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عبدالله السيف :أقدم  8مسلسالت
تلفزيونية متنوعة للموسم الجديد ص ١٣

األمير :متمسكون بديمقراطيتنا
ولن نسمح ألحد بزعزعة أمننا

كل التقدير لـ «الصفوف األمامية» على روحهم الوطنية العالية
• التعاون بين مؤسسات الدولة
أساس العمل الوطني الناجح

• التزموا بالحوار الهادئ والهادف دون تجريح
• جميعنا مطالبون بالوقوف في وجه
اإلشاعات وتحري الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة أو اتهام لتفويت الفرصة على المتربصين

محليات

04
الجابر لمنتسبي الجيش:
واصلوا العطاء والتدريب
لتحقيق اإلنجازات

الثانية

• تداعيات الجائحة تتطلب التفهم والصبر
في التعامل معها والتزام االحترازات
• أولويتنا في هذه
المرحلة رعاية شبابنا
الواعد

الناصر يجري محادثات
للتعاون مع ليبيا
والجزائر

• ديننا يحثنا على توحيد
الصفوف ونشر التواد
والتراحم

• ما أحوجنا إلى استغالل الشهر الكريم
لشكر الله على نعمه والحفاظ عليها

نجوم صغار

١٤
ً
األمير ملقيا كلمته بمناسبة العشر األواخر من رمضان أمس

03

«الشؤون» :عقد «عموميات»
 32جمعية تعاونية بعد رفع الحظر

قاتل فرح أمام «الجنايات» الثالثاء
في أولى جلسات محاكمته ...والنيابة ستطالب بإعدامه

 362مخالفة تبرعات خالل رمضان
●

ح ــدد ر ئـيــس المحكمة الكلية
المستشار عبداللطيف الثنيان
جلسة الثالثاء المقبل لتكون أولى
جـلـســات مـحــاكـمــة الـمـتـهــم بقتل
الـمــواطـنــة فــرح أكـبــر ،أم ــام دائــرة
"الجنايات" ،على أن تكون برئاسة
المستشار فيصل الحربي.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة" ،م ــن
مـ ـص ــادره ــا ،أن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
الـ ـت ــي وجـ ـه ــت ل ـل ـم ـت ـهــم تـهـمـتــي
الـقـتــل الـعـمــد م ــع سـبــق اإلص ــرار

جورج عاطف

بعد توقف ناهز الشهرين منذ فرض حظر التجول الجزئي
بالبالد في  7مارس الماضي ،تستعد وزارة الشؤون الستئناف
عقد «عموميات» الجمعيات التعاونية ،التي انتهت سنتها
المالية ،وسط تأكيدات مصادر مطلعة أن تلك الخطوة ستتم
ً
عقب رفع الحظر المعمول به حاليا.
وقالت المصادر إن قطاع التعاون في «الشؤون» أعد 02

تقرير
اقتصادي

القفزة الهائلة للسيارات الكهربائية
َتح ٍّ
الخليج
لدول
جديد
د
09

والـ ـ ـت ـ ــرص ـ ــد ،وال ـ ـخ ـ ـطـ ــف ب ـق ـصــد
ارت ـكــاب جــريـمــة ،ستقدم مرافعة
في اليوم الذي ستحدده المحكمة،
وس ـت ـط ــال ــب خ ــال ـه ــا بـمـعــاقـبـتــه
باإلعدام.
ّ
وخلف مقتل فرح بعد خطفها
مـ ــن أحـ ـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ردود فـعــل
مجتمعية كبيرة داخــل الكويت،
م ـمــا دعـ ــا ال ـن ـيــابــة ل ــإس ــراع في
إجراءات التحقيق وتحديد جلسة
لمحاكمة المتهم.

«كفيك» :كسبنا ثقة البنوك الدائنة بسداد
التزاماتنا خالل الجائحة
11

استراتيجية بين بن سلمان وبن زايد
محادثات
ً

ّ
عصام يوسف :فضلت
الهندسة على التمثيل
و«تيتو» نقطة تحول في
حياتي وسبب شهرتي

سيرة

١٥

فايزة أحمد ...كروان الشرق الحزين

صراع في الحياة والفن...
و«السرطان» آخر
معاركها

ألف ليلة وليلة

ظريف يستعد لزيارة اإلمارات قريبا
استقبل ول ــي الـعـهــدال ـس ـعــودي األمـيــر
محمد بن سلمان ،أمس في جدة ،ولي عهد
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ،واستعرض
معه العالقات بين البلدين ،وأوجه التعاون
الـمـشـتــرك ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت وسـبــل
دع ـم ــه وت ـط ــوي ــره إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـط ــورات
اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة وال ـج ـهــود الـمـبــذولــة
تجاهها.
وق ـ ـ ــال بـ ــن زاي ـ ـ ــد ب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء« :ب ـح ـث ـنــا
ع ــاق ــات ـن ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ــي نـمـضــي
ً
فيها مـعــا بـقــوة وإرادة صــادقــة فــي إطــار

مــن األخ ــوة والـثـقــة والمصير الـمـشـتــرك...
وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا
اإلقليمية والدولية وتكثيف التعاون في
مــواج ـهــة ال ـت ـحــديــات وت ـعــزيــز االس ـت ـقــرار
بالمنطقة».
وجــاء اللقاء غــداة اتصال بين الرئيس
األميركي جو بايدن وبن زايد بحثا خالله
الملف النووي والحل في اليمن واتفاقات
إبراهيم بين إسرائيل ودول عربية.
وب ـي ـن ـمــا قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــراق ــي بــرهــم
صالح ،أمس ،إن العاصمة بغداد 02

ّ
خالف أميركي  -لبناني يعلق
مفاوضات «الترسيم» مع إسرائيل
ألغيت جولة المفاوضات السادسة،
الـتــي ك ــان ُيـفـتـ َـرض عـقــدهــا أم ــس ،بين
الوفدين اللبناني واإلسرائيلي برعاية
أميركية ،وبإشراف األمم المتحدة.
وكــانــت االت ـص ــاالت ،حتى منتصف
ليل الـثــاثــاء -األرب ـع ــاء ،مستمرة بين
المسؤولين اللبنانيين واألميركيين؛
لالتفاق على نقاط مشتركة واستكمال

جوالت التفاوض ُ ،لكن لم يتم التوصل
علن تأجيل الجلسة
إلى اتفاق ،وعليه أ ِ
إل ــى مــوعــد ل ــم يـتــم ت ـحــديــده ب ـعــد ،في
خطوة ال تؤشر إلى أي إيجابيات إال إذا
حدث تطور ُيعيد األمور إلى نصابها.
وكان يفترض أن يكون ملف ترسيم
الـ ـح ــدود ال ـج ـنــو ُب ـيــة ل ـل ـب ـنــان ال ـمــدخــل
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،لـ ــو أنـ ـ ـج ـ ــز ،ل ـبــدء 02

١٦
صبية الدهليز
تكشف سر بنت دليلة
المحتالة
جانب من المباحثات بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في جدة أمس (واس)

مصر وتركيا تنهيان قطيعة  8أعوام

مسك وعنبر

جولة أولى من المحادثات تتطرق إلى التجارة والطاقة
●

القاهرة  -حسن حافظ

أن ـ ـ ـهـ ـ ــت زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وف ـ ـ ـ ــد تـ ـ ــركـ ـ ــي ي ـض ــم
مسؤولين في وزارة الخارجية التركية
واألج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ل ـم ـصــر ،تخللتها
محادثات ،قطيعة بين البلدين استمرت
 8سنوات.
وجرت الجولة األولى من المحادثات
بين وفــد يرأسه نائب وزيــر الخارجية

المصري حمدي لــوزا ،ونظيره التركي
سادات أونال ،ومن المفترض أن تنتهي
اليوم بتحديد الجولة الثانية من الحوار
ع ـلــى م ـس ـتــوى وزيـ ـ ـ َـري ال ـخــارج ـيــة في
أن ـقــرة الـشـهــر الـمـقـبــل ،وبـبـيــان ختامي
مرض
في حال انتهت المباحثات بشكل
ٍ
للطرفين.
ورغــم وصــف «الخارجية» المصرية
المحادثات بـ «االستكشافية»02 ،

19
مذكرة تعاون بين
«الوطني للثقافة»
ورابطة االجتماعيين

ةديرجلا

•
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الثانية

ولي العهد استقبل رئيسي السلطتين

local@aljarida●com

النواف« :الحرس» يدعم الدولة في تطويق «كورونا»
افتتح مركز التطعيم بنادي الضباط لتخفيف العبء عن «الصحة» وتسريع وتيرة التلقيح

ولي العهد مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد بقصر بيان،
صباح أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واسـتـقـبــل سـمــوه كــذلــك ،رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد.

الكويت لتمثيل عربي دائم في مجلس األمن
جــدد مـنــدوب دول ــة الكويت الــدائــم لــدى االمــم
المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي
المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصالحيات
ف ــي فـئــة الـمـقــاعــد الــدائ ـمــة ف ــي ح ــال اي توسيع
مستقبلي لمجلس االمن.
جــاء ذلــك فــي بـيــان للمجموعة العربية ألقاه
السفير العتيبي مـســاء ا مــس االول باالجتماع
الـخــامــس خ ــال الـ ــدورة ال 75للجمعية الـعــامــة
لالمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية
حــول "التمثيل العادل في مجلس االمــن وزيــادة
عدد اعضائه والمسائل ذات الصلة".
وقال ان عدالة التمثيل تتطلب تمثيال عربيا
متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة بمجلس
االمن الموسع مؤكدا اهمية تركيز عملية االصالح
بتوزيع المقاعد على رفع الظلم عن الدول النامية
وخاصة الــدول العربية واالفريقية غير الممثلة
على االطالق بفئة المقاعد الدائمة بمجلس االمن.

وعن التمثيل العابر لالقاليم أكد العتيبي انه
لضمان عدالة التمثيل االقليمي على المستوى
العالمي ينبغي االعتراف بخصوصية المجموعة
العربية كمجموعة اقليمية بحد ذاتها بالمجلس
دون ان تكون محسوبة على او خصما من رصيد
المجموعتين االفريقية او االسيا باسيفيك.
وأضـ ــاف ان كــل اقـلـيــم لــه خـصــوصـيــاتــه التي
يستحق ان يـبــرزهــا فــي مجلس االم ــن الموسع
الفتا الى ضرورة التوضيح بشكل اكبر للتمثيل
االق ـل ـي ـم ــي حـ ــول ت ـخ ـص ـيــص م ـق ـعــد او اك ـث ــر لــه
وضرورة تحديد المعايير لشغل ذلك المقعد.
وأكد السفير العتيبي ان اساس المفاوضات
يستند الى مواقف واقتراحات الدول وفقا لقرار
الجمعية رقم ( )557/62وان اي عملية دمج يقوم
بها طرف بخالف الدول االعضاء ينتج عنها مزيد
من التعقيدات بعملية المفاوضات الحكومية.

ندعو الجميع
إلى اإلسراع
في تلقي
اللقاح من
أجل سالمتهم
وأسرهم

الرفاعي

أك ــد نــائــب رئ ـيــس ال ـحــرس
الوطني الفريق أول متقاعد
الشيخ أحمد الـنــواف ،حرص
ا لـحــرس على تسخير جميع
إمـكــانــاتــه الـبـشــريــة والـمــاديــة
لــدعــم وإس ـن ــاد جميع جهات
الـ ــدولـ ــة ف ــي أوق ـ ـ ــات األزمـ ـ ــات
وال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ،وف ـ ــي مـقــدمـتـهــا
ً
وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ،ت ـط ـب ـي ـق ــا
لبروتوكول التعاون الموقع
بين الطرفين.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواف ،خ ـ ــال
افتتاحه مركز تطعيم الحرس
ف ـ ــي نـ ـ ـ ــادي ض ـ ـبـ ــاط الـ ـح ــرس
الوطني في منطقة الفنيطيس
وبـ ـ ـ ــدء الـ ـعـ ـم ــل بـ ـ ــه ،إلـ ـ ــى دع ــم
جـ ـه ــود ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي ت ـطــويــق
ال ــوب ــاء وال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى آث ــاره
وإس ـ ـنـ ــاد وزارة ال ـص ـحــة في
حملة التطعيم ضــد فيروس
ً
"كــوف ـيــد –  ،"19الف ـت ــا إل ــى أن
المركز سيساهم في تخفيف
ال ـعــبء عــن الـ ـ ــوزارة وتـســريــع
وت ـ ـيـ ــرة تـ ــزويـ ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين بــا لـلـقــاح ،حماية
ً
ل ـهــم وألس ــره ــم ،وص ـ ــوال إلــى
المناعة المجتمعية.
وأش ـ ــاد ب ـج ـهــود ال ــوح ــدات
المشاركة في تشغيل وتجهيز
ال ـمــركــز وت ــزوي ــده بــاألج ـهــزة
والمعدات وسبل توفير الراحة
ل ـم ـت ـل ـقــي الـ ـلـ ـق ــاح ،الفـ ـت ــا ال ــى
ضـ ــرورة إع ـطــاء األول ــوي ــة في
التطعيم لمنتسبي ا لـحــرس
وذويهم ،ومن ثم المتقاعدين
مــن الـجـهــات الـعـسـكــريــة على
أن يتم بعد ذلك التنسيق مع
"الصحة" لتطعيم المواطنين
والمقيمين.
ودعا النواف الله عز وجل
أن يحفظ الله الكويت من كل

النواف خالل افتتاح مركز التطعيم بنادي ضباط الحرس الوطني
مكروه وسوء في ظل القيادة
الحكيمة لصاحب السمو أمير
الـبــاد المفدى القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ نواف
األح ـم ــد ،وع ـضــده سـمــو ولــي
الـعـهــد األم ـيــن الـشـيــخ مشعل
األحـ ـ ـم ـ ــد وأن يـ ــرفـ ــع الـ ــوبـ ــاء
والبالء عن جميع دول العالم.

بروتوكول التعاون
من جهته ،أكد وكيل الحرس
الوطني الفريق الركن مهندس
ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي ،أن اف ـت ـتــاح
الـمــركــز ج ــاء بـتــوجـيـهــات من
القيادة العليا للحرس ،بهدف
دع ـ ــم جـ ـه ــود وزارة ال ـص ـحــة
في تطعيم المسجلين بلقاح
"كوفيد."19 -
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــي إن

اف ـت ـتــاح ال ـمــركــز ي ـعــد تــرجـمــة
ل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس و"الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة"
ب ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدت ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــاالت
ال ـط ــوارئ ،كـمــا يمثل الـتــزامــا
من الـحــرس تجاه المجتمع،
ً
مضيفا أن المركز تم تزويده
بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات
الـصـحـيــة والـ ـك ــوادر المؤهلة
ل ـت ـس ـه ـيــل ت ـل ـقــي الـمـسـجـلـيــن
للتطعيم وتوفير سبل الراحة
لـ ـ ـه ـ ــم ،داع ـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ــع إلـ ــى
اإلس ــراع فــي تلقي اللقاح من
أجل سالمتهم وأسرهم.

روح وطنية

الوزارة في جهودها الحتواء
وباء كورونا منذ بداية األزمة
مـمــا يـعـكــس الـ ــروح الوطنية
العالية وحرص القيادة على
دعم مؤسسات الدولة.
من جانبه ،أوضح المعاون
لإلسناد اإلداري في الحرس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـعـ ـمـ ـي ــد م ـه ـنــدس
عصام نايف أن افتتاح مركز
ال ـت ـط ـع ـيــم ف ــي نـ ـ ــادي ض ـبــاط
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ،يـ ــأتـ ــي اس ـت ـك ـم ــاال
ل ـج ـه ــود رج ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرس فــي
الـ ـتـ ـص ــدي لـ ــأزمـ ــة ال ـص ـح ـيــة
ومـســانــدتـهــم لـجـمـيــع جـهــات
الدولة المختلفة.

بـ ـ ــدوره ،ث ـمــن وك ـي ــل وزارة
ال ـص ـح ــة د .م ـص ـط ـفــى رض ــا،
ت ـع ــاون ال ـح ــرس الــوط ـنــي مع

الناصر يجري محادثات للتعاون مع ليبيا والجزائر
الكويت تجدد دعمها لحكومة الوحدة في طرابلس وتحقيق األمن وإتمام االنتخابات في  24ديسمبر
أكــد وزيــر الخارجية وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر
دعم الكويت لحكومة الوحدة
الوطنية في ليبيا ،وجهودها
إلج ــراء االنـتـخــابــات الـمـقــررة
في ديسمبر المقبل ،كما اكد
تـعــزيــز ع ــاق ــات ال ـت ـعــاون مع
الجزائر ،خالل زيارة البلدين،
التي بدأها أمس األول بزيارة
لـيـبـيــا ع ـلــى رأس وفـ ــد رفـيــع
المستوى.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ،خـ ـ ــال
المؤتمر الصحافي المشترك
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــده مـ ـ ـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ــرة
الخارجية والتعاون الدولي
الليبية د .نـجــاء المنقوش،
إنه عقد في طرابلس لقاء ات
وديــة مع القيادة السياسية،
وعلى رأسهم رئيس المجلس
ا لــر ئــا ســي د .مـحـمــد المنفي،
ورئـيــس ال ــوزراء عبدالحميد
الــدبـيـبــة ،ووزيـ ــرة الخارجية
وال ـت ـعــاون ال ــدول ــي ،موضحا
أنه خالل لقائه برئيس الوزراء
استذكر األخير زيارته األولى
خـ ـ ــارج ب ـ ـ ــاده ،والـ ـت ــي كــانــت
للكويت في  7أبريل الماضي،
ولقاء ه بصاحب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه نـ ـ ـق ـ ــل ال ـ ــى
الدبيبة تحيات سمو رئيس

م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـشـ ـي ــخ
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ،مـ ـشـ ـي ــرا
الـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم خـ ـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء
اس ـت ـع ــراض أواصـ ـ ــر عــاقــات
األخوة والترابط التي تجمع
ال ـب ـلــديــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،وسـبــل
ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت
الحيوية والهامة ،بما يعود
ب ــالـ ـمـ ـنـ ـفـ ـع ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـل ــدي ــن
وشعبيهما الشقيقين ،وأكد
موقف الكويت الــداعــم لدولة
ليبيا ،و كــل ما تتخذه لحفظ
وحــدتـهــا وسـيــادتـهــا وأمنها
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا ،وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
تطلعات شعبها الشقيق في
السلم والتنمية واالزدهار.

تنمية العالقات
وعـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات م ــع
وزي ــرة الـخــارجـيــة والـتـعــاون
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــة ،أوضـ ـ ــح
الناصر أنها تناولت مجمل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة الـ ـت ــي
تربط البلدين الشقيقين في
م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت وع ـل ــى
ك ــل ال ـص ـعــد ،وت ـن ــاول ــت سبل
تـ ـع ــزي ــز وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـع ــاق ــات
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
البلدين الشقيقين ،إضافة إلى
مناقشة آخر المستجدات على

«الشؤون» :عقد «عموميات»...
مذكرة وافية بهذا الشأن ،لرفعها إلى الوزير د .مشعان العتيبي،
ً
موضحة أن اإلدارة المختصة جـهــزت ج ــدوال تضمن أسـمــاء 32
جمعية تعاونية انتهت سنتها المالية ،وتنتظر عقد «عمومياتها»
للتصديق على التقريرين المالي واإلداري ،وتوزيع األرباح السنوية
المتأخرة للمساهمين.
ولفتت إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة من وزارات
الصحة والتربية والداخلية ،لتنظيم كل ما يخص معاودة عقد
تلك «العموميات».
إلى ذلك ،كشفت الوكيلة المساعدة بقطاع التنمية االجتماعية في
«الشؤون» هناء الهاجري ،أن فرق التفتيش الميداني التي شكلتها
ال ــوزارة لــرصــد وإزال ــة مخالفات جمع الـتـبــرعــات ،خــال رمـضــان،
أجرت منذ بداية الشهر الفضيل إلى السبت الماضي  1396جولة
ميدانية على المساجد ومقار الجهات الخيرية ،أسفرت عن تحرير
 362مخالفة متنوعة.
٠٧

محادثات استراتيجية بين بن سلمان...
استضافت بالفعل ح ــوارات سعودية  -إيرانية ،كشف مصدر
إيــرانــي رفيع لـ «الـجــريــدة» أن وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد
جــواد ظريف يجري اسـتـعــدادات لــزيــارة اإلم ــارات ،متوقعا أن
تجرى الزيارة في األسبوعين المقبلين.
ً
وأج ــرى ظريف أخـيــرا جولة شملت الـعــراق وقطر وسلطنة
عمان والكويت ،في وقت تشير تقارير إلى أن إدارة بايدن تدفع
بــاتـجــاه ترتيبات إقليمية كــأحــد ش ــروط ال ـعــودة إلــى االتـفــاق
النووي مع إيران.

ّ
خالف أميركي  -لبناني يعلق...

ً
انفراج سياسي داخل البالد ،خصوصا أن مفاوضات الترسيم

الساحتين اإلقليمية والدولية
والـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي تـشـهــدهــا
المنطقة.
وأع ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن ت ـط ـل ـع ــه إل ــى
انعقاد ال ــدورة األولــى للجنة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ب ـيــن
الـ ـك ــوي ــت ول ـي ـب ـي ــا فـ ــي أقـ ــرب
وقــت ممكن ،إلب ــرام اتفاقيات
ثنائية محورية ومهمة تضع
األطـ ـ ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة الـسـلـيـمــة
لتنظيم العالقات بين البلدين
الشقيقين ،مشيرا إلى أنه تم
تــوق ـيــع  11ات ـفــاق ـيــة ومــذكــرة
ت ـ ـفـ ــاهـ ــم ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن فــي
مختلف المجاالت الحيوية،
"ون ـت ـط ـلــع إل ــى زي ــادت ـه ــا بما
ي ـ ـ ـخـ ـ ــدم ويـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق تـ ـطـ ـلـ ـع ــات
قـ ـي ــادت ــي وشـ ـعـ ـب ــي ال ـب ـلــديــن
الشقيقين".
وفـيـمــا يـتـعـلــق بـتـطــورات
األوض ـ ـ ـ ــاع فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ،قـ ــال:
"عبرنا عن دعم الكويت التام
ل ـج ـهــود ال ـح ـكــومــة الـلـيـبـيــة،
وإتمام خارطة الطريق التي
ح ــددتـ ـه ــا األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة،
ب ـم ــا ي ـح ـقــق وحـ ـ ــدة الـ ـت ــراب
الليبي والحفاظ على األمن
واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
العملية االنتخابية المقرر
ع ـ ـقـ ــد هـ ــا فـ ـ ــي  24د ي ـس ـم ـب ــر
ال ـم ـق ـب ــل" ،داعـ ـي ــا الـمـجـتـمــع
ال ــدول ــي ل ـتــوح ـيــد ال ـمــواقــف

ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة فــي تنفيذ
برنامجها".

تعزيز العالقات

وزير الخارجية مع نظيره الجزائري أمس
خلف جـهــود التسوية التي
تـ ــرعـ ــاهـ ــا الـ ـبـ ـعـ ـث ــة األمـ ـمـ ـي ــة
ف ــي لـيـبـيــا ،ع ـلــى مـســاراتـهــا
الـ ـس ـي ــاسـ ـي ــة وال ــدسـ ـت ــوري ــة
واالقتصادية المختلفة ،بما
يضمن حـفــظ س ـيــادة ليبيا
وسالمة أراضيها ووحدتها
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــراره ـ ــا
وصون أمن وازدهار شعبها
الشقيق.
و بـ ـ ـي ـ ــن أن ا ل ـ ـم ـ ـحـ ــاد ثـ ــات

جاءت في توقيت إحياء التفاوض بكل دول المنطقة.
وأمام الواقع الجديد ،هناك وجهتا نظر في الداخل اللبناني؛
ُ
األولى تعتبر أن الملف ط ِوي إلى حين تبلور المسار اإلقليمي،
وعقد اتفاقات نتيجة المفاوضات الحاصلة في فيينا والعراق،
وبالتالي عندما يحصل االتفاق الكبير ،سيصبح باإلمكان إنجاز
ً
ً
ملف الترسيم في لبنان ،ألنه سيكون انعكاسا مباشرا للتطورات
الخارجية.
ً
أما وجهة النظر الثانية فتعتبر أن الملف أصبح معلقا ألن
لبنان رفض التنازل عن حقوقه ،ولم يستجب للمطالب األميركية
بــال ـت ـفــاوض وف ــق ال ـخ ـطــوط ال ـم ـح ــددة ف ــي األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،أي
التفاوض على مساحة  860كلم.2
ً
لبنان يطالب بما هو أبعد بكثير من تلك المساحة ،فسابقا
ّ
طــرح خــط  ،29وال ــذي يمنحه مساحة  2290ك ــم ،2وأح ــدث ذلك
مشكلة في الداخل اللبناني ومع واشنطن ،التي اعتبرت أنه ال
يمكن للبنانيين أن يتعاطوا بهذه الطريقة ،وأن مطلبهم مرفوض
ً
ً
جملة وتفصيال  ،ونصح المسؤولون األميركيون اللبنانيين
بضرورة التنازل إلنجاح المفاوضات ،وإال فستستمر إسرائيل
ً
في عمليات الحفر واالستخراج ،وسيكون لبنان خاسرا بفعل
التأخير.
وتوجهت الوفود إلى الجولة الخامسة من المفاوضات ،وقبل
الجلسة ُع ِقد اجتماع بين الوفدين اللبناني واألميركي لوضع
بعض النقاط المشتركة ،فطلب الجانب األميركي من اللبناني
االلتزام بالتفاوض على مساحة  860كم ،2فرفض األخيرُ ،
وع ِقدت
جلسات التفاوض على مــدى خمس ساعات ،ولــم يتم التوصل
خاللها إلى أي اتفاق.
وغادرت الوفود إلفساح المجال أمام االتصاالت السياسية التي
استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلُ ،
وع ِقد اجتماع بين رئيس
الجمهورية ميشال عون وأعضاء الوفد اللبناني ،وأعلن عون أن
ما طرحه الوفد األميركي يتعارض مع مطالب لبنان ،الذي يريد أن
تتم المفاوضات بدون شروط مسبقة ،أي بدون االلتزام بما يريده
الجانبان األميركي واإلسرائيلي بمنح لبنان مساحة  550كم2

ت ـ ـطـ ــرقـ ــت أيـ ـ ـض ـ ــا لـ ـلـ ـت ــواج ــد
العربي والدولي وإعادة فتح
السفارات في ليبيا ،إضافة
الــى الـتـعــاون الثنائي خالل
جائحة كورونا" ،كما أعربنا
عن إشــادة الكويت وتجديد
موقفها الداعم للجهود التي
ب ــذل ـه ــا ال ـم ـب ـع ــوث ال ـخ ــاص
لألمين العام لألمم المتحدة
فـ ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ي ـ ـ ــان ك ــوبـ ـي ــش،
وسـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــه غ ـ ـ ـسـ ـ ــان س ـ ــام ـ ــة،

وأعضاء بعثة األمم المتحدة
ومساهماتهم المقدرة".
و ش ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن "دو ل ـ ـ ـ ــة
الـ ـك ــوي ــت ت ــؤك ــد أن ال ـس ـب ـيــل
األمثل لتحقيق هذه األهداف
ي ـك ـمــن ع ـبــر ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـكــامــل
ل ـق ــرارات وم ـخــرجــات مجلس
األ مـ ـ ـ ـ ــن ذات ا لـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة ،و مـ ــن
بينها  1973و 2510و2570
و  2571ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ا سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار
لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ومـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ح ـك ــوم ــة

فقط من مساحة  ،860في حين يعتبر أن حقه أكبر من ذلك بكثير.
وال يمكن فصل هذا الملف عن التطورات الحاصلة في الخارج،
ً
ألن هناك الكثير من األمور المرتبطة به سياسيا ،واعتبرت بعض
المصادر المتابعة للملف أنــه في النهاية سيعود الجميع إلى
طاولة المفاوضات ،ولكن ربما بعد اتضاح رؤيــة المفاوضات
ً
اإلقليمية ومسارها ،وعندئذ سيجد لبنان نفسه مضطرا للوصول
إلى اتفاق.
ً
وبحسب ما تؤكد المصادر ،فإن المطلوب لبنانيا هو تحصيل
مساحة  860كم 2كاملة ،مع حماية الحقول في عمق البحر ذات
ً
ً
االمتداد األكثر جنوبا ،وهو ما يطلق عليه لبنان مثال «حقل قانا»،
ّ
الذي يبدأ عند الخط  ،23وهو الخط اللبناني المحدد في األمم
المتحدة ،ويمتد بمساحة أكبر نحو الجنوب ،وتؤكد المعلومات أن
ّ
هذا الخط بالنسبة إلى لبنان هو خط أحمر ال يمكن التنازل عنه.
وال ينفصل التعقيد الحاصل فــي ملف ترسيم ال ـحــدود ،عن
ً
التعقيد الـسـيــاســي ،وينعكس ه ــذا الـتــرابــط سـلـبــا عـلــى الــواقــع
اللبناني الذي يواجه استحقاقات كثيرة ،أبرزها مالية واقتصادية
قابلة إليصال الساحة اللبنانية إلى انفجار اجتماعي .وبسبب
التعقيدات الحاصلة تشير مـصــادر أميركية إ لــى أن لبنان هو
الخاسر من الممارسة السياسية التي ينتهجها ،فهو يتعرض
لضغوط بسبب مواقفه ،ويفشل المبادرة الفرنسية وسط تلويح
بفرض عقوبات من الفرنسيين على مسؤولين لبنانيين ،مما يعني
إغالق كل النوافذ التي يمكن التنفس من خاللها.
ويعتبر األميركيون أنه ال أحد مهتم بلبنان ،ولذلك فإن واقعه
مرشح لمواجهة الكثير من الضغوط واالنهيارات ما لم ينجح
المسؤولون في التعاطي مع الملفات المطروحة بمسؤولية.
ً
في المقابل ،يبدو لبنان رافضا الستخدام الوضع الضاغط
ً
ً
ماليا واقتصاديا لتقديم تنازالت أساسية على صعيد الثروة
ّ
ّ
ً
البحرية ،والمفاوضات معلقة حاليا ،والطريق الوحيد إلى حلها
هو إنجاز تسوية إقليمية تنعكس بشكل سريع ومباشر على
مجمل الملفات الداخلية.

مــن جهتها ،أعــربــت وزي ــرة
الـخــارجـيــة والـتـعــاون الــدولــي
الـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــة عـ ـ ــن شـ ـك ــر ب ــاده ــا
للكويت اميرا وحكومة وشعبا
على دع ــم المجلس الرئاسي
وحكومة الوحدة الوطنية منذ
األيــام االولــى ،لمنح الثقة لهم
من قبل مجلس النواب.
واك ـ ـ ــدت ال ـم ـن ـق ــوش تـعــزيــز
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
واالستفادة من خبرة وتجربة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم ح ـك ــوم ــة
الــوحــدة الوطنية فــي التنمية
والبناء والتطوير االقتصادي
في مختلف المجاالت ،مبينة
ان الجانبين اتفقا على تفعيل
اللجنة المشتركة بين البلدين
ال ـم ـت ــوق ـف ــة مـ ـن ــذ عـ ـ ــام ،2010
كما تمت مناقشة عــودة عمل
الـسـفــارة الكويتية فــي ليبيا،
وعـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـج ــوي ــة
الكويتية.

زيارة الجزائر
ووص ـ ـ ــل وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
مساء امس االول الى الجزائر

في زيارة رسمية لمدة يومين،
لبحث تـطــويــر الـعــاقــات بين
ال ـب ـلــديــن ،وت ـن ـس ـيــق الـجـهــود
المتعلقة بالقضايا العربية
واالقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ذات االهـ ـتـ ـم ــام
المشترك.
وكان في استقباله بالقاعة
الشرفية لمطار الجزائر الدولي
الـمــديــر ال ـعــام ل ـلــدول العربية
ب ــوزارة الخارجية الجزائرية
أحمد بوزيان ،وسفير الكويت
بالجزائر محمد الشبو ،إضافة
الى اعضاء السلك الدبلوماسي
المعتمد بالجزائر.
وال ـت ـق ــى وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
أمـ ــس ،م ــع نـظـيــره ال ـجــزائــري
ص ـب ــري ب ـ ــوق ـ ــادوم ،ف ــي إط ــار
ال ــزي ــارة الــرسـمـيــة الـتــي يقوم
بـ ـه ــا والـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــرافـ ــق إل ــى
العاصمة الجزائر.
وتم خالل اللقاء استعراض
مـجـمــل ال ــوش ــائ ــج واألواص ـ ــر
التاريخية األخــويــة الخاصة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن وال ـش ـع ـب ـي ــن
ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن ،وس ـ ـبـ ــل ت ـعــزيــز
الترابط المتين القائم بينهما
في مختلف المجاالت ،كما تم
بحث كل القضايا والتحديات
التي تشهدها المنطقة ،وآخر
الـ ـتـ ـط ــورات ع ـلــى الـســاحـتـيــن
اإلقليمية والدولية.

مصر وتركيا تنهيان قطيعة...
قــال مـســؤول تــركــي رفـيــع المستوى ،ل ـ «روي ـت ــرز» ،إنـهــا ستشمل
َ
ً
الـتـعــاون فــي مجالي الـتـجــارة والـطــاقــة ،فـضــا عــن االختصاص
القضائي بالمسائل البحرية في شرق البحر المتوسط.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين بالقاهرة أن المفاوضين
المصريين استمعوا للمقترحات التركية الستئناف العالقات
وسيتشاورون مع القيادة السياسية قبل االتفاق على أي شيء،
في وقت كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ «الجريدة» أن هناك رغبة
ً
مشتركة في المضي قدما من أجل استعادة العالقات بشكل يقوم
على االحترام المتبادل.
وتتضمن المطالب المصرية إلعادة العالقات مع تركيا ،إنهاء
ملف فلول اإلخوان الموجودين على أراضيها ،والذين دأبوا على
مهاجمة الحكومة المصرية والتحريض عليها ،وهو الملف الذي
أب ــدت أنـقــرة موافقة سريعة حــولــه ،إلــى جــانــب خ ــروج المرتزقة
األت ــراك مــن ليبيا مقابل التنسيق المشترك فــي عمليات إعــادة
اإلعمار ،مع إمكانية مناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين
ً
في شرق المتوسط الحقا.
وذكر المسؤول التركي لـ «رويترز» أن أنقرة ال تريد أن يتسبب
ً
ملف القنوات التلفزيونية في مشاكل ،مضيفا أنه لم ُيطلب من
أعضاء اإلخوان المسلمين المقيمين في تركيا مغادرتها ،غير أن
ً
«اإلضرار بالتطورات اإليجابية الجارية ليس مرغوبا فيه بالطبع».
مــن جهته ،و فــي تقييمه لـبــدء المباحثات بين مصر وتركيا
بشكل علني ،قال وزير الخارجية المصري األسبق محمد العرابي
لـ «الجريدة»« :لدينا فترة طويلة من المشاكل المتراكمة ،وال يزال
ً
الطريق طويال».
٢١
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محليات

األمير :الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن
من كان أن يزعزع أمنها واستقرارها بدعوات مغرضة

ً ً
«وحدتنا الوطنية سبيل األجداد واآلباء للحفاظ على كياننا وسنظل صفا واحدا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات»
تعاون السلطات ومؤسسات الدولة هو
األساس ألي عمل وطني ناجح واألسلوب
األمثل لإلنجاز والتنمية

ً
نتمسك بالنهج الديمقراطي والحوار الهادئ مطالبون جميعا بالوقوف في وجه اإلشاعات
ُ
دون تجريح لتفويت الفرصة على المتربصين التي تبث في منصات التواصل وتحري الدقة
لمعرفة الحقيقة
للنيل من ثوابتنا الوطنية

• شبابنا الواعد ثروة الوطن الحقيقية وأهم أولوياتنا رعايتهم وتسخير طاقاتهم ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء
الشيخ نواف األحمد التأكيد على «عدم السماح لكائن من كان بأن يزعزع أمن الكويت واستقرارها
جدد سمو أمير البالد ً
«الكويت ًأمانة في أعناقنا» وأن «الوحدة الوطنية التي كانت سبيل األجداد واآلباء للحفاظ
بدعوات مغرضة» ،مشددا على أن ً
على كياننا ستبقى كذلك ،وسنظل صفا واحدا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات».
وفي كلمة وجهها سموه إلى المواطنين مساء أمس بمناسبة العشر األواخر من شهر رمضان المبارك ،شدد صاحب السمو
على ضرورة تعاون السلطات ومؤسسات الدولة باعتبار ذلك األساس ألي عمل وطني ناجح واألسلوب األمثل لإلنجاز
والتنمية.
«نتمسك بالنهج الديمقراطي والحوار الهادئ دون تجريح لتفويت الفرصة على المتربصين للنيل من
ودعا سموه إلى أن ً
ثوابتنا الوطنية» ،مؤكدا أن الجميع مطالب بالوقوف في وجه اإلشاعات التي تبث في منصات التواصل ،وتحري الدقة لمعرفة
الحقيقة.
ً
وأكد صاحب السمو ثقته بشبابنا الواعد ،واصفا إياهم بأنهم «ثروة الوطن الحقيقية ،وأهم أولوياتنا رعايتهم وتسخير
طاقاتهم ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء».
ً
وبينما استذكر سموه ببالغ االعتزاز األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ،داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته ،قال «حبانا الله بالخيرات واألمن وتلك النعم تستدعي المحافظة عليها وتوحيد الصفوف ونشر التواد بين الجميع»،
ً
معتبرا أن «الظروف االستثنائية لتداعيات وباء كورونا تتطلب المزيد من التفهم والصبر وااللتزام باالحترازات الصحية».
وجدد صاحب السمو في كلمته الثناء على الصفوف األمامية لقيامهم بالتصدي للوباء وتعريض حياتهم للخطر متسلحين
بالروح الوطنية العالية ...وفيما يلي نص الكلمة:

نستذكر ببالغ
االعتزاز أميرنا
الراحل الشيخ
صباح األحمد
داعين الله أن
يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه
فسيح جناته

حبانا الله
بالخيرات
واألمن وتلك
النعم تستدعي
المحافظة
عليها وتوحيد
الصفوف ونشر
التواد

"بـ ـ ـس ـ ــم الـ ـ ـل ـ ــه ال ــرحـ ـم ــن
الرحيم
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ح ـ ـمـ ــد
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاكـ ـ ــريـ ـ ــن والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاة
والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـل ـ ــى خـ ــاتـ ــم
األنبياء والمرسلين نبينا
محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
إخ ـ ــوان ـ ــي وأخـ ـ ــواتـ ـ ــي...
األعزاء
ال ـســام عليكم ورحـمــة
الله وبركاته،،،
أح ـي ـي ـكــم أط ـي ــب تـحـيــة،
و يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــد ن ـ ــي أن أ لـ ـتـ ـق ــي
بـ ـك ــم الـ ـ ـي ـ ــوم ألب ـ ـ ـ ــارك لـكــم
الشهر الفضيل ،ود خــول
ال ـل ـيــالــي ال ـع ـشــر األواخ ـ ــر
منه ،مغتنما هذه الليالي
ال ـم ـبــاركــة ألدع ـ ـ ــوه ،جلت
قــدر تــه ،أن يحفظ وطننا
الـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت آمـ ـن ــا
م ـط ـم ـئ ـن ــا وسـ ـ ــائـ ـ ــر بـ ــاد
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،وأن يـعـيــده
عـ ـلـ ـيـ ـن ــا وعـ ـ ـل ـ ــى األمـ ـتـ ـي ــن
العربية واإلسالمية بوافر
الخير واليمن والبركات.
وما أحوجنا الستغالل
الـشـهــر ال ـكــريــم ونـفـحــاتــه
اإليمانية لنسأله عز وجل

العفو والمغفرة شاكرين
نعمه وأفضاله ،فقد حبا
الـلــه ه ــذا الــوطــن بالكثير
مــن الـخـيــرات ،وهيأ لهذه
األرض ا ل ـ ـط ـ ـي ـ ـبـ ــة األ مـ ـ ــن
والطمأنينة ،فتلك النعم
تستدعي المحافظة عليها
بحمد الله حمد الشاكرين،
والتمسك بتعاليم ديننا
السمحة التي تحثنا على
توحيد الـصـفــوف ،ونشر
التواد والتراحم.
اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة واألبـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء
األعزاء،،،
ل ـ ـقـ ــد ع ـ ـش ـ ـنـ ــا ج ـم ـي ـعــا
ً
طوال أكثر من عام ظروفا
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة اسـ ـت ــدع ــت
ال ـح ـي ـط ــة والـ ـ ـح ـ ــذر جـ ــراء
تفشي وباء كورونا الذي
اج ـتــاح الـعــالــم وأث ــر على
كافة األصعدة ،األمر الذي
يتطلب المزيد من التفهم
والـصـبــر فــي التعامل مع
تــداع ـيــات تـلــك الـجــائـحــة،
ً
داعيا الجميع إلى ضرورة
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـ ــاالحـ ـ ـت ـ ــرازات
الصحية.
وأود ف ــي هـ ــذا ال ـصــدد
أن أس ـج ــل ب ــال ــغ اإلش ـ ــادة

األمير خالل إلقاء كلمته بمناسبة العشر األواخر من رمضان المبارك أمس

بـ ـ ـ ــإخـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي وأب ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــي
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـص ـفــوف
األم ــامـ ـي ــة وال ـم ـت ـطــوع ـيــن
ف ــي ك ــاف ــة ال ـق ـط ــاع ــات من
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن،
فلقد حملوا على كاهلهم
طـ ــوال ه ــذه ال ـف ـتــرة مهمة
ال ـت ـصــدي ل ــوب ــاء كــورونــا
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،م ـع ــرض ـي ــن
أنفسهم وحياتهم للخطر
ف ــي سـبـيــل مــواج ـهــة هــذه
الجائحة ،متخذين أفضل
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة
والـ ـع ــاجـ ـي ــة مـ ــن مـنـظـمــة
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة،
لـمـجــابـهــة ه ــذا الـفـيــروس
الـ ـفـ ـت ــاك ،م ـت ـس ـل ـح ـيــن فــي
ذل ـ ـ ــك بـ ـ ــالـ ـ ــروح ال ــوط ـن ـي ــة
العالية ،فلهم منا جزيل
الـ ـثـ ـن ــاء والـ ـتـ ـق ــدي ــر ،وم ــن
العلي القدير خير الثواب
والجزاء.
إخ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــي وأخ ـ ـ ــوات ـ ـ ــي
الكرام،،،
إن الـ ـك ــوي ــت أم ــان ــة فــي
أعـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـن ـ ــا ،ولـ ـ ـ ــن ن ـس ـمــح
لكائن مــن كــان أن يزعزع
أمـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا واس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرارهـ ـ ــا،
م ـ ــن خـ ـ ــال نـ ـش ــر دعـ ـ ــوات

الظروف
االستثنائية
لتداعيات الوباء
تتطلب المزيد
من التفهم
والصبر وااللتزام
باالحترازات

كل الثناء
للصفوف
األمامية
لقيامهم
بالتصدي
للوباء وتعريض
حياتهم للخطر
متسلحين
بالروح الوطنية
العالية

األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين
سموه عزى الرئيس الجزائري بضحايا فيضانات والية المدية
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
ب ـق ـصــر بـ ـي ــان ،صـ ـب ــاح أم ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
واس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه ،رئ ـيــس
مجلس األم ــة م ــرزوق الغانم،
ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
من جهة أخرى ،بعث سموه
ب ـب ــرق ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إلـ ـ ــى رئ ـيــس
الجزائر عبدالمجيد تبون ،عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته له بضحايا
ال ـف ـي ـض ــان ــات جـ ـ ــراء األمـ ـط ــار
الغزيرة التي هطلت على والية
المدية في الجزائر ،وأسفرت
عن سقوط عدد من الضحايا
والمصابين ،وتدمير للمرافق
العامة والممتلكات.
وسـ ــأل س ـم ــوه الـ ـب ــاري جل
وعـ ـ ــا أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـض ـحــايــا
ب ــواس ــع رح ـم ـت ــه ،ويـسـكـنـهــم

مـ ـغ ــرض ــة ه ــدفـ ـه ــا ال ـم ــس
بوحدتنا الوطنية ،التي
هـ ــي الـ ـمـ ـص ــدر وال ـس ـب ـيــل
الـ ـ ـ ـ ــذي ات ـ ـ ـخـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ــداد
واآلباء ،وسطروا به أروع
ال ـ ـت ـ ـض ـ ـح ـ ـيـ ــات لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ
على هــذا الـكـيــان الغالي،
وسنظل بــإذن الله تعالي
ص ـف ــا واحـ ـ ـ ــدا نـ ــدافـ ــع عــن
ح ـق ــوق وم ـك ـت ـس ـبــات هــذا
الوطن وحماية مقدراته.
وف ــي ه ــذا ال ـم ـقــام أؤك ــد
أن الـتـعــاون بين سلطات
وم ــؤسـ ـس ــات الـ ــدولـ ــة هــو
األس ــاس ألي عمل وطني
نــاجــح ،واألسـلــوب األمثل
ً
ن ـح ــو اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ،تـحـقـيـقــا
للتطلعات التنموية التي
ي ـن ـش ــده ــا أب ـ ـنـ ــاء شـعـبـنــا
األوف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاء ،م ـت ـم ـس ـك ـي ــن
بالنهج الديمقراطي الذي
ارتضيناه ،مبتعدين عن
أجــواء االحتقان والتوتر،
وعن كل ما يدعو للتفرقة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى بـ ــطء
عجلة التنمية في البالد،
ملتزمين بالحوار الهادئ
والـهــادف دون تجريح أو
اتـ ـه ــام ،لـتـفــويــت الـفــرصــة

عـلــى الـمـتــربـصـيــن للنيل
م ـ ــن ث ــوابـ ـتـ ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة،
فـ ـجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـن ــا م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــون
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــوف فـ ـ ـ ـ ــي وج ـ ـ ــه
اإلشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـبــث
ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،وتحري الدقة
لـمـعــرفــة الـحـقـيـقــة كــامـلــة،
داع ـي ــن ال ـع ـلــي ال ـقــديــر أن
يحفظ بلدنا الغالي واحة
لألمن واألمان.
إخـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ــي وأب ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــي
وبناتي،،،
إن أه ـ ــم أول ــويـ ـتـ ـن ــا فــي
هــذه المرحلة رعــايــة هذا
الجيل الواعد من شبابنا،
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ط ـ ــاق ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـع ـ ـمـ ــة بـ ــال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة
واإلخ ـ ـ ـ ــاص وفـ ـت ــح آفـ ــاق
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل أم ــامـ ـه ــم ،مــن
خـ ــال تــأه ـي ـل ـهــم بــأفـضــل
ال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة
واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة،
وغ ـ ــرس ال ـق ـيــم الـكــويـتـيــة
األص ـي ـل ــة ال ـم ـت ـج ــذرة فــي
ثقافتنا وتراثنا ،ليشاركوا
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ،ف ـه ــم مـسـتـقـبــل
الوطن وثروته الحقيقية.

وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـيـ ــالـ ــي
المباركة ،نستذكر ببالغ
االعـ ـت ــزاز أم ـيــرنــا الــراحــل
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـم ــد
الـ ـج ــاب ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،طـيــب
ال ـلــه ثـ ــراه ،داع ـيــن ال ـلــه أن
يـتـغـمــده بــواســع رحمته،
وأن يسكنه فسيح جناته،
وأن ي ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل صـ ـي ــا مـ ـن ــا
و قـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ـن ـ ــا ،وأن ي ـح ـفــظ
وطننا ويديم عليه نعمة
األمــن والمزيد من التقدم
واالزده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،وأن ي ــرح ــم
ش ـه ــداء ن ــا األب ـ ـ ــرار الــذيــن
قــدمــوا أرواحـهــم الطاهرة
فـــ ً
ـداء لــوط ـن ـنــا ال ـح ـب ـيــب،
وسطروا بدمائهم الزكية
صفحات خالدة في ذاكرة
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــار يـ ـ ــخ ،وأن ي ـك ـشــف
سبحانه غمة هــذا الوباء
عن
ال ـب ـش ــري ــة ج ـم ـع ــاء ،إن ــه
سـمـيــع مـجـيــب ال ــدع ــوات،
وآخـ ــر دع ــوان ــا أن الـحـمــد
لله رب العالمين .والسالم
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــم ورح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـلـ ــه
وبركاته".

صاحب السمو يبعث برسالتين إلى تبون
ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

الناصر يسلم رسالة األمير إلى الرئيس الجزائري

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس
فسيح جناته ،وأن يمن على
ال ـم ـصــاب ـيــن ب ـس ــرع ــة ال ـش ـفــاء
والعافية ،آمال سموه أن يتمكن

المسؤولون في البلد الشقيق
مــن تـجــاوز آث ــار هــذه الكارثة
الطبيعية.

وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء
ببرقيتي تعزية مماثلتين.

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـمــد بــرســالــة خطية إل ــى الــرئـيــس الـجــزائــري
عبدالمجيد تـبــون ،تتعلق بــا لـعــا قــات الثنائية
األخ ــوي ــة الـمـتـيـنــة وال ــوط ـي ــدة ،ال ـتــي تــربــط بين
البلدين الشقيقين ،وسبل دعمها وتعزيزها في
مختلف المجاالت وعلى كل الصعد ،بما يخدم
المصالح المشتركة للبلدين ،وتحقيق تطلعات
شعبيهما الشقيقين.

كما بعث صاحب السمو برسالة خطية إلى
رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا د .محمد
المنفي ،تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين،
وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالتين وزير الخارجية وزير
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ الدكتور
أحمد الناصر ،وذلــك في إطــار الــزيــارة الرسمية
التي يقوم بها والوفد المرافق له للبلدين.

محليات
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الجابر لمنتسبي الجيش :واصلوا العطاء والتدريب لتحقيق اإلنجازات

ّ
كرم الفائزين بالبطولة الرمضانية العسكرية األولى
محمد الشرهان

دع ـ ــا ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
حمد الجابر ،إلى مواصلة البذل
والعطاء والتدريب المتواصل،
لـتـحـقـيــق ال ـمــزيــد م ــن الـنـتــائــج
المتميزة ،والتي تعكس بدورها
ح ـجــم م ــا يـتـمـتــع ب ــه منتسبو
ال ـج ـي ــش ال ـك ــوي ـت ــي م ــن ك ـف ــاءة
وقدرات.
جاء ذلك خالل رعاية الجابر
وحـ ـض ــوره اخ ـت ـتــام مـنــافـســات
الـ ــرمـ ــايـ ــة وال ـ ـفـ ــروس ـ ـيـ ــة ضـمــن
البطولة الرمضانية العسكرية
األول ــى ،والـتــي نظمها االتحاد
الرياضي العسكري ،في ميادين
الرماية والفروسية العسكريين
في منطقة صبحان.
ُ
واس ــت ـه ـل ــت ف ـعــال ـيــات خـتــام
بـطــولــة الــرمــايــة بـتـقــديــم شــرح
للوزير عــن ال ــدور الــذي يتبناه
االتحاد الرياضي العسكري في
سبيل توعية منتسبي الجيش
ال ـك ــوي ـت ــي بــأه ـم ـيــة ال ــري ــاض ــة،
وأثرها في حياتهم العسكرية،

وم ــا تسهم بــه مــن رف ـ ٍـع لمعدل
الـ ـلـ ـي ــاق ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة ،وال ـص ـح ــة
العامة ،كما تم تقديم نبذ ٍة عن
مــراحــل الـبـطــولــة ،وم ــا تخللها
من منافسات بين المشاركين،
ت ـع ـك ــس مـ ــا ي ـت ـم ـت ـعــون بـ ــه مــن
مهارات ،أسهمت في وصولهم
لمثل هــذا المستوى مــن الدقة
واالحترافية.
بـعــد ذل ــك ،أقـيـمــت منافسات
مسابقة فردي رماية المسدس
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـبـ ــاط وضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط الـ ـص ــف
واألف ــراد ،والــذي قــدم من خالله
مستويات متميزة
المشاركون
ٍ
نالت استحسان الحضور ،وفي
خ ـت ــام ال ـم ـســاب ـقــة كـ ــرم ال ـجــابــر
الفائزين.

مسابقة القفز
وت ــوج ــه ال ـجــابــر إل ــى مـيــدان
ال ـ ـفـ ــروس ـ ـيـ ــة ،لـ ـحـ ـض ــور خ ـت ــام
م ـســاب ـقــة ال ـق ـف ــز ،ح ـيــث أقـيـمــت
مراسم استقبال رسمية شارك

ً
متوسطا القادة العسكريين والفائزين بالبطولة العسكرية
الجابر
فيها فرسان الجيش الكويتي،
واستمع لدى وصوله إلى شرح
مفصل تم من خالله تقديم نبذة
تاريخية عــن مـيــدان الفروسية
ال ـع ـس ـك ــري ،والـ ـبـ ـط ــوالت ال ـتــي
حققها فــرســان الـجـيــش ،وذلــك
من خــال مشاركاتهم العديدة
في مختلف المسابقات المحلية
والخارجية.
بـعــد ذل ــك ،أقـيـمــت منافسات

مسابقة قـفــز ال ـحــواجــز ،والـتــي
أظهر من خاللها فرسان الجيش
ـات مـتـمـيــزة
ال ـكــوي ـتــي م ـس ـت ــوي ـ ٍ
نالت استحسان الحضور ،وفي
ختام المسابقة كرم نائب رئيس
مجلس الـ ــوزراء ووزي ــر الــدفــاع
ً
الـفــائــزيــن ،مـشـيــدا بـمــا شــاهــده
منهم مــن أداء رائ ــع ،يعكس ما
يمتلكونه من خبرات ومهارات
فـنـيــة ع ــال ـي ــة ،ك ـمــا حـثـهــم على

بذل المزيد من الجهد والعطاء،
واالرتـ ـق ــاء بـمـسـتــوى األداء في
مـخـتـلــف الـ ـبـ ـط ــوالت ،لتحقيق
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات وال ـت ـم ـث ـيــل الــائــق
والمشرف للرياضة العسكرية.

دعم الرياضيين العسكريين
بـ ـ ــدوره ،ع ـبــر مــديــر االت ـحــاد
ال ــري ــاض ــي ال ـع ـس ـك ــري الـعـقـيــد

ال ـ ــرك ـ ــن خ ـل ـي ــل الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ،عــن
ش ـكــره وت ـقــديــره والــريــاضـيـيــن
ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن ،لـ ـن ــائ ــب رئ ـي ــس
مجلس ال ــوزراء ووزيــر الدفاع،
على رعايته الكريمة لحفل ختام
منافسات الرماية والفروسية،
واهـتـمــامــه وحــرصــه الــدائـمـيــن
ع ـلــى دع ــم أب ـنــائــه الــريــاضـيـيــن
الـ ـعـ ـسـ ـك ــريـ ـي ــن ،وت ـش ـج ـي ـع ـه ــم
ودف ـع ـه ــم إلـ ــى تـحـقـيــق الـمــزيــد

«التربية» :االعتداد بالبطاقة المدنية العتيبي يحيل طلب مواقع بديلة
الرقمية لـ
«هويتي»إذن تعرضها للمساءلة القانونية» لـ «شرق الصناعية» إلى لجنة العاصمة
«إقامة المدارس ندوات دون
●

مبرة الرفاعي توزع
 4500وجبة إفطار
و 500سلة غذائية

ً
البلدية طلبت من «الصناعة» تسليم الموقع الحالي خاليا من العوائق

فهد الرمضان

دعا وكيل وزارة التربية باإلنابة
فـيـصــل الـمـقـصـيــد ك ــل الـقـطــاعــات
واإلدارات واألق ـس ــام إل ــى االل ـتــزام
ب ـقــرار مجلس الـ ــوزراء رق ــم 1008
 ،2020 /بشأن االعـتــداد بالبطاقة
ال ـمــدن ـيــة الــرق ـم ـيــة ال ـ ـصـ ــادرة عن
تطبيق «هويتي».
جاء ذلك في تصريح صحافي
عقب االجتماع المشترك الذي ُعقد
امــس بين وزارة التربية والهيئة
العامة للمعلومات المدنية.
وأشار المقصيد إلى أن الهيئة
شـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى جـ ـمـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية وقطاعات الدولة ،ومنها
«ال ـت ــرب ـي ــة» ب ــاالعـ ـت ــداد بــالـبـطــاقــة
المدنية ال ـصــادرة عــن «هــويـتــي»،
وعدم مخالفة قرار مجلس الوزراء
المشار اليه.
وأك ـ ـ ـ ــد أهـ ـمـ ـي ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
الهيئة خالل الفترة المقبلة ،لربط
الخدمات اإللكترونية التي تقدمها
التطبيق.
الوزارة مع
ّ
إل ــى ذلـ ــك ،حـ ــذر ال ـمــديــر ال ـعــام
ل ـم ـن ـط ـقــة ال ـع ــاص ـم ــة الـتـعـلـيـمـيــة
بــاالنــابــة جــاســم بوحمد اإلدارات
المدرسية من مغبة الوقوع تحت
طائلة المحاسبة القانونية ،في
حــال مخالفة نشرة وكيل الــوزارة
رقم وت /و.350

م ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ف ـ ــي مـخـتـلــف
المسابقات الرياضية.
حضر فعاليات ختام البطولة
رئيس األرك ــان العامة للجيش
ال ـفــريــق الــركــن خــالــد الـصـبــاح،
ونــائــب رئ ـيــس األرك ـ ــان الـعــامــة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن فـهــد
ال ـنــاصــر ،وع ــدد مــن ك ـبــار قــادة
الجيش.

●

اجتماع «التربية» و«المعلومات المدنية» أمس
وق ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ــوح ـ ـم ـ ــد ،ف ـ ـ ــي نـ ـش ــرة
عممها على جم ـ ـيـ ـ ـ ــع المـ ـ ـ ــدارس
الت ـ ـ ــابع ـ ـ ـ ــة لـ «تعليمية العاصمة»،
انه لوحظ في اآلونة األخيرة قيام
بعض ال ـمــدارس بــإقــامــة الـنــدوات
والـمـحــاضــرات وورش العمل عن
طــريــق بــرنــامـجــي تيمز و،zoom
دون الحصول على موافقة خطية
من إدارة االنشطة التربوية ،مما
ي ـع ــد م ـخ ــال ـف ــة ص ــري ـح ــة ل ـن ـشــرة
الــوكـيــل ســالـفــة الــذكــر ،مــؤكــدا أنــه
فــي حــال مخالفة النشرة تتحمل
اإلدارة المدرسية جميع اإلجراءات
القانونية المترتبة على ذلك.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــال ــت وزارة
التربية ،إن إدارة التقويم وضبط
جـ ــودة الـتـعـلـيــم ب ـق ـطــاع الـمـنــاهــج
وال ـب ـح ــوث ال ـتــربــويــة ه ــي الـجـهــة
الوحيدة المخولة بإعداد دراسات

التقويم للمناهج ،واألداء المدرسي،
والتحصيل الـطــابــي .وقــال وكيل
الـتـعـلـيــم ال ـع ــام أس ــام ــة الـسـلـطــان،
في كتاب وجهه إلى مديري عموم
المناطق التعليمية الست ،ومدير
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ــديـ ـن ــي ،وم ــدي ــر إدارة
مدارس التربية الخاصة ،وحصلت
«ال ـج ــري ــدة» عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،انــه
ب ـن ــاء ع ـلــى مـخــاطـبــة وك ـي ــل قـطــاع
المناهج بخصوص اعداد البحوث
وال ــدراس ــات المتعلقة بالمناهج
واألداء ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي والـ ـط ــاب ــي،
وتأشيرة وكيل الوزارة ،فإنه يتعين
عـلــى ك ــل م ــن يــرغــب ف ــي اع ـ ــداد اي
دراسات تختص بتقويم المناهج أو
األداء المدرسي أو الطالبي ارسال
مقترحاته الى ادارة التقويم وضبط
ج ــودة التعليم بـقـطــاع الـمـنــاهــج،
ألنها الجهة المختصة بذلك.

إحالة طلبين
لتخصيص موقعين
لنادي الرماية إلى
لجنة األحمدي

محمد جاسم

أحــال رئيس المجلس البلدي
أسـ ـ ــامـ ـ ــة الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي إلـ ـ ـ ــى ل ـج ـنــة
ال ـعــاص ـمــة ط ـلــب األم ــان ــة الـعــامــة
لمجلس الوزراء إيجاد موقع بديل
لقسائم شرق الصناعية.
وكانت البلدية أبدت موافقتها،
وف ــق ال ــرأي الـفـنــي ،حـيــث أعلنت
فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب ب ـ ـع ـ ـث ـ ـتـ ــه لـ ــرئـ ــاسـ ــة
المجلس الـبـلــدي الـمــوافـقــة على
ق ـ ـ ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـش ــأن
تخصيص الموقعين البديلين
لـشــرق الصناعية ضـمــن منطقة
الشويخ لمصلحة الهيئة العامة
للصناعة ،مبينة أن الموقع األول
يتمثل بالقسيمتين رقم  69و70
بـمـســاحــة ك ــل مـنـهـمــا ع ـلــى حــدة
 22387.5مترا مربعا في المنطقة
األولى بالشويخ ،البالغ إجمالي
مساحتهما  44775مترا مربعا،
فـيـمــا ال ـمــوقــع ال ـثــانــي ه ــو مــركــز
الشويخ (مسلخ البلدية السابق)،
ال ـبــال ـغــة مـســاحـتــه  41أل ــف متر
مربع.
واشـ ـت ــرط ــت ال ـب ـل ــدي ــة تـسـلـيــم
ال ـ ـمـ ــوق ـ ـع ـ ـيـ ــن لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة ،لـ ـتـ ـت ــول ــى بـ ــدورهـ ــا
ت ـ ـقـ ــديـ ــم م ـ ـق ـ ـتـ ــرح ب ـم ـخ ـط ـط ــات

أسامة العتيبي

ً
تنظم الـمــوقـعـيــن ،وف ـقــا لـشــروط
وم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـب ـل ــدي ــة ووزارات
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،مـ ــع تـ ـق ــدي ــم دراسـ ـ ــة
م ــرور ي ــة ،تمهيدا لعرضها على
المجلس البلدي ،ليتم اعتمادها
وإقـ ـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ـ ــا ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددة ع ـ ـلـ ــى أن
تـ ـك ــون أن ـش ـط ــة ال ـق ـس ــائ ــم ضـمــن
الموقعين مطابقة لألنشطة في
مـنـطـقــة شـ ــرق ال ـص ـنــاع ـيــة ،على
ُ
أن ت ـس ـلــم ق ـســائــم مـنـطـقــة شــرق
الصناعية بعد إخالئها للبلدية
خالية مــن الـعــوائــق ،إضــافــة إلى
االلتزام بــردود وزارات الخدمات
والتنسيق معها قبل التنفيذ.

وفــي كـتــاب آخ ــر ،أح ــال رئيس
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي إل ـ ـ ــى ل ـج ـنــة
األحـ ـم ــدي ط ـلــب ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للرياضة تخصيص موقع لنادي
الـكــويــت الــوطـنــي للرماية ضمن
ن ـطــاق ال ـم ـحــاف ـظــة ،ب ـعــد مــوافـقــة
البلدية على طلب الهيئة العامة
للرياضة تخصيص موقع لنادي
الــرمــايــة بمساحة  750ألــف متر
مربع ضمن منطقة رجم خشمان
 الشدادية بمحافظة األحمدي.ك ـم ــا أح ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي لـلـجـنــة
األح ـم ــدي طـلـبــا مـشــابـهــا لـنــادي
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ل ـل ــرم ــاي ــة فــي
المنطقة الجنوبية للمحافظة،
بـعــد أن أب ــدت الـبـلــديــة الـمــوافـقــة
بــرأ يـهــا الفني على طلب الهيئة
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــري ــاض ــة ت ـخـص ـيــص
مــوقــع ل ـن ــادي الــرمــايــة الـكــويـتــي
الرياضي بمساحة  500ألف متر
مــر بــع ضمن المنطقة الجنوبية
بمحافظة األحمدي.
واشـ ـت ــرط ــت ال ـب ـل ــدي ــة ت ـقــديــم
دراس ـ ــة م ــروري ــة تـفـصـيـلـيــة لكل
مشروع تبين تأثيره على الطرق
المحيطة ،واعتمادها من اإلدارة
الـعــامــة لـلـمــرور ،وتــوفـيــر مواقف
سيارات كافية لألنشطة المطلوبة
داخل حدود الموقع.

أكـ ــد م ــدي ــر ال ـم ـشــروعــات
ف ــي م ـب ــرة ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي
الخيرية عبدالرحمن العنزي
أن «المبرة تمارس جهودها
ال ـخ ـيــريــة ع ـلــى ع ــدة صـعــد،
ورفـعــت وتـيــرة أعمالها في
ال ـع ـش ــر األواخـ ـ ـ ــر م ــن شـهــر
رمـ ـ ـض ـ ــان ،فـ ـق ــام ــت ب ــإع ــداد
 150وجـ ـب ــة إفـ ـط ــار صــائــم
يوميا طــوال الشهر الكريم،
بإجمالي  4500وجبة ،فضال
عن قيامها بتوزيع  500سلة
غ ــذائ ـي ــة ع ـلــى الـمـحـتــاجـيــن
واألسر المتعففة».
مــن جـهـتــه ،ق ــال المنسق
العام للحمالت الخيرية في
المبرة مصطفى ياسين إن
«مـجـلــس إدارة الـمـبــرة وفــر
كــل أشـكــال الــدعــم للعاملين
في المبرة للقيام بواجباتهم
نحو الـفـقــراء والمحتاجين
في الشهر الكريم ،حتى بات
فريق العمل يواصل جهوده
ليل نهار ،وفي غير مكان من
المحافظات الست».

صرف «الكادر» لموجهي «التربوية المساندة»
أعـ ـ ـلـ ـ ــن رئـ ـ ـيـ ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــات
وال ـم ـع ـل ــوم ــات ،د .ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـســويــط،
موافقة مجلس الخدمة المدنية على ّ
ضم
مــوجـهــي الــوظــائــف ال ـتــربــويــة الـمـســانــدة
«المكتبات ،والتقنيات ،والخدمة النفسية
واالجتماعية» لقرار  ،2019-16الذي سيتم

بموجبه منح شاغلي هذه الوظائف المزايا
ال ـمــال ـيــة وال ـ ـكـ ــوادر الـ ـ ــواردة ف ــي ال ـقــانــون
المشار اليه.
وتوجه السويط بالتهنئة الى موجهي
الــوظــائــف الـتــربــويــة الـمـســانــدة بمناسبة
موافقة مجلس الخدمة المدنية لضمهم

«الداخلية» :ال سفر للمواطنين
أصحاب األمالك بالخليج إال بالتطعيم
استثناء خروجهم من المنافذ البرية حتى  22الجاري
أعلنت وزارة ا لــدا خـلـيــة ا لـسـمــاح للمواطنين أصحاب
األمــاك لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
(ال ـم ــزارع وال ـشــركــات وال ـع ـقــارات) بــالـخــروج مــن المنافذ
الحدودية البرية والبحرية ،على أن يتم تقديم ما يثبت
ملكيتهم لذلك ومرافقيهم من العمالة المنزلية ،حتى 22
الـجــاري ،وذلــك توضيحا لـقــرار مجلس ال ــوزراء القاضي
باالستثناء من أحكام القرار بتاريخ  22فبراير الماضي،
بشأن إغالق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة
الداخلية إنه بعد  22الجاري لن يسمح لهم بالخروج إال
بعد تقديم ما يثبت تحصينهم وتلقيهم اللقاح المضاد
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،وف ــق ال ـمــواع ـيــد ال ـم ـحــددة م ــن وزارة
الصحة.

للقرار الخاص بالمكافأة التي أقرت لوزارة
التربية.
وأضاف أن لموجهي الوظائف التربوية
الـ ـمـ ـس ــان ــدة دور ك ـب ـي ــر ف ـ ــي ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
التعليمية مــن توجيه وإش ــراف ومتابعة
للعاملين في الـمــدارس ،ولــم يحصل على

سفينة هندية
تصل للكويت لنقل
األكسجين الطبي
قالت البحرية الهندية
إن ا لـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة ا ل ـب ـح ــر ي ــة
ا ل ـ ـه ـ ـنـ ــد يـ ــة «آي إن إس
ك ــولـ ـك ــات ــا» وص ـ ـلـ ــت إل ــى
ميناء الشويخ في الكويت
لجلب األكسجين الطبي
السائل ومواد طبية أخرى
إلى الهند.
وأش ــارت فــي بـيــان لها
إل ــى أن ــه «ف ــي وق ــت سابق
أن ال ـس ـف ـي ـنــة ن ـق ـلــت 200
زجـ ــاجـ ــة مـ ــن األك ـس ـج ـيــن
و 43م ــرك ــزا لــأكـسـجـيــن
مــن الــدوحــة بقطر» .فيما
تكافح الهند مع الموجة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدوى
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس الـ ـت ــاج ــي مــع
إب ــاغ الـمـسـتـشـفـيــات في
الـعــديــد مــن ال ــوالي ــات عن
نقص حاد في األكسجين
واألدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ــدات
واألسرة.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة
ً
الـهـنــديــة« :دع ـمــا لمعركة
األ مـ ـ ـ ـ ــة ضـ ـ ــد Covid-19
و ص ـ ـلـ ــت INS Kolkata
إلــى ميناء الشويخ في 4
الجاري ،وستشرع في نقل
األكسجين الطبي السائل
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ال ـط ـب ـي ــة
مـ ــن الـ ـك ــوي ــت ،مـ ــع ت ــزاي ــد
إجـمــالــي ح ــاالت اإلصــابــة
بـ  COVID-19في الهند.

م ـس ـمــى م ــوج ــه إال ب ـعــد خ ــدم ــة  14عــامــا
واجتياز المقابلة الشخصية.
وشكر السويط رئيس وأعضاء مجلس
الخدمة المدنية على تفهمهم لطبيعة عمل
الموجه وارتباطه المباشر بالعاملين في
المدارس.

ةديرجلا
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وزير التربية :ندرس إنشاء منطقة تعليمية جديدة
«التعليم عن بعد تجربة حديثة وتقييم مستوى تحصيل الطلبة عن طريقها غير دقيق»
محيي عامر

خالل رده على أسئلة
برلمانية ،أكد وزير التربية أن
الوزارة تدرس إنشاء منطقة
ظل
تعليمية جديدة في ً
التوسع العمراني ،مشيرا
إلى أنه منذ بداية جائحة
كورونا تم التعميم على
المناطق التعليمية وجهات
االختصاص بتطبيق التعليم
التزامني.

ً
ردا ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـ ــؤال ل ـل ـن ــا ئ ــب
د .مـحـمــد ال ـحــوي ـلــة ،ق ــال وزي ــر
الـتــربـيــة د .عـلــي ال ـم ـضــف ،إنــه
ف ــي ضـ ــوء ال ـت ــوس ــع ال ـع ـمــرانــي
وال ـك ـث ــاف ــة ال ـس ـكــان ـيــة بــال ـبــاد،
س ـي ـتــم دراس ـ ـ ــة إنـ ـش ــاء مـنـطـقــة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة جـ ــديـ ــدة ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن الـتــوصـيــة بـعــد دراسـ ــة هــذا
ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع س ـ ـت ـ ـكـ ــون بـ ـم ــدى
الحاجة إلى ذلك.
وكان الحويلة سأل المضف:
ه ــل ل ــدى وزارة ال ـتــرب ـيــة خطة
إلنشاء منطقة تعليمية جديدة
فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة صـ ـ ـب ـ ــاح االح ـ ـمـ ــد
ال ـس ـك ـن ـي ــة؟ م ـط ــال ـب ــا ب ـت ــزوي ــده
بجميع االجراءات والمراسالت
الـمـتـخــذة فــي ه ــذا ال ـشــأن ،وإذا
ك ــان ــت االج ـ ــاب ـ ــة ب ــال ـن ـف ــي ،فـمــا
االسباب التي تمنع إنشاءها؟
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـ ــي رده ع ـلــى
سؤال للنائب مهند الساير ،قال
المضف ،فور صدور القرار رقم
( )5523المؤرخ في 2021/2/22
بشأن توقيت الــدوام المدرسي
(الـتـعـلـيــم ع ــن ب ـع ــد) ق ــام قـطــاع
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـعـ ــام ب ـع ـم ــل ال ـ ــازم
مــن حيث تنظيم آلية التعليم،
ومــواع ـيــد الـحـصــص للمراحل

ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ومـ ــراعـ ــاة أول ـي ــاء
أمور الطلبة ،وتم التعميم على
ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة وج ـهــات
االختصاص بتطبيق التعليم
الـ ـت ــزامـ ـن ــي ل ـل ـص ـف ــوف (االول،
والثاني ،والثالث).
وأض ــاف أن ــه تـجــدر االش ــارة
الى ان من مهام العمل الحالية
ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ــام
ت ـقــويــم وم ـتــاب ـعــة الـتـعـلـيــم عن
بـ ـ ـع ـ ــد ،ورصـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات،
وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل الـ ـنـ ـت ــائ ــج م ـ ــن أج ــل
دع ــم قـ ــرار ال ـج ـهــات المختصة
فــي الـ ـ ــوزارة ،وتــذلـيــل مـعــوقــات
ال ـع ـم ــل ،ومـ ــن ال ـج ــدي ــر بــالــذكــر
أي ـضــا ان "الـتـعـلـيــم ال ـع ــام" قــام
ب ـع ـم ــل دراس ـ ـ ـ ــات مـ ـتـ ـع ــددة مــن
قـ ـب ــل ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن والـ ـخـ ـب ــراء
(الموجهون العامون ،ومديرو
عموم المناطق التعليمية) ،أو
بالتعاون والتنسيق مع جهات
وم ــؤسـ ـس ــات ال ـب ـح ــث الـعـلـمــي
الخارجية مثل مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي (كفاس ،)kfas-أو
معهد الكويت لالبحاث العلمية،
علما بــأن كــل قـ ــرارات "التعليم
الـعــام" يتم اتـخــاذهــا بـنـ ً
ـاء على
البحث العلمي.

المضف والشايع والمطيري بجلسة سابقة
وأكد أن االحصاءات التي تم
رصدها عن مستوى التحصيل
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ل ـ ـ ـطـ ـ ــاب الـ ـم ــرحـ ـل ــة
االبتدائية هي إحـصــاء ات غير
شاملة ،وتــم رصدها من خالل
ع ـي ـن ــات ع ـش ــوائ ـي ــة م ــن نـتــائــج
الـ ـفـ ـص ــل الـ ـ ــدراسـ ـ ــي االول مــن
المناطق التعليمية ،وتشير الى
ارتفاع النسب ،ومن اهم اسباب
ذلـ ـ ــك ان اس ــالـ ـي ــب ال ـت ـح ـص ـيــل
العلمي (عــن ُبعد) هي اساليب
ال تـعـطــي ن ـتــائــج دق ـي ـقــة نـظــرا
لحداثة التجربة.

المضف :استقاالت المعلمين الوافدين طبيعية
 584طلبوا إنهاء خدماتهم منذ بداية العام وعدد ال بأس به يتراجع
فــي رده عـلــى س ــؤال بــرلـمــانــي للنائب
د .ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ع ــن اس ـت ـقــاالت
المعلمين الوافدين ،قــال وزيــر التربية د.
عـلــي الـمـضــف "إن ع ــدد م ــا ت ــم ال ـت ـقــدم به
م ــن اس ـت ـقــاالت ل ــدى الـ ـ ــوزارة م ــن ال ـك ــوادر
التعليمية المتعاقد معهم قــد بـلــغ 584
منذ بــدايــة الفصل الــدراســي األول للعام
الدراسي  2021/2020حتى تاريخه" ،مشددا

على ان هذا ما يمثل عددا اعتياديا مقارنة
بــال ـس ـنــوات ال ـســاب ـقــة وح ــرك ــة اس ـت ـقــاالت
طبيعية تتعامل معها الوزارة في كل عام
دراسي.
وقال المضف "علما بأن عدد االستقاالت
ال ـت ــي ت ــم ال ـت ـق ــدم ب ـه ــا ال ت ـع ـكــس حـقـيـقــة
االستقاالت الفعلية ،حيث ان هناك عددا ال
بأس به يتراجع عن استقالته سنويا ،كما

جوهر يوجه  4أسئلة
عن صندوق الجيش
ّ
وجه النائب د .حسن جوهر  4أسئلة برلمانية؛ سؤاالن منها إلى
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ونائب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي ،ووزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار،
خليفة حمادة ،بشأن صندوق الجيش.
وف ــي ســؤالــه إل ــى وزي ــر ال ــدف ــاع طـلــب ت ــزوي ــده بتفاصيل جميع
الحسابات البنكية المسجلة باسم "حساب مكتب رئيس ال ــوزراء"
و"حساب نفقات رئيس مجلس الــوزراء" داخل وخارج دولة الكويت
بالعمالت األجنبية".
أما في سؤاله الثاني فقد وجهه إلى وزير الدفاع وإلى الوزير الرومي،
طلب منهما تزويده بالقيمة اإلجمالية للتحويالت المالية المشبوهة
والمختلسة في مخالفات حسابات صندوق الجيش ،المتهم فيها
رئيس مجلس الوزراء السابق وعدد من كبار المسؤولين السابقين،
والــواردة في بالغ النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع
السابق الشيخ ناصر صباح األحمد ،يرحمه الله ،إلى النائب العام
بتاريخ  14نوفمبر .2019
وتساءل :هل أرسل الديوان األميري أية خطابات أو كتب رسمية
إلى وزارة الدفاع أو النيابة العامة أو لجنة محكمة الوزراء أو النيابة
أو المحكمة المختصة ،أو غير ذلك من الجهات القانونية خالل الفترة
من  14نوفمبر  2019إلى  28سبتمبر  ،2020مع تزويدي بنسخة منها،
إن وجدت ،وتاريخ إرسالها وتاريخ وصولها إلى الجهة المعنية.
وطلب جوهر من وزير المالية تزويده بتفاصيل جميع الحسابات
البنكية المسجلة باسم "حساب مكتب رئيس الوزراء" و"حساب نفقات
رئيس مجلس الوزراء" داخل وخارج دولة الكويت بالعمالت األجنبية.

ان الوزارة حريصة على القيام بمجموعة
من التدابير والخطط ضمنها االستباقية،
ل ـت ـفــادي أي ع ـجــز ي ـطــرأ ع ـلــى الـمـنـظــومــة
التعليمية عن طريق فتح باب التعاقدات
الـمـحـلـيــة لـفـئــة اب ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــات ،وغـيــر
محددي الجنسية".

ولفت إلى ان الفصل الدراسي
االول  2021/2020هو األول من
حيث تطبيق التجربة (التعليم
عـ ــن بـ ـع ــد) ك ــامـ ـل ــة ،وق ـ ــد كــانــت
ه ـن ــاك ب ـعــض ال ـم ـعــوقــات الـتــي
تم تذليلها والتغلب عليها في
ب ــداي ــة الـتـطـبـيــق ،م ـثــل مـشــاكــل
االنـ ـت ــرن ــت ،وم ــواع ـي ــد تــدريــس
ال ـم ــراح ــل ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،لتمكين
اولـ ـي ــاء االمـ ـ ــور م ــن ال ـم ـتــاب ـعــة.
وبـشـكــل ع ــام ف ــان االح ـص ــاءات
التي توضح مستوى التحصيل
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ل ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة
االب ـتــدائ ـيــة مــن خ ــال العينات
ال ـع ـشــوائ ـيــة ال ـت ــي ت ــم رصــدهــا
أظهرت ارتفاعا في النسب.
وتابع أن ال ــوزارة أعلنت انه
لن يكون هناك امتحانات ورقية
أو "أونـ ـ ــايـ ـ ــن" لـ ـط ــاب ال ـصــف
الـثــانــي عشر للفصل الــدراســي
االول مـ ــن عـ ـ ــام ،2021 /2020
وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي اط ـ ـ ـ ــار االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة لـمــواجـهــة فـيــروس
ك ــورون ــا ،وق ــد ج ــاء ه ــذا ال ـقــرار
بعد سلسلة اجتماعات مكثفة
مــع الـمـســؤولـيــن والمختصين
التربويين والسلطات الصحية
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة ،وأس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرت ت ـل ــك
االجتماعات عــن تشكيل لجنة
ع ـل ـي ــا بـ ـي ــن وزارت ـ ـ ـ ـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة
والصحة لــدراســة وبحث مدى

اجتماع «اإلسكانية» ينتهي بتلويح
المطيري باستجواب الخالد

السكانية
اجتماع سابق للجنة ا ٕ
ً
عقدت لجنة شؤون اإلسكان البرلمانية اجتماعا
أمــس واصـلــت فيه مناقشة آلـيــة تمويل المشاريع
اإلسكانية في مدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب
صباح األحمد وبقية المدن اإلسكانية الجديدة ،كما
ناقشت مع الحكومة خالله آليات التمويل العقاري
في بنك االئتمان الكويتي وزيادة رأسمال البنك.
وع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع ،قـ ــال ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
د .صــالــح الـمـطـيــري" :لــأســف الحكومة غير جــادة
بحل مشكلة توزيع الوحدات السكنية في المشاريع
اإلسكانية من حيث التمويل ،وتوفير االعتمادات

المالية ،وتربط ذلك بشماعة العجز في الميزانية".
وشــدد على أن"توفير الــرعــايــة السكنية حق
دستوري وليس منة" ،مستدركا بالقول" :صباح
الخالد أنت المسؤول األول واألخير ،واستجوابك
مستحق".
من جهته ،ثمن النائب أسامة المناور جهود
ال ـن ــواب فــي الـلـجـنــة اإلس ـكــانـ ّـيــة ،مـطــالـبــا بحسم
ّ
اإلسكانية في المدينتين
مسألة تمويل المشاريع
في اجتماع اللجنة ،فمثل هذه المشاريع يجب أال
تتأخر أكثر من ذلك.

امكانية عودة الطلبة للمدارس
خ ـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ثــم
تـ ــم تـ ـ ـ ــدارس ام ـ ـكـ ــان ت ـقــوي ـم ـهــم
(امتحانهم) بعد استقرار االمور
الصحية.
مــن جهة أخ ــرى ،وخــال رده
عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ل ـل ـن ــائ ــب مـهـلـهــل
الـمـضــف ،كـشــف وزي ــر التربية
ع ــن إبـ ـ ــرام عـ ــدد  24ع ـقــد مـبــان
اسـتـثـمــاريــة (ع ـم ــارات سكنية)
م ـخ ـص ـصــة ل ـس ـكــن ال ـم ـع ـل ـمــات
ومـ ـنـ ـف ــذات الـ ـخ ــدم ــة (ع ــام ــات
ال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة) ،اض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى عـقــد
ت ـج ــاري واحـ ــد ب ـبــرج الـسـنــابــل
التابع لالمانة العامة لالوقاف
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدور يـ ـ ــن  ،32 ،31خ ــا ص ــة
ب ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ال ــوطـ ـن ــي
لتطوير التعليم علما بأن هذه
الـعـقــود مـبــرمــة بـمـعــرفــة وزارة
الـمــالـيــة ،وال ـتــي تتضمن نصا
بتجديدها تلقائيا مدة مماثلة
ُ
خطر الجهة
لمدة العقد ما لم ت ِ
االدارية المالك بالرغبة في عدم
التجديد.
وق ــال إن الـعـقــود تــم ابرامها
بـمـعــرفــة وزارة الـمــالـيــة وعليه
فــإن ـهــا ه ــي ج ـهــة االخ ـت ـصــاص
فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ضـ ـ ــوابـ ـ ــط واسـ ـ ــس
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـجـ ــار ،ع ـل ـم ــا بـ ــانـ ــه تــم
تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــود م ــن
"المالية" الى "التربية" بتاريخ

 ،2019/10/1وحتى تاريخه لم
ي ـتــم ابـ ـ ــرام ع ـق ــود ج ــدي ــدة بــدال
م ــن الـمـتـعــاقــد عـلـيـهــا بـمـعــرفــة
"المالية" لحين تجهيز مناقصة
جــديــدة إلبــرام عقود  18عمارة
سكنية محل الـ  24سالفة البيان.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى ان دي ـ ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة قد أبدى في تقريره
عــن ع ــام  2020/2019مالحظة
ب ـش ــأن اس ـت ـم ــرار وج ـ ــود شقق
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــي ب ـع ــض
العمارات السكنية المستأجرة،
وا نـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـبـ ــق أن وردت هـ ــذه
المالحظة فــي تـقــريــره عــن عام
 ،2019/2018و ط ـل ــب ا ل ــد ي ــوان
مـ ـ ــراعـ ـ ــاة االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام األمـ ـث ــل
للمباني ا لـمـسـتــأ جــرة ترشيدا
لــانـفــاق ال ـع ــام ،وردت الـ ــوزارة
بأنه يتم اع ــداد دراس ــة شهرية
لـحـصــر ال ـشــواغــر واالسـتـغـنــاء
عن بعض المباني المستأجرة،
وان ـ ــه نـتـيـجــة لـتـلــك ال ــدراس ــات
تــم ال ـغــاء  6م ـبــان خ ــال السنة
المالية  ،2017/2016و 3مبان
أخرى خالل السنة ،2019/2018
وجار استكمال عمليات الحصر،
ك ـمــا ان ال ـ ـ ــوزارة اي ـض ــا بـصــدد
االستغناء عــن بعض المباني
ال ـم ـس ـت ــأج ــرة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
.2021/2020

السويط يستفسر
عن التحكيم الرياضي
ً
وجه النائب ثامر السويط سؤاال
ً
برلمانيا إلى وزير اإلعالم والثقافة
وزي ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـبــاب
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري ،ق ــال في
مقدمته "فيما يخص هيئة التحكيم
ال ــري ــاض ــي ،حـيــث انـتـهــى ان ـتــداب
القضاة من المجلس األعلى للقضاء
وعملهم فــي تــاريــخ 2020/ 9/ 23
ونشر إعالن في الصحف المحلية
لطلب محكمين فــي التاريخ ذاتــه
وهو ما ال سند قانوني له ويبطل
اختيار المحكمين".
وطـ ـ ـل ـ ــب ال ـ ـسـ ــويـ ــط ت ـ ــزوي ـ ــده
بــالــدعــوة الـمــرسـلــة إل ــى أعـضــاء
هيئة التحكيم الرياضي الجتماع
اخ ـت ـي ــار الـمـحـكـمـيــن ومـحـضــر
االجـ ـتـ ـم ــاع ،والـ ــدعـ ــوة الـمــرسـلــة
إل ـ ــى أعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة الج ـت ـمــاع
قبول المحكمين بعد اختيارهم،
وصـ ـ ـ ــورة ض ــوئ ـي ــة م ــن محضر
االجـتـمــاع ال ــذي قبلوا فـيــه ،وما
ال ـش ــروط ال ــواج ــب تــوافــرهــا في
ال ـم ـح ـك ـم ـي ــن حـ ـس ــب الـ ـق ــان ــون
وال ــائـ ـح ــة؟ ك ـمــا ط ـلــب ت ــزوي ــده
بجميع طلبات المحكمين التي

ثامر السويط

قــدمـهــا الـمـحـكـمــون ،وم ــا يثبت
تطابق الشروط فيهم.
وق ــال" :تنص الـمــادة ( )17على
ال ــدخ ــول ف ــي دورات واخ ـت ـب ــارات
ل ـل ـم ـح ـكــم ول ـ ـ ــذا ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي
ب ـ ــال ـ ــدورات الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ،وع ــدد
ال ـم ـش ـتــرك ـيــن ف ـي ـهــا ،ومـ ــن أعـطــى
هذه الــدورات" ،مضيفا" :وتشترط
المادة ( )17إجراء مقابلة شخصية
للمتقدمين مــن المحكمين ،فهل
أجريت اختبارات؟".

برلمانيات
سلة برلمانية
الصالح يطالب باختبارات
أونالين لـ «الثاني عشر»

طالب النائب خليل الصالح
وزارة التربية بإعادة النظر
في موضوع االختبارات
الورقية ،السيما بعدما
أكدت وزارة الصحة عدم
جاهزية خطة العودة
اآلمنة للمدارس وإجراء
االختبارات.
وقال الصالح" :على الوزارة
اتمام االختبارات اونالين،
فاملحافظة على سالمة
وأرواح ابنائنا مقدمة على
كل اعتبار".

الطريجي يسأل عن اإلجراءات
تجاه مخالفي اإلقامة

وجه النائب د .عبدالله
الطريجي سؤاال إلى وزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي،
طلب فيه تزويده بصورة
من آخر قرار وزاري بشأن
تعديل وتسوية أوضاع
الوافدين املخالفني لقانون
اإلقامة ،وجدوال يبني
أعداد وجنسيات الوافدين
املخالفني لقانون اإلقامة،
والذين لم يلتزموا بتعديل
أوضاعهم وما زالوا داخل
البالد .واستفسر الطريجي
عن إجراءات الوزارة في
متابعة ومالحقة وضبط
مخالفي قانون اإلقامة.

المطر :لجنة تحقيق في
اإلساءات للعمل الطالبي

كشف رئيس لجنة شؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد
البرملانية النائب د .حمد
املطر أنه سيطلب تشكيل
لجنة تحقيق برملانية بشأن
اإلساءات للعمل الطالبي
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي ،في ظل هذه
املخالفات املتكررة من عمادة
شؤون الطلبة .وقال املطر،
الذي نشر كتابا موجها من
اتحاد الطلبة إلى عمادة
شؤون الطلبة ،مشددا على
أن القضية ليست فقط كتابا
من العميد ،إن خطابات
االتحاد لم يتم التوقيع
عليها ،مطالبا وزير التربية
د .علي املضف بحماية العمل
الطالبي ،وهذه مسؤوليتنا.

ّ
الحكومة تعوض تعطل الجلسات باإلجابة عن األسئلة البرلمانية
نسبة ردودها  %33نهاية مارس وارتفعت إلى  %58في أبريل
• زيادة مشاريع القوانين واالقتراحات ورفع الحصانة وثبات في عدد االستجوابات

•

فهد تركي

تـ ـع ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـع ـطــل
جلسات مجلس األمة باالتجاه
إلى الرد واإلجابة عن االسئلة
البرلمانية الموجهة لوزرائها
مــن ال ـن ــواب ،فــي مـشـهــد يــؤكــد
ام ـت ـثــال ك ــل ال ـ ــوزراء ل ـل ـقــرارات
وال ـت ــوص ـي ــات ال ـت ــي أص ــدره ــا
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد الـيـهــم
ب ـضــرورة االس ــراع بــالــرد على
ه ـ ــذه االسـ ـئـ ـل ــة ،ك ــل وزيـ ـ ــر فــي
وزارته وجهاته الرسمية التي
يشرف عليها.
وتـ ـثـ ـب ــت األرق ـ ـ ـ ـ ــام ت ـص ــاع ــد
وتـ ـي ــرة اإلج ــاب ــة ع ــن االس ـئ ـلــة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء خـ ـ ـ ــال شـ ـه ــري
م ــارس وابــريــل ،مـقــارنــة بعدد
األسئلة الكبير الموجه إليهم،
ل ـكــن االح ـص ــائ ـي ــة ت ـك ـشــف عــن
سرعة ردود ا لــوزراء على هذا
الصعيد.
فـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ش ـ ـه ـ ــد ال ـ ـف ـ ـصـ ــل
ال ـت ـش ــري ـع ــي الـ ـ ـس ـ ــادس بـ ــدور
ا نـ ـعـ ـق ــاده االول ح ـت ــى م ــارس

ال ـ ـمـ ــاضـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب لـ ـ
 1564ســؤاال برلمانيا أجابت
الحكومة فقط عن  512سؤاال
منها ،فيما لم ترد على 1052
سؤاال ،اي أن اجابات الحكومة
عن االسئلة البرلمانية كانت
بنسبة  33فــي المئة؛ ارتفعت
الحصيلة والنسبة مع نهاية
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،ح ـيــث وصــل
عدد األسئلة الى  1922سؤاال
برلمانيا أجيب منها على 820
ســؤاال ،في حين لم يصل الرد
على  1102سؤال ،اي ان نسبة
االجابة عن االسئلة البرلمانية
ب ـل ـغ ــت  58فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،اال مـ ــر
ا لــذي يؤكد تفاعل ا لــوزراء مع
االسـئـلــة الـحـكــومـيــة واالجــابــة
عنها.
وف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــودة الحـ ـص ــائـ ـي ــة
االمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـم ـج ـل ــس
االم ــة الـشـهــر الـحــالــي ،مـقــارنــة
ب ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــا ض ـ ــي ،ن ـ ـجـ ــد أن عـ ــدد
االس ـ ـئ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ق ـ ــدم ـ ــت م ـنــذ
ا فـتـتــاح دور اال نـعـقــاد الحالي
حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة م ـ ـ ـ ــارس ب ـل ـغــت
 1564سؤاال ،في حين وصلت

فــي نهاية الشهر ا لـجــاري الى
 1922س ــؤاال ،وأج ــاب ال ــوزراء
ع ـ ــن  512سـ ـ ـ ــؤاال ف ـ ــي ن ـه ــا ي ــة
مارس الماضي ،في حين بلغ
عـ ــدد االجـ ــابـ ــات ح ـت ــى ن ـهــايــة
ابريل  820اجابة عن االسئلة
النيابية.
وبلغ عــدد االسئلة التي لم
يرد عليها حتى مــارس 1052
س ــؤاال ،فــي حـيــن انـخـفــض في
مارس الى  1102سؤال.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـم ـش ــاري ــع
الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـ ـتـ ــي قـ ــدمـ ــت ف ـقــد
ب ـل ـغــت ح ـتــى مـ ــارس ال ـمــاضــي
 40مشروعا بقانون ،في حين
ارتفعت الحصيلة حتى نهاية
ابريل الى  44مشروعا بقانون.
ام ــا االق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن
ا ل ـتــي قــد م ـهــا ا ل ـن ــواب فبلغت
حـتــى نـهــا يــة م ــارس الماضي
 444مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــر ح ـ ــا ب ـ ـ ـقـ ـ ــا نـ ـ ــون،
وارتفعت حتى ابريل الماضي
الى  517مقترحا بقانون ،في
ح ـي ــن زاد ع ـ ــدد اال قـ ـت ــرا ح ــات
برغبة الى  517مقترحا حتى
نهاية ابريل ،بعدما بلغ حتى

إحصائية األعمال البرلمانية
جلسة سابقة للمجلس
نهاية مارس  383مقترحا.
وزاد عدد المضابط ليصبح
 7مضابط ،بعدما كان في شهر
م ـ ـ ــارس  6مـ ـض ــاب ــط ،ام ـ ــا ع ــدد
االستجوابات فلم يحدث عليها
تغيير ،وبقيت  5استجوابات
قدمت الى رئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخــالــد

ووزير الصحة د .باسل الصباح.
أما عدد طلبات رفع الحصانة
فشهد حتى نهاية ابريل طفرة
ببلوغه  6طلبات رفع حصانة،
بـعــدمــا لــم يـتـجــاوز طـلـبــي رفــع
ح ـ ـصـ ــانـ ــة م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق دور
االنـ ـعـ ـق ــاد االول ح ـت ــى ن ـهــايــة
مارس.

الوثيقة
سؤال
رد على سؤال
لم يصل رد
مشروع قانون
اقتراح بقانون
اقتراح برغبة
المضابط
استجواب
طلب رفع حصانة
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دمج منصات اللقاحات المضادة لـ «كورونا» يثير التجاذبات

● «الصحة» تعتبر الطرح «غير دقيق» ...وال تغيير في الوقت الحالي
● إخطار المستفيدين من تطعيم «أسترازينيكا» بموعد الجرعة الثانية فور توافره
عادل سامي

تحول دمــج لقاحات التطعيم
ض ــد ك ــورون ــا ،بـسـبــب قـلــة أع ــداد
الطعوم إلــى مــادة تـجــاذب ،فبعد
حــديــث بعض الـجـهــات الصحية
عـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــوج ـ ـ ــه إلع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء م ـت ـل ـق ــي
ال ـجــرعــة األول ـ ــى م ــن «أك ـس ـف ــورد-
أسـتــرازيـنـيـكــا» جــرعــة ثــانـيــة من
«فــايــزر» نفى المتحدث الرسمي
بــاســم وزارة الـصـحــة د .عبدالله
السند عزم الــوزارة دمج منصات
مختلفة مــن الـلـقــاحــات الخاصة
بـ«كوفيد  »19فــي الــوقــت الــراهــن،
مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك يعد
أمرا «غير دقيق».

ً
الجارالله :الخلط نظريا أكثر فاعلية
أكــد رئـيــس اللجنة العليا ل ـ «ك ــورون ــا» ،د .خــالــد الـجــارالـلــه ،أن
ً
ً
خلط المنصات قد يكون نظريا أكثر فاعلية مناعيا ،لكن النتائج
السريرية ستحسم ذلك .وقال الجارالله في تغريدة على حسابه
بــ«تــويـتــر» ،إن دول عــديــدة قــد تستبق نتائج دراس ــة «أكـسـفــورد»
بتنويع منصات جرعات متلقي لقاح كوفيد «أكسفورد-ڤايزر» ،في
ظل عدم انتظام إمداد لقاح أكسفورد .وأشار إلى أن دوال في أوروبا
أقدمت على تنويع منصات اللقاح.

وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمــس األول ،عــدم وجود
أي توصية حاليا من الوزارة بذلك،
مبينا أن اللجان الفنية المختصة
ت ـ ـقـ ــوم ب ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـم ـس ـت ـج ــدات
العلمية والتوصيات العالمية بهذا
الشأن ،بما يضمن سالمة الجميع
وفعالية ومأمونية اللقاحات.
ب ــدوره ــا ،ق ــال ــت وك ـي ـلــة وزارة
الصحة المساعدة لشؤون الصحة
العامة د .بثينة المضف إن الوزارة
ستخطر المستفيدين من الجرعة
األولى من لقاح أكسفورد بموعد
الـ ـج ــرع ــة ال ـث ــان ـي ــة ف ـ ــور تـ ــوافـ ــره،
موضحة انه في ضوء المستجدات
الـعــالـمـيــة ،ون ـظــرا لـتــزايــد الطلب
العالمي على اللقاحات فإن اإلمداد
من بعض الشركات ،وخاصة لقاح
أكسفورد قد يتأخر تسلمه خالل
هذه الفترة.
وأشارت المضف ،في تصريح
أم ـ ــس االول ،ال ـ ــى ان ه ـ ــذا األم ــر
قــد ينجم عـنــه تــأخـيــر فــي إعـطــاء
الـجــرعــة الـثــانـيــة مــن الـلـقــاح لمن
تـ ـلـ ـق ــوا الـ ـج ــرع ــة االول ـ ـ ـ ـ ــى ،وهـ ــذا
التأخير قد يحدث في العديد من
دول العالم أيـضــا ،مــؤكــدة الـتــزام

جانب من عملية التطعيم
الوزارة بنتائج الدراسات العلمية
ال ـ ــواردة مــن الـشــركــات المصنعة
والمؤسسات الصحية العالمية،
ولن يتم تغيير نوع الجرعة الثانية
حاليا.
وفي الشأن الصحي الميداني
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ال ـ ــوب ـ ــاء
وإص ـ ــاب ـ ــات ـ ــه ،أكـ ـ ــد ال ـس ـن ــد خ ــال

المؤتمر الصحافي ليل أمس االول
أن هناك انخفاضا في دخــول من
تفوق أعـمــارهــم  65سنة العناية
المركزة ،السيما بعد مــرور أكثر
مــن  4أشهر على حملة التطعيم
ضد فيروس كورونا ،واالنتهاء من
تطعيم كبار السن من المواطنين
والمقيمين المسجلين .وأضــاف

ان وح ـ ــدة ال ـت ـط ـع ـيــم ال ـم ـيــدان ـيــة
المتنقلة قــدمــت خــدمــة التطعيم
ل ـ ـ ــ 34758ش ـخ ـصــا ،الف ـت ــا ال ــى أن
ح ــاالت الـشـفــاء فــي م ــارس بلغت
 ،36425و ف ـ ـ ــي أ ب ـ ــر ي ـ ــل ،39388
بــارتـفــاع  2963حــالــة ،وأش ــار إلى
تقارب أرقــام حاالت اإلصابة بين
مارس وأبريل ،حيث بلغت زيادة

اإلصــابــات في األخير  398حالة.
وأفــاد بــأن متوسط نسب إشغال
اجنحة «كوفيد  »19يشهد استقرارا
نسبيا منذ نهاية م ــارس ،مبينا
ان مـتــوســط نـســب اإلش ـغ ــال قبل
أسبوع من اآلن بلغ  25.1في المئة،
وحاليا  25.8في المئة ،معتبرا انها
«ال تزال ضمن اإلطار المرتفع».

الظفيري لـ ةديرجلا  :ندبات القرنية والتهابات
ملتحمة العين أكثر أعراض «كوفيد »19-الحالية
•

« 20إلى  %30من المصابين بالفيروس في الموجة األولى كانوا يعانون مشاكل العيون»
أكد استشاري أمراض وجراحة العيون
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة د .ي ــوس ــف الـظـفـيــري
وجود زيادة ملحوظة في أمراض العيون،
خصوصا مع التحورات التي طــرأت على
فـيــروس «ك ــورون ــا» خــال اآلون ــة األخـيــرة،
مثل التحور الجنوب إفريقي والبرازيلي
وحاليا التحور الهندي.
وقال الظفيري ،لـ«الجريدة» ،إن التهابات
ملتحمة الـعـيــن بــاتــت تـظـهــر بـشـكــل أكبر
مــن ذي قبل لــدى المصابين بالفيروس،
ومــن األع ــراض األكـثــر شيوعا ،خصوصا
فــي ال ـت ـحــورات األخ ـيــرة الـتــي ط ــرأت على
الفيروس ،ومن األعراض المنتشرة أخيرا
مع الموجة الجديدة من «كــورونــا» أيضا
ن ــدب ــات ع ـل ــى ال ـق ــرن ـي ــة ،وأط ـ ـبـ ــاء ال ـع ـيــون
أصبحوا يعاينون هذه األعراض أكثر من
الموجة األولى ،الفتا إلى تأثر النظر لدى
بعض المرضى الذين أصيبوا بالفيروس.

أستبعد
إدخال تطبيق
جديد للكشف
عن اإلصابة
بـ «كورونا» في
الكويت عن
تطبيق جديد
طريق العين
ً
واس ـت ـب ـع ــد ال ـظ ـف ـي ــري إدخ ـ ـ ــال تـطـبـيــق
حاليا

جــديــد للكشف عــن اإلصــابــة بــ«كــورونــا»
في الكويت عن طريق العين خالل الفترة
القليلة المقبلة.
ردا عـلــى م ــا ت ــم الـكـشــف عـنــه مــؤخــرا
عــن تطبيق هــا تـفــي يمكنه ا لـكـشــف عن
اإلص ــاب ــة بـ ــ«ك ــورون ــا» م ــن خ ــال الـعـيــن
خالل  3دقائق فقط ،قال إن هذا التطبيق
الذي تم تطويره في ألمانيا يحتاج إلى
مزيد مــن الــدراســات التفصيلية إلثبات
فعاليته ،مشيرا إلى الحاجة إلى تطويره
بشكل أكبر.
وشــدد على ض ــرورة أن تتم الموافقة
على هذا التطبيق والجهاز واعتماده من
هيئة الدواء والغذاء األميركية والمنظمة
األوروبية لألدوية قبل طرحه في األسواق،
مضيفا أنه في حال تم إدخال هذا الجهاز
فسيكون طفرة كبيرة في فحص «كورونا»
وسيكون أفضل من فحص الـ.PCR
وأكـ ــد أن م ــن م ــزاي ــا وإي ـجــاب ـيــات هــذا
التطبيق أنه ال يسبب إزعاجا وال يالمس
ال ـمــريــض ،مضيفا أن ه ــذا الـجـهــاز غير
مفهوم ماهيته وآلية عمله ،وآليات تعرفه

على فـيــروس كــورونــا عــن طريق العين،
ولفت إلى أنه حسب الدراسات المكتوبة
التي أجريت على عدد كبير من المرضى
فإنه يعمل على توسيع شرايين العين
بشكل معين.
وق ـ ــال إن مـ ــرض «ك ــوف ـي ــد  »19ومـنــذ
بداية الموجة األولى كان يسبب مشاكل
في العين لــدى  20إلــى  30في المئة من
الـمـصــابـيــن بــالـفـيــروس قـبــل الـتـحــورات
األخيرة ،ومن أبرز أعراضه العين الوردية
التي تكوت بسبب التهاب فيروسي معد،
مبينا أن أب ــرز أع ــراض «كــوفـيــد  »19في
الموجة األول ــى ارتـفــاع درج ــات الـحــرارة
والسعال الجاف وفقدان الشم والتذوق
وغـيــرهــا مــن األع ــراض األخ ــرى ،لكن مع
ظـهــور الموجتين الـثــانـيــة والـثــالـثــة من
الفيروس في كثير من دول الغرب تغيرت
األعراض وبات أبرزها التهابات العين.

أو م ــا ي ـع ــرف بــال ـت ـهــاب الـمـلـتـحـمــة هي
التهاب أو عدوى بالغشاء الشفاف الذي
يبطن السطح الداخلي للجفن ويغطي
بياض العين ،الفتا إلى أنه عندما تصاب
األوعية الدموية الصغيرة في الملتحمة
بااللتهاب فإنها تصير أكثر وضوحا،
وهــو مــا يسبب ظـهــور بـيــاض العينين
باللون األحمر المائل إلى الوردي.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـع ـي ــن ال ـ ــوردي ـ ــة ت ـكــون
بسبب التهابات فيروسية معدية أو رد
فعل تحسسي ،الفتا إلــى إصابة العين
باالحتقان وتصاحبها إفرازات مخاطية
وح ـك ــة ف ــي ال ـع ـيــن ،وهـ ــذا ي ـك ــون مـعــديــا
وينقل مــن العين إلــى األخ ــرى أو حتى
ألشخاص آخرين عن طريق لمس الدموع
أو السائل الدمعي ،ويساعد التشخيص
وال ـع ــاج الـمـبـكــر ف ــي ال ـحــد م ــن انـتـشــار
التهابات العين.

العين الوردية
وأشــار الظفيري إلى أن العين الوردية

«المخطوطات
اإلسالمية» تستعد
الستئناف أعمالها
ً
استعدادا لمرحلة العودة
للحياة الطبيعية ،بدأت إدارة
ال ـم ـخ ـط ــوط ــات وال ـم ـك ـت ـبــات
اإلسالمية في وزارة األوقاف
والـشــؤون اإلسالمية ،اتخاذ
ب ـعــض ا ل ـخ ـط ــوات المتعلقة
بأنشطتها المختلفة ،كبرامج
الــزيــارات للمكتبات التابعة
لـهــا مــن ال ـمــراحــل المختلفة
والجهات ذات االختصاص،
وال ـم ــراك ــز الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة،
وبعض الجهات األخرى.
وأعلن مدير اإلدارة مشعل
العتيبي ،أن «اإلدارة شارفت
على االنتهاء من االستعدادات
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات الس ـت ـئ ـن ــاف
أعمالها والخدمات المقدمة
للجمهور ،مــن خ ــال تأهيل
وصـ ـي ــان ــة ج ـم ـي ــع الـ ـم ــراف ــق
التابعة لـهــا ،والـتــي تحتوي
على نــوادر المخطوطات من
أص ـل ـيــة ومـ ـص ــورة ،وال ـتــأكــد
من مدى جاهزيتها ،سواء ما
يتعلق بجاهزية المكتبات أو
المتاحف».
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـبــي« :كـمــا
ت ــم اس ـت ـك ـمــال االح ـت ـيــاجــات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ــام ـل ـي ــن ،بـمــا
ي ـض ـم ــن سـ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل وف ــق
االشتراطات الصحية».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــراقـ ـ ــب
الـمـكـتـبــات اإلســام ـيــة خــالــد
المطيري ،إن «المراقبة انتهت
مـ ـ ــن وضـ ـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــة األعـ ـ ـم ـ ــال
واألن ـش ـطــة ال ـمــزمــع إقــامـتـهــا
فور العودة للحياة الطبيعية،
ً
إذ تعكف المراقبة حاليا على
ت ــأه ـي ــل م ـك ـت ـبــة ال ـمــوســوعــة
الفقهية ومكتبة المخطوطات
فـ ــي م ـب ـن ــى وزارة األوق ـ ـ ــاف
ال ـج ــدي ــد ب ـم ـن ـط ـقــة ال ــرق ـع ــي،
ً
وقريبا ستستقبل الباحثين
ورواد المكتبات».

يوسف الظفيري

سلة أخبار
سفير طاجيكستان يثمن
جهود «إحياء التراث»
استقبل رئيس جمعية إحياء
التراث اإلسالمي طارق العيسى،
سفير طاجيكستان لدى الكويت
د .زبيد الله زبيدوف في مقر
الجمعية الرئيسي بقرطبة،
بحضور رئيس لجنة مسلمي
آسيا الوسطى التابعة للجمعية
محمد الشمري.
وأثنى السفير زبيدوف على
الجهود الخيرية املتميزة للكويت
على الصعيدين اإلقليمي
والدولي ،مشيرا إلى أن "إحياء
التراث" تقدم صورة ّ
مشرفة
للكويت ولإلسالم بمفاهيمه
السمحاء ،معربا في الوقت ذاته
عن رغبته الشديدة في فتح مكتب
للجمعية في طاجيكستان.
من جهتهَّ ،قدم العيسى للسفير
زبيدوف شرحًا وافيًا لجهود
الجمعية في مجال العمل
اإلنساني واإلغاثي والدعوي،
موضحا أن الجمعية سعت
منذ إنشائها إلى نشر مفاهيم
وسطية اإلسالم وسماحته،
ومواجهة التطرف والغلو
واإلرهاب الفكري.
وعن املشاريع التي يمكن
أن تنفذها الجمعية في
طاجيكستانَّ ،
بي العيسى أن
"إحياء التراث" تحرص دائما
على تنفيذ املشاريع التنموية
واإلغاثية والتعليمية ،ومنها
مشاريع بناء املساجد ،واملدارس،
ودعم املشاريع الصحية.

مبرة «شمر الخير» تدشن
لجنتها النسائية بالجهراء
دشنت مبرة "شمر الخير" الوطنية
لجنتها النسائية في مقرها
بالجهراء ،للتيسير على املحسنات
واملستفيدات من خدماتها
الخيرية ،التزاما بدورها اإلنساني
داخل الكويت.
وقالت نائبة رئيسة اللجنة
النسائية في املبرة ،نوال الشمري،
في تصريح صحافي ،أمس ،إن
"مبرة ّ
شمر الخير" دشنت عمل
لجنتها النسائية ،لبناء جسور
من التعاون بني املحسنات
واملستفيدات من األسر املتعففة،
كما تهدف إلى تيسير استقبال
صدقات وزكوات املحسنات.
وأضافت الشمري أن افتتاح
اللجنة النسائية تم بحضور
الداعية هند العيناتي والداعية
أم عبدالعزيز العيادة من جمعية
إحياء التراث اإلسالمي ،ود .نيران
الشمري رئيسة اللجنة النسائية،
وعدد من الشخصيات النسائية،
ليبدأ عمل اللجنة في استقبال
املحسنات واملستفيدات يوميًا من
العاشرة والنصف صباحًا حتى
ً
مساء طيلة
الخامسة والنصف
أيام الشهر الفضيل.

ةديرجلا
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«الشؤون» :استئناف «عموميات التعاونيات» بعد رفع الحظر

ً
ّ
«شؤون العضوية» أعدت جدوال تضمن  32جمعية انتهت سنتها المالية
جورج عاطف

أعدت إدارة شؤون العضوية
ً
في «الشؤون» جدوال بأسماء
«التعاونيات» التي انتهت
سنتها المالية وتنتظر عقد
«عمومياتها» للتصديق على
التقريرين المالي واإلداري،
وتوزيع األرباح السنوية
المتأخرة للمساهمين.

عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة» أن
وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة،
م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون،
أع ـ ــدت م ــذك ــرة وافـ ـي ــة ،لــرفـعـهــا
إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزي ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ،د .مـ ـشـ ـع ــان
العتيبي ،بشأن استئناف عقد
«ال ـع ـمــوم ـيــات» ف ــي الـجـمـعـيــات
التعاونية التي انتهت سنتها
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،عـ ـق ــب تـ ــوقـ ــف ن ــاه ــز
شـهــريــن مـنــذ ق ــرار ف ــرض حظر
الـتـجــول الـجــزئــي فــي  7مــارس
الماضي.
ووف ـقــا لـمـصــادر «ال ـش ــؤون»،
ف ـ ــإن إدارة شـ ـ ــؤون ال ـع ـضــويــة
وإشهار الجمعيات التعاونية
ً
في الوزارة ،أعدت جدوال تضمن
أس ـ ـمـ ــاء  32تـ ـع ــاونـ ـي ــة ان ـت ـهــت
سـنـتـهــا الـمــالـيــة وتـنـتـظــر عقد
«عـمــومـيــاتـهــا» للتصديق على
ال ـت ـقــريــريــن ال ـم ــال ــي واإلداري،
وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـس ـن ــوي ــة
المتأخرة للمساهمين ،إضافة
إلــى صــرف المكافآت السنوية
ل ـم ـج ــا ل ــس اإلدارة ا لـمـنـتـخـبــة
والـ ـمـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة ،وفـ ـ ــق الـ ـض ــواب ــط
واالشتراطات المحددة.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
"الشؤون" بصدد تشكيل لجنة
من الجهات ذات العالقة كافة،
وهي وزارات الصحة والتربية
والداخلية ،لتنظيم كل ما يخص
معاودة عقد العموميات ،مؤكدة

استئناف األمــر عقب قــرار رفع
حـ ـظ ــر الـ ـتـ ـج ــول الـ ـمـ ـعـ ـم ــول بــه
ً
حاليا.
إلى ذلك ،أصدر وزير الشؤون
القرار الوزاري رقم (/12ت) لسنة
 ،2021ب ـ ـشـ ــأن فـ ـص ــل م ـن ـط ـقــة
شـمــال غــرب الصليبيخات عن
جمعية الصليبيخات والدوحة
ال ـت ـعــاون ـيــة ،كـمــا أصـ ــدر ال ـقــرار
الوزاري رقم (/13ت) لسنة ،2021
ب ـش ــأن إشـ ـه ــار جـمـعـيــة شـمــال
غــرب الصليبيخات التعاونية
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك ـ ـ ـيـ ـ ــة ونـ ـ ـظ ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا
األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى أن ي ـع ـم ــل
بــال ـقــراريــن اع ـت ـبــارا م ــن تــاريــخ
ال ـصــدور والـنـشــر فــي الـجــريــدة
الرسمية..

 362مخالفة تبرعات
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع آخ ـ ــر ،كـشـفــت
الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع
التنمية االجتماعية في وزارة
الشؤون ،هناء الهاجري ،أن فرق
التفتيش الميداني المشكلة من
الــوزارة لرصد وإزالة مخالفات
جمع التبرعات خــال رمضان
أجرت منذ بداية الشهر الفضيل
حتى السبت الماضي  19منه،
 1396جــولــة مـيــدانـيــة متنوعة
على المساجد ومـقــار الجهات
الخيرية المشاركة في المشروع.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ،أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــوالت
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن رصـ ـ ــد م ـج ـمــوعــة

هناء الهاجري

مـ ـخ ــالـ ـف ــات مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ك ــرص ــد
ً
" 133ك ـش ـك ــا" لـجـمــع الـمــابــس
المخالفة ،وتمت إزالة  110منها
بــالـتـنـسـيــق م ــع مـمـثـلــي بـلــديــة
ال ـكــويــت ووزارة الــداخ ـل ـيــة في
لجنة متابعة النشاط الميداني
ً
للعمل الخيري في البالد ،فضال
ً
عن رصد  143إعالنا لجمعيات
خيرية ومبرات وجهات أخرى
لــم تلتزم بــالـضــوابــط الخاصة
بـ ــاإلعـ ــان ،وت ـم ــت مـخــاطـبـتـهــا
لـ ـت ــاف ــي الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة وت ـع ــدي ــل
الوضع.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـهـ ــاجـ ــري أن مــن
ً
ب ـيــن ال ـم ـخــال ـفــات أيـ ـض ــا رصــد
ً
 59م ـط ـع ـم ــا ت ــدع ــو إل ـ ــى جـمــع
التبرعات بدعوى إفطار صائم
مـ ــن خـ ـ ــال وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـم ــت مـخــاطـبــة
وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة وا ل ـص ـن ــا ع ــة

جانب من حمالت التبرعات «أرشيف»
بـ ـش ــأنـ ـه ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى رص ــد
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق ل ـج ـم ــع الـ ـتـ ـب ــرع ــات
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ب ـ ــأح ـ ــد الـ ـمـ ـس ــاج ــد،
وم ـس ـجــديــن ي ـق ــوم ــان بــالـجـمــع
النقديّ ،
وتمت مخاطبة وزارة
األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة
بـ ـش ــأنـ ـه ــا ،م ـ ـش ـ ــددة عـ ـل ــى أن ــه
ال ت ـ ـهـ ــاون بـ ـح ــق أي م ـخــال ـفــة
لـ ـ ـلـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات
الـ ـمـ ـعـ ـم ــول بـ ـه ــا ف ـ ــي رم ـ ـضـ ــان،
وس ـ ـي ـ ـتـ ــم ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
القانونية الالزمة حيالها.

الجرائم اإللكترونية
وق ــال ــت إن "فـ ـ ــرق الـتـفـتـيــش
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص بـ ـ ـم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة م ـ ــواق ـ ــع

«القوى العاملة» :تعديل مدة سفير بلجيكا يشيد باإلجراءات
انتقال عمالة «الشركات
المتميزة» الكويتية لمواجهة «كورونا»
الموسى :لتكون بعد سنة من تاريخ إذن العمل
●

جورج عاطف

أص ــدر مــديــر الـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة أحمد الموسى،
ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار اإلداري ر ق ـ ـ ــم ( )375
لسنة  ،2021بشأن مــدة انتقال
األي ـ ـ ــدي ال ـع ــام ـل ــة الـمـسـتـقــدمــة
بـتـصــاريــح عـمــل عـلــى أصـحــاب
األعمال المدرجين ضمن قوائم
ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن فـ ــي ظـ ــل جــائ ـحــة
فيروس "كورونا".
وقــال الـمــوســى ،فــي تصريح
صحافي ،إنه "بمقتضى القرار
يـسـمــح بــا نـتـقــال المستقدمين
بـتـصــاريــح عـمــل عـلــى أصـحــاب
األع ـم ــل ال ـمــدرج ـيــن ل ــدى إدارة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة بـ ـق ــوائ ــم
المتميزين بعد مضي سنة من
تاريخ إصدار إذن العمل بدال من
ثالث سنوات ،شريطة الحصول
على موافقة صاحب العمل ،وأن
يـتــم الـتـحــويــل بـيــن الـمــدرجـيــن
بـ ـق ــوائ ــم ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن ،إض ــاف ــة
إلــى بقية الـشــروط والـضــوابــط
المعمول بها لدى الهيئة".
وأضاف الموسى ،أن "الهدف

أحمد الموسى

من القرار التيسير على أصحاب
األعمال المدرجين ضمن قوائم
المتميزين تزامنا مع القرارات
ال ـم ـت ـخ ــذة مـ ــن ق ـب ــل ال ـح ـكــومــة
بـهــذا ال ـشــأن" ،مــؤكــدا أن الـقــرار
ج ــاء تلبية الحـتـيــاجــات ســوق
ال ـع ـمــل خ ــال ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة،
و سـيـتــم تطبيقه لحين ا شـعــار
آخ ــر فــي ض ــوء مــا يـتــم ات ـخــاذه
من إجراءات من مجلس الوزراء
خالل الجائحة.

أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـف ـ ـيـ ــر بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا
ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ،ل ـي ــو ب ـي ـت ــرز،
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراء ات الـ ـت ــي تـبـنـتـهــا
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـ ـل ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـل ــى
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار جـ ــائ ـ ـحـ ــة ف ـ ـيـ ــروس
كورونا في البالد.
وقـ ـ ـ ــال ب ـ ـي ـ ـتـ ــرز ،ف ـ ــي ن ـ ــدوة
نـظـمــت ع ـبــر اإلن ـتــرنــت حــول
العالقات بين بلجيكا ودول
مجلس ا لـتـعــاون الخليجي،
إن " عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ا ل ـت ـط ـع ـي ــم ضــد
"ك ــورون ــا" ي ـجــرى تـنـظـيـمـهــا
ب ـش ـكــل ج ـي ــد ج ـ ــدا ف ــي دول ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وت ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ـس ــرع ــة
جـ ـي ــدة" ،م ـش ـيــرا إلـ ــى إع ـطــاء
أك ـث ــر م ــن م ـل ـيــون ج ــرع ــة فــي
إ ط ــار عـمـلـيــة ا لـتـطـعـيــم حتى
اآلن.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـس ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــر فـ ــي
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه إل ـ ــى أن ـ ــه "ت ــم
ات ـ ـخـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر اق ـت ـص ــادي ــة
ل ــدع ــم الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،وك ـ ــان تــأث ـيــر
الـ ـ ـج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـكـ ــان
معتدال نسبيا".
وأضاف بيترز الذي تولى
منصبه الحالي في أغسطس

ا ل ـم ــا ض ــي أن دو ل ـ ــة ا ل ـكــو يــت
ح ـ ـ ـ ـ ــددت اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا
ال ـط ــوي ـل ــة ال ـ ـمـ ــدى الق ـت ـص ــاد
أك ـث ــر اس ـت ــدام ــة وت ـنــوعــا فــي
رؤ ي ـت ـهــا ل ـعــام " 2035وا ل ـتــي
ت ـت ـض ـمــن م ـش ــروع ــا ط ـمــوحــا
للغاية لتطوير مدينة جديدة
فـ ـ ــي شـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ت ـس ـمــى
مدينة الحرير".
وأ ك ـ ـ ــد ا لـ ـسـ ـفـ ـي ــر أن ه ـن ــاك
الكثير من الفرص للشركات
الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـكـ ـي ــة فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــاالت
حـ ـل ــول الـ ـبـ ـن ــاء ال ـم ـس ـت ــدام ــة
وال ـطــاقــة الـنـظـيـفــة ف ــي دول ــة
ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إ لـ ـ ـ ــى أن
تـ ـن ــوي ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد اك ـت ـســب
أهمية في دو لــة الكويت إلى
ج ــان ــب "رقـ ـمـ ـن ــة االقـ ـتـ ـص ــاد"
و"االقتصاد األخضر".
ّ
و ســلــط ا لـضــوء كــذ لــك على
 3قـطــاعــات ل ــزي ــادة الـتـعــاون
بين البلدين ،و هــي األطعمة
والرياضة والطب ،مشيرا في
الوقت نفسه إلى أن سلطات
الموانئ في البلدين تتعاون
بشكل قوي أيضا.

القوى الطالبية في بريطانيا تستنكر تجديد
التأمين مع شركة الرتباطها بالصهاينة
«اتحاد بريطانيا» يطالب الملحق الصحي بتغييرها وإلغاء أي عقود معها
●

فيصل متعب

أع ـل ـن ــت الـ ـق ــوى ال ـط ــاب ـي ــة ف ــي الـمـمـلـكــة
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ق ــوائ ــم "الـ ــرايـ ــة،
والمتحدون ،المستقلة ،والـحــرة" ،رفضها
تجديد التأمين الصحي لطلبة الكويتيين
لــدى شــركــة التأمين " ،"AXAالـمــدرجــة في
سجالت حركة مقاطعة إسرائيل (.)BDS
وأش ـ ـ ــارت الـ ـق ــوى ،ف ــي ب ـي ــان أم ـ ــس ،الــى
"أن هــذه الشركة متورطة بشكل كبير في
دعـ ــم ال ـج ــرائ ــم ال ـص ـه ـيــون ـيــة ض ــد الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـش ـق ـيــق" ،مـضـيـفــة "أن هــذه
الـشــركــة الـفــرنـسـيــة أك ـبــر مستثمر بشركة

صهيونية لتصنيع األسلحة ،مستنكرين
التوجه لتجديد عقد الشركة.
واستنكرت القوى الطالبية "نية تجديد
تأمين طلبة الكويت صحيا عبر شركة
تلطخت أذرعـهــا بــدمــاء شعب فلسطين
ّ
األبي ،وساعدت العدو بشكل مباشر أو
غير مباشر بظلم شعبنا فــي فلسطين
المحتلة".
وطالبت الجهات المعنية بالتراجع عن
التجديد لهذه الشركة ،نظرا لوجود العديد
مــن شــر كــات التأمين الصحي البديلة في
الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ذات ال ـك ـفــاء ة الـعــالـيــة،
م ــؤك ــدة "ونـ ـص ـ ّـر ع ـلــى ال ـث ـبــات والـتـمــاشــي

مع موقف دولة الكويت المناصر للقضية
الفسطينية".
من جانبه ،طالب رئيس االتحاد الوطني
لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة ،ناصر
ال ـغــانــم ،الـمـلـحــق الـصـحــي ف ــي بــريـطــانـيــا،
عبدالعزيز الرشيد ،بتغيير شركة التأمين
الصحي وإلغاء أي عقود معها.
وأشار الغانم ،في كتاب رسمي ّ
موجه الى
الملحق الثقافي ،الى أن التعاون مع شركة
 AXAذات العالقة مع الكيان الصهيوني،
يتعارض مع موقف الكويت الداعمة للقضية
الفلسطينية والتزامها بالمواثيق الدولية
التي تخص القضية.

ً
«تنمية» تنشئ مركزا لألطراف
الصناعية باليمن
أعـلــن نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة المدير
ال ـعــام للجمعية الـخـيــريــة الـعــالـمـيــة للتنمية
والتطوير د .ناصر العجمي ،تدشين الجمعية
بـنــاء أكـبــر مــركــز لــأطــراف الصناعية باليمن
ت ـحــت اسـ ــم م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت ال ـط ـبــي ل ــأط ــراف
الصناعية والعالج الطبيعي بميزانية تتجاوز
 450ألف دينار.
ودع ــا العجمي أهــل الـكــويــت إلــى الـمـبــادرة
ل ــدع ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،وهـ ـ ــم مـ ــن "عـ ـ ــودونـ ـ ــا عـلــى
الوقوف بجانب أشقائهم باليمن في الملمات
والمهمات ،سعيا لنيل خيري الدنيا واآلخرة،
ورفعة السم الكويت الذي سيحمله المركز".

وأشار إلى أن "المشروع سيقام في محافظة
تعز ،كونها أكبر محافظة يمنية في الكثافة
السكانية ،إذ يبلغ تعداد السكان نحو  5ماليين
نسمة ،وهي من أكثر المحافظات تضررا ،وبلغ
عدد مبتوري لألطراف في اليمن خالل السنوات
األخيرة فقط أكثر من  2900شخص".
من جانبه ،قال اختصاصي العالج الطبيعي
والمشرف العام على المشروع د .وائل العسق،
إن "عدد المستفيدين من المركز الطبي نحو 6
آالف فــرد سنويا من المصابين في محافظة
تعز والمحافظات المحيطة بها".

ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
المختلفة (تــويـتــر ،إنـسـتـغــرام،
ووات ـس ــاب ،وفـيـسـبــوك) ورصــد
إعـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـجـ ـم ــع ال ـم ـخ ــال ـف ــة
وغ ـ ـيـ ــر الـ ـم ــرخـ ـص ــة سـ ـ ـ ــواء مــن
األف ــراد أو الجهات ،رصــدت 12
شخصا قاموا بالدعوة لجمع
الـ ـتـ ـب ــرع ــات ،وتـ ـم ــت م ـخــاط ـبــة
وزارة الداخلية ،ممثلة في إدارة
ال ـج ــرائ ــم اإلل ـك ـتــرون ـيــة الت ـخــاذ
الـ ـ ــازم ح ـيــال ـه ـمــا ،إض ــاف ــة إلــى
رص ــد  10ف ــرق تـطــوعـيــة تــدعــو
لجمع التبرعات إلفطار صائم،
وسيتم اتـخــاذ ال ــازم حيالها،
سواء كانت تتبع الوزارة أو أي
جهة أخرى".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــه "تـ ـ ـ ــم رصـ ــد

مؤسستين تعمالن فــي مجال
النشر والتوزيع ،دعتا إلى جمع
التبرعات ،وتمت مخاطبة وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة الت ـخ ــاذ
ال ـ ــازم ح ـيــال ـهـمــا ،ك ـمــا تــابـعــت
الفرق عملية توزيع  10جمعيات
خـيــريــة لـلـســال الـغــذائـيــة على
المحتاجين".

الكويت تجهز لـ«قمة
الطاقة العالمي» المقبل
●

سيد القصاص

عقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،د .مشعان
العتيبي ،اجتماعا ثنائيا مع األمين العام لمجلس الطاقة
العالمي د .إنجيال ويلكينسن ،عبر االتصال المرئي ،مساء
أمــس األول ،تــم خــالــه مناقشة سبل الـتـعــاون بين الكويت
ومـجـلــس ال ـطــاقــة الـعــالـمــي ف ــي م ـج ــاالت تـطــويــر سـيــاســات
الطاقة ،وسبل تدريب الكوادر الوطنية ،وتبادل الخبرات بين
خبراء الطاقة ،ودعوة وزارة الكهرباء إلى حضور "قمة القادة
العالمي" المقبل.
وشـكــر العتيبي ويلكينسن عـلــى الـتـعــاون مــع الـكــويــت،
والتطلع إلى عمل مثمر لعضوية الكويت في مجلس الطاقة
العالمي.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أش ـ ــارت م ـص ــادر الـ ـ ــوزارة إل ــى أن قـطــاع
الـتـخـطـيــط وال ـت ــدري ــب يـضــع خـطــة سـنــويــة بــالـتـنـسـيــق مع
ديوان الخدمة المدنية بعد مخاطبة جميع قطاعات الوزارة
بــاالحـتـيــاجــات الـفـنـيــة وغـيــرهــا مــن ال ـبــرامــج ال ـتــي تطلبها
القطاعات المختلفة ،لسد الحاجة من تطوير وتدريب الكوادر
الوطنية.
وأوضحت أنه تمت مخاطبة جميع القطاعات لالستفادة
من الكوادر الفنية من ذوي الخبرة لعقد البرامج الوزارية،
وإقامة البرامج التخصصية لكل قطاع فيما يخصه ،باإلضافة
إلى االستفادة من الخبرات المتوافرة ،والتوسع في استخدام
التكنولوجيا الحديثة للتعليم عــن بعد ضمن الميزانية
المتاحة ،والعمل على تنويع مصادر التدريب ،واالستفادة
من العناصر ذات الخبرات من العقود الفنية.

ليو بيترز

الحمود لصرف باقي مستحقات
«الصيفي االستثنائي» لألساتذة
●

حمد العبدلي

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس ،د.
إبراهيم الحمود ،صرف باقي مستحقات الفصل
الـصـيـفــي االسـتـثـنــائــي ال ـيــوم للسنة الـمــاضـيــة،
ً
م ـث ـم ـنــا دور وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي د .مـحـمــد
الفارس ،الذي وعدنا بصرف المكافأة.
وش ـ ــدد الـ ـحـ ـم ــود ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي،
ً
على ضــرورة أن تكون األمــور أكثر وضوحا
وش ـفــاف ـيــة ب ـش ــأن مـسـتـحـقــات أع ـض ــاء هيئة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ف ـ ــي الـ ـفـ ـص ــل الـ ـصـ ـيـ ـف ــي الـ ـ ـق ـ ــادم،
ويـتـعـيــن أن يـتــم وض ــع االع ـت ـم ــادات الـمــالـيــة
بشكل بات وتخصيصها لهذه المستحقات،
ً
تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي يقرر وجوب
ت ـخ ـص ـيــص االع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ال ـم ــال ـي ــة لـلـنـفـقــات
المقررة.
وطالب الحمود القائم بأعمال األمين العام،

ً
عبدالله بورسلي ،الذي كان شفافا في تعامله
وفي تعليماته المالية ،بأن يتعامل بإصرار
على تقوية ميزانية الجامعة ،وعدم معاملتها
معاملة تقليدية ،ورفض إنقاص االعتمادات
المالية وتخفيضها ،السيما ما يتعلق منها
بالحقوق األساسية ألعضاء هيئة التدريس
والبحث العلمي.
وأكد الحمود أن أعضاء هيئة التدريس لم
يتوانوا في تقديم الدروس والتدريب للطلبة
من خالل األونالين ،رغم صعوبة التعامل مع
ا لـبــرا مــج الموضوعة ،و مــا بها مــن اختالالت
و سـلـبـيــات كـثـيــرة تطلبت مـنـهــم ب ــذل جهود
مضاعفة ومجهودات إضافية غير محسوسة.

«دعم المخترعين» بصدد إطالق مبادرات لتنمية اإلبداع
الخطاف :نعكف على تقديم أفضل ما لدينا لمجابهة «كوفيد»١٩-
أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم
االخـتــراع واالبتكار المخترع سليمان الخطاف ،أن
الـظــروف الوبائية وتغير نمط الحياة بسبب أزمــة
ً
"كورونا" فرض على المخترعين تحديات أكبر ،مشيرا
إلى أن الجمعية بصدد إطالق العديد من المبادرات
الهادفة إلى تنمية ثقافة اإلبداع في المجتمع ،ورعاية
المواهب الطالبية الواعدة.
وأش ــار الخطاف ،في تصريح لــه ،إلــى أنــه ظهرت
مبادرات وأفكار وابتكارات واختراعات من أعضاء
الجمعية تهدف لتسهيل تدابير التعقيم والوقاية،
أو لمساعدة الفرق الطبية والصفوف األولى بإجراء
الفحوصات ومواجهة الوباء ،الفتا إلى أن الكثير من
االخـتــراعــات واالبـتـكــارات الكويتية أثبتت جداوها
وفاعليتها ،وإن كانت بحاجة لتسويق وترويج أوسع.

وأوضح أن منتسبي الجمعية يعكفون على تقديم
أفضل ما لديهم لمساعدة الجهات المعنية في مكافحة
«كوفيد ،»١٩-مشددا على أن الجمعية منذ بداية انتشار
الوباء خرجت بمبادرات فردية أو جماعية من أجل
تقديم يد العون للجهات الرسمية واألهلية.
وب ـيــن الـخـطــاف أن ال ـت ــزام الجمعية بـتـقــديــم كل
أشكال الدعم للموهبين والمبتكرين الكويتيين لم
تتوقف رغم الجائحة ،وعملت على عقد اتفاقيات مع
وزارات وهيئات أهلية ،لتعزيز التعاون واالستفادة
من الخبرات.
ودع ـ ــا إل ــى ت ـعــزيــز روح ال ـم ـب ــادرة واإلبـ ـ ـ ــداع في
المجتمع ولجميع الفئات العمرية ،لكون الموهبة ال
ترتبط بعمر ومستوى تعليمي ،لكنها بحاجة إلى
دعم واكتساب خبرات.

سليمان الخطاف

محليات
سلة أخبار
ُ
«زكاة كيفان» :نخرج
زكاة الفطر في أوقاتها
الشرعية للمستحقين

دعا رئيس زكاة كيفان،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،الشيخ عود
الخميس ،املسلمني إلى
ُحسن استثمار ما تبقى من
العشر األواخر ،من خالل
املسارعة في الطاعات،
وقيام الليل ،والسعي على
قضاء حوائج الناس.
وأعلن الخميس ،في
تصريح صحافي ،أمس،
استقبال زكاة الفطر
ومقدارها صاع من األرز
ونحوه مما يعتبر قوتًا
يتقوت به ،والصاع يعادل
 2.650كيلوغرام من األرز
تقريبا ،أو من األقوات
األخرى ،كالقمح والتمر
والذرة والدقيق ،أو األموال
النقدية ،وتم تقديرها
بدينار واحد عن الفرد،
مشيرا إلى إخراج زكاة
الفطر في أوقاتها الشرعية
للمستحقني.
وأكد أن اإلسالم شرع
هذه الزكاة لتكون طهرة
للصوم مما شابه من اللغو
والرفث ،وكذلك طعمة
للمساكني واملحتاجني،
فتسد حاجتهم في هذا
اليوم املبارك ،كما أنها من
أسباب رسم البسمة على
وجوه املستفيدين في يوم
العيد.

«زكاة األندلس»:
نستقبل زكاة الفطر
حتى ليلة العيد
أعلنت زكاة األندلس،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،استقبالها لزكاة
الفطر نقدًا وعينًا حتى
ليلة العيد ،ثم توزيعها
عينًا على املستحقني داخل
الكويت.
وقال مدير زكاة األندلس
زيد الهاملي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن مقدار
زكاة الفطر صاع من األرز
ونحوه مما ُيعد قوتًا
يتقوت به ،والصاع يعادل
 2.5كيلوغرام من األرز
تقريبًا ،أو من األقوات
األخرى ،كالقمح والتمر
والذرة والدقيق ،أو نقدًا
بمقدار دينار للفرد ،مؤكدًا
أن زكاة الفطر فيها توسعة
على الفقراء واملحتاجني
ُ
في العيد ،وتدخل الفرح
والسرور عليهم ،كما
تعمق التعاون واأللفة بني
املسلمني.
وشكر املحسنني على
تفاعلهم الكبير مع مشاريع
شهر رمضان ،مشيرا إلى
استمرار زكاة األندلس
في استقبال زكاة املال
وتبرعات أصحاب األيادي
البيضاء خالل العشر
األواخر من الشهر الفضيل.

ُ
«الرحمة» تطلق حملة
«طوق نجاة» إلغاثة
الروهينغا غدًا
تطلق جمعية الرحمة
العاملية ،غدًا ،مشروعها
اإلغاثي "طوق نجاة" إلغاثة
الالجئني الروهينغا في
بنغالدش ،ضمن مشروعات
حملتها الرمضانية "بادروا
بالخير".
وقال رئيس مكتب شبه
القارة الهندية في الجمعية،
محمد القصار ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الحملة
تأتي في ظل أوضاع معيشية
وإنسانية مأساوية تعيشها
األسر والعوائل املهجرة،
ووسط أعباء متزايدة
فرضتها جائحة كورونا أدت
إلى تدهور أوضاعهم بشكل
غير مسبوق.
وأوضح القصار أن حملة
"طوق نجاة" تستهدف
إيصال املساعدات اإلنسانية
ملا يقارب من  17ألف الجئ
متضرر معظمهم من األرامل
واأليتام واملحتاجني ،مبينًا
أنها تستهدف توزيع الطرود
الغذائية ،وتقديم الكسوة
لأليتام وبناء وتجهيز أكثر
من  100بيت إليواء العائالت
املتضررة ،داعيا جموع
املحسنني إلى املسارعة
في بذل الخير لالجئني
واملتضررين الروهينغا.

زوايا ورؤى
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 ...1991أول رمضان
بعد التحرير
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
قبل  30سنة بالتمام و فــي  1991-3-18صمنا أول شهر
رمضان بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغادر (1411
ً
هجري) وذلك بعد  20يوما من اندحار الغزاة وتطهير الكويت
منهم ،وكانت الحكومة الكويتية العائدة للوطن قد أعلنت
األحكام العرفية من يوم التحرير لمدة  3أشهر ،حيث استقر
الشيخ سعد العبدالله في ديوان الشايع بالشامية بعد عودته
بتاريخ  ،1991-3-4واستقر الشيخ جابر األحمد في ديــوان
البابطين بالنزهة ،رحمهما الله ،بعد أن عاد ألرض الوطن
في .1991-3-14
ً
أول رمضان بعد التحرير كان مهيبا رغم الظروف القاسية
للوطن والناس ،الكويتيون ما زالوا مبعثرين في الخارج في
مختلف الــدول وال يــدري الناس من بقي في الكويت ،وكيف
هي حالتهم ،ومن غادرها ،وأين ذهبوا في الشتات ،ومن هم
تحت أسر القوات الغازية بعد أن تم خطف آالف الصامدين
مــن الـشـبــاب والــرجــال مــن أم ــام منازلهم عند ان ــدالع الحرب
الـبــريــة ،واعتقالهم فــي سجون البصرة وبـغــداد والموصل،
ومن استشهد من أبناء البلد طوال فترة الغزو الهمجي ،لم
تبدأ رحالت العودة لمن هم بالخارج ،في حين ابتدأت وزارة
الداخلية آنــذاك ومقرها في نادي كاظمة بالعديلية بإصدار
تصاريح سفر مؤقتة لمرة واحدة تسمح لك بمغادرة الكويت
ً
بريا والعودة لها ،وأذكر أننا أخذنا هذه التصاريح من أول
ً
يوم إلصدارها ،ثم سافرنا إلى المملكة فورا من طريق الخفجي
ً
ً
حيث كانت إدارة المنافذ بوسائل بدائية جدا نظرا لتدمير
مرافقها (بوابة مفتوحة وطاولة صغيرة جلس عليها عدد
من الموظفين وسجل يدوي يقيد فيه األسماء) وكنت بمعية
اإلخوان األعزاء (محمد مبارك ومحمد العبدالله) نجوم لعبة
كرة اليد في الكويت.
أول رمضان بعد التحرير كانت الكهرباء منقطعة واحتجنا
ً
لتناكر المياه أحيانا لتعبئة المنازل ،كان اإلفطار على ضوء
الشموع ،وكذلك الصالة في المساجد باإلضاء ة المؤقتة ،ثم
ً
بدأت الكهرباء بالعودة تدريجيا للبلد ،ولو بشكل غير كامل،
ً
في حين أن دخــان حرائق آبــار النفط زاد ظــام الليل ســوادا
حيث تلبدت سماء الكويت به عدة أسابيع مع استمرار نزول
المطر لفترات متكررة ،وكانت مالبسنا والسيارات والبيوت
تتسخ بسواد البقع النفطية المختلطة باألمطار ،بدأت الحياة
بالعودة التدريجية رغم تحديد ساعات لمنع التجول (حظر
ً
ً
جزئي) من الساعة  10ليال حتى الرابعة فجرا ،وبدأت األمور
بالتحسن مع إعادة تشغيل الجمعيات التعاونية ،ووصول
ً
دفعات المؤن والغذاء والمواد ،والناس تتحرق شوقا الكتمال
الـعــودة الكاملة للحياة واالجـتـمــاع مــع بعضهم مــن الداخل
ً
والخارج ،ومما زاد الوضع ألما عدم توافر وسائل االتصال،
فال هواتف نقالة وال إنترنت في تلك األيام بعد ،واستعان كثير
من الناس آنذاك بالمكاتيب ورسائل البريد التي ترسل باليد
مع الداخلين والخارجين لتقصي أخبار بعضهم ،فاسأل من
ً
حولك ممن أدرك هذه األيام ما ذكرياته عنها ،فلقد كانت أياما
عظيمة في تاريخ الكويت سيخلدها التاريخ ،فالحمدلله على
نعمة التحرير ،ورحم الله شهداءنا األبرار ،وتقبل الله طاعتكم.

ةديرجلا
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المرحوم عبدالمالك التميمي
فارس المواقف الصلبة

د .سلطان ماجد السالم

مكافأة «صفوف المحسوبية»
باختصار كوادرنا الطبية التي واجهت ذاك العدو هم األحق
بمكافأة الصفوف األمامية ،أما البقية فببساطة يستحقون الشكر
والثناء من جهات عملهم مباشرة مع شهادة ووسام أو أي نوع
من الدعم المعنوي الالئق لهم ،فبهذا قللنا التكلفة على الدولة
وساوينا بين الناس.
ليلة الثامن والعشرين من مايو  2020قبل قرابة السنة من اآلن وفي
خضم المعركة مع الفيروس الملعون (كورونا) ،تم اإلعالن عن المكافأة
الخاصة بالصفوف األمامية وخط الدفاع األول ضد الوباء الذي اجتاح
المعمورة على شكل جائحة حصدت أرواح الكثير من األعزاء ،وجعلت
في كل منزل كويتي وحول العالم إما ذكرى لوفاة عزيز أو قصة إلصابة
ً
أحد ما بهذا المرض .حينها وفي لحظتها ،تدفق يراعي وكتبت مقاال
(لم ينشر بشكل رسمي) تم تداوله بشكل موسع في وسائل التواصل
االجتماعي ،وكان بعنوان (الحكومة الكويتية تطلق النار على قدمها)
وقد كنت أسرد فيه تنبؤاتي للوضع الراهن خالل األسبوع المنصرم
والفضائح التي انفردت جريدة (الجريدة) بتغطيتها وتناولها ،كما
تنبأت بالمظالم التي قد تحصل من جراء تعطيل تلك المكافأة (اللي
طلعت من ﭼبد الصفوف األمامية) أو عدم شمل بعض الفئات أو ضم
البعض وهم غير مستحقين.
ليتها كانت تنبؤات وخـيــاالت وكفى ،وليتها (الحكومة) صدمت
الشارع الكويتي بصرف المكافأة بطريقة ال تثير حفيظته وال تثير
الريبة حول المكافأة.
األر ق ــام تتكلم :المكافأة بحسب آ خــر المعلومات تشمل  64جهة
حكومية واجهت كورونا (رغم أننا ما زلنا في المعركة ذاتها) وبنسبة
من موظفي القطاع الحكومي تقارب  214( %45ألف موظف) بتكلفة
تصل الى قرابة  570مليون دينار (نوط ينطح نوط).
أوليست هي الحكومة نفسها التي روجت للضرائب بأنواعها في
خطتها وبرنامجها الجديد المنحاز طبقيا وبوضوح؟! ألم تكن هناك
تصريحات متفرقة طوال السنة الماضية تقول بها الحكومة وبملء
الـفــم إن الميزانية ال تسمح حتى بـصــرف ال ــروات ــب؟ ألــم أكـتــب مقاال
نشر ها هنا في (الجريدة) عن الوثيقة االقتصادية المشؤومة التي
طرحتها الحكومة آن ــذاك؟! مــا الــذي حصل ومــن فــي كشف المكافآت
هذا ليتم اعتباره صفا أماميا أو مساندا؟! أو باألصح من تبقى ولم
يدرج بهذا الكشف؟!
ردة فعل الشارع متوقعة ومفهومة كذلك ،فالمكافأة شملت جهات
عدة ال عالقة لها بفيروس كورونا ومهما حاولت تبرر فالموضوع
بائن جدا ،وهنا أوجه أيضا تحية ألعضاء مجلس األمة ممن أرادوا أن
يتم إيقاف صرفها إال إذا ما كانت على وجه حق وللمستحقين فقط،

د .فالح عبدالله المديرس

فمن الطبيعي جدا أال يكون كشف المكافآت شامال للمديرين والقادة
بشكل عــام وهــم على رؤوس أعمالهم فــي فـتــرة الحظر ويتمتعون
بكامل مخصصاتهم من الدولة ،فاألصل أن يكون القيادي قدوة وال
ينتفع البتة .أما عن الجهات بعينها ،فهناك شبهات تنفيع الى أبعد
الحدود فيكفي ألي قارئ أن يطلع على الجدول الخاص ويحكم ،يبدو
لي أن كل من خرج من باب منزله ولو في ساعات المشي ،أدرج اسمه
في الكشوفات تلك!!
الـحــالــة وال ـخ ـلــل :ك ــان واج ـبــا عـلــى ال ــوزي ــر الـمـخـتــص حـيــن تسلم
الكشوفات تلك أن يقوم بإرجاعها لكل جهة ويطلب تنقيحها لتعكس
الوضع الحقيقي للصفوف األمامية ،فمن الواضح والجلي أن كل جهة
حاولت أن تقول بطريقة أو بأخرى ،نعم قاومنا معكم وواجهنا معكم
(كورونا) ودورنا ليس بأقل من فالن أو عالن و(الزين عندنا والشين
حوالينا) .كما وجب ذكر أن الحكومة وبحسب تصريحات عدد من
النواب كانت تملك صرف المكافآت منذ أشهر عدة لكنها ماطلت على
ما يبدو إلشغال الشارع والرأي العام في وقت هي تختارهَ ،
فلم هذا
كله َ
ولم استخدام المكافأة كسالح مع المستحقين لها؟!
العدل والمساواة :من تعامل والتحم مع العدو بشكل مباشر هو
الـصــف األمــامــي فقط ال غـيــر ،ال كــل مــن خــرج ألخــذ عينة أو تركيب
جهاز أو أدى عمال كان يقوم فيه باألساس ،فأولئك يستحقون الشكر
والـثـنــاء مــن الـقـلــب عـلــى جـهــودهــم ولكنهم لـيـســوا صـفــا أمــامـيــا في
مواجهة كورونا.
فباختصار كوادرنا الطبية التي واجهت ذاك العدو هم األحق ،أما
البقية فببساطة يستحقون الشكر والثناء من جهات عملهم مباشرة
مع شهادة ووسام أو أي نوع من الدعم المعنوي الالئق لهم ،فبهذا
قللنا التكلفة على الــدولــة وساوينا بين الـنــاس .اآلن وببساطة آن
األوان لتنقيح الكشوفات ومحاسبة من وضعت أسماؤهم زيفا ودون
وجه حق.
على الهامش:
عملت شخصيا مع مجموعة من أبناء الكويت المخلصين إبان
فـتــرة الـحـظــر ال ـمــاضــي ،ول ــم ول ــن أتـخـيــل نفسي صـفــا أمــامـيــا البتة
ألنني ببساطة قمت بعملي الشخصي المطلوب مني إلتمام مهامي
الوظيفية ،وال أنتظر على ذلك كله ال جزاء وال شكورا ،فقد رزقني الله
تعالى ما هو أهم وأثمن لدي وهو حب الناس أينما ذهبت.
هامش أخير:
تقديم استجوابات ل ــوزراء في حكومة تم تحصين رئيسها هو
لعمري "لعبة كراس موسيقية" ال أكثر ،فمن جهة هناك كتلة تصويتية
لتحصين أي كان من الوزراء ،ومن جهة أخرى إذا ما تم طرح الثقة في
سيناريو أشبه بأفالم حرب النجوم سيتم حل المجلس و"لف وارجع
تاني" ونعاود ما نحن فيه من جديد!!

ديفيد فرام *

سياسة بايدن التجارية امتداد
لمقاربة ترامب!
أوضــح أول خطاب ألـقــاه الرئيس األميركي جــو بــايــدن خالل
جلسة مشتركة للكونغرس أن سياسة اإلدارة الجديدة ستختلف
عن سياسات الماضي القريب على مستويات عدة ،لكن يبدو أن
ً
ّ
ً ُ
حبطا
مقاربة بايدن المرتبطة بملف بالغ األهمية ّتشكل امتدادا م ِ
إلدارة ترامب المهزومة ،إذ سيستمر التحول من التجارة الحرة
إلى مبدأ "شراء السلع األميركية".
بعبارة أخ ــرى ،سترتكز جميع االسـتـثـمــارات بموجب "خطة
ُ
الــوظــائــف األم ـيــرك ـيــة" عـلــى ه ــذا ال ـم ـبــدأ ،وســتـسـتـعـمــل دوالرات
الضرائب األميركية لشراء المنتجات المصنوعة في الواليات
المتحدة والقادرة على خلق فرص عمل لألميركيينُ .يفترض أن
ً
يكون الوضع كذلك أصال.
ً
ً
مـبــدأ "ش ــراء السلع األمـيــركـيــة" ليس مفهوما جــديــدا ،بــل إنه
ّ
تحول إلى قانون رسمي في مارس  1933وكان آخر قانون ّ
أقرته
إدارة هيربرت هوفر.
أدت تــداعـيــات الكساد الكبير والـحــرب العالمية الثانية إلى
إضـعــاف مصداقية السياسة الحمائية الـتــي ّ
طبقها هــوفــر ،ثم
قادت الحكومة األميركية العالم نحو حقبة من المنافسة األكثر
ً
انفتاحا على مر السنين والعقود الالحقة ،وفي المقابل ،تراجعت
المشتريات الحكومية لألسف ،على سبيل المثال فرض قانون
التعافي فــي عــام  2009على المشترين الفدراليين أن يفضلوا
الموردين األميركيين ،إال إذا أدى هذا الخيار إلى تضخيم كلفة
المشروع كله بنسبة  25في المئة وما فوق ،وتسمح هذه القاعدة
بتوسيع نطاق التالعب باألسعار وقد استفاد منها الموردون
ألقصى حد ،ووفق تقديرات "معهد بيترسون لالقتصاد الدولي"،
قــد تزيد قــواعــد "ش ــراء السلع األميركية" القائمة الـيــوم اإلنفاق
ً
الفدرالي بمعدل  100مليار دوالر سنويا.
لـهــذا السبب ،حــاول الـمــدافـعــون عــن الـتـجــارة داخــل الحكومة
األميركية منذ عقود أن يفتحوا عمليات الشراء على المنافسة
الدولية ويجبروا الحكومات الخارجية على ّ
الرد بالمثل ،وزادت
صعوبة هــذه العملية البطيئة والشاقة بسبب األالعيب القذرة
داخ ــل الــواليــات المتحدة نفسها ،لكن بعد عــام  ،2010شاركت
الواليات المتحدة في مفاوضات لعقد اتفاقيات مع كتل تجارية
كبرى ودول تشمل االتحاد األوروبي ،واليابان ،والمملكة المتحدة،
وكوريا الجنوبية ،بهدف إخضاع المشتريات الحكومية التي
تـصــل قـيـمـتـهــا إل ــى  1.7تــريـلـيــون دوالر لـمـبــدأ الـمـنــافـســة غير
التمييزية.
بموجب "اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية" ،اكتسبت
ً
الشركات الكندية واألميركية أيـضــا الحق فــي تقديم العروض
للمشاركة في المشاريع الحكومية الخاصة بكل بلد منهما.
ً
لكن تباطأ هذا التقدم المتقطع والشائب فجأة عند انتخاب
الرئيس دونالد ترامب ،فأصدر هذا األخير أوامر تنفيذية متكررة
كجزء من
في محاولة منه لتشديد قواعد "شراء السلع األميركية"
ٍ
سياسته الرامية إلى إطالق حرب تجارية ضد بقية دول العالم،
وخالل فترة قصيرة ،بدا وكأن سياسة ترامب التجارية الضارة قد
ُ
ضعف اإليديولوجيا الحمائية الكامنة وراءها ،لكن لم يحصل
ت ِ
ذلــك ،ولــم يتعهد بايدن بمتابعة هــذه السياسة فحسب ،بل إنه
ً
يريد توسيعها أيضا.
استفاض بايدن في الكالم عن التحديات التي تطرحها الصين
الماضي ،واعتبر تلك
في الخطاب الذي ألقاه عشية األربعاء قبل ّ
المخاطر حقيقية وعاجلة .لكن لم يسبق أن وقعت الصين على أي
ً
اتفاقيات لزيادة انفتاح سوق مشترياتها ،وهي تشمل اقتصادا
ً ً
جدا عن الدول التي تبني اقتصاداتها على ُحكم القانون
مختلفا ّ
وسـبــق ووق ـعــت اتـفــاقـيــات ش ــراء مــع منظمة الـتـجــارة العالمية،
ً
ً
وسيكون إقصاء الصين من منافع تلك االتفاقيات تصرفا عادال،
لكن يريد بايدن على ما يبدو أن يلغي  40سنة من انفتاح السوق
ال ــذي كــان يـهــدف إلــى منح الـمـصــدريــن األميركيين فــي الـخــارج
التوازن الذي يحتاجون إليه وتحسين قيمة أموال دافعي الضرائب
ً
األميركيين محليا.
باختصار ،ستكون سياسة "شراء السلع األميركية" التي ينوي
بايدن تطبيقها بمثابة تنازل عن القيادة األميركية في مجال
جــارة ،إنـهــا مقاربة مؤسفة وخــاطـئــة ،وال يـبــدي أي مسؤول
الـتـ َ
ُمنتخب حتى اآلن استعداده للتصدي لهذه النزعة.
* «ذا أتالنتيك»

فـقــدت الحركة الوطنية فــي الكويت بــوفــاة األخ والصديق
ال ـمــرحــوم األس ـت ــاذ الــدك ـتــور عـبــدالـمــالــك خـلــف التميمي أحــد
رجاالتها ،كان رجال شجاعا وصلبا ومقداما منذ أن كان شابا،
التحق بوهشام في ريعان شبابه بصفوف حركة القوميين
العرب أثناء دراسته الثانوية في الكويت ،وفي عام  1968قاد
بوهشام مع المرحوم الدكتور أحمد الربعي االنشقاق اليساري
ال ــذي حــدث فــي حــركــة القوميين الـعــرب عندما جمعا شباب
حركة القوميين العرب في الكويت على شاطئ عشيرج ،واتخذ
المنشقون قرارا بعزل القيادة التاريخية لحركة القوميين العرب
وأسسوا الحركة الثورية الشعبية التي تم تعديل مسماها بعد
ذلك إلى الحركة الشعبية الثورية في عمان والخليج العربي.
كـمــا أش ــرف بــوه ـشــام عـلــى إصـ ــدار ن ـشــرة داخ ـل ـيــة اسمها
"المناضل" محصورة الـتــداول بين أعـضــاء الحركة الشعبية
الثورية في الكويت ،كذلك كان بوهشام قياديا بارزا في الحركة
الطالبية الكويتية سواء في الساحة المحلية أو أثناء دراسته
في القاهرة والمملكة المتحدة ،وتمثل هذا النشاط في عضوية
االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع القاهرة وفرع بريطانيا ،في
عام  1978حصل على درجة الدكتوراه من Durham University
متخصصا بالتاريخ الحديث للخليج العربي وكانت أطروحته
للدكتوراه تــدور حــول "التبشير في منطقة الخليج العربي"،
في العام نفسه التحق بجامعة الكويت كعضو هيئة تدريس
في قسم التاريخ وتــدرج في السلم الوظيفي حتى أصبح في
عام  1981رئيس قسم التاريخ ،وفي عام  ،1985مساعد العميد
للشوون األكاديمية كلية اآلداب.
وكـ ــان بــوه ـشــام حــري ـصــا ع ـلــى أن ي ـكــون م ـشــاركــا ف ــي أهــم
اللجان األكاديمية ســواء على مستوى القسم أو الكلية مثل
لجنة التعيينات والـتــرقـيــات والـبـعـثــات وال ـتــي تـعــد العمود
الفقري للجان األقـســام العلمية فــي الجامعة التي أخــذت من
وقته الكثير ،حيث منع تمرير أي تجاوزات تخالف القوانين
واللوائح الجامعية ،وكــان يصر على إعطاء كل ذي حق حقه
الـتــزامــا بــالـقــوانـيــن وال ـلــوائــح الجامعية الـمـلــزمــة ،ولـيــس عن
طــر يــق ا لــوا سـطــة والمحسوبية ،وبسبب محاربته للواسطة
وال ـم ـح ـســوب ـيــة ن ــال ــه م ــن ال ـم ـض ــاي ـق ــات م ــا ن ــال ــه ،ورغ ـ ــم ه ــذه
الـمـضــايـقــات اسـتـمــر فــي ال ــدف ــاع عــن ال ـحــق حـتــى تـقــاعــده من
الجامعة.
كما كان الراحل وراء تنظيم العديد من اللقاءات بين الدكاترة
الكويتيين والــذيــن ك ــان هــدفـهــم إص ــاح التعليم فــي جامعة
الكويت وإبعاد الجامعة عن الواسطة والمحسوبية والطائفية
والقبلية والعائلية ،وبعد تقاعده جسد بوهشام معاناته أثناء
عمله في الجامعة في كتابه الصادر عام " ،2016سيرة أستاذ
جامعي" الــذي يحكي فيها مسيرته األكاديمية ،بجانب هذا
كان بوهشام يحمل فكرا مستنيرا تصدى بقلمه لقوى التخلف
داخــل الجامعة وخــارجـهــا التي جثمت على صــدر هــذا البلد
منذ الستينيات من القرن الماضي ،وبجانب دوره في الحركة
الوطنية والحركة الطالبية وفي جامعة الكويت ،كان بوهشام
باحثا متميزا له العديد من الكتب واألبحاث أثرت المكتبات
في الوطن العربي ،وترأس تحرير العديد من المجالت العلمية
المحكمة مثل مجلة عالم الفكر ،ومجلة العلوم اإلنسانية ومجلة
التاريخ واآلثــار ،حتى بعد تقاعده استمر في البحث وكتابة
المقاالت في الصحافة المحلية ،ولم يتوقف عن الكتابة حتى
أنهك جسمه المرض.
لقد فقدت الكويت بوفاة المرحوم بوهشام قامة علمية لها
حضور واســع على الصعيدين المحلي والعربي ،رحمك الله
يا أباهشام رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته والله يصبر
عائلتك الكريمة وأصدقاء ك ومحبيك بفقدانك و"إنــا لله وإنا
إليه راجعون".

عبيد الله بحير*

«طالبان» ووعودها الشائكة

نامراتا غوسوامي*

الصين تتجه إلى ترسيخ حضورها الدائم في المجال الفضائي!
تسعى الصين إلى اكتساب
مكانة رائدة في المجال
الفضائي بحلول ،2045
وهي ّ
تطبق استراتيجية
طويلة األمد لتطوير
قدراتها الفضائية وإثبات ً
براعتها التكنولوجية تمهيدا
لتحقيق هذا الهدفُ ،ويعتبر
إطالق الوحدة األساسية
من المحطة الفضائية
الدائمة أول خطوة على
طريق ترسيخ مكانة الصين
الفضائية.

بكين ستحصل على
منافع عملية على
مستوى الرحالت
الفضائية بعد
إنشاء محطتها
الدائمة

ف ــي  29أب ــري ــل أط ـل ـقــت ال ـص ـيــن أول جـ ــزء من
الـ ــوحـ ــدة األس ــاسـ ـي ــة ف ــي م ـح ـط ـت ـهــا ال ـف ـضــائ ـيــة
«ت ـي ــان ـخ ــه» (ت ـن ــاغ ــم الـ ـسـ ـم ــاء) م ــن م ــوق ــع إط ــاق
ال ـم ــرك ـب ــات ال ـف ـضــائ ـيــة «وانـ ـشـ ـن ــغ» ف ــي مـقــاطـعــة
«هاينان» في جنوب الصين ،وهي أول عملية من
ً
أصــل  11يتم التخطيط لها تمهيدا إلنهاء بناء
محطة الفضاء الصينية الدائمة بحلول نهاية
العام .2022
ً
ً
تعطي المحطة الفضائية الدائمة عددا كبيرا
مــن المنافع الجيوسياسية والفلكية والتقنية
للصين:
ً
أوال ،تسهم هــذه المحطة فــي تعزيز شرعية
الصين على الساحة الدولية ألنها تمنحها القدرة
على استضافة رواد فضاء وتجارب متنوعة من
أنـحــاء الـعــالــم ،ويتماشى هــذا الــوضــع مــع رغبة
بكين في استالم دور قيادي في هذا المجال.
ً
ثانيا ،قد يقوي هذا المشروع شراكة الصين
ً
ّ
مــع روسـيــا التي عــبــرت أصــا عــن استيائها من
أداء محطة الفضاء الدولية ،فقد أطلق المسؤولون
الــروس تحذيرات حول تقنيات المحطة البالية
وأعـلـنــوا أن روسـيــا قــد تـقــرر عــدم الـمـشــاركــة في
مبادرتها بحلول عــام  ،2025وعلى غــرار مذكرة
التفاهم حول قاعدة األبحاث القمرية بين الصين
وروس ـيــا ،قــد يعقد ه ــذان الـبـلــدان شــراكــة أخــرى
في محطة الصين الفضائية ،ال سيما أن روسيا
والهند أقدمتا للتو على إطالق حوار بين وزراء
الـخــارجـيــة وال ــدف ــاع ،وك ــان الـتـعــاون فــي المجال
الفضائي من أهم المواضيع المطروحة ،وستكون
تــداعـيــات ه ــذه الـخـطــوة عـلــى مستقبل الـتـعــاون
ً
الـفـضــائــي بـيــن الـصـيــن وال ـه ـنــد وروس ـي ــا ج ــزءا
ً
من المواضيع المهمة استراتيجيا في المرحلة
المقبلة ،وفي غضون ذلك ،أعلنت روسيا والهند
التخطيط إلنشاء محطة فضائية خاصة بهما.
ً
ثالثا ،ستثبت المحطة الفضائية الدائمة للعالم
ً
أن الصين تنافس الواليات المتحدة علنا لقيادة
المشاريع الفضائية وأنها شريكة قوية في جهود
التعاون الدولي المرتبطة بالفضاء ،وحين تنهي
الصين محطتها الفضائية ا لــدا ئـمــة ،ستترافق
االمتيازات التي تحصل عليها بكين ،باعتبارها
قوة مساوية للواليات المتحدة وشركاء محطة
الفضاء الدولية ،مع تداعيات استراتيجية قد تؤثر

في عالقاتها مع شركائها الحاليين والمستقبليين
في «مبادرة الحزام والطريق» و»ممر المعلومات
الـفـضــائـيــة» ،كــذلــك ،ستتمكن الصين مــن ترسيخ
قوتها الجيوسياسية الشاملة ونفوذها القوي ،مما
يسمح لها بتحديد المعايير العالمية المرتبطة
بالمشاريع الفضائية.
ً ُ
ً
رابـعــا ،تعتبر الـقــوة فــي مجال الفضاء مؤشرا
ً
بديال على القوة العسكرية ألن القدرة على إطالق
عمليات صعبة مــن الناحية التقنية فــي الفضاء
تـثـبــت ب ـكــل وضـ ــوح أن ال ـص ـيــن تـسـتـطـيــع تنفيذ
ً
ً
عمليات معقدة تقنيا في مجاالت أخرى ،ونظرا إلى
تأثير المشاريع الفضائية على القدرات العسكرية،
ستترافق براعة الصين الفضائية مع نتائج بارزة
ف ــي ال ـم ـجــاالت الـعـسـكــريــة ،مـنـهــا إدراك ال ـظــروف
الـفـضــائـيــة ،وال ــرح ــات االسـتـطــاعـيــة ،والـمــاحــة
واالستخبارات ،وقدرات الحروب الفضائية ،وهذا
الوضع المستجد قد يقنع اآلخرين بضرورة توخي
الحذر من قوة الصين التكنولوجية ،حتى أنه قد
يسهم في كبح التحديات المطروحة على المصالح
الصينية.
ً
خامسا ،ستحصل الصين ،من الناحية التقنية،
على منافع عملية على مستوى الرحالت الفضائية
بعد إنـشــاء محطتها الــدائـمــة ،مما يسمح لبكين
بتطوير التكنولوجيا الالزمة إلرسال بعثات إلى
القمر والمريخ على المدى الطويل ،فتقترب بذلك
مــن تحقيق أهــداف ـهــا الـمــرتـبـطــة بـتــرسـيــخ مكانة
دائمة في هذا القطاع .كذلك ،يسمح موقع المحطة
الفضائية الصينية بتلقي دعم لوجستي إضافي
ُ
بحلول عام
للقاعدة
القمرية التي تخطط لها بكين ً
ً
 ،2036نظرا إلى تراجع درجة ميلها مقارنة بمحطة
الفضاء الدولية.
تـسـعــى الـصـيــن إل ــى اكـتـســاب مـكــانــة رائ ــدة في
المجال الفضائي بحلول العام  ،2045وهي ّ
تطبق
استراتيجية طويلة األمد لتطوير قدراتها الفضائية
ً
وإ ثـبــات براعتها التكنولوجية تمهيدا لتحقيق
هذا الهدفُ ،
ويعتبر إطالق الوحدة األساسية من
المحطة الفضائية الدائمة أول خطوة على طريق
ترسيخ مكانة الصين الفضائية ،و هــو جــزء من
المتطلبات التي تحتاج بكين إلى تلبيتها إلثبات
قوتها الفضائية الشاملة وشرعيتها الدولية.
* «دبلومات»

أعلنت الواليات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن انسحابها
الكامل من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبلُ ،
ويفترض أن يكون
ً
هذا االنسحاب مرتبطا باالتفاق المبرم مع حركة "طالبان" في فبراير
 ،2020لكن «طالبان» أوضحت من جهتها أنها تعتبر الجدول الزمني
ً
الجديد انتهاكا لالتفاق األصلي الذي يدعو إلى االنسحاب األميركي
من أفغانستان في  1مايو.
أسهم ذلك االتفاق في فرض شكل محدود من وقف إطالق النار (بين
ً
الواليات المتحدة و"طالبان" فقط) وانتزع من "طالبان" وعدا مفاده أن
الحركة ستمنع الجماعات األخــرى من استعمال األراضــي األفغانية
ضد المصالح األميركية ،وهــذا البند بــالــذات ربــط االتـفــاق بالمهمة
األميركية األصلية التي تقضي بهزم "القاعدة" في أفغانستان ،لكن رغم
محاوالت إدارة أوباما تصوير اغتيال زعيم "القاعدة" ،أسامة بن الدن،
ّ
ً
كهزيمة للتنظيم ،اتضح بعد فترة قصيرة أن الحركة لم تتغير كثيرا،
فقد تابعت االستفادة من مرونة الجماعات الجهادية في المنطقة ككل
ّ
وشكلت تحالفات معها.
كانت حركة "طالبان" خالل عهدها األول قد فرضت سطوة كاملة
على األراضــي التي تسيطر عليها وحكمت مناطقها بموجب نظام
الحزب الواحد االستبدادي ،وفي آخر عشرين سنة ،سمحت الجمهورية
األفغانية لمختلف األح ــزاب السياسية بتكوين قاعدتها وترسيخ
مكانتها العامة ،حتى أنها ساعدتها في تقوية شرعيتها عبر العمليات
الديمقراطية ،ولهذا السبب ،ستطرح أي تسوية تتجاهل هذه الكيانات
ً
أو ُت ّ
همشها مستقبال إشكالية كبرى.
ّ
ترسخت الخالفات القائمة بين "طالبان" والجماعات السياسية
ً
األخ ــرى في آخــر عشرين سنة ،نظرا إلــى تصاعد مستويات العنف
ومكانة األحزاب السياسية داخل الجمهورية التي تعتبرها "طالبان"
ً
دمية بيد الخارج وعائقا بحد ذاتــه .قد تنشأ دولة فاشلة أو يصبح
البلد على شفير الفشل نتيجة السياق السياسي الجديد الذي يترافق
مع تراجع تكافؤ القوة بين حركة "طالبان" واألحزاب السياسية األخرى
ً
(وهو واقع سترفض "طالبان" ّ
تقبله طبعا) ،باإلضافة إلى انعدام الثقة
بين مختلف الجماعات.
أمام هذا الوضع ،ال بد من التساؤل :إذا عجزت "طالبان" عن احتواء
عليها منذ عشرين سنة ،حين كان نظامها يملك
"القاعدة" أو السيطرة َ
سلطة مطلقة ،فكيف ُيعقل أن تنجح اآلن؟
ً
كان يعقوب اإلبراهيمي من جامعة "كارلتون" جــزءا من مجموعة
ّ
محللين سلطوا الضوء على دور هشاشة الدولة في نشوء الجماعات
الجهادية وتكاثرها .تكون هشاشة الدولة كفيلة بإنشاء مالذات آمنة
للمقاتلين المحتملين وتسمح لهم بتنفيذ عملياتهم ،وبسبب الفساد
المستفحل وطبيعة الجمهورية الفاشلة ،قد تنشأ ظروف مؤاتية لتكاثر
حركات التمرد والجماعات المتطرفة .هذا ما حصل بكل وضوح غداة
أحداث الربيع العربي ،وتكرر الوضع نفسه في الصومال واليمن والعراق
ً
وأفغانستان سابقا ،فقد تكون هشاشة الدولة السبب األصلي للمشكلة
ً
ً
إذا ،لكنها شرط مسبق أيضا لظهور عوامل أخرى مثل تراجع الشرعية
وضعف السلطة ،كما تشير الشرعية إلى الدعم الشعبي الذي تحظى به
ً
ً
الدولة محليا ودوليا ،أما السلطة ،فتعني قدرة الدولة على فرض أعمال
عنف شرعية داخل أراضيها ،فقد كانت أفغانستان تفتقر إلى الشرعية
ً
والسلطة معا خالل سنوات عهدها الجمهوري.
ّ
لكن كيف نجحت الجماعات الجهادية في التوسع داخل الجمهورية
األفغانية التي كانت تحظى بدعم دو َلــي على المستوى العسكري
ً
وتتمتع بالشرعية أيـضــا؟ وكيف ُيعقل أن يقدم النظام السياسي
ً
المرتقب ،بغض النظر عــن طبيعته ،أداء أفضل مــن سابقه فــي ظل
الظروف المتدهورة اليوم؟ في الوقت نفسه ،يجب أال ننسى طبيعة
ّ
وتحولها إلى تجسيد حي لهدفها األصلي ،مما
"القاعدة" المتطورة
يعني أن تصبح ركيزة للجهاد الدولي ،فـ"القاعدة" ّستتابع البحث عن
بلد تدير منه شؤونها ،وستبقى أفغانستان المرشحة المثالية ألداء
ٍ
ً
هذا الدور دوما.
* «دبلومات»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.232

السوق األول السوق الرئيسي

٦.757

5.215

2.385 2.762 3.318

تقرير اقتصادي

ٍّ
القفزة الهائلة للسيارات الكهربائية ...تحد صعب لدول الخليج

ُّ
• تهدد الطلب على ربع اإلنتاج العالمي من النفط • توجه عالمي الفت نحو الطاقة النظيفة والمشاريع الخضراء
محمد البغلي

نمو اإلجراءات
الحكومية الداعمة
القتناء السيارات
الكهربائية
السيما في أوروبا
والصين

التطور
التكنولوجي دعم
انخفاض أسعار
بطاريات الشحن

شهد قطاع السيارات الكهربائية في اآلونة
ً
ً
األخيرة نموا الفتا على مختلف الصعد ،السيما
المبيعات واإلنـتــاج وحتى اإلج ــراء ات الداعمة
لهذا النوع من السيارات.
فخالل الربع األول من العام الحالي ارتفعت
مبيعات تلك السيارات بشكل متسارع بنسبة
ّ
 140فــي الـمـئــة ،مــع تــركــز الف ــت فــي الـطـلــب من
أس ــواق الصين وأوروبـ ــا وال ــوالي ــات المتحدة،
في وقت أعلنت أكثر من شركة سيارات تقليدية
تـعـمــل بــالــوقــود الـتـقـلـيــدي -الـبـنــزيــن وال ــدي ــزل-
توجهها نحو إنتاج سيارات كهربائية بشكل
كلي أو جزئي بحلول عام  2030أو  2035على
أبعد تقدير؛ كان آخرها فولكسفاغن األلمانية
التي انضمت لمجموعة من شركات السيارات
األوروبية مثل فولفو وجاغوار وأودي وغيرها،
إلى جانب الشركة المتخصصة أصال في صناعة
السيارات الكهربائية "تيسال" األميركية ،وحتى
شركة أبل أعلنت مطلع هذا العام توجهها نحو
إنتاج صناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة.
وف ــي ال ــرب ــع األخ ـي ــر م ــن ع ــام  2020سجلت
السيارات الكهربائية أرقاما الفتة على صعيد
ال ـم ـب ـي ـعــات ،إذ ت ــراج ـع ــت م ـب ـي ـعــات ال ـس ـي ــارات
العاملة على الوقود بنسبة  33.7في المئة ،في
حين انخفضت مبيعات مركبات الديزل بنسبة
 23في المئة.
ً
وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية نموا
بنسبة  217في المئة ،بينما ارتفعت السيارات
الهجينة القابلة للشحن بنسبة  331في المئة.

دعم
أم ــا عـلــى صـعـيــد اإلج ـ ـ ــراءات ال ــداع ـم ــة ،الـتــي
ّ
تسهل اقتناء السيارات الكهربائية وال تجعلها
خاصة باألثرياء ،فكان الفتا انخفاض أسعار
بطاريات شحن السيارات الكهربائية مع تطور

التكنولوجيا ،التي تجعلها أبسط وأقل تكلفة،
إذ أنتجت عدة شركات صينية ،أخيرا ،سيارات
كهربائية بسعر يـصــل إ ل ــى  5آالف دوالر ،مع
العلم بأن الصين ّ
تقدم دعما سنويا لمحطات
شحن بطاريات السيارات الكهربائية بحدود 20
ً
مليار دوالر ،فضال عن تشددها بشأن انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،بينما تضخ الحكومات
األوروب ـ ـيـ ــة م ـل ـي ــارات الـ ـي ــورو م ــن ال ـم ـســاعــدات
والدعوم لشراء سيارات صديقة للبيئة ،يتراوح
سعرها بين  9آالف يــورو في ألمانيا و 12ألفا
في فرنسا على شكل تمويالت ومنح ،في وقت
ت ـت ـشــدد مـ ــدن أوروب ـ ـيـ ــة م ـثــل ب ــروك ـس ــل ورومـ ــا
وباريس في ضوابط دخول المركبات الملوثة
للبيئة اليها.

خطر
ويـشـكــل نـمــو ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة خـطــرا
واضحا على العديد من الدول المصدرة للنفط،
السيما الخليجية ،التي تعتمد على االيــرادات
النفطية في موازناتها بنسب ال تقل عن  70في
المئة ،وصوال الى الكويت التي يتجاوز االعتماد
فيها على ايرادات النفط  90في المئة ،خصوصا
اذا علمنا ان الـسـيــارات التقليدية تستهلك ما
يصل الى ما بين  20و 25في المئة من االنتاج
العالمي مــن النفط ،وبالتالي فــإن نمو الطلب
عـلــى ال ـس ـيــارات الكهربائية ومـعـهــا الـسـيــارات
الـهـجـيـنــة سـيـفـضــي ال ــى ان ـح ـســار الـطـلــب على
النفط ،وقد تتوسع فكرة السيارات الكهربائية
او الهجينة الى حافالت او قطارات او طائرات
كلها كهربائية او هجينة ،مما يزيد الضغط على
النفط ،وبالتالي دول الخليج التي تعتمد عليه.
وح ـ ـسـ ــب ت ـ ـقـ ــديـ ــرات ل ـم ـص ـن ـع ــي الـ ـسـ ـي ــارات
األوروبيين فإنه بحلول عام  2030ستستحوذ
ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة عـلــى  15ف ــي الـمـئــة من

اجمالي مبيعات سيارات حول العالم ،وفي 2040
ستصل النسبة إلــى  35فــي المئة مــن اجمالي
مـبـيـعــات س ـي ــارات ح ــول ال ـعــالــم ،مـمــا يــرفــع في
النهاية مخاطر االعتماد على النفط وأسعاره
لتمويل الميزانيات.

تحوالت
بــالـطـبــع ،ت ـتــزايــد مـخــاطــر الـ ــدول الخليجية
الـنـفـطـيــة إذا ربـطـنــا مـســألــة الـنـمــو ال ــاف ــت في
سوق السيارات الكهربائية ،مع التوجه العالمي
نحو الطاقة النظيفة وظهور ما يعرف بالوجه
األخ ـضــر لـشــركــات الـنـفــط العالمية التقليدية،
خصوصا تــوتــال وروي ــال داتــش شــل وبريتش
بتروليوم ،التي أعلنت فعليا عــن استثمارات
بمليارات الدوالرات في مشاريع الطاقة النظيفة،
تــزامـنــا مــع اتـجــاه عالمي لحماية الـمـنــاخ عبر
ف ــرض ال ـض ــرائ ــب الـبـيـئـيــة ع ـلــى رحـ ــات الـنـقــل
والطيران وإعادة تسعير االنبعاثات الكربونية،
ً
متنام لتمويل هــذا الـنــوع من
فضال عــن ســوق
ٍ
المشاريع يعرف بالسندات الـخـضــراء ،وكذلك
دع ــم مـشــروعــات الـطــاقــة الـمـسـتــدامــة للنفايات
والنقل النظيفة وإنشاء المدن البيئية الجديدة.
ولعل فوز الرئيس األميركي جو بايدن ساهم
أيضا في تعزيز االتجاه وتسليط الضوء أكثر
عـلــى قـضــايــا ال ـم ـنــاخ والـبـيـئــة واالس ـت ـث ـمــارات
ال ـخ ـضــراء وال ـت ـحــول نـحــو ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة،
وهــي مفاهيم تصب ايـضــا فــي صــالــح صناعة
السيارات الكهربائية وتدعمها كخيار مفضل
لدى المصنعين والمستهلكين.

منافسة

الى مجموعة من التحديات االقتصادية ،منها
الموضوعية التي تواجه دولـنــا ،فالنفط الذي
يواجه حربا شرسة مع تنامي اتجاهات الطاقة
النظيفة يشهد كذلك منافسة في أسواقه الكبرى
بعد دخول النفط األميركي في منافسة نظيره
ً
الـخـلـيـجــي ف ــي األس ـ ــواق اآلس ـي ــوي ــة ،ف ـضــا عن
الصدمات التي سببها "كوفيد  "19على الطلب
الـعــالـمــي عـلــى ال ـن ـفــط ،ومـنـهــا ت ـحــديــات ذاتـيــة
تتعلق بعجز خليجي فــي التعامل مــع از مــات
انخفاض أسعار النفط ،اذ إن معظمها يركز على
معالجة سياسات اإلنفاق على المدى القصير
عبر تغطية االلـتــزامــات بــالــديــون ،ويـكــرر نفس
أخطاء سياسات الفورة المالية ،بل إن بعضها
مثل الـكــويــت تتجه ف ــورا السـتـنــزاف الفوائض
المتراكمة لـســداد فــواتـيــر االن ـفــاق على المدى
القصير.
وال شــك فــي أن نـمــو ال ـس ـيــارات الكهربائية
وتصاعد حصتها فــي األس ــواق ال يــزال يواجه
الـعــديــد مــن الـتـحــديــات ،مـثــل انـخـفــاض أسـعــار
النفط وارتفاع تكاليف إعادة الشحن لدى العديد
من المنتجين ،وكذلك تحسن كفاء ة استهالك
الوقود لدى السيارات التقليدية ،لكن في المقابل
ال يمكن التغافل عن دخول السيارات الكهربائية
كمنافس او بديل لنظيرتها التقليدية.
ل ـقــد ش ـهــد ال ـعــالــم خ ــال ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
تحوالت وتغيرات سريعة ومدهشة ،ربما كانت
األسرع في تاريخ البشرية ،وعلينا كمتضررين
من بعض هــذه التحوالت السيما في مجاالت
الطاقة النظيفة وتطورات التكنولوجيا أن نبدي
مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الجديدة
قبل أن ندفع ثمن عدم فهم التطورات السريعة
في العالم.

وت ـح ــدي نـمــو س ــوق ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة
لمنتجي النفط ،خصوصا الخليجيين ،يضاف

ً
مربع «أجيليتي» يعود لقيادة مؤشرات البورصة مجددا
السيولة بلغت  92.5مليون دينار وصعود للسوق األول
•

علي العنزي

قفز مؤشرا بورصة الكويت الرئيسان أمس ،وحققا
ارتفاعات كبيرة مقابل ارتفاع خجول لمؤشر رئيسي ،50
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي ،فيما سجلت السيولة
مستويات قياسية لم تحققها خالل هذا العام ،ولم تتحقق
إال في جلسات دخول سيولة مؤشرات األسواق الناشئة،
وكانت النهاية أمس بارتفاع مؤشر السوق العام  0.8في
المئة ،تعادل  49.34نقطة ،ليصل إلى مستوى 6232.97
نقطة ،بسيولة قياسية بلغت  92.5مليون ديـنــار هي
األعلى خالل هذا العام وخالل السنوات السابقة ،باستثناء
جلسات الترقية ،وتم تداول  525مليون سهم عبر 17708
صفقات ،وتــم تــداول  143سهما ،ربــح منها  73سهما،
وخسر  53سهما ،واستقر  17سهما دون تغير.
وقفز مؤشر السوق األول بفضل أسهم أجيليتي
وهيومن سوفت والمباني وأهلي متحد واالفكو
بنسبة  1.1في المئة ،ليضيف  74.17نقطة ،ويقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  6757.82ن ـق ـطــة ،ب ـس ـيــولــة كـبـيــرة
تجاوزت  57.7مليون دينار بقليل ،تداولت 165.9
مليون سهم عبر  6503صفقات ،وربــح  12سهما
مقابل تراجع أسعار  8أسهم واستقرار  5أسهم دون
تغير ،بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي للمرة
األول ــى منذ  6جـلـســات ،وسـجــل خـســارة مـحــدودة
بنسبة  0.14في المئة ،أي  7.16نقاط ،ليقفل على
مستوى  5215.13نقطة بسيولة كبيرة بلغت 34.8
مليون دينار ،تداولت  359مليون سهم عبر 11205

المربع الذهبي
مع انطالقة الجلسة الرابعة امس من هذا األسبوع،
شهد سهم اجيليتي عمليات شراء كبيرة ،قفزت به فوق
مستوى الدينار ،ليكمل مثلث هيومن سوفت والبورصة،
وهما اللذان يتداوالن فوق مستوى الدينار في بورصة
الكويت ،حيث زادت رغبة المستثمرين في الشراء على
الـسـهــم ،مما ح ــرك السيولة الـتــي تنوعت بين سيولة
نقدية خــارجــة مــن ودائ ــع مصرفية الــى ال ـســوق ،وبين
سيولة النتنج التي تتداول للجلسة الرابعة ،لتقفز بأثر
اجيليتي الوطنية العقارية ،ثم تنشط بقية اسهم المربع أو
المسدس الذهبي ،بما أنه أصبح كتلة مكونة من  6اسهم.
وان ـط ـلــق هـيــومــن ســوفــت بـعــد اإلعـ ــان ع ــن أرب ــاح
قياسية للربع األول ومفاجئة ،حيث حقق  159فلسا
أرباحا تشغيلية ليرتفع بنسبة كبيرة كذلك ،وتتحرك
اسهم صناعات واهلي متحد بحريني ،في المقابل
كانت هناك عمليات بيع على األسهم القيادية األربعة،
بيتك ووطني وزين وبنك بوبيان ،بانتظار عودة قريبة
لها ،خصوصا بيتك الذي حجبت بياناته حتى بعد
مرور  35يوما من نهاية الفترة.
ف ــي الـمـقــابــل ل ــم تـكــن ه ـنــاك عـمـلـيــات جـنــي أرب ــاح
واضـحــة ســوى على أسهم قليلة جــدا ،وكــانــت قائمة
العشرين األفضل سيولة جميعها خضراء باستثناء
سهم خليجي ،الــذي فقد  13في المئة ،وبعد سلسلة

استقرار الدوالر واإلسترليني
وتراجع اليورو
استقر سعر صرف الدوالر األميركي أمام
الدينار أمس ،عند مستوى  0.301دينار ،في
حين انخفض ال ـيــورو إلــى مستوى 0.361
دينار مقارنة بأسعار أمس األول.
وق ــال بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي فــي نشرته
اليومية على موقعه اإللـكـتــرونــي ،إن سعر
صـ ــرف ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي اس ـت ـقــر عند
مستوى  0.418دينار ،في حين استقر الفرنك
السويسري عند مستوى  0.329دينار ،والين
الياباني عند مستوى  0.003دينار.
وبـ ـل ــغ ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر أعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى لـ ــه فــي
أسبوعين مواصال مكاسبه ،وسط حديث عن
احتمال رفع أسعار الفائدة األميركية وموجة
بيع ألسهم التكنولوجيا قوضا اإلقبال على
المخاطرة ،مما يصب فــي مصلحة العملة
التي تمثل مالذا آمنا.
وضغط انتعاش الدوالر ،أمس األول ،على
اليورو الذي نزل مجددا دون مستوى 1.20
دوالر امس مسجال أدنى مستوى له مقابل
العملة األميركية في أكثر من أسبوعين.
وارتفع مؤشر الدوالر ،الذي يقيس أداءه
مقابل سلة من العمالت ،وصوال إلى ،91.436
وهو أعلى مستوى منذ  19أبريل.
وجاءت االنتعاشة بعد تصريحات وزيرة
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة جــانـيــت يـلـيــن بــأنــه قد

تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع
االقتصاد من نمو تضخمي.
والح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ،ه ـ ـ ــون ـ ـ ــت يـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ـ ــن شـ ـ ــأن
التصريحات ،غير أن أبسط إشارة لتشديد
السياسة النقدية يؤثر بشده على األسواق
الـتــي أضـحــت تعتمد كـثـيــرا عـلــى التحفيز
النقدي.
وبدا التأثير واضحا على أسهم شركات
التكنولوجيا ذات رؤوس األم ــوال الكبيرة
ال ـتــي تـكـبــدت خـســائــر فــادحــة خ ــال الـلـيــل،
ليهبط المؤشر ناسداك  1.88في المئة.
وك ــان ــت ال ـت ـعــامــات مـ ـح ــدودة ف ــي آسـيــا
بسبب عطلة في اليابان والصين ،لكن الدوالر
النيوزيلندي ارتفع أكثر من نصف في المئة
إل ــى  0.7192دوالر أمـيــركــي ،بعدما جــاء ت
بيانات الوظائف بالبالد أقوى من التوقعات.
وصعد الــدوالر األسترالي أيضا  0.3في
المئة إلى  0.7736دوالر.
واستقر الــدوالر مقابل الين الياباني
عند  109.29ينات.
وج ــرى تـ ــداول الـجـنـيــه اإلسترليني
مــرت ـف ـعــا  0.24ف ــي ال ـم ـئــة ع ـنــد 1.3918
دوالر قبل يــوم مــن اجـتـمــاع بنك إنكلترا،
الذي يتوقع البعض أن يعلن خالله تقليص
برنامجه الخاص بشراء السندات.

طــويـلــة م ــن االرتـ ـف ــاع ــات ،واس ـت ـقــرت اس ـهــم االمـتـيــاز
وعقارات الكويت وبنك الخليج والدولي دون تغير،
لتنتهي الجلسة على مستوى عال من الثقة ،بعد بلوغ
السيولة مستوى قياسيا في ظل ظروف طبيعية.
خليجيا ،كانت معظم مــؤشــرات األس ــواق المالية
الخليجية تتداول خضراء باستثناء مؤشر "تاسي"
ال ـس ـع ــودي ،ال ــذي اسـتـمــر ف ــي عـمـلـيــات جـنــي أرب ــاح،

البرميل الكويتي
يرتفع  1.43دوالر
ارتفع سعر برميل النفط
الكويتي  1.43دوالر ،ليبلغ
ً
 67.20دوالرا فــي ت ــداوالت
أم ــس األول ،مـقــابــل 65.77
ً
دوالرا في تــداوالت االثنين
ً
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـس ـعــر
المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية،
ارتـ ـفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار الـ ــذهـ ــب،
أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ــدعـ ــم م ـ ــن ت ــراج ــع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،لـ ـك ــن ال ـم ـك ــاس ــب
جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدودة ،ب ـع ــد
أن ق ــال ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــزان ــة
األميركية جانيت يلين إن
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ق ــد ت ـكــون
بحاجة للزيادة.

رافقه مؤشر ابوظبي ،بينما قاد "الكويتي" تعامالت
الرابحين ،وسجل مكاسب كبيرة ،بينما كانت مكاسب
البقية محدودة ،واستفاد البحريني من ارتفاع سهم
بنك اهلي متحد ،وحقق ارتفاعا بنسبة  0.8في المئة،
بينما شهدت أسعار النفط قفزة جديدة ،واقترب برميل
نفط بــر نــت القياسي تسليم يوليو مــن مستوى 70
دوالرا ،وللمرة االولى منذ حوالي  8أسابيع.

في عام 2030
يتوقع للسيارات
الكهربائية أن
تستحوذ على
 %15من مبيعات
السيارات و%35
في 2040

ً
زيادة عدد المساهمين استعدادا
إلدراج «جاسم للنقليات»
•

صفقات ،متداوال  118سهما ،ربح منها  61سهما،
وخسر  ،45واستقر  12دون تغير.

albaghli74@gmail.com

عيسى عبدالسالم

قــالــت م ـصــادر مطلعة ل ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن شــركــة جاسم
للنقليات تعمل حاليا على إنجاز متطلبات اإلدراج بشأن
انـهــاء اإلجـ ــراء ات المتعلقة بــزيــادة عــدد مساهميها الى
النسبة المحددة التي تؤهلها لعملية اإلدراج في السوق
الرئيسي ،السيما بعد الموافقة المبدئية التي حصلت
عليها الشركة مؤخرا من هيئة أسواق المال.
وأوضحت المصادر أنه حسب الشروط المحددة لإلدراج
ً
يجب أال يقل عــدد مساهمي الشركة عــن  450مساهما ،
بـشــرط أن يمتلك كــل منهم أسهما ال تقل قيمتها عــن 5
آالف دينار ،أو أال يقل عدد مساهميها عن مائتين وخمسة
وعشرين مساهما بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما ال تقل
قيمتها عن  10آالف ديـنــار ،وذلــك حسب القيمة العادلة
للسهم المحددة وفق البند ( )1من هذه المادة.
وأض ــاف ــت أن ــه حـســب ن ــص ال ـم ــادة ( )2-1م ــن الــائـحــة
التنفيذية لـقــانــون هيئة أسـ ــواق -الـكـتــاب الـثــانــي عشر،
فإنه عند إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية في
البورصة يجب توافر شروط االدراج المنصوص عليها في
قواعد البورصة ،باالضافة الى ضرورة أن تتخذ الشركة
شكل الشركة المساهمة ،وأن تكون أسهمها قابلة للتداول،
وأال تكون هناك أي قيود من شأنها حجب جميع األسهم
عن التداول أو انتقال ملكية األسهم بين المتعاملين.
ولفتت الى أنه يصار الى التواصل مع شركة بورصة
الكويت لــأوراق المالية بشأن إنهاء اإلجــراء ات المتبعة
والـخــاصــة ب ـ ــاإلدراج ،والمتمثلة فــي اإلع ــان بالجريدة
الرسمية ،ومرتين في صحيفة محلية ،وإعداد البيانات،
واإلفـ ـص ــاح ع ــن ك ــل ال ـب ـيــانــات الـمـتـعـلـقــة ب ــه ع ـلــى مــوقــع
البورصة ،إضافة إلى إجراءات أخرى مطلوبة.

أخبار الشركات
«التسهيالت» تربح  4.54ماليين دينار
ربحت شركة التسهيالت التجارية  4.54ماليين
دينار ،بواقع  9فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية
في  31مارس  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 7.32ماليين دي ـنــار ،مــا يـعــادل  14فلسا فــي نفس
الفترة من العام الماضي.

 42.21ألف دينار أرباح «سنام»
بلغت أرباح شركة سنام العقارية  42.21الف دينار
بواقع  0.35فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 31
مارس  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 599.37
الف دينار ،بما يعادل  4.94فلوس للسهم في نفس
الفترة من العام المنصرم.

«أرزان» تربح  1.4مليون دينار
اعتمد مجلس ادارة شركة مجموعة أرزان المالية
لـلـتـمــويــل واالس ـت ـث ـم ــار ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة لـلـفـتــرة
المنتهية في  31مارس  ،2021وحققت الشركة ارباحا
بقيمة  1.4مليون ديـنــار بــواقــع  1.97فلس للسهم،
مقابل تحقيقها خسارة قدرها  3.89ماليين دينار،
بما يـعــادل  4.88فـلــوس للسهم فــي نفس الفترة
من .2020

«املشتركة» تحوز أقل األسعار في مناقصة بـ  26.7مليون دينار
ق ـ ــال ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة
ل ـل ـم ـق ــاوالت إنـ ـه ــا حـ ـ ــازت أقـ ــل األس ـ ـعـ ــار فــي
ال ـم ـنــاق ـص ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ــؤس ـســة ال ـعــامــة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،وال ـت ــي تـتـضـمــن الـقـيــام

باألعمال الترابية في المنطقة المحصورة بين
الطريقين  p&tبمنطقة االستثمار بمشروع
مــديـنــة ال ـم ـطــاع الـسـكـنـيــة ،عـلـمــا ب ــأن قيمة
المناصة  26.7مليون دينار مدة  12شهرا.

«يونيكاب» تربح  1.8مليون دينار
ذكرت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل
أنــه تم اتمام صفقة التنازل عن حق استغالل
لقسيمة بمنطقة ميناء عبدالله وبقيمة اجمالية
 3.5ماليين دينار (حصة الشركة  50في المئة
من عقد االستغالل) ،وللعلم تم عمل انخفاض

كل قيمة االستثمار خالل السنوات السابقة.
ولفتت الشركة إلى أنه تم تحقيق صافي
رب ــح بـقـيـمــة  1.8مـلـيــون دي ـن ــار ،ستنعكس
األرب ــاح على البيانات المالية للربع االنــي
من العام الحالي.

«العقارية» تخسر  177.65ألف دينار
خسرت الشركة الكويتية العقارية القابضة
 177.65ال ــف دي ـنــار ،بـمــا ي ـعــادل  0.94فلس
للسهم خالل الفترة المنتهية في  31مارس

 ،2021م ـقــارنــة بـتـحـقـيـقـهــا خ ـســائــر بقيمة
 197.96الف دينار بمقدار  1.05فلس للسهم،
خالل نفس الفترة من العام الماضي.

«السور» :إغالق محطة إلعادة تأهيلها
أفادت شركة السور لتسويق الوقود بأنه
تــم اغــاق محطة رقــم ( 43طــريــق الشعيبة -
األدع ـمــي) ،إلع ــادة تأهيل المحطة بالكامل،

وفق خطة الشركة لتطوير المحطات ،األمر
الـ ــذي سـيـنـتــج ع ـنــه ان ـخ ـفــاض ف ــي مبيعات
الوقود.

١٠
اقتصاد
ضاهر :نسير على طريق جعل «الخليج» بنك المستقبل
ةديرجلا

•
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ً
«البنك بدأ عام  2021بشكل إيجابي محققا زيادة بـ  %39في صافي الربح للربع األول»
صنفت وكالة موديز إنفستورز
سيرفس الودائع على المدى
الطويل لدى بنك الخليج
في المرتبة « ،»A3مع نظرة
مستقبلية «مستقرة».

نواصل تعزيز
مستويات
األمن لالرتقاء
بحماية العمالء
وزيادة القدرة
على المنافسة

عـقــد بـنــك الخليج أم ــس األول
م ــؤت ـم ــرا اف ـت ــراض ـي ــا للمحللين،
الس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ومـ ـن ــاقـ ـش ــة األداء
الـمــالــي للبنك خ ــال الــربــع األول
م ــن الـ ـع ــام ،وش ـ ــارك ف ــي الـمــؤتـمــر
أنطوان ضاهر – الرئيس التنفيذي،
ودي ـ ـف ـ ـيـ ــد تـ ـش ــالـ ـيـ ـن ــور – رئ ـي ــس
المديرين الماليين ،وأدارت الحوار
دالل الــدوســري – رئيسة عالقات
المستثمرين.
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـمـ ــرئـ ــي،
ال ـ ـ ــذي ق ــدم ــه ال ـب ـن ــك لـلـمـحـلـلـيــن،
اسـتـعــرض ضــاهــر بعض النقاط
المتعلقة بالبيئة التشغيلية في
الـكــويــت لــأشـهــر الـثــاثــة األول ــى
مــن  ،2021حـيــث ق ــال" :لـقــد بــدأنــا
ال ـعــام بــارت ـفــاع جــديــد فــي وتـيــرة
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
والوفيات اليومية ،وأدى ذلك إلى
قيام مسؤولي الــرعــايــة الصحية
والـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـ ــزيـ ـ ــادة ال ـت ــداب ـي ــر
االحترازية للسيطرة على الوضع
وم ـنــع الـمــزيــد مــن ال ـتــدهــور ،فقد
تم فرض الحظر الجزئي والمزيد
من القيود على الشركات وأنشطة
األعـمــال ،إضافة إلــى إغــاق مطار
الكويت أمــام المسافرين من غير
المواطنين منذ فبراير".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مــن
التحديات المستمرة التي مازلنا
نواجهها نتيجة للجائحة ،فقد
بدأ بنك الخليج سنة  2021بشكل
إيجابي ،محققا زيــادة بنسبة 39
في المئة في صافي الربح للربع
األول ،مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة من
الـسـنــة الـمــاضـيــة ،واستطعنا أن
نحقق النمو فــي أعمالنا فــي كل
مــن قطاعي الخدمات المصرفية
الشخصية والخدمات المصرفية
ل ـل ـش ــرك ــات ،وال ت ـ ــزال محفظتنا
ت ـح ـظ ــى ب ــارتـ ـف ــاع ج ــودتـ ـه ــا مــع
استمرار انخفاض تكلفة االئتمان".

استراتيجية جديدة
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــر إطـ ـ ـ ـ ـ ــاق
استراتيجية بنك الخليج للسنوات
الخمس المقبلة ،والتي تركز على
العناصر التالية:
● تـ ـع ــزي ــز الـ ـنـ ـم ــو ف ـ ــي ق ـط ــاع
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة للشركات
من خالل زيادة عروض الخدمات

وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة.
● زيادة حصة البنك من السوق
ف ــي م ـجــال ال ـخ ــدم ــات المصرفية
الشخصية ،واستهداف شريحتي
الشباب والعمالء من ذوي المالءة
المالية المرتفعة.
● تطوير المنصات المصرفية
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ــك ب ـ ـهـ ــدف زي ـ ـ ــادة
الـقــدرة على المنافسة في القطاع
المصرفي.

أداء مالي متين
ولـ ـخ ــص ض ــاه ــر ن ـت ــائ ــج بـنــك
الخليج للربع األول لسنة  2021في
خمس نقاط أساسية:
 .1ش ـهــد ص ــاف ــي ال ــرب ــح نـمــوا
بــواقــع  39فــي الـمـئــة لـلــربــع األول
من  ،2021ليبلغ  12مليون دينار،
مقارنة بـ 8.6ماليين في الربع األول
من .2020
 .2بلغت اإليـ ــرادات التشغيلية
المعلنة للبنك  41.5مليون دينار
لـلــربــع األول مــن  ،2021أي بنمو
نسبته  8في المئة مقارنة بالربع
األول مــن  ،2020وجــاء هــذا النمو
مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض
ك ـب ـيــر ف ــي ت ـك ـل ـفــة األمـ ـ ـ ـ ــوال ،ال ـتــي
تـجــاوزت االنـخـفــاض فــي إي ــرادات
الفوائد.
 .3ظلت جــودة الموجودات في
ال ـب ـنــك ع ـلــى قــوت ـهــا ،ح ـيــث بلغت
نسبة القروض غير المنتظمة 1.5
في المئة في الربع األول من ،2021
دون تغيير عن النسبة المسجلة في
السنة السابقة .وإضافة إلى ذلك،
يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة
مع نسبة تغطية  419في المئة.
 .4ال تزال الحدود الدنيا الرقابية
ل ــرأس ال ـمــال الـتــي تــم تخفيضها
في  2020باقية على ما هي عليه
م ــن ت ـخ ـف ـيــض ،م ـمــا أتـ ـ ــاح للبنك
الـحـصــول على م ـصــدات إضافية
ف ــوق تـلــك الـ ـح ــدود الــدن ـيــا ،حيث
إن نسبة الشريحة األول ــى لــرأس
المال لها مصدة بمقدار  485نقطة
أســاس ( 14.3في المئة مقابل 9.5
ف ــي ال ـم ـئــة) ول ـم ـعــدل ك ـفــايــة رأس
ال ـمــال م ـصــدة بـمـقــدار  621نقطة
أساس ( 17.7في المئة مقابل 11.5
في المئة) .وبوجود هذه المصدات

المريحة ،حصلنا على موافقة بنك
ال ـكــويــت ال ـمــركــزي عـلــى مـمــارســة
خيار السترداد السندات المساندة
مــن الشريحة الثانية بقيمة 100
مليون دينار ،والتي تستحق في
نهاية مايو ،وإصدار سندات جديدة
من الشريحة الثانية المستوفية
للمتطلبات الرقابية وبحد أقصى
 50مليونا وقد حصلنا للتو على
مــوافـقــة هيئة أسـ ــواق ال ـمــال على
إصدار تلك السندات ،بهدف تعزيز
معدالت كفاية رأس المال في البنك،
بـنـ ً
ـاء على تعليمات بنك الكويت
المركزي المتعلقة بقواعد بازل .3
 .5حافظ البنك على تصنيفاته
فــي الـمــرتـبــة " "Aمــن قـبــل وك ــاالت
التصنيف االئتماني األربع الكبرى،
وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك
الحالية:
● ص ـ ـن ـ ـفـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة م ـ ــودي ـ ــز
إنفستورز سيرفس الــودائــع على
المدى الطويل في المرتبة " ،"A3مع
نظرة مستقبلية "مستقرة".
● ثبتت وكالة فيتش تصنيف
الـ ـبـ ـن ــك لـ ـل ـ ُـمـ ـص ــدر عـ ـل ــى الـ ـم ــدى
الطويل في المرتبة " ،"+Aمع نظرة
مستقبلية "سلبية".
● صنفت وكــالــة سـتــانــدرد آند
بورز البنك االئتماني عند المرتبة
" ،"-Aمع نظرة مستقبلية "سلبية".
● صـ ـنـ ـف ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة ك ــاب ـي ـت ــال
إن ـت ـل ـي ـج ـن ــس الـ ـبـ ـن ــك ل ـل ـع ـم ــات
األجنبية على المدى الطويل في
المرتبة " ،"+Aمع نظرة مستقبلية
"مستقرة".

ربحية متزايدة
وتناول ديفيد شالينور البيانات
ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ــرب ــع األول م ــن 2021
بمزيد من التفاصيل ،حيث ذكر أن
إيــرادات الفوائد انخفضت بمقدار
 12.8مليون دينار أو  22في المئة،
ويعود السبب األســاســي في ذلك
إل ــى إعـ ــادة تسعير ال ـمــوجــودات،
وم ـ ـنـ ــح ق ـ ـ ـ ــروض ج ـ ــدي ـ ــدة بـسـعــر
فائدة أقل ،إثر خفض بنك الكويت
المركزي سعر الخصم بمقدار 125
نقطة أساس في مارس .2020
وأفاد بأن النبأ السار يتمثل في
أن أوضاع السيولة بقيت إيجابية
مع استمرار إعادة تسعير الودائع

«الوطني» يخصص فرع السرة إلنجاز
الخدمات الخارجية
ف ــي إطـ ـ ــار ح ــرص ــه ع ـل ــى راح ــة
عمالئه ،ومساعدتهم على إتمام
معامالتهم المصرفية الخارجية
م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ب ـس ـه ــول ــة
وسرعة ،أعلن بنك الكويت الوطني
تخصيص موقع جديد للخدمات
الـمـصــرفـيــة ال ـخــارج ـيــة ف ــي فــرعــه
الكائن بمنطقة السرة بجانب فرعه
الحالي الكائن برأس السالمية.
وسيمنح الموقع الجديد عمالء
"الوطني" إمكانية إنجاز مجموعة
متكاملة من الخدمات والمنتجات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـم ـب ـت ـك ــرة ال ـع ــاب ــرة
للحدود والتي تقدمها فروع البنك
الخارجية.
وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدور عـ ـم ــاء
البنك ،ومن خالل مواقع الخدمات
المصرفية الخارجية ،االستفادة
بسهولة من الخدمات العقارية التي
يقدمها في كل من لندن وفرنسا،
ً
والتي تشمل تمويال قد يصل إلى
 65في المئة من قيمة العقار ،كما
يمكنهم االسـتـفــادة مــن الخدمات
العقارية المتنوعة التي يقدمها
"الوطني" في دولة اإلمارات العربية
المتحدة بأسعار تنافسية وشروط

ً
مرنة والتي تشمل تمويال يصل إلى
 60في المئة من قيمة العقار.
ويمكن لجميع عمالء "الوطني"
ّ
التمتع بأفضل الخدمات المصرفية
في مصر بما في ذلك فتح حساب
في بنك الكويت الوطني – مصر من
داخل الكويت ،باإلضافة إلى توفر
منتجات عــديــدة أهمها شـهــادات
اإليداع وإنجاز التحويالت المالية.
وت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المصرفية لفروع البنك الخارجية
وال ـم ـن ـت ـش ــرة ف ــي أه ـ ــم ال ـع ــواص ــم
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة مـجـمــوعــة
واس ـعــة مــن ال ـخــدمــات .كـمــا يقوم
ف ــري ــق م ـت ـخ ـصــص مـ ــن مــوظ ـفــي
البنك بتلبية احتياجات عمالئنا
وإن ـج ــازهــا عـلــى أك ـمــل وجـ ــه ،بما
في ذلك خدمات التمويل العقاري
من الكويت.
كما يكرس البنك شبكة فروعه
الخارجية والتي تغطي أهم عواصم
ال ـم ــال واألعـ ـم ــال م ــن أج ــل تقديم
منتجات وخدمات عالية الجودة
تساعد عمالءه على إدارة حياتهم
وأعـ ـم ــالـ ـه ــم ب ـم ـن ـت ـهــى ال ـس ـهــولــة
والفاعلية.

وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك يــواصــل
"الوطني" التزامه بأن يكون دائما
األقــرب إلــى عمالئه أينما وجــدوا،
كما يضع بين أيــديـهــم مجموعة
واس ـعــة مــن الـخــدمــات المصرفية
والحلول االستثمارية والتمويلية،
التي تتيح لهم الــوصــول إلــى أهم
األس ـ ـ ـ ــواق اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة
ً
انطالقا من الكويت.الجدير بالذكر
أن ال ـب ـنــك يـتـمـيــز بـشـبـكــة محلية
وعــال ـم ـيــة ،واس ـع ــة ال ـن ـطــاق حتى

«المركزي» يطور تطبيق «عيديتي»
بإصداره الثاني
في إطار استراتيجية بنك الكويت المركزي،
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ـ ــى الـ ـتـ ـح ــول ن ـح ــو ال ـخ ــدم ــات
الــرقـمـيــة ،وتـبـنــي الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة في
تطوير نماذج أعمال وخدمات الدفع والتحويل
اإللكتروني وتسخيرها لتوفير خدمات مرنة
ً
وآمـ ـن ــة وس ــري ـع ــة ،ونـ ـظ ــرا ل ـق ــرب ح ـل ــول عيد
الـفـطــر ال ـم ـبــارك ،وم ــا يتصل بــذلــك مــن تـبــادل
"العيادي" في هذه المناسبة ،فقد طور البنك
تطبيق "عيديتي" ليطلقه بإصداره الثاني من
خالل تطبيق إلكتروني بالتعاون مع البنوك
الكويتية ،وشركة الخدمات المصرفية اآللية
المشتركة (كي-نت) ،لتتيح للجمهور إرسال
واستقبال العيدية إلكترونيا ،ويعتبر هذا
التطبيق األول من نوعه على مستوى المنطقة.
ُ
ويمكن التطبيق بــإ صــداره الثاني الجمهور
ً
إلكترونيا وبخطوات سريعة
من إرسال العيدية
ومــرنــة بـحـيــث يـمـكــن اسـتـخــدامـهــا بـسـهــولــة من
ال ـشــرائــح الـعـمــريــة دون اإلخـ ــال بــاالشـتــراطــات
الرقابية واألمنية .وال تشترط الخدمة أن يكون
ل ــدى مـتـسـلــم ال ـع ـيــديــة ح ـس ــاب م ـصــرفــي ،حيث
يمكن لمرسلها إرســال ـهــا ألي رق ــم هــاتــف نقال
مسجل داخل دولة الكويت ،كما تشتمل الخدمة
على مجموعة من المزايا الجديدة مثل متابعة

حــالــة الـعـيــديــة بـحـيــث يـمـكــن لـلـمــرســل التحقق
من الحالة ،والتأكد من وصول المبلغ من عدمه
لمتلقي ال ـع ـيــديــة ،إض ــاف ــة إل ــى إمـكــانـيــة إرس ــال
رســالــة خــاصــة لمتلقيها ،فضال عــن العديد من
الحوافز النقدية والعينية لكل من مرسل العيدية
ومتلقيها ،ويمكن التعرف على تفاصيل ذلك من
خالل تحميل تطبيق "عيديتي" المتوفر على كل
من "أبل ستور" و"بالي ستور".

ب ــات ينفرد ال ـيــوم بأكثر مــن 150
ً
فرعا موزعة في  15دولة عبر أربع
قارات مختلفة ،حيث تمتد لتشمل
ف ــروع ــا وش ــرك ــات زمـيـلــة وتــابـعــة
في كل من الصين ،جنيف ،لندن،
ب ــاري ــس ،ن ـيــويــورك وسـنـغــافــورة،
بــاإلضــافــة إلــى الــوجــود اإلقليمي
فــي كــل مــن لـبـنــان ،األردن ،مصر،
البحرين ،السعودية ،العراق ،تركيا،
واإلمارات.

الثابتة بأسعار فائدة أقل ،ونتيجة
لذلك استمرت مصروفات الفوائد
ببنك الخليج في االنخفاض على
أساس ربع سنوي بدءا من الربع
األول لـسـنــة  ،2020وانـخـفـضــت
مـصــروفــات الـفــوائــد بـمـقــدار 16.5
مـلـيــون دي ـنــار ،أي بنسبة  57في
المئة ،مــن  29.1مليونا فــي الربع
األول من  2020إلى  12.6مليونا في
الربع األول من .2021
وأضاف أن اإليرادات التشغيلية
ش ـهــدت ن ـمــوا ب ــواق ــع  8ف ــي المئة
إل ــى  41.5مـلـيــون دي ـن ــار ،مـقــارنــة
ب ـم ـقــدار  38.3مـلـيــونــا ف ــي الــربــع
األول من  ،2020نتيجة لالنخفاض
في مصروفات الفوائد بأكثر من
االنخفاض في إيرادات الفوائد ،كما
يتضح أن المصروفات التشغيلية
ارتفعت بمقدار  1.7مليون ،أي 9
في المئة على أســاس سنوي ،وال
يزال البنك يستثمر في نشاطه ،مع
التركيز على استراتيجية التحول
الرقمي أثـنــاء المضي قــدمــا نحو
المستقبل.
وذكر أن تكاليف االئتمان ازدادت
ب ـص ــورة طـفـيـفــة م ــن  7.3ماليين
دي ـنــار فــي الــربــع األول مــن 2020
إلى  8.3ماليين في الربع األول من
 ،2021فقد استطاع البنك على مدى
السنة الماضية أن يخفض تكاليف
االئـتـمــان ب ـصــورة كـبـيــرة كــل ربــع
سنة على التوالي ،حيث انخفضت
من أعلى مقدار لها بلغ  21مليونا
في الربع الثاني من  2020إلى 16.6
مليونا في الربع الثالث من ،2020
وإلــى  14مليونا في الربع الرابع،
وأخـ ـي ــرا إلـ ــى ال ـم ـس ـتــوى الـحــالــي
البالغ  8.3ماليين في الربع األول
من .2021

مركز مالي قوي
استعرض شالينور الميزانية
الـعـمــومـيــة لبنك الـخـلـيــج ،وكيف
تحركت بنودها من  31مارس 2020
إلــى  31م ــارس  ،2021كما تناول
مــزيــج ال ـم ــوج ــودات ،وكـيــف تغير
عـلــى م ــدى ال ـ ــ 12شـهــرا الماضية،
وقـ ـ ــال" :ع ـل ــى م ـ ــدى االثـ ـن ــي عشر
شهرا الماضية ،انخفض مجموع
الـمــوجــودات فــي مصرفنا بمقدار
 161م ـل ـيــون دي ـ ـنـ ــار ،أي بنسبة

أنطوان ضاهر

 3فــي الـمـئــة ،ليبلغ  6.3مـلـيــارات،
مـقــارنــة بـمـقــدار  6.4م ـل ـيــارات في
الـسـنــة ال ـســاب ـقــة ،وي ـع ــود السبب
األساسي في ذلك إلى حد كبير إلى
االنخفاض بمقدار  77مليونا أو 5
في المئة في الموجودات السائلة
واالنخفاض بمبلغ  57مليونا أو
 1في المئة في صافي القروض".
وأردف" :إال أن ــه عند المقارنة
على أساس منذ بداية السنة وحتى
تاريخه ،شهد صافي القروض نموا
بمقدار  103ماليين دينار ،أي  2في
المئة ،وشهد إجمالي الموجودات
ن ـمــوا بـمـقــدار  159مـلـيــونــا ،أي 3
ف ــي ال ـم ـئــة ،مـمــا يـعـكــس انـتـعــاش
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي بشكل عــام.
وفيما يتعلق بالمكونات الرئيسية
إلج ـم ــال ــي الـ ـم ــوج ــودات ،نـ ــرى أن
المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما
كان عليه من عام مضى".
وحـ ــول ت ـمــويــل ال ـب ـنــك ،أض ــاف
أن مـعـظـمــه يــأتــي م ــن المستحق
للبنوك ،والودائع من المؤسسات
المالية وودائ ــع العمالء .ونتيجة
ل ـن ـم ــو ودائ ـ ـ ـ ــع الـ ـعـ ـم ــاء فـ ــي بـنــك
الـخـلـيــج واسـتـقـطــاب الـمــزيــج من
التمويل المصرفي قصير األجــل،
فقد تمكن البنك من خفض مزيج
الودائع الذي يأتي من المؤسسات
المالية ،وازدادت نسبة القروض
غير المنتظمة فــي البنك ،مــن 1.1
في المئة في نهاية ديسمبر 2020
إلى  1.5في المئة في نهاية ،2021

دالل الدوسري

وتجاوزت نسبة التغطية  400في
المئة ،لتصل إلى  419في المئة في
نهاية مارس .2021

إل ــى  5.9فــي الـمـئــة ،أم ــا المرحلة
الثالثة فقد ظلت كما هي بنسبة
 1.6في المئة لنفس الفترات.

إدارة مالية حصيفة

فقرة األسئلة

وذكر شالينور أنه "كما في 31
مارس بلغ إجمالي المخصصات
فـ ــي ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج  293مـلـيــون
دي ـ ـنـ ــار ،بـيـنـمــا ال ـم ـط ـل ــوب وفـقــا
ل ـل ـم ـع ـي ــار الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــي رق ـ ـ ــم 9
مبلغ  197مليونا ،مما أتــاح لنا
تـجـنـيــب م ــا قـيـمـتــه  96مـلـيــونــا
مــن مـخـصـصــات فــائـضــة ،تفوق
إجمالي المخصصات بمقدار 33
في المئة".
وينقسم إجمالي المخصصات
البالغ  293مليون دينار ،كما في
 31مـ ــارس  ،2021إل ــى قسمين،
أحدهما المخصصات للتسهيالت
النقدية ،التي بلغت  276مليونا،
و 17مـ ـلـ ـي ــو ن ــا ك ـم ـخ ـص ـص ــات
لـ ـلـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات غ ـ ـيـ ــر الـ ـنـ ـق ــدي ــة،
وال ـم ـت ـض ـم ـنــة ف ــي "ال ـم ـط ـلــوبــات
األخــرى" في الميزانية العمومية
لبنك الخليج.
وتعد مراحل القروض في بنك
الخليج مستقرة بشكل معتدل ،مع
تحرك قروض المرحلة األولى من
 90.6في المئة ،كما في  31مارس
 ،2020إلـ ــى  92.5ف ــي ال ـم ـئــة في
 31مــارس  ،2021بينما تحركت
المرحلة الثانية من  7.9في المئة

وبعد العرض الذي قدمته اإلدارة
حول أداء بنك الخليج خالل الربع
األول من عــام  ،2021فتح المجال
الستقبال أسئلة المشاركين عن
طريق المكالمة االفتراضية ،وأدارت
دالل ال ــدوس ــري ،رئـيـســة عــاقــات
الـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ب ـنــك الـخـلـيــج،
جلسة األسئلة واألجوبة.
وردا عـلــى سـ ــؤال ح ــول اتـجــاه
صـ ــافـ ــي هـ ــامـ ــش ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ،ق ــال
ش ــال ـي ـن ــور" :ظ ـ ــل ص ــاف ــي هــامــش
ال ـف ــائ ــدة م ـس ـت ـقــرا إلـ ــى ح ــد كبير
بنحو  2.1في المئة لألرباع األربعة
الماضية ،وشهدنا اتجاها للتحسن
في صافي إيرادات الفوائد في نفس
الفترة بسبب استمرار االنخفاض
ف ــي تـكـلـفــة األم ـ ـ ـ ــوال ،وال ـ ـ ــذي فــاق
االنـخـفــاض فــي إي ـ ــرادات الـفــوائــد،
وهذا االنخفاض في تكلفة األموال
جاء بشكل أساسي بسبب تخفيض
التسعير لمطلوباتنا ،واستمرار
انـ ـخـ ـف ــاض م ـت ـط ـل ـبــات ال ـس ـيــولــة
الــرقــابـيــة واس ـت ـقــرار فــي مستوى
ال ـح ـســابــات ال ـج ــاري ــة وحـســابــات
التوفير ،وأثناء المضي قدما إلى
األم ــام نــرى بعض الضغوط على
العوائد على الموجودات".

«بوبيان» يوقع اتفاقية مع منصة «»shighel.com
لدعم عمالئه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستقلين
وق ـ ــع ب ـن ــك "بـ ــوب ـ ـيـ ــان" ات ـفــاق ـيــة
تـعــاون مــع منصة وتطبيق شغل
( )shighel.comتمنح بموجبها
ع ـم ــاء ال ـب ـن ــك ،س ـ ــواء م ــن األف ـ ــراد
بحساباتهم المختلفة ،أو حساب
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال لـ ـلـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والـمـتــوسـطــة ،الـعــديــد مــن المزايا
التي يمكنهم الحصول عليها من
المنصة والتطبيق لتطوير أعمالهم
التسويقية والترويجية.
وق ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر إدارة االبـ ـتـ ـك ــار
والشراكات ،عبدالرحمن المنيفي،
إن "ه ــذه االتفاقية تــأتــي فــي إطــار
سعي البنك الــدائــم لــدعــم عمالئه
م ــن أص ـح ــاب األع ـم ــال م ــن األفـ ــراد
وال ـشــركــات ومنحهم الـعــديــد من
المزايا التي يمكن أن تساهم في
نمو أعمالهم وتحقيق مستويات
انـتــاجـيــة عــال ـيــة ،السـيـمــا ف ــي ظل
الـ ـظ ــروف الـحــالـيــة ال ـتــي تـمــر بها
ال ـق ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بسبب
تداعيات جائحة كوفيد ."19
وتعتبر شغل ()shighel.com
مـنـصــة ت ـضــم مـجـمــوعــة متنوعة
كبيرة ممن يطلق عليهم فريالنسرز
أو المستقلين والذين يستخدمون
مــواه ـب ـهــم وخ ـبــرات ـهــم ف ــي تقديم

خدمات تسويقية مهمة وحيوية
ل ـل ـش ــرك ــات م ـث ــل ال ـت ـص ــوي ــر بـكــل
األش ـك ــال والتصميم بـكــل أنــواعــه
واإلعـ ــانـ ــات الـتـســويـقـيــة وكـتــابــة
الـنـصــوص وغـيــرهــا ،مما يساعد
فــي زي ــادة المبيعات ،وتستهدف
الـ ـمـ ـنـ ـص ــة والـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـخ ــاص
بـهــا ال ـس ــوق الـكــويـتــي واألس ـ ــواق
الخليجية مع خطط للتوسع عربيا
وعــالـمـيــا لتقديم خــدمــات منوعة
يحتاج إليها الجميع.
وح ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـض ـ ـمـ ــون االتـ ـ ـف ـ ــاق
ق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـنـ ـيـ ـف ــي ،إن االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
ت ـس ـت ـه ــدف ن ــوع ـي ــن مـ ــن ع ـمــاء
البنك ،األول أصحاب المشاريع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة الــذيــن
يمكنهم االسـتـفــادة مــن خدمات
الفريالنسرز الموجودين ،بينما
ي ـم ـكــن ل ـل ـع ـمــاء م ــن األف ـ ـ ـ ــراد أن
ينضموا للمنصة كمستقلين أو
فريالنسرز.
وأضــاف أن االتفاقية تتضمن
تقديم خصم لجميع العمالء من
األف ــراد الــذي يرغبون فــي العمل
مــن خ ــال المنصة كمستقلين،
حيث يصل الخصم إلــى  40في
المئة من قيمة االشتراك السنوي،

المنيفي والمنصور عقب توقيع االتفاقية
ال ــذي يجب أن يدفعه الشخص
لاللتحاق بالمنصة.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ف ــإن عـمــاء
ال ـب ـن ــك مـ ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة (حـ ـس ــاب األعـ ـم ــال)
يمكنهم ال ـح ـصــول عـلــى خــدمــات
خـ ـ ــاصـ ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــة ب ـن ـســب
خصم متفاوتة مــن بينها خدمة
االستشارات ،والتي يمكن الحصول
عليها بنسبة خصم  40في المئة.
وحــول آلية الحصول على هذه
ال ـخ ـص ــوم ــات قـ ــال ال ـم ـن ـي ـفــي ،إنــه
يمكن التواصل مع مدير الحساب
الخاص لعمالء البنك من الشركات

الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة (حـســاب
األعمال) ،إلى جانب االتصال بخدمة
العمالء للبنك ،كما يمكن التواصل
مــع المنصة ذات ـهــا للتعرف على
التفاصيل .من جانبه ،قال الرئيس
التنفيذي لمنصة "شغل" ،سليمان
الـمـنـصــور ،إن االتـفــاقـيــة م ــع بنك
"بوبيان" يكون لها عائد كبير على
عمالء البنك من األفراد ممن لديهم
مواهب وخبرات مميزة في مجاالت
مـخـتـلـفــة وال ــراغـ ـبـ ـي ــن ف ــي الـعـمــل
كمستقلين ،حيث يمكنهم االستفادة
من الخصم الكبير ( )%40الممنوح
لهم عند االشتراك.

«بيتك تكافل» تدعم مشروع السالت
الرمضانية لـ«الهالل األحمر»
شـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة بـ ـيـ ـت ــك
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــاف ـ ـ ـلـ ـ ــي
(بـ ـيـ ـت ــك ت ـ ـكـ ــافـ ــل) ف ـ ــي ت ـح ـمــل
م ـســؤول ـي ـت ـهــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
بالتعاون مع جمعية الهالل
األح ـ ـمـ ــر ،ع ـب ــر دعـ ــم م ـش ــروع
ال ـس ــات الــرم ـضــان ـيــة لــأســر
ال ـم ـت ـع ـف ـف ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت،
ضـ ـمـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدور االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
ل ـل ـش ــرك ــة ،وح ــرص ـه ــا ال ــدائ ــم
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــدة األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وال ـم ـس ــاه ـم ــة
بـ ــدورهـ ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـكــافــل
داخـ ــل الـمـجـتـمــع ،خـصــوصــا
في هذه األيام المباركة.
وأ ش ــاد فــر يــق مــن موظفي
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
للجمعية بالدور االجتماعي
واإلنساني لـ"الهالل األحمر"
عـلــى م ــدار ال ـعــام ،وجـهــودهــا
ال ـم ـم ـيــزة ف ــي ش ـهــر رم ـضــان

ممثلو «بيتك تكافل» في جمعية الهالل األحمر
الـفـضـيــل ،بـتــوزيــع الــوجـبــات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــم األسـ ـ ـ ــر
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وسـ ـعـ ـيـ ـه ــا لـ ـتـ ـق ــدي ــم صـ ـ ــورة
رائ ـع ــة لـلـعـمــل اإلن ـســانــي في
بلد اإلنسانية وكويت الخير.

م ــن ج ــان ـب ــه ،ع ـ ّـب ــر ال ـمــديــر
ا لـعــام للجمعية عبدالرحمن
الـ ـع ــون ع ــن ش ـك ــره وت ـقــديــره
ل ــدع ــم الـ ـش ــرك ــة وم ـب ــادرت ـه ــا
الطيبة للمساهمة في أعمال
ومـ ـش ــاري ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ال ـتــي

أ ص ـب ـح ــت ذات ا ثـ ــر إ ي ـجــا بــي
فـ ـع ــال وشـ ــامـ ــل ل ـل ـع ــدي ــد مــن
ا لـشــرا ئــح فــي المجتمع على
ت ـنــوع اح ـت ـيــاجــات ـهــا ،مــؤكــدا
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة
تنفيذ ا لـمـشــار يــع اإلنسانية

ال ــرم ـض ــان ـي ــة ،وال ـم ـس ــاع ــدات
اإلغـ ـ ــاث ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـتـ ـص ــل إلـ ـ ـ ــى ك ــل
األسر المحتاجة في الكويت،
حيث تبذل الجمعية جهودا
م ـت ـنــوعــة ،م ــن بـيـنـهــا تــوزيــع
الوجبات الساخنة والسالل
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا م ــن
االحتياجات الضرورية على
المحتاجين واألسر المتعففة
بالكويت.
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك تـ ـك ــاف ــل"
استعدادها الدائم للمساهمة
فـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
الــرسـمـيــة الـكــويـتـيــة الـعــامـلــة
في المجال الخيري واألعمال
االنـســانـيــة ،ام ـت ــدادا لــدورهــا
االجتماعي ورؤيتها ألهمية
مساهمة القطاع الخاص في
ج ـهــود تـنـمـيــة الـمـجـتـمــع من
خالل العمل الخيري.

ةديرجلا
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اقتصاد

«كفيك» :كسبنا ثقة البنوك الدائنة بسداد التزاماتنا خالل الجائحة
 %14نمو محفظة التسهيالت االئتمانية المدارة نيابة عن بعض المصارف المحلية
تجديد تسهيالت
ائتمانية بـ  7.6ماليين
دينار حتى عام 2025
وتخفيض سعر
الفائدة بواقع %1

 13.7مليون دينار
محفظة تمويل
ً
«كفيك» ...و 57مليونا
إجمالي الموجودات

وا ف ـقــت الجمعية العمومية
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـل ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
لـلـتـمــويــل واالس ـت ـث ـمــار»ك ـف ـيــك»
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2020التي عقدت أمس بنسبة
حضور  84.598في المئة على
جميع البنود الواردة في جدول
أع ـم ــال ـه ــا ،وم ـن ـه ــا ال ـم ـصــادق ــة
ع ـلــى ت ـق ــري ــري مـجـلــس اإلدارة
ومراقب الحسابات ،والموافقة
ع ـلــى تــوص ـيــة م ـج ـلــس اإلدارة
بـ ـع ــدم ت ــوزي ــع أرب ـ ـ ــاح ع ــن ع ــام
 2020ل ـخــدمــة أه ـ ــداف الـشــركــة
الـتــوسـعـيــة ،وت ـحــويــل  75ألــف
دي ـ ـنـ ــار مـ ــن األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ل ـح ـســاب
االحتياطي القانوني.
وواف ـ ـق ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة أي ـض ــا
على ا نـتـخــاب وتعيين أعضاء
مجلس اإلدارة للدورة القادمة
( )2023 ،2022 ،2021وهم رهام
الـغــانــم ممثلة عــن شــركــة فــؤاد
الغانم وأوالده للتجارة العامة
والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوالت ،وطـ ـ ـ ــارق ال ـب ـحــر
ممثال عن شركة عبدالله الحمد
ال ـص ـق ـ ــر وإخ ـ ــوان ـ ــه ،وسـلـيـمــان
الفليج ممثال عن بنك الكو يـت
الوطني ،ومحمد السيف ممثال
عن بنك أبوظبي األول ،وحمد
الهاجري ممثال عن فـالح حمد
م ـح ـمــد الـ ـه ــاج ـ ـ ــري ،وع ـبــدال ـلــه
التركيت ـ مستقال ،إ لــى جانب
أح ـ ـمـ ــد الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي ،ونـ ــوريـ ــة
الصقر.
وقالت رئيسة مجلس إدارة
«كفيك» رهام الغانم« :ال يخفــى
ً
علينــا جميعا ما ألقتــه جائحة
ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا مـ ــن أض ـ ــرار
اقتصادية واجتماعية وخيمة
أل ـق ــت ب ـظــال ـهــا ع ـلــى الـجـمـيــع.
ح ـيـ ـ ـ ــث أدت ال ـج ــائ ـح ـ ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى

تباطؤ نمو االقتصاد العالمي
والـ ـمـ ـحـ ـل ــي مـ ـم ــا دفـ ـ ــع ال ـب ـن ــوك
المركزية علــى مســتوى العالم
إ لــى اتخاذ خطوات ا ســتباقية
نتج عنهــا تحييــد مخصصــات
احـتــرازيـ ـ ــة لتجنب أيــة تبعــات
م ــال ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة مــرت ـب ـطــة
بالجائحة».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم :ل ـق ــد
تـ ــأثـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـك ــوي ـتـ ـ ـ ــي
ب ــالـ ـسـ ـل ــب خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام 2020
حـيــث تـعــرض ألكـبــر انكماش
ل ـ ــه مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  2009ن ـت ـي ـجــة
ل ـتــداع ـيــات ال ـجــائ ـحــة ،إضــافــة
إلــى انـخـفــاض إيـ ــرادات النفط
الـ ـن ــاتـ ـج ــة ب ـس ـب ــب ان ـخ ـف ــاض
أسعار النفط ومشــاركة دولة
الكويت في تخفيضات إنتاج
أوبك ،مؤكدة أنه رغم الظروف
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة غ ـي ــر ال ـمــوات ـيــة
ال ـتــي تـمــر بـهــا دول ــة الـكــويــت،
بل والعالم أجمع ومــا يرتبط
بها من تحديات جراء انتشار
الجائحة فإن «كفيك» وإدارتها
التنفيذية استطاعت العبور
ب ــأق ــل ال ـخ ـســائــر الـمـمـكـنــة من
تلك الظروف والتحديات ،وأن
تلك النتائج اإليجابية تعكس
قــوة عنصرين رئيسيين هما
النموذج التشغيلي المتوازن
واالستراتيجية الراسخة.

النتائج المالية
وأوضحت الغانم أن «كفيك»
ً
حققت أرباحا قبل مخصصات
االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ومـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــأة أعـ ـض ــاء
م ـج ـل ــس اإلدارة وا ل ـ ـضـ ــرا ئـ ــب
ً
ـار تـقــريـبــا
بـلـغــت مـلـيــونــي دي ـن ـ ً
عــن ع ــام  2020مـقــارنــة بــأربــاح

وشركاء كفيك االستراتيجيين
في منطقة الخليج العربي.

قطاع الوساطة المالية
والخدمات اإللكترونية

رهام الغانم
ً
بلغت  861أ ل ــف د ي ـنــار تقريبا
عن عام  2019بزيادة  1.1مليون
ً
تقريبا وبنسبة ار ت ـفــاع بلغت
 133ف ــي ال ـم ـئ ــة ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
ً
«كفيك» حققت نموا في إيراداتها
بنسبة  25في المئة حيث بلغت
إيرادات المجموعة ً  7.5ماليين
ً
دينار تقريبا مقارنة بـ  6ماليين
ً
ت ـق ــري ـب ــا عـ ــن ع ـ ــام  ،2019بـمــا
يعكس نجاح الشركة في تطبيق
ن ـمــوذج أعـمــالـهــا ،كـمــا سجلت
الشركة األم صافي ربح بلغ 447
ً
ربحية
ألف دينار تقريبا بواقع
ً
 1.4فلس عن عام  2020مقارنة
بـصــافــي رب ــح  688أل ــف ديـنــار
تقريبا وبواقع ربحية  2.2فلس
للسهم عن عام .2019

قطاع التمويل
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـي ـ ــات االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة

طارق البحر
المدارة من قبل الشركة بالنيابة
عـ ــن ب ـع ــض الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة
ً
 17.8مليون د يـنــار تقريبا في
عــام  2020مقارنة بقيمة 15.6
ً
مـلـيــون دي ـنــار تـقــريـبــا عــن عــام
 2019بنسبة ارتـفــاع بلغت 14
في المئة.

االستثمار وتمويل الشركات
من جانبه ،قال نائب رئيس
مـ ـجـ ـل ــس االدارة وا ل ــر ئـ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـلـ ـش ــرك ــة ط ـ ــارق
ا ل ـ ـب ـ ـحـ ــر :خ ـ ـ ــال  2020ن ـجــح
قـ ـط ــاع االس ـت ـث ـم ــار بــال ـشــركــة
االم في ترتيب صفقة تخارج
مــن بعض أص ــول المجموعة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إحـ ـ ـ ـ ــدى شـ ــركـ ــات
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـت ــاب ـع ــة ،شــركــة
«كـ ـفـ ـي ــك لـ ـل ــوس ــاط ــة ال ـم ــال ـي ــة
(ش.م.ك.م)» ،وال ــذي نتج عنه
تسجيل ا لـمـجـمــو عــة لصافي

ربح من البيع بلغ  3.1ماليين
ً
ديـ ـن ــار ت ـق ــري ـب ــا ،مــوض ـحــا ان
«كفيك» استطاعت على مــدار
الـسـنــوات الماضية التخارج
من استثماراتها غير المدرة
وس ـ ـ ــوف ت ـس ـت ـمــر فـ ــي تـنـفـيــذ
خ ـط ــط ل ـل ـت ـخ ــارج مـ ــن بـعــض
استثماراتها المباشرة خالل
السنوات المقبلة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـح ــر أن ه ــذا
القطاع يقوم باعتماد نموذج
ع ـ ـمـ ــل يـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــى ت ــول ـي ــد
إي ـ ـ ـ ــرادات ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر مــن
خــال أتعاب ورســوم خدمات
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة وع ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــد م ــن
اسـتـثـمــارات م ــدرة مــوزعــة في
مناطق جغرافية متعددة مثل
الكويت ودول مجلس التعاون
الخليجي وأميركا الشمالية،
كما يقدم خدمات استشارية
ل ـح ـلــول وم ـن ـت ـجــات تتناسب
مع كل من عمالئنا في الكويت

وذك ـ ـ ــر أن قـ ـط ــاع ال ــوس ــاط ــة
المالية والخدمات اإللكترونية
ً
اإليرادات خالل
شهد ارتفاعا في ً
ع ــام  2020م ـقــارنــة بـعــام 2019
ً
نظرا لالرتفاع فى قيمة التداول
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ـ ــأوراق
المالية مــن  7.9مليارات دينار
ً
ت ـقــري ـبــا خـ ــال عـ ــام  2019إلــى
ً
 10.8مليارات تقريبا خالل عام
 2020وبنسبة إرتفاع بلغت 35
في المئة ،موضحا أن ذلك يعود
بشكل رئيسي إلى ترقية بورصة
ال ـكــويــت ع ـلــى م ــؤش ــر م ــورغ ــان
ستانلي لألسواق الناشئة خالل
نوفمبر  ،2020مـمــا أ ث ــر بشكل
إيجابى على نتائج أعمال هذا
ال ـق ـط ــاع ح ـيــث ب ـل ـغــت إيـ ـ ــرادات
ال ــوس ــاط ــة وخـ ــدمـ ــات الـ ـت ــداول
اإلل ـك ـتــرونــي ل ـهــذا الـقـطــاع 832
ً
ألف دينار تقريبا في عام 2019
مقارنة بمبلغ  1.575ألف دينار
ً
تقريبا عــن عــام  2020وبنسبة
ارتفاع  89في المئة.

المركز المالي
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـب ـح ــر أن»كـ ـفـ ـي ــك»
تتمتع بمركز مالي قوي يؤهلها
لمرحلة نمو في أعمالها حيث
ب ـلــغ إج ـمــال ــي الـ ـم ــوج ــودات 57
ً
مـلـيــون دي ـن ــار تـقــريـبــا كـمــا في
 31د يـسـمـبــر  2020بانخفاض
ب ـلــغ  1ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن إج ـمــالــي
ال ـم ــوج ــودات ال ـتــي بـلـغــت 57.6

ً
مـلـيــون دي ـن ــار تـقــريـبــا كـمــا في
 31د ي ـس ـم ـبــر  .2019ك ـم ــا بـلــغ
إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــات 15.1
ً
مـلـيــون دي ـن ــار تـقــريـبــا كـمــا في
 31د يـسـمـبــر  2020بانخفاض
بـلــغ  12فــي الـمـئــة عــن إجـمــالــي
ال ـم ـط ـلــوبــات ال ـت ــي بـلـغــت 17.2
ً
مـلـيــون دي ـن ــار تـقــريـبــا كـمــا في
 31ديسمبر  2019ويرجع ذلك
بشكل أساسي إلى قيام «كفيك»
خـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ـ ــام 2020ب ـ ـسـ ــداد 3.9
مــايـيــن دي ـن ــار كــويـتــي تقريبا
ً
للبنوك الــدائـنــة وفـقــا التفاقية
القروض ،إضافة الى الحصول
على تسهيالت ائتمانية جديدة
بمبلغ  1.5مليون.
وارت ـ ـف ـ ـع ـ ــت حـ ـ ـق ـ ــوق م ـل ـك ـيــة
الشركة األم كفيك بنسبة  5في
دينار
المئة وبلغت  41.1مليون
ً
ً
تقريب ـ ــا ع ـ ــن ع ـ ــام  2020مقارن ــة
ً
ً
بـ  39.1مليونا تقريبا عام .2019
وأضـ ــاف الـبـحــر :بــالــرغــم من
الـظــروف غير الـعــاديــة الناتجة
ع ــن ج ــائ ـح ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
فإن «كفيك» استطاعت اكتساب
ث ـقــة ال ـب ـن ــوك ال ــدائ ـن ــة بــالـمــركــز
الـ ـم ــال ــي ل ـل ـش ــرك ــة ح ـي ــث قــامــت
خالل عام  2020بااللتزام بسداد
ك ـ ــل الـ ــدف ـ ـعـ ــات رب ـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
المستحقة عليها تجاه البنوك
في مواعيد استحقاقها والتي
بلغت  3.9ماليين ديـنــار ،األمــر
الــذي أسفر عن حصول «كفيك»
على موافقة البنوك الدائنة على
تجديد تسهيالت ائتمانية بـ 7.6
ماليين دينار حتى عــام ،2025
وتخفيض سعر الفائدة بواقع
 1في المئة ،إضافة الى حصول
« كـفـيــك» عـلــى تسهيل ائتماني
جديد بمبلغ  1.5مليون دينار.

ّ
القطان :الصادرات تمثل  %63من مبيعات «الشعيبة»

ً
«عمومية الشركة» أقرت توزيع  10فلوس نقدا لكل سهم
●

محمد اإلتربي

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
في شركة الشعيبة الصناعية بدر القطان ،أن النتائج
المالية السنوية الخاصة بالشركة للعام الماضي
( )2020أظهرت قوة ومتانة مركزها المالي وجودة
استثماراتها وكفاءة تشغيلها.
وأوضح القطان ،على هامش الجمعية العمومية
ً
التي ُعقدت أمس ،أن الشركة ملتزمة ُ
بالمضي قدما في
تحقيق األهداف ،من خالل خطوات ثابتة ومدروسة
تهدف إلى تعظيم حقوق المساهمين وتنمية األرباح.
ً
وقــال إن عــام  2020كــان امـتــدادا للنهج الصحيح
الذي تسير عليه الشركة ،بفضل من الله ،ثم بجهود

أعـضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع
ً
العاملين في الشركة ،الفتا إلى أنه رغم تراجع البيئة
التشغيلية المحلية وضعف النشاط اال قـتـصــادي؛
ً
ً
إق ـل ـي ـم ـيــا وع ــال ـم ـي ــا ،ب ـس ـبــب جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،فــإن
«الشعيبة الصناعية» بذلت قصارى جهدها للحفاظ
على إنجازاتها.
ً
وأفاد القطان بأن العام الماضي شهد ً
أداء مميزا
للشركة ،مــن خــال تحقيق أفـضــل مـعــدل فــي مجمل
ال ــرب ــح الـتـشـغـيـلــي ،ح ـيــث بـلـغــت م ـب ـي ـعــات الـشــركــة
المجمعة  12.290.351دينارا ،مقارنة بمبيعات بلغت
 14.821.664دينارا لعام .2019
وتابع أن الربح التشغيلي للشركة بلغ 2.379.139
دينارا ،مقارنة بمبلغ  1.730.322دينارا للعام السابق،

أسعار صرف العمالت العالمية

أي بـمـعــدل نـمــو  37.5فــي الـمـئــة عــن  ،2019فــي ظل
المنافسة الشديدة داخل الكويت وخارجها ،وارتفاع
ً
أسعار الورق التدريجي عالميا.
وع ــن ص ــاف ــي أرب ـ ــاح ال ـشــركــة ف ــي ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
المنتهية في  2020 /12 /31أفاد القطان بأنها بلغت
 1.024.917دي ـنــارا ،مــا يـعــادل  10.3فـلــوس للسهم،
مقارنة بالعام السابق ،عندما بلغت  319.331دينارا،
أي بواقع  3.2فلوس للسهم ،وبمعدل نمو  221في
ً
المئة عن عام  ،2019علما بأن القيمة الدفترية هي
ً
 183.6فلسا للسهم الواحد لعام  ،2020مقارنة بـ 178
ً
فلسا للسهم الواحد للعام السابق.
وكش ــف القطـ ــان عـ ــن إنتـ ــاج الشركة وتصنيعها
لـ  24.425طنا خالل العام الماضي .ومن جهة أخرى

مــا زال ــت الـ ـص ــادرات تـمـثــل مــا ي ـعــادل  63فــي المئة
من مجموع مبيعات الشركة خالل عام  ،2020وهو
أمــر تـحــرص اإلدارة على تـعــزيــزه ،مــن خــال اإلبـقــاء
على حصتها في األســواق العالمية المختلفة ،رغم
المنافسة الشديدة.
وأقرت «العمومية» توصية مجلس إدارة الشركة،
بتوزيع أرباح نقدية بواقع  10فلوس للسهم الواحد،
للمساهمين المقيدين بسجالت الشركة في نهاية
يــوم االستحقاق المحدد له  15يــوم عمل من تاريخ
انعقاد الجمعية العمومية العامة ،ويتم توزيعها على
المساهمين بعد  5أيام عمل من تاريخ االستحقاق،
بعد خصم أسهم الخزينة.

بدر القطان

«بتكوين» تهوي مع صعود قوي لـ  5عمالت أخرى
« »S&Pتطلق  3مؤشرات لمتابعة العمالت الرقمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

فــي و ق ــت سجلت عملة «بتكوين»
خسائر عنيفة ،أمس ،تمكنت  5عمالت
م ـش ـفــرة أخـ ــرى م ــن تـحـقـيــق مـكــاســب
قوية خالل تداوالتها األخيرة ،بقيادة
ً
«بيكري توكن» ،التي سجلت ارتفاعا
بنسبة  165في المئة.
وعلى صعيد «بتكوين» ،التي تعد
ال ـع ـم ـلــة األقـ ـ ــوى ف ــي سـ ــوق ال ـع ـمــات
الــرقـمـيــة ،فـقــد ه ــوت خ ــال الـســاعــات
ال ـم ــاض ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  6.08ف ــي ال ـم ـئــة،
كما سجلت خسائر خــال تعامالت
األسبوع األخير بنسبة  2.07في المئة،
لتستقر عند مستوى  53662دوالرا.
كما نزلت قيمتها السوقية اإلجمالية
إلى نحو  1011.21مليار دوالر.
فــي المقابل ،وعلى رأس العمالت
التي حققت ارتفاعات قياسية ،جاءت
عـمـلــة «ب ـي ـك ــري ت ــوك ــن» ،ال ـت ــي تحتل
الـتــرتـيــب  89ضـمــن قــائـمــة الـعـمــات
ال ــرق ـم ـي ــة األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ح ـي ــث ال ـق ـي ـمــة
السوقية.
وارتفع سعر العملة بنسبة  165في
المئة خالل تداوالت األسبوع األخير،
لكنها سجلت خـســا ئــر بنسبة 9.75
خ ــال ال ـســاعــات ال ـمــاض ـيــة ،ليستقر
سـ ـع ــره ــا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـح ــال ــي عـنــد
م ـس ـتــوى  6.12دوالرات ،ك ـمــا قـفــزت
قيمتها السوقية اإلجمالية إلى نحو
 1.158مليار دوالر.
في المركز الثاني حلت عملة «تلي
كــويــن» التي جــاء ت فــي المركز ال ـ 98
ف ــي قــائـمــة ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة األكـبــر
م ــن ح ـيــث الـقـيـمــة ال ـســوق ـيــة .وخ ــال
ال ـســاعــات الـمــاضـيــة ارتـفـعــت العملة
بنسبة  2في المئة ،لكن خالل تداوالت
األسبوع األخير قفزت بنسبة  148في
المئة ليصل سعرها في الوقت الحالي
إلى نحو  0.01803دوالر .فيما قفزت
قيمتها السوقية اإلجمالية إلى نحو
 933مليون دوالر.
وجـ ـ ـ ــاء ت ع ـم ـل ــة «أو كـ ــي بـ ـ ــي» فــي
المركز الثالث بعدما صعدت بنسبة

 112في المئة خالل تداوالت األسبوع
األخير ،لكنها تراجعت بنسبة 3.25
فــي المئة خــال الـســاعــات الماضية،
ليستقر سعرها في الوقت الحالي عند
مستوى  37.22دوالرا .وقفزت قيمتها
السوقية اإلجمالية إلــى نحو 2.245
مليار دوالر ،لتحتل بهذا الترتيب رقم
 58بين قائمة العمالت المشفرة األكبر
من حيث القيمة السوقية.
وح ـل ــت ع ـم ـلــة «دودج ك ــوي ــن» فــي
ً
المركز الرابع بعدما سجلت ارتفاعا
بنسبة  23فــي المئة خــال الساعات
الماضية ،مع قفزة بنسبة تقترب من
 100في المئة خالل تداوالت األسبوع
األخ ـيــر ،ليستقر سـعــرهــا فــي الــوقــت
الـحــالــي عـنــد مـسـتــوى  0.537دوالر.
كما قفزت قيمتها السوقية اإلجمالية
إل ــى نـحــو  70.9مـلـيــار دوالر لتحتل
بهذا الرقم المركز الــرابــع بين قائمة
ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة األك ـب ــر م ــن حيث
القيمة السوقية.
فــي الـمــركــز الـخــامــس ج ــاء ت عملة
«إي ـ ـثـ ــريـ ــوم ك ــاسـ ـي ــك» الـ ـت ــي سـجـلــت
ً
ارتفاعا بنسبة تجاوزت  97في المئة
خــال ت ــداوالت األس ـبــوع األخ ـيــر ،مع
ق ـف ــزة بـنـسـبــة  26.6ف ــي ال ـم ـئــة خــال

الساعات الماضية ،ليستقر سعرها
في الوقت الحالي عند مستوى 65.56
دوالرا .بينما قفزت قيمتها السوقية
المجمعة إل ــى نـحــو  7.761مـلـيــارات
دوالر لتحتل بهذا الرقم الترتيب رقم
 21بين قائمة العمالت األكبر من حيث
القيمة السوقية.
وعلى صعيد متصل ،بهدف تحقيق
الشفافية في سوق العمالت المشفرة
ال ـنــاش ـئــة ،كـشـفــت شــركــة ال ـمــؤشــرات
العالمية ستاندرد أند بورز داو جونز
 ،S&P Dow Jones Indices LLCعن
إطالق  3مؤشرات للعمالت المشفرة
ً
ب ــدء ا مــن االثـنـيــن الـمــاضــي ،حيث تم
تـصـمـيـمـهــا ل ـق ـي ــاس أداء مـجـمــوعــة
مختارة من األصول المشفرة المدرجة
في البورصات المفتوحة والمعترف
بها.
وس ـت ـت ـنــافــس مـ ــؤشـ ــرات  S&Pمــع
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ال ـ ـع ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة مــن
«بـلــومـبــرغ» ،وال ـتــي تقيس أداء أكبر
األصــول الرقمية المتداولة بالدوالر
ً
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وف ـ ـقـ ــا ل ـم ــا ذك ـ ـ ــره مــوقــع
«.»Mint
وت ــأت ــي خ ـط ــوة  S&Pلـتـمـثــل نقلة
ن ــوع ـي ــة فـ ــي قـ ـب ــول أوسـ ـ ــع لـلـعـمــات

المشفرة من قبل الشركات العالمية
الـ ـكـ ـب ــرى ،ب ـعــد أن اع ـت ـم ــدت شــركــات
مثل تسال ،وماستركارد ،وبــاي بال،
ومايكرو استراتيجي ،وأبل ،في وقت
سابق من هذا العام عملة بيتكوين في
نظامها البيئي.
وأع ـ ـلـ ــن م ـ ـ ــزود ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ـع ــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي أن ـ ـ ــه س ـي ـط ـل ــق مـ ــؤشـ ــرات
ل ـل ـع ـمــات ال ـم ـش ـف ــرة ف ــي ع ـ ــام 2021
ً
ً
بتغطية تصل إلى  550أصال رقميا.
ي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن أن
الـ ـم ــؤش ــرات ال ـت ــي ت ــم ال ـك ـشــف عنها
والمسماة  )S&P Bitcoin (SPBTCو
 ،)S&P Ethereum (SPETHســوف
تتتبع أداء أ ك ـبــر عملتين رقميتين
(بتكوين وإيثريوم).
وبلغت قيم مؤشرات ستاندرد أند
بورز لبتكوين ،وإيثريوم ،وميغا كاب
 7،678.36و 29،405.14و5،895.79
ً
نقطة على التوالي اعتبارا من  3مايو
.2021
ً
ووفقا لإلعالن ،يتم توفير بيانات
تسعير مؤشر إس أند بي ميغا كاب
والبيانات المرجعية ،بواسطة مزود
بيانات سالسل الكتل األميركي شركة
لــوكــا  ،Lukkaالمدعومة مــن الشركة
األم .S&P Dow Jones— S&P Global
وتـسـتـخــدم م ــؤش ــرات إس أن ــد بي
طريقة القيمة السائدة ،والتي تمثل
ال ـس ـع ــر ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـي ــوم ال ـم ــأخ ــوذ
ف ــي ال ـســاعــة  4م ـس ـ ً
ـاء بـتــوقـيــت شــرق
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ـح ـســاب مــؤشــر
العملة المشفرة.
وجـ ــاء إعـ ــان س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز
داو جونز وسط تدفق ممتاز شهدته
العمالت المشفرة .حيث قفزت عملة
بتكوين أكـثــر مــن  100فــي المئة في
األشهر األربعة األولى من العام ،فيما
ارتـفــع سعر إيثيريوم  4م ــرات خالل
نفس الفترة.
(العربية .نت)
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 4ماليين دينار أرباح «المركز» في الربع األول

ً
• الغانم :تحسن اإليرادات والربحية للربع الثالث تواليا ًيعكس قوة نموذج األعمال
• خليل %10 :ارتفاع أتعاب الخدمات المصرفية االستثمارية رغم التحديات

جاءت إيرادات الربع األول
مدعومة بارتفاع في صافي
الدخل من عمليات التأجير
بنسبة  46في المئة ،ليبلغ
 0.89مليون دينار ،وشمل
إجمالي اإليرادات مكاسب من
االستثمارات بالقيمة العادلة
بقيمة  4.7ماليين.

أعلنت شركة المركز المالي
ال ـك ــوي ـت ــي (الـ ـم ــرك ــز) نـتــائـجـهــا
ال ـمــال ـيــة ل ـلــربــع األول م ــن عــام
 ،2021ح ـ ـيـ ــث ب ـ ـلـ ــغ إ جـ ـم ــا ل ــي
اإليـ ــرادات  8.23ماليين ديـنــار،
مقارنة بإجمالي خسائر بقيمة
 9.02مــايـيــن عــن نـفــس الفترة
من عام  ،2020أي ارتفاع نسبته
 191ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ـل ــغ صــافــي
الربح للمساهمين  4.06ماليين،
وبلغت ربحية السهم  8فلوس.
وق ــال رئـيــس مجلس اإلدارة
ضـ ـ ــرار الـ ـغ ــان ــم" :ي ـس ـع ــدن ــي أن
أع ـ ـلـ ــن ع ـ ــن تـ ـحـ ـس ــن كـ ـبـ ـي ــر فــي
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات وال ــربـ ـحـ ـي ــة ل ـلــربــع
الـثــالــث على الـتــوالــي ،ويعكس
ذلـ ـ ـ ـ ــك قـ ـ ـ ـ ــوة وث ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات نـ ـ ـم ـ ــوذج
أع ـم ــال ال ـمــركــز ،وقــدرت ـهــا على
م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات الـحــالـيــة
فــي األسـ ــواق .ويـحــدونــا الفخر
ب ـ ـك ـ ـفـ ــاء ات ز م ــا ئـ ـن ــا واإلدارة
التنفيذية للمركز على مهنيتهم
الـنـمــوذجـيــة وعـمـلـهــم ال ــدؤوب
لتحقيق استراتيجية الشركة".
وأضاف الغانم أن "هذا العام
بدأ بداية إيجابية بارتفاع في
النشاط االقتصادي والتعافي
فـ ـ ــي كـ ـ ـب ـ ــرى أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم
ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة ،إال أن ا سـ ـتـ ـم ــرار
تـ ــأث ـ ـيـ ــر جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19
ومتغيراتها ا لـجــد يــدة فرضت
بعض المخاوف بشأن النظرة

ضرار الغانم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدى
الـ ـق ــري ــب ،وس ـت ـس ـت ـمــر ال ـم ــرك ــز
ف ــي مــراق ـبــة ت ـب ـعــات الـجــائـحــة،
كما ستستمر فــرق إدارتـهــا في
ات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراء ات التشغيلية
الالزمة لتخفيف المخاطر على
األعمال".
وذك ـ ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
علي خليل" :بلغت أتعاب إدارة
األصول لدى المركز  2.55مليون
ديـنــار فــي الــربــع األول مــن عام
 ،2021بــارتـفــاع نسبته  41في
المئة على أساس سنوي ،و23
في المئة مقارنة بالربع السابق.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـت ـح ــدي ــات

 Ooredooتعزز شراكتها
مع Fortinet
ع ـلــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،ق ــام ــت شــركــة
 Ooredooلالتصاالت ،ببناء شراكة
مبنية على الثقة التامة مع ،Fortinet
ً
الشركة الرائدة عالميا في مجال حلول
األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي ،ب ـه ــدف مـســاعــدة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات عـ ـل ــى حـ ـم ــاي ــة ب ـي ــان ــات ـه ــا
مـ ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة.
ون ـت ـي ـج ــة ل ـ ـهـ ــذه الـ ـع ــاق ــة ال ــوث ـي ـق ــة،
عــززت  ،Ooredoo Businessالشريك
التكنولوجي الموثوق لحلول األعمال
و  Fortinetتعاونهما ليشمل توظيف
التكنولوجيا ود مـجـهــا وتحسينها
بـطــريـقــة أك ـث ــر فـعــالـيــة سـتـحـقــق لهم
فوائد كبيرة.
و ت ــم تصنيف  Ooredooا لـكــو يــت
على أنها "خبير  ،"Fortinetوهي أعلى
فئة ومستوى يمكن أن يحققها أي من
شركاء  ،Fortinetفي برنامج Fortinet
)Network Security Expert (NSE
والــذي هو عبارة عن برنامج تدريب
مــن ثـمــانـيــة مـسـتــويــات تــم تصميمه
لتزويد المهنيين التقنيين المهتمين
بــال ـت ـح ـقــق ال ـم ـس ـت ـقــل م ــن م ـهــارات ـهــم
وخبراتهم في أمن الشبكات.
وأثبت خبراء حلول أمن الشبكات
لـ ـ ــدى  Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت ت ـفــو ق ـهــم
وقدرتهم على إدخال إيــرادات جديدة
عــال ـيــة ل ـل ـشــركــة ،ووق ـ ــف ال ـت ـهــديــدات
ال ـس ـي ـبــران ـيــة ال ـم ـع ـقــدة وم ـن ــع ف ـقــدان
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـحـ ـس ــاس ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــات،
باإلضافة إلى تقديم مجموعة كاملة
من حلول  Fortinetلألمن السيبراني.
و بـ ـصـ ـفـ ـتـ ـه ــا " Fortinet Expert
 ،"Integrator and MSSPتـمـتـلــك
شركة  Ooredooالكويت اآلن القدرة
على تحويل الشبكة إلى بنية تحتية
آ مـنــة مصممة لتحقيق األداء األمثل
والتحكم.
و ي ـق ـل ــل ش ــر ك ــاء Fortinet MSSP
م ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاط ــر وتـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـه ـج ـم ــات
السيبرانية من خــال توفير خدمات
األمن المدارة على نطاق واسع لحماية
ب ـي ــان ــات ال ـش ــرك ــة وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
والمستخدمين بغض النظر عن زمان
وم ـكــان تــواجــدهــم وكيفية وصولهم
إلى أصول تكنولوجيا المعلومات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــق

زينب الشمري
االس ـت ــرات ـي ـج ــي وت ـخ ـط ـي ــط األعـ ـم ــال
– ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــاتOoredoo ،
الكويت ،زينب الشمري" :يسلط هذا
الـمـسـتــوى مــن ال ـشــراكــة ال ـضــوء على
ق ــدرة  Ooredooالكويت على تقديم
خدمات وحلول فعالة وعالية الجودة
لقطاعات األعمال لتلبية االحتياجات
التكنولوجية الـمـتـغـيــرة بــاسـتـمــرار،
ً
فضال عن خبرتنا في عروض منتجات
 .Fortinetك ـمــا ت ـع ــزز شــرا ك ـت ـنــا مع
 Fortinetرؤ يـ ـتـ ـن ــا اال س ـتــرا ت ـي ـج ـيــة
لتنفيذ أفضل الحلول األمنية لمواجهة
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات األم ـن ـي ــة
المتزايدة التي تضمن حماية الشركات
بشكل أفضل".
وتوفر  Ooredooو  Fortinetحماية
م ـت ـقــدمــة م ـت ـع ــددة ال ـط ـب ـقــات لـتــأمـيــن
البنية التحتية للعمالء من الشركات
وبياناتهم وتطبيقاتهم .وتتيح حلول
 Fortinetاألمنية لعمالء Ooredoo
الفرصة األ مـثــل لتقليل المخاطر في
ال ـش ـب ـكــات الــديـنــامـيـكـيــة .وم ــن خــال
الــرؤيــة المشتركة والكاملة واألتمتة
م ــن خـ ــال ال ـح ـمــايــة م ــن ال ـت ـهــديــدات
التي تعتمد على الذكاء االصطناعي،
يمكن لشركة  Ooredooتأمين البنية
التحتية لعمالئها وتطبيقات الويب
بسهولة.

«وود ماكينزي» :أسعار خام
الحديد قد تتجاوز  200دوالر
ت ـت ــوق ــع ك ـي ــم ك ــري ـس ـت ــي ال ـم ـح ـل ـلــة ل ـ ــدى شــركــة
االسـتـشــارات "وود ماكينزي" ارتـفــاع أسـعــار خام
الحديد في المدى القصير ،وأن تجاوز  200دوالر
للطن ممكن بالتأكيد.
وخــال تعامالت أمــس ،ارتفعت العقود اآلجلة
لخام الحديد في بورصة سنغافورة  0.4في المئة
إلــى  186.5دوالر لـلـطــن ،فــي ظــل ه ــدوء ال ـتــداوالت
بسبب ًعطلة في الصين.
ووفقا لما ذكرته "بلومبرغ" ،أوضحت كريستي
أن الصين في طريقها إلنتاج أكثر من مليار طن
من الصلب للعام الثاني على التوالي ،على الرغم
من قيود اإلنتاج في العديد من المقاطعات ،وأنه
مــن غير الـمــرجــح أن تـكــون التغييرات الحكومية
األخيرة على التخفيضات على ضرائب التصدير
كافية لردع اإلنتاج.
وأضافت :إذا أرادت الصين إبطاء إنتاج الصلب،
فإنها بحاجة إلى تهدئة الطلب المحلي الذي يرتكز
بشكل كبير على البناء ،قائلة :نتوقع أن نرى تدابير
إضافية من الحكومة تهدف إلى تهدئة الطلب على
الصلب خصوصا في قطاع العقارات ،ومن المحتمل
أن يكون هو الحافز لتصحيح أسعار خام الحديد.

علي خليل
ال ـت ــي واج ـه ـت ـهــا األس ـ ـ ــواق فــإن
أتـ ـع ــاب الـ ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
االستثمارية ارتفعت بنسبة 10
في المئة على أساس سنوي إلى
 0.22مليون".
وجــاءت إيــرادات الربع األول
م ــدع ــوم ــة ب ــارت ـف ــاع ف ــي صــافــي
ال ــدخ ــل م ــن ع ـم ـل ـيــات الـتــأجـيــر
ب ـن ـس ـبــة  46ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لـيـبـلــغ
 0.89م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،وش ـمــل
إجمالي اإلي ــرادات مكاسب من
االسـتـثـمــارات بالقيمة العادلة
ب ـق ـي ـمــة  4.7م ــايـ ـي ــن ،م ـق ــارن ــة
بخسائر بقيمة  13.9مليونا في
الربع األول من عام  ،2020بسبب

تأثير الجائحة العام الماضي.
ومـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ه ـي ـك ـل ــة رأس
الـمــال ،قامت "المركز" بتسديد
ديون بقيمة  5.05ماليين دينار،
م ـمــا خ ـفــض ن ـس ـبــة ال ــدي ــن إلــى
حقوق الملكية إلى  0.56ضعف،
ك ـم ــا ارتـ ـف ــع إج ـم ــال ــي األصـ ــول
تـحــت إدارة "ال ـمــركــز" إل ــى 988
مليونا في الربع األول من عام
 ،2021مقارنة بـ 979مليونا في
نهاية .2020

ً
«أرزان ثروات» مستشارا لتخارج
ناجح من العقار الخامس
ضمن إحدى المحافظ العقارية في الواليات المتحدة
أعـلـنــت شــركــة "أرزان ثـ ــروات" ،وال ـتــي تخضع
إلشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت
استشارة ناجحة لعمالئها لبيع العقار الخامس
ضمن إحدى المحافظ العقارية (SINGLE TENANT
 )PORTFOLIOفي الواليات المتحدة األميركية.
وتتكون هذه المحفظة العقارية من  6عقارات
مميزة بمساحة اجمالية  760,533قــدم مربعة،
وتـقــع هــذه الـعـقــارات فــي  6والي ــات رئيسية في
أميركا ،كما أن قطاعات المحفظة متنوعة ،حيث
ً
ً
إنـهــا تضم ع ـقــارا واح ــدا فــي قـطــاع الـصـحــة ،و3
عقارات في القطاع الصناعي ،وعقارين في قطاع
الـمـكــاتــب ال ـت ـجــاريــة ،بــاإلضــافــة ال ــى أن كــل هــذه
العقارات المميزة مؤجرة لشركات رئيسية رائدة
ذات سمعة ممتازة وتصنيف ائتماني عالي.
ويقع العقار الخامس الذي تم بيعه في مقاطعة
أوكالند ،ميشيغان ومساحته اإلجمالية 000180,
قدم مربعة ،وصمم المبنى ليناسب المقر العالمي
لـشــر كــة  ،Magna Seatingحـيــث يشمل العقار
ك ــل األقـ ـس ــام ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـقــر الــرئ ـي ـســي ال ــذي
يضم جميع الموظفين التنفيذيين واإلداريـيــن
وال ـه ـن ــدس ــة وال ـم ـب ـي ـعــات وال ـت ـس ــوي ــق وال ـب ـحــث
والتطوير في مبنى واحد متكامل.
وقـ ــامـ ــت "أرزان ثـ ـ ـ ـ ــروات" ب ـ ـ ــدور ال ـم ـس ـت ـشــار
االستراتيجي لهيكلة الصفقة واالستحواذ على
المحفظة العقارية التي تــم شــراؤهــا فــي يونيو
 ،2017بهدف تحقيق توزيعات نقدية بنسبة 8.50
ً
في المئة تدفع شهريا للمستثمرين ،باإلضافة
إلــى معدل عائد داخـلــي على االستثمار بنسبة
ت ـقــارب  10فــي الـمـئــة خ ــال ف ـتــرة  3س ـن ــوات .إن
صفقة البيع الناجحة لعقار  Magnaتتوافق مع
استراتيجية "أرزان ثروات" المعتمدة في تحديد
الفرص المناسبة لتجزئة المحفظة العقارية وبيع
بعض األصــول مع االستمرار في تحسين قيمة
األصول األخرى.

مهند أبوالحسن
هذا ،وقد أثمرت هذه االستراتيجية حتى اآلن
عن  5صفقات ناجحة من ضمن المحفظة و13
ً
تخارجا بشكل عام ،مما يعكس نهجنا المستمر،
ً
ل ـيــس ف ـقــط ل ـتــوف ـيــر دخـ ــل مـنـتـظــم ول ـك ــن أي ـضــا
لصفقات بيع ناجحة ومربحة لمستثمرينا الكرام.
وع ـلــق مـهـنــد أبــوال ـح ـســن الــرئ ـيــس التنفيذي
ل ـل ـش ــرك ــة قـ ــائـ ــا" :ن ـ ـحـ ــن س ـ ـعـ ــداء ألن ـ ـنـ ــا قــدم ـنــا
االسـ ـتـ ـش ــارة لـ ـه ــذا الـ ـتـ ـخ ــارج ال ـن ــاج ــح م ــن ه ــذه
المحفظة ا لـتــي تضمنت مجموعة متنوعة من
العقارات في الواليات المتحدة األميركية خالل
هــذه األوق ــات غير المسبوقة .هــذا وتجسد هذه
الصفقة استراتيجية "أرزان" الحكيمة من حيث
اختيار الفرصة عند الشراء واالستشارة الناجحة
إلدارة األصول خالل فترة االستثمار والتخارج في
الوقت المناسب ،وتبقى االستراتيجية األساسية
ألرزان هــي حفظ وحـمــايــة ث ــروات المستثمرين
وتحقيق دخل شهري ثابت وآمن وجذاب".

«زين» تتعاون مع «اليونيسف» لترويج الرياضة
اإللكترونية اآلمنة للمدارس والجامعات
أعلنت مجموعة زيــن توقيع مذكرة تفاهم مع "اليونيسف"
في مجاالت االستدامة التي تشمل سالمة األطفال على اإلنترنت
ونشر التوعية بالمخاطر التي قد تحدث أثناء االتصال بالشبكة.
وكـشـفــت الـمـجـمــوعــة ،ف ــي ب ـي ــان ،أن ه ــذا ال ـت ـعــاون أث ـمــر عن
ُ
الك ّ
إطالق ُك ّ
تيب
تيب حول سالمة األطفال على اإلنترنت ،وهو
الذي تم تطويره من جانب إدارة االستدامة وفريق الرياضات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي مـجـمــوعــة زي ــن بــال ـت ـعــاون م ــع "الـيــونـيـســف"،
إذ يتناول مــواضـيــع :التنمر اإللـكـتــرونــي ،وعمليات االحتيال
والتصيد ،وسرقة الهويات ،وخصوصية البيانات ،وغير ذلك
الكثير ،علما أن الكتيب تم صياغته بطريقة يسهل على األطفال
من جميع األعمار فهمها.
وتزامنت هذه الشراكة مع تعاون مجموعة زين مع مدرسة
البيان ثنائية اللغة في الكويت ،لمساعدتها في تطوير نادي
الرياضات اإللكترونية الخاص بها ،إذ ذكرت المجموعة أن ُمذكرة
ُ
التفاهم هذه ستفتح المجال نحو العمل مع عدد آخر من المدارس
والجامعات لتثقيف وتوعية الطالب حول الفرص الهائلة التي من
ً
ً
الممكن أن يوفرها عالم الرياضات اإللكترونية محليا وإقليميا.
ُ
وأوضـحــت "زيــن" أنــه بموجب ُمــذكــرة التفاهم ستوفر Zain
 esportsاألجهزة لمدرسة البيان ثنائية اللغة إلنشاء وتشغيل
نــادي الــريــاضــات اإللكترونية الـخــاص بها ،إلــى جانب توفير
الخبرة والدعم الالزمين لموظفي المدرسة إلدارة المسابقات
وتنظيم ورش العمل لتثقيف الطالب وتنويرهم حول الفرص
العديدة المتاحة في مجال الرياضات واأللعاب اإللكترونية.
الجدير بالذكر أن مجموعة زيــن واح ــدة مــن أوائ ــل مشغلي
االتصاالت في المنطقة الذين بادروا إلى التعاون مع المدارس
المحلية على وجه التحديد في أنشطة الرياضات اإللكترونية،
وتنتهز الشركة الفرصة أيضا لزيادة الوعي بأهمية بقاء الشباب
آمنين أثناء ممارسة األنشطة عبر اإلنترنت ،وفي هذا الصدد،
سيتم مشاركة ُ"ك ّ
تيب سالمة األطفال على اإلنترنت" مع الطالب
في مدرسة البيان ثنائية اللغة ،وكذلك في المؤسسات التعليمية
األخرى التي ستتعاون معها .Zain esports
ُ
الك ّ
تيب هو
وبينت المجموعة أن الهدف من وراء نشر هــذا
تثقيف األطفال حول المخاطر التي قد يواجهونها أثناء االتصال
بشبكة اإلنترنت أو أثناء ممارسة الرياضيات اإللكترونية ،كما
ُ
الك ّ
تيب توصيات بشأن ما يجب فعله وما ال يجب فعله
يقدم
أثناء االتصال باإلنترنت.

نجدة الطفل
ُ
الك ّ
تيب للعالمة  Zain esportsجاء
وأشارت إلى أن إعداد هذا
بهدف التواصل مع كل األجيال ،وغرس فكرة ممارسة األلعاب
اإللكترونية بوعي ومسؤولية على شبكة اإلنترنت ،كما يشير
ُ
الك ّ
تيب إلــى مهام "الـخــط الوطني لنجدة الطفل" ،فــي محاولة
للتوعية بهذه الخدمة التي توفرها الدولة.
وتعليقا على التعاون بين  Zain esportsومــدرســة البيان
ثنائية اللغة فــي الـكــويــت ،قــال الــرئـيــس التنفيذي لالستثمار
والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود إن "هذه المذكرة

هي أول اتفاقية من بين اتفاقيات عديدة
نخطط إلبرامها مع مؤسسات تعليمية
في الكويت وأسواق المنطقة".
وأضـ ـ ــاف ح ـم ــود" :س ـت ـســاعــد هــذه
ال ـش ــراك ــة ف ــي تــوس ـيــع ن ـط ــاق الــوعــي
حول مجاالت الرياضات اإللكترونية
ً
بـيــن الـشـبــاب ،وأي ـضــا ستساهم في
تـعـلـيـمـهــم ك ـي ـف ـيــة االس ـت ـم ـت ــاع عـلــى
نحو مسؤوول على شبكة اإلنترنت،
حيث من المتوقع أن يزداد االهتمام
بالرياضيات اإللكترونية بشكل كبير
بين األجيال الشابة".
وأوضـ ــح" :ن ـكــرس فــي مجموعة
ً
ً
زين قدرا كبيرا من الجهد والموارد
فــي سبيل جـعــل الـشــركــات التابعة
تتواصل مع مجتمع األلعاب االلكترونية من أجل
دفع عجلة هذه الخدمات وما شابهها من الخدمات عالية القيمة".

 40مليون متابع
يذكر أن مجموعة زين واحدة من أقوى المدافعين عن رفع

Zain esports

ً
ً
في أكتوبر  ،2019نشرت مجموعة زين تقريرا مجمعا عن
سالمة األطفال على شبكة اإلنترنت ،الــذي سلطت الضوء
فيه على المخاطر التي يواجهها األطفال كما قدم توصيات
قابلة للتنفيذ لمعالجة ممارسات اإلساءة واالستغالل التي
قد يواجهها األطفال عبر اإلنترنت ،تم إعــداد ذلك التقرير
بالشراكة مع منظمة  ،Childhood USAوفي إطار مجموعة
العمل المشتركة ،أطلقت زين وثيقة «اإلعالن العالمي حول
سالمة األطفال على اإلنترنت» ،التي أكدت التزامها بالعمل
لحماية وتثقيف األطفال حول كيفية التنقل عبر التقنيات
الرقمية وحماية خصوصيتهم وأمنهم وسالمتهم عبر
اإلنترنت .وكان قد تم إطالق عالمة  Zain esportsالتجارية
الخاصة بمجموعة زين ألول مرة في أواخر عام  ،2020كجزء
من جهود زيــن الرامية إلــى التحول من مشغل يركز على
االتصاالت المتنقلة إلى مزود خدمات رقمية للمستهلكين
وال ـش ــرك ــات وال ـح ـك ــوم ــات ،فـبـعــد مـ ــرور س ـتــة أش ـه ــر على
هــذا اإلط ــاق اإلقليمي ،حققت العالمة الجديدة الخاصة
بالرياضيات اإللكترونية زخما هائال باستضافتها للعديد
من الفعاليات والمسابقات الناجحة ،إذ استقطبت أكثر من
 15ألف العبا ،و 30ألف متابعا على صفحتها على إنستغرام،
وأكثر من  600ألف مشاهدة ،و 25مليون انطباع على قنوات
 Zain esportsالمختلفة ،بما في ذلك اليوتيوب وتويتش.

مستوى الوعي فيما يتعلق بسالمة األطفال على اإلنترنت،
حيث أطلقت حملة إعالمية على مستوى المنطقة استهدفت
أكثر من  40مليون متابع عبر جميع قنواتها عبر وسائل
ً
ً
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،كـمــا أطـلـقــت إع ــان ــا داخ ـل ـيــا لجميع
موظفيها  -البالغ عددهم  7.000موظف  -للترويج لألدوات
والموارد التي تقدم نصائح حول كيفية الحفاظ على سالمة
وأمان األطفال على شبكة اإلنترنت.
وم ــن ناحيتها قــالــت الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لــاسـتــدامــة في
مجموعة ز يــن جينيفر سليمان " تــأ خــذ ز يــن مسألة سالمة
ً
األطفال على شبكة اإلنترنت على محمل الجد ،ونظرا للمكانة
الـبــارزة التي تلعبها المجموعة فــي الفضاء الرقمي ،فإننا
عال
نعتقد أنه من الضروري أن ننشر هذه الرسالة بصوت ٍ
وإلى أبعد مدى".
ً
ً
وتابعت سليمان" :صحيح أننا جميعا ندرك جيدا الفوائد
الهائلة للتحول الرقمي ،ولكن كمجتمع ككل ينبغي علينا
اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان معرفة المخاطر التي قد تنشأ
لألطفال من خالل االتصال باإلنترنت ،والعمل على تفاديها
إلى أقصى حد ممكن".
ب ــدوره ــا ،قــالــت تــاتـجــانــا كــولـيــن رئ ـيــس تـنـمـيــة الـطـفــولــة
المبكرة مكتب "يونيسف الكويت"" :يقضي األطفال وقتهم
عبر اإلنترنت أكثر من أي وقت مضى ،وحيث يمثل اإلنترنت
ً
ً
م ـص ــدرا رائ ـع ــا لــدعــم الـتـعـلـيــم وال ــوص ــول إل ــى الـمـعـلــومــات
ً
والترفيه ،فإنه يمكن أيضا أن يعرض األطفال لمجموعة واسعة
من المخاطر ،لذلك من الضروري أن يكونوا على معرفة بما
يحتاجون إلـيــه حــول كيفية البقاء بــأمــان أثـنــاء اللعب عبر
اإلنـتــرنــت ،وأيــن يذهبون للحصول على الــدعــم إذا واجهوا
سلوكيات غير الئقة على الشبكة".
وأض ــاف ــت أن ه ــذا الـكـتـيــب (ال ـم ـتــوفــر بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة
واإلنكليزية) سيدعم الشباب وسيشجعهم على التحدث لطلب
الدعم إذا كان هناك شيء مما يجعلهم يشعرون بعدم االرتياح
أثناء وجودهم على اإلنترنت".

ً
«ميسان» مستشارا لـ «أجيليتي» في بيع «الخدمات اللوجستية»
قــدم مكتبا ميسان للمحاماة
واالستشارات القانونية ،وليثام
آنــد واتكنز ،المشورة القانونية
ل ـ ـشـ ــركـ ــة أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي لـ ـلـ ـمـ ـخ ــازن
العمومية ،بشأن بيع خدماتها
اللوجستية العالمية المتكاملة.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر نـ ـ ـش ـ ــاط ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
اللوجستية العالمية المتكاملة
فــي شركة أجيليتي ،والمعروف
بــ"جــي أي أل" ( ،)GILأحــد أفضل
األنشطة عالميا ،من حيث الشحن
والخدمات اللوجستية التعاقدية،
وتضمن خدمات الشحن البحري
وال ـ ـ ـجـ ـ ــوي وال ـ ـ ـبـ ـ ــري والـ ـتـ ـخ ــزي ــن
والتوزيع وخدمات سلسلة اإلمداد
المتكاملة في أكثر من  100دولة
حــول العالم ،إضافة إلــى الحلول
المتخصصة للمشاريع ،والنفط
وال ـ ـغـ ــاز ،وال ـ ـمـ ــواد ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة،
وال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـل ـ ــوجـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة
والمعارض والفعاليات.

ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ت ــم إب ـ ــرام اتـفــاقـيــة
ملزمة في  27أبريل  2021لتنفيذ
عملية البيع مع شركة دي أس في
بانالبينا ،و هــي شــر كــة دنماركية
تضم أكـثــر مــن  56000مــوظــف في
أكثر من  80دولة حول العالم ،وتبلغ
القيمة السوقية فــي هــذه الصفقة
 4.1م ـل ـي ــارات دوالر ،إذ ستجعل
من "أجيليتي" المساهم الرئيسي
الـ ـث ــان ــي فـ ــي رأسـ ـ ـم ـ ــال ش ــرك ــة دي
أس فــي بانالبينا ،والـتــي بدورها
ستحقق جنبا إلى جنب مع نشاط
ال ـخ ــدم ــات الـلــوجـسـتـيــة الـعــالـمـيــة
المتكاملة إيرادات مجمعة قيمتها
 142مليار كرون دنماركي تقريبا،
وحجم موظفين مجمع من أكثر من
 70ألف موظف حول العالم.
ف ـضــا ع ــن ذل ـ ــك ،تـعـتـبــر هــذه
الصفقة واحدة من أكبر صفقات
الدمج واالستحواذ الخاصة في
المنطقة.

بدر الجيعان

وي ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان،
ب ـق ـيــادة ال ـشــريــك الــرئ ـي ـســي بــدر
الجيعان المختص في عمليات
االن ـ ــدم ـ ــاج واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ ،عـلــى
تقديم الـمـشــورة حــول الجوانب
القانونية للصفقة ،بالتعاون مع

شركة ليثام آند واتكنز ،بقيادة
ش ــري ــك االنـ ــدمـ ــاج واالس ـت ـح ــواذ
م ـ ـ ــايـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــد ،وت ـ ـش ـ ـت ـ ـمـ ــل
الصفقة عـلــى جــوانــب االنــدمــاج
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواذ الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ف ــي
الكويت ،فضال عن جوانب أسواق
الـ ـم ــال ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وع ـم ـل ـيــات
االندماج واالستحواذ العامة في
الدنمارك ،بما أن شركة دي أس
في بانالبينا شركة مدرجة في
بورصة كوبنهاغن.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا ل ـ ــر ئـ ـ ـي ـ ــس ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ألج ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـتـ ــي طـ ـ ـ ـ ـ ــارق س ـ ـل ـ ـطـ ــان:
"اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــدن ـ ــا بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر مــن
مستشارنا القانوني في مكتب
ميسان للمحاماة واالستشارات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وش ــرك ــة ل ـي ـثــام آنــد
واتكنز ،من خبراتهما ودعمهما
الــامـحــدود منذ بــدايــة الصفقة،
وقد زودنا فرقهما طوال العملية

بمشورة رشيدة تتميز بمستوى
ـال م ــن ال ـت ـخ ـصــص ،وتـضـمــن
عــ ٍ
قانونية العمليات التجارية ،األمر
ال ــذي ك ــان حــاسـمــا لتوقيع هــذه
الصفقة متعددة االختصاصات
القضائية والمعقدة جدا".
وذكـ ـ ـ ــر بـ ـ ــدر الـ ـجـ ـيـ ـع ــان" :ل ـق ــد
س ـ ــررن ـ ــا بـ ــدعـ ــم أج ـي ـل ـي ـت ــي مـنــذ
األي ـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي أص ـب ـحــت
فيها شركة رائــدة عالميا ،وذلك
م ــن ع ـم ـل ـيــات االسـ ـتـ ـح ــواذ عـلــى
شركة جيولوجيستك عام ،2007
وشـ ــرك ـ ـتـ ــي ت ـ ــران ـ ــس أوسـ ـي ــان ــك
وتــرانــس لينك عــام  ،2006حيث
كان طارق سلطان صاحب الرؤية
وراء استراتيجية النمو الهائل،
ويـشــرفـنــا الـعـمــل مـعـهــم ،ويبقى
فريقنا ملتزما فيما نمضي قدما
باتجاه اتمام الصفقة".

مبيعات السيارات في
بريطانيا تقفز %3000
ق ـف ــزت م ـب ـي ـعــات ال ـس ـي ــارات في
المملكة المتحدة  3000في المئة
في أبريل ،مع تخفيف قيود اإلغالق
وتعافي االقتصاد تدريجيا.
ً
ووفقا لبيانات جمعية مصنعي
وت ـ ـجـ ــار ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فـ ــي الـمـمـلـكــة
ال ـم ـت ـحــدة الـ ـص ــادرة امـ ــس ،بــاعــت
شــركــات ال ـس ـيــارات فــي بريطانيا
 141.6ألف سيارة في أبريل ،بحسب
صحيفة "ذا غارديان".
وتعد تلك المستويات أعلى من
المسجلة عـلــى م ــدار نـفــس الفترة
من  ،2020حينما تسببت جائحة
"كورونا" في محو  97في المئة من
المبيعات عبر بيع  4321سيارة
فقط ،وانخفاض تجارة السيارات
عند أدنى مستوياتها منذ .1946
ويتوقع التقرير ارتفاع مبيعات
ال ـس ـي ــارات ف ــي ال ــدول ــة األوروبـ ـي ــة
بنحو  14في المئة إلى  1.86مليون
سيارة في العام الحالي.

يسرا تخطف األنظار في «حرب أهلية»
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علي كاكولي

خـ ـطـ ـف ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة يـ ـ ـس ـ ــرا األنـ ـ ـظ ـ ــار
بـمـشــاهــد م ــؤث ــرة ف ــي مـسـلـســل "ح ــرب
أهـ ـلـ ـي ــة" ،ب ـع ــدم ــا ف ـج ـعــت ب ــوف ــاة ن ــور،
الفتاة التي كانت تعتبرها مثل ابنتها،
وتعيش معها بالمنزل يوم خطبتها في
أعقاب قيام لص بقتلها ،بعدما فوجئ
بــدخــول ـهــا ال ـم ـنــزل عـلـيــه خ ــال قـيــامــه
بعملية السرقة.
وقــدمــت ي ـســرا ع ــدة مـشــاهــد مــؤثــرة
ف ــي األح ـ ــداث ب ــداي ــة م ــن صــدمـتـهــا في
ً
تلقي الخبر ،وصوال إلى مشهد لوفاة
وذك ــري ــاتـ ـه ــا م ــع "نـ ـ ـ ــور" ،الـ ـت ــي لـفـظــت
أنفاسها األخيرة في المستشفى ،حيث
بكت متأثرة بشدة على رحيل الفتاة
التي ساندتها على مدار سنوات طويلة.

وظهرت يسرا في دور األم المكلومة
ً
حــز نــا على ف ــراق ابنتها الثانية التي
عاشت معها سنوات طويلة في كنفها،
حيث كانت يسرا بطلة الحلقة بمشاهد
الحزن التي قدمتها.
وش ـه ــدت تـعـلـيـقــات الـجـمـهــور على
الحلقة مقارنة بين مشهد وفــاة "نور"
وبين مشهد وفاة "هشام" ابن يسرا في
مسلسل "خيانة عهد" العام الماضي،
حيث جاء المشهدان بمنتصف الحلقات
ً
تقريبا ،وكــان العامل المشترك فيهما
ً
ال ــداف ــع لــان ـت ـقــام ،عـلـمــا بــأنـهــا ليست
المرة األولى التي تحدث فيها مقارنة
بين العملين.

كاكولي :ال أبالغ
في التمثيل

انتقادات الذعة لصور
عمرو سعد َّ
المسربة

نضال الشافعي ينجح
في «االختيار »2

رد الـ ـفـ ـن ــان ع ـل ــي ك ــاك ــول ــي ع ـل ــى بـعــض
االنتقادات التي تتهمه بالمبالغة في التمثيل
خ ــال األع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ،كــأنــه يـمـثــل على
ً
ً
خشبة المسرح ،موضحا أنــه ال يبالغ أبــدا
فــي التمثيل ،وه ــذه االتـهــامــات تسببت في
تراجع مستواه.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ك ـ ــاك ـ ــول ـ ــي ،فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
تـلـفــزيــونـيــة عـبــر بــرنــامــج "ع ـلــي ون ـج ــم" ،أن
وص ــف الـبـعــض لــه بالمبالغة فــي التمثيل
جعله يـقــوم ب ــأداء دور فــي مسرحية لمدة
عــام ـيــن م ــن دون أي رد ف ـعــل أو ت ـفــاعــل أو
ً
تحريك يده ،خوفا من انتقاداتهم.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه ت ـخ ـل ــص م ـ ــن خـ ــوفـ ــه مــن
انتقادات الناس ،من خالل دوره في مسلسل
"رحلة إلى الجحيم" ،ومسلسل "دفعة بيروت".
وأكد أنه عاش في بعض األحيان المبالغة
ً
فــي الـتـمـثـيــل ،وخ ـســر الـكـثـيــر ،مــوض ـحــا أن
المبالغة ال تدخل في أي شيء إال وأفسدته.

انتشرت خالل الساعات الماضية مجموعة من
الصور للفنان عمرو سعد من الحلقات األخيرة
من مسلسله الجديد "ملوك الجدعنة" ،الذي يقدمه
مع النجم مصطفى شعبان.
وظهر سعد بـ"لوك" مختلف تماما ،من خالل
شعر لــونــه أصـفــر ومــابــس غريبة ج ــدا ،فنال
ان ـت ـقــادات الذع ــة بسببها ،وم ــن الـجـمـهــور من
شبهه بالهضبة عمرو ديــاب .ومــن االنتقادات
التي َّ
تعرض إليها ،أنه يروج لموضة غريبة ،بعد
انتقادات األلفاظ والبلطجة خالل مشاهد العمل،
إضافة إلى األخطاء الكثيرة في المسلسل على
مدار الحلقات.
وجـ ــاء تـســريــب ال ـص ــور ال ـم ـشــار إلـيـهــا بعد
ســاعــات مــن انـتـهــاء التصوير بــالـكــامــل ،حيث
أخرجها طاقم العمل لتشجيع الجمهور على
انتظار الحلقات األخيرة من المسلسل المعروض
على شبكة قنوات إم بي سي ،حيث سيتحول إلى
عالم األعمال الخارجة عن القانون بشكل كامل.

حقق الفنان نضال الشافعي نجاحا كبيرا ،من
خالل ظهوره كضيف للشرف بمسلسل "االختيار
 "2مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ،ونجح في
تصدر التريند عبر موقع تويتر ،متفوقا على
األعمال المعروضة.
وظهر الشافعي فــي المسلسل كأحد أبناء
القبائل في سيناء ،حيث يتعاون مع الجيش
الـمـصــري ،واسـتـطــاعــت الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة
القبض عليه ،لكنه لقنهم درسا في الوطنية قبل
إعدامه ،كما رفض الرضوخ ألوامرهم أو الركوع
لهم قبل اإلعــدام ،وتلقى طلقات نيرانهم واقفا،
فنال عليها اإلشادات الكبيرة ،وخاصة مع تمكنه
من اللهجة السيناوية الصعبة جدا.
واستطاع الشافعي أن يقدم الرسالة المطلوبة
في مسلسل "هجمة مــرتــدة" ،حيث تلقى عليه
أيضا عــددا من اإلش ــادات ،للهدوء الكبير الذي
يقدمه في الــدور الصعب الذي يتطلب مهارات
خاصة ،وهو ما قدمه في العمل بشكل مميز.

عمرو سعد

نضال الشافعي

فلك

عبدالله السيف :أقدم  8مسلسالت
تلفزيونية متنوعة للموسم الجديد

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

َّ
ً
مهنيا :حان وقت تحقيق أحالمك ،فتحل
بالشجاعة ،وانصرف إلى عملك.
ً
عاطفيا :ال يرضى الفلك عن تصرفاتك
العاطفية ،وقد يحضر مفاجأة لك.
ً
اجتماعيا :امنح عائلتك المزيد من الوقت،
لتخفيف لقاءاتك وسهراتك.
رقم الحظ.17 :

 3منها ستكون للدورة الرمضانية المقبلة
ع ـب ــر ال ـف ـن ــان وال ـم ـن ـت ــج ع ـبــدال ـلــه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــف عـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه ال ـ ـغـ ــامـ ــرة
بالنجاح الــذي يحصده هــذه األيــام
مسلسل "سما عالية" ،الذي يعرض
م ــن خـ ــال ق ـن ــاة "دبـ ـ ــي" وع ـ ــدد آخــر
من القنوات الفضائية ،مشيرا إلى
أن الـتـحـضـيــرات تنطلق فــي شركة
"ديـ ـت ــون ــا ل ــان ـت ــاج ال ـف ـن ــي" إلن ـت ــاج
م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن أحـ ـ ـ ــدث ال ـن ـت ــاج ــات
الدرامية التلفزيونية الجديدة.
وفي تصريح صحافي قال السيف:
"سيكون عندي كمنتج – بإذن الله –
للعام الحالي  8أعمال درامية جديدة،
ث ــاث ــة م ـن ـهــا ل ـ ـلـ ــدورة الــرم ـضــان ـيــة
المقبلة ،وعـمــل آخــر لـخــارج موسم
رمضان ،و 4أعمال مواسم – قصيرة
– عبارة عن سداسيات وسباعيات
بالتعاون مع عدة قطاعات انتاجية
ومنصات فضائية".
وتابع السيف قائال" :سندخل بعد
العيد مباشرة في تصوير أحدث تلك
األعـمــال التلفزيونية وهــو مسلسل
ب ـع ـنــوان "ح ـبــي ال ـبــاهــر" مــن تأليف
الروائية الكويتية علياء الكاظمي،
وإخراج المخرج خالد جمال ،وسيتم
اع ـ ـ ــان ف ــري ــق ال ـع ـم ــل خ ـ ــال األي ـ ــام
المقبلة ،وسيضم صفوة من نجوم
الدراما الخليجية.
أم ـ ــا ع ــن م ـس ـل ـســل "سـ ـم ــا عــال ـيــة"
فتحدث قائال" :بــودي أوال أن أبارك
لـ ـف ــري ــق ال ـم ـس ـل ـس ــل عـ ـل ــى ال ـن ـج ــاح
اإليجابي الــذي يحصده ،واإلشــادة
من قبل القنوات الفضائية ،وايضا
النقاد والسوشيال ميديا وغيرها،
وأش ـيــر هـنــا إل ــى أن الـعـمــل ك ــان من
الـمـفـتــرض أن ي ـعــرض ف ــي رمـضــان

يسرا

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :استعمل مهارتك التنظيمية قبل أن
ّ
وتعم الفوضى.
يتراكم العمل
ً
ً
عاطفيا :تتوتر عالقتك العاطفية كثيرا،
ويحاول البعض تقريب وجهات النظر.
ً
ً
اجتماعيا :لست مــؤهــا الـيــوم للتعاطي
ً
بهدوء مع اآلخرين ،فخذ قليال من الراحة.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

لقطة من «سما عالية»
 ،2020ولـكــن الـتــزامـنــا ب ــاإلج ــراء ات
االحـتــرازيــة والتدابير المتخذة في
ال ـك ــوي ــت جـعـلـتـنــا ن ــؤج ــل اإلنـ ـت ــاج،
وبالتالي العرض ،متحملين الكثير
مــن الـجــوانــب الـمــاديــة ،وهـنــا نشيد
بتفهم القنوات الفضائية للظروف
التي رافقت اإلنتاج ،وتحديدا فيما
يخص جائحة كورونا كوفيد ."2019
واسـتـطــرد" :تـجــري أح ــداث "سما
عالية" في ستينيات القرن الماضي
حتى المرحلة الراهنة مــرور بعدد
من المتغيرات التي شهدتها الكويت

وال ـم ـن ـط ـق ــة مـ ــن ن ـه ـضــة وتـ ـح ــوالت
بــالــذات فيما يخص حضور المرأة
وحقوقها ،وترسيخ مكانتها كشريك
حـقـيـقــي ف ــي ب ـنــاء الـنـهـضــة الـكـبــرى
فــي المجتمع الخليجي .المسلسل
ت ـعــاون عـلــى كـتــابـتــه كــل مــن صالح
النبهان ،وشيخة بن عامر ،وأخرجه
المخرج القدير محمد دحام الشمري،
وشارك في بطولته جاسم النبهان،
وزه ــرة الـخــرجــي ،وحـمــد العماني،
وفوز الشطي ،وعبدالله التركماني،
وعبدالله السيف ،وشيماء سليمان،
وم ـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،وعـ ـ ـ ــدد آاخـ ـ ـ ــر مــن
النجوم".
وأش ـ ـ ـيـ ـ ــر ه ـ ـنـ ــا إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـن ـ ــا خـ ــال
ال ـت ـص ــوي ــر فـ ـق ــدن ــا ال ـن ـج ــم ال ــراح ــل
سـلـيـمــان ال ـيــاس ـيــن ،وه ــو بــا ادنــى
شك أمر يمثل خسارة كبرى للدراما
الكويتية والخليجية ،وتمت معالجة
الشخصية بشكل درامي ،واسمحوا
ل ــى أن أت ــوق ــف ل ـتــذكــر هـ ــذه ال ـقــامــة
الفنية الشامخة ،وهذا اإلنسان الرائع

المغفور له الفنان سليمان الياسين.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــه ،أشـ ـ ــار
ال ـس ـيــف ال ــى ان ــه ت ــم م ــؤخ ــرا إن ـجــاز
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي م ــن
المسلسل الخليجي الكوميدي "أمر
إخـ ـ ـ ــاء" ،الـ ـ ــذي شـ ـ ــارك ف ــي بـطــولـتــه
فــوز الشطي ،وعبدالله التركماني،
وصمود المؤمن ،وغادة الزدجالي،
وضاري عبدالرضا ،وفي الشرقاوي،
والمسلسل من تأليف مريم الهاجري،
وإخـ ــراج عـبــدالــرحـمــن الـسـلـمــان في
اول ت ـجــاربــة اإلخ ــراج ـي ــة الــدرام ـيــة
التلفزيونية ،بعد أن عمل مساعدا
للمخرج الكبير محمد دحام الشمري
في العديد من التجارب التي قدمتها
"ديتونا لالنتاج الفني".

سنبدأ تصوير
«حبي الباهر» بعد
عطلة العيد

ً
مهنيا :ال تستطيع التغلب على العقبات
ال ـت ــي ت ــواج ـه ــك بــاس ـت ـع ـمــال األس ــال ـي ــب
القديمة.
ً
ً ُ
عــاطـفـيــا :كــن رفـيـقــا بتعاملك مــع شريك
ً
ُ
العمر ،ألنه يعاني الجهد كثيرا.
ً
وامض
اجتماعيا :انطلق مع األصــدقــاء،
ِ
ً
ً
طيبا ،لكن ال َ
تنس األولويات.
وقتا
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أصبح المسؤولون يعلمون بنوعية
العمل الجيدة التي تصدر عنك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ت ـس ـت ـخ ــف ب ــالـ ـح ــب ال ـ ــذي
يجمعكما ،فهو أحد عوامل نجاحك.
ً
اجتماعيا :يكثر الشامتون بك ،ألنك تصل
بسرعة إلى أهدافك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تنجح في عمل مهم ،وتنال ترضية،
أو تترفع في وظيفتك.
ً
عاطفيا :تشعر بقلة اهتمام الشريك بك،
ألنك تهمله منذ مدة طويلة.
ً
اجتماعيا :تعامل مع الوقت بحكمة ،لكي
ً
تكون عادال مع أفراد عائلتك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ملصق «سما عالية»

عبدالله السيف وريم ارحمة

ً
مهنيا :أسهمك في العمل ترتفع ،وتتسبب
بحسد أحد الزمالء.
ً
عــاط ـف ـيــاّ :ي ـقــوم نـ ــزاع ق ــوي م ــع الحبيب
يتدخل لحله أحد األقرباء.
ً
اجتماعيا :تعود إلى التواصل االجتماعي
ً
م ــع األصـ ــدقـ ــاء ت ــدري ـج ـي ــا ،وت ــرغ ــب فــي
اللقاءات.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تطلع إلى وضع مهني أفضل ،ولن
تصل إليه إال بمجهودك وذكائك.
ً
عاطفيا :بالحب والتفاهم تبني عالقتك
ً
مع الشريك ،كي تستمر طويال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ألوق ــات ال ـفــراغ قيمة كبيرة
ً
أيضا ،فاعرف كيف تستغلها لمنفعتك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال تركض وراء السرعة في عملك،
بل وراء مهارتك ودقتك فيه.
ً
عاطفيا :تسير مع الحبيب في اتجاه واحد،
ً
مما يسهل عليكما األمور كثيرا.
ً
اجتماعيا :راجع ما يوجد في مكتبتك من
ً
ً
كتب ،واختر عنوانا مفيدا.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مـهـنـيــا :انـتـظــام عملك يــؤثــر كـثـيــرا على
ً
نفسيتك ،ويجعل إنتاجك جيدا.
ً
عاطفيا :يزرع الشريك التفاؤل في صدرك،
وينبئك بأيام حلوة.
ً
اجتماعيا :كل معلومة تكتسبها تزيد في
ثقافتك وتميزك عن الغير.
رقم الحظ.11 :
● الميزان (:)10 /23 – 9 /23

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أنت مهووس في عملك بهذه الفترة،
فانتبه من الوقوع في األخطاء.
ً
عاطفيا :تصارح الشريك بأن ال وقت لديك
تمضيه معه ،فالمسؤوليات كثيرة.
ً
اجتماعيا :يتذمر األهل من عدم مشاهدتك،
وأنت تعلم مدى تأثيرك عليهم.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تعرض عليك وظيفة جديدة ،لكنها
ال تستحق تركك لعملك.
ً
عــاطـفـيــا :شــريــك حـيــاتــك يـحــب الـمـغــامــرة
ويدفعك إلى اتخاذ قرارات خطرة.
ً ّ
اجتماعيا :تمتع بوقتك الراهن ،فقد تتغير
الظروف وال يتوافر الوقت لك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :يـقــوى الـتـنــافــس الـمـهـنــي ،وتجد
نفسك في موقع حرج.
ً
عاطفيا :تبحث عن عالقة عاطفية جديدة
بدون أن تظهر ذلك للعلن.
ً ّ
اجتماعيا :تطلع على جميع النشاطات
االجتماعية بالبلد ،وتشارك في بعضها.
رقم الحظ.22 :

١٤

توابل ةديرجلا

نجوم صغار

•
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ّ
عصام يوسف :فضلت الهندسة على التمثيل
و«تيتو» نقطة تحول في حياتي وسبب شهرتي

«مصادفة أدخلتني التمثيل ...والتلفزيون منحني فرصة االشتراك في فوازير عمو فؤاد»
القاهرة – هيثم عسران

على الرغم من تقديم المهندس عصام يوسف عشرات األعمال في طفولته بين السينما والمسرح والتلفزيون ،فإن شهرته
الحقيقية جاءت من خالل مشاركته في فيلم «تيتو» مع أحمد السقا ،والمخرج طارق العريان ،وهو العمل الذي اليزال الجمهور
يتذكره به حتى اليوم.
ً
ً ً
لكن عصام اليوم أصبح مهندسا شابا يعمل في إحدى الشركات بعيدا عن الفن الذي يأمل أن يعود إليه في أحد األيام ،ويروي في
حواره مع «الجريدة» تفاصيل الدخول للوسط الفني واالبتعاد الذي قرره وهو في المرحلة اإلعدادية.

أحببت الوقوف
على خشبة
المسرح
والتعامل مع
دالل عبدالعزيز

دخول «صوت
القاهرة» جعلني
أشارك في أعمال
كثيرة ...وتلفون
سبب اشتراكي
في «تيتو»

العودة للتمثيل
تحتاج إلى
مجهود ووقت...
ودوامة الحياة
فرضت
علي تحديات
جديدة

مع الفنانة حنان ترك

• كيف دخلت التمثيل؟
صحيح أنني لــم أكــن أنتمي لعائلة فنية ،إال أن
الموضوع جــاء بالمصادفة عــن طريق خالي الــذي
تربطني بــه عالقة جـيــدة ،فهو يعمل مـصــورا ،وفي
طفولتي فكر فــي الــدخــول لمجال التمثيل ووقتئذ
التقى مــع المخرج ط ــارق عيسى ،ال ــذي كــان يبحث
عــن طريق المصادفة على طفل فــي نفس مرحلتي
العمرية ليكون معه في مسلسل "رسالة من كوكب
شيزار" ،وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الخيال
العلمي ،وكان البحث عن طفل يمتلك الموهبة التي
تمكنه من التفاعل مع المؤثرات واألفكار التي تم بناء
العمل عليها ،ورشحني خالي له وكان عمري وقتئذ
 8سنوات فقط.
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة كـنــت أدرس بــالـصــف الـثــانــي
االب ـتــدائــي ،وع ــدت مــن االق ـصــر الـتــي ســافــرت إليها
مع عائلتي مدة عام تقريبا ،حيث كان والدي يعمل
مرشدا سياحيا ،ويرغب في االستقرار هناك ،لكنه
عــدل عن هــذا األم ــر ،وعدنا للقاهرة في تلك الفترة،
وبدأت عالقاتي بالتمثيل بعد ترشيح خالي الذي لم
يكمل حلمه بدخول مجال التمثيل ،واكتفى بالعمل
كمصور حتى اليوم في المحطات الفضائية المختلفة.
لعب والدي دورا كبيرا في حياتي ،وباختياراتي
ً
لألعمال التي أقدمها وساعوني كثيرا ،خصوصا
أنني توقفت عن التمثيل خالل المرحلة االعدادية ،لذا
لم يكن لدي رأي في االعمال التي اقدمها إال في اخر
ً
عامين تقريبا ،أما باقي األعمال فكان وجودي فيها
بموافقتهم وقراراتهم واختياراتهم.
• هل كان والدك يساعدك في انتقاء األدوار؟
أتذكر اللقاء األول الذي جمعني مع المخرج طارق
عيسى ،فلم اكــن اكـثــر مــن مـجــرد طفل يحب اللعب،
ً
وأت ـحــرك كـثـيــرا فــي أي مـكــان اتــواجــد فـيــه ،وعندما
التقاني طلب مني أن اق ــوم بالحديث إلــى الشنطة
الخاصة بــي باعتبارها كلبا ،وكــانــت محاولة منه
ليجربني في مسألة الخيال التي تقوم عليها فكرة
المسلسل ،وقتها لــم اكــن ادرك كــل هــذه التفاصيل
لكني نفذت ما طلبه مني وبدأت التعامل مع الحقيبة
الخاصة بي باعتبارها كلبا أقــوم بمداعبته ،وهذه
ً
المداعبة كانت سببا لقبولي بالدور واخباري بموعد
بداية التصوير لالستعداد.
• صف لنا اليوم األول في التصوير؟
في أول يوم تصوير كان المشهد األول لي مرتبطا
بهبوط سفينة فضاء في الحقيقة ،وكان يفترض أنه
مشهد صامت مرتبط بتعبيرات الوجه فحسب ،وشرح
لي ماذا يجب أن افعل والمشهد اآلخر كان مرتبطا
بطريقة اخباري لوالدي الذي لعب دوره الفنان أحمد
سالمة ،وبعد تصوير المشهدين فوجئت بالمخرج
طارق عيسى يقول وسط فريق العمل الذي كان يضم
مجموعة كبيرة من الفنانين أن اليوم موعد ميالد
نجم جديد.
بالرغم من أن المسلسل لم يعرض في مصر ولكن
عرض عبر إحــدى القنوات في اإلمــارات فإنني كنت
سعيدا بالتجربة التي استمرت نحو  6أشهر بمواقع
تصوير مختلفة ،ألن شخصية الطفل كانت تشبهني
ولــم أجــد صعوبة في تقديمها ،وخــال هــذه الفترة
كنت اتابع ما يحدث خلف الكاميرا والحركات التي
يتخذها الممثلون ،ومع انتهاء التصوير كنت مدركا
بشكل كبير تفاصيل التصوير ،واستخدام اكثر من
كاميرا ،وتوقيتات النظر إلى الكاميرات.
على الجانب اآلخــر ،وبحكم طبيعتي الشخصية
كطفل اجتماعي ارتبطت بعالقات جيدة مع أغلبية
فريق العمل ،وكنت اتحدث والعب معهم في الكواليس
فترات طويلة ،فكانت فترة العمل جميلة بالنسبة لي،
ً
وأتذكر جزءا كبير منها حتى اآلن ،خصوصا أنني
لــم أتلق أي معاملة سيئة مــن أحــد بــل على العكس
جمعتني بالجميع عالقات طيبة.
• بعد هــذه الـمـشــاركــة مــا الـخـطــوة التالية التي
خططت لها؟
بعد انتهاء المسلسل األول شجعتني عائلتي على
االستمرار في التمثيل ،وكانت البداية من البحث عن
مكاتب الكاستينج ،والــريـجـيـسـيــرات ،وظـهــرت في
مشاهد صغيرة بعدة أعمال حتى جــاءت المرحلة
الـفــاصـلــة بــالـنـسـبــة ل ــي بــالــدخــول إل ــى عــالــم شــركــة
صوت القاهرة ،ووقتها كانت الشركة تنتج كثيرا من
األعمال التلفزيونية بشكل مستمر ،ويتم تصويرها
باستوديوهاتها في العباسية التي كانت بمنزلة
خلية نحل في البالتوهات المختلفة ،وكل بالتوه يتم
تصوير عمل فيه ،حيث كانت تعتمد األعمال الدرامية
في تلك الفترة على التصوير الداخلي بشكل كبير ،مع
وجود أحداث في الخارج بنحو  25في المئة فقط ،مما
يسمح بإنجازها في وقت قصير.
خـ ــال هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ك ـنــت أع ـم ــل ب ـش ـكــل مستمر
ات ـن ـقــل م ــن مـسـلـســل آلخـ ــر ف ــي ال ـب ــات ــوه ــات ،وب ــدأ

لعائلتي عالقات مع الريجيسيرات الموجودين في
البالتوهات وقدمت أكثر من عمل وخضت أكثر من
تجربة استمعت بهم مــن بينها مسلسل "الشبكة
المسحورة" مع المخرج أيمن عبيس وكانت البطولة
فيه لمجموعة من األطفال الصغار منهم ميار الغيطي،
وخالل هذه الفترة قدمت نحو  8مسلسالت.
ً
تـعــرفــت خ ــال تـلــك ال ـف ـتــرة أي ـض ــا عـلــى الـمـخــرج
زكريا يوسف ،شقيق الفنان القدير حسن يوسف،
حيث قدمت معه  4مسلسالت مختلفة ،وكان مهتما
باالعمال التي يشارك فيها أطفال ،وهذه التجربة معه
اتاحت لي فرصة العمل بمسلسل "ينابيع الهدى"،
الذي شاركت فيه مع حسن يوسف ومنى عبدالغني،
وكذلك "أوالد الغالي" مع أبوبكر عزت.
• ما حكاية عصام كفتة؟
مــن الــذكــريــات الـتــي اتــذكــرهــا عـنــدمــا اطـلــق ّ
علي
العاملون في المسلسالت "عصام كفتة" بسبب حبي
للكفتة في االستراحة التي نأخذها خالل التصوير ،إذ
كانت وجبتي المفضلة التي احصل عليها باستمرار
من اإلنتاج.
• وجودك في صوت القاهرة كان نافذة لمشاريع
أخرى؟
ساعدني وجودي بصوت القاهرة ،ليس فقط على
االنتشار واالشتراك في عدة أعمال ،ولكن أيضا في
فتح الباب أمامي من خالل الريجيسيرات في الدخول
إلى التلفزيون ،وهو إحدى الجهات المهمة إنتاجيا
في تلك الفترة ،واستفدت من وجــود أعمال سابقة
لي يشاهدها المنتجون ،األمر الذي اتاح لي فرصة
االلتقاء بالفنان الكبير فؤاد المهندس ،واشتركت معه
في "فوازير عمو فؤاد" التي كنا نصورها في رمضان
وتعرض على الفور ،حيث اشتركت معه في آخر 3
مواسم وكانت تجربة مهمة بالنسبة لي.
ً
استفدت كثيرا مــن التعامل عــن قــرب مــع الفنان
فؤاد المهندس في سنوات حياته األخيرة ،حيث كنت
محظوظا بأن ألحق العمل معه ،وما ميز هذه الفوازير
رد الفعل الفوري عليها من زمالئي وأصدقائي ،فكانت
تصور ويتم اذاعتها بعد أيام قليلة من تصويرها،
وكنت سعيدا بالوجود مع العدد الكبير من الفنانين
الذين شاركوا في الحلقات.
خـ ــال ت ـصــويــر الـ ـف ــوازي ــر ت ـعــرفــت ع ـلــى الـفـنــانــة

في أحد مشاهد تيتو

عصام يوسف

في أول ظهور له

حنان ترك
أهدتني بوكيه
شوكوالتة
ً
بدال من الورد
واستفدت
من العمل مع
محمد صبحي

أمــل إبراهيم التي قدمت دور والــدتــي في الفوازير،
وربطتني بها عالقة طيبة ،فهي من الشخصيات التي
تحب العمل معها ،ودائما ما كنت اقوم بعمل المقالب
فيها ومنها القاء الصواريخ الصغيرة بالقرب منها
فتشعر بالرعب من صوتها.
• خضت تجربة الـبــرامــج التعليمية حدثنا عن
هذه التجربة؟
من المزايا اإليجابية لدخولي التلفزيون المصري
ً
أيضا خوضي تجربة المشاركة في البرامج التعليمية
التي تعرض على القنوات المتخصصة ،ووقتها كانت
هــذه القنوات فــي بدايتها ،وتحظى باهتمام كبير
فــي مصر ألن جميع الـطــاب يقومون بمشاهدتها
ومتابعتها ،وكانت المشاركة فيها مرتبطة بتقديم
المنهج الدراسي في قصص وحكايات اقوم بتمثيلها
مع زمالء لي من نفس مرحلتي العمرية.
وخالل هذه الفترة كنت أتردد على التلفزيون بشكل
ً
مستمر ،خصوصا أن االنتاج كان كثيرا في البرامج
التعليمية لمختلف ال ـمــواد ،وهــذه الفترة كنت في
المرحلة االبتدائية ،وعبر هذه البرامج جاءت تجارب
اخرى مماثلة ،حيث قدمت مسلسل "شيكو وريكو"،
وهو عمل أحداثه حول طفلين شقيقين يمثالن الخير
والشر ،كما قدمت جزأين أيضا من مسلسل "هدهد
وسوسو".
• حدثنا عن تجربتك مع الفنانة دالل عبدالعزيز؟
خضت تجربة المسرح مع الفنانة دالل عبدالعزيز،
وكــانــت واح ــدة مــن الـتـجــارب المهمة بالنسبة لــي،
ً
خصوصا أنني كنت ملتزما بالحضور يوميا على
خشبة المسرح ،وأتذكر أن من كواليس هذه المسرحية
أنني كنت احفظ أدوار األطفال زمالئي في العرض
المسرحي ،لدرجة أنني قدمت في مرة دورين عندما
غاب أحدهما عن العرض.
لــم يكن المسرح صعبا بالنسبة لــي ،ولــم أشعر
بــالـخــوف أو الــرهـبــة مــن مــواجـهــة الـجـمـهــور بــدايــة
من البروفات حتى بداية ليالي العرض ،والتجربة
بالنسبة لــي كــانــت بسيطة ،خـصــوصــا أن الفنانة
دالل عبدالعزيز عاملتني مثل أبنائها ،وكواليس
المسرحية كانت مليئة بالذكريات التي جعلتني
سعيدا بالعمل فيها والوجود بليالي العرض.
ً
• شاركت في أعمال سينمائية مهمة جــدا ،كيف
كانت البداية؟
دخلت السينما مصادفة من خالل الريجيسيرات
الذين تعرفت عليهم مع االعمال الكثيرة التي اشتركت
فيها ،وقدمت مشهدا واحدا في فيلم "عايز حقي" مع
هاني رمزي ،لكن النقلة الحقيقة بالنسبة لي كانت في
تجربة فيلم "تيتو" مع أحمد السقا والمخرج طارق
العريان ،فرغم الكواليس والتفاصيل الكثيرة التي
احاطت بالتجربة ،لدرجة أنني لم اكن اخوضها بسبب
األجر ،فإنها أصبحت التجربة األهم بالنسبة لي التي
عرفني بها الجمهور واليزال يتذكرني بها حتى اآلن.
بداية الترشيح كانت من خالل ريجيسير اتصل

في العرض الخاص لفيلم تيتو

 ...ومع أحمد سالمة

بوالدي وأخبره أن المخرج طارق العريان يبحث عن
أطفال في فيلمه الجديد ويجري اختبارات لألطفال
ً
فــي أحــد المكاتب ،وذهبنا سريعا فــي نفس اليوم
على العنوان وكان المكتب مزدحما بحضور مئات
االطفال وأسرهم ،واالختبار كان يتم من المخرج طارق
العريان ومساعده المخرج معتز التوني الذي طلب
مني أن أقــوم بمحاولة اصطناع "الصياعة" ،وكيف
اتصرف إذا قام أحد بسرقة سجارة مني ،وقمت بما
ً
طلبه بالفعل ،وطلب مني االنتظار في الخارج قليال.
وظلت االختبارات مستمرة مع تصفيات األطفال
ال ـم ـخ ـتــاريــن واع ـ ــادة الـمـشـهــد اك ـث ــر م ــن م ــرة حتى
وصـلـنــا إل ــى ال ـمــرة األخـ ـي ــرة ،وك ـنــا  10أط ـفــال فقط
وقمت بالمشهد مع نفس الطفل الذي ظهر معي في
الفيلم ،وخــال هــذه الـمــرة دخــل أحمد السقا ،وكــان
يرتدي نظارة سوداء وكابا على رأسه ،وقمت بفعل
ما طلبه المخرج طارق العريان معه قبل أن يكشف
عــن وجـهــه ويــداعـبـنــي بعد االنـتـهــاء بتحذيري من
السجائر وتناولها.
• من كان يقوم بإبرام العقود مع شركات اإلنتاج
ويتابع األمور القانونية؟
بعد تأكد اختياري للفيلم كان يفترض أن توقع
عائلتي بالنيابة عني العقد الخاص بالفيلم ،وميزانية
الدور كانت  1000جنيه بعد الضرائب تصل إلى 750
ً
جنيها ،وهو رقم قليل جدا بمعايير هذه الفترة وما
كنت اتقاضاه في التلفزيون ،وهنا سألني والدي عن
رأيي في األمر وأخبرته أنني متحمس للفيلم والعمل
مع أحمد السقا ،وبالفعل وقع العقد ،وصورنا على
مــدار نحو  11شهرا ،وبالرغم من وجــودي في أيام
كثيرة من دون أن يكون هناك تصوير لي أو اظهاري
أي طاقات تمثيلية كبيرة كما كنت متوقعا فإنني
شعرت بسعادة كبيرة عند حضور العرض الخاص
للفيلم ،واالحتفاء بي من جميع الفنانين المشاركين،
وكذلك الضيوف الذين حضروا الفيلم.
أتــذكــر فــي كواليس التصوير مــواقــف عــديــدة مع
الـفـنــانــة حـنــان ت ــرك ،الـتــي قــامــت بــإهــدائــي "بــوكـيــه"
مــن الـشــوكــوالتــة خــال أحــد أي ــام التصوير ،وكانت
تحرص على اصطحابي ومرافقتي واللعب معي في
الكواليس ،فهي من الممثالت التي سعدت بالعمل
عليها ،بــاإلضــافــة إلــى الفنان محمد صبحي الــذي
عملت معه في مسلسلي "أنا وهــوالء" ،و"عايش في
الغيبوبة" فكانت تجربتي معه ثرية ومفيدة بالنسبة
لي ،ليس فقط بسبب انضباطه واهتمامه بتفاصيل
مــا يقدمه ،ولكن أيضا لطريقته فــي التعامل خلف
الكاميرا وخفة دمه.
على الرغم من شعوري في لحظة أنني لم أحقق
شيئا ،ألن الناس لم تعرفني ،لكن هذه اللحظة زالت
بعد نجاح تجربة "تيتو" ،وخــال هذه الفترة بدأت
عائلتي تنصحني بضرورة الحصول على الشهادة
الدراسية والتركيز في الــدراســة ،وبعد ذلــك أمــارس
هوايتي فــي التمثيل ،ولطبيعة حبي للرياضيات
فضلت أن التحق بكلية الهندسة ،ودرســت هندسة
البترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،وهي مجال
عملي اآلن.
أتذكر آخر عمل كان يفترض أن أقدمه وكنت في
الصف الثاني االعدادي ،ويفترض أن أقوم بالتمثيل
باللغة العربية ،وهذه الفترة كانت األدوار التي أرشح
ً
لها تقل كثيرا ،وتوقفت فترة إلى أن جاء هذا العمل
وتحمست له لكن بعد أول مــرة فضلت االنسحاب،
واعتذرت للمخرج واتفقت مع عائلتي على أن أركز في
ً
دراستي ،لكي اتمكن من العودة عندما أصبح شابا،
خصوصا أن كثيرين كانوا يتحدثون عن مسألة تغير
المالمح في فترة المراهقة ،وتغيير نبرة الصوت التي
تخرجني من دائرة الطفولة.
يقول عصام إنه لم يرغب في دراسة الفن وفضل
دراس ــة الهندسة لـعــدة أس ـبــاب ،مــن بينها امكانية
العمل في الفن من دون اشتراط التخرج من أكاديمية
الفنون ،أو حتى وجــود فرصة لدراسته مستقبال،
عـلــى الـعـكــس مــن دراسـ ــة الـهـنــدســة ،وه ــو مــا جعله
يقرر التركيز فيها ،لكن بعد التخرج لم تكن هناك
فرصة متاحة وانشغلت في دوامة الحياة كأي شا،ب
وأصبحت أرغب في تكوين منزل وأسرة ،ومن ثم لم
اجد مجاال للتجريب ،خصوصا أن البحث عن فرصة
حاليا يحتاج إلى وقت.

مع مصطفى شعبان
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سيرة

•
العدد  / 4726الخميس  6مايو 2021م  24 /رمضان 1442هـ

١٥

()4-4

فايزة أحمد ...كروان الشرق الحزين

صراع في الحياة والفن ...و«السرطان» آخر معاركها
عاشت فايزة أحمد بعد طالقها من محمد سلطان حياة صعبة مع زوجها
الذي تزوجته مباشرة بعد طالقها ،وسرعان ما انتهى
األخير ضابط المرورً ،
هذا الزواج بالطالق أيضا ،بعد أن دفعت فايزة الكثير ،األمر الذي أثر عليها
دمشق  -شادي عباس

زوج فايزة األخير
ضربها وأهانها
وطلب كل ما تملك
مقابل الطالق
فوافقت ...وسلطان
ساندها للخالص
منه

ً
ً
ً
ولسوء ًحظها ،أصيبت بالسرطان وتوفيت بعد فترة
.
وماديا
وصحيا
معنويا
ً ً
قصيرة منه ،تاركة إرثا فنيا كبيرا ألجيال قادمة.

يقع أسفل شقتها ،بحجة أن زيت الطعمية يؤثر
على حنجرتها ،يقول سلطان إن هذه اإلشاعة تأتي
ضمن الحملة اإلعالمية التي ّ
تزعمها خصومها
ضدها ،وأنا بصفتي زوجا لها عشت هذه الواقعة
بتفاصيلها ،وأشـهــد الله أن ذلــك لــم يحدث أبــدا،
لدرجة أنها لم تتحمل آثارها وكانت تبكي بمرارة
وتقول دائما إنهم يحاربونني حربا غير شريفة.
ً
ومن جهتها ،أكدت فايزة أحمد أيضا أن هناك
تسلطا شديدا من أحمد فؤاد حسن صاحب الفرقة
الماسية ،فهو يفرض إرادته عليها وعلى عملها،
ً
ويـتــدخــل فــي بــروفــات أغنياتها الـجــديــدة تدخال
ً
ضارا ،ويتحكم في عدد البروفات مما ال يمكنها
م ــن هـضــم واس ـت ـي ـعــاب ال ـل ـحــن ،وي ـث ــور ويغضب
لــو طلبت بــروفــات على األغــانــي التي ستقدمها،
ووصل به األمر إلى أن يتحكم في عدد األغنيات
التي تغنيها في الحفالت ،وأال تزيد على اثنتين،
وفــي أحــد الـفـنــادق الـكـبــرى غنت فــايــزة أغنيتين
وطلب الجمهور منها أغنية ثالثة ،فغضب أحمد
ف ــؤاد وت ــرك ال ـم ـســرح ،وب ـعــد أن ف ــاض بـهــا الكيل
قررت أن تستعين بفرقة أخرى ،بناء على نصيحة
عـبــدالــوهــاب ،وأك ــدت أنها تحب وتحترم أعضاء
الفرقة الماسية ،والباب مفتوح أمامهم ليعملوا
معها في الفرقة األخرى.

طـلـبــت فــايــزة أح ـمــد ال ـطــاق مــن زوج ـهــا محمد
سلطان ،لتتزوج من ضابط المرور عادل عبدالرحمن،
والــذي عاشت معه تجربة قاسية ،فكان يصغرها
بعشر سنوات ،وتوقع الجميع أن تفشل هذه الزيجة
لعدم التكافؤ ،حيث كان يعاملها بقسوة ويعرضها
للضرب واإلهــانــة ،حتى إنــه في إحــدى الـمــرات كاد
يرميها مــن الـطــابــق ال ـس ــادس ،مـمــا جعلها تطلب
الطالق ،وساومها لتدفع  35ألف جنيه مصري ،وهو
رقم ضخم في ذلك الوقت ،إضافة إلى أخذ سيارتها،
ليوافق على االنفصال.
وفــي تلك المحنة وقــف زوجـهــا الـســابــق محمد
س ـل ـطــان إل ــى جــان ـب ـهــا ،ح ـيــث ســاعــدهــا ف ــي تـقــديــم
مـحـضــر ب ــاالع ـت ــداء والـ ـض ــرب ،ث ــم تــوس ـلــت فــايــزة
إلــى عبدالرحمن إلنـهــاء الـعــاقــة ،فـقــام بــابـتــزازهــا،
فــاضـطــرت لتنفيذ طـلـبــاتــه وخ ـســرت كــل مــا تملك
تقريبا مقابل الطالق ،وقد أثــرت تلك المحنة على
حــالـتـهــا الـنـفـسـيــة ،فــأصـيـبــت بــانـهـيــار عـصـبــي ،ثم
تطور مرضها لتصاب بالسرطان ،كما ذكرت بعض
المصادر ،لتعود مجددا لحب حياتها سلطان ،الذي
أصر على العودة لها حين علم بمرضها ،وبقي معها
حتى توفيت.

نصائح األطباء

روايتان مختلفتان
إلصابتها
بالسرطان بين
انهيارها من
زواجها األخير
ودخولها عالم
عمليات التجميل

ُ
من جهة أخرى ،وفي رواية ثانية ،اعتبرت فايزة
أ حـمــد مــن ضحايا عمليات التجميل ،حيث كانت
ت ـعــانــي م ــن ال ـن ـحــافــة ال ـش ــدي ــدة ،ف ـق ــررت أن تـجــري
جراحة نفخ الخدود ،والتي كانت تجرى ألول مرة
ً
في مصر ،وأخــذت هذه الخطوة حرصا منها على
أن تظهر بشكل أفـضــل ،إال أنـهــا ســرعــان مــا عانت
مرض السرطان ،الذي ظلت تتعالج منه حتى آخر
ً
أيــامـهــا ،كما أشـيــع أيـضــا أن السبب هــو إجــراؤهــا
عملية تكبير للثدي ،وفور علمها بالمرض سافرت
للعالج بالخارج وإجراء جراحة ،لكنها لم تنجح بل
ّ
لتسجل أغنية «ال يا روح
تمكن المرض منها ،وعادت
ً
قلبي» ،التي أعجبتها كثيرا ،ولم تستمع لنصائح
ّ
تسجلها.
األطباء لتكون آخر أغنية

اللحن األخير

أم كلثوم كانت
تعتبر فايزة
الصوت النسائي
الوحيد الذي
يشعرها بالنشوة

لوال فايزة
لبقيت في
الظل...
و«غريب يا
زمان» أقرب
أغنية كتبتها
لها إلى
ّ
قلبي و«هدى
الليل» تلمس
أحاسيسي

عمر بطيشة

قالت فايزة أحمد في حوارها األخير عام 1982
مع عائشة صالح ،إنها عاشت عمرها كله تتمنى
لحظة حنان ،فزوجها األول خطف منها ابنتها وهي
بعمر ست سنوات ،حيث أودعها في مدرسة داخلية
في بيروت ،وكانت فايزة كلما تشتاق إليها تنظر
إليها مــن خلف ســور الـمــدرســة ،ثــم زوجـهــا الثاني
الـضــابــط ال ـســوري ال ــذي أخ ــذ ولــديـهــا إل ــى ســوريــة
ومنعها من رؤيتهما ،فلم ترهما منذ سنين ،ورحلت
دون أن تراهما.
أفرغت فايزة أحزانها في آخر ما لحن لها رياض
السنباطي وهو أغنية «ال يا روح قلبي» ،التي كتبها
حسين السيد ،حيث غنتها فايزة بأجمل ما يمكن،
رغــم تمكن السرطان منها .وأكـمــل تنفيذ المقدمة
وال ـف ــواص ــل أح ـم ــد الـسـنـبــاطــي اب ــن ري ـ ــاض ،وك ــان
متزوجا من ابنتها فريال ،فايزة كانت سعيدة بأن
تغني من ألحان السنباطي ،حيث أدت األغنية وهي
تجلس على كرسي متحرك .ونذكر عنا أنها تنافست
من قبل مع وردة على أغنية من تلحين السنباطي
وهــي «ال تقلي ضــاع حبي من يــدي» ،بينما ذهبت
األغنية لوردة ،كما دخلت سباقا في أغنية «انتظار»
من ألحان السنباطي وكلمات إبراهيم ناجي ،لتذهب
األغنية إلى سعاد محمد.

آخر أغنياتها
سجلت أغنية السنباطي األ خـيــرة على مراحل
لمدة أسبوع ،وهي جالسة من فرط التعب .وفي تلك
الفترة اتصلت بالمنتج محسن جابر ،وطلبتمنه
أن يفتح لها األستوديو حتى تسجل ،فرفض جابر
بسبب سوء حالتها الصحية ،التي تمربها من جراء
ً
جلسات الكيماوي ،متهربا منها ،خوفا عليها من
اإلعـيــاء،ليفاجأ محسن جابر باتصال من الكاتب
موسى صبري يطلب منه فتح األستوديو والسماح
لفايزة بالتسجيل ،وعندما حــاول المنتجالتهرب
ً
حفاظا على صحة صديقته قال له موسى صبري
نفس الجملة الشهيرة «فايزة تصعب على أي حد
افتح وخليها تسجل» ،وبعدعــدد من االتـصــاالت،
التي دارت لفتح استوديو في اإلذاعة خرجت للنور
أغنية «ال يا روحي أنا» آخر أغنياتها.
في تلك المواقف كان محمد سلطان إلى جوارها،
ً
ّ
لتعيش أيامها
ولبى رغبتها في العودة إليها زوجا،
ّ
األخيرة معه حتى وفاتها سنة  ،1983تترنم بكلمات
َ
آخر ألحانه لها« :أيوه تعبت ،تعبت ،تعبت ...ط ّمن
قلبكّ ،
لسه بحبك ...زي زمان وأكتر بزمان».
ومن األعمال الغنائية التي قدمتها فايزة أحمد
مـشــاركـتـهــا ببطولة أوبــريــت «مـصــر بـلــدنــا» ،الــذي
قــدمـتــه عـلــى خشبة مـســرح الـبــالــون عــام  1978من
أل ـحــان محمد سـلـطــان ،وعـمــل إذاع ــي غـنــائــي على
ً
حلقات هو «خضرة الشريفة» ألحان سلطان أيضا،
وكــان آخر ما غنت على المسرح أغنية «مش كتير
على قلبي» ،مــن ألـحــان سيد مـكــاوي ،قبل رحيلها
بشهور قليلة.

فايزة ٔاحمد مع وردة ومحمد سلطان
الصعب مع المرض ،كانت فايزة أحمد في سنواتها
األخـيــرة قد غنت أغاني عــديــدة .لكن أغنية «غريب
يا زمــان» للشاعر عمر بطيشة كانت األكثر شهرة
حتى وقتنا هذا .وعن عالقة بطيشة بالراحلة فايزة
أحمد يقول المذيع القدير رئيس اإلذاعة المصرية
سابقا ،فــي تصريح خــاص :لــوال فــايــزة أحمد لظل
ً
مؤلف الظل طول حياته ،متابعا :كنت أكتب أغاني
ألسماء مؤلفين آخرين وال ُيذكر اسمي على األغنية،
وكنت أصحح بعض الكلمات أو أضيف إليها أو
أقوم بتغيير كلماتها ،إلى أن جاءت أغنية «غريب يا
أكتف بتصحيح
زمان» ،والحظت فايزة أحمد أنني لم
ِ
مقطع أو كوبليه ،بل قمت بإعادة كتابة األغنية من
أولها إلى آخرها ،فأصرت أن ُيكتب اسمي عليها،
تــألـيــف وك ـل ـمــات عـمــر بـطـيـشــة! واسـتـكـمــل حديثه
قائال :ترددت كثيرا في ذلك ،حيث كان ممنوعا على
المذيعين تأليف األغاني ،ولكني أول مذيع يكسر
هــذه الـقــاعــدة ،ولقد أقسمت فــايــزة أحمد بأنها لن
تغني األغنية في الحفلة ،التي ستذاع على الهواء،
إال لو أعلنت عن مؤلفها األصلي وهو عمر بطيشة،
وق ــد عــارضـهــا زوج ـهــا الـمــوسـيـقــار الـكـبـيــر محمد
سلطان في ذلــك الــوقــت ،قائال لها« :ممنوع لمذيع
أنت عايزة تضيعي مستقبله؟! ولكنها
في اإلذاعةِ ،
أصرت ،وكانت صاحبة الفضل ّ
علي».
وأش ــار بطيشة إل ــى أن رئـيــس اإلذاعـ ــة ،فــي ذلــك
ال ــوق ــت ،عـنــدمــا عـلــم بــأنــه ال ــذي كـتــب أغـنـيــة غريب
ُ
يــا زم ــان ،وال ـتــي ستغنى فــي الـحـفــل ،طــالــب لجنة
النصوص باإلذاعة برفض النص ،مما دفع فايزة
أحمد ألخذ النص ،وذهبت به إلى منزل وزير اإلعالم
السفير مــراد غــالــب ،وألـقــت بنفسها أمــام سيارته،
واستنجدت بــه ،ثم عرضت عليه األغنية ،وطلبت
النص ،وقال لها :نص حلو .فطلبت منه
منه أن يقرأ
ّ
أن يكتب ذلك ويوقع ،وذهبت به إلى رئيس اإلذاعة
ووضعته على مكتبه ،ولم يستطع أن يعترض.

فيه حبيبها ،ألنها تشتاق إليه ،رغم أنها تعلم أن
عالقة الحب بينهما انقطعت ،ولكن الحنين والشوق
والذكريات يجعلها تذهب إلى هناك ،وفجأة تجده
في نفس الشارع والمكان ولكن مع حبيبة أخرى،
حيث تقول كلمات األغنية« :شفتك يا حبيبي في
شارع الهوى .اللي شاف لقانا وأيامنا سوا.
شفتك يا حبيبي .لقيتك يا حبيبي ،جاي لقلب
تاني ،مواعدك على الهوا.
َّ
وأوضـ ـ ــح ب ـط ـي ـشــة أن ـ ــه ألـ ـ ــف أغ ــان ــي لـمـطــربـيــن
ومطربات كثيرين ،ولكن فايزة أحمد األكثر تميزا،
مضيفا« :فايزة في حته لوحدها خالص» ،مشيرا إلى
أن ميادة الحناوي وسميرة سعيد ووردة وصباح
ونجاة مطربات كبار ،لكنهن ال يمتلكن خامة صوت
فايزة أحمد ،فخامة صوتها ربنا سبحانه وتعالى
ميزها ووهبها خامة مخملية حساسة جدا ،وصوتا
مشحونا بالعاطفة وجيد التعبير عن اإلحساس.

الحرب ضد
فايزة اتخذت
وسائل غير
شريفة وكانوا
يثيرون
أعصابها
في الحفالت
العامة وقبل
بدء وصلتها
الغنائية
بقليل
محاربة فايزة
محمد سلطان

«غريب يا زمان»
وأوض ـ ــح بـطـيـشــة أن اإلع ــام ـي ــة سـهـيــر شـلـبــي،
وقت الحفل ،أجرت حوارا معه على الهواء وقدمته
كشاعر جديد ،بحضور أول رئيس التحاد اإلذاعة
والتلفزيون الدكتور مصطفى خليل ،وكان منصبا
مستحدثا في ذلك العام ،الفتا إلى أن األغنية نجحت
نجاحا ساحقا ،ومازالت حتى اآلن تحظى بإعجاب
المستمعين.
وعن أقرب األغاني لقلبه ،التي كتبها لفايزة أحمد،
قــال بطيشة :بالتأكيد «غريب يا زمــان» لها مكانة
كبيرة في نفسي ،لكن األغاني التي تلمس إحساسي
مما كتبته لفايزة أغنية «هــدى الليل بحبك بحبك
وبتحبني» ،وأعشق هذه األغنية ألنها استحدثت
ً
مفردات جديدة ،متابعا« :أندهش من عدم انتشار
أغنية «هدى الليل» ،وأشعر أنها لم تأخذ حقها ،أما
األغنية الثانية فهي «ش ــارع الـهــوا» وفيها تجربة
جــديــدة ألول م ــرة تـقــدم فــي األغ ـن ـيــة ،وه ــي تجربة
العاشقة التي تذهب إلى الشارع الذي كانت تقابل

يقول سلطان عن زوجته الراحلة إنها كانت عنيدة
وال تتقبل الهزيمة بسهولة ،مندفعة في بعض ردود
ً
أفعالها ،خاصة في اتخاذ قرارات مصيرية ،مؤكدا أن
الساحة الغنائية تحولت في فترة من الفترات إلى
ساحة معارك وقتال بين المطربين ،والحرب ضد
فايزة اتخذت وسائل غير شريفة أحيانا ،وصلت
إلى حد إثــارة أعصابها في الحفالت العامة وقبل
بدء وصلتها الغنائية بقليل ،متحولة إلى معاكسات
م ــن جــانــب الـفـنـيـيــن ل ــدرج ــة أن ـهــم ك ــان ــوا يـقــومــون
بالتشويش عليها وإفساد الميكروفونات وتأليب
الموسيقيين عـلـيـهــا ،حـتــى تظهر أ م ــام الجمهور
بصورة غير التي يعرفونها عنها.
وي ـض ـيــف س ـل ـط ــان :وص ـل ــت ال ـم ـع ــارك إلـ ــى قمة
المأساة بقطع الطريق عليها ،وذلــك بإبعاد كبار
الملحنين عــن التعامل معها؛ أ مـثــال بليغ حمدي
والموجي والطويل ،حتى موسيقار األجيال محمد
عبدالوهاب ،أول من اعترف بصوتها وموهبتها،
ً
رفض التعامل معها وهي في أوج مجدها .متابعا:
المطربون العجزة شعروا بأن فايزة تهدد مستقبلهم
الغنائي ،فبدأوا يحيكون ضدها سلسلة المؤامرات،
بـعـضـهــا خ ـفــي واآلخـ ـ ــر م ـع ـلــن ،وك ــان ــوا ي ـت ـلــذذون
بانفعالها وخروجها عن شعورها في أحيان كثيرة.
ويقول :هل تتصورون الجرأة والبجاحة بأن تتصل
مطربة معروفة بفايزة ،حيث كانت تقضي أواخــر
حياتها في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي،
لتخبرها بحقيقة مرضها! رغم أننا جميعا تكتمنا
عنه أو رفضنا اإلفصاح ،وبعد أن عرفت فايزة أنها
تعيش أيامها األخـيــرة انـهــارت عزيمتها ،وخــارت
قواها ،واستسلمت لليأس وأدركــت النهاية ...إنها
حرب نفسية!

فايزة اشتكت
من تسلط
أحمد فؤاد
حسن وتدخله
المستمر في
البروفات
ورفضه الدائم
أي اقتراحات
حملة إعالمية
وعــن حادثة إغــاق فايزة لمحل فــول وطعمية
تقدمها

تعزف على العود مع صباح

فايزة ومكاوي ومحسن جابر

المنافسة مع نجاة

وردة وفايزة

وتتحدث بعض الروايات عن الحالة العصبية،
التي تتصف بها فايزة أحمد ،وأنها لم تكن تتمتع
بالدبلوماسية ،ومن تلك الــروايــات أنها هاجمت
الـمـلـحــن بـلـيــغ ح ـمــدي ع ـقــب زواجـ ـه ــا م ــن محمد
سلطان مباشرة ،حيث اتهمت بليغ بالسرقة من
الفلكلور ،ثم هاجمت «عبدالوهاب» واتهمته بأنه
ً
ال يهتم بـهــا ويعطيها أ ل ـحــا نــا صعبة «ال تصل
بسهولة للناس».
ومن المواقف األخرى ،تتحدث الشحرورة صباح
أثناء لقاء لها مع برنامج «آخــر من يعلم» ،بأنها
صفعت فايزة أحمد أكثر من مــرة بسبب «الطبع
العصبي الغيور» ،مرة ألن «فايزة حاولت أن تقص
لها شعرها» ،وفي مرة أخــرى ألن فايزة اتهمتها
بأنها على عالقة عاطفية مع عبدالحليم حافظ.
وفــي مقال للكاتبة سناء البيسي ،فــي جريدة
األهـ ــرام ،ذك ــرت أن تحية كــاريــوكــا صفعت فايزة
عندما أص ـ ّـرت األخـيــرة أن تغني قبل صـبــاح في
إحدى الحفالت.
كما يحكي الكاتب الراحل يوسف الشريف في
كتابه «مما جرى في بر مصر» ،عن واقعة أخرى
جرت عام  1962بعد نشر حوار بينه وبين فايزة
أحمد فــي مجلة روز اليوسف ،وفــوجــئ بها بعد
النشر تقتحم المجلة في غضب ،وتتوعده وتتهمه
بأنه «عميل لصباح» .وعندما تدخل الصحافي
ع ـبــدال ـلــه إم ـ ــام ل ـت ـهــدئ ـت ـهــا ،وق ـ ــام ب ـط ـلــب زجــاجــة
«كوكاكوال» ،فــإذا بها بعد أن شربتها تقذف بها
إلــى سقف صــالــة التحرير ليتناثر الــزجــاج فوق
رؤوس الصحافيين.

شهادات
أعـجــب بـصــوت فــايــزة أحـمــد عــدد مــن النجوم،
منهم كوكب الشرق أم كلثوم ،التي قالت إنه الصوت
النسائي الوحيد الذي تسمعه بنشوة ،وأن فايزة
أحمد خليفتها في الغناء ،أما موسيقار األجيال
مـحـمــد ع ـب ــدال ــوه ــاب ف ــوص ــف صــوت ـهــا ب ــ«ص ــوت
الكريستال المكسور» ،في حين قال عنها رياض
السنباطي «أحلى من ينطق حرف الحاء في العالم»،
ولقبها الشاعر كامل الشناوي بـ «كروان الشرق»،
ً
ً
وﻛﺎن يـ ــؤﻛد ﻟﻠﺟﻣيـ ــﻊ أنـهــﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺻوﺗﺎ ﻋظـيــﻣﺎ
يـﻔوق ﻛل ﺻوت ﺳواه ،وﻗﺎل ﻣﻘوﻟﺗـه اﻟشهـيـرة« :إذا
ﻛﺎﻧت أم ﻛﻠﺛوم (ﻛوﻛب اﻟﺷرق) ﻓﺄﻧﺎ أرى أن ﻓﺎيـزة
ﺗﻠيـهـﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎدة ،وهـﻲ (ﻛروان اﻟﺷرق)».
وﻛﺎن لفايزة ﻗدرة ﻋﺟيـﺑﺔ على ﺗرﻗيـق ﺻوتهـﺎ
وﺗﻔﺧيـ ـﻣ ــه وﺗﻘﺻي ـ ــره وﻣده ،ﻛﻣﺎ اﻣﺗﻠﻛت اﻟﻘدرة
عـلــى ﺗطــوي ـ ــر اﻟﻠﺣن وﺗﻠوي ـ ـﻧـ ــه وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺳﺎت
ﺟﻣﺎﻟيـﺔ ﻋﻠيــه.
من جهته ،قال الشاعر عبدالوهاب محمد ،في
لقاء قديم له على ماسبيرو زمان(« :ما تحبنيش
بالشكل ده) أول أغنية عاطفية لها عملتها معايا،
وأول أغـنـيــة لـهــا فــي مـصــر ،وكــانــت جــايــة جــديــد،
وعــرف ـنــي بـهــا ال ـم ـطــرب والـمـلـحــن مـحـمــد ف ــوزي،
وفــايــزة مقلدتش حــد مــن بــدايــة غـنــائـهــا ،بعكس
كل المطربات الجديدات» .وتابع« :كانت تلقائية
وعفوية في حياتها ،ومطلعة على كل شيء ،وقلبها
مفتوح ،وبتاخد على الناس بسرعة ،وأول واحدة
أشوفها بتغني من غير ما حد يدعوها للغناء،
وصوتها مش شبه حد» مضيفا« :ساهمت بفنها
في أوبريتات وطنية ،وكانت تؤمن بأن الغناء ليس
له وطن ،ومقدرتها الصوتية كانت كفيلة بأن تكمل
الصورة الحلوة».

نجوم الغناء العربي

عمر بطيشة
قبل الرحيل وغناء آخر أغنياتها في ظل وضعها

بليغ وعبدالوهاب

كانت المنافسة الفنية بين المصرية نجاة الصغيرة والسورية
فايزة أحمد على الساحة المصرية ،وتناقل الوسط الفني أنباء عن
اشتداد الخالفات فيما بينهما ،وأن كال منهما تتحاشى األخرى
وترفض اإلفصاح عن شعورها الحقيقي.
وف ــي ذات الــوقــت ال ــذي اش ـتــدت فـيــه الـمـصــادمــات بـيــن نجاة
وف ــاي ــزة ،كــانــت األول ـ ــى ت ـت ـقــرب م ــن مــوس ـي ـقــار األجـ ـي ــال محمد
ّ
عبدالوهاب ،واقتنصت العديد من ألحانه الرائعة ،وبالتالي قل
تعاونه الفني مع غريمتها ،التي اتهمته بأنه يساند نجاة على
حسابها الشخصي ،ويرحب بالسهرات في منزله لسماع آخر
«التشنيعات» التي تطلقها عليها.

وذات يوم قبلت نجاة دعــوة من عبدالوهاب إلى العشاء في
منزله ،وكانت الدعوة في ظاهرها جلسة فنية وللتسامر بين عدد
من الفنانين ،ولكن السبب الخفي كان محاولة للتقريب بينها
وبين فايزة أحمد ،التي أقبلت بالفعل مع زوجها الملحن محمد
سلطان ،وظل الحضور في انتظار نجاة ساعة كاملة.
ً
ثم اتصل شقيقها سامي معتذرا ،وحمل إليهم نبأ إصابتها
بــأزمــة ح ــادة فــي الـكـلــى ،ونــاشــد الـجـمـيــع ال ــدع ــاء لـهــا بالشفاء
العاجل ،وفهمت فايزة أحمد اللعبة أو «المقلب» ،وانصرفت مع
زوجها صامتين.

أما الموسيقار الكبير هاني مهنا فقال عنها ،في
«بلدنا اليوم» :فايزة أحمد ظاهرة لن تتكرر ،والذي
يميز صوتها أنها ال يمكن أن تنشز ،وكما قالت
عنها أم كلثوم« :فايزة أحمد عدوة النشاز» ،ويكفي
أنها الوحيدة التي كانت تطرب «أم كلثوم» ،فعندما
كانت تحب أن تسمع أم كلثوم صوتا نسائيا ،كانت
تسمع أغاني فايزة وشادية ،ألن صوت شادية كان
مبهجا وتبتسم عند سماعها ،وصوت فايزة «كان
بيسلطن أم كلثوم» ،وأنــا عايشتها فترة كبيرة،
وكان هناك تعاون عملي بيننا في فترات حياتها
األخ ـيــرة ،وانضممت معها فــي الـفــرقــة الماسية،
وعند تكوين فرقتي الخاصة انضمت لنا وسافرنا
في حفالت كثيرة منها لندن والكويت ،ولي معها
مــواقــف كثيرة ،على الــرغــم مــن عصبيتها ،لكنها
ً
كانت تمتلك قلبا شديد الطيبة.
رحـلــت فــايــزة أحـمــد صاحبة الـصــوت الماسي
المكسور ،تاركة في قلوب الجميع وعقولهم ذكرى
لصوت ال يغيب وشجن يطرب السامعين جميعا.
ف ــاي ــزة أح ـم ــد؛ بـعـصـبـيـتـهــا وغ ـيــرت ـهــا وطـيـبـتـهــا
وحالوة صوتها التي ال تنسى ،ستبقى في قائمة
ً
العمالقة ونـجــوم الغناء العربي تــراثــا ال يضيع
وال يموت.

١٦

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة
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صبية الدهليز تكشف سر بنت دليلة المحتالة

)(٣٠ - ٢١

ُ
العجوز ت ِوقع بعزيز في شراك ابنتها وتحبسه سنة
القاهرة  -ةديرجلا•

شهرزاد في الحلقة السابقة ،عند حكاية ً وفاة عزيزة ،وقيام محبوبة عزيز بزيارة قبرها ،وبعدها خروج عزيز إلى أحد
توقفت ً
األزقة قاصدا بستان محبوبته ،لكنه يلتقي عجوزا توقعه في شراك ابنتها بحجة قراءة مكتوب عليها ،وفي هذه الحلقة ،تسرد
حكاية عزيز مع ابنة العجوز الصبية ،التي تخيره بين الزواج منها أو قتله ،وتكشف له سر محبوبته وأنها بنت دليلة المحتالة ،كما
تبدأ في سرد قصة غرام تاج الملوك بصاحبة صورة الغزال ابنة ملك جزائر الكافور.

الصبية
تخير عزيز بين
الزواج والقتل

ولـمــا كــانــت الليلة الـخــامـســة والـتـسـعــون بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
أن الشاب قال لتاج الملوك :إن الصبية لما رأتني
مــن داخ ــل الـبــاب بالدهليز أقبلت عـلــي ،ثــم قالت
لــي :يا عزيزي أي الحالتين أحــب إليك :الموت أم
الحياة؟ فقلت لها :الحياة ،فقالت :إذا كانت الحياة
أحــب إلـيــك فـتــزوج بــي ،فقلت :أنــا أك ــره أن أتــزوج
بمثلك ،فقالت لــي :إن تزوجت بي تسلم من بنت
دليلة المحتالة ،فقلت لها :ومن دليلة المحتالة؟
فضحكت وق ــال ــت :كـيــف ال تـعــرفـهــا وأن ــت لــك في
صحبتها اليوم سنة وأربعة شهور -أهلكها الله
ً
تعالى ،-والله ما يوجد أمكر منها ،وكم شخصا
قـتـلــت قـبـلــك ،وك ـيــف سـلـمــت مـنـهــا ول ــم تقتلك أو
تشوش عليك ولك في صحبتها هذه المدة؟ فلما
سمعت كالمها تعجبت غاية العجب ،فقلت لها:
يا سيدتي ومن عرفك بها؟ فقالت :أنا أعرفها مثل
ما يعرف الزمان مصائبه ،لكن قصدي أن تحكي
لــي جميع مــا وقــع لــك منها حتى أعــرف مــا سبب
ســامـتــك مـنـهــا ،فحكيت لـهــا جميع مــا ج ــرى لي
معها ومع ابنة عمي عزيزة ،وقالت :عوضك الله
ً
فيها خيرا يا عزيز فإنها هي سبب سالمتك من
بنت دليلة المحتالة ،ولــوالهــا لكنت هلكت وأنا
خائفة عليك من مكرها وشرها ،ولكن ما أقدر أن
أتكلم ،فقلت لها :والله إن ذلك كله قد حصل ،فهزت
رأسها ،وقالت :ال يوجد اليوم مثل عزيزة ،فقلت:
وعند موتها أوصتني أن أقول هاتين الكلمتين ال
غير وهما :الوفاء مليح والغدر قبيح.

زواج عزيز

عزيز ينجب
ً
ولدا ويهرب إلى
البستان ويندم
عقب وفاة عزيزة

فـلـمــا سـمـعــت ذل ــك م ـنــي ،قــالــت :يــا عــزيــز والـلــه
إن هاتين الكلمتين هما اللتان خلصتاك منها،
وبسببهما ما قتلتك فقد خلصتك بنت عمك حية
وميتة ،والـلــه إنــي كنت أتمنى اإلجـتـمــاع بــك ولو
ً
ً
يوما واحــدا فلم أقــدر على ذلــك إال في هــذا الوقت
حتى تحيلت عليك بهذه الحيلة وقد تمت وأنت اآلن
صغير ال تعرف مكر النساء وال دواهي العجائز،
ً
ً
فقلت :ال والـلــه  ،فقالت لــي :طــب نفسا وقــر عينا
فــإن الميت مــرحــوم والـحــي مـلـطــوف ،وأن ــت شاب
مليح وأنا ما أريدك إال بسنة الله ورسوله ،ومهما
ً
أردت من مال وقماش يحضر لك سريعا وال أكلفك
ً
بشيء أبــدا ،ثم إنها صفقت بيدها وقالت :يا أمي
أحضري من عندك ،وإذا بالعجوز قد أقبلت بأربعة
شهود عــدول ،ثم إنها أوقــدت أربــع شمعات فلما
دخل الشهود سلموا علي وجلسوا فقامت الصبية
ً
وأرخ ــت عليها إزارا ،ووك ـلــت بعضهم فــي واليــة
عقدها ،وقــد كتبوا الكتاب وأشهدت على نفسها
ً
ً
أنها قبضت جميع المهر مقدما ومؤخرا وأن في
ذمتها عشرة آالف درهم ،وقالت :يا عزيز إن عندنا
مــن الدقيق والـحـبــوب والـفــواكــه والــرمــان والسكر
والـلـحــم والـغـنــم وال ــدج ــاج وغ ـيــر ذل ــك مــا يكفينا
ً
أعواما عديدة ،وال يفتح بابنا من هذه الليلة إال بعد
سنة ،فقلت :ال حول وال قوة إال بالله .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

عودة إلى البستان
وفي الليلة السادسة والتسعين بعد الستمئة،
قــالــت ش ـهــرزاد :بلغني الملك السعيد ،لما كملت
ً
السنة حملت مني ورزقــت منها ولــدا ،وعند رأس
السنة سمعت فتح الباب ،وإذا بالرجال دخلوا بكعك
ودقيق وسكر فــأردت أن أخــرج ،فقالت :إصبر إلى
وقــت العشاء ،ومثلما دخلت أخــرج ،فصبرت إلى
وقت العشاء وأردت أن أخرج وأنا خائف مرجوف،
وإذا هي قالت :والله ما أدعك تخرج حتى أحلفك أنك
تعود في هذه الليلة ،قبل أن يغلق الباب فأجبتها
إلى ذلك وحلفتني باإليمان الوثيقة على السيف
والمصحف والطالق أن أعود إليها ،ثم خرجت من
ً
عندها ومضيت إ لــى البستان فوجدته مفتوحا
كعادته فاغتظت ،وقلت في نفسي :إني غائب عن
هذا المكان سنة كاملة وجئت على غفلة فوجدته
ً
ً
مفتوحا يا ترى هل الصبية باقية على حالها أوال،
فال بد أن أدخل وأنظر قبل أن أروح إلى أمي وأنا
في وقت العشاء ،ثم دخلت البستان ومشيت حتى
أتيت المقعد ،فوجدت بنت دليلة المحتالة جالسة
ورأسها على ركبتها ويدها على خدها وقد تغير
لونها وغارت عيناها ،فلما رأتني قالت :الحمد لله
على السالمة وهمت أن تقوم فوقعت من فرحتها
فاستحييت منها ،وطأطأت رأسي.

انتظار

تاج الملوج
يبحث عن ابنة
ملك جزائر
الكافور

ثم تقدمت إليها وقلت لها :كيف عرفت أني أجيء
إليك في هذه الساعة؟ قالت :ال علم لي بذلك والله
ً
إن لي سنة لم أذق فيها نوما بل أسهر كل ليلة في
انتظار ،وأنا على هذه الحالة من يوم خرجت من
عـنــدي ،ووعــدتـنــي أنــك تـجــيء إلــي وقــد انتظرتك،
فما أتيت ال أول ليلة وال ثاني ليلة وال ثالث ليلة
فاستمررت منتظرة لمجيئك والعاشق هكذا يكون،
وأري ــد أن تحكي لــي ما
سبب غيابك عني
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه

ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة؟ ف ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــت لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا .وأدرك شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرزاد
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ف ـ ـس ـ ـك ـ ـتـ ــت ع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاح.

غضب
وفي الليلة السابعة والتسعين بعد الستمئة ،قالت
ّ
اصفر لونها ،ثم
شهرزاد :فلما علمت أني تزوجت
قلت لها :إني أتيتك هذه الليلة وأروح قبل الصباح،
فقالت :أما كفاها أنها تزوجت بك وعملت عليك حيلة
وحبستك عندها سنة كاملة حتى حلفتك بالطالق أن
تعود إليها قبل الصباح ،ولم تسمح لك بأن تتفسح
عند أمك وال عندي ،ولكن رحم الله عزيزة فإنها جرى
لها ما لم يجر ألحــد وصبرت على شــيء لم يصبر
عليه مثلها ،وماتت مقهورة منك وهي التي حمتك
مني ،وكنت أظنك تجيء فأطلقت سبيلك مع أني كنت
أقــدر على حبسك وعلى هالكك ،ثم بكت واغتاظت
ونظرت إلي بعين الغضب.

انتقام
فلما رأيتها على تلك الحالة ارتعدت فرائصي
وخ ـفــت مـنـهــا وص ــرت مـثــل الـفــولــة عـلــى ال ـن ــار ،ثم
قالت لي :ما بقي فيك فائد بعدما تزوجت وصار
لك ولد ،فأنت ال تصلح لعشرتي ألنه ال ينفعني إال
األعزب وأما الرجل المتزوج فإنه ال ينفعني ،والله
ّ
ألحسر نها عليك ثــم صاحت فما أدري إال وعشر
ج ــواري أتـيــن ورمينني على األرض ،فلما وقعت
ً
تحت أيــديـهــن قــامــت هــي وأخ ــذت سكينا ،وقــالــت:
ألذبحنك ذبح التيوس ،ويكون هذا أقل جزائك على
ما فعلت مع ابنة عمك ،فلما نظرت إلى روحي وأنا
تحت جواريها وتعفر خدي بالتراب ورأيت السكين
في يدها تحققت الموت .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

روح عزيزة
و فــي الليلة الثامنة والتسعين بعد الستمئة،
قالت شهرزاد :ثم إن الشاب عزيز قال لتاج الملوك:
ثم استغثت بها فلم تــزدد إال قسوة ،وأمرتهن أن
يكتفنني فكتفنني ورمينني على ظهري وجلسن
ع ـلــى ب ـط ـنــي وأم ـس ـك ــن رأسـ ـ ــي ،وق ــام ــت جــاري ـتــان
فأمرتهما أن يضرباني فضرباني حتى أغمي علي
وخفي صــوتــي ،فلما استفقت قلت فــي نفسي :إن
ً
موتي مذبوحا أهون علي من هذا الضرب ،وتذكرت
كـلـمــة اب ـن ــة ع ـمــي ح ـيــث ق ــال ــت :ك ـف ــاك ال ـل ــه شــرهــا،
فـصــرخــت وبـكـيــت حـتــى انـقـطــع صــوتــي ثــم سنت
السكين ،فألهمني ا لـلــه أن أ ق ــول الكلمتين اللتين
أوصتني بهما ابنة عمي وهما :الوفاء مليح والغدر
قبيح ،فلما سمعت ذلك صاحت وقالت :رحمك الله
يا عزيزة سالمة شبابك ،نفعت ابن عمك في حياتك
وبعد موتك ،ثم قالت لي :والله إنك خلصت من يدي
بــوا سـطــة هــا تـيــن الكلمتين ،ثــم رفستني برجلها
ً
ً
فقمت ومــا قــدرت أن أمشي فتمشيت قليال قليال،
وأنا غائب عن الوجود ،فلما صحوت وجدت نفسي
ً
مرميا على باب البستان.

دنيا صاحبة
صورة الغزالن
تكره الرجال
بسبب كابوس
مزعج

بكاء األم
فقمت وأنــا أتضجر وتمشيت حتى أتيت إلى
منزلي فدخلت فيه فوجدت أمي تبكي علي ،وتقول:
ي ــا هــل ت ــرى ي ــا ول ــدي أن ــت فــي أي أرض؟ فــدنــوت
منها ورميت نفسي عليها فلما نظرت إلي ورأتني
وجــدت ـنــي عـلــى غـيــر اس ـت ــواء وصـ ــار عـلــى وجـهــي
االصفرار والسواد ،ثم تذكرت ابنة عمي وما فعلت
مـعــي مــن الـمـعــروف وتحققت أنـهــا كــانــت تحبني
فبكيت عليها وبكت أمي ،ثم قالت إلي :يا ولدي إن
ً
والــدك قد مــات ف ــازددت غيظا وبكيت حتى أغمي
علي ،فلما أفقت نظرت إلى موضع ابنة عمي التي
ً
كانت تقعد فيه فبكيت ثانيا حتى أغمي علي من
شدة البكاء وما زلت في بكاء ونحيب إلى نصف
الليل ،فقالت لــي أمــي :إن لــوالــدك عشرة أيــام وهو
ً
ميت فقلت لها :أنــا ال أفكر في أحــد أبــدا غير ابنة
عـمــي ألن ــي أسـتـحــق مــا حـصــل لــي حـيــث أهملتها
وهــي تحبني فقالت :ومــا حصل لــك؟ فحكيت لها
ما حصل لي فبكت ساعة ،ثم قامت وأحضرت لي
ً
ً
شيئا مــن الـمــأكــول فأكلت قليال وشــربــت وأعــدت
لها قصتي ،وأخبرتها جميع ما وقــع لــي ،فقالت:
الحمد لله حيث جرى لك هذا وما ذبحتك ،ثم إنها
عالجتني وداوتني حتى برأت وتكاملت عافيتي،
فقالت لــي :يــا ول ــدي اآلن أخ ــرج لــك الــوديـعــة التي
أودعتها ابنة عمك عندي فإنها لك ،وقد حلفتني
أني ال أخرجها لك حتى أراك تتذكرها وتحزن عليها
وتقطع عالقاتك من غيرها .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

وديعة عزيزة
وفــي الليلة التاسعة والتسعين بعد الستمئة،
قــالــت شـ ـه ــرزاد :قــالــت األم :اآلن رج ــوت فـيــك هــذه
ً
الخصال ثم قامت وفتحت صندوقا وأخرجت منه
هــذه الـخــرقــة الـتــي فيها ص ــورة هــذا ال ـغــزال ،وهي
ً
ً
التي وهبتها لها أوال فلما أخذتها وجدت مكتوبا
فيها هذه األبيات:
أق ـم ـتــم ع ـيــونــي ف ــي ال ـه ــوى وقـعــدتــم
وأسـ ـه ــرت ــم ج ـف ـن ــي الـ ـق ــري ــح ون ـم ـتــم

وحـ ـلـ ـلـ ـت ــم ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــؤاد ونـ ــاظ ـ ـ ـ ــري
ف ــا الـقـلــب يـسـلــوكــم ول ــو ذاب منكم
وعــاهــدت ـمــونــي أن ـكــم كــاتـمــو الـهــوى
ف ـ ــأغ ـ ــراك ـ ــم ال ـ ــواش ـ ــي وق ـ ـ ـ ــال وق ـل ـت ـ ــم
ف ـبــال ـلــه إخـ ــوانـ ــي إذا م ــت فــاك ـت ـب ـ ــوا
ع ـ ـلـ ــى لـ ـ ـ ــوح قـ ـ ـب ـ ــري أن هـ ـ ـ ــذا م ـتـ ـ ـيــم
ً
فلما قرأت هذه األبيات بكيت بكاء شديدا ولطمت
على وجـهــي ،وفتحت الــرقـعــة فوقعت منها ورقــة
أخرى ففتحتها فإذا مكتوب فيها :إعلم يا ابن عمي
أني جعلتك في حل من دمي ،وأرجو الله أن يوفق
بينك وبـيــن مــن تـحــب ولـكــن إذا أصــابــك ش ــيء من
دليلة المحتالة فال ترجع إليها وال لغيرها ،وبعد
ذلك اصبر على بليتك ولوال أجلك المحتم لهلكت
مــن الــزمــان الـمــاضــي ،ولـكــن الحمد لله الــذي جعل
يــومــي قبل يــومــك ،وســامــي عليك واحـتـفــظ بهذه
الخرقة التي فيها صــورة الـغــزال وال تفرط فيها،
فــإن تلك ال ـصــورة كــانــت تؤانسني إذا غبت عني،
وإن قدرت على من صورت هذه الصورة ينبغي أن
تتباعد عنها وال تدعها تقرب منك ،وال تتزوج بها
ً
وإن لــم تـقــدر عليها وال تجد لــك إليها سبيال فال
تقرب واحدة من النساء بعد ،واعلم أن التي صورت
ه ــذه ال ـص ــورة ت ـصــور فــي كــل سـنــة ص ــورة مثلها
وترسلها إلي أقصى البالد ألجل أن يشيع خبرها
وحسن صنعتها التي يعجز عنها أهل األرض وأما
محبوبتك دليلة المحتالة ،فإنها لما وصلت إليها
هذه الخرقة التي فيها صورة الغزال صارت تريها
ً
للناس وتقول لهم :إن لي أختا تصنع هذا مع أنها
كاذبة في قولها ،هتك الله سترها ،ومــا أوصيتك
بهذه الوصية إال ألنني أعلم أن الدنيا قد تضيق
عليك بعد موتي وربما تتغرب بسبب ذلك وتطوف
البالد ،وتهيم بصاحبة هذه الصورة فتتشوق نفسك
إلى معرفتها ،واعلم أن الصبية التي صورت هذه
الصورة بنت ملك جزائر الكافور .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

ابنة الملك

عزيز لم يستطع
تحمل صدمة
خبر وفاة والده
فبكى حتى
أغمي عليه

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت ش ـهــرزاد:
إن عــزيــز قــال تــاج الـمـلــوك :فلما ق ــرأت تلك الــورقــة
وفهمت ما فيها بكيت وبكت أمي لبكائي ،وما زلت
أنظر إليها وأبكي إلى أن أقبل الليل ولم أزل على
تلك الحالة مدة سنة ،وبعد السنة تجهز تجار من
مدينتي إلى السفر وهم هؤالء الذين أنا معهم في
القافلة ،فأشارت علي أمي أن أتجهز وأسافر معهم،
وقالت لي :لعل السفر يذهب ما بك من هذا الحزن
ً
وتغيب سنة أو سنتين أو ثالثا حتى تعود القافلة
فلعل صــدرك ينشرح ،ومــا زالــت تالطفني بالكالم
ً
حتى جهزت متجرا وسافرت معهم وأنا لم تنشف
لي دمعة مدة سفري ،وفي كل منزلة ننزل بها أنشر
هذه الخرقة قدامي وأنظر إلى هذه الصورة فأتذكر
ابـنــة عمي وأبـكــي عليها كما تــرانــي ،فإنها كانت
تحبني محبة زائــدة وقد ماتت مقهورة مني ،وما
فعلت معها إال الـضــرر مــع أنها لــم تفعل معي إال
الخير ،ومتى رجع التجار من سفرهم أرجع معهم
وتكمل مدة غيابي سنة وأنا في حزن زائد ،وما زاد
همي وحــزنــي إال ألنــي جــزت علي جــزائــر الكافور
وقلعة البلور ،وهي سبع جزائر والحاكم عليهم ملك
يقال له شهرمان ،وله بنت يقال لها دنيا ،فقيل لي
إنها هي التي تصور صورة الغزالن وهذه الصورة
التي معك من جملة تصويرها.

بحر الفكر واإلحتراق ،فبكيت على روحي ومن يوم
فراقي لجزائر الكافور وأنا باكي العين حزين القلب
ولي مدة على هذا الحال ،وما أدري هل يمكنني أن
أرجع إلى بلدي وأموت عند والدتي أو ال وقد شبعت
من الدنيا ثم بكى ،ونظر إلى صورة الغزال وجرى
دمعه على خده وسال ،وأنشد هذين البيتين:
وق ـ ــائ ـ ــل ق ـ ـ ــال ل ـ ـ ــي ال ب ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ف ـ ـ ــرج
ف ـق ـلــت ق ــل ل ــي م ـت ــى ال ب ــد م ـ ــن ف ـ ــرج
ف ـق ــال ل ــي ب ـعــد ح ـيــن ق ـلــت يــاعـجـ ـبــي
من يضمن العمر لي يا بارد الحجج
وهذه حكايتي أيها الملك فلما سمع تاج الملوك
قصة ال ـشــاب ،تعجب غــايــة الـعـجــب ،وانطلقت من
فؤاده النيران حين سمع بجمال السيدة دنيا.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

دنيا
ول ـم ــا ك ــان ــت الـلـيـلــة ال ــواح ــدة ب ـعــد الـسـبـعـمـئــة،
قالت شهرزاد :ثم إن تاج الملوك قال للشاب :والله
لقد جــرى لك شــيء ما جــرى ألحــد مثله ،ولكن هذا
تقدير ربك وقصدي أن أسألك عن شيء ،فقال عزيز:
ومــا هــو؟ فقال :تصف لي كيف رأيــت تلك الصبية
التي صورت الغزال؟ فقال :يا موالي إني توصلت
إليها بحيلة ،وهى أني لما دخلت مع القافلة إلى
بالدها كنت أخرج وأدور في البساتين وهي كثيرة
األشجار ،وحارس البساتين شيخ طاعن في السن،
فقلت لــه :لمن هــذا البستان؟ فقال لــي :البنة الملك
تتفرج في البستان فتشم رائحة األزهار ،فقلت له:
أنعم علي بأن أقعد في هذا حتى تمر علي أن أحظى
منها بنظرة.
فقال الشيخ :ال بأس بذلك فلما قال ذلك أعطيته
ً
بعض الدراهم وقلت له :اشتر لنا شيئا نأكله ففرح
بأخذ الدراهم وفتح الباب وأدخلني معه ،وسرنا
وما زلنا سائرين إلى أن وصلنا إلى مكان لطيف
ً
وأحضر لي شيئا من الفواكه وقال لي :اجلس هنا
حـتــى أذه ــب وأعـ ــود إلـيــك وتــركـنــي ومـضــى فغاب
ساعة ثــم رجــع ومعه خــروف مشوي فأكلنا حتى
اكتفينا وقلبي مشتاق إلى رؤية الصبية ،فبينما
نحن جالسون وإذا بالباب قد إنفتح ،فقال لي :قم
اختف واختفيت ،وإذا بطواشي أسود أخرج رأسه
من الباب ،وقال :يا شيخ باب البستان وإذا بالسيدة
دنيا طلعت من الباب فلما رأيتها ظننت أن القمر
نزل في األرض فاندهش عقلي وصرت مشتاق إليها
كاشتياق الـظـمــآن إلــى ال ـمــاء ،وبـعــد ســاعــة أغلقت
الباب ومضت .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.
وفي الليلة الثانية بعد السبعمئة ،قالت شهرزاد:
عند ذلك قال عزيز :خرجت أنا من البستان وقصدت
منزلي وعرفت أني ال أصل إليها وال أنا من رجالها،
فقلت في نفسي :إن هذه ابنة الملك وأنا تاجر فمن
أين لي أن أصل إليها ،فلما تجهز أصحابي للرحيل
تـجـهــزت أن ــا وس ــاف ــرت معهم وه ــم ق ــاص ــدون هــذه
المدينة ،فلما وصلنا إلى هذا الطريق اجتمعنا بك
وهذه حكايتي وما جرى لي والسالم.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

حلم العودة
فلما علمت ذلــك زادت بــي األش ــواق وغــرقــت في

وإلى اللقاء في حلقة الغد

عشق على السماع
في الليلة الثالثة بعد السبعمئة ،قالت
ش ـ ـهـ ــرزاد :فـلـمــا س ـمــع تـ ــاج ال ـم ـل ــوك ذلــك
الكالم اشتعل قلبه بحب السيدة دنيا ،ثم
ركــب جــواده وأخــذ معه عزيز وتوجه به
ً
إلى مدينة أبيه ،وأفــرد له دارا ووضــع له
فيها كل ما يحتاج إليه ،ثم تركه ومضى
ودموعه جارية على خدوده ،ألن السماع

يـحــل مـحــل الـنـظــر واالج ـت ـم ــاع ،وم ــا زال
تــاج الملوك على تلك الحالة حتى دخل
عليه أبوه فوجده متغير اللون فعلم أنه
مهموم ومغموم ،فقال له :يا ولدي أخبرني
عن حالك وما جرى لك حتى تغير لونك،
فأخبره بجميع ما جرى له من قصة دنيا
من أولها إلى آخرها ،وكيف عشقها على

الـسـمــاع ول ــم يـنـظــرهــا بــالـعـيــن ،ف ـقــال :يا
ول ــدي إن أبــاهــا ملك وب ــاده بعيدة عنا،
فدع عنك هذا وأدخل القصر.

توابل ةديرجلا

جريمة

•
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«طعنة غادرة» تنهي حياة صديق العمر
سائق مفصول من العمل يقتل زميله لالستيالء على أموال الشركة
القاهرة  -هشام محمد

افترق الصديقان على باب الشركة ،أحدهما ترك العمل ،واآلخر
استمر في وظيفته ،وتباعد اللقاء بينهما ،وبعد شهور هاتف
الموظف صديقه العاطل عن العمل ،وطلب منه أن يقابله في
المقهى ألمر مهم ،وعرض عليه مرافقته في أثناء سفره ،لتحصيل
مبلغ مالي خاص بالشركة ،وفي طريق العودة دب الخالف بينهما،
َّ
وتحول إلى شجار ثم إلى جريمة قتل!

الشرطة تقبض
على الجاني بعد
ساعات قليلة من
هروبه

ان ـط ـل ــق الـ ـق ــات ــل ب ــأق ـص ــى س ــرع ــة مـ ــن م ـســرح
الجريمة ،وتالحقت أنفاسه طوال الطريق ،وكان
عليه أن يقطع مـســافــة طــويـلــة ،حـتــى يـصــل إلــى
منطقة عمرانية ،وسيطر عليه الـخــوف فــي تلك
الساعة المتأخرة مــن الليل ،والـسـيــارات تطوي
الطريق ،بينما يحمل حقيبة النقود ،ومشى بغير
هدى ،حتى رأى بصيص ضوء ينبعث من واجهة
مقهى ،وهناك ارتمى على أول مقعد ،وعجز عن
التفكير في اللحظات المقبلة.
م ــرت أم ــام عينيه مـشــاهــد مـضـبـبــة ،كــأنــه في
كــابــوس ال يستطيع الـفـكــاك مـنــه ،وقـطــع الـنــادل
استغراقه في التفكير ،وسأله عن طلبه ،ونبهه
إلى أن المقهى يوشك أن يغلق ،فسأله عن موقف
السيارات ألنه يريد الذهاب إلى القاهرة ،فأشار
ناحية شخص يجلس إلى طاولة قريبة ،وقال إنه
يمكنه الذهاب معه ،فشكره ومنحه بعض المال،
ف ـنــادى ال ـنــادل الـســائــق ،وأخ ـبــره بــاألمــر ،وتمت
الصفقة في أسرع وقت ،وتحركت السيارة نحو
الطريق الرئيسي.
ت ـجــاذب الـســائــق أط ــراف الـحــديــث مــع الــراكــب
ً
الـغــامــض ،فــأخـبــره أن ــه يعمل ســائـقــا مـثـلــه ،وأن
الظروف دفعته للعودة إلى القاهرة في ذلك الوقت
الـمـتــأخــر ،عـقــب خــافــات مــالـيــة مــع أح ــد أقــاربــه،
ً
وأنه ال يريد أن يتحدث كثيرا في هذا الموضوع،
وأغمض عينيه ليقطع مالحقته له بأسئلة بمزيد
من األسئلة ،قبل أن يسود صمت كبير بينهما
حتى وصولهما إلى القاهرة.
ظن القاتل أنه أفلت من قبضة العدالة ،بابتعاده
عن مسرح الجريمة من دون أن ينتبه إلى الخيوط
المتشابكة التي تلتف حوله ،وابتلعته شــوارع
القاهرة ،وتوجه إلى منزل أحد أقاربه ،وطلب منه
المبيت عنده مدة يومين ،لقضاء بعض األعمال
الخاصة به ،وحاول مضيفه أن يخفي ارتيابه في
األم ــرّ ،
ورح ــب بــوجــوده معه ،وفــي الـيــوم التالي،
كانت الشرطة تطرق باب منزله ،وتقتاد المتهم
الهارب إلى السجن.
بدت مالمح المتهم جامدة ،وكأنه غير مكترث
بالقبض عليه ،وفي غرفة التوقيف ،أدرك أنه لن
ً
يعود مرة أخرى إلى عمله سائقا ،وأنه فقد إدراكه
بما حوله ،وقد حاصره ضجيج ينبعث من رأسه
المزدحمة بمشاهد ليلة الجريمة ،وكانت أشد
وط ــأة م ــن األغ ــان ــي الـصــاخـبــة ال ـتــي ال يـكــف عن
تشغيلها أثناء قيادته "الميكروباص" من دون
أن يستجيب للركاب بخفض األصوات المزعجة،
ويصل األمر في بعض األحيان إلى مشادة كالمية،
ّ
السجان بالذهاب معه
وتالشت أفكاره ،حين أمره
إلى غرفة التحقيق.

الطعنة الغادرة

المتهم يعترف
بارتكاب الجريمة
بعد مواجهته
بدليل إدانته

وق ـعــت تـلــك الـجــريـمــة خ ــال ال ـش ـهــور القليلة
الماضية ،وأحدثت صدمة مؤلمة ألسرة الضحية،
وأث ــارت األســى فــي نفوس سكان المنطقة ،وقد
جاءت الطعنة الغادرة من صديق العمر ،وتجرد
ً
تماما من آدميته ،ولعب الشيطان برأسه ،وزين له
أن يقتل صديقه من دون وازع من ضمير ،وأزهق
ً
روحــه عـمــدا مــن أجــل االستيالء على الـمــال ،ولم
يفكر أنه سيسقط في قبضة العدالة بتلك السرعة،
ً
ويقع سجينا خلف القبضان الحديدية ،وينتظر
الحكم بالسجن أو اإلعدام.
ب ــدأت تـفــاصـيــل الـجــريـمــة ،حـيــن أغ ـلــق "سـيــد"
هاتفه ،حتى ال يرد على اتصاالت زوجته ،وقابل
صديقه "عــادل" في المقهى ،ووافــق األخير على
ال ـس ـفــر م ـعــه ف ــي ص ـبــاح ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،وت ـبــادل
الـصــديـقــان الـحــديــث عــن الـشــركــة الـخــاصــة التي
عمال بها سائقين ،عقب حصولهما على الشهادة
المتوسطة ،وأن الظروف باعدت بينهما ،بعد قرار
فصل عادل من وظيفته ،وانشغال كل منهما في
حياته الخاصة.
في تلك الليلة ،استبد األرق بالصديق العاطل،
وطاردته فكرة شيطانية باالستيالء على أموال
ً
ال ـشــركــة ،ألن ــه فـقــد م ـصــدر دخ ـلــه ،وع ـمــل ســائـقــا
ب ـ ــاألج ـ ــرة ع ـل ــى س ـي ــارة

"مـيـكــروبــاص" يمتلكها أح ــد جـيــرانــه ،وتـكــررت
الخالفات بينهما ،وبعدها وجد نفسه بال عمل،
ودخ ـ ــل ف ــي دوامـ ـ ــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى مـسـتـحـقــاتــه
الـمــالـيــة مــن الـشــركــة ،ولـجــأ إلــى أحــد المحامين
لتحريك القضية ،ومضت نحو ستة أشهر من
دون أن يحصل على شيء ،وتأجل حلمه بإقامة
مشروعه الخاص.
تضاربت األفكار في رأس عــادل ،وظل يتقلب
فــي فــراشــه ،مــن دون أن يستسلم لـلـنــوم ،ووجــد
أن فرصة الحصول على مستحقاته ،جاء ته في
الوقت المناسب ،وعليه أن يقنع صديقه بخطته
ً
اإلجرامية ،وكان األمر سهال بالنسبة إليه ،فهو
لــم يـقــدم على ال ــزواج بـعــد ،ويعيش بمفرده في
شقة األسرة بعد وفاة والديه ،بينما "سيد" لديه
زوجة وطفل ،ومن الصعب أن يضحي باستقراره،
ويـعـ ِّـرض نفسه للمساء لة ،أو يفقد وظيفته من
أجل حفنة أموال.
بحث ع ــادل عــن طــوق نـجــاة ،ولــم يجد أمامه
ســوى اسـتــرداد مستحقاته بشكل غير مشروع،
ح ـتــى ي ـخ ــرج م ــن ضــائ ـق ـتــه ال ـم ــال ـي ــة ،وط ــاردت ــه
الـ ـه ــواج ــس أن ـ ــه س ـي ـف ـشــل فـ ــي إق ـ ـنـ ــاع ص ــدي ـق ــه،
وسيضطر السـتـخــدام ال ـقــوة ،حـتــى يـنـتــزع منه
ً
ً
المال ،واضطربت أفكاره تماما ،وبات عاجزا عن
العثور على حـ ٍـل مناسب ،وقبل خروجه للسفر
مع صديقه ،نظر إلى أرجاء شقته ،وتأمل صور
والديه المتوفيين وكأنه يودعهما للمرة األخيرة.

حبس المتهم
على ذمة القضية
في انتظار
محاكمة عادلة

مهمة سرية
ع ـنــدمــا كـلـفــت ال ـشــركــة ال ـســائــق "س ـي ــد" لتلك
المهمة ،نبهه المدير إلى ضــرورة توخي الحذر
ّ
والسرية ،ألن المهمة تتعلق بمستقبله الوظيفي،
وقــال له إنــه اختاره ألمانته وثقته الشديدة به،
وعليه أن يذهب إلى المكان المحدد ،ويأتي في
الـيــوم التالي ،ومعه المبلغ المطلوب ،وحينها
سيمنحه مكافأة مالية.
اسـتـشـعــر س ـيــد خ ـط ــورة ال ـم ـه ـمــة ،ول ـجــأ إلــى
صديقه القديم ،وعرض عليه أن يشاركه السفر،
مقابل أن يقتسم معه المكافأة التي سيمنحها
لــه مدير الشركة ،وســألــه عــادل عــن قيمة المبلغ
المطلوب ،ودارت الفكرة الشيطانية فــي رأســه،
واعـتــزم أن يــأخــذ مستحقاته الـمـتــأخــرة ،وأرجــأ
إق ـنــاع صــاحـبــه إل ــى حـيــن عــودتـهـمــا مــن السفر،
وأمامه الساعات المتبقية من الليل ،ليعثر على
حـيـلــة مـنــاسـبــة ،م ــن دون أن يـلـجــأ إل ــى الـعـنــف،
ويخسر كل شيء.

والدها لتخبره باألمر ،وبعد دقائق تقابل أفراد
األسرة في منزل الغائب ،وقرروا إبالغ الشرطة.
في ذلك الوقت ،عثر بعض األهالي على جثة
ش ــاب م ـل ـقــاة ب ـج ــوار س ـي ــارة م ـه ـش ـمــة ،وهــرعــت
ال ـش ــرط ــة إلـ ــى م ـك ــان ال ـ ـحـ ــادث ،وأثـ ـب ــت الـفـحــص
ً
الـمـبــدئــي أن ــه ح ــادث ت ـص ــادم ،وتـبـيــن الح ـق ــا أن
الضحية أصيب بعدة طعنات في أماكن متفرقة
من جسده ،وفارق الحياة ،وجرى نقل جثمانه في
عربة اإلسعاف إلى المستشفى ،واالتصال بأهله
من خالل العنوان المثبت في هويته الشخصية.
وعلى الفور بدأت التحريات المكثفة ،للكشف
ع ــن هــويــة ال ـجــانــي ،وتـبـيــن أن مــرتـكــب الــواقـعــة
صديقه عــادل ،عقب معرفته بسفر الضحية إلى
مدينة طنطا بمحافظة الغربية ( شـمــال غربي
الـقــاهــرة) لتحصيل مبلغ  25ألــف جنيه خاص
بالشركة ،فطلب منه مرافقته ،وفي الطريق طلب
ً
منه إع ـطــاء ه ج ــزء ا مــن المبلغ الـمـحـ َّـصــل ،بزعم
عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة،
فــرفــض المجني عليه ،وحــدثــت بينهما مشادة
كالمية تعدى عليه خاللها بسالح أبيض (مدية)
وأصابه بعدة طعنات أودت بحياته.
استولى الجاني على
وعقب تنفيذ الجريمة َّ
المبلغ المالي المحصل ،وهشم السيارة ،وأزاحها
عــن الـطــريــق الــرئـيـســي ،وألـقــى الجثة بـجــوارهــا،
حتى يوحي بأنه حادث تصادم ،وتخلص من أداة
الجريمة وهاتف المجني عليه بإلقائهما وسط
ً
هاربا من المكانّ ،
وقرر أن يختفي
الزراعات ،وفر
عن مسكنه لعدة أيام ،حتى يفكر في وسيلة تنأى
به عن دائرة االشتباه في قتله صديق عمره.
وبعد تقنين اإلجراءات القانونية ،جرى ضبط
المتهم ،وبمواجهته اعـتــرف بــارتـكــاب الواقعة،
وأرشـ ــد ع ــن ج ــزء م ــن الـمـبـلــغ ( 5500جـنـيــه) من
إجمالي المبلغ المستولى عليه ،وأ قــر بإنفاقه
باقي المال ،وبعرضه على النيابة ّ
قررت حبسه
أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

غرفة التوقيف

الجريمة الغامضة
اس ـت ـبــد ال ـق ـلــق ب ــزوج ــة س ـيــد ع ـلــى ال ــرغ ــم من
اعتيادها تأخره لظروف عمله ،لكنه قبل خروجه
في الصباح ،أخبرها أنــه سيعود قبل الغروب،
وانـتـظــرت أن يهاتفها مــن دون فــائــدة ،وح ــارت
ماذا تفعل لالطمئنان عليه ،وفقدت قدرتها على
التماسك ،حين وجدت هاتفه
خـ ــارج ال ـت ـغ ـط ـيــة ،وأعـ ــادت
االت ـصــال بــه أكـثــر مــن مــرة،
وان ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارت أعـ ـص ــابـ ـه ــا
ً
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،وهـ ــات ـ ـفـ ــت

ُّ
تأخر المجني
عليه أشعل القلق
بقلب زوجته
وأهلها فأبلغوا
الشرطة

استغرق اكتشاف َّغموض الجريمة
ســاعــات قـلـيـلــة ،وتـكــثـفــت الـتـحــريــات
َّ
وتبين
لمعرفة هوية المجني عليه،
أن اسـمــه "سـيــد"،
واتجهت أصابع
االت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــام إل ـ ــى
ص ــدي ــق ع ـم ــره
"عـ ـ ـ ــادل" كــآخــر
شـ ـ ـخ ـ ــص ك ـ ــان
م ـ ـ ـعـ ـ ــه ،وأف ـ ـ ـ ــاد
ال ـ ـش ـ ـهـ ــود أن ــه
اس ـت ـق ــل عــربــة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة م ــع
ص ــديـ ـق ــه قـ ـب ــل وق ـ ــوع
ال ـجــري ـمــة ،واخـتـفـيــا عن
األنظار.
فقد المتهم اتزانه العقلي،
ولــم يعرف هــل كــان يحلم ،أم أنــه قاتل
وخائن للصداقة ،ليجد نفسه في قبضة
الشرطة ،وأودع غرفة التوقيف لحين
مثوله أم ــام التحقيق ،وهـنــاك انتحى
ً
فــي أحــد األركـ ــان ،وظــل صــامـتــا بينما
تدوي في أذنيه صرخات صديقه القتيل
ويرى دماءه النازفة ،وفراره من مسرح
الجريمة.
وف ــي ص ـبــاح ال ـيــوم ال ـتــالــي ،اقتيد
مــن مـحـبـســه ،وظ ـهــرت عليه عــامــات
االضطراب والخوف ،كأنه ذاهب إلى
ـاالتــه
غ ــرف ــة اإلعـ ـ ـ ــدام ،وأفـ ـ ــاق م ــن خـيـ ِّ
ح ـي ــن دخـ ـ ــل إلـ ـ ــى م ـك ـت ــب ال ـم ـح ــق ــق،
ووجــد أمامه أداة الجريمة "المدية"
وهاتف صديقه ،وحاصرته األدلة،
وغلبه الـتــوتــر ،وقــدمــاه ال تقويان
على حمله ،فــأشــار إلـيــه المحقق

بالجلوس ،وبدأ التحقيق مع المتهم بقتل صديق
عمره ،وكشف دوافع جريمته البشعة.

اعترافات الجاني
أح ــداث الــواق ـعــة كشفها ب ــاغ ورد إل ــى مركز
شــرطــة قـلـيــوب ،بــالـعـثــور عـلــى جـثــة ســائــق على
جانب الطريق وبها جروح متفرقة ،وانتقل رجال
المباحث إلــى موقع الـحــادث ،وبمناظرة الجثة
ّ
تبين أنها لسائق مقيم في منطقة المرج بالقاهرة،
وبها جــروح متفرقة وعثر بطيات مالبسه على
حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته
ورخصة قيادة خاصة ،ومبلغ مالي ،وكذا العثور
على سيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائري
من الطريق ُ
الحر اتجاه محافظة الجيزة ،تبين
أنـهــا خــاصــة بالشركة الـتــي يعمل بها المجني
ِّ
ً
عليه سائقا ،ويوزع منتجاتها على العمالء ،وأنه
كان في طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية
ً
ً
وبحوزته مبلغا ماليا من متحصالت توزيع تلك
المنتجات.
وت ــوص ـل ــت ال ـت ـح ــري ــات إلـ ــى أن وراء ارت ـك ــاب
الواقعة "عاطل" مقيم في محل إقامة المجني عليه،
وعقب تقنين اإلجراءات جرى ضبطه وبمواجهته
اعترف بارتكاب الجريمة ،وارتباطه بعالقة صداقة
مع المجني عليه منذ سنوات الدراسة ،وعملهما
ً
سويا بالشركة ذاتها ،ولكن جرى فصله من العمل
قبل نحو ستة أشهر من حدوث الحريمة.
وتابع المتهم اعترافه ،ببأنه تقابل مع المجني
عليه قبل وق ــوع الجريمة بـيــوم واح ــد ،وأخـبــره
ب ـس ـفــره إل ــى مــدي ـنــة طـنـطــا بـمـحــافـظــة الـغــربـيــة
لـتـحـصـيــل مـبـلــغ خ ــاص بــال ـشــركــة ،وط ـل ــب منه
مرافقته ،وفي الطريق التمس منه المتهم إعطاءه
ً
ً
جزءا من المبلغ ُ
الم َّ
حصل ،ولكنه رفض ناعتا إياه
بالجنون ،وحدثت بينهما مشادة كالمية أفضت
إلــى ارتـكــابــه الجريمة ،وأم ــرت النيابة بتشريح
ودفن جثة السائق القتيل ،وحبس المتهم
على ذمة القضية.
وجـ ـ َّـدد قــاضــي الـمـعــارضــات
حـ ـ ـب ـ ــس ق ـ ـ ــات ـ ـ ــل ص ـ ــديـ ـ ـق ـ ــه ف ــي
ً
ال ـ ـمـ ــرج لـ ـم ــدة  15يـ ــومـ ــا عـلــى
ذ مــة التحقيقات بتهمة القتل
ال ـع ـمــد ،وب ـس ــؤال الـمـتـهــم ق ــال:
"القتل حدث بالمصادفة ،ألنني
وافقت على السفر معه ألسرق
منه المبلغ ،كي أنتقم من الشركة
الـتــي فصلتني مــن عـمـلــي ،ولـ ّـمــا
رفض إعطائي النقود ضربته،
واألمر كله لم يستغرق ثالث
دقائق".
وكـ ـشـ ـف ــت ت ـح ـق ـي ـقــات
الـ ـنـ ـي ــاب ــة ،أن ال ـم ـت ـهــم
وضــع خطة الجريمة
وب ـي ــت ال ـن ـيــة لـيـغــدر
بـ ـص ــديـ ـق ــه ،ب ـع ــدم ــا
توجه معه لتحصيل
مـ ـبـ ـل ــغ م ـ ــال ـ ــي خـ ــاص
ب ــال ـش ــرك ــة الـ ـت ــي ي ـع ـمــل فـيـهــا،
فحاول المتهم االستيالء على
المبلغ لكن المجني عليه بدأ
ف ـ ــي ت ـه ــدئ ـت ــه وتـ ـبـ ـصـ ـي ــره بـمــا
ستؤول إليه التحقيقات في حالة
تعرضه للسرقة ،وعندها سيكون
ً
م ـلــزمــا ب ــرد الـمـبـلــغ لـلـشــركــة ،ولــم
يتفهم المتهم تلك الحقيقة وأقدم
على قتله.
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الشيف نور :الطهي فن تصقله الدراسة األكاديمية
القاهرة  -ةديرجلا

•

تعلق قلب الشيف المصريةً ،نور جاب الله ،بفن الطهي منذ أن كانت تدرس تقول جاب الله لـ"الجريدة"" :دفعني حبي للطهي إلى متابعة البرامج
التلفزيونية المتخصصة في هذا المجال ،وتعلمت منها األطباق الجديدة
في المرحلة الثانوية ،خصوصا حصص التدبير المنزلي ،بسبب دخولها
والغريبة ،ثم قررت احتراف هذه المهنة قبل خمس سنوات ،وشاركت في
المطبخ مع والدتها التي كان لها الفضل األول في شغفها بالطهي.
تقديم العديد من هذه البرامج بالتلفزيون المصري".

صينية البروكلي بالكريمة والشيدر

المقادير:
•كيلوغرام بروكلي مسلوق
• 2/1كوب جبنة شيدر مبشورة
•كوب كريمة ّلباني
• 3مالعق دقيق
• 2ملعقة كبيرة زبدة
• 2كوب حليب
•مكعب مرق دجاج
•ملح وفلفل أسود

وتنصح نور أي فتاة لديها شغف بالطهي بأن تنمي موهبتها بالدراسة
المتخصصة ،حيث أصبحت هناك أكاديميات ِعدة لتعليمه .وفي هذا اإلطار
تقدم مجموعة من أطباقها التي تصلح أن تكون مائدة شهية ومميزة.

صدور البط بالبرتقال ودبس الرمان

المقادير:

الطريقة:
ً
في إناء عميق نسلق البروكلي قليال ،ثم ننتشله ونضعه فى ماء مثلج للحفاظ
ً
على لونه األخضر ،ثم نحضر ً
إناء عميقا آخر ونضعه على النار ،ونضع فيه الزبدة
ً
ِّ
والدقيق ومكعب مرق الدجاج ونحرك الخليط إلى أن يتجانس ويصبح لونه ذهبيا،
ً
ً
ثم نضيف الحليب ونحرك الخليط حتى يصبح قوامه كريميا ثقيال.
ً
نضيف الملح والفلفل األسود وأخيرا الكريمة اللباني ونرفع اإلناء عن النار ،ونتركه
ً
جانبا ،وفي صينية نضع طبقة من الكريمة باألسفل ،ثم نرص البروكلي المسلوق
ونغطيه بطبقة أخــرى من الكريمة ،ثم نضع طبقة من الجبنة على الوجه وندخل
ً
الصينية فرنا متوسط الحرارة لمدة  20دقيقة.

الطريقة:

• 2صدر بط وزن كيلوغرام
•ملح وفلفل أسود
•روزماري طازج
•كوب مرق دجاج
•خل تفاح
•عصير برتقالة
• 2ملعقة كبيرة دبس رمان
•ملعقة كبيرة عسل
•ملعقة كبيرة زبدة

شوربة البروكلي بالشيدر والكريمة

نتبل صدور البط بالملح والفلفل األسود من الجهتين مع تشريح بسيط بالسكين
لصدور البط حتى تتغلغل التتبيلة بداخله ،وفي إناء عميق على نار هادئة نضع
ِّ
الزبدة ،ثم نضع صدور البط مع أوراق الروزماري ،من ثم نقلب البط على الجهتين
 5دقائق لكل جهة حتى يكتسب اللون الذهبي ،ثم نضيف المرق ،ودبس الرمان،
ً
وعصير البرتقال والخل والعسل على صدور البط ونتتركها قليال على النار ،ثم
ً
ننتشلها بعد اكتمال نضجها ونضعها في صينية وندخلها فرنا متوسط الحرارة
ً
لمدة  15دقيقة ،وأخيرا نقطع صدور البط ونزينها بشرائح البرتقال وتقدم ساخنة.

عصير كوكتيل
المقادير:

المقادير:
• 2/1كيلوغرام بروكلي مسلوق
•كوب جزر مقطع لشرائح صغيرة
• 2فص ثوم
•بصلة صغيرة
•فلفل ألوان
• 2كوب مرق دجاج
• 2ملعقة دقيق
•ملح وفلفل أسود
•ملعقة زيت زيتون
• 2ملعقة كبيرة جبنة شيدر
•كوب كريمة لباني
• 4/1كوب حليب

•مانجو
•فراولة
•كيوي
•سكر (حسب الرغبة)
•ماء

الطريقة:
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاط الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي
ن ـخ ـف ــق كـ ــل ن ـ ــوع مـ ــن ال ـفــاك ـهــة
ع ـلــى ِح ـ ــدة م ـضــافــا إل ـي ــه قليل
مــن الـسـكــر وال ـم ــاء فــي كــاســات
التقديم ،ونصب كل نوع فاكهة
ل ـي ـص ـب ــح عـ ـل ــى شـ ـك ــل ط ـب ـقــات
ونبدأ بالكيوي ثم المانجو ثم
الفراولة ويزين العصير بقطع
الكيوي في أعلى الكأس.

الطريقة:
ً
نضع قليال من الزيت في إناء على النار ،ثم نضيف البصل والثوم ثم الجزر والفلفل مع التقليب المستمر ،ثم
ً
نضيف المرق ،ونترك هذا الخليط قليال على النار ،ثم نضيف البروكلي المسلوق مع التقليب لمدة  10دقائق،
ثم نضيف التوابل والملح حسب المذاق المطلوب ،وفي كوب نذيب الدقيق في الحليب ونضيفه إلى الشوربة،
ِّ
ً
ثم نضيف الكريمة َّ
اللباني ،وأخيرا نضيف الجبنة ونقلب حتى الغليان وتقدم الشوربة ساخنة.

الكنافة بحشوة التوفي وصوص الكراميل
الطريقة:

المقادير:

نفكك الكنافة ونخلطها بالسمن والسكر مع
مراعاة عدم تفتيت أو تقطيع الكنافة بحيث يكون
ً
الشكل النهائي متماسكا.
ً
نحضر فنجان قهوة فارغ ونضع داخله مقدارا
من الكنافة حتى منتصف الفنجان ،ثم نضع حبة
ً
من التوفي اللين ،ثم مقدارا آخر من الكنافة بحيث
نغطي التوفي ونكمل النصف اآلخر من الفنجان
ونضغط ثم نخرجها من الفنجان بحرص حتى
تحتفظ بالشكل ونضعها في صينية مدهونة
ونكرر الخطوات ذاتها إلى أن تنتهي كمية الكنافة
ً
وندخلها فرنا مسبق التسخين على حرارة 180
مئوية لمدة  20دقيقة ،ثم نسقي الكنافة بسيرب
دافــئ لحظة خروجها من الفرن ،ونتركها حتى
تبرد ونزينها بصوص الكراميل والمكسرات.

• 2/1كيلوغرام كنافة
•كوب سمن
• 2ملعقة سكر
•حبات توفي لينة للحشو
•صوص كراميل
• 2كوب سيرب دافئ

سلطة األفوكادو بالخضراوات
المقادير:
•حبة أفوكادو
•طماطم شيري لونين
•فلفل ألوان
•بصل
•ليمون
•زيت زيتون
•كسبرة خضراء
•ملح وتوابل
•خل تفاح

الطريقة:
نقطع األفوكادو والطماطم والبصل
ً
والفلفل والكسبرة ،ونخلطها جميعا
بــال ـخــل وال ـل ـي ـمــون وال ـك ـس ـبــرة وزي ــت
الزيتون ،وتقدم في طبق.

توابل ةديرجلا
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ِّ
نجالء بدر :لم أقلد هند رستم في «بين السما واألرض»
ُ
َّ
«تدربت على اللهجة الصعيدية في نسل األغراب ولدي  3مشاريع سينمائية جديدة»
القاهرة  -هيثم عسران

تحدثت الفنانة نجالء بدر عن
قناعتها بنهاية مسلسل «بين
السما واألرض» ،الذي عرض
بداية شهر رمضان ،في وقت
عبرت فيه عن سعادتها بردود
األفعال عن تجربتها في
«نسل األغراب».

قــالــت الـفـنــانــة ن ـجــاء ب ــدر إن
نـ ـه ــاي ــة م ـس ـل ـس ــل «بـ ـي ــن ال ـس ـمــا
واألرض» كانت مقنعة من وجهة
نظرها ،خصوصا مع التغيرات
الكبيرة التي حدثت في المسلسل
ع ــن ال ـف ـي ـلــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن
اخـتـيــار ه ــذه الـنـهــايــة ج ــاء بعد
م ـنــاق ـشــات طــوي ـلــة وم ـق ـتــرحــات
ع ــدي ــدة ،وتـ ـص ــورات ع ــن كيفية
ت ـ ـصـ ــور ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـه ــاي ــة ب ـش ـكــل
يتماشى مع المنطق واألحــداث
ونـ ـه ــاي ــة الـ ـعـ ـم ــل عـ ـن ــد ال ـح ـل ـقــة
الخامسة عشرة.
وأع ــرب ــت ن ـجــاء فــي تصريح
لـ«الجريدة» عن سعادتها بحالة
الـ ـتـ ـع ــاط ــف م ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مــع
األبطال وما حدث لهم ،وتعاطفه
م ـ ــع الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
وتـصــديـقــه ل ـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أن
خ ـ ــروج األب ـ ـطـ ــال مـ ــن ال ـم ـص ـعــد
ب ـعــد رحـلـتـهــم وب ــداي ــة حياتهم
ً
مــن جــديــد أمــر لــم يكن مناسبا،
وس ـي ـش ـعــر ال ـج ـم ـه ــور بــال ـم ـلــل،
ً
ف ـضــا ع ــن تـشــابـهــه م ــع أح ــداث
الفيلم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ك ــان ــت
حــريـصــة عـلــى تـقــديــم شخصية
ري ـ ـ ـهـ ـ ــام ص ـ ــدق ـ ــي ك ـ ـمـ ــا هـ ـ ــي فــي
مــراح ـل ـهــا الـمـخـتـلـفــة ب ــداي ــة من
ب ـح ـث ـهــا عـ ــن ف ــرص ــة ل ـل ـت ـم ـث ـيــل،
ً
و صـ ــوال لتحقيقها ا لـنـجــو مـيــة،
ً
فـ ـض ــا ع ــن عــاق ـت ـهــا بــال ـف ـنــانــة

س ــوس ــن ب ـ ــدر وم ـ ــا ش ـه ــدت ــه مــن
تقاطعات.
ونفت نجالء بدر أن تكون قد
جـســدت نـفــس الشخصية التي
لعبتها الـفـنــانــة هـنــد رسـتــم في
الفيلم السينمائي الشهير الذي
ح ـم ــل ن ـف ــس االس ـ ـ ــم ،م ــؤك ــدة أن
الشخصيات مختلفة عن الفيلم
ول ـيــس دوره ـ ــا ف ـقــط ،وبــالـتــالــي
فهي لم تقدم دور أي من األبطال
الموجودين في الفيلم بالفعل،
وه ــو نـفــس مــوقــف فــريــق العمل
بالكامل.
وأضافت أن شخصية ريهام
م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
بالنسبة لها بسبب التحوالت
الكثيرة الموجودة فيها بفترات
زمـنـيــة ق ـص ـيــرة ،بــاإلضــافــة إلــى
إدراكها عدم موهبتها في المجال
الذي ترغب بالعمل فيه ،وهو ما
تقتنع بــه وعـبــرت عنه صراحة،
الف ـتــة إل ــى أن ـهــا كــانــت حريصة
على االهتمام بجميع التفاصيل
ا لـخــا صــة بالشخصية ،السيما
في مشاهد المصعد وظهورها
بــدون ماكياج بالنصف الثاني
من الحلقات باعتبار أنه تعرض
لإلزالة نتيجة طول فترة االنتظار
بالمصعد المعلق.
وأك ـ ـ ــدت أن تـ ـص ــور ال ـم ـخــرج
مـ ــانـ ــدو ال ـ ـعـ ــدل عـ ــن ال ـت ـص ــوي ــر
ً
داخــل المصعد ساعدهم كثيرا،

خصوصا أنه شرحه قبل بداية
التصوير بجلسات العمل ،الفتة
إلى أن تواجد  11ممثال ومصورا،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ك ــامـ ـي ــرتـ ـي ــن
للتصوير في مكان ضيق أمر لم
يكن سهل على اإلطــاق ،ولعبت
جلسات البروفات دورا كبيرا في
تهيئة فريق العمل إليه بجانب
التدريبات التي سبقت التصوير
داخل المصعد.
وحول مشاركتها في مسلسل
«نسل األغراب» ،قالت نجالء بدر
إن شـخـصـيــة دهـ ــب اسـتـفــزتـهــا
لكونها مختلفة عنها حتى في
اللهجة الصعيدية التي تتحدث
ً
بها ،وهو ما جعلها تتدرب كثيرا
مــع مـصـحــح لـهـجــة متخصصة
ً
رافـقـهــم أي ـضــا أث ـنــاء الـتـصــويــر،
مشيرة إلــى أن الفترة الماضية
كانت صعبة بالنسبة لها ،بسبب
ضـ ـغ ــط الـ ـتـ ـص ــوي ــر واالرت ـ ـب ـ ــاط
بــأع ـمــال بـشـكــل مـتـتــال للعرض
داخـ ـ ـ ــل وخ ـ ـ ـ ــارج رمـ ـ ـض ـ ــان ،مـمــا
تسبب في إصابتها باإلرهاق.
وتحدثت عن شخصية دهب
الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا فـ ــي ال ـم ـس ـل ـســل
وكـ ـ ــوال ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر الـ ـت ــي
اتسمت بــأجــواء ايجابية ،الفتة
إل ــى أن ال ـم ـخــرج مـحـمــد ســامــي
كـ ــان م ـس ـت ـقــرا ع ـلــى الـشـخـصـيــة
ومالمحها من البداية بحكم أنه
مؤلف ومخرج العمل.

وحول مشاريعها في السينما
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،قــالــت
نجالء إن لديها فيلمين تعمل
عليهم خالل الفترة الحالية،
األول هو «ليلة العيد» مع
المخرج سامح عبدالعزيز،
وس ـي ـت ــم اس ـت ـئ ـنــافــه بـعــد
إج ــازة عيد الفطر ،حيث
توقف التصوير بسبب
انـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــريـ ـ ــق
ا لـعـمــل بمشاريعه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الرمضانية ،أما
فيلمها الثاني
فـسـيـكــون مع
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج
م ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن،
ويـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــل
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
«الـمـحـكـمــة»،
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
م ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة
كبيرة من الفنانين،
الفـتــة إلــى أنـهــا تنتظر
عــرض فيلمها الجديد
«الـنـهــارده يــوم جميل»
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت م ــن
تصويره منذ فترة.

نجالء بدر

مسك وعنبر
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«حجي ديرتنا» يعيد إحياء
المفردات الكويتية
يساهم كتاب الزميل جاسم
عباس إشكناني «حجي ديرتنا»
فــي تــدويــن اللهجة الكويتية،
وحفظ التراث الكويتي ،ليبقى
ً
ح ــاض ــرا ل ــدى ج ـيــل ال ـش ـبــاب؛
ً
خ ـ ــوف ـ ــا ع ـل ـي ــه م ـ ــن ال ـن ـس ـي ــان
واالندثار.
وج ـ ـ ــاء ع ـ ـن ـ ــوان الـ ـكـ ـت ــاب،
ً
الصادر حديثا عن «منشورات
ً
ذات ال ـ ـسـ ــاسـ ــل» ،م ـط ــاب ـق ــا
لمضمونه ،فمفردة «حجي»
كما هي تلفظ باألصل أرادها
أن تبقى وال تمحى.
ولـ ـ ــم يـ ـكـ ـت ــف بـ ـم ــا ك ــان
ي ـن ـش ــره ف ــي «الـ ـقـ ـب ــس» ،بــل
أضاف عليها من جهده وعمله ومتابعته ،وعرض
الكتاب ،الغني بمفرداته ،من خالل األقوال المتداولة بأسلوب واضح
ً
وبسيط كي يكون سهال على القارئ ،ال سيما الجيل الجديد ،والذي
سعى المؤلف للتوجه نحوه لكي يتذكر ماضيه ويعيش فكر أهله.
وفي كل قصة من القصص التي تضمنها الكتاب صورة وفكرة
وعنوان ،يشرح ماذا تعني عند أهل الكويت ،وفي األزمان القديمة.
ويتضمن الكتاب  104مواضيع كويتية قديمة تتصل بحياة
الناس والمجتمع ،ومنها ما له عالقة بالحرف والمهن والهوايات،
وكذلك حياة البحر والبر.
مقدمة الكتاب استهلها بكلمة األسـتــاذ وليد النصف رئيس
تحرير القبس ،والذي يأتي في إطار سلسلة من الكتب التي أصدرها
تحت عنوان «صفحات من الذاكرة» ،وكتاب «جوالتي» و«المساجد
فــي الـكــويــت» ،و«ش ــذرات شخصية» و«فــريــق الشعب الــريــاضــي»،
وكــل تلك اإلص ــدارات تــدور في ذلــك التاريخ المجتمعي للكويت
وشخصياته وحكايات الماضي بكل ما فيه من تحديات ودروس.
وعند مطالعتك للمفردات التي استخدمت في العناوين تشدك
إلى قراءة المضمون ،لتتعرف على المعنى واالستخدام ،وهناك
الكثير من الكلمات التي فعال اندثرت ،ولم يعد أحد يسمعها إال
من خالل كبار السن.

مذكرة تعاون بين «الوطني للثقافة» ورابطة االجتماعيين
لتشجيع اإلنتاج الفكري والمعرفي ضمن الرؤية الحكومية

ّ
وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
وراب ـطــة االجتماعيين الكويتية مــذكــرة تفاهم
ً
وتعاون ثقافي ،أمس ،تطبيقا لرؤية الحكومة في
تنمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز وتفعيل
األنشطة التي تساهم في المشاركة المجتمعية
وف ــي الـفـعــالـيــات الـثـقــافـيــة واألدبـ ـي ــة وال ـ ــدورات
التدريبية والعلمية واالجتماعية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني
األمين العام المساعد لقطاع الثقافة د .عيسى
ً
االنصاري إن توقيع مذكرات التفاهم تأتي تطبيقا
لتوجيهات وزيــر االع ــام والثقافة وزيــر الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لتعضيد
الشراكة المجتمعية.
وأض ــاف األن ـصــاري أن الـمــذكــرة الـتــي تسري
ً
ل ـثــاث س ـنــوات قــابـلــة للتجديد تـلـقــائـيــا تنص
على العديد من مجاالت التعاون ،ومنها تنسيق
حملة إعالمية مشتركة لتسويق جميع الفعاليات
الثقافية وال ــدورات التدريبية للعاملين المتفق
عليها عبر مواقع التواصل االجتماعي التابعة
للطرفين وح ـســب الــوســائــل االعــام ـيــة المتفق
عليها ،وتشجيع إقــامــة عــاقــات تـعــاون وتبادل
الخبرات العلمية والبحثية والتدريبية والرحالت
العلمية بين الطرفين ،وتبادل إص ــدارات الكتب
والدوريات والمطبوعات الصادرة عنهما والبرامج

الـبـحـثـيــة وتـشـجـيــع اإلن ـت ــاج ال ـف ـكــري والـثـقــافــي
والمعرفي الهادف إلى تنمية المجتمع والوطن،
إلى جانب تبادل نتائج الندوات والمحاضرات
والبرامج التدريبية ومجمل الفعاليات والنشاطات
ذات ال ـعــاقــة ب ــأغ ــراض وأهـ ـ ــداف ك ــا الـطــرفـيــن،
وتقديم التعاون وتـبــادل الخبرات فيما يخص
الورش الثقافية والفنية المشتركة.
ً
وذك ــر أن ال ـمــذكــرة تتضمن أي ـضــا التنسيق
وال ـت ـعــاون عـلــى إعـ ــداد واع ـت ـمــاد بــرنــامــج زمني
تنفيذ لألنشطة والـفـعــالـيــات المشتركة والتي
ستقام على م ــدار الـعــام ،والـمـشــاركــة فــي توفير
مستلزمات الالزمة للتنظيم والتحضير على أن
ً
يكون عالي المستوى ويكون نوع النشاط متميزا
ً
وغير تقليدي تبعا لما يتفق عليه ويحقق أهداف
قيم المجتمع.
وعقب إتمام مراسم التوقيع ،قال األمين العام
للمجلس الوطني كامل العبدالجليل" :سعدنا
بالنيابة عــن القياديين والعاملين فــي األمــانــة
العامة بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع رابطة
االجتماعيين الكويتية التي ستساهم في تعميق
وتـعــزيــز الـعــاقــات الثقافية مــع هــذه المؤسسة
األهلية الرائدة وتؤطرها بالعديد من األنشطة
المشتركة المتميزة".
وأض ـ ــاف ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل إن هـ ــذه ال ـش ــراك ــات
المجتمعية تأتي بتوجيهات مباركة من الوزير

متحف في الرميثية لكرة القدم المحلية

من أجواء توقيع مذكرة التعاون
المطيري لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع
ً
المدني ،موضحا أن المجلس سيقوم بتنشيط
حركة البحث العلمي بالتعاون مع الرابطة لما فيه
ً
صالح القضايا في المجتمع الكويتي وفقا لألطر
التي تم االتفاق عليها في المذكرة.
بـ ـ ــدوره ،ش ـكــر رئ ـي ــس رابـ ـط ــة االجـتـمــاعـيـيــن
المجلس
الكويتية عبدالله الرضوان القائمين على
ّ
ً
الوطني ،مــؤكــدا أن هــذه االتفاقية تعزز وتثبت
أوجه التعاون بين المجلس والرابطة ،وستساهم
بجهود الطرفين فــي االرت ـقــاء بالبحث العلمي

الرصين حول القضايا االجتماعية الملحة "التي
نأمل أن نطور عمليات البحث عن حلول لها".
حضر مــراســم التوقيع مــن المجلس الناطق
ال ــرسمي واألميـ ــن المسـ ــاعـ ـ ــد لقطـ ــاع الثق ــاف ـ ـ ــة د.
عيسى األنصاري ومراقب الثقافة الخارجية محمد
بن رضا والمستشار اإلعالمي مظفر عبدالله  ،في
حين مثل رابطة االجتماعيين رئيسها عبدالله
ال ــرض ــوان وع ـض ــوة مـجـلــس اإلدارة د .سميرة
العصفور.

ب ـح ـض ــور األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب
كــامــل الـعـبــدالـجـلـيــل ،اسـتـعــرض قطاع
اآلث ــار والـمـتــاحــف واإلدارة الهندسية
مشروع إنشاء متحف رياضي تاريخي
مـتـخـصــص ب ـكــرة ال ـق ــدم الـكــويـتـيــة في
منطقة الرميثية ،مع اإلعالمي الرياضي
والباحث حسين البلوشي.
وق ــال الـنــاطــق الــرسـمــي للمجلس د.
عيسى االن ـصــاري إن االجـتـمــاع عرض
ال ـت ـص ــام ـي ــم واالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـل ــى ال ـم ـضــي
ف ــي تـنـفـيــذ ه ــذا ال ـم ـشــروع الـ ــذي يمثل
جــزءا هاما ومحببا فــي ذاك ــرة الحركة
الرياضية بالكويت وانجازاتها في مجال
كرة القدم ،لما لها من تاريخ مشرف على
المستويين المحلي والدولي ،وسيضم
هذا المشروع مقتنيات الباحث حسين
البلوشي ال ـنــادرة والقيمة مــن كــؤوس
وأوسـمــة وش ـهــادات تقدير وميداليات
حصل عليها العبو كرة القدم الكويتيون.

وقــدم كل من األمين العام للمجلس،
واألمينة العامة المساعدة لقطاع اآلثار
والمتاحف د .تهاني الـعــدوانــي الشكر
واالمـتـنــان لمبادرة الباحث البلوشي،
الذي وجد كل اهتمام الحتضان ورعاية
مشروعه الــذي يعد األول من نوعه في
الكويت.
يذكر أن المشروع أخذ بعين االعتبار
الـ ـن ــواح ــي ال ـب ـي ـئ ـيــة ف ــي إع ـ ـ ــادة تــرمـيــم
المبنى الـجــديــد ،بــإعــادة تــدويــر بعض
أجــزاء ومكونات المبنى خاصة القطع
ال ـم ـعــدن ـيــة م ـن ــه ،واسـ ـتـ ـخ ــدام ن ـبــاتــات
البيئة الصحراوية الكويتية في تشجير
المساحات المخصصة لذلك في سطح
المبنى .وقام بإعداد وتصميم مكونات
المتحف طاقم من مهندسي المجلس،
وهـ ــم م .راش ـ ــد ال ـع ـت ــل ،م .ع ـبــدال ـعــزيــز
المزيدي والمعماريون نجاة الرفاعي،
وعـبــدالـعــزيــز الـمـطـيــري ،وزي ــن زمــانــي،
وعبير المذن.
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دوليات

جديدة عشية استئناف مفاوضات فيينا
نووية
إيرانية
تعقيدات
ً

اجتماع ساخن لـ «األمن القومي» شهد تالسنا بين الحكومة و«الحرس» ورفض رفع العقوبات بـ «التقسيط»
طهران  -فرزاد قاسمي

عشية استئناف المفاوضات
النووية في فيينا ،رفض
المجلس األعلى لألمن القومي
اإليراني ،بعد اجتماع ساخن،
المقترح األميركي الذي
توقفت عنده المحادثات،
والقاضي برفع جزء مهم
من العقوبات األميركية ال
جميعها ،في خطوة أظهرت
حدة االتقسامات الداخلية
اإليرانية ،في وقت تقول إدارة
بايدن إن الوقت
الرئيس جو ً ً
ال يزال مبكرا جدا على التوصل
إلى اتفاق.

حكم نهائي
ً
بالسجن  20عاما
على دبلوماسي
إيراني في بلجيكا
بتهمة التخطيط
العتداء بفرنسا

ك ـش ــف مـ ـص ــدر فـ ــي ال ـم ـج ـلــس
األع ـل ــى لــأمــن ال ـقــومــي اإلي ــران ــي
ً
ل ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» أن اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا
ً
استثنائيا ،عقده ّ المجلس مساء
أم ــس األول ،تـمــخــض ع ــن رفــض
مقترح أميركي حمله رئيس الوفد
اإليـ ــرانـ ــي الـ ـمـ ـف ــاوض ف ــي فـيـيـنــا
عباس عراقجي ،ينص على قيام
واشنطن برفع العقوبات عن إيران
بـ «التقسيط».
ّ
وذكر المصدر ،الذي فضل عدم
ذك ــر اس ـمــه ،أن الـمـقـتــرحــات التي
حـمـلـهــا عــراق ـجــي تـتـضـمــن قـيــام
واش ـن ـطــن ب ــاإلف ــراج عــن ج ــزء من
األموال اإليرانية المجمدة خارج
ال ـب ــاد ،ال رف ــع الـعـقــوبــات بشكل
كامل وعملي كما تطالب طهران.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن األم ـيــرك ـي ـيــن
يـعــرضــون رفــع بعض العقوبات
أو تعليقها بشكل تراتبي حسب
أهـمـيــة الـعـقــوبــات الـتــي تحددها
ال ـل ـج ــان ال ـف ـن ـيــة ال ـم ـج ـت ـم ـعــة فــي
ً
فيينا حــال ـيــا ،األم ــر ال ــذي يعني
إطالة المباحثات وإدخ ــال إيــران
في «دوامة مفاوضات».
ولفت المصدر إلى أن مجموعة
دول « »4+1ت ـصـ ّـر عـلــى ض ــرورة
ج ـلــوس ط ـهــران وواش ـن ـطــن على
طاولة واحدة بعد المرحلة األولى
مـ ــن رف ـ ــع أو ت ـع ـل ـيــق ال ـع ـق ــوب ــات
ال ـت ــي يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا «م ـب ــادرة
ح ـسـ ّـن ن ـي ــة» ،وي ـطــال ـبــون ط ـهــران
بالكف ّ
عما يصفونه بـ «التعنت»
ورفض الحوار المباشر مع إدارة
الرئيس بايدن ،وهو ما يتعارض
مـ ــع اش ـ ـت ـ ــراط ط ـ ـهـ ــران تـضـمـيــن
المرحلة األولى رفع كامل وعملي
للعقوبات التي فرضها الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب،
ق ـب ــل االن ـ ـخـ ــراط بـ ــأي م ـح ــادث ــات
مباشرة مع البيت األبيض.
ووص ـ ــف ال ـم ـق ـتــرح ال ـ ــذي أتــى
ّ
به عراقجي بالمسكن الذي تريد
واشنطن منحه لحكومة الرئيس
الـمـعـتــدل حـســن روحــانــي لكسب
الوقت ،قبيل االنتخابات الرئاسية
اإليــرانـيــة الـمـقــررة فــي  18يونيو
ال ـم ـق ـبــل ،ل ـكــي تـتـضــح ل ـهــا رؤي ــة
الحكومة المقبلة.
وأكد أن األميركيين ال يريدون
رفـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات ب ـش ـك ــل ك ــام ــل،
ب ــل تـعـلـيــق ق ـســم م ــن ال ـع ـقــوبــات
المصرفية والتجارية والتأمينية
وال ـن ـف ـط ـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي سيعيد
إيران إلى المشاكل التي واجهتها
بـعــد إبـ ــرام االت ـف ــاق ال ـن ــووي عــام
 ،2015حـ ـي ــث ت ـ ـقـ ــوم ب ـت ـصــد يــر
البضائع والنفط للخارج ،وتنتظر
أن ت ـس ـت ــرد أم ــوالـ ـه ــا ال ـت ــي تـظــل
مهددة بإمكانية تراجع واشنطن
عن تعليق العقوبات وتجميدها.

غارات إسرائيل على سورية تقترب من المواقع الروسية
شنت إسرائيل سلسة غــارات جوية على مناطق
الحفة بالالذقية ومصياف غربي محافظة حماة ،فجر
أمــس ،أدت إلــى مقتل مدني وتسببت بخسائر في
منشأة مدنية لصناعة المواد البالستيكية ،بحسب
وتحدث المصدر عن تسبب تلك
الوضعية في نفور أغلب الشركات
وعـ ــدم رغـبـتـهــا ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
الحكومة اإليرانية التي ستكون
تحت تهديد تعليق العقوبات.
ورأى أن األميركيين يطالبون
طـ ـه ــران ب ــال ـت ــراج ــع ع ــن خ ـطــوات
ً
مهمة جــدا في برنامج تخصيب
ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم مـ ـ ّق ــاب ــل فـ ـت ــات مــن
األموال التي تمنى بها السلطات
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ـي ـ ــن .وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن
واش ـن ـط ــن ت ــرف ــض ح ـت ــى إي ـق ــاف
قوانين مثل قانون «داماتو» الذي
يمنع استثمار أكثر من  20مليون
دوالر ف ــي االق ـت ـص ــاد اإلي ــران ــي،
ّ
عـلــى اعـتـبــار أن ال ـقــانــون يتعلق
بــدعــم إي ــران لمنظمات تصنفها
الواليات المتحدة إرهابية وليس
ال ـمــوضــوع الـ ـن ــووي ،األ ّم ــر ال ــذي
يعقد رفــع الـعـقــوبــات ،ألن ــه حتى
إذا تم رفع كل العقوبات مع وجود
هــذا الـقــانــون يعني أن الشركات
األجنبية لن تستطيع االستثمار
في مشاريع تزيد على  20مليون
دوالر بإيران.
وأوضح المصدر أن األميركيين
ً
ً
زادوا ش ــرط ــا ج ـ ــدي ـ ــدا ،تــرف ـضــه

وكالة األنباء السورية الرسمية (سانا).
وأف ــاد "الـمــرصــد ال ـســوري" بــأن ال ـغــارات اصابت
م ــواق ــع عـسـكــريــة لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ،ومـجـمــوعــات
موالية إليران ،بينما أشارت تقارير الى أنها اقتربت

ً
ط ـ ـهـ ــران أي ـ ـضـ ــا ،وه ـ ــو أن إي ـ ــران
ّ
ي ـجــب أن ت ـق ــوم ب ـح ــل خــافــاتـهــا
حلفاء الواليات
مع جيرانها من
ّ
المتحدة عبر «حوار بناء ونتائج
مـ ـلـ ـم ــوس ــة» ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـن ــي أن
رف ــع ال ـع ـقــوبــات سـيــرهــن بمسار
ال ـع ــاق ــات اإلي ــران ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
واإليرانية العربية.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس أب ـل ــغ
عــراقـجــي أن ــه إذا اسـتـمــر الــوضــع
ع ـلــى ه ــذا ال ـم ـن ــوال ،ف ــإن الـفــريــق
اإليراني سيتحتم عليه االنسحاب
من مفاوضات فيينا ،ولن يستمر
ب ــإض ــاع ــة الـ ــوقـ ــت ،ألن األطـ ـ ــراف
ال ـم ـقــاب ـلــة يـ ـتـ ـص ــورون أن إيـ ــران
مـ ـحـ ـش ــورة فـ ــي الـ ـ ــزاويـ ـ ــة بـسـبــب
االنتخابات ،في حين أن «جماعة
خ ــاص ــة ف ـقــط م ـح ـش ــورة» بسبب
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
معسكر التيار المعتدل بزعامة
روحاني ووزير الخارجية محمد
جواد ظريف.

خالفات واتهامات
من جانب آخر ،شهد االجتماع
ت ــاسـ ـن ــا حـ ـ ـ ـ ــادا بـ ـي ــن مـ ـن ــدوب ــي

ال ـح ـك ــوم ــة و«الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـث ــوري»
ب ـس ـبــب ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـم ـســربــة
لـ ـ ـظ ـ ــري ـ ــف واتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
لـ ـ ـ «الـ ـ ـح ـ ــرس» ب ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
موازية وقيامه بتجاوز صالحيته
عـ ـب ــر بـ ـ ــدء م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع دول
ال ـجــوار دون عـلــم أو تنسيق مع
وزارة الخارجية أو الحكومة.
وأشــار المصدر إلــى أن قضية
تـ ـ ـب ـ ــادل إطـ ـ ـ ــاق سـ ـ ـ ــراح س ـج ـن ــاء
أميركيين وبريطانيين وإيرانيين،
إضــافــة إل ــى فــك تجميد ج ــزء من
األمـ ــوال اإليــران ـيــة واج ــه عــراقـيــل
بعد انكشافه ،رغم أنه كان متفقا
ً
أن يـ ـك ــون سـ ــريـ ــا وال ي ـت ــم رب ــط
مــوضــوع فــك األرصـ ــدة اإليــرانـيــة
بقضية اإلفراج عن السجناء ،ألن
ال ـم ـســؤول ـيــن بــواش ـن ـطــن ول ـنــدن
سيواجهون اتهامات داخلية بأن
التسوية تضمنت «دفع فدية».

تلميح ومشاكل
وع ـش ـي ــة اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـجــولــة
ال ــراب ـع ــة م ــن اج ـت ـمــاعــات فيينا
الـ ـ ــرام ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إي ـ ـ ـ ــران
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة لتطبيق

للمرة االولى الى هذا الحد من مواقع وجود القوات
الروسية.
وفي الصورة موقع احدى الضربات االسرائيلية
في الالذقية

االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي الـ ـمـ ـب ــرم ع ــام
 ،2015ك ـشــف ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة،
سـعـيــد خـطـيــب زاده ،أن هـنــاك
خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ــدة ب ـ ـيـ ــن ط ـ ـهـ ــران
وواش ـن ـط ــن ،م ـع ـت ـبــرا أن بعض
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــة غ ـيــر
م ـ ـق ـ ـبـ ــولـ ــة .وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى مــا
أع ـل ـن ـت ــه أم ـ ــس األول مـ ـص ــادر
م ـط ـل ـعــة ل ـت ـل ـف ــزي ــون «بـ ـ ــرس تــي
فــي» الحكومي ،وجــه المتحدث
ً
وابال من االنتقادات ،معتبرا أن
ما نقلته القناة الرسمية أخبار
ً
مزیفة وتحریفات ،نافيا وجود
أي م ـ ـصـ ــدر م ـط ـل ــع ف ـ ــي وزارة
الخارجية ّ
قدم معلومات مماثلة.
كما شدد على أنه لو «أصرت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى إبـقــاء
العقوبات المشددة ضد بــاده،
لـكــانــت ال ـم ـحــادثــات ق ــد توقفت
اآلن».
في غضون ذلك ،قال الرئيس
اإلي ـ ــران ـ ــي إن الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـتــي
فرضها ترامب على بالده فشلت
ً
وسترفع قريبا.
وأضاف روحاني أنه «بصفتي

رئيس الحكومة أقول للناس :إن
ً
العقوبات فشلت وسترفع قريبا
ً ّ
إذا اتحدنا جميعا؛ ألن الطرف
اآلخــر يعلم أنــه ال يوجد سبيل
آخ ــر س ــوى الــوفــاء بــااللـتــزامــات
والعودة إلى االتفاق النووي».
و تـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــع« :إن مـ ـ ـ ـ ــا فـ ـعـ ـل ــه
مفاوضونا في مجال العقوبات
بفيينا عمل عظيم ،وإذا امتثل
ال ـط ــرف اآلخـ ــر ل ـل ـقــانــون بشكل
ك ــام ــل ،سـتـنـتـهــي ال ـم ـفــاوضــات،
وس ـي ـم ـضــي ع ـم ـل ـنــا وال ـت ــزام ـن ــا
بــاالتـفــاق فــي اإلط ــار الصحيح،
وسـيــرى الشعب اإليــرانــي ثمرة
مثابرته وصبره ومقاومته في
فيينا».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـص ــل ،ق ــال
مـحــامــو الــدبـلــومــاســي اإليــرانــي
أس ــد الـلــه األس ــدي إن ــه ق ــرر عــدم
ال ـ ـط ـ ـعـ ــن ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـكـ ــم ب ـس ـج ـنــه
 20عــامــا ف ــي بـلـجـيـكــا التـهــامــه
بــالـتـخـطـيــط لـتـفـجـيــر اج ـت ـمــاع
للمعارضة اإليرانية في فرنسا،
وإنه سيقضي فترة حبسه.

ً
نتنياهو على وشك الخروج من الحكم بعد  12عاما

أجــرى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين
ري ـف ـل ـيــن أم ـ ــس مـ ـ ـش ـ ــاورات م ــع زع ـم ــاء
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــت
(البرلمان) ،قبل أن يعلن قــرارا متوقعا
بتكليف يائير البيد زعيم حــزب «يش
عتيد» (هناك مستقبل) الوسطي ،األمر
الـ ـ ــذي ق ــد يـ ـك ــون م ـق ــدم ــة إلنـ ـه ــاء حـكــم
رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين
نتنياهو زعيم حزب «ليكود» المستمر
منذ  12عاما.
وفــي ساعة مبكرة من صباح أمس،
أعـ ـ ــاد ن ـت ـن ـيــاهــو كـ ـت ــاب ال ـت ـك ـل ـيــف إل ــى
ريـفـلـيــن ،بـعــد أن أبـلـغــه بــأنــه فـشــل في
إنجاز مهمته ،ولم يطلب تمديد مهلة
ال ــ 28يــومــا ،الـتــي انتهت منتصف ليل
الثالثاء ـ األربعاء.
والتقى ريفلين أمــس كال من البيد،
الـ ـ ــذي ح ـص ــل ح ــزب ــه ع ـل ــى  17م ـق ـعــدا،
وال ــزع ـي ــم الـيـمـيـنــي ال ـم ـت ـشــدد نـفـتــالــي
بينيت ،الــذي أصبح «صــانــع الملوك»،
على الــرغــم مــن حصول حزبه «يمينا»
على سبعة مقاعد فقط ،وكان نتنياهو
والبيد عرضا على بينيت صفقة تناوب
على رئاسة الوزراء ،ويبدو أن نتنياهو
ف ـش ــل فـ ــي إق ـ ـنـ ــاع خ ـص ـم ــه وم ـس ــاع ــده
السابق بينيت بالتناوب ،كما فشل في
اقناع رئيس حزب «الصهيونية الدينية»
بتسالئيل سموتريتش باالنضمام إلى
حـكــومــة تدعمها «الـحــركــة اإلســامـيــة»
بزعامة منصور عباس.
وطلب البيد ،خالل لقائه مع ريفلين،
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى تـ ـف ــوي ــض ب ـت ـش ـك ـيــل
ال ـح ـكــومــة ،مــدعــومــا بـتــوصـيــة م ــن 51
نائبا منهم حزب «أمل جديد» ،برئاسة
جـ ــدعـ ــون سـ ــاعـ ــر ،ال ـم ـن ـش ــق عـ ــن ح ــزب
«ليكود».

«الشيخ جراح»
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،وفـ ــي ب ـي ــان ن ــادر

وج ــه قــائــد هـيـئــة األرك ـ ــان ف ــي كـتــائــب
ال ـق ـس ــام ،ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـكــري لـحــركــة
ح ـمــاس ،محمد الـضـيــف ،مـســاء أمــس
األول« ،تحذيرا أخيرا» إلسرائيل لوقف
«ال ـعــدوان» على حي الشيخ جــراح في
القدس الشرقية ،والذي يشهد تظاهرات
منذ أسابيع بسبب قرار إخالء منازل
فلسطينية بأمر من المحكمة لمصلحة
مستوطنين.
وقــال الضيف ،أبــرز المطلوبين في
إســرائ ـيــل ،مـنــذ أك ـثــر مــن ع ـقــديــن« ،لــن
نقف مكتوفي األيدي ،وسيدفع العدو
الثمن غاليا».
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـح ـكــومــة
إبــراه ـيــم مـلـحــم «إح ــال ــة مـلــف الـبـيــوت
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ب ــاالس ـت ـي ــاء عـلـيـهــا في
الـشـيــخ ج ــراح إل ــى محكمة الجنايات

الدولية باعتبارها جريمة حرب».
ويواجه نحو  500فلسطيني في حي
الشيخ جراح خطر طردهم من نحو 27
مـنــزال ،بفعل ق ــرارات إخ ــاء أصدرتها
مـحــاكــم إســرائـيـلـيــة ،بـمــوجــب دع ــاوى
رفعتها منظمات استيطانية.
وشـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ه ـ ـ ــارت ـ ـ ــس
التظاهرات التي يشهدها باب العمود
(ب ــواب ــة دم ـش ــق) ف ــي ال ـق ــدس الـقــديـمــة
بالربيع العربي ،وعنونت «باب دمشق
ساحة التحرير الـجــديــدة» ،في إشــارة
إلى ما جرى في القاهرة .2011
إل ــى ذلـ ــك ،يـعـمــل ج ــاري ــد كــوشـنـيــر،
ص ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق،
دونــالــد تــرامــب ،عـلــى إط ــاق مؤسسة
ج ــدي ــدة ل ـتــدع ـيــم وت ـع ـم ـيــق ال ـعــاقــات
بين أربــع دول عربية وإســرائـيــل بعد

أطلقت جماعة "أنصار الله"
الحوثية املتمردة ،صاروخني
بالستيني على مدينة مأرب
شرقي اليمن ،بعد ساعات من
وصول رئيس الحكومة معني
عبدامللك أمس.
وتأتي زيارة عبدامللك على وقع
معارك عنيفة غير مسبوقة تدور
بني القوات الحكومية والحوثيني
الذين يهاجمون مأرب بشكل
مكثف منذ مطلع فبراير املاضي.
إلى ذلك ،دعا رئيس املجلس
االنتقالي الجنوبي عيدروس
الزبيدي ،حكومة معني عبدامللك
للعودة سريعًا إلى العاصمة
عدن ،وااللتزام بتنفيذ كل
وعودها ،كما جدد دعوته لرعاة
"اتفاق الرياض" بإلغاء جميع
القرارات أحادية الجانب الصادرة
مؤخرًا.

آكار :تركيا تحترم
سيادة دول الجوار

شدد وزير الدفاع التركي
خلوصي آكار ،على أن بالده
تحترم حدود دول الجوار
وسيادتها ،وأن وجودها شمالي
العراق ملكافحة التنظيمات
اإلرهابية.
وقال آكار في تصريحات أمس،
تعليقًا على االنتقادات العراقية
التي أعقبت قيامه بزيارة منطقة
تخطط أنقرة إلقامة قاعدة مؤقتة
بها داخل الحدود العراقية:
"هدفنا الوحيد هو محاربة
اإلرهاب .وال ينبغي ألحد أن
يشكك في ذلك".
وفي  23أبريل املاضي ،أطلقت
تركيا عمليتي مخلب "البرق"
و"الصاعقة" ،بشكل متزامن ضد
حزب "بي كا كا" الكردي املتمرد
في مناطق متينا وأفشني ـ
باسيان ،شمالي العراق.

تونس :البرلمان يصادق
مجددًا على قانون الدستورية

قتلى في استهداف
بئرين للنفط في كركوك

ً
قوات إسرائيلية تعتقل فلسطينيا وسط مواجهات مستمرة في حي الشيخ جراح أمس األول (أ ف ب)
تطبيعها بموجب «اتفاقات إبراهيم»،
التي أشــرف على إبرامها أثناء شغله
منصب أحد كبار مستشاري ترامب.
وب ـ ـ ــدأ ك ــوش ـن ــر خ ـ ـطـ ــوات تــأس ـيــس
«م ـع ـه ــد اتـ ـف ــاق ــات اب ــراهـ ـي ــم مـ ــن أج ــل
السالم» الــذي سينضم إليه المبعوث
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق آف ـ ــي ب ـيــركــوي ـتــز
وسفراء البحرين واإلمارات وإسرائيل
لدى الواليات المتحدة.
وأصدر المعهد بيانا ذكر فيه اسم
رج ــل األع ـم ــال اإلســرائ ـي ـلــي األمـيــركــي
حاييم صبان ،ضمن المساهمين في
المشروع .ويصف المعهد نفسه بأنه
مؤسسة غير حزبية.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـمــؤس ـس ـيــن «ي ـن ــوون
ضــم ديـمـقــراطـيـيــن آخــريــن للمؤسسة
ومستشارين دوليين من المنطقة».

الحوثيون يقصفون مأرب
بعد وصول رئيس الحكومة

صادق البرملان التونسي للمرة
الثانية ،في ساعة متأخرة ليل
الثالثاء ـ األربعاء ،على تعديل
قانون املحكمة الدستورية ،دون
إدخال أي تعديالت ،وذلك بعد
رده من قبل رئيس الدولة قيس
ّ
سعيد إلى مجلس النواب.
ّ
وصوت لصالح تعديل قانون
املحكمة الدستورية  141نائبا،
في الوقت الذي يقتضي فيه
تمرير مشاريع القوانني التي
يقع ردها إلى البرملان ،تزكية
ثالثة أخماس املجلس النيابي
لها ( 131نائبا).
وتختص املحكمة باتخاذ قرارات
رسمية بشأن دستورية القوانني،
وبعزل رئيس الجمهورية من
مهامه إذا قام بخرق الدستور،
وتأييد القرارات املتعلقة بتعديل
الدستور ،عالوة على البت في
النزاعات في صالحيات رئيسي
الدولة والحكومة.

• بايدن يجدد التزامه بـ «اتفاقات إبراهيم»
• الفروف :التطبيع يجب أال يهمش «القضية»
وصرح بينيت االثنين بأنه سيدعم
تشكيل حكومة «وحــدة» في حــال فشل
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،خ ــاص ــة أن ـ ــه ي ـض ــع ضـمــن
أولوياته تجنب الذهاب إلى انتخابات
هـ ــي الـ ـخ ــامـ ـس ــة خـ ـ ــال أقـ ـ ــل مـ ــن ث ــاث
سنوات.
وفي حال كلف البيد فسيكون عليه
تشكيل ائتالف حكومي خالل  21يوما
قــا ب ـلــة ل ـل ـت ـمــد يــد ،وإذا ف ـشــل فسيعيد
ريـفـلـيــن ق ــرار الـتـكـلـيــف ال ــى الكنيست
إلي ـجــاد شخصية ق ــادرة عـلــى تشكيل
ائـ ـت ــاف ،وإذا ف ـشــل الـ ـن ــواب ب ــدوره ــم
فستتجه البالد الى انتخابات ستكون
الخامسة في غضون عامين.
وخلص استطالع للرأي ،نشره أمس
المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية ،إلى أن
 70في المئة من اإلسرائيليين يتوقعون
فشل محادثات تشكيل الحكومة وإجراء
انتخابات جديدة.
وي ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذا الـ ـت ــوق ــع بـ ــارقـ ــة أم ــل
لنتنياهو الذي ينسب إليه الفضل في
اح ـت ــواء ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،بـعــد حملة
التطعيم الطموحة التي قادها.
وي ـع ـم ــل ن ـت ـن ـيــاهــو وحـ ـلـ ـف ــاؤه عـلــى
ســن قــانــون ينتخب بـمــوجـبــه الشعب
رئيس الــوزراء مباشرة ،أمال في الفوز
بــالـتـكـلـيــف ،لـكـنــه ال يـمـلــك غــالـبـيــة في
الكنيست لــذلــك .ووص ــل نتنياهو إلى
السلطة عام  1996لمدة ثالث سنوات،
وعــاد في عام  2009ومــازال إلى اليوم،
وه ـ ــو مـ ـع ــروف ب ـح ـن ـك ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة،
ويتوقع أنه ما زالت لديه أوراق يلعبها.

سلة أخبار

وقال الرئيس األميركي ،جو بايدن،
إنـ ـ ــه ي ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز االتـ ـف ــاق ــات
وتــوسـيــع نـطــاقـهــا ،وك ــرر مــوقـفــه يــوم
الـثــاثــاء فــي مكالمة هاتفية مــع ولــي
عهد أبوظبي.
وفــي السياق ،شــدد وزيــر الخارجة
الــروســي سيرغي الف ــروف فــي مؤتمر
صـحــافــي مـشـتــرك ع ـقــده ف ــي موسكو
عقب مفاوضات مع نظيره الفلسطيني
ري ـ ـ ــاض الـ ـم ــالـ ـك ــي عـ ـل ــى أن اتـ ـف ــاق ــات
ال ـت ـط ـب ـيــع ي ـج ــب أال ت ـه ـمــش الـقـضـيــة
الفلسطينية ،مبديا دعم موسكو لفكرة
عقد مؤتمر دولي بشأن النزاع.
(القدس  -وكاالت)

ذكرت وزارة النفط العراقية أن
عددًا من أفراد األمن العراقيني
قتلوا ،أمس ،نتيجة اعتداء،
وصفته باإلرهابي ،على بئرين
للنفط في حقل باي حسن
بمحافظة كركوك شمال البالد.
وأضافت الوزارة أن االعتداء ّأدى
إلى تفجير البئرين ،مشيرة إلى
أن فرق السالمة واإلطفاء تمكنت
من إطفاء النيران في إحداهما،
في حني تعمل على السيطرة
على حريق البئر األخرى.

ةديرجلا
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جولة أولى من المحادثات بين مصر وتركيا

القاهرة تطالب إدارة بايدن بانخراط أوسع في أزمة «سد النهضة»

دوليات
سلة أخبار
«طالبان» تستولي على
منطقة شمال أفغانستان

استولت حركة "طالبان" على
منطقة بوركا في إقليم باغالن
بشمال أفغانستان ،بعد
اشتباك بين القوات األمنية
ومقاتلي الحركة.
وتأتي هذه الواقعة بعد يوم
من مهاجمة "طالبان" لقاعدة
للجيش الوطني في منطقة
أخرى بنفس اإلقليم ،ما أسفر
عن مقتل  9جنود على األقل.
يشار إلى أنه على مدار األيام
الماضية ،كثفت "طالبان"
هجماتها على عواصم
األقاليم ومراكز المناطق
والقواعد األمنية األكبر عقب
بدء انسحاب القوات الدولية
في األول من الشهر الجاري.

«فيسبوك» ُي ّثبت قرار
إغالق حساب ترامب

مصريون وسياح في االقصر قبل أيام (رويترز)

القاهرة  -حسن حافظ

بدأت المشاورات السياسية بين
مصر وتركيا فــي الـقــاهــرة ،أمــس،
بــرئــاســة ن ــائ ــب وزي ـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـم ـصــري ،حـمــدي لـ ــوزا ،ونظيره
ال ـ ـتـ ــركـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــادات أونـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وه ــي
االجتماعات العلنية األول ــى بين
الـطــرفـيــن مـنــذ  8س ـن ــوات ،والـتــي
تـنـهــي قـطـيـعــة دب ـلــومــاس ـيــة بين
البلدين استمرت منذ  ،2013ومن
المفترض أن تنتهي المباحثات
اليوم بتحديد الجولة الثانية من
الحوار.

العديد من المجاالت التي يمكنهما
العمل والتعاون فيها".
ونقلت "رويـتــرز" عن مصدرين
أمنيين مصريين إن المفاوضين
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـيـ ـ ــن سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـمـ ـع ــون
للمقترحات الـتــركـيــة الستئناف
العالقات ،لكنهم سيتشاورون مع
القيادة السياسية قبل االتفاق على
أي شيء.

الخطوات الضرورية ،التي قد تؤدي
إلى تطبيع العالقات بين البلدين
على الصعيد الثنائي ،وفي السياق
اإلقليمي ،بينما قالت الخارجية
ال ـتــرك ـيــة إن الـ ـمـ ـش ــاورات تـهــدف
إليجاد أرضية تــؤدي إلــى تطبيع
العالقات بين البلدين.

لـ"الجريدة" ،إن هناك رغبة مشتركة
في المضي قدما من أجل استعادة
العالقات بشكل يقوم على االحترام
المتبادل.
وأض ــاف ــت ان ــه فــي ح ــال انتهت
المباحثات بشكل مرض للطرفين،
سيتم صياغة ذلك في بيان ختامي
اليوم الخميس ،يتضمن أبــرز ما
تم مناقشته وما تم التوصل إليه،
بما يعكس الــروح اإليجابية التي
س ــادت الـمـبــاحـثــات ،مــع إمكانية
تحديد جولة جديدة من المباحثات
على مستوى وزراء الخارجية في
أنقرة الشهر المقبل ،بالتوازي مع
استئناف العالقات على مستوى
السفراء.

بدأت تركيا ومصر محادثات في
القاهرة ستحاوالن خاللها
إصالح العالقات المتوترة
بينهما ،بعد خالف بدأ قبل
ثماني سنوات ،وحدا بكل
إفطار وبيان ختامي
منهما إلى مساندة فصيل
وأجـ ــريـ ــت ج ــول ــة ال ـم ـبــاح ـثــات
مختلف في الحرب الدائرة في
أمس وسط أجواء إيجابية تخللها
استكشاف
ليبيا ،ووضعهما على طرفي
إقامة مأدبة إفطار نظمتها وزارة
واس ـت ـب ـقــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الخارجية المصرية للوفد التركي،
نقيض في نزاع بشأن السيادة
المصرية االجتماعات ،أمس األول ،ال ــذي ضــم عناصر مــن الخارجية
والحقوق في مياه شرق البحر
بـبـيــان قــالــت فـيــه إن "المناقشات واألجهزة األمنية التركية.
المتوسط.
وقالت مصادر مصرية مطلعة
االسـ ـتـ ـكـ ـش ــافـ ـي ــة" سـ ـت ــرك ــز ع ـلــى

التجارة والطاقة
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول تـ ــركـ ــي رف ـي ــع
المستوى لـ"رويترز" ،إن المحادثات
س ـت ـش ـمــل الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي م ـجــالــي
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ،فـ ـض ــا عــن
االختصاص القضائي في المسائل
البحرية في شرق المتوسط.
وت ـ ـق ـ ـتـ ــرب قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـبـ ــادالت
التجارية بين البلدين من خمسة
مليارات دوالر سنويا ،على الرغم
من الخالف السياسي.
وقــال المسؤول التركي الكبير
"ت ــركـ ـي ــا ومـ ـص ــر ه ـم ــا ال ــدولـ ـت ــان
ال ـقــوي ـتــان ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،وه ـنــاك

«اإلخوان» وليبيا
وتتضمن المطالب المصرية
إلعــادة العالقات مع تركيا ،إنهاء
ملف فـلــول اإلخ ــوان المتواجدين
في األراضي التركية ،والذين دأبوا

على مهاجمة الحكومة المصرية
والتحريض عليها ،وهــو الملف
الــذي أبــدت أنـقــرة موافقة سريعة
حوله ،وخروج المرتزقة األتراك من
ليبيا مقابل التنسيق المشترك في
عمليات إعادة األعمار ،مع إمكانية
مناقشة ترسيم الحدود البحرية
بين البلدين في شــرق المتوسط
في مرحلة الحقة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ال ـ ـتـ ــركـ ــي
لـ ــ"رويـ ـت ــرز" ،إن أن ـق ــرة ال تــريــد أن
يتسبب ملف القنوات التلفزيونية
فـ ــي مـ ـش ــاك ــل ،ل ـك ـن ــه أضـ ـ ـ ــاف أن ــه
ل ــم ُي ـط ـل ــب م ــن أعـ ـض ــاء اإلخـ ـ ــوان
المسلمين المقيمين فــي تركيا
م ـغ ــادرت ـه ــا ل ـكــن "ل ـي ــس مــرغــوبــا
ب ــال ـط ـب ــع اإلضـ ـ ـ ـ ــرار ب ــال ـت ـط ــورات
اإليجابية الجارية".
وكان إبراهيم كالين المتحدث
ب ــاس ــم اردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ــال األسـ ـب ــوع
الـمــاضــي ،إن الـتـقــارب قــد يساعد
في إنهاء الحرب الدائرة في ليبيا
ح ـيــث س ــان ــدت ال ـ ـقـ ــوات الـتــركـيــة
الحكومة المتمركزة في طرابلس
ف ــي ال ـت ـص ــدي ل ـه ـجــوم م ــن ق ــوات
مقرها شرق البالد وتلقى دعما من
مصر وروسيا.

طريق طويل
من جهته ،قيم وزير الخارجية
المصري األسبق محمد العرابي،
بدء المباحثات بين مصر وتركيا
بشكل علني قــائــا لـ ـ "ال ـجــريــدة":
"لدينا فترة طويلة مــن المشاكل
المتراكمة بين البلدين ،لذا أعتقد
أننا في مرحلة استكشاف النوايا،
وط ـ ــرح ك ــل ط ــرف لــوج ـهــة ن ـظــره،
وما يطلبه من الطرف اآلخر ،لكن
ً
اليزال الطريق طويال".
وت ــاب ــع الـ ـع ــراب ــي" :كــل

ً
مستقبال وزير خارجية مالي في القاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
السيسي
الملفات ستكون محل بحث على
الطاولة ،خصوصا الملف الليبي
وخـ ــروج الـمــرتــزقــة األت ـ ــراك منها،
فضال عــن ملف شــرق المتوسط،
وترسيم الحدود البحرية بين مصر
وتــركـيــا ،دون الـمـســاس بعالقات
مصر مع اليونان وقبرص ،فضال
عن ملف الوجود التركي في عدد
م ــن الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة م ـثــل ال ـع ــراق
وسورية ،وفي النهاية يأتي ملف
جماعة اإلخ ــوان الــذي أرى أنــه لن
يحظى بأهمية ألن هناك توافقا
حول التعاطي معه".

«سد النهضة»
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ل ــم ي ـق ـت ـصــر ن ـشــاط
ال ـخــارج ـيــة ال ـم ـصــريــة ع ـلــى ملف
العالقات مع تركيا ،فحظي ملف
ال ـس ــد الـنـهـضــة بــاه ـت ـمــام مكثف
أم ــس ،إذ الـتـقــى وزي ــر الخارجية
سامح شكري ،المبعوث األميركي
الخاص للقرن اإلفريقي ،جيفري
فيلتمان ،في مستهل جولته األولى
فــي المنطقة ،والـتــي تشمل أيضا
الـســودان وإثيوبيا وإريـتــريــا ،في
محاولة أميركية للوساطة في أزمة
ســد النهضة مــع استعداد
إثيوبيا لبدء الملء الثاني
في يوليو المقبل.
وتــزام ـنــت زي ــارة
المبعوث األميركي

«قديسة اليمين»
بقبضة
مدريد
تبقي
«كورونا»
ً

سانشيز يعتبر تحالف «الشعبي» مع «فوكس» خطرا على الديمقراطية
حقق الحزب الشعبي (يمين) في إسبانيا
وزعـ ّيـمـتــه ال ـصــاعــدة إيــزاب ـيــل دي ــاز أيــوســو
ً
ً
الملقبة ب ـ "الـقــديـســة" ،انـتـصــارا ساحقا في
انتخابات منطقة مدريد ،بالتحالف مع حزب
"فوكس" في أقصى اليمين ،مما ّ
كبد الحزب
االش ـتــراكــي بــزعــامــة رئـيــس الـ ـ ــوزراء بـيــدرو
سانشيز هزيمة كبرى.
وعلى الرغم من جائحة كــورونــا ،تقاطر
الناخبون البالغ عددهم اإلجمالي نحو5.11
ماليين الى الصناديق ،أمس األول ،النتخاب
ً
 136عضوا في البرلمان المحلي.
وق ــال الـتـلـفــزيــون اإلسـبــانــي الــرسـمــي إن
"ال ـش ـع ـبــي" ح ـقــق  44 .7بــالـمـئــة م ــن نسبة
ً
األصوات ،ليحصل على  65مقعدا في مجلس
مدريد فيما حصل حــزب "فوكس" اليميني
المتطرف على  13مقعدا ،ليحققا معا األغلبية
ً
الساحقة ( 78مقعدا) في المجلس المؤلف من
 136نائبا ،والذي تقف فيه األغلبية الساحقة
عند  69نائبا.
من جانبه ،حصد الحزب االشتراكي 24
ً
ً
مقعدا (نــزوال من  37مقعدا في االنتخابات
األخيرة) ،وحصد حزب "ماس مدريد" اليساري
على العدد نفسه من المقاعد ،فيما حصل
حزب "أونيداس بوديموس" اليساري بزعامة
نائب رئيس الوزراء اإلسباني السابق بابلو
إيغليسياس الذي تنحى عن منصبه لخوض
هذه االنتخابات على  10مقاعد ،لتحظى كتلة
ً
اليسار مجتمعة بـ  58مقعدا .وفي وقت الحق،
أعلن إيغليسياس اعتزاله العمل السياسي
الحزبي.
وبذلك تكون أيوسو المرشحة الشعبوية
رئيسة اإلقليم المنتهية واليتها قد حققت
ان ـت ـصــارا ب ــاه ــرا ،م ـت ـجــاوزة م ــا حققته في
انتخابات عام  2019في حين اختفى حزب
"ثيودادانوس" (يمين الوسط) من الخريطة
السياسية الـمــدريــديــة ،بعدما ك ــان يحظى
بـ  26مقعدا في االنتخابات السابقة.

وبذلك يواصل الحزب الشعبي المحافظ
بسط سيطرته ،كما كان متوقعا على اإلقليم
للعامين المقبلين ،بعدما كان قد وصل الى
ً
ّ
الحكم في العاصمة منذ  26عاما.
سدة ّ
وح ــذر سانشيز مــن أن اتـفــاق "الشعبي"
مـ ــع "ف ـ ــوك ـ ــس" قـ ــد ي ـ ـعـ ـ ّـرض ال ـن ـظ ــام
الــديـمـقــراطــي اإلسـبــانــي للخطر،
لكن دياز أيوسو اعتبرت أنه "لن
يكون نهاية العالم".
لكن وإن لم تهدد الهزيمة
ف ــي هـ ــذا االق ـ ـتـ ــراع الـمـحـلــي
ب ـ ـقـ ــاءه فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة ،ف ــإن
ســان ـش ـيــز الـ ـ ــذي كـ ــان في
الواجهة خــال الحملة،
ق ــد ي ـخــرج ضعيفا في
حال هزيمة حزبه.
وصـنـعــت أيــوســو
شعبيتها بشكل
أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي م ــن
خـ ـ ـ ــال انـ ـتـ ـق ــاد
ق ـيــود "ك ــورون ــا"
الـ ـت ــي فــرضـتـهــا
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــادة
سـ ـ ــان ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــز
وت ـط ـب ـي ـق ـه ــا
ع ـل ــى م ـضــض،
أو عدم تطبيقها
عـلــى اإلطـ ــاق في
مدريد.
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ارتـ ـ ـف ـ ــاع أعـ ـ ــداد
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن
والــوف ـيــات ،نسب
إليها الكثيرون الفضل
في إبقاء عقلها متفتحا،

مما دفــع البعض الــى إط ــاق اســم "عاصمة
الحفالت في أوروبا" على مدريد ،بينما حازت
ّ
أيوسو لقب "القديسة" من ُملك الحانات.
لكنها أعلنت فــي مطلع مــارس الماضي
تقديم االنتخابات اإلقليمية في العاصمة،
ً
تجنبا لحجب الثقة عنها بعد
انـتـقــادات إلدارتـهــا لألزمة
الصحية.
(مدريد ـ ـ أ ف ب،
كونا ،د ب أ)

إيزابيل دياز أيوسو تحيي أنصارها بعد فوزها أمس األول (ا ف ب)

للقاهرة مع إلقاء السفير المصري
لدى واشنطن ،معتز زهران ،لكلمة
حول سد النهضة أمام كلية الحرب
األميركية أمس األول ،واعتبر أزمة
السد أبــرز التحديات التي تواجه
المنطقة ،وأبرز أن مصر لن يمكنها
ب ــأي ح ــال ال ـت ـه ــاون فـيـمــا يخص
ً
أمنها الـمــائــي ،مـحــذرا مــن اإلدارة
األحادية لعملية ملء وتشغيل سد
النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم
حالة الفقر المائي في مصر ،وهو
ما أكد أنه ال يمكن السماح بحدوثه.
واعـتـبــر زهـ ــران ،ال ــذي سبق أن
وج ــه خ ـطــابــا ل ـ ـ ــإدارة األمـيــركـيــة
للتدخل في أزمــة سد النهضة ،أن
قضية مياه النيل في كل من مصر
والسودان أخطر من أن تترك أسيرة
للوضع الداخلي في إثيوبيا ،لما
لها من تبعات جسيمة على شعوب
المنطقة ،وأش ــار إلــى أن اإلدارات
اإلثيوبية المتعاقبة هي التي دأبت
بشكل متعمد على اتباع سياسات
ت ــأج ـي ــج الـ ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام اإلث ـي ــوب ــي
للمتاجرة بها فــي إط ــار محاولة
الحتواء التوترات الداخلية المزمنة.
وشدد السفير المصري على أن
بالده ال يمكن أن تسمح بتكرار مثل
هذه الممارسات اإلثيوبية األحادية
ف ــي ح ــوض ال ـن ـيــل ،وأن ذل ــك يعد
قضية وجودية ومصيرية بالنسبة
للشعب الـمـصــري ،مطالبا بدعم

الواليات المتحدة لعملية الوساطة
الراهنة تحت قيادة رئيس االتحاد
اإلفريقي ،من أجل التوصل التفاق
ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد
النهضة فــي أق ــرب وق ــت ،لحماية
األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار ف ــي المنطقة،
ً
وزودا عن المصالح االستراتيجية
األميركية مع الدول الثالث.

فجوة مائية
ويبدو أنه ال حديث يعلو على
أزمــة سد النهضة في القاهرة ،إذ
قــال وزي ــر ال ـمــوارد المائية والــري
محمد عبد الـعــاطــي فــي الجلسة
االفتتاحية لملتقى "حوار المناخ"
ال ــدول ــي أم ــسً ،إن مـصــر مــن أكثر
بالد العالم جفافا ،إذ تبلغ الفجوة
المائية  90في المئة ،الفتا إلى أن
مصر تــواجــه تـحــديــات كـبــرى في
مجال المياه ،حيث إن  97في المئة
من مــوارد المياه المتجددة تأتي
من خارج الحدود ،في إشارة لمياه
نهر النيل التي يأتي معظمها من
الهضبة اإلثيوبية.
واشـتـكــى الــوزيــر الـمـصــري من
اإلجراءات األحادية التي يقوم بها
ال ـجــانــب اإلث ـي ــوب ــي ،فـيـمــا يخص
سد النهضة ،والتي تزيد من حجم
التحديات التي تواجهها مصر في
مجال المياه.

الذكرى الـ 200
يحيي
ماكرون
ُ ّ
لوفاة «الكائن المعقد» ...نابليون
لوبن أسفت الحتفاله على عجل باإلمبراطور
أح ـيــى الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
م ــاك ــرون ،أم ــس ،ذك ــرى م ــرور  200عــام
على وفاة نابليون ،الشخصية المعقدة
التي ال تزال تثير جدال ،والمترسخة في
تاريخ فرنسا ،ففي  5مايو  ،1821توفي
اإلمـ ـب ــراط ــور ع ــن  51ع ــام ــا ،ب ـع ـيــدا عن
بالده في جزيرة سانت هيلينا ،جنوب
المحيط األطلسي ،حيث ّ
حيده اإلنكليز
الــى المنفى ،بعد هزيمته األخ ـيــرة في
ووترلو.
وب ـ ـعـ ــد  200س ـ ـنـ ــة ،وضـ ـ ــع ال ــرئ ـي ــس
م ــاك ــرون إك ـل ـيــا م ــن ال ــزه ــور أمـ ــام قبر
نابليون ،تحت قبة ليزانفاليد المهيبة
فـ ــي بـ ــاريـ ــس ،وقـ ـب ــل ذل ـ ــك ب ـق ـل ـيــل أل ـقــى
ال ــرئ ـي ــس خ ـطــابــا م ــن "أج ـ ــل ال ـن ـظــر في
حقيقة هــذا الكائن المعقد" ،ألنــه "ليس
في سيرة القديسين وال في اإلنكار وال
في التوبة".
وهــذه المناسبة تبدو حساسة ،ألن
"هــذه الشخصية الرئيسية في التاريخ
كــانــت دومـ ــا مــوضــع ج ـ ــدل" ،ك ـمــا يــذكــر
معهد فرنسا ،المؤسسة التي أنشئت عام
 ،1795وتضم النخب العلمية واألدبية
والفنية في البالد.
وال ي ـ ــزال نــاب ـل ـيــون يـثـيــر ج ــدال بين
المدافعين عنه ،الذين يحتفلون بذكرى
"م ـخ ـط ــط اس ـت ــرات ـي ـج ــي ع ـس ـك ــري يـقــف
وراء الدولة الحديثة" ،ومنتقديه الذين
يـتـهـمــونــه بــالـتـسـبــب ف ــي "م ـق ـتــل مـئــات
اآلالف خالل حمالته العسكرية وإعادة
العبودية".
ويشير المؤرخ فريديريك ريجن إلى
أن "إحياء الذكرى يعني أن نتذكر معا
لكن ليس التكريم" .وقال هذا األخصائي
في التاريخ االستعماري إنه "بفضل هذه

الــذكــرى سيعرف معظم الفرنسيين أن
نابليون أعــاد العبودية عام  1802بعد
ثماني سنوات من إلغائها".
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ،ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــابـ ــه" ،إن
العبودية كانت أمرا بغيضا ،بما في ذلك
في سياق ذلك العصر".
وه ــذه اإلدانـ ــة كــانــت مـنـتـظــرة بشكل
خ ـ ــاص فـ ــي غـ ـ ــوادالـ ـ ــوب وال ـمــارت ـي ـن ـيــك
والريونيون ،األراضي الفرنسية ما وراء
البحار ،حيث يتحدر العديد من السكان
من أشخاص كانوا ضحايا العبودية.
وتـ ـق ــول ال ـل ـج ـنــة ال ــدولـ ـي ــة لـلـشـعــوب
السوداء والحركة الدولية للتعويضات،
في بيان" ،ال يمكن ألي ضحية أن تحتفل
بجالدها إال إذا كانت مصابة بالجنون"،
منددة بذكرى شخص "عنصري خانق
للحريات".
وفـ ــي ال ـن ـق ــاط ال ـس ـل ـب ـيــة األخـ ـ ــرى من
إرث نابليون ،أش ــار رئـيــس الــدولــة إلى
ال ـخ ـســائــر ال ـب ـشــريــة ال ـهــائ ـلــة لـحـمــاتــه
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ـث ــل ال ـح ـم ـلــة ف ــي روس ـي ــا
وانقالب " 18برومير" ،الــذي يصادف 9
نوفمبر  ،1799نهاية الثورة الفرنسية.
على الصعيد السياسي ،بقي النقاش
ح ــول صــواب ـيــة إح ـي ــاء ذكـ ــرى نــابـلـيــون
خافتا ،وشهد بعض االنتقادات فقط من
نواب يساريين.
وفي هذا السياق ،أشادت رئيسة حزب
التجمع الوطني اليمين المتطرف مارين
لوبن ،أمس األول" ،بعظمة اإلمبراطور"،
وأسفت ألن "مــاكــرون يحيي على عجل
ذكرى شخص قام بالكثير للبالد وأعطى
الكثير للعالم".
(باريس ـ ـ أ ف ب)

قرر مجلس اإلشراف على
"فيسبوك" ،أمس ،اإلبقاء
على قرار المجموعة منع
الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب من نشر رسائل
في صفحته على الموقع،
وحسابه على "إنستغرام".
لكن المجلس رأى في الوقت
نفسه أنه "لم يكن من المناسب
لفيسبوك أن يفرض عقوبة
مدتها غير محددة ،وطلب من
الموقع مراجعة خالل األشهر
الستة المقبلة للقرار الذي
فرض في  7يناير التخاذ رد
متناسب وتبريره".
وعلى الفور ،رحب زعيم
الغالبية الديمقراطية في
مجلس النواب بالقرار.
يأتي ذلك في وقت أطلق
ترامب صفحة مدونة على
موقعه أمس األول ،وهي
مشابهة بصريا لـ"تويتر"،
للتواصل مع أنصاره عبر
موقعه اإللكتروني ،بعد
منعه من استخدام منصات
التواصل االجتماعي
الرئيسية.

قاتل جورج فلويد
يطلب محاكمة جديدة

أظهرت وثائق محكمة أن
الضابط السابق بشرطة
مدينة منيابوليس األميركية،
ديريك تشوفين ،طلب من
قاض بالمدينة محاكمة
جديدة ،بعد أسبوعين من
إدانته بثالث تهم بالقتل في
واقعة مقتل األميركي من
أصول إفريقية جورج فلويد.
من
وضمن سلسلة ُ
االلتماسات التي قدمت
لقاضي المحكمة بيتر
كاهيل ،قال المحامي إريك
نيلسون ،إن موكله ُح ًرم من
محاكمة عادلة ،مضيفا أن
هناك سوء تصرف من جانب
االدعاء وهيئة المحلفين،
وأخطاء قانونية وقعت خالل
المحاكمة.

«القاعدة» تختطف
صحافيًا فرنسيًا في مالي

أعلنت مجموعة "دعم اإلسالم
والمسلمين" ،وهي الجماعة
الرئيسية في مالي التابعة
لتنظيم "القاعدة" ،عبر مقطع
فيديو مدته  21ثانية ،أمس،
اختطاف الصحافي الفرنسي،
أوليفييه دوبوا .وأكد دوبوا،
الذي يعمل صحافيا في مالي
منذ  ،2015في جريدة Le
 Pointاألسبوعية وصحيفة
 Liberationاليومية ،اختطافه
في  8أبريل الماضي.
وقال دوبوا" :أنا أخاطب
عائلتي وأصدقائي والسلطات
الفرنسية للعمل على اإلفراج
عني" .من ناحيته ،أكد مسؤول
في وزارة الخارجية الفرنسية
"اختفاء السيد دوبوا في
مالي".
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رياضة

تعادل سلبي للعربي والسالمية
مع النصر والفحيحيل

في ختام الجولة الـ  14لدوري  stcالممتاز لكرة القدم

جانب من مباراة الفحيحيل والسالمية

حازم ماهر

تعادل العربي مع النصر،
والفحيحيل مع السالمية بدون
أهداف في المباراتين اللتين
جمعتهما أمس األول في
ختام الجولة الـ  14للدوري
الممتاز.

أ هـ ــدر ا ل ـف ــر ي ــق األول لـكــرة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم بـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــربـ ــي
نقطتين ثمينتين  ،بتعا د له
مـ ــع الـ ـنـ ـص ــر ب ـ ـ ــدون أه ـ ـ ــداف،
ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــو لـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 14
لمنافسات دوري  stcالممتاز
لكرة القدم ،أمس األول.
بـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،ارت ـ ـفـ ــع
رصيد العربي إلى  34نقطة،
مـتــربـعــا عـلــى قـمــة الـبـطــولــة،
غ ـيــر أن ا لـ ـف ــارق ب ـي ـنــه و ب ـيــن
القادسية تقلص إلى  5نقاط،
كـ ـم ــا ارت ـ ـفـ ــع رصـ ـي ــد ال ـن ـصــر
ً
إلى  19نقطة ،محتال المركز
الخامس.
وبــالـنـتـيـجــة ذات ـهــا تـعــادل
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل م ــع ال ـســال ـم ـيــة،
ليرفع األول ر صـيــده إ لــى 11
ن ـق ـط ــة فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـث ــام ــن،

 ...وآخر من لقاء العربي والنصر
ً
المحتسب بــدال مــن الضائع
بلمس الكرة يد خالد شامان،
ولـ ـ ــم ي ـح ـت ـس ــب حـ ـك ــم ال ـل ـق ــاء
سـ ـع ــد الـ ـفـ ـضـ ـل ــي ال ـل ـع ـب ـت ـي ــن
بعد رجوعه إلى تقنية حكم
ا لـفـيــد يــو ا لـمـســا عــد ،لينتهي
ا لـ ـلـ ـق ــاء ب ــا لـ ـتـ ـع ــادل مـ ــن دون
أهداف.

وا ل ـ ـ ـثـ ـ ــا نـ ـ ــي إ ل ـ ـ ـ ــى  17ن ـق ـط ــة
بالمركز السادس.

هجوم بال فاعلية
كان االستحواذ واألفضلية
ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط األول لـ ـلـ ـق ــاء
ال ـع ــرب ــي وال ـن ـص ــر لـمـصـلـحــة
"األخـ ـض ــر" ،ال ــذي أتـيـحــت له
ف ــرصـ ـت ــان مـ ــؤكـ ــدتـ ــان ل ـع ــاء
ا لــدا لــي من تسديدة ارتطمت
بأحد مدافعي النصر ،ثم في
العارضة ،وتسديدة من داخل
المنطقة تصدى لها حارس
النصر خليفة رحيل.
في المقابل ،تراجع النصر
ل ـلــدفــاع ،وأت ـي ـحــت ل ــه فــرصــة
واحـ ـ ــدة عــرض ـيــة ارتـ ـق ــى لـهــا
أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ــريـ ـ ــاحـ ـ ــي ،تـ ـص ــدى

ركلة جزاء مهدرة

لـ ـه ــا سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ع ـب ــدال ـغ ـف ــور
ب ـص ـعــوبــة ،لـيـنـتـهــي ال ـشــوط
األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني ضغط
العربي بقوة من أجل تحقيق

الفوز ،بال جدوى ،خصوصا
أن هـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ت ـ ـ ــه ا ف ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدت
الـ ـخـ ـط ــورة ،ل ـك ـن ـهــا تـحـطـمــت
على صخرة دفاع النصر.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب العـ ـ ـب ـ ــو الـ ـع ــرب ــي

بركلتي جزاء في الدقيقة 70
بعد احتكاك من األردني بهاء
ع ـبــدالــرح ـمــن والـفـلـسـطـيـنــي
ع ــدي ال ــدب ــاغ ،وال ـث ــان ـي ــة فــي
الــدق ـي ـقــة ال ـثــال ـثــة م ــن الــوقــت

ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ،واحـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــب ح ـك ــم
اللقاء هاشم اإلبراهيم ركلة
جـ ــزاء لـلـســا لـمـيــة ( ،)55بـعــد
أن لمست ا ل ـكــرة يــد عبدالله
الشامي ،انبرى لها البرازيلي
بــاتــريــك فــابـيــانــو ،لـيـســددهــا
فـ ــي الـ ـق ــائ ــم األي ـ ـسـ ــر ل ـمــرمــى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس خـ ــالـ ــد عـ ـج ــاج ــي،
ل ـي ـن ـت ـهــي الـ ـلـ ـق ــاء ب ــال ـت ـع ــادل
السلبي.

وف ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل
والسالمية ،أهدر الفحيحيل
ع ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ـ ــرص م ـ ـح ـ ـق ـ ـقـ ــة ف ــي
الشوط األول أبرزها تسديدة
اإليـ ـف ــواري س ـيــدريــك ه ـنــري،
التي ارتطمت بالقائم.
وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان
الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط

عبدالكريم :لعبنا للفوز وال أشغل تفكيري باالستمرار الصيفي يقترب من كاظمة والنصر على خط المفاوضات

أحمد عبدالكريم

يستأنف الفريق األول لكرة القدم بنادي
النصر تدريباته اليوم ،استعدادا لمواجهة
الساحل بعد غد في الجولة الخامسة عشرة
لدوري  stcالممتاز.
وكان مدرب الفريق أحمد عبدالكريم منح
الالعبين راحة من التدريبات أمس ،اللتقاط
أنفاسهم بسبب ضغط المباريات.
وأكـ ـ ــد ع ـب ــدال ـك ــري ــم أن م ـ ـبـ ــاراة ال ـع ــرب ــي
كــانــت صـعـبــة ع ـلــى ال ـفــري ـق ـيــن ،مـضـيـفــا انــه

الدوري يحدد استعدادات
أزرق الصاالت لكأس العرب
ي ـ ـتـ ــرقـ ــب ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوطـ ـن ــي األول
لكرة الصاالت بقيادة المدرب
الـبــرازيـلــي كــاكــاو مــا ستسفر
عنه نتائج الدور قبل النهائي
والنهائي لمنافسات الدوري
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــاز ،ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـق ــام ــان
بنظام الـبــاي أوف ،مــن أجل
وض ــع بــرنــامــج إعـ ــداد قصير
لــازرق للمشاركة في بطولة
كأس العرب التي تستضيفها
الـقــاهــرة خــال الـفـتــرة مــن 20
حتى  30الجاري.
يذكر أن الدور قبل النهائي
لـ ـل ــدوري يـلـتـقــي ف ـيــه كــاظـمــة
مــع ال ـكــويــت ،وال ـقــادس ـيــة مع
الـ ـي ــرم ــوك ،وحـ ـق ــق ك ــل فــريــق
منها الفوز في مباراة ،لتقام
م ـب ــاراة فــاصـلــة ال ـي ــوم تـحــدد
ال ـفــري ـقــان ال ـم ـتــأهــان ل ـلــدور
النهائي.
ويـ ـمـ ـن ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
ال ـ ـن ـ ـفـ ــس بـ ــان ـ ـت ـ ـهـ ــاء بـ ـط ــول ــة
ال ـ ـ ــدوري م ـب ـك ــرا ،ح ـتــى يـتــاح
لـ ــه االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ب ـش ـك ــل جـيــد
للبطولة العربية.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــم قـ ــرعـ ــة
البطولة قد اوقعت منتخبنا
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة

كاكاو

االولى ،ومعه منتخبات مصر
والبحرين وموريتانيا.
ويلتقي األزرق مع البحرين
يوم  20الجاري ،ثم مع مصر
يـ ـ ـ ــوم  ،22ع ـ ـلـ ــى ان ي ـخ ـت ـتــم
مـبــاريــاتــه فــي المجموعة مع
موريتاتيا يوم  ،24علما بأن
الفريقين صاحبي المركزين
األول والـ ـث ــان ــي س ـي ـتــأهــان
للدور نصف النهائي.

لعب مــن ا جــل تحقيق ا لـفــوز ال ا لـتـعــادل ،الفتا إلى
أن الفريقين اعتمدا على الجوانب التكتيكية في
ا ل ـم ـبــاراة ،لــذ لــك ج ــاء ت هـجـمــات كــل منهما قليلة،
و كــان ا بــرز هــا رأ سـيــة احمد ا لــر يــا حــي التي أنقذها
سليمان عبدالغفور.
وشدد عبدالكريم على أنه ال يشغل تفكيره بشأن
استمراره مع النصر في الموسم المقبل ،مؤكدا أنه
يسعى إلنهاء الموسم والفريق موجود في مركز جيد،
ثم يفكر في مستقبله.

•

أحمد حامد

بات رحيل المحترف األردنــي في صفوف القادسية
عــدي الصيفي عــن "األصـفــر" مــؤكــدا فــي نهاية الموسم
الـجــاري ،وســط رغبة مشتركة مــن الجانبين باالكتفاء
بالفترة التي قضاها الالعب في النادي.
وك ــان الصيفي انتقل إلــى الـقــادسـيــة فــي االنـتـقــاالت
الشتوية بالموسم قبل الـمــاضــي ،ونـجــح فــي تسجيل
حـضــوره المميز بجميع مـشــاركــاتــه ،األم ــر ال ــذي جعل

مضر السعودي يستعير مدرب يد القرين

طائرة األصفر
تجدد عقد دشتي
• محمد عبدالعزيز
ً
ً
استعار فريق مضر السعودي مدرب الفريق
موسما واحدا
نـجــح ن ــادي الـقــادسـيــة
فــي تـجــديــد عـقــد "لـيـبــرو"
ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــر يـ ـ ــق األول لـ ـلـ ـك ــرة
الطائرة ناصر دشتي في
ال ـمــوســم ال ـجــديــد -2021
.2022
يـ ـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـع ـ ــد
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـم ـيــز ال ــذي
ظ ـ ـهـ ــر ب ـ ــه دش ـ ـت ـ ــي خـ ــال
الموسم المنصرم ،والذي
ن ـج ــح ف ـي ـه ــا األص ـ ـفـ ــر فــي
الحصول على لقب الدوري
الممتاز للكرة الطائرة بعد
غياب  9سنوات ،وحفاظا
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــوام األسـ ــاسـ ــي
للفريق الطامح في تحقيق
المزيد من اإلنـجــازات في
الموسم الجديد.
ي ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ــر أن األ صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر
بإشراف المدرب البحريني
رضا علي استعاد قبل أيام
خدمات المعد عبدالناصر
العنزي بعقد مــدة موسم
واحـ ــد ق ــادم ــا م ــن ال ـن ــادي
الـ ـع ــرب ــي ،ك ـم ــا ج ـ ــدد عـقــد
ال ــاع ــب ال ـم ـم ـيــز سـلـطــان
أحمد لنفس المدة.

األول لكرة اليد بنادي القرين الجزائري رشيد
شريح لقيادة الفريق في البطولة اآلسيوية
لالندية أبطال الدوري،
الـ ـت ــي م ـ ــن ال ـم ـق ــرر
إق ــامـ ـتـ ـه ــا بـ ـن ــادي
الوحدة السعودي
خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
مــن  12حتى 21
يونيو المقبل.

رشيد شريح

ويتمتع شريح بسيرة ذاتية جيدة ،وله عدة
تجارب ناجحة مع أندية كويتية وخليجية،
حـيــث ق ــاد محليا أنــديــة الـنـصــر والسالمية
والقرين في الكويت ،كما سبق ذلــك تدريبه
ألندية بربار البحريني والشعب اإلماراتي.
وقال شريح في تصريح لـ"الجريدة"" :أشكر
مسؤولي نادي مضر السعودي على ثقتهم
الكبيرة ،ومسؤولي القرين لموافقتهم على
اإلع ـ ــارة ،وأتـمـنــى أن أق ــدم اإلض ــاف ــة الــازمــة
لـمـضــر خ ــال ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة الـمـقـبـلــة،
الـتــي مــن المتوقع ان تـكــون المنافسة فيها
على أ شــد هــا لطموح الجميع فــي المنافسة
على اللقب".
وأضـ ـ ــاف "ال ـس ـف ــر إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة ال ـيــوم
أو غــدا ،لقيادة تــدريـبــات الفريق فــي الفترة
التحضيرية مــن بدايتها ،والـتــي ستجرى
هناك حتى موعد بداية البطولة ،وبعدها
سأعود إلى الكويت".
عروض محلية وخارجية
وأش ــار شــريــح إل ــى أن ــه مــرتـبــط بعقد مع
نادي القرين ينتهي آخر يونيو المقبل ،وحتى
اآلن لم تتضح الصور بشأن تجديد العقد،
مبينا أنه سيتم تحديد ذلك عقب عودته من
البطولة اآلسيوية.
وكشف عن عدة عروض من أندية محلية
ف ــي ال ـك ــوي ــت وخ ــارج ـي ــة م ــن ب ـعــض األن ــدي ــة
الخليجية سينظرها بعد انتهاء عقده مع
القرين.
يــذكــر أن الـقــرعــة أوقـعــت مضر السعودي
ضمن المجموعة األولى ،وضمت إلى جانبه
أندية العربي القطري والسالمية الكويتي،
وشاهد كرزون اإليراني ،والنجمة البحرين.

استمراره مطلبا لجماهير النادي.
ً
وعلمت "الجريدة" أن الصيفي فتح خطا
مــن الـمـفــاوضــات مــع كــاظـمــة ،بـعــد أن أبــدى
األخير رغبة كبيرة في ضمه ،في الوقت الذي
غاب القادسية عن الصورة قبل فترة وجيزة
من انتهاء عقد الالعب.
كـمــا تـلـقــى ال ــاع ــب عــرضــا آخ ــر م ــن إدارة
الـ ـنـ ـص ــر ،لـ ـي ــواص ــل م ـس ـي ــرت ــه فـ ــي ال ـم ــاع ــب
الكويتية ،التي انطلقت قبل أكثر من  10سنوات.

عدي الصيفي

القادسية يجتمع بمدرب السلة
األسبوع المقبل

لوكاس مندوجاز يوجه الالعبين

•

جابر الشريفي

أرجأت إدارة نادي القادسية البت في تجديد عقد مدرب الفريق األول
لكرة السلة الليتواني لوكاس مندوجاز إلى األسبوع المقبل ،إلى حين
اجتماع الجهاز اإلداري معه.
وعلمت "الجريدة" أن مجلس إدارة النادي يرفض أي طلب زيــادة
على العقد مقابل الـتـجــديــد ،وفــي حــال طلب ال ـمــدرب ذلــك سينتهي
العقد بينهما.
الجدير بالذكر أن الليتواني لوكاس حقق مع األصفر المركز الثالث
في بطولة الدوري.
ومــن جانب آخــر ،دخلت إدارة الفريق فــي مـفــاوضــات مــع الثنائي
ً
ً
عبدالعزيز الحميدي ومحمد أشكناني ،تمهيدا لضمهما استعدادا
للموسم المقبل ،وبذلك يكون الالعبان مالكين عرضين رسميين من
الجهراء وكاظمة ،باإلضافة إلى عرض القادسية ،وسيفاضالن بين
هذه العروض الختيار األفضل.

ةديرجلا

•
العدد  / 4726الخميس  6مايو 2021م  24 /رمضان 1442هـ

sports@aljarida●com

23

رياضة

محرز يحسم مواجهة «األغنياء الجدد»
ويهدي لسيتي النهائي األول في تاريخه
خطف النجم الجزائري رياض
محرز األنظار من الجميع بعد
أن قاد فريقه مانشستر سيتي
لبلوغ نهائي دوري األبطال
للمرة األولى في تاريخه بعد
أن سجل هدفي انتصاره على
ضيفه باريس سان جرمان
الفرنسي في إياب نصف
النهائي.

ح ـ ـسـ ــم م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي
اإلن ـك ـل ـيــزي م ــواج ـه ــة "األغ ـن ـي ــاء
الـ ـج ــدد" ،وب ـلــغ نـهــائــي مسابقة
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ل ـل ـمــرة
األولــى في تاريخه ،بعدما جدد
تفوقه على باريس سان جرمان
الفرنسي ،وصيف البطل ،بالفوز
ع ـل ـيــه -2ص ـ ـفـ ــر ،ب ـف ـضــل ثـنــائـيــة
ال ـجــزائــري ري ــاض م ـحــرز ،أمــس
األول ،في إيــاب نصف النهائي،
بأجواء مناخية شتوية بامتياز
في شهر مايو!
وكان الفريق اإلنكليزي ،الذي
توج بلقب كأس الرابطة المحلية،
وعلى بعد ثالث نقاط من حسم
لـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،قـطــع
أكـثــر مــن نـصــف الـطــريــق لبلوغ
النهائي ،بفوزه ذهابا في باريس
 1-2بفضل محرز أيضا ،إذ سجل
هدف الفوز.
وعاد فريق المدرب اإلسباني
بيب غوارديوال الثالثاء لتجديد
الـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى نـ ـ ـ ــادي ال ـع ــاص ـم ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ال ـ ــذي ت ــأث ــر بـغـيــاب
نجمه كيليان مبابي لإلصابة،
م ــا أض ـع ــف ح ـظ ــوظ ــه ب ــال ـع ــودة
وتكرار إنجاز الموسم الماضي،
حين وصــل الــى النهائي للمرة
األولى ،قبل أن يخسر أمام بايرن
ميونيخ األلماني.
واآلن ،ب ــات سيتي عـلــى بعد
ف ــوز واحـ ــد م ــن تـحـقـيــق ال ـهــدف

ُ
ض ـ َـع منذ 2008
األسـمــى ال ــذي و ِ
عندما انتقلت ملكيته لمجموعة
أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
واالس ـت ـث ـم ــار ،فـيـمــا تــأجــل حلم
سان جرمان ومالكيه القطريين
في أن يصبح ثاني ناد فرنسي
ي ـ ـحـ ــرز الـ ـلـ ـق ــب ال ـ ـمـ ــرمـ ــوق ب ـعــد
مرسيليا عــام  ،1993بفشله في
الـتــأهــل للنهائي الـثــانــي تواليا
وفي تاريخه.
و ب ـ ـ ـ ـ ــات سـ ـيـ ـت ــي أول ف ــر ي ــق
إن ـك ـل ـيــزي ي ـح ـقــق  7ان ـت ـص ــارات
متتالية في دوري األبطال ،لكن
األهــم يبقى إنجاز الوصول الى
الـنـهــائــي ،مــع األم ــل ب ــأن تكتمل
الـ ـف ــرح ــة ب ـح ـس ــم ل ـق ــب ال ـ ـ ــدوري
الممتاز بعد غــد ،في حــال فوزه
على ضيفه تشلسي.
وكـ ـ ـ ــان جـ ـل ــوس مـ ـب ــاب ــي عـلــى
مـقــاعــد ب ــدالء س ــان جــرمــان أبــرز
ما في تشكيلة الفريقين ،نتيجة
تعرضه إلصابة في ربلة الساق
أبعدته عن مباراة الدوري المحلي
السبت ضد لنس ( ،)1-2ما منح
األرج ـن ـت ـي ـن ــي م ـ ـ ــاورو إيـ ـك ــاردي
فرصة اللعب أساسيا.

سان جرمان يضغط
وبـ ـ ــدا س ـ ــان ج ــرم ــان ع ــازم ــا
على تعويض خسارة الذهاب
ب ــاك ــرا ،ح ـيــث ح ــاص ــر مضيفه

غوارديوال :استثمرنا
األموال وعملنا بجدية
قال بيب غوارديوال ،مدرب مانشستر سيتي ،في
مؤتمر صحافي بعد إقـصــاء بــاريــس ســان جرمان
مــن نصف نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا ،إن النادي
اإلنكليزي استثمر الكثير من األموال خالل السنوات
األخيرة ،لكن مفتاح النجاح "ليس ذلك فقط".
وتابع" :لقد استثمرنا الكثير من األموال ،لكن األمر
ليس كذلك فقط .إذا كان الناس يريدون التفكير في
ذلك ،فال بأس ،ولكن هناك الكثير من العمل وراء ذلك.
وهــذا هــو السبب فــي أننا فزنا فــي العقد الماضي
خمس مرات بالدوري اإلنكليزي الممتاز".
وأضاف حول دوري األبطال "هذه أصعب منافسة
ألنك تواجه أفضل المنافسين .نستحق أن نكون هنا
ونخوض النهائي".
وقال غوارديوال "أول شيء فكرت فيه هو أولئك
الــذيــن لــم ي ـعــودوا مــوجــوديــن هـنــاك .ديفيد سيلفا
وفينسنت كومباني وبابلو زاباليتا"( .إفي)

لوكاكو :بنزيمة أفضل
مهاجم في العالم
ي ــرى البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو ،ال ــذي أعـلــن للتو بطال
للدوري اإليطالي (سيري آ) مع فريقه إنتر ميالن ،أن أفضل
مهاجم في العالم هو العب ريال مدريد ،الفرنسي كريم بنزيمة.
وقــال البلجيكي الــدولــي في مقابلة بثتها شبكة ()RTBF
ً
البلجيكية ،ردا على سؤال حول من يعتبره أفضل مهاجم في
العالم اآلن "كريم بنزيمة؛ ال توجد مقارنة''.
وعن هازارد ،قائد المنتخب البلجيكي الذي عانى إصابات
متكررة في الموسمين الماضيين ،قال لوكاكو إنه "في حالة
ذهنية جيدة".
يشار إلــى أن اإلنـتــر فــاز السبت الماضي بثنائية نظيفة
خالل زيارته لكروتوني ،وحسم اللقب حسابيا ،بعدما انتهت
مباراة أتاالنتا وساسولو بالتعادل بهدف لمثله .وعلى هذا
النحو ،أنهى إنتر ،الــذي لم يفز بأي لقب منذ كأس إيطاليا
 ،2011هيمنة يوفنتوس التاريخية في الدوري بتسعة ألقاب
متتالية( .إفي)

محرز نجم مانشستر سيتي يحرز الهدف الثاني في مرمى باريس
في منطقته ،واعتقد أنه حصل
ع ـلــى رك ـل ــة جـ ـ ــزاء ،ل ـكــن الـحـكــم
عـ ــاد ع ــن ق ـ ـ ــراره ب ـع ــد مــراج ـعــة
"ف ــي أي ــه آر" ،ألن ال ـكــرة لمست
كـتــف زينتشينكو و لـيــس يــده
( ،)8واس ـت ــوع ــب سـيـتــي ف ــورة
ضـ ـيـ ـف ــه ،ومـ ـ ــن ه ـج ـم ــة م ــرت ــدة
ب ــدأت مــن ال ـح ــارس الـبــرازيـلــي
إيــدرســون ووصلت الكرة على
ا لـجـهــة ا لـيـســرى لزينتشينكو
ف ـل ـع ـب ـه ــا ل ـ ـ ــدي ب ـ ــروي ـ ــن ال ـ ــذي
ســددهــا مــن مـشــارف المنطقة،
اعترضها اإليطالي أليساندرو
فلورنتسي ،لكنها سقطت أمام
محرز الذي سددها أرضية في

الشباك من زاوية ضيقة (.)11
وكــان ســان جرمان قريبا من
إدراك التعادل ،لكن الحظ عاند
البرازيلي ماركينيوس ،بعدما
ارتدت رأسيته من العارضة (،)17
ثم أتبعها نادي العاصمة بفرصة
أخـ ــرى لــأرجـنـتـيـنــي أن ـخــل دي
ماريا بعد خروج وتمرير خاطئ
من الحارس إيدرسون ،لكن الكرة
مرت قريبة جدا من القائم األيسر
خال من حارسه (.)18
والمرمى ٍ
وعرف سيتي كيف يستوعب
رد ف ـ ـعـ ــل س ـ ـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ب ـعــد
ال ـهــدف ،وأحـبــط مـحــاوالتــه قبل
وصــول ـهــا ال ــى ال ـمــرمــى ،ث ــم كــاد

يخطف الهدف الثاني في الوقت
ب ــدل الـضــائــع مــن ال ـشــوط األول
عـبــر م ـحــرز ،بـتـســديــدة مشابهة
تماما لكرة الهدف ،لكن الحارس
الكوستاريكي كيلور نافاس كان
له بالمرصاد هذه المرة (.)2+45
وب ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف ال ـ ـشـ ــوط
الثاني بضغط ،لكن الخطورة
كــانــت مــن جــانــب سيتي الــذي
كان قريبا من توجيه الضربة
ال ـق ــاض ـي ــة ل ـل ـفــرن ـس ـي ـيــن ل ــوال
تــألــق نــافــاس فــي وج ــه انـفــراد
ف ـ ـ ــودن ( ،)54ق ـب ــل أن يـنـتـقــل
الخطر إلى الجهة األخرى ،لكن
زينتشينكو تألق في اعتراض

تسديدة البرازيلي نيمار (.)55
واحتكم بعدها بوكيتينو الى
اإليطالي مويس كين واأللماني
يــول ـيــان دراك ـس ـلــر عـلــى حـســاب
ً
إيـ ـك ــاردي وه ـي ــري ــرا ( )62بـحـثــا
ع ــن الـ ـ ـع ـ ــودة ،ل ـك ــن مـ ـح ــرز وج ــه
الضربة القاضية لوصيف البطل
بـتـسـجـيـلــه ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ،إثــر
هجمة مــرتــدة سريعة وتمريرة
ع ــرض ـي ــة ع ـل ــى ط ـب ــق مـ ــن فـضــة
لفودن (.)63

طرد دي ماريا
وكما حصل في لقاء الذهاب،

أكمل سان جرمان اللقاء بعشرة
العـ ـبـ ـي ــن بـ ـع ــد طـ ـ ــرد دي م ــاري ــا
بالبطاقة الحمراء ،العتدائه على
فرناندينيو من دون كرة (.)69
وتوترت األجــواء في صفوف
الـ ـف ــري ــق الـ ـف ــرنـ ـس ــي بـ ـع ــد ذلـ ــك،
وك ــاد يخسر جـهــود الـمــزيــد من
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،الس ـي ـم ــا اإلي ـط ــال ــي
ماركو فيراتي ،بسبب االعتراض
ع ـل ــى الـ ـت ــدخ ــات ال ـق ــاس ـي ــة ،فــي
ح ـيــن حـ ــاول سـيـتــي االس ـت ـفــادة
من التفوق العددي لزيادة غلته،
وكــان قريبا من ذلــك ،لكن القائم
تــدخــل فــي وج ــه م ـحــاولــة فــودن
(.)77

الحكم أهان العبي سان جرمان بوكيتينو :لم يحالفنا الحظ
أقدم الحكم الهولندي بيورن كايبرز ،الذي أدار مواجهة
مانشستر سيتي اإلنكليزي وباريس سان جرمان ،في اياب
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،أمس األول،
على إهانة العبين من فريق العاصمة الفرنسية ،حسبما
أكد العبا الوسط االيطالي ماركو فيراتي واالسباني أندر
هيريرا.
وقال هيريرا ،في حديث مع قناة "أر أم سي سبورت" ،إثر
خروج فريقه من المسابقة" ،أريد أن أقول شيئا :نتحدث عن
االحترام مع الحكام ،لكنه قال :أغرب عن وجهي (باستخدام
عبارة نابية) إلى (االرجنتيني) لياندرو باريديس .إذا قلنا
نحن ذلك نعاقب لثالث أو أربع مباريات".
وأكد فيراتي" :أنا أيضا سمعته ،قال لي :اللعنة عليك .إذا
قلت أنا ذلك فسأعاقب لعشر مباريات".
كـمــا عـلــق ال ـبــرازي ـلــي ل ـي ــون ــاردو ،الـمــديــر الــريــاضــي في
سان جرمان ،على هذه المسألة بالقول" ،تحدثنا عن ذلك،
أعتقد أنكم عثرتم على المشاهد .إنها واضحة لدرجة أنني
لــن أعـلــق حـتــى .إنــه ألمــر مـخــز ،ال أري ــد أن نــربــط خروجنا
بالتحكيم ،لكني أعتقد أنه كان هناك الكثير من المواقف
التي ربما لم يتم التعامل معها بشكل جيد".

أشار األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،المدير
ال ـف ـنــي ل ـبــاريــس س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ،إل ــى أن
الحظ غاب عنهم من أجل إقصاء مانشستر سيتي
اإلنكليزي من نصف نهائي دوري األبـطــال ،وذلك
بعد خسارتهم مجددا في اإلياب.
وق ـ ـ ــال بــوك ـي ـت ـي ـنــو خ ـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي بعد المباراة التي
احتضنها ملعب (االتحاد)
"نشعر باإلحباط الشديد.
خـطـتـنــا كــانــت جـيــدة،
وبدأنا المباراة بشكل
طـ ـي ــب .أعـ ـتـ ـق ــد أن
الـنـتـيـجــة كــانــت
محبطة ،

ُ
ّ
المحكمة تنحي المدعي العام المحقق مع إنفانتينو
أعلنت محكمة سويسرية أمس ،تنحية المدعي العام الذي كان يحقق
مع جاني إنفانتينو ،بسبب تصريحات علنية "متحيزة" ضد رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وف ـتــح سـتـيـفــان كـيـلــر إجـ ـ ــراءات ض ــد إنـفــانـتـيـنــو ف ــي يوليو
الماضي بشأن ثالثة اجتماعات غير رسمية مع الرئيس السابق
لمكتب المدعي العام السويسري .وفي مــارس ،بدأ التحقيق
في قضية استخدام إنفانتينو لطائرة خاصة دفع تكاليفها
االتحاد الدولي للعبة.
لم يكن كيلر قد بدأ بعد اإلجراءات الرسمية في المسألتين.
وقالت "الجنائية الفدرالية" في بيلينزونا إنها "قبلت
طلب جاني إنفانتينو المقدم ضد ستيفان كيلر
للتنحي" ،في قرار اتخذته الجمعة الماضي،
ُ
ونشر على موقعها أمس.
ورك ـ ــز ال ـ ُـحـ ـك ــم ع ـل ــى أرب ـ ـعـ ــة اتـ ـص ــاالت
ص ـح ــاف ـي ــة وب ـ ـيـ ــان إل ـ ــى م ـج ـل ــة قــانــون ـيــة
م ــن ق ـب ــل ك ـي ـلــر ق ــال ــت ال ـم ـح ـك ـمــة إن ـه ــا ال
ت ـقـ ّـدم "مـعـلــومــات مــوضــوعـيــة ومـحــايــدة
وصحيحة للمصلحة العامة".
ً
إنفانتينو
واضحا أنه لم
وجــاء في القرار "بــدا

يكن هناك فقط مجرد انحياز محتمل ،بل كــان في الواقع
ً
منحازا تجاه الشخص الذي تقدم بالطلب".
ّ
تحدث كيلر في منتصف ديسمبر عن "مؤشرات"
ً
مذنبا بسبب "اإلدارة غير
تفيد أن إنفانتينو كــان
ال ـعــادلــة" السـتـخــدامــه طــائــرة خــاصــة بتمويل من
الهيئة الرياضية للسفر بين سورينام وسويسرا
في عام .2017
واشتكى فيفا من أن "أسلوب ستيفان كيلر في
االتـهــام والتشهير من خــال نشر بيانات إعالمية
ب ـ ــدون إث ـب ــات ــات واغ ـت ـي ــال الـشـخـصـيــة،
مرفوض بأشد العبارات من قبل
فيفا ورئيسه".
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ل ـ ـ ـ ــم تـ ـنـ ـظ ــر
"ال ـ ـج ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة الـ ـ ـف ـ ــدرالـ ـ ـي ـ ــة"
السويسرية بعد في طلب
"بطالن اإلجراءات التي
ت ــم تـنـفـيــذهــا حتى
اآلن".

ألننا نحتاج لبعض الحظ في مثل هذه المباريات.
الحظ تخلى عنا اليوم واألسبوع الماضي".
وأضاف المدرب األرجنتيني تصريحاته "الفريق
قدم كل شيء .فخور بالالعبين .بذلنا كل جهدنا،
ولكننا لــم نحقق مــا كـنــا نتطلع إل ـيــه .الـفــريــق لم
يستسلم أبدا ،ولكن هدفنا كان بلوغ نصف النهائي،
ولكننا لم ننجح في ذلك .افتقدنا لتلك النسبة من
الحظ عندما كانت المباراة متكافئة بين الفريقين".
وح ـ ـ ــول وج ـ ـ ــود إهـ ــانـ ــة م ـح ـت ـم ـلــة مـ ــن حـكــم
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،الـ ـه ــولـ ـن ــدي ب ـ ـيـ ــورن ك ــوي ـب ــرس،
ألحــد العـبــي الفريق الـبــاريـســي ،أوضــح
بــوك ـي ـت ـي ـنــو انـ ـ ــه يـ ـج ــب أن ي ـصــدق
الع ـب ـيــه ،ول ـك ــن األهـ ــم اآلن أنـهــم
فشلوا في التأهل للنهائي.
وق ـ ــال ف ــي هـ ــذا ال ـصــدد
"ربما سيحقق االتحاد
األوروبي "اليويفا" في
األمر ،ولكن هذا ليس
عذرا اآلن".
(إفي)

ميلووكي إلى «بالي أوف»
سـ ّـجــل ا لـعـمــاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو  36نقطة
ليقود ميلووكي باكس إلى األدوار االقصائية "بــاي اوف" إثر
تفوقه  118-124على بروكلين نتس أمس األول في دوري كرة
السلة االميركي للمحترفين ،في حين استعاد فينيكس صنز
صدارة المنطقة الغربية بفوزه  118-134على كليفالند كافالييرز
بعد التمديد.
في كليفالند ،استعاد صنز صــدارة المنطقة الغربية بفوزه
 118 -134على كافالييرز بعد التمديد بقيادة ديفن بوكر الذي
سجل  31نقطةّ .
سجل بوكر  14تسديدة ناجحة من  27محاولة
وأضــاف ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة ليساهم في
ً
تواليا لصنز.
الفوز الخامس
فــي نيو اورلـيــانــز ،واصــل ستيفن كــوري تألقه حيث تجاوز
مرة أخرى عتبة الثالثين نقطة ،إال أن نقاطه الـ 37لم تكن كافية
لتجنيب غولدن ستايت ووريرز الخسارة  103-108امام بيليكانز.
وكانت هــذه هي المرة الرابعة والثالثون هــذا الموسم التي
يسجل فيها كوري  30نقطة أقله في المباراة.
وثأر بيليكانز لخسارته أمام وويريرز  108-123االثنين ليبقي
على آماله حية بخوض غمار ملحق االدوار االقصائية.

فياريال عقبة أمام نهائي إنكليزي محتمل في «يوروبا ليغ»

جانب من مباراة الذهاب بين فياريال وأرسنال

يقف فياريال اإلسباني عقبة أمام
نهائي انكليزي محتمل فــي الــدوري
األوروبي (يوروبا ليغ) بين مانشستر
ّ
ي ــون ــاي ـت ــد وأرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،ع ـن ــدم ــا ي ـحــل
اليوم على النادي اللندني في ملعب
اإلمـ ـ ــارات ف ــي إي ــاب نـصــف الـنـهــائــي،
آم ــا أن يـحــافــظ عـلــى تـقــدمــه  1-2من
لقاء الذهاب.
ب ــدا ك ــأن مــوســم أرس ـن ــال الـجــريــح
سينتهي عند عتبة المربع الذهبي
ً
منقوصا بعشرة
بعد أن وجد نفسه
الع ـب ـيــن م ـنــذ الــدق ـي ـقــة  ،57إث ــر طــرد
اإلس ـبــانــي دانـ ــي سـيــابـيــوس عندما
ـان مـتــأخـ ًـرا بهدفين دون رد ،إال أن
كـ ً
هدفا ً
غاليا خارج الديار من العاجي
نيكوال بيبي أبقى على آماله حية في
بلوغ النهائي.
وقد تشهد المباراتان النهائيتان
في المسابقتين القاريتين مواجهتين
إنكليزيتين ،على غرار عام  ،2019بعد
أن بلغ مانشستر سيتي نهائي دوري
األبـ ـط ــال ع ـلــى ح ـس ــاب ب ــاري ــس ســان
جرمان الفرنسي الثالثاء فيما يدخل
تشلسي مواجهته في لندن األربعاء
أمام ريال مدريد بعد أن فرض التعادل
 1-1في العاصمة اإلسبانية .أما القطب

اآلخر من مانشستر ،يونايتد ،فوضع
ً
قدما في نهائي يوروبا ليغ باكتساحه
روما اإليطالي  6-2في "أولد ترافورد"
ذه ـ ًـاب ــا ،ق ـبــل لـقــائـهـمــا ع ـلــى الملعب
األولمبي الخميس.
ّ
يحتل أرسنال المركز التاسع في
الـ ــدوري الـمـمـتــاز ه ــذا الـمــوســم ،ومــن
غير المرجح أن يحتل أحــد المقاعد
األوروب ـ ـيـ ــة م ــع ن ـهــاي ـتــه ،ل ـكــن ال ـفــوز
بلقب يوروبا ليغ سيعيده إلى دوري
االبـ ـط ــال ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى م ـنــذ مــوســم
.2017-2016
وح ـق ــق ف ــري ــق الـ ـم ــدرب اإلس ـبــانــي
ميكيل ارتـيـتــا لـقــب ال ـكــأس المحلية
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،إال أن ــه فـشــل في
البناء عليه حيث سينهي الـ"برميرليغ"
ً
تواليا خارج مراكز
للموسم الخامس
األربعة األوائل.
وكانت آمالهم ضئيلة عندما تقدم
فياريال -2صفر عبر مانو تريغيروس

وراوول ألبيول في الشوط االول وطرد
س ـي ـبــايــوس ب ـعــد ق ــراب ــة ال ـســاعــة من
انطالق المباراة .إال ان ركلة جزاء من
بيبي قبل ربع ساعة من النهاية أحيت
أكثر حظوظهم ببلوغ النهائي الثاني
ف ــي ث ــاث سـ ـن ــوات .وي ـع ــود ال ـم ــدرب
اونـ ــاي اي ـم ــري إل ــى مـلـعــب اإلم ـ ــارات،
حيث امضى فيه موسم واربعة اشهر
قـبــل إقــالـتــه فــي نوفمبر  2019وكــان
افضل إنجاز له قيادة المدفعجية الى
النهائي عام .2019

إيمري المتخصص
وي ـع ـت ـبــر ايـ ـم ــري م ـت ـخ ـصـ ًـصــا في
الدوري االوروبي ،بعد أن حقق اللقب
في ثالثة أعوام متتالية ()2014-2016
مع إشبيلية اإلسباني.
أمــا بالنسبة ألرس ـنــال ،فستشكل
عـ ـ ـ ــودة الـ ـغ ــاب ــون ــي بـ ـي ــار-ايـ ـمـ ـي ــري ــك

موعد المباراتين
10:00

أرسنال  -فياريال
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10:00

روما – مانشستر يونايتد

beINSPORTS Pr1

اوبــامـيــانــغ بعد شفائه مــن المالريا
دف ـعــة مـعـنــويــة بـعــد غـيــابــه ع ــن لـقــاء
الذهاب ،حيث سجل هدفه االول منذ
مارس الفائت في الفوز 2-صفر على
نيوكاسل في الدوري االحد.
في حين يترقب مشجعو ارسنال
وف ـ ـيـ ــاريـ ــال أمـ ـسـ ـي ــة ع ـص ـي ـب ــة ،يـجــد
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد نـفـســه مــرتـ ً
ـاحــا
ً
نسبيا ،بعد أن بات قاب قوسين من
ب ـل ــوغ ن ـهــائــي ال ـم ـســاب ـقــة ال ـت ــي تــوج
بلقبها عام  2017بعد اكتساحه روما
ً 2-6
ذهابا.
ويــدخــل يونايتد الـمـبــاراة بعد أن
تأجلت مواجهته أمام الغريم التقليدي
ليفربول فــي ال ــدوري الممتاز األحــد
ال ـف ــائ ــت ،ب ـعــد أن اق ـت ـحــم م ـنــاصــروه
ً
احتجاجا على
ملعب "أولد ترافورد"
سياسية عائلة "غــايــزر" األميركية
المالكة للنادي.
أمــا روم ــا ســابــع ال ــدوري المحلي،
ف ـيــدخــل ال ـمــواج ـهــة ب ـعــد يــوم ـيــن من
إع ـ ــان وص ـ ــول الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي
"الجدلي" جوزيه مورينيو الــى رأس
ج ـه ــازه الـفـنــي اع ـت ـب ـ ًـارا م ــن الـمــوســم
ال ـم ـق ـبــل ،إث ــر رح ـي ــل مــواط ـنــه بــاولــو
فونسكيا مع نهاية الحالي.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أبشر ...و ...إن
شاء الله

توقعوا
غير المتوقع

د .ناجي سعود الزيد

قاض كويتي...
لدينا على األقل 800
ٍ
ثمانية منهم أحيلوا للنيابة العامة للتحقيق معهم ،وتم
رفع الحصانة عنهم ،وأحيلوا لمحكمة الجنايات.
آت بجديد ،ولم أتعرض للقضاء ،وال لكرامة القضاة،
لم ِ
ال من قريب أو بعيد...
كــل ذل ــك لــه عــاقــة بسجين إيــرانــي الجنسية ُيــدعــى فــؤاد
ً
صالحي ،أو بما يسمى مجازا قضية "شاليه بنيدر".
ً
وفقا للتحريات ،التي نشرتها بعض الصحف ،هناك رسائل
متبادلة بــرزت من ملفات جهات التحقيق ،ومــن ضمنها أن
المسجون صالحي ،الذي تربطه صداقة مع أحد القضاة ،كتب
رسالة إليه تقول" :باجر الحكم ...ال تنسى"!
هذا ما أوردته بعض الصحف...
ومادامت القضية قيد التحويل من قبل النيابة العامة إلى
محكمة الجنايات ،التي ستبدأ أولــى جلساتها الثالثاء 18
مايو ،فإن التعليق عليها يقع ضمن المحظورات مما يتردد
على مسامعنا عن عدم المساس بالقضاء ونزاهته.
ً
كــل هــذا ال يمنع مــن طــرح ســؤال قــد يبدو نظريا فــي هذه
المرحلة ،ولكن احتمال طرحه وارد...
قاض من هؤالء القضاة ،هل
السؤال هو :إذا ما تم تجريم أي
ٍ
يجوز إعادة النظر في األحكام التي صدرت بالسنوات األخيرة
على يد ذلك القاضي ،سواء كانت براءة أو إدانة؟!
ألن ما كشف القضية برمتها هو تفريغ هاتف المسجون
فؤاد صالحي ،وبه رسالة واضحة وتوصية فحواها" :باجر
الحكم ...ال تنسى" ،وبها إيحاء بالتدخل في ُحكم قضائي!
فهل هناك جواب يا ترى على ذلك السؤال من خبراء القانون
في الكويت؟
نأمل ذلك.

ً
العجيري :العيد فلكيا 13 ...الجاري

الوجبات السريعة تضر عظام األطفال
ك ـش ـفــت دراس ـ ـ ــة الـ ـنـ ـق ــاب عـ ــن أض ـ ــرار
الوجبات السريعة ،خاصة على األطفال
الصغار الذين ما زالوا في طور النمو.
ُ
ون ـشــرت ال ــدراس ــة فــي مجلة "أبـحــاث
العظام" ،ونقلها موقع سبونتيك أمس
األول وه ــي بمثابة أول دراس ــة شاملة

لتأثير المنتجات الغذائية المتوفرة على
نطاق واسع في تطور الهيكل العظمي.
وأث ـب ــت ف ــري ــق م ــن ال ـبــاح ـث ـيــن وج ــود
ارتباط بين األطعمة المصنعة بدرجة
عالية أو ما ُيعرف بالوجبات السريعة،
وانخفاض جودة العظام ،وكشف النقاب

قال الفلكي د .صالح العجيري إن أول أيام شهر شوال وعيد
الفطر هذا العام ،وفق المعايير العلمية الفلكية ،سيكون 13
الجاري.
وأوضـ ـ ــح ال ـع ـج ـي ــري ،أم ـ ــس ،أنـ ــه وفـ ــق ح ـس ــاب ــات "ت ـقــويــم
الـعـجـيــري" الفلكية بتوقيت الـكــويــت فــإن هــال  11الـجــاري
يولد الساعة  10.01مساء وتغرب الشمس يوم األربعاء 12
مايو الساعة  6.31مساء في حين يغرب القمر في ذات اليوم
الساعة  7.10مساء.
وبين أن حسابات التقويم أظهرت أن القمر يمكث في يوم
األربعاء  12مايو الجاري مدة  39دقيقة بعد غروب الشمس
ويمكن رؤيته ،موضحا أنه بغروب القمر هذا اليوم بعد غروب
الشمس يتحقق شــرط دخــول الشهر القمري وعليه يصبح
الخميس  13الـجــاري أول أيــام عيد الفطر ،وسيكون موعد
صالة العيد في تمام الساعة  5.12صباحا.

اصطياد سمكة عمرها  100عام
ت ـ ـم ـ ـكـ ــن طـ ـ ــاقـ ـ ــم م ـ ـ ــن ه ـي ـئ ــة
األس ـ ـ ـمـ ـ ــاك وال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـب ــري ــة
األميركية من اصطياد سمكة
حـفـشـيــة يـبـلــغ وزن ـه ــا 108.8
كيلوغرامات وقد يصل عمرها
إل ــى م ــا يــزيــد ع ـلــى  100ع ــام،
ف ــي ن ـهــر دي ـت ــروي ــت األس ـبــوع
الماضي.
و قــا لــت الهيئة فــي منشور
على "فيسبوك" ونشره موقع

س ـ ـكـ ــاي ن ـ ـيـ ــوز عـ ـل ــي م ــوق ـع ــه
أم ــس األول إن "وح ــش النهر
ال ـح ـق ـي ـقــي" ي ــزي ــد ط ــول ــه على
مترين ،مضيفة أنه "بناء على
محيطها وحجمها ،يفترض
أنها أنثى وأنها كانت تجوب
مياهنا منذ أكثر من  100عام.
وت ــم إط ــاق ســراحـهــا بسرعة
م ـ ــرة أخـ ـ ــرى فـ ــي الـ ـنـ ـه ــر" بـعــد
وزنها وقياسها.

عن أضرار هذه األطعمة خاصة لألطفال
الصغار الذين ما زالوا في طور النمو.
وقــدمــت ال ــدراس ــة أول تحليل شامل
لـكـيـفـيــة تــأث ـيــر هـ ــذه األط ـع ـمــة ف ــي نمو
الهيكل العظمي ،وقامت بفحص قوارض
المختبر التي كانت هياكلها العظمية
ف ــي م ــراح ــل م ــا ب ـعــد ال ـج ـن ـيــن .وعــانــت
الحيوانات التي تعرضت ألطعمة فائقة
المعالجة من تأخر في النمو ،وتأثرت
قوتها العظمية سلبا.
واكتشف الباحثون من خالل الفحص
النسيجي مـسـتــويــات عــالـيــة مــن تــراكــم
ال ـغ ـضــاريــف ف ــي صـفــائــح الـنـمــو لديها
والتي تعتبر محرك نمو العظام.
ووفقا للدراسة ،فإن األطعمة الفائقة
المعالجة ،أو الــوجـبــات الـســريـعــة ،هي
منتجات غــذائـيــة تخضع لـعــدة مراحل
مــن المعالجة ،وتحتوي على مكونات
غ ـي ــر غ ــذائـ ـي ــة وت ـح ـظ ــى ب ـش ـع ـب ـيــة ل ــدى
المستهلكين ألنها سهلة الوصول وغير
ً
مكلفة نسبيا ،وجــاهــزة لألكل مباشرة
من العبوة.

ً
عـ ـ ّـدل بـلـجـيـكــي يـمـلــك أرض ــا
مـتــاخـمــة ل ـل ـحــدود م ــع فــرنـســا،
ً
أخـ ـي ــرا ،مــوضــع كـتـلــة صخرية
ً
كــانــت مــوضــوعــة ت ـحــديــدا عند
النقطة الفاصلة بين البلدين،
ً
مما أدى عمليا إلى إزاحة حدود
الـبــاد المرسمة وفــق معاهدة
دولية عائدة لعام .1820
وأراد ه ــذا البلجيكي ،الــذي
ً
امتلك أخيرا هكتارات عدة على

وي ـب ـلــغ ال ـع ـمــر ال ـن ـمــوذجــي
ل ـ ـ ــذك ـ ـ ــور ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــة م ــن
األسـ ـم ــاك  55ع ــام ــا ،ولــإنــاث
م ــن  70إل ـ ــى  100عـ ـ ــام ،وف ـقــا
إلدارة ال ـمــوارد الطبيعية في
ميشيغان.
يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـسـ ـم ــك
الـحـفـشــي فــي الـبـحـيــرة مــدرج
باعتباره من األنواع المهددة
باالنقراض في ميشيغان.

يومية سياسية مستقلة

ُ ّ
بذلة تحلق بالعسكر من القارب للسفينة
ً
ً
تشهد االختراعات ذات األهداف العسكرية تطورا متسارعا،
وأحدثها في هذا المجال "بذلة نفاثة طائرة".
وقال موقع سكاي نيوز ،أمس ،إن مشاة البحرية الملكية
البريطانية تعاونت مع شركة غرافيتي إندستريز ،في تجربة
ً
البذلة النفاثة ،انطالقا مــن سفينة عسكرية قبالة الساحل
الجنوبي للمملكة المتحدة.
وجرى اختبار البذلة على مدار ثالثة أيام ،وبمشاركة 42
ً
فردا من مشاة البحرية الملكية البريطانية ،لمعرفة قدراتها
في العمليات البحرية.
ووف ــق مــا ذك ــر مــوقــع مــاشــابــل ،المتخصص فــي األخـبــار
التقنية ،فإن االستخدام األبرز لهذه البذلة سيكون دعم جنود
البحرية على صعود السفن الحربية الكبيرة من القوارب ،حيث
ستتم هذه العملية بسرعة ومرونة أكبر.

حدود غابة بوزينيي الفرنسية،
اإلفـ ـ ـ ــادة  -ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو -مــن
سكون المكان لتوسيع أرضه.
وقال دافيد الفو ،رئيس بلدية
منطقة إركلين" :إبـعــاد موضع
الـكـتـلــة الـصـخــريــة مـتــريــن و20
ً
سنتيمترا ّ
يكبر مساحة أرضه
بال شك".
وأضاف" :ما لم يكن يتوقعه،
هو أن هذه الكتلة كانت محددة

ً
جـ ـغ ــرافـ ـي ــا ب ــدق ــة ك ـب ـي ــرة سـنــة
 ،2019لذا كان من السهل إثبات
تحريكها من مكانها".
وحـ ـ ـصـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا االك ـ ـت ـ ـشـ ــاف
ً
ق ـبــل ش ـهــر ت ـقــري ـبــا م ــن جــانــب
فــرنـسـيـيــن مــولـعـيــن بــالـمـعــالــم
التاريخية المرتبطة بالعالقة
بين فرنسا وبلجيكا والحدود
بين البلدين.

وفيات
أحمد عبدالرحمن جالل الفيلكاوي
 76عاما ،شيع ،ت65051522 ،99551505 :

جاسم براك عبدالمحسن الصبيح

 76عاما ،شيع ،ت95594444 ،98707777 :

أميرة ديب التركماني

أرملة حمد حمود الحميدي
 79عاما ،شيعت ،ت99727855 ،99608873 :

عبدالمحسن خلف عبدالمحسن الحبشي

 69عاما ،شيع ،ت99839834 :

غلوم علي محمد أشكناني

 86عاما ،شيع ،ت94411499 :

سليمان عبدالله سليمان الهولي
 62عاما ،شيع ،ت94055598 ،55669408 ،60044366 :

مواعيد الصالة

ً
الرئيس مادورو متسلما سيف كاتانا من ستيفن سيغال
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ُ
حــديــث وزي ــر الـمــالـيــة لـتـلـفــزيــون ال ـكــويــت -ن ـش ــر بعضه
بـجــريــدة ال ـجــريــدة -خـطـيــر .الــوزيــر ال ي ــدق أج ــراس اإلن ــذار
فقط ،هو لمن يقرأ بعناية ،يقول إن الحريق على األبــواب
ما لم نتالحق األمور ،فهو يطلب "مشاركة الجميع لتحقيق
اإلص ــاح ــات ال ـم ـن ـشــودة" ،لـكــن كـيــف ي ـشــارك "الـجـمـيــع" إذا
كانت أسرة الحكم وحدها تملك القرار بحكم تراث البخاصة
المشيخي ،مــا لــم يرمز الــوزيــر هنا بمشاركة الجميع هو
تمنيه أن يتقبل الناس المر القادم حول رفع الدعوم ،بل هو
يقولها صراحة بأن الدعوم بهذا الشكل غير عادلة ،فهي ال
تفرق بين صاحب الماليين وصاحب الراتب البسيط ،وهو
محق بهذا.
الــوزيــر وإن كــان ينفي "ضريبة الــدخــل" ،وه ــذا صحيح،
فـضــريـبــة ال ــدخ ــول ق ــد ي ـكــون شــرهــا أك ـثــر م ــن خ ـيــرهــا ،إال
الضرائب األخرى ستكون ضرورية -حسب كالم الوزير -مثل
القيمة المضافة وضرائب الكماليات ،والتي لن يشعر بها
الناس" ،شلون وكيف ما يشعر بها"؟ الله أعلم!
ي ـح ــاول ال ــوزي ــر أن يـطـمـئــن ال ـمــواط ـن ـيــن ع ـلــى مــوضــوع
الــرواتــب ،إال أن هــذا التطمين مــؤقــت بـعـبــارة الــوزيــر ذاتــه،
فـ "األم ــور مستقرة" ،غير أن الوضع يتطلب مشاركة الكل،
بمعنى أنه مؤقت ومتوقف على شرط سعر برميل النفط،
والــدولــة ،في النهاية ،هي دولــة بايب نفط وتــوزيــع رواتــب
و"هبش" جانبي وليست النرويج أو كوريا الجنوبية.
"وينكم من زم ــان"؟ كانت الــدولــة منشية لسنوات بلعنة
الثروة الطبيعية التي تأتي من دون جهد إنساني ،وتنشر
الــرخــاء ويــرافـقــه الـفـســاد .على أي حــال ،الـضــرب فــي الميت
حرام ...وتوقعوا غير المتوقع يا أهل الكويت.

بلجيكي يوسع أرضه على حساب فرنسا

سيف ساموراي «أميركي» لرئيس فنزويال
قـ ـ ـ َّـدم ال ـم ـم ـثــل وال ـم ـن ـت ــج األمـ ـي ــرك ــي سـتـيـفــن
سيغال ،المعروف بعالقاته مع الرئيس الروسي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ،س ـيــف س ــام ــوراي للرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو.
َّ
وس ــل ــم ال ـم ـم ـثــل ال ـم ـت ـخ ـصــص ف ــي األلـ ـع ــاب
القتالية ،أمس األول ،سيف كاتانا إلى الرئيس
مادورو ،الذي كان يضع كمامة ،فيما كان سيغال
مكشوف الوجه ويرتدي مالبس سوداء.
وبــادر م ــادورو إلــى اتخاذ وضعيات قتالية
مختلفة بالسيف.
ُ
وأعـ ـي ــد ان ـت ـخ ــاب م ـ ـ ــادورو عـ ــام  ،2018بعد
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات رئ ــاسـ ـي ــة ان ـت ـق ــدت ـه ــا وقــاط ـع ـت ـهــا
ال ـم ـع ــارض ــة .ول ــم ت ـع ـتــرف ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة واألم ـي ــرك ـي ــة
الالتينية بالنتائج .وفرضت واشنطن عقوبات
اقتصادية على فنزويال ،في محاولة لإلطاحة
بمادورو ،الذي ورث ُّ
السلطة عن الرئيس السابق
هوغو تشافيز (.)2013-1999
ً
معاد لإلمبريالية،
ويقول مــادورو علنا إنــه
ٍ
وينتقد "الغرينغوس" (األميركيين).
وتعمد ُّ
السلطة في عهد مادورو ،على غرار ما
كانت تفعل في عهد تشافيز ،إلى إبراز زيارات
بعض الشخصيات ،وتتفاخر بدعمها "للثورة
البوليفارية".
ومن بين النجوم الذين زاروا كاراكاس ،العب
كرة القدم دييغو مارادونا ،والممثالن شون بن
وداني غلوفر ،والمخرج أوليفر ستون ،وعارضة
األزياء ناومي كامبل.
وحصل نجم أفالم هوليوود السابق وخبير
األيكيدو ستيفن سيغال على الجنسية الروسية
من الرئيس الروسي فالديمير بوتين في نوفمبر
.2016
(أ ف ب)
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