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قرارات لجنة كورونا بمصر تربك
الموسم الفني للعيد ص ١٣

«حلحلة» ًإقليمية ...والسعودية المحور

بغداد تؤكد رسميا استضافة حوارات سعودية  -إيرانية

• جاويش أوغلو يستعد لزيارة الرياض بعد اتصال إردوغان بالملك سلمان
• السفير السوري في بيروت :المملكة شقيقة ونرحب باي خطوة بمصلحة العالقات العربية
أصـبـحــت ال ـس ـعــوديــة ف ــي األي ـ ــام القليلة
الـمــاضـيــة مـحــور ح ــراك دبـلــومــاســي واســع
بــال ـم ـن ـط ـقــة يـ ــواكـ ــب ال ــدي ـن ــام ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ال ـت ــي أتـ ــت ب ـهــا إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
جو بايدن ومحادثات فيينا النووية ،في
محاولة إليجاد ترتيبات إقليمية تساعد
على «حلحلة» الخالفات وتهدئة التوترات

اقتصاديات

 50مليون دينار
أرباح «بيتك» للربع
األول ...والنمو
١١
%12.9

سلطان:
«أجيليتي» ملتزمة
بتعظيم القيمة
لمساهميها 10

العمالة الفلبينية ...للمواطنين
والخليجيين فقط!

«الصحة» :تفعيل
شهادة تطعيم
ً
«مناعة» دوليا

سفارة مانيال ترفض تصديق عقود الكفالء
المقيمين من جميع الجنسيات
ال ـم ـكــاتــب ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أنـهــم
● جورج عاطف
كشف أصحاب مكاتب استقدام
ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـن ــزل ـي ــة ،أن ال ـس ـف ــارة
ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة لـ ـ ــدى ال ـ ـبـ ــاد رف ـض ــت
ال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــق ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـق ـ ــود ال ـع ـم ــل
المبرمة بينهم وبين أرباب األعمال
(الـكـفــاء) ،المقيمين الراغبين في
استقدام هــذه العمالة مــن مانيال،
ما عدا الخليجيين.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب

وتوفير حلول ألزمات عربية ال تزال مستعرة
ً
خصوصا في اليمن وسورية.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» من
ً
ً
م ـس ــؤول لـبـنــانــي رف ـيــع أن وف ـ ــدا حـكــومـيــا
ً
سوريا قد يزور السعودية.
وكـ ــان الـسـفـيــر ال ـس ــوري ف ــي لـبـنــان علي
ع ـبــدال ـكــريــم وص ــف الـمـمـلـكــة بــأن ـهــا «دول ــة

ً
شـقـيـقــة وع ـ ــزي ـ ــزة» ،م ــؤك ــدا أمـ ــس األول أن
س ــوري ــة ت ــرح ــب بـ ــأي خ ـط ــوة ف ــي مصلحة
الـعــاقــات العربية ـ ـ العربية ،وذل ــك فــي رد
على سؤال عن التقارير حول زيارة رئيس
المخابرات السعودي الفريق خالد الحميدان
لدمشق ولقائه نظيره السوري اللواء علي
مملوك.

●

عادل سامي

في م ــوازاة تفعيل وزارة
الـصـحــة اسـتـخــدام شـهــادة
الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ع ـبــر
ً
ت ـط ـب ـيــق «مـ ـن ــاع ــة» دول ـ ـيـ ــا،
خ ــارج ال ـبــاد ،كـشــف مدير
إدارة نظم المعلومات في
الـ ــوزارة أحـمــد الـغــريــب أنــه
س ـي ـتــم إض ــاف ــة م ـع ـلــومــات
وب ـ ـيـ ــانـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة داخ ـ ــل
التطبيق األسبوع المقبل،
للحد من التزوير والتالعب.

فوجئوا بموافقة السفارة على
ع ـقــود االس ـت ـق ــدام الـمـبــرمــة مع
المواطنين والخليجيين فقط،
ورفض تصديق األخرى المبرمة
مــع جميع الجنسيات ،الفتين
إلـ ـ ــى أن ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ع ـل ـل ــت ذل ــك
بتخوفها من سفر العمالة مع
هؤالء الكفالء إلى دولهم ،وعدم
ً
تمكنها من العودة مجددا إلى
الكويت.
02

الجراح KIB :حقق
نتائج مالية مستقرة
ويمضي نحو الثبات
ّ
والتميز
12

ي ــأت ــي ذلـ ــك غ ـ ــداة اس ـت ـق ـبــال ولـ ــي الـعـهــد
الـسـعــودي األمـيــر محمد بــن سلمان لولي
عـهــد أبــوظ ـبــي الـشـيــخ مـحـمــد بــن زاي ــد في
مدينة جدة حيث أجرى الجانبان مباحثات
استراتيجية.
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــط آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي بـ ـ ــرهـ ـ ــم ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،أم ـــس 02

سيولة البورصة
تبلغ  111.7مليون
دينار ...والمؤشرات
10
خضراء

ٍّ
«المحاسبة» :تعد على المال العام
في مكتب استثمار لندن

الديوان اتهمه في تقريره السنوي بالتضليل والتالعب وإصدار فواتير وهمية وتعمد إعاقة عمله
●

محيي عامر

في تقريريه السنويين عن نتائج فحص
وم ــراج ـع ــة تـنـفـيــذ م ـيــزان ـيــة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لــاس ـت ـث ـمــار ف ـي ـمــا ي ـخــص م ـك ـتــب اسـتـثـمــار
لندن ،تنوعت المالحظات والمخالفات التي
رصــدهــا دي ــوان المحاسبة على المكتب ،إذ
وصلت إلى «إصــدار فواتير وهمية وتالعب
ٍّ
وتعد على المال العام»،
وتضليل وإهمال بل

03

ً
ً
مستغربا «عــدم تقديم الهيئة بالغا للنيابة
ً
العامة الكويتية بهذه الشبهات وفقا للقانون
رقــم (  ) 1لسنة  1993بشأن حماية األمــوال
العامة وتعديالته».
ً
ً
وكشفت مصادر أن هناك خالفا حاليا بين
«المحاسبة» و«االستثمار» ،فبينما يتمسك
األول بضرورة إحالة شبهات ٍّ
تعد على المال
الـعــام ارتكبها  3موظفين أجــانــب بالمكتب
إلى النيابة للتحقيق فيها واسترداد 02

أمر غير مسبوق بتوقيف
وزير المالية القطري
بشبهات فساد
فرنسا وروسيا تؤيدان ...والصين تطالب بنقاش في منظمة التجارة

محليات

٠٣

اعتماد جداول
االختبارات الورقية
األسبوع المقبل

محليات

٠٦
« ...»GISسالح البلدية
في محاربة التعديات على
األراضي

رؤى عالمية

09--08
09
إلى أي حد يتصدى
االتحاد األوروبي للصين؟

نجوم صغار

واشنطن تتخلى عن براءات لقاحات «كورونا»

إلضراره بالمال العام واستغالل وظيفته

شريف إدريس :المصادفة
أدخلتني عالم الفن في
طفولتي

في خطو ٍة غير مسبوقة بحق مسؤول نافذ يتولى
مفاصل رئيسية بالقطاع المالي واإلداري للدولة،
أصـ ــدرت الـنـيــابــة الـعــامــة الـقـطــريــة ،أوامـ ــر لــأجـهــزة
األمنية ،بالقبض على وزيــر المالية علي العمادي،
على خلفية تهم فساد متعددة.
وج ــاء فــي بـيــان مقتضب للنائب ال ـعــام ،علي بن
األنباء القطرية
فطيس المري ،أوردت تفاصيله وكالة
ُ
«قنا» أمس« :بعد االطالع على األوراق وما أرفق بها
مــن تـقــاريــر ،أم ــر الـنــائــب ال ـعــام بالقبض عـلــى وزيــر
المالية ،وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة
بالوظيفة العامة».
وأفـ ــاد الـبـيــان ب ــأن «الـتـقــاريــر مــرتـبـطــة بــاإلضــرار
بالمال العام ،واستغالل العمادي لوظيفته ،وإساءة
اسـتـع ـمــال ال ـس ـل ـطــة» .كـمــا أم ــر ال ـنــائــب ال ـع ــام بفتح
تـحـقـيـقــات مــوسـعــة فــي ال ـجــرائــم ال ـم ـثــارة بـ ــاألوراق
المقدمة.
ويشغل العمادي عدة مناصب ،وهي وزير المالية
منذ  ،2013ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية
الـقـطــريــة ،ورئـيــس مجلس إدارة بـنــك قطر 02

«سبيشال وان» ...لكتابة تاريخ
جديد داخل أسوار روما
مورينيو المدرب
المشاكس
المثير للجدل
أينما حل

سيرة

١٥

أميركيون يتلقون لقاح «كورونا» داخل سيارة في ماريالند (أ ف ب)
في موقف استثنائي ،وبينما تعاني الدول
ً
ً
الفقيرة نقصا كبيرا في اللقاحات المضادة
لفيروس «كورونا» المستجد؛ أعلنت الواليات
المتحدة أنها تؤيد تعليق حقوق الملكية
الفكرية لهذه الطعوم.

ً
ولقي الـقــرار ترحيبا من منظمة الصحة
العالمية التي وصفته بـ «التاريخي» ،وقال
االت ـحــاد األوروب ـ ــي وفــرنـســا وروس ـيــا إنهم
يدعمونه.
وقالت ممثلة التجارة األميركية كاثرين

تــاي ،إن «حقوق الملكية الفكرية للشركات
مهمة ،إال أن واشنطن تدعم التنازل عن تلك
الحماية للقاحات كــورونــا» ،مضيفة« :هذه
أزمة صحية عالمية ،والظروف االستثنائية
للجائحة تستدعي ا ت ـخــاذ تدابير 02

إسرائيل تتكتم على نجاح «حزب الله» بتهريب
أسلحة وأجهزة مراقبة وتنصت إليها
●

٢٢

١٤

القدس  -ةديرجلا

•

ً
فــي ظــل األض ــواء المسلطة حاليا
ع ـل ــى ع ـم ـل ـي ــات ت ـه ــري ــب الـ ـمـ ـخ ــدرات
مــن لـبـنــان ،والـتــي يتهم «ح ــزب الله»
بالوقوف وراء جزء منها وبالتغطية
ع ـلــى ج ــزء آخـ ــر ،عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة»،
مــن مـصــادرهــا ،أن الـحــزب تمكن من
اختراق إسرائيل ،عبر تهريب كميات
ً
من األسلحة والمواد المتفجرة ،فضال
عن أجهزة تقنية للتنصت وتحديد
ال ـمــواقــع إل ــى داخ ـل ـهــا ،مبينة أن تل

أبيب تتكتم على هذا النجاح الالفت
للحزب.
وبحسب المعلومات ،التي حصلت
ع ـل ـي ـهــا «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،ف ـ ــإن تـ ــل أب ـيــب
ً
ضـبـطــت أخ ـي ــرا أسـلـحــة ومـتـفـجــرات
وأجـ ـه ــزة «ج ــي ب ــي إس» ف ــي شحنة
مـخــدرات حــاول المهربون تمريرها
إلى داخلها عبر الحدود اللبنانية.
وكشف المصدر أن عدد العمليات،
التي نجحت غير قليل ،وقد فرضت
إس ــرائ ـي ــل س ـيــاســة الـتـعـتـيــم الـكــامــل
للتغطية ،بينما اعتمدت في 02

فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»

خريج الجامعة
يرفض الوظيفة الحكومية
ويعمل «كومبارس»!

ألف ليلة وليلة

١٦
عناصر شرطة إسرائيلية خالل توقيف متظاهرة فلسطينية في القدس أمس األول (رويترز)

تاج الملوك يبحث
عن صاحبة صور
الغزال

ةديرجلا

•
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األمير يعزي خادم الحرمين الشريفين

سموه بعث برسالة إلى الرئيس التونسي
بـ ـع ــث سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد ال ـش ـي ــخ
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عـبــدا لـعــز يــز مـلــك ا لـسـعــود يــة الشقيقة
أ عــرب فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة المغفور لها
بإذن الله تعالى والدة األمير محمد بن
عـبــدا لــر حـمــن آل سـعــود ،ســا ئــا سموه
ال ـمــولــى ت ـعــالــى أن يـتـغـمــدهــا بــواســع
رحـمـتــه ويـسـكـنـهــا فـسـيــح جـنــاتــه وأن
يـلـهــم األس ـ ــرة ال ـمــال ـكــة جـمـيــل الـصـبــر
وحسن العزاء.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ال ـش ـيــخ

مشعل األ حـمــد و سـمــو ر ئـيــس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي
تعزية مماثلتين.
وبـعــث سـمــو األمـيــر بــر ســالــة خطية
إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـتــون ـس ـيــة
الشقيقة قيس سعيد تتعلق بالعالقات
األخوية المتينة والوطيدة التي تربط
بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها
وتـ ـع ــزي ــزه ــا فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف الـ ـمـ ـج ــاالت
وعلى كل الصعد ،بما يخدم المصالح
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــن وش ـع ـب ـي ـه ـم ــا
الشقيقين.
قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية

ً
الخالد يتلقى اتصاال
من رئيس الوزراء السوداني
ناقشا تعزيز التعاون وتنسيق المواقف

وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
ال ـش ـي ــخ ال ــدكـ ـت ــور أحـ ـم ــد ال ـن ــاص ــر فــي
إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها
وا لــو فــد ا لـمــرا فــق لــه للعاصمة تونس
أمس األول.

ت ـل ـقــى س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد
ً
ً
اتصاال هاتفيا ،أمس ،من رئيس
ال ـ ــوزراء ب ــال ـس ــودان الـشـقـيــق د.
عـبــدالـلــه ح ـم ــدوك ،بـحــث خــالــه
الطرفان سبل تطوير العالقات
األخــويــة الـمـمـيــزة بـيــن البلدين
وت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ف ــي مختلف
ال ـم ـج ــاالت ،بـمــا ي ـخــدم مصالح
الشعبين الشقيقين.
كما جرى استعراض وجهات
ال ـن ـظــر ح ــول آخ ــر الـمـسـتـجــدات
والـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة والــدولـيــة
ذات االهتمام المشترك ،وتنسيق
مواقف البلدين تجاهها.

صباح الخالد

وزير الخارجية ونظيره التونسي يجريان مباحثات للتعاون الثنائي
أجرى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر أمس مباحثات رسمية مع وزير
الـشــؤون الخارجية والـهـجــرة والتونسيين بــالـخــارج عثمان
الجرندي.
تناولت المباحثات مجمل الوشائج واألواصــر التاريخية
األخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز
وتطوير الـتـعــاون الثنائي الوثيق القائم بين دول ــة الكويت
وتونس في مختلف المجاالت وعلى كافة الصعد.
كما بحث الوزيران أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها
المنطقة وآخر التطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية.
جــاء ذلــك في إطــار الــزيــارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ
الدكتور أحمد ناصر المحمد إلى العاصمة تونس أمس.
وكان وزير الخارجية أعلن في مؤتمر صحافي عقب اللقاء
الــذي جمعه بالرئيس الـجــزائــري عبدالمجيد تبون أمس

األول ان اللقاء تطرق الى العالقات الثنائية وسبل تطويرها.
وأعــرب الناصر عن التطلع الى تعزيز هذه العالقات التي
ستكمل في العام المقبل عامها ال ــ ،60مجددا خــال المؤتمر
التعازي للجزائر حكومة وشعبا على إثــر الفيضانات التي
شهدتها واليتي المدية والمسيلة جنوبي العاصمة وتسببت
بوقوع الضحايا.
أمــا بخصوص اللقاء الثنائي مــع وزيــر خارجية الجزائر
صبري بوقدوم فقال الناصر ان «المباحثات تركزت أساسا حول
التعاون وضرورة تعزيز المنظومة الصحية وتبادل الخبرات
والتجارب سواء تعلق األمر باألبحاث أو التطوير أو الوقاية
واستخالص الدروس من جائحة فيروس كورونا».
واوضح انه تم االتفاق على «تبادل الخبرات في مجال التعليم
والصحة واألمن واألمن السيبراني بما يسمح بتطوير تقنية
المعلومات بين البلدين».

جانب من المباحثات بين وزير الخارجية ونظيره التونسي

المطيري :تطابق المواقف مع السعودية حيال مختلف القضايا
التقى وزير اإلعالم السعودي وأكد استمرار التبادل البرامجي والتعاون اإلعالمي المشترك
أك ــد وزيـ ــر اإلع ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون الـشـبــاب ،عبدالرحمن
الـمـطـيــري ،عـمــق ال ـعــاقــات الكويتية
 ال ـس ـعــوديــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ،والـمـتــوجــةبأواصر القربى والمصير المشترك.
وشدد المطيري في تصريح لـ"كونا"،
عقب لقائه وزير التجارة وزير اإلعالم
ال ـس ـع ــودي ال ـم ـك ـلــف ال ــدك ـت ــور مــاجــد
القصبي ،مـســاء أمــس األول ،فــي مكة
المكرمة ،على أن هذه العالقة األخوية
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ت ـش ـه ــد ازدهـ ـ ـ ـ ـ ــارا عـ ـل ــى كــل
المستويات الرسمية والشعبية ،برعاية
كريمة من صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،وخادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وق ــال إن مــا يميز عــاقــات البلدين
الشقيقين الثنائية تطابق المواقف
تجاه القضايا فــي المنطقة والعالم،
وذل ـ ــك ب ـف ـضــل الـتـنـسـيــق ال ــدائ ــم بين
ال ـب ـلــديــن ع ـبــر ك ــل ال ـق ـن ــوات الــرسـمـيــة
والشعبية.
وأشــاد بحرص القيادة السعودية
عـلــى الـعـنــايــة بــالـحــرمـيــن الشريفين،
وتـهـيـئــة ك ــل الـسـبــل لـقــاصــديـهـمــا من
خ ــال ال ــرع ــاي ــة ال ـك ـب ـيــرة وال ـم ـشــاريــع
الـعـمــاقــة الـتــي سهلت عـلــى الحجاج

وزير اإلعالم ونظيره السعودي خالل اللقاء أمس األول
والمعتمرين أداء مناسكهم بكل سهولة
ويـســر ،مثنيا على تسهيل السلطات
السعودية إجراءات العمرة ،رغم ظروف
جائحة "كورونا".

مبعث فخر
وأك ــد أن الـتـطــور المشهود الــذي

«حلحلة» إقليمية...
األول ،أن بغداد استضافت بالفعل عــدة جــوالت من الحوار
السعودي ـ ـ اإليراني ،في أرفــع تأكيد عراقي رسمي لتقارير
إعالمية كشفت عن المحادثات بين الخصمين اإلقليميين.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراقــي فـ ــؤاد حـسـيــن ،أمـ ــس ،إن
ً
ب ــاده لـعـبــت دورا فــي ال ـم ـفــاوضــات الـسـعــوديــة  -اإليــران ـيــة
ً
الـتــي احتضنتها الـعــاصـمــة ب ـغــداد ،مـضـيـفــا« :بــدأنــا السفر
إلــى الـعــواصــم ،حيث ذهـبـ ُ
ـت إلــى طـهــران عــدة م ــرات ،وعقدت
اجتماعات مع نظيري الوزير محمد جــواد ظريف ،بل ومع
ً
شخصيات أخرى في قيادتهم أيضا».
وأض ــاف حسين« :فــي الــريــاض التقينا بــن سلمان برفقة
رئـيــس الـحـكــومــة الـعــراقـيــة مصطفى الـكــاظـمــي ،حـيــث أبــدى
ً
األمير السعودي دعمه للحوار» ،مشيرا إلى أن «المحادثات
بين طهران والرياض بــدأت ،ونأمل أن تكون مثمرة ،ويرقى
مستواها».
وبينما من المقرر أن يزور ظريف اإلمارات األسبوع المقبل،
أفــاد مسؤولون أتــراك ،أمــس« ،رويـتــرز» بــأن وزيــر الخارجية
ال ـت ــرك ــي م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو سـ ـي ــزور الـمـمـلـكــة إلجـ ــراء
مباحثات تهدف إلى ترميم العالقات التي تضررت من جراء
خالفات بعدة ملفات ،األسبوع المقبل.
وجاء الكشف عن الخطوة المرتقبة ،التي ستكون أرفع زيارة
لمسؤول تركي منذ  ،2018غداة اتصال هاتفي أجراه الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز بحث خالله العالقات الثنائية بين البلدين.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر تــرك ـيــة ل ـ ـ «ب ـل ــوم ـب ــرغ شـ ـ ــرق» ،الـمـمـلــوكــة
لسعوديين ،إنه من المرجح أن يزور أوغلو الرياض في 11
الـجــاري ،مشيرة إلــى أنــه تــم االتـفــاق على تلك الــزيــارة خالل
المكالمة الهاتفية بين إردوغان والملك سلمان.
وفي وقت سابق ،أشاد المتحدث باسم الرئاسة التركية،
إبراهيم قالين ،بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت
العام الماضي بسجن ثمانية متهمين في قضية المواطن
ً
السعودي ،جمال خاشقجي ،موضحا أن بالده ستبحث عن
سبل إلصــاح العالقات بأجندة أكثر إيجابية مع المملكة،
«ونأمل إنهاء المقاطعة الشعبية السعودية».
وستأتي زيارة الوزير التركي المزمعة عقب محادثات تركيا
مع مصر ،ووسط ضغوط دولية وإقليمية على أنقرة من أجل
المساهمة في إخراج القوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا.
إلى ذلك ،من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الباكستاني
عمران خان إلى الرياض اليوم في زيارة تستغرق  3أيام،
أشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أنها تأتي تلبية
لدعوة من بن سلمان لبحث التعاون الثنائي في مجاالت
االقـتـصــاد والـتـجــارة واالستثمار والـطــاقــة وفــرص العمل
للقوى العاملة الباكستانية.

تشهده المملكة على مختلف الصعد،
خـصــوصــا فــي المجالين اإلعــامــي
والشباب "والتي تأتي ترجمة لخطط
تنموية كبيرة ضمن (رؤي ــة )2030
تعتبر مبعث فخر لنا جميعا كأبناء
الخليج العربي" ،متمنيا ان تتكلل
هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.
وأعرب المطيري عن اعتزازه بهذه

ال ــزي ــارة ال ـت ــي ت ـعــد مـحـطــة لـتــأكـيــد
التعاون بين البلدين الشقيقين في
الـمـجــاالت اإلعــامـيــة ،إذ تــم االتفاق
على استمرارية التبادل البرامجي
بكل أشكاله ،وتـبــادل الخبرات بين
المؤسسات اإلعــامـيــة فــي البلدين
وتنسيق الجهود ،بما يعود بالنفع
على الخطاب اإلعالمي فيما بينهما.

العمالة الفلبينية...

ً
وأشاروا إلى أن هذا اإلجراء ّ
طبقته السفارة سابقا في أعقاب
ُ
جريمة القتل التي اقت ِرفت بحق إحدى العامالت الفلبينيات منذ
ُ
أكثر من ثالث سنوات ،والتي عرفت حينذاك بـ «جريمة الفريزر»،
ً
ً
وكان المتهم فيها مقيما عربيا وزوجته ،كانا يقيمان في منطقة
ُّ
الشعب بمحافظة حولي ،وقد ات ِهما بضرب العاملة وتعذيبها
مما أفضى إلى موتها.
ً
وأوض ـحــوا أن مــن بين الـعـقــود الـمــرفــوضــة ع ـقــودا لمقيمين
يـحـمـلــون ش ـه ــادات جــامـعـيــة ،ويـعـمـلــون فــي وظــائــف مــرمــوقــة،
كأطباء ومديري بنوك من جنسيات غربية ،مناشدين السفارة
ضــرورة معاودة التصديق على جميع العقود ،ليتسنى جلب
أعــداد كبيرة من هذه العمالة؛ لسد النقص الحاد الذي يعانيه
السوق منذ أكثر من عام.
من جهتها ،أرجعت مصادر مطلعة ،السبب وراء هذا اإلجراء،
تخوف السفارة من اصطحاب رب العمل للعاملة إلى خارج البالد،
مبينة أن عقد العمل المبرم بين المكتب المحلي والكفيل ،أكد في
أحد بنوده أنه «ال يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل
خــارج الكويت ،وفي حال ثبوت ذلك تتم إعادته إلى بلده على
نفقة صاحب العمل».
وأضــافــت الـمـصــادر ،أنــه «فــي حــال رغبت العاملة فــي السفر
بصحبة كفيلها وأسرته ،عليها الذهاب إلى السفارة لمنحها
ً
تصريحا بذلك ،والموافقة على سفرها».

«المحاسبة»ٍّ :
تعد على المال العام...

ً
تلك المبالغ ،ترفض الهيئة ذلك انطالقا من أن الجريمة تمت في
لندن ال بالكويت.
وقــال الــديــوان ،فــي تقريره السنوي  2020 /2019عــن تنفيذ
ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية« :بعد االطالع
على نتائج التحقيق والمراسالت بين المكتب والهيئة تبين عدم
إبــاغ األخيرة النيابة العامة الكويتية بمخالفات األول التي
وردت بالتقرير وعدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق وقرارات
فصل الموظفين».
وب ـح ـســب ال ـت ـق ــري ــر ،أفـ ـ ــادت «االس ـت ـث ـم ــار» بــأن ـهــا ت ـت ـفــق مع
«المحاسبة» في أن ما وقــع من الموظفين الثالثة في المكتب
جسد بالضرورة مخالفات قانونية تمس المال العام ،ولهذا
السبب اتخذ المكتب اإلجراءات القانونية السترداد المبالغ عبر
المحاكم البريطانية ،باعتبارها الجهة المختصة األقدر واألقرب
للتعامل مع الواقعة التي حدثت في بريطانيا.
وف ــي ت ـقــريــره  ،2019 /2018رص ــد «الـمـحــاسـبــة» مــاحـظــات
ومخالفات شابت الحسابات المحولة من شركة سانت مارتنز
العقارية إلــى مكتب لندن لــدى بنك  ،LLوالخاصة بالعقارين
 ،Wren House، Lexicon Houseموضحا أنه تم تحويل الميزانية

وأكد أهمية دعم الرسائل الهادفة
"لـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع وتـ ـع ــزي ــز قـيــم
مجتمعنا ومفاهيمه المستمدة من
وسطية ديننا اإلســامــي وعاداتنا
وتـقــالـيــدنــا األص ـي ـلــة" ،م ـشــددا على
اهمية التعاون فــي مجال التدريب
وت ـبــادل الـخـبــرات بين المؤسسات
اإلع ــامـ ـي ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ل ـت ـعــزيــز
االستفادة.
ولفت إلــى أن الكويت انتهت من
إعداد وصناعة استراتيجية اعالمية
ت ـت ـم ـيــز ب ــال ـت ـش ــارك ـي ــة وال ـش ـمــول ـيــة
والتوافقية بــاالسـتـمــاع واإلنـصــات
ل ـل ـعــام ـل ـيــن ب ـ ــال ـ ــوزارة وم ــؤس ـس ــات
وهيئات من داخــل وخــارج الكويت،
واالطالع على تجارب الدول األخرى
بهذا المجال ،مشيرا إلى أن تجربة
ال ـس ـع ــودي ــة ح ــاض ــرة ب ـق ــوة بفضل
تـمـيــزهــا ورب ــط بــرامـجـهــا برؤيتها
( )2030في ضوء التقدم التكنولوجي
واالبتكاري والتفوق الفني والتقني.
وكان الوزير المطيري زار المملكة
على رأس وفد اعالمي كويتي تلبية
لدعوة وزير اإلعالم السعودي.

ديوان «حقوق اإلنسان» :تفعيل
القانون لعالج ظاهرة العنف
دعا إلى مراجعة قرار حركة التنقل بأخذ التطعيمات

استنكر الديوان الوطني لحقوق اإلنسان حــادث االعتداء على مقيم
ُمسن بالضرب في مكان عام ،مشددا على ضرورة محاسبة كل من يسيء
ً
التعامل باللفظ أو بالفعل ضد أيا كان من الناس ،وإيقاع أقصى العقوبة
عليه وبشكل رادع.
وطالب الديوان ،في بيان ،أمس ،بتفعيل القوانين والتشريعات التي
تعالج مثل هذه الظواهر التي بدأت تتكرر بشكل شبه مستمر في مجتمع
ً
ً
لم يألف مثل هذه التصرفات واألفعال المرفوضة قانونا وسلوكا.
من جانب آخــر ،دعــا الــديــوان السلطة التنفيذية إلــى مراجعة قرارها
األخـيــر المتعلق بــربــط حــركــة التنقل الـتــي هــي جــزء أس ــاس مــن حقوق
اإلنسان بأخذ التطعيمات الخاصة بوباء كوفد.19 -
وأضاف أنه يجب التأكد من تبعات هذا القرار القانونية والدستورية،
خصوصا مع عــدم توفير الفرصة الكافية لتمكين الناس من التطعيم
بسبب تأخر تسلم الجرعات.

المخصصة لصيانة المبنى على دفعات مجزأة بفواتير وهمية
إلى حسابات البنك ،غير المعتمدة لدى وزارة المالية بمساعدة
شركة  C&Wالتي تدير العقارين.
وأك ــد الــديــوان أن مــديــر العمليات السابق ومــديــرة خدمات
المبنى والمديرين الماليين السابق والحالي والمراقب المالي
في المكتب هم أضالع عملية إخفاء تلك الحسابات عن «المالية»
وطلب الفواتير الوهمية من شركة .C&W
ً
ورصــد الــديــوان كذلك إهماال لــدى اإلدارة المالية في مكتب
لندن ،وذلك عند تحويل مليون جنيه إسترليني بالخطأ إلى
حساب آخر ،وقيام المكتب بصرف مبالغ دون وجه حق ومن
غير عقد لشركة .C&W
واتهم «المحاسبة» المكتب بالمماطلة والتسويف في الــرد على
مكاتباته بهدف التضليل وإعاقة عمل فريق الديوان من بعض موظفيه
بالمخالفة للبند  7من المادة  52من قانون إنشاء «المحاسبة» ،مشيرا
إلى أن المكتب زوده كذلك ببيانات منقوصة.
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أمر غير مسبوق بتوقيف وزير المالية...

ً
الوطني ،ونائب مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة ،فضال
عن عضويته بالمجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار.
وجــاء ت هذه الشبهات بالفساد بعد نحو  4أشهر من اختيار
مجلة «ذا بانكر» ،التابعة لمؤسسة «فاينانشال تايمز» البريطانية،
العمادي كأفضل وزير مالية لعام .2021
(الدوحة  -د ب أ ،رويترز ،أ ف ب)

واشنطن تتخلى عن براءات لقاحات...
استثنائية ،وهــدف واشنطن توفير أكبر عــدد من اللقاحات
اآلمنة والفعالة ألكبر عدد ممكن بأسرع وقت ممكن».
وأوض ـح ــت ت ــاي أن بــادهــا ستعمل مــع منظمة الـتـجــارة
العالمية من أجل التوصل إلى اتفاق حول هذا الشأن ،الفتة إلى
أن من شأن التخلي عن براءات االختراع أن يخفض التكاليف
ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.
وفي حين أكدت رئيسة المفوضية األوروبية ،أورسوال فون
ديرالين ،أن االتحاد األوروبــي «مستعد لمناقشة كيف يمكن
أن يحقق االقـتــراح األميركي هــذا الهدف ،وكذلك مناقشة أي
اقتراح من شأنه معالجة األزمة بطريقة فعالة وعملية» ،أعرب
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أمس ،عن «تأييده التام
لرفع الملكية الفكرية» عن اللقاحات.
وقــال مــاكــرون« :نعم ،علينا جعل هــذا اللقاح فائدة عامة
ً
عالمية» ،مـشــددا على أن األولــويــة على الـمــدى القصير هي
ً
«التبرع بالجرعات ،واإلنتاج بالتعاون مع الدول األكثر فقرا».
وفي موسكو ،أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،خالل
اجـتـمــاع متلفز« :نسمع مــن أوروب ــا فـكــرة تستحق فــي رأيــي

االلـتـفــات إليها ،وهــي إلـغــاء ب ــراء ات االخ ـتــراع عــن اللقاحات
ً
برمتها» ،م ـشـ ّـددا على أن «روسـيــا ستدعم بالتأكيد خطوة
كهذه».
ً
وفي بكين ،وردا على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كانت
ب ــاده ستدعم االق ـتــراح األمـيــركــي ،قــال الـنــاطــق بــاســم وزارة
الخارجية الصينية وانغ وينبين« :تتحمل كل الدول مسؤولية
محاربة الوباء ،والجميع متساوون في الحصول على اللقاح»،
ً
مضيفا« :يتعين على جميع األطــراف إجراء مناقشات بناء ة
وإيجابية في إطار عمل منظمة التجارة العالمية».
يـشــار إلــى أن هـنــاك أكـثــر مــن  100دول ــة عضو فــي منظمة
التجارة ترغب في تعليق حماية الملكية الفكرية للتطعيمات،
لتمكين المزيد من الشركات من إنتاج اللقاح في المزيد من
الدول.
(عواصم -وكاالت)

إسرائيل تتكتم على نجاح «حزب...
اآلونة األخيرة إجراءات جديدة لمكافحة التهريب.
وبحسب المصدر ،فإن السلطات اإلسرائيلية تعتقد أن «حزب
الله» يستخدم مهربين من عرب  ،1948مقابل المهربين اللبنانيين
ّ
ويسهل للطرفين عمليات تهريب المخدرات،
في الجنوب اللبناني،
ومن ثم يطلب منهم تهريب األسلحة.
ويقول المصدر إن الحزب اللبناني الموالي إليران ،والذي تتهمه
الواليات المتحدة بالوقوف وراء عمليات ممنهجة وواسعة لتهريب
المخدرات في األميركيتين وأوروبــا ،يعمل بحرفية عالية في ما
يخص تقنيات التهريب ،كما أنه يطلب من المهربين إخفاء األسلحة
واألعتدة المهربة في أماكن محددة ومتفق عليها ،لكي يستعملها
ُ
عمالء له أو
في وقت الحق ،عند الحاجة أو عند إعالن ساعة الصفر،
نشطاء أو حتى عناصره إذا نجحوا في التسلل إلى داخل إسرائيل.
وتعتقد أوساط خبيرة أن صراع األدمغة بين إسرائيل والحزب
مستمر على عدة مستويات ،وأنه في كل مرة تعتقد تل أبيب أنها
نجحت في فك شيفرته تكتشف أنه ابتكر طريقة أخرى لمفاجأتها
ومباغتتها عند المواجهة القادمة.

ةديرجلا
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محليات

ً
«الصحة» :تفعيل استخدام شهادة التطعيم عبر «مناعة» دوليا

الغريب :إضافة بيانات جديدة داخل التطبيق للحد من التالعب والتزوير
عادل سامي

الوزارة تدعو
إلى االلتزام بمواعيد
ً
التطعيم منعا
لالزدحام

تدشين خدمة
المساعدة في
اإلقالع عن التدخين
بـ  7مراكز صحية

فعلت وزارة الصحة استخدام
شـهــادة التطعيم الرقمية عبر
تطبيق «مـنــاعــة» خــارج البالد،
«دول ـ ـيـ ــا» ،وك ـش ــف م ــدي ــر إدارة
نـ ـظ ــم الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات فـ ــي وزارة
الصحة أحمد الغريب عن إضافة
معلومات وبيانات جديدة داخل
التطبيق ،األسبوع المقبل ،للحد
م ــن ال ـت ــزوي ــر وال ـت ــاع ــب ،حيث
ستتم إضــافــة ش ـهــادات ال ــPCR
والمسحات التي تطلبها الدول
قبل السفر إلى جانب التطعيم،
الفتا إلى أن معظم الدول بدأت
تـطـلــب شـ ـه ــادات الـتـطـعـيــم مع
شهادات ال ــ PCRوالمسحات أو
واحدة منها.
وأوضـ ــح الـغــريــب أن ــه ستتم
إض ــاف ــة رقـ ــم ال ــدف ـع ــة ال ـخــاصــة
بــالـلـقــاح وال ـمــوقــع ورق ــم جــواز
الـ ـسـ ـف ــر ،م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه ب ـم ـجــرد
تلقي الجرعة الثانية من اللقاح
بإمكان الشخص الحصول على
ش ـهــادة الـتـطـعـيــم عـبــر تطبيق
«مـ ـن ــاع ــة» ،والـ ـشـ ـه ــادة ال تفعل
إال ع ـق ــب م ـ ـ ــرور  14ي ــوم ــا مــن
الحصول على الجرعة الثانية
أو الحصول على الجرعة األولى
بعد اإلصابة بالفيروس بـ  3إلى
 6أشهر ،وبعدها تدرج في خانة
اللون األخضر.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـشـ ـه ــادة
سـ ـتـ ـظ ــل بـ ــال ـ ـلـ ــون األحـ ـ ـم ـ ــر فــي
تطبيق «مناعة» لمدة  14يوما،

وتتحول آليا إلى اللون األخضر
ب ـعــد هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ،مـضـيـفــا أن
هناك أشخاصا يتم احتسابهم
ب ــال ـل ــون األخ ـ ـضـ ــر ،وال ت ـصــدر
لهم الشهادة ،وهم الذين أخذوا
الجرعة األولــى من اللقاح ومر
عليهم  35يــومــا أو  5أ ســابـيــع
ويعتبر متلقيا للقاح.

تسهيل السفر
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد مـ ــراقـ ــب
ا لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــو ي ـ ــر فـ ـ ـ ــي إدارة ن ـظ ــم
ال ـم ـع ـل ــوم ــات بـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة
م ـســاعــد ال ـهــوي ـشــل أن تطبيق
«مـ ـن ــاع ــة» يـ ـه ــدف إلـ ــى تـسـهـيــل
السفر على المسافرين من رجال
األعمال واألشخاص العاديين
والطلبة.
وق ــال الـهــويـشــل إن «مـنــاعــة»
هـ ـ ــو أح ـ ـ ــد الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات ال ـت ــي
طورتها إدارة نظم المعلومات
ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة ،لـتـسـهـيــل
ع ـم ـل ـيــات ان ـت ـق ــال ال ـم ـســافــريــن
الـعــاديـيــن أو رج ــال األع ـمــال أو
ال ـط ـل ـبــة ،ول ـكــي ال ي ـكــون هـنــاك
عائق في سفرهم وعودتهم إلى
الـكــويــت ،إلــى جــانــب المقيمين
على أرض الكويت من أصحاب
«البيزنس» ،وعدم حجرهم.
وأ ه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة
بالمراجعين الراغبين في أخذ
جـ ــرعـ ــة ت ـط ـع ـي ــم «ك ــوفـ ـي ــد »19

جانب من اإلقبال على التطعيم
االل ـت ــزام بــالــوقــت الـمـحــدد عند
الحضور لتلقي الجرعة ،وفقا
ل ـل ـف ـتــرة ال ــزم ـن ـي ــة ال ـم ـب ـي ـنــة فــي
الرسالة النصية المرسلة لموعد
أخذ اللقاح ،منعا لتمركز أعداد
كبيرة من المراجعين في فترات
معينة خالل اليوم دون أخرى.
وأع ـل ـنــت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــان
صحافي ،أن ذلك يأتي للحفاظ
على انسيابية سير العمل في
مــراكــز التطعيم ،واالنـتـهــاء من
تطعيم كل مراجع بأسرع وقت
ممكن ،وفــق الـجــودة والسالمة
ال ــازم ــة ،وك ــي ال تـتــأثــر عملية
إعــداد وتحضير اللقاح ،والتي
تـتــم وف ــق خـطــة مــدروســة وفقا

لـعــدد معين خــال فـتــرة زمنية
محددة.

اإلقالع عن التدخين
في مجال آخر ،أعلنت وزارة
الصحة تدشين خدمة اإلقالع
ع ـ ــن الـ ـت ــدخـ ـي ــن ف ـ ــي  7م ــراك ــز
لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة األول ـ ـيـ ــة،
مــوز عــة فــي مختلف المناطق
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ،ضـ ـ ـم ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــات
عـ ـ ـي ـ ــادات األمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة
غـيــر الـمـعــديــة ،بــالـتـعــاون بين
اإلدارة ا لـ ـم ــر ك ــز ي ــة ل ـل ــر ع ــا ي ــة
الـصـحـيــة األولـ ـي ــة وال ـبــرنــامــج
ال ــوط ـن ــي ل ـم ـكــاف ـحــة الـتــدخـيــن

وال ـل ـج ـن ــة ال ــدائـ ـم ــة ل ـل ـت ـصــدي
لـ ــأمـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة ،ال ـت ــزام ــا
مـ ــن وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ب ـتــو ف ـيــر
خدمات المساعدة في االقــاع
عن التدخين ،وبمناسبة اليوم
العالمي لالمتناع عن التدخين
الذي يوافق  31مايو.
وأوضحت الوزارة ،في بيان
صـ ـح ــاف ــي ،أن ال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـتــي
ت ــوف ــر ال ـخــدمــة ه ــي« :عـبــدالـلــه
عبدالهادي الصحي ،علي ثنيان
الغانم ،عبدالرحمن عبدالمغني
فــي منطقة الـعــاصـمــة ،الرابية
الصحي في منطقة الفروانية،
الرميثية الصحي فــي منطقة
ح ــول ــي ،ال ـع ـي ــون ال ـص ـحــي في

م ـن ـط ـقــة الـ ـجـ ـه ــراء ،ال ـظ ـه ــر فــي
منطقة األحمدي الصحية».
وأضافت الوزارة ،في بيانها،
أن تـقــديــم الـخــدمــة فــي الـمــراكــز
سالفة الــذكــر سيتوالها أطباء
اجـ ـت ــازوا ال ـبــرنــامــج الـتــدريـبــي
لعالج إدمان النيكوتين من قبل
جهات معتمدة عالميا ،بهدف
مـســاعــدة الــراغـبـيــن فــي اإلق ــاع
عـ ــن الـ ـت ــدخـ ـي ــن ،ح ـس ــب أحـ ــدث
الـبــروتــوكــوالت العالمية خالل
مــواع ـيــد الـعـمــل ال ـم ـقــررة لـهــذه
العيادات والمحددة بيوم واحد
أسبوعيا ،على أن يتم التوسع
في هذه الخدمة لتشمل المزيد
من المراكز الصحية قريبا.

اعتماد جداول االختبارات الورقية األسبوع المقبل
• مراقبة االمتحانات رفعت  3نماذج للجداول إلى وكيل التعليم العام
• تخصيص يوم راحة منتصف كل أسبوع ووضع المواد «الدسمة» بعد العطل
●

فهد الرمضان

اس ـ ــتقـ ـبـ ـ ـ ـ ــل وزيـ ـ ـ ــر التـ ــرب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
ً
د .ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـم ـ ـضـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ــددا مــن
الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــراء الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدي ــن لـ ــدى
الـ ـك ــوي ــت ،وذلـ ـ ــك ل ـت ـن ــاول أب ــرز
القضايا التربوية والتعليمية
ذات الصلة.
وال ـت ـق ــى ال ـم ـض ــف ك ــا عـلــى
حدة سفيرة الواليات المتحدة
األمـيــركـيــة ألـيـنــا رومــانــوسـكــي
ي ــرافـ ـقـ ـه ــا الـ ـمـ ـلـ ـح ــق ال ـث ـق ــاف ــي

بــال ـس ـفــارة نـيـلـســون ث ــم سفير
ال ـه ـن ــد س ـي ـبــي جـ ـ ــورج يــراف ـقــه
سكرتير أول الثقافة والقنصلية
والتعليم د .فينود جايكواد.
كـ ـم ــا اس ـتـ ـق ـب ــل نـ ــائـ ــب س ـف ـيــر
المملكة ا لـمـتـحــدة ل ــدى الكويت
ت ـيــم فـ ــوز ي ــراف ـق ــه ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـلـمـجـلــس ال ـث ـقــافــي الـبــريـطــانــي
مــاي ـكــل ج ـ ـ ــوردون ون ــائ ــب مــديــر
ال ـعــام بــالـقـســم ال ـت ـجــاري ميغان
ت ــايـ ـل ــور ثـ ــم ال ـس ـف ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة
عايشة كويتاك يرافقها المستشار

الـ ـثـ ـق ــاف ــي ب ــالـ ـسـ ـف ــارة ال ـت ــرك ـي ــة
سلمان آسـيــك .وت ـنــاول المضف
مــع ال ـس ـفــراء ال ـعــاقــات الثقافية
وال ــرواب ــط الــوثـيـقــة بـيــن الكويت
وتلك الــدول ،وتم كذلك التباحث
فـ ــي ع ـ ــدة م ــوض ــوع ــات مـتـعـلـقــة
ب ــال ـش ــأن الـتـعـلـيـمــي وال ـت ــرب ــوي،
وسبل تعزيز التعاون المشترك.

مراقبة االمتحانات
في مجال آخر ،وبينما يقترب

تحديث جاهزية لجان
السلطان:
ً
االختبارات يوميا
شدد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة
ال ـس ـل ـطــان ،عـلــى ض ـ ــرورة ق ـيــام رؤس ـ ــاء لـجــان
االختبارات مديري المدارس بالتحديث اليومي
لـحــالــة جــاهــزيــة مــدارس ـهــم م ــن خ ــال الــرابــط
اإللكتروني.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اج ـت ـم ــاع م ـج ـلــس مــديــري
العموم أمس بمكتبه في الديوان العام للوزارة،
لمناقشة ومتابعة مــا تــم إنـجــازه مــن تجهيز

لجان االمـتـحــانــات ،ومــدى جاهزية الـمــدارس
بكل منطقة تعليمية.
وأكــد السلطان ،خــال االجـتـمــاع ،دور فرق
الـعـمــل الـمـشـكـلــة بـكــل منطقة لـمـتــابـعــةنسب
اإلن ـجــاز ،مشيدا بالجهود المبذولة مــن قبل
المناطق التعليمية واإلدارات المدرسية ،في
ظــل االس ـت ـعــداد الخ ـت ـبــارات الـفـصــل الــدراســي
الثاني .2021/2020

«الفتوى» لـ «األوقاف» :مبالغ
صرفت لموظفة دون وجه حق
طالبت باسترداد بدالت ومكافآت خالل عامين
● محمد راشد
علمت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــادر مطلعة أن إدارة الفتوى
والـتـشــريــع وجـهــت خـطــابــا إل ــى وزارة األوقـ ــاف وال ـشــؤون
اإلسالمية ،تطالب فيه باستعادة مبالغ مالية صرفت إلحدى
الموظفات في مكتب وكيل الوزارة.
وطالبت «الفتوى» ،في خطابها ،وزارة األوقاف بضرورة
استعادة ما تم صرفه للموظفة المعنية ،من بدالت ومكافآت
تعليمية خالل الفترة من  1أغسطس  2017حتى  1يوليو
 ،2019واسترداد المبالغ بالكامل ألنها صرفت دون وجه
حق.
وبين الخطاب ،الموجه إلى الوزارة في  1أبريل الماضي،
أن المذكورة كانت معلمة في إحدى إدارات وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،لكنها تركت مهنة التعليم وانتقلت
إلى مكتب وكيل وزارة األوقاف ،واستمرت تتقاضى البدالت
والمكافآت الخاصة بمهنة التدريس ،وعند انكشاف األمر
من الجهات الرقابية بدأت مطالبتها باستعادة ما حصلت
عليه من مبالغ مالية ،إال أن وزارة األوقــاف ال تزال تماطل
في استعادة هذه المبالغ.
وأكد أن إدارة الفتوى والتشريع عند رأيها بشأن استرداد
المبالغ ،وفقا لألسانيد المذكورة في الخطاب.

مـ ــوعـ ــد انـ ـ ـط ـ ــاق االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
النهائية لطلبة الصف الثاني
عشر بقسميه العلمي واألدبــي
والتعليم الديني للعام الدراسي
الحالي  ،2021/2020والمقررة
فــي  30الـجــاري ،أكــدت مصادر
ت ــرب ــوي ــة لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ان ـت ـهــاء
مــراق ـبــة االم ـت ـح ــان ــات وش ــؤون
الطلبة بإدارة التنسيق ومتابعة
التعليم العام من وضع جداول
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة لـطـلـبــة
الثانوية العامة ،موضحة انها
رف ـعــت  3ن ـمــاذج ل ـل ـجــداول إلــى
وكيل التعليم العام العتمادها.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن ـ ـ ــه تــم
تصميم جدول اختبارات للقسم
العلمي وآخ ــر لــادبــي ،إضــافــة
الـ ــى ج ـ ــدول لـلـتـعـلـيــم الــدي ـنــي،
م ـنــوهــة الـ ــى انـ ــه ت ـمــت م ــراع ــاة
ع ــدة ع ــوام ــل خ ــال وض ــع هــذه
ال ـ ـجـ ــداول ،مـنـهــا ت ـحــديــد وقــت
يتناسب مــع عــدد األسـئـلــة ،مع
مراعاة ظروف الجائحة ،منوهة
إلــى أن آلـيــة وضــع االخـتـبــارات
اختلفت هــذا الـعــام عــن األعــوام
الـ ـم ــاضـ ـي ــة مـ ــن جـ ـه ــة تـخـفـيــف
األسئلة ،وتقليل عــدد المقالية
منها ،ليسهل على الطالب حلها
في وقت أقل مما هو معتاد.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــداول

ً
مستقبال السفيرة األميركية أمس
المضف
ستعتمد بشكل رسمي وتوزع
على المناطق والمدارس خالل
االسبوع المقبل ،الفتة الــى انه
يتم حاليا مراجعتها ،وتحديد
تــرت ـيــب الـ ـم ــواد بـشـكــل يضمن
سالستها وتناسبها مع الطلبة.

يوم راحة
وذك ـ ـ ــرت أنـ ــه س ـي ـتــم م ــراع ــاة

تخصيص يــوم راح ــة كالعادة
ف ــي م ـن ـت ـصــف ك ــل اسـ ـب ــوع مــن
اسابيع االختبارات ،مع مراعاة
أن ت ـك ــون الـ ـم ــواد ال ــدس ـم ــة في
بداية األسبوع بعد العطلة ،أو
بعد يوم الراحة ،إلعطاء الطلبة
فرصة اكبر للمراجعة.
وفيما يخص الـمــواد خــارج
الجدول ،والتي تكون عادة قبل
مــوعــد بــدء االخـتـبــارات للمواد

داخـلــه بيومين أو ثــاثــة داخــل
ال ـم ــدارس ،أوض ـحــت الـمـصــادر
أن الوزارة ستوضح عند اعالن
الـ ـ ـج ـ ــداول آلـ ـي ــة ع ـق ــده ــا خ ــارج
الـ ـج ــدول وم ــواع ـي ــده ــا وم ـكــان
عقدها ،بحسب كــل طبيعة كل
مادة دراسية.

ً
فرش  162624م 2من األسفلت في  13موقعا خالل أسبوع

●

سيد القصاص

أعلنت وزارة األشغال العامة
قيام فرق قطاع هندسة الصيانة
في الوزارة بتنفيذ أعمال تتعلق
بتطوير وصيانة وفرش اسفلت
بمساحة اجمالية بلغت 162624
م ـت ــرا مــرب ـعــا م ــن االس ـف ـلــت في
 13موقعا بمناطق محافظات
ال ـبــاد ال ـســت خ ــال الـفـتــرة من
 27أبريل الماضي حتى  3مايو
الجاري.
وأش ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــوزارة ف ــي بـيــان
صـ ـح ــاف ــي لـ ـه ــا أم ـ ـ ــس إل ـ ـ ــى ان
األعمال الخاصة بفرش االسفلت
في شبكة الطرق الداخلية خالل
ه ــذا األسـ ـب ــوع ن ـف ــذت عـمـلـيــات
فرش اسفلت تمت في  13موقعا
تمثلت في طريق الدائري الثالث
وطـ ــريـ ــق الـ ـمـ ـط ــار  55وشـ ـ ــارع
ال ـم ـس ـجــد األقـ ـص ــى وال ـش ــري ــط
ال ـســاح ـلــي وال ــرق ــة ط ــري ــق 211
والعقيلة طريق  103والطريق
 210ال ـف ــاص ــل ب ـي ــن الـمـهـبــولــة
وال ـف ـن ـط ــاس والـ ـع ــارضـ ـي ــة فــي
ش ــارع مــذكــر الـقــوبــع والـجـهــراء
شــارع م ــرزوق المتعب وشــارع

الـ ـب ــاق ــان ــي وال ـ ـع ـ ـيـ ــون ش ـ ــارع
 104وضاحية حطين قطعة 4
وضاحية صباح السالم ،وتمت
ه ــذه األع ـم ــال بــاس ـت ـخــدام 616
آلية وسيارة فرش اسفلت.
وبينت «األشغال» ان طبيعة
االع ـم ــال الـتــي تــم تنفيذها من
ق ـبــل ق ـط ــاع ه ـنــدســة الـصـيــانــة
ركـ ـ ـ ـ ــزت ع ـ ـلـ ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــات فـ ــرش
لالسفلت عالوة على االستجابة
ل ـعــدد مــن ش ـكــاوى المواطنين
عـ ـ ـب ـ ــر اغـ ـ ـ ـ ـ ــاق بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـحـ ـف ــر
وعمليات الصيانة والتطوير
واالصالح لبعض المواقع.
ودع ــت ال ــوزارة الــى التعاون
مع فرق الطوارئ والصيانة من
أجــل انـجــاز مهامها فــي سبيل
ت ـن ـف ـي ــذ خـ ـط ــة تـ ـط ــوي ــر ش ـب ـكــة
ال ـط ــرق ،م ـشــددة عـلــى حرصها
الكامل على االستجابة الفورية
لـ ـك ــاف ــة شـ ـ ـك ـ ــاوى ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين على م ــدار الساعة
م ــن خ ــال ال ـب ــاغ ــات الـهــاتـفـيــة
مباشرة على الخط الساخن أو
طوارئ األشغال أو عبر التطبيق
اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ـ ـ ــوزارة األش ـغ ــال
العامة على األجهزة الذكية.

جانب من أعمال فرش األسفلت

سلة أخبار
«أنصار السنة» :الكويت
تكفل  6200يتيم بالسودان
أبرزت وسائل اإلعالم
السودانية دور الكويت
ً
الخيري ،خصوصا في رعاية
وكفالة األيتام هناك ،حيث
تم تخصيص يوم لالحتفاء
بالدعم الكويتي لأليتام،
تحت شعار «يوم المكرمة
والمرحمة» لأليتام المكفولين
في السودان بدعم كويتي من
جمعية إحياء التراث اإلسالمي
بالتعاون مع جماعة أنصار
السنة المحمدية السودانية.
وقال الرئيس العام لجماعة
أنصار السنة ،إسماعيل
عثمان ،في تصريح له ،إن عدد
األيتام المكفولين بلغ 6200
يتيم ،بتكلفة وصلت إلى 400
ً
ألف جنيه سوداني ،مثمنا
دور «إحياء التراث» ،والدعم
الكويتي بشكل عام لأليتام
والبرامج المجتمعية األخرى
في السودان.
من جهته ،دعا األمين العام
لجماعة أنصار السنة ،عبدالله
التهامي ،أهل الخير إلى
اغتنام هذه األيام المباركة،
والمسارعة في كفالة األيتام،
ورعايتهم ،واالهتمام
بتربيتهم وصحتهم ،مضيفا
أن األوضاع التي تعيشها
البالد تحتاج إلى المزيد
من التكافل والمسارعة
وتفقد أحوال األسر الفقيرة
والمحتاجة.

«مبرة العوازم»ً :نوزع ألف
وجبة طعام يوميا

قال رئيس مجلس إدارة
مبرة العوازم الخيرية حمد
البسيس ،إن عدد المستفيدين
من حمالت المبرة الخيرية
فاق اآلالف ،مشيرا إلى
استمرار الحمالت الخيرية
للوصول إلى أكبر عدد من
المحتاجين .وأضاف البسيس،
في تصريح صحافي ،أن مبرة
العوازم تواصل منذ منتصف
شعبان توزيع ألف وجبة
طعام يوميا ،و 100كرتونة
مواد غذائية تفوق وزنها الـ20
كيلوغراما من األرز والعدس
والمكرونة والسكر والشاي
والزيت ،إضافة إلى مئات
الكراتين من الدجاج والحليب
ً
والمعقمات والكمامات ،فضال
عن المصاحف .وأشار إلى دعم
الجهات الحكومية بمبلغ 101
ألف دينار لصندوق األمانة
العامة للمساهمات لمواجهة
انتشار فيروس كورونا،
مردفا« :كما تبرعت المبرة
بـ 20جهاز شبكات السلكية
كاملة لتغطية جميع المراكز
الصحية بمحافظة األحمدي،
لتسهيل حركة العمل لمواجهة
الوباء».

«األرصاد»ً :الطقس حار
ورطب نسبيا
قالت إدارة األرصاد الجوية
إن طقس البالد مستقر خالل
هذه الفترة ،ويكون حارا
نهارا ومائال للحرارة في
أول الليل ،ومعتدال في آخره،
كما تظهر بعض السحب
المتفرقة.
وأضاف رئيس قسم التنبؤات
البحرية باإلدارة ،ياسر
البلوشي ،في تصريح
لـ"كونا" ،ان الطقس اليوم حار
ورطب نسبيا على المناطق
الساحلية ،والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة
تنشط على فترات ،خصوصا
على المناطق الساحلية
تتراوح بين  10و 42كيلومترا
في الساعة ،وتظهر بعض
السحب المتفرقة ودرجات
الحرارة العظمى المتوقعة
بين  40و 42درجة مئوية،
والصغرى بين  24و 26درجة
مئوية .وتوقع البلوشي
أن يكون الطقس غدا حارا،
والرياح شمالية غربية إلى
متقلبة االتجاه خفيفة إلى
معتدلة السرعة تتراوح بين
 08و 35كيلومترا في الساعة،
ودرجات الحرارة العظمى
المتوقعة بين  40و 42درجة
مئوية ،والصغرى بين 24
و 26درجة مئوية.
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العلي :االنخراط في العمل األمني مسؤولية كبيرة

سفير الصين :كلمة األمير
زاخرة برعايته للشعب

 5ضباط من الدفعة  46أدوا القسم أمام وزير الداخلية
محمد الشرهان

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
الشيخ ثامر العلي ،أمس األول،
بحضور وكيل ال ــوزارة الفريق
عـصــام ال ـن ـهــام ،وال ـمــديــر الـعــام
ألك ــاديـ ـمـ ـي ــة سـ ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه
لـلـعـلــوم األم ـن ـيــة الـ ـل ــواء نــاصــر
بورسلي 5 ،ضباط برتبة مالزم
م ــن ا ل ــد فـ ـع ــة  ،46ألداء ا ل ـق ـســم
أم ـ ــام ـ ــه ،ب ـس ـب ــب ت ـخ ـل ـف ـه ــم عــن
زمالئهم إلصابتهم بـ"كورونا".
وهنأ وزير الداخلية ،في كلمة
ن ـق ـل ـهــا ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ص ــادر
ع ــن اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـعــاقــات
واإلع ـ ـ ـ ـ ــام اإلمـ ـ ـن ـ ــي بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة،
الخريجين بمناسبة تخرجهم
واالن ـض ـم ــام إل ــى زمــائ ـهــم في
ميدان العملَّ .
ووجه الخريجين
بتطبيق القانون على الجميع،
والتحلي بااللتزام واالنضباط،
وبذل الجهد والعطاء في خدمة
الوطن ،مؤكدا أن انخراطهم في
العمل األمني مع زمالئهم ُيعد
مسؤولية كبيرة على عاتقهم.
وذك ـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان أن آم ـ ــر رك ــن
التعليم واال مـتـحــا نــات العقيد

العلي وكبار القادة خالل تخريج الطلبة الخمسة
أحمد الردهان تال قرار التعيين
والقسم ،بحضور مساعد المدير
العام للشؤون اإلداري ــة لمعهد

الشرطة النسائية العميد محمد
الرومي ،ومساعد المدير العام
لشؤون األكاديمية العميد علي

الوهيب ،ومساعد المدير العام
لشؤون الخدمات العميد أحمد
الفرحان.

قبول الطالب
معدل
رفع
:
ةديرجلا
لـ
البسام
ً
المحول لـ «المحاسبة» إلى جيد جدا
•

«القسم يستحوذ على  %40من عدد المقبولين بكلية العلوم اإلدارية»
●

فيصل متعب

ك ـشــف رئ ـي ــس ق ـســم الـمـحــاسـبــة ف ــي كلية
الـعـلــوم اإلداريـ ــة بجامعة الـكــويــت د .صــادق
البسام عن رفع معدل قبول الطالب المحول
إلــى قسم المحاسبة مــؤخــرا ،مشيرا الــى انه
"في السابق كان يشترط على الطالب الحصول
على معدل جيد حتى يستطيع التحويل ،ولكن
االن يجب ان يحصل على معدل علمي ال يقل
عن جيد جدا".
وذكــر البسام في تصريح لـ "الـجــريــدة" ان
"قسم المحاسبة يستحوذ على نسبة قبول
للطلبة فــي الـكـلـيــة تـصــل ال ــى  40فــي الـمـئــة،

ً
تعليقا على الكلمة التي
ألقاها صاحب السمو األمير
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،قــال
السفير الصيني لدى الكويت
ل ــي م ـي ـنــغ ق ــان ــغ" :اسـتـمـعــت
بتقدير إ ل ــى الكلمة المهمة
التي ألقاها صاحب السمو
ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ـش ــر األواخـ ـ ــر
مــن شـهــر رم ـضــان الفضيل،
و م ـ ّ ـض ـ ـمـ ــو ن ـ ـهـ ــا أن سـ ـم ــوه
الوحدة
حــض الجميع على
ً
وال ـت ـض ــام ــن ،وال ـع ـم ــل صــفــا
واحـ ـ ـ ـ ـ ًـدا ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ــوبـ ــاء،
والحفاظ على مسيرة تنمية
البالد".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :إن ـ ـ ـهـ ـ ــا ك ـل ـمــة
زاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة س ـ ـمـ ــوه
لـلـشـعــب وت ـط ـل ـعــاتــه لـتـطــور
ال ــوط ــن ،وب ـص ـف ـتــي الـسـفـيــر
الصيني لدى الكويت ،فإنني
عـلــى اس ـت ـعــداد ل ـبــذل جهود
م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة م ـ ـ ــع األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء
الكويتيين لتقديم إسهامات
لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ف ــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وت ـ ـسـ ــريـ ــع وتـ ـي ــرة
تنميتها .كما أود أن أنتهز

ن ـظــرا لــرغـبــة الـطـلـبــة فــي دراسـ ــة التخصص
والميل إليه ،وحاجة سوق العمل في مختلف
ال ـق ـطــاعــات ال ـخــاصــة وال ـه ـي ـئــات الـحـكــومـيــة
والوزارية".
وأضــاف "فــي السابق كــان القسم يستقبل
في كل فصل دراسي من  120إلى  150طالبا،
ولكن خالل العامين الماضيين نجد ان نسبة
الطلبة قلت بحيث وصلت إلى  30طالبا فقط،
بينما نجد ان المقبولين يتوزعون على اقسام
كلية العلوم اإلدارية".
ولفت الى انه "تم تخفيض (الكوتة) لتقليل
االعداد في قسم المحاسبة حتى توزع اعداد
الطلبة االخرين على جميع االقسام االخرى في

كلية العلوم اإلدارية بشكل اكاديمي" ،مشيرا
الى انه "نجد هؤالء الطلبة الذين تم قبولهم
ف ــي تـخـصـصــات اخ ــرى ف ــي الـكـلـيــة يتممون
جميع الــوحــدات والمعدل العلمي المطلوب
ومن ثم يأتون للتحويل إلى قسم المحاسبة".
وع ــن إجـ ــازات الهيئة الـتــدريـسـيــة ،أضــاف
ال ـب ـســام ان "م ــدة اإلج ـ ــازة م ــا بـيــن الفصلين
الدراسيين الصيفي والدراسي االول قصرت
ف ــي الـتـعـلـيــم االل ـك ـتــرونــي م ـقــارنــة بالتعليم
التقليدي التي كانت أطول مدة ،ففي السابق
يوما
يحصل عضو هيئة التدريس على 40
ً
لـلــراحــة بعد فـتــرة الصيفي ،ولـكــن االن نجد
الفترة ال تتجاوز االسبوعين".

لي مينغ قانغ

هذه الفرصة وأتقدم بأطيب
الـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــات لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،وأن
تنتصر عـلــى الــوبــاء مبكرا،
وتحقق المزيد من االزدهــار
وال ـت ـقــدم تـحــت ق ـي ــادة سمو
األمـيــر ،مــع خــالــص التهاني
للشعب الكويتي".

ً
غلق ً 12محال وإزالة  9تعديات
و ١٨إنذارا في حولي
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية ،أن
الفريق الرقابي بطوارئ فرع بلدية محافظة
حــولــي نـفــذ ج ــوالت مـيــدانـيــة عـلــى المحالت
واألسواق المركزية ،للتأكد من التزام المحالت
ب ـلــوائــح وأن ـظ ـمــة الـبـلــديــة وتـطـبـيــق قـ ــرارات
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـمـتـعـلـقــة ب ـمــواع ـيــد فتح
وغلق المحالت واألسواق خالل فترة الحظر
فضال عن التأكد من التزام العاملين
الجزئي،
ً
ب ــاتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات والـ ـت ــدابـ ـي ــر الــوقــائ ـيــة
واالح ـت ــرازي ــة ب ــارت ــداء ال ـق ـفــازات والـكـمــامــات
والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس
كورونا.
وأك ــد رئـيــس فــريــق ال ـط ــوارئ بـفــرع بلدية
محافظة حولي إبراهيم السبعان ،أن الجوالت
الميدانية ا لـتــي نفذها المفتشون بالفريق
الرقابي خــال شهر أبريل الماضي أسفرت

عن تحرير  22مخالفة وغلق  12محال وإزالة
 9تعديات على أمالك الدولة ،فضال عن توجيه
 18إنذارا للتعديات على أمالك الدولة وتوجيه
 1061تنبيها لـعــدم االل ـت ــزام بــاالشـتــراطــات
ال ـص ـح ـي ــة وإزال ـ ـ ـ ــة  12إعـ ــانـ ــا م ـخ ــال ـف ــا مــن
الـســاحــات والـمـيــاديــن الـعــامــة ،والـتــي تشوه
المنظر العام وتعيق الرؤية لقائدي المركبات
وتتسبب في الكثير من الحوادث.
ودعا السبعان أصحاب المحالت واألسواق
المركزية ،الى االلتزام باالشتراطات الصحية،
م ــن خ ــال ات ـخ ــاذ ك ــل ال ـتــداب ـيــر واإلجـ ـ ــراءات
الوقائية بارتداء القفازات والكمامات وإلزام
الجمهور بالحفاظ على التباعد الجسدي
تجنبا للمخالفة.

صادق البسام

حبس مغرد شكك في نزاهة القضاء
محام من نشر «أخبار كاذبة»
وبراءة ٍ
ّأيـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ب ــرئ ــاس ــة
المستشار نصر سالم آل هيد حكم الحبس
 3سـنــوات لمغرد متهم بـجــرائــم أمــن دولــة،
تمثلت بالطعن في ا لــذات األميرية وحقوق
األمـ ـي ــر ،وم ــس ن ــزاه ــة ال ـق ـض ــاء ،والـتـشـكـيــك
فيها عبر عدة تغريدات في "تويتر" بحساب
وهـ ـ ـم ـ ــي ،م ـ ــؤك ـ ــدة اط ـم ـئ ـن ــان ـه ــا إلـ ـ ــى ص ـحــة
االتهامات ،وارتكاب المتهم لتلك الجرائم.
وأيـ ـ ــدت الـ ــدائـ ــرة ذاتـ ـه ــا بـ ـ ــراءة الـمـحــامــي
هاني حسين مــن تهمة إذاع ــة أخـبــار كاذبة،
واإلضرار بمصالح الكويت القومية ،واإلضرار
بــالـعــاقــات بين الـكــويــت والمملكة العربية
السعودية عبر حمالت إعالمية ،وازدراء إحدى

القبائل عبر تغريدات في حسابه الشخصي
بـ "تويتر" عن اتفاقية المنطقة المقسومة بين
الكويت والمملكة.
وأك ــدت المحكمة ع ــدم صـحــة االتـهــامــات
الـمــوجـهــة للمحامي حـسـيــن ،وأن مــا نشره
ل ــم ي ـصــل إل ــى ب ــث إش ــاع ــات وأخـ ـب ــار كــاذبــة
مغرضة ،وال يعتبر إس ــاء ة إلــى السعودية،
إذ جاءت العبارات موجهة إلى مجلس األمة،
ولــم تتضمن اإلض ــرار بالعالقات الكويتية-
الـسـعــوديــة ،ألن الـتـغــريــدات ال تعتبر حملة
إعالمية.

«النجاة» تطرح حملة
لكفالة  800يتيم

طرحت جمعية النجاة الخيرية ،أمس ،حملة كبرى
لرعاية وكفالة األيتام ،تحت شعار "رعايتهم لك أجر
ولهم حياة" ،والتي تستمر  3أيام متتالية.
وقال مدير إدارة األيتام بالجمعية عبدالله الرويشد،
فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أم ــس ،إن "الـحـمـلــة تستهدف
رعاية وكفالة  800يتيم في العديد من الدول العربية
واآلسـيــويــة واألورب ـي ــة ،حيث نـقــدم لأليتام الكفاالت
الشهرية ،ونقيم لهم برامج الدعم النفسي واألنشطة
التربوية والترفيهية ،ونستثمر المناسبات الدينية
إلدخال السرور عليهم ،ونسدد عنهم الرسوم المدرسية
ونوفر لهم احتياجاتهم".
وت ــاب ــع ال ــروي ـش ــد" :ن ـح ــرص عـلــى زيــارت ـهــم وتفقد
أحوالهم وتسليم الكفاالت إليهم يدا بيد ،ونطمئن على
مسيرتهم التعليمية ،ونشجعهم على التميز والريادة"،
داعيا محبي الخير والمحسنين إلى المشاركة ودعم
مشروع رعاية وكفالة األيتام ،الذي بدوره يساهم في
جـعــل اليتيم إضــافــة أخــاقـيــة وحـضــاريــة وإنسانية
للمجتمع.

نصر سالم آل هيد

قنصلية الكويت في هونغ كونغ
ّ
تنفذ مشروع إفطار الصائم
أعلنت القنصلية العامة لدولة الكويت في هونغ كونغ ومكاو،
أمس ،قيامها بتنفيذ مشروع "إفطار الصائم" بإشراف األمانة العامة
لألوقاف الكويتية ،وذلك في عدد من المساجد في منطقتي هونغ
كونغ ومكاو اإلداريتين.
وأضافت القنصلية ،في بيان لها ،أن المشروع الذي سيستمر
حـتــى آخ ــر ي ــوم فــي شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك ج ــاء بـتـبــرع كــريــم من
محسني الكويت الذين جبلوا على فعل الخير والعطاء في مختلف
الدول.

ةديرجلا
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برلمانيات

نواب عن كلمة األمير :رسائل واضحة وتحذيرات مستحقة

ً
أشادوا بمضامينها وردوا :سمعا وطاعة يا صاحب السمو
فهد تركي

أشاد عدد من النواب وفي
مقدمتهم رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم بمضامين كلمة
صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،مؤكدين
أن كلمة سموه وضعت النقاط
على الحروف في كثير من
المواقع والقضايا ،مجيبين:
السمع والطاعة يا سمو األمير.

تفاعل عدد كبير من النواب
مع الكلمة األولــى التي يلقيها
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ نــواف األحـمــد ،بمناسة
العشر األواخر ،إذ أشاد النواب
و ف ــي مقدمتهم ر ئـيــس مجلس
األمة مــرزوق الغانم بمضامين
الكلمة التي شددت على ضرورة
صون الوحدة الوطنية والتأكيد
على أمــن الكويت واستقرارها
وتطبيق القانون ،وأهمية دور
الشباب في بناء الوطن وتقدمه
ورخائه.
وأكــد النواب في تصريحات
متفرقة أن كلمة سموه وضعت
النقاط على الحروف في كثير
من المواقع والقضايا ،مجيبين:
السمع والطاعة يا سمو األمير.
وأش ـ ـ ــاد ال ـغ ــان ــم بـمـضــامـيــن
ك ـل ـم ــة ص ــاح ــب الـ ـسـ ـم ــو ،وقـ ــال
ان "سـمــو األمـيــر ركــز على أهم
الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه الـبــاد
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا ت ــرس ـي ــخ األم ــن
واالس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـكــويــت ،ومــا
تأكيد سموه على أنه لن يسمح
لـكــائــن مــن ك ــان أن يـعـبــث بهذا
االس ـت ـق ــرار اال رس ــال ــة واضـحــة
وجلية".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــم :س ـم ــو
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر أوض ـ ـ ـ ــح أهـ ـ ـ ــم عـ ــوامـ ــل
ص ـ ــون االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـس ـيــاســي
وال ـم ـج ـت ـم ـع ــي وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــا
الحفاظ على الــوحــدة الوطنية
وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف صـ ـف ــا واح ـ ـ ـ ـ ــدا فــي
مــواجـهــة الـتـحــديــات والـتـعــاون
الـبـنــاء بـيــن الـسـلـطــات وتعزيز
مبدأ الحوار الهادئ والتمسك
بالنهج الديمقراطي ونبذ أجواء
االحتقان.
وأشــار الــى أن "تحذير سمو
األمـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن اإلش ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـت ــي
تـ ـع ــج بـ ـه ــا وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل

ً
الصالح :لنعمل جميعا على ترجمتها

قال النائب خليل الصالح :على كل مخلص للوطن أن يضع
ً
كلمات سمو االمير وتوجيهاته نصب عينيه ،ولنعمل جميعا
لترجمة االهــداف التي وضعها سموه في مقدمة االولويات،
فالكويت أمانة كبيرة ،ورعاية هذا الجيل الواعد أولوية عظيمة.
وأضاف الصالح :نشيد بكل جهد يصب في تعزيز اللحمة
الوطنية وقـيــم المجتمع ،ونثمن دور وزي ــر االع ــام ووكيلة
وزارة االعالم في دعم برامج اعالمية هادفة إلحياء قيم الكويت
األصيلة.

الجلسة االفتتاحية للمجلس الحالي
االج ـت ـم ــاع ــي ت ـحــذيــر مستحق
وفي محله ،وهذا يعكس حرص
سموه على االبتعاد عن كل ما
يزعزع االستقرار في الكويت".
وقال الغانم ان "سمو األمير
خ ــص ف ـئــة ال ـش ـب ــاب ب ـج ــزء من
كلمته لما لهذه الفئة من تأثير
ول ـح ـجــم اآلمـ ـ ــال وال ـط ـمــوحــات
الـتــي سيضطلع الـشـبــاب بها،
فهم حجر الزاوية في أي عملية
تنموية مستدامة".
واخ ـت ـتــم ال ـغــانــم :ن ـســأل الـلــه
جلت قــدرتــه ان يحفظ الكويت
أم ـ ـ ـيـ ـ ــرا وولـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد وش ـع ـب ــا
وان ي ـس ــدد ع ـل ــى درب ال ـن ـمــاء
واالزدهـ ــار خـطــاهــا ،انــه سميع
مجيب.
مــن جهته ،قــال الـنــائــب علي
الـ ـقـ ـط ــانُ :دم ـ ـ ـ َـت ل ـن ــا ولــوط ـن ـنــا
ً
ً
ال ـح ـب ـيــب ال ـك ــوي ــت أب ـ ــا وق ــائ ــدا
ً
حكيما ،مضيفا :بعد هذا النطق
ّ
الـســامــي الـكــريــم ال نملك إال أن
نقول لك السمع والطاعة فيما
ت ـف ـض ـل ـتــم بـ ــه مـ ــن ت ــوج ـي ـه ــات،
حفظكم الله وحفظ سمو ولي
ع ـه ــدك ــم األمـ ـ ـي ـ ــن ،وحـ ـف ــظ ال ـلــه
ال ـكــويــت م ــن ك ــل ش ــر وم ـك ــروه،
وأعـ ــاد ال ـلــه عليكم ه ــذا الشهر

قالوا

الغانم :تحذير سموه من اإلشاعات التي تعج بها وسائل التواصل في محله
القطان :ال نملك إال أن نقول السمع والطاعة أمام توجيهاته السامية
الطريجي :كلي ثقة بزمالئي في التأسي بالتوجيهات السامية لتجاوز األزمة السياسية
الحمد :ضرورة تكريس الطاقات لتأهيل شبابنا وتدريبهم ليشاركوا في مسيرة التنمية
المطر :التمسك بالنهج الديمقراطي من جميع السلطات هو النهج المطلوب
ال ـف ـض ـي ــل ب ــال ـص ـح ــة وم ــوف ــور
العافية.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب حـمــد
ال ـ ـم ـ ـطـ ــر :م ـ ــن خ ـ ـطـ ــاب ح ـض ــرة
صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو ح ـف ـظ ــه ال ـل ــه
متمسكون بالنهج الديمقراطي
ال ــذي ارتـضـيـنــاه ،مضيفا :نعم
يـ ــا ص ــاح ــب الـ ـسـ ـم ــو ال ـت ـم ـســك
بالنهج الديمقراطي ومن جميع

السلطات هو النهج المطلوب.
فــي وق ــت ،قــال الـنــائــب أحمد
ال ـح ـم ــد :ك ـم ــا ه ــو ع ـه ــد س ـمــوه
ف ـق ــد تـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب مــن
ضمن أهم األولويات ،وضرورة
تكريس كل الطاقات لتأهيلهم
وتدريبهم ليشاركوا في مسيرة
التنمية ،ووصفهم سموه بثروة
الوطن.

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
الطريحي ان سمو أمير البالد
قال ان الكویت أمانة في أعناقنا
ول ــن نـسـمــح لـكــائــن مــن ك ــان أن
یزعزع أمنا واستقرارا ،ونقول:
ً
سمعا وطاعة يا صاحب السمو،
م ـش ـيــرا الـ ــى ان "خـ ـط ــاب سمو
األمير يؤكد ما يكنه هذا القائد
الحكيم من حب لوطنه وشعبه

وكـ ـل ــي ث ـق ــة ب ــزم ــائ ــي الـ ـن ــواب
والمواطنين الكرام في التأسي
بالتوجيهات السامية لتجاوز
األزمة السياسية".

سلة برلمانية
الطريجي للرومي :كم
حكمًا باإلعدام تم تنفيذه؟

شدد النائب الدكتور عبدالله
الطريجي على قيام الجهات
املختصة في الدولة خصوصا
وزارتي الداخلية والعدل
بدورها في الحزم وتطبيق
القانون للحد من جرائم
القتل أو الشروع في القتل
البشعة التي تتكرر في البالد
في اآلونة األخيرة ،ومنها
الجريمة التي تعرضت لها
املغدورة فرح أكبر ،مشيرا إلى
ان هذه الجرائم لم يعتد عليها
مجتمعنا الكويتي.
ووجه الطريجي سؤاال إلى
نائب رئيس الوزراء وزير
العدل عبدالله الرومي طلب
فيه تزويده بجدول يبني
اعداد وجنسيات وتواريخ
االحكام النهائية الصادرة
ضد املتهمني املدانني بعقوبة
اإلعدام والذين مازالوا
بالسجن املركزي.
وسأل الطريجي :هل توجد
لديكم رؤية وخطة في اإلسراع
بتنفيذ أحكام اإلعدام في
أسرع وقت؟.

هشام الصالح يتقدم
باقتراح لتجنيس «البدون»

تقدم النائب هشام الصالح
باقتراح لتجنيس البدون،
عازيا اقتراحه الى "أنهم
يعانون من القهر والفقر
واالنكار املتعمد لعشرات
السنني ،وايمانًا بضرورة
العدالة والحق واالنسانية".
ويشمل االقتراح جميع حملة
احصاء  ،١٩٦٥وعددا ال يقل
عن ألف وال يزيد على ٣
االف من غيرهم من أصحاب
الكفاءات والشهادات العليا،
ً
آمال ان يحصل املقترح على
الدعم النيابي.

ٍّ
«المحاسبة» عن «استثمار لندن» :فواتير وهمية وتعد على المال العام
الديوان اتهم المكتب بالتضليل والتالعب وتزويده ببيانات منقوصة
•

محيي عامر

رص ــد ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،ف ــي تـقــريــريــه
عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ
مـيــزانـيــة الهيئة الـعــامــة لــاسـتـثـمــار فيما
يـخــص مكتب اسـتـثـمــار ل ـنــدن ،مالحظات
ومخالفات ،من بينها إصدار فواتير وهمية
وتالعب وتضليل وإهمال في اإلدارة المالية
ً
هناك ،مستغربا "عدم تقديم الهيئة بالغا
للنيابة العامة الكويتية بوجود شبهات
ٍّ
تعد على المال العام وفقا للقانون رقم ()1
لسنة  1993بـشــأن حماية األم ــوال العامة
وتعديالته".
وقال الديوان في تقريره السنوي /2019
 2020على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة
وح ـس ــاب ــات ـه ــا ال ـخ ـت ــام ـي ــة :وف ـق ــا ل ـل ـقــانــون
ال ـمــذكــور" ،ف ــإن الـنـيــابــة ال ـعــامــة الكويتية
تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف
واالدعاء في الجنايات والجنح المنصوص
عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة
بها ،وكــون األمــوال المعتدى عليها أمــوال
ع ــام ــة ،وأن ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـم ـف ـصــول ـيــن هم
موظفون عموميون تسري عليهم أحكام
هذا القانون بما فيه من عقوبات تختلف
عما هو معمول به في المحاكم البريطانية".
وأضــاف" :فإنه بعد االطــاع على نتائج
التحقيق والمراسالت بين مكتب االستثمار
الكويتي في لندن والهيئة تبين عدم إبالغ
الهيئة العامة لالستثمار النيابة العامة
الكويتية بتلك المخالفات ،و عــدم موافاة
الــديــوان بنتائج التحقيق وق ــرارات فصل
ال ـمــوظ ـف ـيــن بــالـمـخــالـفــة ل ـل ـم ــادة ( )55من
القانون رقم ( )30لسنة  1964بإنشاء ديوان
المحاسبة وتعديالته".
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ه ـي ـئ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار لــم
تواف الديوان بتلك القرارات والمستندات
المتعلقة بالتحقيق حتى تاريخه ،وطلب
الديوان أسباب عدم إبالغ النيابة الكويتية
باالتهامات الموجهة للموظفين الثالثة،
وأسباب عدم إبالغ الديوان بنتائج التحقيق
وتزويده بالمستندات والمحاضر الخاصة
بالتحقيق ،مــؤكــدا ض ــرورة االسـتـمــرار في
إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية.
وأفـ ـ ـ ــادت ال ـه ـي ـئ ــة ،ب ـح ـســب م ــا ورد فــي
التقرير ،بأنها تتفق مع "المحاسبة" على
أن ما وقع من الموظفين الثالثة في مكتب
االس ـت ـث ـمــار ال ـكــوي ـتــي ف ــي ل ـن ــدن ق ــد جسد
بالضرورة مخالفات قانونية تمس المال
ال ـع ــام ،ول ـه ــذا الـسـبــب ق ــام مـكـتــب بــاتـخــاذ
اإلجراءات القانونية السترداد المال العام
عن طريق المحاكم البريطانية ،باعتبارها

الجهة المختصة األقــدر واألقــرب للتعامل
م ــع ال ــواق ـع ــة ال ـت ــي ح ــدث ــت ف ــي بــريـطــانـيــا،
وتم تعيين رئيس جلسة تأديبية خارجي
وحضر جميع المتهمين الثالث الجلسات
التأديبية.
وتــاب ـعــت ال ـه ـي ـئــة ،بـحـســب ال ـت ـقــريــر ،أن
رئيس اللجنة التأديبية قــرر فصل جميع
الموظفين بسبب ســوء ا لـسـلــوك الجسيم
الـ ــذي ارت ـك ـبــه ه ـ ــؤالء ،أم ــا ع ــن ال ـس ـبــب في
ع ــدم ق ـي ــام ال ـه ـي ـئــة ب ـت ـقــديــم ب ــاغ لـلـنـيــابــة
العامة الكويتية بوجود شبهات التعدي
على المال العام فيرجع إلى أن الموظفين
ال ـ ــذي ـ ــن ارت ـ ـك ـ ـبـ ــوا الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ي ـح ـم ـلــون
الـجـنـسـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،إل ــى ج ــان ــب أنـهــم
مقيمون ومتواجدون حاليا في بريطانيا،
وبالتالي فــإن التحقيق معهم جنائيا من
النيابة الكويتية قد يثير بعض التعقيدات
االختصاصية ،منها ضرورة التنسيق مع
جهات التحقيق البريطانية ،كما أن إقامة
الدعوى الجنائية أمام المحاكم البريطانية
سيكلف الدولة مبالغ باهظة قد تستغرق
قيمة المبالغ المطالب بها مما يعتبر في
ذاته إهدارا للمال العام في غير محله.

األموال العامة
وع ـقــب ال ــدي ــوان مــؤكــدا مــاحـظـتــه ،وأن
ما أفــادت به الهيئة ال يبرر عــدم التزامها
بأحكام كل من القانون رقم ( )1لسنة 1993
بشأن حماية األموال العامة والقانون رقم
( )30لسنة  1964بإنشاء ديوان المحاسبة
وتـعــديــاتــه ،مـشــددا على ض ــرورة تــزويــده
بـ ــال ـ ـقـ ــرارات ال ـخ ــاص ــة بــال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــور
االنتهاء منها.
كـمــا رص ــد ال ــدي ــوان ،فــي تـقــريــره /2018
 ،2019ع ــدة مــاحـظــات ومـخــالـفــات شابت
الحسابات المحولة من شركة سانت مارتنز

العقارية إلى مكتب االستثمار الكويتي في
لـنــدن لــدى بـنــك  ،LLوالـخــاصــة بالعقارين
 ،Wren House، Lexicon Houseإذ قامت
شركة مارتنز اإلدارية بتاريخ  24ديسمبر
 2015بفتح حسابين بالبنك المشار إليه
للعقارين المذكورين ،وذلك لتسهيل عملية
فصل الــدفـعــات الـخــاصــة ب ــإدارة الـعـقــارات
عن الحسابات الرئيسية للشركة تمهيدا
لعملية نقل ملكية هذه العقارات من ملكية
احتياطي األجيال القادمة إلى االحتياطي
الـعــام ،وتبين عــدم الحصول على موافقة
وزارة المالية لفتح الحسابين بالمخالفة
للبند أوال من التعميم رقم  8لسنة ،2000
ومخالفة المادتين  7و 32من الفصل الرابع
ال ـح ـســابــات ع ــن ق ــواع ــد تـنـفـيــذ مـيــزانـيــات
الجهات الحكومية.
وقــال الــديــوان إنــه تــم تحويل الميزانية
الـمـخـصـصــة لـصـيــانــة الـمـبـنــى ع ــن طــريــق
دفـ ـ ـع ـ ــات مـ ـج ــزئ ــة بـ ـف ــواتـ ـي ــر وهـ ـمـ ـي ــة إل ــى
الحسابين لــدى بنك  ،LLو غـيــر المعتمدة
لدى وزارة المالية بمساعدة شركة C&W
التي تدير العقارين ،وبلغ الرصد االفتتاحي
لـكــل مــن الـحـســابـيــن الـجــديــديــن مـبـلــغ 1.4
مليون جنيه إسترليني ،و 487ألف جنيه
إسترليني ،وذلــك بتاريخ  29يوليو 2016
عند بداية تحويل الحسابات ،وشكلت تلك
المبالغ د فـعــات مخصصة إلدارة المبنى
عندما كان تحت إدارة شركة سانت مارتنز
خالل السنة المالية .2016 /2015

وزارة المالية
وتــابــع :وقــام المكتب بتحويل المبالغ
المخصصة للمبنيين للسنوات المالية
الالحقة بشكل ربع سنوي إلى الحسابات
الجديدة دون أخــذ موافقة وزارة المالية،
عبر فواتير وهمية إليهام المدقق الخارجي

و"ال ـم ــال ـي ــة" وج ـه ــاز ال ـمــراق ـب ـيــن ب ــأن هــذه
المبالغ صرفت على أنها دفـعــات خاصة
بالشركة المديرة للمبنيين ،واحتوت هذه
الفواتير على شعار الشركة والتي تختلف
اختالفا كبيرا عن نموذج الفواتير الحقيقي
والمعمول به لديها ،كما احتوت على أرقام
الحسابات الجديدة الخاصة بالمكتب على
أنها حسابات الشركة ،إضافة إلى افتقار
الفواتير إلى عنصر أساسي وهو ضريبة
القيمة المضافة ،بحيث تــم اعتبار قيمة
ً
الضريبة صـفــرا ،علما بــأن المكتب يدفع
ضريبة القيمة المضافة عند اال سـتـفــادة
من أعمال الصيانة والعقود واالستشارات
والخدمات.
وأكد أن مدير العلمليات السابق ومديرة

ً
بالغا للنيابة الكويتية عن وجود شبهات ٍّ
تعد على المال
عدم تقديم هيئة االستثمار
إفادات الهيئة بعدم رفع دعوى بالكويت ال تبرر عدم التزامها بأحكام قانون إنشاء «المحاسبة»
مديرو المكتب والمراقب المالي أضالع في عملية إخفاء الحسابات
تعمد االلتفاف على القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانيات للجهات الحكومية واالحتفاظ بأرصدة نقدية
المكتب قام بالمماطلة والتسويف في الرد على مكاتباتنا بهدف التضليل وإعاقة العمل

خدمات المبنى والمديرين الماليين السابق
وال ـحــالــي وال ـم ــراق ــب ال ـمــالــي ف ــي المكتب
هــم أض ــاع عملية إخـفــاء تلك الحسابات
عن "المالية" وطلب الفواتير الوهمية من
شركة .C&W
وأش ـ ــار أن ال ـمــديــر ال ـمــالــي ال ـســابــق قد
تجاوز صالحياته المالية وذلــك بتوقيع
فاتورتين ،إحداهما بقيمة  652ألف جنيه
إسترليني ،واألخرى بـ  319ألفا ،إذ إن الحد
األعلى المسموح به لتوقيع الفواتير هو
 70ألف جنيه إسترليني ،وما زاد على ذلك
يكون من صالحيات مدير المكتب ،كما وقع
الرئيس التنفيذي للمكتب  6فواتير بـ 1.6
مليون جنيه إسترليني ،خالل الفترة من 16
مايو  2018حتى  10يناير  2019من دون
وجــود أي عقد مع شركة  ،C&Wعلما بأن
العقد انتهى بتاريخ  12يناير  2018ولم
يقم المكتب بتجديده.

تخفيض الميزانية

ّ
وعــلــق الــديــوان بــأن "األم ــر ال ــذي ال يدع
ً
مجاال للشك ،وخاصة عند تكرار ذات األمر
وبنفس النمط واألسلوب ،تعمد االلتفاف
على القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانيات
للجهات الحكومية ،واالحتفاظ بأرصدة
نقدية واالستفادة من المبالغ المالية في
ح ــال تـخـفـيــض ال ـم ـيــزان ـيــة ع ـلــى الـمـكـتــب،
مـطــالـبــا بـمـحــاسـبــة المتسببين ف ــي هــذه
المخالفة.
ً
ومـ ــن ب ـي ــن م ــا رص ـ ــده الـ ــديـ ــوان أي ـض ــا،

إهمال اإلدارة المالية في مكتب االستثمار
ال ـكــوي ـتــي ف ــي لـ ـن ــدن ،وذل ـ ــك ع ـنــد تـحــويــل
مبلغ مليون جنيه إسترليني عــن طريق
الخطأ إلــى حساب شركة  C&Wلــدى بنك
ً
 ،N.Wمشيرا إلى أن التحويل تم عن طريق
أمــر دفــع كتابي من المكتب إلــى بنك ،AU
وت ــم الـخـطــأ فــي الـتـحــويــل بمعرفة جميع
الموقعين عليه ،ومنهم الرئيس التنفيذي
السابق للمكتب ،الفتا إلى أن اإلدارة المالية
لم تكتشف الخطأ بالتحويل ،بل جاء عن
طريق االستفسار من الشركة نفسها ،وإن
تم تحويله بطريق الخطأ ألي حساب آخر
ً
فلن يتم اكتشافه ،نظرا لضعف الرقابة على
الحسابين ،إن لم تكن منعدمة.
وذكر أن المكتب صرف مبالغ دون وجه
حــق و مــن غير عقد لشركة  ،C&Wللقيام
بأعمال إدارة المبنيين ،وبلغ إجمالي ما
تم صرفه للشركة  78ألف جنيه إسترليني،
كـمــا بـلــغ إجـمــالــي الـمـصــروفــات عـلــى بند
النظافة  39ألفا لثالث سنوات مالية ،تركزت
على مواد التنظيف والرواتب اإلضافية.
واتـ ـه ــم الـ ــديـ ــوان ال ـم ـك ـتــب بــالـمـمــاطـلــة
والـتـســويــف بــالــرد عـلــى مـكــاتـبــاتــه بهدف
التضليل ،وإعــاقــة عمل فريق الــديــوان من
بعض موظفي مكتب االستثمار الكويتي
في لندن ،بالمخالفة للبند  7من المادة 52
من قانون إنشاء "المحاسبة" ،مشيرا إلى
أن المكتب زوده كذلك ببيانات منقوصة.
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البلدية من أوائل
الجهات في المنطقة
ً
التي طبقت نظما
إلكترونية للتعامل
مع الخرائط الرقمية

يساعد
أصحاب القرار
في التخطيط
والتوسع
العمراني
وإعداد
المشاريع
التطويرية
الحالية
والمستقبلية

كمال

منظومة
تكنولوجية
جديدة
لمواجهة
قضايا
التعدي على
المال العام

الحمضان

لــوقــف نــزيــف التعديات على
أم ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،تـ ـض ــع ب ـل ــدي ــة
الكويت آمالها ويدها على زناد
سالح مشروع نظم المعلومات
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة " "GISف ــي حــربـهــا
الضروس ضد التجاوزات على
األراض ــي عبر الكشف والمسح
التكنولوجي باستخدام مصادر
األقـمــار الصناعية التي تكشف
ال ـ ـ ـصـ ـ ــور الـ ـحـ ـي ــة والـ ـمـ ـب ــاش ــرة
لألراضي والمساحات المشغولة
والخالية.
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ع ـلــى
االس ـت ـفــادة مــن إم ـكــانــات النظم
ال ـج ـغــراف ـيــة ف ــي تـسـهـيــل إدارة
ومـتــابـعــة أم ــاك ال ــدول ــة وإزال ــة
ال ـت ـعــديــات إن وجـ ــدت ،وتــأمـيــن
أرشيف رقمي لجميع الخرائط
والــوثــائــق المتعلقة بـ ــاإلدارات
المستفيدة والمتمثلة بالخرائط،
وكتب التثمين ووثــائــق التملك
والسجالت والمخططات.
وي ـع ـمــل "ال ـن ـظــم الـجـغــرافـيــة"
عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــاء ن ـ ـظـ ــام م ـع ـل ــوم ــات
متكامل وبيانات شاملة لتقديم
خـ ــدمـ ــات أفـ ـض ــل ل ـل ـمــراج ـع ـيــن،
عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون ن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـ ـ GIS
م ـ ــوح ـ ــدا ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات
وي ـت ـض ـمــن م ـع ـلــومــات م ــوح ــدة،
وتـ ـع ــد أه ـ ــم أهـ ــدافـ ــه الــرئ ـي ـس ـيــة
حصر وتقليص التعديات على
أمــاك الدولة ،وأرشفة الخرائط
والــوثــائــق الـخــاصــة بالتثامين
ً
آل ـي ــا ب ـمــا يـكـفــل ال ــرج ــوع إلـيـهــا
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ـ ـع ـ ـهـ ــا ،وتـ ـق ــدي ــم
الخدمات التفاعلية اإللكترونية
للمواطنين.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــد يـ ـ ــر إدارة ن ـظ ــم
الـمـعـلــومــات فــي بـلــديــة الكويت
طـ ـ ــارق ال ـم ــدي ـن ــي ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"
إن ــه ت ــم ط ــرح ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـم ـي ـك ـن ــة
ل ـت ـك ــون ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت ذك ـي ــة،
والتركيز على أن يكون الرد على
المعامالت آليا عن طريق ميكنة
ال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح ،وتـحــويــل
المعلومات الورقية إلــى رقمية
لتكون الخدمات المقدمة خدمات
رقمية فورية على قدر اإلمكان.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي أن

م ـش ــروع  GISيـكـشــف اسـتـغــال
األراض ـ ــي عـبــر ع ــرض الـخــرائــط
ً
وال ـم ـخ ـط ـط ــات الـ ـحـ ـي ــة ،م ـب ـي ـنــا
أن إدارة ا ل ـت ـن ـظ ـيــم وا لـمـخـطــط
الهيكلي والمساحة واإلنشاءات
أكثر اإلدارات اعتناء به ألن أغلب
المعامالت لها عالقة بالخرائط،
على أن يتضمن المشروع قاعدة
ب ـيــانــات جـغــرافـيــة مــركــزيــة ،مع
إمكانية ربطها بجميع الوزارات
وذل ــك بــاسـتـخــدام أح ــدث حلول
ن ـظ ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـج ـغــراف ـيــة
االح ـتــراف ـيــة بـمــا ف ــي ذل ــك إدارة
ق ـ ــواع ـ ــد ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـم ـك ــان ـي ــة
ال ـم ـت ـقــدمــة ،ومـيـكـنــة الـعـمـلـيــات
ال ـع ــال ـي ــة ال ـت ـح ـك ــم ،وال ـت ـح ـل ـيــل
الجغرافي المكاني المبتكر ،بما
يدعم بلدية الكويت في استدامة
مسؤوليتها القيادية في تنمية
الدولة.

بنك المعلومات الجغرافي
وذكر أن البلدية طورت العديد
مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات وهـ ـ ــي م ـت ــوف ــرة
ً
ب ـ ـصـ ــورة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ت ـم ـه ـي ــدا
ً
ل ـل ـم ـضــي قـ ــدمـ ــا ب ـت ـن ـف ـيــذ كــامــل
ل ـم ـش ــروع "ال ـن ـظ ــم ال ـج ـغــراف ـيــة"
مثل بنك المعلومات الجغرافي
ب ـ ــوج ـ ــود خ ــريـ ـط ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة
للكويت ،يمكن عن طريقها معرفة
ج ـم ـي ــع ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ــاص ــة
بــالـقـســائــم وم ــا ت ــم إص ـ ــداره من
رخ ــص ،أو الـ ـق ــرارات ال ـص ــادرة،
أو الـخــدمــات الـتــي تـمــت عليها،
ً
م ـت ــاب ـع ــا أن ب ـن ــك ال ـم ـع ـل ــوم ــات
الجغرافي تطبيق لنظم معلومات
ج ـغ ــراف ـي ــة ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ــوي ــب
و يـتـيــح لمستخدميه ا سـتـغــال
خ ـ ــريـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ل ـت ـح ـق ـي ـ ًـق
أقصى قــدر مــن االسـتـفــادة وفقا
الحـتـيــاجــاتـهــم الــوظـيـفـيــة حيث
يمكن للمستخدم اال ط ــاع على
معلومات عن عناصر الخريطة
مثل القسائم والمباني والطرق
والقطع ،والتنقل من عرض مكان
إلى آخر ،وكذلك قياس المسافات
والمساحات وعــرض إحداثيات
النقاط وكذلك التصوير الجوى
والطبقات المختلفة مــن مرافق
وخالفه.

نموذج من خدمات نظم المعلومات الجغرافية
وأضاف المديني أن نظم GIS
تطورت على مدار العقد الماضي
من تقنية داعمة لتنفيذ المهام
إلــى تقنية ذات أهمية لألنظمة
المتعلقة ب ــاألراض ــي س ــواء من
ناحية التخطيط والتنظيم أو
األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـســاح ـيــة ال ـحــدي ـثــة
وتطبيقات التنمية الحضرية.

الخرائط الرقمية
وتــابــع أن الـبـلــديــة مــن أوائ ــل
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـت ــي
طبقت نظما إلكترونية للتعامل
مع الخرائط الرقمية ،وذلــك من
خالل مشروع كودامس "uwait
Utilities Data Management
 ،"Systemحيث تم طرح مناقصة
دولـ ـ ـي ـ ــة إلنـ ـ ـش ـ ــاء أك ـ ـثـ ــر أن ـظ ـم ــة
ً
الـمـعـلــومــات الـجـغــرافـيــة تـطــورا
في عام  ،983واستغرق المشروع
س ـ ــت سـ ـ ـن ـ ــوات إلنـ ـ ـش ـ ــاء ش ـب ـكــة
ج ـي ــودي ـس ـي ــة وط ـن ـي ــة وق ــاع ــدة
ب ـ ـيـ ــانـ ــات مـ ـس ــاحـ ـي ــة ،وقـ ــاعـ ــدة
بيانات المرافق ،باإلضافة إلى
رسـ ــم الـ ـخ ــرائ ــط ال ـط ـبــوغــراف ـيــة
ً
الرقمية ،مبينا أن المشروع كان
مخصصا إلدارة المساحة على
ان يـتــم اسـتـخــدامــه فــي األعـمــال
المساحية المختلفة وتحديث

الكشف عن العقارات بتقنية الواقع المعزز
قــال المديني إن النظام الجديد يهدف إلى
تطوير آلية الكشف على األراضــي والعقارات،
بحيث يتم تحديد المواقع المطلوب الكشف
عليها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
وتحديد أقربها للمفتش وكيفية الوصول إليها
للكشف عليها وتصويرها ،وإضــافــة بيانات
العقار أو األرض على الصورة.

وأوضح أن التوجه باستخدام تقنية حديثة
الواقع المعزز  Augmented Realityللتأكد من
أن التصوير تم للعقار المطلوب وليس لعقار
ً
آ خــر تجنبا للخطأ غير ا لـمـقـصــود ،موضحا
أن هــذه اآل لـيــة ليست بديلة للمفتشين ولكن
تسهل وتــوفــر الــدقــة الـمـطـلــوبــة وال ـســرعــة في
إنجاز العمل.

البيانات الخاصة بالقسائم من
فرز أو دمج والمناطق الجديدة.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي أوائ ـ ـ ـ ـ ــل
التسعينيات تــم طــرح مشروع
ل ـت ـحــويــل ال ـب ـي ــان ــات م ــن ن ـظــام
 InterGraphإ ل ــى ن ـظــام ESRI
ً
األح ــدث واألك ـثــر ت ـطــورا ،حيث
إن النظام السابق كان أقرب إلى
نظام " CADتصميم باستخدام
ال ـحــاســوب" ول ـيــس  ،GISوكــان
تـ ـ ـح ـ ــت إ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف إدارة ن ـظ ــم
المعلومات ،مردفا :وتم تطوير
بعض النظم الستخدامات إدارة
ال ـت ـن ـظ ـيــم كـ ــالـ ــرأي الـتـنـظـيـمــي
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــي دل ـي ــل ال ـكــويــت
اإللكتروني على موقع البلدية
الخارجي.
واستطرد :كما تم عمل العديد
مــن التطبيقات لـ ــوزارات أخــرى
كاإلدارة العامة لإلطفاء والربط
مــع الهيئة ا لـعــا مــة للمعلومات
ال ـمــدن ـيــة ،وأع ـق ــب ذل ــك مـشــروع
آخر لتحويل البيانات المساحية
الـخــاصــة بـ ــإدارة الـمـســاحــة إلــى
ن ـظــام  ESRIوإي ـق ــاف اسـتـخــدام
بــرامــج  InterGraphوالـتـحــول
إلي برمجيات  ESRIاألكثر حداثة.

مشاريع تطويرية
من جهته ،أكد عضو المجلس
البلدي د .حسن كمال أن ""GIS
يساعد أصحاب القرار بالبلدية
والجهات الحكومية ،في إعــداد
الـمـشــاريــع الـتـطــويــريــة الحالية
والـمـسـتـقـبـلـيــة ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى هــذه
ال ـم ـع ـلــومــات ،ع ـلــى أن يستفيد
أص ـح ــاب ال ـق ــرار ف ــي التخطيط
والتوسع العمراني في الكويت،
إضافة إلى النظر واالطالع على
دراسة المواقع البيئية وخدمات
البنية التحتية للدولة.
ول ـفــت ك ـمــال إل ــى أن ــه يعتبر

حسن كمال

طارق المديني

مشعل الحمضان

ق ــاع ــدة ب ـيــانــات مــركــزيــة يجمع
م ـع ـل ــوم ــات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة ،تـشـمــل
البيانات والرسومات الجغرافية
واإلحداثيات واالستعماالت في
تــوزيــع االراض ــي بــاإلضــافــة الى
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ت ـك ــون مطبقة
على أرض الواقع لهذه المواقع،
ً
ً
مضيفا أنــه سيدفع كـثـيــرا آلية
الـعـمــل فــي الـبـلــديــة والمؤسسة
العامة للرعاية السكنية.

ال ـ ـت ـ ـعـ ــدي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
واستغالل أراضي أمالك الدولة
كان من الواجب إيجاد منظومة
تكنولوجية جــد يــدة للحد من
ً
هذه التعديات ،مؤكدا أن نظام
المعلومات الجغرافية الجديد
ال ـ ــذي بـ ــدأ تـطـبـيـقــه ف ــي بـلــديــة
الكويت يدعم مواجهة التعديات
على االراض ــي ،ويضع خريطة
طريق للكشف عن استعماالت
األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ل ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـلـ ـك ــه م ــن
مواصفات متطورة دون الحاجة
النتظار عناء المفتشين للكشف
على األراضي.

وأشـ ـ ــار ال ـح ـم ـضــان إلـ ــى أنــه
بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـنـظــم
متطورة أخرى لمساعدة نظام
" ،"GISعـبــر االسـتـعــانــة بصور
ح ـي ــة مـ ــن األق ـ ـمـ ــار ال ـص ـنــاع ـيــة
ً
لــرصــد مــا هــو مــرخــص ،فضال
عـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات
المسيرة من غير طيار "درون"
للحد مــن الـتــدخــل الـبـشــري في
آلـيــة الـمــراقـبــة ،إال أن ــه ال يمكن
االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء ال ـ ـتـ ــام عـ ــن وجـ ــود
مـفـتـشـيــن ع ـلــى األرض لــرصــد
هذه الظواهر.

التعدي على المال العام
ب ـ ــدوره ،ق ــال الـعـضــو مشعل
الحمضان إنه مع كثرة قضايا

ميكنة التنظيم والمساحة ...والموافقة آلية
ذ كـ ـ ــر ا لـ ـم ــد يـ ـن ــي أن م ـ ـشـ ــروع " "GISي ــد ع ــم
ميكنة إجــراء ات التنظيم والمساحة واللوائح
وال ـن ـظــم ال ـم ـحــددة ل ــذل ــك ،حـيــث تـتــم الـمــوافـقــة
آليا وليس عن طريق االجتهاد الشخصي مع
إدمــاج الخرائط والمخططات عن طريق نظام
المعلومات الجغرافية عند التعامل مع بيانات
ً
المخططات ،مبينا أنه عند الفرز أو الدمج تتم

توافق بين «الكهرباء» واتحاد المكاتب
الهندسية على الئحة مهندسي التكييف
قـ ـ ــدم ات ـ ـحـ ــاد الـ ـمـ ـك ــات ــب ال ـه ـن ــدس ـي ــة وال ـ ـ ــدور
االستشارية إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة مقترح الئحة اللجنة الفنية العتماد
م ـه ـنــدســي ال ـك ـهــربــاء وال ـم ـيـكــان ـيـكــا (الـتـكـيـيــف)
ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي الـ ـمـ ـك ــات ــب ال ـه ـن ــدس ـي ــة وال ـ ـ ــدور
االستشارية الكويتية وشركات الكهرباء ووزارات
ال ــدول ــة وتـسـهـيــل اإلجـ ـ ــراءات واخ ـت ـصــار ال ــدورة
المستندية للموافقات واالعتماد وتطوير النظام
اإللكتروني والمواصفات.
وأكد الوكيل المساعد لشبكات التوزيع بوزارة
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مطلق بورقبة،
في تصريح صحافي أمس ،ضرورة اعتماد هذه
ال ــائ ـح ــة وت ــوس ـي ــع ص ــاح ـي ــات ال ـل ـج ـنــة الـفـنـيــة
فيما يتعلق بالكشف على المباني والشكاوى
المقدمة من المواطنين والـمــاك ،وتحديث كود
الكهرباء عن طريق المكاتب واعتماد مهندسين
متخصصين بأنظمة الطاقة المتجددة.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة إن ـ ـهـ ــاء ه ـ ــذه ال ــائ ـح ــة
واع ـت ـمــادهــا لـحــل جـمـيــع الـعـقـبــات ال ـتــي تــواجــه

مـعــامــات ال ـمــاك والـمـكــاتــب الهندسية وال ــدور
االستشارية في الوزارة.

تذليل المعوقات
من جهته ،قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية
والدور االستشارية بدر السلمان ،إن هذه الالئحة
ستذلل المعوقات التي يعانيها أصحاب المكاتب
ال ـه ـنــدس ـيــة والـ ـ ــدور االس ـت ـش ــاري ــة م ــن الـ ـق ــرارات
األخيرة المتعلقة بمعامالتها مع وزارة الكهرباء
والـمــاء ،مضيفا :أننا لمسنا حرصا ودعـمــا من
الـمـعـنـيـيــن إلق ـ ــرار وت ـطــويــر ه ــذه الــائ ـحــة وفــي
مقدمتهم الوزير د .مشعل العتيبي ووكيل الوزارة
باإلنابة جاسم النوري والمسؤولون في الوزارة.
وأش ــار السلمان الــى أن مشاركة المسؤولين
التنفيذيين فــي ال ــوزارة بمناقشة هــذه الالئحة
وحضور اجتماعات اللجنة تؤكد وجود نهج جاد
في االرتقاء بميكنة انهاء المعامالت والتعاون مع
المكاتب الهندسية والدور االستشارية.

اجتماع «الكهرباء» و«المكاتب الهندسية»

«التقدم العلمي» تنشر ملفات لتعزيز الثقافة
العلمية لدى الجمهور
تضمنت عجائب التكنولوجيا والسفن الحربية وعمل الموصالت الفائقة
نشرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عددا من الملفات العلمية الجديدة التي
تستهدف تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور متضمنة موضوعات عن عجائب
التكنولوجيا القادمة من الفضاء وصناعة السفن الحربية وكيفية عمل الموصالت
الفائقة وأسباب ذوبان القارة القطبية الجنوبية.
ووفقا لبيان صحافي فقد صدر أمس الملف الخاص بصناعة السفن الحربية
والكيفية التي تتم بها صناعة هــذه السفن الضخمة والتكنولوجيا الحديثة
المستخدمة فيها إضافة إلى تحقيق مصور عن عملية صناعة أكبر سفينة حربية
متطورة في العالم في حوض جاف للبحرية الملكية البريطانية.
وتطرقت الموضوعات التي نشرتها "التقدم العلمي للنشر" التابعة للمؤسسة
فــي الـعــدد الجديد مــن مجلة "كـيــف تعمل األش ـيــاء" إلــى الكيفية الـتــي تفيد بها
تكنولوجيا الفضاء األرض وكيفية هبوط الطائرات ذات األوزان الكبيرة جدا

وذوبان القارة القطبية الجنوبية وأسرار السينكروترون ودور الخاليا في
بناء األجسام وأحدث أدوات وتطبيقات الهواتف الذكية.
وإضــافــة إلــى الملفات الرئيسية نـشــرت مــوضــوعــات متنوعة منها
طب األدغــال األسترالي المدهش وحيتان العنبر الغاطسة وإمكانية
إيقاف إعصار هائل وكاسحة الجليد الذرية وتاريخ ثالثة االف عام
من رسم الخرائط.
وتصدر المؤسسة مجلة "كيف تعمل األشـيــاء" منذ عــام 2016
متضمنة عــددا من الموضوعات العلمية والتكنولوجية بهدف
تحقيق أحد أهدافها المتمثل في تعزيز الثقافة العلمية لدى
جميع شرائح الجمهور وترسيخ المعرفة العلمية السليمة
لديهم وإطالعهم على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.

معرفة مساحات القسيمة وموقعها سواء على
ش ــارع رئـيـســي أو خــدمــي ،وت ـحــديــد إمـكــانـيــة
الفرز أو الدمج.
وتــابــع :كما يتطلب ذل ــك التكامل بين نظام
ميكنة المعامالت المستخدم في البلدية مع نظام
المعلومات الجغرافية من خــال شاشة واحــدة
وليس شاشات منفصلة منعزلة عن االخرى.

مخزون استراتيجي ًوافر
من المياه استعدادا للصيف
•

سيد القصاص

أك ــدت م ـصــادر وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء أن أع ـمــال الصيانة
الخاصة بوحدات تحلية المياه في المحطات تجاوزت  80في
المئة ،مضيفة أن تلك االعمال تتم وفق جدول زمني مخصص
لها حرصا من الوزارة على أن تنتهي األعمال قبل موسم الصيف
من كل عام ،مشيرة إلى أن المخزون االستراتيجي وافر حيث
يبلغ  4550مليون غالون امبراطوري.
وذكرت المصادر لــ"الجريدة" أنه عقب انتهاء موسم الصيف
مــن كــل عــام تـقــوم الـ ــوزارة بــإجــراء الصيانة الكاملة لــوحــدات
تحلية المياه في كافة محطات القوى الكهربائية ،مبينة أن
هناك  57وحــدة تحلية مــوجــودة فــي كافة المحطات تــم عمل
برنامج صيانة خاص لها ،موضحة أن هناك ثالث وحدات تعمل
بالتناضح العكسي تم اجــراء الصيانة الالزمة لها واالنتهاء
منها قبل موسم الصيف القادم.
ولفتت إلى أن الوزارة حريصة خالل استعداداتها للصيف
من كل عام بتكثيف فرق الطوارئ ،والمحافظة على المخزون
االسـتــراتـيـجــي مــن الـمـيــاه بــأعـلــى مـسـتــويــاتــه ،بــاإلضــافــة إلــى
تجهيز كل ما يتطلب من معدات وقطع غيار لمواجهة أي طارئ.
ودعت إلى أهمية الترشيد وحسن التعامل مع المياه من خالل
االستخدامات اليومية للمواطنين والمقيمين حفاظا على تلك
الخدمة التي تقدمها الوزارة لكافة المستهلكين.

ةديرجلا

•
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شوشرة :انفصام

يوسف عبدالكريم الزنكوي

د .مبارك العبدالهادي

بقايا خيال :شيوخ خيرهم للناس وشيوخ خيرات الناس لهم!!

رغم أننا نمر بفترة الحظر الجزئي فإن المشهد طوال  ١٠ساعات من
االنغالق المنزلي يشكل أداة قد تساهم في التفكير عميقا لشغل هذا
الفراغ في البحث عن العديد من المواضيع ،ومتابعة بعض أصحاب
العقول الفذة من مفكرين وسياسيين وقيادات وغيرها ،ورصد ما
هو جديد على واقعنا الــذي تفوق أحداثه التوقعات ،حتى توقفت
عند بعض الكتابات التي تحمل شجون شباب كويتيين يعبرون
عن معاناتهم مع البطالة وآخرين محرومين من تحقيق تطلعاتهم
في الوصول إلى بعض المناصب لعدم امتالكهم العصا السحرية
(الواسطة) التي يمتلكها المحسوبون على بعض المتنفذين ،وآخرين
يشكو الظلم من عدم حصولهم على استحقاقاتهم من جهات عملهم
ً
رغم أن القانون حدد لهم ذلك نظرا لطبيعة عملهم وحساسيتها.
ويطرح أحدهم ســؤاال :لو استغللت وظيفتي الحساسة ألغــراض
مخالفة فقد يتجاوز مدخولي الشهري راتبي بمئات المرات ،ولكن
هل إيماني ووطنيتي ومبادئي وتربيتي تسمح بذلك؟ فالشيطان
يوسوس لي بالخضوع لهذه المغريات والعروض التي ستنقلني من
حال آلخر ،إال أنني رفضت كل ذلك رغم أن جهة عملي ال تزال تمنعني
وزمالئي من الحصول على حقوقنا التي حددها لنا القانون ،في حين
هناك من يسرق ويختلس ويغسل الماليين.
هــذا الــواقــع الـمــأســاوي ال يقف عند هــذا الـشــاب وزمــائــه بــل يشمل
العديد من المواطنين الذين حرموا من حقوقهم ومنعوا من المناصب
أو التعيين في بعض الجهات أو الهيئات ألنها مرسومة ومحددة
ألبناء من اعتادوا تجاوز الدور ،وعدم الوقوف في طوابير االنتظار،
وعدم مراجعة الجهات الحكومية إلنجاز معامالتهم ،وعدم شمولها
بالرفض رغم عدم تطابقها مع الشروط والضوابط.
فالتمييز بين بعض الفئات في مجتمعنا أمر واقــع ،والعيب ليس
في وزير أو قيادي أو مسؤول يخنع أمام هؤالء المتنفذين أو حتى
صبيانهم ،إنما العيب بمشرع لم يلتفت ألبسط حقوق المواطنين
والمطالبة بها ،ألنهم يريدون الناس دائما بحاجة لنواب الكراسي
وهم جزء من مسلسل انتهاك الحقوق المسلوبة ،بل إن المسألة أخذت
منحى آخر من المحسوبية (ابن العائلة الفالنية أو القبيلة الفالنية
والعقيدة الفالنية أو الفئة الفالنية) ،أي لقبك أو توجهك العقائدي أو
الفكري أو ابن من هي المنقذ األخير للوصول إلى مبتغاك ،حتى أن
البعض يضطرون الى التقرب من هؤالء لتشملهم رعايتهم وعنايتهم
ورضاهم.
يـجــب االل ـت ـفــات إل ــى الـشـبــاب الــوطـنـيـيــن والمخلصين فــي عملهم
والتصدي ألصحاب البراشوت حتى ال يتحول العديد إلــى أدوات
بيد الشيطان ،وبالتالي سيصعب العالج في ظل انتشار األوبئة
المستمر لدينا.

صالح القلب
محمد العويصي
قبل ربع قرن تقريبا قرأت مقاال في مجلة الفرقان التي تصدر عن
جمعية إحياء التراث اإلسالمي في الكويت ،والمقال للكاتب الدكتور
أمير الحداد يقول فيه" :كنت في العمرة أطوف حول الكعبة وإذا بأحد
مشايخ المملكة العربية السعودية يطوف أمامي وأسمعه يردد
الدعاء التالي" :اللهم أصلح قلبي" طوال األشواط السبعة.
فكرت بيني وبين نفسي مليا في هذا الدعاء الجميل ،الذي كان
يردده الشيخ وهو يطوف حول الكعبة "اللهم أصلح قلبي" ،وتذكرت
ً
فورا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" :إن في الجسد مضغة
إذا صلحت صلح الجسد كله ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ،أال وهي
القلب".
إذا كــان المسلم يفعل الخيرات ويجتنب المحرمات وال يؤذي
المسلمين والمسلمات بلسانه أو يــده فإننا نشهد لــه باإليمان،
وإن دل هذا على شيء إنما يدل على صالح قلبه ،ألن صالح عمله
مرتبط بصالح قلبه.
أما إذا كان المسلم عاصيا ويرتكب الفواحش والمنكرات ويؤذي
المسلمين والمسلمات وقاطعا لرحمه ،فإن عمله ،بال شك ،فاسد،
وإذا فسد عمله فسد قلبه كما بين لنا رسولنا الكريم عليه الصالة
ً
والتسليم في الحديث الشريف الذي ذكرته آنفا.
وبالمناسبة ونحن نستقبل العشر األواخ ــر مــن شهر رمضان
المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعفو والمغفرة ونحن
نردد الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" :اللهم إنك
عفو تحب العفو فاعف عني".
فيارب تقبل منا صيامنا وصالتنا وقيامنا ودعــاء نــا وزكاتنا
وصدقاتنا وكل طاعتنا وطهر قلوبنا من الحقد والحسد والكراهية
والبغضاء والعداوة واجعل اللهم قلوبنا تقية نقية صافية وسليمة
ألن القلب السليم سبب من أسباب دخول الجنة ،فقد أخبرنا رسول
الله ،صلى الله عليه وسلم ،عن رجل من أهل الجنة يدخلها بسبب
نقاء وصفاء قلبه وسريرته ،فال يظلم وال يغش وال يحسد أو يكره
أحدا من الناس ،فلذلك بشره رسولنا عليه الصالة والسالم بالجنة.
* آخر المقال:
كان المعصوم ،صلى الله عليه وسلم ،يكثر من الدعاء بالثبات
على الدين فيقول" :يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك".

بالعربي المشرمح :لماذا
الربيع عربي؟
محمد الرويحل
لفت انتباهي لقاء وزير خارجية الشقيقة سلطنة عمان وتوقعه
لربيع عربي آخر في عدة دول عربية ،فقبل  ١٠سنوات ثارت معظم
الشعوب العربية تطالب بالحرية والـعــدالــة والـكــرامــة ومحاربة
الفساد ،ولم تطلب إسقاط أنظمتها ،وخرجت في مسيرات سلمية
حتى تم قمعها من األجهزة األمنية ،األمر الذي أثار أعدادا كبيرة من
تلك األجهزة لتنضم إلى شعوبها ،فسقطت بعض األنظمة ،ولكن
أبى أعداء األمة والمتسلطون على خيراتها والرافضون للديمقراطية
والحريات إال أن يتآمروا إلفشال هذا الربيع ،فجيشوا المجاميع
اإلرهــابـيــة ومولوها ليدمروا الـحــرث والنسل والشجر والحجر،
وسخروا وسائل اإلعالم ليجعلوا من إرادة تلك الشعوب المقهورة
وثورتهم ضد الظلم والطغيان إرهابا وتدميرا وحروبا وتهجيرا
وفقدانا لألمن واألمان ،ليكره الناس الحرية ويرفضوا الديمقراطية
ويقبلوا بفساد األقلية لينالوا األمن واألمان في أوطانهم.
درس الربيع العربي لم تستوعبه الحكومات العربية لتمنع أسبابه
ومسبباته ،معتقدة أن القمع والتضييق على الشعوب هو الحل
األنجح دون أن يدركوا أن النار التي أخمدوها تحتها رماد متوقد
ً
قد يشتعل بأي لحظة ويحرق الجميع ،ولن يرحم أحدا ،األمر الذي
جعل وزير خارجية عمان يحذر منه ،فللتاريخ قصص وعبر ،ومن
يتعلم من التاريخ هو المنتصر ،فلماذا نتجاهل ما حدث ونتوقع
ع ــدم حــدوثــه؟ ول ـمــاذا ال يـحــدث ربـيــع أورب ــي وأمـيــركــي ويــابــانــي
وغيرها من الــدول الديمقراطية؟ فهل الربيع مقتصر على العرب
فقط؟ ولماذا؟
يعني بالعربي المشرمح:
ً
إن كان الربيع عربيا كظاهرة ،حدث في الوطن العربي وال عالقة
لبقية شعوب العالم به ،فعلينا أن نعرف أسبابه ومسبباته ،وندرك
نتائجه ،ونستوعب أهدافه ،ونقضي عليها حتى ال نترك للعابثين
أن يستغلوه ويحرثوه ويجعلوا منه أداة لتحقيق أهدافهم ،فهل
نتعلم مــن درس الربيع العربي ونقضي على أسبابه أم ننتظر
رماده يشتعل فيدمرنا؟

إذا كان شر البلية ما يضحك من األلم
واألسى ،فإن خير األمنيات المحققة ما
تبكي من الفرح ومن فرط الشكر والثناء
لله سبحانه وتعالى ،ففي الوقت الذي
ت ـن ـعــم ف ـي ــه شـ ـع ــوب ب ـ ـثـ ــروات أوط ــان ـه ــا
وخيرات بالدها وعطايا شيوخها لفك
كــرو بـهــا و حــل مشاكلها ،هـنــاك شعوب
تتحسر على ثــروات أو طــا نـهــا المبددة
ب ـت ــوزي ـع ـه ــا ع ـل ــى شـ ـع ــوب أخـ ـ ــرى دون
حسيب ،وهناك شعوب تتألم وهي ترى
ب ــأم عـيـنـيـهــا خ ـي ــرات ب ــاده ــا تـتـعــرض
ل ـل ـن ـهــب والـ ـسـ ـل ــب مـ ــن أنـ ـ ــاس تــوس ـم ـنــا
فيهم اإل خــاص والحرص على األ مــوال
الـعــامــة ،ف ــإذا بـهــم ،وهــم "ال ـلــي شايفين
خـيــر" ،وأ طـلــق على كــل منهم "غني ابن
غني ابن غني" ،ومنهم "شيخ ابن شيخ
ابن شيخ" ،حتى وإن لم يكن غالبيتهم
"تاجرا ابن تاجر ابن تاجر".
في بداية رمضان الجاري أطلقت في
دو لــة قطر حملة لـســداد د يــن الغارمين
ال ـم ـس ـج ــون ـي ــن إم ـ ــا ب ـس ـب ــب قـ ـ ــروض لــم
يوفوا بسدادها ،أو بسبب شيكات من
غير ر صـيــد ،فكانت األ حـكــام بالسجن،
وبفضل الله سبحانه وتعالى تضافرت

الجهود عبر مختلف وسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي م ــن أج ـ ــل اسـ ـتـ ـه ــداف مـئــة
مليون ر يــال قطري ( 8.5ماليين دينار
كــو يـتــي) ،و لــم يتمكنوا ســوى جـمــع 28
مليون ريال ( 2.3مليون دينار) ،ليأتي
صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ تـمـيــم بــن حمد
أمـيــر دول ــة قـطــر لـيــس إلك ـمــال مــا تبقى
مــن الـمـئــة مـلـيــون ريـ ــال ،ول ـكــن لـيـتـبــرع
بمئتي مليون ريال ( 16.6مليون دينار)
تـ ـض ــاف إل ـ ــى مـ ــا تـ ـب ــرع بـ ــه ال ـق ـط ــري ــون
لـيـطـلـقــوا س ــراح ال ـغــارم ـيــن مــن الــرجــال
والنساء المسجونين على ذمم قضايا
مالية ومن عليهم أوامر ضبط وإحضار
لألسباب نفسها ،وليكونوا مع أهليهم
وذويهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.
ونحن هنا في الكويت ال نطمح إلى
إطالق حملة تبرعات وال إلطالق سراح
ا ل ـس ـج ـن ــاء أو ا ل ـغ ــار م ـي ــن وال ل ـغ ـيــر هــم،
ً
إذ إن ل ـنــا ت ــار ي ـخ ــا أ س ـ ــود م ــع حـكــو مــة
أ س ــاء ت استغالل أ م ــوال تبرعات كانت
مخصصة لمكافحة اآل ثــار االقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـلــى انـتـشــار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،بـلـغــت
أك ـثــر مــن  9مــايـيــن دي ـنــار كــويـتــي (30

مليون دوالر) كانت قد بــدأت بجمعها
ج ـم ـع ـي ــات خـ ـي ــري ــة ك ــوي ـت ـي ــة بـ ــإشـ ــراف
وزارة ا لـ ـش ــؤون اال ج ـت ـم ــا ع ـي ــة وا ل ـع ـمــل
فــي نهاية مــارس  ،2020فــإذا بجزء من
هــذه األ مــوال ( 1.6مليون د يـنــار) يوجه
لشراء ذخيرة وطلقات رصاص لوزارة
الداخلية (لحماية األمن الداخلي) بدال
من حماية أهل الكويت من أخطار هذا
الوباء المتنامي.
أشعر اليوم أن الكويتيين ال يرغبون
ف ـ ــي ا ل ـ ـت ـ ـبـ ــرع بـ ـ ــأي فـ ـل ــس ألي مـ ـش ــروع
حـ ـك ــو م ــي ،ل ـي ــس ألن هـ ـن ــاك م ــن ي ـســيء
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات ف ـح ـس ــب،
إن ـم ــا لــرغ ـب ـت ـهــم بـ ــأن ي ـق ــوم ال ـم ـت ـه ـمــون
ال ـم ـع ــروف ــون ب ــإع ــادة ال ـم ـس ــروق ــات مــن
أم ــوال الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة وأم ــوال
صـ ـن ــدوق ال ـج ـيــش وض ـي ــاف ــة الــداخ ـل ـيــة
وال ـيــوروفــاي ـتــر وغ ـيــرهــا مــن الـصـفـقــات
المشبوهة التي قدر إجماليها بمليارات
الدنانير التي نهبها من توسمنا فيهم
الحرص على األموال العامة.
سـ ـ ــؤال :أيـ ــن ب ــاق ــي أمـ ـ ــوال ال ـت ـبــرعــات
الشعبية لمواجهة وباء كورونا؟

د .نبيلة شهاب

نحن والوقت
ق ـبــل أش ـهــر وأي ـ ــام ك ـنــا ف ــي ان ـت ـظــار ال ـق ــادم ال ـكــريــم ونـحــن
ي ـحــدونــا األم ــل فــي أي ــام هــادئــة مــريـحــة مـلـيـئــة بــالــروحــانـيــة
وال ـس ـع ــادة ،وج ــاء الـشـهــر الـفـضـيــل ودون أن نـشـعــر وجــدنــا
أنفسنا في منتصفه ،وكما انتظرنا قدومه ننتظر اآلن أيام
العيد المبهجة ،يا له من تسارع في مرور األيام نكاد نجزم
أنه أكبر من تسارعنا وتسارع توقعاتنا.
وال ــوق ــت كــالـمـلــك الـمـسـيـطــر ال ــذي ال يــأبــه ل ــرأي أو أمــانــي
ً
أ ح ــد ،يـمــر دون أن يـلـقــي ب ــاال عـلــى مــن ينتظر أو مــن يــر يــده
ً
أن يمضي ،وال على من يأمل ،يمر سريعا دون توقف مهما
ً
كانت الظروف ،فحين كنا صغارا كنا نتمنى أن يسرع الوقت
ً
ً
بنا بل يطير وتجري األيام لنصبح كبارا أحرارا مستقلين،
وحين كبرنا أصبحنا نتمنى لو يعود بنا الزمن الى الوراء
ً
قليال ويتركنا في مرابع الطفولة ويرحل!! نعرف أنها أحالم
ً
مستحيلة لكننا نظل نحلم بها دوما .
ال ــوق ــت ال ـج ـم ـي ــل ال ـس ـع ـي ــد ي ـم ــر ك ــالـ ـب ــرق ي ـح ـم ــل م ـع ــه كــل
التفاصيل الجميلة ،وعلى العكس فــإن ا لــو قــت الحزين يمر
ً
ً
بطيئا ثقيال ،وفي الحقيقة هي مشاعرنا دوما تتحالف مع
الوقت لتصبغه بالصبغة الخاصة بها ،حتى يصبح الوقت
ً
جميال أو عكس ذلك حسب الظروف التي نمر بها وحالتنا
النفسية.
آ فــة ا لــو قــت و فــي ا لــوا قــع هــي آفتنا نحن أال و هــي التأجيل:
(اآلن الوقت ال يكفي لدراسة هذا المشروع ،تأخر الوقت على
ً
زيارة فالن ،غدا أبدأ دراسة) ،وهكذا وتظل الكثير من أعمالنا
التي تنجز اليوم ترحل إلى الغد ،وما يجب إنجازه في الغد
يرحل إلى ما بعد الغد ،وقد يمر الوقت وال يتم إنجاز ما تم
تأجيله من أعمال.

وال يشمل كالمنا هنا التأجيل القسري كالمرض والظروف
القاهرة وغيرهما ،بل التأجيل االختياري الذي يكون سببه
الرئيس الكسل والتهاون وعدم الجدية في التعامل مع أمور
الحياة ومع مسؤولياتنا ،ويستمر أغلبنا يحمل ضيق الوقت
مسؤولية المهام غير المنجزة أو تقصيرنا في التواصل مع
اآلخرين أو حتى إيجاد وقت للراحة واالستجمام ،وننسى
أنه مهما كانت سلطة الوقت والزمن جبارة فإننا بتعاملنا
بـجــد يــة و تـنـظـيــم لـلــو قــت و تـنـظـيــم األو ل ــو ي ــات نستطيع بكل
سهولة التغلب على ذلك.
الوقت ثمين ومن المهم استغالله بالطريقة الصحيحة ،فال
ً
ً
نعطي أمرا ثانويا الكثير من وقتنا ومجهودنا ،وقد يكون
ذل ــك عـلــى حـســاب أم ــور أكـثــر أهـمـيــة مـنــه ،وال نـقــوم بــأعـمــال
يستطيع غيرنا القيام بها ،ومن المهم أال نتباطأ في إنجاز
أي عـمــل مـهـمــا صـغــر ،عـلــى سـبـيــل ا لـمـثــال ا خـتـيــار مالبسنا
ً
ً
للخروج للعمل أو غيره يجب أال تأخذ وقتا طويال وهكذا.
ً
ً
األمــر األنـكــى وال ــذي يخلق تــوتــرا لــآخــريــن وانــزعــاجــا أو
ً
حتى غضبا وحزنا ،هو تأجيل قيامنا وإنجازنا لعمل يخص
اآلخرين أو الخروج مع أبنائنا أو غيرهم ،فاستمرار تأجيل
ً
قيامنا برحلة مع أطفالنا مثال يخلق داخلهم الى جانب ما
ذكرناه عدم ثقة بمن وعد ،وفقدان كالمه ألي مصداقية ،حتى
تأخيرنا وقت الخروج له نتائج سلبية ألن هذا الطفل أو غيره
لديهم خطط أخرى يجب القيام بها أو يحبون القيام بها.
احترام الوقت وتنظيمه واستغالل كل لحظة من لحظاته
ينقل السلطة إلينا ونصبح نحن المتحكمين في أوقاتنا بكل
اقتدار وراحة ونجاح قدر المستطاع.

ناجي المال

التحرر من عذاب سيزيف
سيزيف في الميثولوجيا (األسطورة)
ً
اليونانية رجل فائق الخداع ،كان مقربا
مــن كبير اآل لـهــة ز يــوس و مــو ضــع ثقته،
وي ـع ــرف ك ــل أس ـ ـ ــراره ،وف ـك ــر ف ــي إزاح ــة
زيوس ليحل محله الذي أخبر إله النهر
بـ ــأن زي ـ ــوس ع ـل ــى ع ــاق ــة غ ـي ــر شــرع ـيــة
بــابـنـتــه لـيـثـيــره ضـ ــده ،فـعــاقـبــه زي ــوس
ً
بالجحيم الذي شكل رعبا بالنسبة إليه،
َّ
إال أنه خدع إله الموت وفر من الجحيم،
فعاقبه ز ي ــوس بــأن يحمل صـخــرة إ لــى
ق ـمــة ا ل ـج ـبــل ،إال أ ن ــه م ــا إن ي ـق ـتــرب مــن
القمة حتى تتدحرج الصخرة إلى أسفل
الجبل فيعاود الصعود بها إلى القمة
َ
م ــرة أخ ــرى ،وه ـكــذا َدوال ـ ْـي ــك إل ــى األب ــد،
وعرف هذا برمز عذاب سيزيف األبدي
وق ــد اسـتـسـهـلــه سـيــزيــف عـنــدمــا فــرض
عليه في البداية ،إال أنه في الواقع كان
أشد أنواع العذاب.
لو أردنا أن نسقط هذه الميثولوجيا
عـلــى واقـعـنــا فــي الـكــويــت فــإنـنــا سنرى
س ـيــزيــف يـتـمـظـهــر ف ــي صـ ــورة الـشـعــب
ا لــذي ُيـ َـصــب عليه ا لـعــذاب نفسه وربما

أق ـســى وأ ش ــد ألن ه ــذا ال ـش ـعــب ال يــريــد
االن ـف ـك ــاك م ــن س ـي ـطــرة نـ ـم ــوذج ال ــدول ــة
الريعية التي تضع على ظهره صخرة
القطاع العام الثقيلة المرهقة ،ليصعد
بها إلى القمة فما إن يقترب حتى تعاود
ال ـص ـخــرة ال ـت ــدخ ــرج إل ــى ال ـس ـفــح ،إنـهــا
صخرة قد احتوت ثقل رداء ة الخدمات
فــي الـتـعـلـيــم والـصـحــة والـمـحـســوبـيــات
والفساد والبطالة المقنعة التي بلغت
أكـثــر مــن  %60وتـضـخــم الـمـصــروفــات،
و بــاأل خــص في بــاب المرتبات واأل جــور
وتأخير اإلنجاز وأزمة السكن وحوادث
ا لـمــرور التي تقتل سنويا  ٤٢٨ضحية
ووجـ ـ ـ ـ ــود الـ ـبـ ـط ــال ــة وتـ ـفـ ـش ــي الـ ــرشـ ــوة
والتراجع في كل المؤشرات.
مضت عقود ونحن في هــذا العذاب،
واألنكى واألشد أن هذه الصخرة تكبر
مــع ا لــز مــن فيتزايد معها ا لـعــذاب حتى
نـ ـص ــل إل ـ ـ ــى تـ ـمـ ـن ــي ص ـ ـخـ ــرة سـ ـي ــزي ــف،
ا ل ـ ـع ـ ـج ـ ـيـ ــب أن سـ ـ ـي ـ ــز ي ـ ــف ك ـ ـ ـ ــان ح ـس ــب
الميثولوجيا ال يملك اإل ف ــات مــن هذا
الـ ـع ــذاب الـ ـق ــدري ال ــوح ـش ــي إال أنـ ــه فــي

الـمـيـثــولــوجـيــا الـكــويـتـيــة ف ــإن سـيــزيــف
يملك التحرر من العذاب لحظة أن يعي
ويـ ـق ــرر ال ـت ـخ ـلــص م ــن نـ ـم ــوذج ال ــدول ــة
ال ــري ـع ـي ــة ،وي ـت ـن ــازل ع ــن ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
ع ـب ــر ال ـخ ـص ـخ ـص ــة الـ ــرش ـ ـيـ ــدة ،وي ــزي ــح
ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات ع ــن ظ ـه ــره ،ويـتــركـهــا
للقطاع الخاص الذي سيصعد ويستقر
ً
بـهــا عـلــى الـقـمــة إن كــان قـطــاعــا رشـيــدا،
ً
ويخضع لحكم القانون الصارم بعيدا
ع ـ ــن االح ـ ـت ـ ـكـ ــار وكـ ـ ــل أشـ ـ ـك ـ ــال الـ ـفـ ـس ــاد
والتنفيع ،وتهيمن على أدا ئــه معايير
الـ ـ ـج ـ ــودة الـ ـمـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ـه ــا ع ــال ـم ـي ــا،
فيتصدر تعليمنا وخدماتنا الصحية
واإلسـكــانـيــة وتــوافــر فــرص الـعـمــل وكــل
ال ـج ــوان ــب ال ـخــدم ـيــة ف ــي جــودت ـهــا دول
العالم.
ف ـب ـس ـه ــول ــة وسـ ــرعـ ــة ي ـم ـل ــك ال ـش ـع ــب
الكويتي تفتيت صخرة العذاب وتدمير
ميثولوجيا ا لــدو لــة الريعية الملعونة،
ع ـنــدهــا س ـن ـت ـحــول إلـ ــى أسـ ـط ــورة حـيــة
واقعية محسوسة خالية من الخرافات
والعذابات ألن الواقع سيفوق الخيال.

دانة الراشد

وأد
عـلــى ا لــر غــم مــن ا نـتـهــاء وأد الجاهلية مـنــذ مـئــات ا لـقــرون،
فإن ثقافة وأد المرأة ال تزال قائمة ،فهنالك وأد سيكولوجي
عميق يبدأ بوالدة األنثى وينتهي بمماتها أو مقتلها -كما
شهدنا في حالة المغدورة فرح حمزة أكبر -فيتحقق الوأد
ً
فعليا  ،وإن كان بصورة أخرى.
ً
تــولــد األن ـث ــى فـتـتـمـنــى عــائـلـتـهــا ل ــو كــانــت ذك ـ ــرا ،وف ــي كل
ً
سنة تضيفها إلى حياتها تزداد القيود الخانقة بدال من أن
تتالشى مع نضجها واستقالليتها ،فنجدها مقيدة بطريقة
ً
محدودة ومقننة جدا لكيفية الحديث والجلوس والحركة ،ال
أتحدث هنا عن األدبيات الذوقية والبدهية ،بل أتكلم هنا عن
كيفية استخدام تلك التقاليد للتحكم بكل صغيرة وكبيرة
من تفاصيل حياة المرأة.
ً ُ
تكبر الفتاة قليال فتجبر على لباس يعوق حركتها وهي
ُ
ما زالت طفلة تلعب ،تحسب الساعات والدقائق التي تخرج
ُ
بها الفتاة من المنزل في تلك المناسبات النادرة فتقتل متعة
ا لـخــروج والتنزه أ مــام عينيها ،تطول أ يــدي القمع والتحكم
حتى جسدها و مــا مــح و جـهـهــا ،حيث تتعرض لموجة نقد
الذ عــة ومستمرة من المجتمع فال تشعر أنها جميلة سوى
ُ
ً
عند طمس هويتها تماما بمشرط الجراح "التجميلي" .تمنع
ُ
ُ
من دراسة التخصص الذي تحب وتجبر على الزواج ممن ال
تريد ،فتكون بذلك وصفة التعاسة كاملة المقادير ال مخرج
منها سوى "حظ" الفتاة والمصادفة البيولوجية بوالدتها
ً
ً
في عائلة أكثر انفتاحا وتقبال .
ً
وتحت ظل كل هــذه القيود يصبح المتاح مـحــدودا  ،فيتم

تسطيح اهتماماتها بالمكياج والكماليات فحسب ،ثم نلومها:
لـمــاذا هــي تــافـهــة هـكــذا؟ تحدثني الـعــديــد مــن الـصــديـقــات عن
ً
مـعــانــاتـهــن ،فـتـقــول بعضهن إن الـحـيــاة لــم تختلف كـثـيــرا في
الحظر ،فهن يقضين أغلب حياتهن خلف جدران المنزل على
أية حال ،أتساء ل هنا :هل هذه حياة تستحق الحياة؟ قد يعتقد
البعض أن ما أسرده من دورة حياة المرأة في هذه البقعة من
األرض مجرد مبالغة وال يمس سوى فئة محدودة ،لكنه واقع
تعيشه الكثيرات مع كل أسف.
ثــم نــأتــي إل ــى الـتـحــرش والـمـضــايـقــات الـتــي جعلت العديد
من النساء يتجنبن الذهاب إلى الكثير من األماكن– بما فيها
المرافق العامة كالمتنزهات والشواطئ -في فسحتهن الضيقة
ً
للخروج أصال ،فأين هي "حماية" المرأة المزعومة التي أحالت
ً
حياتها جحيما تحت ذريعتها؟ تـبــدأ ا لـنـســاء بالشكوى من
المضايقات المتكررة التي ازدادت بشكل ملحوظ بعد الجائحة،
فال يجدن من مجيب .تتصاعد األمور فتصل إلى جرائم القتل،
وما زلنا نجد من يبرر للقاتل ويلوم الضحية المرأة ،بل يرى
أن الحل هو في المزيد من القيود المفروضة عليها.
نرى هنا أن الوأد لم يتحقق ُمرة واحدة ،بل ُدفنت المرأة حية
مئات الـمــرات ،وكــم من أحــام قتلت مع آالف النساء وتخلين
ً
عنها بـكــل م ــرارة خــوفــا مــن واب ــل الـعـقــاب االجـتـمــاعــي والــذي
قد يمس حتى سالمتهن الجسدية .أصبحت المسألة أمنية
ً
اآلن ،وبتنا كنساء نخاف فعليا على سالمتنا ،فالبد من سن
وتطبيق القوانين ا لــراد عــة لـهــؤالء قبل أن يتم حصد المزيد
من األرواح.
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إضافات
إلى سمو الفيلسوف
نيتشه
د .فيصل ملفي المطيري

آلمنا وأحــزن قلوبنا ما آلــت إليه األمــور بسبب صراعك المنهك
بـيــن ذات ــك وزرادش ـ ــت فــي سبيل الحقيقة وح ــل معضلة األخ ــاق،
ً
ونود في هذه الرسالة أن نخفف عن حضرتكم بعضا من همومكم
ويأسكم ما استطعنا اليه سبيال .في البداية يجب أن تعلم تفهمنا
الشديد إلنكاركم المعتاد للحقائق التي يؤمن بها الـنــاس ،والتي
ً
دائما تصورونها أنها مجرد تأويالت رائجة بينهم يمكن التالعب
بمؤشراتها مــن خــال إرادة الـقــوة وأدوات ـهــا التي تملكون ،ونــدرك
ً
تماما أنكم تظنون أن األقوى فقط هو من يستطيع أن يحكم قبضته
الحديدية ويفرض وجهة نظره ،ألن القوة في منظوركم الفلسفي
تسمو على كل معرفة وحقيقة مهما بلغت درجة وضوحها ومهما
ً
كان مصدر تشريعها ،فأي شريعة تحترمون وأنتم أصال تجحدون
القيم األصيلة ودالالتها في جنيالوجيا األخــاق وقيم المستقبل؟
ً
وأي قيم تصدقون وأنتم أساسا تعتبرون أصحابها عبيدا كاذبين؟
ً
فعال إنها معضلة بالنسبة لكم!
وال نلومك على ذلك ،ليس ألنك فيلسوف عدمي كما يفهمك البعض،
ً
أو إنسان متهم بالجنون كما يراك اآلخرون إطالقا ،بل ألنك اعتدت
ً
ً
ترى نفسك سيدا رفيع المقام ،ورجال نبيال سليل النسب حسن
على أن َ
ُ
ً
الخلق والخلق في مرآة كالسيكية صنعها لك العبيد خصيصا لتقف
ً
ً
ً
أمامها واهما متباهيا جازما بوجود أخالق حسنة للسادة وأخالق
رديئة للعبيد ،وعلى أساس ذلك كنت وما زلت تميز بين الخير والشر،
ً
وكيف ننكر عليك ذلك وأنت فعال محاط بجوقة من المتزلفين الكاذبين
األفاكين وزمرة من الجبناء والحقراء المتصاغرين الذين يقتاتون
على كونهم كذلك.
على كل حال ،إن كنا نواجه صعوبة بالغة في إنكار وجود أخالق
شريرة للعبيد ،فإننا بال شك قــادرون على إثبات عدمية ما يسمى
"أخــاق السادة" بسهولة ودون أدنى نقاش ،ولك في فساد وشرور
أخالق نظرائك السادة السابقين آية وبرهان عظيم ،وعلى ذلك يجب
أن تعي أن عالجك يجب أن يبدأ مباشرة من حيث ما تنتهي الحقيقة،
ال مــن لحظة ارت ــداء جلباب السيادة ثــم الحكم على أخــاق الناس.
ً
فالحقيقة دائما هناك توجد أين ما توجد القيم ،تجدها بالقرب من
ً
الخير وأخالق أهل الحق ،بعيدا شرور السادة والعبيد وأخالق أهل
ً
ً
ً
ً
الباطل .أرجوك باشر عالجك فورا ،بدال من أن تبدو لنا مجنونا يائسا
ً
ً
متعجرفا يرفض العالج صارخا بوجوه األطباء والممرضين :أنا
اإلنسان األعلى والحقيقة ملكي.
مع تمنياتنا لك بالشفاء العاجل.

المرض الهولندي والكسل
الكويتي
خالد محمد الردعان
عانت هولندا بعد اكتشاف النفط في النصف األول من القرن الماضي
بين  1900و 1950حالة من الكسل والتراخي الوظيفي الــذي أصاب
الشعب الهولندي ،حيث اتجه الشعب للترف والراحة ،وأصبح شعبا
ً
استهالكيا بحتا ،ولم يفق من المرض الهولندي إال بعد نضوب اآلبار
النفطية التي تم استنزافها.
بال شك كل من يقرأ ملخص المرض الهولندي يتبادر إلى ذهنه ما
يدور في ذهني ،إننا نعيش في الكويت مرحلة كسل ومرض كويتي،
ً
خصوصا أن وصف الحالة التي أصبح بها الشعب الهولندي مشابه
ً
لـلــوضــع ال ــذي نعيش بــه حــالـيــا مــن كـســل وتـ ــراخ وظـيـفــي وع ــادات
استهالكية سلبية والبحث في البوتيكات عن آخر الماركات مع عدم
اهتمامهم بالجودة والحاجة ،واعتماد كلي على النفط ...إلخ ،مع العلم
ً
أن العديد من المختصين يصرخون منذ  50عاما ويطالبون بضرورة
تنويع مصادر الدخل ،إال أننا نفتقد هذا التوجه وما زلنا في غيبوبة
الكسل.
أخشى أن يأتي يوم ونندم على عدم تنويع مصادر الدخل وعلى عدم
استغالل سنوات الوفرة المالية وعــدم حفظنا للسنابل في السنين
ً
القادمة التي قد تكون سنين عجافا ،فالشعب الكويتي فيه أغلبية
استهالكية بحتة ،ومن األسباب الرئيسة غياب الفرص االستثمارية
لألفراد المحدودي الدخل ،وهذه الظروف ساعدت في تفشي ذلك النمط
االستهالكي السلبي.
ففي السنوات السابقة من كان لديه مبلغ معقول من المدخرات لم يجد
فرصة الستغالل أمواله إال في البورصات المالية ،وهي ذات مخاطر
عالية للمبتدئين أو في شراء عقار خارج الكويت ،ووقع أغلبهم ضحية
شباك النصب واالحتيال؛ لذا نأمل تنويع مصادر الدخل والسعي إلى
زج الشباب الكويتيين في سوق العمل كأفراد منتجين وإبراز طاقاتهم
ومنحهم فرص االبتكار والتطوير التي لن تأتي إال بعد تطوير بيئة
العمل على كل المستويات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

التسوق اإللكتروني ترف
أم حاجة؟
أمينة اليوسف
الواقع يقول إنه أصبح ضرورة ،وخسارة تأجيل إنشاء نظام تكنولوجي
للبيع قد يكلف خسارات تفوق احتمال المنشآت الصغيرة والكبيرة
ً
على حد سواء ،فقد واجهت المنشآت التجارية في العالم بأسره تحديا
ً
كبيرا عندما استلزم الوضع الصحي خالل جائحة كوفيد ١٩تطبيق
ً
بعض اإلغالقات للحد من تفاقم الوضع الصحي سلبا ،فبرزت الحاجة
ً
الملحة للتوجه للبيع اإللكتروني هربا من شبح الخسائر الجسيمة
نتيجة منع التسوق التقليدي ،ونحن في الكويت لسنا استثناء ،حيث
تطلبت الظروف التي عشناها في أول الوقت االنتقال بمرونة سريعة
إلدخال عمليات البيع عبر الهاتف والتطبيقات والمواقع اإللكترونية
واالستعانة بخدمات التوصيل للمنزل لتقليص هدر الخسارة.
تتميز التكنولوجيا بأنها توفر ميزات مهمة مثل توفير الوقت والجهد
في أمور حياتنا اليومية ،وذلك لو وظفت بشكل صحيح ،مما يحسن
جودة عمليات الشراء والبيع ويوفر كثيرا من وقت األفراد في ظل حياتنا
المتسارعة والمزدحمة ،ولعله من الجميل بعد سنة من هذه الجائحة
ً
القاهرة اقتصاديا لكل الدول ،ما نراه اآلن من محاوالت جادة وفعالة
ً
لتوظيف التكنولوجيا خصوصا مع استمرار الظروف لوقت طويل
ً
فعليا .وهذا ليس بشيء جديد ،فأنظمة حجوزات الطيران والفنادق
كانت وما زالت تستخدم التكنولوجيا في إنشاء حسابات العمالء،
بحيث يحتفظ الموقع اإللكتروني ببيانات المسافر الشخصية ،مما
يوفر عليه عدم الحاجة لتكرار إدخالها في المرات القادمة حتى أصبحت
عملية حجز تذكرة طائرة أو غرفة فندق تستغرق دقائق معدودة ،بل إن
األمر أصبح من معايير المفاضلة بين الشركات العالمية ،وذلك بتقديم
ً
تجربة حجز إلكتروني سهل وسريع ،وهو ما جعلها تستثمر جيدا
في إنشاء مواقع غير معقدة للمستخدم لتقدم تجربة مشجعة للتحول
اإللكتروني ،وفي ظل المنافسة الشديدة تدرك المنصات التجارية أن
وقع تجربة الشراء السيئة يكلفها خسارة العميل الذي سيفضل ً
شراء
أكثر سهولة ويسرا .وقد يظن البعض أن إنشاء منصة بيع إلكترونية
ً
شيء معقد ،لكنها في الحقيقة أمر يسير ،فمثال للمنشآت الصغيرة
يتطلب األمر في البداية توظيف بعض المال في بناء نظام معلوماتي
بسيط باإلضافة لتدريب العنصر البشري على كيفية استقبال الطلبات
والتعامل معها ،وهو ما يعد استثمارا حقيقيا في وقتنا الحالي مردوده
مكاسب واقعية لو تم اختيار التكنولوجيا المناسبة.
ً
وختاما ،من المتوقع في المستقبل القريب أن تتبنى المنشآت التجارية
نظاما هجينا بين التسوق التقليدي واإللكتروني ،فالمستهلك أصبح
ً
معتادا على الوتيرة السريعة والمريحة لشراء حاجياته ،وهذا من شأنه
أن يفتح اآلفاق لكثير من الفرص واألفكار لخلق تجربة تسوق مثالية
للطرفين البائع والمشتري.
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رؤى عالمية
واشنطن تتجنب المسائل الشائكة في ملف تايوان والصين
تشارلز غالسير –
فورين أفيرز

الجدل الناشئ حول السياسة
األميركية تجاه الصين
ال يعترف إال بنصف المنطق
الكامن وراء نظرية تراجع
القوة الصينية ،حيث يدرك
المسؤولون والمحللون أن
الصين ستطرح تحديات متزايدة
على االلتزامات األميركية في
ظل تراجع قدراتها ،مما يعني
تصاعد احتمال الحرب ،لكن
ينسى هؤالء الجزء الثاني من
المعادلة :بالنسبة إلى أي قوة
متراجعة ،يقضي أفضل خيار
تقليص نطاق التزاماتها.

ُ
إذا خفضت
االلتزامات األميركية
بطريقة أحادية
الجانب فقد يتخذ
هذا الخيار شكل
االسترضاء مما
يعني تقديم
تنازالت معينة دون
ّ
توقع شيء مقابله

في ظل
االستراتيجية
الراهنة للحفاظ على
االلتزامات األميركية
في شرق آسيا يبقى
احتمال اندالع
الحرب مع الصين
ً
صغيرا

فــي الـمـلــف الـصـيـنــي ،تـ ّ
ـوصــل
صانعو السياسة األميركية إلى
إجماع شبه كامل :تطرح الصين
ً
الـيــوم تـهــديــدا يـفــوق مخاطرها
م ـن ــذ ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،ل ـ ــذا يـجــب
ال ـت ـعــامــل مـعـهــا اآلن ب ـن ـ ً
ـاء على
س ـي ــاس ــات ت ـنــاف ـس ـيــة م ـت ــزاي ــدة،
ُ ّ
ويــركــز الـنـقــاش الـمـحــدود حتى
اآلن على مسائل مرتبطة بطريقة
تـعــزيــز الـمـصــداقـيــة األمـيــركـيــة،
وال ــدور الــذي ُيفترض أن يؤديه
ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ل ـل ـت ـص ــدي
للصين ،وإمكانية كبح أسلوب
اإلك ـ ـ ــراه االقـ ـتـ ـص ــادي الـصـيـنــي،
لكن هذه المقاربة تغفل عن أهم
سؤال في هذا المجال :هل يجب
ُ
أن ت ـضـ ِـعــف ال ــوالي ــات المتحدة
ال ـ ـتـ ــزامـ ــات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ش ـ ـ ــرق آس ـي ــا
لتخفيض احتمال خوض الحرب
مع الصين؟
ت ـبــرز ال ـحــاجــة إل ــى الـتـنــاقــش
ح ــول االل ـتــزامــات الـتــي يـجــب أن
يـتـمـســك ب ـهــا ال ـب ـلــد وت ـل ــك الـتــي
يحتاج إ لــى التخلي عنها كلما
حصلت تحوالت كبرى في ميزان
ال ـقــوى الـعــالـمــي .قــد تتمكن أي
قــوة صاعدة من تحقيق أهــداف
ً
كانت مستحيلة سابقا أو ربما
ُ
ً
ً
تحدد أهدافا جديدة أيضا ،أما
ا لـقــوة المتراجعة فقد تستنتج
في نهاية المطاف أن التزاماتها
القائمة باتت تترافق مع تكاليف
ومخاطر كبرى لدرجة أن تعجز
عن التمسك بها إلى ما ال نهاية.
ّ
لـ ـك ــن ال ـ ـجـ ــدل الـ ـن ــاش ــئ ح ــول
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة تـ ـج ــاه
ال ـص ـيــن ال ي ـع ـتــرف إال بـنـصــف
ال ـم ـن ـطــق ال ـك ــام ــن وراء نـظــريــة
ت ــراج ــع ال ـق ــوة الـصـيـنـيــة ،حيث
يدرك المسؤولون والمحللون أن
الصين ستطرح تحديات متزايدة
عـلــى االل ـت ــزام ــات األمـيــركـيــة في
ظــل تــراجــع قــدراتـهــا ،مما يعني
ت ـصــاعــد اح ـت ـم ــال الـ ـح ــرب ،لكن
ينسى ه ــؤالء الـجــزء الـثــانــي من
المعادلة :بالنسبة إلــى أي قوة
مـتــراجـعــة ،يقضي أفـضــل خيار
بتقليص نطاق التزاماتها ،ففي
شــرق آسـيــا ،يعني ذلــك توسيع
هـ ــامـ ــش الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاورة ل ـم ـص ـل ـحــة
بكين في بحر الصين الجنوبي،
وال ـت ـخ ـلــي ع ــن تـ ــايـ ــوان ،وت ـقـ ّـبــل
فقدان الواليات المتحدة قوتها
الـ ـط ــاغـ ـي ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة .إن ـه ــا
ّ
خيارات صعبة ،لكن الحفاظ على
الوضع الراهن هو خيار محتمل
آخ ــر م ــع أن ــه يـ ــزداد خ ـط ــورة مع
مرور الوقت.
ال داع ــي للقلق عـلــى األرج ــح
مــن نتائج سيطرة الصين على
تايوان وتأثيرها على اإلمكانات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـم ــح ل ـ ـهـ ــا بـ ـمـ ـح ــارب ــة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،فـحـتــى لو
أصـبـحــت ال ـغــواصــات الصينية
ّ
ً
ال ـم ـســل ـحــة نـ ــوويـ ــا ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ال ــوص ــول إل ــى الـمـحـيــط ال ـهــادئ

قاعدة عسكرية صينية في بحر الصين الجنوبي
ً
ح ــدي ـث ــا ،ف ـلــن ت ـتــراجــع ال ـق ــدرات
األميركية االنتقامية ،بل سيبقى
ً
ً
ن ـظــام ردع ـه ــا ف ــاع ــا ج ـ ــدا ،ومــن
ال ـص ـعــب تـقـيـيــم ح ـجــم الـتـهــديــد
العسكري التقليدي ،لكن تثبت
األدلة المتاحة أن التهديد الذي
تطرحه الغواصات الصينية قد
ً
ي ـك ــون أك ـب ــر ح ـج ـم ــا ،ل ـكــن ليس
ً
بدرجة مفرطة .ال داعي للهلع إذا
حتى لو زادت القدرات الصينية
التقليدية بسبب سيطرة بكين
على تــايــوان ،وبـمــا أن الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـ ــن تـ ـبـ ـق ــى م ـل ـت ــزم ــة
ب ـحـمــايــة ت ــاي ــوان ،ف ــإن احـتـمــال
ان ــدالع حــرب شاملة مــع الصين
ً
سيتراجع سريعا.
بـعــد ت ــاي ــوان ،تهتم الــواليــات
المتحدة ببحر الصين الجنوبي
في منطقة شرق آسيا ،ففي هذه
الـمـســاحــة الـمــائـيــة ،يـظــن بعض
المحللين أن واشنطن تريد منع
الصين من وقف تدفق التجارة،
فقد التزمت الــواليــات المتحدة
منذ وقــت طــويــل بالحفاظ على
حرية المالحة فــي بحر الصين
ال ـج ـن ــوب ــي ،وعـ ـق ــدت ال ـت ــزام ــات
مبهمة لحماية مطالب الفلبين
البحرية ،وانتقدت الصين ألنها
َ
َب ــن ــت ق ــواع ــد عـسـكــريــة ف ــي جــزر
«سبراتلي».
ً
مجددا ،قد تكون مخاطر إنهاء
ً
ه ــذا االل ـت ــزام مـبــالـغــا فيها على
األرج ــح ،ففي زمــن السلم ،تهتم
ً
جميع ال ــدول طبعا بــإبـقــاء تلك
الممرات البحرية مفتوحة ،لكن
ح ـتــى ل ــو انــدل ـعــت الـ ـح ــرب ،فقد
تبدأ عمليات الشحن التي تمر
ببحر الصين الجنوبي في العادة
بـعــد مضيق ملقا بـتـجــاوز ذلــك
البحر ،فتصل إلى اليابان وكوريا
الـجـنــوبـيــة عـبــر مـيــاه األرخـبـيــل
فــي إندونيسيا والفلبين ،وفي

ً
المقابل قد تواجه الصين وضعا
أك ـثــر ص ـعــوبــة ،حـيــث ستضطر
السلع القادمة من أهــم موانئها
أو المتجهة إليها للعبور ببحر
ال ـص ـي ــن ال ـج ـن ــوب ــي ،وحـ ـت ــى لــو
نجحت الـصـيــن بـطــريـقــةٍ مــا في
ح ــل ه ــذه الـمـشـكـلــة ،ف ــإن معظم
الـعـمـلـيــات ال ـت ـجــاريــة الصينية
س ـت ـض ـطــر ل ـل ـع ـب ــور بــال ـم ـح ـيــط
الهندي الذي يبقى تحت سيطرة
القوات البحرية األميركية.
ُ
ال ت ـع ـت ـبــر ج ـم ـيــع ال ـم ـصــالــح
متساوية بطبيعتها ولن تكون
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـم ـطــروحــة عليها
ً
متكافئة أيـضــا ،فما الــذي يدفع
ً
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إذا إل ــى
التعامل مع مصالحها المتنوعة
في شرق آسيا بالطريقة نفسها؟
ُ
تـعـتـبــر الـتـحــالـفــات م ــع الـيــابــان
وكوريا الجنوبية مهمة وقليلة
ً
المخاطر نسبيا ،لذا ُيفترض أن
تتابع وا شـنـطــن حمايتها ،لكن
فــي مــا يخص التزاماتها تجاه
تايوان وبحر الصين الجنوبي،
ال ي ـس ـهــل الـ ــدفـ ــاع ع ــن الـمـنـطــق
الكامن وراء السياسة الراهنة،
حيث تكثر الحجج ا لـتــي تدعو
األم ـيــرك ـي ـيــن إل ــى إض ـع ــاف تلك
االلتزامات.

صفقة كبرى
قد تتخذ التنازالت المطلوبة
ً
ب ـش ــأن هـ ــذه ال ـم ـص ــال ــح أش ـك ــاال
متنوعة ،أبرزها عقد صفقة كبرى
وحاسمة حيث توافق الواليات
الـمـتـحــدة عـلــى إن ـه ــاء الـتــزامـهــا
تـ ـج ــاه تـ ــايـ ــوان م ـق ــاب ــل مــواف ـقــة
الـصـيــن عـلــى حــل ال ـنــزاعــات مع
األطراف األخرى في بحر الصين
الجنوبي ،لكن لم تعد الظروف
مـنــاسـبــة لـفــرض ه ــذا ال ـنــوع من

الدفاع ،بل تستطيع واشنطن أن
تزيد اإلنـفــاق للتمسك بقدرتها
على الدفاع عن اليابان وكوريا
الجنوبية أو تقويتها ،وستكون
هذه االستثمارات كفيلة بتوجيه
رسـ ــالـ ــة واض ـ ـحـ ــة إلـ ـ ــى ال ـص ـيــن
ُ
ص ّر الواليات
وحلفاء واشنطن :ت ِ
المتحدة على حماية االلتزامات
التي تتمسك بها.

خيارات صعبة
شي جين بينغ

جو بايدن

التسويات الجيوسياسية ،فقد
زادت الصين مواقفها الصارمة
إزاء بحر الصين الجنوبي والدور
األميركي في شرق آسيا.
ً
نتيجة لــذلــك ،تبقى الــواليــات
المتحدة أمام خيار أقل جاذبية:
تخفيض االلـتــزامــات األميركية
ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة أحـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــانـ ــب،
ف ـق ــد ي ـت ـخــذ ه ـ ــذا ال ـخ ـي ــار شـكــل
تقديم
االس ـتــرضــاء ،مـمــا يعني ّ
ت ـن ــازالت معينة مــن دون تــوقــع
شــيء في المقابل ،وتهدف هذه
ال ـم ـقــاربــة إل ــى تـحـقـيــق مصالح
ال ـص ـي ــن الـ ـت ــي ت ـط ـ ّـب ــق س ـيــاســة
ت ــوسـ ـعـ ـي ــة ،لـ ـك ــن االس ـ ـتـ ــرضـ ــاء
ً
ً
س ـ ـي ـ ـكـ ــون رهـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـئـ ــا ف ــي
الــوقــت الــراهــن ألن بكين تطالب
ب ــان ـس ـح ــاب أم ـي ــرك ــي ك ــام ــل مــن
شرق آسيا ،ويقضي رهان أفضل
بتخفيض التكاليف المتوقعة،
إذ تستطيع الــواليــات المتحدة
أن تنهي التزامها تجاه تايوان
ُ
وتخفف معارضتها للسياسات
ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـ ـصـ ــارمـ ــة لـتـجـنــب
الصراع بكل بساطة ،وستحاول
واشـ ـنـ ـط ــن ب ـ ـهـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة أن
تحصد منفعة واضحة :تخفيض

احتمال اندالع األزمات أو خوض
الحرب بسبب مصالح من الدرجة
الثانية أو الثالثة ،لكن لن يتوقف
نـجــاح تخفيض التكاليف على
تراجع نطاق األهــداف الصينية
أو ات ـ ـفـ ــاق ال ـص ـي ــن وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة على األهداف المنتظرة
من هذه التنازالت.
م ــا ت ـفــاص ـيــل ه ــذه الـسـيــاســة
ً
ع ـم ـل ـيــا؟ م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تعلن
الــواليــات المتحدة موقفها بعد
ت ـع ــدي ـل ــه ،م ـم ــا ُي ـم ـ ّـه ــد لـتـحــديــد
ال ــركـ ـي ــزة ال ـم ـط ـل ــوب ــة لـتـخـ ُفـ َيــف
الضغوط التي تمارسها النخب
الناشطة فــي أوس ــاط السياسة
ال ـخــارج ـيــة وال ـ ــرأي ال ـع ــام لحث
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
ح ــال هــاج ـمــت ال ـص ـيــن ت ــاي ــوان،
كذلك يجب أن توضح الواليات
المتحدة أن إ ق ــدام الصين على
اس ـت ـع ـمــال ال ـق ــوة ل ـغ ــزو ت ــاي ــوان
ينتهك المعايير الدولية ،حتى
أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـت ـط ـي ــع م ـت ــاب ـع ــة بـيــع
األسلحة إلــى تــايــوان لتصعيب
م ـ ـسـ ــار الـ ـ ـغ ـ ــزو الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،لـكــن
ت ـخ ـف ـيــض ال ـت ـك ــال ـي ــف ال يـعـنــي
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـ ــراج ـ ــع م ـي ــزان ـي ــة

فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
الراهنة للحفاظ على االلتزامات
األميركية في شرق آسيا ،يبقى
احتمال اندالع الحرب مع الصين
ً
صـغـيــرا (ول ــو أن ــه يـتـصــاعــد مع
م ـ ـ ــرور الـ ـ ــوقـ ـ ــت) ،ل ـك ــن ي ـج ــب أن
يـتـعــامــل الـمـعـنـيــون ب ـجـ ّـديــة مع
األحـ ـ ــداث غ ـيــر الـمـتــوقـعــة ألنـهــا
ق ــد ت ـتــرافــق م ــع ع ــواق ــب هــائـلــة،
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ت ـك ــال ـي ــف أي ح ــرب
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ص ـي ـن ـيــة ض ـخ ـم ــة أو
ً
حتى كارثية إذا اتخذت طابعا
ً
نوويا ،ومع ذلك ال يبدي صانعو
ً
ً
السياسة اهتماما كبيرا بتقليص
االل ـ ـتـ ــزامـ ــات الـ ـت ــي ت ــزي ــد ف ــرص
اندالع هذا النوع من الحروب.
قـ ــد ال يـ ـك ــون الـ ـنـ ـق ــاش ح ــول
ً
تخفيض التكاليف كافيا اليوم
ألن ـ ــه ي ـص ـط ــدم ب ــال ـن ـظ ــرة ال ـتــي
تحملها الــواليــات المتحدة عن
نفسها بــاعـتـبــارهــا ق ــوة عظمى
وم ـ ــؤث ـ ــرة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،فـبـنـظــر
المعسكر الــذي يعتبر الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـف ــائ ــزة ف ــي ال ـح ــرب
الباردة ،وزعيمة النظام الدولي
ِّ
ومؤسسته ،وحامية
الليبرالي
العوامل التي تستحق الحماية،
ُ
تعتبر مقاربة تخفيض التكاليف
مريعة بكل بساطة .إنها ردة فعل
خطيرة ،وقد يتحول هذا اإلصرار

على هوية معينة إلى عائق أمام
مــراج ـعــة ال ـس ـيــاســة الـمـعـتـمــدة،
مما يدفع الواليات المتحدة إلى
الحفاظ على الوضع الراهن مع
أن مصالحها المادية تشير إلى
ض ــرورة اتـخــاذ اتـجــاه معاكس،
ي ـجــب أال ي ـكــون ت ـنــامــي الـنـفــوذ
ً
ال ـص ـي ـنــي س ـب ـبــا لـتـغـيـيــر الـقـيــم
األمـيــركـيــة ،بما فــي ذلــك احـتــرام
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــات ،ل ـكــن ُي ـف ـتــرض
أن ي ــدف ـع ـه ــا ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع إل ــى
ّ
وتقبل
تحديث صورتها الذاتية
ـزء م ــن مـكــانـتـهــا
خ ـســارت ـهــا ل ـج ـ ٍ
السابقة.
ي ـب ــدو أن م ـع ـظــم ال ـمــراق ـب ـيــن
مقتنعون بأن الواليات المتحدة
ّ
تطبق سياسة حذرة :في النهاية،
تهدف هذه السياسة برأيهم إلى
الحفاظ على االلتزامات القائمة،
ل ـكــن يـسـهــل أن تـتـبـنــى أي قــوة
ُمـهـ َّـددة ُ
وم ِّ
صممة على التمسك
ب ــال ــوض ــع ال ـ ــراه ـ ــن س ـل ــوك ـي ــات
م ـح ـفــوفــة بــال ـم ـخــاطــر ،ف ـه ــذا ما
تفعله الواليات المتحدة اليوم،
ومـ ــن ال ــواض ــح أن الـمـســؤولـيــن
األم ـيــرك ـي ـيــن يـتـقـبـلــون مـخــاطــر
م ـف ــرط ــة ،ح ـتــى ل ــو ل ــم يـعـتــرفــوا
بــذلــك ،فيتمسكون بــااللـتــزامــات
ال ـق ــدي ـم ــة ف ــي ظ ــل تـ ـب ـ ّـدل م ـي ــزان
ال ـق ــوى ف ــي مـنـطـقــة ش ــرق آسـيــا.
ُ
ُيفترض أن تلقى أعباء متابعة
السياسة الــراهـنــة على مؤيدي
هذه المقاربة ،ويجب أن يعترف
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــر ب ــالـ ـمـ ـخ ــاط ــر
ال ـم ـط ــروح ــة وي ــوض ــح م ـب ــررات
االستراتيجية التي يدعمها ،ومن
ُ
ص ّر
دون خوض هذا النقاش ،ست ِ
الواليات المتحدة على التمسك
ً
بالتزاماتها في المنطقة تلقائيا،
مع أن الظروف القائمة منذ فترة
تفرض عليها أن ّ
تغير مسارها.

على العالم أن يقلق من وضع الهند!
●

ياسمين سرحان -أتالنتيك

اعـ ـتـ ـب ــرت ال ـه ـن ــد ن ـف ـس ـهــا فـ ــي "الـ ـم ــراح ــل
النهائية" من الوباء منذ أسابيع قليلة ،لكنها
أصبحت اليوم بؤرة عالمية للفيروس ،فقد
ً
ّ
ليسجل
تجاوز هذا البلد حديثا عتبة كارثية
أكثر مــن  345ألــف إصــابــة جــديــدة بفيروس
"كــوف ـيــد "19فــي ي ــوم واح ــد ،وه ــو أعـلــى رقــم
ً
ّ
مسجل عالميا منذ بدء الوباء.
قد يكون تفشي الــوبــاء في الهند مأساة
ّ
كـ ـب ــرى ل ـل ـس ـك ــان ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ،ل ـك ـنــه ي ـشــكــل
ً
كارثة فعلية لبقية دول العالم أيضا ،حيث
ً
ً
الهند التي تشمل
يتكل  92بلدا ناميا
على ّ
ُ
"معهد س ـيــروم" ،أكـبــر مصنع للقاحات في
العالم ،لتلقي الجرعات القادرة على حماية
شعوبها ،لكن اإلمدادات المنتظرة أصبحت
ً
فــي مهب الــريــح اآلن نـظــرا إلــى تركيز الهند
على واجباتها الداخلية ،وفي غضون ذلك،
ّ
التحول ،وتزداد
ال يكف فيروس كورونا عن
المخاوف اليوم من أال تنحصر المشكلة في
ً
الهند نـظــرا إلــى وف ــرة التقارير الـتــي تشير
إل ــى ظ ـهــور س ــاالت فـيــروسـيــة م ــزدوج ــة أو
حتى ثالثية.
ً
ً
لم يكن الوقت مناسبا يوما للتدخل أكثر
من الوقت الراهن ،لكن قادة العالم ينشغلون
بشؤونهم الداخلية اآلن وقد اكتفوا بالتعبير
ً
شفهيا عن ضرورة تكثيف التعاون الدولي،
ربما استفادت الدول التي تملك كمية كبيرة
مــن الـلـقــاحــات ،مثل الــواليــات المتحدة ،من
هــذه المقاربة حتى اآلن ،لكن قــد يثبت لها
وضع الهند أن االستراتيجية التي تعتمدها
تبقى محدودة.
ك ـيــف وص ـل ــت ال ـه ـنــد إل ــى ه ــذه الـمــرحـلــة
بعدما كانت مقتنعة منذ شهر وا حــد فقط
بأنها تجاوزت أسوأ مرحلة من الوباء؟ يقول
مايكل كوغلمان ،نائب مدير برنامج آسيا
في "مركز ويلسون" في العاصمة واشنطن،
إن ا ل ـجــواب يتعلق بمجموعة مــن العوامل
ال ـم ـتــراك ـمــة ال ـت ــي تـشـمــل م ـت ـغ ـيــرات جــديــدة

وسابقة ،وغياب تقنيات التسلسل الجيني
ال ـفــاع ـلــة لـتـعـقـبـهــا ،واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـم ـس ـيــرات
السياسية والـتـجـمـعــات الــديـنـيــة الـحــاشــدة
(من دون تطبيق تدابير التباعد االجتماعي
أو اسـتـعـمــال األق ـن ـع ــة) ،واك ـت ـفــاء الـحـكــومــة
ً
الهندية بالوضع القائم ،علما أنها تباطأت
ف ــي الـتـعــامــل م ــع األزم ـ ــة الـصـحـيــة وأعـلـنــت
انتصارها ًعلى الوباء في مرحلة مبكرة.
ن ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،غـ ـ ّـصـ ــت ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
بالمرضى ،وتراجعت إمــدادات األوكسجين،
المشارح بالجثث ،حيث تجاوزت
وامتألت
َ
ً
الهند عتبة األلفي وفاة يوميا في األسبوع
الماضي ،وتقتصر هذه األرقام على الحاالت
ّ
المسجلة ،فأستاذ اإلحصاء الحيوي وعلم
األوب ـئ ــة ف ــي جــامـعــة "م ـي ـش ـي ـغــان" ،بـهــرامــار
مخرجي يتعقب الوضع في الهند ويتوقع أن
ترتفع تلك األرقام في الفترة نفسها من الشهر
ً
المقبل وتصل إلى  4500حالة وفاة يوميا،
ويحذر آخرون من أن تصل األرقام إلى ،5500
لكن رغم اختالف التوقعات في هذا المجال،
تبقى االستنتاجات النهائية متشابهة :تشير
ً
جميع المعطيات إلى وضع قاتم جدا!
ً
أص ـب ــح ال ــوض ــع س ـي ـئــا ل ــدرج ــة أن يعلن
"معهد سيروم" الهندي في منطقة "بيون"،
الدولية
أنــه لــن يتمكن مــن تنفيذ التزاماته
ّ
فــي ظــل النقص الـحــاد داخ ــل الهندُ .يصنع
هــذا المعهد لقاح "أسترا زينيكا" ،وهــو من
أبرز المساهمين في مبادرة "كوفاكس" التي
تهدف إلى تأمين جرعات اللقاح إلى الدول
ذات الــدخــل المنخفض والمتوسط ،بعدما
ُ
كانت الهند تعتبر صيدلية العالم ،أصبحت
مضطرة اليوم الستيراد الجرعات.
ّ
لكن إخفاقات الحكومة الهندية ال تبرر
عدم اهتمام العالم بما يحصل في هذا البلد،
ً
وبعيدا عن األسباب األخالقية الواضحة ،ثمة
ً
أسباب عملية أيضا ،حيث تطرح الموجات
الوبائية الخارجة عن السيطرة في أي مكان
ً
تهديدا على جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك
ال ــدول الـتــي تملك الـلـقــاحــات مـثــل الــواليــات

الوضع الكارثي إلصابات «كورونا» في الهند قبل أيام
الـمـتـحــدة ،فــربـمــا يـتـعـلــق أك ـبــر م ـصــدر قلق
الـيــوم ،في الهند وأمــاكــن أخــرى ،بالمخاطر
التي تطرحها المتغيرات ُ
المعدية واحتمال
أن تتغلب على المناعة التي ّ
يطورها اللقاح،
ورغم رصد جميع المتغيرات المعروفة في
الهند ،منها تلك التي ظهرت في بريطانيا
والـبــرازيــل وجـنــوب إفريقيا ،تبقى الساللة
ً
الهندية األكثر شيوعا في بعض الواليات.
تـقــول كريستينا بــاغـيــل ،مــديــرة أبـحــاث
العمليات العيادية في جامعة "كوليدج لندن"،
ً
إن الوضع في الهند مشابه جدا لما حصل
في مدينة "ماناوس" البرازيلية التي واجهت
موجة وبائية مريعة ،وليست مصادفة برأيها
أن تظهر هذه المتغيرات وسط المجموعات
الـسـكــانـيــة الـتــي ط ـ ّـورت مـنــاعــة عـبــر التقاط
العدوى.
ً
تبرز أيضا مشكلة تأمين اللقاحات ،فقد
ّ
اتضح دور الهند كواحدة من أبــرز منتجي

األدويــة خــال زمــن الــوبــاء ،فوفرت  %20من
األدوية الجنيسة على مستوى العالم ،وأكثر
من  %60من اللقاحات العالمية مع أنها لم
ُ
عط اللقاح ألكثر من  %1من سكانها ضد
ت ِ
فيروس "كوفيد ،"19كما تستطيع الهند أن
ُ ّ
ً
تـصــنــع  70مليون جــرعــة شـهــريــا ،لكن رغم
تخصيص جميع هــذه الجرعات للحاجات
الـمـحـلـيــة ،فـلــن ت ـكــون ه ــذه الـكـمـيــات كافية
لـتـلـبـيــة ح ـجــم ال ـط ـلــب ال ـه ــائ ــل ،وف ــي الــوقــت
الــراهــن ،تــوفــر الـهـنــد نـحــو  3مــايـيــن جرعة
ً
يوميا ،ولحماية سكانها (يصل عددهم إلى
 1.4مليار نسمة) ،يجب أن ترتفع هذه الكمية
بثالثة أضعاف برأي بهرامار مخرجي.
لن يكون التبرع بجرعات اللقاح إلى الدول
ً
التي تحتاج إليها ،بما في ذلك الهند ،ممكنا
بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان ،إذ تبقى
كمية اللقاحات التي تملكها معظم الدول غير
ً
ً
كافية ،وال تثق الدول التي تملك فائضا كبيرا

مــن الـجــرعــات ،مثل الــواليــات المتحدة ،بأن
إمداداتها تكفيها كي توزع الكميات المتبقية.
لكن تستطيع هذه الدول أن تقدم المساعدة
بطرق أخرى ،منها رفع الضوابط المفروضة
على تصدير المواد الخام المستعملة إلنتاج
اللقاحات ،وهــذا ما طلبه المدير التنفيذي
لمعهد "سيروم" من إدارة بايدن منذ أسابيع،
ويــوم األحــد قبل الماضي ّ
تنبهت الحكومة
األمـيــركـيــة إل ــى أهـمـيــة ه ــذا الـطـلــب وأعلنت
ً
أن ـهــا س ـت ـحــاول تــأمـيــن ال ـم ــواد ال ـخ ــام ف ــورا
لـمـســاعــدة الـهـنــد عـلــى إن ـت ــاج ل ـقــاح "أس ـتــرا
ً
زينيكا" المعروف محليا باسم "كوفيشيلد"،
باإلضافة إلــى توفير إم ــدادات طبية أخــرى،
ك ــذل ــك ت ـع ـه ــدت ال ـح ـك ــوم ـت ــان ال ـبــري ـطــان ـيــة
واأللمانية بدعم الهند.
يقضي خيار آخر بأن تدعم الدول الطلب
ال ــذي قـ ّـدم ـتــه الـهـنــد وج ـن ــوب إفــريـقـيــا أم ــام
منظمة التجارة العالمية لتخفيف إجراءات

بـ ـ ـ ـ ــراءات االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراع ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـل ـق ــاح ــات
ً
وعالجات "كوفيد "19مؤقتا لتسهيل عملية
تصنيعها فــي ال ــدول التي تــواجــه مصاعب
مستمرة في تلقيح شعوبها ،من دون الخوف
من التعرض للمالحقة القضائية .ناشد أكثر
ً
ً
ً
من  70زعيما عالميا سابقا و 100شخص
فــائــز بـجــائــزة نــوبــل إدارة بــايــدن لــدعــم هــذا
الطلب ،وانضم إليهم عدد كبير من المشرعين
األميركيين .يقول السيناتور كريس ميرفي،
وهو واحــد من  10ديمقراطيين في مجلس
ال ـش ـيــوخ دع ــوا إدارة ب ــاي ــدن إل ــى دع ــم هــذه
الجهود" :إذا أردنا استرجاع الدور األميركي
في قيادة العالم خالل حقبة ما بعد ترامب،
فيجب أن نـســاعــد ال ــدول األخ ــرى فــي تلقي
المهارات التكنولوجية التي تحتاج إليها
لتصنيع لقاحاتها بنفسها كي تتمكن من
محاربة الفيروس .إنها طريقة سهلة وفاعلة
كي تقدم الواليات المتحدة المساعدة".
ً
تستطيع الدول أن تقدم المساعدة أيضا
ب ـط ــرق مـتـنــوعــة أخـ ــرى وب ـغ ــض ال ـن ـظــر عن
حجم مواردها ،منها مساعدة نيودلهي على
تأمين تقنيات التسلسل الجيني أو التبرع
باألوكسجين الذي أصبح اليوم حاجة ُم ّ
لحة
في الهند.
رب ـمــا ب ــدأت ح ـمــات الـتـلـقـيــح الجماعية
تـكـبــح م ـســار ال ــوب ــاء فــي بـعــض الـ ــدول ،لكن
يــأتــي وض ــع الـهـنــد لـيــذكــرنــا ب ــأن الـطــريــق ال
ً
يـ ــزال ط ــوي ــا ف ــي دول أخ ـ ــرى ،ح ـيــث يتجه
العالم هذه السنة إلى تسجيل حــاالت وفاة
ت ـف ــوق م ـع ــدالت  2020بـسـبــب "ك ــوف ـي ــد،"19
ول ــن تنحصر مـخــاطــر الـسـمــاح باستفحال
الـمــوجــات الوبائية الــراهـنــة فــي أمــاكــن مثل
الهند فــي تلك ال ــدول وحــدهــا ،بــل إن ظهور
متغيرات جديدة وتأخير توزيع اللقاحات
ً
الجميع حتما،
بطريقة منصفة سيؤثران على ّ
بما فــي ذلــك الجماعات الـتــي تلقت اللقاح.
ُ
بــاخ ـت ـصــار ،تـعـتـبــر مـشـكـلــة الـهـنــد الــراهـنــة
مشكلة العالم أجمع!
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ما بعد انهيار حل الدولتين
مروان المعشر –
فورين أفيرز

يجب أن يقترح القادة
الفلسطينيون َ
خيارين على
المجتمع الدولي :التوصل إلى
خطة جديرة بالثقة لتنفيذ
حل الدولتين خالل فترة
زمنية واقعية وقصيرة ،أو
دعم النضال الفلسطيني في
سبيل المساواة داخل دولة
ديمقراطية واحدة ،وحتى ً لو
لم ًيعد حل الدولتين خيارا
يتخلى
عمليا ،فمن األفضل أال ً
عنه القادة الفلسطينيون علنا.

ّ
إدارة بايدن تفضل
الخيار اآلمن الذي
يقضي بالتمسك
بإطار المفاوضات
الرامي إلى تطبيق
حل الدولتين

الدول الكبرى
والمنظمات متعددة
األطراف حول العالم
دعمت حل الدولتين
ً
شفهيا طوال عقود
ً
لكنها لم تحرك ساكنا
حين فرضت إسرائيل
ً
ظروفا معينة على
أرض الواقع

ف ــي  7أب ــري ــل ،أع ـل ـنــت إدارة
بـ ــايـ ــدن أنـ ـه ــا ت ـخ ـط ــط ل ـت ـقــديــم
مساعدات أميركية بقيمة مئات
ماليين الدوالرات للفلسطينيين
ل ــدع ــم م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة مــن
مشاريع التنمية االقتصادية،
وال ـبــرامــج اإلنـســانـيــة ،وجـهــود
بناء الـســام ،وفـ ًـي الـيــوم نفسه
أكد بايدن صراحة دعم الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ل ـحــل ال ــدول ـت ـي ــن في
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
خــال مكالمة هاتفية مــع ملك
األردن عبدالله الثاني.
اآلن ،يـ ـب ــدو أن إدارة
ح ـت ــى ّ
ب ــاي ــدن ت ـف ــض ــل ال ـخ ـي ــار اآلم ــن
ا ل ــذي يقضي بالتمسك بــإ طــار
المفاوضات الرامي إلى تطبيق
حــل الــدولـتـيــن ،كـمــا فـعــل جــون
كيري حين كان وزير الخارجية
األم ـيــركــي .سـيـ ّ
ـرحــب الكثيرون
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي ب ـهــذه
ً
ال ـج ـهــود ح ـت ـمــا ،ل ـكــن ي ـجــب أن
يتذكر الجميع تحذيرات كيري
أمــام لجنة الـشــؤون الخارجية
فــي مجلس ال ـن ــواب األمـيــركــي،
ح ـ ـيـ ــن قـ ـ ـ ــال إن فـ ـ ـ ــرص إن ـ ـشـ ــاء
دولــة فلسطينية قابلة للحياة
س ـ ـت ـ ـتـ ــاشـ ــى خ ـ ـ ـ ــال س ـن ـت ـي ــن،
ف ـق ــد ص ـ ــدر ذل ـ ــك ال ـت ـح ــذي ــر فــي
عـ ـ ــام  ،2013أي مـ ـن ــذ ث ـمــا نــي
س ـن ــوات ،والـ ـي ــوم ،ت ـبــدو فــرص
نجاح الدبلوماسية األميركية
التقليدية إلعادة إطالق المسار
نفسه معدومة.

فرص ضائعة
كان ُيفترض أن يتم التوصل
إل ــى صـيـغــة مـعـيـنــة إلقـ ــرار حل
الــدول ـت ـيــن ،ح ـيــث حـظـيــت هــذه
الفكرة بدعم كبير في الجمعية
العامة التابعة لألمم المتحدة
ً
ُ
بدءا من السبعينيات ،وطرحت
خطط متعددة على مر السنين
وقد شملت ،رغم نقاط ضعفها،
مجموعة متنوعة من المقاربات
ال ـم ـن ـط ـق ـيــة ل ـف ـصــل ال ـش ـعـ َـب ـيــن،
وت ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة أه ـ ـ ـ ــم ح ــاج ــاتـ ـهـ ـم ــا،
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ح ـ ــول وض ـع ـه ـمــا
الـنـهــائــي ،لـكــن مـنــذ ع ــام ،1991
فـشـلــت الـجـهــود الــدبـلــومــا َسـيــة
ال ـم ـك ـث ـفــة ف ــي إقـ ـن ــاع ال ـطــرف ـيــن
بالتفاوض على نتيجة مقبولة
ف ــي م ــدري ــد ،وأوسـ ـل ــو ،وكــامــب
دي ـف ـي ــد ،وط ــاب ــا وأن ــاب ــول ـي ــس.
دعمت الدول الكبرى والمنظمات
مـتـعــددة األطـ ــراف ح ــول العالم
ً
ح ــل ال ــدول ـت ـي ــن ش ـف ـه ـيــا ط ــوال
ً
عـقــود ،لكنها لــم تـحــرك ساكنا
ً
حـيــن فــرضــت إســرائـيــل ظــروفــا
معينة عـلــى أرض ا ل ــوا ق ــع بما
ي ـت ـع ــارض م ــع الـ ـمـ ـب ــادئ ال ـتــي
ّادعت أنها توافق عليها.
َ
أ صـبــح الشعبان متداخلين
ال ـيــوم لــدرجــة أن يصبح خيار

تسارع بناء المستوطنات في األشهر األخيرة رغم معارضة إدارة بايدن
فصلهما بالكامل غير واقعي
ً
أو ح ـ ـتـ ــى مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــا  ،ح ـيــث
يعيش أكثر من  700مستوطن
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وال ـق ــدس
الـشــرقـيــة ،ويشكلون نحو ربع
ال ـعــدد الـسـكــانــي اإلجـمــالــي في
تـ ـل ــك الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،وقـ ـ ــد تـ ـس ــارع
ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــات ف ــي
األشـهــر األخـيــرة رغــم معارضة
إدارة بـ ــايـ ــدن ،كـ ــذلـ ــك ،يـضـطــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون فـ ـ ــي ال ـض ـف ــة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ل ـل ـع ـي ــش فــي
مساحات غير مترابطة ومحاطة
بـ ـج ــدران ي ـصــل ارت ـفــاع ـهــا إلــى
ً
 30قــدمــا وبــأســاك شائكة ،في
حين تتصاعد أعداد الجماعات
الـ ـيـ ـه ــودي ــة مـ ــن ح ــولـ ـه ــم ،وف ــي
ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ذكـ ـ ــرت
وك ــال ــة «أس ــوش ـي ـت ــد بـ ـ ــرس» أن
ً
ً
إسرائيل بدأت مشروعا ضخما
لـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـطـ ــرقـ ــات ف ـ ــي ال ـض ـفــة
الـغــربـيــة ،وهــو ُمـصـ ّـمــم بحسب
ق ــول الـنــاشـطـيــن لـتـســريــع بناء
المستوطنات في عمق األراضي
المحتلة.
طوال سنوات ،كان المجتمع
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي يـ ـمـ ـي ــل إل ـ ـ ـ ــى ت ـج ـن ــب
ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـح ــرك ــات
اإلسرائيلية على أمل أن يتبلور
حــل الدولتين مــع مــرور الوقت
وال تبدأ نقاشات محرجة حول
الـ ـق ــان ــون ال ـ ــدول ـ ــي وإج ـ ـ ـ ــراءات
المساء لة ،لكن فات األوان على
ذل ــك اآلن ،ل ـقــد انـ ـه ــارت جميع
ف ـ ـ ــرص إقـ ـ ـ ـ ــرار ح ـ ــل ال ــدولـ ـتـ ـي ــن
بـسـبــب واقـ ــع ال ــدول ــة ال ــواح ــدة
َ
َ
نظامين منفصلين
التي تشمل
َ
متساويين :إنه التعريف
وغير
الرسمي للفصل العنصري.
ل ـ ــم ي ـخ ـت ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
الــواقــع ال ــذي يعيشونه الـيــوم،
ل ـك ـن ـهــم مـ ـضـ ـط ــرون ل ـم ـحــاولــة

تعديل هذا الواقع كي يتمكنوا
م ــن ال ـع ـيــش ب ـك ــرام ــة ،وتـكـشــف
أح ـ ــدث اس ـت ـطــاعــات الـ ـ ــرأي أن
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن فــي
الضفة الغربية وغــزة يهتمون
بالحصول على أبسط الحقوق
وال ـحــريــات وتحسين مستوى
الـمـعـيـشــة أك ـث ــر م ــن ح ـلــم قـيــام
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ال ـ ــذي
ّ
ـت
تـ ـم ــس ــك بـ ـ ــه أسـ ــاف ـ ـهـ ــم ل ــوق ـ ٍ
ط ــوي ــل ،ال سـيـمــا إذا كــانــت أي
دولـ ــة مـحـتـمـلــة م ــن ه ــذا ال ـنــوع
شكلية وغير قابلة لالستمرار.
وفــق دراس ــة أجرتها «مؤسسة
كــارنـيـغــي لـلـســام ال ــدول ــي» في
عام ّ ،2017
تبين أن الناشطين
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن ب ـ ــات ـ ــوا أك ـث ــر
ً
ت ــركـ ـي ــزا ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
الحماية القانونية عبر أدوات
مـثــل اإلعـ ــان الـعــالـمــي لحقوق
اإلنسان والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية.
لن يكون الحصول على حماية
ً
مماثلة سهال على األرجــح وال
ً
حتى سلميا :قد ال يوافق اليمين
ً
اإلسرائيلي المتطرف يوما على
حــق الفلسطينيين بالمساواة
ّ
يصر على الجانب الديني
ألنه
من الدولة ونقائها العرقي ،لكن
حجم الفلسطينيين المقيمين
داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـخ ــاض ـع ــة
ل ـس ـي ـطــرة إس ــرائـ ـي ــل ي ـع ـنــي أن
المطالبة بالمساواة والعدالة
ستزداد قوة مع مرور الوقت.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،يـ ـعـ ـي ــش أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
 7.3مــا يـيــن فلسطيني عــر بــي
(كمواطنين في إسرائيل أو غير
مــواطـنـيــن فــي الـضـفــة الغربية
وغـ ــزة وال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة) إلــى
جـ ــانـ ــب  6.8م ــايـ ـي ــن يـ ـه ــودي
إسرائيلي ،حيث تفوق معدالت
اإل نـ ـج ــاب لـ ــدى الفلسطينيين

ال ـك ــام ـل ــة لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن ب ــدل
متابعة التعايش داخل إسرائيل
كــدولــة يـهــوديــة إذا أصـبــح حل
ً
الـ ــدولـ ـتـ ـيـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــا ،وم ــن
المتوقع أن تحظى أي مقاربة
جديدة ومبنية على الحقوق ،أي
ُ ّ
الفكرة التي تركز على الحقوق
الـمـتـســاويــة ب ــدل تـحــديــد شكل
الحل المرتقب ،بدعم المجتمع
ً
الدولي أكثر من اإلصرار ظاهريا
على نتيجة أصبحت مستحيلة.

مقاربة مبنية على الحقوق
جون كيري

عبدالله الثاني

العرب ( 4.3أوالد للمرأة الواحدة
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة و 4.5في
غزة) معدل اإلسرائيليين اليهود
( .)3.1كانت الحقوق المتساوية
ستصبح ّ
مجرد مطلب أخالقي
لــو ك ــان الفلسطينيون ا لـعــرب
مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد أقـ ـلـ ـي ــة واض ـ ـح ـ ــة ،لـكــن
التركيبة السكانية تشير إلى
ً
أن إسرائيل قد تعجز قريبا عن
تجاهل د ع ــوات الفلسطينيين
إلى حماية حقوقهم المدنية.
ي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ـق ـ ـتـ ــرح ال ـ ـق ـ ــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــون خ ـي ـ َ
ـاري ــن على
المجتمع الدولي :التوصل إلى
خطة جديرة بالثقة لتنفيذ حل
ال ــدول ـت ـي ــن خـ ــال ف ـت ــرة زمـنـيــة
واق ـ ـع ـ ـيـ ــة وقـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرة ،أو دع ــم
النضال الفلسطيني في سبيل
المساواة داخل دولة ديمقراطية
واحـ ــدة ،وحـتــى لــو لــم يـعــد حل
ً
ً
الــدول ـت ـيــن خ ـي ــارا عـمـلـيــا ،فمن
األفـضــل أال يتخلى عنه القادة
ً
الفلسطينيون علنا ،وفي حين
يبحث هؤالء عن خيارات بديلة،
ي ـجــب أن ي ـتــاب ـعــوا تــأي ـيــد حل
الــدولـتـيــن ويـتـحــدوا المجتمع
الدولي للمرة األخيرة .لقد اقتنع

عــدد متزايد من الفلسطينيين
بأن هذه الجهود باتت محكومة
بالفشل ،لكن ال يريد أي منهم
أن يـتـلـقــى ا لـ ـل ــوم ع ـلــى فشلها
الـنـهــائــي ،وف ــي غ ـضــون ذل ــك ال
ي ـس ـت ـط ـيــع جـ ــو بـ ــايـ ــدن وق ـ ــادة
ال ـع ــال ــم اآلخـ ـ ـ ــرون أن ي ـتــاب ـعــوا
ال ـت ـغــاضــي ع ــن ح ـم ــات الـقـمــع
المنهجية التي تقودها إسرائيل
ضد الفلسطينيين بسبب حل
الدولتين النظري.
ال يـ ـعـ ـن ــي االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ـه ــذا
ً
الـ ــواقـ ــع ال ـت ـخ ـلــي ت ـل ـقــائ ـيــا عــن
ج ـم ـي ــع الـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي تـصــب
في إطــار حل الدولتين ،ألن أي
تـغـيـيــر ج ــذري ف ــي الـسـيــاســات
المعتمدة لن يحصل بين ليلة
وضحاها ،ولكن يجب أن يرفض
صانعو السياسة األميركية بكل
وض ــوح أي شكل مــن االحـتــال
غير الـمـحــدود ،وإذا لــم يتبنوا
هـ ـ ــذا الـ ـم ــوق ــف ف ـس ـي ــواج ـه ــون
ً
على األرجــح ضغوطا متزايدة
مــن مواطنيهم :وفــق استطالع
أجــرتــه جامعة «مـيــريــانــد» في
ع ــام  ،2018تـبـ ّـيــن أن  %64من
األميركيين يختارون المساواة

كـ ـ ـي ـ ــف ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن يـ ـ ـش ـ ــارك
المجتمع الــدولــي فــي التوصل
إل ــى نـتـيـجــة مـبـنـيــة ع ـلــى دول ــة
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ َــدة تـ ـ ــرضـ ـ ــي ط ـ ـمـ ــوحـ ــات
ال ـط ــرف ـي ــن وال ُتـ ـ ّ
ـرسـ ــخ ظ ــاه ــرة
ال ـف ـص ــل ال ـع ـن ـص ــري؟ س ـب ــق أن
طرحت نسخ عــدة من المراجع
األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ودبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
المسار الثاني نماذج عن الدولة
ً
ال ـ ــواح ـ ــدة ،بـ ـ ــدءا م ــن ال ـن ـمــوذج
ال ـل ـي ـبــرالــي الـمـبـنــي ع ـلــى مـبــدأ
«صــوت واحــد لشخص واحــد»،
وهـ ـ ــو الـ ـخـ ـي ــار الـ ـ ـ ــذي تــرف ـضــه
ً
ً
إس ــرائ ـي ــل ح ـت ـمــا ،وص ـ ــوال إلــى
نموذج فدرالي ثنائي القومية،
على غــرار نظام بلجيكا ،حيث
ت ـت ـقــاســم م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـمــاعــات
ً
ال ـع ــرق ـي ــة ال ـس ـل ـطــة ت ــزامـ ـن ــا مــع
الحفاظ على درجــة معينة من
االس ـت ـق ــال ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .فــي
مطلق األحوال ،يشعر عدد كبير
م ــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ح ـتــى اآلن
بالقلق من احتمال أن يصبحوا
مــواط ـن ـيــن إســرائـيـلـيـيــن ألنـهــم
ً
ي ـخ ـش ــون أال ي ـح ـص ـل ــوا ي ــوم ــا
على حقوق متساوية داخل أي
دولـ ــة ي ـه ــودي ــة .ب ــرأي ـه ــم ،يجب
أن تـتـحــول إســرائـيــل إل ــى دولــة

علمانية تحمي حـقــوق جميع
مــواط ـن ـي ـهــا ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
دينهم أو أصلهم.
ال ُي ـع ـت ـب ــر ٌّ
أي مـ ــن ا ل ـح ـل ــول
ً
الـمـقـتــرحــة م ـثــال ـيــا ،ل ـكــن يجب
أن ت ـ ـط ـ ـلـ ــق األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
ً
ً
ً
ن ـق ــاش ــا ج ــدي ــا وعـ ــاجـ ــا ح ــول
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات الـ ـب ــديـ ـل ــة وت ـج ـعــل
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـم ـت ـس ــاوي ــة رك ـي ــزة
ل ــذل ــك الـ ـنـ ـق ــاش ،وسـ ـيـ ـك ــون أي
ق ــرار تـصــدره الجمعية العامة
لالعتراف بضرورة طرح مقاربة
مـبـنـيــة ع ـلــى ال ـح ـق ــوق بـمـثــابــة
دع ـ ــم م ـع ـن ــوي ك ـب ـي ــر ل ـم ـطــالــب
الفلسطينيين بالعيش بكرامة،
ك ــذل ــك ق ــد تـفـتــح ه ــذه الـخـطــوة
المجال أمام مناقشة أي بدائل
محتملة عن حل الدولتين ،كما
يـجــب أن تــوضــح إدارة بــايــدن
ً
أي ـض ــا أن ـهــا ل ــن تـعـتـبــر الفصل
ً
ً
ً
العنصري وضعا طبيعيا يوما،
وإذا تمكن بايدن من التخلي عن
السياسات األميركية الفاشلة
واألف ـ ـكـ ــار ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـقــائ ـمــة
ُ
جبر بقية دول
منذ عقود ،فسي ِ
ال ـع ــال ــم ع ـل ــى ال ـت ـن ـبــه إل ـ ــى ه ــذا
ال ـم ـل ــف ،وت ـس ـت ـط ـيــع ال ــوالي ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة أن تـ ـ ـك ـ ــرر أخ ـ ـطـ ــاء
ا ل ـمــا ضــي أو يمكنها أن تأخذ
المبادرة إلرساء السالم وتطلق
مسارات جديدة مستوحاة من
الـجـيــل الـجــديــد مــن الناشطين
الفلسطينيين واإلسرائيليين
الذين يحاولون ضمان حقوق
متساوية للجميع.

إلى أي حد يتصدى االتحاد األوروبي للصين؟
●

لورينز هيمينغا – دبلومات

يحمل االت ـحــاد األوروبـ ــي سمعة سيئة فــي معظم
التحليالت السياسية الناطقة باللغة اإلنكليزية ،ففي
ّ ً
معرضا للصراعات أكثر من أي وقت
نظام دولــي بات
ً
مضى وي ــزداد اضـطــرابــا بسبب تنامي نـفــوذ الصين
وإص ـ ــرار ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى تـفـ ّـوقـهــا الـعــالـمــي،
ً
يـبــدو االت ـحــاد األوروب ـ ــي مـحــرجــا فــي أفـضــل األح ــوال
ً
ّ
ويتحمل انـتـقــادات كثيرة ألسـبــاب متنوعة ،ب ــدءا من
ً
قلة الكفاءة وغياب وحــدة صفوفه ،وصــوال إلــى سوء
أحكامه االستراتيجية ،ويوحي هذا الوضع بأن االتحاد
ً
األوروبي ليس مؤهال لمواجهة األحداث التاريخية.
ً
ً
يكون هذا النوع من االنتقادات مبررا أحيانا ،لكنه
يغفل في حاالت أخرى عن جزء من األحداث الميدانية
ويسيء فهم طبيعة االتحاد األوروبــي وطريقة عمله،
ففي المقام األول ،يجب أن يتذكر الجميع أن االتحاد
األوروبــي ليس دولة فدرالية ،بل منظمة دولية تشمل
ً
عددا من الدول المستقلة ،فقد نشأ هذا الكيان في األصل
لضمان سالم دائم بين أعضائه ولتوسيع االزدهار من
خالل تحرير التجارة ،حيث نجح االتحاد في تحقيق
هذه األهــداف على أكمل وجــه ،إذ لم يكن فرض النفوذ
ً
الجيوسياسي جزءا من واجباته حتى الفترة األخيرة،
وهو يحتاج إلى بعض الوقت كي يتكيف مع هذا الدور
المستجد.
على صعيد آخــر ،قد يكون االتـحــاد األوروب ــي أكثر
فاعلية مما يظن الكثيرون ألن عناوين األخبار تغفل
ً
عموما عن نتائج نشاطاته أو ُت َ
نسب هذه النتائج إلى
ُ
الحكومات الوطنية في الدول األعضاء ،ويعتبر تقييم
االستثمارات خير مثال ذلك ،وحتى عام  ،2019لم يكن
االتـحــاد األوروب ــي يملك آلية إقليمية لتقييم عروض
االسـتـثـمــارات الخارجية المباشرة ،فقد كــان عــدد من
الدول األعضاء ّ
يطبق آليات وطنية مبنية على معايير
وإج ــراءات متنوعة ،في حين افتقرت دول أخــرى ،مثل
بلجيكا أو اليونان ،إلى أي إجراءات مماثلة .أدت موجة
من االستثمارات الصينية المتزايدة بين العامين 2013
و 2016إلــى إطــاق نقاش حــول مخاطر االستثمارات
الخارجية ،ال سيما تلك القادمة من دولــة استبدادية،
وكــانــت مقتنيات الـصـيــن فــي شــركــات التكنولوجيا
والبنى التحتية األساسية كفيلة بتأجيج المخاوف في

بعض األوساط من احتمال ّ
توسع تأثيرها السياسي
وتهديدها للقدرة التنافسية على المدى الطويل ،ولهذا
السبب ،اقتنعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بضرورة أن
ً
يبذل االتحاد األوروبــي ككل جهودا إضافية لتنسيق
طريقة مــراقـبــة االسـتـثـمــارات ،وطلبت مــن المفوضية
األوروبية إعداد قانون لتقييم االستثمارات عبر رسالة
مفتوحة في عام .2017
أصبح القانون الجديد ساري المفعول في أبريل
ً
 2019وبدأ العمل به فعليا في  11أكتوبر  ،2020بعد
ُ ّ
فترة سماح تمكن الدول األعضاء من إتمام متطلبات
إنجاز التقارير ،حيث يتعلق أبرز بند في هذا القانون
بتكليف الحكومات الوطنية باتخاذ قــرار قبول أو
رفض أي استثمار في إحدى دول االتحاد األوروبي،
ويستطيع االتحاد األوروبي أن يصدر توصيات حول
قبول العرض في بعض الحاالت ،إذ تفرض هذه اآللية
ً
ً
شرطا واحــدا يتعلق بتقاسم المعلومات ،وبعبارة
ُ َ
أخ ــرى يـطــلــب مــن الـحـكــومــات أن تـبـلــغ المفوضية
بطبيعة قواعد التقييم المعمول بها وتكشف للدول
األعضاء األخــرى القرار المرتبط بتقييم أي عرض
استثماري ،فالظروف السياسية حينها لم تسمح
بفرض قانون أكثر قوة ألن الدول األعضاء لم ترغب
بكل بساطة في التخلي عن سيطرتها الوطنية على
االستثمارات ،وال يستطيع االتحاد األوروبي فرض
هذا القرار عليها بما أنه ليس دولة فدرالية.
ً
نظرا إلى محدودية هذا القانون ،يسهل أن نستنتج
ً
أن إطــار العمل لن يكون فاعال على األرجــح بشكله
ً
الراهن ،إنه االستنتاج الــذي ّ
توصل إليه أيضا تيد
بروموند من "مؤسسة التراث" ،لكن القصة ال تقف عند
هذا الحد ،فاالتحاد األوروبي ال يستطيع بذل جهود
ّ
كثيرة على مستوى التقييم ،لكن الدول األعضاء فيه
قــادرة على االضطالع بهذه المهمة وقد بدأ دورها
ُ
ّ
يتوسع فــي هــذا المجال ،ومنذ عــام  ،2017ط ِرحت
أو ُص ّممت آلـيــات جــديــدة لتقييم االستثمارات في
تشيكيا ،والمجر ،وهولندا ،ورومانيا ،وسلوفاكيا،
ومالطا ،وفي غضون ذلك عمدت ألمانيا إلى تقوية
تنظيماتها الخاصة في مجال تقييم االستثمارات
الخارجية ،فاالتحاد األوروبي يريد من جهته أن يبقى
ً
منفتحا على االستثمارات الخارجية ،لكنه بات أكثر
انتقائية وقد ذكر أحد التقارير الصادرة عن "غرفة

استثمارات الصين في االتحاد األوروبي تشق طريقها
التجارة الصينية في االتحاد األوروبي" هذه النزعة
في عام .2020
للوهلة األولــى ،ال يمكن اعتبار تقييم االستثمارات
المتزايدة مــن جانب الحكومات الوطنية فــي أوروب ــا
ً
مرتبطا بعمل االتحاد األوروبي ،وفي النهاية ،ال يجبر
قانون تقييم االستثمارات الصادر عن االتحاد أي دولة
عضو على تبني تنظيمات خــاصــة بـهــا ،لكن تسمح
الـنـقــاشــات الــدائ ـمــة بـيــن الـ ــدول األع ـض ــاء عـلــى جميع
المستويات بإطالع مختلف الحكومات على مسائل
ً
مــا كــانــت لتفكر بها كـثـيــرا فــي ال ـحــاالت الـعــاديــة .هذا
المثال ّ
يجسد حقيقة دور االتحاد األوروبي في الشؤون
الخارجية :تنسيق الجهود وتقاسم المعلومات ،وتسهيل
تــاقــي السياسات فــي المسائل الـتــي تحمل مصلحة
مشتركة لجميع األطراف.
ً
حين تفشل هذه اآللية ،كما يحصل مثال عندما تقف
دولة عضو ضد موقف مشترك ،يسهل أن تنتشر أخبار

سلبية عن عمل االتـحــاد .قد يكون النموذج المعتمد
ً
ً
فاعال ،لكن يصعب رصد نجاحاته دومــا ،وفي حاالت
كثيرة ،تتخذ الحكومات الوطنية القرارات المهمة وقد
ً
ال تصدر أحيانا قبل مرور أشهر أو حتى سنوات على
تفعيل سياسة االتحاد األوروبــي ،وال يتحرك االتحاد
ً
بوتيرة سريعة وحاسمة بقدر الحكومات الوطنية طبعا،
ً
لكنه ليس جامدا بأي شكل.
على صعيد آخــر ،تظن المحللتان صوفي مونيير
وزيـنــوبـيــا تـشــان مــن جامعة "بــريـنـسـتــون" أن النظام
ً
المعتمد راهنا في االتحاد األوروبي لتقييم االستثمارات
ّ
ً
قد يزيد قوة مستقبال ،حين تتضح حدوده ،وبموجب
اآلل ـيــة الــراهـنــة تستطيع ال ــدول األع ـضــاء فــي االتـحــاد
أن ّ
تعبر عــن رأيـهــا أم ــام دول ــة عضو أخ ــرى فــي بعض
ال ـظــروف ،إذا شعرت بــأن أمنها القومي (بما فــي ذلك
ً
األمن االقتصادي) أصبح ُمهددا بسبب عرض استثماري
ّ
تلقته دولة أخرى ،لكن لن تضطر الدولة الثانية لاللتزام

ً
ً
ً
بهذا الرأي ،لنفترض مثال أن مستثمرا مريبا من خارج
االتحاد األوروبي يريد شراء الشركة الوحيدة التي تنتج
ً
ً
عنصرا أساسيا لقطاع السيارات في ألمانيا وفرنسا
وإيطاليا ،ويقع ّ
مقر الشركة في سلوفاكيا .تستطيع
هذه الحكومات الثالث أن ّ
تعبر عن رأيها الــذي يدعو
سلوفاكيا إلى رفض هذا العرض ،وفي هذه الحالة ،من
حق سلوفاكيا أن تتجاهل هذا الرأي وتسمح بحصول
عملية الشراء ،لكن إذا أصبحت مصالح وطنية كبرى
على المحك ،فقد ينشأ ص ــراع حتمي وتــدعــو أطــراف
ً
كثيرة إلى طرح آلية أكثر تكامال لتقليص هامش تحرك
الحكومات الوطنية ومنعها من التصرف على سجيتها.
كان االتحاد األوروبــي يعمل بهذه الطريقة في معظم
األوقات :يؤدي أي تدبير جزئي اليوم إلى تدابير أوسع
ً
ً
نطاقا مستقبال ،فقد ال تبدو هذه المقاربة مثالية ،لكن
ُ
ّ
يصعب أن تنسق  27دولــة سياساتها حــول المسائل
المهمة ،ولم يبرز حتى اآلن أي نموذج أفضل لتحقيق
هذا الهدف.
ُ
َ
تشدد االستراتيجية الخاصة بمنطقة المحيطين
الهندي والـهــادئ في ألمانيا (أكبر دولــة منتسبة إلى
االتحاد األوروب ــي) والوثائق المرتبطة بسياسة دول
ً
أصـغــر حجما (مـثــل الـســويــد وهــولـنــدا) تـجــاه الصين
على أهمية تكثيف العمل عن طريق االتحاد األوروبي
لتحقيق األهــداف الوطنية بما يتماشى مع التطورات
ً
ً
الحاصلة في آسيا ،وهــذا الوضع يعكس تغيرا بــارزا
عــن ظــروف المنافسة فــي حقبة الـحــرب ال ـبــاردة ،حين
كــان "المجتمع االقتصادي األوروب ــي" (سلف االتحاد
األوروبـ ـ ــي) يمتنع عــن الـتـحــرك فــي مـســائــل السياسة
الـخــارجـيــة إال فــي ح ــاالت نـ ــادرة ،وكــانــت دول أوروب ــا
الـغــربـيــة تـتـطـلــع إل ــى حـلــف ال ـنــاتــو ب ـق ـيــادة ال ــوالي ــات
المتحدة باعتباره األداة األساسية لالحتماء من االتحاد
السوفياتي ،ولكن في العصر الجيوسياسي الجديد،
ُ ّ ً
صمما ألداء دور محوري في
يبدو االتحاد األوروبي م
السياسات الخارجية الخاصة بالدول المنتسبة إليه ،إذ
ّ
التكيف مع هذا الدور على
ستتوقف براعة االتحاد في
الخيارات التي تتخذها تلك الدول ،لكن تتعدد األسباب
التي تدعو إلى التفاؤل بشأن قدرة االتحاد األوروبي على
التأقلم مع التحديات المرتقبة ،ويخطئ من يستخف
بدوره في هذا المجال.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.252

السوق األول السوق الرئيسي

6.781

5.226

2.383 2.753 3.319

سيولة البورصة تقفز لـ  111.7مليون دينار والمؤشرات خضراء

ارتفاع كبير في أسعار األسهم الصغيرة بقيادة «بيت األوراق»
علي العنزي

مع نهاية األسـبــوع األول لتطبيق آلية صافي
التعامالت "النتنج" ،قفزت سيولة بورصة الكويت
إلى أعلى مستوياتها خالل اكثر من عقد من الزمن
"بــاسـتـثـنــاء جـلـســات دخـ ــول سـيــولــة ال ـمــؤشــرات
الناشئة" ،وأقفلت على سيولة كبيرة بلغت 111.7
مليون دينار ،تداولت  719.5مليون سهم عبر 20691
صفقة ،وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب جيدة،
حيث ربح مؤشر السوق العام نسبة  0.31في المئة
تعادل  19.51نقطة ،ليقفل على مستوى 6252.48
نقطة ،بعد ان تم تداول  141سهما ،ربح منها ،66
وخسر  56سهما ،بينما استقر  19سهما دون تغير،
وكانت مكاسب السوق األول مقاربة ،بنسبة  0.34في
المئة ،حيث بلغت  23.18نقطة ليقفل على مستوى
 6781نقطة بسيولة كبيرة بنحو  70مليون دينار،
تداولت  208ماليين سهم عبر  7639صفقة ،وربح 13
سهما مقابل تراجع  ،8واستقرار  4أسهم دون تغير،
وسجل مؤشر السوق الرئيسي سيولة قياسية هي
األعلى في تاريخه بلغت  42.5مليون سهم تداولت
 511.5مليون سهم عبر  13052صفقة ،وتم تداول
 116سهما ،ربح منها  ،53وخسر  ،48بينما استقر
 15سهما دون تغير.

صافي التعامالت النتنج ،قفزت السيولة بشكل
كـبـيــر فــي ال ـبــورصــة ،إذ إن صــافــي الـتـعــامــات
يضاعف حجم السيولة ،فمن يشترى دون ان
يسدد يجب عليه البيع ذات الجلسة ،وبالتالي

رفع السيولة من جهة وسرعة في عمليات جني
األرباح ،حيث يلجأ الكثير الى السداد عن طريق
بيع األسهم الرابحة قبل اقفال السوق ،وهو ما
حصل خالل آخر نصف ساعة بجلسة أمس.

وب ـعــد ب ــداي ــة قــويــة ق ــاده ــا س ـهــم أجيليتي
والوطنية العقارية مجددا ،واستكماال للجلسة
السابقة ،صـعــدت مجموعة كبيرة مــن األسهم
لـلـتــداول ب ـقــوة ،ك ــان أبــرزهــا سـهــم أهـلــي متحد

النتنج سيولة مضاعفة
مع نهاية األسبوع األول من عمر تطبيق آلية

بحريني ،الذي تصدر المشهد في نهاية المطاف
جنبا إلى جنب مع سهم البيت ،الذي أعلن أرباحا
جيدة ليصعد بنسبة بلغت  25في المئة خالل
جلسة امس فقط ،واستمر سهم "صناعات" في
االرتــداد ليربح  6.6في المئة ،ويبدأ حراك على
أسهم قطاع البنوك بقيادة الوطني وبنك الخليج
والدولي ،وتحضرت أسهم أعيان العقارية ومبرد
لعودة اعيان خالل بداية األسبوع القادم بثوب
جــديــد ،بعد ان خفض رأس ال ـمــال ،وع ــاد سهم
"ايفا" أمس للصعود وحقق نموا كبيرا بنسبة 7
في المئة ،وشارك برفع السيولة حيث كان ضمن
قائمة ال ــ 10األفـضــل سيولة ،وبسبب "النتنج"
وإعالن شؤون القصر بتعديل هدف استثمارهم
في الوطنية العقارية تمت عمليات بيع وجني
أرباح على اسهم الوطنية العقارية وأجيليتي،
لتسجل خسارة بعد بداية نارية لتنتهي الجلسة
على مكاسب جيدة للمؤشرات الثالثة ،وفي حالة
انتعاش شمل شامل لمعظم األسهم في الرئيسي
وبعض القيادية.
وع ـلــى مـسـتــوى م ــؤش ــرات األس ـ ــواق المالية
الخليجية فقد انتهت الى التباين ،حيث ربحت
أسواق الكويت واإلمارات والبحرين ،فيما استمر
السعودي بجني األربــاح وسجل خسارة رافقه
مؤشرا سوقي قطر وعمان ،وكانت أسعار النفط
تتداول حول مستوى  68.5دوالرا للبرميل.

سلطان« :أجيليتي» ملتزمة بتعظيم القيمة لمساهميها تراجع أسعار النفط رغم انخفاض
كبير للمخزونات األميركية
عمومية الشركة وافقت على البنود المدرجة على جدول األعمال
عـقــدت شــر كــة أجيليتي جمعيتها العامة
الـ ـع ــادي ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي 31
ديسمبر  ،2020بنسبة حـضــور  66.253في
المئة.
ً
وخالل االجتماع ،الذي تم عقده إلكترونيا،
وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة
ع ـلــى جـ ــدول األعـ ـم ــال ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـنـتــائــج
ال ـمــال ـيــة لـلـسـنــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31ديـسـمـبــر
 ،2020والمصادقة على توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  10في المئة (10
فلوس لكل سهم) ،وأسهم منحة بنسبة  10في
المئة ( 10أسهم لكل  100سهم).
جــديــر بــالــذكــر ،أن ه ــذه الـتــوزيـعــات ســوف
تسري على المساهمين المسجلين بسجالت
الشركة في نهاية يوم االستحقاق المحدد له
 31مايو  2021على أن يتم توزيع األرباح في
 3يونيو  ،2021فــي حــال استطاعت الشركة
االنتهاء من اإلجراءات ذات الصلة ،على أن تتم
ً
التوزيعات النقدية إلكترونيا عبر الحسابات
البنكية لـلـســادة المساهمين المسجلة لدى
ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة .وي ـتــوجــب في
هذا الصدد على السادة المساهمين مراجعة

الشركة الكويتية للمقاصة لتحديث بياناتهم
إذا لزم األمر.
وكانت "أجيليتي" أعلنت نتائجها المالية
لعام  ،2020محققة صافي أرباح بقيمة 41.6
مليون دينار أو  21.73فلسا للسهم الواحد،
بتراجع قدره  52.1في المئة عن العام الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة  1.6مليار دينار ،بزيادة
 2.7في المئة ،فيما بلغت األرباح قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 162.4
ً
مليون دينار بتراجع  15.9في المئة ،علما أن
نتائج العام تشتمل على تكاليف غير متكررة
تتعلق بـمـصــاريــف إعـ ــادة الهيكلة الـخــاصــة
بـ"كوفيد "-19بقيمة  12.5مليون دينار ،و28
مليونا مصاريف متعلقة بخسارة أرض أمغرة.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أوض ــح ط ــارق سـلـطــان،
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ل ــ"أج ـي ـل ـي ـت ــي" ،أن ال ـش ــرك ــة س ـت ـب ـقــى مـلـتــزمــة
بتعظيم القيمة لمساهميها وتحقيق رؤيتها:
" سـنــوا صــل الحفاظ على مكانتنا ،وسنكون
مــرن ـيــن ُواس ـت ـبــاق ـي ـيــن ف ـي ـمــا ن ـح ــدد طــريـقـنــا
ً
للمضي قــد مــا  .سنركز على تنمية مجموعة
شركاتنا المربحة وأعمالنا القائمة ،وتحديد

أسعار صرف العمالت العالمية

البرميل الكويتي يرتفع  1.91دوالر ليبلغ 69.11

طارق سلطان
فرص جديدة للمرحلة التالية من نمونا .وكما
ً
هــو الـحــال دائـمــا ،نشكر موظفينا وعمالء نا
ومساهمينا وموردينا وشركاءنا على دعمهم
المستمر لنا".

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.91
دوالر ،ليبلغ  69.11دوالرا في تداوالت يوم
األربعاء مقابل  67.20دوالرا في تداوالت
يوم الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت أسعار
الـنـفــط بـعــدمــا ارتـفـعــت فــي وق ــت سابق
الخميس ،وذلك تحت ضغط زيادة حاالت
اإلصابة بـ "كوفيد "19-في الهند وغيرها،
ورغـ ــم ان ـخ ـفــاض ف ــاق ال ـتــوق ـعــات كثيرا
لمخزونات الخام األميركية.
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت 28
سنتا ،بما يعادل  0.4بالمئة ،إلى 68.68
دوالرا للبرميل بـحـلــول الـســاعــة 0939
بتوقيت غرينتش ،وخسرت العقود اآلجلة
لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 31
سنتا ،بما يعادل  0.5بالمئة ،إلى 65.32
دوالرا للبرميل.
ك ــان ال ـخــامــان الـقـيــاسـيــان قــد سجال
أعلى مستوياتهما منذ منتصف مارس،

أخبار الشركات
«القصر» تغير هدفها في «الوطنية
العقارية» إلى تخارج
ذكرت الهيئة العامة لشؤون القصر أنها غيرت هدف االستثمار
في شركة الوطنية العقارية من طويل األجل الى استثمار متاح للبيع
"تخارج" ،علما أن حصتها في رأسمال الشركة يبلغ  5.38في المئة.

«يوباك» تخسر  206.4آالف دينار
بلغت خسائر شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
 206.48آالف دينار ،بواقع  0.84فلس للسهم ،خالل الفترة المنتهية
في  31مارس  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  1.29مليون
دينار ،بما يعادل  5.4فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2020

أسعار صرف العمالت العربية

«بيتك كابيتال» صانع سوق على «ميزان»
وقعت شركة مـيــزان القابضة اتفاقية تقديم خــدمــات صانع
ال ـســوق مــع شــركــة بـيـتــك كــابـيـتــال لــاسـتـثـمــار ،وب ـمــوجــب هــذه
االتفاقية ستقدم شركة بيتك كابيتال لالستثمار خدمة صانع
سوق على سهم شركة ميزان القابضة.

«المباني» تربح  13.1مليون دينار

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أم ــس األول ،قـبــل أن يـتــراجـعــا ليختما
الجلسة دون ّ
تغير يذكر بعد يومين من
المكاسب.
تبددت آمال في اقتراب الموجة الثانية
المميتة لـفـيــروس ك ــورون ــا بــالـهـنــد من
ذروتـهــا أمــس مــع تسجيل أع ــداد يومية
قياسية لإلصابات والوفيات ،ومع انتشار
الفيروس من المدن إلى القرى في ثاني
أكثر دول العالم سكانا.
وقال كومرتس بنك "األعداد القياسية
لــإصــابــات الـجــديــدة فــي الهند تتصدر
عناوين األخبار وتؤجج المخاوف من أن
الطلب قد يتعافى بوتيرة أبطأ".
في الوقت نفسه ،تدعمت األسعار من
تخفيف الـقـيــود فــي أوروبـ ــا وانخفاض
مخزونات الخام بالواليات المتحدة.
وقال محللون في "سيتي" في مذكرة
"مع استمرار توزيع اللقاحات واستمرار
بــدء مــوســم الـقـيــادة الصيفي المكبوت،
يفترض أن يتسارع هذا االتجاه ،أن ُيبقي

«العقارية» :اتفاق مبدئي على تسوية بقيمة  9ماليين دينار
توصلت الشركة الكويتية العقارية القابضة
إلــى اتـفــاق مبدئي مــع أحــد دائنيها على ســداد
 9ماليين دينار ،الــذي يمثل جــزء ا من مديونية
ال ـشــركــة ،حـيــث يـتــم ال ـس ــداد م ــن خ ــال سـ ــداد 4
ماليين دينار نقدا ،وتمويل من إحدى المؤسسات
المالية المحلية بمبلغ  5ماليين ،بمعدل  2.5في
المئة فوق سعر الخصم ولمدة  5سنوات ،كما أن
الشركة مستمرة في التواصل مع باقي الدائنين

الجراء تسوية نهائية لبقية مديونياتها.
وقالت الشركة إن األثر المالي عليها في حال
إتمام الصفقة سيؤدي الى انخفاض بند األصول
بقيمة  4ماليين دينار ،وانخفاض بند مطلوبات
غير الـمـتــداولــة بــواقــع  4ماليين دي ـنــار ،إضافة
إل ــى بـنــد إعـ ــادة تـمــويــل مــن خ ــال ب ـيــان الــدخــل،
وسينعكس األثر المالي على المركز المالي في
بيانات الربع الثاني من عام .2021

«االمتياز» تساهم في استثمار عقاري
بـ  7.2ماليين دينار

«مشاعر» 136.2 :ألف
دينار خسارة

س ــاه ـم ــت ش ــرك ــة م ـج ـم ــوع ــة االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فــي
استثمار عـقــاري بقطاع الضيافة فــي مدينة بوسطن بوالية
ماساشوستس بمبلغ  24مليون دوالر (ما يعادل  7.2ماليين
دينار) ،وسيتم إدراج االستثمار ضمن البيانات المالية للربع
الثاني من عام .2021

أفـ ــادت شــركــة مـشــاعــر الـقــابـضــة
بأنها حققت خسارة قدرها 136.25
ألف دينار ،بواقع  0.77فلس للسهم
خ ــال ال ــرب ــع األول م ــن ع ــام ،2021
مقارنة بتحقيقها أرباحا قدرها 9.59
آالف ،بما يعادل  0.05فلس للسهم
في نفس الفترة من عام .2020

ً
«نور» :تسوية عينية بـ  1.78مليونا

وقعت شركة نور لالستثمار المالي اتفاقية مع شركة تابعة
(مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة  99.69في المئة)،
لتسوية التزاماتها بقيمة  1.78مليون دينار ،تسوية عينية.

ربحت شركة المباني  13.1مليون دينار ،بواقع  11.19فلسا
للسهم ،خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2021مقابل تحقيقها
أرباحا بقيمة  9.33ماليين ،بما يعادل  9.97فلوس للسهم خالل
نفس الفترة من العام الماضي.

ً
«امتيازات» تخسر  162.6ألفا

«البيت» تحقق  3ماليين دينار

خـســرت شــركــة االمـتـيــازات الخليجية القابضة  162.6ألف
دينار ،بواقع  4.07فلوس للسهم خالل الربع األول من عام ،2021
مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  319.84ألفا ،بما يعادل  8فلوس
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

حققت شــركــة بيت األوراق المالية اربــاحــا قــدرهــا 3.008
ماليين دينار ،بواقع  5.4فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية
في الربع األول من عام  ،2021مقابل تحقيقها خسارة قدرها
 97.34ألفا ،بما يعادل  0.2فلس للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

«البورصة» 5 :أيام عطلة عيد الفطر
أعلنت بورصة الكويت أنه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد
ستعطل أعمالها اعتبارا مــن األربـعــاء  12مايو  ،2021على أن
يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارا من االثنين  17مايو
.2021

الطلب على وقود السيارات قويا ويدعم
ثقة السوق بقصة التعافي".
وق ـ ــال ـ ــت إدارة مـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـط ــاق ــة
األم ـيــرك ـيــة ،أم ــس األول ،إن مـخــزونــات
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــن ال ـن ـفــط ال ـخــام
تــراج ـعــت ب ـمــا ي ـف ــوق ال ـتــوق ـعــات كـثـيــرا
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي م ــع ارتـ ـف ــاع إن ـتــاج
مصافي التكرير وقفزة للصادرات.
وهبطت مـخــزونــات الـخــام  8ماليين
بــرم ـيــل ف ــي األسـ ـب ــوع الـمـنـتـهــي ف ــي 30
أبريل إلــى  485.1مليون برميل ،مقارنة
مع توقعات محللين استطلعت "رويترز"
آراءهم النخفاض قدره  2.3مليون برميل.
وقال "كومرتس بنك" إن هذا االنخفاض
يــرجــع ب ــاألس ــاس إل ــى "ه ـب ــوط ح ــاد في
صافي واردات النفط الخام إلى نحو 1.3
مليون برميل يوميا ،وهو أدنى مستوى
لها في  40عاما على األقل".

«التجارية» :تسهيالت
ً
ائتمانية بـ  11مليونا
وقعت الشركة التجارية العقارية
اتفاقية لزيادة حــدود التسهيالت
االئتمانية بمبلغ  11مليون دينار
مع أحــد البنوك المحلية ،علما أن
الـتـسـهـيــات ع ـبــارة عــن مــرابـحــات
إس ــامـ ـي ــة ب ـ ـغـ ــرض اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
ف ــي ت ـمــويــل اس ـت ـث ـم ــارات ال ـشــركــة
ومشاريعها العقارية المستقبلية
وتمويل رأس المال العامل.

«أصول» تبيع «أصول العقارية» بـ  3.35ماليين دينار
اتفقت شركة أصول لالستثمار على التنازل
وبيع شركة أصول العقارية ،وهي شركة تابعة
ومملوكة بالكامل لها ألحد المشترين بجميع
مكوناتها المادية والمعنوية ومــا تمتلكه من
عــدد  2عـمــارة الكائنة فــي مـيــدان حولي قطعة
 49قسيمة رقم  14و ،15مقابل مبلغ قدره 3.35
مــايـيــن دي ـن ــار ،عـلـمــا أن م ــدة الـعـقــد  30يــومــا

لتنفيذه من تاريخ التوقيع عليه.
وأضــافــت الشركة أنــه فــي حــال إتـمــام عملية
الـتـنــازل والـبـيــع سيتم تحقيق أرب ــاح مبدئية
بقيمة  116.5ألف دينار للشركة ،سيتم تحديدها
بدقة عند االنتهاء من إجراءات التنازل والبيع،
متوقعة أن تنعكس هذه األرباح على البيانات
المالية للربع الثاني أو الثالث من عام .2021
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اقتصاد

• المرزوق :مركز مالي صلب وأصول ذات جودة عالية وقاعدة رأسمالية متينة
• «معدالت ربحية جيدة رغم التداعيات االقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا»
زيادة صافي
إيرادات التمويل
بنسبة  %5.3إلى
 153.6مليون دينار

ارتفاع أرصدة
«مدينو التمويل»
بـ %1.1
إلى  10.9مليارات

استقرار حسابات
المودعين عند 15.3
مليار دينار

ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة فـ ــي بـيــت
التمويل الكويتي (بيتك) ،حمد المرزوق،
إن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين
للربع األول من عام  ،2021قدرها  50مليون
د ي ـنــار ،بنسبة نمو  12.9بالمئة ،مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت ربحية السهم  5.97فلسا للربع
األول من عام  2021بنسبة نمو  12.6بالمئة
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتـفــع صافي إي ــرادات التمويل للربع
األول م ــن ع ــام  ،2021لـيـصــل ال ــى 153.6
مليون دينار بنسبة نمو بلغت  5.3بالمئة،
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وك ــذل ــك ان ـخ ـفــض إج ـمــالــي م ـصــروفــات
التشغيل للربع األول من عام  ،2021بنسبة
 6.5بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام
السابق.
وانخفض صافي إيرادات التشغيل إلى
 127.6مليون ديـنــار للربع األول مــن عام
 ،2021بنسبة انخفاض بلغت  8.2بالمئة،
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
متأثرا باالنخفاض في إيرادات االستثمار
بنسبة  86.6بالمئة ،مقارنة بالفترة نفسها
من العام السابق.
وارت ـفــع رصـيــد مــديـنــو الـتـمــويــل للربع
األول مــن ع ــام  ،2021ليصل ال ــى 10.870
مليارات دينار ،بزيادة قدرها  122مليون
دينار ،وبنسبة زيادة  1.1بالمئة عن نهاية
العام السابق .2020
كما بلغ رصيد االستثمار في الصكوك
ل ـلــربــع األول م ــن ع ــام  2021مـبـلــغ 2.717
مليار ديـنــار ،بانخفاض قــدره  25مليون
دينار ،وبنسبة  0.9بالمئة عن نهاية العام
السابق .2020
وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 21.218
مليار دينار في نهاية الربع األول من عام
 ،2021بانخفاض قدره  284مليون دينار،
وبنسبة  1.3بالمئة عن نهاية العام السابق
.2020
واس ـت ـقــرت حـســابــات الـمــودعـيــن للربع
األول من عــام  ،2021لتبلغ  15.309مليار
ديـنــار ،بانخفاض قــدره  8ماليين دينار،
وبنسبة 0.1بالمئة عن نهاية العام السابق
.2020
وبلغت حقوق المساهمين  1.866مليار
دي ـن ــار ف ــي نـهــايــة ال ــرب ــع األول م ــن ،2021
بانخفاض قدره  70مليون دينار ،وبنسبة

انخفاض بلغت  3.6بالمئة عن نهاية العام
السابق .2020
إضــافــة إلــى ذلــك بلغ مـعــدل كفاية رأس
المال  16.98بالمئة ،متخطيا الحد األدنى
المطلوب من الجهات الرقابية ،وهي النسبة
التي تؤكد متانة المركز المالي لـ «بيتك».

مؤشرات إيجابية
وأوضــح المرزوق أن نتائج الربع االول
مــن ع ــام  2021إيـجــابـيــة وتـجـ ّـســد األســس
الثابتة ل ـ «بـيـتــك» فــي مــواصـلــة االحتفاظ
ب ـمــركــز م ــال ــي ص ـلــب وأص ـ ــول ذات ج ــودة
عالية وقــاعــدة رأسمالية متينة وتحقيق
نمو مستدام يوفر للمساهمين والعمالء
مـ ـع ــدالت رب ـح ـيــة جـ ـي ــدة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ال ـت ــداع ـي ــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي فــرضـتـهــا
جائحة كورونا.
وأشـ ــار ال ــى أن الـنـمــو ف ــي األرب ـ ــاح جــاء
م ــدف ــوع ــا ب ـت ــراج ــع وتـ ـي ــرة الـمـخـصـصــات
ع ـلــى خـلـفـيــة ان ـخ ـف ــاض تـكـلـفــة الـمـخــاطــر
ً
وال ـت ـم ــوي ــات ال ـم ـت ـع ـثــرة ،م ـب ــدي ــا ت ـفــاؤلــه
ببوادر تعاف لالقتصاد المحلي والعالمي
وان ـح ـســار ان ـت ـشــار الـجــائـحــة م ــع تسريع
وتيرة حمالت التطعيم حول العالم.
وأكــد سالمة المؤشرات المالية للبنك،
مـ ـن ــوه ــا ب ــالـ ـنـ ـم ــو الـ ـمـ ـحـ ـق ــق فـ ـ ــي ص ــاف ــي
إيـ ـ ــرادات ال ـت ـمــويــل ،ون ـمــو أرصـ ــدة مدينو
التمويل ،واستقرار أرصدة كل من إجمالي
ال ـمــوجــودات ،وحـســابــات الـمــودعـيــن ،مما
يعكس األداء المتوازن والقوي للمجموعة،
ويؤكد الحصافة في إدارة المخاطر والقدرة
على التعامل مع المتغيرات.

رائد في دعم االقتصاد
وأكــد الـمــرزوق مواصلة ال ــدور الوطني
الرائد في دعم االقتصاد والمجتمع ضمن
اط ــار اسـتــراتـيـجـيــة الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
م ــؤك ــدا أه ـم ـيــة دعـ ــم ال ـش ــرك ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة ،وتمويل المشروعات الضخمة
بمختلف القطاعات الحيوية والمساهمة
بـخـطــط وم ـش ــاري ــع الـتـنـمـيــة ف ــي الـكــويــت
والمنطقة.
وأوض ـ ــح أن ل ــدى «ب ـي ـتــك» س ـجــل حــافــل
مــن اإلسـهــامــات التي حققتها المجموعة
فــي نـمــو صـنــاعــة الـتـمــويــل اإلس ــام ــي في

كل األسواق التي يعمل فيها ،الفتا إلى أن
«بيتك» يمتلك خـبــرات واسـعــة فــي إصــدار
ال ـص ـك ــوك ل ـب ـنــوك وشـ ــركـ ــات وح ـك ــوم ــات،
وترتيب كبرى صفقات التمويل لمشاريع
تنموية عمالقة في مجال البنية التحتية،
ب ـم ــا ي ـس ــاه ــم ف ــي دفـ ــع ع ـج ـلــة االق ـت ـص ــاد،
وت ـطــويــر ال ـعــديــد م ــن الـمـنـتـجــات الـمــالـيــة
والتمويلية.
وقـ ــال إن «ب ـي ـتــك» ح ــرص ع ـلــى تــوسـيــع
ن ـطــاق ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،مـنــوهــا
بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـت ـس ــدي ــد
مديونيات عدد من الغارمين المتعثرين،
دينار
حيث تجاوز مبلغ السداد  20مليون ّ
يستفيد منه نحو  10آالف مدين متعثر،
مشددا على أهمية مواصلة ريادة «بيتك»
فـ ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـعــي
لتحقيق اال سـتــدا مــة بمفهومها التنموي
الشامل.

نهج استباقي
وأكـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق أه ـم ـي ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ل ـ ـ «ب ـي ـت ــك» الـ ـت ــي أك ــدت
نهجه االستباقي في تبني التكنولوجيا
واالب ـت ـك ــار ،وتــرك ـيــزه عـلــى تـعــزيــز تجربة
الـعـمـيــل م ــن خ ــال تـقــديــم أف ـضــل الـحـلــول
المصرفية المبتكرة.
ُ
ولـفــت الــى أن «بـيـتــك» يمضي قــدمــا في
تركيزه على التطوير المستمر في الخدمات
والـمـنـتـجــات ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا لـعـمــائــه ،مع
الـ ـح ــرص ع ـل ــى م ــواص ـل ــة ت ـب ـنــي الــرق ـم ـنــة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ع ـب ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ش ــرك ــات
الخدمات المالية  ،FinTechوتوظيف الذكاء
االصطناعي والروبوت ومواكبة التطورات
ً
في قطاع الصيرفة عالميا.
ولـ ـف ــت الـ ــى أن الـ ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة فــي
ً
«ب ـي ـت ــك» ،ش ـه ــدت طـ ـف ــرة ك ـب ـيــرة م ــن خــال
طـ ــرح م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـح ـل ــول الـمـصــرفـيــة
الرقمية المبتكرة .وتتضمن هذه الحلول
على سبيل المثال ال الحصر ،خدمة فتح
ح ـســاب م ـصــرفــي «أونـ ــايـ ــن» لـلـمــواطـنـيــن
والمقيمين ،وخــدمــة التوقيع اإللكتروني
ل ـم ـع ــام ــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـش ـخ ـص ــي ،الـ ــذي
يتضمن معالجة جميع األ عـمــال الورقية
ً
للمعامالت التمويلية إلكترونيا ،وخدمة
الـ ـتـ ـح ــوي ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــوري بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ش ـب ـكــة
 ،RippleNetوخــدمــة متابعة التحويالت

المصرفية بنظام سويفت «»SWIFT GPI
إلـكـتــرونـيــا ،إضــافــة إل ــى أن ــه أول بـنــك في
العالم يستخدم تقنية ()Hybrid Solution
لــإصــدار الـفــوري للبطاقة المصرفية من
غير تقديم طلب مسبق.

بناء الكوادر الوطنية عامل رئيسي في
التنمية
وأكـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق أن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ب ـنــاء
الـ ـك ــوادر وال ـك ـف ــاءات الــوطـنـيــة وتــأهـيـلـهــا
وف ــق الـمـقــايـيــس الـعــالـمـيــة عــامــل رئيسي
فــي الـمـسـيــرة الـتـنـمــويــة بــالـكــويــت ،مبينا
أن «بيتك» أثبت نجاح استراتيجيته في
تطوير المواهب الوطينة ومواصلة تحقيق
التقدم في مؤشرات العمالة الوطنية ونسب
التكويت ،حيث تـتــراوح نسبة استقطاب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن م ـ ــن ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات الـ ـج ــدي ــدة
للسنوات األخيرة ما بين  97و 99بالمئة
معظمهم من حديثي التخرج ،إضافة الى أن
«بيتك» تصدر البنوك الكويتية ومؤسسات
القطاع الخاص كافة كأكبر جهة توطين
عمالة ،األمــر الــذي يعكس ريــادتــه في هذا
المجال.

تقدير عالمي ّ
لتفوق «بيتك»

وأش ـ ـ ــار ال ـ ــى أن «بـ ـيـ ـت ــك» ف ـ ــاز ب ـجــوائــز
مــرمــوقــة مــن ج ـهــات ومــؤس ـســات عالمية
متخصصة في عالم المال واألعمال ،مثل
جــائــزة «أف ـضــل بـنــك اســامــي فــي الـعــالــم»
لـسـنــة  2021مــن مـجـلــة غـلــوبــال فايننس
العالمية ،و»أفضل بنك في الخزانة وإدارة
ال ـن ـقــد» ف ــي ال ـكــويــت م ــن الـمـجـلــة نفسها،
تقديرا للمكانة الرفيعة التي يتمتع بها
البنك فــي مـجــال خــدمــات الـخــزانــة وإدارة
الـنـقــد ،وجــوائــز «أفـضــل بنك إســامــي في
ال ـشــرق األوسـ ــط» ،و«أف ـضــل بـنــك إســامــي
فــي الـكــويــت» ،و«أفـضــل بنك فــي الكويت»،
من مجلة «إيميا فاينانس».
وجـ ــاء تـتــويــج «ب ـي ـتــك» ب ـنــاء عـلــى أدائ ــه
المالي ،ومعايير جودة خدماته ،والتميز
في القطاع المصرفي ،إضافة إلى معايير
أساسية تتضمن الحصة السوقية للبنك،
ون ـم ــو مـنـتـجــاتــه ف ــي الـ ـس ــوق ،وربـحـيـتــه،
واالبتكار في المنتجات والخدمات ،وقدرته
عـلــى الـتـكـيــف مــع ال ـظ ــروف الـمـتـغـيــرة في

حمد المرزوق
ال ـس ــوق ،إضــافــة إل ــى ج ــودة استراتيجية
أع ـم ــال ــه ب ــاالس ـت ـن ــاد الـ ــى م ـعــاي ـيــر مهنية
وتوصيات خبراء ومحللين.

شكر وتقدير
وأعرب المرزوق عن شكره للمساهمين
والعمالء مثمناثقتهم ودعمهم لـ «بيتك»
على مستوى المجموعة .كما ّ
تقدم بالشكر
للجهات الرقابية ،وأثنى على جهود االدارة
الـتـنـفـيــذيــة وال ـمــوظ ـف ـيــن ع ـلــى ج ـهــودهــم،
مــع تأكيد مواصلة النهج المثالي لرؤية
واسـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك فــي خــدمــة الـعـمــاء
باالستناد ا لــى عناصر العمل المنهجي،
الـ ــى ج ــان ــب ت ـعــزيــز االب ـت ـك ــار ال ــرق ـم ــي في
الـمـنـتـجــات وال ـخ ــدم ــات ،وقـ ـي ــادة الـتـطــور
العالمي لصناعة التمويل اإلسالمي.
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بوخمسين :البنك عزز استراتيجية النمو من خالل عقد الصفقات المالية الناجحة
« »KIBحقق
 64مليون
دينار إيرادات
تشغيلية
الجراح

البنك نجح
بإصدار صكوك
ضمن الشريحة
الثانية بمعدل
ربح سنوي
%2.375
ّ
والطلب يمثل
 9أضعاف
حجم الصكوك
المصدرة
بوخمسين

التصنيف
االئتماني
لـ« »KIBيعكس
مكانته
المتميزة
السقا

عـ ـق ــد بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي
" ،"KIBأم ــس ،اجـتـمــاع الجمعية
ال ـع ــام ــة لـلـمـســاهـمـيــن (ال ـع ــادي ــة
وغ ـيــر ال ـع ــادي ــة) بـنـسـبــة حـضــور
بلغت  79.09بالمئة ،والتي أقرت
ت ــوص ـي ــة م ـج ـلــس اإلدارة ب ـعــدم
ت ــوزي ــع أرب ـ ــاح ن ـقــديــة أو أسـهــم
منحة للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر .2020
وقــد حــرص " "KIBعلى تقليل
ً
عدد الحضور ،حفاظا على صحة
وسالمة الجميع وعدم رغبته في
إجــراء التجمعات ،مع مراعاة كل
اإلجــراءات الوقائية والتعليمات
الصحية للحد من انتشار فيروس
ً
ك ــورون ــا ،كـمــا تــم أي ـضــا االل ـتــزام
ب ـم ـســافــة ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـمــاعــي
المحددة بين الحضور ،مع التأكد
م ــن ارتـ ـ ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات وتــوف ـيــر
معقمات اليدين.
وعلى هامش انعقاد االجتماع،
صــرح رئيس مجلس إدارة البنك،
ً
الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد ال ـ ـج ـ ــراح ق ــائ ــا:
"اسـتـطــاع " "KIBخ ــال ع ــام 2020
المحافظة على اسـتـقــرار نتائجه
المالية وتحقيق أهدافه العملية،
إلى الجانب مواصلة تقديم أفضل
م ـس ـتــوى خ ــدم ــة ل ـل ـع ـمــاء ،وذل ــك
بفضل إدارته الحكيمة التي وضعت
س ـ ـيـ ــاسـ ــات تـ ـح ـ ّـوطـ ـي ــة ح ـص ـي ـفــة
لمواجهة المخاطر وكــل الظروف
االستثنائية الـتــي واجـهـنــا خالل
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،م ـمــا س ــاه ــم في
ترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية
رائ ــدة تتميز بـقــدرة تنافسية في
السوق".
وأش ــار ال ـجــراح ،فــي تصريحه،
إلى أن النتائج المالية لـ " "KIBخالل
السنة المنتهية فــي  31ديسمبر
 2020كــانــت مستقرة ،على الرغم
م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــداعـ ـي ــات جــائـحــة
فيروس كورونا ،حيث حقق البنك
ً
 64مليون ديـنــار تقريبا إي ــرادات
تشغيلية عن عام .2020
بينما بلغت نسبة نمو أصول
البنك  4بالمئة ،لتصل إلــى 2.80
مليار دينار ،مقارنة مع  2.69مليار
ً
تقريبا في نهاية عام  .2019وجاءت
هــذه الــزيــادة نتيجة االرت ـفــاع في
حجم محفظة التمويل بمبلغ 113
مليونا لتبلغ  1.98مـلـيــار ديـنــار
ً
ت ـقــري ـبــا ،م ـقــارنــة م ــع  1.87مليار
ً
تقريبا ،كما في نهاية عــام ،2019
ً
محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته
 6بالمئة.
ولـفــت إلــى االرت ـفــاع فــي حجم
االس ـت ـث ـم ــارات خ ــال ع ــام 2020
بـ ـح ــوال ــي  4.5م ــايـ ـي ــن دي ـ ـنـ ــار،
ً
ً
وصــوال إلى  186مليونا تقريبا،
مقارنة مــع  181مليونا فــي عام
 ،2019ويرجع ذلك بشكل أساسي
ال ـ ــى االرتـ ـ ـف ـ ــاع ف ــي اس ـت ـث ـم ــارات
الصكوك ذات الجودة العالية.

وم ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ارت ـف ـع ــت
حسابات المودعين بحوالي 175
مـلـيــون دي ـنــار ،وبنسبة نـمــو 12
بالمئة ،لتصل إ لــى  1.64مليار،
ً
م ـقــارنــة مــع  1.47مـلـيــار تـقــريـبــا
لعام  .2019في حين بلغت حقوق
الملكية العائدة لمساهمي البنك
ً
 258مليونا تقريبا.

ّ
تنوع محفظة التمويل
واالستثمارات المالية

مــن جــانـبــه ،ق ــال نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
فــي البنك ،رائــد بوخمسين" :في
ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان ال ـع ــال ــم أجـمــع
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي بـشـكــل
ً
عــام والمصرفي تـحــديــدا يعاني
تحديات كبيرة ،بسبب تداعيات
انخفاض أسعار النفط وانتشار
جائحة كورونا ،تمكن " "KIBخالل
عام  2020من تعزيز استراتيجية
النمو التي ينتهجها فــي سبيل
ت ــرسـ ـي ــخ مـ ـك ــانـ ـت ــه فـ ـ ــي أسـ ـ ـ ــواق
رأسمال الدين اإلقليمية ومركزه
المالي ،حيث نجح البنك في عقد
مجموعة مــن الـصـفـقــات المالية
ال ـن ــاج ـح ــة ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي،
ومنها إصدار صكوك بقيمة 300
م ـل ـيــون دوالر ض ـمــن الـشــريـحــة
الـثــانـيــة  Tier 2م ــن ق ــاع ــدة رأس
المال بحسب معيار كفاية رأس
الـمــال (ب ــازل  )3مــدة  10سـنــوات،
وهي غير القابلة لالسترداد مدة
السنوات الخمس األولى.
وقــد تم تسعير هــذه الصكوك
األولـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا ف ــي الـكــويــت
بمعدل ربح سنوي  2.375بالمئة،
ووص ــل مجموع المشاركة فيها
لـنـ ّحــو  2.7م ـل ـيــار دوالر ،أي ما
يمثل  9أضـعــاف حجم الصكوك
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة .ك ـم ــا اعـ ـتـ ـب ــرت ه ــذه
ً
الصكوك األعـلــى تصنيفا ضمن
ال ـشــري ـحــة ال ـثــان ـيــة ف ــي ال ـكــويــت
ودول الخليج العربي ،إضافة إلى
أنها أول صكوك ضمن الشريحة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ــرأس الـ ـ ـم ـ ــال ت ـص ــدر
بالدوالر في الكويت ،وتم إدراجها
للتداول في بورصة لندن (.)LSE
ك ـمــا ســاه ـمــت هـ ــذه ال ـص ـكــوك
في تعزيز قاعدة تمويالت البنك
ال ـط ــوي ـل ــة األج ـ ــل وزي ـ ـ ـ ــادة نـســب
ً
رأس ال ـمــال وف ـقــا لمعايير بــازل
 ،3مما انعكس على نسبة معدل
مـعـيــار كـفــايــة رأس ال ـمــال ليبلغ
 22.13بالمئة كما في نهاية عام
ً
 ،2020متجاوزا بذلك الحد األدنى
للمستويات المطلوبة من الجهات
الرقابية المتمثلة في بنك الكويت
المركزي.
وتمكن " "KIBمن تحقيق ّ
تقدم
ملموس في تعزيز رأسماله ،حيث
منحت و كــا لــة فيتش للتصنيف

«وربة» يواصل أنشطته الرمضانية
المتنوعة ومساهمته االجتماعية
اخ ـت ـت ــم ب ـن ــك ورب ـ ـ ــة ف ـعــال ـي ـتــه
ومبادراته الشبابية والرياضية
بأنشطة ومساهمات اجتماعية
مـ ـتـ ـع ــددة ،وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ت ــوع ــوي ــة
وت ـط ــوع ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،وت ــواص ــل
ي ـ ــوم ـ ــي م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،خـ ــال
شهر رمـضــان ،مــع الـحــرص على
ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـم ـي ــز ف ـ ــي االبـ ـتـ ـك ــار
االجتماعي ،عبر إدخال التقنيات
الــرقـمـيــة واألن ـش ـطــة االفـتــراضـيــة
التي تخلق حلوال تضيف قيمة
للمجتمع ،وت ـعــزز الـتـفــاعــل بين
"وربة" والجمهور ،ضمن االلتزام
باالشتراطات الصحية.
واستهل البنك هذه الفعاليات
والـ ـمـ ـب ــادرات م ــن داخـ ــل أروق ـت ــه،
حـ ـي ــث أط ـ ـلـ ــق حـ ـمـ ـل ــة ل ـت ـش ـج ـيــع
الموظفين على تلقي لقاح كورونا،
لمواجهة هــذه الجائحة ،التزاما
بمبادرات حكومة الكويت ووزارة
ال ـص ـح ــة ،ك ـم ــا أط ـل ــق الـمـســابـقــة
القرآنية الرابعة الخاصة ألبناء
الـمــوظـفـيــن وال ـت ــي ت ــم تــوزيـعـهــا
عـلــى ث ــاث ف ـئ ــات ،ك ــل فـئــة تضم
 3أشـ ـخ ــاص ف ــائ ــزي ــن ،تشجيعا
ألب ـ ـنـ ــاء ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ع ـل ــى حـفــظ
كـتــاب الـلــه عــز وج ــل ،إضــافــة إلى
مـبــادرة البنك بــإطــاق المسابقة

ال ـص ـح ـيــة ال ـخ ــاص ــة لـلـمــوظـفـيــن
مــن أج ــل الـمـســاهـمــة فــي إنـقــاص
الـ ـ ـ ــوزن والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـج ـســم
السليم ،السيما مع شهر رمضان،
حيث سيتم تــوزيــع جــوائــز قيمة
لـلـفــائــزيــن مــع نـهــايــة الـشـهــر .في
هذا الصدد ،أكد المدير التنفيذي
لالتصال المؤسسي في بنك وربة
أيمن المطيري أن هذه المبادرات
والـمـســاهـمــات تــأتــي ك ـعــادة بنك
وربة السنوية في شهر رمضان،
سعيا منه لخلق بيئة عمل صحية
وتنافسية بين الموظفين ،مضيفا
أن مـثــل ه ــذه ال ـم ـب ــادرات تساهم
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ف ــي زي ـ ـ ــادة روح
ال ـت ـعــاون وف ــري ــق الـعـمــل الــواحــد
بين الموظفين ،كما تعزز الــوالء
الوظيفي لــدى العاملين بالبنك،
مؤكدا أنه رغم جائحة كورونا فإن
البنك يواصل أعماله من هذا الباب
التزاما بمسؤوليته االجتماعية.
وأض ــاف المطيري أنــه إيمانا
م ــن الـبـنــك بـتـعــزيــز دور الـعـمــاء
وتشجيعهم على ممارسة رياضة
ال ـم ـشــي ،أط ـل ــق مـســابـقــة خــاصــة
ل ـم ـس ـت ـخ ــدم ــي ت ـط ـب ـي ــق "فـ ــايـ ــز"
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ش ــرك ــة ج ــارم ــن،
والمشي عدد  42000خطوة خالل

«المصارف» :عطلة البنوك
من  12إلى  16الجاري
صرحت مديرة العالقات العامة
في اتحاد مصارف الكويت ،شيخة
ال ـع ـي ـســى ،ب ــأن ال ـب ـنــوك ستعطل
أع ـمــال ـهــا بـمـنــاسـبــة ع ـيــد الـفـطــر،
في جميع األح ــوال ،أيــام األربعاء
وال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة وال ـس ـبــت
واألحــد ( 12إلى  16الجاري) على
التوالي ،سواء كان يوم األربعاء هو
المتمم لشهر رمضان المبارك أو
أول أيام عيد الفطر السعيد ،على
أن تباشر البنوك أعمالها المعتادة
اعتبارا من االثنين  17مايو ،وذلك
بناء على التعميم الصادر من بنك
الكويت المركزي.

شيخة العيسى

أيمن المطيري

أسبوع ،ليتم الدخول في السحب
على جائزة ساعة جارمن ،إضافة
إلــى العديد من الجوائز ،مضيفا
أن "وربـ ــة" أطـلــق مسابقة تحدي
ري ـ ــاض ـ ــة الـ ـمـ ـش ــي عـ ـب ــر ت ـط ـب ـيــق
"فــايــز" ،والخاصة ألهالي منطقة
العديلية ،حيث تم تقديم العديد
من الجوائز والهدايا كالساعات
الرياضية القيمة لمن تعدى 7000
خ ـط ــوة خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـسـمــوح
ب ـه ــا ل ـم ـم ــارس ــة ري ــاض ــة الـمـشــي
باستخدام تطبيق فايز ،لتحفيزهم
ع ـل ــى م ـم ــارس ــة ري ــاض ــة الـمـشــي
والحفاظ على الجسم السليم.

جانب من اجتماع الجمعية العامة لمساهمي البنك

التصنيف االئتماني
ّ
التزم " "KIBبنهج تحفظي في مواجهة المخاطر التي شهدها
ً
عــام  ،2020مما انعكس إيجابيا مــن خــال حصوله على أعلى
التصنيفات االئتمانية العالمية .ومن هذا المنطلق ،قامت وكالة
ً
االئتماني صكوك " "KIBتصنيفا
ً
ائ ـت ـمــان ـيــا ط ــوي ــل األجـ ــل (Long-
 )termعند " ،"-Aومنح التصنيف
االئ ـت ـمــانــي طــويــل/ق ـص ـيــر األج ــل
عند " "A+/F1لبرنامج الصكوك
الخاص بالبنك.
كما شارك " "KIBفي أول صكوك
م ـخ ـص ـص ــة لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة ت ـب ـع ــات
فيروس كورونا حول العالم ،وتم
اختياره ليكون المدير المشترك
ألول إص ــدار مــن نوعه ل ـ "صكوك
استدامة" يصدرها البنك اإلسالمي
للتنمية بقيمة  1.5مليار دوالر
م ــدة خـمــس س ـنــوات ،بـهــدف دعــم
المشاريع االجتماعية والتخفيف
من آثار جائحة كورونا في الدول
األعضاء لمساعدتها في معالجة
اآلث ـ ـ ــار ال ـص ـح ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
النتشار الفيروس.
هذا ،إضافة إلى توقيعه اتفاقية
تمويل "مرابحة" مع شركة إيكويت
للبتروكيماويات بقيمة تصل إلى
 150مليون دوالر لمدة  3سنوات،
ح ـيــث ت ـه ــدف هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة إلــى
إعــادة تمويل جــزء من تسهيالت
ائتمانية قائمة ،كانت الشركة قد
حصلت عليها مــن مجموعة من
ال ـب ـنــوك ،وذل ــك لـتـمــويــل عمليات
التوسع في أنشطة أعمالها ،مما
س ــاه ــم ب ـش ـكــل ف ـ ّـع ــال ف ــي تــدعـيــم
جـهــود البنك الــرامـيــة إلــى تنويع
محفظته التمويلية.
كـمــا أك ــد بوخمسين أن ""KIB
يسير نحو المستقبل برؤية ثاقبة
ً
وخـ ـط ــوات واثـ ـق ــة ،م ـع ـت ـمــدا على

االسـتـثـمــار فــي كـ ــوادره البشرية
من خالل قيامه بالتدوير اإلداري
لـلـمــوظـفـيــن األكـ ـف ــاء واسـتـقـطــاب
ال ـم ــواه ــب ال ـج ــدي ــدة ،إل ــى جــانــب
تـعــزيــز قــدرات ـهــم وم ـهــارات ـهــم من
خالل الدورات والبرامج التدريبية
الـمـكـثـفــة ،لـيـكــونــوا ق ــادري ــن على
تحقيق خطط التوسع المستقبلية
ل ـل ـب ـن ــك ومـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاراة االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات
التكنولوجية المتطورة.
وقد عزز " "KIBخالل عام 2020
ن ـس ـبــة ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ــدي ــه،
لتصل إلى  73.14بالمئة ،وذلك من
منطلق إيمانه بأهمية التكويت
فــي الـقـطــاع الـمــالــي والـمـصــرفــي،
ً
تماشيا مع تعليمات بنك الكويت
المركزي.

إكمال المسيرة رغم التحديات
مــن جــانــب متصل ،ذكــر نائب
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ال ـب ـنــك،
مـحـمــد ال ـس ـقــا ،أن " "KIBحــرص
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  2020عـ ـل ــى ت ـحــدي
العقبات كافة التي عكست آثارها
على القطاع االقتصادي والمالي
فــي الـبــاد ،حيث أثبت " "KIBأنه
مــؤس ـســة م ـصــرف ـيــة ق ـ ــادرة على
تقديم خدمات للعمالء على أكمل
وج ــه ممكن فــي جميع األوقـ ــات،
ً
ّ
التحول
الفتا إلى أن استراتيجية
ال ــرق ـم ــي الـ ـت ــي ان ـت ـه ـج ـهــا الـبـنــك
خالل العام الماضي كانت كفيلة
بتعزيز مكانته في السوق ،بفضل
الــركــائــز ال ـتــي قــامــت عليها هــذه

التصنيف العالمية "فيتش" بتثبيت التصنيف االئتماني الطويل
األجل ( )Long-term IDRللبنك عند " ،"+Aوتثبيت القدرة الذاتية
( )VRللبنك عند " "-bbمع نظرة مستقبلية سلبية.
االسـتــراتـيـجـيــة ،وال ـتــي تضمنت
تعزيز بنية البنك التكنولوجية،
وإط ـ ـ ــاق ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـخ ــدم ــات
المتطورة ،إلــى جانب تقديم كل
الخدمات التكنولوجية الممكنة،
خاصة خــال فترات الحظر ،مما
س ــاع ــد ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز عـمـلـيــاتـنــا
التشغيلية وتوطيد عالقتنا مع
العمالء".
ك ـم ــا أف ـ ـ ــاد ال ـس ـق ــا بـ ـ ــأن نـســب
ال ـ ـت ـ ــوزي ـ ـع ـ ــات ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب ــات
المودعين سجلت عوائد سنوية
جيدة بنهاية عام  2020بدءا من
ح ـســابــات ال ـتــوف ـيــر ،وص ــوال الــى
ودائع طويلة األمد قد تمتد الى 3
سنوات .وقد تم إيداع األرباح في
حسابات السادة المودعين فور
إعالن النتائج المالية.

ّ
التميز في المسؤولية االجتماعية
يــؤمــن " "KIBب ــأن المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة جـ ــزء أس ــاس ــي مــن
نـ ـم ــوذج أع ـم ــال ــه .ول ــذل ــك حــرص
خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام  2020عـ ـل ــى إع ـ ـ ــادة
ه ـي ـك ـلــة ب ــرن ــام ـج ــه ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
لــزيــادة التركيز على المساهمة
فــي دع ــم ال ـم ـبــادرات المجتمعية
واإلج ــراءات الوقائية ،مما جعله
ً
ً
يؤدي دورا رئيسا في دعم قرارات
الدولة والقوانين الحكومية ،إلى
ج ــان ــب ال ـتــأث ـيــر اإلي ـج ــاب ــي على
الـمـجـتـمــع وأفـ ـ ـ ــراده ،إض ــاف ــة إلــى
خدمة عمالئه مع المحافظة على

صحتهم وسالمة موظفيه في آن
واحــد ،مما أهله للفوز بعدد من
الجوائز على صعيد المسؤولية
االجتماعية ،ومنها "جائزة اإلبداع
ف ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة"،
ً
ت ـقــديــرا لـلـبـصـمــة الـمـمـيــزة الـتــي
تركها " "KIBمــن خــال الحمالت
اإلعالنية واإلعالمية التي ّ
قدمها
أثـنــاء فترة جائحة كــورونــا ،كما
حصل كــذلــك على جــائــزة "إعــان
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة" لحفل
الـتـخــرج االف ـتــراضــي ال ــذي رعــاه
بالتعاون مع عدة شركات أخرى
وكالهما من حفل جائزة الكويت
ّ
لـ ــإبـ ــداع الـ ـ ــذي ن ــظ ـم ــه الـمـلـتـقــى
اإلعالمي العربي.

جوائز وتكريمات
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف
االستثنائية كافة ،فــإن عــام 2020
ً
كان حافال بالجوائز والتكريمات
الـتــي غطت عــدة م ـجــاالت ،ومنها
حصول " "KIBعلى جائزة "أفضل
بـنــك إســامــي فــي الـكــويــت" للعام
ال ـس ــاب ــع ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،وج ــائ ــزة
ً
"البنك األكـثــر أمــانــا فــي الكويت"،
وك ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــن مـ ـجـ ـل ــة "وورل ـ ـ ـ ـ ــد
فاينانس".
هــذا إضــافــة إلــى حصوله على
ج ــائ ــزتـ ـي ــن مـ ــن م ـج ـل ــة ك ــاب ـي ـت ــال
فــاي ـنــانــس إن ـت ــرن ــاش ــون ــال ،وهـمــا
جــائــزة "الـبـنــك اإلســامــي األس ــرع
ً
نـمــوا فــي الـشــرق األوس ــط وشمال
إف ــري ـق ـي ــا" ،ل ـل ـعــام ال ـخ ــام ــس على

الـ ـت ــوال ــي ،وجـ ــائـ ــزة "أفـ ـض ــل بـنــك
م ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع أحـ ـ ـك ـ ــام ال ـش ــري ـع ــة
اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وشمال إفريقيا" ،للعام السادس
على التوالي.
كما فاز " "KIBبجائزتين من فئة
"صفقات العام" من مجلة إسالميك
فاينانس نيوز ( )IFNوهما جائزة
"ص ـف ـق ــة ال ـ ـعـ ــام ل ـق ـط ــر" وج ــائ ــزة
"الـصـفـقــة الـتـنـظـيـمـيــة" ،وذل ــك عن
مشاركته كمدير رئيسي مشترك
وحافظ سجالت مشترك للصكوك
ال ـتــي أص ــدره ــا بـنــك قـطــر الــدولــي
اإلسالمي بقيمة  300مليون دوالر
ضمن الشريحة األولــى اإلضافية
لرأس المال.
ً
كما حصل أيضا على جائزتين
ضمن جــوائــز The Asset Triple
 Aل ـل ـت ـم ــوي ــل اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،ال ـت ــي
تمنحها مجلة "ذا أسـيــت" ،وهما
ج ــائ ــزة "أف ـض ــل ص ـك ــوك رأس ـم ــال
مـصــرفـيــة ف ــي ال ـكــويــت" إلصـ ــداره
ً
صـكــوكــا ضـمــن الـشــريـحــة األول ــى
اإلض ــافـ ـي ــة ل ـ ـ ــرأس ال ـ ـمـ ــال حـســب
معيار كفاية رأس المال (بازل ،)3
وجائزة "أفضل صكوك مصرفية
ً
رأسمالية في قطر" ،وذلك أيضا عن
مشاركته كمدير رئيسي مشترك
وحافظ سجالت مشترك للصكوك
ال ـتــي أص ــدره ــا بـنــك قـطــر الــدولــي
اإلسالمي.
وم ــن نــاحـيــة الـتـمـيــز واإلبـ ــداع،
ح ـص ــد " "KIBث ـ ــاث جـ ــوائـ ــز فــي
حفل جائزة الكويت لإلبداع لعام
 ،2020أولـهــا "جــائــزة اإلبـ ــداع عن
ّ
التميز في التأثير" عن إعالن
فئة
ّ
"شتعرف عـنــا" ،الــذي قــدمــه البنك
بمناسبة االحتفال باليوم الوطني
الـكــويـتــي ،وال ـجــائــزة الـثــانـيــة هي
ّ
التميز في
"جائزة اإلبداع عن فئة
ال ـم ـح ـتــوى" ع ــن إعـ ــان "ي ــا جــامــع
ال ـن ــاس" ،ال ــذي قـ ّـدمــه الـبـنــك خــال
شهر رمضان المبارك لعام .2020
أما الجائزة الثالثة فقد كانت من
نـصـيــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة لـ ــأفـ ــراد ف ــي ال ـب ـنــك،
عثمان توفيقي ،الذي نال "جائزة
الـنـجــاح والـتـمـ ّـيــز للشخصيات".
ه ـ ــذا إل ـ ــى ج ــان ــب حـ ـص ــول الـبـنــك
على جائزة "أفضل بنك من حيث
ت ـص ـم ـيــم ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع" مـ ــن االتـ ـح ــاد
الــدولــي للمصرفيين ال ـعــرب .أمــا
على مستوى الجوائز الشخصية،
فـقــد حـصــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
ال ـب ـن ــك ،ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد الـ ـج ــراح،
جائزة "الــريــادة في إدارة األعمال
وخــدمــة المجتمع" ،بينما حصل
ً
أيضا نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي في البنك ،رائد
بــوخـمـسـيــن ،عـلــى جــائــزة "أفـضــل
قائد ذي رؤيــة في االستراتيجية
والـ ـتـ ـح ـ ّـول" ،وك ــاه ـم ــا م ــن مجلة
وورلد فاينانس.

«المتحد» يعلن فائزي السحب «األهلي» يقدم مساهمة مالية
األسبوعي لـ «الحصاد»
لـ «الهالل األحمر» خالل رمضان
مع االلتزام التام بكل اإلرشادات
الــوقــائـيــة مــن الـجـهــات الصحية،
أجرى البنك األهلي المتحد أمس
األول ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي على
جوائز الحصاد اإلسالمي ،حساب
السحب على الجوائز اإلسالمي
األول في الكويت ،والحاصل على
جائزة أفضل برنامج ادخــار في
ال ـكــويــت ل ـع ــام  ،2019م ــن مجلة
بانكر ميدل إيست المرموقة ،نظرا
للعديد من المميزات التي ينفرد
بها ،حيث يقدم لعمالئه ما يزيد
على  750جائزة سنويا ،واستطاع
أن يـعـيــد رس ــم ح ـيــاة اآلالف من
الرابحين من سعداء الحظ.
وأسفر السحب عن حصول 20
فائزا على  1000دينار لكل منهم،
وه ـ ــم :م ـش ـعــل س ــام ــي الـتـمـيـمــي،
وص ــال ــح ط ــه ع ـب ــدال ـل ــه ،وج ـه ــان
علي أحمد ،ودالل فاروق الزنكي،
وأحمد موسى الخشم ،وشفيقة
علي أكبر ،وفيصل حجي الجاسر،
وسارة غلوم شاه ،وفضيلة سالم
حسين ،ويوسف إبراهيم القبندي،
وشيخة متعب العصيمي ،وعادل
النجار ،وأشواق إبراهيم المطيري،
وسعود محمد المطيري ،وعبدالله

عبدالفتاح العلي ،وداوود سليمان
الدويسان ،وهاني عبدالله الحداد،
وص ــاح خــالــد الــوه ـيــب ،وحـنــان
خليل تقي ،وعصام حميد جراغ.
الـجــديــر بــالــذكــر أن سحوبات
ال ـح ـص ــاد ت ـت ـض ـمــن ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـجــوائــز ،بينها جــائــزة قيمتها
 100ألف دينار في كل من العيدين،
وت ـب ـقــى ال ـج ــائ ــزة رب ــع الـسـنــويــة
الـكـبــرى بقيمة  250ألـفــا أه ــم ما
ي ـط ـمــح إلـ ـي ــه الـ ـعـ ـم ــاء لـتـحـقـيــق
أح ــام ـه ــم وت ـط ـل ـعــات ـهــم ،وكــذلــك
تقدم جوائز الحصاد  20جائزة
أسبوعية بقيمة ألــف ديـنــار لكل
رابح .وإضافة إلى هذه الباقة من
الجوائز الجذابة ،يحظى العمالء
بـ ــأربـ ــاح س ـن ــوي ــة م ـتــوق ـعــة عـلــى
أسـ ــاس عـقــد الــوكــالــة ضـمــن هــذا
الحساب.

فوزي الثنيان مع مها البرجس وأعضاء اإلدارة التنفيذية لجمعية الهالل األحمر
ف ــي إطـ ـ ــار ب ــرن ــام ـج ــه ال ـم ـس ـت ـمــر لـلـمـســؤولـيــة
االجـتـمــاعـيــة خ ــال شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،قــدم
البنك األهلي الكويتي مساهمة مالية إلى جمعية
الهالل األحمر الكويتي ،لدعم العملية التعليمية
والتكاليف المدرسية للطلبة من األسر المحتاجة،
باإلضافة إلــى تــوزيــع صناديق الـمــواد الغذائية
لمساعدة األسر المتعففة بالكويت.
وقـ ــدم فـ ــوزي ال ـث ـن ـيــان ،ال ـمــديــر ال ـع ــام لـشــؤون
مـجـلــس اإلدارة فــي الـبـنــك مـبـلــغ الـمـســاهـمــة إلــى

األمـيـنــة الـعــامــة للجمعية مـهــا الـبــرجــس ،والـتــي
أعربت عن امتنانها وشكرها الجزيل للبنك على
مساهمته الكريمة.
ويعتز البنك بتعاونه مع الجمعية ،والمشاركة
بالعديد من المساهمات الخيرية داخــل الكويت
وخارجها والتي تغطي الكثير من المناطق.
تجدر اإلشــارة إلى أن "الهالل األحمر" جمعية
إن ـســان ـيــة ت ـق ــدم ال ـم ـس ــاع ــدة والـ ـع ــون لـلـضـعـفــاء
والمنكوبين حول العالم.

«النوادي القابضة» تستكمل حملتها التوعوية الرمضانية
أعـلـنــت شــركــة الـ ـن ــوادي ال ـقــاب ـضــة ،ال ــرائ ــدة
في قطاع الـنــوادي الصحية وإدارة المشاريع
العقارية ،إطالق المعاهد الرياضية التابعة لها
بالتينوم ومس بالتينوم ،حملتها المجتمعية
التوعوية خــال شهر رمـضــان ،والـتــي أطلقت
عـبــر وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي للتوعية
بشأن الممارسات الصحية التي يفضل اتباعها
خــال شهر رمـضــان .وقالت الشركة ،في بيان
لها ،إن الحملة التوعوية لشهر رمـضــان هذا
العام اشتملت على عدد من الفيديوهات التي
احتوت على نصائح وإرشادات تتعلق بأفضل
التمرينات الرياضية التي مــن شأنها تعزيز
الصحة ،ودعم الممارسات الرياضية المفضلة
خــال الشهر الفضيل ،وكــذلــك نصائح بشأن
األنظمة الغذائية التي ُينصح باتباعها.

وجاءت الحملة بمشاركة عدد من المدربين
ال ـم ـع ـت ـمــديــن وخ ـ ـبـ ــراء ال ـت ـغــذيــة ض ـمــن فــريــق
بــاتـيـنــوم وم ــس بــاتـيـنــوم ال ــري ــاض ــي ،حيث
شارك في برنامج إطالق سلسلة " 20ثانية مع
بالتينوم" سالم العنزي مدير معهد بالتينوم
كيفان ،والمدرب يوسف القالف ،كما شارك كل من
اختصاصية التغذية سبيكة النعيمي ،والمدربة
مريم المتروك في مس بالتينوم.
وبهذه المناسبة ،قال عبدالعزيز أمير ،نائب
الرئيس التنفيذي للمعاهد الصحية في "النوادي
القابضة"" :نهدف عبر مبادراتنا المجتمعية
إلى تأكيد دورنا المحوري ،ليس فقط في دعم
الحياة الصحية لألعضاء المشتركين في معاهد
بالتينوم ومــس بالتينوم عبر توفير برامج
تدريبية وأجهزة متطورة داخــل معاهدنا ،بل

ً
أيضا عبر نشر المعلومات الثمينة والنصائح
ال ـتــي تــوجــه لجميع أع ـضــاء الـمـجـتـمــع ،لتعم
الفائدة" .وأضاف" :بمناسبة شهر رمضان ،عملنا
على االستفادة من خبرة فريق العمل لدينا من
مدربين واختصاصيين في التغذية ،من أجل
مواصلة تنفيذ نموذج أعمالها ،بما يتماشى مع
استراتيجيتنا المستدامة القائمة على تحسين
نمط الحياة الصحي".
على صعيد متصل ،قال عمرو حسن ،مدير
ً
إدارة التسويق في "النوادي القابضة"" :انسجاما
م ــع اسـتــراتـيـجـيـتـنــا ف ــي م ـج ــال الـمـســؤولـيــة
المجتمعية للشركات ،تم إطالق مبادرة توعوية
ش ـه ــدت إقـ ـب ــاال ك ـب ـيــرا م ــن م ـتــاب ـعــي مـنـصــات
ً
التواصل االجتماعي الخاصة بنا ،تزامنا مع
شهر رمضان".

عبدالعزيز أمير

عمرو حسن

حصة ترد على منتقدي مشهد احتضان والدها
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ردت الفنانة حصة النبهان على منتقدي
مشهد احتضانها لوالدها الفنان جاسم
ال ـن ـب ـهــان ب ــأح ــد ال ـم ـشــاهــد ف ــي مسلسل
"الناموس".
وقــالــت حصة :رغــم إن الكل ي ــدري إنه
أبــوي في الحقيقة ،لكن لألسف "تويتر"
صار أزمة حق كل شي يصير في الدراما.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ح ـ ـصـ ــة ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
تلفزيونية ،أن المشهد ع ـبــارة عــن فتاة
احتضنت والدها ،متسائلة" :كيف لمشهد
مثل هذا أن يسقط تاريخ فنان بقدر والدي
جاسم النبهان ،كما ادعى البعض؟".
وأكدت أنها على الرغم من توضيحها
للجميع بأنه والدها ،فإن البعض قال إن
هــذه بدعة مــن المنتج ألن هــذا ال يحدث

فــي الـبـيــوت ،موضحة أنــه لألسف هناك
مــن يـحــاولــون تشويه صــورتــك فــي الفن
وتصيد األخطاء.
ً
ً
وأوضحت أنها بذلت جهدا كبيرا كي
ً
تتعلم لـغــة اإلش ـ ــارة ن ـظــرا ألن ـهــا تجسد
شخصية "شيخة" ،وهــي فتاة من الصم
وال ـب ـك ــم ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ـه ــا اكـتـشـفــت أن
ً
هذه الفئة لديها حس الفكاهة فضال عن
تمتعهم بقدر كبير من الذكاء.
وعــن أصعب مشهد بالنسبة لها في
هذا المسلسل ،هو المشهد الذي تفقد فيه
والدها ،معقبة أنه "بمجرد أن تخيلت ذلك
انهرت من البكاء" ،نظرا الرتباطها الشديد
بوالدها جاسم النبهان.

قرارات لجنة كورونا بمصر تربك الموسم الفني للعيد
إلغاء الحفالت الغنائية ...والمسرحيات والسينما بمواعيد عرض جديدة
●

القاهرة  -هيثم عسران

تسببت ق ــرارات اللجنة العليا إلدارة
أزمــة كورونا في مصر ،التي تم اإلعالن
ع ـن ـه ــا فـ ــى م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي بـمـجـلــس
الوزراء ،والتي تضمنت عددا من القرارات
سيتم تطبيقها خالل الفترة المقبلة ،بأن
تـكــون مــواعـيــد غـلــق الـمـحــال ،وال ـمــوالت
ال ـت ـجــاريــة ،وال ـم ـقــاهــي ،والـكــافـتـيــريــات،
والـمـطــاعــم ،ودور السينما ،والـمـســارح،
وم ــا ي ـمــاث ـل ـهــا ،ف ــي  9م ـس ــاء؛ وال ـس ـمــاح
ل ـل ـم ـطــاعــم ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار خ ــدم ــة تــوص ـيــل
الـطـلـبــات مــن ال ـمــأكــوالت وال ـم ـشــروبــات
ل ـل ـم ـن ــازل ب ـع ــد هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت ،وس ـي ـتــم
خــال هذين األسبوعين حظر إقامة أي
مؤتمرات أو فعاليات ،وكذلك االحتفاالت
الفنية أو الحفالت في أي منشآت ،مثل
ال ـم ـط ــاع ــم ،وال ـ ـنـ ــوادي االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،أو
المنشآت الفندقية ،كي نضمن أن تظل
األمور مستقرة خالل هذه الفترة.
ع ـلــى أث ــر ذل ــك أح ــدث ــت ه ــذه ال ـق ــرارات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،بـ ـض ــرورة إلـ ـغ ــاء ال ـح ـفــات
الفنية وغلق المسارح والسينمات في
ال ـتــاس ـعــة م ـســاء خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة،
متضمنة عيد الفطر ،في حالة من االرباك
ال ـش ــدي ــد لـمـنـظـمــي ال ـح ـف ــات ومـنـتـجــي
األعـ ـم ــال ال ـم ـســرح ـيــة ،خ ــاص ــة أن هـنــاك
تـجـهـيــزات ج ــرت بالفعل لتقديم أ عـمــال
فنية خــال إ ج ــازة عيد الفطر األ سـبــوع
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وس ـ ـ ــط ض ـ ــواب ـ ــط واج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
احترازية.

إعادة التذاكر
وأ ب ــرز المتضررين منظمو الحفالت
ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ــذي ــن س ـي ـض ـط ــرون إلعـ ــادة
الـ ـ ـت ـ ــذاك ـ ــر ال ـ ـم ـ ـح ـ ـجـ ــوزة لـ ـلـ ـحـ ـف ــات إل ــى
ال ـج ـم ـهــور ،مــع إرجـ ــاء تـنـظـيــم الـحـفــات
ح ـت ــى إشـ ـع ــار آخ ـ ــر ،الس ـي ـم ــا م ــع إل ـغ ــاء
الـحـفــات حـتــى فــي األمــاكــن المفتوحة،
بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس
كورونا خالل االيام االخيرة.

أحمد عز في مسرحية «عالء الدين»

وألغت الشركة المنظمة لحفل الثنائي
ن ــانـ ـس ــي ع ـ ـجـ ــرم وراغ ـ ـ ـ ــب عـ ــامـ ــة ح ـفــا
ك ـب ـيــرا ك ــان ي ـف ـتــرض أن ي ـقــام ف ــي فـنــدق
الماسة ثالث أ يــام عيد الفطر ،فــي وقت
أل ـغ ـيــت حـفـلــة اخـ ــرى لـنــانـســي عـجــرم
ك ــان يـفـتــرض أن ت ـقــام بــالـســاحــل
الـشـمــالــي ،إل ــى جــانــب حفلتين
ل ـت ــام ــر ح ـس ـنــي إح ــداهـ ـم ــا فــي
القاهرة.
ويبحث منتجو المسرحيات
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ت ـقــديــم
مواعيد العروض لتتناسب مع
القرارات الحكومية الجديدة،
ل ـت ـبــدأ الـ ـع ــروض م ــن  5أو 6
مساء ،وتنتهي قبل التاسعة
مساء ،وهو الموعد المحدد
ل ــإغ ــاق ،فــي وق ــت تستمر
سـعــة ا لـحـضــور بنسبة 50
فــي المئة فقط مــن الطاقة
االستيعابية للمسرح.
و كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرض أن
يشهد مــو ســم عـيــد الفطر
ع ـ ـ ـ ـ ــودة م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ع ـ ــاء
ال ــدي ــن ل ـل ـف ـنــان أح ـم ــد عــز،
إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب مـ ـس ــرحـ ـي ــة
"أب ــو ال ـعــربــي" ،ال ـتــي يـقــوم
ب ـب ـط ــول ـت ـه ــا هـ ــانـ ــي رمـ ـ ــزي،
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـ ــم حـ ـج ــز الـ ـت ــذاك ــر
بالفعل من الجمهور بعد طرحها
األسبوع الماضي لحفالت العيد.

حصة مع والدها الفنان جاسم النبهان

الزغبي تستقيل مننقابة الفنانين المحترفين
ّ
اللبنانيةنوال الزغبي استقالتها 
من
أعلنت الفنانة
ً
نقابة الفنانين المحترفين في لبنا ن ،رفضا لقرارات
ً
الـنـقــابــة وبـيــانــاتـهــا الـتــي تـصــدر عنها م ــؤخ ــرا ،والـتــي
تطلب بموجبها من الفنانين عــدم التعرض لألحزاب
وال ـت ـيــارات والـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة ،مــا ُيـعـ ّـد سابقة
خطيرة في لبنان لناحية احـتــرام الحريات ،وتقديس
التعبير عن الرأي.
وكانت ّ
عبرت نوال عن امتعاضها من فرض قوانين
ّ
معينة على الفنانين ،وكتبت عبر حسابها الخاص على
موقع للتواصل االجتماعي ،مستنكرة قرار النقابة قائلة:
ّ
"ما بقى حدا ينظر على الفنانين كيف الزم يتصرفوا
وكيف الزم تكون مواقفن…".
وب ــدوره ــا ،وج ـهــت الـفـنــانــة مــايــا دي ــاب رس ــال ــة الــى
نقيب الفنانين المحترفينجهاد األطرش ،مطالبة إياه
بالحياد ،عبر حسابها الـخــاص على موقع التواصل
االجتماعي ،قائلة" :يجب أن تكون قرارات النقابة حيادية
كان أفضل من هالسياسة الظالمة".

نوال الزغبي

حبيب يشعل مواقع التواصل بتقليده رمضان
حبيب الحبيب يقلد رمضان

أحدث الفنان حبيب الحبيب ضجة واسعة
ب ـيــن رواد م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
بتقليده الفنان محمد رمـضــان ،عندما ظهر
في برنامج "ستوديو  ،"21الذي يعرض على
قناة "إم بي سي".
والق ـ ــى ت ـق ـل ـيــد ح ـب ـيــب ال ـح ـب ـيــب لـمـحـمــد
رمضان صدى واسعا بين المتابعين ،حيث
قلد حــركــات رم ـضــان ،بعدما ارت ــدى مالبس
كتلك التي ارتــداهــا فــي فيديو كليب أغنيته
"رايحين نسهر".
وظهر الحبيب وهو يتراقص على موسيقى

إيرادات األفالم
وسيدفع قرار تعديل مواعيد دور
السينما الموزعين إلى إعادة النظر
في األعمال السينمائية المطروحة
خالل موسم عيد الفطر ،خاصة أن
الحفالت األكثر إقباال هي حفلتا
الـتــاسـعــة وبـعــد منتصف الـلـيــل،
ال ـ ـل ـ ـتـ ــان ت ـ ــم إل ـ ـغـ ــاؤه ـ ـمـ ــا ،ف ـضــا
عـ ــن تـ ـل ــوي ــح الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـمــزيــد
مــن الـ ـق ــرارات ح ــال ع ــدم تــراجــع
اإلصابات بكورونا ،مما يهدد
إي ـ ـ ــرادات األفـ ـ ــام ال ـت ــي سـيـتــم
طرحها بشكل كبير.

األغنية التي القت رواجا واسعا عند طرحها،
كما تقمص حركات محمد رمضان بطريقة
نال على اثرها إشادة من الجمهور ،وما كان
مختلفا بينهما فقط هو البنيان الجسماني.
ولم يكتف الحبيب بالتقليد في هذا الكليب
فقط بــل جسد "سقطة" محمد رمـضــان على
مسرح مهرجان ضيافة ،عند تكريمه ،أثناء
توجهه لتسلم جائزته ،قبل أن يتدارك الموقف
المحرج بالنهوض.

هاني سالمة :ال خالف مع محمد العدل

منظمو الحفالت
الغنائية سيضطرون
إلى إعادة قيمة
التذاكر للجمهور

نانسي عجرم

ان ـت ـشــرت خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ع ــدة أخ ـب ــار عن
الخالفات بين النجم هاني سالمة والمخرج محمد
جمال العدل حول نهاية مسلسل "بين السما واألرض"،
ال ـ ــذي ُع ـ ــرض ع ـبــر  15ح ـل ـقــة ،وان ـت ـه ــى خـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية.
وأشــار سالمة عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"،
من خالل فيديو بثه لجمهوره ،إلى أنه كان لديه وجهة
نظر لنهاية المسلسل ،وهي أن تترك النهاية مفتوحة
والجمهور يراها بالفكرة التي تناسبه ،وعما إذا كان
الموجودون في "األسانسير" ،بكل أخطائهم ،يستحقون
الموت ،أم يستحقون فرصة ثانية للحياة.
وذكــر أنــه مــن خــال مناقشات عــديــدة كانت وجهة
نظر المخرج ورؤيـتــه الفنية أن تنتهي هــذه النهاية
بموت كل الموجودين في "األسانسير" ،وتكون النهاية
مختلفة تماما عن المتوقع ،وفي النهاية أكد أنه يحترم
وجهة نظر المخرج ،وبالفعل هي التي تم االتفاق عليها
وتـنـفـيــذهــا ،ليشير ســامــة إل ــى أن األم ــور مـجــرد آراء
مطروحة ،وتمت مناقشتها ،وليست خالفات كما أشيع.

هاني سالمة

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مـهـنـيــا :ستتأكد ال ـيــوم أن ثـمــة مشاكل
وهمية ناتجة عن تضخيم األمور.
ً
عاطفيا :ال تعد بأمور للحبيب ال يمكنك
ً
تحقيقها ،كي ال تندم الحقا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :طبعك ال ـحــاد ال يحتمل أن
ً
تكون حياديا في محيطك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـعــرض عـلـيــك ب ـعــض الــزمــاء
مساعدتهم إلنجاز عمل يخصك.
ً
عاطفيا :يشعر شريك حياتك بالروتين
يتغلب على حياته ،فساعده.
ً
اجتماعيا :ال أحــد يبالي بك إن حزنت،
فاهتم بنفسك ودللها.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :عندما تحتاج إلــى اتخاذ قرار
ّ
فكر في الموضوع من مختلف جوانبه.
ً
عاطفيا :شاور الحبيب إذا كان ما يقلقك
يتعلق بمستقبل حياتكما.
ً
اجتماعيا :تقوم صداقة جديدة مفيدة
لك ولعائلتك ولكل من حولك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أمامك مصاعب تعوقك عن التقدم،
ً
فكن هادئا لتتغلب عليها.
ً
عاطفيا :الحبيب يدعمك بكل ما لديه من
ً
إرادة وقوة ،لتبقى مرتاحا.
ً
اجتماعيا :حــاول االتصال باألصحاب،
واتفق معهم على لقاء للترفيه عن نفسك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :قــد تأتيك الـفــرصــة لتطوير مهنتك،
فاعرف كيف تغتنمها.
ً
عــاطـفـيــا :االنـسـجــام بين الشريكين يتطلب
ً
صبرا ومحبة كبيرة كي يحصل.
ً
اجتماعيا :ربما تواجهك بعض المشكالت
ً
العائلية التي تحتاج إلى الحزم أحيانا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تصطدم بمشاكل عويصة وصعبة
ّ
الحل إن لم تغير نمط تفكيرك.
ً
عاطفيا :أمامك فرصة لتعميق معرفتك بوجه
جديد قد يناسبك.
ً
اجتماعيا :يلجأ إليك أحــد األق ــارب طالبا
مساعدة مالية ،ألنه في مأزق.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال تقلق من األمــور العالقة ،ألن
الوضع سيعود إلى سابق عهده.
ً
عاطفياُّ :
تمر بحالة عاطفية غير مستقرة،
وينبغي اتخاذ موقف منها.
ً
ً
اجتماعيا :ترتاح ماديا في هذه الفترة،
ما ينعكس طمأنينة على الجميع.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تأتيك مساعدة من مصدر لم تكن
تتصوره ويتحسن عملك.
ً
عاطفيا :إلى متى تنتظر كي تأخذ القرار
وينتهي الحبيب من قلقه؟
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ل ــأه ــل حـ ـص ــة مـ ــن وقـ ـت ــك،
وحضورك بينهم يجلب السعادة لهم.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تخطط لمشروع بعيد المدى ،وهذا
أفضل ،ألن الظروف اآلن غير مؤاتية.
ً
عاطفيا :أنت شخص عاطفي ،فانتبه ،كي
ال تقع تحت تأثير اإلشاعات المغرضة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ح ـ ــاول أن ت ـت ـســم عــاقــاتــك
بالهدوء ،وتفاعل مع اآلخرين بشهامة.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :ظــروفــك الــراه ـنــة فــي أف ـضــل وضــع
لتحقيق أحد أهدافك.
ً ً
عاطفيا :معا تستطيعان بناء حياة سعيدة
إذا تخلى كل عن أنانيته.
ً
اجتماعيا :بات مسكنك يحتاج إلى التغيير
أو إجراء بعض التصليحات.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يعدك الفلك ببعض المكاسب غير
المتوقعة من خالل عملك.
ً
عاطفيا :عــزز ثقتك بشريك ُ
العمر ،فهو
يضحي بالكثير من أجل راحتك.
ً
ً
اجتماعيا :من غير المقبول أن تكون دائما
صاحب الكلمة األخيرة في كل أمر.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ابـحــث عــن عمل أفـضــل مــن الــذي
تمارسه ،ألنك تستحق ذلك.
ً
ً
عاطفيا :يتمنى الحبيب أن يراك سعيدا،
ً
وأن يعيش إلى جانبك دائما.
ً
اجتماعيا :قضاء وقت فراغك في المنزل
غير مستحب ،ألنه يسيء إلى معنوياتك.
رقم الحظ.22 :

١٤

توابل ةديرجلا

نجوم صغار

•
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شريف إدريس :المصادفة أدخلتني عالم الفن في طفولتي
حسين كمال دعاه لحضور «كل هذا الحب» ونجالء فتحي تعاطفت معه بسبب الماكياج
ً
أكثر من  34عاما هو عمر مسيرة الفنان شريف إدريس ،الذي بدأ
ً
التمثيل في طفولته بعدد من األدوار الالفتة قبل أن يبتعد قليال
ويعود مجددا إلى الجمهور كممثل شاب في عدد كبير من األدوار
القاهرة  -هيثم عسران

المميزة برحلة فنية تعاون فيها مع عدد كبير من صناع األعمال
السينما والتلفزيون ،وهي رحلة بدأت بمصادفة ّغيرت مسار حياته.
وفي الحوار التالي مع «الجريدة» يروي تفاصيل هذه الرحلة.

● كيف كانت بدايتك مع التمثيل؟
 بداياتي مع التمثيل بدأت في مرحلة مبكرةللغاية ،ووقتها لم أكن أكملت عامي الرابع بعد،
واصطحبني والدي إلى بالتوه تصوير مسلسل
"النهر ال يحترق" للمخرج إبراهيم الشقنقيري،
حيث كان يقوم بزيارة أحد أصدقائه العاملين
فــي الـمـسـلـســل ،وك ــان يـفـتــرض أن ن ـغ ــادر ،لكن
تصادف أن فريق العمل في هذا اليوم بحاجة
إل ــى طـفــل صـغـيــر ،وكــانــوا يـنـتـظــرونــه ،لكنه لم
يأت ،وكاد يوم التصوير يتوقف قبل أن يتدخل
ص ــدي ــق والـ ـ ــدي ويــرش ـح ـنــي ل ـل ـم ـخــرج لـلـقـيــام
بالدور ،وهو ما تم بالفعل ،فكانت البداية في
هذا اليوم ،ألحضر بشكل منتظم في التصوير
برفقة والدي من أجل تصوير مشاهدي بالعمل،
والتي جرت على عدة أيام.

دعم والدي
ّ
شجعني على
االستمرار في
التمثيل

ً
● هل كنت تعي جيدا ما هو مطلوب منك؟
 صحيح أنـنــي لــم أكــن أع ــرف م ــاذا يجب أنً
أف ـعــل ،لـكــن مــا اتــذكــره ج ـيــدا ،هــو سـعــي جميع
ال ـمــوجــوديــن فــي ال ـبــاتــوه لـمـحــاولــة إرضــائــي
وتنفيذ ما يرغبون فيه أمــام الكاميرا ،وكانوا
يـهــدونـنــي ّشـيـكــوالتــه ،وه ــذا ّأكـثــر ش ــيء أحـبــه،
لذا كنت أنفذ كل ما ُيطلب مني من دون تردد،
وكانت هذه المرة األولى التي اظهر فيها على
شاشة التلفزيون ،ومن هنا جاءت االنطالقة التي
استمرت حتى اليوم.
بـعــد ه ــذا المسلسل ،تــم ترشيحي للمخرج
حسين كمال ،ووقتها كان يقوم بالتحضير لفيلم
"كل هذا الحب" مع نور الشريف وليلى علوى،
ول ــم اك ــن أت ـج ــاوز  5س ـنــوات آن ـ ــذاك ،ورشـحـنــي
لدور أسامة في الفيلم ،وبالفعل بدأنا تصوير
الفيلم ،ولــم أكــن أدرك أو أعــي في تلك المرحلة
مبكرة طبيعة مــا أقــوم بــه مــن أدوار فــي أعمال
ً
مهمة ،وهو ما أدركه اليوم جيدا ،وأعتبر نفسي
محظوظا بالعمل مع مجموعة كبيرة من النجوم
والعمالقة خلف وأمام الكاميرا.
● دور أس ــام ــة ح ـق ــق ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا ول ـفــت
األنظار إليك.

ً
واألحذية ،نظرا لعشقي شراءهما ،فلم يكن يبخل
ً
ّ
علي مطلقا ،كما شجعني على االلتحاق بمعهد
الفنون المسرحية بعد إنهاء دراستي الثانوية.
● كيف كان معظم الفنانين يتعاملون معك؟
 أي طفل لديه موهبة في التمثيل ال يحتاجإل ــى كـثـيــر م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ل ـي ـكــون نــاج ـحــا في
أداء دوره ،ول ـكــن ي ـح ـتــاج إل ــى طــري ـقــة خــاصــة
ف ــي ال ـت ـعــامــل ،خ ـصــوصــا م ــع وجـ ــود كـثـيــر من
التفاصيل التي ربما ال يدركها ،لكن ثمة تفاصيل
بسيطة ،فالجو العام بموقع التصوير يؤثر على
جميع الـمــوجــوديــن ،كــذلــك مــدى ق ــدرة المخرج
على إدارة "لــوكـيـشــن" التصوير بـهــدوء ودون
انفعال ،بما يسبب التوتر لجميع الموجودين
بمن فيهم األطفال.
أيضا الفنانون المشاركون في األعمال ،هناك
مــن يجعلك تشعر بأنك مثل ابـنــه ،وينجح في
احتوائك ،فيساعدك على تقديم أفضل ما لديك،
فمن بين ما أتذكره من مواقف بذاكرتي حتى
اليوم أحد المشاهد بمسلسل مع الفنانة عفاف
شـعـيــب ،وكـ ــان يـفـتــرض ف ــي الـمـشـهــد أن أك ــون
خــارجــا مــن البحر بــاتـجــاه الـكــامـيــرا ،وكـنــا في
شهر يناير بذروة الطقس البارد ،فكانت الفنانة
القديرة عفاف شعيب تقف خلف الكاميرا ،وهي
تحمل لي بطانية للتدفئة ،وفي أعينها نظرات
خوف ال أنساها حتى اليوم ،خوف من أم على
ابنها ،فهذه التفاصيل تبقى في الذاكرة حتى
مع مرور األيام.
من التفاصيل الجميلة التي أتذكرها للفنان
الراحل محمود ياسين كانت في قيامه بالمذاكرة
لي أثناء وجودي في "لوكيشن" التصوير ،فكنت
أصطحب كتبي معي إلى اللوكيشن ،وكان يقوم
بمساعدتي في المذاكرة ،فهو ممثل مخضرم،
وعملت معه فــي أكثر مــن عمل ،وتــرك بداخلي
ذكريات إيجابية عديدة.

 وبالعودة لدور أسامة في "كل هذا الحب"،ً
فــإن وقــوفــي أمــام الكاميرا ساعدني فيه كثيرا
م ـســاعــد ال ـم ـخــرج ال ــراح ــل ك ـم ــال الـحـمـصــانــي،
إضافة إلى والدي الذي كان يفهم ما يريدوني
أن أقدمه ويشرح لي ويتحدث معي ،ويساعدني
ح ـتــى أن ـج ــز م ـشــاهــدي بـشـكــل س ـل ـيــم ،بـجــانــب
األستاذ نور الشريف الذي تعامل معي بهدوء
شديد ،والحقيقة أن المخرج حسين كمال أحد
المخرجين الــذيــن تحب أن تكون فــي البالتوه
الخاص بهم ،سواء على مستوى الهدوء والنظام
الموجود فيه أو االهتمام بالتفاصيل.
ال أن ـك ــر ع ــدم ت ــذك ــري ك ـث ـيــرا م ــن الـتـفــاصـيــل
لحداثة عمري آنذاك ،لكن ُحسن المعاملة جعل
لـ ّ
ـدي ذكريات جميلة مرتبطة بهذا الفيلم ،بما
فيها المشاهد الصعبة التي كانت موجودة أثناء
التصوير والتي كان أبرزها مشهد الهروب من
الملجأ والسير في منطقة قيد اإلنشاء ،والقفز
م ــن ح ــاج ــز مــرت ـفــع ،وه ــي أمـ ــور ك ــان ــت مـ ّ
ـؤمـنــة
بالكامل من فريق العمل ،لكنها لم تكن سهلة
بالنسبة لي.
● مــا ال ـمــواقــف الـتــي تــذكــرهــا حـتــى اآلن عن
هذه المشاركة؟

● يـمـثــل مسلسل رأف ــت ال ـه ـجــان مـحـطــة في
حياتك حدثنا عن هذه التجربة.
ُ
ً
 لم تكن األعمال السينمائية تعرض سريعاعـلــى ال ـشــاشــة ،كـمــا ه ــو ال ــوض ــع اآلن ،ل ــذا فــإن

● من كان يدعمك في هذه المرحلة؟

إسماعيل
عبدالحافظ
والدي الروحي
بالوسط الفني

شريف مع صالح السعدني

 والدي هو سبب دعمي في مسيرتي الفنيةً
أيضا
حتى اليوم ،ليس فقط في طفولتي ،ولكن ّ
فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،فـهــو ك ــان ال ـم ـســؤول عني
وعــن أعمالي وحتى عن االخـتـيــارات ،كطفل لم
أكن أعرف أي األعمال كان يمكن أن أقبلها وأي
االعمال كان يمكن ان أرفضها ،وهو كان يقوم
بهذا الدور في حياتي ،ويبرم التعاقدات نيابة
ّ
عني.
وال ــدي أيـضــا تــولــى مسؤولية االت ـفــاق على
أجــري ،فلم أكن أعــرف األجــور ،ووقتها كان هو
يتقاضي األجر وينفقه علي ،خاصة في المالبس

نور الشريف
لم ّ
يتعرف
ّ
علي في اللقاء
الثاني

شريف مع نجالء فتحي

 ...ومع عبدالله محمود

شهرتي الحقيقة بين أصدقائي فــي المدرسة
جـ ــاءت م ــن خ ــال ت ـجــربــة "رأف ـ ــت ال ـه ـج ــان" مع
المخرج الراحل يحيى العلمي ،ليس فقط بسبب
ال ـن ـجــاح الـكـبـيــر ال ــذي حـقـقــه الـمـسـلـســل ،ولكن
ً
لكوني الطفل الوحيد تقريبا في العمل ،وطبيعة
ش ـخ ـص ـيــة ط ـ ــارق ال ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا ،فــالـمـسـلـســل
منحني فرصة كبيرة ّ
غيرت حياتي.
صـحـيــح أن ـنــي حــرصــت ع ـلــى ال ـتــوف ـيــق بين
الدراسة والتصوير ،إال أنني بعد هذا المسلسل
كانت الشهرة سالحا ذا حدين ،بين زمــاء لي
شـعــروا بأنني مـغــرور ،رغــم عــدم وج ــود عالقة
تجمعني معهم من األســاس ،لكن انتابهم هذا
ال ـش ـعــور رب ـم ــا ألن ـن ــي ظ ـه ــرت ف ــي ّ ال ـت ـل ـفــزيــون،
وهناك آخرون أصبحوا قريبين مني وأصدقاء
حتى اليوم.
● مـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـمـ ـث ــل لـ ـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج إسـ ـم ــاعـ ـي ــل
عبدالحافظ؟

● من الذي رشحك للمشاركة في فيلم «اللص»
للنجمة نجالء فتحي؟
 خ ـضــت ت ـجــربــة ال ـع ـمــل م ــع ال ـم ـخــرج سعدعرفة فــي فيلم "الـلــص" لنجالء فتحي وفــاروق
الـ ـفـ ـيـ ـش ــاوي ،وه ـ ــو مـ ــن األفـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي أح ـت ـفــظ
بذكريات جميلة فيها ،فترشيحي لهذا الفيلم
جــاء بعد تجربتي فــي "كــل هــذا ال ـحــب" ،وكنت
أق ــوم بشخصية طفل "أعـ ــور" ،وه ــذا األم ــر كان
يتطلب مني وضع ماكياج ،مع الماكيير الراحل
حمدي رأفت يستغرق نحو ساعة قبل التصوير،
بجانب فترة مماثلة بعد انتهاء التصوير بسبب
الـتـقـنـيــات الـمـسـتـخــدمــة فــي ه ــذه ال ـف ـتــرة ،وهــو
مــا جـعــل هـنــاك حــالــة تـعــاطــف مـعــي مــن نجالء
والفيشاوي ،حيث كانا يأتيان ويجلسان معي
أحيانا.
مــن الكواليس التي أتذكرها فــي هــذا العمل
طريقة تعامل سعد عرفة معي ،واالحتراف الذي
شاهدت شريف عرفة يتعامل به كمساعد مخرج،
ووقتها كــان عمرو عرفة مديرا لإلنتاج ،وكان
هــذا الفيلم سبب عــاقــة الـصــداقــة الـتــي نشأت
بيني وبين الفيشاوي حتى رحيله ،وأتذكر ان
ً
هناك أكثر من مشهد لم يكن سهال بالنسبة لي،
منها مشهد تم تصويره في المطر ،ومشهد آخر
ً
جمعني مع نجالء فتحي ساعدتني فيه كثيرا.

 وم ــن ال ـم ــواق ــف ال ـتــي ال يـمـكــن أن أنـســاهــاحـ ــرص ال ـم ـخ ــرج ح ـس ـيــن كـ ـم ــال ع ـل ــى دع ــوت ــي
لـحـضــور ال ـعــرض ال ـخــاص للفيلم فــي سينما
ميامي برفقة األبطال ليلى علوي ونور الشريف،
وحرص على اصطحابي معهم والتقاط الصور
ال ـت ــذك ــاري ــة ،واح ـت ـفــوا بـمـشــاركـتــي ف ــي الـفـيـلــم،
ً
صحيح أن الـمــو قــف يـبــدو بسيطا ،لكنه جعل
لـ ّ
ـدي كثيرا من التفاصيل والذكريات الجميلة
مع فريق العمل بالكامل.

شريف إدريس

 ....مع عادل إمام

عادل إمام سمح
لي بتقديم
دوري من وجهة
نظري في
«بودي جارد»

 اعتبر المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظبمنزلة األب الروحي لي بالوسط الفني ،خاصة
بعد تجربتي في العمل بمسلسل "خالتي صفية
والدير" ،الذي أعتبره أول مسلسل أقوم بتمثيله
بالفعل ،وأتذكر لقاء نا األول عن هذا المسلسل
بشكل دقـيــق ،فهو قــال لــي" :ان ــت بطل العمل"،
ّ
وحملني مسؤولية كبيرة من اليوم األول ،ولكون
المسلسل بــه مـســاحــة مــن الـتــراجـيــديــا واألداء
التمثيلي ،فقد كان االهتمام بالتفاصيل مهما
بالنسبة لي ،وكنت وقتها بدأت في إدراك طبيعة
األعمال الفنية التي أشارك فيها.
يحسب للراحل إسماعيل عبدالحافظ الجو
العائلي الذي كان يتسم به "اللوكيشن" الخاص
بالتصوير في أعماله ،فهو يجعل فريق عمله
يعمل وكــأنـهــم أس ــرة واحـ ــدة ،وه ــذا األم ــر مهم
معي كابن،
وينعكس على الشاشة ،فهو تعامل ّ
وكان يذاكر معي المشاهد ،ويطلب مني ضبط
االنـفـعــاالت ،خاصة فــي المشاهد التي تتطلب
حزنا ،وغيرها من التفاصيل المهمة حتى يكون
ً
األداء مقعنا من دون "أفورة" ،ورغم أن بداياتي
فــي الـتـعــاون معه مــن خــال مسلسل "الوسية"
فــإنـنــي كـنــت سـعـيــدا بالعمل مـعــه فــي أي عمل
يرشحني له.
● من منظورك أي األعمال األهم في مشوارك؟
 عـلــى م ــدار طـفــولـتــي شــاركــت فــي أك ـثــر منع ـمــل م ـهــم ،وه ـن ــاك أع ـم ــال قـ ّـدم ـت ـهــا ،لـكـنـهــا لم
تـحــظ بـشـهــرة كـبـيــرة ،لـكــن عـلــى سبيل المثال
ال الـحـصــر كــانــت شخصية رام ــي فــي مسلسل
"ع ــائ ـل ــة ش ـل ــش" م ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي ح ـق ـقــت لي
نجاحا كبيرا فــي العالم الـعــربــي ،ووقتها كنا
نعمل عـلــى تـحـضـيــرات كـثـيــرة قـبــل التصوير،
كذلك تجربتي في "أرابيسك" مع المخرج الكبير
جمال عبدالحميد ،والفنان صــاح السعدني،
الذي كنت أراقب تصرفاته ألستفيد وأتعلم منه،
فهو من الشخصيات التي سعدت بالعمل معها،
ً
واستفدت منه على المستوى الشخصي كثيرا،
ً
وعملت معه أيضا في فيلم "مدرسة الحب" ،وهو
من إنتاج التلفزيون المصري.
غالبية األعمال التي شاركت فيها كنت أرشح
لها والتقي مع المخرجين قبل إسناد الدور لي،
وهناك أعمال رشحت لها بناء على أدوار أخرى
قدمتها ،وهـكــذا ظللت أبــاشــر العمل حتى مع
التحاقي بالمعهد العالي للفنون المسرحية،
ال ــذي ظـلـلــت أدرس فـيــه لـ ـ  10س ـن ــوات ،بسبب
تأجيلي االمتحانات نتيجة انشغالي بأعمال
فنية ،خاصة عرض مسرحية "بودي جارد" مع
الزعيم عادل إمام ،والذي ظللت أعمل فيه على
مدار  5سنوات بشكل منتظم.
● هــل تــذكــر بـعــض الـمــواقــف الـطــريـفــة خــال
مشاركاتك؟

 ...وفي شبابه مع صالح عبدالله

 م ــن ال ـم ـف ــارق ــات ال ـت ــي ح ــدث ــت م ـعــي أث ـنــاءاالشتراك في األعمال خالل مرحلة المراهقة كان
ترشيحي للعمل في مسلسل "رجل األقدار" مع
الفنان نور الشريف ،بعد تجربتي األولى معه في
فيلم "كل هذا الحب" ،وكان الفارق بين اللقاءين
ً
نحو  15عاما ،ووقتها جاء ترشيحي للدور من
خالل األستاذ حسني صالح الذي كان يشارك
فــي إنـتــاج العمل ،ووقتها كنت أقــوم بتصوير
دوري في مسلسل "كناريا وشركاه" مع المخرج
إسماعيل عبدالحافظ ،واستأذن لي حسني منه
لكي أقوم بتصوير دور حنا المصري في "رجل
األقــدار" ،وبالفعل ذهبت إلى بالتوه التصوير،
وكان مخرج العمل وفيق وجدي.
اتسم وجدي بالحسم في التعامل والصوت
المرتفع فــي "الـلــوكـيـشــن" ،وه ــذا األم ــر تفهمته
بحكم وجود مجموعات كبيرة من المجاميع يتم
ً
التصوير معها ،فضال عن ضغط الشغل والتوتر
الموجود ،ووقتها التقيت األسـتــاذ نــور للمرة
األولــى منذ عرض الفيلم ،ولم يتعرف ّ
علي في
البداية ،لكنه ظل ينظر لي وكأنه يعرفني ،ومن
هنا بدأ الحديث ،وعندما أخبرته بشخصيتي،
كسر حاجز الخوف ّ
لدي ،وتحدثنا في تفاصيل
كـثـيــرة ،وقـمــت بتصوير دوري ،وكـنــت سعيدا
بالعمل معه مرة أخرى ،فهو مدرسة فنية حقيقة.
ً
مــن المخرجين أي ـضــا الــذيــن أحـبـبــت العمل
ّ
معهم ك ــان ال ــراح ــل رض ــا ال ـن ـجــار ،ال ــذي قــدمــت
م ـع ــه أكـ ـث ــر م ــن ت ـج ــرب ــة ،أه ـم ـه ــا بــال ـن ـس ـبــة لــي
مسلسل "أبناء ولكن" ،وهــذا المسلسل أحببته
لعدة أسباب ،أهمها أنني أظهر في آخر مشهد
بالمسلسل.
● كيف انعكس على عملك انتقالك من مرحلة
الطفولة إلى النضج؟
 بعدما أصبحت مرحلة النضوج ،قررت أنً
أتــوقــف قـلـيــا  ،لكي انتقل مــن مرحلة الطفولة
إل ــى مــرحـلــة جــديــدة فــي حـيــاتــي ،وأق ــدم نفسي
ً
بشكل مختلف ،لــذا توقفت عــام  2004تقريبا،
ولم أظهر إال في مشاركات محدودة ،وركزت في
المسرح بشكل أكبر من خالل مسرحية "بودي
ُ
جــارد" ،التي كانت ّتعرض بشكل مستمر على
م ــدار األس ـبــوع ،وكــنــا نحصل على إج ــازة يوم
الثالثاء فقط ،وفي أوقات أخرى كنا نقدم  3ليال
من العرض.
ورغم أنني كنت في المسرحية بنفس الدور
الــذي ّ
قدمه قبلي زميلي خالد سرحان بطابع
ّ
كوميدي ،فإنني قدمت الدور بطريقتي الخاصة،
وهـ ــذا األمـ ــر ج ــاء م ــن ال ـف ـنــان عـ ــادل إمـ ــام ال ــذي
ً
اعـتـبــره أكــاديـمـيــة فنية اسـتـفــدت منها كـثـيــرا،
و سـمــح لــي بكثير مــن التغييرات بما يناسب
منظوري لـلــدور ،وردود الفعل على هــذا الــدور
ً
وق ــت عــرضــه أسـعــدتـنــي كـثـيــرا ،وب ــدأت مرحلة
جديدة في حياتي.
انتقلت بعد "بودي جارد" إلى مرحلة جديدة
فــي حياتي الفنية ،مرحلة انتهت فيها أعمال
الطفولة وبداية الشباب ّ
ألقدم نفسي من جديد،
وهذا ما عملت عليه خالل السنوات الماضية،
فنجومية الطفولة انتهت ،واآلن مشوار جديد
أعمل فيه بشكل مختلف ،وأسعى إلثبات نفسي
بأدوار مختلفة ومتنوعة.
● هل تقبل أن ينخرط أوالدك في الفن؟
رغم أنني بدأت العمل في طفولتي كممثل،فإنني أرفض أن يعمل أبنائي في الوسط الفني
م ـنــذ ط ـفــول ـت ـهــم ،ألن ه ـن ــاك ص ـع ــوب ــات كـثـيــرة
ستواجههم ال أرغب في أن يعيشونها ،إضافة
إلى أن هناك أشخاصا ال يستطيعون استكمال
مشوارهم الفني ألسباب عدة ،بعد نجاحهم في
الطفولة ،فاألمر ليس سهال.

توابل ةديرجلا
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فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»

خريج الجامعة
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يرفض الوظيفة الحكومية ويعمل «كومبارس»!
وسطعت
بدأت رحلة الفنان فاروق الفيشاوي في منتصف
السبعينياتً ،
ً
عمال دراميا بين السينما
نجوميته خالل فترة قصيرة ،وشارك في أكثر من ً ١٣٠
والتلفزيون والمسرح ،واستطاع على مدى نحو أربعين عاما أن يحافظ على
ّ
حضوره الالفت وموهبته المتفردة ،وشكل حالة خاصة في فضاء التمثيل
والحياة ،ونال الكثير من الجوائز والتكريمات ،وال تزال أعماله تثري وجدان
الماليين من جمهوره في مصر وأرجاء العالم العربي.
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

«آخر العنقود»
يعاني مرارة
ُ
اليتم بعد
رحيل والده
المهندس
الزراعي

النجم
السينمائي
ً
ظ ــل متعلـق ــا
بشخصية
الرئيس
الراحل جمال
عبدالناصر

الحقت األضواء الفتى الوسيم خالل مسيرته الفنية البالغة الثراءّ ،
وتحول
نجم يحظى بجماهيرية كبيرة ،وفي الوقت ذاته يثير الجدل حول مواقفه
إلى ٍ
ّ
في كواليس الفن والحياة ،وتعددت أقنعته على الشاشة وخشبة المسرح،
وتألق كممثل يميل إلى المغامرة والتجريب ،ويمتلك الجرأة في سرد رحلته
مع اإلدمان ،وزيجاته المتعددة ،وعشقه للتمثيل ،وحنينه الدائم إلى ذكريات
الطفولة والصبا ،وصراعه مع المرض حتى رحيله في  25يوليو .2019

استطاع فــاروق الفيشاوي أن يحجز لنفسه
ً
ً
مقعدا وثيرا في الصف األول ،وسط كوكبة من
نـجــوم حقبة السبعينيات مــن الـقــرن الماضي،
م ـثــل م ـح ـمــود يــاس ـيــن ون ـ ــور ال ـش ــري ــف وعـ ــادل
إم ــام وم ـح ـمــود عـبــدالـعــزيــز ،وت ـع ــاون مــع كبار
المخرجين ،وفي الثمانينيات كان أكثر الممثلين
ً
جـمــاهـيــريــة وظـ ـه ــورا عـلــى ال ـشــاشــة الـبـيـضــاء،
ف ـخــال عـقــد واحـ ــد شـ ــارك ف ــي ح ــوال ــي سبعين
ً
فيلما بخالف العديد من المسلسالت الدرامية،
ً
المتطور الذي ُي ِّ
ِّ
طوع أدواته
وكان نموذجا للفنان
باستمرار ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

بطل مسلسل
«في بيتنا
رجل» ينافس
النجم العالمي
عمر الشريف
الفيشاوي في شبابه

آخر العنقود
بدأت رحلة محمد فــاروق الفيشاوي بمولده
ّ
في الخامس من فبراير عام  ،1952وشكل ذلك
ال ـعــام عــامــة فــارقــة فــي حـيــاتــه ،وداللـ ــة أن ــه من
جيل ثــورة يوليو المصرية ،وظل يفاخر بحبه
ّ
وترسخت في
للزعيم الراحل جمال عبدالناصر،
وجدانه معاني الوطنية واالنتماء والعروبة ،مما
ً
ً
ً
جعله فنانا استثنائيا ،ومنشغال بقضايا وطنه
وأمته ،وباتت أعماله في تنوعها وثرائها ،تنم
عــن وعــي بماهية الـفــن ،ودوره فــي نــزع األقنعة
عن السلبيات ،ورغبة جامحة في التغيير إلى
األفضل.
ٌ
أصداء تأتي من زمن بعيد ،وتحكي كيف عاش
الصبي فترة في مسقط رأسه بقرية «بني مزار»
في محافظة المنيا (بصعيد مصر) ،وكان ينتمي
إلــى عائلة ميسورة الـحــال ،لديها خمسة أوالد
«ثالثة أبناء وابنتان» كان فاروق أصغرهم ،فاألم
ً
ً
ربة منزل ،واألب يعمل مهندسا زراعيا ،وبحكم
عمله كان دائم التنقل بين المحافظات المصرية،
حتى استقرت العائلة في قرية «ســرس الليان»
بمحافظة المنوفية (شمالي القاهرة) ،وصار «آخر
ً
ً
العنقود» نصفه فالحا والنصف اآلخر صعيديا.
وظلت تلك السنوات البعيدة عالقة في ذاكرة
الفيشاوي ،وتثير في نفسه الحنين إلى منزلهم
الــري ـفــي ،وال ـح ـيــاة فــي ف ـضــاء ال ـخ ـضــرة وال ــزرع
والعصافير ،مما دفعه في أوج نجوميته إلى أن
يشتري قطعة أرض ويشرف على زراعتها بنفسه
في أوقات فراغه ،وال يتناول الخضراوات إال من
محاصيلها ،وهناك تومض الذكريات ،ويتنسم
عبق األيــام الفائتة ،ويتالشى صخب األضــواء
والشهرة.

ورود وأشواك
ذاق الفيشاوي مرارة ُ
اليتم ،حين توفي والده،
ووقتها كان في الحادية عشرة من عمره ،وتولى
رعايته شقيقه األكبر «رش ــاد» ،حتى تخرج في
كلية اآلداب بجامعة عين شمس فــي الـقــاهــرة،
وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إ لــى فريق
المسرح بالجامعة ،وفــي تلك الفترة كــان كبار
المخرجين يعملون مع فرقة الهواة ،ويكتشفون
المواهب الشابة ،وأتاحت تلك الفرصة أن يشارك
في أعمال من إخراج كرم مطاوع وكمال ياسين
وع ـب ــدال ــرح ـي ــم ال ــزرق ــان ــي
وغيرهم.

وب ـعــد تـخــرجــه ف ــي الـجــامـعــة أخ ــذ يتحسس
خطواته األولى في عالم التمثيل ،وأدرك أن طريق
ً
الفن ليس مفروشا بالورود ،بل تعترضه األشواك
والحواجز ،وعانى الفقر وصعوبة العيش ،حين
ق ـ ّـرر تـخـفـيــف األع ـب ــاء ع ــن شـقـيـقــه «رش ـ ــاد» وأن
يعتمد على نفسه ،ور فــض أن يلتحق بوظيفة
حكومية ،ر غــم حصوله على شـهــادة جامعية،
وتخصصه في اللغة التركية والفارسية ،ليطرق
أبواب المسارح ،ويعمل «كومبارس» ،ويتقاضى
ً
ً
ً
جنيها واحــدا يوميا ،ويترقب فرصة االنطالق
إلى فضاء النجومية.
وفـ ــي مـنـتـصــف ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،ب ـ ــدأت رحـلــة
انطالق «الكومبارس» ،وشــارك ب ــأدوار صغيرة
فــي مسلسل «أرض ال ـن ـفــاق» ،وفـيـلــم «الـحـســاب
ي ــا م ــدم ــوزي ــل» ،و«الـ ـح ــب ف ــي ط ــري ــق م ـس ــدود»،
حتى جــاء ه دور «مــاجــد» االبــن األصغر للراحل
عبدالمنعم مدبولي في مسلسل «أبنائي األعزاء
ً
شـكــرا»  1979ولفت األنـظــار إليه ،وبعدها ثبت
قدميه بشكل أكبر في الدراما التلفزيونية.
وشكل هذا المسلسل عالمة فارقة في مشواره
الفني ،حين أسـنــد إلـيــه المخرج محمد فاضل
دور الطبيب «مــاجــد» أمــام النجوم عبدالمنعم
مدبولي وآثار الحكيم وصالح السعدني ويحيى
الفخراني وفردوس عبدالحميد ،وتأليف عصام
ال ـج ـن ـبــاطــي ،وتـ ـ ــدور أحـ ــداثـ ــه حـ ــول ال ـمــوظــف
المتقاعد «بابا عبده» واكتشافه حقائق مختلفة
عــن أبـنــائــه الــذيــن ربــاهــم بـجـهــده وه ــم «طبيب
ومهندس وصحافي وابنة تكمل تعليمها» ويجد
أنه يحتاج للتعرف إليهم من جديد.
ً
ً
وفي ذلك الوقت ،حقق المسلسل نجاحا كبيرا،
وتــابــع الـمـشــاهــدون حلقاته بشغف ،وتباينت
ردود فعلهم بين تعاطف شديد مــع شخصية
«بابا عبده» واالستياء من عقوق أبنائه ،ال سيما
«م ــاج ــد» ك ــأول ظـهــور حقيقي لـلـفـيـشــاوي على
الشاشة ،ولقاء محفوف بالمغامرة بين ممثل
ناشئ وجمهور ظل يستنكر غروره وصلفه ،حتى
ثــاب إلــى رش ــده ،وطـلــب الصفح مــن أبـيــه ،وكــان
هذا العمل بوابة انطالقه عبر الشاشة الصغيرة.

فاروق الفيشاوي

الفتي الوسيم
ً
حجز مقعدا
في الصف
األول مع
نجوم سينما
السبعينيات

محفوظ عجب
وكان الفيشاوي على موعد آخر مع المخرج
مـحـمــد ف ــاض ــل ،ومـسـلـســل «ل ـي ـلــة ال ـق ـبــض على
فاطمة» في عام  ،1982قصة الكاتبة سكينة فؤاد،
وبطولة فردوس عبدالحميد

وهالة صدقي وأمينة رزق وممدوح عبدالعليم،
ودارت أحداثه في مدينة بورسعيد (شمال شرقي
القاهرة) ،ويرصد حياة الفتاة الوطنية «فاطمة»
التي تتولى رعــايــة إخوتها بعد وفــاة والــدهــم،
وشـهــدت ال ـعــدوان الـثــاثــي عــام  1956وتهجير
سكان مدن القناة ،وتنضم إلى الفدائيين ،وتنسب
بطولتها إلــى شقيقها االنتهازي أمين (فــاروق
الـفـيـشــاوي) على الــرغــم مــن أنــه مـشــروع خائن،
وتعامل مع قوات االحتالل ،وجنى ثروة من وراء
ً
ً
ذلك ،بينما تحب صيادا شابا ُيدعى سيد وهو
شخص متمسك بأخالقه ووطنيته.
وب ـعــد نـحــو عـشــر س ـنــوات جـ ّـســد الـفـيـشــاوي
شخصية «محفوظ عجب» الصحافي االنتهازي
فــي مسلسل «دم ــوع صاحبة الـجــالــة» (،)1993
الـ ـم ــأخ ــوذ ع ــن ق ـص ــة ل ـل ـكــاتــب م ــوس ــى ص ـب ــري،
وإخراج يحيى العلمي ،وشارك في بطولة العمل
الـنـجـمــة م ـيــرفــت أم ـيــن وع ـمــر ال ـح ــري ــري ودالل
عبدالعزيز وعبلة كامل وحسن حسني وشوقي
شامخ ،ودارت أحــداث المسلسل في فترة أوائل
األربعينيات من القرن الماضي ومــا قبل ثورة
يوليو .1952
ك ــان ــت شـخـصـيــة «م ـح ـفــوظ ع ـج ــب» م ــن أب ــرز
ً
ً
األعـمــال الـتــي تــركــت أث ــرا كبيرا لــدى الجمهور،
وبــرع ف ــاروق الفيشاوي فــي تجسيد شخصية
الصحافي الــذي ال يكترث بشيء سوى تحقيق
الشهرة والمال من أجل كسب مزيد من التقرب
إلى السلطة ،ولعل تقديم الفنان الراحل مثل هذه
التركيبة في مطلع حقبة التسعينيات ،مغامرة
كبيرة ألنها نموذج لشخصية شريرة ،وخروج
ع ـلــى ال ـم ـف ـهــوم ال ـت ـق ـل ـيــدي لـلـبـطــل ف ــي األع ـم ــال
الدرامية.
وقـ ّـدم الفيشاوي شخصيات درامية ال يمكن
إسقاطها من ذاكــرة المشاهد ،ومنها دوره في
مسلسل «الحاوي» ،تأليف محسن زايد وإخراج
يحيى العلمي ،وبطولة إلهام شاهين ومعالي
زاي ــد وأســامــة عـبــاس ورشـ ــوان تــوفـيــق ،وجـ ّـســد
شخصية «فتحي» المخادع ،وحقق هــذا العمل
جـمــاهـيــريــة واس ـعــة حـيــن ُع ــرض عـلــى الـشــاشــة
الصغيرة في ذلك الوقت.
وبرزت نجومية الراحل في «الحاوي» من خالل
تجسيده لنمط آخ ــر مــن أدوار الـشــر الـتــي كــان
يتلون فيها من عمل إلى آخــر ،لكنه هنا يحمل
خصوصية كبيرة لهذا النمط ،حيث إن تركيبة
الزوج والحبيب المتالعب الذي يخدع اآلخرين،
ً
جعلته يقدم ً
أداء متميزا في تباين االنفعاالت
ا لــدا خـلـيــة للشخصية ا لـتــي يلعبها ،بـمــا يمثل
احترافية خاصة من جانب الفنان في الدمج بين
مدرسة التجسيد والتشخيص.

كناريا وشركاه

ملص

ق «كناريا وشركاه»

ً
مسلسل «أبن
ائي األعزاء شكرا»

«أبنائي األعزاء
ً
شكرا» بوابة
عبور الممثل
الصاعد
إلى الدراما
التلفزيونية

وفي عام  ،1995ارتدى الفيشاوي قناع الشاب
الوطني الثائر من خالل مسلسل «في بيتنا رجل»
القصة الشهيرة للكاتب إ حـســان عبدالقدوس،
وإخ ــراج إبراهيم الصحن ،وشــارك في البطولة
دالل عبدالعزيز وزهــرة العال ورش ــوان توفيق،
وأحمد عبدالعزيز ،وتدور أحداثه حول «إبراهيم
حمدي» الذي يختبئ في منزل زميله بالجامعة،
وال ـم ـطــارد مــن الـبــولـيــس خ ــال ف ـتــرة االح ـتــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،وي ـت ـخــذ م ــن م ـن ــزل عــائ ـلــة بسيطة
مأوى له.
وتميز الفيشاوي بجرأة كبيرة ،وغامر بأداء

غالف قصة «في بيتنا رجل»
شخصية سبق أن قدمها النجم العالمي عمر
الشريف في السينما عــام  ،1961وكــان تحويل
ً
الرواية من عمل مقروء إلى مرئي سائدا في ذلك
الوقت ،ولكنها تلك المرة تخاطب المشاهدين
في المنازل ،وبعد نجاح هذا العمل ،ظهرت على
الشاشة الصغيرة الكثير من األعمال التي سبق
تقديمها على شريط سينمائي ،مثل «رد قلبي»
و»الزوجة الثانية» و»ال أنام» وغيرها.
وتتابعت رحلة الفيشاوي الدرامية ،وارتدى
قناع الشاب «سيد القوصي» في مسلسل «كناريا
وش ــرك ــاه» ،تــألـيــف الـكــاتــب الـمـبــدع أســامــة أنــور
عكاشة ،وإخراج إسماعيل عبدالحافظ ،وشاركه
البطولة الفنانة سمية األلفي ونبيل الحلفاوي
وتــوفـيــق عبدالحميد ولــوســي ،ودارت أحــداثــه
فــي إطــار اجتماعي حــول شخص يهوى تربية
ّ
ع ـصــاف ـيــر ال ـك ـن ــاري ــا ،ويـ ـم ــارس عـمـلــه كـخــطــاط
ومصمم أفيشات ،وتضطرب عالقته مع زوجته
المتطلعة للثراء ،وتتسبب في دخوله السجن.
وحقق فاروق من خالل هذا المسلسل نجومية
مغايرة ،وفاجأ جمهوره بأداء شخصية الرجل
الطيب ،واألب البن في المرحلة العشرينية للمرة
األولـ ــى ،وه ــو الـ ــدور ال ــذي ك ــان بــوابــة الـتـعــارف
بـيــن ال ـف ـنــان مـحـمــد إم ــام وال ـم ـشــاهــد ،وب ـعــد أن
ً
نجما فــي السنوات األخـيــرةّ ،
تكرر
أصبح إمــام
اللقاء بينهما من خالل فيلم «ليلة هنا وسرور»
ع ــام  2018كـضـيــف ش ــرف ،وكــانــت آخ ــر إطــالــة
للفيشاوي على شاشة السينما.
وح ـ ــرص ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل ع ـلــى ت ـقــديــم أدوار
تقارب مزاجية الجمهور ،الــذي يريد َمـ ْـن ُي ِّ
عبر
بأعمال واقعية ،ما جعل رصيده في الدراما،
عنه
ٍ
يـ ـح ــوي ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـم ـت ـنــوعــة،
والمعبرة عن مراحل عمرية مختلفة ،وصــارت
أدواره على الشاشة الصغيرة ،بمثابة ألبوم كامل
لمسيرة فنان في أيام شبابه وكهولته ،وحالة من
التوهج اإلبداعي المتصل ،والبحث عن التفرد
والتألق ،واحترام عقلية المشاهد ،قلما مر بها
ممثل خالل مشواره الفني.

الفارس يتغلب على آالمه في «البر الغربي»

مع ميرفت أمين في «دموع صاحبة الجاللة»

ّ
عندما رشح المخرج إسماعيل عبدالحافظ الفنان فاروق
الفيشاوي لبطولة مسلسل «في البر الغربي» للمؤلف محمد
جالل عبدالقوي ،لتجسيد شخصية عرفان الجارحي ،الذي
ّ ً
خياال في منطقة «نزلة السمان» القريبة من أهرامات
يعمل
ً
الجيزة كــان يعلم جـيــدا أنــه يجيد الفروسية ،مــن دون أن
يدري أنه توقف عن ركوب الخيل منذ فترة ،إلصابته بآالم
في الظهر ،حيث نصحه األطباء بالعالج الطبيعي.
وف ــي أول ي ــوم تـصــويــر استشعر الـفـيـشــاوي الـقـلــق في
عيني المخرج ،وحتى يزيل مخاوفه ،ســأل عــن الحصان
الذي سيمتطيه خالل المسلسل ،وقاده في جولة استغرقت
َّ
وتسرب القلق إلى
أكثر من ساعة بين األهرامات وأبوالهول،
ً
المخرج ،حتى عــاد بطل المسلسل ،واتجه إليه مبتسما،
ً
ولسان حاله يقول :اطمئن يا عبدالحافظ ُما زلـ ُـت فارسا
ً
ق ـ ــادرا عـلــى رك ــوب الـخـيــل ،وال تـقـلــق فـقــد شـفـ ِـيــت مــن آالم

الـظـهــر بـعــد االل ـت ــزام بنصائح األط ـب ــاء .وبـعــد انتهاء
أول مشهد تصوير ،طلب الفيشاوي عــدم تغيير ذلك
الحصان ،ليظهر به في باقي المشاهد ،الطمئنانه أنه
هــادئ ولــن يسبب له مشكالت في المشاهد المتبقية،
ً
وحين ُعرض المسلسل خالل عام  ،2001حقق نجاحا
ً
كبيرا ،وتألق «الـفــارس» في دور «عرفان» أمام
النجمة رغدة التي لعبت شخصية
«مـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــا اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة»
وال ـف ـن ــان ــة ال ـك ـب ـيــرة
سناء جميل إلى
جانب سوسن
ب ـ ـ ــدر وع ـب ـل ــة
كامل وعزت
أبوعوف.

مشهد من مسلسل «البر الغربي»
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توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة
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تاج الملوك يبحث عن صاحبة صور الغزال

)(٣٠ - ٢٢

دنيا ترفض الزواج والملك يجهز جيشه للحرب
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عند حكاية تاج الملوك وإعجابه بابنة ملك جزائر الكافور ،صاحبة ًصور الغزال على القماشة
الملونة ،بعد سماعه عنها من عزيز ،وتستكمل في هذه الحلقة قصة سفره إلى بالدها باحثا عنها ،راغبا في لقائها ،بعدما
رفضت عرض الزواج به أو بغيره من الرجال ،فيتخفى في زي تاجر أقمشة ،ويحتال للقاء بها ،ومعرفة سر عزوفها عن الزواج.

ابنة ملك
الكافور تهدد
بقتل نفسها
في حال أجبرت
على الزواج

ولما كانت الليلة الرابعة بعد السبعمئة ،قالت
شـهــرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أن والــد تاج
ال ـم ـل ــوك ق ــال ل ــه :ي ــا ولـ ــدي إن أب ــاه ــا م ـلــك وب ــاده
بـعـيــدة عـنــا ف ــدع عـنــك ه ــذا ،وادخ ــل قـصــر أم ــك فــإن
فيه خمسمئة جارية كاألقمار ،فمن أعجبتك منهن
ً
فخذها ،وإن لم تعجبك منهن نخطب بنتا من بنات
الملوك تكون أحسن من السيدة دنيا ،فقال لــه :يا
وال ــدي ال أري ــد غـيــرهــا ،وه ــي الـتــي ص ــورت صــورة
ال ـغــزال الـتــي رأيـتـهــا فــا بــد مـنـهــا ،وإال أهـجــج في
الـبــراري ،وأقتل روحــي بسببها ،فقال لــه :يا ولدي
أمهلني حتى أرسل إلى أبيها وأخطبها منه ،وأبلغك
المرام مثل ما فعلت لنفسي مع أمك ،وإن لم يرض
ً
زلزلت عليه مملكته وجردت عليه جيشا يكون آخره
عندي وأولــه عنده ،ثم دعــا الشاب عزيز ،وقــال :يا
ولدي هل تعرف الطريق? قال :نعم .قال له :أشتهي
ً
منك أن تسافر مع وزيري فقال له :سمعا وطاعة.

سفر الوزير
ثم جهز عزيز مع وزيره وأعطاهم الهدايا فسافروا
ً
أيــامــا وليالي إلــى أن أشــرفــوا على جزائر الكافور،
ً
فأقاموا على شاطئ نهر وأنفذ الوزير رســوال من
عـنــده إل ــى الـمـلــك لـيـخـبــره بـقــدومـهــم ،وبـعــد ذهــاب
الــرســول بنصف يــوم لــم يشعر إال وحـجــاب الملك
وأمـ ـ ــراؤه قــد أق ـب ـلــوا عـلـيـهــم ،والق ــوه ــم مــن مسيرة
فرسخ فنقلوهم وساروا في خدمتهم إلى أن دخلوا
بهم على الملك ،فقدموا لــه الـهــدايــا وأقــامــوا عنده
أربعة أيــام ،وفي اليوم الخامس قام الوزير ودخل
على الملك ووقف بين يديه وحدثه بحديثه وأخبره
ً
بسبب مجيئه ،فصار الملك متحيرا في رد الجواب،
ألن ابنته ال تحب الزواج وأطرق برأسه إلى األرض
ســاعــة ثــم رف ــع رأس ــه إل ــى بـعــض ال ـخ ــدام ،وق ــال لــه:
اذهب إلى سيدتك دنيا وأخبرها بما سمعت وبما
جاء به هذا الوزير ،فقام الخادم وغاب ساعة ثم عاد
إلى الملك ،وقــال له :يا ملك الزمان لما دخلت على
ً
السيدة دنيا أخبرتها بما سمعت فغضبت غضبا
ً
شديدا ،ونهضت علي بمسوقة وأرادت كسر رأسي
ً
ففررت منها هاربا ،وقالت لي :إن كان يغصبني على
الــزواج فالذي أتــزوج به أقتله ،فقال أبوها للوزير
وعزيز سلما على الملك وأخبراه بذلك ،وإن ابنتي
ال تحب الزواج .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

تاج الملوك
يتخفى في زي
تاجر ويحتال
للوصول إلى
محبوبته

رفض الزواج
وف ــي ال ـل ـي ـلــة ال ـخــام ـســة ب ـعــد الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أنه عندما رجع
الوزير ومن معه من غير فائدة ،وما إن دخلوا على
الملك وأخـبــروه ،فعند ذلــك أمــر النقباء أن ينبهوا
العسكر إلى السفر من أجل الحرب ،فقال له الوزير:
ال تفعل ذلــك فــإن الملك ال ذنــب لــه ،وإنما االمتناع
من ابنته ،فإنها حين علمت بذلك أرسلت تقول :إن
غصبني على الزواج أقتل من أتزوج به وأقتل نفسي
بعده ،فلما سمع الملك كالم الوزير خاف على ولده
تاج الملوك ،وقال :إن حاربت أباها وظفرت بابنته
قتلت نفسها ،ثــم إن الملك أعـلــم ابـنــه تــاج الملوك
بحقيقة األمــر ،فلما علم بذلك قــال ألبيه :يا والــدي
أنا ال أطيق الصبر عنها فأنا أروح إليها وأتسبب
في اتصالي بها ،ولو أموت وال أفعل غير هذا ،فقال
له أبــوه :وكيف تــروح? فقال :أروح في صفة تاجر،
فقال الملك :إن كان وال بد فخذ معك الوزير وعزيز،
ً
ً
ثم إنه أخرج شيئا من خزانته وهيأ له متجرا بمئة
ألف دينار واتفقا معه على ذلك.

نحيب تاج الملوك
فلما جاء الليل ذهب تاج الملوك وعزيز إلى منزل
الوزير وباتا هناك تلك الليلة ،وصــار تاج الملوك
مسلوب الفؤاد ولم يطب له أكل وال رقاد ،بل هجمت
عليه األفكار وغرق منها في بحار ،وهزه الشوق إلى
محبوبته فأفاض دمع العين ،وأنشد هذين البيتين:
تــرى هــل لنا بعد الـبـعــاد وص ــول فأشكو إليكم
صبوتي وأقـول
تـ ــذكـ ــرت ـ ـكـ ــم وال ـ ـل ـ ـيـ ــل نـ ـ ـ ــاء ص ـب ــاح ـ ــه
وأسـ ـ ـه ـ ــرتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــي واألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام غـ ـف ـ ـ ــول

العاشق ال ينام
الليل وقد تمكن
منه الغرام وزاد
به النحول
واألسقام

ً
فلما فرغ من شعره بكى بكاءا شديدا ،وبكى معه
عزيز وتذكر ابنة عمه ،وما زاال يبكيان إلى أن أصبح
الصباح ،ثم قام تاج الملوك ودخل على والدته وهو
البس أهبة السفر فسألته عن حاله فأخبرها بحقيقة
األمر فأعطته خمسين ألف دينار ثم ودعته وخرج
من عندها ودعت له بالسالمة واالجتماع باألحباب،
ثــم دخــل على وال ــده ،واسـتــأذنــه أن يــرحــل ف ــأذن له
وأعطاه خمسين ألف دينار ،وأمر أن تضرب له خيمة
وأقــامــوا فيها يومين ثــم ســافــروا ،واسـتــأنــس تاج
الملوك بعزيز ،وقال له :يا أخي أنا ما بقيت أطيق أن
أفارقك ،فقال عزيز :وأنا اآلخر كذلك ،وأحب أن أموت
تحت رجليك ،ولكن يا أخي قلبي اشتغل بوالدتي،
فقال له تاج الملوك :لما نبلغ المرام ال يكون إال خير،
وكان الوزير قد وصى تاج الملوك باالصطبار وصار
عزيز ينشد لــه األشعار
ويحدثه بالتواريخ

واألخبار ،ولم يزالوا سائرين بالليل والنهار مدة
شهرين فطالت الطريق على تــاج الملوك ،واشتد
عليه الغرام ،وزاد به الوجد والهيام ،فلما قربوا من
المدينة فرح تاج الملوك غاية الفرح وزال عنه الهم
والترح ،ثم دخلوها وما زالوا سائرين إلى أن وصلوا
إلى سوق البر .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

سوق البر
وف ــي ال ـل ـيـلــة ال ـس ــادس ــة ب ـعــد الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أنهم لما دخلوا
عند التجار سألوا عن دكان شيخ السوق فدلوهم
عليه ،فتوجهوا إليه ،فلما قربوا قام إليهم هو ومن
ً
معه من التجار وعظموهم خصوصا الوزير ،فإنهم
ً
ً
ً
رأوه رجــا كبيرا مهيبا ومعه تاج الملوك وعزيز،
فقال التجار لبعضهم :ال شك أن هــذا الشيخ والد
هذين الغالمين ،فقال الوزير :من شيخ فيكم? فقالوا
ً
ً
ها هو ،فنظر إليه الوزير وتأمله فــرآه رجــا كبيرا
صــاحــب هيبة ووق ــار وخ ــدم وغـلـمــان ،ثــم إن شيخ
الـســوق حياهم تحية األحـبــاب وبــالــغ فــي إكرامهم
وأجلسهم جنبه ،وق ــال لـهــم :هــل لكم حــاجــة نفوز
بقضائها? فقال الوزير :نعم إني رجل كبير طاعن
في السن ،ومعي هذان الغالمان وسافرت بهما سائر
األقاليم والبالد ،وما دخلت بلدة إال أقمت بها سنة
كاملة حتى يتفرجا عليها ويعرفا أهلها ،وإني قد
أتيت بلدكم هذه واخترت المقام فيها ،وأشتهي منك
ً
دكــانــا تكون مــن أحسن المواضع حتى أجلسهما
فيها ليتاجرا أو يتفرجا على هذه المدينة ،ويتخلقا
بــأخــاق أهـلـهــا ،ويـتـعـلـمــا الـبـيــع وال ـش ــراء واألخ ــذ
والعطاء ،فقال شيخ السوق :ال بأس بذلك.

داخل الدكان
ثم نظر إلى الولدين وفرح بهما وأحبهما ،بعد
ذل ــك سـعــى وه ـيــأ لـهـمــا ال ــدك ــان ،وكــانــت فــي وســط
السوق ولم يكن أكبر منها وال أوجه منها عندهم،
ألنها كانت متسعة مزخرفة فيها رفــوف مــن عاج
وأبـنــوس ،ثم سلم المفاتيح للوزير ،وقــال :جعلها
الله مباركة على ولديك ،فلما أخذ الوزير مفاتيح
ال ــدك ــان ت ــوج ــه إل ـي ـهــا وال ـغ ــام ــان ووضـ ـع ــوا فيها
أمتعتهم ،وأمر غلمانهم أن ينقلوا إليها جميع ما
عندهم من البضائع والقماش ،وكــان ذلك يساوي
خــزائــن م ــال ،فنقلوا جميع ذلــك إلــى الــدكــان ،وقــال
شيخ السوق للوزير أبقاهما الله لك ،لقد حلت في
مدينتنا البركة والسعود بقدومكم وقدوم أتباعكم،
ثم أنشد هذين البيتين:
أق ـ ـب ـ ـلـ ــت ف ـ ــاخـ ـ ـض ـ ــرت لـ ــدي ـ ـنـ ــا الـ ــربـ ــا
وق ـ ـ ـ ـ ــد زه ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ــالـ ـ ــزهـ ـ ــر ل ـل ـم ـج ـت ـل ــى
و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت األرض و م ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ــو ق ـ ـهـ ــا
ً
ً
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وس ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـق ـ ـبـ ـ ِـل
ف ـش ـكــروه عـلــى ذل ــك ،ث ــم أك ـل ــوا وش ــرب ــوا وبــاتــوا
تلك الليلة في منزلهم ،في أتــم ما يكون من الحظ
وال ـســرور ،فلما أصـبــح الـصـبــاح قــامــوا مــن نومهم
وتــوضــأوا وصـلــوا فرضهم وأصـبـحــوا ،ولـمــا طلع
الـنـهــار وفـتـحــت الــدكــاكـيــن واألس ـ ــواق خــرجــوا من
المنزل وتوجهوا إلى السوق وفتحوا الدكان وكان
الغلمان قد هيأوها أحسن هيئة وفرشوها بالبساط
الحرير ووضعوا فيها مرتبتين ،كل واحدة منهما
ً
تساوي مئة ديـنــار ،وجعلوا فــوق كل مرتبة نطفا
ً
ملوكيا دائره من الذهب.

ابن الملك
وحاشيته
يصلون إلى
سوق البر
ويفتتحون
ً
متجرا لبيع
القماش

إعجاب دنيا
سألته إن كان له حاجة
فقالت لها السيدة دنيا :هل
ِ
يعلمنا بها فنقضيها له? فقالت العجوز وقد هزت
رأسها :حفظ الله فراستك ،والله إن له حاجة ،وهل
أحد يخلو من حاجة? فقالت لها السيدة دنيا :اذهبي
إليه وسلمي عليه ،وقولي له :شرفت بقدومك مدينتنا
ومهما كان لك من الحوائج قضيناه لك على الرأس
والعين ،فرجعت العجوز إلى تاج الملوك في الوقت
ً
فلما رآها طار قلبه من الفرح ونهض لها قائما على
قدميه وأخذ يدها وأجلسها إلى جانبه ،فلما جلست
واستراحت أخبرته بما قالته السيدة دنيا ،فلما سمع
ذلــك فــرح غاية الفرح واتسع صــدره وانـشــرح ،وقال
في نفسه :قد قضيت حاجتي ،ثم قال للعجوز :لعلك
ً
توصلين إليها كتابا من عندي وتأتيني بالجواب،
ً
فقالت :سمعا وطاعة ،فلما سمع ذلك منها قال لعزيز:
ائتني بدواة وقرطاس وقلم من نحاس ،فلما أتاه بتلك
األدوات كتب هذه األبيات:
ً
ك ـ ـت ـ ـبـ ـ ُـت إل ـ ـ ـيـ ـ ـ ِـك يـ ـ ــا س ـ ــؤل ـ ــي كـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــا
ـراق
ب ـ ـ ـمـ ـ ّــا ألـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ َـاه م ـ ـ ـ ــن أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأول م ـ ـ ـ ــا أس ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ــر ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار قـ ـلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي
وثـ ـ ــانـ ـ ـ َـيـ ـ ــه غـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــي واش ـ ـتـ ـ ـ ـ ـيـ ــاق ـ ـ ـ ــي

رواج
فجلس تاج الملوك على مرتبة ،وجلس عزيز على
األخرى ،والوزير في وسط الدكان ،ووقف الغلمان
بين أيديهم وتسامعت بهم الناس فازدحموا عليهم
وباعوا بعض أقمشتهم ،وشاع ذكر تاج الملوك في
المدينة ،واشتهر فيها خبر حسنه وجماله وكرم
ً
أخالقه ،ثم أقاموا على ذلك أياما ،وفي كل يوم تهرع
الناس إليهم فأقبل الوزير على تاج الملوك وأوصاه
بكتمان أمره وأوصى عليه عزيز ،ومضى إلى الدار
ً
ليدير أمــرا يعود نفعه عليهم ،وصــار تــاج الملوك
وعزيز يتحدثان ،وصار تاج الملوك يقول عسى أن
يجيء أحد من عند السيدة دنيا ،ومازال تاج الملوك
ً
على ذلك أياما وليالي وهو ال ينام وقد تمكن منه
الـغــرام ،وزاد به النحول واألسـقــام حتى حــرم لذيذ
المنام ،وامتنع عن الـشــراب والطعام ،فبينما تاج
الـمـلــوك جــالــس إذا بعجوز أقبلت عليه ،وتقدمت
إليه وخلفها جاريتان وما زالت ماشية حتى وقفت
على دكان تاج الملوك ،فرأت قده واعتداله ،ثم دنت
ً
منه وسلمت عليه فرد عليها السالم ،وقام لها واقفا
على األقــدام ،وابتسم في وجهها ،هذا كله بإشارة
عزيز ،ثم أجلسها إلى جانبه ،وصــار يــروح عليها
إلى أن استراحت .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

رسول الغرام
وفي الليلة السابعة بعد السبعمئة ،قالت شهرزاد:
إن العجوز قالت لتاج الملوك :يا ولدي هل أنت من
هــذه الــديــار? فـقــال تــاج الـمـلــوك بـكــام فصيح عذب
مليح :والله يا سيدتي ما دخلت هذه الديار إال هذه
المرة وال أقمت فيها إال على سبيل الفرجة ،فقالت:
لــك اإلك ــرام مــن ق ــادم على الــرحــب والـسـعــة ،مــا الــذي
ً
جئت به معك من القماش ،فأرني شيئا
ً
مـلـيـحــا ف ــإن الـمـلـيــح ال يـحـمــل إال
المليح ،فلما سمع تاج الملوك
كالمها خفق قلبه ولم يفهم
معنى كالمها ،فغمزه عزيز

باإلشارة ،فقال لها تاج الملوك :عندي كل ما تشتهين
من الشيء الذي ال يصلح إال للملوك وبنات الملوك،
فلمن تريدين حتى أقلب عليك ما يصلح ألربابه ،وأراد
بذلك الكالم أن يفهم معنى كالمها ،فقالت لــه :أريد
ً
قماشا يصلح للسيدة دنيا بنت الملك شهرمان ،فلما
ً
ً
سمع تاج الملوك ذكر محبوبته فرح فرحا شديدا،
وقال لعزيز :ائتني بأفخر ما عندك من البضاعة فأتاه
عزيز ببقجة وحلها بين يديه ،فقال لها تاج الملوك:
اختاري ما يصلح لها فإن هذا الشيء ال يوجد عند
ً
غيري ،فاختارت العجوز شيئا يساوي ألف دينار،
وقــالــت :بكم هــذا? فقال لها :وهــل أســاوم مثلك فيه،
فقالت :يا ولــدي ما االســم? قــال :اسمي تاج الملوك،
فقالت :إن هذا االسم من أسماء الملوك ،ولكنك في زي
التجار ،فقال لها عزيز :من محبته عند أهله ومعزته
عليهم سـمــوه بـهــذا االس ــم ،فقالت الـعـجــوز :صدقت
كفاكم الله شر الحساد ،ثم أخــذت القماش ومضت،
ولم تزل ماشية حتى دخلت على السيدة دنيا ،وقالت
لـهــا :يــا سيدتي جئت لــك بقماش مليح ،فلما رأتــه
السيدة دنيا قالت لها :يا دادتي إن هذا قماش مليح،
ً
ثم قالت :هات القماش حتى أبصره جيدا ،فناولتها
ً
ً
ً
ً
إيــاه فنظرته ثانيا فرأته شيئا قليال وثمنه كثيرا،
وتعجبت مــن حسن ذلــك القماش ألنـهــا مــا رأت في
عمرها مثله ،فقالت لها العجوز :يا سيدتي لو رأيت
صاحبه لعرفت أنه أحسن ما يكون من الكرم.

وث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــه م ـ ـضـ ــى ع ـ ـم ـ ــري وص ـ ـبـ ــري
ورابـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــه ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــد ب ــاق ـ ـ ــي
وخـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــه مـ ـ ـت ـ ــى ع ـ ـي ـ ـنـ ــي تـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــم
وسـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــه م ـ ـتـ ــى ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــاق ـ ـ ـ ــي؟
ثــم كـتــب فــي إم ـضــائــه :إن ه ــذا الـكـتــاب مــن أسير
األشواق المسجون في سجن االشتياق الذي ليس له
إطالق إال بالوصال ،ولو بطيف الخيال ،ألنه يقاسي
أليم العذاب من فراق األحباب ،ثم أفاض دمع العين،
وكتب هذين البيتين:
ك ـ ـت ـ ـبـ ـ ُـت إل ـ ـ ـيـ ـ ـ ِـك والـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ َـب ـ ـ ــرات تـ ـج ــري
ودمـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ـيـ ــن ل ـ ـيـ ــس لـ ـ ــه ان ـ ـق ـ ـطـ ـ ُ
ـاع
ـس م ـ ـ ــن ف ـ ـضـ ــل ربـ ــي
ول ـ ـس ـ ــت بـ ـ ـي ـ ــائ ـ ـ ٍ
عـ ـ ـس ـ ــى يـ ـ ـ ـ ــوم يـ ـ ـك ـ ــون بـ ـ ـ ــه اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع

تاج الملوك
ودنيا يتبادالن
المراسالت

ثم طــوى الكتاب وختمه وأعطاه للعجوز ،وقــال:
ً
أوصليه إلى السيدة دنيا ،فقالت :سمعا وطاعة ،ثم
أعطاها ألــف ديـنــار ،وق ــال :اقبلي مني هــذه الهدية،
فأخذتها وانصرفت داعية له.

غضب دنيا

فـلـمــا رأت ـه ــا ق ــال ــت :ي ــا دادت ـ ــي أي ش ــيء طــالــب من
الحوائج حتى نقضيها له? فقالت لها :يا سيدتي
ً
قد أرسل معي كتابا وال أعلم بما فيه ،وقرأته دنيا
وفـهـمــت مـعـنــاه ،ثــم قــالــت :مــن أي ــن وإل ــى أي ــن حتى
يراسلني هذا التاجر ويكاتبني? ثم لطمت وجهها،
وقــالــت :ل ــوال خــوفــي مــن الـلــه تـعــالــى لصلبته على
دكانه.
فقالت العجوز :وأي شيء في هذا الكتاب حتى
أزعـ ــج قـلـبــك ،ه ــل فـيــه شـكــايــة مـظـلـمــة أو فـيــه ثمن
القماش? فقالت لها :ويلك ،ما فيه ذلك ،وما فيه إال
عشق ومحبة ،وهذا كله منك ،وإال فمن أي يتوصل
هــذا الشيطان إلــى هــذا الـكــام ،فقالت لها العجوز:
يا سيدتي أنت قاعدة في قصرك العالي ،وما يصل
إل ـيــك أح ــد وال الـطـيــر ال ـطــائــر ،ســامـتــك م ــن الـلــوم
والعتاب ،فال تؤاخذيني حيث أتيتك بهذا الكتاب،
ً
ولـكــن ال ــرأي عـنــدي أن تــردي إلـيــه جــوابــا وتهدديه
فيه بالقتل وتنهيه عن هذا الهذيان فإنه ينتهي وال
يعود إلى فعلته.

تهديد ووعيد
فـقــالــت الـسـيــدة دن ـيــا :أخ ــاف أن أكــاتـبــه فيطمع،
فـقــالــت الـعـجــوز :إذا سـمــع الـتـهــديــد والــوعـيــد رجــع
عما هــو عليه ،فـقــالــت :علي ب ــدواة وقــرطــاس وقلم
مــن نـحــاس ،فلما أحـضــروا لها تلك األدوات كتبت
هذه األبيات:
يــا مــدعــي الـحــب والـبـلــوى مــع السهر
وم ـ ــا ت ــاقـ ـي ــه م ـ ــن وج ـ ــد وم ـ ــن ف ـ ـك ـ ــر
أت ـط ـلــب ال ــوص ـ َـل ي ــا مـ ـغ ـ ُ
ـرور م ــن قـمـ ٍـر
وهل ينال المنى شخص من القمر؟!
إن ـ ـ ــي ن ـص ـح ـت ــك عـ ـم ــا أن ـ ـ ــت ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــه
ف ــاق ـص ــر ف ــإن ــك فـ ــي ه ـ ــذا ع ـل ــى خ ـطـ ِـر
وإن رجـ ـع ــت إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام فـ ـقـ ــد
أتـ ـ ـ ـ ــاك م ـ ـنـ ــي عـ ـ ـ ـ ــذاب زائـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر
وح ـ ــق م ــن خ ـل ــق اإلن ـ ـسـ ــان م ــن عـلـ ــق
ومـ ــن أنـ ـ ــار ض ـي ــاء ال ـش ـم ــس وال ـق ـم ـ ــر
لـ ـئ ــن رج ـ ـعـ ــت إل ـ ـ ــى م ـ ــا أن ـ ـ ـ ــت ذاك ـ ـ ـ ــره
ألص ـل ـب ـن ــك ف ـ ــي ج ـ ــذع م ـ ــن ال ـشـ ـ ـج ـ ـ ِـر
ثــم طــوت الكتاب وأعطته للعجوز ،وقــالــت لها:
أعطه له وقولي له :كف عن هذا الكالم ،فقالت لها:
ً
سمعا وطاعة ،ثم أخذت الكتاب وهي فرحانة ومضت
إلى منزلها وباتت في بيتها .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

حزن تاج الملوك
وفي الليلة الثامنة بعد السبعمئة ،قالت شهرزاد:
بلغني أيها الملك السعيد ،انه لما أصبح الصباح
توجهت إلى دكان تاج الملوك فوجدته في انتظارها،
فلما رآها كاد يطير من الفرح ،فلما قربت منه نهض
ً
إليها قائما وأقعدها بجانبه ،فأخرجت له الورقة
وناولته إياها ،وقالت له :اقرأ ما فيها ،ثم قالت له:
إن السيدة دنيا لما قرأت كتابك اغتاظت ،ولكنني
الطـفـتـهــا ومــازح ـت ـهــا حـتــى أضـحـكـتـهــا ورق ــت لــك،
وردت لك الجواب.
فشكرها ت ــاج الـمـلــوك عـلــى ذل ــك ،وأم ــر عــزيــز أن
يعطيها ألف دينار ،ثم إنه قرأ الكتاب وفهمه وبكى
ً
بكاء شديدا فرق له قلب العجوز ،وعظم عليها بكاؤه
وشـكــواه ثــم قــالــت لــه :يــا ول ــدي وأي شــيء فــي هذه
الورقة حتى أبكاك? فقال لها :إنها تهددني بالقتل
والصلب وتنهاني عن مراسلتها ،وإن لم أراسلها
ً
يكون موتي خيرا من حياتي ،فخذي جواب كتابها
ودعيها تفعل ما تريد.
وأدرك ش ـه ــرزاد الـصـبــاح فسكتت عــن الـكــام
المباح.

ولم تزل ماشية حتى دخلت على السيدة دنيا،

وإلى اللقاء في حلقة الغد

مكتوب جديد
فقالت له العجوز :وحياة شبابك ال بد
أنــي أخاطر معك بروحي وأبلغك مــرادك
وأوص ـل ــك إل ــى مــا فــي خ ــاط ــرك ،فـقــال لها
تاج الملوك :كل ما تفعلينه أجازيك عليه
ويكون في ميزانك فإنك خبيرة بالسياسة
وك ــل عسير عليك يـسـيــر ،وال ـلــه عـلــى كل
شيء قدير ،ثم أخذ ورقة وكتب فيها هذه
األبيات:

أم ـســت ت ـهــددنــي بــالـقـتــل واحـ ــزنـ ــي
وال ـق ـتــل ل ــي راحـ ــة والـ ـم ــوت م ـق ـ ُ
ـدور
وال ـم ــوت أغ ـنــى لـصــب أن ت ـطــول به
حـ ـي ــات ــه وه ـ ـ ــو مـ ـمـ ـن ــوع وم ـقـ ـ ـه ـ ــور
ً
ب ــال ـل ــه زوروا م ـح ـب ــا قـ ــل ن ـ ــاص ـ ــره
فـ ــإن ـ ـنـ ــي ع ـ ـبـ ــد والـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــد م ـ ـ ــأس ـ ـ ــور
يا سادتي فارحموني في محبتكـم
ف ـك ــل مـ ــن ي ـع ـش ــق األح ـ ـ ـ ــرار م ـع ــذور

ث ــم إن ــه تـنـفــس ال ـص ـعــداء وب ـكــى حتى
بكت العجوز ،وبعد ذلك أخذت الورقة منه
ً
ً
وقالت له :طب نفسا وقر عينا ،فال بد أن
أبلغك مقصودك.
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ّ
َ
الشيف منى أبو ِشل :أمي مدرستي األولى في فن الطهي
القاهرة  -ةديرجلا

•

على الرغم من ّ
تخرجها في ُكلية التجارة ،وإجادتها لعالم
غر َمت بفن الطهي بفضل والدتها
واألرقام ،فإنها أ ِ
الحسابات ّ
التي كانت تعلمها منذ نعومة أظفارها الوقوف في المطبخ
ّ
لتعلم أصول الطبخ.

ّ
وهكذا كانت األم أول مدرسة تعلمت فيها الشيف المصرية منى
وإعداد مختلف األطباق الشهية.
أبو ِشل فنون الطهي ً
وتقول لـ "الجريدة"" :الحقا تابعت برامج الطهي في المحطات
التلفزيونية المختلفة ،كما تابعت دورات متخصصة في هذا

المجال لصقل موهبتي وقدراتي ،وربما هذا ّ
سر ّ
تميزي ،لذا ّأنصح
كل عاشق لمجال الطهي أن يصقل معرفته من خالل التعلم
األكاديمي واالطالع والقراءة المستمرة عن كل مطابخ العالم".

تشيكن إيطاليانو

الروزيتو
المقادير:

المقادير:
• 500غرام صدور دجاج
•شرائح طماطم
• 4/1كيلوغرام شرائح جبنة
•شرائح ثوم
•ملعقة نعناع مجفف (حسب
الرغبة)
• 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
• 2ملعقة كبيرة خل
•ملعقة صغيرة ملح
•ملعقة صغيرة فلفل أسود
•ملعقة كبيرة بابريكا
•ملعقة صغيرة ثوم باودر

•كوب أرز
• 2ملعقة زبدة
•ب ـص ـلــة ص ـغ ـيــرة م ـفــرومــة
ناعما
• 2فص ثوم مفروم ناعما
• 2كــوب فطر طــازج مقطع
ً
قطعا صغيرة
• 1ونصف كوب مرق دجاج
• 2/1كوب كريمة طهي
•جبنة بارميزان
•ملح وفلفل أسود

الطريقة:

الطريقة:
ف ــي إنـ ــاء ن ـضــع ال ــزب ــدة ث ــم ال ـب ـصــل وال ـثــوم
ً
ً
ونقلب جيدا ،ثم نضيف الفطر ونقلب جيدا،
ثــم نـضــع الـمـلــح والـفـلـفــل األسـ ــود ،ثــم نضيف
األرز على المكونات ونقلب حتى تمتزج جميع
المكونات ،وبعد ذلك نضيف المرق بالتدريج

شوربة المينستروني

حتى يتناسب مع كمية األرز ،ونتركه على نار
هادئة مدة  35دقيقة ثم نضع كريمة الطهي ،ثم
نرفعه من على النار ونضعه في طبق التقديم
ّ
ويزين بالجبنة البارميزان.

نـغـســل ص ــدور ال ــدج ــاج بــال ـمــاء وال ـخــل،
ثــم نصفيها ،وفــي وع ــاء عميق نضع زيت
الزيتون والخل والبابريكا والثوم الباودر
والنعناع المجفف والملح ،ونقلبهم جيدا،
ثم نضع صدور الدجاج فيها حتى تمتصها

ً
جيدا ،ثم نضعها في البراد مدة  60دقيقة،
ثــم فــي قــالــب جــديــد نـضــع ص ــدور الــدجــاج
ال ـم ـت ـب ـلــة ون ـح ـش ــوه ــا ب ـش ــرائ ــح ال ـط ـمــاطــم
والـجـبـنــة وف ـصــوص ال ـثــوم ،حـتــى تكتسب
نكهة أفضل ،ثم نغطي الوجه ونضعها في

سلطة الباستا

المقادير:
ّ
•خضراوات مشكلة (بطاطس،
جزر ،كوسا ،بازالء)
•معكرونة مسلوقة
•فاصوليا حمراء مسلوقة
•بصل مفروم
•ثوم مفروم

ّ
•طماطم مقشرة ومقطعة إلى
مكعبات
•كرفس
•مرق دجاج
•زيت زيتون
•ملح وفلفل أسود

الطريقة:
ً
في إناء على النار نضع قليال من زيت الزيتون ،ثم نضيف
ِّ
البصل وال ـثــوم والـكــرفــس والـمـلــح والفلفل األس ــود .ثــم نقطع
جميع الخضراوات إلى مكعبات صغيرة ونضيفها على الكرفس
ً
والبصل والثوم ،ثم نضيف مرق الدجاج باردا ،ثم نضع مكعبات
الطماطم المقشرة ،ونتركها على نار متوسطة حتى الغليان،
ِّ
ثم نضع المعكرونة وبعدها الفاصوليا الحمراء ونقلب جميع
المكونات ونرفعها من على النار ،ثم نضعها في طبق التقديم.

المقادير:
• 2كوب حليب بارد
• 2ملعقة كبيرة سكر
• 2/1ملعقة كبيرة نشا
•ملعقة كبيرة كاكاو
• 100غـ ـ ــرام ش ــوك ــوالت ــة
غامقة
•رشة ملح
•ش ـ ــوك ـ ــوالت ـ ــة مـ ـبـ ـش ــورة
للتزيين

• 120غـ ـ ـ ـ ــرام مـ ـعـ ـك ــرو ن ــة
حلزونية
•حبة فلفل أخضر مقطعة
مكعبات
•حبة فلفل أحمر مقطعة
مكعبات
•حبة فلفل أصفر مقطعة
مكعبات
• 2/1كوب شرائح زيتون
أسود وأخضر
•حـ ـب ـ ًـة طـ ـم ــاط ــم م ـق ـط ـعــة
قطعا صغيرة
• 2/1كوب بقدونس مفروم
•ملعقة كبيرة خل
•ملعقة كبيرة ليمون
•ملعقة كبيرة زيت زيتون
•ملح وفلفل أبيض
•ملعقة كبيرة عسل أبيض
•زعتر
• 2فص ثوم مفروم

الطريقة:

الطريقة:

ً
نسلق المعكرونة حتى تنضج ،ثم نصفيها جيدا ،ونتركها
ً
لتبرد تماما .وفي إناء عميق نضع المعكرونة ونضيف إليها
ِّ
ً
مكعبات الفلفل وشرائح الزيتون والطماطم ونقلبها جيدا
ً
ونتركها جانبا .وفي وعاء عميق نضع الثوم المفروم والخل

والليمون ،ثم زيت الزيتون والزعتر والملح والفلفل األبيض،
ً
ِّ
ونحرك جيدا ،ثم نضيف العسل األبيض ونواصل التقليب
ُ
ّ
حتى تمتزج ،ثم تضاف إلى المعكرونة والخضراوات ،وتقدم.

نقطع الشوكوالتة إلى قطع صغيرة ،ثم نضع في إناء كوب من
الحليب ونضيف عليه النشا ونقلب على البارد حتى الذوبان،
ثم نضع في إنــاء آخــر ملعقة الكاكاو مع السكر ورشــة الملح
وعليهم كوب الحليب الثاني ونقلب على البارد حتى الذوبان،
ثم نضعهم على النار ونقلب جيدا حتى يسخن الخليط.
ثــم نـضــع خليط الـحـلـيــب والـنـشــا حـتــى يـغـلــي ،ثــم نضيف
ِّ
ونحرك حتى تذوب ،ثم نرفعه من على النار ويسكب
الشوكوالتة
ّ
ويزين بالكريمة ،ويقدم.
في كأس

أسرار المطبخ:

التيراميسو

 -1لتفادي التصاق السمك على سطح الشواية نضع
ً
شرائح الطماطم والليمون أوال على الشواية.
 -2للحصول على طعم مميز لشوربة اللحم ِّ
نشوح اللحم
مع ملعقة زيت وفص مستكة ،ونصب الماء المغلي على
اللحم ونسلقه على نار هادئة.
 -3إضافة ملعقة سكر أبيض مع صوصات الطماطم
ً
لتقليل نسبة الحموضة فيها ويصير المذاق منضبطا.
 -4أسرع طريقة لتقطيع الخضراوات الورقية مثل
الجرجير والخس والسبانخ هي أن نلف
الورقيات ثم نقطعها دفعة واحدة
لتخرج القطع بأحجام متساوية.

المقادير:
•صفار  4بيضات
•ملعقة صغيرة فانيليا
• 4/1كوب سكر
•كوب جبنة ماسكربوني
•كوب كريمة خفق سائلة
• 4/1كوب سكر
•بسكويت سادة
• 2كـ ـ ـ ــوب نـ ـسـ ـك ــافـ ـي ــه دافـ ـ ــئ
لتغميس البسكويت
• 3ملعقة كاكاو خام

في إناء عميق نضع صفار البيض والسكر والفانيليا
ً
إناء آخر به ماء ونضعه على
ونخفقهم جيدا .ثم نحضر ٍ
نار هادئة حتى يغلي الماء ،ثم نضع من فوقه اإلناء
األول الذي بداخله صفار البيض ونحركه على البخار
الصاعد حتى يتغير لونه إلى الدرجة األفتح.
وفــي إنــاء عميق آخــر ،نضع الجبنة ّالماسكربوني
ونخفقها بالمضرب اليدوي إلى أن يخف قوامها ،ثم

الفرن على درجة حرارة  200مئوية مدة 25
دقيقة ،أو حتى تمام النضج ،ثم نضع القالب
ً
تحت الشواية حتى يكتسب الــدجــاج لونا
ً
ذهبيا ،ونزين الوجه بالخضراواتّ ،
ويقدم.

هوت شوكليت

المقادير:

الطريقة:

17

ً
نضع خليط البيض والسكر تدريجيا ونترك الخليط
ً
جانبا.
وفي إناء آخر نضع ربع كوب سكر مع كريمة الخفق
السائلة ونخفقهم بالمضرب اليدوي ،ثم نضيف خليط
ً
تمام االمتزاج،
البيض والجبنة مع التقليب جيدا حتى ِّ
ثم نضع الخليط في البراد حتى يبرد .ثم نحضر  2كوب
نسكافيه بالماء الساخن فقط ،ونغمس فيه البسكويت

وفي قالب عميق نرص البسكويت ،ثم نضع طبقة من
خليط البيض والجبنة والكريمة ثم طبقة بسكويت ثم
طبقة من الخليط ..وهكذا حتى تصبح الطبقة النهائية
من الكريمة وتنتهي كمية الكريمة والبسكويت المغمس
بالنسكافيه .ثــم نـضــع الـتـيــرامـيـســو فــي ال ـبــراد حتى
ّ
ّ
ويقدم.
ونزينه بالكاكاو الخام
يتماسك

 -5لجعل البصل المستخدم في طبق «الكشري» ذهبي
ً
اللون ومقرمشا ،نرشه بالدقيق والسكر أو الدقيق والملح
ويحمر البصل في الزيت.
ً
 -6لتتبيل اللحوم أو الدجاج سريعا ،نضعه في كيس
بالستيكي ونربطه بعد التتبيلة ويترك في البراد لمدة
ساعة.
 -7للحصول على طعم مميز وملمس قطني للمعجنات
ً
نستعمل في العجن الحليب الرائب بدال من العادي أو
الزبادي.
 -8إضافة عصير الليمون أو شرائحه إلى محشو ورق
ً ً
العنب أثناء التسوية يعطي مذاقا مميزا.

18
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منى زكي :مشهد الوالدة األصعب في «لعبة نيوتن»

خبريات
كيم كارداشيان تنفي
تورطها في تهريب آثار

«صورنا العمل في ظروف صعبة بسبب كورونا»
القاهرة – هيثم عسران

أكدت الفنانة منى زكي أن
«لعبة نيوتن» شهد العديد
من الصعوبات قبل خروجه
للنور ،ألن المسلسل يعد
من التجارب الصعبة ،نظرا
لظروف جائحة كورونا.

الجمهور
هو المستفيد
من المنافسة
في رمضان

عـ ـ ـب ـ ــرت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة م ـ ـنـ ــى زكـ ـ ـ ــي عــن
سعادتها بردود األفعال حول تجربتها
الـ ـج ــدي ــدة «ل ـع ـب ــة نـ ـي ــوت ــن» ،وت ـفــاعــل
الجمهور مع أحداث المسلسل ،وترقب
ما يحدث من ردود فعل شخصيتها،
والمواقف التي تتعرض لها ،مؤكدة
أنها تتابع باهتمام ما يكتب عن العمل
ورد الفعل من الجمهور والنقاد.
وقالت منى في تصريح لـ«الجريدة»،
إن ال ـم ـس ـل ـســل ي ـع ـت ـبــر م ــن ال ـت ـج ــارب
الصعبة بالنسبة لـهــا ،أل سـبــاب عدة
فــي مقدمتها ظــروف التصوير خالل
جائحة كورونا ،مشيرة إلى أنهم كانوا
يقومون بالتصوير قبل بداية اإلغالق
العالمي األول في الواليات المتحدة،
وعادوا إلى مصر على متن آخر رحلة

جوية تقريبا قادمة من لوس انجلس
لمطار القاهرة قبل وقف الرحالت.
وأضافت أن العمل في هــذه الفترة
ك ــان صعبا جــديــدا ،ألن «ك ــورون ــا» لم
ً
يكن مفهوما للجميع ،وهناك تضارب
ً
كثيرة في المعلومات ،فضال عن عدم
معرفة ماذا يجب أن يفعلوا وهم خارج
البالد ،حيث يجري تصوير األحــداث
التي تشكل جزءا رئيسيا من المسلسل
ال يمكن االستغناء عنه.
وأوضـحــت أن مــن بين الصعوبات
التي واجهتها الكثير من التفاصيل
الموجودة بشخصية هنا ،والمشاكل
التي تمر بها في حياتها وتحوالتها،
لدرجة انها كانت تشعر باضطرابات
نفسية نتيجة تعايشها مع الشخصية

لقطة من «لعبة نيوتن»

نرمين أحمد

انتهى الممثل الشاب عبدالرحمن الفهد من تصوير دوره
في مسلسل «ماما أمينة» ،من إخراج محمد الحملي .وقال إن
َّ
موجه للطفل ،بطولة سماح وأحمد
«المسلسل عائلي تراثي
الحليل وغزالة دشتي وراشد محمد الحملي ،هؤالء وأنا معهم
نشكل الشخصيات الرئيسة في العمل».
وأضاف« :أنا بانتظار بدء تصوير مسلسل (عائلة عبدالحميد
حافظ) ،تأليف الكاتبة مريم نصير ،وإخراج هيا عبدالسالم وسعود
بوعبيد ،والذي كان من المفترض أن يكون في رمضان هذا العام،
لكن تم تأجيل تصويره ،نظرا لبعض الظروف ،وهو عمل درامي
جديد ومختلف ،وأتمنى أن ينال رضا المشاهدين وقت عرضه».

جائزة «المتوسط الفرنسية»
للروائي الجزائري بوعالم صنصال
ف ــاز ال ــروائ ــي ال ـجــزائــري
بـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــام ص ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــال ع ــن
كتابه «إ بــرا هـيــم أو الحلف
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــس» ،ب ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة
المتوسط األدبية الفرنسية
لعام .2021
وت ــرم ــي هـ ــذه ال ـج ــائ ــزة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أط ـ ـل ـ ـق ـ ـهـ ــا ال ـ ـمـ ــركـ ــز
ال ـم ـت ــوس ـط ــي لـ ـ ــأدب سـنــة
 1985في مدينة بربينيان
جنوب فرنسا ،إلى «التركيز
على أهمية الفضاء الثقافي
بين مختلف البلدان ضمن
بــوتـقــة الـمـتــوســط ،وإع ــادة
بـ ـن ــاء ال ـ ــرواي ـ ــة الـمـلـحـمـيــة
للتنوع المؤسس لهويته».
ون ــال بــوعــام صنصال
ال ـبــالــغ  71عــامــا ،الـجــائــزة
ع ـ ـ ــن فـ ـ ـئ ـ ــة أف ـ ـ ـضـ ـ ــل رواي ـ ـ ـ ــة
ً
بالفرنسية ،تقديرا لكتابه
عن «القوة ومكامن الضعف
فــي الفكر الــديـنــي» ،والــذي
نـ ـش ــر ت ــه دار « غ ــا لـ ـيـ ـم ــار»،
و فــق اللجنة ا لـقــا ئـمــة على
الجوائز.
ّ
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة أن
ّ
ص ـ ـن ـ ـصـ ــال ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــدرسـ ـ ــا
ورئ ـي ــس ش ــرك ــة ،ث ــم تــولــى
منصبا رفيعا في اإلدارات
الرسمية ،قبل «إقالته سنة
 2003عــن مــوا قـفــه النقدية
ض ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ضـ ـ ــد ت ـع ــري ــب
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي» فــي
الجزائر.
ومنحت اللجنة اإليطالي
أليسيو فورجوني جائزة
المتوسط عن أفضل رواية
أجنبية ،أل نــه روى «بكثير
م ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــزوج
بالعاطفة والفكاهة ،تخبط
شـ ـ ـ ـ ــاب ي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه مـ ـ ـخ ـ ــاوف
جيله في إطار غير متوقع
وحماسي داخل نابولي».
وه ـ ـ ــذه ال ـ ــرواي ـ ــة األول ـ ــى
للكاتب اإليطالي الثالثيني
المقيم في لندن ،و صــدرت
لدى دار «دينويل».

عبدالرحمن الفهد

منى زكي

أع ــرب الـفـنــان والـمـخــرج د .جميل القحطاني
ع ــن س ـعــادتــه ال ـك ـب ـيــرة ،لـمـشــاركـتــه ف ــي الـسـبــاق
الرمضاني بمسلسل من تأليفه وبطولته وإخراجه
بعنوان «تيك شو» ،ويشارك في بطولته مع عدد
مــن الفنانين :أحـمــد الـســالــم ،ع ــادل محمد ،أنس
عبداللطيف ،ماهر المطيري ،سلمان المغربي،
أحمد الحبيشي ،بدر الحربي وغيرهم.
وقـ ــال د .الـقـحـطــانــي إن مـسـلـســل «ت ـي ــك شــو»
يـ ـتـ ـط ــرق ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا والـ ـم ــواضـ ـي ــع
االجـتـمــاعـيــة ،فــي إط ــار درامـ ــي كــومـيــدي ممتع،
ويتناول في كل حلقة موضوعا معينا ،ويحمل
الكثير من األحداث التي تهم المشاهدين.
وعن اختياره العنوان ،أوضح أن «تيك» تعني
«مـقـطــع أو مـقــاطــع» ،أمــا «ش ــو» فتعني الـشــاشــة.
وع ــن ف ـكــرة تــألـيـفــه الـمـسـلـســل ،ق ــال إن ــه أراد أن
ي ـخــرج عــن الـقــالــب ال ــدرام ــي ،وف ــي الــوقــت نفسه

يحتاج المشاهدون إلى أن يرفهوا عن أنفسهم،
خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها العالم،
بسبب جائحة كورونا .وعن تعدد أدواره بين فنان
ومخرج ومؤلف ،أكد أن لديه اإلمكانية في تعدد
أدواره ومهامه طالما أن لديه القدرة والموهبة،
الفتا إلى أن تعدد األدوار يكسبه خبرة لمواصلة
مسيرته الفنية.
جدير بالذكر ،أن د .القحطاني شارك إلى جانب
العديد من نجوم الدراما الخليجية ،فقد شارك إلى
جانب الفنانة حياة الفهد في مسلسل «رمانة»،
وأيضا في مسلسل «طــاش ما طــاش» ،وأوبريت
القرقيعان.
جميل القحطاني

كاكولي :الفنان يعيد تكوين الشكل وفق رؤيته
أكدت أن الفن جزء ال يتجزأ من حياتها اليومية
كاكولي ًإن تناغم األلوان
ُقالت ً
يعد أمرا مهما ،ألنه يساهم
في وحدة اللوحة اللونية
ُ
بشكل كلي ،ويزود المتلقي
بتجربة جميلة.

بوعالم صنصال

ونال إيف رومان جائزة
المقالة األدبية لعام 2021
ع ــن «س ـي ـس ـي ــرون» م ــن دار
«ف ــاي ــار» ،وحـصــد غــابــريــال
زيمرمان جائزة الشعر.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــارك ب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــة
بربينيان وهيئات محلية
أخـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي تـ ـ ــوزيـ ـ ــع هـ ــذه
الجائزة سنويا في المدينة
ال ـتــي كــانــت ت ـضــم بحسب
الـ ــرسـ ــام س ــالـ ـف ــادور دال ــي
«مركز العالم».
(أ ف ب)

نفت النجمة العالمية
كيم كاردايشيان ،في بيان،
تورطها في عملية تهريب
إحدى القطع األثرية ،بعد
ورود اسمها في ملفات
القضية.
وأمرت السلطات األميركية
بإعادة تمثال روماني
يعود للقرن الخامس عشر
الميالدي ،إلى إيطاليا تم
استيراده بشكل غير قانوني
إلى الواليات المتحدة ،في
إطار إجراء قانوني ورد فيه
ذكر اسم نجمة تلفزيون
الواقع والشبكات االجتماعية
كيم كارداشيان.
ُ
وقال القرار إن القطعة «نهبت
ُ
وه ِّر َبت ُ
وص ِّد َرت بصورة غير
شرعية» ،وأظهرت الوثائق أن
الجهة التي تسلمت القطعة
واستوردتها هي «كيم
كارداشيان» بصفة «تراست
نويل روبرتس» ،وهو
كيان مرتبط بالمعامالت
العقارية التي نفذتها في
الواليات المتحدة كل من كيم
كارداشيان وزوجها كاني
ويست اللذين شرعا في
إجراءات الطالق.
(أ ف ب)

«»League of Legends
 ...رسوم متحركة

القحطاني« :تيك شو» أحداثه درامية كوميدية

عبدالرحمن الفهد :أستعد لتصوير
«عائلة عبدالحميد حافظ»
●

عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـ ــام ونـ ـص ــف،
م ـش ـيــرة إل ــى أن ـه ــا ك ــانــت مــؤم ـنــة بــأن
العمل عندما يصنع بمصداقية فإنه
س ـي ـصــل ل ـل ـج ـم ـه ــور ،وه ـ ــو م ــا ح ــدث
بالفعل.
وع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ال ـ ـص ـ ـع ـ ـبـ ــة ف ــي
التصوير ،قالت منى إن ثمة مشاهد
كــانــت صـعـبــة بـسـبــب تـفــاصـيـلـهــا من
بينها مشهد الوالدة بسبب المشاعر
المختلطة ال ـتــي ت ـحــدث لـ ـ «ه ـنــا» فيه
وتــرق ـب ـهــا ه ــذه الـلـحـظــة ال ـت ــي ج ــاءت
قـبــل مــوعــدهــا ب ـصــورة أرب ـكــت جميع
حساباتها التي كانت تخطط لها منذ
وصولها إلى الواليات المتحدة.
وقالت منى إن المخرج تامر محسن
ً
ســاعــدهــا ك ـث ـيــرا فــي فـهــم الشخصية
وتفاصيلها ورد فعلها وانطباعاتها
ع ـ ــن ال ـ ـمـ ــواقـ ــف ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــرض ــت ل ـهــا
وتسببت في تغيير مواقفها ،مشيرة
ً
إلى أن التعاون معه أضاف لها كثيرا
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ـن ــي ،واس ـت ـف ــادت
ً
م ــن خ ـب ــرت ــه كـ ـثـ ـي ــرا ،ن ــاف ـي ــة م ــا ت ــردد
ع ــن تــدخ ـل ـهــا ف ــي ب ـع ــض ال ـت ـفــاص ـيــل
الخاصة بالسيناريو خالل التحضير
والتصوير ،مؤكدة أنها عندما توافق
ع ـلــى ع ـمــل ف ـنــي تـنـفــذ رؤيـ ــة الـمـخــرج
ل ـل ـع ـمــل الـ ـفـ ـن ــي ،وال ت ـت ــدخ ــل فـ ــي أي
ت ـف ــاص ـي ــل بـ ـخ ــاف دورهـ ـ ـ ــا وط ــري ـق ــة
تقديمها.
وحـ ــول ت ـعــاون ـهــا م ــع مـحـمــد ف ــراج
بأكثر من عمل خالل الفترة الماضية،
وصفت منى فراج بالممثل الذي يمتلك
موهبة فنية كـبـيــرة ،معتبرة نفسها
محظوظة بالعمل مع فريق مميز من
الفنانين أمام الكاميرا وكذلك خلفها،
حـيــث ق ــدم كــل منهما افـضــل مــا لديه
في الدور.
وحول توقيت عرض المسلسل في
رم ـض ــان وس ــط مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
األع ـمــال ،قــالــت منى إنـهــا تــركــز دائما

في عملها ،وال تشغل بالها
بالمنافسة ،ألن كل عمل له
ً
ما يميزه عن غيره ،فضال
ع ــن أن عـ ــرض مـجـمــوعــة
م ــن األعـ ـم ــال ال ـج ـيــدة في
السباق الرمضاني مسألة
ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـج ـم ـهــور
ا ل ــذي سيشاهد منافسة
ش ـ ــريـ ـ ـف ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ص ـ ـنـ ــاع
األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة على
تقديم أفضل ما لديهم.
وأك ــدت أن المنافسة
الـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـف ـ ــة هـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي
ت ـ ــدف ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان
دائ ـمــا لتقديم
أفضل ما لديه
فـ ــي أعـ ـم ــال ــه،
وت ـ ـحـ ــدث فــي
ال ـع ـم ــل ال ــواح ــد
أيـ ـض ــا وال ـم ـس ـت ـف ـيــد
في النهاية هو المشاهد،
الفـ ـ ـت ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا ت ــاب ـع ــت
ع ـ ــددا م ــن األع ـ ـمـ ــال ال ــدرام ـي ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض ـ ــة فـ ـ ــي رم ـ ـضـ ــان
وأع ـج ـب ـت ـهــا بــال ـف ـعــل وظ ـهــر
تميز صناعها بها.
وعن مشاريعها الجديدة
في السينما ،قالت منى إنها
ت ـعــود لـلـتـعــاون م ــع أحـمــد
ً
ال ـس ـقــا مـ ـج ــددا م ــن خــال
فيلم «العنكبوت» المقرر
ً
عرضه قريبا بالصاالت
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،م ــؤك ــدة
أن دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي الـفـيـلــم
مختلف ،ويحمل الكثير
من التفاصيل الجديدة
عليها ،لــذا تترقب رد
فعل الجمهور عليه.

أتقبل النقد
لكن ليس كل
نقد يمكن أن
ُيؤخذ به

●

فضة المعيلي

تـ ـ ــرى الـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
عواطف كاكولي ،أن «رسم لوحة
ليس باألمر السهل ،حتى عندما
تزداد خبرة الفنان ،فهناك دائما
المزيد لنتعلمه في هذا المجال،
وب ــال ـت ــال ــي إم ـك ــان ـي ــة تـحـسـيــن
األسلوب في الرسم».
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت كـ ــاكـ ــولـ ــي إلـ ـ ـ ــى أن
«المعرفة والتجريب وتطبيقه
باستمرار على عملنا ،الطريقة
الوحيدة التي ستجعلنا نصقل
خبرتنا كفنانين .عند الدخول
إل ــى مــرس ـمــي ال ـخ ــاص يــرصــد
المتلقي عــدة تكوينات لونية
في اللوحات ،فقد وظفت األلوان
بتقنية دقيقة ،سواء التكوينات
التي تغطي مساحة اللوحة ،أو
من حيث التفاصيل ،كالبشر أو
الكائنات أو األماكن».

تكوينات
وق ـ ــد ت ـح ــدث ــت ك ــاك ــول ــي عــن
بدايتها في هذا المجال ،قائلة:
«بدايتي كانت بدراستي التربية

الفنية بمعهد المعلمات ،ومن
ثم عملت معلمة للتربية الفنية،
وعـ ــاي ـ ـشـ ــت م ـع ـظ ــم األس ــالـ ـي ــب
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ـن ـهــا
ال ـخ ــزف وال ـط ـبــاعــة وال ـم ـعــادن،
حتى َّ
تكونت لدي تجربة ثرية
وعميقة ومتجددة».
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن أسـلــوبـهــا
يعتمد على صياغة األ شـكــال،
وترى أن الفنان هو الذي يعيد
تـ ـك ــوي ــن الـ ـشـ ـك ــل وف ـ ـ ــق رؤيـ ـت ــه
وح ـ ـسـ ــه ومـ ـ ــزاجـ ـ ــه ،الف ـ ـتـ ــة إل ــى
أن ـهــا تـحــب أن تــرســم الطبيعة
والكائنات الحية.
وع ــن عـمـلـيــة اإلبـ ـ ــداع الـفـنــي
في أعمالها ،قالت« :قد تتخيل
ً
فكرة اللوحة أوال في ذهنك ،ثم
ُّ
تمر عبر طريق طويل ،لتكوينها
وإع ــادة تكوينها تقريبا لعدة
أي ـ ــام ،لـكــن ف ــي بـعــض ال ـحــاالت
يـمـكــن أن تـظـهــر ال ـف ـكــرة فـجــأة
بطريقة مرئية مميزة ،ما يؤدي
إل ــى ان ــدف ــاع ــي ل ـل ـبــدء بــالــرســم،
وال ــراب ــط ب ـيــن كـلـتــا الـحــالـتـيــن
هو استماعي للموسيقى ،التي
ت ـل ـعــب دورا م ـه ـمــا ف ــي تــولـيــد
فكرة الرسم ،ووضع تصور لها
ونضجها».

تناغم األلوان

من أعمالها

وت ـط ــرق ــت ك ــاك ــول ــي إل ــى
تناغم األل ــوان فــي لوحتها:
ُ«يـ ـع ــد ت ـن ــاغ ــم األلـ ـ ـ ــوان أم ــرا
مهما ،ألنه يساهم في وحدة
ُ
اللوحة اللونية بشكل كلي،
وي ـ ـ ـ ــزود ال ـم ـت ـل ـق ــي ب ـت ـجــربــة
جميلة ،وأ ي ـضــا يـتــم تحقيق
االن ـس ـج ــام ف ــي ال ـع ـمــل الـفـنــي
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ع ـن ــدم ــا تـتـجـمــع
ً
عناصر اللوحة معا بطريقة
متكاملة».
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ــأثـ ــرت
بــال ـمــدرســة الـتـجــريــديــة ،الفـتــة
إل ــى أن ال ـفــن بالنسبة لـهــا هو
الحياة ،والتنفيس عن المشاعر،
ووسيلة لتنمية التفكير ،وأنه

كشفت «نتفليكس» عن
مشروع لمسلسل رسوم
متحركة تدور أحداثه في عالم
لعبة «»League of Legends
الرائجة بقوة ،وذلك بالتعاون
مع شركة «ريوت غايمز»
المطورة أللعاب الفيديو.
ويحمل العمل اسم «أركاين»،
وسينطلق في العالم أجمع
في خريف عام ،2021
وسيشكل المسلسل أول
تجربة لـ «ريوت غايمز» في
عالم المرئي والمسموع،
وسيكون من ابتكار «ريوت
غايمز» وإنتاجه بالتعاون
مع استديوهات «فورتيش
برودوكسيون» الفرنسية
التي تعاونت مع «ريوت»
ومطورين آخرين ،كما أنجزت
مسلسال بالرسوم المتحركة
الستديوهات «مارفل» ،ولم
ُيكشف عن تفاصيل كثيرة
بشأن سيناريو المسلسل.
وأطلقت لعبة «League
 »of Legendsسنة ،2009
ويتواجه فيها فريقان من
 5العبين لكل منهما بهدف
تدمير حصن الخصم.
(أ ف ب)

عرض « »Biosلتوم
هانكس عبر منصة رقمية

عواطف كاكولي
ج ـ ـ ــزء ال يـ ـتـ ـج ــزأ م ـ ــن ح ـيــات ـهــا
اليومية ،ويؤثر على تصوراتها
لـلـعــالــم وال ـم ـنــاطــق الـمـحـيـطــة.
وقالت إنها في أعمالها تطرح
قـضـيــة مـعـيـنــة ،ع ـلــى الـصـعـيــد
المحلي أو العالمي عن طريق
خ ـطــوط بـسـيـطــة م ـعـ ّـبــرة تصل
إلى فكر المتلقي.

حب الطبيعة
و بـيـنــت أن المتلقي يستمد
من أعمالها حب الطبيعة ،التي
«عـلـيـنــا الـحـفــاظ عـلـيـهــا ،وعــدم
المساس بها».
وعن مشاريعها المستقبلية،
قالت« :يكمن المستقبل عندما
أبدأ في التفكير في كل عمل فني
جديد سأقوم برسمه».
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ـ ـ ــت ك ـ ـ ــاك ـ ـ ــول ـ ـ ــي ع ــن
التعليقات على أعمالها الفنية
بوسائل التواصل االجتماعي
والمعارض التي شاركت فيها:
«التعليقات الناقدة ال تقدر بثمن
بالنسبة للفنانين ،فمن المهم
ومن المحفز سماع آراء إيجابية
حــول األع ـمــال الفنية ،حتى إن
كانت في بعض األحيان سلبية،

فهي تكون بمنزلة المالحظات
عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ف ــالـ ـفـ ـن ــان ي ــرى
لــو حـتــه بـنـظــرة تختلف تماما
عن المتلقي ،وتلك المالحظات
ق ـ ــد ت ـ ـخـ ــدم ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ف ـ ــي ع ـم ـلــه
المستقبلي .أنا أتقبل النقد ،لكن
ليس كل نقد يمكن أن ُيؤخذ به».
وقـ ـ ـ ـ ـ َّـدمـ ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ــاك ـ ـ ــول ـ ـ ــي عـ ـ ــدة
مـ ـقـ ـت ــرح ــات ل ـ ــارتـ ـ ـق ـ ــاء ب ــال ـف ــن
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـم ـح ـلــي ،ف ـقــالــت« :ن ـط ـمــح إلــى
دعم الجهات الرسمية المهتمة
بــا لـفـنــون التشكيلية ،وتنظيم
دورات مختلفة للفنانين الجدد
والمبتدئين فــي الـفــن ،وإتــاحــة
ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـج ـم ـي ــع ال ـف ـن ــان ـي ــن
بالمشاركة وال ـفــوز بالجوائز،
ح ـت ــى ي ـص ـبــح ل ــدي ـه ــم ح ــاف ــز»،
م ـت ـم ـن ـيــة أن ت ـص ـب ــح ال ـك ــوي ــت
مزدهرة بالفنانين والمبدعين.

استقر فيلم الخيال العلمي
« »Biosللنجم العالمي
توم هانكس ،على منصة
للعرض عليها بعد تغير
إنتاجه من شركة Universal
 ،Picturesإلى شركة Amblin
 ،Entertainmentفي
أغسطس الماضي ،وتقرر
عرضه على منصة Apple
 .TV Plusولم يتم تحديد
موعد إطالق الفيلم عبر
المنصة ،ولكن يستهدف
القائمون عليه أواخر العام
الجاري ،بعد نجاح فيلم
هانكس األخير وسط
تداعيات فيروس كورونا
وإجباره على العرض عبر
إحدى المنصات.
فيلم  Biosهو دراما خيال
علمي أميركي ،من إخراج
ميجيل سابوجنيك ،وبطولة
توم هانكس وكيلب الندري
جونز ،وسميرة وايلي ،ولورا
هاير وسكيت أولريك ،وكان
من المقرر عرضه في أبريل
الماضي ،إال ان تداعيات
«كورونا» أجبرت القائمين
عليه على تأجيله.

ةديرجلا
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دوليات
لبنان :زيارة لودريان بال نتائج ...والحريري لن يعتذر
بيروت  -منير الربيع

من دون أي اختراق ،أنهى
وزير الخارجية الفرنسي
زيارة لبيروت ،وجه خاللها
رسالة واضحة بأن باريس
الشعب اللبناني ،لكنها
تدعم ً
ضاقت ذرعا بالنخبة السياسية
التي تقاعست عن االلتزام
بتعهداتها ،وأن صبر
فرنسا بدأ ينفد في ظل تعثر
محادثات تشكيل الحكومة
الذي أدى لتفاقم األزمة
االقتصادية في البالد.

ال ن ـت ــائ ــج م ـل ـمــوســة ل ــزي ــارة
وزيــر الخارجية الفرنسي جان
إيــف لــودريــان إلــى لبنان أمــس.
ً
كانت الخطوة تعبيرا عــن نوع
من استخدام «الطلقة» الفرنسية
األخـيــرة إلنـجــاح الـمـبــادرة ،لكن
ف ــرن ـس ــا ت ـع ـلــم أن االس ـت ـع ـصــاء
ّ
اللبناني عـصـ ّـي على الـحــل في
هذه المرحلة ،لذلك أصر لودريان
على عقد لقاءات مع مجموعات
معارضة من المجتمع المدني،
وال ـتــي أطـلــق عليها اس ــم «قــوى
التغيير الـسـيــاســي» ،أو الـقــوى
السياسية الـبــديـلــة ،فــي رســالــة
واضحة أرادت باريس إيصالها
إلى الطبقة السياسية اللبنانية
بأنها لم تعد ّ
تعول عليها.
وه ـنــا يـظـهــر الـتـغـيــر الكبير
فــي المسار الفرنسي الــذي كان
منذ إطــاق الـمـبــادرة الفرنسية
يسعى إلى إعادة إنتاج وتعويم
الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة ذات ـهــا بناء
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــة ي ـ ـتـ ــم ال ـ ــوص ـ ــول
إليها ،أما وقد فشلت المحاولة
ف ــأصـ ـب ــح ال بـ ـ ـ ّـد مـ ــن ال ـت ـع ــاط ــي
م ــع ال ـق ــوى األخ ـ ــرى ،ف ــي الــوقــت
الــذي تستعد الدوائر الفرنسية
للبدء بتنفيذ سياسة العقوبات
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
وشخصيات متهمة بالفساد.
وف ـ ـ ـ ــق م ـ ــا تـ ـكـ ـش ــف م ـ ـصـ ــادر
ّ
فرنسية ،ف ــإن الئـحــة العقوبات
ه ــذه ك ــان ق ــد ت ــم ال ـع ـمــل عليها
م ـ ـنـ ــذ ن ـ ـحـ ــو سـ ـنـ ـتـ ـي ــن وت ـ ـطـ ــال
شـخـصـيــات لـبـنــانـيــة محسوبة
على القوى السياسية ،ولكنها
م ـت ـه ـمــة ب ــال ـف ـس ــاد ،ف ــي م ـل ـفــات
الـكـهــربــاء وال ـم ـقــاوالت وغيرها
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،ت ـل ــك ال ــائ ـح ــة
س ـي ـت ــم ت ــوس ـي ـع ـه ــا بـ ـع ــد ف ـشــل
زيارة لودريان وسيتم وضعها
مـ ــوضـ ــع الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ،وس ـت ـت ـخــذ
أشكاال متعددة أولها منع السفر
عـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن
إل ـ ــى ف ــرنـ ـس ــا ،وت ـج ـم ـي ــد أم ـ ــوال
وحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ل ـ ـ ــرج ـ ـ ــال أعـ ـ ـم ـ ــال
ومقاولين.
أص ـب ـح ــت األزم ـ ـ ــة الـلـبـنــانـيــة
ً
مـتـشـعـبــة ج ـ ــدا ومــرت ـب ـطــة بكل
التطورات الحاصلة في المنطقة.
رئيس الجمهورية ميشال عون
وفريقه وصهره جبران باسيل

قطر :النائب العام يأمر
بالقبض على وزير المالية

مقتل شرطي بحريني
خالل التصدي لقارب
لودريان وعون في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
يحاولون تجيير هذه التطورات
ل ـم ـص ـل ـح ـت ـه ـم ــا فـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
ً
سعد الحريري ،خصوصا بعد
تعويلهما على ا حـتـمــال نجاح
المفاوضات اإليرانية السعودية
فــي ال ـعــراق ،ومــا نقل عــن زيــارة
س ـعــوديــة إل ــى س ــوري ــة ،إضــافــة
ُ
إل ـ ــى م ـع ـل ــوم ــات أخـ ـ ــرى كـشـفــت
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ع ــن زي ـ ــارة ســريــة
أجراها وزير الخارجية السوري
فيصل الـمـقــداد إلــى السعودية
فــي األي ــام الـمــاضـيــة .يستعجل
بــاسـيــل وع ــون قـطــف ثـمــار هــذه
التطورات من خالل محاولة قطع
الـطــريــق عـلــى ال ـحــريــري ودفـعــه
إلى االعتذار.

ولـكــن وفــق مــا تــؤكــد مصادر
قريبة من الحريري فهو باق في
موقفه ولــن يـتـنــازل أو يتراجع
أو ي ـع ـتــذر .وتــؤكــد الـمـعـلــومــات
أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ل ـ ـ ـ ّـوح
بــاالع ـتــذار ،فـكــان ل ــدى تواصله
مـ ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـفــرن ـس ـي ـيــن
ل ـت ـع ـب ـيــره ع ــن رفـ ــض ال ـت ـعــاطــي
الفرنسي مع كل القوى اللبنانية
بنفس الطريقة ونفس التوجه،
فـهــو اعـتـبــر أن ــه أك ـثــر م ــن سـ ّـهــل
المبادرة الفرنسية ،بينما عون
وباسيل يعرقالنها ،وبالتالي ال
يمكن معاملة الجميع بالطريقة
نفسها.
خـ ـ ـ ـ ـ ــال االت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت بـ ـي ــن

الفرنسيين وال ـحــريــري ،أكــدت
ال ـم ـع ـل ــوم ــات أن األخ ـ ـيـ ــر أب ـلــغ
الـمـســؤولـيــن الـفــرنـسـيـيــن بــأنــه
ً
في حال كانوا يعتبرونه معرقال
فهو جاهز للتنحي ليثبت لهم
ّ
َمن هو المعرقل الحقيقي ،إال أن
الموقف الفرنسي أبــدى ّ
تفهمه
لموقف الحريري ،على الرغم من
االخـتــاف على نقطة أساسية
وه ــي رف ــض الــرئ ـيــس الـمـكـلــف
المبادرة الفرنسية لجمعه مع
جبران باسيل .في الخالصة ،ال
يبدو أن هناك إمكانية لتسجيل
أي خرق ،طالما أن كل القوى ال
تـ ــزال عـلــى مــواق ـف ـهــا .وبحسب
مـ ــا ت ـك ـش ــف ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن

الحريري تلقى نصائح خارجية
واتصاالت طالبته بعدم االعتذار
أو التنازل.
وتـ ـكـ ـش ــف الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات عــن
ت ــواص ــل ح ـصــل ف ــي ال ـســاعــات
الماضية بين الحريري ورئيس
مجلس النواب نبيه بري ،ووليد
جـنـبــاط ورئ ـيــس تـيــار الـمــردة
سليمان فرنجية ،بهدف تنسيق
المواقف.
كــل ه ــذه ال ـقــوى تـقــف داعـمــة
لـلـحــريــري فــي مــواجـهــة رئيس
الـجـمـهــوريــة وبــاس ـيــل .وتــؤكــد
المعلومات أن بري أرسل رسالة
إلى حزب الله بأنه في حال أراد
الحزب االستمرار بدعم باسيل

وسياسته ،فهو مضطر للذهاب
م ـ ــع ال ـ ـحـ ــريـ ــري وال ـ ـ ـمـ ـ ــردة إل ــى
المعارضة ،إضافة إلى حوالي
ً
ً
 20نــائ ـبــا مـسـيـحـيــا م ــن الــذيــن
صـ ّـوتــوا لـلـحــريــري ،مـمــا يعني
ف ـق ــدان ن ـصــاب مـجـلــس ال ـنــواب
في مواجهة أي حكومة يسعى
باسيل وعون إلى تشكيلها.
وتؤكد المعلومات أن حزب
ً
جوابا ّ
لبري مضمونه
الله أرسل
أنــه ال يــزال يتمسك بالحريري
ً
رئيسا للحكومة ،وال يريد تكرار
تـجــربــة حـكــومــة ح ـســان دي ــاب،
ألنه سيدفع ثمنها مرة ثانية.

ً
تشكيلها  12عاما قضاها نتنياهو في
رئاسة الوزراء.
ولم يكتف نتيناهو بمناشدة بنيت عدم
الدخول في حكومة البيد بل خاطب مباشرة
أعضاء حزب «يمنيا» الذي طالما دعم تشكيل
ً
حكومة يمين ،داعيا إياهم الى عدم القبول
بالدخول في الحكومة العتيدة.
رغم ذلك ،قالت صحيفة «جيروزالم بوست»
إن البيد دخــل في محادثات ماراثونية مع
بينيت لتشكيل حكومة في غضون أسبوع،
ً
أي قبل انتهاء مهلة ال ـ  21يوما الممنوحة
للرئيس الملكف.
وأفادت هيئة البث اإلسرائيلية «كان» ،بأن
بينيت يضغط بقوة لـ «إقامة حكومة طوارئ
موسعة لـلـخــروج مــن الــوحــل» بــأســرع وقت
ً
ممكن ،خوفا من أن أعضاء آخرين في حزبه

ً
سيتحدثون علنا ضــد تشكيل ا ئـتــاف مع
البيد وفي مقدمتهم النائب أميشاي شيكلي.
وب ـع ــد ت ـك ـل ـي ـفــه ،قـ ــال الب ـي ــد إن «ح ـكــومــة
الــوحــدة هــي مــا نحتاجه .نحن بحاجة إلى
حكومة تعكس حقيقة أننا ال نكره بعضنا
البعض ،حكومة يعمل فيها اليسار واليمين
والوسط معا لمواجهة التحديات االقتصادية
واألمنية؛ حكومة ستثبت أن خالفاتنا مصدر
قوة ال ضعف».
ً
ونال البيد تسمية  51نائبا ،ينتمون الى
ح ــزب ــه ،وح ــزب ــي «م ـيــرتــس» (ي ـس ــار مـتـشــدد)
و«العمل» (يـســار) والوسطي بيني غانتس
وح ــزب جــدعــون ســاعــر الـلـيـكــودي المنشق
و«إسرائيل بيتنا» القومي العلماني أفيغدور
ليبرمان.
إلــى ذل ــك ،وقبيل ص ــدور حكم نهائي من

الـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي قضية
إخــاء أربــع عائالت فلسطينية من منازلها
فــي حــي الشيخ جــراح فــي الـقــدس لمصلحة
مستوطنين يــدعــون ملكيتهم ل ــأرض ،قال
رف ـيــق ال ــدف ــاع عــن س ـكــان ال ـم ـنــازل الـمـهــددة
ب ــاإلخ ــاء ان ـه ــم يــرف ـضــون اي ت ـســويــة بين
اصجاب البيوت وشركة «نحالت شمعون»
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ــري ــد االسـ ـتـ ـي ــاء عـلــى
الـ ـمـ ـن ــازل .وك ــان ــت الـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا أجـلــت
االس ـب ــوع الـمــاضــي اصـ ــدار ق ــراره ــا وأعـطــت
الطرفين مهلة أخيرة للتسوية .وقال محامو
ال ـع ــائ ــات االربـ ـ ــع ان ـه ــم س ـي ـقــدمــون وثــائــق
قديمة عثر عليها في ارشيف الدولة االردنية
وووكالة غوث الالجئي (اونروا) تثبت حقهم
في االرض والبيوت المقامة عليها.
ً
وكــانــت «االنـ ــروا» وقـعــت عـقــدا مــع االردن

فــي  1954يـقـضــي بـبـنــاء  28وح ــدة سكنية
ف ــي ال ـق ــدس لــاجـئـيــن فلسطينيين ط ــردوا
من مدنهم في  1948مقابل تخلي هؤالء عن
حقوقهم في نيل مساعدات الوكالة الدولية
على ان يناولوا ملكية المنازل بعد  3سنوات
ل ـكــن ح ــرب  1967ح ــال ــت دون ق ـي ــام االردن
بتسجيل الـبـيــوت .وتشهد منطقة الشيخ
ج ــراح وب ــاب ال ـعــامــود فــي ال ـقــدس الشرقية
تـظــاهــرات واعـتـصــامــات منذ اســابـيــع .وفي
مدينة نابلس ،قتل الجيش اإلسرائيلي فتى
ً
فلسطينيا بالرصاص مساء أمس األول خالل
الحملة التي قام بها للعثور على مهاجمي
حاجز زعترة قبل ايام.
(القدس -وكاالت)

ثغرتان تعرقالن «مفاوضات فيينا»

«الحرس الثوري» :إسرائيل ستنهار من عملية واحدة
ً
يبدو المشهد قاتما عشية استئناف الجولة
الــرابـعــة مــن مـحــادثــات فيينا غير المباشرة
بين ّطهران وواشنطن إلحياء االتفاق النووي
الموقع فــي  ،2015وســط حديث عــن ثغرتين
كـبـيــرتـيــن ف ــي ال ـت ـف ــاوض ،األول ـ ــى لـهــا عــاقــة
بالعقوبات ،والثانية بآلية عــودة إي ــران الى
التزاماتها النووية.
وش ــدد الـمـتـحــدث بــاســم «ال ـخــارج ـيــة» في
الواليات المتحدة ،نيد برايس ،على ضرورة أن
تمتثل إيران بشكل كامل لبنود االتفاق المقيد
لبرنامجها الـنــووي ،وذلــك على وقــع تقارير
تحدثت عــن خــافــات بين واشنطن وطـهــران
حول مصير أجهزة الطرد المركزي المتطورة
ً
ّ
التي ركبتها إيران أخيرا والتي تتيح تخصيب
اليورانيوم بسرعة أكبر.
وزعمت قناة إيرانية تمولها الحكومة ،أمس،
أن واشنطن وأوروبــا ،طلبتا من إيران تدمير
أج ـهــزة ال ـطــرد ال ـمــركــزي مــن الـجـيــل الـجــديــد؛
بهدف مواصلة مفاوضات فيينا.
ويأتي ذلــك بعد اجتماع حاسم للمجلس
األع ـلــى لــأمــن الـقــومــي اإلي ــران ــي تـقــرر خالله
عــدم قبول العرض األميركي لرفع العقوبات
بالتقسيط مـقــابــل ع ــودة ايـ ــران الـكــامـلــة الــى
االلتزامات المنصوص عليها باالتفاق ،والتي
ّ
تخلت عنها تدريجيا بعد خروج إدارة دونالد
ترامب من االتفاق وفرضها عقوبات قاسية.
وب ـعــد سلسلة مــن ال ـضــربــات والـهـجـمــات
المتبادلة ضمن مــا بــات يطلق عليه «حــرب
خفية» بين إســرائـيــل وإيـ ــران ،تباهى القائد
العام لـ «الحرس الثوري» اإليراني اللواء حسين

سلة أخبار

أمر النائب العام في قطر
بالقبض على وزير المالية
علي شريف العمادي ،على
خلفية شبهات بارتكابه
جرائم متعلقة بالوظيفة
العامة أمس.
وقال مكتب النائب العام ،في
بيان ،أوردته وكالة األنباء
القطرية (قنا) ،إنه «بعد
االطالع على األوراق ،وما أرفق
بها من تقارير ،أمر النائب
العام بالقبض على العمادي،
وسؤاله عما أثير بالتقارير
من جرائم متعلقة بالوظيفة
العامة ،تمثلت باإلضرار
بالمال العام ،واستغالل
الوظيفة ،وإساءة استعمال
السلطة» .وأمر النائب العام
بفتح تحقيقات موسعة في
الجرائم المثارة باألوراق
المقدمة.

البيد يسعى إلى تشكيل حكومة متنوعة للخروج من «حقبة نتنياهو»
جــدد زعـيــم حــزب «يــش عتيد» (هناك
مستقبل) ،يائير البيد ،المكلف تشكيل
حكومة إسرائيلية جديدة بعد فشل زعيم
حزب «ليكود» بنيامين نتنياهو بذلك،
دعوته الى تشكيل حكومة وحدة وطنية،
ً
ً
ً
قائال إن هكذا حكومة «ليست حال وسطا
بل هي الهدف».
لكن نتنياهو الذي يملك حزبه اليميني
أكبر كتلة فــي الكنيست (البرلمان) بدا
كأنه يدفن احتمال تشكيل هكذا حكومة
بالمهد ،باعتباره أن أي حكومة يشكلها
البيد ستكون «حكومة يسارية خطيرة»،
وتـ ـح ــذي ــره ن ـف ـت ــال ــي ب ـي ـن ـي ــت ،م ـســاعــده
الـســابــق وخـصـمــه الـحــالــي ال ــذي يتزعم
ح ــزب «ي ـم ـي ـنــا» الـيـمـيـنــي ال ـم ـت ـشــدد من
االنـضـمــام ال ــى الـحـكــومــة الـتــي سينهي
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سالمي بانفجارات و»أحداث مدبرة» وقعت في
ً
ً
اسرائيل أخيرا ،معتبرا أنها «أثبتت هشاشة
النظام األمني اإلسرائيلي» .وقال سالمي ،في
كلمة مساء أمس األول ،إن قوة «فيلق القدس»،
المسؤولة عن العمليات الخارجية لـ «الحرس
الثوري» ،شكلت «جبهة حربية واسعة تواجه
العدو في أي نقطة ،وأدت إلى استنزاف قدرة
أميركا في المنطقة».
وأض ــاف« :انـفـجــار مصفاة حيفا وتسرب
األم ــون ـي ــاك وتـ ـع ـ ّـرض  80ش ــرك ــة إســرائـيـلـيــة
لهجمات سيبرانية واالنفجار قرب مطار بن
غوريون وسقوط صاروخ قرب مفاعل ديمونا،
أثبتت هشاشة الـنـظــام األمـنــي ونـظــام القبة
الحديدية في إسرائيل».
ّ
ّ
تتعرض لها إسرائيل
وأكد أن «أول ضربة
ستكون آخــر ضــربــة ،وأن أي إج ــراء تكتيكي
ضدها سيؤدي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية
ً
بها» ،مضيفا «عملية عسكرية واحدة يمكن أن
تؤدي إلى انهيار الدولة العبرية».
وأش ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى الـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـب ـح ــري ــة ال ـتــي
تخوضها طهران مع تل أبيب ،قائال إنه «خالل
الـشـهــريــن الـمــاضـيـيــن ثـبــت ضـعــف الـمــاحــة
اإلسرائيلية في كل نقاط العالم» .وأردف« :یمكن
تعطيل التجارة البحرية اإلسرائيلية بسهولة».
وزعم المسؤول اإليراني أن بالده لم تنقل
الـقــدرات العسكرية إلــى «حــزب الله» اللبناني
والفصائل الفلسطينية ،ألن ذلــك «غير متاح
بسبب القيود والحصار» ،لكن «فيلق القدس»
ّ
تمكن من تطوير قــدرات في لبنان واألراضــي
الفلسطينية المحتلة لالكتفاء الذاتي.

من جانب آخــر ،رأى سالمي أن التحركات
التي تشهدها المنطقة تؤشر إلى تآكل القوى
ً
الـكـبــرى فيها ،مــؤكــدا أن «واشـنـطــن مضطرة
ً
لمغادرة منطقة الشرق األوسط تدريجيا ،وهو
ً
ما يحدث في أفغانستان والعراق حاليا تحت
الضغط السياسي وضغط الرأي العام ،وكذلك
ضغط تيارات وفصائل المقاومة».
ورأى أن الواليات المتحدة باتت غير قادرة
على التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ب ـت ـط ــورات ال ـم ـن ـط ـقــة ،ك ـمــا ك ــان ــت الـ ـح ــال في
السابق ،وخاصة في سورية والعراق واليمن.
واعتبر أن مـيــزان الـقــوى فــي اليمن ،حيث
تــدعــم ط ـهــران حــركــة «أن ـص ــار ال ـلــه» الحوثية
ً
ً
المتمردة ،تغييرا ملموسا لمصلحتها على
حساب «تحالف دعــم الشرعية» الــذي تقوده
السعودية.
إل ــى ذل ــك ،كشفت ص ــور حــديـثــة التقطتها
األقـمــار االصطناعية تطوير مــا يشتبه بأنه
قاعدة جديدة إلطــاق الصواريخ بالقرب من
منطقة «حاجي آباد» في إيران.
وقـ ــد ي ـك ــون الـ ـم ــوق ــع ،ال ـت ــاب ــع ل ـ ـ «ال ـح ــرس
الثوري» ،أول موقع إطــاق صواريخ محصن
ومخصص للصواريخ الباليستية التي تعمل
ً
بــالــوقــود الصلب فــي إي ــران ،وفـقــا ل ـ «المعهد
الدولي للدراسات االستراتيجية».
ورغم أن إيران كشفت في السنوات األخيرة
عــن عــدة مجمعات مخصصة للصواريخ تم
إن ـشــاؤهــا تـحــت األرض ،فــإنـهــا لــم تـعـلــن عن
منشأة «حاجي آباد» حتى اآلن.
(طهران  -وكاالت)

أعلن خفر السواحل في
البحرين ،أمس ،مقتل شرطي
وإصابة آخرين إثر اصطدام
قارب بدورية بحرية خالل
محاولة للهروب.
ووفقا لتغريدة على صحفة
وزارة الداخلية البحرينية
على «تويتر» ،فقد تم إلقاء
القبض على أربعة آسيويين
كانوا على متن القارب ،بعد
هروبهم لمنطقة شهركان
غربي البالد.
وتم نقل الشرطيين المصابين
إلى المستشفى بواسطة
اإلسعاف ،ويجري اتخاذ
اإلجراءات القانونية.

استقالة  3مستشارين لملك
األردن وتعيين مدير لمكتبه

أفادت وكالة األنباء األردنية
(بترا) ،بأن عاهل المملكة
الملك عبدالله الثاني قبل
استقالة  3مستشارين له في
الديوان الملكي األردني.
وأضافت الوكالة أن العاهل
األردني قبل استقالة
المستشارين في الديوان
الملكي :كمال قاسم الناصر،
وزينة زيد طوقان مستشارة
الشؤون االقتصادية ،وهيفاء
تركي حديثه الخريشا
مستشار الملك للسياسات
أمس.
ً
وأصدر الملك قرارا بتعيين
ً
الدكتور جعفر حسان مديرا
ً
جديدا لمكتبه.

«الرئاسي الليبي» يسعى
لضم قيادات عسكرية جنوبية

الكاظمي يزيل صور إيرانيين باألعظمية
أم ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي مـصـطـفــى
الكاظمي بــإزالــة صــور لــزعــامــات إيــرانـيــة ،من
منطقة األعظمية فــي ب ـغــداد ،أقــدمــت فصائل
عراقية موالية إليران على وضعها أمام مرقد
اإلمام أبوحنيفة النعمان ،وتسببت باستفزاز
لألهالي ،الذين رفضوا وجودها بمنطقتهم.
وف ـ ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة م ــن ل ـي ــل األربـ ـ ـع ـ ــاء ـ
الخميسّ ،
تجمع العشرات من أهالي األعظمية،

ّ
في ساحة اإلمام أبوحنيفة ،حيث ُعلقت صورة
كبيرة لمرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي،
وزعيم الثورة الخميني ،وقائد «فيلق القدس»
ا لــرا حــل قــا ســم سليماني ،مطالبين بإزالتها
ً
كونها تستفز أهالي المنطقة .ووفقا لمواقع
محلية ،ف ــإن «ق ــوة أمـنـيــة تـ ّ
ـوجـهــت إل ــى موقع
الصورة ،وأزالتها ،بعدما تلقت أمرا من رئيس
الوزراء مصطفى تالفيا ألي طارئ قد يحدث».

توجه عضو المجلس
الرئاسي الليبي موسى
الكوني ،أمس ،إلى جنوب
البالد للقاء قيادات عسكرية
من أجل توحيد المؤسسة
العسكرية.
وقال الكوني في مؤتمر
عقده في العاصمة طرابلس:
«أنجزنا الكثير في ملف
توحيد مؤسسات الدولة،
ونحن بانتظار توحيد
المؤسستين العسكرية
والمالية» .وأوضح الكوني
ً
ردا على سؤال ،يتعلق بمهام
اللجنة العسكرية  5+5ودورها
بتوحيد المؤسسة العسكرية،
قائال إن« :مهام اللجنة فتح
الطريق الساحلي ،وتثبيت
وقف إطالق النار.

20

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4727الجمعة  7مايو 2021م  25 /رمضان 1442هـ

foreigndesk@aljarida●com

ٌ
«البنتاغون»« :مرافئ الصين» في إفريقيا تهديد لنا

سلة أخبار

ّ
بلينكن يدعو الغرب إلى توخي الحذر الشديد بشأن االستثمارات االقتصادية الصينية
حذرت وزارة الدفاع األميركية
من مخططات للصين
لالستحواذ على موانئ في ً
إفريقيا ،معتبرة ذلك تهديدا
ً
مباشرا ألميركا ،بينما دعا
وزير الخارجية األميركية إلى
التفكير أكثر من مرة قبل أي
استثمار اقتصادي صيني.

بكين تدعو دول
 G7إلى مواجهة
مشاكلها بدل
التدخل في شؤون
اآلخرين

فــي وق ــت ت ـحـ ّـول وزارة الــدفــاع
األمـيــركـيــة "الـبـنـتــاغــون" تركيزها
من منطقة الشرق األوسط وحروب
مكافحة اإلرهـ ــاب ،خــال العقدين
الماضيين ،إلى منطقة المحيطين
الهندي وال ـهــادئ ،ووســط ّحديث
عن "حرب مرافئ" عالمية ،حذر قائد
الـقـيــادة العسكرية األميركية في
إفريقيا (أفريكوم) ،الجنرال ستيفن
تاونسند ،من أن التهديد المتزايد
للصين قــد ال يأتي فقط مــن مياه
المحيط الهادئ ،ولكن من المحيط
ً
األطلسي أيضا.
وبـيـنـمــا تـنـظــر إدارة الــرئـيــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن إل ــى النفوذ
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـم ـت ـنــامــي للصين
وق ــوت ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى أنـهـمــا
التحدي األمني الرئيسي ألميركا
على المدى الطويل ،قال تاونسند،
فــي مقابلة مــع وكــالــة "أسوشيتد
بــرس" ،إن بكين تتطلع إلى إنشاء
م ـي ـن ــاء بـ ـح ــري ك ـب ـيــر ق ـ ـ ــادر عـلــى
استضافة غــواصــات أو حامالت
طـ ــائـ ــرات ع ـلــى ال ـس ــاح ــل ال ـغــربــي
ً
إلفــريـقـيــا ،مـشـيــرا إل ــى أن الصين
تـ ــواص ـ ـلـ ــت مـ ـ ــع دول تـ ـمـ ـت ــد مــن
مــوريـتــانـيــا إل ــى جـنــوب ناميبيا،
بـهــدف إنـشــائــه .وف ــي ح ــال تحقق
ذل ــك ،ف ــإن ه ــذا االح ـت ـمــال سيمكن
الـصـيــن م ــن تـمــركــز سـفــن حربية
ضمن أسطولها البحري المتوسع
فـ ــي ال ـم ـح ـي ــط األطـ ـلـ ـس ــي وك ــذل ــك
المحيط الهادئ.
وق ـ ـ ـ ـ ــال" :إن ـ ـه ـ ــم يـ ـبـ ـحـ ـث ــون عــن
مـكــان يمكنهم فيه إع ــادة تسليح
وإصالح سفنهم الحربية .سيشكل
ذلــك أهمية عسكرية فــي الـصــراع.
ً
ً
لـقــد قـطـعــوا ش ــوط ــا ط ــوي ــا نحو
تحقيق ذل ــك ف ــي جـيـبــوتــي .وهــم
اآلن ي ــوج ـه ــون أنـ ـظ ــاره ــم تـلـقــاء
ساحل المحيط األطلسي ويريدون
الحصول إلى قاعدة مماثلة هناك".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف تـ ـ ــاون ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد" :إن
الصينيين ّ
يتفوقون على الواليات
الـمـتـحــدة ف ــي ب ـل ــدان بعينها في
إفريقيا .ستؤدي مشاريع الموانئ
والـمـســاعــي االقـتـصــاديــة والبنية
التحتية واتفاقياتهم وعقودهم
إل ــى وص ــول أكـبــر فــي المستقبل.
إنهم يتحوطون ويضعون رهانات
كبيرة على إفريقيا".
ويـ ـح ــذر ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــون
األمـ ـي ــركـ ـي ــون فـ ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
ال ـعــال ــم ،بـمــا ف ــي ذل ــك ال ـعــديــد من
الـقــادة الــذيــن قــد يفتقدون القوات
والموارد لتعزيز النمو في المحيط
ال ـه ــادي ،مــن أن الـنـفــوذ الـمـتــزايــد
للصين يواجه صعوبات في آسيا.
ويؤكدون أن بكين تستخدم نفوذها

أفغانستان :غارات أميركية
لصد هجوم لـ «طالبان»

دعمت طائرات حربية أميركية
القوات األفغانية في صد
هجوم كبير لحركة "طالبان"
في جنوب البالد توازيا مع
استمرار انسحاب الجيش
ّ
األميركي ،لكن المتمردين
سيطروا مع ذلك على منطقة
شمال البالد.
واندلع قتال عنيف في والية
هلمند الجنوبية منذ نهاية
األسبوع ،تزامنا مع بدء
الجيش األميركي رسميا
سحب قواته المتبقية من
أفغانستان.

ثان
كولومبيا :أسبوع ٍ
من االحتجاجات

ً
أخيرا (ا ف ب)
بحارة على متن المدمرة «كانسلور فيل» األميركية أثناء زيارة مشتركة مع حاملة الطائرات «رونالد ريغان» إلى ميناء في هونغ كونغ
االقـتـصــادي فــي دول فــي إفريقيا
وأميركا الجنوبية والشرق األوسط
لـلـحـصــول عـلــى ق ــواع ــد ومــواطــئ
قدم هناك.

عدم االستقرار

ّ
من ناحيته ،حــذر رئيس هيئة
األركــان األميركية المشتركة مارك
ميلي ،من أن العالم قد يدخل في
حـقـبــة م ــن عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ،على
الصعيد الــدولــي ،مــع تنامي قوة
الصين ،وظهور تقنيات تخريبية
كالذكاء االصطناعي والروبوتات،
التي قد تكون حاسمة في الحروب.
وقـ ــارن ميلي الحقبة الحالية
بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـوالت ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة
الرئيسية األخرى ،التي حدثت في
تاريخ العالم ،بما في ذلك سقوط
روما وانهيار االتحاد السوفياتي.
وش ـ ّـدد ميلي فــي خـطــاب ألقاه
بجامعة ه ــاوارد ،على أن "تنامي
ً
قـ ـ ـ ــوة ال ـ ـص ـ ـيـ ــن يـ ـ ـح ـ ــدث ت ـغ ـي ـي ــرا
ف ــي ال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن ب ـع ــد ع ـقــود
ك ــان ــت ف ـي ـهــا الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
بشكل أســاســي ال ـقــوة العسكرية
والسياسية واالقتصادية العالمية
بال منازع".

وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـ ـ ـ ــن أن "الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــر
ال ـج ـيــوس ـيــاســي بـ ــات مـصـحــوبــا
باالبتكار التكنولوجي في أجهزة
ال ــروب ــوت واألس ـل ـحــة ال ـتــي تفوق
سرعة الصوت والذكاء االصطناعي
وغيرها من التقنيات" ،مضيفا أنها
تقنيات "تخريبية على نحو غير
اعـتـيــادي وق ــد تـكــون حاسمة في
إدارة الحروب".
وتــأتــي تصريحات ميلي بعد
أيـ ـ ــام مـ ــن ت ـح ــذي ــر وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ل ـ ــوي ـ ــد أوسـ ـ ـت ـ ــن مــن
أن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة بـحــاجــة
لــاس ـت ـعــداد ل ـص ــراع مـحـتـمــل في
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ي ـخ ـت ـلــف ك ـث ـي ــرا عــن
"الحروب القديمة" ،التي استنزفت
وزارة الدفاع لفترة طويلة.
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك مـ ـ ــن تـ ـح ــذي ــر ل ــوزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة االم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـس ــاب ــق
الـتـسـعـيـنــي ه ـنــري كيسنجر من
أن الـصــراع بين بكين وواشنطن
م ـم ـكــن ان ي ــدم ــر الـ ـع ــال ــم ،مـشـيــرا
خصوصا الى ريادة الدولتين في
التكنولوجيا والقطاع النووي.

االستثمارات الصينية
ب ــدوره ،حــذر وزيــر الخارجية

األم ـيــركــي أن ـتــونــي بـلـيـنـكــن ،من
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة فــي
االق ـت ـصــادات الـغــربـيــة ،والسيما
خالل تراجع أسهم الشركات في
ظل أزمة فيروس "كورونا".
وخــال مقابلة مــع قناة ،BBC
قـ ــال ال ــوزي ــر األمـ ـي ــرك ـ ّـي" :أع ـت ـقــد
أ نــه يتعين علينا تــوخــي الحذر
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد بـ ـ ـش ـ ــأن طـ ـبـ ـيـ ـع ــة هـ ــذا
االستثمار".
وجاء التصريح في وقت كشف
االتحاد األوروبي النقاب عن خطة
ّ
الموردين
لخفض االعتماد على
م ــن ال ـص ـيــن وغ ـيــرهــا م ــن ال ــدول
في  6قطاعات إستراتيجية ،مثل
المواد الخام ،ومكونات العقاقير،
وأش ـبــاه ال ـمــوصــات ،بـعــد ركــود
اقتصادي بسبب الجائحة.
وي ـس ـع ــى االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
بــواسـطــة الـخـطــة لـتـعــزيــز قــدرتــه
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـبـ ــح تـ ـ ــوغـ ـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الصينية في االقتصاد األوروبي
بـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون يـ ـعـ ـطـ ـيـ ـه ــا ص ــاحـ ـي ــة
التحقيق مع الشركات األجنبية
ً
المدعومة حكوميا.
إلى ذلك ،دانت الصين بـ"شدة"،
أم ــس ،بيانا صــدر عــن مجموعة

ّ
الدول السبع  G7اتهمها بارتكاب
انتهاكات حقوقية في شينجيانغ
والـ ـتـ ـيـ ـب ــت وه ـ ــون ـ ــغ ك ـ ــون ـ ــغ ،فــي
ظـ ــل ات ـ ـسـ ــاع ال ـ ـهـ ــوة بـ ـي ــن ث ــان ــي
أكـبــر ق ــوة اقـتـصــاديــة فــي الـعــالــم
والديمقراطيات الغربية.
ّ
و حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض وزراء خـ ــار ج ـ ـيـ ــة
بــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا
والـيــابــان ،الصين على االمتثال
الل ـت ــزام ــات ـه ــا ب ـمــوجــب ال ـقــانــون
ال ــدول ــي والــوط ـنــي ف ــي أول لـقــاء
مباشر بينهم منذ عامين جرى
في لندن.
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ع ــن
"قلقها العميق" حيال االتهامات
بــان ـت ـهــاك ح ـقــوق اإلن ـس ــان بحق
أق ـل ـي ــة األويـ ـ ـغ ـ ــور ال ـم ـس ـل ـمــة فــي
إقليم شينجيانغ الصيني (غرب)
والـتـيـبــت ،ودع ــت إل ــى وض ــع حد
الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن فــي
هونغ كونغ.
وسارعت بكين بالرد ،إذ نددت
ب ـ ــدول ال ـم ـج ـم ــوع ــة لـتــوجـيـهـهــا
"ات ـ ـهـ ــامـ ــات ال أس ـ ـ ــاس ل ـه ــا ضــد
الصين والتدخل علنا في شؤون
الصين الــداخـلـيــة" ،وفــق مــا أفــاد

ال ـنــاطــق بــاســم ال ـخــارج ـيــة وان ــغ
وينبين.
وأفاد بأن المجموعة منخرطة
فـ ــي "ت ــدمـ ـي ــر طـ ــائـ ــش ل ـم ـعــاي ـيــر
الـعــاقــات الــدولـيــة" ،مـشــددا على
مــوقــف بكين ب ــأن ه ــذه شؤونها
الداخلية.
كما أشار بيان مجموعة السبع
إلى أنها تدعم مشاركة تايوان في
منتديات منظمة الصحة العالمية
وجمعية الصحة العالمية ،مما
دف ــع الـصـيــن لـلــرد بــأنــه يـجــب أن
يتم التعامل مع مشاركة الجزيرة
بـمــا يـتـمــاشــى مــع مـبــدأ "الصين
الواحدة".
وأضاف وانغ وينبين أن على
مـجـمــوعــة الـسـبــع ب ــذل مــزيــد من
الـجـهــود لــدعــم تعافي االقتصاد
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ال ـت ـس ـب ــب
ب ـ ــ"ت ـ ـنـ ــاق ـ ـضـ ــات وخ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات" فــي
الدولي.
المجتمع
ّ
وتابع" :نحض الدول المعنية
ع ـ ـلـ ــى مـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـشـ ـك ــاتـ ـه ــا...
والتوقف عــن تعميم مبدأ األمــن
القومي وغير ذلك من الممارسات
الخاطئة".
(عواصم -وكاالت)

روسيا تبقي قوات كبيرة على الحدود مع أوكرانيا
في زيــارة تأتي لتقديم الدعم لكييف في
مواجهتها مع موسكو ،في ظل التوتر المخيم
م ـنــذ أس ــاب ـي ــع ،ول ـم ـطــال ـبــة ه ــذا ال ـب ـلــد بـبــذل
جهود على صعيد مكافحة الفساد ،قام وزير
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،أمس،
ً
بزيارة إلى أوكرانيا ،التي تشهد حربا منذ
 7سنوات مع االنفصاليين الموالين لروسيا.
وقــال بلينكن ،أول مسؤول أميركي رفيع
المستوى يزور أوكرانيا منذ تسلم الرئيس
ج ــو ب ــاي ــدن م ـهــامــه ف ــي ي ـنــايــر ،خ ــال لـقــائــه
الــرئـيــس األوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي
في كييف ،أمــس" ،نتطلع نحو روسيا ،لكي
ً
توقف أعمالها المتهورة والعدائية" ،مؤكدا
أن القوات الروسية ال تــزال منتشرة بأعداد

كبرى على الحدود بين البلدين ،رغم إعالن
موسكو سحب حشود من القوات قالت إنها
أجرت مناورات.
وع ـل ــى مـ ــدى أس ــاب ـي ــع ف ــي أب ــري ــل ن ـشــرت
روسـيــا عـشــرات آالف الـجـنــود على الـحــدود
مــع أوكــران ـيــا ،قــائـلــة إنـهــا تـجــري "تــدريـبــات
عسكرية" ،ما أثار مخاوف كييف والغرب من
هجوم محتمل أو حتى اجتياح.
وتــرافــق هــذا االنـتـشــار العسكري الكثيف
مـ ــع تـ ـج ــدد أع ـ ـمـ ــال ال ـع ـن ــف فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــزاع مــن
االنـفـصــالـيـيــن ال ـمــوال ـيــن لــروس ـيــا ف ــي شــرق
أوكرانيا ومناورات بحرية كبرى في البحر
األسود وفي شبه جزيرة القرم.
وأكدت روسيا ،آنذاك ،أن تحركات قواتها

ً
ً
"ال تهدد أحدا" ،وأنها تأتي ردا على عمليات
"عدائية" قــام بها حلف شمال األطلسي في
أوروبا الشرقية.
وكـ ـثـ ـف ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وبـ ــروك ـ ـسـ ــل وح ـل ــف
األطلسي تصريحات الدعم لكييف في هذا
اإلطار ،لكنها لم ترضخ لطلب كييف تسريع
عملية انضمامها إلى الحلف ،وهو خط أحمر
بالنسبة لموسكو.
في المقابل ،اعتبر الرئيس األوكراني ،أن
التهديد العسكري الروسي ضد بالده ال يزال
ً
قائما ،مشيرا بدروه إلى أن روسيا لم تخفض
ســوى بشكل ضئيل عــدد قواتها المتنشرة
على الحدود بين البلدين.
وك ــان وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي قــال في

مستهل لقائه مع نظيره األوكراني ديمترو
كوليبا" :أنا موجود هنا لسبب بسيط جدا،
وهو التأكيد بقوة باسم الرئيس جو بايدن
عـلــى ال ـتــزام ـنــا ف ــي سـبـيــل س ـي ــادة أوكــران ـيــا
ووحدة أراضيها واستقاللها".
وش ــدد مـتــوجـهــا إل ــى نـظـيــره األوك ــران ــي،
أيضا على الرغبة األميركية في المساعدة
على "تعزيز ديمقراطيتكم ،وبناء مؤسسات،
ً
والدفع قدما بإصالحاتكم ضد الفساد".
وتابع" :نحن شريككم في هذين المجالين،
وأعتقد أنه من المهم قول ذلك شخصيا في
أقرب وقت ممكن".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي إن
"الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة هـ ــي ال ـح ـل ـي ــف األول

اختبار قاس لـ «بريكست» في القنال اإلنكليزي
صيادو السمك الفرنسيون يطوقون جيرسي ...وباريس ولندن تتبادالن إرسال سفن حربية
الحت في األفق بوادر مواجهة فرنسية  -بريطانية،
وســط مـخــاوف مــن حـصــار محتمل لـجــزيــرة جيرسي
البريطانية فــي الـقـنــال اإلنـكـلـيــزي ،بــواسـطــة عـشــرات
القوارب الفرنسية التي توجهت أمس إلى ميناء عاصمة
جيرسي ،احتجاجا على شروط الصيد المفروضة من
بريطانيا عليهم بعد "بريكست".
ويخطط الصيادون الفرنسيون لمنع دخول البضائع
إلى موانئ جيرسي أو الخروج منها ،احتجاجا على
"الـلــوائــح الـجــديــدة" للصيد الـتــي يـقــولــون إنـهــا تهدد
قدرتهم على كسب العيش.
وبعد يوم من نشر لندن سفينتين حربيتين في إطار
خالفها المتصاعد بشأن حقوق الصيد ،بعد خروجها
م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،أع ـل ـنــت ال ـس ـل ـطــات الـبـحــريــة
الفرنسية ،أمــس ،نشر سفينتي دوريــة في موقع غير
بعيد عن جيرسي.
وقــالــت متحدثة بــاســم المديرية البحرية للمانش
وبحر الشمال" :مع انتشار أكثر من  70زورق صيد في
المنطقة فضلنا نشر هاتين السفينتين ،ومهمتهما
ضمان أمن المالحة والمحافظة على األرواح في البحر".
مــن نــاحـيـتـهــا ،أك ــدت وزارة ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة أن
المملكة المتحدة نشرت القطعتين البحريتين "إتش أم
أس سيفرن" و"إتش أم أس تامار" في جيرسي إلجراء
"دوريــات أمنية بحرية كإجراء احترازي صــارم ،وذلك
بعد محادثات مع حكومة جيرسي".
وكال السفينتين مسلحتان بمدفع مصمم للحماية
من الطائرات الهجومية السريعة الحركة ورشاشين
على السطح.
وق ــال رئـيــس ال ـ ــوزراء بــوريــس جــونـســون ،فــي وقــت
سابق ،إن إرسال السفن البحرية هو "إجراء احترازي"،

زوارق صيد فرنسية خالل االحتجاجات في جزيرة جيرسي أمس (ا ف ب)
مشددا على أن "أي حصار للقوارب الفرنسية سيكون
غير مبرر على اإلطالق".
إال أن وزي ــر ال ــدول ــة الـفــرنـســي لـلـشــؤون األوروب ـي ــة
كليمان بــون اعتبر أن "ال ـم ـنــاورات البريطانية قبالة
جيرسي لن ترهبنا" ،مضيفا" :أجــريــت محادثات مع
ديفيد فــروســت ،الــوزيــر البريطاني المكلف العالقات
مع االتحاد األوروبي .ال نرغب في أن يستمر التوتر بل
التطبيق السريع والكامل لبريكست".
بدورها ،دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان،
أمس ،السلطات البريطانية إلى "التراجع عن قرارها"،
بـفــرض قـيــود جــديــدة عـلــى الـحـصــول عـلــى تــراخـيــص
الصيد الـصــادرة للصيادين الفرنسيين .وقالت إنها

"شعرت باالشمئزاز" من نهج الحكومة البريطانية وإن
"فرنسا مستعدة للرد".
وردا على سؤال حول أي "إجراءات انتقامية" ،أشارت
الوزيرة الفرنسية إلى أن الكهرباء الواصلة إلى جيرسي
مصدرها "كابل تحت الماء من فرنسا" ،متابعة" :سأندم
إذا كنا سنصل إلى هناك ،لكن سنفعل ذلك إذا اضطررنا
لذلك".
وتدخلت المفوضية األوروبية في أعقاب هذا النزاع،
واتهمت بريطانيا بـعــدم احـتــرام اتـفــاق خروجها من
االتحاد األوروبي.
(باريس ،لندن  -وكاالت)

ألوكرانيا في مجال األمن والدفاع" ،مضيفا
أن ــه "يـثـمــن ب ـشــدة" الـمـســاعــدة الـتــي قدمتها
واشنطن في هذين المجالين منذ بدء الحرب
مع االنفصاليين.
ويأتي اللقاء فيما بدأ يتراجع التوتر مع
روسيا الذي بلغ ذروته في أبريل.
من جانب آخر ،اعتبر ليونيد باسيتشنيك
أحــد ق ــادة المقاتلين الـمــوالـيــن لــروسـيــا ،أن
زيــارة بلينكن "سـتــؤدي بوضوح إلــى تفاقم
الوضع" ،وفق ما نقلت وكالة األنباء الروسية
الرسمية (ريا نوفوستي).
(كييف ـ ـ وكاالت)

دخلت كولومبيا أسبوعها
الثاني من التظاهرات
المناهضة للحكومة اليمينية
برئاسة الرئيس إيفان دوكي،
الذي ّندد بـ "التخريب العنيف"
ً
حوارا لكن من دون
وبدأ
ّ
ممثلين عن الحراك.
وشهدت كولومبيا ،أمس،
جديدا ّ
ً
ضد
يوم تعبئة
الحكومة .وقامت نقابات
ّ
عمالية وأفراد من قطاعات
أخرى وطالب بتعبئة في كثير
من المدن الكبرى في البالد
ّ
ّ
الصحية
ضد السياسات
والتعليمية واألمنية ،ومن
أجل إدانة االنتهاكات التي
ترتكبها الشرطة.

السودان ينفي تدريب
مناوئين للحكومة اإلثيوبية

نفت وزارة الخارجية
السودانية تصريحات حاكم
إقليم األمهرة اإلثيوبي ،التي
اتهم فيها السودان بتدريب
مجموعات مناوئة للحكومة
اإلثيوبية على األراضي
السودانية ،والدفع بها
للقتال في تيغراي.
وقالت الخارجية السودانية،
في بيان ،إن "إطالق إثيوبيا
مثل هذه االتهامات
المنافية للحقيقة ،سعيا
منها للهروب من أزماتها
الداخلية ،وربطها بأطراف
خارجية ،من أجل تحقيق
مصالح سياسية داخلية،
أمر مؤسف وغير مسؤول،
وال يخدم قضايا حسن
الجوار ،وأمن واستقرار
اإلقليم".

بايدن :الحزب الجمهوري يشهد ثورة صغيرة
مــع دخ ــول المعركة على قـيــادة الجمهوريين
مرحلة جديدة ،اعتبر الرئيس األميركي جو بايدن
أمس األول أن "حزبهم الكبير القديم يشهد ثورة
صغيرة" ،مشيرا إلى توترات شديدة في صفوفه
تتعلق بتحديد الموقف من سلفه دونالد ترامب،
الــذي اليــزال يحظى بشعبية كبيرة لــدى قاعدته
الناخبة.
وأوض ــح بــايــدن أن ال ـحــزب الـجـمـهــوري ،الــذي
اح ـتــدمــت ال ـخــافــات داخ ـل ــه ،خـصــوصــا م ــع دعــم
ترامب للنائبة الموالية له إليز ستيفانيك ،لتحل
الجمهوريين في المجلس ليز
محل رئيسة مؤتمر
ّ
تشيني" ،يحاول تحديد َقيمه .إنهم في وسط نوع
من الثورة الصغيرة".
وقــال بــايــدن" :أنــا ديمقراطي منذ وقــت طويل.
َ
بفترات من المعارك الداخلية واالختالفات،
مررنا
ٍ
غـيــر أن ـنــي ال أتــذكــر شـيـئــا شـبـيـهــا" بـمــا يحصل
داخــل الحزب الجمهوري .وعندما ُسئل عن هذا
الموضوع قبل ساعات قليلة ،خالل قيامه بجولة
ل ـل ـتــرويــج لـخـطـتــه االق ـت ـص ــادي ــة شـمـلــت مطعما
مكسيكيا في واشنطن ،جاء جواب بايدن مقتضبا،
إذ قال" :أنا ال أفهم الجمهوريين".
وأجج ترامب المعركة على زعامة الحزب ببيان
شدد فيه أمس األول على تشيني ،التي صوتت مع
 9نــواب جمهوريين لمصلحة اتهامه بتحريض
أنصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس والتدخل
فــي فــرز نتائج الهيئة االنتخابية يــوم  6يناير،
"ال حق لها" أن تكون المسؤولة الثالثة بمجلس
النواب وأن الشابة الموالية له إيليز ستيفانيك
ستيفانيك "خيار أفضل بكثير ،ولديها مصادقتي
الكاملة والتامة لرئاسة مؤتمر الجمهوريين".
وفي حين قرر مجلس اإلشراف على "فيسبوك"
إب ـقــاء مـنـعــه مــن اس ـت ـخــدام ح ـســابــه ،أراد تــرامــب
أمس األول إظهار نفوذه على الجمهوريين عبر
مهاجمة ابنة الرئيس السابق ديــك تشيني ،في

سلسلة بيانات كرر فيها اتهاماته بحصول تزوير
انتخابي بدون تقديم أدلة.
وعمد ترامب على إصدار بيانات ليهاجم تشيني،
وب ـكــل ثـقـلــه كــرئـيــس س ــاب ــق ،دع ــا قـطــب ال ـع ـقــارات
إلقصائها عن منصبها كمسؤولة ثالثة للجمهوريين
في مجلس النواب لمصلحة ستيفانيك ،وكتب" :ليز
تشيني حمقاء من دعاة الحرب وليس لها أي عالقة
بالتسلسل الهرمي للحزب الجمهوري ،وتواصل
التأكيد بغباء عدم حصول تزوير انتخابي ،في حين
أن األدلة تثبت العكس".
وفي دعم إضافي إلزاحــة تشيني ،أعلنت لورين
ف ــاي ــن ،الـمـتـحــدثــة بــاســم الـشـخـصـيــة الـجـمـهــوريــة
الثانية في مجلس النواب ستيف سكاليس ،أن على
الجمهوريين "التركيز فقط على استعادة المجلس في
عام  ،2022والقتال ضد رئيسته( ،نانسي) بيلوسي،
واألجندة االشتراكية الراديكالية للرئيس (جو) بايدن،
وإليز ستيفانيك ملتزمة بشدة بالقيام بذلك ،وهو
سبب تعهد سكاليس بدعمها لرئاسة المؤتمر".
وه ــذا يعني أن أكـبــر زعيمين جمهوريين في
مجلس النواب ،وهما سكاليس ،عن لويزيانا ،وزعيم
األقلية كيفن مكارثي ،عن كاليفورنيا ،فقدا الثقة في
تشيني ،مما قد يمهد الطريق لعزلها كثالث قيادية
للحزب في مجلس النواب.
لكن جيرمي آدلــر ،المتحدث باسم تشيني ،قال
إن "النائبة عن والية وايومنغ لن تتنحى عن دورها
القيادي ،وسيكون لديها المزيد لتقوله في األيــام
المقبلة" ،وأن "هذه اللحظة هي أكثر بكثير من مجرد
معركة على زعامة مجلس النواب".
وفي حين يتجنب الجمهوريون اآلخــرون الذين
استهدفهم علنا ،تقول تشيني إن ترامب الذي تراوده
فكرة الترشح للرئاسة عام  ،2024يجب أال "يلعب دورا
في المستقبل" ،وردت أمس على بياناتها الشديدة
اللهجة ،مــن خــال دعــوة زمالئها فــي مقالة لوقف
"عبادة شخصية ترامب".
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رياضة

«نارية» للسالمية والعربي ...و«فارقة» لخيطان والقادسية
الصراع يشتعل على اللقب والبقاء في الجولة 15

محاولة لالستحواذ على الكرة

حازم ماهر

يلتقي اليوم خيطان مع
القادسية ،والشباب مع
الكويت ،وغدا السالمية مع
العربي ،والنصر مع الساحل،
وكاظمة مع الفحيحيل ،في
الجولة الخامسة عشرة من
منافسات دوري  stcللدرجة
الممتازة لكرة القدم.

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة
عشرة ل ــدوري  stcللدرجة الممتازة لكرة
ال ـق ــدم ب ــإق ــام ــة م ـب ــارات ـي ــن ،يـلـتـقــي فيهما
الشباب مع الكويت على استاد الشباب،
وخيطان مع القادسية على استاد ناصر
العصيمي ،وتقام المباراتان بتوقيت واحد
في  9.30مساء.
وفــي التوقيت ذاتــه ،يلتقي غــدا السبت
الـســالـمـيــة مــع الـعــربــي عـلــى اس ـتــاد ثــامــر،
وال ـن ـصــر م ــع ال ـســاحــل ع ـلــى اس ـت ــاد علي
صباح السالم ،وكاظمة والفحيحيل على
استاد الصداقة والسالم.

خيطان والقادسية
ظ ـ ـ ـ ــروف م ـت ـب ــاي ـن ــة لـ ـف ــريـ ـق ــي خ ـي ـط ــان
والقادسية اليوم ،فاألول الذي يتواجد في
المركز األخير برصيد  7نقاط فقط يدخل
اللقاء تحت شعار "ال بديل عن الفوز" من
أج ــل التمسك ببصيص األم ــل فــي البقاء
بـ"الممتاز" وتفادي الهبوط.
ويعاني خيطان ،الذي تعادل في الجولة
السابقة مع الشباب بهدف لمثله ،من نقص
الـصـفــوف ،إذ يفتقد جـهــود أحـمــد سمير
ل ــإص ــاب ــة ،وع ـ ــادل س ـع ـيــد ألداء مـنــاســك
ال ـع ـمــرة ،وع ـبــدال ـلــه الـفـيـلـكــاوي لــإيـقــاف،
وهناك محاوالت لتجهيز يوسف الخبيزي،
وتدفع هذه الغيابات المدرب هاني الصقر
إلى إجراء تغيير على التشكيل األساسي.
وتـحــت الـشـعــار ذات ــه ،يــدخــل القادسية
الوصيف برصيد  29نقطة اللقاء ،فالفوز
فقط يبقيه في دائرة المنافسة على اللقب
مع العربي.
ويسعى الجهاز الفني لالصفر بقيادة

القالف مستمر مع سلة برقان
●

جابر الشريفي

نجحت إدارة نادي برقان في تجديد التعاقد مع المدرب الوطني
الشاب طالل القالف ،لتولي مهمة تدريب الفريق األول لكرة السلة،
ً
استعدادا للموسم المقبل.
وكانت إدارة النادي تعاقدت مع القالف ،الذي قاد الفريق نحو
التأهل إلى دوري األضواء ،بعد احتالله المركز الخامس في الدوري.
وأثبت القالف نجاحه كمدرب للفريق األول ،بعد أن حقق العديد
ُ
من البطوالت في مسابقات المراحل السنية ،إذ تعد تجربة الموسم
المنصرم أول تجربة له في مسابقات الدوري العام ،ونجح من خاللها
في تقديم مستويات الفتة مع فريقه برقان.
بدوره ،قال نواف العدواني ،مدير اللعبة ،إن االستعدادات للموسم
ً
المقبل انطلقت مبكرا ،من خالل تجديد التعاقد مع القالف ،إضافة
إلى نجم الفريق سعد الرفاعي .وأضاف العدواني أن إدارة النادي في
انتظار قرارات االتحاد الرسمية بشأن عودة الالعب األجنبي ،حتى
ً
يتسنى للجهاز الفني االستعداد مبكرا للدوري الممتاز عبر إبرام
التعاقدات مع الالعبين المحليين أو المحترفين.

المدرب اإلسباني بابلو فرانكو لمالحقة
ً
المتصدر على أمل تعثره مجددا.
وك ـ ــان ال ـق ــادس ـي ــة ال ـ ــذي ي ــدخ ــل ال ـل ـقــاء
ب ـص ـف ــوف مـكـتـمـلــة ق ــد ح ـق ــق فـ ـ ــوزا بـشــق
األنـفــس فــي الجولة السابقة على حساب
الساحل بهدف نظيف.

الشباب والكويت
ومـ ــا يـنـطـبــق ع ـلــى الـ ـمـ ـب ــاراة الـســابـقــة
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى لـ ـق ــاء الـ ـشـ ـب ــاب والـ ـك ــوي ــت،
فالشباب صاحب المركز السابع برصيد
 13نقطة ،مــازال مهددا بالهبوط ،والفوز
اليوم سيدفعه خطوات لألمام ،ويبعده عن
المنطقة الخطيرة ،وهو األمر الذي يدركه
جيدا المدرب الصربي مارجان.
في المقابل ،فإن الكويت الثالث وله 27
نقطة ،مازال حسابيا في دائرة المنافسة،
ورغم صعوبة موقفه فإنه يتمسك باألمل.
األبيض حقق في الجولة السابقة فوزا
ك ـب ـيــرا ع ـلــى كــاظ ـمــة ب ـثــاثــة أه ـ ــداف دون
رد ،ويسعى مدربه اإلسباني غونزاليس
إلــى استمرار االنتصارات في ظل اكتمال

الصفوف بعودة يوسف ناصر للتشكيل
األساسي.

السالمية والعربي
ت ـعــد مـ ـب ــاراة ال ـســال ـم ـيــة وال ـع ــرب ــي هي
األبرز في هذه الجولة ،علما بأن السماوي
صاحب المركز السادس برصيد  17نقطة،
ويــدخــل الـلـقــاء بــأريـحـيــة تــامــة ،حـيــث إنــه
ال ي ـنــافــس ع ـلــى ال ـل ـقــب وب ـع ـيــد ع ــن شبح
الـهـبــوط ،وه ــو األم ــر ال ــذي يمثل خـطــورة
حقيقية على منافسه.
يــذكــر أن الـســالـمـيــة ت ـعــادل فــي الجولة
ً
السابقة مع الفحيحيل سلبيا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،فـ ــإن ال ـع ــرب ــي الـمـتـصــدر
ً
برصيد  34نقطة يعاني ضغوطا نفسية
وعصبية هائلة ،لكونه ينافس بقوة على
ال ـل ـقــب ال ـغ ــائ ــب ع ــن خ ــزائ ـن ــه م ـنــذ مــوســم
 ،2002-2001إلى جانب تعادله في الجولة
السابقة مع النصر سلبيا ،وهي النتيجة
التي أفقدته نقطتين ثمينتين.
مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا يركز
على تجهيز الفريق للقاء على النواحي

ً
النفسية لالعبين ،إلبـعــادهــم تـمــامــا عن
الضغوط ،الستعادة توازنهم بتحقيق
فوز ثمين يقربهم إلى اللقب الغائب
بغض النظر عن نتائج اآلخرين.
ويفتقد االخ ـضــر جـهــود إحمد
إبراهيم والغاني يعقوبو لإلصابة.

النصر والساحل
وإذا كــان النصر الخامس برصيد
 19ن ـق ـط ــة ،وال ـ ـ ــذي تـ ـع ــادل م ــع ال ـعــربــي
سلبيا ،ال يعاني ضغوطا تذكر ،فإن اللقاء
بالنسبة للساحل التاسع برصيد 10
نـقــاط يعد حـيــاة او مــوتــا ،بعد أن
بات مهددا بقوة بالهبوط.
وعـمــل م ــدرب الـســاحــل محمد
ده ـي ـل ـيــس ع ـلــى تـجـهـيــز العـبـيــه
لـ ـلـ ـق ــاء بـ ــإب ـ ـعـ ــادهـ ــم عـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــواء
ال ـخ ـس ــارة ع ـلــى ي ــد ال ـقــادس ـيــة في
الجولة السابقة ،وجاءت تعليماته لهم
بالهجوم منذ الدقيقة األول ــى بحثا عن
النصر ،خصوصا أن الـتـعــادل بالنسبة
لهم ال يختلف كثيرا عن الهزيمة.

كاظمة والفحيحيل

مباريات اليوم وغدا
اليوم

الوقت

المباراة

الملعب

الجمعة

9:30

الشباب  -الكويت

الشباب

الجمعة

9:30

خيطان  -القادسية

ناصر العصيمي

السبت

9:30

السالمية  -العربي

ثامر

السبت

9:30

النصر  -الساحل

علي صباح السالم

السبت

9:30

كاظمة  -الفحيحيل

الصداقة والسالم

وت ـع ــد مـ ـب ــاراة كــاظ ـمــة والـفـحـيـحـيــل
تـحـصـيــل ح ــاص ــل لـلـبــرتـقــالــي صــاحــب
المركز الرابع برصيد  22نقطة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ف ــإن ال ـم ـب ــاراة بــالـنـسـبــة
للفحيحيل الثامن وله  11نقطة في غاية
األهمية كونه يصارع على البقاء ،ويفتقد
ال ـف ــري ــق الـ ـي ــوم ج ـه ــود ع ـب ــدال ـل ــه شــامــي
والغاني جاكوب.

انطالق القسم الرابع واألخير من «األولى»
اليرموك وبرقان يواجهان الصليبيخات والجهراء
●

عبدالرحمن فوزان

تنطلق مساء اليوم مباريات
القسم الرابع واألخير من دوري
 stcلـ ـل ــدرج ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ب ــإق ــام ــة
مباراتين ضمن الجولة السادسة
عشرة ،حيث يستضيف اليرموك
نظيره الصليبيخات في المباراة
األولـ ـ ـ ــى ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد ع ـبــدال ـلــه
الخليفة ،وفــي الـمـبــاراة الثانية
يلتقي بــرقــان مــع الـجـهــراء على
اسـ ـت ــاد ن ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ،وت ـق ــام
المباراتان الساعة  9:30مساء.
وم ـ ــع ن ـه ــاي ــة ال ـق ـس ــم ال ـثــالــث

يعتلي التضامن صدارة الترتيب
بـ ــرص ـ ـيـ ــد  24ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،واح ـ ـتـ ــل
ال ـي ــرم ــوك ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي بـ ــ18
نـقـطــة ،متفوقا ب ـفــارق األه ــداف
عـ ـل ــى ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ،وي ــأت ــي
برقان رابعا بـ  16نقطة ،وأخيرا
يتذيل الجهراء جــدول الترتيب
بـ  5نقاط.

مواجهة الوصافة
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األولـ ـ ــى ،يــدخــل
اليرموك وضيفه الصليبيخات
المباراة بشعار الفوز لالنفراد

بالمركز الثاني وتقليص الفارق
مــع الـتـضــامــن الـمـتـصــدر ،الــذي
يـغـيــب ع ــن ه ــذه ال ـجــولــة بحكم
جدول المسابقة.
ويـخــوض الـيــرمــوك الـمـبــاراة
بظروف جيدة ،متسلحا بفوزه
الكبير على الجهراء في المباراة
الماضية  ،5-1ويستعيد اليوم
خــدمــات نجمه التونسي وســام
اإلدريـســي ،فيما يفتقد خدمات
فهد الراجحي لإلصابة.
أمــا الصليبيخات ،فيخوض
اللقاء سعيا لتعويض هزيمته
ال ـم ـفــاج ـئــة وال ـك ـب ـيــرة بــربــاعـيــة

علي الخرافي فارس الموسم
ن ـجــح فـ ـ ــارس نـ ـ ــادي ال ـكــويــت
للفروسية علي جاسم الخرافي
فــي حـصــد لـقــب ف ــارس الموسم
الرياضي  2021-2020فــي الفئة
المتقدمة ،بعدما جمع  223نقطة،
ً
متقدما على الفارس البريطاني
تشانينغ ( ،)168وغازي الجريوي
ث ــال ـث ــا ب ـم ـج ـمــوع نـ ـق ــاط (،)137
وراك ــان الحساوي رابـعــا (،)112
ويارا الهنيدي من نادي الكويت
للفروسية ( ،)95وع ـنــاز العناز
( ،)94ولطيفة الهاجري بمجموع
(.)88
كما نجح علي الخرافي ،بطل
آس ـي ــا ،ف ــي حـصــد ال ـمــركــز األول
ف ــي ال ـف ـئــة الـمـتــوسـطــة بــرصـيــد
 171ن ـق ـط ــة ،ب ـ ـفـ ــارق ك ـب ـي ــر عــن
زمــائــه ال ـفــرســان ،ت ــاه الـفــارس
البالروسي بافيل فورونكو (،)87
وأحمد العناز ( ،)85وعبدالرحمن

ً
الخرافي متوجا باللقب
العوضي ( ،)83وغنيمة المرزوق
( ،)82وشاكر الكاظمي (.)79
وأعـ ــرب ال ـخــرافــي عــن سعادته
الكبيرة ،للحفاظ على لقب فارس
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــواره خ ــال
البطوالت المحلية التي أقيمت في

الفارس علي الخرافي
الموسم الرياضي .2021-2020
وأه ــدى الـخــرافــي ه ــذا اإلنـجــاز
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة
نادي الكويت للفروسية ،والقائمين
على الـنــادي ،وإلــى الهيئة العامة
للرياضة على دعمهم الكبير.

مــن جانبه ،هنأ رئيس نــادي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـف ــروسـ ـي ــة ج ــاس ــم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــرافـ ـ ــي ،فـ ـ ــرسـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي،
لـتـحـقـيـقـهــم ن ـت ــائ ــج رائ ـ ـعـ ــة فــي
الـ ـم ــوس ــم الـ ــريـ ــاضـ ــي الـ ـح ــال ــي،
محافظين على الصدارة ،بفضل

تكاتف الجميع في مجلس اإلدارة
للحفاظ على القمةَّ .
وبين الخرافي
أن الوصول للقمة مهم ،لكن الحفاظ
عـلـيــه أمـ ــر ص ـع ــب ،إال أن فــرســان
ال ـ ـنـ ــادي ق ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى مــواص ـلــة
المشوار المشرف باسم النادي.

نظيفة أمام التضامن في الجولة
الماضية .ويعيش الفريق حالة
فنية جيدة مع المدرب الوطني
نــاصــر الـعـثـمــان ،وي ـعـ ّـول بشكل
كبير على خدمات زبــن العنزي
والبرازيلي رافائيل.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة تبدو
م ـه ـمــة ب ــرق ــان س ـه ـلــة لـتـحـقـيــق
ال ـفــوز أم ــام ال ـج ـهــراء ال ــذي بــات
خارج المنافسة ،ويسعى برقان
الن ـت ـص ــار ج ــدي ــد ي ـحــافــظ على
آماله في كسب البطاقة الثانية
الـمــؤهـلــة ل ـل ــدوري الـمـمـتــاز في
الموسم المقبل.

جانب من لقاء سابق بين العربي والسالمية

يد خيطان يجدد الثقة بالعوضي
●

محمد عبدالعزيز

جدد نادي خيطان الثقة بمدرب الفريق األول لكرة اليد الوطني
يوسف العوضي ،للموسم الثاني على التوالي ،لقيادة الفريق في
دوري الدرجة األولى.
وأعرب العوضي ،في تصريح لـ"الجريدة" ،عن سعادته بثقة مجلس
اإلدارة ،متمنيا أن يقدم اإلضافة الالزمة للفريق في الموسم الجديد.
وقــال العوضي" :الجهاز الفني وضــع خطة متكاملة للنهوض
بالفريق فــي الـمــوســم الـجــديــد ،طمعا فــي ال ـعــودة مـجــددا لـلــدوري
الممتاز ،من خالل برنامج إعــداد متكامل سيبدأ غالبا في يونيو
المقبل".
وأض ــاف العوضي" :هـنــاك خطة مــن اتجاهين لتدعيم صفوف
الفريق األول؛ محلية بالتعاقد مع  3أو  4العبين ،وسيتم اإلعالن
الرسمي عنه بعد انتهاء المفاوضات ،بجانب استمرار الالعب ناصر
الساير لموسم آخر ،بعد الظهور بمستوى الفت في الموسم الماضي،
لتعويض انتهاء عقود الثالثي جراح خيرالله الذي انتقل إلى نادي
السالمية ،ومحمد مفرح وصالح عطوان".

ً
منتخب المعاقين يغادر إلى إسبانيا غدا

ي ـ ـغـ ــادر ف ـج ــر ي ـ ــوم غ ـ ـ ٍـد وف ــد
م ـن ـت ـخــب الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـم ـعــاق ـيــن
للمشاركة في بطولة إسبانيا
الدولية للريشة الطائرة ،التي
ستقام من  7حتى  10الجاري
بمدينة قرطجنة.
ويـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرأس الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــد ج ـ ـمـ ــال
ال ـم ـش ـع ــل رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ورب ــة
ا لــر يــا ضــي للمعاقين ،ومحمد
الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري م ـ ـش ـ ــرف ال ـ ـفـ ــريـ ــق،
وع ـبــدال ـلــه ال ــراش ــد م ــدرب ــا ،و3
العـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ،هـ ـ ـ ــم :خ ـ ــال ـ ــد م ــاج ــد
سلطان ونــزار رمضان وراشــد
القالف.
مــن جــانـبــه ،أكــد المشعل أن
"هذه المشاركة تأتي أهميتها
كــون ـهــا ت ـضــم عـ ــددا ك ـب ـيــرا من
أبـطــال الـعــالــم ،وســوف تساهم
فـ ـ ـ ــي رفـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف الع ـ ـبـ ــي
منتخبنا ضمن العبي العالم".
َّ
ووج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـم ـ ـش ـ ـعـ ــل الـ ـشـ ـك ــر

وفد منتخبنا الوطني للمعاقين
لرئيس اتحاد الريشة الطائرة
الـ ـطـ ـي ــار ع ـل ــي ال ـ ـمـ ــري ،لــدع ـمــه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي وربـ ـ ـ ــة

ا لــر يــا ضــي للمعاقين ،وتوفير
المدربين للنادي لدعم نشاطه
بهذه الرياضة.
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مورينيو المدرب المشاكس الذي يثير الجدل أينما حل

«سبيشيال وان» ...لكتابة تاريخ جديد داخل أسوار روما
عبدالعزيز التميمي

يسعى المدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو إلى إعادة
كتابة التاريخ مجددا ،عندما
يستهل مشواره مع نادي
روما بداية الموسم المقبل،
حيث عانى المدرب المثير
للجدل من فترات عصيبة
خالل السنوات الماضية،
ويأمل أن يستعيد سمعته
التي تأثرت كثيرا بسبب
اإلخفاقات.

سيكون الدوري اإليطالي لكرة القدم على
موعد في الموسم المقبل مع إثارة غابت عنه
لسنوات طويلة ،بعودة المدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو لإلشراف على أحد اندية
"سيريا أ" ،بعد أن تعاقد مع نادي العاصمة
روما لمدة ثالثة مواسم.
ولـطــالـمــا ك ــان مــوريـنـيــو جــالـبــا للجدل
واإلث ـ ــارة ،وصــانـعــا ل ــأزم ــات أيـنـمــا حطت
قـ ــدمـ ــاه ،ول ـ ــم ت ـس ـلــم إي ـط ــال ـي ــا مـ ــن صـخــب
مــوريـنـيــو ،حيث أمـضــى عــامــان على رأس
الجهاز الفني لنادي إنتر ميالن (من 2008
الى  ،)2010وكانت هذه الفترة مليئة باألحداث
الـمـثـيــرة ال ـتــي اخـتـلـقـهــا "سـبـيـشـيــال ون"،
سواء من خالل مشاداته مع وسائل اإلعالم
والصحافيين أو تصريحاته المسمومة تجاه
مدربي أندية الخصوم ،وعلى الرغم من كل
ذلــك رحــل مورينيو عــن إيطاليا فــي وضع
غير معتاد ،بعد أن لحق به عدد من العبي
اإلنتر وهم يذرفون الدموع حزنا على فراقه،
وكان ذلك بعد تتويجه بثالثية تاريخية إلنتر
ميالن ،عندما تــوج بطال لـلــدوري والكأس
المحليين ودوري أبطال أوروبا ،ليصبح أول
فريق إيطالي يحقق هذا االنجاز.
وم ــن أب ــرز ح ــاالت ال ـجــدل الـتــي افتعلها
مورينيو في إيطاليا عندما هاجم وسائل
اإلعالم اإليطالية ،مشيرا إلى أن يديه مصفدة
ب ــاألغ ــال بـعــد الـ ـق ــرارات الـتــي ص ــدرت ضد
إنتر ميالن ،وعــاوة على ذلك كان دائما ما
يوجه انتقادات الذعة إلى مسؤولي الدوري

أرباح مالية طائلة من فسخ العقود
ً
• حقق مورينيو أمواال طائلة من فسخ العقود واإلقاالت التي تعرض
لها خالل مسيرته ،ونستعرض أبرزها فيما يأتي:
•  ١٨مليون يورو ،تعويض إلقالته من تدريب تشلسي عام ٢٠٠٧
•  ١٧مليون يورو تعويض إقالته من تدريب ريال مدريد عام ٢٠١٣
•  ١٢.٥مليون يورو تعويض إقالته من تدريب تشلسي للمرة الثانية
عام ٢٠١٥
•  ١٥مليون ي ــورو تلقاها مورينيو مــن فسخ عـقــده مــع مانشستر
يونايتد عام ٢٠١٨
•  ٩ماليين يورو دفعها توتنهام لمورينيو كجزء من راتبه مع ناديه
الجديد روما ٢٠٢١

اإليطالي ،حتى وصل األمر إلى تهديد بعض
الحكام اإليطاليين بمقاطعة تولي مباريات
إنتر ميالن في ظل وجود المدرب البرتغالي.
ولم يكن مورينيو يفتعل هذه األزمات دون
سبب ،فقد كان دائما يحاول رفع الضغوط
من على كاهل العبيه ،والوقوف بنفسه أمام
انتقادات وسائل اإلعالم والضغوطات التي
تمارسها ،وعــرف عن العديد من الالعبين
الذين أشرف مورينيو على تدريبهم حبهم
وإخالصهم للمدرب البرتغالي ،حيث قال
النجم الهولندي شنايدر يوما ما «انه مستعد
للقتال والموت » من أجل مورينيو ،كما قال
الصربي ديــان ستانكوفيتش إنــه «سيلقي
بنفسه في النار» إذا طلب منه مورينيو ذلك،
أمــا الكاميروني صامويل إيتو فجاء رده
داخل المستطيل األخضر ،ويكفي أن نعرف
أنه تخلى عن كونه مهاجما ولعب في مركز
الظهير عندما طلب منه مورينيو ذلــك في
مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام برشلونة على ملعب كامب نو عام ،٢٠١٠
عندما توج الفريق باللقب.

بداياته
واهتم مورينيو بدراسة علوم الرياضة
لتكون مرجعيته فــي عــالــم الـتــدريــب الــذي
اق ـت ـح ـمــه ف ــي زم ـ ــن ق ـي ــاس ــي ،ووج ـ ــد "م ــو"
فرصته األولى حينما عمل مترجما للمدرب
اإلنكليزي بوبي روبسون ،ويبدو أن العبقري
البرتغالي كان يفكر بشيء آخر لم يعلمه أحد،
ألنه خالل وقت قصير قرر بوبي روبسون
تحويل مورينيو من مترجم إلى مساعد له
فــي مسيرته ،فانتقل جــوزيــه مــع بوبي في
تجاربه التدريبية من بورتو إلــى تشلسي
إلى برشلونة ،وبعدها شق مورينيو طريقه
كمدرب سطر تاريخا من كتب بأحرف من
ذهب.

مشوار حافل باإلنجازات
وبعيدا عــن صخب أزم ــات مورينيو ،ال
يمكن تناسي أن المدرب البرتغالي يجلب
األلقاب أينما ذهب ،فمنذ بداياته مع األندية
البرتغالية ،استطاع "سبيشيال ون" حصد
لقب الدوري المحلي في موسمين متتاليين
مع بورتو ( )٢٠٠٣-٢٠٠٢و( ،)٢٠٠٤-٢٠٠٣وهو
الموسم الذي كتب خالله مورينيو تاريخا

كابيلو يحذر :روما تحرق الجميع
ح ــذر فــابـيــو كــابـيـلــو ،وه ــو آخ ــر م ــدرب ينال
مــع روم ــا لـقــب دوري الــدرجــة األول ــى اإليـطــالــي
لكرة القدم ،جوزيه مورينيو من الضغط الذي
سيتعرض له في تدريب نادي العاصمة.
وقال كابيلو لصحيفة غازيتا ديلو سبورت إن
"روما تحرق الجميع .إنها أجمل مدينة في العالم
لكن من الصعب أيضا العمل فيها في كرة القدم.
ال يوجد الكثير من الصبر على عكس االعتقاد
الشائع .سبب الهزيمة من الصعب االقتناع به.
مفتاح كل شيء هو وجود جهاز قوي وصناعة
تشكيلة قوية مــن الالعبين الداعمين للمدرب.
ي ـجــب أن ت ـك ــون ه ـن ــاك م ـج ـمــوعــة م ـت ـحــدة ضد
الجميع وضد كل شيء وهذا ما سبق أن فعلته".
وأضاف "هذا تعيين مثير لإلعجاب ،ولقد بث
الحماس بشكل فوري في رومــا .ال توجد المزيد
من األعــذار .روما تملك مدربا مصنفا من الطراز
األول ويحمل خبرة وسبق له تحقيق االنتصارات".

نــاص ـعــا بــالـتـتــويــج
بلقب دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،مـتـفــوقــا
ع ـلــى ك ـب ــار أنــديــة
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــذيـ ـ ــن
كانوا يملكون آنذاك
ص ـ ـ ـفـ ـ ــوفـ ـ ــا تـ ــزخـ ــر
بنجوم اللعبة.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الـنـجــاح الكبير
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه
م ـ ـ ـ ــع بـ ـ ــورتـ ـ ــو،
سارع تشلسي
اإلنكليزي الى
ال ـت ـعــاقــد مـعــه،
وفـ ـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
تقديمه لإلعالم
اإلنـكـلـيــزي قــال
مورينيو جملته
الشهيرة" :أرجوكم
ال أريد أن تعتبروني
مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرورا ،ل ـك ـن ــي بـطــل
أوروب ــا لذلك أنــا الرجل المميز (سبيشيال
وان)" ،لتطلق عليه الصحف البريطانية لقب
"سبيشيال وان" منذ ذلك الحين.
ونجح الـمــدرب البرتغالي في استعادة
البطوالت للنادي اللندني ،فأحرز مع البلوز
لقب الدوري مرتين متتاليتين في موسمي
 ،2005-2004و ،2006-2005بجانب كأس
االتـحــاد اإلنكليزي ،حتى صــار جــزءا من
تــاريــخ ال ـن ــادي ،وبـعــد مــرحـلــة تشلسي
ان ـت ـق ــل م ــوري ـن ـي ــو ال ـ ــى ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
االسباني ،الذي أحرز معه لقب الدوري
موسم  ،٢٠١٢-٢٠١١الــى جانب لقبي
كأس اسبانيا ( ) ٢٠١١وكأس السوبر
(.)٢٠١٢
وم ـ ـ ـ ــع م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
اإلنكليزي ،تمكن المدرب البرتغالي
من الفوز ببطولة "يوروبا ليغ" عام
 ،2017وك ــأس الــرابـطــة فــي الـعــام
ذاتــه ،إال أنه لم ينجح في جعله
منافسا عـلــى الـلـقــب المحلي
الغائب عــن خزائنه منذ عام
 ،2013ت ــاري ــخ رح ـي ــل ال ـم ــدرب
االسطوري السير أليكس فيرغسون.

أبرز مقوالت «»The special one
• "ال تتهموني بــالـغــرور ...أنــا بطل أوروبــا لذلك أعتقد أنني
الرجل المميز" سبيشيال ون.
• أنتم تعرفون أن آرسين فينغر مدرب متخصص في الفشل
• أعتقد أن زو جــة بينيتيز بحاجة لشغل وقتها واالهتمام
ً
بنظام زوجها الغذائي بدال من الحديث عني
• عندما تستمتع بما تفعله فلن تفقد شـعــرك و غــوارد يــوال
أصلع ...أعتقد أنه ال يستمتع بكرة القدم
• كالوديو رانييري عاش في إنكلترا خمس سنوات ومازال
يعاني ليقول كلمة "صباح الخير".
• تاريخي كمدرب ال يقارن بتاريخ ريـكــارد ...إنه ال يملك أي
لقب وأنا فزت بالعديد منها

كونتي يحترمه كغريم قديم
رحب أنطونيو كونتي ،مدرب
إنـ ـت ــر م ـ ـيـ ــان ،ب ـ ـعـ ــودة غــري ـمــه
ال ـقــديــم ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو إلــى
الـ ــدوري اإلي ـطــالــي لـكــرة الـقــدم،
بعد تعيين المدرب البرتغالي
لتدريب روما ،لكنه حذر من أنه
لن يكون ودودا عند مواجهته
في الملعب.
وه ـ ـنـ ــاك تـ ــاريـ ــخ ط ــوي ــل مــن
ال ـع ــداء بـيــن الـمــدربـيــن ،وسبق
لهما تبادل الكلمات الغاضبة
في الدوري اإلنكليزي الممتاز،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان كـ ــون ـ ـتـ ــي يـ ـق ــود
تشلسي ،ويعمل مورينيو في
مانشستر يونايتد خالل الفترة
.2018-2016
وقال كونتي ،لمحطة إيطاليا
 1التلفزيونية" ،هذا خبر سار.

مورينيو واأللقاب التي حصل عليها

مورينيو ومشادة مع آرسين فينغر
كان مع طبيبة الفريق السابقة إيفا كارنيرو،
حينما ّ
صب مورينيو جام غضبه عليها بعد
دخولها أرض الملعب لعالج مهاجم تشلسي
إيدين هازارد في الوقت الضائع ،بينما كان
يعاني الفريق اللندني نقصا عدديا بعد طرد
أحد الالعبين.
وق ـ ــال ع ـقــب ان ـت ـه ــاء الـ ـمـ ـب ــاراة ،ف ــي ن ــدوة
صحافية ،إن "كنت طبيبا أو حتى سكرتيرا
يجب أن تفهم اللعبة ،واصفا تصرف الطبيبة
بـ"الساذج".

الخالف مع الالعبين اإلسبان
وعندما كان مورينيو مدربا لريال مدريد
اإلسباني ،احتدمت الخالفات بشكل عميق

أتمنى له كل التوفيق ،باستثناء
عندما يواجه إنتر .هناك احترام
بيننا".

الصحف اإليطالية تحتفي بعودة «مو»

أبرز الخالفات والمشادات في مشواره
اق ـت ــرن اس ــم الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي جــوزيــه
مــوري ـن ـيــو دائ ـم ــا بــال ـم ـشــاكــل ال ـت ــي احــاطــت
بـ ــه ،والـ ـت ــي رب ـط ـتــه م ــع عـ ــدد م ــن ال ـمــدرب ـيــن
الـمـنــافـسـيــن والــاع ـب ـيــن ،س ــواء م ــن األنــديــة
المنافسية أم حتى مــن الـتــي اش ــرف عليها
"مو" بنفسه.
ولعل اكثر من عانى من مشاكل مورينيو
المدرب الفرنسي ارسين فينغر ،الذي كان أحد
أهم ضحايا تنمره ،حتى ان الخالفات بينهما
وصلت إلى التشابك باأليدي.
وق ـ ــال مــوري ـن ـيــو ع ــن ف ـي ـن ـغــر :أع ـت ـقــد أنــه
م ــن األش ـخ ــاص "الـمـتـلـصـصـيــن" ،إن ــه يحب
التلصص على اآلخرين ومشاهدتهم .هناك
أشخاص في بيوتهم يمتلكون تيليسكوب
كبيرا ليروا ما يحدث عند العائالت األخرى.
إنه يتكلم ويتكلم ويتكلم عن تشلسي.
وع ـنــدمــا ك ــان "مـ ــو" م ــدرب ــا لتشلسي على
فترتين ،افتعل العديد من المشاكل الشخصية
بينه وبين بعض العبيه ،وكذلك مدربي الفرق
األخرى ،حيث استغنى عن اإلسباني خوان ماتا
لعدم قدرة الالعب على تقديم األدوار الدفاعية
بشكل جيد ،على حد تعبير المدرب البرتغالي،
األمر الذي أثار غضب الالعب اإلسباني وعددا
مــن العـبــي الـفــريــق الــذيــن تعاطفوا مـعــه ،كما
اختلف مع المدافع البرازبلي دافيد لويز ،وقرر
عــدم االعتماد عليه ،في تشكيلته األساسية،
حتى رحل عن الفريق.
ال ـخــاف األخ ـيــر لـمــوريـنـيــو فــي تشلسي

كونتي

بينه وبـيــن والعـبــي فريقه اإلس ـبــان ،بسبب
المعاملة المتميزة التي يحظى بها الالعبون
البرتغاليون األربعة الذي يلعبون مع الريال.
كما نشب تالسن حاد تبادل فيه االتهامات
كل من المدرب البرتغالي ،ومدافع ريال مدريد
سيرجيو رام ــوس بـعــد خـســارة الملكي من
برشلونة في كأس ملك إسبانيا.
ومــن أب ــرز األس ـبــاب الـتــي أدت إلــى رحيل
مورينيو عن ريال مدريد هو خالفاته الكثيرة
مــع الع ـبــي ال ـفــريــق ،وم ــن ضمنهم ال ـحــارس
إيكر كاسياس ،وأبــدى مورينيو غضبه من
الـ ـح ــارس ع ـقــب إحـ ــدى م ـب ــاراة الـكــاسـيـكــو،
بسبب تحيته لالعبي برشلونة بشكل "حار"
ومفرط.

احـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـص ـ ـحـ ــف
اإلي ـط ــال ـي ــة ب ـخ ـبــر ع ــودة
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي
مورينيو إلى "سيريا أ"،
وهـ ــذه ال ـم ــرة م ــن بــوابــة
ً
روما الذي وقع معه عقدا
يمتد إلى  3مواسم.
ووضـ ـع ــت صـحـيـفــة
"الغ ـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــا دي ـ ـل ـ ـلـ ــو
س ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــورت" ص ـ ـ ـ ـ ــورة
لمورينيو متداخلة مع
أحد التماثيل الشهيرة
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة روم ـ ـ ـ ــا غ
ال
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ص
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و
حي
غ
فة
ال
ت
ف كوريري
وتو سبورت
 ...والغازيتا
تـحــت ع ـن ــوان "تحية
لـمــوريـنـيــو" ،وكـتـبــت:
المدرب البرتغالي وقع مع نادي العاصمة بـعــد الـحــديــث مــع اإلدارة الـمــالـكــة و(الـمــديــر س ـبــورت" المنتمية إلــى ن ــادي يوفنتوس
عقدا جديدا حتى عام  ،٢٠٢٤كما اقتطعت ال ــري ــاض ــي) ت ـيــاغــو ب ـي ـن ـتــو ،تـبـيــن ل ــي مــدى ب ـن ـش ــر خ ـب ــر م ــوري ـن ـي ــو ع ـل ــى صـفـحـتـهــا
ً
الرئيسية ،وعنونت :خطوة صادمة قام بها
جــزء ا من تصريح مورينيو :لقد اقتنعت الطموح الكبير لهذا النادي".
وأض ـ ـ ـ ــاف "أمـ ـتـ ـل ــك نـ ـف ــس الـ ـشـ ـغ ــف الـ ــذي فريدكين رئيس نــادي رومــا بالتعاقد مع
في االنضمام الى هذا النادي بسبب شغف
ً
ً
يمنحني الحافز دائما ،ونريد معا أن نمهد مورينيو ،المدرب البرتغالي سيحل محل
وطموح الجماهير ...إلى األمام روما.
مــن جــانـبـهــا ،عـنــونــت صحيفة "كــوريــرو طريق البطوالت في السنوات المقبلة .الشغف فونسيكا بمجرد انتهاء الموسم الحالي،
دي ـل ـلــو س ـ ـبـ ــورت" :ه ـيــا م ــوري ـن ـي ــو ،وكـتـبــت :ال ـم ــذه ــل ل ـج ـمــاه ـيــر روم ـ ــا أق ـن ـع ـنــي بـقـبــول الــراتــب الـسـنــوي سيكون  7ماليين يــورو
مورينيو يعود إلــى إيطاليا بعد أحــد عشر المنصب ،ومتشوق لبداية الموسم المقبل .تدفع من قبل نادي العاصمة ،بينما سيدفع
ن ــادي تــوتـنـهــام تـسـعــة مــايـيــن كـجــزء من
هيا روما!".
عاما من الثالثية التاريخية.
البند المتفق عليه بين النادي اإلنكليزي
كما نـشــرت الصحيفة الشهيرة تصريح
المدرب ،الذي قال "أود أن أشكر عائلة فريدكن توتو سبورت
ومورينيو.
من جهتها ،اهتمت أيضا صحيفة "توتو
(المالكة لروما) الختياري لهذا النادي الكبير،

ةديرجلا
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تشلسي يهزم ريال مدريد ويلحق
بسيتي إلى نهائي «األبطال»
عاد تشلسي للظهور من
جديد في نهائي دوري
األبطال بعد غياب  9سنوات،
إثر فوزه المستحق على ضيفه
ريال مدريد اإلسباني بهدفين
دون رد ،في إياب نصف
نهائي البطولة الذي احتضنه
ملعب "ستامفورد بريدج"
أمس األول ،ليضرب موعدا
إنكليزيا خالصا في النهائي مع
مانشستر سيتي ،الذي أطاح
بوصيف البطل باريس سان
جرمان الفرنسي.

ب ـ ـلـ ــغ تـ ـشـ ـلـ ـس ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
المباراة النهائية لــدوري أبطال
أوروبـ ــا لـكــرة ال ـقــدم ب ـفــوزه على
ضـيـفــه ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي
-2صفر ،أمس األول ،في لندن في
اياب الدور نصف النهائي.
وسجل األلماني تيمو فيرنر
( )28وم ــايـ ـس ــون م ــاون ــت ()85
الهدفين.
وكــان تشلسي عــاد بالتعادل
اإليجابي  1-1من مدريد االسبوع
الماضي.
وهي المرة الثالثة التي يبلغ
فيها تشلسي المباراة النهائية
لـ ــدوري األبـ ـط ــال ،بـعــد أن خسر
أمام مواطنه مانشستر يونايتد
بركالت الترجيح عام  ،2008قبل
أن ي ـف ــوز بــال ـل ـقــب ع ـلــى حـســاب
بايرن ميونيخ األلماني بركالت
ً
الترجيح أيضا في عام .2012
وس ـ ـي ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي ف ــي
النهائي مــع مواطنه مانشستر
سـ ـيـ ـت ــي ف ـ ــي  29الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي فــي
اسطنبول.
وهي المرة الثالثة التي يلتقي
ف ـي ـهــا ف ــري ـق ــان م ــن ان ـك ـل ـت ــرا فــي
الـنـهــائــي بـعــد ع ــام  ،2008وعــام
 2019عندما تغلب ليفربول على
توتنهام 2-صفر.
ونجح مدرب تشلسي األلماني
توماس توخل الذي تسلم تدريبه
مـطـلــع ال ـع ــام ال ـحــالــي ف ــي بـلــوغ
الـنـهــائــي ال ـقــاري لـلـمــرة الثانية
ً
تـ ــوال ـ ـيـ ــا بـ ـع ــد أن خـ ـس ــر الـ ـع ــام

الماضي ،عندما كــان على رأس
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ل ـب ــاري ــس س ــان
ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي أم ـ ــام بــايــرن
ميونيخ صفر.1-
ودف ــع م ــدرب ري ــال الـفــرنـســي
زين الدين زيدان بالعب الجناح
الـبـلـجـيـكــي إديـ ــن ه ـ ــازار الـقــائــد
الـســابــق للـ "ب ـلــوز" والـعــائــد إلى
ملعب "ستامفورد بــريــدج" بعد
عامين من رحيله إلى العاصمة
ال ـ ـمـ ــدريـ ــديـ ــة ،ب ـع ــدم ــا غـ ـ ــاب عــن
الذهاب بسبب اإلصابة.
كما أشرك أساسيا في الدفاع
القائد سيرخيو راموس الغائب
عن المالعب منذ مــارس بسبب
اإلص ـ ــاب ـ ــة ،والـ ـثـ ـن ــائ ــي م ــواط ـن ــه
المهاجم كريم بنزيمة والبرازيلي
فينيسيوس جونيور ،مع الثالثي
االعتيادي في الوسط األلماني
ت ـ ــون ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ،وال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي
ل ــوك ــا م ــودريـ ـت ــش ،وال ـب ــرازي ـل ــي
كاسيميرو.

تشلسي يبادر بالهجوم
ً
بــدأ تشلسي الـمـبــاراة واثـقــا
مـ ـ ــن قـ ـ ـ ــدراتـ ـ ـ ــه ،فـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــاد مــن
المساحات في دفاع ريال ،ليهدد
مــرمــى الـضـيــف بـعــد  12دقيقة
م ــن ص ــاف ــرة ال ـبــدايــة بـتـســديــدة
مـ ـ ــن اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ج ــورج ـي ـن ـي ــو
ً
م ــن  20م ـت ــرا صــدهــا ال ـحــارس
البلجيكي تيبو ك ــور ت ــوا ،قبل
أن ي ـهــز ال ـش ـب ــاك ب ـعــد ت ـمــريــرة

ماونت نجم تشلسي يحرز هدفه في مرمى ريال مدريد
عــرض ـيــة زاح ـف ــة م ــن بـنـجــامــان
تشلويل تابعها األلماني فيرنر،
إال أن الحكم ألغى الهدف بداعي
التسلل على الهداف (.)18
ولـ ــم ي ـتــأخــر ال ـف ــري ــق األزرق
فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـي ــل ،بـعــد
هـ ـجـ ـم ــة رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة قـ ـ ــادهـ ـ ــا الع ــب
الوسط الفرنسي نغولو كانتي
وت ـب ــادل م ــع ف ـيــرنــر ،وم ـنــه إلــى
كــايــل هــافــرتــس ال ـم ـنــدفــع على
ال ــرواق ،ليرفع كــرة "ل ــوب" فوق
ال ـحــارس كــورتــوا المندفع إلى
األم ـ ــام اص ـطــدمــت بــال ـعــارضــة،

تابعها فيرنر رأسية في الشباك
الخالية (.)28

ميندي يتألق بتصدياته
ووق ـ ـ ـ ـ ـ ــف ح ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ت ـش ـل ـس ــي
ً
ال ـس ـن ـغــالــي إدوار م ـن ــدي ص ــدا
ً
منيعا أمام محاولتين لبنزيمة،
االولى بعد تسديدة بعيدة ()26
والثانية من رأسية اثــر تمريرة
من مودريتش (.)36
وبعد لعبة رائعة بكعب قدم
فيرنر إلــى العــب الوسط الشاب

مــاونــت الـمـنــدفــع بـســرعــة داخــل
المنطقة ،انفرد األخير بالحارس
وسدد كرة علت المرمى (.)54
وأب ـ ـقـ ــى ك ـ ــورت ـ ــوا ف ــريـ ـق ــه فــي
ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة بـ ـتـ ـص ــدي ــه ب ـق ــدم ـي ــه
كلتيهما لهافرتس المنفرد (،)59
قبل أن يعمد زيدان بعد  3دقائق
إلـ ــى إجـ ـ ــراء تـبــديـلـيــن لتنشيط
فريقه فأخرج المدافع الفرنسي
ف ـ ـ ـيـ ـ ــرالن مـ ـ ـن ـ ــدي وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـسـ ـي ــوس وأدخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العـ ــب
الوسط االوروغوياني فيديريكو
ف ــال ـف ـي ــردي وم ــارك ــو أسـنـسـيــو،

توخيل :لم نفقد الشغف

زيدان :أفكر فقط في «الليغا»
لم يؤكد الفرنسي زين الدين زيدان وجوده في النسخة المقبلة
من دوري األبطال على مقعد المدير الفني لريال مدريد اإلسباني،
وقــال إن تركيزه حاليا على المنافسة على لقب "الليغا" ،عقب
خروج فريقه من نصف نهائي دوري األبطال أمس األول على يد
تشلسي اإلنكليزي.
وأثناء حضوره في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء ،الذي
شـهــده ملعب ستامفورد بــريــدج ،وحسمه الفريق اللندني
بثنائية نظيفة ،رد المدرب الفرنسي على سؤال حول مستقبله
مع الفريق الملكي ،حيث قال" :متأكد أن ريال مدريد سينافس
دائما على لقب دوري األبطال .لن أتحدث عن هذا األمر حاليا،
ألننا نقترب من نهاية الموسم ،وأمامنا  4مباريات فقط في
(الليغا) ،وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك" .وتطرق زيدان
للحديث حــول اللقاء ،حيث أقــر بتفوق الفريق اللندني
وأحقيته في التأهل للنهائي.
وأوض ــح" :حاولنا بكل الطرق ،لكن تشلسي تفوق
علينا ،وعلينا تهنئة العبيه .أهنئ العبي فريقي أيضا

كورتوا :خروجنا من دوري
األبطال ضربة قاسية
وصـ ـ ـ ــف الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي ت ـي ـبــو
كـ ــورتـ ــوا ،ح ـ ــارس م ــرم ــى ري ــال
مدريد ،خروج فريقه من نصف
نهائي دوري أبطال أوروبا على
يد تشلسي بـ"الضربة القاسية".
وصـ ـ ـ ـ ــرح ك ـ ـ ــورت ـ ـ ــوا ل ـم ـح ـطــة
مــوفـيـسـتــار ع ـقــب إيـ ــاب نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ،الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى ب ـفــوز
ت ـش ـل ـس ــي بـ ـه ــدفـ ـي ــن ن ـظ ـي ـف ـيــن
وتــأه ـلــه لـلـنـهــائــي ،بـعــدمــا كــان
لـقــاء الــذهــاب انـتـهــى بالتعادل
(" :)1-1ك ــان ــت مـ ـب ــاراة صـعـبــة.
اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذنـ ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـك ـ ــرة فــي
ال ـشــوط األول ،لكننا لــم نخلق
الفرص الكافية .سنحت فرصة
كبيرة أمام كريم مع ميندي ،لكن
بعد بضع دقائق تقدموا بهدف،
وعقدوا األمور علينا".
وتــابــع" :حــاولـنــا فــي الشوط
ال ـثــانــي ،لـكـنـهــم داف ـع ــوا بشكل

جـيــد ج ــدا .إنـهــا ضــربــة قاسية
ل ـنــا ،لـكــن ه ــذه ه ــي ك ــرة ال ـقــدم،
والهزيمة موجودة بها أحيانا.
حاولنا أن نكون أكثر حدة في
الهجوم ،لكنهم فريق سريع في
الهجمات الـمــرتــدة .عانينا في
مباراة الذهاب واليوم أيضا".
وأبرز كورتوا صعوبة بلوغ

على ما قدموه في البطولة .األمــور لم تكن سهلة ،لكني فخور جدا
بهم .لقد حاولوا ،لكن األمر لم يكن ممكنا ،وواجهنا فريقا أفضل منا".
وأكد مدرب "الميرينغي" أن فريقه كان ضحية "اإلصابات الكثيرة
على مدار الموسم ،وتذبذب المستوى" ،وهو ما يمنح الفضل األكبر
للفريق في االستمرار حتى نصف النهائي.
من جانبه ،قال البرازيلي كاسيميرو العب وسط ريال مدريد ،إن
خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشلسي
يثبت أن الريال صنع التاريخ عندما توج بالبطولة  3مرات متتالية
في السابق .وهنأ كاسيميرو تشلسي على التأهل للنهائي واألداء
الذي قدمه قائال "لعبنا أفضل في أول  25دقيقة ،وسنحت فرصتان
للتسجيل أمام كريم (بنزيمة) .ال يوجد تفسير لما حدث بعد ذلك .هم
كانوا أفضل ولعبوا أفضل .ال مكان لألعذار".
وتابع "اآلن يجب التفكير في ال ــدوري ،ألننا سنواجه إشبيلية
األحد المقبل ،والمباراة ستكون صعبة .نشعر جميعا بالحزن ،ألنها
كانت فرصة كبيرة للتأهل للنهائي ،ولكن تشلسي كان أفضل منا
ويجب أن نهنئه".

أزبيليكويتا :نمتلك
مجموعة رائعة

كورتوا حارس مرمى الريال
ن ـه ــائ ــي "ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز ل ـي ــغ"،
قــائــا" :ل ـيــس مــن الـسـهــل بلوغ
النهائي كل عام .اليوم هم كانوا
أفـ ـض ــل م ـن ـن ــا .ي ـج ــب مــواص ـلــة
الكفاح العام المقبل ،لكن هناك
الكثير من الفرق الجيدة".

فيرنر :لسنا أغبياء لنرتكب أخطاء سخيفة

جاز يستعيد صدارة المنطقة الغربية

إنفانتينو يفضل الحوار
على العقوبات

استعاد يوتا جــاز صــدارة المنطقة الغربية
بفوزه على ضيفه سان انتونيو سبيرز 94-126
األربعاء في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين
ً
مستفيدا من خسارة فينيكس صنز ،المتصدر
السابق ،أمام مضيفه أتالنتا هوكس .103-135
ً
ويــديــن يــوتــا جــاز بـفــوزه الثالث تــوالـيــا وال ـ
 48في  66مباراة حتى اآلن إلى البديل جوردان
كالركسون صاحب  30نقطة مع ست متابعات
وارب ــع تـمــريــرات حاسمة ،والـعـمــاق البوسني
بويان بوغدانوفيتش الذي أضاف  24نقطة.
وعوض الثنائي كالركسون وبوغدانوفيتش
غياب المصابين دونوفان ميتشل ومايك كونلي.
وف ــي ال ـثــان ـيــة ،تــألــق بـ ــدالء أتــان ـتــا هوكس
بتسجيلهم  74نقطة ومساهمتهم في الفوز على
فينيكس صنز .103-135
وسجل كل من االيطالي دانيلو غاليناري ولو
وليامس  16نقطة ،وأض ــاف النيجيري األصل
اونـيـيـكــا اوونـ ـغ ــوو  14نقطة وكـيـفــن هويرتر
 13نقطة مــن دك ــة ب ــدالء أتــانـتــا ،فيما ب ــرز من
األساسيين كلينت كابيال ( 18نقطة) وتراي يونغ
والصربي بوغدان بوغدانوفيتش ( 16لكل منهما).
وع ــزز أتــانـتــا مــوقـعــه فــي الـمــركــز الخامس
ً
ً
برصيد  37فوزا و 30خسارة مقابل  37فوزا و29
خسارة لنيويورك نيكس الرابع والذي سقط امام

أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السويسري
جاني إنفانتينو أنه ضد إنزال عقوبات بحق األندية
التي حاولت إطالق مشروع الدوري السوبر األوروبي،
مفضال "الحوار" من أجل إجراء االصالحات في كرة
القدم.
وج ــاء كــام إنفانتينو ،فــي مقابلة أجرتها معه
صحيفة "ليكيب" الفرنسية ،وقال" :بعض األفعال يمكن
أن تــؤدي الــى عواقب ،ويتعين على الجميع تحمل
المسؤولية" ،معتبرا انــه "مــن غير المقبول" إنشاء
بطولة جديدة خارج اطار المؤسسات الموجودة.
واضاف" :لكن يجب دائما االنتباه عندما نتكلم عن
عقوبات .لقد قيل بسرعة إنه يجب انزال عقوبات .أنا
ً
أفضل دائما الحوار على المواجهة حتى في األوضاع
الحساسة جدا".
وأردف" :لو عاقبنا أحد األندية مثال فنحن نعاقب
أيضا الالعبين والمدربين وأنصار هذا النادي الذين
ال عالقة لهم بما حصل" ،مطالبا بإجراء إصالحات
على كرة القدم ،السيما فيما يتعلق بسوق انتقاالت
الالعبين مــن خــال تخفيض أج ــور مــديــري أعمال
الــاع ـب ـيــن .وأوص ـ ــى أي ـضــا بــأنــه وم ــن أج ــل تفعيل
"االستقرار االقتصادي" و"المساواة الرياضية" ،يتعين
"وض ــع سقف لــأجــور وتعويضات بــدل االنـتـقــال"،
إضافة إلى "تقليص عدد الالعبين في األندية وإجبار
األخ ـيــرة عـلــى أن تـضــم ع ــددا م ـحــددا مــن الالعبين
المحليين الذين تكونوا في صفوفها".

مضيفه دنفر ناغتس .113-97
وحسم دنفر ناغتس نتيجة الـمـبــاراة في
ربعها األول بعدما حسمه بفارق  22نقطة (-34
 ،)12وحافظ على تفوقه حتى أنهى المباراة
بفارق  16نقطة بفضل تألق عمالقه الصربي
نيكوال يوكيتش صاحب  32نقطة وأوستن
ريـفــرز صاحب  25نقطة .واحتفل ميلووكي
باكس بتأهله إلى البالي أوف بفوز قاتل على

حساب ضيفه واشنطن ويزاردز .134-135
وك ـع ــادت ــه ت ــأل ــق ال ـن ـجــم ال ـي ــون ــان ــي يــانـيــس
أنتيتوكونمبو فــي صـفــوف بــاكــس وك ــان قاب
قــوس ـيــن أو أدن ـ ــى م ــن تـحـقـيــق "ت ــري ـب ــل دابـ ــل"
بتسجيله  23نقطة مع تسع متابعات وثماني
تمريرات حاسمة ،فيما كان زميله جرو هوليداي
أفضل مسجل فــي صفوف الفريق برصيد 29
نقطة.

بـ ــدا م ـ ــدرب ت ـش ـل ـســي ،األل ـم ــان ــي ت ــوم ــاس تــوخ ـيــل،
مبتهجا بالمباراة الرائعة التي قدمها فريقه في إياب
نصف نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا أمــام ريــال مدريد
والعرض التكتيكي الذي تم إعداده على طريقته ،وأكد
قبل كل شــيء أن العبيه ،رغــم الفشل مــرات عــديــدة ،لم
ينهاروا مطلقا.
وفــي تصريحات بعد ال ـم ـبــاراة ،قــال تــوخـيــل" :كنا
ن ـس ـت ـحــق ال ـ ـفـ ــوز .الـ ـش ــوط األول كـ ــان ص ـع ـب ــا ،ألن ـهــم
استحوذوا على الكرة ،لكننا كنا خطرين مع سلبياتنا،
ولم نفقد أبدا شغفنا ورغبتنا في الدفاع".
وأضاف" :الشوط الثاني كان أفضل ،وكان بإمكاننا
تسجيل العديد من األهداف مقارنة بالسابق ،لكن هذا
ليس وقت االنتقادات .لقد كان أداء رائعا".
وشدد توخيل على أن ريال مدريد "دائما ما يكون
خطيرا ،ومعهم أنــت دائـمــا يجب أن تـكــون ح ــذرا ،لذا
تهانينا لالعبي فريقي ،ألنه رغم إهدارنا الفرص ،فإننا
ما زلنا هناك دائما .اآلن علينا انتظار المباراة النهائية،
ونأمل أن نصل مع الفريق بأكمله بصحة جيدة".

توخيل

أثنى اإلسباني سيزار أزبيليكويتا ،قائد ومدافع تشلسي
اإلنكليزي ،على "األداء الكبير" لفريقه أمام "خصم كبير" مثل
ريال مدريد اإلسباني عقب مباراة الفريقين أمس األول في
إياب نصف نهائي دوري األبطال ،والتي حسمها الفريق
اللندني بهدفين نظيفين ،ليحجز مقعده في نهائي البطولة.
وقال المدافع اإلسباني ،في تصريحات بعد المباراة،
الـتــي احتضنها ملعب سـتــامـفــورد بــريــدج" :قــدمـنــا أداء
طيبا في الشوط األول ،وحافظنا على نظافة شباكنا ،وال
يمكن نسيان تصدي ميندي المذهل .في الشوط الثاني
كنا أفضل بشكل واضح ،وصنعنا فرصا كثيرة لتسجيل
مزيد من األهداف".
وذكر ُصاحب الـ 31عاما ،أن فريقه أطاح فريقا إسبانيا
آخــر في ثمن النهائي ،وهــو أتلتيكو مدريد ،لكنه أكــد أن
"األهم هو أننا في النهائي".
وأضاف" :نتملك فريقا رائعا ،وكل العب يقاتل من أجل
اآلخــر ،ونساعد بعضنا البعض .صنعنا مجموعة قوية
بالفعل" .ويــرى أزبيليكويتا أن النهائي أمــام مانشستر
سيتي ،ال ــذي أط ــاح وصيف البطل بــاريــس ســان جرمان
الفرنسي ،سيكون مختلفا عن كل المباريات السابقة ،رغم
أنهما يعرفان بعضهما جيدا ،مؤكدا "جاهزيتهم" لهذه
المباراة.

رويس نجم يوتا جاز

قبل أن ُيخرج كاسيميرو ويحل
ً
ال ـبــرازي ـلــي رودريـ ـغ ــو بـ ــدال منه
(.)76
غ ـي ــر أن ريـ ـ ــال ال ـم ـن ــدف ــع إل ــى
األمام إلدراك التعادل ،ترك نفسه
ً
مـ ـع ــرض ــا ل ـل ـه ـج ـمــات الـ ـم ــرت ــدة،
فقاد واحــدة فيرنر من منتصف
ً
ال ـم ـل ـعــب واجـ ـت ــاز  70م ـت ــرا إلــى
منطقة ج ــزاء "روخـيـبــانـكــوس"
ليمرر كــرة إلــى كونتي سددها
قبل أن يتدخل فــالـفـيــردي بينه
وب ـيــن ح ــارس ــه ك ــورت ــوا لــإنـقــاذ
(.)66

ّ
وفــضــل تــوخــل إخ ــراج فيرنر
المتعب وإد خ ــال بوليسيك في
الــدقـيـقــة  ،67لـيـبــرز األخ ـيــر بعد
لعبة مشتركة بدأها كانتي بقطع
الـكــرة مــن أم ــام ناتشو ليخترق
الـمـنـطـقــة وي ـمــرر إل ــى األمـيــر ّكــي
على الجهة اليسرى الذي فضل
االن ـت ـظ ــار ب ـعــد خـ ــروج ك ــورت ــوا،
ل ـي ـم ــرر بـ ـ ـ ــدوره أرض ـ ـيـ ــة زاح ـف ــة
إلــى مــاونــت تابعها فــي الشباك
ً
ال ـخ ــال ـي ــة ( ،)85م ـس ـج ــا هــدفــه
ال ـثــانــي ف ــي دوري األبـ ـط ــال في
هذا الموسم.

أبــدى المهاجم األلماني تيمو فيرنر ،صاحب الهدف األول من
ثنائية تشلسي النظيفة في مرمى ريال مدريد بإياب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبــا ،فخره بسيطرة "البلوز" على المباراة أمام
فريق كبير مثل "الملكي".
وقال فيرنر عقب إياب نصف النهائي ،الذي انتهى األربعاء
بفوز تشلسي بهدفين نظيفين وتأهله للنهائي ،بعدما كان
لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل (" :)1-1فريقنا مذهل .تمكنا من
السيطرة على إيقاع المباراة أمام فريق من الالعبين العالميين.
نحن صغار في السن ،لكننا لسنا أغبياء لنرتكب أخطاء سخيفة".
وأضــاف فيرنر أنه "ليس من السهل" اللعب أمــام ريــال مدريد،
مبرزا أن تشلسي ظهر بمستوى كبير تأهل بفضله للنهائي.
وأبرز فيرنر أيضا عمل مواطنه المدرب توماس توخيل ،مشيرا
إلــى أنــه عندما تولى اإلدارة الفنية للفريق كــان تشلسي في
الـمــركــز الـعــاشــر بــالــدوري اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ،واآلن بات
قريبا مــن التأهل للنسخة المقبلة مــن دوري األبـطــال،
وتأهل لنهائي البطولة هذا العام ،وسينافس أيضا
على كأس االتحاد ،حيث سيواجه ليستر سيتي
في النهائي.

فيرنر

أخبار منوعة
• يـتـعـيــن عـلــى مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
خوض  4مباريات خالل  9أيــام ،بعد أن
ق ــررت راب ـطــة ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي إقــامــة
مباراته المؤجلة ضد الغريم التقليدي
ليفربول في الدوري المحلي بسبب شغب
جماهيره ،في  13الجاري.
وكــان من المفترض أن تقام المباراة
األحد الماضي على ملعب "أولد ترافورد"،
لـكــن احـتـجــاجــات أن ـصــار ال ـن ــادي تجاه
عائلة غاليزر مالكة النادي ومــا رافقها
من أعمال شغب داخل الملعب حالت دون
إقامتها في موعدها األصلي.
وسيلتقي فريق "الشياطين الحمر" مع
أستون فيال بعد غد ،ثم مع ليستر سيتي
الثالثاء المقبل ،وليفربول الخميس ،ثم
فولهام في  18الجاري.
• أص ـ ــدر االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لالعبين
المحترفين (فيفبرو) تقريرا يكشف أن
بعض الالعبين يشاركون فيما يصل إلى
 82في المئة من مبارياتهم دون الحصول
على أيام الراحة الخمسة الموصى بها،
لــذا طالب باتخاذ إج ــراءات فورية بهذا
الـ ـش ــأن ،ل ـض ـمــان ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـحــد
األدنــى من فترات الراحة بين المباريات
وبين المواسم.
ويـ ـ ـق ـ ــدم تـ ـق ــري ــر "أح ـ ـم ـ ــال ال ــاع ـب ـي ــن

واالستشفاء خالل فترة الطوارئ" تحليال
علميا فــي منتصف الموسم حــول هذه
الجوانب ،وبرمجة المباريات على عينة
ضـمــت  265الع ـبــا م ــن  43مـســابـقــة في
االتحادات القارية الستة ،وشمل مباريات
األندية والمنتخبات الوطنية.
• أص ـ ّـر الــرئـيــس الـكــولــومـبــي ،إيـبــان
دوكي ،أمس األول ،على إقامة بطولة كوبا
أميركا في بالده ،التي تعيش لحظات من
التوتر االجتماعي ج ــراء االحتجاجات
الـعـنـيـفــة ال ـت ــي اشـتـعـلــت ف ــي  28أبــريــل
ّ
الماضي وخلفت  24قتيال على األقل.
وق ــال دوك ــي ،خــال مقابلة مــع إذاعــة
"بلو راديو"" :لقد بدأنا عمال منذ أكثر من
عامين ،وفي هذا العام  2021أكدنا أننا
مستعدون للمضي قدما فيه".
• َ يستمر صــراع حبس األنفاس بين
سائقي مرسيدس بطل العالم سبع مرات
البريطاني لــويــس هاميلتون الساعي
لتحقيق انـطــاقـتــه الـمـئــة فــي الـتـجــارب
الرسمية والفوز الثالث هذا العام ،وريد
بول الهولندي ماكس فيرستابن الطامع
في لقبه ّ
األول بالفئة األولــى في جائزة
إسبانيا الـكـبــرى على حلبة برشلونة،
ال ـم ــرح ـل ــة ال ــرابـ ـع ــة م ــن ب ـط ــول ــة ال ـعــالــم
للفورموال واحد بعد غد.

ةديرجلا
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مو بعيدة
عليهم!

قصة نفط
(بانوراما زمنية) 1/3
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د .ناجي سعود الزيد

 )1مبنى حكومي...
ً
 )2أص ـبــح م ـحــا لـلـعــب "ال ـج ـن ـج ـفــة" و"الـ ـب ــب جــي"
(...)pub-g
 )3هدد تابعيه ومنتقديه بأنه "سيمصع رقابهم"
إن اشتكوا!
 )4قال لهم :اللي مو عاجبه يروح مكان ثاني!
ً
 )5ع ـن ــدم ــا ي ـس ــاف ــر ي ـق ـفــل الـ ـ ـ ــدور ب ــال ـك ــام ــل م ـن ـعــا
الستعماله!
هذا المبنى عبارة عن مسجد تابع لوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ويقع في غرب مشرف ،والمذكور
هو إمام المسجد ،ومع ذلك لم تتحرك "األوقاف" رغم
الشكوى المتكررة من المصلين لتلك األفعال ،وعندما
تحركت إدارة المساجد بمحافظة حولي رفض اإلمام
الحضور للتحقيق ،بحجة السفر خالل شهر رمضان...
هذا ما نشرته صحيفة "السياسة" بتاريخ  2مايو
الماضي...
لماذا السكوت؟ ولماذا اإلهمال؟
األمر يتعلق ببيت من بيوت الله مخصص للعبادة،
كما أن "السياسة" أضافت أن الطابق في ذلك المسجد
مخصص لتحفيظ القرآن ولتعليم الصم والبكم ،ومع
ذلك تم استغالله كديوانية للعب "الجنجفة" و"البب
جي" (!)pub-g
نأمل أال يأتينا خبر أن ذلك اإلمام تم تكريمه ضمن
الصفوف األولى لمكافحة الكورونا!
ومادمنا في الكويت ،فإننا ال نستبعد ذلك!

سجادة ذكية تقتل الجراثيم

( يحكي حياة الكويتيين في سنوات ما قبل ظهور النفط ،عندما كان
ً
جنينا في بطن الكوت)

مرت اسنين ولياليّ ...
ّ
مرت آالف السنين
ْ
َ
وهو مثل الشوق مالي ...قلبها لهفه وحنين
ذايب وعاشق هواها ...كان شايف كل شقاها
وكاتم اآلهات ...ساكن ...بالحشا مثل الجنين
ُ
ْ
كان يت َس َّمع خطاوي ...حافيه برمضا القوايلّ ...لما من فوقه ت ُمر
كان يسأل عن أهلها ...شلون شالوا هالشمايل ...واحملوا جمر الصبر؟!
َ
والعرق بالملح سايل ...يغسل اجروح العمر
حالهم كالعود ذاوي...
َ
السيف ّلما...
الغناوي فوق خد ِ
يطرب لصوت ْ
آهة اليامال تبني قصور ...والمايه ُثبر

الوقت عند العرب ...شمس وقمر ونجم
ك ـ ـشـ ــف الـ ـخـ ـبـ ـي ــر الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـص ــص فــي
الــدراســات الفلكية والجيوفيزيائية ،د.
خــالــد الــزعــاق ،عــن عــامــات استخدمها
العرب في السابق لتحديد المواقيت.
وقال الزعاق ،في تصريح نقله موقعا

دام في الصعيد
لعب األطفال ٍ

«البنتاغون»
تبحث إسقاط
«الصيني» الفالت!

nashmi22@hotmail.com
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عاجل وسبوتنيك ،إن الشمس والقمر
والنجوم من العالمات التي استخدمها
العرب في تحديد المواقيت.
وأض ــاف أن الشمس كــانــت تستخدم
لـتـحــديــد ب ــداي ــة الـ ـي ــوم ،وال ـق ـمــر لـبــدايــة

ابتكرت شركة أميركية سجادة ذكية لمدخل باب المنزل ،تطلق
ً
ً
ً
تلقائيا معقما طبيا مــع رذاذ ضـبــا بــي ،لتقليل ا لـجــرا ثـيــم أسفل
األحذية ،وحماية المنازل من الملوثات.
وأشارت شركة " "Nebula Matاألميركية للتقنيات المبتكرة إلى
ً
أنه باإلضافة إلى البخاخ الضبابي ،استخدمت في السجادة معقما
ً
ً
ً
طبيا قابال لالستبدال ،ومسجال في وكالة حماية البيئة األميركية
( ،)EPAحيث إنه بديل آمن لمواد التنظيف الكيميائية الضارة ،مثل
مواد التبييض ،وآمن لتعقيم الجراثيم أسفل أي نوع من األحذية
مع الكعب أو الصنادل واألحذية المفتوحة من األمام ،في حين أن
مناشف األلياف الدقيقة بقسم التجفيف تمتص المحلول الزائد.
وأطلقت الشركة منذ بداية الشهر الجاري حملة عبر منصة "كيك
ستارتر" ،للتعريف بالمنتج ،حيث من المقرر بدء إنتاجه التجاري
بداية من سبتمبر المقبل.
وذكر موقع " "PR Newswireاإلخباري ،أمس األول ،في تقرير نقله
ً
ً
ً
حذاء واحدا يمكن أن
موقع سبوتنيك ،أن أبحاثا سابقة كشفت عن أن
يحمل ما يصل إلى  440.000جزيء من البكتيريا المسببة لألمراض.

ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء
الرمضانية التي يعيشها الشارع
الـ ـمـ ـص ــري ،ف ـق ــد س ـق ــط  4قـتـلــى
وأصيب  2بسبب مشاجرة بين
أبناء عمومة في إحدى محافظة
سوهاج ،بصعيد مصر.
بـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث قـ ـبـ ـي ــل صـ ــاة
المغرب ،حيث اشتبك اثنان من
أبناء العمومة داخل القرية بشكل
تـ ـط ـ ّـور ب ـي ـن ـه ـمــا ،م ـمــا اس ـتــدعــى

ّ
وضاح

ُّ
تدخل أهالي الطرفين واستخدام
السالح بينهم ،ليقع  4قتلى مرة
واحـ ـ ــدة وتـ ـح ــدث إص ــاب ــات بين
الطرفين أكبر حتى من ُ
المعلن.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـت ــي
أج ــرت ـه ــا ال ـن ـي ــاب ــة ف ــي مـحــافـظــة
س ــوه ــاج ب ــوق ــوع م ـشــاجــرة بين
ط ــرفـ ـي ــن ب ـن ــاح ـي ــة نـ ـج ــع جـ ــودة
التابع لقرية أوالد سالم بحري
بدائرة مركز سوهاج ،وذلك وقت

ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ،وال ـ ـن ـ ـجـ ــم ل ـ ـبـ ــدايـ ــة ال ـ ـمـ ــوسـ ــم،
واستشهد بقول الشاعر العربي:
ِ"إذا طلعت شمس النهار فسلمي
ف ــآي ــة تـسـلـيـمــي َعـلـيــك طـلــوعـهــا
بعشر تحيات ِإذا الشمس أشرقت
وعشر ِإذا اِ صفرت وحان رجوعها"
وش ــرح الــزعــاق أن الـقـمــر ي ــدور حــول
األرض ع ـكــس عـ ـق ــارب ال ـس ــاع ــة بـ ــدورة
ً
تستغرق  27يــومــا ونصف الـيــوم ،وإذا
أتــم هــذه ال ــدورة ،فذلك يعني أن األرض
تـحــركــت عــن مـكــانـهــا ،ألن األرض تــدور
ً
أيـضــا حــول الـشـمــس ،فيستغرق القمر
للحاق بها يومين ،فيكون المجموع 29
ً
يوما ونصف اليوم.
وأك ـ ـ ــد أن الـ ـقـ ـم ــر ي ـ ـ ــدور حـ ـ ــول الـ ـك ــرة
ً
األرضية بمدار بيضاوي ،فأحيانا يكون
ً
قريبا من األرض فيكون طول الشهر 29
ً
ً
ً
يوما ،وأحيانا يكون بعيدا عن األرض
ً
ً
فيكون الطول الشهر  30يوما ،مشيرا إلى
أن القمر يدور حول نفسه بنفس المدة
التي يدور بها حول األرض ،لذلك ال نرى
ً
ً
من القمر إال وجها واحدا.

يــامــال ...يــامــال ...آهــاتــي ْاس ـتـ َـوت " ...يــامــال"!
ـاح ــب الـ ـب ــوم م ــن ك ــف الـ ـبـ ـح ــر ...ال م ــال
ي ــا س ـ ِ
ِر ْدنـ ـ ـ ـ ــي مـ ــع الـ ـ ــريـ ـ ــح ...ال عـ ـن ــدي أه ـ ــل ال م ــال
ْ
أغ ـض ــي ع ــن ال ـع ـي ــد ...وإشـ ـل ــي أن ــا بـ ـ عـيــدهــم!
وإن َج ــت ط ـيــوف األه ــل مـ ْجـبــور أن ــا أعـيــدهــم
ْأوصـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــم ابـ ـ ــدارهـ ـ ــم ال ِذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ب ـع ـي ــده ــم:
ْ
َبـ ـ ــخـ ـ ــروا لـ ــي ذيـ ـ ــچ الـ ـ ـغ ـ ـ َـرف ووسـ ـ ـ ـ ــادة اآلمـ ـ ــال

ْ َ ّ
ويتغنى في هواهم:
للوجوه ُ
صيري غيمه يا طيور الحمام
السمر ِ
للعيون اللي غشاها الهم ...ما تقدر تنام
للكفوف اللي َ
طو ْتها احبال في ّ
غبة ظالم
ْ َ ْ
للصدور اللي او ِسمتها الشمس صارت
في شقا الرمضا وسام
ْإيت َّ
شوق يم هواهم
ْ ِ َّ
وي ِتطلع في سماهم
ْ
ِو َّده لو المس ثراهمَ ...بلسم ايداوي الجروح
َ
اهو " كلمه" ...ما رضى ّ
بسره يبوح
َ
وهو " معنى" ...ما لبس ثوب الكالم
لين حانت لحظه في ذاك الزمان
ومحبه ...في ثراه اللي ّ
ّ
يحبه
وانفجر شوق
َ
الن ْفل فيها يفوح
ْآه يا ريحة بلدناِ ...
أهلها مثل النوارس إخلقوا للموج روح
روحهم بيضا ..عفيفه ...ناصعه ...مثل الوضوح.
* نشرت كاملة في "الطليعة" بتاريخ  24مايو .2000

اللوز والكيوي والبابونج منومات طبيعية
اإلف ـ ـطـ ــار ،ب ـس ـبــب ل ـهــو األطـ ـف ــال،
ّ
ونتج عن الحادث وفاة مسن (85
سنة) وآخــر ( 75سنة) وطفل (9
سـنــوات)ّ ،
وربــة منزل ( 50سنة)،
وإصابة  2آخرين.
ت ــم ال ــدف ــع بـ ـق ــوات األم ـ ــن إل ــى
مـكــان ال ـحــادث ،وتـ ّـمــت السيطرة
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاج ــرة ،وت ـ ــم ت ـحــريــر
ً
محضر بالواقعة ،تمهيدا للعرض
على النيابة لتتولى التحقيق.

أثار خبر خروج الصاروخ الصينى
" "Long March 5Bعن السيطرة الذعر
لدى عدد من سكان العالم ،والمهتمين
بعلوم الفضاء ،ورفضت وزارة الدفاع
األميركية "البنتاغون" تحديد المكان
الذي سيسقط فيه الصاروخ الصيني،
ال ـ ـ ــذي خـ ـ ــرج عـ ــن سـ ـيـ ـط ــرة ب ـك ـي ــن فــي
الساعات الماضية ،خالل مهمة مرتبطة
بـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـفـ ـض ــاء ال ـت ــاب ــع
للصين.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
البنتاغون جــون كيربي ،في
ت ـصــريــح نـقـلــه مــوقــع سـكــاي
نيوز ،أمس األول ،إن القيادة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة

تراقب مسار الصاروخ الصيني ،ومن
المبكر تحديد مكان سقوطه ،لكن من
ال ـمــؤكــد أن ــه س ـيــدخــل الـ ـم ــدار ال ـجــوي
لألرض فجر غد.
وردا عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال عـ ـم ــا إذا ك ــان
الـبـنـتــاغــون ي ــدرس إس ـقــاط ال ـصــاروخ
ب ـصــاروخ دفــاعــي مــن األرض ،أوضــح
ك ـيــربــي أنـ ــه ي ـتــم األخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـبــار
خيارات كثيرة ،والصورة ستكون أكثر
وضوحا في أوقات الحقة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت األس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاذة ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة
بـقـســم أب ـح ــاث الـشـمــس وال ـف ـضــاء في
ال ـم ـع ـهــد ال ـق ــوم ــي ل ـل ـب ـحــوث الـفـلـكـيــة
وال ـج ـيــوف ـيــزي ـق ـيــة ال ـم ـص ــري سـ ــوزان
صمويل ،في بيان نقله موقع روسيا

يعاني الكثيرون الـشـعــور ب ــاألرق وع ــدم الـقــدرة
على النوم ،األمر الذي يدفعهم الستخدام الحبوب
المنومة أو أنواع مختلفة من المهدئات.
ً
وب ـع ـي ــدا ع ــن ه ــذه األنـ ـ ــواع م ــن ال ـح ـب ــوب ،يمكن
االع ـت ـمــاد عـلــى ع ــدد م ــن الـعـنــاصــر ال ـغــذائ ـيــة الـتــي
تحارب األرق وتحل محل المنومات المختلفة.
وقال موقع " "elconsoltoالطبي ،في تقرير نقله
موقع سبوتنيك ،أمس األول ،إن اللوز يأتي في مقدمة
هذه األغذية ،حيث يحتوي على األلياف ومضادات
األكسدة ،إضافة للدهون األحادية المشبعة ،األمر

الـيــوم ،أمــس األول" ،تــوجــد احتماالت
غير مؤكدة بأن يهبط الصاروخ على
منطقة مأهولة ،حيث إنــه يــدور حول
األرض كل  90دقيقة تقريبا ،وبالتالي
فإن تغيير بضع دقائق فقط في وقت
العودة يؤدي إلى نقطة عودة على بعد
آالف الكيلومترات".
وأشـ ـ ـ ــارت ص ـم ــوي ــل إلـ ــى أن "ج ـســم
الصاروخ يمر شماال بعيدا قليال عن
نيويورك ومدريد وبكين ،وحتى جنوب
تـشـيـلــي ووي ـل ـي ـن ـغ ـتــون ب ـن ـيــوزي ـل ـنــدا،
ويمكنه إع ــادة الــدخــول فــي أي نقطة
داخ ــل ه ــذه الـمـنـطـقــة" ،مــؤكــدة أن ــه من
المستحيل حتى اآلن التنبؤ أين ومتى
سيهبط.

الذي يساعد على إفراز هرمون الميالتونين المنظم
للنوم.
ً
وأضـ ـ ــاف ال ـت ـقــريــر" :ال ـك ـي ــوي ف ـض ــا ع ــن قيمته
الغذائية العالية والفوائد المختلفة التي يقدمها،
فهو يساعد على تنظيم دورة النوم ،الحتوائه على
ً
وأخيراَّ ،
تطرق
مادة السيروتونين المسؤولة عن ذلك.
التقرير إلى "البابونج ،الذي يحتوي على مضادات
لألكسدة ترتبط بمستقبالت معينة مــوجــودة في
ال ــدم ــاغ تـســاعــد عـلــى التقليل مــن الـشـعــور ب ــاألرق
والمساعدة على النوم".

وفيات
حصة خالد فالح العدواني

 70عاما ،شيعت ،ت65160111 ،50311999 :

علي جاسم محمد المسباح

 69عاما ،شيع ،ت66666578 :

فاطمة محمد علي محمد الصالح

زوجة صادق حسين علي الناصر
 67عاما ،شيعت ،ت66872209 :

رجب محمد رجب الفيلكاوي

 59عاما ،شيع ،ت50188155 ،60070949 :

مريم محمد حسين العسعوسي

زوجة عبدالرحمن عيد صالح هدهود الهدهود
 66عاما ،شيعت ،ت94444879 ،66320000 ،66437979 :
سنية فضل محيو أرملة صالح عبدالله التنيب
 78عاما ،شيعت ،ت99190009 ،66616414 ،66221622 ،97888892 :

آسيا يعقوب يوسف محمد

 65عاما ،شيعت ،ت99468722 :

صباح راضي عيد أبا الخيل العازمي

 65عاما ،شيعت ،ت66670606 ،90066535 :

عبدالله محمد فالح الخنفور

 77عاما ،شيع ،ت99647748 :

جوزة فهد مسلم الحربي

 85عاما ،شيعت ،ت99421666 :

يوسف علي محمد بندر

 69عاما ،شيع ،ت99843442 ،50568999 ،65823334 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

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

03:35
05:02
11:45
03:20
06:27
07:52

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

36
23
ً
 09:37صب ــاحـ ـ ــا
 09:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 03:11صب ــاحـ ـ ــا
 03:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

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

