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داخل العدد

خالد المفيديً :الدراما ااإلذاعية
إلذاعية
ً
حققت إقباال كبيرا خالل الجائحة

ص ١٣

استجوابان خاويان

ُ
درجا على الجلسة المقبلة
المويزري قدمهما من سطر واحد للناصر وحمادة ...وأ ِ
• محورهما عدم احترام المادتين  99من الدستور و 121من الئحة مجلس األمة
الغانم :أبلغت رئيس الوزراء
والوزيرين المعنيين
●

محيي عامر وفهد تركي

ف ــي ســاب ـقــة خ ـط ـيــرة ت ـق ـلــل م ــن شــأن
أهــم أداة برلمانية ،قــدم النائب شعيب
ال ـ ـمـ ــويـ ــزري ،أمـ ـ ــس ،ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء
الشيخ أحـمــد الـنــاصــر ،ولــوزيــر المالية

شعيب :ال يحتاجان إلى جهد
أو وقت من المقدم إليهما

وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
واالستثمار خليفة حمادة ،استجوابين
خــاوي ـيــن ،مـفــرداتـهـمــا سـطــر واح ــد هو
عنوان محورهما الذي غاب عنه الشرح
والـمـقــدمــة« :ع ــدم اح ـتــرام ال ـمــادة  99من
ال ــدسـ ـت ــور والـ ـ ـم ـ ــادة  121م ــن الــائ ـحــة
الداخلية لمجلس األمة».
02

SMS
االحترام شعور داخلي وااللتزام سلوك خارجي
فهل المحاسبة تتم على الشعور أم السلوك؟

المستجوب الـ  ٦عبدالكريم الكندري وبوصليب
الناصر رد على أسئلة
ِ
وخليفة أجاب عن  4وطلب تمديد واحد يعلنان تأييدهما للمساءلتين

 %100إجابات
«الخارجية»

 ...وحمادة رد على أسئلته
ً
ّ
وأجل واحدا

المادتان  99من الدستور
و 121من الالئحة

لم يتجاهل الوزير الناصر أي سؤال وجهه
النائب شعيب الـمــويــزري ،إذ رد على أسئلته
ال ـس ـت ــة ال ـت ــي ت ــم تــوج ـي ـه ـهــا إل ـي ــه ف ــي الـفـصــل
الـتـشــريـعــي الـحــالــي ال ــذي انـطـلـقــت أعـمــالــه 15
ديسمبر الفائت ،حيث تسلم النائب الذي وجه
ً
ً
للوزير استجوابا من صفحة واحدة ردودا عن
أسئلته في أكثر من  151صفحة.
بشأن
وجاء الرد عن السؤال األول
02

بالعودة إلى أرشيف أسئلة النائب المويزري،
التي وجهها إلى وزيــر المالية خليفة حمادة،
تبين أنها تبلغ ،منذ انطالق دور االنعقاد األول،
خمسة أسئلة ،أج ــاب الــوزيــر عــن أربـعــة منها،
وطلب تمديد الوقت للخامس.
وجاء السؤال األول في  31يناير  ،2020وطلب
المويزري فيه تزويده باألسانيد التي استند
إليها المدير العام للمؤسسة العامة 02

تنص ال ـمــادة  99مــن الــدسـتــور الـتــي اتهم
الـنــائــب ال ـمــويــزري الــوزيــريــن المستجوبين
بعدم احترامها على أن "لكل عضو من أعضاء
مـجـلــس األمـ ــة أن يــوجــه إل ــى رئ ـيــس مجلس
الوزراء وإلى الوزراء أسئلة الستيضاح األمور
الداخلة في اختصاصهم ،وللسائل وحده حق
التعقيب مرة واحدة على اإلجابة".
ـة
ـ
ح
أمـ ــا ال ـ ـمـ ــادة  121م ــن الــائ ـ
02

«المناقصات المركزية» في مرمى الفساد
ً

• النيابة تلقت بالغا عن شركة تعرض ترسية معامالت عبر اللجنة مقابل مبالغ

• حبس  3أشخاص على ذمة التحقيق بتهم
الرشوة والنصب واستغالل النفوذ
فــي مؤشر خطير يلقي بشكوك حــول اقتراب
فيروس الفساد من لجنة المناقصات المركزية،
ً
قدمت إحدى الشركات بالغا إلى النيابة العامة
ً
ضد  3أشخاص ،بعد تلقيها من شركتهم عرضا
ب ـشــأن إمـكــانـيــة تــرسـيــة مـنــاقـصــات عـلـيـهــا عبر
اللجنة نظير مبالغمالية.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن النيابة
ال ـعــامــة قـ ــررت ح ـبــس الـمـتـهـمـيــن ال ـثــاثــة بتهم
ال ــرش ــوة والـنـصــب واس ـت ـغــال الـنـفــوذ عـلــىذمــة
الـتـحـقـيــق ب ـعــدمــا ضـبـطـتـهــم ج ـه ــاتالـمـبــاحــث
الجنائية إث ــر ب ــاغ ورد إلـيـهــا بـشــأنـهــم ،ورســو
إحـ ــدى ال ـم ـنــاق ـصــات ع ـلــى ال ـشــركــة ب ـعــد بــاغـهــا
بعدة أشهر.
وقــالــت الـمـصــادر إن ممثل المتهمين حضر،

بعد ترسية المناقصة ،ليتسلم المبلغ المتفق
عليه ،قبل أن يلقي رجال المباحث القبض عليه،
ويحيلوه إلىالنيابة ،ليرشد في التحقيقات عن
مسؤول شركته وعامل بنغالي.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن الـ ـنـ ـي ــاب ــة ح ـق ـق ــت مــع
المتهمين ،ومنهم المسؤول الذي أنكر االتهامات
ال ـم ـن ـس ــوب ــة إلـ ـي ــه ونـ ـف ــى ص ـح ــةأقـ ـ ـ ــوال الـمـتـهــم
ً
المضبوط بالواقعة،مشددا على أن الشركة ليس
لها عالقة بلجنة المناقصات.
وذ ك ــرت أن النيابة كلفت المباحث الجنائية
التحري عــن الــواقـعــة ومــا إذا كــان المضبوطون
لهم عالقة بموظفين داخــل اللجنةيمررون لهم
المعامالتوالمناقصات لمصلحة أطراف خارجية
السيما أن أحــد مـســؤولــي الـشــركــة كان 02

«نيويورك تايمز» :جولة ثانية من الحوار
السعودي  -اإليراني
بن فرحان في مسقط بعد زيارة الدوحة وأبوظبي ...و«أزمة اليمن» حاضرة
ن ـق ـلــت ص ـح ـي ـفــة «ن ـي ــوي ــورك
تايمز» األميركية ،أمــس األول،
عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن إيـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن
ّ
وعراقيين أن السعودية وإيران
اتفقتا على عقد جولة ثانية من
المحادثات بينهما في بغداد،
ُ
متوقعة أن تعقد هذه المرة على
مستوى السفراء.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــس ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر
«فـ ــاي ـ ـن ـ ـن ـ ـشـ ــال ت ـ ــايـ ـ ـم ـ ــز» ،الـ ـ ــذي
ك ـشــف ع ــن ال ـجــولــة األول ـ ــى من
تنف السعودية
المحادثات ،لم
ِ
التقرير األميركي ،كما لم تؤكده.
ون ـق ـل ــت «نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»
عـ ــن مـ ـص ــدر ح ـكــومــي 02

وزيرا خارجية عمان والسعودية في مطار مسقط أمس

سجناء مع واشنطن ولندن
تتبادل
طهران
ً
وتحسم أمرها غدا بشأن عرض بايدن النووي
ظريف يعتذر عن التسريبات ...واستقالته بتصرف خامنئي
●

طهران -فرزاد قاسمي

يجتمع المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
ً
غدا ،بحضور كبير المفاوضين النوويين عباس
عراقجي ووزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف،

لـحـســم ال ـمــوقــف م ــن ال ـع ــرض ال ـم ـقــدم م ــن إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن في مفاوضات فيينا
إلحياء االتفاق النووي.
وأكد مصدر رفيع المستوى ،في مكتب المرشد
اإليراني علي خامنئي ،أن عراقجي رفع 02

محليات

٠٣
«الصحة» تتسلم مركز
تطعيم جسر جابر
 15الجاري

سيرة

١٥

فايزة أحمد ...كروان الشرق الحزين

«الصوت الماسي» ينطلق
من إذاعة حلب إلى
الشهرة والمجد

رياضة

٢١
صادق لـ ةديرجلا :.الهيئة
الوطنية للتحكيم الرياضي
تتمتع باستقاللية تامة

ةديرجلا

•
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الثانية

ولي العهد يستقبل الغانم والخالد و 3وزراء

األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي
السلطتين والجابر والرومي
استقبل صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،في
قصر بـيــان ،صـبــاح أم ــس ،سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـم ـ ــوه رئـ ـي ــس
م ـج ـلــس األم ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
وس ـمــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
الشيخ صباح الخالد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ ح ـم ــد ال ـج ــاب ــر،
ون ــائ ــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزير العدل وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

local@aljarida●com

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــدفــاع
ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،ووزيـ ــر
الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر العلي،
ونــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل ووزي ـ ـ ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي.

ً
ولي العهد مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس

المنفوحي :إصدار رخص األنشطة الخدمية
الحرفية التجارية مباشرة بأفرع البلدية  
أصدر المدير العام لبلدية الكويت ،م.أحمد
ً
الـمـنـفــوحــي ،تعميما إداري ـ ـ ــا ب ـشــأن تبسيط
إجـ ـ ــراءات إصـ ــدار رخ ــص األنـشـطــة الخدمية
الحرفية في المناطق غير الملوثة للقسائم
التابعة للهيئة العامة للصناعة  .
وقــال المنفوحي ،في تصريح ،إن الخطوة
تأتي في إطار مساعي بلدية الكويت لتحسين
ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل ،وت ـف ـع ـيــا الخ ـت ـص ــار ال ـ ــدورة
المستندية وســرعــة إن ـجــاز الـمـعــامــات عبر
الـتــراســل اإللـكـتــرونــي ،وتطوير أعـمــال الربط
اآللي بين الجهات الحكومية ،وبعد االجتماع
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي مـ ــع ال ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لـلـصـنــاعــة
بخصوص تبسيط إج ــراءات التراخيص في
المناطق التابعة للهيئة "الشويخ -الري -شرق
الصناعية -الفحيحيل -األحمدي".
وأوضح أنه تم االتفاق على أن تباشر بلدية
الكويت مسؤوليتها تـجــاه إص ــدار الموافقة
ال ـف ــوري ــة ع ـلــى أن ـش ـطــة ال ـم ـحــال وال ـم ـعــارض

الواقعة في القسائم الخدمية الحرفية التجارية
والـتــابـعــة للهيئة الـعــامــة للصناعة مــن قبل
إدارات التراخيص الهندسية في أفرع البلدية
بــالـمـحــافـظــات بـمــوجــب األنـشـطــة ال ـتــي تمت
الموافقة عليها بموجب المخطط التفصيلي
الس ـت ـع ـمــاالت األراض ـ ـ ــي واألن ـش ـط ــة والـمـعــد
بموجب قــرار المجلس البلدي رقم م ب /ف/4
 2014 /14 /181بتاريخ  2014 /7 /14والقرارات
الملحقة به ،وأيضا المذكورة في الئحة المحال
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة ،والتي تم
توطينها وتوفيرها على موقع البلدية ،والتي
يستعاض بها عن إصــدار شهادة تخصيص
من إدارة التنظيم العمراني ،ماعدا األنشطة
التالية (مطعم ـ مقصف ـ كانتين ـ تأمين) ،وكذلك
القسائم المستغلة مــن الـمــالــك فــي المناطق
الـتــالـيــة( :الـشــويــخ ـ ال ــري ـ ش ــرق الصناعية ـ
األحمدي ـ الفحيحيل).
وتضمن التعميم إلـغــاء التفتيش بإجراء

استجوابان خاويان...
وأعـلــن رئـيــس المجلس م ــرزوق الغانم تسلمه االستجوابين،
وإبـ ــاغ رئـيــس ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد والــوزيــريــن
ً
المعنيين بهما ،مشيرا إلى أنهما سيدرجان في أول جلسة مقبلة.
ويختص االستجوابان ،حسبما ورد فيهما ،ببند األسئلة التي
قدمها المويزري للوزيرين ،إذ وجه للناصر  6أسئلة برلمانية رد
ً
عليها جميعا ،ولخليفة  5أجــاب عن أربعة ،وطلب تمديد إجابة
الخامس.

كشف ميداني من الدورة المستندية للمعاملة،
وي ـس ـت ـعــاض ع ـنــه بــالـمـطــابـقــة م ــع الــرخــص
ال ـصــادرة للقسائم أو الـكــروكـيــات المعتمدة
مــن إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية أو
المطالبة باستصدار رخصة بناء في حال عدم
توافر ّأي منهما ،وكذلك تضمن إلغاء المطالبة
بعقد أم ــاك ال ــدول ــة مــن ال ـ ــدورة المستندية،
ويعتد بما جاء بالقرار اإلداري رقم ()2021 /143
الصادر عن الهيئة العامة للصناعة :المادتان 2
و ،3وكذلك تجدد التراخيص الصادرة للمحال
والمعارض لنفس صاحب الترخيص ونفس
العنوان بنفس النشاط المرخص سابقا ،دون
النظر إلى الئحة األنشطة ،وأن يتم إدراج الجملة
التالية بالموافقة« :ال يسمح بممارسة النشاط
إال بعد أخــذ الـمــوافـقــات الــازمــة مــن الجهات
الحكومية ،والتشديد على قطاعات البلدية
وفروعها كافة بالمحافظات العمل بما جاء
بهذا التعميم وااللتزام به من تاريخ صدوره».

«الكهرباء» ناقشت مع «المهندسين»
الئحة مزاولة «اإللكتروميكانيك»
استقبل وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
بــاإلنــابــة ،م .جــاســم ال ـن ــوري ،فــي مكتبه ب ــال ــوزارة ،رئيس
جمعية المهندسين فيصل ا لـعـتــل ،حـيــث تـمــت مناقشة
سبل إق ــرار الئـحــة مــزاولــة المهنة للمكاتب التخصصية
"اإللكتروميكانيك".
وذكــر العتل ،في تصريح ،أنــه تم توضيح أهمية إقــرار
هذه الالئحة لفتح مجاالت لعمل للمهندسين الكويتيين
في القطاع الخاص ،مع بوادر صدور الئحة مزاولة المهنة
الهندسية والئحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية من
بلدية الكويت وصدور قانون الشركات المهنية والئحته
التنفيذية من وزارة التجارة والصناعة.
ّ
وتفهمه لـضــرورة وجود
وأشــاد بحرص وكيل ال ــوزارة
ال ئـحــة تنظم عـمــل المهندسين مــن تخصصي ا لـكـهــر بــاء
والميكانيك ،ويتم من خاللها اعتماد المكاتب الهندسية
التخصصية لدعم عمل الوزارة في معامالت إيصال التيار
وتنفيذ المخططات الكهربائية في ظل تنامي الحاجة الى
ّ
وتوسع سوق العمل ،وخاصة في مجال
مثل هذه المكاتب
السكن الخاص واالستثماري ،مما سيوفر سوقا تنافسية
ّ
ذات جودة عالية تخدم المواطنين والملك عموما.

وصرح المويزري ،أمس ،بأن االستجوابين من محور واحد وال
يحتاجان إلى جهد أو وقت من الوزيرين لمواجهة صحيفتيهما،
و«الكل يعلم أنه ال توجد جلسات ،إذ تم تعطيلها حتى  25الجاري»،
ً
آمال أن «يكون الوزيران قادرين على مواجهتهما».
واعتبر المويزري أن تعطيل الجلسات مخالف لنص الالئحة
ً
الداخلية ،إذ الطبيعي أن تعقد جلسة كــل أسبوعين ،مستدركا :
«لألسف ،خالف رئيس المجلس نص الالئحة مخالفة صريحة،
وال نقول إال؛ الله يعين البلد والشعب».
وفي أول رد فعل نيابي على استجوابي المويزري ،كشف النائب

«الهالل األحمر» توزع كوبونات
عيد الفطر على األسر المحتاجة
أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس توزيع كوبونات عيد الفطر لمصلحة
 500أسرة محتاجة داخل البالد بقيمة  30دينارا لكل كوبون (نحو  100دوالر).
وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية في الجمعية ،مريم العدساني ،لـ"كونا"،
إن هذه الحملة تهدف لرسم البسمة والفرحة على وجــوه األطفال والنساء وكبار
السن ،مؤكدة حرص الجمعية على مشاركة األسر المحتاجة والتخفيف عنهم مع
قرب حلول عيد الفطر.
وأضافت العدساني أن المستفيدين من المساعدات سيتوجهون لشراء كسوة
العيد من المحالت المخصصة لتغطية احتياجات األطفال األيتام واألسر المتعففة
بمناسبة عيد الفطر ،ما يسهم في إرساء روح البهجة على الجميع.
وذكرت أن مشروع كوبونات عيد الفطر أحد المشاريع الموسمية التي تنفذها
الجمعية في العيد ،انطالقا من رؤيتها لجعل المناسبات السعيدة في حياة الناس
فرصة إليصال الدعم والمساعدة لآلخرين ،وحرصا منها على مالمسة الحاجات
اإلنسانية واالستجابة الفاعلة معها.
وذكــرت أن المساعدات التي تقدمها الجمعية لألسر المحتاجة داخــل الكويت
تشمل األرامــل واأليتام والمطلقات وذوي االحتياجات الخاصة والمرضى وكبار
السن ومحدودي الدخل.
وأضافت أن الجمعية خصصت في مقرها فريقا تطوعيا لخدمة األسر المحتاجة
لتوزيع الكوبونات والسالل الغذائية والمستلزمات الصحية ،معربة عن بالغ شكرها
للمتطوعين والمتطوعات على دورهم اإلنساني لخدمة المجتمع.

ً
د .عبدالكريم الكندري أنهما مستحقان ،معلنا دعمه وتأييده لهما،
بعد أن أقسمت الحكومة في البرلمان أمام نفسها وعطلت نصوص
ً
يعمل سابقا بـ «المناقصات» ،أم أن األمــر مجرد احتيال ونصب
الدستور« ،فهي حكومة ولدت ميتة».
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــائ ــب الـ ـن ــائ ــب سـ ـع ــود ب ــوص ـل ـي ــب دعـ ـم ــه وت ــأي ـي ــده يقوم به المتهمون عبر حصولهم على معلومات تخص الشركات
ً
لــاسـتـجــوابـيــن ،م ـشــددا عـلــى أن الـحـكــومــة الـتــي عطلت نصوص التي ترسو عليها المناقصات وإيهامهم مسؤوليها بأنهم بذلوا
ً
ً
جهودا كبيرة في تلك الترسية ليحصلوا منهم على مبالغ مالية.
الدستور يجب محاسبتها فورا.
ورفع استجوابا المويزري رصيد االستجوابات المدرجة على
جدول أعمال جلسة  25الجاري إلى ستة ،ثالثة منها إلى الخالد،
ً
اتخذ المجلس قرارا بتأجيل مناقشتها إلى ما بعد دور االنعقاد
ّ
الثاني ،وواحــد لوزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،كــان من سعودي قوله إن بــاده «ستسعى وراء أي فرصة لتعزيز السالم
المفترض مناقشته في جلسة  27أبريل الماضي ،غير أن ذلك لم واالستقرار في المنطقة ،بشرط أن تظهر إيران حسن النية ،وتكف
يحدث بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء في الجلسة وعدم عن نشاطاتها الخبيثة».
وجاء التقرير بعيد مقابلة ولي العهد السعودي األمير محمد بن
حضور الحكومة نتيجة لذلك ،قبل أن يعلن الغانم رفع الجلسات
سلمان ،التي قال فيها إن المملكة تريد عالقات مميزة مع طهران،
إلى ما بعد عيد الفطر.
بشرط أن تتوقف عن تصرفاتها السلبية في اإلقليم.
إلــى ذل ــك ،أج ــرى وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي األمـيــر فيصل بن
فرحان ،أمــس ،زيــارة إلى العاصمة العمانية مسقط ،حيث أجرى
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وآلية تقديمه للمنح محادثات مع نظيره ُ
العماني بدر البوسعيدي ،ونائب رئيس الوزراء
ً
والقروض بتاريخ  15مارس الفائت مكونا من  115صفحة ،علما لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد ،الذي سلمه رسالة
خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى سلطان
بأن السؤال تم توجيهه بتاريخ  17يناير الماضي.
أما السؤال الثاني الذي تم توجيهه في  10فبراير الماضيُ ،عمان هيثم بن طارق.
ً
ووصل الوزير السعودي إلى السلطنة قادما من أبوظبي ،حيث
بشأن سفير دولة الكويت في كوبا ،فقد وصل الرد عليه بتاريخ
ً
 4أبريل الفائت مكونا من  10صفحات ،وفي اليوم ذاتــه تسلم أجــرى محادثات مع ولــي عهد أبوظبي محمد بن زايــد .وكــان بن
النائب الرد من  6صفحات عن سؤاله الثالث الذي تم توجيهه فرحان بدأ جولته من الدوحة ،األسبوع الماضي ،حيث التقى أمير
في  1مــارس عن وجــود مصالح تجارية (استثمارات  -مكاتب قطر تميم بن حمد.
من جهته ،أجرى وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
اسـتـقــدام الـعـمــالــة) لبعض المسؤولين فــي "الـخــارجـيــة" ســواء
كانوا سابقين أو حاليين أو من أقربائهم من الدرجة األولى أو جــولــة إقليمية خليجية شملت قطر وال ـعــراق ُ
وع ـمــان والـكــويــت،
الثانية ،إذ أكد الوزير في نهاية إجابته عدم وجود أية ممارسات والتقى في مسقط كبير مفاوضي المتمردين الحوثيين اليمنيين
محمد عبدالسالم ،بينما وصل إلى المنطقة المبعوث األميركي إلى
تتعارض مع القوانين.
وع ــن اسـتـفـســاراتــه بـشــأن عـقــاب الموظفين الدبلوماسيين اليمن تيم ليندركينغ ،وكذلك وفد أميركي رفيع يضم مسؤولين في
واإلداري ـيــن ،التي تــم توجيهها عبر ســؤال برلماني بتاريخ  8وزارتي «الخارجية» و«الدفاع» إلجراء مشاورات مع دول المنطقة
مارس ،رد الوزير كذلك عليها في يوم  4أبريل في إجابة مكونة حول مفاوضات فيينا النووية مع إيران.
ويــرى مراقبون أن حــل أزمــة اليمن قــد تكون منصة لترتيبات
من  9صفحات ،وجــاء رده عن الـســؤال الخامس للنائب بشأن
تنفيذ مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ،إقليمية تــواكــب ع ــودة واشـنـطــن إل ــى االت ـفــاق ال ـن ــووي ،آخ ــذة في
االعتبار هواجس حلفائها في إسرائيل والخليج.
في  4أبريل ،مكونا من  4صفحات بجانب مرفقات.
وبخصوص سؤال المويزري األخير الذي تم توجيهه في
 14م ــارس وال ــذي استفسر فـيــه عــن أمــريــن أولـهـمــا :هــل لــدى
ال ــوزارة علم بالحساب البنكي للوزير السابق أنــس الصالح
ً
في مملكة إسواتيني؟ والثاني :هل هناك أي مصالح تجارية تقريرا بشأن العرض األميركي ،الذي يقترح رفع جميع العقوبات
يملكها أو شريك فيها الــوزيــر المذكور قبل أو أثناء أو بعد الـتــي فرضها الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب بعد انسحابه من
توقيع االتفاقيات بين الصندوق الكويت للتنمية االقتصادية االتفاق النووي عام  2018فقط ،وليس جميع العقوبات األميركية
العربية ومملكة إسواتيني؟ فقد جاء الــرد كذلك في  4أبريل ال ـم ـفــروضــة عـلــى ط ـه ــران ،مـقــابــل عـ ــودة ط ـه ــران الـكــامـلــة لتنفيذ
الفائت في  7صفحات ،أكدت الوزارة في الشق األول منه أنها تعهداتها وتطبيق القيود على برنامجها ا ل ــذري ،بحيث يعود
ليست جهة اختصاص ،وأرفقت بالشق الثاني رد الصندوق الوضع إلى ما كان عليه قبل وصول ترامب للبيت األبيض.
وأش ــار المصدر إلــى أن عراقجي ،الــذي اعتبر عــرض واشنطن
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
ً
ً
«م ـغــريــا جـ ــدا» ،طـلــب إع ـط ــاءه فسحة لـلـمـنــاورة عـنــد ال ـع ــودة إلــى
مفاوضات فيينا ،يوم الجمعة المقبل ،وعدم اإلصــرار على الرفع
الكامل للعقوبات دفعة واحدة.
ً
وبحسب المصدر ،فإن خامنئي رفض ضمنا العرض األميركي،
للتأمينات االجتماعية في تحديد المبالغ المستحقة في ذمة مدير
ً
صندوق الموانئ االستثماري بشكل قطعي ،كما هو ثابت في كتابه ووصفه بأنه غامض جدا وال يلبي طلبات طهران ،وتمسك بشرطه
المرسل إلى النيابة العامة ،وغيرها من االستفسارات ،ورد حمادة السابق القاضي بـ «رفع جميع العقوبات بشكل عملي ،أو ال اتفاق»،
لكنه قرر في النهاية إحالة التقرير إلى اجتماع المجلس األعلى
عليه في  8صفحات في  23فبراير الماضي.
ً
وتعلق «الـثــانــي» بحجم األم ــوال المستثمرة مــن االحتياطي لألمن القومي لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه ،مؤكدا أنه سيتبنى
ً
العام منذ  2014/2013حتى تاريخه ،وورد هذا السؤال متضمنا ويبارك أي قرار يخرج عن االجتماع.
وتوقع المصدر أن تجري مناقشات ساخنة خــال االجتماع،
الرصيد االفتتاحي لالحتياطي العام ،والمبالغ المحولة إليه ،وما
ً
تم توجيهه في  8مارس الماضي ،ورد الوزير بإيداع اإلجابة في مشيرا إلــى أن معارضة كبيرة بــدأت تتبلور ،حيث يصر التيار
المتشدد على مبدأ «رفع العقوبات بشكل كامل وعملي» ،قبل عودة
األمانة العامة لمجلس األمة في  1أبريل.
أما «الثالث» فكان يختص بحجز البنك المركزي على المبالغ طهران لتنفيذ تعهداتها باالتفاق النووي.
إلى ذلك ،نقل التلفزيون اإليراني ،أمس ،عن مسؤول إيراني تأكيده
الخاصة «ببعض الشركات» قبل تحويلها إلى الخارج ،وكان ذلك
في  22مــارس ،وأجيب عنه في  1أبريل عبر  5صفحات ،في حين أن طهران وواشنطن اتفقتا على تبادل سجناء ،واإلفراج عن أموال
تناول «الرابع» قضية فوائد القروض ،وأجيب عنه في  24صفحة إيرانية مجمدة في الــواليــات المتحدة ،كما اتفقت مع لندن على
اإلفراج عن البريطانية اإليرانية نازانين زاغاري راتكليف ،مديرة
في  8أبريل.
وتم توجيه السؤال األخير في  25مارس عن األسس القانونية البرامج في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية« ،بعد تسديد دين
التي صدر ،بناء عليها ،قرار «المركزي» في عام  2018بشأن تنظيم عسكري» مستحق إليران لدى المملكة المتحدة يبلغ  400مليون
أعمال الدفع اإللكتروني لألموال في الشركات المتخصصة ،ومزاولة جنيه إسترليني.
من جانب آخــر ،كشف المصدر أن ظريف وضع استقالته ،ليل
النشاط ووكالئهم وغيرها من االستفسارات ،وطلب الوزير تمديد
السبت  -األحــد ،تحت تصرف المرشد والرئيس حسن روحاني،
وقته في  14أبريل.
بسبب أزمة تصريحاته المسربة ،التي تضمنت انتقادات لهيمنة
«الحرس الثوري» والجنرال الراحل قاسم سليماني على مفاصل
السياسة الخارجية للبالد.
وف ــي حـيــن لــم يـبــت الـمــرشــد أم ــر االسـتـقــالــة ،ع ــارض روحــانــي
الداخلية ،التي اتهمهما كذلك بعدم احترامها فتنص على أن
"لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء الخطوة.
وأفاد المصدر بأن بعض أعضاء مكتب المرشد نصحوا ظريف
أسئلة الستيضاح األمــور الداخلة في اختصاصهم ،بما في
ذلك االستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول بتقديم اعتذار للشعب ،وهو ما سارع إليه الوزير الحتواء عاصفة
واقعة وصــل علمها إليه ،وال يجوز أن يوجه السؤال إال من االنـتـقــادات والغضب ،التي شنها التيار المتشدد ضــده وأخــذت
ً
عضو واحــد ويـكــون توجيهه إلــى رئيس مجلس ال ــوزراء أو زخما بنشر ابنة سليماني صورة يد والدها المقطوعة بعد اغتياله
بضربة أميركية ،مطلع العام الماضي.
إلى وزير واحد".
١٩

«المناقصات المركزية» في مرمى...

«نيويورك تايمز» :جولة ثانية من...

 %100إجابات...

طهران تتبادل سجناء مع واشنطن...

 ...وحمادة رد على أسئلته...

المادتان  99من الدستور...

ةديرجلا

•
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محليات
«الشؤون» :تكملة بدل اإليجار
ً
للمطلقة ال دفع المبلغ كامال

الفارس لـ ةديرجلا  :لجان اختيار
الملحقين الثقافيين أنجزت عملها
•

الهاجري لـ ةديرجلا  :بناء على رد «الفتوى» الوارد بهذا الشأن
•

جورج عاطف

أكـ ـ ــدت ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــدة
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية في وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة هـ ـن ــاء ال ـه ــاج ــري
أن ــه ب ـنــاء عـلــى الـ ـ ّ
ـرد ال ـ ــوارد من
إدارة الفتوى والتشريع بشأن
اح ـت ـس ــاب ق ـي ـمــة بـ ــدل االي ـج ــار
للمرأة المطلقة ،والمحدد وفقا
لقانون صرف المساعدات بما ال
يزيد على  150دينارا شهريا ،لن
تقوم الــوزارة بدفع هــذا المبلغ
ً
كامال.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري لـ ـ
"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" أن ـ ـ ــه وف ـ ـقـ ــا ل ـ ــرأي
"الفتوى" ستقوم "الشؤون" فقط
باستكمال هذا المبلغ ،المشار
ً
اليه سلفا ،ليصل إلــى المحدد
ف ــي ال ـق ــان ــون ،مــدل ـلــة ع ـلــى ذلــك
"في حال ألزمت المحكمة الزوج
بدفع  100دينارا شهريا كبدل
ايجار لطليقته ،ستقوم الوزارة
بتكملة هــذا المبلغ ليصل إلى
 150ديـ ـ ـن ـ ــارا ،أي س ـن ــدف ــع عــن
الزوجة المطلقة  50دينارا فقط
وليس كامل المبلغ".

تأجيل فتح الحضانات

قرار عودة
حضانات ذوي
االحتياجات
الخاصة بيد
«طوارئ كورونا»

وفي موضوع آخرّ ،
رد وكيل
وزارة الصحة د .مصطفى رضا،
على نظيره في وزارة الشؤون
عبدالعزيز شعيب بشأن طلب
إبـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـ ـ ـ ــرأي ح ـ ـ ــول ام ـك ــان ـي ــة
فـتــح دور الـحـضــانــات الـعــاديــة
والمعنية ب ــذوي االحـتـيــاجــات
ال ـخــاصــة ،مــؤكــدا أن ق ــرار فتح
الـحـضــانــات بيد لجنة طــوارئ

هناء الهاجري

كورونا التابعة لمجلس الوزراء.
وبينما قال رضا في مجمل
رده ،ال ــذي حـصـلــت "ال ـجــريــدة"
على نسخة منه ،انه بشأن دور
الحضانات العادية ،من الممكن
إعادة النظر في الموضوع حال
تغير الوضع الوبائي للفيروس،
أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر مـ ـس ــؤول ــة فــي
"الشؤون" أن ذلك يعني تأجيل
م ـعــاودة فتح هــذه الحضانات
إلــى اشعار اخــر ،وحتى هبوط
المنحنى الوبائي في البالد.

ذوي االحتياجات يجب اتباع
إرشــادات المدارس مع ضرورة
ت ـع ـهــد أول ـ ـيـ ــاء األم ـ ـ ــور ب ــإب ــاغ
ال ـح ـض ــان ــة ح ـ ــال إصـ ــابـ ــة أح ــد
األقارب أو القاطنين في المنزل
مــع الـطـفــل بـفـيــروس "ك ــورون ــا"
حتى يتسنى القيام باالجراءات
الوقائية الالزمة بالتعاون مع
ال ـمــركــز ال ــوق ــائ ــي الـ ــذي تتبعه
الـ ـحـ ـض ــان ــة ،مـ ــع ع ـ ــدم اح ـض ــار
الطفل في هذه الحالة.
وشـ ـ ــدد رضـ ــا ع ـل ــى ضـ ــرورة
قيام الجهات ذات العالقة :وزارة
الشؤون ،والهيئة العامة لشؤون
ذوي االع ــاق ــة ،وأصـ ـح ــاب دور
الحضانة ،بتقديم اال لـيــة التي
س ـي ـتــم ات ـبــاع ـهــا ل ـلــرقــابــة على
الحضانات والتأكد من تطبيق
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة فـيـهــا
وبصورة دورية ،مؤكدا ضرورة
تطعيم أولياء األمور والعاملين
في الحضانات ضد الفيروس،
أو عمل مسحات أنفية بلعومية
كل أسبوعين.

●

«الصحة» ترى
تأجيل فتح
الحضانات العادية
لحين تغير الوضع
الوبائي

حمد العبدلي

كـ ـش ــف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزيـ ــر
التعليم العالي د.محمد الفارس
ع ــن ان ـت ـه ــاء ال ـل ـج ــان ال ـخــاصــة
ب ــاخـ ـتـ ـي ــار رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـم ـك ــات ــب
والـمــاحــق الثقافية فــي الــدول
ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة م ــدتـ ـه ــم االسـ ـب ــوع
الماضي من جميع المقابالت
م ـ ــع ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ل ـش ـغ ــل ت ـلــك
المناصب ،موضحا أن اللجنة
تقوم بترتيب النتائج ورفعها
الحقا للوزير العتمادها.
وذكر الفارس في تصريح لـ
"الجريدة" أنه "استنادا لنتائج
المرشحين ســوف يتم اختيار
اعداد المالحق حسب الحاجة،
وحـ ـس ــب ال ـت ــوق ـي ــت ال ـم ـنــاســب

لـلـتـعـيـيــن" ،مـبـيـنــا أن اإلعـ ــان
سمح بالتقديم لجميع أعضاء
ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس مـ ــن جــام ـعــة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب دون
اسـتـثـنــاء لـمــن تـنـطـبــق عليهم
الشروط.
وحـ ـ ــول ت ـس ـك ـيــن ال ـم ـنــاصــب
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة فـ ـ ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،أوضـ ـ ــح الـ ـف ــارس
انــه "بــانـتـظــار اجـتـمــاع مجلس
ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة إلق ــرار
ش ـغ ــور مـنـصــب م ــدي ــر جــامـعــة
الكويت حسب قانون الجامعات
الحكومية والئحته التنفيذية
ل ـي ـت ــم بـ ـع ــده ــا ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
الختيار مدير للجامعة ،وكذلك
القيادات الجامعية".

وأش ــار ال ـفــارس ال ــى أن ــه في
الـمــراحــل األخـيــرة لــرفــع أسماء
م ـج ـلــس ال ـج ــام ـع ــات ال ـخــاصــة
واعتمادها من مجلس الوزراء
خالل االسابيع القادمة.
وبــالـنـسـبــة لـخـطــة الـبـعـثــات
ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،ذك ـ ــر الـ ـ ـف ـ ــارس أن
وزارة التعليم العالي حريصة
ع ـلــى ت ـحــديــث خ ـطــة الـبـعـثــات
بـصــورة سنوية لتتماشى مع
احتياجات سوق العمل وتقديم
ت ـخ ـص ـصــات ح ــدي ـث ــة ت ـنــاســب
العمل في الكويت ،وكذلك العمل
على خفض التخصصات التي
ليس عليها طلب او تكدس في
قوائم االنتظار وذلك بالتنسيق
الـ ـ ــدائـ ـ ــم م ـ ــع دي ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة
ال ـمــدن ـيــة ل ـم ـعــرفــة اح ـت ـيــاجــات

محمد الفارس

س ــوق الـعـمــل الـكــويـتــي وم ــدى
حــا جـتــه لبعض التخصصات
الالزمة.

اجتماع «التعليمية البرلمانية» و«التربية»
ّ
يرجح االختبارات الورقية
●

حضانات المعاقين
وذك ـ ـ ــر رضـ ـ ــا أن ـ ـ ــه ،فـ ــي ح ــال
موافقة اللجنة ،السالف ذكرها،
على م ـعــاودة فتح الحضانات
صــار لــزامــا اتـبــاع االشـتــراطــات
الصحية الموضوعة من إدارة
الصحة العامة في الوزارة.
ولفت إلى أنه بشأن حضانات

«نحن في المراحل األخيرة لرفع أسماء مجلس الجامعات الخاصة»

فهد الرمضان

بينما بحثت اللجنة التعليمية البرلمانية،
أم ـ ــس ،م ــع وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة د .ع ـلــي الـمـضــف
وقـيــاديــي ال ــوزارة ملف االخـتـبــارات الورقية
لطلبة الـصــف الـثــانــي عـشــر ،كشفت مصادر
من داخل االجتماع لـ "الجريدة" أن هناك شبه
إجماع على عقدها ورقـيــة ،السيما أن ردود
مسؤولي "التربية" حول جميع النقاط التي
طــرحـهــا أع ـضــاء الـلـجـنــة فيما يـخـ ّـص أع ــداد
الطلبة في كل فصل مقنعة ،الفتة الى أنه كان
هناك إجماع على أن التجمعات في "الموالت"

وحفالت "القرقيعان" واألسواق المركزية أكثر
خطورة من وجود  6طالب في كل فصل ،مع
تطبيق اشتراطات صحية وآلية لدخول الطلبة
وخروجهم من اللجان.
وأش ــارت الــى أنــه تــم االتـفــاق على تكثيف
ال ـجــان ـب ـيــن اإلع ــام ــي والـ ـت ــوع ــوي م ــن جـهــة
وزارت ــي التربية والصحة ،الفتة الــى أنــه من
الـمـقــرر أن يـخــرج ال ــوزي ــران ،بــاســل الصباح
وعلي المضف ،خــال اليومين القادمين في
مؤتمر صحافي لتقديم عرض تفصيلي عن
اإلج ـ ــراءات ال ـتــي سـيـتــم اتـبــاعـهــا خ ــال عقد
االختبارات الورقية.

وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن الـمـشـكـلــة الــوحـيــدة
التي تم بحثها لفترة طويلة خالل االجتماع
هي عملية تصحيح األوراق ،حيث تم االتفاق
على تقسيم الكنتروالت الى  ،4اثنان للقسم
العلمي ومثلهما لألدبي ،مستدركة أن الوزارة
ال تزال تدرس عمل  6كنتروالت في المناطق
التعليمية ،لتحقيق أعلى قدر من التباعد ،إال
أن هذه الفكرة قد تصطدم بمشكلة نقل األوراق
وضـمــان سالمتها فــي حــال كانت كنتروالت
التصحيح متباعدة بهذا الـقــدر ،مرجحة أن
يتم األخذ بمقترح الـ  4كنتروالت.

«الصحة» تتسلم مركز تطعيم جسر جابر  15الجاري

كـ ـبـ ــائـ ــن خ ـ ــاص ـ ــة ل ـل ـف ــرق
ّ
المعنية بأعمال التطعيم
والخدمات المساندة

ً
• تلقيح  5آالف حالة يوميا خالل  10ساعات عمل • المركز يضم  20كبينة تستوعب  80سيارة في وقت واحد
●

االنتهاء من تطعيم
الموجودين في
كل مركبة خالل 3
دقائق كحد أقصى

محمد جاسم

فـ ــي خـ ـط ــوة ع ـل ــى ط ــري ــق ت ـس ــري ــع عـمـلـيــة
التطعيم ،للوصول إ لــى المناعة المجتمعية
وعــودة الحياة الطبيعية فــي الكويت ،تحول
مــوقــع م ـش ــروع مــركــز الـتـطـعـيــم ض ــد فـيــروس
"كــوف ـيــد  "19ال ـخ ــاص بـخــدمــة ال ـس ـي ــارات في
الجزيرة الجنوبية الواقعة على جسر الشيخ
جــابــر األح ـمــد ،إل ــى خلية نـحــل ،قـبــل أسابيع
قليلة من استقبال الراغبين في التطعيم ،حيث
من المقرر تسليمه إلى وزارة الصحة  15مايو
الـ ـج ــاري ،ف ــي ح ــال ع ــدم دخ ــول أي ــة تـعــديــات
إضافية من قبل "الصحة" ،لتبدأ رحلة تطعيم 5
ً
آالف حالة يوميا خالل  10ساعات عمل.

ً
تمهيدا لتركيب تجهيزات التطعيم
إنجاز أعمال البنية التحتية

وي ـش ـهــد مـ ـش ــروع م ــرك ــز ال ـت ـط ـع ـيــم حــركــة
مـسـتـمــرة فــي الـعـمــل إلع ــداد وتــركـيــب كبائن
التطعيم ،بعد االنتهاء مــن البنية التحتية،
حـ ـي ــث اطـ ـلـ ـع ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" عـ ـل ــى م ـج ــري ــات
المشروع ورصدت استعدادات الفرق الميدانية

المشكلة مــن الـشــركــة الـكــويـتـيــة للصناعات
البترولية المتكاملة و شــر كــة نفط الكويت،
ال ـم ـشــرف ـيــن ع ـلــى تـجـهـيــز ال ـم ــوق ــع بــالـكــامــل
وتركيب المباني المؤقتة أو ما يسمى بكبائن
ً
التطعيم ،فضال عن تحديد الطرق والمسارات

مكونات مركز التطعيم
ومبان مؤقتة لخدمات عامة،
 10نقاط لمسارات السيارات ،و 20كبينة تطعيم،
ٍ
ومبان
ومخزن،
المعلومات،
لنظم
وأخرى مؤقتة للخدمات المساندة ،وغرفة تحكم
ٍ
مؤقتة إضافية ،ومواقف سيارات.

لــدخــول ال ـس ـيــارات وإع ـ ــداد مــوقــع الـخــدمــات
الـعــامــة والـمـســانــدة ،مــن خــال أكـثــر مــن 150
عامال بشكل متواصل.
وي ـت ـكــون ال ـمــركــز م ــن  10ن ـقــاط لـمـســارات
مخصصة ألصحاب السيارات الراغبين في
التطعيم ،وتحتوي كــل نقطة على "كبينتي
تطعيم" ،بإجمالي  20كبينة ،تستوعب 80
سيارة في وقت واحد ،بحيث يمكنها االنتهاء
من تطعيم جميع الموجودين في كل مركبة
خالل  3دقائق كحد أقصى.
ويـ ـشـ ـم ــل مـ ـ ـش ـ ــروع مـ ــركـ ــز ال ـت ـط ـع ـي ــم فــي
ج ـ ـسـ ــر ج ـ ــاب ـ ــر م ـن ـط ـق ــة خـ ـ ــدمـ ـ ــات م ـت ـك ــام ـل ــة
ت ـخــدم الـمـطـعـمـيــن ووزارة ال ـص ـحــة ،وغــرفــة
ط ــوارئ لمتابعة ال ـحــاالت الـطــارئــة ،وعـيــادة

طـبـيــة ،وصـيــدلـيــة ،ومـصـلــى ،ودورات مـيــاه،
واستراحات للطواقم الطبية ومنتسبي وزارة
الــداخـلـيــة ،وم ـخ ــزن ،وغــرفــة نـظــم مـعـلــومــات،
وبعض المباني المؤقتة اإلضافية ،ومواقف
سيارات تشمل مواقف لكبار الزوار "."VIP
وذك ـ ــر ب ـعــض ال ـم ـه ـنــدس ـيــن وال ـع ـم ــال فــي
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،خـ ـ ــال جـ ــولـ ــة "ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،أن ــه
باألسبوع المقبل سيتبين شكل المركز قبل
وضـ ــع ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــر وتـسـلـيـمــه ل ـ ــوزارة
الـصـحــة ،مــؤكــديــن أن هـنــاك زي ــارات ميدانية
متواصلة من القياديين لالطالع على المشروع
والوقوف على المستجدات ،مضيفين أن العمل
لم يتوقف نهار رمضان وبشكل متواصل على
مدار الساعة إلنجاز المركز.
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«البيئة» :موقع جديد في جنوب الجهراء
لتسلم أنقاض مدينة المطالع

ً
األحمد :يوفر ماديا على المواطنين المقبلين على البناء
عادل سامي

الهيئة
حريصة
على متابعة
أي مخالف
ال يلتزم برمي
األنقاض
في المنطقة
الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة
ال ـكــوي ـت ـيــة امـ ــس تــوف ـيــر مــوقــع
ج ــدي ــد لـتـسـلــم ان ـق ــاض قـســائــم
مدينة المطالع السكنية والبالغ
ع ــدده ــا  28288قـسـيـمــة وذل ــك
ف ــي مـنـطـقــة ال ــدراك ـي ــل بـجـنــوب
ال ـج ـه ــراء ال ـقــري ـبــة م ــن ال ـم ــردم
الواقع على الدائري السابع.
وق ــال رئـيــس مجلس االدارة
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة الـشـيــخ
ع ـبــدال ـلــه األح ـم ــد ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي عـلــى هــامــش االع ــان
ع ــن ال ـمــوقــع ال ـجــديــد بـحـضــور
ممثلي بلدية الكويت والهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة إن إي ـج ــاد
الموقع الجديد لنقل التربة بعد
حفر القسائم سيوفر ماديا على
المواطنين المقبلين على البناء
ن ـظ ــرا ل ـل ـقــرب ال ـم ـكــانــي لـمــوقــع
جنوب الجهراء على المطالع.
وأض ـ ــاف األح ـم ــد ان ــه سيتم
اسـ ـت ــام الـ ــرمـ ــال م ــن أص ـح ــاب
قـ ـس ــائ ــم ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع ف ـ ــي م ــوق ــع
درك ــال جـنــوب ال ـج ـهــراء بهدف
اس ـت ـغــال ـهــا ف ــي إعـ ـ ــادة تــأهـيــل

«بنك الطعام» ينجز
مشروع كفالة األيتام

األحمد خالل تفقد الموقع الجديد ألنقاض «المطالع»
الدركال بيئيا وتسليمه لبلدية
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،م ـب ـي ـن ــا ان ـ ـ ــه س ـت ـتــم
االستفادة من الفكرة وتطبيقها
على المناطق المتدهورة إلعادة
تأهيلها واالستفادة منها.
وأثـنــى على جـهــود الجهات
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ك ـه ـي ـئــة ال ـص ـنــاعــة
وبـلــديــة الـكــويــت فــي التسهيل
على المواطنين ،مؤكدا حرص

«النجاة» لدعم
مشروع كسوة
وعيدية األيتام

بالتعاون مع «أمانة األوقاف»
أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــويـ ـت ــي
لـ ـلـ ـطـ ـع ــام واإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــة انـ ـج ــاز
اتـفــاقـيــة ت ـع ــاون م ــع األمــانــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ــأوقـ ـ ــاف ل ـك ـف ــال ــة
األيتام داخل الكويت ،والتى
تـ ــم ت ـن ـف ـي ــذه ــا تـ ـح ــت ش ـع ــار
«بــالـكــويــت نــرعــاكــم» ،مشيرا
إلــى أنها تعد الحملة األكبر
ب ــال ـك ــوي ــت ل ـك ـف ــال ــة ورع ــاي ــة
األي ـ ـتـ ــام ب ـم ـس ــاع ــدات مــالـيــة
وعـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ــدع ــم
والمساندة لجميع األرامل في
جميع مناطق الكويت.
وقال نائب رئيس مجلس
إدارة البنك مشعل األنصاري،
فــي تصريح صحافي أمــس،
إن أمـ ــانـ ــة األوقـ ـ ـ ـ ــاف تـعـتـبــر
الشريك االستراتيجي لبنك
الـ ـطـ ـع ــام ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـع ـمــل
الخيري داخل الكويت لرعاية
وكـ ـف ــال ــة األس ـ ـ ــر ال ـم ـت ـع ـف ـفــة،
م ـع ــرب ــا عـ ــن تـ ـق ــدي ــره ل ـل ــدور
اإليجابي الخيري واإلنساني
الذي تقوم به أمانة األوقاف.
وأض ـ ـ ـ ــاف األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري أن
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ج ـ ـ ــاءت مـ ــن ب ــاب
ثقة «األوقــاف» بأعمال البنك
وطــريـقــة عـمـلــه ت ـجــاه العمل
الخيري في الكويت ،خاصة
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـق ــدرت ــه عـلــى
تغطية مختلف محافظات
ومـنــاطــق الـكــويــت مــن خــال
فــريــق الـمـتـطــوعـيــن وقــاعــدة
ال ـب ـيــانــات الـ ـم ــزودة بجميع
بيانات األيتام والمحتاجين
والمتعففين ما يسهل عملية

مشعل األنصاري

الـ ـ ــوصـ ـ ــول إلـ ـيـ ـه ــم وم ـع ــرف ــة
احتياجاتهم وتلبيتها في
أقرب وقت ممكن.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى أن ح ـم ـل ــة
«ب ــال ـك ــوي ــت ن ــرع ــاك ــم» تــوفــر
جميع االحتياجات المادية
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــة وال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة
وال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـض ــروري ــة
لـ ــأي ـ ـتـ ــام مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ف ــري ــق
عمل تطوعي محترف لديه
القدرة على التعامل بحرص
وبعناية في مثل هذه األوقات
الصعبة التي تعيشها البالد،
مؤكدا أن البنك ال يدخر جهدا
فــي رعــايــة األي ـت ــام أو األســر
المتعففة أو ك ـبــار ا ل ـســن أو
األس ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة ال ــدخ ــل،
والـ ـت ــي تـ ـض ــررت أيـ ـض ــا مــن
تــداعـيــات فـيــروس «كــورونــا»
وتوفير فرص الحياة الكريمة
لهم.

ق ـ ــال م ــدي ــر إدارة األيـ ـت ــام
ب ـج ـم ـع ـيــة ال ـن ـج ــاة ال ـخ ـيــريــة
عبدالله الرويشد إن الجمعية
تطرح على أهل الخير مشروع
كسوة وعيدية األيتام والذي
تـهــدف مــن خــالــه الــى إدخــال
السعادة والسرور على األيتام
في هذه األيام المباركة التي
تـ ـتـ ـض ــاع ــف فـ ـيـ ـه ــا األج ـ ـ ـ ــور،
داع ـي ــا أه ــل ال ـخ ـيــر إل ــى دعــم
هذا المشروع اإلنساني الذي
ف ـيــه ج ـبــر ل ـخ ــواط ــر األط ـف ــال
األي ـتــام وس ـع ــادة كـبـيــرة لهم
وألمهاتهم.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ــروي ـ ـشـ ــد ،فــي
تـصــريــح صـحــافــي أمـ ــس ،أن
"ال ـن ـج ــاة" تـكـفــل أك ـثــر م ــن 12
ألف يتيم داخل الكويت وفي
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ــدول الـعــربـيــة
واآلس ـ ـي ـ ــوي ـ ــة واألوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
مضيفا :أ نـنــا نعمل مــن اآلن
على تجهيز المشروع وذلك
ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى ل ـن ــا الـتـنـفـيــذ
وإي ـص ــال الـعـيــديــة والـكـســوة
لأليتام قبل العيد.
وبين أن الجمعية حــددت
قيمة الـتـبــرع لـكـســوة اليتيم
الواحد بـ  10دنانير والعيدية
ب ـ ـ  5دن ــان ـي ــر أي ـض ــا ليصبح
إجمالي تكلفة توفير الكسوة
والعيدية لليتيم الــواحــد 15
دينارا.

«ال ـب ـي ـئــة» عـلــى مـتــابـعــة ش ــؤون
منطقة ا ل ـم ـطــاع وأي مخالف
ال يـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم بـ ـ ــرمـ ـ ــي االن ـ ـ ـقـ ـ ــاض
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـج ــدي ــدة وذل ــك
بالتنسيق مــع بـلــديــة الـكــويــت
لمراقبة آليات نقل الرمال التي
كانت تتوجه سابقا إلى الدائري
السابع.
وذك ـ ـ ــر أن م ـ ـشـ ــروع ال ـم ــوق ــع

وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ـل ــه ب ــاس ـت ـخ ــدام
ال ــرم ــال ال ـنــات ـجــة ع ــن الـقـســائــم
وت ـس ـل ـي ـم ـهــا ل ـب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
يعد من أحــدث المشاريع التي
تدعمها الهيئة بيئيا ،مشيرا
إلـ ــى وجـ ـ ــود تـ ـع ــاون م ــع هـيـئــة
الصناعة لتأهيل الدراكيل من
خالل صندوق حماية البيئة.

محافظ العاصمة :تعديل قانون
اإليجارات يقضي على مخالفات البناء
أعلن توجيه  3إنذارات جديدة في «القبلة»
أعـ ـ ـل ـ ــن م ـ ـحـ ــافـ ــظ ال ـع ــاص ـم ــة
الشيخ طالل الخالد «توجيه 3
إنذارات بمخالفات بناء جديدة
فــي منطقة القبلة ليرتفع عدد
اإلنذارات بمخالفات البناء إلى
 137إن ـ ـ ــذارا ف ــي م ـنــاطــق شــرق
والقبلة وبنيد القار حتى اآلن».
تصريح
وكشف الخالد ،في
ٍ
ص ـح ــاف ــي ،ع ـلــى ه ــام ــش جــولــة
تـفـقــديــة ل ــه عـلــى مـنــاطــق شــرق
والـقـبـلــة وبـنـيــد ال ـقــار لمتابعة
آخ ـ ــر م ـس ـت ـج ــدات ح ـم ـلــة إزال ـ ــة
مخالفات الـبـنــاء ،عــن «عـقــارات
تستغل من قبل بعض األطراف
لفتح مـحــات تجارية مخالفة
ً
لـلـقــوانـيــن» ،الف ـتــا إل ــى أن «هــذه
األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف اعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدت أن هـ ــذه
الـمـحــات والـمـخــالـفــات بعيدة
عن أعين الرقابة».
َ
وطـ ــالـ ــب «ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ت ـ َـب ـ ِـن ــي
ُرؤى الفنيين واالختصاصيين
مــن ذوي الخبرة للقضاء على
ظ ــاه ــرة مـخــالـفــات ال ـب ـنــاء ومــن
بين هــذه ال ــرؤى تعديل قانون
ً
اإليجارات» ،داعيا إلى «ضرورة
التعاون بين اتحاد العقاريين
ووزارات ا لـ ـ ـع ـ ــدل ،وا لـ ـتـ ـج ــارة

ً
متفقدا بعض المخالفات
الخالد
وال ـص ـن ــاع ــة ،وال ــدول ــة ل ـشــؤون
الـبـلــديــة ،وغـيــرهــا مــن الجهات
ال ـم ـع ـن ـي ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة م ـش ـك ـلــة
مخالفات البناء في البالد».
وشــدد على «ض ــرورة إطالق
حملة إعالمية شاملة للتوعية

بمشاكل هذه المخالفات بكافة
ً
أبعادها» ،مشيدا بجهود فريق
الطوارئ لفرع بلدية المحافظة
بــرئــاســة زي ــد الـعـنــزي ،وجميع
الـجـهــات الـمـتـعــاونــة فــي حملة
إزالة مخالفات البناء.

كنيسة مار مرقس لألرثوذكس تحتفل بعيد القيامة
حكمة وسالم وتنمية
• القمص بيجول :صاحب السمو رجل ً
• حضور القداس اقتصر على الكهنة التزاما بالحظر واالشتراطات الصحية

قداس القيامة حضره كهنة الكنيسة فقط

●

عادل سامي

أقــامــت كنيسة م ــار مــرقــس لــأقـبــاط
األرثوذكس مساء أمس األول قداس عيد
القيامة المجيد ،بحضور كهنة الكنيسة
فقط ،التزاما بـقــرارات الحظر الجزئي،
وأع ـ ـ ــرب راعـ ـ ــي ك ــات ــدرائـ ـي ــة م ــارم ــرق ــس
لــأق ـبــاط األرث ــوذك ــس الـقـمــص بيجول
األن ـب ــا ب ـي ـشــوي ع ــن تـمـنـيــاتــه لـلـكــويــت
بالرخاء واالزدهار ولقادتها وحكومتها
وشعبها الطيب بالخير والسالم.
ووجـ ــه ال ـق ـمــص ب ـي ـجــول ال ـش ـكــر إلــى
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
عـ ـل ــى م ـ ـشـ ــاعـ ــره الـ ـطـ ـيـ ـب ــة ،ولـ ـقـ ـي ــادت ــه
العظيمة لمصر ،والتي أصبحت تؤتي
ثمارها في كل المجاالت وعلى مختلف

الصعد ،متمنيا لمصر وشعبها التقدم
واالزدهار.

مسيرة حضارية
وثمن القمص بيجول الرسالة المهنئة
ال ـت ــي وج ـه ـه ــا ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـســي إل ــى
األق ـبــاط المقيمين فــي ال ـخ ــارج ،والـتــي
تمنى فيها الخير والنماء والسالم لكل
شعوب العالم ،كما أعرب عن شكره الوافر
والكبير لصاحب السمو الشيخ نــواف
األحمد ،ووصفه بأنه رجل حكمة وسالم
وتنمية ،كما وجــه الشكر والتحية إلى
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وذك ـ ــر أنـ ــه ال ــرج ــل األمـ ـي ــن ذو الـحـكـمــة
وصاحب البصمات الواضحة ،متمنيا

لسموهما الـخـيــر والـصـحــة والـتــوفـيــق
والسداد في قيادتهما لمسيرة الكويت
الحضارية.
ك ـمــا وج ــه ال ـش ـكــر إل ــى ك ــل م ــن أرس ــل
الـتـهــانــي ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة مــن الـشـيــوخ
وأعضاء مجلس األمة والوزراء الحاليين
وال ـســاب ـق ـيــن وك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن ،ومــن
الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة داخ ــل الـكــويــت
وخارجها ،وكذلك من أساتذة الجامعات،
ومـ ــن رج ـ ـ ــاالت ال ــدي ــن ورج ـ ـ ــال األع ـم ــال
وال ــرواب ــط ،ومــن شخصيات مجتمعية
رفيعة.

الرجاء
وفي عظته بهذه المناسبة قال القمص

بيجول« :يأتي علينا عيد القيامة فيجدد
بقلب واحــد:
فينا الــرجــاء ،ونـقــول كلنا
ٍ
رجاؤنا فيك يا رب ...أنت رجاء من ليس
ل ــه رجـ ــاء ،وأن ــت م ــن تـعـطــي ال ــرج ــاء في
ً
االنتصار على كل المصاعب» ،مضيفا
أن «لكل شيء تحت السماء وقتا ،وعلينا
أن نمتلك الرجاء في تدخل الله في الوقت
المناسب ،وأن نؤمن بأن الله ال يستحيل
عليه شيء».
ولفت إلــى أن «مــن يسقط في الرجاء،
يـسـقــط فــي ال ـي ــأس ،ويـقـلــق ويـضـطــرب،
لذلك ينبغي أن يكون لنا رجاء كامل في
الله ،وأن نثق بأنه يحبنا أكثر مما نحب
أنفسنا» ،متابعا« :بالرجاء نتوقع خيرا
ونعطي اآلخــريــن رج ــاء ،حينئذ نعيش
في سالم».

«زكاة األندلس» تطلق «بناء مساجد» في  9دول
أعلن مدير زكــاة األنــدلــس ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية ،زيد الهاملي،
إط ـ ــاق مـ ـش ــروع ب ـن ــاء ال ـم ـس ــاج ــد فــي
 9دول إ ســا مـيــة ،مبينا أن الجمعية
تختار الدول األشد احتياجا من خالل
الكثافة السكانية وقلة عدد المساجد،
داعـيــا أهــل الخير إلــى المساهمة في
المشروع.
وأوض ـ ـ ــح ال ـه ــام ـل ــي ،ف ــي ت ـصــريــح،
أمس ،أن «تكلفة بناء المسجد تختلف
ب ـح ـس ــب ط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـ ــدول وال ـم ـس ــاح ــة
وعدد المصلين ،حيث تبدأ في النيجر

مـ ــن  2825ديـ ـ ـن ـ ــارا ،مـ ــع ع ـم ــل جـمـيــع
التجهيزات من أماكن الوضوء والمأذنة
وال ـف ــرش وم ـك ـبــرات ال ـص ــوت ،ونــرفــق
بالمسجد مكتبة إسالمية ،ونقيم به
حلقات لتحفيظ القرآن الكريم».
وفـيـمــا يـتـعـلــق ب ــال ــدول ال ـتــي ينفذ
ف ـي ـه ــا الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ،قـ ـ ـ ــال« :ي ـ ـتـ ــم ب ـن ــاء
المساجد في كل من النيجر ،وتشاد،
والـ ـفـ ـلـ ـبـ ـي ــن ،وبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادش ،والـ ـهـ ـن ــد،
وإنــدونـيـسـيــا ،وســريــانـكــا ،واألردن،
وألبانيا ،وغيرها من الدول ،بالتنسيق
مع وزارتي الشؤون والخارجية».

«إحياء التراث» تقيم
نادي القراءة للصغار
في «هدية»
أقـ ــامـ ــت ج ـم ـع ـي ــة إحـ ـي ــاء
الـ ـ ـت ـ ــراث اإلس ـ ــام ـ ــي ،نـ ــادي
القراءة للصغار ،تحت شعار
ً
«لنقرأ معا» ،لألوالد من سن
 7إل ــى  8س ـن ــوات ،والـبـنــات
من سن  7إلى  11سنة عبر
برنامج «زووم».
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،فــي
بيان ،أمس ،إن نادي القراءة
لـ ـلـ ـصـ ـغ ــار ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـش ــرف
عـلـيــه نـ ــادي الـمـبــدعـيــن في
لـ ـجـ ـن ــة ه ـ ــدي ـ ــة الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة،
يهدف إلى تنمية المهارات
اللغوية والعقلية والقدرات
التعبيرية لدى المشاركين،
وت ـن ـش ـيــط ذاك ـ ـ ــرة األطـ ـف ــال،
واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى ال ـن ـف ــس،
إضافة إلى نشر العلم.

دلبلا
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ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﺗﺴﺎﺑﻖ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﻟﻰ واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻓﻬﺪ ﺗﺮﻛﻲ

ﻧﺤﺬر اﻟﻤﻀﻒ
ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺮار
وراء ﺗﻮﺻﻴﺎت
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ

ﻣﻄﻴﻊ

ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ــﺬي ﻟ ــﻦ ﺗـﻌـﻘــﺪ أي
ﺟﻠﺴﺔ ﻋــﺎدﻳــﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﺔ ﻗﺒﻞ
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟـﻤـﺒــﺎرك ،ﺗﺴﺎﺑﻖ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻌﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻻﺣــﺪاث
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮرات ﻣﻜﺎﻓﺂت
اﻟﺼﻔﻮف اﻻوﻟﻰ واﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ،وﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ان
ﻧــﻮاﺑــﺎ ﺳﻴﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻌﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
واﺗ ـﺠــﻪ اﻟـﻨــﺎﺋـﺒــﺎن اﺣ ـﻤــﺪ ﻣﻄﻴﻊ
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﺸﺮ،
ﻣﺤﺬرﻳﻦ ﻣﻦ ان ﺗﻜﻮن ورﻗﻴﺔ ﻧﻈﺮا
ﻻﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ﻛـ ــﻮروﻧـ ــﺎ ،واﺗ ـﺠ ـﻬ ــﺎ اﻟــﻰ

اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ »اﻻﺋﺘﻤﺎن«
ورﺷﺎوى ﻣﺎزن اﻟﺠﺮاح
وﺟ ــﻪ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﻬـﻨــﺪ اﻟ ـﺴــﺎﻳــﺮ 3
أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻤﺎدة ،ووزﻳﺮ
اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺛ ــﺎﻣ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ
اﻟﺼﺒﺎح.
وﻃﻠﺐ اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ اﻻول
ﻟﺤﻤﺎدة ﻛﺸﻔﺎ ﺑﻌﺪد اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وأﺳﻤﺎﺋﻬﻢ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2014ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ
ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ اﺳﻢ.
ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ُ
واﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺴ ــﺮ :ﻫـ ــﻞ ﻧـ ـﺸ ــﺮ إﻋـ ــﻼن
رﺳﻤﻲ ﻓــﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو
ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أو ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺣﻮل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة وﻓﺘﺢ ﺑﺎب
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺧﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎر إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻨــﺪ
رﻗﻢ )(1؟
وﻃـﻠــﺐ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺆال اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎدة إﻓ ـ ــﺎدﺗ ـ ــﻪ ﺑـ ـﻌ ــﺪد اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓـ ــﺮاد أو اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺿﺪ
ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪه
ﺑ ـﻜ ـﺸ ــﻒ ﻳ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻧ ـ ـ ــﻮع ﻛ ـ ــﻞ ﻗـﻀـﻴــﺔ
واﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﺘــﻲ اﺗـﺨــﺬﻫــﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻋﺪد اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺿﺪ إدارة
اﻟﺒﻨﻚ ،ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺣﺪوث
اﻧـﺤــﺮاﻓــﺎت أو أﺧـﻄــﺎء ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﻮء إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ وﻛ ـﺴــﺐ
اﻷﺣﻜﺎم.
وﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻗﺎل :ورد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺣﻮل وﺟﻮد
ﺗﺤﺮﻳﺎت ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺟﻮازات اﻟﺒﺪون
اﻟﻤﺎدة  17ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم
 2014ﺣﺘﻰ  ،2018ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ أن
ﻧﺤﻮ  1500ﺟﻮاز ﺑﻴﻌﺖ ﻷﺷﺨﺎص
ﻣــﻦ ﻓـﺌــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺪون ﺑﻨﺤﻮ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر .وأﺿﺎف :ﻛﻤﺎ أﺻﺪرت وزارة
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ
اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺴﻨﺔ
 2020وأﺷــﺎرت ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص
ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺴﺎﻳﺮ

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم
 2020ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺎرب  17أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪون
دﻓـﻌــﻮا ﺛــﻼﺛــﺔ آﻻف دﻳـﻨــﺎر رﺷــﺎوى
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2014و  2018ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺎدة .17
وﺗﺎﺑﻊ :ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ أوﻗﻒ
اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻠﻮاء اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎزن
اﻟﺠﺮاح ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺷﺎوى ،ﻟﺬا
ﻳﺮﺟﻰ إﻓــﺎدﺗــﻲ وﺗــﺰوﻳــﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ:
ﻫــﻞ أﺟ ــﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗ ـﻘــﺎﺿــﻲ اﻟـ ــﺮﺷـ ــﺎوى اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓﻲ
اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎر إﻟ ـﻴــﻪ أﻋ ـ ــﻼه؟ إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ،ﻓﻴﺮﺟﻰ
ﺼ ــﻮرة ﻣ ــﻦ ﻣـﺤــﺎﺿــﺮ
ﺗـ ــﺰوﻳـ ــﺪي ﺑـ ـ ُ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .وﻫﻞ ﻗﺪم ﺑﻼغ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﺎوى اﻟــﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ،ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻫــﻞ ﺻــﺪر ﻗ ــﺮار ﺑﺈﻳﻘﺎف
اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاء ﻣ ــﺎزن
اﻟﺠﺮاح ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ،ﻓﻬﻞ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أم ﺑﺴﺒﺐ
ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ أﺧ ـ ــﺮى؟ وﻣ ــﺎ اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺎت
واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻒ ﺗﻠﻚ
اﻟﺮﺷﺎوى؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻘﺮارات .وﻫﻞ
ُ
ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ
ودوره ﻓ ــﻲ إدارة ﺗـﻠــﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺒــﻮﻫــﺔ؟ إذا ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ،ﻓﻤﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة
ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄن؟ ﻣ ـ ــﻊ ﺗـ ــﺰوﻳـ ــﺪي
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه
اﻹﺟﺮاءات.

اﻟﺤﻤﻴﺪي ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وﺟ ـ ــﻪ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺑ ـ ــﺪر اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﺪي
ﺳ ــﺆاﻻ إﻟــﻰ وزﻳ ــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وزﻳــﺮ اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
د .ﻣﺸﻌﺎن اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻋــﻦ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء ،ﻗ ــﺎل ﻓ ـﻴــﻪ" :ﻣ ـﻨــﺬ ﺻــﺪور
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم إﻧ ـﺸ ــﺎء اﻟـ ـ ــﻮزارة ،وﻣـ ــﺮورا
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮﺳــﻮم رﻗ ــﻢ  77ﻟـﺴـﻨــﺔ 2007
ﺑ ــﺈﻋ ــﺎدة ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ وزارة اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻤﺎء ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ إﺟــﺮاءات ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،ووﺿﻊ
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز  20أﻟﻒ
ﻣﻴﻐﺎواط ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت،
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺼــﻞ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ  14أﻟــﻒ
ﻣﻴﻐﺎواط ﻓﻘﻂ".

ﺑﺪر اﻟﺤﻤﻴﺪي

اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ
ﺳــﺆاﻻ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻹﻋــﻼم
واﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻓﻲ
ﺷﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ.
وﺟ ــﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺆال ﻣــﺎ ﻳﻠﻲ :ﻗﺮر
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـ ــﻢ ) (87ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ 2017
ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎدﺗــﻪ رﻗﻢ
) (44ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻔﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ  24ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2019
إﻻ أن اﻟﻼﻓﺖ ﻫﻮ أن ﻗﺮار اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﺻ ـ ــﺪر ﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ ﻛ ـﺘ ــﺎب ﻣ ــﻦ وزﻳ ــﺮ
اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب،
ﻣ ــﺎ ﻳـﺜـﻴــﺮ ﺗـ ـﺴ ــﺎؤﻻت ﺣ ــﻮل اﻟﺼﻔﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ وذﻟﻚ ﻛﻮن
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻄﻰ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.

اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ

وﺗـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺎءل :ﻣ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﻮﻏ ــﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ أﻋﻄﻲ
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﺻـﻔــﺔ اﻟـﻤــﺮﺟـﻌـﻴــﺔ ﻻﺗـﺨــﺎذ
ﻗ ـ ــﺮارات ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ـﻴــﻢ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ
واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ؟

ﻃ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻘــﺪ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
اﺗﺠﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎن وﻧــﻮاب
اﺧﺮون اﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻗﺮار ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺼﻔﻮف
اﻻوﻟﻰ.
وﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ ﻣ ـﻄ ـﻴ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻ ـﺤ ـﻔــﻲ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ د .ﻋﻠﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻋ ـ ــﻦ ﻗ ـ ــﺮار
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﺸﺮ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ارﺗ ـﻔــﺎع ﻋﺪد
اﻻﺻـ ــﺎﺑـ ــﺎت واﻟ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺎت وﻣــﺮﺿــﻰ
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰة ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ
وأﺳﺮﻫﻢ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻣ ـﻄ ـﻴــﻊ :ﻧ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ
اﻟـﻤـﻀــﻒ ﺑ ــﺄن ﺗ ـﻜــﻮن اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات
اﻟﻮرﻗﻴﺔ أوﻧﻼﻳﻦ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق

ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﻮرات اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻻﺳﺒﺎب ﻓﻲ
ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ واﺿﺤﺔ وﺿﻮح اﻟﺸﻤﺲ؛
ﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺻﺎﺑﺎت ﺑﻤﻌﺪل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
 1500اﺻﺎﺑﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ،ووﻓﺎة اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 1600ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض.
وأﺿ ـ ــﺎف :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺒﻞ أن
ﺗﻜﻮن اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات ورﻗـﻴــﺔ ،ﻓﺼﺤﺔ
اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء،
وأﺣﺬر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻀﻒ ﻣﻦ أن ﻳﻨﺠﺮ
وراء ﺗﻮﺻﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ان اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻮاب،
وﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ اذا ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻘﺪ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮرﻗﻴﺔ.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ :ﻟ ــﻦ ﻧ ـﻘ ـﺒــﻞ ان ﻳ ـﻜــﻮن
أﺑ ـﻨــﺎؤﻧــﺎ واﻻﺳ ــﺮ ﻫــﻢ اﻟﻀﺤﻴﺔ،

اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
واﺻﻔﺎ ﻗﺮار اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮرﻗﻴﺔ
ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣﺠﺤﻒ ﻓــﻲ ﺣــﻖ اﻟﺼﺤﺔ
اوﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟــﺮاﺟـﺤــﻲ :ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻌﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ
اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات اﻟ ــﻮرﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺼــﻒ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﺸــﺮ وﺳــﺄﻋــﺮﺿــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﻪ.

اﻣﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎن ﻓﻘﺎل:
ﺗﻘﺪﻣﺖ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﻮاب
ﺑﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻗﺮار
ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻓـ ــﺂت اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﻮف اﻻوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ،
ﻣ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺑـ ـﻀ ــﺮورة
اﻟـﺤـﻀــﻮر ﻻﻧ ـﺼــﺎف أﻓـ ــﺮاد ﻫــﺬه
اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻗ ــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﺳ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﻦ إن ﺻ ـﺤــﺔ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻫﻢ ﻣﻦ أي ﺻﻔﻘﺎت
ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺣﺎﺟﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اوﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،وأﺣﻴﻲ
اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺠﺮيء ﺑﻤﻨﻊ
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل
اﻻراﺿ ــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ
ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺨﺪرات داﺧــﻞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ
واﻟﺨﻀﺮاوات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف :أدﻋـ ـ ـ ـ ــﻮ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ

اﻟ ــﻰ ﻣـﻘــﺎﻃـﻌــﺔ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت اي ﺑﻠﺪ
ﻳـﻤـﺜــﻞ ﺧ ـﻄ ــﺮا ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ،إﻣــﺎ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺨــﺪرات او ﻣـﻴــﺎه اﻟﻤﺠﺎري
او اي دوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺒﻴﺪات
اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
اﻻﻋ ـﺘ ـﻨ ــﺎء ﺑ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ
واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ واﻻﺑ ـﺘ ـﻌــﺎد ﻋــﻦ ﻛﻞ
ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑــﺄﺿــﺮار
ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
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قطاع المرور يدشن خدمة االتصال المرئي للصم والبكم

فض حفل قرقيعان
الضاحية واستدعاء
صاحب المنزل

«الداخلية» :تصدير المركبات خارج البالد بالتعاون مع الجمارك
محمد الشرهان

فتح مكاتب
للفحص
الفني في
جميع المنافذ
الحدودية
بوحسن

أعلن قطاع المرور والعمليات
أن االدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـع ـم ـل ـيــات
م ـت ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي غـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
المركزية ( هــا تــف األ م ــان) دشنت
اع ـت ـبــارا م ــن ص ـبــاح ام ــس خــدمــة
االتـ ـ ـص ـ ــال الـ ـم ــرئ ــي ل ـف ـئ ــة ال ـص ــم
والبكم في غرفة العمليات (تلقي
ا لـبــا غــات) عبر خــد مــة الواتساب
على هاتف رقم .22400229
وق ـ ــال ض ــاب ــط ق ـس ــم ال ـع ــاق ــات
الـعــامــة فــي قـطــاع ش ــؤون الـمــرور
وال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه
بــوحـســن ان اط ــاق ه ــذه الـخــدمــة
يهدف للتسهيل على هــذه الفئة
مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
للتواصل بشكل مباشر مع غرفة
العمليات لــا بــاغ عــن أي طــارئ
على مــدار  24ساعة وتخصيص

مناشدة المصلين االلتزام
بشروط السماح بصالة القيام
ن ــا ش ــدت وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة
ال ـم ـص ـل ـيــن ض ـ ــرورة االل ـت ــزام
بـ ـم ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي قـ ـ ـ ــرار وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية
رق ــم  ،6ال ـص ــادر ب ـتــاريــخ 30
أب ـ ــري ـ ــل ،والـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـش ــروط
السماح بإقامة صالة القيام
في العشر األواخر.
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ـع ــاق ــات واإلع ـ ـ ــام األم ـن ــي
بــا لــوزارة ،في بيان أ مــس ،إن
ال ـق ــرار يـسـمــح بــإقــامــة صــاة
ال ـق ـي ــام ف ــي ال ـم ـســاجــد خــال
الـ ـعـ ـش ــر األواخ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن ش ـهــر
رمضان للرجال ،مع تقليص
مدتها ما أمكن في حدود 30
دق ـي ـقــة ،وال ـتــي ت ـبــدأ الـســاعــة
 12ليال ،مع ضــرورة االلتزام
بـ ـ ــاالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة

الـ ـمـ ـعـ ـم ــول ب ـ ـهـ ــا ،واقـ ـتـ ـص ــار
الحضور على ا لــر جــال فقط،
وع ــدم إقــامــة مــوائــد اإلف ـطــار
أو السحور .وأضافت اإلدارة
أن ا ل ـقــرار يمنع إ قــا مــة صالة
ا ل ـ ـق ـ ـيـ ــام ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـن ــا ط ــق ذات
ال ـك ـثــافــة الـسـكــانـيــة الـعــالـيــة،
وهي حولي والنقرة وميدان
ح ــول ــي وال ـســال ـم ـيــة وجـلـيــب
الشيوخ والمهبولة.
و شـ ــددت وزارة ا لــدا خـلـيــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـنـ ـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل بـ ـي ــن
الـمـنــاطــق ،وال ـصــاة فــي دور
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادة ب ـ ـجـ ــوار الـ ـمـ ـن ــازل،
تـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـض ـم ــان
سالمة الجميع.

عـ ــدد م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن (م ـتــرج ـمــي
لـغــة اإل شـ ــارة) .وأ ض ــاف بوحسن
ف ــي ت ـصــريــح ل ــه ان ه ــذه الـخــدمــة
تأتي ضمن خدمات التطوير التي
يعمل عليها قطاع شؤون المرور
وال ـع ـم ـل ـي ــات ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
لـتــذ لـيــل ا لـعـقـبــات ا م ــام الجمهور
فــي الـتــواصــل الـمـبــاشــر مــع غرفة
العمليات.
من جانب اخر ،قال بوحسن ان
االدارة العامة للمرور بــدأت منذ
صباح امس تطبيق آلية جديدة
لـتـصــديــر الـمــركـبــات فــي الـمـنــافــذ
ا لـحــدود يــة بــا لـتـعــاون والتنسيق
مع االدارة العامة للجمارك ،وذلك
عن طريق مكاتب الفحص الفني
ال ـمــوجــودة بــالـمـنــافــذ الـحــدوديــة
ب ــا ل ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ادارة ا ل ـج ـم ــرك

البري وعلى مدى  24ساعة .وذكر
ان اجـ ـ ــراء ات ت ـصــديــر ال ـمــرك ـبــات
خارج دولة الكويت عبر المنافذ
الحدودية تتم وفقا للتالي:
 - 1عمل أوراق تأمين بيانات
ا ل ـ ـمـ ــر ك ـ ـبـ ــة ع ـ ـلـ ــى ان ي ـ ـكـ ــون نـ ــوع
معاملة التأمين (تصدير فقط).
 - 2التوجه إلى مكتب الفحص
الفني بالمنافذ الحدودية لفحص
المركبة ونزع اللوحات المعدنية
الخاصة بالمركبة ،ويقوم المكتب
بإصدار شهادة تصدير ،وشهادة
براء ة ذمة ،وشهادة المالك األول
ع ـنــد ط ـلــب مــا لــك ا ل ـمــر ك ـبــة أو من
يـمـثـلــه قــانــون ـيــا (ودف ـ ــع ال ــرس ــوم
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة) ط ـب ـق ــا لـ ـم ــا ن ـصــت
عـلـيــه ا ل ـم ــادة ( )202مــن ا لــا ئـحــة
التنفيذية لقانون المرور.

 - 3ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو ج ـ ـ ــه إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـكـ ـت ــب
الـ ـجـ ـم ــارك بــال ـم ـنــافــذ ال ـح ــدودي ــة
الس ـ ـت ـ ـخـ ــراج ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ال ـج ـم ــرك ــي
لتحديد البيانات ومنها المرسل
والـ ـم ــرس ــل إلـ ـي ــه م ــن ق ـب ــل مـكـتــب
الجمارك.
 - 4ال ي ـتــم ا س ـت ـق ـبــال أي نــوع
من المعامالت في أوراق التأمين
بالمنافذ الحدودية وهي (تحويل
أو تغيير لون أو تغيير الشكل...
إلـ ـ ــخ) وع ـل ـي ــه ال ـت ــوج ــه إلـ ــى قـســم
الفحص الفني التسقيط ومراقبة
الـ ـسـ ـك ــراب  -ب ــأمـ ـغ ــرة ب ـم ـحــاف ـظــة
ال ـج ـه ــراء الس ـت ـك ـمــال اإلجـ ـ ــراء ات
القانونية لديهم.
 - 5ال يتم استقبال أي مركبة
فاقدة للوحات المعدنية وا حــدة
أو كليهما و يـجــب إ ح ـضــار بــاغ

مستهترين في أسبوع
3
وضبط
مرورية
مخالفة
ألف
16
ً
ً

إحالة  5أحداث إلى النيابة وإلقاء القبض على  5مطلوبين أمنيا وجنائيا
●

محمد الشرهان

ن ـفــذ ق ـطــاع ال ـم ــرور وال ـع ـم ـل ـيــات ح ـمــات أمـنـيــة
مرورية لمالحقة المستهترين ومرتكبي المخالفات
المرورية الجسيمة خالل االسبوع الماضي أسفرت
عن تحرير  16الفا و 206مخالفات مرورية ،وحجز
 25مــر كـبــة وإ حــا لــة  3مـخــا لـفـيــن ا ل ــى ن ـظــارة حجز
االدارة العامة للمرور ،وإحالة  5أحداث الى ادارة
شرطة االحداث باالدارة العامة للمباحث الجنائية
تمهيدا الحالتهم الى نيابة اال حــداث ،وضبط 25
مركبة مطلوبة من جهات أمنية وقضائية ،وكذلك
إ لـقــاء القبض على  5أ شـخــاص مطلوبين لــإدارة
العامة للتنفيذ الجنائي وادارة التنفيذ المدني.
وق ــال ضــابــط قـســم الـعــاقــات الـعــامــة والـتــوعـيــة
ا لـمــرور يــة ب ــاالدارة العامة للمرور ا لــرا ئــد عبدالله
بــوح ـســن ان ــه ب ـن ــاء ع ـلــى تــوج ـي ـهــات وك ـي ــل وزارة
الــداخ ـل ـيــة الـمـســاعــد ل ـش ــؤون ال ـم ــرور والـعـمـلـيــات
الـ ـل ــواء ج ـم ــال ال ـص ــاي ــغ ت ــم تـنـفـيــذ ح ـم ــات امـنـيــة

م ــروري ــة ع ـلــى ال ـم ـس ـت ـه ـتــريــن خـ ــال ف ـت ــرة الـحـظــر
الجزئي في مختلف مناطق البالد وخاصة التي
تشهد ازد ي ــادا فــي عمليات اال سـتـهـتــار وا لــر عــو نــة
وا لـتــي تـعــرض حـيــاة مستخدمي ا لـطــر يــق للخطر
وت ـس ـبــب ازع ــاج ــا لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن ،الفـتــا
الــى ان رج ــال دوري ــات ال ـمــرور فــي اق ـســام الحركة
المرورية بالمحافظات الست باالضافة الى ادارة
العمليات المرورية وادارة المهام الخاصة وقسم
مباحث المرور نفذوا هذه التعليمات على ارض
الواقع.
وأ شــار بوحسن الى ان االحصائية االسبوعية
الـ ـص ــادرة ع ــن ق ـط ــاع ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ــروري ــة بـيـنــت
ان ادارة م ــرور مـحــا فـظــة حــو لــي ا ح ـت ـلــت ا لـمــر تـبــة
االولـ ــى ف ــي تـسـجـيــل الـمـخــالـفــات ال ـم ــروري ــة وبـلــغ
ع ــدد الـمـخــالـفــات الـمـسـجـلــة فـيـهــا  4966مـخــالـفــة،
وفي المرتبة الثانية احتلت ادارة مرور محافظة
ا لـعــا صـمــة و بـلــغ عــدد ا لـمـخــا لـفــات المسجلة فيها
 3374مخالفة ،ثم ادارة مــرور محافظة الفروانية

«علوم الكمبيوتر» في « »GUSTنظم المسابقة البرمجية
ديب :فرصة إلظهار مهارات الطلبة في البرمجة وحل المسائل
نظم قسم علوم الكمبيوتر في جامعة
الخليج للعلوم والـتـكـنــولــوجـيــا ()GUST
مسابقته البرمجية السنوية الثامنة ،عبر
االت ـصــال االف ـتــراضــي ،بـمـشــاركــة  9طــاب
من القسم ،بهدف تحسين مهارات الطالب
بــالـبــرمـجــة ،فــي بـيـئــة مليئة بــالـتـحــديــات
والترفيه.
وأف ــاد القسم ،فــي بـيــان صحافي ،بأنه
يجب على المشاركين فــي المسابقة حل
مجموعة من  7مسائل في لغتي البرمجة
« »++Cأو « ،»Javaفي الوقت الذي أتيح لهم
ً
تسليم إجاباتهم لخدمة تضمنت محكما
ً
افتراضيا عبر اإلنترنت لتقييم دقة الحل
وتشغيله .ولفت البيان الى انه «تم تصنيف
المتسابقين ً
بناء على عدد المشكالت التي
تمكنوا مــن حـلـهــا ،إل ــى جــانــب العقوبات
الـتــي تــراكـمــت عليهم ،والـتــي تــأخــذ بعين
االع ـت ـبــار الــوقــت الـمـسـتـغــرق لـحــل مسألة
ما ،وعــدد المحاوالت الفاشلة ،كما ُسمح
للمتسابقين باستخدام مواد مرجعية مثل
الكتب والكتيبات اإلرشادية».
واع ـت ـبــر ان مـســابـقــة ال ـبــرم ـجــة شكلت
فــرصــة مهمة للمساعدة فــي إع ــداد طالب
عـلــوم الـكـمـبـيــوتــر لـلـمـســابـقــات اإلقليمية
وال ــدول ـي ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وان اإلنـ ـج ــازات

معتمد من المخفر بفقدان اللوحة
المعدنية طبقا لـمــا نـصــت عليه
المادة ( )9من قانون المرور.
 - 6فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال و جـ ـ ـ ـ ــود م ــا ن ــع
قانوني على المركبة أو مالكها
بــالـحــاســب اآلل ــي ال ـتــابــع ل ــإدارة
العامة للمرور ب ــوزارة الداخلية
مثل (مخالفات أو حجز قضائي
أو إداري أو مطلوبة لألقساط...
إلخ) يجب إزالة المانع القانوني
ق ـبــل ال ـت ــوج ــه ل ـت ـصــديــر الـمــركـبــة
خـ ــارج الـ ـب ــاد ع ــن ط ــري ــق أق ـســام
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـحـ ـ ــص ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــي بـ ــال ـ ـم ـ ـنـ ــافـ ــذ
الحدودية.

ذ كــرت اإلدارة العامة للعالقات
واإل عــام األمني بــوزارة الداخلية
أن ق ـطــاع األ مـ ــن ا ل ـع ــام مـمـثــا في
م ـخ ـفــر ضــاح ـيــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم
قـ ـ ــام عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ب ــال ـت ـع ــام ــل مــع
ت ـج ـمــع ل ـح ـفــل ق ــرق ـي ـع ــان م ـخــالــف
لالشتراطات الصحية في منطقة
ض ــاح ـي ــة ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ــال ــم وي ـتــم
خالله توزيع األطعمة على المارة.
وأو ضـ ـ ـح ـ ــت اإلدارة أن ر جـ ــال
األم ــن ق ــام ــوا ب ـفــض الـتـجـمــع وتــم
اسـ ـت ــدع ــاء ص ــاح ــب الـ ـمـ ـن ــزل إل ــى
الـ ـمـ ـخـ ـف ــر وقـ ـ ـ ــام بـ ـت ــوقـ ـي ــع ت ـع ـهــد
بعدم إ قــا مــة مثل هــذه التجمعات
ال ـتــي تـعــد مـخــالـفــة لــاشـتــراطــات
الصحية وذ لــك لتجنب المساء لة
القانونية.

المشاركون في المسابقة
السابقة التي حققها طلبة جامعة الخليج
فـ ــي بـ ـط ــو ل ــة «  »KCPCو« »Techathon
تمثل خـيــر دلـيــل عـلــى فــائــدة المسابقات
ال ـت ــي تـنـظـمـهــا ال ـج ــام ـع ــة إلع ـ ـ ــداد فــرقـهــا

لالستحقاقات المحلية واإل قـلـيـمـيــة .من
جانبه ،أكد األستاذ المساعد في قسم علوم
الكمبيوتر د .فادي ديب أن المسابقة تمثل
فرصة رائعة للطالب إلظهار مهاراتهم في

البرمجة وحل المسائل ،كما تمكنهم من أن
يكونوا جاهزين للتعامل األمثل مع مواقف
الـحـيــاة الــواقـعـيــة الـتــي تتطلب اسـتـخــدام
التكنولوجيا لحل المشكالت.

«الكويت التقنية» أقامت
بطولة األلعاب اإللكترونية

جانب من تكريم الفائزين
أق ـ ــام ـ ــت كـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة بـ ـط ــول ــة فـ ـيـ ـف ــا ل ــألـ ـع ــاب
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع نـ ـ ــادي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت لـ ـل ــري ــاض ــات
اإللكترونية وأكاديمية سترايكرز الرياضية عبر أونالين ،بمشاركة
اكثر من  250العبا ،ويأتي تنظيم هذه البطولة حرصا من الكلية
على دعم وتشجيع الشباب الكويتيين في ظل الظروف الصعبة التي
تواجهها البالدّ .
وقدمت الكلية جوائز مالية تشجيعية للفائزين،
وقد حصل الالعب علي العنزي على  300دينار جائزة ،بعد حصوله
على المركز األول ،بينما حصل الالعب صالح البلوشي على المركز
الثاني ،الذي نال جائزة نقدية بـ 150دينارا ،في حين حصل الالعب
محمد المسلم على المركز الثالث ،ونال  50دينارا.
يذكر أن الكلية نظمت حفل توزيع الجوائز على الفائزين في
مقرها ،بحضور نائب الرئيس للشؤون المالية واإلداري ــة ممثال
للكلية عبدالرحمن العجيل ،ورئيس مجلس إدارة نــادي الكويت
للرياضات اإللكترونية عبدالله العلي ،وأمين سر النادي فيصل أبل،
ووممثل أكاديمية سترايكرز الرياضية شاهين الربيعي ،وأخير
بدر الخشتي ممثل شركة أوريكس هوليدنغ كراع رسمي للبطولة.

وبلغ عدد المخالفات المسجلة فيها  3321مخالفة،
تـلـتـهــا ادارة م ـ ــرور م ـحــاف ـظــة ال ـج ـه ــراء وب ـل ــغ عــدد
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـم ـس ـج ـلــة ف ـي ـهــا  ،2102ث ــم مـحــافـظــة
االحمدي وبلغ عدد المخالفات المسجلة فيها ،1377
تلتها ادارة العمليات المرورية وسجلت  423مخالفة،
ثم ادارة مــرور مبارك الكبير وسجلت  ،323واخيرا
ادارة المهام المرورية وسجلت .321
وأظ ـهــرت االحـصــائـيــة ان رج ــال دوريـ ــات الـمــرور
تمكنوا مــن ضبط  5أح ــداث يـقــودون مركبات دون
الـحـصــول عـلــى رخـصــة ق ـيــادة وتـمــت إحــالـتـهــم الــى
االدارة الـعــامــة للمباحث الـجـنــائـيــة وإدارة شرطة
االحداث تمهيدا إلحالتهم الى نيابة االحداث.
وذكــر بوحسن أن االدارة العامة لشرطة النجدة
نـفــذت خ ــال االس ـبــوع الـمــاضــي  737عملية أمنية
وسجلت  1260مخالفة مــروريــة ،وتعاملت مــع 43
حادثا مروريا ،فضال عن التعامل مع  42شخصا ال
يحملون اثبات شخصية وكذلك التعامل مع  3حاالت
مشاجرة ،وضبط  4قضايا تعاطي مواد مخدرة.

عبدالله بوحسن

المطوع ناقش مع «اليونسكو»
وثيقة أخالقيات الذكاء االصطناعي
نــاقــش الـقــائــم بــأعـمــال نــائــب مــديــر جامعة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـخ ــدم ــات األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـســانــدة
وممثل دولة الكويت الخبير الدولي في الذكاء
االص ـط ـنــاعــي ال ـم ـش ــارك ف ــي اج ـت ـمــاع خ ـبــراء
الذكاء االصطناعي الدولي لدى «اليونسكو»
د .عـبــدالـلــه ال ـم ـطــوع ،خ ــال الـمــرحـلــة االول ــى
الجتماعات خبراء الذكاء االصطناعي الدولي
لدى منظمة األمــم المتحدة للتربية والعلوم
والـثـقــافــة (الـيــونـسـكــو) مــؤخــرا لــوضــع وثيقة
دولية تضبط أخالقيات الذكاء االصطناعي،
عـ ـل ــى أن ت ـس ـت ــأن ــف الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
المباحثات من  21إلى  25يونيو المقبل.
وذكـ ــر ال ـم ـطــوع أن االج ـت ـمــاع ف ــي مرحلته
ـدا تخص
األول ــى تـطــرق إلــى قضايا هــامــة ج ـ ً
ن ـط ــاق الـتـطـبـيــق وال ـق ـي ــم والـ ـمـ ـب ــادئ ل ـلــذكــاء
االص ـط ـنــاعــي ف ــي مـخـتـلــف مـ ـج ــاالت الـحـيــاة
للفترة الحالية وتطلعات مستقبلية ،واألهداف
واألغــراض لتسخير استخدامات نظم الذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي لـ ـص ــال ــح الـ ـبـ ـش ــري ــة واألف ـ ـ ـ ــراد
والمجتمعات والنظم األيكولوجية.
وأوضـ ــح ال ـم ـطــوع أن الــوثـيـقــة ت ـهــدف إلــى
األطـ ـ ــر األخ ــاق ـي ــة الـمـتـعـلـقــة بــالــذكــاء
وضـ ــع ُ
االصـطـنــاعــي مــن خ ــال إي ـجــاد وثـيـقــة تقنية
عالميا.
مقبولة
ً

وأع ــرب المطوع عــن استحسانه بترشيح
دولة الكويت لترؤس مثل هذا االجتماع الدولي
ال ـهــام بــرئــاســة م ـنــدوب دول ــة الـكــويــت الــدائــم
لدى منظمة األمــم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (اليونسكو) د .آدم المال والذي أظهر
كـفــاء ة عالية إلدارة جلسات الـحــوار بمهنية
وحكمة.
وأش ــاد المطوع بجهود المنظمة الدولية
بالتحضير مـنــذ ع ــام  2019لـهــذا االجـتـمــاع،
وبتشكيل فريق عمل من خبراء متخصصين
ع ـ ــام  2020إلع ـ ـ ــداد الـ ـمـ ـس ــودة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
شملت  141مادة و 11مجاال من أبرزها مجال
العواقب األخالقية ،ومجال الحوكمة ،ومجال
التنمية ،وم ـجــال الـبـيـئــة ،وم ـجــال الـمـســاواة،
ومـجــال التربية والتعليم والـبـحــث ،ومجال
الثقافة ،ومجال االتصال والمعلومات ،ومجال
االقتصاد والعمل ،ومجال الصحة والرفاهية
االجتماعية.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـط ــوع أن م ـث ــل هـ ــذه الــوث ـي ـقــة
ستكون األولــى من نوعها دولـيـ ًـا وهــي تأتي
بعد الحاجة الملحة لوجود مثل هذه الوثيقة
خــاصــة مــع االنـفـجــار التكنولوجي الحاصل
اليوم ،والمطعم بتقنيات الذكاء االصطناعي
بكل أشكالها وأنواعها ومجاالتها.

ةديرجلا
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تجربة العتيبي وبشارة
في ميزان مجلس األمن

أحمد باقر

تلك البسمة القاتلة *

ذكريات مع الشاعر العدساني والمناظرة التي ُحسمت والمكافآت وقضايا الفساد

د .خولة مطر

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
أهــم تجربتين خاضتهما الكويت فــي مجلس األمــن كانتا على يد
الدبلوماسيين المخضرمين عبدالله يعقوب بشارة ()1979 –1978
ومنصور عياد العتيبي ( ،)2019 –2018األجمل من ذلك أن الشخصيتين
قدمتا لنا "هديتين نادرتين" أفرغتا فيهما خبرتهما ورحلة الكويت
الدبلوماسية في هذا المحفل الدولي.
وإذا كان لنا من كلمة في هذا المضمار فهي التقدير لمبادرة الدكتور
عبدالله الغنيم رئيس مركز البحوث والــدراســات الكويتية بإعادة
إصدار كتاب األستاذ عبدالله بشارة "عامان في مجلس األمن" وتبنيه
للكتاب الجديد للسفير منصور العتيبي "الكويت في مجلس األمن".
كنت من المؤيدين والداعين إلى توثيق تجارب الدبلوماسيين لما لها
من قيمة تاريخية ال تعوض ،وعلى هذا الدرب كان لألستاذ سليمان
ماجد الشاهين كتابه "الدبلوماسية الكويتية بين المحنة والمهنة"
والــذي يشكل إضافة جديدة ومغرية آلخرين مــازالــوا مترددين في
تسجيل وتدوين رحلتهم الدبلوماسية.
إصـ ــدارات تـجــارب الدبلوماسيين الكويتيين تعكس الــوجــه اآلخــر
للدولة وهو في النهاية مرجع للباحثين وركن أساسي للتعرف على
تلك المحطات لما لها من تأثير ومكانة على مسرح السياسة الدولية.
ً
استمتعت بقراءة كتاب السفير منصور العتيبي والصادر حديثا عن
مركز البحوث ،وجدت فيه فضاء ثريا وغنيا بالمعلومات ،فهو يوثق
لعضوية دولــة الكويت في مجلس األمــن عامي  2019 –2018ويقدم
شرحا مستفيضا لآللية المتبعة في الترشيح واألسس التي تتبعها
ال ــدول فــي التحضير لتلك العضوية ،وهــو مــا يجعل كتابه بمثابة
"خريطة طريق للدبلوماسيين" الذين ينتظر أن يمروا بمثل تجربته،
على حد تعبير الدكتور الغنيم.
اختار السفير العتيبي أن يخوض تجربة الكتابة قبل انتهاء عضوية
بالده في مجلس األمن إلعطائه قدرة أوسع على استحضار المعلومات
والوثائق والتحليل من واقــع المعايشة اليومية ،فقد تعلم الكثير
ً
واكتسب مهارات قل أن تتوافر لغيره وطــوال  25عاما التي قضاها
كمندوب دائم في األمم المتحدة لم تعادل فترة السنتين من مجلس
األمــن والتي أمدته بذخيرة من المشاركات واللقاءات ووقوفه على
أزمات دولية ومعايشته لها ،كل هذا يصب في حقل هذه الشخصية
ويمنحها الصالبة وتتحول إلى رافد مهم في صنع سياسة الكويت
الخارجية.
الدبلوماسي الناجح في عصرنا الحالي ،هو من يلم ويفهم ويحلل
الشؤون السياسية واالقتصادية وحقوق اإلنسان بعد أن أصبحت
مسائل رئيسة تدخل في صلب العمل ،فهناك حاجة إلى فهم قيمة العمل
الجماعي من خالل مجلس األمن ،فال مكان للتفرد أو طرح مبادرات
فردية لتحقيق مصالح وطنية ،هذا ما انتهى إليه السفير العتيبي ،فقد
نجح وفريق العمل الذي رافقه منذ ظهرت الفكرة ألول مرة ،بتحسين
أساليب عمل مجلس األمن وإجراءاته.
وبالتالي أصبح هناك وألول مرة اجتماع شهري بين األعضاء العشرة
غير الدائمين مع أمين عام األمم المتحدة لمناقشة آخر المستجدات،
وفي هذا يسجل في التاريخ كما يذكر السفير العتيبي ،أنه وألول مرة
يلقي أحد األعضاء غير الدائمين كلمة جنوب إفريقيا بالنيابة عن
األعضاء التسعة اآلخرين في جلسة مفتوحة أثناء رئاسة الكويت
لمجس األمن في شهر يونيو .2019
مجلس األمن في حقبة الخمسينيات والسبعينيات هو غيره اليوم،
ً
وباألمس لم يكن قادرا على أداء مسؤولياته إلى حد كبير بسبب الحرب
الـبــاردة بين القطبين السوفياتي واألميركي ،ثم جــاء تسيد القطب
الواحد على المشهد في الساحة الدولية ،إلى أن بدا أنه آخذ في انحسار
ً
نفوذه وتأثيره نظرا لصعود الدور الروسي والصيني وهي بوادر حرب
باردة جديدة ،كل هذه التغيرات تستوجب من يشغل منصب عضوية
ً
المجلس أن يواكب تماما انعكاساتها على أداء المجلس.
ساعد النهج المعتدل للسياسة الخارجية الكويتية في عدم الدخول في
مواجهات مع الدول العظمى الدائمة في مجلس األمن رغم الخالفات
الجوهرية في المواقف ،فالتزمت بسياسة الحياد وعدم الوقوف مع
طرف ضد الطرف اآلخر وال سيما أثناء التصويت على القرارات الكبرى،
ً
وكما كتب السفير عبدالله يعقوب بشارة سيبقى مجلس األمن آمال
لكنه سيبقى أيضا أسيرا لمصالح الدول الكبرى ،ولذلك سيكون النظر
إلى التجربتين عالمة بــارزة على مكانة ودور الكويت على الساحة
السياسية الدولية وفرصة لنقل ما يدور في أروقة هذا المحفل والذي
كان لي جولة في أرجائه (مبنى األمم المتحدة في نيويورك) بصحبة
الدبلوماسي المتميز والخلوق السفير منصور العتيبي قبل سنوات.

فريد كاهات*

ً
جرائم مادورو ال تجعل غوايدو رئيسا لفنزويال!

َ
من المنطقي في أميركا الالتينية أن ُيطلب من السياسيين اليساريين
إبـعــاد أنفسهم عــن الـنـظــام الــدكـتــاتــوري فــي فـنــزويــا للتأكيد على
مصداقيتهم الديمقراطية،
ً
ّ
لكن اتخاذ موقف حاسم ضد نظام نيكوالس مادورو ال يعني تلقائيا
ً
ً
االعتراف بزعيم المعارضة الليبرالية خوان غوايدو رئيسا شرعيا
َ
لسببين:
لفنزويال ،وذلك
طرح لويس الكــال السبب األول حين تسلم رئاسة األوروغ ــواي منذ
أكثر من سنة ،ولم يتردد الكال المحافظ في وصف مادورو بالزعيم
الدكتاتوري ،ومع ذلك لم يتوقف عن اعتباره رئيس فنزويال ،إذ أعلن
الكال حينها" :نحن نعترف بخوان غوايدو كرئيس للجمعية الوطنية،
وهي هيئة شرعية في فنزويال ،لكننا ال نستطيع اعتباره رئيس البلد
فيما يتابع مادورو مهامه الرئاسية" ،أما السبب الثاني فيتعلق بفقدان
غوايدو مصدر الشرعية الذي ّ
تمسك به حين أعلن نفسه رئيس البلد
بالوكالة بموجب الدستور .يشتق ادعاء غوايدو حول تسلم الرئاسة
من المادة  233من دستور عام  ،1999التي تنص على تنحية الرئيس
من منصبه في حال "غيابه التام" ،مما يعني "تخليه عن منصبه بقرار
ً
من الجمعية الوطنية" ،وهذا ما حصل تحديدا حين كان غوايدو رئيس
الجمعية ،وفي حالة مماثلةّ ،
تنص المادة  233على نقل الصالحيات
ً
الرئاسية إلى رئيس الجمعية ،أي غوايدو شخصيا.
هذا هو ملخص التبرير الذي تستعمله الدول التي قررت االعتراف به
ً
رئيسا لفنزويال ،لكن حتى لو تسلم غوايدو الرئاسة بموجب الدستور،
َ
فال مفر من التشكيك بقدرته على متابعة العمل بهذا التفويض لسببين:
ً
ً
أوال ،تنص المادة  233على ضرورة إجراء انتخابات عامة خالل  30يوما
إذا ثبت غياب الرئيس التام في أول أربع سنوات من واليته الدستورية.
أقسم غوايدو اليمين الدستورية في  23يناير  ،2019مما يعني أن البلد
كان ُيفترض أن يشهد انتخابات رئاسية في فبراير.
ُ
ص ّر غوايدو على أنه سيدعو إلى إجراء
بعد مرور أكثر من سنتين ،ي ِ
انتخابات حالما "ينتهي اغتصاب السلطة" من جانب مــادورو ،لكن
ً
ال ينص الدستور على ذلك ،حتى أن هذا الموقف يوحي ضمنا بأن
مادورو ،ال غوايدو ،هو الذي يحتفظ حتى اآلن بالصالحيات الرئاسية،
كما قال الرئيس الكال.
ً
ثانيا ،يسهل التشكيك بمطالبة غوايدو بالسلطة ألنه تسلم الرئاسة
ّ
لمجرد أنه كان رئيس البرلمان ،لكن انتهت والية الجمعية الوطنية
ُ
المنتخبة في عام  2015والتي كان يرأسها غوايدو في  5يناير ،2021
ولهذا السبب توقف االتحاد األوروب ــي منذ ذلك الحين عن اعتباره
ً
"رئيسا بالوكالة" .لهذه األسباب اقترحت إدارة ترامب ،التي اعترفت
ُ
سـمــى "إطـ ــار العملية االنتقالية
ب ـغــوايــدو كــرئـيــس لـفـنــزويــا ،مــا يـ ُ
الديمقراطية" في السنة الماضية ،ونـ ِـشــرت هــذه الوثيقة في مارس
َ
الزعيمين التنحي والسماح لشخص ثالث بقيادة
 2020وطلبت من
عهد رئاسي انتقالي والدعوة إلى إجراء انتخابات ،فاعترفت "مجموعة
االتصال الدولية" بقيادة االتحاد األوروبي بمادورو كأحد المحاورين
المشاركين في المحادثات المرتبطة بالعملية االنتقالية التي ُت ّ
مهد
إلرساء الديمقراطية.
تأتي هذه التطورات كلها غداة سنوات من محاوالت عقيمة أطلقها أبرز
قادة المعارضة والواليات المتحدة إلسقاط النظام ،وبعبارة أخرى،
ً
ّ ً
تحوال بارزا نحو الواقعية السياسية التي تفوقت بكل
نشهد اليوم
وضوح على القناعات األيديولوجية.
* «وورلد كرانس»

٧

زوايا ورؤى

● عبدالرزاق العدساني
انتقل إلى رحمة الله يوم الثالثاء الماضي
ال ـش ــاع ــر ال ـك ـب ـيــر ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق ال ـع ــدس ــان ــي،
رح ـمــه ال ـلــه ،وق ــد عــرفـتــه عــن ق ــرب مـنــذ عــام
 1985وكان نعم األخ الكبير الحريص على
إس ــداء النصيحة والمحب لوطنه والغزير
بالمعلومات عن الكويت القديمة وأحيائها
ً
وش ـع ــرائ ـه ــا ،وك ـن ــت ك ـث ـي ــرا م ــا أل ـت ـق ـيــه فــي
المسجد قبل أن يداهمه المرض ،ثم نتمشى
ً
س ــوي ــا م ــع ب ـعــض اإلخ ـ ــوة ل ـل ـج ـلــوس عـلــى
الـكــراســي الـمـجــاورة لمنزله ،حيث نـتــداول
ال ــذك ــري ــات واألش ـ ـعـ ــار وال ـن ـص ــائ ــح وال ـن ـقــد
ً
أحيانا في شتى المجاالت ،وكان كلما أنجز
ً
ديوانا أو قصيدة جديدة قرأها علينا ،وكلما
ّ
ً
ً
ألــف كتابا جــديــدا اطلعنا عليه ،واستمرت
جلساتنا هــذه سـنــوات طــويـلــة ال يمكن أن
تنسى ،وكانت أشعاره في كل الموضوعات
ذات لغة قوية عميقة تتهافت الصحف على
ً
ً
نشرها ،فقد كان شاعرا عصاميا من الجيل
الذي تربى على حب اللغة العربية والغوص
في معارفها رغم ضعف اإلمكانات الثقافية
ً
قديما ،ولكنه عمل فأبدع أيما إبداع ،فنسأل
الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويسكنه
دار النعيم والبقاء.

● ُحسمت نتيجة المناظرة

ق ـبــل ح ــوال ــي خ ـمــس سـ ـن ــوات جـمـعـتـنــي
مناظرة في كلية الحقوق مع الدكتور عبيد
الوسمي بعنوان "المشاركة أم المقاطعة"،
حيث كنت أرى الـمـشــاركــة فــي االنتخابات
رغم االعتراض على الصوت الواحد ،وكان
األخ عبيد يــدافــع عــن المقاطعة ،وانتشرت
المناظرة في وسائل اإلعــام ما بين مؤيد
ومعارض ،ولن أستعيد ما ذكرته أو ما ذكره
األخ عبيد فــي الـمـنــاظــرة ألن الـمـنــاظــرة قد
ُحسمت نتيجتها األسبوع الماضي عندما
أع ـل ــن د .عـبـيــد م ـشــارك ـتــه ف ــي االن ـت ـخــابــات
الـتـكـمـيـلـيــة ال ـقــادمــة ف ــي ال ــدائ ــرة الـخــامـســة

بالصوت الواحد مثل ما شارك قبله الكثير
من المقاطعين ،وهكذا يثبت الزمن وتثبت
مجريات األح ــداث صحة المواقف التي قد
يختلف فيها الناس ولو بعد حين.

● مكافآت الصفوف األمامية
كـمــا تــوقـعــت فــي م ـقــال كتبته فــي يناير
 2020حــدثــت خــافــات واع ـتــراضــات ولغط
في وسائل التواصل بشأن هــذه المكافآت،
خـصــوصــا بـعــد وق ــوع أخ ـطــاء مطبعية في
المبالغ التي نشرت مع عدم بيان وتوضيح
كيفية انطباق معايير صرف هذه المكافآت
على بعض الفئات.
لذلك أقترح ما يلي:
 .1م ــراج ـع ــة وت ـص ـح ـيــح أرق ـ ـ ــام ال ـم ـبــالــغ
المنشورة على الفور.
 .2نشر ومراجعة مدى انطباق المعايير
على العاملين فــي الصفوف األول ــى والتي
تليها وتوضيحها للعموم.
 .3اس ـت ـخ ــدام الـ ــوفـ ــورات ف ــي الـمـيــزانـيــة
الماضية (.)2021 -2020
 .4االس ـت ـخ ــدام الـسـلـيــم لـبـنــد الـمـكــافــآت
الـسـنــويــة الـمـمـتــازة فــي الـمـيــزانـيــة لمكافأة
المستحقين.
 .5االستخدام األمثل لبند الدوام اإلضافي
(األوفر تايم) لمعرفة المستحقين.

● الفساد المشكلة المستمرة والطاغية
قضايا فساد جديدة تطفو على السطح
ً
بين حين وآخر تشمل أطرافا كبيرة معروفة
في مؤسسات الدولة ،والفساد الذي يمارسه
هؤالء الكبار مثل الــوزراء وكبار الموظفين
ً
ي ـكــون أع ـظــم خ ـط ــرا ع ـلــى ال ـب ــاد م ــن فـســاد
الجميع
الصغار ،ويؤدي إلى
غضب الله على ْ ُ
َ َ
إذا لــم َيكافح"َ :و َم ــا ك ــان َر ُّب ـ َـك ِل ُي ْه ِل َك الــقـ َـر ٰى
ُْ
ُْ
ً
َ
ِبظل ٍم َو أ هل َها ُم ْص ِل ُحون " ،باإلضافة طبعا
إلى نتائج خطيرة مثل التخلف االقتصادي
والتنموي وضعف الثقة في الحكم ولجوء

البعض الى التطرف ومحاوالت القفز على
المؤسسات الدستورية والنظام العام ،كما
أنــه يضعف الحكومة وكــل مـســؤول نظيف
فيها إذا سعى إلى حل مشكالتها االقتصادية
واالجتماعية.
فــابــد أن تتعامل الـحـكــومــة مــع قضايا
الفساد بشكل يجنب الكويت هذه األخطار،
ف ــال ـح ـك ــوم ــة هـ ــي الـ ـمـ ـس ــؤول األول حـســب
الدستور على مصالح الــدولــة وعندها كل
المعلومات وبيدها التعيين في كل المناصب
الـمـهـمــة وال ـح ـســاســة م ـثــل أج ـه ــزة الــرقــابــة
المالية والمباحث العامة وغيرها ،فعليها
تـعـيـيــن ال ـق ــوي األم ـي ــن ف ــي ه ــذه الـمـنــاصــب
وإي ـقــاف واس ـطــات ومـعــامــات ال ـنــواب على
الفور ،وال يجوز أن نتجاهل أن الكويت تمر
اآلن بمرحلة جديدة يحاكم فيها بعض كبار
المسؤولين السابقين ،وهذا يحسب للكويت،
فال يوجد في أي دولة عربية أو خليجية مثل
هذه الشفافية ،ومع ذلك ما زال الشعب ينتظر
ً
من الحكومة مزيدا من الشفافية واإلنجاز
واستعادة المال المغصوب.
كـ ـم ــا أن عـ ـل ــى م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة أن يـفـتــح
عينه لكشف أي اعتداء على المال العام أو
محاوالت التالعب فيه ،أو تدخل أياد معينة
لتحريف أو طمطمة الحقائق مما قد يؤدي
إل ــى زوال ال ـث ـقــة ف ــي ال ـح ـكــومــة والـمـجـلــس
ومؤسسات الدولة كلها ،وقد تحدث بعد ذلك
القالقل الداخلية التي يستغلها الفاسدون أو
حتى حسنو النية.
ل ــذل ــك ي ـجــب ع ـلــى أع ـض ــاء مـجـلــس األم ــة
اإلع ـ ــراض ع ــن ال ـص ــراع ــات الـسـيــاسـيــة غير
المجدية واألخطاء الدستورية والقانونية
ً
ال ـتــي وق ـعــوا فـيـهــا ،وال ـب ــدء فـ ــورا بمكافحة
هــذا الفساد وجمع األدل ــة فــي قضايا غسل
األموال وصندوق الجيش ورشوة البنغالي
وجميع القضايا األخرى بما يمتلكونه من
أدوات دستورية تمكنهم من الحصول على
كل المعلومات والدخول في كل التفصيالت
ومعرفة جميع الحقائق كما فعلنا من قبل
في المجالس السابقة.

مر زمن لم تحسب هي أو هو عدد دقائقه ،ساعاته ،أيامه ،شهوره
أو سنينه ،هو في مكان وهي توزعت بين األمكنة حتى أنها كانت
تستيقظ كل صباح وتبقى في سريرها للحظات لمعرفة خريطة
المكان وتجيب عن األسئلة قبل البدء بروتينها اليومي الــذي ال
تغيره األمكنة وال األزمنة ،السؤال األول" :في أي مدينة أنا" ربما
األصح في أي غرفة فندق؟ صدق هو عندما شبهها منذ أكثر من
ثالثة عقود بالنورس ،ما إن يحط على موجة حتى يحلق عاليا
ً
ويعود لموجة أخرى ،لم يكن عرافا بل صحافيا بدرجة امتياز معلما
في "كار" الصحافة ،بل ربما وصفه بالصحافي تقصير بحقه ،فكان
ينقش األحــرف لتتحول إلى حركة وجمل وتعابير على المسرح
وكتب الشعر واألدب المحكي و ...و ...كما كثيرين في بلدي بل بالدنا
الواسعة ،يبقى متعددو المواهب مخفيين أحيانا عن األنظار في
زمن التسطيح والتطبيل والرداءة في كل شيء.
مـنــذ أش ـهــر وف ـج ــأة دون م ـقــدمــات ج ــاءت رس ــال ــة مـخـتـصــرة منه
"طمنيني عليك "...وما هي إال أقل من دقيقة وكانت هي الفاتحة
لسيل من الذكريات والمواقف واألحــاديــث والمكالمات والصور
واالبتسامات والضحكات بل حتى الحركات وااللتفاتات و ...و...
مر هو عبرها سريعا وكأن مجرى ماء قد فتح ولم يعد باإلمكان
وضــع فاصلة أو نقطة فقط ،بعض الصمت المتقطع حتى عدنا
لـتـفــاصـيــل أيــام ـنــا وتــوق ـفــت الــرســائــل إال ل ـل ـســؤال الـمـتـكــرر "فقط
ً
طمنيني" وهو السؤال الذي أصبح األكثر تكرارا بين كل األصدقاء
البعيدين والقريبين وخصوصا منهم ومنهن األصدقاء المعتقين
فينا ..أولئك الذين كانوا جزءا من مرحلة ضمن مشوار ازدحمت به
األحداث والصور واللحظات الحميمة التي بدأت تخف تدريجيا،
ربما بسبب التقدم في العمر أو التحول حولنا الذي أرجعنا سنين
ضوئية إلى الخلف بعد سنين من العمل الشاق لتغيير واقع انتصر
ً
علينا وال يزال يبقينا في عزلتنا عن عالم آخر أكثر تقدما علميا
وحضاريا واجتماعيا وتعليميا.
امتناعه عن الكتابة لم يكن يقلقني ولكن توقفه عن التغريدات التي
كانت سببا للعديد من المشاكل له ..هو الذي لم يتعود أن يهجن
فكره وعقله في زمن كتم اآلراء أو تحويلها وتحويرها ،عندما سألته
عن سبب توقفه ،جــاء رده حزينا ال يشبه تفاؤله الــذي اعتدناه،
قال "لن أكتب ليس خوفا بل قرفا من مالمسة هؤالء"! عدوى قرفه
قد طالت الكثيرين والكثيرات منا ،بعضهم أو بعضنا تجاوزها
باستعادة اإلحساس بالمسؤولية حتى لو كان هذا اآلخر إحساسا
كاذبا أو غير واقعي على أقــل تعبير ،يتمسك فيه بعضنا خوفا
من اإلغــراق في عتمة اللحظة أو الكآبة أو ربما لتبرير الــذات مما
سيكتبه أحدهم يوما ما حين يسجل التاريخ الشفهي لهذه البالد
أننا لم نسجل أي احتجاج أو لم ننبه ،نحذر بلساننا أو كتاباتنا
وهذا أضعف اإليمان!
بين الفينة واألخرى تقفز رسائله على الهاتف بين المئات األخرى،
ال يـتــوقــف عــن مـفــاجــأتــي بــذاكــرتــه التفصيلية وال ـصــوريــة أيضا
حــول السنوات األولــى أو يذكرني بــدروس كــان يقدمها لنا نحن
القادمات والقادمين الجدد إلى مجال الصحافة ،تلك الفئة التي
حملت أحــامـهــا فــي كــف وفــي الـكــف األخ ــرى روح الـمـغــامــرة ،تلك
المجموعة التي تصورت أنها ستحرر ناسها وأهلها من واقعهم..
هو كان يضحك طويال عند سماع سرد تلك المجموعة الجالسة
فوق سحابة بيضاء في سماء ال تزينها إال الكواكب والنجوم فال
غبار وال تلوث يحول مجرد رؤية سماء صافية إلى حدث علينا أن
نؤرخه ضمن ذكرياتنا المتهاوية.
في أحدها وكان في وضع نفسي متألق أو ربما في حالة شجن،
سجل لحظات بعينها وتــوغــل فــي عوالمها حتى الــوصــول إلى
وصف األجــواء وتفاصيل األمكنة والشخوص حتى تفاجأت من
دقته وغزارة التفاصيل ناسية ربما أنه الكاتب المسرحي األهم..
وبين تلك التفاصيل وصفه ألحد اللقاءات األولى التي قال إنه لن
ينساها أبــدا عندما كنا خارجات بشكل جماعي من ذاك المبنى
الذي جمع أكثر من صحيفة ،صحافيات صغيرات كل منهن محملة
بأحالم ال سماء لها وال حدود ،نادى هو "مرحبا" التفتت هي "البسة
بسمتها القاتلة" كما وصفها ،حينها توقفت العصافير عن التحليق
والعربات عن التزمير والبشر عن الحديث وال حتى الهمس ..فقط
ابتسامة بقيت معها حتى اآلن رغم التجاعيد وخطوط الزمن كل
منها يسرد تجربة.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

جورجي إنجلبرخت*

كاثرين بوتز *

اضطراب عملية «التطبيع» في بانجسامورو

ما وراء تهريب الذهب من أفغانستان

ب ـ ـ ـعـ ـ ــد سـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوء مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
"بانجسامورو" ذاتية ُ
الحكم في "مينداناو"
الـمـسـلـمــة ،ت ـمـ ّـر عـمـلـيــة ال ـس ــام الــرام ـيــة إلــى
إ نـهــاء عـقــود مــن ا لـحــرب فــي جـنــوب الفلبين
بمرحلة شائكة.
يقود المتمردون السابقون في "جبهة تحرير
م ــورو اإلســام ـيــة" الـحـكــومــة ال ـمــؤق ـتــة ،وهــم
ي ـت ـج ـهــون إلـ ــى ب ـن ــاء م ــؤس ـس ــات ف ــي اإلق ـل ـيــم
ال ـج ــدي ــد وت ـم ــري ــر ت ـشــري ـعــات أس ــاس ـي ــة قـبــل
االنتخابات األولى التي ستشهدها المنطقة
فــي ع ــام  ،2022لـكــن قــد تـتــأ جــل ه ــذه المهلة
ب ـس ـبــب ت ـف ـشــي ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ك ــذل ــك بــدأ
عامل مؤثر آخر من اتفاق السالم المبرم في
عام  2014بين المتمردين وحكومة الفلبين
يـضـعــف اآلن :إن ـهــا "عـمـلـيــة الـتـطـبـيــع" الـتــي
تشير إلى خليط طموح من التدابير الرامية
إل ـ ــى ت ـس ــري ــح م ـق ــات ـل ــي "مـ ـ ـ ــورو" ال ـم ـس ـل ـم ـيــن
و ت ـحــو يــل مـعـسـكــرا تـهــم إ ل ــى مـنــا طــق سلمية
وم ـث ـمــرة ،وإطـ ــاق م ـســار ق ـضــائــي انـتـقــالــي،
وتنفيذ سلسلة مــن ا لـمـبــادرات ا لـتــي تهدف
إ لــى بناء الثقة بين مختلف األ طــراف .كانت
ً
بداية هذه العملية واعدة نسبيا  ،لكن تباطأ
ً
مسارها مجددا بسبب كورونا على مر السنة
الماضية ،فزاد احتمال أن يعيش المدنيون
والمقاتلون السابقون خيبة أمل كبرى.
كان انتشار فيروس كورونا مصدر إلهاء غير
مـ ّ
ـرحــب فيه بالنسبة إ لــى عملية ا لـســام في
"بانجسامورو" ،فزادت الضغوط على مانيال
والحكومة اإلقليمية للتركيز على المسائل
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـن ـظــام الـ ُـح ـكــم وال ـص ـحــة الـعــامــة
بدل مواجهة التحديات المتعلقة بالمرحلة
االنتقالية وعملية التطبيع .يتكلم الكثيرون
ا لـيــوم عــن إ طــا لــة المرحلة االنتقالية إ لــى ما
بعد عام .2022
ً
كان إعالن الرئيس رودريغو دوتيرتي حديثا
عــن إ ص ــدار عـفــو بـحــق ا لـجـمــا عــات المتمردة
الفلبينية ،بما في ذلك "جبهة تحرير مورو
ً
اإلس ــام ـي ــة" ،خ ـطــوة واعـ ــدة ت ـم ـه ـيــدا إلع ــادة
إ حـيــاء عملية التطبيع و تـقــو يــة الثقة دا خــل
الجبهة في زمن الوباء الصعب ،لكن الوضع
يتطلب خـطــوات كثيرة أ خــرى كــي تسترجع
تـ ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــة زخـ ـمـ ـه ــا فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة
المفصلية .يجب أن تبدأ الحكومة الوطنية
ب ـت ـســريــع إي ـص ــال ال ـم ـس ــاع ــدات االجـتـمــاعـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـم ــوع ــودة إلـ ــى ال ـم ـقــات ـل ـيــن
ّ
المسر حين لطمأنة العصابات السابقة إلى
استفادتها من السالم وإلقناع "جبهة تحرير
مورو اإلسالمية" باستمرار التزامها بعملية

السالم ،وسيكون تسريع خطة حل الجيوش
ً
ً
ً
الخاصة عامال أساسيا أيضا لتجنب الفراغ
األمني الناجم عن تفكيك "جبهة تحرير مورو
اإلسالمية" ،ألن أي فراغ مماثل قد يؤدي إلى
تأجيج الصراع في أنحاء "بانجسامورو".
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم " ج ـ ـب ـ ـهـ ــة ت ـ ـحـ ــر يـ ــر مـ ـ ــورو
اإلسالمية" بخريطة الطريق األصلية ،حتى
لو طالت مدة المرحلة االنتقالية ،كذلك يجب
أن يسعى المتمردون السابقون إ لــى تقوية
آلـ ـي ــات ح ــل الـ ـص ــراع ــات ال ـم ـح ـل ـيــة لـمـعــالـجــة
ا لـخــا فــات العنيفة ا لـتــي تنشأ بـيــن القبائل
و قــد تــؤ ثــر على أ ج ــزاء مختلفة مــن المنطقة
ُ
وتهدد السالم في نهاية المطاف.
دعـ ــم ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام فــي
"بانجسامورو" منذ عقد اتفاق  ،2014وهو
ي ـض ـط ـلــع ب ـ ــدور أس ــاس ــي ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة
المضطربة ،حيث تستطيع الجهات المانحة
ُ
أن ت ـ ـحـ ــرك ا لـ ــو ضـ ــع فـ ــي اال ت ـ ـجـ ــاه ا ل ـص ـح ـيــح
عـ ـب ــر تـ ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات إلـ ـ ــى "ص ـ ـنـ ــدوق
ب ــان ـج ـس ــام ــورو االس ـت ـئ ـم ــان ــي" :إن ـه ــا اآلل ـي ــة
ال ـت ــي أن ـشــأت ـهــا ال ـح ـكــومــة و"ج ـب ـه ــة تـحــريــر
مــورو اإل ســا مـيــة" لتمويل مشاريع التنمية
ُ
ُ ّ
الكبرى ،وتعتبر المبادرات التي تركز على
ا لـمـشــار يــع التنموية فــي معسكرات الجبهة
الستة أساسية ،لكن يجب أن تحصل المناطق
األخـ ــرى ال ـتــي ت ــأث ــرت بــال ـصــراع ع ـلــى الــدعــم
ً
أيضا  ،فقد تزيد االضطرابات بسبب توزيع
ال ـم ـســاعــدات بـطــريـقــة غـيــر ع ــادل ــةً ،فـتـتــوســع
مشاعر البغض والصراعات نتيجة لذلك.
كــان اتـفــاق الـســام الـمـحــوري فــي عــام 2014
يتوقع و ضــع خريطة طــر يــق شاملة إلر ســاء
الـ ـس ــام وم ـع ــال ـج ــة ال ـم ـس ــائ ــل ال ـم ـع ـق ــدة فــي
ص ـ ــراع "ب ــان ـج ـس ــام ــورو" ل ـط ـ ّـي ص ـف ـحــة هــذه
ً
ا لـحــرب نـهــا ئـيــا  ،ولتحقيق تــو قـعــات السكان
هناك ،يجب أال تسمح مانيال وال المتمردون
السابقون للوباء بتغيير مسارهم بعد إحراز
ّ
تقد م وا عــد باتجاه مرحلة انتقالية سلمية،
ورغم جميع العقبات ،يجب أن يعود الطرفان
إل ــى روح ـي ــة ال ـت ـع ــاون ال ـتــي سـمـحــت بــإقــرار
اتفاق السالم التاريخي.
* «دبلومات»

ف ــي نــو ف ـم ـبــر  ،2020ع ـثــر مــو ظ ـفــو ا ل ـج ـمــارك
ً
ال ـطــاج ـيــك ع ـلــى  90ك ـي ـلــوغــرامــا م ــن الــذهــب
وأ مــوال نقدية بقيمة  15مليون دوالر كانت
ُم ّ
عدة للتهريب على متن رحلة بين دوشانبي
ودبي.
و ب ـح ـل ــول ف ـب ــرا ي ــر  ،2021أ ع ـل ـنــت ا ل ـس ـل ـطــات
الطاجيكية اعتقال سبعة أشخاص متورطين
ف ــي ت ـه ــري ــب ال ــذه ــب واألمـ ـ ـ ــوال ال ـن ـق ــدي ــة مــن
أفـغــانـسـتــان إل ــى طــاجـيـكـسـتــان ،ومـنـهــا إلــى
دب ـ ـ ــي ،وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة قـ ـصـ ـي ــرة ،ط ــرح ــت ق ـن ــاة
تلفزيونية أفغانية ادعاء اتها الخاصة حول
ً
ً
هذا الموضوع ،فأعلنت أن سياسيا أفغانيا
رفيع المستوى متورط في هذه العملية.
أنـ ـك ــر م ـح ـم ــد م ـ ـيـ ــرزا كـ ـ ــاتـ ـ ــوازي ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
ح ـي ـن ـهــا ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـب ــرل ـم ــان األف ـغ ــان ــي،
أي تـ ــورط ل ــه ف ــي ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،ف ـقــد زعـمــت
القناة التلفزيونية أن كاتوازي قابل السفير
ً
الطاجيكي وجها لوجه في كابول في محاولة
منه إلخماد قضية التهريب ،وذ كــرت "إذا عــة
أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" أن تلك القناة ّ لم
ّ
تقد م أي أد لــة إلثبات ادعاء اتها ،لكنها بثت
ً
أخبارها عمدا كي تتزامن مع وصول كاتوازي
إل ــى دوشــان ـبــي ضـمــن وف ــد بــرلـمــانــي فــي 27
ف ـبــرايــر ،حـيــث تـفـيــد الـتـقــاريــر ب ــأن كــاتــوازي
استقال من منصبه بعد عودته إلى كابول ،ثم
ُ
أعلنت السلطات األفغانية أنها بدأت تحقق
بهذه المزاعم.
وف ــق م ـص ــادر "إذاعـ ـ ــة أوروبـ ـ ــا الـ ـح ــرة/إذاع ــة
ا لـحــر يــة" ،أدا نــت محكمة طاجيكية األسبوع
ال ـم ــاض ــي ت ـس ـعــة أشـ ـخ ــاص ب ـت ـه ـمــة ت ـهــريــب
ال ــذه ــب واألمـ ـ ـ ــوال ال ـ ُن ـق ــدي ــة ب ـي ــن دوش ــان ـب ــي
ودبي وإسطنبول ،وأدين خمسة رجال منهم
ب ـت ـهــريــب م ــا م ـج ـمــوعــه  1.4ط ــن م ــن سـبــائــك
الذهب وأموال نقدية بقيمة  100مليون دوالر
بداية سبتمبر ومنتصف نوفمبر ،2020
بين ُ
كذلك أ د يــن ثالثة عناصر من حرس الحدود
وضابط شرطة بتهمة تسهيل تنفيذ الخطة،
وت ــراوح ــت األح ـك ــام الـ ـص ــادرة ف ــي األس ـبــوع
الماضي بين سنتين وخمس سنوات ونصف.
ً
ل ــم ت ــذك ــر ال ـس ـل ـطــات ال ـطــاج ـي ـك ـيــة ش ـي ـئــا عــن
كاتوازي وتورطه بالقضية ،وركزت وسائل
اإلعالم الطاجيكية على المذنبين المحليين
إ لـ ـ ــى أن أ عـ ـلـ ـن ــت ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــات فـ ــي فـ ـب ــرا ي ــر أن
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ه ــي مـ ـص ــدر ال ــذه ــب واألمـ ـ ــوال
النقدية.
ل ـط ــال ـم ــا ك ــان ــت الـ ـ ـح ـ ــدود بـ ـي ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان
وطــاجـيـكـسـتــان "ج ـن ــة" حـقـيـقـيــة لـلـمـهــربـيــن،
ُ
َ
ستثمر لتجهيز
مع أن مبالغ كبيرة كانت ت

وت ـ ــدري ـ ــب الـ ـ ـ ِـفـ ـ ـ َـرق ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ال ـط ــاج ـي ـك ـي ــة
واألفـ ـغ ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى يـ ــد الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وال ـص ـي ــن وروس ـ ـيـ ــا ،إذ ت ـت ــداخ ــل ال ـم ـصــالــح
األميركية والصينية والروسية بطرق معينة
ُ
عـلــى ط ــول ه ــذه ال ـح ــدود ،وت ـع ـطــى األولــويــة
هـ ـن ــاك ل ـل ـن ـش ــاط ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ثـ ــم ت ـهــريــب
المخدرات.
ّ
لكن الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان
ليست المساحة ا لــو حـيــدة التي تحتاج إلى
المراقبة في هذه المنطقة ،وفق تقرير صادر
عــن قـنــاة "تــولــو ن ـيــوز" األفـغــانـيــة فــي مــارس
 ،2021تــم تـهــر يــب مــا يـيــن ال ـ ــدوالرات وآالف
ك ـي ـلــوغــرامــات ال ــذه ــب م ــن أف ـغــان ـس ـتــان عـبــر
م ـخ ـط ـطــات م ـت ـنــوعــة ،وف ــي إحـ ــدى ال ـح ــاالت،
ذ كــر تـقــر يــر " تــو لــو ن ـيــوز" تـهــر يــب  66مليون
ً
دوالر و 329كيلوغراما من الذهب عبر ميناء
فــي بلدة " هــا يــرا تــان" فــي محافظة بلخ ،على
ض ـفــاف ن ـهــر أم ــو داري ـ ــا ،وي ـب ــدو أن األمـ ــوال
الـنـقــديــة وكـمـيــات الــذهــب كــانــت تـعـبــر النهر
نحو أوزبكستان ،ومنها إلى اإلمارات العربية
المتحدة وكازاخستان.
فــي حـيــن تــدخــل أفـغــانـسـتــان مــرحـلــة جــديــدة
ً
من االضطرابات تزامنا مع استمرار أعمال
العنف ،واقتراب موعد االنسحاب األميركي
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وتـ ـب ــاط ــؤ ع ـم ـل ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــام ،مــن
المتوقع أن تتوسع فرص نهب خزائن الدولة
وتهريبها .تبقى منطقة آسيا الوسطى ،حيث
ُيعتبر الفساد ظاهرة مستفحلة واعتيادية،
أنسب ممر لألطراف التي تملك المال وتريد
ً
الخروج من المنطقة ،وبدء ا من نهب الكنوز
ً
التاريخية وصوال إلى تهريب سبائك الذهب،
ً
سيحاول البعض االستفادة من الوضع حتما
تحت غطاء انعدام األمن وغياب االستقرار.
* «دبلومات»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.١٦٣
2.٣٩٩ 2.٧٥٧ ٣.٣١٥

شركات الوساطة تفتح الـ  NETTINGللعمالء المحترفين
اشترطت ضمانات تكفي قيمة مشتريات العميل لتغطية أي إخفاق في الجلسة ذاتها
محمد اإلتربي

توقعات
بارتفاع سيولة
التداول بين
 20و%25

بدأت شركات الوساطة ،أمس ،فتح خدمة
ال ـ ـ  NETTINGلـلـعـمــاء الـمـحـتــرفـيــن ،وفــي
المقابل تعمل على تثقيف وتوضيح الخدمة
لبقية العمالء والمستثمرين األفراد.
وأفـ ـ ــادت م ـص ــادر مـتــابـعــة ب ــأن الـخــدمــة
إضافة مميزة لبورصة الكويت سيستفيد
منها ،وفقا للتراتبية بشكل كبير ،كل من
األطراف التالية:
 - 1الـ ـصـ ـن ــادي ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،حـيــث
ستمكنها بـشـكــل م ــرن مــن إدارة السيولة
واألصــول لديها بمرونة أكبر ،وتخفف من
أعباء إصــدار الشيكات ومتابعة حسابات
الصافي يوميا والمطلوب سداده.
 - 2ال ـم ـح ــاف ــظ ال ـم ــال ـي ــة ال ـك ـب ــرى اي ـضــا
ستمكنها من االستفادة بهامش تعامل أكبر.

 - 3عمالء التداول اإللكتروني من الفئات
المستفيدة بشكل كبير.
 - 4المضاربون المحترفون.
 - 5مــن يـمـلــك ّمـعـلــومــة مـسـبـقــة أو لــديــه
قراءة جيدة وتوقع إيجابي ألداء سهم ما.
 - 6ستخفف من الضغوط على البنوك من
جهة إربــاكــات التحويل وإصــدار الشيكات
لـلـمـقــاصــة ،وك ــذل ــك ش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة في
عمليات التسليم اليومية ومتابعة كشوفات
االنكشافات.
فــي سـيــاق آخ ــر ،عـلــم أن الـخــدمــة ليست
ال ــزام ـي ــة ل ـشــركــات ال ــوس ــاط ــة ،ح ـيــث يبقى
الخيار لكل شركة في تقديمها من عدمه.
تعمل شــركــات الــوســاطــة عـلــى التحوط
بإضافة ملحق للعقد بفتح الخدمة للعميل

مرفق فيه شــروط وضوابط تحمي حقوق
ش ــرك ــة ال ــوس ــاط ــة ،ح ـيــث ي ـحــق ل ـهــا الـبـيــع
والتسييل للضمانات الموجودة في حساب
ّ
أو محفظة العميل ،في حــال لم يتمكن من
الـبـيــع فــي ال ـيـ ّـوم نفسه وتغطية قيمة أمــر
الشراء الذي نفذه.
ق ـي ـم ــة الـ ـخ ــدم ــة ت ـت ـغ ـيــر ي ــومـ ـي ــا ،حـســب
مكونات محفظة العميل وقيمتها ،فكلما
كانت فيها مكونات جيدة وضمانات عالية
يـكــون العميل فــي أم ــان ،وشــركــة الوساطة
بأمان أيضا ،وليس عليها مخاطر.
ووفقا لمصادر؛ على العميل التخارج قبل
الوصول الى المزاد ،حيث انه في حال أخفق
ستقوم الشركة ببيع األسهم من الضمانات.
ال ـع ــاق ــة ف ــي ال ـن ـهــايــة ع ــاق ــة ت ـعــاقــديــة،

٦.٦٧٠

٥.١٨٤

فــال ـشــركــة ت ـت ـيــح خ ــدم ــة لـلـعـمـيــل م ــن دون
ّ
تحملها أي مخاطر ،والعميل عليه توفير
الضمانات الــازمــة التي تغطي أي إخفاق
في التخارج اليومي لالستفادة من خدمة الـ
«نتنج» أو التعامل بالصافي ،إذ ان العميل
يحصل على الــربــح فــي حــال تـخــارج بربح
ومطلوب ســداد الخسارة إذا باع بخسارة
دون الزام بسداد قيمة الصفقة اإلجمالية.
ت ـتــوقــع أوسـ ـ ــاط اس ـت ـث ـمــاريــة أن تــرتـفــع
مستويات السيولة في البورصة تدريجيا
بنسبة تـتــراوح بين  20و 25بالمئة ،ومن
غير المستبعد أن يشهد السوق مستويات
سيولة تالمس  100مليون دينار.

«الخير» تنوي التخارج
من «الصناعات الوطنية»
أعلنت مجموعة الخرافي ،ممثلة بشركة الخير
لألسهم والـعـقــارات ،نيتها التخارج من حصتها
فــي شركة الصناعات الوطنية القابضة البالغة
 7.3في المئة.
وكشفت «الخير» ،في إفصاح على موقع بورصة
ال ـكــويــت ،أنـهــا قــامــت بـتـحــويــل كــامــل مساهمتها
المباشرة في مجموعة الصناعات إلى محافظها
االس ـت ـث ـمــاريــة الـ ـم ــدارة م ــن ش ــرك ــة االس ـت ـث ـمــارات
الوطنية ،مع إعادة تصنيفها من استثمار طويل
األجل إلى استثمار بغرض التخارج.
وسجل سهم شركة الصناعات الوطنية القابضة
فــي بــورصــة الـكــويــت مـكــاســب قــويــة ،عـقــب إعــان
ال ـت ـخ ــارج .وت ـعــد «ال ـص ـن ــاع ــات» واح ـ ــدة م ــن أكـبــر
المجموعات الصناعية في الكويت ،كما أنها من
أكبر المساهمين في شركة المباني المطورة ألكبر
المجمعات التجارية في الكويت ،بحصة تتجاوز
 18في المئة.

بداية قوية لشهر مايو ومكاسب كبيرة لمؤشرات البورصة
السيولة  72.7مليون دينار واستمرار انتعاش األسهم الصغيرة والمتوسطة
●

علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة بـ ــدايـ ــة
قــويــة لـشـهــر مــايــو هــي أفضل
بداية شهرية منذ عدة أشهر،
مواصلة األداء اإليجابي الكبير
لشهر أبريل المنصرم ،وحققت
مـ ــؤشـ ــرات الـ ـس ــوق الــرئـيـسـيــة
مـ ـك ــاس ــب كـ ـبـ ـي ــرة ،حـ ـي ــث قـفــز
م ــؤش ــر ال ـس ــوق ال ـع ــام بنسبة
 0.82فــي الـمـئــة ت ـعــادل 50.04
ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى مـسـتــوى
 6163.64نقطة ،بسيولة بلغت
 72.7م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ت ــداول ــت
 518مليون سهم عبر 14811
ص ـف ـق ــة ،فـ ــي تـ ــراجـ ــع م ـح ــدود
قـيــاســا عـلــى جـلـســة الخميس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وتـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ــداول 135
س ـه ـمــا ربـ ــح م ـع ـظ ـم ـهــا ،حـيــث
بـلــغ ع ــدد األس ـهــم الــرابـحــة 92
سهما بينما تراجعت أسعار
 28واستقر  13دون تغير.
وصعد مؤشر السوق األول
بـ ـع ــد ارتـ ـ ـ ـ ـ ــداد جـ ـي ــد ل ــأس ـه ــم
ال ـق ـيــاديــة وت ـعــويــض خ ـســارة

الـخـمـيــس لـيــربــح نـسـبــة 0.72
في المئة تعادل  47.61نقطة،
ليقفل على مستوى 6670.78
نقطة بسيولة كبيرة بلغت 46
مليون دينار ،منها  17مليون
عـلــى الـبـنــك الــوطـنــي ،وبفضل
صفقة ر فـعــت السيولة بشكل
كبير تمت على سعر  827فلسا،
وبـلــغ ع ــدد األس ـهــم الـمـتــداولــة
فــي ال ـســوق األول  130مليون
سهم تـ ّـمــت عبر  4373صفقة،
وارتفع  20سهما ،مقابل تراجع
 4أسـهــم فقط واسـتـقــرار سهم
واحد.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــر مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
الرئيسي بتسجيل مكاسب هي
األعـلــى بين مــؤشــرات السوق،
حيث ربح نسبة  1.12في المئة
تـ ـع ــادل  57.45ن ـق ـط ــة ،لـيـقـفــل
على مستوى  5184.94نقطة،
بـسـيــولــة م ـتــراج ـعــة ال ــي 26.6
مـلـيــون دي ـن ــار ،حـيــث اقـتــربــت
نهاية األسبوع الماضي من 40
مليون دينار ،وتم أمس تداول
 388مليون سهم عبر 10438
صفقة ،وتــداول  110أسهم في

الرئيسي ربح منها  ،74بينما
خسر  24واستقر  12دون تغير.

استمرار االنتعاش الكبير
بـ ــدأت ت ـعــامــات ش ـهــر مــايــو
عـ ـل ــى مـ ــا انـ ـتـ ـه ــت ع ـل ـي ــه خ ــال
شهر أبريل المنصرم ،وسجلت
تعامالت بداية األسبوع انطالقة
نارية لكثير من األسـهــم ،حيث
ربـ ـح ــت  8أسـ ـه ــم اكـ ـث ــر م ــن 10
ف ــي ال ـم ـئــة ك ــان أب ــرزه ــا سهما
المصالح ا لـعـقــار يــة وتعليمية
ال ـل ــذان حققا ارت ـفــاعــات كبيرة
جـ ــدا بـنـسـبــة  35.5و 26.4فــي
المئة على التوالي ،كما حققت
أس ـهــم رمـ ــال وآن نـسـبــة بلغت
 18و 14.5فــي الـمـئــة ،وتدفقت
إع ــان ــات كـتـلــة الـمــديـنــة أم ــس،
قـ ـب ــل بـ ــدايـ ــة الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ل ـتــدفــع
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـضـ ـ ــاربـ ـ ــات ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى
أس ـه ــم آن واك ـت ـت ــاب والـ ـس ــام،
وش ـه ــدت مـعـظــم األس ـه ــم نـمــوا
في أسعارها ،وتصدر النشاط
آن وب ـ ـتـ ــروغ ـ ـلـ ــف وس ـ ـهـ ــم ب ـنــك
الخليج الذي قفز مبكرا بنسبة

«نفط الكويت» :استكشافات نفطية
في حقلي برقان والقشعانية

ً
 60ألف برميل من «الثقيل» يوميا من جنوب الرتقة

أكد الرئيس التنفيذي في شركة
نفط الكويت عماد سلطان أن أهم
اإلنجازات التي تحققت في السنة
المالية الماضية  2021-2020هي
االستكشافات الجديدة في حقلين
من حقول الشركة النفطية ،ويشكل
االستكشاف األول ام ـتــدادا للجزء
الـشـمــالــي مــن حـقــل بــرقــان الكبير
في منطقة جنوب وشرق الكويت،
أم ــا الـثــانــي فـهــو حـقــل القشعانية
ب ـم ـن ـط ـقــة شـ ـم ــال الـ ـك ــوي ــت ،وت ـعــد
هذه اإلنجازات من األهمية بمكان
لتحقيق األ هـ ــداف االستراتيجية
للشركة.
وق ـ ـ ـ ــال س ـ ـل ـ ـطـ ــان ،ف ـ ــي الـ ـم ــوج ــز
اإلخـبــاري الداخلي للشركة ،إن ما
تحقق عالمة فارقة بالوصول إلى
إن ـت ــاج  60أل ــف بــرم ـيــل م ــن الـنـفــط
الثقيل يوميا من حقل جنوب الرتقة
شمال الكويت ،والذي يعتبر إنجازا
تــاري ـخ ـيــا ل ـيــس لـلـشــركــة فـحـســب،
بل للدولة من حيث زيــادة الطاقة
اإلنتاجية والدخول في نادي الدول
المنتجة والمصدرة للنفط الثقيل.
وثمن دور جميع العاملين في
شــركــة نـفــط ال ـكــويــت والـمـقــاولـيــن
الـمـتـعــاقــديــن معها لـلـنـجــاح الــذي
حـقـقــوه مـعــا ،رغ ــم قـســوة مــا مــروا
بــه خــال السنة المالية الماضية
نتيجة لجائحة كورونا ،وما تبعها
م ــن آثـ ـ ــار س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ال ـص ـنــاعــة
النفطية واقتصاديات البلدان كافة،
قائال« :من الواضح للعيان أن آثار
جائحة كورونا مستمرة معنا ،وقد
تظل لفترة من الزمن ،مما يتطلب
منا تكثيف الجهود لتجاوز القادم
من تحديات وصعاب».
وأضــاف أنه على الرغم من ذلك
ف ــإن ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـكــويــت تمكنت
من الوفاء بالتزاماتها المقررة من
إنـتــاج للنفط الـخــام إلــى األس ــواق
المحلية والعالمية دونما تقصير،
بالتعاون مــع قطاع التسويق في
مؤسسة البترول الكويتية ،وذلك
يعكس مــدى تفانيكم وإخالصكم
بـ ــأداء واجـبــاتـكــم للمحافظة على
سمعة الشركة ومكانتها.
ول ـف ــت إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار عـمـلـيــات
الشركة في جهودها لتعزيز حماية

البيئة والمحافظة عليها ،وأثمر
ذلـ ــك ع ــن اع ـ ـتـ ــراف ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
بشركة نفط الكويت كشركة رائدة
في الحد من حرق الغاز المصاحب
بـيــن أب ــرز ال ــدول المنتجة للنفط،
ح ـيــث أظ ـه ــر أحـ ــدث ت ـقــريــر للبنك
الدولي حول تقدم الــدول األعضاء
في الشراكة الدولية للحد من حرق
ال ـغــاز ،أن الـكــويــت (ممثلة بشركة
نـ ـف ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت) واصـ ـ ـل ـ ــت وتـ ـي ــرة
الـ ـت ــراج ــع ف ــي ح ـ ــرق ال ـ ـغـ ــاز ،وه ــي
مــن بـيــن الـ ــدول األولـ ــى فــي خفض
معدالت حرق الغاز عالميا ،فوفقا
لتقارير الشركة ،وصل معدل حرق
الغاز إلى أقل من  1في المئة.
وفـ ــي إط ـ ــار حـ ــرص ش ــرك ــة نفط
الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى م ـك ــاف ـح ــة جــائ ـحــة
فيروس كورونا ،قال سلطان« :بدأ
مستشفى األحمدي وبالتعاون مع
وزارة الـصـحــة عـمـلـيــات التطعيم
لموظفي القطاع النفطي فــي مقر
ش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت ف ــي ف ـبــرايــر
 ،2021وتكمن أهمية هذه الخطوة
في المساعدة على تسريع وتيرة
برنامج التطعيم في البالد».
وأضاف« :أنشأت الشركة مخيما
للحجر الـصـحــي فــي حـقــل الرتقة
شمال الكويت بطاقة استيعابية
تزيد على  900سرير ،وتم تسليمه
إل ـ ــى وزارة ال ـص ـح ــة الس ـت ـضــافــة
المواطنين العائدين من الخارج،
وج ـ ـ ـسـ ـ ــدت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود الـ ـت ــي
بــذل ـت ـهــا ال ـش ــرك ــة أثـ ـن ــاء الـجــائـحــة
أهـمـيــة ال ــدور ال ــذي لطالما لعبته
في دعم المجتمع وقطاعات الدولة
المختلفة على تعاقب األزمان».
وم ـ ـ ــع ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ل ـف ــت إلـ ـ ــى أن «ت ـن ـف ـيــذ
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة 2040
بـنـجــاح وفــاعـلـيــة لــه أهـمـيــة بالغة
لـخـطـطـنــا ال ـم ـتــوس ـطــة وال ـطــوي ـلــة
ال ـ ـمـ ــدى» ،م ــؤك ــدا أن «ال ـم ـض ــي في
إن ـجــاز م ـبــادرات ـنــا االسـتــراتـيـجـيــة
الـتــي تـتـنــاول األنـشـطــة األســاسـيــة
والتمكينية أمر حيوي في رحلتنا
نحو مستقبل أفضل».
(العربية نت)

 2في المئة ،كما ارتدت األسهم
القيادية بعد تــراجـعــات نهاية
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ل ـي ـس ــود
التفاؤل على الجلسة وبتقديرات
بداية تعامالت األدوات الجديدة،
أمس ،خصوصا النتنج الذي لم
يعمل حقيقة األ م ــر فقط كانت
تجربة حصر الـعـمــاء األف ــراد،
بـيـنـمــا ل ــم يــوضــح م ــا إذا تمت
ع ـم ـل ـيــات م ــن ق ـب ــل م ــؤس ـس ــات،
وصعد سهم البورصة بنسبة
 3.7فــي المئة بفضل السيولة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة وحـ ـج ــم ال ـت ـع ــام ــات
المتصاعد خالل الشهر الماضي
وبداية هــذا الشهر ،بالرغم من
قصر عمر الجلسات فــي شهر
رمضان ،وانتهت الجلسة على
إيـ ـج ــابـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة واسـ ـتـ ـم ــرار
لعمليات الشراء مع جني أرباح
سريع على أسهم كتلة أجيليتي
الـ ـت ــي ح ـق ـق ــت م ـك ــاس ــب ك ـب ـيــرة
خالل األسبوع الماضي وشهر
أبـ ــريـ ــل ب ـل ـغ ــت  100فـ ــي ال ـم ـئــة
ع ـلــى م ـس ـتــوى س ـهــم الــوطـنـيــة
العقارية ونسب أقــل على بقية
اسهم الكتلة.

خليجيا ،سـجـلــت مــؤشــرات
األسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة ف ــي الـكــويــت
وقـ ـ ـط ـ ــر واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـك ــاس ــب

م ـ ـت ـ ـقـ ــاربـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ــراجـ ـع ــت
مـ ــؤشـ ــرات أس ـ ـ ــواق ال ـس ـعــوديــة
بـسـبــب جـنــي األرب ـ ــاح وســوقــي

ع ـ ـ ـمـ ـ ــان وال ـ ـب ـ ـح ـ ــري ـ ــن ب ـن ـس ـب ــة
محدودة ،وكانت أسعار النفط
ت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 66

دوالرا للبرميل نهاية األسبوع
الماضي.

أخبار الشركات
«نور» تربح  4.23ماليين دينار
بلغت أرب ــاح شــركــة نــور لالستثمار الـمــالــي 4.23
ماليين دينار ،بواقع  10.73فلوس للسهم خالل الفترة
المنتهية في  31مارس  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  1.09مليون دينار ،بما يعادل  2.77فلس للسهم
خالل نفس الفترة من عام .2020

 ...وتوقع اتفاقية لشراء  9.48ماليين
سهم من «السهول»
وقـعــت شــركــة نــور لالستثمار المالي اتفاقية مع
اطراف ذات صلة (شركات تابعة تحت التصفية) لشراء
عــدد  9.48ماليين سهم من شركة السهول القابضة
(شركة تابعة) بقيمة اجمالية  863.6الف دينار ،على
أن تكون تسوية المبلغ والسداد خالل سنة من تاريخه.

«المركزي» يوافق لـ «المتحد»
على إصدار أوراق مالية
بـ  600مليون دوالر
حصل البنك األهلي المتحد على موافقة بنك الكويت
المركزي المبدئية إلصــدار أوراق مالية (صكوك غير
قابلة للتحويل ألسهم) ضمن الشريحة األولى االضافية
لرأسمال البنك بحد أقصى  600مليون دوالر ،بهدف
تعزيز قــاعــدة رأس ـمــال البنك وفــق متطلبات ب ــازل ،3
وتعليمات بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي بـهــذا الـخـصــوص،
على أن تصدر موافقة بنك الكويت المركزي النهائية
الخاصة بهذه األوراق عند الموافقة على نشرة اإلصدار
النهائية الخاصة بهذه األوراق المالية .كما وافق بنك
الكويت المركزي على استدعاء صكوك الشريحة األولى
االضــافـيــة مــن رأس الـمــال القائمة حاليا بمبلغ 200
مليون دوالر ،والتي سبق اصدارها في  25اكتوبر .2016

«السالم» تتكبد  6.8ماليين دينار
تكبدت شركة مجموعة ا لـســام القابضة خسائر
قدرها  6.8ماليين دينار ،بواقع  25.25فلسا للسهم
خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 35.7
الف دينار ،بما يعادل  0.132فلس خالل عام .2019

«المدينة» تحقق  3.45ماليين دينار
حققت شركة المدينة للتمويل واالستثمار ارباحا
بقيمة  3.45ماليين دينار ،بواقع  8.71فلوس للسهم
خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 2.1
مليون ،بما يعادل  5.41فلوس للسهم خالل .2019

ً
«العربية ع» تخسر  3.58ماليين دينار وتعيد جدولة تسهيالت بـ  74.65مليونا
بلغت خسائر الشركة العربية العقارية 3.58
ماليين دينار ،بواقع  7.09فلوس للسهم خالل
عام  ،2020مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة 1.66
مليون ،بما يعادل  3.3فلوس للسهم خالل .2019

«عربي القابضة» :رفض تظلم
إلغاء إدراج األسهم
ذك ــرت شــركــة مـجـمــوعــة عــربــي الـقــابـضــة أن
لـجـنــة ال ـش ـكــاوى والـتـظـلـمــات رف ـضــت التظلم
رقم  ،2021-2020بشأن قرار إلغاء إدراج أسهم
ال ـشــركــة ،عـلـمــا أن األم ــر حــالـيــا م ـعــروض أمــام
القضاء ،وتعمل الشركة حاليا على تزويد هيئة
أسواق المال بمتطلبات مسودة إلغاء األسهم.

وأع ـ ــادت ال ـشــركــة ج ــدول ــة عـقــد التسهيالت
المصرفية مــع بـنــك الـخـلـيــج ،والـبــالـغــة قيمته
 74.65مـلـيــون دي ـنــار ،بحيث يستحق القسط
األول ف ــي  31يــول ـيــو  ،2022واألخـ ـي ــر ف ــي 31

 ...وتحقق
 1.76مليون دينار
حـقـقــت شــركــة مـجـمــوعــة عــربــي القابضة
ارب ــاح ــا بـقـيـمــة  1.76م ـلـيــون دي ـن ــار ،بــواقــع
 10.69فلوس للسهم خالل عام  ،2020مقابل
تحقيقها خـســا ئــر بقيمة  1.64مـلـيــون ،بما
يعادل  9.95فلوس للسهم خالل .2019

 17.08مليون دينار خسائر «صكوك»
بلغت خسائر شركة صكوك القابضة  17.08مليون دينار ،بواقع
 29.89فلسا للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 3.42ماليين بمقدار  5.99فلوس للسهم خالل .2019

«الكوت» 2.46 :مليون دينار خسائر
فقدت شركة الكوت للمشاريع الصناعية  2.46مليون دينار ،بواقع
 24.42فلسا للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 4.78ماليين ،بما يعادل  47.43فلسا للسهم خالل العام الماضي.

«أجوان» تفقد  4.07ماليين دينار
اعتمد مجلس ادارة شركة أج ــوان الخليج العقارية البيانات
المالية لعام  ،2020وحققت الشركة خسائر بقيمة  4.07ماليين
دينار ،بواقع  19.42فلسا ،مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 292.49
الفا ،بما يعادل  1.39فلس للسهم خالل .2019

ديسمبر  ،2021علما أن الشركة ملتزمة بسداد
الفوائد المستحقة ،وجــاء ت عمليات التأجيل
بسبب تعليمات بنك الكويت المركزي والبنك
الدائن لتخفيف األعباء عن المقترضين.

 2.23مليون دينار أرباح «أعيان»
ربحت شركة أعيان لالجارة واالستثمار
 2.23م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ب ــواق ــع  2.78فلس
للسهم ،خالل الربع األول من عام ،2021
م ـقــابــل تـحـقـيـقـهــا خ ـســائــر بـقـيـمــة 1.36
م ـل ـيــون ،ب ـم ـقــدار  1.71فـلــس خ ــال نفس
الفترة من عام .2020

«تعليمية» :االنتهاء من تصفية شركة مملوكة
أفادت شركة المجموعة التعليمية القابضة بأنه تم االنتهاء من
اجراءات التصفية االختيارية لشركة مجموعة الخدمات التربوية،
وه ــي شــركــة مـمـلــوكــة بـشـكــل غـيــر م ـبــاشــر ،م ــن خ ــال شــركــة آف ــاق
للخدمات التربوية ،بنسبة  99في المئة ،وتم شطب قيد الشركة من
السجل التجاري لدى سجالت وزارة التجارة والصناعة في البحرين.

«المركز» :أخبار كاذبة تمس
أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية
أفـ ــادت شــركــة ال ـمــركــز ال ـمــالــي ع ــن ت ـعــرض أح ــد أع ـض ــاء االدارة
التنفيذية مساء الجمعة الماضية لمحاولة تشويه سمعته ،عبر
تطبيق واتساب ،نتج عنها نشر أخبار كاذبة تطاله وتطال الشركة.
وأكدت الشركة أن هذه االدعاءات كاذبة وال تمت للحقيقة بصلة،
وال أثر لها على النتائج والمركز المالي للشركة ،كما قامت بإعالم
ادارة مكافحة الجرائم االلكترونية لدى وزارة الداخلية ،والعمل جار
التخاذ االجراءات األخرى بموجب القوانين المرعية.

إيقاف  4شركات عن التداول لحين إفصاحها
أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم وقف التداول
فــي أس ـهــم ال ـشــركــات الـتــالـيــة اع ـت ـبــارا مــن أمــس،
لحين اإلف ـصــاح عــن الـبـيــانــات الـمــالـيــة ،تطبيقا
لـلـمــادة ( )15-1مــن الـكـتــاب الـثــانــي عشر (قــواعــد

اإلدراج) :شــركــة ال ـم ــال لــاسـتـثـمــار (م ــوق ــوف ــة)،
شــر كــة مجموعة المستثمرون القابضة ،شركة
ريم العقارية (موقوفة) ،الشركة العالمية للمدن
العقارية (موقوفة).

تسلمت الشركة الوطنية للخدمات البترولية
أمــرا تغييريا للعقد رقــم  ،CA/HSE/4080بزيادة
مبلغ وق ــدره  508.08آالف دي ـنــار ،وتـمــديــد مــدة
العقد سبعة أشهر لتصبح قيمته  2.47مليون

دي ـن ــار ،علما أن الـعـقــد يتضمن تـقــديــم خــدمــات
متكاملة لمكافحة التسرب النفطي للمصافي-
لشركة البترول الوطنية الكويتية.

ً
ً
«نابيسكو» تتسلم أمرا تغييريا لعقد بقيمة  508.08آالف دينار

«جياد» تخسر
 629.83ألف دينار
خسرت شركة جياد القابضة
 629.83الــف ديـنــار ،بــواقــع 1.83
فـلــس لـلـسـهــم خ ــال ع ــام ،2020
مقابل تحقيقها ار بــا حــا بقيمة
 1.75م ـل ـيــون ،بـمــا ي ـع ــادل 5.01
فلوس للسهم خالل .2019

ةديرجلا
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اقتصاد

أزمة كويت اليوم ومسارها المستقبلي
قراءة مستنبطة من التجارب المماثلة للمجتمعات المعاصرة
ّ
تمر كل المجتمعات واالقتصادات ،خالل مسیرتها ،بمراحل
ازدهار وتراجع ،وأحیانا ّ
تمر بمرحلة ازدهار طويلة ثم تتبعها
دائما ،مع األسف ،أزمة حادة أو تراجع حاد یفرض علیها

ُ
ال إيرادات تذكر
القتصاد دولة
الكويت بخالف
الصناعة النفطية
وخدماتها التابعة

العودة إلى أرض الواقع ،بعد انجراف طویل في أرض الخيال .المديين القصير والبعيد .من خالل استقراء التجارب المماثلة
أحاول ،في ورقتي هذهً ،أن أوضح بعض المفاهيم االقتصادية ،للمجتمعات المعاصرة.
ومن خاللها أرسم تصورا للطريق الذي ستسلكه الكويت على

أوال:
اقتصاد الكويت نفطي  100بالمئة ،وما يسميه
ً
ً
البعض نـشــاطــا اقـتـصــاديــا غير نفطي ،مــا هــو إال
نـشــاط يـخــدم الــدولــة النفطية أو موظفيها أو من
يخدمهم.
وما يطلق عليه اإليرادات الحكومية غير النفطية
(الضرائب والــرســوم) ،ليس إال أسلوب من أساليب
خـفــض اإلن ـف ــاق ،ألن ــه اسـتــرجــاع لبعض مــا أنفقته
الدولة ،بمعنى آخر ،الدولة تدفع راتب موظف 1000
ديـنــار ،وتــأخــذ منه ضريبة  ،100فكأنها دفعت له
 900دينار.
ُ
الحقيقة هي أنه ال توجد إيرادات تذكر القتصاد
دول ــة الـكــويــت ،بـخــاف إيـ ــرادات الصناعة النفطية
وخدماتها التابعة ،وفي حال توقفت هذه اإليرادات
تماما ،ستكون كويت اليوم أفقر من کویت ما قبل
النفط ،ألننا لم نعد نملك مـهــارات الماضي ،حيث
غدونا بعد فترة طويلة من االزدهار الممول من بئر
نفط يعمل آليا ،شعبا يحمل كل فرد فيه دلوه منتظرا
حصته من بئر البترول ،واألمــر المؤلم أن الجميع
يعلم بأن هذه البئر ستنضب يوما ما ،وبأننا في ذلك
اليوم سنواجه مشكلة ،ولكن ال أحد ّ
يحرك ساكنا.
هذا هو إشكال الكويت الحقيقي ،أما الفرق بين
الـحـكــومــات الـجـيــدة وال ـح ـكــومــات األق ــل جـ ــودة ،أو
الحكومات مع هدر أو من دون هدر ،أو مع سرقة أو
من دون سرقة ،فما هو إال تأجيل لألزمة المحققة
لمدة سنة أو سنتين.

ً
ثانيا:

اليونان وصلت منذ
وقت قريب إلى حافة
اإلفالس وسقطت
فيها  3حكومات
قبل أن يقبل الشارع
تطبيق برنامج
اإلصالح األوروبي

ال يوجد في التاريخ المعاصر دولة فقدت مكانتها
المالية والتنافسية بعد أن كانت في سعة من الرزق،
واستطاعت تدارك األمر وإصالح المسير ،إال بعد أن
اصطدمت أو أوشكت على االصطدام بحائط المأزق
المالي الصعب.
فالشعوب ،وبالتبعية السياسيون ،ال يرغبون
في التغيير المزعج والمؤلم ،وال يلجأون إليه إال
مضطرين ،وحين تنحسر لديهم أي خيارات أخرى.
فلنأخذ مثال بريطانيا ،التي نستقي منها اليوم
الخبرات واالستشارات االقتصادية .بريطانيا سارت
ّ
في طريق ّ
توسع دور الدولة في االقتصاد وتملكها
لألنشطة والشركات ،إلى أن وصلت إلى حافة اإلفالس
الـمــالــي ،قـبــل أن يـخـتــار الـشـعــب الـسـيــدة مــارغــريــت
ثاتشر لرئاسة ال ــوزراء ،وأعطاها الضوء األخضر
إلعادة هيكلة االقتصاد وخصخصة األنشطة ،ومن
ثم إعادة التنافسية إلى االقتصاد البريطاني ،ومع
ذلك ،لم ّ
تمر مرحلة التحول هذه من دون ألم ومعاناة،
وإضرابات عمالية ومشاكل سياسية.
وم ـنــذ وق ــت ق ــري ــب ،وص ـلــت ال ـيــونــان إل ــى حــافــة
اإلف ــاس ،وسقطت فيها  3حـكــومــات ،قبل أن يقبل
الشارع تطبيق برنامج اإلصالح األوروبي ،ومثلها
ال ـك ـث ـيــر کــإس ـبــان ـيــا ،ول ـب ـن ــان ،وأي ــرل ـن ــدا واالت ـح ــاد
السوفياتي وغيرها.

ثالثا:
إن برامج اإلصالح عادة ما تمر بمرحلة مخاض
ص ـع ــب ،يـتـطـلــب م ــن الـمـجـتـمـعــات إعـ ـ ــادة صـيــاغــة
لنموذجها االقـتـصــادي والـسـيــاســي والتغيير في
مبادئ ومفاهيم المجتمع للعمل والمخاطر والحياة.
وعادة ما يمر هذا المخاض بأربع مراحل كالتالي:

 - 1اإلنكار
هــي مــرحـلــة ع ــدم الـتـصــديــق ،وإن ـك ــار وج ــود أي
مشكلة .وهي مرحلة عشناها ،وال نزال نعيش بعض
مظاهرها في الكويت.

 - 2الغضب

برامج اإلصالح
عادة ما ّ
تمر
بمرحلة مخاض
صعب تتطلب من
المجتمعات إعادة
صياغة لنموذجها
االقتصادي
والسياسي

بـعــد ت ـجــاوز مــرحـلــة اإلن ـكــار تــأتــي مــرحـلــة قبول
ال ـح ـق ـي ـقــة وال ـ ــدخ ـ ــول ف ــي م ــرح ـل ــة الـ ـغـ ـض ــب ،وه ــي
ً
أصعب مرحلة وأكثرها حــرجــا ،وعــادة ما تتسبب
بسقوط وتنحي عــدد مــن الحكومات ،ويبحث من
خــالـهــا المجتمع عــن كـبــش ف ــداء مــن السياسيين
والـتـشــريـعـيـيــن واإلدارة التنفيذية وأعــوان ـهــم في
السوق.
ومقدار عدم االستقرار والتغيير في هذه المرحلة
يختلف من دولة إلى أخرى ،بحسب عمق المشكلة
ً
وطبيعة المجتمع وتركيبته ،فقد يـكــون سقوطا
ً
مدويا لدولة عظمى ،مثل االتحاد السوفياتي ،وقد
يكون سقوطا للحكومات ،كسقوط ثالث حكومات
على التوالي في اليونان ،وقد تشل البالد من غير
حلول مثل لبنان وفنزويال وإيران ،وقد تغرق البالد
في عدم االستقرار واالضطرابات مثل بريطانيا في
ً
بداية عهد السيدة تاتشر ،وقد تكون أقل عنفا ،مثل
إسبانيا بعد ازمة  2008وايرلندا والمغرب وایسلندا.
لكنها بالعموم جميعها مؤلمة.

الحلول قصيرة األجل
أما الحلول التسكينية القصيرة األجل فسوف تتمحور حول:

 - 1زيادة الرسوم والضرائب.
 - 2االنتقال من تراخيص العمل المجانية إلى تسعيرها حسب سعر
السوق السوداء كبداية.
 - 3إلزام رب العمل بالتأمين الصحي للعمالة الوافدة ،وتكريس خدمات
الصحة العامة للمواطنين فقط ،كما تم بالفعل مع التعليم.
 - 4فتح باب االقتراض من األسواق المالية.
 - 5السحب من «احتياطي األجيال» بأشكاله المختلفة.
 - 6بيع األصول ،مثل محطات الكهرباء والماء ومحطات تكرير المياه
والمستشفيات والمدارس الفائضة على الحاجة ،واألراضي والتراخيص.
 - 7إصالح الدعم بتوجيهه فقط للمستحق ،وليس إلجمالي الجمهور،
ولتحقيق ذلك ال بد من إلغاء دعم األسعار وتعويمها ،ودعم األسر
المستحقة بدعم نقدي.

عدنان عبدالعزیز البحر

 - 3قبول األمر الواقع
هل هناك فرصة
مــع نـهــايــة مــرحـلــة الـغـضــب ،تـخــرج ع ــادة الـبــاد حقيقية أمام
بنموذج لعقد اجتماعي سياسي اقتصادي
جديد ،المجتمع واالقتصاد
وبأسلوب إدارة أكثر كفاءة من النموذج السابق ،أو
هكذا يتوقع له على األقــل ،كما سيخرج المجتمع الكويتي لتطوير
تجارب المجتمعات األخرى
أكثر واقعية لما هو مطلوب من الفرد فيه ،وما يمكن
وتنافسيته
كفاءته
للفرد أن يتوقعه مقابل ما يؤديه بحسب تميزه في
ً
ً
إذا ،ق ـيــاســا إل ــى ت ـجــارب الـمـجـتـمـعــات األخ ــرى،
األداء أو تكاسله.
وإنتاجيته بنسبة
مثل تعامل المجتمعات الغربية مع أزمات الطاقة،
فإن الكويت مدعومة برؤية ،أو مدفوعة بالضرورة
تتراوح بين 400
 - 4البدء بالتعامل الجاد مع المشكلة
والحاجة ،سوف تضطر ألن تعالج األمر على المديين
وهي مرحلة البدء بتنفيذ الحلول ،وفي كثير من و %500خالل
المتوسط والطويل عن طريق رفع الكفاءة واإلنتاجية
وال ـقــدرة التنافسية ،إذ ال يــوجــد أمــامـهــا حــل آخــر،
األحيان هي حلول كانت مطروحة منذ زمن ،إال أنها عقدين؟ حسب
وســوف تستخدم مثل سابقاتها مــن المجتمعات
لم تجد القبول في حينها.
بعض الـحـلــول التسكينية القصيرة األج ــل لشراء
قراءتي :بالتأكيد
توقعات
الوقت إلى حين ظهور نتائج العالج الرئيسي.
الطريق المتوقع أن تسلكه الكويت للتعامل مع أزمتها نعم!
كما سوف يدرك المجتمع الكويتي وقيادته مع
األسـ ـ ــرة ...وم ــع ت ـطــور تـنــافـسـيــة ال ـفــرد واالقـتـصــاد
الـكــويـتــي واق ـتــراب ـهــا م ــن مـتــوســط إنـتــاجـيــة الـفــرد
العالمية ،سنبدأ حينذاك برؤية براعم صادرات من
السلع والـخــدمــات غير النفطية ،كـبــوادر القتصاد
جديد غير نفطي ،ولكن ليس قبل ذلك.

مــع أن ال ـحــوار الفلسفي واالقـتـصــادي دائـمــا ما
يتمحور حول إيجاد مصادر اإليــرادات البديلة عن
النفط ،إال أن الجزء األكبر من الحلول التي ستنجزها
ال ــدول النفطية لمواجهة مشكلة تــراجــع اإلي ــرادات
النفطية خالل العقدين القادمين ،سيكون من خالل
رفع مستوى اإلنتاجية والقدرة التنافسية وكفاءة
التشغيل .بمعنى آخ ــر ،رفــع كمية الـنــاتــج القومي
للمستخرج من كل دوالر من اإليرادات النفطية.
فإذا نظرنا إلى تجربة الغرب في السعي إليجاد
البديل عن النفط كمصدر أساسي للطاقة ،فإننا نجد
أن الغرب لم يبدأ التعامل الجاد مع هذا الموضوع إال
بعد صدمة حظر تصدير النفط عام  .1973فقد تطلب
األمر مثل هذه الصدمة ،واأللم والغضب المصاحب
لها ،ليبدأ الغرب التعامل مع هذه األولوية بجدية،
ومع ذلك لم يتكمن الغرب من حل المشكلة عن طريق
اكتشاف البديل إال بعد حــوالــي خمسين عاما من
تلك الصدمة ،فاليوم فقط ،ونحن في عام  ،2021بدأ
العالم يلمح مستقبل بدائل جديدة للطاقة ،وما زال
األمر يتطلب المزيد من الوقت واالستثمار .غير أن
الغرب حقق الكثير في مجال رفع كفاءة استخدامه
للنفط ،بمعنی رفع حجم الناتج القومي الذي يمكن
أن يستخرجه من كل برميل نفط ،فحسب بيانات
البنك الدولي ،فإن كفاءة االستخدام خالل الخمسين
عاما الماضية تطورت بنسبة تفوق  400في المئة،
ً
أي أن العالم اليوم ينتج أربعا إلى خمس أضعاف
الناتج القومي من كل برميل نفط مقارنة مع ما كان
يحققه في منتصف السبعينيات.
وعـلـيــه ،فــأغـلــب الـظــن أن الـكــويــت ،وبـعــد الـمــرور
بمراحل الصدمة واأللم والغضب ،سوف تبدأ مسيرة
اإلصالح ،والتي ستتسبب برفع كفاءة استخدامها
لــإيــرادات النفطية ،بحيث تسعى للمحافظة على
مستويات المعيشة الحالية حتى مع تراجع اإليرادات
ال ـن ـف ـط ـيــة ،وذل ـ ــك م ــن خـ ــال رفـ ــع كـ ـف ــاءة الـتـشـغـيــل
وتنافسية وإنتاجية الفرد والمجتمع الكويتي.
وهنا يبرز ســؤال مهم :هل هناك فرصة حقيقة
أمام المجتمع واالقتصاد الكويتي لتطوير كفاءته
وتنافسيته وإنتاجيته بنسبة تتراوح بين  400و500
في المئة خالل عقدين؟ حسب قراءتي ،بالتأكيد نعم!
حيث إن إنتاجية وتنافسية االقتصاد الكويتي
الـ ـي ــوم مـتـخـلـفــة جـ ــدا م ـق ــارن ــة ب ـم ـتــوســط ال ـك ـفــاءة
والتنافسية العالمي او حتى بجاراتها الخليجية،
فالفارق في الكفاءة واإلنتاجية اليوم بين الكويت
ً
ودولــة اإلمــارات مثال يصل إلى  ،%300بمعنى أنه
لو كانت إنتاجية الفرد واالقتصاد الكويتي اليوم
بـمـسـتــوى ك ـف ــاءة دول ــة اإلم ـ ـ ــارات ،ل ـكــان االقـتـصــاد
الكويتي اليوم ثالثة أضعاف حجمه الحالي .وعليه،
إذا مــا اسـتـهــدفــت الـكــويــت ال ــوص ــول إل ــى متوسط
الكفاءة العالمي بمقاييس اليوم ،فإنها سوف تحقق
خــال عقدين رفــع كـفــاءة تصل إلــى مــا بين %400
إلى  ،%500وذلــك فقط باتباع خطى اآلخرين دون
الحاجة لالبتكار!
إن رفــع الـكـفــاء ة بنسبة  %400يعني أنــه يمكن
لـلـفــرد الـكــويـتــي أن يـعـيــش بـنـفــس مـسـتــوى دخـلــه
اليوم بربع مدخول اإليــرادات النفطية ،ولكن طبعا
مــع مستوى أعلى بكثير فــي ســاعــات العمل الجاد
والتدريب ،ومــع مستوى أدنــي بكثير من اإلســراف
والـ ـه ــدر ،سـ ــواء عـلــى مـسـتــوى ال ــدول ــة أو ال ـف ــرد أو

من أجل تحسين
بيئة األعمال،
ولجذب رؤوس
األموال لالستثمار
وبالتالي خلق
فرص للعمل ،سوف
تضطر إدارة الدولة
للتقليل من تدخلها
في مجال السيطرة
على التراخيص

ً
الوقت (أو سوف يسير في ذلك االتجاه مجبرا) أن
رفع الكفاءة واإلنتاجية والتنافسية ال يمكن أن يتم
إال برفع حجم المنافسة الداخلية (داخل الكويت) إلى
أعلى من مستويات المنافسة الداخلية في الدول التي
تستهدف الوصول إلى مستواها أو التفوق عليها.
ك ـم ـثــال ،إذا أرادت ال ـكــويــت ف ــي بـ ــادئ األمـ ــر أن
تستهدف الــوصــول إلــى (أو التفوق على) مستوى
الـكـفــاءة واإلنـتــاجـيــة والـتـنــافـسـيــة لــدولــة اإلم ــارات
الـعــربـيــة ال ـم ـت ـحــدة ،فـيـجــب عـلـيـهــا أن تــرفــع حجم
الـمـنــافـســة الــداخ ـل ـيــة إل ــى أع ـلــى مـمــا ه ــو عـلـيــه في
دولة اإلمــارات ،فإن كان لدى دولة اإلمــارات سوقان
ماليان رئيسيان متنافسان (بورصتان ،وهما دبي
وأب ــوظ ـب ــي) فـيـجــب أن ت ـحــرص ال ـكــويــت عـلــى فتح
تراخيص أســواق المال ،وأن يكون لديها ما ال يقل
عن ثالث بورصات متنافسة بشكل مباشر وثالث
شــركــات مقاصة ،كما يتوجب على الكويت إطــاق
تراخيص شركات الطيران ،ففي دولة اإلمارات توجد
أرب ــع شــركــات طـيــران متنافسة ،ويـتــوجــب تحويل
مـبــانــي ال ـط ـيــران األرب ـع ــة  T1إل ــى  T4إل ــى شــركــات
إدارة مـتـنــافـســة ،تـسـعــى ك ــل مـنـهــا ل ـجــذب خـطــوط
ال ـط ـيــران والـمـســافــريــن وخ ــدم ــات الـشـحــن ال ـجــوي،
ففي اإلمارات توجد ثالثة مطارات متنافسة ،وهكذا
للمواني البحرية ،بحيث يتم تحويل مواني الشويخ
والشعيبة وميناء مبارك (بوبيان) إلى ثالث موانئ
بــإدارة خاصة ،متنافسة بعضها مع بعض .واألمر
نفسه ينطبق على إدارة المنافذ البرية ،كذلك في
قطاع الصحة والتعليم ومراكز خدمة العمالء بالدولة
وغيرها الكثير.

ُّ
خفض تدخل الدولة

ومن أجل تحسين بيئة األعمال ،ولجذب رؤوس
األم ــوال لالستثمار ،وبالتالي خلق فــرص للعمل،
س ــوف تـضـطــر إدارة ال ــدول ــة للتقليل مــن تدخلها
في مجال السيطرة على التراخيص ،ولكون الدعم
(دعـ ــم ال ـك ـهــربــاء أو تــوفـيــر األراض ـ ــي الـمـجــانـيــة أو
تراخيص العمل واإلعفاءات الجمركية) هو السبب
للبيروقراطية المقيدة ،والتي فشلت في منع سوء
اس ـت ـغــال ال ــدع ــم ،ف ــإن ال ـكــويــت س ــوف تـسـيــر على
طريق إلغاء أغلب أشكال الدعم التجاري والصناعي
والزراعي.
إن الدعم والحماية واالحتكار ال يفيد وال يتسبب

الخالصة
الدول والمجتمعات تضل السبيل ،وتخطئ الطريق ،ثم تستيقظ حين تجد
نفسها على حافة الهاوية أو قريبة منها .عند ذلك .وبعد مرحلة غضب وألم تبدأ
السير في طريق اإلصالح الحقيقي وتطوير نموذج إدارة وتنمية ومبادئ عمل
جديدة ،فاألزمات تشحذ الهمم وتوضح األولويات ،وتنهي النقاش الفلسفي
العقيم ،وتجرد الزائفين ،وتعود بروح المبادرة وأخذ المخاطرة المحسوبة
مــن جــديــد .ومــن خــال مسيرة اإلص ــاح ســوف تكتشف تلك المجتمعات أن
الطريق الوحيد لبناء مستقبل زاهــر هــو فــي اإلبـقــاء على ال ــروح التنافسية
وتحفيز العمل الجاد للمجتمع ،ومحاربة الكسل ،والحزم في مواجهة الفساد
واالستغالل بأشكاله.

إال ب ــزي ــادة الـبـيــروقــراطـيــة وق ـلــة ال ـك ـفــاءة وتــراجــع
الـتـنــافـسـيــة وارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار وت ــراج ــع ال ـج ــودة،
فالحماية والــدعــم لم يحميا ســوق الكويت المالي
(البورصة) من التراجع من كونه ثاني أكبر سوق
إقليمي إلــى الــرابــع ،وانـتـقــال الـقـيــادة إلــى بورصة
دبي والتي تعيش في جو تنافسي أكبر .وسنوات
الحماية من منافسة البنوك الخليجية واألجنبية لم
تحم القطاع المصرفي الكويتي من التراجع من ثاني
ِ
أكبر قطاع مصرفي خليجي إلى قريب الرابع ،بينما
احتل مركز الـصــدارة القطاع المصرفي اإلمــاراتــي،
والحماية والدعم لم تمنعا الخطوط الجوية الكويتية
من السقوط من األولى خليجيا في السبعينيات إلى
آخر الصف تماما ،بينما تحولت القيادة إلى طيران
اإلمارات ،والتي تنافسها ثالث خطوط طيران وطنية
أخرى هي العربية ،وفالي دبي ،واالتحاد.

ع ـم ــوم ــا ،م ــن ال ـم ـت ــوق ــع (إمـ ـ ــا ب ـس ـبــب رؤي ـ ـ ــة ،أو
نتيجة فرض الظروف) أن تتوقف كل أشكال الدعم
المختلفة ،وسوف يتوقف العمل بتراخيص العمل
المجانية ،وسيستعاض عنها بتسعيرها حسب
س ـعــر ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء ل ـه ــذه ال ـتــراخ ـيــص ال ـيــوم
(م ــن  300دي ـنــار إل ــى  500دی ـنــار) مــع رف ــع القيمة
أو خفضها للسيطرة على عــدد العمالة الــوافــدة
بالنقص أو الــزيــادة .كما سيعي المجتمع بــدون
ش ــك ،م ــع ت ــوس ــع دور األن ـش ـطــة غ ـيــر الـحـكــومـيــة،
ض ــرورة تفعيل قــوانـیــن منع االحـتـكــار وتشجيع
المنافسة ومحاربة الفساد ،وإط ــاق التراخيص
ف ــي ج ـم ـيــع الـ ـمـ ـج ــاالت ،وم ـح ــارب ــة ك ــل األســال ـيــب
المؤدية لمنع المنافسة أو تقليصها بأوجه غير
شرعية ،مثل التسعير دون التكلفة من قبل الالعب
األك ـبــر بــال ـســوق ،أو الـسـيـطــرة عــن طــريــق التملك
على كل المنافسين (مثل ما هو حاصل بشركات
تــوزيــع البنزين) ،أو تحديد األسـعــار الـســري بين
المتنافسين ،والذي ترعاه إلى يومنا الحاضر وزارة
التجارة فــي مـجــاالت مثل تسعير خــدمــات فنادق
الخمس نجوم لكن اإلدراك األهــم هو التعامل مع
أكبر مفسد للمنافسة ،أال وهو منافسة الدولة ،ألن
المجتمعات جميعها في وقت من األوقــات ،وعند
سعيها لجذب رؤوس األم ــوال لالستثمار وخلق
فرص العمل خارج القطاع العام ،تكتشف أن رؤوس
األموال ال تحب التنافس مع الدولة لعدة أسباب.
 - 1المنافس المملوك للدولة مستعد أن يبيع دون
سعر التكلفة ،وتحقيق الربح ليس مهما بالنسبة له،
فالمالية العامة تعوض خسائره ،كما أنه يحصل
على الدعم على شكل تمويل مجاني وأراض مجانية
تماما مثل نموذج الخطوط الجوية الكويتية اليوم.
 - 2ال يـمـكــن أن تـتـطــور أي لـعـبــة عـنــدمــا يكون
المنظم والـمــديــر لهذه اللعبة هــو فــي نفس الوقت
منافس رئيسي فيها ،كــأن يكون لحكام كــرة القدم
وات ـحــاد الـكــرة مثال فــریــق ينافس بــالــدوري الـعــام!
أي صــاحــب عقل سليم يــرضــى أن يشترك فــي مثل
هذا الدوري؟!
ســوف تـبــدأ الــدولــة بــالـخــروج مــن المنافسة في
األسواق ال محالة ،مجبرة أو مسيرة .وفي القطاعات
ال ـت ــي ل ــن تـتـمـكــن م ــن الـ ـخ ــروج ال ـك ــام ــل مـنـهــا مثل
الصحة والتعليم -ســوف تتخذ إج ــراء ات لتحفيز
الـمـنــافـســة الـعــادلــة بـيــن المتنافسين الحكوميين
وغ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـي ـيــن ،م ـثــل ن ـشــر ال ـتــأم ـيــن الـصـحــي
على جميع ا لـمــوا طـنـيــن ،فتتساوى التكلفة بنظر
المواطن بين القطاعين وينتشر التنافس بالجودة،
وب ــالـ ـض ــرورة س ــوف ت ـتــم إزال ـ ــة سـلـطــة إدارة هــذه
القطاعات في الــوزارات الحكومية (صحة وتعليم)،
ومنح سلطة اإلدارة الى هيئات مستقلة تدير القطاع
وتحكم بين الالعبين وتمنع الالعب الحكومي من
الممارسات المخلة بالمنافسة .وقواعد اللعبة هذه
هي الخطوط العريضة المتاحة للكويت والمستقاة
من تجارب المجتمعات المعاصرة في التعامل مع
مشكلة الـتــراجــع المستمر فــي إيــرادات ـهــا النفطية
مقابل الزيادة الكبيرة في أعداد القادمين إلى سوق
العمل ،وستعتمد سرعة هذا اإلنجاز وعمق حركة
اإلصالح على حجم األزمة المالية ،فكلما كانت درجة
التراجع في اإلي ــرادات النفطية أعلى كــان اإلصــاح
أعمق وأسرع.
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تعطل سلسلة التوريد العالمية أثر سلبا على أعمال «الدقم»
على الرغم من خفض اإلنفاق
الرأسمالي بنسبة  46في
المئة ،أنهت «كوفبيك» العام
بمستويات إنتاج قريبة ً
جدا من
المستويات في بداية ،2020
قبل تفشي كورونا.

كـ ـش ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ـكـ ــل م ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
لالستكشافات البترولية األجنبية
(كوفبيك) ،وشركة بترول الكويت
ال ـعــال ـم ـيــة ( )KPIال ـش ـي ــخ ن ــواف
ال ـص ـبــاح ،أن ــه مــن الـمـقــرر تقديم
الـخـطــة الـنـهــائـيــة لــدمــج شركتي
كــوف ـب ـيــك و" "KPIإلـ ــى الـمـجـلــس
األعلى للبترول في الكويت قبل
نهاية العام الحالي.
وق ــال الـصـبــاح لمجلة "مـيــد":
"نحن متقدمون بشكل جيد في
التصميم والتخطيط لالندماج،
ومــن المرجح أن يمكننا أن نرى
الكثير من التآزر المالي ،لذلك من
المنطقي المضي قـ ً
ـدمــا فــي هذا
االندماج في أسرع وقت ممكن".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف "نـ ـ ـح ـ ــن فـ ـ ــي وضـ ــع

جيد لــاسـتـفــادة مــن المستقبل.
نحن نــرى أن الطلب على النفط
سيتعافى في الواقع بشكل أسرع
مـمــا تــوقـعــه بـعــض ال ـنــاس ،ومــن
منظور كوفبيك ،لدينا مشاريع
طويلة األجل ستستمر في اإلنتاج
سنوات عديدة".
وذكر "في الوقت نفسه ،نشهد
آثار نقص االستثمار الهائل الذي
استمر العام الماضي ،وسيؤثر
ف ــي ق ــدرة الـمـنـتـجـيــن عـلــى جلب
ن ـفــط ج ــدي ــد إلـ ــى ال ـ ـسـ ــوق" .ومــن
المتوقع أن تتحسن أوجه التآزر
والتوفير في التكاليف داخل كل
من  Kufpecو KPIخالل السنوات
القادمة ،حيث يتم دمج الشركات
بـ ـشـ ـك ــل أوثـ ـ ـ ـ ــق ق ـ ـبـ ــل االنـ ـ ــدمـ ـ ــاج
المخطط لكال الكيانين.

ً
«االستثمارات الوطنية» ّ
تنظم برنامجا
لتأهيل المتدربين

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح "كـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن
ننظر بعمق فــي بــرامــج اإلنـفــاق
الرأسمالي لدينا لفهم ما نحتاج
إليهه لمواصلة اإلنفاق للحفاظ
ع ـ ًل ــى ن ــزاه ــة ع ـم ـل ـيــات ـنــا .نـظــرنــا
أيضا إلى فهم األشياء التي يمكن
بسهولة تأجيلها للعام المقبل أو
إعادة تقييمها بالكامل".
وعلى الرغم من خفض اإلنفاق
الرأسمالي بنسبة  46في المئة،
أنهت "كوفبيك" العام بمستويات
إنتاج قريبة ً
جدا من المستويات
في بداية عــام  ،2020قبل تفشي
 Covid-19إلى جائحة.
وقال الصباح" :لقد تمكنا من
تـحـقـيــق أرب ـ ــاح صـحـيــة ف ــي عــام
 2020وم ـق ــارن ــة ب ــأق ــران ـن ــا ،كــان
أداؤن ـ ــا ج ـي ـ ًـدا .لـكــن اإلن ـت ــاج كــان

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وواجـ ـه ــت ش ــرك ــة " "KPIالـتــي
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــر وت ـس ــوي ــق
الوقود وزيوت التشحيم وغيرها
مــن الـمـنـتـجــات الـبـتــرولـيــة تحت
العالمة التجارية  ،Q8مجموعة
كــام ـلــة م ــن ال ـت ـحــديــات م ــع تعثر
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي مــن جائحة
 .Covid-19وأدى اال ن ـه ـي ــار في
هـ ــوامـ ــش الـ ـتـ ـك ــري ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة
إ لــى المشكالت اللوجستية إلى
تـضــرر كــل مــن مـصــافــي التكرير

من تنظيم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

فيصل ،وعـبــدالــوهــاب العبدالكريم ،ولديهم اختصاصات
منوعة في المجال المالي االقتصادي ،وقد تم توزيعهم على
بعض قطاعات الشـركة التي تنتمي تخصصات المتدربين
لديها ،وهــي قطاع مينا (الشـرق األوســط وشمال إفريقيا)
لالستثمارات المسعرة وقطاع االستثمارات المصرفية.
وقد استمر البرنامج في القطاعين نحو األربعة أسابيع،
وخــال فترة التدريب الــازمــة للمرشحين فــي قطاع مينا،
تــم إعـطــاء المرشحين الـتــدريــب الـشــامــل إلدارة الصناديق
االستثمارية وإدارة المحافظ االستثمارية في القطاع.
أما في قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية ،فقد قام
المتدربون بالتعلم على كيفية تقديم خدمات االستشارات
المالية من فهم لعمليات االندماج واالستحواذ ،ومعامالت
سوق رأس المال واستشارات أخرى؛ منها العمل على تقييم
الشـركات ،وإعداد خطط العمل واستراتيجية النمو والتطوير،
وغـيــرهــا مــن مـهــام الـقـطــاع ،وأيـضــا تــم الـتـعــرف إلــى كيفية
تقديم خدمات االستثمارات البديلة في جميع القطاعات،
ومنها الخدمات المالية ،والعقار ،والتعليم ،والتكنولوجيا
وغيرها من الخدمات.
وف ــي الـتـعـلـيـقــات الـ ـ ــواردة م ــن ال ـق ـطــاعــات الـمـعـنـ ّـيــة ،أكــد
مسؤولو القطاعين ض ــرورة اجتياز المتدربين للتدريب
الموصي لهم بكل حماسة وتجاوب مع المشاركة في جميع
المحاورات والمفاهيم المالية التي تم التدريب عليها.
ً
عـلـمــا ب ــأن ال ـتــدريــب م ــدار الـبـحــث تــم فــي أجـ ــواء صحية
وآمنة ،حيث تم التقيد بااللتزامات الصحية المشـروطة بين
المتدربين وموظفي قطاعات الشـركة.
ّ
وفي نهاية برنامج التدريب سلمت "االستثمارات الوطنية"
مـتــدربــي الهيئة الـعــامــة لالستثمار ش ـهــادات تــدريــب ،كما
ّ
تسلمت الشركة شهادة شكر من الهيئة العامة لالستثمار
على الجهود المبذولة في إعدادها لهذا البرنامج التدريبي.

أسعار صرف العمالت العالمية

اضطراب المصب

"عندما بدأ الوباء ،رأينا هوامش
تـكــريــر المنخفضة تـنـهــار أكـثــر،
واضطررنا إلى قضاء الكثير من
الوقت والجهد مع شركائنا في
على األعمال".
العمل للحفاظ ً
وتمتلك  KPIأيضا حصة في
مشروع مصفاة الدقم الذي تبلغ
تكلفته  7مليارات دوالر في عمان،
والـ ــذي ه ــو قـيــد اإلن ـش ــاء حــالـ ًـيــا
ونحو  80في المئة منه مكتمل،
لكنه تعطل بشدة بسبب جائحة
.Covid-19
وأضـ ــاف ال ـص ـبــاح" :ل ـيــس من

«برقان» يختتم مشاركته في «تحدي االبتكار »2020

بالتعاون مع اتحاد الشركات والهيئة العامة لالستثمار

نظمت شركة االستثمارات الوطنية ،بالتعاون مع إتحاد
الشركات االستثمارية والهيئة العامة لالستثمار ،برنامجا
شــا مــا لتدريب وتأهيل المتدربين المنتدبين مــن الهيئة
الـعــامــة لــاسـتـثـمــار للعمل فــي مـجــال االسـتـثـمــار والـقـطــاع
المالي ،وذلك في إطار توجهات الهيئة التخاذ السبل الكفيلة
للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية.
ً
وانطالقا من اهتمام الشركة بدورها في خدمة وتطوير
الشباب الكويتيين ،ارتــأت في هــذا البرنامج الهادف أن له
دورا فاعال كآلية للتنظيم المجتمعي وإيمانها الراسخ بدور
فئة الشباب في بناء المستقبل بما لديه من مواهب وطاقات
الدولة ،وتساهم في بناء المجتمع.
تخدم جميع قطاعات
ً
يأتي هذا البرنامج تلبية الحتياجات سوق العمل الحالية،
ولتقديم المهارات ومساعدة المتدربين على البدء بحياتهم
ّ
المهنية ،ويتضمن توفير المفاهيم األساسية التي تتعلق
باالستثمار واستكشاف االهتمامات والفرص المهنية ،إضافة
إلى تطوير المهارات الوظيفية والتدريب الميداني وأهميته.
كما يهدف البرنامج التدريبي الميداني إعداد المتدربين
لتولي مهنة ناجحة في القطاع المالي ،وتزويد المتدربين
بمعرفة مؤسسية قوية وشاملة ألهم الكفاء ات والمفاهيم
المالية ،وبناء كــوادر وكفاء ات وطنية من شأنها النهوض
واالرت ـقــاء بمستوى األداء التطويري ،التي تسهم فــي دعم
المسيرة والخطة التنموية في البالد.
ً
وأيضا لمنحهم فرصة االندماج والتعامل مع مجموعة
واسعة من مختلف التخصصات ودعم آلية نقل المعلومات
وتعزيز القدرات على استخدام المؤشرات االقتصادية في
المجاالت كافة.
وقد أشرف على البرنامج إدارة الموارد البشرية والتدريب
لــدى شــركــة االسـتـثـمــارات الوطنية ومجموعة مــن موظفي
القطاعات من ذوي الخبرة في إعداد التدريب والموضوعات
ّ
االقـتـصــاديــة ،الـتــي تمكنهم مــن فـهــم وتحليل المتغيرات،
خــاصــة فــي ظــل األوق ــات االقـتـصــاديــة الصعبة ،كما تعتبر
االستثمارات الوطنية الشـركة الرائدة في الكويت في توفير
ً
البيانات والـمــؤشــرات واالتـجــاهــات االقتصادية ،ومـصــدرا
ً
ً
مــوثــوقــا وم ـه ـمــا فــي تـقــديـمـهــا إل ــى ال ـســوق بـشـكــل مستمر
ومتواصل ومعطاء.
شــارك في البرنامج  3متدربين رشحتهم الهيئة العامة
لالستثمار ،وهــم شيخة عبدالعزيز العمر ،الشيخة أحــرار

أقل مما توقعنا ،ألننا خصصنا
مـيــزانـيــة لـعـمـلـيــات االس ـت ـحــواذ،
وم ــع ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ،ك ــان طلب
ً
ال ـعــرض مــرتـفـعــا بـيــن البائعين
والمشترين.

التشغيلية التابعة لمؤشر األداء
الرئيسي ومشاريع التكرير قيد
التطوير بسبب تأثير الوباء.
ومن األمثلة على ذلك مشروع
مـصـفــاة  Nghi Sonفــي فيتنام،
حـيــث تمتلك  KPIحـصــة  35في
المئة .بــدأت المصفاة العمليات
التجارية في نوفمبر  ،2018وبعد
عملية التحسين في أواخر ،2019
تجاوزت قدرتها االسمية بحلول
فبراير .2020
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح" :ك ـ ـ ـ ــان أداء
ً
خياليا في ذلك الوقت ،
المنشأة
من حيث المشكالت التشغيلية،
ً
رغــم أنها كانت تــواجــه ضغوطا
مالية حتى قبل انتشار الــوبــاء،
بسبب انخفاض هوامش التكرير
في جميع أنحاء العالم" ،مضيفا

في إطار جهوده المستمرة لتشجيع
الموظفين وتعزيز واعتماد ثقافة االبتكار
في مكان العمل ،أعلن بنك برقان اختتام
مـشــاركـتــه الـثــانـيــة فــي بــرنــامــج "تـحــدي
االبـتـكــار  ،"2020ال ــذي تنظمه مؤسسة
الـكــويــت للتقدم العلمي ،بــالـتـعــاون مع
مركز التعليم التنفيذي في كلية وارتون
بجامعة بنسلفانيا.
وقــدم فريق بنك بــرقــان ،الــذي يتألف
م ــن أع ـض ــاء بــرنــامــج "رؤي ـ ـ ــة" ،ال ــذي ــن تم
تــرش ـي ـح ـهــم ب ـع ـنــايــة م ــن ق ـس ــم الـتـعـلــم
والتطوير التابع إلدارة الموارد البشرية،
وه ــم "عـمــر الـحـلـيـبــي ،أحـمــد الــربـيـعــان،
ش ــروق الـهــولــي ،ســالــم الـقـنــاعــي ،محمد
بوعليان" فكرة إنشاء "مختبر إبداعي"،
بحيث يشكل مــركــزا لتبادل الموظفين
أفكارهم ومقترحاتهم الجديدة التي من
شأنها تحسين وتطوير مستوى األعمال
في البنك.
كما تمت مناقشة المشروع من خالل
منصة إلكترونية بحضور ممثلين عن
اإلدارة التنفيذية للبنك وعن اإلدارة العليا
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،وحاز
مـشــروع فــريــق "بـنــك بــرقــان" استحسان
وم ــوافـ ـق ــة اإلدارة ب ـع ــد ع ـ ــرض ال ـف ـكــرة
ومناقشتها ،وسيتم تطبيقها في المرحلة
المقبلة.
وصــرحــت غ ــادة الـقــاضــي ،مــديــر أول
– قسم التعلم والتطوير في بنك برقان،
"سـعـيــدة وف ـخــورة جــدا لمشاركة فريق
بنك بــرقــان فــي برنامج تحدي االبتكار
 ،2020فنحن نسعى دائما لتطوير كوادرنا
البشرية من خالل توفير أفضل البرامج
التدريبية لصقل مهاراتهم وتعزيز ثقافة
االبـتـكــار والـمـعــرفــة ،وتـحــويــل أفـكــارهــم
اإلبــداع ـيــة إل ــى خــدمــات يـتــم االسـتـفــادة
منها .فمن خالل البرنامج تم المزج بين
المواد التعليمية والتطبيقات العملية
الب ـت ـكــار أف ـضــل ال ـح ـلــول التكنولوجية

فــريــق الـبـنــك :عـمــر الـحـلـيـبــي وأح ـمــد الــربـيـعــان
وشروق الهولي وسالم القناعي ومحمد بوعليان
التي كانت أساس فكرة المشروع ،والتي
تعكس توجه واستراتيجية البنك العتماد
التكنولوجيا الحديثة ،كما يستثمر بنك
بــرقــان دائـمــا فــي الموظفين المتميزين
لتأهيلهم لـتــولــي مـنــاصــب قـيــاديــة في
المستقبل".
مــن جهته ،ص ــرح مــديــر قسم التعلم
والتطوير بشار القطان" :لقد أظهر فريقنا
مستوى استثنائيا من المرونة وااللتزام
خــال برنامج تحدي االبتكار بنسخته
األخيرة ،على الرغم من الوضع الصحي
الصعب ال ــذي ط ــال الـعــالــم بــأســره .وقد
تغلب الفريق على جميع العقبات التي
واجهته ،وتوصل إلى حل مبتكر ومتميز
سيضيف قيمة كبيرة إلــى بنك برقان،
وسيحرص قسم التعلم والتطوير التابع
إلدارة الموارد البشرية على توفير الدعم
لتنفيذ فكرته المبتكرة ومساعدته على
تطبيق جميع المهارات التي اكتسبها
خالل هذا البرنامج".
ويعد "تحدي االبتكار" ،الــذي أطلقته
مــؤسـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي عــام
 ،2015من أبرز برامج التدريب التنفيذي
التي تنظمها المؤسسة سنويا ،ويهدف

ً
«بيتك» ًينظم ماراثونا
افتراضيا للدراجات الهوائية
ضـمــن بــرنــامــج "ص ـحــة أف ـضــل...
لـ ـحـ ـي ــاة أفـ ـ ـض ـ ــل" ،وح ـ ــرص ـ ــا ع ـلــى
االهـ ـتـ ـم ــام ب ــاألن ـش ـط ــة الــري ــاض ـي ــة
والشبابية وتشجيع ا تـبــاع نمط
حـيــاة صـحــي ،نظم بيت التمويل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي (ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) ل ـل ـج ـم ـه ــور
م ــاراث ــون ــا اف ـتــراض ـيــا ل ـلــدراجــات
ال ـهــوائ ـيــة يـمـكــن ال ـم ـشــاركــة فيه
مــن أي مـكــان وف ــق االش ـتــراطــات
الصحية.
وتأتي هذه المبادرة األولى من نوعها،
ضمن برنامج رمضان "تواصل بالخير في شهر الخير  ،"6الذي يؤكد ريادة
"بيتك" في المسؤولية االجتماعية ،مع التميز في االبتكار االجتماعي،
عبر إدخــال التقنيات الرقمية واألنشطة والمسابقات االفتراضية التي
باتت تكسب أهمية كبيرة على مستوى المجتمع ،في ظل تزايد اإلقبال
على الرياضة اإللكترونية ،وكذلك ضمن االلتزام باالشتراطات الصحية
للحفاظ على سالمة الجميع.
ويمكن التسجيل فــي مــاراثــون "بـيـتــك" االفـتــراضــي لـلــدراجــات
الهوائية عبر الضغط على زر التسجيل في موقع  Suffixاإللكتروني
وتفعيل التطبيق ،ومن ثم المشاركة في التحدي ،لقطع مسافة 20
كم خالل  5أيام ابتداء من يوم الثالثاء ( 4مايو).
ويسجل في تحدي ماراثون "بيتك" االفتراضي  300مشارك .وسيتم
إعالن النتائج الرسمية عندما ينتهي السباق ويتم التحقق من النتائج.
ويضم برنامج "بيتك" لشهر رمضان أنشطة رياضية افتراضية مختلفة،
مثل مبادرة "تحدي المشي" التي أطلقها "بيتك" بالتعاون مع تطبيق
 V-thruاالفتراضي ،والتي شهدت إقباال كبيرا من الجمهور .ويتيح التحدي
الحصول على رصيد في تطبيق  V-thruيمكن استخدامه في الطلبات أو
التبرع به ،بواقع دينار واحد عن كل كيلو متر مشي.
وينظم "بيتك" تحديات جانبية ،من خالل تشجيع العمالء على تفعيل
محفظتهم الرقمية على ساعات اللياقة ،وعند االنتهاء من التحدي اليومي
يتم إثبات التفعيل للحصول على مكافأة إضافية بقيمة دينارين لكل عميل.
وبنهاية شهر رمضان ،سيقوم "بيتك" بتتويج  10متسابقين
األعلى ترتيبا على منصة  V-FITللمشي ،بجوائز عبارة عن ساعات
ذكية من  Garminو Fitbitو Samsungتوفر أحدث أساليب الدفع
اإللكتروني بأعلى معايير األمان المتطورة.
ويرعى "بيتك" بطوالت كرة قدم تقام بتنظيم من تطبيق ،Li3ib
كما ُيعد "بيتك" الشريك االستراتيجي لبرنامج بلنتيات ،الذي
يعرض يوميا على قناة الكويت األولى ،تشجيعا على الرياضة،
وحرصا على دعم أنشطة الشباب وتنمية مواهبهم.
كما جدد "بيتك" شراكته االستراتيجية مع نادي Flare Fitness
للياقة البدنية ضمن تحدي حــرق السعرات الحرارية التي تقدم
جوائز عند حرق سعرات حرارية ،إضافة إلى مسابقات وفعاليات
افتراضية أخرى خالل شهر رمضان.
ويحرص "بيتك" على التواصل مع الجمهور خالل ساعات المشي
المسموح بها أثناء الحظر الجزئي في عدة مناطق بالكويت ،ويقدم
جوائز مختلفة للمشاركين.

إلى تنمية القدرات االبتكارية في القطاع
الخاص ،من خالل تزويد فرق المتدربين
ب ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد الـتـعـلـيـمـيــة
لمؤسسات أكاديمية رائدة عالميا ،بهدف
تطوير قدراتهم العملية.
وتضمنت مسابقة هذا العام العديد
من المحاور واألنشطة ،مثل ابتكار نماذج
األعمال ،وابتكار نماذج لتقديم الخدمات،
وورشات تدريب للفرق على يد مدربين
من كلية وارتــون .إضافة إلى ذلك ،حظي
المشاركون في البرنامج بفرصة حضور
ورش تعليمية عن بعد من تنظيم خبراء
من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس
(.)UCLA
وتأتي مشاركة بنك برقان اليوم لتؤكد
التزامه برفع مستوى أداء موظفيه ،كما
ت ـنــدرج ضمن إط ــار ج ـهــوده المستمرة
لتقديم برامج تدريبية وتطويرية عالمية
المستوى لفريق عمله ،والمساهمة في
صقل معرفتهم ومـهــاراتـهــم ،فضال عن
الحفاظ على مكانة بنك برقان كمؤسسة
مالية رائدة على المستوى اإلقليمي.

المستغرب أن يتأخر المشروع.
لقد اضـطــرت عـمــان إلــى اإلغــاق
عدة مــرات ولديها ،لألسفً ،
عدد
ً
ً
مؤخرا".
كبير من الحاالت
ِوأشار" :حتى لو لم تكن هناك
قيود للسفر إلى عمان ،فال يزال
لــديــك قـطــع كـبـيــرة م ــن الـمـعــدات
المصنعة في أماكن أخــرى حول
ال ـعــالــم وال ـت ــي ت ــم إغ ــاق ـه ــا .لقد
أصيبت سلسلة التوريد العالمية
بضائقة شــديــدة ونـشـهــد تأثير
ذلك على كل شيء".

 ...ويعلن فائزي
«يومي»

أ ع ـ ـ ـلـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ب ـ ــر ق ـ ــان
أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزي ـ ــن ف ــي
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة
على حساب يومي ،وفاز
كــل وا ح ــد منهم بجائزة
 5000د.ك.
وكـ ــان ال ـح ــظ ف ــي هــذه
السحوبات من نصيب:
 -1فاطمة علي مخصيد
 -2مالك محمد عفات
 -3خ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــد ف ـ ـي ـ ـصـ ــل
السبيعي
 -4محمد عبدالله علي
 -5محمد عبدالله علي
وب ــاإلض ــاف ــة لـلـسـحــب
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ـ ـ ــي ،يـ ـ ــوفـ ـ ــر ب ـن ــك
برقان سحبا ربع سنوي
ل ـح ـســاب "ي ــوم ــي" لـلـفــوز
بـ ـج ــائ ــزة نـ ـق ــدي ــة بـقـيـمــة
 125000دينار .وللتأهل
للسحوبات ربع السنوية
يـتـعـيــن عـلــى ال ـع ـمــاء أال
ي ـقــل رص ـي ــده ــم ع ــن 500
د.ك لمدة شهرين كاملين
ق ـ ـبـ ــل تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـسـ ـح ــب،
كما أن كــل  10د.ك تمثل
ف ــرص ــة واحـ ـ ـ ــدة ل ــدخ ــول
السحب .وإذا كان رصيد
الحساب  500دينار وما
فـ ـ ــوق ،س ـي ـك ــون صــاحــب
الحساب مؤهال للدخول
ف ــي ك ــل م ــن ال ـس ـحــوبــات
اليومية والربع سنوية.

« »Thermo Fisherتكشف
عن جهاز Aerosol Sense
حل متكامل للكشف عن «كورونا» في الهواء
كشفت شــركــة  Thermo Fisherاألمـيــركـيــة عن
جهازها  ،Aerosol Senseالــذي ُيعد حال متكامال
للكشف عن فيروس كورونا في الـهــواء ،ومراقبته
بشكل يومي بكل سهولة ُ
ويسر وأمان ،والذي يمنح
استخدامه ق ــراءة دقيقة وسريعة وموثوقة حول
سالمة وخلو الهواء من فيروس كورونا.
وأض ــاف ــت ال ـشــركــة ال ـتــي قــدمــت م ــن قـبــل وبـكــل
احترافية اخـتـبــارات الكشف عــن فـيــروس كورونا
بتقنية الـ  ،PCRأن ذلك يتم بسحب عينة من الهواء
بواسطة "خرطوشة ،"cartridge -ثم القيام بتحليل
هذه العينة بواسطة أجهزة الـ  PCRالموجودة حاليا
داخل جميع مختبرات وزارة الصحة للكشف ما إذا
كانت هذه البيئة خالية أو حاملة لفيروس كورونا،
مبينة أنه في حال ثبت وجود فيروس كورونا بالجو
يتم اتخاذ اإلجراءات االحترازية المطلوبة من إخالء
وتعقيم هذه األماكن.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـش ــرك ــة أن "ه ـ ــذا ال ـج ـه ــاز سـيـســاعــد
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة أب ـنــائ ـنــا
الطلبة ،ومن ثم تقليص أعداد المصابين وحماية
المؤسسات التعليمية بكل فروعها".
وأشارت إلى أن وجود هذا الجهاز بالمؤسسات
التعليمية سيبعث الطمأنينة والراحة النفسية لدى
جميع أهالي الطلبة ،وسيحفزهم على إرسال أبنائهم
للفصول وقاعات الدروس دون أي تردد ،حيث إنهم
سيقدرون الجهود الحثيثة المبذولة من قبل
القائمين على المؤسسات التعليمية
كافة ،لضمان خلق بيئة دراسة صحية
خالية مــن ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وأن ــه لن
يكون هناك مجال النتقال العدوى من
المؤسسات التعليمية
لــداخــل ب ـيــوت أهــل
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ،ب ـس ـبــب
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة ع ـل ــى
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس وك ـب ــح
جماح انتشاره عن
طــريــق ه ــذا اإلج ــراء
المهم.
وأردفت أن وجود
 Aerosol Senseفي
الـ ـم ــراف ــق الـحـيــويــة

المهمة في الكويت المتمثلة بالمدارس والجامعات
واألندية الرياضية والمستشفيات وجميع األسواق
المركزية وغيرها من األماكن الحيوية التي ستعود
إليها الـحـيــاة فــي األي ــام واألســاب ـيــع الـقــادمــة ُيعد
صمام أمان للوقوف على حقيقة خلو الهواء بتلك
األمــاكــن من فيروس كــورونــا الستمرار العمل بها
بشكل متواصل وسلس ،والحفاظ على مرتاديها،
ما سيشكل انخفاضا في أعداد المصابين ،وفي حال
كانت هذه البيئة تحمل فيروس كورونا ستعطي
فــرصــة للجهاز اإلداري والتمريضي والـفـنــي في
وزارة الصحة والمعنيين باألمر بإخالء تلك المنطقة
والقيام بالتعقيم المناسب واتـخــاذ االحتياطات
الالزمة لمنع انتشار الفيروس بين الموجودين في
تلك المنطقة.
جدير بالذكر ،أن هذا الجهاز يتوافق مع أجهزة
فحص الـ  PCRالمتوافرة في مختبرات وزارة الصحة،
ما يعد تخفيفا من األعباء المادية التي من الممكن
أن ترهق وزارة الصحة في حال استخدامها لتقنيات
أخرى تتطلب وجود أجهزة مختلفة لفحص عينات
الهواء المسحوبة من المناطق التي ستعود إليها
الحياة في المرحلة المقبلة والتي باتت وشيكة بعد
إعالن عودة الدراسة وعودة أبنائنا الطلبة للقاعات
الــدراسـيــة ،ومــن هــذا المنطلق وجــب علينا عرض
وتقديم هذه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة جدا،
لنكون على استعداد لتقديم بيئة صحية وآمنة
ألبنائنا وثــروة وطننا البشرية التي ستكون
زخ ــرا للكويت ومستقبله ،وال ـتــي ستتسلم
وت ـق ــود زمـ ــام األم ـ ــور ف ــي ال ـس ـنــوات ال ـقــادمــة،
وتواجه تحديات العالم،
ويـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــق لـ ـه ــا
أن ت ـف ـخ ــر أن
دول ـ ـت ـ ـهـ ــم قــد
قدمت لهم كل
ما في وسعها
للحفاظ على
ص ـ ـ ـح ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم
وأرواحهم.
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إدراج «أفكار القابضة» محليا ...و«عقارات الخليج» في السوق السعودي
محمد اإلتربي

ميزانيتنا
الخالية
من الديون
تمنحنا
مرونة
وأريحية في
التخطيط
والتوسع

ك ـشــف ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــت االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
الخليجي ،محمد األيــوب ،عن
رؤيـ ــة واسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة
لـ ـلـ ـش ــرك ــة بـ ـع ــد أن اسـ ـتـ ـق ــرت
أوضـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وبـ ـ ــاتـ ـ ــت ت ـت ـســم
بـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة وخ ــال ـي ــة
مــن الــديــون أو االستحقاقات
المالية وأكالفها.
وق ــال األيـ ــوب ،فــي تصريح
خ ــاص ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن رؤيــة
"الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي" س ـت ــرت ـك ــز عـلــى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــر بـ ـ ــال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرة ،وع ـلــى
رأس ـ ـهـ ــا الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــي،
ح ـ ـيـ ــث يـ ـتـ ـس ــم هـ ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع
بمتانة وقوة دفاعية في وقت
األزمات ،لكونه قطاعا منتجا،
ح ـي ــث أثـ ـب ــت األزم ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة
أهـمـيـتــه االسـتـثـنــائـيــة ،فضال
عــن انــه قـطــاع مرتبط بحاجة
اإلن ـس ــان والـمـنـفـعــة لــآخــريــن
التي تتماشى مع نظم وفلسفة
االستثمار المطابقة للشريعة
يمثل
اإلسالمية ،فضال عن أنه ّ
أص ــوال حقيقة مـلـمــوســة ذات
قيمة مضافة متنامية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ق ـ ـط ـ ـعـ ــت "بـ ـي ــت
االستثمار الخليجي" شوطا
كبيرا في تكوين قطاع صناعي
مـتـنــوع األنـشـطــة تـحــت مظلة
شركتها التابعة شركة أفكار
ال ـقــاب ـضــة ،ال ـتــي تـمـلــك حاليا
مصنعين؛ هما مصنع األغذية
ال ـخ ـف ـي ـفــة ،وهـ ــو قـ ـط ــاع واع ــد
ومـ ـتـ ـن ــام ،وم ـص ـن ــع الــوط ـن ـيــة
للصناعات الــورقـيــة ،ويغطي

احتياجات ومتطلبات عديدة
ومختلفة لقطاعات استهالكية
واسعة ،مؤكدا أن هذا القطاع
م ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات الـ ـحـ ـي ــوي ــة
واألس ــاس ـي ــة ضـمــن تــوجـهــات
الشركة المستقبلية ،وسيتم
التوسع فيه بقوة ،حيث يوجد
فـ ــريـ ــق السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف الـ ـف ــرص
ودراستها وتقييمها واقتناص
الجيد منها.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــف األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب عـ ــن
ال ـم ـحــور ال ـثــانــي ض ـمــن رؤي ــة
واس ـتــرات ـي ـج ـيــة "ال ـخ ـل ـي ـجــي"،
ت ـس ـت ـهــدف ت ــأه ـي ــل ال ـش ــرك ــات
التابعة لإلدراج في البورصة،
سـ ـ ــواء ف ــي سـ ــوق ال ـك ــوي ــت أو
أسـ ـ ـ ــواق خ ـل ـي ـج ـيــة ،مــوض ـحــا
أن مــن بـيــن الـشــركــات المزمع
تأهيلها لتكون جاهزة لإلدراج
"شركة أفكار القابضة" ،بهدف
تحقيق قيمة مضافة للشركة
األم وللشركاء من المساهمين
وإت ـ ــاح ـ ــة فـ ـ ــرص اس ـت ـث ـم ــاري ــة
جيدة لمستثمري البورصة.
وأكــد أن "الخليجي" ملتزم
بـ ـتـ ـق ــدي ــم إدراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ن ــوع ـي ــة
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ف ـقــط
كمساهمة في تعميق السوق
المالي الكويتي ،ورفده بأسهم
ت ـم ـنــح ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ع ــوائ ــد
مجزية مستدامة ،مشيرا الى
أن ت ـطــور ال ـســوق الــرأسـمــالــي
ووج ـ ـ ـ ـ ــود ق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن واض ـ ـحـ ــة
وهيئة رقابية تطبق معايير
وم ـم ــارس ــات عــالـمـيــة وتـعـنــى
بالحوكمة والشفافية ،أوجدا
بيئة مشجعة على استيعاب
الـ ـش ــرك ــات ال ـج ـي ــدة ألن تـجــد

طريقها للسوق المالي لتلقى
التقييم العادل والمناسب.

عقارات الخليج
وأوضـ ـ ـ ــح األيـ ـ ـ ــوب أن ـ ــه يـتــم
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ــأهـ ـي ــل ش ــرك ــة
عقارات الخليج ،وهي أحد أكبر
وأق ــدم الـشــركــات العقارية في
السعودية التي تم تأسيسها
بـ ـش ــراك ــة ك ــوي ـت ـي ــة س ـع ــودي ــة
ب ـح ــري ـن ـي ــة كـ ـش ــرك ــة م ـت ـع ــددة
ال ـن ـشــاطــات تـعـمــل ف ــي مـجــال
االستثمار والتطوير العقاري،
بما يمكنها من تقديم المزايا
التنافسية الضخمة من خالل
ن ـ ـمـ ــوذج األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ـت ـكــامــل
القائم على خبرة استثنائية
في القطاع العقاري ،مشيرا الى
أن بيت االستثمار الخليجي
من اكبر مـ ّـاك الشركة ،والتي
يتم تأهيلها لإلدراج في سوق
السعودية ،هذا فضال عن أنها
تـعـمــل فــي س ــوق ضـخــم واعــد
ومقبل على طفرة استثنائية
مــن خــال الــرؤيــة االقتصادية
المتجددة الطموحة للمملكة،
وال ـتــي ستشهد إن ـفــاق مئات
المليارات من ال ــدوالرات على
مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـط ــوي ــر وال ـب ـن ـيــة
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــوس ـ ـ ـعـ ـ ــات
المستمرة.
وتابع أن اهتمام الخليجي
بالسوق السعودي قديم ومنذ
عقود مضت ،وسيستمر ،حيث
إن اق ـت ـص ــاد ال ـم ـم ـل ـكــة يـتـســم
بالتنوع ،ويشهد نموا مستمرا
س ـي ـت ـضــاعــف هـ ــذا ال ـن ـم ــو مــع

ً
ّ
نقيم فرصا
محلية بينها
استحواذ
على شركة
مدرجة
وحصص
في شركات
تشغيلية

«ضمان» تطلق حملة توظيف بالمستشفيات
لمواصلة تفعيل منظومتها الصحية في 2022
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة م ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي (ض ـ ـ ـمـ ـ ــان)
إ طــاق حملة توظيف الستقطاب
وتـ ـسـ ـكـ ـي ــن الـ ـ ـش ـ ــواغ ـ ــر الـ ـقـ ـي ــادي ــة
الرئيسية في مستشفيات ضمان
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدي وال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــراء ،ض ـم ــن
ا س ـت ـعــدادا ت ـهــا ال سـتـكـمــال تفعيل
منظومتها الصحية خــال العام
المقبل (.)2022
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ص ـ ــرح
مــد يــر إدارة ا ل ـمــوارد البشرية في
"ضـ ـ ـم ـ ــان" أحـ ـم ــد ب ــورسـ ـل ــي ،ب ــأن
ال ـش ــرك ــة وض ـع ــت خ ـط ــة تــوظ ـيــف
متكاملة لتعيين ا لـكــوادر الطبية
والفنية واإلدارية الالزمة لتشغيل
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات مـ ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
التخصصات الطبية والمجاالت
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ــرعـ ــايـ ــة
الصحية.
وأض ـ ـ ـ ــاف بـ ــورس ـ ـلـ ــي" :أط ـل ـق ــت

(ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان) هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة
لـ ـلـ ـت ــوظـ ـي ــف السـ ـتـ ـقـ ـط ــاب أف ـض ــل
الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ات والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر ال ـم ــؤه ـل ــة
ل ـش ـغــل ال ـم ـن ــاص ــب ال ـق ـي ــادي ــة فــي
الـمـسـتـشـفـيــات ،لــدورهــا الـحـيــوي
في االستعدادات الجارية لتشغيل
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ب ــوج ــود الـ ـك ــوادر
الطبية والفنية واإلدارية المؤهلة،
بـ ـم ــا يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم أع ـل ــى
مستويات الخدمة للمستفيدين
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرضـ ـ ــى والـ ـ ـم ـ ــراجـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن
وع ـ ــائ ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ومراكز الرعاية الصحية األولية
التابعة لشركة ضمان".
وتــابــع" :مــع بــدء انـطــاق حملة
الـتــوظـيــف ،س ــوف تـقــوم (ضـمــان)
ب ـت ـط ـب ـي ــق مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـم ـع ــاي ـي ــر
وا لـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوا ب ـ ـ ــط ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ذات
العالقة بمراجعة مؤهالت جميع
المتقدمين وإجراء المقابالت في

الفترة ا لـقــاد مــة" ،دا عـيــا الراغبين
في االنضمام إلى "ضمان" للتقديم
ع ـبــر م ــوق ــع ال ـشــركــة اإلل ـك ـتــرونــي
للتوظيف (.)careers.dhaman.co
وقـ ـ ــال ب ــورسـ ـل ــي إن "ض ـ ـمـ ــان"،
ب ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره ـ ــا أح ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ضـ ـ ـم ـ ــن خ ـط ــة
الـتـنـمـيــة الــوطـنـيــة كــويــت جــديــدة
 ،2035مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ف ـ ــي ا ل ـت ـط ــو ي ــر
لدعم نمو قطاع الرعاية الصحية
فــي ا لـكــو يــت ،ا سـتـكـمــاال لمختلف
ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــود ا ل ـ ـم ـ ـبـ ــذو لـ ــة م ـ ــن وزارة
ا لـصـحــة ،و هــو مــا يستلزم توفير
طواقم طبية وفنية وإدارية لديها
الخبرة والقدرة والكفاء ة لتحقيق
مختلف األهداف.
و ل ـف ــت إ ل ــى أن " ضـ ـم ــان" تكثف
أعـ ـم ــالـ ـه ــا ،س ـع ـي ــا ل ــانـ ـتـ ـه ــاء مــن
جـمـيــع ال ـت ـج ـه ـيــزات والـتــرتـيـبــات
ال ـ ــازم ـ ــة فـ ــي م ــراك ــزه ــا ل ـلــرعــايــة

أحمد بورسلي

الصحية األو لـيــة والمستشفيات
إلنجاز متطلبات المرحلة األولى
ً
للتشغيل ،استعدادا لبدء تحويل
المستفيدين ا لــذ يــن يبلغ عددهم
ً
مليوني نسمة تقريبا .

تنفيذ الـمـشــاريــع الـمــرصــودة
في مختلف القطاعات.
وأ ك ـ ـ ــد أن إدراج " ع ـ ـقـ ــارات
الخليج" سيحقق أقصى قيمة
مضافة لشركة بيت االستثمار
الخليجي ،ال سيما أن ســوق
الـمـمـلـكــة م ــن ان ـشــط األسـ ــواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة وأكـ ـ ـث ـ ــره ـ ــا ن ـش ــاط ــا
وســائـلـيــة ،ويـكــافــئ الـشــركــات
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــدة ،والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ل ــدي ـه ــا
مشاريع عقارية مـ ّ
ـدرة أبرزها
مشروع فندق وشقق فندقية
في الدمام ،وكذلك مركز تجاري
ض ـخ ــم ،إض ــاف ــة الـ ــى م ـش ــروع
الـ ـمـ ـلـ ـق ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،وه ــو
م ـشــروع سكني فــاخــر يحوي
فلال وشققا فاخرة ،إضافة الى
مشروع برج الملك فهد ،وهو
برج مكاتب على أعلى مستوى
من المواصفات التي تناسب
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ب ـجــانــب
ب ـعــض ال ـم ـش ــاري ــع الـمـتـنــوعــة
في قطاعات مختلفة ،وأبرزها
مشروع سوق ترفيهي ضخم
وس ــوق كريستال ب ــازا ،الــذي
ي ـحــوي  550مـعــرضــا لجميع
أنــواع األثــاث ومركز الضباب
التجاري (مكاتب ومعارض)،
ومشروع شقق حطين السكني
الفاخر.

تنوع خليجي
وت ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا ع ـ ـل ـ ــى تـ ـن ــوي ــع
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ف ــي
األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،تـمـلــك
ب ـي ــت االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـخـلـيـجــي
حصة استراتيجية في شركة

محمد األيوب
انوفست كــذراع لها في سوق
م ـم ـل ـك ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،وت ـع ـم ــل
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة م ـ ـنـ ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات فــي
م ـشــاريــع وم ـج ــاالت مختلفة،
ول ــدي ـه ــا م ـش ــاري ــع وش ــراك ــات
واعدة.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـمـ ـل ــك "شـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـيــت
االستثمار الخليجي حصصا
ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــن شـ ــركـ ــة ال ـخ ـل ـيــج
لـلـتـطــويــر ال ـص ـنــاعــي وشــركــة
ح ـيــاة إلن ـتــاج ش ــراب الفاكهة
والمياه المعبأة في السعودية.
وكــذلــك حـصــة رئـيـسـيــة في
شــركــة مـجــان للتطوير ،وهي
شركة عقارية تعمل في سلطنة
ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،وه ـ ـ ــي مـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ــواق
الواعدة والمستقرة اقتصاديا.
وأضاف األيوب :هذا التنوع

يمنح الـشــركــة اسـتـقــرارا أكبر
في التدفقات النقدية ،ومرونة
عالية عند قــرار التخارج ،ألن
الـ ـف ــرص ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة الـ ـم ــدرة
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة تـ ـحـ ـظ ــى ب ـط ـلــب
مستمر ودائم.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــم األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ب ـ ـ ـ ــأن
"الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي" يـ ـ ـ ــدرس حــال ـيــا
العديد من الفرص في السوق
المحلي تـتـنــوع بـيــن مصانع
وفـ ـ ـ ـ ــرص ت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى،
وكذلك االستحواذ على شركة
م ـ ــدرج ـ ــة وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ـت ـهــا
وتأهيلها ،كما حدث مع تجربة
"الخليجي" الناجحة.

 Ooredooتدعم خدماتها لإلنترنت المنزلي
عبر «االتصال الالسلكي الثابت» للجيل الخامس
أ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــة Ooredoo
لــات ـصــاالت ،شــراكـتـهــا مــع "نــوكـيــا"،
الشريك الموثوق للشبكات األساسية،
ل ـتــزويــد عـمــائـهــا بـشـبـكــة االت ـص ــال
الــاسـلـكــي الـثــابــت للجيل الـخــامــس
(.)FWA
ُ
وتعد  Ooredooرائدة في مجال الـ
 ،FWAوتقدم اليوم بوابة FastMile5G
م ــن "ن ــوك ـي ــا" ك ـج ـهــاز إن ـتــرنــت مميز
لعمالئه من األفراد والشركات.
تشمل بــوابــة االت ـصــال الالسلكي
الـ ـث ــاب ــت ل ـش ـب ـك ــة الـ ـجـ ـي ــل ال ـخ ــام ــس
الـقــابـلــة للتركيب ال ــذات ــي مــن نوكيا
ا لـ ـ  Wi-Fi 6مــع تكنولوجيا الشبكة
المتداخلة الذاتية الضبط لتحسين
األداء ف ــي ال ــوق ــت الـحـقـيـقــي ،وتـضــم
تـ ـص ــامـ ـي ــم ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــات ال ـم ـت ـق ــدم ــة
لتغطية وإنتاجية أفضل .يساهم ذلك
بتحسين تجربة العمالء ،وتخفيض
ا لـتـكـلـفــة التشغيلية ا ل ـتــي تتكبدها
.Ooredoo

ت ـس ـت ـخ ــدم  Ooredooا لـ ـ ـ ـ FWA
لـتــوسـيــع ن ـطــاق شـبـكــة األل ـي ــاف إلــى
ال ـم ـب ــان ــي غ ـي ــر ال ـم ـت ـص ـلــة بـسـهــولــة
بخطوط األلياف المباشرة .سيساعد
ذلك الشركة على زيادة قاعدة زبائنها
المشتركين بخدمة النطاق العريض
الثابت في جميع أنحاء البلد.
َّ
و ع ـ ــل ـ ــق مـ ــد يـ ــر إدارة ا ل ـش ـب ـك ــات
والــراديــو  -قطاع التكنولوجيا لدى
 Ooredooال ـكــويــت ،عـيـســى ح ـيــدر،
ً ُ
قائال" :تعد شبكة االتصال الالسلكي
ً
ً
الـ ـث ــاب ــت عـ ـنـ ـص ــرا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا لـلـنـمــو
االق ـت ـص ــادي وال ـت ـن ــوع ف ــي ال ـكــويــت،
ويسرنا أن نعقد شراكة مع (نوكيا)
ل ـتــوف ـيــر ت ـغ ـط ـيــة ووص ـ ـ ــول وس ــرع ــة
أفضل".
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت ريـ ـم ــا م ـن ــاع،
رئ ـي ـس ــة سـ ــوق الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط فــي
"ن ــوك ـي ــا"" :ن ـح ــن فـ ـخ ــورون الخـتـيــار
(أوريـ ــدو) لنا لتقديم حــل FastMile
لالتصال الالسلكي الثابت لعمالئها

عيسى حيدر

الذين يرغبون بتجربة رائعة وتثبيت
س ـه ــل .ب ـف ـضــل هـ ــذا االتـ ـف ــاق ال ـم ـهــم،
ت ـ ـعـ ــززت ش ــراكـ ـتـ ـن ــا مـ ــع Ooredoo
الـكــويــت ،ونـحــن نتطلع إلــى توسيع
التعاون مع المشغل لتقديم تجربة
جيل خامس مميزة لعمالئه".

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة» و«أكثر من راتب» «الخليج» يدعم جمعية الهالل األحمر
بتوزيع أجهزة كهربائية على األسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت

صورة جماعية لفريق البنك مع فريق الجمعية
أجرى البنك التجاري في مبناه الرئيسي ،أمس ،سحوباته
األسبوعية والشهرية على حساب النجمة وحملة "أكـثــر من
راتب" ،وتم إجراء السحب بحضور أحمد البصمان ممثال وزارة
التجارة والصناعة ،مع االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وق ــد ق ــام البنك بتغطية الـسـحــوبــات مـبــاشــرة عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
ً
أوال :سحب حساب النجمة الشهري ،جائزة  20ألف دينار من
نصيب الفائزة فرح سعد فرحان هادي.
ً
ثانيا :سحب حساب النجمة األسبوعي ،جائزة  5آالف دينار
من نصيب الفائز محمد حسين الكاظمي.
ً
ثالثا :سحب حملة "أكثر من راتب" ،جائزة تعادل راتب وتصل
حتى  1000دينار من نصيب الفائزة هله نهار العجمي.
وأوض ــح البنك أن حملة "أكـثــر مــن رات ــب" موجهة للعمالء
الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغة  500دينار أو
أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملين في القطاعين الحكومي
والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك ،واالستفادة من مزايا
هذه الحملة والحصول على هدية نقدية فورية قيمتها  250إلى
ّ
وبحد
 500دينار ،أو قرض من دون فائدة بقيمة  5أضعاف الراتب
أقصى  10آالف دينار ،وسيكون هناك سحب أسبوعي للعمالء
الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على
البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد من الرواتب التي يتقاضونها

شهريا .كما يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين ،إضافة الى
المقيمين الذين يقومون بتحويل مديونيتهم البالغة  10آالف
دينار وما فوق الى البنك الحصول على هدية نقدية قدرها 1
بالمئة من قيمة المديونية المحولة.
ويــذكــر أن جــوائــز "ح ـســاب الـنـجـمــة" مـمـيــزة بـحـجــم مبالغ
الجوائز المقدمة ،إضافة إلى تنوعها طوال السنة ،والتي تتضمن
سحوبات أسبوعية بقيمة  5آالف دينار ،وشهرية بقيمة  20ألف
دينار ،إضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة  500ألف دينار،
وسـحــب آخــر الـعــام على أكـبــر جــائــزة نقدية مرتبطة بحساب
مصرفي في العالم بقيمة  1.5مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات ،فمن
المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع  100دينار ،ويجب
أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار للتأهل ودخول
جميع السحوبات على كل الجوائز التي ّ
يقدمها الحساب ،فكلما
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضال عن المزايا اإلضافية
التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي
ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك
الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع ،وبإمكان أي
شخص فتح حساب النجمة مــن خــال تطبيق CBK Mobile
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

ضمن التزامه باالستدامة المجتمعية محليا،
وحــرصــه على الـمـبــادرات التي تسعى نحوها،
ساهم بنك الخليج األربعاء الماضي في الحملة
اإلنسانية التي تقودها جمعية الهالل األحمر
ال ـكــوي ـتــي ،ل ـتــوزيــع األجـ ـه ــزة الـكـهــربــائـيــة على
األسر المحتاجة والمتعففة في الكويت ،وتطوع
عدد من موظفي البنك لدعم فريق الجمعية ،في
األســر المقيمة داخــل الكويت ،وتوزيع األجهزة
الكهربائية عليهم.
وحول هذه المشاركة ،قالت مساعدة المدير
لالتصاالت المؤسسية فــي بنك الخليج لجين
القناعي" :شاركنا األسبوع الماضي فريق جمعية
الـهــال األحـمــر الكويتي فــي مبادرتهم الكريمة
لمد يد العون لألسر المحتاجة والمتعففة في
الـبــاد ،وتشرفنا بالمساهمة في تقديم بعض
األجهزة الكهربائية ،التي تعد من الضروريات
ألي أسرة في الكويت ،خصوصا في شهر رمضان
ومــع دخــول فصل الصيف .طــوال الستين عاما
الماضية ،كــان بنك الخليج جــزء ا ال يتجزأ من
تــاريــخ الـكــويــت االق ـت ـصــادي واالج ـت ـمــاعــي ،وال
يسعنا إال أن ننتهز كــل الـفــرص المتاحة لدعم
الفئات المحتاجة من المجتمع ،لنضمن استدامة

مجتمعنا بخير وأمن وسالم".
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـمــر
الكويتي تؤدي أدوارا مجتمعية مختلفة داخل
الكويت ،تستهدف جميع الجهات المحتاجة إلى
الدعم والعون والمساعدة لتجاوز الصعوبات
وال ـم ـحــن وال ـم ـل ـمــات ال ـتــي تـمــر ب ـهــا ،مـمــا يـعــزز
ج ـه ــوده ــا اإلن ـســان ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وتـسـعــى
الـجـمـعـيــة إل ــى مـعــالـجــة ال ـمــرضــى المحتاجين
الـمـقـيـمـيــن بــال ـكــويــت ،ح ـفــاظــا ع ـلــى ســامـتـهــم،
وتوفير األدوية والمستلزمات الطبية والكراسي
المتحركة وغيرها من األمور الطبية.
كما تحرص الجمعية على تقديم المساعدات
لجميع الفئات الـمــوجــودة على أرض الكويت،
وتركز على رعاية األسر المحتاجة ،والتواصل
م ــع ن ـ ــزالء دور ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وزي ـ ــارة
المرضى في المستشفيات ،بهدف توفير الرعاية
االجـتـمــاعـيــة والـنـفـسـيــة والـتــرفـيـهـيــة للمرضى
ون ـ ــزالء دور ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،بــالـتـعــاون
بين الجمعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون
االجتماعية والعمل ،أما مكتب السجون التابع
لـلـجـمـعـيــة ف ـهــو مـسـتـمــر ف ــي ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
اإلنسانية لنزالء السجون ومتابعة أحوالهم ،مما

لجين القناعي

يسهم في تحقيق أثر طيب في نفوسهم ،إضافة
إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم وألسرهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات االستدامة
المجتمعية ا لـتــي ينظمها و ي ـشــارك فيها بنك
الخليج ،خصوصا خالل شهر رمضان المبارك،
ح ـي ــث ن ـظ ــم ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج أيـ ـض ــا ع ـ ــدة أنـشـطــة
وفعاليات ترويحية خــال ســاعــات المشي في
ال ـم ـنــاطــق ال ـس ـك ـن ـيــة ،ان ـط ــاق ــا م ــن مـســؤولـيـتــه
االجتماعية وحرصه على التواجد بين الناس
والترويح عنهم قدر المستطاع.
وواصــل بنك الخليج خالل العام ،وفي العام
الماضي التزامه القوي ببرنامج االستدامة ،على
المستويات المجتمعية واالقتصادية والبيئية،
عبر المبادرات التي تم تحديدها استراتيجيا
لتعود بالنفع على الـبــاد وعلى بنك الخليج،
وتــأتــي مـبــادرات المسؤولية االجتماعية لبنك
الخليج مساندة للجهود الدولية ومتوافقة مع
أهــداف التنمية المستدامة ،وهــي مجموعة من
 17هدفا ُوضعت من منظمة األمم المتحدة عام
 ،2015للتصدي للفقر وحماية األرض والتأكد
من أن جميع األفراد يتمتعون بالسالم واالزدهار،
بحلول عام .2030

اقتصاد
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«فيتش» تثبت التصنيف االئتماني طويل األجل
لـ « »KIBعند ( )+Aمع نظرة مستقبلية «سلبية»
قال رئيس مجلس إدارة
البنك ،الشيخ محمد الجراح:
«يعكس هذا التصنيف ً
االئتماني الذي صدر أخيرا
المكانة المميزة لـ «،»KIB
ويسلط الضوء على مركزنا
المالي الجيد.

ثبتت وكالة التصنيف العالمية «فيتش»
في لندن ،التي تعتبر إحدى وكاالت التصنيف
االئ ـت ـمــانــي الـ ــرائـ ــدة ف ــي ال ـع ــال ــم ،التصنيف
االئـتـمــانــي طــويــل األج ــل ()Long-term IDR
لبنك الكويت الدولي ( )KIBعند « ،»+Aوتثبيت
ال ـق ــدرة الــذات ـيــة ( )VRللبنك عـنــد « »-bbمع
ً
نظرة مستقبلية «سلبية» .علما بــأن النظرة
المستقبلية السلبية لـ « »KIBتعكس النظرة
المستقبلية للتصنيف االئتماني السيادي
ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ( AAم ــع ن ـظ ــرة مستقبلية
سلبية).
وذكــرت «فيتش» في تقريرها الـصــادر 29
أبريل الماضي ،أن تصنيفات قــدرة المصدر
عـلــى ال ــوف ــاء بــالـتــزامــاتــه ( )IDRsل ــدى «»KIB
تعكس أن هنالك احتمالية عالية للحصول
على الــدعــم مــن السلطات الكويتية إذا دعت
الحاجة ،وهذا يأخذ في االعتبار قدرة الكويت
القوية على تقديم الدعم للبنوك المحلية ،وهو
األمر الذي انعكس عن تصنيفها عند ( AAمع
سلبية) ،وأن هنالك رغبة قوية
نظرة مستقبلية ّ
في القيام بذلك بغض النظر عن حجم البنوك
وأعمالها وهيكلها التمويلي ونسب ملكية
الحكومة فيها.
وأضــافــت الوكالة أن مــؤشــرات التصنيف
الرئيسية تشتمل على التمويالت المستقرة،
واالمتياز المحلي النسبي ،ونزعة المخاطر
العالية ،وجــودة األصــول ومقاييس الربحية
تحت الضغط ،ورسملة كافية ،واستقرار عام
للتمويل والسيولة.
أشارت «فيتش» إلى أن « »KIBنجح بإصدار
صكوك ضمن الشريحة األول ــى لــرأس المال
بقيمة  300مـلـيــون دوالر فــي يــونـيــو ،2019
وكذلك إصدار صكوك ضمن الشريحة الثانية
لرأس المال المساند بقيمة  300مليون دوالر
في نوفمبر  ،2020وذلك لدعم وتعزيز نموه.
وذكــرت «فيتش» أن بنك الكويت المركزي
ً
ً
يـطـ ّـبــق نـظــامــا حصيفا عــن طــريــق المراقبة
الجيدة واإلش ــراف السليم والرقابة النشطة
لضمان االمتثال للحدود االحـتــرازيــة ،حيث
ت ـت ـض ـمــن ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــدود م ـت ـط ـل ـبــات بـ ـ ــازل 3
المتعلقة برأس المال والرفع المالي ومتطلبات
ال ـس ـي ــول ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـق ـصــوى
للتمويالت ،والممارسات المقبولة لحوكمة
الشركات.
واعتمدت عند قيامها بتصنيف وتقييم
بنك الكويت الدولي األخذ في االعتبار

محمد جراح الصباح

رائد بوخمسين

االخ ـت ــاف ــات وال ـع ــوام ــل ال ـهــامــة بـيــن الـبـنــوك
اإلسالمية والتقليدية ،حيث إن هذه العوامل
تـتـضـمــن تـحـلـيــا دق ـي ـقــا ل ــإش ــراف الــرقــابــي
واالفـصــاح والمعايير المحاسبية وحوكمة
ال ـشــركــات .وال تـعـ ّـبــر تـصـنـيـفــات وتقييمات
البنوك اإلســامـيــة عــن ال ــرأي فــي مــدى التزام
الـبـنــك م ــع الـمـتـطـلـبــات ال ـخــاصــة بــالـشــريـعــة
اإلسالمية ،حيث ّ
تقيم «فيتش» مدى االلتزام
بالمتطلبات عدم االمتثال للشريعة عند وجود
آثار ائتمانية.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـل ــوك ــال ــة ،ف ـ ــإن االمـ ـتـ ـي ــاز ال ـج ـيــد
ومقاييس الربحية األفضل وانخفاض نمو
الـتـمــويــات والـتــركـيــزات االئـتـمــانـيــة ،إضافة
إلى استقرار مقاييس جودة األصول ،ستكون
إيجابية على القدرة الذاتية ( )VRللبنك.
ً
وتعليقا على هــذا التصنيف ،قــال رئيس
مجلس إدارة الـبـنــك ،الشيخ محمد الـجــراح:
«يعكس هذا التصنيف االئتماني الذي صدر
ً
أخـ ـي ــرا ال ـم ـكــانــة ال ـم ـم ـيــزة ل ـ ـ « ،»KIBويـسـلــط
الضوء على مركزنا المالي الجيد ،إضافة إلى
استراتيجية النمو واالستثمار السليمة التي
نتبعها .كما أن هــذا التصنيف يتماشى مع
التصنيف الذي منحته «فيتش» لصكوك «،»KIB
ً
التي أصدرها أخيرا بقيمة  300مليون دوالر
ضمن الشريحة الثانية  Tier 2من قاعدة رأس
الـمــال ،وهــو تصنيف ائتماني نهائي طويل
األجل ( )Long-termعند «.»-A
كـ ـم ــا م ـن ـح ــت ف ـي ـت ــش أي ـ ـضـ ــا ال ـت ـص ـن ـيــف
االئتماني طويل/قصير األجــل عند «»A+/F1
لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك ،مما ينطبق
فقط على الـصـكــوك غير المضمونة ،والتي
سيتم إصدارها تحت مظلة هذا البرنامج»
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح أن هـ ـ ـ ــذه ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات
المتميزة تساعد « »KIBعلى تحقيق أهدافه
االستراتيجية ،كما تساهم في تعزيز مكانته
كمصرف إســامــي رائ ــد على الـمــدى البعيد،

إلى جانب تعزيز ثقة العمالء والمساهمين به
وسمعته في السوق مما يزيد من فرص النمو
العديدة التي تنتظره في المستقبل القريب.
من جانبه ،أفاد نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لـ ( ،)KIBرائــد بوخمسين:
ً
«يشهد « »KIBالمزيد من النمو عاما بعد عام،
وي ـهــدف إل ــى تـطــويــر خــدمــة الـعـمــاء وتلبية
احتياجاتهم المتغيرة من خالل اعتماده أحدث
الخدمات والحلول الرقمية التي يمكن الوصول
إليها بمنتهى السهولة في أي وقت ومن أي
مكان ،وكل ذلك من خالل تطبيق استراتيجية
ً
ّ
التحول الرقمي التي بدأها أخيرا ،ولهذا السبب
ً
قمنا فعليا بــاسـتـثـمــارات كـبـيــرة فــي سبيل
تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية ،إلى
جانب تبسيط األنظمة والعمليات التشغيلية،
وإعادة هيكلة نموذج أعمالنا وشبكة فروعنا
لتزويد العمالء بتجربة رقمية متطورة ،مما
سـيـســاهــم ف ــي تــوس ـيــع ق ــاع ــدة ع ـمــاء البنك
وتعزيز نموه واستقراره على المدى البعيد».
وأضاف بوخمسين« :لطالما كنا فخورين
بنجاحات « »KIBوسجله الحافل فــي مجال
الصناعة المصرفية ،مما أدى إلى حصولنا
على العديد من الجوائز اإلقليمية والعالمية
الـبــارزة ،ومنها على سبيل المثال حصولنا
خ ــال ع ــام  2020ع ـلــى جــائــزت ـيــن م ــن مجلة
كابيتال فاينانس إنترناشونال ،المتخصصة
في القطاع المالي والمصرفي ،وهما جائزة
ً
«ال ـب ـنــك اإلس ــام ــي األس ـ ــرع ن ـم ــوا ف ــي الـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا» ،وذلك للعام الخامس
على التوالي ،وجائزة «أفضل بنك متوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا» ،للعام السادس على التوالي،
ً
تـقــديــرا لجهودنا المستمرة والــرام ـيــة نحو
تقديم أفضل تجربة للعمالء وأحدث الحلول
والمنتجات المصرفية اإلسالمية على اإلطالق.

ً
«االقتصادية» :ال تجعلوا للوطنية ثمنا!
هدر غير مبرر في مكافآت الصفوف األمامية
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
الـمـخــالـفــات الجسيمة والـهــدر
غير المبرر المتعلق بموضوع
مـ ـك ــاف ــآت الـ ـصـ ـف ــوف األم ــام ـي ــة
ل ـج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،وال ـب ــال ـغ ــة
 ٦٠٠مليون دينار ،والتي تمت
إث ــارتـ ـه ــا م ـ ــؤخ ـ ــرا ،ول ـ ــو كــانــت
هناك حاجة ملحة للدعوة إلى
جلسة برلمانية خاصة فإنها
يفترض أن تكون لمناقشة هذه
الفضيحة ،ومحاسبة من أتخم
ال ـك ـش ــوف ب ـغ ـيــر الـمـسـتـحـقـيــن
وتحويلهم للنيابة ،عوضا عن
مجازاتهم من المال العام بغير
وجه حق.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة:
«ن ــذك ــر أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ــة
أن ـ ــه ت ــم ان ـت ـخــاب ـهــم ل ـي ـج ـســدوا
تطلعات أهل الكويت ،والحفاظ
ع ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام ،وتـ ـع ــزي ــز األم ــن
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وإيـ ـق ــاف ال ـه ــدر،

وبغير ذلك تسقط هذه الوكالة
من الشعب ،وتصبح السنوات
المقبلة للمجلس مـجــرد عــدد،
إن مسؤوليتكم الوطنية اليوم
ت ـح ـتــم عـلـيـكــم م ــراع ــاة ال ـحــالــة
المالية لـلــدولــة ،واالبـتـعــاد عن
دغـ ــدغـ ــة ال ـ ـعـ ــواطـ ــف وس ـي ـط ــرة
المصلحة االنتخابية ،فالتاريخ
سـ ـيـ ـح ــاسـ ـبـ ـك ــم جـ ـمـ ـيـ ـع ــا دون
استثناء».
وأض ــاف« :كما نذكر الــوزراء
أن ـ ـ ــه ل ـ ــن ي ـن ـص ـل ــح ح ـ ـ ــال ال ـب ـل ــد
إذا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت الـ ـحـ ـك ــوم ــة فــي
ت ـنــاق ـضــات ـهــا الـ ـص ــارخ ــة ،ت ــارة
ب ــإيـ ـق ــاف الـ ـه ــدر وت ـ ـ ــارة أخ ــرى
بتعزيزه ،إضافة إلــى استمرار
التردد وعدم مواجهة الحقيقة،
ونـ ـ ــذكـ ـ ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـق ـس ـم ـهــا
بالمحافظة على أموال الشعب
ومصالحه ،ومن واجبها القتال
بكل القنوات الدستورية لحماية
المال العام من أن يكون أداة في

الصراع السياسي الرخيص».
وشدد« :علينا أن نتوقف عن
سياسة إفساد الــروح الوطنية
في العطاء لهذا البلد إلى جعل
روح ال ـم ـب ــادرة بـثـمــن ،وعلينا
أي ـضــا أن نـتــوقــف ع ــن سياسة
تـبــديــد ث ــروة ه ــذا الــوطــن ،فهي
ليست ملكية خاصة لمجلسي
األمة والوزراء في حفلة تتسابق
فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ـش ـع ـب ــوي ــة
ال ـتــي تـتـغــذى عـلــى ث ــروة البلد
ومستقبل أجـيــالــه ،فــالــوطــن ال
يبنى على ا لـهـبــات ،ومستقبل
األج ـيــال الـقــادمــة أمــانــة تنتظر
تسليمها للجيل القادم ،والعاقل
هـ ـ ــو مـ ـ ــن يـ ـتـ ـع ــظ مـ ـ ــن ت ـق ـل ـب ــات
الزمان».
ووج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان تـ ـحـ ـي ــة
ل ـل ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن م ـ ــن ال ـص ـف ــوف
األمـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى
للمتطوعين لخدمة هذا البلد.

«المركزي البحريني» يطلق حملة
«اختار االستثمار الصح»
في إطار برنامج التوعية االستثمارية ُ«م ِلم»
في إطار سعي الجهات الرقابية المنظمة لألسواق
المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إلــى تعزيز مستوى الــوعــي لــدى المستثمرين في
أسواق المال بدول مجلس التعاون ،أطلق مصرف
البحرين المركزي الحملة التوعوية الخامسة بعنوان
«اختار االستثمار الصح» ،ضمن الحملة التوعوية
الخليجية المشتركة ،من خالل نشر رسائل توعوية
متنوعة على مختلف منصات التواصل االجتماعي
وال ـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة ووســائــل اإلع ــام للجهات
المشاركة.
وت ـهــدف حـمـلــة «اخ ـت ــار االسـتـثـمــار ال ـصــح» إلــى
زيادة وعي المستثمر لمفهوم تنويع االستثمار ،من
خالل تعريفه على األدوات والمنتجات االستثمارية
الـمـتــاحــة ف ــي أس ـ ــواق رأس ال ـم ــال ،وال ـتــأك ـيــد على
ضـ ــرورة انـتـهــاج اسـتــراتـيـجـيــة تـنــويــع االسـتـثـمــار
لتقليل المخاطر المرتبطة باالستثمار ،وتعريف
المستثمرين بالشركات العاملة في مجال األوراق
ال ـمــال ـيــة ،وكـيـفـيــة الـتـعــامــل مـعـهــا ،ودور الـجـهــات
الرقابية باإلشراف والتنظيم للمحافظة على شفافية
وعــدالــة وفعالية ســوق رأس الـمــال لضمان حماية

المستثمرين .دالجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي
ضمن إطار برنامج التوعية الخليجي االستثماري
ُ«م ِلم» الذي بدأ تنفيذه ابتداء من نوفمبر من العام
الماضي ،ومن أهم أهدافه تعزيز الوعي االستثماري،
وتنمية ثقافة االستثمار لدى المتعاملين والمهتمين
باألسواق المالية ،وتشجيع واستقطاب المزيد من
فئات المجتمع لالستفادة من الخدمات والمنتجات
المالية التي يتيحها قطاع رأس المال.
وصــرحــت رئيسة الـبـحــوث وحـمــايــة المستثمر
بإدارة مراقبة األسواق المالية في مصرف البحرين
المركزي علياء عمران« :تأتي بادرة برنامج التوعية
الخليجي المشترك لتعزيز تكامل األسواق المالية
بين دول مجلس الـتـعــاون لــدول الخليج العربية،
إضافة إلى تعزيز وعي المستثمر ،وبالتالي تقديم
أ فـضــل سبل الحماية الممكنة للمستثمرين ،كما
نتطلع إلى أن تساهم هذه الحمالت في تنمية أسواق
رأس الـمــال ب ــدول الخليج ،بما يــدعــم نمو وتنوع
االقـتـصــاد الــوطـنــي عــن طــريــق تشجيع االستثمار
الصحيح ،وخلق بيئة استثمار بمستوى عال من
الشفافية والفعالية».

«الوطني» يطلق تحديثات لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل
ً
ُ
تمكن العمالء من تحديث بياناتهم والحصول على رقم االنتظار بالفرع إلكترونيا
نحافظ على
بيانات
عمالئنا مع
سعينا لتوفير
أكثر الخدمات
المصرفية
ً
تطورا

يــأتــي برنامج خــدمــة الوطني
عبر الموبايل في مقدمة الخدمات
التي تقدم للعمالء طريقة سهلة
ومريحة إلتـمــام المعامالت بكل
س ــرع ــة وسـ ـه ــول ــة فـ ــي أي وق ــت
ومـ ــن أي مـ ـك ــان ،لـ ــذا ي ـع ـمــد بـنــك
الـكــويــت الــوطـنــي بــاسـتـمــرار إلى
ت ـطــويــر ه ــذه ال ـخ ــدم ــة ،وإض ــاف ــة
التحديثات باستمرار ،بما يوفر
للعمالء إمكانية القيام بالعديد
من المعامالت بأنفسهم ومن دون
الحاجة إلى زيارة الفرع.
وأطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ــام
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة مـجـمــوعــة من
التحديثات ،من إمكانية تحديث
بيانات العمالء ،بما في ذلك رقم
ال ـمــوبــايــل وال ـبــريــد اإللـكـتــرونــي
دون ال ـحــاجــة إل ــى زيـ ــارة ال ـفــرع،
م ــن خـ ــال خ ــدم ــة ال ــوط ـن ــي عـبــر
الموبايل ،وكذلك تم إطالق خدمة
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى رق ـ ــم االن ـت ـظ ــار
ب ــالـ ـف ــرع إل ـك ـت ــرون ـي ــا eQMatic
عــن طــريــق الـبــرنــامــج ،كـمــا أطلق
البنك حملة لمكافأة عمالئه على
اسـتـخــدام بــرنــامــج الـتـحــويــل من
تلقي الرسائل النصية إلى خدمة
اإلشعارات.

مكافأة عمالئنا
الستخدامهم
خدماتنا
المتطورة
تحديث البيانات
والحفاظ على
سالمتهم ركيزة
وفــي إط ــار حــرص البنك على
توفير أح ــدث الـخــدمــات الرقمية
أساسية في
الـتــي تـســاهــم فــي إت ـمــام العمالء
كــل معامالتهم بــرا حــة وسهولة
استراتيجيتنا

وضمان الحفاظ على سالمتهم،
أطلق «الوطني» التحسين الجديد
ل ـخ ــدم ــة ت ـح ــدي ــث ال ـب ـي ــان ــات عــن
ط ــري ــق بــرنــامــج خ ــدم ــة الــوطـنــي
عبر الموبايل ،ضمن التحديثات
الـتــي يشملها اإلصـ ــدار الـجــديــد
للبرنامج.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـعـ ـم ــاء «ال ــوطـ ـن ــي»
تـحــديــث بـيــانــاتـهــم ،بـمــا فــي ذلــك
رقم الموبايل والبريد اإللكتروني،
دون الحاجة إلى زيارة الفرع من
خـ ــال ب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة الــوط ـنــي
ع ـبــر ال ـم ــوب ــاي ــل .ول ـض ـمــان أم ــان
وســريــة الـمـعـلــومــات الشخصية
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ،ي ـ ـقـ ــوم أحـ ـ ــد مــوظ ـفــي
مــركــز خــدمــة الــوط ـنــي الـهــاتـفـيــة
ب ــاالتـ ـص ــال بــال ـع ـم ـيــل ال ـ ــذي ق ــام
ب ـت ـح ــدي ــث ب ـي ــان ــات ــه عـ ــن ط ــري ــق
الـمــوبــايــل خــال يــوم عمل واحــد
من تحديث البيانات ،للتأكد من
هويته والبيانات الجديدة التي
قام بتحديثها.

ً
رقم االنتظار بالفرع إلكترونيا

وق ـ ــام ال ـب ـن ــك بـ ــإطـ ــاق خــدمــة
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى رق ـ ــم االن ـت ـظ ــار
ً
بالفرع إلكترونيا  eQMaticعن
طريق خدمة برنامج الوطني عبر
الموبايل.
وتوفر الخدمة الجديدة على
عـمــاء الـبـنــك الــوقــت ال ــذي يمكن
قـ ـ ـض ـ ــاؤه داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــرع إلنـ ـه ــاء
معامالتهم بأقل مدة ممكنة ،كما

تساهم في تخفيف الزحام داخل
ال ـ ـفـ ــرع ،وذلـ ـ ــك ف ــي إطـ ـ ــار ح ــرص
«ال ــوطـ ـن ــي» ع ـلــى ت ـقــديــم تـجــربــة
أكثر راحة للعمالء ،باإلضافة إلى
الحفاظ على سالمتهم.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أنـ ـ ــه يـمـكــن
لعمالء البنك حجز موعد لزيارة
أي من فروع البنك بطريقة سهلة
عـ ــن ط ــري ــق ال ـص ـف ـح ــة ال ـخ ــاص ــة
ب ــالـ ـخ ــدم ــة ،م ـ ــن خ ـ ــال ال ـم ــوق ــع
اإلل ـك ـت ــرون ــي لـلـبـنــك ،nbk.com
أو م ـ ــن خ ـ ـ ــال خـ ــدمـ ــة ال ــوط ـن ــي
عبر الـمــوبــايــل ،حيث يتم تأكيد
حـجــز الـمــوعــد بـنـجــاح مــن خــال
استالم العميل رسالة عبر البريد
اإللكتروني.

نسعى إلى توفير
أكثر الحلول
اإللكترونية
ً
تطورا لتلبية
احتياجات
عمالئنا

التحويل لخدمة اإلشعارات
ويسعى بنك الكويت الوطني
إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـم ــائ ــه
عـلــى ق ـن ــوات الـبـنــك الــرقـمـيــة في
إن ـه ــاء مـعــامــاتـهــم وتشجيعهم
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ح ـ ـلـ ــول ال ــدف ــع
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ــار
ع ـم ــد ال ـب ـن ــك إل ـ ــى إط ـ ــاق حـمـلــة
تتيح لمن يـقــوم بالتسجيل في
ب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة ال ــوطـ ـن ــي عـبــر
الموبايل أو التحويل مــن تلقي
ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـي ــة إل ـ ــى خــدمــة
اإلشـ ـع ــارات فــرصــة ال ــدخ ــول في
س ـحــب وال ـح ـص ــول ع ـلــى جــوائــز
مميزة ،في إطار حرص «الوطني»
عـلــى م ـكــافــأة عـمــائــه عـلــى م ــدار

نحرص على
تطوير برنامج
الوطني عبر
الموبايل
باستمرار
إلثراء التجربة
المصرفية
لعمالئنا

الشعيبي

العام ،من خالل باقة متنوعة من
الحمالت ،والسحوبات ،والجوائز
الـ ـت ــي يـ ـت ــم ت ـص ـم ـي ـم ـهــا لـتـلـبـيــة
احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وتـمـتــد الـحـمـلــة ال ـتــي تنطلق
مــن  26أبــريــل لـمــدة ثــاثــة أشهر
ح ـت ــى  8ي ــو ل ـي ــو  ،2021و ت ـت ـيــح
للعمالء الدخول في سحب مرتين
شهريا على جــوا ئــز متميزة من
شركة هواوي في حالة التسجيل
لـمــرة واح ــدة فــي بــرنــامــج خدمة
الوطني عبر الموبايل أو التحول
مــن الرسائل النصية إلــى خدمة
اإلشـ ـع ــارات بــال ـبــرنــامــج ،وكــذلــك
يتيح فرصة دخــول السحب لكل
العمالء الــذيــن قــامــوا بالتحويل
إلـ ـ ـ ــى خ ـ ــدم ـ ــة اإلشـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارات م ـنــذ
إطالقها في نوفمبر الماضي.
بهذه المناسبة ،قالت مديرة
إدارة جـ ـ ــودة ال ـخ ــدم ــة الــرق ـم ـيــة
ف ــي بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي هــالــة
ال ـش ـع ـي ـب ــي« :ن ـس ـع ــى إل ـ ــى إث ـ ــراء
التجربة المصرفية التي يحصل
ع ـل ـي ـهــا عـ ـم ــاؤن ــا ،ونـ ـه ــدف إل ــى
تــوف ـيــر ك ــل ال ـس ـبــل ال ـتــي تـســاهــم
فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق راحـ ـتـ ـه ــم وس ــرع ــة
إت ـمــام مـعــامــاتـهــم ،ونـعـتـمــد في
ذلك على خدمة برنامج الوطني
عـبــر الـمــوبــايــل الـتــي نسعى إلــى
ت ـطــويــرهــا ب ــاس ـت ـم ــرار وإض ــاف ــة
المزيد من الخدمات والتحسينات
إليها».
وأضافت الشعيبي« :ستساهم
خدمة الحصول على رقم االنتظار

بالفرع إلكترونيا  ،eQMaticعن
ط ــري ــق خ ــدم ــة بــرنــامــج الــوطـنــي
عـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل ،ف ـ ــي ت ـح ـس ـيــن
تجربة زيــارة الفرع بشكل كبير،
وال ـت ــي تــأتــي ف ــي إط ــار جـهــودنــا
لتوفير خدمات رقمية أكثر تطورا
لـعـمــائـنــا ،وات ـخ ــاذ م ــا ي ـلــزم من
إجراءات للحفاظ على سالمتهم».
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـت ـ ــزام «الـ ــوط ـ ـنـ ــي»
بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى س ــام ــة عـمــائــه
وسرية وأمن بياناتهم الشخصية
بالتزامن مع حصولهم على أكثر
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة وح ـل ــول
الدفع تـطــورا ،لذلك يعد تحديث
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــوامـ ــل
المساعدة فــي ذلــك الـشــأن ،الفتة
إل ــى الـ ـت ــزام «ال ــوط ـن ــي» بـمـكــافــأة
ع ـ ـم ـ ــائ ـ ــه ،وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـه ــم ع ـل ــى
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة،
وخ ــاص ــة م ــن شــري ـحــة ال ـش ـبــاب،
األكثر اعتمادا على حلول الدفع
اإللكترونية والخدمات الرقمية
التي تناسب أسلوب حياتهم.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت
الوطني أضاف عشرات الخدمات
والتحديثات الجديدة إلى برنامج
ال ــوط ـن ــي ع ـب ــر ال ـم ــوب ــاي ــل خ ــال
الفترة السابقة ،والـتــي ساهمت
فــي زيـ ــادة م ـعــدل رض ــا الـعـمــاء،
حيث مكنتهم تلك التحديثات من
إنهاء كل معامالتهم المصرفية
ب ـســرعــة وس ـه ــول ــة ،ومـ ــن بينها
خدمة تقسيم الفاتورة ،واستالم
اإلشـعــارات بكل المعامالت التي

هالة الشعيبي

تتم على حسابات العمالء.
وت ـم ـكــن خ ــدم ــة ال ــوط ـن ــي عبر
ال ـم ــوب ــاي ــل الـ ـعـ ـم ــاء م ــن ال ـق ـيــام
بالعديد من المعامالت المصرفية
بـ ـس ــرع ــة وس ـ ـهـ ــولـ ــة ،ومـ ـ ــن أبـ ــرز
الـمـعــامــات الـتــي يمكن إتمامها
م ــن خ ــال ه ــذه ال ـخــدمــة تحويل
ً
ً
األم ـ ــوال مـحـلـيــا ودولـ ـي ــا ،خــدمــة
الــوط ـنــي لـلــدفــع ال ـســريــع ،خــدمــة
المدفوعات اإللكترونية ،إضافة
م ـس ـت ـف ـي ــدي ــن جـ ـ ــدد ،زي ـ ـ ـ ــادة حــد
التحويل الشهري ،االطــاع على
الـمـعــامــات الـمـصــرفـيــة ،وس ــداد
مستحقات البطاقة االئتمانية.

ثناء على قوات مكافحة
اإلرهاب في «االختيار »2
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«ملوك الجدعنة»

حصل المشهد األول من الحلقة ال ـ  19من
مـسـلـســل "االخ ـت ـيــار  ،"2بـطــولــة ال ـف ـنــان كــريــم
عبدالعزيز والفنان أحمد مكي ،على إشادات
كبيرة مع عرض الحلقة للمرة األولى.
ال ـم ـش ـهــد ح ـص ــل ع ـل ــى ك ــل ت ـل ــك اإلش ـ ـ ــادات
لتنفيذه بحرفية عن طريق ضباط حقيقيين
م ــن قـ ــوات مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ال ـتــاب ـعــة لــأمــن
الوطني بوزارة الداخلية ،وتم تنفيذه بحرفية
عالية عن طريق االقتحام واالنسجام ،إضافة
إل ــى اإلخـ ـ ــراج وال ـت ـصــويــر ع ـلــى غـ ــرار األف ــام
العالمية ،حتى تم اقتحام شقة زعيم تنظيم

أجـنــاد مصر اإلرهــابــي وقــدمــه الـفـنــان محمد
عالء.
كما اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي عقب
الحلقة بحفل زفاف يوسف ،الذي يقدمه النجم
أحمد مكي وعاليا ،التي تقدم دوره ــا الفنانة
أسماء أبواليزيد ،وتم نشر الصور على نطاق
واسع عبر مواقع التواصل المختلفة ،لما بها
من بهجة كبيرة ،بحضور طاقم العمل ،ما كسر
من أجــواء التراجيديا الكبيرة بالعمل ،نتيجة
التركيز على عمليات استشهاد عدد من الضباط
في مواجهة التنظيمات اإلرهابية المختلفة.

خطأ جديد بمسلسل
«ملوك الجدعنة»

خوري :البيئة الشامية
واقع مضى

سعد لمجرد يطرح
أغنية جديدة

واصل جمهور مسلسل "ملوك الجدعنة" رصد
األخطاء بحلقاته المختلفة ،حيث ُيعد من أكثر
األعمال وقوعا فيها منذ بدء عرضه.
وقـ ــد وقـ ــع ُصـ ـن ــاع ال ـم ـس ـل ـســل ،ال ـ ــذي يـقــوم
ببطولته الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى
شعبان ،في خطأ جديد ،من خالل راكور إصابة
الفنان الشاب أحمد كشك ،الذي يقدم دور ناصر
ف ــي ال ـع ـمــل ،وب ـعــد ق ـطــع أص ــاب ــع ي ــده اليمنى
والـتــركـيــز على أنـهــا باليد اليمنى فــي إحــدى
ُ
الجمل الحوارية ظهر في مشهد بعدها مصابا
ُ
في يده اليسرى ،وهو ما يعد خطأ من مساعد
المخرج في الــراكــورات ،ألن المشهد الثاني تم
تصويره بعد األول بفترة.
كما نال المسلسل انتقادات واسعة ،بسبب
مشاهد العنف والقتل الدموي وعدد من األلفاظ
غير الدارجة التي تحفظ عنها البعض  ،وخاصة
في مشهد مقتل "عنتر" ،الذي يقدمه الفنان وليد
فواز في الحارة التي تدور حولها األحداث.

ك ـش ـفــت ال ـف ـن ــان ــة ن ــادي ــن خ ـ ــوري أن همها
األســاســي تقديم مضمون ذي قيمة إنسانية،
وأن أجمل ما حصدته خالل مشوارها الفني كان
محبة الناس ،واعتبرت أن العمل الدرامي ،الذي
يخلو من المضمون ،ال يقدم الفائدة المرجوة،
وبالتالي ال يترك أي أثر عند المشاهد.
ووجــدت أن البيئة الشامية هي واقع يحمل
زمنا مضى ،وال تبقى إال العادات والتقاليد ضمن
العائلة الواحدة التي هي ركيزة اجتماعية تصون
التوازن األسري في حال تعرض ألي خلل.
وعن أعمالها الجديدة قالت إنها ستطل على
المشاهدين من خالل مسلسل "بروكار" في جزئه
ثان وهو "أقمار في
الثاني ،إضافة إلى مسلسل ِ
ليل حالك" مع نجدت إسماعيل أنزور ،وسيعرض
العمالن بعد عيد الفطر.
إلى ذلك ،أشارت خوري إلى أنها ال تحب أن
تختار بين الكوميديا والدراما ،ألن األهم عندها
هو ماذا يمكن أن تقدمه الشخصية من فائدة.

ط ــرح الـفـنــان المغربي سعد لمجرد أغنية
دينية جديدة بعنوان "نادي يا الله" ،عبر قناته
الرسمية بـ"يوتيوب" .واألغنية من كلمات زكريا
الحداني ،ألحان رض ــوان الــديــري ،ومــن توزيع
رشيد محمد.
وكتب لمجرد عبر حسابه بـ"إنستغرام"" :كيفما
عودتكم في كل رمضان ،لكم موعد أحبائي مع
جديد بعنوان (ن ــادي يــا الـلــه) ،أتمنى أن ينال
إعجابكم".
ُيذكر أن آخر أعمال لمجرد أغنية "نجيبك"،
كلمات محمد نــوبــال ،ألـحــان محمود برحيل،
وأغـنـيــة "ال ـغ ــادي وحـ ــدو" .ودش ــن سـعــد األي ــام
الماضية حملة المليار مشاهدة ،من أجل وصول
أغنيته "أنت معلم" إلى مليار مشاهدة.
كما تجاوزت أغنيته األخيرة "عــدي الكالم"
 142مليون مشاهدة عبر قناته بـ"يوتيوب" ،منذ
طرحها في يوليو الماضي ،وهي كلمات أمير
طعيمة ،وألحان عزيز الشافعي.

نادين خوري

خالد المفيدي :الدراما اإلذاعية حققت
ً ً
إقباال كبيرا خالل الجائحة
أكد أنه ينتظر فتح أبواب السينما لعرض فيلم «الغابة»
●

فضة المعيلي

الـمـخــرج والـفـنــان خــالــد المفيدي من
الفنانين النشيطين ،إال أ نــه ابتعد عن
التلفزيون فترة طويلة ،وكشف في لقاء
ً
مع "الجريدة" أسباب هذا االبتعاد ،الفتا
إلــى أنــه يعشق العمل اإلذاع ــي ويحاول
ً
أن يواكب فيه كل جديد ،وقــدم عــددا من
األعمال اإلذاعية الدرامية المميزة على
مـ ــدى سـ ـن ــوات ج ـســدهــا ف ـن ــان ــون ك ـبــار،
ً
ً
وحققت نجاحا كبيرا.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ي ــرى ال ـف ـنــان وال ـم ـخــرج
خالد المفيدي أن الدراما اإلذاعية مازالت
تحظى بعدد كبير مــن المتابعين ،ولم
تـفـقــد رون ـق ـهــا وم ـكــان ـت ـهــا ،ف ـهــي هــادفــة
ً
وجاذبة للمستمع ،مشيرا أن اإلقبال على
ً
االستماع إلى اإلذاعة ازداد ،وخصوصا
على الدراما اإلذاعية ،في اآلونة األخيرة
بسبب جائحة كورونا وظروف الحظر.

غياب تلفزيوني
وعن سبب غيابه عن التلفزيون ،قال
ال ـم ـف ـي ــدي" :ال ـس ـب ــب أن الـ ـع ــروض الـتــي
أت ـل ـقــاهــا ال ت ـنــاس ـب ـنــي ك ـف ـن ــان ،وأح ــس
أنها غير هــادفــة ،أمــا كمخرج فأنا أحب
أن أكـ ــون سـيــد ال ـع ـمــل ،والح ـظ ــت شيئا
فــي اآلون ــة األخـيــرة أن المخرج هــو آخر
شخص يتم االتصال به لتكليفه بالعمل،
وهـ ــذا م ــن وج ـه ــة ن ـظ ــري غ ـيــر صـحـيــح،
فالمخرج يجب أن يكون الشخص األول
في التكليف بالعمل بعد أن يجتمع مع
المنتج والمؤلف ويتم االتفاق على آلية
العمل واختيار الفنانين ،وقراءة النص،
لذلك أغلب األعمال الفنية في السنوات
الـ ـعـ ـش ــر األخ ـ ـي ـ ــرة ل ـي ـس ــت ب ــال ـم ـس ـتــوى
ً
المطلوب كما كانت في السابق ،فضال
عن أن هناك دخالء على اإلخراج والعمل
الفنيّ ،
فخربوا الفرص على الناس الزينة،
وأظن أن الكثير يتفق معي في هذا الرأي".

أهمية الثقافة
وعن جديده ،قال المفيدي إنه يستعد
لتقديم دورة في مجال عمله بعنوان "فن
التقديم اإلذاعي واإللقاء" ،مؤكدا "أهمية
نقل الخبرات وتبادلها مع المستفيدين،
ل ـي ـكــون أداء الـ ـف ــرد ف ــي م ـجــالــه مـتـمـيــزا
ومرضيا ،ففي بعض األحيان ال يالحظ

ملصق مسلسل االختيار 2

األشخاص بعض الجوانب السلبية في
أدائهم ،لذلك يحتاج كل منا إلى التوجيه
من المختصين" ،الفتا إلى أنه سعيد بأن
ينقل مــا تعلمه فــي بــدايــاتــه والـسـنــوات
الماضية إلى المهتمين بكل سرور.
وأوضــح أن ال ــدورة تهدف إلــى إعطاء
م ـ ـ ـهـ ـ ــارات الـ ـتـ ـق ــدي ــم واإللـ ـ ـق ـ ــاء اإلذاعـ ـ ـ ــي
والـتـلـفــزيــونــي م ــن نــاحـيــة تـعــزيــز الثقة
بــال ـن ـفــس وك ـي ـف ـيــة أن ت ـص ـبــح مـتـحــدثــا
جيدا ،الفتا أنها ال تخلو من التدريبات
والتطبيقات العملية لكسر حاجز الخجل
والخوف.
وأضاف أن حصيلة المتدرب ستكون
عـ ـ ـ ــدة م ـ ـخـ ــرجـ ــات ي ـس ـت ـف ـي ــد مـ ـنـ ـه ــا فــي
المستقبل ،ويحدد االتجاه الذي يريده،
مؤكدا أن الــدورة تعزز وتحفز االهتمام
بــالـجــانــب الـثـقــافــي ،فــالـمــذيــع أو الفنان
يجب أن يكون مثقفا ومطلعا وقارئا.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تستطيع اليوم إظهار قدرتك ،من
خالل تعاونك مع فريق.
ً
عاطفيا :برهن اليوم لشريك ُ
العمر مدى
محبتك له بكالم عاطفي مقنع.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يــرحــب األه ــل بــك بعد فترة
انقطاع طويلة عن زيارتهم.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :تشعر بالراحة ،ألن أمور عملك بدأت
باتخاذ مسارها الصحيح.
ً
عــاط ـف ـيــا :أن ــت ال تـحــب ال ــروت ـي ــن ،فـلـمــاذا
تستعمله مع شريك حياتك؟
ً
اجـتـمــاعـيــا :انغماسك فــي العمل يجعلك
تنسى مسؤولياتك المنزلية ،فانتبه.
رقم الحظ.53 :

األسد

معاصرة الرواد
وذك ــر المفيدي أنــه نشيط فــي العمل
اإلذاعي ،ويحاول أن يواكب كل جديد في
هذا المجال ،ألنه يعشق اإلذاعــة ،معبرا
ع ــن ف ـخ ــره ب ــأن ــه ع ــاص ــر جـمـيــع ال ـ ــرواد،
وت ـع ـل ــم م ـن ـهــم واك ـت ـس ــب م ــن خ ـبــرت ـهــم،
فــالـعـمــل اإلذاع ـ ــي مـمـتــع ،ولـكـنــه صـعــب،
ويحتاج إلى مجهود ومثابرة.
وعن أهمية اإلخراج في نجاح البرامج
أو الدراما اإلذاعية ،أوضح أن "المخرج في
أي عمل سواء في المسرح أو التلفزيون
أو اإلذاعة يأتي على رأس العمل ،ويعرف
ك ـيــف يـجـمــع ف ــري ـق ــه ،ث ــم ي ـق ــوم بـتــوزيــع
األدوار ع ـلــى ح ـســب شـخـصـيــة ال ـف ـنــان،
فهو الذي يقوم بالتقييم ،باإلضافة إلى
ان المخرج لديه أحقية في تغيير النص
ً
أحيانا أو فــي اإلضــافــة بعد االتـفــاق مع
المؤلف".
وعـلــى صعيد األع ـمــال الـجــديــدة ،قال
المفيدي" :مع األسف على الجانب اإلذاعي
توقفت هذه السنة والعام الماضي بسبب
األزمة الصحية ،ولكن قبل الحظر بشهر
أخ ــرج ــت فـيـلـمــا سـيـنـمــائـيــا يـجـمــع بين
الفنتازيا والـغـمــوض واإلثـ ــارة بعنوان
(الغابة) ،وأيضا في نفس الوقت جسدت
إحــدى الشخصيات ،والفيلم من تأليف
وإن ـت ــاج ع ـمــاد ال ـع ـك ــاري الـ ــذي يـخــوض
البطولة أيضا ،ويشارك فيه كوكبة من
الـفـنــانـيــن مـثــل أح ـمــد الـسـلـمــان ،وخــالــد

سعد لمجرد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنياّ :
تغير مسار عملك ،بسبب الظروف،
وعليك التأقلم معه.
ً
عــاطـفـيــا :غـيــرتــك ال ـشــديــدة تـفـقــدك رؤيــة
الحقائق الواضحة كعين الشمس.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :خ ـ ّـص ــص ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة
لــاتـصــاالت الشخصية مــع ســائــر أفــراد
العائلة.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أملك كبير بتحسين مركزك بعد
زوال األزمة الراهنة.
ً
عاطفيا :تتلهف على مشاركة الحبيب في
مواضيع تتعلق بنجاح مستقبلكما.
ً
اجتماعيا :تبدأ في الشعور بسعادة ،ألن
جميع أفراد العائلة بعافية ونشاط.
رقم الحظ.39 :

خالد المفيدي
الـ ـعـ ـجـ ـي ــرب ،وغ ـ ـ ـ ــادة الـ ـسـ ـن ــي ،وم ـح ـمــد
ال ـع ـج ـي ـمــي ،وح ـس ــن إب ــراه ـي ــم ،وس ـعــود
الـ ـش ــويـ ـع ــي ،وفـ ـيـ ـص ــل فـ ــريـ ــد ،وف ــاط ـم ــة
ال ــدمـ ـخ ــي ،ون ــاص ــر ال ـب ـل ــوش ــي ،ورانـ ـي ــا
ش ـ ـهـ ــاب ،وإي ـ ـمـ ــا ش ـ ـ ــاه ،وحـ ـ ـ ــور ،وأب ـ ـ ــرار

ال ـكــوي ـت ـيــة ،وزمـ ـ ـ ــزم ،وي ــاس ــر ال ـع ـم ــاري،
وشــاه ـيــن الــرش ـيــد .واآلن نـحــن تقريبا
قــد انتهينا مــن عملية الـمــونـتــاج ،وفــي
ان ـت ـظــار الـسـيـنـمــا تـفـتــح أب ــواب ـه ــا حتى
نطلق الفيلم".

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :واجه المشاكل واحدة تلو األخرى
بحكمة وثبات ،فتنتهي منها.
ً
عاطفيا :انظر مع الشريك في اتجاه واحد،
لتحققا هدفكما بسرعة أكبر.
ً
اجتماعيا :أنــت على وفــاق مــع الجميع،
وهم يظهرون لك كل اهتمام ومحبة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

المفيدي في مسرحية «الشاليه»

 ...ومع الفنانتين سعاد عبدالله وحياة الفهد

ً
مهنيا :انظر إلى عملك بروح التفاؤل ،وال
تخبط رأسك في الحائط.
ً
عــاطـفـيــا :أجـمــل األوقـ ــات مــا تمضيه مع
ً
الحبيب ،فالتناغم بينكما قوي جدا.
ً
اجتماعيا :بعض المتطفلين يتدخلون في
أمور حياتك الخاصة ،فال تدعهم.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :حـ ــان ال ــوق ــت إلعـ ـ ــادة الـتـفـكـيــر
بالمخططات الـتــي وضعتها لتحسين
عملك.
ً
عاطفيا :يبدو أن شكوك األمس بتصرفات
الحبيب قد تبخرت.
ً
ً
اجتماعيا :نظرا للجاذبية التي تتمتع
بها ،فإن مركزك جيد في المجتمع.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :جميع أنــواع التعاون فعالة ،ألن
أهدافك تتالقى مع أهداف الزمالء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ـ ــاول أال ي ـس ـح ــرك االف ـت ـت ــان
بشخص قد ال يليق بمستوى حياتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :س ــوف تحصل عـلــى الـهــدوء
والـصـفــاء الــذهـنــي الـلــذيــن طــالـمــا بحثت
عنهما.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :حــاول استخدام طاقتك اليوم في
تنمية قدرات عملك.
ً
عاطفيا :إذا استمررت في التمسك بأفكارك،
فستخسر عالقتك العاطفية.
ً
اجتماعيا :كلما شــاهــدت والــديــك تشعر
بالرضا عما تفعله معهما.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :كل عضو في الفريق الذي يعاونك
ً
ُ
له أهميته ،فكن عادال مع الجميع.
ً
عاطفيا :تشعر بقلق وتوتر عاطفي ،بسبب
الشكوك التي تراود خيالك.
ً
اجتماعيا :خفف من االنفعال الــذي يضر
بصحتك عند حصول أي مشكلة.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ينبغي أن تتعامل مــع الفشل في
عملك وكأنه تجربة جديدة.
ً
عاطفيا :تبدأ األمور في العودة إلى المنطق
بعد نزاع قوي مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :حب االمتالك لديك مسألة فيها
الكثير من األنانية ،فانتبه.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :يبدو أن حجم مشكالت العمل في
تزايد ،فال تدعها تطغى عليك.
ً
ً
عاطفيا :بــالــك مطمئن كـثـيــرا ،ألن شريك
ُ
العمر يحسن التصرف في كل الظروف.
ً
ً
اجتماعيا :رياضة المشي تنفعك جسديا
ً
ً
ونفسيا ،فمارسها يوميا.
رقم الحظ.22 :
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دينا عبدالله :عائلتي دخلت الوسط الفني ...مصادفة

أكدت أن والدها ربط استمرارها في التمثيل بنجاحها الدراسي
بدأت الفنانة دينا عبدالله مسيرتها الفنية في مرحلة عمرية مبكرة ،فالطفلة المعجزة ،كما لقبت في طفولتها ،شاركت في أعمال عديدة
مع كبار الفنانين ،ما بين السينما والتلفزيون عاشت دينا حياة الطفولة بين البالتوهات المختلفة.
دردشتها مع «الجريدة» تستعيد ذكرياتها وكواليس األعمال التي شاركت فيها ،كما تتحدث عن سبب ابتعادها عن الوسط الفني
في ً
مؤخرا.
القاهرة  -هيثم عسران

مشاركتي في
"السلم الخلفي"
السبب في
إطالق لقب
الطفلة المعجزة

● كيف دخلت عائلتك الوسط الفني خصوصا
أن شـقـيـقـتــك ال ـك ـبــرى إي ـن ــاس سـبـقـتــك ف ــي مـجــال
التمثيل؟
 لم أكن انتمي إلى عائلة فنية ،لكن المصادفةالبحتة عرفتنا على الوسط الفني ،فــوالــدي كان
ً
ً
أستاذا بالجامعة ومحاميا ،ووالدتي شقيقها كان
يعمل بالخارجية ،وشغل منصبا مهما بالسفارة
المصرية في برلين ،وعندما تواجد في كان هناك
ل ـق ــاء تـلـفــزيــونــي م ـع ــه ،فــاصـطـحــب وال ــدت ــي معه
لترافقه ،وكانت برفقتها شقيقتي الكبرى إيناس
التي دخلت لمكتب رئيسة التلفزيون آنذاك همت
مصطفى مــع خــالــي ووالــدتــي ،وعندما وجــدوهــا
ً
تتحدث كـثـيــرا بطريقة تلقائية ،عــر ضــوا عليها
االش ـتــراك فــي أحــد المسلسالت الـتــي كــان يجري
تحضيرها آنذاك.
● هل اعترضت األسرة على احتراف شقيقتك
للتمثيل؟
بالرغم من أن العالم الفني غريب على األسرةفــإن األم تحمست بشدة ،خصوصا أنها رأت في
ابـنـتـهــا الـكـبــرى تحقيق حلمها ال ــذي لــم تحققه
بالعمل في الفن ،ومن هنا بــدأت عالقات العائلة
مع الوسط الفني ،خصوصا بعدما شاهد المخرج
عاطف سالم أختي إيناس ،ورشحها للمشاركة معه
في فيلم "أبو العروسة" ،ولم تكن والدتي تفارقها
فــي جميع أيــام التصوير ،ورغــم وجــود شقيقتي
ً
الوسطى إيمان معها أحيانا فإن إيمان لم تحب
التمثيل ،ورفضت خوض التجربة.
● كيف جاءت بدايتك في الطفولة؟
 بداياتي مع التمثيل جاءت عندما كان عمري 3سـنــوات مــن خــال فيلم "الـسـلــم الـخـلـفــي" ،وهو
العمل الذي تسبب في إطالق لقب الطفلة المعجزة
ً
علي ،ألنني كنت صغيرة جدا ،ومثلت بشكل جيد
ومع نجوم كبار ،وكنت سعيدة بحسن المعاملة
واألخالق التي كانت تصاحب األعمال الفنية التي
اشترك فيها ،وتعلمت الكثير.

ّ
فضلت الحفاظ
على هواية
التمثيل
وحصلت على
دكتوراه في
اإلعالم

● ما الذكريات التي تتذكرينها عن تجربتك في
فيلم "السلم الخلفي"؟
 أت ــذك ــر ق ـيــام ال ـم ـخــرج عــاطــف ســالــم بمنحي"كــاك ـيــت" ،وإطـ ــاق لـقــب الـطـفـلــة الـمـعـجــزة علي،
فهو من صمم الكالكيت الصغير من أجلي ،وكنت
سـعـيــدة بـهــذه الـهــديــة ،واحـتـفـظــت بـهــا ،وه ــو من
المخرجين ا لــذ يــن احببت العمل معهم ،وا تــذ كــر
انني قدمت معه  3أفالم من التجارب التي احببتها.
● ما األعمال التي تذكرينها في تلك المرحلة
العمرية؟
 شــاركــت فــي الـعــديــد مــن األع ـمــال الفنية بينالسينما والتلفزيون من بينها مسلسل "محمد
رس ــول الـلــه" ،وك ــان عـمــري وقتئذ  9سـنــوات ،كما
قدمت دور شقيقة ليلى علوي المريضة بالقلب
ف ــي مـسـلـســل "ب ـنــت األص ـ ـ ــول" ،وه ــو م ــن األع ـمــال
ً
التي أحبها كثيرا  ،وحمل صعوبات كثيرة على
المستوى النفسي بالنسبة لــي ،لصعوبة الــدور،
وكـ ـن ــت مـ ــوجـ ــودة ب ــاس ـت ـم ــرار ف ــي ب ــرام ــج "م ــام ــا
ك ــاريـ ـم ــان" ال ــدي ـن ـي ــة ،وك ـن ــا ن ـص ــوره ــا ف ــي مـصــر
ً
والـسـعــوديــة ،وأي ـضــا شــاركــت فــي مسلسل "وهــم
الحب" مع المخرج محمد جالل.

وكنت متفوقة في دراستي ،وفي ممارسة الرياضة،
فكنت بطلة المدرسة في البينج بونج بالمرحلة
اإلعدادية ،وكنت أشترك في فريق التمثيل ،وأقوم
بالتمثيل بالفرنسية ،وكذلك في مسرح الجامعة،
وحصلت على دكـتــوراه في اإلعــام االقتصادي،
وبـعــدمــا ارتـبـطــت بالخطوبة عقب قصة حــب لم
تكتمل بــالــزواج قمت برعاية والــدي ،الــذي عانى
مشاكل صحية كثيرة ،واآلن أقوم برعاية والدتي،
التي مهما قدمت لها فلن أتمكن من رد ما فعلته
معي.
● هل هناك نوعية أدوار محددة أردت تقديمها
في بدايتك الفنية؟

دينا عبدالله

 أعتبر نفسي محظوظة بتقديم جميع األدوارف ــي م ــراح ــل عـمــريــة مختلفة م ــا بـيــن الـكــومـيــدي
والصعيدي فــي مسلسل "الــوشــم" وغير ذلــك من
األدوار ،وما رفضته فقط هو تقديم أدوار اإلغراء،
ً
ألنها ال تناسبني ،ولم أشعر بالندم مطلقا على
االعتذار عن عدم تقديم هذه األدوار.

ً
الميكروفون ساعدني كثيرا على تقديم الدوبالج
ألفالم األطفال.
● حدثينا عن ذكرياتك مع كبار النجوم؟

● ع ــادة مــا يــواجــه الـفـنــانــون الــذيــن ب ــدأوا في
طفولتهم إشكاليات في مراحل عمرية معينة ،فهل
حدث هذا معك؟
 هناك فــارق في المراحل العمرية التي قمتبالتمثيل فيها ،صحيح أنني بدأت منذ الطفولة
لكني استمررت حتى بعد ما كبرت ،وهناك فترة
بالفعل تراجعت فيها األدوار التي تناسبني ،لكن
هذا األمر لم يزعجني على اإلطالق ،فعائلتي كانت
ً
دائما تساعدني وتشرح لي ما ال أفهمه ،ووالدي
كان بجواري ،فنشأتي في منزل يقدر قيمة األسرة
ً
ساعدني كثيرا في حياتي بشكل عام.
● ماذا عن تجربتك في فيلم "الحفيد"؟
 قدمت أكثر من  55مسلسال متنوعا بخالفاألفالم والبرامج ،لكن الجمهور يتذكر دوري في
ً
الـحـفـيــد ،خـصــوصــا أن شخصية "روي ـت ــر" التي
قدمتها علقت مع الجمهور ،وأديــن بالفضل في
نجاح هذا الدور لبابا مدبولي ،كما كنت أناديه في
ً
حياته ،فهو ساعدني كثيرا ،وكذلك ماما كريمة،
وكنت سعيدة بالفيلم ونجاحه ،وأتذكر أن أجري
فيه كان فستانا فقط ،ولم أحصل على أموال.

مشهد من أحد أعمالها

راضية عن
مسيرتي الفنية
وحصدت
تكريمات
عديدة
داخل مصر
وخارجها

● ح ــدث ـي ـن ــا عـ ــن ذك ــري ــات ــك مـ ــع الـ ـفـ ـن ــان ع ــزت
العاليلي؟

 خضت عدة تجارب مسرحية مميزة اعتز بهاً
كثيرا ،من بينها مسرحية "عطيل الواد الجن" مع
الــراحــل يونس شلبي ،كذلك على خشبة مسرح
الجامعة التي تفوقت بها وكنت من أوائل القسم
الفرنسي بكلية اآلداب ،فالمسرح له متعة ومذاق
مختلف ،وأعـتـبــر نفسي محظوظة أنـنــي قدمت
أعماال على خشبة المسرح القومي.

 شاركت مع الراحل في عدة أعمال مهمة ،منبينها مسلسل "سنوات الغضب" الذي قدمت فيه
دور فـتــاة تعرضت إلعــاقــة جسدية حرمتها من
الرياضة التي تحبها وتحترفها ،فهذا الدور واحد
من األعمال التي تركت بصمة في نفسي ،وأدركت
فيها قيمة رسالة الفن التي نقدمها ،خصوصا
عندما قابلتني سيدة في الخارج برفقة ابنتها
وأخبرتني أن ابنتها بعدما شاهدت المسلسل،
وكانت قد تعرضت قبله إلعاقة ،أقبلت على الحياة
ً
مجددا ،وبــدأت التفكير فيما يمكن أن تفعله في
حياتها ال ـجــديــدة ،وال تتخيل سـعــادتــي وقتئذ
بهذه التجربة.

● وبالنسبة لإلذاعة؟
 اإلذاعـ ــة أتــاحــت لــي فــرصــا لــم تـتــح مــن قبل،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ك ـب ــار ،فـكـنــت أق ــوم
بالعمل خلف الميكروفون مع نجمات كبار منهم
فاتن حمامة ،وردة ،باإلضافة إلى أن عملي خلف

● هــل أث ــر التمثيل عـلــى عــاقـتــك بــزمــائــك في
المدرسة؟
 ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،ف ــال ـم ــدرس ــة دائـ ـم ــا م ــا كــانــتلها األولــويــة فــي حياتي ،ووال ــدي دائـمــا مــا رهن
اسـتـمــراري فــي التمثيل بــاسـتـمــراري فــي التفوق
الدراسي ،لذا كان التمثيل بالنسبة لي حافزا على
المذاكرة ،وكنت من أوائل دفعتي في المدرسة.
● لـمــاذا لــم تلتحقي بمعهد التمثيل وفضلت
كلية اآلداب؟
 فضلت أن أتعامل مع التمثيل كهواية ،حتىيكون لدي القدرة على االختيار والرفض والقبول،

 بالفعل هــذا الفيلم لــه ذكــريــات كثيرة معي،وهو من إنتاج التلفزيون ،ورشحني له المخرج
إبــراهـيــم الشقنقيري ،وشــاركــت فـيــه مــع الفنان
محمد رضــا ويـســرا ،وكنت بطلته ،ألن األحــداث
تدور حول شراء مالبس بحر لي باعتباري ابنة
األسطى محمود خالل المصيف في اإلسكندرية،
والـ ـفـ ـن ــان الـ ــراحـ ــل ك ـ ــان ح ــري ـص ــا ع ـل ــى تــدلـيـلــي
باستمرار في الكواليس ،خصوصا خــال فترة
تصويرنا في االسكندرية ،فهو من الممثلين الذين
أحببت العمل معهم.
● ماذا عن تجاربك على خشبة المسرح؟

● وبالنسبة لفترة المدرسة ،كيف وفقت بين
التمثيل والعمل في األعمال التي شاركت فيها؟
 تفوقت في مدرستي ولم يؤثر عملي في الفنعلى التزامي بالمدرسة ،خصوصا أنني درست
في مــدارس الراهبات ،وشكلت شخصيتي داخل
الـمــدرســة على االل ـتــزام والـصــرامــة فــي المواعيد
واحترام الكبير ،فأنا أديــن للمدرسة بالكثير في
تـكــويــن شخصيتي بــالـطـفــولــة ،وه ــو أم ــر لــم يكن
ً
يكتمل بدون وجود والدتي التي لم تفارقني يوما،
ودائـمــا مــا احتضنتي وساعدتني على النجاح
والتفوق ،سواء في التمثيل أو المدرسة.

أردت تكريم
كبار النجوم
في حياتهم ولم
أعتزل التمثيل
حتى أعود

● مــن األف ــام التي شــاركــت فيها "مــايــوه لبنت
األسطى محمود" ،حدثينا عن هذه التجربة؟

 ثمة شخصيات فنية تركت في أثرا كبيرا ،منبينهم الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ،التي كانت
تحبني بـشــدة وربطتني بها عــاقــة قــويــة ،وكذلك
السندريال سعاد حسني التي قدمت معها "أميرة
حبي أن ــا" ،وأتــذكــر أنني بعد أحــد المشاهد بكيت
بشدة فاحتضنتي ،فالجيل القديم من كبار النجوم
تميز بــاألخــاق والـحــرص على األج ــواء اإليجابية
في أي عمل كانوا يشتركون فيه ،لذا عندما استعيد
ذاكرتي ال أتذكرهم إال بكل خير وسـعــادة ،وأتذكر
ً
أيضا تجربتي في مسلسل "قلب الليل" مع ممدوح
عبدالحليم ،فهو من األدوار المميزة بالنسبة إلي
لتقديمي شخصية "دالل ــة" ،فهو دور لم اقدمه من
قبل ،ومن الفنانين الذين احببت العمل معهم الراحل
نور الشريف ،فهو مثال للفنان الملتزم الموهوب
ً
الذي يساعد من حوله ،وال يدخر جهدا في هذا األمر.
● ك ـيــف جـ ــاء تــرش ـي ـحــك ل ــاش ـت ــراك ف ــي "ل ـيــالــي
الحلمية"؟
 من خالل المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ،وال ـف ـنــانــة ل ــوس ــي ،ات ـصــل ب ــي األسـ ـت ــاذ اسـمــاعـيــل،
وأخبرني أنه يرغب في أن اكون معه في المسلسل،
ليقدمني بشكل مختلف من خالل شخصية الدكتورة
فاتن ،ووقتئذ كنت مع العائلة في المصيف بفرنسا،
وعـنــدمــا ع ــدت الـتـقـيــت بــه وبــالـفـنــانــة لــوســي التي
تمسكت بوجودي في العمل بشدة ،وكانت تحضر
حـتــى الـمـشــاهــد ال ـتــي ال تـجـمـعـنــي مـعـهــا ،وكــانــت
ً
تعاملني مثل ابنتها ،وأشادت بأدائي كثيرا ،وحققت
نجاحا كبيرا في الشخصية ،وعشت في التصوير
عالقة استثنائية مــع لــوســي ،التي رشحتني بعد
المسلسل لفيلمها "ليه يا بنفسج" ،الــذي أنتجته،
لكنني اعتذرت ألسباب خاصة بي.
● كـيــف جـ ــاءت ف ـكــرة ات ـجــاهــك لـمـجــال الـتـقــديــم
التلفزيوني؟
 أردت أن أقوم بتكريم كبار النجوم الذين عملتمعهم فــي مسيرتي الفنية خــال الطفولة ،وكانت
رغبتي فــي االحتفاء بالكبار هــي الــدافــع الحقيقي
فــي فـكــرة بــرنــامــج "حـبـيــب الـمــايـيــن" ال ــذي قدمته
عـلــى م ــدار س ـن ــوات ع ــدي ــدة ،وح ـقــق نـجــاحــا كبيرا
عند عرضه ،بل تبعته برامج اخرى مماثلة قدمها
زمالء لي على نفس الفكرة ،واتذكر أول حلقة قمت
بتصويرها في البرنامج كانت مع الفنان عبدالمنعم
ً
مدبولي ،وشكرني كثيرا على التكريم ،وقال لي انه
يشعر بسعادة عندما يتلقى التكريم فــي حياته،
وكــانــت حلقة ممتعة بالنسبة لــي وشــديــدة التأثر
لــه ،وكــان ضيوفي يشعرون بالراحة في البرنامج
خـ ــال ال ـح ــدي ــث ل ــذل ــك ت ـجــدهــم ك ـش ـفــوا ع ــن أسـ ــرار
كثيرة ،وأحــاديــث لــم يتطرقوا إليها مــن قبل ،وكل
حلقة في هــذا البرنامج لها معزة كبيرة في قلبي
على المستوى الشخصي واتذكر تفاصيلها ،فهي
لــم تكن مجرد حلقات احتفائية بالفنانين لكنها
حلقات نقلت مشاعر الحب من الجمهور للضيوف
الذين شعروا بأهمية ما قدموه ،ولمسوا حب الناس
عن قرب واستمر البرنامج أكثر من  6سنوات على
الشاشة.
ً
● خضت أيضا تجربة تقديم البرامج اإلنسانية،
فما سبب حماسك لها؟
 بــال ـف ـعــل ك ـنــت مـتـحـمـســة ب ـش ــدة ل ـخ ــوض هــذهالتجربة التي اعتبرها إنسانية ،وقدمت عدة برامج
منها "طوق نجاة" ،و"الدنيا بخير" ،وهي برامج هدفت
لمساعدة المحتاجين في المقام األول وعرضت حاالت
انسانية لم تكن سهلة والحمدلله تمكن أصحابها
من تلقي العالج ومواجهة صعوبات الحياة ،وهذه
الـبــرامــج بجانب انشغالي بالتدريس فــي الجامعة
جعل البعض يعتقد أنني ابتعدت عن التمثيل.

دينا في إحدى المناسبات

● لماذا لم تعودي للتمثيل؟
 لــم اعـتــزل حتى أع ــود ،بــل على العكس اتمنىالعمل مع الجيل الجديد ،لكن لظروف عائلية ابتعدت
ً
قـلـيــا عــن الــوســط الـفـنــي ،ول ــدي رغـبــة فــي الـعــودة
بعمل قوي يناسبني ،خصوصا أنني قدمت الكثير
من األدوار في أعمال جيدة ومهمة وال أرغب في أن
أكون موجودة لمجرد التواجد فحسب ،وإذا لم يكن
العمل جيدا ويضيف لي فلن أعود ،أمر آخر تسبب
في غيابي هو اختالف القائمين على الوسط الفني
ً
في الوقت الحالي عمن تعاملت معهم سلفا ،وليس
لدي عالقات معهم.
● هل تشعرين بالرضا عن مسيرتك الفنية؟

مع مصطفى كامل

 ...ومنة فضالي

دينا مع مديحة كامل

 بالتأكيد ،خصوصا أنني قدمت أعماال كثيرةً
فــي فترة زمنية قصيرة نسبيا ،وحـصــدت العديد
من الجوائز والتكريمات ،ليس في مصر فقط بل في
الوطن العربي ،وشاركت في تجارب ناجحة داخل
وخارج مصر ،واألهم من ذلك أنني قدمت ما أشعر
انه يضيف لي فنيا ،ولم اقدم عمال أشعر بالخجل
منه أو أندم عليه.

توابل ةديرجلا
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فايزة أحمد ...كروان الشرق الحزين
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«الصوت الماسي» ينطلق من إذاعة حلب إلى الشهرة والمجد
من رحم األلم والمعاناة يولد اإلبداع ،ومن هذا اإلبداع تولد
الشهرة ،ويتحقق المجد .باختصار هذه قصة ًالفنانة السورية
صاحبة ًالصوت الماسي ،الذي زاد على اللحن لحنا وفاض في
القلب حبا ،أطرب كبار المطربين؛ فتحدثوا عنه ،مثل كوكب
شادي عباس

طالق والديها
المبكر أثر على
حياتها طفلة إال
أن صوتها جذب
الجميع

فايزة تعرفت على
عمر النعيمي في
اإلذاعة اللبنانية
وتزوجته وعمرها
ً
 14عاما وأنجبت
منه ابنتها فريال

تأخر أحالم عن
بروفات «أنا قلبي
إليك ميال» دفع
الموجي إلعطاء
األغنية لفايزة

كتاب وملحنين؛ عاشت حياة
عصرها منً ً
الشرق أم كلثوم ،والموسيقار محمد عبدالوهاب ...فايزة التي ً وجذبت إليها نجوم ً
عاشت في زمن العمالقة ،واستطاعت أن تحجز بحنجرتها مكانا قصيرة متعبة ،وتركت إرثا غنائيا كبيرا في المكتبة الموسيقية
بينهم ،ووقفت على أكبر المسارح وغنت فأطربت ،من الموال إلى العربية باسمها.
القصيدة ،بين سورية والعراق ومصر ،فأبهرت بأدائها الجميع

ولـ ـ ــدت ال ـف ـن ــان ــة ال ــراحـ ـل ــة فـ ــايـ ــزة أحـ ـم ــد فــي
مدينة صـيــدا (جـنــوب لـبـنــان) ،سنة  ،1930من
وال ــد س ــوري اسـمــه أحـمــد البيكو ،وأم لبنانية
مــن مدينة صـيــدا .ومــن األم ــور التي أثــرت على
حياتها ،منذ صغرها ،الطالق بين والديها وهي
ما تزال طفلة ،فاضطرت للعيش مع والدتها التي
تزوجت مرة ثانية.
ّ
لـفـتــت الـطـفـلــة ف ــاي ــزة ان ـت ـبــاه ال ـم ـعــل ـمــات في
الـمــدرســة بعذوبة صوتها ،حيث كانت تترنم
بــأغــانــي ليلى م ــراد وأس ـم ـهــان .وكــانــت هــاتــان
الفنانتان قدوة لها في الغناء ،عندما كانت طفلة.
أحـ ـب ــت أمـ ـه ــا ص ــوت ـه ــا ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،إال أن
المدرسة التي ترتادها في تلك الفترة رأت أن
الغناء سيفسد أخالق البنات ،وهو السبب الذي
كــان وراء كــره فايزة للمدرسة ،في وقــت مبكر،
فــأحـضــرت لـهــا أمـهــا م ــدرس موسيقى لتتعلم
أصولها.
ف ــاي ــزة ال ـت ــي رك ـض ــت ل ـلــوصــول إل ــى حلمها
الفني في بيروت كانت تقيم صغيرة مع والدها،
صاحب المطعم المتواضع والصغير في حارة
سائد خان الفوقاني ببيروت ،ووالدتها اللبنانية
من عائلة ياسرجي ،التي تزوجت بعد أبيها من
عائلة الرواس ،ليتغير اسم عائلة فايزة.
وحـيــن س ــاءت أح ــوال األسـ ــرة ،ول ــم تـعــد األم
قادرة على دفع مصاريف دراسة ابنتها ،اقترح
أح ــد ال ـج ـيــران عـلــى االب ـنــة الـصـغـيــرة فــايــزة أن
تغني في األفــراح لمساعدة أمها في مصاريف
الـمـعـيـشــة .وب ـعــد عملها فــي ال ـغ ـنــاء ب ــاألف ــراح،
تقدمت الختبار اإلذاعة اللبنانية ،حيث أجازها
لهذا االختبار األستاذ محيي الدين سالم ،والد
المطربة نـجــاح ،وبالفعل نجحت فــي اختبار
األصوات ،ومن ثم تعرفت في اإلذاعة على ثنائي
غنائي هما الشقيقتان أحالم وهيام النعيمي،
اللتين قامتا بدعوتها إلى بيتهما ،حيث أعجب
أخوهما عمر بها ورأى فيها الفتاة التي ستجلب
له الذهب ،فتزوجها وهي في الرابعة عشرة من
عمرها ،وأنجبت منه ابنتها األولى فريال.
ً
لكن هذا الزواج لم يدم طويال ،فانفصلت عن
ً
عمر مبكرا .وبعد الطالق ،انتقلت فايزة أحمد
ً
إل ــى دم ـش ــقّ ،لـكـنـهــا ل ــم تـلــق ق ـب ــوال ف ــي اإلذاعـ ــة
السورية ،فغنت في المطاعم والمرابع.
وفــي طريق بحثها عن فــرص أكبر لتحقيق
حـلـمـهــا م ــع ال ـغ ـن ــاء ،ت ـقــدمــت ف ــاي ــزة أح ـم ــد في
الخمسينيات الختبار الغناء مجددا بعد اإلذاعة
اللبنانية ،ولكن هذه المرة في إذاعة دمشق ،وقد
رأى الملحن السوري الكبير محمد محسن ،الذي
كــان ضمن فريق اللجنة التي اختبرتها ،أنها
ال تصلح للغناء ،وهو الملحن نفسه الذي عاد
ليعترف بها ويلحن لها أ غـنـيــة ،بعدما شقت
طريقها في الغناء بنجاح.
بعد رفضها األول وفشلها في اختبار إذاعة
دمشق ،لم تترك فايزة اليأس يتسلل إلى قلبها
فتقدمت إلذاع ــة حـلــب ،الـتــي قــدمــت لـهــا أغنية
«قولولي فين الــدوا» ،وكانت اإلذاعــة ُتبث لمدة
نـصــف ســاعــة عـلــى مــوجــة دم ـش ــق ،وأع ـي ــد بث
األغنية في اليوم التالي ،على غير عادة لوائح
اإلذاعـ ـ ــة ،فــاتـصــل مــديــر إذاعـ ــة دم ـشــق وطلبها
لتكون معهم ،فسافرت إلى دمشق وأحيت بعدها
الكثير مــن الحفالت .وتــدربــت فــايــزة أحمد في
دمشق على يد الملحن محمد النعامي ،فنجحت
وأصبحت مطربة معتمدة في إذاعة دمشق ،ثم
سافرت إلــى الـعــراق والتقت بالملحن العراقي
ـان باللهجة
رضــا عـلــي ،ال ــذي لحن لها عــدة أغ ـ ٍ
العراقية كأغنية «اشبيك يا قلبي».

الملحن علي رضا

عميد األغنية
السعودية طارق
عبدالحكيم أول من
ّ
لحن لها في مصر

بقيت الفنانة فــايــزة أحـمــد فـتــرة فــي بـغــداد،
ح ـي ــث ع ـم ـل ــت هـ ـن ــاك وذاع ص ـي ـت ـهــا ك ـم ـطــربــة
جديدة ذات صوت جميل .وخالل هذه المرحلة
من حياتها ،استطاعت اتقان بعض المقامات
الـمــوسـيـقـيــة إض ــاف ــة إل ــى ظ ـهــور ال ـن ـضــج على
صوتها.
ويعد الفنان اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻛﺑير رﺿﺎ علي ،عند
كثير من الباحثين ،اﻟﻣﻛﺗﺷف الحقيقي ﻟﺻوت

الفشل في البدايات
كشفت الفنانة الراحلة فايزة أحمد ،في حوار نادر أجراه معها اإلذاعي الكبير
وجدي الحكيم نهاية الستينيات ،أنها فشلت مرتين في بدايتها الفنية ،إذ
فشلت في تقديم أغنية «مصر تتحدث عن نفسها» على أحد مسارح لبنان في
سن العاشرة ،حيث لم ينتبه لها الجمهور على اإلطالق.
وأضافت أن المرة الثانية التي فشلت فيها ،كانت عندما تقدمت لالختبار
فــي اإلذاع ــة السورية وتــم رفضها ،بحجة أن «صوتها ضعيف» ،وبعد ذلك
اتجهت إلى إذاعة حلب .وتتابع :عندما نجحت هناك طلبتني اإلذاعة السورية
وتعاقدت معها ،وأصبحت أقدم وصالت غنائية أربع مرات شهريا على الهواء
مباشرة.

مع زوجها محمد سلطان
ﻓﺎيزة أﺣﻣد ،إال أن ما يمارس -كما ترى
بـعــض ال ـم ـصــادر -عـلــى أي فـنــان غير
مصري متواجد داخــل مصر في تلك
ً
الفترة كان سببا في تجاهل مقصود
مــن الفنانة للحديث عنه كمكتشف
حقيقي لها .ونــذكــر هنا ،كما يقول
وجيه ،حالة الفرز التي تعرض لها
الفنان السوري الكبير فريد األطرش،
وبالتالي المعاملة التي عومل بها.
ً
ولهذه اﻷﺳﺑﺎب ﺧﺷيت ﻓﺎيزة داﺋﻣﺎ
أن ﺗذﻛر ﻓﻲ أي يــوم ﻣن األيــام هذا
األﻣر ،ﻻ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﻻ ﻏيرها،
وﺗﻧﻛرت لكون رﺿﺎ علي هــو ﻣن
اكتشفها عندما ﻗدﻣت ﻣن ﺳورية
إﻟﻰ اﻟﻌراق ،ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳ يـ ـنـ ـي ــات
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وكــانــت ﺗﻠك
اﻟﻣﻐنية اﻟﻣﻐﻣورة اﻟﺗﻲ ﺗريــد أن
ﺗﺟرب ﺣظها ﻣﻊ اﻟشهرة واﻟﺟﺎه،
ﻓﻲ ﺑﻠد ﺻﺎﻋد وﻗريب من اﻟذاﺋﻘﺔ
اﻟﻐﻧﺎﺋية اﻟﺷﺎﻣية ،فبدأت ﺗﻐﻧﻲ
ﺑﻣﻼهي ﺑﻐداد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺗﺑﺎري واﻟﺗﺑﺎهــي واﻻﺳﺗرزاق
ﻟﻠﻔﻧﺎﻧين ،ﻓﻲ زﻣن ﻟم يبدأ ﻓيه اﻟﺗﻠﻔزيون اﻟﻌراﻗﻲ
ﺑثه ﺑﻌد ،رﻏم أنه يعد أول ﺗﻠﻔزيون ﻋرﺑﻲ ﺗﺄﺳس
ﻋﺎم  .1956وﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣرات اﺳﺗﻣﻊ اﻟﻔﻧﺎن
َ
ﻓﺷﻌر ﺑﺂﻓﺎق ﺻوتية
رﺿﺎ على إﻟﻰ ﺻوتـهــا
واﺳﻌﺔ وواﻋدة ،ﻓﻘدم لها أﻏﺎﻧيه وهو ﻓﻲ ذروة
شهرته ،وﻣنها «ﺷﺑيــك يا ﻗﻠﺑﻲ» وأﻏﻧيــة «ﺧﻲ
ﻻ ﺗدك اﻟﺑﺎب» ،وأﺧرى ﻣطلعها «ﻣﺎ يكفي دﻣﻊ
اﻟﻌين يا ﺑويه» ،وهذه األﻏﻧية ﺟﻌﻠت اﻟﻛل ينتبه
إلى اﻟﺻوت اﻟواﻋد فايزة أﺣﻣد ويبشر ﺑظهور
ﻓﻧﺎﻧﺔ بدأت شهرتها ﻣن ﺑﻐداد.
بعدها جاءها عرض الغناء في أكبر مالهي
مصر  ،1956وأخـبــرهــا مــديــر هــذا الملهى أنه
سـيـعـ ّـرفـهــا بــالـمــوسـيـقــار مـحـمــد عـبــدالــوهــاب،
وكــان هــذا أحــد األح ــام الكبرى لفايزة أحمد،
حيث كانت تحلم بأن يلحن لها هذا الموسيقار
الـكـبـيــر ،وه ــو مــا ح ــدث بــالـفـعــل ،فـقــد سمعها
عبدالوهاب وأبدى إعجابه بصوتها ووعدها
ً
بالتلحين ،وفعال هذا ما حدثّ .
لحن لها عددا
م ــن أج ـم ــل أغــان ـي ـهــا م ـثــل «ه ـ ــان الـ ـ ــود» و«س ــت
الحبايب» و«حمال األسية» و«بريئة» ،وقد قال
عنها :إن صوتها هو «صوت الماس المكسور».
ونــذكــر مــن حـيــاتـهــا الشخصية فــي دمشق
وق ـت ـهــا أن زواجـ ـه ــا ال ـثــانــي ك ــان م ــن الـضــابــط
الـمـتـقــاعــد مـخـتــار ال ـعــابــد ،الـ ــذي أنـجـبــت منه
طـفـلـيــن :أكـ ــرم وأم ــان ــي ،ل ـكــن ال ـخ ــاف ــات كــانــت
شديدة بينهما وانتهى ذلك الزواج بالطالق.

السفر إلى مصر
فــي منتصف الخمسينيات ســا فــرت فــا يــزة
ّ ً
مزودة ببعض األغاني من تلحين
إلى القاهرة،
الموسيقي السوري المعروف محمد محسن:
«ليش دخلك» ،و«درب الهوى» ،و«يــارب صلي»
(أغـنـيــة ديـنـيــة) .وفــي مصر اهـتــم بها الملحن
الفلسطيني رياض البندك ،الذي كان مقيما في
دمشق وانتقل إلى القاهرة ،وهو من المؤسسين

األوائل الذين أطلقوا إذاعة «صوت العرب».

لقاء الحكيم
أول ملحن غنت لــه فايزة
أح ـم ــد ع ـنــد ق ــدوم ـه ــا لمصر
كان عميد األغنية السعودية
الموسيقار طارق عبدالحكيم،
ال ــذي ك ــان ي ــدرس الموسيقى
هـ ـ ـن ـ ــاك أي ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـ ــام ،1954
وال ـت ـق ــت ب ــه ول ـح ــن ل ـهــا أغـنـيــة
«ربيع العمر» من أشعار الراحل
ً
م ـح ـم ــد ط ـل ـع ــت ،وغـ ـن ــت أي ـض ــا
مــن ألحانه «أسـمــر عبر» كلمات
مـحـمــد الـفـهــد الـعـيـســى ،وكــانــت
فايزة ال تــزال تلك المطربة التي
ال يعرفها كثيرون ،وأغنية «أسمر
عبر» غناها الكثير من المطربات
وال ـم ـطــرب ـيــن مـنـهــم ه ـيــام يــونــس
ومحمد عبده لكن األخـيــر قدمها
ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـلــف وح ـق ـق ــت ش ـهــرة
عبد الحليم حافظ وفايزة ٔ
ا
ح
مد
كبيرة بصوته.
ثـ ـ ــم جـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
المطربة المصرية الشهيرة يومها
محمد محسن
أح ــام ،أم مــدحــت مـنـيــر ،ال ــذي يعيش ويعمل
رفض اعتمادها في
في جدة منذ سنوات طويلة هو وزوجته ابنة
الموسيقار الكبير سيد مكاوي ،ولألغنية قصة
إذاعة دمشق أول
مع فايزة أحمد.
ً

مرة وعاد الحقا
ً
ليلحن لها عددا من
األغنيات

«أنا قلبي إليك ميال»
كان الراحل الموجي في تلك الفترة يواصل
في استديو نقابة الموسيقيين بروفات أغنية
«أنا قلبي إليك ّ
ميال» ،للمطربة الكبيرة أحالم،
وه ــي م ــن أش ـع ــار مــرســي جـمـيــل ع ــزي ــز .وه ــذه
القصة قبل أن يتزوج الموجي بأحالم ...تأخرت
ً
أحــام عــن الـبــروفــة ،ثــم لــم تــأت مطلقا ،وكانت
فايزة حاضرة للبروفة مع توصية من عميد
اإلذاعــة بــأن يلحن لها الموجي أغنية مــا .كان
غياب أحالم وإعجاب فايزة باألغنية وإصرارها
ً
عليها أسبابا كافية جعلت الموجي يعطيها
األغنية ،مع شعور كبير منه بأنها ستذهب إلى

«الجحيم والغياب األبدي» مع صوت مغمور .لم
يعلم ولــم تعلم هي أن االغنية ستكون مفتاح
النجومية لـهــا ،وأنـهــا ستعيش ط ــوال العمر،
وهـ ــو ال ـن ـج ــاح ال ـ ــذي ج ـعــل ال ـم ــوج ــي ومــرســي
جميل عزيز يتبعانه بـ ّ
«يمه القمر على الباب»
فــي نـفــس ال ـعــام .الـمـهــم هـنــا أن ه ــذه األغـنـيــات
سبقت في جماهيريتها ونجاحها كل أغنيات
أحالم ،التي كان يحبها ثم تزوجها وأنجبا معا
أغنيات عديدة منها «ما رضيش ابويا» و«الله يا
ليل الله» و«زغروطة حلوة» ،وجميعها لمرسي
جميل عزيز.
فتحت أغنية «أنا قلبي إليك ّ
ميال» الطريق
لـصــوت فــايــزة للتعامل مــع الـكـبــار مثل أحمد
صدقي ومحمود الشريف وعبدالعظيم محمد،
والكبير جدا في تاريخ الموسيقى العربية زكريا
أحمد ،وأخيرا مع الموسيقار محمد عبدالوهاب،
الذي قدمت معه أشهر أغنياتها« :ست الحبايب»
و«بريئة» و«خاف الله» ،وغيرها الكثير.
تعتبر أغنية «أنا قلبي إليك ّ
ميال» من جهة
ً
أخــرى نوعا من الطقطوقة في الغناء العربي،
ك ـمــا ي ـق ــول عـنـهــا ال ـمــوس ـي ـقــار ال ــراح ــل محمد
ال ـم ــوج ــي ،وت ـع ـت ـبــر األغ ـن ـي ــة أي ـض ــا م ــن أجـمــل
أغنيات الطرب الشرقي األصيل ،مقامها المليء
بالحنين «الــرصــد» مع حجاز الـنــوى ،هو أحد
أهم األسباب في نجاحها المتالئم مع نصها.
ويعد مقام الرصد ،وتحديدا في الـ «سوزناك»،
من أرق وأنعم مشتقات هذا المقام بخليط أقرب
للتركي والعربي ،جعلها تظل واحدة من أفضل
األغنيات لــدى طرحها في برنامج «مــا يطلبه
الـمـسـتـمـعــون» فــي إذاعـ ــة «ص ــوت ال ـع ــرب» منذ
تسجيلها عــام 1956م (سنة الـعــدوان الثالثي
على مصر).
تقول كلمات األغنية:
أنا قلبي إليك ّ
ميال ...وما فيش غيرك عالبال...
انت وبس اللي حبيبي ...مهما يقولوا العزال
وبحبك قد عيني ...حتى أكتر منها شوية...
واسألها انت وحلفها
على طول ح تقولك َّ
هي
وال ــدنـ ـي ــا انـ ـ ــت ب ـه ـج ـت ـه ــا ...وال ـب ـه ـج ــة ان ــت
فرحتها ...والفرحة انت يا حبيبي
حالوتها وابتسامتها
ومـلـيــت الــدن ـيــا ع ـل ـيــا ...ود وح ــب وح ـن ـيــة...
خلتني أحب الدنيا
طول أيامي ولياليا
ونذكر هنا أنه عندما جاءت فايزة أحمد إلى
القاهرة كانت يومها متزوجة من مختار العابد،
ً
والد ابنتها فريال المتزوجة حاليا من الفنان
أحمد السنباطي (ابن رياض السنباطي) ،ولها
منه رياض وفايزة.

الخالف مع عبدالحليم
ذاع ص ـيــت ف ــاي ــزة أح ـم ــد ب ـس ــرع ــة ،وانـتـشــر
اسمها كــالـبــرق ،وأعـطــاهــا كـبــار الموسيقيين
ً
بأغان
ألحانا ،فأطربت فايزة أحمد الجمهور
ٍ
ناجحة ،وأكمل محمد الموجي مشوار التعاون
بأغنية «يـ ّـمــه الـقـمــر ع ال ـبــاب» و«ب ـيــت الـعــز يا
بـيـتـنــا» .أم ــا فــريــد األطـ ــرش فـقــد لـحــن لـهــا «يــا
حــاوتــك يــا جـمــالــك» ،ولـحــن لـهــا بليغ حمدي
أغنية «مــا تحبنيش بالشكل ده» .ومــن ألحان
ُكمال الطويل غنت «أسـمــر يــا اسـمــرانــي» التي
قـ ـ ّـدمـ ــت ب ـص ــوت ـه ــا ف ـق ــط فـ ــي ف ـي ـل ــم «الـ ــوسـ ــادة
ا لـخــا لـيــة» .لكن بطل الفيلم عبدالحليم حافظ
استعذب األغنية وأخذها لنفسه ،وصار يغنيها
ف ــي ال ـح ـفــات ون ـس ـبــت إل ـي ــه ،م ــا أثـ ــار حفيظة
فايزة أحمد .وقــادت تلك الحادثة العالقة بين
عبدالحليم وفايزة إلى خالف استمر فترة من
الزمن.

الوسادة الخالية
فايزة أحمد أول
من غنى «أسمر
يا اسمراني» التي
ً
ً
سببت خالفا طويال
مع عبدالحليم
حافظ

تقول بعض المصادر إنه في عام  ،1957بدأ المخرج صالح أبو سيف اإلعداد لفيلم «الوسادة
الخالية» ،عن قصة األديــب إحسان عبدالقدوس وبطولة عبدالحليم حافظ ولبنى عبدالعزيز،
ويحكي المنتج اللبناني أحمد الحاروني في مجلة الشبكة عــام  1975أنــه كــان هناك مساحة
ألغنية تصور حالة العشق والشجن التي يشعر بها كل من صالح وسميحة عندما يلتقيان ضمن
أحداث الفيلم .وقع االختيار على أغنية «أسمر يا اسمراني» ،التي كتبها الشاعر الغنائي إسماعيل
الحبروك ولحنها الموسيقار كمال الطويل ،واختار صالح أبوسيف المطربة فايزة أحمد لغنائها
ً
علقت األغنية مع الجماهير ،لدرجة
صوتا فقط .وعند عرض الفيلم عام  1958متضمنا األغنية ِ
مطالبة فايزة أحمد بغنائها في الحفالت العامة ،حتى أصبحت األغنية جزء ا مهما من الفيلم
ومن برنامج فايزة أحمد في حفالتها.

القاسم المشترك

فايزة في شبابها

شعر عبدالحليم حافظ بالغيرة ،وأن
ســر تعلق الجماهير بأغنية أ سـمــر يا
أسـمــرانــي أنها تذكرهم أح ــداث الفيلم،
ول ـ ـهـ ــذا قـ ـ ــرر ح ـل ـي ــم إعـ ـ ـ ــادة تـسـجـيـلـهــا
بصوته وطرحها باألسواق ،األمر الذي
أغضب فايزة أحمد ،التي كانت في بداية
مشوارها ،وفي نفس الوقت كانت القاسم
المشترك في حفالت عبدالحليم حافظ.
ولــم تكتف فايزة بالغضب ،بل اتخذت
ً
موقفا وقدمت أغنية «هاتوا لي وابــور
الحريقة» ،وهي أغنية ساخرة على نفس
لحن أغنية «قــولــوا له الحقيقة» لحليم
وأل ـحــان كـمــال الـطــويــل ال ــذي استوحى
اللحن من التراث.

اشتد الخالف بين العندليب وفايزة،
ورفــض حليم من جانبه الغناء في أي
حفلة تجمعه بـهــا ،حـتــى ج ــاء ت حــرب
 ،1973فانتهت الخالفات بينهما عندما
بـ ــادر ال ـمــوس ـي ـقــار مـحـمــد ع ـبــدالــوهــاب
بالصلح.
ي ـ ـقـ ــول م ـط ـل ــع األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة« :اسـ ـ ـم ـ ــر يــا
اسمراني ،مين قساك عليا ...لو ترضى
بهواني ...برضه انت اللي ليه».
من جهته ،يقول محمد سلطان زوج
الفنانة فايزة أحمد الملحن والموسيقي
الـمـصــري :ت ــردد أن الـعــاقــة بـيــن حليم
وف ــاي ــزة وص ـلــت إل ــى مــرحـلــة ال ــاع ــودة
ً
أيـضــا ،كيف حــدث ذلــك؟ ال أستطيع أن

أث ـم ــن هـ ــذه ال ـع ــاق ــة م ــن وج ـه ــة نـظــري
إال من خــال الــدالئــل التي تشير إليها.
ح ـل ـي ــم كـ ـ ــان ص ــديـ ـق ــا ح ـم ـي ـم ــا ل ـف ــاي ــزة
ويزورها باستمرار في منزلنا بالزمالك
وغــاردن سيتي ،وكثيرا ما تكون هناك
جـلـســة فـنـيــة يـغـنــي فـيـهــا حـلـيــم أغــانــي
فــايــزة وتـقــوم هــي بــالــرد عليه بالغناء
أي ـض ــا ،وك ــان ــت تـعـشــق أغــان ـيــه األول ــى
مثل «صافيني مرة» و«على قد الشوق»
و«في يوم من األيــام» ،وبالمناسبة كان
ح ـل ـيــم ي ـط ـلــق ع ـلــى ف ــاي ــزة عـبــدالـحـلـيــم
الـمـطــربــات ،حيث يــري أنـهــا ال تقل عن
موهبته ومرتبته التي يحظى بها على
الساحة آنذاك.

فايزة ٔاحمد وابنتها فريال
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تاج الملوك يكشف سر عزيز دامع العين حزين القلب

)(٣٠ - ١٨

قماشة ملونة تثير فضول ابن الملك سليمان شاه ويبحث عن صاحبتها
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عندما التقى تاج الملوك الشاب عزيز ضمن قافلة التجار ،وقد اكتسى وجهه بالحزن،
وتقرب إليه تاج الملوك ليسأله عن حاله.
وفى هذه الحلقة يبدأ عزيز سرد حكايته ،ويكشف سر "الخرقة" ،أو القماشة التي تحمل صورة لغزال مرقومة بالحرير ومزركشة
بالذهب األحمر ،وقبالتها صورة غزال آخر مرقومة بالفضة ،ثم غرام تاج الملوك بصاحبة صور الغزال دون أن يراها.

صورة غزال
مرقومة بالذهب
والفضة تفسر
قصة حب عزيز
وعزيزة

ولما كانت الليلة الثانية والثمانون بعد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني الملك السعيد أن تاج الملوك
ً
الحــت منه التفاتة إلــى القافلة ،فــرأى شــابــا جميل
الشباب نظيف الثياب ظريف المعاني ،إال أن ذلك
الـشــاب ويــدعــى عــزيــز ،قــد تـغـ ّـيــرت محاسنه وعــاه
االص ـف ــرار مــن فــرقــة األح ـب ــاب ،وزاد بــه االنـتـحــاب،
وسالت من جبينه العبر وهو ينشد هذه األبيات:
طـ ــال الـ ـف ــراق ودام الـ ـه ـ ّـم وال ـ ــوج ـ ــل
صاح منهمل
والدمع في مقلتي يا
ِ
ّ ُ
ودع ــت ــه ي ــوم ال ـف ـ ــراق وقـ ــد
وال ـق ـلــب
ً
ُ
ٌ
بـ ـقـ ـي ــت فـ ـ ـ ـ ــردا ،فـ ــا ق ـ ـ ـل ـ ــب وال أم ـ ــل
ّ َ
معي حتى أودع من ُ
يا صاحبي قف ُ
ِمن نطقها تشتفى األمراض والعلل

حزين القلب
ُ
وبعد أن فرغ الشاب من الشعر ،بكى ساعة وغشي
عليه ،فلما رآه تاج الملوك على هذه الحالة في أمره
وتمشى إليه ،فلما أفاق من غشيته ،نظر ابن الملك
ً
ً
واقفا على رأسه ،فنهض قائما على قدميه ،وجلس
في األرض بين يديه ،فقال له تاج الملوك :ألي شيء
ل ــم ت ـعــرض بـضــاعـتــك عـلـيـنــا؟ ف ـق ــال :ي ــا مـ ــوالي إن
بضاعتي ليس فيها شيء يصلح لسعادتك ،فقال:
ال ّبد أن تعرض ّ
علي ما معك ،وتخبرني بحالك ،فإني
ً
أراك باكي العين حزين القلب ،فإن كنت مظلوما أزلنا
ً
ظلمك ،وإن كنت مديونا قضينا َديـنــك ،فــإن قلبي
قد احترق من أجلك حين رأيتك ،ثم إن تاج الملوك
ً
أمــر بنصب كــرســي ،فنصبوا لــه كرسيا مــن العاج
ً
واألبـنــوس مشبكا بالذهب والـحــريــر ،وبسطوا له
ً
بساطا من الحرير ،فجلس تاج الملوك على الكرسي،
وأمر الشاب أن يجلس على البساط ،وقال له :اعرض
ّ
علي بضاعتك.

قماشة ملونة

عزيز يقع
في شراك بنت
دليلة المحتالة
ويترك ابنة عمه

ق ــال لــه ال ـشــاب :يــا م ــوالي ال تــذكــر لــي ذل ــك ،فــإن
بضاعتي ليست مناسبة لك ،فقال له تاج الملوك:
ال بـ ّـد مــن ذل ــك ،ثــم أمــر بعض غلمانه بإحضارها،
ً
فأحضروها قهرا عنه ،فلما رآها الشاب جرت دموعه
وبكى ،واشتكى وصعد الزفرات ،ثم إن الشاب فتح
بضاعته وعرضها على تــاج الملوك قطعة قطعة
ً
وتفصيلة تفصيلة ،وأخ ــرج مــن جملتها ثــوبــا من
ً
األطلس منسوجا بالذهب يساوي ألف دينار ،فلما
فتح الثوب وقــع من وسطه خرقة ،فأخذها الشاب
بسرعة ووضعها تحت أرجله ،فقال له تاج الملوك:
ما هذه الخرقة؟ فقال :يا موالي ليس لك بهذه الخرقة
حاجة ،فقال له ابن الملك :أرني إياها ،قال له :امتنعت
من عرض بضاعتي عليك إال ألجلها ،فإني ال أقدر
على أنك تنظر إليها .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

حديث عزيز
وف ــي الـلـيـلــة الـثــالـثــة والـثـمــانـيــن بـعــد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني الملك السعيد أن تاج الملوك
قال للشاب :ال ُبد من كوني أنظر إليها وألـ ّـح عليه
واغتاظ ،فأخرجها وبكى ،فقال له تاج الملوك :أرى
أحوالك غير مستقيمة ،فأخبرني ما سبب بكائك عند
نظرك إلى هذه الخرقة؟ فلما سمع الشاب ذكر الخرقة
تـنـ ّـهــد ،وق ــال :يــا م ــوالي إن حديثي عجيب وأمــري
غريب ،مع هذه الخرقة وصاحبتها وصاحبة هذه
الصور والتماثيل ،ثم نشر الخرقة ،وإذا فيها غزال
مرقومة بالحرير ومزركشة بالذهب األحمر ،وقبالها
صورة غزال آخر وهي مرقومة بالفضة ،وفي رقبته
طوق من الذهب األحمر وثالث قصبات من الزبرجد،
فلما نظر تاج الملوك إليه وإلى حسن صنعته قال:
ّ
سبحان الله الذي علم اإلنسان ما لم يعلم ،وتعلق
قلب تاج الملوك بحديث هذا الشاب ،وقال له :احك
لي قصتك مع صاحبة هذا الغزال.

ابنة العم

صاحبة صورة
الغزال تتحدث
بلغة اإلشارة
وعزيزة تفك
األلغاز

فقال الشاب :اعلم يا موالي أن أبي كان من التجار
ً
ال ـك ـبــار ،ول ــم ي ــرزق ول ــدا غ ـيــري ،وك ــان لــي بـنــت عم
تربيت أنا وإياها في بيت أبي ،ألن أباها مات ،وكان
قبل موته تعاهد هو وأبــي على أن يزوجاني بها،
فلما بلغت مبلغ الرجال وبلغت هي مبلغ النساء،
تحدث والدي مع أمي وقال لها :في هذه السنة نكتب
كـتــاب عــزيــز على عــزيــزة ،واتـفــق مــع أمــي على هذا
األمر ،ثم شرع أبي في تجهيز مؤن الوالئم ،فلما جهز
أبي أدوات الفرح ولم يبق غير كتب الكتاب ،والدخول
على بنت عمي ،أراد أبي أن يكتب الكتاب بعد صالة
الجمعة ،ثم توجه إلى أصحابه من التجار وغيرهم
وأعلمهم بذلك ،ومضت أمي عزمت صويحباتها من
النساء ودعت أقاربها.

عزيز والزقاق
فـلـمــا ج ــاء ي ــوم الـجـمـعــة غـسـلــوا الـقــاعــة الـمـعــدة
لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــوس وغـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوا
رخــام ـهــا وف ــرش ــوا

فــي دارن ــا الـبـســط ووض ـعــوا فيها مــا يـحـتــاج إليه
األمر ،بعد أن ّ
زوقوا حيطانها بالقماش المقصب،
واتفق الناس أن يجيئوا بيتنا بعد صالة الجمعة،
ثم مضى أبي وعمل الحلويات وأطباق السكر ،وما
بقي غير كتب الكتاب ،وقد أرسلتني أمي إلى الحمام
وأرسلت خلفي بدلة جديدة من أفخر الثياب ،فلما
خرجت من الحمام لبست تلك البدلة الفاخرة ،وكانت
ّ
مطيبة ،فلما لبستها فاحت منها رائحة زكية عبقت
في الطريق ،ثم أردت أن أذهب إلى الجامع ،فتذكرت
ً
صاحبا لي فرجعت أفتش عنه ليحضر كتب الكتاب،
وقلت في نفسي :أشتغل بهذا األمر إلى أن يقرب وقت
ً
الصالة ،ثم إني دخلت زقاقا ما دخلته قط ،وكنت
عرقانا من أثر الحمام والقماش الجديد الذي على
جسمي ،فساح عرقي وفحت روائحي ،فقعدت في
رأس الزقاق ألرتــاح على مصطبة ،وفرشت تحتي
ً
ً
منديال مطرزا كان معي فاشتد الحر ،فعرق جبيني
وصار العرق ينحدر على وجهي ،ولم يمكن مسح
العرق عن وجهي بالمنديل ،ألنــه مفروش تحتي،
فــأردت أن آخــذ ذيــل فرجيتي وأمسح وجنتي ،فما
أدري إال ومنديل أبيض وقــع ّ
علي من فــوق ،وكان
ّ
ذلك المنديل أرق من النسيم ورؤيته ألطف من شفاء
السقيم ،فمسكته بيدي ورفعت رأسي إلى فوق ألنظر
من أين سقط هذا المنديل ،فوقعت عيناي في عين
صاحبة هــذا الـغــزال ،وكانت بنت دليلة المحتالة.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

صاحبة الغزال
وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد الستمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني الملك السعيد أن الشاب قال لتاج
الملوك :فرفعت رأسي إلى فوق ألنظر من أين سقط
هــذا المنديل ،فوقعت عيني في عين صاحبة هذا
الـغــزال ،وإذا بها مطلة من طاقة من شباك نحاس
ل ــم ت ــر عـيـنــي أج ـم ــل م ـن ـهــا ،وبــالـج ـمـلــة يـعـجــز عن
وصفها لساني ،فلما رأتني نظرت إليها وضعت
إصبعها في فمها ،ثم أخــذت إصبعها الوسطاني
وأل ـص ـق ـتــه بــإصـبـعـهــا ال ـشــاهــد ووضـعـتـهـمــا على
ً
صــدرهــا ،ثــم أدخـلــت رأس ــا مــن الطاقة وس ــدت باب
الطاقة وانصرفت ،فانطلقت في قلبي النار وزاد بي
ّ
وتحيرت
االستعار ،وأعقبتني النظرة ألف حسرة،
ألن ــي لــم أسـمــع مــا قــالــت ،ول ــم أفـهــم مــا بــه أش ــارت،
ً
ف ـن ـظــرت إل ــى ال ـطــاقــة ث ــان ـي ــا ،فــوجــدت ـهــا مـطـبــوقــة،
ً
فصبرت إلى مغيب الشمس فلم أسمع حسا ولم أر
ً
شخصا  ،فلما يئست من رؤيتها قمت من مكاني
وأخذت المنديل معي ،ثم فتحته ففاحت منه رائحة
المسك ،وحصل لي من تلك الرائحة طرب عظيم حتى
صرت كأنني في الجنة.

المنديل
األبيض عالمة
الرضا واألحمر
الختبار صبر
المحبوب

منديل األشعار

ب ـع ـثــت لـ ــه أشـ ـك ــو مـ ــن أل ـ ــم ال ـج ــوى
بـ ـخ ــط رقـ ـ ـي ـ ــق ،وال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ف ـن ــون
ّ
ف ـ ـقـ ــال خ ـل ـي ـل ــي م ـ ــا لـ ـخ ــط ــك ه ـك ــذا
ً
ً
رق ـ ـي ـ ـقـ ــا دق ـ ـي ـ ـقـ ــا ّال يـ ـك ـ ـ ــاد ي ـبـ ـ ـي ــن؟
فـ ـقـ ـل ــت ألن ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ن ـ ـح ـ ـ ـ ــول ودق ـ ـ ـ ــة
كـ ـ ـ ــذا خـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـع ــاشـ ـقـ ـي ــن تـ ـك ــون

تفسير اإلشارات
فرفعت رأسها ّ
إلي وقالت :يا ابن عمي لو طلبت عيني
ألخرجتها لك من جفوني ،وال بـ ّـد أن أســاعــدك على
حاجتك وأساعدها على حاجتها ،فإنها مغرمة بك
كما أنك مغرم بها ،فقلت لها :وما تفسير ما أشارت
به؟ قالت :أما موضع إصبعها في فمها فإنه إشارة
إلــى أنــك عندها بمنزلة روحها من جسدها ،وإنما
ّ
تـعــض على وصــالــك بــالـنــواجــذ ،وأم ــا المنديل فإنه
إش ــارة إلــى ســام المحبين على المحبوبين ،وأمــا
الورقة فإنها إشارة إلى أن روحها متعلقة بك ،وأما
موضع إصبعيها على صدرها فتفسيره أنها تقول
لك بعد يومين تعال هنا ليزول عنها العنا ،اعلم يا
ابن عمي أنها لك عاشقة وبك واثقة ،وهذا ما عندي
من التفسير إلشارتها ،ولو كنت أدخل وأخرج لجمعت
بينك وبينها في أسرع وقت وأستركما بذيلي ،قال
الغالم :فلما سمعت ذلك منها شكرتها على قولها،
وقلت في نفسي :أنا أصبر يومين ،ثم قعدت في البيت
يومين ال أدخل وال أخرج ،وال آكل وال أشرب ،ووضعت
رأسي في حجر ابنة عمي وهي تسلني ،وتقولّ :
قو
عزمك وهمتكّ ،
طيب قلبك وخاطرك .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

ثم بعد أن قرأت األبيات أطلقت في بهجة المنديل،
نظر العين فرأيت في إحدى حاشيته تسطير هذين
البيتين:
كـ ـت ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــذار وي ـ ـ ــا ل ـ ــه م ـ ــن ك ــات ــب
س ـ ـط ــري ــن فـ ـ ــي خ ـ ــدي ـ ــه ب ــال ــريـ ـح ــان
وا حـ ـي ــرة ال ـق ـم ــري ــن م ـن ــه إذا ب ـ ــدا َ
وإذا ان ـث ـن ــى واخ ـ ـج ـ ـلـ ــة األغـ ـص ــان
وسطر الحاشية األخرى هذين البيتين:
كـ ـت ــب الـ ـ ـع ـ ــذار ب ـع ـن ـب ـ ــر ف ـ ـ ــي ل ـ ــؤل ـ ــؤ
ّ
سـطــر يــن م ــن سـبــج عـلـ ــى تـف ـ ـ ـ ـ ــاح
القتل في الحدق المراضي إذا رنت
ْ
والـ ُّـســكــر فــي الــوجـنــات ،ال فــي الــراح

بكاء عزيزة
فما وصلت إلى البيت إال بعد مدة من الليل،
ف ــرأي ــت ب ـنــت ع ـمــي جــال ـســة ت ـب ـكــي ،ف ـل ـمــا رأت ــي
مـسـحــت دمــوع ـهــا وأق ـب ـلــت ع ـلـ ّـي وســألـتـنــي عن
سبب غيابي ،وأخبرتني أن جميع الـنــاس من
أمــراء وكـبــراء وتجار وغيرهم قد اجتمعوا في
بيتنا وحضر القاضي والشهود ،وأكلوا الطعام
واس ـت ـمــروا م ــدة جــالـسـيــن يـنـتـظــرون حـضــورك
من أجل كتب الكتاب ،فلما يئسوا من حضورك
تـفـ ّـرقــوا وذهـبــوا إلــى حــال سبيلهم ،وقــالــت لي:
ً
ً
أباك اغتاظ بسبب ذلك غيظا شديدا ،وحلف أنه
ال يكتب كتابنا إال في السنة القابلة،
ً
ألنـ ــه غـ ــرم ف ــي هـ ــذا الـ ـف ــرح م ــاال
ً
كثيرا ،ثم قالت لي :ما الذي
جـ ــرى ل ــك ف ــي هـ ــذا ال ـيــوم
ح ـت ــى ت ــأخ ــرت إل ـ ــى ه ــذا

مـ ـ ــن قـ ـ ـ ــال أول ال ـ ـه ـ ـ ـ ــوى اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـي ــار
ف ـ ـ ـقـ ـ ــل كـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ــت كـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــه اض ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرار
ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ب ـ ـعـ ــد االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ع ـ ـ ــار
دلـ ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـح ـ ـت ـ ـ ـ ــه األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار
م ـ ــا زي ـ ـفـ ــت عـ ـل ــى ص ـح ـي ــح الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد
ف ـ ـ ـ ــإن ت ـ ـشـ ــأ ف ـ ـق ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاب يـ ـع ـ ـ ــذب
أو ض ــرب ــان ف ــي ال ـح ـشــى أو ضــرب
نـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــة أ و نـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــة أ و أ ر ب
و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ذا أ يـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــوا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وثـ ـ ـغ ـ ــره ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم
ون ـ ـف ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــات طـ ـ ـ ـيـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــواس ـ ـ ـ ــم
وه ـ ـ ـ ــو ل ـ ـكـ ــل م ـ ـ ـ ــا يـ ـشـ ـ ـ ـي ــن ح ـ ـ ــاس ـ ـ ــم
ثــم إنـهــا قــالــت لــي :فما قــالــت لــك ومــا أش ــارت به
إليك؟ فقلت لها :ما نطقت بشيء ،غير أنها وضعت
إصبعها فــي فمها ثــم قرنتها بــاإلصـبــع الوسطى
وجـعـلــت اإلصـبـعـيــن عـلــى ص ــدره ــا ،وأش ـ ــارت إلــى
األرض ،ثم أدخلت رأسها وأغلقت الطاقة ،ولم أرها
بعد ذل ــك ،فــأخــذت قلبي معها ،فقعدت إلــى غياب
ً
الشمس أنها تطل من الطاقة ثانيا فال تفعل ،فلما
يئست منها قـمــت مــن ذل ــك الـمـكــان ،وه ــذه قصتي
وأشتهي منك أن تعينيني على ما بليت.

ثم نشرته بين يــدي ،فسقطت منه ورقــة لطيفة،
ففتحت الورقة فرأيتها مضمخة بالروائح الزكيات،
ومكتوب عليها هذه األبيات:

فلما رأيت ما على المنديل من أشعار انطلق في
ف ــؤادي لهيب الـنــار ،وزادت بــي األش ــواق واألفـكــار،
وأخــذت المنديل والــورقــة ،وأتيت بهما إلــى البيت
وأنا ال أدري لي حيلة في الوصال.

الوقت وحصل ما حصل بسبب غيابك؟ فحكيت
لها ما جرى لي ،وذكرت لها المنديل وأخبرتها
بــال ـخ ـبــر م ــن أول ـ ــه إلـ ــى آخـ ـ ــره ،ف ــأخ ــذت ال ــورق ــة
والمنديل وقرأت ما فيهما ،وجرت دموعها على
خديها ،وأنشدت هذه األبيات:

الشاب عزيز
يجلس
ً
منتظرا أمام
دكان الصباغ
اليهودي

إشارات جديدة
وفــي الليلة الخامسة والثمانين بعد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني الملك السعيد أن الشاب قال
لتاج الملوك :فلما انقضى اليومان ،قالت لي ابنة
ً
ً ّ
ثيابك وتوجه
عـمــي :طــب نفسا وقــر عينا والـبــس ّ
إليها على الميعاد ،ثــم أنـهــا قــامــت وبــخــرتـنــي ،ثم
شددت حيلي وقويت قلبي ،وخرجت وتمشيت إلى
أن دخـلــت الــزقــاق وجلست على المصطبة ساعة،
وإذا بالطاقة قد انفتحت فنظرت بعيني إليها ،فلما
ً
ُ
مغشيا ّ
علي ،ثم أفقت فشددت عزمي
وقعت
رأيتها
ً
فغبت عن الوجود،
وقويت قلبي ،ونظرت إليها ثانيا ِ

ً
ثم استفقت فرأيت معها مرآة ومنديال أحمر ،رأتني
فشمرت عن ساعديها وفتحت أصابعها الخمس،
ودقــت بها على صدرها بالكف والخمس أصابع،
ثم رفعت يديها وأبــرزت الماء من الطاقة ،وأخــذت
المنديل األحمر ودخلت به وعادت وأدلته من الطاقة
إلى صوب الزقاق ثالث مرات وهي تدليه وترفعه ،ثم
عصرته ولفته بيدها وطأطأت رأسها ،ثم جذبتها
من الطاقة وأغلقت الطاقة وانصرفت ،ولم تكلمني
كلمة واحــدة ،بل تركتني حيران ال أعلم ما أشارت
ً
به ،واستمررت جالسا إلى وقت العشاء ،ثم جئت إلى
البيت قرب نصف الليل ،فوجدت ابنة عمي واضعة
يدها على خدها وأجفانها تسكب العبرات ،وهي
تنشد هذه األبيات:
م ـ ــال ـ ــي والـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ــك ي ـعـ ـ ـن ـ ــف
كـيــف ال ـس ـلـ ّـو وأن ــت غـصـ ــن أهـ ـيــف؟
ي ــا طـلـعــة سـلـ َـبــت ف ـ ـ ــؤادي وانـثـنـت
مــا لـلـهــوى ال ـع ــذري عـنـهــا مصـرف
ت ــرك ـ ّـي ــة األلـ ـح ــاظ ت ـف ـعــل بـ ــالـ ـحـ ـشـ ــا
مــا لـيــس يفعله الصقيل المـر هـف
حـمـلـتـنــي ث ـقــل الـ ـ ـغ ـ ــرام ول ـ ـيــس لـي
جلد على حمل القميص وأضعـف
ً
ول ـق ــد ب ـك ـيــت دم ـ ــا ل ـق ـ ــول ع ـ ــواذل ـ ــي
مــن جفن مــن تهوى بــروعــك مرهف
يـ ــا ل ـي ــت ق ـل ـب ــي م ـث ــل ق ـ ـل ـ ـب ـ ــك إن ـ ـم ـ ــا
جسمي كخصرك بالنحافة متلف
ل ــك ي ــا أم ـي ــري ف ــي ال ـم ــاح ــة نـ ــاظـ ــر
ص ـعــب ع ـل ـ ّـي و ح ــا ج ــب ال ينـصـف
أتـ ـكـ ـل ــف اإلعـ ـ ـ ـ ــراض ع ـنـ ـ ــك مـ ـ ـخ ـ ــافــة
مـ ــن أع ـ ـيـ ــن الـ ــرق ـ ـبـ ــاء ،ك ـ ـ ــم أت ـ ـك ـ ـل ـ ــف
ف ـل ـمــا س ـم ـعــت ش ـعــرهــا زاد م ــا ب ــي م ــن ال ـه ـمــوم
وتـكــاثــرت علي الـغـمــوم ،ووقـعــت فــي زواي ــا البيت،
فنهضت إلـ ّـي ومسحت وجهي ّ
بكمها ،ثم سألتني
عما جرى لي ،فحكيت لها جميع ما حصل منها.

فك األلغاز
فـ ـق ــال ــت :يـ ــا اب ـ ــن عـ ـم ــي ،أم ـ ــا إش ــارتـ ـه ــا بــال ـكــف
والخمسأصابع ،فإن تفسيره تعال بعد خمسة أيام،
وأما إشارتها بالمرآة وإبراز رأسها من الطاقة ،فإن
تفسيره اقعد على دكان الصباغ حتى يأتيك رسولي،
فلما سمعت كالمها اشتعلت النار في قلبي ،وقلت:
بالله يا بنت عمي أنا أصدقك في هذا التفسير ،ألني
ً
ً
رأيــت في الزقاق صباغا يهوديا ،ثم بكيت ،فقالت
ابنة عميّ :
قو عزمك ّ
وثبت قلبك ،فإن غيرك يشتغل
بالعشق مدة سنين ويتجلد على حر الغرام ،وأنت
لك جمعة ،فكيف يحصل لك هذا الجزع؟
ثم أخذت بالكالم وأتت لي بالطعام ،فأخذت لقمة
وأردت أن آكلها فما ق ــدرت ،وامتنعت عــن الشراب
ّ
وتغيرت
والطعام وهجرت لذيذ المنام ،واصفر لوني
محاسني ألني ما عشقت قبل ذلك وال ذقت حرارة
العشق إال فــي هــذه الـمــرة ،فضعفت بنت عمي من
أجلي ،وصارت تذكر لي أحوال العشاق والمحبين
على سبيل التسلي في كل ليلة إلى أن أنــام ،وكنت
أستيقظ فأجدها سهرانة من أجلي ودمعها يجري
ع ـلــى خ ــده ــا ،ول ــم أزل كــذلــك إل ــى أن م ـضــت األي ــام
الخمسة ،فقامت ابنة عمي وقالت ليّ :
توجه إليها،
ّ
قضى الله حاجتك وبلغك مقصودك من محبوبتك،
ً
فمضيت ولم أزل ماشيا إلى أن أتيت إلى رأس الزقاق.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

عودة إلى البيت
دكان ويدها األخرى على صدرها ،وهي تصعد
قال الشاب :في يوم السبت ،رأيت ّ
عليها حتى أذن الزفرات وتنشد هذه األبيات:
الصباغ مقفلة ،فجلست
ّ
أعرابية بان دارهـا
وجد
وما
المغرب
ن
وأذ
الشمس
العصر واصـفــرت
ّ
ً
فحنت إلى بان الحجاز َ
ورنده
		
ولم
ـرا
ـ
ث
أ
لها
أدري
ال
ـا
ـ
ن
ودخ ــل الـلـيــل ،وأ
ً ّ ِ
ً
ً
إذا آنست ركبا تكفل شوقـهـا
أسمع حسا وال خبرا ،فخشيت على نفسي
بنار قراه والدمـوع بـورده
وأنا جالس وحدي ،فقمت وتمشيت وأنا		
كــالـسـكــران حـتــى ع ـ ُ
بأعظم من وجدي ّ
بحبي وإنمـا
ـدت ال ــى الـبـيــت ،فلما
ً
ّ
ُ
يرى أنني أذنبت ذنبـا بـوده
دخ ـلــت رأيـ ــت اب ـنــة عـمــي ع ــزي ــزة وإح ــدى		
فـلـمــا فــرغــت م ــن شـعــرهــا الـتـفـتــت إل ـ ّـي
يديها قابضة على وتد مدقوق في الحائط

فــرأتـنــي أبـكــي فـبـكــت ،ومـسـحــت دموعها
ود مــو عــي ّ
بكمها ،وتبسمت فــي وجهي،
وقــالــت ل ــي :يــا اب ــن عـمــي ،هـنــأك الـلــه بما
أع ـط ــاك ،ف ــأي ش ــيء لــم تـبــت الـلـيـلــة عند
ُ
محبوبتك ،فلما سمعت كالمها رفستها
برجلي في صدرها ،فانقلبت على اإليوان
فجاءت جبهتها على طرف اإليوان ،وكان
هناك وتد ،فجاء في جبهتها فتأملتها قد
انفتح وسال دمها.

توابل ةديرجلا

جريمة
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«الهاتف الجوال» يكشف غموض مقتل السيدة العجوز

القاتل استعطف قلبها وخطط للجريمة ونفذها بعد منتصف الليل
القاهرة  -هشام محمد

ً
أخذ القاتل دليل جريمته ،وفر هاربا بعد منتصف الليل ،وترك ضحيته
تلفظ أنفاسها األخيرة ،وفي اليوم التالي الحظ الجيران اختفاء جارتهم
العجوز «أم صابر» وعدم خروجها من المنزل ،فسارعوا إلى إبالغ الشرطة،
وباالنتقال إلى مكان الحادث ،تبين وجود جثة لسيدة في حوالي الستين من
عمرها ،وآثار طعنات في أجزاء متفرقة من جسدها ،واتضح أن الجاني قتلها
بدافع السرقة ،وتكثفت التحريات لكشف غموض تلك الجريمة البشعة.

«أم صابر» تتلقى
صدمة موجعة
بوفاة زوجها
وطفلها الوحيد

الشاب يرتكب
جريمته بدافع
سرقة المصوغات
الذهبية

منذ سنوات بعيدة ،جاء ت «أم صابر» مع
زوجها إلى القاهرة ،وأقاما في أحد األحياء
الشعبية ،وبمرور الوقت تآلفت تلك األسرة
ا لــر يـفـيــة مــع طبيعة ا لـحـيــاة فــي العاصمة،
وا ع ـتــاد أ هــل المنطقة رؤ ي ــة ر جــل وزو جـتــه
ومـعـهـمــا طـفــل صـغـيــر فــي أث ـنــاء خــروجـهــم
ً
من المنزل صباحا وعودتهم في المساء،
ً
ويتكرر المشهد يوميا من دون أن يعرفوا
وجهتهم ،لكن بعض الفضوليين تقصوا
األ مــر ،وعرفوا أن جارهم يفترش بضاعته
م ــن الـ ـخـ ـض ــراوات فـ ــوق رصـ ـي ــف ال ـم ـي ــدان،
وبجواره تجلس زوجته حاملة طفلها.
وع ـنــدمــا ت ـغــرب ال ـش ـمــس ،يـلـمـلــم الــرجــل
بضاعته فــي ج ــوال ،ويحملها عـلــى كتفه،
و ي ـعــود مــع زو ج ـتــه و طـفـلــه إ ل ــى مسكنهم،
وم ـض ــت ح ـيــات ـهــم ع ـلــى ت ـلــك ال ــوتـ ـي ــرة ،مــن
دون أد ن ــى تـغـ ُّـيــر ،و ك ــان ا ل ــزو ج ــان قانعين
ب ـح ـص ـي ـلــة ع ـم ـل ـه ـمــا الـ ـي ــوم ــي ،وي ـت ـح ـمــان
تـ ـ ـح ـ ــوالت ال ـ ـف ـ ـصـ ــول بـ ـي ــن الـ ـ ـب ـ ــرد ال ـ ـقـ ــارس
ً
والطقس شديد الحرارة ،وأحيانا يتعرضان
لـبـعــض ا لـمـضــا يـقــات مــن ا لــز بــا ئــن ،لكنهما
تحمال قسوة الظروف ،وكانا يدخران بعض
النقود ،لتحقيق حلمهما باستئجار محل
لبيع الخضراوات ،ويودعان الجلوس فوق
الرصيف.
وانطوت صفحات حياتهما قبل قدومهما
إل ــى ال ـقــاهــرة ،واع ـت ــادا الـعـيــش فــي الــزحــام
والضوضاء ،وكأنهما بال أهل أو بلد ،وكان
يحلو لبعض الزبائن أن يسأل «أبو صابر»
ً
عن بلده ،فيجيب ضاحكا « :أنا من مصر»،
ً
وح ـيــن يـلـحــون فــي ســؤال ـهــم ،يـحـتــد قــائــا:
«اشتري ما تريد أو انصرف”.
وظلت أم صابر تساند زوجها بقدر ما
تستطيع ،وتعاونه في عمله ،وحين تعود
ف ــي ال ـم ـس ــاء ال ت ـخ ـلــد لـ ـل ــراح ــة ،ب ــل ت ـتــابــع
مـهــامـهــا الـمـنــزلـيــة ،لـكــن ال ـشــيء ال ــذي كــان
يعكر صفو حياتها ،أن طفلها الصغير ال
يكف عن السعال ،وذهبت به إلى الطبيب،
بسعال شديد،
فقال لها إن الطفل مصاب
ٍ
وك ـت ــب «روشـ ـت ــة» ب ـب ـعــض األدويـ ـ ــة ،وطـلــب
منها أن تعتني بغذائه ،وال تعرضه للبرد
أو ا لـحــر ا ل ـشــد يــد ،و ف ـكــرت أ ن ــه مــن الصعب
ت ــرك ــه ب ـم ـف ــرده ف ــي ال ـم ـن ــزل ،واضـ ـط ــرت أن
تبقى معه لرعايته حتى تحسنت حالته،
لكن بين حين وآ خــر كانت تداهمه نوبات
ً
السعال مجددا .
وذات يـ ـ ــوم ت ـح ـق ــق ا لـ ـحـ ـل ــم ،وا سـ ـتـ ـط ــاع
ً
ً
أب ــو صــابــر أن يـسـتــأجــر م ـحــا صـغـيــرا في
المنطقة ،وبدأ يشعر بنوع من االستقرار،
ال سـ ـيـ ـم ــا أن زو جـ ـ ـت ـ ــه ظـ ـل ــت ت ـ ـعـ ــاو نـ ــه فــي
عمله ،وتظهر معدنها األ صـيــل فــي تحمل
الصعاب ،لكن أسباب قدومها إلى القاهرة
ظلت غامضة ،و كــا نــت عالقتهم بجيرانهم
مقتصرة على المودة وتبادل التحية ،من
دون أن تسمح بإفشاء األسرار ،وطوال فترة
إقامتهم في مسكنهم ،ال يسمع أحد صوت
شجار أو ضوضاء ،باستثناء سعال الطفل
بين حين وآخر.
كــانــت ال ـقــاهــرة بــالـنـسـبــة إل ــى الــزوج ـيــن
م ـج ــرد م ـك ــان ل ـك ـســب الـ ـ ــرزق ،وال ت ـث ـيــر فــي
داخ ـل ـه ـم ــا ال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـت ـن ــزه وم ـش ــاه ــدة
م ـعــال ـم ـهــا ،ف ـم ـنــذ وط ـ ــأت أق ــدام ـه ــا رص ـيــف
محطة القطار ،واستقرا في الحي
ال ـش ـع ـبــي ،واس ـتــأجــرا
ش ـق ــة ص ـغ ـي ــرة فــي
منزل قديم ،توجه
أبـ ـ ــو صـ ــابـ ــر إل ــى
أحد وكاالت بيع
الـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــراوات
وات ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى
ح ـ ـ ـصـ ـ ــة يـ ــوم ـ ـيـ ــة
لـ ـيـ ـبـ ـيـ ـعـ ـه ــا فـ ــوق
الرصيف ،وحين
ف ـتــح م ـح ـلــه زادت
صـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــه ،وراج ـ ـ ـ ــت
تجارته ،بينما

كان يقلقه مرض طفله الصغير ،حتى أتى
يوم حزين فقد فيه ابنه الوحيد ،وغرق مع
ـت أل ـيــم ،وحـ ــاول الـجـيــران
زوج ـتــه فــي ص ـمـ ٍ
مواساتها بشتى الطرق من دون فائدة.
وت ـح ـ َّـول فـقــدهـمــا طـفـلـهـمــا الــوح ـيــد إلــى
ـرح ال ي ـنــد مــل ،و ع ـجــز األب عــن مــوا صـلــة
جـ ٍ
عمله ،وأ غـلــق المحل لفترة طويلة ،و طــرق
بابه بعض جيرانه ،وأقنعوه أن يخرج من
عزلته ،ويكمل مسيرة حياته ،لكن الصدمة
أعجزته عــن الحركة ،و بــات غير قــادر على
بذل أي جهد ،وبقي على هذه الحال ،حتى
ا س ـت ـي ـقــظ ال ـج ـي ــران ذات ي ــوم ع ـلــى صــرخــة
ً
مدوية ،وأدركوا أن مصابا آخر قد حل بتلك
األسرة البائسة.

األحبة الغائبون
غرقت األرملة في أحزانها ،لكنها طوت
ألمها ،و قــررت أن تفتح المحل مــرة ثانية،
وإذا كان قدرها أن تبقى في الدنيا وحيدة،
ً
ً
فــإن ـهــا آج ـ ــا أم ع ــاج ــا س ـت ـل ـحــق بــزوج ـهــا
وابنها الغائبين ،وعليها أن تتصدق على
روحهما حتى تلحق بهما في الجنة ،وفي
ذ لــك ا لــو قــت تعاطف معها جيرانها ،وذات
ي ــوم قــالــت ل ـهــا إح ــدى ج ــارات ـه ــا« :ل ـم ــاذا ال
تعودين للعيش مع أهلك» فارتسمت على
وجهها ابتسامة باهتة ،وقالت باقتضاب:
«أنتم أهلي”.
بدت حكاية أم صابر مليئة بالغموض،
وال ي ـع ــرف ج ـي ــران ـه ــا م ــن أيـ ــن ج ـ ــاء ت هــي
وزوج ـه ــا ،وت ــارة يـقــول الـبـعــض إنـهـمــا من
أقــاصــي الـصـعـيــد (ج ـنــوب م ـصــر) ،ويــرجــح
فريق آخر أنهم من الوجه البحري ،بينما
كــانــت لــديـهـمــا إجــابــة مـبـهـمــة« :أصـل ـنــا من
ال ـص ـع ـي ــد وان ـت ـق ـل ـن ــا مـ ــع أه ـل ـن ــا إل ـ ــى وج ــه
ب ـحــري» ،وب ـمــرور الــوقــت كــف الـجـيــران عن
مــا ح ـق ـت ـه ـمــا ب ــاأل س ـئ ـل ــة ،ف ـلــد ي ـه ـمــا أوراق
ثبوتية كعقد الزواج وبطاقات الهوية ،وهذا
ً
كان باعثا على الطمأنينة ،فليس وراء هم
جريمة أو شيء مريب.
واستغرقت األر مـلــة في عملها ،وعاشت
ع ـل ــى ذكـ ـ ــرى زوجـ ـه ــا وط ـف ـل ـه ــا ال ــراح ـل ـي ــن،
ور غـ ـ ــم رواج ت ـج ــار ت ـه ــا ،ف ــإ ن ـه ــا ل ــم ت ـغ ــادر
المسكن ا لــذي يحمل أ صــداء ذكرياتها مع
الغائبين ،وهناك تجلس صامتة بالساعات،
وتطاردها خياالت األيام الفائتة ،وترى في
أحالمها طفلها يلهو أمامها ،والغريب أنها
ظلت طيلة إقامتها في القاهرة ،ال يزورها
أحد من أقاربها ،أو تسافر لرؤيتهم ،وكأنها
هبطت على هــذا الحي الشعبي من كوكب
آخر.
ا عـتــادت أم صابر أن تذهب إ لــى الوكالة
لالتفاق على حصة مشترياتها ،وتمضي
إلى المحل ،وتنتظر وصول البضاعة ،وذات
يوم اقترح عليها سائق الشاحنة أن تشتري
ً
ً
هاتفا جواال لتقضي به مصالحها ،وتوفر
به الوقت ،وحينها اشترت الهاتف ،ووجدت
صعوبة في استخدامه ،ولجأت إلى إحدى
جاراتها لتعلمها كيفية تشغيله ،وبعدها
ك ــان ــت ب ـي ــن ح ـي ــن وآخـ ـ ــر ت ـه ــات ــف صــاحــب
الوكالة ،وتطلب منه أن يرسل الحصة
المتفق عليها.
وم ـ ـضـ ــت ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ب ــال ـس ـي ــدة
المثابرة ،واستطاعت أن تختزن
أحــزان ـهــا ف ــي أع ـم ــاق نـفـسـهــا،
و ت ــوا ص ــل ت ـجــار ت ـهــا حتى
اش ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــي
ُ
بــك ـن ـيــة «ال ـم ـع ـل ـمــة أم
صـ ـ ــابـ ـ ــر» ،وبـ ــاتـ ــت
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا وقـ ـ ـ ـ ــدوة
لـ ـ ـق ـ ــريـ ـ ـن ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا
م ــن ال ـن ـســاء فــي
س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وت ــراكـ ـم ــت ع ـل ـي ـهــا خ ـب ــرات
ا ل ـح ـيــاة ،مــن دون أن ت ــدري مــا تـخـبـئــه لها
األيـ ــام الـمـقـبـلــة ،وأن ـه ــا ف ــي مــرمــى شخص
متربص ،ويتابع تحركاتها منذ أن تفتح
المحل ،وحتى تعود إلى منزلها في المساء.

فكرة شيطانية
ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت ات ـس ـع ــت ت ـج ــارة
«ا ل ـم ـع ـل ـمــة أم ص ــا ب ــر» و تـ ـق ــدم بـهــا
ا لـعـمــر ،وأرادت أن يـعــاو نـهــا أ حــد
ف ــي ال ـع ـم ــل ،وع ـل ـقــت الف ـت ــة عـلــى
بــاب المحل ،وتقدم إليها شاب
يطلب الوظيفة ،فقالت له إنها
س ـت ـخ ـت ـب ــره ل ـ ـعـ ــدة أيـ ـ ـ ــام ،ح ـتــى
تتأكد من أنه يقوم بعمله على
أكمل وجه ،وحين أظهر «سالم»
أمانته وحسن معاملته للزبائن،
قــالــت لــه« :لــو أن ابـنــي صــابــر كان

اتساع
تجارة بائعة
الخضراوات
دفعها للبحث عن
مساعد لها

ع ـل ــى ق ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة ،ل ـك ــان ف ــي م ـث ــل ع ـم ــرك،
وسأعتبرك مثل ابني ،فال تخيب ظني فيك»،
فــأطــرق ال ـشــاب فــي ح ــزن ،وق ــال ل ـهــا« :وأن ــا
ً
أيضا أمي ماتت بعد والدتي بأعوام قليلة،
وقد عوضني الله بك» ،فاغرورقت عيناها
بالدموع ،وتمالكت نفسها ،وطلبت منه أن
يعود إلى عمله.
ك ــان ســالــم يـسـكــن فــي ال ـش ــارع الـمـجــاور
لـمـحــل «أم ص ــا ب ــر» وا عـ ـت ــاد أن يـجـلــس فــي
ال ـم ـق ـهــى ال ـق ــري ــب م ــن ال ـم ـح ــل ،وي ــراه ــا كــل
يــوم تتحدث فــي الهاتف ا لـجــوال ،وترتدي
أ ســاور ذهبية ،وال يــدري كيف راود تــه تلك
ال ـف ـكــرة الـشـيـطــانـيــة لـيـتـقــرب مـنـهــا ،ووجــد
الفرصة سانحة ،عندما قرأ الالفتة ،وقبل
أن يلقي عليها شباكه ،قطعت عليه الطريق
بحديثها عن ابنها المتوفى ،فقرر أن يبدل
خـطـتــه ،لكنه فــو جــئ أ نـهــا سـيــدة متمرسة،
وذات ش ـخ ـص ـي ــة قـ ــو يـ ــة ،و ت ـم ـت ـل ــك ع ـق ـل ـيــة
تجارية ،وال يمكن أن ينال منها سوى أجره
عن عمله ،وأعماه الطمع عن الرضا بعمل
ش ــري ــف ،وق ــرر أن يـسـتــولــي ع ـلــى أمــوال ـهــا،
حتى لو استدعى األمر أن يقتلها!

سقوط الجاني

الفتة على باب
المحل مهدت
الطريق للجاني

ت ــوج ـه ــت أص ــاب ــع االت ـ ـهـ ــام إل ـ ــى «س ــال ــم»
ً
وبعد هروبه ظل المحل مغلقا لعدة أ يــام،
ونجح رجال المباحث في كشف مالبسات
ا ل ــوا ق ـع ــة ب ـعــد مــا تـبـيــن أن ا لـمـجـنــي عليها
ً
ً
كــا نــت تمتلك « هــا تـفــا ج ــواال » وتحتفظ في
م ـن ــزل ـه ــا ب ــأم ــوالـ ـه ــا وبـ ـع ــض ال ـم ـص ــوغ ــات
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة ،وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـفـ ــور أخ ـ ـطـ ــرت ش ــرك ــة
االتصاالت المعنية بتتبع هاتفها ،وتبين
أنه بحوزة طالب يمت بصلة قرابة للمتهم،
وج ــرى ضـبـطــه واع ـت ــرف أن «س ــال ــم» قــابـلــه
بــا لـمـصــاد فــة ،و ع ــرض عليه ش ــراء ا لـهــا تــف،
وأنـ ــه ل ــم ي ـع ـلــم أن ــه مـ ـس ــروق ،وأنـ ــه دف ــع لــه
نصف ثمنه ،وقال له إنه سيتصل به ليدفع
الجزء المتبقي.
وط ــال ـب ــت ال ـن ـي ــاب ــة ب ـس ــرع ــة ض ـب ــط بــائــع
ال ـ ـهـ ــاتـ ــف بـ ـع ــدم ــا أرش ـ ـ ــد عـ ـن ــه الـ ـمـ ـشـ ـت ــري،
وا سـتـطــاع ر جــال المباحث ضبطه ،وتبين
أن ــه الـمـتـهــم بـقـتــل الـمـجـنــي عـلـيـهــا وس ــرق
هــات ـف ـهــا وم ـص ــوغ ــات ـه ــا ال ــذه ـب ـي ــة ،ث ــم ب ــاع
ا ل ـم ـش ـغــوالت ا لــذ ه ـب ـيــة ل ـصــا ئــغ ف ــي منطقة
بـعـيــدة عــن مـســرح الـجــريـمــة ،وتـمـكـنــوا من
استعادة المتعلقات واإلفراج عن حائزيها
بعد التأكد مــن عــدم و جــود شبهة جنائية
نحوهم.
واسـتـمـعــت الـنـيــابــة إل ــى أق ــوال الـشـهــود،
وأ كـ ـ ـ ــدوا أن ا ل ـم ـج ـن ــي ع ـل ـي ـهــا ك ــا ن ــت تـقـيــم
ب ـم ـف ــرد ه ــا ف ــي ا لـ ـشـ ـق ــة ،وال يـ ـت ــردد عـلـيـهــا
أح ــد مــن أقــارب ـهــا ،وأن ـهــا سـكـنــت فــي الحي
الشعبي مــع زو جـهــا وطفلها منذ سنوات
ط ــوي ـل ــة ،وب ـع ــد وفــات ـه ـمــا ع ــاش ــت وح ـي ــدة،
ورفضت الزواج مرة أخرى ،وكانت سيرتها
حسنة ،وتتمتع بقوة الشخصية ،وتحملت
مسؤولية العمل بمفردها حتى تقدم بها
الـعـمــر ،وواف ـقــت عـلــى تــوظـيــف ه ــذا الـشــاب
العاطل الذي اختفى بعد مقتلها ،ولم يظهر
حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه.
وبحصار المتهم اعترف بكافة تفاصيل
ال ــواق ـع ــة ،وقـ ــال إن ــه ك ــان ي ـشــاهــد الـمـجـنــي
عليها فــي أ ثـنــاء تــوا جــد هــا بمحلها ،ولفت
نـظــره ارتــداؤهــا أس ــاور ذهـبـيــة ،ومـنــذ تلك
اللحظة لعب الشيطان برأسه ،ورتب خطة
لـســرقـتـهــا ،ووج ــد ال ـفــرصــة ســان ـحــة أمــامــه
ً
عندما علقت الفتة تطلب بائعا للعمل ،ومن
دون تــردد غــادر المقهى المجاور للمحل،
ً
وتوجه إليها طالبا الوظيفة ،ألنه بحاجة
ل ـل ـع ـمــل لـ ـظ ــروف أس ــري ــة خ ــاص ــة ،فــواف ـقــت

ً
السيدة العجوز ،وتعاملت معه كأنه ابنا
ل ـه ــا ،ال س ـي ـمــا أن ـه ــا ف ـق ــدت اب ـن ـهــا الــوح ـيــد
وزوجها منذ سنوات طويلة.
وتـتــابـعــت اع ـتــرافــات الـمـتـهــم« :سـيـطــرت
فـ ـك ــرة س ــرق ـت ـه ــا ع ـل ــى ع ـق ـل ــي ،وكـ ـن ــت حـيــن
أنتهي من عملي ،وأعود إلى البيت ،أجلس
ب ــا لـ ـس ــا ع ــات أل فـ ـك ــر فـ ــي خ ـط ــة مـ ــن دون أن
تــاحـقـنــي ال ـش ـب ـهــات ،وخـ ــال ت ـلــك ال ـف ـتــرة،
عــرفــت أنـهــا بـعــد إغ ــاق الـمـحــل ،تـعــود إلــى
م ـنــز ل ـهــا ،وال ت ـخ ــرج إال ف ــي ص ـب ــاح ا ل ـيــوم
ا لـ ـت ــا ل ــي ،وذات ل ـي ـلــة ج ـل ـس ـ ُ
ـت ف ــي ا لـمـقـهــى
حتى ســا عــة مـتــأ خــرة ،وا لـفـكــرة الشيطانية
ت ـ ـ ــدور فـ ــي رأسـ ـ ـ ــي ،ومـ ـشـ ـي ــت كـ ــأنـ ــي م ـن ــوم
ً
م ـغ ـنــاط ـي ـس ـيــا ،واس ـت ـط ـعــت دخـ ــول ال ـم ـنــزل
م ــن دون أن يــا حـطـنــي أ ح ــد م ــن ا ل ـج ـيــران،
ُ
وصعدت الدرج إلى شقتها ،وفتحت الباب
بصعوبة ،وو جــد تـهــا مستغرقة فــي النوم،
وف ـت ـشــت ف ــي ك ــل مـ ـك ــان ،ح ـتــى ع ـث ــرت عـلــى
بـعــض ال ـن ـقــود وال ـم ـصــوغــات فــي صـنــدوق
خشبي ،لكنها أفاقت من نومها ،وحاولت
ال ـص ــراخ ،فـضـغـطـ ُ
ـت عـلــى عـنـقـهــا ،وس ــددت
لها عــدة طعنات بالسكين ،و حـيــن تأكدت
أنها فارقت الحياة أخذت هاتفها المحمول
والمسروقات األخرى ،وهربت من المكان”.
واعـ ـت ــرف ال ـم ـت ـهــم أنـ ــه بـ ــاع ال ـم ـصــوغــات
الــذه ـب ـيــة لـمـحــل ف ــي مـنـطـقــة ب ـع ـيــدة ،وأك ــد
صاحب المحل أنه لم يعلم بأن الذهب من
جــر يـمــة ســر قــة لـعــدم ا شـتـبــا هــه فــي المتهم،
ً
فهو وجد شابا يريد بيع مصوغات وأكد
أ نـهــا تـخــص أ م ــه كـمــا أ ن ــه بــا عـهــا لــه بمبلغ
طبيعي وليس سعر زهيد.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول
الواقعة ،حيث قال إنه يمر بضائقة مالية
و خـطــط لقتل ا لـسـيــدة عقب تــر صــد هــا وأ نــه
كسر ا لـبــاب وتهجم عليها و ســرق هاتفها
المحمول ومصوغاتها الذهبية وأنه قابل
قريبه الطالب مصادفة ،وعرض عليه شراء
ا ل ـهــا تــف ،وأ خ ــذ مـنــه نـصــف ا لـثـمــن المتفق
عـلـيــه ،مــن دون أن ي ــدرك أم ــر الـتـتـبــع الــذي
أ فـضــى إ لــى سـقــو طــه بـعــد ار ت ـكــاب جريمته
بأيام قليلة.
وق ـ ــررت ال ـن ـيــابــة ط ـلــب ال ـت ـحــريــات حــول
ال ــواقـ ـع ــة ،وت ـش ــري ــح ج ـثــة ال ـم ـج ـنــي عـلـيـهــا
وإعـ ــداد تـقــريــر ح ــول الــواق ـعــة ،والـتـصــريــح
بــا لــد فــن عـقــب ذ ل ــك ،وأ م ــرت بحبس المتهم
عـ ـل ــى ذمـ ـ ــة الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،ل ـح ـي ــن مـ ـث ــول ــه أمـ ــام
القضاء.
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وزير اإلعالم :تشجيع اإلبداع وتعزيز القيم األصيلة
«من أهم مضامين استراتيجية الوزارة لألعوام الخمسة المقبلة»

وزارة اإلعالم
ّ
ستنسق مع
مؤسسات
وشركات
اإلنتاج
الفنية لتسهم
أعمالها في
االرتقاء بالفرد
والمجتمع

قــال وزيــر اإلع ــام والثقافة
وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـمـ ـطـ ـي ــري إن
تشجيع اإل ب ـ ــداع والمبدعين
ودعــم الكفاء ات من العاملين
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة وتـ ـع ــزي ــز ال ـق ـيــم
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،م ـ ــع ال ـت ـم ـســك
بالعادات والتقاليد األصيلة
س ـت ـك ــون مـ ــن أه ـ ــم م ـضــام ـيــن
استراتيجية الــوزارة لألعوام
ال ـخ ـم ـس ــة ال ـم ـق ـب ـلــة وال ـم ـق ــرر
إطالقها قريبا.
وقال المطيري ،في تصريح
أم ـ ــس ،انـ ــه ت ــم تـشـكـيــل فــريــق
إبــداع بهدف متابعة األعمال
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـض ـ ـمـ ــان ش ـم ــول ـه ــا
مـكــونــات اإلب ـ ــداع ،كـمــا سيتم
التنسيق بـيــن وزارة اإل ع ــام
ومؤسسات وشركات اإلنتاج
الفنية المحلية للتأكيد على
ت ــأط ـي ــر أع ـم ــال ـه ــا اإلب ــداعـ ـي ــة
بمضامين قيمية تـسـهــم في

االرتقاء بالفرد والمجتمع.
وأضـ ــاف أن الـ ـ ــوزارة تــولــي
اهتماما كبيرا لدعم العاملين
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزي ــن مـ ـ ــن م ـن ـت ـس ـبــي
ال ـ ـ ــوزارة ،ال ــذي ــن س ـي ـنــاط بهم
ت ـن ـف ـي ــذ خ ـط ـط ـه ــا ال ـط ـم ــوح ــة
بــاالرت ـقــاء ب ــاإلع ــام الكويتي
من خالل صناعة محتوى غير
م ـس ـب ــوق ،وت ـن ـف ـيــذ مـجـمــوعــة
مــن الـبــرامــج المميزة تعرض
بـ ــدورات ـ ـهـ ــا ال ـب ــرام ـج ـي ــة عـلــى
مدى العام.

ركيزة مهمة
وذك ــر أن الـ ـ ــوزارة حريصة
على توفير التدريب والتعليم
المثمر والمستمر للعاملين
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــوزارة ل ـ ــرف ـ ــع كـ ـف ــاء تـ ـه ــم
إداريا وفنيا ومهنيا لمواكبة
التحديث والتطور المتسارع
فــي المجال اإلعــامــي والفني

والثقافي ،وال ــذي ّ
يعد ركيزة
مهمة في استراتيجية الوزارة.

االستثمار بالعنصر البشري
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن االس ـت ـث ـم ــار
بالعنصر البشري يعد ركيزة
مهمة فــي رؤيــة "كــويــت جديدة
 "35ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن الـتـنـمـيــة
الـ ـبـ ـش ــري ــة ه ـ ــي أه ـ ـ ــم خـ ـط ــوات
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء بــال ـع ـمــل
المؤسسي ،مضيفا أن الــوزارة
م ــاضـ ـي ــة فـ ــي تـ ـط ــوي ــر ال ـه ــوي ــة
الـبـصــريــة ال ـمــوحــدة ال ـجــديــدة،
س ــواء فــي شــاشــات ال ـ ــوزارة أو
ف ــي ح ـس ــاب ــات ـه ــا اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـه ــا
وف ـ ــق أعـ ـل ــى ال ـم ـعــاي ـيــر الـفـنـيــة
واإلبداعية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري أن
ال ـخ ـط ــاب اإلعـ ــامـ ــي ال ـكــوي ـتــي
ال ــرس ـم ــي ب ـم ـخ ـت ـلــف مـنـصــاتــه

سيولي تعزيز المفاهيم والقيم
األصيلة في المجتمع والنابعة
م ــن وس ـط ـيــة دي ـن ـنــا اإلس ــام ــي
ال ـح ـن ـيــف وت ـق ــال ـي ــد الـمـجـتـمــع
الكويتي األصيل أهمية كبيرة،
ل ـكــونــه رك ـي ــزة مـهـمــة لـتـمــاســك
الـمـجـتـمــع ،مــؤكــدا أن منظومة
الـقـيــم األخــاقـيــة والمجتمعية
هي الركن األساسي الذي يتكئ
ع ـل ـي ــه ك ـ ــل م ـج ـت ـم ــع حـ ـض ــاري
وتنموي.
وأكــد أن ال ــوزارة تهدف من
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـشــام ـلــة إلـ ــى ب ـن ــاء مـنـظــومــة
إعالمية ذات مضامين قيمية
م ـج ـت ـم ـع ـي ــة بـ ــآل ـ ـيـ ــات ع ــرض
اب ــداع ـي ــة تـسـعــى إل ــى تـطــويــر
األداء اإل عـ ـ ــا مـ ـ ــي م ـ ــن ح ـيــث
الشكل والـمـضـمــون لإلسهام
بـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ن ـ ـ ـمـ ـ ــاء وطـ ـنـ ـه ــم
وريادته.
(كونا)

عبدالرحمن المطيري

«الوطني للثقافة» ورابطة األدباء يوقعان مذكرة تفاهم
إلقامة أنشطة مشتركة ضمن رؤية حكومية للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
قال د .عيسى األنصاري إن
مذكرة التفاهم بين المجلس
الوطني للثقافة ورابطة
األدباء الكويتيين تنص على
تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل
أحكامها ونصوصها ،ومراعاة
حقوق المؤلف.

ّ
وق ــع ا لـمـجـلــس ا لــو طـنــي للثقافة
والـفـنــون واآلداب ،وراب ـطــة اآلدب ــاء
الكويتيين مــذ كــرة تـفــا هــم و تـعــاون
ً
ث ـق ــاف ــي ت ـط ـب ـي ـقــا ل ــرؤي ــة ال ـح ـكــومــة
فــي تنمية ا لـتـعــاون ا لـمـشـتــرك بين
ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وم ــؤس ـس ــات
المجتمع المدني وتعزيز وتفعيل
األنشطة التي تساهم في المشاركة
المجتمعية وفي الفعاليات الثقافية
والفنية والتراثية.
وقـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
المساعد لقطاع الثقافة د .عيسى
االنصاري إن مذكرة التفاهم تنص
على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل
أح ـك ــام ـه ــا ون ـص ــوص ـه ــا ،وم ــراع ــاة
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
وهـ ــي ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـك ــري ــة واألدبـ ـي ــة
الخاصة أو المملوكة لآلخر.
وأضاف األنصاري أن مدة سريان
ً
المذكرة  3سنوات وتجدد تلقائيا
لـمــدد مماثلة و تــد عــو لتفعيل عدد

مجاالت الثقافة
رمضان والعبدالجليل يوقعان المذكرة
العام للمجلس كامل العبدالجليل،
واألم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــراب ـ ـطـ ــة األدبـ ـ ـ ــاء
د .خالد رمضان.
وعـ ـ ـق ـ ــب مـ ـ ــراسـ ـ ــم ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع ،ق ــال

العبدالجليل" :سعدنا بتوقيع مذكرة
التفاهم والتعاون مع رابطة األدباء
التي تعمق وتعزز العالقات الثقافية
مــع الــرابـطــة وتــؤطــرهــا بالعديد من
ً
األنشطة المشتركة المتميزة" ،مضيفا
أن المذكرة تغطي التعاون الثقافي،
وال ـم ـك ـت ـب ــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بمجاالت النشر وحقوق المؤلف.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى عـ ـم ــق الـ ـع ــاق ــة بـيــن
ً
المجلس الوطني والرابطة ،مؤكدا أن
هذه المذكرة ستزيد وتعمق العالقات
من أجل إثراء وتميز المشهد الثقافي
الكويتي.

تعاون قائم
مــن جــانـبــه ،ق ــال رم ـضــان إن هــذه
ّ
وتثبت أوجه التعاون
االتفاقية تعزز
بين المجلس والرابطة ،مشيرا إلى ان
التعاون قائم منذ سنوات في جميع
أوج ــه األن ـش ـطــة الـثـقــافـيــة واألدب ـي ــة،
وه ـ ـنـ ــاك م ـ ـجـ ــاالت أخ ـ ـ ــرى ل ـل ـت ـعــاون
وه ــي م ـشــاركــة أع ـض ــاء الــراب ـطــة في
لجان المجلس والمشاركة كذلك في
الندوات والمؤتمرات والمهرجانات

من أجواء التوقيع

التي ينظمها المجلس" ،ونحن نتطلع
الــى ما فيه الخير والتطور للحركة
الثقافية في الكويت".
حضر مراسم التوقيع من رابطة
األدب ـ ــاء م .حـمـيــدي الـمـطـيــري أمـيــن
ال ـ ـسـ ــر ،وج ـم ـي ـل ــة س ـي ــد ع ـل ــي أم ـي ـنــة
ال ـص ـنــدوق ،وم ــن المجلس الوطني
الناطق الرسمي واأل م ـيــن المساعد
لقطاع الثقافة د .عيسى األنصاري
ومراقب الثقافة الخارجية بالمجلس
محمد بن رضا والمستشار اإلعالمي
للمجلس مظفر عبدالله.
ي ــذك ــر أن الـمـجـلــس الــوط ـنــي أعــد
ً
ً
ب ــرن ــام ـج ــا زم ـن ـي ــا ل ـتــوق ـيــع ال ـعــديــد
مــن مــذكــرات الـتـفــاهــم وال ـت ـعــاون مع
جـمـعـيــات ال ـن ـفــع ال ـع ــام ذات الـصـلــة
بــالـشــأن الـثـقــافــي والـفـنــي والـتــراثــي
خالل شهر مايو الجاري.

هاني رمزي يعود للمسرح في عيد الفطر الكوميديا تسيطر على أفالم العيد
يـ ـعـ ـك ــف ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ه ــان ــي
رم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ع ـ ـ ـلـ ـ ــى بـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ــات
م ـ ـسـ ــرح ـ ـي ـ ـتـ ــه ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة
"أبـ ــو ال ـعــربــي ف ــي المهمة
المستحيلة" ،التي تعرض
خالل عيد الفطر على أحد
مـســارح الـقــاهــرة ،ليعود
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـم ـس ــرح ـي ــة
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة الـ ـج ــدي ــدة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح ب ـ ـعـ ــد غ ـي ــاب
سنوات.
ويقدم هاني شخصية أبوالعربي ،التي سبق
أن قدمها في فيلم سينمائي حمل نفس االسم
قبل نحو  20عاما ،ويشاركه في البطولة عدد
من الفنانين الشباب ،حيث تجرى تحضيرات

•

ملصق مسرح

ية «أبو العربي»

مكثفة للحاق بموعد العرض ،خاصة أن
المسرحية لم يكن موعد عرضها تحدد حتى
قبل أيام قليلة.

باسم ياخور يشكر َمن سانده في مرضه
نشر الفنان السوري باسم ياخور ،صورة له
عبر موقع فيسبوك ،ظهر فيها خــال وجــوده
بــأ حــد مستشفيات ا ل ـع ــزل ،لتلقي ا ل ـعــاج من
ف ـيــروس كــورونــا ليفاجئ أص ــدق ــاء ه ومحبيه
برحلة معاناته مع الفيروس بعدما شفي منه
ً
أخيرا.
وظ ـه ــر ي ــاخ ــور ،ف ــي الـ ـص ــورة ،وه ــو يتلقى
ً
جـلـســة تـنـفــس بــأن ـبــوب أكـسـجـيــن ،م ـعــربــا عن
شكره لكل من سانده في هذه الوعكة الصحية،
التي تكتم تفاصيلها ،إذ علق" :من قلبي شكرا
لوقفتكم معي".
وحــول رحلة معاناة يــاخــور ،مــع "كــورونــا"،
كشف صديقه أحمد الدرع ،أن باسم كانت حالته

حرجة ،لكنه قرر أن يقاتل الفيروس في صمت
حتى ال يزعج محبيه ،وأراد أن يكشف القصة
بعدما انتصر على الفيروس القاتل.
وكتب ال ــدرع ،عبر "فيسبوك" ،راص ـ ًـدا رحلة
ومعاناة ياخور مع الفيروس" :كنت قد نشرت
منذ حوالي أربعة أيام ...عن صديقي النجم الذي
يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل
قاطع ان يعرف اي أحد لكيال ينقل العدوى الحد
من أصدقائه ...اليوم أعلن الصديق الغالي باسم
يــاخــور عــن إصــابـتــه بــالــوبــاء بعد ان تحسنت
حالته ...باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا
على من يحبهم ...قاتل المرض الشرس وحيدا
وانتصر عليه بعزيمته القوية".

محمد هنيدي
حسني عملية الترويج للفيلم،
وأطلق البوستر الرسمي للعمل
الجديد الــذي يقدمه بمشاركة
كـ ــل مـ ــن حـ ــا ش ـي ـح ــا ،وم ــاج ــد
الـ ـك ــدوان ــي ،وي ـق ــدم ــه ف ــي إط ــار
كوميدي حول شخصية مريض
نفسي.
وتـسـتـعــد ال ـشــركــة المنتجة
لفيلم "اإلنــس والنمس" بطولة
النجم الكوميدي الكبير محمد
هـنـيــدي ،للمشاركة فــي موسم
عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر بـ ـع ــد أن ان ـت ـه ــت
عمليات الجرافيك األخـيــرة له،
لينافس في موسم عيد الفطر
ال ـق ــادم ،ويـسـجــل الـفـيـلــم عــودة
هنيدي إلى السينما من جديد،
ويـشــاركــه البطولة كــل مــن منة

تامر حسني
ش ـل ـب ــي ،وعـ ـم ــرو ع ـبــدال ـج ـل ـيــل،
وع ــارف ــة ع ـبــدالــرســول ،ومــاجــد
ال ـ ـك ـ ــدوان ـ ــي ،وعـ ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
النجوم ،ويدور الفيلم في إطار
فانتازي كوميدي.
ولم تحسم الشركة المنتجة
لفيلم "البعض ال يذهب للمأذون
مرتين" للنجم كريم عبدالعزيز
وديـ ـ ـن ـ ــا الـ ـش ــربـ ـيـ ـن ــي م ــوق ـف ـه ــا
ال ـن ـه ــائ ــي ح ـت ــى اآلن ،ولـكـنـهــا
وض ـع ــت ال ـع ـمــل ض ـم ــن قــائـمــة
ان ـت ـظ ــار الـ ـم ــوس ــم ،وفـ ــي حــالــة
اسـ ـتـ ـق ــرار األوضـ ـ ـ ــاع الـصـحـيــة
الـخــاصــة ب ــ"ك ــورون ــا" أو زي ــادة
أعـ ـ ـ ــداد ال ـم ـق ــاع ــد ال ـم ـخ ـص ـصــة
لـلـجـمـهــور سـيـتــم ط ــرح الفيلم
ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،نـ ـظ ــرا

أعلن منتجو نحو  20فيلمًا
حتى اآلن عزمهم إطالق
عروضها بدور السينما في
 19مايو ،وهو اليوم املحدد
إلعادة فتح معظم األماكن
الثقافية في فرنسا ،ومنها
دور السينما.
ولم يعلن مسؤولو
الشركات العاملة في هذا
القطاع حتى اليوم اتفاقا
لتنظيم مواعيد طرح األفالم
في الصاالت ،وفقًا ملا كان
يأمل فيه كثر منهم ،انطالقًا
من خشيتهم من حدوث
فائض في األسابيع األولى،
نظرًا لوجود أكثر من 400
فيلم تنتظر العرض.
وبمجرد إعالن افتتاح دور
السينما في  19مايو ،سارع
منتجو سلسلة من األفالم
إلى إعالن نيتهم طرحها
في ذلك اليوم ،علمًا أن
الحد األقصى من الجمهور
املسموح به في الصاالت
يبلغ ثلث سعتها املعتادة.
(أ ف ب)

قرر منظمو حفل جوائز
«غرامي» إلغاء اللجنة
«السرية» التي كانت تتولى
اختيار الفنانني ضمن
قائمة الترشيحات ،بعدما
استنكر عدد من املوسيقيني
االفتقار إلى الشفافية،
وأثاروا وجود مخالفات.
وسيتولى اختيار
املرشحني لجوائز صناعة
التسجيل األميركية
لسنة  2022بالتصويت
جميع أعضاء األكاديمية
األميركية للموسيقى التي
تنظم جوائز «غرامي»،
يتجاوز عددهم األحد عشر
ألفًا ،ولم تعد هذه املهمة
من اختصاص لجنة تضم
ما بني  15و 30عضوًا تبقى
أسماؤهم طي الكتمان.
وأوضحت األكاديمية أن
«هذه التغييرات املهمة» في
عملية االختيار «تعكس
التزام» جوائز «غرامي»
ما وصفته بـ»التطور مع
املشهد املوسيقي ،والعمل
على أن القواعد واملبادئ
التوجيهية شفافة وعادلة».
وأشارت إلى أن عدد الفئات
التي سيجري التصويت
فيها ُ
سيخفض ،فيما
ستخصص «غرامي» جوائز
ملوسيقى أميركا الالتينية
وللموسيقى العاملية ،بما
يجعل مجموعة الفئات
التي تمنح فيها الجوائز
.86
(أ ف ب)

وفاة حائزة األوسكار أولمبيا
دوكاكيس عن  89عامًا

القاهرة  -محمد قدري

أوشكت الخريطة السينمائية
لموسم عيد الفطر السينمائي في
مصر ،التي تنطلق خالل أيام ،أن
تكتمل وتتضح معالمها بشكل
كبير ،حيث أعلن عدد من الصناع
عن أعمالهم المعروضة فيما يفكر
البعض بنسبة كبيرة ،والبعض
اآلخر متردد ،بانتظار اإلجراءات
الجديدة التي تتخذها الحكومة
ب ـشــأن االح ـت ـيــاطــات االح ـتــرازيــة
الخاصة بـ"كورونا".
وأعـ ـل ــن ال ـم ـن ـتــج الـسـيـنـمــائــي
أحمد السبكي كأول المنتجين في
مصر ،مشاركته فــي موسم عيد
الفطر القادم ،وبالفعل بدأ الحملة
الترويجية لفيلمه الجديد "ديدو"
بطولة الفنان كريم فهمي ،وعدد
من نجوم الكوميديا ،وهو الفيلم
المنتهي منذ فـتــرة يعتمد على
الجرافيك في معظم مشاهد العمل
ال ـج ــدي ــد ،الـ ــذي ان ـت ـهــت عـمـلـيــات
مونتاج ومكساج مشاهده أيضا،
وي ـشــارك فــي بطولته عــدد كبير
من نجوم الكوميديا منهم محمد
ثـ ــروت ،وبـيــومــي فـ ــؤاد ،وحـمــدي
الميرغني ،وهدى المفتي.
وي ـعــد ال ـف ـنــان تــامــر حسني
من النجوم المنتظر وجودهم
خالل عيد الفطر من خالل الفيلم
المؤجل منذ فترة باسم "مش
أن ــا" ،الــذي انتهى مــن تصويره
وع ـم ـل ـي ــات م ــا ب ـع ــد ال ـت ـصــويــر
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،وب ــدأ

 20فيلمًا تطلق عروضها
في فرنسا  19الجاري

اختيار المرشحين لجوائز
«غرامي» لم يعد مهمة سرية

مــن الـخـطــوات واإلجـ ــراء ات ،ومنها
التنسيق والتعاون لتنفيذ األنشطة
ا ل ـم ـش ـتــر كــة ذات ا لـ ـج ــودة ا ل ـعــا ل ـيــة،
وال ـت ـعــاون اإلعــامــي لـتـســويــق تلك
الـفـعــالـيــات ورعــايــة ودع ــم الـبــرامــج
التدريبية والمشاريع التي تخص
الثقافة والفنون ،وتقديم التعاون
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورش الـ ـثـ ـق ــاف ــة
والـفـنـيــة الـمـشـتــركــة ،وال ـت ـعــاون مع
راب ـطــة اآلدبـ ــاء فــي إقــامــة الـمــواســم
واألسابيع الثقافية.

وأكد أن التعاون مع الرابطة قائم
ومستمر مـنــذ إ نـشــاء المجلس في
السبعينيات فــي م ـجــاالت الثقافة
ونشر الكتب ودعم المؤلف وحقوق
الملكية الفكرية ،ونسعى الى مزيد
من التعاون وهذا ما توفره مذكرة
التفاهم.
وقـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة ك ـ ــل م ـ ــن األمـ ـي ــن

خبريات

ل ـل ـض ـخــامــة اإلن ـت ــاج ـي ــة ل ـ ــه ،إذ
يـحـتــاج إل ــى كـثــافــة جماهيرية
عالية.
ومن المقرر أن تعلن الشركة
الـمـنـتـجــة لـفـيـلــم "م ــام ــا حــامــل"
ب ـطــولــة ال ـن ـج ـمــة ل ـي ـلــى ع ـلــوي،
وع ــدد كبير مــن الـنـجــوم خــال
األي ـ ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــادمـ ــة م ــوق ـف ـه ــا مــن
الفيلم الجديد ،وهــل سيعرض
فـ ــي م ــوس ــم عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر أم ال
بعد انتهاء عمليات التصوير
منتصف األسبوع الماضي ،في
عــودة جــديــدة للنجمة الكبيرة
ل ـي ـل ــى ع ـ ـلـ ــوي إل ـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا،
بمشاركة عدد كبير من النجوم
م ـن ـه ــم ب ـي ــوم ــي ف ـ ـ ــؤاد وم ـح ـمــد
سالم.

توفيت املمثلة األميركية
أوملبيا دوكاكيس في
نيويورك عن ُعمر يناهز
 89عاما .وقالت أليسون
ليفي ،وكيلة أعمالها ،إن
دوكاكيس توفيت بمنزلها
في مدينة نيويورك،
بعد تدهور صحتها
على مدى شهور ،وكانت
ابنتها كريستينا زوريش
بجانبها .وكانت دوكاكيس
فازت بجائزة األوسكار عن
دورها في الفيلم الكوميدي
الرومانسي (مون سترك)
«مجذوبة القمر» عام 1987
كأم ساخرة في منتصف
العمر تقدم نصائح البنتها
القوية في مسائل الحب.
أدت دوكاكيس العديد
من األدوار في املسرح
والتلفزيون والسينما قبل
أن تطرق عالم الشهرة في
سن السادسة والخمسني،
من خالل دورها في فيلم
«مون سترك».
(رويترز)
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دوليات
ظريف يعتذر عن تسريباته ...وتبادل سجناء مع واشنطن

ً
بايدن يلتقي رئيس «الموساد» ...ومقترح في «الكونغرس» يطالبه باإلبالغ مسبقا عن تطورات فيينا
بعد سيل من الهجمات ،التي
شنها ضده التيار األصولي،
اعتذر وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف عما جاء
في تسريبات صوتية يهاجم
فيها تدخل الجنرال الراحل
قاسم سليماني و"الحرس
الثوري" في السياسة
الخارجية ،بينما طالبته أحزاب
إصالحية بالترشح.

بـعــد أس ـب ــوع عــاصــف شهد
حـ ـمـ ـل ــة ض ـ ـغـ ــوط وانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
ومطالبات بالمساء لة والعزل
عـ ـ ـل ـ ــى خـ ـلـ ـفـ ـي ــة تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه
ال ـم ـس ــرب ــة ،ال ـت ــي ه ــاج ــم فـيـهــا
هيمنة الـقــائــد الــراحــل لـ"فيلق
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدس" الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال قـ ــاسـ ــم
سليماني و"ال ـحــرس الـثــوري"
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لبالده ،اعتذر وزير الخارجية
اإليــرانــي محمد جــواد ظريف،
أمس ،عما جاء في التصريحات
التي لم تكن معدة للنشر.
وكـتــب ظــريــف ،ال ــذي يشغل
م ـ ـن ـ ـصـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2013ع ـل ــى مــوقــع
"إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام"" :أود أن أع ـت ــذر
للجميع".
وقال ظريف" :التسريب جرح
ال ـم ـش ــاع ــر الـ ـص ــادق ــة لـمـحـبــي
ال ـش ـه ـيــد الـ ـب ــارز الـ ـل ــواء قــاســم
سليماني وعائلته ،خصوصا
ّ
اب ـن ـت ــه زي ـن ــب ال ـت ــي ت ـع ــز ع ـلـ ّـي
كأوالدي".
وأضـ ــاف" :لـقــد ســامـحـ ُـت كل
مــن أعـتـقــد أن ــه اتـهـمـنــي ،وآمــل
أن ي ـس ــام ـح ـن ــي شـ ـع ــب إيـ ـ ــران
العظيم ،وكــل محبي الـســردار،
ً
وخ ـصــوصــا عــائـلــة سليماني
النبيلة".
ووصـ ـ ـ ــف الـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة ،ال ـت ــي
أجــراهــا مع مركز أبحاث تابع
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،بــأنـهــا
لم تكن تقليدية وإنما "تبادل
نظري لــآراء حــول السياسات
الحكومية".
ً
وق ــال إنــه كــان صــادقــا فيما
قاله في الملف الصوتي ،لكنه
أضاف" :لو كنت أعلم أن جملة
واحدة من تلك المقابلة ستنشر
ل ـل ـج ـم ـهــور ،م ــا ك ـن ــت ألقــول ـهــا
بالتأكيد ،كما فعلت من قبل".
واعـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن
"المالحظات التي أدليت بها ال
تقلل من المقام والدور الذي ال
غنى عنه للشهيد سليماني".

معركة االنتخابات

انفجار وحريق
واسع بمصنع
كيماويات في
قم وتحذير من
انبعاثات ضارة

واتهم ظريف في التسريب،
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ــد لـ ـث ــاث س ــاع ــات،
سليماني بتطويع السياسة
الـخــارجـيــة لمصلحة المعارك
الـمـيــدانـيــة ،واش ـت ـكــى مــن عــدم
ت ـم ـك ـنــه مـ ــن ت ــوج ـي ــه أي طـلــب
لـقــائــد ال ـم ـيــدان لـخــدمــة العمل
الـ ـ ــدب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاسـ ـ ــي .كـ ـ ـم ـ ــا اتـ ـه ــم
سليماني بالتنسيق مع الروس
لعرقلة االت ـفــاق ال ـنــووي الــذي
أبرم عام .2015
وأثــار التسجيل ،الذي يأتي
نشره قبل أقل من شهرين على
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وف ــي
ظ ــل م ـب ــاح ـث ــات غ ـي ــر م ـبــاشــرة
بين إيــران والواليات المتحدة
بواسطة القوى الدولية الكبرى،
إلح ـيــاء االت ـفــاق ح ــول برنامج
ط ـ ـهـ ــران ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،انـ ـتـ ـق ــادات

ً
هروب  21نزيال
من سجن عراقي

ً
أعلن العراق فرار  21نزيال من
سجن جنوبي البالد ،بينهم
مدانون بتهم تتعلق باإلرهاب
واالتجار باملخدرات ،أمس.
والحقًا ،قال محافظ املثنى ،أحمد
منفي ،إنه تم إلقاء القبض على
 ١٠من الهاربني ،مؤكدًا استنفار
القوات األمنية إللقاء القبض على
الباقني .وأوضحت وكالة األنباء
الرسمية ،أن النزالء فروا ،فجر
األحد ،من سجن الهالل الكائن
في ناحية الهاللية.

سعيد :الخطر الحقيقي
هو تقسيم الدولة

عراقجي قبيل اختتام جولة المفاوضات الثالثة بشأن االتفاق النووي في فيينا أمس األول (رويترز)
مــن الـمـحــافـظـيــن الـمـعــارضـيــن
ل ـح ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـع ـتــدل
حسن روحاني.
ووصلت االنتقادات إلى حد
اتهام روحاني بدفع الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة إل ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــص مــن
سليماني لـ"إفساح المجال أمام
الدبلوماسية".
وال ـثــاثــاء الـمــاضــي ،نشرت
زينب سليماني ،عبر "تويتر"،
ص ـ ـ ـ ـ ــورة تـ ـظـ ـه ــر ي ـ ـ ــد والـ ـ ــدهـ ـ ــا
الـ ـمـ ـقـ ـط ــوع ــة بـ ـعـ ـي ــد اغ ـت ـي ــال ــه
بـطــا ئــرة مسيرة أميركية قرب
مـ ـ ـط ـ ــار ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـعـ ــام
الماضي ،وعلقت قائلة" :الكلفة
الـتــي دفـعـهــا الـمـيــدان مــن أجــل
الدبلوماسية".
ً
وأث ــارت التصريحات جــدال
ً
واسـ ـ ـع ـ ــا فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،بــال ـن ـظــر
لـلـمـكــا نــة ا ل ـك ـب ـيــرة لسليماني
في إيران.
وعـقــب تصاعد االنـتـقــادات،
أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال روح ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
ال ـم ــرك ــز ال ــرئ ــاس ــي ل ـل ــدراس ــات
االسـتــراتـيـجـيــة ،ح ـســام الــديــن
ً
آش ـنــا ،ال ــذي ك ــان م ـس ــؤوال عن
إع ـ ـ ــداد ال ـم ـق ــاب ـل ــة ،ك ـم ــا أص ــدر
ً
ً
القضاء قرارا بمنع  15شخصا
ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـلـ ــة ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــداد ال ـم ـل ــف
الصوتي من مغادرة البالد.
فــي ش ــأن آخ ــر ،أعـلــن القائد
األسبق لميليشيات "الباسيج"
الجنرال علي رضا أفشار ،عن
ترشحه لالنتخابات الرئاسية
الـمـقــرر إج ــراؤه ــا فــي الـ ــ 18من
يونيو المقبل.
فــي الـمـقــابــل ،داف ـعــت جبهة
تـضــم  27حــزبــا إصــاحـيــا عن

ظــريــف ،مشيرة إلــى أن الوزير
يـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة م ــرشـ ـح ــي
اإلصـ ــاح ـ ـي ـ ـيـ ــن ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية.
ونددت "جبهة اإلصالح" ،في
بيان ،بما وصفته بـ"االستخدام
الـمـنـحــاز وال ـم ـشــوه لمضمون
ال ـم ـقــاب ـلــة ض ــد الـ ــوزيـ ــر ،ال ــذي
ي ـ ـت ـ ـصـ ــدر ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم جـ ـ ـه ـ ــود حــل
إحـ ــدى أه ــم ق ـضــايــا الـسـيــاســة
الخارجية في البالد ،وال ينبغي
أن يضعف موقفه" .وحذرت من
م ـحــاولــة خـلــق ان ـق ـســام ثنائي
وخطير وضار بين اإليرانيين.

تحرك ولقاء
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل وفـ ــد
أمـيــركــي مـكــون مــن مسؤولين
ك ـب ــار ف ــي وزارت ـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة
والدفاع ومجلس األمن القومي
جولة إقليمية تشمل السعودية
واإلمارات ومصر واألردن ،لمدة
أسبوع ،بهدف تهدئة المخاوف
بشأن إمكانية نجاح مفاوضات
فيينا في إحياء االتفاق النووي
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ورف ـ ـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات
المفروضة على طهران.
فــي الـسـيــاق ،كشفت تقارير
ع ـبــريــة ،ع ــن ل ـقــاء جـمــع رئـيــس
ج ـه ــاز ال ـم ــوس ــاد اإلســرائ ـي ـلــي
يـ ــوسـ ــي كـ ــوه ـ ـيـ ــن ،وال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن؛ لبحث
الـمـلــف اإلي ــران ــي ،ف ــي اجـتـمــاع
وصفته بأنه "غير عادي".
وبحسب القناة ،فقد التقى
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن كـ ـ ــوه ـ ـ ـيـ ـ ــن ،الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
الـمــاضـيــة ،فــي الـبـيــت األبـيــض

ب ـ ــواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،إلطـ ـ ــاعـ ـ ــه ع ـلــى
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ح ـ ـسـ ــاسـ ــة ب ـش ــأن
البرنامج النووي اإليراني.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،ط ـل ــب
ب ـ ــوب م ـن ـي ـن ــدي ــز ،ال ـس ـي ـنــاتــور
الديمقراطي المعارض لالتفاق
ال ـنــووي ،مــن وزارة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة ،تـقــديــم تـقــريــر إلــى
"الـ ـك ــونـ ـغ ــرس" ،ف ــي غ ـض ــون 5
أيام ،في حال حصول تطورات،
تؤثر على السياسة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة ،خ ــال م ـفــاوضــات
ف ـي ـي ـن ــا الـ ـت ــي اخ ـت ـت ـم ــت أم ــس
األول ،ومن المقرر أن تستأنف
الجمعة المقبلة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــؤي ـ ـ ـ ــدو
الـمـحــادثــات األخ ـيــرة المقترح
بـ ـ ــأنـ ـ ــه ي ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى "تـ ـعـ ـقـ ـي ــد
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات م ـ ــع إي ـ ـ ـ ــران فــي
فيينا" ،وقــالــت بعض مصادر
"الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس" إن ال ـم ـق ـت ــرح
س ـي ـك ــون "ع ـق ـب ــة سـ ــريـ ــة" أمـ ــام
اتفاق ًبايدن مع إيران.
ووفقا للخبراء ،فإن الغرض
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ال ـ ـ ـ ـ ــذي ق ــدم ــه
منينديز ،والــذي يحظى بدعم
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن ،ه ـ ــو ض ـم ــان
كاف
مراقبة "الكونغرس" بشكل ٍ
لمحادثات فيينا.
وإذا ت ـم ــت الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
هـ ــذا ال ـم ـق ـتــرح بـشـكــل نـهــائــي،
ُ
فسيطلب من حكومة الواليات
المتحدة تــزو يــد "الكونغرس"
بتفاصيل أي اتفاقية.
وعلى الرغم من أن المقترح
يـ ـب ــدو خـ ـط ــوة ش ـف ــاف ــة إلبـ ــاغ
"ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس" ،إال أن بـعــض
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن فـ ــي مـجـلــس

ّ
إسرائيل« :مهلة أخيرة» ألهالي الشيخ جراح

ً
أزمة «التأليف» تتعقد ...وتكليف نتنياهو ينتهي غدا
أع ـط ــى ق ـض ــاة الـمـحـكـمــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
العليا ،أم ــس ،مهلة  4أي ــام لـلــوصــول إلى
ات ـ ـفـ ــاق ب ـي ــن أهـ ــالـ ــي حـ ــي ال ـش ـي ــخ ج ـ ـ ّـراح
وج ـم ـع ـي ــات م ـس ـتــوط ـن ـيــن يـ ـه ــود تــدعــي
ملكيتها لــأرض المبني عليها منازلهم
ب ــال ـق ــدس ال ـم ـح ـت ـلــة ،م ــؤك ــدي ــن ف ــي نـهــايــة
الجلسة أنــه إذا لــم يتم الـتــوصــل الــى حل
بحلول الخميس فستقر المحكمة حكمها
بإخالء المنازل.
وحـ ـض ــر إل ـ ــى ال ـم ـح ـك ـمــة فـ ــي ال ـج ـل ـســة
الثانية أصحاب البيوت المهددة باإلخالء
واإلح ـ ــال وعــائــات ـهــم ف ــي الـشـيــخ ج ــراح،
وعدد من الناشطين وطواقم الدفاع.
وي ـ ـت ـ ـهـ ــدد الـ ـ ـط ـ ــرد واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاء عـ ـش ــرات
العائالت الفلسطينية بحي الشيخ جراح
مــن مـنــازلـهــا الـتــي تـعـيــش فـيـهــا مـنــذ عــام
 1956لمصلحة مستوطنين ،فيما أمهلت
سلطات االحتالل اإلسرائيلية بعض أسر
ال ـحــي حـتــى أم ــس إلخــائـهــم مــن بيوتهم
لمصلحة جمعيات استيطانية.
ومنحت المحاكم اإلسرائيلية عائالت
«الـ ـك ــرد ،ال ـق ــاس ــم ،ال ـجــاعــونــي ،اس ـكــافــي»،
الـتــي يبلغ عــددهــا سـبــع أس ــر ،وتـضــم 30
فردا ،منهم  10أطفال ،مهلة لإلخالء حتى
بداية مايو الجاري ،وعائالت «الــداوودي،
الــدجــانــي ،ح ـمــاد» حـتــى مطلع أغسطس،
وعــددهــا  7أســر ،وتضم  25فــردا بينهم 8
أطفال ،وفي اإلجمال يالحق خطر التهجير
 500مقدسي يقطنون في  28منزال بالحي.
وأش ــارت الــوكــالــة الفلسطينية إلــى أنه
فــي وقــت متأخر مــن ليل األحــد  -االثنين،
هـ ــاج ـ ـمـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوات إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـب ــان

سلة أخبار

الشيوخ قلقون من أن التعديل
الـمـقـتــرح ،ال ــذي تـمــت إضافته
بــاإلجـمــاع إلــى مـشــروع قانون
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــال ـ ـص ـ ـيـ ــن (قـ ـ ــانـ ـ ــون
ال ـم ـن ــاف ـس ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة)،
يمكن أن يـكــون عقبة رئيسية
أمـ ــام ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق مع
إي ـ ـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـحـ ـ ــد مـ ـ ــن س ـل ـط ــات
حـكــومــة ب ــاي ــدن .لــذلــك وصـفــوا
هذا التعديل بأنه "سم" ضد أي
اتفاق مع إيران.
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
غـ ـ ـ ـ ــداة إعـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ــوفـ ــد
اإليــرانــي الـمـفــاوض فــي فيينا
ع ـب ــاس ع ــراق ـج ــي ،أنـ ــه "سـيـتــم
رف ــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة عن
ق ـط ــاع ــات ال ـط ــاق ــة وال ـص ـنــاعــة
والتعامالت المالية والسيارات،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة ط ــوي ـل ــة
بـ ـ ــأس ـ ـ ـمـ ـ ــاء أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد وكـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات
إيــران ـيــة شـمـلـتـهــم الـعـقــوبــات"
التي فرضها الرئيس السابق
دونــالــد تــرامــب بعد انسحابه
من االتفاق النووي عام .2018
واجتمع عراقجي مع رئيس
الـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي م ـي ـخ ــائ ـي ــل
اوليانوف ،أمــس األول ،لبحث
ما انجزته فــرق العمل الثالثة
الـمـشـتــركــة ب ـشــأن "الـعـقــوبــات"
و"األنـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــووي ـ ـ ـ ــة"
و"ال ـتــرت ـي ـبــات الـتـنـفـيــذيــة" في
خ ـ ـتـ ــام ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة مــن
اج ـت ـم ــاع ــات ف ـي ـي ـنــا ،ال ـت ــي مــن
ال ـم ـقــرر أن تـسـتــأنــف الـجـمـعــة
المقبلة.
وأبلغ مندوب روسيا وكالة
األنـبــاء الكويتية (كــونــا) ،عقب
ل ـقــاء أط ـ ــراف االتـ ـف ــاق ال ـنــووي

من جهة أخرى ،نشب حريق
ضـخــم ف ــي مـصـنــع كـيـمــاويــات
ببلدة شوكوهيه في قم ،وأدى
إلــى إصابة  4أشـخــاص .ودفع
الحادث السلطات إلى التحذير
م ــن م ـخــاطــر صـحـيــة محتملة
على األف ــراد بالقرب من موقع
الحريق.
(طهران -وكاالت)

تمكنت الدفاعات الجوية التابعة
لـ"تحالف دعم الشرعية" في
اليمن ،الذي تقوده السعودية،
من اعتراض وتدمير ّ
مسيرة
مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار
الله" الحوثية تجاه خميس
مشيط جنوب غرب اململكة ،ليل
السبت األحد .ويأتي ذلك في
وقت يشهد محيط مدينة مأرب
االستراتيجية معارك ضارية بني
القوات الحكومية املدعومة بغطاء
جوي من مقاتالت التحالف وبني
عناصر "أنصار الله" ،التي تسعى
لالستيالء على آخر معاقل
القوات املوالية للرئيس عبدربه
منصور هادي بشمال اليمن.

الخرطوم :تعنت أديس أبابا يضعها في خانة «المعتدي»

جنديات إسرائيليات أمام أعالم تم إنزالها إلى نصف الصاري في يوم الحداد بمدينة تل أبيب أمس (أ ف ب)
المعتصمين داخــل حي الشيخ جــراح في
القدس ،واعتدت عليهم بالضرب ،قبل أن
تجبرهم على مغادرة المكان.
وف ــي أع ـق ــاب حـ ــادث ال ـت ــداف ــع ف ــي جبل
م ـيــرون ،كشفت صحيفة «هــآرتــس» أمــس
عن توقف المفاوضات الخاصة بتشكيل
االئ ـتــاف الـحـكــومــي ،س ــواء بـيــن األح ــزاب
الموالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
أو تلك المعارضة له.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـن ـت ـهــي ال ـت ـفــويــض
ال ـم ـم ـنــوح لـنـتـنـيــاهــو لـتـشـكـيــل حـكــومـتــه

حريق ضخم

تدمير «مسيرة» حوثية
أطلقت نحو السعودية

بابا األقباط ينصح إثيوبيا بالتوصل التفاق
حول «النهضة» لتجنب «جهود أخرى»
●

ال ـجــديــدة غ ــدا ليصبح فــي م ــأزق ،ونقلت
الـصـحـيـفــة ع ــن أح ــد م ـســاعــدي نتنياهو
القول إنه لن يطلب تمديدا الستكمال مهمة
تشكيل االئتالف ،نظرا لتوقف المفاوضات.
وشهدت إسرائيل حدادا عاما أمس على
 45شخصا ماتوا سحقا ُتحت األقدام ،في
احـتـفــال ديـنــي ي ـهــودي ،ونـكـســت األع ــام،
فــي وق ــت ث ــارت ت ـســاؤالت ح ــول محاسبة
المسؤولين عن واحــدة من أســوأ الكوارث
المدنية بالدولة العبرية.
إلى ذلك ،أطلق الجيش اإلسرائيلي أمس

مع الوفد األميركي في فيينا،
أمس األول ،أن مسودة االتفاق
بين إيران والدول األطراف في
االتفاق النووي "باتت جاهزة"،
إال أنـهــا "تـحـتــاج للتشاور مع
الـ ـع ــواص ــم ل ــوض ــع ال ـل ـم ـســات
األخ ـيــرة عـلـيـهــا" ،متحدثا عن
اسابيع تفصلنا عن االتفاق.
وفـ ــي م ــؤش ــر ع ـلــى إمـكــانـيــة
إحداث انفراجة ،أفاد التلفزيون
اإلي ــران ــي ب ــأن ط ـهــران ستفرج
عــن  4أميركيين مقابل إطــاق
صــراح  4إيرانيين مسجونين
في واشنطن ،باإلضافة إلى فك
تجميد  7م ـل ـيــارات دوالر من
األموال اإليرانية.
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ـ ـ ــق ،أف ـ ـ ــاد
الـتـلـفــزيــون اإلي ــران ــي نـقــا عن
مسؤول أنــه سيتم اإلف ــراج عن
البريطانية-اإليرانية نازانين
زاغـ ــاري راتـكـلـيــف المسجونة
ف ــي إيـ ــران بـعــد «ت ـســديــد لـنــدن
دينا عسكريا».

أكد الرئيس التونسي ،قيس
ّ
سعيد ،مساء أمس األول ،أن
"األخطار التي تهدد الدول ليست
العمليات اإلرهابية" ،مشيرًا إلى
أن "الخطر الحقيقي هو تقسيم
الدولة ومحاولة ضربها من
الداخل تحت تأويالت ّ
لنص
دستوري أو ّ
نص قانوني".
وشدد على "حماية الدولة
التونسية من كل االنقسامات،
وعلى أن القوات املسلحة
عسكرية كانت أو أمنية تبقى
كلها تحت قيادة رئيس
الجمهورية القائد األعلى للقوات
املسلحة".

النار على فلسطينية اتهمها جنوده بأنها
ركضت نحوهم وبيدها سكين وحاولت
طعنهم في مفترق جنوب بيت لحم ،مؤكدا
إصابتها بجروح خطيرة ،وتم نقلها إلى
مستشفى في القدس.
في غضون ذلك ،اندلع حريق أمس في
م ــرآب لـلـسـيــارات الـمـهـجــورة بــال ـقــرب من
مطار بن غــوريــون ،وبــدأت الشرطة إجالء
الـسـكــان مــن الـمـنــازل الـقــريـبــة ،وتــم إغــاق
جميع مداخل المنطقة أمام حركة المرور.
(القدس  -وكاالت)

القاهرة  -حسن حافظ

دخ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ــاب ـ ـ ــا اإلس ـ ـك ـ ـن ـ ــدري ـ ــة
وبـ ـط ــري ــرك الـ ـ ـك ـ ــرازة ال ـمــرق ـس ـيــة
تواضروس الثاني على خط أزمة
ســد النهضة اإلث ـيــوبــي ،إذ حــذر
مــن الــدخــول فــي مـعــارك «ال تأتي
بــأي ثمار» ،داعيا إثيوبيا خالل
كلمته بقداس عيد القيامة المجيد
ليل السبت األحد ،إلى المشاركة
والتنمية مــن أجــل الـتــوصــل إلى
اتفاق «حتى ال نلجأ إلى أي جهود
أخرى».
وتـكـتـســب كـلـمــة بــابــا األقـبــاط
أهـ ـمـ ـي ــة رمـ ــزيـ ــة كـ ـ ــون ال ـك ـن ـي ـســة
اإلثيوبية ظلت تابعة لبطريرك
اإلسـكـنــدريــة ألكـثــر مــن  19قــرنــا،
ولم تنفصل عن الكنيسة األم في
مصر إال فــي سنة  ،1959عندما
م ـن ــح ال ـب ــاب ــا ال ـم ـص ــري كـيــرلــس
السادس رأس الكنيسة اإلثيوبية
لقب بطريرك ،وأعطاه صالحيات
تعيين رجال السلم الكهنوتي.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــابـ ــا ت ـ ــواض ـ ــروس:
«نـ ــريـ ــد ج ـم ـي ـع ــا أن ن ـع ـي ــش فــي
حــالــة مــن الـســام ،وفــي حــالــة من
الرخاء والنمو ،والحياة تعلمنا
أن الـمـعــارك ال تــأتــي بــأي ثـمــار»،
مضيفا« :نصلي دائـمــا مــن أجل
نهر النيل في كل قــداس ،واثقين

أن يد الله تستطيع أن تعمل فهو
ضابط الكل ...نرفع صالة خاصة
من أجل مشكلة سد النهضة».
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـك ـن ـي ـس ــة
المصرية تصلي كثيرا مــن أجل
مشكلة سد النهضة على أمل «أن
يمد الله يده ويعمل فيها حلوال
ترضي الجميع» ،ودعا «إثيوبيا
حكومة وشعبا بــدال من أي قلق
أو صراع أو متاعب ،إلى المشاركة
وال ـت ـعــاون والـتـنـمـيــة لـكــي نعمل
جميعا ،ونحت أشقاء نهر النيل
الخالد».
بابا األقباط الذي جاء حديثه
فـ ــي ظـ ــل ت ـع ـق ــد مـ ـف ــاوض ــات ســد
ال ـن ـه ـض ــة ت ـع ـث ــره ــا مـ ــع اقـ ـت ــراب
إث ـيــوب ـيــا م ــن ب ــدء ال ـم ــلء الـثــانــي
لـســد الـنـهـضــة ،قـ ــال« :نـصـلــي أن
يـنـجــح ال ـلــه كــل الـجـهــود الطيبة
الدبلوماسية والسياسية حتى
ال ن ـل ـجــأ إلـ ــى أي ج ـه ــود أخـ ــرى،
ونصلي من أجل المسؤولين في
ه ــذا األم ـ ــر» ،داع ـي ــا الـجـمـيــع إلــى
السالم والحل التوافقي.
في غضون ذلــك ،ذكــرت وزيــرة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة م ــري ــم
الـ ـ ـص ـ ــادق ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم ب ـجــولــة
إفريقية لـشــرح مــوقــف الخرطوم
مــن أزم ــة ســد النهضة ،أن تعنت
إث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــا ورف ـ ـض ـ ـهـ ــا ل ـم ـط ــال ــب

الـســودان ومصر بشأن عــدم ملء
وتشغيل السد إال باتفاق «يجعلها
في خانة المعتدي الذي يستنفد
الوقت إلنزال الضرر باآلخرين».
وسـ ـ ــردت الـ ـص ــادق ،ف ــي بـيــان
ص ــدر أمـ ــس ،ع ـقــب ل ـقــاء جمعها
م ــع ال ــرئـ ـي ــس األوغـ ـ ـن ـ ــدي ي ــوري
م ــو سـ ـفـ ـيـ ـن ــي ،أ م ـ ـ ــس األول ،فــي
ال ـع ــاص ـم ــة ع ـن ـت ـي ـبــي ،ت ـفــاص ـيــل
الجهود السودانية لحل األزمــة،
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ج ـم ـع ـه ــا
بنظيرها األوغندي إن الخرطوم
قــدمــت ك ــل ال ـت ـن ــازالت ف ــي سبيل
إيجاد حل يخاطب مصالح الدول
الثالث في سد النهضة.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة
اإلفــري ـق ـيــة ،أوض ـحــت أن ـهــا تأتي
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن حـ ـ ــرص ال ـ ـسـ ــودان
على اطالع دول القارة اإلفريقية
على حقيقة وضــع المفاوضات،
ودعــم مسار التوصل إلــى اتفاق
ق ــان ــون ــي مـ ـل ــزم ،وت ــأك ـي ــد ثــوابــت
الموقف السوداني الداعي لدعم
آلـ ـي ــة ت ـف ــاوض ـي ــة جـ ـ ــادة وف ـعــالــة
بقيادة االتحاد اإلفريقي ،ومنح
دور أساسي للخبراء والمراقبين،
وأض ــاف ــت أن ال ـجــانــب اإلثـيــوبــي
يعمل على شــراء الــوقــت بتعنته
فــي المفاوضات لفرض سياسة
األمر الواقع.
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«الساللة الهندية» تظهر في األردن وماليزيا

سلة أخبار

ً
ّ
ُ
«كورونا» يهدد األصغر سنا بعد تحصين المسنين ...و«فايزر» األميركي يصل إلى كندا
مع استمرار حالة الفزع التي
تسيطر على الهند ،واصلت
الساللة المكتشفة حديثا
انتشارها في العالم ،وسجلت
إصابات جديدة في المنطقة
العربية بالتزامن مع القيود
التي تفرضها دول العالم
المختلفة على القادمين من
ذلك البلد.

ً
بعدما ُرصــد في  17بلدا على
ّ
األقـ ــل بينها فــرنـســا وبريطانيا
وألمانيا ،أعلن األردن وماليزيا،
أم ــس ،تسجيل أول ــى اإلصــابــات
ب ــال ـم ـت ـح ـ ّـور الـ ـهـ ـن ــدي ل ـف ـي ــروس
«ك ــورون ــا» ،ال ــذي ظـهــر بــاألســاس
في الهند.
وق ــال وزي ــر الـصـ ّـحــة األردنـ ــي،
فـ ــراس ال ـ ـهـ ــواري ،إن األش ـخــاص
ال ـ ــذي ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـط ــوا ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى «ل ــم
ً
ي ـســافــروا إل ــى ال ـخ ــارج» ،معتبرا
ذلك دليال على أن «ظهور الحاالت
ّ
ـرورة أن
الـمـتـحــورة ليست بــالـضـ ّ
ت ـكــون ق ــد أت ــت م ــن ال ـخ ــارج إنـمــا
نتيجة التكاثر النوعي».
وق ـ ّـرر األردن ،األحــد الماضي،
وقف الرحالت الجوية مع الهند.
وف ــي ك ــواالل ـم ـب ــور ،ق ــال وزي ــر
ال ـص ـحــة ال ـم ــال ـي ــزي ،أده ـ ــم بــابــا،
أمس ،إن بالده رصدت أول إصابة
بــالـســالــة ال ـم ـت ـحــورة الـمـعــروفــة
بــاســم «ب ـ ـ ـ ــي »617.1.ل ــدى مــواطــن
ه ـ ـنـ ــدي تـ ـ ــم فـ ـحـ ـص ــه فـ ـ ــي م ـط ــار
كوااللمبور الدولي ،بعد أيام من
فرض حظر على الرحالت الجوية
القادمة من الهند.
وأعلنت عـشــرات ال ــدول بينها
الكويت وقف استقبال المسافرين
ً
القادمين مــن الهند ،تحسبا من
تفشي «الساللة الهندية».
وف ــرض ــت أم ـيــركــا ق ـي ــودا على
الرحالت من الهند ،بينما منعت
استراليا مواطنيها العالقين في
الهند من العودة.

«الساللة الهندية»
ّ
ُ
ويعتقد أن «الساللة الهندية»،
ّ
ّ
هــي أش ــد ع ــدوى وق ــد ت ــؤدي إلــى
ّ
ّ
خ ـفــض فــاعـلـيــة ال ــل ـق ــاح ــات ،لـكــن
األمور التزال مبهمة.
وت ـ ـقـ ــول تـ ـق ــاري ــر إن خ ـط ــورة
«ال ـســالــة الـهـنــديــة» تــأتــي ،ألنها
تقع في جزء مهم داخل البروتين
الـشــائــك للفيروس ال ــذي يخترق
الجهاز المناعي ،ويصعب التعرف
عليه لمهاجمته.
ويشير مراقبون إلى أن الساللة
ربـ ـم ــا ت ـ ـحـ ـ ّـورت بـ ـص ــورة تـجـعــل
المرض أكثر قدرة على االنتشار
أو يـسـبــب أع ــراض ــا حـ ــادة ،أو أن
ال ـل ـقــاحــات ق ــد ال ت ـقــي م ـن ــه ،لكن
«م ـع ـهــد روب ـ ــرت كـ ــوخ» األل ـمــانــي
لـ ـ ــأمـ ـ ــراض الـ ـمـ ـع ــدي ــة ح ـ ـ ــذر مــن
التسرع فــي إص ــدار استنتاجات

قبيل انتخابات محلية في
ً
بريطانيا تشكل اختبارا
لشعبية رئيس الوزراء
المحافظ بوريس جونسون
الذي يواجه سلسلة فضائح،
أظهرت استطالعات الرأي
أن المحافظين ال يزالون
متقدمين لكن المعارضة
العمالية تقلص الفارق.
وأشار استطالع لصحيفة
«أوبزرفر» ،إلى أن ّ
تقدم
المحافظين على حزب
العمال المعارض انخفض
بأكثر من النصف ليصل
الفارق إلى  5في المئة،
ً
لكن استطالعا لصحيفة
«تلغراف» أظهر أن
المحافظين سيحصلون على
أكثر من ضعف عدد المقاعد
التي يحصل عليها «العمال».

ممرضون بين ّ
أسرة مرضى «كورونا» في مستشفى ميداني أقيم بأحد النوادي الرياضية في نيودلهي أمس
حــول «بــي  ،»617.1وكــذلــك فعلت
منظمة الصحة العالمية قبل ايام.
وقـ ــال رئ ـي ــس ال ـم ـع ـهــد ،لــوتــار
فيلر« :ال يمكننا في الوقت الحالي
أن نثبت بشكل نهائي إذا ما كان
الفيروس ينتشر بشكل أســرع أم
ال» ،الفتا إلى أن «سالالت كورونا
األخرى لها تأثير في الهند أيضا،
ولـ ـك ــن هـ ـن ــاك ب ـي ــان ــات مـ ـح ــدودة
فحسب».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ف ـ ـ ــي ل ـج ـن ــة
م ـس ـت ـشــاريــن عـلـمـيـيــن شـكـلـتـهــا
ال ـح ـكــومــة ال ـه ـن ــدي ــة ،إن الـلـجـنــة
أبلغت السلطات باكتشاف طفرات
طفيفة في بعض عينات كورونا،
«يمكنها أن تتجنب االستجابة
ً
ال ـم ـنــاع ـيــة» ،وتـتـطـلــب م ــزي ــدا من
الدراسة.
وأض ـ ــاف ال ـم ـس ـت ـشــارون أنـهــم
يعملون على تحديد هذه الطفرات
ً
وال يوجد سبب حاليا لالعتقاد
بــأنـهــا تنتشر أو تـمـثــل خـطــورة
كبيرة.

ب ــ«ك ــورون ــا» بـلــغ أك ـثــر م ــن 3689
وف ـ ــاة خـ ــال آخـ ــر  24س ــاع ــة ،مع
ت ــراج ــع ق ـل ـيــل بـ ـع ــدد اإلص ــاب ــات
الجديدة التي بلغت نحو  393ألف
إصابة ،نصح المستشار الطبي
للبيت األبيض أنتوني فاوتشي
السلطات الهندية بفرض إغالق
تــام على مــدى أسابيع لمواجهة
الموجة الثانية القاتلة من الوباء.
وفـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ص ـح ـي ـفــة
«واشنطن بوست» ،قال فاوتشي،
أمس األول ،إنه يتعين على الهند
دراس ـ ـ ــة الـ ـط ــرق ال ـت ــي ي ـم ـكــن مــن
خــال ـهــا أن ي ـســاعــد ال ـج ـيــش في
ً
التخفيف من وطأة الكارثة ،واصفا
الموقف بأنه يشبه «الحرب».
وقاومت حكومة رئيس الوزراء
ال ـه ـن ــدي ن ــاري ـن ــدرا م ـ ــودي حتى
اآلن ف ــرض إغ ـ ُّـاق عـلــى الصعيد
ً
الــوط ـنــي ،تـجــنـبــا لـتـكــرار تجربة
اإلغالق العام الماضي التي عانى
كثيرون على إثرها وشكلت ضربة
لالقتصاد.

تراجع نسبي

ال يفرق بين األعمار

وم ـ ــع ت ـس ـج ـيــل ال ـه ـن ــد ،أم ــس،
ع ــددا قـيــاسـيــا جــديــدا بــالــوفـيــات

إل ــى ذل ــك ،وبـعــد قـضــاء معظم
الوقت من العام الماضي في رعاية

موسكو تدخل على خط األزمة
بين قرغيزستان وطاجيكستان
دخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى خ ــط
األزمـ ــة ال ـح ــدودي ــة بـيــن قــرغـيــزسـتــان
وطاجيكستان التي تحولت األسبوع
الماضي إلــى اشتباكات بين جيشي
البلدين ،أسفرت عن مقتل العشرات.
وأجــرى وزيــر الخارجية الروسي،
سيرغي الفروف ،اتصالين مع وزيري
خارجية جمهورية قرغيزستان رسالن
طاجيكستان،
كازاكباييف ،وجمهورية
ّ
سيراج الدين مهر الــديــن ،وحضهما
على االلتزام باتفاق ثان لوقف النار.
وج ــاء فــي بـيــان ل ــوزارة الخارجية
الروسية« :تم التأكيد على أن روسيا
تـ ــرحـ ــب بـ ــاالت ـ ـفـ ــاقـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــوص ــل
ً
إل ـي ـه ــا ال ـ ـطـ ــرفـ ــان ،وف ـ ـقـ ــا لـتـعـلـيـمــات
رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان
ل ـحــل الـ ـن ــزاع بــالــوســائــل الـسـيــاسـيــة
والدبلوماسية حـصــرا ،وتــم اإلعــراب
ع ــن األم ـ ــل ف ــي أن ت ـفــي قــرغـيــزسـتــان
وطاجيكستان بالتزاماتهما بحزم
م ــن أج ـ ــل ت ـط ـب ـيــع ال ــوض ــع بــال ـكــامــل
واستعادة جو الثقة وحسن الجوار
بين الشعبين الشقيقين».
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـي ــان إل ـ ــى أن «روسـ ـي ــا
مستعدة فــي الــوقــت نفسه لمواصلة

بريطانيا :المحافظون
ال يزالون في الصدارة

تقديم كل مساعدة الزمة لهذه العملية،
ً
وفقا لمبادئ الشراكة االستراتيجية،
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــع ق ـ ــرغـ ـ ـي ـ ــزسـ ـ ـت ـ ــان
وطاجيكستان».
وتـنـبــع ال ـخــافــات ال ـحــدوديــة بين
قــرغـيــزسـتــان وطــاجـيـكـسـتــان وكــذلــك
أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان ،الـ ـت ــي ت ـت ـش ــارك وادي
فرغانة الخصب ،من ترسيم الحدود
بينها خالل الحقبة السوفياتية.
وق ـ ـ ـيـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ال ـم ـت ـش ــاب ـك ــة
والـ ـمـ ـتـ ـع ــرج ــة وصـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
سكان القرى الحدودية الــى بلدانهم
األم .ك ـم ــا تـسـتـضـيــف قــرغ ـيــزس ـتــان
وطاجيكستان ،وهما من الجمهوريات
السوفياتية السابقة ،قواعد عسكرية
روس ـي ــة وت ـع ـت ـبــران مــوس ـكــو حليفا
استراتيجيا.
بـ ــدروه ،تـحــدث زعـيــم أوزبـكـسـتــان
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاورة شـ ــوكـ ــت م ـي ــرزي ــوي ـي ــف،
ورئيس كازاخستان قاسم جومارت
تـ ــوكـ ــاي ـ ـيـ ــف مـ ـ ــع رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن
المتنازعين.
وك ـ ــان ال ـط ــرف ــان ات ـف ـقــا ع ـلــى وقــف
إلط ــاق الـنــار بعد االشـتـبــاكــات ،لكن
حــرس الحدود في قرغيزستان اتهم

المرضى المسنين ،يشهد األطباء
ً
ّ ً
تحوال واضحا ،إذ ُيشكل المرضى
في منتصف العمر نسبة متزايدة
ً
في أقسام معالجة «كورونا» ،وفقا
لموقع إذاعة  NPRاألميركية.
ويعتبر ذلك عالمة على نجاح
الــواليــات المتحدة بحماية كبار
السن من خالل التطعيم ،وتنبيه
بأن األصغر سنا «سيدفعون ثمنا
باهظا» في حال تفشي الفيروس.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور ف ـي ـش ـن ــو
تشوندي ،طبيب األمراض المعدية
بجمعية شيكاغو الطبية « نــرى
ً
اآلن أش ـخــاصــا فــي الثالثينيات
واألربعينيات والخمسينيات من
الـعـمــر مــرضــى ح ـقــا ،ومعظمهم
يكافحون الفيروس ،لكن بعضهم
ال يستطيع».
وعـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
المتحدة ،يمثل البالغون الذين
تـقــل أع ـمــارهــم عــن  50عــامــا اآلن
أك ـث ــر م ــرض ــى «كـ ــورونـ ــا» دخ ــوال
إل ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،
وهـ ـ ـ ــم يـ ـشـ ـكـ ـل ــون ن ـ ـحـ ــو  35فــي
الـمـئــة م ــن جـمـيــع حـ ــاالت دخ ــول
المستشفيات.
ويـشـكــل أول ـئــك الــذيــن تـتــراوح
أعمارهم بين  50و 64ثاني أكبر

(أ ف ب)

عدد من حاالت دخول المستشفى،
بنسبة تقدر بـ  31في المئة .وفي
الوقت نفسه انخفض عدد حاالت
دخول المستشفى بين الذين تزيد
أعمارهم عــن  65عاما انخفاضا
كبيرا.
ويبقى احتمال الــوفــاة بسبب
كــورونــا ضئيال جــدا لألشخاص
الذين تقل أعمارهم عن  50عاما،
ولكن يمكن أن تصاب هذه الفئة
العمرية بالفيروس ،وأن تعاني
أعراضا طويلة األمد ،واألشخاص
الذين يعانون بعض المشاكل مثل
السمنة وأم ــراض القلب هم أكثر
عرضة لإلصابة.

«فايزر»
إلى ذلك ،تستعد شركة «فايزر»
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إلم ـ ـ ـ ــداد كـ ـن ــدا بـ ـ ــدءا
م ــن ال ـي ــوم ،بـلـقــاحـهــا الـمـنـتــج في
مصنعها بالواليات المتحدة ،ما
يجعلها ثاني دولة بعد المكسيك
ّ
تتلقى جرعات من منشأة الشركة
في كاالمازو في والية ميشيغان،
وذلــك بعد انتهاء صالحية قيود
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب
على صادرات الجرعات بانقضاء

مــارس .وقالت وزيــرة المشتريات
الفيدرالية أنيتا أنــانــد« :يمكنني
أن أؤكـ ــد أن ــه ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن  3مــايــو،
ستتوافر إم ــدادات كـنــدا مــن لقاح
مصنع فــي كــاالمــازو».
فــايــزر عبر
ّ
على
نبقى
أن
ـع
ـ
ـوق
ـ
ت
ـ
ن
«
وأض ــاف ــت:
ّ
نـفــس ج ــدول الـتـسـلـيــم ،مــع تــوقــع
مليوني جرعة أسبوعيا في مايو،
ً
بدءا من هذا األسبوع ،و 2.4مليون
جرعة كل أسبوع في يونيو».

حفلة ووهان
وأول م ــن أم ـ ــس ،ح ـضــر نحو
 11ألـ ـ ـ ـ ــف شـ ـ ـخ ـ ــص «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان
ستروبيري الموسيقى» بمدينة
ووهـ ـ ـ ـ ــان ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي م ـهــد
ف ـيــروس ك ــورون ــا .ووض ــع بعض
المتفرجين كمامات ،لكن كثيرين
لم يستخدموها.
وعـ ـ ـ ــاش الـ ـ ـن ـ ــاس ف ـ ــي ووه ـ ــان
ال ـتــي ظـهــر بـهــا «ك ــورون ــا» للمرة
األولـ ـ ـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــري ــن مــن
القيود الـصــارمــة خــال أول عزل
عام في العالم .ومنذ ذلك الحين،
وطـ ـبـ ـق ــا لـ ـلـ ـبـ ـي ــان ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة،
أصـبـحــت الـمــديـنــة خــالـيــة تماما
من الفيروس.

أفغانستان :قصف وغارات يواكبان «االنسحاب»
«طالبان» تطلق سراح  22من القوات الحكومية

قــوات طاجيكستان بفتح الـنــار على
مركبات على جانبها من الحدود.
وأج ــرى الــرئـيــس الـقــرغـيــزي صــدر
جــابــاروف ،ونظيره الطاجيكي إمــام
علي رحمن اتصاال هاتفيا أمس األول،
اعقبه لقاء بين رئيسي جهازي أمن
الــدولــة فــي الـبـلــديــن ،وأعـلـنــا االتـفــاق
فــي إفـ ــادة مـشـتــركــة عـلــى وق ــف كامل
إلطالق النار.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة األمـ ـ ـ ـ ــن فــي
طاجيكستان ،وهــو يقف إلــى جانب
نـظـيــره فــي قــرغـيــزسـتــان كــامـشــي بك
تاشييف في قاعدة في قرغيزستان
«ال ـمــأســاة ال ـتــي حــدثــت فــي المنطقة
الـحــدوديــة يجب أال تتكرر أب ــدا» بين
البلدين الواقعين في وسط آسيا.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت ن ــائـ ـب ــة وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـص ـحــة
القرغيزية ،أ لـيــزا سلطانبيكوفا ،في
مؤتمر صحافي ،أمس ،بأنه تم إجالء
أكثر من  33ألف شخص من مواطني
قرغيزيستان من منطقة النزاع على
ال ـحــدود الـقــرغـيــزيــة الطاجيكية إلــى
ً
مناطق آمنة ،مضيفة أن نحو  19ألفا
منهم هم األطفال والمراهقون.
(عواصم  -وكاالت)

مع بدء عملية سحب قواتها من أفغانستان بعد
ً
 20عاما من غزوها ،شنت الواليات المتحدة «ضربة
دقيقة» أمس األول دمــرت «صواريخ إضافية» كانت
تستهدف مطار قندهار.
وأوضـ ــح الـمـتـحــدث بــاســم ال ـق ــوات األمـيــركـيــة في
أفـغــانـسـتــان ســونــي لـيـغـيــت ،فــي ت ـغــريــدة ،أن مطار
قندهار الــذي تتمركز فيه بعض الـقــوات األميركية
ً
«تلقى نيرانا غير مباشرة بعد ظهر اليوم ،ولم يكن
هناك إصابات لألفراد أو أضرار بالمعدات».
وأكــد مسؤول أميركي أن الضربات وجهتها من
مـقــاتــات متمركزة على متن حاملة الـطــائــرات «يو
إس إس دوايت دي أيزنهاور» العاملة في شمال بحر
العرب ،ضد نقاط إطالق الصواريخ المشتبه بها في
الحادث الذي استهدف مطار قندهار.
وفي مقطع فيديو عقب الهجوم ،حذر قائد القوات
األجنبية في أفغانستان الجنرال األميركي سكوت
ميلر «طالبان» من مهاجمة قواته .وقال« :ال تخطئوا،
فلدينا الوسائل العسكرية للرد بقوة على أي نوع من
الهجمات ضد التحالف ،والوسائل العسكرية لدعم
قــوات األمــن (األفغانية)» ،لكنه اعتبر أن العودة إلى
ً
ً
العنف ستكون أمرا مأساويا وال معنى له.
وف ــي ال ـيــوم نـفـســه ،اعـتـبــرت حــركــة «طــال ـبــان» أنــه
«يحق لها استهداف مواقع تابعة للقوات األجنبية
ألن الهدنة انتهت اليوم دون أن يفي الطرف األميركي

بالتزامه وهو االنسحاب الكامل مع حلول  1مايو»،
مــؤكــدة أن مقاتليها ينتظرون ق ــرار الـقـيــادة للقيام
بالرد المناسب.
وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد
إن تجاوز الموعد المحدد يعني أن «هذا االنتهاك فتح
السبيل التخاذ كل إجراء مضاد ومناسب في مواجهة
القوات المحتلة».
ووفق مسؤول بوزارة الدفاع األفغانية ،فإن عملية
تسليم القواعد األميركية إلــى الحكومة بــدأت ،وتم
تـشـكـيــل ل ـجــان مـشـتــركــة ل ــإش ــراف ع ـلــى ذلـ ــك .وزاد
التأهب في العاصمة كابول ،ولوحظ تكثيف الوجود
العسكري ونقاط التفتيش وجرى تكثيف الدوريات
العسكرية واإلجراءات األمنية في المدن الرئيسية.
وب ـي ـن ـمــا رحـ ــب ق ــائ ــد ال ـج ـيــش األف ـغ ــان ــي يــاسـيــن
ضياء بقرار الواليات المتحدة سحب قواتها ،أعلن
ً
المتحدث باسم «طالبان» إطالق سراح  22جنديا في
ً
والية غزني وسط أفغانستان ،مؤكدا أن هذه العملية
إطالق ستستمر حتى عيد الفطر المبارك بقرار من
زعيم الحركة.
في المقابل ،أعلنت وزارة الدفاع األفغانية مقتل 15
من «طالبان» وإصابة  10آخرين في غارة جوية بوالية
غزني ،في حين أكدت وزارة الداخلية مقتل  7أشخاص
وإصابة  14آخرين في حريق شب في صهاريج لنقل
النفط شمالي العاصمة كابل.

الصين تناور بحاملة طائرات في «البحر الجنوبي»

كوريا الشمالية تنتقد
دبلوماسية بايدن «المعادية»

اتهمت كوريا الشمالية،
أمس ،الرئيس األميركي
جو بايدن باتباع سياسة
معادية لها ،ودانت
الدبلوماسية األميركية
«الزائفة» ،مهددة بالرد
عليها.
أول
في
أعلن
بايدن
وكان
ّ
خطاب له بالكونغرس أنه
سيستخدم «الدبلوماسية
بالتوازي مع ردع شديد»
الحتواء طموحات بيونغ
يانغ النووية.
وقالت وزارة الخارجية
الكورية الشمالية إن
بايدن ارتكب «خطأ فادحا
باعتماده موقفا عفا عليه
الزمن تجاه بيونغ يانغ»،
معتبرة أن «بيانه يعكس
بوضوح نيته انتهاج
سياسة معادية تجاه
كوريا مثلما تفعل الواليات
المتحدة منذ أكثر من نصف
قرن».

ميانمار :انفجارات وتظاهرات
في رابع شهر من االنقالب

ّ
هزت سلسلة انفجارات
جميع أنحاء رانغون كبرى
مدن ميانمار ،حيث ينظم
متظاهرون مسيرات خاطفة
للمطالبة بالديمقراطية،
متحدين المجلس العسكري
الممسك بالسلطة مع بدء
الشهر الرابع من حكمه الذي
أطاح بالحاكمة المدنية
الفعلية للبالد أونغ سان
سوتشي.
ونظم المتظاهرون في
رانغون ،التي تشكل مركزا
تجاريا وتحولت إلى مركز
لالحتجاج تظاهرات خاطفة
يتنقلون خاللها بسرعة في
الشوارع لتجنب مواجهة مع
الشرطة والجنود.
ووقعت سلسلة انفجارات في
رانغون ،ولم تعلن أي جهة
مسؤوليتها.

الكونغو« :داعش» يغتال
رجل دين داخل مسجد

أعلى سلطة صينية تسخر من «محارق الهند» ...ثم تتراجع
أرسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ح ــامـ ـل ــة
الطائرات «شاندونغ» للمشاركة
ب ـتــدري ـبــات عـسـكــريــة روتـيـنـيــة
في بحر الصين الجنوبي ،في
ً
خطوة رأه فيها مراقبون تأهبا
ً
ق ـتــال ـيــا ،خـصــوصــا ان ـهــا تــأتــي
بعد مناورات لحاملة الطائرات
«لياونينغ» في المنطقة نفسها،
وس ــط ت ـحــذيــرات مــن اسـتـعــداد
الصين لغزو تايوان والخالفات
مع الفلبين.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ب ـ ـح ـ ــري ـ ــة «جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــش ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر
الشعبي الصيني» ،أمــس ،على
أن هــذه التدريبات تتوافق مع
ً
القانون الدولي ،معربا عن أمله
أن «ي ـت ـم ـكــن ال ـع ــال ــم ال ـخــارجــي
م ــن الـنـظــر إلـيـهــا بـمــوضــوعـيــة
ً
وعـ ـق ــانـ ـي ــة» ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
الـ ـق ــوات الـصـيـنـيــة «س ـتــواصــل
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات م ـم ــاث ـل ــة

فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل وفـ ـق ــا لـلـخـطــة
الموضوعة».
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث إلـ ـ ــى أن
م ـ ـشـ ــاركـ ــة ح ــامـ ـل ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
«شاندونغ» في التدريبات ضمن
تشكيل ما ،يعني أنها يمكن أن
تـ ـم ــارس الـتـنـسـيــق م ــع الـسـفــن
األخـ ـ ــرى ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـمــدمــرات
والفرقاطات ،كما هي الحال في
وضعية القتال الفعلي.
وب ـ ـحـ ــر الـ ـصـ ـي ــن ال ـج ـن ــوب ــي
م ـت ـفــرع م ــن ال ـم ـح ـيــط الـ ـه ــادي،
وتنبع أهميته االستراتيجية من
عـبــور ثلث الشحنات البحرية
الـعــالـمـيــة مــن مـيــاهــهُ ،
ويـتــوقــع
احتواؤه على كميات هائلة من
النفط والغاز الطبيعي.
ومنذ أعــوام طويلة ،تتنازع
ك ـ ــل م ـ ــن الـ ـفـ ـلـ ـبـ ـي ــن ،وفـ ـيـ ـتـ ـن ــام،
وم ــالـ ـي ــزي ــا ،وب ـ ــرون ـ ــاي ،فـضــا
عن الصين ،السيادة على بحر

الصين الجنوبي ،وسط تصاعد
التوترات في األعوام األخيرة.
وتـ ّـدعــي بكين أن  80بالمئة
من بحر الصين الجنوبي يقع
ضـمــن مـيــاهـهــا اإلقـلـيـمـيــة ،في
حين تتهمها الواليات المتحدة
المنطقة».
بـ «عسكرة ّ
الى ذلك ،حذر وزير الخارجية
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي ،وانـ ـ ـ ـ ــغ يـ ـ ـ ــي ،أمـ ــس
األول ،خ ــال م ـحــاد ثــة هاتفية
مــع نـظـيــره الـقـبــرصــي نيكوس
كريستودوليدس ،من مواجهة
صينية ـ أوروبـيــة يخسر فيها
الجانبان.
وق ـ ـ ـ ـ ــال وان ـ ـ ـ ـ ــغ إن «الـ ـصـ ـي ــن
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي شــريـكـ ّـان
اسـتــراتـيـجـيــان شــامــان ،يمثل
التعاون بالنسبة لهما الطريق
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـ ــؤدي
ال ـمــواج ـهــة إل ــى سـيـنــاريــوهــات
يخسر فيها كال الطرفين».

وأضاف أن بكين ونيقوسيا
ّ
«ضخا أيضا زخما جديدا في
التعاون المتبادل المنفعة من
خالل مبادرة الحزام والطريق».
ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة «ش ـي ـن ـخ ــوا»
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ــرس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ــن
كــريـسـتــودولـيــدس ،أن «قبرص
ت ـل ـتــزم ال ـت ــزام ــا راس ـخ ــا بـمـبــدأ
صين واحدة» ،وأشاد بـ «موقف
الـ ـصـ ـي ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــادل» ف ـ ــي قـضـيــة
قبرص.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ووسـ ــط
توتر بين الصين والهند بعد
اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات حـ ـ ــدوديـ ـ ــة الـ ـع ــام
الماضي ،تم حذف منشور على
مــوقــع لـلـتــواصــل ،نشرته أعلى
هيئة إلنفاذ القانون في الصين،
يسخر من الهند.
ووضــع في المنشور صورة
إلط ــاق ال ـصــاروخ ال ــذي يحمل
الكبسولة الفضائية الصينية

مراكب صيد صينية في مقاطعة شانغدو
«تيانهي» الى الفضاء واحتراق
ال ــوق ــود ال ـم ـصــاحــب ل ــذل ــك ،في
م ـق ــارن ــة م ــع م ــا ب ـ ــدا أن ـ ــه ح ــرق
جثث جماعي في مكان مفتوح
بالهند بسبب تفشي «كورونا»،
وكـ ـت ــب ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــق ال ـم ــرف ــق:
«الـ ـصـ ـي ــن ت ـش ـع ــل ن ـ ـ ــارا م ـقــابــل

(رويترز)

ال ـه ـنــد تـشـعــل ح ــري ـق ــا» .وراف ــق
ال ـم ـن ـشــور ال ـ ــذي ن ـشــرتــه لجنة
الشؤون السياسية والقانونية
ال ـمــركــزيــة بــال ـحــزب الـشـيــوعــي
الصيني على حسابها الرسمي
«هاشتاغ» يشير إلى أن حاالت
«ك ـ ــورون ـ ــا» ال ـيــوم ـيــة ال ـجــديــدة

ف ــي ال ـه ـن ــد ت ـت ـج ــاوز  400أل ــف
حالة .وحــذف المنشور بعد أن
أع ــرب ال ـعــديــد م ــن مستخدمي
مواقع التواصل في الصين عن
صدمتهم وغضبهم بسبب عدم
حساسية المنشور.
(عواصم ـ وكاالت)

اغتيل رجل دين بالرصاص
أثناء أدائه الصالة في
مسجد في بيني ،المدينة
الواقعة في شرق الكونغو
ُ
والتي قتل فيها منذ 2014
آالف المدنيين في هجمات
ُّ
اتهم بتنفيذها تنظيم
«القوات الديمقراطية
المتحالفة» التابعة لتنظيم
«داعش».
وقال آلواز مبوارارا المسؤول
ّ
في بيني ،إن «أفراد عصابة
أتوا وأطلقوا النار على
الشيخ علي أمين أثناء
أدائه صالة العشاء في هذه
األمسية الرمضانية ،فأردوه
على الفور».
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رياضة
صادق لـ ةديرجلا• :الهيئة الوطنية للتحكيم
باستقاللية تامة
تتمتع
الرياضي
ّ

«غرف التحكيم تفصل في المنازعات وال تدخل لمجلس اإلدارة واألمانة في عملها»
حازم ماهر

تحظى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي باهتمام منقطع النظير من قبل المجتمع الرياضي ،الذي
يضم هيئات وأندية ومسؤولين وأجهزة فنية وإدارية وطبية والعبين وأعضاء الجمعيات العمومية
لألندية ،وكذلك مستثمرين والشركات التي تعمل في المجال الرياضي ،نظرا لدورها المهم في
فض المنازعات الرياضية لجميع هذه األطراف سالفة الذكر ،في فترة زمنية وجيزة ،ال سيما أن
فضها في المحاكم التقليدية يتطلب فترة زمنية أطول.

درجة واحدة
للتقاضي
واستئناف
قرار التحكيم
أمام «كاس»

القواعد
اإلجرائية
تمنح أطراف
النزاع حق
اختيار
المحكمين

• كـيــف ت ــم تـشـكـيــل مـجـلــس إدارة الهيئة
الوطنية للتحكيم الرياضي؟
ً
 يتم تشكيل مجلس اإلدارة وفقا لقانونال ــري ــاض ــة  87ل ـع ــام  ،2017ع ـلــى أن ي ـضــم 7
أعضاء ،أربعة منهم قضاة يتم انتدابهم من
وكــاء أو مستشاري محكمة االستئناف ،أو
محكمة التمييز ،إلى جانب ثالثة أعضاء يتم
اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة
األولمبية الكويتية.
• َ
ومـ ـ ــن وقـ ــع ع ـل ـيــه االخـ ـتـ ـي ــار بـمـجـلــس
اإلدارة؟
 واف ــق الـمـجـلــس األع ـلــى لـلـقـضــاء علىندب وكيل وثالثة مستشارين من محكمة
االستئناف ،هم :المستشار وليد بن ناصر،
والمستشار ناصر األثري ،والمستشار د.
عمر المسعود ،والمستشار فهد العتيبي،
فيما وا فـقــت الجمعية العمومية للجنة
األو لـمـبـيــة الكويتية عـلــى تعيين ثالثة
أعضاء ،هم :د .عبدالوهاب عبداللطيف
صــادق ،د .علي الحصينان ،والمحامي
محمد المطوع ،وإثــر ذلــك صــدر القرار
ال ـ ــوزاري رق ــم  62لـعــام  2019بتشكيل
مجلس اإلدارة.
• وما طبيعة عمل مجلس اإلدارة؟
 يـتـمـثــل عـمــل مـجـلــس اإلدارة فيوضع النظام األساسي للهيئة ،وكذلك
القواعد اإلجرائية المنظمة لتسوية
الـمـنـازعـات الـريـاضـيـة ،وفـقـا لآلليات
التي حددها قانون الرياضة ،واإلشراف على
الجهاز التنفيذي للهيئة ،وإصــدار اللوائح الداخلية ذات
الصلة بأعمال الجهاز التنفيذي ،واعتماد جداول المحكمين
والوسطاء والخبراء وفق المعايير المحددة في القواعد
اإلجرائية ،إلى جانب وضع السياسة العامة ،واإلشراف على
تنفيذها ،وأي اختصاصات تم ذكرها في النظام األساسي.

غرفة التحكيم

ً
نحو  80يوما
الستكمال
اإلجراءات
حتى إقفال
باب المرافعة

• ما المقصود بغرفة التحكيم؟
 غــرفــة الـتـحـكـيــم هـيـئــة ت ـضــم مـحـكـمــا ف ـ ــردا ،أو ثــاثــةمحكمين تتم تسميتهم من قبل أطراف المنازعة الرياضية،
من خالل جدول المحكمين المعتمد لدى الهيئة ،ويسند
للغرفة مهمة النظر في المنازعات ،والفصل فيها بحيادية
واستقاللية تامة ،مع مراعاة السرية ،وعدالة اإلجــراء ات،
والمساواة في التعامل مع جميع أطراف المنازعة.
• هــل ه ـنــاك تــداخــل بـيــن طبيعة عـمــل مـجـلــس اإلدارة
وغرفة التحكيم؟
 ال يــوجــد أي تــداخــل بين عمل مجلس اإلدارة وغرفةالتحكيم ،علما بأنه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة واألمين
الـعــام وأعـضــاء الجهاز اإلداري ممارسة أعـمــال التحكيم
في الهيئة.
• إذن ،هل لمجلس اإلدارة الحق في التدخل بالقرارات
الصادرة عن غرفة التحكيم؟
 ال يتدخل مجلس اإلدارة في القرارات التي تصدر عنغرف التحكيم أو في أعمالها ،ونحن على ثقة بقدرة غرف
التحكيم التي تم تشكيلها على أداء مهامها وفق القواعد
اإلجرائية والتشريعات الرياضية.

الالفت للنظر ،أن البعض شكك في استقاللية الهيئة الوطنية للتحكيم ،وطبيعة عملها
وإطالق العديد من الشائعات عليها.
«الجريدة» أجرت هذا الحوار مع أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.
عبدالوهاب عبداللطيف صادق ،الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
الوطنية للتحكيم الرياضي ،في الظهور اإلعالمي األول ألحد مسؤوليها منذ إنشائها.
وقد أوضح صادق العديد من األمور لرجل الشارع الرياضي ،وتعريفه بدور الهيئة
وأهدافها ،وطبيعة عمل مجلس إدارتها ،وغرف التحكيم بها ،وجاء الحوار على النحو التالي:

الهيئات الرياضية ،أو أعضائها أو منتسبيها.
• ه ــل مـنـحـكــم ال ـق ــان ــون ال ـح ــق ب ــرف ــض بعض
الشكاوى بشكل مباشر دون تحكيم؟
 الـهـيـئــة الــوطـنـيــة ال تملك رف ــض الـمـنــازعــاتال ــري ــاض ـي ــة ،ط ــال ـم ــا أنـ ـه ــا ال ت ـت ـع ـلــق بــال ـق ـضــايــا
الجنائية ،أو ال ـقــرارات المتعلقة بـقــواعــد اللعبة
ال ـف ـن ـيــة الـ ـت ــي تـ ـص ــدر ع ــن ال ـه ـي ـئــات
الرياضية؟

استقاللية الهيئة الوطنية للتحكيم

النظام األساسي في «كويت اليوم»
على بعض مواد القواعد اإلجرائية ،وفي حال فشل أي من
األطراف في تسمية المحكم من جانبه يقوم مجلس اإلدارة
بتسميته نيابة عنهم وفق الترتيب األبجدي ،على أن يكون
كذلك من محكمي "كاس".
• مــا مــدى صحة وج ــود حـكــام فــي الهيئة مــن محكمة
كاس؟
 نعم لدينا محكمون من محكمة "كاس" مقيدون بجدولالمحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية ،وهم يتمتعون
بخبرات قانونية متميزة في مختلف المجاالت المتعلقة
بالرياضة.
• تطبق الهيئة ا لــو طـنـيــة للتحكيم ا لــر يــا ضــي النظام
اإللكتروني في جميع أعمالها فيما عدا إبالغ المشكو في
حقه بالشكوى ...لماذا؟
 ك ـمــا ت ـع ـلــم ،ت ــم إص ـ ــدار قـ ــرار م ــن وزيـ ــر ال ـع ــدل بـشــأنالقرار الــوزاري رقم  26لسنة  2021بالشروط والضوابط
الخاصة باإلعالن اإللكتروني ،وحدد الوسائل التي يمكن
استخدامها لإلعالن اإللكتروني ،وهــي :تطبيق هويتي،
وال ـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـيــة ،وجـمـيـعـهــا
مــرت ـب ـطــة ب ـت ـس ـج ـيــل ال ـم ـع ـلــن إلـ ـي ــه ل ـ ــدى ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للمعلومات ا لـمــد نـيــة ،والهيئة الوطنية ال تستطيع في
الوقت الحالي تطبيق اإلعــان اإللكتروني ،حيث ال تملك
ال ـم ــوارد الـمــالـيــة أو الـتـقـنـيــة ال ــازم ــة لـتـطــويــر ن ـظــام آلــي
يمكنها مــن الــربــط اآلل ــي مــع الهيئة الـعــامــة للمعلومات
المدنية والجهات المتعلقة بالمنظومة الرياضية ،سواء
كــانــت ج ـهــات حـكــومـيــة أو هـيـئــات ريــاض ـيــة ،لكننا وفــق
القواعد اإلجرائية للهيئة الوطنية ،فإن جميع المراسالت
والمكاتبات بشأن المنازعات الرياضية تتم من خالل البريد

اختيار غرف التحكيم

اعتماد 54
ً
محكما
ومحكمة
منهم أعضاء
في المحكمة
الرياضية
الدولية

دعوة
القانونيات
الكويتيات
للقيد في
جدول
المحكمين

عبدالوهاب صادق

• هل صحيح أن الهيئات أو األشخاص لهم
الحق في اختيار غرف التحكيم؟
حال كان تشكيل غرفة التحكيم فرديا،
 في َيمكن لطرفي المنازعة ،سواء كانوا أشخاصا
أو هيئات ،االتفاق على اختيار محكم فرد من
جــدول المحكمين ،وفــي حــال لــم يتفقا ،يقوم
مجلس اإلدارة بتسمية المحكم ا لـفــرد وفق
الترتيب األبجدي من جدول المحكمين .أما
ً
إذا كــان تشكيل الـغــرفــة ثــاثـيــا ،فــإن كــا من
ال ـمــدعــي وال ـمــدعــى عـلـيــه ي ـقــومــان بتسمية
مـحـكــم مــن ج ــدول المحكمين المعتمدين،
ويقوم المجلس بتسمية المحكم المرجح
الثالث وفق الترتيب األبجدي ،والذي يكون
في جميع األحوال هو رئيس غرفة التحكيم
التي تنظر الـنــزاع ،على أن يكون المحكم
الـمــرجــح مقيدا لــدى المحكمة الرياضية
الدولية (كــاس) ،وفقا للتعديالت األخيرة

ِّ ً
ِّ
 ٥٤محكما ومحكمة

ذكر د .صــادق أن مجلس اإلدارة وضع عدة شروط
لقيد المحكمين لدى الهيئة الوطنية للتحكيم ،منها
ً
أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية في القانون،
وأن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية ال تقل عن
 10سنوات ،وأن يجيد اللغة العربية وأي لغة أجنبية
قـ ــراء ة و ك ـتــا بــة و م ـح ــاد ث ــة ،وأال ي ـكــون مـحـكــو مــا عليه
بـعـقــوبــة جــري ـمــة م ـق ـيــدة ل ـل ـحــريــة ،أو مــاســة بــالـشــرف
واألمانة ،ما لم يرد إليه اعتباره ،إضافة إلى اجتياز
االخ ـت ـب ــارات أو الـ ـ ــدورات ال ـتــي تـضـعـهــا الـهـيـئــة لـهــذا
الغرض ،وسداد الرسوم المقررة.
وأ ضــاف أ نــه تم قيد  54محكما بجدول المحكمين
المعتمدين ،إضافة إلى  9وسطاء ،و 10خبراء ماليين
وهندسيين.

الهيئة تخطر األندية بإنشاء هيئة التحكيم

اإللكتروني ،كما أن جلسات االستماع واالجتماعات يتم
ً
عقدها إلكترونيا متى رأت غرف التحكيم ذلك.

درجات التقاضي
• ك ــم درجـ ــة لـلـتـقــاضــي ف ــي الـهـيـئــة الــوطـنـيــة للتحكيم
الرياضي؟
 درجـ ــة الـتـقــاضــي ف ــي ال ـم ـنــازعــات الــريــاض ـيــة واحـ ــدة،ُ
فــالـقــرارات التحكيمية التي تصدرها غــرف التحكيم تعد
تنفيذية ،وتـكــون نهائية ومـلــزمــة ألط ــراف ال ـنــزاع بمجرد
التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس اإلدارة ،ويحق ألي
ً
ط ــرف م ــن أط ـ ــراف ال ـن ــزاع االس ـت ـئ ـنــاف أمـ ــام "ك ـ ــاس" ،وفـقــا
لـلــوائـحـهــا وق ــواع ــده ــا وق ــواع ــد االخ ـت ـصــاص ذات الصلة
باالتحادات الرياضية الدولية.
• هل صحيح أن هيئة التحكيم الرياضي بها قسم خاص
للرياضة النسائية؟
 ليس صحيحا ،حيث يتم التعامل مع كل طلبات الفصلفــي الـمـنــازعــات الــريــاضـيــة بحيادية وعــدالــة وم ـســاواة في
التعامل مع جميع األطــراف ،بغض النظر عن الجنسية أو
الكيان االعتباري ،سواء كان شخصا اعتباريا أو عاديا.
وجــديــر بــالــذكــر أن ج ــدول المحكمين المعتمدين لــدى
الهيئة يتضمن شخصيتين نسائيتين ،هـمــا :د .بشائر
صــاح الغانم (كلية الحقوق بجامعة الـكــويــت) ،ود .غــادة
دروي ــش كــربــون المحكمة القطرية المعتمدة مــن "ك ــاس"،
ونحن نفخر بوجودهما بجدول المحكمين ،لما تتمتعان
ُ
به من خبرات قانونية تعد إضافة متميزة للهيئة ،وندعو
ال ـقــانــون ـيــات والــريــاض ـيــات الـكــويـتـيــات لـلـقـيــد ف ــي ج ــدول
المحكمين والوسطاء.
• مــا أب ــرز الـشـكــاوى الـتــي تنظرها الهيئة الوطنية
للتحكيم الرياضي حاليا؟
 ال يـمـكـنـنــا ال ـخ ــوض ف ــي مضمونالمنازعات الرياضية ،حيث إنها مازالت
منظورة أمام غرف التحكيم المختصة،
ولم يتم إغالق ملفاتها بشكل كامل ،لكن
نستطيع القول إن المنازعات الرياضية
المقدمة تتعلق بعدة موضوعات ،وليست
جميعها مرتبطة بكرة القدم.
• ف ــي حـ ــال ل ـج ــأت ه ـي ـئــة ري ــاض ـي ــة أو
شـخــص مــا للمحكمة الــريــاضـيــة الــدولـيــة
(كاس) دون الرجوع لكم ،هل من حق الهيئة
الرياضية للتحكيم الرياضي التدخل؟
 لـيــس لـهــا ح ــق ال ـتــدخــل ،لـكــن األنـظـمــةاألساسية للهيئات الرياضية الكويتية ،بما
فيها اللجنة األولمبية ،تضمنت مادة تنص
عـلــى إلــزام ـيــة الـلـجــوء إل ــى الـهـيـئــة الوطنية
للتحكيم الــريــاضــي للفصل فــي الـمـنــازعــات
الرياضية المحلية ،والتي يكون أحد أطرافها

• كـيــف يـمـكــن تـفـسـيــر اسـتـقــالـيــة
الهيئة الوطنية للتحكيم ،رغم ارتباط
ميزانيتها بالهيئة العامة للرياضة؟
 نعلم جميعا أن أحــد ش ــروط رفعاإليـ ـق ــاف ال ــري ــاض ــي ع ــن ال ـك ــوي ــت ،هو
إ ن ـشــاء هيئة تحكيم ر يــا ضــي مستقلة
ال ت ـت ـبــع أي ج ـه ــة ح ـك ــوم ـي ــة ،فــالـهـيـئــة
الوطنية للتحكيم الرياضي مستقلة تم
تأسيسها بموجب القانون رقم  87لسنة
 ،2017وتحظى باعتراف اللجنة األولمبية
الكويتية ،وتتمتع بكيان مــا لــي وإداري
مستقل ،ويمثلها مجلس إدارتها ،والهيئة
العامة للرياضة ليس لها ُسلطة على هيئة
التحكيم الرياضي.
• لـكــن ب ـم ــاذا تـفـ ّـســر ص ــرف ميزانيتكم
المالية من الهيئة العامة للرياضة؟
 الدعم المالي الذي حصلت عليه الهيئةالوطنية مــن هيئة الرياضة جــاء بناء على
تــوجـيـهــات وزارة الـمــالـيــة عـنــدمــا تـمــت مخاطبتها بشأن
تـخـصـيــص مـيــزانـيــة مـسـتـقـلــة لـلـهـيـئــة الــوطـنـيــة للتحكيم
الرياضي ،لتمكينها من مباشرة أعمالها واختصاصاتها
الواردة في قانون الرياضة والنظام األساسي.
• ما دور اللجنة األولمبية الكويتية في الهيئة الوطنية
للتحكيم الرياضي؟ وهل هناك ما يمكن أن نطلق عليه وجود
تعارض مصالح في هذه العالقة؟
 ليس هناك دور مباشر للجنة األولمبية الكويتية فيأعمال الهيئة ،باستثناء ترشيح ثالثة أعضاء من المواطنين
الكويتيين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني،
لكننا على تواصل مستمر والتعاون معها ،لتحقيق تطلعات
الـمـجـتـمــع الــريــاضــي ،وت ـقــديــم ص ــورة مـشــرفــة آلل ـيــات حل
المنازعات الرياضية من خالل التحكيم والوساطة.
• في السابق كان اللجوء للمحاكم التقليدية يؤدي إلى
قضاء وقت طويل جدا للحصول على أحكام ،وبعد إنشاء
هيئة التحكيم ما الضمانات للرياضيين في تقليص مدة
بت الخالفات المنظورة بما يضمن الحفاظ على حقوقهم؟
 القواعد اإلجرائية تضمنت المواعيد الزمنية الواجبعلى اإلط ــراف االل ـتــزام بها لتقديم مذكراتها الدفاعية،
وتقديم المستندات المطلوبة ،بحيث ال تتجاوز  14يوما،
كما تضمنت المواعيد الملزمة لألمانة العامة و غــرف
التحكيم التقيد بها لمتابعة إجراءات المنازعات.
وللعلم ،متوسط المدة الزمنية التي يستغرقها طلب
التحكيم من يــوم استكماله للبيانات المطلوبة وحتى
إحالته إلى غرفة التحكيم المختصة  36يوما ،ومتوسط
الفترة الزمنية لطلبات التحكيم التي تمت إحالتها إلى
غــرف التحكيم حتى إقـفــال بــاب المرافعة هــو  41يوما،
وهي مدة قصيرة جدا مقارنة باإلجراء ات المتخذة في
المحاكم التقليدية.

هجمة منظمة
• تتعرض الهيئة في اآلونة األخيرة إلى هجمة منظمة
من قبل البعض ...ما ردكم؟
 معظم ما تمت إثارته في وسائل التواصل االجتماعيأم ــور تتعلق بـمـنــازعــات ريــاضـيــة مـنـظــورة حــالـيــا أمــام
غرف التحكيم المختصة ،والتي تم تشكيلها وفق النظام
األس ــاس ــي وال ـقــواعــد اإلج ــرائ ـي ــة ،وه ــو أم ــر غـيــر مقبول
بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم التقليدية أو
الجهات التحكيمية كهيئتنا ،لذلك نطلب من المجتمع
الرياضي في الكويت عدم تداول المعلومات والبيانات
حــول هــذه الـمـنــازعــات ،إلتــاحــة الفرصة لغرف التحكيم
للقيام بمهامها الموكلة إليها بموضوعية وحيادية
كاملتين .أمــا بشأن مــا تمت إثــارتــه بخصوص مجلس
إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم وجهازها التنفيذي ،فهناك
قنوات رسمية يتم من خاللها الرد على أي ادعاءات.

حريصون على العمل
ق ــال د .ص ــادق إن مـجـلــس اإلدارة
ب ــاش ــر أعـ ـم ــال ــه ،فـ ــور صـ ـ ــدور الـ ـق ــرار
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ب ـت ـش ـك ـي ـلــه ف ـ ــي سـبـتـمـبــر
 ،2019مــن خــال تشكيل لجان فنية
متخصصة لوضع النظام األساسي
والقواعد اإلجرائية ،وما صاحبهما
م ــن ل ــوائ ــح الزمـ ـ ــة لـتـشـغـيــل الـهـيـئــة
وف ــق الـقــوانـيــن المحلية والـمــواثـيــق
الــريــاضـيــة الـعــالـمـيــة ،إال أن األعـمــال
توقفت ،بسبب جائحة كورونا ،حتى
يوليو  ،2020ومع العودة التدريجية
للحياة الطبيعية مــن وتـيــرة العمل،
تم إصدار النظام األساسي والقواعد

اإلجرائية والئحة األتعاب والرسوم
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــاريـ ـ ــف ،وتـ ـ ـ ــم ن ـ ـشـ ــرهـ ــا فــي
أغسطس  ،2020وإثر ذلك تم تشكيل
فريق الجهاز التنفيذي ،وإعالن القيد
ف ــي جـ ـ ــداول الـمـحـكـمـيــن والــوس ـطــاء
والخبراء في سبتمبر  ،2020واعتماد
ال ـ ـجـ ــداول ف ــي نــوف ـم ـبــر  ،2020وب ــدأ
استقبال طلبات التحكيم والوساطة
في األسبوع األول من ديسمبر .2020
وأك ــد أن الـهـيـئــة لــم تـتــأخــر فعليا
فــي مـبــاشــرة أعـمــالـهــاُ ،
ويـحـســب لها
ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ،وخ ــاص ــة
أن جـمـيــع ال ـم ـكــات ـبــات وال ـم ــراس ــات

خالص الشكر
م ــع األط ـ ـ ــراف ت ـتــم م ــن خـ ــال الـبــريــد
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ويـ ـت ــم عـ ـق ــد ج ـل ـســات
ً
االستماع واالجتماع إلكترونيا.
وأض ــاف" :بــا شــك تــوافــر الـمــوارد
ّ
يعجل اإلجراء ات والعمليات
المالية
الـتـشـغـيـلـيــة ،وي ـع ــزز م ــن اإلنـتــاجـيــة
والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ة .ص ـح ـي ــح أن ال ـه ـي ـئ ــة ال
تمتلك الموارد المالية الكافية ،لكنها
حريصة على عدم التهاون أو التباطؤ
في تشغيل أعمالها وممارسة مهامها
على النحو المرجو منها".

تــوجــه د .ص ــادق بالشكر إلــى
أعضاء مجلس اإلدارة :المستشار
ولـ ـي ــد بـ ــن نـ ــاصـ ــر ،وال ـم ـس ـت ـشــار
ن ــاص ــر االث ـ ـ ــري ،وال ـم ـس ـت ـشــار د.
عمر المسعود ،والمستشار فهد
العتيبي ،ود .عـلــي الحصينان،
وال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي مـ ـحـ ـم ــد الـ ـمـ ـط ــوع،
واألمين العام السيدة مريم ناصر
ال ـش ـم ــال ــي ،ع ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود ال ـتــي
بــذلــوهــا ،وال ـت ـعــاون ال ــذي أب ــدوه
لوضع األدوات القانونية الالزمة
لتشغيل أعـمــال الهيئة فــي فترة
وجيزة.

٢٢
رياضة
القادسية والساحل لـ «التمسك باألمل»
ةديرجلا
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الكويت وكاظمة يلتقيان لـ «تحسين المراكز» في الجولة الـ  ١٤لدوري  stcالممتاز اليوم

جانب من لقاء سابق بين القادسية والساحل

حازم ماهر

يلتقي اليوم الساحل مع
القادسية ،والكويت مع
كاظمة ،ضمن منافسات
الجولة الرابعة عشرة لدوري
 stcالممتاز لكرة القدم.

تـ ــواصـ ــل الـ ـج ــول ــة ال ـج ــول ــة
ا لــرا بـعــة عـشــرة مــن منافسات
دوري  stcلـلــدر جــة ا لـمـمـتــازة
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم مـ ـن ــافـ ـس ــاتـ ـه ــا
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن
ي ـل ـت ـق ــي خ ــالـ ـهـ ـم ــا الـ ـس ــاح ــل
مـ ــع الـ ـق ــادسـ ـي ــة ع ـل ــى اس ـت ــاد
الـصــداقــة وال ـســام ،والـكــويــت
مـ ـ ـ ــع ك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد
ال ـك ــوي ــت ،وت ـق ــام ال ـم ـب ــارات ــان
ب ـتــوق ـيــت واح ـ ــد ف ــي ال ـســاعــة
 09.30مساء.
وتـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـس ــاح ــل
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أه ـ ــم
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة
بالنسبة للفريقين.
وي ـح ـت ــل ال ـس ــاح ــل ال ـمــركــز

مباراتا اليوم
المباراة

التوقيت

الملعب

الساحل × القادسية

9:30

استاد الصداقة والسالم

الكويت × كاظمة

9:30

استاد نادي الكويت

ا لـ ـث ــا م ــن ب ــر صـ ـي ــد  10نـ ـق ــاط،
وه ـ ـ ــو مـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق ال ـ ـم ـ ـهـ ــددة
ب ــال ـه ـب ــوط ،وي ـط ـم ــح ال ـج ـهــاز
الفني للفريق بقيادة المدرب
م ـح ـم ــد دهـ ـيـ ـلـ ـي ــس ل ـت ـح ـق ـيــق
إح ـ ـ ــدى مـ ـف ــاج ــآت الـ ـبـ ـط ــول ــة،
ب ـخ ـطــف ال ـن ـق ــاط الـ ـث ــاث مــن
ً
أجل االبتعاد ولو مؤقتا عن
ش ـب ــح الـ ـهـ ـب ــوط ،واسـ ـتـ ـع ــادة
ا ل ـث ـقــة بــا لـنـفــس ب ـعــد سلسلة
النتائج السلبية.
ورغ ـ ـ ــم اعـ ـتـ ـم ــاد ده ـي ـل ـيــس
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ف ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
مباريات الفريق ،فإنه سيلعب
ال ـي ــوم بــأس ـلــوب مـ ـت ــوازن مــع
فـ ـ ــرض رق ـ ــاب ـ ــة ل ـص ـي ـق ــة ع ـلــى
أ بــرز مفاتيح لعب المنافس،
وسيعمل على تالفي سلبيات
م ـبــاراة ا لـشـبــاب ا لـتــي انتهت
ب ــا لـ ـتـ ـع ــادل اإل ي ـ ـجـ ــا بـ ــي ،1-1
وأبرزها افتقاد التركيز وعدم
قدرة العبي الوسط السيطرة
على منطقة المناورات ،علما
بأنه كامل العدد.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ي ـت ـم ـس ــك
ا لـقــاد سـيــة ا لــو صـيــف برصيد
 26ن ـ ـق ـ ـطـ ــة بـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــو ظ ـ ــه ف ــي
المنافسة على اللقب.
و كــان القادسية تعادل مع
ال ـع ــرب ــي ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف لـكــل

منهما ليبقى الفارق بينهما
 7ن ـق ــاط لـمـصـلـحــة األخ ـض ــر،
في مباراة شهدت العديد من
السلبيات واإليجابيات.
وأبرز هذه السلبيات التي
ي ـس ـع ــى الـ ـ ـم ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي
بـ ــاب ـ ـلـ ــو ف ـ ــرانـ ـ ـك ـ ــو ل ـت ــاف ـي ـه ــا
ه ــي ع ــدم ال ـت ـمــركــز الـصـحـيــح
لمدافعيه وكذلك عدم الضغط،
وهو ما استغله المنافس في
ا لــو صــول بسهولة إ لــى مرمى
خــا لــد ا لــر شـيــدي و هــز شباكه
بـثــا ثــة ا ه ــداف ،فيما يحسب
لالعبين نجاحهم في التعادل
بعد تأخرهم بفارق هدفين.
وي ـق ــف ف ــران ـك ــو ع ـل ــى أب ــرز
نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوة والـ ـ ـضـ ـ ـع ـ ــف
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــافـ ــس ،لـ ــذلـ ــك وج ــه
تعليماته لــا عـبـيــه بـضــرورة
الضغط في منتصف الملعب
لـ ـ ــاج ـ ـ ـهـ ـ ــاز عـ ـ ـل ـ ــى هـ ـجـ ـم ــات ــه
مـبـكــرا ،ويـشـهــد الـلـقــاء عــودة
عـ ـ ــدي الـ ـصـ ـيـ ـف ــي الـ ـ ـ ــذي غ ــاب
ع ــن ال ـجــولــة الـســابـقــة بــداعــي
اإليقاف.

الكويت وكاظمة
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
صاحب المركز الثالث برصيد

 26نقطة في الحفاظ على لقبه
ً
ش ـب ــه م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،خ ـصــوصــا
ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــه فـ ـ ــي الـ ـج ــول ــة
الـســابـقــة مــع الـفـحـيـحـيــل 1-1
رافـضــا اسـتـغــال انـتـهــاء لقاء
الديربي بالتعادل ،ويخوض
االبيض مواجهة صعبة أمام
كاظمة صاحب المركز الرابع
برصيد  22نقطة.

●

عادل التالتلي

جابر الشريفي

انطلقت تدريبات المنتخب الوطني
األول ل ـ ـكـ ــرة ا لـ ـسـ ـل ــة بـ ـقـ ـي ــادة ا ل ـ ـمـ ــدرب
الـتــونـســي ع ــادل ال ـتــات ـلــي ،عـلــى صــالــة
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــع الـ ـشـ ـيـ ــخ س ـعــد
العبدالله الرياضي،
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادا
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق ــات
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وع ـل ــى
رأس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ــرج ــال ،الـتــي
تقام في تونس نوفمبر المقبل،
ودورة األلعاب الخليجية التي تقام في
الكويت ديسمبر المقبل.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي اسـ ـت ــدع ــى
 21الع ـب ــا ه ــم ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـح ـم ـيــدي

وي ـت ـط ـل ــع الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
بـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي
جونزاليس إلى تحقيق الفوز،
بحثا عــن إ ن ـهــاء ا لـمــو ســم في
المركز الثاني على أقل تقدير.
من جهته ،فإن كاظمة ليس
ل ــدي ــه م ــا ي ـخ ـشــاه الـ ـي ــوم ،فــا
منافسة عـلــى ا لـلـقــب وال قلق
من الهبوط ،وهو أمر يسعى

مـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ب ـي ــان ـك ــي
السـ ـتـ ـغ ــال ــه ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ل ـل ـظ ـفــر
ب ــال ـن ـق ــاط الـ ـث ــاث واالرت ـ ـقـ ــاء
إل ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث ع ـلــى
حساب منافسه ،ال سيما في
ظ ــل ن ـتــائ ـجــه اإلي ـج ــاب ـي ــة فــي
الـ ـج ــوالت ال ـس ــاب ـق ــة وآخ ــره ــا
الفوز على خيطان بخماسية
دون رد.

ويـ ـفـ ـتـ ـق ــد كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـيـ ــوم
لـ ـجـ ـه ــود مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ــدولـ ــي
ش ـ ـب ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــدي ب ـس ـب ــب
إيقافه بقرار العتراضه على
تغييره أمام خيطان ،ومحمد
العازمي لإلصابة.

التضامن والصليبيخات في صراع «صدارة» األولى
●

عبدالرحمن فوزان

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة
ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة م ــن دوري  stcل ـفــرق
الــدرجــة األول ــى بــإقــامــة مـبــاراتـيــن ،حيث
يلعب الصليبيخات مــع التضامن على
اس ـت ــاد م ـب ــارك ال ـع ـيــار ب ـن ــادي ال ـج ـهــراء،
ويستضيف اليرموك نظيره الجهراء على
استاد عبدالله الخليفة ،وتقام المباراتان
في الـ  09.30مساء.
ويجتمع في المباراة األولى التضامن
ال ـم ـت ـصــدر بــرص ـيــد  21ن ـق ـطــة م ــع أق ــرب
م ـط ــاردي ــه الـصـلـيـبـيـخــات ول ــه  18نقطة
بمركز الــوصــافــة ،ويسعى خاللها األول

أزرق السلة دشن تدريباته لالستحقاقات المقبلة
وعـبــدالـلـطـيــف ال ـفــرج وبــاســل الـمــزيـعــل
ومـ ـحـ ـم ــد أشـ ـكـ ـن ــان ــي وح ـ ـمـ ــد ال ـ ـفـ ــارس
ويــوســف بــورحـمــه وعـبــدالـعــزيــز مـبــارك
وأحـ ـم ــد ال ـب ـلــوشــي ومـ ـش ــاري ب ــوده ــوم
وعبدالله توفيق وحسين شعيب وحسن
ابورميه وزيد الخباز وصالح اليوسف
وع ـبــدالــرح ـمــن ال ـس ـهــو وم ــاج ــد حسين
وناصر الهجرس وعبدالعزيز العيسى
ورب ـ ــاح الـحـسـيـنــي وم ـح ـمــد ال ــرش ـي ــدان
وطالل السليم.
واع ـ ـ ـتـ ـ ــذر ع ـ ــن ع ـ ـ ــدم االن ـ ـض ـ ـمـ ــام ال ــى
المنتخب كل من ماجد حسين وحسين
شـعـيــب بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،وزي ــد الـخـبــاز
وعبدالعزيز العيسى بسبب الدراسة.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة غـ ـ ـي ـ ــاب ج ـم ـي ــع
العـبــي نــادي الـكــويــت ،نـظــرا الرتباطهم
بــاس ـت ـعــدادات ال ـفــريــق لـبـطــولــة األنــديــة

 ...والكويت وكاظمة

الخليجية التي تقام في اإلمارات الشهر
المقبل ،على أن يلتحق الالعبون بوفد
المنتخب بعد نهاية البطولة.
وح ـض ــر الـ ـت ــدريـ ـب ــات ،ال ـت ــي ارت ـك ــزت
ع ـل ــى الـ ـج ــوان ــب ال ـف ـن ـي ــة  12العـ ـب ــا هــم
محمد اشـكـنــانــي وعـبــدالــرحـمــن السهو
واح ـ ـمـ ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي وبـ ــاسـ ــل ال ـم ــزي ـع ــل
وص ــال ــح ال ـي ــوس ــف ومـ ـش ــاري ب ــوده ــوم
وعبدالله توفيق وعبدالعزيز الحميدي
وعبداللطيف مبارك وعبدالعزيز ريحان
ويوسف بورحمه وحمد الفارس.
ويـتـضـمــن بــرنــامــج إعـ ــداد المنتخب
م ـع ـس ـكــرا خ ــارج ـي ــا ف ــي أواخ ـ ـ ــر يــون ـيــو
المقبل ،في حال سمحت اللجنة الرباعية
باستئناف ا لـنـشــاط ا لــر يــا ضــي بالسفر
لوفد األزرق.

إلى الفوز أو التعادل لضمان الحفاظ على
صــدارتــه ،في حين يسعى الصليبيخات
لـلـفــوز فـقــط لـلــدخــول شــريـكــا فــي النقاط
والتي خسرها قبل جولتين.
وي ـعــول الـتـضــامــن فــي مــواجـهــة الـيــوم
على تألق مهاجمه راشد المطيري وقوة
دف ــاع ــه ب ـق ـي ــادة ال ـس ـن ـغــالــي جـ ــوي ن ــداي
والـنـيـجـيــري اب ـي ـبــوي ابــوب ـكــر ،ف ــي حين
يفتقد خدمات المدافع بدر العنزي بداعي
االيقاف لحصوله على الكارت األحمر أمام
برقان في الجولة الماضية.
ويعول الصليبيخات بقيادة المدرب
ال ــوطـ ـن ــي ن ــاص ــر الـ ـعـ ـم ــران ع ـل ــى ال ـل ـعــب
ال ـج ـمــاعــي ال ـم ـت ـجــانــس ل ـفــري ـقــه وخ ـبــرة

ال ـم ـهــاج ـم ـيــن زبـ ــن ال ـع ـن ــزي وال ـب ــرازي ـل ــي
رفائيل سيلفا وقوتهما في تنفيذ الكرات
الثابتة الذي يعد أهم اسلحة الفريق.
وفي المباراة الثانية ،يسعى اليرموك
ال ــراب ــع ول ــه  15نـقـطــة ف ــي مــواج ـه ـتــه مع
الجهراء متذيل الترتيب برصيد  6نقاط،
إلى تحقيق انتصار يقربه أكثر من فرق
المقدمة والمنافسة بقوة على البطاقتين
المؤهلتين للدوري الممتاز في الموسم
المقبل ،بينما يأمل ابناء القصر األحمر
مواصلة تحسنهم الفني وإحراج الخصم
وتحقيق نتيجة إيجابية.

طائرة القادسية تتعاقد مع العنزي
وتجدد عقد سلطان
اس ـت ـعــاد ال ـفــريــق األول ل ـل ـكــرة ال ـطــائــرة
ً
ب ـن ــادي ال ـقــادس ـيــة رس ـم ـيــا خ ــدم ــات المعد
عبدالناصر العنزي بعقد مدة موسم واحد
بعدما قضى موسمين مع النادي العربي.
كـمــا ج ــددت إدارة األص ـفــر عـقــد الــاعــب
سـ ـلـ ـط ــان أح ـ ـمـ ــد ل ـ ـعـ ــام واحـ ـ ـ ــد وذلـ ـ ـ ــك بـعــد
المستوى الالفت الذي ظهر به في الموسم
الـمـنـصــرم وال ــذي نـجــح خــالــه األص ـفــر في
الـحـصــول عـلــى لـقــب الـ ــدوري الـمـمـتــاز بعد
غياب  9سنوات.
ويسعى القادسية بقيادة الجهاز الفني
الـمــدرب البحريني رضــا علي إلــى تجديد
عقد المحترف البرازيلي دجالما في الموسم
الثاني ،لكن حتى اآلن لم يتم التوقيع.

سلطان أحمد

قرعة صعبة للكويت والسالمية في «آسيوية اليد»
●

محمد عبدالعزيز

أسـفــرت قرعة البطولة اآلسيوية
 23ل ــأن ــدي ــة أبـ ـط ــال ال ـ ـ ـ ــدوري ل ـكــرة
ال ـي ــد ،وال ـت ــي جـ ــرت أمـ ــس األول في
مدينة جــدة الـسـعــوديــة ،الـمـقــرر لها
أن تستضيف البطولة من  12حتى
 21يونيو المقبل ،عن وقوع الكويت
ضمن المجموعة الثانية وبجانبه
أنــديــة الــوحــدة الـسـعــودي المضيف،
وكيرمان اإليــرانــي ،والقطن اليمني،
ون ـ ـ ـ ـ ــادي أوزب ـ ـ ـ ـ ــك األوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــانـ ــي،

والدحيل القطري ،بينما جــاء فريق
ال ـســال ـم ـيــة ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة االول ـ ــى،
وب ـجــان ـبــه أن ــدي ــة ال ـع ــرب ــي ال ـق ـطــري،
وم ـضــر ال ـس ـعــودي ،وشــاهــد ك ــرزون
اإليراني ،والنجمة البحريني.
وستقام البطولة بنظام "الدوري"
م ـ ــن دور واح ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور األول
(ال ـم ـج ـم ــوع ــات) ،وي ـتــأهــل الـفــريـقــان
األول والثاني مــن كــل مجموعة الى
الدور قبل النهائي (بنظام المقص)،
ويـتـنــافــس ال ـفــري ـقــان ال ـف ــائ ــزان على
اللقب ،والخاسران على المركز الثالث.

السماوي يتعاقد مع استكي
أعلن نــادي السالمية التعاقد مع المحترف اإليراني سجاد استكي
لدعم صفوف فريق اليد في البطولة اآلسيوية.
ويلعب استكي الذي يعتبر من الالعبين المميزين على مستوى القارة
اآلسيوية في مركز الظهير األيسر ،وحاليا يلعب بالدوري الفرنسي وله
تجربه في الدوري الروماني لكرة اليد.

وأشرف على إجراء القرعة نائب
رئيس اتحاد الدولي لكرة اليد عن
ق ـ ــارة آس ـي ــا بـ ــدر الـ ــذيـ ــاب ،ورئ ـيــس
المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي
د .أحمد أبو الليل ،ورئيس االتحاد
الـسـعــودي لـكــرة الـيــد فــاضــل النمر،
ورئ ـي ــس ن ــادي ال ــوح ــدة الـسـعــودي
ص ــاح ــب ال ـض ـيــافــة س ـل ـطــان أزهـ ــر،
ومـمـثـلــو بـعــض االن ــدي ــة الـمـشــاركــة
في البطولة.

ثقة االتحاد اآلسيوي
وأكـ ــد ال ــذي ــاب ،ف ــي كـلـمـتــه خــال
ال ـ ـقـ ــرعـ ــة ،ثـ ـق ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد اآلسـ ـي ــوي
الكبيرة في قدرة الشباب السعودي
ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـيــم الـ ــائـ ــق ل ـل ـب ـطــولــة،
ً
مطالبا الجميع "منظمين وأ نــد يــة
مشاركة" بضرورة التعاون للتصدي
لجائحة كورونا واالنتصار عليها،
ً
ً
ضاربا مثال بتنظيم مصر المميز
ل ـب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم فـ ــي ي ـنــايــر

الماضي ،وذلك بسبب تظافر جهود
الجميع في تطبيق كافة اإلجراء ات
االحـتــرازيــة لمواجهة هــذا التحدي
الكبير ،حتى نجحت البطولة بشكل
الفت.
وق ـ ــال الـ ــذيـ ــاب" :ن ـح ــن ع ـل ــى ثـقــة
كــام ـلــة ب ــأن م ــا ط ـبــق ف ــي م ـصــر من
اج ـ ــراء ات لـمــواجـهــة ه ــذه الجائحة
س ـي ـتــم ت ـط ـب ـي ـقــه ب ـش ـكــل ج ـي ــد هـنــا
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة" ،مـتـمـنـيــا الـنـجــاح
والتوفيق للجميع.

فوالذ :مجموعة حديدية
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدرب ف ــري ــق
ال ـس ــال ـم ـي ــة ال ــوطـ ـن ــي أحـ ـم ــد فـ ــوالذ
إن "ال ـق ــرع ــة أوق ـع ــت ال ـس ـم ــاوي في
مجموعة حــديــديــة ،لكننا عــازمــون
على تقديم أفضل ما لدينا ،وتقديم
مستوى يليق باسم وسمعة نادي
السالمية ،وسنعمل جاهدين على
تخطي دور المجموعات والصعود

جانب من المراسم قبل السحب
لـنـصــف ال ـن ـهــائــي وتـحـقـيــق أفـضــل
النتائج".
وكـشــف ف ــوالذ عــن إقــامــة معسكر

خــارجــي للفريق لـمــدة  12يــومــا في
الدوحة القطرية ،لالحتكاك والتطبيق
التكتيكي (ا لـخـطـطــي) ،بحيث يبدأ

يوم  27أو  28الجاري ،ويستمر حتى
يوم  10يونيو ،ومنه يسافر الفريق
مباشرة الى مدينة جدة.

ةديرجلا
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رياضة

أتلتيكو يعزز صدارته
والريال يشدد الخناق

ً
حقق أتلتيكو مدريد انتصارا
ً
صعبا على التشي ،بينما تخطى
ريال مدريد ضيفه أوساسونا
بثنائية ،أمس األول ،في
المرحلة الرابعة والثالثين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري
اإلسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب
على مضيفه إلتشي  -1صفر أمس األول،
ف ــي ح ـيــن ش ــدد "جـ ـ ــاره" ريـ ــال الـخـنــاق
بفوزه على ضيفه أوساسونا  -2صفر،
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ــرح ـل ــة ال ــراب ـع ــة
والثالثين.
ورفــع أتلتيكو رصيده في الصدارة
ً
إلى  76نقطة متقدما بفارق  5نقاط عن
مدريد الوصيف ،قبل أن ينجح األخير
في إعادة الفارق إلى نقطتين ،في سباق
ً
رباعي على اللقب الغالي يضم أيضا
برشلونة الثالث وإشبيلية الرابع.
وع ـ ــاد أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ــدريـ ــد إل ـ ــى سـكــة
االنـتـصــارات بعدما خسر أمــام أتلتيك
بلباو  2-1في المرحلة السابقة ،ليحقق
ف ـ ــوزه ال ـ ـ ـ  23ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم م ـق ــاب ــل 7
تعادالت و 4هزائم.
ً
وس ـ ـجـ ــل أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو ه ـ ــدف ـ ــا ب ـف ـضــل
سواريس ،إال أن حكم المباراة استعان
ب ـح ـك ــم الـ ـفـ ـي ــدي ــو الـ ـمـ ـس ــاع ــد "فـ ـ ــي أي ــه
آر" إلل ـغ ــاء ال ـه ــدف بـسـبــب تـسـلــل على
الهداف ( ،)17قبل أن يفتتح التسجيل
إثر مجهود فردي من البلجيكي يانيك
كاراسكو على الجهة اليسرى ليخترق
منطقة الجزاء ،ويمرر كرة خلفية تابعها
يورنتي بقدمه اليمنى اصطدمت بيد
الـمــدافــع ديـيـغــو غــونــزالـيــس وبالقائم
واستقرت بالشباك (.)23
وتدخل "في أيه آر" مرة جديدة في
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع

إللـ ـغ ــاء رك ـل ــة ج ـ ــزاء اح ـت ـس ـب ـهــا الـحـكــم
بعد لمسة يد على العب وسط إلتشي
األرجنتيني إيفان ماركوني.
ً
وم ــرة ثــانـيــة سـجــل ســواريــس هــدفــا
في الدقيقة  63من الشوط الثاني ،ألغاه
الـحـكــم بــداعــي الـتـسـلــل ،فــي حـيــن عمد
سيميوني إلى إجراء تبديلين ،فأخرج
ليمار وكوريا ،وأدخل فيليكس وكوكي
لتنشيط فريقه.
وت ــوال ــت ه ـج ـمــات أتـلـتـيــك م ــن دون
ن ـج ــاع ــة ت ـهــدي ـف ـيــة ،وفـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة 82
خرج سواريس ودخــل ســاوول لتعزيز
ال ــوس ــط ،إال أن إل ـت ـشــي ت ـح ـصــل على
ركلة جزاء في الدقيقة األولى من الوقت
المحتسب بــدل الـضــائــع إثــر لمسة يد
داخ ــل المنطقة على يــورنـتــي ،سددها
قــائــد إلـتـشــي فـيــديــل تـشــافـيــس بقدمه
الـيـســرى ،لتصطدم بالقائم ال ــذي ناب
عــن ال ـحــارس السلوفيني ي ــان أوب ــاك
المرتمي في االتجاه الصحيح.

انتصار ثمين لريال مدريد
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ح ــاف ــظ
ً
"ال ـم ـيــري ـن ـغــي" ع ـلــى سـجـلــه خــال ـيــا من
ال ـخ ـســارة مـنــذ  30يـنــايــر  2021مــع 10
انتصارات مقابل  4تعادالت.
وحسم ريال النقاط الثالث في الشوط
الثاني ،حيث حمل الفوز نكهة برازيلية
بفضل إيــدر ميليتاو ( )76وكاسيميرو
(.)80

فرحة العبي ريال مدريد بهدف كاسيميرو
ً
وكما كــان متوقعا ،أراح مــدرب ريال
الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان العديد من
أساسييه أمثال األلماني توني كروس
ً
والـكــرواتــي لــوكــا مــودريـتــش اسـتـعــدادا
لمواجهته االوروبية في مسابقة دوري
أبـطــال أوروب ــا أمــام تشلسي االنكليزي
في إيــاب ال ــدور نصف النهائي (تعادل
ً
 ،)1-1في حين دفع أساسيا بالبلجيكي
إدين هازار العائد من اإلصابة ،وبالعب
الـ ـ ــوسـ ـ ــط ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب أن ـ ـتـ ــون ـ ـيـ ــو ب ــان ـك ــو
وبالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

زيدان :هدف ميليتاو حررنا من الضغوط

زيدان مدرب ريال مدريد

قــال الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان،
المدير الفني لريال مدريد ،إن مفتاح
ف ــوزه ــم ال ـص ـعــب ع ـلــى أوســاســونــا
بثنائية نظيفة ،أمــس األول ،ضمن
الجولة الــ 34لليغا ،كان في الهدف
األول الذي سجله المدافع البرازيلي
ميليتاو ،و"حــررهــم" من الضغوط،
وحـ ــافـ ــظ ع ـل ــى حـ ـظ ــوظ ف ــري ـق ــه فــي
المنافسة على لقب "الليغا".
وذكـ ـ ـ ــر زي ـ ـ ـ ـ ــدان ،خـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
الـصـحــافــي بـعــد ال ـم ـبــاراة" :خرجنا
بـ ـشـ ـب ــاك ن ـظ ـي ـف ــة ل ـ ـم ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى،
وسجلنا في المقابل هدفين ،ويجب
أن أك ــون راضـيــا عــن العـبــي فريقي،
ألننا حققنا انـتـصــارا جيدا اليوم.
سعيد فقط من أجلهم .الشوط األول
شهد خمس فرص حقيقية ،لكننا لم
ننجح في ترجمة أي منها ،واألمــر
كان محبطا بعض الشيء".

وأضــاف المدرب الفرنسي" :قلت
لالعبين بين الشوطين إن الهدف
سـيــأتــي بــالـصـبــر وب ـ ـ ــاألداء .سعيد
بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ـ ــاص بـ ــال ـ ـشـ ــوط األول،
وت ـ ـحـ ــررنـ ــا مـ ــن الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـنــدمــا
سـجـلـنــا ال ـه ــدف األول ،وأنـ ــا أيـضــا
كذلك".
وأك ــد أن حـظــوظ الفريق "قائمة"
في مواصلة الدفاع عن لقب "الليغا"،
وكذلك بلوغ نهائي دوري األبطال،
وقال في هذا الصدد" :لقد حدثت لنا
أمور كثيرة ،لكن ها هنا نحن ،نعم
واج ـه ـنــا ص ـعــوبــات ،لـكـنـنــا أضفنا
 3نقاط جــديــدة .مــا زالـنــا فــي دائــرة
الـمـنــافـســة عـلــى الـلـقــب مــع تـبـقــي 4
ج ــوالت .سنقاتل حـتــى الـنـهــايــة ،ال
أقـ ــول إن ـنــا سـنـفــوز بــالـلـقــب ،لكننا
سنبذل كــل مــا هــو ممكن لمحاولة
الفوز به".

واسـ ـتـ ـم ــر غـ ـي ــاب الـ ـق ــائ ــد سـيــرخـيــو
راموس والفرنسي فيرالن مندي ولوكاس
فــاس ـك ـيــس ودانـ ـ ـ ــي ك ــارف ــاخ ــال بـسـبــب
االص ــاب ــة ،واالوروغ ــوي ــان ــي فيديريكو
فالفيردي إلصابته بفيروس كورونا.
وكاد ريال أن يقع في المحظور ،فبعد
ك ــرة مــن ك ــورت ــوا إل ــى مــدافـعــه ميليتاو
أراد األخير إرجاعها لحارسه إال ان قوة
التمريرة كــادت أن تهز الشباك قبل أن
يتدخل البلجيكي (.)19
وتدخل حارس أوساسونا سيرجيو

هيريرا لصد تسديدة "على الطاير" لهازار
بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من
البرازيلي مارسيلو ( ،)26وضربة رأسية
من ميليتاو في الدقيقة ذاتها ،وثانية من
الالعب ذاته في الدقيقة .29
واعـتـقــد الضيف قبل نهاية الشوط
األول ان ــه سـجــل ه ــدف الـسـبــق برأسية
من أفيا ،إال أن الحكم ألغاه بداعي تسلل
الهداف (.)45
ّ
ومع بداية الشوط الثاني ،حل المدافع
ناتشو فرنانديس بدال من فاران ليعود

ميليتاو للواجهة بتسديدة أكروباتية
مرت بجانب المرمى ( ،)56قبل أن يتوج
جهوده بهدف السبق برأسية بعد ركنية
نفذها إيسكو (.)76
وأضــاف مواطنه كاسيميرو الثاني
بـعــدمــا وص ـلــت ال ـكــرة إل ـيــه مــن بنزيمة
الـمـحــاصــر مــن خمسة مــدافـعـيــن ،لكنه
فشل في السيطرة عليها لتصطدم بقدمه
وتستقر في شباك الحارس هيريرا (.)80
وأهدر ريال فرصتين عبر بنزيمة ()84
وإيسكو ( )87لزيادة غلته.

ً
سيميوني :كل انتصار خطوة مهمة جدا
أكد األرجنتيني دييغو سيميوني ،مدرب أتلتيكو مدريد ،أمس األول،
عقب الفوز على إلتشي بهدف نظيف ،أن المسابقة حاليا في وقت ُيعد
االنتصار مهما جدا لتحقيق الهدف.
وقــال الـمــدرب فــي تصريحات عقب انتهاء اللقاء" :لقد دخلنا في
مرحلة حاسمة .كل انتصار فيها ُيعد خطوة مهمة جدا".
وأضــاف سيميوني" :الشوط األول كــان من أفضل األشــواط خالل
المباريات األخيرة ،وفارق األهداف كان يجب أن يكون أكبر" ،وأقر بأنه
ً
بدءا من الدقيقة  15من الشوط الثاني لم يهاجم الفريق بنفس الشكل.
وأكد المدرب أنه يريد التركيز على األمور اإليجابية التي شهدها
اللقاء ،ومنها األداء الجيد لكل من كوندوبيا وهيرموسو ،أو عودة
المهاجم األوروغواياني لويس سواريز للمشاركة والظهور مجددا،
وأيضا "التزام الفريق بأكمله".

سيميوني

ً
ً
يورينتي :الفوز كان لزاما علينا
أك ــد مــاركــوس يــوريـنـتــي ،الع ــب وســط
أتلتيكو مدريد ،أهمية الفوز الذي حققه
فــري ـقــه ،أم ــس األول ،عـلــى إلـتـشــي (،)0-1
مشددا على أنــه كــان لزاما عليهم الفوز،
لمواصلة طموح الفوز بلقب "الليغا".

وقال الالعب في تصريحات تلفزيونية
عقب اللقاء" :إنها لحظة مهمة للجميع،
والفريق عرف كيفية تسيير المباراة".
وصـ ـ َّـرح يــوريـنـتــي ،ال ــذي سـجــل هــدف
اللقاء الوحيد" :جميع الفرق تلعب كثيرا.

هناك من يقاتلون من أجل اللقب ،وآخرون
من أجل تجنب الهبوط .واليوم شاهدنا
فريقا كبيرا مثل إلتشي".
(إفي)

أغويرو يؤكد جاهزيته لمواجهة سان جرمان داالس خامس «الغربية» على حساب ليكرز
أكـ ــد الـ ـه ــداف األرج ـن ـت ـي ـن ــي س ـيــرخ ـيــو اغ ــوي ــرو
جــاهــزيـتــه للمشاركة مــع فــريـقــه مانشستر سيتي
اإلنكليزي في حلم بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا
لـكــرة الـقــدم للمرة األول ــى وذل ــك عندما يلعب امــام
ً
باريس سان جرمان في نصف النهائي غدا.
وسجل أغويرو الهداف التاريخي للسيتي هدفا
خالل الفوز على كريستال باالس / 2صفر السبت،
ليكون الهدف هو الثاني له فقط في الموسم الحالي
من الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وتراجعت اللياقة البدنية الغويرو في آخــر 12
شهرا بسبب اإلصابات ،ومنذ فترة التوقف الدولي
األخيرة ،شارك مرة فقط مع الفريق ،لكنه تألق أمام
كريستال وأكد تحمسه للمشاركة أمام باريس سان
جيرمان الفرنسي في إياب المربع الذهبي لدوري
األبطال يوم الثالثاء.
ونقلت وكالة األنباء البريطانية (بي ايه ميديا)
ع ــن اغ ــوي ــرو ق ــول ــه" :ل ـع ـبــت أخ ـي ــرا ،أب ـقــى ع ـلــى أتــم
االسـتـعــداد دائـمــا ،شـعــوري جيد ،ركبتي فــي حالة

أغويرو
جـيــدة ،انتظرت فرصة اللعب ،لــذا اتمنى أن ألعب
يوم الثالثاء ،لكن إذا لم أشارك فليس هناك مشكلة".
وأضـ ــاف "أريـ ــد أن أك ــون م ــع زم ــائ ــي بــالـفــريــق،
بالتأكيد كل العب يود المشاركة ،لنرى ما سيحدث".

حـ ـ ـق ـ ــق ال ـ ـس ـ ـلـ ــوف ـ ـي ـ ـنـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب ل ــوك ــا
دونتشيتش "تــريـبــل داب ــل" مــع  31نقطة،
 20تـمــر يــرة حاسمة و 12متابعة ،ليقود
داالس مافريكس إلى فوز مثير 124-125
على واشنطن ويزاردز ،ويرتقي إلى المركز
الخامس في المنطقة الغربية على حساب
حــامــل الـلـقــب ل ــوس أنـجـلــس لـيـكــرز ،فيما
خطف دنفر ناغتس المركز الثالث فيها من
لوس أنجلس كليبرز ،بفوزه عليه 104-110
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
أمس األول.
وقاد العمالق الصربي نيكوال يوكيتش
( 30نقطة 14 ،متابعة و 7تمريرات حاسمة)
فريقه دنفر ناغتس إلى فوز صعب -110
 104على لــوس أنجلس كليبرز ،ليخطف
منه المركز الثالث في "الغربية".
واستعاد يوتا جاز صدارة "الغربية" من

فينيكس صنز بعد  24ساعة فقط ،بفوزه
على تورونتو رابتورز .102-106
وتألق الكرواتي بويان بوغدانوفيتش
من جانب الفريق الفائز مع  34نقطة ،في
ظل غياب دونوفان ميتشل ومايك كونلي.
كما سجل كل من األسترالي جو اينغليس
والفلبيني -األميركي جوردان كالرسكون
 15نـقـطــة ،فـيـمــا أض ــاف الـفــرنـســي رودي
غوبير  13نقطة و 16متابعة.
من جانب حامل اللقب عام  2019الذي
يحتل المركز الثاني عشر في الشرقية كان
فريد فانفليت األفضل مع  30نقطة.
في مكان آخر ،سجل ستيفن كوري 30
نقطة ،ليقود غولدن ستايت ووريرز للفوز
على هيوستن روكتس ،متذيل "الغربية"،
 ،87-113مـ ـع ــززا آم ــال ــه بـ ـخ ــوض مـلـحــق
الـ"بالي أوف".

دويت باول ودونتشيتش نجما داالس

إنتر يفوز ويالمس اللقب ...وميالن يستعيد توازنه

فرحة العبي اإلنتر بالهدف الثاني

ف ــاز إنـتــر مـتـصــدر الـ ــدوري اإليـطــالــي لكرة
الـقــدم على مضيفه كــروتــونــي -2ص ـفــر ،أمس
ً
األول ،فيما تقدم ميالن للمركز الثاني موقتا
بفوزه على بينيفينتو -2صفر ،ضمن منافسات
المرحلة الرابعة والثالثين.
وعــزز "نيراتسوري" صــدارتــه للترتيب مع
 82نقطة.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،جــدد إنـتــر ف ــوزه على
كروتوني الذي ّ
ودع الدرجة األولى ،بعدما كان
سحقه في الذهاب  ،6-2سجل منها األرجنتيني
الوتارو مارتينيس ثالثية.
وأثبت إنتر نجاعته خارج أرضه ،إذ يملك
ثاني أفضل سجل في الـ "سيري أ" مع  39نقطة
ً
من أصــل  54ممكنة ،حيث حقق  11انتصارا
مقابل  6تعادالت وخسارة.
قال كونتي مدرب يوفنتوس السابق والذي
قاد "عمالق" تورينو إلى ألقابه الثالثة األولى
ً
في الــدوري في سلسلة من تسعة تواليا "لقد
نجحنا فــي اإلطــاحــة بمملكة استمرت لفترة
تسعة أعوام".
وتــابــع "تـهــانـيـنــا لجميع الــاعـبـيــن ،حتى
أولئك الذين اضطلعوا بأدوار أقل في صناعة
هذا اإلنجاز غير العادي والذي يمكن تدوينه
في تاريخ إنتر".
ً
ً
وك ـم ــا كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،ض ـغ ــط إن ـت ــر ب ــاك ــرا
لتسجيل هــدف السبق فـهــدد مــرمــى مضيفه

برأسية للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو
صدها القائم األيسر للحارس أليكس كورداز
( ،)23ليعود ّ
األول ويجد في طريق تسديدته
ب ــالـ ـق ــدم الـ ـيـ ـس ــرى الـ ـم ــداف ــع الـ ـع ــاج ــي كــوفــي
دجيدجي (.)28
وللمرة الثالثة كان إنتر األخطر بعد مجهود
فــردي مــن نيكوال بــاريــا على ال ــرواق األيمن،
ليمرر كــرة إلــى أليساندرو باستوني حولها
ضربة رأسية إلى جانب القائم (.)40
وتدخل القائم مرة جديدة ليمنع مارتينيس
مــن تسجيل هــدفــه ال ـ  16فــي ال ــدوري فــي هذا
الموسم ،بعدما استغل المهاجم األرجنتيني
خطأ من الحارس كورداز (.)44
ولــم تسفر الدقائق األول ــى للشوط الثاني
ع ــن الـكـثـيــر م ــن ال ـف ــرص ال ـخ ـطــرة للمتصدر،
فعمد مدربه كونتي في الدقيقة  65إلى إجراء
ثالثة تبديالت دفعة واحدة فأشرك الدنماركي
كــري ـس ـت ـيــان إري ـك ـس ــن وال ـت ـش ـي ـلــي الـكـسـيــس
ً
سانشيس والكرواتي إيفان بيريتشيتش بدال
مــن ستيفانو سنسي ومارتينيس المغادر
للملعب من دون أن يفك صيامه عن التهديف
ً
للمباراة الخامسة تواليا ،وماتيو دارميان.
وأثـبــت اإليـطــالــي حنكته التدريبية ،حيث
سجل إريكسن هدف السبق بعد أربــع دقائق
من دخوله إلى أرض الملعب بعد لعبة مشتركة
رائعة بدأها سانشيس ووصلت إلى لوكاكو

ال ــذي مــررهــا إل ــى الــدن ـمــاركــي ،فـســدد بالقدم
اليمنى اصـطــدمــت باألرجنتيني ليساندرو
ماغاالن وخدعت حارس كروتوني كورداز.
وقضى الظهير المغربي أشرف حكيمي على
آمــال كروتوني بالخروج متعادال ،بتسجيله
الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل
الضائع بعد هجمة مرتدة بدأها باريال ومنه
إلى حكيمي على يسار المنطقة ،فسدد بالقدم
اليسرى أرضية بين قدمي الحارس كورداز.

ميالن يهزم بينيفينتو
وفـ ــي م ـي ــان ــو ،عـ ــزز ف ــري ــق "روس ــونـ ـي ــري"
حظوظه بالتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا
ف ــي ال ـمــوســم الـمـقـبــل بـعــد فـ ــوزه عـلــى ضيفه
بينيفينتو.
وتوجب على فريق المدرب ستيفانو بيولي
ال ـ ــذي اس ـت ـع ــاد ج ـه ــود م ـهــاج ـمــه الـمـخـضــرم
ً
السويدي زالتــان إبراهيموفيتش ( 39عاما)،
ً
ً
ال ـ ـ ّ
ـرد س ــري ـع ــا ب ـعــد خ ـســارت ـيــن ت ــوال ـي ــا أم ــام
ساسوولو  1-2والتسيو بثالثية نظيفة.
وهذا ما تحقق ،إذ حقق ميالن فوزه الثاني
عـلــى بينيفينتو ال ــذي ي ـشــرف عـلــى تــدريـبــه
المهاجم الدولي السابق فيليبو إنزاغي ،في هذا
ً
الموسم بعدما كان فاز ذهابا بهدفين نظيفين.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

المرض الكويتي

أ .د .غانم النجار

هــل مــن المفيد أن نضع الخطط ،وأن نؤسس مجلس
تخطيط أو وزارة ،ونصدر الخطة تلو الخطة ،والرؤية تلو
الرؤية ،ثم نحذفها أو نتركها تقتات عليها الفئران ،فإن
سألنا سائل نقول من حيث الشكل نحن أكملنا المهمة
والصورة ،أما من حيث الموضوع فنحن أبخص وأدرى
وأعلم؟!
هل ممكن أن نفهم لماذا لدينا جهاز للتخطيط؟ فإن كان
هذا هو حالنا ،ونحن لدينا عدة خطط تنمية ،ومجلس
تخطيط ،ثم وزارة ،ثم مجلس مرة أخرى ،ثم مجلس أعلى...
إلى آخره .فإن كنا في هذه الحالة المأسوف عليها ،بوجود
جهاز يخطط ،فما بالك لو لم يكن لدينا تخطيط؟! إال إن
ً
كان تخطيطا على رمال الشاطئ ،تندثر تلك الخطوط مع
ً
المد نهائيا.
سنظل ندور في نفس الحلقة ،فاألزمة السياسية نتيجة
ً
وليست سببا ،النعدام التحرك لألمام ،أو انتشار الفساد،
أو سوء اإلدارة ،أو ضعف وتراجع التعليم ،أو غير ذلك ،أو
ً
ً
ألن لدينا  ١٢جهازا رقابيا ،لكشف الفساد ،بينما الفساد
هو كما نراه ،ال يحتاج لشرح.
يتصور البعض أنه ما إن تستبعد شخصيات معينة،
فــإن طاقة السعد ستنفتح ،وستتحرك األم ــور لألحسن.
هكذا ،يراد لنا تعليق المشكلة على حفنة أشخاص ،ال على
حالة العجز الهيكلي التي تحتاج إلى عالج.
ولنتذكر ما حدث مع رئيسي مجلس الوزراء السابقين،
فقد خرجت الجماهير عن بكرة أبيها ،وتحركت الجموع
من كل اتجاه ،تطالب برحيل الرئيس األسبق ،وقيل ارحل،
وقيل الكويت تستحق األفضل ،وهكذا كان ،رحل الرجل،
وج ــاء مــن بـعــده قــوم يبلعون األخـضــر والـيــابــس ،كما لم
يبلعه أحد من قبل.
ندرس طبيعة النظام السياسي الكويتي ،ونقاط الضعف
ً
فيه منذ زمــن بعيد ،أمــا فــي الــوصــول إلــى فهم الطبيعة
ً
"األزماتية" المتكررة ،وإيجاد المخارج ،حتى صار محتمال
أن نطلق عليه المرض الكويتي .ربما كنا نظن في البداية
أن رحيل أشخاص هنا أو هناك سيحل المشكلة ،ليتضح
ً
لنا أن الموضوع أكثر تشابكا من مجرد رحيل أشخاص.
وربما هنا كانت ضرورة "للخروج من زمن البراءة" ،حسب
جواد رضا.
أما السياسيون التقليديون ُ
فهم داخل نفس الصندوق،
همهم هو المعارك للوصول للسلطة أو للنفوذ .فهؤالء،
وهم أغلبية الموجودين على الساحة السياسية ،يتحركون
ً
بالدفع الذاتي ،وهم ليسوا إال جــزء ا من متالزمة المرض
الكويتي ،على غرار المرض الهولندي.
ُ
ما لم ت َع ْد برمجة النظام السياسي ،فالنتائج معروفة
ً
سلفا.

درايش

حفيد Sigmund Freud
شــدوا حيلكم يا شباب أمامكم مهمة
تـسـتــدعــي تــواجــدكــم بــال ـحــال فــي مبنى
مجلس األمـ ــة ...واطـمـئـنــوا فـهــذه ليست
دعوة لالعتصام!
ألن ـ ـ ـنـ ـ ــي أع ـ ـ ـنـ ـ ــي ب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب أولـ ـ ـئ ـ ــك
االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري ـ ـيـ ــن ف ـ ــي تـ ـخـ ـص ــص ال ـط ــب
ال ـن ـف ـســي ،فــأن ـتــم ع ـلــى م ــوع ــد ،وب ــدع ــوة
خاصة من سياسي مخضرم على دراية
بـتـشــريــح ال ـمــخ وأسـ ـ ــرار ال ـع ـقــل وخـبـيــر
بوظائف وفسيولوجيا الجهاز العصبي،
وك ــذل ــك ل ــدي ــه ال ـ ـقـ ــدرة وب ـن ـظ ــرة واح ـ ــدة
وبجلسة استماع قصيرة على أن يكشف
ال ـن ــواق ــص الـعـقـلـيــة ال ـت ــي ي ـعــانــي منها
مرضاكم يا أخصائيي الطب النفسي!!
الـحـمــدلـلــه أن ه ــذا الـشـخــص قــد تمت
ً
تبرئته قضائيا مــن قضية "البنغالي"،

د .ناجي سعود الزيد

ل ـكــي ي ـت ـفــرغ لـتـشـخـيــص م ــرض ــى الـطــب
الـنـفـســي ،وي ـســاعــد وزارة الـصـحــة بكل
ط ــواق ـم ـه ــا ال ـط ـب ـيــة ل ـتــوع ـيــة الـمـجـتـمــع
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ـق ـل ـي ــة ل ـ ــأف ـ ــراد،
ً
خصوصا أولئك السياسيين المنوط بهم
الرقابة والتشريع!!
فإلى من ال يستطيع حتى اآلن تخمين
من هو ذلك الشخص فإنني وبكل أمانة
أن ـقــل ع ـب ــارات ــه ال ـتــي نـشــرتـهــا الـصـحــف
األسبوع الماضي.
والحمدلله الذي حبانا بتلك العقلية
ال ـخــارقــة وال ـمــوه ـبــة ال ـف ــذة حـيــن اقـتــرح
التالي:
(ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة مـ ــن الـ ـط ــب ال ـنـف ـســي
لفحص عقلية جميع النواب وما إذا كان
النائب مسؤول عن تصرفاته من عدمه،

وإذا قــالــت الـلـجـنــة إن ال ـنــائــب "ض ــارب
فيوزه" ال يدخل القاعة).
إن ــه ال ـنــائـ ُـب ال ـفــاضــل س ـع ــدون حـمــاد
العتيبي "ال فض فوه وال عاش شانئوه
وال بر من يجفوه وال عدمه محبوه وال
عاش حاسدوه"...
قولوا :آمين.
إن مثل مــا قاله النائب لــو صــدر من
شخص عادي مثلي ،أو غيري ممن يشكك
بالصحة العقلية للنواب ،ال سمح الله،
ُ
النتهيت في أروقــة المحاكم إن لم أنتهِ
كنزيل بمستشفى الطب النفسي!!

اكتشف عالم آثار العشرات
م ــن ط ـب ـع ــات األيـ ـ ــدي ب ــأل ــوان
سوداء وحمراء تغطي جدران
ك ـهــف ف ــي ال ـم ـك ـس ـيــك ،يـعـتـقــد
أن ـ ــه م ــرت ـب ــط ب ـط ـق ــوس ت ـعــود
لحضارة المايا القديمة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــوق ـ ــع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرة إن
الـ ـع ــال ــم ،ال ـ ــذي درس ال ـك ـهــف
الموجود تحت األرض ،أشار
إلى أن تاريخ الرسوم الـ ،137
وم ـع ـظ ـم ـهــا ب ــأي ــدي األطـ ـف ــال،
يعود إلى أكثر من  1200عام،
ويقع الكهف بالقرب من الطرف
الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان
المكسيكية ،وعلى بعد حوالي
 10أمـتــار تـحــت شـجــرة سيبا

يومية سياسية مستقلة

وتجنب المكمالت الغذائية،
ـاف
والـحـصــول عـلــى قـســط كـ ٍ
من النوم ،واتباع نظام غذائي
متنوع مع الكثير من الفواكه
والـ ـخـ ـض ــراوات ،إض ــاف ــة إلــى
الحفاظ على صحة األسنان،
وتجنب األنظمة الغذائية غير
ً
المعتادة" ،موصيا بممارسة
الجمباز الخفيف عشر دقائق
ً
على األقل يوميا.
وأضاف أن المشي مناسب
كـنـشــاط بــدنــي يــومــي ،ولكن
ال ي ـن ـصــح بـ ــإرهـ ــاق ال ـن ـفــس
بالتمارين الرياضية؛ ألنها
ً
ت ــؤث ــر س ـل ـب ــا ع ـل ــى مـتــوســط
العمر المتوقع لإلنسان.

دراغون تهبط بروادها في مياه مظلمة

عفريت السلطة

َ
األول ــى أن تــرحــل هــذه الحكومة بــدون
رجعة ،فما صنعته هذه السلطة الحكومية
في مكافآت الصفوف األمامية أنها ارتكبت
جــريـمــة «رشـ ــوة» سـيــاسـيــة رهـيـبــة كاملة
األركــان ،ودفعت من جيب الدولة وحقوق
أجيالنا مليار ديـنــار ،كــي تـنــام مرتاحة،
بعد أن ضمنت نصاب الجلسة من نوابها،
وهي قبل أيام كانت تشكي الحال من أزمة
السيولة المالية! نفهم أن يعتبر الجهاز
الطبي والعسكري من الصفوف األمامية،
لكن لضمان الوالء السياسي قامت سلطة

حسن العيسى
النكد باحتساب أكثر من نصف موظفي
القطاع العام من الصفوف األمامية!
ال ه ــي أزمـ ـ ــة س ـي ــول ــة وال ب ـط ـي ــخ ،هــي
أزمــة خيبة كبيرة في هــذه الحكومة وكل
الحكومات ا لـتــي سبقتها دون استثناء،
ومــن كــان يلوم الـنــواب المعارضين على
أنهم بالغوا في شكل معارضتهم ،فعليه
االعتذار لهم ،وأن ما فعلوه هو قليل بحق
حكومة الفشل هذه.
كنا نكذب على أنفسنا ونـمــارس رياء
ب ـ ــأن ه ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة ورئ ـي ـس ـه ــا لـ ــم يـتــم

منحهما الفرصة الكافية لتظهر جدارتها
في إنقاذ االقتصاد ،لكن ال ،الحكومة هي
الحكومة ال تتعدل وال تتغير ولو تبدلت
أسماء الوزراء وتخفت بأقنعة جديدة ،وإن
تقرير المكافآت بتلك الصورة هو صورة
قبيحة أخرى للفساد السياسي ،نعم هو
فساد كامل الدسم ،ال جدوى من سيفوه،
وال جـ ـ ــدوى مـ ــن ال ـ ـجـ ــدل مـ ــع مـ ــن ي ـفــرض
سلطان تلك الشاكلة من الحكومات على
شعب أضحى مستقبل أجياله على كف
عفريت؛ عفريت السلطة.

أعــادت شركة سبايس إكس أربعة رواد فضاء من محطة
الـفـضــاء الــدولـيــة ،أم ــس ،مما جعل أول طــاقــم أمـيــركــي يقوم
بهبوط مائي في الظالم منذ هبوط "أبولو ."8
وقال موقع العربية نت ،أمس ،إن كبسولة "دراغون" هبطت
بالمظلة في خليج المكسيك قبالة سواحل بنما سيتي بوالية
ً
فلوريدا ،قبل الثالثة صباحا بقليل ،منهية بذلك رحلة رواد
الفضاء الثانية لـ"سبايس إكس" ،التي يملكها إيلون ماسك.
واستغرقت الرحلة  6ساعات ونصف الساعة فقط .وعاد
رواد ال ـف ـضــاء ،ثــاثــة أمـيــركـيـيــن ويــابــانــي واحـ ــد ،فــي نفس
الكبسولة  -المسماة "ريزيلينس"  -ا لـتــي أطلقت مــن مركز
كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في نوفمبر الماضي صوب
محطة الفضاء الدولية.
ً
ومـهـمــة ه ــؤالء الـ ــرواد ،الـتــي اسـتـغــرقــت  167يــومــا ،كانت
األطول بالنسبة لرواد الفضاء الذين ينطلقون من الواليات
ً
المتحدة ،وتم تحطيم الرقم القياسي السابق ،البالغ  84يوما،
والذي سجله طاقم محطة "سكايالب" األخير التابع لـ"ناسا"
في عام .1974

وفيات
منتهى محمد شعبان الفودري

ً
 59عاما ،شيعت97884855 ،

زوجة عباس رجب الشطي

علي محمد علي الهولي

ً
 78عاما ،شيع ،ت50009196 ،96088873 ،99644255 :
جميلة أحمد يوسف الخليل أرملة صالح محمد العمر
ً
 71عاما ،شيعت ،ت99712315 ،55777508 ،99711616 ،99011108 :
عويضة شريدة الديحاني أرملة سعد رومي الفهد
ً
 89عاما ،شيعت ،ت99999196 :

ناصر بدر عبدالله المضف

ً
 60عاما ،شيع ،ت98886885 :

مطيرة الحيس مبارك العازمي

ً
 67عاما ،شيعت ،ت99544417 :

فيصل شهاب أحمد بوعركي

ً
 71عاما ،شيع ،ت95555037 ،96660661 :

دالل خليل عبدالله مذكور العبدالله

زوجة جمعة محمد عبدالرحمن الكندري
ً
 68عاما ،شيعت ت67666068 ،66063503 :
خلداء حسن سعد الرشيدي زوجة علي مطلق سعود المويزري
ً
 68عاما ،شيعت ،ت51799950 :

محمد خلفان أحمد سعيد

ً
 59عاما ،شيع ،ت60368119 ،98787686 ،99044054 :
ضحية مبارك مصلح أرملة مصلح عماش المصلح الحربي
ً
 81عاما ،شيعت ،ت99679589 :

مواعيد الصالة

 1471كهدية من البابا سيكستوس
الرابع.
المفقودة
السبابة
إصبع
وكان
ً
م ـ ـنـ ــذ فـ ـ ـت ـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــزءا مــن

م ـج ـمــوعــة ح ـصــل عـلـيـهــا متحف
اللوفر في عام  ،1863من المصرفي
اإليـطــالــي وجــامــع األعـمــال الفنية
جيامبيترو كامبانا ،ا لــذي جمع

واحدة من أعظم مجموعات اآلثار
الــرومــانـيــة واليونانية فــي القرن
التاسع عشر.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

هيكل خشب ما فيه معنى وال روح
من يوم شكله صار " مبنى إضافي"
ّ
ـوح ع ـل ــى ل ــوح
ـ
ـ
ـ
ل
ـه
ـ
ي
ـ
ف
ـوا
ـ
ـ
ـ
دق
ال ـ ـبـ ــاب
ٍ
جـ ّـمــع مــن ه ـبــوب ال ــري ــاح الـســوافــي
ّ
چنه حچي محبوس منهي عن البوح
في خاطر اللي صاين العهد وافي
واال ولد يمشي على الشوك مجروح
هــم جــابــريـنــه يمشي ال ــدرب حافي
ماله على التعطيل والصد مصلوح
بــس ح ــارب ــوه بـشــي ظــاهــر وخــافــي

ي ـ ـ ـ ـ ــراود أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـنـ ــاس
كابوس الشيخوخة والتقدم
في العمر ،ويحاول الكثيرون
اتـبــاع أنظمة غذائية معينة
س ــواء طبيعية أو باللجوء
إلى عمليات تجميلية؛ إلخفاء
التجاعيد أو مالمح الكبر.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــب
ال ـب ــري ـط ــان ــي أن ـ ـ ــدرو سـتـيــل،
االختصاصي في طول العمر
وعالم أنظمة األحياء ،عن أهم
العادات الطبيعية التي يمكن
ألي شخص اتباعها إلبطاء
الشيخوخة.
وقال ستيل" :إن إطالة فترة
ً
ً
الشباب تتطلب نشاطا بدنيا،

إصبع قسطنطين تعود إلى مكانها
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــون ب ـ ـ ــاآلث ـ ـ ــار
والمنحوتات تركيب إصبع مفقودة
م ــن ت ـم ـث ــال بـ ــرونـ ــزي إلم ـب ــراط ــور
روماني بعد  500عام على فقدانها.
ون ـق ــل م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـي ــوز عن
صحيفة الديلي ميل البريطانية،
أمس األول ،قولها إن التمثال يعود
إلـ ــى قـسـطـنـطـيـ ًـن ال ـك ـب ـيــر ،ويـبـلــغ
ارتفاعه  39قدماُ ،
وص ِنع في عام
330م ،وتم االحتفاظ برأسه ويده
وك ــرة أرضـيــة كــانــت تحملها اليد
بمتاحف كابيتولين في روما.
وتـ ـ ـض ـ ــررت الـ ـي ــد ب ـس ـب ــب إزال ـ ــة
ال ـك ــرة األرض ـي ــة ف ــي وق ــت م ــا قبل
ثالثينيات ا لـقــرن الخامس عشر،
وتـعــرفــت الـبــاحـثــة أوري ـل ـيــا أزيـمــا
على السبابة في عام .2018
وأدرك ـ ـ ـ ـ ـ ــت أزي ـ ـ ـمـ ـ ــا أن ال ـق ـط ـع ــة
الـ ـب ــرون ــزي ــة ،الـ ـت ــي ي ـب ـلــغ طــول ـهــا
 15بــوصــة فــي متحف الـلــوفــر في
باريس لم تكن إصبع قدم ،كما تم
التعرف عليها في عام  ،1913ولكن
سبابة قسطنطين المفقودة.
وقال مدير متاحف كابيتولين،
كــاوديــو بــاريــزي بريسيتش ،إنه
تم "استخدام تقنية خاصة إلعادة
اإلصبع البرونزية إلى يد التمثال
بشكل مثالي".
وح ـص ــل ال ـم ـت ـحــف ع ـل ــى بـقــايــا
الــرأس واليد والكرة األرضية عام

nashmi22@hotmail.com

ِّ
المشي والجمباز يبطئان الشيخوخة

طبعات أيدي غامضة في المكسيك
كبيرة ،والتي تعتبرها المايا
مقدسة.
وذكر عالم اآلثــار سيرجيو
غ ـ ــروج ـ ــان أن بـ ـصـ ـم ــات ال ـي ــد
تظهر أنه من المرجح أن تكون
ال ــرس ــوم رس ـم ــت م ــن األط ـف ــال
ع ـن ــد دخ ــولـ ـه ــم س ــن ال ـب ـل ــوغ،
وطبعوا أيديهم على الجدران
باللون األســود ،وهو ما يرمز
إلــى الـمــوت ،لكن هــذا ال يعني
أنهم سيقتلون ،بل إنها ترمز
للموت من منظور طقوسي.
وأش ـ ـ ــار غـ ــروجـ ــان إلـ ــى أن ــه
"بعد ذلك ،طبع هؤالء األطفال
أيديهم باللون األحمر ،مما كان
إشارة إلى الحرب أو الحياة".

سحب صالحيات
مجلس األمة!

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

03:39
05:05
11:45
03:21
06:25
07:49

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

35
21
ً
 05:31صب ــاحـ ـ ــا
 03:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 10:17صب ــاحـ ـ ــا
 11:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

