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وفق االشتراطات
حذرة
انفراجة
ً

الثانية

مجلس الوزراء يبحث اليوم رفع الحظر بدءا من الغد أو بعد عطلة العيد

• «الصحة» :استقرار اإلشغال السريري وانخفاض نسبي في إيجابية الترصد الوبائي باستثناء الجهراء
ً
• جرعة «أسترازينيكا» الثانية غدا ...وتطعيم  10آالف عامل في «األفنيوز»
عادل سامي

بعد مرور أكثر من شهرين على تطبيق الحظر الجزئي في البالد،
وإنـجــاز وزارة الصحة تطعيم أكـثــر مــن  1.5مليون مــن المواطنين
والمقيمين ضد فيروس كورونا ،وفي مؤشر إيجابي نحو العودة
ً
إلــى الـحـيــاة الطبيعية تــدريـجـيــا ،أعـلــن رئـيــس اللجنة االستشارية
لمواجهة "كورونا" د .خالد الجارالله حدوث انفراجة وانفتاح حذر
ً
وفق االشتراطات الصحية واستراتيجية المناعة ،مشيرا ،في حسابه
على "تويتر" ،إلى استقرار في اإلشغال السريري وانخفاض نسبي
في إيجابية مسحات الترصد الوبائي باستثناء محافظة الجهراء.
وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس الــوزراء سينظر
اليوم التقارير الصحية ،وسيتجه إلى إعالن رفع الحظر الجزئي ،على
أن يبدأ سريانه من الغد ،أو بعد عطلة عيد الفطر.
وبينما دشنت "الصحة" ،أمــس 5 ،مراكز جديدة للتطعيم بلقاح
ً
"فايزر – بايونتيك" ،كشفت المصادر أن الــوزارة ستبدأ اعتبارا من
العاشرة من صباح الغد إعطاء الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا
أكسفورد" لمن تلقى جرعته األولــى خالل األسبوع األول من فبراير
الماضي ،موضحة أن "الصحة" بدأت إرسال رسائل نصية للمعنيين
لـمــراجـعــة مــراكــز التطعيم الـقــريـبــة مــن سكنهم حـســب المسجل في
البطاقة المدنية.
ً
وفي سياق التطعيمات أيضا ،دشنت الوزارة ،أمس ،المرحلة الثانية
من حملة الوحدات الميدانية المتنقلة لتطعيم العاملين في المجمعات
التجارية المركزية ،وبدأت الحملة أعمالها في مجمع األفنيوز على
فترتين ،ومن المتوقع أن تنتهي من تقديم الجرعة األولى من التطعيم
لنحو  10آالف شخص من العاملين فيه ،على أن تواصل خالل األيام
المقبلة أعمالها لالنتهاء من تطعيم العاملين في المجمعات التجارية.

محليات

٠٧
النواف للضباط الجدد:
مسيرتكم العسكرية
أشرف أمانة وأنبل رسالة

جانب من حملة التطعيم في «األفنيوز» أمس (تصوير عبدالله الخلف)

03

ً
بـ  50دينارا لجميع المواد ونسبة النجاح تفوق الـ %90
● فهد الرمضان
ً
«زين» تحقق  147مليون دوالر أرباحا صافية  6.9ماليين دينار أرباح « »KIBالتشغيلية
 ١١في الربع األول
في الربع األول
١٤

 %3.6ارتفاع تمويل شراء األوراق المالية في األشهر الثالثة األولى

ق ـبــل  3أســاب ـيــع م ــن ان ـطــاق
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة لـطـلـبــة
ال ـ ـصـ ــف الـ ـث ــان ــي ع ـ ـشـ ــر ،ب ـ ــدأت
«ق ــروب ــات ال ـغــش» اإللـكـتــرونـيــة
ً
تـ ـنـ ـش ــط حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،إذ رصـ ـ ــدت
«ال ـجــريــدة» رســائــل تنتشر في
وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل 02

١٣

العراق :مواجهة
مقاتليحول«الحشد»مصير انتصار جزئي لسكان «الشيخ جراح»
اآلالف من
هـ ـ ــددت ح ــرك ــة ف ــوض ــوي ــة م ـق ــرب ــة مـ ــن ف ـصــائــل
العراق المسلحة ،باقتحام البنوك ،لتأخذ بالقوة
م ــا ي ـع ــادل مــرت ـبــات  ٣٥أل ــف م ـقــاتــل م ـف ـصــول عن
الخدمة في هيئة الحشد الشعبي ،الغطاء الرسمي
للميليشيات.
الـتـهــديــد ج ــاء بـعــد ثــاثــة أي ــام مــن الـتــوتــر بين
حكومة مصطفى الكاظمي و«كتلة الفتح» النيابية،
الجناح السياسي للفصائل المتحالفة مع طهران،
إذ تزعم أنها اتفقت على إعادة  ٣٥ألف مقاتل من
الفصائل كانوا تركوا القتال منذ عام  ،٢٠١٦بينما
تنفي الحكومة وجود اتفاق كهذا سيكلف مبالغ
طائلة وسط أزمة مالية خانقة تحيط باالقتصاد
العراقي الغارق في الديون والكساد.
وأصـ ــدرت «كـتـلــة الـفـتــح» بـيــانـيــن ،على 02

• نتنياهو يرفض وقف االستيطان في القدس الشريفة
• مناورة إسرائيلية على حرب مع «حزب الله» و«حماس»

06
آالف المصلين أحيوا
ليلة الـ  ٢٧من رمضان
في ظروف استثنائية

سيرة

١٧
فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»

«الدونجوان» يصطدم
بالرقابة في «درب الهوى»

نحو  90الف فلسطيني أحيوا ليلة
السابع والعشرين من رمضان في
المسجد األقصى أمس األول (أ ف ب)

مسك وعنبر

19

أميركا خطر على الديمقراطية
أكثر من الصين!

للثقافة» و «الفنون
«الوطني ّ
التشكيلية» يوقعان مذكرة
تعاون

بحسب استطالع شمل  53دولة
ّ
مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بالدرجة
استطالع
األول ــى ،ومــع موسكو بـ «الثانية» ،كشف
ُ
للرأي شمل  53ألــف شخص في  53دولــة ،ون ِشرت
نتائجه هذا األسبوع ،أن  %44من الناس في جميع
ً
أنحاء العالم يعتبرون الــواليــات المتحدة تهديدا
ُ ً
لديمقراطيتهم ،لتتجاوز بذلك كال من الصين ،التي
يخشى تأثيرها على ديمقراطيتهم  ،%38وروسيا
.%28
ُ
وأظهر االستطالع ،الذي أجري بين فبراير وأبريل
الماضيين بطلب من «تحالف الديمقراطيات» ،وهي
منظمة غير ربحية أسسها في الدنمارك األمين العام
السابق لحلف شمال األطلسي (ناتو) ،أندرس فوغ
راسـمــوســن ،عــام  ،2017أن الـمـخــاوف بـشــأن تأثير
واشنطن على الديمقراطيات األخرى زادت منذ العام
الماضي ،وارتفعت  %20في ألمانيا وحدها.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ك ـشــف االس ـت ـط ــاع أن الـقـيــم
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ت ـح ـظــى ب ـتــأي ـيــد األغـلـبـيــة 02

محليات

«قروبات الغش» تسابق «التربية»
في اختبارات الثانوية!

اقتصاديات

«ربع الله» تهدد باقتحام المصارف لمصادرة الرواتب
● بغداد  -محمد البصري

رسالة من األمير
إلى رئيس موريتانيا
تتعلق بتعزيز العالقات

رياضة
ً
حقق المقدسيون ،خصوصا سكان
ً
ً
حي الشيخ جراح ،انتصارا جزئيا ،أمس،
مع تأجيل المحكمة العليا اإلسرائيلية،
بطلب من الحكومة ،النطق بالحكم في
قضية تهجير  4عائالت من سكان الحي
من منازلهم لمصلحة مستوطنين يهود.
ً
وكان واضحا أن طلب المدعي العام
التأجيل أسبوعين على األقل جاء تحت
ضغط تظاهرات وتحركات المقدسيين،
الـتــي اسـتـمــرت أســاب ـيــع ،ووص ـلــت إلــى
ذروتها بمواجهات عنيفة مع 02

الكويت تطلب جلسة طارئة للبرلمان العربي

الغانم :لبحث االنتهاكات الصهيونية للقدس
ً
قدم رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم طلبا
إل ــى االت ـح ــاد الـبــرلـمــانــي الـعــربــي لعقد جلسة
طارئة بأقرب وقــت لبحث انتهاكات االحتالل
ال ـص ـه ـي ــون ــي ض ــد الـ ـح ــرم ال ـق ــدس ــي ال ـشــريــف

وعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح،
واتخاذ موقف حاسم وواضح تجاهها.
وقال الغانم ،في تصريح ،أمس« :نعم ،نحن
ً
نراهن دوما على شعبنا الفلسطيني02 ،

٢٢
العربي يتخطى السالمية
بصعوبة ويقترب
من لقب «الممتاز»

ةديرجلا

•
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استقباالت األمير

استقباالت ولي العهد

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بقصر بيان صباح أمس سمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األحمد.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ثم رئيس مجلس
األمة باالنابة أحمد الشحومي.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ثم
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزير العدل وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئيس
مـجـلــس األم ـ ــة ب ــاإلن ــاب ــة أحـمــد
ال ـش ـح ــوم ــي ،ث ــم ن ــائ ــب رئ ـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــدفــاع
ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،ووزيـ ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي.
كما استقبل ولي العهد نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـ ـع ــدل وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

ً
األمير مستقبال الخالد امس

ً
ولي العهد مستقبال الشحومي أمس

الناصر :توافق كويتي  -موريتاني تجاه القضايا اإلقليمية
«قواسمنا مشتركة في اعتماد مبادئ الحوار وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»
رغم التباعد
الجغرافي
فإننا
األقرب من
بعضنا من
حيث القيم
والمبادئ
والخصال
المشتركة

إقامة اجتماع
اللجنة األولى
بين البلدين
أواخر هذا
العام

أع ــرب وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
ال ـش ـيــخ د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،عن
تـشــر فــه بتسليم ر س ــا ل ــة خطية
موجهة من صاحب السمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد
إل ــى أخ ـي ــه رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
اإلســامـيــة الموريتانية محمد
ول ــد ال ـش ـيــخ ال ـغ ــزوان ــي تتعلق
ب ـم ـج ـم ــل ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة
المتينة والــوطـيــدة التي تجمع
بين البلدين الشقيقين وسبل
تعزيزها في كل المجاالت.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر خ ـ ــال
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ال ـ ــذي
عـقــده ،أمــس األول ،على هامش
الـ ــزيـ ــارة ال ــرس ـم ـي ــة ال ـت ــي ي ـقــوم
بها إلــى العاصمة الموريتانية
نـ ـ ـ ــوا ك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوط ،أن ا ل ـ ـع ـ ــا ق ـ ــات
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة -
الـمــوريـتــانـيــة ال ـتــي مـضــى على
تأسيسها  44عــا مــا تــم خاللها
تعزيز أواصر التعاون والشراكة
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاالت ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن ــه
مازالت هناك مساحات واسعة
للتعاون بين البلدين في مختلف
ال ـم ـج ــاالت سـيـتــم تـفـعـيـلـهــا في
القادم من األيام.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ذلـ ـ ــك يـمـكــن
أن يـ ـت ــأت ــى م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـف ـع ـيــل
االتفاقيات العديدة المبرمة بين
البلدين وكذلك من خــال إقامة
اجتماع اللجنة األولى الكويتية -
الموريتانية في أواخر هذا العام.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ــاق ـ ـ ــش خ ـ ــال
ل ـقــائــه م ــع رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
الموريتانية األوض ــاع الراهنة

«قروبات الغش» تسابق «التربية»...

ً
االجتماعي تعرض خدمات «الغش» للطلبة مقابل  50دينارا لكل
المواد.
وب ـي ـن ـمــا أك ـ ــدت ت ـلــك الـ ـق ــروب ــات اس ـت ـع ــداده ــا ل ـت ــزوي ــد الـطـلـبــة
المشتركين باألجوبة ،مبشرة إياهم بنسبة نجاح تفوق الـ ،90%
شددت «التربية» على الحزم في ضبط االختبارات والحيلولة دون
تسريبها أو تمكين أحد من الغش.
يأتي ذلك في وقت تعتزم الوزارة إصدار تعميم للمدارس اليوم
ً
أو غدا بعدم التشدد في الزي المدرسي عند عقد االختبارات ،بحيث
يسمح للطلبة بالحضور إلى لجان االختبارات بالزي المدرسي أو
أي زي محتشم غير خادش للحياء.

العراق :مواجهة حول مصير...

التواليّ ،
حمال الحكومة عواقب خطيرة قد تنجم عن رفض
إعادة هذا العدد الكبير من المقاتلين إلى الخدمة في «الحشد»،
ً
نظرا لوضعهم اإلنساني وتضحياتهم ،لكن خصوم الفتح
ً
نبهوا إلــى أن العدد الكبير المشار إليه يمثل اآلن جمهورا
ً
ان ـت ـخــاب ـيــا يـمـكــن أن ي ـحــافــظ ع ـلــى ح ـجــم الـتـمـثـيــل الـنـيــابــي
للميليشيات ،وس ــط تــوقـعــات بـخـســارة كـبـيــرة ستواجهها
ً
كتلة الفتح ،خــال اقـتــراع الخريف المقبل ،نظرا للتحوالت
السياسية والشعبية الكبيرة منذ آخر انتخابات جرت في
ً
ً
عام  ٢٠١٨ومنحت أنصار الفصائل أكثر من  ٦٠مقعدا نيابيا،
في سابقة خطيرة.
وشـهــد األس ـبــوع الـمــاضــي تـظــاهــرات فــي مــدن عــدة آلالف
المقاتلين المفسوخة عقودهم ،وسقط خــال أح ــداث عنف
ٌ
تخللتها قتيل وعدد من الجرحى ،وتذكر المصادر أن حكومة
الكاظمي تحاول كسر قاعدة التنازالت والهبات المالية ،التي
تعودتها الوزارات السابقة في الخضوع لمطالبات الفصائل
المسلحة.
لكن المصادر تضيف أن الضغط السياسي الهائل أجبر
الكاظمي على طلب المساعدة من وزير ماليته علي عالوي،
المقرب من مرجعية النجف الدينية ،كما استعان بكتلة مقتدى
الصدر ،وشخصيات أخرى مقربة من النجف ،لتبريد عمليات
تأليب الرأي العام ضده ومحاولة إظهاره كمنفذ لمخطط إنهاء
أو تحجيم قوات الحشد الشعبي.
وسبق لمجموعة «ربع الله» ،التي هددت باقتحام المصارف
العراقية ،أن أقدمت على إحراق مقرات لوسائل إعالم محلية
وعربية انتقدت سلوك الفصائل ،كما هددت في استعراض
عسكري متكرر داخل العاصمة ،بقطع أذن رئيس الحكومة،
عقب قيامه بتغييرات في المناصب االستخبارية العليا ،التي
كانت ضعيفة أمام نفوذ الفصائل ،وكذلك حمالت تحقيق في
فساد مالي كبير طالت المصالح المالية لعدد من الميليشيات.

أميركا خطر على الديمقراطية...
المطلقة من الناس ،إذ قال  %81من المستطلعين إنه «من المهم
ً
جدا» أن تكون هناك ديمقراطية في بلدهم.
من ناحية أخــرى ،رأى  %64أن عــدم المساواة االقتصادية
يشكل أكـبــر تـهــديــد للديمقراطية ،وبـيــن الـتـهــديــدات األخ ــرى
ذك ــر « %53الـقـيــود الـمـفــروضــة عـلــى حـ ّ
ـريــة الـتـعـبـيــر» ،و%49
«االنتخابات غير العادلة أو المزورة» ،مع إشارة  %48إلى «قوة
شركات التكنولوجيا الكبرى» ،التي تتخذ معظمها من الواليات
ً
المتحدة مقرا لها.
(عواصم  -وكاالت) ٢١

في ظل جائحة كورونا وضرورة
تضافر الجهود لتعزيز عناصر
المناعة ،الفتا الى أن ذلك ال يتم
بشكل منفرد بــل فــي إطــار عمل
جماعي ممنهج.
وأش ـ ـ ــار أي ـض ــا إلـ ــى مـنــاقـشــة
تعزيز األمن الغذائي من منطلق
تعزيز عناصر التكامل من أجل
تأمين األمن الغذائي بين البلدين
الشقيقين.

الناصر يسلم رسالة األمير إلى رئيس موريتانيا

رسالة من األمير إلى رئيس موريتانيا
تتعلق بتعزيز العالقات
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الشيخ
نــواف األحمد ،رسالة خطية إلى أخيه رئيس
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الشقيقة
محمد ولد الشيخ الغزواني تتصل بالعالقات
التاريخية األخوية الوثيقة التي تربط البلدين
الـشـقـيـقـيــن وس ـب ــل ت ـعــزيــزهــا وتـنـمـيـتـهــا في
إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة أطـ ـ ـ ـ ــر تـ ـع ــزي ــز
الـتـعــاون المشترك فــي مختلف
المجاالت الحيوية والهامة بما
ي ـعــود بــالـمـنـفـعــة عـلــى الـبـلــديــن
وشعبيهما الشقيقين.
ك ـمــا ال ـت ـقــى ال ــوزي ــر الـنــاصــر
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة

انتصار جزئي لسكان «الشيخ...
الشرطة اإلسرائيلية في اليومين األخيرين أسفرت عن إصابة أكثر
من  400فلسطيني واعتقال العشرات.
ورغم ذلك ،لم يتراجع رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين
نتنياهو ،بل جدد تعهده أمس بمواصلة البناء االستيطاني في
القدس الشرقية المحتلة.
ً
وقــال نتنياهو ،فــي اجتماع لحكومته« :نصد بشدة ضغوطا
ت ـمـ َ
ـارس علينا كــي ال نبني فــي ال ـقــدس .أق ــول ألفـضــل أصدقائنا:
القدس هي عاصمة إسرائيل .ومثلما يبني كل شعب في عاصمته
ً
وي ـع ـمــرهــا ،فــإنـنــا نـحـتـفــظ أي ـض ــا بــال ـحــق ف ــي ال ـب ـنــاء ف ــي ال ـقــدس
وإعمارها .هذا ما قمنا به وسنواصل القيام به».

الكويت تطلب...
واليوم على شعبنا المقدسي،
فـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي ل ـك ــل مـ ـح ــاوالت
الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــد وط ـ ـ ـمـ ـ ــس ال ـ ـهـ ــويـ ــة
اإلسالمية العربية الفلسطينية،
ً
وق ـ ــد كـ ــانـ ــوا دوم ـ ـ ـ ــا ،ورغ ـ ـ ــم كــل
الـظــروف الـمــأســاويــة ،على قدر
ال ــره ــان ،مــراب ـط ـيــن وصــابــريــن
ومقاومين ،لكن هذا الرهان على
صاحب األرض يجب أال يعفينا
من المسؤولية».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ــدع ـ ــم
والمؤازرة والتضامن ومحاولة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ف ـ ـض ـ ــح ك ــل
م ـم ــارس ــات االح ـ ـتـ ــال ،بــال ـقــول
أو بــالـفـعــل ،ب ــأي وسـيـلــة مهما
كــانــت صـغـيــرة وع ــاب ــرة« ،وإذا
كنا عاجزين عــن فعل (الكثير)
ل ـل ـقــدس واألقـ ـص ــى ،فــ(الـقـلـيــل)
اآلن ،مـطـلــوب ومـهــم ومفصلي
وفارق».

أعــربــت وزارة الخارجية أمــس االول عــن إدان ــة واستنكار
دولة الكويت لالنفجار اإلرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة
فــي كــابــول بأفغانستان ونـتــج عنه سـقــوط عــدد مــن القتلى
والجرحى.
وش ــددت ال ــوزارة فــي بـيــان لها على مــوقــف دول ــة الكويت
المبدئي والثابت المناهض للعنف واإلرهاب بكافة أشكاله
وصـ ــوره ،م ـجــددة الــدعــوة إل ــى المجتمع الــدولــي لمضاعفة
جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة وتخليص البشرية من
شرورها.
واختتمت ال ــوزارة بيانها بــاإلعــراب عن خالص التعازي
وصادق المواساة إلى حكومة وشعب أفغانستان وإلى أسر
الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

 ...وتوافق على عقد اجتماع
عربي إسالمي من أجل القدس

الحوار وحسن الجوار
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :نـ ــاق ـ ـش ـ ـنـ ــا ك ــذل ــك
م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـض ــاي ــا االق ـل ـي ـم ـيــة
والـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا تـ ـط ــاب ــق
التوجهات والرؤى بين الجانبين
إزاء هـ ــذه ال ـق ـض ــاي ــا ،وذل ـ ــك من
خـ ــال اع ـت ـم ــاد مـ ـب ــادئ ال ـح ــوار
وحسن الجوار وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول.
وذكر أن الكويت وموريتانيا
رغم تباعدهما الجغرافي فإنهما
األق ــرب مــن بعضهما مــن حيث
الـ ـقـ ـي ــم وال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ والـ ـخـ ـص ــال
المشتركة ،متمنيا لموريتانيا
عيد فطر مباركا مقدما ،سائال
ال ـل ــه ع ــز وجـ ــل ل ـهــا ال ـم ــزي ــد من
األمن واألمان ولألمتين العربية
واإلسالمية.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ال ـ ــوزي ـ ــر
األول بــالـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
ال ـمــوري ـتــان ـيــة الـشـقـيـقــة محمد
ول ــد ب ــال ،واسـتـعــرضــا أواص ــر
الـ ـع ــاق ــات ال ـم ـم ـي ــزة والــوث ـي ـقــة
الـتــي تــربــط الـبـلــديــن الشقيقين
وبحث سبل تنميتها وتطويرها
عـلــى جـمـيــع الـصـعــد بــاإلضــافــة

الكويت تدين انفجار كابول

مختلف المجاالت وعلى جميع الصعد.
وسلم الرسالة وزير الخارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد
الناصر ،وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي
يقوم بها إلى عاصمة الجمهورية االسالمية
الموريتانية الشقيقة نواكشوط.

وال ـت ـعــاون والـمــوريـتــانـيـيــن في
ال ـخ ــارج إسـمــاعـيــل ول ــد الشيخ
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،إذ تـ ـ ــم خـ ـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء
اسـ ـتـ ـع ــراض م ـج ـم ــل ال ـع ــاق ــات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـم ـت ـي ـنــة وال ــوث ـي ـق ــة
الـتــي تــربــط الـبـلــديــن الشقيقين
وس ـ ـبـ ــل تـ ـع ــزي ــزه ــا وت ـن ـم ـي ـت ـهــا

فــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت كـمــا تم
بحث كافة القضايا والتحديات
ال ـتــي تـشـهــدهــا الـمـنـطـقــة وآخ ــر
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات عـ ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن
اإلقليمية والدولية.

لكن التوتر تصاعد بعد أنباء عن اعتزام أعضاء الكنيست من
ً
حزب «الصهيونية الدينية» المتشدد إجراء جولة استفزازية غدا
في حي الشيخ جراح ،بمناسبة ما يطلق عليه اإلسرائيليون يوم
«توحيد القدس» ،أي في ذكرى احتالل القدس الشرقية.
ً
وعـشـيــة اجـتـمــاع وزاري عــربــي غ ــدا فــي الـقــاهــرة بــرئــاســة قطر
واجتماع لمنظمة التعاون اإلسالمي وآخــر لمجلس األمــن ،شرح
رئيس المكتب السياسي لـحركة حماس إسماعيل هنية في رسالة
للمرشد اإليراني علي خامنئي األحداث والتطورات الجارية ،وأجرى
الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالين مع العاهل األردني
الملك عبدالله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيد ،في حين
أفادت تقارير بأن واشنطن أجرت بالفعل اتصاالت مع الجانبين
اإلسرائيلي والفلسطيني للتهدئة.

في ظل التصعيد بالقدس
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،وم ـ ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار
االعتداءات اإلسرائيلية على
أهــالــي الـمــديـنــة ،أك ــد مصدر
دبلوماسي أن الكويت وافقت
بشكل سريع على عقد دورة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـ ـ ــوزاري
ً
لـلـجــامـعــة الـعــربـيــة ب ــدال من
ً
ال ـم ـن ــدوب ـي ــن غـ ـ ــدا ال ـث ــاث ــاء،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع
طـ ـ ـ ــارئ ل ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــاون
اإلسالمي في اليوم نفسه.
وك ــان ــت ال ـكــويــت أص ــدرت
ً
بـ ـي ــان ــا ت ـس ـت ـن ـك ــر فـ ـي ــه ه ــذه
األعمال ،كما كانت من أوائل
ال ــدول الـعــربـيــة واإلســامـيــة
استجابة لعقد هذا االجتماع.
وذكــر المصدر نفسه ،انه
ف ــي رس ــال ــة م ــن ال ـم ـنــدوب ـيــة
ال ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة لـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن ف ــي
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة ،الـسـبــت

ط ـل ـبــت م ــن األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ت ـ ـع ـ ــدي ـ ــل ط ـ ـل ـ ــب االن ـ ـع ـ ـق ـ ــاد
ل ـ ـ ــدورة غ ـي ــر ع ــادي ــة ل ـت ـكــون
على مستوى الـ ــوزراء تعقد
افتراضيا غدا الثالثاء.
وأكــد المصدر أن الكويت
أعـ ـ ــربـ ـ ــت ل ـ ــأم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة
للجامعة العربية عن تأييدها
المقترح الفلسطيني بتعديل
طـلــب عـقــد دورة غـيــر عــاديــة
ل ـل ـجــام ـعــة ال ـع ــرب ـي ــة لـتـكــون
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـ ـ ـ ــوزاري،
لـ ـبـ ـح ــث الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك الـ ـع ــرب ــي
والــدولــي لمواجهة الجرائم
واالع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
الـ ـ ــوح ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى حـ ـ ـي ـ ــاة
ومقدسات وممتلكات الشعب
الفلسطيني في مدينة القدس
المحتلة.

وكــانــت «ال ـج ــري ــدة» عـلـمــت أم ــس األول أن مـصــر ب ــدأت بالفعل
اتـصــاالت للتهدئة فــي الـقــدس والحيلولة دون امـتــداد التصعيد
لقطاع غزة.
في غضون ذلك ،بدأ الجيش اإلسرائيلي أمس إجراء أكبر مناورة
ً
في تاريخه ،والتي تحاكي حربا شاملة مع «حماس» في الجنوب
و«حزب الله» اللبناني في الشمال.
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محليات
تدشين المرحلة الثانية من التطعيم الميداني المتنقل

سلة أخبار
الظفيري يلتقي
سفير البحرين

مجمع األفنيوز
في
العاملين
من
شخص
آالف
10
تطعيم
السند:
•
ً
• إعطاء الجرعة الثانية من «أكسفورد» لمستحقيها بدءا من غد
عادل سامي

رسائل نصية
للمسجلين في
منصة التطعيم
ممن تلقوا «األولى»

الكويت الرابعة
ً
خليجيا في الشفاء
من «كوفيد»19-
بنسبة %94.4

دشنت وزارة الصحة المرحلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن ح ـم ـل ــة الـ ــوحـ ــدات
ال ـم ـي ــدان ـي ــة ال ـم ـت ـن ـق ـلــة لـتـطـعـيــم
«ك ــوفـ ـي ــد  ،»19ل ـت ـش ـم ــل ت ـقــديــم
ا لـخــد مــة لمختلف العاملين في
المجمعات ا لـتـجــار يــة المركزية
بالبالد.
وقال المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة د .عبدالله السند إن
هــذه الخدمة تأتي ضمن جهود
ال ــوزارة المبذولة فــي المكافحة
والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي ل ـ ـهـ ــذه الـ ـج ــائـ ـح ــة،
وتوسيع قاعدة المستفيدين من
لقاح «كوفيد  ،»19مؤكدا تواصل
االستعداد لهذه المرحلة من خطة
الحملة ،وتزويد الوحدات الطبية
المتنقلة بمختلف التجهيزات
الالزمة الستقبال المستفيدين،
بما يضمن سالسة سير إجراءات
الـتـطـعـيــم ،وتـطـبـيــق اإلجـ ـ ــراءات
االحترازية والوقائية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ـن ــد إل ـ ـ ــى ب ـعــض
أبـ ـ ـ ــرز اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
ال ـخــاصــة بــاسـتـقـبــال وتـسـجـيــل
المستفيدين ،بما يضمن سرعة
ودق ــة تقديم الـخــدمــة عبر مسح
البطاقة المدنية للفرد إلد خــال
البيانات واستكمال التسجيل،
و م ــن ثــم إ ت ـمــام عملية التطعيم
في غضون بضع دقــائــق ،مبينا
أن الحملة باشرت أعمالها أمس
في مجمع األفنيوز على فترتين،
ومن المتوقع أن تنتهي من تقديم
الجرعة األولى من التطعيم لنحو
 10آالف شـخــص م ــن الـعــامـلـيــن
ف ــي ال ـم ـج ـم ــع ،ع ـل ــى أن ت ــواص ــل
خـ ــال األي ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة أعـمــالـهــا

اجتمع نائب وزير
الخارجية السفير مجدي
الظفيري أمس مع سفير
البحرين لدى الكويت
صالح املالكي وتم خالل
اللقاء بحث عدد من
أوجه العالقات الثنائية
بني البلدين إضافة إلى
تطورات األوضاع على
الساحتني اإلقليمية
والدولية .حضر اللقاء
مساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم
العمر.

جانب من حملة التطعيمات في «األفنيوز» (تصوير عبد الله الخلف)
لــانـتـهــاء مــن تـطـعـيــم العاملين
في المجمعات التجارية بالبالد.
وفــي سياق الجهود السابقة
ل ـح ـم ــات ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـم ـت ـن ـق ـلــة،
أوضح أن أكثر من  34758موظفا
مـ ـم ــن ل ــديـ ـه ــم ت ـ ــواص ـ ــل م ـبــاشــر
م ــع ال ـج ـم ـه ــور ت ـل ـق ــوا الـتـطـعـيــم
عبر هــذه الـخــدمــة فــي مرحلتها
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ب ـي ــن م ــوظ ـف ــي ع ــدة
جـهــات ،كالجمعيات التعاونية
والـمـســاجــد والـقـطــاع المصرفي
والـ ـش ــرك ــات ال ـم ـص ـن ـعــة ل ـل ـمــواد
الغذائية ودور السينما وغيرها،

مثمنا جهود مختلف القائمين
عـلــى الـحـمـلــة والـ ـك ــوادر الطبية
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف م ــراك ــز
التطعيم ،وجـهــود العاملين في
الرعاية الصحية األولية ،والتي
تواصل أداء واجبها وفق أفضل
معايير الجودة.

جرعة أسترازينيكا
في مجال آخر ،كشفت مصادر
صحية مطلعة أن وزارة الصحة
س ـت ـبــدأ اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـعــاشــرة

مــن صـبــاح غــد الـثــاثــاء إعـطــاء
ال ـ ـجـ ــرعـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن لـ ـق ــاح
«أسـتــرازيـنـيـكــا أكـسـفــورد» لمن
تلقوا الجرعة األولى من اللقاح
خــال األسـبــوع األول مــن شهر
فبراير الماضي.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»
إن الــوزارة بدأت بالفعل إرسال
ر ســا ئــل نصية للمسجلين في
منصة التطعيم ،لمراجعة مراكز
الـتـطـعـيــم الـقــريـبــة م ــن سكنهم
حسب ما هو مسجل في البطاقة
المدنية.

«األفنيوز» :أول مجمع يحتضن مركز تطعيم لجميع العاملين فيه
أعـلـنــت إدارة األف ـن ـيــوز أن ـهــا ف ـ ًـي إطـ ــار التشجيع
على تلقي لقاح ّ كوڤيد ،-19وانطالقا من المسؤولية
ً
ً
ميدانيا لتطعيم
االجتماعية ،دشـنــت ،أمــس ،مــركــزا
جميع العاملين في المجمع ،وذلــك لمساندة جهود
وزارة الصحة مــن أ جــل تعزيز المناعة المجتمعية
ل ـمــواج ـهــة جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،ول ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى صحة
وســامــة العاملين فــي األفـنـيــوز ،وتوفير بيئة عمل
آمنة وسليمة للجميع ،إضافة إلى تسهيل إجــراء ات
الحصول على اللقاح وضمان تطعيم أكبر عدد ممكن
من العاملين.
وقــد تــم تخصيص  4مناطق بــداخــل األفـنـيــوز تم

«الدعوة اإللكترونية»3 :
ماليين مشاهدة لموقع
«المهتدين الجدد»

تـجـهـيــزهــا ب ـم ـئــات ال ـم ـقــاعــد وج ـم ـيــع األدوات الـتــي
ّ
تسهل عملية التطعيم ،إلى جانب استعداد عدة لجان
تنظيمية من إدارة األفنيوز لإلشراف على سير العمل
بداخل مركز التطعيم.
كما قامت وزارة الصحة بإمداد  9500جرعة لقاح
إلى «األفنيوز» ،إلى جانب عدد كبير من الكوادر الطبية
المدربة على إعطاء اللقاح واإلجابة عن االستفسارات
والمتابعة الطبية بعد الحصول على التطعيم.
وعلى مدار يوم كامل ،شهد مركز تطعيم األفنيوز
ً
ً
لتلقي
كبيرا من جميع العاملين في األڤنيوز
إقبال
ً
اللقاح ضمن خطة منظمة وجدول زمني محدد مسبقا

بدقة ،حيث حرصت إدارة األفنيوز على التواصل مع
المحال فــي وقــت مبكر لجمع البيانات
إدارة جميع
ّ
وتنسيق خطة تلقي اللقاح ،وهو ما نتج عنه نجاح
األفنيوز في أن يكون أول مجمع تجاري في الكويت
ّ
يدشن مركز تطعيم لجميع العاملين به.
وخـتـمــت اإلدارة بيانها بــأنـهــا بـعــد إت ـمــام عملية
التطعيم ،تشدد على ضرورة استمرار جميع العاملين
بداخله في اتباع توصيات وزارة الصحة من خالل
تطبيق اإلج ـ ــراءات الــوقــائـيــة والـتــدابـيــر االحـتــرازيــة
لضمان تحقيق أعلى مستويات السالمة والحفاظ
على صحة الجميع.

وأوضحت أن الفترة المقبلة
س ـت ـش ـهــد ت ـس ــري ـع ــا ك ـب ـي ــرا فــي
أع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـت ـل ـق ـي ــن ل ـل ـت ـط ـع ـيــم،
ب ـهــدف ال ــوص ــول إل ــى الـمـنــاعــة
المجتمعية المطلوبة و مــن ثم
العودة إلى الحياة الطبيعية.
وفي موضوع متصل ،دشنت
وزارة ال ـص ـحــة أم ــس  5مــراكــز
ج ــدي ــدة ،للتطعيم ض ــد مــرض
«ك ــوف ـي ــد  »19ب ـل ـقــاح «ف ــاي ــزر –
بـ ـي ــونـ ـتـ ـي ــك» ،هـ ــي الـ ـشـ ـع ــب فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـع ــاص ـم ــة ال ـص ـح ـيــة،
وال ـص ــدي ــق ف ــي مـنـطـقــة حــولــي
الصحية ،والمسايل في منطقة
األح ـم ــدي الـصـحـيــة ،والـنـسـيــم
فــي منطقة الـجـهــراء الصحية،
والشالحي في منطقة الفروانية
الصحية.
وستعمل هــذه الـمــراكــز على
فـتــرتـيــن صـبــاحـيــة ومـســائـيــة،
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـن ـجــز هــذه
المراكز تطعيم  2500إلى 3000
شخص في اليوم الواحد ،بواقع
 500إلى  600تطعيم في المركز
الواحد.

نسب الشفاء
وفـ ــي مـ ـج ــال م ـت ـص ــل ،أك ــدت
إح ـص ــائ ـي ــة ل ـم ـج ـلــس ال ـص ـحــة
لــدول الخليج العربية أن دولة

الكويت حلت في المرتبة الرابعة
بنسب الشفاء بين دول الخليج
من «كوفيد »-19بنسبة .94.4%
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت االحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة أن
اإلمارات العربية المتحدة حلت
ف ــي ال ـمــرت ـبــة األولـ ـ ــى خليجيا
ب ـن ـس ــب ال ـ ـش ـ ـفـ ــاء م ـ ــن الـ ـم ــرض
بنسبة  96.3%تلتها المملكة
العربية السعودية بنسبة ،96%
ثم دولة قطر في المرتبة الثالثة
بنسبة .94.9%
وأوضـ ـح ــت اإلح ـص ــائ ـي ــة أن
نسبة الـشـفــاء مــن «كــوفـيــد»-19
في مملكة البحرين التي حلت
ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـخــام ـســة بلغت
 ،93.1%و س ـل ـط ـن ــة عـ ـم ــان فــي
ال ـمــرت ـبــة ال ـس ــادس ــة واألخـ ـي ــرة
بنسبة .91.1%
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــدت ورقــة
علمية نشرت في مجلة NEJM
أن لـقــاح «ف ــاي ــزر» فـعــال بنسبة
 89.5%ضد المتحور البريطاني
و 75%ضــد المتحور الجنوب
إفريقي.
وأشارت الورقة العلمية إلى
أن نسبة الحماية مــن المرض
الشديد والخطير والوفاة تصل
إلــى  97.4%بشكل عــام رغــم أن
هــذه الـمـتـحــورات هــي السائدة
مـ ـن ــذ م ـط ـل ــع م ـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي
بحسب الورقة العلمية.

«التربية» :حضور الطلبة لالختبارات بزي محتشم «التقدم العلمي» تهنئ فاروق الباز
«قروبات الغش» اإللكترونية تنشط مع اقتراب اختبارات الثانوية
بفوزه بجائزة الكويت 2020
●

فهد الرمضان

ً
استعدادا لبدء االختبارات
الــورقـيــة لطلبة الـصــف الـ ـ 12
بعد  3أسابيع ،كشفت مصادر
تربوية رفيعة لـ«الجريدة» ،أن
الــوزارة بصدد إصدار تعميم
ل ـل ـمــدارس ب ـعــدم ال ـت ـشــدد في
موضوع الزي المدرسي عند
ع ـقــد االخـ ـتـ ـب ــارات ،مــوضـحــة
أن التعميم سـيـصــدره قطاع
ً
التعليم العام اليوم أو غدا.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن األمــر
عـ ـ ــرض عـ ـل ــى وزي ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
د .عـ ـل ــي الـ ـمـ ـض ــف ،وأوضـ ـ ــح
مسؤولو «التربية» أن الطلبة
منقطعون عن مدارسهم منذ
عام ونصف دون زي مدرسي،
إضافة إلــى أن األس ــواق قد ال
تتوفر فيها المالبس المطابقة
للزي المعتمد ،منوهة إلى أن
الوزير أبدى تفهمه للوضع.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ال ـت ـع ـم ـي ــم،
ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـصـ ــدره ال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـ ـعـ ــام ،س ـي ـت ـض ـمــن ال ـس ـمــاح

للطالب بالحضور إلى لجان
االختبارات بالزي المدرسي أو
أي زي محتشم يراعي اآلداب
العامة والضوابط ،وال يكون
خادشا للحياء ،تسهيال على
أولياء األمور في عملية توفير
الـمــابــس الـمــدرسـيــة فــي ظل
ظروف «كورونا».

«قروبات الغش»
ومـ ـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب مـ ــوعـ ــد ب ــدء
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة لطلبة
ال ـص ــف ال ـث ــان ــي ع ـش ــر ،ب ــدأت
تنشط بشكل ملحوظ "قروبات
الـ ـغ ــش" اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،حـيــث
تـ ـنـ ـتـ ـش ــر حـ ــال ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي ب ـعــض
وسائل التواصل االجتماعي
رس ــائ ــل وم ـن ـش ــورات تـعــرض
خـ ـ ــدمـ ـ ــات "الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــش" ل ـل ـط ـل ـبــة
مقابل  50دينارا لكل المواد،
وأكـ ــد أح ــد ه ــذه ال ـم ـن ـشــورات
استعداده لتزويد من يشترك
مـعـهــم بــاألجــوبــة خ ــال فترة
ع ـقــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،مـبـشــريــن

المشتركين بنسبة تفوق الـ90
في المئة.
وي ـ ـ ــدع ـ ـ ــي أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ه ـ ــذه
ال ـم ـن ـش ــورات م ـقــدرت ـهــم على
ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول الـ ـ ـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مــن
االخـتـبــار بعد أقــل مــن نصف
سـ ـ ــاعـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــدء ت ـ ــوزي ـ ــع
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـط ـ ــاب فــي
لجان االخـتـبــارات ،مــع وعــود
ب ـ ـ ـتـ ـ ــزويـ ـ ــدهـ ـ ــم ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
النموذجية الصحيحة ،وهو
األم ــر ال ــذي قــد يعكس وجــود
ض ـع ــف ف ــي ال ــرق ــاب ــة بـبـعــض
اللجان ،يتم من خالله تسريب
األس ـئ ـلــة لـ ـ "ق ــروب ــات ال ـغــش"،
مــا يضع وزارة التربية أمــام
مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــات ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ن ـحــو
توفير آلـيــات تمنع مثل هذه
الممارسات ،التي تؤثر سلبا
على تقييم الطلبة.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اك ـ ـ ــدت م ـص ــادر
تربوية لـ"الجريدة" أن الوزارة
ت ـض ــع آلـ ـي ــة ل ـع ـم ـل ـيــة ط ـبــاعــة
االخ ـت ـبــارات وتــوزيـعـهــا على
اللجان ،حيث تخضع المطبعة

الـســريــة إلج ـ ــراءات وضــوابــط
م ـح ـك ـم ــة ت ـم ـن ــع أي شـخــص
من دخولها ،باستثناء وزير
التربية ووكيل الوزارة ،اللذين
ي ـح ــق ل ـه ـم ــا دخ ــولـ ـه ــا أث ـن ــاء
عملية التحضير لالختبارات،
كـ ـم ــا ي ـم ـن ــع عـ ـل ــى أع ـضــائ ـهــا
إدخال هواتفهم النقالة أو أي
وسائل تكنولوجية ،مضيفة
أن الوزارة ستعتمد هذا العام
على سيارات من وزارة الدفاع
لنقل االخ ـت ـبــارات وتوزيعها
على اللجان.
وأوض ـحــت أن االخـتـبــارات
ت ـس ـلــم فـ ــي مـ ـظ ــاري ــف مـغـلـقــة
لـ ــرؤسـ ــاء ال ـل ـج ــان ،وال تفتح
إال داخ ـ ـ ــل ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ،مـ ــع ب ــدء
وقــت االخـتـبــار ،لضمان عدم
تسربه ،مؤكدة حرص الوزارة
على عملية فحص وتفتيش
ال ـطــاب قـبــل دخــول ـهــم ،لمنع
ادخال اي اجهزة او سماعات،
وم ــا شــابــه مــن األدوات التي
يمكن أن تساعد على الغش.

لجنة لتسلم تقاطعات الجزء الغربي من «الخامس»
ش ـك ـلــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل
ا ل ـبــري لـجـنــة لـلـتـسـلــم اال ب ـتــدا ئــي للمرحلة
ال ـثــال ـثــة واألخ ـ ـيـ ــرة ،ب ـم ـش ــروع ع ـقــد إن ـشــاء
وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على
الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس.
وأش ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر ال ـه ـي ـئــة ل ــ"ال ـج ــري ــدة"
إلى أن اللجنة ستقوم بالتسلم االبتدائي،
ووض ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــره ـ ــا ح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات
الـ ـم ــوج ــودة ب ــال ـم ـش ــروع إن وج ـ ــدت خ ــال
شهر من اآلن.

وب ـي ـنــت أن ال ـم ـشــروع ي ـعــد م ــن مـشــاريــع
البنية التحتية التي تهدف إلى رفع كفاء ة
ال ـطــرق ،وزي ــادة م ـعــدالت األم ــان والـســامــة
عليها ،واإلسهام في الحد من االختناقات
ال ـمــروريــة ،وخــدمــة الـمـنــاطــق الـمـطـلــة على
الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـغـ ــربـ ــي م ـ ــن الـ ـ ــدائـ ـ ــري الـ ـخ ــام ــس
ك ــال ـع ــارض ـي ــة ،وال ـ ـ ـفـ ـ ــردوس ،وال ـص ـل ـي ـب ـيــة،
وجنوب الدوحة ،والقيروان.

الفاضل :جهوده كبيرة في إنجاز موسوعات ودراسات خاصة بالكويت

الفاضل خالل االتصال بالباز
هنأ الـمــديــر الـعــام لمؤسسة الـكــويــت للتقدم
الـعـلـمــي الــدك ـتــور خــالــد ال ـفــاضــل عــالــم الـفـضــاء
العربي الدكتور فاروق الباز كونه أحد الفائزين
ب ـج ــائ ــزة ال ـك ــوي ــت لـ ـع ــام  2020الـ ـت ــي تـمـنـحـهــا
المؤسسة سنويا ،معربا عــن تقديره لجهوده
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي إن ـ ـجـ ــاز عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـم ــوس ــوع ــات
والدراسات العلمية الخاصة بدولة الكويت.
وأش ــاد الـفــاضــل فــي اتـصــال هاتفي مــع الباز
الذي عمل مدة طويلة في وكالة الفضاء األميركية
(نــاســا) بالمسيرة العلمية لــه والـعـطــاء الكبير
الذي قدمه في مجال استكشاف القمر والفضاء
ودراســاتــه العلمية المتميزة في تحديد مواقع
الهبوط على القمر لبعثات ابولو.
مــن جهته ،أعــرب الـبــاز عــن اع ـتــزازه وســروره
لفوزه بجائزة الكويت التي تعد رمزا كبيرا مشيرا
إلى الجهود المقدرة التي تبذلها المؤسسة في
دعم العلم والعلماء وإلى عالقته الطويلة معها
في المجال العلمي.
وقال إن عالقته بدولة الكويت تعود إلى عام
 1974عندما زاره ــا للمرة األول ــى والتقى سمو
األمـيــر الــراحــل الشيخ صـبــاح السالم طيب الله
ثراه ،مضيفا أن زياراته للكويت توالت بعد ذلك
للتعاون في عدد من الموضوعات العلمية.

وعن الصاروخ الصيني الــذي كان يحوم في
الـفـضــاء قبل سقوطه أش ــار إلــى وج ــود حــوادث
ســابـقــة ل ـصــواريــخ فـضــائـيــة خــرجــت ع ــن مـســار
التحكم فيها وسقطت في المحيطات الفتا إلى
وجود فجوات كثيرة في مناطق عدة من العالم
منها مصر وشبه الجزيرة العربية بسبب سقوط
شهب ومذنبات عليها.
وقال إن االهتمام البالغ بموضوع الصاروخ
الصيني يعود الى حجمه الكبير وسرعته الفائقة
إال أنه عندما يدخل الغالف الجوي سيتفتت إلى
أجــزاء متعددة قد يكون بعضها كبيرا ويصمد
أمــام حــرارة االحتكاك ويصل إلــى سطح األرض
سواء في البحار أو األراضي غير المأهولة وفق
أكبر االحتماالت.

عالقتي بالكويت
تعود إلى عام ...1974
والجائزة «رمز كبير»

الباز

أعلن مدير لجنة الدعوة
اإللكترونية ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
عبدالله الدوسري ،أن
موقع تعليم املهتدين
الجدد ،الذي يقدم كل ما
يخص املهتدي الجديد
بـ 13لغة بني أوروبية
وآسيوية ،حقق أكثر من
 3ماليني مشاهدة من
قبل املهتدين واملسلمني
املتحدثني بغير اللغة
العربية حول العالم.
َّ
وبي الدوسري ،في
تصريح صحافي ،أمس،
أن عدد املواد الدعوية
املرفوعة على املوقع،
بلغاته ا لـ  ،13بلغ حتى
اآلن أكثر من  9آالف مادة
دعوية بني مسموعة
ومقروء ة ومرئية ،إضافة
إلى العديد من الوسائط
الدعوية التعليمية،
مثل :الرسوم البيانية،
والكتيبات الدعوية،
والكتب املسموعة ،متاحة
بصورة مجانية على
مدار الساعة لجميع
متابعي املوقع بلغاته
العاملية.
وأكد أن املشروع بحاجة
ماسة للدعم والتبرع،
حتى ُيكمل مسيرة
العلم والتعليم ،داعيا
أصحاب األيادي البيضاء
واملحسنني إلى دعم هذا
املشروع عظيم األثر.

«التنمية» توزع 620
طردًا غذائيًا على
المحتاجين في غزة
وزعت الجمعية الخيرية
العاملية للتنمية
والتطوير ،أمس األول،
عشرات الطرود الغذائية
للعائالت الفلسطينية
املحتاجة وطالها الحصار
اإلسرائيلي في قطاع غزة.
وقال ممثل جمعية التنمية
بغزة ،م .أحمد أبوعصر،
في تصريح لـ"كونا" ،إن
"الجمعية وزعت أكثر من
 620طردا غذائيا إغاثيا
مقدمة من الجمعية
الخيرية العاملية للتنمية
والتطوير الكويتية لدعم
الشعب الفلسطيني،
والتخفيف من أعباء
الحياة ،في ظل ظروف
الحصار اإلسرائيلي".
وأوضح أبوعصر أن الطرد
الغذائي يشتمل على
 11صنفا من األصناف
الرئيسة التي يجب أن
تكون في كل بيت على
مدار العام ،ووصلت
للعائالت في ظل الشهر
الكريم وظروف الحصار
الخانق على القطاع،
معتبرا أنها ستمثل
سعادة كبيرة للعائالت
املحتاجة.
َّ
ووجه رسالة شكر
للكويت؛ أميرًا وحكومة
وشعبًا ،على جهودهم
الدائمة في مساعدة
الشعب الفلسطيني ،مؤكدا
أن الكويت كانت وال تزل
َّ
سباقة في دعم القضية
الفلسطينية.

برلمانيات 4
تفاؤل نيابي بـ «العفو»
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أسئلة

وفد يتجه إلى تركيا الجمعة للقاء البراك ورفاقه
محيي عامر

ً
قريبا سنفرح
بعودتهم
ولن نتراجع

بوصليب

سنتجه
ألنقرة إلنهاء
ملف العفو

فـ ــي خـ ـط ــوة ت ـع ـكــس تـحــريـكــا
للمياه الراكدة في ملف المصالحة
ّ
يتوجه عدد من النواب
الوطنية،
ً
قريبا إلــى تركيا ،لــزيــارة النائب
ال ـســابــق مـسـلــم الـ ـب ــراك وزم ــائ ــه
الموجودين هـنــاك ،وســط تفاؤل
ً
نيابي بعودتهم قــريـبــا ،وهــو ما
عكسته تصريحات عدد من النواب.
وقالت مصادر لـ "الجريدة" إن
ً
اجتماعا مصغرا حضره  6نواب،
مـســاء أم ــس األول ،اتـفـقــوا خالله
على زيارة البراك ورفاقه ،مرجحة
أن يضعوا سيناريو جديدا للعفو
وإنهاء الملف ،وسيتم عقد اجتماع
موسع اليوم سيضم من يرغب من
مجموعة الـ  16والمجاميع األخرى
المتفقة عـلــى إن ـهــاء ه ــذا الملف،
وعلى ضوئه سيحدد الوفد الذي
ً
توقعت الـمـصــادر أن يضم عــددا
ً
كبيرا ،وتم تحديد الجمعة المقبلة
ً
ً
موعدا مبدئيا للسفر إلى تركيا.
وقال النائب سعود بوصليب:
"أقـ ــول إلخ ــوان ــي بــالـمـهـجــر :كنا
ومــازلـنــا على العهد باقين ،وال
تزال المساعي جادة ومستمرون
ّ
ل ـحــل ه ــذه الـقـضـيــة وإن ـه ــاء هــذا
ال ـ ـم ـ ـلـ ــف ..ب ـ ــاق ـ ــون عـ ـل ــى ال ــوع ــد
ً
وال ـع ـهــد ،ول ــن ن ـتــراجــع ،وقــريـبــا

مهلهل المضف يسأل عن أحكام اإلعدام
سعود بوصليب

فرز الديحاني

فايز الجمهور

سنفرح بعودتكم بإذن الله".
أم ـ ــا أمـ ـي ــن س ــر م ـج ـلــس األم ــة
النائب فرز الديحاني فقال" :عهدنا
معكم قضية الـعـفــو عــن األح ــرار
من أبناء وطني ،مساعينا جادة
مـنــذ أول ي ــوم عـمــل فــي المجلس
وم ـس ـت ـمــرون بــالـعـمــل ل ـحــل هــذه
ال ـق ـض ـيــة ،وس ــأت ـج ــه م ــع ال ــزم ــاء
النواب قريبا الى تركيا للجلوس
مع مسلم البراك ورفاقة إلنهاء هذا
الملف ال ــذي ط ــال انـتـظــار فرجه،
كنا  -وال نزال  -على العهد باقون".
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ف ــاي ــز

ال ـج ـم ـه ــور ،أق ـ ـ ــول إلخـ ــوانـ ــي فــي
الـمـهـجــر" :ال يخلف عـهــده معكم
إال مرجف ،وال يتاجر بقضيتكم
إال خ ــاي ــب ،وال يـ ـش ـ ّـوش عليها
إال س ـ ـ ـ ـ ــاذج ،وال ي ـه ــاج ـم ـك ــم إال
ضعيف ،كنتم بوصلة اإلصــاح
ف ــي الـ ـمـ ـي ــدان ،وقـضـيـتـكــم كــانــت
وستبقى بوصلتنا فــي التعامل
مع الحكومة".
وقال النائب د .صالح المطيري:
"ق ـض ـي ــة ال ـع ـف ــو أول ـ ــوي ـ ــة ،وع ـلــى
الـعـهــد ب ــاق ــون ،وكــانــت قضيتهم
األول ــى الكويت حملوها بأمانة،

وتــم تهجيرهم من بلدهم بعدما
تصدوا للفساد المالي واإلداري
التي عانته وتعانيه الكويت /لن
نصمت ،ومستمرون حتى يعودوا
الى الوطن معززين ومكرمين".
وأضـ ــاف الـمـطـيــري :بالتأكيد
سيتم دون أي تنازالت دستورية،
ولن نسمح ،وإخوتنا في المهجر
لن يسمحوا أيضا ،بأن تكون هناك
ت ـن ــازالت دس ـتــوريــة أو ق ـبــول أي
انتهاك للدستور ،احنا حواراتنا
على وضح النقا ومواقفنا واضحة
وثابتة".

ً
العارضي يصدر بيانا يؤكد فيه العفو ورحيل الرئيسين
الديحاني

توجههم إلى تركيا ،أصدر النائب
عقب إعالن نواب ً
مساعد العارضي بيانا قــال فيه" :مــن أول يــوم لي في
المجلس ربطت تعاوني مع رئيس الحكومة بتعاونه
في
في قضية العفو الشامل ،وفي البداية أعلنت دعمي ً
انتخابات الرئاسة لألخ النائب بدر الحميدي ،مشترطا
عليه التعاون في إقرار قانون العفو الشامل ،وفي يوم
السبت  2020 /12 /19قمت بدعوة اإلخ ــوه الـنــواب في
ديواني لالتفاق على خطوات تقديم مقترح قانون العفو
الشامل حتى يكون التحرك بشكل جماعي".
وأضاف :وبتاريخ  2020 /12/ 24دعوت اإلخوة النواب،
ّ
وقدمنا مقترح العفو الشامل ،وبعد ذلك قابلت رئيس
الحكومة وأبلغته بـشــرط تـعــاونــي معه بتعاونه في
ملف العفو الشامل ،ولم يتعاون ،وبناء عليه في تاريخ
ّ
المقدم
 2021/1/5أعلنت تأييدي الستجواب رئيس الوزراء
من اإلخوة النواب ،وأعلنت عدم التعاون معه.
وت ــاب ــع ال ـعــارضــي ف ــي ب ـيــانــه :وب ـعــدمــا قـ ـ ّـدم رئيس
الحكومة استقالته وتم تكليفه مرة أخرى ،اشترطت عليه
للمرة الثانية تعاونه في قضية العفو الشامل لكي أتعاون

برلمانية

معه ،واشترطت عليه أن يعلن قبل مؤتمره الصحافي
بتاريخ  2021 /1 /27أن يكون العفو الشامل من ضمن
أولوياته ،وللمرة الثانية لم يتعاون ،وعلى أثرها في
اليوم نفسه أعلنت عن استجوابي لرئيس الوزراء ،لعدم
تعاونه في ملف العفو الشامل ،مشيرا إلى أنه بعدها تم
إخفاء مقترح قانون العفو الشامل ،مع أنه أول المقترحات
التي تم إقرارها في اللجنة التشريعية ،ولم يدرج على
جدول أعمال الجلسة ،ولم يتم وضعه في موقع المجلس
بتواطؤ من الرئيسين ،وإلخفاء رأي الحكومة الرافض
للقانون ونيتها المسبقة إلسقاطه في الجلسة.
وقــال العارضي :وتم إدراجــه في جلسة القسم ،فقط
لتمكين رئـيــس الحكومة مــن الـقـســم ،وتـمــت مقاطعة
الجلسة بالكامل باتفاق جميع اإلخوة النواب ،اعتراضا
على إبطال عضوية األخ د .بدر الداهوم ،ولعلم النواب
المسبق بنية الحكومة إلسقاط مقترح قانون العفو
الشامل ،وبعدها قــام رئيس ال ــوزراء في جلسة القسم
باالنقالب على الدستور وتأجيل االستجوابات الحالية
والمزمع تقديمها له.

ً
ً
واستطرد قائال :اليوم تبيانا للشعب الكويتي بأن من
يضع العراقيل لقانون العفو الشامل وبقية القضايا التي
تهم الشعب هما الرئيسان ،ولذلك فإن رحيلهما وجب،
ّ
الرئيس المنصة
ويجب أن يقر الرئيسان بشرعية صعود ً
والعزوف عن االنقالب عن الدستور ،وختاما ،مهما بذلنا
ّ
المهجرين فسنظل مقصرين في حق من
في حق إخواننا
ضحوا وهجروا من أجل هذا الوطن .ومستمرون حتى
عودتهم مرفوعي الرؤوس.
ّ
وعــلــق النائب خالد العتيبي على بيان العارضي
بالقول :العفو عن إخواننا المهجرين التزام أخالقي قبل
أن يكون استحقاقا سياسيا ،فقضيتهم العادلة كانت
وال تزال وستبقى بوابة ّ
إصالح قادم ،مشددا على
ألي
ً
أن العارضي من أكثر النواب سعيا لحلها ،ومع األسف
أن الرئيسين استخدما هذا الملف بكل إسفاف لتحقيق
التي كشفتها جلسة القسم.
أهدافهما ّ
بدوره ،علق النائب محمد المطير على بيان العارضي
ً
قــائــا" :الـنــائــب مساعد الـعــارضــي يضع الـنـقــاط على
َ
الحروف ،من يعرقل ويتالعب بالعفو هما الرئيسان".

الحجرف يستفسر
عن حسابات
صندوق الجيش
وجه النائب مبارك الحجرف
سؤاال برلمانيا إلى نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ حمد جابر العلي ،بشأن
صندوق الجيش.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال :ت ـق ــدم
المرحوم بإذن الله وزير الدفاع
األس ـب ــق الـشـيــخ نــاصــر صـبــاح
األ ح ـمــد بـبــاغ للنيابة العامة
بخصوص اختالسات صندوق
ال ـج ـيــش ،ون ـمــى إل ــى عـلـمــي أن
هناك حسابات فتحت وحولت
م ـب ــال ــغ م ـن ـه ــا ثـ ــم أغ ـل ـق ــت تـلــك
الحسابات في لندن ولم تضف
تلك الحسابات إلى التحقيقات
األخيرة أو إحالة بالغ جديد أو
تكميلي.
وع ـلــى ض ــوء م ــا سـبــق طلب
إج ــاب ـت ــه ع ــن االتـ ـ ــي :ه ــل زودت
النيابة العامة أو لجنة محاكمة
الوزراء بتلك الحسابات؟ ولماذا
ل ـ ــم ت ـخ ـض ــع تـ ـل ــك ال ـح ـس ــاب ــات
ل ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ديـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة
وال ـج ـهــات الــرقــابـيــة؟ وك ــم عــدد
تـلــك الـحـســابــات وتفاصيلها؟
وهل دفعت مبالغ ألشخاص من
تلك الحسابات؟
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل عـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل
ال ـح ـســابــات الـمـغـلـقــة ف ــي لـنــدن
الخاصة والمسجلة تحت اسم
صـ ـن ــدوق ال ـج ـيــش أو الـمـكـتــب
العسكري كافة.

إلى وزير العدل ...كم عدد أحكام اإلعدام النهائية الصادرة من محكمة
التمييز ولم تنفذ؟ وما أسباب االمتناع عن تنفيذ هذه األحكام؟ وما آخر
تاريخ نفذ فيه حكم اإلعدام؟

مهلهل المضف

صالح المطيري يمطر الناصر بـ  5أسئلة
األول إلى وزير الخارجية ...عن جميع الكتب والمراسالت الخاصة
باألعمال اإلنشائية في مبنى الوزارة خالل السنوات السبع الماضية.
الثاني إلى وزير الخارجية ...جميع الكتب والمراسالت المتعلقة بتطوير
المنطقة الدبلوماسية مع بيان القيمة اإلجمالية للمشروع.
الثالث إلى وزير الخارجية ...ما اإلجراءات المتخذة من الوزارة لتالفي
مخالفات ومالحظات ديوان المحاسبة على السفارات الكويتية؟
الرابع إلى وزير الخارجية ...كم عدد اجتماعات مجلس الخدمة المدنية
منذ  2012حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
الخامس إلى وزير الخارجية ...كم عدد الصناديق (المحافظ) التي
استثمر فيها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية سواء
داخل أو خارج الكويت؟

صالح المطيري

مساعد العارضي 4 ...أسئلة
األول إلى وزير النفط ...هل شكلتم لجنة لمتابعة أعمال مصفاة
فيتنام؟ وهل أصدرت اللجنة تقارير وتوصيات؟
الثاني إلى وزير التعليم العالي ...ما إجراءاتكم بشأن ورود أسئلة في
االختبارات النهائية لكلية الهندسة والبترول فيها خدش لآلداب
العامة؟
الثالث إلى وزير الداخلية ...هل كانت اإلدارة العامة للجمارك سابقا
تسمح بالتحاق موظفيها اإلداريين والفنيين بدورة مفتش جمركي؟
الرابع إلى وزير الداخلية ...هل يوجد أبناء لكويتيات يحملن الجنسية
وفق المادة األولى بالتأسيس ممن انفصلن عن أزواجهن بطالق بائن
أو بوفاة الزوج لم يتحصلوا على الجنسية؟

مساعد العارضي

المويزري يسأل عن نجوم السوشيال ميديا
إلى وزير العدل ...لوحظ في اآلونة األخيرة تزايد عدد البالغات
المحفوظة من جهة النيابة العامة في قضايا غسل األموال والتي
تسمى بمشاهير السوشيال ميديا ...يرجى تزويدي بصور من البالغات
وقرارات الحفظ.

شعيب المويزري

الصقعبي يستفسر عن «حق
االطالع» في «االستثمار»
إلى وزير المالية ...ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة لالستثمار
في تنفيذ أحكام هذا القانون؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من لوائح
ونظم الرواتب والبدالت والعالوات والمكافآت المعمول بها.

الخليفة لفتح مدرسة للمكفوفين
ق ــدم ال ـنــائــب م ـ ــرزوق الـخـلـيـفــة اق ـت ــراح ــا بــرغ ـبــة بـفـتــح مــدرســة
لألشخاص المكفوفين بمحافظة الجهراء.
وجاء في االقتراح ما يلي :تنص المادة  9من القانون رقم  8لسنة
 2010بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تلتزم الحكومة
بـتـقــديــم ال ـخــدمــات التعليمية والـتــربــويــة والــوســائــل التعليمية
لألشخاص ذوي اإلعاقة ولفئتي بطيئي وصعوبات التعلم على قدم
المساواة مع اآلخرين في التعلم ،مع مراعاة االحتياجات الخاصة
من االتصال واللغة والتدريبات التيسيرية الالزمة.

عبدالعزيز الصقعبي
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آالف المصلين أحيوا ليلة الـ  ٢٧من رمضان في ظروف استثنائية
بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة «كورونا»
محمد راشد

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ص ـ ـح ـ ـي ـ ــة
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـن ـ ــائ ـ ـي ـ ــة ،أحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا آالف
ال ـم ـص ـل ـي ــن فـ ــي الـ ـك ــوي ــت لـيـلــة
ال ـس ــاب ــع وال ـع ـش ــري ــن م ــن شهر
رمضان المبارك ،أمال في إدراك
ليلة ال ـقــدر ،وذل ــك فــي ع ــدد من
المساجد التي حددتها وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وبعد توقفها العام الماضي،
بسبب جائحة كــورونــا ،عــادت
ص ـ ــاة الـ ـقـ ـي ــام وق ـب ـل ـه ــا ص ــاة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوي ـ ـ ــح ،ل ـ ـت ـ ـصـ ــدح م ـ ـ ــآذن
ال ـم ـســاجــد م ــرة أخـ ــرى بــالــذكــر
والصالة والــدعــاء ،إحياء لهذه
ال ـل ـيــالــي ال ـم ـبــاركــة ،إذ امـتــأت
المساجد الواقعة داخل المناطق
ال ـس ـك ـن ـي ــة بــال ـم ـص ـل ـيــن ال ــذي ــن
توافدوا على المساجد بقلوب
خــاشـعــة ،داع ـيــن الـلــه سبحانه
وت ـعــال ــى أن تـ ــزول ه ــذه الـغـمــة
ع ــن الـمـسـلـمـيــن والـ ـع ــال ــم ،وأن
تعود الحياة إلى طبيعتها في
أقرب وقت.
وف ــي ال ـعــديــد م ــن الـمـســاجــد

حشود المصلين خالل إحياء ليلة القدر في أحد المساجد وساحاته الخارجية ليل أمس األول
اض ـط ــر ب ـع ــض ال ـم ـص ـل ـيــن إل ــى
افـ ـ ـت ـ ــراش األرض والـ ـس ــاح ــات
ال ـخــارج ـيــة لـلـمـســاجــد ،اتـبــاعــا
لـ ـ ـ ــإرشـ ـ ـ ــادات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـت ــي

شـ ـ ـ ــددت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة عـلــى
تـطـبـيـقـهــا ،ل ـع ــودة ال ـص ــاة في
المساجد.
ي ـ ــذك ـ ــر أن وزيـ ـ ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ـ ــاف

عيسى الـكـنــدري أعلن السماح
بإقامة صالة القيام قبل دخول
العشر األواخر ،وفق االحترازات
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـم ــول بـ ـه ــا فــي

«المناقصات» :فتح باب التنافس بين الشركات
على خزانات المياه العذبة بالمطالع
●

سيد القصاص

بـ ـ ــدأت ع ـج ـلــة ال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي مــديـنــة
المطالع السكنية تتسارع مــن خالل
ط ـ ــرح الـ ـع ــدي ــد مـ ــن مـ ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـيــة
الـتـحـتـيــة بـهــا وتـتـنــافــس ال ـعــديــد من
الـشــركــات على الــدخــول ضمن قائمة
الشركات المؤهلة بتلك المشاريع وفق
الجهاز المركزي للمناقصات ومنها
مناقصة إنشاء  3خزانات أرضية من
ا لـخــر ســا نــة المسلحة لـلـمـيــاه العذبة
سـعــة كــل منهما  115مـلـيــون غــالــون

ب ـمــوقــع رق ــم  1بــالـمــديـنــة ع ـقــب طــرح
المناقصة مــع االعـمــال الملحقة بها،
ضمن مشاريع البنية التحتية التي
تنفذها الكهرباء بها.
وذك ــرت مـصــادر وزارة الـكـهــربــاء لـ
«ال ـجــريــدة» أن الـمـشــروع يــأتــي ضمن
خـطــة وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء إلقــامــة
عــدة مشاريع الم ــداد مدينة المطالع
الـسـكـنـيــة بــال ـم ـيــاه ال ـعــذبــة ،ف ــي اط ــار
خطة الــوزارة لتلبية متطلبات المدن
العمرانية الجديدة من الكهرباء والماء
باعتبارها خدمات اساسية بالتوازي

«األرصاد» :طقس حار
وفرصة ألمطار رعدية
قالت إدارة األرصاد الجوية ،إن الطقس هذا األسبوع حار نهارا
ومائل للحرارة في أول الليل ومعتدل في الساعات األخيرة منه.
وأوضـ ــح رئ ـيــس قـســم الـتـنـبــؤات الـبـحــريــة فــي اإلدارة ياسر
البلوشي لـ "كونا" أن البالد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يضعف
تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية
حارة ورطبة نسبيا وتظهر معه بعض السحب تكون مصحوبة
أحيانا بفرص أمطار متفرقة.
وأض ــاف البلوشي أن الطقس الـيــوم سيكون ح ــارا والــريــاح
شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه خفيفة إلى معتدلة ودرجات
الحرارة العظمى المتوقعة بين  42و 44درجة مئوية والصغرى
بين  24و 26درجــة .وذكــر أن الطقس غــدا سيكون حــارا وغائما
جزئيا والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين  43و 45درجة
مئوية والصغرى بين  25و 27درجة.
وقال البلوشي إن الطقس بعد غد سيكون حارا وغائما جزئيا
والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة مع
فرصة ألمطار قد تكون رعدية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة
بين  43و 45درجة مئوية والصغرى بين  26و 28درجة.

والتنسيق مع خطط وبرامج الوزارات
والجهات الحكومية االخــرى المنوط
ب ـه ــا ت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــاري ــع ب ـن ـي ــة تـحـتـيــة
وخدمية في المدن السكنية الجديدة
ومنها مدينة المطالع السكنية.
و لـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـلـ ــك
الـمـشــاريــع الـتــي سـتـقــام فــي المطالع
مشروعا النشاء خطوط مياه رئيسية
من مجمع المياه بالمطالع العالي إلى
مدينة المطالع السكنية بكلفة كلية
معتمدة  18مليون دينار ،و 3مشاريع
أخ ـ ــرى إلمـ ـ ــداد الـ ـمـ ـي ــاه ،م ـن ـهــا إن ـشــاء

محطة ضخ وملحقاتها بالموقع رقم
 1بمدينة المطالع بكلفة كلية معتمدة
 70مليون دينار بمدة تنفيذ  42شهرا،
وكذلك مشروع انشاء  9ابــراج للمياه
ال ـع ــذب ــة ب ـمــدي ـنــة ال ـم ـط ــاع الـسـكـنـيــة
واالعمال الملحقة موقع رقم  2بكلفة
كلية معتمدة  10ماليين دينار بمدة
تنفيذ  42شهرا ،إضافة الــى مشروع
ان ـش ــاء ع ــدد  9اب ـ ــراج لـلـمـيــاه الـعــذبــة
بالمدينة بالموقع رقــم  3بكلفة كلية
معتمدة  10ماليين دينار.

ال ـم ـس ــاج ــد ،ف ــي ح ـيــن أصـ ــدرت
الـ ـ ــوزارة تعميما إداري ـ ــا بينت
فيه شــروط إقامة صــاة القيام
فـ ــي ال ـم ـس ــاج ــد ،ب ـح ـيــث ت ـكــون

بزيارة المقابر في العيد
السماح
ً
صباحا حتى  6مساءً
من 5
أص ــدر الـمــديــر ال ـعــام لبلدية
ال ـ ـكـ ــويـ ــت أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـم ـن ـف ــوح ــي
ً
ً
ت ـع ـم ـي ـم ــا إداريـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـش ــأن فـتــح
المقابر للزيارة خالل فترة عيد
الفطر المبارك.
وذك ـ ــر الـتـعـمـيــم أن الـمـقــابــر
سـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــح لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة خ ـ ـ ــال
ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 5
صـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــا حـ ـ ـت ـ ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة 6
م ـ ـ ـسـ ـ ــاء م ـ ـ ــع االلـ ـ ـت ـ ــزام بـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــس
الكمام والحرص على التباعد
االجتماعي خالل فترة الزيارة
وعـ ـ ـ ــدم االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاط م ـ ــع أه ــال ــي
الـجـنــائــز فــي حــالــة وج ــود دفــن

نقل  34ألف م« 3مخلفات» وسيارات مهملة بالوفرة
ك ـش ــف م ــدي ــر إدارة ال ـن ـظــافــة
الـعــامــة وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق بفرع
بلدية المحافظة فيصل العتيبي
أن ال ـجــوالت الـمـيــدانـيــة المكثفة
الـ ـت ــي ن ـف ــذه ــا الـ ـف ــري ــق ال ــرق ــاب ــي
بمنطقة ال ــوف ــرة الــزراع ـيــة خــال
شـ ـه ــر أسـ ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن نـ ـق ــل ورف ـ ــع
 34200متر مكعب من المخلفات
ً
وال ـن ـف ــاي ــات ،ف ـض ــا ع ــن رف ــع 18
سيارة مهملة وسكرابا بعد اتخاذ
جميع اإلجراءات القانونية.
وذكـ ــر الـعـتـيـبــي ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي أن الـ ـف ــري ــق ال ــرق ــاب ــي

جانب من رفع المخلفات في الوفرة
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت
ً
الطرق يولي اهتماما بالغا برفع
مستوى النظافة ويعمل على عدم

إصابة وافدين في حريق
مصنع لأللمنيوم بصبحان
●

محمد الشرهان

أصيب وافدان آسيويان بحاالت اختناق وإجهاد حراري جراء
حــريــق كبير انــدلــع صـبــاح امــس فــي مصنع لاللمنيوم بمنطقة
صبحان الصناعية ،كما أسفر الحادث عن خسائر مادية لحقت
بالموقع.
وفي التفاصيل ،قال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم بقوة
االطفاء العام العقيد محمد الغريب ان غرفة عمليات قوة االطفاء
العام تلقت بالغا صباح امس يفيد باندالع حريق بمصنع بمنطقة
صبحان ،مشيرا الى انه فور تلقي البالغ تم تحريك مراكز اطفاء
صبحان ومبارك الكبير للمواد الخطرة والفروانية واالسناد والبدع
الى موقع البالغ.
وأضاف الغريب ان اول فرقة اطفاء وصلت الى موقع الحريق في
غضون  5دقائق وفور وصول رجال االطفاء تبين لهم ان الحريق
اندلع في مصنع تبلغ مساحته  2500متر مربع ،الفتا الى ان رجال
االطفاء شرعوا في مكافحة الحريق ومحاصرته في مساحة تبلغ
 500متر مربع من اجمالي مساحة المصنع.

إشـغــال الـطــريــق ،وذلــك مــن خالل
ال ـج ــوالت الـمـيــدانـيــة ال ـتــي يـقــوم
بتنفيذها للحفاظ على المنظر

ل ـل ــرج ــال ف ـق ــط ،وت ـق ـل ـيــص مــدة
الـصــاة مــا أمـكــن ،حسب فتوى
هـيـئــة اإلفـ ـت ــاء ،وف ــي ح ــدود 30
دقيقة ،كما منعت إقامة صالة

القيام في المناطق ذات الكثافة
الـعــالـيــة ،وه ــي :حــولــي ،النقرة،
ميدان حولي ،السالمية ،جليب
الشيوخ ،المهبولة.

ً
الحضاري للمحافظة ،مبينا أن
الحمالت تأتي في إطار توجيهات
اإلدارة العليا فــي البلدية برفع
مستوى النظافة بمنطقة الوفرة
الزراعية وكل ما يعمل على إعاقة
الطريق ويشوه المنظر العام في
المنطقة.
وأشار إلى عدم تهاون الفريق
الرقابي في اتخاذ كافة االجراءات
ال ـق ــان ــون ـي ــة حـ ـي ــال ال ـم ـخــال ـف ـيــن
لالئحة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق.

ج ـن ــازة وك ــذل ــك ال ـت ـشــديــد على
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ب ــالـ ـمـ ـق ــاب ــر ب ـع ــدم
االختالط مع الزائرين.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــوحـ ـ ــي ف ــي
تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه ال ـ ـ ــى م ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة

االل ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــزام ب ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ك ـ ــاف ـ ــة
اإلجراءات االحترازية والتدابير
الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ مـ ـ ــا جـ ــاء
بــالـتـعـمـيــم حــرصــا عـلــى صحة
وسالمة الجميع.
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النواف للضباط :مسيرتكم العسكرية أشرف أمانة وأنبل رسالة

َ
• رعى احتفال الحرس بتأدية خريجي كلية الملك خالد العسكرية للقسم وتخريج دورة «رتبة مالزم»
• «أوفوا بعهدكم بأن تكونوا أمناء على حقوق الوطن والمواطنين وضعوا مواهبكم في خدمة الكويت»

محليات
سلة أخبار
التواصل الحكومي :ال صحة
الستثناء قادمين من PCR
أعلن مركز التواصل
الحكومي ان ما يتم
تداوله في مواقع التواصل
االجتماعي بشأن استثناء
بعض القادمين إلى البالد
من تقديم شهادة فحص
فيروس كورونا (بي سي
آر) «غير صحيح».
وأكد المركز عبر حسابه
الرسمي على موقع
التواصل االجتماعي
«تويتر» أن تقديم شهادة
فحص فيروس كورونا
(بي سي آر) «إلزامي وفق
االشتراطات الصحية على
جميع الجنسيات والفئات
القادمة إلى دولة الكويت».

ِّ
«الخيرية» تدشن مدينة
التآخي الرابعة في تشاد

ً
النواف متوسطا الضباط أمس

محمد الشرهان

أك ــد نــائــب رئـيــس ال ـحــرس الوطني
ال ـف ــري ــق أول م ـت ـقــاعــد ال ـش ـي ــخ أح ـمــد
ال ـنــواف ،أن «الـ ــوالء واالنـتـمــاء للوطن
هو أغلى ما يمتلكه اإلنسان ،وهدفنا
هــو الــدفــاع عــن ه ــذه األرض الكريمة،
وتحقيق األمن واألمان لمواطنيها».
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال رع ــايـ ـت ــه اح ـت ـف ــال
الـ ـ ـح ـ ــرس بـ ـت ــأدي ــة ال ـط ـل ـب ــة ال ـض ـب ــاط
خريجي كلية الملك خالد العسكرية
في المملكة العربية السعودية القسم
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وت ـخ ــري ــج دورة ال ــوك ــاء
المرشحين إلى رتبة مــازم ،بحضور

وكيل الـحــرس الفريق الــركــن مهندس
هاشم الرفاعي ،وكبار القادة والضباط.
ووجه النواف كلمة إلى الخريجين
قال فيها« :أوفــوا بعهدكم بأن تكونوا
أوفـ ـ ـي ـ ــاء أم ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى حـ ـق ــوق ال ــوط ــن
والـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن ،وض ـ ـ ـعـ ـ ــوا أن ـف ـس ـك ــم
ومواهبكم في خدمة الكويت ،ولتكن
غايتكم الله ،ثم الوطن ،ثم األمير».
ونـ ـق ــل ل ـل ـخــري ـج ـيــن ت ـه ـن ـئــة رئ ـيــس
الـ ـح ــرس س ـمــو ال ـش ـيــخ س ــال ــم ال ـع ـلــي،
مضيفا أن «هــذا اليوم يعتبر من أهم
األيام في حياتكم العملية ،فاآلن بدأت

مسيرتكم العسكرية ا لـتــي تحمل في
طياتها أشرف أمانة وأنبل رسالة ،وإنه
ل ـشــرف عـظـيــم أن تـنـضــم إل ــى الـحــرس
كوكبة جــديــدة مــن الضباط لمساندة
إخوانهم في السالح».

التخطيط والتدريب
وأردف أن « بـ ـ ـن ـ ــاء ا لـ ـ ـح ـ ــرس ي ـب ــدأ
بالتخطيط وال ـتــدريــب الـنــاجــح ،ومــن
هذا المنطلق أتقدم ببالغ الشكر وعظيم
ال ـت ـقــديــر لـلـجـهــود ال ـم ـبــذولــة م ــن قبل

ضباط ومعلمين وضباط صف وأفراد
مــديــريــة ال ـت ــدري ــب ،مـثـمـنـيــن الـجـهــود
الـحـثـيـثــة ال ـتــي ت ـبــذل م ــن أج ــل تهيئة
وتأسيس الضباط علميا وعسكريا».
وطــالــب الـخــريـجـيــن «بــالـعـمــل على
اكتساب الخبرة من الذين سبقوهم في
الخدمة العسكرية ،واالمتثال لألوامر
والتعليمات التي تصدر من رؤسائهم».
وش ــدد على االل ـتــزام بمبادئ وقيم
ديننا الحنيف وق ــال« :كــونــوا صــورة
م ـشــرفــة ل ـل ـحــرس ال ــوطـ ـن ــي» ،مـطــالـبــا
«بتخطيط وتنفيذ األهداف وفقا للنهج

االستراتيجي في الحرس والعمل على
التطوير الفني واإلداري والميداني».
وفي ختام كلمته ،دعا الله تعالى أن
يديم على الوطن نعمة األمــن واألمــان
ف ــي ظ ــل ال ـق ـي ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة لـصــاحــب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـم ـف ــدى ال ـقــائــد
األعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف
األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـهــد األم ـيــن
الشيخ مشعل األحمد.

وزير
األوقاف :تطوير عمل هيئة «الشؤون» :إطالق حملة تبرعات شعبية
القرآن ُّ
وعلومهما
نة
والس
عاجلة إلغاثة الهند  18الجاري

ترأس االجتماع األول لمجلس إدارتها الجديد
أكد وزير األوقــاف والشؤون
اإلس ــامـ ـي ــة ع ـي ـســى ال ـك ـن ــدري،
أم ـ ـ ـ ــس ،أهـ ـمـ ـي ــة ت ـ ـط ــوي ــر ع ـمــل
الهيئة العامة للعناية بطباعة
ون ـشــر الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم والـسـنــة
النبوية وعلومهما ،والنهوض
ب ـ ــاالخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات وال ـ ـم ـ ـهـ ــام
الكبيرة المنوطة بها.
وث ـ ـ ّـم ـ ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري،
ف ــي بـ ـي ــان صـ ـ ــادر ع ــن ال ـه ـي ـئــة،
خ ــال تــرؤســه االج ـت ـمــاع األول
لمجلس إدارت ـه ــا عـقــب صــدور
قرار تشكيله ،جهود وإسهامات
أعضاء مجلس اإلدارة السابق،
متمنيا لهم وللمجلس الجديد
دوام التوفيق والنجاح.
وذكر بيان الهيئة ،أن مجلس
اإلدارة اطلع على قانون إنشاء
ال ـه ـي ـئ ــة والئـ ـحـ ـت ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــة

وال ـ ـلـ ــوائـ ــح ال ـم ـن ـظ ـم ــة ألعـ ـم ــال
م ـج ـلــس اإلدارة ،و تـ ــم تشكيل
لـ ـج ــان ــه الـ ـف ــرعـ ـي ــة ،وم ـن ــاق ـش ــة
ال ـت ـف ــوي ـض ــات ال ـم ـم ـن ــوح ــة ل ــه،
وتــزك ـيــة وك ـيــل وزارة األوق ــاف
ف ــري ــد ع ـ ـمـ ــادي ن ــائ ـب ــا لــرئ ـيــس
مجلس إدارة الهيئة.
وأض ــاف أن المجلس ناقش
التقارير الخاصة بسير عمليات
ا لـتـصـمـيــم لمطبعة المصحف
الـشــريــف الـمــزمــع إنـشــاؤهــا في
منطقة صـبـحــان عـلــى مساحة
 27ألـ ــف م ـتــر م ــرب ــع ،واس ـت ـمــع
إل ـ ــى ش ـ ــرح مـ ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للهيئة د .فهد الــديـحــانــي ،عن
الـعـمــل الـقــائــم عـلــى ق ــدم وســاق
بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة االش ـغــال
لالنتهاء مــن أعـمــال التصميم،
وت ـج ـه ـيــز وث ــائ ــق وم ـس ـت ـنــدات

ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح ،تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا ل ـم ـخــاط ـبــة
ج ـ ـهـ ــاز الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات ال ـع ــام ــة
ل ـطــرح ال ـم ـشــروع عـلــى شــركــات
المقاوالت المختصة.
وأفـ ــاد ب ــأن الـمـجـلــس نــاقــش
مشروع مجمع السيرة النبوية،
واطلع على قرار مجلس شؤون
األوقاف بالتنازل عن المشروع
لمصلحة «هيئة القرآن والسنة»،
إذ رحــب المجلس بهذا الـقــرار،
م ـث ـم ـن ــا دور األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
لــأوقــاف الكبير في التحضير
للمشروع.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن ال ــوزي ــر
ّ
الـكـنــدري شــكــل لجنة لمتابعة
نقل المشروع من األمانة العامة
لـ ــأوقـ ــاف إل ـ ــى «ه ـي ـئ ــة الـ ـق ــرآن
والسنة» برئاسة المدير العام
للهيئة.

• بناء على مخاطبة ًرسمية واردة من «الخارجية» إلى الوزارة
• تبدأ العاشرة صباحا في صالة تنمية المجتمع باليرموك
●

جورج عاطف

على وقــع قــرار مجلس ال ــوزراء المتخذ خالل
اجتماعه المنعقد في  26أبريل الماضي ،بشأن
إرس ـ ــال م ـس ــاع ــدات طـبـيــة وإغ ــاث ـي ــة عــاج ـلــة إلــى
ً
جمهورية الهند تضامنا مع شعبها الصديق،
ً
نظرا للظروف االستثنائية التي يمرون بها ،جراء
انتشار الساللة الجديدة المتحورة من فيروس
«كـ ــورونـ ــا» ،وال ـت ــي أس ـف ــرت ع ــن زيـ ـ ــادة م ـعــدالت
الوفيات واإلصابات بشكل كبير وبأرقام قياسية،
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون االجتماعية
بصدد إطالق حملة تبرعات شعبية عاجلة الغاثة
الشعب الهندي في العاشرة من صباح  18الجاري.
ووف ـق ــا ل ـل ـم ـصــادر ،ف ــإن الـمـخــاطـبــة الــرسـمـيــة
الـ ـ ـ ــواردة إلـ ــى «ال ـ ـشـ ــؤون» م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة

تـضـمـنــت اقـ ـت ــراح إط ـ ــاق حـمـلــة شـعـبـيــة لجمع
التبرعات بمشاركة المؤسسات والهيئات الخيرية
ً
المشهرة كافة ،تعبيرا عن التضامن الكبير مع
هذا البلد الصديق الذي يتمتع بعالقات تاريخية
ممتدة األواصر مع الكويت.
وبينت المصادر ،أن وزارة الشؤون ،ممثلة في
إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ،وبالتنسق
المسبق مــع الـجـهــات الخيرية ح ــددت ،التاريخ
ً
ال ـس ــال ــف ذك ـ ـ ــره ،ل ـي ـك ــون مـ ــوعـ ــدا الط ـ ــاق حـمـلــة
التبرعات ،التي ستكون فــي صالة مركز تنمية
ً
المجتمع بمنطقة اليرموك ،انطالقا من عالقات
الـ ـص ــداق ــة ال ـم ـت ـم ـي ــزة ال ـق ــائ ـم ــة ب ـي ــن ال ــدول ـت ـي ــن
ً
الصديقتين ،وحرصا من الكويت على تخفيف
المعاناة على الشعب الهندي إزاء هــذه الكارثة
الصحية التي ألمت به.

سفارة أذربيجان تحتفل بذكرى ميالد علييف سفير المكسيك :نتطلع لتقوية
الشراكة االستراتيجية مع الكويت
«باني نهضتنا الحديثة وأحد أعظم الرجال في تاريخ بالدنا»
●

عادل سامي

أكدت سفارة أذربيجان لدى الكويت أن الزعيم
القومي لشعب أذربـيـجــان حيدر علييف يعتبر
واحدا من أعظم الرجال في تاريخ أذربيجان ،إذ
كــرس حياته لتطوير ب ــاده وتحقيق مستقبل
سعيد لها.
وق ــال ــت ال ـس ـف ــارة ،ف ــي ب ـي ــان أمـ ــس ،بمناسبة
الــذكــرى الـ ــ 98لـمـيــاد علييف ،ال ــذي ول ــد فــي 10
مايو  1923بمدينة ناخيتشيفان األذربيجانية،
إن جميع اإلنـ ـج ــازات االقـتـصــاديــة والسياسية
واالجتماعية في أذربيجان ترتبط باسم زعيم
الشعب حيدر علييف« ،فبفضل إرادته السياسية
وم ـثــابــرتــه وصــاب ـتــه وط ـمــوحــه وح ـبــه العظيم
لـ ـب ــاده وش ـع ـب ــه ،ت ـس ــود اآلن رب ـ ــوع أذرب ـي ـج ــان
الديمقراطية واالستقرار والسالم».
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـ ــراح ـ ــل ت ـم ـك ــن مـ ــن تــرس ـيــخ
مؤسسات الدولة وتعزيز العالقات الدولية األكثر
إلحاحا ،وتبني استراتيجية شاملة فــي مجال

الطاقة ،وإرساء أسس التنمية المستدامة طويلة
األجــل للبالد ،مؤكدة أن باني نهضة أذربيجان
الحديثة حرص على موازنة عالقاته بين الغرب
وأوروبــا من جهة ،وبين بالده والبلدان العربية
وآسـيــا مــن جهة أخ ــرى ،مــع التأكيد على هوية
وانتماء بلده إلى العالم اإلسالمي ،وهي السياسة
التي تلتزم بها أذربيجان في عهد الرئيس الحالي
إلهام علييف.
وأش ــارت إلــى أن الزعيم الوطني الــراحــل بنى
ق ــاع ــدة اجـتـمــاعـيــة سـيــاسـيــة وعـلـمـيــة وثـقــافـيــة
وأخالقية لعالقات شاملة بين أذربيجان والعالم
العربي واإلسالمي وتوطيد هذه العالقات ،مشددة
على أن علييف كان ينظر إلى العالقات مع الدول
العربية وجميع العالم اإلســامــي مــن زاويتين،
هما توسيع العالقات السياسية واالقتصادية
والـثـقــافـيــة والـخـيــريــة بـيــن أذرب ـي ـجــان والـبـلــدان
اإلسالمية ،وتعميق العالقات مع جميع البلدان
والشعوب المنضمة إلى العالم اإلسالمي ،وتعزيز
الوحدة والتضامن بينها.

فتح باب التطوع لموظفات «الداخلية»
للمشاركة في «تكميلية األمة»
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام األمني بوزارة
الداخلية أن اإلدارة العامة للدفاع المدني أعلنت ،بالتعاون
والتنسيق مع اإلدارة العامـة لنظـم المعلومات ،فتح باب
التطـوع لموظفات وزارة الداخلية (المدنيين) ،للمشاركة
في العمل التطوعي واإلرشادي للناخبين في االنتخابات
التكميلية لمجلس األمــة (الــدائــرة الخامسة)  ،2021التي
ستجرى يـوم السبت  22الجاري.
وأشارت إلى أن التسجيل سيتم إلكترونيا على الموقع
الرسمي لوزارة الداخلية.

هنأ القيادة السياسية بعيد الفطر

حيدر علييف

رفع سفير المكسيك ميغيل إيسيدرو ،إلى مقام صاحب السمو
أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو ول ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
مـشـعــل األحـ ـم ــد ،ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ،والحكومة والشعب الكويتي الكريم ،أسمى آيات التهاني
ً
والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر ،متمنيا للشعب الكويتي
ً
الصديق مزيدا من االزدهار واالستقرار.
وقـ ــال الـسـفـيــر إي ـس ـي ــدرو ،ف ــي ت ـصــريــح ،أمـ ــس« :دأبـ ــت الـكــويــت
والمكسيك خالل السنوات الماضية على بناء شراكة استراتيجية
وتعميق الثقة المتبادلة على الدوام ،وتحقيق النتائج المثمرة من
ً
خالل التعاون في شتى المجاالت» ،مضيفا «إننا نتطلع إلى تقوية
الشراكة االستراتيجية بين المكسيك والكويت».
وتابع «إننا نولي أهمية كبرى لتطوير العالقات المكسيكية-
ال ـكــوي ـت ـيــة ،ون ــرغ ــب ف ــي ال ـع ـمــل ع ــن ك ـثــب م ــع ح ـكــومــة الـكــويـ ـ ــت،
واالستفادة من الفرصة ألخذ الصداقة التقليدية إلى آفاق أرحب،
وتعميق التعاون في مختلف المجاالت ،وصوال إلى تحقيق المنفعة
المشتركة لكال البلدين والشعبين».

«الصحة» :السيطرة على حريق محدود
بمستشفى األميري القديم
ال إصابات أو خسائر أو تأثير على سير العمل
●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة اندالع حريق محدود في
أحد ساللم الطوارئ في المبنى الرئيسي (القديم)
في المستشفى األميري ،صباح أمس دون وقوع
أي إصابات أو خسائر أو تأثير على سير العمل
بالمستشفى.
وقــالــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان ،إنــه تمت السيطرة

مباشرة على الحريق من العاملين في المستشفى
قبل وصول آليات اإلطفاء ،مع اتخاذ االجــراء ات
االحترازية خالل تلك الفترة.
وأوضحت الوزارة أن فرق االطفاء عملت على
تأمين الموقع الــذي كان بعيدا عن أماكن تقديم
الـخــدمــة لـلـمــراجـعـيــن ،دون أي تــأثـيــر عـلــى سير
العمل داخل المستشفى ،متنمية للجميع موفور
الصحة والسالمة.

حظر استيراد الطيور
من رومانيا ومالي

أصدرت الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة
ً
السمكية قرارا بفرض حظر
مؤقت على استيراد جميع
انواع الطيور الحية وبيض
التفريخ والصيصان عمر
يوم واحد للدجاج البياض
والالحم من رومانيا ومالي
وذلك بسبب ظهور مرض
انفلونزا الطيور.
ً
وأصدرت قرارا آخر برفع
الحظر عن استيراد جميع
انواع الطيور الحية وبيض
التفريخ والصيصان من
ايرلندا وليتوانيا وذلك
لخلوهما من مرض
انفلونزا الطيور.

تمديد سحب المقررات
الدراسية بالجامعة

ميغيل إيسيدرو

اإلفراج عن العسكريين الموقوفين
ً
انضباطيا بمناسبة العيد
أ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل وزارة
الداخلية الفريق عصام سالم
ً
ال ـن ـه ــام ،قـ ـ ــرارا ب ــاإلف ــراج عن
جميع أع ـضــاء قــوة الشرطة
ال ـ ـمـ ــوقـ ــوف ـ ـيـ ــن انـ ـضـ ـب ــاطـ ـي ــا
ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــف االنـ ـضـ ـب ــاط ــي،
واالك ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاء بـ ــال ـ ـمـ ــدة الـ ـت ــي
قـ ـض ــاه ــا ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــم ،وذل ـ ــك
ً
اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارا م ـ ــن نـ ـه ــاي ــة دوام
اخ ــر ي ــوم ف ــي شـهــر رمـضــان
الـ ـمـ ـب ــارك ،وذلـ ـ ــك بـ ـن ــاء عـلــى

دشنت الهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية ،حجر
أساس مدينة التآخي
الرابعة في دولة تشاد،
بالتعاون مع فريق التآخي
التطوعي ،وذلك في إطار
سعي الهيئة إلقامة مدن
متكاملة للفقراء.
وقال رئيس فريق التآخي
التطوعي عادل العازمي،
في تصريح صحافي،
أمس ،إن أهل الخير تبرعوا
بسخاء لهذا المشروع
ضمن الحملة الرمضانية
للهيئة «خير يجمعنا»،
حيث بلغ حصاد الحملة
أكثر من نصف مليون
دينار.
وأوضح أن مدينة التآخي
الرابعة ،هي مشروع
نموذجي متكامل إليواء
 105أسر فقيرة ،كل أسرة
تتكون من  7أفراد ،مشيرا
إلى أنها تضم إلى جانب
الوحدات السكنية مسجدا،
وثالث مدارس ابتدائية
ومتوسطة وثانوية،
ومستوصفا صحيا،
إضافة إلى بئر ارتوازية،
ومحالت وقفية.

تــوج ـي ـهــات وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
الشيخ ثامر العلي بمناسبة
عيد الفطر السعيد.

أعلنت عمادة القبول
والتسجيل في جامعة
الكويت تمديد فترة
السحب للمقررات الدراسية
إلى  13الجاري عبر الموقع
الخاص بالعمادة في
الجامعة .وأفادت العمادة
في بيان صحافي أمس،
«بأن هذا القرار يشمل
الطلبة الذين سجلوا خالل
فترة التسجيل السابقة
بـ  15وحدة دراسية وما
فوق في الجدول ،بينما ال
يشمل هذا القرار من هم
دون  12وحدة في الجداول
الدراسية».
ومن جهتها ،دعت مكاتب
التوجية واإلرشاد في
مختلف كليات جامعة
الكويت إلى ان ينتبه
الطالب أثناء عملية سحب
المقرر في تحديد المقرر
المطلوب للسحب ،حتى
يتفادى سحب مقرر
اخر دون قصد وال يمكن
استرجاعه.
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 33جمعية نفع عام :متضامنون مع الشعب
الفلسطيني ...والمقاومة طريق هزيمة االحتالل
طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ممارسات تهجير الفلسطينيين
أكـ ـ ــدت  33ج ـم ـع ـيــة ن ـف ــع ع ــام
ت ـضــامــن ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي مع
الشعب الفلسطيني في نضاله
الـ ـح ــر ضـ ــد ال ـ ـعـ ــدو ال ـم ـغ ـت ـصــب
واس ـت ـم ــراره ــا ف ــي رفـ ــض ونـبــذ
أي شكل من أشكال التطبيع مع
الكيان الصهيوني.
وف ـي ـم ــا ث ـم ـن ــت ال ـج ـم ـع ـي ــات،

فــي بيان أمــس ،الصمود الرائع
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،مـطــالـبــة
ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي ب ــال ـت ــدخ ــل
السريع والوقف الفوري والعاجل
ل ـم ـم ــارس ــات ال ـق ـم ــع واالع ـت ـق ــال
ال ـق ـس ــري الـمـسـتـمــر والـتـهـجـيــر
الممنهج حتى يومنا هذا ألبناء
الشعب الفلسطيني الصامد في

موقعو البيان
الـجـمـعـيــة الـثـقــافـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـنـســائـيــة،
وجمعية الشفافية ،وجمعية المحامين ،وجمعية
ال ــدف ــاع ع ــن ال ـم ــال ال ـع ــام ،وجـمـعـيــة الـخــريـجـيــن،
وجمعية حقوق اإلنسان ،ورابطة االجتماعيين،
والجمعية الطبية ،والجمعية االقتصادية ،والرابطة
الوطنية لألمن األسري ،والجمعية الكويتية ألمن
المعلومات ،والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم
األداء الـبــرلـمــانــي ،وجمعية حـمــايــة المستهلك،
والجمعية الكويتية لالخاء الوطني ،والجمعية
ال ـت ــرب ــوي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال ـج ـم ـع ـيــة الـكــويـتـيــة
للتنمية الديمقراطية ،والجمعية الكويتية لإلعاقة

السمعية ،وجمعية أبــي أتعلم ،وجمعية الثقافة
االجتماعية ،وجمعية العالج الطبيعي ،وجمعية
المقاصد التعليمية ،وجمعية الدكتور ،والجمعية
الوطنية لحماية الطفل ،وجمعية أهالي الشهداء
واألســرى والمفقودين ،ونــادي الكويت للسينما،
والجمعية الكويتية للعمل ا لــو طـنــي ،وجمعية
التمريض ،وجمعية التصلب العصبي ،وجمعية
ال ـن ـحــال ـيــن ،وج ـم ـع ـيــة اإلع ــام ـي ـي ــن ،والـجـمـعـيــة
الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
والجمعية الكويتية لإلعالم واالتصال ،وجمعية
سوروبتمست.

ساحات المسجد األقصى.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان أنـ ـ ـ ـ ــه خ ـ ــال
األسـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة راق ـ ـ ــب
ال ـعــالــم أج ـمــع مـسـلـســل حـمــات
ال ـت ـط ـه ـيــر الـ ـع ــرق ــي واغ ـت ـص ــاب
االرض وتهجير اآلمنين في حي
الـشـيــخ ج ــراح وســائــر األراض ــي
الفلسطينية ا لـمـحـتـلــة دون أن
ي ـكــون ه ـنــاك أي ت ـحــرك حقيقي
لـنـصــرة الـمـظـلــوم ،فــي مشهد ال
يمثل سوى عجز اإلرادة العربية
والدولية الحرة عن كبح جماح
الكيان الصهيوني الهمجي.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع :إنـ ـ ـن ـ ــا نـ ـحـ ـي ــي هـ ــذا
الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود ونـ ـ ـق ـ ــف مـ ـ ــع أول ـ ـئـ ــك
المقاتلين في حي الشيخ جراح
وأح ـ ـيـ ــاء الـ ـق ــدس األخ ـ ـ ــرى وك ــل
ً
ف ـل ـس ـط ـيــن دف ـ ــاع ـ ــا عـ ــن ال ـش ــرف
واألرض المقدسة ،مشددا على
أن هذا الصمود والمقاومة هما
الطريق لهزيمة االحتالل ورحيل
الغزاة كي تعود فلسطين ألهلها
ح ــرة دو ل ــة مستقلة عاصمتها
القدس الشريف.

local@aljarida●com

ً
طهبوب :أقف إجالال لمواقف الكويت
قــال السفير الفلسطيني لدى
ال ـك ــوي ــت ،رام ـ ــي ط ـه ـب ــوب ،أم ــس:
ً
"أقف إجالال لمواقف دولة الكويت
تجاه القدس والمقدسات ،والتي
أص ـ ــدرت بـيــانـيــن ف ــي ي ــوم واح ــد
ن ـص ــرة ل ـل ـق ــدس ،وهـ ـ ــذا ال ـمــوقــف
الكبير والدائم لدولة الكويت ما هو
إال نتاج إيمان هذا البلد األصيل
بقيادته الحكيمة ،وعـلــى رأسها
سمو الشيخ ن ــواف األحـمــد أمير
الـبــاد ،وسمو ولــي عهده األمين
الشيخ مشعل األحمد ،وهو نتاج
توجيه المقام السامي بأن القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة سـتـبـقــى الـقـضـيــة
المركزية للكويت واألمة العربية،
وستبقى القدس في قلب الكويت
الى األبد".
وأضـ ــاف" :وال أنـســى أن أوجــه
كـ ــل الـ ـح ــب االح ـ ـت ـ ــرام وال ـت ـق ــدي ــر
لـجـمـيــع أب ـن ــاء ال ـش ـعــب الـكــويـتــي
الحبيب الذين منذ لحظة معركة
حي الشيخ جــراح وبــاب العامود
والـ ـمـ ـسـ ـج ــد األق ـ ـص ـ ــى الـ ـمـ ـب ــارك
ّ
هبوا لنصرة إخوانهم في مدينة
القدس وأشعلوا وسائل التواصل
االجتماعي بدعمهم ّ
لهبة إخوانهم
ف ـ ــي ف ـل ـس ـط ـي ــن ،وك ـ ــذل ـ ــك ال ـش ـكــر
والتقدير لوسائل اإلعالم الكويتية
جميعها التي أصبحت لسان حال
الـ ـق ــدس وال ـم ـق ــدس ــات وشـعـبـهــم
العربي الفلسطيني في القدس".

رامي طهبوب

وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح طـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوب أن
"الفلسطينيين أثبتوا مجددا أن
الـ ـق ــدس خ ــط أح ـم ــر ولـ ــن ُيـسـمــح
بتجاوزه بــأي شكل من األشكال،
وما ّ
الهبة التي تشهدها المدينة
المقدسة في هذه األيــام المباركة
إال رسالة واضحة لكل من يهمه
األم ـ ــر بـ ــأن الـ ـق ــدس بـمـقــدســاتـهــا
اإلســامـيــة والمسيحية ستبقى
عــربـيــة إســام ـيــة مـسـيـحـيــة ،وأن
الشعب الفلسطيني وفي مقدمته
الـ ـمـ ـق ــدسـ ـي ــون سـ ـي ــدافـ ـع ــون عــن
مدينتهم ومقدساتهم بصدورهم
ال ـ ـع ـ ــاري ـ ــة ،نـ ـي ــاب ــة ع ـ ــن األم ـت ـي ــن
الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة ،وسيبقى
الـفـلـسـطـيـنـيــون ح ـم ــاة للمسجد

األقـصــى الـمـبــارك وقـبــة الصخرة
المشرفة وكنيسة القيامة".
وأضاف أن "ما يقوم به االحتالل
اإلسرائيلي في مدينة القدس هو
اس ـت ـم ــرار ل ـل ـم ـح ــاوالت الـبــائـســة
لـ ـف ــرض األم ـ ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع وت ـه ــوي ــد
المدينة المقدسة من خالل تزوير
الحقائق والــروايــة حــول الـقــدس،
وك ــذل ــك ال ـح ـم ـلــة ال ـم ـس ـع ــورة من
أج ــل إح ــال المستوطنين محل
أهل المدينة األصليين وأصحاب
ال ـح ــق ال ـم ـط ـلــق ف ــي هـ ــذه األرض
المباركة ،وما معركة حي الشيخ
جـ ــراح إال شــاهــد جــديــد ع ـلــى أن
ه ــذا االح ـت ــال لــم ول ــن يسعى إال
تجاه إفراغ األرض من أصحابها،
وهذا لن يحصل ،وسيبقى الشعب
الفلسطيني صــامــدا مــدافـعــا عن
ّ
تراب القدس مهما كلف األمر".
ّ
وشدد طهبوب على أن "نصرة
ال ـق ــدس وال ـم ـقــدســات ه ــي واج ــب
قــومــي وديـنــي وأخــاقــي على كل
عربي ومسلم ومسيحي وكل محب
للسالم فــي هــذا الـعــالــم ،فالسالم
يبدأ من القدس وينتهي فيها".
ً
وختم قــائــا" :نعاهد أمتنا أن
القدس ستبقى ،بإذن الله ،عربية
حـ ــرة وع ــاص ـم ــة دولـ ـ ــة فلسطين
األبـ ـ ــديـ ـ ــة بـ ــدعـ ــم األم ـ ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ــواح ــدة ،وسـنـبـقــى خ ــط الــدفــاع
األول عن أمتنا الحبيبة".

«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» تقيم فعاليات رمضانية

نظمت وحدة األنشطة والفعاليات في
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ،تحت
إش ــراف رئـيـســة الــوحــدة د .رن ــدا بهمن،
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـف ـعــال ـيــات الــرمـضــانـيــة
"أونــايــن" ،والتي بــدأت منذ مطلع شهر
رم ـضــان وسـتـسـتـمــر إل ــى نـهــايــة الشهر
الكريم.
وق ــال ــت ال ــوح ــدة ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،إن
ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ــرم ـض ــان ـي ــة وم ـح ـت ــواه ــا
ال ـم ـق ــدم ت ـنــوعــت ب ـيــن مـخـتـلــف األن ــدي ــة
ال ـجــام ـع ـيــة ،ف ــي إط ـ ــار ال ـم ـحــاف ـظــة على
الرابط االجتماعي والتعليمي بين أفراد
الجامعة ،ال سيما خالل فترة الجائحة،
حتى ال يفقد الطالب إحساسه باالنتماء
الـجــامـعــي ،والـتـفــاعــل مـعــه فــي مختلف
ال ـم ـن ــاس ـب ــات واألعـ ـ ـي ـ ــاد ،م ــوض ـح ــة أن

محتوى البرنامج الرمضاني تنوع ليمثل
خليطا بين الرياضة والعلوم والترفيه.
وبـيـنــت أن ه ــذه الـفـعــالـيــات تخللها
إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـم ــاري ــن ال ــري ــاضـ ـي ــة بـسـبــب
الـ ـجـ ـل ــوس ف ــي الـ ـمـ ـن ــزل ،ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
التباعد االجتماعي وتقليل االخـتــاط،
إلى جانب المحاضرات والمواد العلمية
التي يتلقاها الطلبة ،الفتة إلى أن النادي
ال ــري ــاض ــي ،بـ ــإشـ ــراف ال ـك ــاب ـت ــن مـحـمــد
السنعوسي ،كثف وجوده في الفعاليات
الرمضانية عن طريق تقديم المحاضرات
النظرية والعملية فــي مجال الرياضة،
والـحـفــاظ على الصحة الجسدية خالل
رمـ ـض ــان ،وأه ـم ـي ــة ون ــوع ـي ــة ال ـت ـمــاريــن
الـمــوصــى بـهــا خ ــال فـتــرة الـصـيــام ومــا
بعده.

وذكرت أن األستاذ المشارك في قسم
الرياضيات د .علي يوسف نجح في دمج
علوم الرياضيات واإلحصاء بإسقاطها
عـلــى ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،والق ــت محاضرته
ح ـضــورا طــابـيــا ت ـجــاوز الـ ـ  250طالبا
خـ ــال س ــاع ــة قـ ــدم ف ـي ـهــا م ـج ـمــوعــة مــن
المعلومات اإلحصائية بطريقة علمية،
تفاعل معها الطلبة بشكل كبير.

قرقيعان «أونالين»
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـعـ ــاون كـ ــل مــن
النادي الرياضي ونادي تمكين الشباب
في االحتفال بالقرقيعان "أونــايــن" من
خالل تطبيق زووم ،وهو ما حثت وحدة
األنشطة والفعاليات على إقامته ،ألنها

الـمـنــاسـبــة األك ـثــر شعبية فــي الـكــويــت،
وت ــدخ ــل ض ـمــن ن ـط ــاق ال ـم ـحــاف ـظــة على
العادات والتقاليد الكويتية.

تحسين الترابط
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـك ـل ـي ــة
البروفيسور خالد البقاعين ،في تصريح
له ،إن "الجائحة لم تمنعنا من استمرار
التفاعل بين الجامعة والطلبة" ،مؤكدا
أن "إقــامــة مـثــل هــذا ال ـنــوع مــن األنشطة
سواء في إطار رمضان أو خارجه يعمل
على تحسين الترابط والتواجد الطالبي
الذي حرمنا وجودهم في الحرم الجامعي
ألكثر من عام ونصف العام إلى اآلن".
وأضـ ـ ـ ــاف أن "د .ب ـه ـم ــن اس ـت ـطــاعــت

«الصفا» 350 :ألف دينار لبناء
مستشفى السرطان بقيرغيزيا
أكدت جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية ،نجاح حملة "كن أملهم
وأنقذ حياتهم" ،التي أطلقتها
الجمعية في ليلة  27رمضان لهذا
العام ،لبناء وتجهيز مستشفى
السرطان التخصصي لعالج
األطفال في قيرغيزيا ،إذ تم تحقيق
هدف الحملة ،وجمع  350ألف
دينار خالل  13ساعة .وقال رئيس
مجلس إدارة "الصفا الخيرية"،
محمد الشايع ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "الحملة
تم إطالقها الساعة  12ظهرًا،
واستمرت حتى الواحدة صباحًا
ً
عبر األون الين ،والقت إقباال مميزًا
من أهل الخير" .وأردف الشايع:
"بفضل هذا التكاتف في هذه
الليلة املباركة ،سيقام أكبر وأحدث
مستشفى تخصصي لعالج
سرطان األطفال ،بإذن الله ،وهو
األول من نوعه في قيرغيزيا ،حيث
سيستفيد منه أكثر من  6000طفل
مصاب بمرض السرطان".

«إحياء التراث» تطرح مبادرة
«العلم النافع»
طرحت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،أمس ،مبادرة "العلم
النافع" ،لتكون إحدى أبرز
مبادرات العشر األواخر املباركة
من شهر رمضان.
وقالت الجمعية ،في بيان،
إن املبادرة تهدف إلى كفالة
حلقات القرآن الكريم ،ونشر
العلم ،من خالل طباعة الكتب
العلمية والشرعية ،وتوزيعها
على طلبة العلم واملهتمني في
العلوم الشرعية والعلمية ،إذ
ُ
تعد من الصدقات الجارية التي
يجري أجرها للمساهم فيها في
حياته وبعد مماته .وأضافت
ُ
أن هذه املبادرة الخيرية تعد
رافدا مساندا بالنسبة للحلقات
العلمية وحلقات التحفيظ،
إذ يتولى معظم هؤالء الدعاة
واملعلمني ،إضافة إلى أعمالهم
الدعوية ،إدارة هذه الحلقات
والتعليم فيها.

البقاعين :الجائحة لم تمنعنا من استمرار التفاعل مع الطلبة

ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ف ــري ــق وح ـ ــدة األن ـش ـطــة
وال ـف ـع ــال ـي ــات إضـ ـف ــاء روح ج ــدي ــدة في
رمضان هــذا الـعــام ،وتقريب الطلبة لنا
أكثر".
وأكــد أن الكلية تشجع جميع الطلبة
عـلــى الـتـسـجـيــل اإلل ـك ـتــرونــي للحصول
على التلقيح لعودة الحياة إلى طبيعتها،
كما أن الجامعة بصدد اإلعالن عن حملة
تـشـجـيـعـيــة لـلـتـلـقـيــح قــري ـبــا جـ ــدا ،وهــو
مــا سيتم اإلف ـصــاح عنه وتوجيهه إلى
الطلبة وجميع العاملين فــي الجامعة
عقب رمضان.
ب ــدوره ــا ،قــالــت د .بـهـمــن إن «وح ــدة
األنشطة» تسعى إلى استخدام الوسائل
الـمـتــاحــة للمحافظة عـلــى الـعــاقــة بين
الطالب وجامعته.

سلة أخبار

خالد البقاعين

« »GUSTتطلق مسارين جديدين
في برنامج ماجستير إدارة األعمال
َ
يشمالن مجالي تمويل الشركات والخدمات المصرفية
أعلنت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ( )GUSTإطالقها
مسارين جديدين ضمن برنامج
ماجستير إدارة األعمال (،)MBA
ابـتـ ً
ـداء من الفصل الــدراســي األول
ل ـل ـعــام األك ــادي ـم ــي ،2022 /2021
َ
ويشمالن مجالي تمويل الشركات،
والخدمات المصرفية.
وأشـ ـ ــارت ال ـجــام ـعــة ،ف ــي بـيــان
أمــس ،إلــى أن الجامعة تهدف من
تقديم الـمـســاريــن التخصصيين
إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــداد ال ـ ـطـ ــاب ل ـل ـع ـمــل فــي
وظائف مرموقة بهذين المجالين
ال ـلــذيــن سـيـمـكـنــان دارس ـه ـمــا من
ّ
توسيع نطاق تعلمه مــن الفصل
الدراسي وحتى ميدان العمل ،مع
االس ـت ـفــادة مــن نـظــريــات األعـمــال
الناشئة والنماذج المتطورة.
وأعـلـنــت الـجــامـعــة أن مواعيد
التقديم لهذين المسارين ستنطلق
 1ي ــون ـي ــو وحـ ـت ــى  10سـبـتـمـبــر
ال ـم ـق ـب ـل ـيــن ،وب ــإمـ ـك ــان الــراغ ـب ـيــن
م ـعــرفــة ال ـم ــزي ــد م ــن الـمـعـلــومــات
حول برنامج « ،»MBAالذي تقدمه
الجامعة والمسارات المرتبطة به
أو التسجيل.
من جانبه ،أوضح مدير برنامج
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا وال ـب ـحــوث في
جــام ـعــة ال ـخ ـل ـيــج ،ال ـبــروف ـي ـســور
عصام المغربي ،أن الجامعة هي

جانب من إعالن المسارين
المؤسسة التعليمية الوحيدة في
الكويت التي تقدم هذين المسارين
الجديدين في برنامج ماجستير
إدارة األع ـ ـمـ ــال ،وت ـس ـت ـهــدف من
طرحهما إعــداد الجيل القادم من
ّ
قــادة األعمال ،متسلح بالمهارات
المطلوبة لتقديم رؤى قائمة على
البيانات لتوجيه األعـمــال ،الفتا
إلى أن وجود مثل هذه المجاالت
م ــن الـمـتــوقــع أن ي ـكــون لـهــا شــأن
مهم فــي تـحـ ّـول مستقبل األعمال
في الكويت.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـغ ــرب ــي :يـخـبــرنــا
ش ــرك ــاؤن ــا ف ــي ق ـطــاع األعـ ـم ــال أن
ســوق العمل متعطش للمهنيين

فــي قـطــاع ال ـشــركــات والـمـصــارف
والتمويل ،ونحن متحمسون لملء
هذه الفجوة من المواهب الطالبية،
عبر تقديم هــذيــن الـمـســاريــن في
ماجستير إدارة األعمال».
من ناحية أخرى ،لفت المغربي
إلى أن الطالب الذين سيختارون
دراسة ماجستير إدارة األعمال في
ّ
سيتعين
مسار تمويل الشركات،
عليهم اجـتـيــاز م ـق ــررات دراسـيــة
مكثفة تركز في مواضيعها على
تمويل الشركات ،وإدارة المخاطر،
والـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وح ــوك ـم ــة
الشركات ،إلى جانب موضوعات
متقدمة في التمويل.

وتـ ــابـ ــع «ال ـ ــذي ـ ــن س ـي ـخ ـت ــارون
ال ــدراس ــة فــي الـمـســار المصرفي،
ّ
سيتعين عليهم اجتياز مقررات
دراسية تركز في مواضيعها على
الـخــدمــات المصرفية اإلسالمية،
وم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ف ـ ــي الـ ـتـ ـم ــوي ــل،
ومـحــاسـبــة الـمــؤسـســات المالية
اإلسالمية.
وأوضـ ــح الـمـغــربــي إن إضــافــة
هذين المسارين المميزين لبرنامج
ماجستير إدارة األعمال يساعدان
فــي وض ــع ال ـطــاب فــي آف ــاق عمل
عــالـيــة ال ـجــودة فــي الـمـجــال الــذي
يختارونه.

جمعية اإلداريين :اقتحام «األقصى» انتهاك
صارخ وسافر لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية
أدان ـ ـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة إلداري ـ ـ ــي
المؤسسات التعليمية ب ـ «أشــد الـعـبــارات،
اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي باحات
المسجد األقصى ،واعتدائها الوحشي على
ً
المصلين» ،معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر
ً
ماليين المسلمين حــول العالم ،وانتهاكا
ً
صارخا لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية.
وقالت الجمعية ،في بيان صحافي ،إن
مــا ي ـحــدث فــي ســاحــات الـمـسـجــد األقـصــى
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــدس ال ـم ـح ـت ـل ــة
م ــن اع ـ ـتـ ــداءات وح ـش ـيــة م ــن ق ـبــل الـمـحـتــل
الصهيوني ،أمر ال يمكن السكوت عنه ،وال
بـ ّـد من وقفة صارمة من المجتمع الدولي
ضد الكيان الصهيوني.
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن م ــا ي ـف ـع ـلــه االح ـت ــال

ً
اإلسرائيلي في القدس المحتلة ُيعد انتهاكا
ً
واضحا للشرعية الدولية ومقررات القانون
ال ــدول ــي اإلن ـس ــان ــي ،وأن تـلــك الـمـمــارســات
ُ
تفاقم من الظروف اإلنسانية الصعبة التي
ُيعانيها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت الجمعية حق الشعب الفلسطيني
في الدفاع عن أرضه ومقدساته اإلسالمية
والمسيحية ،ومنازلهم فــي الشيخ جــراح
ال ـتــي ي ـت ـعـ ّـرضــون لـخـطــر الـتـهـجـيــر مـنـهــا،
مـشـيــرة إل ــى أن مــا يـجــري فــي حــي الشيخ
جراح على مرأى ومسمع من العالم كله ما
هو إال استمرار لسياسة التهجير الممنهجة
التي يتبعها االحتالل الصهيوني ،بغرض
االس ـت ـيــاء عـلــى األرض ،وإف ـ ــراغ سكانها
منها ،وذل ــك فــق مــا جــاء فــي التقرير الــذي

ن ـشــرتــه مـنـظـمــة ه ـيــومــن رايـ ـت ــس ووتـ ــش،
ال ـ ـ ــذي أش ـ ـ ـ ــارت ف ـي ــه إلـ ـ ــى مـ ــا يـ ـتـ ـع ـ ّـرض لــه
الشعب الفلسطيني من سياسات اضطهاد
وع ـن ـصــريــة ،إض ــاف ــة إل ــى م ــا ي ـم ــارس ضد
األطـفــال والنساء مــن اع ـتــداءات وإعــدامــات
ميدانية.
وط ــال ـب ــت الـجـمـعـيــة الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
والمسلمين في كل بقاع العالم بالتكاتف
لـنـصــرة الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،داع ـي ــة إلــى
«ضـ ــرورة ت ـحـ ّـرك المجتمع ال ــدول ــي بشكل
ع ــاج ــل ل ــوق ــف االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق
والمسجد األقصى».

ةديرجلا
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متى ُي َ
سمح للوافدين
بحرية السفر؟

9

أحمد باقر

تلك المؤسسة *

حرب اإلشاعات بين كلمة األمير وإجراء وزير الداخلية وإعراض المجلس

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ً
حتى الفلبين رفعت راية "التهميش" بوجه الوافدين وركنتهم جانبا،
في تشغيل عمالتها ووضعت عليهم "فيتو" إذا ما حــاول أحدهم
االستعانة بخادمة منزل!
يعني تحول الوافدون إلى ما يشبه "الوباء" الجديد بعد تهميشهم
واستبعادهم مــن أي ق ــرار يتخذ بشأن حركة التنقل والسفر من
الكويت وإليها.
صورة مأساوية تلك التي تضع الوافدين في سلة واحدة وتسقطهم
الحكومة من حساباتها عند اتخاذ أية احترازات أو إجراءات تتصل
بحرية التنقل ،وتبقيهم "محجورين" على مدى سنة ونصف.
إذا استبعدنا "خــدم المنازل" وهــم بالمناسبة يعاملون كمعاملة
المواطنين ولهم األفضلية بالتنقل ،هناك أكثر من مليوني وافد ما
زالوا مقيدين وغير قادرين على العودة في حال سفرهم ،حتى لو
كان بعضهم من "المحصنين" ونالوا التطعيم المجاني من الدولة،
وهذا أمر محمود وتشكر عليه دولة الكويت ،وكان محل تقدير كل
ً
الوافدين وبــدون استثناء ،ألنها خطوة إنسانية أوال وتسهم في
حماية المجتمع في النهاية وتعطيه المناعة المجتمعية التي تسعى
إليها كل دول العالم.
عندما يقرر مجلس الــوزراء عدم السماح بالسفر إلى خارج البالد
ً
للمواطنين ولخدم المنازل ما لم يكونوا قد أخذوا التطعيم كامال...
لماذا ال يشمل هذا القرار الوافدين الذين تم تحصينهم من اإلصابة
بكورونا؟!
االحتكام هنا مشروط بتوافر الضمانات الصحية لمن يعيش على
هذه األرض ،ووفــق معايير السالمة واألمــان ،لكن أن يجري "عزل"
الوافدين هكذا وكأنهم خــارج المعادلة كلية؟ أليس هــؤالء لديهم
مصالح والتزامات أسرية وارتباطات أخرى ومن حقهم كما هو حق
مطلق للمواطن قبل أي شيء آخر بأن يخرج ويعود طالما كانت
إقامته وعمله وتطعيمه مستوفية الشروط القانونية؟
سنة ونصف وهــم ،أي الوافدين ،غير قادرين على السفر والعودة
ً
إال باستثناءات محدودة جدا ولفئات معينة كاألطباء والمعلمين
والدبلوماسيين ،وفي معظم القرارات الحكومية ال وجود لهم وال
صوت.
ليس هناك من يفكر بالسؤال من الوافدين عن حــدود الضوابط
التي تضعها الحكومة للمغادرين والقادمين ،فهذه قرارات سيادية
ً
وإجراءات احترازية ال غبار عليها ،لكن أن يبقى قرار "الحجر" ساريا
فقط على غالبية الوافدين فالمسألة فيها نظر؟
كــورونــا "ب ــاق إلــى األب ــد" كـمــا هــو مــن وجـهــة نـظــر عـلـمــاء األوبـئــة
والفيروسات ،وهــذا الفيروس "سيستوطن" مع البشر ،والقضاء
ً
عـلـيــه نـهــائـيــا لـيــس بــاألمــر الـسـهــل فـكـمــا وج ــدت مـجـمــوعــات من
الفيروسات كاإلنفلونزا الموسمية وغيرها وتعايشت مع اإلنسان
كذلك الحال مع فيروس كورونا وهذا ما أكده وزير الصحة الدكتور
باسل الصباح قبل أشهر ،وأحــدث تصريحه ردود أفعال غريبة
ومستهجنة ،عندما قال "سيبقى الفيروس معنا إلى يوم القيامة"،
لكنه لم يجامل بل نطق بالحقيقة كما هي ،وعليه سيكون األمر
ً
ً
مقبوال ومنطقيا طالما أن التدابير التي يتحدثون عنها والتي تتيح
ً
ً
السفر والتنقل للناس ولمن حصلوا على اللقاح كامال متماشيا
مع بروتوكوالت منظمة الصحة العالمية ،ويتناسب مع ما يحصل
في معظم دول العالم ،ويسير باتجاه االنفتاح التدريجي للعودة
إلى الحياة الطبيعية.
تفعيل وزارة الصحة الستخدام شهادة التطعيم كهوية شرعية ،سواء
على مستوى دولة الكويت أو العالم ،خطوة جيدة ،فهذا التحوط
من شأنه تقليل خطر اإلصابات أثناء التنقل وحماية المجتمع من
العدوى والطفرات المتحورة.
إيطاليا على سبيل المثال ستسمح للسائحين بالدخول من دون
حجر صحي شرط الحصول على لقاح "كورونا" وإثبات التعافي
من الفيروس ،وغيرها الكثير من الدول التي رحبت بالزوار من أي
دولة جاؤوا إليها.
نشاطر النائب السابق صالح المال تعليقه ونقول ال بأس بمنع السفر
في ظل جائحة الوباء العالمي حتى لو كانت بعض الدول تستقبله...
ً
إذا لم يتلق اللقاح ،حفاظا على صحة البشر وعدم انتقال العدوى،
بالدرجة األولى ،وحمايتهم من المخاطرة بحياتهم وحياة اآلخرين.

خ ــاطـ ـب ــت كـ ـلـ ـم ــة سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
ً
الــرم ـضــان ـيــة ،جـ ــزاه ال ـلــه خ ـي ــرا ،قـلــب كل
ُ
كــويـتــي بـشــأن اإلش ــاع ــات الـتــي تــبــث في
منصات التواصل االجتماعي ،بل ال أبالغ
إذا قلت إنها المست ضمير كل مخلص
يخشى على الكويت من انتشار األكاذيب
واإلشـ ـ ــاعـ ـ ــات وال ـم ـب ــال ـغ ــات واإلسـ ـ ـ ــاءات
ل ـك ــرام ــات ال ـن ــاس وال ـم ـغــال ـطــات الـمــالـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـض ـل ـلــة والـ ـص ــراع ــات
السياسية التي تهدد االستقرار وال تقف
عند حدود الدين أو األخالق أو القانون،
ول ـكــن لــأســف يـصــدقـهــا ويـعـيــد نشرها
كثير من حسني النية والسذج وأصحاب
المدمر،
المواقف المختلفة ،فيزداد أثرها
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ
قال تعالى"ِ :إذ تلق ْون ُه ِبأل ِسن ِتك ْم َوتقول َون
ْ
َ
َ
َ ُ
ََْ ُ
اهكم َّما ل ْي َس لكم ِبهِ ِعل ٌم َوت ْح َس ُبون ُه
بأفو
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َ
َ
ٌ
هينا وهو ِعند اللهِ ع ِظيم".
ف ـفــي األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ف ـقــط ت ــم بث
عشرات اإلشــاعــات ،ومنها نشر جــزء من
نــدوة تحدث فيها األخ عبدالله الرومي
ق ـب ــل ع ـش ــر سـ ـن ــوات ع ـل ــى أنـ ـه ــا تـســريــب
مسجل من جلسة مجلس الوزراء األخيرة،
كما تم إقحام اسم قاض محترم على أنه
مزور لجنسيته ،وتم نشر أحكام ابتدائية
عـلــى أن ـهــا أح ـك ــام نـهــائـيــة ل ــإس ــاءة إلــى
أشخاص معينين ،وبــث آخــرون خبر أن
الكويت صرفت أكثر من  400مليار دينار
خالل السنوات القليلة الماضية ،فرد على
هــذه اإلشــاعــة وزيــر المالية السابق بدر
الحميضي باألرقام الرسمية الصحيحة،
وهـ ـ ــذه مـ ـج ــرد أم ـث ـل ــة م ــن الـ ـعـ ـش ــرات مــن
اإلشاعات حسب وصف صاحب السمو.
وك ـن ــت م ــن أول م ــن ن ـبــه إلـ ــى خ ـطــورة
الحسابات الوهمية المسيئة ،وكيف أن

أصحابها يتخفون وراء أسـمــاء وهمية
لـكــي يـبـثــوا م ــا ي ـش ــاؤون دون أن يقعوا
تحت طائلة القانون ،مع العلم أن المدون
النظيف الشجاع ال يحتاج إلى اإلشاعة
أو االختباء وراء االسم الوهمي للتعبير
عن رأيه أو إلى إبالغ الجهات المختصة
بأي فساد أو مخالفة للقانون ،خاصة أن
القانون يضمن سرية المبلغ.
ول ــذل ــك ف ــإن كـلـمــة أم ـيــر ال ـب ــاد تعتبر
ً
ان ـت ـص ــارا لـمــا كـنــت أط ــرح ــه ف ــي نــدواتــي
ومقاالتي السابقة بهذا الشأن ويصدقها
الواقع المعيش.
ً
وحـسـنــا فـعــل وزي ــر الــداخـلـيــة بإنشاء
ل ـج ـن ــة (ل ـ ــرص ـ ــد ومـ ــاح ـ ـقـ ــة ال ـح ـس ــاب ــات
ال ـم ـس ـي ـئــة الـ ـت ــي ت ـث ـي ــر ال ـف ـت ــن وت ـض ــرب
االستقرار في الكويت) ،وال شك أن قراره
ه ــذا اسـتـجــابــة لـخـطــاب صــاحــب السمو
األمير ،وينتظر اآلن كل المخلصين نتائج
عمل هذه اللجنة بعد أن كثر انتقاد إدارة
المباحث اإللكترونية بسبب عدم توصلها
إلى معرفة من وراء هذه الحسابات ،حتى
رأينا البعض يشير بأصابع االتهام إلى
أط ــراف فــي الـحـكــومــة والـمـجـلــس متهما
إي ــاه ــا بـتـمــويــل ب ـعــض ه ــذه الـحـســابــات
وتزويدها بالمعلومات.
ومــن المؤسف أال يأخذ مجلس األمــة
زمام المبادرة ،ويعرض عن التنبيه على
خطر هــذه اآلفــة ومكافحتها ،ولــو اعتبر
المجلس هذه القضية من األولويات لما
وصل األمر إلى ما وصل إليه من إشاعات
ً
وإساءات شكلت وقودا متفجرا للصراعات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـه ــده ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ول ـك ــن
ا لـلـجـنــة التعليمية واإل عــا م ـيــة اتجهت
ً
ً
ات ـجــاهــا م ـغ ــاي ــرا ل ــأس ــف فــأل ـغــت كـثـيــرا

أندرو شنغ وشياو غينغ*

الميزانية العمومية العالمية
في األسبوع الماضي ،احتفل العالم بالذكرى الحادية والخمسين ليوم
األرض العالمي ،الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من المخاطر التي
تهدد الكوكب ،وكان موضوع يوم األرض العالمي لهذا العام "استعادة
أرضنا" ُمناسبا ،وكما أوضحت جائحة فيروس كوفيد ،19فإن آثار النشاط
البشري على الكوكب ال تحترم الحدود ،فاألرض عبارة عن نظام حي واحد
ذاتي التنظيم ،والذي يتطلب نظام محاسبة واحدا ُمشتركا ُيحقق التوازن
على الصعيد العالمي ،فنحن بحاجة إلى ميزانية عالمية.
في برقية لعام  ،1946دعــا ألبرت أينشتاين إلــى تمويل "صــراع الحياة
والموت لتسخير الذرة لصالح البشر ال لتدمير البشرية" ،حيث جادل أن
"نوعا جديدا من التفكير ضروري إذا أردنا استمرار البشرية واالنتقال
نحو مستويات أعلى" ،ويمكن قول الشيء نفسه عن األزمة البيئية التي
أحدثتها البشرية ،حيث يتطلب الخروج من هذه األزمة وتحقيق مستقبل
أفضل وأكثر استدامة "نوعا جديدا من التفكير".
فقد أنتج النوع القديم من التفكير إطارا سياسيا يستند إلى الدولة القومية،
ُ
ويدرك ُصناع السياسات التأثير المادي ألعمالهم على السكان المحليين،
حيث تم قياسه من خالل المؤشرات االقتصادية الكمية مثل الناتج المحلي
اإلجمالي ،ويؤكد نظام األمم المتحدة للحسابات القومية -الذي تم نشره
في عام  ،1953وتم تحديثه في عام  ،1993وأعيد تأكيده في عام  -2008على
قياس التدفقات ،مثل الدخل والنفقات والواردات والصادرات.
ومع ذلك ،حتى في حال توافر بيانات كافية -مثل البيانات ُ
المتعلقة بتقييم
األراضي وحقوق الملكية الفكرية -فإن أنظمة الحسابات القومية ستعاني
عــدم اتساق في تدفق المخزونات ،وإن عــدم قياس العديد من األصــول
والخصوم ،واألرباح والخسائر ،دليل على أن االختالالت غالبا ما تكون
ناتجة عن األخطاء وحاالت السهو ،مما يجعل من الصعب قياس أثرها.
وعلى مستوى نظام األرض الواحدة ،يجب أن تتوازن جميع التدفقات
والمخزونات ،ومن شأن ذلك أن يجعل عملية قياس تأثير نشاط كل بلد
على وجه العموم أسهل بكثير.
في الواقع ،هناك ُبعد اقتصادي تقليدي لهذه الحتمية ،فبعد األزمة المالية
اآلسيوية لعام  ،1997على سبيل المثال ،بات من الواضح أن الجهود التي
تبذلها الشركات والبنوك اليابانية الستعادة ميزانياتها العمومية أدت
إلى عدوى الكساد أو العدوى المالية في بلدان أخرى ،في االقتصاد العالمي
القائم شديد التكامل ،ال يوجد ادعاء بأن الميزانيات العمومية القومية
موجودة بمعزل عن بعضها .وفي حال حدوث عجز في الميزانية العمومية
لبلد ما ،ستكون البلدان األخرى أيضا ُعرضة للخطر.
هناك أيضا ُبعد اجتماعي لهذا التحدي ،إذ يجب األخذ بعين االعتبار
أعباء الديون العالمية المتزايدة ،فلكل دين من الديون المتكبدة أصل مقابل
يمكن تحمله إذا ما حقق معدل عائد اجتماعي أكبر من تكلفة األموال ،ومع
ذلك ،نادرا ما يتم قياس هذه العوائد االجتماعية (أو التكاليف) ،وهي نقطة
مهمة يجهلها أولئك الذين يضعون سياسات لتجنب ضائقة الديون ،ومن
شأن اتباع نهج أفضل أن ُيمثل الديون واألصول المرتبطة بها ،بما في
ذلك التكاليف والفوائد ذات الصلة ،وهذا يتطلب منظورا عالميا ،يتشكل
حسب االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
على نطاق أوسع ،من شأن الميزانية العمومية لألرض الواحدة أن تقطع
شوطا طويال نحو تحديد ورسم خرائط لمعالجة االختالالت العالمية.
بعضها واضح بالفعل ،مثل االختالالت في توزيع الدخل والثروة ،ومع
كاف ،مثل التلوث
ذلك ،لم يتم بعد رسم خرائط لالختالالت األخرى بشكل ٍ
ونقاط االختناق في سالسل التوريد العالمية.
ُتشير المبادرات ُ
المبتكرة من قبل شركات مثل "فيجوال كابيتاليست" إلى
فوائد هذه الخرائط ،فعلى سبيل المثال ،من خالل رسم أنماط استهالك
انبعاثات الكربون عالية التكلفة بشكل أكثر وضوحا ،سيكون العالم أكثر
استعدادا لمعالجتها من خالل االبتكار واالستثمار.
ّ
لميزانية األرض الواحدة :فقد تكشف
ُيشير ذلك إلى فائدة رئيسة أخرى

زوايا ورؤى

عن المجاالت التي يمكن أن تحقق التعاون العالمي أو اإلقليمي من خاللها
فوائد ُمهمة ،وإن كانت غير ُمباشرة .على سبيل المثال ،قد ُيبين المنظور
الشامل للنظام أن للعالم مصلحة اقتصادية وبيئية قوية في العمل بشكل
جماعي لمساعدة إفريقيا على إدارة التحديات المتعلقة بالسكان والغذاء
والطاقة والصحة واألمن.
ولعل األهم من ذلك أن من شأن الميزانية العمومية لألرض الواحدة أن
ُ
تبرز أن حق كل دولة في التصرف بما يخدم مصالحها الخاصة يكون
مصحوبا بالتزامات ،فعلى سبيل المثال ،إذا عمل بلد ما على توسيع
االستخدام المكثف لألراضي أو بناء مصانع ُمسببة للتلوث ،فإن حسابه
القومي سيسلط الضوء على فوائد الناتج المحلي اإلجمالي ،والتي يمكن
اعتبارها أنها تفوق التكاليف البيئية ،ومع ذلك ُ
سيظهر حساب األرض
ُ
الواحدة كيف تساهم العوامل الخارجية مثل إزالة الغابات والتلوث في
إلحاق أضرار بالغة بصحة البشر وفرص العمل والبيئة في أماكن أخرى،
مما ُيغير العملية الحسابية بشكل كبير.
َ
ُ
ُيقدم قرار اليابان األخير بإطالق مياه الصرف الصحي المعالجة تدريجيا
من محطة فوكوشيما دايتشي النووية المدمرة في المحيط الهادئ مثاال
ُ
واضحا على هذا التوتر ،إذ تجادل السلطات اليابانية بأن المعارضة غير
علمية ،ومع ذلك ُيصر المنتقدون على أن تصريف مياه الصرف الصحي
المحيط سيضر بالبيئة وينتهك حقوق اإلنسان في الدول ُ
في ُ
المجاورة.
أيا كان الحل األفضل ،فمن الواضح أن هذه المسألة ال تؤثر على اليابان
وحدها ،لذلك ،ال يجب على الدولة تحمل التكاليف الداخلية إليجاد حل
بديل فقط ،بل أيضا االلتزامات الخارجية التي ينطوي عليها الحل الذي
اختارته ،وحتى إذا ثبتت سالمة مياه الصرف الصحي نفسها ،فإن هذا
القرار قد يغذي حالة من عدم الثقة مما قد يؤدي في النهاية إلى إحداث
خسائر ُمشتركة كبيرة.
لقد أبرزت الجائحة كيف تحتاج التحديات الجماعية إلى حلول شاملة
من قبل الحكومة والمجتمع بأسره ،كما أظهرت أيضا كيف أن االفتقار
إلى البيانات الكاملة والمشتركة بشفافية يمكن أن يؤدي إلى سياسات
معيبة ُ
ومجزأة ،فضال عن سوء فهم ضار.
عالوة على ذلك ،لدينا ما يكفي من البيانات االقتصادية والبيئية إلعداد
المسودة األولى لميزانية األرض الواحدة ،ويرجع الفضل في ذلك جزئيا
إلى البيانات الضخمة وشبكات التواصل االجتماعي ،وينبغي جمع هذه
البيانات بشكل جماعي ،مثل ويكيبيديا ،ففي الواقع ،نظرا إلى الطابع
المتعدد األبعاد والتخصصات لميزانية األرض الــواحــدة ،سيكون من
غير المناسب ألي فرد أو مجموعة أن تتولى هذه المهمة ،وينبغي للجنة
عالمية منعقدة تحت رعاية ُمتعددة األطراف أن تقود هذا الجهد.
لن يكون إنشاء إطار عمل األرض الواحدة أمرا سهال ،وال شك أنه سيواجه
مقاومة قومية في العديد من البلدان ،ومع ذلك ،مثل تسخير الذرةُ ،يعد
ُ
هذا صراع حياة أو موت ،وفي الواقع ،تمثل الميزانية العمومية لألرض
الواحدة "النوع الجديد من التفكير" الذي نحتاجه "لالستمرار واالنتقال
إلى مستويات أعلى".
* أندرو شنغ زميل متميز في معهد آسيا العالمي بجامعة هونغ كونغ
وعضو المجلس االستشاري لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن
التمويل المستدام ،وشياو غينغ رئيس مؤسسة هونغ كونغ للتمويل
الدولي ،وأستاذ ومدير معهد أبحاث طريق الحرير البحري في كلية
األعمال بجامعة بكين .HSBC
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

مــن المحظورات مــن قــانــون المطبوعات
وال ـم ــرئ ــي وال ـم ـس ـم ــوع ،وهـ ــي الـمـتـعـلـقــة
بـكــرامــات ال ـنــاس وخ ــدش اآلداب العامة
وكذلك نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة
ألي إنسان بشكل يسيء له ،وكأنها تسعى
ً
إلى أن يزداد صراع اإلشاعات اشتعاال.
واآلن وب ـع ــد ال ـك ـل ـمــة ال ـحــاس ـمــة الـتــي
أل ـق ــاه ــا أم ـي ــر الـ ـب ــاد أرجـ ـ ــو أن يـصـحــح
مجلس األمــة مساره بما يحفظ كرامات
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ،وي ـ ـ ـ ـ ــدرأ عـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت صـ ـ ــراع
اإلشاعات واألكاذيب والمغالطات بإقرار
التشريعات وتفعيل الرقابة المناسبة،
كما أن على الوزراء والوكالء عدم الصمت
ال ـم ــري ــب والـ ـ ــرد ع ـلــى ج ـم ـيــع اإلش ــاع ــات
وبيان الحقائق بصفة مستمرة حول ما
يتعلق بــوزاراتـهــم ،وعـلــى األخ ــص يجب
على وزارة الداخلية وهيئة االتـصــاالت
ال ـت ـن ـس ـي ــق وال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ــواجـ ـبـ ـهـ ـم ــا نـحــو
ً
مـ ـص ــدري اإلشـ ــاعـ ــات ،وأيـ ـض ــا ي ـجــب أن
يمتثل أبناء األسرة المتنافسون والفرقاء
السياسيون لكلمة األمير وهي كلمة حق
ً
ً
شــرعــا وقــانــونــا ،وإال فيجب األخ ــذ على
أيديهم وال يسمح لهم بتهديد أمن البالد
واستقرارها.
مالحظة:
في مقال األسبوع الماضي كتبت أني
تــوق ـعــت وق ـ ــوع أخـ ـط ــاء واخـ ـت ــاف ــات في
مــوضــوع مكافآت جائحة كــورونــا وذلــك
ف ــي م ـق ــال ي ـنــايــر  ،2020وال ـص ـح ـيــح أن
تــاريــخ الـمـقــال هــو  2020 /6 /22أي قبل
ً
سنة تقريبا وبالفعل حصل ما توقعته.

د .خولة مطر
ثــاثــون عــامــا والـشــركــة أو المؤسسة كما كــان يحب أن يسميها
"ماشية" رغم الصعاب واألزمات وكذلك بعض األوقات الجميلة.
ثالثون عاما تمر أمامه كالشريط بتالوين مختلفة ،مدن ومحطات
وقطارات وطائرات وبيوت كثيرة ربما التسمية األنسب لها مساكن
متعددة وأطفال بالتحديد أربعة في ثالثة عقود ،كبروا فلم يعودوا
ً
أطفاال يستمعون الى نقاشاتنا التي ال تخلو من الحدة أحيانا ،بل
ربما بعض الصراخ عندما كنا أصغر .هناك في ذاك الزمن كنا نعلل
نقاشاتنا الحادة ،اختالفاتنا ،زعلنا ،صراخنا وابتعادنا أحيانا،
نعلله باألسباب التقليدية في مثل هذه المؤسسة ..ضغوط الحياة،
كثرة المصاريف وقلة المداخيل ،األوالد باختالفاتهم والمسؤوليات
التي تزيد مع األيام بدال من أن تنقص عندما تواعدنا أن نقتسمها
في لحظات الرومانسية األولى حيث كانت االبتسامة ،ثم الضحكة،
ثم اللقاء ،ثم سكينة اليد باليد وحديث الحب في المساحات الهادئة.
راح يمر عليها بذاكرة حــادة يعيش تفصيل األحــداث في ثالثين
سنة ،يتوقف كثيرا عند االختالف أما ما قبل ذلك وما بين خالف
وخالف من سكينة فال يستوقفه ،حتى عندما تكررت األسئلة من
قبل أصدقائه المقربين في محاولة لتذكيره بأن هناك أيضا كانت
سويعات من الصفاء والسكينة ،كان يحاول أن يجيب وكأنه يبحث
عن إبرة في كومة من القش!! ينبش دماغه ،يرجع بالسنين للوراء،
ويبحث عن الصور القديمة ربما تنعش الذاكرة الميتة.
ث ــاث ــون ع ــام ــا ال ي ـتــذكــر م ـن ـهــا إال ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـعــب وال ـج ــري
والـمـجــادالت العقيمة والسهر بحثا عــن قــرار ينهي هــذه الحالة
المستمرة من اتساع الفجوة ،حتى أنه استيقظ ذات صباح لينظر
لها ،هي النائمة معه ،شريكته كما يسمونها وهي أيضا الشخص
الذي لم يعد يعرفه ويكرر على نفسه السؤال "من تكون هذه المرأة؟"..
يضحك كما اعتاده أصدقاؤه ،هو الباحث عن الفرح بين مساحات
الظلمة والـحــب حتى آخــر نفس والـنــوم فــي مساحات بيضاء لم
تتدنس بنكد ال نهاية له!!! يضحك ربما ألنه السبيل الوحيد لكي ال
تموت المؤسسة ولكي نكمل المسيرة الطويلة وألنه يعرف تماما
أنه لن يستطيع أن يتحمل تخليه عن مسؤولياته تجاه "الشريكة"
واألوالد رغم أنهم كبروا ونضجوا وأصبحوا أكثر تفهما لما كانت
ً
كوابيس أيام كثيرة عندما كانوا أطفاال صغارا ال يفقهون معنى
المؤسسة!!
قال إنه في ذاك المساء سيكون أمام محكمة العائلة ،دعت "الشريكة"
لها وأحضرت األوالد من كل حدب وصوب أما الحضور الفيزيائي
أو كما هي الحال مع العمل عن بعد في زمن كورونا عبر الــزوم أو
سكايب ،بعينين حزينتين التقى شلة من أصدقائه المبعثرة في بقاع
الكون ،وقال لهم "أنتم األقرب جئتكم لتنقذوني" استغرب الحاضرون
من طلبه .أوضح معظمكم دخل المؤسسة ،بعضكم ال يزال سعيدا
بها ،أو هكذا يبدو ،وآخرون هربوا منها قبل أن تتحول إلى "الدولة
العميقة"!! "انصحوني نصحكم الله في هذا الشهر الكريم الصائمون
منكم والفاطرون" !! بعد كثير من األسئلة التي كانت إجاباتها معروفة
جدا لهم جميعا ،ساد صمت طال حتى ضاق هو به ،األكثر جرأة أو
الفدائي بينهم تبرع بالنصح "يا صديقي لم يتبق في العمر الكثير
لنقضيه في المناكدة والزعل والتوتر" ..وأخرى قالت له "دي أصال
مؤسسة فاشلة أنا قلت لكم من سنين" ،ضحكوا منها هي المتمردة
صاحبة اآلراء الغريبة في مجتمعات ال تقبل باألفراد بل بالمؤسسات
والتبعية لها حتى لو كانت مؤسسة الزوجية والعائلة ..أسكتها
ً
هو مرددا "مش وقت شطحاتك" ،وطالبهم بحكم الصداقة الطويلة
والمحبة ولحظات الصفاء أن ينصحوه ..كان شاردا ،متعبا ،بل حزينا
ً
جدا ،حاولوا هم التخفيف عنه وتقديم النصح مدركين أنه قد اتخذ
قراراه وكعادته يفضل الطرق األسهل وهي أن "تبقى الحال على ما
هــي عليه" ألنــه غير قــادر على أن يسحب معطفه ،يخرج ويوصد
الباب خلفه!!! هو الذي عاش حياته مناضال شرسا من أجل الحقوق
والـحــريــات والـعــدالــة ونـصــرة المظلومين ،هــو ال ــذي انتقد هيمنة
المؤسسات كيفما كانت تلك المؤسسات ،هو الذي عرف السجون
والمعتقالت ومراكز التوقيف ليس في وطنه األخضر الجميل الجالس
في حضن المتوسط بل أيضا في مدن الوطن األكبر ،هو المناضل
ً
ً
المخضرم يعود لمؤسسته راضيا أو مجبرا!!!
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

جوزيف س .ناي االبن*

منطق المنافسة األميركية الصينية
َّ
في خطابه األخير أمام الكونغرس األميركيَ ،حـذ َر الرئيس األميركي جو
بايدن من أن الصين ج ّـادة تماما في محاوالتها الرامية إلى اكتساب مكانة
القوة األكثر أهمية في العالم ،لكن بايدن أعلن أيضا أن المستبدين لن
يفوزوا بالمستقبل؛ بل ستفوز به أميركا ،الواقع أن منافسة القوى العظمى
الدائرة بين الواليات المتحدة والصين قد تكون بالغة الخطورة إذا أسيء
التعامل معها ،لكن إذا أدارت الواليات المتحدة هذه المنافسة على النحو
الصحيح ،فقد يكون التنافس مع الصين صحيا.
يعتمد نجاح سياسة بايدن في التعامل مع الصين جزئيا على الصين،
لكنه يتوقف أيضا على الكيفية التي قد تتغير بها الواليات المتحدة،
فالواقع أن الحفاظ على ريادة أميركا التكنولوجية أمر بالغ األهمية ،وهو
يتطلب االستثمار في رأس المال البشري فضال عن البحث والتطوير ،وقد
اقترح بايدن كال األمرين ،وفي الوقت ذاته ،يتعين على الواليات المتحدة
أن تتعامل مع التهديدات الجديدة العابرة للحدود الوطنية مثل تغير
المناخ والجائحة التي قتلت من األميركيين عددا أكبر من كل ضحايا
الحروب التي خاضتها البالد مجتمعة منذ عام  ،1945ويتطلب التصدي
لهذه التحديات التعاون مع الصين وغيرها.
هذا يعني أن بايدن يواجه أجندة شاقة ،ويتعامل مع المنافسة مع الصين
على أنها "لحظة سبوت ِـنـك" ،ورغم أنه أشار في خطابه إلى الرئيس فرانكلين
ديالنو روزفلت وأزمــة الكساد العظيم ،وتجنب خطاب الحرب الباردة
المضلل ،فإن المقارنة المناسبة يجب أن تكون مع خمسينيات القرن
العشرين ،عندما استخدم الرئيس دوايت أيزنهاور صدمة نجاح االتحاد
السوفياتي في إطــاق القمر الصناعي لحفز االستثمار األميركي في
ُ
التعليم ،والبنية األساسية ،والتكنولوجيات الجديدة ،تـرى هل تستطيع
أميركا أن تفعل الشيء ذاته اآلن؟ تكتسب الصين المزيد من القوة على نحو
مطرد ،لكنها تعاني أيضا نقاط ضعف كبيرة ،في حين تتمتع الواليات
المتحدة بمواطن قوة مهمة في األمد البعيد ،لنبدأ هنا بالجغرافيا ،ففي
ُ
حين تـحاط الواليات المتحدة بالمحيطات والجيران الودودين ،تخوض
الصين في نزاعات على األرض مع الهند ،واليابان ،وفيتنام ،وهذا يصب
في مصلحة الواليات المتحدة ،كما أصبحت أميركا اآلن دولة ُم َـص ِّـدرة
صافية للطاقة ،بينما تعتمد الصين على واردات النفط المنقولة عبر
المحيط الهندي ،حيث تحتفظ الواليات المتحدة بوجود بحري كبير.
ع ــاوة على ذل ــك ،تـمــارس الــواليــات المتحدة قــوة مالية كبيرة نتيجة
لمؤسساتها العالمية وهيمنة الدوالر الدولية ،وفي حين تطمح الصين
إلى االضطالع بدور مالي عالمي أكبر ،فإن العملة االحتياطية الجديرة
بالثقة تعتمد على قابليتها للتحويل ،وأس ــواق رأس الـمــال العميقة،
والحكم النزيه ،وسيادة القانون ،وكلها أمــور تفتقر إليها الصين ،كما
تتمتع الواليات المتحدة بميزة ديموغرافية؛ فقوتها العاملة في ازدياد،
في حين بدأت قوة العمل في الصين تتراجع .كانت أميركا أيضا في صدارة
تكنولوجيات رئيسة ،وتهيمن الجامعات البحثية األميركية على التصنيف
العالمي للتعليم العالي ،وفي الوقت ذاته ،تستثمر الصين بكثافة في البحث
والتطوير ،وتتنافس بشكل جيد اآلن في بعض المجاالت ،وتسعى إلى
أن تكون الدولة الرائدة عالميا في مجال الذكاء االصطناعي بحلول عام
 ،2030ونظرا ألهمية التعلم اآللي بوصفه تكنولوجيا لألغراض العامة ،فإن
التقدم الذي تحققه الصين في مجال الذكاء االصطناعي مهم بشكل خاص.
عــاوة على ذلــك ،لم يعد تقدم الصين تكنولوجيا يعتمد على التقليد
فحسب ،ورغم أن إدارة ترمب عاقبت بحق سرقة الصين للملكة الفكرية
ونقلها قسرا ،والممارسات التجارية غير العادلة ،فإن الرد األميركي الناجح
على التحدي التكنولوجي الصيني سيعتمد على التحسينات في الداخل
أكثر من اعتماده على العقوبات الخارجية.
مع استمرار نمو الصين ،والهند ،وغيرهما من االقتصادات الناشئة،
ستظل حصة أميركا في االقتصاد العالمي أقل من مستواها الذي بلغ
نحو  %25في بداية هذا القرن ،باإلضافة إلى هذا ،ستزداد صعوبة تنظيم

العمل الجماعي في دعم المنافع العامة العالمية مع صعود قوى أخرى،
ومع ذلك ،لن نجد أي دولة -بما في ذلك الصين -توشك على الحلول محل
الواليات المتحدة عندما يتعلق األمر بموارد القوة اإلجمالية في العقود
القليلة المقبلة .كان النمو االقتصادي اآلسيوي السريع سببا في تشجيع
تحول أفقي للقوة في المنطقة ،لكن آسيا لديها ميزان قوة داخلي خاص
بها ،فقوة الصين توازنها اليابان ،والهند ،وأستراليا ،بين دول أخرى ،في
حين تضطلع الواليات المتحدة بدور حاسم ،وإذا حافظت أميركا على
تحالفاتها ،فستكون فرص الصين ضئيلة في دفعها إلى خارج منطقة
َ
غرب المحيط الهادئ ،ناهيك عن فرض هيمنتها على العالـم.
لكن التنافس مع الصين ليس سوى نصف المشكلة التي تواجه بايدن ،كما
يزعم خبير التكنولوجيا األميركي ريتشارد دانزيج ،فإن "تكنولوجيات
القرن الحادي والعشرين عالمية ليس فقط في توزيعها ،بل أيضا في
العواقب المترتبة عليها ،وقد تصبح أمور مثل مسببات األمراض ،وأنظمة
الذكاء االصطناعي ،وفيروسات الكمبيوتر ،واإلشعاع الــذي قد يطلقه
آخرون عن طريق الخطأ ،مشكلتنا بقدر ما هي مشكلتهم ،لهذا السبب ،كما
يزعم دانزيج ،من األهمية بمكان أن نالحق أنظمة اإلبالغ المتفق عليها،
والضوابط المشتركة ،وخطط الطوارئ المشتركة ،والمعايير ،والمعاهدات،
كوسيلة للتخفيف من المخاطر المشتركة العديدة التي تواجهنا جميعا".
في بعض المناطق ،من الممكن أن تقدم القيادة األميركية األحادية الجانب
جزءا كبيرا من اإلجابة على مشكلة توفير المنافع العامة .على سبيل
المثال ،تشكل البحرية األميركية أهمية بالغة لمراقبة قانون البحار
والدفاع عن حرية المالحة في بحر الصين الجنوبي ،ولكن عندما يتعلق
األمر بقضايا جديدة عابرة للحدود الوطنية مثل تغير المناخ والفاشيات
ال َـم َـرضية ،فإن النجاح يتطلب التعاون مع آخرين ،ورغم أن القيادة األميركية
ستكون مهمة ،فإن الواليات المتحدة ال تستطيع حل هذه المشاكل بالعمل
منفردة ،ألن غازات االحتباس الحراري الكوكبي والفيروسات ال تحترم
حدودا وال تستجيب للقوة العسكرية .في مجال االتكالية البيئية المتبادلة،
تصبح القوة لعبة ذات محصلة إيجابية ،وعلى هذا فإن أميركا ال يمكنها
أن تفكر ببساطة من منظور فرض قوتها على اآلخرين ،بل يتعين عليها
أن تضع في الحسبان أيضا ممارسة قوتها بالتعاون مع آخرين ،وفي
العديد من القضايا العابرة للحدود ،من الممكن أن يفيد تمكين اآلخرين
في تعزيز قدرة أميركا على تحقيق أهدافها الخاصة؛ فستستفيد الواليات
المتحدة إذا نجحت الصين في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإطالق
مقادير أقــل مــن ثاني أكسيد الـكــربــون ،وعلى هــذا فــإن أميركا يجب أن
تتعاون مع الصين بينما تتنافس معها أيضا .يخشى بعض المراقبين
أن تربط الصين التعاون في التصدي لتغير المناخ بتنازالت من جانب
الواليات المتحدة في مجاالت المنافسة التقليدية ،لكن هذا يتجاهل إلى
أي مدى قد تخسر الصين إذا ذابت األنهار الجليدية في الهيمااليا أو إذا
غمرت المياه شنغهاي .كان من الالفت لالنتباه أن الرئيس الصيني شي
جين بينغ شارك في مؤتمر المناخ العالمي الذي عقده بايدن مؤخرا على
الرغم من التوترات الثنائية حول انتقادات الواليات المتحدة للصين في
مجال حقوق اإلنسان.
السؤال الرئيس عند قياس نجاح سياسة بايدن في التعامل مع الصين هو
ما إذا كان بإمكان القوتين التعاون في إنتاج المنافع العامة العالمية ،في
حين تتنافسان بقوة في مجاالت أخرى ،فالعالقة بين الواليات المتحدة
والصين عالقة "منافسة تعاونية" ،حيث تتطلب شروط المنافسة إعطاء
قدر متساو من االهتمام لكل من طرفي النقيض ،ولن يكون هذا سهال.
* أستاذ في جامعة هارفارد ،وهو مؤلف كتاب «هل تشكل األخالق أي
أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من فرانكلين ديالنو روزفلت
إلى ترامب».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٦.٢٦٨

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٧٩٣

٥.٢٤٩

2.٣٦٨ 2.٧٢٣ 3.٣١٢

«الوطني» :اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل مديونيات
«نتمتع بمركز مالي وائتماني قوي في ظل إدارتنا وتحت مظلة البنك المركزي»
ّ
عقب بنك الكويت الوطني على ما تم تداوله
في وسائل التواصل االجتماعي بشأن "صدور
حـكــم قـضــائــي بــالـحـجــز عـلــى مـمـتـلـكــات عائلة
الخرافي وشركة الخير الوطنية وجميع األبناء
المتضامنين لمصلحة بنك الكويت الوطني"،
مؤكدا أن البنك يتمتع بمركز مالي وائتماني
قوي في ظل إدارته الحصيفة ،وتحت مظلة بنك
الكويت المركزي.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـنــك أن م ــا ب ـ ــادر ب ــه م ــن ات ـخــاذ
إج ـ ــراءات قــانــونـيــة ضــد مـجـمــوعــة مــن الـعـمــاء
بموجب سندات تنفيذية (عقود رسمية موثقة)،
يأتي في إطــار اإلج ــراء ات المصرفية المعتادة
التي يقوم بها البنك لتحصيل مديونيات تجاه
أي مــن الـعـمــاء الــذيــن شــابـهــم ح ــاالت تعثر أو
إخــال بالشروط التعاقدية؛ وذلــك لحثهم على
سداد مديونياتهم تجاه البنك.
ً
ً
وأضــاف أن جــزء ا كبيرا من تلك المديونيات
مـ ـ ــدرج ك ـب ـن ــود خـ ـ ــارج ال ـم ـي ــزان ـي ــة ومـ ـك ــون لـهــا

ُمخصص بالكامل ،بينما ا لـجــزء ُ
المتبقي من
ُ
تلك المديونيات ا لـمــدر جــة بالميزانية مغطاة
بــال ـكــامــل ب ـض ـمــانــات كــاف ـيــة ،مــوض ـحــا أن ــه في
حــال ما استدعى األمــر قيام المصرف بتكوين
ُمـخـصـصــات إضــافـيــة ،فــإنــه لـيــس مــن المتوقع
أن يـكــون لـهــذا األم ــر تــأثـيــر م ــادي عـلــى المركز
المالي للبنك.
ولـفــت الــى أنــه "ينتهج سـيــاســات واجـ ــراء ات
حصيفة فـيـمــا يـخــص ادارة مـخــاطــر االئـتـمــان
ال ـتــي ق ــد يـتـعــرض ل ـهــا ،وي ــأت ــي ذل ــك متماشيا
مــع السياسات االحـتــرازيــة التي يتبعها البنك
ال ـم ــرك ــزي خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ،متمثلة
فــي الطلب مــن البنوك ،ومــن ضمنها مصرفنا،
تكوين مخصصات احترازية لمقابلة أية مخاطر
ائتمانية غير متوقعة ،فضال عن أن المصرف
يـتـخــذ ك ــل االجـ ـ ـ ــراء ات االس ـت ـبــاق ـيــة ال ـتــي تكفل
حقوقه ،وتحافظ على مركزه المالي واالئتماني
المتين".

لؤي الخرافي :تحرك «الوطني» خاطئ ومبهم
صرح لؤي جاسم الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة محمد
ُ
عبدالمحسن الـخــرافــي وأوالده ،وت ـعــرف أكـثــر بــاســم مجموعة
الخرافي ،وهي مجموعة كويتية متعددة النشاطات تعتبر أكبر
شركة كويتية خاصة ،ومن أضخم الشركات في العالم العربي،
باإلضافة لكونها من كبار المساهمين في عدة شركات في سوق
ً
الكويت ل ــأوراق المالية ،تعقيبا على إ فـصــاح البنك الوطني
بالبورصة الكويتية ،فقال" :إن ما حدث ال يمكن اعتباره (إجراءات
قانونية معتادة) مع البنك ،فالخالفات تفترض أن كل طرف لديه
حق بحسب العقود المبرمة".
وأضاف الخرافي" :لكن ما قام به البنك من تحرك خاطئ ومبهم
يعد تعنتا وتعسفا يدل على أنه تعنت شخصي ينطوي على
شبهة تعمد اإلض ــرار واإلي ــذاء بمجموعة الـخــرافــي ،دون وجه
ً
ً
حق ،والذي سيضر البنك أوال وبسمعة القطاع المصرفي ثانيا

قبل اإلضرار بالمجموعة ،إذ ال يمكن اختصار المشهد الحالي
بأنه مجرد (إجراءات قانونية معتادة) مع البنك ،بالرغم من أن
المديونية مغطاة بالكامل بضمانات كافية ،باعتراف البنك في
كتابه للبورصة ،وقيامنا بسداد األقساط الماضية بمبلغ يفوق
 500مليون دينار (مليار ونصف المليار دوالر تقريبا)".
وذكر الخرافي أنه "إن كان هناك خالف ،فهذا الخالف ال يكون
خالفا معتادا  -كما ذكر في رسالة البنك  -فاحتساب القروض
بفائدة  %10وطلب البنك بالسداد الفوري ،رغم قيامنا بسداد
ً
األقساط سنتين مقدما إلى منتصف عام  ٢٠٢٣هو خالف (مالي)،
وإخ ــال تـعــاقــدي ،وانـتـهــاك ألحـكــام القوانين واالتـفــاقـيــات ذات
الصلة من جانب البنك ،ويعد تعنتا تم بموجبه اتخاذ اإلجراءات
القانونية ضد البنك الستيفاء التعويضات المناسبة الجابرة
للضرر ،وحفظ حقوق المجموعة".

أخبار الشركات
«أعيان» تعود للتداول اليوم
أعلنت بورصة الكويت أنه تقرر اعادة تداول
اسهم شركة أعيان لإلجارة واالستثمار (أعيان)،
ً
اعتبارا من اليوم االثنين  ،2021-05-10وذلك
بعد االنتهاء من اجراء ات تخفيض رأس المال.

«ب ك تأمين» تربح  950.17ألف دينار
ربحت شركة البحرينية الكويتية للتأمين
 950.17الف دينار ،بواقع  6فلوس للسهم خالل
الربع األول من  ،2021مقابل تحقيقها ارباحا
بقيمة  852.53الف دينار بما يعادل  6فلوس
للسهم خالل نفس الفترة من عام .2020

«شمال الزور» تحقق  2.78مليون دينار
حققت شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياة أرباحا
بقيمة  2.78مليون دينار ،بواقع  2.54فلس للسهم ،خالل
الربع األول من عــام  ،2021مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة
 2.74مليون دينار بمقدار  2.5فلس للسهم في نفس الفترة
من عام .2020

«أعيان ع» تخسر  371.95ألف دينار
خسرت شركة أعيان العقارية  371.95الف دينار ،بواقع
 0.9فلس للسهم ،خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل
تحقيقها خسائر قدرها  274.5الف دينار ،بما يعادل 0.6
فلس للسهم ،في نفس الفترة من العام الماضي.

«ميزان» :اتفاقية تصنيع مشترك مع «أبوت بروداكتس»
وقعت الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ،إحدى الشركات التابعة
لميزان القابضة ،اتفاقية تصنيع مشترك مع مختبرات أبوت العالمية المتخصصة
ً
ً
في األجهزة الطبية والرعاية الصحية؛ بهدف توطين صناعة  26منتجا مبتكرا
في الكويت؛ وذلك خالل مؤتمر افتراضي نظمه مجلس األعمال األمريكي بالكويت.

«الوطني  -مصر» يربح  7.8ماليين دينار
كشف بنك الكويت الوطني أن "الوطني  -مصر" (عضو المجموعة) حقق ارباحا
صافية بلغت  404.1ماليين جنيه مصري (ما يعادل نحو  7.8ماليين دينار) حتى
نهاية الربع األول من عام  ،2021مقابل تحقيقه  402.8مليون جنيه (ما يعادل نحو
 7.9ماليين دينار) في الفترة نفسها من .2020
ولفت البنك إلى أن هذه النتائج تعزز ربحية "الوطني" وتدعم تنويع مصادر دخله.

 65.5ألف دينار خسائر «تحصيالت»
سجلت شركة تصنيف وتحصييل األموال خسارة قدرها
 65.51ألف دينار ،بمقدار  0.4فلس للسهم ،خالل الربع األول
مــن عــام  ،2021مـقــارنــة بتحقيقها خسائر بقيمة 147.12
ألف دينار ،بما يعادل  0.89فلس للسهم ،في نفس الفترة
من عام .2020

«المعامل» تربح  3.73ماليين دينار
بلغت أرباح الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت
 3.73ماليين دينار ،بواقع  34.97فلسا للسهم ،خالل الربع
األول من عام  ،2021مقابل تحقيقها ارباحا قدرها 961.87
الف دينار ،بما يعادل  9.02فلوس للسهم ،في نفس الفترة
من عام .2020

11
ً
«زين» تحقق  147مليون دوالر أرباحا صافية في الربع األول
ةديرجلا

•
العدد  / 4729االثنني  10مايو 2021م  28 /رمضان 1442هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

التحديات
رغم
التشغيلية
عملياتها
نشاط
على
الحفاظ
في
نجحت
الشركة
الطاحوس:
•
َ
• الخرافي :نحافظ على مستوى صحي لتدفقاتنا النقدية ونركز على المؤسسات والقطاع الحكومي كمحركين للنمو
المجموعة تسجل
إيرادات مجمعة
بنحو  1.3مليار
دوالر عن فترة
الربع األول

نمو األرباح
الصافية  %4عند
تحييد المكاسب
االستثنائية من
صفقة بيع األبراج
في الكويت في
الربع األول 2020

خدمات البيانات
سجلت  530مليون
دوالر تمثل %42
من اإليرادات
المجمعة

استمرار اضطرابات
األسواق وخفض
سعر صرف العملة
في السودان
والعراق أثرا على
نمو المؤشرات
المالية

ترجمة العملة
كلفت المجموعة
 177مليون دوالر
على مستوى
اإليرادات

أعلنت مجموعة زيــن نتائجها المالية الفصلية
بتسجيلها إي ــرادات بنحو  382مليون دينار (1.26
مليار دوالر) عن فترة الربع األول من السنة المالية
 ،2021مقارنة مع  409ماليين دينار ( 1.34مليار دوالر)
عن الفترة نفسها من عام .2020
وأوضحت "زين" أن أرباحها قبل خصم الضرائب
والفوائد واالستهالكات بلغت  158مليون دينار (523
مليون دوالر) ،مقارنة مــع  171مليون ديـنــار (559
مليون دوالر) عن عــام  ،2020وهــو ما عكس هامش
أربــاح قبل خصم الضرائب والفوائد واالستهالكات
بنسبة  41بالمئة.
وبينت المجموعة أن أرباحها الفصلية الصافية
بلغت  45مليون دينار ( 147مليون دوالر) ،مقارنة
مع  48مليون دينار ( 155مليون دوالر) عن الفترة
المشابهة مــن عــام  ،2020وبلغت ربحية السهم 10
فلوس ،هــذه األرب ــاح جــاءت بنمو  4بالمئة في حال
تحييد المكاسب االستثنائية (مكاسب لمرة واحدة)
بقيمة  15مليون دوالر من صفقة بيع وإعادة استئجار
األبراج في الكويت التي تمت في فترة الربع األول من
عام .2020
وأفـ ــادت ب ــأن إي ـ ــرادات خــدمــات الـبـيــانــات سجلت
تمثل  42بالمئة من اإليرادات
نحو  530مليون دوالرّ ،
المجمعة ،بينما بلغت قاعدة العمالء  48.5مليون
عميل فعال ،التي تأثرت نزوال بعد انتهاء عقد إدارة
شركة تاتش لبنان.
وكشفت المجموعة أن المؤشرات المالية الرئيسية
جاءت متأثرة بتحديات جائحة كورونا ،التي ألحقت
ضررا كبيرا باألسواق اإلقليمية والدولية ،والمستمرة
في تداعياتها على قطاعات األعمال منذ فترة الربع
الثاني من العام األخير ،كما تأثرت النتائج المالية
المجمعة بترجمة العملة ،إذ انخفضت قيمة العملة
في السودان من متوسط سعر  55إلى ( 375جنيها
سودانيا /دوالرا) ،وانخفضت قيمة العملة في العراق
من متوسط  1.190إلى ( 1.470دينارا عراقيا  /دوالر)،
وق ــد كـلــف ذل ــك الـمـجـمــوعــة  177مـلـيــون دوالر على
مستوى اإليرادات ،ونحو  66مليون دوالر على مستوى
األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد واالستهالكات.
تجدر اإلشــارة إلى أن تأثير الجائحة على قطاع
األع ـم ــال ب ــدأ فعليا فــي فـتــرة الــربــع الـثــانــي مــن عــام
 ،2020حيث كان تأثيرها في فترة الربع األول محدودا
وبشكل نسبي ،وهــو مــا يساعد فــي تحليل مقارنة
األداء الفصلي لعمليات المجموعة عن فترة الربع
األول من عام .2021
وق ــال رئـيــس مجلس إدارة مجموعة زي ــن ،أحمد
الطاحوس" :نجحت مجموعة زين في الحفاظ على
نشاط عملياتها التشغيلية وســط التحديات التي
تواجهها أسواق المنطقة بسبب الجائحة ،وواصلت
الـتــركـيــز عـلــى استراتيجيتها فــي الـقـطــاع الــرقـمــي،
وقد ساعدها في ذلك الحرص على اتباع اإلجراءات
االحترازية ،وتقليص المصاريف والنفقات التشغيلية،
وق ــد ســاهــم ذل ــك فــي تحقيق أهـ ــداف ه ــذه المرحلة
الصعبة".
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
في مجموعة زين بدر الخرافي "مازال قطاع االتصاالت
يثبت أنه من أهم خطوط الدفاع الرئيسية في مواجهة
التداعيات التي تسببت فيها الجائحة ،إذ استجاب
بشكل رائــع لتلبية االتجاهات المتزايدة لقطاعات
األعمال نحو التحول الرقمي ،فقد أبرزت هذه األزمة
تمثل ميزات تنافسية في استمرار
أن الفوارق الرقمية ّ
األنشطة االقتصادية والتجارية".
وأضاف الخرافي" :صحيح أننا طوينا واحدة من
الفترات االستثنائية في عــام  2020التي أثــرت على
االق ـت ـصــادات الـعــالـمـيــة ،إال أن ه ــذه ال ـظــروف دفعت
بنا إلى سلسلة من التحوالت الجذرية في قطاعات
األعمال ،بعد أن ظهر بشكل واضح زيادة االعتماد على
االبتكارات التكنولوجية في ممارسة األعمال التجارية،
واالتجاه المتزايد نحو المنصات الرقمية ،والتغير
في السلوك الوظيفي في استخدام شبكة اإلنترنت،
وتزايد تطبيقات األتمتة في مختلف القطاعات ،كل
يمثل الصورة الجديدة لنموذج االقتصاد القائم
ذلك ّ
على التكنولوجيا الحديثة".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ن ـت ــاب ــع ح ــال ــة ال ـت ـف ــاؤل ال ـت ــي تـبــديـهــا
الـمــؤسـســات الــدولـيــة لـمـعــدالت النمو لالقتصادات
الـعــالـمـيــة ،الـمــدفــوعــة بـنـظــرة إيـجــابـيــة لمستويات
التعافي التدريجي لألنشطة التجارية ،التي استندت
في توقعاتها إلى خطط التحفيز المالي ،والحرص
المتزايد على دعم النشاط االقتصادي ،وأخيرا واألهم
من كل ذلك سيناريو تطور إم ــدادات اللقاحات على
المستوى العالمي".
وتابع" :في ظل هذا التفاؤل اإليجابي نتطلع إلى أن
تتخطي أسواق المنطقة الندوبات االقتصادية التي
تسببت فيها الجائحة ،إذ نأمل أن تتجاوز في طريقها

أداء ما قبل الجائحة ،ويتحقق ذلك باعتماد الحكومات
وقطاعات األعمال على نموذج اقتصادي رقمي يراعي
التغيرات والتطورات األخيرة".
وكـشــف الـخــرافــي أن عمليات المجموعة تأثرت
باالضطرابات التي أحدثتها الجائحة ،وبالتغير الكبير
في ترجمة العملة في عدد من أسواقها الرئيسة ،هذا
التأثير كان من الصعب تفادي أثره على المؤشرات
المالية الرئيسية ،مع ذلك ،تمكنت "زيــن" من احتواء
التأثيرات السلبية لهذه األزمة في ظل هذه الظروف،
وقد ساعدنا في ذلك المبادرات االحترازية الحاسمة
في خفض النفقات والتكاليف ،التي طبقناها على
عملياتنا كافة في الشرق األوسط.
وقال الخرافي إن المجموعة تحافظ على مستوى
صحي لتدفقاتها النقدية ،حيث استمرت في مسارها
التشغيلي النشط ،واالستثمار بقوة في عملياتها
التشغيلية ،إذ بلغت النفقات الرأسمالية  415مليون
دوالر (الملموسة وغير الملموسة) تمثل  33في المئة
من إجمالي اإليــرادات ،جاءت غالبيتها على شبكات
الجيلين الرابع والخامس ،إلى جانب توسيع شبكات
األل ـيــاف البصرية المنزلية ،بــاإلضــافــة إلــى تجديد
رخص ،وبناء مواقع جديدة.
وأف ــاد بــأن مجموعة زيــن تــواصــل االستثمار في
ترقية شبكاتها لخدمة كافة الفئات المجتمعية في
أسواقها ،إذ نجحت في إطالق شبكة الجيل الرابع في
العراق ،وفي جنوب السودان ،حيث تتوقع المجموعة
المزيد من اإلقبال على خدمات البيانات ،واالستفادة
من الفرص التي تقدمها هذه الشبكات لقطاع األعمال.
وأشار إلى أن المجموعة تركز في استراتيجيتها
 4Sightعلى المؤسسات والقطاع الحكومي كمحركين
مهمين لمؤشرات النمو ،من خالل مساعدة الشركات
والحكومات على تحقيق أهدافها االستراتيجية ،كما
أنها ملتزمة بإثراء محفظتها بالمنتجات والخدمات
التي تزيد من معايير الكفاء ة التشغيلية ،وتعزيز
مستويات الثقة.
وذكر أن التطورات األخيرة في صناعة االتصاالت
دفعت مجموعة زين لالستفادة من فرص النمو في
مجاالت البنية التحتية ،حيث قامت بتوفير قائمة
خـيــارات جــذابــة لقطاع األعـمــال التي تغطي منطقة
واسعة الحتياجات الكيانات الحكومية ،والشركات
وال ـمــؤس ـســات ،كـمــا تــوسـعــت المجموعة أيـضــا في
مجاالت :إنترنت األشـيــاء ،والمدن الذكية ،والترفيه
الرقمي ،والصحة اإللكترونية ،وخدمات التكنولوجيا
المالية.
وأكد الخرافي أن مجموعة زين تبحث عن أفضل
ال ـفــرص لتعظيم تــدفـقــاتـهــا الـنـقــديــة ،إذ دخ ـلــت في
عمليات التشارك في األص ــول مع مؤسسات أخرى
فــي أســواقـهــا ،حيث تخطط لبيع وإع ــادة استئجار
أبراجها ،وهو األمر الذي سيسمح لها بالتشارك في
البنية التحتية ،واالستفادة من القيمة التي من الممكن
أن توفرها قدرات بنيتها التحتية الخاملة في أسواق
الشرق األوسط.
وكشف الخرافي عن حصول "زين" على الموافقات
الرسمية مــن هيئة االت ـصــاالت وتقنية المعلومات
السعودية على خطط شركة زين السعودية وشركة
موبايلي لتأسيس تحالف لالستحواذ على أبــراج
االتصاالت المملوكة حاليا للكيانين ودمجهما في
إطار كيان تجاري جديد ،وبيع هذا الكيان إلى اتحاد
مــن ال ـمــاك ال ـجــدد ،على أن تـكــون "زي ــن السعودية"
و"موبايلي" جزءا منه.
وقـ ــال" :م ــن الـمـتــوقــع أن تسهم ه ــذه الـخـطــوة في
مساعدة الشركة في مواجهة التحديات االقتصادية،
وزي ــادة حــدة المنافسة ،فهذا الخيار االستراتيجي
سيمكن الشركة من سحب االستثمارات المخصصة
لتطوير وتحسين وب ـنــاء األب ـ ــراج ،وتوجهيها في
مجاالت االستثمار ذات العائد األفضل ،كما أن مشاركة
األبـ ـ ــراج سـتـســاعــد ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى ضـبــط أفـضــل
لتكاليف التشغيل".
وأشار إلى أن مجموعة زين توسعت في خدمات
التكنولوجيا المالية ( )Fintechبعد أن حصلت شركة
"تمام" التابعة لشركة زين السعودية على أول رخصة
للتمويل األصغر للمستهلكين في المنطقة من البنك
المركزي السعودي (ساما) ،لتبدأ في خدمة واحد من
أكبر األسواق االقتصادية في المنطقة ،وشهدت هذه
الفترة أيضا تطورا مهما في أعمال المجموعة في
مجاالت التكنولوجيا المالية بعد حصول محفظة زين
كاش في األردن على الموافقات الرسمية من الجهات
المختصة في المملكة لتقديم الحلول االئتمانية ،التي
كبيرا في الخدمات والمعامالت
نموا
ً
تسجل عملياتها ً
خالل الفترة االخيرة.
وتــابــع" :تــواصــل زيــن التقدم فــي أعـمــال عالمتها
التجارية الجديدة  Zain Esportsللوصول بشكل أوسع
إلى فئة الشباب ،مع توفير عروض لخدمات النطاق

األرباح قبل خصم
الضرائب والفوائد
واالستهالكات
بلغت  523مليون
دوالر

أحمد الطاحوس

النفقات الرأسمالية
بلغت  415مليون
دوالر جاء أغلبها
على شبكات
الجيلين الرابع
والخامس

تخطط زي ــن لـطــرح سلسلة من
الـعــريــض ،وحــالـيــا ّ
المنافسات والمسابقات اإللكترونية خالل عام ،2021
وخال
مع حرصها على بناء مجتمع إلكتروني آمن
ٍ
وفقا للمعايير التي وضعتها
من
ّ
التنمر واإلســاءة ً
اليونيسف ومنظمات عالمية أخرى".
وذكر أن منصة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة
كبيرا في أسواق المنطقة،
نجاحا
بالمجموعة تحقق
ً
ً
إذ تمكنت من نشر الشراكات الرقمية بوتيرة أسرع،
حيث قــامــت بتنفيذ أكـثــر مــن  5.2ماليين معاملة
شهريا بإجمالي  80مليون معاملة تمت معالجتها
ً
منذ إطالق المنصة.
وأكد الخرافي أن جميع قنوات المجموعة الرقمية
ملحوظا ،حيث بات أكثر من  90في
تسارعا
تشهد
ً
ً
المئة من الخدمات المدفوعة مسبقا وأغلبية خدمات
رقميا في بعض األسواق،
رقميا مفعلة
الدفع اآلجل
ً
ً
كما وصلت الرعاية الذاتية الرقمية إلى  95في المئة
من إجمالي تفاعالت العمالء.

تسوية قرض المساهم

المجموعة تتوسع
في التكنولوجيا
المالية عبر «تمام»
في السعودية
و«زين كاش» في
األردن

«زين السعودية»
تحصل على
الموافقات
لتأسيس تحالف
لالستحواذ على
أبراج االتصاالت
وتوحيدها تحت
كيان جديد

وأوضـ ــح ال ـخــرافــي أن مــن أب ــرز ال ـت ـطــورات التي
شهدتها عمليات المجموعة خالل هذه الفترة تسوية
ق ــرض الـمـســاهــم ،إذ قــامــت شــركــة زي ــن الـسـعــوديــة
بتسوية قــرض مساهم المجموعة بالكامل بقيمة
 553مليون دوالر ،خالل فترة الربع األول من السنة
المالية الحالية ،حيث تبرز هذه الخطوة قدرة شركة
زين السعودية على إضافة تدفقات كبيرة من النقد
للمجموعة ،والخطة أن تواصل الشركة ذلك عام ،2021
حيث إن الشركة في وضع أفضل اآلن.

الكويت
وتحافظ شركة زين الكويت على ريادتها السوقية
رغم المنافسة الشديدة ،والتحديات الراهنة المرتبطة
بتداعيات الجائحة ،إذ تظل أكثر عمليات المجموعة
تحقيقا للربحية بقاعدة عمالء  2.5مليون عميل.
وحققت الشركة إيرادات فصلية بقيمة  79.4مليون
دينار ( 263مليون دوالر) ،وسجلت أرباحا قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالكات بقيمة  28مليونا
( 93مليونا) ،وهو يمثل هامش  35في المئة ،وحققت
الشركة أرباحا صافية بقيمة  17مليونا ( 56مليونا)
عن فترة الربع األول من عام  ،2021مع نمو إيرادات
البيانات بنسبة  2في المئة ،تمثل حاليا  39في المئة
من إجمالي اإليرادات.
وشهدت الكويت نموا في عمالء الجيل الخامس
وعـمــاء قـطــاع األع ـمــال الـ ــ B2Bخــال هــذا الــربــع ،إذ
ش ـهــدت أعـمــالـهــا ف ــي م ـج ــاالت االب ـت ـكــار المستمر
والتحول الرقمي إطالق تطبيق جديد وديناميكي
للعمالء يقدم العديد من الميزات ،إضافة إلى تعزيز
خدمة الدردشة على شبكة اإلنترنت  ،zBotكما دخلت
زيــن الكويت فــي شــراكــة لتجديد تطبيق تلفزيون
الكويت ،كما أبرمت الشركة عددا من المشاريع مع
بنك الكويت الدولي وبنك بوبيان لتقديم خدمات
النطاق العريض.

السعودية
وتواصل شركة زين السعودية العمل على تطوير
خدماتها لتكون الخيار األول فيما يخص خدمات
االت ـصــاالت فــي المملكة ،إذ حققت اخـتــراقــا نوعيا
بوصولها إلى سرعات قياسية في خدمات الجيل
الخامس ،وتجني الشركة حاليا ثمار استراتيجيتها
التشغيلية ،وما تالها من نجاح لعملية إعادة هيكلة
رأس المال.
وحققت الشركة إيرادات فصلية بقيمة  1.9مليار
ريال سعودي ( 517مليون دوالر) ،وسجلت أرباحا
قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات بقيمة
 735مليونا ( 196مليونا) ،وقــد عكس ذلــك هامش
 EBITDAبنسبة  38في المئة ،وحققت الشركة أرباحا
فصلية بقيمة  41مليونا ( 11مليونا).

بدر الخرافي
مع توسع شركة زين السعودية ( 7.2ماليين عميل)
في تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل أكثر من
 50مدينة ،أصبحت إيرادات قطاع البيانات تمثل 51
في المئة من إجمالي اإليــرادات الكلية ،وكانت أبرز
الـتـطــورات الـتــي شهدتها عمليات زيــن السعودية
خالل هذه الفترة حصولها على الموافقات الرسمية
من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية
على خططها مع شركة موبايلي لتأسيس تحالف
لالستحواذ على أبــراج االتصاالت المملوكة حاليا
للكيانين ودمجهما في إطار كيان تجاري جديد.

العراق
وسجلت عمليات شركة زين العراق إيرادات فصلية
بقيمة  184مليون دوالر ،وحققت الشركة أرباحا قبل
خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات بقيمة 75
مليون دوالر ،مما عكس هامش  EBITDAبنسبة 41
في المئة ،وسجلت الشركة أرباحا صافية فصلية
بقيمة  12مليون دوالر.
وبلغت قاعدة عمالء الشركة  16.2مليون عميل،
إذ تحافظ على مركزها الرائد وحصتها السوقية،
وتجدر اإلشــارة إلــى أن الحكومة العراقية خفضت
في ديسمبر الماضي قيمة الدينار العراقي رسميا
بنسبة  19في المئة من  1.190إلى ( 1.470دينار عراقي
 /دوالر أميركي) ،مما أثر فعليا على اإليرادات بمقدار
 43مليون دوالر.

السودان
حققت زيــن الـســودان إي ــرادات فصلية بقيمة 92
مليون دوالر ،وسجلت أربــاحــا قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالكات بقيمة  42مليون دوالر ،مما
عكس هامش  EBITDAبنسبة  ،%46وسجلت الشركة
أرباحا صافية بقيمة  18مليون دوالر.
وقفزت إيرادات البيانات ،خالل هذه الفترة ،بنسبة
 ،%32لتمثل  %29مــن إجـمــالــي اإليـ ـ ــرادات ،بينما
وصلت قاعدة عمالء إلــى رقــم قياسي  17.2مليون
عميل (الحصة األكبر في قاعدة عمالء المجموعة).
خفض البنك المركزي الـســودانــي قيمة الجنيه
السوداني في فبراير الماضي بشكل حاد من  55إلى
( 375جنيها سودانيا /دوالرا) ،مما أثر بشكل فعال
على اإليرادات بمقدار  134مليون دوالر.

األردن
سجلت عمليات شركة زين األردن إيرادات فصلية
بقيمة  124مليون دوالر ،وحققت أرباحا قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالكات بقيمة  56مليون
دوالر ،مـمــا عـكــس هــامــش  EBITDAبنسبة ،%45
وسجلت الشركة أربــاحــا صافية بقيمة  20مليون
دوالر.
ت ــواص ــل ال ـشــركــة مـشــاريـعـهــا االس ـت ـث ـمــاريــة في
الـتــوســع فــي خــدمــات الجيل الــرابــع بجميع أنحاء
الـمـمـلـكــة ،وق ــد ســاهــم ذل ــك فــي نـمــو إي ـ ــرادات قطاع
الـبـيــانــات بنسبة  ،%12لتمثل  %48مــن إجمالي
اإليرادات الكلية للشركة ،وحاليا تخدم عمليات زين
األردن  3.6ماليين عميل ،بحصة سوقية رائــدة في
المملكة.

البحرين
سجلت عمليات شــركــة زي ــن البحرين إي ــرادات
فصلية بقيمة  44مليون دوالر ،وحققت الشركة
أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات
( )EBITDAبقيمة  14مليون دوالر ،مما عكس هامش
 EBITDAبنسبة  ،%33وسـجـلــت الـشــركــة أربــاحــا
صافية عن فترة الربع األول بقيمة  4ماليين دوالر.
وإذ تواصل الشركة التوسع في عمليات شبكة
الجيل الخامس ،فقد حققت إيرادات خدمات البيانات
لتمثل  %45من إجمالي اإليرادات.
نموا بنسبة ّ ،%4
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العبيد« :الحياة الدولية العقارية»
تخطت أزمة كورونا بأداء متميز

«كامكو إنفست» تربح  1.5مليون
دينار في الربع األول

ً
ً
«الشركة أسست صندوقا تكافليا لدعم الموظفين والعمال المتضررين»
أوضح العبيد أن «الحياة
الدولية العقارية» استفادت
في عام  2020من ثمرة
مجهوداتها المستمرة على
مدى ثالث سنوات سابقة في
انجاز أعمال تطوير مجمع
تجاري الحد العمالء مما عاد
عليها بعوائد مميزة دخل
بعضها في  2020والباقي
خالل عام .2021

أكــد رئـيــس مجلس إدارة شــركــة الحياة
الدولية العقارية هشام العبيد ان عام 2020
كــان عــام جائحة كــورونــا بــا مـنــازع حيث
اهتزت اقتصادات العالم قاطبة بإجراء ات
االغــاق التي خفضت النشاط االقتصادي
ل ـم ـس ـتــويــات غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ
الحديث ،وسجلت معظم دول العالم نموا
اقتصاديا سالبا بعد ان كانت تسير باتجاه
النمو الموجب.
وأضـ ــاف الـعـبـيــد أن ــه فــي الـكــويــت كانت
اإلج ـ ـ ــراءات األشـ ــد تـخـفـيـضــا لـلـنـشــاط في
أشهر ابريل ومايو ويونيو ثم بدأت األمور
تـتـحـســن ف ــي ش ـهــر يــول ـيــو ح ـيــث اسـتـفــاد
الـســوق االستهالكي مــن وف ــورات السيولة
ال ـتــي تـكــونــت ل ــدى الـمــواطـنـيــن مــن تــوقــف
موسم السفر ومجمل النشاط االقتصادي
خالل فترة االغالق مع استمرار الحكومة في
سداد رواتب موظفيها كاملة.
ولفت إلى أن الجائحة قسمت الشركات
بـيــن مـسـتـفـيــدة  -وه ــي قـلـيـلــة -ومـتـضــررة
لدرجة اإلفالس والخروج من السوق -وهي
كثيرة -وذلك اما بسبب الضغوطات المالية
على موازناتها باالنخفاض غير المسبوق
باإليرادات دون وجود مصدات واحتياطات
مالية مسبقة تمول هذا الهبوط المفاجئ
او بسبب تغير نموذج العمل بشكل جذري
مــع الـطـفــرة الـكـبـيــرة الـتــي حــدثــت ألنشطة
االون الين.
وذك ـ ــر أن مـنـطـقــة ال ـش ــوي ــخ الـصـنــاعـيــة
ومــوقــع مجمع الحياة التجاري وخدمات
شركاتنا التابعة كانت فــي بــؤرة النشاط
االقتصادي قبل وأثناء وبعد الجائحة لما
تقدمه مــن خــدمــات أساسية ال غناء عنها
لـلـمـسـتـهـلــك ،فــاس ـت ـمــرت ف ــي تـحـقـيــق أداء
مالي متميز يفوق مثيالتها من الشركات
العقارية.
وأوضـ ــح أن الـشــركــة اس ـت ـفــادت فــي عــام
 2020من ثمرة مجهوداتها المستمرة على

هشام العبيد
مدى ثالث سنوات سابقة في انجاز أعمال
تطوير مجمع تـجــاري الحــد الـعـمــاء مما
ع ــاد عليها بـعــوائــد مـمـيــزة دخ ــل بعضها
في  2020والباقي خالل عام  ،2021مؤكدا
أن إدارة ال ـشــركــة أب ــدت مــرونــة كـبـيــرة في
التعامل مع الصعوبات التي فرضتها أجواء
االغالق الحكومي إذ قامت الشركة باتخاذ
الخطوات التالية:
 اال ل ـتــزام بتعليمات الجهات الصحيةوالقرارات الحكومية ذات العالقة من تقليص
ســاعــات الـعـمــل وت ــزوي ــد ال ـم ـقــرات العاملة
بأدوات الوقاية من الفيروس.
 ال ـم ـب ــادرة وال ـت ــواص ــل م ــع مـسـتــأجــريالمحالت محل االغالق الحكومي واعفائهم
من كامل األجرة خالل فترة االغالق.
 ت ـف ـع ـي ــل قـ ـس ــم الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــازن وت ـح ـص ـي ــلايجاراتها عند االستحقاق حيث انــه قطاع
لم يتأثر بالقرارات الحكومية وشكل "حائط
صد" لتوفير السيولة الستمرار اعمال الشركة
خــال فـتــرة االغ ــاق ،ورغ ــم ذلــك فقد بــادرت
الـشــركــة بـتـقــديــم ع ــروض مـحـفــزة للشركات
المستغلة لـمـخــازنـهــا ،وتـسـهـيــات خاصة
لمخازن المستأجرين المتضررين من األزمة.

 تقليص مـصــاريــف الـصـيــانــة الــدوريــةوتأجيل خطط التطوير الداخلي للمجمع.
 تقليص المصاريف اإلدارية والعموميةبالحد األقصى المتاح قانونا مع الحرص
ع ـل ــى س ـ ـ ــداد كـ ــل م ـس ـت ـح ـق ــات ال ـمــوظ ـف ـيــن
والـ ـعـ ـم ــال ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـن ــاس ــب ال ـت ــزام ــا
وتضامنا من الشركة معهم في وقت االزمات
وتكريما لهم على العمل بتفان وإخــاص
داخل وخارج مقرات العمل ضمانا الستمرار
االعمال طول فترات االغالق والحظر.
 تأسيس صندوق تكافلي خاص ممولمن رواتب موظفي الشركة المقتدرين لدعم
الموظفين والعمال المتضررين من االزمة.
 حشد السيولة في ودائع بنكية تحسباألي طـ ــارئ يـتــرتــب عـلـيــه اس ـت ـمــرار االزم ــة
لفترات لم يحسب حسابها او الدخول في
موجة جديدة من دورة المرض وبالتالي
إجراءات االغالق.
 رف ــع م ـس ـتــوى ال ـت ــواص ــل م ــع الـجـهــاتالـحـكــومـيــة لـحــل ال ـمـشــاكــل ال ـيــومـيــة الـتــي
تواجه عمالة الشركة ودخول اعداد كبيرة
منها في مناطق الحجر الصحي مع ضرورة
تـلـبـيــة ع ـقــود ال ـشــركــة الـحـيــويــة ف ــي قـطــاع
التكييف ســواء مــع الجهات الحكومية او
المواطنين او سكان الشقق والعمارات.
وم ــن جــانــب اخ ــر ،وتـمــاشـيــا مــع الــركــود
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـ ـ ــذي عـ ــم الـ ـع ــال ــم واجـ ـ ـ ــواء
التشاؤم اتخذ مجلس اإلدارة قرارات مهمة
بالتخلص من بعض األصول القديمة التي
يصعب النظر لها بإيجابية فــي المرحلة
المقبلة ولدعم سيولة الشركة لمواجهة أي
تقلبات مستقبلية فــي االقـتـصــاد المحلي
او اإلقليمي .كما تأثرت البيانات المالية
للشركة جزئيا بسبب تغيير فــي المعيار
المحاسبي الخاص بعقود التأجير طويلة
االج ــل دون ان ينعكس عمليا على اعمال
الشركة او تدفقاتها النقدية.

أعـلـنــت شــركــة كــامـكــو إن ـف ـســت ،شــركــة مالية
ً
إقليمية غـيــر مـصــرفـيــة تــديــر أص ــوال لمصلحة
ً
ال ـع ـمــاء ت ـعــد م ــن األك ـب ــر ح ـج ـمــا ف ــي الـمـنـطـقــة،
بياناتها المالية لفترة األشهر الثالثة المنتهية
ً
فــي  31م ــارس  ،2021إذ حققت أربــاحــا صافية
بـلـغــت  1.5مـلـيــون دي ـنــار (رب ـح ـيــة الـسـهــم 4.52
فلوس) مقابل خسائر بقيمة  4.6ماليين في نفس
الفترة من ( 2020خسارة السهم  13.50فلسا).
وارتـفــع إجمالي اإلي ــرادات ليبلغ  5.2ماليين
(الــربــع األول  0.4 :2020مليون دي ـنــار) ،وبلغت
إيرادات الرسوم والعموالت  3.4ماليين ،ما يمثل
 65في المئة من إجمالي اإليرادات.
ففي نهاية مارس  ،2021بلغ إجمالي األصول
المدارة  4.02مليارات دينار ( 13.3مليار دوالر)،
وواصـلــت صناديق األسـهــم والمحافظ الـمــدارة
تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة
بها .كما تم شراء عقارات مدرة للدخل في المملكة
المتحدة بمبلغ  72.3مليون جنيه إسترليني.
واستمر فريق إدارة أصول الحاالت الخاصة في
إج ــراء مـفــاوضــات مــع عــدد مــن األط ــراف لتنفيذ
تخارجات نيابة عن العمالء.
كما تعمل فرق إدارة األصول على طرح عدد من
المنتجات والخدمات للعمالء من ضمنها أدوات
الدخل الثابت مع تمويل واالستثمار في قطاع
الشركات الناشئة والمبتكرة وغيرها.
ونجح فريق االستثمارات المصرفية في لعب
دور وكيل الدفع المالي الرئيسي لعملية استرداد
سندات ديــن مساندة بقيمة  100مليون دينار،
ومدير إصدار أسهم زيادة رأسمال شركة مدرجة
في بورصة الكويت ،باإلضافة إلى دور مستشار
الـشــراء الحصري لمجموعة فــي قـطــاع التأمين
لالستحواذ على حصة  66في المئة من إحدى
شركات التأمين غير المدرجة.
واستمر ذراع الوساطة المالية ،شركة األولى
للوساطة الـمــالـيــة ،فــي تقديم خــدمــاتــه للعمالء
دون انـقـطــاع مــع ارت ـفــاع فــي الـحـصــة السوقية،
واس ـت ـق ـطــاب ع ـمــاء ج ــدد ف ــي خ ــدم ــات ال ـت ــداول
اإللكتروني .وتمكنت الشركة بنجاح من اجتياز
اختبارات نظام التداول بصافي االلتزامات (خدمة
ً
ً
الـ  ،)Nettingوالتي ستوفر رافدا جديدا لإليرادات
نتيجة زيادة السيولة في تداوالت السوق.
وتمكنت "كامكو إنفست" مــن ترشيد قاعدة

فيصل صرخوه
تكاليفها ،حيث انخفضت المصاريف العمومية
واإلداريــة بنسبة  31.6في المئة في الربع األول
 2021لتصل إلى  2.95مليون دينار نتيجة لعدد
مــن اإلج ـ ــراءات الـتــي اتـخــذتـهــا الـشــركــة لترشيد
نفقاتها التشغيلية .كما خفضت الشركة إجمالي
التزاماتها بمقدار  0.9مليون دينار ،بانخفاض
بنسبة  1.3في المئة ،لتصل إلى  64مليون دينار
في نهاية مارس .2021
وتتمتع الشركة بمركز مالي قــوي وبحقوق
مساهمين بلغت  52.7مليونا ،كما في  31مارس
 ،2021بــارت ـفــاع بـنـسـبــة  5.3ف ــي الـمـئــة مـقــارنــة
بـ ـنـهــايــة ديـسـمـبــر  )2020وبـتـصـنـيــف ائـتـمــانــي
طويل األجل عند مستوى " "BBBوتصنيف قصير
األجل عند ( )A3مع نظرة مستقبلية مستقرة من
قبل كابيتال انتليغنس في آخر مراجعة لها في
يونيو .2020
وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال
فـيـصــل ص ــرخ ــوه ،الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي" :مــازالــت
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ت ـل ـقــي ب ـظــال ـهــا ع ـلــى الـبـيـئــة
التشغيلية لجميع القطاعات إال أننا استفدنا
من األداء اإليجابي للسوق ،وتمكنا من تحقيق
األربــاح وتعزيز مركزنا المالي من خالل تعزيز
أصولنا السائلة وتخفيض إجمالي التزاماتنا
وترشيد المصاريف التشغيلية ،واألهم من ذلك
الحفاظ على مستوى الدخل المتكرر القائم على
الرسوم".

الحساوي« :مدينة األعمال» اتخذت إجراءات للتعامل مع الجائحة
العقيل لـ ةديرجلا  :مناقشة انتقال سهم الشركة إلى السوق األول
•

●

سند الشمري

ق ــال رئـيــس مجلس ادارة شــركــة مدينة
األعمال الكويتية العقارية ،سالم الحساوي،
إن م ــا ش ـهــده ال ـعــالــم م ــن ان ـت ـشــار فـيــروس
كــورونــا المستجد ،كــان لــه تأثير على كل
القطاعات واالقتصادات في العالم ،وال شك
في أن قطاع الخدمات والعقار واالستثمار
قد تأثر بذلك ال سيما في المنطقة العربية
وم ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج تـ ـح ــدي ــدا ،وذلـ ـ ــك ج ــراء
التدابير االحترازية التي اتخذتها الدولة
للحد من تفشي وباء كورونا ،مما أدى الى
التقلص واالنـكـمــاش ،والــذي صاحب هذه
التدابير ،مما ألقى بظالله بالتبعية على
السوق العقاري.
حــدي ــث ال ـح ـس ــاوي ج ــاء خ ــال اجـتـمــاع
الجمعية الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة الـتــي عقدت
أمــس ،حيث أضــاف أن الشركة اتـخــذت كل
اإلجراءات والتدابير للخروج بأمان من تلك
األزمة والحفاظ على استقرار وضع الشركة
ال ـمــالــي ،وخـلــق ت ــوازن ع ــادل بـيــن الحفاظ
على المستأجرين وضمان تدفق اإليرادات
وتخفيض المصروفات.
وأشار الحساوي إلى أن إيرادات التأجير

بلغت  2.321مليون دينار ،وذلك في نهاية
 31ديسمبر  ،2020مقارنة بـ  3.709ماليين
دينار ،وذلــك في نهاية  31ديسمبر ،2019
أي بانخفاض قدره  1.388مليون ،موضحا
أن صــافــي أربـ ــاح االسـتـثـمــار بـلــغ 127.02
ألــف ديـنــار مـقــارنــة بمبلغ  566.2ألـفــا ،أي
بانخفاض  439.2الفا.
وذك ـ ــر أن ال ـت ـغ ـيــر ف ــي ال ـق ـي ـمــة ال ـعــادلــة
للعقارات االستثمارية بلغ  5.274ماليين
دي ـنــار ،مـقــارنــة ب ـ  592.1ألـفــا ،بانخفاض
 5.866ماليين دينار ،في حين بلغ إجمالي
اإليـ ـ ــرادات  1.795م ـل ـيــون ،م ـقــارنــة بمبلغ
 5.619مــاي ـيــن ،بــانـخـفــاض قـ ــدره 7.415
ماليين.
وأفـ ــاد ب ــأن ال ـم ــوج ــودات بـلـغــت 89.272
مليون دينار ،مقارنة بمبلغ  90.152مليونا،
بانخفاض قــدره  880.1ألفا ،في حين بلغ
إجمالي المطلوبات  25.38مليون دينار،
مقارنة بـ  21.56مليونا.
وأكد الحساوي التزام الشركة بتعليمات
الجهات الرقابية ،سواء هيئة أسواق المال
أو وزارة ال ـت ـج ــارة ،فـقــد اع ـت ـمــدت الـشــركــة
السياسات واللوائح التي تنظم عمل جميع
اإلدارات والقطاعات بالشركة مع التحديث

الـ ـ ــدوري ل ـهــذه ال ـس ـيــاســات وال ـل ــوائ ــح بما
يتوافق مع القوانين.

تعظيم اإليرادات
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي للشركة
أحمد العقيل ،في تصريح لـ "الجريدة" إن
"مــديـنــة األع ـم ــال" لــديـهــا خـطــة تـعـمــل على
تنفيذها خــال الفترة المقبلة ،تهدف إلى
تعظيم إيرادات الشركة ،وتنويع مصادرها.
وأشـ ـ ــار ال ـع ـق ـيــل الـ ــى أن ال ـش ــرك ــة تعمل
لالستحواذ على عقار في المملكة المتحدة،
وتـ ــم االن ـت ـه ــاء م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
والفحص النافي للجهالة ،و مــن المتوقع
االنـتـهــاء مــن عملية االسـتـحــواذ فــي بداية
الشهر القادم ،على أبعد تقدير ،موضحا أن
العائد السنوي للعقار يبلغ  8.8في المئة.
وت ــاب ــع أن بـ ـص ــدد الـ ـتـ ـخ ــارج م ــن ع ـقــار
ف ــي ب ـل ـج ـي ـكــا ،إض ــاف ــة ال ـ ــى م ـج ـمــوعــة مــن
ال ـت ـخ ــارج ــات ال ـت ــي س ـي ـتــم اإلع ـ ـ ــان عـنـهــا
الح ـقــا ،وسـيـتــم اسـتـغــال تـلــك الـمـبــالــغ في
مشاريع أخرى.
وكــانــت الجمعية العمومية قــد أوصــت
مجلس اإلدارة بوضع سياسة لتوزيعات

 Ooredooتطلق «إنترنت آمن لألطفال»
لتعزيز الوعي العام حول تطبيق YouTube Kids
أ طـ ـلـ ـق ــت شـ ــر كـ ــة Ooredoo
ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت ،بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــاتـ ـص ــاالت
وت ـق ـن ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،حـمـلــة
بعنوان "إنترنت آمن لألطفال"،
هــي األول ــى مــن نــوعـهــا ،تهدف
إلــى رفــع مستوى الــوعــي العام
حــول تطبيق ،YouTube Kids
لتوفير بيئة أكـثــر أمــانــا تتيح
لــأطـفــال اسـتـكـشــاف مواهبهم
واه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ـ ــات ـ ـه ـ ــم مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
فـ ـي ــدي ــوه ــات عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت،
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ض ـمــن
برنامج المسؤولية المجتمعية
لشركة .Ooredoo
و تـ ـ ـ ــم تـ ـصـ ـمـ ـي ــم YouTube
 Kidsليعطي للطفل المساحة
الـكــافـيــة الكـتـشــاف مــواهـبــه في
تـجــربــة آمـنــة ومـنــاسـبــة لعمره
–فــي حــال تم تحديد االعــدادات
حـ ـس ــب عـ ـم ــر الـ ـطـ ـف ــل م ـ ــن ق ـبــل
األب ــوي ــن -فـهــو ي ـقــدم مجموعة
متنوعة وواسعة من المحتوى
للطفل المشاهد ،وهنا يأتي دور
األبوين في حماية أطفالهم من
أي ضرر عبر التحكم في تجربة
أطفالهم وكل ما يتم مشاهدته
عبر التطبيق ،فالطفل بطبيعته
متلق للمعلومات ،فكل معلومة
يتلقاها يجب أن تكون مدروسة
ج ـ ـيـ ــدا ك ــونـ ـه ــا سـ ـت ــؤث ــر ع ـل ـيــه
إيجابا أو سلبا.
و ي ـح ـتــوي YouTube Kids
على مجموعة كاملة من أدوات
ال ــرق ــاب ــة األبـ ــويـ ــة الـ ـت ــي يـمـكــن

اس ـت ـخــدام ـهــا داخ ـ ــل الـتـطـبـيــق
ل ـت ـخ ـص ـي ــص تـ ـج ــرب ــة ال ـط ـف ــل،
ويمكن لألبوين إنـشــاء ملفات
ش ـخ ـص ـي ــة ف ـ ــردي ـ ــة لـ ـك ــل ط ـف ــل،
واختيار المحتوى الذي يرغب
األبـ ـ ـ ــوان ف ــي إت ــاح ـت ــه لـطـفـلـهــم
وض ـب ــط م ــؤق ـت ــات ت ـح ــدد وقــت
ال ـن ـظــر إل ــى ال ـش ــاش ــة ،ومـعــرفــة
ال ـف ـيــديــوهــات ال ـتــي يـشــاهــدهــا
األطـفــال وغيرها الكثير ،علما
أنه تم إنشاء تطبيق YouTube
 Kidsخصيصا لألطفال تحت
سن الثالثة عشر.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ق ــال مــديــر أول
إدارة االتصال المؤسسي لدى
 Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ،م ـج ـبــل
األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب" :ن ـ ـ ـهـ ـ ــدف مـ ـ ــن خـ ــال
ه ــذه الـحـمـلــة إل ــى نـشــر الــوعــي
وتـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى أهـمـيــة
تـ ـنـ ـشـ ـئ ــة األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي ب ـي ـئ ــة
ي ـســودهــا األمـ ـ ــان ،وت ـق ــوم على
توفير تجربة إنترنت آمنة لهم
ت ـخ ـلــو م ــن أي م ـش ــاه ــد مـقـلـقــة
لألبوين ،فاألطفال باعتبارهم
م ـس ـت ـع ـم ـل ـي ــن ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت قــد
يكونون معرضين للخطر من
خـ ــال ات ـص ــال ـه ــم ب ـغ ـي ــره ــم ،أو
مــن خ ــال مـشــاهــدة محتويات
عدوانية أو عنيفة".
وأضــاف األيــوبOoredoo" :
م ـل ـت ــزم ــة بـ ــدعـ ــم ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـخ ــدمـ ـه ــا م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
ال ـ ـف ـ ـئـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــريـ ــة ،وأهـ ـمـ ـه ــا
األطـفــال ،وخصوصا في عصر

مجبل األيوب

أص ـ ـبـ ــح األط ـ ـ ـفـ ـ ــال فـ ـي ــه خـ ـب ــراء
ف ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واالتـ ـص ــال
واإلنترنت .هو واجبنا ،حماية
األط ـفــال ورف ــع مستوى الوعي
ال ـع ــام وتـشـجـيــع األب ــوي ــن على
أخ ـ ـ ــذ دور فـ ـ ـع ـ ــال ل ـل ـم ـش ــارك ــة
ب ـط ــري ـق ــة إي ـج ــاب ـي ــة فـ ــي ح ـيــاة
أطفالهم".
وس ــوف ت ــواص ــل Ooredoo
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـع ــالـ ـي ــات ح ـم ـل ـت ـهــا
"إنـتــرنــت آم ــن لــأطـفــال" لتصل
إل ــى مــايـيــن اآلب ـ ــاء واألم ـه ــات،
من خالل إذاعة تنويهات مرئية
ومسموعة ،والـمـشــاركــات على
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ت ـح ــت شـ ـع ــار #إنـ ـت ــرن ــت_آم ــن_
لــأطـفــال ،فضال عــن الصحافة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــات
الخارجية.

األرب ـ ــاح خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـث ــاث ال ـقــادمــة،
واالستمرار بها ،كما أوصت باالنتقال بسهم
الشركة الى السوق األول.
وذك ــر أن هـنــاك متطلبات لالنتقال الى
السوق األول ،وعلى الشركة ان تستوفيها،
منها وجوب أن تتم تداوالت السهم بقيمة
 265الف دينار ،إذ إن تــداول سهم الشركة
بلغ  240الف دينار.
وأوض ـ ــح أن ــه سـيـتــم مـنــاقـشــة مــوضــوع
االنتقال الى السوق األول مع صانع السهم
شركة ثروة لالستثمار ،على أن تقدم دراسة
متكاملة خالل الفترة المقبلة ،وبناء عليها
سيتم اتخاذ القرار.

تخفيض وتوزيع %3
ووافـ ـق ــت "ال ـع ـمــوم ـيــة" ع ـلــى ك ــل الـبـنــود
ال ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي ج ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وأبـ ــرزهـ ــا
ال ـم ـصــادقــة عـلــى ت ـقــريــري مـجـلــس اإلدارة
ومــراقـبــي الـحـســابــات ،واعـتـمــاد البيانات
الـمــالـيــة وال ـح ـســابــات الـخـتــامـيــة للشركة،
وذل ــك عــن السنة المالية المنتهية فــي 31
ديسمبر .2020
ك ـمــا وافـ ـق ــت ع ـلــى إطـ ـف ــاء ك ــام ــل رصـيــد

سالم الحساوي
الخسائر المتراكمة ،كما فــي  31ديسمبر
 ،2020ا لـ ـب ــا ل ــغ  3.04م ــا ي ـي ــن عـ ــن طــر يــق
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض كـ ـ ــامـ ـ ــل رص ـ ـ ـيـ ـ ــد االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاري ،الـ ـب ــال ــغ  703آالف دي ـ ـنـ ــار،
وتخفيض كامل رصيد االحتياطي القانوني
البالغ  2.01مليون ،ومن ثم تخفيض رأس
الـ ـم ــال ب ـم ـق ــدار الـ ـف ــرق وال ـب ــال ــغ  320أل ـفــا،

أحمد العقيل
إضــافــة الــى تخفيض إضــافــي لــرأس المال
بنسبة  3بالمئة ،وتوزيع مبلغ التخفيض
البالغ  1.872مليون دينار على المساهمين
حسب ج ــدول االستحقاقات ال ــذي ستقره
الجمعية العامة ،ليصبح رأس المال بعد
هذا التخفيض وإطفاء الخسائر المتراكمة
أعاله  60.539مليون دينار.
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ً
«عمومية الشركة» وافقت على توزيع  %15نقدا
أك ــد رئـيـ ــس مجلـس إدارة شــركــة وفــرة
لالستثمار الدولي رائــد النصــف انه بالرغم
من الظروف الصعبة التي عاناها االقتصاد
الوطني وأيضا العالمي واإلقليمي ،فقد
اس ـت ـط ــاع ــت ال ـش ــرك ــة ب ـف ـضــل جــاهــزيـتـهــا
أن تستمر ب ــأداء أعـمــالـهــا والـتــواصــل مع
الـعـمــاء وتحقيق أرب ــاح صافية وقــدرهــا
 7.298.116دينارا.
وقال النصف ،خالل الجمعية العمومية
العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة
حضور بلغت  100بالمئة إن مجلس اإلدارة
أولـ ــى اه ـت ـمــامــا ب ــزي ــادة إي ـ ــرادات الـشــركــة
حسب االستراتيجية المعتمدة والهادفة
إ لــى تعزيز حقوق المساهمين والحفاظ
عـلــى الـمـكــانــة ال ــرائ ــدة لـلـشــركــة فــي قطاع
االستثمار ،ومؤكدا االستمرار بشكل جدي
لزيادة النمو واالزدهار في المستقبل.

استقطاع  10بالمئة من صافي أرباح السنة
المالية المنتهية في  2020 /12/ 31لحساب
االحتياطي اإلجباري القانوني ،والموافقة
على استقطاع  10بالمئة من صافي أرباح
السنة المالية المنتهية في 2020 /12 /31
لـحـســاب االحـتـيــاطــي االخ ـت ـيــاري ،وكــذلــك
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ت ــوزي ــع أرب ـ ــاح ن ـقــديــة عن
 ،2020بــواقــع  15بــالـمـئــة مــن رأس الـمــال
بمبلغ  2.250.000دينار ،وذلك للمساهمين
المقيدين في سجالت الشركة حتى تاريخ
انعقاد الجمعية العمومية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري أن ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية وافـقــت كذلك على إخــاء طرف
أعضاء مجلس اإلدارة وإب ــراء ذممهم عن
تصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة
المالية المنتهية في  ،2020/ 12 /31وقبول
استقالة عضو مجلس اإلدارة المستقل،
وانتخاب عضو مجلس إدارة مستقل جديد
هو محمد المرزوق.

من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لشركة
وفــرة لالستثمار الــدولــي غــازي الهاجري
إن الجمعية العمومية وافقت على جميع
ال ـب ـن ــود الـ ـ ـ ـ ــواردة ع ـل ــى جـ ـ ــدول أع ـمــال ـهــا،
ومـنـهــا الـمـصــادقــة عـلــى تـقــريــري مجلس
اإلدارة وم ــراق ــب ال ـح ــاس ـب ــات ع ــن الـسـنــة
المالية المنتهية ،وأيضا المصادقة على
تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  ،2020 /12 /31واع ـت ـمــاد
ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة وحـ ـس ــاب ــات األربـ ـ ــاح
والخسائر عن السنة المالية المنتهية في
.2020 /12 /31
وأضاف أن "العمومية" وافقت أيضا على

التقرير السنوي

الجمعية العمومية

وكـ ـ ـ ــان الـ ـنـ ـص ــف ق ـ ــد اسـ ـتـ ـع ــرض أم ـ ــام
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـت ـق ــري ــر ال ـس ـنــوي
السابع والعشرين للشركة ،الــذي تضمن
أداء الشركة خالل عام  2020وأهم األحداث
ّ
المتعلقة باالقتصاد المحلي واإلقليمي
وال ـعــال ـمــي ،ق ــائ ــا" :ش ـهــد  2020تـحــوالت
كبيرة أحدثتها جائحة كورونا من الناحية
االقتصادية والصحية ،حيث واجه العالم
أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير،
ً
متسببا في إغالق العديد من الدول وعزلها
عن بعضها البعض ،وحرمان الماليين من

ً
ً
وظائفهم ،موجها ضربة موجعة لالقتصاد
العالمي ،مما حــدا بالحكومات والبنوك
المركزية إلــى ضخ تريليونات الــدوالرات
ّ
للحد من األزمة وتالفي األسوأ".
وأض ـ ــاف :أدت ه ــذه األزمـ ــة ّإل ــى ضغط
على ميزانيات الدول بسبب توقف النشاط
الـعــالـمــي وان ـخ ـفــاض الـطـلــب عـلــى النفط
وانـخـفــاض أس ـعــاره .وقــد سجل متوسط
سعر برميل النفط خــال عــام  2020نحو
ً
ً
 41.5دوالرا ،مقارنة مع  64دوالرا للبرميل
ً
في عام  ،2019و 71دوالرا عام  ،2018ورغم
الـمـتـغـيــرات ال ـعــامــة الـسـلـبـيــة وانـخـفــاض
أسعار النفط للعام الثاني على التوالي،
وما يشكله من تأثير كبير على اقتصادات
دول الـخـلـيــج ،فـقــد أدت تــرقـيــة الـبــورصــة
فــي الـســوق المحلي على مؤشر األســواق
ال ـنــاش ـئــة  MSCIإلـ ــى ض ــخ ال ـس ـيــولــة فــي
السوق الكويتي ،وقد أغلق مؤشر السوق
لـعــام  ،2020عـلــى  -11.7بــالـمـئــة ،ومــؤشــر
السوق الرئيسي  -7.30بالمئة ،بينما سجل
مؤشر السوق األول  -13.26بالمئة ،والسوق
الرئيسي  ،50نحو  -7.27بالمئة.
وأضاف النصف" :بات ّ
تكيف الحكومات
والشركات مع التحوالت المستجدة وإيجاد
ح ـلــول بــاعـتـمــاد اق ـت ـصــاد أك ـثــر اسـتــدامــة
ّ
مبني على المعرفة واالبتكار وخلق فرص
فــي صـنــاعــات المستقبل ووض ــع األســس
ال ـس ـل ـي ـمــة ل ـل ـن ـمــو ال ـم ـس ـت ــدام ال ـ ــذي يـقـلــل
االعـتـمــاد عـلــى الـنـفــط فــي ال ــدول النفطية
ً
ً
أمرا ملحا".
أما على الصعيد العالمي ،فقال النصف:
"انخفضت نسبة النمو في  2020إلى 4.3
بالمئة بسبب االر ت ــداد السلبي لجائحة

كورونا على اقتصادات الدول والتوترات
التي رافقت االنتخابات األميركية ،وسجل
أداء األسـهــم العالمية لـعــام  2020مؤشر
 MSCIا ل ـع ــا ل ـم ــي  14.3بــا ل ـم ـئــة و م ــؤ ش ــر
ال ــداو جــونــز ( DOW Jones) 7.2بالمئة،
ومؤشر ( )S&P500األميركي  15.5بالمئة،
كما انخفض مؤشر ()EURO STOXX 50
األوروبـ ـ ـ ــي بـنـسـبــة  -5.1بــال ـم ـئــة وسـجــل
مؤشر ( )Nikkeiالياباني  16.1بالمئة ،أما
في أوروب ــا فبالرغم من خــروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي باتفاق تجاري ،فإن
الـتـقــديــرات تشير إلــى تــدهــور فــي ظــروف
التجارة بين االتحاد األوروبي وبريطانيا
ورغبة بريطانيا بعالقات تجارية مميزة
األميركية".
بينها وبين الواليات المتحدة
ّ
وأشــار النصف إلى أن األســواق تتوقع
أن يـكــون عــام  2021هــو عــام ال ـخــروج من
األزمة والتعافي التدريجي لالقتصاد ،رغم
استمرار التساؤالت حــول ظهور سالالت
جديدة من الفيروس تعيد االنتشار الواسع
وتستوجب اإلغالق أو البطء بعملية اللقاح
أو م ــدة الـمـنــاعــة الـتــي تؤمنها اللقاحات
المرخصة ،وال تــزال توقعات نسب النمو
االقتصادي لعام  2021غير مؤكدة ،بسبب
ض ـع ــف االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـي ــاس ــي ال ـعــال ـمــي
واإلق ـل ـي ـمــي ،مـصـحــوبــا م ــع تـنــامــي حجم
الدين العام المرتفع وخطط تحفيز النشاط
االقتصادي في كل من الواليات المتحدة
وأوروبـ ــا ،وإبـقــاء الـفــائــدة عند مستويات
منخفضة.

ةديرجلا
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 %3.6نمو تمويل شراء األوراق المالية في الربع األول
سحب  1.39مليار دينار من ودائع الحكومة والقطاع الخاص
محمد اإلتربي

التسهيالت
االستهالكية تتراجع
بسبب اإلغالق ووقف
قروض األجانب

 399مليون دينار
مجمل التسهيالت
ً
الجديدة  229مليونا
منها إسكانية

ب ـل ـغ ــت سـ ـح ــوب ــات ال ـح ـكــومــة
والقطاع الخاص من الودائع في
القطاع المصرفي بنهاية الربع
األول من العام الحالي المنتهي
في  31مارس الماضي نحو 1.391
مـلـيــار دي ـنــار ،لـتـتــراجــع الــودائــع
بـنـسـبــة اج ـمــال ـيــة  3.1ف ــي الـمـئــة
من مستوى  45.275الى 43.884
مليارا.
وبـ ـلـ ـغ ــت سـ ـح ــوب ــات ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص  736مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
ب ـن ـس ـبــة ت ــراج ــع  1.9ف ــي ال ـم ـئــة،
لتمويل بعض األعمال واألنشطة
والـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
واقتناص بعض الفرص ،السيما
ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ــال ــي ال ـ ــذي شهد
ارتفاعات للسيولة تخطت الـ100
مليون ،في حين بلغت سحوبات
الحكومة لذات الفترة  655مليونا،
حيث تراجعت ودائع الحكومة من
 7.943الى  7.288مليارات بنسبة
تراجع  8.2في المئة.
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ارت ـ ـف ـ ـع ـ ــت

المطلوبات األجنبية في القطاع
المصرفي بنسبة  17.4في المئة،
بزيادة  1.619مليار دينار ،حيث
قـ ـف ــزت م ــن  9.264ا ل ـ ــى 10.883
م ـل ـي ــارات ،ع ـب ــارة ع ــن إص ـ ــدارات
ص ـ ـ ـكـ ـ ــوك وسـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدات م ـ ـسـ ــانـ ــدة
ب ـع ــدة ش ــرائ ــح م ـت ـبــاي ـنــة ف ـت ــرات
االستحقاق.

التسهيالت االئتمانية
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـس ـه ـي ــات
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ،ف ـقــد س ـج ـلــت نـمــوا
طفيفا بواقع  1في المئة تقريبا،
بإجمالي  399مليون دينار ،حيث
ارتفعت من  39.781مليار دينار
بنهاية ديسمبر  2020الى 40.180
مليارا بنهاية مارس .2021
ونمت التسهيالت الشخصية
 1.8في المئة ،بقيمة  315مليون
دي ـنــار ،مــن مستوى  17.250الى
 17.565مليارا.
وجـ ـ ـ ــاء ن ـص ـي ــب ال ـت ـس ـه ـي ــات

اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة  57فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
إجمالي التسهيالت ،بقيمة 229
مليون دينار ،حيث نمت  1.8في
الـمـئــة م ــن مـسـتــوى  12.711الــى
 12.940مليارا.

شراء األوراق المالية
وسـ ـجـ ـل ــت تـ ـسـ ـهـ ـي ــات ش ـ ــراء
األوراق المالية اعلى نمو بنسبة
 3.6في المئة ،حيث قفزت بقيمة
 95م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ج ــدي ــدة بـيــن
دي ـس ـم ـبــر ون ـه ــاي ــة ال ــرب ــع األول،
حيث ارتفعت من  2.579الى 2.674
مـلـيــار ،ويــأتــي ذلــك متناغما مع
اداء ســوق األوراق المالية الــذي
ح ـق ــق أداء اي ـج ــاب ـي ــا م ــن ب ــداي ــة
ال ـع ــام ،انـعـكــس عـلــى أداء معظم
الوحدات االستثمارية في السوق،
خصوصا الصناديق التي حقق
بعضها اداء بلغ  14.39في المئة
لصندوق كامكو األعلى اداء على
مستوى السوق المحلي لالسهم

ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،و 18.02ف ــي الـمـئــة
لصندوق الدرة االسالمي.

التسهيالت االستهالكية
ف ــي م ـفــارقــة أخ ـ ــرى ،تــراجـعــت
ال ـت ـس ـه ـيــات الـشـخـصـيــة بــواقــع
 3مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ل ـلــربــع األول،
حـيــث انـخـفـضــت م ــن  1.607الــى
 1.604مليار ،بنسبة تراجع 0.2
في المئة ،حيث إن حالة اإلغالق
وتـ ــراجـ ــع االن ـ ـفـ ــاق االس ـت ـهــاكــي
عـلــى اغـلـبـيــة الـسـلــع ال ـتــي كــانــت
ت ــوج ــه ل ـهــا ال ـ ـقـ ــروض ،واع ـت ـمــاد
األغلبية على الــرواتــب في ضوء
وفرة النفقات وتجميد تسهيالت
األجــانــب كلها عوامل اثــرت على
نمو التسهيالت االستهالكية.
في سياق آخر ،حصل القطاع
العقاري على تمويل جديد في
ا لــر بــع األول بقيمة  55مليون
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،حـ ـي ــث ارتـ ـ ـف ـ ــع رص ـي ــد
ال ـق ـطــاع م ــن  9.226إل ــى 9.281

ارتفاع مؤشرات البورصة وسط عمليات جني أرباح

مليارات بنمو  0.59في المئة.
وبـعــد سـيـطــرة ألشـهــر طويلة
لقطاع التجارة على التسهيالت
نـتـيـجــة ت ـمــويــل ال ـق ـط ــاع الـطـبــي
والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــذائ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــاد لـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
والنمو الطبيعي بعد هدوء هلع
االس ـت ـي ــراد والـ ـش ــراء لـلـتـخــزيــن،
حيث تراجعت تسهيالت القطاع
 69مليون دينار بنسبة  2.2في
ال ـم ـئــة ،م ــن م ـس ـتــوى  3.279إلــى
 3.210مليارات.
جدير بالذكر أن أرب ــاح قطاع
الصيرفة قفزت من مستوى 5.306
مــاي ـيــن دي ـن ــار ل ـلــربــع األول من
 2020إلى  9.942ماليين بنهاية
ا لـ ــر بـ ــع األول مـ ــن  ،2021بـنـمــو
م ـق ــداره  87.3فــي ال ـم ـئــة ،نتيجة
اتفاق كبرى الشركات في القطاع
على توحيد أسعار الصرف وعدم
المضاربة والمنافسة على سعر
التحويل ،خصوصا للدول األعلى
تحويال للخارج ،ما قفز باألرباح
بنسبة قياسية.
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«كميفك» تطلب تسجيلها
لتقديم «المارجن»

ً
لدى شركة المقاصة وفقا لتعليمات هيئة األسواق
● عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر استثمارية أن شركة الكويت والشرق األوسط
لالستثمار المالي «كميفك» خاطبت الشركة الكويتية للمقاصة
بـخـصــوص الـتـسـجـيــل لــديـهــا كـمـقــدم خــدمــة ال ـت ــداول بالهامش
ً
«ال ـمــارجــن» ،وفـقــا للتعليمات ال ـصــادرة مــن هيئة أس ــواق المال
بهذا الشأن.
وقــالــت المصادر إن «كميفك» طلبت مــن «المقاصة» توضيح
الخطوات الالزمة بشأن عملية التسجيل على تقديم «المارجن»،
جار العمل على تقديم طلب فتح الحساب إضافة
مشيرة الى أنه ٍ
إلى الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم المقررة لفتح الحساب.
وبينت أن اإلجــراءات التي وضعتها هيئة أســواق المال بهذا
الخصوص تنص على أن يتم فتح هذا الحساب بنظام «المقاصة»،
ويتم إخطار البورصة بذلك من أجل تنشيط الحساب في نظام
التداول والسماح للوسيط عضو «المقاصة» المعني بالدخول
ً
إلــى الـحـســاب ،على أن يكون حساب ال ـتــداول بالهامش حسابا
ً
ً
مجمعا لجميع عمالء مقدم الخدمة ،ومقصورا فقط على خدمة
«المارجن» ،فضال عن إضافة حساب التداول بالهامش كفئة من
فئات الحسابات.
ولفتت المصادر الى أن الشركة لديها فريق خبير في شؤون
ً
إدارة المحافظ واألدوات االستثمارية ،خصوصا أنها كانت سباقة
في إدارة خدمات البيوع المستقبلية واآلجــل في ســوق األسهم
خالل سنوات العمل بها قبل ايقافها عام .2016

أسعار صرف العمالت العالمية

السيولة  83مليون دينار واألسهم القيادية مستقرة
●

علي العنزي

واص ـل ــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
الرئيسية األربـعــة تسجيل االرتفاعات،
وكــانــت بــدايــة األس ـبــوع خ ـضــراء؛ حيث
ربـ ــح م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الـ ـع ــام ن ـس ـبــة ربــع
نقطة مئوية تعادل  15.62نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  6268.1نـقـطــة بـسـيــولــة
جيدة ،ولكنها أقل من سيولة الخميس
القياسية ،قاربت امس  83مليون دينار
تــداولــت  586مـلـيــون سـهــم عـبــر 16859
صفقة ،وتم تداول  136سهما ربح منها
 67سهما وخسر  59سهما ،بينما استقر
 10اسهم دون تغير ،وربح مؤشر السوق
األول نسبة أقل كانت ُعشري نقطة مئوية
تساوي  12.79نقطة ليقفل على مستوى
 6793.79نقطة بسيولة مرضية بلغت
 45.8مليون دينار تداولت  152.2مليون
سهم عبر  5048صفقة ،ورب ــح  9أسهم
مقابل تراجع  15سهما واستقرار سهم
واح ــد دون تـغـيــر ،وع ــاد مــؤشــر الـســوق
الرئيسي إلى تسجيل المكاسب الكبيرة،
وأضاف أمس  0.44في المئة ،أي 22.76
نقطة ،ليقفل على مستوى  5249.46نقطة
بسيولة جـيــدة بلغت  37مليون دينار
تداولت  431.8مليون سهم عبر 11811
صـفـقــة ،ورب ــح  58سهما مـقــابــل تــراجــع
 44سهما واستقرار  9اسهم دون تغير.

تباين األداء
استمر األداء ا لـقــوي لبعض األسهم
االن ـت ـق ــائ ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي دعـ ـم ــت م ــؤش ــرات
السوق ،وكــان ابرزها أمــس أسهم أهلي

أسعار صرف العمالت العربية

متحد واالولـ ــي وسـفــن وم ـيــزان وارزان
ومبرد ،بينما تمت عمليات جني أرباح
على مجموعة أخــرى كــان في طليعتها
أسهم الوطنية العقارية ،وبعذر اعالن
ت ـغ ـي ـيــر ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ت ـم ـل ــك ال ـس ـه ــم مــن
شــؤون القصر خسر  4.7في المئة ،كما
سجلت اسهم صغيرة تــراجـعــات حــادة
ك ــان اب ــرزه ــا الـتـخـصـيــص ح ـيــث خسر
 10.4في المئة ،وتراجع صناعات بنسبة
م ـح ــدودة ،وكــذلــك سـهــم زي ــن والــوطـنــي
لـتـسـيــر ال ـج ـل ـســة إلـ ــى الـ ـل ــون األخ ـض ــر،

ولكن مثقال باالحمر ،وبعد بداية جيدة
لبعض األسهم حيث استمرت بتسجيل
ال ـم ـكــاســب ،وكـ ــان س ـهــم ال ـب ـيــت أب ــرزه ــا
حيث قفز إلى مستوى  78.5فلسا وهي
اعلى مستوياته ،ثم تراجع بسبب ضغط
ج ـنــي األربـ ـ ــاح وت ـ ـ ــداوالت الـنـتـنــج الـتــي
تسرع من عمليات جني األرب ــاح لكثير
مــن األس ـه ــم ،لتنتهي الـجـلـســة خـضــراء
ولـكــن على وقــع انتظار نتائج شركات
لم تعلن عن بيانات الربع األول أبرزها
سهم أجيليتي.

خليجيا كان اللون األخضر هو األكثر
وضوحا ،حيث ربحت جميع مؤشرات
األس ــواق المالية الخليجية عــدا مؤشر
سلطنة عمان ،وكانت القيادة لمؤشري
ســوق االم ــارات العربية المتحدة بنمو
قــارب نسبة  1في المئة ،وكانت أسعار
النفط قــد أقفلت يــوم الجمعة الماضي
على سعر  68دوالرا لبرميل برنت.

تقي :صناعة األدوية
بالكويت ثروة وطنية
تـسـتـهــدف رؤي ــة كــويــت ج ــدي ــدة  2035ج ــذب ال ـمــزيــد من
االستثمارات األجنبية والمحلية للعمل داخل الكويت ،وذلك
من خالل تطوير تشريعاتها الحالية وإصدار القوانين التي
من شأنها تحسين بيئة األعمال في القطاعات كافة وخاصة
قطاعها الصناعي.
في هذا السياق ،أشاد المدير العام الهيئة العامة للصناعة
عبدالكريم تقي ،في مؤتمر «أونالين» ،بحضور سفير الكويت
لــدى الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة الشيخ ســالــم العبدالله
وسفيرة الواليات المتحدة لدى الكويت إيلينا رومانسكي
والـمــديــر الـعــام لهيئة تشجيع االستثمار المباشر الشيخ
د .مشعل الجابر ،ووكيل ال ــوزارة المساعد لشؤون الرقابة
الــدوائـيــة والغذائية ،د .عبدالله الـبــدر ،بتوقيع شــراكــة بين
شركة مجموعة ميزان القابضة والمتمثلة بمصنع الكويتية
السعودية وشركة « »Abbottاألميركية ،التي تحتل المرتبة الـ
 25في مجال الصناعات الدوائية والرعاية الصحية عالميا
إلقامة مصنع في منطقة صبحان ودخول  26صنفا جديدا من
األدوية ،والتي تدخل في عالج أمراض ضغط الدم والدهون
الثالثية وأمــراض القلب ومسكنات اآلالم وأمــراض الجهاز
الهضمي وأ م ــراض االلتهابات البكتيرية ،ليتم صناعتها
وإنتاجها في مصنع الكويتية السعودية.
وأضاف أن الكويت أولت ،وال تزال ،أهمية كبيرة بصناعة
األدوية ،وازدادت تلك األهمية بعد تفشي جائحة كورونا منذ
ً
بداية العام الماضي ،مضيفا أن صناعة المستلزمات الطبية
ً
ً
واألدوية شهدت تطورا كبيرا ،وباتت أحد أهم الركائز التي
توليها الكويت أهمية متزايدة ألهميتها في مواجهة الجائحة.
ولفت إلى أن صناعة األدوية في الكويت ثروة وطنية في
ظل جائحة كورونا ،وأن االستراتيجية الصناعية القادمة
تحفز هذا النوع من الصناعات والتصنيع.
وأوضح أن صعوبة االستيراد لبعض األدوية ،خصوصا
بعد إغــاق الـحــدود للكثير مــن ال ــدول جعلنا نصوغ خطة
سريعة تجعل األمــر االستراتيجي أمــام أعيننا في القطاع
ال ـط ـبــي وغـ ـي ــره م ــن ال ـق ـط ــاع ــات ال ـح ـيــويــة األخ ـ ـ ــرى ،وجـعــل
االستثمارات في الصناعات الدوائية ضــرورة ّ
ملحة ،وذلك
بغرض توفير مختلف األصناف الدوائية للسوق المحلي.
ّ
المقدمة من شركة Abbott
وأبــدى تقي تقديره للشراكة
ً
ف ــي ال ـكــويــت ،م ــؤك ــدا دع ــم ال ـكــويــت وحــرص ـهــا لـكــل الـفــرص
االستثمارية في القطاع الصناعي ،وأن هذا النموذج يمكن
اعـتـبــاره مــن أفـضــل نـمــاذج الـشــراكــات العالمية والمحلية،
التي سيتم اعتبارها منهجا للهيئة العامة للصناعة في
عملها القادم.
وشدد مدير الهيئة على تقديم الدعم الكامل لهذا النوع
ً
من االستثمارات ،مــؤكــدا حــرص هيئة الصناعة ،والجهات
الحكومية المعنية ،على أن تكون الكويت مــركــزا لصناعة
فرص صناعية عالمية وخاصة في صناعة األدوية.

اقتصاد
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• الجراح :البنك مازال يسعى للمحافظة على نمو مؤشراته وثبات عوائده المالية
• بوخمسين :نواصل الجهود للمحافظة على مكانتنا التنافسية وريادتنا في القطاع
ً
 %13نموا في
اإليرادات التشغيلية
و %27في األرباح

نمو أصول البنك
بنسبة  %4وحجم
محفظة التمويل
بـ %4

عـلــى الــرغــم مــن كــل التحديات
االقتصادية التي يشهدها القطاع
الـمــالــي منذ بــدايــة الـعــام الحالي،
بسبب استمرار تداعيات جائحة
فيروس كورونا ،فإن بنك الكويت
ال ــدول ــي ( )KIBتمكن مــن تحقيق
أرباح تشغيلية قبل المخصصات
وصلت إلى  6.9ماليين دينار خالل
األشـ ـه ــر ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى م ــن عــام
 ،2021مقارنة بنحو  5.4ماليين
خالل الفترة نفسها من عام ،2020
ً
محققا بذلك نموا بـنحو  1.5مليون
في األربــاح التشغيلية ،أي بنسبة
 27بالمئة.
وخ ـ ــال ف ـت ــرة األش ـه ــر الـثــاثــة
األولى من العام ،حقق " "KIBصافي
أربــاح مليون دينار ،مقارنة بـ 2.7
مليون لفترة األشهر الثالثة األولى
من  .2020ويعود سبب االنخفاض
بشكل رئيسي إلى ارتفاع في بناء
المخصصات.
وفـ ــي إط ـ ــار تـعـلـيـقــه ع ـلــى هــذه
النتائج ،أفاد رئيس مجلس إدارة
البنك ،الشيخ محمد الـجــراح بأن
النتائج المالية لـ " "KIBأظهرت نمو
ً
أصوله بنسبة  4بالمئة ،وصــوال
إل ــى  2.81م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،مـقــارنــة
ً
بـنحو  2.7مليار تقريبا ،كما في
نهاية مــارس  ،2020حيث جــاءت
ه ــذه ال ــزي ــادة نـتـيـجــة ن ـمــو حجم
محفظة التمويل بنحو  73مليون
ً
دينار ،وصــوال إلى ملياري دينار
ً
تقريبا ،مقارنة مع  1.92مليار ،كما
في  31مارس  ،2020محققة بذلك

ً
نموا بنسبة  4بالمئة ،إضافة إلى
نمو حجم محفظة االستثمارات
في األوراق المالية (معظمها من
الصكوك ذات الجودة العالية) بنحو
 22مليونا.
ومن جانب آخر ،نمت حسابات
المودعين بنحو  165مليون دينار،
ً
وبنسبة  11بالمئة ،وص ــوال إلى
 1.73مـلـيــار ،مـقــارنــة بنحو 1.56
مليار ،كما في  31مارس  ،2020في
حين بلغت حقوق الملكية العائدة
لمساهمي البنك  260مليونا.
وأش ــار ال ـجــراح ،فــي تصريحه،
إ لـ ـ ـ ــى أن " "KIBم ـ ـ ـ ـ ـ ــازال ي ـس ـعــى
لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى ن ـمــو مــؤشــراتــه
وثبات عوائده المالية ،إلى جانب
تعزيز مركزه المالي ومكانته في
أس ــواق رأسـمــال الــديــن اإلقليمية،
حيث يواصل البنك التزامه بتطوير
وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية
على الصعيد المحلي واإلقليمي
والدولي.
وأك ــد ال ـجــراح أن وكــالــة فيتش
ثبتت التصنيف االئتماني طويل
األجل للبنك ( )IDRعند  +Aوثبتت
الـقــدرة الــذاتـيــة ( )VRعند  -bbمع
نظرة مستقبلية سلبية ،وذلك من
خالل إصدارها التقرير بتاريخ 29
أبريل .2021
ً
وأشار أيضا إلى مشاركة ""KIB
بصفته مــديــرا رئـيـسـيــا مشتركا
وحافظ سجالت االكتتاب المشترك
في صفقة الصكوك التي أصدرها
بنك بوبيان ضمن الشريحة األولى

اإلض ــافـ ـي ــة لـ ـ ــرأس ال ـ ـمـ ــال ،وال ـت ــي
طرحها وسعرها بقيمة  500مليون
دوالر .ه ــذا إل ــى جــانــب مشاركته
ً
أخيرا بصفته المدير المشترك ألول
إصدار عام للبنك االسالمي للتنمية
عــام  ،2021حيث جمع البنك 2.5
م ـل ـي ــار دوالر م ــن خ ـ ــال ص ـكــوك
االسـ ـت ــدام ــة ،وس ـي ـتــم تخصيص
ع ــائ ــدات ص ـكــوك االس ـتــدامــة هــذه
لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع
االستدامة ( 10بالمئة) ومشاريع
التنمية االجتماعية ( 90بالمئة)،
مـ ــؤكـ ــدا أن س ـع ــي " "KIBال ــدائ ــم
للمشاركة فــي مختلف الصفقات
المالية ي ــدل على الثقة والخبرة
ال ـت ــي يـتـمـتــع ب ـه ـمــا ف ــي ال ـم ـجــال
االسـتـثـمــاري ،إل ــى جــانــب مكانته
المرموقة في السوق باعتباره من
الجهات المالية الرفيعة المستوى
ً
ً
ً
محليا وإقليميا ودوليا.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب رئـيــس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
في البنك ،رائد بوخمسين" :سجل
" "KIBخــال الربع األول من 2021
ً
ً
نموا ملحوظا في مركزه المالي،
حيث ارتفع إجمالي األصول بنسبة
 4بالمئة ،مقارنة بـ  31مارس ،2021
لتصل إلــى  2.81مليار ديـنــار في
نهاية الربع األول من هذا العام.
كما ارتفعت اإليرادات التشغيلية
للربع األول من عــام  2021بنسبة
 13بالمئة ،مقارنة بالفترة ذاتها
من العام الماضي ،بينما سجلت
نسب الـتــوزيـعــات على حسابات

«بيتك» :تفعيل دور الموظفين للتوعية
بأهداف ورسائل «لنكن على دراية»
ش ـ ّـدد بيت التمويل الكويتي (بـيـتــك) ،على
األهمية الكبيرة التي يوليها لدور موظفيه في
المساهمة بالتعريف بحملة التوعية المصرفية
"لنكن على درايـ ــة" ،الـتــي اطلقها بنك الكويت
المركزي ،بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت،
بهدف نشر الثقافة المالية والتوعية بأفضل
السبل ،لالستفادة من الخدمات المالية للبنوك،
وتسليط الضوء على حقوق العمالء ،باإلضافة
إلى مسؤولياتهم والتزاماتهم.
ويكثف "بيتك" رسائله المتعلقة بالحملة
الى الموظفين بغرض االستفادة من تواصلهم
المباشر مع العمالء ،لتحقيق أقصى قــدر من
التوعية الفاعلة وتحقيق اهداف الحملة .
ويستهدف "بيتك" من خالل مجموعة متوالية
من الرسائل الموجهة للموظفين ،تتزامن مع
اس ـت ـمــرار ج ـه ــوده ف ــي نـفــس ال ـم ـجــال لتوعية
العمالء ،تحقيق اقصى قدر ممكن من االهداف
الموضوعة ضمن الحملة المستمرة حتى نهاية
العام الحالي ،وبأعلى مستوى من الفاعلية ،حيث
يعتمد على قدرة التواصل واللقاء المباشر بين
الموظفين والعمالء على إيصال جملة الرسائل
األساسية المتعلقة بتعزيز الثقافة االئتمانية
والمالية والمصرفية لــدى العمالء وبالتالي
انتقالها وشمولها للمجتمع كله.
ويعبر هــذا التوجه عن مــدى األهمية التي
يوليها "بيتك" لموظفيه ودوره ــم الكبير في
تحقيق أهــدافــه وتعزيز مكانته على الساحة
ال ـم ـصــرف ـيــة ،وال ـث ـقــة ف ــي ق ــدرات ـه ــم وعـطــائـهــم
باعتبارهم من اهم األصــول ،وأقــوى اإلمكانات
التي يتستحوذها "بيتك" ،وض ــرورة أن يكون
اداء الـمــوظـفـيــن وتـفــاعـلـهــم م ــع ال ـع ـمــاء على
ق ــدر ع ــال وم ـت ـنــاســق ،ب ـمــا يـحـقــق المصلحة
المشتركة ،ويعزز العمل المصرفي بشكل عام

ويـســاهــم فــي تحقيق االس ـت ـقــرار المالي
والتنمية المستدامة في المجتمع ،كما
يعتبر مرحلة متقدمة في انشطة الحملة
يعتمد على ايصال رسائل مباشرة إلى
العمالء عن طريق الموظفين ،وعبر اللقاء
المباشر اثناء تقديم الخدمة او تلقي
االستفسارات واإلرشادات.
وأطلق "المركزي" الحملة التوعوية
المصرفية الموجهة لجمهور العمالء
ً
ب ـع ـنــوان "لـنـكــن عـلــى دراي ـ ـ ــة" ،ايـمــانــا
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـجــاه
ع ـم ــاء ال ـب ـن ــوك ،وفـ ــي إطـ ـ ــار تـعــزيــز
وعــي عمالء البنوك بأهم الخدمات
المصرفية المقدمة لهم ،بما يحقق
سالمة المعامالت والشمول المالي
واالس ـت ـق ــرار االق ـت ـصــادي والـتــوعـيــة الشاملة
بحقوق والـتــزامــات العمالء ،وكــذلــك التعريف
بمزايا التعامالت المالية اإللكترونية وسبل
ت ـف ــادي الـمـخــاطــر الـنــاجـمــة عـنـهــا والمتمثلة
فــي تـعــزيــز م ـصــدات الـحـمــايــة وتحقيق األمــن
السيبراني لضمان مصالح الجميع وحماية
قدرات المجتمع وثرواته.
وتتمثل األهداف الرئيسية للحملة في إدراك
ال ـم ـبــادئ والـمـفــاهـيــم األســاس ـيــة ف ــي الـمـجــال
المالي والمصرفي ،وتعزيز قدرة عمالء البنوك
على استخدام الخدمات المصرفية االستخدام
األمثل ،مع تعزيز وعي عمالء البنوك بما عليهم
اتخاذه من احتياطات لتجنب أي سوء استخدام
للمنتجات والـخــدمــات المصرفية أو اإلخــال
بالتزاماتهم.
كما تــرمــي الحملة أيـضــا الــى تمكين افــراد
الشريحة المستهدفة من االستفادة مما تقدمه
البنوك من خدمات إلدارة مدخراتهم وممتلكاتهم

«الدراسات المصرفية» ُي ّ
طور
موقع BAYANATI
صــرح د .يعقوب الرفاعي،
المدير العام لمعهد الدراسات
المصرفية ،بأن المعهد يقوم
ً
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ثــاث ـيــن عــامــا
ب ـ ــإع ـ ــداد وإص ـ ـ ـ ــدار ال ـت ـق ــاري ــر
المالية السنوية ،التي تتضمن
ال ـت ـح ـل ـي ــل الـ ـم ــال ــي ل ـل ـق ــوائ ــم
المالية الخاصة بالمؤسسات
ال ـم ــدرج ــة ف ــي س ــوق الـكــويــت
لألوراق المالية.
ً
وقـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ــه ت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا مــع
الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي فــي
عالم األعمال ،فقد قام المعهد
بتطوير قاعدة بيانات مالية
جــديــدة عـبــر اإلن ـتــرنــت تحت
اسـ ـ ـ ــم "بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ـ ــي" ت ـت ـض ـمــن
سلسلة زمنية لتلك البيانات
ً
مرتبة وفقا لقطاع الشركات
ال ـم ــدرج ــة ف ــي س ــوق الـكــويــت
لألوراق المالية.
وأض ـ ـ ــاف د .ال ــرف ــاع ــي أن ــه
خ ــال ع ــام  2021 /2020قــام
ال ـم ـع ـهــد ب ـت ـطــويــر وت ـحــديــث
خدمة قاعدة البيانات المالية
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة "ب ـ ـيـ ــانـ ــاتـ ــي"،
مـ ــن خ ـ ــال إعـ ـ ـ ــادة الـتـصـمـيــم
والـتـطــويــر لموقع "بياناتي"
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـح ــدي ـث ــة ل ـت ـح ـس ـيــن واج ـه ــة
ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ،وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـص ـم ـيــم
الـ ـتـ ـق ــاري ــر الـ ـمـ ـت ــواف ــرة عـلـيــه

يعقوب الرفاعي

مـ ــع ت ـق ـن ـيــة إعـ ـ ـ ــداد ال ـت ـق ــاري ــر
ا لـحــد يـثــة ،لجميع القطاعات
(الـبـنــوك الكويتية ،الشركات
ال ـمــدرجــة الـمــالـيــة ،الـشــركــات
المدرجة غير المالية والبنوك
الخليجية) ،إضافة إلى إدراج
أسـ ـم ــاء الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
بـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـ ـ ـ ــأوراق
الـمــالـيــة ،وربـطـهــا بالتقارير
الـمـقــابـلــة لـلـشــركــات المعنية
وفق القطاعات السابق ذكرها،
لمساعدة العمالء مستخدمي
خدمة "بياناتي" على الوصول
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر الـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة
الخاصة بكل شركة ،والتي تم
تضمينها في الموقع الحالي
وتقاريرهم المرتبطة به.

بشكل سليم ،كخطوة اساسية لزيادة مستويات
ال ـش ـمــول ال ـمــالــي ،وت ـعــزيــز االس ـت ـق ــرار الـمــالــي
واالقتصادي.
وتمتد الحملة التوعوية منذ انطالقها في
شهر يناير الماضي حتى شهر نوفمبر المقبل.
ومن ضمن المواضيع المتنوعة التي تتناولها
تلقي ال ـضــوء عـلــى مــوضــوع أنـ ــواع التمويل،
وتــوضــح أه ــم ال ـجــوانــب الـتــي يـجــدر بــاألفــراد
معرفتها حــول أنواعها ،التي تغطي عــددا من
االحتياجات الشخصية وتندرج تحت نوعين:
االستهالكي ويغطي االحتياجات الشخصية،
مثل ش ــراء س ـيــارة ،أو الحصول على الرعاية
الصحية ،أو استكمال ال ــدراس ــة ،وغـيــرهــا من
األغــراض االستهالكية ،أما التمويل اإلسكاني
فيغطي االحتياجات السكنية مثل تمويل بناء
سكن خاص ،أو ترميمه.

الـمــودعـيــن عــوائــد سـنــويــة جيدة
بنهاية الربع األول من هذا العام،
ً
بدءا من حسابات التوفير ،وصوال
إل ــى ال ــودائ ــع الطويلة األم ــد التي
تمتد إلى  3سنوات ،وقد تم إيداع
األرباح في حسابات المودعين فور
إعالن النتائج المالية".
وذك ـ ـ ـ ــر ب ــوخ ـم ـس ـي ــن أن ـ ـ ــه "ف ــي
إط ـ ـ ـ ــار خـ ـط ــط الـ ـنـ ـم ــو وال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـور
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي وضـعـتـهــا
اإلدارة العليا فــي البنك ،نواصل
في " "KIBبذل المزيد من الجهود
المتفانية فــي سبيل المحافظة
على مكانتنا التنافسية في السوق
وري ــادتـ ـن ــا بــال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي،
وذلــك من خــال ابتكار المنتجات
المصرفية الـمـتـطــورة باستمرار
وتعزيز خدماتنا المقدمة للعمالء
ال ـتــي تــرضــي تـطـلـعــاتـهــم وتلبي
احتياجاتهم ،ومنها إطالق البنك
2021
خ ــال الــربــع األول مــن ع ــام ّ
باقة " "Blackالجديدة التي توفر
ً
مــزايــا حـصــريــة وع ــروض ــا مميزة
لعمالء البنك من أصحاب المالءة
المالية ،وذلك ضمن التزامه بتقديم
مجموعة قـ ّـيـمــة مـ ــن الخصائص
والسمات االستثنائية التي تناسب
أسلوب حياتهم العصري وترتقي
لمستوى توقعاتهم".
ّ
وأضاف "تمكن " "KIBخالل عام
 2020من تعزيز استراتيجية النمو
التي ينتهجها في سبيل ترسيخ
مكانته في أســواق رأسمال الدين
اإلقليمية ومــركــزه الـمــالــي ،حيث

محمد الجراح
نجح البنك في عقد مجموعة من
الصفقات المالية الناجحة في العام
الـمــاضــي ،ومـنـهــا إصـ ــدار صكوك
بقيمة  300مـلـيــون دوالر ضمن
الشريحة الثانية  Tier 2من قاعدة
رأس الـمــال بحسب معيار كفاية
رأس المال (بازل  )3مدة  10سنوات،
وهــي غير القابلة لالسترداد مدة
السنوات الخمس األول ــى .وقــد تم
تسعير هــذه الصكوك األول ــى من
نــوعـهــا ف ــي ال ـكــويــت بـمـعــدل ربــح
س ـن ــوي  2.375ب ــال ـم ـئ ــة ،ووص ــل
مجموع المشاركة فيها نحو 2.7
مليار دوالر ،أي ما يمثل  9أضعاف
حجم الصكوك المصدرة.

ك ـم ــا اعـ ـتـ ـب ــرت ه ـ ــذه ال ـص ـكــوك
ً
األعـلــى تصنيفا ضمن الشريحة
الثانية في الكويت ودول الخليج
العربي ،إضافة إلى أنها أول صكوك
ض ـمــن ال ـشــري ـحــة ال ـثــان ـيــة ل ــرأس
المال تصدر بالدوالر في الكويت،
وتم إدراجها للتداول في بورصة
لندن (.)LSE
ك ـم ــا س ــاه ـم ــت ه ـ ــذه ال ـص ـكــوك
في تعزيز قاعدة تمويالت البنك
ال ـط ــوي ـل ــة األجـ ـ ــل وزي ـ ـ ـ ـ ــادة نـســب
ً
رأس ال ـم ــال ،وف ـقــا لمعايير بــازل
 ،3مما انعكس على نسبة معدل
مـعـيــار كـفــايــة رأس ال ـم ــال ليبلغ
 22.19ب ــال ـم ـئ ــة ،ك ـم ــا ف ــي نـهــايــة

ً
ع ــام  ،2020م ـت ـجــاوزا بــذلــك الحد
األدنــى للمستويات المطلوبة من
ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة الـمـتـمـثـلــة في
بنك الكويت المركزي .وقــد تمكن
" "KIBمــن تحقيق تـقــدم ملموس
في تعزيز رأسماله ،حيث منحت
وكالة فيتش للتصنيف االئتماني
ً
ً
صـكــوك " "KIBتصنيفا ائتمانيا
طــويــل األج ــل ( )Long-termعند
" ،"-Aومنح التصنيف االئتماني
طويل /قصير األجل عند ""A+/F1
لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك".

 ...و«الخليج» يواصل دعمه للحملة ضمن
التزامه باالستدامة االقتصادية
يــواصــل بـنــك الخليج دعمه
لحملة "لنكن على دراي ــة" ،وهي
حملة توعوية بمبادرة من بنك
الكويت المركزي واتحاد مصارف
ال ـكــويــت ،لتسليط ال ـض ــوء على
حقوق العمالء ،وتوعيتهم فيما
يتعلق بالتعامل مع البنوك ،وذلك
ضمن التزامه بتوعية العمالء حول
حقوقهم وأمنهم السيبراني.
وتـ ـتـ ـط ــرق ال ـح ـم ـل ــة إلـ ـ ــى ع ــدة
م ــواضـ ـي ــع ،ك ـع ـم ـل ـيــة االق ـ ـتـ ــراض
والبطاقات المصرفية ،والتوعية
ب ـ ـح ـ ـق ـ ــوق ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن ذوي
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ك ـمــا
تتناول النصائح المتعلقة باألمن
الـسـيـبــرانــي وحـمــايــة الحسابات
المصرفية ،وصــوال إلــى توضيح
آل ـي ــات تـقــديــم ال ـش ـكــوى وحـمــايــة
حقوق العمالء ،مع التعريف بمهام
القطاع المصرفي ودوره في تحفيز
االقتصاد وتنميته.
وحول هذه الحملة ،قال مساعد
ال ـمــديــر لــات ـصــاالت المؤسسية
حمزة التيلجي" :نحرص في بنك
الخليج على نشر الثقافة المالية
وث ـق ــاف ــة االدخ ـ ـ ـ ــار واالس ـت ـث ـم ــار،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ــوعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــاء
بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية
االستفادة منها ،ولهذا نقدر مبادرة
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي وات ـح ــاد
مصارف الكويت لتوعية المجتمع
بالمعامالت المالية والمصرفية،
ونؤكد التزام بنك الخليج بتقديم

الدعم من جميع إدارات البنك لما
فيه خدمة هذه الحملة وأهدافها".

االقتراض والتمويل
وض ــع ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
سياسات واضحة ومحددة لتوجيه
ع ـم ـل ـيــات االق ـ ـت ـ ــراض وال ـت ـمــويــل
في البنوك ،ولذلك أصــدر للبنوك
ولـ ـش ــرك ــات ال ـت ـم ــوي ــل تـعـلـيـمــات
واضحة ومحددة لتزويد عمالئها
بتفاصيل القرض ،مثل قيمة وعدد
األق ـســاط ،مــواعـيــد ال ـســداد ،نسبة
القسط إلى صافي الراتب وتبعات
عدم السداد.
ك ـمــا ي ـحــق لـلـعـمـيــل الـحـصــول
ع ـل ــى م ـه ـلــة ي ــوم ـي ــن ع ـل ــى األق ـ ــل،
لمراجعة العقد بشكل شامل قبل
التوقيع عليه ،وبعد توقيعه يمكنه
الحصول على مسودة العقد ،التي
تتضمن تفاصيل مثل :نوع القرض،
مدة السداد ،مقدار القسط والعائد.
وتتضمن تعليمات بنك الكويت
المركزي للبنوك وشركات التمويل
ضــرورة أن تقدم تلك المؤسسات
ال ـم ـش ــورة ال ـمــال ـيــة لـلـعـمـيــل قبل
التمويل وأثنائه ،وتوضح مخاطر
زيـ ـ ــادة االلـ ـت ــزام ــات ال ـمــال ـيــة على
الـعـمـيــل ،خــاصــة ف ــي حــالــة تغير
أوضاعه المالية سواء بسبب تغيير
العمل أو التقاعد أو حتى تغير
سعر الفائدة المطلقة.
ت ـن ـق ـس ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ال ـم ـت ــاح ــة
ل ـل ـع ـم ــاء إلـ ـ ــى ن ــوعـ ـي ــن :ال ـق ــرض

«التجاري» يجري سحب «النجمة» األسبوعي
و«أكثر من راتب»
أج ــرى الـبـنــك الـتـجــاري
س ـحــوبــاتــه ع ـلــى حـســاب
النجمة وحملة "أكثر من
رات ـ ــب" ،ف ــي مـبـنــى البنك
الرئيسي أمس ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة
والـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــة أحـ ـ ـم ـ ــد
الـبـصـمــان ،مــع االل ـتــزام
باالشتراطات الصحية
والوقائية المتمثلة في
التباعد االجتماعي.
وقام البنك بتغطية
ال ـس ـحــوبــات مـبــاشــرة
ع ـب ــر وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة االسبوعي
– جائزة  5000ديـنــار ،من نصيب الفائزة
أميرة عبدالكريم عرابي الشعار.
ثــانـيــا :سـحــب حملة "أك ـثــر مــن رات ــب" –
جائزة تعادل راتبا تصل لغاية  1000دينار،
من نصيب الفائز محمد حسن عبدالحسين
علي.
وأوضح أن حملة "أكثر من راتب" موجهة
للعمالء الكويتيين الذين يقومون بتحويل
رواتـبـهــم البالغة  500ديـنــار أو أكثر على
البنك ،وخصوصا العاملين في القطاعين
الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى
البنك ،ومن مزايا هذه الحملة الحصول على
هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من  250إلى
 500دينار ،أو قرض من دون فائدة بقيمة

رائد بوخمسين

 5أض ـع ــاف ال ــرات ــب وب ـحــد أق ـصــى 10000
دي ـن ــار ،وس ـي ـكــون ه ـنــاك س ـحــب أسـبــوعــي
ل ـل ـع ـمــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـحــال ـي ـيــن وال ـج ــدد
ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك
لربح مبلغ يعادل راتبا واحدا من الرواتب
الـ ـت ــي ي ـت ـق ــاض ــون ـه ــا شـ ـه ــري ــا ،ك ـم ــا يـمـكــن
للعمالء الكويتيين الـمـتـقــاعــد يــن ،إضــا فــة
ال ــى الـمـقـيـمـيــن ال ــذي ــن ي ـق ــوم ــون بـتـحــويــل
مديونيتهم البالغة  10000دينار وما فوق
إلى البنك ،الحصول على هدية نقدية قدرها
 1في المئة من قيمة المديونية المحولة.
يذكر أن جوائز "حساب النجمة" مميزة
بـحـجــم مـبــالــغ ال ـجــوائــز ال ـم ـقــدمــة ،إضــافــة
إلــى تنوعها طــوال السنة ،والـتــي تتضمن
سـحــوبــات أسـبــوعـيــة بقيمة  5000ديـنــار،
وشهرية بقيمة  20000دينار ،إضافة الى

جـ ــائـ ــزة نـصــف
س ـنــو يــة بقيمة
 500000دينار،
وس ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــب آخـ ـ ــر
ال ـعــام عـلــى أكبر
ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة نـ ـق ــدي ــة
مرتبطة بحساب
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــي فـ ــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ب ـق ـي ـم ــة
 1500000دينار.
وعـ ــن آل ـي ــة فـتــح
ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
وال ـ ـتـ ــأهـ ــل ل ــدخ ــول
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات ،فـمــن
ال ـم ـع ــروف أن ــه يـمـكــن ف ـتــح ال ـح ـســاب فقط
ب ــإي ــداع  100ديـ ـن ــار ،وي ـجــب أن ي ـكــون في
الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار للتأهل
ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز
الـتــي يقدمها الـحـســاب ،وكلما زاد رصيد
العميل زادت فرصة الفوز ،فضال عن المزايا
اإلضافية التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل
العميل على بطاقة سحب آلي ،ويستطيع
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ائ ـت ـم ــان بـضـمــان
الحساب ،وكذلك الحصول على كل الخدمات
المصرفية من البنك التجاري.
وكـشــف البنك أن حـســاب النجمة متاح
لـلـجـمـيــع ،وبــإم ـكــان أي شـخــص فـتـحــه من
خالل تطبيق  CBK Mobileبخطوات بسيطة
ومن أي مكان وفي أي وقت.

حمزة التيلجي

االستهالكي والقرض السكني ،ومن
المهم أن يعي العميل الفرق بينهما،
والتعليمات المرتبطة بكل منهما،
ليتمكن م ــن تـمــويــل احـتـيــاجــاتــه
المالية بأفضل وجه ممكن.

القرض االستهالكي
ت ـ ـمـ ــويـ ــل شـ ـخـ ـص ــي م ـت ــوس ــط
األجـ ـ ــل ال ت ـت ـج ــاوز م ــدت ــه خمس
سنوات ،وال يتجاوز مقداره 25000
دي ـ ـنـ ــار ،ويـ ـق ــدم لـلـعـمـيــل بـغــرض
تـمــويــل االحـتـيــاجــات الشخصية
االسـتـهــاكـيــة ،مـثــل ش ــراء سـيــارة
أو أثاث أو الحصول على خدمات
تعليمية أو صحية.

القرض السكني
تمويل شخصي طويل األجل ال

تتجاوز مدته خمس عشرة سنة
وال يتجاوز مقداره  70000دينار،
يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء
أو ترميم سكن خاص.
ولتنظيم عملية منح القروض
الـشـخـصـيــة ب ـمــا يـحـقــق للعميل
االستفادة من المزايا والتسهيالت
التي توفرها تلك العمليات دون
الـ ـتـ ـع ــرض ل ـم ـخــاطــر ال ـت ـع ـثــر في
ال ـ ـسـ ــداد ،ول ـت ـج ـنــب إثـ ـق ــال كــاهــل
ال ـع ـم ـي ــل ب ــااللـ ـت ــزام ــات ال ـم ــال ـي ــة،
فقد وضــع بنك الكويت المركزي
مجموعة من الضوابط تلتزم بها
البنوك عند منح التمويل ،ســواء
للموظفين أو المتقاعدين ،وذلــك
بما يراعي األوضاع المالية لكل من
هاتين الفئتين ،مع ضرورة تقديم
الـمـشــورة المالية وتــوفـيــر جميع
الـمـعـلــومــات ح ــول عـقــد التمويل،
وتـ ــوض ـ ـيـ ــح ج ـم ـي ــع ال ـت ـف ــاص ـي ــل
المتعلقة بعملية الـتـمــويــل ،ومن
بـيـنـهــا نـسـبــة ع ــائ ــد ال ـف ــائ ــدة إلــى
مـبـلــغ ال ـت ـمــويــل ،وع ـ ــدد األق ـس ــاط
التي يتعين على العميل سدادها،
ومـكــونــات كــل قـســط ،وغيرها من
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،وذلـ ـ ــك ق ـبــل تــوقـيــع
ال ـع ـقــد م ــع ال ـع ـم ـيــل ،م ــع ضـ ــرورة
منحه يومي عمل لمراجعة العقد
وقراءة الشروط واألحكام بتمعن،
بحيث يكون العميل واعيا تماما
بحقوقه والتزاماته بموجب العقد
قبل الموافقة على توقيعه.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»

أعـلــن بـنــك بــرقــان أسـمــاء
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ال ـس ـحــوبــات
اليومية على حساب يومي،
وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5000دينار ،والفائزون هم:
نوف هابس العتيبي ،دالل
ي ــاسـ ـي ــن ش ـ ـ ـحـ ـ ــادة ،ج ــاس ــم
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـم ـ ـض ـ ــف ،ع ـ ـ ــادل
مـحـمــود بــن نـخــي ،ومـبــارك
فيصل الصباح.
وإضافة للسحب اليومي،
ي ــوف ــر "ب ــرق ــان" سـحـبــا ربــع
سـ ـن ــوي لـ ـحـ ـس ــاب "ي ــوم ــي"
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125.000دي ـن ــار .ولـلـتــأهــل
لـلـسـحــوبــات رب ــع الـسـنــويــة
يتعين على العمالء أال يقل
رص ـي ــده ــم ع ــن  500دي ـن ــار
لـمــدة شـهــريــن كــامـلـيــن قبل

تــاريــخ الـسـحــب ،كما أن كل
 10دن ــانـ ـي ــر ت ـم ـث ــل ف ــرص ــة
واحدة لدخول السحب .وإذا
ك ــان رص ـي ــد ال ـح ـســاب 500
دينار وما فوق ،فإن صاحبه
سيكون مــؤهــا لــدخــول كل
الـسـحــوبــات الـيــومـيــة وربــع
السنوية.

المظفر :من المستحيل اإلساءة إلى طارق العلي
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حسين الجسمي

رد الفنان خالد المظفر على اتهام البعض له
بــاإلســاء ة للفنان طــارق العلي ،خــال مسرحية
"ليلة زفتة" ،مؤكدا أنه من المستحيل أن يوجه
إساءة لطارق العلي أو يقدم صورة سيئة عن هذا
الفنان الكبير ،موضحا أن المشهد كان كوميديا،
وعــادة ما يتميز الفنانون الكوميديون بالروح
الرياضية مع بعضهم.
وقال الممثل الشاب ،في مقابلة تلفزيونية ،إنه
بعد ثاني عرض مسرحي اتصل بطارق العلي،
وقال له إن هناك مشهدا يتحدث عنه ،وشرح له
ما يدور حوله حوار المشهد بالتفصيل ،فقال له
"توكل على الله" ولم يغضب ،وقابله بعدها الفنان
حسن البالم ،وتحدث معه عن المشهد ذاته فلم
يبد أي انزعاج مطلقا.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ال ـم ـش ـه ــد كـ ـ ــان ك ــوم ـي ــدي ــا،

والجمهور ضحك عليه بشدة ،ولو كانت هناك أي
إساءة بالمشهد لم يكن سيتفاعل معه الجمهور،
ألن طارق العلي له مكانة خاصة عند الجمهور
الكويتي ،ولن يسمحوا بالتقليل من قدره.
وحول دخول عدد من الفنانين الشباب عالم
اإلن ـتــاج مـبـكــرا ،أك ــد أن الـســاحــة مفتوحة للكل،
والـشـبــاب يــريــدون تقديم أفـكــار جــديــدة ،وحتى
يستطيعوا تقديمها كما يحبون يجب أن يقدموا
على اإل ن ـتــاج بأنفسهم؛ فــا يمكن تقديم فكرك
بالكامل دون أن تكون قائد المجموعة ،مضيفا
أن ــه ك ــان سـيـقــدم عـمــا فنيا جــديــدا مــع شجون
الهاجري لكن تم تأجيله ،ويتمنى أن يستطيع
تـقــديـمــه مستقبال ألن ــه سـيـكــون خـلـطــة جــديــدة
ومختلفة مــع نـجـمــة مـتـمـيــزة مـثـلـهــا ،تــرفــع من
قيمة أي عمل.

خالد المظفر

الجسمي :كلما زادت
البساطة زاد الجمال

محمد رمضان في
مرمى عفاف وصبري

ثناء على أداء عائشة
في «لعبة نيوتن»

نشر الفنان حسين الجسمي صورة له ،عبر
حسابه على "تويتر" ،وهــو يحتسي كوبا من
"حـمــص ال ـشــام" أعـلــى أح ــد الـكـبــاري ف ــوق نهر
النيل في مصر ،ومن خلفه يظهر جمال المياه
وروعة القاهرة ،وصحبها بتعليق" :كلما زادت
البساطة زاد الجمال".
يشار إلــى أنــه مع بداية شهر رمـضــان ،أطل
النجم اإلماراتي حسين الجسمي على جمهوره
عـبــر  3أع ـم ــال غـنــائـيــة اجـتـمــاعـيــة م ــؤث ــرة في
كلماتها وألحانها ،صورها بطريقة الفيديو
كليب .األغنية األولى بعنوان "رمضان في مصر
حــاجــة تــان ـيــة" ،كـلـمــات أمـيــر طعيمة ،وألـحــان
إيـهــاب عـبــدالــواحــد ،والـثــانـيــة "س ــر الـسـعــادة"،
كلمات الشاعر نصرالدين ناجي ،وألحان أحمد
فرحات ،والثالثة "هل هاللك ...أبوظبي دارك"،
كلمات الشاعر حمد بن غليطة ،وألحان وتوزيع
زيد عادل ،وغرافكس كاشف خان ،وإشراف عام
المخرج جمعة السهلي.

انتقدت الفنانة عفاف شعيب ،خالل الساعات
الماضية ،الفنان محمد رمضان ،وظهوره في
الكليبات األخـيــرة التي قدمها لجمهوره عبر
قناته الرسمية على "يوتيوب" ،خالل وجودها
في أحد البرامج الحوارية.
وقالت شعيب إنها تعترض على ما يقدمه
الفنان محمد رمضان في أغنياته ،حيث يعتبر
قدوة للشاب المصري والعربي ،ويجب أال يقوم
بمثل هذه األفعال االستفزازية التي يقوم بها
في جميع أغنياته ،مشيرة إلى أن ما يقدمه عيب
وعليه مراجعة نفسه ،إضافة إلى أنها ال تعجبها
مالبسه الـتــي يظهر بها للجمهور ،وطالبته
بمراجعة نفسه مرة أخرى.
كما تقدم المحامي المصري سمير صبري
ب ـبــاغ جــديــد خ ــال ال ـســاعــات الـمــاضـيــة ،ضد
الفنان محمد رمضان ،بسبب القضية المعروفة
إعالميا باسم قضية الطيار أشرف أبو اليسر،
الذي توفي قبل أيام.

حصدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد
إش ـ ــادة وثـ ـن ــاء ،بـسـبــب ع ــدة مـشــاهــد لـهــا في
مسلسل "لعبة نيوتن" خالل الحلقات األخيرة
من العمل.
وقــدمــت عائشة أكـثــر مــن مشهد مــؤثــر مع
الـكـشــف ع ــن تـفــاصـيــل إصــابـتـهــا بــالـســرطــان
واستحالة خضوعها للعالج مع تدهور حالتها
وانتشار المرض في جسمها بالكامل خالل
فترة وجـيــزة ،وخاصة بعدما رفضت العالج
في بداية المرض.
وعـبــر شخصية أمينة مــرت عائشة بعدة
مواقف صعبة ،بداية من مشهد مواجهتها مع
سيد رجــب ،وصدمتها عند معرفتها بتفاقم
ً
المرض بجسدها ،وصوال إلى تعايشها بشكل
طبيعي دون أن تظهر عليها اثار الصدمة.
وقــدمــت عــائـشــة مـشـهــدا مــؤثــرا مــع محمد
مـ ـم ــدوح ،ال ـ ــذي طـلـبـهــا ل ـ ـلـ ــزواج ،ب ـعــدمــا علم
بإصابتها واستحالة شفائها من المرض.

عفاف شعيب

عائشة بن أحمد

أمينة :زيزي من أصعب الشخصيات التي قدمتها فلك
«أحب سرد القصص اإلنسانية في أعمالي الفنية»
●

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تسمع وجهات نظر مختلفة في
عملك وتختار األفضل من بينها.
ً
عالقتكما من كل
عاطفيا :باإلمكان حماية
ّ
ّ
تأثير إذا تعاطيت بروية وتعقل.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن التحاليل السياسية
التي تأخذ الكثير من وقتك بدون فائدة.
رقم الحظ.17 :

القاهرة  -هيثم عسران

تشعر الفنانة أمينة خليل بحالة من السعادة ،بعد ردود الفعل على
تجربتها فــي مسلسل " خـلــي بــا لــك مــن ز ي ــزي" ،ا لــذي سلط ا لـضــوء على
مــر ضــى فــرط ا لـحــر كــة و تـشـتــت اال ن ـت ـبــاه ،مبينة أن شخصية ز ي ــزي من
أصعب الشخصيات التي قدمتها في حياتها لعدة أسباب ،بينها طبيعة
الشخصية المركبة ،ومعاناتها من مرض فرط الحركة ،خاصة أن طريقة
تفكير زيزي وتعاملها مع األمور تتسم بالبساطة.
و قــا لــت أمينة ،فــي مقابلة مــع "ا لـجــر يــدة" ،إن فكرة العمل جــاء ت بعد
اتـفــاقـهــا عـلــى تـقــديــم عـمــل جــديــد م ــع الـسـيـنــاريـســت مــريــم ن ـع ــوم ،بعد
تجربتهما معا العام الماضي في مسلسل "ليه ال" ،حيث اتفقا على تقديم
عمل يحمل قصة إنسانية ،حتى تم االستقرار على فكرة المسلسل التي
تناقش قضية لم تطرح دراميا من قبل ،األمر الذي حمل صعوبات عدة
خالل مرحلة التحضيرات والتصوير.
وأكـ ــدت أن ـهــا ش ـعــرت ب ـح ـمــاس كـبـيــر لـلـفـكــرة ل ـت ـخــوض ب ـهــا الـسـبــاق
الــرمـضــانــي ،خــاصــة أنـهــا قــريـبــة مــن واق ــع الـجـمـهــور ،ويـمـكــن مـشــاهــدة
تفاصيلها عن قــرب " ،ســواء فيما يتعلق بتفاصيل شخصية ز يــزي أو
بالعالقات التي نشاهدها في محيطها ،سواء مع زوجها هشام أو باقي
العالقات التي ظهرت في العمل" ،معتبرة أن قرب التفاصيل من الواقع
بشدة أحد أسباب ارتباط الجمهور بالعمل ،وتفاعله معه ومع األحداث
المختلفة المتصاعدة فيه.
وأوضحت أن شخصية زيزي تختلف عنها كليا ،لذا كان من الصعب
عليها تجسيدها ،حـيــث عملت عـلــى درا س ــة تفاصيلها حـتــى تقدمها
ب ـم ـصــداق ـيــة وت ـت ـعــايــش مـعـهــا ك ـمــا كـتـبــت ف ــي ال ـس ـي ـنــاريــو ،سـ ــواء فــي
التفاصيل الخاصة بالحركة أو طريقة التعامل مع اآل خــر يــن ،وكذلك
ردود الفعل بالمواقف المختلفة التي تتعرض لها ،بحيث تظهر بشكل
طبيعي وتلقائي وليس مفتعال حتى يصدقها الجمهور ،مضيفة أن فريق
العمل استند لمراجع علمية فيما يتعلق بمرض فرط الحركة وتشتت
االنتباه ،واستقر على الدرجة التي تواجهها زيزي كمريضة حتى تكون
تصرفاتها بشكل علمي.
وشددت على أنها اكتسبت خبرة كبيرة على المستوى الشخصي في
فهم طبيعة المرض ،بسبب كثرة التفاصيل التي قرأتها وطالعتها عنه،
مشيرة إلى أن هناك أشخاصا تعرفهم يعانون من المرض ،واستفادت
من مشاهدات لهم في الحياة اليومية ،خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل
الدقيقة للشخصية.
وحول رد الفعل على العمل ،والتركيز على مرض فرط الحركة ،أفادت
أمينة بأنها شعرت بسعادة كبيرة بعدما وجدت اهتماما من الجمهور
بالمرض ،وتصدره محركات البحث خالل عرض حلقات العمل ،معربة
عن سعادتها بمساعدة العمل األسر لمتابعة أطفالهم وحركتهم ،لمعرفة
مدى سالمتهم ،خاصة أن هناك كثيرا من العائالت لم تكن تعرف الكثير
من التفاصيل حول هذا المرض الذي يمكن معالجته حال اكتشافه.
وأشارت إلى أنها لم تشعر بالضيق من بعض االنتقادات التي طالت
الحلقات األو لــى للعمل ،ألن طبيعة القصة لم تكن واضحة للجمهور،
وهذا أمر طبيعي بالنسبة لمسلسل تصل حلقاته إلى  30حلقة ،ومن ثم
ال يمكن الحكم عليه مبكرا ،مضيفة أن من انتقدوا المسلسل هم أنفسهم
من أشادوا به الحقا ،وهو أمر أسعدها كثيرا.
وعن سبب عدم وجودها في الجزء الثاني من مسلسل "ليه ال" ،قالت
إ نـهــا دا ئـمــا مــا تبحث عــن حـكــا يــات جــد يــدة لتقديمها للجمهور ،حيث
قــدمــت بالفعل قـصــة جــديــدة فــي تـجــربــة "خـلــي بــالــك مــن زي ــزي" .وحــول
مشاريعها الفنية القادمة ،بينت أنها تبحث دائما عن األدوار الجيدة
والمميزة سواء بالسينما أو التلفزيون ،وتسارع لتقديمها دون تردد،
الفتة إ لــى أنها تعيش حاليا سعادة كبيرة بــردود الفعل حــول تجربة
زيزي ،وستبدأ بعد إجازة عيد الفطر التفكير فيما ستقدمه خالل الفترة
المقبلة من أعمال جديدة.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
ـرددا فــي التعبير ّ
عما
مـهـنـيــا :ال ت ًـكــن م ـت ـ
وجدته خطأ في محيط عملك.
ً
عاطفيا :أفصح للحبيب عن مكنونات قلبك
ً
فهو أيضا لديه مشاعر للتعبير عنها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـقـلــق م ــن إث ـ ــارة أع ـصــاب
اآلخرين عندما يكون الحق الى جانبك.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :يمكنك القيام بما شئت شرط أن
ّ ً
يكون برنامجك منظما.
ً
عاطفيا :ال أحد يمكنه أذية عالقتكما إن
تصرفت بحذر وكتمت ّ
ّ
سرك.
ً
ً
بعالقات
اجتماعيا :كن جاهزا
للترحيب ً
ً
اجتماعية تفتح أمامك آفاقا جديدة.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تشعر برغبة قوية في اإلنجاز لكن
األوضاع ال تسير كما ترغب.
ً
عاطفيا :يحاول شريك حياتك بعث التفاؤل
ً
واألمل حولك ألنه يحبك كثيرا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــدع ـم ــك ال ـع ــائ ـل ــة وت ـت ـفـ ّـهــم
ً
أوضــاعــك الصعبة فكن صـبــورا بانتظار
الفرج.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياّ :كل ما تقوم به من أعمال ّ
يتم على
أكمل وجه ألنك ّ
جدي وماهر.
ً
عاطفيا :تتنافس مع أحدهم على إقامة
عالقة عاطفية مع طرف آخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :بمحبتك وتـفـ ّـهـمــك للجميع
تسيطر على الوضع العائلي بسهولة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

خليل في مسلسل «خلي بالك من زيزي»

أمينة خليل

ً
مـهـنـيــا :أن ــت مفعم بالحيوية والـنـشــاط
وتريد المساهمة الفعلية في اإلنجاز.
ً
عاطفيا :ال يحبك الشريك ألنك جميل أو
ّ
ّ
الحب.
غني ،بل ألنك تستحق
ً
اجتماعيا :تتحالف مــع بعض األقــربــاء
للقيام بنشاطات يستفيد الجميع منها.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :الوقت مناسب جدا لتعديل خطتك
المهنية للمدى البعيد.
ً
عاطفيا :إبقاء ّالشريك في حيرة دائمة من
تصرفاتك تعزز شكوكه.
ً ّ
اجتماعيا :تمتع بروح التفاؤل والضحك
ف ــي ع ــاق ــات ــك ف ـه ـمــا ال ــوس ـي ـل ــة ال ـج ـيــدة
للتحرر.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :
تتعدد وجـهــات النظر فــي عملك
فتختار ما هو األنسب بينها.
ً
عاطفيا :سعادتك في أوجها ألن قلبك عرف
من يختار قبل عقلك.
ً ّ
اجتماعيا :ركــز موضوعاتك مع معارفك
على أمور ثقافية ورياضية.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـيــا :ض ــع أمـ ــور ال ـع ـمــل ف ــي نصابها
الصحيح وواظب على إنجازها بدقة.
ً
عاطفيا :تشعر بركود في عالقتك العاطفية
وسببها انشغالك في عملك.
ً
اجتماعيا :ال داعــي كــي تحرم نفسك من
االستمتاع ألجل اآلخرين.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تقف في طريقك بعض العقبات لكن
قدرتك على اجتيازها واضحة.
ً
عاطفيا :يدعمك شريك حياتك ّ
بقوة لتحقيق
خطتك بالطرق المناسبة.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :يمكنك اليوم أن تتبنى موقفا
ً
حكيما يزيد من ترابط أسرتك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :استخدم امكاناتك البدنية والذهنية
في اتخاذ القرارات السليمة في عملك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :كــن مـخـلـصــا للحبيب كـمــا هو
ً
مخلص لك ّ
وخصص له وقتا أطول.
ً
اجتماعياّ :
تتقبل عائلتك جميع آرائك ألنهم
يعلمون أنها من أجل مصلحتهم.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :مــوه ـب ـتــك وح ـم ــاس ــك ف ــي عملك
يؤهالنك للمزيد من النجاحات.
ً
عاطفيا :اطرد ّالكآبة والحزن عن عالقتك
العاطفية وتسلح بالتفاؤل.
ً
ً
اجتماعيا :أدخل روحا جديدة الى أسلوب
تعاملك مع الغير تكسب محبته.
رقم الحظ.22 :
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سولي :أحمد نادر جالل خدعني إلجباري على البكاء

«أحببت الكوميديا مع الثالثي في فيلم بنات العم»
من اإلعالنات إلى التمثيل ،بدأ الطفل سولي مسيرته الفنية في وقت مبكر من حياته ،ليقدم العديد من األدوار بين السينما
والتلفزيون وحتى الكليبات الغنائية .في مقابلته مع «الجريدة» يتحدث سولي عن تجربته ومشواره الفني ورؤيته للمستقبل
وغيرها من التفاصيل.
القاهرة – هيثم عسران

نور الشريف
عاملني مثل
حفيده ومحمد
رمضان ارتجل
معي مشاهد
«ابن حالل»

تامر حسني
اصطحبني في
الحفالت بعد
كليب «تعرفي
بحلم»

اإلعالنات
منحتني
الفرصة األولى
للوقوف أمام
الكاميرا

• كيف ج ــاءت تجربتك األول ــى فــي الــوقــوف أمــام
الكاميرا؟
 كنت أحب الضحك والتقاط الكثير من الصور منذطفولتي ،وهــو ما الحظته والــدتــي التي لعبت دورا
كبيرا في االهتمام بموهبتي بالتمثيل ،وبحكم عالقة
الجيرة التي كانت تربط بيننا وبين المخرج هادي
الباجوري رشحني لالشتراك معه في عدة إعالنات
لمنتجات غذائية بين مأكوالت وغيرها ،وهو ما استمر
نحو عامين تقريبا ،وقفت خاللهما أمام الكاميرا في
اإلعالنات.
• كيف جاءت التجربة األولى في التمثيل؟
 البداية الحقيقية بالتمثيل جاءت من خالل فيلم"فاصل ونعود" مع كريم عبدالعزيز والمخرج أحمد
نادر جالل ،ووقتها لم يكن عمري يتجاوز أربع سنوات،
ولم أكن أجيد الحديث بشكل كامل ،وذهبت مع والدتي
إلى مكتب الكاستينج ،حيث كان المخرج أحمد نادر
جالل يجري مقابالت مع االطفال ،وجميعهم كانوا أكبر
مني في العمر ،ويستطيعون التحدث بشكل طبيعي،
وهو ما جعل والدتي تشعر باإلحباط آنذاك ،خاصة أن
الدور كان مهما حسبما علمنا قبل الحضور إلى مكتب
الكاستينج ،وبسبب الزحام كنا سنغادر المكان ،لكن
عندما دخلت للقاء المخرج رحب بي ،وأعطاني ورقة
طلب من والدتي أن تجعلني أحفظها ليختبرني بها.
واستمرت التصفيات بين األطفال ونحن باالنتظار،
لكن مع طول الوقت قررت والدتي أن نغادر العتقادها
بأنني لست مناسبا للدور ،ففوجئت بأحد العاملين في
مكتب الكاستينج يسرع وراءنا ويخبرها بأن المخرج
يريدني ،وأن علينا الصعود مجددا ،وبالفعل أخبرني
أنه اختارني وسألني عن يوم محدد ،وأخبرته أنني لن
أكون متاحا في هذا اليوم ،بسبب ارتباطي بحفل مع
تامر حسني ،فطلب مني الحضور بعد الحفل.
• كيف جاءت مشاركتك مع تامر حسني؟
 كنت أظهر مع تامر حسني في بعض الحفالت،بعدما قدمت معه أغنية "تعرفي بحلم" كفيديو كليب،
وكان تعرفنا عن طريق أصدقاء مشتركين بيننا ،وبعد
تقديمي األغنية معه كنت أتواجد برفقته في الحفالت
عند غنائها ،وهو من الفنانين الذين دعموني كثيرا،
والذين أحبهم ،وتربطني به عالقة ممتدة منذ سنوات،
وعملت معه الحقا في مسلسل "فرق توقيت".
• ما أصعب موقف بالنسبة لك في فيلم "فاصل
ونعود"؟
 أتذكر أنه في أحد األيام كنا نصور مشهد النهاية،وكان يفترض أن أبكي لكني لم أستطع البكاء ،وكان من
المهم أن تظهر دموعي في هذا المشهد ،وهو ما دفع
المخرج أحمد نادر جالل إلى تعنيفي قبل التصوير،
وتكرار أحاديث حادة معي جعلتني أشعر بالضيق،
مثل أنني ال أجيد التمثيل ولن يستعين بي مرة أخرى
في أي عمل يقوم به ،ورغــم صغر سني آنــذاك فإنني
شعرت بالفشل الشديد مما قاله لــي ،وانهمرت في
البكاء خالل التصوير ،لكن بعد انتهاء المشهد فوجئت
بالمخرج يـقــول لــي إنـنــي كنت رائـعــا،
وأخـبــرنــي أن مــا حــدث كــان ج ــزءا من
سيناريو وضعه إلجباري على البكاء
أمام الكاميرا ،وأتذكر حديثه عني يوم
الـعــرض الـخــاص للفيلم ،وتوقعه أن
يكون لي مستقبل كبير في التمثيل.
• هــل تتذكر األج ــر ال ــذي حصلت
عليه في الفيلم؟
 أج ـ ــري ف ــي ال ـف ـي ـلــم كـ ــان  5آالفً
جنيه ،وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة
لطفل آنذاك.
• هل ساعدتك والدتك في الفيلم؟
ً
 والدتي ساعدتني كثيرا في حفظالـمـشــاهــد والـتـنـسـيــق بـيــن مــواعـيــد
مــدرس ـتــي وال ـت ـصــويــر وغ ـيــرهــا من
األمور الخاصة بحياتي ،فهي ليست
وال ــدت ــي ف ـقــط ،لـكــن مــديــر أعمالي
ً
ً
أيـ ـض ــا ،ف ـتــراف ـق ـنــي دائـ ـم ــا بــأي
م ـك ــان أوج ـ ــد ف ـيــه وتمنحني
ً
وقتها كامال من أجل تحقيق
أحالمي.
• م ــا نصيحة الـمـخــرج
الكبير محمد عبدالعزيز لك؟
 األسـ ـت ــاذ مـحـمــد وال ــدال ـف ـن ــان ك ــري ــم ع ـبــدال ـعــزيــز
نـصـحـنــي بـ ــأن أت ــوق ــف عن
ً
التمثيل عندما أبلغ  12عاما،
وأع ـ ـ ــود ف ــي مــرح ـلــة ال ـش ـبــاب
بشكلي آنذاك بسبب التحوالت
التي تحدث بهذه المرحلة العمرية،
ً
ورغم أنني كنت مؤمنا بها عندما
قالها ،لكن وجدت أن الوقت يمر ولدي
ارتباطات لم أتوقف عنها.
• هل شعرت بالضيق من أن الفيلم لم
يحقق إيرادات جيدة بعد عرضه قبل ثورة
 25يناير بأيام؟
 على الــرغــم مــن أن "فــاصــل ون ـعــود" لــم يكنً
حظه جـيــدا كما ذك ــرت بسبب التوقيت ،لكن بعد
ً
ً
ً
عرضه تلفزيونيا حقق نجاحا كبيرا ،وكــان وقتها

بداية الشتراكي في كثير من األعـمــال المهمة منها
"حلم عزيز" مع أحمد عز ،ومحمد إمام ،الذي تعرفت
عليه خالل تصوير مسلسل "بالشمع األحمر" مع يسرا
وربطتني به عالقة صداقة قوية ،فهو كان يهتم بي
ً
كثيرا في التصوير.
• حدثنا عن كواليس التعامل مع إمــام في "حلم
عزيز"؟
 حرص محمد إمام على شراء المالبس ذاتها التييشتري منها كي نرتدي نفس المالبس ،كما كنا نقضي
ً ً
ً
وقتا طويال معا في اللعب بالكواليس ،وحدثت بيننا
العديد من المواقف الكوميدية خالل أسابيع التصوير
التي تعتبر من أجمل األعمال التي شاركت فيها.
• ماذا عن قصة الكلب الذي هاجمك؟
بــالـفـعــل ،ك ــدت أت ـعــرض للهجوم مــن كـلــب ضخم
موجود في حديقة الفيال التي نصور فيها األحداث،
وكنت كل مرة أقوم باستفزازه ،وهو مكبل داخل البيت
ً
المخصص له وهو بعيد نسبيا عن مواقع التصوير،
وفي أحد األيام كنت أقوم بهذا األمر ،لكني فوجئت بأن
الباب غير محكم اإلغالق ،وهو ما دفع الكلب للخروج
والركض ورائي لينتهي األمر بي في حمام السباحة
ً
هربا منه وسط توجه فريق العمل بالكامل لمنطقة
وجودي بعدما ارتفع صوتي بشدة خالل ركضي من
الكلب الذي خشيت أن ينقض علي ويلحق الضرر بي.
• كيف تعامل المخرج شريف عرفة آنذاك؟
 ت ـحــرك عـلــى ال ـفــور واس ـتــدعــى الـمـســؤولـيــن عنالفيال وقام بمحاسبتهم على هذا األمر ،وطلب التأكد
باستمرار من إغالق األبواب على كالب الحراسة أثناء
فترة لتصوير كي ال يتعرض أي شخص آخر للضرر،
ومــر الموقف لكنه بقي في ذاكــرتــي السيما لحظات
ً
الرعب التي عشتها هربا من الكلب.
• شاركت مع الفنان نور الشريف في مسلسل "خلف
الله" حدثنا عن هذه التجربة؟
ً
 من األعمال التي أعتبر نفسي محظوظا بالمشاركةفيها تجربة "خلف الله" مع الفنان نور الشريف ،الذي
ً
ارتبطت بــه جــدا وتعلمت منه الكثير ،فكنت أجسد
شخصية حفيده وهو بالفعل منحني هذا اإلحساس
ً
خالل فترة التصوير وجمعتني به عالقة طيبة جدا
فكان يقوم بسرد الحكايات ويقرأ الـقــرآن لي خارج
البالتوه ويلعب معي كــرة قــدم فهو نجم استثنائي
على جميع المستويات.
• ماذا عن ذكرياتك معه؟
 أتذكر في أحد المشاهد كان يفترض أنني مريضعلى السرير وبالفعل مرضت بشكل مفاجئ وارتفعت
درجة حرارتي خالل التصوير ،ولم أستطع الحركة من
مكاني ،وهو ما جعله يطلب من فريق العمل سرعة
نقلي إل ــى المستشفى مــن أج ــل تلقي ال ـعــاج وظــل
معي حتى اطمأن ّ
علي وعدت بعد التعافي الستكمال
التصوير.
• من األعمال التي شاركت فيها مسلسل "مع سبق
اإلصرار" ما الصعوبات التي واجهتك في هذا العمل؟
 اعتبر المسلسل من المحطات المهمة بالنسبةلـ ــي ،لـكـنـنــي ت ـعــرضــت ل ـص ـعــوبــات ع ــدي ــدة فيه
مرتبطة بمشاهده المركبة ،منها مشهد الموت،
وهــو أصعب مشهد قمت بتمثيله وقتها،
وصعوبته في ضرورة أن أبقى بال حركة
لثوان ،في وقت
وبال نفس أمام الكاميرا
ٍ
ت ـقــوم غـ ــادة بـضــربــي عـلــى وجهي
محاولة إنعاشي.
• مـ ــا ص ـع ــوب ــة الـمـشـهــد
بالنسبة لك؟
 -ص ـ ـ ـعـ ـ ــوبـ ـ ــة هـ ـ ــذا

سولي

مسلسل «مع
سبق اإلصرار»
من المحطات
المهمة
بالنسبة لي
وتعرضت
لصعوبات
مرتبطة
بمشاهده
المركبة كمشهد
الموت

أعتبر نفسي
محظوظا
بالعمل
في المجال
الفني منذ
صغري وهو
ما ساعدني
على تنمية
«موهبتي»
واكتساب
خبرات في وقت
مبكر

ً
المشهد ليس فقط في كتم النفس ،لكن أيضا بعنف
غادة التي اندمجت بشدة وضربتني بقوة لدرجة أنني
بكيت من الوجع في الوقت الــذي لم أستطع الحركة
ً
فيه مطلقا ولو برمش عيني ،فهو من المشاهد التي
ال أنساها وحصل على إشادات كثيرة عند عرضه.
• ماذا عن الكواليس خلف الكاميرا خالل التصوير؟
 كواليس "مع سبق اإلصــرار" كانت مليئة بالحبوالمقالب ،من بينها خدع متبادلة بين ماجد المصري
وغادة عبدالرازق ،فبعدما أخبرها أنه حلم بها وشعرها
يتساقط وتعاني مشاكل صحية ،بشكل مفاجئ ،مما
أصابها بالقلق والتوتر طــوال اليوم ،لدرجة أنها لم
تستطع تصوير أي مشاهد بشكل صحيح بسبب
طبيعتها القلقلة باستمرار ،فاجأها أن األمر مفتعل
منه ،وال يوجد حلم من األساس.
لكن غ ــادة لــم تسكت على مــا فعله مــاجــد وقامت
ب ــرد الـمـقـلــب ل ــه ،لـكــن ه ــذه ال ـم ــرة أمـ ــام جـمـيــع فريق
العمل ،بعدما أخبرت المخرج محمد سامي فتحي
باستعانتها بعدد من البودي غارد الحــداث خديعة
لماجد ومهاجمة موقع التصوير من أجــل أخــذ ثأر
منه ،ولم يكن يعلم أحد بهذا المقلب سوى المخرج،
وكنت متواجدا مع غادة وماجد ووالدتي كانت تقف
ً
ً
بعيدا ،وأشارت لها غادة لطمأنتها واالنتظار بعيدا،
وسبب مصداقية هذا المقلب أمام الجميع هو تزامنه
مع مرحلة االنفالت األمني ،حيث كنا نصور المسلسل.
• شاركت في فيلم "اآلنسة مامي" ،ماذا تتذكر عن
هذه التجربة؟
ً
 تعرضت لموقف صعب ج ــدا خ ــال التصوير،بعدما اصبت بجرح غائر في رأسي تطلب  16غرزة،
بجانب تعرض قدمي للكسر بعدما تعرضت للسقوط
أثناء السير على األرض في سلك خاص بالكهرباء ،ولم
يكن هناك وقت طويل لالنتظار من أجل شفائي ،لذا
تم تصوير عدد من المشاهد أثناء جلوسي وارتديت
"بندانة" على رأســي من أجل اخفاء الجرح ،وحتى ال
اتسبب في تعطيل العمل.
• كيف ك ــان تعامل ياسمين عبدالعزيز وحسن
الرداد؟
 -كنت أنادي حسن دائما بكلمة "بابا" في التصوير

مع غادة عبد الرازق

ومع إسعاد يونس

ً
وخارجه ،واعتز كثيرا بالعمل معه ،فهو يحب عمله
وصــديــق لجميع مــن حــولــه ،ويسعى دائ ـمــا لتقديم
أفضل أداء أمام الكاميرا وينقل خبرته لمن هم أصغر
ً
منه عمرا.
• حدثنا عن تعاونك مع محمد رمضان في "ابن
حالل"؟
 محمد رمـضــان مــن الممثلين الــذيــن ساعدونيً
أيضا أثناء العمل معهم ،فأغلبية المشاهد التي جمعت
بيننا في العمل لم تكن مكتوبة ،ولكنها كانت عبارة عن
مناقشات بيننا وارتجال أثناء التصوير.
• قدمت الكوميديا في "جيران السعد" مع سامح
حسين ،كيف تعاملت خالل تصوير هذا الفيلم؟
 سامح حسين من الفنانين الذين تحب كواليسالعمل معهم ،المتالئها بالمقالب والضحك واللعب،
وكانت التجربة مع المنتج أحمد السبكي الذي يحبني
ً
ً
كثيرا ،ويترك لي حرية االرتجال أحيانا في األعمال،
وهو من أضاف لي مشهد أغنية "هاتي بوسة" وحقق
نجاحا كبيرا عند عرض الفيلم ،لدرجة أن الثنائي أوكا
وأورتيجا ،اللذين قدما األغنية ،قاال لي أثناء العمل
معهم في فيلم " "%8انني من حققت الشهرة لألغنية.
• ك ــررت الكوميديا فــي "ب ـنــات ال ـعــم" ،حدثنا عن
التعاون مع الثالثي؟
 ال ـت ـصــويــر كـ ــان مـلـيـئــا بــال ـكــوم ـيــديــا ب ـمــا فيهاالمسدسات التي كنا نصور بها األلعاب ،كنا نطلقها
على بعض بالكواليس ،وكل شخص في الثالثي لديه
كاريزما وطابع خاص ،وسعدت بالتعاون معهم.
• تواجدت في عدة أجزاء من مسلسل "يوميات زوجة
مفروسة" ،كيف ترى هذه التجربة؟
 اعتبر المسلسل بمنزلة مرحلة مهمة في حياتي،وهو العمل الــذي اعتبر نفسي كبرت من خالله أمام
الجمهور ،ألننا قدمنا  4أجزاء خالل  4سنوات ،وجميع
األطـفــال المشاركين فــي المسلسل بــاتــوا أصدقائي
المقربين ،وداليا البحيري اعتبرها بمنزلة والدتي
الثانية ،من كثرة ما قضينا وقتا مع بعضنا البعض
واهتمامها بي ،فهي تعاملني كأنني ابنها وهتم بي
كثيرا.
• ما سبب حماسك الشديد للحديث عن المسلسل؟
 مــن األمـ ــور الـتــي تجعلني اعـتــز بـهــذه التجربةهي مساحة االرتجال الموجودة بالفعل في األحداث
باستمرار ،فنحن ال نحفظ سيناريو بقدر ما نتعامل
بطبيعتنا مع إضفاء الطابع الشخصي لكل شخصية،
وأعـتـقــد أن ه ــذا أح ــد أس ـبــاب ن ـجــاح الـعـمــل ،كـمــا أن
المخرج أحمد نور يعطيني مساحة من أجل التفكير
في األحداث ،وتقديم ما أريد في األحداث بما يتناسب
مع الدور.
• مــا الـمــواقــف الصعبة الـتــي تعرضت لها خالل
التصوير؟
 مــن المواقف الصعبة والطريفة ،أننا تعرضنالضغط تصوير بالتزامن مع امتحانات نهاية العام
للشهادة اإلعدادية ،وكانت فترة صعبة بالنسبة إلي،
ألنني لم أستطع المذاكرة واالستعداد لالمتحانات
بسبب التشتت بين التصوير والمذاكرة ،لكن المفارقة
أنني حصدت أعلى درجات دراسية خالل هذا العام،
وكانت مفاجئة سارة بالنسبة لي.
• كيف تخطط لمستقبلك اآلن؟
 أعتبر نفسي محظوظا بالعمل في المجال الفنيمنذ صغري ،وهو ما ساعدني على تنمية "موهبتي"،
واكتساب خبرات جديدة في وقت مبكر وتحقيق شهرة
أشعر بالرضا عنها ،ألنها من أعمال ناجحة بجانب
دراستي التي أواصلها بانتظام ،وفي الوقت الحالي
أمــارس هوايتي بلعب كرة القدم في فريق الناشئين
بالنادي األهلي ،ومازلت أحلم بأن ادخل معهد السينما
قـســم اإلخـ ـ ــراج ،أو أدرس اإلعـ ــام بـجــانــب استكمال
هوايتي في لعب الكرة ،سواء بشكل احترافي أو هواية
أمارسها بانتظام ،السيما أنني ناجح فيها بشكل كبير.

بين رجاء الجداوي وسمير غانم

مع يسرا ومحمد إمام في كواليس المسلسل

توابل ةديرجلا

سيرة
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«الدونجوان»

يصطدم بالرقابة في «درب الهوى»
َّ
تخطى فاروق الفيشاوي مرحلة البدايات الصعبة ،وحلق في فضاء النجومية،
تألقه
والحقت األضواء حياته الصاخبة ،وتفاصيل زيجاته المتعددة ،بينما واصل ً
المخرجين والنجوم ،وحقق حضورا
في ً
تجسيد األدوار المركبة ،وتعاون مع كبار ً
كممثل يجيد انتقاء أعماله ،وحصد أرقاما قياسية في بطوالت عدد من
متميزا
ٍ
والمسلسالت التي شارك فيها خالل فترة الثمانينيات ،وصار من أكثر
األفالم
ً
الفنانين ظهورا على شاشة السينما والتلفزيون ،وتوالت الرحلة.
كان الفيشاوي على موعد صدام مع الرقابة عام  ،1983عندما شارك في بطولة
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

بطلة رواية
نجيب محفوظ
حائرة بين
أداء الفيشاوي
وصالح
منصور

ف ــي عـ ــام  1983م ـن ـعــت ال ــرق ــاب ــة عـ ــرض فـيـلــم
«خمسة باب» للمخرج نادر جالل وبطولة عادل
إمام ونادية الجندي وفؤاد المهندس ،وتشابهت
أح ــداث ــه م ــع «درب ال ـ ـهـ ــوى» ،وأثـ ـ ــار ال ـشــري ـطــان
السينمائيان أزمة كبيرة داخل البرلمان المصري
ف ــي ذلـ ــك الـ ــوقـ ــت ،وصـ ـ ــدر قـ ـ ــرار وزاري بـسـحــب
ترخيص عرضهما فــي دور الـعــرض المصرية،
وحظر الفيلمين من التداول على أشرطة الفيديو
في مصر والكويت وعدة دول عربية أخرى.
وأثـ ــار قـ ــرار الـحـظــر ضـجــة كـبـيــرة بـيــن مــؤيــد
ومـعــارض ،وبــات الفيشاوي وزمــاؤه في مرمى
االتهامات ،وطاولتهم بعض األقــام بانتقادات
حــادة والذعــة ،لمشاركتهم في هــذا العمل ،وقام
المخرج حسام الدين مصطفى بتحريك دعوى
قضائية ضد رفع الفيلم من دور العرض ،وصدر
الحكم بــاإلفــراج عن «درب الـهــوى» في  26يناير
 ،1991أي بعد  8أعوام من منعه ،وبالتالي أفرج
عن الفيلم اآلخر «خمسة باب» ،ورغم جاذبية المنع
التي تثير الفضول ،والضجة التي صاحبتها ،لم
يصمد العمالن كثيرا في دور السينما ،مما جعل
مخرج «درب الهوى» يتوقف عن تجربة اإلنتاج
السينمائي.
وطـ ـ ــوى ال ـف ـي ـش ــاوي ت ـج ــرب ــة «درب الـ ـه ــوي»،
وفــي عــام  1984شــارك في المسلسل ذي الطابع
االجتماعي «عصفور في القفص» ،تأليف كوثر
هيكل وإخراج محمد شاكر ،ولعب فيه دور الشاب
ُ«يسري» أمام النجوم سناء جميل وأبوبكر عزت
ودالل عـبــدالـعــزيــز ،ودارت أحـ ــداث الـعـمــل حــول
اخـتــاف وجـهــات النظر بين الــزوجـيــن «مدحت
وس ـم ـي ـحــة» ف ــي ب ــداي ــة ح ـيــات ـه ـمــا ال ــزوجـ ـي ــة ،إذ
يكتشفان أن كال منهما له مفهوم مغاير ،فمدحت
يرى أن المال واالنطالق سر السعادة ،والزوجة
تجد أنها في االستقرار والحب ،وتتأزم العالقة
بين الـطــرفـيــن ،وي ـتــزوج مــدحــت مــن سـيــدة ثرية
تكبره فــي الـســن ،ويكتشف أنــه دخــل إلــى قفص
َّ
قيد حريته.

بداية ونهاية
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محمد خان في
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ملصق

فيلم «درب الهوى»

وانـتـقــل الـفـيـشــاوي مــن كــوالـيــس «مــاسـبـيــرو»
إلــى موقع تصوير فيلم «الطاغية» ،وش ــارك في
بطولته مع النجوم عزت العاليلي وليلى علوي
وحـسـيــن الـشــربـيـنــي وص ــاح نـظـمــي وإبــراه ـيــم
عبدالرازق وعبدالسالم محمد ،وفي هذا الفيلم
جسد شخصية الطبيب الشاب «سامي» حديث
التخرج ،الــذي قـ ّـرر أن يعود إلى قريته ،ويفتتح
عـيــادة طبية ،وهـنــاك يتعرف إلــى «جميلة» ابنة
الثري محمود الرشيدي ،ويتقدم لخطبتها ،وفي
ليلة الزفاف يكتشف حقائق صادمة عن صهره،
وأنه تاجر مخدرات وتسبب في الماضي في مقتل
والده ،وتتتابع األحداث المثيرة جدا.
وع ــاد «ال ــدن ـج ــوان» الـفـيـشــاوي لـلـظـهــور على
خـشـبــة ال ـم ـســرح ،وشـ ــارك في
بـ ـط ــول ــة مـ ـس ــرحـ ـي ــة «بـ ــدايـ ــة
ون ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــة» م ـ ـ ــع كـ ــوك ـ ـبـ ــة م ــن
ال ـن ـجــوم ،مـنـهــم فــريــد شــوقــي
ومـ ـحـ ـم ــود ي ــاس ـي ــن وح ـس ـيــن
فهمي وكريمة مختار ومحسن
سـ ــرحـ ــان وشـ ـهـ ـي ــرة وأب ــوب ـك ــر
ع ـ ـ ــزت ،ومـ ـ ـم ـ ــدوح ع ـبــدال ـع ـل ـيــم
وإبــراه ـيــم خ ــان ون ـجــوى ف ــؤاد،
وق ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ــإخـ ـ ـ ــراج ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل
عبدالغفار عودة عن قصة أديب
«نــوبــل» الكبير نجيب محفوظ،
وأع ــده ــا لـلـمـســرح ال ـكــاتــب أن ــور
فتح الله ،وحققت نجاحا كبيرا
عام .1985
وكانت تلك التجربة المسرحية
مغامرة للفيشاوي وبقية النجوم،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد ارت ـ ـبـ ــط
وجدانيا بمعالجات درامية سابقة
ل ـق ـص ــة ن ـج ـي ــب مـ ـحـ ـف ــوظ ،وم ـن ـهــا

فيلم «درب الهوى» قصة األديب إسماعيل ولي الدين ،وإخراج حسام الدين
مصطفى ،وفي هذا الفيلم ّ
جسد شخصية الشاب المنحرف «مراد» أمام كوكبة
من النجوم ،منهم يسرا وأحمد زكي ومحمود عبدالعزيز وشويكار وحسن عابدين،
وتوقف عرض الفيلم في دور السينما بعد أيام قليلة ،وأثار ضجة حول مضمونه
الجريء ،وأحداثه التي تدور في فترة األربعينيات من القرن الماضي.

الفيلم الــذي أخرجه صالح أبوسيف عام ،1960
ولعب بطولته فريد شوقي وعمر الشريف وسناء
جميل وأمينة رزق وصالح منصور وكمال حسين،
وأيضا جرى تقديم الرواية على خشبة المسرح
فــي الستينيات مــن ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،واسـتـطــاع
المخرج عبدالغفار عــودة أن يقدم رؤيــة مغايرة
لكل التجارب السابقة ،وفي سياق يتأرجح بين
التراجيديا والكوميديا ،أو ما ُيسمى «الكوميديا
السوداء».
ومن المفارقات أن يلعب الفيشاوي دور الشاب
الذي يحتال على «نفيسة» الشخصية المحورية
في رواية محفوظ ويدخل في مقارنة مع الممثل
الدور في النسخة
الكبير صالح منصور صاحب
َ
السينمائية ،لكن الفنان المغامر ق ِبل التحدي،
ّ
وجسد الشخصية بذاكرة انفعالية نابعة من فهمه
وإدراكه ألعماقها ،دون أن تطاله أصداء من طريقة
أداء النجم صالح منصور.
وفـ ــي الـ ـع ــام ذات ـ ــه اع ـت ـلــى ال ـف ـي ـش ــاوي خشبة
المسرح مع «البرنسيسة» ليلى علوي ،وشاركهما
البطولة الفنانون محمود الجندي ومحمد متولي
وسـيــد عــزمــي ،وق ــام بــإخــراج المسرحية السيد
راضي عن نص من تأليف الكاتب بهيج إسماعيل،
ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي حول الفتاة
«سماح» التي ترفض الزواج ،وتقرر االبتعاد عن
الـعــالــم لـتـقــوم بــرحـلــة فــي الـبـحــر ،فتقع فــي حب
قبطان السفينة الرافض أيضا لـلــزواج ،وتتغير
رؤيتهما لألمر ،ويقرران دخول القفص الذهبي.
و لــم يكتف الفيشاوي ببطولة «البرنسيسة»
بل قدم في العام نفسه مسرحية «السيدة حرمه»،
من نوعية المسرحيات التي تعرض ليوم واحد
أمام عدد محدود من الجمهور ،وتعرض من خالل
الـشــاشــة الـصـغـيــرة ،وق ــام ب ــاإلخ ــراج المسرحي
الفنان نبيل الهجرسي عن نص للكاتب مدحت
يــو ســف ،وأ خــر ج ـهــا للتلفزيون يحيى العلمي،
وشارك في بطولتها النجمة إسعاد يونس ،إلى
جانب شريفة ماهر وحسن حسين.
َ
والـمـفــارقــة فــي «الـسـيــدة حــرمــه» أنـهــا ُس ِجلت
للعرض التلفزيوني مرتين ببطلين مختلفين،
هما النجمان فاروق الفيشاوي ويوسف شعبان،
وج ـس ــدا شـخـصـيــة «ال ـم ـفــات ـي ـحــي» ال ــرج ــل ال ــذي
توفيت زوجـتــه ،وذات يــوم يشاهد ام ــرأة ريفية
تشبهها إلــى حــد كبير ،فيلحق بها إلــى بيتها،
ويـتـفــق معها أن تــأتــي إل ــى بيته لـمــدة مـحــددة،
لتلعب دور زوجته أمام ابنته التي ال تعلم أن أمها
رحلت ،وبالفعل توافق المرأة على ذلك مقابل مبلغ
من المال ،وتتوالى األحداث.

أحالم غامضة
وات ـجــه قـطــار الـفــن بــالـفـيـشــاوي إل ــى اكتشاف
فضاءات جديدة ،ومعرفة خفايا وأسرار صناعة
ال ـس ـي ـن ـمــا ،وق ـ ــرر أن ي ـخ ــوض ت ـج ــرب ــة اإلنـ ـت ــاج،
فخالل مسيرته الفنية قدم عددا كبيرا من األفالم
السينمائية المميزة ،التي ظلت عالقة بأذهان
الـجـمـهــور ال ـم ـصــري وال ـع ــرب ــي ،لـكـنــه ل ــم ي ــرد أن
ً
ي ـكــون مـمـثــا ف ـقــط ،وق ـ ــاده ال ـط ـمــوح إل ــى إنـتــاج

مديحة كامل والفيشاوي
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من أحد أعماله المسرحية

الفيشاوي وإسعاد يونس
فيلمي «استغاثة من العالم اآلخر» و«مشوار عمر»
اللذين يعتبران من التجارب المهمة والمميزة في
السينما المصرية.
وتزامن دخــول «الدنجوان» فــاروق الفيشاوي
إلى مجال اإلنتاج مع انتشار «أفــام المقاوالت»
التي افتقرت في معظمها إلى شروط الفن الجيد،
ففي عام  1985كانت أولى تجاربه اإلنتاجية من
خالل «استغاثة من العالم اآلخــر» ،تأليف أحمد
عبدالرحمن وإخــراج محمد حسيب ،وشــارك في
بطولته أمام بوسي ومعالي زايد وهالة صدقي
وصبري عبدالمنعم وشوقي شامخ.
ويعتبر هذا الفيلم تجربة سينمائية مختلفة،
ُ
وتدور أحداثه في أجواء غرائبية عن سيدة تدعى
«تهاني» تتمتع بقدرة على االتصال بأشخاص من
العالم اآلخــر ،ويراودها في الحلم طبيب نفسي
يدعى «عدلي» ،الذي يخبرها بوجود مفتاح آخر
لخزانة في منزله ،وعليها أن تبحث عنه وتكرر
الكابوس المزعج نفسه ،وأبلغت تهاني خطيبها
المحامي صفوت (فاروق الفيشاوي) أنها متأكدة
من مصرع الطبيب ،وأنه يحاول أن يوصل إليها
رســالــة معينة ،وتستمر األحـ ــداث فــي حــالــة من
الغموض واإلثارة والتشويق.

حادث سير
وف ــي ال ـعــام الـتــالــي أنـتــج الـفـيـشــاوي «م ـشــوار
عـمــر» ،الــذي يعد واح ــدا مــن األف ــام السينمائية
المهمة والمختلفة ،وقــام ببطولته أمــام مديحة
كامل وممدوح عبدالعليم وزهــرة العال ومحمد
رضا وأحمد عبدالوارث ،بينما تولى إخراج الفيلم
محمد خان ،وشارك في كتابته مع السيناريست
رؤوف توفيق.
وي ـس ــرد الـفـيـلــم حـكــايــة «ع ـم ــر» ال ـش ــاب الـثــري
الـمـسـتـهـتــر ،الـ ــذي يـعـيــش مـعـتـمــدا ع ـلــى أم ــوال
والده الجواهرجي ،ويكلفه األب بتوصيل حقيبة
م ـجــوهــرات إل ــى أح ــد عـمــائــه ف ــي مــديـنــة طنطا
بمحافظة الغربية (شمال غربي القاهرة) ،إال أن
سيارته الفارهة تتعطل في الطريق ،ويتعرض
للسرقة من سائق سيارة لوري وتابعه ،وحينها
ي ـن ـقــذه عــامــل ف ــي مـحـطــة وقـ ــود ب ــإح ــدى ال ـقــرى،
ويصطحبه مـعــه فــي رحـلـتــه أم ــا فــي الحصول
عـلــى وظـيـفــة بــالـعــاصـمــة ،ويـصـبـحــان صديقين
وي ـت ـقــابــان م ــع ف ـت ــاة ت ــدع ــى «نـ ـج ــاح» وتـسـتـمــر
األحداث.
وعــن كــوالـيــس مـشــاركــة الـمـخــرج محمد خــان

ليلى علوي
فيلمه األول مع الفيشاوي ،فقد رواهــا األول في
ك ـتــابــه «م ـخ ــرج ع ـلــى ال ـط ــري ــق» ،ح ـيــث ك ـشــف أن
طموحات فيلم «مشوار عمر» لم تكن على الورق
فقط ،بل كانت في التنفيذ ذاته ،فهو «فيلم طريق»
كما تسمى هذه النوعية من األفــام ،حيث تدور
معظم أحداثه على الطريق.
وجاءت فكرة «مشوار عمر» عقب تعرض محمد
خان لحادث سير ،وبعد فترة اتصل الفيشاوي
بــالـمـخــرج مـقـتــرحــا عـلـيــه ذل ــك ال ـع ـمــل ،وانـطـلــق
ســري ـعــا ف ــي ت ـح ـض ـيــره ،وحـ ــدد م ــواق ــع تـصــويــر
الفيلم على الطريق بــدايــة مــن الـقــاهــرة لينتهي
على ضفاف البحر األحمر ،وأيقن جميع العاملين
في الفيلم أنهم أمام تجربة غير عادية ،وأنه فيلم
طــر يــق بمعنى الكلمة ،و يـنـطــوي على مضمون
اجـتـمــاعــي شــديــد ال ـث ــراء وال ـع ـمــق ،ويـتـفــاعــل مع
معطيات حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.
وخالل تصوير الفيلم ارتدى الفيشاوي قناع
الممثل والمنتج في آن واحــد ،ووصفه المخرج
الراحل محمد خان بـ»المنتج الخجول» ،السيما
أن مشكالت أفــام الطرق ال تخلو من المفاجآت
والـعـقـبــات ،واالعـتـمــاد الــرئـيــس على سـيــارة من
الممكن أن تـصــاب بــوعـكــات كــل ف ـتــرة ،وه ــذا ما
كان يحدث بالفعل ،ولكن فاروق كان دائما هادئا
يتقبل مثل هذه األمور بابتسامة تلقائية تخفي
قلقه كمنتج.

«الملك لير» آخر ظهور مسرحي للفيشاوي

الفيشاوي وبوسي في مشهد سينمائي

ارت ـبــط الـفـنــان فـ ــاروق الـفـيـشــاوي بالمسرح
منذ بداية مـشــواره الفني ،ورغــم نجوميته في
السينما والــدرامــا التلفزيونية ،حقق حضورا
متميزا عـلــى خشبة الـمـســرح عـلــى مــدى أربـعــة
عقود ،وقدم الكثير من األعمال المهمة للقطاعين
العام والخاص ،منها «األيدي الناعمة» ،و«الناس
اللي في الثالث» و«مسيلمة الكذاب» و«اعقل يا
دكتور» ،و«والد ريا وسكينة» ،و«بداية ونهاية»،
و«البرنسيسة» ،و«شباب امرأة» وغيرها.
ويعد الفنان يحيى الفخراني آخــر من زامل
النجم الــراحــل ف ــاروق الـفـيـشــاوي فــي المسرح،
حيث شاركه في بطولة مسرحية «الملك لير»،
الذي انضم فاروق إلى بروفاتها في فبراير ،2019
وكان حينها في صراع شرس مع المرض اللعين،
وأصر على أن يقاومه باإلبداع.
وتــدور أحــداث المسرحية حــول «الملك لير»،
الذي قرر أن يوزع أمالكه على بناته الثالث ،وألن
ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من

عمه ،وأثناء توزيعه األمالك اشترط أن يقيم مع
ِن ِ
كل واحدة من بناته فترة معينة ،غير أن ابنتيه
الـكـبـيــرتـيــن ت ـق ــرران االس ـت ـيــاء عـلــى ك ــل ش ــيء،
وت ـطــردان والــدهـمــا ال ــذي لــم يجد الـمــاذ سوى
لدى ابنته الصغرى.
ي ـشــار إل ــى أن رائ ـع ــة شـكـسـبـيــر «ال ـم ـلــك لـيــر»
ترجمتها إلــى العربية د .فاطمة مــوســى ،وقــام
بـبـطــولـتـهــا ف ــي ه ــذا ال ـع ـمــل ال ـم ـســرحــي يحيى
الفخراني وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي
وأحمد عزمي وريهام عبدالغفور ورانيا فريد
شوقي وهبة مجدي وعباس أبوالحسن ،وإخراج
تامر كرم ،وإنتاج المخرج مجدي الهواري.
ولعب الفنان فاروق الفيشاوي دور «جولستر»،
وتألق في العديد من عروض المسرحية ،لكنه في
فبراير  ،2019وبسبب ظروفه الصحية ،اعتذر عن
عدم السفر لعرض المسرحية في السعودية ،وقام
ممثل آخر بدوره ،وبعد شهور قليلة رحل طائر
الفن المغرد في  25يوليو من العام ذاته.

ملصق م

سرحية «الملك لير»
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تاج الملوك يقع في قبضة الملك شهرمان

)(٣٠ - ٢٤

ّ
الفتى العاشق يبوح بسره إلى دنيا ...والخادم يكتشفه داخل القصر
القاهرة  -ةديرجلا•

تواصل شهرزاد في هذه الحلقة قصة دنيا التى كانت ترفض الزواج في البداية
حتى التقت تاج الملوك الذي نجح في تغيير نظرتها للرجال ،بعد أن قام الوزير
بتغيير ألوان وأشكال القصر المهجور في البستان ،ونقش عليه رسما لصياد
يقتل ذكر الحمام قبل أن يقتل أنثاه ،ليجسد عكس المنام الذي رأته دنيا بأن
الرجال تهرب عند الخطر ،فتشاهد دنيا الرسم فتتغير نظرتها ،وترى تاح
الملوك في البستان فتقع في غرامه وتريد لقاءه ،وتحتال العجوز إلدخاله
القصر ،لكن الوزير وعزيز يحسبانه قد قبض عليه ،فيخبران والده الملك سليمان
شاه الذي يستعد بجيشه الستعادة ابنه ،وتنهي شهرزاد هذه الحلقة بمعرفة
دنيا لحقيقة تاج الملوك والزواج منه.

الملك ال يصدق
رواية تاج
الملوك ويقرر
ً
جزاء
قتله
لفعلته النكراء

ولـ ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـل ــة الـ ـس ــادس ــة عـ ـش ــرة بـعــد
الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد :بلغني أي ـهــا الملك
السعيد ،أن دنيا قالت لتاج الملوك :ومــا تريد،
فقال :مــرادي أن أخبرك بحقيقتي ،فاعلمي أني
لـســت ب ـتــاجــر ،ب ــل أن ــا مـلــك اب ــن م ـلــك ،واس ــم أبــي
ً
األعظم سليمان شاه الذي أنفذ الوزير رسوال إلى
أبيك ،ليخطبك لي فلما بلغك الخبر ما رضيت ،ثم
ّ
إنه ّ
قص عليها قصته ،وذكرها بأن والده الملك
سليمان ش ــاه أرس ــل وزي ــره لخطبتك ل ــي ،وقــام
الوزير ودخــل على أبيك الملك ووقــف بين يديه
وحــدثــه بحديثه وأخـبــره بسبب مجيئه ،فصار
ً
ـرا فــي ّ
رد الـ ـج ــواب ،ألن ــك ال تحبين
أب ـيــك مـتـحـيـ
الزواج وأرسل إليك بعض الخدم ،وقال له :اذهب
إل ــى سـيــدتــك دن ـيــا ،وأخـبــرهــا بـمــا سمعت وبما
جاء به هذا الوزير ،فقام الخادم وغاب ساعة ثم
عاد إلى الملك ،وقال له :يا ملك الزمان لما دخلت
على السيدة دنيا أخبرتها بما سمعت فغضبت
ً
ً
ـدا ،ونهضت ّ
علي بمسوقة وأرادت
غضبا شــديـ
ً
كسر رأس ــي ،فـفــررت منها هــاربــا ،وقــالــت لــي :إن
كان يغصبني على الزواج ،فالذي أتزوج به أقتله،
ّ
فقال أبوك الملك للوزير سلم على الملك وأخبره
بــذلــك ،وإن ابنتي ال تحب الـ ــزواج ،فقالت دنيا:
تذكرت ذلك .وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن
الكالم المباح.

اكتشاف تاج الملوك

الفتي يخبر
والد دنيا إن
الضر ّ
مسه
فسيقبل عليه
الملك سليمان
شاه بخيله
ورجاله

وفي الليلة السابعة عشرة بعد السبعمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،إن تاج الملوك
قــال لدنيا :أريــد اآلن أن أتــوجــه إلــى أبــي ليرسل
ً
رسوال إلى أبيك ويخطبك منه .فلما سمعت ذلك
ً
ً
الكالم فرحت فرحا شــديــدا ،ألنــه وافــق غرضها،
واتفق في األمــر المقدور أنه في ذلك الوقت كان
ً
الملك شهرمان جالسا في دســت مملكته وبين
يديه أمــراء دولته ،إذ دخــل عليه عريف الصياغ
وبيده حق كبير وفتحه بين يدي الملك ،وأخرج
منه علبة لطيفة تساوي مئة ألف دينار لما فيها
مــن الـجــواهــر والـيــواقـيــت وال ــزم ــرد ،والـتـفــت إلى
الخادم الكبير الذي جرى له مع العجوز ما جرى،
وقال له :يا كافور خذ هذه العلبة وامض بها إلى
السيدة دنيا ،فأخذها الخادم ومضى حتى وصل
إلــى مقصورة بنت الملك ،فوجد العجوز نائمة
على عتبته ،فقال الخادم :إلى هذه الساعة وأنتم
نائمون؟ فلما سمعت العجوز كالم الخادم انتبهت
من منامها ،وخافت منه وخرجت على وجهها
هاربة ،فرأى الخادم السيدة دنيا وتاج الملوك،
فانتبهت السيدة دنيا فوجدته فتغيرت واصفر
لونها ،وقالت له :يا كافور ،استر ما ستر الله فقال:
ً
أنا ما أقدر أن أخفي شيئا عن الملك ،ثم أقفل الباب
عليهما ،ثم إن الخادم لما أقفل الباب عليهما رجع
إلى الملك فقال له :هل أعطيت العلبة لسيدتك؟
فقال الخادم :خذ العلبة ها هي ،وأنــا ال أقــدر أن
ً
أخـفــي شـيـئــا ،اعـلــم أنــي رأي ــت عند الـسـيــدة دنيا
ً
شابا ،فأمر الملك بإحضارهما ،فلما حضرا بين
يديه قال لهما :ما هذه الفعال؟ واشتد به الغيظ،
فأخذ نمشة ّ
وهم أن يضرب بها تاج الملوك ،وقال
له :ويلك من أنت؟ ومن أين أنت؟ ومن هو أبوك وما
ّ
جسرك على ابنتي؟ فقال تاج الملوك :اعلم أيها
الملك إن قتلتني هلكت وندمت أنت ومن معك في
مملكتك ،فقال له الملك :ولم ذلك؟ فقال :اعلم أني
ابن الملك سليمان شاه ،وما تدري إال وقد أقبل
عليك بخيله ورجــالــه .وأدرك ش ـهــرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

قرار بالقتل

الملك شهرمان
ً
صار متحيرا
في أمره وخاف
ً
ً
خوفا شديدا
وتحقق مجيء
عسكر الملك
سليمان شاه

وفي الليلة الثامنة عشرة بعد السبعمئة ،قالت
شهرزاد :فلما سمع الملك شهرمان ذلك الكالم أراد
أن يؤخر قتله ويضعه في السجن ،حتى ينظر
صحة قوله ،فقال له وزيره :يا ملك الزمان الرأي
ّ
تعجل قتله ،فــإ نــه تجاسر على بنات
عـنــدي أن
الملوك فقال السياف :اضــرب عنقه فإنه خائن،
فــأخــذه الـسـيــاف وش ـ ّـد وثــاقــه ورف ــع يــده وشــاور
ً
ً
األمـ ــراء أوال وثــان ـيــا ،وقـصــد بــذلــك أن يـكــون في
األمر توان ،فزعق عليه الملك وقال :متى تشاور
إن شاورت مرة أخرى ضربت عنقك ،فرفع السياف
يده حتى بان شعر إبطه ،وأراد أن يضرب عنقه.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

إنقاذ تاج الملوك
وفي الليلة التاسعة عشرة بعد السبعمئة ،قالت
شـ ـه ــرزاد :بـلـغـنــي أيـهــا
الملك السعيد أن

الـسـيــاف رف ــع ي ــده وأراد أن يـضــرب عـنـقــه ،وإذا
بزعقات عالية والـنــاس أغلقوا الــدكــاكـيــن ،فقال
السياف :ال تعجل ،ثــم أرســل مــن يكشف الخبر،
ً
فمضى الرسول ثم عاد إليه ،وقال له :رأيت عسكرا
كالبحر العجاج المتالطم باألمواج وخيلهم في
ركض ،وقد ارتجت لهم األرض وما أدري خبرهم.

خوف الملك
فــانــدهــش الـمـلــك وخ ــاف عـلــى مـلـكــه أن يـنــزع
منه ،ثم التفت إلى وزيره وقال له :أما خرج أحد
مــن عـسـكــرنــا إل ــى ه ــذا الـعـسـكــر؟ فـمــا أت ــم كالمه
إال وحجابه قد دخلوا عليه ومعهم رسل الملك
الـقــادم ،ومــن جملتهم الــوزيــر ،فابتدأه بالسالم،
ً
فنهض لـهــم قــائـمــا وقـ ّـرب ـهــم ،وســألـهــم عــن شــأن
ّ
قدومهم ،فنهض الوزير من بينهم وتقدم إليه،
وقال له :اعلم أن الذي نزل بأرضك ليس كالملوك
المتقدمين وال مثل السالطين السالفين .فقال
ل ــه ال ـم ـلــك :وم ــن ه ــو؟ ق ــال ال ــوزي ــر :ه ــو صــاحــب
ّ
بعلو ّ
همته الركبان
العدل واألمــان الــذي ســارت
السلطان سليمان شاه صاحب األرض الخضراء
والعمودين وجبال أصفهان ،وهــو يحب العدل
واإلنصاف ويكره الجور واالعتساف ،ويقول لك:
إن ابنه عندك وفي مدينتك ،وهو حشاشة قلبه
ً
وثمرة ف ــؤاده ،فــإن وجــده سالما فهو المقصود
وأنت المشكور المحمود ،وإن كان فقد من بالدك
أو أصابه شيء فأبشر بالدمار وخراب الديار ،ألنه
ً
يصير بلدك قفرا ينعق فيها البوم والغراب ،وها
ّ
أنــا قد بلغتك الرسالة والـســام .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

شهرمان
يعفو عن تاج
ّ
ويزوجه
الملوك
ابنته

و ف ــي الليلة ا لـعـشــر يــن بـعــد السبعمئة ،قالت
ش ـه ــرزاد :بلغني أيـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد أن الملك
شهرمان لما سمع ذلك الكالم من الرسول ،انزعج
ف ــؤاده وخ ــاف عـلــى مملكته ،وزع ــق عـلــى أرب ــاب
ّ
وحجابه ونوابه ،فلما حضروا قال
دولته ووزرائه
لهم :ويلكم انزلوا وفتشوا عن ذلك الغالم ،وكان
تحت يد السياف وقــد ّ
تغير من كثرة ما حصل
من الفزع ،ثم إن الرسول الحت منه التفاتة ،فوجد
ابن ملكه على نطع الدم ،فعرفه وقام ورمى روحه
ّ
عليه وكذلك بقية الرسل ،ثم تقدموا وحلوا وثاقه
ّ
وقبلوا يديه ورجليه ،ففتح تاج الملوك عينيه،
فعرف وزيــر وال ــده وعــرف صاحبه عــزيــز ،فوقع
ً
مغشيا عليه من شدة فرحته بهما.

تصالح

اعتذار
وف ـ ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ب ـعــد
السبعمئة ،قالت ش ـهــرزاد :بلغني أيها الملك
السعيد أن الملك شهرمان قــال :ال
تخف عليها ،فما يحصل لها
إال الـ ـس ــرور ،وسـ ــار الـمـلــك
ّ
ويطيب خاطر
يعتذر إليه
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـل ــك س ـل ـي ـمــان

دنيا تهدد والدها
فلما دخــل على الملك شهرمان وقــف له هو
وجميع أرباب دولته ،وقام الجميع في خدمته،
ثــم إن ت ــاج الـمـلــوك جـلــس ي ـحـ ّـدث وزي ــر وال ــده
وعزيز بما وقع له ،فقال له الوزير وعزيز :نحن
مضينا إلى والدك فأخبرناه بأنك دخلت سراية
بـنــت الـمـلــك ول ــم تـخــرج والـتـبــس علينا أم ــرك،
فحين سمع بذلك ّ
جهز العساكر ،ثم قدمنا هذه
الديار ،وكان في قدومنا الفرح والسرور ،فقال
ً
لـهـمــا :ال زال الـخـيــر يـجــري عـلــى أيــديـكـمــا أوال
ً
وآخرا ،وكان الملك في ذلك الوقت قد دخل على
ابنته الـسـيــدة دنـيــا ،فــوجــدهــا تبكي على تاج
ً
الملوك ،وقــد أخــذت سيفا وركــزت قبضته إلى
األرض وجعلت ذبابته على رأس قلبها وانحنت
على السيف وصارت تقول :ال ّ
بد أن أقتل نفسي
وال أعيش بعد حبيبي.

الموافقة على الزواج

النجاة

ً
ثم إن الملك شهرمان صار متحيرا في أمره،
ً
ً
وخاف خوفا شديدا ،وتحقق مجيء هذا العسكر
بسبب هذا الغالم ،فقام وتمشى إلى تاج الملوك
وقـ ّـبــل رأس ــه ودم ـعــت عـيـنــاه ،وق ــال ل ــه :يــا ولــدي
ال تــؤاخــذنــي وال تــؤاخــذ المسيء بفعله ،فارحم
شيبتي وال تخرب مملكتي ،فدنا منه تاج الملوك
وقـ ّـبــل ي ــده ،وق ــال لــه :ال بــأس عليك وأن ــت عندي
بمنزلة والدي ،ولكن الحذر أن يصيب محبوبتي
ال ـس ـيــدة دن ـي ــا شـ ــيء .وأدرك شـ ـه ــرزاد الـصـبــاح
فسكتت عن الكالم المباح.

شاه ،ووعده بالمال الجزيل ،على أن يخفي من
الملك ما رآه ،ثم بعد ذلــك أمــر كبراء دولته أن
يــأخــذوا تــاج الملوك ويــذهـبــوا بــه إلــى الحمام
وي ـل ـب ـســوه ب ــدل ــة م ــن خ ـي ــار ال ـم ــاب ــس وي ــأت ــوا
بسرعة ،ففعلوا ذلك وأدخلوه الحمام وألبسوه
البدلة التي أفردها له الملك شهرمان ،ثم أتوا
به إلى المجلس.

وليال
أفراح
ٍ
مالح والزواج
نهاية سعيدة
لتاج الملوك
ودنيا

فـلـمــا دخ ــل عـلـيـهــا أب ــوه ــا ورآه ـ ــا ع ـلــى هــذه
الحالة ،صاح عليها وقــال لها :يا سيدة بنات
الملوك ال تفعلي وإرحمي أباك وأهل بلدتك ،ثم
ّ
تقدم إليها وقال لها :أحاشيك أن يصيب والدك
بسببك سوء ،ثم أعلمها بالقصة وأن محبوبها
اب ــن الـمـلــك سـلـيـمــان ش ــاه يــريــد زواج ـه ــا وقــال
لها :إن أمر الخطبة والزواج مفوض إلى رأيك،
فتبسمت وقالت له :أما قلت لك إنه ابن سلطان.
فقال لها :بالله عليك أن ترحمي أب ــاك ،فقالت
لــهُ :رح إليه وائتني بــه ،فقال لها :على الــرأس
ً
والعين ،ثم رجع من عندها سريعا ودخل على
تــاج الملوك وش ــاوره بهذا الـكــام ،ثم قــام معه
وتوجها إليها ،فلما رأت تــاج الملوك عانقته
قدام أبيها وتعلقت به ،وقالت له :أوحشتني ،ثم
التفتت إلى أبيها وقالت :هل أحد يفرط في مثل
هذا الشاب وهو ملك ابن ملك؟ فعند ذلك خرج
الملك شهرمان وأغلق الباب عليهما ،ومضى
إلــى وزيــر أبــي تــاج الملوك ورسـلــه وأمــرهــم أن
السلطان شاه بأن ولده بخير وعافية
يعلموا
ّ
وهــو فــي أل ــذ عـيــش ،ثــم إن السلطان شهرمان
أمر بإخراج الضيافات والعلوفات إلى عساكر
السلطان سليمان شاه والد تاج الملوك ،فلما
خرجوا جميع ما أمر به أخــرج مئة من الخيل
وم ـئــة هـجـيــن وم ـئــة م ـم ـلــوك وم ـئــة ع ـبــد ومـئــة
جــاريــة ،وأرس ــل الجميع إلـيــه هــديــة ،ثــم توجه
ب ـعــد ذل ــك إل ـي ــه ه ــو وأربـ ـ ــاب دول ـت ــه وخ ــواص ــه
حتى صاروا في ظاهر المدينة .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

بلغ ولدي مناه ،ثم إن الملك سليمان شاه أخذ
الـمـلــك شـهــرمــان بــالـحـضــن وأجـلـســه بجانبه،
وصار يتحدث هو وإياه ،ثم قدموا لهم الطعام
فأكلوا حتى اكتفوا ثم ّ
قدموا لهم الحلويات ،ولم
يمض إال قليل حتى جاء تاج الملوك ،وقدم عليه
بلباسه وزينته ،فلما رآه والــده قــام له ّ
وقبله،
وقــام لــه جميع مــن حضر وجلس بين أيديهم
ساعة يتحدثون.
فقال الملك سليمان شاه :إني أريد أن أكتب
كتاب ولــدي على ابنتك على رؤوس األشهاد،
ً
فقال له :سمعا وطاعة ،ثم أرسل الملك شهرمان
إلى القاضي والشهود ،فحضروا وكتبوا الكتاب
وفرح العساكر بذلك ،وشرع الملك شهرمان في
تجهيز ابنته.

تكريم عزيز
ً
ثــم ق ــال ت ــاج الـمـلــوك ل ــوال ــده إن ع ــزي ــزا رجــل
مــن ال ـكــرام وقــد خدمني خــدمــة عظيمة وتعب
وسافر معي ،وأوصلني إلــى بغيتي ،ولــم يزل
يصبر لي حتى قضيت حاجتي ومضى معنا
سنتين وهو مشتت من بالده ،فالمقصود أننا
نهيئ له تجارة ألن بالده قريبة ،فقال له والده:
نعم ما رأيــت ،ثم هيأوا له مئة حمل من أغلى
القماش وأقبل عليه تاج الملوك وودعه وقال له:
اقبل هذه على سبيل الهدية ،فقبلها منه ّ
وقبل
األرض قدامه وقدام والده سليمان شاه ،ثم ركب
تاج الملوك وسافر مع عزيز قدر ثالثة أميال،
وبعدها أقسم عليه عزيز أن يرجع ،وقال :بالله
لوال والدتي ما صبرت على فراقك ،فبالله عليك
ال تقطع أخ ـبــارك عـنــي ،ثــم ودع ــه ومـضــى إلــى
مدينته ،فوجد والدته بنت له في وســط الــدار
ً
قبرا ،وصارت تزوره ،ولما دخل الدار وجدها قد
ّ
حلت شعرها ونشرته على القبر وهي تفيض
دمع العين وتنشد هذين البيتين:
ب ــال ـل ــه ي ــا ق ـب ــر ،ه ــل ذال ـ ــت مـحــاسـنـ ــه
أو ق ــد ت ـغـ ّـي ــر ذات ال ـم ـن ـظــر ال ـن ـضــر؟
ي ـ ــا قـ ـب ــر م ـ ــا أن ـ ــت بـ ـسـ ـت ــان وال ف ـل ـ ــك
ف ـك ـيــف ي ـج ـمــع ف ـي ــك الـ ـب ــدر وال ــزه ــر؟
ثم صعدت الزفرات وأنشدت هذه األبيات:
ّ
م ــا ل ــي م ـ ــررت ع ـل ــى ال ـق ـب ــور مـســلـمــا
قـ ـب ــر ال ـح ـب ـي ــب فـ ـل ــم ي ـ ــرد ج ـ ـ ــواب ـ ـ ــي؟
قـ ــال ال ـح ـب ـيــب :وك ـي ــف ل ــي بـجــوابـكــم
وأنـ ـ ـ ـ ـ ــا ره ـ ـ ـيـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــادل وت ـ ـ ـ ـ ـ ــراب؟
أك ـ ــل ال ـ ـتـ ــراب م ـح ــاس ـن ــي فـنـسـيـتـكـ ــم
ُ
وحـ ـجـ ـب ــت عـ ــن أهـ ـل ــي وعـ ـ ــن أت ــراب ــي
فلما أتمت شعرها إال وعزيز داخــل عليها،
فلما رأتــه قامت إليه واحتضنته وسألته عن
سبب غيابه ،فحدثها بما وقع له من أوله إلى
آخره ،وأن تاج الملوك أعطاه من المال واألقمشة
مئة حمل من القماش ففرحت بذلك.

تهيئة العرس
وفي الليلة الثانية والعشرين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :لما علم بذلك السلطان سليمان
شــاه تمشى خـطــوات إلــى لـقــائــه ،وك ــان الــوزيــر
وعــزيــز أعـلـمــاه ف ـفــرح ،وقـ ــال :الـحـمــد لـلــه الــذي

وإلى اللقاء في حلقة الغد

النهاية السعيدة
وص ـل ــت شـ ـه ــرزاد ف ــي ال ـل ـي ـلــة الـثــانـيــة
والعشرين بعد السبعمئة ،أما ما كان من
أمــر تــاج الـمـلــوك ،فــإنــه ت ــزوج بمحبوبته
دنـ ـي ــا ،ث ــم إن ال ـم ـلــك ش ـه ــرم ــان شـ ــرع في
تجهيز ابنته للسفر مــع زوجـهــا وأبـيــه،
فأحضر لهم الــزاد والهدايا والتحف ،ثم
حملوا وسار معهم الملك شهرمان ثالثة
أيـ ــام ألج ــل ال ـ ـ ــوداع ،فــأق ـســم عـلـيــه الـمـلــك
سليمان شاه بالرجوع ،فرجع وما زال تاج

الملوك ووالده وزوجته سائرين في الليل
والنهار ،حتى أشرفوا على بالدهم وزينت
لـهــم ال ـمــدي ـنــة .وأدرك ش ـه ــرزاد الـصـبــاح
فسكتت عن الكالم المباح.
وف ــي الـلـيـلــة ال ـثــال ـثــة وال ـع ـشــريــن بعد
السبعمئة ،قــا لــت ش ـه ــرزاد :بلغني أيها
الملك السعيد أن الملك سليمان شاه لما
وصل إلى بلده جلس على سرير مملكته
وابـنــه تــاج الملوك فــي جانبه ،ثــم أعطى

ووهــب وأطـلــق مــن كــان فــي الحبوس ،ثم
ً
ً
عـمــل لــولــده عــرســا ثــانـيــا ،واسـتـمــرت به
ً
ً
المغاني والمالهي شهرا كامال .وازدحمت
ّ
المواشط على السيدة دنيا وهي ال تمل
مــن ال ـجــاء ،وال يمللن مــن الـنـظــر إليها،
ثم دخل تاج الملوك على زوجته بعد أن
اجـتـمــع مــع أبـيــه وأم ــه وم ــا زال ــوا فــي ألــذ
العيش وأهنئه .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
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فرح الصراف :عرض « »Good Nightفي مهرجان الشارقة للطفل
أكدت تشوقها لرؤية ردود فعل الجمهور بعد غياب
عزة إبراهيم

تستعد الفنانة فــرح الصراف
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ض ـ ـمـ ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
نهاية الشهر الـجــاري ،مــن خالل
ع ـ ـ ـ ــروض م ـس ــرح ـي ـت ـه ــا "Good
 "Nightأو "جود نايت".
وق ــال ــت الـ ـص ــراف ،ف ــي مقابلة
مـ ــع "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" :إنـ ـه ــا س ـت ـعــود
إلـ ــى خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح م ــن خــال
عـ ــرض م ـســرح ـيــة "جـ ـ ــود ن ــاي ــت"
في اإلمــارات ،موضحة "سنسافر
وفــريــق عـمــل الـمـســرحـيــة فــي 18
الـجــاري إلــى الـشــارقــة ،استعدادا
النطالق العروض".

إلى أن بطولة المسرحية يشارك
فـيـهــا ال ـف ـنــانــون غــديــر الـسـبـتــي،
وآالء الهندي ،ومحمد الرمضان،
وفـيـصــل فــريــد وغ ـيــرهــم ،كـمــا أن
هناك عــروضــا مسرحية موازية
جميعها مــو جـهــة لـلـطـفــل ،منها
"ال ـغ ــاب ــة ال ـم ـس ـح ــورة" و"أسـ ـم ــاء
الم ـع ــة ف ــي الـ ـت ــاري ــخ" ،و"األل ـ ــوان
المتراقصة" ،و"الثنائي الخفي".
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـمـســرحـيــة،
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت ع ــروضـ ـه ــا قـبــل
عـ ــام ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى خـ ـشـ ـب ــة مـ ـس ــرح
اليرموك ،ال تزال تحقق نجاحات
كبيرة بدليل استمرار عروضها
حـتــى اآلن ،إذ تــركــت بـصـمــة مع
الجمهور الكويتي والخليجي،
والـ ـتـ ـصـ ـق ــت ب ـ ــأذه ـ ــان األط ـ ـفـ ــال
والكبار.

األهـ ـ ــل لـ ـه ــا وإبـ ـ ـ ـ ــراز ال ـس ـل ـب ـيــات
واإليـ ـج ــابـ ـي ــات ،ورس ــال ــة الـعـمــل
أن اإلنـســان يجب أن يسعى إلى
إلى تحقيق حلمه ،باالضافة الى
هدف آخر يتمثل في أن "اإلنسان
ال يتعالى عـلــى أصــدقــائــه مهما
امتلك من مميزات فريدة ،بل يجب
أن يكن كل التقدير والــوفــاء لمن
ساندوه وآمنوا بموهبته.
ول ـف ـت ــت إلـ ـ ــى أن ال ـم ـســرح ـيــة
تقدم قيما مفيدة للطفل ،وتدعم
تنشأته السليمة ،و تـبــرز أهمية
اإليمان به وبأحالمه مهما كانت
بساطتها.

يفرحني كثيرا ،ويجعلني أترقب
العروض بلهفة كبيرة ،وأتشوق
لرؤية رد فعل الجمهور بعد عام
ونصف العام من إغالق المسرح
بسبب جائحة كــورونــا ،وال شك
أن الجمهور واألطفال متشوقون
لهذا اللقاء أيضا".
وأش ــارت إلــى أنها باتت أكثر
ح ــرص ــا عـ ـل ــى انـ ـتـ ـق ــاء أدواره ـ ـ ـ ــا
للحفاظ على ما حققته من نجاح،
وخ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا ت ــرك ــت بـصـمــة
واضحة لدى الجمهور من خالل
دور "رفـقــة" اليهودية أحــد أفــراد
بيت الحاخام داود الــذي جسده
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ال ـن ـم ــر،
والذي جمعتهما أغلب المشاهد،
باإلضافة إلى باقي أفراد البيت،
كروان مهدي ،وآالء شاكر.

ت ـحــت ش ـع ــار (ل ـخ ـي ــال ــك)" ،الفـتــة

حـ ـ ـ ــول فـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـمـ ــوه ـ ـبـ ــة ودعـ ـ ــم

الـ ـمـ ـس ــرح ،خ ـص ــوص ــا األط ـ ـفـ ــال،

ك ــراهـ ـي ــة ال ـج ـم ـه ــور لـشـخـصـيــة

ّ
تغيبت الفنانة فرح الصراف
عن الموسم الدرامي لرمضان
هذا العام ،بعدما تركت بصمة
واضحة من خالل دورها
المؤثر ضمن أحداث مسلسل
«أم هارون» .وآثرت الصراف،
بعد ما حققته من نجاح،
التروي في اختيار أدوارها
تغيب
الجديدة ،ولكنها لن
مشاركة رمضانية
عروض مسرحية
ً
كثيرا عن جمهورها ،إذ
وأكدت" :رغم غيابي عن دراما
وأض ـ ــاف ـ ــت" :ن ـ ـقـ ــدم ع ــروض ـن ــا
رمـ ـض ــان ل ـه ــذا الـ ـع ــام ،ب ـعــد آخــر
كشفت في لقاء مع «الجريدة» ضمن فعاليات مهرجان الشارقة
مشاركاتي ضمن أحداث مسلسل
لـلـكـتــاب ف ــي ال ـف ـتــرة م ــن  19إلــى
عن عودة عروض ً مسرحيتها
أم ه ـ ـ ـ ــارون ،رمـ ـض ــان ال ـمــاضــي ،كراهية الجمهور
من دعم الموهبة
 29الـ ـج ــاري ،لـ ـل ــدورة ال ـ ـ 12
«جود نايت» قريبا.
وب ـي ـن ــت الـ ـ ـص ـ ــراف" :اع ـت ـب ــرت
وذك ـ ــرت أن الـمـســرحـيــة ت ــدور إال أن تــرق ـبــي ل ـم ــاق ــاة جـمـهــور
مهرجان الشارقة القرائي للطفل،

مي عمر

ّ
وقــع المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،أمـ ــس ،مــذكــرة
تـ ـف ــاه ــم وت ـ ـع ـ ــاون ثـ ـق ــاف ــي وف ـن ــي
م ــع الـجـمـعـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـفـنــون
ً
التشكيلية ،تطبيقا لرؤية الحكومة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي ت ـن ـم ـيــة ال ـت ـع ــاون
المشترك بين قطاعات المجتمع
المدني بكل هيئاته ومؤسساته
الثقافية والفنية.
وبـهــذه المناسبة ،قــال الناطق
الرسمي بإسم المجلس ،د .عيسى
األنـ ـ ـص ـ ــاري ،إن ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرات
ً
التفاهم تأتي تطبيقا لتوجيهات
وزير االعالم والثقافة وزير الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ل ـت ـع ـض ـي ــد الـ ـش ــراك ــة
المجتمعية مع الجهات ذات الصلة
بالشأن الثقافي والفني والتراثي
ودعم كل المدارس الفنية للفنانين
ال ــرواد والـشـبــاب .وأض ــاف :تنص
المذكرة التي تسري لثالث سنوات
ً
قابلة للتجديد تلقائيا على العديد
م ــن م ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون ،وم ــن ذلــك

تنسيق حـمـلــة إ عــا مـيــة مشتركة
لتسويق جميع الفعاليات الثقافية
وال ـف ـن ـي ــة وال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة
لـلـعــامـلـيــن عـبــر م ــواق ــع الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـت ــاب ـع ــة لـلـطــرفـيــن،
وحسب الوسائل اإلعالمية المتفق
عـلـيـهــا وتـشـجـيــع إق ــام ــة عــاقــات
تـعــاون وتـبــادل الخبرات العلمية
والبحثية والتدريبية والرحالت
العلمية بين المسؤولين الرسميين
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي ومـجـلــس
إدارة الجمعية الكويتية للفنون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة وأع ـ ـضـ ــاء الـجـمـعـيــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات
ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،وتـبــادل
إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـكـ ـت ــب وال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات
وال ـم ـط ـبــوعــات ال ـ ـصـ ــادرة عنهما
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـب ـح ـث ـي ــة وت ـش ـج ـيــع
اإلنتاج الفكري والثقافي والفني
وال ـم ـع ــرف ــي ال ـ ـهـ ــادف إلـ ــى تـنـمـيــة
المجتمع والوطن ،وتبادل نتائج
الـنــدوات والمحاضرات والبرامج
التدريبية والورش الفنية ومجمل

بورسلي :سعيد بردود الفعل على تجربتي اإلذاعية
•

بدر بورسلي

(رفـ ـق ــة) ال ـت ــي ج ـســدت ـهــا نـجــاحــا
ك ـب ـيــرا ،فـقــد اسـتـطـعــت أن أجـعــل
الجمهور ينفر منها ألنها قاسية
جدا ومجردة من المشاعر ،وهذا
دل ـيــل ن ـج ــاح ،ول ــذل ــك أعـتـقــد أنــي

أصبحت أكثر نضجا فنيا سنة
تلو األخرى ،وأحرص على انتقاء
األدوار ال ـجــديــدة الـقــريـبــة مـنــي،
وال ـت ــي تـضـيــف ل ــي وتـســاعــدنــي
إلظهار موهبتي".

ّ
«الوطني للثقافة» و«الفنون التشكيلية» يوقعان مذكرة تعاون

مي عمر تثير الجدل بسبب
تصريحاتها عن فاتن حمامة
أث ـ ــارت ال ـف ـنــانــة م ــي ع ـمــر ح ــال ــة م ــن ال ـجــدل
عبر الصفحات الفنية على مــوا قــع التواصل
االجتماعي ،بعدما تحدثت عن رغبتها في أن
تكون خليفة الفنانة فاتن حمامة ،بأحد البرامج
التلفزيونية ،وهو ما َّ
عرضها النتقادات حادة
في التعليقات من الجمهور ،السيما مع تزايد
االنتقادات في األيــام األخيرة مع تحولها
لمحور األحداث في مسلسل "نسل األغراب"،
الذي تقوم ببطولته مع أحمد السقا وأمير
كرارة ،ويخرجه زوجها محمد سامي.
ورغ ــم أن مــي تـحــدثــت عــن أم ــور كثيرة
في لقائها التلفزيوني ،فإن رغبتها في أن
تكون امتدادا لـ"سيدة الشاشة العربية"
كانت الجملة األكثر تأثيرا ورواجــا
عبر مواقع التواصل ،في وقت طرحت
صفحات فنية استفتاء على هذا األمر،
وســط تعليقات مـتـعــددة ومتنوعة من
الجمهور.

فرح الصراف

عزة إبراهيم

أعرب شاعر الوطن ،المؤلف الغنائي بدر بورسلي،
عن سعادته بــردود الفعل التي تلقاها على تجربته
اإلذاعية في شهر رمضان ،من خالل برنامجه الجديد
"بورسلي على المارينا".
وقال بورسلي ،لـ"الجريدة"" ،استمتعت خالل تلك
التجربة ،فأنا عاشق لإلذاعة وللروح الشبابية ،وحاولت
توصيل خبراتي للمستمعين من خالل مشروع إذاعي
يناقش قضايا اجتماعية قديمة وحديثة ،وهو ما جذب

المستمعين للبرنامج ،كونه ليس فنيا فقط بل يتطرق
إلى كل مناحي حياتهم ،ليصبح أكثر قربا والتصاقا
بالجمهور".
وأكد أن البرنامج يحظى بمعدل استماع كبير ،كما
يأتي في وقت حيوي ،حيث يذاع يوميا من  11مساء
حتى  12منتصف الليل ،ما عدا الجمعة والسبت ،وهو
من إعداد صالح الدويخ وإخراج وليد سراب ،ويشارك
في تقديمه اإلعالميان أحمد الفهد وقاسم عبدالقادر،
ويـتــم مــن خــالــه اسـتـضــافــة ع ــدد مــن الـضـيــوف عبر
الهاتف ،والحديث معهم في قضايا مختلفة.

غيتا وسنيك وكرافيتز
في مهرجان «إكزيت»
للموسيقى

نينا كرافيتز

يـقــام مـهــرجــان «إكــزيــت»
ال ــدول ــي لـلـمــوسـيـقــى ال ــذي
عـ ــادة م ــا ي ـج ـتــذب ع ـشــرات
اآلالف مـ ـ ــن ا ل ـم ـت ـف ــر ج ـي ــن
بـ ـ ـص ـ ــربـ ـ ـي ـ ــا ،ف ـ ـ ــي يـ ــول ـ ـيـ ــو،
بمشاركة النجوم العالميين
ديـ ـفـ ـي ــد غ ـي ـت ــا ودي ج ــاي
سنيك ونينا كرافيتز .وقال
ال ـنــاطــق بــاســم الـمـهــرجــان
سانيين ديوكيتش ،إنه من
الممكن تنظيم المهرجان
ب ـطــري ـقــة آم ـن ــة م ــع ط ـمــوح
ألن ي ـكــون أول ح ــدث بهذا
ال ـح ـجــم يـنـظــم ف ــي أوروبـ ــا
منذ بداية الجائحة ،مضيفا
أن تــذاكــر الـمـهــرجــان الــذي
ح ـضــره  200أل ــف شخص
في عام  2019والذي سيقام
فــي قلعة تطل على مدينة
نوفي ساد ،معروضة للبيع
مــع تــواريــخ حفالت ممتدة
من  8إلى  11يوليو.
وألـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ــن
الحفالت الموسيقية الكبرى
في أوروبا ،بما فيها أحداث
ف ــي ب ـل ــدان لــدي ـهــا م ـعــدالت
تـلـقـيــح أف ـضــل م ــن صــربـيــا
على غرار المملكة المتحدة
والمجر.
(أ ف ب)

من أجواء التوقيع
الـفـعــالـيــات وال ـن ـشــاطــات وتـقــديــم
ال ـت ـعــاون وت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات فيما
يـخــص ا ل ــورش الثقافية والفنية
المشتركة ،إضــافــة إلــى التنسيق
وال ـت ـع ــاون ع ـلــى إعـ ـ ــداد واع ـت ـمــاد
برنامج زمني تنفيذي لألنشطة
والفعاليات المشتركة التي ستقام
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـع ـ ــام ،والـ ـمـ ـش ــارك ــة

فــي تــوفـيــر الـمـسـتـلــزمــات الــازمــة
للتنظيم والتحضير ،على أن يكون
عــالــي ال ـم ـس ـتــوى ،ون ــوع الـنـشــاط
ً
متميزا و غـيــر تقليدي ،تبعا لما
يتفق عليه ،ويحقق أهــداف وقيم
المجتمع.

١٩

خبريات
سميث يعود إلى ممارسة
الرياضة لخسارة وزنه

عاد نجمهوليوود الشهير
ويل سميث إلى ممارسة
الرياضة في النادي الرياضي،
ونشر صورتني من النادي
على صفحته على موقع
التواصل االجتماعي
انستغرام .وظهر ويل مؤخرًا
في لباس داخلي قصير في
صورة نشرها على صفحته
الخاصة على موقع التواصل
االجتماعي ،وقد اكتسب
وزنًا زائدًا ،وقال ان السبب
هو الحجر الصحي بسبب
فيروس كورونا ،وهو جاهز
للعمل على خسارة وزنه
الزائد.

شارون ستون تروي
تجربتها مع الموت السريري

روت النجمة العاملية شارون
ستون في مقابلة مع برنامج
«صباح الخير يا بريطانيا»،
تجربتها حني أصيبت بموت
سريري نتيجة نزيف باملخ
عام .2001
وقالت ستون« :لقد مررت
بتجربة املوت السريري ،التي
يراها البعض من وجهة نظر
علمية ،أو روحية ،فقد أخذت
في االعتبار وجهات النظر،
وشعرت حينها مثل الضوء
في نهاية النفق وأن روحي
تغادر جسدي ،وكان لدي
شعور بأنني أتواصل مع
أشخاص رحلوا قبلي ،ولكنه
شعور سريع الزوال ،فلم
يكن لدينا حوار كما نتحدث
اآلن ،ولكن كان هناك تفاهم
وتواصل».

ةديرجلا
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دوليات

بدء أكبر مناورة إسرائيلية ...واتصاالت للتهدئة بالقدس

نتنياهو يرفض وقف البناء االستيطاني بالمدينة المقدسة ...وهنية يشرح التطورات لخامنئي
طهران  -فرزاد قاسمي

في ظل توالي الدعوات
الدولية الحتواء التصعيد في
القدس المحتلة ،مع استمرار
االعتداءات على أهالي
المدينة المقدسة لليلة الثانية
على التوالي ،أطلق الجيش
اإلسرائيلي مناورة ًعسكرية
واسعة تحاكي حربا على حزب
الله في الشمال وحركة حماس
في الجنوب.

ف ــي أوج ال ـت ــوت ــر الـمـتـصــاعــد
منذ أسابيع في القدس الشرقية
وال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وت ـح ــذي ــرات
السلطة الفلسطينية مــن الغرق
ف ــي حـ ــرب دي ـن ـي ــة ،بـ ــدأ الـجـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي ،أم ــس ،إجـ ــراء أكبر
مناورة في تاريخه ،والتي تحاكي
ً
حربا شاملة على جميع الجبهات
من الشمال إلى الجنوب.
وأف ــادت «الـقـنــاة  »13العبرية
ً
ب ــأن ال ـم ـن ــاورة سـتـحــاكــي حــربــا
شاملة ضــد «حــزب الـلــه» وحركة
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،م ـ ــع إطـ ـ ـ ــاق م ـك ـثــف
للصواريخ من جميع الساحات
على الجبهة الداخلية.
وأشـ ــارت الـقـنــاة اإلسرائيلية
إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـم ـن ــاورة مخطط
ً
ل ـهــا م ـس ـب ـقــا ،وس ـت ـس ـت ـمــر لـمــدة
شهر واح ــد ،موضحة أن رئيس
أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف
كوخافي قرر عدم إلغاء أو تأجيل
ه ــذه ال ـم ـن ــاورة ،عـلــى ال ــرغ ــم من
ال ـتــوتــرات فــي ال ـقــدس والـســاحــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وم ـش ـيــرة إل ــى أن
حــالــة اليقظة والـتــأهــب ستبقى
ً
كما هي تجنبا ألي سيناريو.
وكانت وسائل إعــام لبنانية
قـ ــالـ ــت ،أم ـ ـ ــس ،إن «ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه»
وضــع عناصره بحالة استنفار
وجهوزية تامة على طول الحدود
ال ـج ـنــوب ـيــة ،تــزام ـنــا م ــع م ـنــاورة
إسرائيلية ضخمة تحاكي حربا
معه .ونقلت عــن مـصــادر رفيعة
أن «ه ــذه الـجـهــوزيــة هــي األول ــى
مـ ــن ن ــوع ـه ــا م ـن ــذ ح ـ ــرب يــول ـيــو
 2006وه ـ ــي ب ـح ـجــم الـ ـمـ ـن ــاورة
اإلسرائيلية».

نتنياهو
ورغ ـ ــم اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـص ــدام ــات
الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـف ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـيـ ـي ــن وال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
اإلسرائيلية ،وتصاعد اإلدانــات
الدولية لعمليات اإلخالء المزمعة
لفلسطينيين م ــن مـنــاز لـهــم في
حـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ جـ ـ ـ ـ ـ ــراح ،ل ـص ــال ــح
مستوطنين يـهــود ،ألقى رئيس
الوزراء المنتهية واليته بنيامين
نـتـنـيــاهــو ،أم ــس ،ق ـفــاز الـتـحــدي
وأع ـل ــن رف ـضــه ب ـشــدة الـضـغــوط
الرامية لمنع البناء في القدس.
وقال نتنياهو« :شهدنا باأليام
في
األخ ـيــرة اض ـطــرابــات عنيفة 
الـ ـق ــدس ،ولـ ــن ن ـس ـمــح ألي جهة
مـتـطــرفــة بــزعــزعــة ال ـن ـظــام الـعــام
فــي الـمــديـنــة ،وسـنــواصــل صــون
حــريــة الـعـبــادة ،ولـكــن لــن نسمح

بــالـقـيــام بــأعـمــال شـغــب عنيفة».

موقف أردني
ال ــى ذل ــك ،وج ــه األردن مــذكــرة
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة عـ ـب ــر فـ ـيـ ـه ــا عــن
رفضه لمحاوالت تهجير أهالي
حــي الشيخ ج ــراح مــن منازلهم،
وت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــده ـ ــا أن ال ـم ـق ــدس ـي ـي ــن
ي ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــون مـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـسـ ـك ــان
ال ـم ـح ـم ـي ـيــن ب ـم ــوج ــب ال ـق ــان ــون
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي
اإلنساني.

اتصاالت دولية
إلى ذلك ،قال المتحدث باسم
وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة األ م ـي ــر ك ـي ــة
ن ـيــد ب ــراي ــس أن إدارة الــرئ ـيــس
ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن أج ـ ـ ـ ــرت ات ـ ـصـ ــاالت
بـ ـكـ ـب ــار الـ ـ ـق ـ ــادة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ،لـحـثـهــم على
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لـ ـتـ ـه ــدئ ــة ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
وإنهاء العنف بالقدس والضفة
ً
ال ـغــرب ـيــة ،م ـش ــددا ع ـلــى ض ــرورة
ض ـب ــط ال ـن ـف ــس واالم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عــن
األعمال والخطابات االستفزازية،
والحفاظ على الوضع التاريخي
ً
الــراهــن فــي الـحــرم الشريف قــوال
ً
وعمال.

ل ـب ـحــث األوض ـ ـ ـ ــاع فـ ــي ال ـمــدي ـنــة
المقدسة.
وف ـ ــي ح ـي ــن وص ـ ــف ال ــرئ ـي ــس
الـ ـت ــرك ــي رج ـ ّــب ط ـي ــب إردوغـ ـ ـ ــان
إســرائـيــل بــأنـهــا دول ــة «إرهــابـيــة
تـ ـه ــاج ــم ب ـش ـك ــل وحـ ـش ــي وغ ـي ــر
أخالقي المسلمين في القدس»،
حــذرت الخارجية الفلسطينية،
أمـ ـ ـ ــس ،مـ ــن مـ ـ ـح ـ ــاوالت تـضـلـيــل
الرأي العام العالمي وتسويق ما
ً
تتعرض له القدس حاليا كصراع
بين أتباع ديانات مختلفة.

رسالة إلى خامنئي
وم ـ ــع ت ـه ــدي ــده ــا بــالـتـصـعـيــد
إذا مــا صــادقــت المحكمة العليا
االســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ـي ــوم ،عـلــى ق ــرار
إخالء سكان حي الشيخ ّ
جراح من
منازلهم ،حثت حــركــة «حـمــاس»
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ع ـلــى ال ـب ـقــاء في
الـمـسـجــد األق ـصــى حـ ّتــى انـتـهــاء
ش ـهــر رمـ ـض ــان ،مـ ـح ــذرة م ــن أن
«الـمـقــاومــة مستعدة لـلــدفــاع عن
األقصى بأي ثمن».
ودع ـ ـ ــت إل ـ ــى «مـ ــوقـ ــف وط ـنــي
جــامــع بتفعيل نـقــاط االشـتـبــاك
كــافــة وع ـص ـيــان وط ـنــي وتـحــرك
ج ـم ــاه ـي ــري ي ـت ــرج ــم ل ـمــواج ـهــة
شاملة».
وفي رسالة للمرشد اإليراني

عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،ش ـ ـ ــرح رئ ـي ــس
المكتب السياسي إسماعيل هنية
األحداث والتطورات الجارية في
ً
ال ـقــدس الـمـحـتـلــة ،داع ـي ــا الـعــالــم
اإلسالمي إلى اتخاذ موقف حازم.
وق ــال ــت ح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ،ال ـتــي
يـ ـت ــزعـ ـمـ ـه ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـح ـم ــود
ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،إن ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس «ع ـن ـص ــر
إج ـمــاع ووح ــدة للفلسطينيين،
وساحة صدام مع االحتالل وكل
رموزه» ،مطالبة «باستمرار الهبة
الجماهيرية وحالة التصدي في
مواجهة االحتالل والمستوطنين
وتنظيماتهم اإلرهابية والحكومة
اإلسرائيلية الفاشية اليمينية».
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت «ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــح» إل ـ ـ ـ ـ ــى رف ـ ــع
وت ـي ــرة ال ـمــواج ـهــة ف ــي األراض ــي
الفلسطينية و ن ـق ــاط اال حـتـكــاك
وطرقات المستوطنين والتحرك
اليوم ،واالعتصام أمــام المقرات
الدولية والسفارات األجنبية.
وبحث عباس أمس التصعيد
القائم حول مدينة القدس مع كل
من نظيره التونسي قيس سعيد
والعاهل األردني عبدالله الثاني.
ودعا بابا الفاتيكان فرنسيس
األول ،أمــس ،إلى حلول مشتركة
ونبذ العنف في القدس ،معتبرا
أن ال ـمــدي ـنــة ال ـم ـقــدســة ي ـجــب أن
ً
"تكون مكان لقاء ،ومكانا للصالة
ً
وال ـس ــام" ،وداع ـي ــا إل ــى "اح ـتــرام

الهوية متعددة األديان والثقافات
للمدينة المقدسة".

صدامات وهجمات
و غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة صـ ـ ـ ـ ــدا مـ ـ ـ ـ ــات دارت
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي ب ــاح ــة الـمـسـجــد
األقـصــى وأوق ـعــت أكـثــر مــن 200
جــريــح ،تـجـ ّـددت المواجهات في
محيط البلدة القديمة بالقدس
ال ـشــرق ـيــة ل ـي ـلــة الـ ـق ــدر ،وأص ـيــب
ً
أكثر من  90شخصا ،بينهم نساء
ّ
وقصر ،بأعيرة مطاطية وشظايا
قنابل صوتية ،أطلقتها الشرطة
ّ
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ــي وق ــت اكـتــظــت
باحة المسجد األقصى بنحو 90
ألف فلسطيني ّأدوا الصالة فيها
ّ
في ظل هدوء نسبي.
ّ
ّ
وشهد حي الشيخ جراح وباب
األس ـ ـبـ ــاط ف ــي الـ ـق ــدس ال ـقــدي ـمــة
وب ـ ـ ــاح ـ ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـج ــد األق ـ ـصـ ــى
م ــواجـ ـه ــات ب ـي ــن الـفـلـسـطـنـيـيــن
والشرطة االسرائيلية ،وإن كانت
بوتيرة أخف من الليلة السابقة.
وفـ ــي غ ـم ــرة هـ ــذه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات
أطـ ـل ــق ن ــاش ـط ــون فـلـسـطـيـنـيــون
ً
ليل السبت -األحد صاروخا من
باتجاه الدولة العبرية ،التي
غزة
قالت ّإنها ّ
ردت على هذا القصف
باستهداف مواقع لحركة حماس.
(عواصم -وكاالت)

إيران :انتقادات لظريف في البرلمان
وأربيل تنفي ضلوعها باغتيال سليماني

غــداة تصريحات متفائلة اطلقها
ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ال ـم ـع ـتــدل حسن
روحاني وتحدث فيها عن التوصل
إل ــى تـفــاهــم مــع ال ـقــوى الـكـبــرى لرفع
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة الرئيسية عن
طهران ،حذر رئيس البرلمان اإليراني
المتشدد محمد باقر قاليباف ،فريق
بـ ــاده ف ــي م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ،ال ــذي
يقوده نائب وزيــر الخارجية عباس
عراقجي ،مما أسماه بـ«خداع األطراف
المتفاوضة».
وقال قاليباف عقب جلسة مغلقة
ع ـق ــده ــا ال ـب ــرل ـم ــان ل ـم ـس ــاء ل ــة وزيـ ــر
الخارجية محمد جواد ظريف بشأن
مستجدات المباحثات غير المباشرة
م ــع واش ـن ـط ــن حـ ــول إحـ ـي ــاء االت ـف ــاق
ال ـ ـنـ ــووي ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـصــريـحــاتــه
المسربة التي هاجم فيها «الحرس
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري» وال ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـ ــراح ـ ــل ق ــاس ــم
سـلـيـمــانــي ،إن «ط ـه ــران تـسـعــى عبر

المفاوضات التي تجريها في فيينا
ضـ ـم ــن الـ ـج ــول ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة مـ ـن ــذ ي ــوم
الجمعة الماضي ،إلــى الرفع الكامل
والعملي للعقوبات األميركية».
واعتبر رئيس البرلمان أن «ما جاء
بالتسجيل الصوتي المسرب لظريف،
ح ـ ــول ث ـن ــائ ـي ــة الـ ـمـ ـي ــدان ال ـع ـس ـكــري
وال ـم ـيــدان الـسـيــاســي ،يـتـعــارض مع
المصالح الوطنية اإليرانية».
ودافـ ــع قــال ـي ـبــاف ،ال ـقــائــد الـســابــق
بـ»الحرس الثوري» ،عن دور سليماني،
ً
م ـشــددا عـلــى أن «قــائــد فيلق الـقــدس
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ،ت ـم ـك ــن مـ ــن تـ ـع ــزي ــز الـ ـق ــوة
الميدانية والدبلوماسية إليــران في
المنطقة وإحباط مؤامرات األعــداء»،
ً
والف ـت ــا إل ــى «ض ـ ــرورة ال ـح ـفــاظ على
الــوحــدة والـصــوت الــواحــد فــي إيــران
مــن أجــل أن تحقق مفاوضات فيينا
الجدية في نتائجها».
وفي رسالة تطمين على ما يبدو

أعلن األسطول الخامس بالبحرية األميركية أن
طراد الصواريخ الموجهة «يــو.إس.إس مونتيري»
صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي
مـجـهــول فــي الـمـيــاه الــدول ـيــة بـشـمــال بـحــر الـعــرب
الخميس الماضي.
ّ
ً
وذكــر األسـطــول الــذي يتخذ مــن البحرين مقرا
له في بيان أمس« :ضمت شحنة األسلحة عشرات
الـصــواريــخ الموجهة المضادة للدبابات روسية
ال ـص ـن ــع ،وآالف ـ ــا م ــن بـ ـن ــادق ت ــاي ــب  56الـصـيـنـيــة
الهجومية ،ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة،

بحث وزير الخارجية
التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،مع نظيره القطري
محمد عبدالرحمن آل ثاني،
العالقات الثنائية بني بلديهما
واملستجدات اإلقليمية.
جاء ذلك في مكاملة هاتفية
بينهما ،مساء أمس األول.
وتأتي املباحثات قبيل زيارة
مرتقبة يستعد أوغلو للقيام
بها إلى الرياض من أجل
إصالح العالقات مع السعودية،
وفي ظل خطوات متسارعة
تسعى أنقرة التخاذها لتطبيع
العالقات مع مصر.

ُ
«وجبة إفطار» تؤجج
معركة ّ
سعيد والمشيشي

«التحالف» يدمر «درون»
استهدفت خميس مشيط
كشف النقاب عن تمثال سليماني قبل أيام في طهران (ارنا)
ذو النور أن «تسريبات ظريف أحدثت
ً
انشقاقا داخل صفوف داعمي إيران»،
معتبرا أنها «دفعت بروسيا والصين
إل ـ ــى إدارة ظ ـهــره ـمــا ل ـف ــري ــق إي ـ ــران
المفاوض في فيينا».
كـ ـ ـم ـ ــا ات ـ ـ ـهـ ـ ــم ذو الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور ظ ــري ــف

األسطول األميركي يصادر شحنة أسلحة في بحر العرب
وبنادق قنص ،ومنصات إطالق قذائف صاروخية».
وأضاف أن الشحنة ضمت أدوات رؤية متقدمة.
وق ـ ــال ال ـب ـي ــان إن ال ـش ـح ـنــة ف ــي ح ـي ــازة الـسـلـطــات
ً
األم ـي ــرك ـي ــة ح ــالـ ـي ــا ف ــي ح ـي ــن ال يـ ـ ــزال م ـصــدرهــا
ووجهتها قيد التحقيق.
وج ــاء ف ــي ال ـب ـيــان «ب ـعــد م ـص ــادرة ك ــل الشحنة
غير القانونية جرت مراجعة المركب وصالحيته
ُ
لــإب ـحــار ،وزود الـطــاقــم بــاألغــذيــة وبــالـمـيــاه بعد
استجوابه قبل أن يتم اإلفراج عنه».
وق ــال مـســؤول دفــاعــي أمـيــركــي فــي تصريحات

أوغلو وآل ثاني يبحثان
المستجدات اإلقليمية

شارك الرئيس التونسي قيس
ّ
سعيد ،قيادات أمنية عليا في
وزارة الداخلية ،وجبة اإلفطار،
وسط غياب الفت لرئيس
الحكومة هشام املشيشي
بوصفه وزير الداخلية ّ
باإلنابة ،وذلك في مؤشر
غير مسبوق ينذر باحتدام
ما وصفه مراقبون بـ"معركة
ّ
سعيد واملشيشي.
النفوذ" بني
ّ
سعيد القيادات األمنية،
وفاجأ
مساء أمس األول ،حيث حل
بينهم دون سابق إعالم ،حاثا
الخضوع
إياهم على عدم
ّ
للضغوطات ،مضيفًا أنه
سيعمل على توحيد الدولة،
ولن يسمح بتوظيف أجهزتها.

موسكو :عدم التوصل التفاق بحلول  ٢١الجاري ِّ
يعرض «مسار فيينا» للخطر
ل ـل ـقــوى ال ـغــرب ـيــة قـبـيــل االن ـت ـخــابــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـق ــررة فــي
 18يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،ج ــدد قــالـيـبــاف
تـعـهــد إيـ ــران بــأنـهــا «ل ــن تـتــأخــر ولــو
ســاعــة واح ــدة فــي تنفيذ التزاماتها
ف ــي االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ف ــي حـ ــال رفــع
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات والـ ـتـ ـحـ ـق ــق م ـ ــن اآلث ـ ـ ــار
االقتصادية العملية لذلك».
لكنه ش ــدد فــي الــوقــت نفسه على
أن «العدو عليه أن يعلم أن إيــران لن
تبقى في انتظار رفع العقوبات وهي
ً
تمتلك زمــام المبادرة» ،ناصحا إياه
بـ»تنفيذ الـتــزامــاتــه ورف ــع العقوبات
مــن دون تــأخـيــر ب ــدال مــن التسويف
في المفاوضات وعرض مطالب غیر
واق ـع ـيــة ،فــالـتــأخـيــر سـيـجـعــل الثمن
الــذي يدفعه الطرف المقابل للعودة
إلى االتفاق النووي أكبر».
في م ــوازاة ذلــك ،رأى رئيس لجنة
األمــن القومي فــي البرلمان مجتبى

حريق بمصفاة حمص
وانفجار بناقلة بانياس

اندلع حريق هائل في املصفاة
الرئيسية في حمص غربي
سورية ،أمس.
وذكر مدير املصفاة سليمان
محمد أن "فرق اإلطفاء تعمل
على إخماد حريق نشب بوحدة
التقطير  100نتيجة تسريب من
إحدى املضخات" ،مشيرا إلى أنه
ال أضرار بشرية جراء الحادث.
في غضون ذلك ،أفادت تقارير
إيرانية وروسية ،بوقوع انفجار
على منت ناقلة نفط قرب ميناء
بانياس السوري بالبحر األبيض
املتوسط ،في حني أكدت وكالة
األنباء السورية أن ما حدث هو
مجرد حريق نجم عن "عطل
فني".
وفي وقت سابق ،وقع انفجار
غامض على منت الناقلة ،التي
كانت تحمل محروقات إيرانية
في حادث يعتقد أن إسرائيل
شنته بواسطة طائرة مسيرة.

جانب من المواجهات بين المقدسيين والشرطة اإلسرائيلية أمس األول (رويترز)
وكانت «الجريدة» علمت ،أمس
األول ،ان م ـص ــر ب ـ ــدأت بــالـفـعــل
اتـ ـص ــاالت لـلـتـهــدئــة ف ــي ال ـقــدس
والحؤول دون امتداد التصيعد
الى قطاع غزة.
وأب ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــرب ــاعـ ـي ــة
ال ــدولـ ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـضــم ال ــوالي ــات
ّ
ّ
ال ـم ــت ـح ــدة وروس ـ ـيـ ــا واالت ـ ـحـ ــاد
ّ
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ــم الـ ـم ــتـ ـح ــدة،
«قلقها البالغ» ودعت «السلطات
اإلسـ ّـرائـيـلـيــة إل ــى ضـبــط النفس
وتجنب إج ــراءات قــد ت ـ ّ
ـؤدي إلى
تصعيد الوضع خالل هذه الفترة
ّ
المقدسة»،
مــن األي ــام اإلسالمية
مضيفة أنها تتابع «بقلق بالغ
احتمال إخالء عائالت فلسطينية
مــن مـنــازلـهــا ،الـتــي عــاشــت فيها
منذ أجيال».
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،ق ـ ـ ــررت جــام ـعــة
الدول العربية تعديل اجتماعها
على مستوى المندوبين ليكون
ً
غـ ــدا ،وع ـلــى الـمـسـتــوى الـ ــوزاري
ً
بشكل افتراضي ،نظرا لخطورة
الوضع واستمرار اعتداءات قوات
االحتالل على القدس.
وفيما يجري اإلعــداد لجلسة
ل ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون اإلسـ ــامـ ــي
لمناقشة تداعيات األوضــاع في
المسجد األق ـصــى وح ــي الشيخ
جراح ،يعقد مجلس األمن الدولي
اليوم جلسة بشكل عاجل وطارئ،

سلة أخبار

لوكالة «أسوشييتد برس» األميركية ،إن التحقيق
األولي توصل إلى أن السفينة جاءت من إيران ،ما
يـعــزز مــن جــديــد فرضية تسليح طـهــران لجماعة
«أنصار الله» الحوثية اليمنية المتمردة ،رغم حظر
األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة.
وأكد المسؤول أن األسلحة تشبه تلك الخاصة
بشحنات أخرى تم اعتراضها في مرات سابقة كانت
ً
في طريقها للحوثيين ،مؤكدا أن التحقيق شمل
فحص األسلحة ،وإجراء مقابالت مع طاقم السفينة
الذي أقر بأن السفينة كانت مقبلة من إيران.

بالترويج لمقولة أن إيــران يحكمها
ً
العسكر ،متسائال عن كيفية تسريب
التصريحات التي كان من المفترض
أن تـبـقــى س ــري ــة ح ـتــى ن ـهــايــة والي ــة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة فـ ــي أغ ـس ـطــس
المقبل.

مستقبل فيينا
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ك ـشــف م ـنــدوب
روسيا في محادثات فيينا ميخائيل
أولـ ـ ـي ـ ــان ـ ــوف ،أن الـ ـجـ ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة
ت ـس ـت ـهــدف ال ـت ــوص ــل ل ـت ـفــاهــم بـشــأن
االتفاق النووي اإليراني بحلول 21
مايو الجاري.
وأوضـ ـ ـ ــح أول ـ ـيـ ــانـ ــوف أن ـ ــه سـيـتــم
مواصلة التفاوض حال عدم التوصل
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ب ـح ـل ــول  21م ــاي ــو ،لـكــن
الـمـخــاطــر سـتـكــون أك ـبــر ،فــي إش ــارة
إل ــى ان ـت ـهــاء صــاحـيــة ات ـف ــاق مــؤقــت
عقدته حكومة روحــانــي مع الوكالة
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة لــالـتـفــاف

على قــانــون البرلمان اإليــرانــي الــذي
يقضي بتقليص التفتيش ا لــدو لــي
على المنشآت النووية.

تقرير سليماني
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،نـ ـف ــى جـ ـه ــاز م ـكــاف ـحــة
اإلرهــاب في إقليم كردستان العراق،
أم ـ ـ ــس ،تـ ــورطـ ــه فـ ــي ع ـم ـل ـيــة اغ ـت ـي ــال
الـجـنــرال قاسم سليماني فــي بغداد
يناير  ،2020بعد اتهام تقرير نشره
مــوقــع «يــاهــو ن ـيــوز» ،ضباطا أك ــرادا
وقوة من مكافحة اإلرهاب في اإلقليم
بالمشاركة في العملية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر إن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل
س ـ ــاع ـ ــدت الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فــي
تـصـفـيــة سـلـيـمــانــي ال ــذي ك ــان يـقــود
«ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس» ال ـ ـ ــذراع ال ـخــارج ـيــة
للحرس الـثــوري اإليــرانــي ،مــن خالل
مشاركة ثالثة أرقــام هواتف خلوية،
استخدمها في اتصاالته.

أعلن "تحالف دعم الشرعية"
في اليمن بقيادة السعودية،
اعتراض وتدمير طائرة من
دون طيار "درون" مفخخة
أطلقتها جماعة "أنصار الله"
الحوثية املدعومة من إيران
باتجاه خميس مشيط.
والطائرة هي الثانية التي
تطلقها امليليشيات اليمنية
املتمردة تجاه السعودية خالل
الساعات الـ 48املاضية ،حيث
أطلقت فجر السبت طائرة
من دون طيار مفخخة كانت
تستهدف األعيان املدنية
بخميس مشيط ،لكن الدفاعات
الجوية التابعة للتحالف
العربي نجحت في اعتراضها
وتدميرها قبل وصولها إلى
هدفها.

ةديرجلا
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 %44من سكان العالم :أميركا تهديد للديمقراطية
ّ
• بوتين يتجنب انتقاد بايدن في «يوم النصر» • الصين تتأهب إلعالن مهم عن عدد سكانها

مع تصاعد التوتر بين واشنطن
وبكين وبالدرجة الثانية مع
موسكو ،اعتبر  %44من
ّ
سكان ًالعالم ،أن أميركا تشكل
تهديدا للديمقراطية ،لتتجاوز
بذلك كال من الصين ()%38
وروسيا (.)%28

ُ
كشف استطالع للرأي أجــري
فـ ــي  53دولـ ـ ـ ــة وشـ ـم ــل  53أل ــف
ش ـخــص ،ون ـش ــرت نـتــائـجــه هــذا
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،أن  44ب ــال ـم ـئ ــة مــن
ال ـنــاس فــي جميع أن ـحــاء العالم
ي ـع ـت ـب ــرون ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ً
تهديدا لديمقراطيتهم ،لتتجاوز
بذلك الــواليــات المتحدة كال من
ال ـص ـيــن ،ال ـتــي يـخـشــى تأثيرها
عـلــى ديـمـقــراطـيـتـهــم  38بالمئة
مــن المشاركين فــي االستطالع،
وروسيا ( 28بالمئة).
ك ـمــا أظ ـه ــر االس ـت ـط ــاع ال ــذي
أجري في الفترة بين فبراير وأبريل
الـمــاضـيـيــن بـطـلــب م ــن "تـحــالــف
الديمقراطيات" ،وهي منظمة غير
ربحية أسسها في الدنمارك األمين
العام السابق لحلف شمال األطسي
(نــاتــو) ،أن ــدرس فــوغ راسموسن،
ع ــام  ،2017أن ال ـم ـخــاوف بشأن
تــأث ـيــر الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة على
الديمقراطيات األخــرى زادت منذ
العام الماضي ،وارتفعت بنسبة 20
بالمئة في ألمانيا وحدها.
في الوقت نفسه ،كشفت الدراسة
أن ال ـق ـيــم الــدي ـم ـقــراط ـيــة تحظى
بتأييد الغالبية المطلقة من الناس،
إذ قال  81بالمئة من المستطلعين
أنه "من المهم جدا" أن تكون هناك
ديمقراطية في بلدهم.
ومـ ــن نــاح ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،رأى 64
ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي جـمـيــع
أن ـحــاء الـعــالــم أن ع ــدم الـمـســاواة
االقـتـصــاديــة يشكل أكـبــر تهديد
للديمقراطية ،وبـيــن التهديدات
األخـ ــرى ذك ــر  53بالمئة "القيود
المفروضة على ّ
حرية التعبير"،
و 49بــالـمـئــة "االن ـت ـخ ــاب ــات غير
الـعــادلــة أو الـ ـم ــزورة" ،مــع إش ــارة
 48ب ــال ـم ـئ ــة إل ـ ــى "ق ـ ـ ــوة ش ــرك ــات
التكنولوجيا الكبرى" ،التي تتخذ
معظمها مــن ال ــوالي ــات المتحدة
مقرا لها.

النمو السكاني في الصين

موسكو
مستعدة
الستخدام
قواتها في
أوروبا والقطب
الشمالي ساحة
معركة مقبلة
(استخبارات
فنلندا)

إلــى ذلــك ،وبعد أن أثــار تأجيل
صـ ــدور الـتـقــريــر م ـخ ــاوف م ــن أن
ّ
عــدد السكان ربـمــا تقلص للمرة
األول ـ ــى ف ــي ال ـس ـجــات الـحــديـثــة،
ّ
المقرر أن يتم ص ــدور نتائج
مــن
التعداد السكاني الصيني بشكل
ً
نهائي غدا.
وك ــان التقرير السكاني الــذي
يصدر مرة واحــدة كل عقد واحد
من المفترض أن يصدر في وقت
ما في أبريل الماضي ،وأثار تأجيل
ص ــدوره تـســاؤالت لــدى البعض،
ح ــول مــا إذا كــانــت الـنـتــائــج غير
م ــرض ـي ــة .وس ـي ـك ــون الن ـخ ـفــاض
ع ــدد ال ـس ـكــان آثـ ــار كــاسـحــة على

●

كـشـفــت وكــالــة األن ـب ــاء ال ـســودان ـيــة الــرسـمـيــة (ســونــا)،
أن رئـيــس ال ـ ــوزراء عـبــدالـلــه ح ـمــدوك ،تلقى مــن الرئيس
الكونغولي رئيس االتحاد اإلفريقي فيليكس تشيسيكيدي
فــي زيــارتــه األخـيــرة للخرطوم السبت الماضي "مـبــادرة
خــاصــة بـمـعــالـجــة ال ـت ـبــاي ـنــات ب ـيــن إثـيــوب ـيــا وال ـس ــودان
ومصر حول ملف سد النهضة" االثيوبي ،دون الحديث
عن فحوى المبادرة.
وق ــال ــت "س ــون ــا" إن ح ـم ــدوك وع ــد ب ــدراس ــة ال ـم ـبــادرة
وتقييمها من قبل الجهات ذات االختصاص والرد عليها،
بينما أكــدت وزيــرة الخارجية السودانية مريم الصادق

سلة أخبار
ً
خان رئيسا لبلدية
لندن لوالية ثانية

نجح رئيس بلدية لندن
ّ
العمالي صادق خان ،الذي
أصبح في  2016أول مسلم
يترأس بلدية عاصمة
غربية ،في الفوز بوالية
ثانية في االنتخابات التي
جرت الخميس ،ونشرت
نتائجها أمس األول .وأظهرت
النتائج الرسمية أن خان (50
عاما) الذي ولد لمهاجرين
باكستانيين ،ونشأ في مسكن
اجتماعي ،حصل على 1.2
مليون صوت ،بينما حصل
منافسه المحافظ شون
بايلي ،المنحدر من أصول
جامايكية ،على 977601
صوت ،علما أن استطالعات
الرأي توقعت فوز خان لكن
بفارق أكبر.

من العرض العسكري الروسي في الساحة الحمراء أمس
الـ ـب ــاد ،حـيــث سـيــؤثــر ذل ــك على
نـمــوهــا االق ـت ـصــادي ويـجـعــل من
الصعب دفــع المعاشات وتقديم
الرعاية الصحية لفئات متزايدة
من المسنين.
وفي بيان مقتضب ،كان يهدف
ع ـل ــى مـ ــا يـ ـب ــدو إلـ ـ ــى ت ـب ــدي ــد أي
تكهنات ،ذك ــرت الحكومة أواخــر
الـشـهــر ال ـمــاضــي أن ال ـس ـكـ ّـان في
الصين زادوا عام  ،2020لكنها لم
ّ
تقدم أي أرقام.
وك ــان ــت صـحـيـفــة فــايـنـنـشــال
تايمز البريطانية ذكرت في عددها
ال ـصــادر فــي  28أبــريــل الماضي،
أن الصين شهدت هــذا العام أول
انخفاض للنمو السكاني منذ 60
ً
عاما عندما انخفض عدد السكان
بشكل ملحوظ جراء مقتل عشرات
الماليين في "الثورة الثقافية" التي
أطلقها الزعيم الشيوعي ماوتسي
تونغ.

بوتين ويوم النصر
الى ذلــك ،أكد الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،أمــس ،أن بالده
س ـت ــداف ــع دائـ ـم ــا ع ــن مـصــالـحـهــا
تتزايد
الجيوسياسية ،في وقــت
ّ
فـيــه ّ ال ـخــافــات م ــع ال ـغ ــرب ،لكنه
تجنب انتقاد الرئيس األميركي

جــو بــايــدن ربـمــا بــانـتـظــار القمة
المرتقبة بين الرجلين والتي لم
يحدد بعد موعدعا أو مكانها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل
االستعراض السنوي التقليدي في
"يوم النصر" بمناسبة الذكرى الـ76
النتصار االتحاد السوفياتي على
ألمانيا النازية.
ً
وقال بوتين ،متوجها إلى آالف
الـعـسـكــريـيــن ب ـبــزات ـهــم الــرسـمـيــة
ف ــي ال ـســاحــة ال ـح ـمــراء المتاخمة
ل ـ "الكرملين" ،والــذيــن لــم يضعوا
ك ـمــامــات ،إن "روسـ ـي ــا ت ــداف ــع بال
كلل عن القانون الدولي .في الوقت
نفسه ،سندافع بحزم عن مصالحنا
الوطنية ونضمن سالمة شعبنا".
وأضاف بوتين ،الذي وقف إلى
جانب قدامى المحاربين السوفيات
عـلــى منصة أقـيـمــت فــي الـمـيــدان
ً
األحـ ـم ــر ،أن "أف ـ ـكـ ــارا مـنـبـثـقــة عن
النازية أعيدت صياغتها لتتالءم
ً
مع العصر" ،منددا بعودة "الخطب
ال ـع ـن ـص ــري ــة وال ـ ـت ـ ـفـ ــوق ال ـق ــوم ــي
ومعاداة السامية وكراهية روسيا".
وقـ ــال إن ال ـعــديــد م ــن منظري
النازية يحاولون مرة أخرى وضع
هــذه األيديولوجية بالخدمة في
العالم ،وشدد على أنه ال تزال توجد
حشود من "عناصر الفرق التأديبية
والتنكيلية الذين لم يتم اجتثاثهم"،

إردوغان :األوروبيون
مصابون بعمى استراتيجي

(رويترز)
م ـج ـ ً
ـددا إدان ـت ــه "م ـح ــاوالت إع ــادة
كتابة التاريخ على حساب روسيا".
ول ــم يـحــدد بوتين مــن يقصد،
ل ـك ـنــه ال ي ـك ــف م ـن ــذ سـ ـن ــوات عن
الحديث عـ ّـن صعود قــوى قومية
وأخرى تتبنى الطروحات النازية
لدى الجارة أوكرانيا التي ضم منها
شبه جــزيــرة الـقــرم فــي  2014بعد
ثورة مؤيدة للغرب.
ويتهم الرئيس الروسي بشكل
مـنـهـجــي خ ـصــومــه األمـيــركـيـيــن
واألوروب ـي ـي ــن بــاتـبــاع سياسات
م ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة لـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــا وي ـ ــرف ـ ــض
اتهاماتهم لموسكو التي عوقبت
م ـ ـ ـ ـ ــرات ع ـ ـ ـ ــدة بـ ـسـ ـب ــب ه ـج ـم ــات
إل ـك ـت ــرون ـي ــة وقـ ـم ــع ال ـم ـع ــارض ــة
ودورهـ ـ ـ ــا ف ــي الـ ـن ــزاع بــأوكــران ـيــا
وفضائح تجسس.
وقال بوتين ،الذي يهيمن على
الـسـلـطــة م ـنــذ عـ ــام  ،1999س ــواء
كــرئ ـيــس أو رئ ـي ــس ل ـ ـلـ ــوزراء ،إن
"الشعب السوفياتي حافظ على
قسمه المقدس ودافــع عن الوطن
وح ـ ّـرر دول أوروب ــا مــن الطاعون
البني".
وي ـ ــأت ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرض ال ـع ـس ـك ــري
للتاسع مــن مايو هــذا الـعــام على
خ ـل ـف ـيــة ت ــوت ــر ج ــدي ــد ب ـع ــد نـشــر
عشرات اآلالف من الجنود الروس
في أبريل على الحدود األوكرانية،

مما أثــار مخاوف في وقت ما من
هجوم محتمل.
وم ــن أس ـبــاب ال ـخــاف األخ ــرى
ف ــرض ع ـقــوبــات ع ـلــى مـســؤولـيــن
روس بسبب عملية تسمم ّ
تعرض
لها المعارض الرئيسي لـ "الكرملين"
أليكسي نافالني في أغسطس 2020
الذي يمضي عقوبة بالسجن منذ
بداية العام.
وش ـ ـ ـ ــارك فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرض ،أمـ ــس،
أك ـثــر مــن  12أل ــف عـسـكــري و190
آلية ومنظومة أسلحة من دبابات
وص ــواري ــخ ،فــي الـســاحــة الحمراء
بعد كلمة رئيس الدولة الذي أحاط
به مسؤولون ومحاربون قدامى.
ويشكل هذا العرض أيضا فرصة
للجيش الروسي إلظهار قوته عبر
عرض أحدث معداته ،بينما جعل
"الكرملين" تعزيز قدراته العسكرية
حـ ـج ــر ال ـ ـ ــزاوي ـ ـ ــة ف ـ ــي ط ـم ــوح ــات ــه
الجيوسياسية.
وتقول روسيا إنها طورت مثال
أسلحة تفوق سرعة الصوت قادرة
ع ـلــى اإلفـ ـ ــات م ــن أن ـظ ـمــة ال ــدف ــاع
الصاروخي األميركية .كما اكتسبت
القوات الروسية خبرة قتالية ثمينة
فــي ســوريــة وجعلت مــن موسكو
مجددا قوة في الشرق األوسط.
وخـ ــال أك ـثــر م ــن  20عــامــا في
السلطة ،جعل فالديمير بوتين 9

مايو لحظة رمزية لسياسة القوة
التي يتبعها عبر تمجيد تضحيات
السوفيات ،لكن مع اتهام خصومه
ال ـغــرب ـي ـيــن ب ــإن ـك ــار ال ـت ــاري ــخ عبر
الـسـعــي إل ــى تقليل دور االت ـحــاد
الـســوفـيــاتــي ف ــي إل ـح ــاق الهزيمة
بأدولف هتلر .واحتفاالت  9مايو
في جميع أنحاء روسيا بعروضها
العسكرية في المدن الكبرى مكرسة
لتكريم نحو  20مليون سوفياتي
قتلوا خالل الحرب.

فنلندا
إل ــى ذل ــك ،قــالــت االسـتـخـبــارات
الفنلندية ،في تقرير نشر قبل ايام،
إن "روس ـي ــا مـسـتـعــدة السـتـخــدام
قواتها المسلحة في أوروبا".
وأض ــاف التقرير" :لقد أظهرت
روسيا ،على سبيل المثال ،القدرة
واالسـ ـتـ ـع ــداد الس ـت ـخ ــدام قــواتـهــا
المسلحة لتحقيق أهــدافـهــا ،عند
الضرورة بما في ذلك أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن روسيا،
تواصل تعزيز وجودها العسكري
في منطقة القطب الشمالي ،لذلك قد
تتحول هذه المنطقة "في السنوات
المقبلة" إلى منطقة مواجهة جديدة
بين الدول العظمى.
(عواصم ـ وكاالت)

«أزمة النهضة» :مبادرة إفريقية غامضة وواشنطن تدفع باتجاه اتفاق مرحلي
القاهرة  -حسن حافظ

دوليات

إن المبادرة التي تقدم بها رئيس االتحاد اإلفريقي "قيد
البحث من الجهات المختصة".
وشددت مريم الصادق على أن األطراف المعنية باألزمة
إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد فإنها
ال يمكن أن تحقق ذلك دون وجود "اتفاق ملزم للجميع،
خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله ومراحل التشغيل
بصورة تفصيلية".
وغ ــداة اق ـتــراح اثـيــوبـيــا الـتــوصــل الت ـفــاق جــزئــي حــول
الملء الثاني لبحيرة السد وتأجيل االتفاق على الحصص
المائية لكل دولة الى وقت الحق ،نقلت صحيفة "الشروق"
ال ـم ـصــريــة ع ــن م ـص ــادر س ــودان ـي ــة قــول ـهــا ،إن الـمـبـعــوث
األمـيــركــي إل ــى ال ـقــرن اإلفــريـقــي جـيـفــري فيلتمان اقـتــرح

على المسؤولين السودانيين توقيع اتفاق أولــي قصير
األمد يشمل الملء الثاني فقط ،نظرا القتراب موعد الملء
في يوليو المقبل ،ويتضمن المقترح توفير المعلومات
حول الجداول الزمنية للملء ،والتدفقات المائية وتوافر
المعلومات اليومية من إثيوبيا لدولتي المصب.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،قال أمس
األول في بيان بعد استقباله نظيره الكونغولي ،إن مصر
لــن تقبل بالمساس بأمنها الـمــائــي ،وبــالـتــالــي ضــرورة
التوصل لالتفاق القانوني الملزم المنشود.
الغريب أن بيان الرئاسة المصرية لم يتضمن أي حديث
عن مبادرة من قبل االتحاد اإلفريقي ،وهو عكس ما ظهر
في الخرطوم.

وح ـ ــذرت م ــدي ــرة ال ـبــرنــامــج اإلفــري ـقــي بـمــركــز األهـ ــرام
للدراسات ،أماني الطويل ،في اتصال مع "الجريدة" ،من
خطورة االتفاقيات الجزئية على مصر والسودان ،وتابعت:
"ال يوجد حل بالنسبة لمصر إال باتفاق شامل وقانوني
وملزم" ،متحدثة عن "مبادرات من هندسة أميركية هدفها
ترحيل الموقف وشراء الوقت لدعم إثيوبيا".
وشددت أماني الطويل على أن "االتفاق الجزئي في هذه
المرحلة خطر وجــودي على مصر وحقوقها التاريخية
في مياه النيل ،وبالتالي على مصر أن تفعل كل قدرتها
وإمكاناتها في اتجاهات مختلفة ونحو العواصم العالمية
وليس نحو واشنطن فقط".

قال الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان إن االتحاد األوروبي
مصاب بعمى استراتيجي،
لكنه شدد على أن أنقرة ال تزال
تتطلع إلى عضوية االتحاد
رغم العراقيل .وأضاف إردوغان
أن "العائق األكبر أمام تحول
االتحاد األوروبي إلى العب
عالمي قوي هو افتقاره للصبر
والرؤية االستراتيجية" ،معتبرا
أن االتحاد بحاجة إلى هيكلية
مؤسسية جديدة ،ومراجعة
آليات اتخاذ القرار ،ورؤية
وخطاب جديدين.

لوكاشينكو يحدد خليفته
في حال اغتياله

وقع رئيس بيالروسيا
ألكسندر لوكاشينكو مرسوما
حول "حماية السيادة والنظام
الدستوري ،يهدف إلى
الحفاظ على استقالل البالد
وسيادتها" .وتنص الوثيقة
على نقل السلطة إلى مجلس
األمن في حالة وفاة رئيس
الدولة ،من خالل محاولة
اغتيال أو هجوم إرهابي أو
اعتداء خارجي أو أعمال عنف
أخرى .وفيما مضى ،كانت
السلطة تنتقل إلى رئيس
الوزراء إذا شغر منصب
الرئيس أو لم يكن قادرا على
أداء مهامه ،وذلك حتى يؤدي
رئيس جديد اليمين.

من نفذ «مجزرة سيد الشهداء» «طالبان» أم «داعش»؟ الصاروخ الصيني يتفكك فوق المحيط الهندي

ً
المال هبة الله يطالب واشنطن بتنفيذ اتفاق الدوحة كامال
رغـ ــم ت ـمـ ّـســك ال ـح ـكــومــة األفـغــانـيــة
ّ
المتشددة
بتحميل حــركــة "طــال ـبــان"
م ـس ــؤول ـي ــة االعـ ـ ـت ـ ــداء ال ـ ــدام ـ ــي ،ال ــذي
اسـتـهــدف ،أمــس األول" ،مــدرســة سيد
الشهداء للبنات" في منطقة يسكنها
الهزارة الشيعة في العاصمة كابول ،ما
ً
ّأدى إلى سقوط  ٦٢قتيال ،فإن الحركة
أدانـ ــت الـهـجــوم ،ونـفــت أي مسؤولية
لهاّ ،
موجهة أصابع االتهام إلى تنظيم
"داعش".
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية،
طــارق عــريــان ،للصحافيين ،أمــس ،إن
"سيارة مفخخة انفجرت أمام مدرسة
سيد الـشـهــداء فــي حــي داش ــت برشي
غــرب كابول السبت .وعندما اندفعت
الطالبات في حالة ذعر انفجرت قنبلتان
أخريان".
وأضــاف أن التفجيرات أسفرت عن
سقوط  ٦٢قتيال على األقل بينما جرح
أكثر مــن  100شخص ،مشيرا إلــى أن
ً
معظم الضحايا مــن الطالبات ،الفتا
إلى أن "طالبان تقف وراء هذا الهجوم.
نفذوا هجمات مماثلة على مؤسسات
تعليمية في الماضي".
ووقـ ـع ــت ال ـت ـف ـج ـي ــرات بـيـنـمــا ك ــان
سكان الحي يتسوقون قبل عيد الفطر
األسبوع المقبل.
بـ ــدوره ،اتـهــم الــرئـيــس أش ــرف غني
ال ـح ــرك ــة ال ـم ـت ـش ـ ّـددة ب ــال ــوق ــوف وراء
الـهـجــوم فــي وق ــت تتخوف الحكومة
من هجمات الحركة ،أو عودة نفوذها

م ــع ب ــدء االن ـس ـحــاب األم ـي ــرك ــي ،ال ــذي
من المقرر أن ينتهي في  11سبتمبر
المقبل.
وق ـ ـ ــال غ ـن ــي إن "ه ـ ـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة
الـمـتــوحـشــة ال تـمـلــك ال ـق ــوة لمواجهة
قــوات األمــن في ساحة المعركة ،وبدال
من ذلك تستهدف بوحشية منشآت عامة
ومــدرســة البنات" .وأض ــاف ان الحركة
أظهرت مرة أخرى أنها ال تريد حل األزمة
الحالية بشكل سلمي وأساسي ،وإنها
تضيع فرص السالم في أفغانستان.
لكن الناطق باسم "طالبان" ذبيح الله
مجاهد ،اتهم "داعــش" بالوقوف خلف
الهجمات ،وقال إن "الدوائر المشؤومة
الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ت ـح ــت سـ ـت ــار ال ـح ـكــومــة
والمخابرات تحت مسمى تنظيم الدولة
تقف خلف الهجوم".
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،اع ـت ـب ــر زع ـيــم
"طالبان" ،مولوي هبة الله أخوند زاده ،أن
"تأجيلالواليات المتحد ة موعد خروج
قــواتـهــا مــنأفغانستا ن مــن مــايــو إلى
سبتمبر المقبل ،خرق التفاق الدوحة"،
ً
محذراواشنط ن من "تماديها في خرق
االتفاق".
وف ــي بـيــان أصـ ــدره ام ــس بمناسبة
قرب حلول عيد الفطر ،قال أخوند زاده:
"نـعـتـبــر ان ـس ـحــابالـ ـق ــوات األمـيــركـيـة
والدول األجنبية ًاألخرى خطوة جيدة"،
ً
الفتا إلى أنه "خالفا لاللتزامات ،لم يتم
بعد اإلفراج عن السجناء الباقين الذين
كــان مــن المقرر إطالقهم بعد  3أشهر

دفن جماعي لضحايا انفجار المدرسة في كابول أمس (رويترز)
م ــن ب ــدء ال ـم ـفــاوضــات ،كـمــا أن أسـمــاء
المسؤولين في اإلمارة اإلسالمية لم تتم
إزالتها بعد من قوائم العقوبات".
وأكد أنه "إذا فشلت الواليات المتحدة
م ــرة أخ ـ ــرى ف ــي ال ــوف ــاء بــالـتــزامــاتـهــا،
فـعـنــدئــذ يـجــب عـلــى ال ـعــالــم أن يشهد
ويحاسبها على كل العواقب".
فــي الــوقــت نفسه ،اتهم أخــونــد زاده
الحكومة األفغانية بمحاولة تخريب
مفاوضات السالم في أفغانستان "بشتى
الطرق".
وك ــان مــن الـمـقــرر إتـمــام االنسحاب

األميركي من أفغانستان بحلول األول
من مايو الجاري ،بموجب االتفاق الذي
أبرمته إدارة الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب مع "طالبان" بالعاصمة
القطرية الدوحة في فبراير .2020
ً
غير أن االنـسـحــاب ب ــدأ رسـمـيــا في
ً
األول من مايو وفقا لتوجيهات الرئيس
جو بايدن ،الــذي أعلن أن هذه العملية
س ـت ـج ــري ب ـش ـك ــل م ـن ـظ ــم وت ــدري ـج ــي
لتكتمل بحلول  11سبتمبر المقبل،
ذكرى الهجمات الشهيرة على الواليات
(عواصم ـ ـ وكاالت)
المتحدة.

ّ
أعلنت السلطات الصينية ،أمس ،أن جزءا كبيرا من صاروخ
ّ
فضائي صيني تفكك فوق المحيط الهندي ،بعد دخوله الغالف
ّ
الجوي لألرض ،مما يضع ّ حدا للتكهنات حول مكان سقوط هذا
ً
الجسم البالغ وزنه  18طنا.
الرسمي عن "المكتب الصيني للهندسة
ونقل التلفزيون
ّ
الفضائية المأهولة" قوله إنه "بعد المراقبة والتحليل ،في الساعة
 02:24( 10:24ت غ) في  9مايو  ،2021عاد حطام المرحلة األخيرة
من مركبة اإلطالق لونغ مارتش  5بي ياو -2إلى الغالف الجوي".
ًوأضاف أن "منطقة الهبوط تقع عند خط الطول  72.47درجة
ً
شرقا وخط العرض  2.65درجة شماال" ،وهي إحداثيات نقطة
تقع في المحيط الهندي بالقرب من جزر المالديف.
وأوضح المصدر نفسه أن الجزء األكبر من الصاروخ تفكك
ُ
ود ّمر أثناء العودة.
وهذا الصاروخ نقل أول مكونات محطة الفضاء الصينية
الجديدة إلى مدار حول األرض في  29أبريل.
وقال مركز قيادة الفضاء في الجيش األميركي إن الصاروخ
"دخل فوق شبه الجزيرة العربية في حوالي الساعة 02:15
ت غ األحد ... .ال نعرف إذا سقط الحطام على األرض أو في
المحيط".
وأكدت خدمة المراقبة "سبيس تراك" التي تستخدم بيانات
عسكرية أميركية دخول الصاروخ الغالف الجوي ،موضحا أن
األجهزة األميركية رصدت تحليقه للمرة األخيرة فوق السعودية.
وأضافت في تغريدة أن "المشغلين يؤكدون أن الصاروخ
دخل في المحيد الهندي شمال المالديف".
وجاء مسار الصاروخ مطابقا لتوقعات خبراء بسقوطه في
المحيط الهندي ،ألن المياه تغطي  70بالمئة من سطح األرض.
لكن العودة غير المضبوطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت
مخاوف من أضرار وخسائر محتملة ،على الرغم من حسابات
ضئيل.
أشارت إلى أن هذا االحتمال
ً
وذكــر مسؤولون في بكين سابقا أن االحتمال ضئيل بأن
مسارا ً
ً
حرا لدى سقوطه.
يتبع الصاروخ "لونغ مارتش  5بي"
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ،وانغ وينبين،
األسبوع الماضي أن احتمال أن يتسبب الصاروخ في أضرار
على األرض "ضئيل جدا" .وأوضح أنه "بسبب التصميم التقني

لهذا الصاروخ ،سيحترق الجزء األكبر من مكوناته ُ
ويدمر خالل
العودة للغالف الجوي".
وأضاف أن "احتمال التسبب بأضرار للنشاطات الجوية أو
(األشخاص والمنشآت واألنشطة) على األرض ضئيل جدا".
وقال وزير الدفاع األميركي لويد أوستن إن الجيش األميركي
ليست لديه خطط إلسقاطه ،لكنه اتهم الصين باإلهمال لتركه
يخرج من المدار .وتابعت سلطات الفضاء األميركية واألوروبية
ّ
بدقة مسار الصاروخ ،وحاولت تحديد وقت ومكان سقوطه.
يولد دخول صــاروخ الغالف الجوي حــرارة هائلة ،ويسبب
احتكاكا يجعل أجزاءه تحترق وتتفكك.
ّ
لكن الصواريخ الكبيرة مثل "لونغ مارتش بي  "5قد ال تدمر
بالكامل ،ويمكن أن يسقط حطامها على سطح األرض ويسبب
أضرارا وإصابات.
ولتجنب سيناريوهات من هذا النوع ،أوصى عدد من الخبراء
بإعادة تصميم الصاروخ "لونغ مارتش  5بي" الــذي ال يمكنه
التحكم بنزوله من المدار.
وكتب عالم الفلك جوناثان ماكدويل من جامعة هــارفــارد،
في تغريدة ،إن "دخول الغالف الجوي فوق المحيط هو ً
دائما
االحتمال األكبر إحصائيا" .وأضاف أن الصين "كسبت الرهان
على ما يبدو (إال إذا وصلت أنباء عن سقوط حطام في جزر
ً
متهورا".
المالديف) ،لكن األمر كان
وهذه ليست المرة األولى التي تفقد فيها الصين السيطرة
على مركبة فضائية عند عودتها إلى األرض .ففي  2020سقطت
شظايا صاروخ لونغ مارتش آخر على بلدات في ساحل العاج،
مما ألحق أضرارا من دون وقوع إصابات بشرية.
ّ
وفــي أبريل  ،2018تفكك المختبر الفضائي ّ"تيانغونغ"-1
عند عودته إلى الغالف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل.
ونفت السلطات الصينية يومها أن تكون قد فقدت السيطرة
على المختبر.
وتستثمر الصين مليارات الدوالرات على برنامجها الفضائي
ً
سعيا إلى اللحاق بروسيا والواليات المتحدة في هذا المجال.
وأرسل البلد اآلسيوي العمالق أول رائد صيني إلى الفضاء
سنة  .2003كذلك وضعت في مطلع  2019مركبة عند الجانب
المظلم من القمر ،في سابقة عالمية.
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العربي يتخطى السالمية بصعوبة
ويقترب من لقب «الممتاز»

فوز ثمين للساحل ...وتعادل محبط للفحيحيل في دوري Stc
حازم ماهر
وعبدالرحمن فوزان

فاز العربي على السالمية ،2-3
والساحل على النصر ،0-1
وتعادل كاظمة مع الفحيحيل
.2-2

بات العربي قريبا من حسم
لـقــب دوري  stcالـمـمـتــاز لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ب ـ ـفـ ــوز م ـس ـت ـح ــق عـلــى
ال ـس ــال ـم ـي ــة ب ـن ـت ـي ـحــة  2-3فــي
الجولة الخامسة عشرة ،التي
اقيمت أمس األول ،ليرفع ليرفع
االخضر رصيده إلى  37نقطة
ويعيد الفارق إلى  5نقاط مع
القادسية الــوصـيــف ،ليصبح
االخضر في حاجة إلى  6نقاط
مــن  3م ـبــاريــات بـغــض النظر
عــن نتائج االخــريــن للتتويج
رسميا ،في حين توقف رصيد
ال ـس ـمــاوي عـنــد  17نـقـطــة في
المركز السادس.
وف ــي م ـبــاراة أخ ــرى ،تـعــادل
كــاظ ـمــة م ــع الـفـحـيـحـيــل ،2-2
لـ ـي ــر تـ ـف ــع ر صـ ـ ـي ـ ــد األول إ ل ــى
 23نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع،
والثاني إلى  12نقطة متراجعا
إلــى المركز الثالث ،لذلك جاء
ً
التعادل محبطا.
واقـتـنــص الـســاحــل  3نقاط
ثمينة بفوزه على النصر ،0-1
لـيــرفــع رص ـيــده إل ــى  13نقطة
ويتقدم خطوة لألمام محتال
المركز الثامن ،في حين توقف
رصيد العنابي عند  19نقطة
في المركز الخامس.

 5أهداف
فرض العربي أسلوبه على
السالمية خالل الشوط األول،
بفضل حـســن انـتـشــار العبيه

ً
فرحا
انتي ميشا يبكي

عاشور :اللقب لم ُيحسم

فرحة العبي العربي بالفوز الصعب
وال ـض ـغــط الـ ــذي م ــارس ــوه في
كــل ارج ــاء الملعب ،ليصدروا
االرت ـ ـبـ ــاك لــاع ـبــي ال ـم ـنــافــس،
الذين عابهم البطء في التمرير
العرضي من اجل اختراق دفاع
األخضر.
وض ـ ـ ــع عـ ـل ــي أح ـ ـمـ ــد خ ـلــف
ال ـعــربــي ف ــي الـمـقــدمــة سريعا
بـ ــال ـ ـهـ ــدف ال ـ ـ ـ ــذي اح ـ ـ ـ ـ ــرزه فــي
الــدقـيـقــة الـخــامـســة بـتـســديــدة

مـ ـ ــدويـ ـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة
الجزاء سكنت الزاوية اليسرى
للحارس احمد عادي الخالدي.
بعد الـهــدف هــاجــم العربي
بغية إحراز الهدف الثاني وقد
تحقق لــه مــا اراد فــي الدقيقة
 42بـ ـتـ ـم ــري ــرة م ـ ــن ال ـ ـسـ ــوري
عـ ـل ــى ال ـ ــدي ـ ــن دالـ ـ ـ ــي أس ـك ـن ـهــا
الفلسطيني ع ــدي الــدبــاغ في
ش ـب ــاك ال ـخ ــال ــدي ،ول ــم يشهد

العبو العربي والسالمية ارتدوا علم فلسطين
َ
ح ـ ـ ـ ــرص الع ـ ـ ـبـ ـ ــو فـ ــريـ ــقـ ــي
ال ـس ــال ـم ـي ــة وال ـ ـعـ ــربـ ــي عـلــى
ارت ـ ـ ــداء ع ـلــم ف ـل ـس ـط ـيــن ،قبل
ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ،ت ــدع ـي ـم ــا
للقضية الفلسطينية ،وللشد
من أزر الفلسطينيين الذين
ً
يتظاهرون حاليا في القدس
المحتلة.

العبو السالمية والعربي يرتدون العلم الفلسطيني

أك ــد م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة ال ـقــدم
بـ ـن ــادي ال ـس ــاح ــل ،م ـح ـمــد ده ـي ـل ـيــس ،أنــه
سيرفع توصية باإلبقاء على المحترفين،
ن ـظ ــرا ل ـت ـم ـيــزهــم ،مـضـيـفــا أنـ ــه سـيـطــالــب
بــالـحـفــاظ عـلــى ق ــوام الـفــريــق ،ال ــذي يضم
بين صفوفه العبين أكفاء يمتلكون موهبة
حقيقية.

طرد بورسلي
ً
تأثر كاظمة كثيرا بطرد حكم
لـ ـق ــاء مـ ـب ــارات ــه م ــع الـفـحـيـحـيــل
سـعــد الـفـضـلــي ،مـهــاجـمــه بندر
بورسلي ،إثر خشونته ضد العب
الفحيحيل ناجي العجمي ،وهو
االمر الذي استغله منافسه جيدا.
اح ــرز للفحيحيل الـبــرازيـلــي
لـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــز ف ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدو وم ـ ـح ـ ـمـ ــد
ع ـبــدال ـهــادي فــي الــدقـيـقـتـيــن 45
و ،64ف ــي ح ـيــن اح ـ ــرز لـكــاظـمــة
عمر حبيتر وعقيل ا لـهــز يــم في
الدقيقتين  60و.71

هدف مبكر
ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،بـ ـ ـ ــدت رغـ ـب ــة
ال ـس ــاح ــل واضـ ـح ــة ف ــي تحقيق
الفوز على منافسه النصر ،رغم
صعوبة المهمة .وأحرز المهاجم
ف ـ ـي ـ ـصـ ــل عـ ـ ـج ـ ــب هـ ـ ـ ـ ــدف م ـب ـك ــر
للساحل فــي الدقيقة  ،7ونجح
فــريـقــه فــي الـحـفــاظ عـلــى تقدمه
حتى النهاية ،علما بأن العبيه
أهدروا عددا كبيرا من الفرص.

أسباب الفوز إلى رغبة الالعبين في حصد
النقاط الثالث ،وهجومهم دون توقف على
ُ
المنافس ،والذي لم تكن له هجمات تذكر
طوال اللقاء.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن فــري ـقــه اليـ ـ ــزال األقـ ــرب
للهبوط ،إذ سيخوض  3مـبــاريــات قوية
جدا.

●

موسيماني

القاهرة  -ةديرجلا

•

يـ ـتـ ـج ــدد ال ـ ـ ـصـ ـ ــدام بـ ـي ــن ق ـط ـب ــي الـ ـك ــرة
الـمـصــريــة (األه ـلــي والــزمــالــك) فــي سهرة
رمـضــانـيــة ،حـيــن يـلـتـقـيــان فــي الـعــاشــرة
والنصف مساء اليوم ،بتوقيت الكويت،
ع ـلــى اسـ ـت ــاد ال ـق ــاه ــرة الـ ــدولـ ــي ،ضمن
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة
وال ـع ـش ــري ــن ل ـم ـســاب ـقــة ال ـ ــدوري
الممتاز لكرة القدم ،بعد أيام
قـلـيـلــة م ــن ال ـمــواج ـهــة الـتــي
جـ ـمـ ـعـ ـتـ ـهـ ـم ــا ف ـ ـ ــي أبـ ــريـ ــل
الماضي ،وانتهت بفوز
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر بـ ـه ــدفـ ـي ــن
لهدف.
ويـخــوض األهلي
مباراة الليلة وهو في
مركز الوصافة برصيد
 40نقطة ،بعد أن خاض حتى اآلن
 18مـبــاراة ،فــاز في  ،12وتعادل
ف ــي أرب ـ ــع ،وخ ـســر مــواجـهـتـيــن
أم ــام سـمــوحــة وغ ــزل المحلة،
بينما يتصدر الزمالك جدول
ال ـتــرت ـيــب بــرص ـيــد  44نـقـطــة،
ب ـع ــدم ــا خـ ــاض ح ـت ــى اآلن 20
مــواج ـهــة ،ف ــاز فــي  ،13وتـعــادل
في  ،5وخسر أيضا لقاءين أمام
المحلة واألهلي.
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــر

االعتماد على الخبرة لرد االعتبار
فــي المعسكر األبـيــض ،يرغب الفرنسي
ب ــات ــري ــس ك ــارتـ ـي ــرون ،م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق ،في
رد االع ـت ـب ــار وال ـث ــأر م ــن األهـ ـل ــي ،معتمدا
على خـبــرات بعض العبيه أمـثــال محمود
ع ـب ــدال ــرازق شـيـكــابــاال وأشـ ــرف بــن شرقي
وطــارق حامد وفرجاني ســاســي ،وحــرص

أرجع مدرب فريق السالمية لكرة القدم ثامر عناد خسارة
فريقه أمام العربي إلى الغيابات وعدم جاهزية بعض الالعبين
بــال ـصــورة الـمـطـلــوبــة ،إل ــى جــانــب األخ ـط ــاء الـتــي وقـعــت من
الالعبين في الشوط األول.
ّ
وبين عناد أن أسلوب لعب السالمية لم يختلف عن سابق
المباريات ،السيما مباراة القادسية السابقة ،مشيرا إلى ان
االخـتــافــات ج ــاء ت بسبب مـعــانــاة الـسـمــاوي مــن الغيابات
المؤثرة وعــدم جاهزية بعض الالعبين المؤثرين بصورة
كــامـلــة .وأض ــاف أن السالمية قــدم أداء يحسب لالعبين في
الشوط الثاني ،ونجح في تقليص الفارق وكان األفضل على
صعيد االستحواذ والخطورة ،حتى مع النقص العددي بعد
خروج حمد القالف بالبطاقة الحمراء.
وفــي نفس الـسـيــاق ،يفتقد السالمية خــدمــات المحترف
االسـبــانــي أنـطــونـيــو ،إل ــى جــانــب حـمــد ال ـقــاف فــي مواجهة
الساحل المقررة غدا في الجولة  16من الدوري الممتاز.

ً
تعود اإلثارة مجددا في دوري  stcللدرجة
األول ــى مــع انـطــاق الـجــولــة السابعة عشرة،
الـيــوم ،بإقامة مباراتين الساعة  9:30مساء،
تجمع األولى التضامن واليرموك على استاد
علي صباح السالم بنادي النصر ،ويلتقي في
الثانية الصليبيخات مع برقان على استاد
مبارك العيار بنادي الجهراء.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،ال ـت ــي ت ـج ـمــع بـيــن

ال ـت ـضــامــن (م ـت ـصــدر ال ـتــرت ـيــب  24 -نـقـطــة)،
والـ ـي ــرم ــوك (ال ــوصـ ـي ــف 21 -ن ـق ـط ــة) ،يسعى
ك ــل مـنـهـمــا إل ــى تـحـقـيــق االن ـت ـص ــار ،ف ــ»أب ـنــاء
الـفــروانـيــة» يــريــدون االسـتـمــرار فــي الـصــدارة
وتوسيع الـفــارق مــع مـطــارديـهــم ،فيما يأمل
«أبـنــاء مشرف» الــدخــول شريكا في الصدارة
واالب ـت ـع ــاد ع ــن أي تـعـثــر ق ــد يـعـيــده للمركز
الثالث.

األهلي والزمالك في سهرة رمضانية اليوم
حرص بيتسو موسيماني ،مدرب الفريق،
عـلــى شـحــذ هـمــم العـبـيــه ،وعــالــج األخـطــاء
والسلبيات الواضحة التي ظهرت على أداء
الالعبين في المباريات الماضية ،وأهمها
ع ــدم حـســن ال ـت ـصــرف بــال ـكــرة أمـ ــام مــرمــى
المنافسين ،إضافة إلى وجود ثغرات دفاعية
كبيرة أدت إلى فقدان العديد من النقاط ،كما
شاهد برفقة الالعبين مباراة الــدور األول،
لمعرفة الطريقة والخطة التي يلعب بها
األبيض مبارياته الكبيرة ،أمــا في تكرار
ال ـفــوز عليه والـمـضــي قــدمــا نـحــو الحفاظ
على اللقب.
وقرر موسيماني االعتماد على الثنائي
بــدر بــانــون ويــاســر إبــراهـيــم كقلبي دفــاع،
كما ينوي إشــراك أيمن أشــرف في الجبهة
اليسرى ،على حساب محمود وحيد ،بينما
يعود محمد شريف لقيادة الهجوم األحمر
بـشـكــل أس ــاس ــي ،ب ــدال م ــن مـ ــروان محسن،
ال ــذي لـعــب أســاسـيــا فــي مــواجـهــة االتـحــاد
السكندري األخيرة.

عناد :الغيابات سبب الخسارة

مباراتان في منافسات الدرجة األولى اليوم

دهيليس يوصي باإلبقاء على المحترفين
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ق ــال دهـيـلـيــس إنــه
ب ـس ـبــب ض ـغــط م ـب ــاري ــات ال ـ ـ ــدوري رفــض
منح الالعبين راحة من التدريبات ،مبينا
أن الفريق تنتظره مواجهة قوية الثالثاء
المقبل في الجولة الـ .16
وشــدد على أن الفوز الــذي تحقق على
النصر جاء عن جدارة واستحقاق ،مرجعا

ه ــذا ال ـشــوط تـهــديــدا حقيقيا
من قبل العبي السالمية لمرمى
سليمان عبدالغفور ،لينتهي
الـشــوط األول بتقدم مستحق
لألخضر بهدفين نظيفين.
ك ـ ــاد الـ ـع ــرب ــي ي ــدف ــع ال ـث ـمــن
غاليا بعد تــراجــع اداء العبيه
في الشوط الثاني بسبب الثقة
الزائدة عن الحد.
الـ ـب ــداي ــة ج ـ ـ ــاءت لـمـصـلـحــة
الـســالـمـيــة ،ال ــذي هــاجــم بـقــوة،
ل ـك ــن ع ـب ــدال ـل ــه ال ـش ـم ــال ــي ق ــاد
هجمة عنترية للعربي مررها
إل ــى الـسـنــوســي ال ـه ــادي ال ــذي
س ـ ــدد م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـي ـس ــرى،
لتذهب إلــى عــدي الــدبــاغ الذي
حــولـهــا داخ ــل الـمــرمــى مـحــرزا
هدفه الشخصي الثاني وهدف
فريقه الثالث في الدقيقة .50
أحكم السالمية قبضته على
مـجــريــات االمـ ــور بـعــد الـهــدف،
وهاجم بضراوة وأسفر هجومه
عــن هدفين للبرازيليين ليما
وباتريك فابيانو في الدقيقتين
 63و.70
شعر العبو العربي بالخطر
وه ــاج ـم ــوا لـتـحـفـيــف الـضـغــط
على خط دفاعهم ،وأشهر حكم
الـلـقــاء يــوســف نـصــار البطاقة
الحمراء لالعب السالمية حمد
ال ـ ـق ـ ــاف ،الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـم ــد ده ــس

ي ــد ال ـس ـنــوســي الـ ـه ــادي خــال
سقوطه على االرض في الدقيقة
 ،87لينتهي اللقاء بفوز العربي
بثالثة اهداف مقابل هدفين.

أبدى رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور رضاه عن
فوز فريقه الصعب على السالمية  ،2-3ونجاحه في الحفاظ
على فارق الخمس نقاط عن أقرب مطارديه في صدارة الدوري،
مؤكدا أنه انتصار مهم جاء على منافس مميز وقوي.
وطالب عاشور الالعبين خــال اجتماعه بهم بعد نهاية
المباراة ،بأال تؤثر هذه النتيجة أو حتى طريقة سير المباراة
عليهم سلبا ،ليواصلوا مسيرتهم نحو حصد لقب الدوري.
وأض ــاف« :م ـشــوار اللقب لــم ُيـحـســم ،وأمــامـنــا  3مباريات
صعبة جدا نخوضها خالل أقل من  10أيام أمام الفحيحيل
والساحل وخيطان ،وهي فرق لها أهدافها بالبقاء في الدوري
الممتاز ،وعلينا المواصلة بنفس العمل والجهد والتركيز
لتحقيق االنتصارات فيها».

وال تقل مواجهة برقان (الثالث  19 -نقطة)،
والصليبيخات (الرابع  18 -نقطة) ،أهمية عن
المواجهة األولى ،السيما أن الطرفين ينافسان
ب ـق ــوة ع ـلــى إح ـ ــدى ال ـب ـطــاق ـت ـيــن الـمــؤهـلـتـيــن
للدوري الممتاز في الموسم المقبل ،ويعلم
كالهما أن أي تعثر قد يقلص آماله في ذلك،
في حين أن انتصار أي منهما سيقفز به إلى
الوصافة في حال تعثر اليرموك.

إصابة البلوشي قبل «اآلسيوية»
تربك حسابات «يد» السماوي

على الدخول بالالعبين في معسكر مغلق
مـبـكــر ،ل ــزي ــادة مـســاحــة الـتــركـيــز لديهم،
وتحفيظهم الخطة التي يريد االعتماد
عليها في موقعة الليلة.
وكـ ــان ال ـش ـغــل ال ـشــاغــل لـكــاتـيــرون
في التدريبات األخـيــرة كيفية إيجاد
طرق إليقاف مصدر خطورة األهلي،
الـمـتـمـثـلــة ف ــي مـحـمــد م ـج ــدي «قـفـشــة»
ومحمد شريف ،لذا حرص على االجتماع
بالثنائي طــارق حامد ومحمود الونش،
وط ـلــب مـنـهـمــا ف ــرض رق ــاب ــة لـصـيـقــة على
العبي األحمر ،كما حذر العبيه من تكرار
ما حدث في مباراة الدور األول ،حين
اسـتـسـلـمــوا لـلـخـســارة ،وسـمـحــوا
للخصم بالسيطرة على الكرة في
وسط الملعب ،وتهديد المرمى
األبيض في أكثر من مناسبة.
وتشهد منافسات الجولة
ذاتـ ـه ــا إق ــام ــة  4مــواج ـهــات
أخــرى في نفس التوقيت،
عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف
فــريــق سـمــوحــة نظيره
وادي دجـلــة ،ويلتقي
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـ ـلـ ـ ــي مــع
اإلس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي،
والجونة مع أسوان.

●

كارتيرون

محمد عبدالعزيز

ت ـل ـقــى ال ـف ــري ــق األول لـكــرة
الـيــد بـنــادي السالمية ضربة
مـ ـ ــوج ـ ـ ـعـ ـ ــة ،بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا أثـ ـبـ ـت ــت
الـ ـفـ ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـي ــة ال ـت ــي
أجراها الجناح المميز للفريق
محمد البلوشي إصابته بقطع
في الرباط الصليبي للركبة.
وب ــذل ــك أربـ ـ ــك ال ـب ـل ــوش ــي -
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـغ ـيــب عـ ــن ال ـف ــري ــق
خالل مشاركته في منافسات
ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ألنــديــة
أب ـط ــال الـ ـ ــدوري ل ـك ــرة ال ـيــد،
ال ـم ـقــرر إقــامـتـهــا ف ــي ن ــادي
ال ــوح ــدة ال ـس ـعــودي م ــن 12
ح ـت ــى  21ي ــون ـي ــو ال ـم ـق ـبــل-
ح ـس ــاب ــات ال ـف ــري ــق وم ــدرب ــه
د .أحمد فــوالذ ،الــذي يسعى
حاليا إلى تجهيز البديل القادر
على سد النقص في هذا الوقت
القصير.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن يـ ـغ ــادر
ال ـب ـل ــوش ــي إلـ ـ ــى ق ـط ــر أواخـ ـ ــر
الشهر الجاري مع وفد الفريق
المتجه إلى هناك ،لعرضه على
طبيب متخصص في أكاديمية

محمد البلوشي

اسباير ،لمعرفة مدى إصابته،
وكذلك إجراء العملية الجراحية
إذا تطلب األمر .ويأتي ذلك على
ه ــام ــش الـمـعـسـكــر الـتــدريـبــي
الـ ـ ــذي س ـي ـقـي ـمــه «الـ ـسـ ـم ــاوي»
هناك قبل سفره مباشرة إلى
مدينة جدة السعودية ،لخوض
مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـبـ ـط ــول ــة ضـمــن
المجموعة األول ــى ،وبجانبه
أندية :العربي القطري ،ومضر
الـ ـسـ ـع ــودي ،وش ــاه ــد كـ ــرزون
اإليراني ،والنجمة البحريني.

23
ً
بايرن يحسم اللقب التاسع تواليا ويحتفل بمهرجان لليفاندوفسكي
ةديرجلا
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ح ـ ـ ـسـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ
قاد المهاجم البولندي روبرت
ً
لـ ـقـ ـب ــه ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ت ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــا ق ـبــل
ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
م ـ ـبـ ــاراتـ ــه وض ـي ـف ــه ب ــوروس ـي ــا
لتحقيق فوز عريض على
مـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــادبـ ـ ـ ــاخ ال ـ ـ ـتـ ـ ــي
استعرض فيها -6صفر بفضل
بوروسيا مونشنغالدباخ
ثـ ــاث ـ ـيـ ــة ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــدي روبـ ـ ـ ــرت
بسداسية نظيفة ،في الجولة
ليفاندوفسكي ،وذلــك بخسارة
الـ 32من الدوري األلماني لكرة مالحقه اليـبــزيــغ أم ــام مضيفه
بوروسيا دورتموند  3-2أمس
القدم بعد تتويجه باللقب.
األول فـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة
والثالثين من الدوري األلماني
لكرة القدم.
وفـ ـ ـ ّـرط ب ــاي ــرن ف ــي الـمــرحـلــة
الماضية بفرصة حسم اللقب
بخسارته على أرض ماينتس
 ،2-1لـكــن األمـ ــور ُحـ ِـسـ َـمــت اآلن
لمصلحته قبل أن يدخل لقاء ه
ومونشنغالدباخ بما أنــه بقي
ً
مـ ـتـ ـق ــدم ــا ب ـ ـفـ ــارق سـ ـب ــع ن ـق ــاط
ع ـل ــى اليـ ـب ــزي ــغ ،ب ـف ـض ــل هــديــة
غريمه دورتموند وهدفين من
اإلن ـك ـل ـيــزي ج ــاي ــدون ســانـشــو،
ثانيهما فــي الــدقـيـقــة  87حين
ك ـ ـ ــان الـ ـتـ ـع ــادل
سيد الموقف
 2 -2بـ ـع ــد م ــا
كــان الوصيف
ً
م ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا
صفر.2-
ل ـك ــن ال ـن ــادي
ال ـب ــاف ــاري ال ــذي
يــودع فــي نهاية
ال ـم ــوس ــم مــدربــه
ه ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــزي فـ ـلـ ـي ــك
ً
ل ـي ـح ــل ب ـ ـ ــدال مـنــه
مـ ـ ـ ـ ــدرب اليـ ـب ــزي ــغ
يوليان ناغلسمان،
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أح ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــه
ب ــالـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ـف ــوز
صورة لالعب
اس ـت ـع ــراض ــي عـلــى
ي بايرن مع الر

قم ٩

فرحة العبي بايرن ميونيخ بلقب الدوري
ً
مونشنغالدباخ ،موسعا الفارق
في الصدارة الى  10نقاط.

مدرب دورتموند يهنئ
وهنأ مدرب دورتموند إدين
تـيــرزيـتــش ب ــاي ــرن عـلــى الـلـقــب،
ً
ً
ممازحا "ال أعتقد أن أحدا توج
ً
بطال وهــو جالس فــي الحافلة
في طريقه الى الملعب".
وحتى قبل أن يدخل مباراته
ومـ ـ ــون ـ ـ ـش ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــادبـ ـ ــاخ ،ك ـش ــف
عضو مجلس اإلدارة الحارس
الدولي السابق أوليفر كان أنه

ً
بوسكيتس يعاني شرخا في الفك
أعـلــن ن ــادي بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي حجم
إ صــا بــة ال عــب و سـطــه المخضرم سرجيو
بوسكيتس ،التي تعرض لها خالل الشوط
األول مــن مــوا جـهــة ا لـفــر يــق أ م ــام أتلتيكو
مــدر يــد ،أ مــس األول ،على ملعب (الكامب
نو) ،ونقل على إثرها للمستشفى.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــال ـ ــون ـ ــي أن
بوسكيتس حــا لـتــه " طـيـبــة" ،و هــو يعاني
"كدمة قوية في الوجه مع شرح في الفك
ال ـع ـل ــوي" ،وأن م ـشــارك ـتــه ف ــي ال ـم ـبــاريــات
المقبلة ستحدد وفقا لتحسن حالته.
و خــرج صاحب ا ل ــ 32عاما فــي الدقيقة

رياضة

 32ونزل بدال منه الواعد يايكس موريبا،
بـعــد ا ص ـطــدام هــوا ئــي مــع المونتينغري
ستيفان سافيتش.
وحاول بوسكيتس استكمال المباراة،
إال أن ا ل ـ ـكـ ــد مـ ــة ،ا لـ ـت ــي س ـب ـب ــت لـ ــه أ ي ـض ــا
نــزي ـفــا ف ــي األن ـ ــف ،أج ـبــرتــه ع ـلــى م ـغــادرة
المباراة ،وقرر أطباء النادي نقله مباشرة
للمستشفى لوضعه تحت المالحظة.
(إفي)

تحدى الالعبين للفوز باللقب
ً
العاشر تواليا الموسم المقبل،
ً
قائال "شاهدنا مباراة اليبزيغ
ً
مـعــا واألج ـ ــواء كــانــت رائ ـع ــة .ال
يمكن للمرء أن يعتاد على ذلك
(التتويج) ،إنه إنجاز مذهل".
وتابع "اآلن بإمكاننا أن نقوم
ب ــأم ــر ل ــم ي ـن ـجــح أي ف ــري ــق فــي
الـعــالــم فــي تحقيقه :أن نصبح
ً
ً
أبطاال للمرة العاشرة تواليا".
أمــا تــومــاس مــولــر الــذي كان
على موعد مع الشباك السبت،
فقال "تسعة ألقاب على التوالي،
هذا أمر جنوني .وكنت هناك في

كل مرة .أنا ممتن لذلك".
ورأى م ــول ــر ال ـ ــذي ي ـت ـشــارك
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي لـ ـع ــدد أل ـق ــاب
الـ ـ ــدوري م ــع زم ـي ـلــه الـنـمـســوي
دافـيــد أالب ــا ( ،)10أن مــا تحقق
"يظهر التطور في هــذا النادي
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى األع ـ ـ ـ ـ ــوام .إنـ ـ ــه أم ــر
ً
اسـتـثـنــائــي .يتطلب األم ــر كـ ّـمــا
ً
هائال من العمل كل عام مع هذا
الفريق الرائع".
وه ــو الـلـقــب الـســابــع لبايرن
ً
خــال  18شهرا أمضاها تحت
قيادة هانزي فليك الذي سيترك
مكانه الصيف المقبل لمدرب

اليبزيغ يوليان ناغسلمان.
ورأى ف ـل ـيــك أن " ه ـ ــذا األداء
(ضـ ــد مــون ـش ـن ـغــادبــاخ) يليق
بأبطال".
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ب ـي ــن
اليـبــزيــغ ودورت ـم ــون ــد "بــروفــة"
لنهائي الكأس الخميس المقبل،
وق ــد أع ـلــن األخ ـيــر نـفـســه بقوة
رغ ــم أن ــه ك ــان ق ــاب قــوس ـيــن أو
أدنــى من إهــدار تفوقه بهدفين
نظيفين.
ورأى قائد دورتموند ماركو
رويس الذي سجل الهدف األول
فــي الـلـقــاء أنــه "أظـهــرنــا روحية

ع ــالـ ـي ــة .لـ ــم ت ـك ــن هـ ـن ــاك عــاقــة
ً
بـتــاتــا بين هــذه الـمـبــاراة وتلك
ال ـت ــي سـنـخــوضـهــا ف ــي نـهــائــي
برلين لكن بالطبع نريد الفوز
ً
الخميس أيضا".
واألهـ ـ ــم أن ال ـف ــري ــق األص ـفــر
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ـ ـ ـ ــزز ح ـ ـظـ ــوظـ ــه
بــال ـم ـشــاركــة ف ــي دوري أب ـطــال
أوروبا الموسم المقبل بصعوده
م ــؤقـ ـت ــا ال ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ــرابـ ــع
بفارق نقطتين أمام أينتراخت
فرانكفورت الذي يلعب األحد مع
ضيفه ماينتس ،في وقت تمسك
فــول ـف ـس ـبــورغ ب ـم ــرك ــزه ال ـثــالــث

بـفــارق نقطتين عــن دورتموند
بـعــد ف ــوزه الـكـبـيــر عـلــى ضيفه
أونـيــون برلين بثالثية نظيفة
س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي يــوس ـيــب
بريكالو ( 19و 63و.)90
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ــة م ــن
دورتموند ،احتفل بايرن بهدوء
أع ـ ـصـ ــاب ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه وح ـســم
مواجهة مع مونشنغالدباخ في
مـبــاراة ثأرية للنادي البافاري
ً
الذي خسر ذهابا  3-2في يناير.

كوخ يرفض اتهامه باستفزاز رئيس اتحاد الكرة األلماني
رفــض رايـنــر كــوخ نائب رئيس االتحاد
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ب ــأن
استفزازاته دفعت رئيس االتحاد فريتز كيلر
بقاض نازي.
لتشبيهه
ٍ
وقال كوخ في مقابلة مع صحيفة "فيلت
ام سونتاج" أمس" :لم ندفع به إلى الزاوية،
ول ــم تـكــن الـمـقــارنــة الـنــازيــة نــاجـمــة عــن أي
استفزاز مني".
وق ــارن كيلر بـيــن ك ــوخ والـقــاضــي الـنــازي
روالند فريسلر خالل اجتماع اللجنة التنفيذية
التحاد الكرة الشهر الماضي ،ولم يتم الكشف
عن تفاصيل أخرى لهذه المقارنة.

ون ـ ــال ـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة ع ــاصـ ـف ــة مــن
االنـتـقــادات ويـتــم التحقيق فيها بواسطة
محكمة رياضية تابعة لالتحاد بعد ورود
تقرير من لجنة األخالق.
وك ـ ـ ــرر رؤسـ ـ ـ ــاء االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وات ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـت ــاب ـع ــة لــات ـحــاد
األل ـم ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،مـطــالـبـتـهــم لكيلر
باالستقالة مع مطالبة المجلس التنفيذي
التحاد الكرة باستبعاده من منصبه.
وأك ــد كيلر أنــه لــن يستقيل رغــم اقـتــراع
سحب الثقة من رؤساء االتحادات اإلقليمية
عقب تشبييه النازي.

وذك ـ ــر كـ ــوخ أنـ ــه ال ي ـت ــوق ــع اس ـت ـقــالــة
كيلر ،مطالبا برد فعل من رئيس رابطة
الدوري األلماني وممثلي الرابطة خالل
اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ومـجـلــس
إدارتها.
وأوض ــح أن ــه تـلـقــى اع ـت ــذارا مــن كيلر
ل ـك ـن ــه أ خ ـ ـبـ ــره أ نـ ـ ــه "ال ي ـم ـك ـن ـن ــي ق ـب ــول
اال عـتــذار" حيث اعتبر كوخ ا لــذي يعمل
كقاض بعيدا عن كرة القدم ،أن تشبيهه
بفريسلر "أمر مؤلم حقا".
(د ب أ)
كوخ

وستبروك يعادل الرقم التاريخي سابالينكا تتوج بلقب دورة مدريد
في الـ «تريبل دابل»

وستبروك

ع ـ ــادل راس ـ ــل وس ـت ـب ــروك الــرقــم
الـ ـقـ ـي ــاس ــي فـ ــي عـ ـ ــدد الـ ــ"ت ــريـ ـب ــل
دابــل" (عشرة أو أكثر في ثالث
ف ـئ ــات إح ـص ــائ ـي ــة) الـمـسـجــل
ب ــاس ــم األس ـ ـطـ ــورة أوس ـك ــار
روب ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــون ،م ـ ـع ـ ــززا
حظوظ فريقه واشنطن
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاردز ف ـ ــي ح ـجــز
بـ ـ ـط ـ ــا ق ـ ــة األدوار
اإلقصائية ،بقيادته
إلى فوز ثمين على
مـ ـضـ ـيـ ـف ــه انـ ــديـ ــانـ ــا
بيسرز  132-133بعد
الـ ـتـ ـم ــدي ــد ،أم ـ ــس األول،
ف ـ ــي دوري ك ـ ـ ــرة ا ل ـس ـل ــة
األميركي للمحترفين.
وحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــق وسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــروك
ال ــ"تــري ـبــل دابـ ــل" الـ ـ ــ 181فــي مسيرته
االحترافية والـ 35هذا الموسم ،بينها
 25ف ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ـ ـ ــ 32األخـ ـي ــرة،
بتسجيله  33نقطة مع  19متابعة و15
تمريرة حاسمة .وضمن وستبروك إنهاء
الــدوري المنتظم قبل أربع مباريات من

نهايته بمعدل "تريبل داب ــل" فــي الـمـبــاراة،
وهو إنجاز حققه ثالث مرات سابقا.
من جانب آخــر ،تابع النجم ستيفن كوري
تــألـقــه ،وع ــزز ح ـظــوظ فــريـقــه غــولــدن ستايت
ووريرز في المنافسة على بطاقة البالي أوف
عندما قاده إلى الفوز على ضيفه أوكالهوما
سيتي ثاندر  ،97-136بتسجيله  49نقطة في
ثالثة أرباع بينها  11ثالثية.
وأبقى الفوز الــ 35في  68مباراة ووريــرز في
المركز الثامن أمام ممفيس غريزليز الفائز على
مضيفه تورونتو رابتورز  ،99-109بفضل تألق
الثنائي جايرن جاكسون ( 20نقطة) والليتواني
يوناس فالنسيوناس ( 18نقطة مع  21متابعة).
وواصـ ـ ــل ف ـي ــادل ـف ـي ــا س ـف ـن ـتــي س ـي ـك ـســرز،
م ـت ـص ــدر ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،ان ـت ـص ــارات ــه
المتتالية ،ورفعها إلــى ثمانية عندما تغلب
على ضيفه ديترويت بيستونز .104-118
وحذا يوتا جاز ،متصدر المنطقة الغربية،
ح ــذو سـيـكـســرز ،بتسجيله لـلـفــوز الـخــامــس
تــوال ـيــا عـنــدمــا تـغـلــب عـلــى ضـيـفــه هيوستن
رو ك ـتــس  ،116-124بفضل  24نقطة لنجمه
الـسـنـغــالــي األص ــل ج ــورج نـيــانــغ و 20نقطة
للكرواتي بويان بوغدانوفيش.

أسـقـطــت الـبـيــاروسـيــة أري ـنــا سابالينكا المصنفة سابعة
ً
عالميا نظيرتها األسترالية األولــى آشلي بارتي لتحقق
أمس األول لقبها األول في دورة مدريد اإلسبانية لكرة
المضرب ،إحــدى دورات األلــف (دبليو تي ايه ،)1000
بالفوز عليها -6صفر.4-6 ،6-3 ،
وثـ ـ ــأرت ســابــال ـي ـن ـكــا م ــن خ ـســارت ـهــا ن ـهــائــي دورة
شتوتغارت األلمانية امــام بــارتــي بـثــاث مجموعات
ميامي هذا العام،
الشهر الفائت ،ونصف نهائي دورة
ً
حيث مضت األسترالية وحققت اللقب ايضا.
وهذا اللقب العاشر في مسيرة سابالينكا االحترافية
والثاني هــذا العام بعد ابوظبي ،إال أنــه األهــم بينها .لم
تسبق أن تجاوزت الدور الرابع من بطولة غراند سالم ،إال
أنها ستكون مرشحة للمنافسة بقوة في "روالن غاروس"
الفرنسية التي تنطلق في وقت الحق من الشهر الحالي
بعد تفوقها على حاملة اللقب في العاصمة الفرنسية
عام .2019
وكـ ـ ــان ه ـ ــذا ال ـل ـق ــب االول ع ـل ــى ال ـم ــاع ــب ال ـتــراب ـيــة
لـلـبـيــاروسـيــة ال ـتــي سـتــرتـقــي ال ــى الـمــركــز ال ــراب ــع في
تصنيف رابطة الالعبات المحترفات االثنين.
وقــالــت سابالينكا "ف ــي الـســابــق ،كـنــت أفـكــر ً
كثيرا
بالتراب ،وأن هذه االرضية ال تناسبني ،وانه من الصعب
وتتطلب تبادالت طويلة".
اللعب عليها
ً
شيئا ما ّ
تغير في ذهني هذا العام .لم
وتابعت "لكن
أعد خائفة من هذه األرضية".

ليفربول يستعيد توازنه وتشلسي يحسم قمة «االتحاد»

ألونسو نجم تشلسي يحتفل بهدفه في مرمى مانشستر سيتي

ح ــاف ــظ ل ـي ـفــربــول ع ـلــى آم ــال ــه في
إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي
للبريميير ليغ بفوزه الصعب على
ضيفه ساوثامبتون بهدفين دون
رد ،أمــس األول ،ضمن الجولة الــ35
من الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.
سجل "الريدز" هدفا في كل شوط،
حيث تقدم النجم السنغالي ساديو
مــانــي فــي النتيجة فــي الــدقـيـقــة 31
بصناعة من النجم المصري محمد
صالح ،ليرفع محصلته إلى  9أهداف
في المسابقة هذا الموسم.
ثم َأمن اإلسباني تياغو ألكانتارا
النقاط الثالث بهدف ثان في الدقيقة
.90
و ب ـهــذه النتيجة يستعيد ر جــال
ال ـ ـمـ ــدرب األلـ ـم ــان ــي يـ ــورغـ ــن ك ـلــوب
طعم االنتصارات في البريميير ليغ
بعد تعادلين متتاليين أ م ــام ليدز
يونايتد ،ونيوكاسل يونايتد.
ورفــع الفوز رصيد ليفربول إلى
 57نقطة فــي الـمــركــز ال ـس ــادس ،مع
مباراة مؤجلة أمام اليونايتدُ ،ليبقي

على آ مــا لــه فــي المنافسة على آخر
ب ـطــاقــات ال ـمــربــع الــذه ـبــي المؤهلة
لدوري األبطال في الموسم المقبل.
بينما تجمد رصيد ساوثامبتون
عند  37نقطة في المركز الـ.16

تشلسي يحسم القمه
من جانبه ،أرجأ تشلسي تتويج
مانشستر سيتي بلقب الدوري بفوز
قــاتــل  1-2فــي عقر داره غلى ملعب
ّ
"االتحاد" في مباراة شكلت "بروفة"
لنهائي دوري أبطال أوروبا.
واف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح رح ـ ـ ـيـ ـ ــم سـ ـتـ ـي ــرلـ ـيـ ـن ــغ
ال ـت ـس ـج ـي ــل ألص ـ ـحـ ــاب األرض فــي
الدقيقة  ،44قبل أن يهدر أسطورة
ال ـ ـفـ ــريـ ــق األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي س ـيــرخ ـيــو
أغويرو ركلة جزاء مع نهاية الشوط
االول ،فيما سجل الدولي المغربي
حـكـيــم زيـ ــاش ه ــدف ال ـت ـع ــادل ()63
قبل ان يخطف اإلسباني ماركوس
الونسو الفوز في الوقت بدل الضائع
(.)90+2
إال أن المواجهة األهــم ستتجدد

على المستوى القاري ،حيث يلتقي
الفريقان في النهائي في  29الجاري،
وهـ ــي الـ ـك ــأس ال ـت ــي ي ـل ـهــث وراء ه ـ ــا
ً
إماراتيا ،وكانت أحد
الفريق المملوك
أسباب اإلتيان بالمدرب االسباني
ب ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال .ف ــي ح ـيــن يــرغــب
ً
بعيدا عن
االخـيــر فــي التتويج بها
بــرشـلــونــة ( 2009و ،)2011بـعــد أن
فـشــل مــع بــايــرن مـيــونـيــخ االلـمــانــي
وسـ ـيـ ـت ــي ال ـ ـ ــذي ت ـ ـجـ ــاوز مـ ـع ــه ه ــذا
ال ـم ــوس ــم ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى عـقـبــة ربــع
النهائي.
وجـ ــدد الـ ـن ــادي ال ـل ـنــدنــي بـقـيــادة
مدربه االلماني توماس توخل الذي
تغييرا جـ ً
ً
ـذريــا منذ وصوله
أحــدث
ً
مطلع الـعــام خلفا لفرانك المـبــارد،
فـ ــوزه ع ـلــى سـيـتــي ب ـعــد أن أق ـصــاه
مــن نـصــف نـهــائــي مـســابـقــة الـكــأس
ال ـم ـح ـل ـيــة م ـن ـه ـ ًـي ــا آمـ ــالـ ــه بـتـحـقـيــق
رباعية تاريخية بعد أن حقق لقب
كأس الرابطة على حساب توتنهام.
وقـ ــال تــوخــل "ي ــا ل ــه م ــن أداء في
ً
ً
نسبيا
متقاربا
الشوط الثاني .كان
ف ــي االول .ول ـك ــن ل ــو س ـج ـلــوا ركـلــة

الجزاء لكانت النتيجة -2صفر ومن
ال ـص ـعــب ال ـ ـعـ ــودة .ك ـنــا ج ـيــديــن في
الشوط الثاني وأتيحت لنا الكثير
من الفرص وأهنئ الالعبين لــاداء
الـ ــذي ق ــدم ــوه ب ـعــد االس ـت ــراح ــة .أنــا
سعيد ً
ٌ
جدا".
فيما اعتبر غوارديوال "لم نستغل
فــرصـتـنــا ف ــي الــدقـيـقــة االخ ـي ــرة من
ولكننا
الشوط االول من ركلة الجزاء
ً
كنا في وضعية جيدة ...تلقينا هدفا،
عانينا مدة  15دقيقة ،ومن ثم قمنا
بردة فعل جيدة ولكنهم سجلوا في
النهاية".
(إفي)

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

انتهت الحفلة
من زمان

حسن العيسى

"ب ـع ــد ن ـهــايــة ال ـح ـف ـل ــة" ...ك ــان ه ــذا ع ـن ــوان م ـق ــال ن ـشــر في
"اإليكونوميست" في مايو  .2016المقال يتساءل :ماذا ستفعل
دول مجلس التعاون الست بعد أن سقطت أسعار برميل النفط؟
فالحفالت التي كانت عامرة أيام عز برميل النفط من دعوم
ومكافآت وهبات ورواتب عالية انتهت ،فماذا ستفعل دولنا؟
م ـم ـل ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن وس ـل ـط ـن ــة عـ ـم ــان وض ـع ـه ـم ــا أص ـع ــب
م ــن غ ـيــره ـمــا ،لـقـلــة إنـتــاجـهـمــا ال ـن ـف ـطــي ،وض ـعــف صـنــاديــق
اسـتـثـمــاراتـهـمــا ،لكنهما شــرعــا فــي إصــاحــات مــالـيــة ،حتى
قطر واإلمارات أغنى دول التعاون بدأتا في مسيرة اإلصالح
االقتصادي ،ومن يتابع أخبار المملكة السعودية من "حفلة
الرتز" حتى اليوم ،يجد أنهم أخذوا األمور بجدية ،وبدأوا عدة
مشاريع ضخمة تعزز مصادر الدخل غير النفط ،وفرضوا
بعض اإلجراءات من ضريبة وغيرها ،ستكون مؤلمة للمواطن
اليوم ،لكنها في النهاية ستعزز مستقبل أجيالهم.
مرت خمس سنوات هنا بديرة "يا كويت عزك عزنا" ،ماذا
صنعت السلطة غير مالحقة قلة من قضايا الفساد الكبيرة
التي تم كشفها بفعل اجتهادات فردية مخلصة ،مثلما فعل
المرحوم الشيخ ناصر صباح األحمد وفهد الــراشــد ...وغير
ذلــك ال شــيء غير فــرض واجــب متابعة أسعار برميل النفط
في الجرائد ...ارتفع سعر النفط خمسة سنتات أو نزل عشرة
سنتات...
الكلمة التي كانت بالعظم من "اإليكونوميست" تقول إنه
كــي يــدوم اقتصاد هــذه الــدول على حكامها إجــراء تغييرات
هيكلية في اقتصاداتها ،أي تتحول من دول الريع االتكالية
على عمل قلة من المنتجين إلى دول اإلنتاج الحقيقي .يبدو أن
دول المنطقة استوعبت المسألة ،أما الجماعة هنا من أعضاء
الحكومة أو نواب المجلس ،سواء كانوا حزب الحكومة أو حزب
األغلبية المعارضة ،فال نتصور أنهم قرأوا ألف باء األزمــة...
الله يستر من القادم.

درايش

حفظ القضايا وما يترتب عليه
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ت ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــي ع ـ ـ ـ ــدة قـ ـض ــاي ــا
معروضة على النيابة العامة بالحفظ
فإن كل ما يحصل بعد ذلك أن المدعى
عليهم قد تعرضوا ،ولفترة طويلة،
لشبهات أثبتت النيابة العامة أنه ال
وجود لها مما اضطرها إلى حفظها...
خــال تلك الفترة تعرض البعض
ل ـت ـشــويــه س ـم ـع ــة ،وك ــذل ــك لـضـغــوط
ن ـف ـس ـيــة وم ـع ـن ــوي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
خسائر مــاد يــة وتجميد حساباتهم
البنكية ،تؤثر على الوضع المعنوي
ً
لــأش ـخــاص الـمـعـنـيـيــن ،خـصــوصــا
ً
أن تحقيقات النيابة تستغرق وقتا
ً
ً
ً
ط ــوي ــا وج ـ ـهـ ــدا ض ــائ ـع ــا ف ــي أروقـ ــة
القضاء!!

د .ناجي سعود الزيد

عـ ـ ــدة قـ ـض ــاي ــا ت ـ ــم ال ـت ـح ـق ـي ــق بـهــا
وانتهت بالحفظ ،ولكن ليس هناك
جهة أو هيئة تعيد لهؤالء هيبتهم
وسمعتهم المهدورة أو أموالهم التي
خسروها جراء ذلك.
البد من وجــود جهة ما يناط بها
تعويض من يتعرض لتلك المواقف
ً
ً
ال ـم ـح ــرج ــة م ـع ـن ــوي ــا وم ـ ــادي ـ ــا ،وف ــي
ب ـع ــض الـ ـ ـح ـ ــاالت عـ ـق ــاب مـ ــن تـسـبــب
ً
ً
زورا وبهتانا فــي قضايا تـجــاوزات
ال وجــود لها ،بدليل حفظ القضايا
ً
المتكرر ،ومعظمها لربما كان مفتعال
بـسـبــب ال ـح ـســد أو ال ـغ ـيــرة أو حتى
العداء الشخصي.
وب ـمــا أن ــه لـيــس مــن الـسـهــل إع ــادة

الـهـيـبــة وال ـك ــرام ــة والـ ـم ــال ال ـم ـهــدور
لهؤالء األشخاص ،فإنه من الواجب
تعديل ذلك المسار لكي ال تتسع دائرة
ال ـظ ـلــم ،ول ـكــي ت ـكــون سـمـعــة وكــرامــة
األشـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـعـ ـي ــدة عـ ــن ال ـت ـجــريــح
واإلس ـ ــاء ة ،فهل هـنــاك حــل أو حلول
لذلك؟!

 -2المشهد الثاني :تأميم*
( يصور ستينيات وسبعينيات الكويت ومعركة التأميم بعد
الطفرة النفطية وعقد الثمانينيات).

أقرب الجيران َ«يبعث» غدره في الليل البهيم
وأبعد األعدا «يأ ْم ِرك» خيرها ضد الخصيم
ضاعت أحالم الحليم!!
ّ
وت ّ
جدد في البلد أشرف معارك ...من عزم ُسمر الكفوف
َ
ما رضت للغير ينهب أو يشارك ...خيرها بأية ظروف
وكلمة «التأميم» صارت  ...غاليه وأقدس عباره
وأغلى من كل الحروف.
إضاءة:
« في انتخابات مجلس األمة الثالث والتي جرت في الثالث
والعشرين مــن يناير عــام  1971استطاع أربـعــة مــن قيادي
الـحــركــة ال ــوص ــول إل ــى مـجـلــس األم ــة وه ــم :الــدك ـتــور أحمد
الخطيب ،سامي المنيس ،عبدالله النيباري ،وأحمد النفيسي،
ّ
وعلى الرغم من أن ممثلي "حركة التقدميين الديمقراطيين
الكويتيين" في المجلس كانوا يشكلون كتلة قليلة العدد
إال أن ـه ــم اس ـت ـط ــاع ــوا ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـ ـن ــواب الـمـسـتـقـلـيــن
قيادة المعارضة داخــل المجلس وكــان أبــرز إنجاز تحققه
كتلة التقدميين الديمقراطيين دا خ ــل المجلس موضوع
المشاركة النفطية ،ومن خالل الضغط الذي مارسوه أقدمت
الحكومة على تأميم النفط( »..د .فالح المديرس -التجمعات
والتنظيمات السياسية في الكويت .)1975 -1938

ً
حذاء ذكي بديال عن عصا المكفوفين
إن ه ــذا الـ ـح ــذاء ي ـســاعــد على
اكتشاف الـعــوائــق الـتــي تصل
إلى أربعة أمتار.
ُ
ويعرف الحذاء الذكي باسم
" ،"InnoMakeويهدف إلى أن
ً
ً
يـصـبــح ب ــدي ــا حــدي ـثــا لعصا
المشي.
وي ـع ـت ـم ــد الـ ـ ـط ـ ــراز ال ـم ـت ــاح
ً
حاليا على أجـهــزة استشعار
الك ـت ـشــاف ال ـع ــوائ ــق وتـحــذيــر

ُ
األذان يرفع فوق جسر لندن
شـ ـ ــارك عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن أفـ ــراد
الجالية اإلسالمية في بريطانيا،
الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األول ـ ـ ـ ــى لـ ــرفـ ــع أذان
ال ـم ـغ ــرب م ــن أع ـل ــى ج ـســر لـنــدن
الشهير ،قبل تناول وجبة اإلفطار
يـ ــوم  25رم ـ ـضـ ــان ،الـ ـ ــذي نـظـمــه
منتدى األديان (تاورهاميلتس).
وقالت "الجزيرة نت" ،أمس ،إن
الحاضرين وصفوا المشهد بأنه
تاريخي ولحظة نادرة ،معتبرين

مــرتــديـهــا ،مــن خ ــال االه ـتــزاز
وت ـن ـب ـيــه ص ــوت ــي ع ـلــى هــاتــف
ذكــي متصل بالبلوتوث ،كما
ت ـع ـمــل الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى إص ـ ــدار
ً
أكثر تقدما يتضمن الكاميرات
والـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،ليس
فقط الكتشاف العقبات ،لكن
ً
أيضا طبيعتها.

ربطه زمالؤه ًفي الميدان
وجعلوه هدفا لطلعاتهم!

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

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

َّ
تضمن مشاركة
أن اإلفطار ،الذي
شخصيات مشهورة من مختلف
ً
األديان والسياسيين ،كان مميزا.
وشـ ــارك ح ـســاب مــديـنــة لندن
مقطع الـفـيــديــو ال ــذي تــم تــداولــه
على نطاق واســع على "تويتر"،
وس ــط اح ـت ـفــاء بــالـلـحـظــات غير
المعتادة.
وقـ ــام ال ـم ــؤذن قــاضــي شفيق
ال ــرح ـم ــن ،ال ـبــري ـطــانــي م ــن أصــل

ً
بـنـغــالــي ( 35ع ــام ــا) ،الـمـقـيــم في
ل ـ ـن ـ ــدن ،بـ ــر فـ ــع األذان ب ـن ـس ـخــة
مستوحاة من أذان الحرم المكي.
وكـ ـ ـ ــان ش ـف ـي ــق ال ــرحـ ـم ــن ق ــام
ً
أيضا العام الماضي برفع األذان
ف ــي "كـ ـن ــاري وارف" ب ـل ـنــدن ،في
ق ـل ــب ال ـح ــي ال ـم ــال ــي بــال ـمــدي ـنــة.
وهو األمر الذي خلف ردود فعل
إيجابية عند الجالية المسلمة
في بريطانيا.

وفيات
رباب محمد حسين الحسيني

أرملة سيد عيسى سيد محمد الموسوي
ً
 85عاما ،شيعت ،ت65152888 :

عبدالصمد إسماعيل عبدالله جمال

َّ
قدم طيار في سالح الجو الفرنسي شكوى جنائية ضد
بعض زمالئه ،قال فيها إنهم ربطوه بهدف في ميدان رماية،
في حين كانت طائرات مقاتلة تحلق فوقه في سماء المنطقة،
وتطلق النيران في إطار طقوس االنضمام إلى السالح.
وقال الكولونيل ستيفان سبيت المتحدث باسم القوات
الجوية الفرنسية ،إن قـيــادة الـقــوات أمــرت بــإجــراء تحقيق
ً
داخلي ،الفتا إلى أن المسؤولين عن ذلك عوقبوا ،وبعضهم
ُح ِبس في الثكنات.
وقــال الطيار فــي الـشـكــوى ،إن هــذه الطقوس حدثت في
مارس  ،2019بعد فترة وجيزة من وصوله إلى وحدة قتالية
في قاعدة سولينزارا الجوية بجزيرة كورسيكا الفرنسية،
الواقعة بالبحر المتوسط.
وك ــان عــدد مــن زم ــاء الطيار وضـعــوا غـطـ ً
ـاء على رأســه،
وجـعـلــوه فــي مــؤخــرة شــاحـنــة صـغـيــرة ،لنقله إل ــى مـيــدان
الرماية.
ً
الصور ،التي تضمنتها الشكوى ،رجال يرتدي
وأظهرت
ُ
ً
ً
زيا عسكريا وقد ق ِّيدت ساقاه ويداه ،وتم ربطه بهدف في
مـيــدان الــرمــايــة ،كما أظهر شريط مـصــور ،ورد بالشكوى،
طائرات مقاتلة تقوم بعدة طلعات منخفضة في مكان قريب.
وت ـقــول الـشـكــوى إن ــه خ ــال بـعــض ه ــذه الـطـلـعــات ،سمع
الطيار المقيد بالهدف صوت إطالق ذخيرة حية من الطائرة.
وقال محامي الطيار فريدريك بيرنا ،إن عسكريين كانوا
موجودين هم الذين التقطوا الصور والمقاطع المصورة
المذكورة في الشكوى ،وتم نشرها فيما بعد خالل دردشة
ضمن مجموعة على "واتساب".
وقال المحامي إن أعضاء هذه المجموعة شاركوا بعد
ً
ذلك الصور مع الطيار الذي قدم الشكوى ،مضيفا أن موكله
أثار القضية مع رؤسائه في نهاية  ،2020وقرر رفع شكوى
كاف.
جنائية عندما شعر بأن الجيش ال يستجيب بشكل ٍ
(رويترز)

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

عن حريق الروح ّلما يغري الضو ارتعاشه
منهو يقدر لحظه يهمس
حكمه في قلب الفراشه؟!!

ّ
أعلن الرئيس األميركي األسبق باراك أوباما أن "بو"،
ّ
الكلب ال ــذي اقتنته أســرتــه إثــر ف ــوزه بالرئاسة وظــل
على مــدى سـنــوات عـهــده الثماني أحــد نـجــوم البيت
ّ
األب ـي ــض ،نـفــق أم ــس األول ،بـعــدمــا تـمــكــن مـنــه مــرض
ً
السرطان ،معربا عن حزنه لخسارة "صديق حقيقي
ورفيق مخلص".
وكـ ــان أوب ــام ــا وع ــد طفلتيه مــالـيــا وس ــاش ــا ،خــال
ً
الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،ب ــأن يـجـلــب لـهـمــا كـلـبــا إذا فــاز
ً
بــالــرئــاســة ،وذل ــك تكفيرا منه عــن غيابه الـطــويــل عن
الـمـنــزل .وبــالـفـعــل وف ــى الــرئـيــس بــوعــده ف ــور انتقاله
وأسرته للعيش في البيت األبيض في .2009
(أ ف ب)

www.aljarida.com

ّ
وضاح

ّ
وقتها هلت سحايب ...في صحاريها العطاشى
والظالم اللي غشاها  -سنين -وأشباحه تالشى
وابتدا َحلم الغرير!
َّ
ثمنوا ف ْي العواير ...وانصبوا وسط البراحه
شمعه أعلى من المناير ...تغري أحالم الغرير
( يا سحاب ...شلون قلبك جاسي تسقيهم سراب؟!
يا شموع ...شلون نورچ صار نيران وعذاب؟!)
ضاعت أحالم العطاشى...

أوباما ينعى كلبه «الصديق المخلص»

ك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت شـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــة " Tec-
ً
 "Innovationالنمساوية أخيرا
عـ ــن أحـ ــذيـ ــة ذكـ ـي ــة ت ـس ـت ـخــدم
أجـهــزة استشعار بالموجات
ف ـ ـ ــوق الـ ـص ــوتـ ـي ــة ل ـم ـس ــاع ــدة
األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن ي ـع ــان ــون
العمى وضعف البصر.
وقال موقع أوديتي سنترال،
ف ــي خـ ـب ــره الـ ـ ــذي ن ـق ـلــه مــوقــع
روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،أم ـ ــس األول،
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ً
 65عاما ،شيع ،ت94944841 ،66054454 :

صالح أحمد عاشور اإلبراهيم

ً
 65عاما ،شيع ،ت99644852 :

عبير عيد جمعان الدويلة

أرملة صالح أحمد العبيد
ً
 49عاما ،شيعت ،ت98838309 ،50209588 :

نوريه بخيت ثويني السعيد

زوجة بدر ناصر سعيد العبدالله
ً
 62عاما ،شيعت ،ت66607843 ،97911245 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:31

العظمى 36

الشروق

04:59

الصغرى 23

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  10:54صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

المغرب

06:30

ً
أدنى جزر  05:29صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:55

 06:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

