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لبنان يقترب من «االرتطام الكبير»

الثانية

على وقع أكبر أزمة اجتماعية اقتصادية مع انسداد سياسي ال بوادر لحله

• عزلة قادمة بعد فشل المبادرة الفرنسية والمباالة واشنطن وموسكو وتجاهل المفاوضات اإلقليمية للملف
• «حزب الله» يرفض االختيار بين الحريري وباسيل • تخوفات من تغيير مستند إلى عوامل أمنية وعسكرية
بيروت -منير الربيع

دخـ ــل ل ـب ـن ــان ال ـن ـف ــق األشـ ـ ّـد
قتامة ،مع بدء الضغط المالي
والـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي والـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــي ع ـلــى
الـلـبـنــانـيـيــن ،وال ـ ــذي سيظهر
أكثر بعد عيد الفطر .الحلول
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ُسـ ـ ـ ـ ـ ّـدت آف ــاقـ ـه ــا،
وال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ــول مــال ـيــة ال
ً
ي ـبــدو ج ــدي ــا ،وح ـتــى ف ــي عــدم
جــد يـتــه يسير بـبــطء بمقاربة

ال أموال لتوليد الكهرباء

على وقع ّ
شح الدوالر ،يستعد لبنان للغرق في ظالم تدريجي،
مع نفاد السيولة النقدية الالزمة لتوليد الكهرباء ،منتصف
الشهر الجاري.
ووافق البرلمان اللبناني على قرض طارئ قيمته  200مليون
دوالر يخصص لواردات الوقود الالزمة لتوليد الكهرباء في مارس،
لكن القرض لم يحصل حتى اآلن على الموافقة النهائية02 .

غ ـ ـيـ ــر واق ـ ـع ـ ـيـ ــة وغـ ـ ـي ـ ــر ق ــاب ـل ــة
للتطبيق.
يقترب لبنان من «االرتـطــام
ال ـك ـب ـيــر» ،ع ـلــى وق ــع أك ـبــر أزم ــة
اجـتـمــاعـيــة مــال ـيــة اق ـت ـصــاديــة،
تتزامن مع أزمة سياسية حالكة
ّ
ال ب ــوادر إلمـكــانـيــة حــلـهــا ،بعد
فشل كل المبادرات والمساعي
ً
الخارجية ،وخصوصا المبادرة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـت ــي أسـ ـ ــدل وزي ــر
الخارجية الفرنسي جــان إيف
لودريان الستار عليها ،لتتجه
بـ ــاريـ ــس إلـ ـ ــى افـ ـتـ ـت ــاح مــرح ـلــة
جديدة من التعاطي مع لبنان،
يـ ــوم االث ـن ـي ــن ال ـم ـق ـبــل ،تتعلق
بفرض عقوبات على المتهمين
بالتعطيل السياسي ،من خالل
منع سفرهم وتجميد إقاماتهم.
القوى السياسية مكلومة من
نتائج زيــارة الــوزيــر الفرنسي،
الـ ـ ـ ــذي رف ـ ـ ــض ال ـب ـحــث 02

محليات

٠٧
ً
شاب يحمل علما لبنانيا
خــال تظاهرة سابقة في
بيروت (رويترز)

«الشال» :فشل حكومي ذريع في «الصفوف األمامية» تقرير «التعليمية» البرلمانية
ً
منطقيا افتراض قدرة السلطة التنفيذية على تنفيذ الخطة الخمسية» عن االختبارات الورقية اليوم
• «ليس
• «الكويت ستصل إلى وضع ال يمكن إصالحه إذا بقي نفس نهج اإلدارة»

أكـ ـ ـ ـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــال لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
االقـتـصــاديــة أن كـشــوف مـكــافــأة الصفوف
ً
ً
األمــام ـيــة أظ ـهــرت فضيحة وف ـشــا ذري ـعــا
آلخر تجارب السلطة التنفيذية ،تزامنا مع
ظــروف شــح شديد فــي السيولة ،وحكومة
تحت المجهر يفترض فيها التمحيص في
كل قرار قبل إصداره.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــال» ،ف ـ ـ ــي تـ ـق ــري ــره ــا
األسـ ـب ــوع ــي ،أن ف ـشــل ال ـح ـكــومــة ف ــي ق ــرار
بـهــذه البساطة يــؤكــد أن مــن غير المنطق

افتراض قدرتها على تنفيذ أهداف الخطة
الخمسية الجديدة  2025/ 2020المتأخرة
عن موعدها سنة.
وبينت أن األمر ال يحتاج إلى اختصاص
للخلوص إلــى مــا آلــت إلـيــه أه ــداف الخطة
ال ـس ــاب ـق ــة ب ـع ــد أك ـث ــر م ــن ع ـق ــد م ــن ال ــزم ــن،
ً
فاالقتصاد أكثر اعتمادا على خام النفط،
والقطاع العام تردى في أدائه وإنتاجيته في
حين ارتفعت تكلفته بشكل حاد ،الفتة إلى
أن القطاع الخاص أقل مساهمة وفاعلية،

والتعليم أســوأ ومثله الخدمات الصحية،
وتحول الفساد إلى جائحة شملت الصين
وماليزيا وأميركا ولم تدخر جزر القمر.
وأكدت أن األمر ليس فيه خصومة ألحد،
«وكلنا بتنا نعرف مصير الخطة الخمسية
األول ــى» ،موضحة أنــه إذا أنيطت مـقــدرات
البلد لنفس اإلدارة ،والمقصود هنا النهج
ال األش ـ ـخـ ــاص ،فـبـعــد خ ـمــس سـ ـن ــوات من
ً
اآلن ،سوف تحصد الكويت وضعا ال يمكن
إصالحه.
١٢

●

محيي عامر

ت ـت ـج ــه األنـ ـ ـظ ـ ــار ال ـ ـيـ ــوم إل ــى
اجـتـمــاع لجنة ش ــؤون التعليم
والثقافة واإلرشــاد البرلمانية،
إذ مــن المقرر أن تنجز اللجنة
خاللهً ،
بناء على تكليف مجلس
األم ـ ــة ل ـه ــا ،ت ـق ــري ــره ــا ال ـخ ــاص
بمدى اسـتـعــداد وزارة التربية
إلجــراء اختبارات ورقية لطلبة
الصف الثاني عشر.
02

●

فهد الرمضان

كشفت مصادر تربوية مطلعة ،أن وزارة التربية بصدد وضع
خطة لعودة المعلمين العالقين ،الذين يبلغ عددهم نحو 2100؛
لمباشرة دوامهم في مدارسهم مطلع العام الدراسي المقبل.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن «التربية» اتخذت 02

 10حاالت تغيير للهدف
االستثماري لملكيات تزيد
على %5
11

القدس «ال تستطيع التنفس»

اقتصاديات

األطفال
«الصحة»:
تطعيم ً
ً
بين  12و 15عاما قريبا

●

ً
تعزيزا لفرص الكويت في الفوز بانتخابات
المناصب الدولية واإلقليمية ،طالب مجلس
الوزراء جميع الجهات الحكومية ،في تعيمم،
بإرسال طلبات الترشح لمختلف تلك المناصب
سواء كانت باسم الكويت أو بصفة شخصية
ً
إلــى وزارة الـخــارجـيــة ،مــؤكــدا ض ــرورة تقديم
تـلــك الـطـلـبــات قـبــل االنـتـخــابــات بـفـتــرة كافية

د .الوقيان :تضييق هامش
الحريات على يد السلطتين
الرسمية والموازية حال دون
انطالقة البحث واإلبداع

سيرة

١٧
فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»

الفتى الوسيم
يقع في غرام سمية األلفي
على خشبة المسرح

دوليات

٢٠
إثيوبيا تقترح اتفاقًا جزئيًا
على الملء الثاني
لـ «النهضة»
في ظل المواجهات التي شهدتها القدس ،استعان ناشطون فلسطينيون بعبارة «ال أستطيع التنفس»؛ للتعليق على صورة جندي من قوات االحتالل يخنق بقدمه
ً
ً
شابا فلسطينيا ،في استعارة للعبارة التي تحولت إلى أيقونة للتظاهرات ضد العنصرية في الواليات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد.
20

خطة حكومية لتعزيز فرص فوز
الكويت بالمناصب الدولية
محيي عامر

ثقافات

«التربية» :خطة لعودة المعلمين العالقين ١٦

صناديق االستثمار
تتفوق على مؤشرات
البورصة
10

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف ع ـ ـ ـضـ ـ ــو ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـقــاحــات ف ــي وزارة
الـ ـصـ ـح ــة خ ــال ــد ال ـس ـع ـي ــد أن
ً
الـكــويــت تعتزم قــريـبــا تقديم
الـتـطـعـيــم ال ـم ـضــاد لـفـيــروس
كــورونــا لألطفال مــن ســن 12
ً
حتى  15عاما ،بعد اعتماده
م ــن ال ـه ـي ـئــات وال ـمــرج ـع ـيــات
الدولية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت
م ـص ــادر صـحـيــة أن الشحنة
الثالثة من لقاح «أسترازينيكا»
ستصل صباح الغد على متن
طيران اإلمارات ،موضحة أنها
تقدر بـ  350ألــف جرعة ،على
أن يتبعها شحنة رابعة نهاية
مايو أو مطلع يونيو المقبل
بالكمية نفسها.
٠٣

«انهضي يا بيروت»...
مشروع مستدام وشامل
تجاوز أهدافه

المطر لـ ةديرجلا :.تحكمنا سالمة الطلبة وتحصيلهم العلمي

 4.5ماليين دينار أرباح
«التسهيالت التجارية»
في الربع األول
١٣

ً
 350ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» تصل غدا
● عادل سامي

رسالة من األمير
إلى ملك المغرب

ً
مرفقا معها السيرة الذاتية للمرشح ،لتدرسها
الوزارة.
وكشفت مصادر ،لـ «الجريدة» ،أن ذلك يأتي في
إطار سعي «الخارجية» لوضع مبادئ استرشادية
وم ـع ــاي ـي ــر ت ـح ــدد وت ـن ـظ ــم ت ــرش ـي ـح ــات ال ـكــويــت
ف ــي ال ـل ـجــان وال ـه ـي ـئــات وال ـم ـن ـظ ـمــات اإلقـلـيـمـيــة
والدولية المختلفة ،بصفتها الجهة المسؤولة
فــي الــدولــة عــن حشد الــدعــم ال ــازم للترشيحات
فــي تلك الهيئات مــن خــال الـمــراســات 02

إيران :رئيسي يتريث قبل إعالن
ترشحه رغم نيله «مباركة» خامنئي
●

رياضة

طهران  -فرزاد قاسمي

أفاد موقع «األخبار العاجلة» اإلخباري اإليراني المقرب من
معسكر التيار األصــولــي ،أمــس ،بــأن رئيس السلطة القضائية
إبــراهـيــم رئيسي حصل على ضــوء أخضر مــن المرشد األعلى
علي خامنئي للترشح لالنتخابات الرئاسية المقررة في 18
يونيو المقبل.
ً
وذك ـ ــر ال ـم ــوق ــع ،ن ـق ــا ع ــن مـ ـص ــادر وصـفـهــا 02

٢٢
إبراهيم رئيسي

القادسية يهزم خيطان
ويتمسك بالمنافسة
على اللقب

ةديرجلا

•
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الناصر :توافق كويتي  -مغربي بإطالق منصة لعالقات أعمق

ً
ً
ً
«اللجنة العليا ستعطي روحا جديدة وزخما مضاعفا يتم فيه تضخيم المصالح وتعظيم القواسم المشتركة»
مواقف الرباط
تاريخية ومشرفة
بمحطاتها البارزة
المدونة بالسجل
الجميل للعالقات
الثنائية

قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس
ال ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ الــدك ـتــور أح ـمــد ال ـنــاصــر ان ــه سلم
رسالة خطية من صاحب السمو األمير الشيخ نواف
األحمد إلى أخيه جاللة العاهل المغربي الملك محمد
السادس.
وأوضح الناصر ،خالل مؤتمر صحافي أمس األول،
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المغرب،
ان "تسليم الــرســالــة تــم خ ــال لـقــاء صــاحــب السمو
الملكي االمير رشيد بن الحسن الثاني وتضمنت
االش ـ ـ ــادة بــال ـعــاقــات الـمـتـيـنــة ال ــوط ـي ــدة والـطـيـبــة
والتاريخية والعريقة الممتدة بين البلدين الشقيقين".
وأشــار إلى أن هذا العام يمثل مرور  60عاما من
بداية العالقات الدبلوماسية بين الكويت والمملكة
المغربية الشقيقة ،مضيفا أن هناك رؤى وتوجهات
مشتركة للقيادة السياسية في البلدين الشقيقين
بأن تنطلق في هذا العام منصة أخرى لعالقات أعمق
وآف ــاق أخـصــب أمــا فــي منعطف مفصلي إيجابي
آخر تناقش فيه مجمل األمور بهدف تعزيز وتوطيد
العالقات على جميع المستويات وكافة المجاالت.

اللجنة المشتركة

نحتفل هذا العام
ً
بمرور  60عاما
على العالقات
الدبلوماسية بين
البلدين

وعن لقاء نظيره المغربي وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
ن ــاص ــر ب ــوري ـط ــة ،ق ــال ان ال ـل ـقــاء يـتـضـمــن مناقشة
االستعدادات والتحضيرات القائمة لالعمال اللجنة
المغربية  -الكويتية المشتركة العليا وا لـتــي من
المفترض أن تلتئم هذا العام في العاصمة المغربية
الرباط.
وأكـ ــد أن الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة الـعـلـيــا ال ـتــي تضم
قـطــاعــات مختلفة ستعطي روح ــا جــديــدة وزخـمــا

مضاعفا يتم فيه تضخيم المصالح وتعظيم القواسم
المشتركة.
وأضاف أن اللقاء يتناول كذلك الدروس المستفادة
للبلدين من جائحة كورونا ومنها تعزيز المنظومات
الصحية في البلدين الشقيقين وتعزيز األمن الغذائي
وتبادل الخبرات إلى جانب مناقشة مجمل القضايا
والتطورات على الساحتين العربية واالقليمية وكذلك
الشأن الدولي.

رسالة من األمير إلى ملك المغرب
تتصل بالعالقات التاريخية األخوية وتعزيز الترابط بين البلدين
ب ـ ـعـ ــث ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األح ـم ــد ،رســالــة خـطـيــة إلــى
أخيه ملك المملكة المغربية
ال ـش ـق ـي ـقــة م ـح ـمــد ال ـس ــادس
تتصل بالوشائج واألواصر
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة األخ ـ ــوي ـ ــة بـيــن
البلدين والشعبين الشقيقين
وسبل تعزيز الترابط المتين
ا لـقــا ئــم بينهما فــي مختلف
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ك ــاف ــة
الصعد.
وسـ ـ ـل ـ ــم ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة وزيـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر
إلــى صاحب السمو الملكي
األمـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـ ــوالي رش ـ ـيـ ــد بــن
الحسن الثاني وذلك في إطار
الزيارة الرسمية التي يقوم
ب ـهــا إلـ ــى عــاص ـمــة الـمـمـلـكــة
المغربية الشقيقة الرباط.

مواقف تاريخية مشرفة
واس ـتــذكــر ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ال ـمــواقــف المغربية
"التاريخية والمشرفة" بمحطاتها البارزة المدونة
بالسجل الجميل للعالقات الكويتية  -المغربية ومنها
زيارة الملك الراحل محمد الخامس للكويت في يناير
 1961أي قبل االستقالل بنحو ستة أشهر حيث أعرب
الراحل عن دعمه التام الستقالل البالد.
وذكـ ــر أن األمـ ــر ل ــم يـقــف عـنــد ه ــذا ال ـحــد إذ بعد
استقالل الكويت كانت المملكة المغربية الداعم األول
لملف عضوية الكويت في الجامعة العربية إلى جانب
الموقف الحازم للعاهل المغربي الراحل الملك الحسن
الثاني تجاه الغزو العراقي الغاشم للكويت ودعمه
للشرعية الكويتية في موقف راسخ بوجدان الشعب
الكويتي قاطبة.
كما استذكر تسجيل العاهل المغربي الملك محمد
ال ـســادس لـمــواقــف أخ ــرى ودعـمــه لسياسة الكويت
ومساعي المغفور له األمير الــراحــل الشيخ صباح
األح ـمــد طـيــب الـلــه ث ــراه وال ـتــي استكملها صاحب
الـسـمــو امـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد فــي رأب
الصدع في االزمة الخليجية وإعادة اللحمة للجدار
الخليجي.

الشايع :ضرورة تنظيم المنظومة الزراعية
«الزراعة» :وقف تخصيص الحيازات حتى إنجاز تقرير «التقصي»
أكــد وزي ــر الــدولــة لـشــؤون البلدية
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ـ ـك ـ ــان
والـتـطــويــر الـعـمــرانــي شــايــع الشايع
أهـمـيــة تـطــويــر الـمـنـظــومــة الــزراع ـيــة
والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ودع ـ ـ ــم
المزارعين وتعزيز االمن الغذائي.
وشدد الشايع خالل ترؤسه جانبا
م ــن اج ـت ـم ــاع م ـج ـلــس إدارة الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ال ـ ــزراع ـ ــة والـ ـث ــروة
ال ـس ـم ـك ـيــة األول ع ـق ــب ص ـ ــدور ق ــرار
تشكيله ونشره في جريدة "الكويت
اليوم" على أهمية دعم أصحاب المهن
المرتبطة بأعمال الهيئة بما يحقق
ويعزز األمن الغذائي.
وأشـ ـ ــاد ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه بـجـهــود
وإسـهــامــات رئيس وأعـضــاء مجلس
اإلدارة السابق متمنيا لهم ولمجلس
اإلدارة الجديد دوام التوفيق والنجاح.
واستأنف بعد ذلك مجلس اإلدارة

الـ ـج ــدي ــد اج ـت ـم ــاع ــه األول ب ــرئ ــاس ــة
الــدكـتــور محمد األحـمــد مطلعا على
قـ ــانـ ــون إن ـ ـشـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة وال ـق ــوان ـي ــن
المعدلة له واللوائح المنظمة ألعمال
مجلس اإلدارة.
وقـ ـ ـ ـ ــال األح ـ ـ ـمـ ـ ــد فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ع ـقــب
االج ـت ـم ــاع ان الـمـجـلــس نــاقــش ق ــرار
الوزير الشايع بتشكيل لجنة لتقصي
الحقائق بشأن ما أثير من مالحظات
ف ــي ت ـقــريــر دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة حــول
توزيع الحيازات الزراعية.
وأش ــار الــى ان المجلس قــرر على
ضوء ذلك وقف تخصيص أية حيازات
جديدة تابعة للهيئة إلى حين انتهاء
اللجنة المشكلة من وزير البلدية من
أعمالها ورف ــع تقريرها اضــافــة إلى
تشكيل فريق عمل من مجلس اإلدارة
لمراجعة ا لـلــوا ئــح المنظمة لتوزيع
الـ ـحـ ـي ــازات واق ـ ـتـ ــراح الئ ـح ــة جــديــدة

لبنان يقترب من «االرتطام...
في تفاصيل الملف الحكومي .لقاءاته مع الرؤساء الثالثة لم تكن
إيجابية ،ولــم تبحث تفاصيل عملية تشكيل الحكومة ،إذ تؤكد
مـصــادر سياسية متابعة لمجريات الـلـقــاء ات أنــه عندما حــاول
الرؤساء إثارة ملف الحكومة رفض الوزير الفرنسي االستماع إلى
ً
ما يقولونه ،مشيرا إلى أن األوان فات ،وهو يأتي إلبالغهم برسالة
ً
واضحة ،ولم يعد معنيا بمتابعة مفاوضات تأليف الحكومة .القوى
السياسية تبحث عن مرحلة ما بعد هذا الموقف الفرنسي ،الذي
ً
ترك لبنان وحيدا ،فالواليات المتحدة األميركية غير مهتمة بلبنان،
ومنذ فترة دعمت مساعي فرنسا ،حتى روسيا التي لم تقدم مبادرة
تجاه لبنان دعمت المبادرة الفرنسية ،مما يعني أن لبنان سيجد
ً
نفسه في عزلة قاتلة ،خصوصا أن المفاوضات اإليرانية السعودية
لم تبحث على اإلطــاق في الملف اللبناني ،وكذلك بالنسبة إلى
المعلومات التي تتحدث عن تقارب سعودي سوري ،فهي لن تتناول
البحث في األزمة اللبنانية.
خسر لبنان فرنسا ودعمها واستعدادها لتنظيم مؤتمرات الدعم
لنهضة اقتصاده ،بينما االهتمام سيتركز على الدعم اإلنساني،
وخسر إمكانية جذب االهتمام األميركي ،بعد عرقلة ملف ترسيم
الحدود واصطدامه بجدار قد يطيل تلك األزمــة ،وسط معلومات
متضاربة تفيد بإمكانية إجراء وفد أميركي زيارة للبنان ،للبحث في
مختلف األزمات ،ومن بينها ملف ترسيم الحدود ،مقابل معلومات
أخرى تنفي ذلك.
الـقــوى السياسية تفتقد أي قــدرة على الـمـبــادرة للخروج من
النفق المظلم ،واأليــام المقبلة قد تشهد حركة سياسية من قبل
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري باتجاه البطريرك الماروني
بشارة الراعي ،وباتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري ،لتنسيق
المواقف ومحاولة البحث عن مخرج ،وتؤكد المعلومات أن بري
ً
ال ي ــزال يتمسك بصيغة الـ ـ  24وزيـ ــرا بــا ثـلــث مـعـطــل ،ولـكــن من
المستبعد أن تصل هذه التحركات إلى نتيجة بسبب االستعصاء
ً
ً
السياسي واتخاذ المشكلة طابعا شخصيا بين رئيسي الجمهورية
والحكومة المكلف.
سينتظر الحريري إلى ما بعد العيد ،للقيام بأي خطوة من هذا
ً
النوع ،وفي حال فشلت سيعيد التلويح بمسألة االعتذار ،خصوصا
إذا اشتدت الضغوط عليه وعملت على تحميله مسؤولية التعطيل
ومسؤولية عدم إفساح المجال أمام شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
ُّ
العقوبات
توجه الحريري غير محسوم بعد ،في حين
ستكون ُ
ً
ً
ً
الفرنسية عنصرا ضاغطا على الجميع ،ألنه مثال بحال فرضت
عقوبات فرنسية على مقربين من الحريري ،فكيف يمكن فيما بعد
تشكيل حكومة يطلق عليها اسم حكومة المهمة ،وحكومة اإلصالح
االقتصادي؟ وكيف يمكن أن يقود حكومة اإلصالح شخص تتهمه
باريس ،التي أطلقت المبادرة ،بأنه متهم بالتعطيل ،والمقربون منه
متهمون بالفساد؟! هذا الضياع في المواقف من شأنه أن يدخل
ّ
يصعب مهمة الحريري ،فيتجدد
األمــور في مــراوحــة قاتلة ،وقــد
ً
الطرح بالمطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين ،بدءا من رئيسها،
ً
وهذا طرح سيرفعه مجددا رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره؛
بهدف قطع الطريق على الحريريّ .
وســط هــذا الــواقــع السياسي المعقدُ ،وجـهــت قبل فـتــرة رسالة
دبلوماسية من إحدى الدول إلى حزب الله ،لسؤاله عن موقفه من
تشكيل الحكومة ،وعـ ّـمــا إذا كــان أمــام خيارين؛ األول هــو الذهاب
ً
إلى التشكيل سريعا ودعم الحريري ،والثاني هو اإلبقاء على دعم
حليفه رئيس الجمهورية وجبران باسيل ،فماذا يختار؟ وكان جواب
ً
ً
ً
الحزب مركبا ومعقدا أيضا ،ويفتقد الوضوح في حسم الخيار ،إذ

ت ـض ـمــن ال ــوض ــوح وال ـش ـفــاف ـيــة عند
التخصيص وتعزيز اإلنتاجية بعدها.
وأوضــح ان المجلس ناقش ايضا
وضع الزراعات التجميلية في المدن
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ـع ـك ــف ال ـمــؤس ـســة
العامة للرعاية السكنية على إنشائها
وضـ ــرورة أن يـكــون التخضير فيها
متزامنا مــع قيام المؤسسة بإنشاء
البنية التحتية فيها.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ال ـم ـج ـل ــس قـ ـ ــرر رف ــع
توصية للوزير الشايع بشأن تكليف
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
بتنفيذ الزراعات التجميلية على أن
تقوم الهيئة العامة للزراعة بأعمال
الصيانة الالحقة لذلك بعد استالمها
م ــن ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة ع ـلــى أن يتم
التنسيق بين الجهتين فــي تحديد
متطلبات التخضير.

شايع الشايع

ً
ً
قال« :نحن نريد تشكيل الحكومة سريعا ،لكننا أيضا نحرص على
مصالح حلفائنا ،وال نريد إزعاج حليفنا األساسي» .مما يعني أن
الحزب ال يريد حسم خياراته ،وتأجيل تلك اللحظة في االختيار بين
الحريري أو عون وباسيل.
على وقــع هــذا االسـتـعـصــاء ،تشير المعلومات إلــى الكثير من
الـتـقــاريــر ،الـتــي تتخوف مــن الــدخــول فــي فــوضــى مطلقة ،بنتيجة
فراغات سياسية متعددة من شأنها أن تفاقم األزمات االقتصادية
واالجتماعية ،فتضع كل القطاعات على خطوط التدحرج.
ومما الشك فيه أن االنهيارات ،التي ّ
يمر بها لبنان ،واألحداث التي
ً
شهدها على مدار أكثر من سنة ونصف ،من شأنها أن تحدث تغييرا
ً
هــائــا على الصعد السياسية واالقـتـصــاديــة ،والـخــوف األساسي
يتركز على أن يندفع هذا التغيير بفعل عوامل أمنية وعسكرية ،أي
على الحامي ال على البارد.

ال أموال لتوليد...
ويعاني لبنان ،الـغــارق فــي أســوأ أزمــاتــه االقـتـصــاديــة ،مشكلة
متفاقمة فــي قـطــاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية ،منذ ثالثة
عقود على األقــل ،ومــن ساعات تقنين طويلة تتخطى  12ساعة،
وبات يواجه صعوبات في توفير األموال الالزمة الستيراد الفيول.
ً
وبلغت انقطاعات الكهرباء  20ساعة يوميا في بعض المناطق،
بالتزامن مع شح الوقود الالزم لتوليد الطاقة ،سواء لشركة الكهرباء
أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة.
وسبق أن كشف لبنان أنــه سيتلقى شحنات وقــود من العراق
بــأسـعــار األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،فــي مـسـعــى إل ــى حــل مشكلة توليد
الكهرباء ،التي تفاقمت فــي الـعــام الماضي مــع أزمــة شـ ّـح الــدوالر
ّ
وتخبط الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المعضلة.
ويعد قطاع الكهرباء األسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة
في لبنان ،وقد ّ
كبد خزينة الدولة أكثر من  40مليار دوالر منذ انتهاء
ً
ً
الحرب األهلية ،ويشكل إصالحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع
الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.
وقال رئيس تجمع المولدات في لبنان عبدو سعادة إن القطاع
يعاني ،وإنــه يغطي عجز الدولة ال ليكون محلها ،وبــات يتحمل
ً
المسؤولية ولم يبق أحد آخر مسؤوال.
وأوض ــح سـعــادة أن الكهرباء تقنن بين  20و 22ســاعــة ،ويتم
تأمين اإلم ــدادات في ظل شح مــادة الـمــازوت ،التي يتم الحصول
ً
عليها من السوق السوداء بسعر يصل إلى نحو  16دوالرا ،بينما
سعرها الرسمي  9.3دوالرات.
ويـشـيــر ال ـم ـســؤولــون الـلـبـنــانـيــون إل ــى أن صــافــي الـتـحــويــات
لمؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة يمثل ما بين مليار و1.5
مليار دوالر في العام ،وينفق معظمها على زيت الوقود .وهذا يعادل
نحو ربع عجز الميزانية العام الماضي البالغ  4.8مليارات دوالر.
ُ
وتفاقم الخالفات السياسية وفساد الصفقات ،مثل صفقة الوقود
ّ
المغشوش التي وردتها شركة سوناطراك الجزائرية ،التشاؤم بشأن
اإلسراع في حل األزمة المزمنة ،وسط معاناة المواطنين العالقين
بين تقصير السلطات وابتزاز مافيا المولدات.
وزاد يأس اللبنانيين واألوساط االقتصادية من قدرة السلطات
على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء ،رغم إحداث تغيير في مجلس
إدارة مؤسسة الكهرباء الحكومية في منتصف العام الماضي.
وتظهر البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء يلتهم أكثر من 1.6
ً
مليار دوالر سنويا من خزينة الدولة ،أي  20في المئة من إجمالي
واردات البالد ،بينما وصل عجز مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية
منذ  1992إلى أكثر من  30مليار دوالر.

وزير الخارجية يسلم الرسالة إلى رشيد بن الحسن الثاني

النهام يتسلم من العقاب تقرير «طوارئ التعاون»
●

عادل سامي

أع ــرب ــت الــرئـي ـســة ال ـســابـقــة لـمــركــز
مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ
وجــدان العقاب عن تقديرها لتعاون
وأدوار وزارة الــداخ ـل ـيــة الـتـفــاعـلـيــة
وال ـ ـم ـ ـث ـ ـمـ ــرة م ـ ــع ال ـ ـمـ ــركـ ــز م ـ ــن خ ــال
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن بــرام ـجــه
وفعالياته أثناء رئاستها له.
جاء ذلك خالل استقبال وكيل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام العقاب
حيث قدمت له التقرير المفصل الذي
أعـ ــدتـ ــه م ـت ـض ـم ـنــا بـ ــرامـ ــج وأن ـش ـط ــة
وفعاليات المركز خــال رئاستها له
لمدة عامين.
وأعـ ــربـ ــت الـ ـعـ ـق ــاب عـ ــن ام ـت ـنــان ـهــا
إلشادة الفريق النهام بتلك اإلنجازات
ال ـم ـش ـمــولــة ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ،ف ـضــا عن
الـجـهــود الـمـبــذولــة لــارت ـقــاء بكفاء ة
العمل بالمركز ،مشيرة الى "مشاركة
وزارة الداخلية ومنتسبيها في فرق
العمل الخاصة بوضع آلية التعامل
مــع المخاطر االقليمية ،ع ــاوة على

ً
النهام مستقبال وجدان العقاب
مـ ـب ــادرة وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة الـكــويـتـيــة
بوضع مقترح الخطر الخامس ضمن
سجل المخاطر اإلقليمية لدول مجلس
الـتـعــاون وهــو خطر الصحة العامة،
إضافة الــى المشاركة في العديد من
الـفـعــالـيــات الـمــرتـبـطــة بـمـجــال إدارة
المخاطر واألزمات".
وأش ــارت إلــى "إش ــادة وكـيــل وزارة
الــداخ ـل ـيــة بـجـهــود الــرئ ـيــس الـســابــق

تقرير «التعليمية» البرلمانية...
وفي ظل سياسة اللجنة التي حددها رئيسها النائب د .حمد
ً
ً
المطر ،والمتمثلة في سالمة الطلبة أوال وتحصيلهم العلمي ثانيا،
قال المطر لـ «الجريدة» :إن اللجنة طلبت تقريرين منفصلين من
ً
وزارتي الصحة والتربية ،الفتا إلى وصول تقرير األخيرة ،والذي
ستنظره اللجنة اليوم قبل اتخاذ قرارها ،في حين لم يصل تقرير
«الصحة» حتى اآلن.
وأكد المطر أن اللجنة تنتظر اإلجابة عن عدة أسئلة محورية،
أبرزها ،هل تقرير الصحة المنفصل يفيد باستعداد مدارس التربية
بنسبة  %100إلج ــراء االخ ـت ـبــارات الــورقـيــة؟ وهــل يـعــرف الطلبة
ً
وأولياء األمــور حاليا نسبة أعمال السنة؟ وهل تم تزويد الطلبة
بأسئلة عن طريق برنامج «التيمز»؟ ومــن سيتحمل المسؤولية
الـسـيــاسـيــة ف ــي ح ــال وق ـعــت إص ــاب ــات بـ ـ «ك ــورون ــا» بـيــن الـطـلـبــة؛
«الصحة» ،أم «التربية» ،أم الحكومة باعتبار أن القرار ُع ِرض على
مجلس الوزراء؟
وانتقد عــدم وصــول تقرير «الصحة» بهذا الـشــأن ،إضــافــة إلى
عدم ردهــا على تساؤالت اللجنة ،السيما المتعلقة بعدد الطلبة
والمعلمين الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس.
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«التربية» :خطة لعودة المعلمين...

ً
قرارا بعودة جميع هؤالء المعلمين وعدم إنهاء خدمات ٍّ
أي منهم،
واعتمدت في ذلك على الــرأي القانوني لديوان الخدمة المدنية،
موضحة أن البنود المتعلقة بإنهاء الخدمات تؤكد ضرورة إخطار
الموظف بعدم تجديد عقده قبل تاريخ انتهائه بـ 3أشهر على األقل،
ً
مع توقيعه إخطارا بالعلم بذلك ،وهو ما ال يمكن تحقيقه في ظل
وجودهم بالخارج.
ً
من جهة أخرى ،وتأكيدا لما نشرته «الجريدة» في عدد الجمعة
الماضي ،تباشر «التربية» ،صباح اليوم ،توزيع جداول اختبارات
نهاية الـعــام الــدراســي الحالي على الـمــدارس للمرحلة الثانوية
(علمي وأدبي) ،والمعهد الديني ،وطلبة المنازل من العاشر حتى
الثاني عـشــر ،بعد أن اعتمدها الوكيل المساعد للتعليم العام
أسامة السلطان ،والتي ستنطلق  30الجاري ،وتستمر حتى 15
يونيو المقبل.

خطة حكومية لتعزيز فرص فوز...
واالجتماعات الرسمية التي تعقدها الوزارة مع البعثات.
وأضــافــت الـمـصــادر أن «الـخــارجـيــة» ش ــددت على أن هــذا األمــر
ً
ً
يتطلب جهدا ووقتا كبيرين ،وعليه طلبت تقديم الطلبات إليها قبل
االنتخابات بفترة كافية ليتم دراستها واعتمادها بشكل نهائي
لضمان تفعيل التنسيق المبكر مع الوزارة أو الجهة المعنية ،األمر
الذي يعزز فرص نجاح دولة الكويت في تلك االنتخابات.

إيران :رئيسي يتريث قبل إعالن...
بالمطلعة ،أن «رئيسي حصل على إذن من خامنئي للترشح
ً
قبل أسبوعين خالل حفل إفطار» ،مضيفا أن «رئيسي امتنع
بــدافــع ال ـتــواضــع عــن الـحــديــث مـبــاشــرة مــع خــامـنـئــي بشأن
ترشحه».
وع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــدر ش ـ ــارك ف ــي اإلف ـ ـطـ ــار ،أن
شخصيات محسوبة على التيار األصولي كانت حاضرة ،قالوا

لمركز مجلس التعاون إلدارة حاالت
الـ ـ ـط ـ ــوارئ وجـ ـ ـ ــدان الـ ـعـ ـق ــاب وح ـســن
تـمـثـيـلـهــا ل ـهــذه الـمـنـظـمــة اإلقـلـيـمـيــة
بما يشرف الـكــوادر الوطنية الشابة
وي ـع ـك ــس جـ ـ ـ ــدارة ال ـ ـمـ ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة
بـتـقـلــد ال ـم ـنــاصــب ال ـق ـي ــادي ــة وي ـعــزز
الـثـقــة بــإمـكــانــاتـهــا وقــدرات ـهــا لتلعب
دورا مؤثرا في الدفع باتجاه النجاح
والتميز".

لخامنئي ،إنهم يدعمون ترشح رئيسي للرئاسة ،ويعتبرونه
الوحيد القادر على توحيد صفوف المعسكر األصولي خلفه،
وطلبوا رأيه في األمر.
ّ
وبحسب المصدر ،رد خامنئي بأنه يفضل بقاء رئيسي
في منصبه بالسلطة القضائية ،وأال يدخل في أتون العمل
الحكومي في هذه المرحلة ،لكن تحت إصرار الحاضرين ،قال
المرشد إنه يدعو لرئيسي بالتوفيق في حال أراد الترشح،
ً
مشددا على أن القرار األخير بهذا الشأن يعود لرئيسي نفسه.
ً
خطوة تعكس تريثا ربما بانتظار اتضاح الصورة
وفي
ٍ
ً
حول متطلبات المرحلة المقبلة ،خصوصا في ظل المفاوضات
الجارية في فيينا حول الملف النووي ،قال رئيسي ،بحسب
ال ـم ـصــدر ،إن ــه يـحـتــاج إل ــى التفكير أكـثــر قـبــل إع ــان موقفه
النهائي.
ً
واليزال التيار األصولي منقسما حول مرشحه لالنتخابات
الرئاسية ،بينما ال يملك اإلصالحيون والوسطيون أي مرشح
واضح حتى اآلن.
وت ــرش ــح ع ــدة جـ ـن ــراالت ســابـقـيــن ف ــي «الـ ـح ــرس ال ـث ــوري»
للمنصب ،أبرزهم القائد السابق لـ «الحرس» أمين مصلحة
تشخيص النظام محسن رضائي ،لكن بــدأت تلوح منافسة
بين رئيسي ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر
قاليباف.
ً
ً
ً
وكشفت «الجريدة» أخيرا أن عددا كبيرا من قادة «الحرس»
وشخصيات سياسية مدنية أصولية ،أبرزها غالم حداد عادل،
الشخصيات
األمين العام للجنة ائتالف
األصوليين وأحــد ً
ّ
ً
السياسية المقربة جدا من خامنئي ،وقعوا رسالة تطلب من
المرشد أن يحول دون ترشح رئيسي لعدم إضعاف السلطة
القضائية ،ويطالبونه بالمساعدة في توحيد صف األصوليين
خلف قاليباف عمدة طـهــران السابق ،وهــو كذلك أحــد قــادة
الحرس السابقين.
من جهتها ،أعلنت وزارة الداخلية اإليرانية ،أن باب الترشح
ُ
ُ َ
سيفتح بعد غد ،على أن تعلن أسماء
لالنتخابات الرئاسية
الجاري.
و27
المرشحين في 26
٢١
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محليات

«التربية» :وضع خطة لعودة جميع المعلمين العالقين
اعتمدت جداول االختبارات الورقية لـ  ...12ومنح دراسية «عن بعد» بجامعات أميركية
فهد الرمضان

الجداول توزع على
المدارس اليوم
وفترة االمتحان
تصل إلى  3ساعات
وربع

تبدأ بالفيزياء
للعلمي والفرنسية
لألدبي واللغة
العربية للتعليم
الديني

بينما يعقد قياديو "التربية"،
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري ،اج ـت ـمــاعــا
لبحث وترتيب إجــراء ات عودة
أكـ ـث ــر مـ ــن  2100م ـ ـع ـ ـلـ ــم ع ـل ـقــوا
ف ــي ب ـل ــدان ـه ــم ،ك ـش ـفــت م ـصــادر
ت ــرب ــوي ــة م ـط ـل ـع ــة أن ال ـ ـ ـ ــوزارة
ات ـ ـخـ ــذت قـ ـ ـ ــرارا ب ـ ـعـ ــودة جـمـيــع
المعلمين العالقين ،وعدم إنهاء
خدمات أي منهم ،موضحة أنها
اع ـت ـمــدت فــي ق ــراره ــا ه ــذا على
الرأي القانوني لديوان الخدمة
المدنية.
وقالت المصادر لـ"الجريدة"
إن الـ ـ ــوزارة اسـتـفـســرت سابقا
عن اإلجراءات الممكنة للتعامل
مع أزمتهم من ديــوان الخدمة،
وال ــذي أكــد أن إنـهــاء خدماتهم
يـكــون عــن طــريــق تطبيق بنود
ال ـع ـقــد ال ـم ـبــرم م ـع ـهــم ،لتجنب
أي مساء لة قانونية ،موضحة
أن ال ـب ـن ــود ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــإن ـهــاء
الـخــدمــات تتحدث عــن ضــرورة
إخـطــار الموظف بـعــدم تجديد
عقده قبل تاريخ انتهائه بثالثة
أش ـهــر عـلــى األقـ ــل ،مــع توقيعه
على اخطار بالعلم بذلك ،وهو
األمر الذي ال يمكن تحقيقه في
ظل وجودهم بالخارج.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
ال ـ ــوزارة سـتـبــاشــر وض ــع خطة
محددة لعودة جميع المعلمين

الـعــالـقـيــن ،وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
وف ــق الـلــوائــح والـنـظــم وقــانــون
الـخــدمــة الـمــدنـيــة ،حـيــث سيتم
تـ ـع ــدي ــل وضـ ـعـ ـه ــم الـ ـق ــان ــون ــي
بالنسبة لــاقــامــة ،إضــافــة إلــى
عـ ــودت ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ــى أعـ ـم ــالـ ـه ــم فــي
مدارسهم مطلع العام الدراسي
الـمـقـبــل ،إذ إنـهــا لــن تـكــون قبل
شـ ـ ـه ـ ــر ي ـ ــو لـ ـ ـي ـ ــو أو أ غـ ـسـ ـط ــس
المقبلين.
وأضافت أن اإلجــراء ات التي
س ـت ـت ـب ـع ـهــا "الـ ـت ــربـ ـي ــة" تـشـمــل
عـ ــودت ـ ـهـ ــم ج ـم ـي ـع ــا م ـ ــن خ ــال
معالجة أوضــاعـهــم بمسارين:
األول ي ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل فـ ـ ـ ــي إ صـ ـ ـ ـ ــدار
ت ــأش ـي ــرات دخ ـ ــول ل ـمــن انـتـهــت
إقــامــاتـهــم ،وه ــو تقريبا الـعــدد
األك ـبــر ،وبــالـتــالــي الـسـمــاح لهم
بــالــدخــول وم ـبــاشــرة إجـ ــراءات
وض ــع اقــامــة ج ــدي ــدة ،والـثــانــي
يـتـمـثــل ف ــي ت ـجــديــد إقــامــات ـهــم
"أون ــاي ــن" عــن طــريــق إج ــراءات
خاصة يتم االتـفــاق حولها مع
وزارة الداخلية.
وذك ـ ـ ــرت أن ال ـ ـ ـ ــوزارة لــديـهــا
خ ـط ــة س ـن ــوي ــة ل ـح ـص ــر أع ـ ــداد
ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ــواف ـ ـ ــدي ـ ـ ــن م ــن
المعلمين واإلداريين ،وتحديد
مـ ـ ــدى الـ ـح ــاج ــة لـ ـه ــم ،ومـ ـ ــن ثــم
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات ال ــازم ــة نحو
إنهاء خدمات األعداد الفائضة

جدول امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي (القسم العلمي)
اليوم والتاريخ
األحد 2021/5/30
األثنين 2021/5/31

إلى
من
10.45 8.00
10.15 8.00

األربعاء 2021/6/2
الخميس 2021/6/3
األحد 2021/6/6
االثنين 2021/6/7

10.15
11.15
10.15
11.15

8.00
8.00
8.00
8.00

االربعاء 10.15 8.00 2021/6/9
الخميس 9.15 8.00 2021/6/10
األحد 9.15 8.00 2021/6/13

المجال الدراسي
الرياضيات
التربية اإلسالمية

عدد الساعات
ساعتان وخمس وأربعون دقيقة
ساعتان وربع
الثالثاء  2021/6/1راحة
الكيمياء
ساعتان وربع
اللغة العربية
ثالث ساعات وربع
الفيزياء
ساعتان وربع
اللغة اإلنجليزية
ثالث ساعات وربع
الثالثاء  2021/6/8راحة
االحياء
ساعتان وربع
القرآن الكريم
ساعة وربع
الدستور وحقوق اإلنسان
ساعة وربع

عن الحاجة ،الفتة إلى أن عملية
إنهاء الخدمات تخضع بالدرجة
األولى لحاجة الوزارة لخدمات
الموظف والمصلحة العامة.

جداول االختبارات
ف ــي م ـج ــال اخ ـ ــر ،ت ــأك ـي ــدا لـمــا
اوردت ـ ـ ــه "الـ ـج ــري ــدة" ف ــي عــددهــا
الصادر الجمعة الماضي ،تباشر
وزارة ال ـتــرب ـيــة ت ــوزي ــع جـ ــداول
اختبارات نهاية العام الدراسي
الحالي  2021/2020على المدارس
صباح اليوم ،حيثاعتمد الوكيل
المساعد للتعليم ا لـعــام أسامة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ج ـ ـ ـ ــداول اخـ ـتـ ـب ــارات
الفصل الدراسي الثاني للمرحلة
الثانوية لألقسام العلمي واألدبي
والمعهد الديني وطلبة المنازل
ل ـل ـص ـفــوف م ــن ال ـع ــاش ــر وح ـتــى
ال ـثــانــي ع ـشــر ،وال ـت ــي ستنطلق
األح ــد  30مــايــو وتستمر حتى
الثالثاء  15يونيو.
ونـ ـش ــرت ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـج ــداول
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى م ــوقـ ـعـ ـه ــا
االل ـك ـت ــرون ــي ص ـب ــاح ال ـج ـم ـعــة،
حـ ـي ــث س ـي ـت ــم ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا عـلــى
المناطق التعليمية والمدارس
ال ـثــانــويــة ص ـبــاح ال ـي ــوم ،ؤذل ــك
ليتمكن الطلبة من معرفة ترتيب
م ــواعـ ـي ــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات والـ ـب ــدء
بمراجعة دروسهم على اساسها.

وتـنـطـلــق اخ ـت ـب ــارات الـقـســم
العلمي االح ــد  30مــايــو بمادة
ال ـف ـيــزيــاء تـتـبـعـهــا مـ ــادة الـلـغــة
العربية االثنين والتي خصص

جدول امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي (القسم األدبي)
إلى
من
اليوم والتاريخ
األحد 10.15 8.00 2021/5/30
االثنين 10.15 8.00 2021/5/31
األربعاء 8.00 2021/6/2
الخميس 8.00 2021/6/3
األحد 8.00 2021/6/6
االثنين 8.00 2021/6/7

10.15
11.15
10.15
11.15

االربعاء 8.00 2021/6/9
الخميس 8.00 2021/6/10
األحد 8.00 2021/6/13
االثنين 8.00 2021/6/14

10.15
9.15
9.15
10.15

عدد الساعات
ساعتان وربع
ساعتان وربع
الثالثاء  2021/6/1راحة
قضايا البيئة والتنمية المعاصرة
ساعتان وربع
اللغة العربية
ثالث ساعات وربع
الفلسفة
ساعتان وربع
اللغة اإلنجليزية
ثالث ساعات وربع
الثالثاء  2021/6/8راحة
تاريخ العالم الحديث والمعاصر
ساعتان وربع
القرآن الكريم
ساعة وربع
الدستور وحقوق اإلنسان
ساعة وربع
اإلحصاء
ساعتان وربع

ً ً
السعيد :تطعيم األطفال من  12إلى  15عاما قريبا

أكد لـ ةديرجلا• أن إعطاء اللقاح للحوامل في انتظار نتائج عن مأمونيته
•

عادل سامي

كـشــف عـضــو اللجنة العليا
ل ـل ـقــاحــات ف ــي وزارة ال ـص ـحــة،
البروفيسور خالد السعيد ،أن
الكويت تعتزم تقديم التطعيم
الـ ـمـ ـض ــاد ل ـ ـمـ ــرض ك ــوفـ ـي ــد19-
لألطفال من سن  12وحتى 15
عــامــا قــريـبــا ،بـعــد اعـتـمــاده من
الهيئات والمرجعيات الدولية.

وح ـ ـ ـ ــول تـ ـطـ ـعـ ـي ــم الـ ـنـ ـس ــاء
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوامـ ـ ــل ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـعـ ـي ــد،
ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"،
أن ذ ل ـ ــك ف ــي ا نـ ـتـ ـظ ــار ن ـتــا ئــج
ع ــن ال ـمــأمــون ـيــة ،مـضـيـفــا أن
الـ ـم ــرضـ ـع ــات مـ ـسـ ـم ــوح ل ـهــن
بالتطعيم ضــد " كــو فـيــد،"19-
وأنـ ـ ـه ـ ــن لـ ـس ــن م ـ ــن الـ ـم ــوان ــع
الموجودة بالمنصة.
وجدد تأكيد أن الدراسات

واألب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أجـ ــريـ ــت
ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــرب تـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى أن
تـلـقــي ا لـلـقــا حــات يـقـلــل نسبة
حــام ـلــي ال ـف ـي ــروس ،وم ــن ثــم
ن ـقــل الـ ـع ــدوى إل ــى اآلخ ــري ــن،
مشددا على أن التطعيم هو
الـطــريـقــة الــوح ـيــدة لـلـخــروج
م ــن ال ـجــائ ـحــة واألزمـ ـ ــة الـتــي
ن ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى أن
التطعيم سيقربنا من تحقيق

الجارالله :ال جدوى من رفع نسب
التطعيم بلقاحات غير فاعلة
ق ــال رئـيــس اللجنة االسـتـشــاريــة لمواجهة
"كورونا" ،د .خالد الجارالله ،إنه ال جدوى من
رفع نسب التطعيم بلقاحات غير فاعلة في ظل
موجات التفشي وتحوراتها المستجدة.
وأضاف الجارالله على حسابه في "تويتر"
ً
أن "سيشيل" وغيرها من مثيالتها وبائيا من
بعض الدول ستضطر لتطعيم السكان بجرعات
ً
تنشيطية مبكرا مرة أخرى ،ويمكن من منصات

لـقــاح مختلفة للتعامل مــع مــو جــات التفشي
المتحورة ،مشددا على أهمية وجدوى حمالت
التطعيم في العالم أجمع.
وأشــار الجارالله إلى أن اللقاحات المجازة
محليا فاعلة ومعتمدة مــن الجهات الرقابية
الدولية ومؤشرات اإلشغال السريري اإليجابية
ّ
المحلية تدل على ذلك.

المناعة المجتمعية والعودة
إلى الحياة الطبيعية.

مراكز تطعيم «فايزر»
ّ
ف ــي م ــوض ــوع مـتـصــل ،تفقد
عدد من مسؤولي وزارة الصحة
المراكز الصحية الخمسة التي
خ ـص ـص ـت ـه ــا وزارة ا ل ـص ـح ــة،
إلعطاء المواطنين والمقيمين
لـ ـ ـق ـ ــاح "ف ـ ـ ــاي ـ ـ ــزر – ب ـي ــون ـت ـي ــك"
ال ـم ـض ــاد ل ـم ــرض "ك ــوف ـي ــد "19
خــال األس ـبــوع ال ـجــاري ،وذلــك
لــاطــاع عـلــى آخ ــر الـتــرتـيـبــات
والتجهيزات وإنجاز كل األعمال
قـبـيــل تــدش ـيــن ال ـع ـمــل ف ــي هــذه
المراكز ،وهي الشعب في منطقة
ّ
والصد يق
العاصمة الصحية،
فــي منطقة حــولــي ،والـمـســايــل
في منطقة األحـمــدي ،والنسيم
في منطقة الجهراء ،والشالحي
في منطقة الفروانية.
يذكر أن وزارة الصحة انتهت
م ــن تــرك ـيــب بـ ـ ــرادات وث ــاج ــات
خـ ــاصـ ــة ل ـح ـف ــظ ل ـ ـقـ ــاح "فـ ــايـ ــزر
– ب ـيــون ـت ـيــك" ال ـم ـض ــاد لـمــرض
كوفيد  19في المراكز الصحية

«المعلومات المدنية» :إضافة
تطعيمات «كوفيد» إلى «هويتي»
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية أنها أطلقت
تحديثا جديدا لتطبيق "هويتي" ليتضمن بعض التعديالت المهمة
وعـلــى رأسـهــا اضــافــة خاصية عــرض وتحديث بيانات التطعيم
لفيروس (كورونا المستجد  -كوفيد  )19الى الهوية الرقمية.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـه ـي ـئــة ف ــي ب ـي ــان ل ـهــا امـ ــس االول أن ذلـ ــك يــأتــي
بـتــوجـيـهــات م ــن وزيـ ــرة األش ـغ ــال ال ـعــامــة وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ورئيسة مجلس إدارة الهيئة
العامة للمعلومات المدنية الدكتورة رنا الفارس والمدير العام
للهيئة مساعد العسعوسي وتوحيدا للجهود وذلك بعد التنسيق
مع وزارة الصحة.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال الـعـسـعــوســي ف ــي ال ـب ـيــان إن ــه بموجب
التحديث يستطيع المواطن والمقيم اللذان أخذا جرعة التطعيم
من الفيروس إظهار معلومات التطعيم من خالل تطبيق "هويتي".

لها  ٣ساعات وربع كاطول فترة
اختبار لهذا العام.
أ م ــا بالنسبة للقسم االد ب ــي
ف ـ ـت ـ ـبـ ــدأ اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ـ ـهـ ــم االحـ ـ ــد

وأوضــح أن من بين التعديالت التي تم اطالقها في التحديث
الجديد اضافة خاصية التحديث التلقائي لبيانات الهوية الرقمية
وسهولة ترقية مستوى التحقق وتفعيل المصادقة اإللكترونية
من خالل الدخول المباشر لشاشة المصادقة وكذلك اضافة حقوق
المهنة ومادة االقامة للتطبيق اضافة الى االدخال التلقائي لرمز
" "OTPعند تسلمه بضغطة واحدة.
وبين أن التحديث الجديد لتطبيق "هويتي" الذي قامت بإطالقه
الهيئة العامة للمعلومات المدنية يعمل على جميع انظمة األجهزة
الذكية " "Android , IOS , Huaweiوبمجرد تحديث التطبيق وإعادة
الدخول إليه ستظهر جميع بيانات التطعيم مباشرة .
يذكر أن تطبيق "هويتي" تم اعتماده وفقا لقرار مجلس الوزراء
ليكون كبطاقة مدنية رقمية في اثبات الهوية وانجاز المعامالت
وعدد مستخدميه تجاوز  1.7مليون مستخدم حتى اآلن.

خالد السعيد

ً
الـ ـخـ ـمـ ـس ــة ،إي ـ ـ ــذان ـ ـ ــا ب ـت ــدش ـي ــن
ال ـع ـمــل بـتـطـعـيــم ل ـق ــاح "ف ــاي ــزر
– بـيــونـتـيــك" ،فــي ه ــذه الـمــراكــز
األسبوع الجاري .وستعمل هذه
المراكز على فترتين؛ صباحية
وم ـس ــائ ـي ــة .ومـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
تنجز هذه المراكز تطعيم 2500
إلـ ــى  3000ش ـخــص ف ــي ال ـيــوم
ال ــواح ــد ،ب ــواق ــع  500إل ــى 600
تطعيم بالمركز الواحد.

المجال الدراسي
اللغة الفرنسية
التربية اإلسالمية

بمادة اللغة الفرنسية تتبعها
التربية االسالمية ،فيما تنطلق
اختبارات التعليم الديني بمادة
اللغة العربية (النحو والصرف)

رواتب المعلمين
الصيفية شهرية
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر
ف ـ ــي اإلدارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة
أن ا لـ ـ ــوزارة سـتـصــرف
روا تــب المعلمين هذا
الصيف بشكل شهري،
ال كـ ـم ــا كـ ـ ــان م ـع ـم ــوال
ب ــه ف ــي ال ـس ــاب ــق ،وهــو
صرف رواتب  4أشهر
د ف ـعــة وا حـ ــدة ،منوهة
إ ل ـ ــى أن ه ـ ــذا اإل ج ـ ـ ــراء
ق ــد يـسـتـمــر لـلـسـنــوات
المقبلة.

وتنتهي يــوم  15يونيو بمادة
تجويد القرآن.
من ناحية اخــرى ،أعلن وكيل
التعليم العام اسامة السلطان عن
منح دراسية للطلبة من الصف
الـ ـت ــاس ــع ح ـت ــى ال ـ ـحـ ــادي ع ـشــر،
مــوض ـحــا ان الـ ــدراسـ ــة سـتـكــون
فــي الفصل الصيفي بمجموعة
م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــات االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
بنظام التعليم عن بعد.
وقال السلطان في كتاب وجهه
الــى مــديــري المناطق التعليمية
وحصلت "الجريدة" على نسخة
م ـ ـنـ ــه ،ان ـ ـ ــه ف ـ ــي اط ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـم ـش ـت ــرك ب ـي ــن وزارة ال ـتــرب ـيــة
والـسـفــارة االمـيــركـيــة فــي الـبــاد،
سيتم عقد برنامج منح مقدمة من
مجموعة من الجامعات االميركية
للطلبة من الصف التاسع للحادي
ع ـش ــر ل ـم ــدة ت ـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن  ٣و٤
اســابـيــع ،مشيرا الــى اهمية حث
الطالب على التسجيل عن طريق
االيميل المخصص لهذه المنح.

بهبهاني لـ ةديرجلا•ً :نستبعد استيراد
لقاح «سينوفارم» قريبا
•

عادل سامي

أك ــد طـبـيــب ال ـص ـحــة الــوقــائـيــة
بوزارة الصحة د .عبدالله بهبهاني
أن ال ــوض ــع الــوبــائــي ف ــي الـكــويــت
مستقر ،مضيفا أن األوضاع فيما
يتعلق بمرض "كوفيد  "19تتحسن،
خ ـصــوصــا خـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـثــاثــة
الماضية ،التي شهدت تراجعا في
اإلصابات ودخول العناية المركزة.
وأرج ــع بهبهاني ،في تصريح
لـ"الجريدة" ،ذلــك إلــى زيــادة نسبة
التطعيمات التي شهدتها البالد
خالل األيــام واألسابيع الماضية،
الفـتــا إل ــى أن الـكــويــت مــازالــت في
منتصف الموجة الثانية ،متوقعا
الـمــزيــد مــن التحسن فــي الــوضــع
الوبائي خالل األيام المقبلة.

شروط إلزامية
وطـ ــالـ ــب ب ـه ـب ـهــانــي بـ ـض ــرورة
وضع خطة ألن يكون عمل بعض
الوظائف مشروطا بتلقي جرعتي
ال ـت ـط ـع ـيــم ،خ ـصــوصــا الــوظــائــف
والـمـهــن ذات االح ـت ـكــاك المباشر
مع الجمهور ،مثل عمال التوصيل
والمدرسين واألطـبــاء والعاملين

في الجمعيات التعاونية وسائقي
الـ ـت ــاكـ ـس ــي والـ ـ ـب ـ ــاص ـ ــات وعـ ـم ــال
الـ ـمـ ـح ــات ال ـت ـج ــاري ــة والـ ـفـ ـن ــادق
والحالقين والصالونات والجيم،
وغيرها مــن المهن الـتــي تتعامل
مباشرة مع الجمهور.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة تــوفـيــر
األولـ ــويـ ــة لـتـطـعـيــم هـ ــذه ال ـف ـئــات
والوظائف ووضع ضوابط صارمة
لتحقيق ذل ــك ،داعـيــا إلــى ضــرورة
أن يكون الحصول على التطعيم
شرطا لدخول بعض األماكن ،مثل
السينما والمطاعم وغيرهما.
وف ـ ــي رده ع ـل ــى م ـن ــح منظمة
الـصـحــة العالمية مــوافـقــة طــارئــة
للقاح "سينوفارم" الصيني ،توقع
بهبهاني أن تستمر الـكــويــت في
س ـي ــاس ــة تـ ــوريـ ــد الـ ـلـ ـق ــاح ــات مــن
شــركــات "فــايــزر" و"استرازينيكا"
و"موديرنا" خالل الفترة المقبلة،
مستبعدا أن تلجأ إل ــى اسـتـيــراد
الـ ـلـ ـق ــاح ال ـص ـي ـنــي فـ ــي ال ـم ـن ـظــور
الـقــريــب ،وبين أن الكويت تعتمد
اللقاحات إلى جانب منظمة الصحة
العالمية على جهات دوائية عالمية
أخ ــرى مـثــل هيئة الـ ــدواء وال ـغــذاء
األمـيــركـيــة والـمـنـظـمــة األوروب ـي ــة
لألدوية.

ّ
«القصر» :تحويل ً المساعدات
لـ  2513مستفيدا قبل العيد

عبدالله بهبهاني

وأكــد أن نتائج فعالية لقاحات
فايزر وأكسفورد أفضل بكثير من
نتائح اللقاح الصيني ،مضيفا أن
الفترة المقبلة ستكون اللقاحات
األمـيــركـيــة مـتــوفــرة لـعــدة أسـبــاب،
منها أن الواليات المتحدة طعمت
جانبا كبيرا من شعبها ،وأصبحت
إمكانية تصدير اللقاحات للخارج
أكثر ،إلــى جانب توسع الشركات
فــي عمليات اإلن ـتــاج والتصدير،
واحتمال اعتماد تطعيمات أخرى
مـثــل "نــوفــافــاكــس" ،والـتــوســع في
عمليات التصنيع واإلنتاج.

البرجس :الهيئة أنجزت العديد من برامج تطوير خدماتها
أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ال ـق ـصــر،
انتهاء الهيئة من إيــداع مساعدات عيد الفطر
للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية
الهيئة والبالغ عددهم  860أســرة تضم 2513
مستفيدا ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط
في حساباتهم المصرفية ،الفتا إلى أن رواتب
القصر والمشمولين بالرعاية سيتم ايداعها
قبل حلول العيد.
وقــال المدير العام للهيئة باإلنابة م .حمد
ال ـبــرجــس ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن "الهيئة
ان ـجــزت الـعــديــد مــن بــرامــج تـطــويــر خدماتها

وتسريع آليات العمل بالتركيز على الخدمات
االكثر طلبا من قبل المشمولين برعايتها مع
تفعيل المزيد من الخدمات االلكترونية وتعزيز
التواصل مع المراجعين عبر وسائل االتصال
المختلفة وال ـتــي تشمل الـمــوقــع االلـكـتــرونــي
ووسائل التواصل االجتماعي والواتساب ،وذلك
للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم.
وأكد البرجس مواصلة جهودها في مجال
تطوير الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها
من ّ
القصر والفئات االخرى خالل الفترة المقبلة،
عـبــر مـنـظــومــة مـتـكــامـلــة م ــن ال ـخــدمــات س ــواء

االلكترونية او المباشرة بالحضور الشخصي
ومراجعة ادارات الهيئة المختلفة من خالل نظام
المواعيد ،مع مراعاة االشتراطات الصحية وفي
ضوء االلتزام بدوام  %30من العاملين.
وتقدم البرجس "بأطيب التهاني والتبريكات
إلى سمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمين
وإلى كافة العاملين بالهيئة والقائمين عليها
والمشمولين برعايتها بمناسبة حلول عيد
الفطر السعيد" ،داعيا "الله عز وجل بزوال هذه
الغمة ورفــع الوباء وأن يحفظ وطننا الكويت
من كل مكروه".

برلمانيات

٤

ةديرجلا
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«التعليمية» تنجز تقريرها عن االختبارات الورقية اليوم
محيي عامر

األساس الذي
يحكمنا
في قرارنا
سالمة الطلبة
وتحصيلهم
العلمي
المطر

تتجه األنظار إلى اجتماع لجنة شؤون
التعليم والثقافة اإلرشاد البرلمانية ،حيث
من المقرر خالله أن تستعرض اللجنة تقرير
ً
وزارة التربية ردا على استفساراتها الكثيرة
الخاصة بمدى استعدادها إلجراء اختبارات
ورقية لطلبة الصف الثاني عشر.
ووسـ ــط سـيــاســة الـلـجـنــة ال ـتــي حــددهــا
رئيسها النائب د .حمد المطر ،والمتمثلة
في سالمة الطلبة أوال وتحصيلهم العلمي
ً
ثانيا ،قــال المطر ل ـ «الـجــريــدة» :إن اللجنة
التعليمية ستنجز الـيــوم تقريرها بشأن
تكليف المجلس لها حــول مــدى استعداد
وزارة التربية إلجراء اختبارات ورقية لطلبة
الصف الثاني عشر في ظل جائحة كورونا،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة ط ـل ـبــت تـقــريــريــن
منفصلين أحدهما من الصحة واالخر من
التربية ،ووصــل تقرير التربية ،ولــم يصل
تقرير الصحة ،التي تتحمل مسؤولية ذلك.
وشـ ــدد الـمـطــر عـلــى أن الـلـجـنــة تنتظر
اإلج ــاب ــة ع ــن عـ ــدة أس ـئ ـلــة م ـح ــوري ــة ،لعل
أبرزها «هل تقرير وزارة الصحة المنفصل

ً
ً
ً
المطر مترئسا اجتماعا سابقا للجنة التعليمية
يفيد باستعداد مدارس الوزارة بنسبة 100
بالمئة إلج ــراء االخـتـبــارات الــورقـيــة؟ وهل
ً
يعرف الطلبة وأولياء األمــور حاليا نسبة
أعمال السنة؟ وهل تم تزويد الطلبة بأسئلة
عن طريق برنامج «التيمز»؟ من سيتحمل
المسؤولية السياسية في حال كانات هناك
إصابات بـ «كورونا» بين الطلبة؛ «الصحة»
أم «التربية» أم الحكومة باعتبار أن القرار تم
عرضه على مجلس الوزراء؟

وق ـ ــال ال ـم ـط ــر :إن الـ ـس ــؤال األه ـ ــم ال ــذي
س ــأط ــرح ــه ع ـل ــى وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،هـ ــو أن
وزي ــر التربية الـســابــق د .سـعــود الحربي،
عندما أعلن أنه لن تكون هناك امتحانات
تـحــريــريــة مـبــاشــرة لطلبة ال ـصــف الـثــانــي
عشر العام الدراسي السابق ،استند إلى 3
أسباب رئيسة ،فهل تمت إزالتها أم ال تزال
ً
مستمرة؟ مشيرا إلى أن الحكومة السابقة
ألغت اختبارات «الثاني عشر» وفق ما أعلنه

الـحــربــي ،بسبب «اآلث ــار النفسية الـتــي قد
يعانيها المتعلمون قبل وأثناء االختبارات،
والـطــالــب ال ــذي تلقى تعليما تقليديا في
الـفـصــل األول ،ثــم انـقـطــع عــن ال ــدراس ــة ،ثم
تعليم إلكتروني ،وهذه تجربة تحتاج إلى
تيقن وتقييم مناسب».
وتابع المطر :هل وزارة التربية مستعدة
لـلـخـطــة الـبــديـلــة ف ــي ح ــال أبـلـغـتـهــا وزارة
الصحة بعدم القدرة على إجراء اختبارات
ورق ـ ّـي ــة ،السـيـمــا فــي ظــل االرت ـف ــاع اليومي
الثابت لإلصابات ،والذي يزيد على 1500
ً
إصابة يوميا؟ وهل نظام التقييم جاهز؟
وانتقد المطر عدم وصــول تقرير وزارة
الصحة بشأن مدى استعدادها واستعداد
مـ ــدارس وزارة الـتــربـيــة إلجـ ــراء اخـتـبــارات
ورق ـي ــة لـطـلـبــة ال ـصــف ال ـثــانــي عـشــر حتى
تاريخه ،رغم طلب اللجنة أكثر من مرة ذلك،
إضافة إلى عدم ردها عن تساؤالتها السيما
المتعلقة بعدد الطلبة والـكــادر التعليمي
الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس
كوفيد .19

مجمع صاالت ألعاب خيطان...
محور سؤال فارس للمطيري
ّ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب فـ ـ ـ ــارس
ً
ً
العتيبي سؤاال برلمانيا إلى
وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الشباب عبدالرحمن
المطيري ،بشأن التأخر في
انشاء مجمع صاالت لأللعاب
الـفــرديــة والـجـمــاعـيــة بـنــادي
خيطان الرياضي ،حيث سأل
فيه عن عقد تصميم وتجهيز
وث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء وإن ـ ـ ـجـ ـ ــاز
وصيانة المجمع.
وطـلــب إجــابـتــه عــن االتــي:
متى تم توقيع عقد تصميم
وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز وثـ ـ ــائـ ـ ــق إن ـ ـشـ ــاء
وإن ـ ـج ـ ــاز وصـ ـي ــان ــة مـجـمــع
ص ـ ـ ــاالت ل ــالـ ـع ــاب ال ـف ــردي ــة
والـجـمــاعـيــة ب ـنــادي خيطان
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــي م ـ ـ ــع تـ ـ ــزويـ ـ ــدي
بنسخة مــن الـعـقــد؟ وهــل تم

فارس العتيبي

االنتهاء من تصميم وتجهيز
وث ـ ــائ ـ ــق اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــاء وإصـ ـ ـ ــدار
الرخص الالزمة إلنشاء هذا
المجمع؟

«المالية» :ملتزمون بتطبيق سياسة الحكومة تجاه إسرائيل
«في ظل المستجدات السياسية في منطقة الخليج»
●

علي الصنيدح

تــوالــت ال ــردود الــوزاريــة عن
أس ـئ ـل ــة ال ـ ـنـ ــواب والـ ـت ــي تــؤكــد
مقاطعتها للكيان الصهيوني،

حيث شــدد وزي ــر المالية خليفة
حمادة على التزام وزارة المالية
بمقاطعة الكيان الصهيوني ،في
ظل ما تشهده منطقة الخليج من
ً
مستجدات سياسية ،موضحا أن
الوزارة ملتزمة بتطبيق السياسة

التي تقرها الحكومة نحو مقاطعة
إس ــرائ ـي ــل ف ــي ظ ــل ال ـم ـس ـت ـجــدات
السياسية في الخليج.
جاء ذلك في رد الوزير حمادة،
وحصلت «الجريدة» على نسخة
منه ،على سؤال برلماني للنائب

أسامة الشاهين حول مدى تطبيق
الـقــانــون رقــم  21لسنة  1964في
شــأن الـقــانــون الـمــوحــد لمقاطعة
اس ــرائـ ـي ــل ف ــي ظ ــل ال ـم ـس ـت ـجــدات
السياسية في منطقة الخليج.
وجاء في نص رد بنك الكويت

نواب :ما تقوم به «قوات االحتالل» وصمة عار في جبين العالم
استنكر عدد من النواب بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات
االح ـت ــال اإلســرائـيـلـيــة عـلــى األراضـ ــي الفلسطينية المحتلة،
مطالبين المجتمع الــدولــي بالعمل عـلــى إع ــادة الـحـقــوق إلــى
أصحابها.
وشـ ــدد ال ـنــائــب أح ـم ــد ال ـح ـمــد ع ـلــى أن م ــا ي ـق ــوم ب ــه الـكـيــان
االسرائيلي من توسع في المستوطنات في القدس واألراضــي
العربية المحتلة على مرأى ومسمع من كل العالم وصمة عار في
جبين النظام العالمي بشكل عام والدول العظمى بشكل خاص.
وتابع« :يجب ان يدرك الكيان االسرائيلي ان كل احتالل في
الـعــالــم سـيــزول ولــو بعد ح ـيــن ....وال يـمــوت الـحــق ومــن ورائــه
مطالب» ،مؤكدا أن «القدس إسالمية ،كانت وستعود باذن الله...
هذا وعد الله في القرآن».

من جانبه ،قال النائب أسامة الشاهين إن «اهتمامنا بالقدس
الشريف ،من اهتمامنا بمكة المكرمة والمدينة المنورة» ،معربا
عن تحيته «لكل مسلم يناصر أولى القبلتين وثاني المسجدين
وثالث الحرمين الشريفين ً
أجرا وقدرا».
أمــا النائب خليل الصالح فأكد أن الكويت هي منبع للدول
الرافضة للتطبيع« ،ولن نطبع حتى وإن كنا آخر دولة» ،مشددا
على أن الكويت على رأس الدول المتصدية للكيان الصهيوني.
في السياق ذاته ،قال النائب علي القطان« :ما يقوم به الكيان
الصهيوني على األراضي الفلسطينية المحتلة وما يمارسه من
اعتداء وحشي على المصلين في المسجد األقصى المبارك ال
يمكن قبوله وعلى المجتمع الدولي بأكمله رفض تلك االنتهاكات،
فالقدس عقيدة سنظل متمسكين بها ما حيينا».

ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ع ـ ـلـ ــى ذات الـ ـ ـس ـ ــؤال
البرلماني :بــدايــة ،نــود أن نشير
إلــى أنــه وفقا ألحكام المادة ()31
من القانون رقم  32لسنة  1968في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـمـ ـهـ ـن ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة
وتعديالته ،يقوم البنك المركزي
بــأعـمــال بـنــك الـحـكــومــة ووكيلها
ال ـم ــال ــي ،ويـ ـ ــؤدي بـ ـص ــورة عــامــة
العمليات والخدمات المصرفية
الخاصة بالحكومة دون أجر داخل
البالد وخارجها ،وعليه يقوم بنك
الكويت الـمــركــزي فــي هــذا الشأن
بتنفيذ طـلـبــات تـحــويــل األم ــوال
وأوامـ ــر الــدفــع وص ــرف الشيكات
وال ــدف ــع ال ـن ـق ــدي ،ال ـتــي تـ ــرده من
الحكومة بعد التحقق من صحة
الـمـسـتـنــدات ،ال ـتــي ت ـخــول البنك
بإجراء هذه المعاملة داخل الكويت
أو خ ــارج ـه ــا وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ــار،
يحرص بنك الكويت المركزي على
التحقق من الوثائق الرسمية التي
توضح جنسية من نجري معهم

تلك العمليات للتأكد من أنها ال
ت ـنــدرج ضـمــن الـفـئــات المحظور
التعامل معها وفق المادة ( )1من
القانون ( )21لسنة  1964في شأن
القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
وقـ ـ ـ ــال «ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي» :ي ـح ــرص
بنك الكويت المركزي عند إبــرام
التعاقدات الخاصة بأعماله على
االطـ ــاع عـلــى الــوثــائــق الرسمية
ال ـتــي تــوضــح جـنـسـيــة الـشــركــات
األجنبية المزمع التعاقد معها،
أخــذا في االعتبار أيضا أن عقود
بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـت ــي
ت ـفــوق مـبـلــغ  75أل ــف دي ـن ــار يتم
عرضها على «الفتوى والتشريع»،
وي ـت ــم ال ـتــدق ـيــق الـم ـسـبــق عليها
م ــن ال ـم ــراق ــب ال ـم ــال ــي م ــن جـهــاز
الـمــراقـبـيــن الـمــالـيـيــن ،والـتــدقـيــق
الالحق من ديوان المحاسبة ،ولم
يـسـبــق ط ــوال ف ـت ــرات عـمــل البنك
المركزي أن تعاقد مع أي شركات
تابعة للكيان الصهيوني.
إلــى ذلــك ،أكــدت الهيئة العامة

خليفة حمادة

لالستثمار أنه «ال يوجد لديها أي
صفقات تجارية أو عملیات مالية
أو اي تعامل آخر أيا كانت طبيعته
مــع هيئات أو أشـخــاص مقيمين
ف ــي إس ــرائ ـي ــل أو مـنـتـمـيــن إلـيـهــا
بجنسيتهم أو يعملون لحسابها
أو لمصلحتها اينما أقاموا».
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ،ت ـق ــدم

ال ـن ــواب أس ــام ــة الـشــاهـيــن ود.
ح ـمــد ال ـم ـطــر ود .عـبــدالـعــزيــز
الصقعبي بــاق ـتــراح قــالــوا في
مقدمته «إن دولة الكويت ً
أميرا
وشـ ـع ـ ًـب ــا وحـ ـك ــوم ــة ت ـنــاهــض
االحتالل الصهيوني لألراضي
الفلسطينية المحتلة ،وترفض
الـتـطـبـيــع م ــع ال ـك ـيــان المحتل
ومؤسساته وأفراده».
وع ـلــى ض ــوء ذل ــك اقـتــرحــوا
أن ت ـ ـق ـ ــوم وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
الحكومية والبيانات والوفود
والناطقين الرسميين والمناهج
التعليمية ،باستخدام عبارات
«الكيان المحتل» و«العصابات
الصهيونية» و«المغتصبات»
و«جـ ـ ــدار ال ـف ـ ًصــل ال ـع ـن ـصــري»
وغيرها ،عوضا عن «إسرائيل»
و«الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي»
و«ال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات» و«الـ ـج ــدار
العازل» وغيرها أينما وردت.
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« »B.Onlineتمنح أطفال «بيت عبدالله» غرفة «الهالل األحمر» :المتطوعون قدموا
لأللعاب اإللكترونية بالتعاون مع « »eStoresنماذج مشرفة للبذل وخدمة الوطن

مبارك الصباح :المبادرة تأتي ضمن سعينا المستمر لخدمة المجتمع

مارغريت الساير تقدم للصباح هدية تذكارية
ً
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا ب ـت ــرس ـي ــخ
دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي خ ــدم ــة الـمـجـتـمــع
الكويتي والقيام بمسؤوليتها
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـج ــاه ــه ،أعـلـنــت
ش ــرك ــة  B. Onlineالـكــويـتـيــة،
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ـ ـ ــي خـ ــدمـ ــات
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
واإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــت واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت
تــزويــدهــا مــركــز بـيــت عـبــدالـلــه
لرعاية األطـفــال بغرفة خاصة
ب ــاأللـ ـع ــاب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ذات
تصميم حديث ومتكامل ،وذلك
ً
دعما منها ،ومساندة لألطفال
الــذيــن ي ـعــانــون أم ــراض ــا تهدد
حياتهم.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ج ـ ـ ــاءت ب ــال ـت ـع ــاون
مـ ــع ت ـط ـب ـيــق  eStoresا ل ــرا ئ ــد
فــي مجال بيع أجـهــزة االلعاب
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــة وكـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرات
ومعدات التصوير االحترافي،
ـراع م ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـم ـش ــروع
كـ ـ ـ ـ ٍ
ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـب ــرع بــاألج ـهــزة
ً
واأللعاب ،واتساقا مع مبادرة
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة إلضـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ن ـ ـ ـ ــوع م ــن
البهجة والسعادة على نفوس
األط ـفــال ،بما يساعدهم خالل
رحلة الـعــاج ،ويمنحهم األمل
فــي حـيــاة جــديــدة ،ج ــاء إطــاق
الغرفة ،تحت اسم .Gamebox

نثمن مبادرة
الشركة ونقدر
رعايتها ألطفال
مبادرة اجتماعية
المركز
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ص ــرح
مارغريت
م ــدي ــر قـ ـط ــاع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الساير فــي شــركــة  ،B. Onlineالشيخ

الحساوي :تطوير مهاراتهم بغية التصدي للقضايا اإلنسانية
قالت جمعية الهالل األحمر،
إن المتطوعين قدموا نماذج
م ـشــرفــة م ــن الـ ـب ــذل وال ـع ـطــاء
في خدمة الوطن عبر ميادين
العمل اإلنساني ،خصوصا في
ضوء جائحة كورونا.
وأشاد نائب رئيس مجلس
إدارة الجمعية أنور الحساوي،
فــي تصريح بمناسبة اليوم
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـص ـل ـيــب األح ـم ــر
والهالل األحمر ،الذي صادف
أم ـ ـ ــس ،وشـ ـ ـع ـ ــاره ه ـ ــذا ال ـع ــام
«ال يـمـكــن إي ـقــاف ـنــا» ،بـجـهــود
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن الـ ـمـ ـب ــذول ــة فــي
خدمة الوطن بشرائحه كافة،
وف ــي دع ــم تـنـفـيــذ اإلجـ ـ ــراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة واالح ـ ـتـ ــرازيـ ــة فــي
الدولة ،بغية الحد من انتشار
الفيروس.
وق ــال إن «الـثــامــن مــن مايو
سـ ـن ــوي ــا (ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي)
ب ـم ـن ــزل ــة م ـن ــاس ـب ــة ل ـل ــوق ــوف
مــع ال ــذات ،وتقييم المسيرة،

مبارك الصباح
ً
مبارك الصباح ،قائال :إن هذه
ال ـم ـبــادرة تــأتــي ضـمــن سعينا
ال ـم ـس ـت ـم ــر ،وح ــرصـ ـن ــا ال ــدائ ــم
على تقديم ا لــد عــم والمساندة
لألنشطة التي تسهم في خدمة
وبـ ـن ــاء ال ـم ـج ـت ـمــع ،وال ـت ــزام ـن ــا
بــدعــم األط ـفــال كـجــزء ال يتجزأ
مــن مسؤولياتنا االجتماعية،
وذلك بما يلتقي مع جهود بيت
عبدالله ومشروعه محل الفخر
والتقدير.
وأوضح الصباح أن الشركة
قامت بتجهيز الغرفة ،بأحدث
ش ــاش ــات ال ـع ــرض الــذك ـيــة ذات
الدقة العالية ،التي تتوافق مع
ما تتطلبه األلعاب اإللكترونية
الحديثة ،والتي تتميز الشركة
بـتــوفـيــرهــا ل ـل ـســوق الـكــويـتــي،
ً
مثمنا تـعــاون الـشــريــك الــراعــي
 eStoresب ـ ـتـ ــو ف ـ ـيـ ــره أ حـ ـ ــدث
األلـ ـع ــاب ،ال ـتــي يـنـفــرد بـهــا في
ً
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ،مـضـيـفــا أن
ً
الشركة قــامــت أيـضــا بتصميم
أعمال الديكور الداخلي لحوائط
الـ ـغ ــرف ــة وإضـ ــاء ت ـ ـهـ ــا ،ك ـم ــا تــم
تزويدها بأثاث شامل ،ومقاعد
مـ ــري ـ ـحـ ــة ،وم ـ ـسـ ــاحـ ــة انـ ـتـ ـظ ــار
لألطفال ،وإضاءة مبهجة.
ً
واختتم مــؤكــدا أن B. Online
ت ـ ـح ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ــاتـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا ،م ـن ــذ
تأسيسها ،مسؤولية االستثمار
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرات ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االجتماعية ،وأن هذه المساهمات
ً
س ـت ـب ـق ــى دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا إرث ومـ ـح ــور
ً
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ،إي ـم ــان ــا منها
بــارت ـبــاط ـهــا ال ــراس ــخ بــالـتـنـمـيــة

المستدامة ،وإح ــداث الـفــارق في
المجتمع الكويتي.

غاية سامية وإنسانية
وم ــن جــانـبـهــا ،ثـمـنــت مــديــر
م ــؤس ــس ال ـج ـم ـع ـيــة الـكــويـتـيــة
لرعاية األطفال في المستشفى
ومستشفى بيت عبدالله لرعاية
األطفال مارغريت الساير ،التزام
شركة  B. Onlineبمسؤولياتها
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ن ـح ــو الـمـجـتـمــع
ال ـكــوي ـتــي ،م ــن خ ــال رعــايـتـهــا
لبيت عبدالله وتزويدها ألطفال
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ب ـغ ــرف ــة األلـ ـع ــاب
ً
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،تـحـقـيـقــا لـغــايــة
سامية وإنسانية نحو هــؤالء
األط ـ ـفـ ــال ،وب ـم ــا ي ـخ ـفــف عنهم
م ـعــانــات ـهــم ،ويـمـنـحـهــم أج ــواء
ممتعة ومبهجة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــر أن
«ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ي ــوف ــر خ ــدم ــات
ال ــرع ــاي ــة الـتـلـطـيـفـيــة لــأط ـفــال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ـ ـ ــون أمـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــا
مستعصية أو مهددة لحياتهم،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ل ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ــدع ــم
النفسي واالجتماعي للمرضى
وع ــائ ــاتـ ـه ــم وال ـ ـتـ ــي تـتـضـمــن
خدمات حياة الطفل وموجهات
الـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب وخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــاج
بالموسيقى وغيرها ،وهو ما
أثرى القيمة المعنوية لمبادرة
الشركة ،وأكد رغبتها الصادقة
فــي رفــع ال ــروح المعنوية لدى
هؤالء األطفال ،وبما سيجعلها
ً
دائما محل تقدير واعتزاز».

أكدت جمعية الهالل األحمر،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،حـ ــرص ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ن ـش ــر
ال ــوع ــي وال ـت ـث ـق ـيــف بــال ـقــانــون
ال ــدول ــي اإلن ـســانــي ،داع ـيــة إلــى
تبادل الخبرات ونشر المبادئ
والـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم ذات الـ ـصـ ـل ــة مــع
المنظمات والهيئات العاملة في
المجال نفسه.
وق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـش ــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة وش ـ ـ ــؤون ال ـش ـبــاب
والمتط ــو ع ــين فــي الجمعية،
د .مساعد العنزي ،في تصريح
لـ«كونا» ،بمناسبة يوم القانون
الدولي اإلنساني الذي يصادف
ال ـتــاســع م ــن م ــاي ــو س ـنــويــا ،إن
«الـكــويــت ســايــرت ركــب الحركة

العالمية لتعزيز وحماية حقوق
اإلنـ ـس ــان ،وق ــد تـجـلــى ذل ــك في
الـجـهــود ال ـم ـقــدرة لـلــدولــة على
المستويين الرسمي واألهلي،
السيما االهتمام والعمل على
تعزيز وحماية الحقوق المدنية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالجتماعية والثقافية».
وأكـ ــد ال ـع ـنــزي ،الـ ــذي يشغل
أيضا عضوية اللجنة الوطنية
الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي
اإلنساني ،سعي الجمعية إلى
نشر الوعي والتثقيف بالقانون
الـ ــدولـ ــي اإلنـ ـس ــان ــي وب ـح ـقــوق
اإلنسان وحرياته على صعيدي
ال ـف ـكــر وال ـم ـم ــارس ــة ،ف ـضــا عن

وزع ـ ــت جـمـعـيــة الـ ـه ــال األح ـمــر
ك ـ ـسـ ــوة عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر عـ ـل ــى 1300
أس ـ ــرة س ــوري ــة الج ـئ ــة وأيـ ـتـ ــام فــي
األردن ،ض ـم ــن إ ط ـ ـ ــار بــر نــام ـج ـهــا
بدعم األوضاع اإلنسانية لالجئين
والمحتاجين خــال شهر رمضان
والعيد.
وقال سفير الكويت لدى األردن،
عزيز الديحاني ،لـ"كونا" أثناء حفل
ت ــوزي ــع ال ـك ـس ــوة ال ـ ــذي أق ـي ــم بمقر
الهالل األحمر األردني في عمان ،إن
"ه ــذا الــدعــم اإلنـســانــي يــأتــي ضمن
سلسلة من األنشطة والبرامج التي
ت ـقــوم بـهــا جـمـعـيــة ال ـه ــال األحـمــر
الكويتي طوال شهر رمضان".
وأضــاف الديحاني أن الجمعية
تعكس عمليا التوجيهات السامية
للقيادة السياسية العليا بأن تكون
دولة الكويت عنوانا للعمل الخيري
واإلنساني "كما هو الحال بالنسبة
للحكومة وا لـمــؤ سـســات الرسمية
والشعبية األخرى التي تحرص على
الوجود في ميادين العمل الخيري
واإلغاثي حول العالم في كل وقت".
وأك ــد حــرص الـسـفــارة الكويتية
وك ــوادره ــا ع ـلــى مـتــابـعــة الـجـهــود
اإلن ـســان ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي األردن،
واإلشـ ــراف عـلــى الـجـهــات المانحة
وال ـت ـعــاون مـعـهــا وف ــق آل ـيــات عمل
محددة تضمن إيصال المساعدات
لمستحقيها.
مــن جــان ـبــه ،ق ــال رئ ـيــس "ال ـهــال
األحمر" األردنــي ،د .محمد الحديد

جانب من حملة «اإلغاثة» لتوزيع الوجبات
تتكون من عيش ودجاج ولبن ومرق
وسلطة ،الفتا الى أنه نظرا للظروف
الـصـحـيــة ال ـتــي حــالــت دون تنفيذ
مشروع إفطار صائم في المساجد،
كما كان في السابق ،فإن هذا دفعنا
الى تطبيق نظام الوجبات الفردية،

الصحية.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن
يعملون حاليا في مركز الكويت
لـلـتـطـعـيــم ،لـمـســانــدة الـجـهــات
الـمـعـنـيــة ،وت ـقــديــم الـمـســاعــدة
لـ ـ ـل ـ ــزوار ،ودعـ ـ ــم نـ ـ ــزالء مـحـجــر
ال ـخ ـيــران ال ـص ـحــي ،فـضــا عن
مواصلة توزيع السالل الغذائية

س ـع ـي ـهــا إل ـ ــى ت ـن ـم ـيــة وت ـعــزيــز
وب ـ ـنـ ــاء قـ ـ ـ ــدرات ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
الــدولــة ورف ــع الــوعــي والمعرفة
باآلليات الدولية والوطنية ذات
الصلة ،ودور كل منها وما يمكن
أن تؤديه.
ول ـف ــت إلـ ــى أه ـم ـيــة ال ـقــانــون
ال ـ ــدول ـ ــي اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ب ــاع ـت ـب ــار
قــواعــده تــراثــا إنسانيا حضت
عليه الرساالت السماوية ،فضال
عن أنها تسعى إلى حفظ كرامة
اإلن ـســان وعــرضــه ودم ــه ومــالــه
وغيرها.

مساعد العنزي

توزيع كسوة الفطر على السوريين في األردن

بالتعاون مع «أمانة األوقاف» منذ بداية الشهر الفضيل

ل ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ال ـص ـح ـي ــة
واالشتراطات الوقائية التي فرضتها
أزمة كورونا.
وذكر المال أن الجمعية تستقبل
تبرعات أهل الخير على مدار الساعة
عـ ــن ط ــريـ ــق الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي

أنور الحساوي

العنزي :الكويت تساير ركب العالم
في حماية حقوق اإلنسان

«اإلغاثة اإلنسانية» وزعت  34ألف وجبة
أع ـ ـلـ ــن أم ـ ـيـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق م ـج ـلــس
جمعية اإلغاثة اإلنسانية ،عبدالله
المال ،استمرار الجمعية في توزيع
ا لــو جـبــات على العمالة المتضررة
في منطقة خيطان ،حيث تم توزيع
ما يقارب  34ألف وجبة صائم منذ
بداية رمضان حتى اليوم ،بالتعاون
مــع األمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف ضمن
ح ـم ـلــة "شـ ــركـ ــاء ب ــال ـخ ـي ــر" ،م ـعــربــا
ع ــن خــالــص ش ـكــره ال ـجــزيــل ألمــانــة
األوقاف ،ومثمنا دورها الفعال في
دعم هذا المشروع اإلنساني خالل
شهر رمضان المبارك.
وأضـ ــاف ال ـم ــا ،ف ــي تـصــريــح لــه،
انه بجهود أمانة األوقــاف ودورهــا
الرائد في ظل األوضاع التي خلفتها
الجائحة ،ومساهماتها المختلفة
فـ ــي مـ ـش ــروع ــات ال ـج ـم ـع ـي ــة ،يــأتــي
دع ـ ــم ح ـم ـلــة "فـ ـط ــار ص ــائ ــم" ك ـجــزء
مــن تـلــك الـجـهــود ،سعيا لمساعدة
الـفـئــات المستهدفة خـصــوصــا في
شهر رمـضــان ،مــؤكــدا أن المشروع
مـ ــن ش ــأن ــه ت ـع ــزي ــز ص ـ ــور ال ـت ـكــافــل
االجتماعي بصورته اإلسالمية التي
تتحقق عبر تخفيف معاناة الفقراء
والمحتاجين.
وأش ــار إلــى أن الـتــوزيــع بــدأ منذ
اول رمضان ومستمر" ،حيث نهدف
الى توزيع  40الف وجبة مع نهاية
ه ــذا الـشـهــر الـمـبــارك بـمـعــدل 1300
وجبة يوميا" ،الفتا الى أن الوجبة

ُ ً
والدفع بها قدما ،والمساهمة
ب ـفــاع ـل ـيــة ف ــي ح ـشــد الـتــأيـيــد
لـلـبــرامــج ،وتـعــزيــز الـشــراكــات
مع قطاعات المجتمع ،ونشر
القيم والـمـبــادئ التي نسعى
إلى تحقيقها».
وأضاف أن شعار المناسبة
ال ــدولـ ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام يــؤكــد
أ ه ـ ـم ـ ـيـ ــة دور ا لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ف ــي
مـجــابـهــة تــداع ـيــات الجائحة
الصحية عبر تقديم الخدمات
المجتمعية في جميع المواقع
والمستشفيات ومقار الحجر
الصحي والمطارات والمنافذ
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة
وغيرها.
وذكر أن احتفالية هذا العام
تأتي وســط استجابة مقدرة
مـ ــن م ـت ـط ــوع ــي وم ـت ـط ــوع ــات
«الهالل األحمر» ألكثر قضايا
الصحة العامة إلحاحا ،حتى
ش ـك ـل ــوا خـ ــط دف ـ ـ ــاع م ـس ــان ــدا
ل ـ ـج ـ ـهـ ــود م ـ ـجـ ــاب ـ ـهـ ــة األزم ـ ـ ـ ــة

وال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األسـ ـ ـ ــر
ال ـم ـت ـع ـف ـفــة ،وك ــذل ــك وج ـب ــات
إف ـطــار الـصــائــم عـلــى العمال
المحتاجين.
ون ــوه ال ـح ـســاوي بحرص
«الهالل األحمر» على متابعة
حـجــم األع ـم ــال الـهــائـلــة التي
ي ـق ــدم ـه ــا الـ ـمـ ـتـ ـط ــوع ــون فــي
االس ـت ـجــابــة ل ـتــداع ـيــات أزم ــة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن ب ــال ــغ
الشكر والتقدير لـ»كل متطوع
ومتطوعة ال يدخر جهدا في
سبيل أن نـخــرج جميعا من
األزمة الحالية بأمان».
وأشار إلى حرص الجمعية
على تبني المبادرات الداعمة
لقدرات المتطوعين ،وتطور
مهاراتهم الميدانية ،وتعزز
جهودهم في سبيل التصدي
ل ـل ـق ـض ــاي ــا اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وف ــق
أف ـضــل ال ـم ـمــارســات ف ــي هــذا
المجال الحيوي.

الخاص بها ،أو من خالل التواصل
عبر الخط الساخن للجمعية.

خالل توزيع كسوة العيد
لـ ــ"ك ــون ــا" ،إن ك ـس ــوة ال ـع ـي ــد ،وهــي
عبارة عن كوبونات نقدية خصصت
ل ـشــراء احـتـيــاجــات األس ــر مــن أحــد
م ــراك ــز ال ـت ـســوق ال ـت ـجــاريــة تـهــدف
إلدخال السرور على األسر الالجئة
والـمـحـتــاجــة ،أس ــوة بنظرائهم في
المجتمعات اإلسالمية التي تحتفل
بعيد الفطر السعيد بشراء أغراض
جديدة.
وأشـ ــار ال ـحــديــد إل ــى أن "ال ـهــال
األحمر" الكويتي خصصت برنامجا
لتوزيع وجبات إفطار صائم على
الالجئين السوريين والمحتاجين

فــي الـمـنــاطــق األش ــد ف ـقــرا ب ــاألردن
منذ بداية شهر رمضان لهذا العام،
"ويستمر البرنامج اليوم بتوزيع
كسوة العيد ،تزامنا مــع االحتفال
باليوم العالمي للهالل والصليب
األحمر".
وأك ــد أن الـعــاقــة "الـمـمـيــزة" بين
الهاللين األردني والكويتي وظفت
لتخفيف الـمـعــانــاة اإلنـســانـيــة عن
الالجئين مــن خــال دعــم األنشطة
الخيرية واإلغاثية "النوعية" منذ
بداية األزمة السورية عام .2011

مساعدات غذائية لـ  700أسرة يمنية بدعم كويتي
اختتمت جمعيات خيرية وإغاثية
كويتية مشاريع توزيع سالت غذائية
اس ـت ـفــادت مـنـهــا أك ـثــر م ــن  700أس ــرة
يمنية في محافظات مأرب وحضرموت
والحديدة.
وقــالــت جمعية الــوصــول اإلنساني
اليمنية المنفذة للمشاريع ،في بيان،

أ مـ ـ ــس األول ،إن  1656ف ـ ـ ــردا ضـمــن
 276أس ــرة نــازحــة فــي محافظة مــأرب
استفادوا من مشروع السالت الغذائية
بدعم من جمعية بلد الخير في الكويت.
وأض ــاف ــت الـجـمـعـيــة أن  1320فــردا
ض ـم ــن  220أس ـ ـ ــرة ي ـم ـن ـيــة م ـت ـض ــررة
اسـتـفــادوا مــن الـســات الـغــذائـيــة التي

تم توزيعها في محافظتي حضرموت
والحديدة بدعم من الجمعية الخيرية
الـعــالـمـيــة للتنمية وال ـت ـطــويــر بــدولــة
ال ـكــويــت .وأش ـ ــارت إل ــى تــوزيــع ســات
غذائية استفاد منها نحو  1200فرد
يمثلون  200أ س ــرة فقيرة ومتضررة
فــي مـحــافـظــة ح ـضــرمــوت بــدعــم كريم

من جمعية التميز اإلنساني بالكويت.
وأوض ـ ــح رئ ـيــس جـمـعـيــة الــوصــول
اإلنساني يحيى الدباء ،في تصريح له،
أن هــذا الدعم يهدف لتخفيف معاناة
األســر النازحة والمتضررة والفقيرة
خــال شهر رمضان الكريم ،مبينا أن
تلك السالت تتكون من الدقيق واألرز

«التراث» :مشاريع األيتام تحظي بإقبال المتبرعين
أعربت جمعية إحياء التراث االسالمي
عــن أملها ان تتم كفالة  1622يتيما تم
توفير استمارات الكفالة الخاصة بهم لدى
ادارة الجمعية وذل ــك مــن خــال حملتها
الخيرية لكفالة االيـتــام واليتيمات ومن
ابناء وبنات المسلمين في الكويت وفي
العديد من مناطق العالم.

وف ــي ت ـصــريــح ل ــه ،ق ــال ال ـش ـيــخ أحـمــد
الجسار ان مشاريع االيتام تحظى بإقبال
كبير من المتبرعين وأهل الخير لما فيها
من أجور عظيمة .وحرصت ادارة الجمعية
على طــرح العديد من المشاريع لصالح
هذه الفئة الضعيفة في المجتمع .واخترنا
ل ـي ـلــة وي ـ ــوم  27رمـ ـض ــان الط ـ ــاق حـمـلــة

انسانية لكفالة  1622مــن االيـتــام الذين
تمت دراس ــة حالتهم واعـتـمــاد استمارة
الكفالة لهم وهــذه الكفالة ستضمن لهم
االيواء واالطعام والتعليم والرعاية ،فكم
م ــن يـتـيــم ويـتـيـمــة اجـتـمــع عـلـيـهــم اليتم
وال ـف ـقــر والـكـثـيــرمـنـهــا حـ ــاالت مــأســاويــة
وقفنا عليها بأنفسنا.

والسكر والــزيــت والتمر .ولفت الدباء
إلــى أن هــذا الــدعــم سيسهم فــي توفير
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـع ــاج ـل ــة م ــن األغ ــذي ــة
ل ـم ـســاعــدة م ـئــات األسـ ــر ال ـتــي تـعــانــي
ان ـ ـعـ ــدام األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي ب ـم ــا يـخـفــف
عــن أفــرادهــا ج ــزءا مــن وط ــأة الـظــروف
القاسية التي يمرون بها.

ةديرجلا
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محليات

«انهضي يا بيروت»...
مشروع مستدام وشامل تجاوز أهدافه
الحملة بدأت بعد انفجار المرفأ بساعات قليلة وما زالت مستمرة
ساندرا عبدالباقي
وجنان نبعه

ب ـ ـعـ ــد  8أشـ ـ ـه ـ ــر مـ ـ ــن ال ـع ـم ــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب ،تـ ـ ــواصـ ـ ــل ج ـم ـع ـي ــة
ل ــوي ــاك ل ـب ـنــان حـمـ ُلــة «انـهـضــي
يــا ب ـيــروت» ،الـتــي أطـلـقــت عقب
انـفـجــار مــرفــأ بـيــروت بساعات
قليلة لترميم وتأهيل الوحدات
السكنية المتضررة ،إذ نجحت
«لــويــاك» فــي ترميم  153وحــدة
سكنية ،وتغيير حياة أكثر من
 612فردا إلى األفضل.
وانـطـلـقــت الحملة مــن خــال
ت ـق ـي ـي ـم ــات مـ ـي ــدانـ ـي ــة قـ ـ ــام بـهــا
م ـت ـط ــوع ــو «لـ ـ ــويـ ـ ــاك» ،وبـ ـع ــد 8
أشهر من الجهود المتواصلة،
وت ـح ــول ــت ال ـخ ـط ــة ال ـت ــي ب ــدأت
بـبـضــع م ـكــال ـمــات هــاتـفـيــة إلــى

ترميم أحد المباني

جولة تفقدية للمهندسين
حـ ـمـ ـل ــة نـ ـجـ ـح ــت فـ ـ ــي ت ـح ــوي ــل
ال ـ ـمـ ــأسـ ــاة والـ ـ ــدمـ ـ ــار إلـ ـ ــى ق ــوة
ووحدة.
ول ـ ــم ت ـق ـت ـصــر ال ـح ـم ـل ــة عـلــى
تحقيق أهدافها األولى بترميم
 153بـ ـيـ ـت ــا ،ب ـ ــل تـ ـج ــاوزتـ ـه ــا،
وتواصل العمل على ترميم 17
وحــدة سكنية أخــرى ،وتتراوح
أع ـم ــال اإلصـ ــاح بـيــن ال ـجــذري
والمتوسط والمحدود بالزجاج.
وبـيـنـمــا ركـ ــزت «ان ـه ـضــي يا
ب ـيــروت» على المناطق األقــرب
ً
إلى المرفأ واألكثر دمارا واألشد
ً
احتياجا ،رأت لوياك أن تسليط
الضوء ودعم المناطق المهملة،
يقعان على عاتقها اإلنساني،
فحرصت على شمول أعمالها
م ـن ــاط ــق أك ـث ــر وال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـه ـم ـل ــة كـمـنـطـقــة
النبعة وغيرها.
وتقول مديرة الحملة ضحى
فرج« :إلى اآلن ،نجحت الحملة
في تمكين  250متطوعة ،ودعم

جانب من توزيع المالبس على األسر المتضررة

 750فردا في كل مناطق بيروت
وضــواحـيـهــا ،ومــازالــت الحملة
مستمرة في مهمتها».
وت ـط ــورت الـحـمـلــة مــن خــال
توسيع نطاق العمل ،إذ تهدف
أي ـض ــا إل ــى دع ــم ال ـع ــائ ــات من
مختلف ال ـطــرق ،وبــالـتــالــي مع
ّ
مرور الوقت ،تشكل رابط مميز
بين الجمعية و ه ــذه العائالت
التي أصبحت من عائلة «لوياك».
وتـ ــواصـ ــل «ل ـ ــوي ـ ــاك» ت ــوزي ــع
الـمــؤن الغذائية واالحتياجات
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــائـ ــات ،ك ـمــا
استضافت احتفاال في عطلتين
متتاليتين خالل شهر ديسمبر
الـ ـم ــاض ــي ،ل ــاح ـت ـف ــال بــالـعـيــد
وأج ـ ــوائ ـ ــه الـ ـف ـ ِـرح ــة م ــع أط ـف ــال
العائالت المستفيدة من حملة
«ان ـه ـض ــي ي ــا بـ ـ ـي ـ ــروت» .ون ـظــم
مـتـطــوعــو «ل ــوي ــاك» الـعــديــد من
األنشطة الترفيهية مع األطفال،
كما قدموا لهم الـغــداء ووزعــوا
عليهم هدايا العيد.

 ...وتوزيع المؤن الغذائية

«المرأة الدولية» تحتفل برمضان
هنوف المحمد ناشدت الجميع االلتزام باإلرشادات لمكافحة «كورونا»

طلبة المعاهد يطالبون بالسماح لهم
بالتحويل إلى الكليات التطبيقية

جانب من احتفال مجموعة المرأة الدولية

●

احتفلت «مجموعة المرأة الدولية بالكويت»،
من خالل المنصة االفتراضية وبمشاركة عقيالت
السفراء المعتمدين لدى الكويت ،بشهر رمضان
الفضيل تحت شعار «رمضان حول العالم».
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،أل ـق ــت الــرئ ـي ـســة الـفـخــريــة
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ح ـ ــرم وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـش ـي ـخــة
هنوف بدر المحمد ،كلمة تسجيلية هنأت فيها
الـمـشــاركــات وأعــربــت فيها عــن أطـيــب تمنياتها
بــالـخـيــر لـلـجـمـيــع .وأض ــاف ــت أن «ش ـهــر رمـضــان
المبارك يحمل معه الرحمة والغفران والبركات
فــى كــافــة رب ــوع األرض» ،وذكـ ــرت أن «مجموعة
المرأة الدولية أخذت على عاتقها زمام المبادرة
لخدمة المجتمع واالرتقاء بالمسؤولية» ،وناشدت
الجميع «االلـتــزام بــإرشــادات الجهات المختصة

فى دولة الكويت لمكافحة جائحة كورونا خالل
هذا الشهر وحتى نتمكن من العودة الى الحياة
ّ
والمضي قدما».
الطبيعية مجددا
وشــاركــت بعض الـسـفــارات فــي هــذه الفعالية
بتقديم عروض مرئية استعرضت فيها العادات
والتقاليد واالحتفاالت الخاصة بكل دولة.
كما قـ ّـدمــت س ــارة الـبـكــر ،مــن «الـقـنــاة الثانية»
بتلفزيون الكويت ،الموروثات الشعبية والعادات
والتقاليد الراسخة فى شهر رمضان ،كعادة تجمع
العائالت الكويتية لسماع مدفع اإلفطار ،وتوزيع
النقصة على الجيران والمعارف .واستعرضت
البكر مع «المجموعة» انواع األطباق المميزة من
هريس القمح والتشريب والمجابيس إضافة الى
الحلويات المختلفة وغيرها من األكالت الكويتية،
واحتفالية «القرقيعان».

«تنمية» :أنجزنا «رعاية المرضى المعسرين»
أع ـل ـنــت الـجـمـعـيــة الـخـيــريــة
الـعــالـمـيــة للتنمية والـتـطــويــر،
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن مـ ـش ــروع رع ــاي ــة
المرضى المعسرين ،بدعم من
األمانة العامة لألوقاف ،مشيرة
إل ـ ــى أن ـ ــه اش ـت ـم ــل ع ـل ــى زراع ـ ــة
قوقعة لـ  5أشـخــاص ،وتركيب
سـمــاعــات ل ـ  47حــالــة مرضية،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـ ــدد م ــن أج ـه ــزة
التنفس والكراسي المتحركة،
وأجهزة فحص مرضى السكري.

وقــال ــت «تـنـمـيــة» إن ـهــا تنفذ
عـ ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ،مـنـهــا
كـ ـف ــال ــة  5أش ـ ـخ ـ ــاص س ـن ــوي ــا
ب ـم ـب ـلــغ إجـ ـم ــال ــي ي ـ ـقـ ـ َّـدر بـ ـ ـ 25
ألــف دينار ،والمخصص لدعم
مرضى الفشل الكلوي وكفالة
مـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات ع ـم ـل ـي ــة ال ـغ ـس ــل
الـكـلــوي األس ـبــوعــي ،لتخفيف
العبء عنهم.
وأش ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــال ـ ــدور ال ـك ـب ـيــر
ال ــذي تـقــدمــه «أم ــان ــة األوقـ ــاف»

من دعم للمشروعات الخيرية،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــراره ــا فــي
تلقي وجمع الزكوات ،مناشدة
أهــل الخير وأص ـحــاب األي ــادي
الـبـيـضــاء والمحسنين إخــراج
الــزكــاة ،بأنواعها ،ســواء كانت
زكاة المال أم الذهب أم غيرها،
السيما أن الكثير من المسلمين
حول العالم ينتظرونها.

متطوعان يشاركان في ترميم أحد المنازل

االحتفال بأعياد ميالد أطفال األسر المتضررة

برر المطالبون بالسماح لهم
بالتحويل من المعاهد إلى
"الكليات التطبيقية" بأن هذه
المعاهد والكليات هي كيان
واحد تحت إدارة الهيئة
وال يوجد اختالف بينهما.

ربيع كالس

مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت فــاط ـمــة
ال ـ ـس ـ ـبـ ــع ،م ـت ـط ــوع ــة ف ـ ــي غ ــرف ــة
ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي الـ ـحـ ـمـ ـل ــة« :إن
الـ ـع ــاق ــات الـ ـت ــي ب ـن ـي ـنــاهــا مــع
ال ـ ـعـ ــائـ ــات ث ـم ـي ـن ــة ج ـ ـ ـ ـ ّـدا .فـهــم
ليسوا مستفيدين فحسب ،بل
أصبحوا ج ــزء ا مــن عائلة هذه
الجمعية ،وذلك يثبت استدامة
هذه الحملة».
وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ع ـم ـل ـيــات
اإلص ـ ـ ــاح وال ـت ــرم ـي ــم ،ت ــواص ــل
«لوياك» برنامج إدارة الصدمات
ال ـ ـ ــذي ي ــؤم ــن الـ ــدعـ ــم ال ـن ـف ـســي
والـمـعـنــوي ألفــرادهــا مــن خالل
ال ـف ـن ــون (الـ ـمـ ـس ــرح) وج ـل ـســات
الـ ـع ــاج ال ـن ـف ـســي ،بــاع ـت ـبــار أن
الـ ــدعـ ــم ال ـن ـف ـس ــي ع ـن ـص ــر مـهــم
للتغلب على تداعيات االنفجار.
وبدورها ،قالت زينب مروة،
متطوعة بالحملة»:رحلة الحملة
ّ
كانت مليئة بالتحديات ،ولكن
تمكنا مــن مــواجـهــة المصاعب
بإصرار واستعداد .إن التطوع
فــي ه ــذه الحملة هــو رحـلــة من
العطاء للنفس وللمجتمع».
إن ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه ا ل ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة رؤ ي ـ ـ ــة
ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ـ ــى
تـمـكـيــن ال ـم ـت ـطــوع ـيــن ال ـش ـبــاب
ودعمهم على الصعيد النفسي
واالجتماعي ،إضافة إلى تمكين
ّ
المجتمع اللبناني ككل وإعادة
ال ـ ـ ــروح والـ ـحـ ـي ــاة إل ـ ــى ش ـ ــوارع
بيروت.

سنرفع
ً
مقترحا
إلى عمادة
القبول لفتح
باب التحويل

الجاركي

●

أحمد الشمري

طالب عدد من طلبة المعاهد
ال ـتــدري ـب ـيــة ف ــي ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب
إدارة «ال ـت ـط ـب ـي ـقــي» بــال ـس ـمــاح
ل ـه ــم بــال ـت ـحــويــل إلـ ــى ال ـك ـل ـيــات
التطبيقية ،مشيرين إلــى «أنهم
يحصلون على معدالت ممتازة
خـ ــال دراسـ ـتـ ـه ــم ف ــي ال ـف ـصــول
التمهيدية بالمعاهد ،تتوافق
مع شروط التحويل في الكليات،
وذلــك بعد اجتيازهم  14وحدة
دراسية ومعدل مرتفع مطلوب
في تخصصات الكليات».
وأشار الطلبة لـ «الجريدة» إلى
أن المعاهد والكليات هي كيان
واح ــد تحت إدارة «التطبيقي»،
وال يوجد أي اخـتــاف بينهما،
وجميعها تعطي شهادات وفقا
لنظام الدبلوم ،متسائلين :لماذا
ال يـتــم ال ـس ـمــاح لـنــا بالتحويل
إل ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات؟! ،رغ ـ ـ ــم ت ـق ــدي ــم
الطلبة إ لــى الكليات والمعاهد
بنظام إلكتروني واحد دون أي
اختالف عن االلتحاق بالدراسة
في «التطبيقي» ،وحتى في إعالن
نتائج القبول يتم إعالنهم في
الوقت نفسه!
وفي هذا السياق ،قال رئيس
االتـحــاد الـعــام لطلبة ومتدربي
ال ـه ـي ـئ ــة ،ص ــال ــح الـ ـج ــارك ــي ،إن
«االت ـح ــاد سـيــرفــع مـقـتــرحــا إلــى
ع ـ ـم ـ ــادة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول وال ـت ـس ـج ـي ــل
ل ـف ـت ــح ب ـ ــاب الـ ـتـ ـح ــوي ــل ل ـط ـل ـبــة
المعاهد التحويل إلــى الكليات
التطبيقية».
وأشار الجاركي لـ «الجريدة»
إلى «أن هناك أعــدادا من الطلبة
لــدي ـهــم ن ـســب عــال ـيــة وت ـق ـ ّـدم ــوا
ُل ــال ـت ـح ــاق ب ــال ـك ـل ـي ــات ،لـكـنـهــم
قـبـلــوا فــي الـمـعــاهــد التدريبية،
ن ـظ ــرا إلل ـ ــزام الـطـلـبــة بتسجيل
ج ـم ـيــع خ ــان ــات ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اإللـ ـ ـ ّكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي أث ـ ـنـ ــاء
االلـتـحــاق ،لكنهم لــم يقبلوا في
ال ـت ـخ ـص ـص ــات الـ ـت ــي ي ــرغ ـب ــون
الدراسة فيها ،والتي كانت ضمن
ال ــرغ ـب ــات األولـ ـ ــى ف ــي صحيفة

صورة أرشيفية لحضور الطلبة في صالة القبول والتسجيل
«عــدم فتح بــاب التحويل لطلبة
المعاهد إلى الكليات التطبيقية
ي ـش ـكــل ظ ـل ـمــا فـ ــي ح ـق ـه ــم ،فـهــم
يـضـطــرون إل ــى سـحــب أوراق ـهــم
وال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي ال ـع ــام ال ـتــالــي،
وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ي ــؤخ ــر مـسـيــرتـهــم
الدراسية ،وربما أحيانا تعتبر
الشهادة قديمة».

تخصصات متقاربة
صالح الجاركي

التسجيل اإللكترونية».
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه «رب ـم ــا هـنــاك
طلبة لم تتح لهم الفرصة للقبول
ب ــال ـت ـخ ـصــص الـ ــذيـ ــن ي ــرغ ـب ــون
ف ــي ال ــدراس ــة ب ــه ،ل ـكــن اخ ـت ــاروا
شــوطــا طــويــا للقبول بها عبر
آلية التحويل الخارجي ،بيد أن
الصدمة الكبرى عندما يقبل في
تـخـصـصــات ال ـم ـعــاهــد ،لـكـنــه ال
يسمح له بالتحويل!».

سحب األوراق
م ــن ج ــان ـب ــه ،اع ـت ـب ــر ال ـطــالــب
بــال ـم ـع ـهــد ال ـع ــال ــي لــات ـصــاالت
وال ـم ــاح ــة ول ـي ــد ال ـج ـن ـيــدي ،أن

بــدوره ،قال الطالب بالمعهد
ال ـ ـعـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـخ ــدم ــات اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،إن
هناك تخصصات متقاربة بين
ال ـم ـع ـهــد ال ـك ـل ـي ــة ،وخ ــاص ــة مــع
كلية الدراسات التجارية ،فلماذا
ال يـتــم فـتــح ب ــاب الـتـحــويــل إلــى
الكليات؟! ،مشيرا إلى أن بعض
الجامعات في الــدول الخارجية
ال ت ـق ـبــل خــري ـجــي ال ـم ـعــاهــد أو
بــاألحــرى ال ت ـعــادل شـهــاداتـهــم،
أو تعادل وحدات بسيطة خالف
خريجي الكليات.

ميول الطلبة
مــن جهته ،الـطــالــب بالمعهد
الـعــالــي لــات ـصــاالت والـمــاحــة،
محمد الدلماني ،قال إن «نتائج
ق ـبــول الـطـلـبــة فــي التطبيقي ال

ت ـن ــاس ــب مـ ـي ــول ال ـط ـل ـبــة بـشـكــل
الف ـ ـ ــت ،ل ـك ــن الـ ـط ــال ــب يـسـتـكـمــل
مسيرته الدراسية ويختار طريق
التحويل كمنجاة لــه ،على رغم
من حصولهم على معدالت عالية
في الثانوية العامة».
وأشار الدلماني إلى أن «نسبة
الثانوية العامة تؤهلني للقبول
ف ــي ك ـل ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة األس ــاس ـي ــة،
ونظرا لألعداد المتقدمة لكلية
التربية األساسية ونسب قبولهم
ع ــال ـي ــة ،ف ـق ــد ك ــان ــت ال ـم ـفــاض ـلــة
ألعـلــى نـسـبــة ،فـلــم يـكــن ل ـ ّ
ـدي بد
من أن أكمل مشواري في الدراسة
بــال ـم ـع ـهــد ال ـع ــال ــي لــات ـصــاالت
وال ـ ـمـ ــاحـ ــة ،ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى لــي
ال ـت ـح ــوي ــل ،ل ـك ــن ال ـم ـف ــاج ــأة أن ــه
ال ي ـس ـمــح ل ـن ــا بــال ـت ـحــويــل إل ــى
الكليات!»
ونـ ــاشـ ــد الـ ـط ــال ــب بــال ـم ـع ـهــد
الـعــالــي لــات ـصــاالت والـمــاحــة،
عبدالعزيز العنزي ،إدارة الهيئة
السماح لطلبة المعهد بالتحويل
إل ـ ــى ال ـك ـل ـي ــات ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة بــا
قيود ،بمجرد وضع شروط غير
تعجيزية ،وبـهــذا األم ــر تنتهي
معاناة شريحة كبيرة من الطلبة
يرغبون في التحويل.
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«الشؤون» تستعد الستئناف عقد «عموميات»
الجمعيات األهلية والخيرية
ً
الوزارة تعكف حاليا على إعداد جداول بأسماء الجمعيات المنتهية سنتها المالية
جورج عاطف

يصدر قريبا قراران وزاريان
بتعيين موظفين من وزارة
الشؤون بمجلسي إدارة
جمعيتي الجهراء واألندلس
والرقعي التعاونيتين،
النتهاء والية أكثر من نصف
أعضائهما.

عقود لنقل األموال
مع شركات
متخصصة شرط
الستخدام «الدفع
اإللكتروني»

ً
ع ـقــب إص ــداره ــا تـعـمـيـمــا،
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،عـ ـل ــى
رؤ سـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـجـ ــا لـ ــس إدارات
جمعيات النفع العام األهلية
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة بـ ـت ــأجـ ـي ــل ع ـقــد
الجمعيات العمومية وإجراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات حـ ـت ــى إشـ ـع ــار
آ خــر ،تستعد وزارة الشؤون
االجتماعية ،ممثلة في قطاع
ال ـت ـن ـم ـي ــة ،السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ع ـقــد
ع ـمــوم ـيــات ه ــذه الـجـمـعـيــات
في القريب العاجل.
ووفقا لمصادر "الشؤون"
فـ ـ ـ ــإن إدارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
األه ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـ ـع ـ ـك ـ ـفـ ــان ح ــالـ ـي ــا
عـلــى إع ــداد ج ــداول بــأسـمــاء
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـ ـت ـ ــي ان ـت ـه ــت
ً
س ـن ـت ـهــا ال ـمــال ـيــة اس ـت ـع ــدادا
لبدء عقد عمومياتها ،عقب
ال ـ ـتـ ــوقـ ــف الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــزام ـ ــن مــع
التصاعد الملحوظ في أعداد
اإلصابات اليومية بفيروس
"كـ ــورونـ ــا" ،وت ـس ـج ـيــل أرق ــام
قـيــا سـيــة غـيــر مـسـبــو قــة منذ
بداية الجائحة.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر أهـمـيــة
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادوة ع ـ ـقـ ــد عـ ـم ــومـ ـي ــات
"الـ ـنـ ـف ــع الـ ـ ـع ـ ــام ،السـ ـيـ ـم ــا أن
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـم ـن ـظ ــم ل ـع ـم ـل ـهــا
يختلف عن قانون الجمعيات
التعاونية ،الذي أجاز لوزير
الـ ـ ـش ـ ــؤون ت ـع ـي ـيــن ع ـض ــو أو
أ ك ـث ــر ف ــي م ـجــا لــس اإلدارات
الـمـنـتـهـيــة والي ـت ـه ــا ،تـجـنـبــا
لسقوط نصابها القانوني،
م ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــرة إ لـ ـ ـ ـ ــى أن قـ ـ ــا نـ ـ ــون
"ال ـن ـفــع ال ـع ــام" أج ــاز لـلــوزيــر
حــل مـجـلــس إدارة الجمعية
وتعيين آخر أو مدير مؤقت
وفي حاالت محددة.

أجهزة الدفع اإللكتروني
إلــى ذل ــك ،أك ــدت الـمـصــادر
أن إبرام الجمعيات الخيرية
ع ـ ـقـ ــودا رسـ ـمـ ـي ــة مـ ــع إحـ ــدى

ال ـشــركــات الـمـتـخـصـصــة في
ن ـقــل األم ـ ــوال ش ــرط أســاســي
لموافقة الوزارة على تشغيل
أجـ ـه ــزة ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
المنتشرة فــي مـقــرات بعض
الجمعيات الخيرية وأفرعها.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر
أن ث ـم ــة ا لـ ـعـ ـش ــرات م ــن ه ــذه
األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة ل ـ ــدى
الجمعيات ،السيما الكبرى
مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـل ــك ف ــروع ــا
عـ ـ ــدة مـ ــوزعـ ــة عـ ـل ــى م ـنــاطــق
الـ ـب ــاد ك ــاف ــة ،الفـ ـت ــة إلـ ــى أن
ب ـعــض الـجـمـعـيــات تـمـلــك ما
يــز يــد عـلــى  30ج ـهــازا للدفع
االلكتروني.
وقـ ــالـ ــت إن ـ ــه "م ـ ــن مـنـطـلــق
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــد م ــن
اإليـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة غ ـيــر
مـعـلــومــة ال ـم ـصــدر ،وحـمــايــة
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة و حـ ـت ــى ال ت ـكــون
ً
مصدرا الستقبال التبرعات

«اإلعالم» 500 :ألف دينار إيرادات
إعالنات رمضان حتى اآلن
●

محمد راشد

أك ـ ــد م ــدي ــر إدارة اإلع ـ ــان
التجاري بوزارة اإلعالم مسفر
ال ـح ـي ــان أن الـ ـ ـ ــوزارة نجحت
فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ال ـم ـع ـل ـن ـي ــن
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر خـ ــال رم ـض ــان
الحالي ،الذي انعكس ارتفاعا
لــإيــرادات الخاصة باإلعالن
بنسبة  150في المئة عن نفس
الفترة من العام الماضي.
وقــال الحيان ،لـ"الجريدة"،
إن "قطاع الخدمات اإلعالمية
واإلعـ ـ ــام ال ـجــديــد أع ــد خطة
تـســويـقـيــة شــامـلــة اس ـت ـعــدادا
ل ـش ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي يـعــد
م ــوس ـم ــا ت ـســوي ـق ـيــا إعــان ـيــا
لجميع المحطات الفضائية،
السيما ان هذه الفترة من كل
ع ــام تـشـهــد زي ـ ــادة ف ــي نسبة
م ـش ــاه ــدة ال ـت ـل ـفــزيــون بشكل
ع ـ ــام" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن "وك ـيــل
القطاع جاسم الحبيب أشرف
على الخطة التسويقية التي
ح ـظ ـيــت ب ــاه ـت ـم ــام وم ــواف ـق ــة
وكيلة الوزارة منيرة الهويدي،
بـ ـه ــدف ج ـ ــذب أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مــن
المعلنين".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
حققت إ يـ ــرادات مالية كبيرة
خــال عشرين يوما من شهر
رمـ ـض ــان ،إذ بـلـغــت أك ـث ــر من

مسفر الحيان

 500ألـ ــف ديـ ـن ــار ح ـتــى اآلن،
ومــن المتوقع أن ترتفع هذه
اإليرادات خالل األيام المقبلة
وفترة عيد الفطر" ،الفتا إلى
أن "ت ـح ـق ـيــق هـ ــذه اإليـ ـ ـ ــرادات
بالتزامن مع استمرار جائحة
كـ ــورونـ ــا يـعـتـبــر أم ـ ــرا ج ـيــدا،
الس ـي ـمــا أن هـ ــذه األزمـ ـ ــة كــان
لـ ـه ــا أثـ ـ ــر س ـل ـب ــي واض ـ ـ ــح فــي
ق ـل ــة اإلعـ ــانـ ــات ف ــي مـخـتـلــف
وسائل اإلعالم وفي مقدمتها
التلفزيون".
وأردف " :فـ ـ ـ ـ ــي ر مـ ـ ـض ـ ــان
ال ـم ــاض ــي ل ــم ت ـت ـج ــاوز نسبة
اإليـ ــرادات مــن اإلعــانــات 200
ألف دينار فقط ،نتيجة ظهور
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ع ـل ـمــا أنــه

فــي ال ـمــواســم الـســابـقــة كانت
وزارة اإلعــام تحقق إيــرادات
ت ـف ــوق ال ـم ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،لكن
مع استمرار جائحة كورونا
تراجعت هــذه المبالغ بشكل
الف ــت" ،مضيفا ان "اإليـ ــرادات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ح ـ ـق ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ت ـ ــأت ـ ــي ض ـمــن
استراتيجيتها ا لــرا م ـيــة إ لــى
استقطاب المعلنين ،وأبرزها
ت ـخ ـف ـي ــض ق ـي ـم ــة اإلع ـ ــان ـ ــات
الخاصة بالشركات الحكومية
والـمــؤسـســات المستقلة إلــى
 50فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،كـ ـم ــا تـعـطــي
الالئحة الجديدة تخفيضات
م ـم ـيــزة ألص ـح ــاب الـمـشــاريــع
الصغيرة".
وت ــاب ــع الـ ـحـ ـي ــان" :يـسـتـعــد
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
اإلعــام ـيــة واإلع ـ ــام الـجــديــد،
ممثال بإدارة اإلعالن التجاري،
إلطـ ـ ـ ـ ـ ــاق خـ ـ ـط ـ ــة تـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة
م ـت ـكــام ـلــة ،ت ـت ـض ـمــن ح ـمــات
إعـ ــان ـ ـيـ ــة ك ـ ــل ثـ ــاثـ ــة أشـ ـه ــر،
تـ ـ ـك ـ ــون قـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى أسـ ــس
مـ ــدروسـ ــة ب ـع ـنــايــة م ــن حيث
األسعار واالمتيازات لتشجيع
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــن واسـ ـتـ ـقـ ـط ــابـ ـه ــم
لــإعــان فــي إذاع ــة وتلفزيون
الكويت".

ال ـم ـج ـهــولــة ،أل ــزم ــت ال ـ ــوزارة
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة بـ ـع ــدم
ق ـ ـبـ ــول ا ل ـ ـت ـ ـبـ ــر عـ ــات إال ب ـعــد
ت ـس ـج ـيــل ال ـب ـط ــاق ــة ال ـمــدن ـيــة
ل ـل ـم ـت ـب ــرع ،ال س ـي ـم ــا أن ه ــذه
األجهزة يمكنها قراء ة االسم
دون اظ ـه ــاره عـلــى االي ـصــال
الخاص باتمام العملية حال
رغب المتبرع ذلك" ،مبينة أن
الهدف من االجراء االحتفاظ
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بالتبرع والرجوع اليها وقت
الحاجة.
وأ شـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ــى أن أ ج ـه ــزة
ال ـج ـم ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي إح ــدى
الـ ــوسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ـن ـهــا
ال ـقــرار الـ ــوزاري رقــم (/128أ)
لـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــة  ،2 0 1 6ا ل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــا د ر
بـ ـش ــأن الئـ ـح ــة ت ـن ـظ ـيــم جـمــع
ا لـتـبــر عــات ،موضحة أن ثمة
ضــوا بــط يجب تــوا فــر هــا قبل
بــدء عـمــل األج ـهــرة ،وهــي أن

تـكــون مــرخـصــة مــن ال ــوزارة،
وأن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ع ـ ـقـ ــود
ً
رسمية لنقل األ مــوال ،فضال
عن أن تتم عملية التبرع بعد
تسجيل الرقم المدني.

تعيين في «تعاونيات»
ف ــي م ــوض ــوع اخـ ـ ــر ،عـلـمــت
"ال ـجــريــدة" أن وزي ــر الـكـهــربــاء
والماء والطاقة المتجددة ،وزير
الشؤون االجتماعية والتنمية
ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ،د .مـ ـشـ ـع ــان
العتيبي ،بصدد إصدار قرارين
بتعيين موظفين مــن ال ــوزارة
ف ــي مـجـلـســي إدارة جمعيتي
ال ـج ـهــراء واألن ــدل ــس والــرقـعــي
ال ـت ـعــاون ـي ـت ـيــن ،اس ـت ـن ــادا الــى
ً
قــراره الصادر أخيرا ،القاضي
بـتـعــديــل بـعــض أح ـكــام ال ـقــرار
الـ ــوزاري (/30ت) لسنة ،2020
بشأن الشروط الواجب توافرها

«الطرق» :مدينة النعايم الصناعية
ال تتعارض مع مسار السكة الحديد
تنسيق مع «الصناعة» لمشروع تصميم البنية التحتية للمدينة
●

سيد القصاص

كشفت مصادر الهيئة العامة
للطرق والنقل البري أن مدينة
ال ـن ـعــايــم "والـ ـسـ ـك ــراب" الـمــزمــع
إقامتها والمدرجة ضمن خطة
التنمية "كمدينة صناعية ذكية"
ال ت ـت ـعــارض م ــع م ـســار الـسـكــة
ال ـح ــدي ــد ال ـ ــذي ي ــرب ــط ال ـكــويــت
بدول المجلس.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،فــي
تـصــريــح لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إل ــى أن
"الطرق" طلبت من الهيئة العامة
لـلـصـنــاعــة الـتـنـسـيــق م ــع إدارة
التصميم في هيئة الطرق لربط
مداخل ومخارج مدينة النعايم
بالمشاريع القائمة وا لـجــار يــة
والمستقبلية ،في إطار "مشروع
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ـل ـم ــدي ـن ــة"
وتوفير "موافقة بلدية الكويت
واإلدارة العامة للمرور ،وتقديم
مخططات األبعاد والمناسيب
وال ـع ــام ــات ال ـم ــروري ــة لشبكة
ال ـ ـطـ ــرق ،وحـ ـس ــاب ــات األس ـف ـلــت
والرصف وفق أحدث مواصفات
الخلطات األسفلتية المعتمدة
لــدى الهيئة ،إضافة إلــى تقرير
فحص التربة".
فــي سـيــاق منفصل ،أش ــارت

جلبها من أميركا عبر طرد بريدي يحتوي على فواكه مجففة
●

محمد الشرهان

أحبط رجال مباحث االدارة العامة
لمكافحة الـمـخــدرات محاولة تهريب
كمية مــن مــادة الماريغوانا المخدرة
جلبها واف ــد أجـنـبــي عــن طــريــق طــرد
بريدي من الواليات المتحدة االميركية.
وف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـ ـتـ ــي رواه ـ ـ ــا
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" م ـص ــدر ام ـن ــي مـطـلــع
ان ر جـ ــال االدارة ا ل ـعــا مــة لمكافحة
ال ـم ـخــدرات تـلـقــوا مـعـلــومــات سرية
ت ـف ـي ــد بـ ــوصـ ــول ط ـ ــرد بـ ــريـ ــدي عـبــر
ال ـ ـش ـ ـحـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـل ــى
كـمـيــة ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـم ــواد ال ـم ـخــدرة
والـمــرسـلــة بــاســم مـقـيــم أجـنـبــي في
البالد ،مشيرا الى أن رجال المكافحة
تـتـبـعــوا خ ــط سـيــر ال ـط ــرد الـبــريــدي

المخدرات المضبوطة

كريستيان تيودور*

إن ي ــوم أوروبـ ــا ،الـمــوافــق الـتــاســع مــن شهر مــايــو هــو مناسبة
لالحتفال بالسالم والوحدة في أوروبا ،وهذا العام نحتفل بالذكرى
ال ـ  71ل ـ "إع ــان شــومــان" ،وهــو إعــان قــوي أطلق عملية االنــدمــاج
األوروبي وأطول مشروع للسالم على مر التاريخ ،كما نحتفل هذا
العام بالذكرى العاشرة للسلك الدبلوماسي التابع لالتحاد األوروبي،
وهو دائرة العمل الخارجي األوروبية .إن إطالق هذه الدائرة في 1
يناير  ،2011كان خطوة رئيسة في عملية االندماج األوروبية ،حيث
تهدف إلى المزيد من التجانس والتعاون والتنسيق في السياسة
الخارجية لالتحاد األوروبي.
إن العالقة بين دولــة الكويت واالتـحـ ّـاد األوروب ــي عالقة فريدة
بحق ،فالكويت هي أول دولة خليجية توقع على ترتيب التعاون مع
االتحاد االوروبــي ،الذي يعد حجر األساس في عالقاتنا الثنائية،
حيث نتج عن هذا الترتيب أيضا عقد أول اجتماع لكبار المسؤولين
من كال الطرفين في نوفمبر  ،2018والذي كان أول اجتماع من هذا
الـنــوع على مستوى مجلس التعاون الخليجي .لقد ّ
مهد ترتيب
التعاون هذا الطريق لكال الطرفين من أجل تعزيز الحوار والدخول
في مناقشات مفصلة في العديد من المجاالت ،ومن بينها التجارة
واالستثمار واالقتصاد وحقوق اإلنسان واألمن والتعاون في مجال
المساعدات اإلنسانية والتنمية.
بالنسبة لحقوق اإلنسان ،فإن دولة الكويت واالتحاد األوروبي
لديهما فرصة لتبادل اآلراء بشكل سنوي ضمن إطــار اجتماعات
حوار حقوق اإلنسان .إن آخر جولة لذلك الحوار عقدت افتراضيا
فــي مــارس  ،2021علما بأنه كمتابعة للحوار الــذي عقد فــي سنة
 ،2020قمنا بتنظيم ندوة افتراضية عن تعزيز المشاركة السياسية
للمرأة في الكويت ،وذلك قبل االنتخابات البرلمانية بالتعاون مع
السلطات المحلية.
لقد استضافت الكويت واالتحاد االوروبي معا في الماضي العديد
من مؤتمرات الجهات المانحة والمساعدات اإلنسانية بالنسبة
لسورية والعراق وشعب الروهينغا ،وفي مارس استضاف االتحاد
األوروبي المؤتمر الخامس لدعم مستقبل سورية والمنطقة ،وذلك
من أجل تحقيق تقدم في عملية السالم وإنهاء األزمــة اإلنسانية،
إضافة الى إيجاد ّ حل سياسي مستدام بعد  10سنوات من الصراع
في سورية .لقد مثل الكويت في ذلك المؤتمر وزير الخارجية الشيخ
د .أحـمــد الـنــاصــر ،ال ــذي أع ــاد تأكيد دعــم الـكــويــت الـقــوي للشعب
السوري.
إن بعثة االتحاد األوروبــي لدى الكويت حريصة على الترويج
للعالقات بين الشعوب ،وذلك كعنصر مهم لتطوير عالقات قوية
وطويلة األمد بين االتحاد األوروبي والكويت ،وفي هذا السياق نعمل
مع منظمات المجتمع المدني في الكويت ،مثل "لوياك" والجمعية
الكويتية لحقوق اإلنسان.
ويولي االتحاد األوروب ــي أهمية كبيرة للتعافي في مرحلة ما
ّ
والتحول
بعد كوفيد  ،-19والعمل مع الكويت على التحول األخضر
الرقمي ،وفي هذا السياق عقدنا نــدوات افتراضية في أبريل فيما
يتعلق بالمباني الخالية من الكربون والطاقة المتجددة ،علما بأن
هذا النهج يعكس سياسة االتحاد األوروبي لتحقيق صفر انبعاثات
كربون بحلول سنة .2050
إن هناك حقيقة واضحة بالنسبة لجائحة كوفيد ،-19وهي أنه ال
يوجد شخص آمن ما لم يتمتع الجميع باألمان ،وعليه يعمل االتحاد
األوروب ــي بجد واجتهاد من أجــل تسريع التوزيع ضمن االتحاد
األوروب ــي للقاحات "كــورونــا" ،وفــي الــوقــت نفسه يساهم االتحاد
بالفعل بشكل كبير جدا في حملة التطعيم العالمية ،وذلك من خالل
التصدير ومبادرة كوفاكس العالمية ،وبهذه الطريقة يساعد االتحاد
األوروبي الدول المحدودة والمتوسطة الدخل على تطعيم سكانها.
عندما نتكلم عن جائحة "كورونا" ،فإن من األهمية بمكان أن نوجه
التحية للعاملين الصحيين في جميع أنحاء العالم ،وبما في ذلك
أوروبا والكويت على جهودهم الجبارة في التصدي لهذه الجائحة.
ون ـحــن نحتفل ب ـيــوم أوروب ـ ــا ل ـهــذا ال ـعــام خ ــال شـهــر رمـضــان
المبارك ،أرغــب في أن أغتنم هذه الفرصة ألبعث بأطيب التحيات
بهذه المناسبة لسمو أمير الكويت الشيخ نــواف األحمد ،وسمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وجميع المسلمين في الكويت
وخارجها ،و"رمضان كريم".
أدعوكم لالطالع على فعالياتنا االفتراضية بمناسبة يوم أوروبا،
وذلك من خالل زيارة موقع بعثة االتحاد األوروبي في الكويت على
وسائل التواصل االجتماعي  ،@EUinKuwaitإضافة الى حسابي على
اإلنترنت  ،@cristianTudorEUكما أتطلع قدما للمزيد من التعاون
بين الكويت واالتحاد األوروبي لسنوات عديدة قادمة.
* سفير االتحاد األوروبي لدى الكويت

«السالم» :تخصيص زكاة الفطر
إلغاثة المخيمات بسورية واليمن
جانب من األعمال الجارية في منطقة خيطان الجنوبي
الـمـصــادر إل ــى أن هيئة الـطــرق
قـ ـ ــامـ ـ ــت أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ب ـت ـخ ـص ـي ــص
وت ــوس ـع ــة  3م ــواق ــع لـمـحـطــات
تحويل ثانوية بمنطقة خيطان
الجنوبي ضمن أ عـمــال العقد،
ال ـ ــذي ت ـت ـق ــدم بـ ــه األع ـ ـمـ ــال عــن
ال ـب ــرن ــام ــج ال ــزم ـن ــي لـلـمـشــروع
بنسبة و صـلــت  63.19بالمئة،
فــي حـيــن أن اإلن ـجــاز المخطط

وافد أجنبي حاول تهريب  4كيلوغرامات من الماريغوانا
الــذي كــان يحتوي على علب فواكه
مجففة وت ــأك ــدوا مــن احـتــوائــه على
م ــواد م ـخــدرة ،مـشـيــرا ال ــى ان رجــال
المكافحة اص ــدروا اذنــا مــن النيابة
الـ ـع ــام ــة ب ـض ـب ــط الـ ـ ـط ـ ــرد الـ ـب ــري ــدي
والشخص المرسل اليه.
وذك ــر الـمـصــدر ان الــوافــد االجنبي
الـمـتـهــم حـضــر الس ـتــام ال ـطــرد وكــان
رج ــال المكافحة فــي انـتـظــاره وألـقــوا
ال ـق ـب ــض ع ـل ـيــه ع ـن ــد ت ـس ـل ـمــه ل ـل ـطــرد،
وبتفتيش الطرد عثر بداخله على 4
ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن م ــادة الـمــاريـغــوانــا
المخدرة وضعت داخــل علب تحتوي
على فواكه مجففة ،الفتا الى ان رجال
المكافحة احالوا المتهم والمضبوطات
الى جهات االختصاص.

للتعيين فــي مـجــا لــس إدارات
الجمعيات التعاونية ،والــذي
ح ـصــر ال ـت ـع ـي ـيــن ف ــي مــوظـفــي
الوزارة الحاليين.
ً
ووفقا لمصادر "الشؤون"،
فـ ـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــر اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم
ص ــاح ـي ــات ــه ال ـق ــان ــون ـي ــة فــي
ا ل ـت ـع ـي ـيــن ب ـم ـجــا لــس اإلدارة
التعاونية التي انتهت والية
أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف أع ـضــائ ـهــا
(  ،)1 +4إ ل ـ ـ ــى ح ـ ـيـ ــن سـ ـم ــاح
الـسـلـطــات الـصـحـيــة بــإجــراء
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أن
األصـ ــل ف ــي ق ــان ــون ال ـت ـعــاون
االنتخاب ال التعيين ،كاشفة
أن عدد الموظفين المعينين
قد يصل إلى اثنين أو ثالثة
في أحد المجلسين.

«يوم أوروبا»
وعام آخر من
العالقات
األوروبية ـــ
الكويتية القوية

له وفق الجدول  60.99في المئة.
وبـ ـيـ ـن ــت أن ـ ـ ــه تـ ـم ــت إض ــاف ــة
م ـ ـح ـ ـطـ ــة ثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة وتـ ــوس ـ ـعـ ــة
مـ ـحـ ـطـ ـتـ ـي ــن ثـ ـن ــائـ ـيـ ـتـ ـي ــن إل ـ ــى
م ـح ـط ـت ـيــن رب ــاع ـي ـت ـي ــن ،لـيـبـلــغ
عـ ــدد ال ـم ـح ـطــات ال ــرب ــاع ـي ــة 34
محطة ،وعدد المحطات الثنائية
محطتين.

أعلنت جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية ،استقبالها
لزكاة الفطر النقدية فقط دون العينية ،تطبيقا الشتراطات ُّ
السلطات
الصحية في الكويت ،للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية ونائب المدير العام ضاري
البعيجان ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن الجمعية تستقبل زكاة
الفطر من المحسنين من أهل الكويت والمقيمين على أرضها عبر
وسائلها اإللكترونية.
وأضاف البعيجان أن استقبال زكاة الفطر من المحسنين مستمر
حتى ليلة العيد ،وبعد تلقي تبرعاتهم يتم تحويلها مباشرة إلى
شراء المواد العينية إلغاثة المخيمات في سورية واليمن ،والتي
يزيد على  2800مخيم ،نظرا لحاجة هذه المخيمات إلى المواد
الغذائية واإلغاثية ،بسبب ظروفها اإلنسانية الصعبة التي تحتاج
دعمها باستمرار.

مقاه تقدم الشيشة للزبائن
ضبط ٍ
خالل «الحظر»
●

محمد الشرهان

ّ
شن قطاع األمن العام ،ممثال في مديرية أمن
محافظة مبارك الكبير ،بالتعاون والتنسيق
مع بلدية المحافظة ،حملة أمنية على أسواق
ال ـقــريــن ،تـمـكــن خــالـهــا مــن مــداه ـمــة ع ــدد من
المقاهي التي ّ
تقدم الشيشة للزبائن أثناء فترة
الحظر الجزئي ،ومطاعم تقدم خدمة الطعام
داخ ــل المحل لـلــزبــائــن ،مخالفة بــذلــك ق ــرارات
مجلس الوزراء بفرض االشتراطات الصحية،
ومنها غلق المحال والمقاهي ومنع التجمعات.
وقالت مصادر أمنية لـ "الجريدة" إن رجال
األمــن أغلقوا ،بالتعاون مــع مفتشي البلدية،
مقهيين ،وتمت مخالفة العاملين داخلهما،
وضبط جميع الزبائن فيهما وإحالتهم إلى
جـهــات التحقيق ،بعد تسجيل مخالفة كسر
الحظر الجزئي بحقهم.

من جانب آخــر ،دهــم رجــال مباحث اإلدارة
ال ـعــامــة لـمـبــاحــث شـ ــؤون اإلق ــام ــة ،بــالـتـعــاون
والتنسيق مــع مفتشي وزارة الـتـجــارة عــددا
من المطاعم والمقاهي التي تعمل بعد دخول
وق ــت الـحـظــر ال ـجــزئــي ،ف ــي مـخــالـفــة صريحة
لالشتراطات الصحية.
وقال مصدر أمني إن رجال مباحث اإلقامة
تمكنوا من ضبط  4وافدين يعملون في أحد
المطاعم ويقدمون خدمة الطعام داخل المحل
لـلــزبــائــن ،بـمــا يـعــد مـخــالـفــة ل ـق ــرارات مجلس
الوزراء.
وأضــاف المصدر أن رجــال مباحث اإلقامة
ده ـمــوا كــذلــك مطعما ومـقـهــى ي ـقـ ّـدم الشيشة
لـ ــرواد الـمـقـهــى بـعــد دخ ــول الـحـظــر الـجــزئــي،
ّ
وت ـم ــك ـن ــوا م ــن ض ـب ــط  8أشـ ـخ ــاص يـعـمـلــون
فـ ــي ال ـم ـق ـه ــى ،وتـ ـم ــت إح ــال ـت ـه ــم ال ـ ــى ج ـهــات
االختصاص.

ةديرجلا
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المستشار شفيق إمام

األمن والمواطن

في ظالل الدستور :تأجيل االستجوابات ...لماذا لم تطلب الحكومة استبعادها؟ ()2-1
رغم أن االستجواب حق
دستوري لكل عضو ،لكن
ليست هناك حقوق
مطلقة -كما قررت
المحكمة الدستورية-
فيتقيد كل من السؤال
البرلماني واالستجواب
بضوابط وقيود ،فال يجوز
أن ُيبتر الحق عن غايته
أو ُي َّ
جرد من المصلحة
ُ
التي شرع لها ،أو أن
ُيتخذ وسيلة لتحقيق
غرض آخر ،ينافي غرض
الدستور فيما رسمه من
غاية أو مصلحة.

من حق الوزير في
المساءلة السياسية
أن يعتصم بقرينة
افتراض البراءة التي
هي جزء من فطرة
اإلنسان

سـ ــؤال مـ ـش ــروع ،وق ــد أص ـبــح لــدى
الـحـكــومــة وألول م ــرة ن ـصــاب اتـخــاذ
القرارات الصعبة في المجلس ،مثل
قـ ـ ــرار ت ــأج ـي ــل االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات ال ـت ــي
ا نـهــا لــت عـلــى ر ئـيــس مجلس ال ــوزراء
وا ل ــوزراء في بــدء الفصل التشريعي
الـ ـح ــال ــي ،ال ـت ــي ق ــدم ــت ق ـب ــل أوانـ ـه ــا،
و قـ ـب ــل أن يـ ـك ــون ا ل ـم ـج ـل ــس ق ــد مـنــح
فرصة للحكومة الجديدة في ممارسة
مـســؤولـيــاتـهــا ،ث ــم تــأتــي الـمـحــاسـبــة
والمساء لة.

نقطة نظام
نـ ـع ــم ل ـ ـمـ ــاذا لـ ــم ت ـط ـل ــب ال ـح ـك ــوم ــة
استبعاد هذه االستجوابات ،للمثالب
الدستورية التي تشوبها ،وذ لــك من
خــال نقطة نـظــام تثيرها الحكومة
أو يثيرها أي عضو إعماال ألحكام،
ا لـ ـم ــادة ( )83م ــن ا لــا ئ ـحــة ا لــدا خـلـيــة
للمجلس التي تنص على أنه "يؤذن
دائ ـم ــا ب ــال ـك ــام ف ــي األحـ ـ ــوال اآلت ـي ــة،
الحالة األولى من نقاط النظام التي
رتبها النص وفقا ألولويتها هي:
 -1مخالفة الدستور أو الالئحة في
الموضوع الذي تتم مناقشته.
وت ـ ـ ــرت ـ ـ ــب ال ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــرة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ــن
ه ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــادة ،ع ـل ــى إث ـ ـ ــارة ال ـم ـثــالــب
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ل ــاس ـت ـج ــواب ــات ،وق ــف
مـنــاقـشــة ال ـمــوضــوع األص ـل ــي ،حيث
تـنــص ه ــذه ال ـف ـقــرة عـلــى أن ــه "ول ـهــذه
الطلبات بترتيبها المذكور أولوية
ع ـل ــى الـ ـم ــوض ــوع األصـ ـل ــي وي ـتــرتــب
ع ـل ـي ـهــا وق ـ ــف ال ـم ـن ــاق ـش ــة ف ـي ــه حـتــى
ي ـ ـصـ ــدر قـ ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـجـ ـل ــس بـ ـش ــأنـ ـه ــا"،
ف ـيــأتــي قـ ــرار تــأج ـيــل االس ـت ـجــوابــات
م ـ ـح ـ ـمـ ــوال ع ـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ص ـح ـي ـحــة
ومشروعة ،وهو ما أثارته الحكومة
م ــن ش ـب ـهــات م ـخــال ـفــة ال ــدس ـت ــور فــي
هذه االستجوابات ،لتقديمها في بدء
الفصل التشريعي ،وقبل أن تمارس
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة م ـســؤول ـيــات ـهــا،

ألن احـ ـت ــرام أحـ ـك ــام ال ــدس ـت ــور أول ــى
وأسمى من احترام إجراء ات ومواعيد
م ـنــاق ـشــة االسـ ـتـ ـج ــواب ال ـم ـن ـصــوص
عليها في الالئحة الداخلية لمجلس
األمة ،وقد شرعت هذه وتلك لتنظيم
مناقشة ا سـتـجــواب مستوف أر كــا نــه
و شــروط صحته ،ال لتنظيم مناقشة
اس ـت ـج ــواب وق ــع ف ــي حــومــة مـخــالـفــة
أحـ ـك ــام ال ــد سـ ـت ــور ،أو تـ ـح ــوم حــولــه
شـبـهــات ع ــدم دس ـتــوري ـتــه ،فـمــن حق
ال ـم ـج ـل ــس ف ــي ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة تــأج ـيــل
نظر اال سـتـجــواب ،دون التقيد بهذه
ال ـم ــواع ـي ــد واإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ،ف ـم ـثــل هــذا
االستجواب هو عدم والعدم ال يترتب
ع ـل ـيــه إال عـ ــدم م ـث ـلــه ،ومـ ــع ذلـ ــك فــإن
المجلس لم يصل إلى هذا المدى بل
اكـتـفــى بـتــأجـيــل نـظــر االسـتـجــوابــات
سالفة ا لــذ كــر ،و تــرد فــي هــذا السياق
قــاعــدة مــن قــواعــد أص ــول الـفـقــه هــي:
"من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب
بحرمانه".

االستجواب حق دستوري
ن ـع ــم االسـ ـتـ ـج ــواب ح ــق دس ـت ــوري
ل ـ ـكـ ــل عـ ـ ـض ـ ــو ،ولـ ـ ـك ـ ــن لـ ـيـ ـس ــت هـ ـن ــاك
حـقــوق مطلقة -كـمــا ق ــررت المحكمة
ا لــد سـتــور يــة -فيتقيد كــل مــن ا لـســؤال
الـبــرلـمــانــي واالس ـت ـج ــواب بـضــوابــط
و ق ـ ـيـ ــود ،ف ــا يـ ـج ــوز أن ُي ـب ـت ــر ا ل ـحــق
ع ــن غــاُي ـتــه أو ُي ـج ـ َّـرد م ــن الـمـصـلـحــة
ا لـتــي شــرع لـهــا ،أو أن ُيتخذ وسيلة
لـتـحـقـيــق غ ــرض آخ ــر ،ي ـنــافــي غــرض
ال ــدس ـت ــور ف ـي ـمــا رس ـم ــه م ــن غ ــاي ــة أو
مـصـلـحــة ،وأ ن ــه إذا لــزم مــن تحصيل
ال ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــة نـ ـت ــائ ــج
ضـ ــروريـ ــة ،ف ـق ــد وقـ ــع ال ـت ـن ــاق ــض مــع
قصد المشرع بما ُيبطل العمل ولو
ً
كــان فــي أصـلــه مـشــروعــا ،وقــد قضت
المحكمة الدستورية بــأن ا ل ــوزراء ال
يستجوبون عــن و قــا ئــع سابقة على
حملهم حقائبهم الوزارية.

والية تتخصص بالزمان والمكان
ولئن كان االستجواب أرقى وأخطر
أدوات الرقابة البرلمانية في النظم
ا ل ــد ي ـم ـق ــرا ط ـي ــة ،إال أن اال سـ ـتـ ـج ــواب
ك ـم ــا هـ ــو حـ ــق دس ـ ـتـ ــوري هـ ــو واليـ ــة
تتخصص بــا لــز مــان وا ل ـم ـكــان ،حيث
ينص الدستور في المادة ( )100على
أن لكل عضو من أعضاء مجلس األمة
أن يوجه إ لــى رئيس مجلس ا لــوزراء
وإلى الوزراء استجوابات "عن األمور
الداخلة في اختصاصاتهم".
وهو كأي والية يتخصص بالزمان
والـ ـمـ ـك ــان ،ك ـمــا ي ـق ــول ع ـل ـمــاء أص ــول
الفقه ،ويشمل المكان محل الوالية،
أي مضمون االستجواب وفحواه فال
يـمـكــن أن ي ـكــون م ـحــا لــاس ـت ـجــواب
إال ال ــوق ــائ ــع ال ـتــال ـيــة ل ـش ـغــل ال ــوزي ــر
مـنـصـبــه الـ ـ ــوزاري ،وق ــد أف ــرغ ــت هــذه
االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة ف ـ ــي ب ــدء
ا لـفـصــل ا لـتـشــر يـعــي مــن أي مضمون
أو فحوى لالستجواب فلم تعد هذه
االستجوابات تحمل إال مسماها.

محمد أحمد المجرن الرومي
ب ـك ــا ف ــة أ بـ ـع ــاد ه ــا ،وأن ي ـط ــر ح ــوا فــي
اس ـت ـج ــواب ـه ــم ال ـت ـه ــم ال ـم ــرت ـك ــز عـلــى
أس ــاسـ ـه ــا م ـت ـي ــن ال ــوق ــائ ــع ورص ـي ــن
القانون.
وألن اال سـ ـتـ ـج ــواب ا تـ ـه ــام ،ف ــا بــد
أن يـقــوم على خطأ ثــا بــت بيقين في
ح ــق الـ ــوزيـ ــر ب ـم ــؤاخ ــذت ــه ع ـل ــى فـعــل
ً
ً
وق ــع م ـنــه ،س ــواء ك ــان ف ـعــا إيـجــابـيــا
بتدخله بالمخالفة ألحكام القانون،
ح ـي ــث ال ي ـس ـمــح الـ ـق ــان ــون ب ـتــدخ ـلــه،
ً
ً
أو ك ــان ف ـع ــا س ـل ـب ـيــا بــام ـت ـنــاعــه عــن
التدخل ،حيث يوجب القانون عليه
ذلك ،وألن االستجواب اتهام يجب أن
ً
يكون الوزير مسؤوال عن هذا الخطأ
مـســؤولـيــة شـخـصـيــة وم ـبــاشــرة ،فال
يـســأل عــن فـعــل إال فــا عـلــه ،وال يؤخذ
امرؤ بجريرة غيره.
وللحديث بقية إذا كــان في العمر
بقية.

المحاكمة السياسية
ولكن االستجواب اتهام قد يؤدي
إل ـ ــى ط ـ ــرح الـ ـثـ ـق ــة بـ ــالـ ــوزيـ ــر ،ت ـج ــري
ع ـلــى أثـ ــره م ـحــاك ـمــة س ـيــاس ـيــة ،فـمــن
حق الوزير فيها أن يعتصم بقرينة
افـ ـ ـت ـ ــراض ال ـ ـ ـبـ ـ ــراء ة ،الـ ـت ــي هـ ــي ج ــزء
م ــن ف ـط ــرة اإلن ـ ـسـ ــان ،ت ــازم ــه ف ــي كــل
مــا يـتـحـمــل مــن م ـســؤول ـيــات ،ومـنـهــا
الحقيبة الوزارية.
ف ــاالسـ ـتـ ـج ــواب اتـ ـه ــام ي ــوج ــه إل ــى
الــوزيــر بــاقـتــراف أخ ـطــاء مـعـيـنــة ،مع
مـجــابـهـتــه بـمــا ق ــام عـلــى ات ـهــامــه من
أدلة ،وسماع أوجه دفاعه ومناقشته
فيها مناقشة تفصيلية كي يفندها
ً
إن كان منكرا لها ،أو يعترف بها إذا
شــاء اال عـتــراف ،وأن يكون بين أيدي
م ـس ـت ـجــوب ـيــه ك ــل خـ ـط ــوط ال ـق ـضــايــا
م ــو ض ــوع اال سـ ـتـ ـج ــواب ،وأن ي ـل ـمــوا

في مقال سابق لي تحدثت عن موضوع المواطن كخفير يحرص
على أمن بلده وسالمة المواطن ،وألن المحافظة على أمن البالد
ليست منوطة بأجهزة وزارة الداخلية وغيرها من أجهزة فقط،
بــل إن المواطن يجب عليه أن يكون العين الساهرة لحفظ أمن
وطنه ومواطنيه.
بعد أن بادرت جمعية الشامية والشويخ التعاونية بالتبرع
لتركيب كاميرات على مــداخــل منطقتي الشامية والشويخ فإن
ذلك يحسب للجمعية وأعضائها المحترمين وجهود مختاري
المنطقتين والذين نكن لهم جميعا االحترام ،ولكن ما أود ذكره
هنا أنني في مقال سابق اقترحت تشكيل فرق تطوعية من شباب
وشــابــات منطقتي الشامية والـشــويــخ تـكــون مهمتها مساعدة
األجهزة األمنية بدون التدخل في عملها أو صالحياتها.
الفرق التطوعية مهمتها أن تكون حارسة على أمن وممتلكات
القاطنين في منطقتي الشامية والشويخ ،ويكون عملها القيام
بدوريات تجوب أنحاء المنطقتين باستخدام السيارات ،خصوصا
أثناء الليل ،وإذا كان هناك ما يخل باألمن فمهمتها فقط إبالغ
السلطات األمنية المتمثلة بمخفر المنطقة عن طريق خط مباشر،
على أن يحمل المتطوعون هويات خاصة تعرف بشخصيتهم حتى
ال يندس بينهم أشخاص ليس لهم عالقة بهذا العمل التطوعي.
ه ــذه الـفـكــرة جــاء تـنــي عـنــدمــا عملت ع ــدة س ـنــوات فــي مملكة
الـســويــد ،وأعجبتني فـكــرة تـطــوع المقيمين فــي جميع مناطق
السويد بتكوين هذه الفرق التطوعية فوددت أن أنقل هذه الفكرة
ً
إلي الكويت لعلنا نستفيد منها ،ومن مهام هذه الفرق أيضا أن
تراقب الخدمات في المنطقة ،كــأن تكون هناك حفر في الطريق
ً
تشكل خطرا على المارة ،أو في حال انقطاع التيار الكهربائي أو
في حالة هطول األمطار الغزيرة التي تغلق الشوارع ،وأن يكون
العمل الجماعي بمساعدة الهيئات الحكومية ،فلنعمل معا من
أجل خدمة منطقتنا ،والله الموفق.
ومع حلول عيد الفطر السعيد أهنئ القراء الكرام بهذه المناسبة
السعيدة أعادها الله على الجميع بالخير والبركات ،والله يحفظ
الكويت وكل من يعيش على أرضها الطيبة.

احترام أحكام الدستور
أولى وأسمى من احترام
إجراءات ومواعيد مناقشة
االستجواب المنصوص
عليها في الالئحة الداخلية
لمجلس األمة

االنفراج
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
فتح المراكز الثقافية والمسارح في البالد واستعادة أنشطتها
ً
مع االشتراطات الصحية يبدو أكثر إلحاحا بعد ارتفاع وتيرة
التطعيم وتخفيف ساعات الحظر.
***
دخلنا العام الثاني من زمن كورونا!
أحـ ــداث ه ــذا الــزمــن وبــدايــاتــه أصـبـحــت ذك ــري ــات ،ب ــدأ بالهلع
والـخــوف مــن بعضنا ،وانتهى بالتطعيم ،ولــم نصل إلــى نهاية
مريحة بسبب أخبار الهند ونيبال الكورونية المأساوية!
ساحتنا المحلية تجاوزت قصص الوباء وتأثيراته اليومية،
ه ـكــذا ي ـب ــدو ،لـكـنـهــا تــأبــى إال أن ت ـكــون ســاحــة صـخــب سياسي
واجتماعي بسبب تعليق العديد من الملفات والقرارات التي لم
تعد تحتمل التأخير.
في عامنا الثاني من مواجهة كورونا ال بد من استيعاب الدروس
وتنفيذ الـقــرارات العاجلة التي ستسهم في استراحة المجتمع
وإبعاده عن االحتقان شبه اليومي والتنفيس عن الناس.
ماذا ننتظر في تجنيس فئة البدون الذين ساهموا في الصفوف
األولى كخطوة لحل شامل؟
ولماذا يبقى ملف إقامة األجانب رهن لتجارة فئة من المتنفذين
الذين يتاجرون بهذه القوانين دون رقابة؟
ولماذا التراجع عن فرض ضريبة الشركات؟
ولماذا ال يوقف ملف مكافأة الصفوف األولى ُ
ويراجع ليكون
للمستحقين بالفعل؟
وإلى متى استمرار العبث في األمن الغذائي بمنح قسائم زراعية
لمن ال يستغلها ألغراضها.
هذه عينة من قضايا برزت في زمن كورونا ،ولو القت استجابة
سياسية واعية لعبرنا بخطوة ستواجه بالتصفيق الشعبي الحار،
وألسهمت في التنفيس الداخلي.
الكل ينتظر العيد الحقيقي للبالد ...الكل يريد الفرح.

عبيد الله بحير*

«طالبان» ووعودها الشائكة
أسهم االتفاق بين طالبان وأميركا في فرض شكل محدود ً
من وقف إطالق النار بين الطرفين وانتزع من «طالبان» وعدا
مفاده أن الحركة ستمنع الجماعات األخرى من استعمال
األراضي األفغانية ضد المصالح األميركية ،وهذا البند بالذات
ربط االتفاق بالمهمة األميركية األصلية التي تقضي بهزم
«القاعدة» في أفغانستان.
أعـلـنــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي عـهــد الــرئـيــس جــو بــايــدن
انسحابها الكامل من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل،
ً
ُ
ويفترض أن يكون هذا االنسحاب مرتبطا باالتفاق المبرم مع
حركة "طالبان" في فبراير  ،2020لكن أوضحت "طالبان" من
ً
جهتها أنها تعتبر الجدول الزمني الجديد انتهاكا لالتفاق
األصلي الذي يدعو إلى االنسحاب األميركي من أفغانستان
في  1مايو.
أسهم ذلك االتفاق في فرض شكل محدود من وقف إطالق
الـنــار (بين الــواليــات المتحدة و"طــالـبــان" فقط) وانـتــزع من
ً
"طالبان" وعدا مفاده أن الحركة ستمنع الجماعات األخرى
من استعمال األراضــي األفغانية ضد المصالح األميركية،
وهذا البند بالذات ربط االتفاق بالمهمة األميركية األصلية
التي تقضي بهزم "القاعدة" في أفغانستان ،لكن رغم محاوالت
إدارة أوباما تصوير اغتيال زعيم "القاعدة" ،أسامة بن الدن،
ّ
كهزيمة للتنظيم ،اتضح بعد فترة قصيرة أن الحركة لم تتغير
ً
كثيرا ،فقد تابعت االستفادة من مرونة الجماعات الجهادية
ّ
في المنطقة ككل وشكلت تحالفات معها.
كانت حركة "طالبان" خالل عهدها األول قد فرضت سطوة
كاملة على األراضــي التي تسيطر عليها وحكمت مناطقها
بموجب نظام الحزب الواحد االستبدادي ،وفي آخر عشرين
س ـن ــة ،سـمـحــت ال ـج ـم ـهــوريــة األف ـغــان ـيــة لـمـخـتـلــف األحـ ــزاب
الـسـيــاسـيــة بـتـكــويــن قــاعــدتـهــا وتــرس ـيــخ مـكــانـتـهــا الـعــامــة،
حـتــى أنـهــا ســاعــدتـهــا فــي تـقــويــة شرعيتها عـبــر العمليات
الديمقراطية ،ولهذا السبب ،ستطرح أي تسوية تتجاهل هذه
ً
الكيانات أو ُت ّ
همشها مستقبال إشكالية كبرى.
تـ ّ
ـرسـخــت الـخــافــات الـقــائـمــة بـيــن "طــال ـبــان" والـجـمــاعــات
ً
السياسية األخــرى في آخر عشرين سنة ،نظرا إلى تصاعد
م ـس ـت ــوي ــات ال ـع ـن ــف ومـ ـك ــان ــة األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة داخـ ــل
ً
الجمهورية التي تعتبرها "طالبان" دمية بيد الخارج وعائقا
بحد ذاته .قد تنشأ دولة فاشلة أو يصبح البلد على شفير
الفشل نتيجة السياق السياسي الجديد ا لــذي يترافق مع
تراجع تكافؤ القوة بين حركة "طالبان" واألحزاب السياسية
ً
األخرى (وهو واقع سترفض "طالبان" ّ
تقبله طبعا) ،باإلضافة
إلى انعدام الثقة بين مختلف الجماعات.
أمام هذا الوضع ،ال بد من التساؤل :إذا عجزت "طالبان" عن
عشرين سنة ،حين
احتواء "القاعدة" أو السيطرة عليها منذ َ
كان نظامها يملك سلطة مطلقة ،فكيف ُيعقل أن تنجح اآلن؟
ً
كــان يعقوب اإلبراهيمي من جامعة "كارلتون" جــزء ا من
ّ
مجموعة محللين سلطوا الضوء على دور هشاشة الدولة في
نشوء الجماعات الجهادية وتكاثرها .تكون هشاشة الدولة
كفيلة بإنشاء مــاذات آمنة للمقاتلين المحتملين وتسمح
لهم بتنفيذ عملياتهم ،وبسبب الفساد المستفحل وطبيعة
الجمهورية الفاشلة ،قد تنشأ ظروف مؤاتية لتكاثر حركات
التمرد والجماعات المتطرفة .هذا ما حصل بكل وضوح غداة
أحــداث الربيع العربي ،وتكرر الوضع نفسه في الصومال
ً
واليمن والعراق وأفغانستان سابقا ،فقد تكون هشاشة الدولة
ً
ً
السبب األصلي للمشكلة إذا ،لكنها شرط مسبق أيضا لظهور
عوامل أخرى مثل تراجع الشرعية وضعف السلطة ،كما تشير
ً
الشرعية إلى الدعم الشعبي الــذي تحظى به الدولة محليا
ً
ودوليا ،أما السلطة ،فتعني قدرة الدولة على فرض أعمال
عنف شرعية داخــل أراضيها ،فقد كانت أفغانستان تفتقر
ً
إلى الشرعية والسلطة معا خالل سنوات عهدها الجمهوري.
ّ
لكن كيف نجحت الجماعات الجهادية في التوسع داخل
على
الجمهورية األفغانية التي كانت تحظى
بدعم دولــي َ
ً
المستوى العسكري وتتمتع بالشرعية أيضا؟ وكيف ُيعقل
أن يقدم النظام السياسي المرتقب ،بغض النظر عن طبيعته،
ً
أداء أفضل من سابقه في ظل الظروف المتدهورة اليوم؟ في
الــوقــت نفسه ،يجب أال ننسى طبيعة "الـقــاعــدة" المتطورة
ّ
وتحولها إلــى تجسيد حي لهدفها األصـلــي ،مما يعني أن
البحث
تصبح ركيزة للجهاد الــدولــي ،فـ"القاعدة" ستتابع ّ
بلد تدير منه شؤونها ،وستبقى أفغانستان المرشحة
عن ٍ
ً
المثالية ألداء هذا الدور دوما.
* «دبلومات»

زوايا ورؤى

د .شيه تشونغ تشين*

ً
معا لبناء نظام صحي عالمي مرن وشامل ...تايوان يمكن المساعدة
نحث منظمة الصحة
العالمية واألطراف ذات
الصلة على االعتراف
بمساهمات تايوان
الطويلة األمد للمجتمع
الدولي في مجاالت الصحة
العامة والوقاية من
األمراض وحق اإلنسان
في الصحة ،وضرورة إدراج
تايوان في منظمة الصحة
العالمية واجتماعاتها
وآلياتها وأنشطتها،
فتايوان ستواصل العمل
مع بقية العالم لضمان
تمتع الجميع بحق اإلنسان
األساسي في الصحة كما
هو منصوص عليه في
دستور منظمة الصحة
العالمية.

تجربة تايوان
في مكافحة مرض
سارس  2003جعلتها
ال تتجاهل إنذارات
خطر كوفيد19

إن التهديد الذي تشكله األمراض المعدية المستجدة
على الصحة العالمية واالقتصاد والتجارة والسياحة ال
يتوقف أبدا ،يمكن أن تنتشر األوبئة بسرعة في جميع
أنحاء العالم بسبب الطيران والنقل الدوليين ،فاعتبارا
من مارس  2021تسبب شكل جديد من االلتهاب الرئوي
الذي ظهر ألول مرة في ووهان بالصين في نهاية عام
 2019وت ــم تصنيفه مـنــذ ذل ــك الـحـيــن عـلــى أن ــه مــرض
فيروس كــورونــا  )COVID-19( 2019وتسبب في أكثر
من  126مليون حالة إصابة وأكثر من  2.7مليون حالة
وفاة في جميع أنحاء العالم ،فكان للمرض تأثير طبي
واقتصادي واجتماعي هائل في جميع أنحاء العالم،
و هــدد بشكل كبير الجهود العالمية لتحقيق أ هــداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ً
نظرا لقرب تايوان من الصين ،كــان من المتوقع أن
ً
تكون تايوان واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء،
ً
ولكن نظرا لتجربتها في مكافحة تفشي مرض السارس
عام  ،2003لم تتجاهل تايوان اإلنــذارات ،حيث جمعت
معا حسابات رسمية وغير رسمية متطورة لتشكيل
صورة للمرض الناشئ الذي ينطوي على نطاق وشدة
أس ــوأ مما اقترحه التصور الـعــام العالمي ،السلطات
ّ
محسنة في
استخدمت هذه المعلومات إلطالق مراقبة
 31ديسمبر  2019ونفذت بال كلل تدابير احتواء الصحة
العامة منذ اكتشاف أول حالة في تايوان في  21يناير
 ،2020واعـتـبــارا مــن  22أبــريــل  2021كــان هناك 1.086
حالة مؤكدة إضافة الى  11وفيات ،استمرت في تايوان
الحياة والعمل بشكل طبيعي بالنسبة لغالبية السكان،
فاحتوت تايوان  COVID-19منذ بداية الوباء ،بما في
ذلك سجلت  253يوما دون أي إصابات في الفترة بين
أبريل وديسمبر .2020
بعد التعامل مع وباء سارس ،أنشأت تايوان شبكة
رعاية صحية لألمراض المعدية على مستوى البالد
ي ـق ــوده ــا ويـ ـش ــرف عـلـيـهــا خـ ـب ــراء األم ـ ـ ــراض الـمـعــديــة
ف ــي س ــت م ـنــاطــق ،تـضـمـنــت أك ـث ــر م ــن  100مستشفى
اس ـت ـج ــاب ــة ث ــان ــوي ــة فـ ــي ال ـش ـب ـك ــة ،وق ـ ــد ق ــام ــت جـمـيــع
الـبـلــديــات والـمـقــاطـعــات وال ـمــدن االثـنـتـيــن والعشرين
ال ـخ ــاص ــة بـتـعـيـيــن مـسـتـشـفـيــات االس ـت ـج ــاب ــة األول ـي ــة
الخاصة بـهــا ،تــوفــر الشبكة أيـضــا السلطة القانونية
لنقل المرضى المصابين بأمراض شديدة العدوى إلى
مــرافــق مخصصة بـنـ ً
ـاء على الصحة العامة والحاجة
السريرية ،وقــد ثبت أن هــذا مفيد فــي حماية األنظمة
الصحية والمهنيين الصحيين مــن اإلر هـ ــاق ،وسمح
لمعظم الخدمات الصحية غير المصاحبة لـCOVID-19
باالستمرار في العمل دون انقطاع أثناء الجائحة ،حتى

اآلن لم يكن هناك سوى عدد  2مستشفى فقط مرتبط
بتفشي وباء  COVID-19في تايوان .تمت إدارة كالهما
بشكل جيد مما أدى إلى ما مجموعه  11حالة وصفر
حاالت وفاة في فئة المهنيين الصحيين.
من خالل إدخال تدابير مراقبة الصحة العامة في وقت
مبكر وفعال ،خففت تايوان أيضا من التأثير االقتصادي
لـ COVID-19للحفاظ على األنشطة الدولية واالجتماعية
واالقتصادية والتجارية األساسية ،كما نفذت تايوان
تـعــديــات مــرنــة لـتــدابـيــر الـحـجــر الـصـحــي ذات الصلة
بالسفن والطائرات حتى تتمكن مصايد األسماك ومزارع
الرياح البحرية وصناعات النقل الجوي من مواصلة
عملياتها ،وفي تناقض تام مع االنكماش االقتصادي
العالمي ،فقد بلغ نمو الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي في
تايوان لعام  2020حوالي  3.11في المئة ،مع نمو أكثر
بنسبة  4.94فــي الـمـئــة فــي الــربــع ال ــراب ــع ،حـيــث كانت
ثقة الجمهور وتعاونه مع استجابة الحكومة مفتاحا
الحتواء  COVID-19بنجاح.
ع ـنــد ص ـيــاغــة قــوان ـيــن مـكــافـحــة األم ـ ـ ــراض ،الـتــزمــت
الحكومة بمبادئ االستجابة المعقولة والحد األدنى
مــن ال ـضــرر واالع ـت ـمــاد الـتــدريـجــي .لـقــد عملت تــايــوان
بجد للحفاظ على التوازن بين حق الناس في المعرفة
والخصوصية الشخصية والحرية ،واالستجابة بفاعلية
لرغبات الناس من خالل التمسك بمبدأ اإلنصاف وفي
الوقت نفسه إعطاء األولوية لحماية الفئات المحرومة
بـمــن فــي ذل ــك الـعـمــال الـمـهــاجــرون ،فـخــال ه ــذا الــوبــاء
أظهرت تايوان تأكيدا على الحق في الصحة والحماية
المتعلقة بها ،وأظهرت معارضة قوية النتهاكات حقوق
اإلن ـســان ،فــي الــواقــع لــم تقيد تــايــوان فــي أي وقــت حق
الناس في حرية التعبير أو التجمع أو المشاركة في
الحياة العامة.
وعـلــى الــرغــم مــن أن جــائـحــة  COVID-19أث ــرت على
جـمـيــع ال ـب ـلــدان ب ـش ــدة ،ف ــإن تــأثـيــرهــا ك ــان أق ـســى على
المجتمعات الضعيفة والعالية الخطورة ،وعلى الذين
يفتقرون إلــى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وغير
الـقــادريــن على التعامل مــع العواقب السلبية لتدابير
االحتواء المضادة للوباء ،كعضو مسؤول في المجتمع
الدولي فإن تايوان ستبذل قصارى جهدها للعمل مع
منظمة الصحة العالمية وقادة الصحة العالمية لضمان
حصول جميع الناس على ظروف معيشة وعمل تفضي
الى التمتع بصحة جيدة ،سنقوم أيضا برصد التفاوتات
الصحية للسعي بشكل أكثر فعالية للوصول الشامل إلى
الخدمات الصحية الجيدة.
بـفـضــل نـظــامـهــا ال ـص ـحــي ال ـق ــوي واسـتــراتـيـجـيــات

االخـتـبــار الـصــارمــة وشفافية المعلومات والـشــراكــات
بين القطاعين العام والخاص ،كانت استجابة تايوان
لـ COVID-19إحدى قصص النجاح في العالم ،لقد أثبت
هذا الوباء مرة أخرى أن تايوان ال يمكن أن تظل خارج
شبكة الصحة العالمية ،حيث تؤدي تايوان دورا ال غنى
عنه في أنظمة المراقبة واإلنــذار المبكر العالمية التي
تكشف عن خطر األمراض المعدية الناشئة ،وقد أثبت
نموذج تايوان قدرته باستمرار على احتواء ،COVID-19
لقد سلط الــوبــاء الضوء أيضا على قــدرة تــايــوان على
البحث والتطوير واإلنتاج وتوفير العالجات واألدوات
المرتبطة بها بسرعة (بما فــي ذلــك لقاحين مــن لقاح
 COVID-19قيد التجربة حاليا في المرحلة الثانية)،
إن القدرة على المشاركة والمساهمة بشكل شامل في
ً
أنظمة سلسلة التوريد الدولية لــ COVID-19فضال عن
منصات التشخيص واللقاحات والعالجات العالمية
ستسمح لتايوان بالعمل مع بقية العالم.
نحث منظمة الصحة العالمية واألطراف ذات الصلة
ع ـلــى االع ـ ـتـ ــراف ب ـم ـســاه ـمــات ت ــاي ــوان ال ـطــوي ـلــة األم ــد
للمجتمع الدولي في مجاالت الصحة العامة والوقاية
من األمراض وحق اإلنسان في الصحة ،وضرورة إدراج
ت ــاي ــوان فــي منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة واجـتـمــاعــاتـهــا
وآلياتها وأنشطتها .تايوان ستواصل العمل مع بقية
العالم لضمان تمتع الجميع بحق اإلنسان األساسي
في الصحة كما هو منصوص عليه في دستور منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،وت ــردي ــدا لـشـعــار أه ـ ــداف التنمية
المستدامة لعام  2030لألمم المتحدة ،ال ينبغي ترك أي
شخص وراء الركب.
* وزير الصحة والرفاهية في تايوان

تايوان نفذت تعديالت مرنة لتدابير
الحجر الصحي ذات الصلة بالسفن
والطائرات حتى تتمكن مصايد
األسماك وصناعات النقل الجوي
من مواصلة عملياتها

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٢٥٢

٥.٢٢٦

٦.٧٨١

2.٣٧٣ 2.٧٢٩ ٣.٣١٩

صناديق االستثمار تتفوق على مؤشرات البورصة
تراوح أداؤها بين  6.33و %16.27من بداية العام حتى نهاية أبريل
محمد اإلتربي

تشهد بورصة الكويت
متغيرات عديدة كان لها
عظيم األثر في تحسن األداء
على مستوى قيم التداوالت،
أبرزها تطبيق نظام «النتنج»
أو صافي التداول.

حـقـقــت ال ـص ـنــاديــق االس ـت ـث ـمــاريــة أداء مميزا
واستثنائيا من بداية الـعــام ،وتحولت جميعها
من الخسائر إلى تحقيق مكاسب ايجابية الفتة،
حيث تفوق أداء معظم الصناديق على مؤشرات
السوق المالي ،الــذي يحقق اداء جيدا من بداية
الـعــام ،وكـســرت قيمة ال ـتــداوالت نهاية األسـبــوع
الـمــاضــي حــاجــز  100مـلـيــون دي ـنــار ،وه ــي قيمة
الفتة واستثنائية ،خصوصا أنها جاءت في إطار
التداول االعتيادي.
وتراوح أداء الصناديق المحلية بين  16.27في
المئة لصندوق الكويت االستثماري و 6.33في
المئة لصندوق الوسم ،وهــي نسب جديدة على
السوق منذ اندالع ازمة كورونا.
وتشهد بورصة الكويت متغيرات عديدة كان
لها عظيم األ ث ــر فــي تحسن األداء على مستوى
قـيــم الـ ـت ــداوالت ،أب ــرزه ــا تطبيق نـظــام «الـنـتـنــج»
أو صــافــي ال ـتــداول ،وال ــذي اسـتـفــادت منه بشكل
كبير الصناديق االستثمارية والمحافظ المالية،
وظهر ذلك من خالل التغير الالفت في مستويات
وقيم التداول.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـ ـس ــوق ش ـهــد األســاب ـيــع
الماضية عمليات نـشــاط على عــدد مــن األسـهــم،
ألس ـبــاب تتعلق بـتـغـيــرات جــذريــة عـلــى مستوى
األداء ،فضال عن عودة االستحواذات والصفقات
الـتــي غــابــت عــن ال ـســوق لـفـتــرة طــويـلــة ،وأبــرزهــا
صـفـقــة ال ـم ـبــادلــة ال ـتــي أعـلـنـتـهــا «أجـيـلـيـتــي» مع
واح ــدة مــن أكـبــر شــركــات الـخــدمــات اللوجستية
فــي الـعــالــم «دي اس ف ــي» ،إضــافــة إلــى معلومات
اإلدراج ــات الجديدة التي حتما ستحمل سيولة

إضافية جــديــدة للسوق ،تــرافــق تلك اإلدراج ــات،
والتي ستكون نوعية ومن السلع والشركات التي
تستهوي المحافظ والصناديق.
وكـ ـشـ ـف ــت م ـ ـصـ ــادر اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة أن سـلـسـلــة
اإلفصاحات التي تم إعالنها بشأن تغيير األهداف
االستثمارية جلبت سيولة إضافية للسوق ،حيث
قابلت أطراف استثمارية تلك اإلفصاحات برغبة
في الشراء ،وشهدت تنفيذا للعديد من الصفقات،
ومن المرتقب أن يتم اإلعالن خالل أيام عن صفقات
استحواذ وسيطرة على شركات مدرجة ،بالتوافق
بين المالك والمستثمرين الجدد.
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،كـشـفــت ال ـم ـص ــادر ع ــن تلقي
ش ــرك ــات اس ـت ـث ـم ــار س ـي ــول ــة ج ــدي ــدة م ــن بـعــض
العمالء المحليين واألجانب ،تفاؤال بأداء السوق
ومستقبله خالل المرحلة المقبلة ،خصوصا أن
هناك قاعدة من األسهم تواصل تأكيد جدارتها
بإعالنات أربــاح للربع األول جيدة ،وهــي مؤشر
لباقي العام خصوصا القطاع المصرفي.
وسـيـفـتــح أي ـضــا اس ـت ـمــرار االس ـت ـقــرار لنهاية
النصف األول الـبــاب مـجــددا إلع ــادة طــرح بعض
الصفقات الكبرى المؤجلة ،ســواء اندماجات او
استحواذات ضخمة.
ومعروف أنه من غير المعتاد أن تشهد تداوالت
شـهــر رم ـضــان أداء قــويــا بـهــذا الـمـسـتــوى ،إال أن
عوامل الدفع غيرت المعادالت القديمة ،وارتفع
مؤشر البورصة العام بنحو  5.8في المئة ،وحقق
ا لـســوق الرئيسي مكاسب بنحو  9.4فــي المئة،
ومؤشر رئيسي  50بنحو  8.8في المئة ،وتعدى
متوسط السيولة اليومي حاجز  50مليون دينار.

أداء الصناديق لشهر أبريل 2021
اسم الصندوق
صندوق الكويت االستثماري
صندوق كامكو االستثماري
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق الساحل
صندوق الرائد
صندوق الرؤية
كامكو لمؤشر السوق األول
صندوق ثروة االستثماري
صندوق الوسم

الشركة المديرة
كي اي سي
كامكو انفست
االستثمارات الوطنية
شركة الساحل لالستثمار
كي اي سي
كميفك
كامكو انفست
ثروة لالستثمار
كفيك

األداء من بداية العام
%16.27
%14.39
%13.43
%12.04
%12.03
%12.1
%11.35
%6.79
%6.33

اداء ابريل 2021
%8.03
%8.95
%7.72
%7.67
%6.59
%9.6
%5.51
%4.27
%3.51

صندوق الدرة االسالمي
صندوق الهدى االسالمي
صندوق الدارج
صندوق كاب كورب
صندوق ثروة االسالمي

كامكو انفست
كميفك
االستثمارات الوطنية
كارب كورب لالستثمار
ثروة لالستثمار

%18.02
%15.2
%14.54
%13.83
%11.02

%9.39
%10
%6.89
%7.92
%3.62

موارد للصناعة
صندوق زاجل
االثير لالتصاالت

االستثمارات الوطنية
االستثمارات الوطنية
كي اي سي

%18.81
%14.75
%2.53

%6.28
%4.82
%0.59

بيتك كابيتال لالسهم الخليجية
صندوق األسهم المحلية والخليجية

بيتك لالستثمار
بوبيان كابيتال

%16.40
%11.62

4.36
%3.05

الصناديق اإلسالمية

صناديق خدمات وصناعة

«التجارة» :تنسيق مع الجهات لمتابعة «مزادات األونالين»
مواز للسلع الرئيسية
السلمان :بناء مخزون غذائي استراتيجي ٍ
أعلن وزيــر الـتـجــارة والصناعة د .عبدالله
الـسـلـمــان ب ـنــاء م ـخ ــزون غ ــذائ ــي اسـتــراتـيـجــي
مواز للسلع الرئيسية يواكب النمو في الطلب
ٍ
المتزايد على المنتجات مما يساهم في بناء
منظومة متكاملة ألمنها الغذائي.
وقال الوزير السلمان في لقاء مع تلفزيون
دول ــة الـكــويــت عــن ال ـم ــزادات اإللـكـتــرونـيــة ،إنــه
«نتيجة الـتـطــور فــي االقـتـصــاد والـتـحــول من
التقليدي إلى الرقمي والذي يتطلب أن نتماشى
مـعــه ف ــال ــوزارة ت ـقــوم بـعـمـلـيــات الـتـنـسـيــق مع
هيئة االتصاالت والجرائم اإللكترونية لتطوير
التعامل مع المزادات».
وأوضــح أن هناك مــزادات مرخصة وأخــرى
غير مرخصة لذلك «نعول على وعي المواطن»
ألن ال ـم ــزاد اإلل ـك ـتــرونــي الـمــرخــص يـضــع رقــم
الترخيص ومــن ثــم يمكن تقديم الشكوى في
حال تم التعرض ألي عملية غش.
وذك ــر أن «الـتـطــور فــي الـتـمــويــن وص ــل إلــى
تـجــديــد الـبـطــاقــة (أون الي ــن) فــي دقــائــق كذلك

ً
ت ـحــديــث ال ـب ـيــانــات آل ـي ــا وال ـت ــي تـتـيــح مـعــرفــة
الحصة التموينية لكل أفراد األسرة من خالل
تـقــديــم الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة فـقــط لمنفذ الـبـيــع»،
إضــافــة إلــى ربطها مــع برنامج «هويتي» بما
يضمن دخول المواطن المستفيد من الخدمة
ف ـق ــط ك ـم ــا أن هـ ـن ــاك م ـس ـج ــات ن ـص ـيــة تـصــل
للمواطن بعد صرف أي حصة تموينية.
ً
وق ــال إن «ال ـ ــوزارة لــديـهــا فـقــط  350مــراقـبــا
ً
ومفتشا وكذلك  200مفتش لديهم الضبطية
ً
القضائية بإجمالي  550موظفا وهــذا العدد
ً
لـيــس كــاف ـيــا خــاصــة فــي ظــل تــوســع األنـشـطــة
االقتصادية لذلك نحن نشجع الشباب لدخول
ال ــدورات التدريبية لالنخراط فــي عمل وزارة
الـتـجــارة» .وأكــد أهمية دور المواطن والمقيم
فــي الــرقــابــة على األس ـعــار والـمــاحـظــات على
المحالت والتجاوزات من خالل أرقــام هواتف
م ـت ـعــددة لـ ـل ــوزارة ت ـخــدم شــريـحــة المستهلك
وشريحة أصحاب األعمال.
وأعلن السلمان عن التطوير اإللكتروني من

خالل منظومة أسعار تتيح الرقابة الكاملة على
 500سلعة استراتيجية بحيث تتم تغذية هذا
ً
ً
النظام مــن جميع مــراكــز التسوق آلـيــا ،مبينا
أن مؤشرات الخطر تقاس عندما تكون هناك
فروقات كبيرة باألسعار بين مركز تسوق وآخر
ومن ثم يتوجه المراقب إلى مركز التسوق.
وأضاف أن النظام يتيح للمستهلك اإلبالغ
عن السلع من خالل تحديد الباركود وتصويره
وإرســالــه إلــى ال ــوزارة ليصل كشكوى من قبل
المواطنين.
وبسؤاله عن دور الوزارة في آلية تعاملها مع
إدارة أزمة كورونا طمأن السلمان المواطنين
حول وفرة األمن الغذائي في البالد خاصة في
ً
التعامل مع الموجة الثانية من األزمة ،مؤكدا
أن السلع تصل للكويت بكل سهولة عكس بداية
األزمة والتي تخللها وقف في عمليات النقل.
وقــال إن هناك استراتيجية لألمن الغذائي
ل ــزي ــادة االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـم ـن ـت ـجــات الـمـحـلـيــة
تــم ال ـبــدء بـهــا مــن خ ــال المنتجات الــزراعـيــة،

صناديق خليجية

النفط يرتفع لألسبوع الثاني
رغم تفشي الفيروس في الهند

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.24دوالر ليبلغ  67.31دوالرا
ً
مــوضـحــا أن كـثـيــرا مــن الـمـشــاكــل تــواجــه هــذا
القطاع مثل نــدرة األراض ــي الزراعية واأليــدي
ال ـعــام ـل ــة ل ــذل ــك س ـي ـك ــون ال ـت ــوج ــه الس ـت ـخــدام
التكنولوجيا فــي اإل ن ـتــاج و جـلــب المستثمر
األجـنـبــي لتحقيق االكـتـفــاء الــذاتــي فــي بعض
المنتجات الزراعية والحيوانية.
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـس ـل ـم ــان ط ــري ـق ــة ال ـم ــراق ـب ــة
اليومية في تغيرات المخزون االستراتيجي
ً
آليا بالتعاون مع الجهات الحكومية األخرى،
ً
ً
مشيرا إلى أن التموين مهم جدا للمواطن كسلع
مدعومة ومخفضة تتيح للمواطن الحصول
على أغلب السلع.
وحــول الخدمات اإللكترونية التي تقدمها
الوزارة أكد السلمان أن رؤية الوزارة تتمحور
ً
حــول الـتـحــول الــذكــي ،مبينا أن هـنــاك  80في
ً
الـمـئــة مــن ال ـخــدمــات ال ـتــي كــانــت ت ـقــدم ورق ـيــا
ً
ً
تحولت رقميا مما يعد انجازا يسجل للوزارة
وسنصل إلى  100بالمئة خالل الفترة القادمة.
(كونا)

انخفض سعر برميل النفط الكويتي
 1.24دوالرا ،لـيـبـلــغ  67.31دوالرا فــي
تــداوالت أمــس األول مقابل  68.55دوالرا
في تداوالت الخميس ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ,ارتـفــع النفط
قليال مساء الجمعة حتى مع تفاقم أزمة
كوفيد 19 -في الهند ،واقتنصت األسعار
مكاسب لــأسـبــوع الـثــانــي على الـتــوالــي،
وسـ ــط تـ ـف ــاؤل ح ـي ــال ت ـع ــاف ــي االق ـت ـص ــاد
العالمي.
وخ ـت ـمــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام بــرنــت
الجلسة على  68.28دوالرا للبرميل ،بينما
ت ـحــدد س ـعــر ال ـت ـســويــة ل ـل ـخــام األم ـيــركــي
غرب تكساس الوسيط عند  64.90دوالرا
للبرميل ،بزيادة  19سنتا تعادل  0.3في
المئة لكال الخامين.
وارت ـفــع خــامــا الـقـيــاس أكـثــر مــن واحــد
في المئة على مدار األسبوع ،في صعود
أسبوعي هو الثاني على التوالي ،وسط

تخفيف قيود الحركة المفروضة الحتواء
كوفيد -19في الواليات المتحدة وأوروبا،
وت ـعــافــي أنـشـطــة الـمـصــانــع وتطعيمات
الوقاية من «كورونا» ،مما يمهد النتعاش
في الطلب على الوقود.
وقال إدوارد مويا ،كبير محللي السوق
لــدى أوان ــدا« ،ربـمــا شـهــدت أسـعــار النفط
أسبوعا إيجابيا هو الثاني على التوالي،
لكنه ال يكفي إلقناع متداولي الطاقة بأن
النفط سيكسر نطاقه ا لـضـيــق .توقعات
الـنـفــط لـلـمــدى القصير مــازالــت متباينة
جدا».
وفي الصين ،أظهرت البيانات تسارع
نمو الصادرات على غير المتوقع في أبريل
بينما ينبئ مسح خاص بتوسع قوي في
نشاط قطاع الخدمات.
لكن واردات أكبر مشتر للخام في العالم
انخفضت  0.2في المئة في أبريل عنها قبل
سنة إلى  40.36مليون طن ،أو  9.82ماليين
برميل يوميا ،أدنى مستوى منذ ديسمبر.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ارتفاع قوي لمؤشرات وسيولة بورصة الكويت

صعود لمعظم األسواق وتراجع لمؤشري «تاسي» وقطر
●

علي العنزي

انتهى األسبوع قبل األخير
م ـ ــن شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان ب ـن ـتــائــج
أس ـب ــوع ـي ــة إي ـج ــاب ـي ــة م ـم ـيــزة
لـ ـمـ ـعـ ـظ ــم م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات أسـ ـ ـ ــواق
ال ـمــال ب ــدول مجلس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،حـ ـي ــث رب ـ ـحـ ــت 5
م ـ ــؤش ـ ــرات وح ـق ـق ــت م ـكــاســب
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،وتـ ـ ــراجـ ـ ــع مـ ــؤشـ ــران
بشكل متفاوت ،هما :السعودي
(تــاســي) مــؤشــر ســوق األسهم
الــرئـيـســي فــي ال ــري ــاض ،وفقد
نـسـبــة  1.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بينما
اسـ ـتـ ـق ــر م ـ ــؤش ـ ــر سـ ـ ـ ــوق ق ـطــر
على خسارة مـحــدودة جــدا لم
ت ـت ـج ــاوز ُع ـش ــر ن ـق ـطــة مـئــويــة
فقط ،وتصدر الرابحين مؤشر
س ــوق الـبـحــريــن الـمــالــي بنمو
بلغ نسبة  2.5فــي المئة ،تاله
مــؤشــر بــورصــة الكويت العام
محققا  2.3فــي ا لـمـئــة ،بينما
سجل مؤشر سوق دبي المالي
مـكــاســب قــريـبــة أيـضــا بنسبة
 2.2في المئة ،واستمر مؤشر
أبوظبي في تحقيق االرتفاعات
محققا نسبة  1.7في المئة.

بورصة الكويت
واص ـلــت مــؤشــرات بــورصــة
الكويت نموها القوي األسبوع
الماضي ،وهو األسبوع الثالث
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي م ــن الـمـكــاســب
المتواصلة ،والثامن بين آخر

عشرة أسابيع باللون األخضر،
وارتـفـعــت بنسبة كـبـيــرة سيولة
الجلسات ،وانتهى مؤشر السوق
العام الى مكاسب بنسبة  2.3في
المئة تعادل  138.88نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  6252.48نـقـطــة،
وزادت المكاسب في مؤشر السوق
األول ال ـ ــذي رب ــح نـسـبــة  2.4في
المئة تعادل  157.83نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  6781نـقـطــة ،كما
استمر األداء القوي ألسهم السوق
الرئيسي ،وربح مؤشر رئيسي 50
نسبة  2.5في المئة ،وبقي متفوقا
عـلــى م ــؤش ــرات ال ـبــورصــة ،حيث
جـمــع  130.32نقطة ليقفل على
مستوى  5433.71نقطة ،ويستمر
في تحقيق اقفاالت قياسية.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان األه ـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع
المؤشرات تدفق السيولة الكبيرة
الـ ـت ــي ب ـل ـغ ــت فـ ــي آخ ـ ــر ج ـل ـســات
الـ ـس ــوق  111.7م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
وه ــو رق ــم قـيــاســي لــم تـصــل إليه
ال ـب ــورص ــة م ـنــذ األزم ـ ــة الـمــالـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة (بــاس ـت ـث ـنــاء جـلـســات
الترقية فــي الـمــؤشــرات الناشئة
ال ـعــال ـم ـيــة) ،وارت ـف ـع ــت الـسـيــولــة
بـنـسـبــة  25.3ف ــي الـمـئــة مـقــارنــة
باألسبوع األسبق ،وحقق النشاط
نـ ـم ــوا ب ـن ـس ـبــة  16.7ف ــي ال ـم ـئــة،
بينما زاد عدد الصفقات بنسبة
 8.7في المئة ،وكان لدخول ميزة
صافي المبيعات أو (النتنج) دور
كبير في رفع السيولة والنشاط،
خصوصا على األسهم الصغيرة
التي حقق بعضها مكاسب كبيرة

بسيولة ونشاط قياسيين ،وكان
أهمها سهم بيت األوراق ،وبعد
اعالن أرباحه ،حيث ارتفع بنسبة
 32في المئة في أسبوع وبنشاط
وسيولة قياسي ،وكذلك استمر
أجيليتي في االرتفاع وحقق 13
في المئة ،رغم جني األرباح الذي
تعرض له بنهاية األسبوع ،كما
ربحت اسهم «كتلة المدينة» نسبا
كبيرة ،ونشطت اسهم «صناعات»،
و«أهـ ـ ـل ـ ــي مـ ـتـ ـح ــد» ،و«ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة» بـ ـ ـت ـ ــداوالت قـيــاسـيــة

ل ـل ـس ـه ـم ـي ــن األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وح ـق ـق ــت
جميعها مكاسب أسبوعية جيدة
بـنـسـبــة قــري ـبــة م ــن  3ف ــي الـمـئــة،
وت ــدف ــق م ــزي ــد م ــن ن ـتــائــج الــربــع
األول ،حيث أعلنت  39شركة عن
نـتــائـجـهــا لـلــربــع األول ،وج ــاءت
بـنـمــو اج ـمــالــي بـلــغ نـسـبــة 78.5
في المئة ،وكــان بينها  31شركة
ح ـق ـقــت نـ ـم ــوا ،ب ـي ـن ـمــا تــراج ـعــت
أرباح  8شركات بينها  3شركات
خاسرة.
واستفاد مؤشر سوق البحرين

من التداوالت الكبيرة على سهم
«اهـلــي متحد بحريني» ،إضافة
ال ــى ال ـن ـمــو ال ـق ــوي لـسـهــم «ال ـبــا»
وب ـع ــض األسـ ـه ــم االس ـت ـث ـمــاريــة
م ـث ــل س ـه ــم «ان ــوفـ ـس ــت» لـيـحـقــق
ق ـ ـفـ ــزة وي ـ ــرب ـ ــح  2.5ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة،
ويـتـصــدر مــؤشــرات أس ــواق دول
مجلس التعاون الخليجي رابحا
ح ــوال ــي  37ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  1521.77نقطة ،وأعلنت
 13شركة نتائج الربع األول في
بورصة البحرين بنمو كبير بلغ

 104فــي الـمـئــة ،حـيــث سجلت 8
شــركــات نموا أبــرزهــا المصارف
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،ب ـي ـن ـم ــا خ ـس ــرت
شركتان فقط وبانتظار اعالن 17
شركة أخرى.

اإلمارات وعمان
بعد راحة قصيرة وجني أرباح
ارتـ ـ ــد م ــؤش ــرا س ــوق ــي اإلم ـ ـ ــارات
األسبوع الماضي ،وحققا مكاسب
كـبـيــرة بـلـغــت  2.2عـلــى مستوى

مــؤشــر س ــوق دب ــي الـمــالــي الــذي
أض ــاف  58.55نقطة ليقفل على
مـسـتــوى  2663.93نـقـطــة ،وبعد
أن ارتفعت أرب ــاح شــركــات ال ـ 15
الـمـعـلـنــة بـنـسـبــة  133ف ــي المئة
مـ ـق ــارن ــة ب ـن ـت ــائ ــج الـ ــربـ ــع األول
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وح ـق ـقــت
 10ش ــرك ــات ن ـمــوا ك ـب ـيــرا بينما
تــراجـعــت أرب ــاح  5شــركــات منها
شركتان خاسرتان ،في المقابل
سـ ـج ــل مـ ــؤشـ ــر س ـ ــوق اب ــوظ ـب ــي
ً
المالي نموا أقل ،ولكنه أيضا كان
كبيرا بنسبة  1.7فــي الـمـئــة ،أي
 105.28نقاط ليقفل على مستوى
 6152.09ن ـق ـطــة ،وي ـب ـقــى قــريـبــا
م ــن اع ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه خ ــال 16
عاما ،وكان نمو شركات أبوظبي
بنسبة  95فــي المئة ،وذلــك بعد
إع ــان  35شــركــة ،واس ـت ـمــرار 32
شركة بحجب بيانات الربع األول،
وسجلت  26شــركــة نـمــوا مقابل
تراجع  9شركات.
وواصـ ـ ــل م ــؤش ــر س ــوق عـمــان
المالي انطالقته وتجاوز مستوى
 3800نـقـطــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى هــذا
العام ،بعد أن برح نسبة  1.3في
المئة تعادل  49.01نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  3810.02نـقـطــة
تـحــديــدا ،وســاعــد ارت ـفــاع أسعار
ال ـن ـف ــط مـ ـج ــددا ف ــي دفـ ــع مــؤشــر
السوق العماني ومعظم بورصات
الخليجي ،حيث المــس مستوى
 70دوالرا للبرميل للمرة األولى
منذ شهرين تقريبا ،وهو ما يدعم
تقليص العجز في معظم موازنات

دول مجلس التعاون الخليجي
بما فيها موازنة سلطنة عمان.

السعودية وقطر
اسـ ـتـ ـم ــرت ع ـم ـل ـي ــات جـنــي
األربـ ـ ـ ـ ــاح فـ ــي م ــؤش ــر ال ـس ــوق
الـ ـسـ ـع ــودي ل ـخ ـمــس ج ـل ـســات
مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
ال ـم ــاض ــي لـيـنـت ـهــي األسـ ـب ــوع
بخسارة واضـحــة بنسبة 1.8
في المئة تعادل  190.63نقطة،
ليقفل على مستوى 10228.35
ن ـق ـطــة ،ول ــم يـسـتـفــد م ــن قـفــزة
أسعار النفط التي قد تخرجه
خالل هذا األسبوع من الدائرة
الحمراء ليعود إلى المكاسب،
وبدعم من نتائج تدفق مزيد
من نتائج الشركات السعودية
المدرجة والتي اعلن منها حتى
نـهــايــة األس ـبــوع  109شــركــات
بنمو اجمالي بلغ  43في المئة،
حـيــث نـمــت أرب ـ ــاح  71شــركــة،
وتراجعت أرباح  38شركة منها
 14شركة خاسرة.
واسـتـقــر مــؤشــر ســوق قطر
المالي حول مستواه السابق،
وهو قريب من اعلى مستوياته
خــال هــذا الـعــام ،وخسر ُعشر
نقطة مئوية فقط تعادل 15.68
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 10895.72نقطة مستمرا في
طموحاته باختراق مستوى 11
ألف نقطة والذي ال يفصله عنه
سوى  100نقطة تقريبا.
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اقتصاد

منذ بداية أزمة «كورونا» وحتى إغالقات األسبوع الماضي
عيسى عبدالسالم

جرت عبر بيع جزء
من ملكية أو تخارج
كلي أو خروج من
قائمة كبار المالك

بـ ـل ــغ ع ـ ـ ــدد ح ـ ـ ـ ــاالت ت ـغ ـي ـي ــر الـ ـه ــدف
االستثماري من كبار المالك في قوائم
الشركات المدرجة نحو  10حــاالت منذ
بداية أزمة كورونا ،خالل الفترة الممتدة
بين يناير  2020وحتى إغالقات تداوالت
األسبوع الماضي.
ً
ووفقا إلحصائية أجرتها "الجريدة"،
فــإن تغيير الـهــدف االسـتـثـمــاري تــم من
خالل االعالن المباشر عنه من االطراف
المستفيدة على موقع بورصة الكويت
ل ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،إذ ي ـل ـتــزم الشخص
المستفيد بتعبئة نـمــوذج مـحــدد عند
ح ــدوث تغيير يتجاوز  5فــي المئة في
مصلحة تمثل  5فــي المئة أو أكـثــر من
رأسمال شركة مدرجة بشكل مباشر أو
غير مباشر ،أو بالتحالف مع اآلخرين،
أو ح ــدوث تغيير ي ــؤدي ال ــى انخفاض

المصلحة عــن  5فــي المئة مــن رأسـمــال
شــركــة مــدرجــة ،أو االف ـصــاح عــن تغيير
الهدف من تلك المصلحة.
ويتم تسليم هــذا النموذج الــى هيئة
أس ــواق الـمــال ،وشــركــة بــورصــة الكويت
لألوراق المالية ،خالل مدة  10أيام عمل
من نهاية اليوم الذي يتحقق فيه التغيير.
وبينت اإلحصائية أن عمليات تغيير
ال ـه ــدف االس ـت ـث ـمــاري تضمنت أغلبها
عـمـلـيــات ت ـخ ــارج ب ـهــدف بـيــع ج ــزء من
ملكية ،وتغيير الهدف من استثمار طويل
األجــل الــى قصير األج ــل ،باالضافة الى
التخارج الكلي أو الخروج من قائمة كبار
الـمــاك واالحـتـفــاظ بحصة فــي رأسمال
الشركة.
ُ
وتضمنت الحاالت التي أعلن تغيير
الهدف االستثماري فيها كالتالي:

 - 1تغيير الهدف من التملك للهـيئة
العامة لشـؤون القـصر في الشركة الوطنية
العقارية (وطنية).
 - 2تغيير الهدف من التملك لشركة
الخير الوطنية لألسهم والـعـقــارات في
شركة "صناعات".
 - 3تغيير الهدف من التملك لشركة
الخير الوطنية لألسهم والـعـقــارات في
شركة "االولى".
 - 4تغيير الهدف من التملك لشركة
سند لبيع وشراء األسهم والسندات في
شركة "انجازات".
 - 5تغيير الهدف من التملك لشركة
بيان الوطنية العقارية في شركة "عقار".
 - 6االف ـص ــاح عــن تغيير ال ـهــدف من
تملك مجموعة شــركــة أع ـيــان لــإجــارة
واالستثمار في "مبرد".

 - 7اإلف ـص ــاح عــن تغيير ال ـهــدف من
التملك للسيد /سالم عبدالله الحوسني
ومجموعته في شركة "األولى".
 - 8اإلف ـص ــاح عــن تغيير ال ـهــدف من
تملك شركة الليوان الكويتية العقارية
في "السوري".
 - 9االف ـص ــاح عــن تغيير ال ـهــدف من
الـتـمـلــك لـلـسـيــد /يــوســف أح ـمــد يوسف
الرشيد البدر في شركة "صكوك".
 - 10االفـصــاح عن تغيير الهدف من
التملك لشركة الخير العالمية لبيع وشراء
األسهم في شركة "كابالت".

عدة أسباب
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" ،إن
لجوء بعض الشركات الى اعالن تغيير

هدفها االستثماري في ملكيات الشركات
الـمــدرجــة الـتــي تــزيــد على  5فــي المئة،
والتي اتسمت بأنها طويلة األجل يرجع
إلــى عــدة أسـبــاب ،منها :تراجع ايــرادات
أغلب المؤسسات والشركات وحاجاتها
الى السيولة لتسيير أعمالها ،ومواجهة
بـعــض ال ـشــركــات اسـتـحـقــاقــات قــروض
قصيرة األجل والتزامات أخرى ،باالضافة
الى تعرض العديد من الشركات لتعطيل
أعمالها وتوقفت أنشطتها خالل الفترة
الماضية بسبب جائحة "كــورونــا" مما
دفعها الى التركيز على أنشطة محددة.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن مـ ــن ه ــذه
األس ـب ــاب أي ـضــا ت ـخــارج ال ـشــركــات من
استثمارات وقنوات كانت قد دخلتها في
وقت سابق لتنويع مصادر الدخل لديها،
عالوة على تحقيق بعض االستثمارات

«الوطني» :األسهم العالمية تعزز مكاسبها في الربع األول
بدعم من حزم التحفيز المالي والسياسات التيسيرية والتفاؤل تجاه االنتعاش االقتصادي
واصلت أسواق األسهم العالمية رحلة صعودها في
الربع األول من عام  ،2021لتبلغ العديد من المؤشرات
الرئيسية أعلى مستوياتها على اإلطــاق ،وذلك بدعم
مــن حــزم التحفيز الضخمة ،والسياسات التيسيرية
التي تبنتها البنوك المركزية ،إضافة إلــى التطورات
ّ
وتحسن بيانات
اإليجابية على صعيد برامج اللقاحات،
االقتصاد الكلي.
وفي الوقت ذاته ،وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت
الوطني ،تفوقت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
في أدائها على نظرائها العالميين ،وذلك بدعم من عدد
من العوامل اإلضافية ،بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط
وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في بعض الدول،
وذلك على الرغم من إعادة فرض القيود في دول أخرى.
واستمر هــذا االتـجــاه اإليجابي حتى شهر أبريل،
إذ سجل مؤشر ستاندرد آند بورز  500أقوى مكاسب
شهرية ( 5.2بالمئة) منذ نوفمبر  ،2020وجاء ذلك على
الرغم من تزايد حدة التقلبات وضعف أدائه نهاية الشهر،
فيما يعزى إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بتزايد
معدالت التضخم في ظل تحسن مستويات االنتعاش
االقتصادي وإمكان تشديد السياسات ،هذا إلى جانب
حالة عدم اليقين المرتبط بالجائحة.
ً
ومستقبليا ،يتمثل الخطر األكبر الذي يواجه استمرار
ارتفاع أسعار األسهم واالنتعاش االقتصادي في حالة
عدم اليقين المرتبطة بالجائحة ،خاصة في ظل عودة
ظهور الفيروس ببعض دول أوروبا وآسيا.
إضافة إلــى ذلــك ،فــإن مخاوف استمرار السياسات
المالية والنقدية التيسيرية قد تؤدي إلى تزايد الضغوط
التضخمية بمستويات أعلى من المتوقع( ،وبالتالي
إمكان رفع أسعار الفائدة) مما يمثل مخاطر إضافية
على أسواق األسهم.
ً
وقــال التقرير :كــان أداء األس ــواق العالمية إيجابيا
بصفة عامة في الربع األول من عام  ،2021إذ ارتفع مؤشر

مورجان ستانلي العالمي بنسبة  5.5بالمئة على أساس
ربع سنوي ،بدعم من األسهم األوروبية (سجل مؤشر
ً
يورو ستوكس  50نموا بنسبة  10.3بالمئة على أساس
ربع سنوي) ،في حين ارتفع كل من مؤشري داو جونز
الصناعي وستاندرد آند بورز  500بنسبة  8و 6بالمئة
على التوالي .ومن المتوقع أن تستفيد األسواق األوروبية،
التي تعرضت في وقت سابق لموجة ثانية من تفشي
الجائحة وإعادة فرض القيود ،من االنتعاش االقتصادي
المتوقع ،خاصة أن تقييمات األسهم األوروبية ال تزال
جذابة ،مقارنة مع التقييمات العالية لألسهم األميركية.
ً
وأضـ ــاف الـتـقــريــر أن ــه قــد يـعــزى أي ـضــا األداء األقــل
قــوه لــأســواق األميركية مقارنة بــاألســواق األوروبـيــة
إلــى االرتـفــاع الحاد لعائدات السندات األميركية ،مما
أدى إل ــى تقليص ع ــاوة المخاطر األمـيــركـيــة وإث ــارة
بعض المخاوف في صفوف المستثمرين .كما تأثر
ً
أداء األسـهــم األميركية أيـضــا بالمخاوف التضخمية
الناجمة عن االنتعاش االقتصادي والقلق تجاه إمكان
قيام االحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت
ً
أقرب مما كان متوقعا ،وذلك على الرغم من تراجع حدة
ً
تلك المخاوف الحقا ،بعد أن أعاد االحتياطي الفدرالي
تأكيد موقفه التيسيري .كما تجدر اإلشارة إلى تحول
المستثمرين نحو القطاعات التي من المقرر أن تستفيد
أكثر من االنتعاش االقتصادي ،أي األسهم التي تتميز
بآفاق نمو أفضل على المدى القصير وتقييمات أقل.
وي ـم ـك ــن رؤي ـ ـ ــة انـ ـعـ ـك ــاس ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــول فـ ــي نــزعــة
المستثمرين من خالل تفوق أداء مــؤشــرRussel 2000
مقارنة بالمؤشرات األميركية األخرى ( +14بالمئة على
أساس ربع سنوي) ،إذ يعتبر أبرز المؤشرات األميركية
الرئيسية لقياس أداء األسهم الصغيرة.و
ً
توقع التقرير أن تحقق أس ــواق األسـهــم ً
أداء جيدا
ً
نسبيا في عام  2021في ظل انحسار مخاطر الفيروس،
واستمرار السياسات التيسيرية وتحسن االنتعاش

االقتصادي .إال أنــه على الرغم من ذلــك ،ما تــزال هناك
ب ـعــض ال ـم ـخــاطــر ال ـت ــي تـتـمـحــور بـصـفــة ع ــام ــة حــول
ضبابية األوض ــاع المتعلقة بالفيروس ،مما قد يؤثر
على التوقعات االقتصادية .وبالنسبة للواليات المتحدة
على وجه الخصوص ،تشير التقديرات إلى أن المخاطر
الرئيسية تتمثل في االرتفاع النسبي لتقييمات األسهم
األميركية ،وتــزايــد توقعات ارتـفــاع معدالت التضخم،
وإمكان إنهاء سياسات التيسير النقدي في وقت أقرب
ً
مما كان من متوقعا.
ّ
وبـ ّـيــن التقرير تـفــوق أس ــواق دول مجلس التعاون
الخليجي على نظيراتها العالمية ،إذ ارتـفــع مؤشر
مــورغــان ستانلي الخليجي بنسبة  12.6بالمئة على
أس ــاس رب ــع س ـنــوي ،بــدعــم مــن ارت ـفــاع أس ـعــار النفط،

هل يعتبر سهم «آبل» استثمار نمو أم قيمة؟
ف ــي سـ ــوق األسـ ـه ــم ،م ــن ال ـم ـهــم ت ـحــديــد نــوع ـيــة االس ـت ـث ـمــارات
المستهدفة النتقاء ما ًيتماشى مع االستراتيجية المتبعة ،سواء
ً
كانت قيمة أو نموا ،وفقا لرغبة وأهــداف المستثمر على جانب،
ً
وبناء على الوضع الراهن للسوق واالقتصاد الكلي على جانب آخر.
ً
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،ال ـســوق األم ـيــركــي حــالــيــا فــي ظــل تالشي
المخاوف وعدم اليقين المصاحبين لبداية الوباء والتوقعات بنمو
زخما ً
سريع القتصاد البالد ،يشهد ً
قويا في جانب أسهم القيمة،
والتي تتفوق على نظيرتها للنمو من حيث األداء.
ويرجع محللون ذلك إلى عوامل منها ارتفاع عائدات السندات
ً
ً
تأثيرا ،مثل دورة الربح
أسبابا أكثر
في شهر مارس ،ولكن هناك
والتي ترتبط بشكل قوي مع التحسن االقتصادي ،حيث تتعاظم
نتائج أعمال هذه الشركات.
في المقابل ،كان أداء أسهم النمو ً
قويا خالل العام الماضي ،ألن
المستثمرين تدافعوا إلى هذه الفئة لتعويض انخفاض معدالت
الفائدة إلى مستويات قياسية .واحد من أهم األسهم التي يتأملها
المستثمرون لقوتها وسمعة داعميها ،هو سهم شركة "آبل" ذات
التقييم السوقي الــذي يتجاوز تريليوني دوالر ،والـتــي سجلت
إيــرادات تقترب من  90مليار دوالر في األشهر الثالثة األولــى من
العام الحالي ،مع ربح لكل سهم بلغ  1.40دوالر.
وهذا السهم يحظى بثقة واهتمام بالغين من الملياردير وارن
بافيت ،حيث تمتلك شركته "بيركشاير هــاثــاواي" ما قيمته 120
مليار دوالر من أسهم "آبل" (حتى فبراير الماضي) ،وسبق أن أبدى
إعجابه الشديد مـ ً
ـرارا بــأداء صانعة "أيـفــون" وقــدرة سهمها على
تحقيق عائد معقول.
ُ
لكن تــرى هل يندرج سهم "آبــل" ضمن فئة استثمارات القيمة
ً
الـتــي تــدر أربــاحــا جـيــدة فــي أوق ــات الـصـعــاب االقـتـصــاديــة ،أم انه
عائدا ً
ً
جيدا بغض النظر
ضمن فئة النمو التي تضمن للمستثمر
عن الصورة األوسع لالقتصاد( .تعرف أكثر على مفهوم استثمار
القيمة والنمو من هنا).

ما نوع آبل؟
 يعتقد معظم الناس أن سهم "آبل" إلى جانب العديد من األسماءالتقنية األخ ــرى أسـهــم نـمــو ،وه ــذا التصنيف ســاهــم فــي مشاكل
التركيز داخل المؤشرات المستخدمة من قبل المديرين النشطين،
والتي تتبعها صناديق الـمــؤشــرات ،وفــي الحقيقة يتحلى سهم
صانعة "أيفون" بمزيج من خصائص القيمة والنمو.
 السعر إلــى القيمة الدفترية هــو أحــد المقاييس التي تجعل"آبــل" تبدو كسهم نمو قــوي ،لكن المقياس تعرض للنقد بسبب
إهماله لألصول غير الملموسة ،مثل الملكية الفكرية ،في حين
تستمد الشركة قيمتها من هذه األصــول غير الملموسة ،بما في
ذلك عالمتها التجارية ونظام "آي أو إس".
 ًللشركة منخفضة ،فإن نسبة السعر
نظرا ألن القيمة الدفترية
ً
إلى القيمة الدفترية مرتفعة ،ووفقا لنموذج تحديد النمط لمقدم
الخدمات المالية "مورنينج ستار" فإن سهم "آبل" يقع في منطقة ما
بين أسهم النمو والقيمة ،لكن لم تكن األمور كذلك ً
دائما بالنسبة
للشركة.
المستثمرين اليوم قد نسوا (وربما ال يعرف
من
العديد
يكون
 قدً
المستثمرون األصغر سنا) أنه خالل فترة الهوس بعالم اإلنترنت
في أواخر التسعينيات ،مع عودة ستيف جوبز كرئيس تنفيذي،
ُ
فإن شركة "آبل كومبيوتر" كما كانت تعرف آنذاك ،أصبحت تعتبر
من الماضي في صناعة التكنولوجيا.
 -في  ،2000جعلها معدل النمو ومضاعفات التقييم أقرب إلى

جانب القيمة ،ثم جاءت سلسلة مذهلة من االبتكارات التي جلبت
للعالم أجهزة "أيبود" و"أيفون" وخدمات "أي تيونز" و"آبل ووتش"
فأمضت الشركة الفترة من  2004إلى  2016كسهم سريع النمو.
 رغم النجاح الكبير الذي حققته الشركة ،فإنه ال يمكن الحفاظعلى مسار النمو السابق لها ،وفي عام  ،2012بدأت "آبــل" توزيع
األربــاح ،كعالمة على النضج ،وفي السنوات األخيرة تحرك سهم
الشركة إلى القسم األوسط من نموذج "مورنينغ ستار".

ما أهمية النوع؟
ً
مزيجا بين النمو والقيمة ،قد يبدو
 القول بأن السهم يشكلكأنه تناقض ،حيث تميل أسهم النمو إلى التداول عند تقييمات
أعلى ،فيما تميل أسهم القيمة للنشاط عند تقييمات منخفضة،
لكن يجب على مستثمري الصناديق أن يدركوا أن الخطوط غير
واضحة بين النمو والقيمة.
 مع ذلك ،فإن تحليل نماذج مثل تلك الخاصة بـ"مورنينغ ستار"والتي يطلق عليها مربعات النمط والتي تحدد نوع السهم ،تشير
إلى أن النمو والقيمة ليسا متعارضين على اإلطالق ،ويمكن لشركة
ً
نسبيا،
ما أن تزيد أرباحها في نفس الوقت الذي تكون فيه رخيصة
بحسب " "Newfound Researchلألبحاث.
 تمتلك الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشراتالنمو أكثر من  300مليار دوالر من أصــول المستثمرين ،وحتى
المزيد من رؤوس أموال المستثمرين في استثمارات النمو السلبي
األخرى مثل صناديق المؤشرات التقليدية.
 قد يفاجأ المستثمرون في بعض صناديق مــؤشــرات النموعـنــدمــا يـعـلـمــون أن أك ـثــر مــن  11فــي الـمـئــة مــن أص ــول المحفظة
مخصصة لـشــركــة "آبـ ــل" وح ــده ــا ،بــالـطـبــع أص ـبــح س ــوق األسـهــم
ً
األميركي أكثر تركيزا بشكل عام في السنوات األخيرة ،مع مجموعة
محدودة من األسماء ذات الصلة بالتكنولوجيا التي تستأثر بجزء
كبير من القيمة السوقية.
ً
ً
رئيسيا للعائدات ذات الصلة،
 إن شهرة "آبل" تجعلها محركاوبالنسبة للصناديق التي تتبع المؤشرات وصناديق االستثمار
الـمـتــداولــة ،كلما زاد الـتـعــرض لـهــذا السهم كــان األداء أفـضــل في
السنوات األخيرة ،ولكن في أوائل عام  ،2021انخفض سعر السهم،
مما قلل من العوائد اإلجمالية للعديد من صناديق تتبع المؤشرات.
 في الوقت نفسه ،يتعين على مديري صناديق النمو النشطةالتي تزيد قيمتها على تريليوني دوالر اتخاذ قــرار صعب ،وإذا
كانوا معجبين بـ"آبل" ،فإنهم بحاجة إلى تخصيص محفظة ضخمة
من أجل الحفاظ على وزنها الثقيل للغاية في استثماراتهم ،ألنه لو
كان أداء "آبل" ً
جيدا ،فإن وضع "الوزن المنخفض" سيضر بعائداتهم.

ّ
وتحسن توقعات المالية العامة.
وطرح برامج اللقاحات
وجاءت أبوظبي والسعودية في مركز الصدارة ،بنمو
بلغت نسبته  17و 14بالمئة على التوالي ،خاصة بفضل
تحسن ثقة مستثمري السوق السعودية بعد اإلعالن عن
مجموعة من الخطط االستثمارية الكبرى كجزء من حملة
ضخمة لتنويع النشاط االقتصادي.
أمــا فــي بــورصــة الـكــويــت ،فقد ارتـفــع المؤشر العام
بنسبة  4.1بالمئة على أساس ربع سنوي ،مما ساهم في
وصول القيمة السوقية إلى أعلى مستوياتها المسجلة
ً
في  15شهرا ( 34مليار دينار) .وساهمت األسهم المدرجة
ضمن السوق األول ( 4.5 +بالمئة) في تعزيز أداء المؤشر
العام إلى حد كبير ،بقيادة أسهم قطاعات التكنولوجيا
والعقار والخدمات المالية.

األه ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـمـ ـنـ ـش ــودة م ـن ـه ــا وب ـل ـغــت
المستويات المستهدفة عند الدخول
فيها ،فضال عن لجوء بعض الشركات
الى اجراء عمليات تخارج في استثمارات
ترتب عليها بعض االلتزامات المالية
ك ـنــوع م ــن أن ـ ــواع الـهـيـكـلــة م ــع الـبـنــوك
والجهات الدائنة لها.
وأوضحت أن قرار التخارج من بعض
االس ـت ـث ـمــارات ق ــرار جـيــد إذا ات ـخــذ في
الوقت الصحيح عندما يتحقق الهدف
م ـنــه ،مـشـيــرة ال ــى أن ــه مـنــذ ب ــداي ــة أزم ــة
"كورونا" ومخاوف تباطؤ نمو االقتصاد
العالمي وعمليات التخارجات من بعض
االستثمارات قائمة ســواء في األســواق
المحلية أو اإلقليمية ،في حال سمحت
الظروف بذلك ،بالرغم من صعوبة إتمام
بعض العمليات نتيجة الظروف الراهنة.

إلغاء ترخيص شركتين لم تلتزما
بشروط هيئة تشجيع االستثمار
●

جراح الناصر

ألغى وزير التجارة والصناعة د .عبدالله السلمان
تــرخـيـصـيــن تـجــاريـيــن لـشــركـتـيــن خــالـفـتــا قــانــون
تشجيع االستثمار المباشر ،بعدم التزام الكيانات
االستثمارية المقدمة منهما إلى الهيئة عند طلب
الترخيص.
وكشفت مصادر مطلعة ،لـ«الجريدة» ،أن د .عبدالله
السلمان أصدر قرارين وزاريين رقمي  90و 91لعام
 2021بإلغاء ترخيص شركة ويبرو ليميتد ،وشركة
جـيــب ب ــي اسـتــراتـيـجـيــز كــويــت لـلـتــدريــب االهـلــي
واالسـتـشــارات ،وبـنــاء على تقارير إدارة المتابعة
والتدقيق تضمنت المبررات واألسباب ،وبناء على
قراري هيئة تشجيع االستثمار المباشر رقمي 62
و 63لسنة .2021
الجدير بالذكر انه تم تطبيق المادة رقم  32من
الـقــانــون  116لسنة  ،2013وال ـتــي تنص على أنه
في حال مخالفة المستثمر ألحكام هذا القانون أو
الشتراطات الترخيص ،يجوز للمجلس أن يوقع عليه
أحد الجزاءات التالية:
 - 1اإلنــذار الكتابي ،ويتم توقيع جــزاء أشد في
حــالــة ص ــدور ثــاثــة إنـ ــذارات لنفس المستثمر ،أو
لذات الكيان االستثماري خالل السنة الواحدة من
تاريخ أول إنذار.
 - 2ال ـح ــرم ــان ال ـجــزئــي أو ال ـك ـلــي م ــن ال ـمــزايــا
واإلعفاءات الممنوحة له ،ويجوز إعــادة النظر في
قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة.
 - 3التوقيف اإلداري المؤقت .ويعتبر الترخيص
م ـل ـغــى بـ ـق ــوة الـ ـق ــان ــون فـ ــي ح ـ ــال ت ــوق ــف ال ـك ـيــان
االستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله مدة تزيد
على سنة دون عــذر مقبول ،أو فــي حــالــة التأخير
مدة تزيد على سنة اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل
الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من المستثمر إلى
الهيئة عند طلب الترخيص ،وذلك دون عذر مقبول،
وتضع الالئحة التنفيذية األسس والقواعد الالزمة
في هذا الشأن.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

فشل ذريع للسلطة التنفيذية في كشوف الصفوف األمامية
«ال عيب في أهداف الخطة الخمسية القديمة بل في غياب القدرة والوعي لدى الشق التنفيذي»
قال الشال إن األمر ليس
فيه خصومة ألحد ،و«كلنا
بتنا نعرف مصير الخطة
الخمسية األولى ،وإذا
أنيطت مقدرات البلد لنفس
اإلدارة ،والمقصود هنا
النهج ال األشخاص ،فبعد
خمس سنوات من اآلنً ،
سوف تحصد الكويت وضعا
ال يمكن إصالحه».

ليس من المنطق
افتراض قدرة
الحكومة على
تنفيذ أهداف
«كويت جديدة»
ورؤية 2035

ذكر تقرير الشال االقتصادي األسبوعي
أن من ضمن أولويات الحكومة الحالية إقرار
قانون الخطة الخمسية  2025/ 2020وإن
متأخرة لنحو السنة ،موضحا أن برنامج
الحكومة  2022/ 2021و 2025/ 2024هو
كتيب مصغر لمشروع الخطة المذكورة
وذلك في حدود المنطق ،ألن االثنين وفق
منظور "كويت جديدة" ورؤية .2035
وأض ــاف "ال ـشــال" أن ملخص مــا تهدف
الخطة الجديدة لتحقيقه هو اقتصاد متنوع
مـسـتــدام ،وإدارة حكومية فاعلة ،ومكانة
دولية متميزة ،وبنية تحتية متطورة ،إلى
جانب رعاية صحية عالية الجودة ،وبيئة
معيشية مستدامة ،ورأسمال بشري إبداعي،
وتلك أهــداف سبق تبنيها في كل الخطط
السابقة.
وتابع :في عام  ،2009وفي ظروف مالية
أفضل ،وحالة من التوافق السياسي ،وإن
كانت مؤقتة ،قدمت الحكومة قانونا بخطة
للتنمية للفترة مــن -2013 2010/ 2009
 ،2014/واألهـ ـ ـ ــداف ن ـفــس أهـ ـ ــداف الخطة
الحالية ،وملخصها اقتصاد متنوع القيادة
فيه للقطاع الخاص ومركز مالي وتجاري
إقليمي متفوق ،وخدمات صحية وتعليمية
بمستويات عالمية ،وبنى تحتية كفؤة،
وقطاع عام فاعل ومتطور.
وق ـ ــال "الـ ـ ـش ـ ــال" :ك ـمــا ه ــو حـ ــال الـخـطــة
الحالية ،كلها أهــداف متوافقة مع منظور
"ك ــوي ــت جـ ــديـ ــدة" ورؤيـ ـ ــة  ،2035ال ـف ــارق
ال ـجــوهــري ،هــو أن الـخـطــة الـقــديـمــة أقــرت
بإجماع غير مسبوق ألعضاء مجلس األمة
الحاضرين وعددهم  59نائبا ،وأصبحت
قانونا ملزما ،ورصد لتمويل الخطة نحو
 37مليار دينار أو نحو  129مليار دوالر،
ً
وشملت الخطة تـمــويــا بنحو  77مليار
دوالر لمدينة الحرير أو ما أسمته الخطة
الجديدة بالمنطقة االقتصادية الشمالية.
ولتحقيق ذلك الهدف ،شملت التفاصيل
إنشاء ميناء للحاويات وشبكة سكة حديدية

ومترو أنفاق ،وخالصة الهدف هو تحويل
الكويت إلى مركز إقليمي لألعمال.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :أن األم ـ ـ ـ ــر ال يـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
اختصاص للخلوص إلى ما آلت إليه أهداف
الخطة القديمة بعد أكثر من عقد من الزمن،
ً
فاالقتصاد أكثر اعتمادا على خام النفط،
والقطاع العام تــردى في أدائــه وإنتاجيته
بينما ارتفعت تكلفته بشكل حاد ،والقطاع
الخاص أقــل مساهمة وفاعلية ،والتعليم
أســوأ ومثله الخدمات الصحية ،والفساد
تحول إلى جائحة شملت الصين وماليزيا
وأميركا ولم تدخر جزر القمر.
وأكد أن األوضــاع المالية واالقتصادية
أس ـ ــوأ ولـ ــم ت ـعــد تـسـمــح ب ــوق ــت للتجربة
والخطأ ،وأن األوضاع السياسية مشلولة،
وم ـقــابــل إقـ ــرار نـيــابــي بــإج ـمــاع الـحـضــور
للخطة القديمة ،لم يلتئم مجلس األمة بشكل
طبيعي منذ أكثر من خمسة أشهر.
وذكــر انه لم يكن هناك عيب في أهداف
الخطة القديمة المقرة بقانون ملزم ،وليس
ه ـن ــاك ع ـيــب ف ــي أهـ ـ ــداف مـ ـش ــروع الـخـطــة
ً
الـجــديــدة ،بــل العيب دائ ـمــا هــو فــي غياب
الـقــدرة والــوعــي وربـمــا الرغبة لــدى الشق
التنفيذي لتلك األهداف.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :فـ ــي آخ ـ ــر ت ـ ـجـ ــارب الـسـلـطــة
التنفيذية ،كانت فضيحة كشوف مكافأة
الصفوف األمامية ،ففي ظل ظــروف شحة
شديدة في السيولة ،وحكومة تحت المجهر
يفترض فيها التمحيص في كل قــرار قبل
ً
ً
إصــداره ،تفشل فشال ذريعا في قرار بهذه
البساطة ،وليس من المنطق افتراض قدرتها
على تنفيذ أهداف الخطة الجديدة.
وأكــد أن ليس األمــر ليس فيه خصومة
ألح ــد" ،وكـلـنــا بتنا نـعــرف مصير الخطة
األول ــى ،وإن أنيطت م ـقــدرات البلد لنفس
اإلدارة ،وال ـم ـق ـصــود ه ـنــا ال ـن ـهــج ولـيــس
األشخاص ،فبعد خمس سنوات من اآلن،
ً
س ــوف تـحـصــد ال ـكــويــت وض ـع ــا ال يمكن
إصالحه".

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبهم إلى ارتفاع
قـ ـ ــال "ال ـ ـ ـشـ ـ ــال" إن الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول
ً
ل ـل ـس ــوق ال ــرس ـم ــي وفـ ـق ــا ل ـج ـن ـس ـيــة وف ـئــة
المتداولين" ،للفترة من  2021/01/01إلى
 ،2021/04/30وا ل ـم ـن ـش ــور ع ـلــى ا ل ـمــو قــع
اإللكتروني لبورصة الكويت.
وأفاد التقرير بأن األفراد ال يزالون أكبر
الـمـتـعــامـلـيــن ونـصـيـبـهــم إل ــى ارتـ ـف ــاع ،إذ
استحوذوا على  44.17في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المبيعة ( 37.8في المئة للثلث
األول  )2020و 44.15في المئة من إجمالي
قـيـمــة األس ـهــم الـ ُـم ـش ـتــراة ( 39.1فــي المئة
للثلث األول  ،)2020وقد باع المستثمرون
األفــراد أسهما بقيمة  1.623مليار دينار،
بينما اشتروا أسهما بقيمة  1.622مليار
دي ـن ــار ،لـيـصـبــح صــافــي ت ــداوالت ـه ــم بيعا
بنحو  567ألف دينار.
وث ــان ــي أك ـب ــر الـمـســاهـمـيــن ف ــي سـيــولــة
السوق هو قطاع المؤسسات والشركات،
ونصيبه إلى انخفاض ،فقد استحوذ على
 26.8فــي المئة مــن إجمالي قيمة األسهم
المبيعة ( 29.3فــي ا لـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
 ،)2020و 26.1في المئة من إجمالي قيمة
األسـهــم ُ
المشتراة ( 29.8فــي المئة للفترة
نفسها  ،)2020وب ــاع هــذا الـقـطــاع أسهما
بقيمة  983.465مـلـيــون دي ـن ــار ،فــي حين
اش ـتــرى أسـهـمــا بقيمة  958.079مليونا،
ليصبح صافي تداوالته األكثر بيعا بنحو
 25.386مليونا.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات
العمالء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض،
ف ـقــد اس ـت ـح ــوذ ع ـلــى  25.3ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 26.1في
المئة للفترة نفسها  )2020و 24.9في المئة
مــن إجمالي قيمة األسـهــم المبيعة (25.2
في المئة للفترة نفسها  ،)2020واشترى
هذا القطاع أسهما بقيمة  930.899مليون
دينار ،في حين باع اسهما بقيمة 914.033
مليونا ،ليصبح صافي تداوالته ألكثر شراء
بنحو  16.866مليونا.
وآخ ــر المساهمين فــي سـيــولــة الـســوق
هــو قـطــاع صـنــاديــق االسـتـثـمــار ونصيبه
إلــى انخفاض ،فقد استحوذ على  4.4في
المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 5في المئة للفترة نفسها  )2020و 4.2في
المئة مــن إجـمــالــي قيمة األسـهــم المبيعة
( 7.7في المئة للفترة نفسها  ،)2020وقد
اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 163.260
مليون دينار ،في حين باع أسهما بقيمة
 154.172مليونا ،ليصبح صافي تداوالته
شراء بنحو  9.087ماليين.
ومـ ـ ـ ــن خ ـ ـصـ ــائـ ــص بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
استمرار كونها بورصة محلية ،فقد كان
المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين
ً
ف ـي ـهــا ،إذ اشـ ـت ــروا أس ـه ـمــا بـقـيـمــة 3.087
مليارات دينار مستحوذين بذلك على 84
في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 76.9في المئة للفترة نفسها  ،)2020في

حين باعوا أسهما بقيمة  3.062مليارات
مستحوذين بذلك على  83.3في المئة من
إجمالي قيمة األ سـهــم المبيعة ( 75.6في
المئة للفترة نفسها  ،)2020ليبلغ صافي
ت ــداوالتـ ـه ــم األكـ ـث ــر ش ـ ــراء ب ـن ـحــو 25.547
مليونا.
وبـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـب ــة حـ ـص ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
اآلخرين من إجمالي قيمة األسهم المشتراة
نحو  13.6في المئة ( 17.4في المئة للفترة
نفسها  )2020واشتروا ما قيمته 499.782
مليون دينار ،في حين بلغت قيمة أسهمهم
الـمـبـيـعــة ن ـحــو  488.685م ـل ـيــونــا ،أي ما
نسبته  13.3فــي المئة مــن إجـمــالــي قيمة
األس ـهــم المبيعة ( 19.5فــي الـمـئــة للفترة
نفسها  ،)2020ليبلغ صــا فــي تــداوال تـهــم
شراء بنحو  11.097مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من
دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي
قيمة األسهم المبيعة نحو  3.4في المئة
( 4.9في المئة للفترة نفسها  )2020أي ما
قيمته  124.267مـلـيــون دي ـن ــار ،فــي حين
بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.4
ف ــي الـمـئــة ( 5.8ف ــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
 )2020أي ما قيمته  87.622مليونا ،ليبلغ
صافي تداوالتهم الوحيدون بيعا بنحو
 36.644مليونا.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات
عن سابقه ،إذ أصبح نحو  83.7في المئة
للكويتيين ،و 13.4فــي المئة للمتداولين

مــن الـجـنـسـيــات األخ ـ ــرى ،و 2.9فــي المئة
ل ـل ـم ـتــداول ـيــن م ــن دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي ،مـقــار نــة بنحو  76.2فــي المئة
للكويتيين ،و 18.4فــي المئة للمتداولين
مــن الـجـنـسـيــات األخ ـ ــرى ،و 5.3فــي المئة
ل ـل ـم ـتــداول ـيــن م ــن دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي للفترة نفسها من عام .2020
أي أن بورصة الكويت ظلت محلية ،حيث
كان النصيب األكبر للمستثمر المحلي مع
ميل إلى ارتفاع نصيب المستثمر المحلي
خــافــا الت ـجــاهــات ال ـعــام ال ـفــائــت ،وم ــازال
إقبال المستثمرين اآلخرين من خارج دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ي ـفــوق إقـبــال
نظرائهم من داخل دول المجلس ،ومازالت
غلبة التداول فيها لألفراد.
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض ع ـ ـ ــدد ح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ـ ـت ـ ــداول
النشطة بنحو  10.4في المئة بين نهاية
ديسمبر  2020ونهاية ابريل  ،2021وكذلك
انخفضت بنسبة  9.1في المئة بين نهاية
ديسمبر  2019ونهاية ابريل  ،2020وبلغ
عــدد حسابات الـتــداول النشطة في نهاية
ابــريــل  2021نحو  22393حـســابــا ،أي ما
نسبته  5.5في المئة من إجمالي الحسابات،
مـقــارنــة بنحو  20850حـســابــا فــي نهاية
مــارس  ،2021أي ما نسبته  5.1في المئة
من إجمالي الحسابات للشهر نفسه ،أي
بارتفاع بنحو  7.4في المئة خــال ابريل
.2021

بورصة الكويت أكبر الرابحين خالل أبريل
توقعات بأداء إيجابي لمعظم أسواق الخليج في مايو
أفاد "الشال" بأن األداء اإليجابي استمر
في شهر أبريل لغالبية األسواق المنتقاة،
ح ـيــث ح ـقــق خ ــال ــه  12س ــوق ــا مـكــاســب،
بينما حقق سوقان خسائر مقارنة بأداء
شهر مارس ،وجميع األسواق الخليجية
حققت مكاسب مع نهاية أبريل مقارنة
بنهاية مارس.
وبانتهاء أبريل ،انتهى الثلث األول من
العام الجاري بحصيلة إيجابية أيضا،
ح ـيــث ح ـقــق خ ــال ــه  12س ــوق ــا مـكــاســب،
مقارنة أيضا بمستويات مؤشراتها في
نهاية العام الفائت ،بينما حقق سوقان
خسائر مع انتهاء الثلث األول .2021
وكانت بورصة الكويت أكبر الرابحين
ف ــي أب ــري ــل ب ـم ـكــاســب ل ـم ــؤش ــره ــا ال ـع ــام
بـحــدود  5.8فــي الـمـئــة ،لترتفع مكاسبه
منذ بداية العام إلى نحو  10.2في المئة،
أي س ــادس أكـبــر الــرابـحـيــن عند مقارنة
مكاسب الثلث األول مع مستويات نهاية
العام الفائت.
وثاني أكبر الرابحين خالل أبريل كان
الـســوق الـسـعــودي بنحو  5.2فــي المئة،
ليصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام
بنحو  19.9في المئة ،تالهما في االرتفاع
بورصة قطر بنحو  4.9في المئة ،لتصبح
جملة مكاسبها منذ بداية العام بنحو
 4.6في المئة .ويلحقهم في مكاسب أبريل
السوق البريطاني بنحو  3.8في المئة،
ومــن ثم السوق الفرنسي بنحو  3.3في

 %8.5نمو أصول «بوبيان» لتبلغ
 6.7مليارات دينار في الربع األول
أوض ــح تـقــريــر "ال ـش ــال" أن بـنــك بــوبـيــان أعلن
نتائج أعماله للربع األول من العامالحالي ،والتي
ً
تشير إلى أنه حقق أرباحا (بعد خصم الضرائب)
بلغت نحو  12.3مليون دينار ،بارتفاع مقداره 2
مليون ،ونسبته  19.5في المئة مقارنة بنحو 10.3
ماليين للفترة ذاتـهــا مــن  ،2020ويـعــود السبب
في ارتفاع األربــاح الصافية إلى ارتفاع إجمالي
اإلي ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة بـقـيـمــة أع ـلــى م ــن ارت ـفــاع
إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ارتـ ـف ــع إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية بنحو  3.7ماليين دينار ،أو بنحو 9.1
ً
في المئة ،وصوال إلى  45.1مليونا ،مقارنة بنحو
 41.4مليونا ،للفترة نفسها من .2020
وأضاف "تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي
إيرادات التمويل بنحو  6.6ماليين أو بنسبة 20.5
ً
في المئة ،وصوال إلى نحو  38.8مليونا ،مقارنة
بنحو  32.2مليونا ،بينما انخفض بند صافي
إيرادات االستثمار بنحو  1.6مليون ،وبنسبة 50.9
ً
في المئة ،وصــوال إلــى نحو  1.5مليون ،مقارنة
بنحو  3.1ماليين".
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات التشغيلية
ارتـفــع بقيمة أقــل مــن ارت ـفــاع إجـمــالــي اإلي ــرادات
التشغيلية ،وبنحو  1.44مليون دينار ،أو بنحو
ً
 7.7فــي الـمـئــة ،وص ــوال إلــى نحو  20.29مليون،
مـقــارنــة بنحو  18.85مـلـيــونــا فــي الـفـتــرة ذاتـهــا
مــن  ،2020وقــد شمل هــذا االرت ـفــاع جميع بنود

ال ـم ـصــروفــات الـتـشـغـيـلـيــة ،ع ــدا بـنــد مـصــروفــات
عمومية وإدارية.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية
إلــى إجـمــالــي اإليـ ــرادات التشغيلية نحو  45في
الـمـئــة ،بعد أن كــانــت عند نحو  45.6فــي المئة،
وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو  493ألف
ً
دينار ،أو بنحو  4.3في المئة ،وصوال إلى نحو 12
مليونا ،مقارنة بنحو  11.5مليونا ،وبلغ هامش
صافي الربح نحو  27.4في المئة من جملة إيرادات
التشغيل ،مقارنة بنحو  25في المئة خالل الفترة
المماثلة من .2020
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي
ً
األصول قد سجل ارتفاعا بلغ قدره  334.4مليون
ديـنــار ،ونسبته  5.2فــي المئة ،ليصل إلــى نحو
 6.772مليارات دينار ،مقابل نحو  6.437مليارات،
فــي نـهــايــة  ،2020فــي حـيــن بـلــغ ارت ـفــاع إجمالي
األصول نحو  533مليونا ،ونسبته  8.5في المئة،
عند المقارنة بالفترة نفسها من  2020حين بلغ
 6.238مليارات.
وذكــر التقرير "ارتـفــع بند تمويالت إسالمية
للعمالء بما قيمته  113.5مليون دينار ،أي بما
ً
نسبته  2.4فــي الـمـئــة ،وص ــوال إل ــى نـحــو 4.937
مـلـيــارات 72.9( ،فــي المئة مــن إجمالي األصــول)
مقارنة بنحو  4.823مليارات 74.9( ،في المئة من
إجمالي األصول) في نهاية  ،2020وارتفع بنحو
 7.9في المئة ،أي نحو  360مليونا ،مقارنة بالفترة

نفسها من  2020حين بلغ نحو  4.577مليارات
دينار 73.4( ،في المئة من إجمالي األصول).
وبلغت نسبة تمويالت إسالمية للعمالء إلى
إجمالي حسابات المودعين نحو  86.4في المئة
ً
مقارنة بنحو  87.2في المئة ،وارتفع أيضا ،بند
النقد واألرصدة لدى البنوك بنحو  4.7ماليين ،أو
ً
بنحو  1.7في المئة ،وصــوال إلى  291.5مليونا،
( 4.3في المئة من إجمالي األصول) مقارنة بنحو
 286.7مليونا 4.5( ،في المئة من إجمالي األصول)
في نهاية  ،2020وكذلك ارتفع بنحو  55.1مليونا،
أي مــا نسبته  23.3فــي ا لـمـئــة ،عندما بلغ نحو
 236.5مليونا 3.8( ،في المئة من إجمالي األصول)
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وذكـ ــر األرقـ ـ ــام أن م ـط ـلــوبــات ال ـب ـنــك (م ــن غير
ً
اح ـت ـســاب ح ـقــوق الـمـلـكـيــة) ق ــد سـجـلــت ارت ـفــاعــا
بلغت قيمته  318.2مليون دينار ،أو بنسبة 5.5
في المئة ،لتصل إلى نحو  6.129مليارات ،بعد أن
كانت عند نحو  5.810مليارات في نهاية .2020
وعند المقارنة بإجمالي المطلوبات في الفترة
ً
نفسها من العام السابق ،سنجد ارتفاعا بنحو
 547.7مليونا ،أو بنسبة  9.8في المئة حين بلغت
آنـ ــذاك نـحــو  5.581م ـل ـيــارات ،فيما بلغت نسبة
إجمالي المطلوبات إلــى إجمالي األص ــول نحو
 90.5في المئة مقابل  89.5في المئة لنفس الفترة
من العام السابق.
وت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة

المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات
ً
ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعا مقارنة
بــالـفـتــرة نفسها مــن  ،2020إذ ارت ـفــع مؤشر
العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص
بمساهمي الـبـنــك (ROE) إل ــى نـحــو  9.6في
المئة ،مقارنة بنحو  7.3في المئة.
وحـقــق العائد على مـعــدل رأسـمــال البنك
ً
ً
(ROC) ارتفاعا أيضا ،حين بلغ نحو 16.3
في المئة ،بعد أن كان عند  14.3في المئة.
وسجل مؤشر العائد على معدل أصــول
ً
ً
الـبـنــك (ROA) ارت ـفــاعــا طفيفا حـيــن بلغ
ً
نحو  0.75في المئة ،قياسا بنحو 0.72
في المئة .وارتفعت ربحية السهم (EPS)
إلىنحو  3.97فلوس مقابل نحو 3.22
فلوس.
وب ـ ـلـ ــغ مـ ــؤشـ ــر مـ ـض ــاع ــف الـ ـسـ ـع ــر/
الربحية ( )E/Pإلــى نحو  38.1ضعفا
مقابل  39.7ضعفا (أي تحسن) ،نتيجة
ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة
 23.3في المئة مقابل ارتفاع نسبي
أ قــل لسعر السهم السوقي وبنحو
 18.4في المئة ،مقارنة بمستواهما
في  31مــارس  .2020وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية
( )B/Pنحو  2.8مرة مقارنة بنحو
 2.2مرة.

المئة ،واألمـيــركــي بنحو  2.7فــي المئة،
وكان السوق الصيني أقل الرابحين خالل
أبريل بنحو  0.1في المئة ،لتبلغ خسائره
منذ بداية العام نحو  0.8في المئة.
الخاسر األكبر في أبريل كان السوق
الهندي الــذي فقد مــؤشــره نحو  1.5في
ال ـم ـئــة ،ه ــذه ال ـخ ـســائــر أدت إل ــى تقليل
مكاسبه منذ بــدايــة الـعــام إلــى نحو 2.2
فــي الـمـئــة ،أي أقــل الــرابـحـيــن منذ بداية
العام ،وثاني أكبر الخاسرين كان السوق
الياباني بخسائر بحدود  1.3في المئة
في شهر واحــد ،لتنخفض مكاسبه إلى
نحو  5في المئة مقارنة بنهاية .2020
وكــان أداء أبريل في حــدود توقعاتنا
حول أفضلية األداء ألسواق إقليم الخليج،
فاألسواق السبعة حققت مكاسب خالل
أبريل ،وتصدر األداء الموجب للشهر كال
من بورصة الكويت والسوق السعودي،
كما تصدر مكاسب أســواق العينة منذ
بــدايــة الـعــام حتى نهاية أبــريــل سوقان
خليجيان هما السعودي وأبوظبي.
ونتوقع ألداء مايو أن يسير في نفس
االت ـ ـجـ ــاه ،أي أن ت ـح ـقــق م ـع ـظــم أسـ ــواق
الخليج أداء مــوجـبــا ،وضمنها أســواق
رئيسية تحت المراجعة من قبل مؤشرات
عالمية ،ومن المتوقع أن تحظى بنتائج
إيجابية.
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«نفط الكويت» تتعاقد مع مستشار عالمي
لبحث أسباب زيادة كلفة اإلنتاج

 4.5ماليين دينار أرباح «التسهيالت»
في الربع األول

الشركة تبحث تأجيل طرح مركز التجميع  34إلعادة تصاميمه
أشرف عجمي

تـعــاقــدت شــركــة نـفــط الـكــويــت مع
مستشار عالمي لبحث أسباب زيادة
تكلفة إنتاج البرميل التشغيلية من
ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ،ح ـيــث بـلـغــت 1.356
دينار للبرميل وبنسبة زيادة بلغت
 17.91فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى الـ ـسـ ـن ــوات
السابقة.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ان أكـثــر
من 40في المئة من تلك الزيادة في
تـكـلـفــة ال ـبــرم ـيــل تــرجــع ال ــى تضخم
األسعار وزيادة التكاليف التشغيلية
للشركة ،وهي أيضا نتيجة سياسات
الشركة نحو المحافظة على المصادر
ال ـه ـيــدروكــربــون ـيــة ،وال ـتــي أصبحت
مكلفة في ظل تأمين اإلنتاج الفعلي

«بيتك» يوفر خدمة «دفع زكاة
الفطر» عبر أجهزة الصرف اآللي
يوفر بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،خدمة "دفع زكاة الفطر" عبر
أجهزة الصرف اآللي بطريقة سهلة وسريعة ،وذلك في إطار السعي
لطرح أفضل الخدمات والحلول المالية لعمالئه عبر قنواته المصرفية
واإللكترونية المختلفة.
ويمكن لعمالء "بيتك" االستفادة من هذه الخدمة والقيام بعملية دفع
زكاة الفطر بأقل من دقيقة ،عبر إدخال البطاقة المصرفية في أجهزة
الصرف اآللي ،أو باستخدام تقنية االتصال قريب المدى ( ،)NFCثم
الضغط على خيار "زكاة الفطر" ،واختيار المبلغ ،والحساب ،وبعد ذلك
يتم االنتهاء من عملية دفع الزكاة بنجاح ،والتي تتحول إلى الجهات
المعنية المعتمدة من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لتسليمها
لمستحقيها بموعدها ،بما يتوافق مع أحكام ووقت إخراج زكاة الفطر.
ُيذكر أن "بيتك" أطلق خدمة "دفع زكاة الفطر" ألول مرة في الكويت
سنة  ،2015وقد القت إقباال وترحيبا كبيرين من العمالء ،لدورها
في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بالحصول على خدمات عصرية
وسهلة.
كما يوفر "بيتك" عبر أجهزة الصـرف اآللي ،وعلى مدار السنة،
إمكانية التبرع لعدد من الجهات
الخيرية األخرى.
ويمتلك "بيتك" شبكة واسعة من
أجهزة الصرف اآللــي منتشرة في
مختلف أنحاء الكويت ،إلى جانب
شبكة من فروع  KFH Goالذكية التي
تغطي مختلف المحافظات.
ويوفر "بيتك" خدمات متكاملة،
والتي منها الخدمة الجديدة واألولى
من نوعها في العالم ،من خالل التقنية
الجديدة ( ،)Hybrid Solutionوالتي
تتيح للعمالء إمكانية الطباعة الفورية
لبطاقة الصرف اآللي ،وكذلك السحب
النقدي دون بطاقة من خالل " "QR Codeأو عبر البطاقة المدنية أو
رقم الهاتف ،وخدمة طباعة الشيكات الفورية وشراء سبائك الذهب
ً
وتسلمها فورا عبر أجهزة  XTMالموجودة في الفروع الذكية (KFH
 ،)Goالبالغ عددها  10فروع ،والمنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت،
بما فيها مطار الكويت الدولي ،والتي تتيح خدمات مصرفية ذات
كفاءة عالية بما يزيد على  80في المئة من الخدمات واألعمال التي
تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي.
ويؤكد "بيتك" من خالل تعزيز جهوده في طرح خدمات إلكترونية
ذات كفاءة عالية ،الحرص على االستمرار في تحقيق الريادة ضمن
أعلى معايير الجودة باالستفادة من التطورات التكنولوجية وتوظيفها
لخدمة العميل.

للشركة ،والعمل على زيادته وصوال
للهدف االستراتيجي المنشود.
على صعيد آخــر ،قالت المصادر
إن "نفط الكويت" تبحث تأجيل طرح
مناقصة مشروع مركز التجميع 34
إلعادة النظر في تصاميمه.
ولـفـتــت ال ــى ان ــه ك ــان مــن المتوقع
أن تبدأ أعمال التصاميم الهندسية
األولية بعد تغيير تصاميم المشروع
مع بداية العام الحالي ،على أن تنتهي
مــراحــل التصاميم مــع نهاية أبريل
الماضي.
وأش ـ ــارت ال ــى أن ط ــرح الـمـشــروع
بـشـكــل كــامــل عـلــى الـمـقــاولـيــن خــال
ال ـف ـتــرة المتبقية مــن ال ـعــام الـحــالــي

قد يتأخر بسبب أن إعادة النظر في
التصاميم الخاصة بمركز التجميع
ال ـم ـس ـت ـهــدف مـ ــازالـ ــت ف ــي أط ــواره ــا
األولى.
وذك ـ ــرت أن كـلـفــة ال ـم ـشــروع تبلغ
نحو  260مليون ديـنــار ،متوقعة أن
يتم طرح العقد الرئيسي له مع نهاية
العام الحالي.
وأوضحت ان انشاء مراكز التجميع
ً
ي ـعــد ج ـ ــزءا ه ــام ــا م ــن اسـتــراتـيـجـيــة
طويلة المدى في إطار تطوير حقول
الشمال في البالد ،لزيادة إنتاج النفط
الـخــام ،والــوصــول الــى حجم اإلنتاج
المنشود وهو  4ماليين برميل نفط
ً
يوميا حسب استراتيجية .2040

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
التجارية نتائجها المالية لفترة
األش ـه ــر ال ـثــاثــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
مــارس  ،2021حيث حققت صافي
أربــاح  4.542ماليين دينار مقابل
صــافــي خـســارة  7.327ماليين في
الربع األول من عام  2020بارتفاع
في األرباح بلغت نسبته  162بالمئة
عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تعليقه على النتائج المالية
للشركة ق ــال نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة ،الرئيس التنفيذي عبدالله
ال ـح ـم ـي ـض ــي إن ن ـت ــائ ــج ال ـش ــرك ــة
تحولت من خسارة في الربع األول
مــن ال ـعــام الـمــاضــي إل ــى أرب ــاح في
ال ــرب ــع األول م ــن ه ــذا الـ ـع ــام ،على
الرغم من استمرار تداعيات جائحة
كورونا ،ويرجع السبب في ذلك إلى
عكس مخصصات خسائر االئتمان

والــزيــادة في األربــاح االستثمارية
والحمالت التسويقية التي قامت
بها الشركة التي كــان لها دور في
المحافظة على إيرادات التسهيالت
االئتمانية.
وأض ــاف الحميضي أن مجلس
اإلدارة يتطلع إلــى الفترة القادمة
بـ ـنـ ـظ ــرة إيـ ـج ــابـ ـي ــة ،حـ ـي ــث اع ـت ـمــد
خطته لعام  2021بنمو فــي حجم
الـعـمــل وتـخـفـيــض الـمـخـصـصــات،
مما سيحقق نتائج إيجابية تعيد
الشركة إلى وضعها الطبيعي.
م ـم ــا ي ــذك ــر أن الـ ـش ــرك ــة ع ـقــدت
جمعيتها العمومية السنوية في
 8أبــريــل الـمــاضــي ،وحـصـلــت على
مــواف ـقــة الـمـســاهـمـيــن عـلــى تــوزيــع
أربــاح نقدية بواقع  10بالمئة (أي
 10فلوس لكل سهم).

«الخليج» يدعم مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين

بتوفير العون والحاجات اليومية األساسية لالجئين خالل رمضان

لجين القناعي

ض ـمــن ال ـت ــزام ــه بــاالس ـتــدامــة
المجتمعية ،ومساندة الجهود
ال ــدول ـي ــة ن ـحــو تـحـقـيــق أه ــداف
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ال ـت ــي
وضعتها األمم المتحدة ،ساهم
"الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" فـ ــي ش ـه ــر رم ـض ــان
ف ــي ت ـقــديــم ال ــدع ــم لـلـمـفــوضـيــة
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،لتوفير المساعدات
والحاجات األساسية واليومية
لالجئين ،إذ يغطي دعــم البنك
التكاليف األســاسـيــة على أسر
الــاجـئـيــن ،بـمــا فــي ذل ــك إيـجــار
الـ ـسـ ـك ــن ،واألك ـ ـ ـ ــل ،والـ ـخ ــدم ــات
الـصـحـيــة ،إضــافــة إل ــى تسديد
الديون.
وحــول هذه المشاركة ،قالت
م ـس ــاع ــدة ال ـم ــدي ــر لــات ـصــاالت
المؤسسية في "الخليج" لجين
القناعي" :ال يمكن أن يمر شهر
رمضان دون أن نمد يد العون
إلخواننا الالجئينّ .
نقدر جهود

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الرئيس التنفيذي لبنك الخليج وممثلو المفوضية السامية لألمم المتحدة ٔ
لشوون الالجئين
المفوضية ونحرص في البنك
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل وال ـم ـس ــاع ــدة،
الن ـت ـهــاز ك ــل ال ـف ــرص الـمـتــاحــة
لدعم الفئات المحتاجة ،لنضمن
توفير واستدامة األمن والسالم".
والمفوضية منظمة عالمية
ت ـكــرس عـمـلـهــا إلن ـق ــاذ األرواح
وحماية الحقوق وبناء مستقبل
أ فـضــل لالجئين والمجتمعات
ال ـن ــازح ــة قـ ـس ـ ًـرا ،واألشـ ـخ ــاص
عديمي الجنسية .وهــي إحدى
مـ ـنـ ـظـ ـم ــات األمـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
وأنـشـئــت بـهــدف حـمــايــة ودعــم
الــاج ـئ ـيــن ،بـطـلــب م ــن حكومة
مـ ـ ـ ــا ،أو مـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ن ـف ـس ـه ــا .وتـ ـس ــاع ــد الــاج ـئ ـيــن
فــي إتـمــام عودتهم االختيارية
إلــى أوطــانـهــم ،أو االنــدمــاج في
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـم ـس ـت ـقـ ِـب ـلــة ،أو
إعادة التوطين لبلد ثالثة.
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اقتصاد

وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة ضمن
مبادرات االستدامة المجتمعية
ال ـت ــي يـنـظـمـهــا ويـ ـش ــارك فيها
"الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" ،خـ ـص ـ ً
ـوص ــا خ ــال
ـان ال ـم ـب ــارك ،حيث
شـهــر رم ـض ـ ً
نظم البنك أيضا عدة مبادرات
محلية ،منها دعم جمعية الهالل
األحمر الكويتي لتقديم األجهزة
الكهربائية لــأ ســر المحتاجة
والمتعففة في الكويت ،إضافة
إل ــى تـقــديــم أنـشـطــة وفـعــالـيــات
المشي
ترويحية خالل ساعات
ً
في المناطق السكنية ،انطالقا
مـ ــن م ـس ــؤول ـي ـت ــه االج ـت ـمــاع ـيــة
وحـ ــرصـ ــه ع ـل ــى ال ـ ــوج ـ ــود بـيــن
الـ ـن ــاس والـ ـت ــروي ــح ع ـن ـهــم قــدر
المستطاع.
وواصل "الخليج" خالل العام،
وفـ ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ال ـتــزامــه
الـ ـق ــوي ب ـب ــرن ــام ــج االسـ ـت ــدام ــة،

«الكويت للتأمين» تحصل على جائزتين
من «»The Global Economics
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت شـ ــركـ ــة
ال ـك ــوي ــت لـلـتــأمـيــن
م ــن «The Global
، »E c o n o m i c s
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـي ـ ـفـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت
االق ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاد
واألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال،
جــائــزة "أفـضــل
شركة تأمينات
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي
الكويت لعام  ،"2021وجائزة
ً
"الشركة األكثر ابتكارا في التأمين على الحياة لعام ،"2021
ً
تقديرا لمبادراتها في تقديم منتجات تأمينية منوعة وسعيها
الـمـسـتـمــر ف ــي ت ـعــزيــز ح ــزم ــة خــدمــات ـهــا وح ـلــول ـهــا الـمـبـتـكــرة
وعــروضـهــا التنافسية لـخــدمــة قــاعــدة عـمــائـهــا ،الـتــي تعتبر
ً
ً
األكبر في الكويت ،والتي أحرزت فيها تقدما كبيرا على مستوى
التحول الرقمي.
وأعرب سامي شريف الرئيس التنفيذي لـ "الكويت للتأمين"
ً
عن فخره وسعادته معلقا بقوله :يعزز فوزنا بهاتين الجائزتين
سجلنا الحافل بالنجاحات واإلنجازات العديدة ،كما يعكس
الجهود الدؤوبة والتفوق المستمر الذي حققته الشركة خالل
ً
الفترة الماضية ،مؤكدا ريادة وتفوق الشركة في إضفاء قيمة
مضافة على كل منتجاتها وخدماتها التأمينية بخبرة تجاوزت
ً
الـ  60عاما.
وذكر شريف أن تصميم الجوائز تم بشفافية ورؤية حقيقة
ً
لتكريم الشركات األفضل واألكثر ابتكارا ،وأن "الكويت للتأمين"
قد استوفت جميع المعايير التي وضعت من قبل لجنة تحكيم
« »The Global Economicsالختيار الفائزين ،والتي تضمنت
إدارة األصــول ،واالستثمار المتنوع ،والوضع القوي للشركة
في سوق التأمين المحلي ،وإدارة المخاطر واألزمات ،وتطوير
األفراد ،وتطوير المنتجات التأمينية ،بما يتناسب مع متطلبات
ً
العمالء ,باإلضافة الى إطالق خطة التكنولوجيا مؤخرا ،والتي
ّ
تـمــكــن الـعـمــاء مــن إتـمــام العمليات التأمينية بسهولة دون
الحاجة إلى زيارة الفروع.
وختم شريف تصريحه بالقول" :يبرر هذا التتويج المميز
من مؤسسة « »The Global Economicsريادة "الكويت للتأمين"
في جميع أوجه عملياتها التشغيلية التي تطبقها ،سواء من
ناحية اإلبــداع في تقديم المنتجات التأمينية ،أو من ناحية
قاعدة العمالء واإليرادات والحصة السوقية.

عـلــى الـمـسـتــويــات المجتمعية
واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـب ـي ـئ ـيــة ،عبر
ال ـم ـبــادرات الـتــي تــم تحديدها
ً
استراتيجيا لتعود بالنفع على
البالد وعلى البنك.
وتأتي مـبــادرات المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـب ـنــك م ـســانــدة
للجهود الدولية ومتوافقة مع
أهداف التنمية المستدامة ،وهي
ً
مجموعة من  17هدفا ُوضعت
من ِقبل منظمة األمــم المتحدة
ف ـ ــي  ،2015لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـف ـقــر
ولحماية األرض والتأكد من أن
جميع األفراد يتمتعون بالسالم
واالزدهار ،بحلول .2030

عبدالله الحميضي

«التجاري» يدعم إطالق تطبيق
«عيديتي»  -اإلصدار الثاني
ً
ن ـ ـظـ ــرا ل ـ ـقـ ــرب ح ـ ـلـ ــول عـيــد
الـفـطــر ،وم ــا يتصل بــذلــك من
ت ـ ـبـ ــادل "ال ـ ـع ـ ـيـ ــادي" فـ ــي ه ــذه
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،وب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة مــن
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ،تــم
إطـ ـ ـ ــاق ت ـط ـب ـي ــق "ع ـي ــدي ـت ــي"
ب ــإص ــداره ال ـث ــان ــي ،م ــن خــال
تطبيق إلكتروني ،بالتعاون
مع البنوك الكويتية وشركة
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة اآلل ـيــة
المشتركة (كي-نت) ،بما يتيح
للجمهور إر س ــال واستقبال
ال ـع ـي ــادي بـشـكــل إل ـك ـتــرونــي،
ً
عـلـمــا أن ه ــذا الـتـطـبـيــق ُيـعــد
األول من نوعه على مستوى
المنطقة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ص ـ َّـرح
عبدالعزيز الــزعــابــي ،المدير
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة – قـ ـط ــاع
الخدمات المصرفية لألفراد،
ً
قائال" :هذه المبادرة مع بنك
الـكــويــت الـمــركــزي ج ــاءت في
إط ـ ـ ــار االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ن ـحــو
الـ ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة وت ـب ـنــي
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـحــدي ـثــة في
تطوير نماذج أعمال وخدمات
الدفع والتحويل اإللكتروني
وتسخيرها لتوفير خدمات
مرنة وآمنة وسريعة لجمهور
العمالء".
وأش ـ ـ ــار ال ــزع ــاب ــي إلـ ــى أن ــه
يمكن ألي شخص ،من خالل
ت ـط ـب ـيــق "عـ ـي ــديـ ـت ــي" ،إرس ـ ــال
العيدية إلكترونيا وبخطوات
سريعة ومــرنــة ،بحيث يمكن
ا سـتـخــدام التطبيق بسهولة
م ــن ال ـشــرائــح الـعـمــريــة كــافــة،
دون اإلخ ـ ــال بــاالش ـتــراطــات
الرقابية واألمنية.

عبدالعزيز الزعابي

وتــابــع أنــه ال تشترط هذه
الخدمة أن يكون لدى متسلم
ال ـع ـي ــدي ــة حـ ـس ــاب م ـص ــرف ــي،
حيث يمكن لمرسل العيدية
إرسال العيادي ألي رقم هاتف
نـقــال مسجل داخ ــل الـكــويــت،
ك ـم ــا ت ـش ـت ـمــل الـ ـخ ــدم ــة عـلــى
مـجـمــوعــة أخ ــرى م ــن الـمــزايــا
الـجــديــدة ،مثل متابعة حالة
العيدية ،بما ُيمكن المرسل من
التحقق مــن الـحــالــة ،والتأكد
مــن وص ــول المبلغ مــن عدمه
لمتلقي العيدية ،إضافة إلى
إمكانية إرسال رسالة خاصة
لمتلقيها ،وغيرها من المزايا
والـحــوافــز النقدية والعينية
لـمــرســل الـعـيــديــة ومتلقيها،
ً
علما أ نــه يمكن التعرف على
التفاصيل األخــرى المرتبطة
بـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ،مـ ـ ــن خـ ــال
ت ـح ـم ـيــل ت ـط ـب ـيــق "ع ـيــدي ـتــي"
ال ـم ـت ــواف ــر ع ـلــى "أب ـ ــل س ـتــور"
و«بالي ستور".

 Ooredooتدعم مشاريع «النجاة
الخيرية» في العشر األواخر
ً
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرارا ل ـ ـج ـ ـهـ ــودهـ ــا
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـح ـث ـي ـث ــة ال ـت ــي
تبذلها خ ــال شـهــر رمـضــان،
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــر ك ـ ــة Ooredoo
لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ،دعـ ـ ــم م ـش ــاري ــع
جمعية النجاة الخيرية التي
ت ـط ــرح ـه ــا ع ـل ــى الـمـحـسـنـيــن
في العشر األواخــر من الشهر
الفضيل.
و ق ـ ــا ل ـ ــت مـ ــد يـ ــر أول إدارة
العالقات العامة واالتصاالت
ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــات
والمسؤولية االجتماعية لدى
 ،Ooredooف ــا ط ـم ــة د ش ـت ــي:
"تمتاز (النجاة) بالتنوع في
م ـشــاري ـع ـهــا اإلن ـســان ـيــة الـتــي
تطرحها ،والتي تخدم شريحة
كبيرة من المستفيدين داخل
الكويت وخارجها ،ما يحقق
بـ ـ ــدوره رؤي ـ ــة  Ooredooفي
نـشــر رســالــة الـعـمــل الـخـيــري،
وتعزيز ثقافة العطاء والبذل
لـ ـ ـ ـ ــدى أط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع،
وتــرســخ دوره ــا الــرائــد تجاه
المسؤولية المجتمعية ،والذي
ب ـ ــدوره يـنـعـكــس ع ـلــى تــوفـيــر
الـحـيــاة الكريمة آلالف األســر
المتعففة".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ب ـ َّـي ــن رئ ـيــس
قـ ـط ــاع ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد والـ ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة واإلع ـ ــام ب ــ«ال ـن ـجــاة"،
عـمــر الـثــويـنــي ،أن "الجمعية
تكثف حمالتها الخيرية في
ً
العشر األواخ ــر" ،موضحا أن
أولى هذه الحمالت تم طرحها
ليلة  21رمضان ،وهي "علمني
اإلس ـ ـ ــام" ،وال ـت ــي ت ـهــدف إلــى
مهتد ومهتدية
تعليم 4000
ٍ
داخل الكويت مبادئ اإلسالم
وال ـ ـل ـ ـغـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة والـ ـعـ ـل ــوم
الشرعية ،وغيرها من العلوم
التي تهم المسلم الجديد.
وأضـ ـ ــاف ال ـثــوي ـنــي" :كــذلــك
ط ــرح ــت (الـ ـنـ ـج ــاة) ع ـل ــى أه ــل
الخير الثالثاء الماضي -ليلة

فاطمة دشتي

عمر الثويني

 23رم ـ ـضـ ــان (قـ ــريـ ــة ال ـكــويــت
اإلنسانية بتشاد) تحت شعار
(أجرك ال ينقطع) ،حيث نطمح
م ــن خــالـهــا إل ــى إن ـش ــاء قــريــة
متكاملة األركــان تضم جميع
ال ـم ــراف ــق األس ــاسـ ـي ــة ،وتــوفــر
الحياة الكريمة للمستفيدين.
ون ـ ـق ـ ـيـ ــم بـ ــال ـ ـقـ ــريـ ــة مـ ـش ــاري ــع
إنتاجية تحول األسر المتعففة
م ــن الـ ـس ــؤال واالحـ ـتـ ـي ــاج إلــى
ميدان العطاء واإلنتاج".
وتابع" :الخميس المقبل -
ليلة  25رمضان ،كانت هناك
حـمـلــة ك ـبــرى خــاصــة بــرعــايــة
وك ـفــالــة األيـ ـت ــام ت ـحــت شـعــار
(رعايتهم لك أجر ولهم حياة)،
وتـسـتـمــر  3أيـ ــام ،حـيــث تبلغ
قيمة كـفــا لــة ا لـيـتـيــم الشهرية
ً
 15دينارا ،ونسعى لكفالة 350
يتيما في شتى الدول الفقيرة،
وتقديم الرعاية الكاملة لهم".
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـث ــويـ ـن ــي" :يـ ــوم
االثنين -ليلة  29رمضان ،نقدم
للمحسنين حـمـلــة ( عــا جـهــم
ل ــك أج ــر ول ـهــم ح ـي ــاة) ،والـتــي
نطمح من خاللها إلى تركيب
األط ــراف الصناعية لضحايا
الحروب والحوادث من األطفال
الصغار والشباب وغيرهم من
شتى الشرائح المستفيدة .كما

نسعى من خالل هذا المشروع
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ــر واقـ ــع
حياتهم لألفضل وتحويلهم
مــن أشـخــاص يحتاجون إلى
مساندة ومساعدة من األخرين
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إلـ ـ ـ ــى أش ـ ـخـ ــاص
فاعلين وقادرين على االعتماد
على أنفسهم".
وأوضح أن "النجاة" تطرح
عـ ـب ــر م ــوق ـع ـه ــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
مـ ـ ـش ـ ــروع " 7سـ ـن ــا ب ــل ت ـق ـبــل
ال ـ ـ ـ ـ ــزك ـ ـ ـ ـ ــاة" ،و«يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاز ه ـ ــذا
الـمـشــروع الـنــوعــي ،بــأنــه من
خـ ـ ـ ــال تـ ـ ـب ـ ــرع واح ـ ـ ـ ــد يـ ـك ــون
الـمـتـبــرع ســاهــم مـعـنــا ف ــي 7
م ـ ـشـ ــاريـ ــع خـ ـي ــري ــة م ـت ـن ــوع ــة
ت ـجــوز فـيـهــا ال ــزك ــاة ،فـيـكــون
ً
بذلك مساهما في الكثير من
أبواب الخير ،من خالل تبرع
واحد فقط".
وت ـق ــدم ال ـثــوي ـنــي بــالـشـكــر
ً
ل ـش ــر ك ــة  ،Ooredooم ـث ـم ـنــا
تعاونها ودعمها الالمحدود
لمشاريع و حـمــات وأنشطة
ً
"ا لـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاة" ،م ـ ــؤ ك ـ ــدا أن ه ــذه
الـ ـش ــراك ــة الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ت ـســاهــم
بـ ـشـ ـك ــل ف ـ ـعـ ــال ف ـ ــي ت ـح ـس ـيــن
واقــع حـيــاة اآلالف مــن األســر
ال ـم ـت ـع ـف ـف ــة داخـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت
وخارجها.
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اقتصاد
مدخرات أسرية بـ  4.7تريليونات دوالر تحدد وتيرة النمو العالمي
ةديرجلا
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مع تصاعد وتيرة االدخار بفعل تبعات
جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض
أوجه اإلنفاق على كثير من القطاعات حول
العالم ،بلغت مدخرات األسر باالقتصادات
المتقدمة حصيلة قياسية لم تعرفها من
قبل وصلت إلى نحو  4.7تريليونات دوالر.
وي ـن ـظ ــر إل ـ ــى ت ـل ــك ال ـ ـمـ ــدخـ ــرات ك ـعــامــل
أساسي في تحديد وتيرة نمو االقتصاد
الـعــالـمــي خ ــال الـفـتــرة المقبلة ،إذ تشير
م ــذك ــرة بـحـثـيــة ص ـ ــادرة ع ــن «أوك ـس ـف ــورد
إيكونوميكس» ،والتي اطلعت «العربية.نت»
على نسخة منها ،إلــى أن تلك المدخرات
ال ــزائ ــدة تمثل الـخـطــر الــرئـيـســي لنموذج
الـنـمــو مــع احـتـمــالـيــة تسببها فــي موجة
إنـ ـف ــاق غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة ف ــي فـ ـت ــرة م ــا بـعــد
الجائحة.
وقالت المؤسسة البحثية في مذكرتها:
تشير توقعاتنا إ لــى أن المستهلكين في
االقتصادات المتقدمة سينفقون نحو %5
من تلك المدخرات ،لكن إذا ما ارتفع اإلنفاق
ع ــن تـلــك الـنـسـبــة ف ــإن ه ــذا سيتسبب في
وتيرة نمو قياسية لالقتصاد العام المقبل.
وتابعت المذكرة :بالنسبة إلى أوروبــا
ف ــإن ه ــذا األمـ ــر سـيـكــون مــرحـبــا ب ــه لــدعــم
وتيرة النمو االقتصادي ولكن في الواليات
المتحدة فــإن زي ــادة اإلن ـفــاق تمثل عامال

لـلـخـطــورة مــع تــوق ـعــات ب ـفــورة القـتـصــاد
ساخن باألساس.
وبغض النظر عن توجهات المستهلكين
نـ ـح ــو اإلنـ ـ ـف ـ ــاق أو االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ ب ــالـ ـث ــروة،
ف ــإن تــوق ـعــات أوك ـس ـفــورد إيكونوميكس
تشير إلى أن مدخرات األســر حول العالم
ستساهم فــي دعــم وتـيــرة نمو االقتصاد
العالمي بحلول منتصف العام المقبل ما
بين  %0.4إلى .%1.5

التوزيع الجغرافي
وتستحوذ االقتصادات المتقدمة على
غالبية القفزة في حجم ثــروات األســر في
خضم الجائحة مع وجود برامج مصممة
في تلك الــدول لزيادة المدخرات في زمن
ال ـج ــائ ـح ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ح ـ ــزم تـحـفـيــز
بتريليونات الدوالرات ضختها تلك البلدان
إلبقاء اقتصاداتها على قيد الحياة.
وحـلــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي ص ــدارة
الـ ـبـ ـل ــدان ال ـت ــي ق ـف ــزت ب ـه ــا ث ـ ـ ــروات األس ــر
بــالـنـسـبــة لـلـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي إذ
وص ـل ــت ت ـلــك ال ـن ـس ـبــة إلـ ــى  %12لـلـنــاتــج
ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي ت ـل ـي ـهــا كـ ـن ــدا بـنـحــو
.%11.5
وجـ ــاء ت إسـبــانـيــا فــي الـمــرتـبــة الثالثة
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بنحو  %9للناتج المحلي اإلجمالي تليها
الـيــابــان بنحو  %8ثــم فرنسا بنحو %7
للناتج المحلي اإلج ـمــالــي ،وبــالــرغــم من
تـبـعــات ال ـخ ــروج مــن الـبــريـكـسـيــت جــاءت
بريطانيا فــي الـمــرتـبــة الـثــامـنــة إذ بلغت
مــدخــرات األســر فيها نحو  %6.5للناتج
المحلي اإلجمالي.

اقتصادات على المحك
وإلى االقتصادات الناشئة ،يرى تقرير
«أوكسفورد إيكونوميكس» أن آثار ارتفاع
وتيرة اإلنفاق العالمي ستنعكس بالسلب
ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر م ــن االقـ ـتـ ـص ــادات الـنــاشـئــة
فيما عــدا ال ــدول الـمـصــدرة للسلع والتي
ستستفيد مــن ف ــورة فــي الـطـلــب وارت ـفــاع
األسعار.
وقالت المذكرة البحثية :بالنسبة إلى
االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـنــاش ـئــة ف ــإن ت ـع ــزز الـنـمــو
االقتصادي سيكون متواضعا ويميل نحو
االقتصادات الناشئة في أميركا الالتينية
وب ـعــض ال ـ ــدول ال ـم ـص ــدرة لـلـسـلــع (حـيــث
يتسبب ارت ـف ــاع الـطـلــب مــن االق ـت ـصــادات
المتقدمة في زيادة األسعار).
وأضافت المذكرة :على الرغم من النمو
ال ـم ـتــوقــع ف ــي ال ـت ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة والـ ــذي

سـتـسـتـفـيــد م ـنــه األسـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ،فــإن
تشديد األوضاع المالية العالمية سيكون
له أثر أكبر على اقتصادات تلك البلدان إذ
تشير توقعاتنا إلــى رفــع أسـعــار الفائدة
بنهاية  2022معظم االقتصادات المتقدمة
ما سيتسبب في ارتفاع عوائد السندات في
تلك البلدان ما سينعكس بتشديد األوضاع
المالية بالتبعية في االقتصادات الناشئة.

آثار متباينة للمخاطر
وتـخـتـلــف انـعـكــاســات مـخــاطــر اإلن ـفــاق
السخي من قبل المستهلكين من اقتصاد
إلى آخر .وتقول المذكرة البحثية الصادرة
ع ـ ــن «أوكـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــورد إيـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـك ــس» ،ان
«الـمـخــاطــر تـظـهــر بــوضــوح فــي الــواليــات
المتحدة حيث ينتظر أن يؤدي خليط من
الطلب الـقــوي مــن القطاع الـخــاص وحــزم
التحفيز الحكومية السخية إ لــى تشكيل
عــامــل خـطــر عـلــى مـسـتـهــدفــات الـفـيــدرالــي
األميركي لمعدالت التضخم األساسي».
وتـشـيــر تــوقـعــات الـمــؤسـســة البحثية إلــى
أن التضخم بالواليات المتحدة سيظل أعلى
بكثير من مستهدف البنك بحلول منتصف
 2022حول مستويات  %2.5وبقائه حول تلك
المستويات المرتفعة حتى منتصف .2023

وت ــابـ ـع ــت ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة :ي ـم ـث ــل ه ـ ــذا األمـ ــر
تحديا كبيرا لسياسة الفيدرالي الجديدة
بــاس ـت ـهــداف مـتــوســط لـلـتـضـخــم .وإعـ ــادة
التضخم إلى مستوى  %2تتطلب توقعات
مستهدفة ثابتة وهو أمر سيكون صعبا
حينما يحوم التضخم فوق مستويات .%2
وع ــادة مــا تستهدف الـبـنــوك المركزية
الكبرى حــول العالم على غــرار الفيدرالي
والبنك المركزي األوروبي معدالت تضخم
حول مستويات  %2لتحفيز النمو وتفادي
االنزالق نحو الركود.
وف ــي أوقـ ــات ارت ـفــاع م ـعــدالت التضخم
عــادة ما يلجأ المستثمرون إلــى األصــول
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل ل ـه ــم م ـصــدة
لـلـتـحــوط ض ــد مـخــاطــر ارت ـف ــاع التضخم
والذي من الممكن أن يؤدي إلى تآكل قيمة
أصولهم االستثمارية.
وإلى أوروبــا ،ترى أن المذكرة البحثية
أن انعكاسات إنفاق المستهلكين السخي
ستكون مختلفة حيث ينتظر أن يحدث
اإلنفاق حالة من التوازن مخاطر التضخم
واالنكماش.
(العربية نت)

الرومي :قفزة نوعية في الخطط االجتماعية لـ «االستثمارات الوطنية»
رغ ــم ال ـظ ــروف الـتــي مــا زالــت
تـمــر بـهــا الـكــويــت ج ــراء تفشـي
وباء كورونا واآلثار المعيشية
ال ـنــاج ـمــة ع ـن ــه ،ت ـح ــرص شــركــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ــوط ـن ـي ــة عـلــى
ت ــرس ـي ــخ م ـك ــان ـت ـه ــا فـ ــي م ـجــال
المسؤولية االجتماعية وتقديم
الــرعــايــة وال ـم ـشــاركــة ف ــي شتى
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ال ـ ـع ـ ـمـ ــل اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي
واالجتماعي والخيري ،لخدمة
المجتمع ،بصفتها إحدى أكبر
الـ ـش ـ ـ ــرك ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فــي
الكويت.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث
ع ـ ــن ب ـ ــرام ـ ــج ال ـ ـشـ ــركـ ــة وخ ـط ــط
مسؤوليتها االجتماعية لعام
 2021ق ــال ــت اب ـت ـه ــاج ال ــروم ــي
نـ ـ ــا ئـ ـ ــب ر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أول  -قـ ـط ــاع
التسويق واالتصال المؤسسـي
فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة ،إن فـ ـع ــالـ ـي ــات
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة التي

تطلقها «االستثمارات الوطنية»
كـ ــل عـ ـ ــام ت ـت ـج ـل ــى ف ـي ـه ــا ص ــور
االنسجام والتالحم المجتمعي،
ّ
حـيــث كــثـفــت الـشــركــة جـهــودهــا
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
المسؤولية االجتماعية كجزء
م ــن بــرنــام ـج ـهــا ال ـس ـن ــوي ،كما
ركـ ــزت ع ـلــى تـلـبـيــة احـتـيــاجــات
ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات م ـ ــن ه ـ ــم ب ـح ــاج ــة
لـ ـل ــدع ــم وال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة مـ ــن ب ــاب
التكافل االجتماعي ومن منطلق
ال ـح ــس الــوط ـنــي واالس ـت ـش ـعــار
بالمسؤولية االجتماعية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ـ ـ ــي أن
«االستثمارات الوطنية» حققت
خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة قـفــزة
نوعية في خططها االجتماعية،
ً
حيث تعتبر ذلــك واجـبــا يمليه
عليها حسها الوطني للمساهمة
في التنمية االقتصادية ،وكشكل
من أشكال رد الجميل للمجتمع

الــذي أسهم فــي تطور أعمالها
وتشكيل أرباحها ،ولذلك فإنها
تركز على المبادرات والمشاريع
ً
التي تحدث تأثيرا طويل المدى
في المجتمع بمجاالت الصحة
والتعليم والتنمية االجتماعية
والبيئية والتوعوية.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد،
وبناء على خططها لعام
 2021خالل شهر رمضان
ال ـم ـب ــارك ،قــامــت الـشــركــة،
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ج ـم ـع ـيــة
النجاة الخيرية ،برعاية بعض
األن ـش ـط ــة ال ـ ـبـ ــارزة وال ـس ـنــويــة
ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا م ــع الـجـمـعـيــة
ومـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا رعـ ــايـ ــة حـفـظــة
القرآن الكريم للعام الثاني على
ال ـت ــوال ــي لـتـحـفـيــز الـمـشــاركـيــن
على التطوير والعطاء وخاصة
خالل الشهر الكريم ،كما قامت،
بــالـتـعــاون مــع الـبـنــك الكويتي

لـ ـلـ ـطـ ـع ــام واإلغـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ،ب ــرع ــاي ــة
المشاريع الرمضانية المنوعة
فـ ــي ش ـه ــر الـ ـعـ ـط ــاء والـ ـمـ ـك ــارم،
حيث يـســارع أصـحــاب األيــادي
الـبـيـضــاء لـتــرك بصمة العطاء
عـلــى قـلــوب الـجـمـيــع ،وك ــان من
ض ـمــن ه ــذه ال ـم ـشــاريــع مــاجـلــة
رمـ ـض ــان ،والـ ـسـ ـح ــور ،وك ـســوة
العيد.

وذكـ ــرت ال ــروم ــي أن أنشطة
الشـركة في هذا الشأن تواصل
ن ـجــاحــات ـهــا خـ ــال هـ ــذا ال ـع ــام
عبر تحقيق األهداف المأمولة
بـ ــإدخـ ــال م ـفــاه ـيــم االس ـت ــدام ــة
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة
واالقتصادية وبالتالي تنمية
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ـ ــريــة ،وم ــراع ــاة
مـ ـع ــايـ ـي ــر األمـ ـ ـ ـ ــن وال ـ ـسـ ــامـ ــة،

وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
المتنوعة.
وأضــافــت أن ال ـعــام الماضي
شهد تعزيز مساهمة الشركة في
مختلف القطاعات «ألننا نتوجه
بــرســال ـت ـنــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة نـحــو
مختلف المجاالت مــع التركيز
على الجوانب التي تمكننا
من االستثمار فيها بالتنمية
وضمان استدامتها ،ويمكن
إيجاز ذلك على سبيل المثال
في الصحة والتعليم ،حيث
قامت الشـركة برعاية فعاليات
المسؤولية االجتماعية خالل
ف ـتــرة كــوفـيــد  ،19وال ـت ــي كــانــت
م ـت ـف ــرع ــة ل ـت ـش ـمــل الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـبــادرات االجـتـمــاعـيــة ،حيث
ش ـم ـل ــت تـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـش ـ ـ ــرك ــة مــع
جمعية النجاة الخيرية لتوزيع
السلة الرمضانية خالل الشهر
ا لـفـضـيــل عـلــى مستحقيها من

األســر المتعففة والمحتاجين،
وإلى جانب ذلك توزيع الهدايا
في محجر منتزه الوطنية لدعم
مـ ـعـ ـن ــوي ــات الـ ـمـ ـحـ ـج ــوري ــن فــي
المنتزه.
وبـ ـيـ ـن ــت أن الـ ـش ــرك ــة ق ــام ــت
برعاية بعض األنشطة البارزة
والـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم ب ـه ــا،
كــرعــايــة حـفـظــة ال ـق ــرآن الـكــريــم،
وم ـج ـم ــوع ــة فـ ــوزيـ ــة ال ـس ـل ـطــان
ال ـص ـح ـيــة ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر أج ـه ــزة
ومواد التعقيم ومعدات الحماية
الـشـخـصـيــة لـمـكــافـحــة فـيــروس
ك ــورون ــا ،كـمــا حـصـلــت الشـركة
خـ ــال عـ ــام  2020ع ـلــى جــائــزة
أفضل مبادرة تجاه المسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة خـ ـ ـ ــال ج ــائ ـح ــة
كوفيد ،19 -وهي مقدمة من The
.Global Economics 2020
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أن
«االستثمارات الوطنية» سباقة

ف ــي اتـ ـخ ــاذ ج ـم ـيــع إج ــراءاتـ ـه ــا
االحترازية في ظل هذه الظروف
ال ـع ـص ـي ـبــة ب ـه ــدف اس ـت ـمــراريــة
العمل في الشـركة وخدمة الوطن
وال ـم ــواط ــن ،وك ــذل ــك مــؤسـســات
الـعـمــل االجـتـمــاعــي والمجتمع
ً
ال ـمــدنــي ،ان ـطــاقــا م ــن إيـمــانـهــا
بأهمية تضافر الجهود لتحقيق
الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة مــن خــال
ت ـك ــري ــس م ـف ـه ــوم ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية المؤسسية بأسلوب
يـ ـخ ــدم ك ــل ش ــرائ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع،
داع ـيــة أن يــرفــع ال ـلــه الـغـمــة عن
الـعــالــم أجـمــع ويـحـفــظ الكويت
وأهلها من كل مكروه.

حمادة هالل :نجاح «المداح»
فاق توقعاتي
ّ
«أحضر ألغان منفردة وجزء ثان من فيلم حلم العمر»
●

om

ل ــم ي ـتــوقــع ال ـف ـن ــان حـ ـم ــادة هــال
النجاح الكبير الــذي حققه مسلسل
"الـ ـم ــداح" ،وه ــو ال ـم ـشــروع ال ــدرام ــي
ال ــذي ق ــام بتأجيله س ـنــوات بسبب
تخوفه من تفاصيله.
وأكد هالل أن تخوفه من شخصية
صــابــر فــي مسلسل "ال ـم ــداح" كانت
السبب الرئيسي في تأجيل المشروع
لـعــدة س ـنــوات ،بــالــرغــم مــن جاهزية
ال ـف ـكــرة وإع ـجــابــه ب ـهــا ،السـيـمــا من
نــاحـيــة ال ـت ـحــوالت ال ـتــي ت ـحــدث في
الـشـخـصـيــة وت ـب ــدل حــال ـهــا ،مشيرا
إلى أنه شعر بالخوف من التجربة،
ل ــدرج ــة أنـ ــه ف ـكــر ف ــي تــرش ـيــح فـنــان
آخـ ــر لـ ـل ــدور ،ل ـكــن أصـ ــدقـ ــاءه الــذيــن
اس ـت ـشــارهــم ش ـج ـعــوه ع ـلــى خــوض
التجربة المختلفة.
وقـ ـ ــال ح ـ ـمـ ــادة ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن
ن ـجــاح الـعـمــل ف ــاق تــوقـعــاتــه بشكل
كبير ،خاصة فيما يتعلق برد الفعل
الـجـمــاهـيــري وتـعـلـيـقــات الـجـمـهــور
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حكيم ّ
يودع رمضان
بأغنية «الليلة عيد»
يــواكــب الـمـغـنــي المصري
ح ـك ـي ــم ،ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ،ب ـطــرح
أغنيته الجديدة" ،الليلة عيد".
و كـتــب حكيم عبر حسابه
بــ"إنـسـتـغــرام"" :أغـنـيــة الليلة
عيد إن شاء الله يوم الوقفة،
كل سنة وأنتم طيبين ،إن شاء
ال ـلــه نـعـيــد واح ـن ــا فــرحــانـيــن
كلنا".
وتــأتــي "الليلة عـيــد" ،بعد
أن انتهى حكيم من تسجيل
أح ــدث أغــانـيــه بـعـنــوان "ومــا
ً
نـ ـف ــرح ــش ل ـ ـيـ ــه" ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
لـ ـط ــرحـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ــوسـ ــم ع ـيــد
الـفـطــر ،واألغ ـن ـيــة مــن كلمات
صــاح مندى ،وألحان هاني
فاروق.
ُيذكر أن آخر أعمال حكيم،
هي أغنية "عدى الغزال" ،التي
اقتربت أعداد مشاهدتها إلى
الـمـلـيــون األول مـنــذ طرحها
نهايات يناير الماضي ،وهي

حكيم
مـ ــن ك ـل ـم ــات وألـ ـ ـح ـ ــان أح ـمــد
ن ــاص ــر وإس ـ ـ ـ ــام ك ــاب ــون ـج ــا،
توزيع إسالم ساسو ،مكساج
أح ـم ــد جـ ـ ــودة ،ومــاس ـتــري ـنــغ
أمير محروس.

هالل وإسعاد يونس

حمادة هالل

رامز جالل بسينما عيد الفطر انتقادات لـ «ملوك الجدعنة» بيتر ميمي يحصل على إشادات
و«كوفيد  »25و«نسل األغراب» واسعة في «االختيار »٢
وتامر حسني ينسحب

وفاة المنتج الموسيقي
محروس عبدالمسيح
رحـ ـ ــل عـ ــن ع ــال ـم ـن ــا ،أم ــس
األول ،ا لـ ـمـ ـنـ ـت ــج م ـ ـحـ ــروس
ع ـب ــدال ـم ـس ـي ــح ،بـ ـع ــد صـ ــراع
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرض ع ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ــدار
األي ــام الـمــاضـيــة ،حـيــث دخــل
أح ــد الـمـسـتـشـفـيــات الـكـبــرى
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،بـ ـع ــد إص ــابـ ـت ــه
بفيروس كورونا.
وك ـ ــان ـ ــت حـ ــالـ ــة مـ ـح ــروس
تدهورت على مدار األسبوع
الماضي ،بعد تمكن "كورونا"
م ـ ـ ـنـ ـ ــه ،ودخـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــه لـ ـل ــرع ــاي ــة
ال ـمــركــزة ،حـيــث طـلــب أبـنــاؤه
خالل األيــام الماضية الدعاء
ل ــه ،لـتــأخــر حــالـتــه الصحية،
حتى وافته المنية أخيرا.
ُ
ويعد عبدالمسيح أحد أهم
منتجي صناعة الموسيقى
فــي مـصــر عـلــى م ــدار العقود
ال ـم ــاض ـي ــة ،ح ـي ــث قـ ــدم ع ــددا
مــن األع ـم ــال الموسيقية مع
كبار نجوم الـطــرب ،كما قدم
ع ــددا مــن ال ــوج ــوه الـجــديــدة،
وق ــدم محمد رش ــدي ومحرم
فـ ـ ــؤاد ،وك ـ ــان م ــن ال ـك ـب ــار في
م ـ ـجـ ــال صـ ـن ــاع ــة ال ـك ــاس ـي ــت
والموسيقى.

القاهرة  -هيثم عسران

ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
م ــن الـحـلـقــة االول ـ ــى ،مـشـيــرا إل ــى أن
المفاجآت وتصاعد االح ــداث خالل
األيـ ــام الـمــاضـيــة جـعـلـتــه يـلـمــس رد
الـفـعــل بـشـكــل أك ـب ــر ،ف ــي ظ ــل وج ــود
حالة ترقب لما سيحدث.
ونفى أن يكون فريق العمل عمل
ع ـل ــى الـ ـت ــروي ــج ل ـم ـش ـهــد ت ــم ح ــذف ــه،
موضحا أن المشهد جرى حذفه بعد
تصويره بناء على طلب هيئة الرقابة
ع ـلــى ال ـم ـص ـن ـفــات ال ـف ـن ـيــة ،ووج ـهــة
نظرهم في هذا األمر ،وفريق العمل
اح ـتــرم ه ــذا الـ ــرأي وح ــذف المشهد
بــال ـف ـعــل ع ـنــد ال ـع ــرض ع ـلــى شــاشــة
التلفزيون ،الفتا إلــى أن الكثير من
التفاصيل المرتبطة بالعمل هي التي
دفعت الجمهور لمتابعة المسلسل،
ألن ال ـت ـج ــرب ــة أك ـب ــر م ــن م ـش ـهــد فــي
إحدى الحلقات.
ولم يخف هالل خوفه من استقبال
الجمهور للعمل ورد الفعل عليه مع
بداية عرضه ،مؤكدا أن االرتباط بين
الجمهور وشخصية صابر المداح

ومراقبة تحوالته وما يحدث معه أمر
جعله يشعر بسعادة كبيرة ،خاصة
مـ ــع ح ــرص ــه ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام بـ ــأدق
التفاصيل خالل فترة التحضيرات،
وتجنب الوقوع في أي أخطاء يمكن
أن ت ـض ــر بــال ـش ـخ ـص ـيــة وب ــاق ـت ـن ــاع
الجمهور بها.
وعـ ـ ــن ع ـم ـل ــه مـ ــع ف ــري ــق مـخـتـلــف
ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة واإلخ ـ ـ ـ ــراج وال ـت ـمـث ـيــل
بــال ـم ـس ـل ـســل ،أك ـ ــد أن أي فـ ـن ــان مــن
الـ ـض ــروري أن يـعـمــل م ــع ف ــرق عمل
م ـت ـنــوعــة ح ـتــى ي ـق ــدم ن ـف ـســه بشكل
م ـخ ـت ـل ــف ،وهـ ـ ــو مـ ــا حـ ـ ــدث بــال ـف ـعــل
ف ــي "الـ ـ ـم ـ ــداح" ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن هــذه
الخطوة ال تعني انتقاصا من أحد
على اإلطــاق بل على العكس مهمة
لجميع األطراف لكي تضمن التجديد
باستمرار.
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى انـ ـ ــه يـ ـح ــرص عـلــى
الـ ـت ــواج ــد ف ــي ال ـس ـب ــاق الــرم ـضــانــي
عندما يكون لديه عمل جيد يمكن
أن يضيف إلـيــه كفنان شــامــل يقوم
بالتمثيل والـغـنــاء ،الفتا إلــى أنــه ال
ي ـف ــرض ال ـغ ـنــاء ع ـلــى االعـ ـم ــال الـتــي
يشارك فيها ،لكن يقدمه في سياق
درامي إذا استلزم األمر.
ونفى أن يكون مهتما بتفاصيل
ال ـت ــري ـن ــدات ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي ،مــؤكــدا أن مــا يهمه هو
رض ـ ــا ال ـج ـم ـه ــور عـ ــن ال ـع ـم ــل الـ ــذي
يقدمه ،وحرصه على تقديم تجربة
جيدة ،األمــر الــذي يشعر بأنه نجح
فــي تحقيقه مــن خــال "ال ـمــداح" ،مع
تـقــديــره لباقي األع ـمــال المعروضة
في السباق الرمضاني ،وإدراك ــه أن
كل فنان له جمهوره.
وحـ ـ ــول م ـش ــاري ـع ــه ال ـف ـن ـيــة خ ــال
الفترة المقبلة ،بين أن لديه أكثر من
أغنية سيتم طرحها بشكل منفرد
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة" ،وه ــي أغ ــان
تأجل العمل عليها بعد رحيل والدتي
وابتعادي عن العمل لفترة" ،فضال
عن تحضيره لجزء ثان من فيلم حلم
العمر ،الذي سيحمل اختالفات كبيرة
عن الجزء األول في التفاصيل.

رامز جالل

محروس عبدالمسيح
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــج م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــروس
عبدالمسيح هو والد المنتج
نـ ـص ــر مـ ـ ـح ـ ــروس ،وال ـ ـمـ ــوزع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوس ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــي ومـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس
ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت أمـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـح ـ ــروس،
والمنتج ومـهـنــدس الصوت
هاني محروس .وقدم أبناؤه
إسـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة خ ـ ــال
الفترة الماضية فــي صناعة
الموسيقى ،كما قدموا عددا
من األصوات الجديدة.

كشف الفنان رامز جالل عن إطالق أحدث أعماله السينمائية باسم
"أحمد نوتردام" ،والمؤجل منذ فترة ،بموسم عيد الفطر ،الذي ينطلق
خالل أيام ،وسط مغامرة كبيرة من ُصناع العمل الجديد ،بعد انتهاء
جميع عمليات ما بعد التصوير خالل الفترة الماضية ،وتأجيله في
أكثر من مناسبة.
ويأتي عرض الفيلم في مغامرة كبيرة ،بعد قرارات مجلس الوزراء
المصري للحد من انتشار كورونا .وبمناسبة عرضه في عيد الفطر،
كتب رامز جالل على "فيسبوك"" :فيلم (أحمد نوتردام) في عيد الفطر".
فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جالل وغادة عادل ،وخالد الصاوي،
وحمدي المرغني ،وبيومي فــؤاد ،ومن تأليف لؤي السيد ،وإخــراج
محمود كريم.
وفي الوقت نفسه خرج ُصناع فيلم "مش أنا" ،للنجم تامر حسني،
من الموسم ،بعد التضارب الكبير الذي حدث أخيرا ،بسبب القرارات
األخيرة ،إذ إن الفيلم من األعمال كبيرة التكلفة ،وهو بطولة تامر حسني
وحال شيحة وسوسن بدر ،وإخراج سارة وفيق.

مشهد من «االختيار »٢

لقطة من «ملوك الجدعنة»
ً
ظهرت عدة مشكالت وأخطاء في عدد من المسلسالت أخيرا جعلت
الجمهور ينتقدها بشدة ،من خالل أخطاء وقع فيها ُصناع تلك األعمال،
كان أولها مسلسل "ملوك الجدعنة" ،لمصطفى شعبان وعمرو سعد،
وخاصة في مشهد نقل رفات والدة عمرو سعد من مقبرتها لمسكنها،
ما جعل الكثير يهاجم العمل ،باعتبار ذلك نبشا للقبور دون غاية أو
ضرورة.
كما وقع ُصناع مسلسل "كوفيد  "25في خطأ سخر منه البعض ،وهو
وجود مجموعة من المشاهد لبعض المواطنين بالمتنزهات العامة
في وقت ينتشر وباء قاتل ويحظر على المواطنين الخروج ،حتى ال
يتعرضوا لمصاصي الدماء ،ما اعتبره البعض خطأ في المسلسل.
وفي "نسل األغراب" ظهرت الفنانة مي عمر في مشهد خاطف داخل
المستشفى ،ومسكت يد الفنان أحمد السقا ،قبل أن تضرب الفنان
أحمد مالك ،في الوقت الذي قطعت الكاميرا على طريقة المستشفى
بثوان معدودة ،فتساءل الجمهور من أين جاءت
ولم تتواجد قبلها
ٍ
في هذه السرعة الخاطفة.

نال المخرج بيتر ميمي خالل الحلقات الماضية من الجزء الثاني من
مسلسل االختيار اإلشادات األوسع على مستوى اإلخراج التلفزيوني في
مصر ،من خالل مشاهد مختلفة مميزة على مدار الحلقات.
وحصل بيتر على أكثر اإلشادات مع نهاية الحلقة الثالثة والعشرين
حين مزج مشاهد من الجزء األول ومشاهد من الجزء الثاني حول معركة
مربع البرث ،التي استشهد فيها العقيد أحمد منسي ،وحــرص على
وجود موسيقى الجزء األول في المشاهد ،ليذكر الجمهور بالمعركة،
دون أن يعيد مشاهد دموية قاسية ،وأنهى الحلقة مع تتر الحلقة 28
من الجزء األول ،والتي كتب فيها أسماء شهداء المعركة األبطال ،ولم
يتم تقديم تتر الجزء الجديد.
ومع نهاية الحلقات شــارك الجمهور بعدد من هذه المشاهد عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،معبرين عن سعادتهم بالمستوى المحترف
الذي وصل إليه بيتر ،ومستوى توجيه الممثلين ،حتى إنه أظهر الكثير
من الممثلين خالل الجزء الحالي في مستوى احترافي مميز ،وهو ما
أجمع عليه الكثير من النجوم.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :إرادتك للعمل تستحق الثناء ،لكن
ال َ
تنس أن هناك أولويات أخرى.
ً
عاطفيا :تشرق شمس حياتك العاطفية،
وتغمرك سعادة ال َّ
حد لها.
ً
ً
اجتماعيا :تـبــدو سـعـيــدا ،ألن الـظــروف
تسهل أمور حياتك ،ويخيم الهدوء على
المنزل.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :ال تهمل عـمـلــك ،وال ت ـتــردد في
القيام بخطوات جريئة تدفعك إلى األمام.
ً
عاطفيا :تشعر ببعض الضغوط على
الـصـعـيــد ال ـعــاط ـفــي ،ف ــا ت ـض ـعــف ،ألن
الحبيب يدعمك.
ً
اجتماعيا :واجه واقعك الراهن بمحبة،
ُ
وكن إلى جانب كل فرد في عائلتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :لتكن ثقتك بنفسك كبيرة ،ألن
لديك من المهارة ما يكفي.
ً
عــاطـفـيــا :شــريــك الـ ُـعـمــر يـتـعــامــل معك
بإيجابية كبرى ،ليخفف بعض العبء
عنك.
ً
ً ُ
اجتماعيا :كن حذرا في قيادة سيارتك،
ألن برجك مليء باألحداث المفاجئة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ينبغي أن تكون أكثر جدية في
عملك مع المحافظة على هدوئك.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاول تــوضـيــح وجـهــة نظرك
للشريك ،ألن الغيرة بدأت تأكله.
ً
ً
اجتماعيا :تنفرج عائليا بعض األمــور
ّ
العالقة ،ويخيم جو التفاهم والرضا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

َّ
ً
مهنيا :أنت ناجح في أعمالك ،حتى لو لم تتلق
التقدير أو المكافأة.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ــوق ــت م ـنــاســب ج ـ ــدا لـلـعــاقــات
العاطفية ولتعزيز الصالت القديمة.
ً
اجتماعيا :من أجمل صفاتك أنك على استعداد
دائم لمساعدة اآلخرين.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :مــن المستحسن أال تــرتـبــط الـيــوم
بمواعيد عمل ،ألن مزاجك سيئ.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـتـخــذ ق ــرارات ــك الـمـهـمــة بــدون
مناقشتها مع الشريك ،فهو يريد مصلحتك.
ً
اجتماعيا :ح ــاول تصحيح بعض األمــور
العائلية ،وأعدها إلى مسارها الصحيح.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :يؤدي حدسك الصائب دورا في
اإلضاءة على بعض التفاصيل المهمة.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ل ـل ـش ــري ــك ك ــام ــل الـ ـح ــق فــي
مشاركتك ُالقرار في بعض األحيان.
ً
اجتماعيا :تدعى إلى سهرة عائلية أو إلى
ُ
لقاء مع أصدقاء العمر.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :يوم مثمر ومجهود نشيط تقوم به
اليوم وأنت بالغ السعادة.
ً
ً
عاطفيا :امنح الشريك مزيدا من االهتمام،
ً
ألنه يشعر حاليا بأنه مهمش.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ق ــد ت ـت ـع ــرض ل ـت ـح ــدي ــات أو
ً
ُ
التهامات من أحد األقرباء ،فكن متفهما.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :امنح نفسك مزيدا من الوقت لبلوغ
أهدافك براحة وسهولة.
ً
عاطفيا :أنت على وفاق وانسجام تام مع
الشريك ،فواظب على هذا الوضع.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـعــر ب ـس ـعــادة ك ـب ــرى ،ألن
مشاكلك العائلية بدأت تتحلحل.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تخطط لمشروع مستقبلي ،فال تقف
في وسط الطريق ،بل تابعه.
ً
عــاطـفـيــا :يجمعك مــع الـحـبـيــب ت ـقــارب في
ً
وجهات النظر ،مما يريحك تماما.
ً
اجتماعيا :ال تختلق الخصومات مع أحد،
ً
فأنت في موقع ضعيف فلكيا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :س ـ ـتـ ــواج ـ ـهـ ــك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ب ـعــض
الصعوبات ،وهي بمنزلة اختبار لقدرتك.
ً
عــاطـفـيــا :بـعــض ال ـت ــردد عـلــى الصعيد
العاطفي يشجعك على التفكير بعالقة
جديدة.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :انـ ـتـ ـف ــع مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
اإليجابيةّ ،
وقو عالقاتك مع األقرباء.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :بعض العقبات تعترض مسيرتك
المهنية ،فتجاوزها بفطنتك وهدوئك.
ً
ً
ً
عاطفيا :يضع القدر أمامك شخصا رائعا،
وتكون لك فرصة االختيار.
ً
اجـتـمــاعـيــا :س ــارع إلــى اتـخــاذ الخطوات
الضرورية لتصليح ما تعطل ،وال تماطل.
رقم الحظ.22 :
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ثقافات

د .الوقيان :تضييق هامش الحريات على يد السلطتين
الرسمية والموازية حال دون انطالقة البحث واإلبداع
األدبي يواجه عدة منغصات ،في مقدمتها عدم تعاون من يملكون بعض مصادر
يرى الدكتور الشاعر الكبير خليفة الوقيان أن جمع أعمال شاعر ما أو نشر كتاب
ً
المبدعين والباحثين الشباب البحث المهمة ،وخاصة الوثائق والمخطوطات ،فضال عن العراقيل ،التي
ليس نهاية المطاف ،بل هو البداية ّالمنوط بها حث ً
يشاركه فيها المبدع ،وأبرزها ضيق هامش الحرية في الكويت بصورة مخجلة.
على المضي في حمل رسالة أولئك الرواد وتطويرها ،مبينا أن أشعار عبدالله
الجوعان ،بقيت مبعثرة بين منشور في صحف قديمة ،ومخطوط لم ينشر ،حتى وأوضح أن المثقفين المستنيرين والمبدعين والباحثين ،أمامهم خياران؛ إماّ
ً
االستسالم لقوى ّ
الردة وتغييب العقل ،ومصادرة الحريات ،وإما العمل دون كلل
تمكن الوقيان من جمعها في ديوان قيم نشره مؤخرا.
أو إحباط لتغيير ذلك الواقع المرير ...وإلى نص الحوار:
وأضاف الوقيان ،في حوار أجراه معه الزميل الشاعر نشمي مهنا ،أن البحث
حاوره :نشمي مهنا

وثيقة «مجلس
الشورى» لعام
 1921التي تضم
أسماء معظمها من
الحي القبلي كانت
مجهولة ًنحو
 90عاما!

لضمان
الديمومة أرى
أن يبدأ التغيير
من القاعدة
المجتمعية ً
متأنيا
وإن كان ً
وبطيئا

أرجح في التراث
األدبي الكويتي
لجيل ّ
الرواد
القيمة الفكرية
والتنويرية في
المجتمع على
الجانب الفني

• ق ـبــل أي ـ ــام صـ ــدر ل ــك ك ـت ــاب ديـ ـ ــوان عـبــدالـلــه
الـجــوعــان ( )1993 - 1911عــن ّدار ذات السالسل
ووس ْمت على الغالف دورك كمحقق للديوان ُ
َ
ومعده
للنشر ،لكن القارئ المطلع على مشروعك الكتابي
بشموليته سواء الشعري أو التوثيقي أو التوعوي
الصحفي ال يكتفي بهاتين الصفتين الدافعتين
لــإصــدار ،فهل هــذا الكتاب جــزء من مشروع عام
عمل ويعمل عليه الوقيان ويشكل هاجسه الكتابي
المستمر والمتواصل؟
ً
قد يكون هذ االستنباط صحيحا .إذ أن هناك
ّ
أهمية كبيرة لبيان كيفية تشكل الكيان الكويتي ،مع
التركيز على جزئية البنية التحتية الثقافية التي
مكنته من البقاء والصمود ،وتجاوز كل التحديات
ال ـتــي واج ـه ـتــه ،وم ــن وســائــل تحقيق ه ــذا الـهــدف
ً
جمع عطاء الــرواد المميزين ،ونشره محققا ،ومن
ثم تمكين الجيل الجديد من الوصول إلى رسالتهم
اإلصالحية أو التنويرية.
والـنـشــر لـيــس نـهــايــة الـمـطــاف ،بــل هــو الـبــدايــة،
والمطلوب من المبدعين والباحثين الشباب المضي
في حمل رسالة أولئك ّ
الرواد وتطويرها.
وقـبــل جـمــع وتحقيق دي ــوان الـشــاعــر «عبدالله
الجوعان» كان لنا د .سالم عباس وأنا شرف جمع
وتحقيق مجموعتين شعريتين للرائد التنويري
أح ـمــد م ـش ــاري ال ـع ــدوان ــي وه ـم ــا؛ ديـ ــوان«أوشـ ــال»
وديوان «صور وسوانح» ولو لم تكن أسرة الشاعر
أحمد العدواني على درجة عالية من الوعي لضاع
ذلك النتاج الشعري الثري ،كما ضاع غيره.
• توجد أسماء شعرية من حقب وأجيال سابقة
ُ َ
لم تسلط عليها األضواء بكفاية كالشاعر الجوعان
شـخـصـيــة اإلص ـ ـ ــدار م ـث ــا ،وغ ـي ــره كـعـبــدالـلـطـيــف
النصف وعبدالله أحمد حسين (المتأخر عنهم)
وغيرهم ،وهــي تستكمل صــورة المشهد الشعري
والثقافي في تلك الفترة ،بل كانت مجايلة لألبرزين
فهد العسكر وصقر الشبيب.
إن ل ــم ن ـجــامــل ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـش ـعــري لـمـسـيــرة
الكويت الثقافية التي بــدت إضــاء اتـهــا مبكرة في
المنطقة ،أين تكمن أهمية تلك األسماء في التأريخ
ً
ال ـش ـعــري ف ـنـ ّـيــا؟ وف ــي ال ـجــانــب الـتــوثـيـقــي لثقافة
الكويت؟
تكمن أهمية هؤالء الرجال في منطلقاتهم الفكرية
بالدرجة األولى ،وهذا ما يهمني ،قبل المنجز الفني،
فهم َح َملة رسالة ،أو مشروع نهضوي يقوم على
تقديس العلم ،ومحاربة الجهل وثقافة الخرافات،
ومقاومة التسلط ،والتبشير بالحرية والديمقراطية
والعدالة االجتماعية ،ومقاومة الغلو في فهم الدين.
ويمكن أن نضيف إلــى مــن ذكرتهم على سبيل
ً
المثال كال من الشعراء الرواد أحمد خالد المشاري،
سيد مساعد الرفاعي ،خالد الـفــرج ،عبدالله علي
الصانع ،حجي بن جاسم الحجي.
أمـ ــا ال ـم ـن ـجــز ال ـف ـن ــي ف ـي ـم ـكــن أن نـلـتـمـســه عـنــد
عبداللطيف النصف وفهد العسكر وعبدالمحسن
ً
الــرشـيــد ال ـبــدر ،وص ــوال إل ــى األج ـيــال الــاحـقــة من
المجددين وفــي مقدمتهم محمد أحمد المشاري
وعلي السبتي ،ومن ُ
بعد محمد
الفايز..الخ.
ً
ومـ ــن ال ـم ـح ــزن ح ـق ــا أنـ ــه لــم
يصلنا من شعر كثير من ّ
الرواد
واإلصـ ُـاح ـي ـيــن والـتـنــويــريـيــن
سوى نتف قليلة ،نشرها مؤرخ
ال ـك ــوي ــت ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ــرشـ ـي ــد فـ ــي ك ـت ــاب ــة «ت ــاري ــخ
ال ـك ــوي ــت» الـ ـص ــادر ف ــي ال ـعــام
1926م ,منذ ذلك الحين لم نجد
م ــا نـضـيـفــه إل ــى م ــا ن ـشــر عن
أحـمــد خــالــد الـمـشــاري وسيد
مساعد الرفاعي وأحمد بشر
الرومي ،وعبداللطيف النصف
س ـ ـ ــوى قـ ـصـ ـي ــدة أو اث ـن ـت ـيــن
لعبداللطيف النصف.
وه ـنــاك ش ـعــراء آخ ــرون لم
ً
نجد من آثارهم شيئا سوى
ما نشره االستاذ خالد الزيد
في كتابه ّ
القيم «أدباء الكويت
ف ــي قــرن ـيــن» ومـنـهــم الـشــاعــر
م ـح ـمــد ح ـب ـيــب وهـ ــو شــاعــر
ج ـيــد ل ــم يـصـلـنــا م ــن نـتــاجــه
سوى قصيدة واحدة.
وش ـ ـ ــاع ـ ـ ــرن ـ ـ ــا «ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
ً
الجوعان» الذي صدر ديوانه مؤخرا هو
واحد من الذين بقيت أشعارهم مبعثرة بين منشور
في صحف قديمة ،ومخطوط لم ينشر.
وكان التواصل مع أسرته لجمع شتات شعره قد
بدأ قبل نحو ربع قرن ،أي في العام  1996أو العام
1998م ،ولــم يتحقق الحلم إلــى فــي الـعــام 2020م،
وتكمن أهمية هذا الديوان في كونه شهادة توثق
أحـ ــداث مــرحـلــة مـهـمــة عـلــى الـمـسـتــويـيــن المحلي
والعربي وطبيعة التفاعل مع تلك األحداث.
• في كتابك األهم واألشمل «الثقافة في الكويت-
ً
ً
بواكير /اتجاهات /ريادات» الذي أصبح مرجعا عاما
ً
ودقيقا لكل قارئ ودارس أكاديمي وباحث في تاريخ
الثقافة عــن الـكــويــت ،ومــا جــاء فيه مــن رأي علمي
خاص قائم على وثائق وشواهد واستنتاجات عن
الفارق الزمني بين تحديد التاريخ الرسمي لنشوء
الدولة وأسبقية العمل الثقافي في الكويت على ذلك
التاريخ ،ودالالت تلك األسبقية.
أم ــا زل ــت تـلـتـقــط أح ـج ــارك الـكــريـمــة السـتـكـمــال
فسيفساء اللوحة الشعرية للكويت على مدى قرون،
ّ
تركبها في األماكن الناقصة لتكتمل الصورة؟
أم اكتملت اللوحة في ورشة العمل؟
لوحة البحث – أي بحث – ال تنتهي ،ولكن العمل
ً
ً
يصبح شاقا أو متعذرا في األجواء غير الصحية،
ً
فقد ضــاق هامش الحرية فــي الكويت كثيرا ،كما
أن الباحث يجد صعوبة فــي الــوصــول إلــى بعض

دور الباحث
ّ
المغيب
كشف
والجمع والتوثيق
واإلصدار وعلى
َمن يليه مواصلة
رسم اللوحة

ناصر بن يوسف البدر
من االطالع عليه ،مع أن تراث هذا الرائد أو ذاك ليس
مصادر بحثه المهمة ،وخاصة الوثائق التي يحتفظ
ً
ملكا ألسرته وحدها ،بل هو ملك المجتمع.
بها األفراد أو األسر.
وم ـ ــن ال ـم ـن ـغ ـص ــات والـ ـع ــراقـ ـي ــل األخـ ـ ـ ــرى ال ـتــي
وال ـب ـح ــث ي ـب ــدأ ف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان بــوضــع
ً
يــواجـهـهــا الـبــاحــث والـمـبــدع أي ـضــا ضـيــق هامش
األسـئـلــة ،ثــم السعي لــإجــابــة عنها ،وس ــوف أذكــر
ً
الحرية في الكويت بصورة مخجلة.
مثاال يبين تلك الحقيقة.
والمشكلة األخطر في الكويت هي وجود سلطة
حين بدأت البحث في موضوع« ،مجلس الشورى»
م ــوازي ــة لسلطة ال ــدول ــة ،ال تـعـتــرف بــالــدسـتــور أو
ال ــذي أق ـيــم ف ــي ال ـكــويــت ال ـع ــام 1921م الح ـظــت أن
الحريات التي ًّ
نص عليها الدستور ،وهي تمارس
الموقعين عـلــى وثـيـقــة المطالبة بــإنـشــاء مجلس
اإلرهـ ــاب الـفـكــري مــن خ ــال كــل الـمـنــابــر الـمـتــاحــة،
الـ ـش ــورى– ال ـت ــي ن ـشــرهــا األسـ ـت ــاذ س ـيــف م ــرزوق
جـمـعـيــات الـنـفــع ال ـع ــام ،ال ـمــؤس ـســات التعليمية،
ال ـش ـم ــان – ث ـمــان ـيــة وجـ ـه ــاء م ــن ال ـح ــي ال ـشــرقــي
المؤسسات الدينية ،المنابر اإلعالمية الرسمية
لمدينة الكويت ،بينما تقول المصادر إن مجموعة
والخاصة.
من شخصيات البالد اجتمعوا في ديــوان الحاج
ً
ً
وسوف أضرب مثاال واحدا يبين تلك الحقيقة:
ناصر البدر ،واتفقوا على المطالبة بإنشاء مجلس
َّ
تعمموا» في
حين نشرت قصيدتي «تــدروشــوا
للشورى ،ووقعوا وثيقة بهذا
العام 1999م وقف معي ثالثة
المعنى.
مــن الـشـعــراء األحـ ــرار ،ووقــف
وس ــأل ــت ن ـف ـس ــي ،إذا ك ــان
ضــدي جمع كبير مــن الغالة،
هـ ـ ــؤالء ال ــوجـ ـه ــاء اج ـت ـم ـعــوا
أف ـ ــردت ل ـهــم صـحـيـفــة الــوطــن
ف ـ ــي ديـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـ ـح ـ ــاج ن ــاص ــر
الكويتية صفحة كاملة نشروا
البدر فلماذا ال نرى توقيعه
فيها شتائمهم وتهديداتهم
ف ــي ال ــوث ـي ـق ــة الـ ـت ــي ن ـشــرهــا
الفارغة ،ثم أفردت لهم في يوم
األسـتــاذ سيف الشمالن في
ً
آخر حيزا من الصفحة األخيرة
العام 1959م في كتابه «من
لـنـشــر ق ـص ـيــدة ش ـتــم مـمــاثـلــة،
تاريخ الكويت» ،كذلك ال نرى
ً
ً
علما بأن عددا منهم أساتذة في
تواقيع وجهاء الحي القبلي
كلية الشريعة بجامعة الكويت
م ــن م ــدي ـن ــة الـ ـك ــوي ــت ،مـثــل
واألخ ـيــر فيهم عضو فــي أكبر
ال ـحــاج حـمــد الـصـقــر ،الــذي
مــؤسـســة ديـمـقــراطـيــة «مجلس
كان ضمن عدد من الوجهاء
األمة» إضافة إلى عمله في كلية
الذين طالبوا بإنشاء لجنة
الشريعة.
أو هيئة اسـتـشــاريــة خــال
وسـ ــوف اسـتـشـهــد بمثالين
عهد الشيخ سالم المبارك.
يـ ـمـ ـك ــن أن ن ـس ـت ـن ـب ــط م ـن ـه ـمــا
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات م ــن
طبيعة لغة ال ـحــوار عند هــؤالء
الـ ـبـ ـح ــث أم ـ ـكـ ــن الـ ــوصـ ــول
ال ـغــاة ،واإلرهـ ــاب الـفـكــري الــذي
إل ــى وثـيـقــة أخ ــرى نتيجة
يمارسونه ضد الــرأي المخالف
تعاون األستاذ قيس البدر
لقناعاتهم.
م ـعــي ،وه ــي تـضــم أسـمــاء
ً
يـ ـ ـق ـ ــول أحـ ـ ـ ــد أس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ك ـل ـيــة
أرب ـعــة وعـشــريــن شخصا
الشريعة بجامعة الكويت في رده
مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم م ـ ــن وج ـ ـهـ ــاء
على قصيدة «تدروشوا تعمموا»:
ال ـ ـحـ ــي الـ ـقـ ـبـ ـل ــي ل ـمــدي ـنــة
صوة ضوئية من وثيقة مجلس الشورى عام ١٩٢١
َ
ـار
ـ
ف
ـ
ظ
واأل
الليث
ـوب
ـ
ي
ـ
ن
ـذر
ـ
ح
ـا
ـ
ف
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أم ـ ـكـ ــن ع ـنــدئــذ
ِ
ِ
ّ
إنها َد ُم
نشرها في إحدى طبعات
ويقول داعية إسالمي آخر في
كتاب «الثقافة في الكويت» بعد
ً
رده على القصيدة:
احتجابها نحو تسعين عاما.
ُّ
ً
الن ـ ـ ـ َّـومُ
صـ ــاح بحن ٍـق قائ ـ ــال متــى يفيق
ُ
ً
ُ
فقلت ساعات الوغى موعدكم إن تقدموا
• ه ــل ل ــك أن تــذكــر شـيـئــا ع ــن ال ـم ـعــوقــات الـتــي
ٌ
ففي السيوف فيصل وللقـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ُيحـ ــتك ـ ـ ـ ـ ُـم
يواجهها الباحث في الكويت؟
الغبار المعتم
ّلما تسامى وانجلـ ــى وج ُـه
يقع في مقدمة معوقات البحث أو منغصاته عدم
ِ
ً
ـدال على الثرى ُم ُ
حطم (كذا)
أبص ـ ـ ـ ــرته مجـ ـ ـ ـ ـن
تعاون من يملكون بعض مصادر البحث المهمة،
أنياب وأظفار ودم ،وسيوف وقنا وخصم مجندل
وخاصة الوثائق والمخطوطات.
ُ
على الثرى ،تلك هي لغة الرد على قصيدة في دولة
فــي مطلع سبعينات الـقــرن الـمــاضــي كنت أعـ ُّـد
الكويت وليس دولة أفغانستان طالبان.
رسالتي للماجستير عن الشعر الكويتي ،ولم يكن
معظم الشعراء قد أصــدروا مجموعاتهم الشعرية
ً
• د .الــوقـيــان أنــت تعمل عـلــى مـشــاريــع ثقافية
فكان البد من الرجوع إلى الصحف الكويتية ،فضال
م ـ ـت ـ ـجـ ــاورة ،م ـث ــل ال ـك ـت ــاب ــة اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ،وال ـم ـق ــال
عن التواصل مع األحياء من الشعراء ،أو مع ذويهم،
الصحفي بين فترة وأخرى ،والمشروع التوثيقي،
إن كانوا ممن انتقلوا إلى رحمة الله ،وكانت النتيجة
هــذا إلــى جــانــب دورك التنويري والطليعي الــذي
سلبية للغاية.
كثير من تراث
ً
ظللت تمارسه لعقود ومازلت ،وكل واحد من تلك
ورقة
على
لالطالع
محتاجا
كنت
آخر،
وثمة مثال
روادنا األدبي
المشاريع يحتاج إ لــى جهد وو ق ــت كبيرين ،فهل
واحدة من أصل مخطوطة كتاب ألفه الشيخ عثمان
والشعري
سحبك أحدها إلى ساحته أكثر فاستغرقت فيه على
بن سند ،ويحتفظ بتلك المخطوطة أحد األشخاص،
َ
حساب باقي أنواع الكتابة األخرى؟
وحاولت إقناعه بأني لن آخذ من وقته سوى خمس
لم ير النور
أعتقد أن البحث سحبني ،وشغلني عن اإلبداع
دقائق ،لالطالع عليها ،ولكنه كان يأتي  -كل مرة
بسبب ممانعة
فــي العقود األخـيــرة ويـعــود السبب إلــى أن العمل
 بـعــذر جــديــد .وال ـم ـثــال الـثــالــث هــو أن أح ــد كبارُ ّ
أسرهم في منح
الــوظـيـفــي فــي الـمـجـلــس الــوطـنــي لـلـثـقــافــة خاصة
شعرائنا أوصــى بــأن تسلم أشعاره ومذكراته لي
استنزف جهدي ،وحين انتهى عملي في المجلس
لكي أشرف على نشرها بعد وفاته ،ولكن الوصية
الباحثين المادة
وجب َّ
علي تدارك ما بقى من طاقة لتنفيذ ما يمكن
لم تنفذ ،على الرغم من كل المحاوالت التي بذلتها
والمخطوطات
تنفيذه من أفكار بحثية مؤجلة.
معهم ،وكان الفقيد األستاذ جاسم القطامي رحمه
وي ـج ــدر أن أش ـيــر إل ــى أن ال ـع ـمــل ف ــي المجلس
الله على علم بهذا الـمــوضــوع ،وح ــاول مــن جهته
الوطني للثقافة والـفـنــون واآلداب ال ينفصل عن
إقناعهم بتنفيذ الوصية ،التي مضى عليها نحو
اإلسهام في المجهود الثقافي ،فمرحلة التأسيس
ربع قرن ،ولكن دون جدوى.
تطلبت بذل جهد كبير في بناء هيكل ذلك الجهاز،
كثير من تراث روادنا األدبي وغيره لم َير النور
ووضع لوائحه وفق منظور يحفظ للمبدع والباحث
بسبب إضاعته وامتناع األسر عن تمكين الباحثين

ً
للعمل ،فضال
كرامته ،ويوفر له المناخ المناسب ُ
عن التخطيط لمشاريع ثقافية كبيرة ،نفذ بعضها،
وتـعـثــر تـنـفـيــذ بـعــض آخ ــر بـسـبــب الـبـيــروقــراطـيــة
الكويتية المعلومة للجميع.
ويـقــف كـتــاب «الـثـقــافــة فــي الـكــويــت – بــواكـيــر –
ات ـج ــاه ــات – ريـ ـ ـ ــادات»– ف ــي م ـقــدمــة ال ـم ـشــاريــع أو
األفكار المؤجلة ،والكتاب تكثيف لمادة يمكن لها
أن تـصــدر فــي أربـعــة كتب أو خمسة؛ مـثــل :جهود
الـنـســاخ والمؤلفين األوائ ــل  -تــاريــخ المؤسسات
الثقافية األهلية – تــاريــخ الصحافة  -االتجاهات
الفكرية -الريادات اإلبداعية –اآلداب والفنون ،ولكني
رأيت أن الفائدة للقارئ سوف تكون أكبر في حال
تكثيف المادة ،وجعلها في كتاب واحد ،مع اإلحالة
إلى المصادر لمن يرغب في االستزادة ،وهذا المنهج
لجأ إليه األول ــون مثل ابــن رشــد فــي كتابة «بداية
المجتهد ونهاية المقتصد».
وكتاب الثقافة ال يتوقف عن النمو والتعديل كلما
تــوافــرت وثائق أو مصادر يمكن أن ُت ّ
نمي مادته،
أو تعدلها .بدأ بنحو ثالثمائة صفحة في الطبعة
األولى في العام  2006م وتجاوز خمسمائة صفحة
في الطبعة السادسة،العام 2014م.
ً
ً
• وسط مشهد عام ،محليا وعربيا ،اتسم بتغييب
العقل وإذكاء التناحر المجتمعي القائم على أمراض
الفكر الديني المتشدد الذي عطل تنمية المجتمعات
ً
ونـهــوضـهــا ،ووس ــط تـغـيـيــب ال ـحــريــات سـيــاسـيــا،
والـنـكــوص المجتمعي ال ــذي نـشـهــده ،هــل مــا زلت
تــراهــن على دور الكتاب فــي إحـيــاء الــوعــي والفكر
وغرس قناعات جديدة وحديثة تواكب العصر؟
مشكلتنا فــي الــوطــن العربي ،وربـمــا فــي العالم
الثالث أننا نريد غرس بذور منتجات سريعة النمو،
حتى نقطف ثمارها على عجل.
تحتاج ًشجرة البن إلى نحو خمس سنوات حتى
ّ
تعطي غلة استراتيجية مهمة ،وتستمر في العطاء
ألكثر من نصف قرن.
أما نبات «القات» على سبيل المثال فهو سريع
ً
ً
الـنـمــو ،ويـعـطــي انـتــاجــا وف ـي ــرا ،ولـكــن مــا النتائج
المترتبة على زراعته؟
هـنــاك مــن يــرى أن التغيير ينبغي أن يــأتــي من
األع ـل ــى ،حـتــى يـتــم ح ــرق ال ـمــراحــل ،واسـ ـت ــدراك ما
فاتنا مــن زمــن ضــائــع ،لكن مثل ذلــك التغيير غير
مأمون النتائح ،ولعله يقتصر على تغيير القشرة
الـخــارجـيــة مــع بـقــاء الـلـبــاب .وأح ـســب أن التغيير
ّ
الـحـقـيـقــي ل ـلــواقــع ال ـم ــأزوم ال يـتــأتــى إال بتضافر
جهود كبيرة ،يسهم فيها المشتغلون في الفلسفة
واالجـ ـتـ ـم ــاع وال ـت ــرب ـي ــة واإلعـ ـ ـ ــام ،وع ـل ـم ــاء الــديــن
اإلصالحيون ،المؤهلون لالجتهاد ،القادرون على
قـ ــراءة ال ـنــص الــديـنــي قـ ــراءة تـتـســق مــع متغيرات
الــواقــع ومتطلباته ،ومــن ثـ َّـم صياغة استراتيجية
تبدأ بنقد الــواقــع ،وتشخيص أمــراضــه ،ومــن ُ
بعد
رسم خارطة طريق المستقبل ،والتبشير بها ،مع
التسليم بأن النتائج لن تتحقق قبل مضي نصف
قرن على أقل تقدير.
ليس أمامنا سوى أحد خيارين؛ ّإما االستسالم
لقوى ّ
الردة وتغييب العقل ،ومصادرة الحريات ،أو
العمل دون كلل أو يــأس أو إحباط لتغيير الواقع
المرير.
وف ــي ك ــل م ــراح ــل ال ـت ــاري ــخ ك ــان ه ـنــاك مـفـكــرون
وم ـن ــاض ـل ــون ق ـ ـ ــادوا م ـس ـي ــرة م ـج ـت ـم ـعــات ـهــم نـحــو
النهوض والتقدم ،وآخرون مارسوا وضع العصي
في عجالت التطور عن جهل وقصور وعي منهم ،أو
بهدف تحقيق مكاسب ومنافع خاصة.
وكــان اللعب على ورقــة الــديــن ،واحتكار تأويل
مقاصده النبيلة ،وتحريفها واستغالل براءة العامة
ِّ
القاسم المشترك بين طبقات الكهنوت في كل زمان
ِّ
 ،وفي كل مكان.

وثيقة «مجلس الشورى» بأسماء الموقعين كاملة
الوثيقة /العريضة النادرة التي ظلت مغيبة
ً
لمدة  90عاما إلــى أن نشرها د .الوقيان في
كتابه «الثقافة في الكويت» ،جاء فيها ما يلي:
ٔ
نحن الواضعون اسماءنا بذيل هذه الورقة
قد اتفقنا واتحدنا على عهد الله وميثاقه على
ٓ
هذه البنود االتية:
 إصالح بيت الصباح كيال يجري بينهمخالف في تعيين الحاكم.
ٔ
 ان المرشحين لهذ األمر هم الشيخ احمدالجابر والشيخ حمد المبارك والشيخ عبدالله
السالم.
 إن ارتـضــى عـ ٔـايـلــة الـصـبــاح على تعيين

واحــد من الثالثة فبها ونعمت ،وان فوضوا
ٔ
ٔ
ٔ
االم ــر لــاهــالــي عـ ّـيـنــاه .وان ارادت الحكومة
تعيين واحد منهم رضينا به.
 المعين لـهــذا األم ــر يـكــون بصفة ٔرييس
مجلس شورى.
ٓ
ٔ
 ينتخب مــن ال الصباح واالهــالــي عــددأ
مـعـلــومــا الٕدارة شـ ـ ٔـوون ال ـب ــاد عـلــى اس ــاس
العدل واالٕنصاف.
ٓ
(حرر في  15جمادى االخر سنة 1339هـ).
ٔ
وتحمل الوثيقة اسـمــاء موقعيها (كما جاء
باألصل) وهم:
ناصر بن يوسف البدر

وحمد العبدالله الصقر
وابراهيم بن مضف
ٔ
واحمد الحميظي
ٔ
واحمد الفهد الخالد
وعثمان الراشد
وخالد المخلد
ومحمد شمالن
ومحمد الزاحم
وعبدالرحمن بن محمد البحر
ومبارك ساير (الساير)
وسلطان البراهيم الكليب
وعبدالله الصميط

وفهد العبداللطيف الفوزان
وعبدالمحسن الصبيح
وفالح الخرافي
وعلي بن ابراهيم الكليب
ويوسف بن عيسى
وعبداللطيف الحمد
ويوسف الرشيد
وحمد الصميط
ومسعود بن مشحن الرشيدي
وعبيدان المحمد
ومحمد بن ابراهيم القالف

توابل ةديرجلا

سيرة
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فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»
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الفتى الوسيم

يقع في غرام سمية األلفي على خشبة المسرح
واالنتهازي طريقه إلى التألقِّ ،
ليغير المفهوم النمطي للبطل الدرامي ،رغم
طرق فاروق الفيشاوي أبواب الفن بعد تخرجه في الجامعة ،ورفض االلتحاق
بوظيفة حكوميةّ ،
وتحول «كومبارس» المسرح إلى ًنجم تلفزيوني ،ونال إعجاب تخوف بعض النجوم من تجسيد هذه النوعية من الشخصيات ،لكنه برع في
أدائها ،ورفض الفتى الوسيم فكرة االنتشار على حساب القيمة الفنيةَّ ،
وتصدر
المشاهدين بدوره في مسلسل «أبنائي األعزاء شكرا» ( ،)1979وتألق ًبأدائهً
المتميز خالل العديد من األعمال الدرامية األخرى ،وحجز لنفسه مقعدا وثيرا في قائمة الممثلين الباحثين عن التفرد ،وترك بصمة مهمة في السينما والدراما
الصف األول بين نجوم الثمانينيات ،وتوالت رحلته في عالم النجومية والشهرة .التلفزيونية.
قطع الفيشاوي مسافة قصيرة للوصول إلى النجومية ،وكانت أدوار مثل الشرير
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

بطل مسلسل
«علي الزيبق»
حلم بأداء
شخصيته
على خشبة
المسرح

ظهور الفتى
الوسيم
كضيف شرف
في أعمال
«الساحر»
و«الزعيم»
له سر

جمهور
ّ
السينما صفق
للنجم الصاعد
بعد إنقاذه ابن
«المشبوه»

ملص

ق فيلم «المشبوه»

في عــام  ،1985قــام فــاروق الفيشاوي ببطولة
م ـس ـل ـس ــل «ع ـ ـلـ ــي الـ ــزي ـ ـبـ ــق» أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم األع ـ ـمـ ــال
الكالسيكية في تاريخ الدراما المصرية ،وجاءت
الجندي،
الـفـكــرة عندما استلهم الـكــاتــب يـســري
ُ
واحدة من قصص التراث الشعبي تدور أحداثها
إبان فترة حكم المماليك لمصر ،وتحمس المخرج
المتميز إبراهيم الشقنقيري إلخراجها ،وذهب
الدور الرئيس إلى الفتى الوسيم ،وتوزعت األدوار
على كوكبة من النجوم ،ولعبت الفنانة ليلى فوزي
شخصية «المقدم دليلة» ،والفنان أبوبكر عزت
«ال ـم ـقــدم سنقر الـكـلـبــي» ،وال ـف ـنــان ص ــاح قابيل
«شهبندر التجار» ،والفنان حمدي أحمد «الشيخ
حــاوة» ،فيما أدت الفنانة الكبيرة هدى سلطان
دور «والدة علي الزيبق».
وتوفرت لهذا المسلسل عناصر النجاح الفني
من تمثيل وإخراج ،وقام بتأليف األغاني الشاعر
الـكـبـيــر عـبــدالــرحـمــن األب ـن ــودي ،وص ــاغ األلـحــان
الموسيقار إبراهيم رجــب ،وبــرع الفيشاوي في
تجسيد ُ شخصية «علي الزيبق» الذي فقد والده
بعد أن ق ِتل على يد أعدائه من المماليك (المقدم
دليلة والمقدم سنقر الكلبي) ويكبر علي وينتقم
منهما بواسطة الحيل واألالعيب التي تعلمها من
مساعد والده سالم (إبراهيم الشامي).
ظلت أصداء نجاح المسلسل تخايل الفيشاوي
ً
سنوات طويلة ،وبعد مرور  34عاما على عرض
«علي الــزيـبــق» فوجئ المخرج مجدي الـهــواري،
حين قابله صديقه ف ــاروق ومعه نــص مسرحي
يــريــد تـقــديـمــه فــي ع ــام  ،2020عــن تـلــك الملحمة
الشعبية الشهيرة ،لكنه رحل قبل أن يحقق حلمه،
ومازال هذا العمل المتفرد يحظى بنسبة مشاهدة
عالية على موقع «يوتيوب» والقنوات الفضائية.

أوالد آدم
كــان النجاح حليف الفيشاوي في عــام ،1986
حين شارك في بطولة مسلسلين كتبهما المؤلف
ً
محمد جــال عـبــدالـقــوي ،وتــركــا أث ــرا فــي وجــدان
المشاهد ،أولهما المسلسل االجتماعي «أوالد آدم»
إخراج جالل غنيم ،وتألق في دور االبن «إلهامي»
أمام الفنان الكبير عبدالمنعم إبراهيم «األب آدم»،
والفنان أحمد مرعي ،وأحمد ماهر ،ومنى جبر،
ودارت أحداثه حول عالقة أب بأبنائه بعد بلوغهم
ســن الـشـبــاب ،ومحاولته تعديل مـســار حياتهم
إلى األفضل.
وف ــي الـمـسـلـســل ال ـثــانــي «غ ــواي ــش» لـعــب دور
ال ـش ــاب الــري ـفــي «ح ـس ـن ـيــن» أمـ ــام ال ـف ـنــانــة صـفــاء
أبوالسعود «غوايش فتاة الموالد» ،والفنان نبيل
الحلفاوي «معال ُعـمــدة القرية» المتميز بقسوة
القلب وحب التعالي ،ويحتدم الصراع بين الخير
ً
والشر ،ويتهم «حسانين» ظلما بالقتل ،وتتوالى
األحداث.

لقاء األصدقاء
قطع الفتى الوسيم رحـلــة طويلة مــع الــدرامــا
التلفزيونية ،وفــي عــام  ،2002أتـتــه الـفــرصــة في
مسلسل «األصــدقــاء» تأليف كرم النجار وإخــراج
إس ـم ــاع ـي ــل ع ـب ــدال ـح ــاف ــظ ،ل ـي ـج ـت ـمــع ال ـف ـي ـشــاوي
بأصدقائه وأبناء جيله صالح السعدني ومحمد
وفـ ـ ـي ـ ــق ،وج ـ ـ ّـس ـ ــد ش ـخ ـص ـيــة
ص ــدي ـق ـه ـم ــا الـ ـث ــال ــث «ح ـس ــن
ـوس ـن ــة» ال ــرج ــل األربـعـيـنــي
أب ـ ِ
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوي ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـض ــى
ً
ع ـم ــره م ـت ـن ـقــا ب ـيــن الـسـجــون
ً
وال ـم ـع ـت ـق ــات ث ـم ـن ــا ألفـ ـك ــاره
ال ـت ـق ــدم ـ ّـي ــة ،ل ـي ـصــل ب ــه ال ـح ــال
للعمل كمراكبي إلى أن يتزوج
مـ ـ ــن اب ـ ـنـ ــة مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــر .وبـ ـه ــذه
ً
الـشـخـصـيــة قـ ـ ّـدم ن ـمــوذجــا آخــر
مــن الـنـمــاذج المجتمعية نــادرة
التناول في الدراما التلفزيونية،
تشير إلــى وعـيــه فــي اخـتـيــاراتــه،
وال ـب ـحــث ع ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات غير
النمطية.
دارت أحـ ــداث الـمـسـلـســل حــول
ث ــاث ــة أصـ ــدقـ ــاء مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء قــريــة
واح ــدة ،تربطهم عالقة قوية منذ
ص ـبــاهــم ،األول الـمـسـتـشــار رأف ــت
الغندور قاضي بمحكمة الجنايات

َّ
ً
ً
الذي كان فالحا بسيطا ،لكنه تعلم حتى وصل إلى
هــذا المنصب ،وقــام بــدوره الفنان محمد وفيق،
والثاني عالم فذ في أبحاث الذرة «الدكتور عزيز
محفوظ» ،ولعب دوره الفنان صــاح السعدني،
وج ـ ّـس ــد ال ـف ـي ـشــاوي شـخـصـيــة ال ـصــديــق الـثــالــث
ـوس ـن ــة» ،وشــارك ـهــم الـبـطــولــة الـنـجـمــة صفية
«أب ـ ِ
العمري في دور «ابنة المليونير» ،وحمدي غيث،
وجميل راتب ،وهالة فاخر ،وأشرف زكي ،وحمدي
هيكل.
وكان الفيشاوي على موعد مع تجربة درامية
متفردة في عــام  ،2013وتحمس ألداء شخصية
الشاعر الشهير بيرم التونسي في مسلسل «أهل
الهوى» ،تأليف الكاتب المبدع محفوظ عبدالرحمن
وإخـ ــراج عـمــر عـبــدالـعــزيــز ،وشـ ــارك فــي البطولة
دينا ،ومادلين طبر ،ومحمود الجندي ،وسميرة
عبدالعزيز ،وإيمان ،ونبيل نورالدين ،وقام بدور
«فنان الشعب سيد درويش» حفيده المطرب إيمان
البحر درويش.
وي ـت ـنــاول المسلسل الـسـيــرة الــذات ـيــة للشاعر
ً
بيرم التونسي ،الذي يعتبر رائــدا لشعر العامية
المصري ،وعاش حياته بين الوطن والمنفى بداية
القرن الماضي ،كما يتناول سيرة سيد درويش
فـنــان الـشـعــب وم ـطــرب ث ــورة  ،1919ورغ ــم إب ــداع
الفيشاوي في تقديم الشخصية من واقع ثقافته
وقــراء اتــه عــن الشاعر الكبير ،بجانب تميزه في
رسم مالمح مميزة للشخصية ،ليضفي حالة من
التألق في األداء ،والتأثير في وجــدان المشاهد،
فإن هذا العمل الدرامي لم يلق نصيبه من االهتمام
والدعاية اإلعالمية ،على الرغم من امتالكه عناصر
النجاح ســواء على مستوى النص المكتوب أو
اإلخراج والتمثيل.
ً
وامتدت تجربة الفيشاوي نحو  40عاما ،وترك
ً
أعـمــاال خــالــدة على صعيد الــدرامــا التلفزيوينة
ً
ت ـ ـحـ ــديـ ــدا ،ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ـج ـع ـل ـهــا تـ ــأخـ ــذه مـ ــن حـبــه
لـمـعـشــوقـتــه األولـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ـمــا ،أو يـنـحـصــر في
العمل بها ،وكــان شديد النضوج في اختياراته
الفنية في كل عقد زمني يمر به ،ففي الثمانينيات
وال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ج ـ ّـس ــد ال ـش ـخ ـص ـيــة االن ـت ـهــازيــة
وال ـن ـف ـع ـيــة ،وأع ـق ـب ـهــا ب ـ ـ ــأدوار األب ،ث ــم عـ ــاد في
السنوات األخيرة ليصبح «سونيور» يقدم الدعم
للشباب أو أصحاب الفرص األولــى في البطولة
الـمـطـلـقــة كـمــا ح ــدث فــي مسلسل «ب ـعــد الـبــدايــة»
ً
أول بطولة مطلقة للفنان ط ــارق لطفي ،وأيـضــا
ً
كـضـيــف ش ــرف أو ي ـشــارك فــي الـعـمــل كــامــا كما
حدث في مسلسل «رأس الغول» مع النجم محمود
عبدالعزيز ،أو مع الزعيم عادل إمام في مسلسل
«عوالم خفية”.

أسرار وحكايات
امتزج مشوار الفيشاوي الفني بحياة شديدة
الثراء بتفاصيلها المثيرة ،وتصلح لعمل درامي
يسرد رحلته مع الحب والــزواج واإلدمــان ،وتبدأ
بأشهر قصة حب وكفاح في حياة الفتى الوسيم،
ً
حين وقف على مسرح الجامعة بطال لمسرحية
«السندريال» أمام البطلة الجميلة «سمية األلفي»،
وحـيـنـئــذ كــانــت طــالـبــة فــي الـسـنــة األولـ ــى بكلية
اآلداب ،وتخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل،
وخفق قلبه بالحب للمرة األولى ،وأدرك أن مصيره
سيرتبط بمصير الطالبة ا لـصـغـيــرة ،وستكون

صـ ــورة ن ـ ــادرة لـلـفـيـشــاوي واألل ـف ــي بعد
سنوات من التخرج في الجامعة

فاروق الفيشاوي

مع زوجته السابقة وابنهما أحمد

مع سمية األلفي

«بيرم
التونسي»
مغامرة درامية
للفيشاوي
مع نجوم
«أهل الهوى»

مشهد من أحد أفالمه مع الفنانة نادية الجندي

اإلدمان ّ
عجل
بانفصال
النجمة سهير
رمزي عن
زوجها التاسع

والدة ليلى
علوي
رفضت زواج
«البرنسيسة»
من
«الدونجوان»

«سـ ـن ــدري ــا» ح ـي ــات ــه ،ف ـب ــادل ـت ــه ال ـم ـش ــاع ــر ذات ـه ــا
وجمعتهما قـصــة حــب كـبـيــرة وتـحـ ّـولــت أح ــداث
المسرحية إلى حقيقة ،وتزوجا في عام  1974مع
بداية خطواتهما األولى في عالم الشهرة.
واستمر زواج فاروق من سمية األلفي مدة 16
ً
عاما ،وأنجب منها أحمد وعمر ،وفوجئ الوسط
الفني وجمهورهما بانفصالهما عام  ،1990وفي
العام نفسه تـ ّ
ـزوج الفيشاوي من النجمة سهير
رمـ ـ ــزي ،وك ـ ــان ال ـف ـي ـشــاوي ه ــو زوج ـه ــا ال ـتــاســع،
وحصلت منه على الطالق بعد فترة قصيرة ،إثر
معاناتها معه بسبب إدمانه المخدرات ،وكانت
ُ
آخــر زيجاته مــن فـتــاة تــدعــى ن ــوران منصور من
ً
خارج الوسط الفني ،ولم يظهرها كثيرا لإلعالم
ولم يتحدث عنها حتى انفصل عنها في عام .1998
ً
ً
ظـلــت ح ـيــاة ال ـف ـي ـشــاوي ك ـتــابــا مـفـتــوحــا أم ــام
جمهوره ،سواء قصص زيجاته المتعددة أو رحلته
ً
مع اإلدمان ،ودائما تتخللها مفاجآت تثير الدهشة
حول طبيعة هذا الفنان االستثنائي ،والتناغم بين
شغفه الدائم للتفرد واإلبــداع غير النمطي وعدم
ارت ـكــانــه إل ــى االس ـت ـقــرار األسـ ــري ،وكــانــت سمية
األل ـفــي الــوحـيــدة الـتــي تحملته ،وتفهمت أبـعــاد
شخصيته المتقلبة ،واستمرت عالقتهما الوطيدة
بعد االنفصال ،ورعايتهما المشتركة لنجليهما
أحمد وعمر ،وكانت السيدة الوحيدة التي وقفت
بجانبه في محنته األخيرة مع المرض اللعين.
أســرار وحكايات الفيشاوي ال تنتهي ،ومنها
مـشــروع زواج قــديــم لــم يكتمل مــن النجمة ليلى
عـلــوي ،وب ــدأت قصته عندما تشاركا فــي بطولة
مسرحية «البرنسيسة» عام  ،1984وبالفعل تقدم
لخطبتها ،لكن والدتها رفضت أن تتزوج ابنتها
من النجم «الدونجوان» بعد زيجاته المتعددة التي
انتهت باالنفصال ،وأصابه ذلك بخيبة أمل كبيرة،
وحالة من الندم لعدم زواجه من «البرنسيسة».

غاوي مشاكل

التي ارتبطت فيها نجومية الفنانين بالدراما
ً
ً
الـتـلـفــزيــونـيــة ،والـتـجــربــة أثـبـتــت أن عـ ــددا قليال
مــن الـنـجــوم هــم الــذيــن نـجـحــوا فــي تـقــديــم حالة
توازن في عملهم بين السينما والتلفزيون ،لعل
ً
الراحل فــاروق الفيشاوي كان واحــدا منهم ،فقد
بــدأ رحلته مــن درام ــا الشاشة الفضية ،وانطلق
منها إلــى الشاشة الكبيرة ،بمشوار حــافــل قـ ّـدم
خالله العديد من األعمال التي كشفت مساحات
متنوعة في طاقاته التمثيلية والتي زاد وهجها
كلما تقدم به العمر.
ب ــدأت رحـلــة الـفـيـشــاوي مــع السينما فــي عــام
 ،1980وش ــارك فــي بـطــولــة فيلم «الـبــاطـنـيــة» مع
النجوم فريد شوقي ،ونادية الجندي ،ومحمود
ياسين ،وأحمد زكــي ،كما شــارك في أفــام مهمة
ً
مـنـهــا «غـ ــدا ســأنـتـقــم» ،و«عـ ــذاب ال ـح ــب» ،و«ف ـتــوة
ال ـج ـبــل» ،و«غ ـ ــاوي م ـشــاكــل» ،و«األشـ ـج ــار تموت
واقفة».
وفي عام  ،1981تردد الفيشاوي في قبول دور
ضــابــط شــرطــة فــي فيلم «الـمـشـبــوه» ،أم ــام عــادل
إمام وسعاد حسني ،لكن الزعيم أقنعه بتجسيد
ً
الشخصية ،السيما أن هناك مشهدا سيصفق فيه
عندما ينقذ الطفلة ،وبالفعل
الجمهور للفيشاوي،
ّ
ً
تألق النجم الصاعد ،وحقق الفيلم نجاحا غير
م ـس ـبــوق لـجـمـيــع ط ــاق ــم ال ـع ـم ــل ،الس ـي ـمــا الـفـتــى
الوسيم الذي قام بدور «طارق» ضابط المباحث.
ً
ً
وحقق الفيشاوي رقما قياسيا عام  1984حين
ً
ش ــارك فــي  16فيلما خــال الـعــام نفسه ،مــا بين
بطولة واستضافة ،ومن هذه األفــام «السطوح»
لـلـمـخــرج حـسـيــن ع ـم ــارة ،وب ـطــولــة الـنـحــم فــريــد
شوقي ،وبوسي ،وشويكار ،ووحيد سيف ،وحسن
مصطفى ،وشارك مع النجمة نادية الجندي في
«ج ـبــروت ام ــرأة» إخ ــراج ن ــادر ج ــال ،والـتـقــى في
«بيت القاضي» مع النجم نور الشريف ،ومعالي
زايد ،وشويكار ،ومحمد رضا.

ً
وتبقى السينما دائما صاحبة اإلطاللة الخاصة
ف ــي ح ـي ــاة ال ـن ـج ــوم ،بـعـكــس ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة

بطل «الجراج» يتعلم لغة اإلشارة

ً
ُمجسدا شخصية بيرم التونسي في مسلسل «أهل الهوى»

قـ ّـدم الفنان فــاروق الفيشاوي عملين عن
ذوي االحتياجات الخاصة ،أولهما فيلم «ديك
البرابر» ( ،)1992سيناريو محمود أبوزيد،
وإخ ــراج حسين كمال ،وتألق في شخصية
ً
ال ـشــاب الـمـعــاق ذهـنـيــا أم ــام النجمة نبيلة
عبيد والفنان الكبير عبدالله غيث ،واستطاع
أن ّ
يقدم ً
أداء أبهر الجمهور والنقاد على حد
ســواء ،وتخلى عن وسامته ،كممثل مغامر
يعشق التجريب وتعدد األقنعة.
وكانت التجربة الثانية في فيلم «الجراج»
( ،)1995مع المخرج عــاء كريم ،وقــام بدور
عبدالله «عامل الجراج األخرس» أمام النجمة
ن ـجــاء فـتـحــي « نـعـيـمــة» ح ــارس ــة ال ـع ـمــارة،

ً
وهي أيضا أم لسبعة أطفال ،أما زوجها
«زينهم» فهو عاطل عن العمل ومنحرف
ً
ً
خلقيا ومتنكرا لمسؤوليته أمام زوجته
وأطفاله ،ويسعى للحصول على عقد
ً
عمل في الخارج ،ويسافر تاركا أطفاله
ألمهم تتحمل وحدها عبء تربيتهم ،ال
صحا فة أ ش ـاد ت بت
وي ـســاعــدهــا ع ـبــدال ـلــه ع ـلــى مــواجـهــة دور األخرس في فيلم جسيد الفيشاو ي
«الجراج»
ظروفها الصعبة.
واس ـت ـعــان ال ـف ـي ـشــاوي بـخـبـيــر لتعليمه شديد ،وهذا ما ّ
عبر عنه في تعاطفه مع األم
لغة اإلشارة الخاصة بذوي الهمم من الصم ومشكالتها مــع أبـنــائـهــا .كـمــا ح ــرص على
ُ
والبكم ،واكتشف أن هذه الفئة لديها مشاعر مقابلة السيدة الحقيقية التي تناول الفيلم
خــاصــة ،ولــديـهــم إح ـســاس ق ــوي بمشكالت قصتها ليعرف منها أدق تفاصيل حياتها
تأت في السيناريو.
اآلخرين .وتعامل مع أبعاد الشخصية بوعي التي لم ِ

من كواليس تصوير مسلسل «أهل الهوى»
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توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة
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ابنة الملك شهرمان تهدد تاج الملوك بالقتل

)(٣٠ - ٢٣

دنيا تكشف حيلة العجوز الماكرة وتأمر الجواري بضربها
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عند حديث العجوز لتاج الملوك بأنها ستبلغه بلقاء محبوبته دنيا ابنة الملك شهرمان،
وتستكمل في هذه الحلقة ،كيف دبرت الحيلة لدخوله القصر ،بعد مراسالت ومكاتيب بينهما ،وتهديد دنيا بقتل تاج الملوك،
وكشفها عن سر عزوف ابنة الملك عن الزواج.

مراسالت
ومكاتيب
غاضبة
والجارية تسعى
للوفاق وتهيئ
اللقاء

ولما كانت الليلة التاسعة بعد السبعمئة ،قالت
ش ـهــرزاد :بلغني أيـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،أن العجوز
قامت وتــركــت تــاج الـمـلــوك ،وتوجهت إلــى السيدة
دنيا فرأتها متغيرة اللون من غيظها بمكتوب تاج
ً
الـمـلــوك ،فناولتها الكتاب ف ــازدادت غيظا ،وقالت
للعجوز :أما قلت لك أنه يطمع فينا؟ فقالت لها :وأي
شــيء من هــذا الكتاب حتى يطمع فيك؟ فقالت لها
السيدة دنيا :اذهبي إليه وقولي له إن راسلتها بعد
ذلك ضربت عنقك ،فقالت لها العجوز :اكتبي له هذا
الكالم في مكتوب وأنا آخذ المكتوب معي ألجل أن
ً
يزداد خوفا ،فأخذت ورقة وكتبت فيها هذه األبيات:
ً
أي ـ ـ ــا غ ـ ــاف ـ ــا ع ـ ــن ح ـ ـ ـ ــادث الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارق
ول ـي ــس إلـ ــى ن ـي ــل الـ ــوصـ ــال بـسـ ــابـ ــق
أت ــزع ــم ي ــا مـ ـغ ــرور أن ت ـ ــدرك الـسـهـ ــا
وم ـ ــا أن ـ ــت لـ ـلـ ـب ــدر ال ـم ـن ـي ــر ب ـ ــاح ـ ــق
ف ـك ـي ــف ت ــرج ـي ـن ــا وت ــأم ـ ـ ــل وص ـ ـل ـ ـن ـ ــا
ل ـت ـح ـظــى ب ـض ــم لـ ـلـ ـق ــدود ال ـ ــرواش ـ ــق
فدع عنك هذا القصد خيفة سطوتي
ب ـي ــوم ع ـب ــوس ف ـي ــه ش ـي ــب ال ـم ـ ـف ـ ــارق
ث ــم ط ــوت ال ـك ـت ــاب ون ــاول ـت ــه ل ـل ـع ـجــوز ،فــأخــذتــه
وانطلقت بــه إلــى تــاج الـمـلــوك ،فلما رآهــا قــام على
قدميه ،وقال :ال أعدمني الله بركة قدومك ،فقالت له
العجوز :خذ جــواب مكتوبك فأخذ الــورقــة وقرأها
ً
وبكى بكاء شــديــدا ،وقــال إنــي أشتهي مــن يقتلني
اآلن ،فــإن القتل أهــون علي مــن هــذا األمــر الــذي أنا
ً
ً
فيه ،ثم أخــذ دواة وقلما وقرطاس وكتب مكتوبا،
ورقم هذين البيتين:
فيا منيتي ال تبتغي الهجر والجفا
ف ـ ــإن ـ ــي م ـ ـحـ ــب فـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـب ــة غ ـ ـ ـ ــارق
وال تحبسيني في الحياة مع الجفا
ف ـ ــروح ـ ــي م ـ ــن بـ ـع ــد األح ـ ـب ـ ــة ط ــال ـ ــق

العجوز تنصح
تاج الملوك
بالذهاب إلى
البستان الذي
تقصده الفتاة

ثم طوى الكتاب وأعطاه للعجوز ،وقــال لها :قد
أتعبتك بــدون فــائــدة وأمــر عــزيــز أن يــدفــع لها ألف
دي ـنــار ،وق ــال لـهــا :يــا أم ــي إن ه ــذه الــورقــة ال بــد أن
يعقبها كمال االتصال أو كمال االنفصال ،فقالت له:
يا ولــدي والله ما أشتهي لك إال الخير ومــرادي أن
تكون عندك ،فإنك أنت القمر صاحب األنوار الساطعة
وهي الشمس الطالعة ،وإن لم أجمع بينكما فليس
في حياتي فائدة ،وأنــا قد قطعت عمري في المكر
والـخــداع حتى بلغت التسعين من األع ــوام ،فكيف
أعجز عن الجمع بين اثنين ،ثم ودعته وطيبة قلبه
وانصرفت ،ولم تزل تمشي حتى دخلت على السيدة
دنيا وقد أخفت الورقة في شعرها .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

حيلة العجوز
وفي الليلة العاشرة بعد السبعمئة ،قالت شهرزاد:
فلما جلست العجوز حكت رأسها وقالت :يا سيدتي
ً
عساك أن تفلي شوشتي ،فــإن لــي زمــانــا مــا دخلت
الحمام ،فكشفت السيدة دنيا عن مرفقيها وحلت
شـعــر الـعـجــوز وص ــارت تفلي شــوشـتـهــا ،فسقطت
الــورقــة من رأسها فرأتها السيدة دنيا ،فقالت :ما
هذه الورقة؟ فقالت :كأني قعدت على دكان التاجر
فتعلقت معي هذه الورقة هاتيها حتى أوديها له،
ففتحتها الـسـيــدة دنـيــا وقــرأتـهــا وفهمت مــا فيها
ً
ً
فاغتاظت غيظا شديدا ،وقالت :كل الــذي جرى لي
من تحت رأس هذه العجوز النحس ،فصاحت على
ال ـج ــواري وال ـخ ــدم وق ــال ــت :أم ـس ـكــوا ه ــذه الـعـجــوز
ً
الماكرة واضربوها بنعالكم فنزلوا عليها ضربا
بالنعال حتى غشي عليها.

طرد العجوز
فلما أفاقت ،قالت لها دنيا :والله يا عجوز السوء
لــوال خــوفــي مــن الـلــه تعالى لقتلتك ،ثــم قــالــت لهم:
أعـيــدوا الـضــرب فضربوها حتى غشي عليها ،ثم
أمرتهم أن يجروها ويرموها خارج الباب فسحبوها
على وجهها ورموها قدام الباب .فلما أفاقت قامت
تمشي وتقعد حتى وصلت إلى منزلها وصبرت إلى
الصباح ،ثم قامت وتمشت حتى أتت إلى تاج الملوك
وأخبرته بجميع ما جــرى لها ،فصعب عليه ذلك،
وقال لها :يعز علي يا أمي ما جرى لك ولكن كل شيء
ً
ً
بقضاء وقدر ،فقالت له :طب نفسا وقر عينا فإني ال
أزال أسعى حتى أجمع بينك وبينها وأوصلك إلى
التي أحرقتني بالضرب .وأدرك شـهــرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

تاج الملوك
يتخفى في زي
النساء ليدخل
قصر دنيا

المنام القاتل
وفي الليلة الحادية عشرة بعد السبعمئة ،قالت
ش ـه ــرزاد :إن ت ــاج الـمـلــوك ق ــال لـلـعـجــوز :أخبريني
ً
ما سبب بغضها للرجال؟ فقالت :إنها رأت مناما
أوجب ذلك ،فقال لها :وما ذلك المنام؟ فقالت :إنها
ً
ً
كانت نائمة ذات ليلة فرأت صيادا نصب شركا في
ً
ً
األرض وبــذر حوله قمحا ثم جلس قريبا منه فلم
يبق شيء من الطيور إال
وق ــد أت ــى إل ــى ذلــك

ً
ال ـشــرك ،ورأت فــي الـطـيــور حمامتين ذك ــرا وأنـثــى،
فبينما هي تنظر إلى الشرك وإذا برجل الذكر تعلق
في الشرك وصار يتخبط فنفرت عنه جميع الطيور
ومرت ،فرجعت إليه إمرأته وحامت عليه ثم تقدمت
إلى الشرك والصياد غافل ،فصارت تنقر العين التي
فيها رجــل الذكر ،وصــارت تجذبه بمنقارها حتى
خلصت رجله من الشرك وطارت الطيور هي وإياه،
ً
فجاء بعد ذلك الصياد وأصلح الشرك وقعد بعيدا
عنه ،فلم يمض غير ساعة حتى نزلت الطيور وعلق
الشرك في األنثى فنفرت عنها جميع الطيور ومن
جملتها الطير الذكر ولم يعد ألنثاه ،فجاء الصياد
وأخ ــذ الـطـيــر األن ـثــى وذب ـح ـهــا ،فانتبهت مرعوبة
من منامها ،وقالت :كل ذكــر مثل هــذا ما فيه خير،
والرجال جميعهم ما عندهم خير للنساء.

باب السر
فلما فرغت من حديثها لتاج الملوك قال لها :يا
أمي أريد أن أنظر إليها نظرة واحدة ولو كان ذلك
مماتي ،فتحيلي لــي بحيلة حتى أنـظــرهــا ،فقالت
ً
لــه :اعلم أن لها بستانا تحت قصرها وهــو برسم
فرجتها وإنها تخرج إليه في كل شهر مرة من باب
السر وتقعد فيه عشرة أيام ،وقد جاء أوان خروجها
إلى الفرجة ،فإذا أرادت الخروج أجيء إليك أعلمك
حتى تخرج وتصادفها واحرص على أنك ال تفارق
البستان ،فلعلها إذا رأت حسنك وجمالك يتعلق
قلبها بمحبتك ،فإن المحبة أعظم أسباب االجتماع،
ً
فقال :سمعا وطاعة .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

البستاني
وفي الليلة الثانية عشرة بعد السبعمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أن تاج الملوك
قــام مــن الــدكــان هــو وعــزيــز وأخ ــذا معهما العجوز
ومضيا إلى منزلهما وعرفاه لها ،ثم إن تاج الملوك
قــال لـعــزيــز :يــا أخــي ليس لــي حــاجــة بــالــدكــان وقد
قضيت حاجتي منها ووهبتها لك بجميع ما فيها
ألنــك تغربت معي وفــارقــت بــادك فقبل عــزيــز منه
ذلك ،ثم جلسا يتحدثان وصار تاج الملوك يسأله
عن غريب أحواله وما جرى له ،وبعد ذلك أقبال على
الوزير وأعلماه بما عزم عليه تاج الملوك ،وقاال له:
كيف العمل؟ فقال :قوموا بنا إلى البستان فلبس كل
واحد منهم أفخر ما عنده وخرجوا وخلفهم ثالثة
مماليك وتوجهوا إلى البستان فرأوه كثير األشجار
ً
غــزيــر األن ـه ــار ،ورأوا الـخــولــي جــالـســا عـلــى الـبــاب
فسلموا عليه فرد عليهم السالم فناوله الوزير مائة
دينار ،وقال :أشتهي أن تأخذ هذه النفقة وتشتري
ً
لنا شيئا نأكله فإننا غــربــاء ومعي هــؤالء األوالد
وأردت أن أفرجهم ،فأخذ البستاني الدنانير ،وقال
لـهــم :أدخـلــوا وتـفــرجــوا وجميعه ملككم وأجلسوا
حتى أحضر لكم بما تأكلون ،ثم توجه إلى السوق
ودخــل الوزير وتــاج الملوك وعزيز داخــل البستان
بعد أن ذهب البستاني إلى السوق ،ثم بعد ساعة
أت ــى وم ـعــه خـ ــروف م ـشــوي ووض ـع ــه بـيــن أيــديـهــم
فأكلوا وغسلوا أيديهم وجلسوا يتحدثون ،فقال
الوزير :أخبرني عن هذا البستان هل هو لك أم أنت
مستأجرة؟ فقال الشيخ :ما هو لي وإنما لبنت الملك
السيدة دنيا ،فقال الــوزيــر :كم لك في كل شهر من
األجرة؟ فقال :دينار واحد ال غير ،فتأمل الوزير في
ً
ً
البستان فرأى هناك قصرا عاليا إال أنه عتيق ،فقال
ً
الــوزيــر :أريــد أن أعمل خيرا تذكرني بــه ،فقال :وما
تريد أن تفعل من الخير؟ فقال :خذ هذه الثالثمئة
دينار فلما سمع الخولي بذكر الذهب قال :يا سيدي
مهما شئت فافعل ثم أخذ الدنانير ،فقال له :إن شاء
ً
الله تعالى نفعل في هــذا المحل خيرا ،ثم خرجوا
من عنده وتوجهوا إلى منزلهم وباتوا تلك الليلة.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

دنيا عندما
رأت الفتى غلب
عليها الغرام
وزاد بها الوجد
والهيام

خطة الوزير
وفي الليلة الثالثة عشرة بعد السبعمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،فلما كان الغد
ً
ً
ً
ً
أح ـضــر ال ــوزي ــر مـبـيـضــا ون ـقــاشــا وصــان ـعــا ج ـيــدا،
وأحـضــر لهم جميع مــا يحتاجون إلـيــه مــن اآلالت
ودخــل بهم البستان وأمــرهــم ببياض ذلــك القصر
وزخرفته بــأنــواع النقش ،ثم أمــر باحضار الذهب
والالزورد وقال للنقاش :اعمل في صدر هذا اإليوان
ً
ً
آدم ـيــا ص ـيــادا كــأنــه نـصــب شــركــه ،وقــد وقـعــت فيه
حمامة واشتبكت بمنقارها في الشرك ،فلما نقش
ً
النقاش جانبا وفرغ من نقشه ،قال له الوزير :إفعل
في الجانب اآلخر مثل األول وصور صورة حمامة
في الشرك وأن الصياد أخذها ووضع السكين على
رقبتها ،واعمل في الجانب اآلخر صورة جارح كبير
قــد قنص ذكــر الحمام وأنـشــب فيه مخالبه ،ففعل
ذلك ،فلما فرغ من هذه األشياء التي ذكرها الوزير
ودعوا البستاني ،ثم توجهوا إلى منزلهم وجلسوا
يتحدثون .هذا ما كان من أمر هؤالء.

تغيير الرؤية
وأمـ ــا م ــا ك ــان م ــن أم ــر ال ـع ـجــوز فــإنـهــا انقطعت
فــي بيتها ،واشـتــاقــت بـنــت الـمـلــك إل ــى الـفــرجــة في
البستان وهي ال تخرج إال بالعجوز فأرسلت إليها
وصــالـحـتـهــا وطـيـبــت خــاطــرهــا ،وق ــال ــت :إن ــي أريــد
أن أخـ ــرج إل ــى الـبـسـتــان ألت ـف ــرج على
أشجاره وأثماره وينشرح صدري
بأزهاره ،فقالت لها العجوز:
ً
سـمـعــا وطــاعــة ،ولـكــن أريــد
أن أذهب إلى بيتي وألبس

أثوابي وأحضر عندك ،فقالت :إذهبي إلى بيتك وال
تتأخري عني فخرجت العجوز من عندها وتوجهت
إلى تاج الملوك وقالت له :تجهز والبس أفخر ثيابك
ً
وإذهب إلى البستان ،فقال :سمعا وطاعة ،وجعلت
بينها وبينه إشــارة ،ثم توجهت إلى السيدة دنيا،
وبعد ذهابها قام الوزير وعزيز وألبسا تاج الملوك
بدلة من أفخر مالبس الملوك تساوي خمسة آالف
دينار وشد في وسطه حياصة من الذهب مرصعة
بالجواهر والمعادن ثم توجه إلى البستان.
ً
فلما وصل إلى باب البستان وجد الخولي جالسا
ه ـنــاك ،فلما رآه الـبـسـتــانــي نـهــض لــه عـلــى األق ــدام
وقابله بالتعظيم واإلكرام وفتح له الباب ،وقال له:
أدخل وتفرج في البستان ،ويعلم البستاني أن بنت
الملك تدخل البستان في هذا اليوم ،فلما دخل تاج
الملوك لم يلبث إال مقدار ساعة وسمع ضجة فلم
يشعر إال والخدم والجواري خرجوا من باب السر،
فلما رآهــم الخولي ذهــب إلــى تــاج الملوك وأعلمه
بمجيئها ،وقال له :يا موالي كيف يكون العمل وقد
أتــت ابنة الملك السيدة دنـيــا؟ فـقــال :ال بــأس عليك
فإني أختفي في مواضع البستان فأوصاه البستاني
بغاية االخـتـفــاء ،ثــم تــركــه وراح ،فلما دخـلــت بنت
الملك هي وجواريها والعجوز في البستان ،قالت
العجوز في نفسها :متى كان الخدم معنا فإننا ال
ننال مقصودنا ثم قالت البنة الملك :يا سيدتي إني
أقــول لك عن شــيء فيه راحــة لقلبك ،فقالت السيدة
دنـيــا :قولي مــا عـنــدك؟ فقالت الـعـجــوز :يــا سيدتي
إن هؤالء الخدم ال حاجة لك بهم في هذا الوقت وال
ينشرح صدرك ما داموا معنا فاصرفيهم عنا ،فقالت
السيدة دنيا :صدقت ،ثم صرفتهم ،وبعد قليل تمشت
فصار تاج الملوك ينظر إليها وإلى حسنها وجمالها
وهي ال تشعر بذلك ،وكلما نظر إليها يغشى عليه
مما يرى من بارع حسنها ،وصارت العجوز تسارقها
الحديث إلى أن أوصلتها إلى القصر الذي أمر الوزير
بنقشه ،ثم دخلت ذلك القصر وتفرجت على نقشه
وأبصرت الطيور ،والصياد والحمام.
فقالت :سبحان الله إن هــذه صفة مــا رأيـتــه في
المنام ،وصــارت تنظر إلى صور الطيور والصياد
وال ـشــرك وتـتـعـجــب ،ثــم قــالــت :يــا دادت ــي كـنــت ألــوم
الرجال وأبغضهم ولكن أنظري الصياد كيف ذبح
الطائر األنثى وتخلص من الذكر ،وأراد أن يجيء إلى
األنثى ويخلصها فقابله الجارح وافترسه ،وصارت
العجوز تتجاهل عليها وتشاغلها بالحديث إلى أن
قربا من المكان المختفي فيه تاج الملوك ،فأشارت
إليه العجوز أن يتمشى تحت شبابيك القصر.

النظرة األولى

الملك شهرمان
يعدل عن قتل
تاج الملوك
في اللحظات
األخيرة

فبينما السيدة دنيا كذلك إذ الحت منها التفاتة
فرأته وتأملت جماله وعــده واعتداله ،ثم قالت :يا
دادتي من أين هذا الشاب المليح؟ فقالت :ال أعلم به
غير أني أظن أنه ولد ملك عظيم فإنه بلغ من الحسن
النهاية ومن الجمال الغاية ،فهامت به السيدة دنيا
وانـحـلــت عــرى عزائمها وانـبـهــر عقلها مــن حسنه
واعتداله ،فقالت للعجوز :يا دادتــي إن هذا الشاب
مليح .فقالت لها العجوز :صدقت يا سيدتي ،ثم إن
العجوز أشــارت إلــى ابــن الملك أن يذهب إلــى بيته
وقــد التهب به نــار الـغــرام وزاد به الوجد والهيام،
فسار وودع الخولي وانصرف إلى منزله ولم يخالف
العجوز ،وأخبر الوزير وعزيز بأن العجوز أشارت
إليه باالنصراف فصارا يصبرانه ،ويقوالن له :لوال
أن العجوز تعلم في رجوعك مصلحة ما أشارت عليك

به ،هذا ما كان من أمر تاج الملوك والوزير وعزيز.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

انتظار اللقاء
وفي الليلة الرابعة عشرة بعد السبعمئة ،قالت
شهرزاد :أما ما كان من أمر ابنة الملك السيدة دنيا
فإنها غلب عليها الغرام وزاد بها الوجد والهيام،
وقــالــت للعجوز :مــا أع ــرف اجتماعي بـهــذا الشاب
إال منك ،فقالت لها العجوز :أنت ال تريدين الرجال
وكـيــف حــل بــك مــن عشقه األوجـ ــال ولـكــن وال ـلــه ما
يصلح لشبابك إال هو ،فقالت لها السيدة دنيا :يا
دادتي أسعفيني عليه ولك عندي ألف دينار ،فقالت
ال ـع ـجــوز إم ــض أن ــت إل ــى ق ـصــرك وأن ــا أتـسـبــب في
لقائكما ،ثم إن السيدة دنيا توجهت إلى قصرها،
وتوجهت العجوز إلى تاج الملوك فلما رآها نهض
لها على األق ــدام وقابلها بــإعــزاز وإك ــرام وأجلسها
إلى جانبه ،فقالت له :إن الحيلة قد تمت وحكت له
ما جرى لها مع السيدة دنيا ،فقال لها :متى يكون
اللقاء؟ قالت :في غد ،فأعطاها ألف دينار وحلة بألف
دينار فأخذتهما وانصرفت ،وما زالت سائرة حتى
دخلت على السيدة دنيا ،فقالت لها :يا دادتــي ما
عندك من خبر الحبيب شيء؟ فقالت لها :قد عرفت
مكانه وفي غد أكون به عندك.

الدخول إلى القصر
ففرحت السيدة دنيا بذلك وأعطتها ألف دينار
فأخذتهما وانصرفت إلــى منزلها وباتت فيه إلى
ال ـص ـبــاح ،ث ــم خــرجــت وتــوج ـهــت إل ــى ت ــاج الـمـلــوك
وألبسته لبس النساء ،وقالت له :إمش خلفي وتمايل
في خطواتك وال تستعجل في مشيك وال تلتفت إلى
من يكلمك ،وبعد أن أوصت تاج الملوك بهذه الوصية
خرجت وخرج خلفها ،وهو في زي النسوان وصارت
تعلمه فــي الطريق حتى ال يـفــزع ،ولــم تــزل ماشية
وهــو خلفها حتى وصــا إلــى بــاب القصر فدخلت
وهو وراءها وصارت تخرق األبواب والدهاليز إلى
أن جاوزت به سبعة أبواب ولما وصلت إلى الباب
السابع قالت لتاج الملوك :قــوي قلبك ،وإذا زعقت
عليك وقلت لك :يا جارية أعبري فال تتوان في مشيك
وهرول ،فإذا دخلت الدهليز فأنظر إلى شمالك ترى
ً
إيوانا فيه خمسة أبواب وأدخل الباب السادس فإن
مرادك فيه.

الخادم الكبير
فقال تاج الملوك :وأين تروحين أنت؟ فقالت له:
ً
ما أروح موضعا غير أني ربما أتأخر عنك وأتحدث
م ــع الـ ـخ ــادم ال ـك ـب ـيــر ،ث ــم م ـشــت وه ــو خـلـفـهــا حتى
وصـلــت إلــى الـبــاب ال ــذي فـيــه ال ـخــادم الكبير فــرأى
معها تــاج الملوك في صــورة جــاريــة ،فقال لها :ما
شأن هذه الجارية التي معك؟ فقالت له :هذه جارية
قد سمعت السيدة دنيا بأنها تعرف األشغال وتريد
أن تشتريها ،فقال لها الخادم :أنا ال أعرف جارية وال
غيرها وال يدخل أحد حتى أفتشه كما أمرني الملك.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

سليمان شاه يستعد للحرب الستعادة ابنه
ف ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـ ـشـ ــرة ب ـعــد
السبعمئة ،قــا لــت ش ـه ــرزاد :بلغني أيها
الملك السعيد ،إن العجوز قالت للخادم
الكبير ،وقــد أظـهــرت الـغـضــب :أنــا أعــرف
أنك عاقل ومؤدب فإذا كان حالك قد تغير
فإني أعلمها بذلك وأخبرها أنك تعرضت
لجاريتها.
ثــم زعقت على تــاج الملوك وقــالــت له:
أعبري يا جارية فعند ذلك عبر إلى داخل
الــدهـلـيــز كـمــا أمــرتــه وسـكــت ال ـخــادم ولــم
يتكلم ،ثم إن تاج الملوك عد خمسة أبواب
ودخل الباب السادس فوجد السيدة دنيا

واق ـف ــة ف ــي ان ـت ـظ ــاره ،ث ــم دخ ـلــت الـعـجــوز
عليهما وتحيلت على صرف الجواري.
أم ــا الــوزيــر وعــزيــز عـنــدمــا تــوجــه تــاج
الملوك إلى قصر بنت الملك قاال إنه هالك
ال مـحــالــة ،فـقــال عــزيــز :يــا وال ــدي مــاذا
نصنع؟ فقال الوزير :يا ولدي إن هذا األمر
مشكل وإن لم نرجع إلى أبيه ونعلمه فإنه
يلومنا عـلــى ذل ــك ،ثــم تـجـهــزا فــي الــوقــت
والساعة وتوجها إلــى األرض الخضراء
والعمودين وتخت الملك سليمان شاه إلى
أن دخال على الملك سليمان شاه وأخبراه
بما جرى لولده ،وأنه من حين دخل قصر

بنت الملك لم يعلموا له خبر فعند ذلك
قامت عليه القيامة واشتدت به الندامة،
وأمــر أن يـنــادي فــي مملكته بالجهاد ثم
أبرز العساكر إلى خارج مدينته ونصب
ل ـهــم ال ـخ ـيــام وج ـل ــس ف ــي س ــرادق ــه حتى
اجـتـمـعــت ال ـج ـيــوش م ــن ســائــر األق ـط ــار،
وكانت رعيته تحبه لكثرة عدله وإحسانه،
ً
ثم سار في عسكر سد األفق متوجها في
طلب ولده تاج الملوك.
وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح فسكتت عن
الكالم المباح .وإلى حلقة الغد.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
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السلمان :أجواء المسرح ًأكثر خطورة من السينما
وعودته غير متوقعة حاليا

١٩

خبريات

ً
جورج كلوني يشتري عقارا
ً
كبيرا بالريف الفرنسي

«ال حماية مؤكدة للفنانين فوق خشبته من التقاط عدوى كورونا»
اقترب شهر رمضان من نهايته ،واتضحت مالمح
األعمال الدرامية وتقييم المشاهدين لها ،ومنها
مسلسل «يجيب الله مطر» الذي حظي بمتابعة
كبيرة وإشادة من الجمهور والنقاد .وشهد
عزة إبراهيم

أتوقع أن
يحظى
«الغابة»
بإقبال
الجمهور
بعد تصويره
بطريقة
مبهرة

السفر تجربة
محفوفة
بالمخاطر
ألن العدوى
مازالت
منتشرة
في العالم

إلى أن عودة المسرح حاليا غير متوقعة ألنه أكثر
المسلسل مشاركة رئيس مجلس إدارة فرقة
المسرح الكويتي ،الفنان أحمد السلمان في أحد أدوار خطورة من السينما التي تستعد لفتح أبوابها في
البطولة ،وفي لقاء مع «الجريدة» تحدث السلمان ً عيد الفطر ...وفيما يلي التفاصيل:
عن حضوره الدرامي وردود أفعال الجمهور ،مشيرا

• حالة من التفاؤل بعد إعالن
عودة السينما في العيد ...فماذا
عن المسرح؟
 ال شك أن عاما ونصف العامم ــن إغـ ــاق ال ـم ـســرح والـسـيـنـمــا
ف ـت ــرة أص ــاب ــت ال ــوس ــط والـفـنــي
بالجمود والجمهور باالشتياق
الـ ـش ــدي ــد ،ول ــذل ــك ف ـ ــإن ال ـت ـف ــاؤل
والـ ـف ــرح ــة س ـ ـ ــادت األج ـ ـ ـ ــواء مــع
اإلعــان عن افتتاح دور العرض
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة فـ ــي عـ ـي ــد ال ـف ـطــر
المبارك ترويحا عن المواطنين
وخاصة ممن تلقوا اللقاح وباتوا
فـ ــي م ــأم ــن مـ ــن الـ ـتـ ـق ــاط عـ ــدوى
الـ ـفـ ـي ــروس إل ـ ــى ح ــد ك ـب ـي ــر ،أم ــا
المسرح فال أتوقع عودته حاليا

وال يمكن ر بـطــه بالسينما رغم
التشابه الكبير في دور العرض
وآلية الحضور ،وال يمكن الجزم
بعودة العروض المسرحية قبل
المرحلة الخامسة ،ولكن ربما في
شهر سبتمبر المقبل.
• هـ ــل ت ـ ــرى أن الـ ـمـ ـس ــرح لــن
يكون في مأمن من الفيروس في
المرحلة الحالية؟
 بــال ـتــأك ـيــد ،رب ـم ــا ي ـم ـكــن أننحقق مبدأ التباعد االجتماعي
ب ـي ــن ال ـح ـض ــور وت ـق ـل ـيــل نـسـبــة
ال ـم ـشــاهــديــن ل ـل ـع ــروض ،ولـكــن
الفنانين على خشبة المسرح ال
يمكن تحقيق التباعد االجتماعي

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ــرت ـ ـك ـ ـب ـ ـهـ ــا قـ ـ ـ ــوات
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال ب ـس ـي ــاس ـت ـه ــا
االستعمارية والعنصرية
ضد الفلسطينيين ،وإلى
وقــف ف ــوري لما تـقــوم به
م ــن ص ــدام ــات دام ـي ــة في
حـ ــي ال ـش ـي ــخ ج ـ ـ ــراح فــي
ال ـق ــدس إلج ــاء الـسـكــان
عنوة عن منازلهم».
ً
وخلص إلى« :انطالقا
من المسؤولية الملقاة صورة
ضوئية من البيان
عـلــى عــاتـقـنــا ،وتنفيذا
ل ــواج ــب ال ـت ـضــامــن ال ـكــامــل مع
فـلـسـطـيــن وش ـع ـب ـهــا ال ـش ـق ـيــق؛ األعمال الهمجية ،التي ترتكبها
فــإن الرابطة فــي الكويت تدعو سلطات اال ح ـتــال الصهيوني
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي إل ــى الــوفــاء دون رادع ،وإلى وتوفير الحماية
بالتزاماته القانونية في الدفاع الــدول ـيــة ألرواح أب ـن ــاء الشعب
عن القانون والنظام الدوليين ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وم ـم ـت ـل ـك ــات ـه ــم
فيما يتعلق بفلسطين ،ومن هذا وم ـ ـ ـقـ ـ ــدسـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم وح ـ ـقـ ــوق ـ ـهـ ــم
المنطلق فــإ نـنــا نـطــالــب بوقف اإلنسانية المشروعة».

هانا جون كامين تتصدى لمغامرة
« »Red Sonjaالجديد
تـلـعــب الـمـمـثـلــة هــانــا جــون
كامين ،المعروفة بــدورهــا في
ف ـي ـل ــم « Ant-Man and the
 ،»Waspدور البطولة في فيلم
األبطال الخارقين الجديد Red
 ،Sonjaالذي سيكون من إخراج
جوي سولواي (،)Transparent
وكتابة الثنائي سولواي وتاشا
(كتاب مسلسل .)Tomb Raider
وقـ ـ ــال سـ ــولـ ــواي ف ــي ب ـي ــان:
«ه ــان ــا م ـم ـث ـلــة م ــوه ــوب ــة ج ــدا
نتابعها منذ سنوات ،حيث إن
نطاقها وحساسيتها وقوتها
كلها صفات كنا نبحث عنها،
وال ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـ ـكـ ــون أك ـث ــر
حماسا للشروع في هذه الرحلة
معا».
و ت ـ ـ ــم إ نـ ـ ـش ـ ــاء Red Sonja
ف ــي أوائـ ـ ــل ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات مــن
ق ـب ــل  Roy ThomasوBarry
 Windsor-Smithل ـم ـجــات
 Marvelالـكــومـيــديــة «Conan
 ،»the Barbarianو س ــر ع ــان
مــا أصبحت مـشـهــورة بدرجة
كــافـيــة لـلـبــدء عـلــى مسلسلها
ال ـخ ــاص ،وه ــذا يــرجــع جزئيا
إلى المهارات القتالية الهائلة
لـ ـلـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ــى
صراحتها الكبيرة.
ووفقا للتقارير الفنية سيبدأ
التصوير خالل العام الجاري،
وتم طرح فيلم « »Red Sonjaعام
 ،1985بطولة بريجيت نيلسن
(مـ ــع أرن ــول ــد ش ــوارزن ـي ـغ ــر في

• م ــاذا عــن ال ـفــرق األهـلـيــة أو
الخاصة اآلن ...هل يمكن تجهيز
ع ــروض ـه ــا ت ــرق ـب ــا لـ ـق ــرار وزارة
الصحة؟
 -األمـ ــر ل ـيــس واض ـح ــا كـلـيــا،

السلمان وزهرة عرفات

«األدباء الكويتيين» تدين أعمال
العنف في القدس
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ــاء
ً
ً
الكويتيين بيانا خاصا بأحداث
الـ ـق ــدس ،ت ــدي ــن ف ـيــه م ــا يـجــري
م ــن ان ـت ـه ــاك ــات وأع ـ ـمـ ــال عـنــف
تمارسها قوات الصهاينة ضد
الشعب الفلسطيني األعزل.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـل ــي نـ ــص الـ ـبـ ـي ــان:
«تدين رابطة األدباء في الكويت
أعمال العنف التي يتعرض لها
الشعب الفلسطيني األعــزل في
القدس الشرقية المحتلة ،بسبب
دفاعهم عن ممتلكاتهم الخاصة،
كـ ـم ــا ت ـس ـت ـن ـك ــر ق ـ ـيـ ــام ال ـ ـقـ ــوات
الصهيونية المحتلة الغاشمة
بمنع المصلين المسلمين من
أداء شعائر صــاة الجمعة في
المسجد األقصى المبارك».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان« :ت ــدع ــو
الـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى وضـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ــد
لالنتهاكات العنيفة الالإنسانية

ب ـي ـن ـه ــم ،وال ال ـ ـعـ ــزل أو ارت ـ ـ ــداء
الـكـمــام أثـنــاء تجسيد أدواره ــم،
فــال ـج ـم ـهــور ل ــن ي ـت ـق ـبــل ،ورب ـمــا
ال ـف ـن ــان أيـ ـض ــا الـ ـ ــذي يـسـتـخــدم
ت ـع ــاب ـي ــر وجـ ـه ــه وكـ ـ ــل ح ــواس ــه
لتجسيد الدور ،ولذلك فالمسرح
أكثر خطورة من السينما والبد
أن ي ـعــود فــي أجـ ــواء أك ـثــر أمــانــا
ل ـح ـمــايــة ال ـف ـنــان ـيــن م ــن ال ـت ـقــاط
العدوى.

هانا جون كامين

دور مساعد) ،وإخراج ريتشارد
فاليشر.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ت ـشــارك
هانا جون كامين بدور رئيسي
فـ ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم الـ ـ ــرعـ ـ ــب واإلثـ ـ ـ ـ ـ ــارة
Resident Evil: Welcome to
 ،Raccoon Cityالذي كان مقررا
طرحه  3سبتمبر المقبل ،قبل
أن تعلن استديوهات «سوني»
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة ت ــأج ـي ـل ــه إل ـ ــى 24
نــوفـمـبــر ال ـم ـق ـبــل .وت ــم تأجيل
طــرح الفيلم بسبب تزامنه مع
مــوعــد إط ــاق م ـغــامــرة ديــزنــي
ومارفل الجديدة «Shang-Chi
and the Legend of the Ten
 ،»Ringsل ـت ـف ــادي أي خـســائــر
م ــع ف ـي ـلــم األب ـ ـطـ ــال ال ـخــارق ـيــن
فــي شـبــاك ال ـتــذاكــر ،خــاصــة أن
عودة السينما كانت بطيئة في
الواليات المتحدة.

وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــي ك ــرئ ـي ــس فــرقــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـك ــويـ ـت ــي أو ب ــاق ــي
الفرق األهلية لم نجهز عروضا
مسرحية حتى اآلن ،ألن المشهد
غير واضــح ،ونفس األمــر للفرق
ال ـخ ــاص ــة ،عـلـيـنــا ف ـقــط ال ـتــرقــب
ومـ ـت ــابـ ـع ــة األم ـ ـ ـ ــر حـ ـت ــى ت ـع ـلــن
السلطات الصحية عودة المسرح
وحينها يمكن أن نبدأ في تجهيز
عروضنا ،فال شك أننا كفنانين
نسعى لكسر حالة الجمود التي
أصابت المسرح ،وال نقل شوقا
عــن الجمهور ال ــذي يترقب تلك
العروض.
• ح ـ ــدث ـ ـن ـ ــا عـ ـ ـ ــن ح ـ ـض ـ ــورك
الــرمـضــانــي مــن خــال شخصية
«نــوح» في مسلسل «يجيب الله
مطر».
 تعمدت الحضور هذا العامم ــن خـ ــال شـخـصـيــة كــومـيــديــة
خ ـف ـي ـفــة الـ ـظ ــل ،ف ــي ع ـم ــل يـتـســم
فــي مجمله بالبساطة والخفة،
اق ـت ـن ــاع ــا م ـن ــي بـ ـ ــأن ال ـج ـم ـهــور
مـتـشـبــع بــال ـم ـشــاعــر وال ـط ــاق ــات
السلبية نتيجة األزمــة العالمية
التي عاشها الجميع منذ انطالق
أزمـ ــة ك ــورون ــا ،ول ــذل ــك رأيـ ــت أن
أف ـضــل ح ـضــور يـمـكــن أن أقــدمــه
ل ـج ـم ـهــوري هـ ــذا الـ ـع ــام ه ــو من
خــال وجبة خفيفة على القلب،
تريح العين والــذهــن وتــزيــد من
جــرعــة الـتــرفـيــه وتـفــريــغ الـطــاقــة
ال ـس ـل ـب ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـض ـح ــك
والفكاهة ،ولذلك أنا سعيد جدا

أحمد السلمان
بشخصية «ن ــوح» الـتــي لعبتها
فــي مسلسل «يجيب الله مطر»،
وب ـعــد ع ــرض ال ـع ـمــل ت ــأك ــدت أن
اختياري كان سليما.
• وك ـي ــف وجـ ــدت ردود فعل
الجمهور على العمل؟
 ردود ف ـ ـعـ ــل طـ ـيـ ـب ــة جـ ـ ــدا،ف ــالـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي وقـ ـت ــه
بالضبط ،ولذلك أحبه الجمهور
لـبـســاطـتــه وعـفــويـتــه وقــربــه من
ق ـل ــوب ـه ــم ،وأعـ ـتـ ـق ــد أن ب ـســاطــة
«يجيب الله مطر» هي سر جماله
ونجاحه ،والفضل في ذلك يعود
لكامل طاقم العمل الذي أبدع في
أدواره ،بقيادة المخرج المتألق
سائد الـهــواري وهــو مــن تأليف
علي دوح ــان ،وبـطــولــة بــاقــة من
الـنـجــوم كــزهــرة عــرفــات فــي دور
زوج ـتــي «نـج ـمــة» وأخ ـت ـهــا مــرام
ال ـب ـلــوشــي ،إض ــاف ــة إل ــى يعقوب
ع ـب ــدال ـل ــه ،وع ـب ــدال ـل ــه الـ ـط ــراروة
وم ـ ـيـ ــس كـ ـم ــر وش ـ ـهـ ــد ي ــاس ـي ــن،
وغيرهم باقة كبيرة من الوجوه
الفنية.
• ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ال ـس ـي ـن ـمــا...
هــل سيتم عــرض فيلمك األخير
ً
«الغابة» قريبا؟
 أتـ ـش ــوق ل ــذل ــك ب ـكــل تــأك ـيــد،ول ـ ـك ـ ــن إذا ل ـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
باإلجراءات الوقائية في السينما
فربما يتم إعادة إغالقها ،ولذلك
أدعو الجميع لاللتزام بإجراءات
الصحة ،لضمان دوران الحركة

الفنية وعرض أعمالنا المتوقفة،
وخاصة فيلم «الغابة» الذي ألعب
فيه دور أحد سكان الغابة الذي
ي ـجــد ف ــوج ــا م ــن الـ ـ ـ ــزوار فـيـقــوم
بـمـســاعــدتـهــم ،ف ــي قــالــب درام ــي
مثير ،ويشاركني بطولة العمل
خالد المفيدي وعماد العكاري،
وحـســن إبــراهـيــم وران ـيــا شهاب
وخ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـج ـ ـيـ ــرب ومـ ـحـ ـم ــد
ال ـع ـج ـي ـمــي وسـ ـع ــود الـشــويـعــي
وفيصل فريد وفاطمة الدمخي
ونـ ـ ــاصـ ـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوش ـ ــي وغـ ـ ـ ـ ــادة
السني وإيما شاه وحور وأبرار
الكويتية وزمــزم وياسر عماري
وشاهين الرشيد ،وهو من تأليف
وإنـتــاج عماد العكاري وإخــراج
خالد المفيدي ،وأتوقع أن يحظى
الفيلم بإقبال الجمهور فقد تم
تصويره بطريقة مبهرة تحمل
الكثير من الغموض واإلثارة.
• هل تنوي الخروج في إجازة
مع السماح للمواطنين بالسفر
للخارج؟
 أقـ ـ ـ ــدر حـ ـج ــم الـ ـكـ ـب ــت الـ ــذيتعرض له المواطنون على مدار
عـ ـ ــام ونـ ـص ــف ال ـ ـعـ ــام مـ ــن حـظــر
السفر ،ورغم أنني تلقيت اللقاح،
فإنني أرى أنها تجربة محفوفة
بــال ـم ـخــاطــر ،ف ــا ت ـ ــزال ال ـع ــدوى
مـنـتـشــرة فــي ال ـعــديــد مــن بـلــدان
العالم ،وعلى كل إنسان حماية
نفسه وعائلته ،ولذلك فإني لن
أتجه للسفر إال بعد االطمئنان
الكامل على نفسي وأسرتي.

المطيري يرعى مهرجان الكويت للسينما الجديدة
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ن ـ ـق ـ ـي ـ ــب ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن
واإلعــامـيـيــن بــالـكــويــت د .نبيل
الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي أن وزيـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ــام
وال ـث ـقــافــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري
سيرعى فعاليات دورة مهرجان
الكويت للسينما الجديدة ،الذي
تنظمه النقابة ،وسينوب عنه في
إلقاء كلمته األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
كامل العبدالجليل.
وأشـ ــار د .الـفـيـلـكــاوي إل ــى أن
مبادرة وزير االعالم تأتي ضمن
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ـحــرك
مــن خــالـهــا ،والـتــي تــأتــي داعـمــة
لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ،وت ـح ـت ـف ــي بـ ــاإلبـ ــداع
الـ ـفـ ـن ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي واالع ـ ــام ـ ــي
ألب ـنــاء الـكــويــت الـغــالـيــة ،مشيدا
بالتوجيهات التي قدمها الوزير
ال ـم ـط ـيــري ،بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى اســم
الكويت واالحتفاء بأجيال الحرفة
الفنية في مجال السينما ،وفتح
أب ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ال ـج ـه ــات

عبدالرحمن المطيري

نبيل الفيلكاوي

المتخصصة ،وفي مقدمتها وزارة
االعالم ،وأيضا المجلس الوطني
للثقافة.
وأض ـ ــاف أن ع ـنــاصــر الـنـقــابــة
ينظرون بعين التقدير واالمتنان
لـمـبــادرة وزي ــر اإلع ــام والثقافة
وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
بـ ــرعـ ــاي ـ ـتـ ــه مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان الـ ـك ــوي ــت

للسينما ال ـجــديــدة ،ال ــذي يمثل
ح ـ ــاضـ ـ ـن ـ ــة اضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ــاب ـ ــداع
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ال ـ ـش ـ ـبـ ــابـ ــي ع ـلــى
الـصـعـيــديــن الـمـحـلــي وال ـعــربــي،
وم ـن ـص ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مهرجان الكويت السينمائي الذي
ينظمه المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،والذي بات أحد

المواعيد السينمائية الهامة على
المستوى المحلي.
وثـ ـم ــن د .ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ال ــدع ــم
والمتابعة من قبل قطاعات وزارة
اإلعــام ،وأجهزة اإلعــام المرئية
وال ـم ـقــروء ة والمسموعة محليا
وخليجيا وعربيا ،وهو ما يتمثل
بالمتابعة الحثيثة لكل فعاليات
النقابة ،وأيضا مهرجان الكويت
للسينما ال ــذي ستنطلق دورتــه
االولى من  25إلى  27الجاري.
ولفت الى أن اللجنة المنظمة
لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئ ـي ــس
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـمـ ـخ ــرج
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـص ـ ــاي ـ ــغ ،ت ـضــع
الـ ـلـ ـمـ ـس ــات االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن ح ـيــث
ع ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا
ل ـج ـن ـتــي االخـ ـتـ ـي ــار وال ـت ـح ـك ـيــم،
وكــذلــك الـلـجـنــة الـفـنـيــة الـخــاصــة
بــالـمـهــرجــان ،ال ــذي سيعقد هــذا
الـعــام أونــايــن ،نظرا لــإجــراءات
االحترازية التي تعيشها الكويت
والعالم جراء جائحة كورونا.

ِّ
«كورونا» يغيب موسيقار المشاهير جمال سالمة
ب ـ ـعـ ــد دخ ـ ـ ــول ـ ـ ــه ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ،أع ـل ـن ــت نـقــابــة
الـمـهــن الموسيقية فــي مـصــر أن
الموسيقار جـمــال ســامــة توفي
أمس األول عن عمر ناهز  76عاما
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقــالــت وزي ــرة الثقافة إيناس
عـبــد ال ــداي ــم فــي ب ـيــان إن «م ـيــدان
اإلبــداع العربي فقد فارسا نبيال
وعـ ـبـ ـق ــري ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة وإح ـ ـ ــدى
األيقونات الفنية».
ولد سالمة في  5أكتوبر 1945
ونشأ في كنف عائلة فنية إذ كان
أب ــوه حــافــظ أحـمــد ســامــة مؤلفا
موسيقيا وأخــوه ملحنا وعازفا
آللة األكورديون بفقرة أم كلثوم.
درس الموسيقى وتخصص في
آلة البيانو ثم التأليف الموسيقي
بــال ـم ـع ـهــد الـ ـع ــال ــي لـلـمــوسـيـقــى
(الكونسرفتوار) الــذي انضم إلى
هيئة التدريس فيه الحقا.
ل ـحــن ل ـل ـعــديــد م ــن الـمـغـنـيــات
العرب أمثال اللبنانيتين صباح
وماجدة الرومي والمغربية سميرة
سعيد والتونسية صوفيا صادق
كما وضع الموسيقى التصويرية
للعديد مــن األف ــام مثل «حبيبي
دائما» و«النمر األسود» و«العذاب...
امرأة».
وفـ ـ ــي الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
ك ــان ــت ل ــه ب ـص ـم ـتــه الـمــوسـيـقـيــة
بمسلسالت «الحب وأشياء أخرى»
و«هــي ...والمستحيل» و«اإلنسان
والـ ـمـ ـجـ ـه ــول» و«دع ـ ـ ـ ـ ــوة ل ـل ـحــب»
و«ذئـ ــاب الـجـبــل» ،وكــذلــك العديد
من األغاني الدينية التي قدمتها

جمال سالمة

هاني شاكر

ماجدة الرومي

يــاسـمـيــن الـخـيــام فــي مسلسالت
«ع ـلــى هــامــش ال ـس ـيــرة» و«ســاعــة
ولد الهدى» و«محمد رسول الله».
ُ
أس ـ ـنـ ــدت إلـ ـي ــه ق ـ ـيـ ــادة ال ـفــرقــة
ال ـقــوم ـيــة لـلـفـنــون الـشـعـبـيــة كما
كــان عضوا في لجنة الموسيقى
ب ــالـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـث ـق ــاف ــة
وعضوا باللجنة العليا لمهرجان
الموسيقى العربية.

وي ـل ـهــم أه ـل ــه ومـحـبـيــه الـصـبــر
والسلوان».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ال ـف ـن ــان ــة
اللبنانية ماجدة الرومي« :صدمني
ه ــذا الـمـســاء خـبـ ُـر وف ــاة صديقي
الموسيقار الكبير الدكتور جمال
ُ
َ
ســامــة ،آلـ َـمـنــي بـشـ ّـدة رحـيــل هذا
األخ ال ـ ـحـ ــانـ ــى ،ورف ـ ـي ـ ـ ِـق الـ ـ ــدرب
ِ
الطويل».
وأضافت الرومى :نعم أبكاني
فقدان هــذا الغالي الــذي تالزمني
ّ
ألحانه كظلى ،هذا الغائب الحاضر
ُ
معي في كل المسارح ،كيف أفصل
صــوتــي عــن أعـمــالــه؟ عــن «بـيــروت
ست الدنيا» ،عن ّ
«سيدي الرئيس»،
َ
عن «مع جريدة» ،عن «عيناك» ،عن
ُ
«ح ـ ُّـب ــك» ،ع ــن «ل ـ ـ ّـون مـعــي األي ـ ــام»،
مـسـتـطــردة« :كـيــف أنـســى دمـ َ
ـوعــه
ّ
المؤثرة يوم ّ
لحن ببالغ االنفعال
رائعة الخالد نــزار قباني بيروت
ست الدنيا».

أمــا الفنانة المغربية سميرة
سعيد ،فنشرت عبر «تويتر» مقطع
فيديو ضم لقطات من أعمالهما
ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا ف ــي مـسـيــرتـهــا
الفنية.
وكتبت «الديفا» في تغريدتها:
«قضيت اليوم ساعات ،وأنا احاول
نـعــي ج ـمــال س ــام ــة ..ال الكلمات
ت ـك ـفــي وال ت ـع ـب ــر ،وال يـمـكـنـنــي
اختصار مـشــواري الناجح معه،
وال الـكـتــابــة عــن عبقريته الفنية
أو ذك ــري ــات ــي الـجـمـيـلــة الـصـعــب
حصرها معه في مجرد جملتين،
ج ـم ــال س ــام ــة ،س ـت ـظــل حــاضــرا
بروحك الجميلة ..رحمة الله عليك».

حزن
وبعد إعالن نبأ وفاته ،انتابت
ً
عــددا من الفنانين العرب حالة
م ــن ال ـح ــزن ،حـيــث كـتــب الـفـنــان
هــانــي شــاكــر ،عـبــر حـســابــه في
تويتر« :إنا لله وإنا اليه راجعون
أنعي صديقي وأخي الموسيقار
الكبير جمال سالمة ،الذي وافته
المنية ،وأدع ــو الله أن يتغمده
برحمته ويدخله فسيح جناته

تبديد ممتلكات
وف ــي خـطــوة مـفــاجـئــة ،اتهمت
وفـ ــاء بـنــانــي طليقة الـمــوسـيـقــار
الراحل ووالدة نجليه هاني ودينا،

سميرة سعيد

ً
عبر محضر شرطة رسمي عــددا
مــن أقــاربــه ،وعلى رأسـهــم شقيقه
فـ ــاروق ســامــة ونجلته نــورهــان
وزوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،بـ ـت ـب ــدي ــد م ـم ـت ـل ـكــات
الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة
الشرعيين.
واتهمتهم ،في بالغها ،بأنهم
اق ـت ـح ـم ــوا األسـ ـت ــدي ــو الـ ـ ــذي ك ــان
يعيش فيه الراحل سنواته األخيرة
بمنطقة ال ــزم ــال ــك ،بــال ـتــزامــن مع
صالة الجنازة ،وقيامهم بتغيير
الكالون الخاص بباب الشقة لمنع
الورثة الشرعيين من دخول الشقة،
وأنهم قاموا بذلك بالرغم من عدم
زيارة أحد له خالل سنوات مرضه
وأنهم ليسوا الورثة الشرعيين ،بل
ابنه هاني الذي يقيم في ألمانيا
وابنته دينا ،التي تقيم مع طليقته،
وابنته سونيا مــن زوجــة سابقة
وتقيم في إسبانيا.
(رويترز)

اشترى الممثل األميركي
جورج كلوني عقارا كبيرا في
ريف منطقة بروفانس جنوب
فرنسا يضم دارة من القرن
الثامن عشر .وإضافة إلى
الدارة التاريخية ،يضم العقار
الذي يحمل اسم «دومان
دو كاناديل» بركة وحوض
سباحة فضال عن بضعة
هكتارات من الكروم داخل
أرض ممتدة على مساحة
 170هكتارا .وفي منطقة
فار التي تتبع لها برينيول،
سيصبح النجم األميركي
جارا للمخرج والمنتج جورج
لوكاس الذي يملك قصرا
يحمل اسم مارغي ،وبات في
طور االنتهاء من مشروع بناء
فندق تصفه أوساط القطاع
بأنه ضخم.
كما يبعد عقاره نصف ساعة
بالسيارة عن دارة يملكها
النجمان أنجيلينا جولي
وبراد بيت منذ  2008على
مساحة  500هكتار.
(أ ف ب)

«كولدبالي» تطلق أغنية
جديدة من الفضاء

أطلقت فرقة كولدبالي
البريطانية لموسيقى الروك
أغنية جديدة حملت عنوان
«هاير باور» خالل مقابلة
بالفيديو بين المجموعة
التي يقودها كريس مارتن
ورائد الفضاء الفرنسي توما
بيسكيه.
وعن موضوع أغنية «هاير
باور» أوضح نجم الفريق
كريس مارتن« :نتخيل عوالم
خارج األرض وهذه طريقة
للتحدث عن الحياة على
األرض .نحاول العثور على
رائد الفضاء في كل منا،
شخص قادر على القيام
بأمور غير عادية».
ووجدت فرقة «كولدبالي»
التي توقفت عن القيام
بجوالت بسبب مخاوف
بيئية ،أرضية مشتركة مع
بيسكيه في وصفه انطباعه
من الفضاء .وبعد ذلك ،بث
بيسكيه األغنية عبر جهازه
اللوحي لتنتشر بعدها
األغنية في كل أنحاء العالم
مع مقطع فيديو على قناة
«يوتيوب» الخاصة بالفرقة.
(أ ف ب)

إصابة ياسمين والعوضي
بـ «كوفيد »١٩

كشف الممثل المصريأحمد
ي عن إصابته وزوجته
العوض 
الممثلةياسمين عبدالعزيز
بفيروس كورونا.
وقال العوضي ،في
تصريحات صحافية ،إنه
وزوجته بصحة جيدة،
وإنهما التقطا عدوى
الفيروس أثناء تصويرهما
دوريهما في مسلسل «اللي ما
لوش كبير» ،الذي ينافسان
به في دراما رمضان الحالي،
وأنهما علما منذ أيام فقط
بالموضوع.
ونفى العوضي أن تكون
إصابتهما بـ«كورونا» أثرت
على تصوير المسلسل،
ألنهما انتهيا من العمل
بالفعل قبل اإلصابة
بالفيروس.
وكانت رقصة ياسمين
عبدالعزيز وزوجها في
ً
ً
المسلسل نالت رواجا واسعا
بين رواد مواقع التواصل
االجتماعي ،وأحدثت ضجة
كبيرة.
«اللي ما لوش كبير» ،إخراج
مصطفى فكري ،وكتابة عمرو
محمود ياسين.

ةديرجلا
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ً
نصرة للقدس ...ورفض دولي لتهجير «الشيخ جراح»
تظاهرات
ً
ً

 220جريحا فلسطينيا واعتقال العشرات ...والكويت ودول إسالمية تندد باقتحام «األقصى»

جانب من المواجهات في باحة المسجد األقصى

في آخر أسبوع بشهر رمضان
المباركّ ،
خيم التوتر على مدينة
القدس ،التي تشهد منذ
أسابيع تحركات فلسطينية
ً
ردا على إجراءات إسرائيلية
تستهدف المدينة المقدسة،
لكن األمر وصل إلى الذروة،
أمس األول ،مع اقتحام القوات
اإلسرائيلية باحات المسجد
األقصى ،األمر الذي أدى إلى
ّرد فعل عربي وإسالمي قوي.

غ ـ ــداة ل ـي ـل ــة مـ ــن ال ـم ــواج ـه ــات
ال ـع ـن ـي ـف ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـ ـقـ ــدس،
ً
خ ـص ــوص ــا ب ـحــي ال ـش ـيــخ ج ــراح
وباب العامود ،بين الفلسطينيين
وال ـشــرطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،أوقـعــت
 220جــريـحــا عـلــى األق ــل ،تعالت
ال ــدع ــوات لـتـظــاهــرات ومـسـيــرات
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع األراض ـ ـ ـ ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ب ـي ـن ـمــا ح ـشــدت
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ق ــواتـ ـه ــا فـ ــي مـحـيــط
الـمـسـجــد األق ـص ــى وف ــي الـنـقــاط
الـســاخـنــة بـ ـ "ال ـض ـفــة" الـمـحـتـلــة،
ً
تحسبا لما سيحدث "ليلة القدر".
وت ـصــاعــد ال ـتــوتــر فــي الـقــدس
خــال األسابيع األخـيــرة ،بسبب
إغ ـ ــاق ال ـس ـل ـط ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ب ـع ــض أجـ ـ ـ ــزاء الـ ـبـ ـل ــدة ال ـقــدي ـمــة
خـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـم ـب ــارك،
وفي خضم معركة قضائية حول
إخالء عائالت فلسطينية منازلها
ف ــي ح ــي الـشـيــخ ج ــراح بــالـقــدس
الشرقية لمصلحة مستوطنين
ي ـ ـهـ ــود .كـ ـم ــا رفـ ـض ــت اس ــرائـ ـي ــل
إج ــراء االنـتـخــابــات الفلسطينية
فــي الـقــدس الشرقية ،األمــر الــذي
دفع رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس الى إرجائها.

اقتحام ومسيرات

«بالونات حارقة»
ُّ
وتحرك
من غزة...
مصري للتهدئة

وأم ــس األول ،اقـتـحـمــت قــوات
األمن اإلسرائيلية باحات المسجد
األقصى ،وأطلقت قنابل الصوت
والـ ـغ ــاز الـمـسـيــل ل ـلــدمــوع تـجــاه
المصلين ،مما أدى إ لــى إصابة
عدد من المصلين .كما اقتحمت
القوات االسرائيلية مصلى داخل
ال ـم ـس ـج ــد ،ك ــان ــت ت ـغ ـل ـقــه بــوجــه
ّ
ال ـم ـص ـل ـي ــن الـ ــذيـ ــن ت ـم ــك ـن ــوا مــن
الدخول إليه عنوة.
وبينما ارتفع منسوب التوتر
عقب دعوات مستوطنين القتحام

أولــى القبلتين وثــالــث الحرمين
ال ـشــري ـف ـيــن يـ ــوم االث ـن ـي ــن ،فـيـمــا
يسمى يوم "توحيد القدس" ،دعت
جميع القوى الفلسطينية أمس
إلى مسيرات بعد صالة التراويح،
ً
نصرة للقدس وتنديدا باالعتداء
عـ ـل ــى ال ـم ـص ـل ـي ــن ،م ــوضـ ـح ــة أن
"مسيرات النصرة" ستنطلق في
نابلس ورام الله وجنين والخليل
وقلقيلية وبيت لحم.
بــدورهــا ،دعــت "لجنة المتابعة
العليا للعرب في إسرائيل" ،وهي
هيئة تمثيلية لـعــرب  ،1948إلــى
ً
التظاهر تضامنا مع فلسطينيي
القدس.
واع ـت ـب ــرت ال ـل ـج ـنــة ،ف ــي ب ـيــان،
"الـعــدوان على آالف المصلين في
ّ
األقصى ومحاصرة  3آالف مصل،
ً
ً
مـ ــؤشـ ــرا خ ـط ـي ــرا ل ـمــا ي ـخ ـطــط له
االحتالل في األيام المقبلة ،للقدس
والمسجد األقصى.

«المنازل لنا»
وبعد ساعات قليلة من تحديد
ً
المحكمة العليا ي ــوم غــد مــوعــدا
لجلسة استماع جديدة في قضية
ال ـعــائــات ال ـم ـهـ ّـددة ب ــاإلخ ــاء من
حــي الشيخ ج ــراح ،وهــي القضية
التي كانت الشرارة للتحركات في
القدس ،توجه النائب اإلسرائيلي
اليميني عن حزب "القوة اليهودية"
الـمـتـطــرف ،إيـتـمــار بــن غفير ،إلى
الحي الذي يقع في القدس الشرقية،
حيث أقام المستوطنون خيمة أمام
أحد المنازل المهددة باإلخالء.
وألـقــى فلسطينيون مقذوفات
على الخيمة وتبادلوا الشتائم مع
النائب بن غفير الذي تعمد تكرار
عبارة "هــذا المنزل لنا" بالعبرية،
الستفزاز مشاعر العرب.

صالة الفجر وبالونات غزة

تحذير كويتي

وعقب إقدام الشرطة اإلسرائيلية
ع ـلــى اق ـت ـح ــام الـمـسـجــد األق ـصــى
وب ــاح ـت ــه ومـ ـح ــاص ــرة الـمـصـلـيــن
واالعتداء عليهم ،أدى اآلالف ،أمس،
صالة الفجر في المسجد األقصى،
مع عودة الهدوء ،بعدما انسحبت
قـ ــوات االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي إلــى
خ ـ ـ ــارج بـ ــاحـ ــات ال ـ ـحـ ــرم ال ـقــدســي
وأع ــادت فتح األب ــواب ،التي زحف
الـمـصـلــون م ــن خــالـهــا بهتافات
التهليل والتكبير.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق ش ـ ـبـ ــان
ف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــون ،ف ـ ـج ـ ــر أم ـ ـ ــس،
عشرات البالونات الحارقة تجاه
المستوطنات اإلسرائيلية ،معلنين
عن برنامج فعاليات يعاد خالله
استخدام جميع "الوسائل الخشنة"
ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـش ــرق ـي ــة ن ـصــرة

وأع ــرب ــت ال ـكــويــت ع ــن إدانـتـهــا
واستنكارها الشديدين القتحام
قــوات االحـتــال اإلسرائيلي باحة
ال ـم ـس ـجــد األق ـ ـصـ ــى واسـ ـتـ ـه ــداف
أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق
بقنابل الصوت والغاز والرصاص
المطاطي.
واعـ ـتـ ـب ــرت وزارة ال ـخــارج ـيــة
الكويتية ،في بيان أمس األول ،أن
هذا االقتحام ّ
تحد سافر لمشاعر
المسلمين ف ــي ال ـعــالــم وال ـقــانــون
ال ــدول ــي وألبـ ـس ــط ق ــواع ــد حـقــوق
اإلنسان ،محملة سلطات االحتالل
اإلسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد
الخطير وم ــا سيترتب عليه من
عواقب.
وأوضحت الوزارة أن استفزازات
وتـصــرفــات االحـتــال اإلسرائيلي

السعودية وباكستان تعيدان
الحرارة لعالقتهما التاريخية
ّ
تعهدت السعودية وباكستان ،أمــس ،بتعزيز
عــاقــات ـه ـمــا ووق ـع ـت ــا ات ـف ــاق ـي ــات ،لـتـنـهـيــا بــذلــك
توترات بين الحليفين التقليديين .وفي زيارته
السابعة للمملكة منذ انتخابه رئيسا للحكومة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ف ــي  ،2018ح ـظ ــي عـ ـم ــران خ ــان
باستقبال رسمي فــي مدينة جــدة لــدى وصوله
مساء الجمعة في زيارة تستمر ثالثة أيام.
واستقبل ولي العهد السعودي األمير محمد
بن سلمان المسؤول الباكستاني والوفد المرافق
ّ
له عند سلم الطائرة ،ثم اصطحبه إلــى الديوان
الملكي بقصر السالم حيث عقدا جلسة محادثات
وجرى التوقيع على االتفاقيات.
وذكرت وكالة األنباء الحكومية السعودية أنه
جــرى خــال اللقاء "التأكيد على عمق العالقات
بين البلدين الشقيقين وأهمية توسيع وتكثيف
آفــاق الـتـعــاون والتنسيق الثنائي وتـعــزيــزه في
مختلف المجاالت".
ّ
ّ
وأضافت أن الوفدين أكدا في جدة على "ضرورة
تضافر جهود العالم اإلسالمي لمواجهة التطرف
والعنف ونبذ الطائفية".
ّ
ووقع مسؤولون من البلدين اتفاقيتي تعاون
"ف ــي م ـجــال الـمـحـكــوم عـلـيـهــم بـعـقــوبــات سالبة
للحرية" ومكافحة الجريمة ،ومذكرتي تفاهم في
مجال مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات
وتـمــويــل مـشــاريــع فــي م ـجــاالت الـطــاقــة والبنية
التحتية والـنـقــل والـمـيــاه واالت ـص ــاالت .وكــذلــك،
ّ
اتفقوا على إنشاء مجلس للتنسيق األعلى بين
البلدين.
ّ
وجــاء فــي بـيــان باكستاني رسـمــي أنــه "خــال
االجتماع ،تم االتفاق على زيادة تعزيز وتعميق
وتنويع العالقات الثنائية القائمة ،السياسية
واالقـتـصــاديــة والتجارية والدفاعية واألمنية"،
م ـض ـي ـف ــا" :تـ ـمـ ـي ــزت ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات بـ ـ ـ ــروح وديـ ــة
استثنائية والتزام بدعم المسار التصاعدي في
العالقات الثنائية".
وتقيم باكستان عالقات وطيدة مع السعودية
ح ـيــث يـعـيــش وي ـع ـمــل أك ـثــر م ــن  2.5م ـل ـيــون من

للمسجد األقصى ومدينة القدس
المحتلة.

لكنها تحافظ أيضا على عالقات وثيقة
مواطنيهاّ ،
مع إيران وتمثل المصالح القنصلية لطهران في
الواليات المتحدة.
وع ـل ــى م ــدى ع ـق ــود ،ح ــاول ــت ال ــدول ــة تحقيق
الـ ـت ــوازن ب ـيــن عــاقــات ـهــا ال ـقــويــة م ــع الـسـعــوديــة
وإيـ ـ ــران ال ـتــي ل ـهــا حـ ــدود مـشـتــركــة مـعـهــا تمتد
على ألــف كيلومتر تقريبا .وفــي عــام  ،2019قام
رئيس الــوزراء الباكستاني بزيارة مكوكية بين
السعودية وإيــران في محاولة لتهدئة العالقات
بين الخصمين اللدودين.
وتأتي زيارة خان لجدة في الوقت الذي تجري
السعودية وإيران محادثات سرية في العراق.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس
األول إن الـمـحــادثــات تـهــدف إلــى خفض التوتر
في المنطقة لكن من السابق ألوانــه الحكم على
النتيجة ،مضيفا أن الرياض تريد أن ترى "أفعاال
يمكن التحقق منها".
وتمثل تصريحات السفير رائد قرملي ،مدير
إدارة تـخـطـيــط ال ـس ـيــاســات بـ ـ ــوزارة الـخــارجـيــة
السعودية ،أول تأكيد علني من جانب الرياض
إلجراء محادثات مباشرة مع طهران .وقال قرملي
لــرو يـتــرز "فيما يتعلق بالمحادثات السعودية
اإليــرانـيــة الحالية ،فإنها تهدف إلــى استكشاف
سبل للحد من التوترات في المنطقة" ،مضيفا:
"نأمل نجاح المحادثات لكن من السابق ألوانه
التوصل إلــى أي استنتاجات مـحــددة .تقييمنا
سيستند إلــى أفعال يمكن التحقق منها وليس
تصريحات".
لكن قرملي أكــد فــي الــوقــت نفسه أن التقارير
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـف ـي ــد بـ ـ ــأن رئ ـي ــس
االس ـت ـخ ـبــارات الـسـعــوديــة أج ــرى م ـحــادثــات في
دمشق غير دقيقة.
وأعـ ـ ــرب األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه الـلـبـنــانــي
الموالي لطهران حسن نصرالله أمس األول عن
تأييده للحوار اإليراني  -السعودي وكــان الفتا
استخدامه تعبير سمو االمير لدى الحديث عن
ولي العهد السعودي االمير محمد بن سلمان.

ّ
تعرض أبناء الشعب الفلسطيني
للخطر ،وتنذر بتصعيد للعنف،
ً
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـطـ ـل ــب تـ ـح ــرك ــا
ً
ً
دول ـي ــا ســري ـعــا لــوضــع ح ــد لهذه
االستفزازات وحفظ حقوق الشعب
الفلسطيني وسالمته.

إجماع عربي وإسالمي
وعـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،دانـ ــت
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وق ـ ـطـ ــر وال ـب ـح ــري ــن
ومصر واألردن ولبنان وجامعة
ال ــدول العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي ،بأشد التعابير ،اقتحام
قــوات إسرائيل للمسجد األقصى
واالعـ ـ ـت ـ ــداء ال ـه ـم ـجــي والــوح ـشــي
على المصلين األبــريــاء بالقنابل
ال ـص ــوت ـي ــة والـ ـ ـغ ـ ــاز والـ ــرصـ ــاص
الـ ـمـ ـط ــاط ــي ،فـ ــي انـ ـتـ ـه ــاك صـ ــارخ
وسافر لحقوق اإلنسان والقوانين
والمواثيق الدولية.
ووص ـ ـف ـ ــت ت ــركـ ـي ــا تـ ـص ــرف ــات
إسرائيل بأنها "إرهاب" ،كما نددت
"الحملة الدولية للدفاع عن القدس"
بالهجمات اإلسرائيلية ،في بيان
حمل شعار "نــداء القدس إلسقاط
نظام الفصل العنصري الصهيوني
في فلسطيني المحتلة".
ودان شيخ األزهر ،أحمد الطيب،
اقتحام ساحات المسجد األقصى،
ووص ـفــه بــأنــه "إره ـ ـ ٌ
ـاب صهيوني
غاشم في ظل صمت عالمي مخز".

قلق أوروبي
ودعــا االتحاد األوروب ــي ،أمس،
إلــى التحرك بشكل عاجل لتهدئة
التوترات الحالية في الحرم الشريف
واحترام الوضع الراهن في القدس،
مؤكدا أن "العنف المتصاعد بشكل
خ ـط ـي ــر مـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام وال ـت ـح ــري ــض
غـيــر مـقـبــولـيــن ،وي ـجــب محاسبة
المسؤولين عنهما".

ووصـ ـ ـ ــف الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
االتحاد األوروبي ،بيتر ستانو،
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،إج ـ ـ ـ ــاء الـ ـع ــائ ــات
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـ ـ ــن "الـ ـشـ ـي ــخ
جـ ـ ـ ـ ــراح" وم ـ ـنـ ــاطـ ــق أخـ ـ ـ ــرى مــن
ال ـق ــدس الـشــرقـيــة بــأنــه "أع ـمــال
غير قانونية بموجب القانون
ً
اإلنساني الدولي" ،داعيا "جميع
األطـ ـ ــراف إل ــى الـتـحـلــي بضبط
النفس والمسؤولية و ب ــذل كل
جهد للتهدئة".

موقف أميركي
وللمرة الثانية خالل ساعات،
ّ
أع ــرب ــت ال ــوالي ــات ال ـمــت ـحــدة عن
قـلـقـهــا ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـمــواج ـهــات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس ،ودعـ ــت
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن
والفلسطينيين إلى "العمل بحزم
ّ
لتهدئة التوترات ووقــف العنف
غير المبرر وإراقة الدماء".
ّ
المتحدث باسم وزارة
وشـ ّـدد
ـس ،على
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ن ـيــد ب ــراي ـ
"األه ـم ـي ــة ال ـبــال ـغــة" لـتـجـ ّـنــب ّ
أي
خـ ـط ــوات ق ــد ت ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى تـفــاقــم
الوضع مثل "عمليات اإلخالء في
القدس الشرقية".
وق ـ ـبـ ــل وقـ ـ ـ ــوع ال ـ ـصـ ــدامـ ــات،
أصــدرت "الخارجية" األميركية
ً
بيانا أول أمس أعربت فيه عن
"ال ـق ـل ــق ال ـع ـم ـيــق إزاء تـصــاعــد
ال ـتــوتــر ف ــي ال ـق ــدس وعـمـلـيــات
اإلخـ ـ ـ ــاء ال ـم ـح ـت ـم ـلــة ل ـع ــائ ــات
منازلهم
فلسطينية تعيش في
ّ
منذ أجـيــال" ،وش ـ ّـددت على أنــه
"م ـ ــع دخ ــولـ ـن ــا فـ ـت ــرة ح ـ ّـس ــاس ــة
التشجيع
سيكون من الضروري
ّ
ع ـلــى ت ـهــدئــة ال ـت ــوت ــر ،وتـجــنــب
حصول مواجهة عنيفة بسبب
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات أح ـ ــادي ـ ــة قـ ــد ت ـفــاقــم
الـ ـت ــوت ــر أو ت ـب ـع ــدن ــا أكـ ـث ــر عــن

ال ـس ــام ،وه ــذا يـشـمــل عمليات
ّ
اإلخـ ـ ــاء واألن ـش ـط ــة الـمـتـعــلـقــة
باالستيطان".

جرائم حرب
وذه ــب مفوض األم ــم المتحدة
لحقوق اإلنـســان ،روبــرت كولفيل،
إل ــى وص ــف إق ـ ــدام إســرائ ـيــل على
إخـ ــاء س ـكــان ح ــي الـشـيــخ ج ــراح
ً
قسرا بأنه يرقى إلى "جرائم حرب"،
ً
مؤكدا أن "القدس الشرقية ال تزال
ً
جـ ــزءا مــن األراض ـ ــي الفلسطينية
المحتلة ،ويسري عليها القانون
الدولي اإلنساني".

عباس وهنية
وق ــال الــرئـيــس محمود عباس
إنه ّ
وجه سفير فلسطين لدى األمم
المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة
لمجلس األم ـ ــن ،وح ـ ّـم ــل ت ــل أبيب
"المسؤولية الكاملة" ّ
عما يجري.
في المقابل ،شدد نائب رئيس
حركة حماس في الخارج ،موسى
أب ـ ــوم ـ ــرزوق ،ع ـلــى "قـ ـ ــدرة الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ع ـل ــى ردعـ ـ ــه ورس ــم
معادالت جديدة في الصراع".
ودعا "أبناء الشعب الفلسطيني
في الضفة الغربية والداخل المحتل
إل ـ ـ ــى إشـ ـ ـع ـ ــال خ ـ ـطـ ــوط ال ـت ـم ــاس
والـمــواجـهــة مــع ال ـع ــدو ،والــزحــف
ل ــدع ــم ال ـم ــراب ـط ـي ــن ف ــي الـمـسـجــد
األقصى".
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أج ـ ـ ــرى رئ ـي ــس
ال ـم ـك ـتــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـ ـ "ح ـم ــاس"
اتصاالت بعدد من المسؤولين في
المنطقة لبحث التطورات ،بينما
علمت "ال ـجــريــدة" أن مـصــر بــدأت
ت ـح ــرك ــات ل ـت ـهــدئــة األوضـ ـ ـ ــاع في
الـقــدس ،ومنع امـتــداد التوتر الى
قطاع غزة.
(عواصم -وكاالت)

ً ً
إثيوبيا تقترح اتفاقا جزئيا على الملء الثاني لـ «النهضة»

فيلتمان وتشيسيكيدي في الخرطوم ...والبرهان يزور أبوظبي
•

القاهرة  -حسن حافظ

وس ــط ت ـحــركــات دول ـي ــة وإقـلـيـمـيــة بـقـيــادة
الواليات المتحدة ،الحتواء أزمــة سد النهضة
اإلثـيــوبــي قبل وصــولـهــا إلــى نقطة الــاعــودة،
تمسكت إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لبحيرة
السد في موعدها في يوليو المقبل ،واقترحت
التوصل الــى اتـفــاق مــع دولـتــي المصب مصر
والسودان ،يتعلق بالملء الثاني فقط ،مع تأجيل
قضايا الحصص المائية إلى وقت الحق.
وقــال المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية،
دينا مفتي ،في مؤتمر صحافي أمس ،إن بالده
ليس لديها مانع "لتوقيع اتفاق شامل ،لكننا
نريد في الوقت الراهن التوصل إلى اتفاق حول
الملء الثاني".
وقال مفتي" :ال يمكننا التفاوض حول اتفاق
شامل وتقاسم المياه ،يجب أن يكون ذلك في
موقع آخر ،ألننا نتشارك مياه النيل مع  12دولة"،
وهي المرة األولــى التي يتحدث فيها الجانب
اإلث ـيــوبــي عــن فـصــل مـلــف الـحـصــص المائية
وإدخال بقية دول حوض النيل فيه.
وأعـلــن تمسك أدي ــس أبــابــا برعاية االتحاد
اإلفريقي للمفاوضات ،وتساءل "لماذا نسعى
لــوســاطــات دول ـي ــة ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ل ــم يفشل
االتحاد اإلفريقي في تسهيل عملية التفاوض؟".
وستؤدي تصريحات مفتي إلى صب مزيد
م ــن ال ـب ـنــزيــن ع ـلــى الـ ـن ــار ،إذ تــرفــض ال ـقــاهــرة
والخرطوم فكرة االتفاق الجزئي ،ويتمسك كبار
المسؤولين في البلدين بتوقيع اتفاق شامل
يتضمن النص على حصص مصر والسودان
المائية ،كما يتمسك السودان بطلبه الذي تدعمه
فيه مصر ،بتشكيل لجنة وساطة دولية تضم
الــواليــات المتحدة واالتـحــاد األوروب ــي واألمــم
المتحدة ،فضال عن االتحاد اإلفريقي.
مـصــدر مـصــري مطلع ق ــال ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إن
القاهرة متمسكة بحصصها المائية في نهر

سلة أخبار
الحوثي :تصريحات األميركان
عن سالم في اليمن بيع للوهم

وصف القيادي في جماعة
"أنصار الله" اليمنية
المتمردة ،محمد على
الحوثي ،تصريحات
الخارجية األميركية عن
وجود خطة للسالم في اليمن
وعن إضاعة الحركة المتمردة
فرصة كبيرة للسالم بأنها
غير واقعية وعبارة عن بيع
للوهم .في المقابل ،كشف
مدير مكتب الرئاسة اليمنية
عبدالله العليمي ،أن الحكومة
الشرعية مستعدة للذهاب
مباشرة مع
إلى مفاوضات ً
الحوثيين ،متهما الجماعة
المدعومة من إيران بإفشال
الجهود األممية واألميركية
األخيرة الرامية إلى التوصل
التفاق لوقف إطالق النار.

الرباط ترفض تبريرات
مدريد بشأن «البوليساريو»

رد المغرب أمس ،على
التفسيرات التي قدمتها
إسبانيا ،قبل أيام ،بخصوص
أسباب استقبال زعيم جبهة
"البوليساريو" إبراهيم
غالي بهوية جزائرية مزورة
لـ"أجل العالج من فيروس
كورونا" .وأفادت وزارة
الخارجية المغربية في بيان
لها ،أنه "منذ أن استقبلت
إسبانيا على أراضيها زعيم
ميليشيات البوليساريو،
المتهم بارتكاب جرائم حرب
وانتهاكات جسيمة لحقوق
اإلنسان ،زاد المسؤولون
اإلسبان من عدد التصريحات
التي تحاول تبرير هذا العمل
الخطير والمخالف لروح
الشراكة وحسن الجوار".
وأكدت الوزارة أن "ردود فعل
المسؤولين اإلسبان ،ستزيد
من تعقيد الوضع بين الرباط
ومدريد".

استعراض مسلح بطرابلس
و«الرئاسي» ينفي محاصرته

ّ
قام مسلحون باستعراض
قوة ليل الجمعة السبت أمام
فندق في طرابلس ُيستخدم
ّ
كمقر عام للمجلس الرئاسي
الليبي ،في وقت تظهر من
جديد انقسامات عميقة في
البالد بعد ّ
تحسن نسبي على
الصعيد السياسي.
وأكدت الناطقة باسم المجلس
الرئاسي نجوي وهيبة
حصول ما ّ
سمته بـ"اقتحام
لمقر من مقرات اجتماعات
المجلس" .ولفتت إلى أن
أعضاء المجلس الرئاسي لم
يكونوا في الفندق.

آكار :العالقة مع مصر
ستصل لمستويات رفيعة
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خالل
لقائها فيلتمان في الخرطوم أمس األول (أ ف ب)
النيل ،ولن تفرط في هذه النقطة ،كما أنها أعلنت
أكثر من مرة أن موقفها يتلخص في التوصل إلى
اتفاق عادل وملزم ،يراعي مصالح مصر وأمنها
المائي ،وفي هذا اإلطار تأتي تصريحات الجانب
اإلثيوبية لتكشف عن عدم الجدية في التفاوض
والوصول إلى حل لألزمة.
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،ك ـث ــف ال ــوسـ ـط ــاء ال ــدولـ ـي ــون
واإلقليميون تحركاتهم لمحاولة منع األمــور
مــن االنفجار فــي شــرق إفريقيا ،إذ بــدأ رئيس
االتـ ـ ـح ـ ــاد اإلف ــريـ ـق ــي رئـ ـي ــس دول ـ ـ ــة ال ـكــون ـغــو
الديمقراطية ،فيليكس تشيسيكيدي ،زيــارة
رسمية للسودان أمس ،لبحث أزمة سد النهضة،
ومحاولة إحياء الوساطة اإلفريقية بعد فشلها
في كينشاسا الشهر الماضي ،ومن المتوقع أن
يــزور تشيسيكيدي القاهرة خالل ساعات من
أجل الغرض ذاته.
بـ ــدوره ،وص ــول المبعوث األمـيــركــي للقرن
اإلفريقي ،جيفري فيلتمان إلى الخرطوم ،غداة
لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،

وفي الوقت نفسه يتجه رئيس مجلس السيادة
السوداني عبدالفتاح البرهان الى ابوظبي إلجراء
مفاوضات ،البد أن يتطرق الى ازمة السد وأزمة
الحدود مع اثيوبيا.
وت ـش ـهــد الـ ـح ــدود ال ـس ــودان ـي ــة -اإلث ـيــوب ـيــة
مواجهات مسلحة ،إذ أفــادت مصادر عسكرية
لـمــوقــع "س ـ ــودان تــرب ـيــون" ،أم ــس ب ــأن الجيش
السوداني سيطر على مستوطنة "شــاي بيت"
اإلثيوبية داخل أراضي الفشقة السودانية ،بعد
معارك استمرت منذ األربعاء الماضي.
وي ـبــدو أن خـســائــر الـحـكــومــة اإلثـيــوبـيــة لم
تتوقف عند خسائر على ساحة المواجهات مع
السودان ،إذ جاءت له الضربة من رأس الكنيسة
األرثــوذكـسـيــة فــي إثـيــوبـيــا ،إذ دان البطريرك
أبــونــا ماتياس ،أمــس ،مــا جــرى مــن مواجهات
بين الحكومة المركزية واالنفصاليين في إقليم
تيغراي ،واصفا األمر بأنه يصل إلى حد "اإلبادة
الجماعية".

أكد وزير الدفاع التركي
خلوصي أكار ،أن العالقات
بين تركيا ومصر ،في تطور،
وستصل إلى مستويات رفيعة
ً
قريبا ،الفتا إلى األمر سيكون
ً
مفيدا وضروريا جدا لكل من
تركيا وليبيا ومصر.
وقال آكار في كلمة له عقب
مأدبة إفطار مع القوات
الخاصة التركية ،في العاصمة
أنقرة مساء أمس األول" :نرى
أن عالقاتنا مع مصر تتطور،
وهذا يسر الصديق ويمنح
الثقة ،وفي الوقت نفسه يرعب
البعض ويخيفهم".

ةديرجلا
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رئيسي يتريث قبل إعالن ترشحه رغم نيله «مباركة» خامنئي
البرلمان اإليراني يضغط على «مسار فيينا» ويتعهد بإزالة «كاميرات النووي» في غضون أسبوعين
طهران  -فرزاد قاسمي

تمهل رئيس السلطة
القضائية اإليرانية ،رجل الدين
األصولي ،إبراهيم رئيسي،
بإعالن موقفه من الترشح
لالنتخابات الرئاسية المقررة
في يونيو المقبل ،رغم حصوله
على مباركة المرشد األعلى،
فيما هدد البرلمان اإليراني
بإزالة كاميرات المراقبة الدولية
الموجودة بالمنشآت النووية،
إذا لم تصل مفاوضات فيينا
إلى اتفاق ملموس خالل
أسبوعين.

توقعات بجلسة
برلمانية عاصفة
لمساءلة ظريف
بشأن التسريبات
والمحادثات
النووية

أف ــاد موقع "األخ ـبــار العاجلة"
اإلخـ ـب ــاري اإلي ــران ــي ال ـم ـقــرب من
معسكر التيار األصولي ،أمس ،بأن
رئيس السلطة القضائية إبراهيم
رئيسي حصل على ضوء أخضر
من المرشد األعلى علي خامنئي،
للترشح لــانـتـخــابــات الرئاسية
المقررة في  18يونيو المقبل.
ً
وذكر الموقع نقال عن مصادر
و صـفـهــا بالمطلعة ،أن "رئيسي
ح ـص ــل ع ـل ــى إذن مـ ــن خــام ـن ـئــي
ل ـل ـتــرشــح ق ـبــل أس ـبــوع ـيــن خــال
ً
حفل إفطار" ،مضيفا أن "رئيسي
امتنع بدافع التواضع عن الحديث
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــع خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ب ـش ــأن
ترشحه".
وعلمت "الـجــريــدة" مــن مصدر
شارك في اإلفطار ،أن شخصيات
محسوبة عـلــى الـتـيــار األصــولــي
كانت حاضرة في اإلفـطــار ،قالوا
لخامنئي إنـهــم يــدعـمــون ترشح
رئ ـي ـس ــي ل ـل ــرئ ــاس ــة ،وي ـع ـت ـبــرون
أن ــه الــوحـيــد ال ـقــادر عـلــى توحيد
صفوف المعسكر األصولي خلفه،
وطلبوا رأيه في األمر.
وبحسب المصدر ،رد خامنئي
بأنه يفضل بقاء رئيسي بمنصبه
في السلطة القضائية ،وأال يدخل
ف ــي أت ـ ــون ال ـع ـمــل ال ـح ـكــومــي في
هــذه المرحلة ،لكن تحت إصــرار
الـ ـح ــاض ــري ــن ،ق ـ ــال الـ ـم ــرش ــد إن ــه
ي ــدع ــو لــرئ ـي ـســي بــال ـتــوف ـيــق فــي
ً
حال أراد الترشح ،مشددا على أن
القرار األخير في هذا الشأن يعود
لرئيسي نفسه.
ً
وفـ ـ ــي خـ ـط ــوة ت ـع ـك ــس ت ــري ـث ــا
رب ـمــا بــانـتـظــار ات ـضــاح ال ـصــورة
حــول متطلبات المرحلة المقبل،
ً
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل الـمـفــاوضــات
ال ـجــاريــة فــي فيينا ح ــول الملف
ال ـ ـنـ ــووي ،قـ ــال رئ ـي ـس ــي ،بحسب
المصدر ،إنه يحتاج إلى التفكير
أكثر قبل إعالن موقفه النهائي.
والي ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـت ـ ـيـ ــار األصـ ــولـ ــي
ً
م ـ ـ ـن ـ ـ ـق ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــه
لالنتخابات الرئاسية ،بينما ال
يملك اإلصالحيون والوسطيون
أي م ــرش ــح واضـ ـ ـ ــح حـ ـت ــى اآلن.
وتــرشــح ع ــدة ج ـن ــراالت سابقين
فــي "ال ـحــرس ال ـثــوري" للمنصب،
أبرزهم القائد السابق لـ"الحرس"
أمين مصلحة تشخيص النظام
محسن رضائي ،لكن بدأت تلوح

رئيس وفد إيران بالمفاوضات النووية عباس عراقجي لدى وصوله لحضور اجتماعات فيينا أمس األول (أ ف ب)
م ـنــاف ـســة ب ـي ــن رئ ـي ـس ــي ورئ ـي ــس
مجلس الشورى "البرلمان" محمد
باقر قاليباف.
ً
وكـشـفــت "ال ـجــريــدة" أخ ـي ــرا أن
ً
ً
عـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا م ــن ق ـ ــادة "ال ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري" وش ـخ ـص ـيــات سـيــاســة
مدنية أصولية ،أبرزها غالم حداد
عادل ،األمين العام للجنة ائتالف
األصــولـيـيــن ،وأح ــد الشخصيات
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـمـ ـق ــرب ــة جـ ـ ـ ــدا مــن
خامنئي ،وقعوا على رسالة تطلب
من المرشد أن يحول دون ترشح
رئـيـســي ل ـعــدم اض ـع ــاف السلطة
القضائية ،ويطالبونه بالمساعدة
في توحيد صف األصوليين خلف
قــالـيـبــاف ع ـمــدة ط ـه ــران الـســابــق
وه ـ ــو ك ــذل ــك أح ـ ــد قـ ـ ــادة ال ـح ــرس
السابقين.
ً
ومنذ تعيينه رئيسا للسلطة

العراق :هجوم بـ «درون» على «عين األسد»
أعلن الجيش العراقي سقوط "طائرة مسيرة
مفخخة" في وقت مبكر أمس على قاعدة عين
األسد الجوية ،التي تضم قوات أميركية ،وتقع
في محافظة األنبار.
من جهته ،أوضح التحالف الدولي لمكافحة
الـجـهــاديـيــن فــي ال ـع ــراق بـقـيــادة واشـنـطــن أن
ال ـه ـجــوم ،وه ــو ال ــراب ــع م ــن نــوعــه ف ــي أق ــل من
أسبوع ،لم يوقع "أي ضحايا" ،لكنه تسبب "في
أضرار في مستودع".

وقد توعدت فصائل مسلحة عراقية مقربة
مــن إي ــران بتصعيد الهجمات إلرغ ــام الـقــوات
األميركية "المحتلة" على االنسحاب من العراق.
ً
الهجمات مستوى جديدا منتصف
وبلغت ّ
موالية إليران
عراقية
فصائل
ذت
نف
أبريل ،حين
ّ
ً
هجوما بطائرة ّ
مسيرة مفخخة على
ألول مرة
قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار
أربيل شمال البالد.

القضائية ،في مارس  ،2019يبذل
ً
ً
رئ ـي ـســي جـ ـه ــودا ،م ــدع ــوم ــا على
م ــا ي ـب ــدو م ــن ال ـم ــرش ــد ،لـتـعــديــل
أسلوب أداء المؤسسة القضائية،
وتحسين مكانته الشخصية أمام
ال ـ ــرأي الـ ـع ــام ،وت ـك ـث ـيــف ظ ـهــوره
أمام وسائل اإلعالم ،السيما بعد
هزيمته في االنتخابات الرئاسية
األخ ـ ـيـ ــرة ،ال ـت ــي جـ ــرت ف ــي مــايــو
.2017
ً
ً
وشغل رئيسي 61 ،عاما ،عددا
من المناصب القيادية في السلك
القضائي ،منذ أوائل الثمانينيات،
وف ــي 2016؛ عـ َّـيـنــه خــامـنـئــي ،في
منصب "ســادن العتبة الرضوية"
فــي مدينة مشهد ،والـتــي تمتلك
ً
ً
صندوقا قويا يشرف على كثير
من األوقاف اإلسالمية والممتلكات
الضخمة والميزانيات الهائلة.
وباإلضافة إلى منصبه الحالي،
كرئيس للسلطة القضائية ،يعمل
ً
ً
رئيسي أيـضــا عـضــوا فــي مجمع
تشخيص مصلحة النظام ،ونائب
رئ ـي ــس مـجـلــس خ ـب ــراء ال ـق ـيــادة،
المسؤول عن متابعة أداء المرشد.

سقف فيينا
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وض ـ ـ ــع الـ ـب ــرلـ ـم ــان
ً
ً
اإلي ـ ــران ـ ــي س ـق ـف ــا زمـ ـنـ ـي ــا ل ـت ـقــدم
مباحثات فيينا غير المباشرة بين
إي ــران والــواليــات المتحدة بشأن
إحـيــاء االتـفــاق الـنــووي بوساطة
القوى الكبرى.

وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة األمـ ـ ــن
ال ـق ــوم ــي وال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
بالبرلمان مجتبى ذوال ـنــور ،إنه
إذا ل ــم ت ـص ــل مـ ـح ــادث ــات فـيـيـنــا
إل ــى نتيجة بـحـلــول  23الـحــالــي،
ً
ف ــإن ــه وفـ ـق ــا ل ـل ـقــانــون ال ـ ــذي أق ــره
الـبــرلـمــان ،يجب إغ ــاق كاميرات
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة الــذريــة
في المنشآت النووية ،كما يجب
تدمير مقاطع الفيديو المسجلة
ف ــي األشـ ـه ــر ال ـث ــاث ــة ال ـمــاض ـيــة.
ووصف ذوالنور المحادثات ،التي
اسـتــؤنـفــت أم ــس األول ،ويـتــوقــع
أن تستمر أسبوعين بهدف حل
الخالفات الرئيسية ،أنها أصبحت
استنزافية "ولم تحدث جديدا".
ويـ ـ ـن ـ ــذر الـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـب ــرل ـم ــان
ب ــاحـ ـتـ ـم ــال انـ ـهـ ـي ــار مـ ـف ــاوض ــات
فيينا في حال لم تتمكن األطراف
الـمـشــاركــة فـيــه مــن الـتــوصــل إلــى
تفاهم إلحياء االتفاق ،الذي يقيد
البرنامج النووي اإليراني مقابل
تخفيف الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة
ال ـ ـم ـ ـفـ ــروضـ ــة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ب ـن ـه ــاي ــة
األسـ ـب ــوعـ ـي ــن ،وم ـ ــع ق ـ ــرب إج ـ ــراء
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة اإليــرانـيــة
المقررة في  18يونيو المقبل.
وكانت حكومة الرئيس اإليراني
الـمـعـتــدل حـســن روح ــان ــي علقت
الـتـطـبـيــق ال ـطــوعــي ل ـبــروتــوكــول
م ـعــاهــدة ع ــدم ان ـت ـشــار األسـلـحــة
ال ـن ــووي ــة ( )NPTف ــي  23ف ـبــرايــر
ً
الـ ـم ــاض ــي ،ل ـك ـن ـهــا وفـ ـق ــا الت ـف ــاق
أب ــرمـ ـت ــه م ـ ــع الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــدولـ ـي ــة

انقسام أوروبي حول التنازل عن «براءات» لقاحات «كورونا»
تحذير أممي من تكرار «السيناريو الهندي» في إفريقيا
ً
بـ ــدا االنـ ـقـ ـس ــام واض ـ ـحـ ــا بـيــن
الــدول األوروبـيــة بشأن المقترح
األميركي برفع "براءات االختراع"
عــن ل ـقــاحــات ف ـيــروس "ك ــورون ــا"
الـمـسـتـجــد والـ ــذي أع ــرب ــت إدارة
الــرئـيــس جــو بــايــدن عــن تأييده
ل ــرف ــع ح ـمــايــة الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة
عنها ،فــي وقــت تخشى شركات
األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة أن يـ ـشـ ـك ــل مـ ـث ــل ه ــذا
االق ـت ــراح ســابـقــة تكبح ّ االبـتـكــار
وت ـهـ ّـدد أربــاحـهــا ،وتـكــثــف مصر
إجراء اتها االحترازية لمواجهة
"كورونا.
وكانت مسألة حماية بــراء ات
االخـ ـت ــراع ف ــرض ــت نـفـسـهــا على
جدول أعمال القمة غير الرسمية
ل ـ ـقـ ــادة االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي فــي
الـيــومـيــن االخ ـيــريــن ،فــي مدينة
بورتو البرتغالية ،بعد أن ألقت
واش ـن ـطــن بـثـقـلـهــا وراء الـفـكــرة،
م ـمــا أج ـب ــر ال ـت ـك ـتــل ع ـلــى إعـ ــادة
تقييم موقفه.
ف ـفــي ح ـيــن أع ــرب ــت دول عــدة
عن تأييدها للفكرة ،شككت دول
أخــرى في أنها ستحل أي نقص
في اللقاحات على المدى القصير
أو المتوسط.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،رح ــب وزيــر
الخارجية اإليطالي لويجي دي
مايو باالقتراح األميركي ،معتبرا
أنه يمثل "إشــارة مهمة جدا وأن
العالم يحتاج إلى حرية الوصول
إلى اللقاح" .اال أن ألمانيا حذرت
مــن أن "حـمــايــة الملكية الفكرية
هــي م ـصــدر االب ـت ـكــار وي ـجــب أن
تبقى كذلك في المستقبل".
وق ــال ــت ح ـكــومــة الـمـسـتـشــارة
أنـجـيــا مـيــركــل إن "م ــا يـحــد من
تصنيع اللقاحات هــو الطاقات
اإلن ـتــاج ـيــة ومـتـطـلـبــات ال ـجــودة
العالية وليس براءات االختراع".
أم ـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة

قادة االتحاد االوروبي في البرتغال أمس (أ ف ب)
اإلسبانية ،فقد أعلنت أن "الرفع
وح ــده ل ــن ي ـكــون كــافـيــا لضمان
ح ـص ــول ال ـب ـل ــدان ال ـنــام ـيــة على
اللقاحات" ،مشيرة إلى أن "األمر
قد يستغرق وقتا للموافقة عليه".
من جهة أخــرى ،أكــدت فرنسا
ت ــأيـ ـي ــده ــا ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة ،ل ـكــن
الرئيس إيمانويل ماكرون ّ
شدد
على أن "رفع براءات االختراع لن
يكفي لوصول اللقاح إلى الجميع،
بل يجب أن تحتل تبرعات الدول
ال ـغ ـن ـيــة األولـ ــويـ ــة وخ ــاص ــة فــي
ظ ــل عـ ــدم امـ ـت ــاك ال ـ ــدول األف ـقــر
التكنولوجيا واإلمكانيات الالزمة
لتصنيع اللقاح".
وات ـ ـه ـ ــم مـ ـ ــاكـ ـ ــرون واشـ ـنـ ـط ــن
ولندن "بعرقلة تصدير اللقاحات
والمكونات الضرورية إلنتاجها"،
ودع ــاهـ ـم ــا إل ـ ــى الـ ـك ــف ع ــن ه ــذه
الخطوة ،األمر الذي يتيح تعزيز
"التضامن" العالمي على صعيد
التلقيح.
ويمثل رفــع ب ــراءات االخـتــراع

للقاح كــورونــا "سابقة لألزمات
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـق ـب ـلــة" ك ـم ــا ي ـقــول
فـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاري ،الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـم ـت ـخ ـصــص فــي
قـضــايــا المنافسة والـصـحــة في
جامعة إيست أنغليا البريطانية،
مضيفا أن "شركات األدوية سواء
كانت مدعومة من األموال العامة
أو ال ،لــن يـكــون لــديـهــا أي حافز
لالستثمار في المرة المقبلة التي
توجد فيها حالة طوارئ".
ورغـ ــم أن ف ـكــرة رف ــع بـ ــراءات
االختراع عن اللقاحات مرفوضة
ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام مـ ــن ق ـب ــل ش ــرك ــات
األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أكـ ـ ـ ــدت ال ـم ـخ ـت ـب ــرات
األلـمــانـيــة "بــايــونـتـيــك" ،أن ذلــك
ل ــن ي ـكــون ل ــه تــأث ـيــر ع ـلــى األم ــد
القصير والمتوسط ألن حماية
بــراء ات االختراع ليست العامل
الـ ــذي يـحــد م ــن إن ـت ــاج وتــوريــد
لـ ـق ــاحـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـطـ ــور م ـ ــع ش ــرك ــة
"فـ ــايـ ــزر" األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي قــال
رئيسها ألبرت بورال إنه "ال يؤيد

إطالقا" رفع براءات االختراع.
وت ـع ـه ــدت ش ــرك ــة "م ــودي ــرن ــا"
األميركية بعدم مقاضاة الشركات
األخرى التي قد تستخدم براءات
اخـتــراعـهــا إلن ـتــاج لـقــاحــات ضد
"كورونا" بدورها.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــروك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــل ،ات ـ ـف ـ ـقـ ــت
ال ـ ـم ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة م ــع
تـحــالــف "ف ــاي ــزر" عـلــى ش ــراء 1.8
مليار جرعة إضافية من اللقاح
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة
المقبلة ،حسب ما ذكرت رئيسة
المفوضية أورزوال فون ديرالين،
أمس.
يأتي ذلك ،بينما قدمت "فايزر"
طـلـبــا لـلـحـصــول عـلــى الـمــوافـقــة
الكاملة مــن الحكومة األميركية
على لقاحها.
وت ـس ـت ـه ــدف "ف ـ ــاي ـ ــزر" إن ـت ــاج
 4مـ ـلـ ـي ــارات ج ــرع ــة م ــن ال ـل ـقــاح
ال ـع ــام الـمـقـبــل ،مـعـظـمـهــا لـلــدول
المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ومــع موافقة سريالنكا امس،

على االستخدام الطارئ لـ "فايزر"،
سمحت كندا باستخدام اللقاح
األمـيــركــي ،لتلقيح األط ـفــال بين
 12و 15عــامــا ،لتكون بــذلــك أول
دول ــة فــي الـعــالــم تـقــدم على هذه
ال ـخ ـطــوة .وأمـ ــس االول ،منحت
منظمة الـصـحــة مــوافـقــة طــارئــة
ل ـل ـق ــاح "سـ ـيـ ـن ــوف ــارم" ال ـص ـي ـنــي
والمصنوع في بكين.
وأوصت لجنة خبراء اللقاحات
الـتــابـعــة لمنظمة األم ـم ـيــة بهذا
ال ـل ـقــاح ،وه ــو أول ل ـقــاح صيني
ي ـت ـل ـق ــى ال ـ ـض ـ ــوء األخ ـ ـض ـ ــر مــن
المنظمة ،لألشخاص الذين تبلغ
ً
أعمارهم  18عاما فما فوق.
في غضون ذلك ،ال تزال الهند
ت ــواج ــه أك ـب ــر ف ـ ــورة وب ــائ ـي ــة في
العالم ،وذلك مع أكثر من  4آالف
وفــاة في غضون  24ساعة وهو
مستوى قياسي.
الوبائي
الوضع
ومــع تدهور
ّ
أي ـضــا ل ــدى ج ـيــران الـهـنــد ،حــذر
المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية فــي إفريقيا ،مــن خطر
حـ ـ ــدوث م ــوج ــة ج ــدي ــدة شــرســة
فــي ال ـقــارة ،على غ ــرار مــا يجري
في الهند.
وقـ ــالـ ــت الـ ـم ــدي ــرة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
للمنظمة ،ماتشيديسو مويتي:
"م ــأس ــاة الـهـنــد يـجــب أال تـحــدث
هنا في إفريقيا ،ويجب أن نبقى
جميعا فى حالة تأهب قصوى".
وأع ـ ـل ـ ـن ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـصـ ـح ــة
وال ـس ـكــان الـمـصــريــة هــالــة زاي ــد،
اتخاذ إجراءات احترازية إضافية
لمواجهة "كورونا" ،منها الحجر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ف ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع مـ ـن ــاف ــذ
دخــول البالد البرية ،والبحرية،
ّ
وتتضمن إجراء فحص
والجوية،
الحمض النووي السريع لجميع
الوافدين إلى البالد.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،اب ـق ــت كــام ـيــرات
ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة ف ــي الـمـنـشــآت
الــذريــة اإليــرانـيــة لـمــدة تصل إلى
ثالثة أشهر ،واشترطت التوصل
إلــى تفاهم بـشــأن إحـيــاء االتـفــاق
ال ـم ـبــرم ع ــام  2015لـتـسـلـيــم تلك
التسجيالت.
فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ه ــاج ـم ــت
صـحـيـفــة "كـ ـيـ ـه ــان" ال ـم ـقــربــة من
ال ـمــرشــد اإلي ــران ــي اح ـت ـمــال دفــع
حكومة روحاني باتجاه التوصل
التفاق مع واشنطن ال يشمل رفع
ك ــل ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـفــروضــة على
ً
طهران ،معتبرا أن األمــر سيكون
أســوأ من "االتـفــاق الـنــووي" الذي
انـسـحــب مـنــه الــرئـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب عام .2018

حريق بوشهر
من جهة أخرى ،اشتعلت نيران
كـثـيـفــة وان ـت ـشــرت بـشـكــل واس ــع،
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ع ـنــد مــدخــل
مدينةبوشهر التي تضم محطة
"ب ــوشـ ـه ــر" الـ ـن ــووي ــة ،ف ــي ح ــادث
جديد ُيضاف إلى سلسلة الحرائق
الغامضة التي تتعرض لها إيران.
وذكـ ـ ـ ــرت تـ ـق ــاري ــر إي ــرانـ ـي ــة أن
ق ـ ــوات الـ ــدفـ ــاع الـ ـم ــدن ــي تـمـكـنــت
مــن الـسـيـطــرة عـلــى الـحــريــق بعد
ســاع ـت ـيــن ،وأف ـ ـ ــادت بـ ــأن أس ـبــاب
ال ـح ــري ــق الـ ـ ــذي وق ـ ــع بــالـمـنـطـقــة
ال ـب ـح ــري ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـج ـيــش فــي
بوشهر غامضة.

والشهر الماضي ،قالت إيــران
إن انفجارا وقع في منشأة نطنز
النووية ،كان عمال تخريبيا نفذته
إس ــرائـ ـي ــل ،وت ـع ـه ــدت بــاالن ـت ـقــام
لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب
تدور في الخفاء منذ وقت طويل.

دوليات
سلة أخبار
جونسون يرفض الدعوات
إلى استفتاء باستقالل أسكتلندا

احتفل رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون بنتائج
االنتخابات املحلية املبكرة في
إنكلترا ،ورغم الفوزّ ،
تحول
انتباه جونسون إلى التصويت
في أسكتلندا ،الذي من املرجح أن
يجلب الغالبية لألحزاب املؤيدة
لالستقالل عن بريطانيا.
وشدد حزب املحافظني في عهد
جونسون ،من هيمنته على
املناطق الصناعية السابقة
املؤيدة لخروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي (بريكست) في
شمال إنكلترا.
وحسب النتائج التي أعلنت
أمس األول ،انتزع املحافظون
املقعد البرملاني ملنطقة
هارتلبول ،حيث كان الناخبون
قد أيدوا بغالبية ساحقة
االنسحاب من االتحاد األوروبي،
من حزب العمال املعارض،
ألول مرة منذ تأسيس الدائرة
االنتخابية في .1974
لكن في أسكتلندا ،كانت الحركة
املؤيدة لالستقالل التي يقودها
«الحزب الوطني» بزعامة نيكوال
ستارجن تواصل التصدر.
وأيا كانت النتيجة ،قال
جونسون إنه لن يمنح الحكومة
األسكتلندية املوافقة على إجراء
استفتاء آخر محكم بشكل
قانوني.

إدارة ترامب حصلت
على بيانات صحافيين

ظريف و«البرلمان»
على صعيد آخر ،يتوجه وزير
الخارجية اإليراني ،محمد جواد
ظريف ،إلى البرلمان اليوم لتقديم
إي ـ ـضـ ــاحـ ــات حـ ـ ــول ت ـصــري ـحــاتــه
المسربة التي هاجم فيها هيمنة
"الحرس الثوري" والقائد الراحل
ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ع ـلــى مـفــاصــل
السياسة الخارجية للبالد.
ومن المتوقع أن يشهد البرلمان
جلسة عاصفة لمناقشة التسريب
ال ـم ــزل ــزل ،و"م ــراج ـع ــة أداء وزارة
الـخــارجـيــة" ،بــالـتــزامــن مــع حملة
هـجــوم كبيرة واتـهــامــات يشنها
التيار المتشدد ضد أداء الفريق
المفاوض في فيينا ،على خلفية
ات ـهــام الـتـيــار المعتدل بمحاولة
ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى "ت ـف ــاه ــم دع ــائ ــي"
يمكنه من تحقيق مكاسب قبيل
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة .وانـتـقــد
المرشد األعلى ،دون أن يذكر اسم
ظــريــف ،الـتـصــريـحــات الـمـســربــة،
معتبرا أنها "تكرار للتصريحات
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر م ــن
الخصوم".

ثان
مقال عسكري ٍ
فرنساّ :
ينتقد «التفكك»
بـعــد أسبوعين
ً
على نشرها ّ مقاال
ً
مـ ـ ـم ـ ــاث ـ ــا وق ـ ـع ـ ــه
عسكريون ،بينهم
ضباط كبار على
وش ـ ـ ــك الـ ـتـ ـق ــاع ــد،
ً
يــواجـهــون حاليا
خ ـط ــر ت ـعـ ّـرض ـهــم
لعقوبات ،أعلنت
م ـ ـج ـ ـل ـ ــة ف ـ ــال ـ ــور
أكتويل الفرنسية
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــافـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــة
ّ
الـ ـمـ ـتـ ـش ـ ّـددة ،أن
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ـ ـيـ ــن
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـي ـ ـيـ ــن
مـ ّـمــن ال يــزالــون
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة
الفعلية ،طلبوا
مقال
منها نشر
ٍ
ي ـن ـت ـق ــدون فـيــه
ّ
"تفكك" بالدهم.
وقال مدير تحرير "فالور أكتويل" األسبوعية جيفري لوجون" ،هذا
ّ
مقال جديد من عسكريين في الخدمة الفعلية هذه ّ
المرة .لقد فكروا
ّ
ّ
فينا ألننا نشرنا المقال السابق" .وأضاف أن هؤالء العسكريين طلبوا
إبقاء أسمائهم ّ
طي الكتمان.
ّ
ل ـكــن مــديــر ت ـحــريــر "ف ــال ــور أك ـتــويــل" ق ــال إن ال ـم ـقــال ال ـجــديــد لم
ّ
ّ
كل الشروط التي تفرضها المجلة لنشره على
يستوف حتى
ِ
الساعة ّ
ً
ّ
صفحاتها ،مشيرا إلى أنه ينتظر قبل كل شيء االطالع على النسخة
النهائية من المقال الذي ما زال قيد الصياغة.
ّ
ً
ً
ّ
أنه يبحث أيضا عن طريقة تمكنه في آن معا من "التحقق"
وأضاف ّ
من عدد الموقعين على المقال وضمان عدم كشف هوياتهم.
ً
أكتويل" قد نشرت في  21أبريل الفائت مقاال أثار
وكانت "فالور ّ
ً
ً
صدمة في البالد ،ووقعه ،وفقا للمجلة" ،نحو  20جنراال و 100ضابط
رفيع المستوى وأكثر من  1000عسكري آخرين" ناشدوا فيه الرئيس
ّ
الحس الوطني ،وأعربوا عن استعدادهم
إيمانويل ماكرون الدفاع عن
"لدعم السياسات التي تأخذ في االعتبار الحفاظ على ّ
األمة".
ً
ً
ّ
ّ
ويومها ،شن العسكريون في مقالهم هجوما شرسا على "التفكك"
ّ
الـ ــذي ي ـضــرب بــرأي ـهــم وط ـن ـهــم ،و"ي ـت ـجــلــى ،عـبــر ش ــيء م ــن م ـعــاداة
ّ
واحد هو خلق ّحالة من الضيق وحتى الكراهية
العنصرية ،بهدف
ّ
ّ
"تفكك ي ـ ّ
ـؤدي مــع اإلسالموية
بين المجموعات" ،مـحــذريــن مــن أنــه
وجحافل الضواحي ،إلى فصل أجــزاء عدة من األمــة لتحويلها إلى
أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا".
(باريس ـ ـ أ ف ب)

حصلت إدارة الرئيس السابق
دونالد ترامب ،بشكل ّ
سري،
على بيانات هواتف صحافيني
في صحيفة «واشنطن بوست»
كتبوا عن اتهامات التدخل
الروسي في االنتخابات
الرئاسية عام  ،2016وفق ما
ذكرت الصحيفة األميركية.
ّ
ووجهت وزارة العدل رسائل
إلى  3صحافيني تبلغهم فيها
أنها تلقت بيانات هواتفهم
األرضية الشخصية واملهنية،
إضافة إلى بيانات هواتفهم
املحمولة «للفترة املمتدة بني
 15أبريل و 31يوليو .»2017

كولومبيا :الرئيس يطالب
برفع الحواجز

طالب الرئيس الكولومبي إيفان
دوكي ،أمس ،برفع الحواجز
التي انتشرت بكثافة خالل
تظاهرات جرت في األيام
العشرة األخيرة ،احتجاجا
ّ
وتعرضت لقمع
على سياسته
عنيف.
وقال الرئيس اليميني
املحافظ ،بالقصر الرئاسي
في بوغوتا «نعم للحوار ،نعم
للبناء ،لكن ال للحواجز ،ألنها
غير سلمية وتنتهك حقوق
أشخاص» .وحذرت كولومبيا
األرجنتني من التدخل في
شؤونها ،وذلك بعدما انتقد
الرئيس األرجنتيني ألبرتو
فرنانديز «العنف املؤسسي»
ضد االحتجاجات املناهضة
للحكومة.

الفلبين :متشددون يسيطرون
على جزء من سوق عام

احتل نحو  80مسلحًا من جماعة
«مقاتلي الحرية اإلسالمية
في بانغسامارو» ،املنشقة عن
«جبهة تحرير مورو» اإلسالمية،
لنحو  6ساعات أمس ،جزءا من
سوق عام في بلدة داتو باغالس
بإقليم ماغوينداناو ،على بعد
 960كيلومترا جنوب مانيال،
أثناء فرارهم من هجوم من
القوات الحكومية.
وقال الناطق باسم الجيش،
الكولونيل جون باول بالدومار:
«أخذوا الطعام وهددوا املدنيني.
وحوصروا عندما انتشرت
قواتنا في مناطق مختلفة،
واحتلت جزءا من السوق بسبب
وجود جنودنا ورجال شرطتنا».

ةديرجلا
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رياضة

القادسية يهزم خيطان ويتمسك
بالمنافسة ِّعلى اللقب

التعادل مع الكويت يقرب الشباب من البقاء في «الممتاز»

الشباب يعفي مارغان من مهامه
الزنكي :نعاني غياب المهاجم الصريح
●

عبدالرحمن فوزان

أعفت إدارة الكرة بنادي الشباب مدرب الفريق
األول لـكــرة الـقــدم بــالـنــادي الـصــربــي مــارغــان من
م ـن ـص ـبــه ،وأس ـ ـنـ ــدت م ـه ــام ــه ل ـل ـم ــدرب ال ـم ـســاعــد
السنغالي مالك جون ،ويساعده الوطني يعقوب
سعد حتى نهاية الموسم.
وجاء قرار اإلعفاء بعد تعرض مارغان للطرد
ف ــي مــواج ـهــة ال ـعــربــي بــالـجــولــة الـثــالـثــة عـشــر،
وإيقافه من قبل لجنة االنضباط لجولتين ،ما
دفــع إدارة الكرة لتجميده واستمرار الالعبين
على رتم واحد تحت قيادة المدرب المساعد.
مــن جــانـبــه ،ش ــدد مــديــر ال ـكــرة جــابــر الــزنـكــي
على أن القرار غير فني ،في ظل الرضا عن
مردود الفريق ،لكن اإلدارة ترى ضرورة
االستمرار بنفس الرتم دون تغيير،
خ ـصــوصــا أن قـ ــرار اإلي ـق ــاف جــاء
قبل نهاية الدوري بأربع جوالت،
م ـض ـي ـفــا ان ال ـ ـمـ ــدرب م ــوج ــود
ب ــالـ ـن ــادي ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة ع ـقــده
وسيتسلم كل مستحقاته.
وابـ ــدى الــزن ـكــي رضـ ــاه عن
م ــردود الفريق أمــام األبيض،
الفتا الى ان الشباب قدم مباراة
ك ـب ـيــرة ،وكـ ــان ال ـط ــرف االق ــرب
للفوز ،لكن لم يحالفه التوفيق

في عملية تسجيل االهــداف ،وهي المشكلة التي
يعانيها من بداية الموسم.
وتابع" :الفريق يقدم مستويات مميزة لكن ما
يعيبه عدم وجود المهاجم الصريح ،وذلك سنعمل
على تعديله خالل الصيف المقبل
مــن خ ــال التغيير فــي ملف
المحترفين".
وق ــاد مــالــك ج ــون أبـنــاء
األحمدي في مباراته أمس
أم ــام ال ـكــويــت ب ــال ــدوري،
وال ـتــي انـتـهــت بالتعادل
االي ـ ـجـ ــابـ ــي بـ ـه ــدف لـكــل
منهما.

مارغان

إعالن قائمة األزرق للمعسكر
اإلماراتي األربعاء المقبل
عدي الصيفي يحتفل مع زمالئه بتسجيله الهدف الثالث

حازم ماهر واحمد حامد

تغلب القادسية على خيطان
 ،1-2وتعادل الشباب مع
الكويت  1-1في افتتاح
الجولة الـ  15لدوري stc
الممتاز لكرة القدم.

فاز القادسية على مضيفه خيطان 2-1
في افتتاح الجولة الخامسة عشرة لدوري
 stcالممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة ،ارتفع رصيد القادسية
إلى  32نقطة محتال المركز الثاني وأبقى
عـلــى حـظــوظــه فــي الـمـنــافـســة عـلــى اللقب،
بينما اقترب خيطان من الهبوط بقوة بعد
أن تجمد رصيده عند  7نقاط في المركز
العاشر واألخير.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ،تـ ـع ــادل ال ـكــويــت
والشباب بهدف لمثله ،ليرفع األول رصيده
إلى  28نقطة في المركز الثالث ويبتعد عن

الزي الرمادي أثار الشك!
أثار الزي الرمادي ،الذي دخل به فريق القادسية مواجهة خيطان ،الشك في
نفوس البعض ،وسط أبناء متداولة على مواقع التواصل عن إمكانية قلب نتيجة
المباراة بحجة مخالفة اللوائح.
وتتخلص الواقعة في أن مراقب المباراة أوعز إلدارة الفريق األصفر بأهمية
استبدال القميص األسود الذي كان يعتزم القادسية لبسه ،نظرا لتشابه القميص
مع جوارب فريق خيطان مستضيف اللقاء ،وعليه ارتدى األصفر الزي الرمادي.
وكان القادسية قد اعتمد الزي الرمادي طقما إضافيا ،حسب الالئحة الجديدة
التي صدرت منذ شهر ،ليكون متاحا إلى جانب القطمين األساسيين األصفر
والبديل األسود ،بما يعني صحة موقف الفريق ،وعدم وجود ما يستدعي لقلب
نتيجة المباراة.

أكاديمية لكرة
السلة في العربي
قـ ـ ــررت إدارة ال ـ ـنـ ــادي ال ـعــربــي
إن ـشــاء أكــاديـمـيــة ك ــرة سلة تابعة
للنادي ،الستقطاب المواهب من
فئتي البنين والبنات ،خالل الفترة
المقبلة ،وسيتم اعالن األكاديمية
بشكل نهائي بعد اجازة عيد الفطر.
وسيتولى المدير الفني للعبة
كـ ــرة ال ـس ـلــة ف ــي الـ ـن ــادي ال ـعــربــي،
الوطني طالل بالل ،مهمة اإلشراف
ع ـلــى األك ــادي ـم ـي ــة ،ال ـت ــي سـتـكــون
الرافد األساسي لفرق كرة السلة في
النادي ،سواء على مستوى الرجال
أو النساء.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــرر
م ـج ـلــس إدارة األخـ ـض ــر تعيين
ً ً
مشاري بالل مديرا عاما لكرة السلة
في النادي.

المنافسة على اللقب ،والثاني إلى  14نقطة
في المركز السابع ،ويقترب من البقاء.

 3أهداف وبطاقة حمراء
شـ ـه ــد الـ ـ ـش ـ ــوط األول لـ ـلـ ـق ــاء خ ـي ـط ــان
والقادسية ندية بين الفريقين .وبعد تبادل
للهجمات احتسب حكم اللقاء علي عباس
ركلة جزاء للقادسية بعد الرجوع إلى تقنية
حكم الفيديو المساعد  V A Rالرتطام قدم
مدافع خيطان شاهين العلي بــرأس عدي
الصيفي ،انبرى للعبة بنجاح بدر المطوع
ليضع فريقه في المقدمة بالدقيقة .30
بـعــد ال ـهــدف هــاجــم خـيـطــان ،واحتسب
لــه عـبــاس ركـلــة ج ــزاء فــي الدقيقة  37بعد
الرجوع إلى  V A Rايضا ،والذي أكد تعرض
خوانما لإلعاقة من مدافع القادسية ناصر
سالم ،لينفذ جيمي سياج اللعبة بنجاح،
مدركا هدف التعادل لفريقه.
وأه ـ ـ ــدر أولـ ـس ــن ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة لـتـقــدم
خ ـي ـطــان ب ـعــد انـ ـف ــراده ب ــال ـح ــارس م ـبــارك
الحربي لكنه سدد بجوار القائم ،لينتهي
الشوط األول بالتعادل .1-1
واعتمد العبو خيطان على الدفاع بشكل
مبالغ فيه في الشوط الثاني ،األمــر الذي
استغله العبو القادسية جيدا ليتحركوا
بأريحية تامة.
ف ــي الــدقـيـقــة  52ارت ـق ــى ع ــدي الصيفي

بــرأ ســه لتمريرة عرضية لعامر المعتوق
أنقذها الدوسري ،وفي الدقيقة  61ارتقى
الـصـيـفــي م ـج ــددا لـعــرضـيــة ب ــدر الـمـطــوع
وأسكنها شباك الدوسري ويعيد القادسية
للمقدمة مجددا هذه المرة.
وأش ـه ــر ع ـلــي ع ـبــاس ال ـب ـطــاقــة ال ـح ـمــراء
لالعب القادسية محمد خليل في الدقيقة
 80ب ـس ـبــب خ ـشــون ـتــه ض ــد م ـح ـمــد عـبـيــد،
وسـعــى العـبــو خـيـطــان السـتـغــال النقص
العددي ،لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز
القادسية بهدفين لهدف.

أفضلية للشباب
ودان ــت األفضلية لمصلحة الشباب في
الشوط األول وأهــدر محترفاه السنغاليان
أسينو ،ونداي فرصة التقدم ،في حين حقق
الكويت األهــم بتسجيل هــدف السبق عبر
تمريرة يوسف ناصر لجمعة سعيد داخل
منطقة الجزاء ،سددها األخير في الشباك.
وف ـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي واصـ ـ ــل ال ـش ـبــاب
هجومه إلدراك التعادل ،وهو ما نجح فيه
البديل عبدالمحسن التركماني الذي استغل
تمريرة أسينو داخل منطقة الجزاء ليسددها
م ـب ــاش ــرة ف ــي ش ـب ــاك ع ـب ــدال ــرح ـم ــن كـمـيــل،
وك ــاد ال ـش ـبــاب أن يـسـجــل ه ــدف ال ـف ــوز في
الدقيقة األخيرة لوال تدخل كميل في الوقت
المناسب لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

●

حازم ماهر

يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول
لـكــرة الـقــدم بقيادة االسـبــانــي كراسكو األربـعــاء
المقبل قائمة المعسكر الذي سيدخله الفريق من
 18حتى  29الجاري.
وي ــأت ــي الـمـعـسـكــر ف ــي ال ـمــرح ـلــة األخـ ـي ــرة من
االسـتـعــدادات لمواجهات المنتخب الوطني مع
أس ـتــرال ـيــا واألردن وال ـص ـيــن تــايـبـيــه ،الـمـقــرر
لـهــا أي ــام  3و 11و 15يــونـيــو الـمـقـبــل ،في
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـم ـت ـب ـق ـيــة م ــن م ـنــاف ـســات
المجموعة الثانية التي تستضيفها
الـ ـك ــوي ــت ،م ــن ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـي ــوي ــة
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022
بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
واستقر األمر داخل الجهاز الفني على
اختيار  26العبا للقائمة ،بينهم العبو
ال ـكــويــت ،عـلــى أن يـتــم التنسيق مع
مسؤولي النادي على الالعبين الذين
سيشاركون مع االزرق في المعسكر،
وم ــع األب ـي ــض ف ــي بـطــولــة
ك ــأس االتـ ـح ــاد اآلس ـي ــوي،
م ــع ع ـ ــدم ض ــم ب ــدي ــل لـهــم
فـ ــي الـ ـق ــائـ ـم ــة .وي ـم ـنــي
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــو االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الـ ـنـ ـف ــس ب ـح ـس ــم ل ـقــب
ال ــدوري مـبـكــرا ،تفاديا
العتراضات األندية على
اختيار القائمة التي قد تؤثر
سلبا على بعض الفرق.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدد الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة،

اليرموك يهزم الصليبيخات وينفرد بوصافة «األولى»
ثالثية سهلة لبرقان على الجهراء
انفرد الفريق األول لكرة القدم بنادي
اليرموك بالمركز الثاني في دوري stc
للدرجة األولى ،بعد أن رفع رصيده إلى
 21نقطة ،اثر فوزه على شريكه السابق
الصليبيخات بهدف نظيف سجله وسام
اإلدريـ ـس ــي ،فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت
بينهما مساء أمــس األول على استاد
عبدالله الخليفة ،فــي اط ــار منافسات
الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري.
وبهذة النتيجة تراجع الصليبيخات
للمركز الرابع بعد ان تجمد رصيده عند
 18نقطة.
وفي مباراة أخرى ،حقق برقان فوزا
سهال على نظيرة الـجـهــراء بثالثية

نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما
ع ـلــى اسـ ـت ــاد ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت ،لـيـعــزز
برقان موقفه بالمنافسه على التأهل
للدوري الممتاز في الموسم المقبل،
بـعــد رف ــع رص ـي ــده ال ــى  19نـقـطــة في
المركز الثالث ،بينما استمر الجهراء
الذي ودع المنافسة في ذيل الترتيب
برصيد  6نقاط.
وسـ ـج ــل ث ــاثـ ـي ــة بـ ــرقـ ــان ال ـغ ــان ــي
ن ـي ـك ــوالس ك ــوف ــي ،وي ــوس ــف س ـعــد،
والبرازيلي حيوفاني سيلفا.
يذكر أن التضامن متصدر الترتيب
برصيد  24نقطة غاب عن مباريات هذه
الجولة بحكم جدول المسابقة.

كراسكو

الشمري بتجربة الريان القطري
يخضع العب الفريق األول لكرة
القدم بنادي التضامن والمنتخب
األولـمـبــي ،مشعل الشمري لفترة
تجربة في الريان القطري ،تمهيدا
للتوقيع مـعــه فــي ح ــال اجـتــازهــا

بنجاح .ويــأتــي خضوع الشمري
للتجربة في الريان القطري بموافقة
مسؤولي التضامن ،ال سيما انه في
حال نجاح الالعب سيكون مرشحا
للحصول على الجنسية القطرية.

«اآلسيوي» يرفض طلب األبيض

جانب من مباراة اليرموك والصليبيخات

السفير اإلسباني يشيد بالتعاون الكويتي الرياضي

ً
السفير اإلسباني مستقبال الفجي

بالتنسيق مع مجلس إدارة االتحاد ،موعد إجراء
المسحات لالعبين في وحدة الدرن ،على أن يكون
ال ـحــد األق ـصــى إلجــرائ ـهــا أق ــل مــن  72ســاعــة من
موعد المغادرة إلى دبي ( 18الجاري) ،حتى تكون
شهادة  PCRصالحة.
يذكر أن األزرق سيواجه المنتخب الماليزي
يوم  23الجاري في معسكره بدبي ،فيما تسعى
اللجنة الفنية لإلتفاق على طرف المباراة الثانية
المحدد لها  27منه.
إل ــى ذلـ ــك ،يـنـتـظــر ات ـح ــاد ال ـكــرة
وصـ ـ ـ ــول قـ ـ ـ ــرار ل ـج ـن ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ
بـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـخ ـ ــاص
ب ــا سـ ـتـ ـثـ ـن ــاء و ف ـ ـ ــد األزرق مــن
ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي والـمــؤسـســي
عقب العودة من دبي ،وكذلك
استثناء وفود المنتخبات
المشاركة في المجموعة
الثانية ،والتي ستخضع
لنظام الفقاعة ،وذلك
فـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع
الجاري.

أبدى السفير اإلسباني ،ميغيل خوسي مورو اغيال،
سعادته بكون بالده محطة انطالق مالكمين كويتيين
وعرب نحو االحتراف العالمي للعبة ،عبر مشاركتهم
فــي ا لـبـطــو لــة العالمية للمالكمة ا لـتــي تستضيفها
الكــرون ـيــا اإلس ـبــان ـيــة ف ــي  17يــولـيــو الـمـقـبــل ،خــال
استقباله ممثل المجلس العالمي للمالكمة ( )WBCفي
الكويت والخليج ،وصاحب شركة الترويج الرياضي
( )KSPمشعل الفجي في السفارة اإلسبانية بالكويت.
وأكد السفير ميغيل اغيال أن العالقات اإلسبانية-
ال ـكــوي ـت ـيــة م ـت ـقــدمــة ج ـ ــدا ،وت ـع ــد ال ــري ــاض ــة م ــن بين
الـمـجــاالت الـتــي تشهد تـعــاونــا كبيرا بين البلدين،
حيث يتولى المدرب اندريس كراسكو اإلدارة الفنية
للمنتخب األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ،كـمــا تــوجــد أكــاديـمـيــة
رافائيل نادال العالمية للتنس ،باإلضافة إلى وجود
العديد من الكوادر اإلسبانية المتخصصة في أكثر
من رياضة ،وهذا تأكيد للعالقات الرياضية المتقدمة

بين الكويت وإسبانيا ،مضيفا "التقيت وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري،
األسبوع الماضي ،وتناولنا سبل تطوير العالقات
في القطاع الرياضي في زيارته المتوقعة إلسبانيا.
وتمنى ميغيل التوفيق للمالكمين العرب الذين
س ـي ـشــاركــون ف ــي مـنــافـســات الـبـطــولــة الـعــالـمـيــة في
مدينة الكرونيا.
م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــاد مـشـعــل ال ـف ـجــي بــدعــم السفير
اإلس ـبــانــي وحــرصــه عـلــى نـجــاح تـجــربــة المالكمين
الكويتيين والعرب في أولى خطواته االحترافية في
ريــاضــة المالكمة ،وق ــال" :نــواصــل العمل والتنسيق
م ــع الـمـجـلــس الـعــالـمــي لـلـمــاكـمــة ( )WBCالـمـشــرف
على البطولة العالمية ،واالتحاد اإلسباني الشمالي
لمالكمة المحترفين لتقديم أ بـطــال ا لـعــرب بأفضل
ص ــورة مـمـكـنــة ،لـيـكــونــوا خـيــر س ـف ــراء ل ـبــادهــم في
مالكمة المحترفين".

تلقت إدارة نادي الكويت رفضا من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بشأن
طلب قيد  3العبين في قائمة الفريق بكأس االتحاد ،وهم :حسين علي،
ومشاري غنام وأحمد حزام.
ويستعد الـكــويــت للمشاركة فــي دور المجموعات لـكــأس االتـحــاد
اآلسيوي ،في األردن خالل الفترة من  21حتى  27مايو ،ضمن المجموعة
الثالثة التي تضم الفيصلي األردني ،وتشرين السوري ،وشباب األمعري
الفلسطيني .ويتطلع النادي الذي جدد طلب تسجيل الالعبين الثالثة
إلــى قــرار االتـحــاد الــدولــي (لفيفا) ،الــذي سمح لالعبين غير الكويتيين
بالمشاركة مع المنتخب ،وفقا لشروط متوافرة في الثالثي من بينها
أنهم من مواليد الكويت.

«طائرة» الساحل يجدد لسعيد
●

محمد عبدالعزيز

أعلن مدرب الفريق األول للكرة
ال ـطــائــرة ب ـن ــادي ال ـســاحــل ،خــالــد
سعيد ،استمراره في قيادة "طائرة
ال ـس ــاح ــل" لـلـمــوســم ال ـثــالــث على
ال ـتــوالــي ،بـعــد الـمـسـتــوى المميز
الذي ظهر به الفريق في الموسم
الماضي.
وأك ـ ـ ـ ــد سـ ـعـ ـي ــد ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أنــه يثمن ثقة إدارة
الـنــادي فيه للموسم الثالث على
التوالي ،متمنيا أن يحقق نتائج
ط ـي ـبــة م ــع الـ ـف ــري ــق ،وأن يتمكن
مــن قـيــادتــه ل ـلــدوري الـمـمـتــاز في
ال ـمــوســم ال ـجــديــد (،)2022-2021
مشيرا إلى أن الساحل كان قريبا

م ــن ال ـص ـعــود لـ ـل ــدورة المجمعة
(ال ــدور المؤهل للدوري الممتاز)
في الموسم المنصرم ،لكن الحظر
وتأثيره السلبي على التدريبات،
وكذلك عدم وجود محترف أجنبي
ب ـيــن ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق ،أثـ ــر على
النتائج ،خصوصا فــي المراحل
األخيرة من دوري الدرجة األولى.
وأش ـ ـ ــار س ـع ـيــد إلـ ــى أن إدارة
ال ـف ــري ــق ت ـس ـعــى ل ـت ـجــديــد إعـ ــارة
ث ــاث ــي ن ـ ــادي ك ــاظـ ـم ــة :ع ـبــدال ـلــه
الحاي وفيصل المطيري وعبدالله
الـحـســاوي ،فــي الموسم الجديد،
بعد ظهورهم بمستوى جيد في
الموسم الماضي ،وكذلك التعاقد
م ــع ب ـعــض الــاع ـب ـيــن الـمـمـيــزيــن
الستكمال القوة الضاربة.

ةديرجلا
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رياضة

مواجهة «نارية» بين ميالن
ويوفنتوس على مقعد «األبطال»
ً
يحل ميالن ضيفا على
يوفنتوس اليوم في قمة
المرحلة الخامسة والثالثين
من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.

ت ـش ـه ــد الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـ ـ ـ  35مــن
ال ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ق ـ ـمـ ــة ن ـ ــاري ـ ــة ب ـ ـيـ ــن ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
ال ـث ــال ــث وض ـي ـف ــه مـ ـي ــان ال ــراب ــع
فــي صراعهما على مــركــز مؤهل
لمسابقة دوري أبطال أوروبا في
الموسم المقبل.
وكــان فريق "السيدة العجوز"
خ ـســر ره ــان ــه ع ـلــى الـ ـف ــوز بلقب
الـ ــ"سـ ـي ــري أ" ل ـل ـمــوســم ال ـعــاشــر
ً
تواليا بعدما أزاحه إنتر عن عرشه
بتتويجه بلقبه التاسع عشر في
ّ
واألول مـنــذ ع ــام ،2010
تــاريـخــه
االسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد تعثر
م ـط ــارده الـمـبــاشــر أتــاالن ـتــا أمــام
ساسوولو  ،1-1قبل أربع مراحل
من نهاية الدوري.
وخلف إنـتــر ،تتنافس خمسة
أنـ ــديـ ــة عـ ـل ــى ثـ ــاثـ ــة مـ ـق ــاع ــد فــي
ال ـم ـســاب ـقــة األوروب ـ ـيـ ــة األم ،هي
أت ــاالن ـت ــا وي ــوف ـن ـت ــوس وم ـي ــان،
ونابولي والتسيو.
ل ـ ـ ــم يـ ـ ــدخـ ـ ــل "ي ـ ـ ــوف ـ ـ ــي" ض ـم ــن
ح ـس ــاب ــات ــه فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـم ــوس ــم
خـ ـس ــارة ال ـل ـقــب أو عـ ــدم ال ـتــأهــل
ً
ل ــدوري األب ـطــال ،علما أنــه وصل
مــرتـيــن إل ــى الـنـهــائــي ال ـقــاري في
العقد األخير في موسمي -2014
 2015و.2017-2016

وقال مدرب يوفنتوس ونجمه
السابق أندريا بيرلو "نعرف انه
يتوجب علينا أن نتأهل لــدوري
أبطال أوروب ــا مهما كــان الثمن"،
في إشارة إلى قمة أخرى بانتظار
يوفنتوس عندما يستقبل إنتر في
المرحلة .37
وي ـع ـت ـمــد "الـ ـسـ ـي ــدة ال ـع ـج ــوز"
في مسعاه األوروبــي على نجمه
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو
صـ ــاحـ ــب ث ـن ــائ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـب ــارات ــه
األخيرة أمام أودينيزي  ،1-2ليرفع
رصيده في صدارة الهدافين إلى
 27ب ـفــارق  6أهـ ــداف عــن مهاجم
إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو
ال ـ ـصـ ــائـ ــم ع ـ ــن ه ـ ــز ال ـ ـش ـ ـبـ ــاك فــي
مبارياته الخمس األخيرة.

مشاركة رونالدو محل شك
وتحوم الشكوك حول مستقبل
ً
رونالدو ( 36عاما) حيث يطارده
"شبح" الرحيل عن الـ"سيري أ" في
ح ــال فـشــل فــي ق ـيــادة فــريـقــه إلــى
دوري األبطال في الموسم المقبل،
علما أن عقده مع يوفنتوس يمتد
حتى الموسم المقبل.
وع ـلــى غـ ــرار "س ــي آر  ،"7مــدد
مهاجم ميالن المخضرم السويدي

ً
جانب من المواجهة السابقة ويبدو رونالدو  -الذي قد ال يشارك اليوم -محاطا بالعبين من نادي ميالن
زالتان إبراهيموفيتش إقامته في
إيطاليا لمدة عام ،ليكون حينها
ً
قد بلغ سن الـ  40عاما.
بعث "إبــرا" الحياة إلى النادي
ال ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــاردي م ـ ــع ع ـ ــودت ـ ــه إل ــى
ص ـفــوفــه ف ــي مـنـتـصــف ال ـمــوســم
الـمــاضــي ،وق ــاده إلح ــراز سلسلة
مــن  27م ـب ــاراة مــن دون خـســارة

قـبــل ال ـس ـقــوط أم ــام يــوفــي نفسه
 3-1ف ــي سـ ــان س ـي ــرو ف ــي يـنــايــر
 .2021وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن ذل ـ ــك ،ســاهــم
المهاجم السويدي الذي عاد إلى
صفوف منتخب بالده بفضل ما
قدمه في المالعب اإليطالية ،في
اعتالء ميالن لصدارة الدوري قبل
العطلة الشتوية ،ليعود ويتراجع

برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس تتمسك بـ «السوبر»
دافعت أندية برشلونة وريال
م ــدري ــد وي ــوف ـن ـت ــوس امـ ــس عــن
مزايا الــدوري السوبر األوروبــي
لكرة الـقــدم ،مستنكرة تهديدات
االتحاد األوروبــي (يويفا) ،الذي
عاقب أمس األول 9 ،أندية شاركت
في اطالق المسابقة المندثرة بعد
 48ساعة ،وكانت تهدف لمنافسة
دوري األبطال.
ورغـ ــم ان ـس ـحــاب  9أن ــدي ــة من
أصل ّ 12أسست مشروع الدوري
السوبر في أبريل الماضي ،تعتزم

أن ــدي ــة بــرشـلــونــة وري ـ ــال مــدريــد
(إسبانيا) ،ويوفنتوس (إيطاليا)
"ال ـم ـث ــاب ــرة ف ــي ال ـس ـعــي إلي ـجــاد
ح ـلــول مـنــاسـبــة ،رغ ــم الـضـغــوط
وال ـت ـهــديــدات غـيــر الـمـقـبــولــة من
قبل ويفا" ،بحسب بيان مشترك
ن ـش ــرت ــه األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـث ــاث ــة عـلــى
مواقعها الرسمية.
وق ــال ــت األن ــدي ــة ،ف ــي بـيــانـهــا،
إن الدوري السوبر أطلق "بهدف
توفير حلول للوضع الحالي غير
المستدام في صناعة كرة القدم".

وكـ ـ ـ ـ ــان "ويـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا" أعـ ـ ـل ـ ــن أمـ ــس
األول ع ـق ــوب ــات م ــادي ــة خـفـيـفــة
بـحــق أنــديــة :أرس ـن ــال ،تشلسي،
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ،تــوتـنـهــام،
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي ول ـي ـف ــرب ــول
اإلنكليزية ،باالضافة إلى ميالن
وإنـ ـت ــر اإلي ـط ــال ـي ـي ــن وات ـل ـت ـي ـكــو
مــدريــد االس ـبــانــي ال ـتــي "واف ـقــت
م ـج ـت ـم ـعــة ع ـل ــى دف ـ ــع م ـب ـل ــغ 15
مليون يورو ( 18.25مليون دوالر
أميركي) والتخلي عن  5في المئة
مــن إيــرادات ـهــا عـلــى مــدى موسم

بالكامل"ُ ،لي ّ
خصص هذا المبلغ
للناشئين والجذور في أوروبا.
ووضع االتحاد القاري غرامة
قدرها  100مليون يورو في حال
ّ
كررت هذه األندية فكرة االنضمام
مجددا إلى مسابقة غير مسموح
بها ،و 50مليون يــورو فــي حال
التراجع عن التزاماتها.
ّ
وشــكــك بـيــان األنــديــة الثالثة،
ّ
أن المنسحبين التسعة فــي ظل
ضغوط الجماهير وسياسيين
"تشاركوا المخاوف عينها ،بأن

اإلصــاحــات الهيكلية ضــروريــة
لـضـمــان ب ـقــاء ريــاضـتـنــا جــذابــة
ومستمرة على المدى البعيد".
وتــابــع البيان "يؤسفنا رؤيــة
اصدقائنا والشركاء المؤسسين
ل ـم ـش ــروع الـ ـ ـ ــدوري ال ـس ــوب ــر قــد
وج ـ ـ ــدوا أن ـف ـس ـهــم ف ــي م ـث ــل ه ــذا
الموقف غير المتسق والمتناقض
عندما وقعوا عددا من االلتزامات
لويفا أمس".
وف ـي ـم ــا أش ـ ــار ب ـي ــان االت ـح ــاد
ال ـ ـق ـ ــاري إلـ ـ ــى ان هـ ـ ــذه األنـ ــديـ ــة
"اع ـت ــرف ــت وق ـب ـلــت ب ــأن م ـشــروع
ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـس ــوب ــر ك ـ ــان خ ـط ــأ"،
ك ـش ــف أنـ ـه ــا وقـ ـع ــت "م ـ ــن دون
تـحـفــظ" بــأنـهــا تـحـتــرم قــوانـيــن
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،و"ت ـعـ ّـهــدت
ّ
المشاركة" في كل مسابقة قارية
تتأهل إليها عن طريق "الجدارة
الرياضية".

ف ــي ال ـتــرت ـيــب ب ـعــد خ ـســارتــه في
ال ـم ــواع ـي ــد ال ـم ـه ـمــة أم ـ ــام ال ـك ـبــار
أمثال إنتر ويوفنتوس وأتاالنتا
والتسيو.
وأمـ ـ ـ ــام ت ـ ـسـ ــارع األح ـ ـ ـ ــداث فــي
ميالنّ ،
كرر مدربه ستيفانو بيولي
أن األولـ ــويـ ــة ل ـل ـن ــادي ت ـك ـمــن في
عودته إلــى دوري األبـطــال للمرة

األولى منذ ثمانية أعوام.
ويأمل ميالن أن ينهي لمضيفه
يوفنتوس تفوقه عليه على ملعبه
"أل ـيــانــز" فــي الـمــواجـهــات التسع
األخيرة بينهما في الدوري ،وذلك
قبل م ـبــاراة صعبة ثانية خــارج
القواعد أمام أتاالنتا في المرحلة
 38األخيرة.

مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ي ـس ــاف ــر األحـ ــد
أتاالنتا الثاني إلى بارما الهابط
إلى الثانية وفي ذهنه االستفادة
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة بـ ـي ــن غ ــري ـم ـي ــه
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس وم ـ ـ ـيـ ـ ــان ل ـت ـع ــزي ــز
وصافته.

ّ
نيمار يمدد عقده مع باريس حتى 2025
مـ ّـدد النجم البرازيلي نيمار
عقده مع ناديه الحالي باريس
س ـ ــان ج ــرم ــان لـ ـث ــاث س ـن ــوات
إضافية حتى عام  ،2025وفقما
أعلن نادي العاصمة الفرنسية
رسميا أمس.
ً
وكان نيمار ( 29عاما) انتقل
إل ــى ص ـفــوف س ــان ج ــرم ــان في
أغـلــى صفقة انتقال فــي تاريخ
ك ــرة ال ـق ــدم بـلـغــت  222مـلـيــون
ي ــورو فــي أغـسـطــس ع ــام 2017
قادما من برشلونة اإلسباني.
وق ـ ـ ــال الـ ــاعـ ــب ال ـ ـ ــذي أحـ ــرز
فــي صـفــوف س ــان جــرمــان لقب
الــدوري ثــاث مــرات" :يسعدني
متابعة مـغــامــرتــي فــي بــاريــس
سان جرمان".
وت ــاب ــع صــاحــب ال ـم ــراوغ ــات
الجميلة فــي ب ـيــان "أن ــا سعيد
جدا في باريس ،وفخور لكوني
أحد افراد هذه التشكيلة ،العمل
مــع ه ــؤالء الــاعـبـيــن وال ـمــدرب

نيمار
رائع ،وأن أكون جزءا من تاريخ
هذا النادي".
وس ـ ـ ـ ـ ــرت ت ـ ـك ـ ـه ـ ـنـ ــات ب ـس ـع ــي
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي إلع ـ ــادة
ن ـي ـم ــار إلـ ــى ص ـف ــوف ــه ،بـجــانــب
ص ــدي ـق ــه ال ـن ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـنــي

لـ ـي ــونـ ـي ــل مـ ـيـ ـس ــي ،لـ ـك ــن الع ــب
سانتوس السابق بــدا مستقرا
في باريس ،خصوصا الموسم
الماضي عندما قاده إلى نهائي
دوري أبطال أوروبا أمام بايرن
ميونيخ األلماني.

إصابة عضلية لراموس قد تبعده حتى نهاية الموسم كاسياس يستنكر مضايقات اإلعالم
بسبب انفصاله عن زوجته السابقة

سيرجيو راموس

أصيب قلب دفاع وقائد نادي ريال مدريد اإلسباني ،سيرخيو راموس ،في العضلة الخلفية
لساقه اليسرى ،بحسب ما أعلن النادي الملكي امس ،ما قد يبعده حتى نهاية الموسم الحالي.
وكشف ريال مدريد أن راموس لم يشارك في تدريبات الفريق صباح امس ،بعد أن خاض
فــي م ـبــاراة فريقه ضــد تشلسي اإلنـكـلـيــزي فــي إي ــاب نصف النهائي
الثالثاء الماضي ،في ّأول لقاء له بعد إصابة في ربلة الساق أبعدته
نحو الشهر عن المالعب.
ولم يكشف ريال مدريد عن فترة غياب قائده عن المالعب،
لكن الصحف االسبانية اشــارت إلى أن رامــوس سيغيب
عن المباريات األربــع األخيرة لفريقه الــذي ينافس على
لقب بطل الدوري اإلسباني .بيد أن مشاركته في صفوف
منتخب إسبانيا في نهائيات كأس أوروبــا المقررة من
 11يونيو الى  11يوليو المقبلين ليست موضع شك.
واإلصابة هي الثالثة لراموس هذا الموسم ،وهو لم
يخض سوى  5مباريات مع ريال منذ مطلع العام الحالي.
وغاب راموس عن صفوف فريقه لخمس مباريات بين
نوفمبر وديسمبر الماضيين لتمزق عضلي في ساقه،
ثم شارك في الكأس السوبر اإلسبانية قبل ان يخضع
لعملية جراحية في ركبته اليسرى مطلع فبراير وغاب
نحو الشهرين عن المالعب.
وعاد إلى المالعب منتصف مارس وخاض مباراتين
مع ريال مدريد قبل أن يصاب في ربلة الساق في صفوف
منتخب بالده ضد كوسوفو في  31مارس.
كما اصيب رامــوس بجائحة كوفيد 19-قبل أن يعاود
التمارين في اواخر ابريل.
يــذكــر أن رام ــوس فــي خضم مـفــاوضــات صعبة مــع نــاديــه لتمديد
عقده معه.

ً
فيالدلفيا يضمن نظريا
صدارة «الشرقية»

ً
ضـمــن فـيــادلـفـيــا سفنتي سـيـكـســرز نـظــريــا ص ــدارة المنطقة
الشرقية في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،بفوزه الصعب،
أمــس األول ،على ضيفه نيو أورلـيــانــز بيليكانز  ،107-109فيما
تابع حامل اللقب ،لوس أنجلس ليكرز ،تراجعه ،وعزز يوتا جاز
صدارته للمنطقة الغربية .وأمــام صيحات جماهير ملعب ولس
فارغو سنتر لنجم الفريق جويل إمبيد ،مطالبين بمنحه جائزة
أفضل العب في الموسم "إم في بي" ،تألق العمالق الكاميروني مع
 37نقطة و 13متابعة ،مانحا فيالدلفيا فوزه السابع تواليا .ورفع
فيالدلفيا رصيده إلى  46فــوزا و 21خسارة في صــدارة المنطقة
الشرقية ،أمام ميلووكي باكس (.)24-43
ويتفوق فيالدلفيا بفارق ثالثة انتصارات عن كل من ميلووكي
باكس الفائز على هيوستن روكتس  133-141وبروكلين نتس.
ويــزداد سيناريو لوس أنجلس ليكرز صعوبة ،بعد خسارته
أمــام بورتالند ترايل بــايــزرز  ،106-101وانـتــزاع خصمه المركز
السادس منه في المنطقة الغربية ،الــذي يجنب خوض الملحق.
وكالعادة في المناسبات الكبرى ،تألق مع بورتالند نجمه داميان
ليالرد ( 38نقطة و 7تمريرات حاسمة) .وهذه الخسارة الثامنة في
عشر مباريات لليكرز ،الذي غاب عنه أيضا األلماني دنيس شرودر.
وابتعد داالس مافريكس في المركز الخامس ضمن "الغربية"،
بفوزه على كليفالند كافالييرز .90-110

استنكر حــارس المرمى الدولي اإلسباني
السابق إيكر كاسياس ،أمس األول ،المضايقات
اإلعــام ـيــة "ال ــدائ ـم ــة" ال ـتــي يـتـعــرض لـهــا هو
وعــائـلـتــه ،ون ـفــى تـعــرضــه النـتـكــاســة ،بسبب
احتشاء عضلة القلب ،الذي أبعده عن المالعب
منذ مطلع مايو .2019
وفــي بيان لــه ،أشــار كاسياس ،الــذي واجــه
"مـضــايـقــات إع ــام ـي ــة" ،نتيجة انـفـصــالــه عن
زوجته السابقة الصحافية سارة كاربونيرو
في  12مارس الماضي ،إلى أنها كانت عملية
انفصال "ودية" ،وطالب باحترام عائلته.
وتابع" :المضايقات اإلعالمية التي نتعرض
لها أنــا وعائلتي تسبب لنا أض ــرارا ال يمكن
إصالحها .أود أن أؤكد أن انفصالنا كان وديا،
وفي البيان الذي أصدرته أنا وزوجتي نطالب
باالحترام لها (سارة) وألوالدي ولي .لألسف،
ال يحدث هذا األمــر ،ما يتجلى في مضايقات
دائمة".
وأعـلــن الـحــارس السابق لــريــال مدريد
وبــورتــو ،أنــه سيتخذ إجـ ــراء ات قانونية
ضد أولئك الذين ينشرون أخبارا "كاذبة
تماما" حوله.

صورة أرشيفية لكاسياس وعائلته
وع ــن الـتـقــاريــر ال ـتــي أشـ ــارت إل ــى تعرضه
النتكاسة صحية ،قال" :نشرت مجالت مختلفة
أنباء عن حالتي الصحية ،توحي بأنني عانيت
انتكاسة للمرض الذي تغلبت عليه ،عندما كان

كوتس :ال شيء سيمنع إقامة األلعاب األولمبية
أك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
األول ـم ـب ـيــة ال ــدول ـي ــة ،األس ـتــرالــي
ج ــون كــوتــس ،أم ــس ،أن ال شــيء
سيمنع إقامة دورة ألعاب طوكيو
األولـمـبـيــة ،رغ ــم الـمـخــاطــر جــراء
جائحة "كوفيد."19-
ورد كوتس على سؤال لوكالة
ف ــران ــس ب ــرس عـمــا إذا ك ــان ثمة
سيناريو لتأجيل األلعاب المقررة
أن تنطلق في  23يوليو المقبل،
مــرة جديدة أو إللغائها ،بقوله:
"كال ،ال وجود (لهكذا سيناريو)".
وأضاف على هامش االجتماع
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي لـ ـلـ ـجـ ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة
األس ـتــرال ـيــة" :لـقــد أفـصــح رئيس
الوزراء الياباني بذلك إلى رئيس
الواليات المتحدة قبل أسبوعين
أو ثالثة ،وال يزال يقول ذلك إلى
اللجنة األولمبية الدولية".
وت ــاب ــع" :ن ــواص ــل الـعـمــل معه
(رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي
سـ ــوغـ ــا) ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـجـمـيــع

اإلجراءات الصحية .األمور تسير
كما يجب".
وك ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ــوغ ـ ــا ت ـ ـح ـ ــدث إلـ ــى
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
فـ ــي أبـ ــريـ ــل ،وأك ـ ـ ــد لـ ــه أن بـ ــاده
تـقــوم بـكــل شــيء ممكن الحـتــواء
ج ــائـ ـح ــة "ك ـ ــوف ـ ـي ـ ــد "19-وإق ــام ــة
أل ـع ــاب "آمـ ـن ــة" .ل ـكــن ال ـش ـك ــوك ال
تــزال تحوم حــول إقامة األلعاب،
ال س ـي ـمــا ب ـع ــد ت ـم ــدي ــد ال ـي ــاب ــان
لفرض حالة الطوارئ بالبالد في
أر ب ــع مقاطعات ،بينها طوكيو،
للحد من انتشار كورونا ،لثالثة
أسابيع جديدة حتى  31مايو.
وباإلضافة إلى طوكيو ،التي
يـفـتــرض أن تستضيف األلـعــاب
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة خـ ـ ــال أق ـ ــل م ـ ــن 80
يوما ،وثالث مناطق أخرى ،هي:
أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)،
فرضت حالة الطوارئ في إدارتين
أخ ــري ـي ــن ،ه ـمــا أي ـت ـشــي (وسـ ــط)
وفوكوكا (جنوب غرب).

األمر يتعلق بنوبة حساسية بسيطة".
واستطرد" :فــي الختام ،أطلب احـتــرام هذا
القطاع (اإلعــامــي) ،الــذي لــم أش ــارك فيه على
اإلطالق بشكل شخصي أو مهني".

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري االنكليزي
4:05

استون فيال – مانشستر
يونايتد

beINSPORTS PR1

6:30

وست هام  -ايفرتون

beINSPORTS PR1

9:00

ارسنال – وست
بروميتش

beINSPORTS PR1

الدوري االسباني
5:15

فالنسيا – بلد الوليد

beINSPORTS HD1

7:30

فياريال – سيلتا فيغو

beINSPORTS HD1

10:00

ريال مدريد  -اشبيلية

beINSPORTS HD1

الدوري االيطالي
وأضـ ـ ـ ــاف كـ ــوتـ ــس" :أم ـض ـي ـنــا
القسم األول مــن الـعــام الماضي
ل ــدراس ــة أسـ ــوأ الـسـيـنــاريــوهــات
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة ،ثـ ــم ق ـم ـن ــا ب ــدراس ــة
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـضـ ــرورة ال ــواج ــب
ات ـخ ــاذه ــا .ك ــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي

ات ـخ ــذن ــاه ــا ت ـه ــدف إلـ ــى حـمــايــة
سـ ــامـ ــة ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن وسـ ـك ــان
ال ـي ــاب ــان" ،داح ـضــا ال ـمــزاعــم بــأن
اللجنة األولمبية تضع الرياضة
واألم ـ ـ ـ ــور الـ ـم ــادي ــة ق ـب ــل ع ــوام ــل
الصحة.

1:30

جنوى  -ساسوولو

beINSPORTS HD3

4:00

بارما  -أتاالنتا

beINSPORTS HD3

7:00

روما  -كروتوني

beINSPORTS HD3

9:45

يوفنتوس  -ميالن

beINSPORTS HD3

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

فال نامت أعين
الجبناء

د .حمد محمد المطر

ُعرفت الكويت ،عبر تاريخها الطويل ومنذ بدايات القرن
العشرين ،بمناصرتها للقضية الفلسطينية ،وكانت مواقفها
ثابتة ومبدئية في كل مراحل الـصــراع مع الكيان المحتل،
وقاتل الجيش الكويتي إلى جانب إخوانه العرب في الجبهة
المصرية في حرب  ،1973وكان موقف الحكومات الكويتية
ً
المتعاقبة ثابتا في تبني القضية الفلسطينية ومناصرة
الشعب الفلسطيني في كافة معارك الصراع ،التي خاضها
ً
ً
مع هذا الكيان الغاصب ،دفاعا عن حقه في وطنه ودفاعا عن
القدس والمسجد األقصى أولــى القبلتين وثالث الحرمين
الشريفين.
ومـنــذ أكـثــر مــن عـشــرة أي ــام يـتـعــرض سـكــان حــي الشيخ
ج ــراح فــي الـقــدس لحملة اعـتـقــاالت واسـعــة مــن قبل الكيان
الصهيوني ،فــي مـحــاولــة إلجـبــارهــم على مـغــادرتــه ،ضمن
جهود الكيان لتهويد مدينة القدس واالستيالء على المسجد
األقصى ،وسبق ذلك إغالق ساحة باب العمود في المسجد
األقـصــى مــن قبل الـكـيــان ،وإعــانــه يــوم الـقــدس الـعـبــري في
ً
 28رمضان ،وأصــدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا في
ه ــذا ال ـش ــأن اسـتـنـكــرت ودانـ ــت أع ـم ــال الـعـنــف ض ــد الشعب
الفلسطيني ،والقيود التي فرضتها سلطات االحتالل على
وصول المصلين بحرية إلى المسجد األقصى ،واإلجراء ات
المخالفة للقانون الــدولــي ولـحــق المقدسيين فــي أرضهم
ً
وبـيــوتـهــم ،ويــأتــي ه ــذا الـبـيــان تــرسـيـخــا للموقف المبدئي
َ
الكويتي من القضية الفلسطينية ،فالكويت لم تتوان خالل
مئة عام عن نصرة األقصى ،وعن تقديم الدعم الكامل للشعب
الفلسطيني ،كما يعبر هذا البيان عن السياسة الوطنية ،التي
رسم معالمها صاحب السمو الراحل الشيخ صباح األحمد،
طيب الله ثراه ،وهو الموقف الذي يجب أن يستمر في مواجهة
التطبيع والتصدي لالحتالل الصهيوني ،وإن كان من الواجب
أن تخلو لغة الخطاب في هذه البيانات أو في التصريحات
ً
من كلمة "إسرائيل" ،تماشيا مع الموقف الرسمي والشعبي
ً
بعدم االعتراف بالكيان الصهيوني ولو لفظيا.
وإذا كــانــت بـيــانــات االسـتـنـكــار فــي زمــن مقاطعة الكيان
الصهيوني مهمة ،وكانت الكويت سباقة في ذلك ،فإنها واجبة
في زمــن التطبيع ،والسيما أنها تتوافق وتنحاز للقانون
الدولي ولـقــرارات األمــم المتحدة التي أكــدت عدالة القضية
الفلسطينية ،وحق الشعب الفلسطيني الثابت في أرضه.
إننا إذ نشكر الخارجية الكويتية على موقفها المبدئي،
فــإنـنــا نــدعــوهــا إل ــى أن تــوجــه ممثلي ال ـكــويــت فــي مجلس
التعاون الخليجي ،وفي الجامعة العربية ،للدعوة إلى اجتماع
خليجي  -عربي طــارئ لهذا الشأن ،ومناقشة المستجدات
وسـبــل الـتـصــدي إلجـ ــراء ات الـكـيــان الصهيوني المستمرة
ً
في تهويد الـقــدس ،نصرة لألقصى وللشعب الفلسطيني،
ً
وتكريسا للموقف الوطني الثابت والمبدئي مــن القضية
الفلسطينية.

احترموا عقولنا

د .ناجي سعود الزيد

إذا أرادت ال ـم ـعــارضــة الـنـيــابـيــة أن
تقنع المواطنين بأهمية مطالبها...
وإذا كــانــت تسعى إلــى احـتــرام تلك
المطالب...
وإذا كــا نــت تلك المجموعة تطالب
وت ـس ـع ــى إل ـ ــى ك ـس ــب ث ـق ــة ال ـنــاخ ـب ـيــن
واحترامهم...
فـ ــابـ ــد لـ ـه ــا أن ت ـ ـطـ ــرح أطـ ــروحـ ــات
ع ـقــان ـيــة ت ـت ـســم ب ــال ــرزان ــة والـتـفـكـيــر
ً
ً
العميق سياسيا وفكريا...
مع األســف أن أية أطروحات متزنة
تضيع وتغرق في خضم ترهات تثير
الشفقة واالشمئزاز واالستنكار...
ع ـلــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،لـنـن ـظــر لـهــذا
المانشيت على الصفحة األولى إلحدى
الصحف:
ً
" 12نائبا :تأييد جميع االستجوابات
المقبلة واستمرار التصعيد"!!

أال ي ــوح ــي ذلـ ــك ال ـمــان ـش ـيــت بــأنـنــا
نـ ـعـ ـي ــش فـ ـ ــي دي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ه ـم ـج ـيــة
وج ـ ــاهـ ـ ـل ـ ــة ،وال تـ ـحـ ـم ــل أق ـ ـ ــل ال ـق ـل ـيــل
م ــن ال ـف ـهــم وال ـت ـقــديــر لـعـقــل ال ـمــواطــن
وتفكيره؟!
تــأي ـيــد أي اس ـت ـج ــواب دون مـعــرفــة
مقدمه أو موضوعه أو ماهيته أو حتى
ألي وزير سيوجه!!
ً
رجاء...
احترموا عقل المواطن
ً
واحترموا أنفسكم أيضا...
ً
إنكم تــؤيــدون ضــربــا فــي المجهول
دون تـفـكـيــر ودون مـنـطــق ،وم ــع ذلــك
تتباهون بأنكم تمثلون األمة؟!
أية أمة هذه التي تمثلونها؟!
أليست هي نفس األمة التي تمثلون
عليها بتأييد أي استجواب دون معرفة
موضوعه أو حتى من سيقدمه أو حتى
إلى أي وزير سيوجه؟!!

تـكـفــون فـكــونــا مــن ه ــذه السخافات
واحترموا عقولنا...
***
انتقل إلى رحمة الله تعالى األستاذ
ال ــدك ـت ــور الـ ـج ــراح س ــام ــي أص ـف ــر يــوم
الخميس الماضي.
ه ـ ــذا ال ــرج ــل ك ـ ــان ف ــي ق ـم ــة الـمـهـنـيــة
واإلنسانية ،وقدم إسهامات كبيرة لبناء
الجسم الطبي في الكويت وفــي البنية
العلمية واألكاديمية لكلية الطب.
رحمة الله عليه وعزائي لمحبيه ولمن
تتلمذوا وتعلموا وتدربوا على يديه.
وع ــزائ ــي الـ ـح ــار والـ ـخ ــاص لــزوجـتــه
ً
أم أوس وأف ــراد عائلته الكريمة ،داعيا
الخالق سبحانه وتعالى أن يمسح على
قلوبهم بالصبر وا ل ـس ـلــوان ،وأن يمن
عليه ليشمله برحمته وغفرانه ويسكنه
فسيح جناته.

مات الجراح سنمار

حسن العيسى

"ولد سامي عاش ومــات" ليست حقيقة ،حياة د .سامي
ً
أصفر تماثل تماما عبارة هايدغر عن أرسطو ،سامي أصفر
ً
قدم للكويت طفال ،درس في المدرسة
من مواليد البصرةِ ،
الشرقية فــي المراحل االبتدائية ،ثــم مــدرســة الصديق في
المتوسطة ،ثم أكمل الثانوية وكلية الطب من جامعة بغداد،
وعاد للكويت بداية السبعينيات من القرن الماضي ليعمل
ً
ً
طبيبا جراحا في المستشفى األميري ،وأكمل دراسات عليا
ً
وبحوثا في كندا وغالسكو.
ً
ظل سامي يخدم الدولة ألكثر من أربعين عاما ،تخصص
فــي أعـقــد العمليات الـجــراحـيــة كـجــراحــة الـ ــدورة الــدمــويــة،
وجراحة نقل األعضاء للكبد والبنكرياس ،كان باب عيادته
ً
في مستشفى مبارك مشرعا لكل زائر يبحث عن استشارة
ً
ً
طبية ،عمل أستاذا منتدبا للجراحة في كلية الطب ،أفضل
الـجــراحـيــن فــي الــدولــة تتلمذوا على يــديــه ،كــان يعمل من
ً
الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء ،اثنتا عشرة
ساعة من الجهد المتواصل دون مقابل .طلبت منه مرة أن
ً
ً
ً
يطمئن نفسيا قريبا لي مصابا بسرطان الكبد ،انتظرنا
سامي حتى الساعة التاسعة مساء ،زرناه في مكتبه ،أخذ
في الكالم عن سرطان الكبد ،كان يبعث روح األمــل في كل
كلمة قالها للمريض ،وهذا ما كان بحاجة إليه.
ً
حين بلغ سامي قبل فترة من العمر  75عاما أنهى عقده،
وطلبت الكلية تجديد العقد لحاجتهم الماسة إليه ُ
فرفض
طلبها ،وقالوا له حسب قوانين الظلم والقسوة :اذهب اعمل
ً
في أي عيادة أو مستشفى خاص ،وإذا لم تجد مكانا عليك
الرحيل من وطنك الحقيقي ،أي الكويت ،هذا هو القانون!...
أصـيــب ســامــي بــورم سرطاني فــي رأس ــه ،تــم استئصال
الورم ،لكن لم يكن باإلمكان استئصال الحزن وثقل اليأس
الذي خيم على روحه...
ً
ً
قبل يومين ،الساعة الــواحــدة ظهرا رحــل سامي وحيدا
لعالم الغيب فــي مستشفى جــا بــر ،لــم يكن معه حين لفظ
أنفاسه األخيرة غير تلميذه جراح الحوادث سعود ناجي
ً
الزيد ،شاهده يغمض عينيه بهدوء مودعا عالم األحياء،
هل قدم سامي "خدمات جليلة للدولة" وآلالف البشر الذين
أنقذ حياتهم طــوال مــدة عمله كــي يحصل على الجنسية
المقدسة؟! كــم هناك مــن البشر األطـبــاء والمبدعين الذين
خدموا الدولة جل حياتهم ،ولم يلتفت أحد إليهم ولم يكترث
لشأنهم؟ لم يكن في جيوبهم وصل الواسطة المغلق بظرف
بند "الخدمات الجليلة" ...مات سامي ...مات الجراح سنمار.
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مفلح فالح ادبيس الرشيدي

ّ
« »Catalystمادة حفازة:
فلسطين المحتلة  +العدو الصهيوني= مبادئ كويتية

 74عاما ،شيع ،ت65655585 ،98066632 :

حسين علي المحمود

 79عاما ،شيع ،ت69646499 ،65070261 :

موسى علي محمد حسين كمال

ذبح زوجته وأبناءه على السحور!
"قتلتهم كلهم عشان أستريح
م ـ ــن مـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــم ،وك ـ ـنـ ــت ع ــاي ــز
أم ـ ّـوت نفسي بــس مــا لحقتش"،
هكذا اعترف صاحب مخبز في
محافظة الفيوم -جنوب القاهرة،
أمام النيابة ،بذبح زوجته الثانية
وأبنائه الستة عقب السحور فجر
أمس األول.
وقررت النيابة حبس المتهم
ع ـل ــى ذم ـ ــة ال ـق ـض ـي ــة ،وإح ــال ـت ــه
ً
محبوسا للطب الشرعي ،للكشف
عـ ـل ــى ق ـ ـ ــواه ال ـع ـق ـل ـي ــة وص ـح ـتــه
النفسية.
وق ـ ــال مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي ل ـمــوقــع

س ـكــاي ن ـيــوز ،أم ــس ،إن المتهم
ً
( 47ع ــام ــا) ي ـعــانــي عـ ــدم اتـ ــزان
ن ـف ـســي خـ ــال ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة،
وك ــان دائ ــم الـشـجــار مــع زوجـتــه
وأبنائه وجيرانه في قرية الغرق
التابعة لمركز إطسا بالفيوم.
وذكر شهود عيان ،أن المتهم
نـ ـ ـ ــزل مـ ـ ــن بـ ـيـ ـت ــه إلـ ـ ـ ــى ال ـم ـخ ـب ــز
المملوك له في نفس الشارع عقب
ال ـس ـحــور وه ــو مـلـطــخ بــالــدمــاء
ً
ُ
ويـمـســك فــي ي ــده سـكـيـنــا ومعه
جركن بنزين ويرغب في إشعال
النار بنفسه ،لكن األهالي منعوه.

كلبها كشف كذبتها وأدى العتقالها
َّ
تسبب كلب في كشف مزاعم صاحبته األلمانية ،التي كانت تعيش
في مدينة مايوركا اإلسبانية ،بأنها ماتت.
وقالت "بي بي سي" ،أمس األول ،إن الشرطة اإلسبانية اعتقلت المرأة
ً
( 47عاما) ،التي يشتبه في أنها اختلست نحو مليون يورو من شركة
الطاقة الشمسية في ألمانيا التي كانت تعمل فيها.
وقام محققون خاصون استأجرتهم الشركة بمراقبة وسائل التواصل
ً
ً
االجتماعي الخاصة بها ،واكتشفوا أنها تملك كلبا "عمالقا" من فصيلة
بودل ،قبل أن تقود التحريات إلى القبض عليها ،بعد أن اكتشف وجود
الكلب في المدينة اإلسبانية.
ووصــل المحققون إلى أنها تسكن في فيال فخمة بمنطقة سانتا
بونكا ،في أعقاب رصد رجل يسير ومعه كلب بودل ،وهو من الكالب
ً
النادرة جدا في الجزيرة.
واشتبهت إدارة الشركة في أمرها عندما زعــم أبــواهــا أنها لقيت
حتفها بحادث سير في مارس .2020

ً
تكلفة «عزلة» طليقة غيتس  ١٣٢ألف دوالر يوميا
استأجرت ميليندا (طليقة الملياردير األميركي
بيل غيتس) جزيرة خاصة نائية للهرب من عدسات
الصحافيين وأسئلتهم ،بعد إعالن طالقها االثنين
الماضي الذي بات يتصدر عناوين األخبار.
وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية ،في خبرها
الذي نقله موقع روسيا اليوم ،الليلة قبل الماضية،
أن ميليندا اسـتــأجــرت الـجــزيــرة ،بكلفة بلغت 132
ألــف دوالر فــي الليلة ال ــواح ــدة ،واصطحبت معها
ً
في رحلتها أبناء ها الثالثة وشركاء هم ،بعيدا عن
مطاردة وسائل اإلعالم لها.
ً
وتبلغ مساحة الجزيرة  80فدانا ،وتوفر للضيوف
ً
ً
ً
ً
 25جناحا ومنزال ريفيا رائعا يمكن الوصول إليها
في رحلة تستغرق خمس دقائق بالقارب من غرينادا.
و كــا نــت ميليندا وطليقها بيل غيتس قــد أعلنا
ً
انفصالهما بعد زواج دام  27عاما.
وأسس الزوجان منظمتهما الخيرية( ،مؤسسة
بيل وميليندا غيتس) ،عام  .2000ومنذ ذلك الحين،
أنفقت المؤسسة  53.8مليار دوالر على مجموعة
واسعة من المبادرات المتعلقة بالصحة العالمية،
ً
والتخفيف من حدة الفقر وغيرها من القضايا ،وفقا
لموقع المنظمة.
وأضــاف الطليقان في بيان" :قمنا بتربية ثالثة
أوالد رائعين ،وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء
العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة
صحية ومنتجة».
وتابعا« :نواصل مشاركة اإليمان بهذه المهمة،
ً
وسنواصل عملنا معا في المؤسسة ،لكننا لم نعد
ً
نـعـتـقــد أن ــه يمكننا الـنـمــو م ـعــا كــزوج ـيــن فــي هــذه
المرحلة التالية من حياتنا».

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

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

ً
 46عاما ،شيع ،ت95562799 :

سلمان عبدالله عيسى العطار

 68عاما ،شيع ،ت97800105 ،50550515 :

نشميه جيران عمش الصليلي

 65عاما ،شيعت ،ت50599525 :
هيا علي سعد السعد زوجة محمد عباس البلوشي
 68عاما ،شيعت ،ت60744477 :
نورية سليمان عثمان القناعي زوجة سالم محمود النجار
 71عاما ،شيعت ،ت99889909 ،60960017 :
مريم عطية خليفة الشعبان أرملة صالح إبراهيم يوسف الشعبان
 80عاما ،شيعت ،ت50277071 ،66033422 :

هدية مسلم الجعيدان

 80عاما ،شيعت ،ت50366633 :

مزعل عبدالله مزعل عبدالله

 64عاما ،شيع ،ت50445452 ،99966332 :
نسيمة عبدالعزيز صالح الصالح أرملة طالب محمد صالح الصالح
 67عاما ،شيعت ،ت66874555 :
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مشعل أحمد عجيمان العجيمان

 25عاما ،شيع ،ت56666341 ،50899993 :

عبدالرضا خليل أحمد مشاري

 81عاما ،شيع ،ت99037723 :

مبارك مضحي زيد المطيري

 67عاما ،شيع ،ت50011444 ،99896925 :

سمية يوسف جاسم الحجي

 57عاما ،شيعت ،ت99782303 ،66140861 ،99062197 ،97882133 :

فهد حراس مجبل الديحاني

 90عاما ،شيع ،ت99474474 ،51118780 :

عبدالله شاكر الحميدان

 68عاما ،شيع ،ت99444321 ،67755623 ،96644867 :

فاطمة حاجية محمد حسن

 58عاما ،شيعت ،ت66771416 ،99061086 :

صالح محمد عبدالمحسن الخشرم

 75عاما ،شيع ،ت99625168 ،98933606 ،66632417 :

طارق فاضل حميد العطار

 43عاما ،شيع ،ت99123590 ،94974447 ،55032277 :
شقحة شريد متعب الشقيحي أرملة سرحان عبيد الشقيحي
 80عاما ،شيعت ،ت99202120 ،66822344 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:32

العظمى 36

الشروق

05:00

الصغرى 23

الظهر

11:44

العصر

03:20

المغرب

06:29

العشاء

07:54

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

ً
أعلى مد  10:04صب ــاحـ ـ ــا
 11:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  04:50صب ــاحـ ـ ــا
 05:30م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

