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جمال سليمان« :الطاووس» يناقش
التغيرات السلوكية للمجتمع ص 15

افتتاحية

المحسوبية أم «الصفوف األمامية»؟

ً
ال يختلف عــاقــان على أن هـنــاك أنــاســا بذلوا
ً
جهودا جبارة وقاموا بأعمال استثنائية ،مواصلين
ال ـل ـيــل بــال ـن ـهــار خ ــال ف ـت ــرة مــواج ـهــة «ك ــورون ــا»،
ضــاربـيــن أروع األمـثـلــة للتضحية الـ ـن ــادرة ،عبر
مخاطرتهم بصحتهم وأعمارهم من أجل التصدي
لوباء جديد مبهم ،والمعلومات ناقصة عن كيفية
ان ـت ـشــاره وم ــدى تــأثـيــره وســرعــة تفشيه وآل ـيــات
انـتـقــال ع ــدواه ،ومــع ذلــك كــانــوا فــي الطليعة غير
عابئين بما قد يصيبهم ...وال يجادل أحد في أن
ً
ً
هــؤالء يجب أن يكرموا مــاديــا ومعنويا بمكافأة
م ـج ــزي ــة وس ــري ـع ــة ،ن ـظ ـيــر هـ ــذه ال ـش ـج ــاع ــة وتـلــك
ً
التضحية ،ألنهم خاضوا ،نيابة عنا جميعا ،معركة
شرسة أمام عدو فتاك حماية للمجتمع والوطن.
غير أن هذه الجهود وتلك المكافأة المجزية

ال ينبغي ،بأي حال من األحــوال ،أن تتخذ ذريعة
لفتح أبـ ــواب الـهـبــات والـعـطــايــا والـمـكــافــآت على
مصاريعها أمــام الجهاز الحكومي الضخم الذي
يــريــد اسـتـغــال كــل فــرصــة مــن أجــل االنـتـفــاع غير
المستحق ،فهذا مــا ال يــرضــاه منصف ،ألن إقــرار
ً
ً
مثل هذا االستغالل إنما يمثل ترسيخا وتثبيتا
لـثـقــافــة بــاتــت تنخر فــي عـظــم الـمـجـتـمــع ،قوامها
التنفيع والمحسوبية واالنتهازية واالغتراف من
المال العام بدون وجه حق ،وكأنه غنيمة متاحة،
يتصارع الجميع على اقتسامها ،حتى تغدو في
الـنـهــايــة بـيــن أن ـيــاب الـمــاكــريــن ومـخــالــب الــدهــاة،
ال مــن نصيب ا لـعــا مـلـيــن المخلصين المضحين
المستحقين.
القضية ليست متشابكة وال مـعـقــدة ،فبأدنى

حسبة ،فإن العدالة تقتضي منح مكافأة الصفوف
األمامية ألولئك الذين واجهوا المرض َّ
وعرضوا
حياتهم للخطر ،أما َمن داوموا في مقار أعمالهم
ً
أو مــن بيوتهم «أون ــاي ــن» بـعـيــدا عــن أي أخـطــار،
فمكافأتهم قد تمت بالفعل بما صرفوه من رواتب
ً
نظير أعمالهم ،وإذا كانوا قد داوموا أياما إضافية
ً
فليأخذوا نظير هذه األيام وفقا لما يقتضيه قانون
العمل ،أما أن يتم إقحامهم في عمل لم يقوموا به،
وأن يصنفوا ضمن طليعة «الـصـفــوف األمامية»
التي واجـهــت الـمــرض ،فهذا خلط وتنفيع وكــذب
وان ـت ـهــازيــة ...ومـنــح عطايا وهـبــات ممن ال يملك
لمن ال يستحق.
على الحكومة أن تعلم ،وهي تقر تلك المكافآت
للمستحق وغيره ،أن المسألة ليست مجرد تقسيم

محليات

أم ــوال وستنتهي القصة ،بــل عليها أن تضع في
ً
حسبانها أنها أمــام َ
تح ٍّد كبير تضرب فيه مثاال
للجدية والـكـفــاء ة واإلنـصــاف فــي تــوزيــع مقدرات
ً
الــوطــن وخـيــراتــه ،فهل يكون ميزانها منصفا ،أم
ستسير كما عودتنا بميزان مختل يساوي بين
المجتهد وغيره ،والكل لديها سواء ،ضاربة بمبدأ
العدالة عرض الحوائط كلها؟!
نـنـتـظــر م ــن الـحـكــومــة م ـفــاجــأة سـ ــارة ،عـلــى غير
عادتها ،بحيث تشعر أولئك الذين ضحوا وتعبوا
وتصدوا لألخطار ،بأنهم مقدرون ومميزون ،ال أن
تقحم معهم غير المستحقين ...فإذا أمضت ما تقتضيه
العدالة فنقطة تسجل لها في سجل اإلنصاف ،وإال «ال
طبنا وال غدا الشر».

«الشال» :الكويت تعاني حريق
سيولة وتحتاج إلدارة واعية

«الحكومة اشترت نصاب جلسة واحدة لمجلس األمة بمليار دينار»

٠٣
«األوقاف» تمنع صالة
«القيام» بالمساجد
في  6مناطق

محليات

٠٥

«البلدي» يحيل تخصيص
 8مدن عمالية للجنتي
الجهراء واألحمدي

دوليات

٢١

البلد يعيش حقبة غير مسبوقة من االنسداد السياسي نحتاج لتغيير وظيفة «احتياطي األجيال» ليتصدر دخله بند اإليرادات
أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ــركـ ـ ــة «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال»
ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات االق ـت ـص ــادي ــة
ً
أن الكويت تعاني حريقا في
ال ـس ـيــولــة ،الف ـتــة إل ــى أن ذلــك
أزمـ ــة مــؤق ـتــة وإذا ل ــم تـعــالــج
فستتحول إلــى ما هو أخطر
ب ـك ـث ـيــر أو إل ـ ــى أزمـ ـ ــة دائ ـم ــة
للمالية العامة.
وأوض ـ ـحـ ــت «ال ـ ـ ـشـ ـ ــال» ،فــي
ت ـ ـقـ ــريـ ــرهـ ــا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــي ،أن
«تـ ـ ـج ـ ــاوز الـ ـح ــري ــق ال ـم ــؤق ــت
واألزمـ ـ ــة الــدائ ـمــة م ـ ــازال رغــم
ارتفاع تكاليفه بيدنا ،والحل

ف ـ ــي تـ ـبـ ـن ــي م ـ ـبـ ــدأ اسـ ـت ــدام ــة
المالية العامة ،والتعامل مع
مبدأ االستدامة كقرار وإجراء،
ً
ولـ ـي ــس شـ ـ ـع ـ ــارا ف ـق ــط ضـمــن
برنامج الحكومة» ،الفتة إلى
أن ال ـمــؤشــرات األول ـي ــة تؤكد
أن الـقــرارات المالية األخيرة،
س ـ ــواء ارتـ ـف ــاع ب ـنــد الـنـفـقــات
ال ـعــامــة بــال ـمــوازنــة الـحــالـيــة،
أو بالسحب بأثر رجعي من
احـتـيــاطــي األج ـي ــال الـقــادمــة،
أو ط ـلــب ال ـس ـم ــاح بــالـسـحــب
منه فــي المستقبل ،أو ببيع

أص ــول غـيــر ســائـلــة عـلـيــه ،أو
بشراء نصاب لجلسة واحدة
لمجلس األمــة بمليار دينار،
كلها تسير في اتجاه تسريع
وت ـع ـم ـيــق األزم ـ ـ ــة ،وم ـخــال ـفــة
ح ـتــى ل ـت ـحــذيــرات ـهــا األخ ـي ــرة
بـنـضــوب احـتـيــاطــي الـكــويــت
المالي بحلول .2035
ورأت أن االسـتــدامــة تعني
ً
ً
ت ـغ ـي ـي ــرا ج ــوه ــري ــا بـتـحــويــل
إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام ــة
مــن غـلـبــة طــاغـيــة لــدخــل غير
م ـس ـت ــدام (ال ـن ـف ــط) إلـ ــى دخــل

مستدام ،ثم التدقيق الشديد
في جانب المصروفات لوقف
هدرها وفسادها.
وب ـي ـنــت أن ــه ب ـعــد أك ـثــر من
 70سـ ـن ــة عـ ـل ــى عـ ـم ــر ال ـن ـفــط
ال ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدأ ع ـ ـصـ ــره الـ ــوهـ ــن،
فـ ـ ــإن األص ـ ـ ــل ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ــذي
تبقى للكويت هــو احتياطي
األج ـ ـيـ ــال الـ ـق ــادم ــة وي ـح ـتــاج
إلى تغيير وظيفته ليتصدر
دخله فقط بند اإليرادات األول
فــي تمويل الـمــوازنــة العامة،
مــؤكــدة أن ــه الــدخــل الرئيسي

ً
الــوح ـيــد حــال ـيــا وال ـم ـس ـتــدام،
وتغيير وظيفته يحتاج إلى
أ خــذ بعض المخاطر ،وتظل
مـخــاطــر الـفـشــل فــي اسـتــدامــة
المالية العامة أكبر بكثير.
وخـلـصــت «ال ـش ــال» إل ــى أن
خـ ـط ــوات اإلصـ ـ ــاح ت ـب ــدأ من
المالية العامة،
إطفاء حريق
ّ
ع ـنــدمــا تـتـسـلــم دف ـت ـهــا إدارة
واع ـ ـيـ ــة ل ـم ـخ ــاط ــره ــا وقــاب ـلــة
ل ـل ـت ـض ـح ـيــة مـ ــن أجـ ـ ــل إنـ ـق ــاذ
ال ـب ـلــد ،ث ــم اس ـت ــدام ــة الـمــالـيــة
وخـ ـط ــوتـ ـه ــا األولـ ـ ـ ـ ــى إطـ ـف ــاء

حريق السيولة ،ثم استدامة
مصادر تمويلها ،ثم اإلصالح
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ب ـ ـعـ ــد خ ـف ــض
م ـخ ــاط ــر ال ـس ـي ــول ــة وت ــأم ـي ــن
اسـ ـت ــدام ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة،
مؤكدة أن كل ذلك لن يتحقق
واإلدارة العامة غائبة والبلد
يعيش حقبة غير مسبوقة من
االنسداد السياسي.
١٠

أفغانستان :بدء
االنسحاب األميركي...
و«القاعدة» يهدد

نجوم صغار

١٦

الجارالله :الحظر الكلي مستبعد والجزئي إلى انفراجة «مترو الكويت»

اقتصاديات

تقرير اقتصادي
مكافآت «الصفوف األمامية» تعادل
 %71من مصروفات «كورونا»! ٠٩
السلطان لـ ةديرجلا:.
استبدلنا الخدمات
اللوجستية باستثمار
استراتيجي طويل
األمد في ١١ DSV

«تقنين فترات جرعات اللقاح لرفع وتيرة المناعة المجتمعية»
أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االسـ ـتـ ـش ــاري ــة الـعـلـيــا
ً
لمواجهة «كورونا» ،د .خالد الجارالله ،أنه وفقا
للحالة الوبائية ،فإن فرض الحظر الكلي بالبالد
مستبعد ،وأما الجزئي فإلى انفراجة.
وأشار الجارالله ،في تغريدات له ،على حسابه
ب ـ «تــويـتــر» ،إلــى انـخـفــاض طفيف فــي إيجابية
مـسـحــات الـتــرصــد الــوبــائــي ،وارت ـف ــاع الـعــدوى
ً
بمناطق السكن االستثماري ،الفتا إلى استقرار

اإلشغال السريري والحاالت الحرجة ،منها %65
رعاية للوافدين.
وشــدد على تقنين فترات جرعات اللقاحات
ً
لرفع وتـيــرة المناعة المجتمعية ،موضحا أن
مـتـلـقــي ال ـجــرعــة األول ـ ــى م ــن ل ـق ــاح أوك ـس ـفــورد
ستصل إليهم رسالة بالجرعة الثانية ،كما كان
ً
ً
مقررا سابقا.
ول ـفــت إل ــى وجـ ــود شــح فــي إم ــداد 02

سيرة

١٧

لبنان يعود إلى مفاوضات «الترسيم» مع إسرائيل بـ «محرك إقليمي»
●

 5ماليين دينار أرباح «برقان»
في الربع األول
١٣

ضحية البيروقراطية

٠٦

ُ
مؤمن حسن:
شاركت
نجاة ومحمود عبدالعزيز
بمسلسل لم يكتمل

بيروت  -منير الربيع

غريب حجم االرت ـبــاط اللبناني بما يجري
ً
ً
إقليميا ودوليا ،إلى درجة أنه في بعض األحيان
ً
ال يظهر مـلـمــو ســا  ،أو يصعب عـلــى الكثيرين
ً
إيجاد دالئل ملموسة عليه ،لكنه ينعكس سريعا
ً
وفورا على الوقائع والتطورات اللبنانية.
التغييرات التي طرأت على ملف المفاوضات

مع إسرائيل حــول ترسيم الـحــدود ،كانت آخر
دليل بارز على حجم هذا االرتباط الوثيق.
ومــع سفر الوفد األميركي ،الــذي يلعب دور
ُ
ال ــوس ــاط ــة إل ــى ب ـي ــروت ،ت ـس ـتــأنــف م ـفــاوضــات
الناقورة ،بعد غد الثالثاء ،بعد توقفها قبل فترة
بفعل التصعيد اإليراني األميركي.
وتأتي العودة إلى طاولة التفاوض على وقع
حركة كبرى تشهدها منطقة الشرق األوســط

ِّ
«تسريبات ظريف» قد تكبد إيران
 50مليار دوالر مودعة في موسكو

ً
ال يمكن للبنان بأي شكل أن يكون بعيدا عنها،
من المفاوضات اإليرانية-األميركية في فيينا،
إلى المعلومات عن حوارات سعودية -إيرانية،
بــالـتــزامــن مــع مـعـلــومــات جــديــدة تــؤكــد تجدد
ّ
النشاط الروسي على خط إجراء مفاوضات غير
مباشرة بين سورية وإسرائيل.
وعندما قررت الدولة اللبنانية الذهاب إلى
مـفــاوضــات تــرسـيــم ال ـحــدود الـخــريــف الـفــائــت،

جاءت الخطوة بعد ّ
كم كبير من الضغوط التي
تعرض لها لبنان ،وحزب الله وإيران .قدم لبنان
ورقته التفاوضية ،وعقدت أربع جلسات في بلدة
الناقورة الحدودية اللبنانية على البحر ،حيث
مقر قوات «اليونيفيل» ،لكنها تعرقلت فيما بعد
بسبب طــرح لبناني يقضي بتوسيع الحدود
ً
عما هو معروض أميركيا (أي مساحة  860كلم
مــربــع) ،إلــى مساحة  2290كلم مربع02 ،

حسن حسني ...جوكر السينما المصرية

الممثل العمالق ِّ
يودع
جمهوره برصيد 500
عمل فني

ألف ليلة وليلة

«الجولة الثالثة» في فيينا تنتهي بحل  %60من القضايا
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد م ـصــدر إي ــران ــي مـطـلــع عـلــى مـحــادثــات
الوفد اإليراني في فيينا ،أن الجولة الثالثة من
المفاوضات ،التي اختتمت أمس ،توصلت إلى
ً
حل  %60من الخالفات ،في حين كان واضحا
أن موقف موسكو فيها قد تغير بعد تسريبات

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،
والتي اتهم فيها روسيا بعرقلة توصل طهران
إلى اتفاق مع إدارة الرئيس األميركي السابق
باراك أوباما في .2015
وقــال المصدر إن الــوفــد اإليــرانــي ،برئاسة
ك ـب ـيــر ال ـم ـف ــاوض ـي ــن ع ـب ــاس ع ــراق ـج ــيُ ،صـ ـ ِـدم
مــن االج ـت ـمــاع ال ـث ـنــائــي ،الـ ــذي جــرى 02
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جبال أصبهان تتزين
لزواج الملك سليمان
شاه

ةديرجلا

•
العدد  / 4722األحد  2مايو 2021م  20 /رمضان 1442هـ

الثانية

local@aljarida●com

ً
ّ
األمير يعزي ملك
األردن العتيبي :العدادات الذكية ستوفر  400مليون دينار سنويا
في وفاة محمد بن طالل
• «الحكومة ستبدأ شراء الطاقة الشمسية من المنازل للتشجيع على المشروع»
• «سنصل إلى  %15من الطاقة المتجددة في  2027بما يقارب  3500ميغاواط»
ال زيادة
في أسعار
الكهرباء
والماء على
المستهلك في
الوقت الحالي
وصيف 2021
آمن

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية
تعزية إلى العاهل األردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين،
أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة
المغفور لــه بــإذن الله تعالى األ مـيــر محمد بــن طــال الممثل
ً
الشخصي للملك ،ســا ئــا سموه المولى تعالى ،أن يتغمده
بــواســع رح ـم ـتــه ،ويـسـكـنــه فـسـيــح ج ـنــاتــه ،وأن يـلـهــم األس ــرة
المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد ،ورئـيــس
مجلس ا لــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

بعد 10
سنوات ستوفر
لنا الطاقة
الشمسية نحو
 5مليارات
دينار

«التربية» :اختبارات الطلبة العالقين
ثان»
بعد عودتهم «دور ٍ

لجان خاصة لذوي األمراض المزمنة
●

فهد الرمضان

ب ـي ـن ـمــا تـ ــواصـ ــل ق ـطــاعــات
وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة أ عـ ـم ــا لـ ـه ــا
اس ـت ـعــدادا لعقد االخ ـت ـبــارات
الـ ــورق ـ ـيـ ــة ل ـط ـل ـب ــة ال ـث ــان ــوي ــة
العامة ،أكدت مصادر تربوية
أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وض ـ ـعـ ــت خ ـطــة
للتعامل مع اختبارات الطلبة
ذوي األ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ا لـ ـم ــز مـ ـن ــة
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ح ـ ـيـ ــث ب ـ ـ ــدأت
بتجهيز لجان خاصة للطلبة
م ــن ه ــذه ال ـف ـئــة ،مــوضـحــة أن
ه ــذه الـلـجــان الـخــاصــة سيتم
تـ ـجـ ـهـ ـي ــزه ــا ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خـ ــاص
ومختلف يراعي حاالت الطلبة
المرضى.
وقالت المصادر لـ"الجريدة"
إن الـ ـ ـ ــوزارة س ـتــوفــر ال ـل ـجــان
الخاصة بالطلبة المرضى في
مدارس محددة ليتم التعامل
معهم بطريقة خاصة تضمن
سالمتهم وأدائهم االختبارات،

الف ـتــة ال ــى ان ــه ي ـجــري حــالـيــا
اعـ ـ ــداد ك ـش ــوف ــات بــأسـمــائـهــم
مــن خــال مــدارسـهــم تتضمن
تـ ـف ــاصـ ـي ــل االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـت ــي
ي ـعــانــون م ـن ـهــا ،ح ـيــث سيتم
بحثها من قبل لجنة مختصة
تـ ـشـ ـم ــل اع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـ ــن وزارة
الصحة لتحديد مــدى حاجة
كــل طــالــب مـنـهــم لــوضـعــه في
لجنة خاصة من عدمه.
وفي موضوع متصل ،أكدت
المصادر ان ال ــوزارة ستعمل
على ادخــال الطالب العالقين
ف ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ول ـ ــم يـتـمـكـنــوا
مــن دخ ــول الـبــاد خــال فترة
االخ ـت ـب ــارات ال ـمــزمــع عـقــدهــا
ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،فــي
اختبارات الــدور الثاني ،دون
ان يحتسب عليهم دور ثــان،
مــوض ـحــة ان ــه ال ـح ــل الــوحـيــد
لـ ـه ــؤالء ال ـط ـل ـب ــة ،الس ـي ـم ــا أن
ح ــال ــة م ـنــع دخ ـ ــول ال ــواف ــدي ــن
يتوقع ان تستمر إلى ما بعد

الجاراهلل :الحظر الكلي مستبعد...

ً
اللقاح عالميا ،والكويت تسعى إلى تأمين اللقاحات الفاعلة
ً
للجميع ،بمن فيهم الفئات التي قد تشملها مستقبال ،وهم ما
ً
ً
دون الـ  16عاما ،فضال عن الجرعات التنشيطية إذا لزم األمر.
ودعا الجارالله إلى ضرورة التطعيم ،وااللتزام باالحترازات
ً
الوقائية ،وتجنب إقامة الفعاليات االجتماعية ،فضال عن
تجنب السفر ،والعمل عن بعد ما أمكن ،وتجنب المخالطة في
األماكن المكتظة ،والعزل عند الشعور بأعراض لدعم جهود
المكافحة الوبائية.
٠٤

لبنان يعود إلى مفاوضات...
وهو ما دفع اإلسرائيليين إلى االنسحاب واألميركيين إلى
التضامن مع المبدأ اإلسرائيلي .وحينها أوصل األميركيون
رسالة واضحة للبنان بأنه يخرق االتفاق ،وهذا األمر سيؤدي
إلى خسارته على المدى الزمني لحقوقه.
وجاءت «عرقلة» مفاوضات الناقورة على إيقاع االنتظار
اإلي ــران ــي ل ـمــا سـيـحـصــل م ــع إدارة الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي جو
بــايــدن ،وقــد عــادت المفاوضات ،وتعتبر طـهــران أنها قــادرة
ً
على تحقيق نتائج إيجابية ،خصوصا بعد زيــارة أجراها
وكيل وزارة الخارجية األميركية ديفيد هيل الى لبنان ،أكد
خاللها للمسؤولين اللبنانيين بأنه ال خيار لديهم سوى
ً
التفاوض ،ألن التأخير سينعكس سلبا على مصلحة بلدهم،
بما أن إسرائيل أصبحت جاهزة خالل أشهر للبدء بعمليات
استخراج النفط والغاز ،وقد أنهت عمليات االستكشاف ،التي
لم يبدأها لبنان بعد.
وتعتبر مـصــادر رسمية لبنانية أنــه ال مجال إال بنجاح
المفاوضات ،واألهــم هو أن يعمل لبنان على تعزيز حقوقه
وتوسيع الحصة التي سينالها ،وتجاوز نقطة الـ  860كلم،
وإن لم يحصل على مساحة  2290كلم مربع كاملة.
ً
لـكــن ه ـنــاك ح ـقــا أط ـلــق عـلـيــه اس ــم «ح ـقــل قــانــا» ال بــد من
ً
الحصول عليه كامال .وتشير المصادر الرسمية إلى أن هناك
قناعة لدى القوى السياسية اللبنانية بأن لبنان قــادر على
تحقيق مساحة أوسع من  860كلم مربع ،مع طرح فكرة التراجع
عن الـ  ،2290إال أن الجيش اللبناني حتى اآلن ال يزال يتمسك
بطرحه ووثائقه ،وهو يفضل انتظار ما سيتم عرضه من قبل
األميركيين واإلسرائيليين.
قبل التوجه إلى ّ
مقر األمم المتحدة في الناقورة ،سيعقد
اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ،وقائد الجيش
وأعـضــاء الــوفــد اللبناني الـمـفــاوض ،لالتفاق على المنطلق
األساسي للتفاوض الذي سيرتكز عليه لبنان.
وتـقــول الـمـصــادر إن الــوفــد سيبقى بنفس أعـضــائــه ،رغم
دع ــوة رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر جـبــران باسيل لتوسيع
ً
ً
الوفد وإعطائه طابعا سياسيا واقتراحه أن يترأسه ممثل
ً
لرئيس الجمهورية ،وأن يضم ممثال لرئيس الحكومة وللوزراء
المعنيين بالملف.
ُ
وووجهت دعوة باسيل برفض مطلق من قبل حزب الله

نهاية االختبارات ،وبالتالي
لــن يتمكن اي مـنـهــم حضور
اختبارات الدور األول.
وأوضـ ـح ــت أن عـ ــدد طلبة
الصف الثاني عشر العالقين
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج وال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن ت ــم
حـ ـص ــر ه ــم حـ ـت ــى اآلن يـصــل
ال ـ ــى  40ط ــال ـب ــا ،م ـض ـي ـفــة أن
الـعــدد النهائي سيحدد عند
فتح المطار والسماح بعودة
الوافدين.
واشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى ان ـ ــه سـيـتــم
التأكد من وضــع الطلبة عند
عــودتـهــم مــن خ ــال تقديمهم
ً
اوراقـ ـ ـ ـ ــا رس ـم ـي ــة ت ـث ـب ــت ع ــدم
تواجدهم في البالد خالل فترة
اختبارات الدور االول.

ق ــال وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء
وال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة وزي ـ ــر
الـشــؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية ،د .مشعان العتيبي،
إن استراتيجية ال ــوزارة ممتدة
حتى  2035لتحقيق رؤية سمو
األمـ ـي ــر ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ صـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ،ط ـي ــب ال ـل ــه ث ـ ـ ــراه ،ب ــأن
تـكــون نسبة الـطــاقــة المتجددة
 15بــال ـم ـئــة ،مـبـيـنــا أن الـكــويــت
ستصل لهذه النسبة في ،2027
بما يقارب  3500ميغاواط.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،ف ـ ــي ل ـق ــاء
مـ ــع ب ــرن ــام ــج "ب ـش ـك ــل رس ـم ــي"
ف ــي ت ـل ـف ــزي ــون الـ ـك ــوي ــت ،م ـســاء
الخميس الـمــاضــي ،أن ال ــوزارة
ن ـ ـ ـفـ ـ ــذت م ـ ـ ــع م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ل ــأب ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـش ــروع
التجريبي ا لــذي يعتبر خليطا
م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة
(ال ـش ـم ـس ـيــة والـ ــريـ ــاح) لـمـعــرفــة
ال ـم ـن ــاس ــب ل ـل ـك ــوي ــت ،مـضـيـفــا:
"وص ـل ـنــا إل ــى أف ـضــل التقنيات
الـ ـت ــي ت ـن ــاس ــب الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،واآلن
ب ـ ــدأ ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـش ـك ــل تـ ـج ــاري،
حـيــث سـيـطــرح مــن خ ــال هيئة
الشراكة بمشروعي  2000و2500

سفارتنا بتايلند
تنفي إغالق أبوابها
بسبب «كورونا»
ن ـف ــت س ـ ـفـ ــارة ال ـك ــوي ــت
لـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ت ــايـ ـلـ ـن ــد
ن ـف ـي ــا ق ــاطـ ـع ــا صـ ـح ــة مــا
ي ـت ــم تـ ــداولـ ــه ع ـب ــر بـعــض
وسائل اإلعالم والتواصل
االج ـت ـمــاعــي ح ــول إغ ــاق
ال ـس ـف ــارة ب ـس ـبــب إصــابــة
أح ـ ـ ـ ــد الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــن
العاملين فيها بفيروس
كورونا.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـسـ ـف ــارة ،فــي
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ت ـ ـ ـمـ ـ ــارس
مـهــامـهــا كــال ـم ـع ـتــاد ،ولــم
تـ ـ ـغـ ـ ـل ـ ــق أب ـ ـ ــوابـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا عـ ـل ــى
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق خـ ـ ـ ـ ـ ــال أي ـ ـ ـ ــام
وساعات العمل الرسمية.
وأضافت أنها تواصل
ت ـ ـقـ ــديـ ــم خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا ل ـمــن
يحتاجها من المواطنين
ا لـمــو جــود يــن فــي تايلند،
والرد على استفساراتهم
بـ ـ ـع ـ ــد س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام
ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــدار
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ،وفـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـط ــل
الرسمية مــن خــال أر قــام
الطوارئ.

وحركة أمل ،ألنهما يعتبران أن ذلك سيكون مقدمة لمفاوضات
سياسية ال يريدها أحد ،بينما الهدف هو إجراء مفاوضات
تقنية مهمتها األساسية حماية حقوق لبنان في البحر.

«تسريبات ظريف» قد ِّ
تكبد إيران...
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ب ـي ــن روسـ ـي ــا وأمـ ـي ــرك ــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة
ً
النمساوية ،مضيفا أن اتصاالت ومشاورات أخرى جرت بين
الطرفين دون أي تنسيق مع اإليرانيين.
وأوض ــح أن االنــزعــاج الــروســي لــم يقتصر على اللقاء مع
ً
األميركيين فقط ،فقد أبلغت موسكو طهران أن أمواال إيرانية
موجودة في روسيا تبلغ نحو  50مليار دوالر كانت إيران قد
ّ
حولتها إليها قبل فرض العقوبات المصرفية؛ لتكون في مأمن،
يجب سحبها أو تحويلها إلى الروبل الروسي ،ألنه ،حسب
القرارات الروسية األخيرة ،فإن موسكو لم تعد تتعامل بالدوالر
ً
األميركي ،وال تستطيع االحتفاظ بهذا المبلغ من اآلن فصاعدا.
وذكر أنه إذا ما لم يتم االتفاق على رفع العقوبات المصرفية
واتصال إيران بنظام «سويفت» األميركي ،فإن طهران لن تتمكن
مــن سحب هــذه األمـ ــوال ،وستضطر لتحويلها إلــى الــروبــل
بالتسعيرة الرسمية الحكومية ،مما يعني خسارة نحو %20
ً
ً
ً
من قيمتها ،مشيرا إلى أن هناك تخوفا إيرانيا من أن تبادر
ً
الصين إلــى خـطــوة مماثلة ،علما بــأن طـهــران كــانــت أودعــت
ً
ً
مبلغا مشابها في بكين.
ً
ً
وأضاف أن هناك تخوفا جديا لدى الوفد اإليراني من أن
ال ــروس يـعــدون «طبخة» خلف الكواليس مــع إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن ،وأن تضحي موسكو بدعمها لطهران
على مذبح قمة بايدن مع الرئيس فالديمير بوتين.
ول ـفــت إل ــى أن واشـنـطــن ال ت ــزال تــرفــض إل ـغــاء الـعـقــوبــات
المفروضة على التجار والشركات والمصارف والمؤسسات
الـتـجــاريــة الــذيــن تـعــامـلــوا مــع إي ـ ــران ،وت ـمــت معاقبتهم من
الـمـحــاكــم األم ـيــرك ـيــة ،بينما يـصــر األوروبـ ـي ــون عـلــى دخــول
طهران في معاهدة ( FATFمجموعة العمل المالي لمحاربة
غسل األموال وانتشال التسلح وتمويل اإلرهاب) ،بل السماح
للمصارف اإليــرانـيــة بــالـعــودة إلــى نـظــام ال ـ  SWIFTللتبادل
المالي ،لكن اإليرانيين يطالبون برفع العقوبات عن نظامهم
المصرفي قبل انضمام بالدهم لهذه المعاهدة.
وكشف المصدر أن األميركيين واألوربيين يطالبون إيران
ً
بالعودة الكاملة لالتفاق النووي ،الذي ال تقبله طهران ،مضيفا
ً
«لألسف فإن الــروس أيضا خالل األسبوع الماضي انضموا
إلى هذا االتجاه».
٢٠

ميغاواط ،وسيبدأ التشغيل من
 5إلى  7سنوات من اآلن".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـح ـك ــوم ــة
س ـت ـبــدأ مـ ـش ــروع ش ـ ــراء ال ـطــاقــة
الشمسية من المنازل للتشجيع
على ذلك ،مبينا أن استراتيجية
الـ ــوزارة الـتــي أطـلــق عليها اسم
"نــور الكويت" هي في اللمسات
األخ ـ ـيـ ــرة ،وت ــرك ــز ع ـلــى ال ـطــاقــة
ّ
الشمسية وخفض التكلفة ،ألن
هناك تحديا كبيرا ،وهو تصاعد
إن ـتــاج الـكـهــربــاء وال ـمــاء بشكله
الـ ـح ــال ــي ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـتـطـلــب
الـتـفـكـيــر بــاس ـت ـخــدام الـتـقـنـيــات
الحديثة لخفض التكلفة التي
وصلت إلى ملياري دينار خالل
ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة ،وس ـي ـت ــزاي ــد بـعــد
 10س ـنــوات ،ليصل إل ــى  4أو 5
مليارات دينار.
وتــاب ــع :أم ــا ال ـجــزء اآلخ ــر من
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي خ ـف ــض ال ـت ـك ـل ـفــة،
فـ ـسـ ـيـ ـك ــون بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـغ ــاز
الطبيعي فــي ا لـمـحـطــات كجزء
من االستراتيجية.
وقال العتيبي إن خطة الوزارة
م ـس ـت ـع ــدة دائـ ـ ـم ـ ــا ل ــاس ـت ـه ــاك
األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ،خ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي ف ـ ـتـ ــرات

بعد أن تمت تجربتها من خالل
 5000ع ــداد" ،متوقعا أن تكون
نـسـبــة ال ـتــوف ـيــر  20بــالـمـئــة من
إجـ ـم ــال ــي الـ ــدعـ ــوم بـ ــواقـ ــع 400
مليون ديـنــار سنويا ،نافيا أن
ت ـك ــون ه ـن ــاك زي ـ ـ ــادة لـلـكـهــربــاء
وال ـمــاء فــي الــوقــت الـحــالــي على
المستهلك.

جمع التبرعات
مشعان العتيبي

الـصـيــف ،الـتــي يـتــوقــع أن تصل
ال ــى  16ال ــف مـيـغــاواط وال ـقــدرة
الـكـهــربــائـيــة لـمـحـطــات الـ ــوزارة
ستصل الى  18الفا ،وهذا يعني
وجود احتياطي كاف للكهرباء
ف ــي ه ــذا ال ـص ـيــف ب ــواق ــع 2000
ميغاواط.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات
الذكية ،قال" :تم توقيع عقد قبل
شهرين لتوريد  200الف عداد،
والــدفـعــة األول ــى ستصل بعد 3
أشهر ،وسيتم تركيبها ،خاصة

م ــن جــانــب آخـ ــر ،ق ــال الــوزيــر
العتيبي إن "الــرقــابــة وضــوابــط
ج ـمــع ال ـت ـب ــرع ــات مـ ـش ــددة على
الجمعيات الخيرية ،ومنها منع
ج ـمــع ال ـت ـبــرعــات ال ـن ـقــديــة وكــل
شيء مدقق" ،مستطردا" :نطمئن
الجميع بأن هناك أخبارا تشوه
الـعـمــل ال ـخ ـيــري الـ ــذي تـعـتــز به
الكويت ،ونعمل مع الجمعيات
الخيرية بكل شفافية لمعرفة أين
تصرف هذه األموال".
وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
س ـت ــراق ــب ت ـن ـف ـيــذ ق ـ ــرار تـطـبـيــق
ا ل ـس ـمــاح للجمعيات بالتعاقد
الـمـبــاشــر وال ـش ــراء مــن ال ـمــزارع
دون وجـ ـ ـ ــود وسـ ـ ـي ـ ــط ،خ ــاص ــة

أن ه ـ ـنـ ــاك بـ ـع ــض م ـ ــن ال ـت ـج ــار
سيحاولون محاربة هذا القرار،
لكننا سنقف لهم ،ألننا ال نرضى
باستغالل المستهلك أو المزارع.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص خ ـط ــة عـ ــودة
الحضانات والخدمات المقدمة
للمعاقين ،قال العتيبي إن هناك
خـطــة لـلـحـضــانــات عـلــى مــراحــل
بــدايــة مــن يــونـيــو إل ــى سبتمبر
ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن ،م ـ ــردف ـ ــا :و"ن ـت ـم ـنــى
أن ت ـع ــود ف ـي ـهــا ال ـح ـي ــاة بشكل
طبيعي".

تجار
سيحاولون
محاربة
قرار السماح
للجمعيات
بالشراء من
المزارع

«الكهرباء» :تحرير  10مخالفات وتوجيه
 300إنذار في  3محافظات
محضر ضد هيئة حكومية إلضاءتها الكشافات خالل النهار
●

سيد القصاص

شـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق ال ـ ـض ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــة
ال ـق ـضــائ ـيــة بـ ـ ـ ــوزارة ال ـك ـهــربــاء
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء ،الـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،حـ ـمـ ـل ــة م ــوس ـع ــة
عـلــى  3مـحــافـظــات "الـفــروانـيــة،
والعاصمة ،والجهراء" ،أسفرت
عن تحرير محضر ضد إحدى
الهيئات الحكومية لمخالفتها
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري  255ل ـس ـنــة
 ،2010بإضاءة الكشافات خالل
فترة النهار ،وتسليم المحضر
للمسؤولين في الهيئة ،وتحرير
 9محاضر أخرى ،وتوجيه أكثر
مــن  300إ نـ ــذار شفهي لتجنب
المخالفات ا لـتــي نصت عليها
قوانين وقرارات الوزارة.
وقــال نائب فريق الضبطية
القضائية عضو لجنة العزاب
أح ـم ــد ال ـش ـم ــري ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
إن تلك الحملة تعد ثاني أكبر
ح ـم ـل ــة خـ ـ ــال شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان،
وتــركــزت في القطاع الصناعي

"م ـن ـط ـقــة ال ـش ــوي ــخ الـصـنــاعـيــة
وأمـ ـ ـ ــاك ال ـ ــدول ـ ــة ،والـ ـحـ ـي ــازات
التابعة للهيئة العامة للزراعة
والـ ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة" ،ل ــوج ــود
ت ـعــديــات ومـخــالـفــات جسيمة،
حـ ـي ــث تـ ــم تـ ـح ــري ــر ال ـم ـح ــاض ــر
وقطع التيار على أصحاب تلك
المخالفات.
وأضــاف الشمري أن الحملة
شـمـلــت جــولــة مـيــدانـيــة لــرصــد
ه ـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه ،وت ـ ـحـ ــريـ ــر ع ــدة
مـ ـح ــاض ــر ل ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـه ــدر،
والتنبيه على حراس البنايات
ب ـعــدم ت ـك ــرار ت ـلــك الـمـخــالـفــات،
وفقا للقرار الوزاري  255لسنة
 ،2010مبينا أن الحملة تركزت
كــذلــك عـلــى ال ـجــانــب الـتــوعــوي
مـ ــن خ ـ ــال ال ـن ـص ــح واالرشـ ـ ـ ــاد
للمواطنين والمقيمين بضرورة
تـ ـجـ ـن ــب مـ ـخ ــالـ ـف ــة قـ ـ ــانـ ـ ــون 48
لـسـنــة  ،2005وال ـق ــرار الـ ــوزاري
 221لسنة  ،2017لعدم تحرير
محاضر وقطع الخدمات خالل
رمضان.

إحدى المخالفات
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن جـ ـمـ ـي ــع
المخالفات التي تشمل السكن
الـصـنــاعــي أو االس ـت ـث ـمــاري أو
ا لـجـهــات الحكومية يتم وضع
"بلوك" عليها دون استثناء ات،
وتطبيق القانون على الجميع،
م ـنــا شــدا جـمـيــع المستهلكين

ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــب مـ ـخ ــالـ ـف ــة
ال ـق ــوان ـي ــن ،خ ــاص ــة أن ال ـ ــوزارة
حريصة على وصول خدماتها
إ ل ــى جـمـيــع المستهلكين دون
انقطاع.

ةديرجلا
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محليات

مكافآت «كورونا» تفضح مزاعم الخدمات الحكومية اإللكترونية

ً
أكثر الجهات المستفيدة تبرر إدراجها بـ «الصفوف المساندة» ...ومتوسط المكافأة  2650دينارا للفرد
جورج عاطف

حريصون
على المال
العام ومكافأة
موظفينا

«اإلعاقة»

 %14من
موظفينا
عملوا خالل
فترات اإلغالق

«األبحاث»

ت ـ ــرك ـ ــت فـ ـضـ ـيـ ـح ــة مـ ـك ــاف ــآت
"ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة" ،ال ـت ــي
أث ـ ــارتـ ـ ـه ـ ــا "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،أمـ ــس
األول ،تردداتها المحلية خالل
اليومين الماضيين ،ففي مقابل
االسـتـغــراب الكبير ال ــذي أثــاره
إدراج بعض اإلدارات والهيئات
الـحـكــومـيــة ف ــي عـ ــداد الـجـهــات
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة لـ ـلـ ـمـ ـك ــاف ــأة ،رغ ــم
انتفاء أي عالقة لتلك الجهات
بمواجهة تــداعـيــات "كــورونــا"،
بـ ـ ــرزت ن ـت ــائ ــج أخـ ـ ــرى م ـفــادهــا
انـتـفــاء ال ـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة
ل ـل ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي لــم
ت ـس ـت ـط ــع احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء تـ ــداع ـ ـيـ ــات
كـ ـ ــورونـ ـ ــا وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـخ ــدم ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـك ـتــرون ـيــا ،أس ــوة
بالكثير من الدول المجاورة أو
المتقدمة ،وبالتالي فقد أخفقت
الخدمات الحكومية اإللكترونية
في أن تكون منقذا في الحاالت
الـ ـط ــارئ ــة ،ب ــدل ـي ــل م ــا تـضـمـنــه
جـ ـ ـ ــدول ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
المستحقة لمكافآت "كــورونــا"
من قيام  214763موظفا في 65
جهة حكومية بالعمل لتسيير
األداء الـ ـط ــارئ ،م ـمــا يـعـنــي أن
م ـتــوســط ال ـم ـكــافــأة ه ــي 2650
ديـ ـن ــارا ل ـل ـفــرد ،عـلـمــا ب ــأن تلك
الـقـيـمــة تختلف حـســب روات ــب
العاملين وفئاتهم.
وفيما يشكل حضور بعض
الـ ـجـ ـه ــات ال ـص ـح ـي ــة واألم ـن ـي ــة
ضـ ــرورة لـمــواجـهــة الـتــداعـيــات
الصحية الطارئة ،فإن مجموع
العاملين فــي تلك الجهات لم
يتجاوز  145ألفا ،أي  67في
ال ـم ـئ ــة م ـم ــن يـتـضـمـنـهــم
الـ ـ ـج ـ ــدول ،ب ـم ـع ـنــى أن
ال ـن ـس ـبــة الـمـتـبـقـيــة،
و ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  33فـ ــي
ال ـم ـئــة تـقــريـبــا،

ليس ثمة مــا يـبــرر دوامـهــا في
حاالت الطوارئ ووجود خدمات
الكترونية مؤهلة ألداء ا لــدور
المطلوب.
وق ــد عـمــدت بـعــض اإلدارات
وال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ،خ ـ ـ ــال ال ـي ــوم ـي ــن
الماضيين ،الى تبرير إدراجها
ضـ ـ ـم ـ ــن صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف م ـس ـت ـح ـق ــي
ا ل ـم ـك ــا ف ــأة ،م ــن دون أن يعني
ذلك ثبوت حقها في المكافآت،
فيما آثرت جهات أخرى كثيرة
م ــن ب ـي ــن ال ـج ـه ــات الـ ـ ـ ــ 65ال ـتــي
يتضمنها الـ ـج ــدول ،الـصـمــت،
ت ـفــاديــا لـمــزيــد م ــن الـتــداعـيــات
حيالها.

«اإلعاقة»
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق ال ـ ـت ـ ـبـ ــريـ ــرات،
اعتبرت الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة ،أنها حريصة على
صون المال العام بقدر حرصها
عـلــى م ـكــافــأة مــوظـفـيـهــا الــذيــن
أس ـه ـم ــوا،
كل حسب
م ــوقـ ـع ــه،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ال ـت ـص ــدي ل ـت ــداع ـي ــات جــائـحــة
فيروس كورونا ،والحفاظ على
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وخدمتهم.
وقـ ــالـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
لها ،إن مجموعة من موظفيها
بـ ــاشـ ــروا م ـهــام ـهــم ف ــي إدارات
المركز الطبي التأهيلي ورعاية
الـمـعــاقـيــن وال ـخــدمــات الـعــامــة،
علما بأن المركز الطبي عبارة
عــن مستشفى يضم نحو 570
نــزيــا مــن ذوي اإلعــاقــة ،يسهر
ع ـ ـلـ ــى خ ــدمـ ـتـ ـه ــم كـ ـ ـ ـ ــادر ط ـبــي
وممرضون ومختصون بالعالج
الطبيعي ومشرفون اجتماعيون
يـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــون جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الطبية ،أســوة بما هــو معمول
ب ــه ف ــي وزارة الـصـحــة لتوفير
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـط ـب ـي ــة وال ـن ـف ـس ـيــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة ل ـهــم ،فـضــا عن
إج ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص ب ــاألشـ ـع ــة
وتقديم العالج المناسب.

ً
 77موظفا
ساهموا
بتقديم
وجبات
بالمحاجر
والمطار

وذك ـ ـ ــرت ال ـه ـي ـئــة أن الـ ـك ــادر
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــي ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـ ــاإلش ـ ـ ــراف
الـمـبــاشــر عـلــى أخ ــذ المسحات
الطبية بصفة تكاد تكون يومية
وهــم فــي مواجهة مستمرة مع
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــم عـلــى
اتـ ـص ــال م ـبــاشــر م ــع الـمـشـتـبــه
بــإصــابـتـهــم مــن ال ـن ــزالء "الــذيــن
ي ـ ـع ـ ــان ـ ــون أص ـ ـ ـ ــا ن ـ ـق ـ ـصـ ــا ف ــي
الـمـنــاعــة ،األم ــر ال ــذي يجعلهم
عرضة لإلصابة ،ويجعل منهم
مـ ـص ــدرا ل ـل ـع ــدوى وق ـ ــد سـجــل
بالفعل اصابات عدة بين كادرنا
الطبي".
وأضافت أن «الموظفين قاموا
ك ــذل ــك بـ ــاإلشـ ــراف ع ـلــى تنفيذ
الـ ـعـ ـق ــود الـ ـخ ــاص ــة ب ــاألج ـه ــزة
الـتـعــويـضـيــة ،وإعـ ـ ــداد كـشــوف
الــرســوم المستحقة لـلـمــدارس
والـ ـحـ ـض ــان ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
التأهيلية التابعة".

«األبحاث»

أمانة «األوقاف»

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ا لـ ـق ــا ئ ــم

«علوم القرآن»

أئمة وخطباء ومؤذنون ضمن كشوف
الصفوف األمامية رغم إغالق المساجد
•

محمد راشد

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
أن كـشــوفــات مـكــافــآت الـصـفــوف األمامية
الـخــاصــة بالعاملين فــي وزارة األوق ــاف
والشؤون اإلسالمية ،تضمنت عددا كبيرا
م ــن األئ ـم ــة وال ـخ ـط ـبــاء وال ـمــؤذن ـيــن ،رغــم
أن الـفـتــرة الـتــي حــددهــا مـجـلــس الـ ــوزراء
لمستحقي ال ـم ـكــافــأة كــانــت وق ــت إغ ــاق
المساجد خالل فترة الحظر.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن إدارات مساجد
المحافظات الست أعدت كشوفا بأسماء
شاغلي الوظائف الدينية خالل الفترة التي
خصصها مجلس ال ــوزراء لمن يستحق
م ـك ــاف ــأة ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ،إذ شملت

«اإلنماء االجتماعي»
من جانبه ،برر مكتب
اإلن ـم ــاء االجـتـمــاعــي
إدراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ضـ ـم ــن
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــآت
"ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا"
ب ــأن ــه ش ــارك
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوف
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدة
(ال ـف ـئ ــة ال ـثــال ـثــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــورة) ال
الـ ـصـ ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة.
وقـ ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
المكتب ،مشعل ا لــز يــر ،إن
إج ـمــالــي الـمـبـلــغ ي ـقــارب 13
أ لــف د يـنــار لـعــدد  12موظفا
" كــا نــوا يعملون ضمن فريق
عمل استثنائي مشترك منذ
بداية انتشار جائحة فيروس
كورونا".
مــن جــا نـبـهــا ،نـفــت الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـع ـن ــاي ــة ب ـط ـب ــا ّع ــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرآن الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم وال ـ ـسـ ــنـ ــة
ال ـن ـب ــوي ــة وع ـل ــوم ـه ـم ــا ،أن ـهــا
م ـص ـن ـف ــة ضـ ـم ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن
ب ــال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة خ ــال
األزمـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة،
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ،فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان لـ ـه ــا،
إ لــى أ نــه تــم تصنيف الهيئة
بحسب قرار مجلس الوزراء
ضـمــن ا لـعــا مـلـيــن بالصفوف

منح 30
ً
موظفا
مكافآت تم
تقديرها بكل
أمانة

جــداول توضح اســم المسجد والمنطقة،
والوظيفة وعلى أي بند يعمل في الوزارة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ــرات ــب ال ـش ـه ــري ،وع ــدد
أي ــام العمل خــال تلك الـفـتــرة ،والمكافأة
المخصصة لكل من ورد اسمه في الكشف.
وأشـ ــارت إل ــى أن الـكـشــوفــات تضمنت
خ ــان ــة "م ـ ــن ق ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ــاألذان" ،مـ ــا ي ــؤك ــد أن
المساجد في تلك الفترة لم تؤد أي صالة
بداخلها ،إذ اقتصر األمر على األذان فقط،
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء آنذاك ،والذي
نص على إغــاق المساجد في  13مارس
 ،2020ولم تفتح أبوابها أمام المصلين إال
في  17يوليو من العام نفسه ،موضحة ان
من بين األسماء المدرجة في الكشوفات
األئمة والخطباء ،علما بأن المساجد كانت

ب ـ ــأ عـ ـ ـم ـ ــال ا لـ ـ ـم ـ ــد ي ـ ــر ل ـم ـع ـه ــد
ا لـكــو يــت لــأ بـحــاث العلمية،
د .م ــا ن ــع ا لـ ـ ـس ـ ــد ي ـ ــراوي ،إن
ا لـ ـمـ ـعـ ـه ــد قـ ـ ـ ـ ّـد م مـ ـس ــا هـ ـم ــات
م ـ ـه ـ ـمـ ــة ل ـ ـق ـ ـطـ ــا عـ ــات ا لـ ـعـ ـم ــل
الوطنية في المرحلة األولى
م ـ ــن تـ ـفـ ـش ــي و ب ـ ـ ــاء كـ ــورو نـ ــا
ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــد ،و تـ ـ ـ ــم ت ـك ـل ـي ــف
 148مــن ا لـعــا مـلـيــن بــا لـعـمــل
" م ـ ـيـ ــدا ن ـ ـيـ ــا" بـ ـنـ ـسـ ـب ــة ت ـص ــل
إ لــى  14بالمئة من إجمالي
العاملين بالمعهد.
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـع ــا مـ ـلـ ـي ــن
بالمعهد تم إدراجهم ضمن
مكافآت الصفوف المساندة
(ا ل ـف ـئ ــة ا ل ـث ــا ل ـث ــة) بــإ ج ـمــا لــي
مكافآت ال يتجاوز  33ألف
د يـ ـ ـن ـ ــار ،م ـض ـي ـف ــا أن ف ــر ي ــق
عـ ـم ــل ا ل ـ ــور ش ـ ــة ا ل ـه ـن ــد س ـي ــة
قام بتصنيع أقنعة الوقاية
البالستيكية وتقديمها إلى
ا ل ـم ـش ـت ـغ ـل ـيــن ف ــي ا ل ـص ـفــوف
األمامية.

المساندة (الفئة الثالثة).
و بـنــاء عـلــى ذ ل ــك ،اقترحت
م ـ ـ ـنـ ـ ــح  30مـ ـ ــو ظ ـ ـ ـفـ ـ ــا 9750
دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا ،تـ ــم تـ ـق ــدي ــره ــا ب ـكــل
أ مــا نــة و مـســؤو لـيــة ،وبحسب
القرارات المنظمة".
ب ــدوره ــا ،اعـتـبــرت األمــانــة
العامة لــأو قــاف "أنها كانت
ومـ ـ ـ ــازالـ ـ ـ ــت رافـ ـ ـ ـ ـ ــدا وداعـ ـ ـم ـ ــا
لـ ـجـ ـه ــود الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي كــل
الـظــروف واألزم ــات ،وهــذا ما
ت ـمــت تــرج ـم ـتــه ف ــي مــواج ـهــة
جائحة كورونا ،وتم تصنيف
 77موظفا من موظفي األمانة
ضمن الفئة الثالثة للصفوف
المساندة ،إذ ساهم موظفو
األم ــانـ ـة خـ ــال ف ـت ــرة الـحـظــر
ال ـ ـجـ ــزئـ ــي وال ـ ـك ـ ـلـ ــي ب ـت ـن ـف ـيــذ
وإنـجــاز عــدد مــن الـمـبــادرات،
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ــوجـ ـ ـب ـ ــات
ل ـل ـمــوجــوديــنف ــي ال ـم ـحــاجــر
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن
القادمين عبر الجسر الجوي
ّ
في المطاروالسلت الغذائية
ل ــأس ــر الـمـتـعـفـفــةوال ـف ـق ـيــرة
المتضررة من فترتي الحجر
الكلي والجزئي".

«الشباب والحظر»
أمــا وزارة الــدولــة لـشــؤون
الشباب ،فاعتبرت ،في بيان
لـ ـه ــا ،أن ا ل ـم ـب ـل ــغ ا ل ـم ــر ص ــود
لمكافأة أربعة من موظفيها
ضمن الصفوف األمامية جاء
"ن ـظ ـيــر م ـب ــاش ــرة الـمــوظـفـيــن
أع ـم ــال ـه ــم إب ـ ــان فـ ــرض حـظــر
الـ ـتـ ـج ــول ف ــي ض ـ ــوء جــائ ـحــة
فيروس كورونا".
أما األمانة العامة لمجلس
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ـ ّ
ـرد
إدراج موظفيه ضمن قائمة
الـمـكــافــأة ال ــى قـيــامـهــم خــال
فترة الحظر الكلي والجزئي
بـ ـمـ ـم ــارس ــة ج ـم ـي ــع األع ـ ـمـ ــال
الـمـتـعـلـقــة ب ــإج ــراء ات صــرف
ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات
ال ـمــال ـيــة واإلداريـ ـ ــة الـخــاصــة
بموظفيها.

«االئتمان» :أعمال البنك لم تتوقف خالل الحظر
•

مغلقة ولم تشهد إقامة أي من الصلوات
بداخلها.
وأض ــاف ــت أن ال ـك ـشــوفــات المخصصة
ل ـل ـص ـفــوف األم ــامـ ـي ــة ي ـف ـت ــرض ان ت ـكــون
لمن كان له مواجهة مباشرة مع جائحة
"كــورونــا" مهما كانت وظيفته ،متسائلة
كـيــف يـتــم إدراج مـئــات الـمــؤذنـيــن ضمن
هذه الكشوفات ،واألغلبية العظمى منهم
ي ـس ـك ـنــون داخ ـ ــل ال ـم ـس ـجــد ن ـف ـس ــه؟ ،ول ــم
يكن لهم أي ا تـصــال مباشر مــع جمهور
المصلين ،خصوصا أن المساجد في جزء
من الفترة المذكورة كانت مغلقة تماما ولم
تستقبل أي مصل إال بعد مرور أكثر من 4
أشهر ،فما الخطورة التي يمكن أن تمنح
لهم المكافأة؟!

فهد الرمضان

أكد بنك االئتمان أن أعماله لم تتوقف
أث ـنــاء جــائـحــة ك ــورون ــا ،خــاصــة فــي فترة
ال ـت ـع ـط ـي ــل الـ ـكـ ـل ــي ل ـج ـم ـي ــع م ــؤسـ ـس ــات
الـ ــدولـ ــة أثـ ـن ــاء ال ـح ـظ ــر ال ـك ـل ــي وال ـج ــزئ ــي
فــي ال ـبــاد ،فقد استمر البنك فــي صرف
دفـ ـ ـع ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـق ــروض
البناء والتوسعة والترميم وإيداعها في
ح ـســابــات ال ـمــواط ـن ـيــن الـمـسـتـحـقـيــن من
خ ــال رق ــم الـ ـ  IBANال ـخــاص بــالـمــواطــن،
وقــد صــرف البنك خــال تلك الفترة نحو
 30مليون دينار.
وقال البنك ،في بيان له ،إن أعمال اإلدارة
الهندسية في البنك لم تتوقف ،فقد كان
مهندسو البنك في الميدان للقيام بالكشف
عـلــى ال ـع ـقــارات ال ـخــاصــة بالمقترضين،
تمهيدا لصرف الدفعات المستحقة لهم،
إضافة الى أن أعمال مشروع مبنى البنك

الــرئـيـســي فــي ج ـنــوب ال ـســرة لــم تـتــوقــف،
ب ــل بــاشــر مـهـنــدســو الـبـنــك الـمـســؤولــون
عن المشروع أعمالهم أثناء فترة الحظر
الجزئي.
وذكـ ــر أن ــه أث ـن ــاء صـ ــدور قـ ــرار مجلس
إدارة البنك الخاص بتأجيل األقساط عن
المواطنين لـ  6أشهر ،سارع البنك بتنفيذ
القرار وتأجيل األقساط ،واستمرت أعمال
البنك أ يـضــا ،حيث كــا نــت السنة المالية
قد قاربت على االنتهاء ،فاستمرت أعمال
اإلدارة المالية بالكامل ،وذ ل ــك لالنتهاء
من المهام الخاصة بإقفال السنة المالية،
إضــافــة إل ــى ق ـيــام الـبـنــك بتنفيذ ق ــرارات
مجلس الوزراء والخدمة المدنية الصادرة
ف ــي م ــواج ـه ــة ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا وص ــرف
الرواتب الخاصة بالموظفين.
وأضاف البيان أن البنك لم يدخر جهدا
في خدمة المواطنين ،فاستمرت قنوات
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ال ـخــاصــة بالبنك

وخــدمــة "وات ـس ــاب" متاحة على م ــدار 24
ســاعــة ط ــوال أي ــام األس ـبــوع ،لــإجــابــة عن
اس ـت ـف ـســارات ال ـع ـمــاء ،وه ــا هــي خــدمــات
بنك االئـتـمــان اإللكترونية تثبت دورهــا
فــي األزمـ ــات ،فـلــم تـتــوقــف خــدمــات البنك
الـ ـت ــي اث ـب ـت ــت صــاب ـت ـهــا وق ــوت ـه ــا خ ــال
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وب ـهــذا ال ـعــدد البسيط
البالغ  42موظفا من أصل  ،900استطاع
البنك تسيير أعماله خالل فترة التعطيل،
بسبب ميكنة الخدمات التي تمت قبل نحو
 8سنوات ،علما بأن البنك ّ
يعد من ضمن
الصفوف المساندة.
وذكــر أن إدارة البنك كانت قد وضعت
خـ ـط ــة طـ ـم ــوح ــة ل ـم ـي ـك ـنــة كـ ــل الـ ـخ ــدم ــات
واألنظمة الخاصة بالبنك منذ حوالي 9
سنوات ،والتي جنى البنك ثمارها خالل
جائحة كورونا.

«األوقاف» تمنع صالة «القيام» بالمساجد في  6مناطق
• سمحت بإقامتها للرجال من الساعة  12بعد منتصف الليل ولمدة  30دقيقة
• حثت من لم يتلق اللقاح على أداء الصالة في المنزل
•

محمد راشد

أعلن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
عيسى الـكـنــدري "إقــامــة ص ــاة الـقـيــام في
الـمـســاجــد خ ــال الـعـشــر األواخـ ــر مــن شهر
رمـ ـ ـض ـ ــان ،حـ ـس ــب اش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـس ـل ـط ــات
الصحية في البالد".
م ــن جــان ـبــه ،أصـ ــدر وك ـي ــل وزارة األوقـ ــاف
والـشــؤون اإلسالمية لقطاع المساجد محمد
المطيري تعميما إداري ــا موجها إلــى مديري
إدارات مساجد المحافظات ،بشأن إقامة صالة

ت

عميم «األوقاف»

القيام في المساجد خالل العشر األواخر من شهر
رمضان.
وجاء في التعميم" :يسمح بإقامة صالة القيام
في المساجد للرجال ،وتقليص مدتها ما أمكن،
حسب فتوى هيئة اإلفتاء ،وفي حدود  30دقيقة،
مع االلتزام باالشتراطات الصحية المعمول بها
حاليا في المساجد" ،الفتا إلى انه "يمنع إقامة
صالة القيام في المناطق ذات الكثافة العالية،
وهــي :حــولــي ،النقرة ،مـيــدان حــولــي ،السالمية،
جليب الشيوخ ،المهبولة".
وحدد التعميم وقت بداية صالة القيام ،بحيث

تـكــون فــي الـثــانـيــة عـشــرة بـعــد منتصف الليل،
وتقام في جميع المساجد التي تقام فيها صالة
التراويح عدا المساجد في المناطق المذكورة
ذات الكثافة العالية".
وأكد "االستمرار في إقامة صالة التراويح في
المساجد للرجال ،بعد صــاة العشاء مباشرة
ولمدة  15دقيقة فقط ،مع االلتزام باالشتراطات
الـصـحـيــة الـمـعـمــول بـهــا حــالـيــا ف ــي الـمـســاجــد،
واالستمرار في إغالق المساجد بعد كل صالة،
ومنع االعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس
وغيرها من األنشطة ،على أن يقتصر الحضور

ل ـل ـم ـس ــاج ــد عـ ـل ــى ال ـ ــرج ـ ــال فـ ـق ــط دون ال ـن ـس ــاء
واألطفال".
وشــدد على "ض ــرورة االلـتــزام بلبس الكمام،
واسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـس ـج ــادة ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وال ـت ـبــاعــد
الـجـســدي بين المصلين ،واالسـتـمــرار فــي منع
إقامة موائد اإلفـطــار والسحور في المساجد"،
وح ــث م ــن ل ــم يـتـلــق ال ـل ـقــاح ال ـم ـضــاد لـفـيــروس
كــورونــا عـلــى أداء ال ـصــاة فــي الـمـنــزل ،ودع ــوة
كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة وقليلي
المناعة ألداء صالة القيام في منازلهم.

٤
محليات
أبريل شهر األرقام القياسية في عمر «كورونا»
ةديرجلا

•
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شهد  %16من إجمالي ضحايا الفيروس بـ  250حالة وفاة
عادل سامي

سجلت الكويت أعلى حصيلة
وفيات يومية ناجمة عن
مضاعفات الفيروس خالل
شهر أبريل المنصرم ،بواقع
 14حالة وفاة في يوم  4أبريل،
ومثلها في يوم  21من الشهر
ذاته.

 41788إصابة
بنسبة  %15.2من
إجمالي الحاالت
خالل الجائحة

شـهــد شـهــر أب ــري ــل الـمــاضــي
ارتـ ـف ــاع ــا وتـ ـص ــاع ــدا مـلـحــوظــا
فــي المنحنى الــوبــائــي لمرض
«كــوفـيــد  »19فــي ال ـب ــاد ،ســواء
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــالـ ــوف ـ ـيـ ــات أو
اإلصـ ــابـ ــات ال ـج ــدي ــدة أو حتى
أع ــداد الـمــرضــى الــذيــن يتلقون
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي أقـ ـس ــام
العناية الـمــركــزة ،ولــذلــك يمكن
تسميته بشهر األرقام القياسية
في التعامل مع الجائحة.
ووفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر أعـ ـ ــدتـ ـ ــه
«ال ـج ــري ــدة» ،بـلــغ ع ــدد الــوفـيــات
الناجمة عن مضاعفات اإلصابة
بمرض «كوفيد  »19خالل شهر
أبــريــل الـمــاضــي  250حــالــة هي
األعـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ــي عـ ـم ــر الـ ـج ــائـ ـح ــة،
وب ـن ـس ـب ــة  %16مـ ــن إج ـم ــال ــي
الوفيات الناجمة عن الفيروس،
مـنــذ شـهــر ف ـبــرايــر  2020حتى
اآلن والبالغة  1563حالة.
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أعـ ـل ــى
حصيلة وفـيــات يومية ناجمة
عن مضاعفات الفيروس خالل
هذا الشهر ،بواقع  14حالة وفاة
في يوم  4أبريل ومثلها في يوم
 21من الشهر ذاته ،وهي األعلى
خالل الجائحة ،بينما كان أقل
األي ــام تسجيال للوفيات خالل
شـهــر أبــريــل أي ــام  11و 14و17
أبريل بتسجيل  4وفيات فقط.
أما فيما يتعلق باإلصابات
الجديدة ،فبلغ عــدد اإلصابات
ال ـم ـس ـج ـلــة خ ـ ــال ش ـه ــر أب ــري ــل
 41أل ـف ــا و 788ح ــال ــة وبـنـسـبــة
 %15.2من إجمالي اإلصابات
المسجلة في الكويت والبالغة
 273ألفا و 991إصابة منذ بداية

جانب من حمالت التطعيم
الجائحة حتى اآلن.
وكـ ـ ــان أعـ ـل ــى عـ ــدد إص ــاب ــات
تــم تسجيله خــال شهر أبريل
 1635حالة بتاريخ  12الشهر،
بينما كــان أقــل األي ــام تسجيال
لإلصابات يوم  18ابريل بـ 1127
إصابة.

«العناية المركزة»
كـ ـ ـم ـ ــا شـ ـ ـه ـ ــد شـ ـ ـه ـ ــر أب ـ ــري ـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي أع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى دخ ـ ـ ـ ـ ــول
لـمــرضــى الـعـنــايــة ال ـمــركــزة في
المستشفيات الـتــابـعــة ل ــوزارة
ال ـص ـح ــة بـ ـ ـ  254حـ ــالـ ــة ،وذلـ ــك
فــي تــاريــخ  19أبــريــل الماضي،
ول ـ ـك ـ ــن ت ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ــى
أن األيـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ال ـمــاض ـيــة

شهدت انخفاضا ملحوظا في
ال ـح ــاالت ال ـتــي تتلقى الــرعــايــة
الطبية في العناية المركزة في
المستشفيات ،و بـلـغــت حــاالت
العناية المركزة  219حالة وفقا
ألحدث بيان صادر عن الوزارة.
كما بلغ عدد المسحات التي
تــم إجــراؤهــا خــال شهر أبريل
الماضي  270ألفا و 235مسحة

م ـخ ـبــر يــة ب ـن ـس ـبــة  %11.6مــن
إجـمــالــي الـمـسـحــات اإلجمالية
التي تم إجراؤها خالل الجائحة
وا لـبــا لـغــة مليونين و 326ألفا
و 703مسحات مخبرية.

أعلى إصابات
كـ ـم ــا س ـج ـل ــت أع ـ ـلـ ــى ن ـس ـبــة

إصابات جديدة من المسحات
خ ــال شـهــر أبــريــل ب ـتــاريــخ 25
أبــريــل وبنسبة  ،%19.2بينما
ش ـهــد ي ــوم  9أب ــري ــل أق ــل نسبة
إصابات من المسحات بنسبة
 ،%13.2وكــانــت الـنـسـبــة األقــل
في تاريخ الجائحة  %4نهاية
العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالمسحات

«الطبية» :الكوادر الصحية أولوية في «المكافأة»
أ ك ــدت الجمعية الطبية أو لــو يــة استحقاق
الكوادر الطبية للمكافأة المالية كخط أول في
الصفوف األمامية.

وحثت الجمعية ،فــي بيان لها أمــس ،على
ســرعــة الـبــت فــي صــرفـهــا ،بـعــدمــا تــأخــر األمــر
ً
كثيرا.

المخبرية فشهد يــوم  9أبريل
إجـ ـ ـ ـ ــراء أع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ــدد م ـس ـح ــات
مخبرية خالل الشهر المنصرم
ب ــ 11ألـفــا و 171مسحة ،بينما
كــان أقــل عــدد مسحات بتاريخ
 18أ بـ ـ ــر يـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ  6269م ـس ـحــة
مخبرية.
يذكر أن أعلى معدل إصابات
بمرض «كوفيد  »19خالل عمر
ال ـجــائ ـحــة ت ــم تـسـجـيـلــه ي ــوم 4
مارس الماضي بـ  1716إصابة،
بـيـنـمــا س ـج ـلــت ال ـك ــوي ــت أعـلــى
حصيلة يومية بالوفيات جراء
الـ ـفـ ـي ــروس خ ـ ــال ش ـه ــر أب ــري ــل
الـمــاضــي بــواقــع  14حــالــة وفــاة
في يوم  4أبريل ومثلها في يوم
 21من الشهر ذاته.

الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا» األسبوع الجاري
• توقعات بتجاوز عدد المطعمين حاجز المليون وربع خالل أيام
• استقبال الحاالت الطارئة بالمستشفيات ولو بدون إثبات شخصية
●

عادل سامي

تبدأ وزارة الصحة األسبوع الجاري
إرس ــال رســائــل نصية لجميع مــن تلقى
الجرعة األول ــى مــن لقاح «أسترازينيكا
 أك ـس ـف ــورد» ال ـم ـضــاد ل ـمــرض «كــوفـيــد »19قبل  12أسبوعا ،الستكمال الجرعة
الثانية من التطعيم الواقي من الفيروس.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر صـ ـحـ ـي ــة م ـط ـل ـعــة
لـ ـ «ال ـجــريــدة» إن ــه سيتم إع ـطــاء الجرعة
الثانية لمستحقيها فــي مركز الكويت
لـلـتـطـعـيــم بـ ــأرض ال ـم ـع ــارض بـمـشــرف،
وكذلك في المراكز الصحية المخصصة
للتطعيم والمنتشرة في جميع مناطق
الكويت.

إلــى ذلــك ،تصل الكويت عصر اليوم
الشحنة الخامسة عشرة من لقاح «فايزر
 بيونتيك» المضاد لكورونا ،قادمة منالعاصمة البلجيكية بروكسيل ،على متن
طيران اإلمارات.
وأكــدت المصادر أن الشحنة ستنقل
مباشرة فور وصولها إلى مركز الكويت
للتطعيم فــي أرض الـمـعــارض بمنطقة
م ـش ــرف ،لـتـخــزيـنـهــا وم ــن ث ــم إعـطــائـهــا
لمستحقيها من المسجلين على منصة
التطعيمات.
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ب ـ ـلـ ــغ عـ ــدد
المتطعمين في الكويت أكثر من 1.110
مليون شخص منذ بداية حملة التطعيم
وحـتــى اآلن .وتــوقـعــت م ـصــادر صحية

مـطـلـعــة أن ي ـت ـجــاوز ع ــدد المتطعمين
نهاية األسبوع الجاري حاجز المليون
و 250ألـفــا ،موضحة أن عــدد مــن تلقى
اللقاح حول العالم تجاوز  1.150مليار
شخص.

الحاالت الطارئة
من جانب آخر ،طالبت وزارة الصحة
المستشفيات ا لـتــا بـعــة لـهــا باستقبال
جميع الحاالت الطارئة التي تحتاج إلى
تدخل طبي عاجل وسريع حتى لو كانت
ال تـحـمــل إث ـب ــات شـخـصـيــة ،م ــؤك ــدة أن
ذلك اإلجراء يأتي في إطار الحفاظ على
صحة المرضى حتى استقرار حالتهم

زكاة الفحيحيل
لدعم مشروع
رعاية األيتام
دعـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر زكـ ـ ـ ــاة
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ،ال ـتــاب ـعــة
ل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاة
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،إي ـ ـ ـهـ ـ ــاب
ا ل ــد ب ــوس ،المحسنين
وأهـ ــل الـخـيــر ف ــي هــذه
األيام المباركة إلى دعم
ً
مشروع «أتــرك أثــرا في
دنياك» ،لرعاية األيتام
فــي الـعــديــد مــن ال ــدول
الخارجية.
وأوض ـ ـ ــح ال ــدب ــوس،
في تصريح صحافي،
أ م ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع
ً
«أت ــرك أث ــرا فــي دنياك»
يـ ـ ـض ـ ــم  10م ـ ـشـ ــار يـ ــع
ك ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة لـ ـلـ ـيـ ـتـ ـي ــم ف ــي
مـشــروع واح ــد ،بقيمة
 20دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا شـ ـه ــري ــا،
بما يعادل  240دينارا
سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ،عـ ـ ــن ط ــري ــق
االس ـت ـق ـط ــاع ال ـش ـهــري
أو ال ــدف ــع بــال ـكــي نــت،
مـ ــردفـ ــا أن الـ ـمـ ـش ــروع
يوفر جميع احتياجات
اليتيم ،منها الحقيبة
ال ـ ـمـ ــدرس ـ ـيـ ــة ،وكـ ـس ــوة
الـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــاء ،وال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــة
المدرسية.
وأضـ ـ ــاف« :حــرصـنــا
خـ ـ ــال شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
ع ـل ــى إدخ ـ ـ ــال الـ ـس ــرور
عـلــى شــريـحــة األي ـتــام،
فـ ـن ــوزع ع ـل ـي ـهــم س ــال
إفـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائ ـ ـ ــم،
ب ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة
المادية وكسوة العيد،
وال ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــوم ف ـ ـ ــي ع ـي ــد
األضحى».

الصحية ،ومن ثم يتم التحقق من الهوية
وتحصيل رسوم العالج.
ويعتبر هــذا اإلج ــراء ردا على بعض
ال ـمــاح ـظــات ال ـت ــي وردت م ــن ع ــدد من
الـمـسـتـشـفـيــات ،تـفـيــد بـجـلــب س ـي ــارات
اإلس ـع ــاف ع ــام ــات م ـن ــازل دون وج ــود
إثبات شخصية ،مستفسرين عن اإلجراء
في هــذا الــوضــع ،أمــا بالنسبة للحاالت
مجهولة الهوية ،فقد أكــدت ال ــوزارة أن
جميع الحاالت الطارئة لمجهولي الهوية
تذهب لمحقق المستشفى ،ويتم تحرير
م ـح ـضــر رس ـم ــي ب ــذل ــك إلثـ ـب ــات ال ـحــالــة
ومالبساتها وظروفها ،وذلك أيضا بعد
استقرار الحالة.

local@aljarida●com

سلة أخبار
«إحياء التراث» :حملة إلعانة
المتضررين من «كورونا»
أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،بدء حملة خاصة
إلعانة املتضررين من جائحة
كورونا داخل الكويت،
خصوصا من العمالة املنقطعة
عن العمل أو األسر املتعففة.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن هذه الحملة تأتي
تجاوبا مع الحاجة الكبيرة
لعدد كبير من األسر املحتاجة،
في ظل الظروف الحالية التي
شكلت دافعا قويا لتلبية
هذه االحتياجات ضمن
عدة مشاريع تالمس حاجة
الفقراء واملحتاجني بالكويت
وخارجها ،ومنها مساعدة
األسر املحتاجة والعمالة
املنقطعة وإطعام الطعام
وسقيا املاء وغيرها من
املشاريع األخرى.
وأشارت إلى النجاح الذي
حققته املشاريع األخيرة
للجمعية ضمن حمالت سباق
الخير ،والتي القت تجاوبا
وتفاعال كبيرين من قبل أهل
الخير في الكويت ،والتي
حققت من خاللها الجمعية
الكثير من اإلنجازات داخل
الكويت وخارجها ّلبت
الكثير من حاجات الفقراء
واملحتاجني.

ِّ
 ...وتنفذ مع «األوقاف»
مصرف والئم اإلفطار
نفذت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،مصرف «والئم
اإلفطار» داخل الكويت،
بتقديم  1140سلة غذائية
لألسر املستحقة في مختلف
محافظات الكويت ،تنفيذًا
لالتفاقية مع األمانة العامة
لألوقاف.
وقال مدير مكتب التنسيق
واملتابعة بالجمعية واملشرف
على تنفيذ مصرف والئم
اإلفطار نواف الصانع،
في تصريح له ،إن «أمانة
األوقاف» و«إحياء التراث»
شركاء في كثير من املشاريع
الخيرية الناجحة بالكويت،
منها مصرف والئم اإلفطار،
والذي تم تنفيذه داخل
الكويت.
َّ
ووجه الصانع الشكر
والقائمني عليها
لـ«األوقاف»
َّ
على تعاونهم البناء مع
الجمعية ،ودعمهم املستمر
لألعمال الخيرية ،خصوصًا
داخل الكويت ،مؤكدا أن
التعاون بينهما نابع من
املسؤولية التي تقوم بها
«أمانة األوقاف» في مشاركة
الجهود املجتمعية لتلبية
االحتياجات االجتماعية
والتنموية.
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محليات

مساحة كل منها  150ألف م  ...2وفي انتظار الموافقة وعرضها بأقرب جلسة
محمد جاسم

أح ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
البلدي ،أسامة العتيبي ،إلى
لـجـنـتــي ال ـج ـه ــراء واألح ـم ــدي
مــواف ـقــة ب ـلــديــة ال ـكــويــت على
 8م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ل ـ ـ ـمـ ـ ــدن عـ ـم ــالـ ـي ــة،
ل ـم ـنــاق ـش ـت ـهــا ورف ـ ـ ــع ت ـق ــاري ــر
بشأنها في أول جلسة رئيسية
مقبلة.
وذكر المدير العام للبلدية،
المهندس أ حـمــد المنفوحي،
أن الرأي الفني جاء بالموافقة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـصـ ـي ــص  5مـ ــواقـ ــع
إلقـ ـ ــامـ ـ ــة مـ ـجـ ـمـ ـع ــات س ـك ـن ـيــة
خ ــاص ــة ب ــال ـع ـم ــال ــة ال ـ ــواف ـ ــدة،
تـبـلــغ مـســاحــة كــل مــوقــع 150
أل ــف مـتــر مــربــع ،ضـمــن نطاق
مـحــافـظــة األحـ ـم ــدي بمنطقة
ً
ميناء الشعيبة ،وذلك تنفيذا
لقرار مجلس الوزراء.
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ــد
ال ـم ـن ـف ــوح ــي الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
ت ـخ ـص ـيــص  3م ــواق ــع إلق ــام ــة
مـ ـجـ ـمـ ـع ــات س ـك ـن ـي ــة خ ــاص ــة
ب ــال ـع ـم ــال ــة ال ـ ـ ــواف ـ ـ ــدة ،وت ـب ـلــغ

مساحة كل موقع  150ألف متر
مــربــع ضـمــن ن ـطــاق محافظة
الجهراء غرب مدينة الحجاج،
(غرب مدينة الجهراء) ،تنفيذا
لقرار مجلس الوزراء.
وأوض ــح أن الموافقة تأتي
ّ
ش ــري ـط ــة أن ت ـس ــل ــم ال ـم ــواق ــع
ل ـ ــوزارة الـمــالـيــة (إدارة أمــاك
الـ ــدولـ ــة) لـبـيـعـهــا ف ــي ال ـم ــزاد
العلني للقطاع ا ل ـخــاص ،مع
ضرورة تقديم دراسة مرورية
ش ــامـ ـل ــة يـ ـت ــم اعـ ـتـ ـم ــاده ــا مــن
اإلدارة العامة للمرور ،ودراسة
شاملة لتقييم المردود البيئي
ً
واالجتماعي ،وفقا لمتطلبات
قانون حماية البيئة ،وااللتزام
والتقيد بردود اللجنة الفرعية
ل ـل ـمــرافــق وال ـخ ــدم ــات الـعــامــة
و تـ ـح ــو ي ــل اإلدارة ب ــز ح ــز ح ــة
وتعديل المواقع حال تعارضه
مـ ـ ــع أي ش ـ ـب ـ ـكـ ــات طـ ـ ـ ـ ــرق ،أو
خدمات بنية تحتية قائمة ،أو
ألي دواع تنظيمية.
ولفت إلى أن جميع المواقع

تـخـضــع للمعايير ا لـخــا صــة
بالمدن والتجمعات العمالية،
كــار تـفــا عــات األدوار الخاصة
بالمنطقة ،حـيــث تـتـكــون من
 4طــوا بــق للمباني السكنية،
وطابقين لمباني استعماالت
الـ ـخ ــدم ــات والـ ـتـ ـج ــاري ــة ،أم ــا
ال ـن ـســب ال ـت ـج ــاري ــة ال ـخــاصــة
بــالـمـجـمـعــات الـعـمــالـيــة فهي
 5بالمئة تجاری ،و 5بالمئة
ً
ل ـم ـب ــان ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،م ـب ـي ـنــا
أن االس ـت ـع ـم ــاالت ال ـت ـجــاريــة
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات
الـعـمــالـيــة ت ـت ـكــون م ــن "س ــوق
مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي ،وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ،وم ـ ـ ـقـ ـ ــاه،
وم ـطــاعــم ،وصـ ــاالت مـتـعــددة
األغـ ـ ــراض ،ومـ ـح ــال" ،وبـشــأن
ن ـ ـ ـسـ ـ ــب الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
بالمجمعات العمالية ،يصب
ت ــركـ ـي ــز ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ب ـن ـس ـب ــة 20
بــال ـم ـئــة ل ـل ـم ـبــانــي الـسـكـنـيــة،
و  10بـ ـ ــا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـئـ ـ ــة لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــا ن ـ ــي
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاالت الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
والتجارية.

إحدى المدن العمالية

المحري :لماذا أوقف «
منظومةدينار عليه؟ ابتكار نموذج ثالثي األبعاد لرئة مصابين بـ «كورونا»
المرور» بعد إنفاق  9ماليين
•

أنجزه فريق طبي من مستشفى العدان بدعم من «التقدم العلمي»

محمد جاسم

قدم نائب رئيس المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـحــري
ً
ســؤاال لبلدية الكويت بشأن
ت ـف ـع ـي ــل مـ ـنـ ـظ ــوم ــة م ــراقـ ـب ــة
المرور وتطويرها.
وق ــال الـمـحــري فــي كتابه
ال ـم ــوج ــه ل ــرئ ـي ــس الـمـجـلــس
أســامــة العتيبي إن مشروع
م ـن ـظ ــوم ــة م ــراقـ ـب ــة ال ـ ـمـ ــرور
"البنك ال ـمــروري" يعتبر من
المشاريع المهمة التي قامت
ب ـت ـن ـف ـيــذهــا ب ـل ــدي ــة ال ـكــويــت
وال ـت ــي ت ــم ص ــرف م ــا يـقــارب
 9م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ع ـل ـي ـهــا،
ً
مشيرا إلى أنه لوحظ توقف
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع م ـ ـ ــن أغـ ـسـ ـط ــس
 ،2020ولم يقم الجهاز الفني
بتشغيل وصيانة المنظومة
وبالتالي البت في المرحلة
الثانية للمشروع.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــري أنـ ــه
ب ــال ــرغ ــم مـ ــن أن م ـخ ــرج ــات
المشروع والمعلومات التي
ُ
تـنـقــل مــن شبكة ال ـطــرق إلــى
مركز المنظومة تحتاج لها
بعض وزارات الدولة والهيئة
العامة للطرق ،فإن المستفيد
األكبر من مخرجات المشروع
ه ـ ــي بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،عـبــر
إدارة ا ل ـم ـخ ـط ــط ا ل ـه ـي ـك ـلــي،
حـ ـي ــث تـ ـت ــم مـ ـع ــرف ــة م ــواق ــع
االختناقات ومعالجتها من
خ ــال ج ـهــاز الـبـلــديــة ،ورفــع
تقارير بالحلول إلى المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي الت ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرارات

عبدالله المحري

المناسبة في هذا الشأن.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــأن مـ ـخ ــرج ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــروع مـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـلـ ــب
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاصـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة
كـجـهــة م ـخــولــة بــالـتـخـطـيــط
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــص وت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر
استعماالت األراضي ،ويجب
أال تنازعها أي جهة أخــرى،
كـ ــاإلدارة الـعــامــة لـلـمــرور في
وزارة الداخلية بصفتها جهة
تنظيمية بـحـتــة م ـنــاط بها
تنظيم الحركة المرورية ،أو
الهيئة العامة للطرق والنقل
كجهة تنفيذية بحتة مناطة
ب ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــاري ــع الـ ـط ــرق،
ً
متسائال عــن أسـبــاب توقف
استمرار العمل بالمشروع،
واإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي اتـخــذهــا
الجهاز الفني إلعادة تشغيل
ً
المشروع ،فضال عن التاريخ
ال ـم ـت ــوق ــع بـ ـط ــرح ال ـمــرح ـلــة
الثانية للمشروع.

التقنية
الجديدة
أداة مثالية
تمكن الطبيب
من التنبؤ
بأي مريض
سيحتاج إلى
أكسجين

معصومي

نجح فــر يــق مــن الباحثين
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـيـ ـي ــن واألط ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء ف ــي
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدان ف ــي
ت ـ ـطـ ــويـ ــر ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ت ـج ـس ـي ــد
ثــاثــي األب ـعــاد لــرئــة مرضى
م ـص ــاب ــة بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
" "COVID-19للتقييم السريع
لشدة المرض وسرعة تحديد
أماكن انتشاره بالرئة ،وذلك
بــدعــم م ــن مــؤس ـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي "."KFAS
وق ـ ــال ال ـب ــاح ــث الــرئ ـي ـســي
ف ــي ق ـس ــم ال ـت ـص ــوي ــر ال ـط ـبــي
بمستشفى العدان د .مايكل
م ـ ـع ـ ـصـ ــومـ ــي ،فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي :إننا طورنا أسلوبا
ج ــدي ــدا لـلـتـقـيـيــم ه ــو ع ـبــارة
عـ ــن إن ـ ـشـ ــاء خ ــري ـط ــة م ـلــونــة
كمية تــم إ نـشــاؤ هــا بواسطة
ص ـ ـ ــورة م ـق ـط ـع ـي ــة م ـح ــوري ــة
محددة للرئة المصابة والتي
ُ
ت ـظ ـهــر ب ــوض ــوح مـسـتــويــات
الكثافة المختلفة المرتفعة
عبر فـصــوص ا لــر ئــة وقياس
وحـ ـس ــاب أحـ ـج ــام ال ـم ـنــاطــق
الـ ـم ــريـ ـض ــة وإنـ ـ ـت ـ ــاج ت ـص ــور
دق ـ ـ ـيـ ـ ــق الن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار الـ ـ ـم ـ ــرض
ً
وخطورته كميا .
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـعـ ـص ــو م ــي أن
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــة ت ـع ــد
أداة مـثــا لـيــة يـمـكــن أن تمكن
الطبيب المعالج من التنبؤ
ب ــأي م ــري ــض س ـي ـح ـتــاج إلــى
ت ــزوي ــد بــأكـسـجـيــن صـنــاعــي
أو ج ـهــاز تـنـفــس ميكانيكي

في أقرب وقت أو من لم يعد
بحاجة إلى الجهاز.
وأردف أن الصور الثالثية
األبـ ـع ــاد وال ـب ـي ــان ــات الـكـمـيــة
ي ـم ـكــن ت ـع ـم ـي ـم ـهــا وعــرض ـهــا
مــن قبل األ طـبــاء المعالجين
ع ـبــر ج ـه ــاز م ـح ـمــول ف ــي أي
مكان محلي أو دولي من أجل
اإل بــاغ السريع عن الحاالت
و ت ـ ــدر ي ـ ــب وإدارة م ـعــا ل ـجــة
ا ل ـم ــر ض ــى ،م ـش ـيــرا إ ل ــى نشر
النتائج األولية لهذا البحث
المستمر في المجلة الطبية
البريطانية ( )BMJفي يناير
الماضي.

األنـ ـس ــولـ ـي ــن ل ـ ــدى األط ـ ـفـ ــال،
ومراجعة الجرعة االشعاعية
ال ـ ـتـ ــي ي ـك ـت ـس ـب ـه ــا ال ـم ــرض ــي
اثـ ـن ــاء ال ـت ـص ــوي ــر الـمـقـطـعــي
الـمـحــوســب ،وســرطــان الــرئــة
م ــع ال ـت ـصــويــر بــال ـمــؤشــرات
الـ ـحـ ـي ــوي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
البحث واالبتكار الجديد.

كوادر وطنية

بدر العنزي

تقنية واعدة
ومـ ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أوضـ ـح ــت
ال ـبــاح ـثــة ال ـم ـشــاركــة رئـيـســة
قـ ـ ـس ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـط ـ ـبـ ــي
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدان
د .لطيفة الكندري ،أن صنع
الـ ـنـ ـم ــاذج ال ـث ــاث ـي ــة االبـ ـع ــاد
والـطـبــاعــة الـثــاثـيــة األب ـعــاد
عـلــى الكمبيوتر تـعــد تقنية
واع ــدة لـلـغــايــة ،وم ــن الـمـقــرر
أن يـ ـك ــون ل ـه ــا ت ــأ ث ـي ــر هــا ئــل
على الطب بشكل عام ،مردفة:
وسيكون التضمين الواسع
ل ـل ـط ـبــاعــة ال ـثــاث ـيــة األب ـع ــاد
م ـيــزة رئ ـي ـس ـيــة ف ــي مـعــالـجــة
ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
ال ـت ـش ـخ ـي ـص ـي ــة وال ـع ــاج ـي ــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات
التالية.

الجمع بين
«ثالثية
األبعاد»
والواقع
المعزز
يمنح القدرة
على إحداث
تأثير كبير
في الرعاية
الصحية

الكندري

المساعدات اإلنسانية ...ترجمة فعلية لـ «كويت الخير»
األيادي الوطنية تمتد للمحتاجين في شهر والعطاء والتآخي
ت ــواصـ ـل ــت خـ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي،
ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة الـكــويـتـيــة بنفس
الوتيرة المكثفة التي تميزت بها منذ بداية
شهر رمضان المبارك ،وشملت العديد من
المناطق في العالم.
وساهمت هذه المساعدات التي استهدفت
الناس الذين هم األكثر حاجة في أن تترجم
فـعـلـيــا م ـعــانــي ش ـهــر رمـ ـض ــان ،وه ــو شهر
الخير والعطاء والتالحم والتآخي ،فكان هذا
العنوان الذي انطلقت منه يد الخير الكويتية
لتقف إلى جانب أي محتاج في العالم.
ففي اليمن ،اختتمت الجمعية الخيرية
العالمية للتنمية والتطوير بالكويت مشروع
ت ــوزي ــع  115س ـلــة غ ــذائ ـي ــة ف ــي مـحــافـظـتــي
تعز ولحج جنوبي اليمن ،ومشروع إفطار
الصائم في أحد مساجد العاصمة المؤقتة
عدن.
ّ
كما دشـنــت الجمعية الكويتية لإلغاثة
ّ
مشروع توزيع  6آالف سلة غذائية لألسر
األكثر فقرا واحتياجا في العاصمة اليمنية
الـمــؤقـتــة ع ــدن و 7مـحــافـظــات أخ ــرى ضمن
حزمة إغاثية أوســع تشمل تــوزيــع  24ألف
ّ
سلة غذائية.

ّ
«تعاونية عبدالله السالم» توقع
عقود بناء سوق الضاحية الجديد
•

مساعدة الالجئين

توزيع سالل غذائية رمضانية على المحتاجين والالجئين في قبرص
ووج ـبــات إفـطــار صــائــم وحـلـقــات تحفيظ
قـ ــرآن وإنـ ـش ــاء ش ـب ـكــات م ـي ــاه وح ـف ــر آب ــار
ارتوازية وسطحية ،وإنشاء مساجد ومراكز
تحفيظ قرآن ،ومستوصفات ومراكز طبية،
ودعم المستشفيات بأدوية وأجهزة طبية
وأط ـ ـ ــراف ص ـنــاع ـيــة ت ـعــوي ـض ـيــة ،وتــوف ـيــر

و ق ـ ــا ل ـ ــت إن ا ل ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـيــن
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج ال ـ ـ ـحـ ـ ــاسـ ـ ــوبـ ـ ــي
الـ ـث ــاث ــي األبـ ـ ـع ـ ــاد والـ ــواقـ ــع
الـ ـمـ ـع ــزز ل ــدي ــه ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
إح ـ ـ ـ ــداث ت ــأثـ ـي ــر كـ ـبـ ـي ــر ع ـلــى
الرعاية الصحية ،مع قدرته
ع ـل ــى إنـ ـش ــاء رع ــاي ــة صـحـيــة
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة وح ـ ـ ـلـ ـ ــول ف ـع ــال ــة
مــن حـيــث التكلفة لمساعدة
ال ـت ـش ـخ ـي ــص األك ـل ـي ـن ـي ـك ــي،
استراتيجية
واختيار أفضل
ً
تـشـغـيـلـيــة ،والـتـنـبــؤ مـسـبــقــا
بأي صعوبات او تحديات قد
تحدث أثناء الجراحة.
وب ــدوره ــا ،قــالــت الـبــاحـثــة
ال ـم ـش ــارك ــة ورئ ـي ـس ــة وح ــدة
ا لـ ـ ـط ـ ــب ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــووي د .إ ي ـ ـمـ ــان
الشمري :إننا نحاول الحفاظ
ع ـ ـلـ ــى أنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـن ــا ال ـب ـح ـث ـي ــة
والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـم ــل ف ـ ـ ــرط اف ـ ـ ــراز

الفارس :استصدار التراخيص والموافقات من الجهات الرقابية

ومــن اليمن إلــى الـهـنــد ،أعلنت جمعية
ال ـهــال األح ـمــر دعـمـهــا ومساهمتها لكل
الجهود في الهند للحد من انتشار فيروس
كــورونــا المستجد ،الــذي تسبب فــي كثير
مـ ــن ال ــوفـ ـي ــات واإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ،ك ـم ــا وزعـ ــت
الجمعية  5آالف سلة غذائية رمضانية على
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بمناسبة
حلول الشهر الفضيل ،إضافة إلى توزيع
الوجبات الغذائية على العمال في المدارس
والمناطق السكنية ودعم األسر المحتاجة
بالكويت ودعمها للمحتاجين خارجها.
وفي ّ
عمان باألردن بدأت األمانة العامة
لألوقاف ،بالتعاون مع سفارة الكويت لدى
األردن ،بتنفيذ مـشــروع "إف ـطــار الصائم"
لألسر المحتاجة والالجئين في المناطق
األشد فقرا بالمملكة.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أع ـل ـن ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـس ــام
لألعمال اإلنسانية والخيرية نجاح مشروع
حملتها الرمضانية الكبرى " ،"30×30الذي
يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وتـشـمــل الـحـمـلــة تـقــديــم س ــال غــذائـيــة

طارق دشتي

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــديـ ـ ــر
مـنـطـقــة االحـ ـم ــدي الـصـحـيــة
د .ب ــدر ا ل ـع ـنــزي :إ ن ـنــا نفخر
ون ـ ـث ـ ـمـ ــن ونـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر
الــوطـنـيــة مــن ال ـك ــادر الـطـبــي
للسعي واال جـتـهــاد لتطوير
الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة م ــن
خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل الـ ـ ـ ــى اخـ ــر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات فـ ــي ال ـج ــان ــب
الـ ـصـ ـح ــي بـ ـم ــا يـ ـت ــواك ــب مــع
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
الـ ـح ــديـ ـث ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
االقليمي والدولي.
وم ــن ج ـه ـتــه ،ص ــرح مــديــر
مـسـتـشـفــى الـ ـع ــدان د .ط ــارق
دشتي بأن االكتشاف يؤدي
لتحسين التصور والتقييم،
كـمــا يـمـكـنــه ق ـيــاس وحـســاب
أحجام المناطق المتضررة
وا لــو صــول ا لــى تصور دقيق
لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدى ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار الـ ـ ـم ـ ــرض
وخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ــه ،ك ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن
الطبيب المعالج من تحديد
العالج االنسب للحالة.

م ـصــادر دخ ــل لـلـفـقــراء واألرام ـ ــل واألي ـتــام
مــن خــال الـمـشــاريــع التنموية المختلفة
في الكويت ،إضافة إلى  7دول أخرى منها
س ــوري ــة وال ـي ـمــن وقــرغ ـيــزس ـتــان وألـبــانـيــا
وطاجيكستان والفلبين وإندونيسيا.

جورج عاطف

أع ـلــن رئ ـيــس مـجـلــس إدارة جمعية
ضاحية عبدالله السالم والمنصورية
التعاونية عبدالوهاب الفارس توقيع
عـقــود االت ـفــاق النهائي لبناء مشروع
سوق الضاحية المركزي الجديد ،بعد
وضع التعديالت المطلوبة كافة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارس ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي ،أن هـ ــذا ال ـم ـش ــروع انـتـظــره
أهــالــي المنطقة سـنــوات طويلة ،حيث
تم هدم السوق القديم في  ،2018ومنذ
هذا التاريخ تم استصدار سلسلة من
الـتــراخـيــص وال ـمــواف ـقــات مــن الجهات
الــرقــاب ـيــة والـمـخـتـصــة آخ ــره ــا الـشـهــر
الجاري.
وتابع« :هذا الترخيص يعتبر األخير
الــذي يمثل األوام ــر التغييرية المهمة
ف ــي ب ـنــاء الـ ـس ــوق ،وأب ــرزه ــا ف ـتــح بــاب
خـلـفــي ع ـلــى م ــواق ــف ب ـيــت ال ــزك ــاة ،من
شأنها تخفيف زحام المواقف ،وتمكين

المتسوقين مــن الــوقــوف فــي المواقف
الخلفية للجمعية ،حيث أصبح هناك
م ــدخ ــان وم ـخ ــرج ــان بـ ــدال م ــن مــدخــل
ومخرج واحد».
وأض ــاف« :تــم تخفيف عــدد األعمدة
ل ـت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـس ــوق ،وت ــوف ـي ــر
مساحة أوسع وأرفف أكثر وفق الطرق
الهندسية المعتمدة ،كما تمت زيــادة
ع ــدد الـمـصــاعــد ال ـخــاصــة بــالـخــدمــات،
حـتــى ال تـتــم مــزاحـمــة المتسوقين من
الموظفين ومندوبي الشركات».

«التعريف باإلسالم» تطلق حملة للمهتدين الجدد «تنمية» :توزيع سجادات الصالة والمياه بالمساجد
أ عـلــن ا لـمــد يــر ا ل ـعــام للجنة التعريف
بــاإلســام إبــراهـيــم ال ـبــدر ،إط ــاق حملة
" ت ـقــدر ت ـش ــارك" ،ا لـتــي ب ــدأت فعالياتها
أمس وتستمر حتى اليوم.
وقال البدر ،في تصريح له ،إن الهدف
مـ ــن ح ـم ـل ــة "ت ـ ـقـ ــدر تـ ـ ـش ـ ــارك" هـ ــو ج ـمــع
ال ـت ـبــرعــات ال ـمــال ـيــة لـتـعـلـيــم الـمـهـتــديــن
والـ ـمـ ـهـ ـت ــدي ــات الـ ـ ـج ـ ــدد مـ ـم ــن أسـ ـلـ ـم ــوا
دا خــل الكويت ،حيث تقوم اللجنة ،من
خــال هــذه التبرعات ،بتقديم ا لــدورات

وتـعـلـيـمـهــا لـلـمـسـلـمـيــن الـ ـج ــدد ،ضـمــن
مشروع "علمني اإلسالم".
و كـ ـ ـشـ ــف ع ـ ــن أن ا لـ ـ ـه ـ ــدف ه ـ ــو ج ـمــع
الـمـبــالــغ الـمـطـلــوبــة لـتــوفـيــر دورات ل ـ 4
مهتد ومهتدية ،مضيفا أن الدورة
آالف
ٍ
تشمل اللغة العربية والعلوم الشرعية
والقرآن الكريم.
وأك ــد أن لـمـشــروع "عـلـمـنــي اإلس ــام"
فضال كبيرا ،فمن خالله قامت اللجنة
طــوال مسيرتها بتخريج أ عــداد كبيرة

مــن المهتدين والمهتديات ممن ذا قــوا
حالوة اإلسالم في الكويت ،مشيرا إلى
أن بعض هؤالء أصبحوا دعاة وداعيات
مستعينين بما تعلموه في اللجنة.
و حــول اللغات التي توفرها اللجنة،
أشار البدر إلى أن هذه الدورات متوافرة
بأكثر من  14لغة ،كما تحرص اللجنة
ع ـلــى إ ق ــا م ــة دورات ف ــي ا ل ـل ـغــة ا لـعــر بـيــة
إلتقان قراء ة القرآن.

أعلنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية
والتطوير" ،توزيع سجادات الصالة البالستيكية
وال ـم ـيــاه عـلــى الـمـســاجــد بــالـمـحــافـظــات ال ـســت"،
مشيرة إلى أنها "ليست المرة األولى ،إذ أسهمت
م ـن ــذ بـ ــدء ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ف ــي رفـ ــد ال ـم ـســاجــد
باحتياجاتها".
وأضافت ،في بيان لها" :رغم تحديات الجائحة،
فــإن مساجد الكويت تمتلئ بجموع المصلين،
وحــرصــا منا على حمايتهم مــن أض ــرار انتشار
الفيروس تم توزيع سجادات الصالة البالستيكية

في العديد من المساجد ،والتي تستخدم لمرة
واحدة فقط ،كما تم توزبع المياه على المصلين
ضمن مشروعها سقيا ا لـمــاء المتنقل ،تخفيفا
عنهم ،ولمعاونتهم على أداء الصالة".
وب ـي ـن ــت أن "ال ـج ـم ـع ـيــة م ـس ـت ـمــرة ف ــي تـنـفـيــذ
م ـشــروعــات ـهــا ،الـمـتـمـثـلــة ف ــي حـمـلـتـهــا اإلغــاث ـيــة
لمصلحة الجـئــي الــروهـيـنـغــا ،وإف ـطــار الصائم،
والسالل الرمضانية في الكويت وخارجها ،إضافة
إلى مشروعات التمكين وكفالة األيتام في الكويت
وسورية واليمن وفلسطين".

برلمانيات 6
«مترو الكويت» ...ضحية البيروقراطية
ةديرجلا
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سلة برلمانية

«هيئة الشراكة» :المشروع بحاجة إلى استشاري لحل معوقات مساره ثم استكمال متطلباته

العتيبي :الحكومة استغلت
«الصفوف األمامية»
لضرب خصومها

ً
تفاعال مع ما نشرته "الجريدة"
تحت عنوان "فضيحة في
الصفوف األمامية" ،قال النائب
خالد العتيبي :كعادتها
استغلت الحكومة الصفوف
األمامية كورقة سياسية لضرب
خصومها عبر أبواقها املأجورة،
مشيرًا إلى أن الحكومة التي
تتالعب بمصالح املواطنني
لتحقيق مآربها ال تستحق
البقاء ،الفتًا إلى أن تصريح
رئيس لجنة امليزانيات وضع
النقاط على الحروف.

الطريجي :العناد مع
السلطة لن يحقق العفو

مترو اإلمارات في الخدمة ...وفي اإلطار مترو الكويت بالمخطط

علي الصنيدح

المشروع الذي كان
يفترض البدء فيه
عام  2015اعتمد
على دراسات مرور
قديمة وال جدوى
من تحديث آخر
دراسة

خالل ردها على سؤال برلماني
للنائب د .محمد الحويلة ،ومما
يـشـيــر إلـ ــى دخ ــول ــه ف ــي شــربــاكــة
معوقات لن تنتهي ،كشفت هيئة
مشروعات الشراكة بين القطاعين
ال ـع ــام وال ـخ ــاص ع ــن أن الـمــوقــف
التنفيذي لمشروع مترو األنفاق،
بحاجة إلى تعيين جهة استشارية
لحل معوقات مسار المشروع ،ومن
ثــم استكمال متطلباته ،تمهيدا
إلع ــداد واعتماد الـجــدول الزمني
ً
لتنفيذه ،ولم يختلف األمر كثيرا
بالنسبة لمشروع السكك الحديد.
وقــالــت الهيئة فــي رده ــا :تمت
دراســة مشروع مترو األنـفــاق في
ظ ــل ال ـقــانــون رق ــم  7لـسـنــة 2008
بـ ـش ــأن ت ـن ـظ ـيــم ع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـنــاء
والتشغيل والـتـحــويــل واألنظمة

المشابهة وتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقــم  105لسنة
 1980في شأن نظام أمالك الدولة
ال ـ ـ ــذي حـ ــل م ـح ـل ــه الـ ـق ــان ــون رق ــم
 116لسنة  2014بـشــأن الشراكة
بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخــاص،
مستعرضة اإلجراءات التي قامت
ب ـهــا ،حـيــث إن ــه بـعــد ص ــدور قــرار
مجلس الوزراء بتاريخ 2015/3/٣٠
الـمـنـتـهــي ب ــإع ــادة م ـش ــروع مترو
الكويت ومشروع السكك الحديدية
إلى هيئة مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص باشرت
الهيئة باتخاذ اإلجــراءات الالزمة
حسب متطلبات القانون رقم 116
لـسـنــة  2014الـمـشــار إل ـيــه ،وذلــك
اب ـتــداء مــن إص ــدار اللجنة العليا
لمشروعات الشراكة بين القطاعين

العام والخاص قرارها بالموافقة
عـلــى الـتـعــاقــد الـمـبــاشــر م ــع أحــد
المكاتب االستشارية والمشروطة
بموافقة الجهات الرقابية على ذلك.
وأضافت :نفاذا لما جاء بأحكام
الـ ـم ــادة  3م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم 116
لسنة  2014المشار إليه ،أصدرت
اللجنة العليا لمشروعات الشراكة
ق ــراره ــا بـتـحــديــد الـهـيـئــة الـعــامــة
للطرق والنقل البري كجهة عامة
مختصة بالمشروع لالشتراك في
إع ــداد مستندات طــرح المشروع
واع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـمـ ـخ ــرج ــات ال ـف ـن ـيــة
والـمـشــاركــة فــي تقييم الـعــروض
تمهيدا لترسية المشروع والتوقيع
على عقد الشراكة ومتابعة التنفيذ
والتشغيل لحين التحويل للدولة،
وتـ ــم ت ـح ــدي ــث الـ ــدراسـ ــة م ــن قبل

ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـع ــال ـم ــي ال ـ ـ ــذي تــم
التعاقد معه وأنجز األعمال وقدم
تقريره النهائي في .2016/4/١٢
وت ــابـ ـع ــت ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي ردهـ ـ ــا:
بتاريخ  2016/9/٢١أصدرت اللجنة
العليا لمشروعات الـشــراكــة بين
القطاعين العام والخاص قرارها
الـمـنـتـهــي بـتـشـكـيــل لـجـنــة تكلف
بــاس ـت ـك ـمــال وت ـح ــدي ــث ال ــدراس ــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة م ـ ــن كـ ــافـ ــة ال ـ ـجـ ــوانـ ــب،
واس ـت ـن ــادا الـ ــى م ــا جـ ــاء بــأحـكــام
الــائـحــة التنفيذية للقانون رقم
 116لسنة  2014فقد صدر بتاريخ
 2017/1/٢٦ق ــرار بتشكيل لجنة
المنافسة لمشروع أنظمة النقل
ال ـســريــع م ـتــرو ال ـكــويــت المكلفة
بــاس ـت ـك ـمــال وت ـح ــدي ــث ال ــدراس ــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع م ـ ــن ك ــاف ــة

السكك الحديد ...مكانك راوح!
ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص اس ـت ـف ـس ــار الـ ـن ــائ ــب د.
محمد الحويلة عــن اإلجـ ــراءات المتخذة
بشأن مشروع السكك الحديد ،قالت هيئة
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
والـخــاص :تمت دراس ــة المشروع في ظل
القانون رقــم  7لسنة  2008بشأن تنظيم
عـمـلـيــات ال ـب ـنــاء والـتـشـغـيــل والـتـحــويــل
واألنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم  105لسنة  1980في
شــأن نظام أمــاك الــدولــة الــذي حــل محله
القانون رقم  116لسنة  2014بشأن الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.
وأش ــارت الهيئة في ردهــا على سؤاله
إلى أنه تم انجاز التقرير النهائي لتحالف
المستشارين ،والــذي عــرض على اللجنة
العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص والتي على إثــره أصــدرت
اللجنة بتاريخ  2016/6/5قرارها المتضمن
اعـتـمــاد دراس ــة ال ـجــدوى لـمـشــروع شبكة
ال ـس ـكــك ال ـح ــدي ــد ،وال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى طــرح
المشروع لالستثمار بنظام الشراكة وفقا
ألحكام القانون رقم  116لسنة  2014بشأن
الـشــراكــة بين القطاعين الـعــام والـخــاص،
والتأكد من إزالة كافة المعوقات واستالم
مسارات المشروع وموقع محطة الركاب

وكافة المواقع المتعلقة بالمشروع من قبل
وزارة ،وبتاریخ  2016/9/21أصدرت اللجنة
العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص قراراها المنتهي إلى تشكيل
لجنة تكلف باستكمال وتحديث الدراسة
الحالية من كافة الجوانب.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه تـمــت مـخــاطـبــة إدارة
الفتوى والتشريع بتاريخ  2017/7/5بشأن
ط ـلــب م ــراج ـع ــة مـ ـس ــودة وث ــائ ــق ال ــدع ــوة
لتقديم عروض تعيين استشاري للمشروع
ومـ ـس ــودة ال ـع ـقــد ح ـتــى يـتـسـنــى للهيئة
عرضها على الجهاز المركزي للمناقصات
العامة واستكمال إجراءات التعاقد ،وورد
رأي إدارة ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع بـتــاریــخ
 2017/8/8وفق الصيغة النهائية لمسودة
الـعـقــد ،ووردت للهيئة عــدة استفسارات
من الهيئة العامة للطرق والنقل البري تم
الــرد عليها جميعا بتاريخ 2017/12/26
وتسليمهم نسخة من الــدراســة المحدثة
والمعتمدة والتأكيد على أن الهيئة بانتظار
رد هيئة الطرق بموافقة وزارة المالية على
التكلفة المالية للمشروع حتى يتسنى لنا
المضي قدما بطرح المشروع.
وقالت :بعد تبادل المراسالت مع هيئة
الطرق تمت مخاطبة وزارة المالية بتاريخ

مخطط لمشروع سكك الحديد

 2018/9/23بـتــوصـيــة هـيـئــة مـشــروعــات
ال ـشــراكــة ب ـعــدم تعیین جـهــة اسـتـشــاريــة
ل ـل ـبــدء بـ ــإجـ ــراءات ط ــرح ال ـم ـش ــروع حتى
تنتهي الجهة العامة من توفير المتطلبات
الفنية كاملة والتي تعتبر أحد المستندات
األساسية في مستند طلب تقديم العروض،
وبتاريخ  2020/7/20أصدر مجلس الوزراء
قراره بتشكيل لجنة برئاسة األمانة العامة
لـلـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
لتتولى اللجنة مهام اإلشراف على مشروع
إنشاء وتنفيذ مسار السكة الحديد في دولة
الكويت ومتابعته مع الجهات ذات العالقة
وبيان الجدوى المترتبة على تنفيذه.

وتابعت :بتاريخ  2020/8/27صدر القرار
الوزاري نفاذا لقرار مجلس الوزراء بشأن
تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ مشروع مسار
سكة الحديد في دولــة الكويت وبرئاسة
األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية وعـضــويــة  6جـهــات مــن بينها
ممثل هيئة مشروعات الشراكة ،وباشرت
الـلـجـنــة أعـمــالـهــا ن ـف ــاذا الختصاصاتها
وأصـ ــدرت تقريرها األول ورف ــع لمجلس
الوزراء وتمت مناقشته بالمجلس بتاریخ
 ،2021/4/6وج ــار الـعـمــل عـلــى استكمال
المتطلبات فــي شــأن المضي قــدمــا نحو
تنفيذ المشروع.

الـجــوانــب واق ـتــراح النظام األمثل
لتنفيذ المشروع.

مخطط 2040
وعن مخطط  ،٢٠٤٠قالت الهيئة:
باشرت اللجنة أعمالها وخلصت
بـ ـع ــد اج ـت ـم ــاع ـه ــا مـ ــع م ـس ـت ـشــار
المخطط الهيكلي الرابع  2040إلى
نتيجة عــدم ج ــدوى تحديث آخر
لدراسة الجدوى الحالية لمشروع
ال ـم ـتــرو وأن تـحــديـثــه غ ـيــر مجد
وذل ــك لـعــدة أس ـب ــاب ،لـعــل أبــرزهــا
أن ال ــدراس ــة الـحــالـيــة تــم إعــدادهــا
من قبل تحالف من المستشارين
العالميين وفق أحكام القانون رقم
 2008/7المشار إليه ،وتم تحديثها
من قبل ذات المستشار العالمي في
ظل أحكام القانون رقم  116لسنة
 ،2014ومن ثم اعتبرت اللجنة أن
الدراسة تعتبر محدثة باستخدام
نفس النموذج المقترح في الدراسة
األولى ولم يطرأ أي تغيير جوهري
في األوضاع االقتصادية والمالية
منذ تاريخ تحديث الدراسة حتى
تاريخ أعمال اللجنة آنذاك.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـت ـص ـم ـيــم
الحالي لشبكة المترو اعتمد على
دراس ـ ـ ــات م ــروري ــة م ـضــى عليها
فترة زمنية طويلة مما يستصعب
معه تأكيد أن هذا التصميم مازال
يحقق أهداف النقل السريع ،والذي
يستوجب ضـ ــرورة إعـ ــادة النظر
فــي التصميم بـنــاء على دراس ــات
حــديـثــة وف ـقــا لـلـتـطــور الـعـمــرانــي
وال ـت ـج ـم ـعــات الـسـكــانـيــة وشبكة
ال ـطــرق وال ــوض ــع الـحــالــي لحركة
ً
المرور في الكويت ،فضال عن عدم
قناعة اللجنة بان المقترح الحالي
للمترو يحقق األهداف المرجوة من
إضافة وسيلة أخرى للنقل السريع
لتخفيف األزمة الحادة للمرور كما
أن إعادة النظر في مشروع المترو
من النواحي الهندسية والتكلفة
اإلنشائية عامالن مهمان في معرفة
ال ـجــدوى المالية إذا رأت تنفيذه
مباشرة أو اختيار افضل نموذج
لمشاركة القطاع العام مع القطاع
الخاص.
وبـيـنــت أن ــه تــم عـمــل مـقــارنــات

الصقعبي يواجه الفوضى العقارية
بالضرائب على محتكري األراضي
قـ ـ ـ ــال مـ ـ ـق ـ ــرر لـ ـجـ ـن ــة شـ ـ ــؤون
اإلس ـ ـكـ ــان ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـنــائــب
د .ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـص ـق ـع ـبــي إن
"ال ـ ـ ـفـ ـ ــوضـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة الـ ـت ــي
ت ـ ـش ـ ـهـ ــدهـ ــا ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ت ــدفـ ـعـ ـن ــا
كمشرعين إ لــى صياغة بعض
ال ـم ـق ـتــرحــات وال ـق ــوان ـي ــن الـتــي
من شأنها ضبط ســوق العقار
ال ـس ـك ـن ــي ال ـ ـخـ ــاص ،وذل ـ ـ ــك مــن
خالل تعديل القانون 2016 /20
الخاص بدعم الكهرباء والمياه"،
ً
مشيرا إلــى أنهــذا الدعم جعل
ً
الـسـكــن ال ـخــاص مــرغــوبــا أكثر
للمستثمرين.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـص ـ ـق ـ ـع ـ ـبـ ــي أن
ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــدمـ ــت بــه
ه ـ ــو أن ي ـق ـت ـص ــر ه ـ ـ ــذا ال ــدع ــم
ع ـل ــى ق ـس ـي ـم ـت ـيــن ب ـح ــد أق ـصــى
وبمساحة إجمالية ال تتجاوز
 2000متر مــربــع ،وعليه يكون
الـ ــدعـ ــم خـ ــاصـ ــا ب ــال ـم ــواط ـن ـي ــن
وليس بالتجار والمستثمرين،
ً
مـسـتــدركــا بــالـقــول :حتى نمنع
احتكار األراضــي قمنا بتعديل
الـقــانــون50 ،94/وهــذا القانون
ال ـخ ــاص ب ـفــرض ضــري ـبــة على
األراضـ ـ ـ ــي ال ـب ـي ـض ــاء وأراضـ ـ ــي
الفضاء ،فبدال من أن الضريبة
كــانــت مقتصرة عـلــى األراض ــي
التي تبلغ مساحتها  5000متر
مــر بــع خفضنا ه ــذه المساحة
لتكون  500متر مربع ،وبدل أن
كــا نــت الضريبة الثابتة عشرة
دن ــانـ ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـمـ ـت ــر ال ـم ــرب ــع
سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ض ــريـ ـب ــة
تصاعدية وتتضاعف سنويا
 10و 20و 30حـتــى تـصــل إلــى

 100دينار للمتر المربع الواحد.
وت ــاب ــع:ك ـمــا ق ـم ـنــا بـتـعــديــل
القانون  59 /5بشأن التسجيل
العقاري بحيث نفرض رسوما
ت ـ ـص ـ ــاع ـ ــدي ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى ت ـس ـج ـي ــل
العقار الثاني وتبدأ من %2.5
وص ـ ـ ــوال ال ـ ــى  ،%15ولـ ــزيـ ــادة
الـ ـمـ ـع ــروض ف ــي سـ ــوق ال ـع ـقــار
السكني الخاص قمنا بصياغة
ق ــان ــون جــديــد ي ـفــرض ضــريـبــة
تـمـلــك س ـنــويــا ع ـلــى م ــن يـحــوز
أك ـث ــر م ــن ع ـق ــاري ــن ف ــي مـنــاطــق
الـ ـسـ ـك ــن ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذجـ ــي ،وع ـل ـي ــه
ندفع التجار لبيع مــا يملكون
م ــن وح ـ ـ ــدات س ـك ـن ـيــة ف ــي ه ــذه
المناطق والـتــوجــه إلــى السكن
االستثماري.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن كـ ـ ــل هـ ــذه
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات والـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن ال
ت ـس ـت ـه ــدف األسـ ـ ـ ــرة ال ـكــوي ـت ـيــة
الـتــي تبحث عــن سكن يؤويها
ولكن تستهدف رؤوس األموال
التي تتاجر في السكن الخاص
حـ ـت ــى تـ ــرجـ ــع أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـع ـق ــار
السكني إلى أسعارها المعقولة
والطبيعية ،السيما أننا نتكلم
عن تضخم في أسعار المنازل
ت ـع ــادل  10أض ـع ــاف الـمــدخــول
الـ ـسـ ـن ــوي لـ ــأسـ ــرة ال ـكــوي ـت ـيــة
مقابل فقط ثــاثــة أضـعــاف في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
وضعفين ونصف في المملكة
العربية السعودية ،ونتكلم عن
احتكار أكثر من  15الف قسيمة
غ ـي ــر م ـس ـت ـغ ـلــة ن ــاه ـي ــك طـبـعــا
ع ــن ال ـب ـيــوت ال ـم ـه ـجــورة وغـيــر
المسكونة.

عبدالعزيز الصقعبي

مــا بين تكاليف تنفيذ المشروع
وتشغيله وصيانته لمدة ثالثين
عاما بكل من النظامين التقليدي
والمشاركة والتي على إثرها رأت
اللجنة أنــه ال جــدوى من تحديث
ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة الـ ـت ــي أع ــده ــا
المستشار السابق للمشروع وال
يـمـكــن األخـ ــذ بـتـصـمـيــم الـمـبــانــي
ال ـح ــال ــي ل ـم ـش ــروع ال ـم ـت ــرو نـظــرا
العـتـمــاده عـلــى دراسـ ــات مــروريــة
قديمة باإلضافة إلى طلب اللجنة
اعـتـمــاد الـتــوصـيــات الـتــي انتهت
إليها وعلى األخص تكليف إحدى
ال ـج ـهــات (الـهـيـئــة ال ـعــامــة للطرق
والنقل ال ـبــري) تتولى مسؤولية
اع ــداد كافة الــدراســات على ضوء
رؤی ــة واض ـحــة لتنفيذ الـمـشــروع
بالطريقة األمثل.
وقالت :تم استعراض ما انتهت
إليه اللجنة من نتائج وتوصيات
عـلــى اللجنة العليا لمشروعات
الشراكة وبناء على ذلــك أصــدرت
اللجنة بتاريخ  2017/4/٥قرارها
المنتهي بتكليف هيئة مشروعات
الشراكة لمخاطبة الهيئة العامة
للطرق والنقل البري لتتولى مهمة
استكمال نواقص دراسة الجدوى
وتحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ
الـ ـمـ ـش ــروع وم ـخ ــاط ـب ــة ال ـج ـهــات
العامة المعنية إلصــدار الـقــرارات
ذات الصلة بإنجاز اعمال دراســة
الجدوى بالسرعة الممكنة قامت
ال ـه ـي ـئــة بـتـنـفـيــذ م ــا ان ـت ـهــت إلـيــه
اللجنة العليا ومخاطبة الهيئة
العامة للطرق والنقل البري بتاريخ
.٢٠١٧ / ٥ /١٦

قال النائب د .عبدالله الطريجي
"كنت وسأبقى داعمًا لكل مسعى
حميد يتيح عودة إخواننا في
الخارج معززين مكرمني إلى
بلدهم .أيدت العفو الشامل في
الجلسة التي انسحب منها
معظم النواب فسقط القانون
لألسف" .وشدد على أن "العناد
مع السلطة والصراعات
الشخصية لن تجدي ،والكويت
وطن جميل ،وشعب كريم،
وحكام أوفياء ،ويسع كل أبناء
الوطن".

الصالح لتكثيف الدوريات
األمنية في المدن السكنية

تقدم النائب خليل الصالح
باقتراح برغبة بشأن تكثيف
الدوريات األمنية على مدار
الساعة في كل املواقف
والساحات ،وداخل املدن
السكنية ،وزيادة عدد النقاط
األمنية املفاجئة ،لضبط
وتيرة األمن وحماية األرواح
واملمتلكات ،نظرا ملا يشهده
الشارع الكويتي من ازدياد
ملحوظ في معدل جرائم العنف،
وتنامي الظواهر السلبية.

ةديرجلا

•
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وفاة رجل أمن بانقالب دورية في الحدود الشمالية

«الداخلية» شيعت شهيد الواجب عبدالله الديحاني

7

محليات

ً
العقاب قدمت تقريرا لرئيس األركان
عن أنشطة مركز «حاالت الطوارئ»

محمد الشرهان

العقاب تقدم التقرير لرئيس األركان

جانب من التشييع

النهام نقل تعازي
العلي إلى أسرة
الفقيد

لقي رجل أمن من مرتبات اإلدارة العامة
ألم ــن الـ ـح ــدود ال ـبــريــة ح ـت ـفــه ،م ـســاء أمــس
األول ،إثر انقالب دورية أمنية تابعة إلدارة
الحدود الشمالية بالقرب من مركز خباري
العوازم ،وأدى الحادث إلى انــدالع النيران
في الدورية.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني
لـ"الجريدة" ،ان غرفة عمليات وزارة الداخلية
ً
تلقت بالغا من مركز شرطة خباري العوازم
الحدودي ،أفــادوا من خالله بوقوع حادث
انقالب لدورية أمنية حدودية تابعة للمركز

وانــدالع النيران فيها ،مشيرا إلــى أنــه فور
تلقي البالغ تم توجيه مركز اطفاء الشجايا
الى الموقع.
وأضاف المصدر أن الحادث أدى إلى وفاة
العسكري قائد الدورية ،وتمكن اإلطفائيون
من اخماد النيران التي اندلعت بالمركبة،
وانـ ـتـ ـش ــال ال ـج ـث ــة وت ـس ـل ـي ـم ـهــا إلـ ــى رج ــال
األدلة الجنائية لنقلها الى الطب الشرعي،
وسجلت قضية انقالب ووفاة وحريق.
وشـيـعــت وزارة الــداخ ـل ـيــة ،ام ــس األول،
شهيد الواجب وكيل عريف عبدالله محمد

الديحاني وتقدم مشيعي الفقيد إلى مثواه
األخير في مقبرة الصليبيخات وكيل وزارة
الداخلية الفريق عـصــام النهام وع ــدد من
قيادات المؤسسة األمنية ومنتسبيها من
ضباط وأفراد وفقا لبيان صادر عن اإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني.
ونقل النهام إلى أسرة الفقيد تعازي وزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،داعيا المولى
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

العجمي لـ ةديرجلا ً :تدريب حراس
«التطبيقي» استعدادا لعودة الدراسة
•

●

أحمد الشمري

أكــد مدير إدارة األمــن والسالمة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د .فنيس
العجمي عدم وجود أي تأخير في صرف رواتب
موظفي حراس األمن والسالمة بـالهيئة ،مشيرا
الى ان االدارة حريصة على حفظ حقوق جميع
العاملين لديها.
وقـ ــال الـعـجـمــي ،ف ــي تـصــريــح ل ــ"ال ـجــريــدة"،
إن "التطبيقي" ملتزمة بشكل منتظم بعملية
صرف المستحقات الشهرية مع عقود الشركات
التي تزود الهيئة بحراس االمن" ،مطمئنا بأن
األوضاع تسير بشكل منتظم دون اية عوائق
تذكر وبشكل طبيعي ،وحــراس األمــن يــؤدون
عملهم على أكمل وجه.
وأع ـل ــن ع ــن ت ــدري ــب وت ـج ـه ـيــز رج ـ ــال االم ــن
للعودة التدريجية للدراسة التقليدية في حال
عودة الطلبة للدراسة في مختلف مواقع الحرم

الدراسي ،فضال عن العمل على توعية الطلبة
وتوجيههم للتباعد واالبتعاد عن التجمعات
الطالبية وااللتزام باالرشادات الصحية.
وأوض ــح أن ادارة االمــن والـســامــة تتعاون
مع مختلف االدارات والكليات لتوفير جميع
المستلزمات الوقائية والمعقمات والكمامات
خالل فترة العودة التدريجية ،مع االستعداد
لتنظيم حركة دخــول الـسـيــارات فــي المعاهد
وال ـك ـل ـيــات وآلـ ـي ــة دخ ـ ــول ال ـط ـل ـبــة الـ ــى مــواقــع
القاعات الدراسية.
وأضـ ــاف الـعـجـمــي" :رغ ــم أن أعـ ــداد الطلبة
المقيدين بـالهيئة تجاوزوا أكثر من  55ألف
طالب وطالبة ،فإنه يقع على عاتق إدارة االمن
والسالمة جهد كبير من خالل تضافر الجهود
وتحديد خطة العودة التدريجية بشكل ينظم
العملية التعليمية ويحمي الطاقم االكاديمي
وال ــدارسـ ـي ــن واالداري ـ ـيـ ــن م ــن ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء
وتطبيق جميع االحترازات الصحية".

« »USPTOاألميركي يسجل براءة
اختراع ألستاذين في جامعة الكويت
●

فيصل متعب

س ـ ـجـ ــل مـ ـكـ ـت ــب ب ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراع
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي  USPTOبـ ـ ـ ـ ــراء ة اخ ـ ـتـ ــراع
لألستاذين في كلية الهندسة والبترول
بجامعة الكويت د .خالد العلي ود .خالد
الهزاع ،حيث قدما فكرة االختراع ،وهو
عبارة عن نظام سمعي وبصري يساعد
ال ـمــوجــوديــن داخـ ــل ال ـم ـبــانــي العملية
والسكنية على الخروج السريع واآلمن
في حاالت الطوارئ.
ويـ ـحـ ـت ــوي االخـ ـ ـت ـ ــراع ع ـل ــى أج ـه ــزة
توجيه سمعي وبصري مع جهاز ليزر
للتوجيه واستقبال إشارات من جهاز

كمبيوتر أثناء حالة الطوارئ ،على أن
يتم تثبيت عدد من أجهزة الكشف عن
حـ ــاالت الـ ـط ــوارئ ف ــي مـنـطـقــة مـغـطــاة،
والتي تقوم بدورها بإرسال اإلشارات
إلى الكمبيوتر.
وتـ ــوقـ ــع م ـق ــدم ــا االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراع أن يـتــم
تسويق الفكرة في الواليات المتحدة،
علما أنه تم تقديم االختراع في ديسمبر
 ،2020وج ــاء ت الموافقة عليه فــي ٢٧
أبريل الماضي.

«التطبيقي»« :الصحة»
و«األشغال» طلبتا  200خريج
أعلنت الهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب مـمـثـلــة
بــالـمـعـهــد ال ـعــالــي لـلـطــاقــة انـهــا
بحثت سبل التعاون مع وزارتي
الصحة واالشغال العامة لتعزيز
سوق العمل بالكفاءات الوطنية
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة وتـ ـط ــوي ــر ب ــرام ـج ـه ــا
التدريبية.
وقال رئيس اللجنة االعالمية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة بــال ـم ـع ـهــد ع ـبــدال ـلــه
المشعل فــي تصريح صحافي،
أ مـ ــس األول ،إن إدارة ا لـمـعـهــد
ت ـس ـعــى ج ــاه ــدة ل ـل ـتـن ـسـيــق مــع
سوق العمل بهدف دعم مسيرة
ال ـم ـع ـه ــد ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وت ـط ــوي ــر
برامجه الفنية لتلبية احتياجات
سوق العمل الوطني المتجددة
وال ـن ـهــوض بــالـعـمــالــة الــوطـنـيــة
نحو مستقبل أفضل والمساهمة
الفعالة في تنمية الوطن.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــان
االجـتـمــاعــات أث ـمــرت عــن طلب
وزارة الصحة  100خــريــج من
تخصص صيانة معدات فندقية
التابع لقسم القوى الميكانيكية
وطـلــب وزارة االش ـغــال العامة
 100خـ ـ ــر يـ ـ ــج م ـ ـ ــن ت ـخ ـص ــص
تشغيل أ نـظـمــة مـعــا لـجــة مياه
محطات التنقية التابع لقسم

●

عادل سامي

زارت الرئيسة السابقة لمركز مجلس
الـتـعــاون إلدارة ح ــاالت ال ـط ــوارئ وج ــدان
ال ـع ـقــاب رئ ـيــس األركـ ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الفريق الركن الشيخ خالد الصالح بمكتبه
ل ـت ـقــديــم ال ـت ـق ــري ــر ال ـم ـف ـصــل ال ـ ــذي أع ــدت ــه
متضمنا برامج وأنشطة وفعاليات المركز
خالل رئاستها المركز لمدة عامين.

مصرع حدثين وإصابة  3آخرين بحادث مرور
●

محمد الشرهان

لقي مواطنان حدثان مصرعهما ،وأصيب
ثالثة آخــرون بجروح خطرة ،جــراء حادث
مــروري مــروع وقــع أمــس األول على طريق
الوفرة باتجاه مدينة الكويت.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم في قوة اإلطفاء العام العقيد
محمد الغريب ،إن غرفة عمليات قوة اإلطفاء

العام تلقت بالغا أمس األول يفيد بوقوع
حادث مروري على طريق الوفرة ،وأن هناك
أشخاصا محشورين جراء الحادث ،مشيرا
إلــى أنــه فــور تلقي الـبــاغ تــم توجيه مركز
إطفاء الوفرة إلى موقع البالغ.
وأض ــاف الغريب أنــه فــور وصــول رجــال
اإلطفاء َّ
تبين أن الحادث عبارة عن انقالب
مركبة رباعية الــدفــع ،ووجــود  5آشخاص
محشورين بداخلها.

العمليات الكيميائية.
وأشاد بهذا التعاون المشترك
واالجـتـمــاعــات التنسيقية التي
ت ـ ـهـ ــدف ال ـ ــى تـ ـط ــوي ــر الـ ـب ــرام ــج
ال ـت ــدري ـب ـي ــة وت ـح ـس ـي ـن ـهــا وف ـقــا
لمستجدات التطورالتكنولوجي
وتلبية الحتياجات سوق العمل.
وأكد أن المعهد يتابع وينسق
بشكل مستمر مع مختلف جهات
سوق العمل لمعرفة متطلباتها
واحتياجاتها والسعي لسدها
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
بـمـخــرجــات فـنـيــة ذات مستوى
عال من الخريجين.

ولفت إلــى أن رجــال اإلطـفــاء استخدموا
م ـ ـعـ ــدات ال ـق ـط ــع ال ـه ـي ــدروك ـل ـي ـك ـي ــة إلن ـق ــاذ
األشخاص المحشورين ،وتبين وفاة اثنين
منهم ،وإصابة  3آخرين بجروح خطرة.
وذك ــر الـغــريــب أن رج ــال اإلط ـفــاء سلموا
المصابين إلى فنيي الطوارئ الطبية ،فيما
تم نقل المتوفيين إلى إدارة الطب الشرعي
من قبل رجال األدلة الجنائية.

إنقاذ عائلة علق زورقها في جزيرة قاروه
ذكــرت إدارة العالقات العامة واإلع ــام بقوة
اإلطفاء العام ،أن مركز المهلب لإلطفاء واإلنقاذ
البحري تعامل ،أمس األول ،مع حادث زورق علق
في جزيرة قاروه ،وكان على متنه عائلة مكونة
من  14شخصا.

فنيس العجمي

صرف مكافأة الصيفي واألعمال
الممتازة بالجامعة األسبوع الجاري
●

حمد العبدلي

أعـل ـنــت جــامـعــة الـكــويــت
أن م ــوع ــد ص ـ ــرف م ـك ــاف ــأة
ال ـص ـي ـف ــي الع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
التدريس واالعمال الممتازة
ل ـ ــاداريـ ـ ـي ـ ــن وال ـت ـخ ـص ــص
ال ـ ـنـ ــادر ل ـل ـط ـل ـبــة االسـ ـب ــوع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد
االنتهاء من كافة الكشوف
واعتمادها.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر
م ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
لـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" أن س ـبــب
ال ـتــأخ ـيــر ج ــاء ل ـع ــدم تــوفــر

الميزانية الكافية لصرف
تـلــك الـمـسـتـحـقــات لجميع
االسـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــذة وال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن
المستحقين لها ،مبينة ان
الـجــامـعــة طـلـبــت م ــن وزي ــر
النفط وزير التعليم العالي
الموافقة على طلب تعزيز
الميزانية حتى يتسنى لها
الصرف دون نقصان.

ً
العتيبيّ :قدمنا مقترحا بذلك إلى «التعليمية البرلمانية»
كشف أمـيــن صـنــدوق االتـحــاد الوطني لطلبة
الكويت فرع مصر ،د .ناصر العتيبي ،عن تقديم
مـقـتــرح ال ــى رئ ـيــس الـلـجـنــة التعليمية ،د .حمد
المطر ،بشأن استثناء تسجيل الطلبة الراغبين
فــي استكمال الــدراســات العليا عبر الملحقيات
الثقافية الكويتية الخارجية ،ومن بينها مصر،
وذل ــك مــن ضمن ق ــرارات دي ــوان الـخــدمــة المدنية
ووزارة التعليم العالي في التسجيل ،فضال عن
اعتماد المؤهل في حال الحصول عليه.
وأشار العتيبي ،في تصريح لـ "الجريدة" ،الى أن
االتحاد طالب في خطاب رسمي للمطر بضرورة
إلغاء قرار وقف دعم العمالة عن طلبة الدراسات
العليا في القطاع الخاص للراغبين في التسجيل
بالدراسات العليا خارج البالد ،ومن بينها مصر.

أستاذة الرياضيات في «الخليج» قدمت
نتائج أبحاثها لطلبة وأساتذة «كينغستون»
قدمت أستاذة الرياضيات
فــي جامعة الخليج للعلوم
وا ل ـت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــا ،د .ســا لــي
ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد ،حـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــة ن ـ ـقـ ــاش ـ ـيـ ــة
م ــوجـ ـه ــة ل ـط ـل ـب ــة وأع ـ ـضـ ــاء
هـيـئــة ا لـتــدر يــس فــي جامعة
ك ـ ـي ـ ـن ـ ـغ ـ ـس ـ ـتـ ــون فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن،
ح ــول اسـتـخــدامـهــا لـخــرائــط
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـصـ ــل
ون ـت ــائ ـج ـه ــا فـ ــي ت ـت ـب ــع فـهــم
الطالب للمواضيع.
وقـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــت حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد خـ ـ ــال
ا ل ـنــدوة اال فـتــرا ضـيــة ،نتائج
بـ ـحـ ـثـ ـه ــا حـ ـ ـ ــول اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
خـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــط الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــم ف ــي
ا لـفـصــل ا لــدرا ســي وتحسين
اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاهـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي وال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ة
ا لـ ــر يـ ــا ض ـ ـيـ ــة ،ال ف ـ ـتـ ــة إ لـ ـ ــى أن
ُ
خ ـ ـ ــرائ ـ ـ ــط ال ـ ـم ـ ـفـ ــاه ـ ـيـ ــم تـ ـع ــد
تمثيالت مرئية يقوم الطلبة
ب ــإنـ ـش ــائـ ـه ــا لـ ــربـ ــط األف ـ ـكـ ــار
والـمـفــاهـيــم والـمـصـطـلـحــات
التي تتفرع في شكل شجرة.

وط ـ ـ ــرح ـ ـ ــت أمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة ح ـ ــول
ا سـتـخــدام خــرا ئــط المفاهيم
لتقييم ومراقبة فهم الطالب
للرياضيات.
كـمــا سـلـطــت ا ل ـضــوء على
أهمية التفكير والمناقشات
مـ ـ ــا وراء ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــر ف ـ ـيـ ــة ب ـي ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاب ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول خ ـ ـ ــرائ ـ ـ ــط
الـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم الـ ـخ ــاص ــة ب ـه ــم،
و كـ ـ ــذ لـ ـ ــك دور ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــم ف ــي
ت ـح ـق ـي ــق فـ ــوائـ ــد اسـ ـتـ ـخ ــدام
خـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــط الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــم ف ــي
ب ـي ـئ ــات ت ـع ـل ــم ال ــري ــاض ـي ــات
وتدريسها.
م ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
أو ضـ ـح ــت حـ ـم ــاد أن ت ـقــد يــم
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة حـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع
ال ـب ـح ـثــي الـ ــذي ت ـع ـمــل عـلـيــه
ً
ك ـ ــان ذا أ هـ ـمـ ـي ــة ،خ ـصــو صــا
م ـ ــع م ـ ـشـ ــاركـ ــة نـ ـت ــائـ ـج ــه مــع
أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة تـ ـ ــدريـ ـ ــس
آخ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــن .وأع ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــت عـ ــن
ف ـخــرهــا بــاس ـت ـضــاف ـت ـهــا مــن
قـ ـ ـب ـ ــل م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة

وأوضحت اإلدارة أن العائلة لم تتعرض ألي
إصــابــات ،وفــي صحة جـيــدة ،وتــم نقل أفــرادهــا
بواسطة زورق اإلطفاء ،مع تأمين زورق العائلة،
ً
الــذي يبلغ طوله  36قــدمــا ،لحين وصــولــه إلى
المرسى.

«اتحاد مصر» إللغاء وقف دعم
العمالة عن طلبة الدراسات العليا

تطرقت إلى استخدامها لخرائط المفاهيم في الفصل وتتبع فهم الطالب للمواضيع

عبدالله المشعل

وأعــربــت الـعـقــاب عــن تـقــديــرهــا إلش ــادة
رئيس االركان العامة للجيش بتلك الجهود
واإلنجازات ،مشيدة بتعدد أشكال التعاون
بين رئــاســة االرك ــان والـمــركــز خــال فترة
رئاستها له في البرامج التي أثرت خطط
وفعاليات المركز.

سالي ّ
حماد

ً
م ـ ـ ــرم ـ ـ ــوق ـ ـ ــة عـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـث ــل
جامعة كينغستون ،وكذلك
لتمثيلها جامعة الخليج في
هذا الحدث المميز.

ولـفــت ال ــى أن ال ــدراس ــة فــي كـلـيــات ال ــدراس ــات
العليا تعتمد على المصادر والمراجع وإعــداد
خـطــط الـبـحــوث والــرســائــل عـلــى عـكــس الــدراســة
ال ـجــام ـع ـيــة ،وخ ــاص ــة أن ال ـجــام ـعــات ف ــي الــوقــت
الحالي اعتمدت على التعليم عن ُبعد ،السيما
في السينمار والمناقشة ،وهذا األمر يؤكد عدم
تـعــارضـهــا مــع الــوظـيـفــة فــي القطاعين الـخــاص
والعام.
وأض ـ ــاف أن ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن األح ـك ــام الـتــي
صدرت بتأكيد حق التعليم في حيثياتها ،لتتوافق
مع نصوص ومواد الدستور ،وعليه يجب تطبيق
منطوق األحكام النهائية باعتماد تسجيل الطلبة
الكويتيين الــراغـبـيــن فــي االلـتـحــاق بــالــدراســات
العليا بالملحقيات الثقافية ،ومنها مصر.

التحقيق في بالغ احتجاز أطفال
داخل مدرسة بـ «القصور»
●

محمد الشرهان

تعليقا عـلــى مـقـطــع فـيــديــو تــم ت ــداول ــه عـلــى بعض
مواقع التواصل االجتماعي يظهر سيدة تقوم بطرق
باب مدرسة في منطقة القصور وتطلب من الحراس
إخراج أبنائها ،ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني بوزارة الداخلية ان بالغا ورد إلى مخفر العدان
مــن مــديــرة مــدرســة فــي منطقة القصور يفيد بتسلق
أربعة أطفال لسور المدرسة الخارجي والدخول إليها
وإتالف بعض الزجاج فيها.
واشارت االدارة الى ان غرفة عمليات "الداخلية" تلقت
ً
بــاغــا آخــر يفيد باحتجاز ح ــراس ذات الـمــدرســة ل ـ 4
اطفال ومنع خروجهم منها ،موضحة ان قيادة مخفر
شرطة العدان ارسلت دورية امنية الى مقر البالغ ولم
يتم العثور على األطفال في المكان.
وأض ــاف ــت أن ــه ب ـســؤال ال ـح ــراس عــن أس ـبــاب وجــود
األطـفــال داخ ــل الـمــدرســة أف ــادوا بأنهم قــامــوا بدخول
ال ـمــدرســة عــن طــريــق ال ـســور وق ــام ــوا بتكسير بعض
الزجاج ثم حضرت ولية أمر أحدهم وتسلمتهم ،الفتة
إلى أنه تم التحفظ على الحراس للتحقيق في الواقعة
لحساسية الموضوع.
ودعت اإلدارة أولياء أمور هؤالء األطفال إلى التوجه
للمخفر لمعرفة مالبسات الواقعة كاملة ،إذ لم يتقدم
حتى اآلن أي شخص من ذويهم بتسجيل شكوى حول
هذه الواقعة.

زوايا ورؤى
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هل النساء آمنات؟
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

طرق وقصص القتل تبقى في الذاكرة الجمعية أكثر من
العقوبة ،ولو وصلت إلى اإلعدام ما دام التعامل مع مثل
هذه القضايا يتم بدون اهتمام.
أول العمود:
إحالة  ٨قضاة إلى المحاكمة في قضايا رشوة وغسل أموال
وتزوير ...حدث مطمئن.
***
وها قد انتهت قضية المغدورة فرح أكبر إلى ما انتهت إليه!
لكن ثمة نقاش مجتمعي مهم تدفق بعد حادثة قتلها البشعة،
ملخصه رأي يقول :إن النساء غير آمنات بعد  ١٠حوادث قتل
طالت فتيات ونساء ألسباب تتعلق بق َّيم ذكورية ُم َت ِّ
سيدة في
ِ
الـعــاقــات األســريــة تنظر للمرأة على أنها كيان درجــة ثانية!
وفي الوقت ذاتــه ثار رأي مضاد يهاجم (المغالين) ويتهمهم
بالمبالغة.
هنا ألخص بعض النقاط في مواجهة ذلك:
 -1يتضح مع كل حادثة قتل لفتاة أو امرأة وقوع تقصير كبير
في قبول شكاوى النساء من قبل أجهزة األمن بدافع الستر! لكن
الستر ينتهي بجريمة.
 -2التركيز في أسباب القتل على الفتيات وإغماض العين عن
القتلة الذكور وتبرير فعلتهم وإن على استحياء!
 -3أن دور إيواء المعنفات ال تعمل!
 -4ال توجد استفادة على قــدر هــذه األح ــداث الجسيمة من
الشرطة النسائية!
 -5فقدان القنوات الواضحة لمعالجة حاالت التنمر والتحرش
وال ـت ـهــديــد بـقـتــل ال ـن ـســاء :أرقـ ــام ســاخ ـنــة ،مــوظ ـفــون م ــدرب ــون،
االستخفاف بالتهديدات.
هل بعد كل ذلك يمكن القول إن النساء آمنات؟
نقطة أخيرة :تصطف بجانب الرأي (المغالي) وهو أن طرق
وقصص القتل تبقى في الذاكرة الجمعية أكثر من العقوبة ،ولو
وصلت إلى اإلعدام ،طالما أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم
بدون اهتمام بالنقاط الخمس السابق ذكرها.
لذلك ،فالنساء غير آمنات.

ةديرجلا

•
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بلقان ديفلين*

تاتيانا ستانوفايا*

ما السبيل للتعامل مع الحروب الروسية والصينية المحتملة؟
تحاول األنظمة االستبدادية في موسكو وبكين استكشاف
نقاط ضعف الدول الديمقراطية واختبار مدى استعدادها
لتوحيد صفوفها والتصدي للمخاطر المطروحة عليها،
ربما لم ّ
ينسق البلدان تحركاتهما هذه المرة ،لكنهما
ً
مستعدان إلطالق خطوات مشتركة مستقبال ،ويجب أن
تقوم األنظمة الديمقراطية بالمثل ُويفترض أن تضطلع
كندا بدور بارز لتحقيق هذا الهدف.
َ
ّ
َ
جديدين فــي الفترة األخـيــرة:
ُيــركــز المراقبون على حدثين
بدأت روسيا تحشد قواتها العسكرية وأسلحتها على حدودها
مــع أوكــرانـيــا وتغلق أج ـ ً
ـزاء مــن البحر األس ــود ،وزادت الصين
استفزازاتها في أجــواء تايوان ومحيطها ومياهها اإلقليمية
وفي بحر الصين الجنوبي.
ً
ورغم إعالن وزير الدفاع الروسي ،سيرغي شويغو ،حديثا
عن عودة بعض القوات العسكرية إلى قواعدها ،تبقى األزمتان
َ
اللتان ّ
يلوح بهما النظامان الروسي والصيني حقيقيتين وقد
تصبحان من أهم المسائل االستراتيجية التي سيضطر الغرب
للتعامل معها في المرحلة المقبلة.
ً
نظرا إلى تصرفات هذا النوع من األنظمة االستبدادية ،ثمة
حاجة غير مسبوقة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التضامن بين
ديمقراطيات الـعــالــم ،إذ يبحث النظامان الــروســي والصيني
عن نقاط ضعف اآلخرين ويحاوالن استغالل خالفاتهم ،وهما
يختبران قوة إرادة الغرب وقدرته على المقاومة ،وتستطيع كندا
أن تشارك في تقوية الديمقراطية والدفاع عن حلفائها وشركائها
ضد االعتداءات االستبدادية.
قد تبدأ الحكومة الكندية باتخاذ ثالث خطوات فورية إلثبات
تصميمها على معالجة هذه التحديات:
ً
أوال ،يجب أن توقف الحكومة الفدرالية األمنيات اإليجابية
التي تتوقعها من الصين وروسيا وتتقبل الواقع وتضعهما في
مصاف الخصوم االستراتيجيين األساسيين .هذان البلدان ال
يشبهان المنافسين العاديين الذين يحملون نوايا حسنة في
جميع تحركاتهم ،وال يشبهان الخصوم الذين يحترمون القواعد
األساسية للنظام الدولي.
يـسـعــى ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـخ ـصــوم إل ــى إض ـع ــاف مجتمعات

ومؤسسات الغرب والتدخل في انتخاباته ،وقد يلجأ إلى أساليب
مثل االبتزاز االقتصادي وخطف المواطنين الكنديين وتهديدهم
على األراض ــي الكندية ،وغــزو شــركــاء كندا وتهديد حلفائها،
ويجب أن تعترف كندا بهذا الواقع كي تتمكن من تغيير العقلية
السائدة في أوساط السياسة الخارجية وتحويلها من واقعية
ً
زائفة (أي اعتبار الجمود والتردد شكال من الحذر) إلى رؤية
ً
ّ
ُ
عقالنية وواضحة تسمح بالتعامل مع التحديات الملحة راهنا.
ً
ثــان ـيــا ،يـجــب أن تـقـتــرح كـنــدا اسـتـضــافــة قـمــة الديمقراطية
العالمية التي تتكلم عنها إدارة جو بايدن في الواليات المتحدة،
ُ
ويفترض أن يكون التصدي لالعتداء ات الروسية في أوكرانيا
ً
ً
والــرد على استفزازات بكين في شرق آسيا جــزء ا أساسيا من
أجندة تلك القمة.
إنها خطوة عملية كي تثبت كندا للجميع أنها تــدرك أكبر
التحديات المطروحة في العقد المقبل وأنها ّ
جدية في مساعيها
ً
ألداء دور مؤثر في تنسيق جهود العالم الحر ردا على اعتداءات
الدول االستبدادية واستفزازاتها.
تتمتع ك ـنــدا بــال ـقــدرة الـمــؤسـسـيــة ال ــازم ــة ُ
وح ـســن الـنــوايــا
َ
المطلوبة وسط حلفائها في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي
والهادئ للمشاركة في تنظيم تلك القمة .بفضل هذه الجهود
التنسيقية ،ستثبت كندا أن قدراتها تفوق ما يتصوره البعض،
وتؤكد للواليات المتحدة أنها دولة ّ
جدية ومستعدة ألداء الدور
ّ
المطلوب منها في النظام العالمي المتبدل.
ً
أخيرا ،يجب أن تعلن الحكومة الكندية دعمها الصريح لمنح
"جــائــزة جــون ماكين للقيادة فــي الخدمة العامة" مــن "منتدى
هاليفاكس لألمن الــدولــي" إلــى رئيسة تــايـ َـوان ،تساي إنــغ ون،
ً
وسيكون هــذا ا لــد عــم العلني لزعيمة ُمنتخبة ديمقراطيا في
ً
ً
ً
ً
بلد يواجه تهديدا مستمرا بالغزو الصيني إثباتا قويا على
ٍ
استعداد كندا لدعم الديمقراطيات حول العالم.
هذا القرار سيحظى بدعم معظم الكنديين وسيثبت في الوقت
نفسه أن تصريحات الحكومة حــول تبني "سياسة خارجية
ّ
مجرد مواقف شفهية.
نسوية" ليست
تحاول األنظمة االستبدادية في موسكو وبكين استكشاف
نـقــاط ضعف ال ــدول الديمقراطية واخـتـبــار مــدى استعدادها
لتوحيد صفوفها والتصدي للمخاطر المطروحة عليها .ربما لم
ّ
ينسق البلدان تحركاتهما هذه المرة ،لكنهما مستعدان إلطالق
ً
خطوات مشتركة مستقبال ،ويجب أن تقوم األنظمة الديمقراطية
بالمثل ُ
ويفترض أن تضطلع كندا بدور بارز لتحقيق هذا الهدف.
* «ناشونال بوست»

مارك مانانتان*

شوائب استراتيجية «االرتباط المستمر»
األميركية
لن يكون طرح استراتيجية "االرتباط المستمر" والتخطيط
لها وترسيخها وتنفيذها على جميع مستويات الحكومة
والقطاعات واألوساط األكاديمية عملية سهلةّ ،
لكن إقناع
حلفاء واشنطن وشركائها بهذه االستراتيجية تحت راية
األمن السيبراني الجماعي سيكون أكثر صعوبة ،حيث يتعلق
مشاركة الواليات المتحدة في
العامل األساسي بتوسيع
ً
والعالمية معا وإعطاء هذه العملية
النطاقات ًالمحلية ً
ً
طابعا دائما ومتماسكا.
ترتكز االستراتيجية السيبرانية األميركية الجديدة على مبدأ
َ
َ
ً
"االرت ـبــاط المستمر" وتشمل ركيزتين أساسيتين :أوال" ،الــدفــاع
األمامي" االستباقي الذي يدعم الموقع الهجومي المتزايد للقيادة
الـسـيـبــرانـيــة األم ـيــرك ـيــة ونــزع ـت ـهــا إل ــى إطـ ــاق الـعـمـلـيــات ف ــي كل
مكان وزم ــان ،بما في ذلــك عمليات حميدة واستباقية في العالم
ً
السيبراني وخارج الشبكات األميركية؛ ثانيا ،إدراك طبيعة المنافسة
ً
االستراتيجية المتبدلة في الفضاء السيبراني ،علما أنها تبقى تحت
ّ
عتبة الصراع المسلح .تعتبر مقاربة "االرتباط المستمر" النشاطات
ً
ً
السيبرانية الخبيثة جزءا من حمالت أكثر فاعلية وترابطا ،فال تكون
معزولة أو عرضية بل استغاللية وتراكمية.
تم اإلعالن عن استراتيجية "االرتباط المستمر" للمرة األولى في
عام  :2018إنه الخيار الذي طرحته إدارة ترامب بدل االستراتيجية
السيبرانية التي كانت ّ
موجهة نحو الدفاع في عهد أوباما وارتكزت
على ضبط العمليات ومقاربة ردع مبنية على المعايير.
ال شك أن التغيرات الجذرية التي طالت االستراتيجية اإللكترونية
ً
األميركية ستؤثر في تعاون واشنطن مع اليابان وأستراليا ،علما أن
الواليات المتحدة تتقاسم معهما التزامات عميقة في مجال األمن
اإللكتروني ،وهذا التحول البارز يتطلب استئناف النقاشات حول نقل
العمليات السيبرانية الشرعية من "المساحة الحمراء" إلى "المساحة
الرمادية" لفرض تكاليف كبرى على المعتدين المحتملين ،كما أنه
يتطلب إعادة تقييم المؤشرات القائمة ،كتلك المتعلقة بالتسويات،
ـحـ َـيــل
والـكـشــف عــن عمليات التسلل ،وآث ــار الـبــرامــج الخبيثة ،والـ ِ
المعتمدة في مجال الهندسة االجتماعية ،على أن يحصل ذلك في
سياق عمليات مشتركة وتقاسم المعلومات وبناء القدرات ،ولتحقيق
بشكل
هذه األهداف ،ثمة حاجة كبرى إلى تحديد مصادر التهديدات
ٍ
ً
مستمر ورصد المخاطر القوية تمهيدا لتنفيذ عمليات استخبارية
فاعلة وإطالق تحركات أو ردود مناسبة.
يتعلق عامل مؤثر آخر بالثقة والشرعية ،فقد تعتبر دول أقل قوة
أن استراتيجية "االرتباط المستمر" مفيدة ،في حين تشعر دول أخرى
بالقلق من تداعيات العمليات األميركية على شبكاتها وأنظمتها،
بما في ذلك حلفاء واشنطن وشركاؤها ،كذلك ،يطرح غياب سياسة
أميركية واضحة حول العالقة بين العمليات الهجومية التي تطلقها
القيادة السيبرانية األميركية وسيادة الدول تساؤالت كثيرة حول
حجم التوافق والقانون الدولي.
تسعى الــواليــات المتحدة إلــى إط ــاق عمليات سلسة وفاعلة
على مستوى العالم وتتابع تعطيل جهود الخصوم وإضعافها في
الفضاء السيبراني ،وقد يؤدي حضورها في مختلف جوانب العالم
السيبراني إلى شرخ دبلوماسي قد يستنزف الثقة مع مرور الوقت،
ويسهل أن يستغل الخصوم هذا الوضع لتحقيق المكاسب ،فقد شدد
مؤيدو مقاربة "االرتباط المستمر" في مناسبات متكررة على النهج
ّ
غير التصاعدي في هذه الرؤية ،لكن استبعاد احتمال تصعيد الوضع
شبه مستحيل ألن المفاهيم أو الحسابات البشرية تبقى غير مؤكدة.
مقصودة والحفاظ على مستوى من
ولتخفيف أي عواقب غير ّ
الشفافية وحماية القدرة على توقع التطورات ،يجب أن تعيد الواليات
المتحدة هندسة تدابير بناء الثقة كي تتماشى مع المنطق الكامن
وراء استراتيجيتها السيبرانية الـجــديــدة ،حيث يتعلق احتمال
مثير لالهتمام باالقتراح المرتبط بتحديث االستراتيجية الدولية
للفضاء السيبراني في عام  2011كي تعكس ّ
توسع نطاق الصراع في
ً
"المنطقة الرمادية" ،تزامنا مع التشديد على الدبلوماسية الوقائية
لتبديد االض ـطــرابــات أو حــل ســوء الـتـفــاهــم .على الـمــدى القصير
ُ
والمتوسط ،يجب أن تعطى األولوية لوضع إطار يسمح باإلبالغ
عن التطورات لتسهيل التبادل المتواصل للمعلومات ،وعلى المدى
الطويل ،قد يؤدي التمسك بالسيادة في إطار القانون الدولي ً
بناء
على سياسة أميركية واضحة وخاصة بالعمليات السيبرانية إلى
تبديد الشكوك السائدة وتجنب التفسيرات الخاطئة.
لن يكون طرح استراتيجية "االرتباط المستمر" والتخطيط لها
وترسيخها وتنفيذها على جميع مستويات الحكومة والقطاعات
ّ
واألوسـ ــاط األكــاديـمـيــة عملية سهلة ،لـكــن إقـنــاع حلفاء واشنطن
وشركائها بهذه االستراتيجية تحت راية األمن السيبراني الجماعي
سيكون أكثر صعوبة ،حيث يتعلق العامل األساسي بتوسيع مشاركة
ً
الواليات المتحدة في النطاقات المحلية والعالمية معا وإعطاء هذه
ً
ً
ً
العملية طابعا دائما ومتماسكا.
* «دبلومات»

انقطاع التواصل بين بوتين والرأي
العام الروسي
يبدو أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ينوي الحفاظ
على الوضع الراهن غداة انتخابات مجلس الدوما ،وقد يكتفي
بتغيير تركيبة البرلمان الحالي.
لكن ستتغير طبيعة قيادة بوتين على األرجح ،فقد ّ
تحول
ُ
من شخصية تحدد قواعد اللعبة لتطوير المجتمع إلى معالج
نفسي يسعى إلى إقناع المجتمع ّ
بتقبل تلك القواعد الثابتة.
لم يظهر بوتين في خطابه األخير كسياسي بل كطبيب يوصي
مرضاه بممارسة التأمل وتلقي اللقاح وأخذ المهدئات للتمكن
من ّ
تحمل الواقع ّ المضطرب.
الخطابات
مضى أن
هــذه السنة ،اتـضــح أكثر مــن أي وقــت
ّ
ُ
الــرئــاسـيــة ال تعكس األج ـنــدة الحقيقية بــل تخفيها ،وتــوقــع
الجميع تعليقات ّ
مفصلة حول أبرز المواضيع المتداولة ،مثل
أوكرانيا وبيالروسيا واالحتجاجات وتراجع المداخيل ،لكن
ّ
وتطرق في القسم األول من
أغفل بوتين هذه الالئحة الطويلة
خطابه إلى تدابير اجتماعية ثانوية.
تـمـحــور ال ـجــزء الـثــانــي مــن الـخـطــاب ح ــول الـبـنــى التحتية
والسياسة اإلقليمية ،لكن اكتفى بوتين في هذا المجال بالتكلم
عن مسؤوليات الحكومة .ذكــر مصدر ّ
مقرب من الحكومة أن
الرئيس طــرح خطة التنمية االستراتيجية فــي روسـيــا حتى
عــام  :2030إنها وثيقة ُيفترض أن تنهيها الحكومة بحلول
الصيف المقبل،
ً
أمــا الجزء الثالث من الخطاب ،فكان ُمخصصا لواحد من
أك ـثــر الـمــواضـيــع ال ـتــي ت ـهـ ّـم بــوتـيــن :الــوضــع الـجـيــوسـيــاســي،
ً
لكن كــان هــذا الـجــزء األقـصــر أيـضــا ،فــا يتعلق السبب بتعب
المجتمع الــروســي مــن السياسة الخارجية فحسب ،وهــو ما
ً
تثبته استطالعات الرأي ،بل يبدو أن الرئيس لم يعد مستعدا
لمناقشة خطط السياسة الخارجية وقراراته مع الرأي العام.
لقد أصبحت جميع المسائل التي ّ
تهم بوتين عبارة عن سلسلة
من العمليات السرية والخاصةُ .
بدل الكشف عن أجندة حقيقية ،تستعمل الخطابات اليوم
لـطــرح نـمــاذج تجريبية أ ُم ــام ال ــرأي الـعــام وتلقينه المفاهيم
الضرورية ،وبرأي بوتين ،تعتبر العملية التي أطلقتها الوكاالت
ً
االستخبارية ضــد أعـضــاء مــن المعارضة البيالروسية مثال
ً
ً
انـقــابــا خـطـيــرا ضــد نـظـيــره الـبـيــاروســي وخـطــة مــن تنظيم
الغرب ،وفي الوقت نفسه ،يغفل الجميع عن حقيقة ما يحصل
في بيالروسيا :لم يكشف بوتين أي معلومة رغم وفرة التوقعات
حـ ــول ال ـق ـمــة ال ـت ــي جـمـعـتــه ب ـن ـظ ـيــره ال ـب ـي ــاروس ــي ألـكـسـنــدر
لوكاشينكو في اليوم الذي تال خطابه.
ً
حتى أن بوتين بدا أقل استعدادا للتكلم عن موضوع مهم
آخــر بــات مـحــط جــدل واس ــع فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة :الـمـعــارضــة،
ً
فلم يذكر شيئا عن زعيم المعارضة المعتقل ألكسي نافالني
ُ(يقال إنه مريض وحالته خطيرة غداة إضرابه عن الطعام منذ
وقت طويل) ،ولم يتطرق إلى النقاش الحاصل في الغرب حول
ٍ
هــذا الملف ،أو رســائــل الــدعــم لنافالني مــن شخصيات عامة
متنوعة (منهم أشخاص فائزون بجائزة نوبل) ،أو حملة قمع
االحتجاجات بطرق وحشية ،أو التخطيط لتصنيف المعارضة
غير النظامية ككيان متطرف .أغـفــل خـطــاب بوتين عــن هذه
المسائل كلها.
يــريــد الـكــرمـلـيــن أن يـبـعــد نـفـســه بــال ـكــامــل ع ــن الـمـعــارضــة
الـمـعــزولــة عــن الـنـظــام الـسـيــاســي ،فقبل يــوم مــن خـطــاب حالة
األمــة ،قال المتحدث باسم بوتين ،ديمتري بيسكوف ،إنه لن
ألنه ال يملك
يجيب بعد اآلن عن أي أسئلة مرتبطة بنافالني
أي معلومات عن هــذا الموضوع وأكــد ضــرورة أن ُت َّ
وجه هذه
األسئلة ًكلها إلى خدمة السجون الفدرالية.
نتيجة لذلك ،بدأت قنوات التواصل بين الرئيس والمجتمع
تنحسر بــدرجــة غير مسبوقة ،حيث تتعدد األح ــداث المهمة
ً
التي يحتاج الرئيس إلى مناقشتها جديا مع الرأي العام ،لكن
َ
ستبد ل هــذا النقاش بصور ّ
مبسطة وكأنها مستوحاة من
ُي
كتب األطفال ،وفي المقابل ،تبرز مسائل مزعجة أو غير مهمة
ً
للرئيس ،ولكنها ال تخضع للنقاش أيضا رغم أهميتها.
باختصار ،من الواضح أن بوتين يريد عزل نفسه عن الواقع
ً
الــراهــن الــذي بــات أكثر تــأثــرا بعوامل خارجية متعددة ،فهو
ً
ال يترك لنفسه فــرصــا كثيرة إلثـبــات قــدرتــه على التعامل مع
الظروف القائمة.
* «موسكو تايمز»

ويليم ش .بيوتر وآن س.سيبرت*

بايدن وحساباته الضريبية الغامضة
حتى لو تمكنت إدارة
بايدن من تحقيق
أهدافها المتعلقة
بإيرادات ضرائب
الشركات ،فإنها لن
تحقق  2.67تريليون
دوالر بعد عشر سنوات،
ولمعالجة هذا العجز،
يجب زيادة ضرائب
الدخل الشخصي
الفدرالي على أولئك
الذين يكسبون أكثر من
 400000دوالر في
السنة ،فهل سيؤدي
ذلك إلى جمع  267مليار
دوالر إضافية سنويا؟

من غير المرجح أن
توفر المقترحات
الحالية لزيادة
ضرائب الدخل على
الشركات واألفراد
التمويل الكامل
لخطط بايدن المالية
لما بعد الوباء

اآلن وبعد أن اقترحت إدارة الرئيس األميركي ،جو
بــايــدن ،خـطــة لـلــوظــائــف األمـيــركـيــة وأخ ــرى للعائالت
األميركية ،بدأت تسعى اآلن لزيادة إيــرادات الضرائب
اإلضافية إلى ما ال يقل عن  4تريليونات دوالر ،وعلى
عكس البرامج المالية الستة المتعلقة بالوباء ،والتي
وضعت بين  6مارس  2020و 11مارس  ،2021ال تهدف
ُحزم اإلنفاق الجديدة هذه إلى توفير تحفيز اقتصادي
ف ــوري ،ونـظــرا ألنـهــا بــرامــج اجتماعية وقابلة إلعــادة
التوزيع ،وتركز أكثر على جانب العرض ،فستحتاج إلى
التمويل إما من خالل الرفع من الضرائب أو تخفيضات
اإلنـفــاق ،وال توجد أي تخفيضات تعويضية من هذا
االقبيل قيد النظر ،لــذا ،فإن الزيادات الضريبية يبدو
أمرا محتوما.
وبـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ق ــد ت ـصــل ف ـجــوة اإليـ ـ ـ ــرادات إلــى
مستوى أكبر بكثير من  4تريليونات دوالر إذا تبين
أن خطة اإلنقاذ األميركية البالغة  1.9تريليون دوالر،
والتي وضعت في مــارس الماضي لم تحقق أهدافها
بالكامل من خالل زيادة العجز فقط ،وفي هذه الحالة،
قد تحتاج إدارة بايدن إلى إضافة تريليون دوالر أخرى
إلــى اإلي ــرادات الضريبية المستهدفة ،ولكن لتحقيق
األغــراض الحالية ،سننظر في ما يتطلبه األمر لجمع
 4تريليونات دوالر.
إن خطة الوظائف األميركية هي عبارة عن برنامج
إنفاق وائتمان ضريبي مدته ثماني سنوات ،ويتطلب
 2.25تريليون دوالر مــن التمويل الضريبي الجديد،
ومن المتوقع أن تكون خطة العائالت األميركية (التي
لم تكتمل بعد) تقريبا بحجم خطة اإلنقاذ األميركية،
وفي كلتا الحالتين ،سيتحقق هدف النفقات اإلضافية
على مدى عشر سنوات ،مما يقتضي  400مليار دوالر
إضافية سنويا للعقد القادم ،ويمكن بلوغ هذا الهدف،
ولـكــن مــن الـمــرجــح أن يـقــع ال ـعــبء عـلــى عــاتــق الطبقة
الوسطى أيضا ال على األثرياء فقط.
والـحــل الــذي تقدمه إدارة بــايــدن هــو خطة ضرائب
من صنع أميركا ،والتي كشفت عنها بموازة مع خطة
الوظائف األميركية ،ولكن خطة الضرائب هذه ال تضيف
شيئا ،فقد اقترح بايدن ومستشاروه مجموعة ُمربكة
من إصالحات ضرائب الشركات التي تهدف إلى جمع
 2.5تريليون دوالر على مدى السنوات الـ 15المقبلة ،مع
زيادة معدل ضريبة الشركات من  21في المئة إلى 28
في المئة ،وسيكون هناك أيضا حد أدنى للضريبة على
أرباح الشركات األميركية العالمية بنسبة  21في المئة،
و 15في المئة كحد أدنى للضريبة على "الدخل الكتابي"
(األرباح المبلغ عنها للمستثمرين ،والتي غالبا ما تكون
مختلفة تماما عن تلك المستخدمة لحساب االلتزامات
الضريبية) ،وتدابير مختلفة لثني الشركات األميركية
عن السفر إلى الخارج حتى تتجنب الضرائب.
ولكن على الرغم من هذه األحكام ،فإن الحقيقة هي أن

الشركات المتعددة الجنسيات أثبتت مهارتها العالية
في نقل نشاطها إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة ،مما
أدى إلى عقود من المنافسة الضريبية ،ونتيجة لذلك،
انخفضت معدالت الضرائب العالمية على الشركات
(التي تقاس بالناتج المحلي اإلجمالي) من  46.5في
المئة في عام  1980إلى  25.9في المئة في عام ،2020
مع وجود أعلى المعدالت في إفريقيا جنوب الصحراء
بصورة خاصة .ومن ثم ،تعتمد خطة بايدن على تعاون
دول ــي كبير ،وقــد اقترحت وزي ــرة الـخــزانــة األميركية،
جانيت يلين ،على النحو الواجب ،ضريبة شركات دولية
تنطبق على الشركات المتعددة الجنسيات بغض النظر
عن مكان مقرها الرئيسي.
ول ـكــن م ــن غ ـيــر ال ـمــرجــح أن يـنـجــح ه ــذا ال ـن ــوع من
الـسـيــاســة الـمـنـسـقــة ،فـعـلــى أي ح ــال ،ل ــم يـنـجــح حتى
االتحاد األوروبــي في تنسيق ضرائب دوله األعضاء،
فـفــي حـيــن تـفــرض ألـمــانـيــا وفــرنـســا م ـعــدالت ضــرائــب
على الشركات بقيمة  29.9في المئة و 32في المئة على
التوالي ،تفرض جمهورية أيرلندا ضرائب على دخل
الشركات بمعدل  12.5في المئة فقط.
وت ــؤك ــد إدارة ب ــاي ــدن أن الـ ــزيـ ــادات ال ـم ـق ـتــرحــة في
ضرائب الشركات ستجمع  2تريليون دوالر إضافية
على مدى  15عاما -أو  1.33تريليون دوالر على مدى
عشر سـنــوات -مــن أرب ــاح الشركات فــي الـخــارج ،ولكن
هذا التقدير يبدو متفائال ،إذ في عام  ،2017كان معدل
الضريبة على الشركات في الواليات المتحدة  35في
الـمـئــة ،وبلغت عــائــدات ضريبة الـشــركــات  297مليار
دوالر ،وفي عام  2019-بعد أن خفض اإلصالح الضريبي
إلدارة ترامب المعدل إلــى  21في المئة -انخفض رقم
اإليـ ـ ـ ــرادات ه ــذا إل ــى  230م ـل ـيــار دوالر ،ول ـكــي تنجح
حسابات بايدن ،يجب أن تكون اإليــرادات من ضرائب
الشركات أعلى بمقدار  133مليار دوالر ،حوالي 363
مليار دوالر سنويا.
وف ـض ــا ع ــن ذل ـ ــك ،ح ـتــى إذا كـ ــان ب ــاإلم ـك ــان زيـ ــادة
اإلي ـ ـ ـ ــرادات ال ـضــري ـب ـيــة ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ع ـلــى ال ـش ــرك ــات،
فسيفرض ذلك تكلفة معينة ،وغالبا ما تؤدي الضريبة
الـمــرتـفـعــة عـلــى ال ـشــركــات إل ــى زيـ ــادة تــدفـقــات رؤوس
األمــوال الخارجية ،وانخفاض النسبة المحلية لرأس
المال إلى العمالة ،ومن ثم ،انخفاض األجور الحقيقية
(الـمـعــدلــة حـســب الـتـضـخــم) .وه ــذا هــو الـسـبــب فــي أن
الحكمة السائدة بشأن مهنة االقتصاد هي أن ضرائب
الشركات تعتبر ،بما يتجاوز األجل القصير ،ضرائب
ضمنية على العمالة ،وبقدر ما تشوه قرارات االستثمار،
فإنها تعتبر أكثر ضررا من ضرائب األجور الصريحة،
وهناك أبحاث وفيرة تشير إلى أنه ينبغي إلغاؤها.
وع ـلــى أي ح ــال ،حـتــى لــو تمكنت إدارة بــايــدن من
تحقيق أهدافها المتعلقة بإيرادات ضرائب الشركات،
فإنها لن تحقق  2.67تريليون دوالر بعد عشر سنوات،

ولـمـعــالـجــة ه ــذا الـعـجــز ،يـجــب زيـ ــادة ضــرائــب الــدخــل
الشخصي الـفــدرالــي على أولـئــك الــذيــن يكسبون أكثر
من  400000دوالر في السنة ،ومع األخذ في االعتبار أن
أولئك الذين يكسبون  400ألف دوالر سنويا يقعون في
مكان ما بين الشريحة  1في المئة و 2في المئة األعلى
دخال من جميع أصحاب الدخل ،فهل سيؤدي ذلك إلى
جمع  267مليار دوالر إضافية سنويا؟
وتقدر عائدات ضريبة الدخل الشخصية الفدرالية
لـعــام  2021بـ ــ 1.93تريليون دوالر أمـيــركــي ،وفــي عام
 ،2015حصلت الشريحة  1في المئة األعلى دخال على
حوالي  21في المئة من إجمالي الدخل ودفعت حوالي
 39ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي إي ـ ـ ــرادات ضــري ـبــة الــدخــل،
وحصلت الشريحة  2في المئة األعلى دخــا على 26
فــي المئة مــن إجـمــالــي الــدخــل ودفـعــت حــوالــي  47في
المئة من إجمالي إي ــرادات ضريبة الدخل ،وإذا كانت
حصص المدفوعات مستقرة إلى حد ما بمرور الوقت،
فإن شريحة  1في المئة ستدفع حوالي  773مليار دوالر
فــي عــام  ،2021وسـتــدفــع شريحة  2فــي المئة األعلى
دخال حوالي  908مليارات دوالر ،وتوصلنا من خالل
حسابنا التقريبي ،أن الشريحة  1في المئة األعلى دخال
ستحتاج إلى دفع  35في المئة إضافية لتحقيق هدف
إيرادات إدارة بايدن؛ وبالمثل ،فإن مدفوعات الضرائب
من شريحة  2في المئة األعلى دخال يجب أن تكون أعلى
بنسبة  29في المئة كل عام لمدة عشر سنوات.
ولكن جمع ما يقرب من ثلث الضرائب اإلضافية من
األثرياء على أساس مستدام لن يكون باألمر السهل ،إذ
من المرجح أن يتطلب تحقيق هدف اإليرادات الطموح
ه ــذا قــاعــدة ضريبية أوس ــع ،ال مـجــرد ف ــرض ضــرائــب
أعلى على األثــريــاء ،وخــارج الــواليــات المتحدة ،يمكن
تحقيق ذلك من خالل زيــادة ضريبة القيمة المضافة،
وهي ضريبة غير مباشرة واسعة النطاق ذات معدل
واحد مع إعفاءات قليلة يتحملها جميع المستهلكين،
وعلى الرغم من أن ضريبة على غــرار ضريبة القيمة
المضافة لن تخدم أهداف بايدن التوزيعية (وقد تواجه
اعتراضات دستورية) ،فإنها على األقل يمكن أن تحقق
هدفه المتعلق باإليرادات.
ولكن فــي الــوقــت الــراهــن ،مــن غير المرجح أن توفر
المقترحات الحالية لزيادة ضرائب الدخل على الشركات
واألف ـ ــراد الـتـمــويــل الـكــامــل لخطط بــايــدن الـمــالـيــة لما
بعد الــوبــاء ،وسيتعين طــرح مقترح توسيع القاعدة
الضريبية على الطاولة.
* ويليم إتش .بويتر أستاذ زائر للشؤون الدولية
والعامة بجامعة كولومبيا ،وآن سي .سيبرت أستاذة
االقتصاد في بيركبيك في جامعة لندن.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي
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٦.٦٢٣
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تقرير اقتصادي

مكافآت «الصفوف األمامية» تعادل  %71من مصروفات «كورونا»!
• المكافآت تشمل  %44من العاملين في القطاع العام ...بال ضوابط
• تحويل مواجهة الجائحة إلى تكسب مادي أهدر الفزعة الوطنية
الكشوف قدمت
ً
ً
نموذجا فاضحا
إلخفاقات اإلدارة
الحكومية في
التعامل مع أبسط
الملفات

عندما نعلم أن قيمة مكافآت الصفوف
األمامية لمواجهة «كورونا» ،التي قدمتها
الحكومة ونشرت «الجريدة» كشوفاتها
أم ــس األول ،بـلـغــت  568مـلـيــون دي ـنــار،
في حين أن بند «المصروفات الطارئة»،
الذي استحدثته وزارة المالية لميزانية
ا لـ ــدو لـ ــة لـ ـع ــام  2021 - 2020لـتـغـطـيــة
التزامات مواجهة تلك الجائحة بلغ 500
مليون ديـنــار ،قبل أن ترتفع االلتزامات
الفعلية لمصروفات الجائحة الــى 796
مليون دينار؛ فسنجد أنفسنا أمام حالة
فريدة ربما على مستوى العالم ،تتمثل
فــي تخطي مكافآت العاملين فــي مهمة
معينة  113في المئة من تكاليف المهمة
المفترضة ،و 71في المئة من التكاليف
الفعلية!
وبشكل عام ،عكست كشوف «الصفوف
ً
ً
األمــام ـيــة» ن ـمــوذجــا فــاضـحــا إلخـفــاقــات
اإلدارة الحكومية في التعامل مع أبسط
الملفات ،حتى مع ما يمكن أن ينتج عن
هذه الجائحة من قيم إيجابية ،كالفزعة
الوطنية وضبط السلوك اإلداري والمالي
للدولة.

تشويه فزعة العمل الوطني الذي قام به
شباب الكويت ووافدوها -فيما يشبه إلى
حد كبير فزعتهم خــال الغزو العراقي-
بتحويلها إلى مسألة مادية يتداخل فيها
المستحق وغيره.
ول ـعــل مــن الـمـفـيــد الـتــذكـيــر بــأنــه منذ
بداية الجائحة لم يكن أكثر المعرضين
لمخاطر التعامل مع الفيروس ينتظر أي
مكافأة مالية مقابل عمله ،حتى ابتدعت
ال ـح ـك ــوم ــة ،وف ـ ــي س ـن ــة ال ـع ـج ــز ال ـمــالــي
القياسي بالميزانية ،مصطلح «مكافآت
الصفوف األمــامـيــة» ...وهــو تخريب غير
م ـس ـبــوق ح ـ ّـول ــت ف ـيــه ال ـح ـكــومــة أع ـمــال
الشباب في مختلف القطاعات من مهمة
وطنية إلى مجرد أجر مقابل عمل إضافي،
وهو تصرف ال يعبر فقط عن إخفاقها في
استغالل الجائحة لنشر قيم مجتمعية
إيجابية ،تتعلق بأهمية التعامل الجاد
مع حاالت الطوارئ ،على اعتبار أن الدولة
في حالة حرب صحية تتطلب من الجميع
التضحية ،بل ّ
كرس تعاملها هذا فكرة أن
أي عمل استثنائي مستقبلي يحتاج إلى
مكافآت مالية.

ال تعريف للصفوف
األمامية وال تفريق
بين الجهات التي
عملت بشكل عالي
المخاطر وتلك التي
ً
تشويه الفزعة الوطنية
فكرة ساقطة مهنيا
مارست أعمالها
بشكل يحتوي
من ناحية أخرى ،فإن فكرة استحقاق
عـنــد االط ــاع عـلــى كـشــوف المكافآت
يظهر للوهلة األول ــى أب ــرز إخ ـفــاق ،عبر ال ـم ـكــافــأة ال ـمــال ـيــة ب ـحــد ذات ـه ــا ســاقـطــة
على تحديات

ً
ً
مهنيا ،عالوة على أنها ستشكل إرهاقا
ً
إ َضــاف ـيــا لـلـمــالـيــة ال ـعــامــة -وه ــو إخـفــاق
ً
خصوصا أن الجائحة لم تنتهِ ُ
بعد،
آخر-
وال نزال في مرحلة الحظر الجزئي ،ومن
الـمـحـتـمــل أن تــأتــي م ــوج ــات وت ـح ــورات
ل ـل ـف ـيــروس ف ــي ال ـف ـت ــرات الـمـقـبـلــة أس ــرع
ً
ً
ان ـت ـشــارا وأش ــد فـتـكــا مـمــا س ـبــق ،أو أي
حـ ـ ــاالت اس ـت ـث ـنــائ ـيــة أو ط ــارئ ــة أخـ ــرى،
وع ـن ــدئ ــذ س ـت ـطــالــب م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـهــات
والـ ـع ــامـ ـل ــون ف ـي ـه ــا بـ ـمـ ـك ــاف ــآت ج ــدي ــدة
للصفوف األمامية .وفي الحقيقة ،فاللوم
هنا ال يقع على المطالبين بها بقدر ما
يقع على من ابتدع هذه الفكرة ،وجعلها
ً
التزاما على ميزانية الدولة دون مبرر.

مساءلة مستحقة
وف ـ ــي ن ـ ـظـ ــرة ت ـف ـص ـي ـل ـيــة إل ـ ــى أرق ـ ــام
م ـكــافــآت ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة نـجــد أنـهــا
شـمـلــت  214أل ــف مــوظــف (ب ـيــن كويتي
وغيره) في القطاع العام ،من أصــل 420
ً
أل ـفــا ،يـضــاف إلـيـهــم -حـســب الـتـقــديــرات-
ً
الـعـسـكــريــون بنحو  60أل ـفــا ،أي أن تلك
ال ـم ـك ــاف ــآت س ـت ـم ـنــح ألكـ ـث ــر مـ ــن  44فــي
المئة من العاملين في القطاع العام مع
الـعـسـكــريـيــن ،وه ــو رق ــم م ـبــالــغ ف ـيــه وال
يحتاج إلى تصحيح وتقليص فقط ،بل
كذلك إلــى مساء لة َمــن وافــق عليه ،ومن

تنسيق بين الصندوق الوطني و«التعاونيات»
لتسديد مستحقات المبادرين
مقترح سيناقش بشكل موسع لتحصيلها بالتعاون مع البنوك

●

جراح الناصر

ي ــدرس الـصـنــدوق الــوطـنــي لــرعــايــة وتنمية المشروعات
الصغيرة مقترحا لحل إشكالية تأخر عــدد من الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـج ـه ــات ،ف ــي س ـ ــداد مـسـتـحـقــات
المبادرين ،وجعلها منتظمة عبر آلية منظمة.
وأشارت مصادر لـ«الجريدة» إلى أن الدراسة كانت بصدد
مناقشتها مبكرا ،إال أن أزمة «كورونا» أخرت طرح المشروع
بشكله الـمــوســع للبحث بـجــوانـبـهــا مــع ات ـحــاد الجمعيات
الـتـعــاونـيــة ،وي ــرى الـمـســؤولــون أهمية االسـتـعــانــة بالبنوك
المحلية لتكون وسيطا في تحصيل اموال اصحاب المشاريع
من الجهات المختلفة المتعاقدة مع المشاريع ،ولكن بشروط
ميسرة.
وبينت أنها ستشمل كل الجهات المتعاقدة مع المبادرين،
وال تقتصر على الجمعيات فقط ،عبر تحصيل البنوك المحلية

نيابة عــن الـمـبــادر ،لحل إشكالية تــأخــر الجهات المختلفة
في تسديد دفعات المبادرين .ولفتت إلى أن الصندوق كان
قد خاطب تلك الجهات من وزارات وهيئات ،موصيا بسداد
عمليات الدفع للمبادرين لمناقصات األمــر المباشر البالغ
قيمتها  ٥آالف دينار ،وأن تكون لهم األولوية في الدفع.
ونوهت إلى أن المبادرين طالبوا الصندوق بإيجاد حلول
ضد جمعيات تماطل في إدخال منتجاتها أو تسديد الدفعات
فترات تصل الى  6أشهر دون تحصيل ،مبينا أن الصندوق
تواصل مع الجمعيات والوزارات والهيئات في الفترة السابقة
بهذا الشأن ،وتم إعطاء األولوية للمبادر.
الـجــديــر بــالــذكــر أن ع ــددا كـبـيــرا مــن الـمـشــاريــع الصغيرة
ّ
لخسائر جمة من األزمة االقتصادية نتيجة الجائحة،
تعرض
ّ
إضافة إلى تعذر عدد كبير من الجمعيات التعاونية عن ّدفع
مستحقات المبادرين ألكثر من شهر ،مما استدعى تدخل
ّ
الصندوق في السابق لحل تلك المشكلة.

ال ـم ـع ـلــوم أن ال ـح ـكــومــة أقـ ــرت كـشــوفــات
ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة مــع م ـشــروع قــانــون
تأجيل أقساط الـقــروض بمبلغ إجمالي
ق ــد ي ـص ــل إلـ ــى م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار ،ف ــي وق ــت
تـعــانــي أزم ــة سـيــاسـيــة مــع معظم نــواب
َّ
فضحت بالمليار دينار
مجلس األ م ــة،
داع ،من أجل
حتى
وال
ضوابط
من دون
ٍ
استمراريتها فقط ...وهنا يمكن التساؤل
عما يمكن أن تدفعه الحكومة من مليارات
الدولة كلما واجهتها أزمة سياسية؟ وهل
تستحق حكومة من هذا النوع التفريط
في مليارات الدنانير ألجلها في كل أزمة؟!

تعريف الصفوف األمامية
واإلخفاقات في ملف مكافآت الصفوف
األم ــامـ ـي ــة ال ت ـن ـت ـهــي ،أب ـس ـط ـهــا أن ـ ــه لــم
يتضمن تعريف تلك الصفوف ،ولم يفرق
بين الجهات التي تعاملت مع الفيروس
بـشـكــل عــالــي ال ـم ـخــاطــر ،مـثــل العاملين
بالجهازين الطبي واألمني ،وبين الجهات
التي مارست أعمالها بشكل يحتوي على
تحديات فرضتها الجائحة ،في مــوازاة
أخرى لم يكن لها أي عمل مهم خالل تلك
ً
الـفـتــرة ،فـضــا عــن أن تلك الـمـكــافــآت ،لم
تأخذ فــي اعتبارها على األرج ــح ،مــا تم
إقراره من رواتب وكوادر وبدالت وزيادات
مــالـيــة وأع ـمــال مـمـتــازة ،ول ــم يطبق فيه

حكم لـ «غراند» ضد
«بتروغلف» بـ  208آالف دينار
قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»،
إن شركة المشروعات العقارية الكبرى
(غ ــران ــد) حـصـلــت ع ـلــى ح ـكــم نـهــائــي
ضــد ا لـشــر كــة الخليجية لالستثمار
ال ـب ـتــرولــي (ب ـت ــروغ ـل ــف) بـقـيـمــة 208
آالف ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وهـ ـ ـ ــو ح ـ ـكـ ــم ن ـه ــائ ــي
بالتمييز مــؤخــرا ،وستعمل الشركة
على تحصيل مستحقاتها ا لـتــي تم
الحكم فيها.
وبحسب مصادر فإن المبالغ التي
ت ـطــالــب ب ـهــا «غ ــران ــد» ت ـخــص أرب ــاح
أسهم وتوزيعات سابقة مستحقة لها.
ومــن الـمـعــروف أن «غــرانــد» كانت
م ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،وتــم
شطبها إبــان األزمــة المالية ،وكانت
هـ ــي و«بـ ـت ــروغـ ـل ــف» ض ـم ــن ش ــرك ــات
المجموعة الدولية لالستثمار ،التي
سيطرت عليها مجاميع مختلفة.

حـتــى أنـظـمــة الـعـمــل اإلضــافــي المعمول
بها فــي أجـهــزة الــدولــة ،فــأفــرزت العديد
من اإلخفاقات التي ستعيد هذا الملف،
عـلــى مــا ي ـبــدو ،إل ــى نـقـطــة ال ـبــدايــة ،وقــد
تطويه البيروقراطية الحكومية ويلغى
من األساس.

عدم جدارة
ً
وفي كل األحــوال ،فإن ما يــدور حاليا
ً
وسابقا -من إجراءات مالية ،سواء كانتعلى صعيد مكافآت الصفوف األمامية،
أو تأجيل األقساط ،أو مبادالت األصول
بالنقد لتوفير سيولة الرواتب على المدى
الـقـصـيــر ،مــع إص ــدار مـيــزانـيــات منفلتة
ً
بــال ـم ـصــروفــات س ـن ــوي ــا ،إلـ ــى اسـتـنـفــاد
سيولة االحتياطي العام آخر  5سنوات...
كــل ذلــك يثبت عــدم ج ــدارة الحكومة في
إدارة ملفات اقتصادية ومالية شائكة،
كالدين العام والتعامل مع العجز المالي
الذي تتوقعه هي نفسها على األقل خالل
ً
ال ـس ـنــوات الـخـمــس الـمـقـبـلــة ،ف ـضــا عن
ضعف قــدرتـهــا على الـقـيــام بإصالحات
اق ـت ـص ــادي ــة ذات دي ـم ــوم ــة ع ـلــى ال ـمــدى
الطويل.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

المكافآت لم تأخذ
في اعتبارها ما تم
إقراره من رواتب
وكوادر وبدالت
وزيادات مالية
وأعمال ممتازة
وعمل إضافي

«كيبيك» :جداول ملزمة لمنفذي «مصفاة الزور»
إلنجاز المشروع مع نهاية العام الحالي
●

أشرف عجمي

أفــاد مصدر نفطي مطلع أن الشركة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» تستعد
لوضع جداول لالجتماع مع المقاولين التنفيذيين
لمشروع مصفاة ال ــزور ،لتحديد مواعيد زمنية
خــاصــة بــاالنـتـهــاء مــن مــراحــل تنفيذ الـمـشــروع،
م ــع ض ـ ــرورة الـ ـت ــزام ال ـم ـقــاول ـيــن بـتـلــك الـمــواعـيــد
المحددة وفقا للعقود الموقعة فيما بين الشركة
والمقاولين.
وأش ــار المصدر إلــى أنــه سيتم وضــع الخطط
ال ــازم ــة لــرفــع نـسـبــة اإلن ـج ــاز وب ــذل كــل الـجـهــود
الممكنة للتنسيق مع مقاولي المشروع ،إليجاد
حـلــول مناسبة لجميع المعوقات والصعوبات
المصاحبة لتنفيذ المشروع.
وذكـ ــر أن «كـيـبـيــك» أوع ـ ــزت لـمـقــاولــي الـمـشــروع
بـضــرورة زيــادة أعــداد العمالة من منطلق االلتزام

بــالـجــدول الــزمـنــي ،ال ــذي سيتم تـحــديــده لالنتهاء
ً
ً
من المشروع ،مبينا أن المقاولين استجابوا فعليا
وقاموا بزيادة أعداد العمالة في إطار تسريع عملية
إنجاز المشروع مع نهاية العام الحالي.
وأوضح أن نسب التأخير في المشروع بلغت نحو
ً
 20في المئة ،الفتا الى أنه كان مقررا الوصول إلى
نسبة تفوق  96في المئة من إنـجــازه حتى مارس
الماضي.
وأرجع المصدر التأخر في االنتهاء من كافة اعمال
المشروع في الفترة الماضية الى استمرار الشركة
في عدم تطبيق غرامات التأخير على جميع األعمال
الــرئـيـسـيــة ،ال ـتــي لــم يـلـتــزم بـهــا ال ـم ـقــاولــون حسب
شروط العقد واالكتفاء بتطبيق تلك الغرامات على
بعض األعمال الفرعية األخرى ،األمر الذي أدى إلى
عدم انتهاء مقاولي المشروع من تنفيذ بعض أعمال
الوحدات اإلنتاجية والتحويلية والخدمات المساندة
بجميع حزم المشروع.

تراجع طفيف بـ  ٪0.6للدينار مقابل الدوالر في الربع الرابع من 2020

ً
«الوطني» :التجارة الخارجية للكويت تشهد مزيدا من االنتعاش
الفائض التجاري
يتراجع إلى ما
نسبته  %11من
الناتج المحلي
اإلجمالي

استمرار نمو
الواردات من
أدنى مستوياتها
المسجلة في الربع
الثاني من 2020

س ـج ـل ــت الـ ـتـ ـج ــارة ال ـس ـل ـع ـيــة
ً
للكويت نموا بنسبة  5.8في المئة
على أساس ربع سنوي في الربع
الرابع من عام  ،2020لتبدأ بذلك
مرحلة التعافي ألنشطة التجارة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة م ــن ص ــدم ــة جــائ ـحــة
كوفيد  -19وذلك في ظل التحسن
الـكـبـيــر ل ـ ــأداء االقـ ـتـ ـص ــادي ،إال
أنـهــا ال ت ــزال أق ــل بكثير مقارنة
ب ـم ـس ـتــويــات م ــا ق ـبــل الـجــائـحــة.
وي ـ ـعـ ــزى هـ ـ ــذا االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع بـصـفــة
رئيسية إلى زيادة الــواردات ،في
ً
حين استقرت الصادرات نسبيا،
ونتيجة لذلك انخفض الميزان
ال ـت ـجــاري إل ــى  0.8مـلـيــار ديـنــار
(حوالي  11في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي).
وبــالـنـسـبــة ل ـعــام  2020كـكــل،
وح ـس ــب ت ـقــريــر صـ ــادر ع ــن بنك
الكويت الوطني ،انخفض اجمالي
التبادل التجاري بنسبة  30في
المئة عــن مستويات عــام 2019
ً
نـظــرا لتأثر ال ـصــادرات النفطية
بــان ـخ ـفــاض األسـ ـع ــار ،ف ــي حين
تأثر الطلب المحلي على السلع
األجنبية باالضطرابات التجارية
والـ ـت ــدابـ ـي ــر ال ـص ـح ـي ــة الحـ ـت ــواء
الـجــائـحــة .كـمــا تــراجــع الـفــائــض
التجاري إلى نسبة  12في المئة
م ــن ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
مقابل  23في المئة في عام .2019

سعر الصرف
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـتـ ـق ــري ــر ان ال ــديـ ـن ــار
ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي ظ ـ ــل مـ ـسـ ـتـ ـق ــرا ع ـلــى

نـطــاق واس ــع مـقــابــل الـ ــدوالر في
الــربــع ال ــراب ــع مــن ع ــام  ،2020إذ
ً
ً
شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0.6
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي.
وإضافة إلى ذلك ،انخفض سعر
الصرف الفعلي االسمي للدينار
مقابل عمالت الشركاء التجاريين
الرئيسيين بنسبة  2.3في المئة
عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،إال أنــه ظل
ً
مستقرا بصفة عــا مــة على مــدار
عام  2020ككل.
وكــان أداء العمالت الرئيسية
ً
األخـ ــرى أمـ ــام الــدي ـنــار مـتـفــاوتــا
خالل الربع الرابع من عام ،2020
إذ ارتفعت قيمة اليوان الصيني
وال ـي ــورو والـجـنـيــه اإلسترليني
م ـقــابــل الــدي ـنــار بـنـسـبــة  6.5في
الـمـئــة و 7.9فــي الـمـئــة و 2.8في
المئة على أساس سنوي ،بينما
تراجعت قيمة الروبية الهندية
وال ـل ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة بـنـسـبــة  3في
المئة و 35في المئة على التوالي.
كما شهد سعر الـصــرف الفعلي
الحقيقي ،الذي يأخذ في االعتبار
تحركات التضخم النسبية بين
الـكــويــت وشــركــائـهــا التجاريين
ً
ً
الــرئـيـسـيـيــن ،ت ــراج ـع ــا هــامـشـيــا
بنسبة  0.9في المئة على أساس
سنوي مقابل تراجعه بنسبة 0.5
في المئة في الربع السابق.

استقرار الصادرات النفطية
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر :ظ ــل
إجمالي الصادرات (الصادرات
الــوط ـن ـيــة إض ــاف ــة إلـ ــى إعـ ــادة

ً
ً
التصدير) مستقرا نسبيا ،إذ
ارت ـف ــع بـنـسـبــة  0.7ف ــي الـمـئــة
على أس ــاس ربــع سـنــوي على
خ ـل ـف ـي ــة نـ ـم ــو أنـ ـشـ ـط ــة إعـ ـ ــادة
التصدير بنسبة  16.3في المئة
على أس ــاس ربــع سـنــوي .كما
ارت ـف ـعــت الـ ـص ــادرات النفطية
( 89فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات) ب ـن ـس ـبــة  0.2فــي
الـمـئــة مــع االرت ـف ــاع الهامشي
فــي إن ـتــاج الـنـفــط ( 2.3مليون
ً
برميل يوميا) وتــزايــد أسعار
خام التصدير الكويتي (44.2
ً
دوالرا للبرميل).
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ارت ـف ـعــت
ال ـصــادرات غير النفطية (بما
ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـص ــدي ــر)
بنسبة  4.8فــي المئة مقارنة
بالمستويات المسجلة خالل
الربع السابق ،إال انها ال تزال
منخفضة بنحو ملحوظ على
أساس سنوي.
وكان ارتفاع الصادرات غير
ً
النفطية مدفوعا بنمو السلع
الوسيطة والرأسمالية ،والتي
ارتـفـعــت بنسبة  24فــي المئة
و 5.8فــي الـمـئــة عـلــى الـتــوالــي
وذلك على أساس ربع سنوي،
في حين بلغ معدل نمو السلع
االس ـت ـهــاك ـيــة ( 24ف ــي الـمـئــة
مــن ال ـص ــادرات غير النفطية)
 7.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ع ـل ــى أس ــاس
ربعي .وقــد تمثل تلك الزيادة
التي شهدتها صادرات السلع
ً
الوسيطة انعكاسا لالنتعاش
اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد

ال ـص ـن ــاع ــي فـ ــي ظـ ــل تـخـفـيــف
الـ ـقـ ـي ــود ال ـص ـح ـيــة ف ــي ال ــرب ــع
الرابع من عام .2020

الواردات تواصل االرتفاع
وق ــال الـتـقــريــر ان الـ ــواردات
استمرت في االرتفاع من أدنى
مستوياتها المسجلة في الربع
الثاني من عــام  .2020وكانت
الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة ( 48في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي ال ـ ــواردات)
هـ ــي الـ ـمـ ـح ــرك ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،إذ
ار ت ـ ـف ـ ـعـ ــت ب ـن ـس ـب ــة  16.9فــي

المئة مقارنة بالربع السابق
ن ـت ـي ـجــة ل ــارتـ ـف ــاع ال ـم ـل ـحــوظ
ف ــي واردات الـ ـسـ ـي ــارات الـتــي
تضاعفت لتصل إلى  0.2مليار
دينار ،في حين شهدت السلع
ً
االسـتـهــاكـيــة الـمـعـمــرة أيـضــا
ق ـفــزة مـلـحــوظــة .كـمــا ارتـفـعــت
واردات السلع الوسيطة بنسبة
 13.3فــي ا لـمـئــة نتيجة لنمو
بند المستلزمات الصناعية.
وت ـع ـكــس الـ ــزيـ ــادة اإلج ـمــال ـيــة
ل ـ ـ ـلـ ـ ــواردات ال ـط ـل ــب ال ـم ـك ـبــوت
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ـ ـفـ ـ ــرض ال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار ع ــدة

أش ـه ــر واس ـت ـئ ـن ــاف األن ـش ـطــة
االق ـت ـص ــادي ــة ،ال ـتــي بـ ــدأت في
الــربــع ال ـثــالــث مــن ع ــام ،2020
ونمو إعادة التصدير.

احتفاظ الصين بمكانتها
وبين التقرير ان الوجهات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة الـ ـخـ ـم ــس األولـ ـ ــى
استحوذت على  23في المئة
مــن إجـمــالــي الـتـجــارة .وكانت
الصين واإلمـ ــارات والــواليــات
المتحدة واليابان والسعودية
هـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة

ل ـ ـلـ ــواردات ( 49ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي الواردات) .أما بالنسبة
للصادرات غير النفطية ،فقد
ك ــان ــت ال ـس ـع ــودي ــة ،وال ـص ـيــن،
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات هـ ـ ــي الـ ــوج ـ ـهـ ــات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـ ـل ـ ـصـ ــادرات غـيــر
النفطية ،تليها العراق والهند.

١٠

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 4722األحد  2مايو 2021م  20 /رمضان 1442هـ

economy@aljarida●com

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ً
الكويت تعاني حريقا في السيولة

• الحكومة اشترت نصاب جلسة واحدة لمجلس األمة بمليار دينار
• البلد يعيش حقبة غير مسبوقة من االنسداد السياسي
رأى تقرير «الشال» أن
االستدامة تعني تغييرا
جوهريا بتحويل إيرادات
الموازنة العامة من غلبة
طاغية لدخل غير مستدام –
النفط – إلى دخل مستدام،
ثم التدقيق الشديد في
جانب المصروفات لوقف
هدرها وفسادها.

نحتاج إلى تغيير
وظيفة صندوق
احتياطي األجيال
ليتصدر دخله
بند اإليرادات في
الموازنة العامة

قــال التقرير األسبوعي لشركة
"الشال" لالستشارات ،إن الكويت
تعاني حريقا في السيولة ،وما لم
تفطن إلى أنه مجرد مؤشر ألزمة
مؤقتة إذا لم يعالج فستتحول إلى
مــا هــو أ خـطــر بكثير أو إ لــى أز مــة
دائمة للمالية العامة.
وأو ضـ ـ ـ ــح "ا لـ ـ ـش ـ ــال" أن تـ ـج ــاوز
الحريق المؤقت واألز م ــة الدائمة
مازال رغم ارتفاع تكاليفه بيدنا،
وال ـح ــل ف ــي تـبـنــي م ـبــدأ اس ـتــدامــة
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة ،وال ـت ـع ــام ــل مــع
مـ ـب ــدأ االسـ ـت ــدام ــة قـ ـ ــرار وإج ـ ـ ــراء،
وليس شعارا فقط ضمن برنامج
الحكومة ،الفتا إلى أن المؤشرات
األو ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة تـ ـ ــؤ كـ ـ ــد أن ا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
ال ـمــال ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،س ـ ــواء ارت ـف ــاع
ب ـنــد ال ـن ـف ـقــات ال ـعــامــة بــال ـمــوازنــة
الحالية ،أو بالسحب بأثر رجعي
من احتياطي األجيال القادمة ،أو
طـلــب ال ـس ـمــاح بــالـسـحــب مـنــه في
ا لـمـسـتـقـبــل ،أو بـبـيــع أ ص ــول غير
س ــا ئ ـل ــة ع ـل ـي ــه ،أو بـ ـش ــراء ن ـصــاب
ل ـج ـل ـس ــة واحـ ـ ـ ــدة ل ـم ـج ـل ــس األمـ ــة
ب ـم ـل ـيــار دي ـ ـنـ ــار ،ك ـل ـهــا ت ـس ـيــر فــي
ات ـج ــاه ت ـســريــع وت ـع ـم ـيــق األزمـ ــة،
وم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــة ح ـ ـتـ ــى لـ ـتـ ـح ــذي ــراتـ ـه ــا
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ب ـ ـن ـ ـضـ ــوب احـ ـتـ ـي ــاط ــي
الكويت المالي بحلول .2035
ورأى أن اال س ـ ـ ـتـ ـ ــدا مـ ـ ــة ت ـع ـنــي
تغييرا جوهريا بتحويل إيرادات
الموازنة العامة من غلبة طاغية
لــد خــل غير مـسـتــدام –ا لـنـفــط– إلى
دخل مستدام ،ثم التدقيق الشديد

فـ ــي ج ــان ــب الـ ـمـ ـص ــروف ــات لــوقــف
هــدرهــا وفـســادهــا .اإلج ــراء األول،
أي الـغــربـلــة ال ـجــوهــريــة لـمـصــادر
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن خـ ـط ــوات
مـ ـب ــرمـ ـج ــة فـ ـ ــي ط ـ ــري ـ ــق اإلص ـ ـ ــاح
االقتصادي الشامل ،بينما اإلجراء
ال ـث ــان ــي ،أي خ ـفــض ه ــدر وف ـســاد
الـنـفـقــات الـعــامــة ،يـعـمــل عـلــى ردم
ف ـجــوة ال ـع ـجــز ال ـمــالــي ،وتـخـفـيــف
ال ـض ـغــط ع ـلــى ج ــان ــب اإلي ـ ـ ــرادات،
واأل هـ ــم ،أن اال ثـنـيــن يـعـمــان على
بناء رصيد من الثقة لدى اإلدارة
ال ـعــامــة ،وه ــو رص ـيــد تــاشــى في
الوقت الحاضر.
وبـ ـي ــن "ال ـ ـشـ ــال" أنـ ــه ب ـع ــد أك ـثــر
م ـ ــن  70سـ ـن ــة عـ ـل ــى عـ ـم ــر ا ل ـن ـف ــط
الـ ــذي ب ــدأ ع ـصــره ال ــوه ــن ،األص ــل
الــوحـيــد ال ــذي تـبـقــى لـلـكــويــت هو
احتياطي األ جـيــال القادمة ،الذي
غ ــر س ــت ب ــذر ت ــه ف ــي  ،1953و ك ــان
أول صـنــدوق سـيــادي فــي الـعــالــم،
و تــم تقنينه وتنميته منذ ،1976
ث ــم ل ــأ س ــف ت ــم وأد ذ ل ــك ا لـتـنـفـيــذ
وإ لـ ـغ ــاء ا لـتـقـنـيــن ف ــي  ،2020بـعـد
و قــف تحويل ا ل ـ  10فــي المئة من
اإليرادات العامة إليه ،مشيرا إلى
ان ما تبقى من ذلك األصل يحتاج
إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر وظـ ـيـ ـفـ ـت ــه ل ـي ـت ـصــدر
دخ ـل ــه ف ـقــط ب ـنــد اإلي ـ ـ ــرادات األول
في تمويل الموازنة العامة ،فهو
ً
الــدخــل الــرئـيـســي الــوح ـيــد حــالـيــا
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ،وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر وظ ـي ـف ــة
االحتياطي يحتاج إلى أخذ بعض
ا لـمـخــا طــر ،و ت ـظــل مـخــا طــر الفشل

في استدامة المالية العامة أكبر
بكثير.
و ضــرب "ا ل ـشــال" مـثــاال ناجحا،
هو الصندوق السيادي النرويجي
ا ل ــذي كــان حجمه فــي  1998نحو
 23مليار دوالر ،وأصبح في نهاية
 2020نحو  1.275تريليون دوالر،
أو أكثر من ضعف حجم صندوق
األج ـي ــال ال ـقــادمــة ال ـكــوي ـتــي .وفــي
 ،2019حقق الصندوق النرويجي
ً
عائدا بلغ  20في المئة ،وحقق في
ً
 2020عائدا بنحو  10.9في المئة،
وحـقــق فــي الــربــع األول مــن 2021

نحو  46مليارا ،ويكفي أن يحقق
ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي م ـعــدل عــائــد
ل ـكــل خ ـمــس س ـن ــوات م ــا ب ـيــن 7-6
ً
في المئة ،وسيكون كافيا لتأمين
طريق االستدامة.
وقـ ـ ـ ــال "ب ـ ـعـ ــدهـ ــا يـ ــأتـ ــي ال ـن ـف ــط
ك ــداع ــم م ـســانــد لـتـمــويــل الـنـفـقــات
العامة ،ولكن مع تناقص مبرمج
ل ـم ـس ــاه ـم ـت ــه ،وم ـ ــع اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـلــى
ت ـحــويــل  10ف ــي ال ـم ـئــة م ــن دخ ـلــه
لــز يــادة رصيد احتياطي األجيال
الـ ـق ــادم ــة ح ـت ــى ي ــواك ــب االرتـ ـف ــاع
ا ل ـضــروري للنفقات ا لـعــا مــة .و مــع

نهج إصالحي يوقف هدر وفساد
الـنـفـقــات ال ـعــامــة ،تــأتــي الـضــريـبــة
لـتـعــزيــز اإلي ـ ــرادات ال ـعــامــة ،ســواء
ت ـل ــك ال ـس ـل ـب ـيــة م ـن ـهــا م ـث ــل رس ــوم
أم ـ ــاك الـ ــدولـ ــة أو ت ــوج ـي ــه ال ــدع ــم
وز يــاد تــه و لـكــن لمستحقيه فقط،
أو مـ ـش ــروع ا لـ ـض ــرا ئ ــب ب ـ ـ ـ ً
ـدء ا مــن
شرائح الدخل العليا ثم تعميمها
ً
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا م ـ ــن ن ـ ـهـ ــوض الـ ــدولـ ــة
االقتصادي".
وخلص "الشال" إلى أن خطوات
اإلص ـ ــاح ت ـب ــدأ م ــن إط ـف ــاء حــريــق
ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة ،ع ـن ــدم ــا تـتـسـلــم

إدار ت ـهــا إدارة وا ع ـيــة لمخاطرها
وقـ ـ ــاب ـ ـ ـلـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـضـ ـحـ ـي ــة م ـ ـ ــن أج ـ ــل
إ نـقــاذ ا لـبـلــد ،ثــم ا سـتــدا مــة المالية
وخ ـطــوت ـهــا األولـ ــى إط ـف ــاء حــريــق
ال ـس ـي ــول ــة ،ث ــم اسـ ـت ــدام ــة م ـص ــادر
تمويلها ،ثم اإلصالح االقتصادي
بـ ـع ــد خـ ـف ــض مـ ـخ ــاط ــر ال ـس ـي ــول ــة
وتأمين استدامة المالية العامة،
و كـ ـ ــل ذ لـ ـ ــك لـ ــن ي ـت ـح ـق ــق واإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة غ ــائـ ـب ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــد ي ـع ـيــش
حقبة غير مسبوقة مــن اال نـســداد
السياسي.

ُّ
تحسن في نصيب السيولة للسوق الرئيسي

ً
 63.7دوالرا معدل سعر البرميل
الكويتي الشهر الماضي
أوضح "الشال" أنه بانتهاء أبريل 2021
ا ن ـت ـهــى ا ل ـش ـهــر األول م ــن ا ل ـس ـنــة ا لـمــا لـيــة
ا لـحــا لـيــة  ،2022/2021و بـلــغ مـعــدل سعر
برميل النفط الكويتي لهذا الشهر نحو
 63.7دوالرا أ مـيــر كـيــا ،و ه ــو أ عـلــى بنحو
 18.7دوالرا للبرميل ،أي بما نسبته نحو
 41.5ف ــي ا ل ـم ـئــة ع ــن ا ل ـس ـعــر اال ف ـت ــرا ض ــي
ال ـجــديــد ال ـم ـقــدر ف ــي ال ـم ــوازن ــة ال ـحــال ـيــة،
ً
والبالغ  45دوالرا للبرميل ،وأعلى أيضا
ب ـن ـح ــو  33.7دوالرا عـ ــن مـ ـع ــدل ا ل ـس ـعــر
االفتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ
 30دوالرا للبرميل.
وكانت السنة المالية  2021/2020التي
ا نـتـهــت بنهاية م ــارس ا لـفــا ئــت قــد حققت
لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ
نحو  43.5دوالرا ،ومعدل سعر البرميل
ألبريل  2021أعلى بنحو  46.2في المئة
عــن مـعــدل سـعــر ا لـبــر مـيــل للسنة المالية
الفائتة ،وأدنى بنحو  26.3دوالرا للبرميل
مـ ــن سـ ـع ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل الـ ـج ــدي ــد ل ـل ـم ــوازن ــة
ً
الحالية البالغ  90دوالرا ،وفقا لتقديرات
وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة ،و ب ـعــد إ ي ـق ــاف ا سـتـقـطــاع
ا لـ ـ  10فــي ا لـمـئــة مــن اإل يـ ــرادات لمصلحة
احتياطي األجيال القادمة.
وا فـ ـ ـت ـ ــرض تـ ـق ــر ي ــر "ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــال" أن ت ـك ــون

خطوات اإلصالح تبدأ من إطفاء
حريق المالية العامة عندما تتولى
أمرها إدارة واعية لمخاطرها
وقابلة للتضحية إلنقاذ البلد

ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي في أبريل مع أداء إيجابي لجميع المؤشرات

ال ـك ــوي ــت ق ــد ح ـق ـقــت إي ـ ـ ــرادات نـفـطـيــة فــي
أبريل الماضي بما قيمته نحو  1.1مليار
دينار ،وإذا افترضنا استمرار مستويي
اإلن ـت ــاج واألس ـع ــار عـلــى حــالـيـهـمــا -وهــو
ا فـتــراض قــد ال يتحقق -فمن المتوقع أن
تبلغ جملة اإليرادات النفطية بعد خصم
تـكــالـيــف اإلن ـتــاج لـمـجـمــل الـسـنــة الـمــالـيــة
ا ل ـحــا ل ـيــة ن ـحــو  13.2م ـل ـيــارا ،و ه ــي قيمة
أعلى بنحو  4.1مليارات عن تلك المقدرة
ف ــي الـ ـم ــوازن ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـحــال ـيــة
والبالغة نحو  9.127مليارات ،ومع إضافة
ن ـح ــو  1.8م ـل ـي ــار إ يـ ـ ـ ــرادات غ ـي ــر نـفـطـيــة،
سـتـبـلــغ جـمـلــة إ ي ـ ــرادات ا ل ـمــواز نــة للسنة
المالية الحالية نحو  15مليارا.
وب ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ــرق ـ ــم ب ــاعـ ـتـ ـم ــادات
ال ـم ـص ــروف ــات ال ـبــال ـغــة ن ـحــو  23م ـل ـيــارا،
فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة
ً
للسنة المالية  2022 /2021عـجــزا قيمته
ّ
 8مـلـيــارات دي ـنــار ،ولـكــن شـهــرا واح ــدا ال
يصلح إال الستخدامه مؤشرا على الحجم
االفتراضي لعجز الموازنة ،ويبقى العجز
ال ـف ـع ـلــي م ـت ـغ ـيــرا ت ــاب ـع ــا ل ـح ــرك ــة أس ـع ــار
وإ نـتــاج النفط خــال مــا تبقى مــن السنة
المالية.

قــال تقرير "الـشــال" إن أداء
أبـ ــريـ ــل الـ ـم ــاض ــي كـ ـ ــان أك ـث ــر
ً
نشاطا مقارنة ب ــأداء مــارس،
ح ـ ـيـ ــث ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع مـ ـ ـع ـ ــدل ق ـي ـمــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ال ـ ـيـ ــومـ ــي م ـ ــع أداء
إيـ ـج ــاب ــي ل ـج ـم ـيــع م ــؤش ــرات
األسـ ـع ــار ،ف ـقــد ارت ـف ــع مــؤشــر
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــوق األول بـ ـنـ ـح ــو 4.7
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وم ــؤش ــر ال ـســوق
ا لـ ــر ئ ـ ـي ـ ـسـ ــي بـ ـنـ ـح ــو  9.4فــي
ً
الـمـئــة ،وارت ـفــع أي ـضــا مؤشـر
السـوق الـعــام ،وهـو حصيلـة
أداء السوقين بنحو  5.8في
ال ـم ـئــة ،وك ــذل ــك ارت ـف ــع مــؤشــر
ال ـس ــوق الــرئـيـســي  50بنحو
 8.8في المئة.
وأض ــاف" :ارتـفـعــت سيولة
البورصة المطلقة في أبريل
مقارنة بسيولة مارس ،حيث
بلغت نحو  1.083مليار دينار
مــرتـفـعــة م ــن مـسـتــوى 907.6
ماليين د يـنــار لسيولة شهر
م ـ ـ ـ ــارس .وب ـ ـلـ ــغ م ـ ـعـ ــدل قـيـمــة
الـتــداول اليومي ألبريل نحو
 51.6م ـل ـي ــو ن ــا ،أي ب ــار ت ـف ــاع

بـ ـنـ ـح ــو  25فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة عــن
م ـس ـتــوى م ـع ــدل ت ـلــك الـقـيـمــة
ل ـش ـه ـ ــر مـ ـ ــارس الـ ـب ــال ــغ 41.3
مـلـيــونــا .وب ـلــغ حـجــم سيولة
البورصة في الثلث األول من
العام الحالي (أي في  81يوم
ع ـمــل) نـحــو  3.671مـلـيــارات،
وبـ ـل ــغ مـ ـع ــدل ق ـي ـمــة الـ ـت ــداول
ال ـي ــوم ــي ل ـل ـف ـتــرة ن ـح ــو 45.3
ً
مليونا ،مرتفعا بنحو 13.1
في المئة مقارنة بمعدل قيمة
التداول اليومي للفترة ذاتها
م ــن  2020ال ـبــالــغ نـحــو 40.1
ً
ً
مليـونا ،وحقق ارتفاعا أيضا
بنحو  2في المئة ،إذا ما قورن
بمستوى ذلك المعدل لكامل
ع ــام  2020الـبــالــغ نـحــو 44.4
مليونا".
وأش ـ ـ ـ ــار "ال ـ ـ ـشـ ـ ــال" إلـ ـ ــى أن
ت ــوج ـه ــات ال ـس ـيــولــة م ــازال ــت
مـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام تـشـيــر إلــى
أن نصف الشركات المدرجة
ل ــم ت ـح ـصــل إال ع ـلــى  2.3في
المئة فقط من تلك السيولة،
ض ـم ـن ـهــا  50ش ــرك ــة حـظـيــت

بنحو  0.3في المئة فقط من
تلك السيولة ،و 9شركات من
دون أي تــداول ،أمــا الشركات
الصغيرة السائلة ،فقد حظيت
 12شــر كــة قيمتها ا لـســو قـيــة
تبلغ  2.3فــي المئة مــن قيمة
الشركات المدرجة على نحو
 19.6ف ــي ال ـم ـئــة م ــن سـيــولــة
البورصة ،ذلك يعني أن نشاط
السيولة الكبير مــازال يحرم
نحو نصف الشركات المدرجة
منها ،وعلى النقيض ،يميل
بـ ـق ــوة إل ـ ــى ش ــرك ــات قـيـمـتـهــا
السوقية ضئيلة ،أمــا توزيع
السيولة على السوقين خالل
أبريل  ،2021فكان كالتالي:

السوق األول ( 25شركة)
حظي الـســوق األول بنحو
 635.3م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،أو ما
ن ـس ـب ـتــه  58.7ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
س ـيــولــة الـ ـب ــورص ــة ،وضـمـنــه
حظيت نحو نصف شركاته
( 12شركة) على  85.5في المئة

من سيولته ،ونحو  50.2في
المئة من كل سيولة البورصة،
بـيـنـمــا حـظــي الـنـصــف اآلخ ــر
بـمــا تـبـقــى أو نـحــو  14.5في
المئة من سيولته .وبلغ معدل
تــركــز الـسـيــولــة فـيــه مستوى
عاليا ،حيث حظيت  6شركات
أو ربــع شــركــاتــه ضمنه على
نحو  67في المئة من سيولته.
وبلغت نسبة قيمة ت ــداوالت
السوق األول من إجمالي قيمة
تداوالت البورصة خالل الثلث
األول مــن الـعــام الحالي نحو
 66.6في المئة.

السوق الرئيسي ( 141شركة)
حظي بنحو  447.4مليون
دينار أو نحو  41.3في المئة
من سيولة البورصة ،وضمنه
حـ ـظـ ـي ــت  20ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
شركاته على  77.3فــي المئة
من سيولته ،بينما اكتفت 80
فــي المئة مــن شركاته بنحو
 22.7فــي المئة مــن سيولته.

ووح ــده الــزمــن سيعمل على
غ ــرب ـل ــة الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
غير السائلة ،وخيارها يظل
م ــا ب ـيــن زي ـ ــادة سـيــولـتـهــا أو
ان ـس ـح ــاب ـه ــا ،وب ـل ـغ ــت نـسـبــة
تداوالت السوق الرئيسي من
إجمالي الـســوق خــال الثلث
األول مــن الـعــام الحالي نحو
 33.4في المئة.
وذكــر "إذا مــا قــورن توزيع
السيولة بين السوقين ،األول
ً
والـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،نـ ـ ــرى ت ـح ـس ـنــا
فــي نصيب السيولة للسوق
الرئيسي لما مضى من العام
الحالي مقارنة بتوزيعها لكل
عام  ،2020حينئذ كان نصيب
الـســوق األول  83.6فــي المئة
ً
تاركا  16.4في المئة لسيولة
السوق الرئيسي ،وذلك تطور
جيد إن استمر".

نمو موجودات «الوطني» إلى  31مليار دينار بنسبة %4.3
ارتفاع مؤشرات ربحية البنك مقارنة بالربع األول من 2020
قــال تقرير "ا ل ـشــال" إن بنك الكويت
الوطني أعلن نتائج أعماله للربع األول
مــن عــام ،2021وأش ــارت هــذه النتائج
إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم
الضرائب) قد بلغ نحو  88.98مليون
ديناربارتفاع قدره  7.16ماليين دينار،
أي مــا نـسـبـتــه  8.8فــي ال ـم ـئــة ،مـقــارنــة
بنحو  81.82مليونا حققها في الربع
األول م ــن  .2020و ب ـلــغ صــا فــي ا لــر بــح
الخاص بمساهميه نحو  84.31مليونا
م ـقــارنــة ب ـن ـح ــو 77.67مـلـيــونــا لـلـفـتــرة
نفسها من العام السابق ،أي بارتفاع
بلغ نحو  6.64ماليين أو بنسبة 8.5
في المئة .ويعود االر تـفــاع في ربحية
البنك إلى انخفاض جملة المخصصات
بــالـمـطـلــق بـقـيـمــة أع ـلــى م ــن انـخـفــاض
ً
الربح التشغيلي ،مساندا له انخفاض
قيمة الضرائب.

إيرادات التشغيل
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،أوض ـ ــح "الـ ـش ــال"
أن صافي إ يــرادات التشغيل انخفض
بنحو  3.3ماليين دينار ،أي نحو 1.5
في المئة ،حين بلغ نحو  221.5مليونا
مقارنة بنحو  224.8مليونا في الربع
األول مــن ا لـعــام السابق .وتحقق ذلك
نتيجة انخفاض بند إيرادات الفوائد
(ب ــاس ـت ـث ـن ــاء اإلي ـ ـ ـ ــرادات م ــن ال ـت ـمــويــل

اإل س ـ ـ ــا م ـ ـ ــي) بـ ـنـ ـح ــو  68.2مـ ـلـ ـي ــو ن ــا،
وانـخـفـضــت مـعــه مـصــروفــات الـفــوائــد
(باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو
 54.8مليونا ،وعليه انخفض صافي
إ ي ــرادات الفوائد بنحو  13.4مليونا،
أو بنحو  9.9فــي ا لـمـئــة ليبلغ 122.1
مليونا مقارنة مع  135.6مليونا.
وأش ــار إل ــى أن الـبـنــك حـقــق صــافــي
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل اإلس ـ ــام ـ ــي
ب ـن ـحــو  40.2م ـل ـيــو نــا م ـق ــار ن ــة بـنـحــو
 33.6مـ ـلـ ـي ــو ن ــا لـ ـلـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا مــن
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ومـ ـع ــه بـ ـل ــغ ص ــاف ــي
إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي
واإل ســا مــي) إ لــى نحو  162.4مليونا
مـ ـق ــار ن ــة ب ـن ـح ــو  169.2مـ ـل ـي ــو ن ــا ،أي
بانخفاض بلغ نحو  6.8ماليين أو ما
نسبته  4في المئة.
و ل ـ ـفـ ــت "ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــال" إ لـ ـ ــى أن إ ج ـم ــا ل ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـب ـنــك
ان ـخ ـف ــض ب ـق ـي ـم ــة أق ـ ــل مـ ــن ان ـخ ـف ــاض
إجمالي اإليرادات التشغيلية ،وبنحو
 356ألف دينار ،أو ما نسبته  0.4في
المئة ،وصوال إلى نحو  82.08مليونا
مقارنة بنحو  82.44مليونا في الربع
األول مــن  .2020و تـحـقــق ذ لــك نتيجة
انخفاض بند مصروفات إدارية أخرى
بنحو  1.28مليون مقابل ارتفاع بند
مـصــروفــات مــوظـفـيــن وبـنــد اسـتـهــاك
مبان ومعدات بما مجمله  928ألفا.

ً
ووفقا لتقديرات "الشال" ،وبافتراض
اس ـت ـث ـنــاء تــأث ـيــر تـجـمـيــع ن ـتــائــج بنك
"بوبيان" على المصروفات التشغيلية،
ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات
ا ل ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة مـ ــن ن ـح ــو  63.6م ـل ـيــو نــا
إ لـ ــى ن ـح ــو  61.8م ـل ـي ــو ن ــا ،أي بـنـسـبــة
ان ـخ ـفــاض بـلـغــت نـحــو  2.8ف ــي الـمـئــة.
وبلغ إجمالي المخصصات نحو 42.6
ً
مليونا ،منخفضا بنحو  8.9ماليين أو
بنسبة  17.2فــي المئة ،مقارنة بنحو
 51.5مليونا.
وت ـش ـي ــر ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة لـلـبـنــك
إ لــى أن إجمالي الموجودات قد سجل
ً
ارتفاعا بلغ نحو  1.283مليار دينار،
أي م ــا نـسـبـتــه  4.3ف ــي ال ـم ـئــة مـقــارنــة
بـنـهــا يــة  2020ن ـحــو  31.001مـلـيــارا،
وارتفع بنحو  459.6مليونا ،أي بنسبة
نمو بلغت  1.5في المئة عند المقارنة
بما كان عليه ذلك اإلجمالي في نهاية
الربع األول من  2020عندما بلغ نحو
 30.541مليارا.
وذ كــر "إذا استثنينا تأثير تجميع
"بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان" تـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودات قــد
انخفضت بنحو  0.3في المئة .وحققت
ً
محفظة قروض وسلف شامال التمويل
اإلســامــي لـلـعـمــاء) الـتــي تشكل أكبر
ً
مساهمة في موجودات البنك (ارتفاعا
بلغت نسبته  2في المئة وقيمته 346.3
مليونا ،ليصل بإجمالي المحفظة إلى

نحو  17.851مليارا ( 57.6في المئة من
إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) مـقــابــل 17.504
م ـل ـيــارا ( 58.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الموجودات) في ديسمبر  ،2020وارتفع
بنحو  132.9مليونا ،أي بنسبة نمو
بلغت نحو  0.8في المئة عند المقارنة
مــع نهاية الــربــع األول مــن  2020حين
بلغ  17.718مـلـيــارا ( 58فــي المئة من
إجمالي الموجودات)".
وولفت إلى انه "إذا استثنينا تأثير
تـجـمـيــع "ب ــوبـ ـي ــان" ف ــي ش ــق الـتـمــويــل
اإلسالمي ،نجدها قد انخفضت بنحو
 1.7في المئة .وبلغت نسبة القروض
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـث ــرة م ـ ــن إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـم ـح ـف ـظ ــة
اإلئـتـمــانـيــة  1.68فــي الـمـئــة فــي نهاية
مــارس  ،2021وبلغت نسبة تغطيتها
نحو  225في المئة".
وق ــال ال ـشــال" :تـشـيــر األرق ــام إلــى أن
م ـط ـلــوبــات ال ـب ـنــك (م ــن غ ـيــر احـتـســاب
ً
ح ـقــوق الـمـلـكـيــة) ق ــد سـجـلــت ارت ـفــاعــا
بلغت قيمته  1.158مليار ،أي ما نسبته
 4.5في المئة ،لتصل إلى نحو 26.735
مليارا مقارنة بنهاية  ،2020وحققت
ً
ً
ارت ـفــاعــا أي ـضــا بـنـحــو  110.6مــايـيــن،
أي نسبة  0.4فــي المئة عند المقارنة
بما كان عليه ذلك اإلجمالي في نهاية
الربع األول من العام الفائت حين بلغ
 26.624مـلـيــارا ،وإن استثنينا تأثير
تجميع "بوبيان" نالحظ أن المطلوبات

تراجعت بنسبة  2.1في المئة .وبلغت
نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي
الموجودات نحو  86.2في المئة مقارنة
بنحو  87.2في المئة للربع األول لعام
."2020

بيانات محسوبة
وأوضـ ـ ـ ـ ــح "تـ ـشـ ـي ــر نـ ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل
ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـح ـســوبــة عـلــى
أسـ ـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي إلـ ـ ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع ج ـم ـيــع
مؤشرات الربحية للبنك مقارنة بالفترة
نفسها من عام  .2020إذ ارتفع مؤشر
العائد على معدل الموجودات(ROA)
ليصل إ لــى نحو  1.2فــي المئة مقابل
 1.1فــي الـمـئــة .وارت ـف ــع مــؤشــر الـعــائــد
على معدل حقوق المساهمين الخاص
بمساهميه (R OE) إ لــى نحو  10.2في
المئة بعد أن كــان عند  9.5فــي المئة.
ً
وارتفع أيضا ،مؤشر العائد على معدل

رأس المال ( )ROCليصل إلى نحو 50.7
ً
في المئة قياسا بنحو  48.9في المئة".
ول ـفــت ال ـت ـقــريــر إل ــى ارت ـف ــاع ربـحـيــة
ا ل ـس ـه ــم ا لـ ــوا حـ ــد (E PS) ب ـب ـلــو غ ـهــا 12
ف ـل ـس ــا م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ــرب ـح ـي ــة
الـمـحـقـقــة ف ــي نـهــايــة ال ـف ـتــرة الـمـمــاثـلــة
م ــن  2020وال ـب ــال ـغ ــة  11ف ـل ـســا .وبـلــغ
مؤشر مضاعف السعر /ربحية السهم
الواحد ( )P/Eنحو  16.8ضعفا مقارنة
ب ـن ـحــو  16.4ض ـع ـف ــا ،ن ـت ـي ـجــة ارت ـف ــاع
ربـحـيــة الـسـهــم الــواحــد بـنـحــو  9.1في
المئة مقابل ارتفاع نسبي أكبر للسعر
السوقي للسهم بنحو  12.1في المئة
م ـق ــارن ــة ب ـم ـس ـتــوى س ـع ــره ف ــي نـهــايــة
م ـ ـ ـ ــارس ،2020وب ـل ــغ م ــؤش ــرمـضــاعــف
السعر /القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4
مرة مقارنة بنحو  1.3مرة.
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● صفقة تؤكد جدارة وجودة أصول «أجيليتي» العالمية ● هندسة مالية لالستحواذ حققت أرباحا لكل األطراف
محمد اإلتربي

عن الصفقة
سينتج ّ
شركة تصنف
ضمن أفضل 3
شركات عالمية في
قطاع الخدمات
اللوجستية

التحالف يرفع
إيرادات " "DSVإلى
 22مليار دوالر

 17.7مليار دوالر
إيرادات " "DSVفي
عام 2020

سنستكشف
فرص التعاون
بين شركاتنا
التابعة و""DSV

وسـ ـ ـ ـ ــط ركـ ـ ـ ـ ـ ــود اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
يـ ـع ــانـ ـي ــه ال ـ ـعـ ــالـ ــم وتـ ــداع ـ ـيـ ــات
أز م ــة استثنائية غير مسبوقة
يـعـيـشـهــا ال ـع ــال ــم ،وتـ ـم ـ ّـر فـيـهــا
اق ـت ـص ــادات ك ـبــرى تـحــت وط ــأة
وتــداعـيــات الجائحة الصحية،
فاجأت شركة أجيليتي للمخازن
العمومية ،األوساط االقتصادية،
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ــإع ــان
مــ ّ
ـدو ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـعــال ـمــي،
إذ نـسـجــت ال ـشــركــة واحـ ــدة من
أه ـ ـ ــم الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــات والـ ـصـ ـفـ ـق ــات
العالمية العابرة للقارات بقيمة
استثنائية ّ
تقدر قيمتها بنحو
 4.2مـلـيــارات دوالر ،فــي صفقة
غ ـيــر ن ـقــديــة بـفـلـسـفــة وهـنــدســة
مالية مناسبة مريحة ومربحة
أطراف الصفقة.
لكل ّ
تتمثل أهمية الصفقة ّ
وقوتها
ف ــي قـيـمــة عـمـلـيــات "أجـيـلـيـتــي"
التي احتفظت ببريق أصولها
وج ـ ـ ـ ــودة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا ،رغ ــم
الـ ـضـ ـغ ــوط والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
أصــابــت غــالـبـيــة األصـ ــول حــول
الـ ـع ــال ــم وب ـت ـق ـي ـي ـم ـهــا ال ـمــرت ـفــع
ف ــي ظ ــل اس ـت ـث ـنــائ ـيــة الـ ـظ ــروف
االقـتـصــاديــة والـتــداعـيــات التي
ت ـت ـحــوط ل ـهــا دول ال ش ــرك ــات،
أيـ ـض ــا ق ـن ــاع ــة ش ــرك ــة عــال ـم ـيــة
مثل شركة "دي إس في" بقبول
الشراكة مع "أجيليتي" ،لتبرهن
مــن جــديــد عـلــى ن ـجــاح رؤيـتـهــا
الـثــاقـبــة عـنــدمــا ق ــررت الـتــوســع
عالميا ومنافسة الكبار.

و تـ ـ ـنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــم دي .إس .ف ــي
ضمن  3أقـســام تـقـ ّـدم كــل منها
مجموعة كــامـلــة مــن الـخــدمــات
ل ــدع ــم ق ـط ــاع س ــاس ــل اإلمـ ـ ــداد،
وه ــي خــدمــات الـشـحــن الـجــوي
والبحري والنقل البري والحلول
المتعلقة (بالتخزين والخدمات
اللوجستية).
وبفضل أكثر من  1300مكتب
ومـحـطــة ومـسـتــودع فــي أنـحــاء
ال ـعــالــم كــافــة ،تـتـمـتــع دي .إس.
ف ــي بــال ـخ ـبــرات الـمـحـلـيــة لـهــذا
األسـ ـ ـ ــواق ،بـيـنـمــا ت ـس ـت ـفــاد من
امتدادها العالمي لتأمين أفضل
الخدمات الممكنة لعمالئها.

تعريف ""DSV

الحصة السوقية لشركة dsv

شركة دي .إس .في بانالبينا
ه ــي ش ــرك ــة عــال ـم ـيــة رائـ ـ ــدة في
تــوفـيــر ح ـلــول ســاســل اإلمـ ــداد
آلالف ال ـش ــرك ــات ح ــول ال ـعــالــم،
والتي تتنوع ما بين الشركات
العائلية الصغيرة إلى الشركات
ال ـك ـبــرى الـمـتـعــدد الـجـنـسـيــات،
وهي شركة مدرجة في بورصة
كوبنهاغن الدنماركية (بورسن)،
ويعمل لديها أكثر من 56.000
م ــوظ ــف ف ــي أك ـث ــر م ــن  80دول ــة
لتقديم خــدمــات مميزة وعالية
الجودة وضمان إمداد البضائع
لـ ـخـ ـط ــوط اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وال ـم ـن ــاف ــذ
وال ـم ـتــاجــر والـمـسـتـهـلـكـيــن في
أنحاء العالم كافة بشكل فعال
ومستمر.

إن ا لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة ا لـ ـ ـس ـ ــو قـ ـ ـي ـ ــة
اإلجمالية ألكـبــر  20شــركــة في
ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات الـلــوجـسـتـيــة
ً
عــال ـم ـيــا تـ ـت ــراوح ب ـيــن  30و40
بالمئة ،وفي عام  ،2020حققت
دي .إس .ف ــي إ يـ ـ ـ ــرادات بقيمة
ً
 17.7مليار دوالر تقريبا ،وبذلك
ت ـع ـت ـبــر خ ــام ــس أق ـ ـ ــوى شــركــة
ً
ع ــال ـم ـي ــا ف ــي قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
اللوجستية من حيث اإليرادات
ضمن هذه الشريحة.
ومن المتوقع أن تؤدي عملية
االس ـت ـحــواذ بـعــد إتـمــامـهــا إلــى
إنشاء شركة رائــدة تصنف من
ضمن أفضل  3شركات عالمية
في قطاع الخدمات اللوجستية
من حيث اإليرادات ،وستتراوح

الفارق بين القيمة الدفترية
والسوقية  810ماليين دينار
بلغت القيمة الدفترية لنشاط الخدمات اللوجستية العالمية
المتكاملة في دفاتر "أجيليتي" بنهاية العام الماضي  2020نحو
 390مليون دينار تقريبا ،والقيمة السوقية المقدرة ألسهم شركة
ّ
دي إس في التي تشكل مقابل صفقة البيع ،كما في  26أبريل
الماضيّ ،
تقدر بنحو  1.2مليار دينار ،مما يعني أن الفارق يبلغ
نحو  810ماليين دينار.

تسويق عالمي مباشر لبورصة الكويت
أدى إفـ ـص ــاح ش ــرك ــة أج ـي ـل ـي ـتــي ف ــي ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت الـ ــى تـحـقـيــق ت ـســويــق عــال ـمــي مـجــانــي
مباشر للسوق المالي الكويتي ،الــذي بات تحت
مجهر المستثمرين العالميين أفرادا ومؤسسات،
خصوصا بعد سلسلة الترقيات التي تمت أخيرا
عـلــى م ــؤش ــرات فــوتـســي و ،msciحـيــث إن حجم

الـصـفـقــة وق ــوة الـشــريــك الـعــالـمــي "دي إس ــي فــي"
وارتباط اسم شركة أجيليتي بإدراجها في بورصة
الكويت ،جعلت البورصة الكويتية حديث العالم
ومحط أنظار وتقييم كبريات البنوك االستثمارية
الـتــي مــن الـمــؤمــل أن تــرفــع مــن نظرتها لبورصة
الكويت وتصنيفها ايضا.

الحصة السوقية لهذه الشركة
ما بين  4و 5بالمئة.

القيمة المضافة
تعتبر الصفقة مــع شركة دي
في إس هي واحدة من أكبر وأهم
صـفـقــات االن ــدم ــاج واالسـتـحــواذ
الخاصة مع شركة مدرجة في دول
مجلس التعاون الخليجي خالل
العقد األخير.
فمن ناحية ستكون "أجيليتي"
م ــن م ـســاه ـمــي ش ــرك ــة دي .إس.
ف ــي ب ـح ـصــة نـسـبـتـهــا  8بــالـمـئــة
تقريبا ،مما يعني أن "أجيليتي"
ال ت ـ ــزال م ـل ـتــزمــة ب ـن ـشــاط ـهــا فــي
قـ ـط ــاع س ــاس ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ــداد ،حـيــث
ستصبح ثاني أكبر مساهم في
واحدة من أكبر شركات الخدمات
اللوجستية في العالم.
من ناحية أخرى ،من المتوقع

أن تؤدي هذه الصفقة إلى تعظيم
ال ـق ـي ـمــة ل ـم ـســاه ـمــي "أج ـي ـل ـي ـتــي"
ً
وال ـت ــأث ـي ــر إيـ ـج ــاب ــا ع ـل ــى ح ـقــوق
الـمـســاهـمـيــن والـقـيـمــة الـســوقـيــة
للشركة.

مستقبل النمو في األرباح
والعمليات
و ف ـ ـ ـ ــي رده ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـ ـ ــؤال لـ ـ
"ال ـجــريــدة" ،يـقــول نــائــب رئيس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة ا ل ـ ــر ئـ ـ ـي ـ ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـش ــرك ــة أجـيـلـيـتــي،
طـ ــارق ال ـس ـل ـطــان :لـنـنـظــر لـهــذا
ال ـســؤال مــن شـقـ ّـيــن ،أولـهـمــا أن
"أجيليتي" ستبقى شركة رائدة
في األسواق الناشئة ،مستثمرة
ف ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات الــول ـيــدة،
ورائ ـ ـ ـ ــدة األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـس ـتــدامــة
م ــن خ ــال مـجـمــوعــة شــركــاتـهــا
التابعة.

كما أن "أجيليتي" ،ومن خالل
الـصـفـقــة ال ـتــي اسـتـبــدلـنــا فيها
ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات الـلــوجـسـتـيــة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار
اس ـتــرات ـي ـجــي ط ــوي ــل األمـ ــد في
شركة أقوى وأكثر ربحية ما من
شأنه تعظيم القيمة المضافة
لمساهمينا.
من ناحية أخرى ،سينتج عن
هذا االستحواذ شبكة لوجستية
عالمية أق ــوى ،وعــاقــات أعمق
وأف ـ ـضـ ــل لـ ـعـ ـم ــاء "أج ـي ـل ـي ـت ــي"
م ــع ش ــرك ــات ال ـش ـحــن ،وقـ ــدرات
تشغيلية ُمحسنة.
ف ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن تـ ـ ــؤدي
ا لـ ـصـ ـفـ ـق ــة بـ ـي ــن دي .إس .فــي
و"أجيليتي" إلى زيادة اإليرادات
الـسـنــويــة لـشــركــة دي .إس .في
بنسبة  23بالمئة تقريبا ،مما
س ـي ـص ـنــف ال ـش ــرك ــة ف ــي ق ـطــاع
ً
الشحن بين الـ 3األوائل عالميا
بإيرادات تبلغ حوالي  22مليار
دوالر وق ـ ـ ــوة ع ــام ـل ــة مـجـمـعــة
تضم أكثر من  70.000موظف،
وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ألع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـش ــرك ــة
عمليات في أكثر من  90دولــة،
مــع  2.8مـلـيــون ح ــاوي ــة ،وأكـثــر
مــن  1.6مليون طــن مــن الشحن
ً
الجوي سنويا.

"أجيليتي" الجديدة ..ما هي؟
يؤكد السلطان أن "أجيليتي"

طارق السلطان
ح ـت ـمــا س ـت ـك ــون أقـ ـ ــوى وأق ـ ــوى
م ــع اس ـت ـم ــرار تــرك ـيــز ج ـهــودنــا
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ف ـ ـ ــي س ـل ـس ـل ــة
اإلمداد والخدمات اللوجستية،
أمـ ــا ال ـق ـطــاعــات األخ ـ ـ ــرى ،وهــي
مجموعة شركات أجيليتي ،التي
مـنـهــا ا لـمـجـمـعــات اللوجستية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة فـ ـ ـ ــي تـ ـط ــوي ــر
المستودعات والبنى التحتية
الصناعية الخفيفة ،أو مجموعة
خــدمــاتـنــا األخ ــرى الـتــي تغطي
الخدمات اللوجستية للوقود،
وإدارة الـ ـعـ ـق ــارات ال ـت ـج ــاري ــة،
وخ ــدم ــات الـ ـمـ ـط ــارات ،ورقـمـنــة
الجمارك ،والخدمات اللوجستية
ال ــرق ـم ـي ــة ،ف ـه ــي م ــن ب ـي ــن أم ــور
أخرى لم تتضمنها الصفقة.
وهذه المجموعة من الشركات
هي شركات قوية ذات هوامش
عالية تتسم باالستقرار ،وتقدم

ً
هــذه الـشــركــات جميعا خدمات
مكملة للعمل اللوجستي.

نقطة ّ
تحول استراتيجية

ب ــرغ ــم س ـل ـس ـلــة ال ـن ـج ــاح ــات
المتتالية لشركة أجيليتي على
الصعيدين المحلي والعالمي،
يعتبر ا لـسـلـطــان ه ــذه الصفقة
نقطة تحول جديدة في مسيرة
الشركة ،حيث ستقوم "أجيليتي"
ب ــاس ـت ـك ـش ــاف ف ـ ــرص ال ـت ـع ــاون
بينها وبين شركة "دي إس في"
ضمن مـجــاالت العمل الخاصة
ب ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
أع ـم ــال "أجـيـلـيـتــي للمجمعات
اللوجستية" ومجموعة خدماتنا
الــرقـمـيــة الـتــي تـقـ ّـدمـهــا شــركــات
 Shipaو م ـش ــار ي ـع ـن ــا ا لـتـقـنـيــة
المختلفة.

أرباح «أجيليتي» بعد إتمام الصفقة مبررات التمويل المصرفي بال ضمانات
بالرغم من أنه من المبكر في الوقت الحالي تحديد نسبة أرباح
"أجيليتي" مــن صفقة دي إس فــي ،فــإن تقييمات مراقبين تشير
الى أن الشركة ستحقق قيمة مضافة ال تقل عن  5مليارات دوالر،
واالستثمار الجديد سيمثل ضعف القيمة السوقية إلجمالي الوجود
السوقي لعمليات شركة أجيليتي سابقا .هذا مع استمرار حضور
"أجيليتي" القوي في الكويت ودول الخليج العربي ،كما توجد من
خالل شركاتها التابعة في العديد من األسواق الناشئة األخرى ،وبعد
إتمام الصفقة ستوجد فرص للتعاون في مجاالت وأسواق أخرى.

ف ــي ظ ــروف األزمـ ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة الـتــي
ان ــدل ـع ــت أواخـ ـ ــر  2008ومـ ــا ب ـع ــده ــا ،حظيت
أجيليتي بميزات فــر يــدة ،حيث حصلت على
تسهيالت ائتمانية من بنوك عالمية ،واألكثر
م ــن ذل ــك أن ـهــا كــانــت بــا ض ـمــانــات ،وتــواصــل
العديد من البنوك العالمية عروضها لشركة
أجيليتي بتقديم تسهيالت بأسعار تنافسية،

 7مليارات دوالر القيمة السوقية لـ «أجيليتي  -الوطنية – سلطان»
ارتـفـعــت الـقـيـمــة الـســوقـيــة لـبــورصــة
ا لـكــو يــت منذ إ فـصــاح شــر كــة أجيليتي
صـبــاح يــوم الـثــاثــاء  27أبــريــل وحتى
نـهــايــة تـ ــداوالت الـخـمـيــس  29مـنــه ما
قيمته  596مليون دينار ،حيث قفزت
مــن  35.500مـلـيــار د يـنــار ا لــى 36.096
مليارا ،فيما ارتفعت القيمة السوقية
لشركة أجيليتي والشركات المرتبطة

بها ارتباطا مباشرا بملكيات متبادلة،
وهـ ـ ــي "ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،وم ــرك ــز
سـلـطــان بـمــا قـيـمـتــه  465.800مـلـيــون
دينار.
وتفصيليا ،زادت القيمة السوقية
لـشــركــة أجـيـلـيـتــي  349مـلـيــون دي ـنــار،
ل ـت ـصــل ا ل ــى  1.920م ـل ـيــار د يـ ـن ــار ،فــي
حين زادت القيمة السوقية للوطنية

العقارية بقيمة  101.500مليون دينار،
لـتـصــل ا ل ــى  260.200مـلـيــو نــا ،وزادت
القيمة السوقية لمركز سلطان 15.300
م ـل ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار ،ل ـت ـص ــل ا ل ـ ــى 46.300
مـ ـلـ ـي ــون ــا ،وبـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ق ـي ـم ــة ســوق ـيــة
للشركات الثالث  2.226مليار دينار،
أي بما يناهز  7مليارات دوالر.

«التسهيالت التجارية» :استمرار خصم الـ %30من
مصاريف تمويل السيارات حتى نهاية مايو
مواصلة للنجاح الكبير الذي حققته حملة خصم  30في المئة
على مصاريف تمويل السيارات التي أطلقتها شركة التسهيالت
التجارية مشاركة منها في االحتفاالت الوطنية بعيدي استقالل
وتحرير الكويت الحبيبة ،وبمناسبة حلول شهر رمضان ،شهر
الخير والبركة ،أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات،
وتلبية لرغبة العمالء ،قررت الشركة تمديد عرضها حتى نهاية
مــايــو ال ـجــاري ،إفـســاحــا للمجال للعمالء الــذيــن لــم يستفيدوا
منه حتى اآلن ،والراغبين في اقتناء سيارة أحالمهم قبل عيد
الفطر وموسم الصيف ،ويشمل العرض جميع أنواع السيارات
الجديدة والمستعملة من وكاالت ومعارض السيارات ومكاتب
السيارات واألفراد.
شــركــة التسهيالت الـتـجــاريــة ،الـتــي يـشــار إليها باعتبارها
األولى في مستويات الخدمة التي تقدمها للعمالء ،مع السرعة
والسهولة في استكمال المعامالت ،كانت قد بــدأت باألسلوب
وانفردت بالخدمة ومازالت تنفرد بتقديماتها وبوضع عمالئها
فــي مقدمة أولــويــاتـهــا وبمنحهم بــاقــة مــن الـخــدمــات والـمــزايــا،
وأبرزها سرعة وسهولة إنجاز المعامالت عبر شبكة مكاتبها
المنتشرة في جميع أنحاء الكويت وفي كل وكــاالت ومعارض
السيارات ،حيث يمكن تقديم طلبات التمويل مباشرة ،إضافة
إلى موقع الشركة على شبكة اإلنترنت وتطبيق الهواتف الذكية
المميز وخدمة التواصل المباشر عن طريق تطبيق واتساب.
في هذا الصدد ،قال مساعد الرئيس التنفيذي للتسويق ناصر
المناعي" :تلبية لرغبة العديد من عمالئنا وبمناسبة حلول شهر
رمضان المبارك ،شهر العطاء ،قررنا تمديد حملة عيد التحرير
حتى نهاية مايو المقبل ،وعليه يمكن لجميع من لم يسعفهم
الوقت من عمالئنا ويرغبون في شراء سيارة قبل عيد الفطر وبدء
موسم الصيف االستفادة من العرض والحصول على السيارة
التي لطالما رغبوا في شرائها ،مع منحهم خصما مقداره 30
في المئة من مصاريف التمويل".
وتمنح "التسهيالت" عمالء ها حرية اختيار مـصــادر شــراء
السيارة مع سرعة اإلنجاز وسهولة اإلجــراء ات .وبفضل فريق
من الموظفين األكفاء وذوي الخبرة والكفاءة العالية في خدمة
العمالء وتلبية احتياجاتهم من خــال باقة من الميزات التي
تتضمن سهولة تحويل االتفاقية من خالل بيع السيارة الممولة
إلى شخص آخر وتحويل المديونية،
إضافة إلى توفير وسائل متعددة لسداد األقساط عن طريق
موقع الشركة أو تطبيق الهواتف النقالة أو السداد المباشر في
مكاتب الشركة وكذلك عبر أمر الدفع المصرفي.

وم ــن دون ض ـمــانــات ،ول ـعــل عـمـلـيــات الـشــركــة
في األســواق العالمية وما تتمتع به من قيمة
مـضــافــة عــالـيــة ،وم ــا تـتـســم بــه ثـقــة عــالـيــة في
نموذج أعمالها ،وجودة استثماراتها وأصولها
وتدفقاتها النقدية المستدامة ،عوامل تبرر هذا
التهافت المصرفي العالمي على تمويل الشركة
بضمان الثقة.

ّ
نموذج «أجيليتي» يحفز الخصخصة
مرة أخرى تؤكد شركة أجيليتي أنها نموذج ناجح للخصخصة،
وليس كما يتم الترويج له أن الخصخصة عدو اقتصادي ،فشركة
أجيليتي نهضت مــن شركة مـحــدودة اإلمـكــانــات واألص ــول تدير
مخازن في الكويت لتخزين البضائع الى واحدة من أهم وأكبر 4
مجاميع عالمية في الخدمات اللوجيستية من نقل وتخزين وشحن
بــري وبـحــري وإدارة مـطــارات عالمية ومنافذ جـمــارك ،وتنافس
كيانات عمالقة في أهم مراكز التجارة العالمية ،مثل سنغافورة
وزيوخ وأميركا وإفريقيا.
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين أداء المؤشرات ومكاسب واسعة في السعودية ثم الكويت
مجموعة «أجيليتي» حققت ارتفاعات قوية بعد الشراكة مع dsv
علي العنزي

رغم وجود اللون األخضر
في مؤشرات بورصة الكويت
فقد كان هناك تباين
واضح في األداء اليومي
واألسبوعي بين المؤشرات
الرئيسية ،إذ ربح مؤشر
السوق العام  1.4في المئة
تعادل  84.63نقطة،
بينما تراجعت مكاسب
السوق األول وارتفع بنصف
نقطة مئوية ،وكانت القفزة
الكبيرة في مؤشر رئيسي
 ،50إذ حقق أكبر مكاسب
بين مؤشرات دول مجلس
التعاون الخليجي.

تـ ـب ــا ي ــن األداء األ سـ ـب ــو ع ــي
لـمــؤشــرات أس ــواق الـمــال بــدول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
وم ــال ــت لــإيـجــابـيــة ،إذ ربـحــت
 4م ــؤش ــرات وخـســر  ،3وكــانــت
ال ـ ـم ـ ـكـ ــاسـ ــب هـ ـ ــي األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ،إذ
تصدر المشهد مؤشر السوق
ال ـس ـعــودي الــرئـيـســي «تــاســي»
وقفز بنسبة  2.8في المئة ،تاله
مــؤشــر بــورصــة الـكــويــت الـعــام
بنمو جـيــد بـلــغ نسبة  1.4في
المئة ،وكذلك ربح مؤشر السوق
العماني نسبة  1.1فــي المئة،
بينما اكتفى مؤشر سوق قطر
المالي بنسبة  0.6في المئة.
وع ـلــى ال ـط ــرف اآلخ ــر سجل
مؤشرا سوقي االمارات خسائر
متقاربة كانت بنسبة  0.9في
ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ــؤش ــر
أبوظبي ،وتراجع مؤشر سوق
دبـ ــي ال ـم ــال ــي ب ـن ـس ـبــة  0.8فــي
المئة ،فــي حين استقر مؤشر
س ــوق ال ـب ـحــريــن ع ـلــى خ ـســارة
مـ ـح ــدودة بـنـسـبــة ُع ـش ــر نقطة
مئوية فقط.

«تاسي» وحديث ولي العهد
ب ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـعـ ــامـ ــات ب ــورص ــة
الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
إيجابية ،وحققت مكاسب جيدة
ف ــي ب ــداي ــة األس ـب ــوع بــدعــم من
تدفق مزيد من إعالنات النتائج
المالية الخاصة بالربع األول،
وال ـتــي أظ ـهــرت ن ـمــوا إجماليا
ك ـب ـيــرا بـنـسـبــة  143ف ــي الـمـئــة
مقارنة مع الفترة المقابلة من
عام  ،2020ودعم النمو الكبير
مــا حققه سهم ســابــك مــن نمو
كـبـيــر جـ ــدا ،وت ـح ــول للربحية
بعد ان كان خاسرا ذات الفترة
من العام الماضي ،وانتهت 58
شركة من اعالن نتائجها سجل
 39سهما نموا في األرباح.
وب ـع ــد ه ـ ــدوء ال ـن ـتــائــج جــاء
حـ ـ ــديـ ـ ــث سـ ـ ـم ـ ــو ول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
الـ ـسـ ـع ــودي األمـ ـي ــر م ـح ـمــد بــن
س ـل ـم ــان ،وال ـ ـ ــذي اع ـل ــن نـتــائــج
مـسـيــرة رؤيـ ــة الـمـمـلـكــة ،2030
وما تحقق خالل خمس سنوات
م ــن ع ـمــر ال ــرؤي ــة ،م ـمــا اسـتـمــر
بالدفع بالمؤشر الى مستويات
كبيرة دون اعطائه فرصة لجني
األرباح حتى الجلسة األخيرة،
والتي فقد خاللها نسبة  1في

ال ـم ـئــة ،غـيــر ان ــه احـتـفــظ بنمو
اس ـب ــوع ــي ب ـلــغ ن ـس ـبــة  2.8في
ا لـمـئــة أي  284.9نـقـطــة ليقفل
على مستوى  10418.98نقطة،
ل ـي ـس ـت ـم ــر ب ـت ـح ـق ـي ــق اق ـ ـفـ ــاالت
قياسية هي األفضل خالل عشر
سنوات تقريبا.

«أجيليتي» وبورصة الكويت
بــالــرغــم م ــن ال ـل ــون األخـضــر
فــي مــؤشــرات بــورصــة الكويت
فــإنــه ك ــان هـنــاك تـبــايــن واضــح
في األداء اليومي واالسبوعي
بـيــن ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة ،إذ
ربح مؤشر السوق العام نسبة
 1.4ف ــي ال ـم ـئ ــة تـ ـع ــادل 84.63
ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 6113.6نقطة ،بينما تراجعت
مكاسب السوق األول ،وارتفع
بنسبة نصف نقطة مئوية فقط
ت ـس ــاوي  32.91ن ـق ـطــة ،ليقفل
على مستوى  6623.17نقطة،
وكانت القفزة كبيرة في مؤشر
السوق رئيسي  ،50وحقق أكبر
م ـك ــاس ــب ب ـي ــن مـ ــؤشـ ــرات دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
وأكـ ـب ــر م ـكــاســب أس ـبــوع ـيــة له
منذ إطالقه قبل اربــع سنوات،
وربـ ـ ـ ــح ن ـس ـب ــة  3.9فـ ــي ال ـم ـئــة
تعادل  200.01نقطة ليصل الى
مستوى  5303.39نقاط.
وب ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل صـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــع
أجـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي» لـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا
الـلــوجـسـتـيــة ف ــي أوروبـ ـ ــا على
شــركــة دن ـمــارك ـيــة  ،dsvوال ــذي
ستحقق منه الشركة مكاسب
كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاع ـ ـ ــف حـ ـ ـق ـ ــوق
مساهمها ّ
دب النشاط الكبير
فــي أسـهــم الـمـجـمــوعــة األربـعــة
الرئيسية ،والتي كانت سابقا
وقـبــل  17عــامــا تـتـحــرك كسهم
واحـ ـ ــد (أج ـي ـل ـي ـت ــي والــوط ـن ـيــة
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ومـ ـ ــركـ ـ ــز س ـل ـط ــان
وبيان) ،لتسجل نموا كبيرا بلغ
افضله في وطنية عقارية التي
تصدرت قوائم األفضل نشاطا
وارتـفــاعــا ،ونـمــت بنسبة 66.9
في المئة خــال أسبوع لتصل
الــى مكاسب بـحــوالــي  100في
المئة خالل شهر فقط.
وربحت «اجيليتي»  23.6في
المئة ،ومــا حــدث سبب تحوال
ألس ـه ــم ال ـم ـج ـمــوعــة ،وضـغـطــا
كثيرا على أداء األسهم القيادية

الكبيرة ،مثل الوطني وبيتك،
إذ تراجعا بنسبة 0.8و 0.6في
ال ـم ـئــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ورب ـحــت
ب ـ ـعـ ــض األس ـ ـ ـهـ ـ ــم االنـ ـتـ ـق ــائـ ـي ــة
بشدة خالل األسبوع الماضي،
و ك ــان أفضلها بجانب وطنية
عقارية ،وكتلتها أسهم التعمير،
ومــراكــز ،إذ ارتـفـعــا بنسبة 50
و 26ف ــي الـمـئــة عـلــى ال ـتــوالــي،
وشـ ـ ــاركـ ـ ــت اس ـ ـهـ ــم ب ـت ــروغ ـل ــف
واع ـي ــان واالولـ ــي فــي الـنـشــاط،
وكـ ــانـ ــت ض ـم ــن الـ ـ ـ ـ  5األف ـض ــل
أسـ ـب ــوعـ ـي ــا ،وح ـق ـق ــت األس ـه ــم
الـثــاثــة مـكــاســب كـبـيــرة بلغت
 20في المئة لبتروغلف ،و 8في
المئة لسهمي اعـيــان واالول ــي،
لينتهي األسبوع إيجابيا على
م ـس ـتــوى ك ــل ال ـم ـت ـغ ـيــرات عــدا
تراجع سهمي بيتك والوطني
وهيومن سوفت وزين.

عمان وقطر
ا سـ ـتـ ـم ــر األداء اإل يـ ـج ــا ب ــي

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/04/29
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

2021/04/22

6,028.97

10,134.08

10,844.92

3,719.21

1,486.29

6,101.63

2,625.71

لمؤشر سوق األسهم العماني،
وزاد من جرعته اإليجابية التي
تساعدها حــالــة أسـعــار النفط
بعد أن شـهــدت تماسكا جيدا
حــول مستويات  ،65وارتفعت
ا ل ــى  67دوالرا لـلـبــر مـيــل على
مستوى بــرنــت الـقـيــاســي ،قبل
أن تقفل بنهاية األسبوع على
 66دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل تـسـلـيــم
يونيو المقبل ،وكانت بورصة
عمان قد انتهت مبكرا من اعالن
البيانات المالية للشركة ،والتي
ذك ــرن ــاه ــا ف ــي ت ـقــاريــر ســابـقــة،
والـ ـت ــي س ـج ـلــت نـ ـم ــوا بـنـسـبــة
 35في المئة مقارنة مع نتائج
ع ــام  ،2020ليستمر ا لـصـعــود
في مؤشر سوق عمان المالي،
وي ــرب ــح  1.1ف ــي ال ـم ـئــة ،تـعــادل
 41.8نقطة ،ويصل الى مستوى
 3761.01نقطة.
كما استمرت المكاسب في
م ــؤش ــر سـ ـ ــوق قـ ـط ــر ،واقـ ـت ــرب
كثيرا من مستوى  11ألف نقطة
النفسي ،ولكن اكتفى بنسبة 0.6

فــي الـمـئــة ف ـقــط ،ت ـعــادل 66.48
ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 10911.4نقطة.

جني أرباح في أبوظبي
ب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن ن ـ ـمـ ــو م ـع ـظــم
ال ـشــركــات الـمـعـلـنــة عــن نتائج
الـ ــربـ ــع األول فـ ــي سـ ـ ــوق دب ــي
ال ـمــالــي ،وال ـت ــي بـلــغ ع ــدده ــا 7
أسـ ـه ــم م ـق ــاب ــل تـ ــراجـ ــع أرب ـ ــاح
 3م ـن ـه ــا واح ـ ـ ـ ــدة خ ـ ــاس ـ ــرة اال
ال ـم ـح ـص ـلــة االج ـم ــال ـي ــة كــانــت
بــال ـســالــب ،وتــراج ـعــت األرب ــاح
االجمالية بنسبة  5فــي المئة
مقارنة مع الفترة المقابلة من
ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وك ــان السبب
تـ ـ ــراجـ ـ ــع أربـ ـ ـ ـ ـ ــاح بـ ـنـ ـك ــي دبـ ــي
اإلسالمي والمشرق وشركة دو
لالتصاالت والـشــركــات الثالث
م ــن ال ـك ـب ــار ل ـتــؤثــر ف ــي تـعــافــي
م ــؤش ــر س ـ ــوق دب ـ ـ ــي ،وي ـخ ـســر
بنهاية األسبوع ،ويفقد نسبة
 0.8في المئة ،أي  20.33نقطة

ليقفل على مستوى 2605.38
نقطة.
وف ـ ــي اب ــوظـ ـب ــي ك ـ ــان ال ـن ـمــو
ك ـب ـي ــرا ب ـن ـس ـبــة  14فـ ــي ال ـم ـئــة
ب ـن ـت ــائ ــج اع ـ ـمـ ــال الـ ــربـ ــع األول
م ـق ــارن ــة م ــع ال ـف ـت ــرة الـمـقــابـلــة
مــن الـعــام الماضي ،وكــان عدد
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـع ـل ـنــة  ،10ك ــان
م ـن ـهــا  7ف ــي ن ـم ــو ،وت ــراج ـع ــت
أربــاح  3شركات فقط ،ودعمت
ن ـت ــائ ــج الـ ـبـ ـن ــوك واالت ـ ـصـ ــاالت
ال ـم ـج ـمــوع اإلجـ ـم ــال ــي ،إذ نما
ابوظبي التجاري واالتصاالت
بشكل جـيــد ،مـمــا رف ــع األرب ــاح
المجمعة ،وكذلك ارتفع مستوى
التضخم الى النطاق الموجب
في االمارة للمرة االولى منذ 21
شهرا ،وما يعد إشارة إيجابية،
غير أن مؤشر السوق استسلم
لجني األربـ ــاح ،وك ــان الضغط
بنهاية األسبوع ،إذ فقد معظم
خ ـســائــره األس ـبــوع ـيــة الـبــالـغــة
نسبة  0.9في المئة ،وهي اكبر
خـســارة بـيــن مــؤشــرات أســواق

ال ـم ــال بـ ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي ،والتي تعادل 54.82
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل م ـس ـت ـق ــرا ع ـلــى
مستوى  6046.81نقطة.
وفــي البحرين كــان الضغط
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى س ـ ـ ـهـ ـ ــم أه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي مـ ـتـ ـح ــد
البحريني المدرج في بورصة
الكويت على مرحلتين؛ األولى
عند اعالن نتائجه للربع األول،
والثانية بعد صفقة اجيليتي
وموجة بيع على معظم اسهم
السوق األول الثقيلة ،ليتراجع
بـنـهــايــة الـمـطــاف ويـفـقــد  2في
الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـي ـت ــأث ــر م ــؤش ــر س ــوق
البحرين المالي وتفوته حالة
انتعاش األسواق ،ويخسر ُعشر
نقطة مئوية ،ويقفل على تراجع
بـ  1.44نقطة ،ليقفل قريبا من
مستواه السابق على مستوى
 6046.81نقطة

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/04/29
األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة عـدد الصـفـقـات إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر عـدد جـلـسـات
الـتــداول
رئيـسـي 50
األول
العــام
( صفقة)
(ديـنـار)
(سهم)

2021/04/29

6,113.60

10,418.98

10,911.40

3,761.01

1,484.85

6,046.81

2,605.38

2021/04/22

1,910,953,022

222,267,740

62,036

6,028.97

6,590.26

5,103.38

5

2021/04/29

2,348,454,669

336,521,050

78,152

6,113.60

6,623.17

5,303.39

5

الفـرق

84.63

284.90

66.48

41.80

1.44-

54.82-

20.33-

الفـرق

16,116.00

84.63

32.91

200.01

0.00

التغير ()%

%1.4

%2.8

%0.6

%1.1

%0.1-

%0.9-

%0.8-

التغير ()%

%26.0

%1.4

%0.5

%3.9

%0.0

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

114,253,309.76 437,501,647.00
%22.9

 :Ooredooمستمرون
في دعم الحمالت اإلنسانية
مع «النجاة» الخيرية
تـ ـعـ ـم ــل ش ـ ــر ك ـ ــة Ooredoo
ال ـك ــوي ــت ج ــاه ــدة ع ـل ــى تـقــديــم
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات واالحـ ـتـ ـي ــاج ــات
األس ــاس ـي ــة م ــن ط ـع ــام وشـ ــراب
إل ــى الـمـجـتـمـعــات ال ـف ـق ـيــرة في
الـ ــدولـ ــة وخ ــارجـ ـه ــا ،وتـسـتـمــر
 Ooredooفـ ــي د عـ ـ ــم سـلـسـلــة
الحمالت اإلنسانية والخيرية
ا لـتــي تنظمها جمعية النجاة
الخيرية ،حيث تبرعت بـ 5آالف
دي ـ ـنـ ــار ،ب ـه ــدف ال ـم ـش ــارك ــة فــي
حملة «تـخـيــل  »3لحفر اآلب ــار،
التي أطلقتها الجمعية االثنين
 22م ـ ــارس  ،2021ت ــزام ـن ــا مــع
اليوم العالمي للمياه.
وأطـ ـلـ ـق ــت ج ـم ـع ـي ــة ال ـن ـج ــاة
الـ ـخـ ـي ــري ــة ح ـم ـل ــة «تـ ـخـ ـي ــل ،»3
بهدف توفير مياه شــرب نقية
وص ــال ـح ــة ل ـل ـش ــرب ف ــي ال ـ ــدول
الفقيرة والـجــافــة ،مثل النيجر
وبنغالدش وموريتانيا والهند،
ومكافحة األمراض الناتجة عن
ش ــرب ال ـم ـيــاه ال ـم ـلــوثــة ،وال ـتــي
ت ـس ـب ـبــت فـ ــي خ ـ ـسـ ــارة ال ـك ـث ـيــر
م ــن األرواح ب ـج ــا ن ــب ا لـتـكـلـفــة
المالية الباهظة التي يتطلبها
الـ ـ ـع ـ ــاج ،ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ال ـح ـم ـلــة
تهدف الجمعية إلــى حفر 500
ب ـئــر ارت ـ ــوازي ـ ــة ت ـب ـلــغ تكلفتها
اإلجمالية  250ألف دينار.
كما قامت شركة Ooredoo
بإرسال آالف الرسائل النصية
لجميع عمالئها ،تشجعهم على
التبرع لهذه الحملة اإلنسانية
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة الـ ـ ـ ــدول
والشعوب الفقرة.
وتعليقا عـلــى د ع ــم الحملة،
أكدت المديرة األولى للعالقات
الـعــامــة واالت ـص ــاالت الــداخـلـيــة

فاطمة دشتي

وال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــات وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ــدى Ooredoo
الكويت فاطمة دشتيٌ :
«عرفت
الكويت وعرفنا في Ooredoo
بتاريخنا العريق فــي األعـمــال
االنسانية الخيرية ،وهــا نحن
الـ ـي ــوم ن ــواص ــل م ـس ـيــرت ـنــا فــي
األعمال التطوعية التي تساهم
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق أهـ ـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
الـمـسـتــدامــة ،مثل الـقـضــاء على
الجوع والفقر وتحسين حياة
الكثير من األفراد وغيرها».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت دش ـ ـت ـ ــي« :ت ــأت ــي
م ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـنـ ــا فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرات انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــا م ــن
واجـبـنــا اإلن ـســانــي واألخــاقــي
والمجتمعي الذي يحتم علينا
االس ـت ـم ــرار ف ــي الـمـســاهـمــة في
مختلف ال ـم ـبــادرات اإلنسانية
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـب ــاد وال ـعــالــم
ونشر الوعي حولها».

%51.4

«الكويتية» ّ
تكرم بنك الطعام
لمشاركته في عمليات اإلجالء

الكابتن عيسى الحداد بين مشعل األنصاري ووليد الصقعبي وفايز العنزي
ّ
كرمت شركة الخطوط الجوية الكويتية ،بنك
ال ـط ـعــام ال ـكــوي ـتــي ،إحـ ــدى ال ـج ـهــات وال ـشــركــات
ا لـمـشــار كــة والمساهمة فــي العمليات الخاصة
برحالت الشركة ،إلجالء المواطنين العائدين من
الخارج في  2020خالل أزمــة جائحة «كورونا»،
ح ـي ــث ك ـ ــرم ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ب ــال ــوك ــال ــة فــي
«الكويتية» الكابتن عيسى الحداد نائب رئيس
مجلس إدارة البنك مشعل األنصاري ،والمستشار
اإلعــامــي فــي الـبـنــك ولـيــد الصقعبي ،بحضور
مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم في الخطوط
فايز العنزي.
وع ـل ــى ه ــام ــش ال ـت ـك ــريــم ،قـ ــال ال ـ ـحـ ــداد« :ج ــاء
تكريم الكويتية اليوم للبنك للمساهمة الفعالة
والجدية والجهود الملموسة في دعم عمليات
الشركة الخاصة برحالت إجالء المواطنين أثناء
ً
الجائحة ،تنفيذا لــأوامــر السامية مــن القيادة
السياسية بعودة إخواننا واخواتنا المواطنين
إلى أرض الوطن ،األمر الذي أدى بشكل كبير إلى
نجاح تلك العمليات حسب المخطط لــه ،لكون
البنك من الجهات التي خدمت الوطن على أكمل
وجه أثناء تلك المهمة الوطنية ،وقدم المساعدة
والعون للجهات األخرى المشاركة في عمليات
اإلجالء».
وأضــاف الحداد« :يأتي ذلك التكريم في إطار

سعي الخطوط الدائم والمستمر لتقديم وتثمين
دور شركائها في النجاح ،ولتسليط الضوء على
نـشــاط الـجـهــات الـمـشــاركــة وجـهــودهــم الجليلة
وال ـح ـث ـي ـثــة ف ــي خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،ح ـيــث قــامــوا
بالتعاون مع «الكويتية» بتأدية المهام المنوطة
بـهــم ،والـمـســاهـمــة فــي تنفيذ أكـبــر خـطــة إجــاء
للمواطنين الكويتيين بكل إخالص وتفان وروح
وطنية اتسمت بالجدية واالحترافية والدقة على
ً
ً
ً
مدار الساعة ليال ونهارا ،ولم يدخروا جهدا في
تقديم الدعم الكامل للخطوط في تحقيق األهداف
المرجوة ونجاح تلك المهمة».
وتقدم الحداد بجزيل الشكر ووافــر االمتنان
لكل الجهات المشاركة في نجاح عمليات اإلجالء،
ً
معربا عن أمله أن تــدوم تلك الوحدة بين أبناء
ً
الشعب الكويتي في المحن والـشــدائــد ،متمنيا
التوفيق والسداد لهم فيما هو قادم.
مــن جــانـبــه ،ق ــال األن ـص ــاري« :نـتـقــدم بالشكر
على دعــوة الخطوط لتكريم بنك الطعام ضمن
ال ـج ـهــات وال ـش ــرك ــات ال ـتــي كــانــت م ــوج ــودة في
مـطــار الـكــويــت ال ــدول ــي ،وســاهـمــت فــي عمليات
اإلجــاء الكبرى ،حيث إن تلك الجهود متبادلة
مع الخطوط ،وهناك تعاون أثمر عنه نجاح تلك
العمليات بشكل كامل وحقق األهــداف التي كنا
نسعى إليها».

ةديرجلا
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اقتصاد

«برقان» يربح  ٥ماليين دينار في الربع األول

• العجيل :البنك يواصل تقديم أداء يتسم بالمرونة رغم التحديات
• حيات :يعزز األمن السيبراني الخاص به لزيادة استخدام القنوات اإللكترونية

 27مليون دينار
أرباح «برقان»
التشغيلية بنمو
%36

أعلن "برقان" النتائج المالية
ل ـل ــرب ــع األول ال ـم ـن ـت ـهــي ف ــي 31
مـ ـ ـ ــارس  2021ل ـل ـب ـن ــك ،وس ـج ــل
إي ــرادات بقيمة  48مليون دينار
لـلــربــع األول مــن  ،2021مدفوعة
بــال ـن ـمــو ف ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات م ــن غير
الفوائد.
واسـ ـتـ ـم ــر الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي إظـ ـه ــار
انـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ق ـ ـ ـ ـ ــوي ف ـ ـ ـ ــي خ ـف ــض
التكاليف ،مما أدى إلى انخفاض
نفقات التشغيل بمقدار  21مليون
ديـنــار فــي الــربــع األول مــن 2021
(تم تخفيضه بنسبة  27في المئة
مقابل الربع الرابع من .)2020
وأسفرت هذه العوامل عن دخل
تشغيلي ق ــوي ق ــدره  27مليون
دينار (بزيادة  36في المئة مقارنة
بالربع السابق).
الـجــديــر بــالــذكــر أنــه فــي الربع
األول من  ،2021انخفضت تكاليف
االئ ـت ـمــان بقيمة مـلـيــونــي ديـنــار
مقارنة بالربع السابق ،كما سجل
"بـ ــرقـ ــان" ص ــاف ــي دخـ ــل بـقـيـمــة 5
ماليين عن الربع األول من .2021
وفيما يلي بعض المقاييس
الرئيسية للربع األول من :2021
• ن ـ ـس ـ ـبـ ــة ت ـ ـغ ـ ـط ـ ـيـ ــة الـ ـ ـق ـ ــروض
المتعثرة%169 :
• معدل كفاية رأس المال%17 :
• نسبة تغطية السيولة%152 :
• نسبة صافي التمويل المستقر:
%105

وخـ ـ ــال ه ـ ــذا الـ ــربـ ــع ،واص ــل
البنك تقدمه في رحلة الرقمنة،
وأطلق بوابة وتطبيق بطاقات
ب ــرق ــان مـسـبـقــة ال ــدف ــع .وكــذلــك
نجح في إطالق أول آلة صراف
تفاعلية ( )ITMفي مارينا مول
لمنح عمالئه إمكانية الوصول
المستمر.
وفــي إطــار تعليقه على هذه
ال ـن ـتــائــج ،ص ــرح مــاجــد عيسى
العجيل ،رئيس مجلس اإلدارة
لمجموعة "برقان" ،أن االقتصاد
العالمي اليزال يواجه تحديات
جمة بسبب جائحة "كــورونــا"
وال ـق ـيــود الـمـفــروضــة بسببها.
إ ن ـ ـ ـنـ ـ ــا نـ ـ ـت ـ ــو ق ـ ــع أن ي ـس ـت ـع ـي ــد
االقتصاد الكويتي زخــم النمو
ً
خالل الربعين القادمين مدعوما
ب ــزي ــادة ال ـت ـط ـع ـي ـمــات ،مضيفا
"يواصل البنك تقديم أداء يتسم
بالمرونة رغــم هــذه التحديات،
ً
فضال عن ذلك ،فإن فريق العمل
ً
ً
ً
يحقق تـقــدمــا قــويــا وملحوظا
لتعزيز نـمــوذج تشغيل البنك
من خالل االستثمار في جهود
الرقمنة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـسـ ـع ــود ج ــوه ــر
حـ ـي ــات ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للمجموعة ،أن "بــرقــان يواصل
تـحـقـيــق ال ـن ـتــائــج م ــع الـحـفــاظ
على مقاييس السيولة ورأس

مسعود حيات

ماجد العجيل
المال عند مستويات عالية ،رغم
الصعوبات التي تشهدها البيئة
التشغيلية الحالية".
وتـ ــابـ ــع أن "ب ـ ــرق ـ ــان" واصـ ــل
ك ـفــاء تــه الـتـشـغـيـلـيــة م ــن خــال
الـتــركـيــز عـلــى ج ـهــود تحسين
التكلفة .ونــواصــل إح ــراز تقدم
قوي وملحوظ في التحسينات
الرقمية ،كما يعمل البنك على
تـعــزيــز إط ــار األم ــن السيبراني
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـ ـ ــه ،نـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـ ــزي ـ ــادة
استخدام القنوات اإللكترونية.
وت ـش ـمــل ال ـب ـي ــان ــات الـمــالـيــة
الـ ـمـ ـجـ ـمـ ـع ــة ن ـ ـتـ ــائـ ــج ع ـم ـل ـي ــات

ال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
وحصتها من نتائج شركاتها
التابعة ،بنك برقان تركيا ،بنك
الخليج الجزائر ،مصرف بغداد،
بنك تونس العالمي .من خالل
هـ ــذا ال ـت ــواج ــد االق ـل ـي ـم ــي ،لــدى
"برقان" واحدة من أكبر شبكات
الفروع االقليمية ،حيث يمتلك
ً
 162ف ــرع ــا ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
ال ـك ــوي ــت ،وت ــرك ـي ــا ،وال ـج ــزائ ــر،
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،وتـ ــونـ ــس ،ول ـب ـن ــان،
ومكتب تمثيلي في اإلمارات.

«الوطني» يعلن الفائز بجائزة  125ألف دينار
في سحب «الجوهرة» الشهري
ي ـ ــواص ـ ــل بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
م ـكــافــأة ع ـمــائــه بـمـنـحـهــم مـجـمــوعــة
م ـم ـي ــزة م ــن ال ـس ـح ــوب ــات وال ـج ــوائ ــز
والعروض على مدار العام ،وفي هذا
اإلط ـ ــار أع ـلــن ال ـب ـنــك اس ــم ال ـفــائــز في
السحب ا لـشـهــري لحساب الجوهرة
لشهر أبريل  ،2021حيث فازت زينب
صــاح فهد المحمد بمبلغ 125000
دينار.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى تـ ــم اإلعـ ـ ـ ــان عــن
أسـ ـم ــاء ال ــراب ـح ـي ــن ف ــي ال ـس ـح ــوب ــات
األسبوعية لحساب الجوهرة لمبلغ
 5000د يـ ـن ــار ،و هـ ــم :ا ل ـش ـيــخ سـلـمــان
خ ـل ـي ـفــة ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـصـ ـب ــاح ،سـلـمــى
سعود عواد السليماني ،عبير حمد
خلف العجل.
وتـ ـ ــم إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـسـ ـح ــب ف ـ ــي ال ـم ـق ــر
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي،
ومـ ـب ــاش ــرة ع ـب ــر حـ ـس ــاب ال ـب ـن ــك فــي
"إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام" ،بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ــل عــن
وزارة التجارة والصناعة ،إلى جانب
م ـم ـث ـلــي ا ل ـب ـن ــك ،ع ـل ـمــا أن س ـحــو بــات
الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم
بحضور ممثل عــن شركة "ديلويت"
العالمية.
و ي ـقــدم حـســاب ا لـجــو هــرة للعمالء
فرصة لدخول السحب وربح جوائز
بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  5000د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار أ سـ ـب ــو عـ ـي ــا،
و 125000ديـنــار شـهــريــا ،والـجــائــزة

ا ل ـ ـك ـ ـبـ ــرى ب ـق ـي ـم ــة 250000
ديـ ـن ــار ربـ ــع سـ ـن ــوي ،حـيــث
إن كــل  50د ي ـن ــارا يــود عـهــا
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
ال ـج ــوه ــرة تـمـنـحــه فــرصــة
لـ ـيـ ـك ــون ال ـ ـفـ ــائـ ــز الـ ـت ــال ــي،
وفـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــدم ق ـ ـيـ ــام
ال ـع ـم ـي ــل ب ـع ـم ـل ـيــة سـحــب
نـ ـ ـق ـ ــدي أو ت ـ ـحـ ــو يـ ــل م ــن
ح ـســاب ال ـج ــوه ــرة خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـط ـلــوبــة ،فــإن
ف ــرص ا ل ـفــوز تتضاعف
مقابل كل  50دينارا في
الحساب.
وتعقيبا على السحب
ال ـش ـه ــري ،قـ ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
ل ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
الشخصية في بنك الكويت الوطني
هشام النصف" :نحرص على مكافأة
ع ـم ــائ ـن ــا ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـ ـع ـ ــام ،وي ـع ــد
حساب الجوهرة ركيزة أساسية في
ذلك الشأن ،إضافة إلى ما يوفره من
وس ـي ـلــة م ـم ـيــزة ل ـحــث ال ـع ـم ــاء عـلــى
االد خ ــار فــي إ ط ــار جـهــود نــا لتحقيق
ال ـش ـمــول ال ـم ــال ــي" ،مـضـيـفــا" :نـسـعــى
إل ثــراء التجربة المصرفية لعمالئنا
من خالل تكامل ما نقدمه من خدمات
ومنتجات مصرفية متميزة مع باقة
مـتـنــوعــة مــن ال ـس ـحــوبــات وال ـجــوائــز

هشام النصف

التي توفر لهم مكافآت استثنائية".
وأكد النصف حرص "الوطني" على
سهولة وســرعــة إنـهــاء إج ــراء ات فتح
ح ـس ــاب ال ـج ــوه ــرة ع ــن ط ــري ــق زيـ ــارة
أقـ ـ ــرب فـ ــرع ل ـب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي،
"باإلضافة إلى إمكانية فتح الحساب
من خالل خدمة الوطني عبر الموبايل
أو خدمة الوطني عبر اإلنترنت ،وذلك
ف ــي إطـ ـ ــار اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا لـلـتـحــول
الــرقـمــي الـتــي تــوفــر تـجــربــة مصرفية
ر ق ـم ـيــة مـتـكــا مـلــة لـعـمــا ئـنــا تمكنهم
من إجراء معامالتهم المصرفية دون
زيارة الفرع".

«األهلي» يحتفل بالقرقيعان
مع أطفال مدرسة هوب

علي البغلي ود .ليندا فوك والهيئة التدريسية مع األطفال بمناسبة القرقيعان
رع ــى الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي ،أخ ـي ــرا ،حفل
القرقيعان ألطفال مدرسة هــوب لالحتياجات
الخاصة ،والــذي تم تنظيمه بالمدرسة في 27
أبريل المنقضي.
جدير بالذكر ،أن مدرسة هوب لالحتياجات
الـخــاصــة هــي مــدرســة دول ـيــة خــاصــة تأسست
فــي عــام  ،2006لخدمة األطـفــال الــذيــن يعانون
اض ـط ــراب ــات الـنـمــو الــذه ـنــي .وتـتـخـصــص في
مرحلة ما قبل المدرسة حتى األطفال في سن
ال ـمــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة ال ــذي ــن ي ـتــم تشخيصهم
بــإعــاقــات معرفية خفيفة إلــى متوسطة ،مثل:

التوحد ،ومتالزمة ال ــداون ،وتــأخـيــرات التعلم
العامة.
وت ــأت ــي رع ــاي ــة "األهـ ـل ــي" لـحـفــل الـقــرقـيـعــان
ل ـم ــدرس ــة هـ ــوب م ــن م ـن ـط ـلــق إي ـم ــان ــه ال ــراس ــخ
بأهمية اندماج هذه الفئة في المجتمع الكويتي،
والعيش بطريقة عادية ،ما يؤكد التزام البنك
بإحداث فرق في المجتمعات التي يعمل فيها.
ُ
وتعد هذه الرعاية واحدة من بين العديد من
األنشطة الرمضانية لـ"األهلي" ،والتي تهدف إلى
نشر روح التكافل خالل هذا الشهر الفضيل بين
األطفال والمجتمع.

و ي ـقــدم بـنــك ا لـكــو يــت الوطني
منذ عــام  2012مكافآت لعمالئه،
م ــن خـ ــال ال ـس ـح ــوب ــات األس ـبــوع ـيــة
وا لـشـهــر يــة ور ب ــع ا لـسـنــو يــة لحساب
الـ ـج ــوه ــرة ،ب ـج ــوائ ــز ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا
اإلجمالية  2200000دينار سنويا.
وإل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ت ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــه أفـ ـض ــل
الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا
وأمانا ،يحرص بنك الكويت الوطني
ع ـلــى ت ـقــديــم م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة مــن
الـ ـ ـع ـ ــروض وال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت والـ ـج ــوائ ــز
للعمالء ،والتي تمتد على مدار العام
وتتماشى مع اهتماماتهم.

«فيتش» تثبت تصنيف «الخليج» ُ
للمصدر
على المدى الطويل عند المرتبة «»+A
ث ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة فـ ـيـ ـت ــش
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف االئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي
تـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج
ُ
للمصدر على المدى الطويل
عند المرتبة " ،"+Aمع نظرة
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة "سـ ـلـ ـبـ ـي ــة" ،ك ـمــا
ث ـب ـت ــت ت ـص ـن ـي ــف الـ ـبـ ـن ــك مــن
حـيــث ال ـجــدوى الـمــالـيــة عند
المرتبة "."+bb
ووف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر صـ ـ ــدر
مـ ــؤخـ ــرا عـ ــن وكـ ــالـ ــة ف ـي ـتــش،
ص ــرح ــت ال ــوك ــال ــة بـ ــأن "ب ـنــك
ال ـخ ـل ـي ــج ي ـح ـظ ــى ب ــان ـت ـش ــار
ج ـيــد ف ــي ال ـك ــوي ــت ،مــدعــومــا
بـ ـشـ ـبـ ـك ــة ف ـ ـ ــروع ـ ـ ــه الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة
وعــام ـتــه ال ـت ـجــاريــة ال ـقــويــة.
و لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــر ي ـ ــق إدارة م ــن
ذوي ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ة وا لـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة
ال ـم ـك ـث ـف ــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـمــل
ا لـمـصــر فــي عـلــى المستويين
الـمـحـلــي واإلق ـل ـي ـمــي ،ع ــاوة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــل مـ ــن
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات،
وتعتبر استراتيجية البنك
مـتـجــانـســة ب ـنــاء عـلــى الـنـمــو
الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــوي الـ ـمـ ـحـ ـل ــي الـ ـ ــذي
يتميز بالحصافة في مجال
اإلقراض لألفراد والشركات،
معززا بالتحول الرقمي" ،أما
النظرة المستقبلية السلبية
فـ ــي ت ـص ـن ـيــف ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
ُ
للمصدر على المدى الطويل

فتعكس التصنيف السيادي
للكويت.
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى إعـ ـ ـ ــان
ال ـت ـص ـن ـي ــف االئـ ـتـ ـم ــان ــي مــن
جانب وكالة فيتش ،صرحت
رئيسة عالقات المستثمرين
ل ـ ـ ـ ــدى بـ ـ ـن ـ ــك ا ل ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج دالل
الـ ــدوسـ ــري" :س ـع ــدن ــا بـتـلـقــي
ت ـ ـث ـ ـب ـ ـيـ ــت ت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف الـ ـبـ ـن ــك
ُ
للمصدر على المدى الطويل
ع ـن ــد ا ل ـم ــر ت ـب ــة  +Aمـ ــن قـبــل
وك ـ ــال ـ ــة فـ ـيـ ـت ــش ل ـل ـت ـص ـن ـيــف
اال ئـتـمــا نــي" ،مضيفة أن ذ لــك
يعتبر إ ق ــرارا بـمــدى انتشار
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك وت ـ ـح ـ ـسـ ــن رس ـم ـل ـت ــه
وم ـقــاي ـيــس راف ـع ـت ــه ال ـمــال ـيــة
والـ ـخـ ـب ــرة ال ـم ـع ـم ـقــة إلدارت ـ ــه
وارتفاع جودة أصوله.
وال ي ـ ـ ـ ــزال ب ـ ـنـ ــك ا ل ـخ ـل ـي ــج
ي ـح ـظــى بــال ـت ـقــديــر ال ـعــال ـمــي
ل ـجــدارتــه االئـتـمــانـيــة وقــوتــه
ال ـم ــال ـي ــة ،ح ـيــث إنـ ــه مـصـنــف
ف ــي ا ل ـمــر ت ـبــة " "Aم ــن جـمـيــع
وكـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف األرب ـ ــع،
وإض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى مـ ــا ق ــام ــت بــه
وك ـ ــال ـ ــة فـ ـيـ ـت ــش م ـ ــؤخ ـ ــرا مــن
تـثـبـيــت تـصـنـيــف ال ـب ـن ــك ،تــم
تصنيفه مــن حـيــث ا لـعـمــات
األجنبية على المدى الطويل
عند المرتبة "  "+Aمــع نظرة
مستقبلية "مستقرة" من قبل
و كــا لــة كــا بـيـتــال إنتليجنس،

دالل الدوسري

و فــي ا لـمــر تـبــة "ُ "-A
للمصدر
مع نظرة مستقبلية "سلبية"
من قبل وكالة ستاندرد آند
ب ـ ــورز ال ـعــال ـم ـيــة لـلـتـصـنـيــف
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي ،وفـ ـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة
" "A3لـ ـل ــودا ئ ــع ع ـل ــى ا ل ـم ــدى
الطويل مع نظرة مستقبلية
"مـ ـسـ ـتـ ـق ــرة" مـ ــن قـ ـب ــل وك ــال ــة
موديز إنفستور سيرفسز.

«بيتك» :محافظ رقمية عبر الهواتف والساعات الذكية
بالتعاون مع أكبر  3تطبيقات تقنية عالمية
أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)
خدمة "المحافظ الرقمية" عبر أجهزة
الهاتف النقال والساعات الذكية التي
ت ــوف ــر أح ـ ــدث أس ــال ـي ــب ال ــدف ــع الــرقـمـيــة
الذكية بأعلى معايير األمان المتطورة
ب ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع  Garminو Fitbit
و .Samsungوأص ـبــح بــإمـكــان حاملي
بطاقات "بيتك" فـيــزا للسحب اآللــي أو
االئ ـت ـمــان أو مـسـبـقــة ال ــدف ــع ،وبـطــاقــات
مــاس ـتــركــارد ب ـكــل ان ــواع ـه ــا بــاسـتـثـنــاء
السحب اآللي ،االستمتاع بتجارب دفع
ذكية وسهلة بكل راحــة وأم ــان بمجرد
تمرير الجهاز/الساعة الذكية على نقاط
ً
البيع المتوافقة مع تقنية  NFCمحليا
ً
وعــالـمـيــا ،بـمــا يــؤكــد تــوجـهــات "بيتك"
االستراتيجية نحو الصيرفة الرقمية
واالعتماد على التقنية الحديثة ،لتوفير
أع ـلــى مـعــايـيــر ال ــرض ــا وال ـث ـقــة واالمـ ــان
وسـ ـه ــول ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام ل ـع ـم ــائ ــه ،بـمــا
ي ـنــاســب تـطـلـعــاتـهــم وط ـمــوحــات ـهــم في
خدمات مصرفية وفق افضل المعايير
العالمية.
وق ــال نــائــب الـمــديــر الـعــام للبطاقات
المصرفية للمجموعة بالتكليف طالل
الـ ـع ــربـ ـي ــد ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح ،إن ال ـخ ــدم ــة
الجديدة مجانية ،وتعد مرحلة متطورة
ف ــي خــدمــة "ب ـي ـتــك  "Walletالـمـعـتـمــدة
على الهواتف الذكية ،إذ ارتــأى "بيتك"
تــوسـيــع م ـجــال ال ـخــدمــة ال ــى الـســاعــات
الذكية بعد أن أصبحت تحظى باقبال
ك ـب ـي ــر ومـ ـ ـع ـ ــدالت م ـت ـن ــام ـي ــة مـ ــن حـيــث
االقتناء واالستخدام ،مما جعلها تمثل

اداة جــديــدة لـخــدمــة الـعـمــاء مــن خــال
م ـن ـتــج م ـت ـط ــور وآمـ ـ ـ ــن ،ي ـس ـت ـط ـيــع فـيــه
الـعـمـيــل اس ـت ـخــدام ســاعـتــه الــذك ـيــة في
الدفع وتحقيق المشتريات متى توفرت
االم ـكــان ـيــات وال ـش ــروط الـمـنــاسـبــة في
المتاجر ولدى االسواق الكبرى محليا
وعالميا.
وأضاف العربيد أن جميع حاملي
بـطــاقــات "بـيـتــك" فـيــزا ومــاسـتــركــارد،
ولــديـهــم األج ـه ــزة /ال ـســاعــات الــذكـيــة
ا ل ـم ــؤ ه ـل ــة مـ ــن  Garminأو Fitbit
أو  Samsungيـمـكـهـنــم االسـتـمـتــاع
بالمحافظ الرقمية المتاحة وذ لــك
بـ ـع ــد اكـ ـ ـم ـ ــال خـ ـ ـط ـ ــوات ال ـت ـع ــري ــف
والـتـسـجـيــل الـمـطـلــوبــة لـكــل جـهــاز/
ً
س ــاع ــة رق ـم ـي ــة ذك ـ ـيـ ــة ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن
الخدمة ستتوفر قريبا لحاملي بطاقات
ماستركارد للسحب االلي.
وح ــول مــزايــا الـخــدمــة ،ق ــال العربيد
انـهــا تتمتع بــالـعــديــد مــن ال ـمــزايــا كما
ان ـه ــا ت ـنــاســب الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة الـتــي
تحث على التباعد وعــدم التالمس في
الـتـعــامــل مــع االج ـه ــزة ووس ــائ ــل الــدفــع
في االماكن المزدحمة وشديدة الكثافة،
مثل االسواق الكبرى ومحالت التجزئة
وال ـم ـت ــاج ــر ال ـم ـش ـه ــورة ،ح ـي ــث تـحـقــق
الخدمة سهولة أكثر بالدفع لعملياتك
ال ـش ــرائ ـي ــة دون ت ــام ــس ،ك ـم ــا ان ـه ــا ال
تتطلب استخدام العميل لبطاقته وانما
يكفي تمرير ساعته/جهازه الذكي على
جهاز نقاط البيع الداعم لتقنية ،NFC
والخدمة متوافقة مع الهواتف الذكية

طالل العربيد

أو األجـهــزة اللوحية العاملة بنظامي
 iOSو ،Androidويمكن للعميل بنفسه
وبمنتهى السهولة التسجيل للخدمة
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـتــع ب ـم ـعــاي ـيــر امـ ـ ــان عــال ـيــة،
باالضافة الى المرونة باختيار البطاقة
المالئمة إلتمام عمليات الشراء وإمكانية
ً
ح ــذف أو حـظــر الـبـطــاقــة مــؤقـتــا فــي أي
وق ــت ،حـيــث يـمـكــن للعميل فــي دقــائــق
معدودة اتباع مجموعة من الخطوات
البسيطة لتعريف البطاقات المصرفية
على األجهزة/الساعات الذكية المؤهلة
من  Garminو Fitbitو.Samsung
وشدد على أن الخدمة الجديدة تقدم
لمستخدميها تجربة مصرفية فريدة
مــن نوعها تتسم بسهولة االسـتـخــدام
واألمان ،مما يؤكد ايمان "بيتك" بأهمية

التطور التكنولوجي ،وضــرورة
العمل وفق أحدث آليات االبتكار
لـ ــدورهـ ــا ال ـك ـب ـي ــر ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـق ـطــاع
ً
المصرفي ،وإدراكا ألهميتها في تعزيز
الميزة التنافسية ،وتصميم "بيتك" على
االستمرار بقوة في التوسع بخدماته
الـمـصــرفـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،والـمـســاهـمــة
ً
فــي تحقيق مجتمع أق ــل اع ـت ـمــادا على
ً
النقد ،وتدعيما للجهود التي تبذلها
الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول
إل ــى االقـتـصــاد غـيــر الـنـقــدي ،وتقليص
الـمـعــامــات الـنـقــديــة إل ــى الـحــد األدن ــى،
بــوســائــل دف ــع تـســاهــم فــي تمكين أكبر
عدد من العمالء من الوصول للخدمات
المصرفية بكفاء ة وفاعلية ،وتوسيع
م ـظ ـلــة اس ـت ـخ ــدام ال ــوس ــائ ــل وال ـق ـن ــوات
اإللكترونية في الدفع.

اقتصاد
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«ريم العقارية» :تعيين مشعل المرعي رئيسا تنفيذيا
لمعالجة أوضاع الشركة وإعادة تداول أسهمها
عينت «ريم العقارية» مشعل
المرعي رئيسا تنفيذيا للشركة،
في إطار حرصها على استقطاب
الـ ـكـ ـف ــاءات وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ،ب ـهــدف
تحقيق تطلعات المساهمين،
ودف ـ ـ ــع مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـش ــرك ــة نـحــو
تنفيذ استراتيجياتها وأهدافها
المستقبلية.
ويـ ـتـ ـمـ ـت ــع ال ـ ـمـ ــرعـ ــي ب ـخ ـب ــرة
واس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
الـمـجــاالت االق ـت ـصــاديــة ،إذ إنــه
عـمــل مـصــرفـيــا بقسم االئـتـمــان
المصرفي للشركات االستثمارية
والعقارية ،وأيضا عمل في بنك
 AUBال ـكــويــت م ــن  2011حتى
 ،2020ك ـم ــا ع ـم ــل ل ـ ــدى مـكـتــب
البزيع مدقق حسابات لشركات
عقارية والشركات التي تعمل في
قطاع المقاوالت والبناء.
ولدى المرعي دراية كاملة في
مجال التمويل العقاري وإدارة
مـحــافــظ الـتـمــويــل ال ـع ـق ــاري ،اذ
تـ ـ ـ ــرأس فـ ــريـ ــق قـ ـس ــم االئـ ـتـ ـم ــان
ل ـم ـح ـف ـظ ــة ت ـم ــوي ـل ـي ــة ق ـي ـم ـت ـهــا
تــزيــد ع ـلــى  300م ـل ـيــون دي ـنــار

أسهم «تويتر» تهوي %15
أغلقت بورصة وول ستريت
منخفضة أمــس األول ،إذ تأثر
المؤشران ستاندرد انــد بورز
 ،500وناسداك بخسائر ألسهم
أب ــل وألـفــابــت وشــركــات أخــرى
مرتبطة بالتكنولوجيا ،على
الرغم من تقارير أرباح فصلية
قوية.
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ـ ــن إغ ـ ـ ـ ــاق
س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز  500عند
مستوى قياسي مرتفع ،تخلت
أس ـه ــم أب ــل وأل ـف ــاب ــت ،الـمــالـكــة
ل ـ ــ«غـ ــوغـ ــل» ،و«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» عــن
مـكــاسـبـهــا ال ـتــي سـجـلـتـهــا في
أعقاب تقارير فصلية متفائلة
هذا األسبوع.
ول ــم ي ـطــرأ تـغـيــر يــذكــر على
أسهم «أمــازون دوت كوم» بعد
أن أعـ ـلـ ـن ــت فـ ــي وقـ ـ ــت م ـتــأخــر
ال ـخ ـم ـي ــس أرب ـ ــاح ـ ــا ق ـي ــاس ـي ــة،
وأش ــارت إلــى أن المستهلكين
سـ ـ ـي ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــون اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ف ــي
اقتصاد أميركي متنام.

وهــوت أسهم «تــويـتــر» أكثر
من  15في المئة ،بعد أن قدمت
توقعات فاترة لإليرادات للربع
ال ـثــانــي ،قــائـلــة إن نـمــو قــاعــدة
المستخدمين قــد يتباطأ مع
انحسار الدفعة التي شهدتها
أثناء الجائحة.
وأن ـهــى الـمــؤشــر داو جونز
الـ ـصـ ـن ــاع ــي جـ ـلـ ـس ــة الـ ـ ـت ـ ــداول
منخفضا  0.53فــي المئة إلى
 33879.00ن ـق ـط ــة ،فـ ــي حـيــن
تــراجــع الـمــؤشــر سـتــانــدرد آند
ب ــورز  500الـقـيــاســي  0.72في
ال ـم ـئــة ،لـيـغـلــق ع ـنــد 4181.17
نقطة.
وأغ ـ ـلـ ــق الـ ـم ــؤش ــر ن ــاس ــداك
ال ـم ـج ـمــع مـنـخـفـضــا  0.85في
المئة إلى  13962.68نقطة.
وينهي سـتــانــدرد آنــد بــورز
 500األس ـ ـبـ ــوع مــرت ـف ـعــا 0.03
في المئة ،في حين تراجع داو
جونز وناسداك  0.48في المئة،
و 0.39في المئة على الترتيب.

لـعــدة قـطــاعــات ،أبــرزهــا القطاع
ال ـع ـقــاري الـمـحـلــي والـمـشــاريــع
ال ـص ـغ ـيــرة وم ـتــوس ـطــة الـحـجــم
وقـطــاع الـمـقــاوالت ،إضــافــة إلى
إدارته لمحفظة التمويل لبعض
القطاعات الحكومية التي لديها
استثمارات عقارية.
ك ـمــا ع ـمــل ع ـلــى تـقـيـيــم عــدد
من الشركات العقارية المدرجة
ف ــي ب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ،بـقـصــد
تـ ـم ــويـ ـلـ ـه ــا وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة جـ ــدولـ ــة
تمويالتها السابقة ،باإلضافة
إل ــى الـمـســاهـمــة ب ــإع ــادة هيكلة
رؤوس أمــول تلك الشركات عن
طريق مستثمرين عقاريين.
والمرعي حاصل على شهادة
مـقـيــم ع ـقــار مـعـتـمــد ،بــاإلضــافــة
الى حصوله على شهادة إدارة
ائتمان معتمد صادرة عن معهد
الدراسات المصرفية.
ومـ ــن اب ـ ــرز ت ـط ـل ـعــات وم ـهــام
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ال ـج ــدي ــد،
معالجة ملف المديونيات لدى
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ،ومـ ـل ــف ال ـم ـط ـل ــوب ــات
لــدى المقاولين ،وإعــادة هيكلة

رأس ال ـمــال الـشــركــة ن ــزوال عند
مبدأ االستمرارية ،حيث تعاني
الشركة شحا في السيولة يعوق
ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات ـه ــا وأنـشـطـتـهــا
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،ال ـت ــي ي ــأت ــي عـلــى
رأسها إدارة أمالك غير القائمة،
وت ـ ـ ـلـ ـ ــك ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـيـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى
استقطابها.
ك ـم ــا ي ـس ـع ــى ال ـ ــى ال ـت ـص ــرف
باألصول التي ليست من أغراض
الشركة ،والتي تم ضمها ضمن
أص ــول الـشــركــة مــن قبل اإلدارة
السابقة التي تم عزلها من قبل
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،ومـتــابـعــة
القضايا المرفوعة على الشركة
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ب ـ ـعـ ــض الـ ـمـ ـق ــاولـ ـي ــن
وأ ص ـحــاب المحافظ العقارية،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـق ـضــايــا الـتــي
حـسـمــت مــن قـبــل هـيـئــة أس ــواق
المال.
ومـ ــن ال ـم ـه ــام ال ـت ــي سيعمل
الرئيس التفيذي على تحقيقها،
خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـ ـق ــادم ــة ،إعـ ــادة
إدراج أسهم الشركة للبورصة
ب ـعــد ت ـقــريــر ال ـم ــدق ــق الـجـنــائــي

ً
 861دينارا سعر المتر السكني
في مزادات «العدل» خالل أبريل

ً
ً
بيع  12عقارا سكنيا وبناية استثمارية بـ  7.9ماليين دينار
●

مشعل المرعي

الذي على ضوء تقريره ستتمكن
الشركة مــن نشر بيانات الربع
ال ـثــالــث وال ــراب ــع  2020واألول
 ،2021بـ ـ ــاإل ضـ ـ ــا فـ ـ ــة إ لـ ـ ـ ــى أ نـ ــه
سيستقطب فريق عمل محترفا
إلدارة أنشطة الشركة التشغيلية
(نشاط التأجير ،نشاط المزادات،
نشاط إدارة أمالك الغير).

سند الشمري

أقــامــت وزارة ال ـعــدل خ ــال أبــريــل الـمــاضــي 9
مزادات عقارية ،باعت من خاللها  12عقارا سكنيا
وبناية استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 7.96
ماليين دي ـنــار ،بــارتـفــاع نسبته  10.1فــي المئة
عن القيمة االبتدائية البالغة  7.23ماليين دينار.
وبـلـغــت قـيـمــة ال ـع ـق ــارات الـسـكـنـيــة المبيعة
في مــزادات «العدل»  6.2ماليين دينار ،في حين
وصلت قيمتها االبتدائية إلــى  5.4ماليين ،أي
بنمو بلغت نسبته  13.3في المئة ،بينما تراوحت
نسبة االرتفاعات في العقارات السكنية بين 4.5
و 56.8في المئة.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع السكني في
ً
م ــزادات «ال ـعــدل» المقامة فــي أبــريــل  861ديـنــارا
لـلـمـتــر ال ــواح ــد ،إذ ت ــراوح ــت أس ـع ــار ال ـع ـقــارات
السكنية بين  282ألف دينار و 1.1مليون دينار،
وذلك بحسب مواصفات العقار والمنطقة الواقع
بها ومساحته.
وكانت «العدل» أقامت خالل الربع األول العديد
مــن ال ـم ــزادات الـعـقــاريــة ،وبلغت قيمة الـعـقــارات

ً
يرتفع  23سنتا
الكويتي
البرميل
ً
ليبلغ  66.14دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
ً
 23س ـن ـتــا ل ـي ـب ـلــغ  66.14دوالرا فــي
تــداوالت الجمعة مقابل  65.91دوالرا
فــي ت ــداوالت الخميس الماضي وفقا
للسعر المعلن مــن مؤسسة البترول
الكويتية.
وفـ ــي االسـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة ،هـبـطــت
أس ـعــار الـنـفــط مــن أعـلــى مستوياتها
في ستة أسابيع مع اقفال الجمعة مع
تقليص المستثمرين مــرا كــز هــم بعد
بيانات ضعيفة بشأن واردات اليابان
من الخام ومخاوف حيال الطلب على
الوقود في الهند حيث تقفز اإلصابات
بكوفيد.19-
وسجل خام القياس األميركي غربت
كساس الوسيط وخام برنت القياسي

العالمي أكبر خسارة ليوم واحــد في
أكثر من ثالثة أسابيع ،لكنهما ينهيان
الـشـهــر عـلــى مـكــاســب ب ـحــوالــي  6في
المئة و 8في المئة على الترتيب.
والـطـلــب عـلــى الــوقــود ح ــول العالم
م ـت ـبــايــن م ــع ارت ـ ـفـ ــاع االسـ ـتـ ـه ــاك في
الــواليــات المتحدة والصين في حين
تستأنف دول أخرى اإلغالقات لوقف
المعدل المتزايد لالصابات بالفيروس.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول
منخفضة  1.31دوالر ،أو  1.9بالمئة،
لتسجل عـنــد الـتـســويــة  67.25دوالرا
للبرميل في آخــر يــوم لتداول العقود
تسليم يونيو.
وتــراج ـعــت ع ـقــود ال ـخــام األمـيــركــي
ت ـس ـل ـيــم ي ــو ن ـي ــو  1.43دوالر أو 2.2

بــالـمـئــة ،لتبلغ عـنــد الـتـســويــة 63.58
دوالرا للبرميل.
وي ـن ـه ــي ب ــرن ــت األس ـ ـبـ ــوع مــرتـفـعــا
 1.7بالمئة في حين صعد خــام غرب
تكساس الوسيط  2.3بالمئة.
وقال فيل فلين كبير المحللين في
برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو
«إنها نهاية الشهر ،ولــذا كانت هناك
بعض ضـغــوط البيع لجني األرب ــاح،
لكنني أعتقد أن القضايا األكـبــر هي
التقارير الواردة من الهند فيما يتعلق
بكوفيد».

المبيعة من خاللها  50.6مليون دينار ،في حين
بلغت القيمة االبتدائية  44.9مليونا ،ووصلت
نسبة االرتفاع إلى  12.6في المئة.
وتعتزم «العدل» إقامة  8مزادات عقارية خالل
مايو الجاري ،وذلك بحسب إعالناتها السابقة،
اذ تعمل على فض النزاعات القضائية ،وتنفيذ
األح ـك ــام ال ـص ــادرة بـحــق ال ـع ـقــارات وبـيـعـهــا في
المزادات العلنية.
وتشهد المزادات اقباال كبيرا من المواطنين،
وذل ـ ــك ف ــي ظ ــل وج ـ ــود ش ــح ف ــي ال ـم ـع ــروض في
العقارات السكنية ،السيما بالمناطق الداخلية،
إضــافــة ال ــى اق ـبــال المستثمرين عـلــى الـعـقــارات
التجارية واالستثمارية ،وذلــك بهدف اقتناص
الفرص المتوافرة في المزادات.
ولم يشهد السوق منذ بدء جائحة «كورونا»
إقامة أي مزاد تجاري من شركات القطاع الخاص،
وذلـ ــك بـسـبــب اإلج ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة ال ـتــي تمنع
ال ـت ـج ـم ـعــات ،وأي ـض ــا الن ـخ ـفــاض أس ـع ــار بعض
الـ ـعـ ـق ــارات ،وخ ــاص ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع االس ـت ـث ـمــاري
والتجاري ،اذ تفضل الشركات التمهل في إقامة
المزادات لحين ارتفاع األسعار مستقبال.

صندوق أميركي يسعى الستثمار
مليار دوالر بالعمالت المشفرة
يـتـطـلــع صـ ـن ــدوق االس ـت ـث ـمــار
األميركي Andreessen Horowitz
إلـ ـ ــى جـ ـم ــع م ـب ـل ــغ ي ـ ـت ـ ــراوح بـيــن
 800مليون دوالر ومليار دوالر
م ــن مـسـتـثـمــريــن لــاسـتـثـمــار في
ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة وال ـش ــرك ــات
الناشئة.
يأتي هذا القرار بحسب مصادر
صحيفة «فايننشال تايمز» بعد
ن ـج ــاح اس ـت ـث ـمــار ال ـص ـن ــدوق في
منصة .Coinbase
يهدف التمويل الجديد ،وهو
الثالث للصندوق ،الذي يركز على
استثمارات العمالت المشفرة ،إلى
جعل الـصـنــدوق واح ــدا مــن أكبر
مجموعات رأس المال المخصصة
للعمالت المشفرة ،وربما ضعف
ح ـج ــم س ــاب ـق ـت ـه ــا ،ل ـك ــن ال ـش ــرك ــة
رفضت التعليق.
و ي ـ ــأ ت ـ ــي د ف ـ ــع Andreessen

لجمع الـتـمــويــل فــي الــوقــت الــذي
يقوم فيه مستثمرون آخــرون في
مـجــال الـعـمــات الـمـشـفــرة بجمع
أموال كبيرة للمنافسة ،مدفوعين
بـ ـ ــارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع س ـ ـ ـ ــوق الـ ـبـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن
واإلي ـث ـيــريــوم واألصـ ــول الرقمية
األخرى.
وبدأ الرأسماليون المغامرون
ب ــال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة ي ـح ـق ـقــون
م ـك ــا س ــب مـ ــن  Coinbaseو ه ــي
بــورصــة ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة الـتــي
ت ــم طــرحـهــا لــاكـتـتــاب ال ـع ــام في
وقت سابق من هذا الشهر ،وتقدر
قـيـمـتـهــا بـنـحــو  60مـلـيــار دوالر
مــن االس ـت ـث ـمــارات الـمـبــاشــرة في
العمالت االفتراضية التي ارتفعت
ً
قـيـمـتـهــا عـلــى مـ ــدار ال ـ ـ  12شـهــرا
الماضية.

جمال سليمان :نناقش في «الطاووس»
التغيرات السلوكية للمجتمع
«المسلسل اجتماعي بامتياز ويتطرق للتحرش والتنمر»
●
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ريهام حجاج ّ
تتعرض
للسخرية واالنتقادات
تـ ـع ــرض ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة ريـ ـه ــام
حجاج لسخرية وانتقاد عبر
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا نـ ـ ـش ـ ــرت صـ ـ ـ ـ ــورة مــن
ك ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــس انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ت ـص ــوي ــر
مـسـلـسـلـهــا ال ـج ــدي ــد "وك ـ ــل ما
نفترق" ،المعروض في السباق
الرمضاني ،حيث قامت بتقطيع
قــالــب حـلــوى مـكـتــوب عليه أن
م ـس ـل ـس ـل ـهــا هـ ــو األف ـ ـضـ ــل فــي
السباق الرمضاني.
وج ـ ــاءت الـسـخــريــة ف ــي ظل
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات وال ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات ال ـت ــي
ش ـهــدهــا ال ـع ـمــل خ ــال الـفـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ودفـ ـع ــت ال ـم ـخــرج
والـ ـم ــؤل ــف وم ــدي ــر ال ـت ـصــويــر
والفنانة ايتن عامر لالنسحاب
مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،بـ ـع ــدم ــا تــدخ ـلــت
ريـهــام ،وأجــرت تعديالت على
السيناريو الخاص باألحداث
وح ـ ــذف ـ ــت وأض ـ ــاف ـ ــت م ـشــاهــد
للعمل.
وقد جرى تداول الصور على
نطاق واســع ،بعد وقت قصير
مــن نـشــر ري ـهــام لـهــا ،وخــاصــة
أن جـمـيــع اسـتـطــاعــات ال ــرأي
تستبعد المسلسل من األعمال

ريهام حجاج
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة األك ـ ـثـ ــر مـ ـش ــاه ــدة،
رغ ــم تـســويـقــه عـلــى ع ــدد كبير
مـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـط ــات داخـ ـ ـ ــل مـصــر
وخارجها.
وحرصت ريهام على إعادة
ن ـشــر ت ـغ ــري ــدات ن ـشــرهــا بطل
العمل الفنان أحمد فهمي عن
ع ـ ــدم وج ـ ــود خ ــاف ــات م ـع ـهــا،
بـ ـع ــدم ــا ت ـ ـ ـ ـ ــرددت أخ ـ ـب ـ ــار عــن
تصاعد الخالفات بينهما ،عقب
حذف مشاهد كثيرة لفهمي مع
ايتن عامر ،التي أعلنت تبرؤها
من المسلسل قبل بداية عرضه
على الشاشات.

القاهرة  -محمد قدري

ع ـب ــر ال ـن ـج ــم ال ـك ـب ـي ــر ج ـمــال
س ـل ـي ـمــان ع ــن س ـع ــادت ــه ب ـعــودة
الصدى المميز تجاه الحلقات
األول ـ ـ ــى م ــن مـسـلـسـلــه ال ـجــديــد
"الـ ـ ـط ـ ــاووس" ،الـ ــذي ي ـقــدمــه مع
سيدة المسرح العربي سميحة
أي ـ ــوب ،وال ـف ـنــانــة ال ـشــابــة سهر
ال ـص ــاي ــغ ،وال ـم ـع ــروض حــالـيــا،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــه لـ ـجـ ـمـ ـه ــوره
الـمـصــري مــن جــديــد ،مــن خــال
عمل هام ينافس بقوة هذا العام،
مشيرا إلــى أن الـمــوضــوع الــذي
يتحدث عنه المسلسل لفت نظره
بشدة ،وكذلك األنماط السلوكية
التي بدأت تظهر في المجتمع،
وفكرة التنمر والتحرش بالنساء
في األماكن العامة ،فالموضوع
اجتماعي بامتياز ،وفكرة دخوله
ف ــي أروقـ ـ ـ ــة الـ ـقـ ـض ــاء لـمـنــاقـشــة
ت ـلــك ال ـظ ــواه ــر وال ـت ــرك ـي ــز على
مواجهتها أعجبه بشدة وحمسه
للتعاقد على هذا العمل.
وأشــار سليمان إلــى أن فكرة
الشخصية التي يقدمها ،وهي
شخصية كمال األسـطــول ،تبدأ
ب ــأن ــه مـ ـح ــام ي ـع ـمــل فـ ــي م ـجــال
ال ـت ـعــوي ـضــات ب ـش ـكــل رئ ـي ـســي،
وهي شخصية تعتبر إشكالية
م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
المحيطين والمتعاملين معه،
لكن يحدث لها تحول كبير حين
يتعرف على الفتاة أمنية التي
تتعرض الع ـتــداء ،فيقرر تبني
قضيتها ا لـهــا مــة والصعبة في
ال ــوق ــت نـفـســه وم ــواج ـه ــة أب ـنــاء
ا لـنـفــوذ ،كما يتطرق المسلسل
للسوشيال ميديا وإشكالياتها،
وك ـي ــف أن ـه ــا أص ـب ـحــت وسـيـلــة
ســريـعــة لـلـشـهــرة ،حـتــى ولــو تم
ارتكاب أخطاء ،وهــو ال يناقش
ق ـض ـي ــة ت ـ ـحـ ــرش أو اغ ـت ـص ــاب
بعينها من القضايا المعروفة
إعـ ــام ـ ـيـ ــا ،بـ ــل يـ ــرصـ ــد ال ـح ــال ــة
وال ـت ـغ ـي ــرات ال ـت ــي طـ ـ ــرأت عـلــى
المجتمعات.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن م ـ ـخـ ــرج ال ـع ـم ــل
رؤوف عـبــدالـعــزيــز تـحــدث إليه

بــدايــة عــن تفكيره فــي مشاركة
النجمة الكبيرة سميحة أيوب
في العمل بدور السيدة "ماتلدا"،
الـتــي تسكن ب ـجــواره ،وبينهما
عالقة طيبة جدا ،وتقف بجانبه
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة الـ ـت ــي ي ـنــاق ـش ـهــا
ال ـم ـس ـل ـس ــل ،ف ـك ــان ــت بــال ـن ـس ـبــة
لـ ــه مـ ـف ــاج ــأة ،وت ـح ـم ــس ك ـث ـيــرا
لمشاركتها ،السمها الكبير في
مـجــال الـفــن الـمـصــري والعربي
وال ـم ـســرح وخـبــرتـهــا الـطــويـلــة،
حيث تعتبر بكل تأكيد إضافة
ق ــوي ــة ل ـل ـم ـس ـل ـس ــل ،كـ ـم ــا أشـ ــاد
بـبــاقــي طــاقــم الـعـمــل ،مــؤكــدا أن
الفنانة سهر الصايغ قدمت دور
أمـنـيــة بـشـكــل مـحـتــرف ،إضــافــة
إل ــى أن ك ــل ف ــرد ف ــي الـمـسـلـســل
بذل مجهودا كبيرا ،وكان مقدرا
لحجم القضية ا لـتــي يناقشها
المسلسل ،وأهميتها وحيويتها،
وقــدم كــل فــرد مــا لديه للخروج
في صورة مشرفة.
وذكر أن الوقت الحالي ،الذي
يتم فيه تصوير العمل ،يعتبر
مـشـكـلــة ك ـب ـيــرة بـسـبــب انـتـشــار
فـيــروس كــورونــا ،ومــن الصعب
أث ـن ــاء تـصــويــر األع ـم ــال الفنية
تحقيق فكرة التباعد بين طاقم
العمل ،الذي يتواجد بالعشرات
فــي مكان واح ــد ،إال أنــه يحاول
قــدر اإلمـكــان الحفاظ على ذلــك،
والتحدث مع األطقم المختلفة
عن فكرة الحفاظ على أنفسهم،
مشيرا إلى أن باقي طاقم العمل

ي ـح ــاول ال ـت ـصــرف بـحـكـمــة ،الن
ال ـم ــوض ــوع ل ــن يـنـتـهــي حــالـيــا،
وعلينا التصرف معه بحكمة.
وق ـ ــال س ـل ـي ـمــان إن ال ـم ـخــرج
رؤوف عـبــدالـعــزيــز ،ال ــذي يجد
بينهما تـفــا هـمــا كـبـيــرا ،يعرفه
منذ  14عاما ،في فيلم لم يكتمل،
وتعرف عليه كمصور لفيلم من
أف ــام يــوســف شــاه ـيــن ،وكــانــت
بداية العمل من خالل المسلسل
ال ـهــام الـمـقــرب إل ــى قـلـبــه "قصة
حب" كمصور ،وتعاون معه في
عمل آخر ،ويتابع أعماله دائما،
ويرى أن العمل معه مميز ،وهو
مخرج متمكن جدا ،ولديه عالقة
م ـم ـيــزة م ــع ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،ويـفـهــم
الدراما وجميع التفاصيل" ،وأنا
لست متفاجئا بمستواه المميز
وه ـ ــو عـ ـل ــى كـ ــرسـ ــي الـ ـمـ ـخ ــرج،
وسعيد بالمشاركة مــع مخرج
له رؤية فنية مميزة".
وعـ ـ ــن فـ ـك ــرة ال ـم ـن ــاف ـس ــة فــي
ال ـم ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي ،أكـ ــد أنــه
ي ـت ـم ـن ــى أن ت ـ ـكـ ــون ال ـم ـنــاف ـســة
ش ـ ــريـ ـ ـف ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ك ـ ـ ــل األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال،
فــالـمـنــافـســة ه ــي ال ـت ــي تـقــودنــا
إل ــى الـتـنــوع والـتـطــور والتميز
في األعمال ،ورأى أنه في الفترة
الماضية كانت هناك حالة من
الـتـقـلـيــد ،مـعــربــا عــن أمـنـيـتــه أن
تكون هناك حالة مــن التنافس
ت ـقــود إل ــى ال ـت ـنــوع ال ــذي يصب
ف ــي مـصـلـحــة ال ـف ــن ب ـش ـكــل عــام
والجمهور المصري والعربي.

سليمان مع سمية الخشاب

هجوم عنيف على منى زكي

جمال سليمان

أسيل عمران ترد على منتقديها «القاهرة كابول» متهم بالمط

عابد فه د يهنئ زاهي
وهبي بالسالمة
ّ
وج ـ ـ ـ ــه الـ ـمـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـسـ ــوري
عـ ــابـ ــد فـ ـهـ ـ د رس ـ ــال ـ ــة ت ـه ـن ـئــة
لإلعالمي والشاعر اللبناني
زاه ـ ـ ــي وهـ ـبـ ـي ب ـس ــام ـت ــه ،اذ
ّ
ع ــل ــق ع ـل ــى صـ ـ ــورة نـشــرتـهــا
اإلع ــام ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــةراب ـعــة
ال ــزي ــات بــرف ـقــة زوج ـه ــا على
صفحتها الخاصة ،متوجها
ايضا لرابعة بالتهنئة قائال:
"الحمدالله ع سالمتك زاهــي
ويهنيك بسالمته رابعة".
وكـ ـ ــانـ ـ ــت راب ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ــزي ـ ــات
طمأنت المتابعين على الحالة
الصحية لزوجها زاهي وهبي
بعد اصابته بفيروس كورونا،
اذ نـشــرت ال ـصــورة األول ــى له
من المستشفى على صفحتها
الخاصة وكشفت انه يتماثل
للشفاء ،معلقة بالقول" :الحمد
ل ـل ــه ،زاهـ ــي يـتـمــاثــل لـلـشـفــاء،
ً
ً
شـ ـك ــرا ي ــا رب ،شـ ـك ــرا لـفــريــق
االطباء في مستشفى الجامعة

منى زكي

عابد فهد
ً
األميركية فــي بـيــروت ،شكرا
لألحبة واألصــدقــاء والــزمــاء
وك ــل مــن اط ـمــأن وك ـتــب كلمة
طـيـبــة ،مـحـبـتـكــم ،صـلــواتـكــم،
نــدوركــم ،شموعكم كانت وال
تـ ـ ـ ــزال األكـ ـسـ ـجـ ـي ــن الـ ــروحـ ــي
وال ـم ـع ـن ــوي ،لـيـحـفـظـكــم الـلــه
ً
جميعا من وباء كورونا ومن
كل مكروه".

تعرضت النجمة منى زكي ،من خالل شخصية "هنا" ،التي تقدمها
بمسلسلها الجديد (لعبة نيوتن) ،للهجوم العنيف خالل آخر حلقتين
من العمل الجديد ،بسبب السلوك الذي تتخذه الشخصية في العمل.
وتـعــرضــت مـنــى لـلـهـجــوم ،بسبب الـسـلــوك الـسـيــئ ال ــذي تتبناه
الشخصية ،وقيامها بالكثير مــن األخـطــاء ،التي أظـهــرت السيدات
المصريات في حالة ضعف وعدم مسؤولية ،وهو ما اعتبره البعض
إساءة للسيدة المصرية ،رغم أن العكس هو القائم بالفعل.
ونال الهجوم ما قامت به الشخصية من التخلي عن زوجها في
أقــرب فــرصــة ،وال ــزواج بشخص آخــر حــاول مساعدتها فــي الغربة،
ما أظهرها بأخالق سيئة جدا .وعقب انتهاء الحلقات َّ
تحول العمل
إلى صور عليها تعليقات ساخرة بالجملة على مقوالت منى زكي
بالعمل في بداية الحلقات ،وقيامها بالعكس ،إضافة إلى ظهورها
في َّشخصية متوترة وضعيفة ،واعتبارها مثاال غير جيد للسيدة.
وحذر البعض من استكمال العمل ،ألنه يصدر طاقة سلبية للجمهور،
ويصيب عددا من السيدات باإلحباط.

طارق لطفي

أسيل عمران
بعد جدل كبير على السوشيال ميديا ،تداول رواد مواقع التواصل
االجتماعي تعليقات للفنانة أسيل عمران تــرد فيها على االنتقادات
التي طالتها ،بعد انتشار مقطع رقص لها مع فايز المالكي من مسلسل
"ممنوع التجول".
وعلقت أسيل على االنتقادات التي واجهتها ،بأن الجمهور بات ينتقد
األمور دون أن يتحقق منها ويراها من جانبها الفني ،مؤكدة أن هناك
الكثير من األشخاص الذين يفضلون السماع والهجوم قبل المشاهدة،
ومواقع التواصل االجتماعي ساهمت بشدة في ذلك.
وأضافت ،في حديث عبر برنامج  ،mbc trendingأن المشهد كوميدي
فقط من المسلسل ،ويخدم السياق الدرامي لألحداث ،فهو لبنت تريد أن
تحرج زوجها الكبير في السن وتصوره وهو يرقص ،وتتصور أنه ال
يفهم التكنولوجيا الحديثة.
وجــاء تعليق أسيل ،بعد موجة من االنتقادات القاسية التي طالت
المشهد وفريق العملَّ .
وعبر المشاهدون عبر "تويتر" عن استيائهم من
مشهد الرقص في غرفة نوم خالل شهر رمضان.

س ــادت حــالــة مــن الـغـضــب واإلح ـب ــاط ل ــدى الكثير مــن متابعي
مسلسل "الـقــاهــرة كــابــول" ،بطولة ط ــارق لطفي وخــالــد الـصــاوي
وفتحي عبدالوهاب ،بعد البداية القوية وحجم توقعات الجمهور
مع بداية عرض العمل الجديد.
بـعــد األس ـبــوع األول مــن ع ــرض المسلسل ب ــدأت ســرعــة العمل
تتراجع بشكل ملحوظ مع بــطء األداء وقلة األح ــداث ،إضافة إلى
وجود حالة من المط والتطويل في القصة ،وكثرة مشاهد الخطابة
التي يقوم بها الفنان نبيل الحلفاوي وخالد الصاوي ،الذي يقدم
دور ضابط أمن الدولة.
َّ
وعبر الكثيرون عن أسفهم ،بسبب حالة التراجع الكبيرة التي
لحقت بالعمل ،أسوة بعدد كبير من األعمال ،لعدم تحمل القصة
 30حلقة .وكــانــت الحلقات األول ــى قــدمــت بـنــاء سريعا لــأحــداث
ً
ً
الدرامية التي قدمت عرضا الفتا للشخصيات وتاريخها ،وكيف
تجمع األبطال بعد ما يقرب من  30سنة ،ليحكي كل واحد قصته،
وكيف وصل إليها.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :قد تتورط في مسألة غامضة لها
ً
عالقة بعملك ،فكن حذرا.
ً
عاطفيا :النزاع الدائم مع الحبيب ليس
في مصلحتك ،ويؤدي إلى الخصام.
ً
اجـتـمــاعـيــا :جميع األص ــدق ــاء يعجبون
بنشاطك وبدعوتهم إلى لقاءات عدة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ترتفع التحديات اليوم ،وقد تكون
مضرة لك ولآلخرين.
ً
ً
عاطفيا :ترغب دوما في السيطرة على
الشريك ،وهذا ليس من شيمك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـج ـنــب ال ـغ ـضــب ال ـف ــوري
والمواجهات الجارحة بين أهل البيت.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :سـ ــوف تـتـلـقــى دعـ ـم ــا مـهـنـيــا
ي ـس ــاع ــدك ع ـل ــى اج ـت ـي ــاز هـ ــذه ال ـف ـتــرة
الصعبة.
ً
عاطفيا :يشعر الحبيب بخيبة أمل ،ألنك
تف بمعظم وعودك.
لم
ً
ِ ً
اجتماعيا :تنتهج أسلوبا في التعامل
ً
ً
مع العائلة قد ال يكون الئقا أحيانا.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً ُ
مهنيا :كن متأنيا في تصرفاتك المهنية،
فالوضع حرج من حولك.
ً
عاطفيا :بعض االتـهــامــات الظالمة من
الشريك تغضبك ،فاشرح الوضع بهدوء.
ً
اجتماعيا :الوقت مناسب لتحضير رحلة
سياحية داخلية مع األصحاب.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :يحمل هــذا الـيــوم معه اضـطــرابــا في
ً
محيط العمل ،فاألمور ال تسير حسنا.
ً
عاطفيا :ابتعد عن المناكفات مع الشريك ،فهو
ليس مكسر عصا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـصــر ع ـلــى أحـ ــد األقـ ــربـ ــاء كي
يتصالح مع أهله بعد طول خصام.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تستعيد نشاطك المهني ،وتسيطر
على بعض أوضاع عملك.
ً
عاطفيا :انتبها إلى العيون المسلطة عليكما
وإلى اإلشاعات المؤذية.
ً
ً
اجتماعيا :تتسلم غرضا الـيــوم ،أو يأتيك
خبر من الخارج يفرح قلبك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تجنب إثــارة الشكوك في عملك،
وأنجزه بكل مهارة ودقة.
ً
عاطفيا :شريك حياتك كعادته يبحث عن
كل ما يريحك ويسعدك.
ً
اجتماعيا :ســوف تتعرف إلــى أصدقاء
جــدد بأسهل الـطــرق وتخططون للقاء
ً
معا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :ت ـتــاح ل ــك ال ـي ــوم فــرصــة تحسين
أعمالك وتطوير استثماراتك.
ً
عاطفيا :ابتعد قــدر اإلمـكــان عــن الخيانة
العاطفية ،ألنها قد تهدم ما بنيته.
ً
اجتماعيا :ال تحرق بتصرفاتك خط العودة
مع الغير ،فيتأزم وضعك أكثر.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تقاسم المسؤوليات مع الزمالء
إلعادة العمل إلى مجراه الطبيعي.
ً
عاطفيا :الحب في طريقه إليك ،فاستعد له
ً
إذا كنت خاليا من أي عالقة.
ً
ً
اجتماعيا :السلوك الذي تعتمده أحيانا
مع اآلخرين يجعلهم يتهربون منك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تشكو مــن المسؤوليات المتراكمة
ً
عليك بدال من تنظيمها وفق أولوياتها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـج ـهــل ش ــري ــك ح ـي ــات ــك طــري ـقــة
ُّ
مساعدتك في الظروف التي تمر بها.
ً
اجتماعيا :إذا أردت تقوية عالقاتك مع الغير،
فأظهر لهم محبتك وتعاطفك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـت ـل ـق ــى ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـ ـ ــردود
ً
اإلي ـجــاب ـيــة ،بـعــدمــا س ــرت أش ــواط ــا من
التقدم.
ً
ً
عاطفيا :يرغب الحبيب في منحه بعضا
ً
من وقتك ،لكنك مشغول دائما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أن ــت ذو تــأث ـيــر كـبـيــر على
ً
عائلتك ،ويلجؤون إليك طلبا للنصيحة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :يشهد هذا اليوم اجتماعات مهمة
هدفها إعادة الوضع إلى طبيعته.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :حـ ـي ــات ــك ال ـع ــاط ـف ـي ــة تـغـتـنــي
باللقاءات ،وتصبح محط أنظار الجنس
اآلخر.
ً
اجتماعيا :تجد نفسك في موقف صعب
مع أحد األصدقاء والصراحة بداية الحل.
رقم الحظ.22 :

١٦

توابل ةديرجلا

نجوم صغار

•
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ُ
مؤمن حسن :شاركت نجاة ومحمود عبدالعزيز بمسلسل لم يكتمل

«شاهدت حلقتين من العمل في منزل حسين كمال ...وأدين بالفضل لشقيقتي في دخول عالم الفن»
القاهرة  -هيثم عسران

ً
توقف عن التمثيل حوالي  15عاما ،قبل أن يعود ويظهر
رغم ًكثرة األعمال التي قدمها في طفولته وشبابه ،فإن الفنان مؤمن حسن ً
مجددا في لقاءات تلفزيونية متفرقة مع استعداده للوقوف أمام الكاميرا مجددا ،لكن تبقى أعماله في الطفولة خالدة باألعمال
السينمائية المميزة التي شارك بها .ومزيد من التفاصيل في اللقاء التالي:

كبرت أمام
الجمهور في
األعمال الدرامية
ولم أتوقف في
مرحلة المراهقة

● لمن تدين بالفضل لدخولك المجال الفني؟
 أديـ ـ ـ ــن ب ــال ـف ـض ــل ل ــدخ ــول ــي م ـ ـجـ ــال ال ـت ـم ـث ـيــللشقيقتي الكبرى د .نبيلة حسن ،التي تشغل اليوم
منصب عميد المعهد ا لـعــا لــي للفنون المسرحية
بــاإلسـكـنــدريــة ،فـنـحــن  5أش ـق ــاء ،ثــاثــة مـنــا عملوا
بالتمثيل في طفولتهم ،واالثنان اآلخران لم يعمال
ب ــه ،وكــانــت بــدايــة تعرفنا عـلــى الــوســط الـفـنــي من
ً
خــال الـمــدرســة وتـحــديــدا مــن خــال موهبة نبيلة
في التمثيل ،إذ كانت تشترك بالعروض المسرحية
المدرسية بشكل منتظم ،وفي كل عام تتم االستعانة
بمخرج من التلفزيون إلخــراج العرض المسرحي
للطالب ،ومن هناك تم اكتشاف موهبتها.
وسبقني شقيقي نــادر ،وشقيقتي د .نبيلة في
الـتـمـثـيــل ،بينما بــاقــي أشـقــائــي لــم يــدخـلــوا مجال
التمثيل ولـيــس لـهــم عــاقــة بــه ،وكــل مـنــا نـجــح في
ً
إثبات نفسه بعيدا عن اآلخر بموهبته وقدرته على
تقديم أعمال مختلفة ،فشقيقتي قدمت شارة برنامج
"سينما األط ـفــال" الشهير ،وشــاركــت بالعديد من
االعمال وكذلك شقيقي.
وخــال مرافقتي لوالدتي مع شقيقتي د .نبيلة
وهــي طفلة بأحد الـعــروض التلفزيونية التي كان
يـفـتــرض أن تظهر بـهــا ،فــوجـئــت بـمــن يمسك يــدي
ويطلب من والدتي أن تجيء معنا حتى أدخــل في
اختبارات من أجل تقديم عمل فني ،ودخلت بالفعل
فــي االسـتــوديــو ال ــذي كــان يتم التصوير بــه داخــل
التلفزيون وهو ستوديو  10ووجدت الفنانين يحيي
شاهين وزبـيــدة ثــروت هناك ،إضافة إلــى المخرج
فايز إسماعيل حيث كان يجري التحضير لمسلسل
(وفاء بال نهاية).
● كيف عرض عليك االنخراط في العمل؟
 وفــي االسـتــوديــو بــدأ الحديث معي عــن الــدورال ــذي ســأقــوم بـتـصــويــره وبــالـفـعــل ص ــورت دوري
وع ــرض العمل بعدها على الـفــور وحـظــي بنجاح
كبير بمتابعته و كــا نــت فرصة جيدة بالنسبة لي
ألن كثيرين عرفوني ،وبدأ المخرجون يسألوا عني
وع ــن اسـمــي ليتم ترشيحي ألع ـمــال أخ ــرى بشكل
ً
ً
متتال وأبدأ مسيرتي الفنية ،إذ قدمت عددا كبيرا
ٍ
من األعمال من نهاية السبعينيات وحتى عام .1986
● كيف كانت تجربتك األولى؟
 م ــن بـيــن م ــا أت ــذك ــره ف ــي الـتـجــربــة األولـ ــى هيحركتي الكثيرة في االستوديو للدرجة التي دفعت
والدتي ألن تمسك بي بيدها كي أتوقف عن اللعب
ً
خ ــال الــوقــت ال ــذي أك ــون م ــوج ــودا فـيــه ،وال يوجد
لدي مشاهد أقف فيها أمام الكاميرا ،وهو أمر كان
يتفهمه فــريــق الـعـمــل كطفل صغير ال أتــوقــف عن
اللعب والحركة باستمرار.
خــال هــذه الفترة ،لم أكــن أعتذر عن أي عمل إال
ً
إذ كان متعارضا في مواعيد التصوير وأماكنها،
لكن بخالف ذلــك كنت أشترك في أي أعمال أرشح
لها سواء في السينما أو التلفزيون وحتى المسرح،
فـعـشــت طـفــولــة جـمـيـلــة ف ــي بــاتــوهــات الـتـصــويــر،
إلــى درجــة أنني في كثير من األحـيــان كنت أضطر
للمذاكرة في البالتوه قبل االمتحانات.

لم أستطع
االلتحاق
بأكاديمية
الفنون بسبب
شرط المجموع

● كيف كنت تجمع بين الدراسة والتمثيل؟
 أت ــذك ــر أن أح ــد األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ك ـنــت أق ــومب ـت ـص ــوي ــره ف ــي ت ــون ــس وهـ ــو م ـس ـل ـســل "م ـج ـنــونــة
مجنونة" وحصلت على إجازة من المدرسة ،وعدت
ً
خصوصا لحضور االمتحانات في موعدها وسافرت
بعدها الستكمال التصوير ،فكان الفن هو حياتي
التي عشتها وأحببته بشدة ،لدرجة أنني شعرت
بالحزن من عدم تمكني االلتحاق بمعهد التمثيل
بعدما رفعت درجــة القبول فــي الـعــام الــذي أنهيت
ً
فيه دراستي الثانوية والتحقت بكلية التجارة بدال
من معهد التمثيل الذي وضع شرط المجموع للمرة
األولــى ضمن معايير القبول في نفس عدم تقدمي
لاللتحاق به.
والدي ووالدتي كانا يدعمانني بشدة ولم يتأخرا
عني في يوم من األيام ،بالعكس كانا حريصين على
إرضــائــي وإس ـعــادي ،وأتــذكــر أن وال ــدي قــام بشراء
ً
دراج ــة باهظة الثمن لــي وعـمــري  12عــامــا وكانت

مع مجموعة من الفنانين

مع نور الشريف ومصطفى حسن في «غريب في بيتي»

هدية جميلة بالنسبة لي وقتها ،فبحكم التصوير
ساعات طويلة لم يكن لدي وقت لممارسة العديد من
األنشطة ،التي يقوم بها األوالد في نفس مرحلتي
الـعـمــريــة س ــواء بـمـمــارســة ريــاضــة أو الــذهــاب إلــى
النادي أو غيرها من األمور الحياتية التي يعيشها
أبنائي اآلن.
● عملت مع كبار النجوم ...كيف وجدت تعاملهم
معك؟
ً
 أع ـت ـب ــر ن ـف ـســي م ـح ـظ ــوظ ــا بــال ـع ـمــل م ــع ك ـبــارالممثلين والمخرجين في تلك الفترة ،ورغم حداثة
عـمــري فإنني استطعت أن التقط تفاصيل كثيرة
ً
في التصوير ساعدتني على أن أعرف أمورا قبل أن
يخبرني بها المخرجون ومساعدوهم ،من بينها
مكان الحركة ومكان الوقوف بما ال يسبب وجود
ظل لي على الكاميرا خالل التصوير ،وغيرها من
التفاصيل الفنية التي جعلتني أتعامل مع الكاميرا
بحرية وحميمية بالوقت ذاته.
جمعني مع األستاذ حسين كمال عمل لم يخرج
للنور وهو مسلسل تلفزيوني يتشارك في بطولته
محمود عبدالعزيز مع نجاة الصغيرة وكان يحمل
اسم "ماما نور" وصورنا بالفعل عدة حلقات منه في
ً
اإلمارات وتحديدا في عجمان ،وكان يتولى إنتاجه
اإلذاعــي الكبير وجــدي الحكيم ،لكن لألسف حدث
خالف ولم تستكمل الفنانة نجاة التصوير وعادت
ً
إلــى مصر ،ورغــم ضخامة العمل إنتاجيا ،فإنه لم
يبصر النور ولم يكتمل وأتذكر أنني أثناء زياراتي
لمنزل المخرج حسين كمال جعلني أشاهد حلقتين
أو ثالث من العمل كان قد انتهى منها بالفعل ،فهو
جاء لخوض تجربة التلفزيون بخلفيته السينمائية
والعمل سيكون له شأن كبير لو اكتمل.
● ما األعمال التي قمت بتصويرها خارج مصر؟
ً
 من األعمال التي صورتها خارج مصر أيضا كانمسلسل "الشك" مع كمال الشناوي وعفاف شعيب،
ً
وهو مسلسل مهم جدا ،ولعبت فيه دور طفل تركه
وال ــده مــع والــدتــه ،وهــو مــن األدوار الـتــي أحببتها
ألن الدور احتوى على مساحة كبيرة للتمثيل ،كما
جمعني عمل آخــر مــع الفنان محمود عبدالعزيز،
وهــو فيلم "الـفـقــراء ال يــدخـلــون الـجـنــة" حيث كنت
أح ــرص على حـضــور تصوير مشاهده فــي الفيلم
ألقوم بتقليد نفس الحركات التي يقوم بها عندما
أجسد دوره في الطفولة ،وحتى أشبهه بشكل كامل،
ً
فقد تعلمت كثيرا من التجارب السابقة مما جعلني
أحرص على تقديم الدور بأفضل صورة ممكنة.
ً
عملت أيضا مع الفنان محمد صبحي في دور
ش ـمــس بـمـسـلـســل "ي ــوم ـي ــات ون ـي ــس" وكـ ــان ال ــدور
بــاألســاس مجاملة للظهور مــع شقيقي ن ــادر ،كما
قمت ببطولة عدة مسرحيات من فصل واحد على
خـشـبــة الـمـســرح خ ــال مــرحـلــة الـشـبــاب مــن بينها
"سعد اليتيم" ،فكانت التجارب المسرحية بالنسبة
لي مهمة ،ألنك تعرف رد فعل الجمهور في الوقت
نـفـســه مــن دون تــأخـيــر وه ــو أم ــر ي ـكــون لــه م ــردود
إيجابي علي كممثل.
● ما األدوار المهمة في مشوارك؟
 من األدوار المهمة التي تعلمت منها واستفدتً
كثيرا تجربتي مع الفنانة سعاد حسني في فيلم
"غريب في بيتي" وما حدث وقتها في الكواليس
ال أنساه ،ليس فقط لطيبتها في التعامل معي
وكــذلــك الـفـنــان ن ــور الـشــريــف بــل بتفاصيل كثيرة
شاهدتها وشعرت بها وبقيت في ذاكرتي ،من بينها
احـتــرامـهــا لجميع الـمــوجــوديــن بموقع التصوير،
فعلى الــرغــم مــن أنـهــا كــانــت النجمة الـكـبـيــرة ذات
النجومية الساطعة آنذاك والفيلم من إخراج سمير
سيف ،الذي كان ال يزال في بدايته وأصغر منها في
ً
العمر لكنها دائما ما كانت تنفذ ما يقوله وتقول له
"حاضر يا أستاذ".
ً ً
عبر ما تابعته أثناء التصوير كنت سعيدا جدا
ً
ب ــأن أك ــون شــري ـكــا فــي ه ــذا الـفـيـلــم ،فـهــم أشـخــاص
كنت تجدهم قبل موعدهم بموقع التصوير ،كذلك
المخرج سمير سيف ،الذي كان يعتبرني من أبناء
جيله عندما كبرت وكنت أتحدث معه يقول لي انت
من جيلي ،فهو من المخرجين الذين تركوا بصمة
حقيقية في أعمالهم.
من المواقف التي ال أنساها للفنان نور الشريف
مداعبته الدائمة لي قائال "روح العب مع األسد يا
أش ــرف" وه ــي الـجـمـلــة الـتــي ك ــان يـقــولـهــا لــي حتى
عندما كبرت وكنت أصور معه "لن أعيش في جلباب
ً
أبي" فكانت هذه الجملة يرددها دائما لمداعبتي،
وكنت أسعد بالحديث معه واالسـتـفــادة منه فهو
فنان مخضرم ترك بصمة حقيقية في الفن المصري
والعربي.
على العكس الكثير مــن األطـفــال لــم أتــوقــف عن
ً
االشتراك في أي أعمال فنية ،فأنا أعتبر نفسي واحدا
مــن االشـخــاص الــذيــن كـبــروا أمــام الكاميرا ،فكنت
انـتـقــل مــن عـمــل آلخــر بــاسـتـمــرار حـتــى فــي مرحلة
ً
المراهقة لم أنقطع عن التمثيل مطلقا ،لــذا أعتبر
ً
نفسي "كبرت" أمام الجمهور لم أتوقف مطلقا ،حتى
تجربتي في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" كنت
أصــورهــا خــال الشهر األخـيــر لــي بتأدية الخدمة
ً
ً
الـعـسـكــريــة" ،وه ــذا الـعـمــل حـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا مع

مؤمن مع الراحلة سعاد حسني

مؤمن حسن

لقطة من «خليل بعد التعديل»

نور الشريف
كان يداعبني
ً
دائما وعملت
في «يوميات
ونيس» مجاملة
لشقيقي

الجمهور وفتح الباب أمامي ألعمال أخرى كثيرة.
كان هذا النجاح هو السبب في بداية اتخاذي قرار
بانتقاء األعمال التي أقدمها على الشاشة ،وليس كل
ً
ما يعرض ّ
علي خصوصا أنني أصبحت من الوجوه
الشابة التي يمكن أن تحصل على البطولة وقدمت
بالفعل أكثر من عمل بطولتي مع رانيا فريد شوقي
بمسلسل "قطة في سوق السمك" وغيرها من األعمال
التي عــرضــت ،لكنني رفضت أن أش ــارك فــي أعمال
ً
بمشاهد محدودة لمجرد الوجود خصوصا أنني
ً
كنت حريصا على االستفادة من النجاحات ،التي
حققتها ولئال أعود إلى الوراء مرة أخرى.
● كـيــف كــانــت عــاقـتــك مــع الـنـجــوم فــي كواليس
العمل؟
 م ــن ب ـيــن كــوال ـيــس ك ـث ـيــرة أتــذكــرهــا لـعـبــي معال ـن ـج ــوم ،إذ ك ـنــت أح ــب ف ــي ط ـفــول ـتــي ل ـعــب ال ـكــرة
والتهريج ،وخــال أحــد أيــام تصوير فيلم "خمسة
باب" جاء لنا الفنان ممدوح عبدالعليم ،ووقتها كان
التصوير في بالتوه بعيد ،وهو أوج نجوميته كفنان
شاب ،وقام باللعب معي فترة طويلة وقضينا وقتا
ً
ً
طويال مع بعضنا بعضا.
األمر نفسه بالنسبة للفنان إيمان البحر درويش،
ال ــذي تعرفت عليه وقــت تصوير فيلم "تــزويــر في
أوراق رسمية" فكنا نقضي الوقت في الراحة بلعب
كرة القدم وهي هوايتي التي لم أستطع احترافها
والتركيز فيها بطفولتي بسبب اهتمامي بالتمثيل
وحبي له.
ً
أعتبر نفسي شاهدا على جزء من التحوالت ،التي
حدثت في السينما والتلفزيون فكبار المخرجين
الــذيــن تـعــامـلــت مـعـهــم فــي الـمــاضــي كـنــت التقيهم
ً
إما في التلفزيون والحقا بأحد الفنادق التي يتم
تحديدها إلج ــراء لـقــاء ات مــع المرشحين ل ــأدوار،
وكانت الكلمة األولــى واألخـيــرة للمخرج لكن بعد
ً
ذلك أصبح للمنتج كلمة تفوق كلمة المخرج أحيانا،
ً
وهو ما لمسته من منتصف التسعينيات تقريبا.

● مــا األسـبــاب التي دفعتك للسفر إلــى سلطنة
عمان؟
 جزء من دوافعي للسفر خارج مصر شعوري بأنالموهبة لم تعد المعيار الوحيد للعمل ،إنما أمور
أخرى خاصة ،وأن العمر كلما يتقدم بك تكون هناك
فرص أكبر للمجاملة واالستعانة بأقرباء للمنتج أو
المخرج ،وهو األمر الذي جعلني أتخذ قرار بالسفر
إلــى الـخــارج والبقاء نحو عامين أو ثالثة للعودة
وكنت في بداية الثالثينيات من عمري لكن مر الوقت
ً
ولم أعد إال بعد  15عاما.
خ ــال ف ـتــرة س ـفــري عـمـلــت فــي م ـجــال التسويق
ً
وبعض األمور اإلعالمية وكنت متابعا ما يحدث في
الوسط الفني وبقيت في سلطنة عمان طــوال هذه
الفترة ،لم أشارك بالتمثيل سوى في عمل وحيد قدم
عام  2012مع الفنانة شيرين وهو مسلسل عرض في
السلطنة فقط ،وعندما عدت إلى مصر لالستقرار،
وجدت أن األمور تغيرت بصورة لم أستطع التأقلم
معها السيما مــن ناحية إج ــراء االخ ـت ـبــارات التي
يطلبها المخرجون ويتركون مساعديهم إلجرائها،
وه ــذا أمــر لــم أره مــع كـبــار المخرجين ال ــذي عملت
معهم.
ألـتـمــس ال ـعــذر لـمــن يقبل بـهــذا األم ــر ،فـهــو بــات
وسيلة ربما ســائــدة بالفعل فــي األعـمــال الجديدة
التي يجري العمل بها لكني ال أشعر باالضطرار
ً
لقبول هذا األمر الذي أراه خطأ كبيرا وبه عدم تقدير
ً
خصوصا لمن يمتلك تـجــارب سابقة فــي الوقوف
أم ــام الـكــامـيــرا ،فكبار المخرجين كــانــوا يجلسون
ً
بحثا عــن الممثلين مهما استغرق األمــر مــن وقت
ومجهود منهم.
● هل اختلف أسلوب العمل في الوقت الراهن؟
ً
 أسلوب العمل اختلف بشكل كبير أخيرا ،فعندمابدأت بالتمثيل في أواخر السبعينيات كان التعامل
الــرئـيـســي مــع الـتـلـفــزيــون ومـخــرجـيــه ،وه ـنــاك كــان
يذهب للطابق الموجود فيه المخرجون وتجرى
االختبارات وجلسات "الترابيزة" للتحضير لألعمال
الدرامية ،ومع بداية دخــول القطاع الخاص مجال
اإلنتاج التلفزيوني بدأت هذه الجلسات تنتقل إلى
الفنادق القريبة من التلفزيون ،والقرار يكون للمخرج
ومــع الــوقــت بــدأ المنتج يتدخل فــي ق ــرار المخرج
ويؤثر عليه ووصلت لدرجة أنني شاهدت في أحد
ً
المرات منتجا يقرر استبعاد المخرج بسبب رفض
المخرج رغبة المنتج بإسناد دور لشخص محدد.
● في بداياتك كنت تشارك في العديد من األعمال
خالل فترة وجيزة؟
ً
 ال أنـكــر أن بــدايـتــي الـمـبـكــرة ســاعــدتـنــي كثيرابتقديم العديد من األدوار في فترة زمنية قصيرة
ً
خصوصا أنني وصلت إلى درجة تقديم  10أعمال
ً
في العام ،فاألمر كان مرتبطا بمهاراتي وموهبتي
كطفل أجيد التمثيل والتعامل مع الكاميرا ،وليس
ً
مرتبطا بحسابات المحسوبية التي بــدأت تظهر
ً
في االختيارات عندما أصبحت أكبر سنا ،وهو ما
ً
ً
أعتبره ترك أثرا سلبيا علي بالمستوى الشخصي
ً
ودفعني للسفر بحثا عن استراحة مؤقتة ،لكنها
ً
طــالــت أضـعــاف الـمـتــوقــع ،وبلغت  15عــامــا وخــال
ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة ه ـنــاك أك ـثــر م ــن م ـش ــروع لـلـعــودة
بأعمال جديدة.
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حسن حسني ...جوكر السينما المصرية

األخيرة

ِّ
الممثل العمالق يودع جمهوره
برصيد  500عمل فني
تتابعت رحلة الفنان حسن حسني ،وشارك في أهم األعمال
الدرامية خالل التسعينيات ،وتعددت أقنعته بين "الرسام
والجنايني والموظف البسيط" ولعب دور ً"والد أم كلثوم"
في المسلسل الشهير ،وبعد غياب  37عاما التقى مرة أخرى
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

زوجة الفنان
الراحل تكشف
تفاصيل اللحظات
األخيرة من حياته

بسيدة الشاشة فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر".
للمرة األولى دور الجد في كوميديا "اللص الذي أحبه"
وتقمص ً
وحقق انتشارا غير مسبوق مع أجيال من المخرجين والنجوم،
وحتى رحيله في  30مايو .2020

تـحـ َّـول مـســار الـفـنــان حسن حسني مــن أدوار
الشر إلى الكوميديا ،ومع بداية األلفية الثالثة،
ص ــار "تميمة ال ـحــظ" للنجوم الـشـبــاب ،وش ــارك
عــام  2002مــع محمد سعد فــي فيلمه "اللمبي"
الذي حقق وقتها إيــرادات هي األعلى في تاريخ
السينما المصرية ،و فـتــح ا لـمـجــال لسلسلة من
األفالم الشبابية ،وظهور نجوم ُجدد في الساحة
الفنية ،منهم محمد هنيدي و ع ــاء و لــي الدين
وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وغيرهم.
ويعد محمد سعد من أكثر الممثلين الشباب
الذي شاركهم حسن حسني أعمالهم ،برصيد 12
ً
فيلما ،منها "كركر" و"عــوكــل" ،يليه هاني رمزي
بــرصـيــد  9أفـ ــام ،مـنـهــا "م ـحــامــي خ ـلــع" ()2002
و"غ ـبــي مـنــه فـيــه" ( ،)2004ويــأتــي أحـمــد حلمي
في المرتبة الثالثة بـ 7أعمال ،منها فيلم "ميدو
ً
م ـشــاكــل" ( )2003و"جـعـلـتـنــي م ـجــرمــا" (،)2006
وآخرها فيلم "خيال مآتة" (.)2019
واشترك حسني مع كريم عبدالعزيز في أربعة
أفالم منها "الباشا تلميذ" ،وكان عالء ولي الدين
م ــن أوائـ ــل ال ــوج ــوه ال ـشــابــة ال ـتــي ســاعــد في
تقديمها ،والتقى معه في أعمال ِعــدة منها
"عبود على الحدود" ( )1999و"الناظر" ()2000
و"ابن عز" (.)2001
وكان الفنان الراحل بمنزلة األب أو العم
لـبـعــض ه ــؤالء ال ـن ـجــوم ،ومـنـهــم الشقيقان
يــاســر ورام ــز ج ــال ،وك ــان األخ ـيــر فــي عمر
سـبــع س ـن ــوات ،عـنــدمــا ت ـعــرف إل ــى صــديــق
وال ـ ــده ال ـم ـخــرج ال ـم ـســرحــي ج ــال تــوفـيــق،
وبحكم عمله في المجال الفني ،التقاه في
أكثر من عمل ،سواء تلفزيوني أو مسرحي
أو سينمائي ،وظل يناديه بلقب "عم حسن"
حتى في الكواليس ،وظلت تربطهما عالقة
أســريــة وط ـيــدة ،بحكم الـصــداقــة العميقة
مع والده.
وحين بدأ رامز مشوار االحتراف الفني،
جـ ــاءت لـحـظــة حــاس ـمــة وف ــارق ــة بــالـنـسـبــة إل ـيــه،
ُ
سندت إليه بطولة فيلم ّ"أحالم الفتى الطائش"
وأ ِ
( ،)2007فاقترح على صــنــاع الفيلم االستعانة
بـحـســن حـسـنــي ،لـكـنـهــم خ ــاف ــوا أن يــرفــض وأال
يتحمس لرامز كبطل في فيلم كوميدي.
ً
وح ـكــي رام ــز تـفــاصـيــل ه ــذا ال ـمــوقــف ،قــائــا:
"أخ ـ ــذت س ـي ـنــاريــو الـفـيـلــم وذه ـب ــت إل ــى مـنــزلــه
بــا مـيـعــاد ،وق ـلــت لــه بــال ـحــرف( :وح ـي ــاة جــال
تــوفـيــق مــا تـبـيـعـنــي) ،فـضـحــك وق ــال ل ــي( :انــت
ابني) ،واتصلت بأبي وأعطيته عم حسن ،ودار
بينهما حديث قصير ،انتهى بأن قال لي( :هات
العقد بسرعة ماقدرش أقول ألبوك أل)" ،وتوالت
األعمال بعد ذلك مع "العم حسن".

قطار العمر

«تميمة الحظ»
في أعمال النجوم
الشباب

١٧

وك ـ ــان آخـ ــر ظ ـه ــور سـيـنـمــائــي ل ـل ـف ـنــان حسن
حسني عــام  ،2019حين ش ــارك فــي فيلم "قهوة
بورصة مصر" إخــراج أحمد نــور وبطولة رانيا
محمود ياسين ومصطفى قمر ولطفي لبيب ،الذي
عــرض يــوم  26يونيو ،وبعد شهر واحــد عرض
آخر شريط سينمائي له وهو فيلم "خيال مآتة"
للمخرج خالد مرعي وبطولة أحمد حلمي ومنة
شلبي ،وخالد الصاوي.
وفي عام ّ 2020
ودع الممثل العمالق جمهوره
بعد مشاركته ب ــدور "عــم تحسين" فــي مسلسل
"سلطانة المعز" للمخرج محمد بكير ،وبطولة
غادة عبدالرازق ومحمود عبدالمغني ومحمود
البزاوي ،ودارت األحداث في إطار درامي شعبي،

ُ
حيث تقوم سيدة تدعى سلطانة وهي شخصية
ُ
م ــؤث ــرة ف ــي ش ـ ــارع ال ــم ـع ــز ل ــدي ــن ال ـل ــه الـفــاطـمــي
بــالـقــاهــرة وف ــي حـيــاة أشـقــائـهــا ،بـ ــإدارة محالت
ورث ـت ـهــا ع ــن وال ــده ــا ،ول ـك ــن س ــرع ــان م ــا تتغير
ً
حياتها تماما.

المحطة األخيرة
أدرك الـفـنــان حسن حسني محطته األخـيــرة،
وت ــرك الـكـثـيــر مــن ال ـمــواقــف والــذكــريــات ألســرتــه
وأص ــدق ــائ ــه وزم ــائ ــه ف ــي ال ــوس ــط ال ـف ـنــي ،وبـعــد
الــرح ـيــل ك ـشــف هـ ــؤالء ال ـجــانــب اإلن ـس ــان ــي لـهــذا
الممثل الـعـمــاق ،وكـيــف ك ـ ّـرس حياته للتمثيل
ً
ّ
يتجدد مع مكتبة
وترك بصمة متفردة ،وحضورا
فـنـيــة حــاف ـلــة بــأك ـثــر م ــن  500ع ـمــل ب ـيــن مـســرح
وتلفزيون وسينما وإذاعة.
وفي غمار تلك الرحلة الطويلة لقطار العمر،
شهد الكثير من لحظات الحزن والـفــرح ،وطوى
ً
أح ــزان الطفل اليتيم بعيدا عــن جمهوره ،وبين
حين وآخر يذكر أفضال عمته التي رعته كأم ،حتى
اطمأنت على استقراره مع زوجته األولــى ،لكنه
ّ
تعرض في السنوات األخيرة لصدمتين ،األولى
حينما توفى الفنان عالء ولي الدين ،وظل ألكثر
ً
من  20يوما ال تتوقف دموعه ،والثانية عندما
توفيت ابنته "رشا" عام  ،2013متأثرة بمرضها
بــال ـســرطــان ،وم ــر بــأقـســى ف ـتــرة ح ــزن مـنــذ وفــاة
ً
والدته وهو ال يزال طفال.
وحفلت حياة الفنان الراحل بجوانب إنسانية
مميزة ،انعكست في سلوكه مع زمالئه والمقربين
مـنــه ،وس ــردت زوجـتــه "الـثــانـيــة" مــاجــدة حميدة
مواقف وذكريات مع رفيق عمرها ،حينما منحها
الناقد الفني طــارق الشناوي فرصة الكتابة عن
زوج ـهــا ،فــي كـتــابــه "الـمـشـخـصــاتــي" ال ــذي قـ ّـدمــه
بمناسبة تكريم الدورة األربعين لمهرجان القاهرة
السينمائي لحسن حسني عــام  ،2018ومنحه
"جائزة فاتن حمامة التقديرية".
ً
وه ــذا الـتـكــريــم أس ـعــد ال ــراح ــل ك ـث ـيــرا ،ويـبــدو
أنها كانت أمنيته التي انتظرها ،ووجــه وقتها
الشكر إلــى المهرجان لكونهم كرموه وهــو على
قيد الحياة ،ومنحوه جائزة باسم فنانة يفتخر
بالتمثيل أمامها في بداية مشواره السينمائي،
ً
وأيضا الشعور بالسعادة من المحبة الغامرة من
زمالئه وأصدقائه في الوسط الفني.
سـ ــردت أرم ـل ـتــه م ــاج ــدة ح ـم ـيــدة ك ـيــف الـتـقــت
ً
زوجها بالمصادفة ،حينما كانا معا في إحدى
الـمـسـلـســات ع ــام  ،1995وحـيـنـهــا كــانــت تعمل
ً
باإلنتاج وكان هو ممثال في المسلسل ،وظهرت
اهتمامات مشتركة بين الثنائي ،وكــانــت هناك
كيمياء خاصة تجمعهما فعرض عليها الزواج،
ووافقت من دون تــردد ،ومــن يومها لم يفرقهما
ً
ســوى رحيله ،وخــال رحلة دامــت  25عــامــا ،كان
ً
ً
زوجا مثاليا ،يعيش بين عمله ومنزله وأسرته،
وكان شعلة من النشاط داخل المنزل وخارجه.
كما تــذكــرت األزم ــة المرضية الـتــي مــرت بها،
واستدعت سفرها إلى الصين من أجل العالج ،ولم
يتركها زوجها في تلك المرحلة ،بل إنه كان يسافر
بين القاهرة وبكين ،مثلما كان يتحرك من منزله
إلى منطقة "مصر الجديدة" (شرقي القاهرة) ،وظل
يرعاها في أزمتها ويهون عليها األلم ،كما حرص
على تقديم أعماله الفنية والوفاء بالتزاماته في
مصر ،واعتاد أن يزين غرفتها بالمستشفى في
الصين ويضع بها الزهور واألن ــوار كي يحتفل
بها ،حتى تم شفاؤها.
وكانت ماجدة الزوجة الثانية للفنان الراحل،

عاشق التمثيل
ينهي مشواره
السينمائي في
«قهوة بورصة
مصر»

وخ ــال رحـلــة زواج ـه ـمــا ،تعلمت مـنــه التسامح
ألقصى درجة ،كما روت أنه كان يعشق المسرح،
ً
وه ــو م ــا ك ــان يـجـعـلــه يـسـهــر ك ـث ـيــرا ،وه ــي على
ً
العكس منه كانت تحب النوم مبكرا.
وكــانــت تتوقع منه حينما يعود إلــى المنزل
ً
مــرهـقــا أن يـنــام ،لكنه على العكس مــن ذلــك كان
ً
يرغب في السهر أيـضــا ،وهــو ما كــان يغضبها،
لذلك قالت له في إحدى المرات "من حقي اإلنساني
إني أنــام" ،وهو األمــر الــذي ظل يتذكره ،وفي كل
شـجــار كــان يـقــول لـهــا" :حـقــك اإلن ـســانــي ...أوعــي
تـنـســي حـقــوقــك اإلن ـســان ـيــة" ،مــا ي ـحـ ِّـول الـشـجــار
إلى فكاهة.

األب الروحي

رامز جالل يقنع
«العم حسن»
بمشاركته «أحالم
الفتى الطائش»

قـ ـ ـ ّـدم ال ـف ـن ــان الـ ــراحـ ــل ح ـس ــن ح ـس ـنــي ص ــورة
مثالية لزوج األم ،وعوض أبناء زوجته عن حنان
ً ً
وعطف األب ،فأعطى نموذجا حيا لإلنسانية بكل
معانيها التي ال يغيرها أي ظرف أو موقع يوضع
فيه اإلنسان ،وكــان خير مثال لتحطيم الصورة
التقليدية الراسخة عن "زوج األم" في األذهان.
وج ـ ّـس ــد حـسـنــي شـخـصـيــة األب ف ــي التمثيل
ً
والحياة ،وكان بالفعل أبا لجيل كامل من الفنانين
ً
الشباب ساعدهم فى بداية مشوارهم وكان سندا
لهم حتى صعدوا سلم النجومية ،وكان في حياته
يتعامل كــأب ألبـنــاء زوجـتــه مــاجــدة مــن زوجها
السابق المخرج أشرف فهمي "مصطفى وإنجي"
اللذين تربيا فى بيته وبين أبنائه ،من طفولتهما
وحتى تزوجا ،وظهر الفنان حسن حسنى كأب في
فرح إنجي ابنة زوجته ،وكانت له مواقف فارقة
في حياتهما.
أص ـ ـ ــداء ال ــذك ــري ــات الح ـق ــت م ـص ـط ـفــى فـهـمــي
نجل أرملة الفنان حسن حسني ،ورثــاه بكلمات

مــؤثــرة":شــرفــت بمعرفته مـنــذ ك ــان عـمــري عشر
سنوات ،وشاءت الظروف الطيبة أن يكون الفنان
حسن حسني ،والدي الروحي الذي رباني ،ويكون
والدي الفعلي المخرج الراحل أشرف فهمي ،وهما
ً
اسمان ثقيالن جدا على كتفي".
وسرد الحفيد حسن هشام حسني ،تفاصيل
ً
حياة جده والذكريات التي جمعتهما ،خصوصا
ً
ً
األزمة الكبرى التي مر بها وسببت له ألما كبيرا
ً
طوال حياته ،وكيف كان صديقا ألحفاده الستة،
وحينما كان أحدهم يريد أي شيء ويرفضه والده،
يذهب إلى جده فيحققه له على الفور.
وكانت النقطة الفاصلة في حياة حسن حسني،
حين مرضت ابنته "رشا" بالسرطان وكانت تتألم،
ولــم يستطع أن يخفي شـعــوره بــالـحــزن البالغ،
ً
ً
ً
وعندما توفيت ،أصبح شخصا مختلفا تماما
عن الذي يعرفه من حوله ،وظهرت عليه عالمات
الـ ِـســن ،حتى التمثيل الــذي كــان مصدر السعادة
الوحيدّ ،
تحول ألمر روتيني ،وشعرت أسرته أنه
لم يعد لديه طاقة لتأديته.
وتراجع نشاط حسني في العامين األخيرين
من حياته ،ورغم مقاومته الشديدة لالنهيار بعد
ً
رحـيــل ابنته ،تمكن الـحــزن مـنــه ،وب ــات ُمـ ِقــا في
أعماله ،حتى ّ
تعرض ألزمة قلبية مفاجئة ،دخل
على إثرها المستشفى قبيل وفاته في  30مايو
ً
 ،2020عن عمر ناهز  84عاما ،قضى منها أكثر من
ً
نصف قرن في فضاء التمثيل ،وترك فراغا هائال
في الساحة الفنية.

جوائز وتكريمات

مع أبنائه وأحفاده

مع مجموعة من النجوم الشباب

نال الفنان الراحل الكثير من الجوائز
والـتـكــريـمــات خ ــال م ـشــواره الـفـنــي ،من
أبرزها ما يلي:
 اختيار خمسة أفالم اشترك فيها ضمنقائمة "أفـضــل مئة فيلم فــي ذاك ــرة السينما
الـمـصــريــة" ،حسب استفتاء النقاد عــام 1996
وه ــي" :ال ـكــرنــك" ( )1975و"سـ ــواق األوتــوبـيــس"
( ،)1983و"ال ـب ــريء" ( ،)1986و"زوج ــة رجــل مهم"
( ،)1988و"ليه يا بنفسج" (.)1993
 حصل على جائزة من مهرجان األفالم الروائيةعن فيلم "دماء على األسفلت" عام .1992
 ف ـ ــاز ب ـج ــائ ــزة أحـ ـس ــن م ـم ـثــل ب ـم ـه ــرج ــان ال ـق ــاه ــرةً
السينمائي الدولي عام  ،1993وفي العام نفسه أيضا فاز
بجائزة أحسن ممثل من مهرجان اإلسكندرية السينمائي
الدولي ،عن دوره في فيلم "فارس في المدينة".

 حصل على خمس جوائز عن دوره في فيلم "سارق الفرح"عام .1995
 كرمته الدورة األربعون لمهرجان القاهرة السينمائي عام ،2018بمنحه "جائزة فاتن حمامة التقديرية".

«مكتبة الجوكر» تحطم األرقام القياسية في الدراما اإلذاعية

صالة الجنازة على جثمانه

ً
ضمت مكتبة حسن حسني أعماال كثيرة يصعب
حصرها ،وأسهم في إثــراء اإلذاعــة المصرية بعدد
كبير مــن األع ـمــال الــدرامـيــة المتميزة على مــدار
ً
ما يزيد على أربعين عاما ،ومنها المسلسالت
"قشتمر" و"الجريمة المزدوجة" و"سالم لحضرة
الـنــاظــر" و"أبــوع ـلــي عــامــل أرتـيـســت" و"سـكــر
وع ـل ـيــوة" و"ب ـم ـبــة ك ـشــر" و"خ ـل ــي بــالــك من
كالمك" وكل هذا الحب" و"رحلة إلى كوكب
السعادة" و"العمر لحظة" و"فــارس بني
مر" و"أشجع رجل في العالم" و"أغــرب
القضايا" و"عودة ريا وسكينة".
وشـ ـ ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل فــي
مسلسالت "سيت كوم" ،ومن بينها:
"حرمت يا بابا" و"شباب البومب"

ً
الجزء األول والثاني ،وأيضا عدد كبير من مسلسالت
ً
الــرســوم متحركة ومنها "افهمني شـكــرا" و"فتفوتة"
و"مغامرات لومة والمعلم سلومة" و"سوبر هنيدي"
الجزء الثالث والرابع ،و"عائلة رمضان كريم" الجزء
األول والثاني.
ً
وبخالف مشاركاته السابقة شــارك أيضا ببطولة
بـعــض التمثيليات وا ل ـس ـهــرات التلفزيونية ومنها
"س ــواق الـتــاكـســي" و"ح ــد ال ـهــاويــة" و"بـ ــدون تحقيق"
و"موقعة المرتبة" و"الناس والخوف" و"أحالم صغيرة"
و"دموع اإلنسان اآللي" و"الوريث" و"الخيط األخضر"
ً
"وما زال الزواج مستمرا" و"وجهة نظر" و"مع خالص
اعتزازي" و"فندق النجوم الزرقاء".
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جبال أصبهان تتزين لزواج الملك سليمان شاه

)(٣٠ - ١٧

ملك األرض الخضراء يتزوج ابنة ملك األرض البيضاء
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عند حصار القسطنطينية وانتهت من حكايات أوالد الملك عمر النعمان ،وقصة الحرب مع
عن
يبحث ً
الروم ،وانتصار جيش المسلمين ،وتنتقل في هذه الحلقة إلى حكايات الملك سليمان شاه صاحب األرض الخضراء ،الذي ً
الزواج واالستقرار بعد طول وحدة ومعاناة ،ورغبته في إنجاب الولد الذي يرث عرشه ،لكنه يخشى الزواج بجارية فتلد له ابنا ظالما
ً
فاسدا ،فيسعى وزيره لتزويجه بابنة ملك األرض البيضاء زهر شاه ،التي تلد له تاج الملوك الذي يواجه العديد من األحداث العجاب.

الملك يعيش
ً
وحيدا ويبحث
عن االستقرار
وتوريث عرشه

ول ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـســاب ـعــة وال ـس ـب ـعــون بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
أن ــه ك ــان ــت ف ــي س ــال ــف ال ــزم ــان مــدي ـنــة وراء جـبــال
أصبهان يقال لها المدينة الخضراء ،وكان بها ملك
يـقــال لــه الملك سليمان ش ــاه ،وك ــان صــاحــب جود
وإح ـســان وع ــدل وأم ــان وفـضــل وام ـت ـنــان ،وس ــارت
إلـيــه الــركـبــان مــن كــل مـكــان ،وش ــاع ذك ــره فــي سائر
األقطار والبلدان ،وأقام في المملكة مدة مديدة من
ً
الزمان وهو في عز وأمان ،لكنه كان خاليا من األوالد
والــزوجــات ،وكــان له وزيــر يقاربه في الصفات من
ً
الجود والهبات ،فاتفق أنه أرسل إلى وزيره يوما من
األيام وأحضره بين يديه ،وقال له :يا وزير إنه ضاق
صدري وعيل صبري وضعف مني الجلد ألنني بال
زوجة وال ولد ،وما هذا سبيل الملوك الحكام على
كل أمير وصعلوك ،فإنهم يفرحون بخلفة األوالد
وتتضاعف لهم بهم العدد واألعداد.

طلب الزواج
فلما سمع الوزير ذلك الكالم فاضت الدموع من
عينيه ،وقــال :هيهات يا ملك الزمان أن أتكلم فيما
هو خصائص الرحمن ،أتريد أن أدخل النار بسخط
الملك الجبار؟ ،فقال له الملك :اعلم أيها الوزير أن
الملك إذا اشترى جارية ال يعلم حسبها وال يعرف
نسبها فهو ال يدري خساسة أصلها ،حتى يجتنبها
وال شرف عنصرها حتى يتسرى بها أفضى إليها
ً
ً
ً
ربما حملت منه ،فيجيء الولد منافقا ظالما سفاكا
ً
للدماء ،وقد يكون ذلك الولد متعرضا لسخط مواله
وال يفعل ما أمره به وال يجتنب ما عنه نهاه ،فأنا
ً
ال أتسبب في هذا بشراء جارية أبــدا ،وإنما مرادي
ً
أن تخطب لي بنتا من بنات الملوك يكون نسبها
ً
ً
معروفا وجمالها موصوفا ،فإن دللتني على ذات
الـنـســب والــديــن مــن بـنــات مـلــوك المسلمين؛ فإني
أخطبها وأتزوج بها على رؤوس األشهاد ،ليحصل
لي بذلك رضا رب العباد.

ابنة زهر شاه

سليمان شاه
يرفض الزواج
من جارية
لخوفه من
إنجاب ولد ظالم
سفاك للدماء

فـقــال لــه ال ــوزي ــر :إن الـلــه قـضــى حــاجـتــك وبلغك
أمـنـيـتــك ،فـقــال لــه :وكـيــف ذل ــك؟ فـقــال لــه :اعـلــم أيها
الملك أنه بلغني أن الملك زهر شاه صاحب األرض
ال ـب ـي ـضــاء ،ل ــه ب ـنــت ب ــارع ــة ف ــي ال ـج ـمــال يـعـجــز عن
وصفها القيل والقال ،ولم يوجد لها في هذا الزمان
مثيل ،ألنها فــي غاية الـكـمــال ،قويمة االع ـتــدال ،إن
أقبلت فتنت ،وإن أدبرت قتلت ،تأخذ القلب والناظر
إليها كما قال الشاعر:
هـيـفــاء يخجل غـصــن ال ـبــان قامـتـهـا
ل ــم ي ـحــك طـلـعـتـهــا ش ـم ـ ــس وال قـ ـمـ ــر
ممشوقة الـقــد مــن حــور الجنان لـهـا
وجـ ــه ج ـم ـيــل وفـ ــي أل ـحــاظـ ـ ـه ـ ــا ح ـ ــور
وكـ ــم ل ـه ــا م ــن ق ـت ـيــل مـ ـ ــات م ــن كـمـ ــد
وفــي طــريــق هــواهــا الـخــوف والخطر
إن عشت فهي المنى ما شئت أذكرها
أو مــت مــن دون ـهــا لــم يـجــدنــي العمـر

رسول المحبة
فلما فــرغ الــوزيــر مــن وصــف تـلــك ال ـجــاريــة ،قــال
للملك سـلـيـمــان ش ــاه :ال ــرأي عـنــدي أيـهــا الـمـلــك أن
ً
ً
ً
ً
ترسل إلى أبيها رسوال فطنا خبيرا باألمور مجربا
لتصاريف ا لــدهــور ،ليتلطف فــي خطبتها لــك من
أبيها ،فإنها ال نظير لها في قاصي األرض ودانيها،
وتحظى منها بالوجه الجميل ويرضى عليك الرب
الجليل ،فعند ذلك توجه الملك وأقبل على الوزير،
وقــال :اعلم أيها الوزير أنه ال يتوجه لهذا األمر إال
أن ــت لـكـمــال عـقـلــك وأدبـ ــك ،فـقــم إل ــى مـنــزلــك وإقــض
غد وأخطب لي هذه البنت التي
أشغالك وتجهز في ٍ
ً
أشغلت بها خاطري وال تعد لي إال بها ،فقال :سمعا
وطــاعــة ،ثــم إن الــوزيــر توجه إلــى منزله واستدعى
بالهدايا ا لـتــي تصلح للملوك مــن ثمين الجواهر
ونـفـيــس الــذخــائــر وغ ـيــر ذل ــك مـمــا ه ــو خـفـيــف في
الحمل وثقيل في الثمن ،ومن الخيل العربية والدروع
الداودية وصناديق المال التي يعجز عن وصفها
المقال ،ثم حملوها على البغال والجمال ،وتوجه
الــوزيــر ومعه مئة مملوك ومئة جــاريــة ،وانتشرت
على رأسه الرايات واألعالم ،وأوصاه الملك أن يأتي
إليه في مدة قليلة من األيام.

انتظار

لم يبق أحد
بالبالد إال
وخرج ليشاهد
ابنة زهر شاه

وبعد توجهه صار الملك سليمان شاه على مقالي
ً
النار ،مشغوال بحبها في الليل والنهار ،وسار الوزير
ً
ً
ً
ً
ليال ونـهــارا يطوي ب ــرارا وأق ـفــارا ،حتى بقي بينه
وبين المدينة التي هو متوجه إليها يوم واحد ،ثم
نــزل شاطئ نهر وأحضر بعض خواصه وأمــره أن
يتوجه إلى الملك زهر شاه بسرعة ويخبره بقدومه
ً
عليه ،فقال سمعا وطاعة ،ثم توجه بسرعة إلى تلك
المدينة ،فلما قدم عليها وافق قدومه أن الملك زهر
ً
شــاه كــان جــالـســا فــي بعض المنتزهات ق ــدام باب
المدينة فرآه وهو داخل
وع ــرف أن ــه غــريــب،
فـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــر

باحضاره بين يديه ،فلما حضر الرسول وأخبره
بـقــدوم وزي ــر الملك األعـظــم سليمان شــاه صاحب
األرض الخضراء وجبال أصفهان ،فرح الملك زهر
شــاه ورحــب بــالــرســول وأخ ــذه وتــوجــه إلــى قصره،
وقال :أين فارقت الوزير؟ فقال :فارقته على شاطئ
ً
ً
النهر الفالني وفــي غد يكون واصــا إليك وقادما
عليك أدام الـلــه نعمته عليك ورح ــم والــديــك ،فأمر
زه ــر ش ــاه بـعــض وزرائـ ــه أن يــأخــذ معظم خــواصــه
وحـجــابــه ونــوابــه وأرب ــاب دولـتــه ويـخــرج بهم إلى
ً
مقابلته تعظيما للملك سليمان شــاه ،ألن حكمه
نافذ في األرض.

استقبال الملك للوزير
هذا ما كان من أمر الملك زهر شاه ،وأما ما كان
من أمر الوزير ،فإنه استقر في مكان إلى نصف الليل،
ً
ثــم رحــل متوجها إلــى المدينة ،فلما الح الصباح
وأشرقت الشمس على الروابي والبطاح ،لم يشعر
إال ووزيــر الملك زهر شاه وحجابه وأربــاب دولته
وخــواص مملكته قدموا عليه ،واجتمعوا به على
فراسخ من المدينة ،فأيقن الوزير بقضاء حاجته
وسلم على الذين قابلوه ،ولم يزالوا سائرين قدامه
حتى وصلوا إلى قصر الملك ،ودخلوا بين يديه في
باب القصر إلى سابع دهليز ،وهو المكان الذي ال
يدخله الراكب ألنه قريب من الملك ،فترجل الوزير
عال ،وفي
وسعى على قدميه حتى وصل إلى إيوان ٍ
صــدر ذلــك اإلي ــوان سرير مــن المرمر مرصع بالدر
والجوهر وله أربعة قوائم من أنياب الفيل ،وعلى ذلك
السرير مرتبة من األطلس األخضر مطرزة بالذهب
األحمر ومن فوقها سرادق بالدر والجوهر ،والملك
زهــر شــاه جــالــس على ذلــك السرير وأرب ــاب دولته
واقفون في خدمته ،فلما دخل الوزير عليه وصار
بين يديه ،ثبت جنانه وأطلق لسانه وأبدى فصاحة
ال ــوزراء وتكلم بـكــام البلغاء ،ثــم قــربــه الملك زهر
شاه وأكرمه غاية اإلكــرام وأجلسه بجانبه وتبسم
في وجهه وشرفه بلطيف الكالم ،ولم يزاال على ذلك
إلى وقت الصباح ،ثم قدموا السماط في ذلك اإليوان
ً
فأكلوا جميعا حتى اكتفوا ،ثم رفع السماط وخرج
كل من في المجلس ولم يبق إال الخواص ،فلما رأى
ً
الوزير خلو المكان نهض قائما على قدميه وأثنى
على الملك وقبل األرض بين يديه ،ثم قال :أيها الملك
الكبير والسيد الخطير ،إنــي سعيت إليك وقدمت
عليك في أمر لك فيه الصالح والخير والفالح ،وهو
ً
ً
أني قد أتيتك رسوال خاطبا لبنتك الحسيبة النسيبة
ً
راغـبــا من عند الملك سليمان شــاه صاحب العدل
واألمــان والفضل واإلحسان ملك األرض الخضراء
وجبال أصفهان ،وقــد أرســل إليك الهدايا الكثيرة
والتحف الغزيرة وهو في مصاهرتك راغب ،فهل أنت
له كذلك طالب ،ثم سكت ينتظر الجواب.

أقيمت األفراح
والليالي المالح
لقدوم العروس

على باب القصر
فلما أقبلت أحاط بها العسكر ذات اليمين وذات
الشمال ،ولــم تــزل المحفة سائرة بها إلــى أن قربت
م ــن ال ـق ـصــر ،ول ــم يـبــق أح ــد إال وق ــد خ ــرج ليتفرج
عـلـيـهــا ،وصـ ــارت ال ـط ـبــول ضــاربــة وال ــرم ــاح العـبــة
والبوقات صائحة وروائح الطيب فائحة والرايات
خــافـقــة والـخـيــل متسابقة حـتــى وص ـلــوا إل ــى بــاب
القصر ،وتقدمت الغلمان بالمحفة إلى باب القصر
فــأضــاء الـمـكــان ببهجتها وأشــرقــت جـهــاتــه بحلي
زينتها ،فلما أقبل الليل فتح الخدم أبواب السرادق
ووقفوا وهم محيطون بالباب ،ثم جاءت العروسة
وهــي بين ال ـجــواري كالقمر بين الـنـجــوم أو الــدرة
الفريدة بين اللؤلؤ المنظوم ،ثم دخلت المقصورة
ً
وقــد نصبوا لها سريرا من المرمر المرصع بالدر
والجوهر فجلست عليه ،ودخل عليها الملك وأوقع
الله محبتها في قلبه وزال ما كان عنده من القلب
والسهر .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم
المباح.

القبول
فـلـمــا سـمــع الـمـلــك زه ــر ش ــاه ذل ــك ال ـكــام نهض
ً
قائما على األقــدام ولثم األرض باحتشام فتعجب
الحاضرون من خضوع الملك للرسول واندهشت
منهم الـعـقــول ،ثــم إن الملك أثـنــى على ذي الجالل
واإلكـ ــرام وق ــال وهــو فــي حــالــة الـقـيــام :أيـهــا الــوزيــر
المعظم والسيد المكرم ،اسمع ما أقول :إننا للملك
سليمان شــاه مــن جملة رعــايــاه ونـتـشــرف بنسبه
وننافس فيه ،وابنتي جارية من جملة جواريه ،وهذا
أجل مرادي ليكون ذخري واعتمادي ،ثم إنه أحضر
القضاة والشهود شهدوا أن الملك سليمان شاه وكل
وزيره في الزواج ،وتولى الملك زهر شاه عقد ابنته
بابتهاج ،ثم إن القضاة أحكموا عقد الزواج ودعوا
لهما بالفوز والنجاح ،فعند ذلك قام الوزير وأحضر
ما جــاء به من الهدايا ونفائس التحف والعطايا،
وقدم الجميع للملك زهر شاه ،ثم إن الملك أخذ في
تجهيز ابنته وإكــرام الوزير وعم بوالئمه الجميع،
واستمر في إقامة الفرح مدة شهرين ولم يترك فيه
ً
شيئا مما يسر القلب والعين ،ولما تم ما تحتاج إليه
العروس ،أمر بإخراج الخيام فضربت بظاهر المدينة
وع ـبــوا الـقـمــاش فــي الـصـنــاديــق وه ـيــأوا ال ـجــواري
الــرومـيــات والــوصــائــف الـتــركـيــات .وأدرك شـهــرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

محفل العروس
ول ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـث ــام ـن ــة وال ـس ـب ـع ــون بـعــد
الـسـتـمـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد :بلغني الـمـلــك السعيد،
إنهم أحضروا الوصائف ونفيس الذخائر وثمين
الجواهر ،ثم صنع محفة من الذهب األحمر مرصعة
بــالــدر والـجــوهــر وأف ــرد لـهــا عـشــرة بـغــال للمسير،
وصارت تلك المحفة كأنها مقصورة من المقاصير
وصــاح ـب ـت ـهــا كــأن ـهــا ح ــوري ــة م ــن ال ـح ــور الـحـســان
وخ ــدره ــا كـقـصــر م ــن ق ـص ــور ال ـج ـن ــان ،ث ــم حــزمــوا
الذخائر واألمــوال وحملوها على البغال والجمال
وتوجه الملك زهر شاه معهم قدر ثالثة فراسخ ،ثم
ودع ابنته وودع الوزير ومن معه ورجع إلى األوطان
في فرح وأمان ،وتوجه الوزير بابنة الملك وسار ولم
يزل يطوي المراحل والقفار .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

والقفار ويجد المسير في الليل والنهار حتى بقي
بينه وبـيــن ب ــاده ثــاثــة أي ــام ،ثــم أرس ــل إلــى الملك
سليمان شــاه من يخبره بقدوم العروسة ،فأسرع
ال ــرس ــول بــالـسـيــر حـتــى وص ــل إل ــى الـمـلــك وأخ ـبــره
بقدوم العروسة ففرح الملك سليمان شاه وخلع على
الرسول ،وأمر عساكره أن يخرجوا في موكب عظيم
إلى مالقاة العروسة ومن معها بالتكريم ،وأن يكونوا
فــي أحـســن الـبـهـجــات وأن يـنـشــروا عـلــى رؤوسـهــم
الرايات فامتثلوا أوامره ،ونادى المنادي أنه ال تبقى
بنت مخدرة وال حرة موقرة وال عجوز مكسرة إال
ً
وتـخــرج إلــى لـقــاء الـعــروســة ،فـخــرجــوا جميعا إلى
لقائها وسعت كبراؤهم في خدمتها ،واتفقوا على أن
يتوجهوا بها في الليل إلى قصر الملك ،واتفق أرباب
الدولة على أن يزينوا الطريق وأن يقفوا حتى تمر
بهم العروسة والخدم قدامها والجواري بين يديها
وعليها الخلعة التي أعطاها لها أبوها.

تاج الملوك

مولد تاج
الملوك ...وأبوه
ينهاه عن
الخروج للصيد
والقنص مخافة
عليه من آفات
البر والوحوش

ولما كانت الليلة الثمانون بعد الستمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أنه عندما جلس
الملك على سرير مملكته ووفت زوجته أشهر الحمل،
وفي آخر ليلة الشهر التاسع جاءها المخاض عند
ً
السحر ،فجلست على كرسي الطلق فوضعت غالما
ً
ذكرا تلوح عليه عالمات السعادة ،فلما سمع الملك
ً
ً
ً
ً
بالولد فرح فرحا جليال وأعطى المبشر ماال جزيال،
وم ــن فــرحـتــه تــوجــه إل ــى ال ـغــام وقـبـلــه بـيــن عينيه
وتعجب من جماله الباهر وتحقق فيه قول الشاعر:
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـن ـ ـ ـ ــه آج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا
ً
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــدا وآف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ــري ـ ــاس ـ ــة ك ــوكـ ـ ـب ـ ــا
هـ ـش ــت ل ـم ـط ـل ـعــه األس ـ ـنـ ــة واألس ـ ـ ـ ــرة
والـ ـمـ ـح ــاف ــل والـ ـجـ ـح ــاف ــل وال ـظ ـب ـ ــى
ال تـ ــرك ـ ـبـ ــوه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـه ـ ـ ـ ــود ف ـ ــإن ـ ــه
لـ ـي ــرى ظـ ـه ــور ال ـخ ـي ــل أوط ـ ـ ــأ مــرك ـبــا
ولـ ـتـ ـفـ ـطـ ـم ــوه عـ ـ ــن ال ـ ـ ــرض ـ ـ ــاع ف ـ ــإن ـ ــه
ل ـ ـيـ ــرى دم األعـ ـ ـ ـ ـ ــداء أح ـ ـلـ ــى م ـشــرب ـ ــا

صيد وقنص
وفــي الليلة الــواحــدة والثمانين بعد الستمئة،
قالت شـهــرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أن تاج
الملوك بن الملك سليمان شاه مهر في الفروسية،
وفــاق أهــل زمــانــه ،وص ــاروا ينظمون فيه األشـعــار،
كما قال فيه الشاعر:
أض ـح ــى ال ـج ـم ــال ب ــأس ــره ف ــي أس ـ ــره
فــأجــل ذل ــك عـلــى ال ـق ـلــوب اسـتـحــوذا
وال ـ ـلـ ــه مـ ــا خ ـط ــر ال ـس ـل ــو ب ـخ ـ ــاط ـ ــري
مـ ــا دم ـ ــت فـ ــي ق ـي ــد ال ـح ـ ـ ـي ــاة وال إذا
إن عـشــت عـشــت عـلــى ه ــواه وإن أمــت
ً
وجـ ـ ـ ـ ـ ــدا ب ـ ـ ـ ــه وصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ــة يـ ـ ــا حـ ـ ـب ـ ــذا
ً
فلما بلغ من العمر ثمانية عشر عاما وبلغ مبلغ
الرجال زاد به الجمال ،ثم صار لتاج الملوك أصحاب
ً
وأحباب ،وكل من تقرب إليه يرجو أنه يصير سلطانا
ً
بعد موت أبيه ،وأن يكون عنده أميرا ،ثم إنه تعلق
بالصيد والقنص وصار لم يفتر عنه ساعة واحدة،
وكان والده سليمان شاه ينهاه عن ذلك مخافة عليه
من آفات البر والوحوش فلم يقبل منه ذلك.

صيد الوحوش
وفي يوم أراد تاج الملوك الخروج للصيد فقال
لـخــدامــه :خ ــذوا معكم عليق عـشــرة أي ــام فامتثلوا
ما أمرهم به ،فلما خرج بأتباعه للصيد والقنص
ساروا في البر ،ولم يزالوا سائرين أربعة أيام حتى
أش ــرف ــوا عـلــى أرض خ ـضــراء فـيـهــا وح ــوش راتـعــة
وأش ـجــار يــانـعــة وع ـيــون نــابـعــة ،فـقــال ت ــاج الملوك
ألت ـبــاعــه :أن ـص ـبــوا الـحـبــائــل هـنــا وأوس ـع ــوا دائ ــرة
حلقتها ويكون اجتماعنا عند رأس الحلقة في هذا
المكان ،فامتثلوا ألمره ،ونصبوا الحبائل وأوسعوا
دائرة حلقتها ،فاجتمع فيها شيء كثير من أصناف
الوحوش والـغــزالن إلــى أن ضجت منهم الوحوش
وتـنــافــرت فــي وجــوه الخيل ،فــأغــرى عليها الكالب
والفهود والصقور ،ثم ضربوا الوحوش بالنشاب
فــأصــابــوا مـقــاتــل ال ــوح ــوش وم ــا وص ـلــوا إل ــى آخــر
ً
ً
الحلقة إال وق ــد أخ ــذوا مــن الــوحــوش شـيـئــا كثيرا
وهرب الباقي ،وبعد ذلك نزل تاج الملوك على الماء
وأحضر الصيد وقسمه ،وأفرد ألبيه سليمان شاه
خــاص الوحوش وأرسله إليه ،وفــرق البعض على
أرباب دولته.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

ثم إن الدايات أخذن ذلك المولود وقطعن سرته
وكحلن مقلته ،ثم سموه تاج الملوك ،ومازالت األيام
تجري واألعوام تمضي حتى صار له من العمر سبع

وإلى اللقاء في حلقة الغد

الشاب الحزين

قدوم العروس
وفي الليلة التاسعة والسبعين بعد
الستمئة ،قــالــت ش ـهــرزاد :بلغني
أيها الملك السعيد ،أن الوزير
تــوجــه بــابـنــة الـمـلــك وس ــار،
ول ــم ي ــزل ي ـطــوي الـمــراحــل

سنين ،فعند ذلك أحضر الملك سليمان شاه العلماء
والحكماء وأمرهم أن يعلموا ولده الخط والحكمة
واألدب ،فمكثوا على ذلك مدة سنين حتى تعلم ما
يحتاج إليه األمــر ،فلما عــرف جميع مــا طلبه منه
الملك أحضره من عند الفقهاء والمعلمين ،وأحضر
ً
له أستاذا يعلمه الفروسية فلم يزل يعلمه حتى صار
له من العمر أربع عشرة سنة ،وكان إذا خرج لبعض
أشغاله يفتتن به كل من رآه .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

ل ـمــا أص ـب ــح ال ـص ـبــاح أق ـب ـلــت ع ـلــى تــاج
الـمـلــوك قــافـلــة كـبـيــرة مشتملة عـلــى عبيد
وغـلـمــان وتـجــار ونــزلــت تلك القافلة على
ال ـمــاء وال ـخ ـضــرة ،فلما رآه ــم ت ــاج الملوك
قــال لبعض أصحابه :ائتني بخبر هؤالء
واسألهم ألي شيء نزلوا في هذا المكان،
فلما توجه إليهم الرسول ،قال لهم :أخبرونا
من أنتم؟ وأسرعوا في رد الجواب ،فقالوا له:
نحن تجار ونزلنا ألجل الراحة ألن المنزل
بعيد علينا ،وقد نزلنا في هذا المكان ألننا
مطمئنون بالملك سليمان ش ــاه وو ل ــده،
ونعلم أن كل من نزل في هذا المكان صار

في أمــان واطمئنان ،ومعنا قماش نفيس
جئنا به من أجل ولده تاج الملوك ،فرجع
ال ــرس ــول إل ــى اب ــن الـمـلــك وأعـلـمــه بحقيقة
الحال وأخبره بما سمعه من التجار ،فقال
ابــن الملك :إذا كــان معهم شــيء ج ــاء وا به
م ــن أج ـل ــي ف ـمــا أدخـ ــل ال ـمــدي ـنــة وال أرح ــل
من هــذا المكان حتى أستعرضه ،ثم ركب
جواده وسار وسارت مماليكه خلفه إلى أن
أشرف على القافلة فقام له التجار ودعوا
له بالنصر واإلقبال ودوام العز واألفضال،
وقــد ضربت له خيمة من األطلس األحمر
ً
مزركشة من الدر والجوهر وفرش له مقعدا

ً
سلطانيا فوق بساط من الحرير وصدره
مزركش بالزمرد فجلس تاج الملوك ووقفت
المماليك في خدمته ،وأرســل إلــى التجار
وأم ــره ــم أن ي ـح ـضــروا بـجـمـيــع م ــا معهم،
فأقبل عليه التجار ببضائعهم فاستعرض
الجميع بضائعه وأخذ منها ما يصلح له
ووفى لهم بالثمن ،وأراد أن يسير فالحت
ً
منه التفاتة إلى القافلة ،فرأى شابا جميل
الـشـبــاب نظيف الـثـيــاب ،ظــريــف المعاني
بجبين أزهر ووجه أقمر ،إال أن ذلك الشاب
ويدعى عزيز ،قد تغيرت محاسنه وعاله
اإلصفرار من فرقة األحباب.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
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عبدالرضا :تحوالت خطيرة في «مالك رحمة»
أكد أنه يتابع «أمينة حاف» و«الروح والرية» و«الناموس» و«نسل األغراب»
عزة إبراهيم

غاب الفنان والمنتج عبدالله
عبدالرضا عن الموسم
ورغم ذلك
الرمضاني الحاليً ،
فقد أكد حضوره قريبا من
خالل مسلسل رقمي قصير ً
بعنوان «مالك رحمة» ،كاشفا،
في لقاء مع «الجريدة» ،عن
تفاصيل دوره بالعمل الذي
يحمل تحوالت خطيرة ،وعن
جديده خالل الفترة المقبلة.

ّ
لدي مشاريع
قيد التحضير
أخوض
بها السباق
الرمضاني
المقبل 2022

مسلسلك األخير
• بعد نجاح
ّ
«في ذاكرة الظل» ،توقع الجمهور
حضورك بعمل رمضاني جديد..
 نعم ،وأنا أيضا استعددتل ــدخ ــول ال ـم ــوس ــم الــرم ـضــانــي
الحالي بمسلسل «كذبة أبريل»،
وجـ ــرى الـتـجـهـيــز ل ــه ق ـبــل عــدة
أشـهــر مــن اآلن ،لكنني اتخذت
قرارا بتأجيل المشروع إلى أجل
غير مسمى ،فالعمل يحتاج إلى
إن ـتــاج ضـخــم ومـيــزانـيــة كبيرة
وعدد هائل من النجوم ،وأعتقد
أن الــوقــت غير مناسب إلنتاج
م ـشــروع ب ـهــذا الـحـجــم فــي تلك
ال ـظــروف الـتــي يعيشها العالم
اق ـت ـصــاديــا وصـحـيــا ونـفـسـيــا،
لـكــن ذل ــك ال يـعـنــي أن ـنــي أبـخــل
على أعـمــالــي ،بالعكس تماما،
فأنا ّ
لدي بذخ إنتاجي كبير ،لكن
على المنتج أن يــدرس السوق
جيدا ،ويختار الوقت المناسب
إلطالق أعماله.
• حدثنا عن مسلسلك القادم
«مالك الرحمة» ...ومتى ينطلق
تصويره؟
 هـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل قـ ـصـ ـي ــرمـكــون مــن  8حلقات على غــرار
مـسـلـسـلــي األخـ ـي ــر «ع ــال ـق ــون»،
ال ـ ـ ــذي تـ ــم ع ــرض ــه رق ـم ـي ــا عـبــر
منصة  AD TVالتابعة أبوظبي،
وسيتم عرضه قريبا عبر منصة
 Star playالعالمية ،وسينطلق
ت ـصــويــره خ ــال أيـ ــام ف ــي قــريــة
ت ــراث ـي ــة ض ـخ ـمــة تـ ـع ــود لـفـتــرة
ثمانينيات القرن الماضي.
• م ــن ال ـن ـج ــوم ال ـم ـشــارك ـيــن
ب ــالـ ـعـ ـم ــل ...وه ـ ــل ت ـج ـ ّـس ــد أح ــد
األدوار إلى جانب كونك المنتج؟

 نـعــم أش ــارك ب ــدور رئيسيض ـمــن األح ـ ـ ــداث ،ح ـيــث أجـ ّـســد
شـخـصــة «ش ـه ــاب» ،وه ــو شــاب
روم ــان ـس ــي ي ـقــع ف ــي ح ــب فـتــاة
ت ـج ـيــد دوره ـ ـ ــا ال ـف ـن ــان ــة حـصــة
ّ
النبهان ،لكن مع تطور األحداث
تطرأ تغيرات وتحوالت خطيرة
عـلــى شخصيتي تـغـ ّـيــر مجرى
ال ـع ـمــل ،وه ــي أح ـ ــداث ال يمكن
حــرقـهــا قـبــل انـتـهــاء التصوير،
والمسلسل مــن إنـتــاج شركتي
«كـتــويــل» لــإنـتــاج الـفـنــي ،ومــن
ب ـط ــول ــة م ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـي ــرة مــن
الـ ـنـ ـج ــوم كـ ـشـ ـج ــون الـ ـه ــاج ــري
ومرام البلوشي وغدير السبتي
وع ـبــدال ـلــه ال ـتــرك ـمــانــي وش ــوق
الـهــادي ،وهــو من تأليف أحمد
العوضي وإخراج محمد سمير.
• وهـ ــل ع ــزف ــت ع ــن ال ــدرام ــا
الـمـطــولــة بـعــد ن ـجــاح عــروضــك
الرقمية؟
 بــالـعـكــس ،ف ـلـ ّـدي مـشــاريــع
ق ـيــد ال ـت ـح ـض ـيــر ل ــدرام ــا الـ ـ ـ 30
حـ ـلـ ـق ــة ،أخ ـ ـ ــوض بـ ـه ــا ال ـس ـب ــاق
الــرمـضــانــي المقبل  ،2022لكن
هذا العام كانت له ظروف خاصة
جعلتني أوث ــر عــدم المشاركة،
ّ
وأغير خطتي الفنية واإلنتاجية،
ولذلك قررت أن يكون حضوري
عبارة عن مسلسل رمضاني 30
حـلـقــة مــن كــل ع ــام ،وع ـلــى مــدار
العام أطلق عددا من المسلسالت
الــرقـمـيــة الـقـصـيــرة ،فالجمهور
يقبل على تلك األعمال ،وتحظى
بمتابعة وتقدير كبير.
• هل يعني ذلك أن مسلسلك
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد «مـ ـ ـ ـ ــاك رح ـ ـ ـمـ ـ ــة» تــم
تسويقه قبل تصويره؟

 تــوجــد ت ـفــاوضــات م ــع عــدةمـنـصــات مـثــل نـتـفـلـكــس ،و،VIP
و ،AD TVوأوان التابعة لدبي،
ولكن لم يتم التوقيع حتى اآلن،
فــأنــا أس ـيــر ف ــي كــل االتـجــاهــات
بشكل متواز ،من خالل طاقم عمل
كـبـيــر ف ـنــي وت ـســوي ـقــي لـضـمــان
خـ ـ ـ ــروج الـ ـعـ ـم ــل ب ــأعـ ـل ــى ج ـ ــودة
وعرضه بأكبر مساحة عرض.

• مـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن قـ ــرب
عودة دور السينما ...هل فكرت
ف ـ ــي خ ـ ـ ــوض تـ ـج ــرب ــة اإلن ـ ـتـ ــاج
السينمائي؟
 أن ـ ــا ب ـع ـي ــد كـ ــل ال ـ ُـبـ ـع ــد عــنال ـس ـي ـن ـم ــا ،ف ـن ـيــا هـ ــي ال ت ـق ـ ّـدم
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـط ـل ــوب ،وأن ـ ــا ال
أستطيع أن أق ـ ّـدم عمال فنيا ال
يرتقي لذائقة الجمهور.

• تـ ـ ـق ـ ــع فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــب «ح ـ ـصـ ــة
النبهان» ..كيف تجد «الكيميا»
بينكما في أول ظهور لكما على
الشاشة معا؟
 تـجـمـعـنــا كـيـمـيــا واض ـحــة،وب ــدا ذل ــك لـمـخــرج الـعـمــل ولنا
جـمـيـعــا خ ــال ال ـب ــروف ــات الـتــي
أجــري ـنــاهــا أخـ ـي ــرا ،وأع ـت ـقــد أن
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور س ـي ـت ـق ـب ــل ك ــون ـن ــا
ثنائيا رومانسيا خالل العمل،
وأتوقع أن يحظى حضورنا عبر
الشاشة بقبول كبير ،فهو أول
عمل يجمعنا.

• أخ ـي ــرا ..هــل تـتــابــع أعـمــاال
رمضانية ،وما هي؟
 في أول رمضان تجولت بينعــدة أعـمــال ،لكنها لم تجذبني
السـتـكـمــال الـمـشــاهــدة ،مــا عــدا
مسلسل «أمينة حاف» ،و«الروح
والــريــة» ،و«الـنــامــوس» ،و«نسل
األغ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب» ،و«لـ ـعـ ـب ــة نـ ـي ــوت ــن»،
وأوج ـ ـ ــه ال ـت ـح ـيــة ل ـص ـن ــاع تـلــك
األعمال على جهدهم الرائع.

تسبب فيروس كورونا في
ن ـقــل ال ـث ـنــائــي ،ال ـف ـنــان سمير
غــانــم وزوجـ ـت ــه ال ـف ـنــانــة دالل
عبدالعزيز ،إ لــى المستشفى،
بـ ـع ــدم ــا أصـ ـيـ ـب ــا ب ــال ـف ـي ــروس
الـ ــرئـ ــوي الـ ـق ــات ــل ،وي ـق ـي ــم كــل
منهما فــي قـســم مختلف عن
اآلخر ،بسبب تباين حالتهما
الـصـحـيــة ،حـيــث تـتـلـقــى دالل
األك ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
الـ ـع ــزل ،بـيـنـمــا ي ــواج ــه سمير
م ـض ــاع ـف ــات أخـ ـ ــرى مــرتـبـطــة
ب ـم ـشــاكــل ف ــي ال ـك ـل ــى جـعـلـتــه
ينتقل لغرفة العناية الفائقة.
وأصـيـبــت دالل عبدالعزيز
ب ــال ـف ـي ــروس م ـن ــذ  3أســاب ـيــع
تـ ـ ـق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا ،حـ ـ ـي ـ ــث اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت
إص ـ ــابـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادف ـ ــة،
وحـ ــاولـ ــت ع ـ ــدم ال ـح ــدي ــث عــن
األمـ ـ ـ ــر وال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ف ـ ــي ال ـم ـن ــزل
لـتـلـقــي الـ ـع ــاج ،ل ـكــن حالتها
الصحية تدهورت بشدة منذ
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،ونـقـلــت
على أثرها للمستشفى ،حيث
شهدت الحالة تحسنا كبيرا
ف ــي ال ـس ــاع ــات ال ـمــاض ـيــة ،مع
وضعها على أجهزة التنفس
الصناعي.
أم ــا زوج ـه ــا ال ـف ـنــان سمير
غانم فنقل إلى المستشفى بعد
إصابته ومعاناته على خلفية
مشاكل في الكلى ،تسببت في

جــانـبـيــة عـلـيــه نـتـيـجــة األزم ــة
الصحية الطارئة.
و كـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــت دالل أ ص ـ ـي ـ ـبـ ــت
ب ـ ـ ـكـ ـ ــورونـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال تـ ـص ــوي ــر
مـسـلـســل «ع ــال ــم م ـ ـ ــوازي» ،مع
ابنتها دنـيــا ،وهــو المسلسل
الــذي توقف تصويره ،وخرج
من السباق الرمضاني نتيجة
إصــابــة غالبية فــريــق العمل،
وت ـعــافــت دن ـيــا م ــن الـفـيــروس
بشكل كامل قبل أيام ،وتتابع
حــالـيــا ،مــع زوج ـهــا اإلعــامــي
رامــي رضــوان ،حالة والديها،
ب ـ ـجـ ــانـ ــب شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـتـ ـه ــا إيـ ـم ــي
وزوجها الفنان حسن الرداد.
وح ـ ــرص ـ ــت ع ــائـ ـل ــة س ـم ـيــر
غــانــم عـلــى ع ــدم ال ـحــديــث عن
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ل ــأب
واألم خ ــال األيـ ــام الـمــاضـيــة،
حتى فيما يتعلق بالتواصل
مــع نقابة الممثلين ،واضطر
رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان إلـ ـ ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــان ن ـق ــل
ال ـف ـنــان ـيــن لـلـمـسـتـشـفــى ،بعد
تـســرب الخبر إلــى الصحافة،
بـيـنـمــا كــانــت الـعــائـلــة تفضل
إب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ــار
الشخصي.

سمير غانم ودالل عبدالعزيز
دخوله غرفة العناية الفائقة،
حـ ـي ــث ي ـت ـل ـق ــى رع ـ ــاي ـ ــة طـبـيــة
مكثفة من األطباء مع متابعة

الـحــالــة الصحية الـخــاصــة به
مــن جــانــب طــاقــم متخصص،
ل ـم ـح ــاول ــة ت ـخ ـف ـيــف أي آثـ ــار

عبدالعزيز المسلم :التحريض
على إيقاف الفنان عن العمل ...جريمة

رد الفنان والمؤلف الكويتي عبدالعزيز المسلم،
عـلــى تـصــريـحــات وزي ــر اإلعـ ــام األس ـب ــق محمد
السنعوسي ،التي أطلقها خالل إحدى المقابالت
التلفزيونية ،وطالبه فيها باالعتزال والجلوس في
منزله ،بعدما وصفه بأنه غير موهوب وال مكان
له في الوسط الفني.
وقـ ــال ال ـم ـس ـلــم ،ف ــي مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة ،عبر
بــرنــامــج «عـلــي ون ـجــم» ،إنــه «يـتــوجــه بكل الشكر
لوزير اإلعالم األسبق على تصريحاته» ،موضحا
أنه «عندما بدأ التمثيل عام  1969كان السنعوسي
وقتها المسؤول عن التلفزيون الكويتي ،وكان اسم
الطفل عبدالعزيز المسلم في الكشف الذي يصدره
التلفزيون آنذاك بأسماء النجوم».
وأضاف أنه «في الفترة بين  1969وحتى 1975
لم يكن هناك عمل ينتج دون أن يشارك فيه كطفل،

ويقوم السنعوسي بصرف مكافأة له» ،مشيرا إلى
أنه يحب األخير ويحترم رأيه.
ولفت إلى أنه «عندما كان السنعوسي وزيرا
ل ــإع ــام ع ــام  2006كـلـفــه بـكـتــابــة مـسـلـســل كما
اشتري منه مسلسال آخر من تأليفه وهو عتيج
الصوف» ،مشيرا إلى أن العمل حقق نجاحا كبيرا.
وأكـ ــد الـمـسـلــم أن ــه «يـتـمـنــى أن يـكـمــل ع ـطــاءه
الفني وال يتوقف عن العمل» ،مطالبا السنعوسي
«بإغالق التلفزيون إذا كان ال يحب رؤيته ،أما إذا
كــان ال يريد رؤيته ومنزعجا منه لهذه الدرجة
فليس لديه مانع أن يجلس بالبيت».
وشدد على أن «النقد يتحول إلى جريمة عندما
يبتعد عن أساس العمل ويصبح تحريضا على
إيقافك عن ممارسة مهنتك».

اج ـ ـت ـ ـمـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ــر االع ـ ـ ـ ــام
والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب رئـ ـي ــس
الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب عبدالرحمن
ال ـم ـط ـيــري م ــع األم ـي ــن ال ـعــام
ل ـل ـم ـج ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ك ــام ــل
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل
ووك ــاء الـقـطــاعــات بــاألمــانــة
العامة وذلك لمناقشة خطط
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس وبـ ـ ــرام ـ ـ ـجـ ـ ــه ف ــي
مجال األنشطة والفعاليات
الـ ـت ــي س ـي ـق ـي ـم ـهــا ب ـع ــد رف ــع
االش ـتــراطــات الصحية التي
تـ ـسـ ـم ــح بـ ــإقـ ــامـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة
والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ذات ال ـص ـل ــة
بـ ـ ـ ـ ــاالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر
م ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور م ـ ـ ــن خـ ــال
المهرجانات الفنية والثقافية
ٌ
واالس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
وغيرها.
وتـ ـ ـ ــم اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض ك ــاف ــة
األن ـش ـطــة وال ـف ـعــال ـيــات الـتــي

اقـتــرحـهــا وكـ ــاء ومـســؤولــو
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــوزي ـ ــر
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادم ـ ـ ــة ف ــي
المجاالت الثقافية والفنون
واالث ــار والمتاحف ،ومكتبة
الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ـي ــة واالث ـ ــار
اإلســام ـيــة وم ـشــروع العمل
التاريخي الفتتاح مهرجان
القرين .27
وانتهى االجتماع بتوجيه
الوزير نحو المزيد من العمل
واالبداع إلبراز وجه الكويت
الثقافي والحضاري.

خبريات
النا ديل راي تطلق
ألبومها الجديد في يوليو

كشفت النجمة العالمية
النا ديل راي على صفحتها
الخاصة في «تويتر» أنها
ستطرح البومها الجديد
الذي يحمل عنوان «
 »Blue Banistersيوم 4
يوليو المقبل ،على قناتها
الرسمية على تطبيق
يوتيوب.
على صعيد آخر ،كان
تداول أخيرا خبر خطوبة
النا على المغني كاليتون
جونسون ،واثار هذا الخبر
ضجة كبيرة بين الجمهور.
الجدير ذكره ان النا كانت
أطلقت مؤخرا اغنيتها
«Let me love you like
 ،»a womanوذلك على
قناتها عبر يوتيوب ،كما
أطلقت في ين ــاير المــاضي
أغنية «Chemtrails over
.»the country club

ريكسا»Die For A Man« :
عن شعوري بعدم األمان

«وقت الحكاية» نشاط قصصي في رمضان
ب ـم ـن ــاس ـب ــة شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان ،أط ـل ـقــت
ً
مؤسسة الفكر العربي نشاطا للصغار
ب ـع ـنــوان «وقـ ــت ال ـح ـك ــاي ــة» ،ي ـه ــدف إلــى
تعريف األجيال الناشئة بدور الحكواتي
الشعبي ،وتعزيز مكانة اللغة العربية،
من خالل السرد القصصي.
مل
ص
ق
ـم
ـ
ت
ـ
ي
ـي
ـ
ـ
ص
ـ
ـ
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاط ال ـ ـق ـ ـص
«
وق
ت
الحكاية»
ً
اف ـت ــراض ـي ــا ع ـبــر م ـن ـصــات ال ـتــواصــل
ُ
االجتماعي ،وينفذ بالتعاون مع مكتبة
الـحـلـبــي ف ــي ب ـي ــروت ،وم ــع ال ـح ـكــواتــي خــالــد
ُيذكر أن مؤسسة الفكر العربي هي مؤسسة
النعنع ،كــل يــوم جمعة وسـبــت طيلة الشهر أه ـل ـي ــة دولـ ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة ،ل ـي ــس ل ـه ــا ارتـ ـب ــاط
الفضيل.
بــاألن ـظ ـمــة ،وال ب ــاالن ـت ـم ــاء ات ال ـس ـيــاس ـيــة أو
القصص المحكية تتواجد على منصات الحزبية أو الطائفية .وقد التزمت المؤسسة
التواصل الخاصة بمؤسسة الفكر العربي.
منذ إنشائها في عــام  2000بتنمية االعتزاز
ولمشاهدة الحلقتين األولى والثانية على بـثــوابــت األم ــة ومـبــادئـهــا وقـيـمـهــا ،وبتعزيز
قناة يوتيوب  https://www.youtube.com/التضامن العربي والهوية العربية الجامعة.
watch?v=YKydl4NRQ7o&list=PL9LEIdlvj
isXW71RSj94x88o2OwD7NprK

من أجواء «وقت الحكاية»

«صوت اللون» يرسم الفنون الشعبية في الخليج

طرحت المغنية الشهيرة
بيبي ريكسا أغنيتها
الج ــديـ ــدة التي تحمل
عنوان ««Die For A Man
الى جانب المغني العالمي
ليل اوزي فيرت ،أمس
األول عبر موقع يوتيوب.
وقالت ريكسا ،في بيان،
إن «هذه أغنية كتبتها
عن شعوري بعدم األمان
لدي ،وفي الحقيقة يتعلق
األمر بالطريقة التي زادت
بها وسائل التواصل
االجتماعي من غيرتي،
والتي من الممكن أن تؤثر
على شعوري تجاه نفسي
أيضا ،وتدفعني في بعض
األحيان لمقارنة نفسي
وجمالي باآلخرين».
وكانت ريكسا طرحت
أخيرا كليب أغنيتها
الجديدة Baby Im
 ،Jealousوأشارت إلى
أن األغنية مستوحاة
من فكرة أن فتاة تراقب
حبيبها وهو يقوم
بالضغط على عالمة
إعجاب لمنشورات فتيات
على صفحتها الخاصة
بأحد مواقع التواصل مما
يثير غيرتها.

ممثلة «لعبة العروش»
تقاضي مارلين مانسون

معرض تشكيلي للفنانة مي السعد يركز على تجسيد الهوية وتوثيقها
●

عبدالعزيز المسلم مع سعد الفرج

خالل اجتماع ضم قياديي المجلس

وزير اإلعالم أثناء االجتماع

عبدالله عبدالرضا

«كورونا» يضاعف المشكالت الصحية لسمير غانم

وزير اإلعالم يستعرض خطط
«الوطني للثقافة» بعد رفع الحظر
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فضة المعيلي

أقـ ــامـ ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
لـلـحــي ال ـث ـقــافــي «ك ـ ـتـ ــارا» ،عبر
حساباتها على مواقع التواصل
االجتماعي ،معرضا افتراضيا
بعنوان «صوت اللون» للفنانة
التشكيلية مي السعد.
واش ـ ـت ـ ـمـ ــل ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ع ـلــى
حــوالــي  30لوحة فنية جمعت
الـ ـ ـص ـ ــوت واإليـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع والـ ـ ـل ـ ــون،
ورص ـ ـ ـ ــدت األع ـ ـم ـ ــال م ـ ــن عـمــق
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراث ،ف ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــت الـ ـسـ ـع ــد
ا لــر قـصــات الخليجية التراثية
المتنوعة مثل ليوه ،العرضة،
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ــرقـ ـص ــات ال ـتــي
تبين أصــالــة الـفـنــون الشعبية
التراثية.
وتـ ـح ــرص ال ـف ـن ــان ــة م ــي فــي
أعمالها على تجسيد الهوية
وتوثيقها وإخــراجـهــا بصورة

جميلة بطريقتها خاصة ،حيث
جـســدت األع ـمــال فــي المعرض
مـ ـحـ ـط ــات دقـ ـيـ ـق ــة م ـ ــن ال ـب ـي ـئــة
والتراث الخليجي والكثير من
المفاهيم الثقافية العميقة بكل
مــا تتضمنه مــن إرث حضاري
عريق.
ومن هذه الرؤية ،استطاعت
السعد أن تبنى لنفسها منهجا
تشكيليا عرفها فيه المهتمون
والمتابعون للفنون التشكيلية.
والمتلقي يــرى اهتمام السعد
بـعـنــاصــر ومــواض ـيــع أعـمــالـهــا
التشكيلية ،من منطلق ّ
تحر ي
الدقة في ّ
تتبع األفكار التي تريد
ُ
طرحها ،وهــي أفكار تدخل في
ّ
مضامينها كــل مــا هــو متعلق
بالواقع .ومن الالفت للنظر أنها
تبدو ،من خالل لوحاتها الفنية
المتتابعة ،كأنها تريد أن تحكي
ال ـح ـي ــاة ع ـب ــر م ـ ـسـ ــارات تـقـنـيــة
متنوعة ،وأبعاد فنية مزدحمة
بالدهشة والتنوع
والحضور.

مواضيع وأفكار

لوحة فن العرضة

ت ـح ــرص الـسـعــد
ك ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ف ــي
طـ ـ ــرح مــواض ـي ـع ـهــا
وأفكارها التشكيلية
عـلــى ت ـن ــاول الـعــديــد
م ــن ال ـم ـفــاه ـيــم الـتــي
ت ـ ـت ـ ـحـ ــرك ب ـ ـهـ ــا وفـ ــق
رؤى تشكيلية مليئة

من األعمال المعروضة
بالتقابل والتضاد ،ســواء على
مستوى األلــوان من حيث مزج
األلـ ـ ــوان ال ـصــارخــة ال ـتــي ّ
تبين
مـضــامـيــن ال ـف ـكــرة وتـجـعــل لها
صــوتــا ذا إي ـقــاع أو األف ـك ــار أو
ّ
التكنيك ،ومن ثم فإن ذلك ساهم
بـ ـص ــورة ُم ــرض ـي ــة ف ــي أن تظل
أع ـم ــال ـه ــا ب ـع ـي ــدة ع ــن الـتـقـلـيــد
ومتفاعلة بشدة مع الجمال بكل
وأحواله.
حاالته ّ
وي ـ ـتـ ــدفـ ــق اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـس ـع ــد
ب ــال ـت ــراث م ــن خـ ــال جـمــالـيــات
ّ
عــدة ،لعل من أبــرزهــا الدقة في
الــوصــف والــرصــد ،وال ـحــوارات
ال ـت ــي تـسـعــى إلـ ــى طــرح ـهــا من
خـ ــال أعـ ـم ــال ت ـت ـســم بــالـحــركــة
والحيوية ،إلى جانب اإلحساس
باأللوان وتدرجاتها على أسطح
الـلــوحــات ،وهــو إحـســاس قوي
وش ـ ــدي ـ ــد الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة ل ــدى
ً
الفنانة ،وإن ذلك يبدو واضحا
في طريقة استخدامها للفرشاة
واألسلوب الذي تستخدمه في

وض ــع األلـ ـ ــوان ،إض ــاف ــة إل ــى ما
تحتويه أعمالها من جماليات
أخـ ــرى تـتـعـلــق بــال ـف ـضــاء ال ــذي
ً
تتركه في لوحاتها ،تعبيرا عن
الكثير من ال ــرؤى ،والرغبة في
ام ـت ــاء ال ـف ـضــاء ب ـكــل رحــاب ـتــه،
إل ــى جــانــب الـحـضــور الــواضــح
ل ـت ـن ـس ـي ــق األف ـ ـ ـكـ ـ ــار ورصـ ــدهـ ــا
بعناية على أسطح اللوحات.
وم ـج ـم ــل الـ ـق ــول أن ال ـف ـنــانــة
ال ـس ـعــد م ــن ال ـف ـن ــان ــات الـقــائــل
الــاتــي استطعن الـتـجــديــد في
أعمالهن الفنية ،والوصول إلى
م ـس ـتــويــات راقـ ـي ــة ،ح ـيــث إنـهــا
فنانة ذات ّ
حس تشكيلي مرهف،
وه ــي قـ ــادرة عـلــى الـتـعـبـيــر عن
أف ـكــارهــا بـكــل أري ـح ـيــة ،بفضل
ّ
تمكنها من أدواتها القنية.

قدمت الممثلة ايسمي
بيانكو ،التي شاركت في
مسلسل «لعبة العروش»،
دعوى قضائية ضد المغني
مارلين مانسون ومديره
السابق ،بدعوى التعدي
عليها.
وشاركت بيانكو ،التي
لعبت دور روز في  14حلقة
من مسلسل «لعبة العروش»
الذي انتجته شركة «اتش
بي او» وفاز بجائزة «ايمي»
بين عامي  2011و.2013
وجاء في الدعوى أن
مانسون ،واسمه الحقيقي
بريان وارنر« ،استخدم
المخدرات والقوة
والتهديدات بالقوة للتعدي
على بيانكو باإلكراه في
مايو .»2011
في سياق مشابه ،اتخذت
األكاديمية البريطانية
لفنون السينما والتلفزيون
(بافتا) قرارا صارما ضد
الممثل بعد اتهام حوالي
 20امرأة له بالتعدي
عليهن ،حيث قامت «بافتا»
بتعليق عضويته وتجميد
الجائزة التي منحته إياها
أخيرا.
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات

نجل خامنئي يهاجم ظريف ...ورضائي «أثقل» مرشح أصولي

جولة جديدة من مفاوضات فيينا تنتهي ّ
بتقدم لكن التوصل إلى اتفاق يحتاج أسابيع
وجهت شخصية إيرانية
مقربة من مجتبى خامنئي ًأكثر
أبناء المرشد األعلى نفوذا
انتقادات لوزير الخارجية
محمد جواد ظريف ،بينما
أصبح أمين مجمع تشخيص
مصلحة النظام القائد السابق
لـ «الحرس الثوري» محسن
رضائي «أثقل» مرشح للسباق
الرئاسي.

تحدث «التيار المتشدد» عن
تدبير «فتنة كبرى» ،على غرار ما
شهدته البالد عام  ،2009لضرب
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة المقبلة
وصـ ـع ــد ه ـج ــوم ــه ع ـل ــى خـلـفـيــة
ت ـص ــري ـح ــات وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلي ــران ــي مـحـمــد ج ـ ــواد ظــريــف
المسربة التي هاجم فيها هيمنة
«الحرس الثوري» والقائد الراحل
قاسم سليماني على السياسة
الخارجية ،بالتزامن مــع إعــان
أمين مجمع تشخيص مصلحة
النظام القائد السابق لـ «الحرس
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري» ،مـ ـحـ ـس ــن رضـ ــائـ ــي،
استعداده لخوض االستحقاق
المقرر في  18يونيو المقبل.
وقال رضائي ،المحسوب على
التيار المتشدد ،والذي يعد أبرز
الــوجــوه التي أعلنت ترشحها،
في تصريحات مساء أمس األول:
«سأخوض االنتخابات كجندي
ل ـل ــوط ــن ،وس ــأق ــف أمـ ـ ــام س ــراب
الدبلوماسية الزائف».
وفي خضم انتقاده لحكومة
الرئيس المعتدل حسن روحاني
ووزير خارجيته بشأن التسريب
المزلزلّ ،
تعهد رضائي بـ«تشكيل
حـكــومــة وطـنـيــة لتطوير وبـنــاء
إيران ومحاربة الفساد والنفوذ
وتيار تغلغل األجانب فيها».

قلق و«فتنة»

سأخوض
االنتخابات
كجندي
للوطن
وسأقف
أمام سراب
الدبلوماسية
الزائف

محسن رضائي

فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك ،س ـل ـطــت
تـ ـص ــريـ ـح ــات أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا م ـه ــدي
طائب ،قائد مقر «عمار» ،إحدى
الشخصيات النافذة والمقربة
من مجتبى نجل المرشد األعلى
علي خامنئي ،الضوء على قلق
الـمـحــافـظـيــن مــن إم ـكــان ترشح
ظريف للرئاسة.
واتهم طائب ظريف من دون
أن يــذكــره بــاالســم ،بــأنــه «مـقـ ّـرب
مــن األمـيــركـيـيــن ،وأن ــه يتعامل
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
السابق جون كيري».
وقــال طائب فــي تصريحات:
«أيـ ـه ــا ال ـس ـيــد الـ ــوزيـ ــر ،سنحل
العالم وإم ــام الــزمــان بـشــرط أن
تتخلى عن كيري .الحاج قاسم
لـ ــم يـ ـق ــف إلـ ـ ــى ج ــان ــب كـ ـي ــري»،
ً
م ـض ـي ـف ــا «كـ ـ ــل هـ ـ ــذه األح ــافـ ـي ــر
األمـ ـنـ ـي ــة ،ج ـم ـي ــع األم ـي ــرك ـي ـي ــن
خـطـطــوا لـتــأجـيــج االنـتـخــابــات
الـمـقـبـلــة .إن ال ـكــام ال ــذي خــرج
للعلن كان من أعماق ذلك القلب.
إنه قال إن سليماني منعنا من
رفــع العقوبات» ،في إشــارة إلى
ت ـس ــري ــب ظ ــري ــف الـ ـ ــذي تـضـمــن
ا تـهــا مــا لسليماني بالعمل مع
االتفاق النووي.
موسكو ضد َّ
وبينما لم يتبق سوى أقل من

إيرانيون داخل مرقد اإلمام الرضا في مشهد (إرنا)
شهرين على إجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية والبلدية،
ّ
حـ ـ ــذر ط ــائ ــب م ــن «ف ـت ـن ــة ك ـبــرى
ّ
وع ـج ـي ـب ــة ت ـ ــدب ـ ــر» ،وادعـ ـ ـ ـ ــى أن
«ج ـم ـي ــع األم ـي ــرك ـي ـي ــن ج ـل ـســوا
وخططوا لتأجيج االنتخابات
الرئاسية المقبلة».
ع ـلـ ًـمــا ب ــأن م ــؤي ــدي وأن ـصــار
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ــد ،ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم ـ ــون
ك ـل ـمــة «ال ـف ـت ـن ــة» لـ ــإشـ ــارة إل ــى
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــدامـ ـي ــة ال ـتــي
أعقبت االنتخابات الرئاسية عام
 ،2009والـتــي انتهت لمصلحة
محمود أحمدي نجاد ،وتركت
الحكومة لحالة يرثى لها لعدة
شهور.
ول ــم يـعـلــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـرض
لـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط شـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة ع ـ ــزم ـ ــه
الـتــرشــح النـتـخــابــات الــرئــاســة،
لـكـنــه يـحـظــى بـشـعـبـيــة واسـعــة
وتـ ـلـ ـق ــى دع ـ ـ ـ ــوات مـ ــن عـ ـ ــدد مــن
اإلصالحيين للترشح ،حيث ال
يسمح الدستور للرئيس الحالي
للترشح لوالية رئاسية ثالثة.
ويتوجس المحافظون من أن
يرشح تيار اإلصالحيين ظريف
الن ـت ـخــابــات ال ــرئــاس ــة ،وه ــو ما
ي ـق ـلــل م ــن ح ـظ ــوظ مــرشـحـيـهــم
المتشددين.
وتشمل الحملة التي يقودها
المحافظون إلى جانب ظريف،

مساعده عباس عراقجي الــذي
يقود الوفد اإليراني المفاوض
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات فـ ـيـ ـيـ ـن ــا غ ـي ــر
المباشرة مع الواليات المتحدة
بوساطة أطراف االتفاق النووي
إلح ـيــاء الـصـفـقــة الـتــي انسحب
منها الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب عام .2018
ودفعت المؤسسة العسكرية
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ «لـ ـح ــرس ال ـ ـث ــوري»
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن
لالنتخابات المقبلة من بينهم
نـ ــائـ ــب قـ ــائـ ــد «فـ ـيـ ـل ــق ال ـ ـقـ ــدس»
ل ـل ـش ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة رس ـتــم
ق ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــي ،وم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ق ــائ ــد
«الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرس» ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد م ـح ـم ــد
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ك ـ ــوث ـ ــري ،ورئـ ـي ــس
مؤسسة «خاتم األنبياء» سعيد
محمد.
في المقابل ،أعلن السياسي
عــن الـتـيــار المعتدل والـمــدعــوم
من اإلصالحيين علي مطهري،
ترشحه.

ردود التسريب
وف ــي إط ــار ردود الـفـعــل على
تسريب ظــريــف ،هــاجــم إسحاق
ج ـ ـهـ ــان ـ ـغ ـ ـيـ ــري ،ال ـ ـنـ ــائـ ــب األول
ل ــروح ــان ــي ،وال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
الـحـكــومــة عـلــي ربـيـعــي ،وســائــل
اإلع ـ ــام األج ـن ـب ـيــة ال ـت ــي نـشــرت

ت ـص ــري ـح ــات وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـت ــي ك ــان م ــن ال ـق ــرر ب ــث أج ــزاء
منها عقب انتهاء والية الحكومة
الحالية.
وسعى ربيعي ،لتهدئة التوتر،
ً
معتبرا أنه ال وجود لتضاد بين
الميدان والدبلوماسية ،كما جاء
على لسان ظريف.
وقال ربيعي ،في مقال نشرته
صـحـيـفــة «ك ـي ـهــان» الـمـقــربــة من
المرشد ووكالة «إرنــا» أمــس ،إن
ال ـب ـعــض ف ــي ال ــداخ ــل «ت ـحــركــوا
فــي الـخــط ال ــذي رسمته وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة» .وأشـ ـ ـ ــاد
بقادة «الحرس الثوري» وعائلة
سليماني لـ «ذكائهم وحنكتهم»
في التعامل مع إصدار التسريب.
ووصفت «كيهان» التي تصدر
تحت إشــراف مباشر مــن ممثل
خــام ـن ـئــي ،ال ـخ ـم ـيــس ال ـمــاضــي،
إيضاحات ظريف حول التسريب
بأنها كانت غير كافية لمعالجة
اللغط ووصفتها بـ «المداهنة».
وأدى انـتـشــار الـتـســريــب إلــى
عــزل مستشار روحــانــي ،حسام
ال ــدي ــن آشـ ـن ــا ،وك ــذل ــك م ـن ــع 15
ً
شخصا من مغادرة البالد.

اختتام وغموض
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،اخـتـتـمــت
ف ــي فـيـيـنــا ال ـجــولــة الـثــالـثــة من

المحادثات حول االتفاق النووي
اإلي ــران ــي ،عـلــى أن ت ـعــود وفــود
الدول المشاركة ،ألمانيا وفرنسا
والصين وروسـيــا ،وإي ــران ،إلى
بلدانها ،محملة بتفاؤل حــذر،
للتشاور وتلقي التعليمات.
وعقدت جلسة رسمية لدول
 1+4مــع إي ــران ،أمــس ،لمناقشة
آخ ــر ال ـت ـطــورات بـشــأن الجهود
الـ ــرام ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة طـ ـه ــران
وواشنطن لالمتثال إلى االتفاق
النووي ورفع إدارة الرئيس جو
بــايــدن العقوبات الـتــي فرضها
سلفه تــرا مــب على الجمهورية
اإلسالمية ،والتي يفوق عددها
الـ.1600
وجاء الختام بعد ساعات من
تــأكـيــد مستشار األم ــن القومي
األم ـيــركــي ،جـيــك ســولـيـفــان ،أن
مـ ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا ت ـق ــف «ف ــي
منطقة غـيــر وا ض ـحــة المعالم»
حتى اآلن.
وأض ـ ــاف« :لـمـسـنــا رغ ـبــة من
كل األطــراف ومنهم اإليرانيون،
في الحديث بجدية عن تخفيف
ال ـع ـق ــوب ــات وع ـ ــن ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
االتفاق النووي ،لكن لم يتضح
بعد ما إذا كانت الرغبة ستسفر
في نهاية المطاف عن اتفاق في
فيينا».
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد إع ـ ـ ــان
سفير إســرائـيــل ل ــدى واشنطن

وم ـن ــدوب ـه ــا الـ ــدائـ ــم لـ ــدى األم ــم
الـمـتـحــدة ،جـلـعــاد أردان ،عقب
اجتماع عقده مع سوليفان ،أن
تل أبيب تتوقع توصل واشنطن
وطـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران إلـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ج ــدي ــد
ف ــي غ ـضــون األس ــاب ـي ــع القليلة
المقبلة.
وفـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــؤشـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى ح ــال ــة
الـ ـجـ ـم ــود الـ ـت ــي ق ــد تـ ـط ــرأ عـلــى
ال ـم ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة ،نـقـلــت
ْ
مسؤولين
وكالة «بلومبيرغ» عن
أوروبـ ـيـ ـي ــن قــول ـه ـمــا إن ال ـقــوى
العالمية تسعى إلحياء االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي ق ـب ــل م ـن ـت ـصــف مــايــو
ال ـ ـجـ ــاري ،وهـ ــو م ــوع ــد ان ـت ـهــاء
االت ـ ـفـ ــاق ال ـم ــؤق ــت ال ـم ـب ــرم بـيــن
إيــران والوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة لــاحـتـفــاظ بتسجيالت
ك ــامـ ـي ــرات م ــراق ـب ــة بــال ـم ـنـشــآت
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـس ـمــح
باستمرار المراقبة الدولية ،بعد
أن أقر البرلمان الخاضع لهيمنة
التيار المتشدد قانونا لتسريع
تخصيب اليورانيوم وتقليص
التفتيش الدولي.
(طهران  -وكاالت)

سلة أخبار
العراق :اتهام لـ«حزب الله»
بهجوم على حدود السعودية

اتهمت مصادر أمنية عراقية
«كتائب حزب الله -العراق»،
وهي ميليشيا موالية إليران،
ومنضوية في «الحشد
الشعبي» بالوقوف وراء هجوم
على نقطة تفتيش عراقية
بمنطقة عرعر قرب الحدود
السعودية ،الثالثاء الماضي،
وليس عناصر «داعش».
ونقل موقع «الشفافية نيوز»
عن مصادر أنه اتضح بعد
إلقاء القبض على بعض
منفذي الهجوم من قبل الجانب
السعودي أنهم ينتمون إلى
«كتائب حزب الله» ،وبينت أن
آمر اللواء الذي تعرض للهجوم
كان يتصدى على الدوام لعملية
تهريب المخـدرات للسعودية،
لذا تم الهجوم على قاطع اللواء
وإلصاق التهمة بـ«داعش».
وكانت تقارير عراقية نقلت
عن مصادر قولها ،إن وزير
الداخلية عثمان الغانمي ّقرر
توقيف  3ضباط برتب كبيرة
بسبب الهجوم الذي القيت
مسؤوليته على «داعش».

اعتراض وتدمير هدف
جوي معاد تجاه جدة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية،
أمس ،اعتراض وتدمير هدف
جوي معاد تجاه جدة.
يذكر أن جماعة «أنصار الله»
الحوثية المسيطرة على
العاصمة اليمنية صنعاء
والمدعومة من إيران ،كانت
كثفت خالل الفترة الماضية،
محاوالتها استهداف مناطق
متفرقة في المملكة في
محاوالت أثارت إدانات عدة
دول عربية وغربية ،شددت على
وقوفها إلى جانب الرياض
وأمنها ،شاجبة هجمات
الحوثيين.

فرماجو يتنازل ويكلف
ببدء التحضيرات لالنتخابات

أبي أحمد يتهم مصر بتحضير «حجر أخير» لعرقلة سد النهضة
• الخرطوم ألديس أبابا« :االستعمار» منحكم بني شنقول • توتر في القدس بين رهبان مصريين وإثيوبيين
تعهد رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد،
أمس ،بالمضي في التعبئة الثانية لبحيرة
سد «النهضة» الواقع على نهر النيل األزرق،
ب ـمــوعــدهــا ف ــي مــوســم األمـ ـط ــار الـمـقـبــل في
ً
يوليو واغسطس ،متهما ،في إشارة واضحة
ال ـ ــى مـ ـص ــر« ،م ـن ــاف ـس ــي» بـ ـ ــاده ب ــأن ـه ــم «ل ــن
يترددوا في إلقاء الحجر األخير ،الذي يعرقل
مسيرتنا .إنهم يـهــددون طريقنا ويبذلون
قصارى جهدهم لمنع قيامتنا».
وفــي رسالة إلــى مواطنيه بمناسبة عيد
الفصح ،حسب التقويم الشرقي ،قــال أحمد
وهو اول رئيس وزراء مسلم بتاريخ اثيوبيا،
إنه «كلما اقتربت إثيوبيا من تحقيق األمل

المنشود ،زادت قــوة االخـتـبــار» ،مشيرا إلى
أن م ـشــروع الـســد ال ــذي تــزيــد كلفته عـلــى 4
مليارات دوالر بات في مراحله األخيرة.
إل ــى ذل ــك ،قــالــت «ال ـخــارج ـيــة» الـســودانـيــة
إن ـه ــا «ت ـت ــاب ــع ب ــأس ــف األحـ ــاديـ ــث ال ـم ـت ـكــررة
للمسؤولين اإلثيوبيين عن أن السودان يعمل
على إ ل ــزام إثيوبيا بما تسميه االتفاقيات
االستعمارية بشأن مياه النيل ،واتفاقيات
الحدود بين البلدين».
وأكـ ـ ـ ــدت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـس ــودان ـي ــة
أن ت ـن ـصــل أديـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا مـ ــن «االت ـف ــاق ـي ــات
االسـتـعـمــاريــة» يـمــس سـيــادتـهــا عـلــى إقليم
بني شنقول ،الذي يقام على أرضه مشروع

ســد النهضة ،وال ــذي انتقلت السيادة عليه
من السودان إلى أديس أبابا بموجب بعض
هذه االتفاقات.
وقـبــل أي ــام ،قــالــت «الـخــارجـيــة» اإلثيوبية
إنه ليس من العدل تخصيص حصص مياه
محددة لمصر والسودان ،والقبول باتفاقية
تقاسم مياه النيل التي وقعت عام  1959بين
الدول التي يمر بها النهر.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية ،مريم
الـ ـص ــادق ال ـم ـه ــدي ،ع ـقــب ل ـقــائ ـهــا الــرئ ـيــس
ال ـ ــروان ـ ــدي بـ ــول ك ــاغ ــام ــي ف ــي ك ـي ـغ ــال ــي ،إن
بالدها طالبت بتوسعة آلية التفاوض تحت
رعاية االتحاد اإلفريقي ،حرصا على إنجاز

مفاوضات بناءة ،وطالبت االتحاد بالضغط
على الجانب اإلثيوبي للتوصل إلــى اتفاق
ملزم بين األطراف الثالثة.
ً
إلى ذلــك ،انعكست أزمــة «النهضة» توترا
ب ـيــن رهـ ـب ــان مـسـيـحـيـبــن م ـصــري ـيــن أق ـبــاط
ورهـبــان اثيوبيين مــن األحـبــاش فــي مدينة
الـقــدس .وتحدثت صفحات قبطية عــن رفع
ره ـبــان أح ـبــاش الـعـلــم اإلث ـيــوبــي عـلــى «ديــر
ال ـس ـل ـط ــان» ف ــي ال ـم ــدي ـن ــة .وذك ـ ـ ــرت صـفـحــة
الكنيسة القبطية الرسمية على «فيسبوك» أن
«األحباش اعتدوا على قدس األب انطونيوس
االورشليمي عند محاولته إنزال العلم وقاموا
بشتمه والتهجم عليه».

مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت الـبــاحـثــة الحقوقية
ال ـم ـصــريــة ،جــورج ـيــت ش ــرق ــاوي ،أمـ ــس ،إن
االحتكاكات بين الطرفين تجددت ،متحدثة
عن «وجود تعتيم» على القضية وعن «تواطئ
إسرائيلي».
وط ــالـ ـب ــت ش ـ ــرق ـ ــاوي ب ـ ــ«تـ ــدخـ ــل ع ــاج ــل»
ل ـل ـس ـل ـطــات ال ـم ـص ــري ــة ووزارة ال ـخــارج ـيــة
والسفارة المصرية في إسرائيل لـ«إنقاذ الدير
المصري من احتالل األحباش».

أعلن الرئيس الصومالي ،محمد
عبدالله فرماجو ،تنازله عن
قرار تمديد فترة واليته ،على
خلفية اضطرابات أمنية في
العاصمة مقديشو.
وأكد رئيس الجمهورية
المعروف باسم فرماجو ،في
كلمة ألقاها أمام مجلس النواب،
أمس ،بأنه كلف رئيس الوزراء
محمد حسين روبلي ببدء
التحضيرات إلجراء االنتخابات
بموجب االتفاقية المبرمة في
 17ديسمبر .وصادق مجلس
النواب على التنازل عن قرار
تمديد فترة والية الرئيس.

ِّ
«حماس» تلوح بالخروج من «توافقات القاهرة»
ومساع إقليمية لمنع التصعيد
فريق عباس يدافع عن تأجيل االنتخابات...
ٍ

عناصر أمن فلسطينية أمام كنيسة المهد في بيت لحم لحظة وصول الشعلة المقدسة
(رويترز)
					
بمناسبة عيد القيامة الشرقي

دافع فريق الرئيس الفلسطيني
مـحـمــود ع ـبــاس أم ــس عــن ق ــراره
تأجيل أول انتخابات فلسطينية
ً
مـنــذ  15عــامــا إل ــى حـيــن مــوافـقــة
إسرائيل على االقتراع في القدس،
فــي حين هــددت حركة «حماس»
ب ــال ـخ ــروج م ــن ال ـت ــواف ـق ــات الـتــي
تــم الـتــواصــل إليها فــي الـقــاهــرة،
ف ــي وقـ ــت بـ ـ ــدأت ت ـت ـح ــرك م ـســاع
إقليمية لمنع تصعيد كبير تقول
التقديرات اإلسرائيلية إنــه قادم
ال محالة.
وفـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء إذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،دافـ ـ ــع
الـمـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة نبيل
أب ــورديـ ـن ــة أم ـ ــس ،ع ــن ال ـتــأج ـيــل،

ً
مشددا على أن «انتخابات بدون
ال ـق ــدس يـعـنــي ال ـب ــدء ف ــي تنفيذ
صفقة القرن».
وفـ ــي رد ض ـم ـنــي ع ـلــى ات ـهــام
عباس بتأجيل االنتخابات ألنه
يواجه منافسة شديدة من الئحة
القيادي الفتحاوي األسير مروان
الـ ـب ــرغ ــوث ــي وأنـ ـ ـص ـ ــار ال ـق ـي ــادي
اآلخر المنفي محمد دحالن ،قال
أبوردينة« :القضية ليست قضية
انتخابات .القضية هي القدس»،
ً
متحدثا عن «تواطؤ إقليمي على
إقامة كيان فلسطيني هزيل».
وشـ ـ ــدد ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرئ ــاس ــي
على ضرورة «االلتزام بالشرعية

ً
الدولية» مضيفا« :ال نريد الذهاب
إلى متاهات وإلى مجهول».
وكان رئيس المكتب السياسي
ل ـ ـ ـ «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ه ـن ـيــة
ر ف ـ ـ ـ ــض ،أ م ـ ـ ــس األول ،م ـ ـبـ ــررات
عباس للتأجيل ،وشرطه االلتزام
بالقرارات الدولية لتشكيل حكومة
ً
وحـ ــدة وط ـن ـي ــة ،ق ــائ ــا« :ل ــم يكن
ً
مطروحا على الطاولة بيننا وبين
حركة فتح في أي فترة من الفترات
أن االنتخابات مرهونة بالموافقة
على متطلبات الشرعية الدولية».
إلى ذلك ،سربت أوساط مقربة
من «حـمــاس» سيناريوهات عدة
تـعـمــل عـلـيـهــا ال ـحــركــة لـمــواجـهــة

قرار التأجيل من بينها التصعيد
في القدس والضفة وغزة ،والسعي
إل ـ ــى ت ـش ـك ـي ــل ج ـب ـه ــة س ـيــاس ـيــة
مــوسـعــة لـلـضـغــط عـلــى ع ـبــاس».
وب ــال ـف ـع ــل ،أكـ ــد الـ ـقـ ـي ــادي مـشـيــر
الـ ـمـ ـص ــري ،أن «ح ـ ـمـ ــاس» ذاه ـب ــة
ً
إلى «عزل عباس وطنيا ،وتدرس
ّ
إم ـكــان ـيــة س ـحــب كـ ــل ال ـتــواف ـقــات
الـ ـت ــي ج ـ ــرت ف ــي ه ـ ــذه ال ـم ـســألــة،
وإخـ ـض ــاع هـ ــذا ال ـف ــري ــق ل ـ ــإرادة
الوطنية الجامعة بأال يكون هناك
ً
استفراد بالقرار» ،مشيرا إلــى أن
«القانون الفلسطيني لم ّ
يخول أيّ
شخص أو جهة االستفراد بتأجيل
االنتخابات».

وع ـل ــى ال ـض ـفــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ال ت ــزال تــل أبـيــب تــرى أن تأجيل
ً
ّ ً
االنتخابات سيجلب توترا كبيرا
في الضفة والقدس ،في حين قالت
قـنــاة «ك ــان» الـعـبــريــة إن الجيش
ّ
«رجح أن تعمل حماس على تنفيذ
عمليات أمنية».
وأ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول خ ـ ــر ج ـ ــت
احتجاجات في قطاع غزة ومدينة
رام الله في الضفة الغربية تطالب
بإجراء االنتخابات في موعدها
ً
المقرر سلفا في  22مايو الجاري،
ووق ـفــة جـمــاهـيــريــة فــي طــوبــاس
ً
دعما لتأجيلها.
(عواصم  -وكاالت)
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دوليات

الباردة
الحرب
من
أخطر
وبكين
واشنطن
صراع
كيسنجر:
ً

• «البنتاغون» :نستعد لنزاع ال يشبه «الحروب القديمة» • «متالزمة هافانا» تظهر مجددا
قال هنري كيسنجر،
الدبلوماسي األميركي
المخضرم ،إنه ال يمكن مقارنة
التوتر الحالي بين الواليات
المتحدة والصين بالحرب
الباردة مع االتحاد السوفياتي،
ً
محذرا من أن التوتر بين
البلدين يهدد العالم بأسره
ويضاعف خطر ما اسماه
«نهاية العالم».

بعد خطاب الرئيس األميركي
جو بايدن أمام الكونغرس ،الذي
اعتبر فيه أن الــواليــات المتحدة
في سباق مع الصين على القرن
الـ ،21حذر الدبلوماسي األميركي
الـســابــق هـنــري كيسنجر مــن أن
ال ـتــوتــر بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والصين يهدد العالم بأسره ،وقد
يؤدي إلى نزاع غير مسبوق بين
الــدولـتـيــن الـعـمــاقـتـيــن عسكريا
وتقنيا.
وق ـ ــال كـيـسـنـجــر ( 97عــامــا)
وزير الخارجية في عهد الرئيس
ال ـس ــاب ــق ريـ ـتـ ـش ــارد ن ـي ـك ـســون،
ومـهـنــدس ال ـت ـقــارب الـتــاريـخــي
ب ـ ـيـ ــن واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن وب ـ ـك ـ ـيـ ــن ف ــي
سبعينيات القرن الماضي ،إن
القدرات االقتصادية والعسكرية
والتكنولوجية الهائلة للقوتين
العظميين تجعل التوتر الحالي
أخ ـطــر مــن ذاك ال ــذي ح ــدث في
ال ـحــرب ال ـب ــاردة بـيــن الــواليــات
المتحدة واالتحاد السوفياتي.
وأوضح كيسنجر ،في منتدى
اسـ ـتـ ـض ــاف ــه ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـفـ ـك ــري
"ماكين اينستيتيوت" ،أنه على
الرغم من أن خطر نشوب نزاع
نــووي كــان كبيرا خــال الحرب
الباردة ،فإن التقدم التكنولوجي
ف ــي م ـج ــال األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة،
وخصوصا الذكاء االصطناعي،
وهـ ـم ــا قـ ـط ــاع ــان ت ـت ـصــدره ـمــا
الواليات المتحدة والصين ،أدى
إلى مضاعفة خطر نهاية العالم.
وتـ ــابـ ــع" :ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى فــي
التاريخ ،تمتلك البشرية القدرة
عـلــى الـتــدمـيــر الــذاتــي فــي وقــت
مـ ـ ـح ـ ــدود" ،م ـض ـي ـف ــا" :طـ ــورنـ ــا
ت ـق ـن ـيــات ت ـت ـم ـتــع ب ـق ــوة كـ ــان ال
يمكن تـصــورهــا قبل  70عاما،
وأع ـت ـقــد أن ال ـم ـســألــة ال ـنــوويــة
تـ ـ ـض ـ ــاف اآلن إ لـ ـ ـ ــى ا لـ ـمـ ـس ــأ ل ــة
التكنولوجية التي ترتكز ،في
مجال الذكاء االصطناعي ،إلى
واقع أن اإلنسان يصبح شريكا
لآللة ،وأن اآللة يمكنها تطوير
حكمها ال ـخ ــاص" ،مـعـتـبــرا أنــه
"فــي ن ــزاع عسكري بين قوتين
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـيـ ـتـ ـي ــن ع ـظ ـم ـي ـي ــن،

صينيون يزورون سور الصين العظيم بمناسبة احتفالهم بعيد العمال أمس (أ ف ب)
يرتدي هذا األمر أهمية كبرى".
ورأى أنـ ــه ال ي ـم ـكــن م ـقــارنــة
ه ــذا ال ــوض ــع بــال ـحــرب ال ـب ــاردة
ب ـ ـيـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي
والواليات المتحدة بعد الحرب
الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة ،مـضـيـفــا أن
"االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ل ــم يكن
قــوة اقـتـصــاديــة وكــانــت قــدراتــه
التكنولوجية عسكرية ،ولم يكن
لديه التطور التكنولوجي الذي
تتمتع بــه ال ـيــوم الـصـيــن التي
تـمـتـلــك ق ــوة اق ـت ـصــاديــة هائلة
إض ــاف ــة إل ــى قــوتـهــا العسكرية
الكبيرة" ،ويجب على الواليات
الـمـتـحــدة أن تـبـقــى حــازمــة في
ال ـم ـبــادئ ،وأن تـطــالــب الصين
ب ــاح ـت ــرام ـه ــا م ــع اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى

ً
صحيفة دنماركية تتلقى «تهديدا»
ً
أميركيا بسبب شركات صينية
قــالــت صحيفة "بوليتيكن" الــدنـمــاركـيــة إن
السفارة األميركية فــي الــدنـمــارك طلبت منها
أن تفحص ما إذا كانت محوالت البيانات أو
مـعــدات الشبكات الـتــي تستخدمها مــن صنع
خمس شركات صينية هي "هــواوي" و"زد تي
إي" و"هيتيرا" و"هيكفيجن" و"داهوا".
وقــالــت "بوليتيكن" إن الـسـفــارة األميركية
تهدد بإلغاء اشتراكها لديها ،إذا رفضت توفير

الـمـعـلــومــات الـمـطـلــوبــة أو اخ ـتــارت اسـتـخــدام
معدات من صنع الشركات المذكورة ،مضيفة
أنها ليست الصحيفة الوحيدة التي تلقت مثل
هذا التهديد.
ووص ــف المتحدث بــاســم وزارة الخارجية
الصينية وانغ ون بين الخطوة األميركية بأنها
"مثال آخر على ممارسة الدبلوماسية القسرية"
من جانب الواليات المتحدة.

حــوار مستمر وإيجاد مجاالت
للتعاون معها.

حرب حتمية
رغــم ذل ــك ،قالت النائبة األولــى
ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي كاتلين
هينكس إن الــواليــات المتحدة ال
تعتبر اندالع حرب أو نزاع مسلح
مع الصين أمرا حتميا.
وردا عـلــى س ــؤال عـمــا إذا كــان
الـصــراع المسلح أم ــرا ال مفر منه
وفقا لـ "البنتاغون" ،قالت هينكس
ف ــي نـ ــدوة عـبــر اإلن ـت ــرن ــت" :ال ،أنــا
ال أرى ذلـ ـ ـ ــك" ،م ـب ـي ـنــة أن "ه ـن ــاك
العديد من المجاالت األخرى التي
ستتنافس فيها الواليات المتحدة
والصين ،بينها القواعد الدولية،
واالقتصاد ،وغيرها".
ويـتـحــدث بــايــدن عــن "منافسة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ص ــارم ــة وطــوي ـلــة
األمد" مع الصين ،وفي اتصال مع
رئيس الحكومة البريطانية بوريس
جونسون دعــا الرئيس األميركي
إل ــى إي ـج ــاد م ـش ــروع غــربــي بديل
لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية
العمالقة التي باتت تعتبر إحدى
األداوت االستراتيجية بيد بكين.

أوستن
في سياق قريب ،أكد وزير الدفاع
األميركي لويد أوستن ،في أول كلمة
سـيــاسـيــة مـهـمــة ل ــه ،أن ال ــوالي ــات
المتحدة تستعد لصراع محتمل في

المستقبل ال يشبه كثيرا "الحروب
ال ـقــدي ـمــة" ال ـتــي اسـتـهـلـكــت وزارة
الدفاع لفترة طويلة.
وخالل زيارة للقيادة األميركية
في المحيط الهادي ،والتي مقرها
ه ـ ــاواي ،دع ــا أوس ـت ــن أم ــس األول
إل ــى حـشــد الـتـقــدم التكنولوجي،
وتحسين دمج العمليات العسكرية
عـلــى الصعيد الـعــالـمــي ،مــن أجــل
"الفهم بشكل أسرع واتخاذ القرار
بشكل أسرع والعمل بشكل أسرع".
وأردف" :الطريقة التي سنقاتل
بها في الحرب الرئيسية المقبلة
ستبدو مختلفة تماما عن الطريقة
الـ ـت ــي ق ــات ـل ـن ــا ب ـه ــا فـ ــي الـ ـح ــروب
السابقة".
ولم يشر أوستن بشكل صريح
إل ـ ــى م ـنــاف ـس ـيــن م ـث ــل ال ـص ـي ــن أو
روس ـيــا ،وأق ــر بــأنــه قضى "معظم
العقدين الماضيين في تنفيذ آخر
الـحــروب القديمة" ،وتعلم دروســا
لن ينساها.

«متالزمة هافانا»
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أفـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـس ــؤول ــون
بالكونغرس أمــس بــأن واشنطن
ت ـح ـق ــق فـ ــي حـ ـ ـ ــاالت جـ ــديـ ــدة مــن
الهجمات الغامضة على مسؤولين
أميركيين في جميع أنحاء العالم،
مؤكدين بذلك معلومات نشرتها
وسائل إعــام عن ظهور ما سمي
"متالزمة هافانا" مجددا.
وقال رئيس لجنة االستخبارات
فــي مجلس الشيوخ الديمقراطي

م ــارك وورن ــر ،ونائبه الجمهوري
مــاركــو روب ـيــو ،فــي بـيــان مشترك،
"منذ نحو خمس سـنــوات أبلغنا
ب ـه ـج ـمــات غــام ـضــة ض ــد ممثلي
الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي هــافــانــا
بكوبا وكذلك في بقية أنحاء العالم".
وأضافا" :يبدو أن هذا النوع
م ــن الـهـجـمــات ض ــد مــواطـنـيـنــا
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ل ـم ـص ـل ـح ــة
الحكومة يشهد زيادة" ،مؤكدين
ضمنيا ما كشفته شبكة "سي
إن إن" ع ـ ــن هـ ـج ــو مـ ـي ــن و ق ـع ــا
مؤخرا على األراضي األميركية.
وقــالــت "س ــي إن إن" إن اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة تـحـقــق خـصــوصــا في
حادثة وقعت في نوفمبر الماضي
عندما شعر مـســؤول فــي مجلس
األم ــن القومي فــي البيت األبيض
فجأة بتوعك أثناء سيره في حديقة
بالقرب من مقر السلطة التنفيذية.
وفي  ،2019عانت موظفة في
البيت األبيض من توعك مماثل
خالل نزهة في إحدى ضواحي
واشنطن.
ور فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع
األميركية (البنتاغون) ووكالة
االستخبارات المركزية ومكتب
التحقيقات الـفــدرالــي ،التعليق
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث وع ـل ــى
الـتـحـقـيـقــات ال ـتــي أجــريــت منذ
ذلك الحين.
لكن "سي إن إن" ،التي لم تحدد
مصادرها ،تشبه هذين الحادثين
بالهجمات الصوتية المحتملة التي

قالت واشنطن إنها أصابت موظفي
قنصلية الواليات المتحدة في كوبا
بين  2016و.2018
وبعد ذلك عانى دبلوماسيون
متمركزون في هافانا وأف ــراد من
ع ــائ ــات ـه ــم مـ ــن م ـش ــاك ــل صـحـيــة
مختلفة فــي ال ـت ــوازن وم ــن دوخــة
ومـشــاكــل فــي حــركــة الـعـيــن وقلق
وت ـه ـي ــج وم ـ ــا أس ـ ـمـ ــاه ال ـض ـحــايــا
"ضباب في اإلدراك".
هـ ــذه األع ـ ـ ـ ــراض ،ال ـت ــي سميت
"متالزمة هافانا" ،دفعت واشنطن
إل ــى اس ـتــدعــاء غــالـبـيــة موظفيها
الدبلوماسيين من كوبا في .2017
وك ـ ـش ـ ــف ت ـ ـقـ ــريـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ــادر عــن
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـلـعـلــوم
أن "ط ــاق ــة ال ـم ــوج ــات الــاسـلـكـيــة
الموجهة" هي السبب المرجح لهذه
األعراض.
ووعد البرلمانيان األميركيان،
فــي بيانهما ،بـ"كشف مالبسات"
هذه الهجمات .وقاال "تلقينا بالفعل
بـ ــاغـ ــات بـ ـش ــأن ه ـ ــذه ال ـه ـج ـمــات
المنهكة التي أسفر الكثير منها عن
حاالت مؤكدة من إصابات الدماغ
الناجمة عن صدمة" ،ورحبا بتعهد
مدير وكالة االستخبارات المركزية
وليام بيرنز بإحياء التحقيقات في
طبيعة األسلحة المستخدمة في
هذه الهجمات ،ووعدا بأن يحددا
"ف ــي نهاية الـمـطــاف المسؤولين
عن هذه الهجمات على األميركيين
ومحاسبتهم".
(واشنطن  -وكاالت)

سلة أخبار
خرق للنار بين قرغيزستان
ً
وطاجيكستان بعد  ٤٣قتيال

اتهمت قرغيزستان ،أمس،
طاجيكستان بانتهاك وقف
إطالق النار المتفق عليه بعد
أسوأ اشتباكات حدودية بين
الدولتين الواقعتين في آسيا
الوسطى منذ استقاللهما في
 ،1991أسفر عن سقوط 33
قتيال وجرح  120قرغيزيا،
بينما لم تعلن طاجيكستان،
وهي دولة مغلقة ،عن أي
خسائر حتى اآلن ،اال أن
مصادر تحدثت عن مقتل 10
وإصابة  90آخرين.
وأكدت قيرغيزستان ،التي
أعلن رئيسها صدر جاباروف
الحداد الوطني ليومين ،أن
جيش طاجيكستان فتح
النار على منازل في منطقة
ليليك في منطقة باتكين
الحدودية ،فضال عن قطع
طريق استراتيجي يربط
جيب فوروخ الطاجيكي
ببقية أنحاء البالد ،ونفت
طاجيكستان صحة هذه
المعلومات.

«البنتاغون» :إلغاء بناء
«جدار ترامب» الحدودي

أعلنت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) أنها ألغت كل
خطط بناء الجدار على
الحدود مع المكسيك الذي
تم تمويله بأموال مخصصة
لها في البداية بأوامر من
الرئيس السابق دونالد
ترامب .وقال المتحدث باسم
"البنتاغون" ،جمال براون ،إن
األموال التي لم يتم اإلفراج
عنها بعد سيعاد توجيهها
إلى المشاريع التي كانت
مخصصة لها في األصل،
والسيما المدارس الخاصة
بعائالت العسكريين ،والبناء
في قواعد في الخارج ،وتأمين
معدات الحتياطي الحرس
الوطني ،لكنه لم يوضح قيمة
األموال.

أوروبا ّ
تهدد بالرد
على عقوبات روسيا

أفغانستان :بدء االنسحاب األميركي ...و«القاعدة» يهدد
استئناف مفاوضات الدوحة ...و«طالبان» لن تلتزم بوقف الهجمات
ً
بعد قرابة  20عاما ،بدأت الواليات المتحدة وحلف شمال
ً
األطلسي (ناتو) رسميا سحب آخر قواتهما من أفغانستان
أمس ،بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن ،بهدف إعادة تحديد
أولويات وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ،تاركين البالد أمام
مستقبل غامض وسط تصاعد هجمات متمردي حركة "طالبان".
وسيغادر نحو  10آالف جندي من قوات حلف شمال األطلس
(الناتو) من مهمة التدريب التي يطلق عليها "الدعم الحازم"،
بما في ذلك  2500جندي من الواليات المتحدة ونحو  1100من
ألمانيا أفغانستان بحلول  11سبتمبر المقبل.
وأول مايو ،هو تاريخ البدء الرسمي لسحب القوات ،لكن
المعدات العسكرية بدأت بالفعل مغادرة البالد منذ أسابيع.
ونشرت عدة دول من "الناتو" قوات إضافية أو وضعتها على
ً
أهبة االستعداد لتأمين االنسحاب خوفا من قيام حركة "طالبان"
بمهاجمة القوات أثناء االنسحاب.
وسيكون انسحاب الـقــوات الدولية أيضا بمنزلة اختبار

لقوات األمن األفغانية ،التي سيتعين عليها الدفاع عن األراضي
التي تسيطر عليها حاليا ودعم الحكومة من دون اسناد دولي
مباشر.
وفــي األسابيع األخـيــرة ،أعــرب الجنراالت األميركيون عن
مخاوفهم من أن يؤدي االنسحاب إلى انهيار الحكومة األفغانية
أو نشوب حرب أهلية جديدة.
ّ
مصمم على المضي قدما في عملية
ومع ذلــك ،فإن بايدن
سحب ال ـق ــوات ،حيث أعـلــن فــي منتصف أبــريــل الـمــاضــي أن
انسحاب القوات األميركية المتبقية سيكتمل بحلول الذكرى
العشرين لهجمات  11سبتمبر المقبل.
كما أعلن حلفاء واشنطن في "الناتو" أنهم سيسيرون على
خطى الواليات المتحدة في الخروج من أفغانستان.
وبالتزامن مع بدء االنسحاب ،استؤنفت أمس في الدوحة
المفاوضات األفغانية ـ ـ األفغانية التي تهدف إلى التوصل إلى
تسوية للوضع في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"
محمد نعيم إن "تأخير اكتمال االنسحاب األميركي خرق
التفاق الدوحة وسيمنح مسلحينا فرصة للقيام بأي عمل
ضد القوات األجنبية في أفغانستان".
وكــانــت دول "الـتــرويـكــا" الموسعة الـتــي تـضـ ّـم الــواليــات
المتحدة والصين وروسيا وباكستان ،أعلنت أمــس األول
في بيان مشترك نشرته الخارجية األميركية ،أن "اجتماع
الــدوحــة بـشــأن أفـغــانـسـتــان نــاقــش سـبــل دع ــم الـمـفــاوضــات
األفغانية ـ ـ األفغانية ،والتوصل إلى تسوية تفاوضية ووقف
دائم وشامل إلطالق النار" ،مضيفة أنها تؤيد مراجعة إدراج
كيانات وأفراد تابعين لحركة "طالبان" ضمن عقوبات األمم
المتحدة.
كما طالب البيان "طالبان" والحكومة األفغانية بضمان
ً
عدم استخدام األراضي األفغانية لتهديد أمن أي دولة ،معبرا
عن دعم استمرار التفاوض بين الطرفين في الدوحة.

وأيد البيان كذلك جهود تركيا الستضافة مؤتمر لكبار
القادة األفغان لتسريع المفاوضات.
ومـ ــع إعـ ـ ــان واش ـن ـط ــن بـ ــدء االنـ ـسـ ـح ــاب ال ـك ــام ــل مــن
أفغانستان ،تعهد تنظيم "القاعدة" بشن حرب على كل
الجبهات ضد الــواليــات المتحدة ما لم يتم طردها من
باقي العالم اإلسالمي ،حسبما أعلنت شبكة  CNNأمس.
وبالتزامن مع بدء االنسحاب ،ذكر مسؤولون ،أمس،
أن جنديين أفغانيين قتال وأصيب  18آخرون في انفجار
وقع داخل مسجد في قاعدة عسكرية ،تقع في مطار باغرام
بإقليم باروان شمال أفغانستان ،خالل صالة العشاء.
ويضم مطار باغرام أكبر قاعدة عسكرية أميركية في
أفغانستان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ّندد االتحاد األوروبي في
بيان مشترك ،أمس األول،
على لسان رؤساء المؤسسات
الثالث الرئيسية لالتحاد
بالقرار "غير المقبول وغير
ّ
المبرر للسلطات الروسية"
بمعاقبة  8مسؤولين
ً
أوروبيين ،مؤكدا أنه "يحتفظ
بحق اتخاذ اإلجراءات
المناسبة للرد".
ومنعت روسيا ،أمس األول،
 8مسؤولين أوروبيين من
دخول أراضيها ،بينهم رئيس
البرلمان األوروبي دافيد
ساسولي والمفوضة فيرا
ًّ
ردا على عقوبات
جوروفا،
فرضها االتحاد في مارس
الماضي على مسؤولين روس
رفيعي المستوى.

أزمة في أستراليا بعد منع مواطنيها العالقين بالهند من العودة
«الصحة العالمية» ترخص «موديرنا» ...ونيودلهي تتيح التلقيح للجميع

ّ
سيدة تتلقى اللقاح ضد «كورونا» في مومباي أمس
(رويترز)

اندلعت أزمــة في أستراليا بعد قــرار مثير للجدل
للحكومة المحافظة بمنع مواطنيها الذين كانوا قبل
ً
 14يوما في الهند ،التي تواجه موجة ثانية مدمرة من
ً
وباء "كورونا" ،من العودة اعتبارا من الغد.
وبينما وصفت منظمات حقوقية قــرار الحكومة
بأنه "مخز" ،هدد وزير الصحة غريغ هانت األسترالي
خارقي الحظر بمواجهة عقوبة سجن مدة تصل إلى 5
سنوات ،ودفع غرامات تصل إلى  66600دوالر أسترالي
(أكثر من  51800دوالر أميركي).
وق ــال إن الحكومة األسترالية ستعيد النظر في
القيود في  15مايو.
وأفادت "وكالة األنباء األسترالية" الرسمية ،بأن نحو
 9آالف أسترالي في الهند سجلوا رغبتهم في العودة،
ومن بينهم  650مسجلين على أنهم "معرضون للخطر".
بـ ـ ــدروه ،دافـ ــع وزيـ ــر ال ـخ ــزان ــة األس ـت ــرال ــي ،جــوش
ً
فرايدنبرغ ،أمس ،عن القرار ،رافضا المزاعم بأن ترك
األستراليين الذين تقطعت بهم السبل في الهند ،في

ظل نفاد األوكسجين بأنه عمل "غير مسؤول".
في المقابل ،قالت السيناتور عن "حــزب الخضر"
ســارة هانسون يونغ" :هــذه سابقة رهيبة وخطيرة
ويجب إلغاؤها".
جاء ذلك ،بعد ساعات من قرار للبيت األبيض بفرض
ً
قيود على الرحالت من الهند ابتداء من  4يونيو عمال
بنصائح مــراكــز الــوقــايــة مــن األم ــراض ومكافحتها،
أسوة بدول عدة.
ً
وفي الهند اليزال الوضع مأساويا بكل المقاييس
رغم بدء وصول مساعدات أجنبية.
ومع تسجيل عدد قياسي جديد بلغ أكثر من 400
ألف إصابة بالفيروس و 3523وفيات خالل  24ساعة،
أعلنت السلطات الهندية انها فتحت حملة التلقيح أمام
مجمل البالغين على أراضيها وعددهم  600مليون
ّ
خضم
شخص رغم النقص في مخزون الجرعات وفي
الوبائية.
الطفرة
ُ
وحتى اآلن ،أعطت نيودلهي نحو  150مليون جرعة،

أي لنسبة  11.5في المئة من السكان ،وحصل  25مليون
منهم على الجرعة الثانية.
وكـشــف  5علماء أعـضــاء فــي منتدى مستشارين
علميين شكلته الحكومة الهندية منذ ظهور الوباء،
أنه تم تحذير الجهات المعنية في مواجهة الجائحة
في أوائل مارس الماضي ،من ظهور ساللة جديدة من
الفيروس أكثر عدوى في البالد.
ورغم التحذير ،قال العلماء إن "الحكومة االتحادية
لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس".
ويعتقد أن "المتحور الهندي" لفيروس "كورونا"
المعروف بساللة "بي ،"617.1.والذي رصد في  17بلدا
على األقل ،هو أشد عدوى ،وقد يؤدي الى خفض فاعلية
اللقاحات ،لكن األمور ال تزال مبهمة.
ّ
ومددت العاصمة الهندية نيودلهي ،أمس ،اإلغالق
الذي تفرضه الحتواء "كورونا" مدة أسبوع ،وفق ما
أعلن أرفيند كيجريوال رئيس وزراء المدينة التي تعد
 20مليون نسمة.

ً
ً
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ل ـقــي  16مــري ـضــا م ـصــابــا ب ــ"ك ــورون ــا"
وم ـمــرض ـتــان حـتـفـهــم ص ـب ــاح امـ ــس ،ف ــي حــريــق في
مستشفى بوالية غوجرات الغربية ،في حادثة جديدة
بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في الهند.
إلــى ذلــكّ ،
سجلت البرازيل  2595وفــاة ناجمة عن
الفيروس خالل  24ساعة ليبلغ بذلك عدد الضحايا
خالل أبريل الماضي ،نحو  83ألف وفاة ،في حصيلة
شهرية قياسية ّ
تسجلها أكبر دولة في أميركا الالتينية
للشهر الثاني على التوالي .وفي جنيف ،منحت منظمة
"الصحة العالمية" لقاح "موديرنا" األميركي ترخيص
االستخدام الطارئ ،ليرتفع بذلك إلى  5عدد اللقاحات
ال ـم ـضـ ّـادة ل ــ"كــورونــا" الـتــي حصلت حتى ال ـيــوم من
المنظمة األممية على هذه اإلجازة.
ّ
وقالت المنظمة األممية إن فريق الخبراء االستشاري
ّ
االستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أن
لقاح "موديرنا" ّ
فعال بنسبة  94.1في المئة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)
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خيطان يواجه الشباب
في افتتاح الجولة الـ 14
النصر للسالمية في الدوري الممتاز
حازم ماهر وأحمد حامد

يلتقي اليوم خيطان مع
الشباب في افتتاح الجولة
الـ  14للدوري الممتاز لكرة
القدم ،في حين شهدت ختام
الجولة السابقة فوز السالمية
على النصر .1-2

تدشن الجولة الرابعة عشرة
لــدوري  stcالممتاز لكرة القدم
منافساتها اليوم األحد بمباراة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ت ـج ـم ــع خـ ـيـ ـط ــان مــع
ال ـش ـبــاب ال ـســاعــة  10.00مساء
على استاد ناصر العصيمي.
ويدخل الفريقان اللقاء بروح
منافسات الكؤوس ،ال سيما انه
لـيــس هـنــاك مـجــال للتعويض،
كما انهما مهددان بالهبوط إلى
دوري الدرجة األولى.
ي ــأت ــي خ ـي ـط ــان فـ ــي ال ـم ــرك ــز
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ب ـ ــرصـ ـ ـي ـ ــد  6نـ ـ ـق ـ ــاط،
وخ ـ ـسـ ــارتـ ــه ال ـ ـيـ ــوم ت ـع ـن ــي أن ــه
بــات قوسين أو ادنــى قليال من
الهبوط بشكل رسمي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خ ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــان ت ـ ـعـ ــرض
للخسارة فــي الـجــولــة السابقة
على يد كاظمة بخمسة اهداف
دون رد.
وعمل المدرب هاني الصقر
عـلــى تجهيز ا لــا عـبـيــن نفسيا
ل ـل ـق ــاء ،م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى انـهــا
الـفــرصــة األخ ـيــرة لـهــم فــي حــال
ارادوا االس ـت ـمــرار فــي ال ــدوري
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز ،يـ ـ ــأتـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ب ـع ــد
ت ــراج ــع ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ـنــي لهم
واستسالمهم للهبوط.
ويغيب عن الفريق اليوم عقله
الـمـفـكــر ط ــال األنـ ـص ــاري فقط
بداعي اإليقاف.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،تـ ـب ــدو فــرصــة
الشباب صاحب المركز السابع
بــرص ـيــد  12ن ـق ـطــة ف ــي ال ـب ـقــاء
ق ـ ــوي ـ ــة ،لـ ــذلـ ــك يـ ـسـ ـع ــى م ــدرب ــه
الصربي مارجان إلى استغالل
الحالة الفنية للمنافسة للظفر
بالنقاط الثالث ،والتي ستكون
بـمـنــزلــة ال ـب ــداي ــة لــاب ـت ـعــاد عن
شبح الهبوط.
ق ــدم الـشـبــاب مـسـتــوى جيدا
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة أمـ ـ ــام
الـ ـس ــاح ــل ،ل ـك ـنــه ف ـق ــد نـقـطـتـيــن
ثمينتين بـعــد الـتـعــادل بهدف

من الفرص الخطيرة على مرمى النصر
لـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــه ،وي ـ ـع ـ ـم ـ ــل م ـ ـ ــارج ـ ـ ــان
ومساعدوه على تالفي االخطاء
التي وقعت فــي اللقاء وأهمها
إهدار الفرص.
وتكتمل صفوف الفريق اليوم
ب ـ ـعـ ــودة ن ـج ـم ــه ع ـبــدال ـم ـح ـســن
ال ـت ــرك ـم ــان ــي ب ـع ــد ت ـع ــاف ـي ــه مــن
اإلص ــاب ــة ،وال ـب ــرازي ـل ــي س ـيــزار
الــذي غــاب في الجولة السابقة
بسبب اإليقاف.

إصابة ندا والرشيدي
وف ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـج ــول ــة ال ـ ـ ـ 13
عاد فريق السالمية إلى طريق
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات وح ـ ـصـ ــد ث ــاث
نقاط غالية بفوزه على النصر

بهدفين مقابل هدف واحــد في
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي جـمـعــت بينما
امـ ــس األول ع ـلــى اسـ ـت ــاد علي
صباح السالم.
بهذه النتيجة ،رفع السالمية
رصيده إلــى  16نقطة واحتفظ
بــالـتــرتـيــب الـ ـس ــادس ك ـمــا بقي
النصر خامسا بتوقف رصيده
عند  18نقطة.
وشـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة إص ــاب ــة
الع ـ ــب ال ـس ــال ـم ـي ــة م ـس ــاع ــد ن ــدا
ب ـق ـطــع فـ ــي الـ ــربـ ــط ال ـص ـل ـي ـبــي،
والع ــب الـنـصــر فـهــد الــرشـيــدي
بخلع فــي مفصل ا ل ـكــوع ،ليتم
نقله الى المستشفى.
ولم ينجح النصر في الحفاظ
على تقدمه في الدقيقة الرابعة

عـبــر محترفه الـبـحــريـنــي سيد
ض ـي ــاء ،ح ـيــث ن ـجــح ال ـس ـمــاوي
في العودة بنتيجة اللقاء عبر
ركلة جــزاء سجل منها باتريك
فابيانو هدف التعادل .78
وفــي الــوقــت المحتسب بدال
م ـ ــن ال ـ ـضـ ــائـ ــع سـ ـج ــل الـ ـب ــدي ــل
عبدالله الظفيري هــدف التقدم
للسالمية  90+8ليمنح فريقه
ثالث نقاط غالية.

نقل الرشيدي إلى المستشفى

خالد :عقوبة االتحاد ضد القادسية ال الفهد! التضامن يحافظ على صدارة «األولى»
كشف رئـيــس ن ــادي الـقــادسـيــة الشيخ
خ ــال ــد ال ـف ـه ــد ع ــن ت ــوج ــه إدارة األص ـف ــر
الس ـت ـئ ـنــاف ع ـقــوبــة رئ ـي ــس ج ـه ــاز ال ـكــرة
الشيخ فهد طالل الفهد ،لدى اتحاد كرة
القدم.
وكــان االتـحــاد بـقــرار لجنة االنضباط
عاقب فهد باإليقاف موسمين من دخول
المالعب إلى جانب غرامة مالية  10آالف
ديـنــار ،على خلفية تصرفاته في مباراة
السالمية في الجولة الثانية عشرة.

وقــال الفهد ،في تصريح ،على هامش
م ـب ــاراة الـقــادسـيــة وال ـعــربــي فــي الـجــولــة
الماضية بالدوري ،والتي انتهت بالتعادل
اإلي ـج ــاب ــي  ،3-3إن ال ـقــادس ـيــة سـيـســوق
الحجج إلقناع لجنة االستثناء باتحاد
الـكــرة للتراجع عــن عقوبة رئـيــس جهاز
الكرة.
ولفت إلى أن اتحاد الكرة اتخذ العقوبة
بشكل متسرع بدليل عدم معاقبة إداري
الـســالـمـيــة ،وكــذلــك ع ــدم الـتـقـصــي بشكل

«التجديف» إلى طوكيو للمشاركة
في تصفيات آسيا وإقيانوسيا

كاف عن األحداث التي جرت في المباراة.
وأضــاف أن العقوبة جــاء ت ضد نادي
ال ـق ــادس ـي ــة ال ض ــد ال ـش ـيــخ ف ـه ــد ،مـشـيــرا
إل ــى ان ال ـقــادس ـيــة ،رغ ــم م ــا يــواج ـهــه من
عقبات ،يبقى منافسا ورقما صعبا في
كل مشاركاته.
وعن التعادل اإليجابي مع العربي ،أكد
رئيس نادي القادسية ،ان الفريق األخضر
مؤهل لحسم اللقب ،الفتا إلى أن االصفر
ينافس حتى النهاية من أجل اللقب.

حافظ التضامن على صدارته
لترتيب دوري الــدرجــة األول ــى
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،رغـ ــم ت ـع ــادل ــه مــع
ب ــرق ــان  1-1ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
ج ـم ـع ــت ب ـي ـن ـه ـمــا مـ ـس ــاء أم ــس
األول على اسـتــاد ثــامــر بنادي
السالمية ،فــي إط ــار الـجــولــة الـ
 14من عمر الدوري.
بسط التضامن أفضليته على
مجريات الشوط األول ،وخرج

«األولمبي» يواجه صعوبة في المباريات التجريبية
●

حازم ماهر

ي ـ ـ ـجـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز اإلداري
ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـن ــا األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي ل ـك ــرة
ً
القدم صعوبة حاليا في إقامة
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ت ـج ــري ـب ـي ــة ،بـسـبــب
انشغال اندية الــدوري الممتاز
في البطولة التي تشهد ضغط
المباريات من أجل االنتهاء من
منافساتها يوم  17الجاري.
ً
ورغم أن هناك فريقا يحصل

على راحة في كل جولة ببطولة
دوري الــدرجــة األول ــى فــإنــه من
ا لـ ـصـ ـع ــو ب ــة أن ي ـل ـع ــب األزرق
م ـب ــاري ــات ودي ـ ــة أي ـض ــا بسبب
ض ـغ ــط الـ ـمـ ـب ــاري ــات وتـفـضـيــل
األج ـه ــزة الـفـنـيــة مـنــح العبيها
قـ ـسـ ـط ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــة تـ ـف ــادي ــا
لإلرهاق واإلجهاد.
ويسعى الجهاز اإلداري إلى
االت ـف ــاق عـلــى اق ــام ــة م ـب ــاراة او
مباراتين مع رديف األندية من

الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن ال ي ـشــاركــون
بشكل منتظم.
وفــي حــال عــدم االتـفــاق على
مـ ـب ــاري ــات ،س ـي ـك ـت ـفــي ال ـج ـهــاز
ال ـف ـن ــي بـ ــإجـ ــراء ت ـق ـس ـي ـمــة بـيــن
الالعبين عقب انتهاء كل تدريب.
إلــى ذل ــك ،يــواصــل المنتخب
ت ــدري ـب ــات ــه الـ ـي ــوم ع ـل ــى مـلـعــب
ال ـم ــرح ــوم ع ـبــدالــرح ـمــن الـبـكــر
ب ــاتـ ـح ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة ،ت ـح ــت ق ـي ــادة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد م ـح ـم ــد

الـعــزب بسبب انشغال المدرب
اإلسباني جونزاليس مع نادي
الكويت.
ي ــذك ــر أن ت ـج ـمــع الـمـنـتـخــب
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـم ـ ــن
االسـ ـتـ ـع ــدادات لــاسـتـحـقــاقــات
الـمـقـبـلــة ،حـيــث وق ــع االخـتـيــار
ً
على  38العبا ممن ال يشاركون
مع انديتهم لتجهيزهم.

ً
كاظمة ينهي عقد مدرب «الطائرة» بعد  12عاما

وفد منتخب التجديف
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد مـ ـت ــوجـ ـه ــا
إل ـ ــى الـ ـي ــاب ــان ،وف ـ ــد مـنـتـخـبـنــا
الوطني للتجديف ،للمشاركة
ف ـ ـ ــي ت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات قـ ـ ـ ـ ـ ــارة آسـ ـي ــا
وإقيانوسيا المؤهلة ألولمبياد
طوكيو اليابان –  ،2021والتي
سـتـقــام مــن  5حـتــى  7ال ـجــاري،
بمشاركة العديد من المنتخبات
اآلسيوية.
َّ
وضم المنتخب ،المشكل من
قـبــل لجنة ال ـشــراع والتجديف
والـكــايــاك فــي ال ـنــادي البحري،
محمد سبتي إداريـ ــا ،ووجــدي
الترعي مدربا ،وثالثة العبين،
هــم :عبدالرحمن الفضل ،الــذي
سيشارك في فئة القارب الفردي
رجالّ ،
وفي المال في فئة القارب
الفردي سيدات ،وسعاد الفقعان

●

عبدالرحمن فوزان

م ـت ـقــدمــا ب ـه ــدف س ـج ـلــه راش ــد
المطيري ،وفــي الشوط الثاني
تأثر م ــردوده مــع طــرد المدافع
ب ــدر ال ـع ـن ــزي ،لـيـسـتـغــل بــرقــان
ه ــذا ال ـن ـقــص الـ ـع ــددي ،وي ـعــود
إلى التعادل بهدف سجله قائده
يوسف سعد من كرة ثابتة.
وب ـ ـه ـ ــذة الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة اس ـت ـم ــر
ً
التضامن متصدرا للترتيب بـ
 21نقطة ،في حين انفرد برقان
بالمركز الثالث بـ  16نقطة.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أخـ ـ ـ ــرى ف ـشــل

في فئة القارب المزدوج سيدات.
م ــن جــان ـبــه ،أش ــار أم ـيــن سر
النادي البحري خالد الفودري
إ لـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ـشـ ـ ــار كـ ـ ــة م ـن ـت ـخ ــب
ُ
ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــف تـ ـ ـع ـ ــد الـ ـمـ ـش ــارك ــة
الـخــارجـيــة األولـ ــى لمنتخبات
الـ ــريـ ــاضـ ــات الـ ـبـ ـح ــري ــة ،ب ــدع ــم
م ــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة،
وبـ ــال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق مـ ـ ـ ــع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ال ـت ــي
حــرصــت عـلــى تـعــزيــز مـشــاركــة
الـمـنـتـخــب خ ــال ال ــزي ــارة الـتــي
قامت بها رئيسة لجنة رياضة
الـ ـم ــرأة ف ــي ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
فــاط ـمــة ح ـي ــات لـلـجـنــة ال ـش ــراع
والتجديف والكاياك في مارس
الماضي.

●

محمد عبدالعزيز

ك ـش ــف م ــدي ــر الـ ـف ــري ــق األول ل ـكــرة
الطائرة بنادي كاظمة صادق القطان
أن إدارة الـنــادي لن تجدد عقد مدرب
الفريق الصربي ألكسندر في الموسم
الجديد.
وب ــذل ــك سـتـنـهــي إدارة الـبــرتـقــالــي
مشوار أطول مدرب للفريق حيث قضى
ً
الصربي  12موسما مع كاظمة منذ
ً
التعاقد معه عام  2009وحقق  14لقبا.
وأكد القطان أن إدارة النادي تسعى
ح ــالـ ـي ــا ل ـل ـت ـع ــاق ــد مـ ــع مـ ـ ـ ــدرب ج ــدي ــد
للموسم المقبل ،مشيرا الــى ان هناك
ثــاثــة مــدربـيــن :بــرازيـلــي وأرجنتيني
وكــوبــي مــن ذوي الخبرة على طاولة
ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،واإلدارة ا ل ـف ـن ـي ــة ل ـل ـفــر يــق
بــالـتـنـسـيــق م ــع إدارة الـ ـن ــادي تـقــوم

حاليا بدراسة السير الذاتية للمدربين
الثالثة لالستقرار على أفضلهم.
وأشار إلى السعي حاليا لتجديد
عقد محترف الفريق الدومينيكاني
س ــانـ ـت ــوس ل ـل ـم ــوس ــم الـ ـث ــال ــث عـلــى
ال ـت ــوال ــي ب ـعــد ال ـم ـس ـتــوى المميز
الذي ظهر به خالل المواسم
ً
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ـي ـ ــة /مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدا أن
ا ل ـص ــورة ستتضح بشكل
كامل األسبوع المقبل.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،باتت
عودة المعد موسي بحروه
الى كاظمة شبه مؤكدة بعد
انتهاء عقده مع القادسية
بنهاية الموسم المنصرم
وبــذلــك سـيــدعــم البرتقالي
صـفــوفــه بـمــركــز الـمـعــد في
الموسم الجديد.

الكسندر يحتضن إداري كاظمة

الصليبيخات في استغالل تعثر
التضامن واالنفراد بالصدارة،
وذل ــك اث ــر ت ـعــادلــه م ــع مضيفه
الجهراء متذيل الترتيب  2-2في
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت بينهما
على استاد مبارك العيار ،ليرفع
الصليبيخات رصـيــده الــى 18
نقطة بالمركز الـثــانــي ،ويصل
الـجـهــراء الــى النقطة السادسة
ويقبع في المركز األخير.
ب ـ ــدأ الـ ـجـ ـه ــراء ب ـش ـكــل مـمـيــز
وتمكن من انهاء الشوط االول

مـ ـتـ ـق ــدم ــا بـ ـه ــدفـ ـي ــن ن ـظ ـي ـف ـيــن،
سجلهما عبيد رافع والغابوني
ماريو ،وفي الشوط الثاني عاد
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات بـ ـق ــوة وت ـم ـكــن
مــن تعديل النتيجة عــن طريق
البرازيلي رافائيل من ركلة جزاء،
وزبن العنزي من ركلة حرة.
الـجــديــر بــالــذكــر أن اليرموك
غــاب عن مباريات هــذه الجولة
بحكم جــدول المسابقة ،والذي
يـحـتــل ال ـمــركــز ال ــراب ــع برصيد
 15نقطة.

البرتقالي يفاوض عبدالعزيز
الحميدي ومحمد أشكناني

عبدالعزيز الحميدي

●

جابر الشريفي

دخـ ـل ــت إدارة ن ـ ـ ــادي كــاظ ـمــة
فـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع ال ــاع ـب ـي ــن
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـح ـم ـيــدي ومـحـمــد
ً
أشكناني تمهيدا لضمهما إلى
صفوف الفريق األول لكرة السلة
ً
فــي ال ـن ــادي اس ـت ـع ــدادا للموسم
المقبل.
ويعتبر الحميدي وأشكناني
العبين حرين إذ انتقل الحميدي
من القادسية الى الجهراء وكذلك
اشكناني من كاظمة الى الجهراء
ً
و فـقــا لالئحة لجنة المسابقات
التي سمحت قبل بداية الموسم
المنصرم بانتقال اي العب فوق
ً
الثالثين عاما دون موافقة ناديه.
وعلمت "الـجــريــدة" أن العديد
مـ ـ ــن االن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ت ـ ــرغ ـ ــب فـ ـ ــي ضــم

محمد أشكناني

الالعبين باعتبار انهما االفضل
فــي ال ــدوري ممن تنطبق عليهم
شروط الئحة االنتقاالت.
وع ـق ــد م ـس ــؤول ــو كـ ــرة الـسـلــة
ً
ف ـ ــي ن ـ ـ ـ ــادي ك ــاظـ ـم ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ــا
م ــع ال ــاع ـب ـي ــن واس ـت ـم ـع ــوا ال ــى
م ـطــال ـب ـه ـمــا ووع ــدوهـ ـم ــا ب ــال ــرد
على مطالبهما بعد عرضها على
مجلس ادارة النادي.
وعـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،تتجه
ال ـن ـيــه ل ــدى ادارة نـ ــادي كــاظـمــة
لــاس ـت ـغ ـنــاء ع ــن م ـ ــدرب ال ـفــريــق
االول ال ـص ــرب ــي ايـ ـف ــان جـيــرمــج
والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر.
وكان جيرمج درب البرتقالي
موسمين على الـتــوالــي وحصل
م ـع ـه ـمــا ع ـل ــى م ــرك ــز ال ــوص ــاف ــة
ف ــي الـ ـ ــدوري خـ ــال الـمــوسـمـيــن
الماضيين.

ةديرجلا
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رياضة

ليفربول في ضيافة «الشياطين الحمر» اليوم
يسعى ليفربول إلى تحقيق
الفوز على مضيفه مانشستر
يونايتد ،عندما يتواجهان
اليوم في المرحلة الرابعة
والثالثين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.

ي ـحــل ل ـي ـفــربــول ضـيـفــا على
مانشستر يــونــايـتــد ال ـيــوم في
المرحلة الرابعة والثالثين من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ع ـلــى مـلـعــب "اول ــدت ــراف ــورد"
يريد مانشستر يونايتد توجيه
ضــربــة آلم ــال غريمه التقليدي
ليفربول بالمشاركة في دوري
األبـ ـط ــال ،ح ـيــث تـبـتـعــد كتيبة
المدرب االلماني يورغن كلوب
فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـ ـسـ ــادس ب ـف ــارق
 4ن ـق ــاط ع ــن تـشـلـســي صــاحــب
المركز االخير المؤهل للمسابقة
القارية.
واعترف كلوب بعد المباراة
األخ ـيــرة ضــد نـيــوكــاســل ،الــذي
ادرك الـتـعــادل  1-1فــي الثواني
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،بـ ـ ــأن اداء ف ــري ـق ــه ال
ّ
يخوله التأهل لدوري األبطال.
وق ـ ـ ــال فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد "ل ــم
اش ــاه ــد فــري ـقــا ال ـي ــوم يستحق
خـ ــوض دوري االب ـ ـطـ ــال ال ـع ــام
المقبل .لدينا خمس مباريات
أخرى وسنرى".
وتـ ــابـ ــع "إم ـ ـ ــا ن ـت ـع ـل ــم أو لــن
نخوض دوري األبطال".
أمـ ـ ــا م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد،
فيضع كل ثقله إلحــراز الدوري
األوروبـ ـ ــي (ي ــوروب ــا ل ـيــغ) ،بعد
أن ضمن بنسبة كبيرة بطاقة
ال ـتــأهــل ل ـ ــدوري األبـ ـط ــال ،وقــد
بلغ الدور نصف النهائي ،حيث
يواجه روما االيطالي الخميس
في مباراة الذهاب.

ولـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرز م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
يــونــايـتــد اي لـقــب مـنــذ ان تــوج
بـ ـط ــا ل ـل ـم ـس ــاب ـق ــة ذات ـ ـهـ ــا ع ــام
 ،2017بإشراف مدربه السابق
البرتغالي جوزيه مورينيو.
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات األخ ـ ـ ــرى،
يلتقي نيوكاسل يونايتد مع
أرسـنــال ،توتنهام مــع شيفيلد
يونايتد.

كلوب :األمور لن تكون
أسهل
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أعـ ـ ـ ــرب ي ــورغ ــن
كـلــوب عــن خشيته مــن أن يكون
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،أكـ ـث ــر ق ــوة
الموسم المقبل.
ً
وبعد تأخره كثيرا عن سيتي
خ ـ ــال ح ـم ـل ــة دف ـ ـ ــاع عـ ــن ال ـل ـقــب
تعرقلت ج ــراء كـثــرة اإلصــابــات،
ال يتوقع كلوب أن تكون األمور
أس ـ ـهـ ــل ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـم ـق ـب ــل،
ً
خـصــوصــا مــع تـحـســن مستوى
يونايتد وتشلسي.
وقــال كلوب "نحن مسؤولون
ع ــن األشـ ـي ــاء ال ـت ــي ت ـح ــدث لـنــا.
ل ـقــد ك ـنــا ح ــاض ــري ــن بــاس ـت ـمــرار
ف ــي مـ ـب ــاري ــات ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
فــي ا لـسـنــوات القليلة الماضية
ونقاتل من أجل ألقاب الدوري".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم (سـ ـيـ ـت ــي)
يستحقون الوضع الذي هم فيه.
هذه هي كرة القدم ،هذا عادل ،لقد
فازوا بالعديد من المباريات".

سولشاير واثق بتجديد عقد كافاني
أع ـ ــرب أول ـ ــي ج ــون ــار ســول ـشــايــر،
مــدرب مانشستر يونايتد ،عن ثقته
في توصل اديسون كافاني إلى اتفاق
لتجديد عقده مع النادي اإلنكليزي.
ويـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم
األوروغواياني في  30يونيو المقبل،
لـكــن ســولـشــايــر أعـ ــرب ع ــن ثـقـتــه في
بقائه لموسم آخر على األقل.
وس ـجــل األوروغ ــواي ــان ــي هــدفـيــن،
وساهم في تسجيل هدفين ،الخميس،
في الفوز على روما في ذهاب نصف
نهائي الدوري األوروبي ،الذي انتهى
بنتيجة .2-6
وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:
"أتمنى بقاء (كافاني) معنا لعام آخر".
(إفي)

سولشاير

يخطط للعودة
مورينيو ال ً
للتدريب قريبا
قال المدرب البرتغالي المخضرم
جوزيه مورينيو ،إنه ال ينوي العودة
لـلـعـمــل ف ــي ال ـتــدريــب خ ــال الـمــوســم
المقبل بعد استغناء نــادي توتنهام
هــوت ـس ـب ـيــر ،ال ـم ـن ــاف ــس ف ــي الـ ـ ــدوري
االنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم ،عن
خدماته في أبريل الماضي ،مؤكدا أنه
سينتظر العرض المناسب من النادي
المناسب.
وسبق لمورينيو ( 58عاما) تدريب
أنــديــة بــورتــو الـبــرتـغــالــي ،وتشلسي
االن ـك ـل ـيــزي ،وإن ـتــر م ـيــان اإليـطــالــي،
وريــال مدريد اإلسباني ،ومانشستر
يونايتد اإلنكليزي.
وأقال توتنهام مورينيو قبل ستة
أيام فقط من موعد مباراة الفريق أمام
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ف ــي نـهــائــي كــأس
الرابطة المحلية في  19أبريل الماضي،
وبعد  17شهرا من توليه المهمة.
وان ـت ـه ــت الـ ـمـ ـب ــاراة بـ ـف ــوز سـيـتــي
 -1صفر.
وأشار مورينيو إلى أنه لن يتعجل
العودة إلى التدريب ،ويتوقع أن يعمل
محلال خــال بطولة أوروب ــا المقررة
عبر أنحاء القارة في الصيف المقبل.

مورينيو

وذكر مورينيو ،في مقابلة مع مجلة
تايمز" :ليس لدي خطط .وأنا أمارس
حياتي العادية ،وأشعر باالنتعاش
والهدوء .أنا في عطلة .ولدي مزيد من
الوقت للقيام بالتزاماتي والتحليل".
وأضـ ــاف "ســأنـتـظــر حـتــى ال ـعــودة
إلــى كــرة القدم .ليس فقط مع النادي
ال ـم ـن ــاس ــب ل ـك ــن أيـ ـض ــا مـ ــع ال ـث ـقــافــة
ال ـم ـنــاس ـبــة ،رب ـمــا ال ي ـحــدث ه ــذا في
الموسم المقبل .سنرى".

جانب من مباراة سابقة بين ليفربول ومان يونايتد
وتابع األلماني "سنواجههم
م ــرة أخ ــرى ال ـعــام الـمـقـبــل ،لكن
هذا العام ال يمكننا سوى إنهاء
م ــوس ـم ـن ــا ب ــأف ـض ــل مـ ــا ي ـم ـكــن،
ول ـي ــس لــدي ـنــا ع ــاق ــة ب ـ ــاألدوار
نصف النهائية والنهائية".

وقال إن "األمــر يصبح دائما
أكـ ـث ــر صـ ـع ــوب ــة ،ألن س ـي ـتــي ال
ً
ي ـتــوقــف أب ـ ـ ــدا .هـ ــذا واضـ ـ ــح .لم
يتوقفوا ولن يتوقفوا".
وأوضـ ــح أن "يــونــاي ـتــد ق ــادم
بالتأكيد .يمكن للجميع رؤية

ذلك .من الواضح أن تشلسي في
مكان رائع ،فريق كبير .توماس
(توخل) ورث هدية ويمكنك أن
ً
ت ــرى أن ـهــا ج ـيــدة ح ـق ــا ،ل ــذا لن
يصبح األمر أسهل".
وأضاف "نحن ال نتحدث فقط

عن سيتي ،سيكون هناك فرق
أخرى بالتأكيد .علينا التعامل
مـ ــع كـ ــل ال ـ ـفـ ــرق األخ ـ ـ ـ ــرى ال ـت ــي
تتمتع بـقــوة مذهلة ولكنها ال
تزال تحت الرادار مثل ليستر".
وختم بالقول "ال أحــد يجب

أن يشطب توتنهام أو أرسنال.
من الواضح أن وست هام يطير
اآلن .ف ـك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن ي ـكــون
أسهل؟ إنه ليس سيتي فقط".

فينغر :كرة القدم تحظى بشعبية ألنه ال يمكن التنبؤ بها
أكد الفرنسي آرسين فينغر ،مدرب آرسنال سابقا،
ومدير تطور كرة القدم بالفيفا حاليا ،أن "كرة القدم
تـحـظــى بـشـعـبـيــة ،ألن ــه ال يـمـكــن الـتـنـبــؤ ب ـهــا" ،لكنه
استطرد قائال إنــه "فــي ال ــ 30عاما األخيرة أصبحت
األموال تتركز في أماكن قليلة وجعلت اللعبة متوقعة".
وفي مقابلة مع "إفي" بمناسبة إطالق كتابه الجديد
"فلسفة قــائــد" ،أوضــح فينغر أن "األفـضــل أصبحوا
يتركزون في عدد قليل من األندية .على سبيل المثال،
في نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا حاليا ،لديك
أغنى أربعة أندية بالعالم".
وأضاف أن "النظام المالي وضع حدا لعدم القدرة
على التنبؤ بـكــرة ال ـقــدم .فــي الـعــام المقبل ستكون
األندية هي نفسها .كرة القدم الماضية لن تعود ،ما
لم نخلق مواهب في كل أنحاء العالم".

واستبعد مــدرب آرسنال السابق أن يكون اللعب
المالي النظيف أداة لمواجهة هذا األمر ،واعتبر "أنهم
يجدون دائما طرقا لاللتفاف حوله .الفرق المهيمنة
اآلن خلقت نفوذها حين لم يكن للعب المالي النظيف
وجودا".
وحــول دوري السوبر األوروب ــي ،الــذي تناوله في
الفصل األول من كتابه ،اعتبر فينغر أن "السوبر ليغ
مشروع أميركي بقيادة فلورنتينو بيريز ،الذي هو
على األرجح رئيس أكبر فريق بالعالم".
واسـ ـتـ ـط ــرد "ل ـك ـن ــه ت ـج ــاه ــل مـ ـب ــادئ ك ـ ــرة الـ ـق ــدم:
سيصعدون إلــى القمة أولـئــك الــذيــن يحققون الفوز
على أرض الملعب .ال يمكنك أن تكون كذلك بمرسوم.
لهذا السبب لم يكن هذا المشروع ليحظى بقبول...
أنت تلعب أمام األفضل ألنك عملت لتستحق ذلك".

كريستيانو بال وجهة بعد رفض
ريال مدريد استعادته
ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة أن مـهــاجــم
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو ،يعجز عن إيجاد وجهة جديدة
له ،بعد رفض ريال مدريد فكرة عودته إلى
صفوف الملكي الذي شهد أوج نجاحه.
وأشـ ــارت صحيفة مــاركــا ،فــي عــددهــا
الصادر أمس ،إلى أن اليوفي وكريستيانو
يمران بلحظة دقيقة جدا ،بسبب النتائج
الـسـيـئــة وال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي السلبي
والعالقات المتوترة داخل الفريق ،األمر
الذي قاد الجميع ،النادي والالعب ووكيل
أعماله ،إلى إعادة التفكير في الوضع.
وأضـ ــافـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن العـ ــب ري ــال
مدريد سابقا يبحث عن مخرج بحلول
نهاية الموسم الجاري ،لكن الوقت يمر وال
يوجد حتى اآلن أي وجهة تلوح في األفق،
مبينة أن كريستيانو ( 36عاما) لجأ إلى
الملكي كحل لوضعه الحالي ،لذلك تحدث
إلى عدد من زمالئه السابقين في الريال،
بعدما ظل بعيدا عنهم لفترة طويلة.
وكان "الدون" يرغب في الشعور بالحب
والتقدير مجددا ،كما كان يشعر بقميص
الميرينغي الذي افتقده ،وفقا للصحيفة
التي أشارت إلى أنه على الرغم من رفض
الملكي استعادته فــإن عالقته بالنادي

واإلدارة و ف ـلــور ن ـت ـي ـنــو ب ـيــر يــز على
رأسها ،جيدة جدا.
وف ـ ــي الـ ـس ــاع ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،دخ ــل
مانشستر يونايتد على الخط كوجهة
محتملة بديلة للمهاجم البرتغالي،
فهو ناد يملك المال وعالقة وكيل
أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ــاع ـ ــب ب ـ ــإدارت ـ ــه
ممتازة.
ووفـقــا لــ"مــاركــا" ،لم
يـغـلــق م ــان يــونــايـتــد
ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب فـ ـ ـ ـ ــي وج ـ ـ ــه
كريستيانو ،لكنها
ال تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ع ـم ـل ـي ــة
سهلة التنفيذ ،في
حـ ـي ــن أن ب ــاري ــس
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــان
يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل وج ـ ـ ـهـ ـ ــة
أخـ ـ ـ ـ ــرى م ـح ـت ـم ـلــة
لـ ـلـ ـمـ ـه ــاج ــم ،الـ ـ ــذي
ي ـط ـم ــح ل ـم ــواص ـل ــة
اللعب مــع فــريــق من
ال ـن ـخ ـب ــة ي ـن ــاف ــس فــي
التشامبيونز ليغ.
(إفي)

فينغر

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الدوري االنكليزي
4:00

نيوكاسل  -أرسنال

beINSPORTS pr1

6:30

مانشستر يونايتد  -ليفربول

beINSPORTS pr1

9:15

توتنهام  -شيفيلد

beINSPORTS pr2

الدوري االسباني
5:15

فياريال  -خيتافي

beINSPORTS HD1

7:30

غرناطة  -قاديش

beINSPORTS HD1

10:00

فالنسيا  -برشلونة

beINSPORTS HD1

الدوري االيطالي
1:30

التسيو  -جنوى

beINSPORTS HD3

4:00

ساسولو  -اتاالنتا

beINSPORTS HD7

4:00

نابولي  -كالياري

beINSPORTS HD3

4:00

بولونيا  -فيورنتينا

beINSPORTS HD4

7:00

اودينيزي  -يوفنتوس

beINSPORTS HD3

9:45

سمبدوريا  -روما

beINSPORTS HD3

رحلة محفوفة بالمخاطر لبرشلونة في معقل الخفافيش

العبو برشلونة خالل مباراة سابقة

يطمح برشلونة في استعادة توازنه
ً
عندما يحل ضيفا على فالنسيا اليوم
في المرحلة الرابعة والثالثين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وي ـخ ــوض بــرش ـلــونــة رح ـلــة مـحـفــوفــة
بــال ـم ـخــاطــر إلـ ــى فــال ـن ـس ـيــا ال ـ ـيـ ــوم ،قـبــل
مواجهة أتلتيكو ،ثم يلعب أمام ليفانتي
ً
بعيدا عن "كامب نو" ،قبل أن يستضيف
سلتا فيغو ويسافر إلى إيبار في المرحلة
األخيرة.
وال بــديــل أمــام برشلونة ســوى الفوز
على فالنسيا الـيــوم فــي أسـبــوع حاسم،
ي ـم ـك ــن أن ي ـج ـع ــل ح ـ ـيـ ــاة رفـ ـ ـ ــاق ال ـن ـجــم
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي أس ـهــل أو
أصعب.
وال ت ــدخ ــل ح ـس ــاب ــات فـ ــارق األهـ ــداف
ضـ ـم ــن أوراق تـ ـح ــد ي ــد هـ ــو يـ ــة ا لـ ـف ــا ئ ــز
بالليغا على غرار ما يحصل في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،فالحسم بين األندية
في حال تساويها نقاطا ُيحدد على ضوء
المواجهات المباشرة بينها.
فعلى سبيل المثال ،وفي حال تعادل

ً
قـطـبــا الـعــاصـمــة مــدريــد ن ـقــاطــا ،سيفوز
ال ــري ــال بــالـلـقــب كــونــه ف ــاز وت ـع ــادل أم ــام
ً
أتلتيكو ،كما أن األفضلية تصب أيضا في
مصلحة النادي الملكي أمام برشلونة بعد
ً
ً
فوزه عليه ذهابا وإيابا في هذا الموسم.
غير أن مواجهتي برشلونة وأتلتيكو
مدريد لن تحسم قبل المرحلة  ،35إذ بعد
ً
فوز األخير ذهابا 1-صفر ،ينتظر عشاق

الكرة المستديرة ما ستؤول إليه مباراة
اإلياب على ملعب "كامب نو".
ولـ ــم ي ـعــد بــرش ـلــونــة يـمـتـلــك مـصـيــره
بين يديه إثر خسارته التاريخية األولى
ً
ً
فــي عـقــر داره بـعــد  24ف ــوزا تــوالـيــا أمــام
غرناطة .2-1
ً
لهذه األسـبــاب ،بــات لــزامــا على رجــال
المدرب الهولندي رونالد كومان المطرود

تمديد عقد أوسكار مينغيزا إلى 2023
مدد نادي برشلونة ،أمس األول ،عقد المدافع أوسكار مينغيزا حتى يونيو
 ،2023وأصبح الشرط الجزائي في عقده  100مليون يورو.
وخاض مينغيزا أول مباراة له مع الفريق األول في  24نوفمبر  2020خالل
مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف ،حيث فاز "البرسا" .0-4
ومنذ ذلك الحين شارك الالعب ،وهو من ناشئي برشلونة ،في  36مباراة مع
الفريق األول ،سجل فيها هدفين في "الليغا" وصنع ثالثة أهداف.
وشارك الالعب أساسيا في  30مباراة من تلك المباريات.
(إفي)

في الدقيقة  66في مباراة الخميس ،الفوز
في جميع مبارياتهم المتبقية وانتظار
تعثر ريال مدريد واتلتيكو.
وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــات ي ـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــب ع ـل ــى
الكاتالونيين الفوز على أتلتيكو االسبوع
المقبل يبقى السباق الحقيقي مع ريال في
حال لم يسقط برشلونة في فخ فريق آخر
شبيه بغرناطة.
وانـ ـتـ ـق ــد كـ ــومـ ــان دف ـ ـ ــاع ف ــريـ ـق ــه بـعــد
ً
الخسارة قائال "في الشوط الثاني لم يكن
ً
تركيز خط الدفاع جيدا كما كان عليه في
ّ
األول .حصلنا على عدة فرص لتسجيل
الـهــدف الـثــانــي ولـكــن فقدنا التركيز ما
جعلنا نخسر المباراة".
وتابع "هي ضربة موجهة قوية ألننا
لم نعد نملك قدرنا بيدينا".
وكان برشلونة تقدم بهدف للبرغوث
الصغير في الدقيقة  ،23هو الرقم  33له
في مختلف المسابقات في هذا الموسم،
قبل أن يسجل غرناطة هدفين في الشوط
الثاني بفضل الفنزويلي داروين ماشيس
( )63وخورخي مولينا (.)79
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الكويت هي الباقية...
وما نحن إال زائلون

د .حمد محمد المطر

الكويت هي الباقية ونحن الزائلون ،ومهما عصفت بها
َّ
األزمات واستفحل الفساد وتمكنالفاسدون ،فستظل الكويت
ُ
ُ
هي الباقية واألف ــراد هم الزائلين .وال يقاس عمر األوطــان
ً
ُ
بعمر األ ف ــراد ،فالمجتمعات والشعوب تستمر جيال بعد
ُ
جيل ،لتظل األوطــان تقاس رفعتها وازدهــارهــا بما يقدمه
لها أبناؤها.
َ ْ
ومن يستعرض تاريخ الكويت يدرك عدد المحن واألزمات
التي واجهتها وخرجتمنها أكثر قوة وصالبة ،وال أدل على
ذلــك -في تاريخها القريب -من محنة الغزو العراقي،التي
أدت إلــى احتالل البالد كلها مــدة تقترب من سبعة أشهر،
ثم تحررت بفضل الله ،ثم بجهودأبنائها الذين تكاتفوا
ً
ً
صفا واحدا خلف قيادتها الشرعية ،فكان منهم المقاومون
في الداخل،والساعون في الخارج إلى إيصال صوت الحق
الكويتي إلى جهات العالم األربع.
ً
وف ــي ال ـت ــاري ــخاألب ـع ــد ث ـمــة م ـحــن وأزمـ ـ ــات ك ـث ـيــرة ،ب ــدءا
مــن عالقتها مــع ال ــدول الكبرى آن ــذاك -كالدولة العثمانية،
والمملكة المتحدة -إلى عالقتها مع األزمات الملتهبة حولها
وفــي اإلقليم ،إلــى أزمــات الداخل من اقتصادية وسياسية،
وجميعها تجاوزتها ،وفي كل مرة كانت تخرج أكثر صالبة
وقوة ،إلىأن تم تأسيس الكويت الحديثة ،كويت الدستور
والديمقراطية ،لتتحول إلــى مـنــارة حضارية علىشاطئ
الخليج.
تـبـقــى ال ـك ــوي ــت ،ألن ـهــا دولـ ــة مـبـنـيــة ع ـلــى أس ــس صـلـبــة،
مستمدة مــن تـ ّ
ـوحــد أبنائها ،وصــابــة نظامهاالسياسي،
ً
ً
ً
ودستورها الــذي يشكل عقدا اجتماعيا متينا أثبت قوته
في كل األزمات التيمررنا بها ،فخالل الغزو الغاشم شعر
جميع الكويتيين بأهمية الدستور ،وبنعمة الديمقراطية،
وبهامش الحرية المتوافر في الكويت ،ودافــع الجميع عن
ً
ً
ّ
البالد وعن الدستور ،الذي شكل محوراصلبا التف الجميع
حــولــه ،وعـ ــادت الـكــويــت لتستمر مـحــافـظــة عـلــى وجــودهــا
ومكانتها ونـظــامـهــاالـسـيــاســي وأجـهــزتـهــا ومؤسساتها
بفضل هذا الدستور ،الذي يستمد قوته من ّ
توحد أبنائها
حوله وتمسكهم به.
َّ
ل ـقــد عــلـمـتـنــا ال ـت ـج ــارب أن ال ـع ـمــل بــالــدس ـتــور واح ـت ــرام
ً
مضامينه وتطبيقها عمليا ،ال بالقول فقط ،هوطريق النجاة
الوحيد ،فال خوف على الكويت ما دمنا متمسكين بالدستور،
وال خوف على الكويت مادام الدستور ينظم العالقات بين
ُسلطاتها وبين كل الفرقاء ،وكل خالف يــؤدي إلى تعطيل
مـضــامـيـنــه ه ــو خ ــاف خ ـطــر وي ـم ــس ال ـكــويــت بـحــاضــرهــا
ومستقبلها ،وكــل خــاف ال يخرج علىالدستور إنما هو
عرض من عــوارض الديمقراطية؛ يثري الحياة السياسية،
ويقوي الكويت واليضعفها .فلنتمسك بالدستور ،وبتطبيقه
ً
فعليا ،ولنثق بأن الكويت هي الباقية ،وما األزمات إالعثرات
صغيرة في طريق تطورها وازدهارها.
***
ّ
"Catalyst" مادة حفازة:
احترام الدستور  +مواجهة الفساد = استقرار الكويت

التكريم ...ربيع فايت
عزيزي المواطن:
إذا لـ ــم تـ ـج ــد اس ـ ـمـ ــك فـ ــي جـ ـ ــداول
الـصـفــوف األمــام ـيــة ،الـتــي ستستلم
مكافأة مجزية ،أود إبالغك بأن هذا
سيجعلك تشك في أنك مواطن صالح
مطيع للحكومة ولتعليمات وزارة
الـصـحــة بــالـبـقــاء فــي الـمـنــزل خشية
التقاط العدوى أو نشرها...
ً
عليك من اآلن وصاعدا لكي تستلم
مـكــافــأة مثلك مـثــل الـبـقـيــة الــذيــن لم
يكونوا في الصفوف ،التي كافحت
ومــازالــت تكافح "كــورونــا" ،بــل ربما
كانوا طوال الوقت "يكشون الذبان"،
ويـ ـ ــرشـ ـ ــون رذاذه ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ــي ك ـ ــل م ـك ــان
والعياذ بالله...
ال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء ل ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــواقـ ـ ــم ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة
وال ـم ـمــرض ـيــن والـمـسـعـفـيــن وفـنـيــي
المختبرات والعسكر ،فهؤالء الذين

د .ناجي سعود الزيد
عملوا ساعات أطول مما هو مطلوب
م ـن ـهــم ح ـمــايــة ل ـل ـمــرضــى ،ووج ـ ــدوا
أنفسهم ليسوا على قدم المساواة مع
ّ
تمت وال عالقة لها بمكافحة
مهن ال
"كورونا".
البعض يعتقد أن هذه مهزلة!
والبعض اآلخر يعتقد أنها مهزلة
المهازل!
أن تبقى حكومة مثل هذه أجازت
هــذه الفئات ،وإال كيف لوزير يوقع
على كشوفات العاملين في مهن ال
عالقة لها بأي شيء يتعلق بمرض
كوفيد  19ليحصلوا على مكافأة؟!!
ً
م ــا حـ ــدث ف ـع ــا ال يـ ـص ــدق ،والب ــد
مـ ـ ــن مـ ـح ــاسـ ـب ــة وع ـ ـ ـقـ ـ ــاب مـ ـ ــن أجـ ـ ــاز
وس ـ ـمـ ــح ب ـ ــذل ـ ــك ،فـ ـتـ ـل ــك ال ـم ـح ــاس ـب ــة
واجبة وحتمية أمــام تلك الفضيحة
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ع ـ ـلـ ــى أقـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـلـ ـي ــل مــن

ويـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
لفحص القطع األثرية الموجودة
بالمتحف الوطني في وارسو.
وك ـ ـ ــان ُي ـع ـت ـق ــد فـ ــي ال ـس ــاب ــق
أن ال ـمــوم ـيــاء لـكــاهــن ذكـ ــر ،لكن
الـفـحــوصــات كشفت أنـهــا كانت
ام ــرأة فــي الـمــراحــل األخ ـيــرة من
الحمل.
ويعتقد خبراء من المشروع
أن ال ــرف ــات عـلــى األرجـ ــح الم ــرأة

دم نابليون للبيع في مزاد
يـتـســابــق جــامـعــو المقتنيات
الخاصة األسبوع المقبل لشراء
عـ ـيـ ـن ــة مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــض الـ ـ ـن ـ ــووي
ل ــإم ـب ــراط ــور ال ـفــرن ـســي ال ــراح ــل
نــاب ـل ـيــون ب ــون ــاب ــرت ،ف ــي قـطـعــة
قـ ـ ـم ـ ــاش مـ ـلـ ـطـ ـخ ــة ب ـ ــدم ـ ــه ك ــان ــت
م ــوض ــوع ــة ع ـلــى ج ـث ـمــانــه خــال
ُ
عملية تـشــريـحــه .وت ـعــرض هــذه
ال ـق ـط ـع ــة ل ـل ـب ـيــع فـ ــي م ـ ــزاد ي ـقــام
بمناسبة الذكرى المئوية الثانية

ذات م ـكــانــة اج ـت ـمــاع ـيــة عــالـيــة،
ي ـ ـتـ ــراوح ع ـم ــره ــا ب ـي ــن  20و30
ً
عاما ،توفيت خالل القرن األول
قبل الميالد.
وك ـت ـب ــوا ف ــي م ـق ــال صـحــافــي
بـ ــالـ ــدوريـ ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة ،ي ـع ـل ـنــون
االكـتـشــاف ،أن "الـمـعــروض هنا
ه ــو ال ـم ـثــال الــوح ـيــد ال ـم ـعــروف
المرأة حامل محنطة ،وأول صور
إشعاعية لمثل هذا الجنين".

لــوفــاتــه .وت ــوف ــي نــابـلـيــون ف ــي 5
ً
م ــاي ــو  ،1821ع ــن  51ع ــام ــا ،في
ج ــزي ــرة س ــان ــت ه ـي ــان ــة ج ـنــوب
الـمـحـيــط األط ـل ـس ــي ،ح ـيــث نـفــاه
ال ـبــري ـطــان ـيــون إلـ ــى هـ ـن ــاك ،بعد
هــزي ـم ـتــه ع ــام  1815ف ــي مـعــركــة
واترلو.
وقالت "سكاي نيوز" ،أمس ،إن
دار أوزينا للمزادات تعرض نحو
 360قطعة للبيع في  5مايو ،مع

قـطــع رئـيـسـيــة أخـ ــرى ،بـمــا فيها
خصلة من شعر نابليون ،وزوج
جـ ـ ـ ــوارب ح ــري ــر ك ــان ــت ت ـخ ـصــه،
وقميص طويل األكمام طرز عليه
حرف "ن" بخيوط حمراء.
ُ
وي َّقدر لقطعة القماش الملطخة
ُ
بالدم أن تباع بمبلغ يصل إلى 15
ألف يورو ( 18ألف دوالر).

وفيات
الجمعة 4 / 30
أمل عبدالله لفتة عبد علي

ً
ً
يمثل كوكب الزهرة لغزا محيرا لعلماء
ال ـف ـلــك ،ورغ ــم أن ــه م ـج ــاور ل ــأرض فــإنــه ال
يكشف سوى القليل عن نفسه.
ويعرف الكوكب بغطاء غير شفاف من
السحب يخمد المناظر الطبيعية القاسية
التي تقصفها األمطار الحمضية ،وتخبز
في درجات حرارة يمكن أن تؤدي إلى صهر
الرصاص.
واآلن ،ت ـع ـم ــل الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـج ــدي ــدة
على رفــع الحجاب عن بعض الخصائص
األس ــاس ـي ــة ل ـل ــزه ــرة .وم ــن خ ــال االرت ـ ــداد
الـمـتـكــرر ل ـل ــرادار عــن سـطــح الـكــوكــب على
ً
مدار الـ 15عاما الماضية ،حدد فريق بقيادة
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس الطول
الــدق ـيــق ل ـيــوم واحـ ــد ع ـلــى ال ـكــوكــب ومـيــل
محوره وحجم قلبه.
وقـ ــال ج ــان ل ــوك م ــارغ ــو ،أس ـت ــاذ عـلــوم
األرض وال ـ ـكـ ــواكـ ــب وال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ب ـجــام ـعــة
كاليفورنيا ،والذي قاد البحث الذي نشرت
نـتــائـجــه فــي مجلة Nature Astronomy
ونقله مــوقــع "روس ـيــا ال ـيــوم" ،أمــس األول،
"كــوكــب الــزهــرة هــو كوكبنا الشقيق ،ومع
ذلك ظلت هذه الخصائص األساسية غير
معروفة".
وت ـظ ـهــر ق ـيــاســات ال ـ ـ ــرادار ال ـج ــدي ــدة أن
مـتــوســطال ـيــوم عـلــى كــوكــب الــزهــرة يــدوم
ً
ً
 243.0226يــومــا أرض ـيــا ،مــا يـقــارب ثلثي
سنة األرض .وما هو أكثر من ذلك ،أن معدل
ً
دوران كوكب الزهرة يتغير دائما :القيمة
التي يتم قياسها في وقــت واحــد ستكون
ً
أكـبــر قليال أو أصـغــر مــن القيمة السابقة.
ّ
وقدر الفريق طول اليوم من كل قياس فردي،
والحظوا اختالفات ال تقل عن  20دقيقة.

زوجة عيد مطر زايد الشمري
 54عاما ،شيعت ،ت97878065 :

فاضل محمد حسن عباس معرفي
 62عاما ،شيع ،ت94426662 :

زياد أحمد عبداللطيف الشارخ

 55عاما ،شيع ،ت99832297 ،99669034 ،99030734 :
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 79عاما ،شيعت ،ت66294422 :

سالم علي سالم الختالن

 80عاما ،شيع ،ت55277444 ،99899766 :

مواعيد الصالة
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يومية سياسية مستقلة

من المسؤول عن هذه الرسائل التي تخرج علينا هذه األيام
في وسائل التواصل االجتماعي ،كل فحواها خطاب سلطوي
منتهي الصالحية بأن السلطة ستضرب بيد من حديد ،فهي
ً
تهدد بأنها ستحل المجلس "حال غير دستوري" ،أو تعدل
في الدوائر ،وأنها ستغير في التشريعات ،وتحبس وستفعل
كذا وكذا .ويا ويل من يخالفنا.
ً
هل نتصور بأنهم أتباع السلطة ،الذين يعبرون رمزيا عن
حلم السلطة بأن تكون اآلمر الناهي وحدها ،فاألمور تجاوزت
حدودها من معارضة األغلبية المجلسية ،وأن صبر السلطة
له حدود؟ ربما!
أم أن المسؤولين هم جماعة من المعارضة ،التي تريد أن
تجهز الــدواء "قبل الفلعة"؟ فهم يريدون قطع الطريق على
الحكومة برسالة رمزية تقول إننا نعلم بما تحلمون به،
ً
وسنكون جاهزين في حالة قيامكم بهذا ،أيضا ربما!
ق ــد ي ـكــون وراء ه ــذه ال ــرس ــائ ــل ال ـت ـهــديــديــة ب ـعــض أب ـنــاء
السلطة الغاضبين ،الذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى
ً
ً
ً
معارضين شرسين يــر يــدون حكما ديمقراطيا صحيحا ،
وأنهم مع األغلبية البرلمانية ،ألن كبار السلطة تناسوا بعض
أبنائهم في توزيع ما تبقى من كعكة السلطة ،قد يصح مثل
هذا التصور!
الـحـقـيـقــي ال ـمــؤكــد ،وب ـصــرف الـنـظــر عــن خ ـطــاب عمالقة
ً
السياسة واالقـتـصــاد فــي الحكومة والـمـعــارضــة مـعــا ،هو
ً
أن البلد ضائع تماما بما حدث ويحدث في تمدد مسلسل
فضائح الفساد والمحسوبيات وشــراء الــوالء ات حتى هذه
اللحظة ،والناس تائهون في هذا اللهو السياسي المدمر ،ففي
النهاية ال أحد ينتظر الغد ،فهو لن يكون غير الخراب ،فال
يوجد من يقرأ وال أحد يستوعب ،مساكين أبناؤنا وبناتنا.

كشفت مذكرات قديمة وجود كنز نازي مكون من أطنان من
الذهب بقيمة نحو مليار دوالر ،مخبأ تحت األرض في بولندا.
وقالت "سكاي نيوز" ،أمس ،إن الكشف عن الموقع كان من
خــال وثــائــق ســريــة ومــذكــرات أحــد ضـبــاط الـقــوات الخاصة
التابعة للزعيم النازي أدولف هتلر ،وخريطة تلقاها صائدو
الكنوز من أحفاد ضباط.
ويخطط صائدو الكنوز للتنقيب عما يمكن أن يكون 48
ً
صندوقا من الذهب النازي ،تبلغ قيمته  900مليون دوالر،
مــدفــون قـبــالــة قـصــر كــانــت تستخدمه ق ــوات األم ــن الخاصة
كبيت دعارة.
وتبدأ الحفريات األسبوع المقبل ،وسط توقعات بالعثور
على  10أطنان من الذهب في أراضي القصر العائد إلى القرن
الثامن عشر ،في قرية مينكوفسكي جنوبي بولندا.

يوم «الزهرة» ...بسنة
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حسن العيسى

ذهب نازي مدفون بمليار دوالر

اكتشاف مومياء مصرية حامل!
كشف فريق من علماء اآلثــار
البولنديين عن أول حالة معروفة
لمومياء مصرية حامل محنطة.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـ ــ"بـ ـ ــي ب ـ ــي س ـ ــي"،
أمــس ،إن االكتشاف تــم مــن قبل
باحثين في "مشروع مومياوات
وارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو" ،ون ـ ـشـ ــر ف ـ ــي دوري ـ ـ ــة
Archaeological Science
الخميس الماضي.
وبـ ـ ــدأ الـ ـمـ ـش ــروع ف ــي ،2015

كــرامــة ه ــؤالء األط ـب ــاء والممرضين
والفنيين والمسعفين والعسكريين
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــن ،وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم م ـم ــن
تــركــوا أســرهــم ألســاب ـيــع إن لــم تكن
ً
أش ـهــرا ،وضـحــوا براحتهم وانتهوا
بمساواتهم بمن ليس لعملهم عالقة
مـبــاشــرة أو غير مـبــاشــرة بمحاربة
هذه الجائحة...
ً
وتحية من القلب لمن ساهم فعال
في مكافحة "كورونا".

من يكتب رسائل
التهديد والوعيد؟
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