليتي" ،مما يمثل
 8فــي الـمـئــة مــن أسـهـمـهــا ،مما
يجعل الشركة الكويتية ثاني
أكبر مساهم في "دي إس في".
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت "دي إس ف ـ ــي"

أيـضــا عــن أرب ــاح تشغيل فاقت
الـتــوقـعــات فــي الــربــع األول من
العام ،ورفعت توقعاتها ألرباح
العام كله.
وبلغ ربحها التشغيلي قبل
بـ ـن ــود خ ــاص ــة  3.07م ـل ـي ــارات
ك ــرون ــة ،م ـمــا ي ـفــوق  2.7مـلـيــار
كــان يتوقعها المحللون لربع
السنة من يناير إلى مارس في
استطالع رأي أجرته الشركة.
ور فـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت "دي إس فـ ـ ــي"
ت ــوق ـع ــات ـه ــا ألربـ ـ ـ ــاح الـتـشـغـيــل
السنوية قبل البنود الخاصة
إل ــى مــا بـيــن  11.25و 12مليار
ك ــرون ــة ،م ــن ب ـيــن  10.5و11.5
مليارا.

تحقيقها أرباحا بقيمة
 723.27الف دينار ،بما
ي ـ ـ ـعـ ـ ــادل  3.74فـ ـل ــوس
للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

«مزايا» تحقق  41.64ألف دينار
حققت شركة المزايا القابضة ( مــزا يــا) أرباحا
قــدر هــا  41.64أ لــف د يـنــار ،بما يـعــادل  0.07فلس
للسهم خالل الفترة المنتهية في  31مارس ،2021
مـقــار نــة بتحقيقها خـســا ئــر قــدر هــا  3.45ماليين
د يـنــار ،بما يـعــادل  5.51فـلــوس للسهم فــي نفس
الفترة من .2020

«الخليج» يطلب موافقة إلصدار سندات
ال تتجاوز  50مليون دينار

اجيليتي الذي كان من المقرر ان ينتهي
بعد نهاية جلسة امس.
وتــراجـعــت معظم مــؤشــرات أســواق

المال بدول مجلس التعاون الخليجي،
ونـجــا مــن الـتــراجـعــات ســوقــا الكويت
وقطر فقط ،بينما حقق البقية خسائر

في معظمها محدودة ،وكانت أسعار
النفط تتداول فوق مستوى  65دوالرا
لمزيج برنت وبارتفاع هامشي محدود.

قــال بنك الخليج إنه
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
ا لـمــوا فـقــة المبدئية من
بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
عـ ـ ـل ـ ــى إ ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار أوراق
مـ ــال ـ ـيـ ــة م ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــة م ــع
مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـش ــري ـح ــة
الثانية لرأسمال البنك

ب ـق ـي ـمــة ال ت ـت ـج ــاوز 50
م ـ ـل ـ ـيـ ــون ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،قـ ــدم
ال ـب ـنــك ط ـلــب ال ـح ـصــول
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــة ه ـي ـئ ــة
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ع ـل ــى
إ صـ ــدار س ـنــدات بقيمة
ال تتجاوز  50مليونا.

ِّ
فرنسا تحذر بريطانيا وتتعهد بـ «االنتقام»

فضيحة «أركيغوس كابيتال» المالية...
الصورة الكاملة تتكشف
الخدمات المصرفية وجهة باريس لتنفيذ تهديداتها
«نومورا» و«يو بي إس» يكشفان خسائر بأكثر من  3.7مليارات دوالر
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت خـ ـس ــائ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـع ــال ـم ـي ــة
المتعلقة بانهيار شركة أركيغوس كابيتال
مانجمنت ،التابعة لألميركي بيل هوانغ
مـبـلــغ  10م ـل ـي ــارات دوالر ،ب ـعــد أن كشفت
شركة نومورا هولدينغز ،وUBS Group AG
عن أكثر من  3.7مليارات دوالر من الخسائر
المجمعة مــن ا نـهـيــار ا لـشــر كــة العائلية في
الواليات المتحدة.
و ت ـك ـبــد ا ل ـب ـنــك ا ل ـيــا بــا نــي خ ـســا ئــر بنحو
 245.7م ـل ـي ــار ي ــن (  2.3م ـل ـي ــار دوالر) فــي
األش ـه ــر ال ـثــاثــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31م ــارس،
وهي أكبر خسارة فصلية له منذ عام ،2009
ً
فـضــا عــن خـســا ئــر أ خ ــرى فــي المتبقي من
ا لـعــام المالي بنحو  62مليار يــن مرتبطة
ً
أيضا بـ"أركيغوس".
فيما قالت مجموعة "يو بي إس" ،التي لم
تشر من قبل إ لــى أي تأثير من أركيغوس،
إن ـه ــا ت ـتــوقــع خ ـســائــر مــرك ـبــة ب ـق ـي ـمــة 861
مليون دوالر خالل الربع الثاني.
ويعتبر البنكان من بين أكبر الخاسرين
من كارثة أركيغوس كابيتال ،التي انهارت
بـعــد مــا ع ـمــدت ا لـبـنــوك وا ل ـشــر كــات بتقديم
تمويالت بالمليارات لعمليات شراء األسهم
بالهامش ،والتي عجزت الشركة عن سدادها
وقـ ــاد إل ــى ع ـم ـل ـيــات ب ـيــع ق ـســريــة ب ـع ـشــرات
المليارات من الدوالرات.
وت ـعــد ن ــوم ــورا ،ال ـم ـقــرض الـثــانــي األكـثــر
ً
تـ ــأثـ ــرا ب ـع ــد أن أع ـل ـن ــت م ـج ـمــوعــة كــريــديــه
س ــوي ــس ،ع ــن خ ـس ــارة مـجـمـعــة ب ـن ـحــو 5.5
م ـل ـيــارات دوالر ،فـيـمــا يـحـتــل  UBSا لـمــر كــز
ال ــراب ــع ،خـلــف م ــورغ ــان سـتــانـلــي مـبــاشــرة،

وال ـ ـ ــذي ف ــاج ــأ ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وال ـم ـح ـل ـل ـيــن
بخسارة  911مليون دوالر في وقت سابق
ً
من هذا الشهر ،وفقا لما ذكرته "بلومبرغ"،
واطلعت عليه "العربية.نت".
ب ـ ــدوره ،سـيـعـلــن دوي ـت ـشــه ب ـنــك ،أربــاحــه
اليوم ،حيث يعد بجانب" ،جي بي مورغان"،
و"سيتي غروب" من بين المقرضين الذين
ً
ت ـم ـك ـنــوا ج ـم ـي ـعــا م ــن ال ـح ــد م ــن ال ـخ ـســائــر،
قائلين إن ا لـخـســا ئــر غـيــر مــؤ ثــرة ،كـمــا قــرر
كل من مورغان ستانلي ،و" يــو بي إس" أن
خسائرها لم تكن كبيرة بما يكفي لإلفصاح
عنها قبل إعالن نتائج األعمال الفصلية في
موعدها المخطط.
وكان "غولدمان ساكس" ،و"ويلز فارغو"،
الوسطاء الرئيسيين الوحيدين المشاركين
ً
ا لــذ يــن تمكنوا تـمــا مــا مــن تجنب الخسائر
في تعرضهم.
وق ــدرت "بـلــومـبــرغ" ،حـجــم األم ــوال التي
تديرها المكاتب العائلية ألصحاب الثروات
ً
عــا لـمـيــا بنحو  6تــر يـلـيــو نــات دوالر ،ود فــع
انـ ـهـ ـي ــار أركـ ـيـ ـغ ــوس ك ــاب ـي ـت ــال ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن
والـ ـمـ ـش ــرعـ ـي ــن وال ـ ـمـ ــداف ـ ـع ـ ـيـ ــن ع ـ ــن ص ـغ ــار
المستثمرين إلى الضغط من أجل الكشف
عــن األع ـمــال الــداخـلـيــة لـلـمـكــاتــب الـعــائـلـيــة،
التي تستفيد من عمليات التنظيم الخفيف.
ويدرس المنظمون األميركيون متطلبات
إف ـ ـصـ ــاح أكـ ـث ــر صـ ــرامـ ــة ،ح ـي ــث يـسـتـكـشــف
مفوضو األوراق المالية والبورصات كيفية
ز يــادة الشفافية أل نــواع الرهانات المشتقة
التي أغرقت شركة أركيغوس.
(العربية .نت)

هــددت فرنسا بمنع الـلــوائــح التي مــن شأنها أن
تسمح للشركات المالية البريطانية بممارسة األعمال
التجارية في أوروبا ،إذا لم تحترم بريطانيا التزامات
خروجها من االتحاد األوروبي بشأن الصيد.
من جانبه ،قال وزير الشؤون األوروبية الفرنسي،
كليمان بيون ،لتلفزيون بلومبرغ" :يجب على المملكة
المتحدة تقديم تراخيص ،وتصاريح للوصول إلى
ً
مياهها اإلقليمية لصيد األسماك" ،مؤكدا "هذه هي
ً
الصفقة" ،وفقا لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وأضــاف "إذا لم توفر المملكة المتحدة إمكانية
ً
الــوصــول إلــى مياهها لقطاع صيد األس ـمــاك وفقا
التـ ـف ــاق خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
"بــري ـك ـســت" ،فـسـيـتــم اع ـت ـمــاد تــداب ـيــر انـتـقــامـيــة في
قطاعات أخرى ،بما في ذلك الخدمات المالية.
وق ــال ب ـيــون "طــال ـمــا لــم يـتــم ال ــوف ــاء بــااللـتــزامــات
ً
ً
المتعلقة بالصيد ،فلن نقدم شيئا" .واصفا األمر بـ
"إنه مقايضة".
ً
ً
وبصفته عضوا رئيسيا في الحكومة الفرنسية،
ً
ً
كــان بيون مدافعا صريحا عن االتـحــاد .فيما تنذر
تعليقاته بالسوء بالنسبة للمملكة المتحدة ،حيث
يــوظــف ال ـق ـطــاع ال ـمــالــي أك ـثــر م ــن م ـل ـيــون شـخــص،
ويشكل حــوالــي  7فــي المئة مــن االقـتـصــاد ،ويمثل
أكثر من ُعشر إجمالي اإليرادات الضريبية .ومع ذلك،
لم تحظ الصناعة إال بالقليل من االهتمام الممنوح
لصيد األسماك ،والذي ال يشكل سوى  0.1في المئة
من اقتصاد المملكة المتحدة ،في مفاوضات خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي التي طال أمدها.
وقد شهد ذلك قيام شركات مثل غولدمان ساكس،
وجي بي مورغان بنقل الوظائف واألصول إلى داخل
الكتلة األوروبية على مدى السنوات القليلة الماضية.
خسائر للقطاع المالي
وقدرت شركة االستشارات إرنست أند يونغ ،أنه
تم نقل نحو  7500وظيفة في القطاع المالي و1.2
تريليون جنيه إسترليني ( 1.6تريليون دوالر) في

األصول من بريطانيا إلى االتحاد األوروبي بالفعل.
على الجانب اآلخر ،دعت فرنسا االتحاد األوروبي
إلى تسريع تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،بـعــد أن اح ـتــج ال ـص ـي ــادون الـفــرنـسـيــون
األسبوع الماضي في ميناء بولوني لتأمين الوصول
إلــى مياه المملكة المتحدة ،حيث منعوا شاحنات
تحمل الـمــأكــوالت البحرية الـقــادمــة مــن بريطانيا،
قــائـلـيــن إن ـهــم ع ــان ــوا تــأخ ـيــرات ف ــي ال ـح ـصــول على
تراخيص للصيد في مياه المملكة المتحدة ،ونفت
السلطات البريطانية حدوث ذلك ،ووصفت الحصار
بأنه غير مبرر.
وتعهدت الحكومة الفرنسية يوم االثنين بتقديم
 100مليون يورو ( 121مليون دوالر) لدعم الصيادين
في شمال فرنسا المتضررين من خــروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي ،وهي حزمة مساعدات وافقت

عليها المفوضية األوروبية ،وقالت إنه سيتم تسليم
ً
ً
 21ترخيصا جديدا للصيادين الفرنسيين للوصول
إلى المياه البريطانية.
واعـتـبــر بـيــون أن خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االتـحــاد
األوروبي كان صفقة جيدة ،ولكن ال ينبغي أن يكون"
ً
شـيـكــا عـلــى ب ـي ــاض" ،كـمــا يمكن أن تشمل األعـمــال
االنتقامية لعدم االمتثال "الرسوم الجمركية".
ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان األوروبي
عـلــى الـتـصــديــق عـلــى االت ـف ــاق ف ــي وق ــت الح ــق يــوم
الـثــاثــاء ،بعد  4أشـهــر مــن إبــرامــه .فيما كــان صيد
األسماك أحد أهم الموضوعات في المفاوضات ،حيث
قــادت فرنسا معركة للسماح للصيادين القاريين
بــالــوصــول إلــى مياه المملكة المتحدة ،إلــى جانب
الحدود األيرلندية.
(العربية .نت)
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 7.1ماليين دينار أرباح «األهلي» في الربع األول
ً
ريشاني :البنك حقق نتائج جيدة مستفيدا من نموذج األعمال الحصيف واإلدارة السليمة

قال ريشاني إن البنك األهلي
الكويتي مستمر في تبسيط
خدماته المصرفية ،التي
هي في صميم استراتيجيتنا
وأخالقياتنا التشغيلية.

أعلن البنك األهـلــي الكويتي تحقيق
أرباح صافية بمبلغ  7.1ماليين د.ك عن
فترة الربع األول لعام  ،2021بزيادة بلغت
 18فــي المئة مقارنة بالفترة ذاتـهــا من
العام الماضي .وتبقى الميزانية العمومية
للبنك سليمة مع احتياطيات قوية لرأس
المال والسيولة ،حيث بلغ معدل كفاية
رأس المال  17.78في المئة ،بينما بلغت
ح ـق ــوق الـمـســاهـمـيــن  594م ـل ـيــون د.ك.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة  2.2في
المئة مع نسبة تغطية  275في المئة.
وفي تعقيبه على هذه النتائج ،صرح
جـ ـ ــورج ريـ ـش ــان ــي ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة قـ ــائـ ــا« :عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
االنكماش االقتصادي بسبب تداعيات
جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،فــإن ـنــا ب ــدأن ــا نشهد
بـ ـع ــض عـ ــامـ ــات اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـثـ ـق ــة فــي
قطاعات أعمال األف ــراد والـشــركــات .وقد
حقق البنك نتائج جيدة في الربع األول،
ً
مستفيدا من نموذج األعمال الحصيف
واإلدارة ال ـس ـل ـي ـم ــة ألزم ـ ـ ــة ال ـج ــائ ـح ــة،
وطــوال فترة الربع األول ،واصلنا إدارة
نفقاتنا والـقــروض المتعثرة بفعالية».
وأض ـ ـ ــاف« :ي ـس ـت ـمــر ال ـب ـنــك ف ــي تبسيط
خدماته المصرفية ،التي هي في صميم

جورج ريشاني

استراتيجيتنا وأخالقياتنا التشغيلية،
ومـ ــع ت ــزاي ــد عـ ــدد ال ـع ـم ــاء م ــن األفـ ـ ــراد
والشركات الذين يستخدمون الخدمات
المصرفية الرقمية ،ستظل التحسينات
الرقمية على منتجاتنا المصرفية من
أهم أولويات البنك».
وت ـ ـح ـ ـت ـ ـفـ ــظ م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي»
بتصنيفاتها القوية بالدرجة االستثمارية
مــن وك ــاالت التصنيف العالمية ،حيث

حصل البنك على التصنيف بالدرجة +A
من وكالة فيتش ريتنجز ،وبالدرجة A2
من وكالة موديز إنفيستورز سيرفيس.
وتعكس هذه التصنيفات هيكل رأس
المال المتين واألسس القوية للبنك ،بما
فــي ذلــك مــركــز رأس الـمــال وقــدرتــه على
تحقيق األرباح ،وتوفير التمويل المستقر
وتنويع مصادر السيولة.
ويـسـتـمــر «األهـ ـل ــي» ف ــي دع ــم الـقـطــاع
المصرفي من خالل رفع كفاءة الموظفين
وتطوير البنية التكنولوجية التحتية،
وك ــذل ــك تـمـكـيــن ال ـع ـمــاء م ــن اس ـت ـخــدام
األدوات التكنولوجية الحديثة.
وفي اآلونــة األخيرة ،ساهم البنك
ف ــي ت ـقــديــم ال ــدع ــم ل ـم ـب ــادرة الـكــويــت
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــدولـ ــة،
بالتعاون مع بنك الكويت المركزي،
وات ـحــاد مـصــارف الـكــويــت ،مــن خالل
مـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ــي ال ـح ـم ـل ــة ال ـت ــوع ــوي ــة
المصرفية «لنكن على دراية».
ويــواصــل «األه ـلــي» تقديم معلومات
م ـصــرف ـيــة م ـف ـي ــدة ت ـس ــاه ــم ف ــي تعميق
المعرفة المالية بين عمالئه والجمهور
ال ـع ــام ،مـمــا يمكنهم مــن ات ـخــاذ ق ــرارات
مالية مستنيرة.

«الخليج» يحتفل بالقرقيعان ضمن التزامه
باالستدامة المجتمعية
مع العاملين في الصفوف األمامية وممارسي رياضة المشي بالمناطق السكنية

فريق بنك الخليج مع رجال الداخلية
احتفل بنك الخليج بالقرقيعان
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ع ـ ــدة ف ـع ــال ـي ــات،
قــدمـهــا لـلـعــامـلـيــن ف ــي الـصـفــوف
األمــام ـيــة ،كـمــا تــواجــد فــريــق من
موظفي البنك لتوزيع القرقيعان
ع ـلــى م ـم ــارس ــي ري ــاض ــة الـمـشــي
في المناطق السكنية ،مع اتخاذ
جميع االحتياطات واالحترازات
الصحية.
وتـ ـق ــدي ــرا ل ـج ـه ــود ال ـعــام ـل ـيــن
ف ــي ال ـص ـف ــوف األول ـ ـ ــى ،وعـمـلـهــم
المتواصل طوال العامين الماضي
والحالي ،حرص بنك الخليج على
االحتفال معهم بالقرقيعان ،عبر
توزيع سالل من الحلويات عليهم.
وض ـمــن ال ـت ــزام ــه بــاالس ـتــدامــة
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،وحـ ـ ــرصـ ـ ــه ع ـلــى
الـمـبــادرات الـتــي تسعى نحوها،
شـ ـ ـ ـ ـ ــارك ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،خـ ــال
س ــاع ــات ال ـم ـش ــي ،ف ــي خ ـلــق جو
م ــن ال ـتــرف ـيــه وال ـم ـت ـعــة ل ـمــرتــادي
ال ـم ـم ـشــى ف ــي م ـن ـط ـق ـتــي قــرط ـبــة
وم ـش ــرف ،حـيــث ق ــدم الـحـلــويــات
والبالونات لألطفال ،وأطلق لعبته
اإللـكـتــرونـيــة لـلـقــرقـيـعــان ،والـتــي
تمكن المارة من المشاركة فيها،
وشهدت تفاعال كبيرا على مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،وحـصــل

الـفــائــزون فيها على هــدايــا قيمة
من بنك الخليج.
ح ــول ه ــذه ال ـف ـعــال ـيــات ،قــالــت
الـ ـم ــدي ــرة ف ــي إدارة االتـ ـص ــاالت
ال ـمــؤس ـس ـيــة بـبـنــك ال ـخ ـل ـيــج ريــم
حسن« :كعادتنا السنوية ،أطلقنا
ه ــذا ال ـعــام فـعــالـيــاتـنــا لالحتفال
بالقرقيعان مع الجمهور ،ورغم
الـ ـظ ــروف الـمـخـتـلـفــة واألوضـ ـ ــاع
الصحية واالجتماعية التي أثرت
في طريقتنا بالتجمع واالحتفال،
حرصنا على التواجد مع الناس
والترويح عنهم لخلق جو إيجابي
م ــن الـبـهـجــة ،كـمــا اع ـتــدنــا معهم
دائ ـ ـمـ ــا .ن ـت ـط ـلــع إلطـ ـ ــاق ال ـمــزيــد
مــن ه ــذه الـفـعــالـيــات الـتــي تعمق

عالقتنا مع الجمهور وتمكنا من
التفاعل معهم بشكل مباشر».
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ضمن
مـبــادرات االسـتــدامــة المجتمعية
الـ ـت ــي ي ـن ـظ ـم ـهــا ويـ ـ ـش ـ ــارك فـيـهــا
ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،خ ـصــوصــا خــال
شهر رمضان ،حيث ينظم البنك
أي ـضــا حـمـلــة خ ـيــريــة ،بــالـتـعــاون
م ـ ـ ــع جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال األح ـ ـمـ ــر
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ل ـ ـتـ ــوزيـ ــع األجـ ـ ـه ـ ــزة
الكهربائية على األسر المحتاجة
والمتعففة ،انطالقا من مسؤوليته
االجتماعية ،وحــرصــه على دعم
الفئات المحتاجة في المجتمع.
وواص ـ ـ ــل ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج خ ــال
العام ،وفي العام الماضي التزامه

ال ـ ـقـ ــوي بـ ـب ــرن ــام ــج االس ـ ـتـ ــدامـ ــة،
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــويــات الـمـجـتـمـعـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة ،عـبــر
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ــم تـحــديــدهــا
استراتيجيا لتعود بالنفع على
البالد وعلى بنك الخليج ،وتأتي
مبادرات المسؤولية االجتماعية
لبنك الخليج مـســا نــدة للجهود
ال ــدول ـي ــة ،وم ـتــواف ـقــة م ــع أه ــداف
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،وهـ ــي
مـجـمــوعــة م ــن  17هــدفــا وضـعــت
م ــن قـبــل مـنـظـمــة األم ــم الـمـتـحــدة
عـ ـ ـ ــام  ،2015لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـف ـقــر
وحـمــايــة األرض ،والـتــأكــد مــن أن
جميع األفــراد يتمتعون بالسالم
واالزدهار ،بحلول عام .2030

 ...ومع رجال اإلطفاء

« »KIBمدير لتمويل بـ  200مليون دوالر
لـ «دايوو للهندسة والبناء»
يواصل بنك الكويت الدولي ()KIB
الـ ـت ــزام ــه ب ـت ـطــويــر وت ــوس ـي ــع ن ـطــاق
أنـشـطـتــه الـتـمــويـلـيــة عـلــى الصعيد
الـمـحـلــي واإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي .وفــي
ه ــذا ال ـص ــدد ،ش ــارك الـبـنــك ،بصفته
مدير الترتيب الرئيسي ،في الشريحة
االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــن ت ـ ـمـ ــويـ ــل م ـش ـت ــرك
ب ـم ـب ـلــغ  200م ـل ـي ــون دوالر لـشــر كــة
دايــوو للهندسة والـبـنــاء ،بالتعاون
م ــع مـجـمــوعــة م ــن ال ـب ـنــوك المحلية
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة والـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وس ـي ـتــم
اسـ ـتـ ـخ ــدام عـ ــائـ ــدات هـ ــذا ال ـت ـمــويــل،
الـ ـ ــذي ي ـم ـتــد أجـ ـل ــه لـ ـث ــاث سـ ـن ــوات،
ل ــاح ـت ـي ــاج ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـع ــام ــة
للشركة ،ولدعم مشاريع شركة دايوو
الحالية في الكويت ومنطقة الخليج
العربي.
وتعليقا على إبــرام هذه الصفقة،
التي تكللت بالنجاح ،صرح المدير
ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة ال ـم ـصــرف ـيــة الــدول ـيــة
والشركات الكبرى في « »KIBمحمد
خديري« :لقد تم إطالق هذه الصفقة
في البداية بقيمة تعادل  115مليون
دوالر ،وت ــم رف ــع حـجــم الـتـسـهـيــات
لتبلغ  200مـلـيــون دوالر ،لـمــا القــت
الصفقة من أصــداء إيجابية واسعة

محمد خديري

في السوق نتج عنها تغطية االكتتاب
بنسبة كـبـيــرة ،وه ــذا يــؤكــد صالبة
ومتانة أساسيات أعمال شركة دايوو
لـلـهـنــدســة والـ ـبـ ـن ــاء ،وق ـ ــوة نــزعـتـهــا
االئتمانية في السوق».
وأض ــاف خــديــري« :وبينما قامت
شركة دايوو للهندسة والبناء سابقا
باالستفادة بشكل منتظم من العديد
من تسهيالت تمويل مشترك ،تشكل
هــذه الصفقة إن ـجــازا مهما آخــر في
إطار مساعي الشركة لتوسيع قاعدة

مـسـتـثـمــريـهــا الـمـتـنــامـيــة م ــن خــال
إصدار تمويالت أطول أجال واغتنام
فرص السيولة المصرفية اإلسالمية
المتاحة في المنطقة ،وتأتي مشاركة
 KIBف ــي هـ ــذه ال ـت ـس ـه ـيــات الـمــالـيــة
الـمـشـتــركــة ضـمــن إط ــار رؤي ــة البنك
االسـتــراتـيـجـيــة بـشــأن تـقــديــم حلول
تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلســام ـيــة إل ــى الـجـهــات الحكومية
وال ـ ـشـ ــركـ ــات مـ ـتـ ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات
والشركات الخاصة الكبرى في جميع
أنحاء العالم».
واردف« :تمثل هذه الصفقة إضافة
ج ــدي ــدة لـسـجــل اإلنـ ـج ــازات ال ـب ــارزة
وال ـت ــاري ــخ ال ـحــافــل ل ـ ــ KIBف ــي تقديم
الـمـنـتـجــات وال ـخ ــدم ــات ال ــرائ ــدة في
مـجــال الـتـمــويــل وال ـخــدمــات المالية
االس ـت ـشــاريــة الـمـتــوافـقــة م ــع أحـكــام
الشريعة اإلسالمية ،وسنستمر في
بذل المزيد من الجهد بغية مواصلة
تـحـقـيــق األهـ ـ ــداف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـ
 KIBمن أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا
كمؤسسة مصرفية رائدة بين البنوك
المحلية واإلقليمية ،ساعين دائما
نـحــو تلبية احـتـيــاجــات ومتطلبات
عمالئنا».

«برقان» يحتفل بـ  20سنة من الشراكة المتميزة
مع «جمعية رعاية األطفال في المستشفى» و«بيت عبدالله»
منذ تأسيسه عام  ،1977سعى
بنك برقان إلحداث تغيير إيجابي
في المجتمع ،من خالل مبادراته
ال ـت ــي تـخـطــت ال ـع ـمــل الـمـصــرفــي
ل ـت ـش ـم ــل واجـ ـ ـب ـ ــه ت ـ ـجـ ــاه ال ــوط ــن
والتزامه بتحقيق استراتيجيته
ورؤيته للمسؤولية االجتماعية،
الـهــادفــة إلــى االرت ـقــاء بالمجتمع
كله ،وخدمة القضايا اإلنسانية
على وجه التحديد ،ولعل استمرار
«برقان» في تقديم الدعم للجمعية
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــرع ــاي ــة األط ـ ـفـ ــال فــي
ا ل ـم ـس ـت ـش ـفــى ( )KACCHو ب ـيــت
عبدالله لرعاية األطفال ()BACCH
للعقد الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي هو
خير مثال على مسيرة البنك في
المبادرات االجتماعية.
فـمـنــذ  20سـنــة وح ـتــى ال ـيــوم،
حرص بنك برقان على المساهمة
ف ــي رس ــال ــة الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
لــرعــايــة األط ـفــال فــي المستشفى
وب ـيــت عـبــدالـلــه لــرعــايــة األط ـفــال
السامية ،مشاركا في فعالياتها
ب ـهــدف دع ــم تـطــورهــا ونجاحها
لتعزيز دوره ــا الـبــارز فــي رعاية
األطفال المرضى ،فكانت النتيجة
تاريخا حــافــا بــاإلن ـجــازات ،فقد
ســاهـمــت م ـســاعــدات بـنــك بــرقــان
فــي دعــم تطوير أجنحة الرعاية
الصحية وطب األطفال في العديد
م ــن ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،ح ـيــث تـقــدم
الـجـمـعـيــة خــدمــات ـهــا ،ف ـضــا عن
تـمـكـيـنـهــا م ــن ت ــدري ــب وتــوظـيــف
مـتـخـصـصـيــن ب ـح ـي ــاة األطـ ـف ــال،
وتــوسـيــع ن ـطــاق بــرامــج الــرعــايــة
التي توفرها.
وتعتبر « »KACCHو«»BACCH
ال ـ ـي ـ ــوم م ـ ــن أك ـ ـبـ ــر الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
الخيرية في الكويت التي تساعد
األطـفــال وعائالتهم على تمويل
ال ـع ــاج م ــن األم ـ ــراض الـخـطـيــرة،
وت ــوفـ ـي ــر الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـت ـل ـط ـي ـف ـيــة
ل ـل ـحــاالت الـمـسـتـعـصـيــة ،إضــافــة
إل ــى مــؤازرت ـهــم فــي الـتـغـلــب على
الضغوط واآلثار السلبية لإلقامة
في المستشفيات.

مارغريت الساير مع حصة النجادة ولينا البسام
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه ال ـشــراكــة،
صرحت مــديــرة العالقات العامة
ح ـصــة ال ـن ـج ــادة« :ي ـســرنــا ال ـيــوم
أن نحتفل بــ 20سنة من الشراكة
المتميزة مع الجمعية الكويتية
لــرعــايــة األط ـفــال فــي المستشفى
وبـيــت عـبــدالـلــه لــرعــايــة األط ـفــال،
وه ـ ـمـ ــا ال ـج ـم ـع ـي ـت ــان صــاح ـب ـتــا
ال ــرس ــال ــة ال ـس ــام ـي ــة ،وال ـل ـت ــان لم
تـتــوانـيــا يــومــا عــن تــوفـيــر الــدعــم
لألطفال وعائالتهم خالل رحلتهم
الـ ـش ــاق ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـح ــاالت
الطبية المستعصية».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــادة« :هـ ـ ــذا
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ــر ب ـ ـنـ ــك ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان فــي
ت ــأدي ــة دوره ال ـم ـســؤول والـفـعــال
ت ـج ــاه أبـ ـن ــاء ال ـك ــوي ــت ك ـج ــزء من
مـســؤولـيـتــه االج ـت ـمــاع ـيــة ،حيث
إن إثـ ــراء ح ـيــاة اآلخ ــري ــن لطالما
تصدر قائمة اهتماماته ،ونؤكد
اليوم على مواصلتنا تقديم وافر
الدعم للجمعية الكويتية لرعاية
األطـ ـف ــال ف ــي الـمـسـتـشـفــى وبـيــت

عبدالله لرعاية األطفال في سبيل
تمكينهما من القيام بمهمتهما
على أكمل وجه».
من جهته ،ذكر د .هالل الساير
رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــرع ــاي ــة األط ـ ـفـ ــال فــي
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى وبـ ـ ـي ـ ــت ع ـب ــدال ـل ــه
لــرعــايــة األطـ ـف ــال« :بــال ـن ـيــابــة عن
م ـج ـلــس إدارة ال ـج ـم ـع ـيــة وبـيــت
ع ـبــدال ـلــه ،يـســرنــي أن أش ـكــر بنك
بــرقــان على  20عاما مــن الرعاية
المستمرة لبرامج حياة األطفال
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظ ـم ـه ــا ال ـج ـم ـع ـي ــة فــي
المستشفيات ا لـكــو يـتـيــة ،وعلى
م ــر الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ســاهــم
دعمكم الثابت فــي تطوير مهنة
حـ ـ ـي ـ ــاة األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
مـ ـم ــا مـ ـك ــن اخـ ـتـ ـص ــاص ــي ح ـي ــاة
األطـفــال التابعين لنا فــي سبعة
مستشفيات حكومية من مساعدة
هذه الفئة من المجتمع وأسرهم
عـ ـل ــى م ــواجـ ـه ــة أي ص ـ ـعـ ــاب قــد
تــواجـهـهــم أث ـنــاء تلقيهم الـعــاج

ال ـط ـبــي ،وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،نــود
أن نعرب عن امتناننا لجهودكم
ونشكركم على دعمكم المستمر».
ه ــذا ويـسـعــى بـنــك بــرقــان إلــى
إشراك موظفيه في هذه الشراكة،
وت ـع ــزي ــز ح ـس ـهــم بــال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية ،حيث شــارك بعض
مــوظـفــي الـبـنــك ف ــي ع ــدة زيـ ــارات
ألج ـن ـحــة ط ــب األطـ ـف ــال ف ــي عــدد
م ــن الـمـسـتـشـفـيــات ،كمستشفى
األم ـ ـ ـيـ ـ ــري ،وم ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـ ــرازي
خ ــال شـهــر رم ـضــان ،وغ ـيــره من
المناسبات.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أط ـلــق الـبـنــك
برنامجه االجتماعي «،»ENGAGE
معا لنكون التغيير ،الذي يهدف
إلى تسليط الضوء على الجوانب
المهمة وال ـمــؤثــرة فــي المجتمع
عـبــر تـعــزيــز ال ــرف ــاه االجـتـمــاعــي،
من خالل المبادرات االجتماعية
والتعليمية والثقافية والصحية
المستمرة.

«التجاري» يشارك فرحة القرقيعان مع ذوي الهمم واألطفال المرضى
قــامــت أســرة البنك التجاري
الكويتي ،ممثلة بقطاع التواصل
المؤسسي-بعد مــراعــاة جميع
االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط
الصحية -بتنظيم زيارة ألبناء
م ــؤس ـس ــة ال ــرع ــاي ــة الـمـتـكــامـلــة
لذوي اإلعاقة ،وأطفال مستشفى
ال ـ ـطـ ــب ال ـط ـب ـي ـع ــي والـ ـت ــأهـ ـي ــل
الصحي لمشاركتهم احتفالية
فرحة «القرقيعان» ،حيث يجدد
البنك مــن خــال هــذه الـمـبــادرة
ً
اإلن ـس ــان ـي ــة عـ ـه ــدا ق ـط ـعــه عـلــى
نفسه كــل ع ــام ،بمشاركة نــزالء
مختلف المراكز والمستشفيات

جانب من الحفل

فــرحــة ال ـقــرق ـي ـعــان ،ال ـتــي تمثل
إحدى العادات الكويتية القديمة
في شهر رمضان.
وفي هذا اإلطار ،قالت نائبة
المدير العام – قطاع التواصل
المؤسسي ،أماني الــورع« :رغم
ال ـ ـظـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـتــي
فرضتها جائحة كــورونــا ،فإن
ال ـب ـن ــك حـ ــرص ع ـل ــى االح ـت ـف ــال
بمناسبة الـقــرقـيـعــان مــع ذوي
الهمم واألطفال المرضى».
وتــاب ـعــت ال ـ ــورع أن رمـضــان
شـ ـه ــر ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة وال ـ ـتـ ــراحـ ــم
والـ ـمـ ـب ــادرات اإلن ـس ــان ـي ــة الـتــي

تعكس التكاتف والتالحم بين
جميع فئات المجتمع ،مؤكدة
حرص «التجاري» على االهتمام
بــإحـيــاء مثل هــذه المناسبات،
وم ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فــي
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
وال ـف ـع ــال ـي ــات اإلن ـس ــان ـي ــة الـتــي
تـ ـخ ــدم أفـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع كــافــة
وذوي الهمم والمرضى بشكل
خاص.
وف ــي خ ـتــام ال ــزي ــارة تقدمت
إدارة مؤسسة الرعاية المتكاملة
ل ـ ـ ـ ــذوي اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة ب ــالـ ـشـ ـك ــر مــن
«الـتـجــاري» على هــذه المبادرة

ال ـط ـي ـبــة ال ـت ــي أدخـ ـل ــت ال ـفــرحــة
والسعادة على نفوس األطفال.
كما تقدم أهالي وذوو األطفال
مــن مــرا جـعــي مستشفى الطب
الـطـبـيـعــي بــالـشـكــر واالم ـت ـنــان
للبنك وألســرة قطاع التواصل
ال ـمــؤس ـســي ع ـلــى ه ــذه الــافـتــة
اإلن ـســان ـيــة ،ال ـتــي ســاهـمــت في
رس ـ ــم االب ـت ـس ــام ــة ع ـل ــى وج ــوه
األطـ ـ ـف ـ ــال ،م ـت ـم ـن ـيــن ل ـل ـب ـنــك كــل
التوفيق واالزدهار.

توزيع القرقيعان على ذوي الهمم بحضور أماني الورع والشيخة أنيسة الصباح

توزيع القرقيعان على األطفال المرضى في مستشفى الطب الطبيعي

ةديرجلا

•
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اقتصاد

الصقر :أرباح «الوطني» تثبت مرونة أعماله
• «اإليرادات التشغيلية وإدارتنا الحصيفة للتكاليف وتحسن مستويات تكلفة المخاطر دعمت نمو أرباحنا»
• رونغي :نتائجنا تعكس قوة ميزانيتنا العمومية وامتالكنا قاعدة رأسمالية متينة
قال الصقر ،على هامش مؤتمر
المحللين لنتائج الربع األول
 ،2021إن مجموعة بنك
مع
سجلت ً
الكويت الوطني ً
بداية العام أداء قويا ونموا
ً
جيدا في جميع قطاعات
األعمال رغم الظروف
الصعبة التي تواجهها البيئة
التشغيلية.

سنواصل
تأكيد ريادتنا
في قطاعي
الخدمات
المصرفية
لألفراد
والشركات
بالسوق
الكويتي

ق ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمـجـمــوعــة بنك
الكويت الوطني عصام الصقر إن نمو أرباح
البنك في الربع األول من عام  2021يعود إلى
االنتعاش الجيد في اإل يــرادات التشغيلية،
واستمرار جهود إدارة التكاليف ،إضافة إلى
تحسن مستويات تكلفة المخاطر.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـصـ ـق ــر ،ع ـل ــى ه ــام ــش مــؤت ـمــر
المحللين لنتائج الربع األول من  ،2021أن
مجموعة "الوطني" سجلت مع بداية العام
ً
ً
ً
أداء قــو يــا و نـمــوا جـيــدا فــي جميع قطاعات
األعـ ـ ـم ـ ــال وذل ـ ـ ــك عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـظ ــروف
الصعبة التي تواجهها البيئة التشغيلية،
إذ حقق البنك صافي ربح قدره  84.3مليون
دينار في الربع األول ،بارتفاع نسبته 8.5
فــي الـمـئــة م ـقــارنــة بـنـفــس ال ـف ـتــرة مــن الـعــام
الماضي ،وبنمو  8.6في المئة مقارنة بالربع
السابق.
وأ شــار الصقر إ لــى أ نــه ر غــم الظروف غير
المواتية فإن المجموعة أظهرت مرونة في
األداء تـمـثـلــت ف ــي ا ل ـح ـفــاظ ع ـلــى ن ـمــو جيد
لمحفظة القروض ومستويات قوية لجودة
األصـ ـ ـ ــول وكـ ـ ـ ــذاك نـ ـس ــب ج ـ ـيـ ــدة ل ـم ـقــاي ـيــس
ً
الرسملة ،مؤكدا أن البنك سيواصل التركيز
على استغالل انتشاره الجغرافي المتنوع،
والذي يدعم تقديم البنك لمجموعة واسعة
ومتزايدة من المنتجات والخدمات في كل
قطاعات األعمال.
وذ كـ ــر أن "ا ل ــو ط ـن ــي" يـسـعــى إ ل ــى تحقيق
ال ـن ـمــو ف ــي ع ـم ـل ـيــاتــه األس ــاس ـي ــة ب ــاألس ــواق
ً
الرئيسية ،ال سيما مصر والسعودية ،مؤكدا
أن ا لـبـنــك سـيــوا صــل تـعــز يــز مكانته ا لــرا ئــدة
ب ــال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ف ــي ق ـطــاعــي ال ـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأف ــراد وال ـش ــرك ــات م ــع زي ــادة
مـســاهـمــة ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة اإلســامـيــة
مــن خ ــال بـنــك بــو بـيــان ا لـتــا بــع للمجموعة،
والذي يظل أحد أهم العوامل المحركة لنمو
وتنويع أرباح المجموعة.
وأو ضـ ـ ــح ا ل ـص ـق ــر أن ت ــر ك ـي ــز ا ل ـم ـج ـمــو عــة
سيستمر في تنفيذ برنامج التحول الرقمي،
والذي تم تصميمه ليكون ذا تأثير مزدوج
يتمثل في تحسين كفاء ة العمليات مع تلبية
احتياجات العمالء على نطاق أو ســع وفي
جميع األسواق التي يتواجد بها البنك وذلك
م ــن خ ــال ت ـجــربــة مـصــرفـيــة أك ـثــر شـمــولـيــة
وسالسة.

تعاف تدريجي
ٍ

قانون الرهن
العقاري
ضروري
لتلبية الطلب
المتزايد على
الوحدات
اإلسكانية في
البالد

حافظنا على
نمو جيد
لمحفظة
القروض
ومستويات
قوية لجودة
األصول
ونسب
الرسملة

الصقر

و ش ــدد ا لـصـقــر عـلــى أن ا لــر بــع األول شهد
ً
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارا ل ـل ـت ـعــافــي ال ـت ــدري ـج ــي ل ـل ـن ـشــاط
اال قـتـصــادي بالتزامن مــع تــوز يــع اللقاحات
ً
في جميع أنحاء المنطقة ،موضحا أنه فيما
يـخــص الـكــويــت عـلــى وجــه الـتـحــديــد ،وعلى
ا لــر غــم مــن بــطء و تـيــرة تــوز يــع اللقاحات في
ً
بداية األمر ،فقد شهدت هذه العملية تسارعا
ً
ً
كبيرا ،إذ تجاوزت الجرعات المقدمة حاليا
المليون جــر عــة ،مما يمثل أ كـثــر مــن  20في
المئة من عدد السكان.
وأشار إلى أن التعافي ساهم في العودة
التدريجية للنمو اال قـتـصــادي فــي ظــل نمو
االنفاق االستهالكي والحكومي ،إضافة إلى
ارتفاع أسعار النفط الذي ساهم في تحفيز
حالة االنتعاش.

الرهن العقاري
و حــول المستجدات الخاصة بقانون
الرهن العقاري وأ جــواء التفاؤل بشأنه
إ قــراره ،أكد الصقر أن الكويت تعد من
بـيــن ا ل ــدول القليلة ا لـتــي لـيــس لديها
ً
قــانــون لـلــرهــن ال ـع ـقــاري ،مـشـيــرا إلــى
أن هيكل الدعم القائم والذي يعتمد
ع ـل ــى ب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان ال ـك ــوي ـت ــي فــي
ً
ت ـمــويــل اإلسـ ـك ــان ن ـجــح تــاري ـخ ـيــا
لكنه يمر اليوم بتحديات نتيجة
للطلب ا لـمـتــزا يــد عـلــى ا لــو حــدات
اإلسـكــانـيــة فــي ظــل تــزايــد حجم
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــان وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ف ـئ ــة
الشباب.

وشـ ــدد ع ـلــى ضـ ــرورة وض ــع آل ـيــة تـمــويــل
م ـنــاس ـبــة ت ـس ــاع ــد ف ــي اإلس ـ ـ ــراع بـ ــإجـ ــراء ات
تخصيص األراضي للمواطنين المستحقين؛
ً
حيث أصبح تخصيص األرا ضــي أ مــرا بالغ
ً
الصعوبة ،مشيرا إ لــى أن القانون المقترح
يقدم نفس المزايا للمواطنين ،لكن التنفيذ
سيتم من خالل البنوك وذلك لضمان سرعة
إنـ ـه ــاء اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ،وزي ـ ـ ــادة ح ـج ــم ال ـق ــرض
وضمان تطبيق إجراء ات التقييم االئتماني
المناسبة.
و بـ ـي ــن أن ا لـ ـبـ ـن ــوك سـ ـتـ ـك ــون ا ل ـم ـس ـت ـف ـيــد
ً
ً
ا ل ــر ئ ـي ـس ــي إذ س ـت ـق ــدم م ـن ـت ـج ــا جـ ــد يـ ــدا مــن
المتوقع أن يكون عليه طلب كبير في السوق
الكويتي على غرار ما رأيناه في دول مجلس
التعاون الخليجي األخرى.

االحتياطي العام وصندوق األجيال القادمة،
ً
مشيرا إلى أن تلك الحلول ال يمكن االعتماد
عليها بشكل مستدام.

أسعار الفائدة
المنخفضة
فرصة مواتية تأجيل أقساط القروض
إلقرار قانون
وحـ ـ ــول ت ــأث ــر الـ ـبـ ـن ــوك ب ـب ــرن ــام ــج تــأج ـيــل
أ قـســاط ا لـقــروض للمواطنين لمدة  6أشهر
الدين العام
أخرى ،أكد الصقر أن برنامج التأجيل هذه
المرة يختلف عن العام الماضي حيث تمت
وتمويل
ال ـمــواف ـقــة ع ـل ـيــه م ــن خ ــال ق ــان ــون حـكــومــي
احتياجات
وستتحمل ا لـحـكــو مــة التكلفة ا لـنــا تـجــة عن
هذا التأجيل وذلك على عكس العام الماضي
الحكومة
والـ ــذي ك ــان ب ـم ـبــادرة مــن ال ـب ـنــوك ،لــذلــك ،ال
يوجد تأثير على بيان األر ب ــاح والخسائر
أو حقوق الملكية.

َّالدين العام

وحـ ـ ــول ال ـم ـس ـت ـج ــدات ال ـخ ــاص ــة ب ـقــانــون
الدين العام ،أكد الصقر أن هناك مناقشات
ال تزال جارية بين الحكومة والبرلمان حول
ت ـفــاص ـيــل الـ ـق ــان ــون ،وخ ــاص ــة س ـقــف الــديــن
فيما تعد هذه المناقشات قائمة منذ فترة
وت ــواج ــه ان ـق ـس ــام ــات س ـيــاس ـيــة ت ــؤث ــر عـلــى
تقدمها.
وأو ضـ ـ ـ ــح أ نـ ـ ــه ر غـ ـ ــم أن األ مـ ـ ـ ــور ال ت ـس ـيــر
بالوتيرة التي نأمل أن نراها ،فإن االتجاه
ال ـعــام واع ــد ،كـمــا أن ه ـنــاك بـعــض الـعــوامــل
ال ـت ــي ت ــدع ــم إق ـ ــرار ال ـق ــان ــون وأب ــرزه ــا بـيـئــة
أسعار الفائدة المنخفضة إلى جانب النسبة
المنخفضة للدين العام إلى الناتج المحلي
اإلجمالي للدولة ،مما يجعل إصدارات الدين
الحكومية البديل التمويلي األكثر جاذبية،
ولكن بشرط إقرار القانون.
وأك ـ ــد ال ـص ـق ــر ل ـج ــوء ال ـح ـك ــوم ــة فــي
اآلونة األخيرة إلى حلول مؤقتة
لـ ـتـ ـم ــوي ــل ع ـ ـجـ ــز الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة،
وخــاصــة مــن خ ــال مـبــادلــة
األصـ ـ ـ ــول بـ ـي ــن صـ ـن ــدوق

ميزانية قوية

تحولنا
الرقمي
يزيد كفاءة
عملياتنا
ويلبي
تطلعات
عمالئنا

الصقر

من جانبه ،أكد المدير المالي للمجموعة
باإلنابة سوجيت رونغي أن الربع األول من
 2021ش ـهــد مــوا ص ـلــة ا لـتـحـســن ا لـتــدر يـجــي
ل ـل ـع ــوام ــل األس ــاسـ ـي ــة ال ـم ـح ــرك ــة لــأن ـش ـطــة
ً
الـتـشـغـيـلـيــة ،ونـمــو حـجــم االع ـمــال مــدعــومــا
بانخفاض مخصصات الخسائر االئتمانية
وخسائر انخفاض القيمة.
وأش ــار رون ـغــي إل ــى أن نـتــائــج "الــوطـنــي"
ل ـل ــر ب ــع األول مـ ــن " 2021ور غ ـ ـ ــم ا س ـت ـم ــرار
مواجهة بعض قطاعات أعمالنا للتحديات؛
ف ـقــد ات ـس ـمــت ب ـق ــوة ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة،
ومستويات السيولة المريحة ،إضافة إلى
ً
مـتــانــة قــاعــدة رأس ال ـمــال الـبـنــك" ،مــوضـحــا
ً
أن ا لـ ـبـ ـن ــك شـ ـه ــد تـ ـحـ ـسـ ـن ــا ف ـ ــي ا تـ ـج ــا ه ــات
ص ـ ــاف ـ ــي ه ـ ــام ـ ــش الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة خ ـ ـ ــال األرب ـ ـ ـ ــاع
ً
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة مــدفــوعــا بـشـكــل أســاســي
بانخفاض تكلفة التمويل ،حيث تــم إ عــادة
تسعير ا لـمـطـلــو بــات بـسـعــر فــا ئــدة أ قــل عند
استحقاقها ،و بــا لـتــا لــي ،حقق ا سـتـفــادة من
انخفاض تكلفة التمويل.
وأك ـ ــد رونـ ـغ ــي أن ال ـت ــوق ـع ــات ت ـش ـيــر إل ــى
ت ـح ـق ـيــق ن ـم ــو ج ـي ــد ل ـل ـق ــروض إض ــاف ــة إل ــى
بقاء ودا ئــع الحسابات الجارية وحسابات
الـتــوفـيــر ال ـخــاصــة مـسـتـقــرة ،مـمــا يـعـنــي أن
ً
ص ــاف ــي ه ــام ــش الـ ـف ــائ ــدة س ـي ـظ ــل م ـس ـت ـقــرا
إل ــى حــد كـبـيــر فــي نـطــاق الـمـسـتــويــات التي
ش ـهــد نــا هــا ب ـيــن  2.22ف ــي ا ل ـم ـئــة و 2.26في
المئة خالل الربعين الماضيين.

تحسن تكلفة التمويل
و حــول التوقعات بارتفاع تكلفة
ال ـت ـمــويــل خ ــال ه ــذا ال ـع ــام ،أش ــار
رونغي إلى أن البنك حقق زيادة
ك ـب ـيــرة ف ــي ودائ ـ ــع الـحـســابــات
ا لـجــار يــة و حـســا بــات التوفير
ف ــي مـحـفـظــة ا ل ـت ـجــز ئــة على
ص ـع ـيــد ك ــل م ــن ال ـخــدمــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
والتقليدية.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـب ـن ــك
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــذر
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ودائـ ـ ـ ــع
الحسابات الجارية

عصام الصقر
وحـســابــات الـتــوفـيــر مــع بــدء ع ــودة النشاط
االقتصادي في الربع األخير من عام .2020
ً
موضحا أن البنك لم يشهد أي تناقص في
الودائع رغم استئناف سداد أقساط القروض
وزيادة اإلنفاق.
وأب ـ ــدي رون ـغ ــي ت ـفــاؤلــه ح ـي ــال اس ـت ـمــرار
ً
تكلفة التمويل المنخفضة حاليا خالل هذا
ً
العام ،موضحا أن برنامج التأجيل الثاني
ألقـ ـس ــاط ال ـ ـقـ ــروض االس ـت ـه ــاك ـي ــة الـ ـج ــاري
ً
تنفيذه حاليا قد ينتج عنه ودائع إضافية
في الحسابات الجارية وحسابات التوفير
للبنوك وهو ما قد ينتج عنه ز يــادة ودائع
الحسابات الجارية وحسابات التوفير في
النظام المصرفي ،مما يؤثر بشكل إيجابي
على تكلفة التمويل.
وأشار إلى أنه رغم المستويات المرتفعة
لمخصصات خـســا ئــر اال ئـتـمــان وا نـخـفــاض
الـقـيـمــة ،ف ــإن ال ـمــركــز ال ـمــالــي لـلـمـجـمــوعــة ال
ً
ي ــزال قــويــا ويـتـمـتــع بـمـسـتــويــات عــالـيــة من
ا ل ـجــودة اال ئـتـمــا نـيــة ،إ لــى جــا نــب مستويات
رسملة قوية يتميز بها بنك الكويت الوطني
ً
فضال عن قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية
تساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك ألي
خسائر ائتمان محتملة.

إيرادات الرسوم
ً
و قـ ــال رو ن ـغ ــي إن ا ل ـب ـنــك س ـجــل ن ـم ــوا في
إ يــرادات الرسوم خالل الربع األول ويتوقع
أن تـكــون إي ــرادات الــرســوم أفـضــل مــن العام
الماضي على الرغم من أن بعض القطاعات
ال تزال تواجه تحديات.
وأشار إلى أن جانب من إيرادات الرسوم
ي ــأت ــي م ــن ال ـن ـف ـقــات ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـب ـطــاقــات
ً
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،م ـب ـي ـنــا أنـ ــه وف ــي
ظــل اسـتـمــرار قـيــود الـسـفــر" ،سـيـكــون علينا
تحمل انخفاض اإل يــرادات من هــذا الجانب
من عمليات البطاقات .لكن في الوقت ذاته
ً
نشهد ارتفاعا في األنشطة التجارية ،لذلك،
نتوقع أن يكون إ يــرادات الرسوم أفضل من
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــا ق ــد ال
تكون مثل مستويات عام .2019
وأك ـ ـ ــد رون ـ ـغـ ــي أن ـ ــه ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـن ـمــو
ً
القروض ،فقد سجلت نموا بلغ  2في المئة
عـلــى أ س ــاس فـصـلــي خ ــال ا لــر بــع األول من
ً
عام  2021فيما سجلت نموا بواقع  5.7في
ا لـمـئــة خ ــال ع ــام  ،2020و نـتــو قــع أن نشهد
ً
نموا في خانة اآل حــاد ما بين متوسط إلى
مــر تـفــع للفترة ا لـكــا مـلــة لـعــام  ،2021و تــو قــع
بقاء مؤشرات صافي هامش الفائدة ضمن
هذا النطاق إلى حد كبير خالل العام 2021
بأكمله.
وأوض ــح أن نـسـبــة الـتـكــالـيــف إل ــى الــدخــل
بـلـغــت ح ــوا ل ــي  37.0ف ــي ا ل ـم ـئــة و ه ــي نـفــس
ً
ا لـمـسـتــو يــات المسجلة لـعــام  ،2020مشيرا
ً
إلى أنه ونظرا لوجود تحديات كثيرة كبيئة
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة وك ــذل ــك ظـ ــروف االق ـت ـصــاد
ً
الـ ـكـ ـل ــي ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ب ــرن ــام ـج ـن ــا
االس ـت ـث ـم ــاري ل ــدع ــم م ـ ـبـ ــادرات ال ـم ـج ـمــوعــة
ا لـمـخـتـلـفــة ،فــإ نــه مــن ا لـمـتــو قــع بـقــاء النسبة
عند أواخر الثالثينات.
و بـيــن أ نــه على ا لــر غــم مــن عــودة األنشطة
ا لـتـجــار يــة واال قـتـصــاد يــة بشكل جــز ئــي ،فإن
الجائحة لم تنته بعد ،وال تزال تداعياتها
ال ـع ــال ـم ـي ــة ت ـت ـك ـش ــف .لـ ــذلـ ــك" ،ف ــإنـ ـن ــا ن ــرى
أنـ ــه ل ـي ــس م ــن ال ـح ـك ـمــة ت ـق ــدي ــم تــوق ـعــات
م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن ت ـك ـل ـف ــة ال ـم ـخ ــاط ــر
وبالتالي توقعات بشأن األرباح وكفاية
رأس ا ل ـ ـمـ ــال .و مـ ــع ذ ل ـ ــك ،ف ــإ ن ـن ــا نــأ مــل
الحفاظ على نسب كفاية رأس المال
بما يتماشى مع أهدافنا في الحفاظ
ع ـل ـي ـهــا ع ـن ــد م ـس ـت ــوي ــات أع ـل ــى مــن
الحد األدنى للمتطلبات الرقابية".

المركز المالي
للمجموعة
صلب ويتمتع
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االئتمانية
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اقتصاد
«الكويتية لالستثمار» :نحن في طليعة شركات االستثمار المحلي
ةديرجلا
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«حققنا الكثير من العوائد والمزايا للمساهمين والعمالء»
ً
ردا على مــا نشرته "الـجــريــدة" فــي عددها
ال ـصــادر فــي  25ال ـجــاري بـعـنــوان "مخالفات
الكويتية لالستثمار ال تليق بـشــر كــة تمثل
الــدولــة" ،قــالــت الشركة الكويتية لالستثمار
فــي ك ـتــاب لـ ـ "ال ـج ــري ــدة"" :ن ـشــرت صحيفتكم
ً
خ ـبــرا بـتــاريــخ  ،٢٠٢١/٤/٢٥فــي ال ـعــدد ،4716
الـصـفـحــة رق ــم  ،13ت ـحــت ع ـن ــوان (مـخــالـفــات
الكويتية لالستثمار ال تليق بـشــر كــة تمثل
ً
الدولة) ،وعمال بحق الرد والتصحيح يرجى
نشر هذا الرد بنفس المكان ونفس المساحة
بصحيفتكم المطبوعة وااللكترونية ،وكذلك
على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي الخاصة
بكم".
وأضافت أن "الخبر تضمن ما يؤذي سمعة
الـشــركــة والـقــائـمـيــن عـلــى إدارت ـهــا دون مبرر
قانوني أو واقـعــي ،وكنا نأمل من جريدتكم
تحري الــدقــة والحقيقة فــي كــل مــا يتم نشره
ً
من أخبار أو معلومات أو بيانات ،وذلك إعماال
ً
لقانون المطبوعات والنشر ،فضال عن وجوب

الحرص على عدم إسناد واقعة ألي شخص
على خــاف الحقيقة والــواقــع ،وقــد يبدو لكم
ً
هــذا خاصة أن كثيرا من المخالفات المشار
إل ـي ـهــا بــالـخـبــر ال ت ـخــص ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
لالستثمار!".
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت" :م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر أن
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لــاس ـت ـث ـمــار ت ـع ـت ـبــر مــن
أهـ ــم وأكـ ـب ــر وأقـ ـ ــدم ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار في
الكويت والمنطقة ،فهي فــي طليعة شركات
االستثمار المحلي منذ أكثر من ستة عقود
نجحت خاللها في إدارة العديد من األمــوال
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات الـ ـت ــي ح ـق ـق ــت ال ـك ـث ـي ــر مــن
العوائد والمزايا ،سواء في الداخل أو الخارج
للمساهمين بما فيهم الدولة ،وعمالء الشركة،
هــذا بــاإلضــافــة لــدورهــا الــرائــد فــي المجتمع
ً
عموما ،وما قدمتـه الشركة من توزيعات نقدية
لمساهميها على مدى السنوات األربع السابقة
عـلــى جــائـحــة ك ــورون ــا ،وال ـتــي تــزيــد عـلــى 28
مليون دينار بواقع  52في المئة من رأسمالها،

علما بأن حجم األصول التي تديرها الشركة
نحو  8مليارات دوالر".
وذكـ ــرت أن "الـخـبــر تضمن كــذلــك العديد
من المغالطات والمعلومات والبيانات غير
الدقيقة أو الصحيحة والتي توهم المساهمين
والــرأي العام بأن وضع الشركة غير مستقر،
وتـعـكــس سمعة سيئة عــن الـشــركــة ،وكأنها
غير مؤهلة إلدارة استثمارات الهيئة العامة
لالستثمار والعمالء ،وتعطي انطباعا غير
حقيقي عــن م ــدى ال ـتــزام الـشــركــة بتعليمات
الـجـهــات التنظيمية وبـمـســؤولـيــاتـهــا تجاه
عمالئها ،وعلى سبيل المثال وليس الحصر
نشير إلــى بعض تلك المغالطات والبيانات
غير الصحيحة مثل ما ورد في الفقرة الثانية
مــن الـخـبــر مــن أن ــه بـلـغــت مـخــالـفــات الـشــركــة
التي صدرت بغرامات من مجلس التأديب 12
مخالفة خالل السنوات الثالث األخيرة".
وأشارت إلى أن "الخبر تضمن إسناد وقائع
ومـخــالـفــات لــم ترتكبها الـشــركــة ،منها على

سبيل المثال ،ما جاء بالفقرة الثامنة من أن
الشركة لم تقم بتعيين مدير إلدارة التدقيق
الداخلي بها ،رغم وجود مدير إلدارة التدقيق
الداخلي بالشركة منذ أكثر من عشر سنوات،
فكيف يتم اسناد مثل هذا األمر للشركة؟! وما
مصدر هذه المعلومة غير الصحيحة؟! ونفس
األمــر ينطبق على مخالفات أخــرى منسوبة
للشركة بنفس الخبر وال يتسع المقام لذكرها،
والتي يسهل تحري الدقة والحقيقة بشأنها
من أكثر من وسيلة للشخص العادي ،وتكون
أكثر سهولة لجريدتكم".
وأردفت "هذا باإلضافة إلى بعض العبارات
واإلش ــارات التي قــد تــرون معنا أنــه ال يصح
أن تنسب إل ــى الـشــركــة– بـعــد مــا سـبــق ذكــره
ومــا لدينا من تحفظات أخــرى -كما ورد في
الفقرة األولى من الخبر من أن ذلك يشير إلى
عدم التزام الشركة بالتعليمات الصادرة فيما
يخص القانون والــائـحــة ،ومــا ورد بالفقرة
الثانية من أن ذلك يدل على جانب من اإلهمال

واالستهتار غير المسبوق ،وكذلك ما ورد في
الـفـقــرة األخ ـيــرة مــن أن الـشــركــة ال تــرتــدع من
تطبيق أي عقوبات عليها ،فضال عما تضمنته
تلك الفقرة األخيرة من شبهة تقصير أو اتهام
منسوب للهيئة العامة لالستثمار دون سبب
أو مبرر قانوني".
وأكـ ــدت الـشــركــة حــرصـهــا المستمر "على
االلـ ـت ــزام بــال ـقــوان ـيــن ،وت ـق ــدر ل ـكــم الـحـصــول
على المعلومات الصحيحة مــن مصادرها،
وتـقــديـمـهــا لـلـقــراء والـ ــرأي ال ـعــام بمصداقية
وشفافية".
ً
وقـ ــالـ ــت" :أخـ ـ ـي ـ ــرا وبـ ـع ــد أن تـ ــم تـصـحـيــح
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـ ـ ــواردة ف ــي خ ـبــر صـحـيـفـتـكــم،
نجدد التأكيد على أن وضع الشركة الكويتية
لالستثمار مستقر ومركزها المالي متين ،وأن
مــا تــم ذكــره يؤكد الخطأ الكبير الــذي حمله
الخبر بــاإلســاء ة لسمعة الشركة والقائمين
على إدارتـهــا ،باإلضافة الــى اإلضــرار بالمال
العام ومساهمي وعمالء الشركة".

ماذا وراء االرتفاع القوي ألسعار النحاس وخام الحديد؟
فـ ــي ح ـي ــن جـ ـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــادة أن
ُيـسـتــدل بالتعافي االقـتـصــادي
ع ـل ــى انـ ـتـ ـع ــاش س ـ ــوق األس ـه ــم
ّ
وبعض السلع مثل النفط ،فإن
ً
أســواقــا أخ ــرى (الـسـلــع) يعكس
ان ـت ـعــاش ـهــا ال ـت ـط ــور اإلي ـجــابــي
السريع المتوقع لمعدالت النمو،
حيث تعمل كمؤشر على ّ
تحسن
ال ـط ـلــب الـفـعـلــي ف ــي الـقـطــاعــات
المحركة لالقتصاد.
لعل أبرز هذه السلع هي خام
الحديد والنحاس ،حيث تعتبر
أسـ ـع ــارهـ ـم ــا م ـق ـي ـ ً
ـاس ــا ل ـن ـشــاط
القطاعات الصناعية ،إذ يعتبر
خــام الحديد المكون الرئيسي
إلن ـت ــاج ال ـص ـلــب ،والـ ــذي يــدخــل
ب ـ ــدوره ف ــي ص ـنــاعــات ال حصر
لها ،في حين يستخدم النحاس
ك ـمــادة أول ـيــة فــي أع ـمــال أشـبــاه
ال ـمــوصــات وص ـنــاعــات تقنية
عديدة.
حـتــى ي ــوم االث ـن ـيــن ،ارتـفـعــت
أسـعــار خــام الحديد المتداولة
في الصين إلى  1142يوان (176
ً
دوالرا) ل ـل ـطــن ،وهـ ــو مـسـتــوى
قـيــاســي جــديــد ،وم ـعــه ارتـفـعــت
عقود حديد التسليح اآلجلة إلى
ً
دوالرا) للطن،
يوان (844
ً 5475
وه ــو أي ــض ــا م ـس ـتــوى قـيــاســي،
ارت ـف ــع س ـعــر ال ـخ ــام ع ـلــى م ــدار
األسابيع الخمسة الماضية.
في غضون ذلك ،قفزت أسعار
النحاس إلى أعلى مستوياتها
مـنــذ ع ــام  ،2011حـيــث سجلت
ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ف ــي "كــوم ـكــس"
 4.41دوالرات لـ ـل ــر ط ــل ،خ ــال
جلسة االثـنـيــن ،بعد  3أسابيع
مـتـتــالـيــة مــن االرت ـف ــاع للمعدن

 فــي غـضــون ذل ــك ،قفز إنتاجال ـص ـيــن م ــن ال ـص ـلــب بـنـسـبــة 19
بالمئة الـشـهــر الـمــاضــي مقارنة
ب ــالـ ـع ــام الـ ـس ــاب ــق ل ـي ـق ـت ــرب مــن
مستوى قياسي ،ويزدهر إنتاج
الدولة في الوقت نفسه الذي أدت
فـيــه حملة مـكــافـحــة الـتـلــوث إلــى
رف ــع األس ـع ــار وت ـعــاظــم هــوامــش
الربح في المصانع.

ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـع ــدد اسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ــه
الصناعية.

ماذا وراء االرتفاع؟
 بــاعـتـبــارهــا أك ـبــر مـنـتــج فيّ
ال ـعــالــم لـلـصـلــب ،فـ ــإن الـتـغـيــرات
في السوق الصيني تلقى صدى
ً
قويا في األسواق العالمية ،وجاء
االرت ـفــاع األخـيــر فــي أسـعــار خام
ال ـحــديــد بــال ـتــزامــن م ــع انـتـعــاش
الطلب العالمي على الصلب ،وفي
ظل اتجاه بكين لتبني قيود على
اإلنتاج لمكافحة التلوث.
 الم ـ ـ ـسـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار لـ ـف ــائ ــفالصلب المدرفلة على الساخن،
والمستخدم في صناعة السيارات
واألجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـم ـن ــزل ـي ــة ،مـسـتــوى
ق ـيــاسـ ًـيــا ب ـلــغ  5597يـ ــوان للطن
ً
دوالرا) األسبوع الماضي،
(863
وق ــال مـحـلـلــو م ـصــرف "ج ـيــه بي
مورغان" إن هذه دورة صعودية
كالسيكية للصلب ،حيث يخرج
الـعــالــم مــن ال ــوب ــاء ،ويـتـفــاعــل مع
إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـح ـف ـيــز ،م ـمــا يــدفــع
الطلب للتعافي بوتيرة سريعة.
 قال محللو "جيه بي مورغان"إن المحادثات حول فرض قيود
إضــافـيــة على إنـتـ ًـاج الصلب في
الصين ساعدت أيضا في ارتفاع
أس ـ ـعـ ــار ال ـص ـل ــب ب ــآسـ ـي ــا ،حـيــث
ارتفع سعر اللفائف المدرفلة على
الساخن إلى  900دوالر للطن.
 بعد القيود فــي أكبر مدينةلصناعة ا لـصـلــب فــي تانغشان،
ستنفذ مدينة هاندان في مقاطعة
خبي ،مركز الصلب فــي الصين،
تدابير مراقبة اإلنتاج في قطاعي

 ..وبالنسبة للنحاس

الصلب وفحم الكوك من  21أبريل
إل ــى  30يــون ـيــو ،حـسـبـمــا ذك ــرت
صحيفة "تشاينا ميتالورجيكال
نيوز" المدعومة من الدولة.
بـ ـ ـع ـ ــد م ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار
مستويات قياسية في أستراليا
ً
أيــضــا ،قــال بنك "كومنولث أوف
أستراليا" إن أسعار خام الحديد
ستظل مرتفعة ما دامت هوامش
مصانع الصلب الصينية مرتفعة،
حـيــث تـحـصــل حــالـ ًـيــا عـلــى نحو
ً
دوالرا لطن قضبان التسليح
780
المستخدمة فــي مشاريع البناء
الـمـخـتـلـفــة ،وه ــو أع ـلــى مستوى
منذ ً 12
عاما.

«بيتك» يوقع شراكة استراتيجية
مع تطبيق V-Thru
ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــج " ّصـ ـ ـح ـ ــة
أفضل ...لحياة أفضل" ،وقع بيت
التمويل الكويتي (بيتك) شراكة
استراتيجية مع تطبيق ،V-Thru
بـ ـه ــدف ت ـن ـظ ـيــم تـ ـح ــدي ال ـم ـشــي
االفتراضي للجمهور طوال شهر
رم ـ ـض ـ ــان ،ي ـت ـض ـم ــن م ـس ــاب ـق ــات
وجوائز يومية.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـش ــراك ــة األول ــى
مـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن إطـ ـ ـ ـ ــار
المسؤولية االجتماعية للبنك،
والحرص على تشجيع األنشطة
الشبابية والرياضية ،السيما أن
المسابقات االفتراضية الرياضية
بــاتــت تـكـســب زخ ـمــا كـبـيــرا على
مستوى المجتمع.
وعلى هامش توقيع الشراكة،
قال مساعد مدير العالقات العامة
في "بيتك" فهد السعد إن "بيتك"
يـنـظــم نـشــاطــا افـتــراضـيــا يوميا
للجمهور ،بالتعاون مع تطبيق
 ،V-Thruع ـبــر خــا ص ـيــة ،V-FIT
ت ـح ــت عـ ـن ــوان "تـ ـح ــدي ال ـم ـشــي"
لتشجيع المشي خالل الساعات
الـ ـمـ ـسـ ـم ــوح بـ ـه ــا أث ـ ـنـ ــاء ال ـح ـظــر
الـجــزئــي ،والـتــي تتيح الحصول
عـلــى رصـيــد فــي التطبيق يمكن
استخدامه في الطلبات الشرائية
أو التبرع به ألعمال خيرية داخل
الـكــويــت ،وذل ــك بــواقــع ديـنــار عن
كـ ــل ك ـي ـل ــوم ـت ــر مـ ـشـ ــي .وأضـ ـ ــاف
الـسـعــد أن ه ــذه ال ـم ـبــادرة تشمل
ع ــدة مـنــاطــق فــي ال ـكــويــت ،ويـتــم
إض ــاف ــة م ـن ــاط ــق ج ــدي ــدة بـشـكــل
يــومــي ،بـهــدف تغطية أكـبــر عدد
ممكن من الجمهور ،الفتا إلى أن
"بيتك" ينظم تحديات جانبية من
خالل تشجيع العمالء على تفعيل
محفظتهم الرقمية على ساعات
اللياقة ،وعند االنتهاء من التحدي
الـ ـي ــوم ــي ،ي ـت ــم إثـ ـب ــات الـتـفـعـيــل
للحصول عـلــى مـكــافــأة إضافية
بقيمة دينارين لكل عميل.

ف ـهــد ال ـس ـعــد (يـ ـس ــار) وال ـش ـل ـبــي خـ ــال تــوق ـيــع ال ـشــراكــة
االستراتيجية
وأشـ ــار إل ــى أن ــه بـنـهــايــة شهر
رمضان المبارك ،سيقوم "بيتك"
بـتـتــويــج  10مـتـســابـقـيــن األعـلــى
ترتيبا على منصة  V-FITللمشي،
وذلك بجوائز عبارة عن ساعات
ذ كـ ـي ــة م ــن  Garminو Fitbitو
 Samsungتــوفــر أح ــدث أساليب
الدفع االلكتروني بأعلى معايير
األمان المتطورة.
وت ــأت ــي ال ـشــراكــة م ــع V-Thru
ضـ ـ ـم ـ ــن إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ي ـح ــرص من
خ ــال ـه ــا "بـ ـيـ ـت ــك" ع ـل ــى تـسـلـيــط
ال ـضــوء عـلــى الـتـجــارب الــريــاديــة
لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب الـ ـك ــويـ ـت ــي ،حـ ـي ــث إن
دع ــم "ب ـي ـتــك" ل ـل ـم ـبــادريــن ورواد
األعمال والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة يعكس دوره الرائد
ف ــي تـشـجـيــع ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي،
وت ـعــزيــز مـفـهــوم ريـ ــادة األع ـمــال
والمبادرات الشبابية ،خصوصا
ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة
الحالية.
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل،
ي ـحــرص "ب ـي ـتــك" ع ـلــى ال ـتــواصــل
م ــع ال ـج ـم ـه ــور خ ـ ــال ال ـس ــاع ــات
ال ـم ـس ـمــوحــة ل ـمــواص ـلــة ال ـعــاقــة

ال ـم ـت ـم ـيــزة م ـع ـهــم ،والـ ـم ــزج بين
الـ ــريـ ــاضـ ــة والـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ال ـت ــي
تـ ـتـ ـي ــح ج ـ ــوائ ـ ــز مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ل ـكــل
المشاركين ،مثل ساعات اللياقة
الــذك ـيــة ،ولـقـيــت م ـب ــادرة "بـيـتــك"
ترحيبا كبيرا من الجمهور الذي
أث ـنــى عـلــى ج ـهــود فــريــق "بـيـتــك"
الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،وأشـ ـ ـ ــاد بــاالن ـش ـطــة
المجتمعية التي ينظمها.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ثـ ـم ــن ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ V-Thruع ـبــدال ـلــه
ال ـش ـل ـب ــي الـ ـش ــراك ــة م ــع "ب ـي ـت ــك"،
مشيرا إلى أن  V-Thruهو تطبيق
أس ـ ـلـ ــوب حـ ـي ــاة ل ـت ـش ـج ـيــع نـمــط
حـيــاة سريعة وصـحـيــة ،كما أنه
ي ــأت ــي ض ـمــن إط ـ ــار ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية .وأضــاف الشلبي أن
ش ــرك ــة  V-Thruتـتـخــذ خ ـطــوات
بـشـكــل مـسـتـمــر ،ب ـغــرض تـكــويــن
ت ـط ـب ـيــق م ـت ـك ــام ــل ل ـل ـت ــزام ــن مــع
أســالـيــب الـحـيــاة الـحــديـثــة ،منها
خاصية  ،V-Fitوخاصية حاسبة
القيم ا لـغــذا ئـيــة لتشجيع النمط
الـصـحــي ،وخــاصـيــة walk-thru
الس ـ ـتـ ــام الـ ـطـ ـلـ ـب ــات عـ ــن ط ــري ــق
المشي ،وغيرها من التطويرات
المستمرة لتسهيل حياة العمالء.

 عـ ـ ـ ـ ـ ــززت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـصـ ـل ــبالمرتفعة هوامش ربح المصانع
الصينية ،مما دفعها إلــى زيــادة
اإلنتاج ومشتريات خام الحديد.
والحقيقة هي أن هوامش مصانع
الصلب ال تــزال مرتفعة بشكل ال
ُي ـص ــدق ،ول ــن تـتــوقــف عــن إنـتــاج
الصلب في ظل هذه المستويات
القوية للغاية ،وهو ما يدفع الخام
إلى مستوياته الراهنة.
 يـ ـق ــول خ ـب ـيــر أس ـ ـ ــواق خ ــامالحديد والسلع ،رئيس األبحاث
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي Tribeca Investment
 ،Partnersومقرها سيدني ،تود
واريـ ــن :الـسـعــر يـسـيــر فــي اتـجــاه

واح ــد ،وال ـســوق ك ــان عـلــى خطأ،
ال تفاجأ برؤية السعر يرتفع إلى
 200دوالر للطن ،فنحن بالفعل
ً
دوالرا ونواصل التغير.
عند 180
 كافح أكبر منتجين للحديدالخام في العالم لمواكبة الطلب
الصيني الـقــوي فــي الــربــع األول
من عام  ،2021في ظل تضررهما
م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة
واضطرابات الطقس ،مما انعكس
بشكل إيجابي على األسعار.
 أنـتـجــت شــركــة فــالــي ""Valeال ـبــرازي ـل ـيــة خ ـ ًـام ــا أق ــل م ـمــا كــان
ً
متوقعا فــي الــربــع الماضي بعد
انـ ـخـ ـف ــاض اإلن ـت ــاج ـي ــة ف ــي أح ــد

«وربة» يعلن فائزي سحب
«السنبلة» األسبوعي

أع ـل ــن ب ـنــك وربـ ــة أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن ب ـس ـحــوبــات الـسـنـبـلــة
األسبوعية ،وسيستمر البنك فــي عمل السحوبات لعشرة
رابحين أسبوعيا ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الثاني عشر ،فقد توج  10رابحين من عمالء بنك
وربة ،حصل كل منهم على  1000دينار ،وهم :محمد مرداس
ظاهر السعيدي ،عبدالله سيف محمد العازمي ،أحمد فايز
علي الطمهور ،حمود خالد غدير العنزي ،منيرة راشد فهيد
العازمي ،عبدالله محمد ابراهيم ارحـمــه ،ريــم حسين سالم
العتيبي ،الشيخ /مالك حمود فيصل مالك الصباح ،زهــراء
أحمد محمد المهنا ،غنيمة بدر غلوم حسن.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األ مـثــل لكل الراغبين في
توفير األموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم
في الوقت نفسه ،باإلضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية
طوال العام.
وحول الشروط ،يتطلب وجود  100د.ك لدخول سحوبات
السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما أن العميل
مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل  10د.ك في الحساب،
والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خالل
الشهر .لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل
فــي الحساب للتأهل للسحب األسـبــوعــي ،وشـهــران كامالن
للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص .هذا وال توجد قيود
أو حــدود للسحب واإلي ــداع ،وكلما زاد المبلغ المودع زادت
فرص العميل للربح.
الجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية
 Customer Onboardingوفق بنود استراتيجيته الخمسية
الطموحة التي تمكن غير عمالء بنك وربة من التقدم بطلب
فتح حـســاب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع
البنك اإللكتروني دون الحاجة لــزيــارة أي مــن فــروع البنك،
وفي غضون خمس دقائق فقط -من خالل النظام اآللي الجديد
الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة ،وينفرد به في القطاع
المصرفي الكويتي -سيتمكن العمالء الجدد من استكمال طلب
فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

م ـنــاج ـم ـهــا ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وان ـ ــدالع
حــريــق بـمـعــدات تحميل السفن،
وذلك بعدما ّ
تبين أن تعافيها من
كارثة سد النفايات في أوائل عام
ً
ً
متوقعا.
 2019أبطأ قليال مما كان
 تـ ـعـ ـطـ ـل ــت ش ـ ـح ـ ـنـ ــات "ري ـ ـ ــوت ـي ـن ـتــو" ب ـس ـبــب ال ـط ـقــس األك ـثــر
عمليات
رطوبة من المتوسطفي ّ
أستراليا ،وحذرت
بيلبارا غربي ّ
الشركة من أن توقعاتها الخاصة
باإلنتاج السنوي الذي يصل إلى
 340مـلـيــون طــن تــواجــه مخاطر
لــوج ـس ـت ـيــة مــرت ـب ـطــة بــإم ـكــان ـيــة
تشغيل  90مليون طــن مــن قــدرة
المناجم البديلة.

 فــي فـبــرايــر الـمــاضــي ،وصــلمستوى
الـمـعــدن الصناعي إلــى ّ
 4.36دوالرات ل ـلــر طــل ،ل ـكــنــه لم
يحافظ على مكاسبه آنذاك ،واآلن
يبدو اهتمام األسواق الذي يقود
ًّ
منصبا على
األس ـعــار لــارتـفــاع
ً
رؤيــة أكـثــر تماسكا ومصداقية،
وهي النمو المتسارع.
 يــرى المستثمرون إمكانيةقوية لنمو نسبته  6بالمئة هذا
العام في أميركا (أكبر اقتصاد في
العالم) ،في ظل تسجيل الصين
(ثــانــي أكـبــر اقـتـصــاد فــي العالم)
معدل نمو من رقمين ( 10بالمئة
فأكثر) ،وتبدو الرواية المتداولة
ف ــي األس ـ ــواق مـقـنـعــة ومـشـجـعــة،
وينعكس ذلك في طلب قوي على
المعدن بالفعل.
 م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،ارتـفـعــتأس ـع ــار ال ـن ـحــاس بــأك ـثــر م ــن 23
ً
بــالـمـئــة ،وع ـ ــادة مــا ت ـكــون أسهم
ت ـعــديــن ال ـن ـح ــاس ب ـم ـنــزلــة م ــرآة
لقوة السلعة.
الشركات لديها تكاليف ثابتة،
ّ
وأرباحها ترتفع
لذا فإن مبيعاتها
ً
أكثر وتنخفض أكثر وفقا للتغير

فــي سعر السلعة ،وبالنظر إلى
ذلـ ــك ،فـلـيــس م ــن الـمـسـتـغــرب أن
أداء ً
تـقــدم أسـهــم الـنـحــاس ً
جيدا
هذا العام.
 ارتفعت أسهم شركات كبيرةم ـث ــل " "Freeport-McMoRan
و "  "G l e n c o r eو " "B H P
و" "Southern Copperبنسبة 49
و 28و 14و 9بالمئة على التوالي
م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،ك ـمــا ارتـفـعــت
أسـهــم شــركــات مـنــاجــم النحاس
ا لـ ـصـ ـغـ ـي ــرة مـ ـث ــل "Turquoise
 "Hill Resourcesو" Copper
 "Mountain Miningبنسبة 36
و 111بالمئة على التوالي.
 مــع ذل ــك ،فــإن ارت ـفــاع أسعارال ـ ـن ـ ـحـ ــاس ال يـ ـ ـب ـ ــدو أنـ ـ ـ ــه ي ـضــر
مستخدمي السلعة ،التي تدخل
ف ــي تـجـهـيــز ال ـم ـن ــازل وتـصـنـيــع
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وص ـ ـنـ ــاعـ ـ ًـات أخـ ــرى
كثيرة ،حيث ارتفعت أيضا أسهم
شركات بناء المنازل والسيارات.
 ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ارت ـفــعسـهــم "ج ـن ــرال م ــوت ــورز" و"ف ــورد
مــو تــور" بنسبة  37بالمئة منذ
بداية العام ،وقفز صندوقSPDR
 S&P Homebuilder ETFألسهم
اإلسكان بنحو  29بالمئة.
 ك ــل هـ ــذا م ـن ـط ـقــي بــالـنـسـبــةلـلـمـسـتـثـمــريــن ،حـيــث إن ارت ـفــاع
أسـعــار النحاس جــاء ألن الناس
ي ــري ــدون ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـس ـي ــارات
وال ـ ـم ـ ـنـ ــازل وال ـ ـهـ ــواتـ ــف ،خــاصــة
بعد زوال عبء عدم اليقين حول
االقتصاد من جراء الجائحة ،لذا
ّ
ف ــإن الـطـلــب جـيــد وكـبـيــر للغاية
على جميع األسهم والمنتجات.
(أرقام)

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
العدد  / 4719األربعاء  28أبريل 2021م  16 /رمضان 1442هـ

economy@aljarida●com

هيئة األسواق تستعين بصندوق النقد الدولي
إلطالق سوق ثانوي للسندات والصكوك

15

وجهة نظر
ً
شكرا د .ناجي الزيد
على مقالك «فكرة
تستحق الدراسة»

بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ووزارة المالية
إدراجه في المراحل
األولى سيكون
لـ «التجارية» عبر
«»otc

تداوله في السوق
الرسمي خالل
المرحلة األخيرة من
خطة تطويره

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"
أن ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال اسـتـعــانــت
بـفــريــق م ــن ص ـن ــدوق الـنـقــد الــدولــي
بغرض انشاء ســوق ثانوي لتداول
السندات والصكوك وتسويقها في
السوق المحلي.
وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل
لـجـنــة مـشـتــركــة ت ـحــت ق ـي ــادة هيئة
أسواق المال تتألف من وزارة المالية
وبـنــك الـكــويــت الـمــركــزي ،وصـنــدوق
النقد الــدولــي ،تمهيدا لوضع خطة
العمل بهذا الخصوص ،حيث سيتم
إجـ ـ ــراء اس ـت ـب ـيــانــات ون ـ ـمـ ــاذج عمل
لــوضــع الـمــراحــل التنفيذية إلطــاق
هذا السوق.
وأضــافــت أن فــريــق العمل يبحث
إمكان إنشاء وتفعيل ســوق ثانوي
للسندات أو الـصـكــوك فــي الكويت،
مبينة أن هــذا ا لـفــر يــق سيلتقي مع
ج ـهــات مـعـنـيــة ب ـهــذا األمـ ــر بــورصــة
الـكــويــت ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة والـبـنــوك
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة ،اس ـت ـع ــدادا
للمساهمة فــي ذل ــك ،والفـتــة إلــى أن
خطة العمل تستهدف إدراجها ضمن
منصة األسهم غير المدرجة بسوق
الـ " ،"otcقبل إدراجها في البورصة
ً
رسـمـيــا مــن خ ــال الـمــرحـلــة الــرابـعــة
األخـ ـي ــرة م ــن خ ـطــة ت ـطــويــر ال ـســوق
ّ
يسهل التعامل عليها
ا لـمــا لــي ،بما
وخلق سوق ثانوي نشط لتداولها.
ولفتت إلى أن حجم سوق السندات

ال ـحــالــي صـغـيــر وال ي ـت ـجــاوز  5في
المئة من حجم السوق الحالي ،وأن
أغلب الجهات التي تشتري السندات
ال ت ـب ـيــع م ـ ــرة ث ــان ـي ــة ،م ــوض ـح ــة أن
سوق الــ OTCسيكون نقطة انطالق
لـ ـت ــداول ال ـس ـن ــدات وال ـص ـك ــوك بكل
شفافية و حـ ّ
ـريــة ،إذ سيحافظ ذلك
على التداول بسعر عادلّ ،األمر الذي
يطمئن المستثمرين ويحفزهم نحو
ا لـتــو جــه إ لــى التعامل عليها ضمن
األطر التنظيمية لهذا السوق.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن إدراج
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات وال ـ ـص ـ ـكـ ــوك وتـ ــداول ـ ـهـ ــا
عبر منصة « »OTCسيقتصر على
ال ـت ـجــاريــة مـنـهــا ال ال ـح ـكــوم ـيــة في
المراحل األولى ،الفتة الى أن تنظيم
س ـ ـ ــوق خ ـ ـ ــاص ل ـ ـ ـتـ ـ ــداول الـ ـسـ ـن ــدات
وال ـص ـك ــوك سـيـســاعــد ع ـلــى تــدعـيــم
السوق المالي وجلب رؤوس األموال
إلى السوق الكويتي ،مما سيكون له
تأثير إيجابي على الـســوق المالي
ً
واالقتصاد عموما.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ه ـي ـئــة أس ـ ــواق
ال ـ ـمـ ــال ت ـس ـعــى مـ ــع وزارة ال ـمــال ـيــة
وب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي م ــن خــال
ذلك إلى محاكاة أفضل الممارسات
الـعــالـمـيــة ،وأن ي ـكــون ه ــذا الـنـشــاط
ضمن األنشطة الواعدة في بورصة
ً
الكويت؛ لذا جار العمل حاليا على
تطوير السوق الثانوية لتخرج إلى
ً
النور قريبا.

اقتصاد

نجيب حمد الصالح

وأكـ ـ ـ ــدت أن ـ ــه ي ـج ــب اإلس ـ ـ ـ ــراع فــي
فتح هــذا الـســوق ،لكي يضم قاعدة
متنوعة من المستثمرين المحليين
واألجانب ،الفتة الى أن تطوير سوق
ثانوي للسندات والصكوك وتشجيع
اإلصدارات األولية للشركات المالية
أصبحا ضــرورة ّ
ملحة ،السيما في
ظل األوض ــاع االقتصادية الحالية،
حيث أصحت السندات أداة أساسية
ف ــي ت ـن ــوي ــع األص ـ ـ ــول ّ
ألي مـحـفـظــة
استثمارية.
ولفتت الى أن السندات ّ
تعد إحدى
األدوات التمويلية المهمة في السوق

المالية ،والتي تسعى اليها الشركات
والحكومة بصفة خاصة لسد العجز
ال ـ ـحـ ــاصـ ــل ل ــديـ ـه ــا ف ـ ــي م ـس ـت ــوي ــات
السيولة وتفادي ّ
أي مشكالت تتعلق
بالحصول على التمويل.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــى أن ت ـف ـع ـي ــل دور
ال ـس ـن ــدات وال ـص ـك ــوك ف ــي ال ـمــراحــل
ال ــاح ـق ــة س ـي ـتــم االس ـت ـع ــان ــة ب ــه في
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـت ـن ـمــويــة ،وتــدشـيــن
ّ
وسد
مشروعات جديدة في الدولة،
أي عجز قد يطرأ في الموازنة العامة
للدولة.

دعــوتــك لفتح ب ــاب الـنـقــاش ح ــول إل ـغــاء الــدعــوم مـقــابــل دف ــع قيمتها
للمواطن .هذه الفكرة كانت ضمن برنامج إصالح طرحته عام  2017في
مقال طويل نشرته "الجريدة" تحت عنوان "المرتب الوطني – عالج دون
ً
إحراج" ،وأعدت طرحها أخيرا ضمن خطة من  8بنود نشرتها "الجريدة"
ً
أيضا تحت عنوان "اإلنسانية ومالمح خطة اإلنقاذ" ،إضافة إلى المقابلة
األخيرة مع صحيفة الراي.
كان هدفي بعد تسليط الضوء على اعوجاج اقتصادنا المبني على
ثروة ناضبة نصرف معظمها على رواتب لموظفين دون عمل ،وعلى دعوم
ً
فيها من الهدر ما يتجاوز الحاجة ،أن أطرح برنامجا أساسه محوران
يمكنهما خالل  5سنوات من التطبيق ،تحسين قدرات القطاع الخاص في
خلق الوظائف ،وعالج معظم السلبيات الناتجة عن قرارات عشوائية غير
مدروسة أدت إلى البطالة المقنعة والهدر ،والفساد ،والواسطة ،والتركيبة
السكانية ،دون أعباء إضافية على الدولة ،ودون أن ُيمس جيب المواطن،
ً
أخيرا عن خطة التنمية الحكومية 2025 – 2020
خاصة على ضوء ما نشر
ّ
التي "دقت ناقوس الخطر محذرة من إمكانية أن تفقد الكويت موجودات
صناديق االحتياطي العام واألجيال القادمة بحلول عام ."2035
ليقرر هو حاجته
المحور األول :إلغاء كل الدعوم ودفع قيمتها للمواطنّ ،
منها بأسعارها الطبيعية .وذلك بصرف راتب شهري يمثل نصيب كل
مواطن تجاوز سن الثامنة عشرة من ميزانية الدعوم.
المحور الثاني :النظر في حالة أكثر من  200ألف مواطن يتوجهون
يوميا لوظائفهم الحكومية بال عمل ،ال بـ ّـد من نهاية لهذه المسرحية
الـتــي تـضـ ّـرهــم وت ـضـ ّـر أب ـنــاء هــم ومستقبلهم وب ـلــدهــم ،فـضــا عــن أنها
ُتضعف القطاع الخاص وتزيد من اختالل التركيبة السكانية .لذلك ال ّ
بد
من تسريحهم من الوظيفة المزيفة ،مع استمرار صرف الرواتب لخمس
ً
سنوات مثال ،ليبحثوا عن وظيفة تنفعهم وتنفع بلدهم.
أك ــرر امـتـنــانــي لــدعــوتـكــم بـفـتــح ب ــاب ال ـن ـقــاش ،م ــع اس ـت ـع ــدادي الـتــام
للمساهمة بــأي شكل ،لكن ،مع األســف ،ال مجال لشرح التفاصيل كافة
هنا ،لكنني أتمنى أن تهتم الجمعية االقتصادية أو غرفة التجارة بتنظيم
حوار مفتوح لمناقشتها ودراسة البدائل.

مكاسب محدودة للنفط مع مخاوف «كوفيد  »19بالهند

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  55سنتا ليبلغ  63.41دوالرا
انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض سـ ـ ـع ـ ــر ب ــرمـ ـي ــل
ا ل ـن ـف ــط ا ل ـك ــو ي ـت ــي  55سـنـتــا
ً
لـ ـيـ ـبـ ـل ــغ  6 3 . 4 1د و ال ر ا فــي
ت ــداوالت أ م ــس األول ،مقابل
ً
 63.96دوالرا ف ــي ت ـ ــداوالت
الجمعة الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة،
ان ـ ـت ـ ـع ـ ـشـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
ص ـبــاح أم ــس بـعــد انـخـفــاض
في الجلسة السابقة ،لكن من
ا لـمــر جــح أن تـكــون المكاسب
م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدودة بـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل تـ ـ ــزايـ ـ ــد
المخاوف بشأن الطلب على
الوقود في الهند ،ثالث أكبر
م ـس ـتــورد لـلـخــام فــي الـعــالــم،
ا لـ ـت ــي تـ ـع ــا ن ــي اآلن ت ـصــا عــد
وت ـي ــرة اإلص ــاب ــات ال ـجــديــدة
بفيروس كورونا.
وك ــان خ ــام بــرنــت مــرتـفـعــا
 40س ـن ـت ــا بـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل 0.6
ً
فــي ا لـمـئــة إ لــى  66.05دوالرا
للبرميل ،وذ لــك بعد خسارة
 0.7ف ــي ا ل ـم ـئ ــة أ مـ ــس األول.
ورب ـ ــح الـ ـخ ــام األمـ ـي ــرك ــي 40
ً
س ـ ـن ـ ـتـ ــا أو  0.7فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة
ً
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـجـ ــل  6 2 . 3 1د و ال ر ا
للبرميل بعد نــزو لــه  0.4في
المئة في الجلسة السابقة.
وتــأتــي مـشــاكــل الـهـنــد في
ا لــو قــت ا لــذي تستعد منظمة
ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول
(أوب ـ ـ ــك) وح ـل ـف ــاؤه ــا ب ـق ـيــادة
روسـ ـ ـي ـ ــا ،وهـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـم ـع ــروف ــة ب ــاس ــم "أوبـ ـ ـ ــك،"+
لمناقشة سياسة اإلنتاج في
اجتماع هذا األسبوع.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ثـ ـ ــاثـ ـ ــة مـ ـ ـص ـ ــادر
مــن الـمـنـظـمــة لـ ـ "روي ـت ــرز" إن
ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة
لـ "أوبك "+أبقت على توقعات
نـمــو الـطـلــب عـلــى الـنـفــط هــذا
الـ ـع ــام ،ل ـكــن لــدي ـهــا م ـخــاوف
بشأن ارتفاع حاالت اإلصابة

ب ـ ـ ـ "كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد "19-ف ـ ــي ال ـه ـن ــد
وأماكن أخرى.
و ق ــال أ ف ـت ــار س ــا ن ــدو كبير
م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــري ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـس ـ ـلـ ــع
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــدى فـ ـيـ ـلـ ـي ــب
ف ـي ــوت ـش ــرز ف ــي س ـن ـغ ــاف ــورة:
"ال ـم ـت ـع ــام ـل ــون حـ ـ ــذرون قـبــل
االج ـت ـم ــاع ال ـ ـ ــوزاري ألوب ــك+
هذا األسبوع ...أقرت اللجنة
الفنية ألوبك بمخاوف الطلب
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة بـ ـ ـش ـ ــأن ت ــدم ـي ــر
الـ ـطـ ـل ــب الـ ـن ــاج ــم عـ ــن ت ـفــاقــم
وضع الجائحة في الهند".
وأم ـ ـ ــرت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـه ـنــديــة
الجيش في البالد بالمساعدة
فــي التعامل مــع تــزايــد انتشار
حـ ـ ـ ـ ــاالت اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة بـ ـفـ ـي ــروس
كورونا ،فيما وعدت دول منها
بريطانيا وألمانيا والــواليــات
المتحدة بتقديم مساعدات في
ال ــوق ــت ال ــذي تـطـغــى فـيــه حــالــة
الطوارئ على المستشفيات.
و قـ ـ ــال م ـح ـل ـلــو آي .إن .جــي
إي ـكــونــوم ـي ـكــس ف ــي م ــذك ــرة إن
"السؤال الكبير هو ما إذا كانت
أوب ــك +تشعر أن الــوضــع سيئ
بـ ـم ــا ي ـك ـف ــي ل ـت ـغ ـي ـي ــر خـطـتـهــا
لتخفيف قيود اإلنتاج اعتبارا
م ــن األول م ــن م ــاي ــو .م ــا زل ـنــا
ن ـت ــوق ــع أال ت ـع ـلــن ال ـم ـج ـمــوعــة
أي تـغـيـيــرات لـخـطـتـهــا عندما
تجتمع".

إس-أويل
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،قــالــت
إس -أويـ ـ ــل ،ث ــال ــث أك ـب ــر شــركــة
لـ ـتـ ـك ــري ــر ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ف ـ ــي كـ ــوريـ ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،إن أربـ ـ ــاح
التكرير ستتحسن بشكل أكبر
فــي الــربــع الـثــانــي مــن الـعــام مع
ت ـع ــاف ــي ال ـط ـل ــب ع ـل ــي ال ــوق ــود
والـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي وس ــط
حـ ـ ـم ـ ــات ع ــالـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـت ـط ـع ـيــم
باللقاحات.

و ح ـ ـ ـق ـ ـ ـقـ ـ ــت اس  -أو ي ـ ـ ـ ـ ــل،
وأك ـبــر مـســاهــم فـيـهــا أرامـكــو
ال ـس ـع ــودي ــة ،أربـ ـ ــاح تـشـغـيــل
 629.2م ـ ـل ـ ـيـ ــار وون ( 566
م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر) ف ـ ــي ا لـ ــر بـ ــع
األول ،و ه ـ ـ ــي األ ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـنــذ
ف ــي  .2016و عـ ـ ــزت ذ لـ ــك إ ل ــى
زيـ ـ ـ ــادة هـ ــوامـ ــش الـ ــربـ ــح مــن
المنتجات ومكاسب مرتبطة
بالمخزونات.
وفي العام الماضي منيت
ال ـش ــرك ــة ب ـخ ـس ــارة تــريـلـيــون
وون ف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـفـ ـ ــس ا لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة
نـتـيـجــة الـخـســائــر الـمــرتـبـطــة
بالمخزونات جراء انخفاض
أسعار النفط وانهيار الطلب
عـ ـل ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــود وسـ ـ ــط ق ـي ــود
الحتواء كوفيد.19 -

الفارس :الكويت تدعم بقوة استقرار أسواق النفط

فيتش
من ناحيتها ،قالت وكالة
فيتش للتصنيف االئتماني
إن ا لـتــأ ثـيــر ا لـمـمـتــد لجائحة
ك ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد 19-واالنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض
الحاد في أسعار النفط العام
الماضي سيقودان لعجز لدى
معظم حكومات الخليج.
ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـشـهــد
دول فـ ــي ا ل ـم ـن ـط ـق ــة تـحـسـنــا
فــي أوضاعها المالية بفضل
تعافي أسعار النفط وتخفيف
قـ ـي ــود اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،ل ـك ــن ال ـع ـجــز
س ـي ـظ ــل كـ ـبـ ـي ــرا ،الس ـي ـم ــا فــي
ال ـكــويــت وال ـب ـحــريــن .وذك ــرت
"فيتش" في تقرير أنها تتوقع
أن "تحقق أبوظبي وقطر فقط
فــائ ـضــا مــال ـيــا .تـبـيــن أس ـعــار
الـ ـنـ ـف ــط الـ ـم ــرتـ ـفـ ـع ــة ال ـ ــازم ـ ــة
لـتـحـقـيــق تـ ـ ــوازن م ــال ــي حجم
تحديات إصالح المالية العامة
وفي معظمها تظل أعلى كثيرا
مــن أسـعــار النفط الحالية أو
المتوقعة".
وتوقعت "فيتش" أن يبلغ

محمد الفارس
م ـ ـتـ ــو سـ ــط س ـ ـعـ ــر ب ـ ــر ن ـ ــت 58
دوالرا ا لـ ـع ــام ا لـ ـح ــا ل ــي ،لـكــن
توقعاتها طويلة المدى عند
 53دوالرا ،م ـش ـي ــرة إ لـ ــى أن
البحرين تحتاج سـعــرا عند
ن ـح ــو  100دوالر ل ـل ـبــر م ـيــل
لتحقيق ت ــوازن فــي ميزانية
 2022-2021وتحتاج الكويت
أكثر مــن  80دوالرا وتحتاج
السعودية وعمان حوالي 70
دوالرا .ويجري تــداول برنت
عند حوالي  66دوالرا .
وإلــى جانب إي ــرادات النفط،
يواصل فيروس كورونا الضغط
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــزا ئـ ـ ــن دول ا ل ـخ ـل ـي ــج
وأعـ ـ ـ ــادت ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ف ــرض
قيود على النشاط االقتصادي.

تــرأس وزيــر النفط وزيــر التعليم العالي د .محمد
ال ـفــارس وفــد الـكــويــت الـمـشــارك فــي االجـتـمــاع الـ ـ 29
للجنة الــوزاريــة المشتركة لمراقبة اإلنتاج ()JMMC
فــي تحالف منظمة ال ــدول الـمـصــدرة للنفط وال ــدول
الـمـنـتـجــة م ــن خــارج ـهــا (أوبـ ـ ــك )+أمـ ــس ،واالج ـت ـمــاع
الوزاري الـ  16لـ "أوبك ،"+المقرر عقده اليوم ،عبر تقنية
االتصال المرئي.
ويشارك مع الوزير الفارس محافظ الكويت لدى
منظمة أوبك هيثم الغيص والممثل الوطني للكويت
لدى المنظمة محمد الشطي.
وقال الفارس قبيل مشاركته في االجتماعين وفق
بـيــان صحافي ص ــادر عــن وزارة الـنـفــط ،إن اجتماع
"أوبك "+مهم لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية
ومتابعة التزام الدول األعضاء بحصصها اإلنتاجية
واالط ـ ــاع عـلــى آخ ــر الـمـسـتـجــدات الـعــالـمـيــة لتنفيذ
ً
الزيادة التدريجية في إنتاج الدول االعضاء اعتبارا
ً
من مايو المقبل وفقا التفاق المنظمة مطلع أبريل
ً
الـ ـج ــاري ،مـ ـش ــددا ع ـلــى ض ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار ال ـت ـعــاون
الستعادة توازن األسواق.
وأكد أن الكويت تدعم بقوة استقرار أســواق النفط
وتدعم جميع القرارات التي تتخذها "أوبك  "+للمحافظة
وق ــال ــت ال ــوك ــال ــة" :تــواصــل
موجة جديدة من اإلصابات
عرقلة نمو الدخل من الخارج
والمالية العامة والتوظيف
وا ل ـنــا تــج ا لـمـحـلــي" ،متوقعة
أن ت ـس ـجــل أ بــو ظ ـبــي فــا ئـضــا
م ــا ل ـي ــا  1.1فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،وأن
ت ـس ـجــل ق ـط ــر  2.4ف ــي ا ل ـم ـئــة
م ــن ا ل ـنــا تــج ا ل ـم ـح ـلــي .بينما
توقعت أن تمنى السعودية،
أك ـب ــر اق ـت ـص ــاد ف ــي ال ـخ ـل ـيــج،
بعجز  5.3في المئة.

ارتفاع أرباح «بي بي» بأكثر
من التوقعات في الربع األول
ارتفعت أربــاح "بي بي" خالل الربع األول من العام الحالي
بأكثر من توقعات المحللين ،وذلك بعد فترة شهدت أداء قويا
ألسعار السلع وارتفاع مستويات الطلب.
وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة البريطانية ،أمس ،أنها
سجلت صافي أربــاح بقيمة  2.6مليار دوالر خالل الفترة من
يناير حتى مارس ،مقارنة بأرباح عند  791مليونا خالل نفس
الفترة من  ،2020ومقابل توقعات زيادتها إلى  1.64مليار.
وارتفعت التدفقات النقدية من األعـمــال التشغيلية ألعلى
مستوى منذ الربع الرابع من  2019عند  6.1مليارات دوالر.
وأعلنت الشركة تحقيق مستهدفها لخفض صافي الديون
أدنى  35مليار دوالر ،كما قررت إطالق برنامج إعادة شراء أسهم
بقيمة  500مليون في الربع الثاني.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" ،قال المدير التنفيذي
لــ"بــي بــي" بــرنــارد لــونــي ،إن نتائج األع ـمــال تــؤكــد أن الشركة
بإمكانها تحقيق شيئين في الوقت نفسه ،وهما تحقيق عوائد
نقدية تنافسية للمساهمين ،وتحويل الشركة إ لــى مستقبل
منخفض الكربون.

على استقرار األسواق وضبط موازنة العرض والطلب،
ً
ً
ً
مشيرا إلى أن األسواق العالمية تشهد تحسنا ملموسا
في معدالت الطلب مع استمرار انتشار توزيع اللقاح
المضاد لفيروس كورونا واستمرار سياسات التحفيز
لــاقـتـصــادات الرئيسية الـعــالـمـيــة ،وذل ــك رغ ــم ظهور
سالالت متحورة جديدة في بعض الدول المستهلكة،
مـبـيـنــا أن س ـيــاســة "أوب ـ ــك "+تـتـعــامــل ب ـحــذر م ــع آخــر
مستجدات االسواق.
وق ــال إنــه وفـقــا الجـتـمــاع دول "أوبـ ــك "+ال ــذي عقد
مـطـلــع أبــريــل ال ـج ــاري فـقــد تــم االت ـف ــاق عـلــى الــزيــادة
الـتــدريـجـيــة لمستويات إن ـتــاج الـنـفــط خ ــال األشـهــر
ً
الثالثة القادمة بدءا من مايو بمقدار  350ألف برميل
ً
يوميا ،ثم يونيو بـ  350ألف برميل يوميا ،ثم يوليو
بـ  440ألف برميل يوميا.
يـشــار إلــى أن الـسـعــوديــة سـتــرفــع انـتــاجـهــا بشكل
ً
تدريجي بمقدار  250ألف برميل يوميا خالل مايو،
و 350ألف برميل يوميا في يونيو ،و 400ألف برميل
ً
يوميا في يوليو ،لتنهى بذلك الخفض الطوعي الذي
قامت به بمقدار مليون برميل يوميا خــال األشهر
الماضية.

١٦
اقتصاد
ً
ّ
«عمومية المعامل» تقر توزيع  %45نقدا و ٪٥منحة
ةديرجلا
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ً
الصالح :الشركة حققت  52.7مليون دينار إيرادات و 6ماليين أرباحا في 2020
أكد مؤيد الصالح ،خالل
الجمعية العمومية أن
«المعامل» ماضية في
أعمالها والسعي نحو
إنجاز
ً
األفضل دائما ،رغم التحديات
والصعاب التي واجهتها
الشركة ،وفي مقدمتها جائحة
فيروس كورونا ،وما رافقها
من إجراءات احترازية.

ح ـق ـقــت ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ل ـب ـنــاء ال ـم ـعــامــل وال ـم ـق ــاوالت
ً
(الـ ـمـ ـع ــام ــل) أرب ـ ــاح ـ ــا صــاف ـيــة
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي 2020
بلغت  6ماليين د يـنــار مقابل
 4.9ماليين عام  ،2019وبلغت
ربـحـيــة الـسـهــم الــواحــد 56.46
فلسا للسهم في  ،2020مقارنة
بـ  46.67فلسا للسهم في ،2019
كما حققت "المعامل" إجمالي
إيـ ـ ــرادات بـلـغــت قـيـمـتـهــا 52.7
مـلـيــونــا لـلـعــام ال ـمــالــي ،2020
مقارنة بـ  74مليونا لعام .2019
وأو ص ـ ـ ـ ــى م ـج ـل ــس اإلدارة
خـ ـ ــال ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
لـلـشــركــة ال ـتــي ان ـع ـقــدت وســط
إجـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة ووقــائـيــة
أمـ ــس األول ،بـنـسـبــة حـضــور
 78.231بالمئة ،بتوزيع أرباح
نـ ـق ــدي ــة ب ـن ـس ـب ــة  45ب ــال ـم ـئ ــة
م ــن ال ـق ـي ـمــة االس ـم ـي ــة لـلـسـهــم
ً
الواحد بواقع  45فلسا للسهم،
وتــوزيــع أسهم منحة مجانية
بواقع  5بالمئة من رأس المال
ّ
والمصدر ،أي بواقع
المدفوع
 5أسهم لكل  100سهم ،وذلــك
ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن ال ـم ـق ـي ــدي ــن فــي
سجالت الشركة.
وأك ــد نــائــب رئ ـيــس مجلس
اإلدارة ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي،
مؤيد الصالح ،خالل الجمعية
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة أن "ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــل"
م ــاض ـي ــة ف ــي إنـ ـج ــاز أع ـمــال ـهــا
ً
والسعي نحو األفـضــل دائـمــا،
رغـ ـ ــم الـ ـتـ ـح ــدي ــات والـ ـصـ ـع ــاب
الـتــي واجـهـتـهــا الـشــركــة ،وفــي
م ـق ــدم ـت ـه ــا ج ــائـ ـح ــة فـ ـي ــروس
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،ومـ ـ ـ ــا رافـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا مــن
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات احـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ،حـيــث
اس ـت ـطــاعــت ال ـشــركــة الـصـمــود
بــوج ـه ـهــا بـفـضــل ال ـل ــه تـعــالــى

وبتوجيهات ومتابعة مجلس
اإلدارة ،وكذلك سياسة العمل
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى أس ـ ــس سـلـيـمــة
ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــرة أو
المجازفة ،حفاظا على المركز
ال ـ ـمـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،وض ـم ــان ــا
ً
لحقوق المساهمين ،وتأكيدا
لثقتهم بمجلس اإلدارة.
وأض ـ ــاف ال ـص ــال ــح :تمكنت
"المعامل" بفضل جهود وكفاءة
العاملين فيها ،وحرص مجلس
اإلدارة م ــن إنـ ـج ــاز وتـحـقـيــق
ن ـســب األعـ ـم ــال ال ـم ـخ ـطــط لها
فــي معظم المشاريع الموكلة
إليها وبأفضل صــورة ممكنة
ً
وف ـقــا لـلـشــروط والـمــواصـفــات
ال ـم ـط ـلــوبــة ف ــي ال ـع ـق ــود ،الـتــي
من أبرزها االنتهاء من أعمال
م ـ ـشـ ــروع هـ ـ ـ ط 237/ال ـط ــري ــق
ال ــواص ــل بـيــن ال ــوف ــرة ومـيـنــاء
الــزور بمراحله األربــع ،وقد تم
تسليمها للهيئة العامة للطرق
والنقل البري وافتتاحها.
كـمــا تــم االنـتـهــاء مــن أعـمــال
م ـ ـشـ ــروع هـ ـ ـ ط 225/ال ـط ــري ــق
الـمـسـتـحــدث م ــن طــريــق سعد
العبدالله إلى بوابة بحيث ،وتم
تسليمه لـلـجـهــات المختصة
فــي شـهــر سبتمبر وافـتـتــاحــه
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وتـ ـ ـم ـ ــت ت ــرس ـي ــة
ممارسة هـ ط/ص 403 /بقيمة
 15مليون دينار ،وتوقيع العقد
و ُب ــدء األع ـمــال فــي 2020 /3 /1
وأن ـ ـجـ ــز أك ـث ــر م ــن  70بــالـمـئــة
من أعماله ،كذلك عقد صيانة
صـحـيــة بـقـيـمــة مـلـيــون ديـنــار
في بداية سنة  2020وزيادته
إلى  1.250مليون ،وتم إنجازه
بالكامل.
ً
وزاد ال ـ ـصـ ــالـ ــح :أي ـ ـضـ ــا تــم
ت ــوقـ ـي ــع عـ ـق ــد ت ــوسـ ـع ــة مـبـنــى

ال ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـمــي ف ــي يــول ـيــو،
وبـ ــدأت األع ـم ــال فــي منتصف
س ـب ـت ـم ـبــر ،و ّتـ ـج ــري ع ـلــى قــدم
وساق ،كما وقعت الشركة عقدا
مع المؤسسة العامة للرعاية
السكنية إلنجاز طبقة األسفلت
الـسـطـحـيــة ف ــي مــديـنــة صـبــاح
األحـ ـم ــد ،وبـ ـ ــدأت األعـ ـم ــال في
ديسمبر .2020
ك ــذل ــك ش ــارك ــت "ال ـم ـع ــام ــل"
ب ــالـ ـع ــدي ــد م ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات
الحكومية والخاصة ،وقدمت
أسعارا تنافسية نأمل ترسية
ُ
ونعد
بعضها في سنة ،2021
باستمرار العمل وبذل الجهود
لتنفيذ تلك األعمال واالنتهاء
مـنـهــا وف ــق ال ـمــراحــل الــزمـنـيــة
الموضوعة بال تأخير.
كما تم االطــاع على جميع
ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة والـتـقــاريــر
الـمـتـعـلـقــة بــأن ـش ـطــة ال ـشــركــة،
ح ـيــث ت ـمــت مـنــاقـشـتـهــا خــال
اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد
بتاريخ  ،2021 /03 /21ويتعهد
المجلس بسالمة ونزاهة تلك
البيانات والتقارير المقدمة.
ول ـفــت ال ـصــالــح إل ــى أهمية
ت ـط ـب ـي ــق ثـ ـق ــاف ــة "الـ ـح ــوكـ ـم ــة"
وإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــات
ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال وشــركــة
ً
بـ ــورصـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وت ــأكـ ـي ــدا
الل ـتــزام "الـمـعــامــل" بالشفافية
والمصداقية مــع المساهمين
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن وأصـ ـ ـح ـ ــاب
المصالح ،فقد وضعت الشركة
ً
عـ ـ ــددا م ــن ال ـم ـعــاي ـيــر وق ـن ــوات
ال ـتــواصــل واإلفـ ـص ــاح وآل ـيــات
ضمان حقوق جميع الجميع،
وتأكيد مبدأ الحيادية والنزاهة
ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات وتــوزيــع
المهام ضمن مجلس اإلدارة،

جانب من الجمعية العمومية
ً
ّ
وللحد
تعزيزا للدور الرقابي
من إمكانية تعارض المصالح.
وشدد الصالح على حرص
"ال ـم ـع ــام ــل" ع ـلــى أداء دورهـ ــا
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي بـ ـم ــا ي ـس ـه ــم فــي
تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
لـ ـ ــاق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ول ـ ـل ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن
وللمجتمع المحيط.
وبالنسبة لالستراتيجيات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ـ ــال :ت ـع ـم ــل
"المعامل" على تعزيز وجودها
وترسيخ مكانتها في قطاعات
المشاريع وأعـمــال اإلنـشــاء ات
فــي الـكــويــت والـمـنـطـقــة ،وذلــك
بــاالسـتـفــادة مــن ال ـفــرص التي
سـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرح ضـ ـ ـم ـ ــن م ـ ـشـ ــاريـ ــع
ً
التنمية ،خصوصا ما يتعلق
بمشاريع الخطة االستراتيجية
لدولة الكويت "رؤية  "2035في

مجاالت البنية التحتية والنفط
والـطــاقــة وغـيــرهــا ،وكــذلــك في
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـت ــي
ي ـتــم طــرح ـهــا ف ــي ب ـعــض دول
مجلس التعاون خالل 2021م،
بما يضمن ا سـتـمــرار ّ
تقد مها
ونجاحها في تثبيت جذورها
على أسس صلبة في مجاالت
ال ـم ـقــاوالت ،مــع ال ـحــرص على
تحقيق أهدافنا االستراتيجية
ال ـطــوي ـلــة الـ ـم ــدى وفـ ــق خطط
مـ ــدروسـ ــة ل ـت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل مــا
يمكن لعمالئنا ،وبما يتجاوز
ّ
تــوقـعــاتـهــم مــن حـيــث ال ـجــودة
والتكلفة وسرعة اإلنجاز.
وت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه الـ ـص ــال ــح بــاس ـمــه
وبــال ـن ـيــابــة ع ــن مـجـلــس إدارة
"الـ ـمـ ـع ــام ــل" ب ـخ ــال ــص ال ـش ـكــر
والتقدير إلى قيادتنا الحكيمة،

وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،وإل ــى
سمو ولي عهده األمين الشيخ
مشعل األحـمــد ،حفظهما الله
ورعـ ــاه ـ ـمـ ــا ،ول ـح ـك ــوم ــة دولـ ــة
الكويت ممثلة برئيس الوزراء
سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد،
وألع ـضــاء الـحـكــومــة ،متمنين
لهم دوام التقدم والتوفيق في
ق ـي ــادة ب ــادن ــا ن ـحــو مستقبل
ً
أكـ ـث ــر إشـ ـ ــراقـ ـ ــا ،ك ــذل ــك ال ـش ـكــر
ل ـك ــل م ــن كـ ــان م ـع ـن ــا ،وس ــاه ــم
ب ـت ـقــديــم أي ش ـكــل م ــن أش ـكــال
ال ــدع ــم ل ـن ــا ،أو مـنـحـنــا ومـنــح
ال ـش ــرك ــة واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة
ً
ثقته ،خصوصا عمالءنا الكرام
وشركاء نا األوفياء الذين كان
لهم ولثقتهم الــدور األكبر في
إنجاح خطط عمل الشركة.

ك ـمــا ش ـكــر أعـ ـض ــاء مجلس
اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية
وجميع العاملين فــي الشركة
على مساهماتهم وجهودهم
التي بذلوها خــال عــام مليء
ب ــال ـت ـح ــدي ــات وال ـع ـم ــل ال ـج ــاد
وال ـ ــدؤوب لـلــوصــول بالشركة
إلـ ـ ـ ـ ــى أه ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا الـ ـ ـم ـ ــأم ـ ــول ـ ــة
وتـ ـطـ ـلـ ـع ــاتـ ـه ــا ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــة،
وج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
وال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ت ـت ـعــامــل مع
الشركة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام ،ج ـ ـ ـ ــددت
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـث ـقــة
بمجلس اإلدارة وبآلية العمل
الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة وبـ ـ ـم ـ ــا تـ ـحـ ـق ــق مــن
إن ـج ــازات خ ــال ال ـعــام الـمــالــي
الماضي.

 Ooredooتحتفل بالقرقيعان مع «الداخلية» «شركات االستثمار» يتعاون مع هيئة االستثمار
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ش ــرك ــة
 Ooredooل ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا الت ،
ب ـم ـســؤول ـي ـت ـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة
وحرصها الدائم على المشاركة
ال ـف ـعــالــة ف ــي ك ــل ال ـم ـنــاس ـبــات
االجتماعية ،قامت Ooredoo
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ــرح ــة
"ال ـقــرق ـي ـعــان" مــع رج ــال األمــن
والعاملين في وزارة الداخلية،
إحدى الهيئات الحكومية في
الدولة المكلفة بحماية األمن
الداخلي.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة
ً
استمرارا لألنشطة والمبادرات
اإلنسانية والمجتمعية التي
بدأتها  Ooredooالكويت تحت
ع ـن ــوان حـمـلـتـهــا الــرمـضــانـيــة
لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام "ق ــافـ ـل ــة ال ـخ ـي ــر"،
لتؤكد التزام الشركة بواجبها
تجاه المجتمع بمختلف فئاته.
وي ـع ـت ـبــر "ال ـق ــرق ـي ـع ــان" مــن
المناسبات التراثية األصيلة
واألنشطة التي ترسخ العادات
والـتـقــالـيــد والـمــرتـبـطــة بشهر
ً
رمـ ـ ـض ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ،ف ــدائـ ـم ــا
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مجبل األيوب وناظم الغبرا وعبدالله الخطاف مع أفراد «الداخلية»
تحرص  Ooredooعلى تعزيز
الــروح الوطنية وترسيخ حب
ال ــوط ــن ،ومـ ــن هـ ــذا الـمـنـطـلــق،
أح ـي ــت ال ـش ــرك ــة هـ ــذا الـتـقـلـيــد
ال ـم ـب ـهــج وال ـم ـم ـي ــز وش ــارك ــت
فرحته مع أفراد المجتمع.
و عـ ـ ـل ـ ــق م ـ ــد ي ـ ــر أول ،إدارة

االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي ،لـ ــدى
 Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ،م ـج ـبــل
ً
األي ـ ـ ـ ــوب ،قـ ــائـ ــا" :رب ـ ـمـ ــا ت ـكــون
لفتة بسيطة ،لكن أثرها كبير،
ً
وب ــالـ ـفـ ـع ــل أح ـ ــدث ـ ــت ف ـ ــرق ـ ــا فــي
ن ـ ـفـ ــوس األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،بـ ــل وخ ـل ـقــت
أجواء رمضانية حقيقية مليئة

ب ــال ـف ــرح وال ـ ـسـ ــرور ،ومـنـحـتـنــا
وإي ـ ـ ــاه ـ ـ ــم ف ـ ــرص ـ ــة الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
ل ـح ـظــات رم ـض ــان ال ـف ــري ــدة مع
علب قرقيعان المبهجة والمليئة
بـ ـ ــاأللـ ـ ــوان ،ورس ـ ـخـ ــت ال ـم ـع ـنــى
الحقيقي للعطاء وروح الوطن
الواحد".

انطالقا من المسؤولية االجتماعية
التـحــاد شــركــات االسـتـثـمــار ،وفــي إطــار
الـتـعــاون بـيــن االت ـحــاد والـهـيـئــة العامة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ل ــدع ــم الـ ـ ـك ـ ــوادر الــوط ـن ـيــة
وخـ ـص ــوص ــا ال ـخ ــري ـج ـي ــن ال ـ ـجـ ــدد ،ق ــام
االت ـ ـحـ ــاد بـ ــدعـ ــوة الـ ـش ــرك ــات األعـ ـض ــاء
للمشاركة فــي برنامج الهيئة لتدريب
وتأهيل الخريجين الكويتيين الجدد،
من خالل مرحلة التدريب أثناء العمل،
بــاس ـت ـضــافــة م ـج ـمــوعــة م ـت ــدرب ــي دفـعــة
الخريجين رقم  ،42وعددهم  20متدربا
و مـتــدر بــة ،حيث قــام عــدد مــن الشركات
األعضاء في االتحاد باستضافة هؤالء
ال ـم ـت ــدرب ـي ــن لـ ـم ــدة  4أس ــابـ ـي ــع ،م ــن 28
مارس إلى  21أبريل  ،2021بعد أن قاموا
بإتمام  27برنامجا تدريبيا في مجال
المال واالستثمار والمهارات اإلدار يــة،
تم تنفيذها عن طريق أفضل الشركات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة
والعالمية.
وكـ ـ ــان هـ ـن ــاك ت ــرح ـي ــب م ــن ق ـب ــل ع ــدد
مـ ــن الـ ـش ــرك ــات األع ـ ـضـ ــاء فـ ــي االتـ ـح ــاد

الس ـت ـض ــاف ــة مـ ـت ــدرب ــي ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،حـ ـي ــث قـ ــامـ ــت الـ ـش ــرك ــات
خ ــال فـتــرة ا لـتــدر يــب ا لـعـمـلــي بتعريف
المتدربين على نشاط الشركة ودورها
فــي ا لـســوق المحلي ،لالستفادة بشكل
مـ ـهـ ـن ــي وع ـ ـم ـ ـلـ ــي ب ـ ـعـ ــد ت ــأهـ ـيـ ـلـ ـه ــم م ــن
ا لـنــا حـيــة ا لـنـظــر يــة فــي بــر نــا مــج الهيئة،
و تــم التعامل مــع المتدربين على أنهم
مــوظ ـفــون م ــن نــاح ـيــة االلـ ـت ــزام اإلداري
والمهني وتكليفهم بمهام عملية.
وبعد اكتمال فترة التدريب العملي
بنجاح ،يتقدم اتحاد شركات االستثمار
بالشكر الجزيل إ لــى شركاته األعضاء
التي استقبلت هذه النخبة من أبنائنا
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن وتـ ــدري ـ ـب ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى أعـ ـل ــى
م ـس ـتــوى تــدري ـبــي مـهـنــي وع ـم ـلــي ،كما
ي ـتــوجــه االتـ ـح ــاد بــال ـش ـكــر إلـ ــى الـهـيـئــة
الـعــامــة لــاسـتـثـمــار عـلــى قـيــامـهــا بهذه
البرامج المقدمة ،األمر الذي يساهم في
خلق فرص وظيفية لهؤالء الخريجين
ذوي الكفاء ة.
جدير بالذكر أن هذا البرنامج العملي

«الشايع» تحتفي بمطاعمها الحاصلة على عدة جوائز للتميز

«ذي تشيزكيك فاكتوري» و«بي .إف .تشانغز» حصال على جوائز ّ
لتميزهما في خدمة الزبائن

ُّ
استلم الجوائز
خالل
حـ ـص ــل ك ـ ــل م ـ ــن م ـط ـع ــم ذي
تـ ـشـ ـي ــزكـ ـي ــك ف ـ ــاكـ ـ ـت ـ ــوري وبـ ـ ــي.
إف .تشانغز ا لـلــذ يــن تديرهما
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـ ّش ــاي ــع ع ـل ــى ع ــدة
ج ــوائ ــز ،لـتـفــوقـهـمــا ف ــي خــدمــة
الزبائن بمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا خالل عام .2020
وحـ ـ ـص ـ ــل مـ ـطـ ـع ــم بـ ـ ـ ــي .إف.
تـشــانـغــز ع ـلــى ج ــائ ــزة "ب ــي بي
سي جود فود الشرق األوسط"
عن فئة أفضل مطعم متخصص
في دول مجلس التعاون.

وت ـ ـعـ ــد ه ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة هــي
جــائــزة الـمـجــات الــوحـيــدة في
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ت ـم ـنــح ت ـقــديــرا
ً
يعتمد كليا على ختم موافقة
الزبائن عبر مختلف الفئات .أما
مطعم ذي تشيزكيك فاكتوري،
فحصد جــائــزة "فــاكــت دايننغ"
عن فئة المطعم المفضل داخل
المجمع التجاري في البحرين.
إضــافــة إل ــى ذل ــك ً ،ف ــاز مطعم
بي .إف .تشانغز أيضا في فئة
المطعم اآلسيوي المفضل ،وفاز

مطعم ذي تشيزكيك فاكتوري
في فئة المطعم العائلي المفضل
ف ــي ج ــوائ ــز "لـ ـ ــوف فـ ـ ــود" ال ـتــي
أقامتها " تــا يــم آوت" بالشراكة
مع مراكز التسوق التي تمتلكها
م ـج ـم ــوع ــة م ــاج ــد ال ـف ـط ـي ــم فــي
اإلمارات.
ّ
وعلق رئيس إدارة الضيافة
ف ــي مـجـمــوعــة ال ـش ــاي ــع ،مــاثـيــو
ه ــولـ ـجـ ـي ــت ،ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـص ــدد
ً ُ
ق ــائ ــا" :ت ـع ــرف مـطــاعـمـنــا لــدى
الزبائن بالديكور الالفت للنظر،

واأل جـ ــواء المفعمة بالحيوية،
وكرم الضيافة ،وتقديم تجربة
ُ
طـعــام ال تنسى لضيوفنا .إنه
ٌ
ألمر مدهش أن نرى مدى تفاني
عالماتنا التجارية في الحرص
عـلــى تـقــديــم خــدمــة استثنائية
ومـ ـمـ ـي ــزة ل ــزب ــائ ـن ـن ــا ،تـهــانـيـنــا
لفريق العمل وا لـشـكــر الجزيل
لزبائننا على ثقتهم".
ي ــذك ــر أن مـجـمــوعــة الـشــايــع
ّ
تقدم لزبائنها مجموعة واسعة
من العالمات التجارية العالمية

ل ـل ـم ـط ــاع ــم فـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
الشرق األوسط ،بما في ذلك ذي
تشيزكيك فاكتوري ،وبــي .إف.
تشانغز ،وشـيــك ش ــاك ،وبــابــل،
وريــزي ـنــج كـيـنــز ،وبـلـيــز بـيـتــزا،
وقـهــوة زيـتــونــا ،وعمتي نــورة،
وبيتزا إكسبرس.

يـتــم تـنـفـيــذه وألول م ــرة مـحـلـيــا بشكل
ك ــام ــل ،وبــال ـت ـعــاون م ــع ات ـح ــاد شــركــات
االس ـت ـث ـمــار ،وبـسـبــب جــائـحــة كــورونــا،
حيث أ ثـبــت اال تـحــاد مــن خــال شركاته
األ عـضــاء تلبية احتياجات ومتطلبات
الهيئة فــي تنفيذ هــذه ا لـبــرا مــج ،والتي
كانت تعمل الهيئة سابقا على ابتعاث
ا لـمـتــدر بـيــن إ ل ــى ا لـمــؤ سـســات العالمية
التي تتعامل معها.
وهنا نود التأكيد على حرص اتحاد
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار وت ــرح ـي ـب ــه دائ ـم ــا
ل ـل ـت ـعــاون ب ـكــل أدوات ـ ــه م ــع ك ــل الـجـهــات
لدعم الكوادر الوطنية بما يخدم بيئة
األعمال واالقتصاد الوطني ،وصوال إلى
تحقيق تنمية فعالة على كل الصعد.

«ريما الطبية» تؤسس شركة
لالستشارات مع جامعة رايرسون
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
شـ ــركـ ــة ريـ ـ ــدوكـ ـ ــس ان ـف ـس ـت ـم ـنــت
ميديكال االينس "ريما" ،د .سلطان
القحطاني ،االنتهاء من تأسيس
ش ـ ــرك ـ ــة تـ ــاب ـ ـعـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم "ري ـ ـمـ ــا
ل ــاس ـت ـش ــارات" ،ل ـت ـكــون رك ـيــزة
رئ ـي ـس ــة ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـم ـش ـتــرك
مــع جــامـعــة راي ــرس ــون الكندية
بمدينة تورنتو ،وسعيا لفتح
آفاق تعاون مستقبلي لتسجيل
الجامعة لتكون "إحدى وجهات
االب ـت ـعــاث ألبـنــائـنــا الـطـلـبــة في
ت ـخ ـص ـص ــات ال ـ ـطـ ــب ال ـح ـي ــوي
وال ـه ـن ــدس ــة ال ـط ـب ـيــة ال ـح ـيــويــة
والتمريض واإلدارة الصحية،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن ال ـت ـخ ـص ـص ــات
الطبية المهمة والمختصة في
مجاالت علوم األدوية واألمراض
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرات واألج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة
التكنولوجية الطبية".
وقـ ــال الـقـحـطــانــي ،ف ــي بـيــان
ص ـح ــاف ــي ،إن ت ــأس ـي ــس "ري ـم ــا
لالستشارات" جاء انطالقا من
اآلثار السلبية لجائحة كورونا
ع ـلــى الـصـعـيــديــن االق ـت ـصــادي
واالجتماعي للدول ،حيث بات
مـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري األخـ ـ ـ ــذ بـعـيــن
االعتبار أهمية االستثمار في
ال ـخ ــدم ــات ال ـطـبـيــة الـمـتـنــوعــة،
وبما يساندها من الصناعات
ال ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المختصة بتشخيص األمراض
الوبائية وغيرها من األمــراض
العضوية ،وكذلك االستثمار في
العنصر البشري ،حيث أثبتت
هذه الجائحة الحاجة الحقيقية
للكوادر الطبية المختصة في
ه ــذا ال ـم ـجــال ،وم ــدى أهميتها
للحفاظ على سالمة المجتمع
واإلنسانية.

سلطان القحطاني

و بـ ـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ـ ــن أن شـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــة ر يـ ـ ـم ـ ــا
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــص ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
خ ــدم ــات الـتـكـنــولــوجـيــا الـطـبـيــة
ومـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــاتـ ـه ــا م ـ ـ ــن أج ـ ـهـ ــزة
ومـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدات ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك اخـ ـتـ ـص ــت
بكونها و كـيــا حصريا للعديد
م ــن مـصــانــع األدوي ـ ــة الـعــالـمـيــة،
وأن تكون مــوردا رئيسا للعديد
من األدوية والمكمالت الغذائية،
كما أنـهــا وكـيــل تـجــاري للعديد
من مصانع المستلزمات الطبية
ال ـخــاصــة بــالـمـخـتـبــرات ومــراكــز
التشخيص.
وأض ـ ـ ــاف أن "ريـ ـم ــا ال ـط ـب ـيــة"
وك ـ ـ ـيـ ـ ــل تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ل ـ ـل ـ ـعـ ــديـ ــد م ــن
ال ـشــركــات الـطـبـيــة الـكـنــديــة ذات
السمعة العالمية المشهود لها
ف ــي م ـج ــاالت ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة
والخدمات المساندة والصناعات
ال ــدوائ ـي ــة ،وتـسـعــى اآلن لتكون
جــام ـعــة راي ــرس ــون ال ـك ـنــديــة في
مدينة تورنتو بسمعتها العالمية
وكفاءتها العالمية الوجهة التي
" نـنـشــد هــا لـجـيــل المستقبل من
الكوادر الطبية الوطنية".

سهر الصايغ« :الطاووس» نقطة
تحول مهمة في مسيرتي الفنية
«المسلسل ال يحاكي قضية بعينها»
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حلمي يستعد لفيلمه الجديد
يستعد الفنان أحمد حلمي
لبدء تصوير فيلمه الجديد بعد
إج ــازة عيد الفطر مباشرة مع
الكاتب هيثم دبور ،فيما يجري
في الوقت الحالي جلسات عمل،
من أجل االستقرار على األبطال
المشاركين في الفيلم.
حلمي يــرغــب فــي المنافسة
ب ــال ـف ـي ـل ــم خ ـ ـ ــال مـ ــوسـ ــم ع ـيــد
األضـحــى المقبل ،وفــق اتفاقه
مــع شركة سينرجي ،المنتجة
للعمل ،حيث سيجري تصويره
ب ــال ـك ــام ــل داخ ـ ـ ــل مـ ـص ــر ،وف ــي
م ــواق ــع ج ــرى االس ـت ـق ــرار على
مـعـظـمـهــا بــال ـف ـعــل ،ح ـتــى يـتــم
إنـجــازه فــي غـضــون  5أسابيع أحمد حلمي
ب ـح ــد أقـ ـص ــى ،ح ـي ــث ال يــرغــب
حلمي في الوقوع تحت ضغط الوقت ،كما حدث في فيلمه "لف
ودوران".
من جانب آخــر ،قرر المنتج أحمد السبكي طرح فيلم "ديــدو"،
الذي يقوم ببطولته كريم فهمي ،خالل عيد الفطر المقبل ،ليكون
أول فيلم سينمائي تأكد عرضه خــال الموسم ،في وقــت تلتزم
الـقــاعــات السينمائية بــإجــراء ات التباعد االجـتـمــاعــي ،وبالعمل
بنصف الطاقة االستيعابية لدور العرض.
و بــدأ السبكي الحملة الترويجية للفيلم الجديد عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،وسيتم طرح التريلر الدعائي الخاص به
خالل أيام ،بعد تأجيل استمر أكثر من عام نتيجة جائحة كورونا.

إشادة بأداء ندى موسى
قدمت الفنانة الشابة ندى
موسى مشهدا مميزا ضمن
أ ح ــداث ا لـحـلـقــة ا لـ ـ  14وقبل
األخ ـي ــرة م ــن مـسـلـســل "بـيــن
ا لـ ـسـ ـم ــا واألرض" ،ب ـط ــو ل ــة
الفنان هاني سالمة.
ون ـ ـ ــال ـ ـ ــت ن ـ ـ ـ ــدى إش ـ ـ ـ ـ ــادات
واس ـع ــة ،بـسـبــب االن ـف ـعــاالت
التي قدمتها خالل مشهدها
الـ ـط ــوي ــل الـ ـ ــذي قـ ـ ــارب عـلــى
خ ـم ــس دق ــائ ــق ف ــي مـ ـب ــارزة
درام ـ ـيـ ــة مـ ــع الـ ـفـ ـن ــان هــانــي
سالمة حين تقطعت السبل
بكل الموجودين بالمصعد
الـ ـمـ ـعـ ـط ــل ،وب ـ ـ ــدأ كـ ــل واحـ ــد
يـ ـب ــوح ب ـم ــا داخـ ـ ـل ـ ــه ،لـعـلـهــا
ت ـكــون ال ـم ــرة األخ ـي ــرة الـتــي ندى موسى
يتم فيها االعتراف باألسرار.
ً
ً
وأخــرجــت نــدى كـمــا هــائــا مــن الـمـشــاعــر الـغــاضـبــة ضد
شخصية "حميد" ،التي يقدمها هاني سالمة ،واعترافها
بحبه طــوال ا لـسـنــوات ا لـمــا ضـيــة ،وأ نـهــا قــا مــت بكل مــا هو
صحيح أو خطأ من أجل أن تظل معه ،لكنه لم يرها على
اإل طــاق ،و لــم يفكر فيها إال خــاد مــة ،مما جعله ينهار هو
اآل خــر ،ويعترف بأخطائه خــال الفترة الماضية ،وأ نــه لم
ً
يـكــن س ــوي ــا ،ولـكـنــه اكـتـشــف أم ــورا كـثـيــرة أخ ـي ــرا ،وح ــاول
التعديل من نفسه والبعد عن تلك األخطاء.

القاهرة – هيثم عسران

تحدثت الفنانة سهر الصايغ
ع ـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــرب ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي م ـس ـل ـس ــل
"ا لـ ـط ــاووس" ،مـعـتـبــرة أن العمل
ي ـ ـحـ ــاكـ ــي ق ـ ـضـ ــايـ ــا واق ـ ـع ـ ـيـ ــة فــي
المجتمع ،وأ نـهــا تــأ ثــرت نفسيا
بـشـخـصـيــة أ مـنـيــة ا ل ـتــي تقدمها
ف ـ ـيـ ــه ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ق ــدرت ـه ــا
ع ــادة ع ـلــى الـتـخـلــص م ــن تــأثـيــر
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــدمـ ـه ــا
أمـ ـ ــام الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،ب ـع ــد االن ـت ـه ــاء
م ــن ال ـت ـص ــوي ــر ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن
ال ـم ـس ـل ـس ــل شـ ـك ــل ن ـق ـط ــة ت ـح ــول
مهمة لها في مسيرتها الفنية.
وأعـ ــربـ ــت س ـه ــر ،ف ــي ت ـصــريــح
ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،عـ ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا
ب ـ ـ ــردود ال ـف ـع ــل الـ ـت ــي ح ـصــدت ـهــا
عن المسلسل منذ بداية عرضه،
واهـ ـتـ ـم ــام ال ـج ـم ـه ــور بــال ـق ـض ـيــة
ال ـتــي يـنــاقـشـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أن
األ ح ــداث ال تحمل إ سـقــا طــا على
قضية بعينها ،ولكن عدة قضايا
مشابهة وقعت بالفعل ،ونشرت
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة تـ ـف ــاصـ ـيـ ـلـ ـه ــا خـ ــال
السنوات الماضية.

رسائل إنسانية
وأ ض ــا ف ــت سـهــر أن المسلسل

يـ ـق ــدم م ـع ــال ـج ــة جـ ـي ــدة ل ـق ـضــايــا
ع ــدي ــدة م ـه ـمــة ،وي ـح ـمــل رســائــل
إنـ ـس ــانـ ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـش ـكــل
جـعـلـهــا تـتـحـمــس ل ــه م ـنــذ ق ــراء ة
ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـخ ــاص ب ــه لـلـمــرة
األول ـ ـ ــى ،الف ـت ــة إلـ ــى أن ـه ــا رك ــزت
خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ع ـل ــى
المعالجة الدرامية والسيناريو
الـمـكـتــوبـيــن بــاح ـتــراف ـيــة عــالـيــة،
وساعداها كثيرا على التعايش
مع الشخصية رغم صعوبتها.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــدت أن "ا لـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاووس" ال
يطرح قضية خاصة بالمرأة ،بل
يناقش قضية مجتمعية شائكة،
وقدمها بطريقة محترمة ،بحيث
يمكن مشاهدتها من جميع أفراد
األسرة دون الشعور بأي إحراج
أو أن تكون هناك حساسية في
طــريـقــة ال ـت ـنــاول أم ــام الـكــامـيــرا،
و هـ ـ ــو مـ ــا زاد صـ ـع ــو ب ــة ا ل ـع ـم ــل،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل وجـ ــود مـشــاهــد
مؤثرة وصعبة بغالبية األحداث،
األمر الذي زادت صعوبته خالل
التصوير.

نجوم كبار
و حــول طريقة تصوير مشهد
االغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب ،ق ــال ــت سـ ـه ــر إن ـه ــا
ت ــأث ــرت ك ـث ـي ــرا بـ ــه ،وكـ ـ ــان ه ـنــاك

ح ـ ـ ـ ــرص م ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج رؤوف
عبدالعزيز على تقديمه بصورة
ال تـ ـجـ ـع ــل ا لـ ـمـ ـش ــا ه ــد يـ ـنـ ـف ــر أو
يشعر بالخجل عند مشاهدته،
و هــو مــا حــدث بــا لـفـعــل ،معتبرة
أن الصعوبة الحقيقية بالنسبة
لها تكمن في التعايش النفسي
مــع أمـنـيــة ،وم ــا ح ــدث لـهــا خــال
االحداث ،وهو أمر لم يكن سهال
على اإلطالق.
وأعـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا
ب ــا ل ـت ـع ــاون م ــع ا ل ـم ـخ ــرج رؤوف
عبدالعزيز ،الذي رشحها للدور
م ــن الـ ـب ــداي ــة ،ون ـج ــح ف ــي تـقــديــم
ال ـع ـمــل بــأف ـضــل صـ ــورة ،مـشـيــرة
إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة
بــال ـع ـمــل ف ــي "الـ ـ ـط ـ ــاووس" ،ومــع
نجوم كبار ،مثل جمال سليمان
وسميحة أيوب ،الذين استفادت
منهم ومن خبرتهم الطويلة.

المعالجة الدرامية
وع ـ ــن الـ ـمـ ـق ــارن ــة ب ـي ــن أح ـ ــداث
"ال ـ ـطـ ــاووس" وم ـس ـل ـســل "قـضـيــة
رأي ع ــام" ،ال ــذي قــدمـتــه الـفـنــانــة
ي ـســرا قـبــل س ـن ــوات ،أك ــدت سهر
أن العملين تدور أحداثهما حول
قضية ا غـتـصــاب ،و مــن ثــم تبدو
المقارنة طبيعية ،لكن مع مراعاة
اخ ـت ــاف الـكـثـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل
واخ ـت ــاف الـفـتــرة الــزمـنـيــة الـتــي
ت ــدور فـيـهــا االحـ ــداث ،فـضــا عن
المعالجة ا لــدرا مـيــة ا لـتــي ليست
ل ـه ــا ع ــا ق ــة م ــن ق ــر ي ــب أو بـعـيــد
بتجربة "قضية رأي عــام" ،الفتة
إ ل ــى أن مـنــا قـشــة أي ق ـضــا يــا في
عمل درامي تجعل هناك مقارنة
بينها وبين االعمال التي تناولت
نفس القضية في السابق.

الصايغ في أحد أعمالها

سهر الصايغ

ُ
استعنت بطبيب نفسي إصابة روجينا في «بنت السلطان»
تميز وفاء في دور األم المكلومة دهراب:

وفاء عامر

ليالي دهراب

حصدت الفنانة وفاء عامر إشادات في مسلسل "لحم غزال" ،بعد
المكلومة التي فقدت ابنها بإطالق نار داخل
تجسيدها شخصية األم
ُ
السوق الذي تعمل فيه ،حيث قتل ابنها الوحيد بالخطأ ،في وقت
قدمت عدة مشاهد َّ
عبرت فيها عن شخصية المعلمة قدرية ،التي
تحولت بعد مقتل ابنها من امراة قوية لسيدة مهزومة ال ترغب في
شيء سوى االنتقام ،بعدما عجزت عن استقبال خبر وفاة نجلها.
وقدمت وفــاء عــدة مشاهد على مــدار حلقتين بشخصية المرأة
المكلومة ،سواء بعد مشهد القتل بالسوق ،أو في المستشفى ،بعدما
استفاقت من الغيبوبة التي تعرضت لها ،نتيجة مشاهدتها للحادث،
ثم تخطيطها لالنتقام ممن تعتقد أنــه يقف وراء تنفيذ الحادث،
واستعدادها لدفع أي مبلغ من أجل تحقيق هذا الهدف.
جــديــر بــالــذكــر ،أن وفـ ــاء عــامــر ت ـش ــارك ف ــي الـمـسـلـســل م ــع غ ــادة
عـبــدالــرازق وعـمــرو عبدالجليل ،فيما تــواصــل تصوير مشاهدها
األخيرة بالعاصمة اللبنانية (بيروت) خالل الفترة الحالية.

روجينا

ردت الفنانة ليالي دهراب على االنتقادات التي ُوجهت لها حول
مبالغتها في األداء بمسلسل "أمينة حاف" ،موضحة أن البعض بدأ
ينتقد ويعلق على الشخصية منذ الحلقة األولــى ،من دون إفساح
المجال لفهم طبيعة الشخصية ،وخاصة أن العمل يتضمن  30حلقة.
وقالت دهراب إن شخصية "منيرة" تعاني مرضا عصبيا ،فهي
عال ،لذا فهي ال تتصنع ،إنما
تغضب من كل شيء ،وتتحدث بصوت ٍ
ً
تقدم الدور كما هو ،الفتة إلى أن الجمهور حاليا فهم طبيعة الدور،
وأنها تلقت العديد من التعليقات اإليجابية حول أدائها.
وأشــارت إلى أنها استعانت بطبيب نفسي للفضفضة معه ،ألن
صداقاتها غالبيتها فاشلة ،وليست لديها صديقات مقربات ،مؤكدة
أن الصداقة كلمة كبيرة واختياراتها بالصداقة كانت خطأ ،ألنها
مندفعة وتحب الناس بسرعة.
وحول ما تردد عن أن بوستر مسلسل "أمينة حاف" مأخوذ من
بوستر فيلم أجنبي ،أكدت أنها ال تعلم أي شيء عن هذا األمر.

تعرضت الفنانة روجينا إلصابة خالل تصوير أحد مشاهد األكشن
في مسلسل "بنت السلطان" ،الذي ُيعرض خالل السباق الرمضاني،
حيث كانت تقوم بتنفيذ أحد المشاهد الخطرة في الحلقات األخيرة
بمفردها ،رافضة االستعانة بدوبليرة لتقديم المشهد الــذي تدربت
عليه بشكل شبه كامل قبل التصوير.
وأدت إصابة روجينا إلى تعديل جدول تصوير العمل ،حيث يتبقى
نحو  10أيــام لالنتهاء من التصوير بالكامل ،وقــد نصحها األطباء
بالحصول على راحة لمدة يومين على األقل قبل العودة الستئناف
التصوير خالل األيام المتبقية من شهر رمضان ،فيما سيعمل المخرج
أحمد شفيق على إنهاء تصوير مشاهد ال تتواجد فيا روجينا مع
إنهاء مونتاج الحلقات .ونقلت روجينا إلى المستشفى ،حيث خضعت
لفحوصات طبية ،لالطمئنان على حالتها ،وسارع زوجها أشرف زكي
للحاق بها إلى المستشفى ،فيما كانت ابنتها بجوارها ،حيث تعمل
كمساعد مخرج في المسلسل.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا  :ال تقلق مــن المستقبل فجميع
أمورك في طور التحسن.
ً
عاطفيا :الشريك معجب بتصرفاتك إلى
ً
آخر الحدود ويعتبر نفسه محظوظا.
ً
اجتماعيا :حـضــورك الجميل والمفيد
ّ
يجعل الجميع ّ
ويحبونك.
يتقربون منك
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
النجاح قوية ولكن
مهنيا :عزيمتك على
ُ َ
ال َ
تنس أن هناك أولويات أخرى.
ً
ّ
عــاط ـف ـيــا :ال تـ ـت ــردد ف ــي ق ــول الحقيقة
للشريك ولو كانت مؤلمة.
ً
اجتماعيا :انصرف إلى إحدى الهوايات
ّ
لتخفف بعض الضغط عن كتفيك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ل ــن ت ـصــادفــك أي ــة ع ـق ـبــات من
اآلخرين فالجميع متعاونون معك.
ً
عــاطـفـيــا :ي ـقــودك ال ـحـ ّـب ال ــى التصرف
ّ
بانفتاح أكثر والى تقبل الغير.
ً
اجتماعيا :تحتاج الى االعتناء بنفسك
أكثر مما تفعل فال تتأخر.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ستواجهك اليوم عوائق من نوع
ّ
آخر فاستعد لها.
ً
عاطفيا :أمامكما امتحان صعب ينبغي
ً
أن تجتازاه لتنجح حياتكما معا.
ً
اجتماعيا :حتى لو كانت صحتك جيدة
فجسمك يحتاج إلى التمارين الرياضية.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :من الحكمة أن يكون لك دائما بديل أو
خطة للمستقبل المجهول.
ً
عــاطـفـيــا :عــاقـتــك الـعــاطـفـيــة تـمـ ّـر بمحطات
حزينة وعليك زرع التفاؤل فيها.
ً
قادر اليوم على القيام
اجتماعيا :تبدو غير ّ
بأي عمل اجتماعي وتفضل الراحة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أنــت فــي وضــع اختبار لقدرتك فال
تفقد ثقتك بنفسك.
ً
عاطفيا :ال تهمل الحبيب مــدة طويلة ثم
يعتريك الشك بتصرفاته.
ً
ً
اجتماعيا :لديك القدرة على التفاهم جيدا
ّ
مع كل من تلتقي به.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال تخجل بأن تظهر لآلخرين أن
لديك القدرة على التنفيذ.
ً
عاطفيا :بعض االشاعات المغرضة تنال
من عالقتكما العاطفية بعض الشيء.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـس ـت ـط ـيــع م ــواجـ ـه ــة أي
أم ــر بــالـصـبــر والـتـعـقــل وت ـجــد الـحـلــول
المناسبة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :يبدو أن حجم المشكالت في ازدياد
فال تدعها تطغى عليك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :االت ـ ـص ـ ــال ال ـ ــدائ ـ ــم بــال ـح ـب ـيــب
ومصارحته بعواطفك يخفف الكثير عنك.
ً
اجتماعيا :إكــرام الوالدين واجب ولكن إن
فعلته عن محبة لك أجران.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :أنت قادر على االندماج سريعا مع
أي فريق بهدف انجاز عمل ما.
ً
عاطفياّ :
يسهل شــريــك عـمــرك لــك جميع
ً
األمور لتبقى سعيدا معه.
ً ّ
اجتماعيا :فكر بوالديك اليوم وقم بعمل
خاص يفرح قلبيهما.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
م ـه ـن ـيــا :ق ــد ال ي ــاح ــظ ال ـم ـس ــؤول ــون مــدى
نجاحك في عملك فال تيأس.
ً
عاطفيا :يعلم الحبيب بقدراتك الذاتية وهو
مؤمن بنجاحك في المستقبل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :استمع الــى أف ــراد عائلتك فهم
ً
يرغبون دائما في معرفة رأيك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يسود التناغم في أجــواء العمل
والجميع على استعداد للمشاركة بجهد.
ً
ً
ً
عاطفيا :كن مخلصا في حبك وصريحا
في تعاملك مع شريك العمر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال أج ـمــل م ــن وج ـ ــودك بين
أحضان عائلة تفرح بحضورك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :امنح نفسك مزيدا من الوقت لبلوغ
أهدافك وأنت مستريح.
ً
عاطفيا :حان الوقت لشراء هدية متواضعة
ّ
ّ
تعبر فيها عن محبتك للشريك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :الــوقــت مـنــاســب ج ــدا إلع ــادة
الروابط مع األهل واألصدقاء.
رقم الحظ.22 :
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«التثمين في الكويت وأثره في التطور العمراني»

كتاب ّ
مكون من  9أجزاء مدعم ببعض الوثائق والصور النادرة
يسرد كتاب التثمين في
الكويت وأثره في التطور
العمراني حكاية التثمين
منذ بداية نشوء الفكرة ثم
ومساهمتها في
تطورها
ً
نهضة الكويت عمرانيا.

قبل عام  1930لم
تكن هنالك جهة
رسمية منوط
بها التصرف في
األراضي

أصدر المؤلفان الوزير فهد الشعلة وحمزة عليان
ً
ً
كتابا جديدا بعنوان "التثمين في الكويت وأثره في
ً
التطور العمراني" ،مكونا من  9فصول متنوعة ،وبها
بعض الوثائق والصور النادرة.
وفــي الفصل األول ي ـ ّ
ـدون الـمــؤلـفــان" :درج ــت في
األدبيات العامة مصطلحات تتصل بالتثمين ،على
غرار االستمالكات وملكية األرض ،عندما يشار إلى
مرحلة الخمسينيات وما قبلها ،أي الفترة التي بدأت
فيها الكويت االنتقال إلى الدائرة الجغرافية األوسع
من تقسيماتها التقليدية (شرق ،وسط ،جبلة) ،فما
خلفية هذا الموضوع؟
لم تكن العقارات قبل الخمسينيات تشكل أهمية
كبيرة للمواطنين ،ولــم يقبل على ال ـشــراء إال عدد
محدود من المقتدرين ،ومنذ منتصف الخمسينيات
ّ
بدأ اإلقبال على تملك األراضي بسبب بدء التثمين.
ّ
ويوضحان" :كان تملك األراضــي يتم بعدة طرق،
منها الهبة ،أي أن يهب الحاكم مواطنا قطعة أرض،
أو عــن طــرق ال ـشــراء ،أو وضــع الـيــد ،وهـنــاك العديد
من األحداث تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم
ّ
أول من سن فكرة نزع الملكية الخاصة للمنفعة مع
التعويض الـعــادل ،وهــو ثمن المكان والــزمــان ،وبه
كــانــت ال ــدول اإلســامـيــة هــي الــدولــة الـتــي ولــد مبدأ
المسؤولية مع والدتها ،فأدخلت في حيز التطبيق
وعمرها بين يوم أو بعض يوم ،كما كان في حادثة
سهل وسهيل ،وهذا التعويض عند التأمل هو أول
تعويض بتاريخ اإلنسانية ،حيث كانت الدول في ذلك
الحين كالفرس والــروم دوال قائمة على االستعباد
واالستعالء والوحشية.
وعندما تضع الدولة يدها على ملك خاص بقصد
تحقيق منفعة عــامــة ،وهــو إج ــراء تقدم عليه أثناء
تنفيذها مشاريع ذات نفع عام ،وهذا اإلجراء تنص
عليه أغلب دساتير الدول التي تؤمن بحرية التملك
للفرد ومبدأ صيانة الملكية الخاصة.

طلبات شراء

الشيخ عبدالله
السالم أصدر
ً
قرارا يمنع منعا
باتا إعطاء أي
ّ
تملك ّ
ألي
وثيقة
شخص كان إال إذا
كانت ضمن خطط
تحسين المدينة

ويسترسل الكتاب في سرد حكاية التثمين" :قبل
ع ــام  1930لــم تكن هنالك جهة رسمية مـنــوط بها
التصرف في األراضــي ،وبعد ذلك ،أي بعد إنشائها
عام  1930مارست هذا الدور ضمن أدوار أخرى تتصل
بالصحة العامة والنقل والنظافة وتوسعة الشوارع
وغيرها .بعد هذا التاريخ ،أصبح على كل من يرغب
في الشراء أن ّ
يتقدم إلــى البلدية ليتم اتخاذ القرار
بالبيع أو بالرفض.
وبالفعلّ ،
تقدم عدد من المواطنين في األعوام ۱۹۳۵
  ۱۹۳۹بطلبات شــراء أراض ،فقرر المجلس ذهابلجنة للكشف ،وعليه تمت الموافقة على بيع األرض
بناء على رأي اللجنة المنتدبة للكشف ،واستمرت
البلدية تزاول مهامها بهذا الخصوص ،حيث أنشأت
عام  1940دائرة لتسجيل األراضي مقابل رسوم مالية.

بلدية الكويت
وبحسب قانون بلدية الكويت الصادر عام 1932
فإن التعويض كان يتم على الشكل التالي :المادة
( )۳۲بالفقرة ( )۷نصت على :تؤلف هيئة يختارها
المجلس للنظر في كيفية التعويض ،نصفها من
أعضاء المجلس ونصفها من الخارج ،لتقدير قيمة
تلك الزيادة مع مراعاة ما يصيب البيت من ضرر،
وعند النهاية ّ
يخير صاحب المنزل ،إمــا أن يقبل
التعويض نقدا أو ما يقابله من ممتلكات البلدية،
أو ما هو ضمن حقوقها.
والحالة الثانية يسري عليها ما جاء في الفترة
( ،)6الـتــي تـقــول :إذا هــدم أحــد األهــالــي ج ــدار بيته
المباشر للطريق ،فللبلدية الحق في أن تأخذ منه
ذراعـ ــا واح ـ ــدة ،وإن اح ـتــاجــت إل ــى ال ـ ــذراع الـثــانـيــة
تأخذها بعد الموافقة من هيئة تؤلف من أعضاء
المجلس.

الملكية الخاصة

بعد عام
 1953انتقلت
مسؤولية
األراضي خارج
خط التنظيم إلى
مجلس اإلنشاء
ثم إلى اللجنة
التنفيذية العليا

ســارت الكويت على مبدأ أن الملكية الخاصة
مصونة ،فال يمنع أحد من التصرف في ملكه ،وال
ينزع من أحــد ملكه إال للمنفعة العامة ،وهــذا ما
جاء في المادة ( )۱۸من الدستور ،وكذلك ما نصت
عليه المادة األولى من القانون رقم ( 33لسنة )1964
في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة
العامة ،مقابل تعویض عادل».
استمر المجلس البلدي في مزاولة مهامه ،ففي
عــام  1940قــرر وضــع عــامــات على األراض ــي التي
يتم تملكها فــي األمــاكــن الجديدة بالمقوع ،وجــزء
من المرقاب».
وفــي الخمسينيات ،ب ــرزت مشكلة تتعلق ببيع
األراض ـ ــي ،إذ ك ــان بعضها يـتــم عــن طــريــق اتـفــاقــات
خاصة ،يومها قرر المجلس أن كل قسيمة تنقص عن
مقياس التنظيم ،ولم يتم بيعها عن طريق المحاكم
يعتبر بيعها باطال ،وتخضع لقانون التنظيم العام.
أمــا قصة خــط التنظيم الـعــام ،فتعود إلــى عام
 1953عندما صدر األمر األميری في شأن األراضي
األم ـيــريــة وال ـخــط ال ــذي ي ـبــدأ مــن ال ــدائ ــري الــرابــع
والخط الساحلي ،بعد أن لوحظ استغالل البعض

ب ــوض ــع ال ـي ــد ع ـلــى أراض خـ ــارج س ــور ال ـمــدي ـنــة،
وطلب األمــر األميري من لديه اعتراض أن يرفعه
إلى المحاكم إلثبات حقه ،وفي حالة عدم تمكنهم
من إثبات هذا الحق ،فاألراضي تؤول إلى الدولة.

خارج التنظيم
ونتيجة هذا القرار أصبح أكثر من  ٩٧بالمئة من
أراضي الكويت خارج التنظيم ،وخط التنظيم عبارة
عــن خـطـيــن؛ األول هــو الـشــريــط الـســاحـلــي مــن رأس
السالمية وحـتــى الشعيبة بعمق كيلومتر واح ــد،
ً
وما زاد عن هذا الحد يعتبر ملكا للدولة ،وأصبحت
المساحة الواقعة بعد الدائري الرابع وحتى الحدود
ً
مع المملكة العربية السعودية ملكا للدولة.
أما بالنسبة لقرى الفنطاس والجهراء والفحيحيل
وأبـ ــرق خـيـطــان ،فتمتد األرض المخصصة للبيع
والتملك والشراء من مركز القرية لمسافة كيلومترين،
ً
وما يزيد يعتبر ملكا للدولة.
وبعد عام  1953انتقلت مسؤولية األراضي خارج
خط التنظيم إلى مجلس اإلنشاء ،ثم اللجنة التنفيذية
العليا ،التي قــررت أن جميع األراض ــي خــارج حدود
المخطط والمملوكة بالهيئة هي أراض أميرية ،ال
يجوز ّ
ألي كان التصرف بها.

سليمان اللهيب وبيت والدة أحمد المرزوق ،وأخيرا
بيت أحمد العون.

مجلس اإلنشاء

اسـتـمــر األم ــر عـلــى ه ــذا الـنـحــو حـتــى تــم تشكيل
مجلس اإلنشاء من مديري الدوائر المالية والبلدية
والمعارف والصحة واألشغال واألوقــاف ،وانعقدت
أول ــى جلساته بتاريخ  ،1952/ 2/ 5ال ــذي تقرر فيه
إنجاز المخططات وأعمال المساحة لضرورة التنظيم،
تثمين العقارات
وظل هذا المجلس يقوم بمهامه حتی 28 /12 /1959
تاریخ آخر جلسة له رقم ( ،)472وصدرت أول صيغة
وحول تثمين العقارات ،يسرد الكتاب" :بالعودة إلى
استمالك أرض بتاريخ  18 /8 /1952لعقار السيد/
موضوع تثمين العقارات خارج حد التنظيم العام ال
خالد إدهيم في الشامية الموصوف بالمخطط (،)138
ّ
بد من اإلشــارة إلى أنه بعد إقــرار المخطط الهيكلي
الصادر بتاريخ .1952 /8 /13
ّ
ً
األول عام  ،1952ونظرا للتوسع في تملك العقارات
أمـ ــا ف ـك ــرة م ـج ـلــس اإلن ـ ـشـ ــاء ف ـت ـع ــود إلـ ــى ب ــداي ــة
وبخاصة هبات األراضي ،كانت األوامر األميرية منذ
الخمسينيات عندما اقترح نائب مدير إدارة المالية
عام  1953واضحة في تحديد خط تحسين المدينة أو
آنــذاك المستر كرايتون  CRAYTONالمشروع ،على
ً
خط التنظيم العام ،والتي تعتبر ملكا للدولة (أراض
الـشـيــخ عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،وكـ ــان ال ـه ــدف مـنــه تسلم
أميرية) ،ومع ذلك استمرت التعديات من بعض األفراد
مهام تخطيط البالد ودراسة مشاريع التنمية ،وقد
وبين
على تلك األم ــاك ،وحصلت منازعات
استحسن الشيخ الفكرة« ،إذ رأى أنه سيكون وسيلة
بينهمالشيخ لم تكن العقارات
ً
الدولة حول هذه األراضي ،وحرصا من سمو
للتخفيف مــن التدخل اإلنكليزي فــي شــؤون بــاده
عـنــدمــا يتسلم بـعــض الـمــواطـنـيــن مهمة إدارة هــذا
عبدالله السالم الصباح  -يرحمه الله  -على األموال قبل الخمسينيات
الـعــامــة وأراضـ ــي الــدولــة مــن الـتـعــديــات ،صــدر األمــر
المجلس.
تشكل أهمية
األميري في  1956 /1 /23ونشر بالجريدة الرسمية
وم ــن ال ـم ـهــام الـمــوكـلــة إل ـي ــه ،مـتــابـعــة التخطيط
يمنع
(الكويت اليوم) بالعدد ( )٥٨ونص على
للمنشآت العمرانية للكويت ،وهــو دائ ــرة حكومية
اآلتي:كان إال كبيرة للمواطنين
ّ
تملك ّ
ألي شخص
منعا باتا إعطاء أي وثيقة
تتألف من رؤســاء الــدوائــر الحكومية والبلدية إلى
ولم يقبل على
إذا كانت ضمن خطط تحسين المدينة ،أو الصقة
جانب الخبراء الفنيين.
مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة.
تشكلت أول األمر من الرئيس الشيخ فهد السالم
ً
الشراء إال عدد
وفي حدود المعلومات المتوافرة والزمن المتاح
الصباح وثالثة عشر عضوا ،ثم الشيخ سالم العلي
للبحث ،اتضح أن أول تثمين يتم تسجيله جرى يوم
الصباح.
محدود من
السبت الموافق الخامس من شهر أبريل عام ،1947
يعتبر أول جهاز للتخطيط المركزي في الكويت،
المقتدرين
وقــامــت بــه لجنة مــن بـيــن أعـضــائـهــا ال ـس ــادة خالد
عقد أولى جلساته في الخامس من فبراير عام ،1952
يوسف المطوع وعبدالله السدحان وعبدالمحسن
واستمرت الجلسات حتى بلغت  472جلسة لتاريخ
ً
ً
الخرافي وعبدالعزيز الزاحم وأحمد الفهد وعبدالعزيز
 1959 /12/ 28ولعب دورا بــارزا في تخطيط المدن
الراشد ،رحم الله من اختاره إلى مستقر رحمته منهم،
والقرى ودراسة المشروعات.
وكانت عدد البيوت التي ّ
ثمنت في ذلك اليوم المشار
و فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  1960صـ ــدر
إل ـيــه ثــاثــة ب ـي ــوت ،ه ــي بـيــت السيد
القانون رقــم  47لسنة 1960
ا ل ـخــاص بتنظيم المجلس،
كوس أول" فهد الهندال)
رة الستينيات (كتاب "ع
واش ـ ـت ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى  14م ـ ـ ــادة،
المنازل الخاصة في فت
نموذج من
وكان بداية لتطبيق مفهوم
التخطيط الشامل.
وفي عقدي الخمسينيات
والـسـتـيـنــات تــولــى اإلنـفــاق
ع ـل ــى اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات ال ـع ــام ــة،
وكان يقوم بتحويل بعض
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـ ــزائـ ـ ــدة
عــن مـيــزانـيــة اإلن ـش ــاء إلــى
ميزانية االستمالكات.

جزيرة فيلكا
هــي إح ــدى ال ـجــزر الـمــأهــولــة بــالـسـكــان مـنــذ ال ـقــدم ،وتقع
في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي على بعد 20
كلم من سواحل مدينة الكويت ،ويبلغ طولها نحو  12كلم،
وعرضها  6كلم .مساحتها اإلجمالية  43كم ،2قامت الدولة
لــدواعــي التنظيم بتثمين العديد مــن الـعـقــارات واألراض ــي
وإقــامــة الـمــرافــق الـحـكــومـيــة ،ولـكــن أكـبــر عملية تثمين في
ّ
الجزيرة حصلت إثر الواقع الذي خلفه الغزو العراقي اآلثم
على البالد.
وفــي ضــوء اعـتـبــارات األولــويــة فــي التصدي لمرحلة ما
بعد التحرير بمختلف تحدياتها ،فقد بادرت الى مواجهة
مشكلة أهالي جزيرة فيلكا ،وذلك باتخاذ اإلجراءات العملية
بما يهدف إلى توفير سبل العيش الكريم لهم.
وعلى صعيد الحل الجذري لمعالجة المشكالت المرتبطة
بجزيرة فيلكا ،فقد ارتأت الحكومة أن تكلف لجنة من الجهات
المختلفة المعنية ،وذلك على النحو التالي:
 اهتم المخطط الهيكلي للكويت بوضع األسس للبنيةالهيكلية للمدينة ،وخصصت منطقة نشاط تجاري نواتها
ساحة الصفاة ،ومنطقة للمباني العامة للوزارات واإلدارات
الحكومية على جانبي شارع عبدالله السالم ،ثم منطقة أخرى
لألنشطة الصناعية الخفيفة ،وشكلت هذه االستعماالت %12

الكويت سارت على
مبدأ أن الملكية
الخاصة مصونة
فال يمنع أحد من
التصرف في ملكه

توزيع الثروة
ع ــن ط ــري ـق ــة الـتـثـمـيــن
أورد الـمـهـنــدس صـبــاح
محمد الــريــس ،فــي أحد
إصـ ـ ـ ــداراتـ ـ ـ ــه ،أن األمـ ـي ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ
عبدالله السالم الصباح
اسـتـحــدث ه ــذا المسار

لتوزيع الثروة على المواطنين ،حيث قامت لجان
بتقييم المناطق داخل المدينة والقرى لوضع قوائم
بقيمة األراض ــي وتحديد األس ـعــار ،على أس ــاس أن
تزيد على سعر السوق بأكثر من عشرين مرة ،مما
جعل غالبيتهم تسعى إلــى بيع بيوتها وأراضيها
إلى الحكومة ،وقامت بدورها عام  1951باستمالك
األراضــي داخــل المدينة للمنفعة العامة ،وكوسيلة
لــرفــع مستوى العيش ،حيث بلغ متوسط االنـفــاق
السنوي على االستهالكات خالل عقد الخمسينيات
نحو  25.6مليون دينار ،فبعد تثمين البيت يعطى
لـصــاحـبــه الـثـمــن ويـخـصــص لــه قسيمة فــي إحــدى
المناطق خــارج الـســور ،على أن ينجز البناء خالل
سنة ،كما يمكنه خــال هــذه الفترة استعمال بيته
الذي تم تثمينه.
وبحسب التقديرات آنذاك ،فقد أنفقت الدولة على
التثمين مبلغ  600مليون بين األعوام  1952و.1967

طلبات إعادة النظر
يذكر أنه تم إنشاء «شعبة التثمين" ،بدائرة البلدية،
وهــي تتبع القسم الفني المسمى ب ـ «إدارة البناء"
فيما بعد ،وكانت المساحة والتنظيم تتبعان دائرة
األشغال العامة ،واستمرت لجان التثمين المتعاقبة
بعملها ف ــي تـثـمـيــن ال ـع ـق ــارات ال ـم ــراد استمالكها
للمشاريع العامة التي يعرضها عليها رئيس شعبة
التثمين ،وكانت هذه اللجان ذائها تقوم بالنظر في
طلبات إعادة النظر في تقديراتها للتعويضات عن
العقارات المثمنة.
ص ــدر قــانــون الـبـلــديــة رق ــم  1960 /20وبموجبه
أنشئ المجلس البلدي ،وبــدأ تطور العمل اإلداري
ً
والتنظيمي يأخذ أبـعــادا جــديــدة ،ويصاغ صياغة
قانونية على ضوء التشريعات القانونية وتحديد
الهياكل الجديدة للدولة الفتية.
وص ـ ــدرت ال ـعــديــد م ــن ال ـقــوان ـيــن لتنظيم أعـمــال
ً
المجلس الـبـلــدي ،وتـحــديــدا اختصاصات البلدية
وآخ ــره ــا ال ـقــانــون رق ــم  33لسنة  ،2016ال ــذي حــدد
االختصاصات والجهات التنفيذية للبلدية والغرض
ً
من القانون نقل اختصاصاتها وفقا للقوانين السابقة
والفصل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي
للبلدية.
ص ــدر ال ـقــانــون رق ــم  33لـسـنــة  64ف ــي ش ــأن نــزع
الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة العامة ،والذي
نــص عـلــى إن ـشــاء إدارة ن ــزع الملكية لـتـكــون إدارة
مستقلة تتبع المجلس البلدي (مادة ثانية) ،ويعين
مــديــرهــا بموجب مــرســوم أم ـيــري ،ويـكــون مسؤوال
أمام رئيس المجلس البلدي ،وصدر تعديل تشريعي
على قانون  64 /33بشأن نزع الملكية بالقانون رقم
 2006 /22بنقل تبعية إجراء نزع الملكية من رئيس
البلدية إلى وزير المالية ،وتعديل بعض مواد القانون،
ومـنـهــا تشكيل لجنة التثمين وبـعــض النصوص
ال ـخــاصــة بـلـجــان ن ــزع الـمـلـكـيــة ،مـثــل رئــاســة لجنة
نزع الملكية لوزير المالية بدال من رئيس المجلس
البلدي وغيرها.
وتمت إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي إلدارة نزع
الملكية واختصاصاتها الرئيسية واختصاصات
الــوحــدات اإلداري ــة التابعة لها ،وذلــك انسجاما مع
التعديالت التشريعية على قانون نزع الملكية.

تثمين األساكل والحظور
من مساحة المدينة والسكني  ،%54والطرق والمساحات
المكشوفة والحدائق والمالعب حوالي .%34
ويذكر المهندس سابا جور شبر أنه أعد مخططا لمناطق
السكن وللمدينة القديمة ،التي اعتبرت كأنها لم تكن ،وقد
بــو شــر فــي ع ــام  1952بتنفيذ مخطط المدينتين القديمة
والجديدة مع التعديالت التي أدخلت على مخطط عام ،1951
ً
ويعتقد بحكم خبرته أن خطة تنظيم الكويت تنسجم علما
ً
وهدفا مع فكرة التنظيم األساسية ،لكنها ال تخلو من بعض
الشوائب التي باإلمكان تفاديها.
وف ــي اإلطـ ــار نـفـســه ،ك ــان الـمـهـنــدس صـبــاح الــريــس أكثر
وضوحا بكشف عيوب المخطط الهيكلي ،فمن وجهة نظره
وعـنــد وضــع المخطط عــام  1952لــم تكن هـنــاك إحـصــاء ات
دقـيـقــة او بـيــانــات مــوثــوقــة يمكن االعـتـمــاد عليها ،فـهــؤالء
"أتــوا من إنكلترا ،وكــل خبرتهم انهم قاموا بتخطيط مدن
في إنكلترا ،ولم يسبق أن واجهوا حالة مثل حالة الكويت
في التطور السريع وغياب البيانات ونقص المعلومات ،فلم
ً
تكن هناك مشكلة مرور في األربعينيات مطلقا ،وفجأة فتح
الباب على مصراعيه القتناء السيارات ،فزاد عددها بشكل
غير معهود.

األسكلة كل أرض تحاذي البحر نتجت بالمجان عن ملك أصلي
يقابلها من الجنوب ،ويفصل بينهما الطريق الساحلي القديم.
صدر قــرار من اللجنة المركزية (المجلس البلدي) رقم
(م ب  /ل م  )72 /1 /6 /المتخذ بتاريخ  ،1972/ 1 /2حيث اعتمدت
األس ـع ــار ال ـم ـقــدرة مــن لـجـنــة التثمين الــرسـمـيــة ،وه ــي األس ـعــار
السائدة وقت تنفيذ شارع الخليج العربي عام  ،1956يضاف إليها
 25بالمئة السعر ،وهــو األســاس السابق اعتماده بقرار اللجنة

المركزية رقم (م ب /ل م  ،)70 / 1 /16 /المتخذ بتاريخ .1970 /3 /12
أما تعويض الحظور ،وهي نوع من الحواجز المائية لصيد
األسماك ،حيث يستغل العديد من األشخاص حظور األسماك على
طول سواحل الكويت ،وكذلك الجزر مثل أم النمل وفيلكا وبوبيان،
حـيــث ص ــدرت ال ـعــديــد مــن ق ـ ــرارات الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي والـخــاصــة
بتعويض أصحاب الحظور وإزالتها.

تشكيل لجنة التثمين الرسمية اختصاصاتها:
تشكل لجنة التثمين وفقا ألحكام المادة ( )6من القانون رقم 33
لسنة  64بـشــأن نــزع الملكية واالسـتـيــاء الـمــؤقــت للمنفعة العامة
وتعديالته ،التي تنص:
«تشكل ب ــإدارة نــزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى «لجنة
التثمين»ّ ،
يعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من
مجلس الوزراء ،بناء على عرض وزير المالية ،على أال يتجاوز عدد
أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية وقانونية وعقارية
من جميع محافظات الكويت.

تـخـتــص ه ــذه الـلـجـنــة بـتـقــديــر الـتـعــويــض المقابل
عــن ن ــزع الملكية أو االسـتـيــاء الـمــؤقــت ،مهتدية في
ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو
العقارات أو األراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى
عليها مــؤقـتــا ،وكــذلــك بــأثـمــان وإي ـجــار ال ـع ـقــارات في
المناطق المجاورة أو مثلها ،كما تختص بتقدير قيمة
العقارات التي تعرض عليها إعماال ألحكام القوانين،
مهتدية في ذلك باألسس المشار إليها» (مادة  )6معدلة.

توابل ةديرجلا

حكاية أديب
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-١٤

ِّ
الماغوط يكرم أصدقاء السجن وأبناء
ً
سلمية ويختم حياته بدويا أحمر
دمشق  -شادي عباس

ً
ً
كرم الماغوط زمالءه الشعراء ومرشديه ّ
ومقاال ،كممدوح عدوان ،كما كرم أصدقاء السجن إلياس ّ
مسوح وكمال
وعرابيه ومساعديه ،كما كان يصفهم ،وعبر عن ذلك شعرا
خير بيك ،وأبناء مدينته سلمية :سليمان عواد وإسماعيل سليمان وصديقه عصام محفوظ ،وأصدر الماغوط في عام  2006بختام حياته األدبية كتاب «البدوي األحمر»،
الذي صدر قبل وفاته بأيام قليلة ،ويحتوي على مجموعة من القصائد التي تعبر عنه ،بعد عزلة طويلة في منزله.

«سياف الزهور»
ً
كان الفتا بعنوانه
ومضمونه وتضمن
نصوص مسرحية
«كاسك يا وطن»

لفت الماغوط أنظار المتابعين له بشغف
فـيـمــا قــدمــه ف ــي كـتــابــه «س ـي ــاف ال ــزه ــور» عــام
 ،2001بـعــد إصـ ــداره م ـبــاشــرة ،حـيــث اتجهت
األنظار إلى عنوانه ثم مضمونه ،وتضمن هذا
الكتاب :نصوص ( ،)2001-1998وفيها :ال تأخذ
حـلــوى مــن غــريــب ،اغـتـصــاب ك ــان وأخــوات ـهــا،
غرق ماجالن ...وغيرها .وفيها أيضا :الغزو،
شوارد الدم ،قدود صينية .كما جاء في الكتاب:
كاسك يا وطن ،نصوص ( ،)1993-1992ومنها:
برج إيفل ،الذريعة ،تاجر البندقية ،عصا بال
جزرة ...وغيرها.
يقول في قصيدة شوارد الدم:
أيتها النظرات الكسيحة كالبنفسج
يا بركة السنونو الزرقاء
يضرب صدغي كحطاب جبلي
خمسون عاما وأنا أسير وأسير
ولم أصل إلى شيء!

إلياس ّ
مسوح
كــان لصديق السجن إل ـيــاس مـســوح قصة
رواه ــا الـمــاغــوط فــي كـتــابــه «ش ــرق ع ــدن غــرب
الله» ،يروي فيها كيف أصيب رفيقه وصديقه
إلياس بالجلطة األولى بعد احتالل الكويت عام
 .1991وعند تحريرها على يد القوات األميركية
أصيب بجلطة ثانية ،وفي «أم المعارك» أصيب
«بــأم دم» .ويتابع :ورغــم أنني انتهيت بعكاز
واحــد ،وهو باثنين وبأنابيب األكسجين في
فمه وأنـفــه وبنطلون مــن األوردة والشرايين
الـصـنــاعـيــة ،ظ ــل م ــرش ــدي الـطـبــي والـعــاطـفــي
واللغوي واالستراتيجي ثم انصرف إلى قريته
مرمريتا لإلشراف على المرضى والمعوزين
مــن أبـنــاء جلدته .ويــرثــي صديقه المقرب في
شعره قائال:

إلياس مسوح بقي
مرشد الماغوط رغم
مرضه وإصابته
واعتماده على
عكازين وشبكة من
األوردة االصطناعية

بأجمل األقالم واأللوان
سأرسم الهالل الخصيب على قبرك
وأجمل الزهور والفراشات
والطيور التي كنت بارعا في اصطيادها
ولكن المشكلة كما يقول أحد اليتامى:
«ما من قبر جميل في العالم»
ومع ذلك سأرسم عليه نجمة داوود
لتكون كلمتك مسموعة في الدنيا واآلخرة
وعن صديق السجن في المرة الثانية الشاعر
كمال خير بيك يقول:
كنت أغني ...وأنت تطلق الرصاص
كنت أكتب ...وأنت تطلق الرصاص
كنت أقرأ ...وأنت تطلق الرصاص
كنت أعزف ...وأنت تطلق الرصاص
كنت أرسم ...وأنت تطلق الرصاص
ك ـنــت أنـ ـح ــت ...وأنـ ــت تـطـلــق ال ــرص ــاص في
كــل ات ـجــاه انـتـصــارا للحق والـخـيــر والـجـمــال
والقضية
وهاهم رفاق الدرب الطويل
يزورون قبرك بانتظام
ل ـي ـقــرؤوا عـلـيــه أس ـع ــار ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
لذلك اليوم!

أبناء سلمية الشعراء

عراب الماغوط
للقصيدة النثرية
سليمان عواد كان
ً
يشارك همومه دائما
مع أمير البزق

لم يتخل الماغوط عن مسقط رأسه وعن أهله
فيها ،وخصوصا زمالئه من الشعراء الذين كان
لبعضهم الفضل الكبير في دعمه من ناحية
التمسك بــرأيــه حــول قصيدة الـنـثــر ،وحقيقة
أنـ ـه ــا ال ـق ـص ـي ــدة الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ،رغ ـ ــم اعـ ـت ــراض
المعترضين ،فعالقته بهم كانت مثالية ،إذ بقي
الماغوط وفيا لهم في ذكــراهــم ،ويتحدث في
كتاب «شرق عدن غرب الله» بأهمية عن الشاعر
سليمان عواد ،الذي يعود الفضل الكبير له في
حياة الماغوط الشعرية وانطالق الشعر على
هيئته النثرية ،ويصفه بــالــرجــل ال ــذي واجــه
الحياة بشعر طويل حول أذنيه وعقب لفافة
بين شفتيه وقبعة تطير وتتدحرج فوق عربات
الحصاد وتحت األحذية والحوافر وقد حفر
الفقر في وجهه خطوطا كثيرة ...كما كان يكره
األسماء الشائعة للطعام والشراب واألشخاص
والشوارع والمواقع :عقارب ،عقيربات ،خنيفس،
أبوقبيس إلى سومطرة ،نياغارا ،تاهيتي.

عصام محفوظ

من إصداراته

سليمان عواد

ويروي الماغوط إحدى نهفات صديقه ،عندما
اتصل به أحد مقلدي األصوات النسائية مدعيا
أنه فتاة مغرمة به وبشعره وتريد لقاء فوريا
في محل بكداش ،فطار صوابه من الفرح والثقة
بالنفس ،ثم تجهم ولم يعرف ماذا يفعل وإلى
أين يتجه ،فهناك محالن للبوظة بهذا االسم:
واحـ ــد ف ــي الـحـمـيــديــة وآخـ ــر ف ــي الـصــالـحـيــة،
وعــاش ومــات ولــم يعرف في أي منهما كانت
تنتظره! ومـنــذ ذلــك الحين أخــذ يتوجس من
زمالئه الكتاب الماركسيين والحركات اليسارية
كلها ،ولم يكن هناك من يبثه همومه ويبوح
له بأسراره سوى أمير البزق محمد عبدالكريم،
وكان هذا ،رحمه الله ،بالكاد يرى تحت أشعة
إ ك ــس ،فكيف سيعثر عليه فــي ي ــوم الحشر؟
وأمــا الشاعر إسماعيل سليمان ،فقد تــرك له
الماغوط في كتابه «شرق عدن غرب الله» عدة
أبيات يقول له فيها:
أليف كريشة جناح
غريب كجناح بين حوافر
بل هو مثل خريطة معركة حاسمة ،يمكن
النظر إليها من أكثر من زاوية
لقد أعطاه الله :الجمال والمروءة ،والعافية،
والـ ـم ــال وال ـع ـلــم وال ـث ـقــافــة والـ ـج ــاه والـحـســب
والـنـســب ،ول ــم يـحــرمــه مــن ش ــيء س ــوى :رؤيــة
السماء
مع أن عينيه بلون السماء ...وعند الغروب
ً
أيضا!!

وصف الماغوط
ً
حياته كلها شعرا
لكن الذين تحدثوا
عنه وأعجبوا به
تجاوزت كلماتهم
مؤلفات كاملة

«البدوي األحمر»

عصام محفوظ
خصص الماغوط لصديقه الشاعر والكاتب
ال ـم ـســرحــي ال ـلـبـنــانــي ع ـص ــام م ـح ـفــوظ حـيــزا
مــن كتابه ،يــروي قصة مأساوية تعرض لها
ع ـصــام عـنــدمــا دع ــي إل ــى زيـ ــارة اطــاعـيــة إلــى
ا ل ـعــراق الشقيق ،وليلة و صــو لــه على الطائر
الميمون ،اقتحم غرفة نومه في الفندق عدد
مــن ح ــراب الــرئــاســة فــي تـلــك األي ــام واق ـتــادوه
إل ــى أع ـم ــاق ال ـص ـحــراء لـبـضــع س ــاع ــات ،أعـيــد
بعدها عبر أجواء األردن الشقيق ،ومن ثم إلى
األراض ــي الـســوريــة الشقيقة ،ليصبح بعدها
شــاعــر الـمـهــدئــات والـمـسـكـنــات والـمــرتـفـعــات
والمنخفضات والمنعطفات وحــوادث الطرق
في لبنان والمنطقة كلها.
وفي باريس ،حيث كان الماغوط يلبي دعوة
أدبية التقى به في أحد مطاعم الحي الالتيني،
حيث وضع أمامه بالطة خشبية تكدست فوقها
أكــوام من أفخاذ وأعناق الطيور والحيوانات
األليفة والمتوحشة ،وساطور أو بلطة ،فتأمل
عصام المنظر برعب ودهشة وتمتم بلهجته
الجنوبية الرائعة :هكذا تفعل أميركا بالعالم.
وخرجا من هذا الخم الكوني إلى الفضاء ،في
حين تابع عصام تمتمته وهما يتمشيان على
ضفاف السين:
أميركا وراء جنون نيتشه وفان كوخ
وان ـت ـحــار لــوتــريــامــون وهـمـنـغــواي وخليل
حاوي
َ
وصمم بيتهوفن
وصرع ديستويفسكي
وكآبة شارلي شابلن
وتشرد رامبو وإبراهيم سالمة
وخطف كارلوس واختفاء موسى الصدر
وإعدام لوركا وأنطوان سعادة

وجفاف األنهار
وهجرة الطيور
* والحل؟
 سأشد رحالي إلى الهند ،إلى اليابان ،إلىالصين الرفيقة ...وأنت؟
*سأعود إلى قريتي وقصائدي القديمة.
 وأنا كذلك.كتب الـمــاغــوط واصـفــا حياته كلها شعرا،
لكن الذين تحدثوا عنه وأعجبوا به تجاوزت
كلماتهم مؤلفات بأكملها ،ونذكر منهم الكاتب
سليمان بختي ،الذي وصف الماغوط وصفا
ّ
والتمرد،
رائـعــا بأنه شاعر الغضب والـجــرأة
وتجربته هي تجربة جيل بأسره .قضى محمد
الماغوط ( )2006-1934عمره وهو يوسع نطاق
ّ
متمرد ساخر جريء .جملة
الحرية .كاتب ناقم
معترضة في الثقافة العربية .جاء إلى الشعر
من عالم الصفاء والتأمل والقساوة والسخرية،
سخرية مـمــزوجــة بــاأللــم وطــالـعــة مــن الــواقــع.
هو أحد ّ
رواد قصيدة النثر وأكثرهم جاذبية،
ً
ً
وأعطى لقصيدته بعدا متفردا في تفاعلها مع
الشعر والنثر في أرقــى صياغاته ،وعالج في
شعره المواقف الوطنية والقومية واإلنسانية
برؤية شعرية شمولية.
أما الكاتب المعروف خليل صويلح فيصفه
بأنه إمبراطور العزلة وأمير التسكع.

عصام محفوظ
تحول إلى شاعر
مسكنات ومهدئات
بعد أن اختطفه
حرس الرئاسة
العراقية لساعات
في الصحراء

نـخـتــم أع ـم ــال ال ـم ــاغ ــوط ب ـك ـتــابــه «ال ـب ــدوي
األح ـمــر» ال ــذي صــدر قبل وفــاتــه بــأيــام قليلة،
فــاخـتــار ه ــذا الـمــولــود الـجــديــد ،بـعــد أن داهــم
والــده (الماغوط) الموت ،وحيدا على أريكته،
بين تبغه وعزلته الخانقة ،العابقة بالدخان،
وصــوت فـيــروز ،وأحــام كثيرة مؤجلة أثقلت
رو ح ــه مثلما أثقلت قصيدته منذ أول حرف
خطه ،وحتى آخر جملة فيه ،وكتب نصوص
ه ــذا ال ـك ـتــاب ب ـمــزيــد وب ـق ــوال ــب م ــن الـسـخــريــة
ّ
والتهكم غلف بها عناصر االحتجاج واأل لــم
والرفض والشكوى تلك النصوص المتأرجحة
بين الشعر والنثر ،بين التقريرية المباشرة
والبالغة المتألقة ،بين النبرة الغنائية والمقال
الـصـحــافــي .الـمــاغــوط فــي نصوصه الجديدة
يبقى في مكانه ،مدافعا عن مواقعه القديمة،
مـبـتـعــدا ق ــدر اإلم ـك ــان عــن الـصـنـعــة الـشـعــريــة،
ع ــن الـقـصـيــدة الــذه ـن ـيــة ،مـقـتــربــا م ــن بساطة
ال ـح ـيــاة ال ـتــي لـطــالـمــا اق ـت ــرب م ـن ـهــا ،مـسـخــرا
خبرته الطويلة في ظروف الشقاء والمعاناة
وال ـت ـس ـكــع ،مـتـنـبـئــا ،رب ـم ــا ،ب ــأن الــرح ـيــل بــات
قــري ـبــا ،فـبـعــد أن يـعـبــر عــن ســأمــه مــن الـغــربــة
والـ ـ ــوحـ ـ ــدة ،و«الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود» ،ون ـ ـظـ ــرات ال ـح ـســد
واإلعـجــاب ،و«الـســام المطمئن اآلس ــن» ،يريد
أن يـعــود إلــى سـنــوات بـيــروت ومجلة الشعر
والشباب المتوقد ،وإذ تبدو األمنية مستحيلة
ف ــإن ــه ي ـع ـلــن« :أي ـت ـهــا األرصـ ـف ــة /ســأري ـحــك من
خطواتي /أيتها الجدران /سأريحك من ظلي/
أيتها الـسـنــابــل /ســأريـحــك مــن أسـنــانــي /أيها
األطباء /سأريحكم من سعالي /أيها النائمون/
سأريحكم من غـنــائــي ،»...راسما لنفسه شكل
الموت المشتهى« :يجب أن أموت /ليس بالسم
أو مــن الـحــب أو ال ـمــرض أو ال ـخــوف أو الـعــار
أو الــرعــب /بــل مــن أجــل مطر غزير يشبهني»،
وه ــذه دالل ــة رمــزيــة تشير إلــى عطش الشاعر
إل ــى م ــا يـطـهــره م ــن أدران ال ـح ـيــاة وكــوارث ـهــا

بمطر يزيل الغبار المتراكم على نوافذ الروح
وزوايــا الحياة .إن هذا الشعور بموت وشيك
يكاد يطغى على مجمل النصوص ،والماغوط
حتى وهو يعاني المرض وتعب السنوات ال
يريد شيئا سوى الكتابة ،فهو وباعترافه «ال
يتقن شيئا سوى الكتابة أو التفكير بالكتابة».
نصوص «البدوي األحمر» ،الذي يشير إلى
هــويــة ال ـشــاعــر ،مــع صـفــة تـحـيــل إل ــى الـهـنــدي
األح ـمــر ،مــع مــا تحمله هــذه التسمية مــن ألم
واغ ـت ــراب وان ــزي ــاح فــي ال ــزم ــان وال ـم ـكــان ،هي
نصوص تستحضر ذلك القاموس الواسع الذي
وســم قصيدة الماغوط مــن مـفــردات التسكع،
والـحـنـيــن ،وال ـس ـجــن ،وال ـح ــرم ــان ،وال ـح ـســرة،
واالنـ ـكـ ـس ــار ،والـ ـح ــزن ،وال ــوط ــن ال ـغ ــائ ــب ،مع
استحضار ألطـيــاف كتاب رحـلــوا مثل رامبو
وكافكا وبودلير وهمنغواي وسان جون بيرس
وسـنـيــة صــالــح (زوج ــة ال ـمــاغــوط) وسعدالله
ونوس ،ونزار قباني ونجيب محفوظ وغيرهم،
فلكل واحــد من هــؤالء حكاية ألــم صغيرة مع
تجربة الـمــاغــوط ،ال ــذي كــره التنظير والنقد
والشعر القائم على الفكرة ،هو اكتفى بالصورة
لكن لهذه األسـمــاء ذكــرى تطل بكل سطوتها
وفتنتها عبر سطور الشاعر اآلن.
ف ــي هـ ــذه ال ـق ـصــائــد ن ـس ـمــع تــرج ـيــع صــدى
لصوت بعيد قادم من أرض الخوف والمطاردة
والسجون ،ونسمع كذلك صوتا منكسرا يرثي
سنوات العمر المثقلة بــاألوجــاع ،ونجد لدى
الـشــاعــر تــوقــا إل ــى قـصـيــدة قـ ــادرة عـلــى إث ــارة
الدهشة .لعل الماغوط وفق إلى حد بعيد في
ذل ــك ،غير انــه لــم يهنأ بساعة راح ــة فــي عالم
ك ــان يصيبه دوم ــا بــالـقـلــق وال ـخ ــوف ،فيلوذ
إلى بيته الدمشقي ،متمنيا« :أن يشيعني نفر
قليل /من الجيران وزمالء العمل والمواصالت/
بدموع متواضعة /يتفرقون بعدها كل في حال
سبيله» ،ولعل هذه األمنية هي الوحيدة التي
تحققت لـلـمــاغــوط ،بـعــدمــا اكـتـفــى فــي حياته
بــال ـش ـعــر ،إذ كـ ــان ي ـق ــول« :تـكـفـيـنــي حــديـقـتــي
الشعرية الوارفة المتواضعة في أعماقي».
ويقول في «البدوي األحمر»:
قضى لينين بمشيئة الله وإرادتــه بمغص
عادي
وك ــارك غيبل مــن تــرويــض ج ــواد فــي فيلم
سوء الطالع
وعلي خان وجيمس دين ونبيه أبوالحسن
ومـحـمــد دلـ ــول ب ـح ــوادث س ـي ــارات ع ــادي ــة في
أميركا وفرنسا والعراق ولبنان
ولورنس العرب بحادث غرق في النيل
وس ـع ـي ــد ت ـق ــي ال ــدي ــن بـ ـح ــادث م ـم ــاث ــل فــي
األرجنتين
وسـنـيــة صــالــح مــن ش ــوارد عــاديــة فــي الــدم
والعائلة
وسعد الله ونوس من ورم بسيط في الحبال
الصوتية
ومـصـطـفــى أرن ـ ــاؤوط مــن ت ـشــوه ع ــادي في
ذراعه
وعبدالقادر أرناؤوط من التأتأة
وأنا ...تعرضت وعايشت وعاصرت
م ـ ــا ال ي ـح ـص ــى م ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث والـ ـح ــرائ ــق
والصواعق
وضربات الشمس والكسوف والخسوف
والتبدالت القطبية والمدارية
واإلشعاعات الذرية
والهزات األرضية في تركيا والجزائر وإيران
واليابان
ومثلها أكثر وأخطر من الثورات واالنقالبات
واالنفجارات والحوادث
والدوريات الثابتة والراجلة والمؤللة
والـتـصـفـيــات الـعــرقـيــة وال ـج ـســديــة والـقـتــل
على الهوية
ودهم منازل ونزول مالجئ
وعزل مناطق وإغالق شوارع وتعتيم نوافذ
ومع تجوال ومرور
ولم أتوقف أمام إشارة ،ولم أستجب لنداء،
ً
َ
أتفاد حجرا أو رصاصة
ولم
ونجوت!
(الكتاب صدر عن دار المدى بدمشق).

العالقة القوية بين الماغوط وعدوان

الماغوط عاشق العزلة

أغنى الماغوط كتاباته ،التي وصف
فيها أصدقاء ه الشعراء بالشعر والنثر
والمقال ،وكانت حصة ابن بيئته الشاعر
ممدوح عدوان ،والتي وصفها في قصيدة
بعنوان الصفقة ،كبيرة ومميزة ،إذ يقول
فيها:
ممدوح أنت تحب مصياف
وأنا أحب سلمية
وكالنا ديك الجن في مجونه
وعطيل في غيرته
فـلـنـصـطـحـبـهـمــا إلـ ــى أق ـ ــرب ح ــان ــة أو
مقصف
ونبثهما أشواقنا وأحالمنا وهمومنا
وألن مدينتي بدوية ال ترتدي شيئا
تحت كرومها
فإياك أن تطرف عينك عليها

وإال صرعتك في الحال!
ال تصدق
إن ـن ــي أه ـ ــول ع ـل ـيــك ال أك ـث ــر ك ـمــا كــان
سليمان عواد يهول على أمير البزق
م ـه ـه ــدا إيـ ـ ــاه ب ـل ـفــاف ـتــه ال ـخ ـصــوصــي
للجيش
واآلن دعنا من كل هذه الترهات
أريد خزعة من رئتيك وجبينك وحذائك
إن نسيجها أكثر ديمومة ومماطلة من
قلعة مصياف وجبال دير ماما
وأن ــا واث ــق بــأنـهــا سـتــزهــر مــن جديد
كالوراقة وفي عز الشتاء

ممدوح عدوان
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حسن حسني ...جوكر السينما المصرية

()٥-١

حسين رياض يشيد بالتلميذ
الصغير في مسابقة التمثيل
الفنان حسن حسني على حضور متميز ،وعلى
انطوت رحلة ً
ّ
مدى نحو  60عاما قدم أكثر من  500عمل فني بين المسرح
والسينما والدراما التلفزيونيةّ ،
وتعددت أقنعته في فضاء
ُ ّ
التمثيل ،وأجاد تقمص األدوار المركبة ،ونال النجومية
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

«ال وقت للحب»
أول لقاء بين
عاشق التمثيل
وفاتن حمامة

والشهرة في سن متأخرة ،وحصد العديد من الجوائز،
ودخل قلوب الماليين من عشاق فنه الراقي ،سواء في مصر
أو العالم العربي.

تــراوحــت أعمال حسن حسني بين الكوميديا
وال ـتــراج ـيــديــا ،ورغـ ــم غـيــابــه ع ــن أدوار الـبـطــولــة
المطلقة ،باستثناء أعمال قليلة ،كان أكثر الفنانين
ً
تمثيال في تاريخ السينما المصرية على اإلطالق،
وخطف األضــواء من بعض النجوم ،وبات نجاح
ً
أعمالهم ،مرتهنا بحضور هــذا الممثل العمالق،
وي ـك ـف ــي ظـ ـه ــور اسـ ـم ــه ع ـل ــى "أف ـ ـيـ ــش" ال ـف ـي ـلــم أو
المسرحية ،لجذب الجمهور إلى شباك التذاكر.
ّ
أصداء ال يمكن إغفالها في مشوار فنان ،تعلق
بالتمثيل مـنــذ طـفــولـتــه ،وشــق طــريـقــه بصعوبة
ً
ً
بالغة ،وسد فراغا هائال بعد رحيل كبار الممثلين،
من أمثال زكي رستم ،وصالح منصور ،ومحمود
ً
المليجي ،وعــادل أدهــم ،وظــل محتفظا ببصمته
المتفردة ،وأطلق عليه "القشاش" ،و"المشخصاتي"،
و"أبو الكوميديانات في مصر" ،و"الجوكر" لقدرته
ً
على التنوع واإلقـنــاع ،ســواء كان الــدور كوميديا
ً
أو تراجيديا.
وحفلت مسيرة حسني بثراء تجربته الفنية،
ً
وخ ـ ــال ع ـم ــره ال ـ ــذي ام ـت ــد إلـ ــى  89ع ــام ــا تــوقــف
ً
ف ــي مـحـطــات ِع ـ ــدة ،وع ــاي ــش أج ـي ــاال م ــن الـنـجــوم
والمخرجين ،واتسعت دائــرة حضوره في أعمال
خ ــارج مـصــر ،س ــواء فــي دول الخليج أو ســوريــة
أو المغرب العربيّ ،
وتوثقت عالقته بزمالئه من
الفنانين العرب ،وحظي بتقدير كبير من األجيال
الشابة ،واعتاد هؤالء أن يطلقوا عليه لقب "األب"،
أو "العم" ،أو "الخال".
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان أش ـ ـ ــرف
ع ـبــدال ـبــاقــي ي ـن ــادي ــه دائ ـمــا
ب ــ"ال ـخ ــال ح ـس ــن" ،ألن ــه قــام
ب ـ ـ ـ ـ ــدور خ ـ ــال ـ ــه ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى
المسرحيات ،وأطلق عليه
ا ل ـب ـع ــض "رأس ا ل ـ َـح ــر ب ــة"
ال ــذي ال يـمـكــن االسـتـغـنــاء
عـ ـن ــه ف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ك ــرة
القدم ،أو جلوسه على ِدكة
ً
البدالء ،وأيضا اشتهر أنه
"تميمة الحظ" في موجة
األفالم الشبابية واألعمال
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة بـ ـصـ ـف ــة عـ ــامـ ــة،
ورأى البعض أن "حسن حسني يأتي مع الفيلم
ً
الخام" ،أي أنه حاضر دائما في أذهــان المؤلفين
والـمـخــرجـيــن ،ويــرجــع ذلــك إلــى أنــه عــاش حياته
ً
عاشقا للفن والتمثيل.

شكسبير والتلميذ

«أنطونيو»
يحصل على
كأس التفوق
في المدرسة
الخديوية

بدأت رحلة حسن حسني بمولده في  19يونيو
ً
 ،1931في حي القلعة بالقاهرة ،ألب يعمل "مقاوال"،
وانـتـقــل مــع األس ــرة إل ــى حــي الحلمية الـجــديــدة،
والتحق بالمدرسة االبتدائية في سن السادسة،
وحينئذ تـعـ ّـرض لصدمة بالغة بفقد والــدتــه ،ما
أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين ،وظهرت عليه
عالمات االنـطــواء ،وعــدم اللهو مع أقــرانــه ،وأفــرغ
كــل طــاقـتــه فــي مطالعة كتبه الـمــدرسـيــة ،وأش ــاد
معلموه بتفوقه ،السيما قدرته على القراءة وكتابة
موضوعات التعبير.
ك ــان وال ــد حـســن يـجـمــع بـيــن الـطـيـبــة وال ـحــزم،
ويسعى جيرانه وأصــدقــاؤه لمشورته ويعملون
بـهــا ،وتــأثــر االب ــن بــوالــده إلــى حــد كبير ،وســادت
بينهما عالقة قائمة على التوجيه بالكلمة واإلقناع
بالمنطق ،من دون ميل إلى القسوة ،وحــاول قدر
استطاعته أن يخرجه وإخــوتــه مــن حــالــة الحزن
بعد وفاة والدته.
في تلك الفترة ،كانت المدارس المصرية تهتم

بتنمية الهوايات الفنية واألدبية ،بجانب المناهج
ً
الدراسية ،ولم يكن غريبا أن يتواجد كبار األدباء
والفنانين آن ــذاك مــع تالميذ المراحل المختلفة،
وي ـل ـق ـنــون ـهــم خ ـب ــرات ـه ــم ف ــي م ـج ــاالت ـه ــم ،ومـنـهــم
الموسيقار محمد عـبــدالــوهــاب ،والـمـخــرج عزيز
عيد ،وحسين رياض ،وإسكندر منسي ،وغيرهم.
وب ــدأ مـشــوار حسني مــع التمثيل ،عندما كان
ً
طفال في المدرسة االبتدائية ،واستهوته حصة
ُ
علم اللغة العربية يتبع طريقة
المحفوظات،
وكان م ِ
ً
مختلفة بـعـيــدا عــن ا لـحـفــظ التقليدي والتلقين،
ِّ
ويـ ــوزع عـلــى الـتــامـيــذ األدوار ،ل ـيــؤدوهــا بشكل
تمثيلي ،ومن هنا جاءت اللحظة الفارقة في حياة
التلميذ النابه ،وقادته قدماه إلى مسرح المدرسة.
شارك حسني في فريق التمثيل ،وسمع للمرة
األولــى اســم الكاتب اإلنكليزي ويليام شكسبير،
واخ ـت ــاره الـمـخــرج ألداء دور الـبـطــولــة بتجسيد
شـخـصـيــة "أن ـط ــون ـي ــو" ف ــي مـســرحـيــة "انـطــونـيــو
وك ـل ـي ــوب ــات ــرا" ،ال ـت ــي ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا ف ــي أجـ ــواء
تراجيدية حول قصة الحب بين القائد الروماني
والملكة الفرعونية.
وب ـع ــد االن ـت ـه ــاء م ــن الـ ـب ــروف ــات ،ش ــارك ــت هــذه
المسرحية فــي مسابقة التمثيل بين ا ل ـمــدارس،
وحصل من خاللها على كأس التفوق بالمدرسة
ال ـخ ــدي ــوي ــة ،وت ــوال ــت الـ ـع ــروض ال ـت ــي ش ـ ــارك في
بـطــولـتـهــا ،وح ـص ــل ع ـلــى ال ـعــديــد م ــن مـيــدالـيــات
التقدير مــن وزارة التربية والتعليم ،و تـصــادف
ح ـضــور الـفـنــان حـسـيــن ري ــاض فــي إح ــدى لجان
التقييم ،وأشاد بموهبة ذلك الممثل الصغير ،وتنبأ
بمستقبل باهر.
له
ٍ

ال وقت للحب
حصل حسن حسني على شهادة التوجيهية
عام  ،1956وطرق أبواب المسارح واستوديوهات
ال ـس ـي ـن ـم ــا ،وق ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــأدوار ث ــان ــوي ــة ،وف ـ ــي ب ــداي ــة
الستينيات ش ــارك فــي فــرقــة الـمـســرح العسكري،
وه ـن ــاك ت ــوط ــدت صــداق ـتــه بــزمـيـلــه ال ـف ـنــان حسن
عابدين ،وكالهما نال نجوميته في سن متأخرة،
وت ـشــاركــا ف ــي ال ـعــديــد م ــن األع ـم ــال السينمائية
وال ــدرامـ ـي ــة وال ـم ـس ــرح ـي ــة ،وم ـن ـهــا م ـســرح ـيــة "ع
الرصيف".
وبعد صدور قرار بحل هذه الفرقة عقب نكسة
الخامس من يونيو عام  ،1967تنقل حسن حسني
بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث،
ثم انضم لفرقة جــال الشرقاوي وعمل فيها لما
يقرب من عشر سنوات ،ووقف أمام نجوم العصر
الــذهـبــي لـلـمـســرح مـثــل عـبــدالـلــه غـيــث ،وسميحة
أيوب ،وسناء جميل ،وعبدالرحيم الزرقاني ،وكرم
مطاوع ،وسهير البابلي وغيرهم.
وظلت مشاركات حسني في المسرح خالل عقد
الستينيات ،ال تتجاوز األدوار الصغيرة ،وتعد من
أصعب الفترات في مـشــواره الفني ،ما دفعه إلى
ّ
وسجل
البحث عــن فرصة حقيقية فــي السينما،
أول ظهور على الشاشة البيضاء في فيلم "ال وقت
للحب" عام  ،1963قصة يوسف إدريــس ،وإخــراج
ً
ً
صــاح أبــوسـيــف ،ولـعــب دورا صغيرا أم ــام فاتن
حمامة ورشدي أباظة ،وفي العام نفسه تواجد مع
سيدة الشاشة العربية في فيلم "الباب المفتوح"،
قصة لطيفة الــزيــات ،وإخ ــراج هنري بــركــات ،ذلك
الشريط الذي حصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان
جاكارتا السينمائي ،وفي عام  1964ظهر في فيلم
"بـنــت الـحـتــة" للمخرج حـســن الـصـيـفــي ،وبطولة
شكري سرحان ،وزهرة ُ
العال ،وأحمد رمزي.
وغ ــاب حـســن حـسـنــي ع ــن الـسـيـنـمــا حـتــى عــام

مع نجوم أحد أفالمه

مخرج الروائع
حسن اإلمام يعيد
اكتشافه في
«حب وكبرياء»

ظهور اسمه على
«األفيش» يجذب
الجمهور إلى
شباك التذاكر

 ،1967انشغل خاللها بعمله فــي الـمـســرح ،حتى
ً
ً
أسند إليه المخرج أحمد بــدرخــان دورا صغيرا
في فيلم "النصف اآلخر" قصة األديب عبدالحميد
ج ــودة ال ـس ـحــار ،وبـطــولــة سـمـيــرة أح ـمــد ،وعـمــاد
حـمــدي ،ومديحة يـســري ،وأبــوبـكــر عــزت ،وأحمد
رمزي.

حب وكبرياء
واس ـت ـمــرت رح ـلــة حـسـنــي خ ــال السبعينيات،
وشارك عام  1970في فيلم "سوق الحريم" للمخرج
يوسف مرزوق ،وبطولة صالح ذوالفقار ،ومريم فخر
الدين ،وسميحة أيوب ،وعبدالمنعم مدبولي ،وبعد
عامين منحه مخرج الــروائــع حسن اإلم ــام فرصة
ذهبية بدور "رئيس َّ
العمال" في فيلم "حب وكبرياء"
أمـ ــام ال ـن ـج ــوم م ـح ـمــود ي ــاس ـي ــن ،ون ـج ــاء فـتـحــي،
وحسين فهمي ،وعماد حمدي ،وسمير صبري.
ً
ً
وكانت تلك الفترة اختبارا حقيقيا لموهبته،
واتـ ـس ــاع دائ ـ ــرة األدوار ال ـت ــي ي ـج ـســدهــا ،وب ــدأت
مالمحه تستقر في أذهــان الجمهور ،وشــارك في
فيلم "مدينة الصمت"  1973للمخرج كمال عطية،
ولـعــب دور الشرطي أمــام نــور الـشــريــف ،ونيللي،
ومـحـمــود الـمـلـيـجــي ،وص ــاح نـظـمــي ،وف ــي الـعــام
التالي ظهر مرة أخرى مع المخرج حسن اإلمام في
فيلم "أميرة حبي أنا" بطولة سعاد حسني ،وحسين
فهمي ،وسهير البابلي ،وكريمة مختار.
وظ ـهــر م ــع ال ـس ـنــدريــا س ـعــاد حـسـنــي ف ــي دور
صغير مــن خــال فيلم "الـكــرنــك" عــام  ،1975قصة
نـجـيــب مـحـفــوظ ،وإخـ ــراج عـلــي ب ــدرخ ــان ،وجسد
شخصية ن ــادل "مـقـهــى ال ـكــرنــك" أم ــام كــوكـبــة من
النجوم ،منهم فريد شوقي ،ونور الشريف ،وكمال
الـ ـشـ ـن ــاوي ،وت ـح ـي ــة ك ــاري ــوك ــا ،وي ــون ــس شـلـبــي،
وشويكار ،وفايز حــاوة .وبعد عامين شــارك في
فيلم "قطة على نار" للمخرج سمير سيف ،وبطولة
ف ــري ــد ش ــوق ــي ،وب ــوس ــي ،ونـ ــور ال ـش ــري ــف ،ومــريــم
فخرالدين.
وجــاء ت البداية الحقيقية لمشواره الفني عام
 ،1979حين أسند إليه المخرج محمد فاضل دور
"فتحي سكرتير الشركة" في المسلسل التلفزيوني
ً
الشهير "أبنائي األعزاء شكرا" ،بطولة عبدالمنعم
م ــدب ــول ــي ،وآثـ ـ ــار ال ـح ـك ـيــم ،وف ـ ـ ــاروق ال ـف ـي ـشــاوي،

ويحيى الفخراني ،وصــاح السعدني ،وفــردوس
عبدالحميد.

سواق األتوبيس
وف ــي عـقــد الـثـمــانـيـنـيــات ،ش ــارك فــي الـعــديــد من
األعمال الدرامية في استوديوهات دبي وعجمان،
التي ُعرضت في دول الخليج العربي ،ولفت األنظار
كممثل قــادر على أداء أدوار الشر في فيلم "سـ ّـواق
األتوبيس" عام  1982للمخرج عاطف الطيب ،ولعب
دور "ع ــون ــي" أم ــام ن ــور ال ـشــريــف ،وم ـيــرفــت أمـيــن،
وعماد حمدي ،ويعد هذا الشريط السينمائي من
أهم األعمال في تاريخ السينما المصرية.
وبــرزت موهبة حسني من خــال أعماله التالية
مع المخرج عاطف الطيب ،ومنها "البريء" (،)1986
سيناريو وحيد حامد ،وبطولة أحمد زكي ،ومحمود
عبدالعزيز ،وإلهام شاهين ،وصالح قابيل ،وجميل
راتب ،وناهد سمير ،ولعب دور "الشيخ قيسون" في
فيلم "الـبــدرون" ( ،)1987أمــام سهير رمــزي ،وسناء
جميل ،وممدوح عبدالعليم.
وفي فيلم "دماء على األسفلت" للكاتب أسامة أنور
عكاشةّ ،
جسد شخصية الموظف البسيط "كامل نور
الحسن" أمام نور الشريف ،وإيمان الطوخي ،وحنان
شوقي ،وطارق لطفي ،وفي فيلم "الهروب" (،)1991
قام بدور "مساعد وزير الداخلية" أمام أحمد زكي،
وهــالــة صــدقــي ،وزوز نبيل ،وعبدالعزيز مخيون،
وأبوبكر عزت ،والفيلم يدور حول ثالث شخصيات
إجرامية تحاصر الشاب الصعيدي منتصر (أحمد
ّ
فيتحول إلى مجرم متسلسل.
زكي)
وعلى الرغم من ابتعاد حسن حسني عن المسرح
ع ــدة سـ ـن ــوات ،ف ــإن ــه ع ــاد إل ــى اع ـت ــاء خـشـبـتــه في
منتصف الثمانينيات ،فقدم في عام  1985المسرحية
الكوميدية "اعقل يا مجنون" تأليف أنور عبدالله،
وإخ ــراج ع ــادل ص ــادق ،وبـطــولــة الـفـنــان الكوميدي
محمد نجم ،وهالة صدقي ،وسهير الباروني ،ونبيل
ً
الهجرسي ،وبعد عامين التقى كال من نجمة المسرح
سهير البابلي ،وصديق عمره الفنان حسن عابدين
في مسرحية "ع الرصيف" تأليف نهاد جاد ،وإخراج
جالل الشرقاوي ،وشارك في بطولتها أحمد بدير،
وأحـمــد ح ــاوة ،وف ــؤاد خليل ،وحققت المسرحية
ً
ً
ً
نجاحا جماهيريا كبيرا.

«المشخصاتي» يهدي جائزته
لصالح منصور وزكي رستم

في فيلم "الباب المفتوح" (الثاني من اليسار)

حسن حسني في شبابه

ن ــال حسن حسني الـعــديــد مــن الـجــوائــز،
منها جائزة عن دوره في فيلم "ليه يا بنفسج"
ع ــام  ،1993تــألـيــف ســامــي ال ـس ـيــوي ،وإخ ــراج
رض ــوان الـكــاشــف ،وبـطــولــة ف ــاروق الفيشاوي،
ولوسي ،ونجاح الموجي ،وأشــرف عبدالباقي،
وتدور قصته في حي شعبي يسكنه أربعة شباب
تجمعهم الـصــداقــة وطـمــوحــات متباينة لالرتقاء
ً
اجتماعيا.
ويعد "ليه يا بنفسج" من األفالم السينمائية التي
مهدت النتشار الفنان حسن حسني ،ومنحه بطاقة

تعارف حقيقية مع جمهور الفن السابع ،وفي العام نفسه نال
جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "دماء على األسفلت"
للكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج عاطف الطيب.
والـطــريــف أن "المشخصاتي" أه ــدى جــائــزتــه للفنانين
الراحلين صالح منصور ،وزكي رستم ،بما يوحي أنه امتداد
لهذين العمالقين ،ولم يهدها إلى أحد من نجوم "الجان"
أو أدوار الفتى األول ،لقناعته أن الممثل ال تقاس موهبته
بحجم الــدور ،بل بقدرته على تجسيد الشخصية ،واألثــر
الذي يتركه في عقل ووجدان المشاهد.

ُ 21حقنة بسبب «عضة قرد»!

تعرض حسن حسني لموقف صعب أثناء تصوير فيلم "سارق
الفرح" عام  1994للمخرج داوود عبدالسيد ،وبطولة لوسي،
وماجد المصري ،وحنان ترك ،ومحمد هنيدي ،وكان حسني
ِّ
يجسد شخصية ّ"قرداتي" ،وتسبب المشهد في تعاطيه 21
حقنة ،بعد أن عضه القرد ،وعقر مساعد المخرج ،وصور
حسني بقية المشاهد في حالة من الخوف والفزع.
ال ـطــريــف أن الـقـصــة األص ـل ـيــة ال ـتــي كتبها األدي ــب
الراحل خيري شلبي ،لم تكن بها شخصية "القرداتي
ركبه" ،بل أضافها المخرج وكاتب السيناريو داود
عـبــدالـسـيــد إل ــى الـشـخـصـيــات ال ـم ـحــوريــة لـهــذا
الفيلم ،وجسدها الفنان الراحل ببراعة فائقة،
وحصل على جائزة أفضل ممثل.

 ...ومع أسرته

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
العدد  / 4719األربعاء  28أبريل 2021م  16 /رمضان 1442هـ

ضوء المكان وشركان يقعان في شراك ذات الدواهي
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ّ
حصار أبناء عمر النعمان داخل الدير ...والجيش يواصل تقدمه نحو القسطنطينية
القاهرة  -ةديرجلا•

تستكمل شهرزاد في هذه الحلقة ،قصة الزاهد العابد ،واقتناع شركان وأخيه بحديث سجنه داخل الدير ،ثم نجاته على يد ّتجار
مسلمين ،وبضرورة اقتحام الدير الذي يقع في الطريق نحو القسطنطينية ،والحصول على كنوزه ،واتفق شركان وضوء المكان
على تسيير الجيش بدونهما ،على أن يذهبا للدير فى كتيبة صغيرة ،غير أن ذات الدواهي كانت قد أبلغت ملك الرومّ ،
فسير 10
آالف فارس لحصارهم وأسرهم أو قتلهم.

 10آالف من
عسكر الروم
يهجمون على
الدير لقتل
قادة جيش
المسلمين

ولما كانت الليلة الرابعة والستون بعد الستمئة،
قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،أنــه لما أصبح
الـصـبــاح ن ــادى الـحــاجــب بـيــن العسكر بالرحيل،
فــرحـلــوا وه ــم يـظـنــون أن شــركــان وض ــوء الـمـكــان
والوزير دندان معهم ،ولم يعلموا أنهم سيذهبون
إلى الدير ،وأقاموا إلى آخر النهار ،وكان أصحاب
ذات الدواهي قد رحلوا خفية بعد أن دخلوا عليها،
واستأذنوها في الرحيل ،فأذنت لهم وأمرتهم بما
ّ
شــاء ت من المكر ،فلما جــن الظالم ،قالت العجوز
لضوء المكان وأصحابه :قوموا معي إلى الجبل،
ً
وخذوا معكم قليال من العسكر ،فأطاعوها وتركوها
في سفح الجبل مع خمسة فوارس ،وصار عندها
قــوة مــن شــدة فرحها ،وصــار ضــوء المكان يقول:
سبحان من قـ ّـوى هذا الزاهد الــذي ما رأينا مثله،
ً
وكانت الكاهنة قد أرسلت كتابا على أجنحة الطير
تخبره بما جــرى ،وقالت
إلــى ملك القسطنطينية
ّ
في آخــر الكتاب :أريــد أن تنفذ لي  10آالف فارس
ُمن شجعان الــروم يكون سيرهم في سفح الجبل
خفية ،ألجل أال يراهم عسكر اإلسالم ويأتون إلى
الدير ويكمنون فيه ،حتى ّ أحضر إليهم ومعي قائد
جيش النعمان وأخوه ،فإني خدعتهما وجئت بهما
ومعهما الوزير ومئة فارس ال غير ،وقد عزمت على
ّ
قتل الراهب مطروحنا ،ألن الحيلة ال تتم إال بقتله.

قتل مطروحنا

أم حردوب
تزعم أنها قتلت
البطريق الكبير
لإليقاع بشركان
وأخيه

فلما وصل الكتاب إلى القسطنطينية ،جاء براج
الحمام إلى الملك أفريدون بالورقة ،فلما قرأها أنفذ
ّ
وجهز كل واحد بفرس وهجين
من الجيش وقته،
وبـغــل ،وأمــرهــم بــأن يصلوا إلــى ذلــك الــديــر ،ولما
وصل ضوء المكان وأخوه شركان والوزير دندان
والعسكر إلى الدير دخلوه فرأوا الراهب مطروحنا
قــد أقـبــل لينظر حــالـهــم ،فـقــال الــزاهــد :اقـتـلــوا هذا
اللعين ،فضربوه بالسيوف وأسقوه كأس الحتوف،
ث ــم م ـضــت ب ـهــم ال ـم ـل ـعــونــة إلـ ــى م ــوض ــع الـ ـن ــذور،
فأخرجوا منه التحف والذخائر أكثر مما وصفته
لهم ،وبعد أن جمعوا ذلك وضعوه في الصناديق
وحملوه على البغال ،أما تماثيل فإنها لم تحضر
ً
هي وال أبــوهــا ،خوفا من المسلمين ،فأقام ضوء
المكان في انتظارها ذلك النهار وثاني يوم وثالث
يوم ،فقال شركان :والله إن قلبي مشغول بعسكر
اإلسالم ،وال أدري ما حالهم.

انتظار تماثيل
فقال أخ ــوه :إنــا قــد أخــذنــا هــذا الـمــال ،ومــا أظن
أن تماثيل وال غيرها يأتي إلى هذا الدير بعد أن
جرى لعسكر الروم ما جرى ،فينبغي أننا نقنع بما
ّ
يسره الله لنا ،ونتوجه لعل الله يعيننا على فتح
القسطنطينية ،ثم نزلوا من الجبل فما أمكن ذات
ً
الدواهي أن تتعرض لهم خوفا من التفطن لخداعها،
ثم إنهم ساروا إلى باب الشعب ،وإذا بالعجوز قد
أكمنت لهم  10آالف فــارس ،فلما رأوهــم احتاطوا
بهم من كل جانب ،وأسرعوا نحو الرماح وجردوا
عليهم بيض السفاح ونادى الكفار بكلمة كفرهم
وفرقعوا سهام ّ
شرهم.

هجوم الروم
فنظر ضوء المكان وأخوه شركان والوزير دندان
ً
ً
إلى هذا الجيش ،فرأوه جيشا عظيما وقالوا :من
أعلم هذه العساكر بنا؟ فقال شركان :يا أخي ما هذا
وقت كــام ،بل هذا وقت الضرب بالسيف والرمي
بالسهام ،فشدوا عزمكم وقووا نفوسكم ،فإن هذا
الـشـعــب مـثــل ال ــدرب لــه بــابــان ،وح ــق سـيــد الـعــرب
والعجم لوال أن هذا المكان ضيق لكنت أفنيتهم
ول ــو كــانــوا مـئــة أل ــف فـ ــارس ،ف ـقــال ض ــوء الـمـكــان:
لــو علمنا ألخــذنــا معنا خمسة آالف فــارس ،فقال
الوزير دندان :لو كان معنا  10آالف فارس في هذا
ً
المكان ال تفيدنا شيئا ،ولكن الله يعيننا عليهم،
وأنــا أعــرف هــذا الشعب وضيقه ،وأعــرف أن فيها
مـفــاوز كثيرة ،ألنــي قــد غــزوت فيه مــع الملك عمر
النعمان حين حاصرنا القسطنطينية ،وكنا نقيم
فيه وفيه ماء أبرد من الثلج ،فانهضوا بنا لنخرج
من هذا الشعب قبل أن يكثر علينا عساكر الكفار
ويسبقوننا إلى رأس الجبل ،فيرموا علينا الحجارة
ً
وال نملك فيهم إربا.

تشجيع الزاهد

نجاح قادة
الجيش في
الهرب من أسر
عسكر الروم

فأخذوا في اإلسراع من ذلك الشعب ،فنظر إليهم
الــزاهــد ،وقــال لهم :ما هــذا الخوف وأنتم قد بعتم
أنفسكم لله تعالى فــي سبيله؟ والـلــه إنــي مكثت
ً
ً
م ـس ـجــونــا ت ـحــت األرض خـمـســة ع ـشــر ع ــام ــا ولــم
على الله فيما فعل بي ،فقاتلوا في سبيل
أعترض ُ
الله ،فمن قتل منكم فالجنة مــأواه ،ومن قتل فإلى
الشرف مسعاه ،فلما سمعوا من الزاهد هذا الكالم
زال عنهم الـهــم وال ـغـ ّـم وثـ ّـبـتــوا حتى هجم عليهم
الكفار من كل مكان ،ولعبت في أعناقهم السيوف
ودارت بـ ـيـ ـنـ ـه ــم كـ ــأس
الـ ـحـ ـت ــوف ،وق ــات ــل

المسلمون فــي طاعة الله أشــد قتال وأعـمـلــوا في
أعدائهم األسنة والنصال ،وصــار شركان يضرب
الرجال ويجندل األبطال ويرمي رؤوسهم خمسة
ً
خمسة ،وعشرة عشرة ،حتى أفنى منهم عــددا ال
يحصى ،فبينما هو كذلك ،إذ نظر الملعونة وهي
تشير بالسيف إليهم وتقويهم ،وكلما خاف يهرب
إليها ،وصارت تومئ إليهم بقتل شركان فيميلون
إلــى قتله فرقة بعد فــرقــة ،وكــل فرقة حملت عليه
يحمل عليها ويهزمها ،وتأتي بعدها فرقة أخرى
حاملة عليها ،فيردها بالسيف على أعقابها ،فظن
أن نـصــره عليهم بـبــركــة الـعــابــد ،ثــم قــاتـلــوا بقية
يومهم إلى آخر النهار ،ولما أقبل الليل نزلوا في
مغارة من ذلك الشعب من كثرة ما حصل لهم من
الوبال ورمي الحجارة ،وقتل منهم في ذلك اليوم
ً
خمسة وأربعون رجال.

حيلة رأس البطريق
ولـمــا اجـتـمـعــوا مــع بعضهم فـتـشــوا عـلــى ذلــك
الزاهد ،فلم يروا له أثرا ،فعظم عليهم ذلك ،وقالوا:
ُ
لـعـلــه اســت ـش ـهــد ،ف ـقــال ش ــرك ــان :أن ــا رأي ـت ــه ي ـقـ ّـوي
الفرسان ،فبينما هم في الكالم إذا بالملعونة ذات
الدواهي قد أقبلت وفي يدها رأس البطريق الكبير
ً
ً
ً
الــرئـيــس على العشرين أل ـفــا ،وك ــان ج ـبــارا عنيدا
ً
ً
وشيطانا مريدا ،وقد قتله رجل من األتراك بسهم
ّ
فعجل الله بروحه إلــى الـنــار ،فلما رأى الكفار ما
ّ
فعل ذلك المسلم بصاحبهم مالوا بكليتهم عليه
وأوصـلــوا األذيــة إليه وقطعوه بالسيوفّ ،
فعجل
الله به إلى الجنة.
ثم إن الملعونة قطعت رأس ذلك البطريق ،وأتت
به وألقته بين يــدي شركان والملك ضــوء المكان
ً
والوزير دندان ،فلما رآها شركان وثب قائما على
قدميه ،وقــال :الحمد لله على رؤيتك أيها العابد
ال ـم ـجــاهــد ال ــزاه ــد ،ف ـقــالــت :ولـ ــدي إن ــي ق ــد طلبت
الشهادة في هذا اليوم ،فصرت أرمــي روحــي بين
عسكر الكفار يهابونني ،فلما انفصلتم أخذتني
ال ـغ ـيــرة عـلـيـكــم وه ـج ـمــت ع ـلــى ال ـب ـطــريــق الـكـبـيــر
رئيسهم ،وك ــان يـعـ ّـد بــألــف ف ــارس فضربته حتى
ســه عــن بــدنــه ،ولــم يقدر أحــد مــن الكفار
أطحت رأ ّ
أن يدنو مني وأتيت برأسه إليكم .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

العجوز
لضوء المكان
وأصحابه:
اتبعوني إلى
الجبل وخذوا
ً
معكم قليال من
العسكر

طلب النجدة

قتال مستمر

و فــي الليلة الخامسة والستين بعد الستمئة،
قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،أن اللعينة ذات
الدواهي قالت :أتيت برأسه إليكم لتقوى نفوسكم
ُ
على الجهاد وترضوا بسيوفكم رب العباد ،وآتيكم
مــن عـنــدهــم بـعـشــريــن أل ــف ف ــارس يـهـلـكــون هــؤالء
الـكـفــرة ،فـقــال شــركــان :وكـيــف تمضي إليهم أيها
الــزاهــد والـ ــوادي مـســدود بالكفار مــن كــل جانب؟
فـقــالــت الـمـلـعــونــة :ال ـلــه يـسـتــرنــي عــن أعـيـنـهــم فال
يــرونــي ومــن رآن ــي ال يجسر أن يقبل عـلـ ّـي ،فإني
ً
فــي ذل ــك الــوقــت أك ــون فــانـيــا فــي الـلــه وه ــو يقاتل
عني أعداءه.
ّ
فقال شركان :صدقت أيها الزاهد ألني شاهدت
ذل ــك ،وإذا كنت تـقــدر أن تمضي أول الليل يكون
الساعة ،وإن
أجــود لنا ،فقال :أنــا أمضي في هــذه
ُ
كنت تريد أن تجيء معي وال يــراك أحــد فقم ،وإن
ّ
كان أخوك يذهب معنا أخذناه دون غيره ،فإن ظل
الولي ال يستر غير اثنين ،فقال شركان :أما أنا فال
أتــرك أصحابي ،ولكن إذا كــان أخــي يرضى بذلك،
فال بأس ،حيث ذهب معك وخلص من هذا الضيق،
فإنه هو حصن المسلمين وسيف رب العالمين،
وإن شاء فليأخذ معه الوزير دندان أو من يختار،
ثــم يرسل إلينا  10آالف فــارس إعــانــة على هــؤالء
اللئام ،واتفقوا على هذا الحال.

حيلة اختفاء الزاهد
ث ــم إن ال ـع ـج ــوز ق ــال ــت :أم ـه ـلــونــي ح ـتــى أذه ــب
قبلكم ،وأنظر حال الكفرة؛ هل هم نيام أو يقظون،
ّ
فقالوا :ما نخرج إال معك ونسلم أمرنا لله ،فقالت:
إذا طاوعتكم ال تلوموني ولوموا أنفسكم ،فالرأي
عـنــدي أن تمهلوني حـتــى أكـتـشــف خـبــرهــم ،فقام
شــركــان وحـ ـ ّـدث أخ ــاه بـعــد خــروجـهـمــا ،وقـ ــال :إن
هذا الزاهد صاحب كرامات ،ما قتل هذا البطريق
الجبار وفي هذا القدر كفاية في كرامة هذا الزاهد،
وقــد انـكـســرت شــوكــة الـكـفــار بقتل هــذا البطريق،
ً
ً
ً
ً
ألنــه كــان جـبــارا عـنـيــدا وشيطانا مــريــدا ،فبينما
هم يتحدثون في كرامات الزاهد ،إذا باللعينة ذات
الدواهي قد دخلت عليهم ووعدتهم بالنصر على
الـكـفــرة ،فشكروا الــزاهــد على ذلــك ولــم يعلموا أن
هذا حيلة وخداع ،ثم قالت اللعينة :أين ملك الزمان
ضوء المكان؟ فأجابها بالتلبية ،فقالت له :خذ معك
وسر خلفي حتى نذهب إلى القسطنطينية،
وزيرك ِ
وكــانــت ذات الــدواهــي قــد أعلمت الـكـفــار بالحيلة
التي عملتها ،ففرحوا بذلك غاية الـفــرح ،وقــالــوا:
مــا يجبر خــا طــر نــا إال قـتــل ملكهم فــي نظير قتل
البطريق ،ألنــه لــم يكن عندنا أف ــرس مـنــه ،وقــالــوا
لعجوز النحس ذات الدواهي حين أخبرتهم بأنها
تذهب إليهم بملك المسلمين ،إذا أتيت به نأخذه
إلى الملك أفريدون.
ثــم إن الـعـجــوز ذات الــدواهــي توجهت وتوجه
معها ض ــوء الـمـكــان وال ــوزي ــر دن ــدان،
وه ـ ــي س ــاب ـق ــة ع ـل ـي ـه ـمــا ،وت ـق ــول
لهما :سيروا على بركة الله
تعالى ،فأجاباها إلى قولها
ونفذ فيهما سهم القضاء

والقدر ،ولم تزل سائرة بهما حتى توسطت بهما
بين عسكر الــروم ،ووصلوا إلى الشعب المذكورة
ال ـض ـي ــق ،وع ـس ــاك ــر ال ـك ـف ــار ي ـن ـظ ــرون إل ـي ـه ــم وال
ّ
ّ
يتعرضون لهم بسوء ،ألن الملعونة أوصتهم بذلك،
فلما نظر ضوء المكان والوزير دندان إلى عساكر
ّ
يتعرضوا
الكفار ،وعرفوا أن الكفار عاينوهم ولم
لـهــم ،ق ــال الــوزيــر دنـ ــدان :وال ـلــه إن ه ــذه كــرامــة من
الــزاهــد ،وال شــك فــي أنــه مــن الـخــواص فـقــال ضوء
ً
المكان :والله ما أظن الكفار إال عميانا ،ألننا نراهم
وهم ال يروننا ،فبينما هم في الثناء على الزاهد
وتـعــداد كراماته وزهــده وعبادته ،إذا بالكفار قد
هجموا عليهما واحتاطوا بهما وقبضوا عليهما،
و ق ــا ل ــوا :هــل معكما أ ح ــد غيركما فنقبض عليه؟
فقال الوزير دندان :أما ترون هذا الرجل اآلخر الذي
ً
بين أيدينا؟ فقالوا إننا لم نر أحــدا غيركما ،فقال
ّ
ضوء المكان :والله إن الذي حل بنا عقوبة لنا من
الله تعالى .وأدرك شـهــرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

شركان ومن
معه من الجيش
محاصرون في
المغارة

و فــي الليلة السادسة والستين بعد الستمئة،
قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،أن الكفار وضعوا
القيود في أرجلهما ووكلوا بهما من يحرسهما في
المبيت ،فصارا يتأسفان ويقوالن لبعضهما :إن
االعتراض على الصالحين يؤدي إلى أكثر من ذلك،
ّ
وجزاؤنا ما حل بنا من الضيق الذي نحن فيه ،أما
شركان فإنه بات تلك الليلة ،فلما أصبح الصباح
ّ
قام وصلى صالة الصبح ،ثم نهض هو ومن معه
من العساكر وتأهبوا لقتال الكفار ،وقوى قلوبهم
شركان ووعدهم بكل خير ،ثم ساروا إلى أن وصلوا
إلى الكفار ،فلما رآهم الكفار من بعيد ،قالوا لهم:
يا مسلمين إنا أسرنا سلطانكم ووزيــره الــذي به
انتظام أمركم ،وإن لم ترجعوا عن قتالنا قتلناكم
ّ
عن آخركم ،وإذا سلمتم لنا أنفسكم ،فإننا نروح بكم
إلى ملكنا ،فيصالحكم على أن تخرجوا من بالدنا
وتذهبوا إلى بالدكم وال تضرونا بشيء وال نضركم
بشيء ،فإن طاب خاطركم كان الحظ لكم وإن أبيتم
فما يكون إال قتلكم وقد عرفناكم ،وهذا آخر كالمنا.
فلما سمع شركان كالمهم ،وتحقق أســر أخيه
والــوزيــر دن ــدان عظم عليه وبـكــى ،وضعفت قوته
وأيقن بالهالك ،وقــال في نفسه :يا تــرى ما سبب
أســرهـمــا؟ هــل حـصــل منهما إس ــاء ة أدب فــي حق
الزاهد واعتراض عليه؟ وما شأنهما؟ ثم نهضوا
ً
ً
إلى قتال الكفار فقتلوا منهم خلقا كثيرا ،وتبين في
ذلك اليوم الشجاع من الجبان ،واختضب السيف
والسنان ،وتهافتت عليهم الكفار تهافت الذباب
على الـشــراب مــن كــل مـكــان ،ومــا زال شــركــان ومن
معه يقاتلون قتال من ال يخاف الموت وال يعتريه
في طلب الفرصة قوت حتى سال الــوادي بالدماء
وامتألت األرض بالقتلى.

الرجال والركبان ،فلما عاين شركان ذلك ضاق عليه
األمر ،وقال ألصحابه :كيف العمل؟ فقال له أصحابه:
ال يكون إال ما يريده الله تعالى ،فلما كان ثاني يوم
قــال شركان لبقية العسكر :إن خرجتم للقتال ما
بقي منكم أحد ،ألنه لم يبق عندنا إال قليل من الماء
والزاد ،والرأي الذي عندي فيه الرشاد أن ّ
تجردوا
سيوفكم وتخرجوا وتقفوا على باب تلك المغارة،
ألجل أن تدفعوا عن أنفسكم كل من يدخل عليكم،
فلعل الزاهد أن يكون وصل إلى عسكر المسلمين
ويأتينا بعشرة آالف فارس ،فيعينوننا على قتال
الكفرة ،ولعل الكفار لم ينظروه هو ومن معه ،فقال
لــه أصـحــابــه :إن ه ــذا ال ــرأي هــو ال ـصــواب وم ــا في
سداده ارتياب.
ثــم إن الـعـسـكــر خــرجــوا ومـلـكــوا ب ــاب الـمـغــارة،
ووقفوا في طرفيه وكل من أراد أن يدخل عليهم من
الكفار يقتلونه ،وصاروا يدفعون الكفار عن الباب،
وصبروا على قتال الكفار إلى أن ذهب النهار وأقبل
الليل باالعتكار .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

أسر شركان
و فــي الليلة السابعة والستين بعد الستمئة،
قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،إنه عندما أقبل
ً
الليل لم يبق عند الملك شركان إال  25رجال ال غير،
فـقــال الـكـفــار لبعضهم :مـتــى تنقضي ه ــذه األي ــام
فإننا قد تعبنا من قتال المسلمين ،فقال بعضهم
لبعض :قوموا نهجم عليهم ،فإنه لم يبق منهم إال
ً
 25رجــا ،فإن لم نقدر عليهم نضرم عليهم النار،
ّ
فإن انقادوا وسلموا أنفسهم إلينا أخذناهم أسرى،
ً
وإن أبـ ــوا تــركـنــاهــم حـطـبــا لـلـنــار حـتــى يـصـيــروا
عبرة لمن يعتبر ،ثم إنهم حطوا الحطب على باب
المغارة ،وأضرموا فيه النار فأيقن شركان ومن معه
بالبوار ،فبينما هم كذلك ،إذا بالبطريق الرئيس
عليهم التفت إلى المشير بقتلهم ،وقال له :ال يكون
قتلهم إال عند الملك أفريدون ألجل أن يشفي غليله،
فينبغي أن نبقيهم عندنا أســرى ،وفي غد نسافر
إلى القسطنطينية ونسلمهم إلى الملك أفريدون،
فيفعل بهم ما يريد ،فقالوا :هذا هو الرأي الصواب.
ً
ثم أمروا بتكتيفهم وجعلوا عليهم حرسا ،فلما
ّ
جن الظالم اشتغل الكفار باللهو والطعام ،ودعوا
بالشراب ،فشربوا حتى انقلب كل منهم على قفاه،
وك ــان شــركــان وض ــوء الـمـكــان مقيدين وكــذلــك من
معهم من األبطال ،فعند ذلك نظر شركان إلى أخيه،
وقال له :يا أخي كيف الخالص؟ فقال ضوء المكان:
والله ال أدري ،وقد صرنا كالطير في األقفاص.
وأدرك شـ ـه ــرزاد ال ـص ـبــاح فـسـكـتــت ع ــن ال ـكــام
المباح.

مقاومة
فلما أقـبــل الـلـيــل تـفـ ّـرقــت الـجـيــوش ،وذه ــب كل
المسلمون إلى تلك
من الفريقين إلى مكانه ،وعاد
ُ
المغارة ولم يبق منهم إال القليل ،وقد قتل منهم
ً
في هذا النهار خمسة وثالثون فارسا من األمراء
واألعيان ،وإن من قتل بسيفهم من الكفار آالف من

وإلى اللقاء في حلقة الغد

فك القيود
اغ ـتــاظ شــركــان وتـنـهــد مــن ش ــدة غيظه
فانقطع الكتاف ،فلما خلص مــن الــوثــاق،
ق ــام إل ــى رئ ـي ــس الـ ـح ــراس وأخـ ــذ مـفــاتـيــح
القيود مــن جيبه ،وفــك ضــوء المكان وفك
الوزير دندان ،وفك بقية العسكر ،ثم التفت
إل ــى أخ ـيــه ض ــوء الـمـكــان وال ــوزي ــر دن ــدان،
وقال :إني أريد أن أقتل من الحراس ثالثة،
ونأخذ ثيابهم ونلبسها نحن الثالثة حتى
نصير في ّ
زي ّالروم ،ونصير بينهم حتى ال
ً
يعرفوا أحدا منا.
ث ــم ن ـتــوجــه إل ــى ع ـس ـكــرنــا ،ف ـق ــال ضــوء
المكان :إن هذا الرأي غير صواب ،ألننا إذا
قتلناهم نخاف أن يسمع أحــد شخيرهم،
فتنتبه إ لـيـنــا ا لـكـفــار فيقتلوننا ،وا ل ــرأي
السديد أن نسير إلى خارج الشعب فأجابوه
ً
إلــى ذل ــك ،فلما ص ــاروا بـعـيــدا عــن الشعب
ً
بـقـلـيــل رأوا خ ـي ــا م ــرب ــوط ــة وأص ـحــاب ـهــا
نــائ ـمــون ،فـقــال شــركــان ألخ ـيــه :ينبغي أن

ً
يأخذ كل واحد منا جوادا من هذه الخيول،
ً
وك ــان ــوا خـمـســة وع ـشــريــن رجـ ــا فــأخــذوا
ً
خمسة وعشرين جوادا ،وقد ألقى الله النوم
على الكفار لحكمة يعلمها سبحانه.
ثم إن شركان جعل يختلس من الكفار
السالح من السيوف والرماح ،حتى اكتفوا
ثــم رك ـبــوا الـخـيــل الـتــي أخــذوهــا وس ــاروا،
وكــان في ظن الكفار أنــه ال يقدر أحــد على
فكاك ضوء المكان وأخيه ومن معهما من
العساكر ،وأنهم ال يـقــدرون على الهروب،
ً
فلما خلصوا جميعا مــن األس ــر وص ــاروا
فــي أم ــن مــن الـكـفــار الـتـفــت إلـيـهــم شــركــان،
وق ــال لـهــم :ال تـخــافــوا ،حـيــث سـتــرنــا الـلــه،
ول ـكــن ع ـنــدي رأي ولـعـلــه صـ ــواب ،فـقــالــوا:
وما هو؟ قال :أريد أن تطلعوا فوق الجبل
ّ
وتكبروا كلكم تكبيرة واحدة ،وتقولوا :لقد
جاءتكم العساكر اإلسالمية ،ونصيح كلنا
صيحة واح ــدة ونـقــول :الـلــه أكـبــر فيفترق

الجمع مــن ذل ــك ،وال يـجــدون لهم فــي هذا
الوقت حيلة ،فإنهم يسكنون ويظنون أن
عسكر المسلمين أحاطوهم من كل جانب،
ً
واختلطوا بهم فيقعون ضربا بالسيف في
بعضهم من دهشة ُّ
السكر والنوم ،فنقطعهم
بسيوفهم ويدور السيف فيهم إلى الصباح،
فقال ضوء المكان :إن هذا الرأي غير صواب،
عـلـيـنــا أن نـسـيــر إل ــى عـسـكــرنــا وال ننطق
بكلمة ،ألننا إن ّ
كبرنا تنبهوا لنا ولحقونا،
ّ
فلم يسلم منا أحد ،فقال شركان :والله لو
انتبهوا لنا مــا علينا ب ــأس ،وأشـتـهــي أن
توافقونني على هذا الــرأي ،وهو ال يكون
األخ ـي ــر ،فــأجــابــوه إل ــى ذل ــك ،وطـلـعــوا إلــى
فوق الجبل وصاحوا بالتكبير ،فكبرت معه
الجبال واألشجار واألحجار من خشية الله
تعالى ،فسمع الكفار ذلك التكبير ،فصاح
الكفار صيحة مزعجة.
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ً
خالفات زوجية تنتهي بموت الرضيع جوعا

ً
والداه تشاجرا وتركاه وحيدا في المنزل مدة أسبوع
القاهرة  -هشام محمد

َّ
الخالفات الزوجية إلى جريمة إهمال بشعة ،تسببت في وفاة طفل
تحولت ً
رضيع جوعا ،بعد أن غادر والداه المنزل ألكثر من أسبوع ،وتركاه وحيدا دون
أدنى رعاية ،وتجردا من غريزة األبوة واألمومة ،وكالهما يلقي باالتهام على
اآلخر ،وال يعترف بارتكاب جناية تقشعر لها األبدان ،وأدمت قلوب متابعي
تفاصيل هذه القضية ،وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على أغرب زوجين في
العالم.

نسخة مأساوية
من فيلم وحدي
في المنزل
الشهير في قرية
مصرية

الخالفات
جردت الزوجين
المتهمين من
غريزة األبوة
واألمومة

النيابة تتهم
الزوجين
باإلهمال والقتل
غير المتعمد
لطفلهما الرضيع

تفاصيل تلك الجريمة تعيد لألذهان قصة
الفيلم الكوميدي الشهير "وحدي في المنزل"،
لـكــن بـنـسـخــة مــأســاويــة ج ــرت وقــائـعـهــا في
أكتوبر الماضي بقرية كفر الفقهاء ،التابعة
لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية المصرية،
حيث تلقت الشرطة بالغا من والد الضحية،
باكتشافه وفاة نجله "أنــس" البالغ  4أشهر
داخ ــل شـقـتــه ،وع ــدم تــواجــد زوج ـتــه ،وتعلل
بــوجــود خــافــات دائ ـمــة مـعـهــا ،مـمــا يجعله
يـضـطــر للمبيت فــي مـحــل عـمـلــه ل ـعــدة أيــام
متواصلة لتجنب المشاحنات ،وعند عودته
لمنزله فوجئ بأن طفله فارق الحياة ،واتهم
زوجته باإلهمال لتركها نجلهما وحده دون
أي رعاية أليام ،ما تسبب في وفاته.
باتت القضية محيرة ،وتثير في األذهان
تـ ـس ــاؤالت ك ـث ـي ــرة ،وتـ ـح ـ ِّـرك ال ـم ـشــاعــر نحو
معاناة هذا الطفل الرضيع على مدى  9أيام،
وتستبقي ألما بالغا لدى أصحاب النفوس
الــرح ـي ـمــة ،وت ـخـ ُّـيــل ال ـم ـعــانــاة ال ـتــي م ــر بـهــا،
ُ
وكيف ا نــتـ ِـز عــت الرحمة مــن قلب أ مــه وأبيه،
وتــركــاه وحيدا دون أدنــى شعور بالقلق أو
ـروه لــه ،وبــدال مــن أن
الـخــوف مــن حــدوث مـكـ ٍ
يعصف بهما الندم والحسرة بعد فقده ،أخذ
كالهما يلقي التهمة على اآلخر ،ويتنصل من
مسؤوليته عن الحادث األليم.
وات ـج ـهــت أص ــاب ــع االت ـه ــام إل ــى الــزوج ـيــن
الغافلين عن معنى رباط الزوجية ،وتوفير
السعادة واالستقرار داخل المنزل ،وكالهما
يحاول التسلط على اآلخر ،واعتقدت الزوجة
أن الطريقة الوحيدة المتالك زوجها أن تغرقه
في دوامة ال تنتهي من الشجار والخالفات،
وسلبه راتبه الشهري ،بدعوى أنها األجدر
ع ـل ــى ت ــدب ـي ــر شـ ـ ــؤون الـ ـمـ ـن ــزل ،ح ـت ــى رض ــخ
لطلبها ،لكنها تمادت في لومه على تقصيره،
وأمرته أن يبيت في مقر عمله بالقاهرة لعدة
أيام ،حتى يوفر نفقات السفر اليومي ،وحين
أذعن لطلبها ،أدركت أنه لن يرفض لها طلبا
بعد اآلن.
وفـ ـ ـش ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــزوج فـ ـ ــي تـ ـ ــرويـ ـ ــض زوجـ ـ ـت ـ ــه،
وإقناعها بتوفير اال سـتـقــرار دا خــل المنزل،
وااله ـت ـمــام بــرعــايــة طفليه (مـ ــروان وأن ــس)،
وا ضـطــر لتنفيذ مطالبها حـتــى ال تتمادى
فــي عنادها ،وو جــد أن فكرة مبيته فــي مقر
عمله بمنزلة هدنة مؤقتة مــن المشاحنات
اليومية ،وتهديدها المستمر بطلب الطالق،
وتدخل األهل للصلح بينهما ،وبلغ العناد
ذرو تــه بفقدهما طفلهما الرضيع ،وكالهما
ال يتخيل أن اآل خــر يمكنه التخلي عن فلذة
كـ ـب ــده ،وي ـت ــرك ــه وحـ ـي ــدا دون رع ــاي ــة ،حـتــى
ً
يتضور جوعا ،ويلقى حتفه ،ولكنهما اتفقا
للمرة األولى في القسوة والجحود.
وصـ ــارت قـضـيــة م ــوت "رض ـيــع ط ــوخ" في
دائ ـ ـ ــرة اه ـت ـم ــام ال ـ ـشـ ــارع الـ ـمـ ـص ــري ،وه ــزت
ب ـشــاع ـت ـهــا م ـشــاعــر ال ـك ـث ـيــريــن م ــن مـتــابـعــي
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ع ـب ــر وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام وم ــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وت ــوال ــت ردود فعل
غاضبة ،ومطالبات بتوقيع أقصى العقوبة
على الزوجين المتهمين ،حتى يكونا عبرة
ألي أب أو أم يـ ـع ــر ض ــان حـ ـي ــاة أ ط ـفــا ل ـه ـمــا
لـلـخـطــر ،حـتــى لــو ك ــان ذل ــك نتيجة اإلهـمــال
غير المتعمد.
في ذ لــك ا لــو قــت ،تكثفت تحريات الشرطة
ح ــول الـ ـح ــادث ،وتـبـيــن أن الـ ــزوج عــامــل في
"محمصة لبيع التسالي" بالقاهرة ،وأنه دائم
الخالفات مع زوجته ،وقبل و قــوع الجريمة
ب ــأي ــام غـ ــادر الـ ــزوج ال ـم ـنــزل ف ــي طــريـقــه إلــى
ع ـم ـلــه ،ب ـعــد تــأخــر ال ــزوج ــة ف ــي ال ـع ــودة إلــى
البيت ،وعدم ردها على اتصاله من الهاتف
المحمول ،و تــرك طفله دا خــل الشقة وحيدا،
ولــم يغلق بــاب الشقة العـتـقــاده أن الــزوجــة
س ـت ـعــود إل ــى ال ـم ـنــزل ب ـعــد شـ ــراء متطلبات
البيت ،وبعد  9أيام عاد من العمل واكتشف
انبعاث رائحة كريهة في أر جــاء الشقة،
ووفاة طفله الرضيع.
وانـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت

ال ـش ــرط ــة إلـ ــى م ــوق ــع ال ـ ـحـ ــادث ،وت ـب ـيــن عــدم
صحة ما جــاء في أقــوال المبلغ ،وأنــه حدث
خالف بين العامل وزوجته ،قامت على اثره
الزوجة بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها
الطفل األكبر "مروان" ،بحجة إحضار بعض
المشتريات ،إال أنها توجهت إلى منزل أهلها
دون علمه ،ولم تعد إلى المنزل مرة أخرى.

تساؤالت حائرة
وت ـت ــاب ـع ــت أصـ ـ ـ ــداء ال ـج ــري ـم ــة الـ ـت ــي راح
ضـحـيـتـهــا ه ــذا ال ـط ـفــل الـ ـب ــريء ،ودارت في
األذهـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ح ـ ــائ ـ ــرة حـ ـ ــول م ــوق ــف
ال ـ ــزوجـ ـ ـي ـ ــن ،ومـ ـح ــاولـ ـتـ ـهـ ـم ــا الـ ـتـ ـنـ ـص ــل مــن
مسؤولية وفاة ابنهما ،دون شعور بالندم،
واالعتراف باإلهمال الجسيم ،وانشغالهما
بتفاصيل خالفاتهما ،وغيابهما عن المنزل
دون أد ن ــى تفكير فــي حــا لــة طفل ال يعي ما
يـ ــدور ح ــول ــه ،وت ــرك ــاه ي ـت ـضــور جــوعــا على
فــراشــه ،ودف ــع حـيــاتــه ثمنا لـقـســوة والــديــه،
بينما تشير أصابع االتهام إلى أنهما تجردا
من الرحمة ،ويستحقان القصاص العادل.
بــدت خيوط تلك الجريمة البشعة تائهة
بين اإلهمال والتفكك األسري ،ولم يكشفها
س ــوى ان ـب ـعــاث ال ــروائ ــح الـكــريـهــة مــن داخــل
المنزل ،بعد أن تحلل جسد الطفل الرضيع
إث ــر وف ــات ــه ج ــوع ــا ،وع ـن ــد مــواج ـهــة وال ــدت ــه
بـمــا ج ــاء بــالـفـحــص ،ب ــررت ع ــدم االطـمـئـنــان
ع ـلــى نـجـلـهــا طـ ــوال ت ـلــك ال ـف ـتــرة ،ظ ـنــا منها
أنــه مــوجــود برفقة وال ــده ،وأق ــر األخـيــر بما
أس ـ ـفـ ــرت ع ـن ــه الـ ـتـ ـح ــري ــات ،وجـ ـ ــرى ت ـحــريــر
محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،
وقـ ــررت حـبــس الـمـتـهـمـيــن  4أي ــام عـلــى ذمــة
التحقيقات ،بعد أن تسببا في مقتل ابنهما
"أنس" البالغ  4أشهر ،بعد أن تركاه في منزل
الزوجية وحيدا.

مجلس الطفولة
واألمومة يطالب
بتوقيع العقاب
الرادع على
الوالدين

اعترافات مثيرة
ب ـ ــدأت ت ـفــاص ـيــل الـ ـم ــأس ــاة ،ع ـنــدمــا بـحــث
الشاب الريفي عن عــروس ،وتــزوج من فتاة
تـعـيــش قــي قــريــة م ـج ــاورة ،وأنـجـبــا ابنهما
األول "مـ ــروان" والـثــانــي "أن ــس" ،واضطربت
ً
ح ـي ــات ـه ـم ــا ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،وك ـ ـثـ ــرت ال ـم ـش ــاح ـن ــات
بـيـنـهـمــا ،م ــن دون رغ ـب ــة ف ــي ال ــوص ــول إلــى
حل لنزاعاتهما اليومية ،وبلغ العناد بين
الزوجين ذروته ،حتى أفضى إلى وفاة الطفل
الرضيع.
وأدل ـ ــت األم بــاع ـتــرافــات تـفـصـيـلـيــة حــول
ً
واقعة ترك ابنها الرضيع حتى مات جوعا،
إذ قالت إن زوجها يسيء معاملتها ،ويتهمها
بإهمال شؤون المنزل ،وعدم رعاية الطفلين،
وبعد تكرار المشاحنات بينهما ،قررت
أن ت ـتــرك ل ــه ال ـط ـفــل الــرض ـيــع لـيـتــولــى
ً
ً
م ـســؤول ـي ـتــه ،وتـلـقـنــه درس ـ ــا قــاس ـيــا،
حتى يشعر بأهميتها ،ويتوقف عن
اإلسـ ــاء ة إلـيـهــا ،لكنها لــم ت ــدرك أن
غيابها عــن المنزل سيتسبب في
وفاة طفلها الصغير ،السيما أنه
ال يحتاج إلى رضاعة طبيعية.
و ب ـ ـ ــررت األم ت ــر ك ـه ــا طـفـلـهــا
الـ ـ ــرض ـ ـ ـيـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــأن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ــان
ً
خارجا عن إرادتها ،وخشيت
االط ـم ـئ ـنــان عـلـيــه م ــن رد فعل
زوجها وعائلته ،و لــم تتوقع أنه
سيتركه وحيدا دون سؤال أو تركه
ألحـ ــد م ــن أجـ ــل رع ــايـ ـت ــه ،وي ـخ ــرج
للعمل دون أن يخبرها أو يدبر
وس ـي ـل ــة إلع ــاش ــة ال ـط ـف ــل حـتــى
فوجئت بالخبر األليم ،واتهام
زوجها لها بأنها وراء وفاة
طفلهما.
ودارت ا ع ـت ــرا ف ــات األب
حـ ـ ـ ـ ــول وجـ ـ ـ ـ ـ ــود خ ـ ــاف ـ ــات
م ـس ـت ـمــرة م ــع زوجـ ـت ــه ،وأن ـهــا
ً
اعتادت الشجار معه ،وكانت دائما
تحاول فــرض سيطرتها عليه ،ما
اضطره إلى ترك المنزل ،والمبيت
فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــل عـ ـمـ ـل ــه لـ ـ ـع ـ ــدة أيـ ـ ــام
متواصلة ،وفي المرة األخيرة
عـ ــاد إلـ ــى م ـس ـك ـنــه واك ـت ـشــف
وف ـ ـ ــاة نـ ـجـ ـل ــه ،واتـ ـه ــم
الـ ـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ـ ــة

إيداع شقيق
الطفل المتوفى
لدى جدته بعدما
ً
صار وحيدا

بــاإله ـمــال ،وت ــرك نـجـلـهـمــا مــن دون رعــايــة،
والتسبب في وفاته.
وقـ ـ ـ ــال األب الـ ـمـ ـتـ ـه ــم م ـ ــع زوجـ ـ ـت ـ ــه ب ـق ـتــل
رض ـي ـع ـه ـمــا ب ـت ـجــوي ـعــه إن زوجـ ـت ــه أبـلـغـتــه
قبل أن تغادر المنزل أنها ستشتري بعض
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــات وسـ ـتـ ـع ــود خـ ـ ــال  10دق ــائ ــق،
وإ نــه لم يعلم بأنها لن تعود ،و قــام بارتداء
مالبسه لحين عودة الزوجة لكي ينطلق إلى
عمله ،وعندما تأخرت اتصل بها من هاتفه
المحمول ،لكنها لم ترد ،واعتقد بعدم ردها
أنها اقتربت من العودة.
ً
وأكمل األب أنه غــادر البيت متوجها إلى
ً
ع ـم ـلــه ،ظ ـن ــا م ـنــه أن زوجـ ـت ــه ق ــد ع ـ ــادت إلــى
المنزل ،وأنه حاول االتصال بها أكثر من مرة
لكنها لم ترد ،وأنه لم يقلق من عدم ردها ،ولم
يتوقع أن تتجرد زوجته من مشاعر األمومة
ً
وت ـتــرك رضيعها وه ــو ال ي ــزال صـغـيــرا ولــم
يكمل شهره الرابع حتى إن كانت تعتقد أنه
مع أبيه ،وحين عاد بعد تسعة أيام من عمله
في القاهرة ،وبمجرد أن فتح باب الشقة اشتم
رائحة كريهة وبحث عن زوجته فلم يجدها،
ً
ون ـظ ــر إل ــى س ــري ــر ال ـط ـفــل ف ــوج ــده مـتـعـفـنــا،
وأ صـيــب بصدمة ،و ظــل يبكي ،وحــرر بالغا
في قسم الشرطة اتهم فيه زوجته باإلهمال،
والتسبب في وفاة طفلهما.
في حين كشفت تحقيقات النيابة أن والدي
الطفل المتوفى من الجوع تزوجا منذ نحو
 4سـ ـن ــوات ،وأن خــافــات ـه ـمــا ك ــان ــت بـسـبــب
مصروف المنزل وبسبب طلب الزوجة الدائم
لــأ مــوال ،وسبق أن د بــت بينهما الخالفات
التي كادت تصل إلى حد الطالق ،ولوال تدخل
األهالي واألسرتين بينهما لجرى االنفصال
بينهما في العام األول من زواجهما.
وجــاء في أقــوال طه ،الشقيق األكبر لوالد
الرضيع المتوفى ،تفاصيل الحياة الزوجية
لشقيقه عاطف ،وبدايتها قبل أربع سنوات
من وقوع هذا الحادث األليم ،وأنه وأشقاء ه
ال ـث ــاث ــة ب ـمــن ف ـي ـهــم ش ـق ـي ـقــه وال ـ ــد الــرض ـيــع
المتوفى ،كانوا يدا واحــدة في كل شيء في
عـمـلـهــم وم ـنــزل ـهــم ،لـكــن س ــرع ــان م ــا تـغـ ّـيــرت
ال ـحــال بـعــد أن وط ــأت زوج ــة أخ ـيــه األصـغــر
منزل العائلة.
وكشف طه تفاصيل الخالف األخير بين
شقيقه وزوجته ،وأنها أجبرته على المكوث
بمقر عمله (محمصة تسالي) طوال أسبوع
ً
ليوفر مصروفات السفر يوميا إلى القاهرة،
ويـعـطـيـهــا ل ـهــا ،وكــانــت تـحـصــل عـلــى راتـبــه
ً
كــامــا فــور عــودتــه وتتحكم فــي مـصــروفــات
ً
منزلها وكانت ال تشتري به شيئا وعندما
يسألها شقيقه تقول إنها أنفقته.
وف ـ ــي ي ـ ــوم ال ــواقـ ـع ــة ت ـ ـجـ ــددت ال ـخ ــاف ــات
بينهما ،ألنها رفضت أن تعطيه  50جنيها
ليذهب بها إلى عمله ،وصاحت في وجهه،
وتركت المنزل قبل خروجه بدقائق مدعية
أنها ستذهب لشراء احتياجات المنزل ،فترك
بــاب الشقة مفتوحا ظنا منه أنها
ستعود لكنها خرجت ولم تعد،
وتركا الطفل وحيدا بالمنزل
ل ـمــدة تـخـطــت األس ـب ــوع دون
طعام ليلقى حتفه جوعا.
وأكـ ــد ج ـي ــران األب واألم
فــي أقــوالـهــم أمــام النيابة
أن وا ل ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـط ـ ـفـ ــل عـ ــاد
مـ ـ ــن عـ ـمـ ـل ــه فـ ـ ــي أحـ ــد

المحالت بالقاهرة ليفاجأ بوفاة نجله على
السرير فأبلغ أجهزة األمن ،وأضافوا أن األم
سبق أن تركت طفلها قبل ذ لــك فــي الشارع
وذه ـب ــت أله ـل ـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى واق ـع ــة أخ ــرى
ع ـنــدمــا ت ــرك ــت طـفـلـيـهــا م ــن ق ـبــل ف ــي الـشـقــة
بمفردهما ،إال أن الطفل األكبر مــروان أخبر
الجيران أنهما بمفردهما وأنقذوهما.

االتهامات األربعة
وتــوالــت تـفــاصـيــل الـقـضـيــة ،وأم ــر قاضي
المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد
ً
حبس والدي رضيع طوخ  15يوما على ذمة
الـتـحـقـيـقــات فــي الــواق ـعــة ،ووج ـهــت الـنـيــابــة
لــوا لــدي الطفل الرضيع ا لــذي تــو فــي نتيجة
الجوع الشديد ،أربعة اتهامات ،األول القتل
العمد دون سبق اإلصرار والترصد ،والثاني
التسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال
ورعونة وعدم احترام ،والثالث تعريض طفل
للخطر ،والرابع تعريض طفل للخطر لم يبلغ
خال من اآلدميين.
 7سنوات بتركه في مكان
ٍ
كما أمــرت النيابة بعرض األم على الطب
الـشــرعــي لـبـيــان مــا إذا كــانــت تـطـعــم طفلها
طبيعيا ،وآخر مرة تم إطعامه ،أو صناعيا،
كما ادعت أنها تطعمه لبنا صناعيا ،وتسليم
الطفل األكبر مروان إلى جدته ألمه بعد قرار
النيابة بتجديد حبس الزوجين المتهمين.
واتخذت قضية وفاة "رضيع طوخ" مسارا
جديدا ،وحظيت باهتمام المجلس القومي
ل ـل ـط ـفــولــة واألمـ ــومـ ــة ،وات ـ ـخـ ــاذه اإلج ـ ـ ــراء ات
القانونية لحصول الوالدين المتهمين على
ع ـقــاب رادع ج ــزاء لـمــا اق ـتــرفــاه ،والـحـصــول
على تعهد من جدة الرضيع المتوفى حتى
يتم إيداع حفيدها اآلخر مروان بحضانتها
وتحت رعايتها ،بدال من إيداعه دار رعاية،
حفاظا على الطفل ا ل ــذي صــار و حـيــدا بعد
فقد شقيقه ،وانتظار توقيع أقصى العقوبة
على ا لــزو جـيــن المتهمين بــاإل هـمــال والقتل
غير المتعمد.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر
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طاهر حلمي :الحركة التشكيلية الكويتية برزت في زمن قياسي
َّ
قدم محاضرة على هامش معرض «ومضات رمضانية» االفتراضي
فضة المعيلي

اقترح د .وليد سراب إنشاء
كلية للفنون الجميلة في
الكويت بهدف رفد الساحة
الفنية بكوادر فنية أكاديمية.

ان ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش
المعرض االفتراضي التشكيلي
«وم ـ ـضـ ــات رمـ ـض ــانـ ـي ــة» ،الـ ــذي
يـ ـنـ ـظـ ـم ــه الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
للثقافة والفنون واآلداب ،أولى
الـمـحــاضــرات بعنوان «الحركة
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة وأثـ ـ ــر ال ـف ـعــال ـيــات
المحلية والدولية عليها» ،والتي
قدمها الفنان التشكيلي د .طاهر
حلمي ،وأدارها د .وليد سراب.
فــي الـبــدايــة ،قــدمــت مسؤولة
المرسم الحر سارة خلف كلمة
افتتاحية عــن أج ــواء المعرض
االفتراضي ،ثم استهل د .حلمي
المحاضرة باستعراض لورقته
الـبـحـثـيــة ال ـتــي ج ــاءت بـعـنــوان
«مسيرة الفن الكويتي».
وق ــال د .حـلـمــي إن «الـحــركــة
التشكيلية الكويتية بــرزت في
زمــن قياسي كحركة فنية ذات
ش ـخ ـص ـي ــة مـ ـمـ ـي ــزة ،اس ـت ـم ــدت

محمد ،وجاسم بوحمد ،وخزغل
الـقـفــاص فــي عمل فــن تشكيلي
عـصــري مــن خ ــال مــا تعلموه،
ومن خالل رؤى جديدة ،الفتا أن
الفنانين في تلك الفترة شاركوا
في المعارض الدولية والعربية.

كلية الفنون الجميلة

سارة خلف

طاهر حلمي

علي العوض

وليد سراب

هويتها من مكونات المجتمع
الكويتي االجتماعي والثقافي،
الذي أخذ بكل أساليب الحضارة
الحديثة ،لكن لــم يـنـ َـس عــاداتــه
وت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــده وت ـ ـ ــراث ـ ـ ــه الـ ـع ــرب ــي
واإلسالمي».

وأوض ــح أن ــه «ف ــي منتصف
الـقــرن العشرين أخــذت الحركة
التشكيلية في الظهور من خالل
إنشاء الـمــدارس ونمو التعليم
وإيفاد البعثات للخارج ،وإنشاء
ال ـمــرســم ال ـح ــر ف ــي ع ــام ،1960

و تــأ سـيــس الجمعية الكويتية
ل ـل ـف ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة فـ ــي ع ــام
 ،1967ودرات األ ع ـم ــال الفنية
خــال هــذه الفترة حــول البيئة
والتراث».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «أم ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي فـ ـت ــرة
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات والـتـسـعـيـنـيــات
تـقــريـبــا فـقــد تــراج ـعــت الـحــركــة
التشكيلية الخليجية والعربية
ب ـس ـبــب األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ،ثـ ــم ب ـ ــدأ الـمـجـلــس
الــوطـنــي والـجـمـعـيــة الكويتية
لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر فــي
التجديد والـتـطــويــر ،مــن خالل
دع ـ ــم ال ـف ـن ــان ـي ــن الـ ــذيـ ــن ق ــدم ــوا
أع ـ ـمـ ــاال م ـم ـي ــزة فـ ــي ال ـم ـحــافــل
المحلية والدولية».
وذكــر أن الحركة التشكيلية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ات ـ ـخـ ــذت م ـس ــاري ــن؛
األول ت ـم ـثــل ف ــي أعـ ـم ــال فـنـيــة
اهـ ـتـ ـم ــت ب ــال ـم ـش ـه ــد الـ ـت ــراث ــي
كقيمة تاريخية ،وحافظت عليه
كــوثـيـقــة وط ـن ـيــة م ــن االن ــدث ــار،
وسـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى نـ ـهـ ـج ــه ال ـك ـث ـي ــر
م ــن الـفـنــانـيــن ك ــأي ــوب حـسـيــن،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــود الـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــوان ،وب ـ ــدر

الـقـطــامــي ،ومـعـجــب الــدوســري
وغيرهم ،أما المسار الثاني فقد
ابتعد فيه الفنانون عن واقعية
المشهد التراثي ،ومن الفنانين
الــذيــن سـ ــاروا عـلــى ه ــذا النهج
سامي محمد ،وجاسم بوحمد،
وعبدالرسول سلمان ،وعيسى
صقر ،وثريا البقصمي ،ومحمد
الشيخ الفارسي وغيرهم.
واس ـت ـع ــرض د .ح ـل ـمــي من
خ ــال ال ـع ــرض ال ـمــرئــي نـمــاذج
من أعمال الفنانين من مختلف
المراحل ،وتحدث عن تجاربهم
ومسيرتهم الفنية.
وش ـ ـ ــارك ف ــي ال ـن ـق ــاش خ ــال
ال ـ ـم ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة عـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـن ــانـ ـي ــن
متفاعلين مــع المحتوى ا لــذي
قدمه د .حلمي ،ومنهم الفنان
عبدالهادي شال ،الذي قال« :أنا
أذك ـ ــر أن االن ـط ــاق ــة الـحـقـيـقـيــة
كــانــت م ــع ع ــودة الــرع ـيــل األول
من بعثاتهم الدراسية في فترة
السبعينيات» ،مضيفا أنه كان
هناك حس مشترك ذو مسؤولية
كبيرة بين الفنانين في المرسم
الحر ،وهم عيسى صقر ،وسامي

من فعاليات الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

أوبرالي سعودي يتألق في أمسيات
مهرجان أبوظبي
قـ ـ ّـدم م ـهــرجــان أب ــوظ ـب ــي ،ف ــي دورت ـ ــه الـثــامـنــة
عشرة ،تحت شعار «المستقبل يبدأ اآلن» ،المغني
األوب ــرال ــي مـحـمــد ال ـخ ـيــران ال ــزه ــران ــي ،فــي عمل
خ ــاص بـعـنــوان «أث ـي ــر»؛ ضـمــن سلسلة أمسيات
المهرجان الرمضانية ،التي تبث عبر المنصات
ً
احتفاء بالشهر الفضيل والقيم
الرقمية للمهرجان
الروحانية اإلنسانية التي يحملها.
وتألق الزهراني الذي ُّ
يعد أول فنان سعودي
ً
يـنـضــم إل ــى جــوقــة إيـطــالـيــة ف ــي روم ـ ــا ،وواح ـ ــدا
مــن أبــرز المواهب السعودية الشابة فــي الغناء
األوبــرالــي ،خــال األمسية ،في أداء أغنية «أعلى
وأم ـج ــد» ،ال ـتــي أل ـفــت مــوسـيـقــاهــا وقـ ــادت األداء
ال ـم ــوس ـي ـق ــي ال ـم ـص ــاح ــب مـ ــن ق ـب ــل أع ـ ـضـ ــاء مــن
األورك ـس ـتــرا الـفـلـهــارمــونـيــة الـلـبـنــانـيــة ،المؤلفة
الموسيقية والسوبرانو واألكاديمية الدكتورة
هبة القواس من شعر ّ
حسان بن ثابت؛ لتعكس
ق ـ ـ ــدرات ص ــوت ــه وت ـت ـن ــاغ ــم م ــع ط ــاق ــات ــه وتـظـهــر
المساحة الصوتية لديه.
وقال الزهراني« :فخور بالتعاون مع مؤسسة
كبيرة بحجم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
ً
ً
التي تــؤدي دورا متفردا في دعــم قطاع الثقافة
ً َّ
والفنون على صعيد المنطقة» ،مؤكدا أن «هذه
المشاركة إضافة مهمة إلــى مسيرتي المهنية،
فهذه المرة األولى التي أغني فيها باللغة العربية

محمد الخيران
ً
ً
وبطريقة أوبرالية ،كما أنها كانت تحديا صعبا،
لـكــن بـفـضــل م ــا قــدمـتــه د .هـبــة ال ـق ــواس ف ــي كل
خطوة مــن التوجيه والـتــدريــب تغلبنا على كل
التحديات».
ً
وسجلت الموسيقى أوركستراليا مع أعضاء
من األوركسترا الفيلهارمونية اللبنانيةُ ،
وص ّورت
ف ــي الـمـتـحــف الــوط ـنــي ال ـل ـب ـنــانــي ،وت ــم تـصــويــر
م ـح ـمــد ال ــزه ــران ــي ل ـل ـعــرض ف ــي م ـت ـحــف مــديـنــة
ً
الـعـلــوم بالطيبات فــي الـسـعــوديــة؛ ليشكال معا
قطعة فنية فريدة تعبر عن التناغم التام ،وتؤكد
مفهوم الــوحــدة اإلنسانية ،الــذي يخترق حــدود
المكان والزمان.

«نجيب زاهي زركش»
يصحح موقفه بعد  14حلقة

«البا» تختتم «الجوهر» مع خليفة الوقيان
ت ـخ ـت ـتــم أك ــادي ـم ـي ــة ل ــوي ــاك
للفنون األدائية «البا» الموسم
األول م ــن بــرنــامــج ال ـجــوهــر،
الـ ـ ـ ـ ــذي أطـ ـلـ ـقـ ـت ــه فـ ـ ــي ي ــون ـي ــو
 ،2020وساهم هــذا البرنامج
ف ــي ت ــدري ــب ك ـ ـ ــوادر شـبــابـيــة
فــي مـجــال اإلعـ ــام ،وتـحــديــدا
التقديم التلفزيوني ومهارة
إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد األسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة والـ ـبـ ـح ــث
وم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت ،ت ـحــت
إشــراف نخبة من اإلعالميين
فــي الــوطــن الـعــربــي ،ولــم يكن
ً
البرنامج مقتصرا على هذه
المهارات والتدريب ،بل ساعد
عـلــى اك ـت ـشــاف الـشـخـصـيــات،
الـ ـت ــي س ــاه ـم ــت ع ـل ــى نـهـضــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـ ــوطـ ـ ــن الـ ـع ــرب ــي
وتسليط الضوء عليهم وبناء
جسر المعرفة بين األجيال.
والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون م ــع
الـ ـم ــدرب ــة واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ران ـي ــا
ب ـ ـ ــرغ ـ ـ ــوت ،وس ـ ـي ـ ـتـ ــم تـ ـت ــوي ــج
الـ ـت ــدري ــب الـ ـ ــذي س ـي ـب ــدأ ي ــوم
ال ـثــالــث والـعـشــريــن مــن مايو
ويستمر خمسة أ ي ــام ،بواقع
ســاعـتـيــن ك ــل يـ ــوم ،ب ـل ـقــاء مع
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور واألديـ ـ ـ ـ ـ ــب خ ـل ـي ـفــة

خليفة الوقيان

الوقيان يوم االثنين الموافق
 31مايو .2021
يذكر أن برنامج الجوهر
هــو بــرنــامــج أطـلـقـتــه «الب ــا»،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع لـ ـ ــويـ ـ ــاك ،فــي
ي ــو ن ـي ــو  2020ت ـح ــت ر ع ــا ي ــة
شركة المركز المالي وجريدة
ال ـج ــري ــدة وفـ ـن ــدق ش ـيــراتــون
الكويت.
أكـ ــدت «الب ـ ــا» أن الـبــرنــامــج
مـفـتــوح للشباب مــن الكويت
والوطن العربي ،وسيتم قبول

ً
 12مـتــدربــا وستكون الــدورة
عبر برنامج زوم ،والتسجيل
عبر موقع «البــا» اإللكتروني
لفئة  19سنة فما فوق.

خبريات
مارك رافالو يستعيد ذكرياته
مع Avengers: Endgame

حرص النجم العالمي مارك
رافالو ،صاحب شخصية
 ،Hulkفي سلسلة األبطال
الخارقين ،على استعادة
ذكرياته في السنوية الثانية
للعرض الخاص لفيلم
 ،Avengers: Endgameالذي
حقق ثاني أعلى إيرادات في
تاريخ السينما العالمية.
ونشر رافالو صورة له
تجمعه مع أبطال الفيلم
الذي حقق شعبية كبيرة
على المستوى العالمي،
عبر حسابه الشخصي
بموقع انستغرام ،من الحفل
الخاص إلطالق الفيلم في
ً
السينمات ،وكتب قائال« :ال
أصدق أنه قد مضي عامان
على العرض األول للفيلم».
ً
رسميا
وكان قد انتهى
عرض فيلم Avengers :
 Endgameفي دور العرض
حول العالم ،وحقق العمل
إيرادات وصلت إلى مليارين
و 797مليون دوالر.

حذاء كاني ويست
بـ  1.8مليون دوالر

الموسم األول تحت
إشراف وتدريب
اإلعالمية رانيا
برغوت

عدد مشاهدي حفل األوسكار األدنى على اإلطالق

حطم حذاء رياضي ارتداه
مغني الراب األميركي
كاني ويست ،خالل تأديته
أغنياته «»Hey Mama
و» ،»Strongerفي حفل
توزيع جوائز غرامي في
 ،2008الرقم القياسي ألكبر
صفقة بيع أحذية رياضية
حتى اآلن.
وحقق حذاء Nike Air
 Yeezyالذي ارتداه كاني
ويست في حفل غرامي
لعام  ،2008أرباحا بقيمة
 1.8مليون دوالر ،وذلك
خالل عملية بيع حصل
عليها استثماري لألحذية
الرياضية ُيسمى .RARES
ويعتبر هذا السعر هو أعلى
سعر تم تسجيله في مجال
بيع األحذية الرياضية
حتى اآلن ،وهو أول نوع من
األحذية الرياضية تتخطى
مبيعاته المليون دوالر.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا
الحذاء استطاع تخطي
سعر حذاء العب كرة السلة
السابق مايكل جوردان،
والذي تم بيعه في دار
كريستيز للمزادات بقيمة
 615ألف دوالر.

 Ceoلـسنوب دوغ تحقق
 3ماليين مشاهدة

أنتوني هوبكنز يشيد بمنافسه على الجائزة تشادويك بوزمان
أصيب القائمون على حفل
توزيع جوائز األوسكار بصدمة
من انخفاض نسبة مشاهدة
الحفل االستثنائي.

ملصق المسلسل
صـحــح الـقــائـمــون عـلــى مسلسل نجيب زاه ــي زرك ــش من
بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني وضعهم ،بعد الهجوم
واالنتقادات الكبيرة التي لحقت بهم خالل األيام الماضية ،بعد
أن توصل عدد من محبي الدراما العالمية إلى أن المسلسل
مستوحى من مسرحية «جوازة طلياني» اإليطالية ،ولكن طاقم
العمل لم يشر إلى االقتباس أو أخذ المسلسل عن المسرحية،
أو كتابة ذلك على تترات العمل.
وبعد الضجة الكبيرة التي حدثت مؤخرا ،فوجئ الجمهور
بتعديل شارة نهاية المسلسل ،وكتابة التوضيح الذي كتبه
رواد مواقع التواصل االجتماعي ،أنه مقتبس عن المسرحية
اإليطالية سالفة الذكر.
وبعد نهاية الحلقة  14من المسلسل كتب على تتر النهاية،
إهداء العمل لمدير التصوير سمير بهزان« ،العمل مستوحى
مــن مسرحية ج ــوازة طلياني ،إدوارد دي فليبو» ،وهــو ما
القــى استحسان الجمهور ،نظرا إلعــادة الحق إلــى صاحبه
بعد إنكار من قبل طاقم العمل على مدار األيام الماضية ،في
سابقة جديدة على الدراما المصرية.

وب ـي ـن ـم ــا أكـ ـ ــد الـ ـفـ ـن ــان عـلــي
العوض أهمية التعليم ودوره
في نهضة الحركة التشكيلية،
اقـ ـت ــرح د .س ـ ــراب إنـ ـش ــاء كـلـيــة
ل ـل ـف ـنــون ال ـج ـم ـي ـلــة ب ـه ــدف رفــد
ال ـســاحــة الـفـنـيــة بـ ـك ــوادر فنية
أكاديمية.
وفـ ـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـمـ ـح ــاض ــرة
ق ــدم د .حـلـمــي ع ــدة اق ـتــراحــات
تـ ـع ــزز دور الـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي،
وم ـن ـه ــا االهـ ـتـ ـم ــام بــالـمـتــاحــف
التراثية والفنية حتى يتسنى
لألجيال متابعة الحركة بصفة
م ـس ـت ـمــرة ،وااله ـت ـم ــام بــرعــايــة
الـجـمــاعــات الفنية الـتــي تحمل
رؤيــة مستقبلية ومتخصصة،
و ت ـ ـ ـف ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــل و تـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد دور
ا لـمــؤ سـســات الثقافية والفنية
المختلفة ،وز يـ ــادة الفعاليات
والورش الدولية والمحلية.

23

من أجواء حفل األوسكار

ب ـلــغ عـ ــدد م ـش ــاه ــدي احـتـفــال
تـ ــوزيـ ــع جـ ــوائـ ــز األوس ـ ـ ـكـ ـ ــار فــي
الواليات المتحدة األحد الماضي
 9.85مــايـيــن ،بانخفاض تفوق
نـسـبـتــه  58ف ــي الـمـئــة ع ــن الـعــام
ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،وهـ ـ ــو أدن ـ ـ ــى م ـس ـتــوى
مـ ـش ــاه ــدة ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ،وف ـقــا
لإلحصاءات التي أوردتها شبكة
«إيــه بــي ســي» ،التي قامت بنقل
الحدث.
وفـ ــي ب ــداي ــة عـ ــام  ،2020قبل
الـجــائـحــة ال ـتــي ه ــزت هــولـيــوود
وص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ،اجـ ـت ــذب
احـتـفــال األوس ـك ــار  23.6مليون
م ـشــاهــد أم ـي ــرك ــي ،وه ــو م ــا كــان
أصال أدنــى عدد مشاهدين لهذا
االحتفال.
وكـ ــان ال ـخ ـب ــراء تــوق ـعــوا هــذه
النتيجة السيئة جدا ،التي سبق
أن س ـج ـل ــت م ـث ـل ـه ــا خـ ـ ــال ه ــذا
الموسم احتفاالت أخرى لتوزيع

هوبكنز
جــوائــز سـيـنـمــائـيــة مـثــل غــولــدن
غـلــوب ( 6.9مــايـيــن مـشــاهــد في
الواليات المتحدة) وغرامي (8.8
ماليين).
وتـ ـشـ ـك ــل ج ـ ــوائ ـ ــز األوسـ ـ ـك ـ ــار
عادة الحدث غير الرياضي الذي
يحظى بأكبر عدد من المشاهدين

خ ــال الـسـنــة ،لكنها ه ــذه الـمــرة
ح ـلــت وراء ال ـح ـل ـقــة األول ـ ــى مــن
بــرنــامــج «ذي إي ـكــوااليــزر» ،التي
اسـتـقـطـبــت  20مـلـيــون أمـيــركــي،
وم ـقــاب ـلــة األم ـي ــر هـ ــاري ومـيـغــن
م ـ ــارك ـ ــل ،م ـ ــع اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة أوب ـ ــرا
وينفري الشهر الفائت (أكثر من
 17مليون مشاهد).
ولــوحــظ ه ــذا االن ـخ ـفــاض في
عــدد مشاهدي جوائز األوسكار
بانتظام فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
علما أنها في عام  2014كانت ال
تزال تستقطب أكثر من  43مليون
مشاهد عبر الشاشة الصغيرة.
وأق ـي ــم االح ـت ـف ــال اسـتـثـنــائـيــا
ف ــي مـحـطــة «ي ــون ـي ــون ستيشن»
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـط ــارات وس ــط
مدينة لــوس أنجلس ،نـظــرا إلى
أنها تتيح للنجوم المتنافسين
ع ـلــى ال ـج ــوائ ــز ول ـف ــرق الـفـنـيـيــن
التزام التدابير الصحية والتباعد
الجسدي.

مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـن ـج ــم
الـ ـع ــالـ ـم ــي أن ـ ـتـ ــونـ ــي ه ــوب ـك ـن ــز،
ح ــاص ــد أوسـ ـك ــار أف ـض ــل مـمـثــل،
بمنافسه عـلــى الـجــائــزة الــراحــل
ت ـش ــادوي ــك ب ــوزم ــان ،ف ــي رســالــة
شكر فيها أكاديمية فنون وعلوم
الصور المتحركة ،لمنحه جائزة
األوسكار التي كان من المتوقع
على نطاق واســع أن تذهب إلى
بوزمان.
وفـ ـ ـ ــاز ه ــوبـ ـكـ ـن ــز ( 83ع ــام ــا)
بجائزة أفضل ممثل عن دوره في
فيلم «األب» (ذا فاذر) ،الذي جسد
فيه شخصية رجل يصارع مرض
الـخــرف ،وكــان من المتوقع على
نـطــاق واس ــع أن تــذهــب الجائزة
إلى الراحل بوزمان لدوره في آخر
أفــامــه (مــا رينيز بــاك بــوتــوم).
وفي كلمة من موطنه ويلز ،قال
هوبكنز في رسالة بالفيديو على
«إن ـس ـت ـغــرام» إن ال ـج ــائ ــزة ،وهــي
ثاني جائزة أوسكار في مسيرته
المهنية ،كانت غير متوقعة.
وأضـ ــاف« :ص ـبــاح الـخـيــر ،أنــا
هنا في وطني في ويلز ...في عمر
 83عاما ،لم أكن أتوقع أن أحصل
على هذه الجائزة ،لم أتوقع ذلك
حقا .شكرا جزيال لكم جميعا»،
متابعا« :أري ــد أن أوج ــه التحية
لـتـشــادويــك ب ــوزم ــان ،ال ــذي رحــل
عنا مبكرا جدا».
وت ــوف ــي بـ ــوزمـ ــان ن ـج ــم فـيـلــم
بــاك بــانـثــر ال ـعــام الـمــاضــي ،عن
 43عــامــا ،بـعــد مـعــركــة استمرت
 4سنوات مع سرطان القولون.
(أ ف ب)

وصل عدد مشاهدات أغنية
النجم العالمي سنوب دوغ،
 ،Ceoإلى  3ماليين و100
ألف مشاهدة ،منذ طرح
الفيديو كليب الجديد في
يوم  18مارس الماضي ،إلى
جان حصولها على إعجاب
الكثير من متابعي النجم
العالمي.
من جهة أخرى ،أعاد دوغ
أيضا جدولة حفالت
جولته الغنائية في المملكة
المتحدة وأيرلندا وذلك
للمرة الثالثة حتى عام
 ،2022وجاء التأجيل عدة
مرات بسبب انتشار جائحة
كورونا «،»COVID-19
وتحمل الجولة الغنائية
اسم «I Wanna Thank Me
 »Tourستنطلق في مارس
.2022
يذكر أن دوغ طرح مؤخرا
أغنيته الجديدة Roaches
 ،in My Ashtrayمطلع
الشهر الجاري ،وحققت
األغنية مشاهدات وصلت
إلى مليون و 400ألف
مشاهدة على حسابه
الرسمي على موقع
«يوتيوب» ،فى خالل 48
ساعة من طرحها.

ةديرجلا
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دوليات

ً
روحاني يفتح تحقيقا
في «تسريبات ظريف»

سلة أخبار
«هيومن رايتس» تتهم
إسرائيل بالفصل العنصري

اتهمت منظمة «هيومن
رايتس ووتش» أمس إسرائيل
بارتكاب «جريمتين ضد
اإلنسانية» عبر اتباعها
سياسة «الفصل العنصري»
و«االضطهاد» بحق عرب
إسرائيل والفلسطينيين ،وفق
ما جاء في تقرير صدر امس
القى ترحيبا فلسطينيا وأثار
تنديدا شديدا من إسرائيل.
وحددت المنظمة «الخطوط
العريضة» لالتهامات في
ً
تقرير من  213صفحة استنادا
إلى مصادر مختلفة بما
في ذلك «وثائق التخطيط
الحكومية» االسرائيلية.

اتهامات لحكومته
بالتآمر في قتل سليماني

السعودية :تدمير زورق
مفخخ قبالة ينبع

ً
ظريف منفعال خالل مؤتمر صحافي في فبراير الماضي (أ ف ب)

تصاعدت أزمة تسريبات
تصريحات سرية أدلى بها
وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ،هاجم فيها
هيمنة الحرس الثوري على
السياسة الخارجية ،والقائد
الراحل قاسم سليماني ،فيما
تنطلق الجولة الثالثة من
مباحثات فيينا وسط مؤشرات
حلحلة باتجاه إحياء االتفاق
النووي ،وعودة الواليات
المتحدة وإيران لالمتثال
لبنوده.

ف ــي م ـح ــاول ــة الح ـ ـتـ ــواء ردود
األف ـع ــال الـغــاضـبــة عـلــى تسريب
تسجيل صوتي لوزير الخارجية
اإليـ ــرانـ ــي ،مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف،
انـ ـتـ ـق ــد ف ـي ـه ــا ه ـي ـم ـن ــة «الـ ـح ــرس
الـ ـث ــوري» وق ــائ ــد «فـيـلــق ال ـقــدس»
الـ ــراحـ ــل ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي عـلــى
السياسة الخارجية للبالد ،كلف
الــرئ ـيــس حـســن روح ــان ــي ،أم ــس،
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ب ــال ـق ـب ــض عـلــى
الـمـتــورطـيــن فــي الـتـســريــب الــذي
ف ـض ــح الـ ـخ ــاف ــات ب ـي ــن أج ـن ـحــة
النظام المختلفة.
وقال المتحدث باسم الحكومة،
علي ربيعي ،إن روحاني أمر وزارة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ب ــال ـت ـع ــرف عـلــى
«عمالء المؤامرة».
ووصـ ــف رب ـي ـعــي ،الـكـشــف عن
تـ ـص ــريـ ـح ــات ظـ ــريـ ــف بـ ــ«س ــرق ــة
الــوثــائــق والـتــآمــر على الحكومة
وال ـن ـظ ــام ف ــي م ـح ــاول ــة ل ــإض ــرار
بــالـتـمــاســك الــداخ ـلــي والمصالح
الوطنية».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «م ـق ــاب ـل ــة مــع
ظــريــف أج ــراه ــا مــركــز ال ــدراس ــات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــاب ــع لــرئــاســة
ً
ال ـج ـم ـهــوريــة» ،مـضـيـفــا« :ل ــم يتم
تـحــديــد هــويــة األش ـخ ــاص الــذيــن
سربوا المقابلة بعد سرقة ملف
الصوت الخاص بها».
وأوضـ ــح الـمـتـحــدث« :ك ــان من
الـ ـمـ ـق ــرر ت ـخ ــزي ــن م ـل ــف الـنـسـخــة
الـصــوتـيــة والـمــرئـيــة والمكتوبة
لـمـقــابـلــة ظ ــري ــف ،ف ــي ال ـحـكــومــة،
ونـ ـ ـش ـ ــر جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن م ـق ـت ـط ـفــات ـهــا
بالتوافق مع طرفي الحوار ،ليكون
ً
م ـت ــاح ــا ل ـل ـج ـم ـهــور ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
والية الحكومة الحالية ،وننتظر
عودة ظريف من العراق إلى إيران
لتقديم التفسيرات الــازمــة حول
سوء الفهم».
واعتبر ربيعي أن «النظام الذي
اس ـت ـخــدمــه ح ـس ــام ال ــدي ــن آش ـنــا،

فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،صـ ـع ــد ال ـت ـي ــار
الـمـتـشــدد ال ــذي طــالــب بمحاكمة
ظــريــف وات ـه ـمــه بـتـعـمــد تسريب
التصريحات مواقفه ضد حكومة

قال المبعوث األميركي الجديد
إل ـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـق ـ ــرن اإلف ــريـ ـق ــي
الدبلوماسي المخضرم جيفري
فيلتمان ،فــي مقابلة هــي األولــى
لــه منذ تعيينه قبل أيــام فــي هذا
المنصب من قبل وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن ،إن ما
ج ــرى فــي ســوريــة منذ  ،2011قد
يبدو مثل «لعب األطفال» بالمقارنة
مع األزمــة داخــل إثيوبيا والنزاع
في إقليم تيغراي ،الذي أثار أزمة
إنسانية ضخمة ومزاعم واسعة
النطاق بارتكاب جرائم حرب.
وقــال فيلتمان إن هــذا الصراع
لــديــه إمـكــانـيــة الـتـحــول إل ــى أزمــة
إقليمية كاملة ،مستشهدا بمقارنته
بالحرب في سورية.
وأض ــاف« :أنـظــر إلــى مــا يعنيه
انـهـيــار ســوريــة وفــوضــى الحرب
األه ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـه ــدا ب ــأزم ــة
الالجئين وتأثيرها على أوروبــا،
ف ـض ــا عـ ــن صـ ـع ــود ال ـج ـم ــاع ــات
اإلرهابية في فراغ السلطة وانهيار
بلد كان عدد سكانه قبل الحرب 22
مليون شخص.
وتابع فيلتمان« :إثيوبيا بها
 110مــايـيــن نـسـمــة .وإذا كــانــت
التوترات فيها ستؤدي إلى صراع
أهـ ـل ــي واس ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق ي ـت ـج ــاوز
تيغراي ،فإن سورية ستبدو مثل

لعب األطفال بالمقارنة».
واش ــارت فــوريــن بوليسي الى
أن ف ـي ـل ـت ـمــان ل ـي ــس غ ــري ـب ــا عـلــى
دبـلــومــاسـيــة األزمـ ـ ــات ،حـيــث إنــه
خــدم في عــدة مناصب في أنحاء
الشرق األوسط ،بما في ذلك سفير
الــواليــات المتحدة إلــى لبنان من
 2004إلى  ،2008التي شملت فترة
اغتيال الحريري وخروج الجيش
ال ـســوري واالغ ـت ـيــاالت فــي لبنان
وحــرب  2006مع إسرائيل .وكان
م ـب ـع ــوث ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
ل ـل ـشــرق األوس ـ ــط م ــن  2009إلــى
 ،2012بما فــي ذلــك خــال الربيع
العربي.
ل ـك ـن ـه ــا أردف ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــأن م ـه ـم ـتــه
الجديدة شاقة ،فهناك الصراع في
تيغراي ومسألة االستقرار األوسع
في إثيوبيا ،والتدخل العسكري
إلريـتــريــا الـمـجــاورة فــي تيغراي،
مع اتهام قواتها بارتكاب فظائع
وانتهاكات كبيرة لحقوق اإلنسان،
ال تؤدي إال إلى تعقيد أي حل.
إلى ذلك ،أفادت وثيقة حكومية
ي ـع ــود تــاري ـخ ـهــا إل ــى  23أب ــري ــل،
حصلت عليها «فرانس بــرس» أن
الجنود اإلريتريين أجبروا عناصر
يقدمون مساعدات
اإلغاثة ،الذين ّ
غــذائـيــة على م ـغــادرة أج ــزاء عدة
مــن إقليم تيغراي ،ونهبوا نقاط

التوزيع بعدما «شعر المستفيدون
من مساعداتنا بالخوف وهربوا»،
مما أثار مخاوف من وفيات ّ
جراء
المجاعة مع اقـتــراب المعارك من
إكمال شهرها السادس.
في غضون ذلك ،يكافح السودان
فــي ظــل انتقال هــش وغـيــر مؤكد
إلى الديمقراطية بعد  3عقود من
الحكم االستبدادي ،وهو يتصارع
في نزاع حدودي مع إثيوبيا يمكن
أن يـشـعــل ص ــراع ــا منفصال بين
هذين البلدين.
ومــا تــزال هناك أزمــة سياسية
وأم ـن ـي ــة ف ــي الـ ـص ــوم ــال .وطـ ــوال
الـ ــوقـ ــت ك ــان ــت إث ـي ــوب ـي ــا وم ـصــر
وال ـ ـسـ ــودان ف ــي خ ـضــم ن ـ ــزاع دام
س ـ ـنـ ــوات ح ـ ــول الـ ـس ــد اإلث ـي ــوب ــي
الضخم على النيل األزرق ،الــذي
حــاولــت إدارة الــرئـيــس األميركي
الـســابــق دونــالــد تــرامــب التوسط
فيه.
وفيما يتعلق بالسد اإلثيوبي
الـمـثـيــر ل ـل ـجــدل ،والـ ــذي أدى إلــى
ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة منذ
سـ ـن ــوات ،ق ــال فـيـلـتـمــان إن ــه رأى
بـعــض االنـفـتــاحــات إلح ــراز تقدم
م ـح ـت ـم ــل فـ ــي الـ ـمـ ـح ــادث ــات بـيــن
إثيوبيا والسودان ومصر لتجنب
أزمة دبلوماسية كبيرة.
ولطالما أعرب السودان ومصر

مقتل قائد
بـ«الحرس الثوري»
في حادث أمني
شمال غربي البالد

م ـس ـت ـشــار رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
إلجراء المحادثات ،لم يكن آمنا»،
ً
الفتا إلــى أن «مــن أجــرى المقابلة
م ـ ــع ظـ ــريـ ــف هـ ـم ــا س ـع ـي ــد ل ـي ــاز
ومحمد فاضلي ،وأن جميع أعضاء
الحكومة تمت مقابلتهم ،باستثناء
إسحاق جهانغيري النائب األول
للرئيس».

تعليق ظريف
وفــي أول تعليق لــه على نشر
ال ـت ـســري ـبــات ال ـت ــي اش ـت ـكــا فيها
م ــن ت ـق ــزي ــم دوره ف ــي ال ـس ـيــاســة
الخارجية مقابل تحكم سليماني
في مفاصلها ،كتب وزير الخارجية
على «إنستغرام»« :دعونا ال نقلق
بشأن التاريخ ،دعونا نخشى الله
والـ ـن ــاس» .وأثـ ــارت التصريحات
المسربة ردود فعل واسعة ،حيث
قال في المقابلة ،التي استمرت 3
ســاعــات مــع االقـتـصــادي الموالي
لـلـحـكــومــة سـعـيــد لـ ـي ــاز ،وال ـتــي
أجريت في مارس الماضي.
وتناول التسجيل المسرب الذي
نشر للمرة األولى األحد الماضي
في وسائل إعالم خارج إيران ،جدال
في البالد ،عالقة ظريف المتوترة
مــع قــائــد «فيلق ال ـقــدس» الــراحــل،
ً
قائال« :لم أتمكن أبدا في مسيرتي
المهنية من القول لسليماني أن
ً
ً
يفعل شيئا معينا لكي أستغله
فــي الــدبـلــومــاسـيــة ،وك ــان يفرض
شروطه عند ذهابي ألي تفاوض
مــع اآلخ ــري ــن بـشــأن س ــوري ــة ،ولــم
أتمكن من إقناعه بطلباتي».

تصاعد االتهامات

الرئيس المعتدل حسن روحاني.
واتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب والـ ـمـ ـحـ ـل ــل
ال ـس ـي ــاس ــي ،داريـ ـ ـ ــوش س ـج ــادي،
الرئيس اإليراني ،بدفع األميركيين
ن ـح ــو اغ ـت ـي ــال س ـل ـي ـمــانــي .وق ــال
سجادي في برنامج حواري عبر
ق ـنــاة «أفـ ـ ــق» ،ف ــي س ـيــاق مناقشة
دواف ــع تسريب المقابلة السرية،
إن ــه «ف ــي لـيـلــة اغ ـت ـيــال واشـنـطــن
ل ـس ـل ـي ـمــانــي ،ات ـص ــل ب ــي صــديــق
ً
لــي كــان نــاشـطــا فــي أحــد المراكز
البحثية األميركية ،وقــال إن هذا
االغتيال تم بتوجيه من الرئاسة
اإليرانية».
وأض ـ ــاف س ـج ــادي أن م ــا جــاء
ف ــي م ـقــاب ـلــة ظ ــري ــف حـ ــول تحكم
سليماني في السياسة الخارجية
«يــوضــح رســالــة لــأمـيــركـيـيــن أن
أيــدي ـنــا م ـق ـيــدة .ه ــذا ال ـك ــام مهم
ً
جدا ،فلو كان ما ذكره ظريف ولو
ً
بنسبة واحد في المئة صحيحا،
فهذا يعني أن سليماني وأنشطته
ً
كان عائقا أمام التواصل بين إيران
والواليات المتحدة ،وهو بمنزلة
دفع الواليات المتحدة نحو اغتيال
سليماني .وهذا ما حدث».
ً
والحقا ،دعا عضو البرلمان عن
التيار المتشدد ،حسين حق وردي،
ظريف إلى تقديم استقالته.
وقال وردي« :يجب أن يستقيل
بنفسه ،وإال فإن عزله وإقالته من
قبل البرلمان أمر ال مفر منه».
وأضـ ـ ــاف« :ال ش ــك أن أع ـضــاء
البرلمان وفق واجباتهم القانونية
والثورية لن يسمحوا باستهداف
األمن الذي تحقق بمساعدة كبيرة
من رجال مثل سليماني».

تدمير العالقات
من جانب آخر ،اعتبر مستشار
قــائــد «ال ـح ــرس الـ ـث ــوري» العميد
محمد إسـمــاعـيــل كــوثــري ،أمــس،

أن مــا ذك ــره ظــريــف فــي المقابلة
الـمـســربــة ح ــول عــاقــة سليماني
ب ــال ــرئ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي فــادي ـم ـيــر
ب ــوتـ ـي ــن ،وت ـن ـس ـي ـقــه م ـع ــه ب ـشــأن
االتفاق النووي واتهامه لموسكو
ب ــالـ ـعـ ـم ــل ض ـ ــد الـ ـصـ ـفـ ـق ــة الـ ـت ــي
أبــرمــت عــام « ،2015يــؤكــد وجــود
نـيــة لـتــدمـيــر ال ـعــاقــات اإليــرانـيــة
الروسية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف كـ ـ ــوثـ ـ ــري الـ ـم ــرش ــح
لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـمـقــررة
م ـن ـت ـصــف ي ــون ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل« :م ــن
ال ـن ــاح ـي ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة لــديـنــا
ع ــاق ــات أك ـث ــر م ــع الـ ـ ـ ــروس .هــذه
ليست قضية عــاديــة يطرحونها
في هذه المرحلة إلحداث شرخ بين
إيران وروسيا».
وأمـ ـ ـ ــس األول ،دافـ ـ ـ ــع رئ ـي ــس
البرلمان القائد السابق بـ«الحرس
الثوري» محمد باقر قاليباف عن
دور سليماني فــي فتح ساحات
الـمـعــارك ومـعــابــر الدبلوماسية،
ف ـي ـمــا ات ـه ــم رئ ـي ــس ل ـج ـنــة األم ــن
الـ ـق ــوم ــي ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة م ـن ـصــور
حـقـيـقــت بـ ــور ظ ــري ــف ب ــ«ت ـج ــاوز
الخطوط الحمراء».
ويــأتــي تـصــاعــد ال ـجــدل بشأن
التصريحات المسربة في خضم
مـ ـع ــرك ــة «تـ ـكـ ـسـ ـي ــر ع ـ ـظ ـ ــام» ب ـيــن
روح ــان ــي وال ـت ـي ــار ال ـم ـع ـتــدل من
جهة ،والتيار المتشدد و«الحرس
الـثــوري» من جهة أخــرى مع قرب
االنتخابات الرئاسية.
وتتهم أصــوات محسوبة على
التيار المتشدد حكومة روحاني
ب ـت ـع ـمــد ت ـس ــري ــب ال ـت ـصــري ـحــات
ال ـتــي ت ـت ـحــدث ع ــن تـهـمـيــش دور
ال ـمــدن ـي ـيــن م ـق ــاب ــل الـعـسـكــريـيــن
بإدارة الدولة ،في محاولة لتحقيق
م ـكــاســب دع ــائ ـي ــة ب ــال ـت ــزام ــن مع
تقدم مفاوضاتها غير المباشرة
مــع إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جو
ب ــاي ــدن ف ــي فـيـيـنــا ،ب ـش ــأن إح ـيــاء

االتفاق الـنــووي ،ورفــع العقوبات
االقتصادية ،وهو ما قد يصب في
مصلحة مرشحي التيار المعتدل
لخوض السباق الرئاسي.

نفي زاده
إلى ذلــك ،نفى المتحدث باسم
وزارة الخارجية اإليرانية ،سعيد
خطيب زاده ،أمس ،التقارير التي
ت ـح ــدث ــت عـ ــن ع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع فــي
الـعــاصـمــة ال ـعــراق ـيــة ب ـغ ــداد ،بين
م ـس ــؤول ـي ــن إي ــران ـي ـي ــن ووي ـل ـي ــام
بيرنز ،مدير وكالة االستخبارات
المركزية األميركية «.»CIA
وتزامن النفي مع مواصلة وزير
الـخــارجـيــة اإليــرانــي عقد لـقــاءات
مع المسؤولين ورؤساء األحزاب
العراقية في بغداد أمس.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ث ـ ّـم ــن ظــريــف
ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــذي ت ـل ـع ـب ــه ال ـح ـك ــوم ــة
العراقية في تبني سياسة الحوار
والتهدئة من أجل أمن واستقرار
وسـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة خـ ـ ـ ــال ل ـق ــاء
جمعه برئيس الحكومة العراقية
مـصـطـفــى الـكــاظـمــي م ـســاء أمــس
األول .وأكـ ــد ظ ــري ــف ،الـ ــذي تتهم
بالده بدعم فصائل عراقية مسلحة
ت ـش ــن ه ـج ـم ــات ع ـل ــى ال ـم ـصــالــح
األميركية ببغداد« ،رفض إيران ألي
تصرف أو سلوك يؤثر سلبا على
األمن في العراق».
من جهته ،أشــار الكاظمي إلى
«أهـمـيــة الـتــواصــل بين مسؤولي
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
المتسارعة التي تشهدها المنطقة
والـعــالــم ،والـتــي تتطلب استمرار
الـحــوار وتـبــادل األفـكــار بين دول
المنطقة من أجــل إرســاء التهدئة
ً
وال ـســام» .والحـقــا ،أجــرى ظريف
مشاورات مع رئيس تيار الحكمة
ال ـس ـي ــد عـ ـم ــار ال ـح ـك ـي ــم ت ـنــاولــت
تطورات الشأن العراقي والدولي.

ف ــي س ـيــاق ذي ص ـلــة ،اقـتــربــت
قطع بحرية تابعة لقوات «الحرس
الثوري» اإليراني بشكل «عدواني»
من سفينتين أميركيتين في مياه
الخليج أبريل الجاري ،حسب ما
أعلن األسطول الخامس األميركي،
في أول حادث من نوعه هذا العام.
وأوض ــح األس ـط ــول ،فــي بـيــان،
أن سفينة وثالثة زوارق هجومية
س ــريـ ـع ــة إيـ ــران ـ ـيـ ــة اق ـ ـتـ ــربـ ــت مــن
السفينتين األميركيتين اللتين
كــان ـتــا ت ـقــومــان ب ــدوري ــات أمنية
روتينية في الثاني من أبريل.
وقــال البيان إن المسافة التي
اق ـتــربــت بـهــا الـسـفـيـنــة اإليــران ـيــة
م ــن ال ـس ـف ـي ـن ـت ـيــن األم ـيــرك ـي ـت ـيــن،
وب ـل ـغ ــت ن ـح ــو  65م ـ ـتـ ــرا ،كــانــت
«غير ضرورية» ،ما اضطر إحدى
السفينتين إل ــى الـقـيــام بمناورة
لتفادي االصطدام وإطالق خمس
طلقات تحذيرية.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية،
أمس ،اعتراض وتدمير زورق
مفخخ مسير عن بعد في
البحر األحمر قبالة ينبع.
وأضافت أن الوحدات البحرية
تمكنت من رصد الزورق
المفخخ وتدميره ،حسب
قواعد االشتباك .وأعلن
المتحدث الرسمي باسم
وزارة الدفاع ،العميد الركن
تركي المالكي ،أن التحقيقات
مستمرة من قبل الجهات
المختصة لمعرفة المزيد
من التفاصيل عن المحاولة
العدائية ،وتحديد الجهة التي
تقف وراءها .وأكد المالكي
أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ
اإلجراءات الصارمة ضد أي
محاوالت عدائية الستهداف
المقدرات الوطنية والمنشآت
االقتصادية.

حلحلة فيينا

فرار سكان من مقديشو
وسط انقسام قوات األمن

في غضون ذلك ،توجه المبعوث
األميركي الخاص ،روبــرت مالي،
أم ــس ،إل ــى فيينا لـلـمـشــاركــة في
مفاوضات النووي اإليراني ،بعد
توقف المحادثات عدة أيام قضتها
الوفود في بلدانها للتشاور.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ت ـبــدأ الـجــولــة
الثالثة من مباحثات فيينا اليوم،
وسط تحركات وتسريبات تؤشر
على بوادر حلحلة.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـن ـف ـص ــل ،أفـ ــاد
«الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري» بـمـقـتــل قــائــد
الكتيبة  310فــي مدينة أشنوية
ال ــواقـ ـع ــة ب ـم ـحــاف ـظــة اذرب ـي ـج ــان
شمال غربي البالد ،الرائد وحيد
زراف ـش ــان «خ ــال أداء مهمته إثر
حادث أمني».
(طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

َ
ُ
فيلتمان :أزمة إثيوبيا يمكن أن تظهر سورية مثل «لعب األطفال»

فر سكان من أحياء بالعاصمة
الصومالية مقديشو ،أمس،
ً
خوفا من تجدد االشتباكات
بين فصيلين متناحرين من
قوات األمن التي انقسمت
وسط خالف على تمديد
فترة والية الرئيس .من
جانب آخر داهمت القوات
الحكومية محطة إذاعة
مستقلة وصادرت معداتها.
وتسيطر قوات موالية
للمعارضة على أجزاء من
المدينة ،واشتبكت القوتان
في مطلع األسبوع ،مما أثار
مخاوف من أن تستغل «حركة
الشباب» اإلسالمية المتشددة،
التي تربطها صالت بتنظيم
«القاعدة» ،الفراغ األمني مع
انقسام القوات الحكومية.

الجزائر« :استقالل القبائل»
تنفي التخطيط لهجمات

الجئون إثيوبيون فارون من تيغراي (أ ف ب)
عــن قلقهما مــن أن مـشــروع السد
ال ـض ـخــم ف ــي إث ـيــوب ـيــا ع ـلــى نهر
النيل األزرق يهدد أمنهما المائي
في اتجاه مجرى النهر ،وتعترض
إث ـيــوب ـيــا ع ـلــى أن ـهــا ت ـح ـتــاج إلــى
توليد الطاقة مــن الـمـشــروع ،وأن
اتفاقيات تقاسم المياه الحالية
ال ترقى إلى المستوى المطلوب.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام الـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة ،ق ــال
فيلتمان إن االخ ـتــافــات «ليست
غير قابلة للتسوية في جوهرها»،
وم ـ ــع ذل ـ ــك أضـ ـ ــاف« :ال يـمـكـنـنــي

التظاهر بأن باإلمكان سد فجوات
انعدام الثقة بهذه السرعة ،أو بين
عشية وضحاها».
وف ــي مــوقــف تـصـعـيــدي ،قالت
وزارة الخارجية اإلثيوبية ،أمس،
إن ــه ل ـيــس م ــن ال ـع ــدل تخصيص
حـ ـص ــص مـ ـي ــاه م ـ ـحـ ــددة لـمـصــر
وال ـ ـس ـ ــودان ،وال ـق ـب ــول بــاتـفــاقـيــة
تقاسم مياه النيل التي وقعت عام
 1959بـيــن الـ ــدول ال ـتــي يـمــر بها
الـنـهــر .وأض ــاف المتحدثة باسم
الخارجية اإلثيوبية ،دينا مفتي،

أن هناك أطرافا ال تقبل بدور فعال
لالتحاد اإلفريقي ،مشددا على أن
أي خــاف بشأن السد يجب حله
ب ـيــن األط ـ ــراف ال ـثــاثــة الـمـعـنـيــة.
وأشار إلى أن التفاوض في الوقت
الـحــالــي هــو بـشــأن تعبئة الـســد،
وب ـش ــأن ت ـقــاســم ال ـم ـيــاه سـيـكــون
في جولة أخــرى .واعتبر أن إقدام
ال ـس ــودان عـلــى تـقــديــم شـكــوى لن
يـجــدي نـفـعــا ،مــؤكــدا أن إثيوبيا
ال تعرف طبيعة التهمة الموجهة
إليها.

م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ق ـ ــال ـ ــت وزارة
الخارجية الـســودانـيــة ،فــي بيان،
إن الـحـكــومــة تثمن دور االتـحــاد
اإلفريقي في الوساطة بشأن سد
النهضة ،وتؤكد ثقتها في االتحاد.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـيـ ــان «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»
إل ــى ت ـح ــول ،إذ ات ـهــم وزيـ ــر ال ــري
السوداني ياسر عباس ،في وقت
س ــاب ــق ،االت ـح ــاد اإلفــري ـقــي بعدم
الحيادية.

نفت حركة «استقالل
منطقة القبائل» في الجزائر
تخطيطها لتفجيرات،
كما اتهمتها وزارة الدفاع
الجزائرية ،وطالبت األخيرة
بتقديم األدلة على اتهاماتها.
وأكد فرحات مهني رئيس
الحركة المقيم في فرنسا،
مساء أمس األول« :لقد
انحرفت وزارة الدفاع بشكل
خطير بنشر بيان تتهم فيه
استقالل القبائل ،بدون أي
دليل بالتخطيط لتفجيرات
إرهابية» .وكانت وزارة الدفاع،
أعلنت األحد الماضي ،تفكيك
خلية «انفصالية» تتبع
«استقالل القبائل».

ةديرجلا
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دوليات

تركيا تتقرب من دول اإلقليم لمواجهة ضغوط بايدن

ّ
بوادر إيجابية إلحياء عالقاتها مع السعودية ...وأنقرة تلوح بتعليق اتفاق دفاعي مع واشنطن
بعد االختراق اإليجابي
في عالقتها مع القاهرة،
تسعى تركيا إلى التقرب
من السعودية ،في محاولة
على ما يبدو لمواجهة التوتر
المتصاعد مع واشنطن.

بينما ك ــان ال ـمــراق ـبــون يـ ّ
ـرج ـحــون أن
ت ـكــون إس ــرائ ـي ــل الـمـحـطــة ال ـثــان ـيــة بعد
م ـص ــر ف ــي س ـي ــاس ــة إصـ ـ ــاح ال ـع ــاق ــات
ال ـتــي اع ـت ـمــدهــا الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،ل ـم ــواج ـه ــة ال ـض ـغــوط
المحتملة من إدارة الرئيس جو بايدن،
ّ
تبين أن المساعي ا لـتــي تبذلها تركيا
مع السعودية لترميم العالقة بين هذين
البلدين اإلسالميين الكبيريين قد تكون
تـسـيــر عـلــى طــريــق أق ــل وعـ ــورة مــن خط
أنقرة-تل أبيب.
وت ـحــدثــت م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة عن
"بوادر اتفاق" إلعادة تطبيع العالقات بين
البلدين ،مشيرة الى أن "اإلعالن عن عودة
المياه الى مجاريها سيسبقه بالتأكيد
تـصــريـحــات لـتـلـطـيــف االج ـ ــواء وتهيئة
الـ ــرأي الـ ـع ــام" ،وذلـ ــك بـعـيــد تـصــريـحــات
إبراهيم كالين ،المتحدث باسم الرئاسة
التركية ،ومستشار إردوغان ،التي أشار
فيها إلــى وج ــود مـســاع تركية إلصــاح
العالقة مع السعودية.
وق ــال كــالـيــن إن تــركـيــا "ستبحث عن
سـبــل إلص ــاح ال ـعــاقــات بــأج ـنــدة أكـثــر
إيجابية مع السعودية" ،مضيفا أن تركيا
تأمل في إنهاء "المقاطعة".
وفــي تغير ملحوظ فــي لهجة أنـقــرة،
رحب كالين ،وللمرة األولى ،بالمحاكمة
الـتــي أجــرتـهــا الـسـعــوديــة وقـضــت الـعــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي بـ ـسـ ـج ــن  8م ـت ـه ـم ـي ــن ب ـق ـتــل
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في
السفارة السعودية بأنقرة بين  7سنوات
و 20عاما .وقــال كالين" :لديهم محكمة
أجرت محاكمات .اتخذوا قرارا وبالتالي
فنحن نحترم ذلك القرار".

مصر
وعن العالقات مع مصر ،أوضح كالين
أن "هـنــاك اتـصــاالت بين رؤس ــاء أجهزة
االستخبارات ووزيري خارجية البلدين،
وإن بـعـثــة دبـلــومــاسـيــة تــركـيــة سـتــزور
ً
القاهرة أوائل مايو المقبل" ،مشيرا إلى أن

أعضاء في فرقة رقص شعبي تركية بلباس تقليدي خالل تظاهرة ضد بايدن قرب السفارة األميركية في أنقرة أمس األول
المحادثات التي سيجريها الوفد التركي
بــال ـقــاهــرة يـمـكــن أن تـسـفــر ع ــن ت ـعــاون
جديد بين البلدين ،وتساعد في الجهود
المبذولة إلنهاء الحرب في ليبيا.
واعتبر كالين أن "الـتـقــارب مــع مصر
سيساعد فــي تأكيد الــوضــع األمـنــي في
ليبيا ،ألن لمصر ح ــدودا طويلة معها،
وقد يشكل ذلك في بعض األحيان تهديدا
أمنيا لها".
وت ــاب ــع" :بــالـنـظــر إل ــى الـحـقــائــق على
أرض الـ ــواقـ ــع ،أع ـت ـقــد أن م ــن مـصـلـحــة
البلدين والمنطقة تطبيع العالقات مع
مصر".
وفي القاهرة ،بدأت عجلة االستعدادات

فون ديرالين« :صوفا غيت» حدثت ألنني امرأة
ّ
تعهدت رئيسة المفوضية األوروب ـيــة أورس ــوال فون
ً
ً
ديرالين ،وهي أول امرأة تشغل منصبا تنفيذيا كبيرا في
االتحاد األوروبي ،بالدفاع عن حقوق المرأة ،بعد حرمانها
من كرسي لتجلس عليه خالل اجتماع قبل أسبوعين مع
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة ،في حادث
أطلق عليه اسم "فضيحة الكرسي" أو "صوفا غيت".
وق ــال ــت فـ ــون ديـ ــراليـ ــن ،وهـ ــي دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـمــان ـيــة
مخضرمة في كلمة أمام البرلمان األوروبي ،أمس األول،
الغضب على وجهها ،إن ما حدث في  6أبريل
بينما بدا
ُ
الـجــاري ،عندما أبـعــدت إلــى أريـكــة ،بينما جلس كــل من
إردوغ ـ ـ ــان ورئ ـي ــس الـمـجـلــس األوروب ـ ـ ــي شـ ــارل مـيـشــال
على كرسي ّ
معد له ،يظهر ازدراء للنساء الالئي يعملن
بالسياسة.
وق ــال ــت" :لـيــس بــإمـكــانــي إي ـجــاد مـبــرر للطريقة التي
عوملت بها ،لذلك يتعين ّ
علي أن أستنتج أن ذلك حدث
ألنني امرأة" ،متسائلة ّ
عما إذا كان ممكنا حدوث ذلك لو
كانت رجال.

وم ـضــت ت ـق ــول" :ش ـع ــرت ب ـ ــاألذى ،وش ـع ــرت بــالــوحــدة
باعتباري امــرأة وباعتباري أوروبـيــة" ،وذلــك في انتقاد
لميشال ال ــذي ت ـعـ ّـرض ّ الن ـت ـقــادات شــديــدة مــن كثير من
الساسة األوروبيين ،ألنه لم يتدخل نيابة عنها في أنقرة.
ّوأضافت" :أنا رئيسة المفوضية األوروبية ،وهذا ما
توقعت معاملتي على أساسه وأنا أزور تركيا ،لكن ذلك
لم يحدث".
إال أنها قالت إنها شعرت بالفخر ،ألنها كانت قادرة
عـلــى الـمـقــاومــة ،عـلــى عـكــس مــايـيــن الـنـســاء ال ـلــواتــي ال
يستطعن ذلك.
وقالت إن "اتفاقية إسطنبول" لحماية الـمــرأة ،والتي
انسحب منها إردوغ ــان ،أداة مهمة لضمان أن مثل هذه
القصص ال ّ
تمر مرور الكرام ،مضيفة أن انسحاب تركيا
منها هو "إشارة مرعبة".
وم ـجــددا عـ ّـبــر ميشال فــي كلمة أيـضــا أم ــام البرلمان
األوروب ــي عــن أسفه لما حــدث ،وال ــذي قــال إنــه يفهم أنه
إساء لكثير من النساء.

المصرية-التركية إلجراء اللقاء المرتقب
عـلــى مـسـتــوى ن ــواب وزراء الـخــارجـيــة،
األس ـبــوع الـمـقـبــل ،فــي ال ـ ــدوران .وعلمت
"الـجــريــدة" أن الملف الليبي ،باإلضافة
إلى ملف استعادة العالقات الدبلوماسية
وتـبــادل السفراء ،ستكون الموضوعات
التي سيتم مناقشتها بشكل أولي ،خالل
اجتماعات األسبوع المقبل.
وأش ــارت مـصــادر مطلعة إلــى أنــه من
ال ـس ــاب ــق ألوانـ ـ ــه ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـخ ـطــوة
التالية ،بعد اجتماعات القاهرة المرتقبة،
ال ـتــي سـتـضــع الـكـثـيــر م ــن ال ـن ـقــاط على
الـ ـح ــروف ،إال أن ال ـن ـيــة ال ـم ـت ـبــادلــة بين
الـطــرفـيــن هــي اس ـت ـعــادة ال ـعــاقــات على
ق ــاع ــدة اح ـ ـتـ ــرام ال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـت ـبــادلــة
وسيادة كل دولة.
وكــانــت مـصــادر أش ــارت الــى أن وزيــر
الخارجية اإليراني محمد جــواد ظريف
ناقش خالل زيارته إلى الدوحة المقربة
م ــن أن ـ ـقـ ــرة ،الـ ـت ــوت ــر الـ ـت ــرك ــي-اإلي ــران ــي
المتصاعد في محاولة لتخفيف التوتر.
وقـبــل أســابـيــع قـتــل جـنــدي تــركــي في
قـصــف صــاروخــي عـلــى قــاعــدة بعشيقة
التركية شمال العراق .واتهمت فصائل
عــراقـيــة مــوالـيــة الي ــران بــالــوقـفــوف وراء
القصف .كما عبرت طهران عن غضبها
بعد استبعادها عن محادثات روسية-
تركية حول سورية.

تهديد تركي
وف ــي أعـنــف وأوض ــح تـهــديـ ّـد مــن قبل
أنـقــرة ،وفــي خـطــوة مــن المتوقع لها أن
تبعد إردوغ ــان أكثر فأكثر عــن الرئيس
األميركي جو بايدن ،الذي اعترف السبت
بمجازر األرمــن خــال حكم العثمانيين
(إبادة جماعية) ،نقلت وكالة "بلومبرغ"

األم ـيــرك ـيــة لــأن ـبــاء عــن م ـســؤول تــركــي،
أمــس ،أن رد بــاده المحتمل على إعالن
بايدن ،قد يشمل تجميد العمل باتفاقية
التعاون الدفاعي واالقتصادي الموقعة
بين أنقرة وواشنطن عــام  ،1980والتي
ت ـش ـك ــل ال ــوث ـي ـق ــة األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـت ـعــاون
العسكري الثنائي بينهما.
وأشـ ــار ال ـم ـســؤول إل ــى أن الـخـطــوات
التركية قد تشمل أيضا شن عملية ضد
القوات الكردية المتحالفة مع الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي س ــوري ــة ،وزيـ ـ ــادة الــدعــم
ألذربيجان.
وت ـ ـ ـنـ ـ ــص االتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـق ــدي ــم
المساعدة األمـنـيــة وتـبــادل المعلومات
االستخباراتية وإجراء تدريبات مشتركة،
وت ـت ـيــح ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة اس ـت ـخــدام
القواعد العسكرية التركية.
يذكر أن الرئيس التركي رجــب طيب
إردوغ ـ ـ ــان ك ــان هـ ـ ّـدد ف ــي ظ ــل ال ـتــوتــرات
مــع واشنطن ،فــي وقــت ســابــق ،بحرمان
الــواليــات المتحدة مــن إمـكــان استخدام
محطة الرادار كوريجيك المهمة بالنسبة
ل ـلــدفــاعــات ال ـص ــاروخ ـي ــة لـحـلــف شـمــال
األطلسي (ناتو) ،وقاعدة إنجرليك الجوية
القريبة مــن ســوريــة ،لكنه لــم يـقــدم على
ذلك حتى اآلن.
ورغـ ـ ــم ه ـ ــذا ال ـغ ـض ــب ،ف ـ ــإن ت ــرك ـي ــا ال
تستطيع الرد على ذلك باالنسحاب من
"الناتو" أو إغالق القواعد األميركية على
أراضيها.
ل ـك ــن الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة ال ــدف ــاع
األم ـيــرك ـيــة (ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) ج ــون كـيــربــي
اسـتـبـعــد خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ،أمــس
األول ،أي تــأث ـيــر ل ــاع ـت ــراف االم ـيــركــي
بـ ـ ـ ــ"االب ـ ـ ــادة االرم ـ ـن ـ ـيـ ــة" ع ـل ــى ال ـع ــاق ــات
ً
العسكرية بين البلدين ،مشددا على أن
بالده "حريصة على العمل مع أنقرة عن

(رويترز)

كثب في الكثير من الملفات المهمة على
الساحة الدولية ،وعلى رأسها محاربة
وجـ ـ ــود ت ـن ـظ ـيــم "داع ـ ـ ـ ــش" وال ـج ـم ــاع ــات
اإلرهابية في سورية".
ً
ً
وتبذل واشنطن وأنقرة جهدا مضنيا
إلصـ ــاح ال ـع ــاق ــات ال ـت ــي ت ـصــدعــت في
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ب ـس ـب ــب ع ـ ــدد مــن
الـقـضــايــا ،مــن بينها ش ــراء تــركـيــا نظام
الدفاع الصاروخي الروسي  ،S400الذي
ك ــان مــن شــأنــه ف ــرض عـقــوبــات أميركية
عـلــى أن ـقــرة إضــافــة إل ــى خــافــات بشأن
سياسة كل منهما في سورية ونزاعات
قضائية.

إردوغان
وفــي أول تصريحات له بهذا الشأن،
انتقد إردوغان ،أمس األول ،خطوة بايدن
"الخاطئة" ،مؤكدا انها ستضر بالعالقات.
واتهم الرئيس التركي نظيره األميركي
ب ـ ـ "ال ـ ــرض ـ ــوخ ل ـض ـغ ــوط ــات ال ـج ـمــاعــات
األرمـنـيــة المتطرفة والـمـعــاديــة لتركيا،
واس ـت ـخ ــدم عـ ـب ــارات آل ـم ـت ـنــا ،وه ــي غير
محقة وال أساس لها ،وتخالف الحقائق
بشأن أحــداث أليمة وقعت قبل أكثر من
قرن".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ه ـ ـنـ ــاك م ـق ــاب ــر ج ـمــاع ـيــة
لــأتــراك قتلهم األرمــن في أماكن كثيرة،
لكن ال يوجد أي مكان تجدون فيه مقبرة
جـمــاعـيــة ل ــأرم ــن ألن ـهــا ل ــم تـقــع أص ــا"،
وت ــاب ــع" :إذا كـنـتــم تـتـحــدثــون عــن إب ــادة
جماعية فيتعين عليكم النظر إلى المرآة
ومحاسبة أنفسكم".
وتـ ــوقـ ــع إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان م ـن ــاق ـش ــة جـمـيــع
القضايا الخالفية مع بايدن في قمة حلف
شمال األطلسي في يونيو المقبل.
(عواصم -وكاالت)

تشاد :قتيالن في احتجاجات ضد «العسكر» ...وماكرون يدين القمع
خ ــرج اآلالف ،أمـ ــس ،إل ــى ش ـ ــوارع العاصمة
ال ـت ـشــاديــة نـجــامـيـنــا ،ب ــدع ــوة م ــن ع ــدة أح ــزاب
س ـيــاس ـيــة وج ـم ـع ـيــات م ــن الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي
لالحتجاج على الحكومة االنتقالية العسكرية
وعلى دعم فرنسا لها ،رغم الحظر الــذي فرضه
المجلس العسكري المؤقت ال ــذي يـقــوده نجل
الــرئـيــس الـســابــق ،محمد إدريـ ــس دي ـبــي ،لمنع
التظاهرات التي سقط فيها قتيالن.
ُ
وسمع منذ الصباح صوت قرع األواني وإطالق
الصافرات في عدة أحياء.
وطــالــب الـمـتـظــاهــرون الـحـكــومــة العسكرية
بــالـتـنـ ّـحــي ،وح ــرق ــوا أع ــام ــا فــرنـسـيــة ،ورددوا
شعارات مناهضة للفرنسيين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع
لـتـفــريــق ع ـش ــرات الـمـتـظــاهــريــن ال ــذي ــن أحــرقــوا
اإلطارات قبل أن ّ
يتم تفريقهم بسرعة.

ُ
وقتل شخصان ،أمس ،في نجامينا ومدينة
موندو الجنوبية.
ّ
التجمعات تلبية لدعوات أحزاب
وتأتي هذه
سياسية وجمعيات من المجتمع المدني إلى
تظاهرات ضد المجلس العسكري المؤقت تحت
شعار "لقد حان الوقت".
وطلب "الــوفــاق الـتـشــادي لحقوق اإلنـســان"،
أمس األول ،من ناشطيه "الخروج بشكل حاشد"
للتظاهر ضد المجلس العسكري ،الذي وصفه
بأنه "هيئة غير قانونية وغير شرعية باركتها
فرنسا التي تظن أن بوسعها فرض دكتاتورية
عسكرية جديدة على التشاديين".
ُ
وقـتــل الــرئـيــس الـتـشــادي إدري ــس ديـبــي قبل
أسبوع على الخطوط األمامية للقتال مع جماعات
مـتـمــردة .وبعد ســاعــات على مقتله ،تــم تعيين
نجله محمد رئيسا لمجلس عسكري يضم 14

ً
جنراال آخر كانوا أوفياء لوالده ،ليصبح رئيسا
ّ
لـلــدولــة وقــائــدا للجيش ،كما تــم حــل الحكومة
ومجلس األمة.
ومنذ أن وضع المجلس العسكري يده على
السلطة ،دعت المعارضة والمجتمع المدني إلى
"عملية انتقالية بقيادة المدنيين".
وتعتبر فــرنـســا ،دول ــة االسـتـعـمــار السابقة
لتشاد ،الدولة الغنية بالنفط والفقيرة في الواقع
شريكا عسكريا ًّ
مهما في منطقة الساحل المليئة
باالضطرابات.
وفي باريس ،قال الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون ،أم ــس ،إن فــرنـســا تــديــن بـشــدة أعـمــال
العنف التي تمارسها قوات األمن في تشاد ضد
المتظاهرين.
وج ـ ــاءت تـصــريـحــات م ــاك ــرون خ ــال زي ــارة
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس

ً
حاليا
تشيسكيدي رئـيــس االت ـح ــاد اإلفــري ـقــي
لباريس.
وفي موقف تصعيدي ،قالت وزارة الخارجية
اإلثيوبية ،أمس ،إنه ليس من العدل تخصيص
حصص مياه محددة لمصر والسودان ،والقبول
باتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقعت عام 1959
بين الدول التي يمر بها النهر.
وأضاف المتحدثة باسم الخارجية اإلثيوبية،
دينا مفتي ،أن هناك أطرافا ال تقبل بــدور فعال
لالتحاد اإلفريقي ،مشددا على أن أي خالف بشأن
السد يجب حله بين األطراف الثالثة المعنية.
وأشار إلى أن التفاوض في الوقت الحالي هو
بشأن تعبئة السد ،وبشأن تقاسم المياه سيكون
في جولة أخــرى .واعتبر أن إقــدام السودان على
تقديم شكوى لن يجدي نفعا ،مؤكدا أن إثيوبيا
ال تعرف طبيعة التهمة الموجهة إليها.

من جهتها ،قالت وزارة الخارجية السودانية،
في بيان ،إن الحكومة تثمن دور االتحاد اإلفريقي
في الوساطة بشأن سد النهضة ،وتؤكد ثقتها
في االتحاد.
وأشــار بيان «الخارجية» إلى تحول ،إذ اتهم
وزير الري السوداني ياسر عباس ،في وقت سابق،
االتحاد اإلفريقي بعدم الحيادية.
على صعيد آخــر ،أعــرب مصدر أمني رفيع،
أمـ ـ ــس ،ف ــي واغـ ـ ــادوغـ ـ ــو ،ع ــن "خ ـش ـي ـتــه" م ــن أن
األوروب ـي ـيــن الـثــاثــة الــذيــن ف ـقــدوا فــي الهجوم
الـ ــذي وق ــع االث ـن ـيــن ف ــي ش ــرق بــوركـيـنــا فــاســو،
وه ــم إسـبــانـيــان وأيــرل ـنــدي" ،ق ــد قتلوا على يد
اإلرهابيين" .وأكد المصدر البوركينابي أن "اثنين
من الغربيين أصيبا حسب شهود" ،مضيفا أن
فرص العثور عليهم أحياء "تتضاءل مع مرور
(نجامينا ،واغادوغو ـ ـ وكاالت)
الوقت".

سلة أخبار
خطة أميركية َّ
معدلة
لالنسحاب من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع األميركية
(بنتاغون) أن قائد القيادة
المركزية األميركية الجنرال
كينيث ماكينزي سيقدم
بحلول نهاية األسبوع خطة
ّ
ومعدلة لالنسحاب من
كاملة
أفغانستان ،مؤكدة أنها قادرة
على حماية قواتها خالل هذه
العملية .وقال الناطق باسم
"البنتاغون" جون كيربي،
مساء أمس األول" :نفترض
أن حركة طالبان لن تعارض
طريقة انسحابنا ،وإن فعلت،
فلدينا القدرة على حماية
جنودنا" .وتواجه أفغانستان
حالة من الغموض في ظل
عزم القوات األميركية وقوات
حلف شمال األطلسي "ناتو"
االنسحاب قبل حلول الموعد
الذي أعلنه الرئيس جو بايدن
وهو  11سبتمبر المقبل.

ُ
أستراليا :طبول الحرب تقرع

وسط تصاعد التوترات في
المحيطين الهندي
منطقة
ّ
والهادئ ،حذر وزير الداخلية
األسترالي مايك بيزولو من أن
ُ
"طبول الحرب" تقرع.
وقال بيزولو" :في عالم يسوده
ُ
ّ
التوتر الدائم والفزع ،تقرع
طبول الحرب في بعض
األحيان بشكل ضعيف،
ً
ً
ً
وأحيانا أكثر صخبا" ،مضيفا:
"دعونا نواصل البحث بال
تهاون عن فرصة السالم
بينما نستعد مرة أخرى للعنة
الحرب" .وتأتي تصريحاته
وسط توتر متزايد بين
أستراليا والصين بشأن
قضايا تجارية ونهج بكين
تجاه تايوان ،التي تعتبرها
الصين جزءا من أراضيها.

ميانمار« :المقاومة» تستولي
على قاعدة عسكرية

أعلن مقاتلو "االتحاد
الوطني للكارين"،
الجماعة السياسية
الرئيسية لألقلية التي
تسعى إلى قدر أكبر
من الحكم الذاتي عن
الحكومة المركزية في
ميانمار ،أنهم استولوا،
أمس ،على قاعدة تابعة
للجيش.
ويعد "االتحاد" الذي
يسيطر على مناطق
في شرق ميانمار قرب
الحدود مع تايلند،
حليفا وثيقا لحركة
المقاومة ضد االنقالب
العسكري الذي أطاح
بحكومة أونغ سان
سوتشي المنتخبة.

هل يجب التخوف من «الساللة الهندية»؟

ً
«سبوتنيك في» يثير خالفا بين الحكومة المركزية وواليات برازيلية
تعيش الهند موجة ثانية مدمرة من وباء كورونا
أث ـ ــارت م ـخ ــاوف دولـ ـي ــة ،ودف ـع ــت ال ـعــديــد م ــن ال ــدول
الــى وقــف السفر الــى دلهي ،وفــي الوقت نفسه أثيرت
مخاوف من أن تكون السالسة المتحورة من الفيروس
السائدة في الهند هي سبب االرتفاع القياسي في عدد
اإلصابات في هذا البلد الذي كان قبل أسابيع قليلة
يعتبر أنــه تـجــاوز وبــاء كــوفـيــد 19-بنجاح ،ويحتفي
األكثر حاجة.
بتصديره اللقاحات الى الدول
ّ
لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من استعجال
الـتــوصــل إل ــى اسـ ّتـنـتــاجــات بـشــأن الـســالــة الـهـنــديــة،
قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة ،على غرار
البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية.
وتحدثت المنظمة عن عوامل كثيرة يمكن أن تساهم
في هذا ،وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات
األخرى التي حضرها الكثيرون ،وهو ما قد يكون أدى
إلــى سرعة وتـيــرة ال ـعــدوى ،مــؤكــدة أن "الــوضــع مثير
ً
حقا للدهشة".
وق ــال مــديــر المنظمة ت ـي ــدروس غـيـبــريـســوس إنــه
إج ـم ــاال ي ـ ــزداد ع ــدد حـ ــاالت اإلص ــاب ــة الـمـسـجـلــة في
األس ـبــوع على مــدى  9أســابـيــع ،فــي حين ي ــزداد عدد

حاالت الوفاة المسجلة على مدى ستة أسابيع ،مبينا
ً
ً
أن "األسبوع الماضي شهد عددا كثيرا من اإلصابات
يماثل تقريبا العدد الذي ُسجل في الشهور الخمسة
األولـ ــى مــن ب ــدء ال ــوب ــاء .وف ــي الـهـنــد ب ــال ــذات الــوضــع
يدمي القلب".
وح ــدد عــالــم األوب ـئ ــة ،مــديــر إدارة مكافحة الــوبــاء
بالمنظمة ،أوليفر مــورغــان 3 ،أسـبــاب لــزيــادة أعــداد
ً
اإلصـ ــابـ ــات ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـس ـبــب األول ه ــو انـخـفــاض
مستويات االلتزام بالصحة العامة وزيادة االختالط
وانتشار السالالت المتحورة األكثر قابلية لالنتقال
والـعــدوى ،أما الثالث فهو التوزيع غير المتكافئ أو
غير المتوازن للقاحات.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،واص ـل ــت الـهـنــد تـحـطـيــم األرق ــام
القياسية المسجلة في الواليات المتحدة لإلصابات
لـلـيــوم ال ـســادس عـلــى ال ـتــوالــي ،مـمــا أدى إل ــى انهيار
األنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ـي ــة ت ـح ــت الـ ـضـ ـغ ــوط وأدى نـقــص
ّ
وأسرة المستشفيات إلى مزيد من
األكسجين الطبي
الوفيات.
ّ
وف ــي أسـ ــوأ ت ـفــش عـلــى اإلط ـ ــاق ،أظ ـه ــرت بـيــانــات
ً
وزارة الصحة الهندية تسجيل  323ألفا و 144حالة

إصابة جديدة و 2771حالة وفاة خالل الساعات األربع
والعشرين الماضية ،مما رفع إجمالي اإلصابات إلى
 17.6مليونا ،والوفيات إلى 197ألفا و.894
ً
ووصف األطباء في نيودلهي ،األكثر تضررا ،كيف
يتوفى المرضى بــالـشــوارع فــي حالة حــرجــة ،بسبب
نقص ّ
أسرة المستشفيات واألكسجين الطبي .وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن أزمة األكسجين تسببت
في  14حالة وفاة أخرى في  4واليات .وتحدثت تقارير
محلية عن طوابير من الناس المصطفين للحصول
على جرعة بسطية من األوكسيجين.
ووص ـفــت صحيفة "الـفــايـنــانـشــال تــايـمــز" مـعــا ّنــاة
الشعب الهندي خالل الموجة الثانية من الوباء بأنها
ً
ّ
ّ
واسع" ،مشيرة إلى أن "األمر
"مأساة إنسانية على نطاق ّ
بمنزلة تحذير لــدول تعتقد أنها نجحت في هزيمة
الفيروس عندما يتباطأ عدد الحاالت لديها ،كما أعلن
حزببهاراتيا جانات ا الحاكم بزعامةناريندرا مودي،
فوزه بالمعركة ّ
ضد الفيروس في فبراير".
ووس ــط نـقــص فــي اإلم ـ ــدادات واألدويـ ــة األســاسـيــة
ّ
واألسرة في المستشفيات ،بدأت شحنات
واللقاحات
الـمـســاعــدات تـصــل ،وفــي مقدمها شحنة تشمل 100

وصول جثث لساحة الحرق في نيودلهي أمس (أ ف ب)
ً
جهاز تنفس اصطناعي و 95جهازا لتوليد األكسجين،
ً
من بريطانيا ،الدولة المستعمرة للهند سابقا.
ً
وفي ثاني أكثر دولة تضررا من الوباء في العالم،
اس ـت ـمــرت الـحـكــومــة الـيـمـيـنـيــة ال ـمــركــزيــة بـمـعــارضــة
البرازيل استيراد لقاح سبوتنيك-في الروسي .وقال
رئيس الوكالة الناظمة لألدوية أنتونيو توريس" :لن
ً
ّ
يتعرض ماليين البرازيليين لمنتجات
نسمح أبدا أن
بــدون تحقق مالئم من الجودة والسالمة والفعالية،
أو على األقل أن تكون النسبة بين المخاطر والمنافع
مواتية".

ّ
وات ـب ـعــت إدارة الــوكــالــة تــوصـيــة خـبــرائـهــا الــذيــن
الح ـظــوا وج ــود "ان ـعــدام يـقـيــن" حــول الـلـقــاح ال ــذي لم
يحصل بـعــد عـلــى تــرخـيــص الـسـلـطــات الـصـحـيــة في
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة.
ومع هذا القرار يبدو أن الحكومة الفدرالية ستكون
ف ــي صـ ــدامّ م ــع  10والي ـ ــات ف ــي ش ـمــال وش ـم ــال شــرق
ً
البرازيل وقعت عقودا مع موسكو للحصول على أكثر
من  30مليون جرعة "سبوتنيك في".
(عواصم -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة
ً
تستضيف
البصرة
رسميا
ً
«خليجي  ...»25والكويت بديال

«األزرق» يواجه البحرين
في «تأهيلي» كأس العرب
تقرر مشاركة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في الدور التأهيلي
(ملحق) لبطولة كأس العرب ،التي ستقام في قطر خالل ديسمبر المقبل،
تحت إشراف االتحاد الدولي لكرة القدم ،إذ يواجه في هذا الدور المنتخب
البحريني ،على أن يتأهل الفائز منهما إلى الدور الرئيسي (المجموعات).
من جهة أخرى ،اكتمل عقد مباريات منتخبنا الوطني في معسكره
الــذي سيقام بدبي مــن  18إلــى  29مايو المقبل ،حيث يلتقي منتخب
أوزبكستان يوم  27منه.
وكــان اتحاد الكرة تلقى موافقة نظيره الماليزي على إقامة مباراة
تجريبية بين "األزرق" ومنتخب ماليزيا يوم  23مايو في المعسكر ذاته.
ويــأتــي المعسكر اس ـت ـعــدادا لـلـمــواجـهــات ال ـثــاث مــع منتخبات
أستراليا واألردن والصين تايبيه ،التي ستقام في الكويت أيــام 3
و 11و 15يونيو المقبل ،ضمن منافسات المجموعة الثانية من
التصفيات اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كــأس العالم  2022بقطر،
وكأس آسيا  2023بالصين.

وافقت الجمعية العمومية التحاد كأس الخليج
العربي لكرة القدم على استضافة مدينة البصرة
ال ـع ــراق ـي ــة ل ـب ـطــولــة خ ـل ـي ـجــي  ،25وذلـ ـ ــك خ ــال
االجتماع االستثنائي الذي عقد أمس األول.
وشهد االجتماع التصويت على منح
الكويت حق االستضافة كبديل للعراق
ف ــي حـ ــال ح ـ ــدوث أي ظـ ــرف يمنع
بغداد من االستضافة.
وهــذه هــي الـمــرة الثانية
ال ـت ــي يـسـتـضـيــف فيها
العراق بطولة كأس
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ــج ،ب ـع ــد
االولـ ــى ف ــي عــام
 ،1979والـتــي

واقعة «فهد» على طاولة «االنضباط» اليوم
اتحاد الكرة يستنكر ويعتذر للجميع

●

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة عشرة
لـبـطــولــة دوري  stcل ـلــدرجــة ال ـم ـم ـتــازة ،بــإقــامــة
مباراتين يلتقي خاللهما كاظمة مع خيطان على
استاد الصداقة والسالم ،والشباب مع الساحل
على استاد الشباب ،وتقام المواجهتان في توقيت
واحد عند الساعة  10.00مساء.
يدخل كاظمة الرابع بـ 19نقطة لقاء اليوم أمام
خـيـطــان ال ـثــامــن ،ول ــه  9ن ـقــاط ،بــا أي ضـغــوط،
خصوصا أن الفريق ابتعد عــن المنافسة على
ال ـل ـق ــب ،ب ـعــد ت ـع ــادل ــه م ــع ال ـس ــاح ــل ف ــي ال ـجــولــة
الماضية بهدف لمثله.
وه ـن ــاك ه ــدف واح ـ ــد يـسـعــى ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
لـ"البرتقالي" ،بقيادة المدرب اإلسباني بيانكي،
إلى تحقيقه هذه الموسم ،هو البقاء في المربع
الذهبي.
ويـفـتـقــد "ال ـبــرت ـقــالــي" ،ال ـي ــوم ،جـهــود مــدافـعــه
محمد العازمي لإليقاف.
وعلى النقيض تماما ،يدخل خيطان ،األخير
بـ 6نقاط ،مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز دون
سواه ،للتمسك باألمل في البقاء ،وأي نتيجة غير
الفوز تعني اقترابه من الهبوط بشدة.

خالل االحتجاج ويبدو فهد الفهد داخل الملعب
مؤسف ال يليق باسم وسمعة الكرة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وك ــذل ــك نـ ــادي ال ـقــادس ـيــة،
الـ ــذي يـعـتـبــر أح ــد مــؤس ـســي الـحــركــة
الرياضية".
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ـ ــه س ـي ـت ـخــذ جـمـيــع

نادي سلوى يطلب االنضمام
لعمومية «الطائرة»
محمد عبدالعزيز

ت ـق ــدم ن ـ ــادي س ـل ــوى ال ـص ـب ــاح بـكـتــاب
رس ـمــي الت ـحــاد ك ــرة ال ـطــائــرة لالنضمام
إلى عضوية الجمعية العمومية في الفترة
المقبلة.
وسيتم عرض طلب عضوية نادي سلوى الذي
يترأس مجلس ادارة الشيخة نعيمة األحمد في أقرب اجتماع لمجلس إدارة
اتحاد الطائرة لبته في مدة أقصاها شهر من تاريخ التقدم بالطلب وذلك
حسب النظام األساسي لالتحاد.
ً
وتـتـكــون الجمعية العمومية لــاتـحــاد مــن  12عـضــوا هــم أنــديــة الكويت
والقادسية وكاظمة والعربي والجهراء واليرموك والشباب والساحل وبرقان
والتضامن والصليبيخات والفحيحيل .يذكر أن نادي سلوى حصل على لقب
ً
النسخة األولى من بطولة الدوري الممتاز للفتيات الذي أقيم أخيرا بمشاركة
 4اندية نسائية هي الفتاة ،والعربي وفتيات العيون.

«طائرة» العربي تجدد الثقة
بالمدرب والمحترف
أعـ ـل ــن م ــدي ــر ل ـع ـبــة ال ـ ـكـ ــرة ال ـط ــائ ــرة
بالنادي العربي أحمد اإلبراهيم تجديد
عقد مدرب الفريق األول اإليراني جواد
شمامي للموسم الثالث على التوالي،
وكــذلــك اس ـت ـمــرار الـمـحـتــرف الـبـلـغــاري
كادانكوف للموسم الثاني.
وق ــال اإلب ــراه ـي ــم ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" ،رغــم
ابتعاد األخضر عن منصة التتويج هذا
الموسم فإن الفريق في تطور ملموس
مــن مــوســم آلخ ــر ،وظـهــر ذل ــك جليا في
الـقـســم األول مــن الـ ــدوري الـمـمـتــاز هــذا
الموسم ،الذي أنهاه األخضر في المقدمة،
بعدما قدم مستويات مميزة ،لكن فترات
التوقف وظروف الحظر الجزئي بسبب
تداعيات انتشار فيروس كورونا ،أربكت
الحسابات ،مما أثر سلبا على مخرجات
الفريق ،خصوصا في ظل نقص خبرة
الالعبين ،وتسبب في تراجع النتائج".
وأضـ ــاف اإلب ــراه ـي ــم" :ال ـعــربــي يملك

حازم ماهر

يلتقي اليوم كاظمة مع خيطان ،والشباب مع
الساحل في افتتاح الجولة الثالثة عشرة لدوري
 stcالممتاز لكرة القدم.

بيان االتحاد

●

كاظمة والشباب يواجهان
خيطان والساحل اليوم
في افتتاح منافسات الجولة الـ  13بدوري  stcالممتاز

تعقد لجنة االنضباط باتحاد الكرة
اجتماعا استثنائيا مساء اليوم ،في
مـقــر االت ـح ــاد ،لمناقشة واق ـعــة نائب
رئيس مجلس إدارة نــادي القادسية،
ورئيس جهاز الكرة الشيخ فهد الفهد،
القتحامه ملعب المباراة ،واالعتراض
على حكم لقاء األصفر مع السالمية،
في الجولة الـ 12من منافسات الدوري
الممتاز ،سعد الفضلي ،وتلفظه على
الحكم ،إلى جانب رئيس ونائب رئيس
اتحاد الكرة ومسؤولي السماوي.
وح ـص ـل ــت ل ـج ـنــة االنـ ـضـ ـب ــاط عـلــى
مقاطع مسجلة للواقعة ،التي تمثلت
فــي اع ـتــراض وتلفظ فهد الفهد على
الـحـكــم ،ليشهر لــه الـبـطــاقــة الـحـمــراء،
ثم عودته مجددا للملعب رغم طرده،
اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى ركـ ـل ــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ال ـتــي
اح ـت ـس ـب ـهــا ال ـف ـض ـلــي ع ـل ــى الـ ـح ــارس
خالد الرشيدي ،ومطالبة العبي فريقه
باالنسحاب ،ثم تلفظه على مسؤولي
االتحاد.

إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـن ـكــر م ـج ـلــس إدارة
ات ـح ــاد ال ـك ــرة م ــا ق ــام ب ــه الـشـيــخ فهد
الـ ـفـ ـه ــد مـ ـ ــن أف ـ ـ ـعـ ـ ــال ال تـ ـم ــت لـ ـل ــروح
ال ــري ــاض ـي ــة ب ـص ـل ــة ،م ـض ـي ـفــا" :ي ــؤك ــد
االتحاد رفضه التام لما قام به مسؤول
القادسية من اعتراض غير الئق على
حكم الـمـبــاراة الــدولــي سعد الفضلي
في واقعة تعتبر دخيلة على رياضتنا
المحلية ،األ م ــر ا ل ــذي سيتم التعامل
مـعــه ب ـحــزم تـجـنـبــا ل ـت ـكــرار مـثــل هــذه
الواقعة مستقبال".
كما رفــض المجلس ،في بيانه ،ما
تلفظ بــه على الحكم أثـنــاء الـمـبــاراة،
وع ـلــى رئ ـيــس ونــائــب رئ ـيــس مجلس
إدارة االتحاد ،بعد المباراة ،في مشهد

أقيمت بالعاصمة بغداد ،وتوج بلقبها.
وتأجلت أكثر من مرة في السنوات الماضية إقامة
البطولة في مدينة البصرة نتيجة التوترات األمنية
وعدم استقرار المدن العراقية ،بسبب االحتجاجات
الشعبية وسوء الخدمات ،ومن بينها البصرة التي
تعيش اآلن استقرارا حياتيا.
ب ـ ــدوره ،هـنــأ رئ ـيــس ات ـح ــاد ال ـك ــرة الـشـيــخ أحمد
اليوسف ،العراق بهذه االستضافة ،معربا عن أمنياته
بالتوفيق في إخراج البطولة بالشكل المناسب.
وأثنى اليوسف على الدور الكبير الذي قام به وزير
الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ،ومسؤولو
االتحاد لتوفير جميع المتطلبات والضمانات لتنظيم
البطولة ،وبــذل أقصى الجهود الستضافة الوفود
الخليجية.

م ـق ــوم ــات الـ ـنـ ـج ــاح ،وم ـت ــوس ــط أع ـم ــار
العبيه منخفض مقارنة بجميع الفرق
المتنافسة على األلقاب المحلية ،تنقصنا
فقط الخبرة ،لذلك فضلت إدارة اللعبة،
بالتنسيق مــع إدارة ال ـنــادي ،استمرار
الجهاز الفني بقيادة شمامي والمحترف
البلغاري ،طمعا في استقرار الفريق من
جميع النواحي ،وعلى أمل تحقيق نتائج
في الموسم الجديد.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد عقد
عدة اجتماعات مع الجهاز الفني للفريق،
لـمـنــاقـشــة األم ـ ــور الـمـتـعـلـقــة بــالـمــوســم
المنصرم ،وكذلك رسم مالمح البرنامج
اإلع ـ ــدادي للموسم الـجــديــد ،ومناقشة
خطة العمل واحتياجات الفريق ،وذلك
حتى تكون األم ــور واضـحــة قبل بداية
الـمــوســم الـجــديــد بــوقــت ك ــاف ،متمنيا
أن يظهر األخ ـضــر بالشكل الــائــق في
الموسم الجديد.

اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ت ـع ـيــد األم ـ ـ ــور إل ــى
نصابها الصحيح ،مــن أجــل الحفاظ
على هيبة قضاة المالعب ،والحفاظ
على القيم والمبادئ التي جبل عليها
الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ،والـ ـ ــذي يــرفــض

تـمــامــا مـثــل ه ــذه األف ـع ــال ،مـعــربــا عن
اعتذاره ألسرة كرة القدم ،والجماهير
بمختلف ميولها على الواقعة ،والعمل
على عدم تكرارها مجددا.

وثـمــة ضـغــوط جـمــة تـقــع عـلــى كــاهــل الـمــدرب
هاني الصقر ،تتمثل في تخطي الحاجز النفسي
ل ـل ـهــزي ـمــة م ــن ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـمــاض ـيــة
بــال ـخ ـســارة بـخـمـســة أهـ ــداف ل ـه ــدف ،واقـتـنــاص
الـنـقــاط ال ـثــاث مــن أم ــام فــريــق يـقــدم مستويات
جيدة.
وتكتمل اليوم صفوف خيطان بعودة العبيه
يوسف الخبيزي والسنغالي مومو سيسيه.

الشباب والساحل
ومن المنتظر أن تشهد مباراة الشباب ،السابع
ول ــه  11نـقـطــة ،وال ـســاحــل ال ـثــامــن ول ــه  9نـقــاط،
منافسة حامية الوطيس للظفر بالنقاط الثالث،
لالبتعاد إلى حد ما عن شبح الهبوط.
َّ
قدم الشباب مستوى ال بأس به أمام العربي،
رغم الخسارة بهدف من دون رد ،ويرتفع مستوى
الفريق من مباراة ألخرى بشكل واضح ،وشهدت
االستعدادات للمباراة اللعب بأسلوب هجومي،
حيث يعمل الـمــدرب الصربي مــارجــان مــن أجل
اإلجهاز على طموح المنافس سريعا.
على الجانب اآلخ ــر ،فــإن الساحل الــذي حقق
ت ـع ــادال م ــع كــاظ ـمــة بـطـعــم ال ـف ــوز بـنـتـيـجــة ،1-1
ب ـج ـهــازه ال ـف ـتــي ب ـق ـيــادة مـ ــدرب ال ـفــريــق محمد
دهيليس ،يرى أن لقاء اليوم بمنزلة عنق الزجاجة
لالبتعاد عــن شبح ال ـهــروب ،ومــا يـعــزز حظوظ
الفريق عودة الالعبين الغائبين ،وفي مقدمتهم
فيصل عجب.

مباراتا اليوم
الوقت

المباراة

الملعب

 10:00م

كاظمة × خيطان

استاد الصداقة والسالم

 10:00م

الشباب × الساحل

ملعب الشباب

العربي يستعيد يعقوبا وخلف في «الديربي»
●

عبدالرحمن فوزان

يكثف الفريق األول لـكــرة الـقــدم بــالـنــادي العربي استعداداته
ً
لمواجهة "الديربي" أمام القادسية غدا في الجولة الـ  13من دوري
 stcللدرجة الممتازة.
ويـتـصــدر "األخ ـضــر" تــرتـيــب الـفــرق بــرصـيــد  32نقطة جمعها
من الفوز في  10مباريات وتعادلين ،ويتفوق بفارق  7نقاط عن
الوصيف القادسية ،الذي تعثر أخيرا ،بتعادله مع السالمية.
ويعمل مدرب "األخضر" ،الكرواتي انتي ميشا ،على تجهيز فريقه
بشكل جيد ،للخروج من هذه المواجهة بانتصار جديد يقربه كثيرا
من معانقة اللقب ،والدخول للقاء بأفضل تشكيل ممكن ،مع عودة
الثنائي المصاب علي خلف والغاني عيسى يعقوبا ،حيث ّ
يعول

كثيرا على األخير في قيادة الوسط أمام "األصفر".
ويستعيد الفريق في مواجهة الديربي مدافعه األيسر عيسى
وليد ،بعد غيابه عن الجولة األخيرة لإليقاف ،لحصوله على 3
إنذارات ،في حين تبدو مشاركة المدافع جمعة عبود صعبة ،في
ظل معاناته من إصابة في األنكل ،ويحتاج معها للراحة والعالج.
َّ
وتعرض "األخضر" لضربة موجعة ،مع عودة اإلصابة للمدافع
أحمد إبراهيم ،بعد مشاركته أمام الشباب كبديل ،لكنه اضطر لعدم
إكمال المباراة ،بسبب مشاكل في العضلة الخلفية ستبعده حتى
نهاية منافسات الدوري.
وسيؤدي "األخضر" تدريبه الرئيسي مساء اليوم ،وسيضع
المدرب ميشا التشكيل المناسب الذي سيخوض به المباراة
ً
غدا.

●

فرانكو يستقر على بديل الصيفي
والفهد يهجر القادسية
●

ال ــرش ـي ــدي ،وأح ـم ــد ال ـظ ـف ـيــري ك ـقــوة ض ــارب ــة ف ــي خط
أحمد حامد
الهجوم.
وطالب الجهاز اإلداري لألصفر الالعبين بضرورة طي
يختتم فريق القادسية لكرة القدم تدريباته مساء اليوم ،استعدادا
لمواجهة العربي المقررة غــدا فــي قمة مباريات الجولة ال ــ 13من صفحة مواجهة السالمية ،وكذلك االبتعاد عن حسابات
مباريات الدوري الممتاز ،حيث يتطلع األصفر إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،فارق النقاط مع األخضر ،على أن يكون التركيز فقط على
أهمية حصد نقاط مواجهة الديربي.
والحفاظ على حظوظه في تحقيق اللقب الغائب منذ  4مواسم.
من جهة أخرى ،أعلن العب القادسية محمد الفهد انتقاله
ويحتل القادسية وصافة "الممتاز" برصيد  25نقطة ،متخلفا عن
العربي المتصدر بـ  7نقاط ،بما يعني أن ضياع أي نقطة قد تقضي لفريق السرحان األردني مدة  6أشهر ،رغبة منه في الحصول
على آمال األصفر نهائيا في الحصول على اللقب في الموسم الحالي .على بطاقته الدولية ومن ثم تقرير مصيره بعيدا عن األصفر.
وأشار الالعب على صفحته على مواقع
وسـ ـع ــى م ـ ـ ــدرب األص ـف ــر
التواصل إلى أنه وجد نفسه مجبرا
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ف ــرانـ ـك ــو خ ــال
على اتخاذ القرار الصعب باالبتعاد
تدريب أمس إلى االستقرار
عن بيته الذي نشأ وترعرع فيه ،مؤكدا
عـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ــدي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف
أن ك ـل ـمــات ال ـش ـكــر ال ت ــوف ــي جـمــاهـيــر
األردن ـ ـ ـ ــي ع ـ ــدي ال ـص ـي ـفــي،
األصفر حقها ،وأنهم سيبقون في قلبه
الـ ــذي يـغـيــب ع ــن مــواجـهــة
دائما وأبدا.
الــديــربــي بــداعــي اإلي ـقــاف،
وكــان الفهد قــد غــاب عــن االنـتـظــام في
ح ـي ــث اس ـت ـق ــر األمـ ـ ــر عـلــى
تشكيلة القادسية فــي الـمــواســم األخيرة
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف الـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري
بــداعــي اإلص ــاب ــة ،كـمــا أن ــه لــم ي ـشــارك مع
سـ ــالـ ــومـ ــون ،ل ـي ـك ــون إل ــى
تغر
يدة
ال
عب
ال
قاد
سية
محمد الفهد
األصفر هذا الموسم.
جانب بدر المطوع ،وعيد

«التنظيمية» تثبت
مواعيد «خليجية
األندية» و«الناشئين»

بابلو فرانكو

جابر الشريفي

قـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة
لبطوالت الخليج لكرة السلة تثبيت
م ــوع ــد ب ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـي ــج لــانــديــة
أبطال الــدوري المؤهلة لنهائيات
آسيا ،خالل الفترة من  18إلى 24
يــونـيــو المقبل فــي دب ــي ،حيث
سيستضيف ا لـبـطــو لــة نــادي
شـ ـب ــاب األهـ ـل ــي ب ـع ــد اعـ ـت ــذار
االتحادين القطري والكويتي
عن االستضافة.
وسيشارك في البطولة كل
من األهلي البحريني والنصر
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي وال ـ ـغـ ــرافـ ــة الـ ـقـ ـط ــري،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ش ـ ـبـ ــاب األهـ ـل ــي
اإلم ـ ــارات ـ ــي ال ـم ـس ـت ـض ـيــف ونـ ــادي
ً
الكويت بصفته بطال للدوري ،في
حين ستنظر اللجنة التنظيمية في
اجتماعها المقبل بترشيح االتحاد
الـعـمــانــي أح ــد األن ــدي ــة الـعـمــانـيــة،
بعد أن أوقفت السلطات الصحية
العمانية الـنـشــاط الــريــاضــي قبل
نهاية دوري السلة ،مما أسفر عن
ع ــدم إع ــان الـبـطــل ،حـيــث يشترط
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي م ـشــاركــة بطل
ال ـ ــدوري فـقــط فــي الـبـطــولــة ،ألنها
مؤهلة لنهائيات آسيا ،إذ سيتأهل
أول وثاني البطولة لنهائيات آسيا.
ومــن جانب آخــر ،قــررت اللجنة
ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى طـ ـل ــب االت ـ ـحـ ــاد
البحريني بتأجيل بطولة الخليج
ً
ً
لـلـنــاشـئـيــن أس ـب ــوع ــا واحـ ـ ــدا فقط
لتقام خــال الفترة من  10إلــى 18
يونيو المقبل.
ومن المنتظر أن تشارك جميع
المنتخبات الخليجية في بطولة
ا لـ ـن ــا شـ ـئـ ـي ــن ،ب ــا عـ ـتـ ـب ــار أن األول
ً
والثاني فيها سيتأهالن مباشرة
لنهائيات آسيا.
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تتجه األنظار اليوم إلى
المواجهة المرتقبة بين
مانشستر سيتي اإلنكليزي
وباريس سان جرمان الفرنسي،
في نصف نهائي دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

س ـت ـكــون ال ـم ــواج ـه ــة ال ـمــرت ـق ـبــة الـ ـي ــوم في
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين
مانشستر سيتي اإلنكليزي وضيفه باريس
ً
سان جرمان الفرنسي صراعا بين "األغنياء
الجدد" في عالم كرة القدم األوروبية.
ع ـنــدمــا انـتـقـلــت مـلـكـيــة سـيـتــي ف ــي صيف
 2008لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية
واالستثمار كان الفوز بلقب دوري األبطال
الهدف األسمى ،كما الحال بالنسبة
لـ ـس ــان ج ــرم ــان م ـن ــذ أن انـتـقـلــت
ملكيته عام 2011
لـمـجـمــوعــة قطر
لالستثمارات
الرياضية.
مـ ـن ــذ ذل ــك
الـحـيــن ،أنفق

ً
الناديان أمواال طائلة للوصول إلى هذا الهدف
ل ــدرج ــة أن ـه ـمــا خــال ـفــا ق ــواع ــد ال ـل ـعــب الـمــالــي
النظيف لالتحاد األوروبي للعبة ما جعلهما
عرضة للعقوبات.
ً
لكن حتى اآلن لم ينجح أيا منهما في بلوغ
الهدف المنشود مع أن سان جرمان كان قاب
قوسين أو أدنى من تحقيقه الموسم الماضي
قبل أن يسقط فــي المتر األخـيــر أم ــام بايرن
ميوينخ األلماني.
أما سيتي ،فكانت أفضل نتيجة له وصوله
إل ــى نـصــف الـنـهــائــي ع ــام  2016حـيــن توقف
مشواره على يد عمالق المسابقة ريال مدريد
اإلسباني.
وال ـم ـفــارقــة أن وصـ ــول سـيـتــي إل ــى نصف
نهائي تلك النسخة كان على حساب منافسه
الـمـقـبــل س ــان ج ــرم ــان بــال ـفــوز عـلـيــه ف ــي ربــع
ً
النهائي -1صفر إيابا على استاد االتحاد بعد
ً
تعادلهما ذهابا في باريس .2-2
واآلن وب ـ ـعـ ــدمـ ــا وق ـ ـعـ ــا ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
ً
بعضهما للمرة الثالثة قاريا (تواجها
في دور المجموعات لكأس االتحاد
األوروبي موسم 2009-2008
ً
ح ـي ــن ت ـ ـعـ ــادال س ـل ـب ــا)،
س ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــون
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرصـ ـ ــة
ق ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة
أم ــامـ ـهـ ـم ــا
لـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوغ
النهائي والحصول على فرصة الفوز باللقب
المنشود.
ً
وب ـع ـيــدا عــن ت ـشــارك األهـ ــداف والملكية
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ً
ِّ
بايرن يعين يوليان ناغلسمان مدربا
أع ـلــن نـ ــادي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األل ـمــانــي،
أم ــس ،أن ال ـمــدرب الـحــالــي ل ـنــادي اليبزيغ
ً
يوليان ناغلسمان ( 33عاما) سيكون على
ً
رأس الجهاز الفني للفريق البافاري ،خلفا
لهانزي فليك ،الذي أعلن نيته الرحيل نهاية
الموسم الحالي ،في صفقة قد تكون األغلى
بالتاريخ.
وق ـ ــال الـ ـن ــادي الـ ـب ــاف ــاري ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
ً
"بــايــرن وقــع عـقــدا مــع يــولـيــان ناغلسمان،
ً
ً
ليكون مــدربــا جــديــدا لــه .الـمــدرب المتحدر
مــن بــافــاريــا ،سيترك اليـبــزيــغ لينضم إلى

ميونيخ فــي بــدايــة الـمــوســم المقبل فــي 1
يوليو  ،2021وسيكون عقده مع بطل ألمانيا
لمدة خمس سنوات حتى  30يونيو ."2026
ولم يحدد النادي المبلغ الذي سيدفعه
لاليبزيغ ،لكن وسائل إعالم ألمانية أشارت
إلــى بــايــرن سيدفع نحو  25مليون يــورو
تتضمن المكافآت ،للحصول على خدمات
ناغلسمان ،ال ــذي ينتهي عـقــده مــع فريقه
الحالي في .2023
وبــال ـتــالــي ،ف ــإن ه ــذا الـمـبـلــغ يـجـعــل من
ناغلسمان أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم،

ً
ً
وفقا لقناة سكاي وصحيفة بيلد ،متجاوزا
الرقم القياسي الذي سجله البرتغالي أندريه
فـيــاش ب ــواش ،ال ــذي انتقل مــن بــورتــو إلى
تشلسي اإلنـكـلـيــزي مقابل مبلغ ق ــدره 15
ً
مليونا عام .2011
ً
وسيحل ناغلسمان خلفا لهانزي فليك،
م ـه ـنــدس ال ـس ــداس ـي ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ـبــايــرن
مـيــونـيــخ ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،بـعــدمــا طلب
أخـيــرا التنحي فــي نهاية الموسم ،بسبب
خــافــات مــع إدارة ال ـن ــادي ح ـيــال سياسة
التعاقد.

رونالدو تحت أسهم االنتقادات
يـقــع الـنـجــم الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونالدو تحت المجهر في إيطاليا ،بعد
فشله في التسجيل للمباراة الثالثة على
التوالي ،األحــد ،بعد التعادل المخيب
لــآمــال لـيــوفـنـتــوس أم ــام فيورنتينا
َّ
( ،)1-1وهــو مــا أزم موقف الفريق في
ال ـت ــأه ــل لـلـنـسـخــة الـمـقـبـلــة م ــن دوري
األبطال.
وبعد أدائه أمام فيورنتينا ،باإلضافة
إل ـ ــى إهـ ـ ـ ـ ــدار فـ ــرصـ ــة تـ ـه ــدي ــف ع ـ ــن ط ــري ــق
رأسـيــة فــي الــدقــائــق األخـيــرة مــن اللقاء،
أثـ ـي ــرت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـك ـه ـنــات حــول
حالته الجسدية ،ووس ــط تساؤل
الـصـحــافــة اإليـطــالـيــة عـمــا إذا
ك ــان سيستمر فــي صفوف
يوفنتوس أم سيرحل.
ال ـص ـي ــام ع ــن الـتـهــديــف
ل ـثــاث م ـبــاريــات متتالية،
وهـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ــر ي ـ ـمـ ــر بـ ـ ــه م ـع ـظــم
الالعبين دون أن يالحظه أحد،
لكنه وضــع النجم البرتغالي في
وج ــه سـهــام االن ـت ـق ــادات ،فــي وقــت

الخليجية ،ستكون المواجهة قمة في اإلثارة
ب ـيــن فــريـقـيــن هـجــومـيـيــن ي ـع ـجــان بــالـنـجــوم
وبقيادة مدربين محنكين يعرفان بعضهما
ً
جيدا هما اإلسباني بيب غوارديوال من ناحية
سيتي ،واألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من
الجهة المقابلة.
ويجدد المدربان الموعد بعد أن تواجها
ألعـ ــوام ع ــدة ف ــي ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز حـيــن كــان
ً
بوكيتينو مدربا لتوتنهام.
ويتفوق غوارديوال بشكل كبير على نظيره
األرج ـن ـت ـي ـنــي ،ب ــواق ــع  10ان ـت ـص ــارات مـقــابــل
ث ــاث هــزائــم وخـمـســة ت ـع ــادالت ،مــن ضمنها
مواجهاتهما التسع ( 5انتصارات 3 ،تعادالت
وهزيمة واحدة) كمدربين للجارين اللدودين
برشلونة وإسبانيول اللذين دافعا عن ألوانها
ً
كالعبين أيضا.
ويدخل الفريقان اللقاء المرتقب بمعنويات
مــرتـفـعــة ،السـيـمــا سـيـتــي ال ـق ــادم م ــن تتويج
بلقب كأس رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة
بــال ـفــوز ف ــي الـنـهــائــي عـلــى فــريــق بوكيتينو
السابق توتنهام -1صفر األحد.
ً
ويسير سيتي بثبات أيضا نحو استعادة
لـقــب الـ ــدوري الـمـمـتــاز مــن لـيـفــربــول بما
أنــه يتقدم بـفــارق  11نقطة عــن أقــرب
مالحقيه ،جاره اللدود مانشستر
يــونــايـتــد ،فـيـمــا ي ـخــوض ســان
ً
ً
ج ــرم ــان ص ــراع ــا ح ــام ـي ــا مع
ليل من أجل االحتفاظ بلقب
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـ ــذي
يتصدره األخير بفارق نقطة
عن نادي العاصمة قبل أربع
مراحل على نهاية الموسم.
وأقر غوارديوال ،الفائز باللقب
مــرت ـيــن ك ـم ــدرب لـبــرشـلــونــة عــامــي
 2009و ،2011بأن المواجهة مع سان
ً
جرمان ستكون صعبة ،قائال "من شبه
المستحيل أن تسيطر عليهم طوال الدقائق
ً
التسعين .علينا إنهاء مراجعة الفريق جيدا".
وتابع "يملكون العبي النوعية ،ال أتحدث

من المفترض أن يكون حاسما إلنقاذ الموسم
للفريق ،الذي حاليا دون التوقعات األولية التي
تم التنبؤ بها له.
وكان آخر هدف أحرزه رونالدو في السابع
من أبــريــل ،بعدما سجل الهدف األول للفريق
في المباراة التي فاز فيها على نابولي بنتيجة
 .1-2ومنذ ذلك الحين فشل الالعب في هز شباك
جنوى وبارما وفيورنتينا ،إضافة إلى غيابه عن
مواجهة أتاالنتا لإلصابة.
وطالت أسهم االنتقادات النجم البرتغالي
منذ مواجهة جنوى ،بعدما ألقى بقميصه على
أرضية ملعب أليانز ستاديوم ،بسبب إحباطه،
لعدم تسجيله أهدافا ،فيما أشارت رواية أخرى
إلى أنه قام بذلك تلبية لطلب الفتى الذي يجمع
الكرات.
وكـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤل ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـص ـحــافــة
اإليطالية ،أمس األول ،هو" :ماذا يحدث؟".
وينتهي عقد رونالدو مع "السيدة العجوز"
فــي  30يونيو  ،2022لكن النتائج السلبية
للفريق ،إضافة لألزمة االقتصادية التي يمر
بها النادي ،من الممكن أن ّ
تعجل برحيله.
(إفي)

هنا عن (البرازيلي) نيمار و(كيليان) مبابي
وح ـســب ،بــل (األرجـنـتـيـنــي أن ـخــل) دي مــاريــا
و(األلماني يوليان) دراكسلر عندما يلعبان.
أتحدث عن نوعية العبين مثل (األرجنتيني
اآلخر لياندرو) باريديس( ،اإليطالي المتعافي
ً
م ــؤخ ــرا م ــن ك ــورون ــا م ــارك ــو) ف ـي ــرات ــي ،وعــن
الشخصية التي يلعب بها (الفريق)".
ورأى غ ــواردي ــوال أن س ــان جــرمــان "منظم
أيضا في الخلف لكننا في نصف نهائي دوري
األبـطــال وإذا لعبت
ض ـ ــد ت ـش ـل ـســي،
(ريـ ــال) مــدريــد،
أو أي ف ــر ي ــق
آخ ــر ،فستكون
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة
صـ ـعـ ـب ــة ع ـل ــى
الدوام".
وي ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــوض
سـ ـيـ ـت ــي

ّ
تعثر مـيــان فــي السباق الـشــرس على مراكز
قاس بثالثية نظيفة
بسقوط
دوري ابطال أوروبا
ٍ
ٍ
امام مضيفه التسيو أمس االول ،في حين ارتقى
نابولي الــى المركز الثالث بـفــوزه على مضيفه

أع ـلــن ن ــادي لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،عن
خسائر مالية وصلت إلى  46مليون جنيه إسترليني
قبل الضرائب ،للسنة المالية التي انتهت في مايو من
عام  ،2020وهو ما يأتي كمعدل سلبي قدره  88مليون
جنيه مقارنة بوضع النادي قبل  12شهرا.
وذكــرت وكالة األنـبــاء البريطانية "بــي ايــه ميديا" أن
خسارة إيرادات البث والحضور الجماهيري بسبب أزمة
فيروس كورونا ،أحدثت فارقا هائال ،كما أوضحت الوكالة
ذاتها أن تأثير كورونا سيسبب خسائر إجمالية للنادي
بقيمة  120مليون جنيه وذلك حتى حلول الوقت بالسماح
لعودة الجماهير للمالعب.

اإليفواري بايلي يمدد
عقده مع مان يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم
تمديد عقد مدافعه اإليـفــواري إيريك بايلي ،بحيث
يستمر مع الفريق حتى نهاية يونيو .2024
وأبدى بايلي طموحه الكبير في تحقيق اإلنجازات
مع فريقه ،بعد توقيعه على العقد الجديد.
وقال بايلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه،
أمس األول" :أنا سعيد جدا .هذا القرار لم يكن بحاجة
إلى أي تفكير من جانبي .أنا أحب هذا الفريق ،وأحب
اللعب لمانشستر يونايتد".
وأضـ ــاف" :أن ــا سـعـيــد ،وكــذلــك عــائـلـتــي .كــل شــيء
على ما يرام .اآلن مرت األوقات التي كنت أعاني فيها
اإلص ــاب ــة ،وأن ــا جــاهــز ،وأش ـعــر بـحــالــة ج ـيــدة .العقد
الجديد بمنزلة ٍّ
تحد جديد ،وأنا جاهز لذلك".
وك ــان بــايـلــي انـضــم إل ــى مانشستر يــونــايـتــد في
ً
صيف  ،2016قادما من فياريال اإلسباني.
ويـحـتــل مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد الـمــركــز الـثــانــي في
ترتيب الــدوري اإلنكليزي برصيد  67نقطة ،بفارق
عشر نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.
(د ب أ)

يفصل فارق األهداف بين الفرق الثالثة ،ما يعد بصراع
محتدم في المراحل الخمس األخيرة من الموسم.
ّ
تصدر الروسونيري الترتيب ألغلبية
وبعد أن
الفترة االولى من الموسم ،حيث بدا في موقع مؤات
للمنافسة على لقب أول في الدوري منذ عام ،2011
ً
تراجعت نتائجه في القسم الثاني ليصبح مهددا
بالغياب عن دوري األبطال.
وه ــذه الـخـســارة الثانية تــوالـ ًـيــا لفريق الـمــدرب
ستيفانو بيولي بعد سقوطه امام ساسوولو.
فعزز آمــالــه بالمنافسة على مراكز
أمــا التسيو ً
دوري األبطال أيضا ،حيث يحتل المركز السادس
مع  61نقطة لكن مع مباراة في جعبته.
وس ـجــل االرجـنـتـيـنــي خــواك ـيــن ك ــوري ــا ( 2و)51
وت ـش ـيــرو اي ـمــوب ـي ـلــي ( )87أه ـ ــداف ف ــري ــق ال ـم ــدرب
سيموني إنزاغي.
وهــدد ميالن في الثواني األولــى عندما وصلت
الكرة الى التركي هاكان تشالهان أوغلو وسدد كرة
قوية تصدى لها الحارس اإلسباني بيبي رينا (.)1
ولم يحتج أصحاب االرض سوى لثوان لمعاقبة
الضيوف على إهــدار فرصة محققة ،عندما شنوا

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

غوارديوال مدرب السيتي

ليفربول يكشف عن خسائر بـ  46مليون إسترليني

هدف مباغت لالتسيو
ً
الزاري نجم التسيو يسجل هدفا في مرمى ميالن

ً
اللقاء على خلفية  30فوزا في آخر  33مباراة
خــاضـهــا ضـمــن جـمـيــع الـمـســابـقــات ،كـمــا أنــه
لم يــذق طعم الهزيمة في دوري األبـطــال هذا
الموسم ،حيث فاز بجميع مبارياته باستثناء
واحدة ،وقد وصل الى نصف النهائي بعدما
تـخـطــى بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد األل ـمــانــي 2-4
بمجموع المباراتين.
ً
أما سان جرمان الذي وصل أيضا الى نصف
نـهــائــي ال ـك ــأس الـفــرنـسـيــة ،حيث
ي ـل ـت ـقــي مــونـبـلـيـيــه
ف ـ ـ ــي  12مـ ــا يـ ــو،
فـ ـي ــدخ ــل ل ـق ــاء
استاد االتحاد
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
 7ان ـت ـصــارات
ف ــي م ـبــاريــاتــه
العشر األخيرة
ض ـ ـمـ ــن ج ـم ـي ــع
المسابقات.

دي بروين نجم مانشستر سيتي

وك ـ ــان ل ـي ـفــربــول أع ـل ــن ف ــي م ـ ــارس عـ ــام 2020
ع ــن أرب ـ ـ ــاح ق ــدره ــا  42م ـل ـي ــون ج ـن ـي ــه ،وذل ــك
لـلـمــرة الـخــامـســة فــي آخ ــر سـتــة أع ــوام للنادي
اإلنكليزي ،لكن أزمة فيروس كورونا وتأجيل
مسابقة الدوري ومن ثم استئنافها بدون حضور
جماهيري تسبب في إضعاف موارد النادي.
وتسبب تأثير كورونا في قيام مجموعة "فينواي
الرياضية" المالكة للنادي ببيع  10بالمئة من أسهم
النادي مقابل  543مليون جنيه لشركة االستثمار
الخاصة "ريد بيرد كابيتال" وذلك من أجل توفير
االستقرار واالستمرارية لدخل النادي.

تحقيق مع إبراهيموفيتش بسبب
مزاعم تورطه في شركة مراهنات
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)،
أمــس األول ،أنــه فتح تحقيقا تأديبيا بحق
السويدي المخضرم زالتان إبراهيموفيتش،
مهاجم ميالن اإليطالي ،بسبب تورط مزعوم
مع شركة مراهنات.
وق ـ ــال االتـ ـح ــاد ال ـق ــاري،
فـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،إن ـ ـ ـ ـ ــه ف ـت ــح
تـحـقـيـقــا تــأدي ـب ـيــا بحق
اب ــن ال ـ ـ ــ 39ع ــام ــا "ب ـشــأن
ان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاك م ـ ـح ـ ـت ـ ـمـ ــل
ل ـلــوائــح االن ـض ـبــاط في
االتـحــاد األوروب ــي لكرة
ال ـ ـقـ ــدم مـ ــن ق ـب ــل زالت ـ ــان
إبراهيموفيتش ،لوجود
مصلحة مالية مزعومة في
شركة مراهنات".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن
"مـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــدا م ــن

التسيو يسحق ميالن بثالثية ويحبط آماله بمقعد «األبطال»
تورينو -2صفر ،ضمن منافسات المرحلة الـ33
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ً
متساويا بالنقاط
وبات ميالن في المركز الخامس
( )66مع كل من يوفنتوس الرابع ونابولي الثالث ،حيث

رياضة

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

مرتدة وصلت على اثرها الكرة الــى ايموبيلي في
الوسط مررها كرة الى كوريا الذي وجد المساحة
قبل ان يسدد في شباك جانلويجي دوناروما (.)2
وحــاول تشالهان أوغلو بتسديدة قوية تصدى
لها رينا (.)31
وكــاد ميالن يدخل الى االستراحة متعادال بعد
تبادل رائع للكرة "على الطائر" بين العبيه وصلت
على اثرها الى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش تابعها
"على الطائر" قوية تصدى لها رينا (.)1+45
وضاعف التسيو تقدمه عندما وصلت الكرة إثر
مرتدة الى كوريا من االسباني لويس ألبرتو ،فتابع
طريقه نحو الـمــرمــى وت ـجــاوز الـمــدافــع االنكليزي
فيكايو توموري وسدد كرة قوية في سقف المرمى
( ،)51حيث طالب العبو ميالن بخطأ على تشالهان
أغولو أسفر عن المرتدة ،اال ان الحكم أبقى على قراره
بعد االحتكام الى "في ايه آر".
وسجل ايموبيلي الهدف الثالث عندما وصلته
الكرة الى مشارف المنطقة فوجد المساحة وسدد
على يمين دوناروما (.)87
وشــدد نابولي الخناق فــي سـبــاق مــراكــز دوري
االبطال وارتقى فوق يوفنتوس بفوزه على مضيفه
تورينو -2صفر.

اإلعالنات:

المعلومات بخصوص هذه المسألة ستتاح
في الوقت المناسب".
ف ــي أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،أشـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــديـ ـ ــة "أفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــونـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادي ـ ـ ــت" إلـ ـ ـ ـ ــى أن
إبــراهـيـمــوفـيـتــش يــواجــه خـطــر الـعـقــوبــة من
االتحادين األوروبي والدولي لكرة القدم ،بعد
عودته عن اعتزاله الدولي ،حيث شارك مع
منتخب بالده في التصفيات األوروبية
المؤهلة إلى كأس العالم .2022
ً
ووفقا للصحيفة ،فإن زالتان مساهم
في "بيتهارد" منذ عام  ،2018وهو موقع
مــراه ـنــة عـلــى اإلن ـتــرنــت م ـقــره مــالـطــا،
مــن خ ــال شــركـتــه (أن ـ ــوون اي ــه ب ــي) ،ما
يـتـعــارض مــع قــواعــد االتـحــاديــن
األوروبي والدولي (فيفا).

زالتان إبراهيموفيتش

نافاس يمدد عقده مع سان جرمان
جدد الحارس الكوستاريكي
كيلور نافاس عقده مع باريس
س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي لسنة
إضافية حتى عام  ،2024وفق ما
أعلن نادي العاصمة أمس األول.
ومـ ـ ـن ـ ــذ وصـ ـ ــولـ ـ ــه مـ ـ ــن ريـ ـ ــال
مـ ـ ــدريـ ـ ــد اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي فـ ـ ــي عـ ــام
 ،2019ق ـ َّـدم نــافــاس ( 34عــامــا)
مـسـتــويــات مـمـيــزة م ــع ال ـنــادي
الـ ـ ـب ـ ــاريـ ـ ـس ـ ــي ،وقـ ـ ـ ـ ـ ــاده ب ـف ـضــل
تصدياته البطولية إلى نهائي
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا الـمــوســم
الفائت ،حيث خسر أمام بايرن
ميونيخ األلـمــانــي ،وإلــى الــدور
نصف النهائي أقله في الموسم
الحالي ،حيث يلتقي مانشستر
سيتي اإلنكليزي ذهابا اليوم.
وكــان أحد أبــرز نجوم فريقه
الذين ساهموا في وصول بطل
ف ــرن ـس ــا ف ــي الـ ـم ــواس ــم ال ـثــاثــة
األخيرة إلى المربع األخير هذا
الموسم ،بفضل أدائه الرائع أمام
بايرن ميونيخ في ربع النهائي،
وضــد برشلونة اإلسـبــانــي في

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

نافاس

ُ
إياب ثمن النهائي ،حيث تصدى
لركلة جزاء لنجمه األرجنتيني
ليونيل ميسي.
وق ـ ـ ــال نـ ــافـ ــاس ع ـب ــر ف ـيــديــو
نشره النادي بمواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي" :أنـ ــا سـعـيــد ج ــدا،
ألنني قادر على إكمال مشواري
مع باريس سان جرمان".

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

إعادة ترتيب أوراق
الوطن ()١٢ - ٧

أ .د .محمد المقاطع

أوراق النخب السياسية
نحن بحاجة جادة وملحة وصادقة إلعادة قراءة أوراق الوطن
ً
وترتيبها ،فقد أضاعنا وأضاع البلد معنا ،حقا ،سلوك بعثرة
األوراق أو خلطها أو إهمالها أو تمزيقها وربما حرقها.
ف ـه ـنــاك أخ ـط ــاء وت ــراج ـع ــات ك ـب ـيــرة ب ـحــق ال ــوط ــن ،تكشفها
قراء ة أوراق الوطن ،ارتكبتها أو ساهمت بها كل األطــراف ،عن
علم ودرايــة وإدراك ،أو دون علم أو بال قصد أو بسذاجة ،وقد
ً
ُس ِت َر ْت حقائقها بمسلك غير حميد ،تمثل بالمجاملة أحيانا،
ً
ً
أو بالتغافل أحـيــانــا ،وبالتحالفات أحيانا ثالثة ،أو بتفريط
ً
متعمد أحيانا أخرى.
وقد انعكس كل ذلك بشكل مرعب على المسار العام للوطن،
ورغم أننا ندفع اليوم ثمن تلك األخطاء والتراجعات ،فإن هناك
ً
ً
تجنبا واضحا عن الخوض فيها وتناولها بشكل موضوعي
ومـحــايــد وصــريــح ومنطقي وبـحــس وطـنــي م ـســؤول .وهــو ما
يشعرني بجسامة مسؤولية إثــارة تلك األخطاء والتراجعات
دون تردد أو تأخير ،حتى ال يستمر الوطن في دوامة الالخروج
والتقهقر.
ولعل تقليب صفحات النخب السياسية والمثقفة في الكويت،
يكشف التراجع المريع الذي منيت به هذه النخب ،بعد أن كانت
ً
ً
ً
تلعب دورا رياديا وقياديا يماثل ما تقوم به التيارات والقوى
ً
السياسية ،بــل كــا نــت تشكل رد ي ـفــا لترشيد العمل السياسي
سواء الحكومي أو الشعبي ،عبر النصح والمشاورة والنقد ،بل
واالعتراض بجرأة وأدب ،سواء بالمجالس الخاصة أو العامة،
إال أن النخب لألسف صــارت اليوم في غالبيتها العظمى إما
مجرد واجهات أو وجاهات أو قناصة لفرص شخصية أو مرسال
للتشكيك أو التثبيط في العمل الوطني أو شخصياته ،أو سلبية
ومنزوية في أحسن أحوالها ،ومن ثم فقد ّ
تحولت النخب لنقطة
ضعف بارزة في العمل الوطني.
فترى الشخصيات المرموقة ذات التاريخ الوطني المشهود
ً
ً
ً
وقد أصبح همها حضورا إعالميا أو حضورا لدى صاحب القرار
تنشد وجاهة تسيء لتاريخها ،وأخــرى تسعى بشكل مخجل
لكسب منصب أو مركز ألحــد أبنائها ،مما ينال مــن مكانتها
وموقعها الذي له حظوة لدى كل األطراف.
ً
والمحزن أن تجد منهم من تحول سلطويا أكثر من السلطة،
ويبادر لتبرير سوء اإلدارة الحكومية والممارسات الخاطئة،
حتى قبل أن يفهم الموضوع أو يسمع الرأي اآلخر ،بل المخيف
ً
ً
فعال من صار منهم مراسال للتحريض ويلعب شخصية المشكك
ً
بكل المواقف الوطنية تكسبا لمزيد من الحظوة ،بل واستمرار
ً
ً
تمصلحه المالي أو التجاري ،بدال من أن يكون وسيطا للخير
ً
وتعزيز التوافق بين كل الشركاء بالوطن ،فيكون رافدا يعلي من
ً
ً
شأن الوطن بدال من أن يكون مثبطا وثغرة في العمل الوطني.
ومــن أس ــوأ مــا يمارسه بعض النخب نشر ثقافة التخوين
والتخويف والــذعــر ،بــل ومــن أس ــوأ مــا يمارسه بعض النخب
احتكار الـحــق أو الحقيقة أو الوطنية ،وكأنما أط ــراف العمل
الوطني في نزاع أو حرب ،وهم ليسوا كذلك ،فتعدد االجتهادات
واالختالف على أسلوب إدارة البلد ظواهر صحية ،ترشد القرار
ً
وتقوي عضد الوطن ،وهو الدور المرتقب للنخب بدال من نشر
ً
ثقافة التخوين والتخويف ،خصوصا أن ثوابت الوطن حسمت
واستقرت ودونت بعقد اجتماعي قديم متجدد ومستمر ،ولعل
التمسك بـخـيــار الـمـمــارســة البرلمانية الـقــويـمــة ،كـمــا رسمها
الدستور ،بال تفريط أو إفراط ،وعلى أسس التوازن التي وصفتها
المذكرة التفسيرية للدستور ،هو مرجعيتنا لترشيد العمل
البرلماني بــدل التحري عليه .فال يقبل من أولئك البعض من
النخب دورهم المشبوه ،ومنهم من يطرب لوجود حالة الشك
والتخوين والتحريض ،فهم -في هذه الحالة -يدورون في فلك
الفاسدين ،وإن لم يكونوا بالضرورة منهم.
ً
ً
ً
وأخيرا هناك من انزوى وابتعد واتخذ موقفا سلبيا ،وال ُيقبل
من أمثالهم ممن لديهم تاريخ وطني مرموق تحولهم لموقف
المنزوي أو المتفرج ،والوطن وكل أطرافه تحتاج إلى مشورتهم
وعفويتهم وجرأتهم وقوتهم ،فانزواؤهم وسلبيتهم مما يزيد
ألم البلد ومعاناته.
تلك هي أوراق النخب السياسية والثقافية المبعثرة ،ومنها
ما فقد بسبب قلة الحرص على حفظها ،وهو ما يستلزم إعادة
ً
ترتيبها ،ومنع إضاعة المتبقي منها ،حفظا لمصلحة الوطن.

درايش

هل هناك رد مقنع؟!
الدولة :الكويت
المساحة 17.818 :كم مربع
عدد السكان 4.5 :ماليين نسمة
عدد الكويتيين 1.3 :مليون نسمة
بداية الفترة 1 :مارس 2020
نهاية الفترة 15 :سبتمبر 2020
ً
عدد األيام 195 :يوما
مجموع المصاريف على مكافحة كورونا =
ً
 800مليون دينار تقريبا
المصدر( :ديوان المحاسبة)
هذا ما صرفته الكويت على مكافحة كورونا،
وه ــذا ال يتضمن الـمـيــزانـيــة الـعــامــة وال حتى
مكافأة الصفوف األمــامـيــة أو أيــة تعويضات
اقتصادية لمن تضرروا!!!
لــرب ـمــا كــانــت ه ــذه الـتـكـلـفــة تـتـعـلــق ب ـشــراء
مستلزمات طبية وصحية (دســوس) قفازات،

د .ناجي سعود الزيد
كمامات ،مالبس واقية ،معقمات ،أدوية ،أجهزة
طبية وغيرها.
م ـقــارنــة بــالـعــالــم ك ـكــل ،ف ــإن اإلص ــاب ــات في
الكويت بلغت حتى األسبوع الماضي 256.404
حــاالت ،وعــدد الوفيات من كــورونــا بلغ 1511
وف ــاة ،بينما وصــل عــدد اإلصــابــات فــي العالم
 147مليون مـصــاب ،وع ــدد الــوفـيــات أكـثــر من
ثالثة ماليين شخص.
كما أن عدد الذين تلقوا اللقاح في الكويت
لم يتجاوز المليون شخص ،بينما وصل ذلك
الـعــدد إلــى أكثر مــن مليار طعم على مستوى
العالم.
فهل باإلمكان تفسير الكيفية التي تمت بها
ً
عملية صرف  800مليون دينار خالل  195يوما
منذ مارس  2020حتى سبتمبر 2020؟ وعلى
ماذا تم صرفها؟!

نمر سيبيري ُيرعب الصينيين
أث ــار نمر سيبيري الــرعــب في
قــريــة صـغـيــرة فــي أق ـصــى شـمــال
ش ــرق ال ـص ـيــن ،عـلــى ال ـح ــدود مع
روسيا ،إذ هاجم سيارة ،وانقض
على فالح.
ُ
ص ــد النمر الــذكــر الصغير،
ور ِ
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة الـ ـم ــاض ــي ،خ ــال
تـجــوالــه بــالـقــرب مــن قــريــة لينهو
في مقاطعة هيلونجيانغ.
وروى شـ ــاهـ ــدُ ،يـ ــدعـ ــى وانـ ــغ
شو ،حضر إلى الموقع بسيارته
الص ـ ـط ـ ـحـ ــاب أحـ ـ ـ ــد أقـ ـ ـ ــاربـ ـ ـ ــه ،أن
الـ ـحـ ـي ــوان "ت ــوج ــه ع ـن ــده ــا نـحــو
قرويين كانا يعمالن في حقل".
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة بـكـيــن نـيــوز
ً
عن الشاهد قوله" :صرخت منبها
إياهما لـلـفــرار ،لكن النمر ركض

بــاتـجــاهــي م ـبــاشــرة .فــي غضون
ـوان ،ركــض
ثــانـيـتـيــن أو ث ــاث ث ـ ـ ٍ
وانقض على سيارتي ،وخدشها
بمخالبه الضخمة".
وت ـ ـض ـ ــرر ال ـ ـج ـ ــزء الـ ـخ ــارج ــي
للسيارة بشدة ،وتحطمت نافذة
ال ـم ـقــاعــد ال ـخ ـل ـف ـيــة .وق ـ ــال وانـ ــغ:
"شـعــرت بــالــرعــب .مــا زلــت أعاني
مشاكل في القلب"ّ ،
جراء الحادث.
ول ـ ــم ي ـص ــب أي م ــن الـ ــركـ ــاب فــي
السيارة.
ثـ ـ ـ ــم ت ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة م ــن
م ـحــاصــرة ال ـح ـي ــوان والـسـيـطــرة
عليه باستخدام السهام المهدئة.
(أ ف ب)

ّ
الوقيان يعقب على مقال نجم عبدالكريم
أرس ـ ــل األدي ـ ـ ــب والـ ـش ــاع ــر د .خـلـيـفــة
ً
ال ــوق ـي ــان تـعـقـيـبــا ع ـلــى م ـقــالــة د .نجم
عبدالكريم ،الـتــي نـشــرت فــي عــدد أمس
ً
الثالثاء بعنوان "وثيقة عمرها  90عاما
ُ
تنشر ألول مــرة ،التي استند فيها إلى
كـتــاب "الـثـقــافــة فــي الـكــويــت" لمؤلفه د.
الوقيان.
وأشـ ـ ـ ــار ال ــوقـ ـي ــان فـ ــي ت ـع ـق ـي ـبــه إل ــى
وجود أخطاء في مقال د .نجم ّ باألسماء
ّ
الموقعة على الوثيقة التي وقعتها 24
شخصية كويتية عــام  1921في ديــوان
ً
الحاج ناصر البدر ،الفتا إلى "أن الخطأ
في الوثائق أمر حساس".
وفيما يلي تصحيح د .الوقيان:
"حدثت بعض األخطاء الطباعية في

ّ
أسماء الموقعين على الوثيقة ،إذ سقط
ُ
سطر يضم بعض األسـمــاء ،كما كتبت
أسماء اثنين مغلوطة ،وفيما يلي بيان
بالخطأ الطباعي:
السطر ال ــذي سقط بعد اســم محمد
ش ـم ــان (م ـح ـمــد ال ــزاح ــم ،عـبــدالــرحـمــن
محمد الـبـحــر ،م ـبــارك الـســايــر ،سلطان
إبراهيم) الكليب.
وفي السطر الثالث من أسفل الوثيقة،
حـ ــدث خ ـط ــأ ط ـب ــاع ــي ف ــي اسـ ــم يــوســف
الــرش ـيــد ،إذ كـتــب يــوســف ال ــراش ــد ،كما
حدث خطأ بالسطر الــذي يليه في اسم
ُ
مسعود بن مشحن الرشيدي ،حيث كتب
سعود بن مشحن الرشيد".

«هابل» يرسل صورة لنجم يحتضر

ُ
أط ـل ــق تـلـسـكــوب هــابــل ف ــي 24
أبــريــل  1990إلــى الـفـضــاء ،وأبهر
البشرية بصور ال ُت َّ
صدق للكون
منذ ذلك الحين.
ً
ً
ويمثل هابل مشروعا مشتركا
بين وكالة ناسا ووكــالــة الفضاء
األوروب ـ ـيـ ــة ( ،)ESAواعـ ـت ــاد منذ
إطــاقــه على التقاط "ص ــورة عيد
ميالد" لجسم شديد ُ
البعد كل عام.
ولالحتفال بالذكرى السنوية
ال ـح ــادي ــة وال ـثــاث ـيــن لـتــأسـيـســه،
شاركت وكالة ناسا ،أمــس األول،
صــورة ونشرتها "روسـيــا اليوم"
على موقعها التقطها التلسكوب
لـنـجــم ع ـم ــاق ُي ـع ــرف ب ــاس ــم AG
 ،Carinaeوهو "على حافة الدمار".
ويقع  ،TAG Carinaeوهو نوع
من النجوم ُيسمى المتغير األزرق
الـمـضــيء ( ،)LBVعـلــى ُبـعــد نحو

 20ألف سنة ضوئية .ويبلغ عمره
بضعة ماليين مــن السنين ،ومع
ً
ذلك فإنه سيصل قريبا إلى مرحلة
الهالك من الناحية الكونية.
ُ
وي ـقــدر أن كتلة الـنـجــم أكـبــر بـ
 70مرة من الشمس ،وهو يحترق
بـضــوء يصل إلــى مليون شمس،
ويفتخر بقشرة متوسطة من الغاز
وال ـغ ـبــار تـمـتــد عـلــى م ــدى خمس
سنوات ضوئية ،أو 100.000.000
ضـ ـع ــف الـ ـمـ ـس ــاف ــة بـ ـي ــن األرض
والقمر.
وت ـع ـي ــش الـ ـنـ ـج ــوم ال ـم ـت ـغ ـيــرة
الزرقاء المضيئة ( )LBVsبسرعة،
وت ـم ــوت ص ـغ ـيــرة ،وه ــي م ــن بين
ألمع النجوم وأضخمها المعروفة
ل ـل ـع ـل ــم ،ويـ ـبـ ـل ــغ عـ ـم ــره ــا بـضـعــة
ماليين من السنين فقط.

خليفة الوقيان

وفيات
حياة عبدالعزيز عبدالكريم شموه أرملة أحمد جراغ البلوشي
 61عاما ،شيعت ،ت65000008 ،60010000 ،60090000 :

مرزوق طلق زيد العتيبي

 71عاما ،شيع ،ت50495575 ،99677971 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

03:44
05:09
11:46
03:21
06:22
07:45

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

34
21
ً
 00:41صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:18ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
 06:45صب ــاحـ ـ ــا
 07:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

الـســؤال موجه لــأخ الفاضل رئيس ديــوان
الـمـحــاسـبــة الـسـيــد فـيـصــل ال ـشــايــع ،ألنـنــي لو
وجهته لسمو رئيس الوزراء أو لوزير المالية
أو لوزير الصحة أو ألي وزير آخر ،فلن يتجرأ
ً
ً
أي منهم بإعطائي جوابا منطقيا ،ألنهم لربما
ً
ً
أيـضــا يجهلون فعال أوجــه هــذا الـصــرف على
شبح اسمه كورونا.
هـ ــذه األرقـ ـ ــام ن ـشــرت ـهــا ال ـص ـحــف ونـسـبــت
مصدرها لديوان المحاسبة ،ودافع السؤال ليس
ً
خبثا أو مؤامرة أو توجيه اتهام ألحد ،ولكنه
سؤال جوابه سينافي المنطق وسينافي العقل
وسينافي أي مبدأ اقتصادي ،ألن الكويت بلد
صغير وعدد سكانه قليل ،وليس من المعقول
ً
أن تكون تكلفة كورونا مبلغا وقدره  800مليون
ً
دينار خالل  195يوما!!
ونحن بانتظار اإلجابة.

سيولة األزمان
( إلى سنة )2075

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

لــو ج ــاز لــي أخ ـتــار مــن وق ـتــي اسنين
ب ـ ـخ ـ ـتـ ــار ل ـ ـ ــي ع ـ ـ ـصـ ـ ـ ٍـر ب ـ ـع ـ ـيـ ـ ٍـد ب ــوقـ ـت ــه
يـمـكــن س ـنــة ال ـف ـيــن خـمـســه وسـبـعـيــن
أسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـمـ ـ ــا جـ ـهـ ـلـ ـت ــه
أربـ ـ ــع س ـن ـيــن وف ــوق ـه ــا زي ـ ــد خـمـسـيــن
ـان ت ــركـ ـت ــه
وان ـ ـ ـتـ ـ ــم م ـ ـثـ ــل ذكـ ـ ـ ـ ــرى زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
أسبق زماني وحاضري برمشة العين
وأشـ ـ ــوف ه ــل حـلـمــي م ـثــل م ــا حلمته
هل الصحاري تصير دوحــة بساتين
ّ
هـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوارع نـ ــظ ـ ـمـ ــوهـ ــا ب ـس ـك ـت ــه؟
ه ــل دولـ ـت ــي بـتـصـيــر «دولـ ـ ــة قــوان ـيــن»
وي ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـدل ال ـ ـقـ ــانـ ــون ع ـ ـجـ ــزه وص ـم ـت ــه؟
هـ ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــه راج ـ ـ ـحـ ـ ــه بـ ــال ـ ـمـ ــوازيـ ــن
"سستم" أوروبــي بكل شكله وسمته؟
ـوة ف ــي ال ــدواوي ــن
ه ــل ل ـل ـحــرامــي حـ ـظ ـ ٍ
وي ـن ـق ــال ل ــه «بــال ـعــاف ـيــه م ــا ســرق ـتــه»؟
وجـ ـي ــرانـ ـن ــا الـ ـل ــي ه ـ ــددون ـ ــا م ـع ــادي ــن
ه ــل ه ــم ع ـل ــى م ــا كـ ــان والـ ـل ــي خـبــرتــه
تـ ـ ـب ـ ـ ّـدل ـ ــت أف ـ ـ ـكـ ـ ــارهـ ـ ــم وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا الـ ـلـ ـي ــن
وإال ب ـض ـمــايــرهــم م ــع ال ــوق ــت غـمـتــه؟
واس ـ ــأل ع ــن ال ـلــي ك ــان ثـنـيـنــه وستين
ّ
ش ـل ـل ــي بـ ـق ــى مـ ــنـ ــه وشـ ـلـ ـل ــي ع ــرف ـت ــه؟
د س ـ ـتـ ــور هـ ــو ت ـن ـظ ـيــم واال ورق تـيــن
ف ــوق الـجـســد يــالـلــي كـتـبــت وسـتــرتــه؟
أخ ـل ــط زم ــان ــي وأجـ ـه ــل أقـ ــدارنـ ــا ويــن
وچـ ـ ـن ـ ــي بـ ـحـ ـل ـ ٍـم ب ـ ــس ب ـ ـيـ ــدي رس ـم ـت ــه
ِ
وعـ ـ ـ ْـدت لـسـنــة ألـفـيــن واحـ ــد وعـشــريــن
ِ
أسـمــع ص ــراخ ال ـنــاس بــس مــا فهمته!

