الثالثاء

www.aljarida.com

 11مايو 2021م
 29رمضان 1442هـ
العدد  - 4730السنة الرابعة عشرة
 ٢٤صفحة
السعر  100فلس

ً
 50فائزا
في مسابقة
المرزوق
اإللكترونية
للقرآن ص ١٨

عيدية الفطر ...رفع الحظر

ً
ً
إغالق األنشطة التجارية من  8مساء حتى  5فجرا باستثناء منافذ المستلزمات الطبية والتموينية

محليات

03

َّ
• السينما والمسارح للمطعمين فقط ...والسماح بتسلم الطلبات من المطاعم والمقاهي دون البقاء فيهما
 %60الحد األقصى للدوام بالجهات
الحكومية والخاصة مع تحديد كل
منها النسبة المالئمة لظروفها
عادل سامي

وصول الشحنة الثالثة من «أكسفورد»
وإجراءات مستندية بين «الصحة»
والوكيل المحلي لتسلمها

ً
بعد  65يوما عاشتها البالد في حظر جزئي،
ق ــرر مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،أمـ ــس ،إن ـه ــاء ذل ــك الـحـظــر،
ً
اعتبارا من الــواحــدة ،صباح أول أيــام عيد الفطر
المبارك.
وقضت الـقــرارات ،التي تالها الناطق الرسمي
باسم الحكومة طارق المزرم عقب اجتماع المجلس
ً
أمس ،بإغالق جميع األنشطة التجارية ،بدء ا من
الثامنة مساء حتى الخامسة من فجر اليوم التالي،
باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق األ غــذ يــة
واألسـ ـ ــواق ال ـمــوازيــة وخــدمــات ـهــا والـمـسـتـلــزمــات
الصحية والتموينية والمطاعم والمقاهي وخدمات
الصيانة ،حتى إشعار آخر.
كما قرر المجلس السماح بفتح دور السينما
ً
وال ـم ـســارح لــدخــول الـمـطـ ّـعـمـيــن ف ـقــط ،ف ـضــا عن
السماح بتسلم الطلبات من المطاعم والمقاهي
فقط دون البقاء داخلها.

وحدد نسبة العاملين في مقار كل من ،القطاعين
العام والخاص ،بما ال يتجاوز  60في المئة ،مع
تولي كل جهة تحديد النسبة المالئمة لها بما ال
ً
يتجاوز هذه الحدود ،وفقا لمقتضيات المصلحة
وظ ــروف الـعـمــل ،وفــي حــالــة الـحــاجــة إلــى الــزيــادة
يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ،على أن
يعمل بهذا الـقــرار مــن االثنين  17ال ـجــاري ،حتى
إشعار آخر.
ك ـمــا قـ ــرر إيـ ـق ــاف رح ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران ال ـت ـجــاريــة
المباشرة ،باستثناء طائرات الشحن ،مع كل من
النيبال وباكستان وبنغالدش وسيريالنكا ،مع
منع المقيمين القادمين من تلك الدول من دخول
ال ـبــاد ،س ــواء كــان ال ـقــدوم مـبــاشــرة أو عــن طريق
ً
دول أخــرى ،ما لم يقيموا خــارج دولهم  14يوما
على األقل.
ً
يأتي ذلــك تزامنا مع إج ــراء ات اتخذتها وزارة

اتجاه لتوفير لقاح أسترازينيكا ً
في جميع المستوصفات توسيعا
لحملة التطعيمات

الصحة منها تفعيل مواعيد التطعيم في إجازة
الـعـيــد ،وتـســريــع وتـيــرة تطعيمات العاملين في
ً
ً
نحو  15مجمعا تجاريا خالل أيام ضمن الحملة
الـمـتـنـقـلــة ال ـت ــي شـمـلــت أمـ ــس  6500م ــوظ ــف في
َ
مجمعي  360و"ال ـك ــوت" ،بعدما استؤنفت أمس
األول بتطعيم نحو  10آالف موظف في "األفنيوز"،
بـغـيــة تحصين مــوظـفــي الـجـهــات ذات الـتــواصــل
المباشر مع الجمهور.
إلى ذلك ،وصلت إلى البالد فجر أمس الشحنة
ال ـثــال ـثــة م ــن ل ـق ــاح "أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا أك ـس ـف ــورد"،
ودخـ ـ ـل ـ ــت مـ ـ ـخ ـ ــازن الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ل ـشــركــة
ً
أسترازينيكا ،تمهيدا لتوريدها إلى مستودعات
"الـصـحــة" عقب االنـتـهــاء مــن بعض اإلج ــراء ات
المستندية.
ومع توافر كميات جديدة منه ،تتجه الوزارة
إلى توفير لقاح "أكسفورد" في جميع 02

«التعليمية» البرلمانية ترفض االختبارات
الورقية ...والحكومة تتمسك بها

●

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

ـرار غـيــر مـلــزم للحكومة ،حـتــى وإن أق ـ ّـره
ب ـقـ ٍ
مـجـلــس األمـ ـ ــة ،أرب ـك ــت لـجـنــة ش ـ ــؤون الـتـعـلـيــم
والـثـقــافــة واإلرشـ ـ ــاد الـبــرلـمــانـيــة طـلـبــة الصف

اعتبر الناطق باسم الحكومة
أن ق ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بشأن
منع السفر لغير متلقي اللقاح
صدر بناء على قانون األمراض
السارية  ،69/8الذي ينص على
ض ــواب ــط م ـع ـي ـنــة ،ف ــي مــواج ـهــة
األوبئة.

الحمد :صرف بدل نقدي عن الرصيد المتبقي عند انتهاء الخدمة
أعـ ـل ــن ديـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة أن ــه
ً
ُ
سيصدر تعميما ،خالل الفترة المقبلة،
ل ـ ـشـ ــرح آل ـ ـيـ ــة م ـ ــرس ـ ــوم ت ـج ـم ـي ــد رص ـي ــد
اإل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات عـ ـ ــن ع ـ ــا م ـ ــي  2020و2021
للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية.
وص ـ ــرح وك ـي ــل الـ ــديـ ــوان بـ ــدر ال ـح ـمــد،
ً
أمس ،بأنه وفقا للمرسوم ،فإن الموظف
ال تـ ـس ــري ع ـل ـيــه أحـ ـك ــام س ـقــوط 02

االنتخابية ،واستعجلت باتخاذ قرارها ،دون
انتظار تقرير وزارة الصحة عن مدى جاهزية
المدارس.
ً
وجــاء تأكيد التمسك الحكومي أيـضــا على
لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة 02

متى تنطلق عجلة اإلصالح
اإلداري في المحاكم؟
٠٧

ً
منع السفر استنادا
لـ «األمراض السارية»

تعميم آلية
المدنية»:
«الخدمة
ً
«تجميد اإلجازات» قريبا

المزرم :مجلس الوزراء لم يناقش قرار اللجنة واألمور في طريقها الصحيح
ً
الثاني عشر ،برفضها إجراء االختبارات ورقيأ
لهم ،مع علمها المسبق بتمسك الحكومة ممثلة
بـ ــوزارة الـتــربـيــة بـهــذه االخ ـت ـب ــارات ،وتعهدها
ب ــات ـخ ــاذ ك ــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة لـضـمــان
ّ
سالمة الطلبة ،غير أن اللجنة غلبت المصالح

«التربية»ّ 28 :الجاري
آخر موعد لتسلم العمل
بالمدارس

 3.2ماليين دينار أرباح بورصة
الكويت في الربع األول

10

إسرائيل تقتحم «األقصى»
وصواريخ غزة تصل القدس

سيرة

١٦
فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»

يبحث عن مغامرة سينمائية
في ُجزر المالديف!

مسك وعنبر

دوليات

٢١

عناصر أمنية إسرائيلية تعتدي على فلسطيني في أحد أزقة القدس القديمة (أ ف ب)

وزير الخارجية التركي يبحث «أجندة إصالح العالقات» مع المملكة والدة حركات سياسية لبنانية من خارج القوى التقليدية
فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة هـ ــي ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،بـعــد
ح ـضــوره قـمــة مجلس الـتـعــاون الـتــي شهدت
الـمـصــالـحــة الـخـلـيـجـيــة ال ـتــي تــوسـطــت فيها
الشيخ
الكويت يناير الماضي ،وصل أمير قطر
ً
تميم بن حمد آل ثاني إلى السعودية ،تلبية
لــدعــوة مــن الـعــاهــل الـسـعــودي الـمـلــك سلمان
بــن عـبــدالـعــزيــز .وعـقــد الـجــانـبــان قمة ثنائية
لمناقشة الوضع في منطقة الخليج ،في ضوء
مستجدات المحادثات الدولية مع إيران بشأن
برنامجها ال ـن ــووي ،إضــافــة إل ــى الــوضــع في
اليمن والتطورات األخيرة في عملية السالم
األفغانية.
كما عقد األمـيــر تميم مـحــادثــات مــع ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي األم ـيــر مـحـمــد بــن سـلـمــان،

طالل الخالد« :زين»
تطلق مبادرة إلنشاء
نصب تذكاري بالعاصمة

حياة الفهد :لم أتدخل
في النص األصلي
لـ «مارغريت»

أمير قطر وجاويش أوغلو يزوران السعودية فرنسا تعيد تقييم تحركها في لبنان
الــذي كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله
إلــى مطار جــدة ،أمــس .وتــزامـنــت المحادثات
السعودية  -القطرية مع وصول وزير الخارجية
التركي مــولــود جــاويــش أوغـلــو للرياض ،في
زي ــارة تـهــدف إل ــى مــا وصـفـتــه أن ـقــرة بـ«بحث
سبل إصالح العالقات بأجندة أكثر إيجابية»،
بعد توتر العالقات مع المملكة في عدة ملفات.
وعقب وصــولــه ،أكــد أوغـلــو ،عبر «تويتر»،
أن ــه ج ــاء إل ــى الـمـمـلـكــة «ل ـم ـنــاق ـشــة الـقـضــايــا
الثنائية ومناقشة القضايا ذات الشأن ،التي
ت ـه ــم م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا االع ـ ـتـ ــداءات
ع ـلــى الـمـسـجــد األق ـص ــى واض ـط ـه ــاد الـشـعــب
الفلسطيني».
وأوض ـح ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الـتــركـيــة أن

٠٨

19

ِّ
تل أبيب تعلق مناوراتها وتغلق مجالها الجوي

رغ ــم تــأجـيــل المحكمة اإلســرائـيـلـيــة العليا
ق ــراره ــا ب ـش ــأن طـ ــرد ع ــائ ــات فـلـسـطـيـنـيــة من
منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية،
ً
بناء على توصية من حكومة االحتالل واألجهزة
األمـنـيــة ،فيما بــدا أنــه انحناء إسرائيلي أمــام
عــاص ـفــة ال ـض ـغ ــوط ال ــدولـ ـي ــة ،ش ـه ــدت ال ـقــدس
فــي الساعات الماضية مواجهات عنيفة بين
المقدسيين مــن جـهــة وال ـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة
ومجموعات المستوطنين من جهة أخرى.
وتحولت باحات المسجد األقصى المبارك
إلى «ساحة حرب» ،بعد أن حاول مستوطنون
اقتحامه ،فتصدى الفلسطينيون لهم ،لكنهم
وجدوا أنفسهم بمواجهة الشرطة التي اقتحمت
الحرم ،وأخلت صحن قبة الصخرة بالقوة ،قبل
ً
أن تتراجع ِ
موقعة أكثر من  ٣٠٠جريحا 02

محليات

أوغلو سيلتقي نظيره السعودي األمير فيصل
بن فرحان ،حيث ستتم مناقشة وجهات النظر
فــي القضايا اإلقليمية والـعــاقــات الثنائية،
ضمن زيارته التي تعد األولى من نوعها منذ
مقتل اإلعــامــي الـسـعــودي الـمـعــارض جمال
خاشقجي بقنصلية بالده في إسطنبول .2018
ً
ً
وفي وقت تشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا
ً
مـكـثـفــا ،بــالـتــزامــن مــع ت ـقــدم م ـحــادثــات إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن مع إيــران بشأن
ً
برنامجها النووي ،أكدت طهران علنا وألول
مرة ،أمس ،أنها تجري محادثات مع الرياض،
وقــالــت إنها ستفعل كــل مــا بوسعها إليجاد
حلول للقضايا بين البلدين.
(الرياض ،أنقرة  -وكاالت) ٢١

●

بيروت -منير الربيع

ً
فرنسا ليست في وارد االستسالم لبنانيا ،وال التسليم بفشل
مبادرتها أو سقوطها ،حسبما ذكرت مصادر فرنسية ،لـ «الجريدة»،
مضيفة أن عملية إعــادة تقييم تجري داخــل أورقــة قصر اإلليزيه
والخارجية الفرنسية ،للتعاطي مع الملف اللبناني.
وتشير المصادر إلى أن عملية التقييم هذه تجري على أربعة
ّ
خطوط متوازية؛ الخط األول هو على الصعيد الداخلي الفرنسي،
من خالل إعادة ترتيب األولويات وتحديد المسؤوليات واالضطالع
بحركة جديدة.
ّ
والخط الثاني هو على صعيد االتحاد األوروبــي ،والبحث مع
ً
الــدول األوروبية المتفاهمة على نفس التوجه مع باريس ،بحثا
عن مقومات الضغط الذي يمكن ممارسته على القوى السياسية
اللبنانية.
وأمــا الـثــالــث ،فيتمثل بالتحرك تـجــاه ال ــدول العربية 02

العراق :محاولة اغتيال
صحافي عقب إحراق
قنصلية إيران بكربالء

رياضة

٢٢

فوز العربي وتعثر
القادسية يعيدان اللقب
رسميًا للمنصورية

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن المحمد وصول أول سفينة هندية تحمل
ً
ُ
صاحب السمو يتلقى اتصاال من سلطان عمان للتهنئة بقرب حلول عيد «أكسجين» ومواد إغاثية كويتية للهند
الناجم :حريصون على تخفيف معاناة الشعب الهندي إزاء الكارثة الصحية

األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،بقصر بيان صباح أمس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،بقصر بيان صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
فــي مـجــال آخ ــر ،تلقى سمو األمـيــر ،عصر
أمس ،اتصاال هاتفيا من سلطان عمان هيثم
بــن ط ــارق ،أع ــرب خــالــه عــن خــالــص تهانيه

وصادق تمنياته لسموه بمناسبة قرب حلول
عيد الفطر السعيد ،سائال المولى تعالى أن
يـعـيــده عـلــى الـبـلــديــن والـشـعـبـيــن الشقيقين
واألم ـ ــة ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة ب ــواف ــر الـخـيــر
واليمن والبركات ،وأن يديم على سموه موفور
الصحة والعافية ،ويحقق لدولة الكويت كل
الـتـقــدم واالزده ـ ــار فــي ظــل الـقـيــادة الحكيمة
لسموه.
وقد أعرب سموه عن بالغ شكره لسلطان

ع ـم ــان ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـكــري ـم ــة وه ــذا
التواصل األخوي المجسد ألواصر العالقات
الـتــاريـخـيــة وال ــوط ـي ــدة ال ـتــي تــربــط الـبـلــديــن
والشعبين الشقيقين ،مـبــادال إ ي ــاه التهاني
بهذه المناسبة الفضيلة ،ومتمنيا له موفور
الصحة والعافية ولسلطنة عـمــان الشقيقة
وشعبها الكريم كل التقدم واالزدهار في ظل
قيادته الحكيمة.

و ص ـلــت أ م ــس األول سفينة
تابعة للقوات البحرية الهندية
الى ميناء مانغالور ،المطل على
بحر العرب في والية كارناتاكا
جنوب الهند ،تحمل على متنها
"أكسجين" ومواد إغاثية كويتية
لمواجهة فيروس كورونا.
وق ـ ــال س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
الهند جاسم الناجم ،لـ"كونا"،
إن الـسـفـيـنــة ال ـتــي تـحـمــل اســم
"كالكوتا" هي أول سفينة تابعة
للقوات البحرية الهندية محملة
بــأكـسـجـيــن وم ـ ــواد إغــاث ـيــة من
الـ ـك ــوي ــت ت ـص ــل ال ـ ــى ال ـم ــوان ــئ
الهندية ،موضحا ا نـهــا تحمل
 40طـنــا مـتــريــا مــن األكسجين
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــا ئـ ـ ــل ،و 200ا س ـ ـطـ ــوا نـ ــة
اكسجين ،وانطلقت مــن ميناء
الشويخ األربعاء الماضي.
واضـ ـ ـ ــاف الـ ـن ــاج ــم ان ه ـنــاك
س ـ ـف ـ ـنـ ــا اخ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي ط ــري ـق ـه ــا
لـلـمــوانــئ الـهـنــديــة تـحـمــل 175
طـ ـن ــا مـ ـت ــري ــا م ـ ــن االك ـس ـج ـي ــن

جانب من المساعدات الكويتية للهند
السائل ،ونحو  2400اسطوانة
أكسجين ،الفتا الــى أن الجسر
ال ـب ـحــري ،ال ــذي انـطـلـقــت سفنه
من ميناءي الشويخ والشعيبة،
ي ـن ـقــل م ــا م ـج ـمــوعــه  215طـنــا

مـتــريــا م ــن االكـسـجـيــن الـســائــل
و 2600اسطوانة اكسجين.
وأك ـ ــد حـ ــرص ال ـك ــوي ــت عـلــى
تخفيف ا لـمـعــا نــاة عــن الشعب
الـ ـهـ ـن ــدي الـ ـص ــدي ــق إزاء ه ــذه

الـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ف ـ ــي ظــل
الظروف االستثنائية التي تمر
بها الهند.

«الهالل األحمر» تتبرع بسيارة إسعاف الكندري :حريصون على مواصلة
المساعدة للنازحين بكردستان العراق
لنظيرتها الفلسطينية
البرجس :ندعم صمود األشقاء بالقدس ضد اعتداءات الكيان الصهيوني
أع ـل ـنــت جـمـعـيــة الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ،أمـ ــس األول ،تـبــرعـهــا
بسيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع معقمات ومواد وقائية
واحـتــرازيــة مــن وب ــاء "كــوفـيــد "-19لمصلحة جمعية الهالل
األحمر الفلسطينية.
وقالت األمينة العامة في الجمعية مها البرجس لـ"كونا"،
َ
إن "ال ـهــال األح ـمــر" لــم ت ـتــوان فــي تقديم يــد الـعــون والــدعــم
لألشقاء في القدس الشريف ،مؤكدة أن دعم الجمعية لألشقاء
الفلسطينيين لم يتوقف على كل الصعد اإلنسانية واإلغاثية.
ولفتت البرجس إلى أن الجمعية تبذل كل ما تملكه من جهد
وإمكانات في سبيل دعم األشقاء بالقدس الشريف ،في إطار
حرصها على دعم كل الجهود الرامية لتخفيف معاناتهم.
وأوضـحــت أن الجمعية فــي تــواصــل مستمر مــع جمعية
ال ـهــال األح ـمــر الفلسطينية ،لــاطــاع عـلــى االحـتـيــاجــات
األساسية لتوفيرها بشكل عاجل لألشقاء في القدس ،لدعم
صمودهم ضد اعتداءات الكيان الصهيوني.

وذكرت أن الكويت ،من خالل جمعية الهالل األحمر ،تؤكد
وتبرهن أنها بجانب الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده
وبقائه على أرض ــه ،إلــى جانب رعــايــة الفقراء والمساكين،
وتقديم المساعدات لمن يستحق في جميع المدن الفلسطينية.
وبينت أن الجمعية كانت ومــازالــت في مقدمة جمعيات
الهالل األحمر والصليب األحمر في مجال تقديم المساعدات
للشعب الفلسطيني ،مؤكدة وقــوف الكويت باستمرار إلى
جانب دعــم الشعب الفلسطيني على كــل المستويات وفي
جميع المحافل الدولية.
َّوأعربت البرجس عن استعداد الجمعية للتعاون والتنسيق
البناء مع المنظمات اإلنسانية والمجتمعية في فلسطين،
وتقديم كل أوجه الدعم لألشقاء هناك ،داعية القطاع الخاص
ورجــال األعمال إلــى تقديم كل الدعم المادي ألبناء الشعب
الفلسطيني ،لدعم صمودهم في مواجهة االحتالل الصهيوني.

«الصحافيين» تستنكر اعتداءات
االحتالل اإلسرائيلي في القدس
ا سـتـنـكــرت جمعية الصحافيين الكويتية
مــا يـتـعــرض لــه الـشـعــب الفلسطيني الشقيق
من اعتداء ات مستمرة وممنهجة من سلطات
ً
االحـتــال اإلسرائيلي في القدس وخصوصا
أهالي منطقة الشيخ جراح والمناطق المحيطة
بها ومحاوالت قــوات االحتالل تهجير وطرد
أهاليها واإلساءة الدائمة للمقدسات اإلسالمية
وتدنيس ساحات المسجد األقصى.
وح ـيــت الـجـمـعـيــة ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،نـضــال
الشعب الفلسطيني بمختلف طوائفه ووقوفه
في وجه المحتل للدفاع عن أرضه ومقدساته

فـ ــي س ـب ـي ــل ان ـ ـتـ ــزاع ح ـق ــوق ــه الـ ـمـ ـش ــروع ــة فــي
ظ ــل ال ـص ـمــت ال ــدول ــي أمـ ــام ه ــذه االن ـت ـهــاكــات
والممارسات التي تجاوزت كل القيم واألعراف
اإلنسانية وضربت بكل الـقــرارات والمواثيق
الدولية عرض الحائط.
ونـ ــاشـ ــدت ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي وأصـ ـح ــاب
الـ ــرأي واألق ـ ــام ال ـحــرة بــالــوقــوف مــع الشعب
الفلسطيني وأهالي القدس والشيخ جراح على
وجــه الخصوص في الحصول على حقوقهم
المشروعة ود عــم نضالهم وكشف انتهاكات
سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

عيدية الفطر...
المراكز الصحية المنتشرة في البالد ،والتي تبلغ نحو .105
ً
وكشفت مـصــادر مطلعة ل ـ "الـجــريــدة" ،أن فــرقــا مــن إدارة
الصحة العامة والصحة الوقائية سـتــزور المستوصفات
خالل األيام المقبلة؛ لالطالع على احتياجاتها لتقديم خدمة
التطعيمات المضادة لـ "كورونا".
وأوضـحــت المصادر أن ذلــك يأتي بهدف توسيع حملة
ً
ً
التطعيمات ،الـتــي شـهــدت انـتـشــارا كـبـيــرا خــال األسابيع
الماضية ،للوصول إلى المناعة المجتمعية ،ثم العودة إلى
الحياة الطبيعية ،متوقعة وصول الدفعة الرابعة من لقاح
"أسترازينيكا" خالل األسبوع األخير من الشهر الجاري.

«التعليمية» البرلمانية ترفض...
د .طــارق المزرم ،في رده على ســؤال لـ "الجريدة" ،في مؤتمره
الصحافي أم ــس ،بـشــأن ق ــرار "التعليمية"" :لــم تتم مناقشته،
ً
بناء
ومجلس الوزراء عند قراره السابق باالختبارات الورقية
على عرض وزير التربية ،واألمور تترتب اآلن بالتنسيق بين
التربية والصحة ،وفي طريقها الصحيح".
وفي تصريح عقب اجتماعها أمس ،قال رئيس "التعليمية"
النائب د .حمد المطر :إن اللجنة أكدت تخوفها وعدم اطمئنانها
لعقد االختبارات الورقية ،إذ تبين لها عدم وصول "التربية" إلى
ً
الجاهزية التامة لضمان سير هذه العملية ،مشيرا إلى أن اللجنة
ً
أوصت بعقدها "أونالين" حاليا للحفاظ على الطلبة والعاملين.
وأضاف أن اللجنة أوصت باستكمال "التربية" و"الصحة"
االستعداد من اآلن لعودة الحياة الدراسية بشكلها الطبيعي
في العام الدراسي المقبل ،إن سمحت الظروف الصحية.
ب ــدوره ،قــال عضو "التعليمية" النائب فايز الجمهور ،إن
أغلبية من حضروا االجتماع رفضوا "الورقية" ،لعدم تقديم
ً
"الصحة" تقريرا عن الحالة الصحية العامة ،ومــدى جاهزية
"التربية" ،وسيرفع تقرير اللجنة إلى المجلس.
أمــا مقرر «الصحية البرلمانية» النائب سعدون حماد،
فصرح عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي "الصحة" أمس :إن
"الصحة أبلغتنا في االجتماع أنها ال تزال في مرحلة التقييم
بشأن مدى جاهزية المدارس إلجــراء االختبارات الورقية،
ً
وأن قرارها سيكون بعد العيد" ،الفتا إلى أن "هناك  50ألف
ً
طالب حاليا بالثانوية ،والصحة أبلغتنا أن عدد من سجلوا
ً
للحصول على التطعيم  19ألفا ،ولم يتم تطعيمهم إلى اآلن،
فالوزارة غير جاهزة إلجراء االختبارات الورقية في  30مايو،
ً
لذا أخذنا قرارا برفضها وجعلها أونالين".

أكد القنصل العام لدولة الكويت
ف ــي ارب ـي ــل ال ــدك ـت ــور ع ـمــر ال ـك ـنــدري
حـ ـ ــرص الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار
ف ــي ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات االنـســانـيــة
ل ـل ـن ــازح ـي ــن وال ــاج ـئ ـي ــن ف ــي اق ـل ـيــم
كردستان العراق.
وق ـ ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـ
"كونا" عقب لقائه برئيس وأعضاء
م ــؤس ـس ــة الـ ـب ــارزان ــي ال ـخ ـي ــري ــة ان ــه
بـحــث خ ــال ال ـل ـقــاء الـسـبــل الكفيلة
بـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار تـ ـق ــدي ــم
ال ـم ـســاعــدات االن ـســان ـيــة المختلفة
والمتنوعة للنازحين والالجئين في
المخيمات وخارجها في وقت عزفت
الـمـنـظـمــات االنـســانـيــة الــدول ـيــة عن
تقديم المساعدات لكن دولة الكويت
اس ـت ـم ــرت ع ـل ــى ن ـه ـج ـهــا االن ـس ــان ــي
ضـ ـم ــن ح ـم ـل ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـجــان ـب ـكــم

مها البرجس

للوقوف مع الشعب العراقي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــات
والمؤسسات االنسانية الكويتية لها
مشاريع انسانية طموحة لمساعدة
تلك الشرائح حيث بــاشــرت االمانة
العامة لالوقاف وبإشراف القنصلية
بتوزيع  65طنا من المواد الغذائية
ع ـلــى ال ـنــازح ـيــن والــاج ـئ ـيــن ضمن
مشروع افطار الصائم في عــدد من
ا لـمــدن باالقليم كما تنفذ الجمعية
الكويتية لالغاثة مشروعا من خالل
توزيع  150طنا من المواد الغذائية
على النازحين والالجئين في عدد
من المحافظات.
وبدوره ،وفي تصريح مماثل تقدم
رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية
م ــوس ــى احـ ـم ــد بــال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر
لدولة الكويت على تقديم المساعدات

االنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي جـمـيــع
المجاالت في العديد من المناسبات.
وأوضح أن دولة الكويت واصلت
تقديم المعونات االنسانية للنازحين
والالجئين في االقليم في وقت عزفت
ال ـعــديــد م ــن الـمـنـظـمــات االنـســانـيــة
عن تقديم المعونات بحجة انتهاء
ال ـح ــرب ع ـلــى "داعـ ـ ــش" ف ــي ح ـيــن ان
اعدادا كبيرة من النازحين اليزالون
لم يعودوا الى منازلهم.
ومنذ منتصف عام  2015تسعى
الكويت للوقوف الى جانب النازحين
العراقيين في اقليم كردستان الذي
كان له النصيب االكبر في استقبال
موجات النزوح بعد سيطرة تنظيم
داع ـ ـ ــش االره ـ ــاب ـ ــي ع ـل ــى م ـس ــاح ــات
واسعة من العراق.

القمص بيجول :صادق التمنيات بدوام التقدم للكويت
●

عادل سامي

هنأ راعــي الكنيسة القبطية األرثوذكسية
الـمـصــريــة بــالـكــويــت الـقـمــص بـيـجــول األنـبــا
بـيـشــوي صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،والشعب الكويتي بعيد الفطر المبارك،
وتمنى لشعوب العالم أن تنعم جميعها بالخير
والسالم ،ويرحل عنها الوباء واألوجاع.
وقـ ــال ال ـق ـمــص ب ـي ـجــول" :ن ـت ـقــدم بـخــالــص
التهاني إلى مقام صاحب السمو وإلى سمو
ولي عهده األمين ورئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،ورئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد وأعـضــاء حكومته وإلــى نواب
مجلس األمة وكل أجهزة الدولة ،وأهل الكويت

من جهته ،قال عضو «التعليمية» النائب صالح المطيري:
"نــؤيــد مــا أقــرتــه اللجنة بـشــأن رفـضـهــا إج ــراء االخـتـبــارات
ً
ً
ورق ـي ــا" ،مـشـيــرا إل ــى أن مــا ب ــدأ "أون ــاي ــن" يـجــب أن ينتهي
"أون ــاي ــن" ،السيما أن "الـصـحــة" تــؤكــد عــدم إعـطــاء الضوء
األخضر بخصوص "الورقية" إلى اآلن ،وأن التقييم النهائي
بعد العيد.
ورأى المطيري أنه يمكن إجراؤها "أونالين" بطريقة مهنية
وأكاديمية ،وذلك من خالل األسئلة الموضوعية التي تكون
إجاباتها عن طريق الصح والخطأ ،أو االختيار من متعدد،
أو بأي طرق تعليمية تكنولوجية حديثة.
٠٦

«الخدمة المدنية» :تعميم آلية...
اإلجـ ــازات الــدوريــة المنصوص عليها فــي ال ـمــادة ( )40من
المرسوم بالقانون (رقــم  15لسنة  )1979في شــأن الخدمة
ً
المدنية ،مؤكدا أنه يجوز االنتفاع بهذا الرصيد ،باإلضافة
ً
إلى اإلجازات التي تستحق بحد أقصى  90يوما في السنة.
وأشار إلى أنه في حال انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي
ً
عــن المتبقي مــن هــذا الرصيد ،وفـقــا لنص الـمــادة ( )41من
المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.
٠٤

إسرائيل تقتحم «األقصى»...

ً
فلسطينيا ،بينهم  7في حالة حرجة ،بسبب إصابات في الرأس
بالرصاص المطاطي.
وفرض المقدسيون وجودهم في أحياء البلدة القديمة ،حيث
خاضوا مواجهات عنيفة مع الشرطة ،وأجبروا سلطات االحتالل
عـلــى تغيير طــر يــق مـسـيــرة للمستوطنين لتمر بـبــاب الخليل
بدال من باب العامود ،الذي شهد قبل أيام تظاهرات فلسطينية
حاشدة.
وعلى جبهة أخرى ،اعتقلت الشرطة العشرات في حي الشيخ
جراح ،حيث تجمع أهالي الحي للتصدي لمستوطنين وأعضاء
في الكنيست قاموا بجولة استفزازية في الحي ،وتفقدوا خيمة
نصبها مستوطنون قرب أحد البيوت العربية المهددة باإلخالء.
وفــي تطور جديد ،أمهلت كتائب «القسام» الــذراع العسكرية
لـ ـ «ح ـمــاس» إســرائـيــل ســاعــات لسحب جـنــودهــا مــن «األق ـصــى»،
وإطالق سراح المعتقلين ،مهددة بالتصعيد.
ومع انتهاء مهلة حددتها كتائب القسام الــذراع العسكرية لـ
«حماس»َّ ،
دوت صافرات اإلنذار في القدس ،وسمع  3انفجارات
لصواريخ قد تكون أسقطتها منظومة الدفاع الجوي.
من ناحيته ،ألمح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،

والمقيمين على أرض ـهــا الطيبة ،وأع ـبــر عن
صـ ــادق الـتـمـنـيــات ب ـ ــدوام ال ـت ـقــدم واالزدهـ ـ ــار
للكويت الـعــزيــزة ،وأن يحفظ الـلــه لها نعمة
األمن واالستقرار والهدوء والخير والبركات،
ويديم عليها حكمة قيادتها ورؤيتها السليمة".
وأض ــاف" :فــي هــذا الشهر يتواصل عيد
القيامة المجيد بعيد الفطر السعيد فنتذكر
الـمـحـبــة وال ـب ــذل وال ـع ـط ــاء ،ونـعـيــش قيما
روحية غنية ومفيدة لكل الشعوب ،وهذه
األعياد تؤكد ما يجمع الشعوب من تسامح
وقبول ومشاركة ،ومن خاللها نعاين تفتح
نوافذ جديدة على الفرح والتجدد ،كما أننا
جميعا نشعر فيها ببركة الله التي ترافقنا
في كل عيد ،كما ال تتخلى عنا كل يوم وكل
لحظة" ،متمنيا أن يعيد الله هــذه األعياد

على البشرية بشكل أفضل وأوقات أجمل.
وتقدم بأسمى آيــات التهاني والتبريكات
لـمـمـثـلــي ال ـب ـع ـث ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـعــرب ـيــة
واإلســامـيــة وألب ـنــاء الجالية المصرية وكل
الجاليات المقيمة على أرض الكويت ،متابعا:
"يسرني أيضا أن أهنئ مصرنا العزيزة بهذه
المناسبة ،وأرفع خالص التهاني والتبريكات
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الذي قرأنا
قبل أيام تهنئته الكريمة ألبناء مصر األقباط
بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد ،وها
نـحــن نـبــادلــه الـتـهــانــي بعيد الـفـطــر الـمـبــارك،
طالبين مــن الـلــه حفظا لــه وســامــا وس ــدادا،
وح ـمــايــة لـمـصــر وش ـع ـب ـهــا ،وأن يـشـمــل الـلــه
بعنايته كل بالدنا العربية ويمنحها الهدوء
واالستقرار والتنمية".

ال ــذي تتهمه ق ــوى سـيــاسـيــة بتعمد التصعيد إلربـ ــاك الــوضــع
السياسي بعد فشله في تشكيل الحكومة ،إلى عزمه تغيير الوضع
الراهن في القدس ،حيث تعود السيادة على المناطق المقدسة
ل ــأردن ،بينما عقدت الحكومة األمنية المصغرة اإلسرائيلية
ً
اجـتـمــاعــا لتقييم األوضـ ــاع فــي ال ـقــدس ،وف ــي غ ــزة الـتــي تشهد
ً
ً
تصعيدا ال يزال محدودا حتى اآلن ،في وقت لم يصدر أي تصريح
عن يائير البيد المكلف تشكيل حكومة جديدة .وتقرر وقف أكبر
مناورات في تاريخ إسرائيل بسبب األوضاع األمنية.
وقبيل اجتماع لمجلس األمن واجتماع وزاري عربي استدعت
ً
مصر واألردن القائمين باألعمال اإلسرائيليين؛ استنكارا القتحام
«األق ـصــى» ،فــي حين نقلت تقارير أن إدارة الرئيس جــو بايدن
غاضبة من التصعيد اإلسرائيلي.
وفي وقت الحق أغلقت إسرائيل مجالها الجوي في مطار بن
ً
غوريون خوفا من تصعيد من غزة.
٢٠

فرنسا تعيد تقييم تحركها...
للتنسيق معها حــول الملف اللبناني .وفــي هــذا الـسـيــاق ،تؤكد
المعلومات أن اتصاالت فرنسية ستحصل مع مسؤولين في مصر
والسعودية واإلمارات لتقييم الوضع اللبناني ،والبحث عن تقوية
أوراق أي ّ
تحرك مقبل.
ّ
بينما الخط الرابع هو اتجاه جديد ينص على تشكيل لوبي
لبناني من شخصيات لبنانية تحمل الجنسية الفرنسية ومقيمة
في فرنسا ،ويضم شخصيات حقوقية واقتصادية ورجال أعمال
ً
ّ
ومـتـمــولـيــن سـيـعـمـلــون م ـعــا عـلــى أك ـثــر م ــن خ ــط ،بــالـتـنـسـيــق مع
المحيطين والمقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبـحـســب م ــا تــؤكــد ال ـم ـع ـلــومــات ،ف ــإن ه ــذا ال ـلــوبــي الـلـبـنــانــي -
الفرنسي سيعمل على تجميع أكبر كم من المعلومات حول الملف
ً
الـلـبـنــانــي ،بـمــا فــي ذل ــك قـضــايــا الـفـســاد ،اس ـت ـعــدادا لــرفــع دع ــاوى
قضائية أمام محاكم فرنسية وأوروبية بحق المتورطين بالفساد،
وهو ما سيشكل بالمبدأ عنصر ضغط كبير على القوى السياسية،
ً
ً
يمكن استخدامه كذلك إعالميا ،بشكل يجعل لهذا المسار تأثيرا
ً
فعاال على مسار االنتخابات البرلمانية المقبلة في العام القادم،
وبــذلــك ال تكون فرنسا قــد رهنت مبادرتها ومسعاها فــي لبنان
باالستناد إلــى صناعة تسوية مــع الـقــوى السياسية التقليدية،
بل البحث عن قــوى بديلة ،ولذلك كــان التركيز خــال زيــارة وزير
بيروت على عقد لقاءات
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى
ّ
مــع جماعات المجتمع المدني المختلفة ،وحثهم على ضــرورة
توحيد جهودهم والتحضير لالنتخابات البرلمانية المقبلة.
في المقابل ،يعيش لبنان حالة جمود سياسي قاتل ،بسبب عدم
قدرة أي طرف على القيام بأي خطوة جديدة ،أو المبادرة في سبيل

القمص بيجول

ّ
ّ
البحث عن حل لألزمة وحل عقد تشكيل الحكومة؛ فالرئيس المكلف
سعد الحريري ال يــزال على موقفه ،ال يريد التنازل وال االعتذار،
ورئيس الجمهورية ميشال عون «غير قابل» للتنازل وسيمارس
المزيد من الضغوط على الحريري من خــال إثــارة ملفات فساد
أو تحميله مسؤولية االنهيار ،ألنه ال يشكل الحكومة وال يفسح
المجال أمام شخص آخر لتشكيلها.
وأما حزب الله فال يبدو في وارد المبادرة ،وهو يفضل انتظار
التحوالت اإلقليمية والدولية ،ويعتبر أنها تصب في صالحه.
ّ
يفكر في عقد مؤتمر صحافي يشرح
في المقابل ،فإن الحريري
خالله كل مسارات تشكيل الحكومة ،والعقد التي تعترض طريقها،
ويحمل عون وصهره جبران باسيل المسؤولية.
على وقــع هــذا الجمود السياسي ،تستمر األزم ــة االقتصادية
والمالية في االستفحال ،وسط غياب أي رؤية واضحة للوصول إلى
حلول ،فحزب الله ال يزال يرفض رفع الدعم ،وتؤكد المعلومات أنه
أبلغ حاكم مصرف لبنان هذا الموقف ،وقد نسق خطوته مع رئيس
حكومة تصريف األعمال حسان دياب بهذا الخصوص.
على الضفة المقابلة ،يبحث حاكم المصرف المركزي رياض
ّ
والمس
سالمة عن أي صيغة لتحميل مسؤولية االستمرار في الدعم
بأموال االحتياطي اإللزامي العائدة للمودعين ،للسلطة السياسية،
وهو يقول إنه غير قابل لصرف أي مبلغ جديد بدون إجازة قانونية
واضحة صادرة عن الحكومة ومجلس النواب.
البطريرك الماروني بشارة الراعي ،بالتنسيق مع بعض الجهات
الداخلية ،يستعد إلجــراء زيــارة إلى عدد من الــدول العربية ،وهو
اسـتــاء مــن عــدم زي ــارة وزيــر الخارجية الفرنسي لــه .وبحسب ما
تؤكد المعلومات ،فإن عدم زيارة لودريان إلى الصرح البطريركي
يعود إلى رفض الفرنسيين لتكريس فكرة الحياد ،والدعوة إلى
عقد مؤتمر دولي لمعالجة األزمة اللبنانية.
ّ
على خط آخر ،يشهد لبنان والدة أكثر من حركة سياسية من
خارج حراك القوى التقليدية ،وبرز ما أعلنه الوزير السابق نهاد
المشنوق عن إطالق حركة «االستقالل الثالث» ،لمواجهة ما يسميه
«سياسة التسويات والتنازالت التي حصلت منذ عام  2016إلى
اليوم» .ويصف المشنوق حركته بأنها هادفة إلى مواجهة االحتالل
السياسي اإليراني ،وتصحيح األخطاء التي ارتكبت في السنوات
الفائتة ،لتحقيق استعادة التوازن السياسي ،وهي حركة سياسية
ً
حتما ستكون في أحد جوانبها معارضة للمسار السياسي الذي
ً
سلكه الحريري سابقا ،بينما بعض المعلومات اللبنانية تشير
ً
ً
إلى أن حركة المشنوق تالقي دعما خارجيا.
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محليات

وزير الصحة يشيد بجهود العاملين في مركز التطعيم

ً
ً
االنتهاء من إعطاء اللقاح للعاملين في  15مجمعا تجاريا خالل أيام
عادل سامي

تطعيم  6500من
موظفي مجمعي
« »360و«الكوت»

أشاد وزير الصحة د .باسل
الصباح بجهود العاملين في
م ــرك ــز الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـط ـع ـيــم فــي
أرض المعارض بمنطقة مشرف
وجميع العاملين في الصفوف
األمامية.
جــاء ذلــك خــال تفقد الوزير
مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـل ـت ـط ـع ـي ــم،
لــاطـمـئـنــان ع ـلــى س ـيــر عملية
التطعيم في المركز.
و فــي سياق حملة التطعيم،
عـ ـلـ ـم ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" أن عـ ــدد
متلقي اللقاح المضاد لمرض
"ك ــوف ـي ــد  "19ف ــي ال ـك ــوي ــت بلغ
م ـل ـي ــو ن ــا و 600أ لـ ـ ــف شـخــص
مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـحـ ـمـ ـل ــة وح ـت ــى
اآلن ،وبنسبة  38في المئة من
السكان.
وكـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
م ـط ـل ـع ــة أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ـت ــزم
االنـتـهــاء مــن تطعيم العاملين
ف ــي ن ـحــو  15مـجـمـعــا تـجــاريــا
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت خ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
ال ـ ـجـ ــاري ،مـضـيـفــة أن الـحـمـلــة
الميدانية للتطعيم التي بدأت
أمس األول في مجمع األفنيوز
يـتــوقــع االن ـت ـهــاء منها خ ــال 5
أي ــام ،لـتــدشــن الـمــرحـلــة الثالثة
مــن حملة التطعيم الميدانية
التي تشمل المصانع والشركات
التي تقدم خدمات استهالكية
للجمهور.
وأوضحت أنه تم تطعيم نحو
 40ألف شخص من العاملين في
المساجد والبنوك والجمعيات
ا لـ ـتـ ـع ــاو نـ ـي ــة ودور ا ل ـس ـي ـن ـمــا
وغـ ـي ــره ــا ،ف ــي إطـ ـ ــار ال ـمــرح ـلــة
األولـ ــى م ــن الـحـمـلــة الـمـيــدانـيــة
المتنقلة ،مشيرة إلى أن الفترة
الـمـقـبـلــة ستشهد ال ـتــوســع في
حملة التطعيم للجهات التي
تـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ـشـ ـك ــل مـ ـب ــاش ــر مــع
الجمهور.

تفعيل مواعيد تطعيم  2000موظف

التطعيم في
إجازة العيد

الجارالله

إلى ذلك ،أعلنت وزارة الصحة
تطعيم  2000مــو ظــف تابعين
لشركة "بيكر هيوز" النفطية ،في
مركز الكويت للتطعيم ،أ مــس،

بحضور المدير العام للشركة
ومنسق عام المشروع مجاهد
العنزي.
وك ـشــف الـمـتـحــدث الــرسـمــي
باسم وزارة الصحة د .عبدالله
الـ ـسـ ـن ــد عـ ــن تـ ـق ــدي ــم ال ـت ـط ـع ـيــم
المضاد لمرض كوفيد  19لنحو
 6500موظف في مجمعي 360
والكوت.
وقـ ـ ــال ال ـس ـن ــد ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،إن ح ـم ـل ــة وحـ ـ ــدات
التطعيمات المتنقلة تتواصل
لـتـطـعـيــم مــوظ ـفــي الـمـجـمـعــات
التجارية المركزية فــي البالد،
بـهــدف تقديم الـلـقــاح لموظفي
الجهات التي لها تواصل مباشر
مع الجمهور الكريم.

تفعيل المواعيد خالل العيد
ف ــي م ـج ــال اخـ ــر ،أك ــد رئـيــس
اللجنة االسـتـشــاريــة لمواجهة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا د.خـ ـ ــالـ ـ ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه
تـفـعـيــل م ــواع ـي ــد الـتـطـعـيــم في
إجازة العيد ،الفتا إلى االنتهاء
مــن تطعيم آالف العاملين في
مجمعي  360والكوت.
وق ــال الـجــارالـلــه فــي تغريدة
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــه بـ ـ ـ "تـ ــوي ـ ـتـ ــر" إن
وزارة الصحة تستهدف تطعيم
الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة الـكـبــرى
قـبــل ال ـع ـيــد ،داع ـي ــا إل ــى تفعيل
تطبيقي "مناعة" و"هويتي".
وأش ـ ـ ــاد ال ـج ــارال ـل ــه بـجـهــود
الكوادر الطبية العاملة في حملة
التطعيم.

مكافآت األعمال الممتازة
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،أودعـ ـ ـ ــت
وزارة الصحة مكافآت األعمال
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــازة ف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
المستحقين في مناطق حولي
وم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـص ـح ـي ــة
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـم ــال ــي فـ ــي وزارة
الصحة.
وكـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
مطلعة أن العمل جار للتدقيق
ع ـ ـلـ ــى بـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــوف ـ ــات فــي
ً
قطاعات أخرى تمهيدا لصرفها.

جانب من عملية التطعيم بمركز الكويت في مشرف

«الصحة» :إعفاء «البدون» المنتهية بطاقاتهم األمنية
من رسوم الخدمات حتى نهاية أغسطس المقبل
أكدت وزارة الصحة إعفاء المقيمين بصورة غير
قانونية المنتهية بطاقاتهم األمنية منذ فترة زمنية
تزيد على الشهر من رسوم الخدمات الصحية التي
يتلقونها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة حتى
نهاية أغسطس المقبل.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ك ـ ـتـ ــاب وج ـ ـهـ ــه وك ـ ـيـ ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة
د .مـصـطـفــى رضـ ــا إلـ ــى م ــدي ــر مـنـطـقــة الـعــاصـمــة
الصحية.
وق ــال رضــا فــي كـتــابــه :بــاإلشــارة إلــى تعليمات
وزير الصحة بإعطاء مهلة للمقيمين بصورة غير

قانونية المنتهية بطاقاتهم منذ فترة لظروفهم
اإلن ـســان ـيــة حـتــى يـتـمـكـنــوا خ ــال تـلــك ال ـف ـتــرة من
اس ـت ـخــراج بـطــاقــاتـهــم األم ـن ـيــة وذل ــك حـتــى نهاية
اغسطس  ،2021على أن يقوموا خــال تلك الفترة
ب ـم ــراج ـع ــة ال ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي ل ـم ـعــال ـجــة أوضـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية لتجديد بطاقاتهم
األمنية.
ودعــا وكيل وزارة الصحة فــي كتابه إلــى مدير
منطقة العاصمة الصحية ،إلى "اإليعاز لمن يلزم
بالمستشفيات والمراكز التابعة للمنطقة بإعفاء

أعمال الكهرباء بمركز تطعيم جسر جابر تتجاوز الـ %50
•

سيد القصاص

كشفت مصادر وزارة الكهرباء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ع ـ ــن إنـ ـ ـج ـ ــاز م ـ ــا ي ــزي ــد
عـلــى  50فــي الـمـئــة مــن األعـمــال
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـمــركــز
تطعيم الجزيرة الجنوبية بجسر
جابر األحمد ،وسيتم إنجاز الـ
 50في المئة المتبقية في أسرع
وقــت ممكن مــن خــال التنسيق
بين "الكهرباء" ووزارة الصحة.
وذكرت المصادر في تصريح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن االج ـت ـمــاعــات
ال ـت ـن ـس ـي ـق ـي ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
ً
والصحة والقطاع النفطي ممثال
في شركة نفط الكويت ،وشركة
الصناعات البترولية المتكاملة

"كيبك" مستمرة إلنـجــاز أعمال
المركز وفــق مــا هــو مخطط له،
وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء
بسرعة إنجاز المركز والذي أعلن
ع ــن اف ـت ـتــاحــه ع ـقــب ع ـيــد الـفـطــر
المبارك.
ي ــذك ــر أن ـ ــه م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
ت ـب ـل ــغ الـ ـط ــاق ــة االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة
لموقع تطعيم السيارات بجسر
ً
ج ــاب ــر  5آالف ت ـط ـع ـيــم يــوم ـيــا
على مــدى  10ساعات عمل في
الـيــوم ،وستقوم وزارة الصحة
ب ـت ـحــديــد ال ـف ـئ ــات ال ـت ــي سيتم
استقبالها فــي المركز ،إضافة
إلى مواعيد استقبال األشخاص
الراغبين في تلقي التطعيم في
هذا المركز.

«التربية» 28 :الجاري آخر موعد
ّ
لتسلم العمل بالمدارس
للمعينين من الكويتيين ...وترحيل المتأخرين إلى سبتمبر
•

فهد الرمضان

حددت وزارة التربية  28الجاري موعدا نهائيا
لتسلم العمل بالنسبة للمعينين في المدارس من
الكويتيين ،حيث لن يتم قبول مباشرة عمل ألي
موظف بعد هذا التاريخ.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أع ـلــن الــوك ـيــل الـمـســاعــد
للتعليم ال ـعــام ،أســامــة الـسـلـطــان ،تـمــديــد فترة
ّ
ت ـســلــم ال ـع ـمــل ألع ـض ــاء الـهـيـئــة الـتـعـلـيـمـيــة من
ً
الكويتيين ،حتى الخميس  27ا ل ـجــاري ،نظرا
لكثافة الـخــريـجـيــن وإلتــاحــة الـفــرصــة وتمكين
ّ
ً
الـجـمـيــع مــن تـســلــم أعـمــالـهــم ،متمنيا للجميع
التوفيق والنجاح.
وقالت مصادر تربوية إن جميع من تتأخر
ّ
إجراءات تعيينهم ولم يتمكنوا من تسلم أعمالهم
ّ
سيرحل تعيينهم الى بداية العام المقبل
اليوم
في سبتمبر ،الفتة الى أن العام الدراسي الحالي
أوشـ ــك عـلــى االن ـت ـه ــاء ،حـيــث تـنـتـهــي ال ـم ــدارس
االبتدائية والمتوسطة من المناهج في أواخر
الشهر الجاري.
وفي مجال تربوي آخر ،أكد السلطان مواءمة
أطـ ــر االم ـت ـح ــان ــات ل ـل ـف ـتــرة ال ــدراسـ ـي ــة ال ـثــان ـيــة

«القوى العاملة» 636525 :عاملة
منزلية مسجلة لدى «الداخلية»
•

جانب من األعمال اإلنشائية في مركز جسر جابر للتطعيم

واألسئلة المطروحة مع المحتوى االلكتروني
والـ ــذي تـلـقــاه الـمـتـعـلـمــون خ ــال ف ـتــرة التعليم
عن بعد.
ً
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعا مع موجهي
عموم المواد الدراسية حيث شكرهم على الجهود
المبذولة خــال الـعــام الــدراســي وتمت مناقشة
بعض اإلجراءات المتعلقة بآلية عقد االمتحانات
الـنـهــائـيــة م ــن ال ـجــانــب ال ـف ـنــي .وأكـ ــد الـسـلـطــان
لموجهي العموم بأن تكون األسئلة ضمن الكتاب
المدرسي وبصورة مباشرة وواضحة.
كــذلــك نــاقــش بـعــض األمـ ــور المتعلقة بآلية
التصحيح في لجان تقدير الدرجات والتي سيتم
تنفيذها وفق االحترازات الصحية وبعض األمور
الفنية التي تتعلق بالتواجيه الفنية.

مواءمة االمتحانات مع
المحتوى اإللكتروني
للتعليم عن بعد

السلطان

المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم
األمنية منذ فترة زمنية تزيد على الشهر من رسوم
ا لـخــد مــات الصحية ا لـتــي يتلقونها بمستشفيات
ومراكز وزارة الصحة حتى نهاية أغسطس لعام
 2021ع ـلــى أن ي ـتــم تـقــديـمـهــم لـ ـ ــأوراق الـثـبــوتـيــة
والبطاقة األمنية المنتهية الصالحية عند تلقي
ال ـخ ــدم ــة ال ـص ـح ـيــة وك ــذل ــك إعـ ـف ــاء جـم ـيــع حــامـلــي
ال ـب ـطــاقــات الـمـعـتـمــدة م ــن ق ـبــل ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
لمعالجة أوضــاع المقيمين بصورة غير قانونية
من رسم العالج".

جورج عاطف

أظهرت إحصائية حديثة صــادرة عن إدارة
تنظيم ا سـتـقــدام العمالة المنزلية فــي الهيئة
العامة للقوى العاملة ،أن إجمالي أعداد العمالة
المنزلية المسجلة ل ــدى وزارة ا لــدا خـلـيــة بلغ
 636525عاملة .وأضــافــت أن إجمالي المبالغ
َّ
المحصلة مــن أ صـحــاب المكاتب وتم
المالية
ً
ردها للمواطنين والمقيمين بلغ  12580دينارا،
ً
فــي حين تــم تحصيل  2643دي ـنــارا لمصلحة
العمالة.
وأوض ـحــت اإلحـصــائـيــة أن إجـمــالــي مكاتب
االس ـت ـق ــدام الـمـسـجـلــة ل ــدى اإلدارة ب ـلــغ خــال
ً
أبريل الماضي  464مكتبا ،وإجمالي العمالة

ً
ً
المسجلة عليها  1533عــا مــا منزليا  ،مشيرة
إلى أن إجمالي تراخيص مزاولة النشاط التي
تــم تجديدها بلغ  15ترخيصا ،فــي حين بلغ
إجمالي التراخيص الجديدة  5تراخيص.
وب ـشــأن طـلـبــات الـشـكــاوى المتسلمة خــال
أبــريــل ،فقد ج ــاء ت مــوزعــة كــاآلتــي 97 ،شكوى
من أصحاب أعمال ضد عمالة ،و 95شكوى من
عمالة ضد كفالئهم ،فضال عن  277شكوى ترك
عمل ،وأخــرى محالة إلى القضاء ،و 32شكوى
حجز جــواز سفر ،وتــم تسليمها إلــى العمالة،
و 19شكوى مقدمة من أرباب أعمال ضد مكاتب
وشركات استقدام ،في حين هناك  123شكوى
ً
حلت وديا.

ً
وزيرة األشغال :حققنا أرقاما غير مسبوقة
في فرش األسفلت رغم شح «البيتومين»

حريصون على التطور التكنولوجي من خالل «رقمنة» الخدمات الحكومية
أك ـ ــدت وزيـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة وزيـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـشــؤون االت ـص ــاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،د .رنــا الـفــارس ،حرصها على
ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي م ــن خ ــال "رقـمـنــة"
الخدمات الحكومية.
وقالت الفارس ،في مقابلة عبر تلفزيون
الـ ـك ــوي ــت أمـ ـ ــس األول ،إن "ه ــويـ ـت ــي" هــو
الـتـطـبـيــق األس ــاس ــي ف ــي ب ــداي ــة ّ
أي تـحــول
رقمي ،ومن خالله تحولت البطاقة المدنية
التقليدية إلى بطاقة مدنية رقمية ،مضيفة
أن الطموح يمتد إلى محفظة رقمية متكاملة
لجميع الــوثــائــق والـمـسـتـنــدات الحكومية
لـ ـلـ ـف ــرد ،ل ـت ـح ـت ــوي ع ـل ــى رخـ ـص ــة ال ـق ـي ــادة
والجواز وشهادة الميالد والجنسية والقيد
االنتخابي ورخصة المركبة وجميع الوثائق
الرسمية ،وتــم أخـيــرا إضــافــة التطعيم من
"كورونا".
وأضــافــت أن الـعـمــل ال ـيــوم عـلــى تطوير
ت ـط ـب ـيــق الـ ـخ ــدم ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ــوح ــد
ّ
سيسهل على
(سهل) ،وهو التطبيق الذي

المواطنين إنـجــاز معامالتهم الحكومية،
وسينطلق على  3مراحل؛ في األولى يضم
 11جهة حكومية بخدماتها اإللكترونية
م ــن خ ــال مـنـصــة واح ـ ــدة تـسـتـطـيــع فيها
االس ـ ـت ـ ـعـ ــام عـ ــن مـ ـع ــام ــات ــك ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
ومستقبال إنجاز المعامالت.
وفيما يخص "األشغال" ،قالت إن عمليات
فرش األسفلت على مستوى طرق الكويت
حققت أرقــامــا غـيــر مسبوقة خ ــال الفترة
األخيرة ،مع العلم بأن هناك تحديات تواجه
الوزارة ،من ضمنها شح مادة "البيتومين"
المهمة في عمليات الفرش.

صيانة الطرق
وأضافت أن هدف الــوزارة التركيز على
الـطــرق السريعة فــي الـعــام الماضي 2020
والتي يكثر عليها ضغط مرتادي الطريق،
مــؤكــدة نسبة اإلنـجــاز العالية مــن صيانة
الطرق السريعة في البالد ،وموضحة أنه مع

نهاية العام الحالي يكمل اإلنجاز بطريق
ال ـم ـلــك ف ـهــد وال ـ ــدائ ـ ــري الـ ـس ــادس وطــريــق
الـفـحـيـحـيــل وط ــري ــق ال ـج ـه ــراء وال ــدائ ــري
الخامس وطريق الغزالي.
وأوض ـ ـحـ ــت ان ـ ــه فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـعـ ــام تــوجــه
التركيز على صيانة الـطــرق فــي المناطق
والمحافظات ،حيث تم فرش  125كيلومترا
ف ــي مـحــافـظــة الـعــاصـمــة و 351ف ــي حــولــي
و 101في الفروانية و 268في الجهراء و263
في األحمدي و 324في مبارك الكبير.
ول ـف ـتــت الـ ـف ــارس الـ ــى إح ـصــائ ـيــة فــرش
األسفلت في الطرق السريعة في عام 2019
تم فرش  66.5كيلومترا ،وفي عام  2020تم
فرش حوالي  441كيلومترا ،وفي عام 2021
حتى شهر أبريل حوالي  71كيلومترا ،وفي
الطرق الرئيسية والداخلية في عام  2019تم
فرش  300كيلومتر ،وفي عام  2020تم فرش
 714كيلومترا ،وفي عام  2021تم فرش 418
كيلومترا حتى شهر أبريل.

تركيزنا على
صيانة الطرق
في المناطق
والمحافظات
خالل هذا
العام

محليات

٤

ةديرجلا
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عن العسكريين
اإلفراج
«الدفاع»:
ً
الموقوفين انضباطيا
●

محمد الشرهان

أصــدر رئيس األركــان العامة للجيش ،الفريق
ً
الركن خالد الصالح ،قرارا باإلفراج عن العسكريين
ً
الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول عيد الفطر
ال ـس ـع ـيــد ،وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى تــوج ـي ـهــات نــائــب رئـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.
وأشـ ــار ب ـيــان لـ ـ ـ «األركـ ــان» إل ــى أن ه ــذه اللفتة
ً
الكريمة تأتي إيمانا من الوزير العلي بمشاركة

أبنائه العسكريين ذو يـهــم فرحة العيد ،وبهذه
المناسبة هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
ً
الدفاع العسكريين ،متمنيا من الله العلي القدير
أن يعيد هــذه المناسبة السعيدة على الجميع
بالخير واليمن والبركات ،وأن يديم علينا نعمة
األم ــن واألم ــان والـعــزة والــرفـعــة تحت ظــل قيادة
صاحب السمو أمير البالد ،القائد األعلى للقوات
المسلحة ،الشيخ نواف األحمد ،وسمو ولي العهد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء.

local@aljarida●com

«الخدمة المدنية» :مرسوم تجميد رصيد
اإلجازات للحفاظ على مستحقات الموظفين

الحمد :صدوره جاء مراعاة لظروف «كورونا» ...وتعميم الحق لشرح اآللية

المرسوم يتيح
تجميد رصيد
إجازات 21/20
فوق الحد األقصى
للرصيد

ق ـ ـ ــال وك ـ ـيـ ــل ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
ال ـمــدن ـيــة ب ــدر ال ـح ـمــد إن ص ــدور
مرسوم تجميد رصيد االجــازات
الــدوريــة عــن عامي  2020و2021
للموظفين الـخــاضـعـيــن ألحـكــام
قـ ــانـ ــون الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ج ــاء
تــرج ـمــة فـعـلـيــة لـلـمـحــافـظــة على
مستحقاتهم وتقديرا لجهودهم
في ظل أزمة جائحة كورونا.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـحـ ـم ــد ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي امــس أن ديــوان الخدمة
المدنية سيصدر تعميما في وقت
الحــق لشرح آلية تجميد رصيد
االجــازات للموظفين الخاضعين
لقانون الخدمة المدنية.
وثمن موافقة مجلس ال ــوزراء
ع ـلــى هـ ــذا ال ـم ــرس ــوم ودوره في
الحفاظ على هــذه االستحقاقات
مـبـيـنــا أن ص ـ ــدوره ج ــاء م ــراع ــاة
وت ـقــديــرا لـلـظــروف االستثنائية
الـتــي فرضتها الـجــائـحــة وأث ــرت

عـ ـل ــى آل ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـم ــل ل ـ ــدى بـعــض
الموظفين.
وأشار إلى أن معظم الموظفين
لم يتمكنوا من االنتفاع برصيد
االج ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــة ال ـس ـن ــوي ــة
ال ـخــاصــة بـهــم ل ــذا ارت ـ ــأى دي ــوان
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة إي ـج ــاد حـلــول
ب ــديـ ـل ــة ت ـض ـم ــن ع ـ ــدم ال ـم ـس ــاس
باستحقاقاتهم الوظيفية ومنها
رصيد االجازات.
وأك ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ــه كـ ـ ــان ل ـ ــزام ـ ــا ع ـلــى
ال ــدي ــوان الـمـحــافـظــة عـلــى حقوق
مــوظـفــي ال ــدول ــة ال ــذي ــن اخ ـت ــاروا
خدمة البالد في ظل هذه الظروف
االستثنائية ومنهم مــن كــان في
الصفوف األمامية لصد الجائحة
«ومـ ــن أب ـس ــط حـقــوقـهــم الـحـفــاظ
ع ـلــى رص ـي ــد اج ــازات ـه ــم ال ـت ــي لم
ينتفعوا بها».
ولـفــت الـحـمــد إل ــى أن الــديــوان
تـ ــدارس ع ــدة مـقـتــرحــات لضمان

عـ ـ ـ ــدم ضـ ـ ـي ـ ــاع رصـ ـ ـي ـ ــد إجـ ـ ـ ـ ــازات
الموظفين راعــى فيها المصلحة
ال ـع ــام ــة والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ح ـقــوق
الـمــوظـفـيــن مـضـيـفــا أن م ــن بين
هــذه المقترحات تجميد رصيد
االجـ ـ ـ ـ ــازات ال ـ ــذي ي ـت ـيــح تـجـمـيــد
رصيد إجازات عامي  2020و2021
إض ــاف ــة إل ـ ــى أرصـ ـ ـ ــدة االجـ ـ ـ ــازات
ال ـم ـس ـمــوح االح ـت ـف ــاظ ب ـهــا وفـقــا
لقانون الخدمة المدنية.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن الـ ـق ــان ــون يـسـمــح
ل ـل ـمــوظــف ب ــاالح ـت ـف ــاظ بــرصـيــد
إجــازات خمسة أعــوام ( 4سنوات
سابقة اضافة الى السنة الجارية)
مبينا أن المرسوم الجديد سيتيح
للموظف تجميد رصيد اجــازات
العامين سالفي الذكر حتى لو كان
محتفظا بأقصى حد من الرصيد
ال ـم ـس ـمــوح ل ــه االح ـت ـف ــاظ ب ــه في
قانون الخدمة المدنية.
وأوض ـ ــح أن ــه وف ـقــا لـلـمــرســوم

«أمانة األوقاف» :العناية بتراث العلماء وكتبهم

أصدرت كتاب «الجمع بين وقفي هالل َّ
والخصاف»
أص ـ ــدرت األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ــأوق ــاف،
ً
أخـيــرا ،كتاب «الجمع بين وقفي هالل
َّ
وال ـ ـخـ ــصـ ــاف» ،وهـ ــو ب ــاك ــورة م ـشــروع
تحقيق الـمـخـطــوطــات الــوقـفـيــة ،الــذي
ت ـب ـن ـتــه األمـ ــانـ ــة ،ل ـج ـمــع وح ـف ــظ ت ــراث
ع ـل ـم ــاء األم ـ ـ ــة وجـ ـه ــوده ــم فـ ــي م ـجــال
ال ــوق ــف اإلس ــام ــي وأح ـك ــام ــه وعـلــومــه
ودوره الـحـضــاري ،ودراسـ ــة وتحقيق
المخطوطات والكتب التراثية القديمة
ً
التي بحثت في الوقف وعلومه ،حفظا
لـ ـلـ ـت ــراث ال ـع ـل ـم ــي ال ـم ـت ـع ـلــق ب ــال ــوق ــف
ً
اإلسـ ــامـ ــي ،وإك ـ ـمـ ــاال ل ـم ـس ـيــرة «أم ــان ــة
األوقاف» في خدمة الوقف وعلومه.
وبهذه المناسبةَّ ،
صرح نائب األمين
ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة وال ـخ ــدم ــات الـمـســانــدة
صقر السجاري ،بأن هذا اإلصــدار هو
باكورة هذا المشروع المبارك ،واللبنة
األولـ ــى ف ـيــه ،وه ــو دراسـ ــة مستفيضة
وتحقيق لكتاب «الجمع بين وقفي هالل
َّ
والخصاف» ،لقاضي القضاة أبي محمد

عبدالله بن الحسين الناصحي الحنفي
المتوفى سنة ( 447هجرية).
َّ
وبين السجاري أن هذه اإلصــدارات
ت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إلـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ــدمـ ـ ــة ط ـ ـل ـ ـبـ ــة الـ ـعـ ـل ــم
والـبــاحـثـيــن ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال خــاصــة،
و ُف ــي ال ـف ـقــه اإلس ــام ــي ع ــام ــة ،وخــدمــة
النظار والقضاة والمفتين والهيئات
ال ـش ــرع ـي ــة ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــات الــوق ـف ـيــة،
وطلبة الــدراســات العليا (الماجستير
وال ــدك ـت ــوراه) ،وكــذلــك إث ــراء المكتبات
اإلسالمية واألكاديمية المختصة في
مجاالت العمل الوقفي.
وأكـ ــد أن «ال ـع ـنــايــة ب ـت ــراث علمائنا
الـســابـقـيــن ب ـم ـجــال ال ــوق ــف اإلس ــام ــي
في العهود اإلسالمية الزاهرة ،وحفظ
أصــول كتبهم الخطية ،وتوفير صور
الـمـخـطــوطــات لـلــدارسـيــن والباحثين،
وتـحـقـيــق ال ـم ـخ ـطــوطــات ،تـمـثــل قيمة
علمية بمجال الوقف اإلسالمي ،وإحياء
لسنة الوقف وفقهه».

صقر السجاري

رق ــم ( )2021/102يـجـمــد رصـيــد
االجـ ـ ـ ـ ــازات ال ـ ــدوري ـ ــة الـمـسـتـحــق
ل ـع ــام ــي  2020و 2021الـ ـ ــذي لــم
يـنـتـفــع ب ــه ال ـم ــوظ ــف وال يـســري
عليه احكام السقوط المنصوص
عليها في المادة ( )40من المرسوم
بــالـقــانــون (رق ــم  15لسنة )1979
في شــأن الخدمة المدنية مؤكدا
أنه يجوز االنتفاع بهذا الرصيد
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اإلج ـ ـ ـ ــازات ال ـتــي
تـسـتـحــق ب ـحــد أق ـص ــى  90يــومــا
في السنة.
وأشار الى تطبيق المادة ()40
سالفة الــذكــر والــرصـيــد المجمد
طبقا لهذه المادة على المعينين
وف ـقــا ل ـطــرق الـتـعـيـيــن المختلفة
وفي حال انتهاء الخدمة يصرف
بــدل نـقــدي عــن المتبقي مــن هذا
الرصيد وفقا لنص الـمــادة ()41
مــن المرسوم بالقانون فــي شأن
الخدمة المدنية.

محافظ األحمدي يهنئ
القيادة السياسية بـ «الفطر»
هنأ محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد،
س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الخالد ،في برقية تهنئة إلى سمو
األمير ،عن أسمى آيات التهاني والتبريكات،
ً
ســائــا ال ـمــولــى أن ُيـعـيــد ه ــذه الـمـنــاسـبــات
الـمـبــاركــة عـلــى س ـمــوه وق ــد تحققت اآلم ــال
لكويت الخير والمحبة واأل مـتـيــن العربية
واإلسالمية ،وأن يحفظ سموه من كل مكروه،
وأن ُي ـن ـعــم سـبـحــانــه ع ـلــى س ـمــوه بـمــوفــور
ً
الصحة ودوام العافية وطــول ُ
العمر ،داعيا
العلي الـقــديــر أن ُيــديــم على الــوطــن الغالي
والمواطنين والمقيمين الكرام نعمة األمن
واألمان واالستقرار والرخاء في ظل القيادة
الحكيمة لسموه.
وبعث محافظ األحمدي ببرقيتي تهنئة
بــالـمـنــاسـبــة إل ــى سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
مشعل األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.

ةديرجلا
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محليات

«المهندسين» :التوظيف بعقود النفط الشهر المقبل العتيبي يحيل لـ «الفنية» تعديالت
ً
دعما من الوزير الفارس لمبادرات الجمعية وتوسيع مجاالت التعاون «المهندسين» على الئحة البناء
العتل :لمسنا

مبادرة إشراك
المهندسين
بسد النقص
في معلمي
المواد
العلمية
بـ «التربية»
للراغبين فقط

ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ف ـي ـصــل الـعـتــل
أن وزيــر النفط وزيــر التعليم
الـ ـع ــال ــي د .م ـح ـم ــد الـ ـف ــارس
أكـ ـ ـ ــد ف ـ ـتـ ــح بـ ـ ـ ــاب الـ ـت ــوظـ ـي ــف
ل ـل ـم ـه ـنــدس ـيــن وغـ ـي ــره ــم مــن
المهنيين في عقود النفط في
يونيو المقبل.
وأكـ ــد ال ـع ـتــل ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،ع ـقــب لـقــائــه
الـ ـ ـف ـ ــارس ب ـم ـك ـت ـب ــه ،أنـ ـ ــه ق ــدم
لــوزيــر الـنـفــط رؤي ــة لتوسيع
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل لـلـمـهـنــدسـيــن
الكويتيين في عقود القطاع
الـ ـنـ ـفـ ـط ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص وإتـ ــاحـ ــة
الـمـجــال للراغبين فــي العمل
بــالـتـخـصـصــات الـعـلـمـيــة في
س ـلــك الـتـعـلـيــم ل ـســد الـنـقــص
في وزارة التربية ،مضيفا أنه
لمس دعما من الوزير الفارس
لمبادرات الجمعية وتوسيع
التعاون بالمجاالت المختلفة.
وأشـ ـ ــار ال ـع ـتــل الـ ــى انـ ــه تم
ع ــرض م ـق ـتــرح رب ــط الـخــدمــة
الـمــدنـيــة م ــع ال ـق ــوى الـعــامـلــة
ب ـع ـق ــود الـ ـخ ــدم ــات بــال ـق ـطــاع
النفطي لالستفادة من االطالع
ع ـلــى ف ــرص ال ـع ـمــل الـمـتــاحــة
وع ــدم االكـتـفــاء بنسبة %30

لـ ـلـ ـتـ ـك ــوي ــت ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا :أنـ ـن ــا
ع ــرض ـن ــا ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــارس رف ــع
نسب الكويتيين فــي العقود
واع ــادة العمل بعدم السماح
بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــدام ع ـ ـمـ ــالـ ــة ال ت ـقــل
خبرتها عن  5سنوات ووقف
اسـ ـتـ ـق ــدام ح ــدي ـث ــي ال ـت ـخ ــرج،
مـشـيــرا ال ــى أن ه ــذا المقترح
يمكن ان يتم بسهولة لتبعية
الــديــوان والـقــوى العاملة في
الفترة الحالية لوزارة واحدة.
وح ـ ــول مـ ـب ــادرة الـجـمـعـيــة
ل ــاس ـت ـع ــان ــة بــال ـم ـه ـنــدس ـيــن
لسد النقص في كوادر وزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة وخـ ــاصـ ــة م ــدرس ــي
المواد العلمية ،قال العتل :إن
المبادرة موضع ترحيب من
الوزراء الذين عرضت عليهم،
و هــي اختيارية للمهندسين
ول ــن تـفــرض عـلــى أح ــد ولمن
يرغب منهم بالعمل فــي هذا
المجال.
وأوض ــح أن هــذه الـمـبــادرة
تمنح للمهندسين الراغبين
شـ ـه ــادة ع ــال ـي ــة ف ــي ال ـتــرب ـيــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع وزارت ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي
م ـ ــن خ ـ ـ ــال بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـك ـثــف
يــؤه ـل ـهــم ل ـل ــدخ ــول ف ــي نـظــام

الجمعية طالبت بإلغاء موافقة الجار في «االلتصاق بالدور األرضي»
●

الفارس مستقبال العتل
كـ ـ ــادر ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ،الف ـت ــا ال ــى
أن ال ـج ـم ـع ـيــة ت ـل ـقــت ع ـشــرات
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات مـ ـ ــن م ـه ـن ــدس ـي ــن
ومـهـنــدســات أب ــدوا رغـبــة في
العمل بالسلك التعليمي الذي

يـعـمــل بــه فــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
مئات المهندسين على سبيل
المثال ال الحصر.

محمد جاسم

أح ــال رئيس المجلس البلدي
أس ــام ــة ال ـع ـت ـي ـبــي ط ـل ــب جمعية
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن تـ ـع ــدي ــل
االشتراطات والمواصفات الخاصة
ببناء السكن النموذجي والسكن
ال ـخ ــاص ،إل ــى اللجنة الفنية في
المجلس البلدي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن ،ف ـي ـص ــل ال ـع ـت ــل،
فـ ــي ط ـل ـبــه الـ ـم ــوج ــه إل ـ ــى رئ ـيــس
المجلس البلدي ،أنــه من منطلق
الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر أن ـظ ـمــة
العمل الـهـنــدســي ،وخــاصــة فيما
يتعلق بقرارات البناء ذات العالقة
بالمواطنين ،فإن الجمعية تتقدم
بـ ـه ــذا االق ـ ـت ـ ــراح ل ـت ـع ــدي ــل بـعــض
الـبـنــود مــن الئـحــة الـبـنــاء ،ومنها
إلغاء الطلب من المالك أو صاحب
الـقـسـيـمــة بـجـلــب م ــواف ـق ــة ال ـجــار
ف ــي حـ ــال زيـ ـ ــادة ارتـ ـف ــاع األج ـ ــزاء
الملتصقة ب ــال ــدور األرضـ ــي إلــى
 5أم ـ ـتـ ــار ،وك ــذل ــك أعـ ـم ــال الــدكــت
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،وإن كـ ــانـ ــت ض ـمــن
ارتدادات البناء الخاص بصاحب
القسيمة.

وط ــال ــب الـعـتــل بـتـعــديــل نسب
البناء لتتساوى القسائم السكنية
من المساحات المختلفة بين 400
متر وأكثر من  400متر ،مؤكدا أن
مسطح البناء الحالي في القسائم
ذات مساحة  400متر يصل الى
 960مـتــرا مــن خ ــال إضــافــة 120
ً
م ـتــرا إل ــى  210بــالـمـئــة ،فــي حين
تـ ـح ــرم ه ـ ــذه اإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـق ـســائــم
الـسـكـنـيــة ال ـتــي مـســاحـتـهــا تــزيــد
على  400متر ،مما يوقع حالة عدم
مساواة بين المواطنين.

الئحة المهن الهندسية
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أح ــال رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ط ـل ــب جـمـعـيــة
المهندسين بشأن تعديل الفقرة
األخ ـيــرة مــن ال ـمــادة السابعة من
الئحة المهن الهندسية إلى لجنة
م ـ ــزاول ـ ــة ال ـم ـه ــن ال ـه ـن ــدس ـي ــة فــي
المجلس.
واقترح العتل في الطلب تعديل
الفقرة األخيرة من المادة السابعة
لـتـكــون "ي ـتــم تـجــديــد الـتــرخـيــص
للمكتب الهندسي وفــق الشروط
السارية وقت إصداره أول مرة".

وقـ ــال إن الــائ ـحــة أوردت في
مادتها السابعة الشروط الواجب
توافرها في طالب الترخيص لفتح
مـكـتــب ه ـنــدســي ،وتـضـمــن البند
األول منها الـنــص على أن يكون
حاصال على درجة البكالوريوس
في الهندسة المعمارية أو الهندسة
ال ـمــدن ـيــة أو ال ـع ـم ــارة ،أو م ــا في
حكمها من جامعة معترف بها من
وزارة التعليم العالي ،مشيرا إلى
أنه جاء في عجز تلك المادة النص
على أنــه "يتم تجديد الترخيص
للمكتب الهندسي بتوافر الشروط
ســالـفــة ال ــذك ــر ذاتـ ـه ــا ،ويستثنى
من ذلك اجتياز طالب الترخيص
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـم ـع ـ ّـدة م ــن الـجـهــة
المعتمدة من لجنة مزاولة المهنة".
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه ف ــي حـ ــال إع ـمــال
الــائ ـحــة ال ـجــديــدة عـلــى م ــن فتح
م ـك ــات ــب ه ـن ــدس ـي ــة ،ف ــإن ــه ال يـتــم
تجديد ترخيصهم بما يتضمنه
مــن إلـغــاء الـتــراخـيــص وغـلــق تلك
ال ـم ـكــاتــب ،الف ـتــا إل ــى أن الــائـحــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـ ـطـ ـ ّـبـ ــق ف ـ ـقـ ــط ع ـلــى
الـتــراخـيــص ال ـص ــادرة ألول مــرة،
ولـيــس تـجــديــد الـتــراخـيــص التي
صدرت في ظل الالئحة القديمة.

«الراية» لتخصيص رحالت
اختباراتهمللطلبة «التقدم العلمي» تعلن الفائزين بجائزة جابر األحمد للباحثين
إلى بريطانيا ألداء
●

فيصل متعب

طالبت نائبة المنسق العام للشؤون اإلدارية في قائمة الراية
دانة مردشتي ،اإلدارة العامة للطيران المدني بتخصيص خط
سير (کویت  -لندن) عن طريق الخطوط الجوية الكويتية بشكل
عــا جــل ،لنقل الطلبة الكويتيين إ ل ــى المملكة ا لـمـتـحــدة ،ألداء
اختباراتهم وإتمام الدراسة.
وق ــال ــت م ــردش ـت ــي ،ف ــي ك ـت ــاب رس ـم ــي مـ ـق ـ َّـدم إلـ ــى "ال ـط ـي ــران
المدني" ،إن "الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة
والموجودين حاليا في الكويت يعانون صعوبة توافر رحالت
جوية إلــى المملكة المتحدة ،بسبب إدراج معظم ال ــدول التي
يمكن السفر عبر خطوطها ضمن القائمة الحمراء الخاصة بإدارة
الهجرة البريطانية".
ُ
وتابعت" :الكويت لم تدرج ضمن هذه القائمة ،ما يسمح للطلبة
بالسفر المباشر للمملكة المتحدة ،دون حاجة للخضوع للحجر
المؤسسي ،واالكتفاء بالحجر المنزلي االعتيادي".

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،رئيس مجلس إدارة المؤسسة،
اعتمد ق ــرارات أعـضــاء مجلس إدارة المؤسسة الخاصة
بأسماء الفائزين بجائزة جابر األحمد للباحثين الشباب
لعام .2020
وقال المدير العام للمؤسسة ،د .خالد الفاضل ،إنه فاز
بالجائزة في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات األستاذة
المشاركة في قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الكويت
د .انتصار الهتالني ،أما في مجال العلوم الطبية والطبية
الـمـســاعــدة ،فـقــد ف ــاز بــالـجــائــزة مناصفة كــل مــن األسـتــاذ
المشارك ،رئيس قسم علم األدوي ــة والعالجيات في كلية
الـصـيــدلــة بـجــامـعــة ال ـكــويــت د .مـيـثــم خ ــاج ــة ،واألس ـت ــاذة
الـمـشــاركــة فــي قـســم عـلــم الـجــراثـيــم بكلية الـطــب بجامعة
الكويت د .وضحة الفوزان.
وأفاد بأنه في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية فاز
بالجائزة األستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بكلية
العلوم االجتماعية بجامعة الكويت د .فيصل أبو صليب.

وقــال إنــه بالرغم من الـظــروف الصعبة والتحديات
ال ـت ــي راف ـق ــت جــائ ـحــة ك ــوفـ ـي ــد ،-19ف ـقــد أن ـج ــزت لـجــان
ً
التحكيم الخاصة بالجائزة مهامها ،معربا عن شكره
للجهود المخلصة التي بذلتها تلك اللجان في جميع
مراحل التحكيم.
وأ ع ــرب عــن تمنياته للفائزين بتحقيق مــز يــد من
ال ـن ـج ــاح ال ـب ـح ـثــي ال ـ ــذي ي ـع ـكــس ال ـ ـصـ ــورة ال ـم ـشــرقــة
لألكاديميين الكويتيين في عطائهم المعرفي ودورهم
في إثراء العلم بمختلف مجاالته.
يذكر أن "جائزة جابر األحمد للباحثين الشباب"،
ال ـتــي كــانــت تــدعــى ســابـقــا "ج ــائ ــزة اإلن ـت ــاج العلمي"
أنشئت عام  1988تحقيقا لمبادرة سمو أمير البالد
الراحل الشيخ جابر األحمد ،طيب الله ثراه ،بتكريم
الـعـلـمــاء والـبــاحـثـيــن الـشـبــاب مــن الكويتيين الــذيــن
يحملون درجة الدكتوراه في مختلف حقول المعرفة
على زيادة متابعتهم ألبحاثهم العلمية التي ّ
توجه
إلى خدمة المجتمع.

مقترح احتساب  3ساعات إضافية
بـ  3000دينار أمام إدارة «التطبيقي»

ً
صرف مستحقات «الصيفي» الـ % 50الباقية لألساتذة قريبا
●

أحمد الشمري

علمت "الـجــريــدة" ،مــن مـصــادر مطلعة فــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،أنه تم عرض مقترح احتساب
ن ـصــاب ال ـس ــاع ــات اإلض ــاف ـي ــة ألع ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــس في
التطبيقي بــواقــع  3ســاعــات بــدال مــن  6بــاألجــر نفسه ،وهو
ال ـح ـصــول عـلــى م ـكــافــأة ت ـق ـ ّـدر بـ ـ ــ 3000دي ـن ــار خ ــال الفصل
الدراسي العادي األول أو الثاني ،وذلك ليناقش على طاولة
اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل.
وأشارت المصادر الى أن نصاب الساعات اإلضافية الحالية
الذي يحتسب لعضو هيئة التدريس حاليا بواقع  6ساعات،
ويحصل مقابله على مكافأة تقدر بـ  3000دينار ،مشيرة الى
أن الساعات اإلضافية هــي ســاعــات تحتسب فــوق النصاب
التدريسي في الفصل الدراسي.

ولفتت الى أن رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ "التطبيقي"
تقدمت بهذا المقترح منذ فترة طويلة ،وذلك من باب تحقيق
مبدأ المساواة أسوة بنظرائهم في جامعة الكويت.
وقــالــت إن الرابطة التقت وزيــر التربية د .علي المضف،
ّ
وقدمت مقترح الساعات اإلضافية الذي وعد بإعادة النظر به.

مستحقات "الصيفي"
من جانب آخر ،ذكرت المصادر أنه سيتم قريبا صرف الجزء
الباقي من مكافأة الفصل االستثنائي الصيفي الماضي ،الذي
أجل في السنة المالية الجديدة ،والذي ّ
ّ
يقدر بنسبة  50في المئة
من المكافأة األساسية ،بعد إرسالها الى البنك المركزي إليداعها
في حسابات أعضاء هيئة التدريس ،مشيرة الى أنها انتهت من
اإلجراءات واالعتمادات في الدورة المستندية لها.

الهاجري :ندعو «التربية» إلعادة النظر
في إيقاف توظيف خريجي «اآلداب»
أكد لـ ةديرجلا أن خريجي الكلية أثبتوا كفاءة عالية بالتدريس
•

●

حمد العبدلي

طالب القائم بأعمال عميد كلية االداب بجامعة الكويت،
د .عبدالله الهاجري ،وزارة التربية بإعادة النظر في قرار
إيقاف توظيف خريجي الكلية في مختلف التخصصات،
م ــؤك ــدا أن طـلـبــة الـكـلـيــة عـلــى ق ــدر كـبـيــر م ــن ال ـك ـفــاء ة في
التدريس والتعليم من خالل التجارب السابقة للموظفين
من خريجي الكلية.
وأضاف الهاجري ،في تصريح لـ "الجريدة" ،أن جائحة كورونا
أثبتت أن وزارة التربية بحاجة إلى الكوادر الوطنية في بناء
الوطن والنهوض به ،وهم أحرص الناس على مصلحة وطنهم،
مؤكدا أن الكلية بانتظار رفع الحظر عن توظيف خريجي كلية
اآلداب من قبل وزارة التربية ليكونوا عونا لزمالئهم في خدمة
وطنهم.
ّ
وبين أنه "في ظل النقص الكبير الذي تعانيه وزارة التربية في
توفير مدرسين ،فإن خريجي كلية اآلداب باستطاعتهم سد هذا
النقص من خالل التخصصات المطروحة التي ّ
تقدمها الكلية
ضمن برامج أكاديمية عالية الجودة" ،موضحا أن وزارة التربية
كانت ترسل في السابق خريجي كلية اآلداب ألخــذ دبلوم في
التدريس وتهيئتهم ألخذ مقررات تساعدهم في ممارسة مهنة
التدريس ،وهذا األمر ساهم في رفع كفاءة العنصر الوطني في
الجانب التربوي.
وشدد الهاجري على ضــرورة إنصاف خريجي كلية اآلداب
بتوظيفهم في وزارة التربية كمعلمين في مختلف التخصصات،
سواء من خريجي أقسام التاريخ أو الفلسفة او اللغات العربية
أو اإلنكليزية أو الفرنسية ،مؤكدا أن خريجي الكلية ستكون لهم
مساهمات فاعلة في خدمة وطنهم واالزدهار به ،خصوصا في
ظل النقص الذي تعانيه الوزارة.

عبدالله الهاجري

«القبول» تصحح خطأ
قرار تعديل الجنسية
في الشهادات
●

حمد العبدلي

ب ـع ــد انـ ـتـ ـش ــار ص ـ ــور ل ـش ـهــادة
أحد خريجي جامعة الكويت من
غير مـحــددي الجنسية (الـبــدون)
وظهرت فيها خانة الجنسية بعد
أن تــم إل ـغــاؤهــا ب ـقــرار مــن الـقــائــم
بــأعـمــال مــديــر الـجــامـعــة ،تــداركــت
عمادة القبول والتسجيل الخطأ
وتم تعديله.
وفي هذا السياق ،قالت العمادة،
إنـ ــه ظ ـه ــر ف ــي ب ـع ــض ال ـش ـه ــادات
التي تم إصدارها لبعض الطلبة
(ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدون) األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
بعض األخطاء بذكر قرار الجهاز
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة أوضـ ـ ـ ــاع
المقيمين بـصــورة غير قانونية
بشأن تعديل الجنسية ،الفتة إلى
أن ظهور القرار في الشهادة ناتج
عن خطأ ،ويمكن للطلبة المتأثرين
به مراجعة العمادة لتعديله.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــادة ،ع ـبــر
حسابها الرسمي في "تويتر" ،ان
العديد مــن الطلبة قــامــوا بالفعل
بمراجعتها وتم تصحيح الخطأ
فورا وفي حينه ،مؤكدة التزامها
بـ ـم ــا صـ ـ ــرح بـ ــه م ــدي ــر ال ـج ــام ـع ــة
باإلنابة من إزالة أي ذكر للجنسية
في الشهادة الجامعية.

برلمانيات 6
«التعليمية» تبدي تخوفها من االختبارات الورقية
ةديرجلا

•
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المطر :اللجنة حريصة على صحة الطلبة وأوصت بعقدها «أونالين»
المطيري لـ ةديرجلا  :االمتحانات الورقية مرفوضة والمدارس غير جاهزة

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
الجمهور يسأل الكندري
عن خسائر أموال المحسنين

•

فهد التركي
و علي الصنيدح

أبـ ـ ـ ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة "ت ـخ ــوف ـه ــا وعـ ــدم
االط ـم ـئ ـنــان" لـعـقــد االخ ـت ـبــارات
ال ــورق ـي ــة لـلـصــف ال ـث ــان ــي عشر
ل ـع ــدم جــاهــزيــة وزارة الـتــربـيــة
السـتـقـبــال الـطـلـبــة والـعــامـلـيــن،
وأوص ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء االخـ ـتـ ـب ــار
"اونالين".
وق ــال رئـيــس اللجنة النائب
د .ح ـم ــد ال ـم ـط ــر ،ف ــي تـصــريــح
صحفي عـقــب اجـتـمــاع اللجنة
ام ــس ،ان اللجنة صــوتــت على
تقريرها رقم  42وانتهت فيه الى
عــدد من النتائج والتوصيات،
مــوض ـحــا ان م ــا تــوص ـلــت الـيــه
اللجنة هو امتناع وزارة الصحة
عــن تــزويــد الـلـجـنــة التعليمية

الخليفة والشاهين يسأالن
المضف عن حماية الطلبة
وجه النائبان مرزوق الخليفة وأسامة الشاهين سؤالين إلى
وزير التربية د .علي المضف عن االختبارات الورقية للصف
الثاني عشر ،في ظل جائحة كورونا.
«والـخـطــة الموضوعة لحماية الطلبة الــذيــن يعانون من
أمـ ــراض مــزمـنــة وس ـبــب اإلل ـ ــزام بــامـتـحــانــات ورق ـي ــة للصف
ال ـث ــان ــي ع ـشــر ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ال ـح ـكــوم ـيــة وم ـ ـ ــدارس خــاصــة
بينما تم الترخيص بامتحانات إلكترونية وأعمال فصلية
لمدارس أخرى في الدولة؟ وهل االمتحانات النهائية الورقية
الحضورية تتفق مع دراسة وتدريس عام كامل الكترونيا؟

ال ـبــرل ـمــان ـيــة ب ـتــأك ـيــد جــاهــزيــة
وزارة التربية لعقد االختبارات
الورقية ومــدى مالء مة ذلك مع
الوضع الصحي العام للدولة،
وأك ــدت اللجنة تخوفها وعــدم
اطـمـئـنــانـهــا لـعـقــد االخ ـت ـبــارات
ال ــورق ـي ــة ح ـيــث تـبـيــن ل ـهــا عــدم
و صـ ـ ـ ــول وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة ا ل ــى
الجاهزية التامة لضمان سير
عملية االختبارات الورقية.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـطــر ان الـلـجـنــة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة اوص ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـع ـق ــد
االختبارات "اونالين" في الوقت
الحالي لضمان سالمة الطلبة
والعاملين في ظل عدم الوصول
الى الجاهزية التامة من الناحية
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ورف ـ ـ ـ ـ ـ ــض ت ــأجـ ـي ــل
االخـ ـتـ ـب ــارات ،وأوص ـ ــت اللجنة
ب ــاس ـت ـك ـم ــال وزارت ـ ـ ـ ــي ال ـتــرب ـيــة
وال ـص ـحــة االس ـت ـع ــداد م ــن االن
لعودة الحياة الدراسية بشكلها
الطبيعي للعام الدراسي القادم
ان سمحت الظروف الصحية.
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان ال ـل ـج ـن ــة ك ــان
حـ ـ ـ ــذرة ودقـ ـيـ ـق ــة مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وسـ ــامـ ــة ال ـط ـل ـبــة
والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ظ ـ ــل جــائ ـحــة
كورونا ،مضيفا انه اتضح لنا
ان وزارة الـتــربـيــة لـيــس لديها
خ ـط ــة ب ــديـ ـل ــة ،ول ـ ــم ي ـت ــم ابـ ــاغ
الطلبة حتى االن بالموضوعات
ال ــداخ ـل ــة ف ــي االخـ ـتـ ـب ــارات ،فال
الـمـعـلـمــون يـعـلـمــون عـنـهــا وال
الطلبة.

المضف :تكويت مستشاري المجلس

ً
ً
«اإلصرار على منع سفر غير المطعمين يفتح بابا واسعا للتمييز»
أكد النائب مهلهل المضف على ضرورة أال يبدي أي مستشار
ً
أو خبير دستوري بالمجلس رأيه إال بطلب من المجلس ،معتبرا
أن ما صرح به المستشار شفيق إمام عن االستجوابات مخالف
لوظيفته ،مشددا على ضــرورة اإلســراع في إقــرار اقتراحنا بشأن
إنهاء خدماتهم واالستعانة بمستشارين كويتيين.
من جهة أخــرى ،أكد المضف أن إصــرار الحكومة على المضي
قدما في قرار منع سفر غير المطعمين يفتح بابا واسعا للتمييز
بين المواطنين على أسس غير دستورية ويمهد لمزيد من هذا
التمييز في المقبل من األيام.
وش ــدد الـمـضــف فــي تـصــريــح صـحــافــي عـلــى أن ــه ال خـيــار أمــام
الحكومة ســوى الـتــراجــع عــن هــذا ال ـقــرار بما يحمله مــن تعسف
وشبهة تعد على الدستور وتقييد حرية األفراد وحقهم في التنقل،
مؤكدا أن المبادئ الدستورية تعلو وال يعلى عليها وال يجوز بحال
من األحوال التعدي عليها.

مهلهل المضف

ً
مترئسا اجتماع اللجنة «التعليمية» أمس
المطر
وقال انه حتى االن لم تتسلم
اللجنة التعليمية تقرير وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة عـ ـ ــن مـ ـ ـ ــدى ج ــاه ــزي ــة
مدارس التربية.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ف ــاي ــز
الجمهور :انتهى اجتماع اللجنة
التعليمية و ك ــان رأي االغلبية
رفض االختبارات الورقية وذلك
لعدم تقديم وزارة الصحة تقريرا
ع ــن ال ـح ــال ــة ال ـص ـح ـيــة ال ـعــامــة
ومــدى جاهزية وزارة التربية،
وسـ ـي ــرف ــع ت ـق ــري ــر ال ـل ـج ـن ــة ال ــى
المجلس.
أيــد النائب صالح المطيري
م ــا أق ــرت ــه ال ـل ـج ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة
البرلمانية بشأن رفضها إجراء
االخ ـت ـب ــارات الـخــاصــة بالصف
الثاني عشر ورقيا ،مشيرا إلى
أن م ــا ب ــدأ «أون ــاي ــن» ي ـجــب أن

ينتهي «أونالين».
وقــال المطيري ،في تصريح
ل ـ ـ ــ»ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة»« :ن ـ ـع ـ ـلـ ــم جـ ـي ــدا
الخلل الــذي حصل بالمنظومة
التعليمية خالل جائحة كورونا
مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ــدراس ـ ــة أونـ ــايـ ــن،
فكثير مــن الـمــواد كــان يجب أن
تحتاج إلى دراسة مباشرة مثل
الفيزياء والكيمياء ،وكان يجب
حينئذ أن ي ـكــون تــدريــس هــذه
الـ ـم ــواد م ـبــاشــرا ال «أون ــاي ــن»،
وه ـ ـ ــذا لـ ــم يـ ـت ــم ،كـ ـم ــا ان ن ـظ ــام
ال ـت ـق ـي ـيــم واالخـ ـتـ ـب ــار ي ـج ــب أن
تـتـنــاســق مــع طــريـقــة الـتــدريــس
والتي كانت عن بعد».
وأضاف «السؤال الذي يفرض
نـ ـفـ ـس ــه ،كـ ـي ــف أوص ـ ـلـ ــت وزارة
الـتــربـيــة الـمـعـلــومــات لـلـطــالــب؟
ف ـ ـم ـ ــادام ال ـم ـع ـل ـم ــون أوص ـ ـلـ ــوا

تلك المعلومات وال ــدروس عن
طــريــق «اون ــاي ــن» ،فباستطاعة
المدارس أن تجري اختباراتها
«اونــايــن» ،ويكون ذلك بطريقة
مهنية ،وأكاديميا من الممكن ان
يحدث هذا األمر ،وذلك من خالل
األسـئـلــة الـتــي تـكــون اجــابــاتـهــا
ع ــن ط ــري ــق ال ـص ــح وال ـخ ـط ــأ أو
االخـ ـتـ ـي ــار م ــن م ـت ـع ــدد ،أو مــن
خالل طرق تعليمية تكنولوجية
حــد يـثــة ا خ ــرى كفيلة باختبار
الطالب «اونــايــن» ،بما يتناغم
مع ما تم دراسته عن بعد بسبب
جائحة كورونا».
وقال «ال يمكن الموافقة على
إج ـ ـ ــراء االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة،
والتقرير المبدئي من قبل وزارة
الصحة يؤكد أن وزارة التربية
ومدارسها الخاصة باالختبارات

غير مستعدة وغير جاهزة».
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه م ـ ــن خ ــال
التجارب السابقة عندما لم تكن
ه ـن ــاك ج ــائ ـح ــة «ك ـ ــورون ـ ــا» ف ــإن
ال ــوزارة بمدارسها خــال شهر
سـبـتـمـبــر ت ـكــون غ ـيــر مستعدة
وغير جاهزة الستقبال الطلبة،
ف ـمــا ب ــال ــك وه ــي م ـتــوق ـفــة فـتــرة
عامين ،وتريد أن تستقبل الطلبة
اونالين ،فأنا أؤمن ايمانا كامال
ان ـ ــه ي ـج ــب اع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ب ـهــذا
القرار.
وأضـ ـ ــاف «أؤكـ ـ ــد ان م ــن حق
الـطـلـبــة أن ي ـخ ـت ـبــروا اون ــاي ــن،
والب ـ ــد أن ي ــؤخ ــذ رأيـ ـه ــم بعين
االعتبار ،وال يمكن اغفال ذلك،
ولـيـتــاكــد الـجـمـيــع ان مصلحة
الطالب التعليمية وصحته فوق
كل اعتبار».

الحميدي لحمادة :ما صحة تحويل  4ماليين دوالر
ألحد كبار العاملين في سفارة الكويت بسويسرا؟
ســأل النائب بــدر الحميدي وزيــر المالية وزيــر
الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــار خليفة
حمادة عن مدى صحة إجراء تحويل بمبلغ يقارب
 4مــاي ـيــن دوالر ب ــاس ــم أحـ ــد ك ـب ــار ال ـعــام ـل ـيــن في
سفارة البالد بسويسرا ،وإيداع المبلغ في حسابه
الشخصي.
وت ـســاء ل" :مــا صحة مــا تــم تــداولــه عبر وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ع ــن إج ـ ــراء ت ـحــويــل بمبلغ
يقارب أربعة ماليين دوالر باسم أحد كبار العاملين
فــي س ـفــارة ال ـبــاد بـســويـســرا ،وإي ـ ــداع الـمـبـلــغ في
ح ـســابــه ال ـش ـخ ـصــي؟ وإذا ك ــان ــت ق ــد أج ــري ــت فما
السند القانوني للتحويل والـغــايــة والـهــدف منه؟
وما الباب أو البند من الميزانية الــذي تم الصرف

منه؟ وهــل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل
مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغــم تخصيص
ه ــذه الـمـبــالــغ لتغطية حـســابــات فــي ال ـس ـفــارات أو
المنظمات الدولية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى
إفــادتــي بالسند القانوني واإلجــرائــي لـهــذا العمل
حماية للمال العامل وتقيدا بالقانون".
وأردف" :ه ــل الـمـبـلــغ ال ـم ـحــول بــاســم الشخص
للمسؤول الدبلوماسي؟ وهــل تمت متابعة أوجــه
السداد المحول من أجلها أم ال؟ وهل تم التحويل
بتوقيع المسؤول المخول له بذلك أم ال؟ إذا كانت
اإلجابة بالنفي فما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة
أو ستتخذها حيال هذا التحويل؟".

س ـ ـ ــأل ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم
الـكـنــدري نــائــب رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـع ــدل عـبــدالـلــه
الـ ــرومـ ــي ع ــن قـ ـ ـ ــرارات مــراج ـعــة
الـ ــذمـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـش ـمــول ـيــن
بالقانون.
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري :مـنــذ إنـشــاء
قانون الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نزاهة) ودخول قانونها

ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ س ـ ــواء ال ـقــانــون
االول الـ ــذي أبـطـلـتــه الـمـحـكـمــة
الدستورية او القانون الحالي
رقم  2لسنة  ،2016تتلقى الهيئة
ب ـش ـكــل دوري اقـ ـ ـ ـ ــرارات ال ــذم ــة
الـمــالـيــة لـلـخــاضـعـيــن لـلـقــانــون
ومنهم رئيس الــوزراء والــوزراء
والنواب.
وتساء ل الكندري :هل قامت

سأل د .محمد الحويلة وزير النفط وزير التعليم
العالي د .محمد الفارس عن مشروع مدينة صباح
السالم الجامعية (الشدادية) ،معتبرا المشروع من
ً
ً
أكبر المشاريع الحالية في الدولة ،وأخذ وقتا طويال
في إنشائه وما نتج عنه من ضرر في االستفادة من
هــذه المؤسسة التعليمية فــي مــوعــدهــا ،فقد صدر
المرسوم بقانون رقم  30لسنة  2004بتأسيس مدينة
جامعية جديدة لجامعة الكويت بالشدادية على ان
يتم االنتهاء من انشاء المرافق التعليمية االساسية

الطريجي للسلمان
ما شروط الحصول
على قسيمة صناعية؟

وجه النائب الدكتور عبدالله
الطريجي سؤاال إلى وزير
التجارة والصناعة الدكتور
عبدالله السلمان طلب فيه
معايير وشروط وضوابط
وآلية تقديم الطلبات للحصول
على قسيمة صناعية ،وأنواع
القسائم الصناعية التي تمنحها
هيئة الصناعة وأنواع األنشطة
املسموح بها .وسأل الطريجي
عن سعر تأجير القسائم
الصناعية املختلفة وإيرادات
هيئة الصناعة املالية من رسوم
التأجير ،وعن عدد القسائم
املخالفة للشروط والضوابط
واإلجراءات.

الديحاني يقترح رفع قيمة
الدعم المقدم لألندية
بدر الحميدي

الكندري يسأل الرومي عن قرارات الذمة المالية الحويلة يستفسر من الفارس عن األوامر
التغييرية في «صباح السالم الجامعية»
الهيئة بمراجعة اقــرارات الذمة
ال ـم ــال ـي ــة ل ـج ـم ـيــع الـخــاضـعـيــن
للقانون ومطابقتها مع تجديد
اق ــرارات ـه ــم ال ــدول ـي ــة؟ اذا كــانــت
االج ــاب ــة ب ـ ـ "ن ـع ــم" ف ـهــل وج ــدت
الهيئة تباينا او تفاوتا الحد
المقربين يحمل شبهات تضخم
حسابات؟ وما االجــراء ات التي
اتخذتها الهيئة حيال ذلك؟ وفي
حــالــة كــانــت االجــابــة ب ـ "ال" فما
سبب عدم مطابقة اقرارات الذمة
المالية للخاضعين للقانون؟

توجه النائب فايز الجمهور
بسؤال الى وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية عيسى
الكندري عن تعرض أموال
املحسنني التي تديرها األمانة
العامة لألوقاف لخسائر فادحة
وضعف في إدارتها وعدم
تنميتها وتحقيق الحجج
الوقفية ألغراضها مما سبب
فواتا لألرباح وضعفا لإليرادات
بلغ  194مليون دينار دون
تحرك وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية إلنقاذ أموال محسني
الكويت من الضياع .وتساءل
عن عدد األراضي الفضاء
املوقوفة وغير املستغلة ،مع
بيان سنة وقف كل منها،
وسبب عدم قيام األمانة العامة
بتطويرها وبنائها لتنمية
الوقف وفق مقاصده الشرعية
والحجج الوقفية.

الالزمة خالل عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.
وتساءل :كم تبلغ قيمة الميزانية االصلية المعتمدة
لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية؟ وكم بلغت
التكلفة النهائية للجامعة؟ طالبا بيانا بإجمالي ما
تم صرفه من مبالغ مالية ،وما تم صرفه تحت بند
األوام ــر التغييرية وتكلفة الحرائق ومــا نتج عنها
مــن خسائر (كــل على ح ــدة) .وق ــال :كــم عــدد األوام ــر
التغييرية على جميع العقود التي صدرت منذ البدء
بالمشروع وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما أسبابها؟

اقترح النائب فرز الديحاني
رفع قيمة الدعم املقدم لألندية
وتنظيم االحتراف وحماية
املتفرغ رياضيًا.
وقال الديحاني في معرض
اقتراحه انه يهدف الى تطوير
الرياضة الكويتية وتفعيل
االحتراف الرياضي ورفع قيمة
الدعم املقدم لألندية وحماية
الالعبني .وأكد أن الوصول الى
تطوير حقيقي للرياضة الكويتية
يمر عبر بوابة تفعيل االحتراف
والتوسع في حماية الالعب.

ةديرجلا
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قصر العدل

متى تنطلق عجلة اإلصالح اإلداري في المحاكم؟
• مشاكل الجهاز اإلداري ليست بعيدة عن َ
رأسي الهرم القضائي واإلداري
• قضايا اإلعالن والجدول وطباعة األحكام والتنفيذ باتت مزمنة!

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

• ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمحاكم والنيابة تحقق االستقاللية وتبعد تدخالت الوزراء
• ما نمر به من سنوات طويلة لمشاكلنا اإلدارية أدى إلى تراكم نتائجها
• كيف لـ  300سكرتير جلسة أن يديروا ألف دائرة قضائية تعقد أسبوعيا في «الكلية»؟!
• العدل تستغني عن سكرتارية الجلسات من الوافدين في سبتمبر دون أن توفر بدائل حتى اآلن!
َ
• ماذا ينقص الوكيلين ابني الوزارة لدفع عجلة التقدم ونقل المحاكم إلى قمة اإلنجاز؟
• التأخر في طباعة األحكام في الرقعي يتسبب في تفويت مواعيد االستئناف على المتقاضين
أحمد العجيل

عقد الجلسات
بغرف المداولة!

عمر الشرقاوي

حسين العبدالله
ال ـقــرارات التي ينتظرها مرفق
القضاء منذ سنوات طويلة واضحة
وم ـع ـلــومــة ل ـل ـكــافــة ،وهـ ــي ليست
ببعيدة عن َ
رأسي الهرم القضائي
المستشار أحـمــد العجيل رئيس
المجلس االعلى للقضاء ،واإلداري
عمر الـشــرقــاوي ابــن وزارة العدل
ووكيلها الحالي.
وال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن ب ــداي ــة
المشكلة فــي ادارة مــرفــق القضاء
ت ـك ـمــن ف ــي ت ـش ـخ ـيــص ال ـم ـشــاكــل،
ال ـت ــي ي ـعــان ـي ـهــا ال ـج ـه ــاز االداري
ال ـم ـســانــد ل ـل ـخــدمــات الـقـضــائـيــة،
ألنها واضحة امام الرئيسين ،وما
نمر بــه منذ سـنــوات طويلة بــدأت
تتراكم نتائجه وآثــاره ،واصبحت
تكلفة العالج له أكثر ثقال وإرهاقا
عـلــى الـمـنـظــومــة الـقـضــائـيــة الـتــي
تأثر عملها وتطورها وانجازها
بسبب ترهل الجهاز االداري وعدم
صــاح ـي ـتــه ف ــي ادارة الـمـنـظــومــة
القضائية ،وبات العالج الصحيح
لها هو انشاء هيئة مستقلة الدارة
مرفق القضاء تتولى ادارة المحاكم
والـ ـنـ ـي ــاب ــة ،ب ـع ــد ان ي ـت ــم عــزل ـهــا
تماما عن وزارة العدل بما يسهل
ام ــر ت ـطــويــر ال ـم ـحــاكــم وإداراتـ ـه ــا
وتحقيق االستقاللية االدارية التي
ينتظرها المرفق القضائي بعيدا
عــن الـتــدخــات ،والـتــي تسبب بها
ال ــوزراء المتعاقبون على الــوزارة،
والـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ف ــي ارهـ ـ ــاق ه ــذا
الجهاز بتنقالت انتخابية وقرارات
خاضعة للمحسوبية تسببت في
تــدمـيــر ق ـطــاع الـمـحــاكــم وأفــرغـتــه
مــن ال ـك ــوادر الـبـشــريــة الـتــي كانت
تتولى ادارته.
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـع ــان ـي ـه ــا
المنظومة ،لألسف ،باتت مزمنة،
فمنذ متى والمحاكم تعاني مشكلة
اعالنات صحف الدعاوى وطباعة
االح ـك ــام وتــأخــر قـســم الـحـفــظ في
ارس ـ ــال ال ـم ـل ـفــات او ح ـتــى ســرعــة
ادارة التنفيذ فــي تنفيذ األحـكــام
والطلبات التي تقدم اليها او انجاز
ادارة الخبراء للتقارير التي تحال
اليها مــن قبل الــدوائــر القضائية
في المحاكم؟
كـيــف لــم تستطع وزارة الـعــدل
وق ـيــاديــوهــا الـمـتـعــاقـبــون إيـجــاد
حلول لمواجهة تلك القضايا التي
اص ـب ـحــت ال ـي ــوم م ـع ـقــدة وصـعـبــة

ل ـل ـغــايــة ،بـسـبــب غ ـيــاب الـعـنــاصــر
البشرية المؤهلة إلدارة دفة العمل
االداري ،فـضــا ع ــن غ ـيــاب الــدعــم
الحقيقي من قبل وكيل وزارة العدل
والوكيل المساعد لشؤون المحاكم،
إلنهاء تلك القضايا ووضعها على
سلم اولــويــات االن ـجــاز الحقيقي،
الـ ــذي يـعـبــر بــالـعـمــل االداري في
مرفق القضاء من هاوية الفشل الى
قمة اإلنجاز؟!
مـ ــاذا يـنـقــص الــوكـيـلـيــن وهـمــا
ابـنــا الـ ــوزارة لــدفــع عجلة االنـجــاز
واالصالح االداري وايجاد العناصر
البشرية المؤهلة ودعــم المحاكم
ب ــالـ ـع ــدد الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ل ـت ـس ـي ـيــرهــا
وتطويرها؟

تقاعس
ف ـ ـهـ ــل يـ ـعـ ـق ــل أن تـ ـ ـك ـ ــون لـ ــدى
الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة فـقــط اسبوعيا
ق ــراب ــة ال ـ ــف دائـ ـ ــرة ق ـضــائ ـيــة فــي
جميع المحاكم التابعة لها ،ويتم
تــوف ـيــر م ــا يــزيــد ع ـلــى  300أمـيــن
ســر للجلسة فقط يتنابون على
إداراتـهــا؟! كيف لهم ادارة كل تلك
ال ــدوائ ــر؟ الـيــس الـعـقــل والمنطق
الـلــذان يحكماننا جميعا يقرران
أن لكل موظف طــاقــة! كيف ألكثر
م ــن  300م ــوظ ــف وعـ ــدد مـنـهــم ال
يلتزم بجلساته ويتغيب وبعضهم
يـتـقــاعــس ،أن يـتــولــى إدارة ثــاث
جلسات؟ كيف يستقيم ذلك؟
أليس من الواجب توفير ضعف
ه ــذا ال ـعــدد؟ اي تــوفـيــر  300أمين
ســر للجلسة إضافيين على عدد
ام ـن ــاء س ــر ال ـج ـل ـســات الـحــالـيـيــن،
ليتمكن الـ ـ  600أمـيــن ســر جلسة
ع ـلــى االق ـ ــل م ــن إدارة الـ ــف دائـ ــرة
ق ـضــائ ـيــة ت ـع ـقــد ب ــاألسـ ـب ــوع ،كما
ان زيـ ــادة ال ــدوائ ــر الـقـضــائـيــة امــر
محتمل ،وبشكل كبير مع كل بداية
عــام قضائي في المحكمة الكلية،
نظرا لمواجهة عدد الزيادات بعدد
الــدعــاوى القضائية ،وهــي مسألة
تدعو الوكيلين الــى مواجهة تلك
القضية ،وهي توفير عدد امناء سر
الجلسات الحاليين ،خصوصا أن
الــوزارة مقبلة في سبتمبر المقبل
على إنهاء عمل الوافدين من وظيفة
أم ـيــن س ــر الـجـلـســة وعـ ــدم وج ــود
حجاب للجلسات ،كذلك كيف لنا

ان نـتـقـبــل وض ــع ال ـم ـحــاكــم بـهــذه
الصورة؟!
أم أن الوكيلين ينتظران تدهورا
وتعثرا اداري ــا اكـثــر مما نشاهده
اليوم في محاكمنا التي ال تبعد عن
مكانهما اكثر من دقائق معدودة!
وم ـش ـك ـلــة اإلع ـ ـ ــان ل ـي ـســت أق ــل
أهمية من قضية توفير أمناء سر
للجلسات ،فمازالت اقسام االعالن
تعاني عدم توفير عدد من مندوبي
االع ــان ــات ،الــذيــن يـلـتــزم بعضهم
ب ــإن ـج ــاز ال ـع ـمــل ال ـم ـط ـلــوب منهم
بينما الـبـعــض اآلخ ــر ال يـجــد من
يقوم بمحاسبته او بتعقب زالته،
ك ـمــا ان االع ـ ــان االل ـك ـت ــرون ــي هو
اآلخر لم يحقق الفاعلية التي كنا
ننتظرها؛ إما لقلة الخبرة او عدم
الرغبة في دفــع عجلة هــذا الملف،
الذي سيخلصنا جميعا من فوضى
ملف االعالنات الذي نعانيه كمرض
الكثر من  30عاما في محاكمنا ،وال
نعلم متى ننتصر عليه؟!
بينما القضية ا لـثــا لـثــة ،التي
تـعــانـيـهــا مـحــاكـمـنــا ،ه ــي أقـســام
الجدول التي تتولى قيد القضايا،
وهـ ــي ال ـم ـش ـك ـلــة ال ـت ــي تـعــانـيـهــا
المحاكم كالرقعي وحــولــي أكثر
م ــن غ ـيــرهــا ،نـتـيـجــة ع ــدم وج ــود
الموظفين لمواجهة قيد الصحف
ال ـ ـمـ ــرفـ ــوعـ ــة مـ ـ ــن ال ـم ـت ـق ــاض ـي ــن
ال ـ ـعـ ــادي ـ ـيـ ــن م ـ ــن خـ ـ ــال م ـك ــات ــب
ال ـم ـح ــام ــاة ،وم ـث ــل ت ـلــك الـقـضـيــة
رغم ما تتطلبه من توفير العدد
ال ـك ــاف ــي م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن إلن ـجــاز
ص ـ ـحـ ــف الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاوى وع ـ ــرائ ـ ــض
الجنح واالستئنافات بما يسهل
ان ـج ــازه ــا يـتـطـلــب أي ـض ــا ســرعــة
تــوف ـيــرهــا م ــن ق ـبــل ال ـ ـ ـ ــوزارة عــن
بـعــد ،كـمــا اعـلـنــت الـ ــوزارة أخـيــرا
وقـ ـب ــل ن ـح ــو أس ـب ــوع ـي ــن تـمـكـيــن
ال ـم ـت ـقــاض ـيــن م ــن رفـ ــع الـقـضــايــا
إل ـك ـتــرون ـيــا ،ورغ ـ ــم اسـتـبـشــارنــا

حفظ قضايا الجنح!

تراكم الطعون

ً
حتى اآلن لم تتمكن وزارة العدل وتحديدا قطاع المحاكم
مع اإلدارة العامة للتحقيقات من ايجاد حلول لقضية حفظ
ملفات قضايا الجنح ،التي تحفظ لدى مخازن الوزارة العامة
للتحقيقات ،وتتسبب في تاخير القضايا ،وكذلك سقوط الجنح
بالتقادم لعدم تحديد جلسات لها خالل  5سنوات ،وهو االمر
الذي يثير استفهاما عن اسباب عدم التحرك تجاه هذا الملف
حتى اآلن!

إلــى اآلن لم تجد محكمة التمييز آلية لمواجهة قضية
تــراكــم الـطـعــون ام ــام محكمة الـتـمـيـيــز ،مــع اق ـت ــراب اع ــداد
ال ـط ـعــون ال ــى  50ال ــف ط ـعــن م ـت ــراك ــم ،ي ـعــود بـعـضـهــا الــى
عــام  ...2013والـســؤال الــذي يثار :لماذا ال يناقش مجلس
القضاء هذه القضية ويطلب حضور بعض رؤساء الدوائر
الـقـضــائـيــة ال ـتــي تـشـهــد تــراك ـمــا ،او ت ـقــريــرا مــن التفتيش
القضائي بذلك.

توفير إدارة
للتقاضي
اإللكتروني ضرورة
فاالستعانة ببعض
الموظفين ال تبني
محاكم إلكترونية!

بقرار الــوزارة تمكين المواطنين
رف ــع ال ــدع ــاوى ال ـك ـتــرون ـيــا طفت
ع ـلــى ال ـس ـطــح مـ ـج ــددا الـمـشــاكــل
االدارية الداخلية ،التي اخرت من
انجاز هذا العمل الذي يساهم في
سرعة انجاز هذا المشروع ،وأكثر
من ذلك كشف الواقع غياب وجود
الموظفين الراغبين فــي تحقيق
ه ــذا ال ـم ـشــروع ،ال ــذي ت ـحــول من
حلم الى حقيقة لنا كمتقاضين،
وع ـج ــزت الـ ـ ــوزارة حـتــى اآلن عن
توفير موظفين مؤهلين إلنجاز
عمليات تدقيق الصحف وتمكين
الـمـتـقــاضـيــن م ــن س ــداد الــرســوم
ورفع الصحف وتحديد جلسات
لـهــا عــن بـعــد ،بشكل يتناغم مع
السرعة المطلوبة لرفع الدعاوى
القضائية إلكترونيا وعن بعد!
وذل ــك ألن األن ـظ ـمــة الـحــالـيــة ال
ت ـض ـمــن ت ـل ــك اآللـ ـي ــة م ــن ال ـســرعــة
المطلوبة ،والتي نتمنى ان تنتهي
مـنـهــا الـ ـ ــوزارة ب ـمــا يـنـهــي قضية
قـيــد صـحــف ال ــدع ــاوى القضائية
ب ــال ـس ــرع ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،وتـنـتـهــي
طوابير االنـتـظــار والـتـكــدس التي
ت ـش ـه ــده ــا م ـح ــاك ـم ـن ــا ك ــال ــرق ـع ــي
وحـ ــولـ ــي وأحـ ـي ــان ــا ق ـص ــر ال ـع ــدل
عند قيد صحف الــدعــاوى ،والتي
أصـ ـبـ ـح ــت م ــرهـ ـق ــة فـ ــي ظـ ــل ع ــدم

االستئناف بال أحكام
لمواجهة قضية التأخير في طباعة االحكام
يتعين على مـســؤولــي ال ـجــداول فــي المحكمة
الكلية او االستئناف السماح باستئناف األحكام
بــالـشـهــادات ال ـص ــادرة مــن محكمة أول درج ــة،

وع ــدم اش ـتــراط ص ــدور االح ـكــام الـتــي ب ــات أمــر
طباعتها يستغرق مواعيد الطعن ،خصوصا
تلك التي يقرر القانون أن تكون مدة استئنافها
 15يوما كاإليجارات والمستعجل!

وجود العدد الكافي من الموظفين
إلنجازها ولغياب القيد االلكتروني
حتى اآلن!

مليون قضية
وقضية طباعة االحكام والتأخر
فــي انـجــازهــا تلقي بظاللها على
الـتــأخــر فــي طباعتها بسبب قلة
ع ــدد الطباعين المكلفين طباعة
ً
االح ـك ــام الـقـضــائـيــة ،وخـصــوصــا
ف ــي م ـح ـك ـمــة ال ــرقـ ـع ــي ،وذلـ ـ ــك ألن
عدد االحكام التي تصدرها دوائر
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـك ـل ـي ــة خ ـ ــال ال ـس ـنــة
الواحدة يقترب من مليون قضية،
وال يمكن ان يتم انجاز هذه االعداد
مــن االح ـك ــام ب ــاالع ــداد الـمـتــوافــرة
م ــن ال ـط ـبــاع ـيــن ،وه ــو االمـ ــر ال ــذي
يتعين معه اع ــادة النظر فــي هذه
ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي جـعـلــت الـكـثـيــريــن
مــن المتقاضين ال يتمكنون من
استئناف احكامهم ال ـصــادرة من
المحكمة الكلية او استئنافها عن
طريق شهادة منطوق الحكم ،ألن
حكم المحكمة لم يتم االنتهاء من
طباعته خالل شهر!
وأغ ـ ـلـ ــب ت ـل ــك الـ ـقـ ـض ــاي ــا ،ال ـتــي
يعانيها الجهاز االداري المسؤول
ع ــن م ــرف ــق ال ـق ـض ــاء ،م ـ ّ
ـرده ــا عــدم
وجود العناصر البشرية المؤهلة
وعدم توفير العدد الكافي إلنجاز
م ـعــامــات وط ـل ـبــات المتقاضين،
فضال عن غياب الخطة الحقيقية
النجاز التقاضي االلكتروني داخل
الـمـنـظــومــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،وال ـت ــي ال
يمكن انجازها وتحقيقها من دون
وجــود ادارة تتولى ادارة وتنفيذ
هذا الملف الحيوي ،الذي ال يمكن
تحقيقه من بضعة موظفين غير

متفرغين لذلك ،وهو نهج ال يبني
محاكم إلكترونية.
وع ـل ـي ــه ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى ال ــوك ـي ــل
الـشــرقــاوي ان يـســارع فــي تكثيف
ادارة ال ـت ـطــويــر ال ـت ــي ت ـقــع تحت
اشـ ــرافـ ــه ،او ان ـش ــاء مــراق ـبــة فيها
للتقاضي االلكتروني تكون تحت
اشـ ــرافـ ــه وب ـ ـصـ ــره ،ل ـت ـت ــول ــى رف ــع
ال ــدع ــاوى وال ـط ـعــون االلـكـتــرونـيــة
واالعــانــات والتنفيذ االلكتروني
وتوفير العدد الكافي من الموظفين
لها ،وتوفير الدعم التقني الكامل
لها ،حتى لــو اقتضى ذلــك إشــراك
جـهــات خــارجـيــة حكومية كهيئة
االتـ ـص ــاالت او ال ـج ـهــاز الـمــركــزي
للتقنية ،او خاصة كإحدى الشركات
المتخصصة بذلك ،في سبيل انجاز
ه ــذا الـمـلــف والـ ــذي لــم يـعــد هناك
سبب يمكن التعذر بعدم تحقيقه
سوى عدم رغبة المسؤولين به!
حـ ــال ال ـم ـح ــاك ــم ل ــم ي ـع ــد ي ـســر،
ومشاكله االدارية بدأت تتضاعف،
وان ـت ــاج ـي ـت ــه ت ــراجـ ـع ــت وأرهـ ـق ــت
الـمـتـقــاضـيــن امـ ــام اع ـي ــن ال ـ ــوزارة
ومسؤوليها ،وبدال من ان ينتقلوا
ال ـ ــى م ـح ــاك ــم ال ــرقـ ـع ــي وت ـح ــدي ــدا
اقسام الجدول والطباعة ومكاتب
ام ـنــاء ســر الـجـلـســات واالع ــان ــات
والتنفيذ والحفظ يتجاهلون تلك
ال ـق ـضــايــا وك ــأن ـه ــم غ ـيــر معنيين
بها ،في ظل عــدم تفاعل المجلس
االعلى للقضاء مع تلك القضايا،
والتي جعلت الــوزارة تتمادى في
تجاهلها وعدم االلتفات لمتطلبات
االصالح والتعامل بجدية وصالبة
تجاه ما يحدث إداريا في محاكمنا
واالدارات التابعة لها ،ولنطوي هذه
الصفحات المظلمة إداريــا ونغلق
هذا الملف نهائيا!

إنجاز الطلبات

اإلعفاء

بسبب قلة عدد الموظفين في أقسام الجدول واإلعالن وأمناء
سر الجلسات في محكمة الرقعي فإن من يشارك الموظفين بتلك
األعمال هم المراقبون وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل مدير إدارة
كتاب المحكمة الكلية عبدالله النويعم ،وذلك لمحاولة إنجاز ما
يمكن انجازه من الطلبات المقدمة من قبل المحامين ووكالئهم.

دأب بعض الموظفين على التحايل على طلب االعـفــاء من
العمل ،من دون ضوابط الستغالل قضية كورونا التي تسمح
للموظفين باإلعفاء من العمل اذا كان هناك تصريح طبي ،وهو
ما يحتم على وزارة العدل معالجة تلك القضية التي ساهمت
في قلة عدد الموظفين في المحاكم!

التأخير في عقد الجلسات

أمناء سر الجلسات!

في الوقت الذي يحدد فيـ ــه رؤسـ ــاء المحـ ــاكم عقد الجلسات وفق
التعاميــم الصـ ــادرة مـ ــن الجمعي ـ ــة العمومي ـ ــة بمواعي ـ ــد واضح ــة ال
يلتزم بعض رؤساء الدوائر القضائية فيها ،مما يتسبب في تأخير
إنجاز االعمال او تعطيلها ،فال يمكن لبعض السادة القضاة ان يتجاوزا
الوقت المحدد لعقد الجلسات لساعات تتجاوز الوقت الطبيعي النجاز
أعمالهم ،والجلسات في شهر رمضان تكون بتمام الساعة  10صباحا،
في حين بعض الدوائر تعقدها بتمام الساعة  12ظهرا!

س ـي ــؤدي قـ ــرار وزارة ال ـع ــدل بــاالس ـت ـغ ـنــاء ع ــن ام ـن ــاء سر
الـجـلـســات مــن الـجـنـسـيــات الـعــربـيــة ،مــن دون تــوفـيــر بــدائــل
وكوادر وطنية من الجنسين حتى اآلن للدوائر القضائية ،الى
عدم توفير امناء سر جلسات للدوائر القضائية في الموسم
ً
القضائي المقبل ،خصوصا أن قرار االستغناء عن امناء سر
الجلسات الوافدين سينفذ في سبتمبر المقبل!

ً
«الجنايات» تبرئ متهما من تعاطي المخدرات لبطالن التحقيقات

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار
أحمد الياسين وعضوية القاضيين أحمد الشريف
وأحمد الصدي ببراءة متهم من تهمة حيازة مواد
مخدرة ،لبطالن التحقيقات التي أجريت معه من
قبل االدارة العامة للتحقيقات.
وقالت المحكمة ،في حيثيات حكمها ،إنه من
المقرر بنص المادة  2-1/9من قانون اإلجــراءات
والمحاكمات الجزائية أن «تتولى النيابة العامة
سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في الجنايات.
ويتولى سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في
الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة
الشرطة واألمن العام ،وتثبت صفة المحقق أيضا
لضباط الشرطة الــذي يعينهم النظام الداخلي
الـمـنـصــوص عليه فــي ال ـمــادة  ،»38كـمــا ان ــه من
المقرر ان تقدير مشروعية الدليل هو من صميم
اختصاص قاضي الموضوع ،فال يصح النعي

على المحكمة وهــي بسبيل ممارسة حقها في
التقدير بأنها تجاوزت سلطتها ،اذ ان في ذلك
ما يجر في النهاية الى توقيع العقاب على بريء
وهو امر يؤذي العدالة وتتأذى منه الجماعة ،مما
يتحتم معه اطالق يد القاضي الجنائي في تقدير
سالمة الدليل وقوته ،دون قيد ،فيما عدا االحوال
المستثناة قانونا (الطعن بالتمييز رقم 96/300
جزائي جلسة .)1997/6/23
واض ــاف ــت الـمـحـكـمــة ان ــه م ــن مـطــالـعــة اوراق
الجنحة -اصل هذه الجناية -أن الواقعة عبارة عن
بالغ ورد الى عمليات وزارة الداخلية  -محافظة
متعاط ،فانتقل الرقيب
االحمدي -بوجود شخص
ٍ
اول الــى موقع الـبــاغ واتـصــل على رقــم المبلغ،
فخرج المتهم وقرر أنه المبلغ ،وتبين انه بحالة
غير طبيعية ،كما أن المتهم قرر لرجل الشرطة انه
متعاط مادة الشبو ،فقام الشرطي بالقبض عليه

وإحالته الــى المخفر ،حيث عــرض على محقق
وزارة الداخلية ،وقــام االخـيــر بمناظرة المتهم
واثبت في محضره ان حالة المتهم ال تسمح بأخذ
أقواله ،فقرر احالته الى الطب الشرعي بطلب اجراء
الفحص ال ــازم ،لبيان ما اذا كــان المتهم واقعا
تحت تأثير الـمـشــروبــات المسكرة او اي مــواد
اخرى ،فجاءت نتيجة تحليل بول المتهم بالعثور
في العينة على مــادة الميثامفيتامين المؤثرة
عقليا ،ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببطالن ذلك
االجراء وما ترتب عليه من دليل ،إذ ان البالغ قد
قدم على أن المتهم متعاط ،ولم يذكر انه متعاط
لمادة مسكرة ،ومــن ثم كــان يتعين على محقق
وزارة الــداخـلـيــة ان يـلـتــزم ح ــدود االخـتـصــاص
النوعي المقرر قانونا له في نطاق جرائم الجنح،
وأال يأمر بإجراء تفتيش لجسم المتهم في جريمة
تعد من الجنايات بأخذ عينة من بــول المتهم،

مرافعة

لبيان ما اذا ان محرزا لمادة مخدرة او مؤثرة
عقليا ،ولما كانت االوراق قد خلت بعد استبعاد
الدليل المتحصل بطريق غير مشروع من دليل
اخ ــر يصلح الس ـنــاد االت ـهــام للمتهم والـقـضــاء

بعقابه ،فإنه يتعين على المحكمة والحال كذلك
القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ،عمال بنص
المادة  1/172من قانون االجراءات والمحاكمات
الجزائية.

م ـ ـ ــازال ن ـه ــج بـعــض
ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ً
م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرا ،بـ ـعـ ـق ــد
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات فـ ــي غ ــرف
المداولة ،وعدم عقدها
ب ـ ـقـ ــاعـ ــات الـ ـمـ ـح ــاك ــم،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة
ألح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور
وقـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـي ــم
ال ـق ـضــاء وال ـمــراف ـعــات
وق ـ ــان ـ ــون اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
والمحاكمات الجزائية،
ُ
والتي توجب جميعها
ُ
أن تـ ـعـ ـق ــد ال ـج ـل ـس ــات
علنية وأمام الجمهور،
وإزاء ت ـلــك الـمـخــالـفــة
يترتب البطالن لعقد
تلك الجلسات.
وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك االن ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاد
ال ـم ـخ ــال ــف ل ـلــدس ـتــور
وللقوانين لــم نشهده
ف ــي دوائ ـ ـ ــر الـمـحـكـمــة
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــط ،ب ــل
أص ـ ـب ـ ـح ـ ـنـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ــراه ف ــي
بعض دوائــر المحاكم
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ،رغ ـ ـ ــم ت ــواف ــر
ال ـ ـقـ ــاعـ ــات ال ـم ـنــاس ـبــة
لـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات،
وتناوب بعض الدوائر
على عقدها بساعات
مختلفة ،لكن االلـتــزام
بـ ـعـ ـق ــده ــا عـ ـل ــى ن ـحــو
علني وأمام الجمهور
ه ــو ض ـم ــان ــة لـســامــة
شكل المحاكمة.
ك ـمــا أن االس ـت ـم ــرار
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــد الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات
ف ـ ــي غ ـ ـ ــرف ال ـ ـمـ ــداولـ ــة
يوصم تلك الجلسات
ب ــال ـس ــري ــة ،ب ـع ـيــدا عن
ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،دون أن
دواع
تـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك
ٍ
ل ـ ـع ـ ـقـ ــدهـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذا
النحو ،واألصــل العام
هو عقدها علنية ،فيما
االستثناء هو عقدها
على نحو سري إذا ما
تــوافــرت مجموعة من
الدواعي التي تقتضي
عقد الجلسات بشكل
سري تتصل باألحوال
الـشـخـصـيــة ،أو كانت
مـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاآلداب
العامة.
إن االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـعـقــد
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى
ن ـحــو ع ـل ـنــي ،وارت ـ ــداء
ر و ب ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــا ضـ ـ ــي
م ـ ـ ــن ِق ـ ـ ـبـ ـ ــل الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
ال ـق ـضــائ ـيــة ،أمـ ــر مهم
جـ ــدا ،ك ـمــا ه ــو ال ـحــال
بـ ــال ـ ـتـ ــزام ال ـم ـحــام ـيــن
بـ ـ ـ ـ ـ ــروب الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــام ـ ــاة،
وبأدبيات المثول أمام
ال ـه ـي ـئــات الـقـضــائـيــة،
وب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر
ل ـع ـق ــد الـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات،
بما يعكس سالمتها
وشـفــافـيـتـهــا ،وصحة
ان ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادهـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ــي
مـ ـس ــائ ــل ال ي ـم ـك ــن أن
تتحقق للجمهور إذا
م ــا ُعـ ـق ــدت الـجـلـســات
بـ ـغـ ـي ــر الـ ـشـ ـك ــل ال ـ ــذي
حدده القانون.
ً
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن
ال ـ ـتـ ــذك ـ ـيـ ــر ب ـ ـض ـ ــرورة
عـ ـق ــد الـ ـجـ ـلـ ـس ــات فــي
ق ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم
بـ ـك ــل ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ي ــأت ــي
ت ـح ـق ـي ـقــا ل ـم ـت ـط ـل ـبــات
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي
َّ
عودتنا على تحقيقها
ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة
فــي مـحــاكـمـنــا ،والـتــي
ُيـشـهــد لـهــا فــي نصرة
ال ـ ـم ـ ـظ ـ ـلـ ــوم وإرج ـ ـ ـ ـ ــاع
ال ـح ـقــوق ألصـحــابـهــا،
ومـ ــا ت ـلــك ال ـض ـمــانــات
إال ل ـت ــزي ــدن ــا ث ـق ــة فــي
قضائنا الشامخ الذي
نـلــوذ بــه بـعــد المولى
عز وجل.
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طالل الخالد« :زين» تطلق مبادرة إلنشاء نصب تذكاري بالعاصمة
«إتاحة المجال لجهود القطاع الخاص التطوعية لخدمة الوطن»

ّ
نتطلع
للتعاقد
مع شركة
وطنية ناشئة
إلطالق العنان
إلبداعات
ُ
المبادرين
الكويتيين

الروضان

أعلن محافظ العاصمة الشيخ
طالل الخالد ُ«مبادرة لشركة زين
الكويت ،لتزيين وتخضير مدخل
ال ـم ـحــاف ـظــة الــرئ ـي ـســي وإن ـش ــاء
نصب تذكاري ُمتميز فيها ،بما
ً
ً
ً
يـطــرح ُب ـعــدا إبــداع ـيــا وجـمــالـيــا
ً
فيها» ،الفتا إلى أن «هذا النصب
ً
سيتم إنشاؤه قريبا».
وث ـ ّـم ــن ال ـخــالــد ،ف ــي تصريح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس ،ع ـل ــى هــامــش
ل ـ ـقـ ــائـ ــه فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر ديـ ـ ـ ـ ـ ــوان عـ ــام
الـ ُـمـحــافـظــة الــرئـيــس التنفيذي
لـ ـش ــرك ــة زيـ ـ ــن الـ ـك ــوي ــت إيـ ـم ــان
الــروضــان والــرئـيــس التنفيذي
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت فــي
الشركة و لـيــد الخشتي ،جهود
شـ ــركـ ــة زي ـ ــن ف ـ ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية وخدمة مجتمعها
المحيط.
وقـ ـ ـ ــال إن «حـ ـ ـ ــرص ال ـش ــرك ــة
على تدشين النصب التذكاري
وتـصـمـيـمــه ب ــأح ــدث الـتـقـنـيــات
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
خـ ــروجـ ــه ب ـش ـك ــل إب ـ ــداع ـ ــي بـمــا
يدعم رؤى ُ
المحافظة لتجميل
جميع المواقع والمناطق فيها،
ألمر يبعث على التفاؤل واألمل،
لما يتسم بــه أبـنــاء الكويت من

روح في خدمة وطنهم في شتى
الميادين».
ودع ـ ــا إلـ ــى م ــزي ــد م ــن إتــاحــة
المجال لجهود القطاع الخاص
ً
التطوعية لخدمة الوطن ،مؤكدا
أن أطــر الـتـعــاون الـ ُـمـشـتــرك بين
المحافظة وشركة زيــن الكويت
ً
ستستمر لخدمة ُ
المجتمع تبعا
ل ـل ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح الـمـعـمــول
ً
بها ،بما يطرح آفاقا ُم ّستقبلية
ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـمــل ال ـب ــن ــاء بين
الطرفين.
وعـ ـ ّـبـ ــر الـ ـخ ــال ــد عـ ــن خــالــص
شكره وتقديره لكل مــن المدير
ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ل ـشــؤون
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة
الشيخ محمد اليوسف ،والمدير
ال ـعــام لـبـلــديــة الـكــويــت م .أحمد
المنفوحي ،ونائب المدير العام
للبلدية لقطاع شؤون ُمحافظتي
العاصمة والـجـهــراء ُ
المهندس
ف ـي ـص ــل الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ل ـج ـه ــوده ــم
ُ
المخلصة وتعاونهم المتواصل
ُ
في خدمة المحافظة.

صورة حضارية
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ـل ـنــت «زي ــن»

وكيلة المواصالت تستقبل السفير التونسي

الم ّ
ُ
زود الرائد للخدمات الرقمية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ع ــن ت ـعــاون ـهــا مع
ُمحافظة العاصمة ُ
للمساهمة
ف ــي ت ــزي ـي ــن وت ـخ ـض ـيــر مــدخــل
ال ـع ــاص ـم ــة ال ــرئ ـي ـس ــي وإعـ ـ ــادة
ّ
ت ـقــدي ـمــه ب ـ ُـحــلــة ج ــدي ــدة ،وذل ــك
ُ
ضمن رؤية المحافظة لتجميل
المواقع والمناطق فيها بالشكل
ال ــذي يعكس ص ــورة حضارية
ً
ع ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وتـ ـفـ ـعـ ـي ــا ل ـ ــدور
مؤسسات القطاع الخاص في
تـحـقـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة الـ ُـم ـس ـتــدامــة
بالتعاون مع القطاع العام.
وق ــال ــت الــرئـيـســة التنفيذية
لـ ـش ــرك ــة زيـ ـ ــن الـ ـك ــوي ــت إيـ ـم ــان
ال ــروض ــان ،إن الـقـطــاع الخاص
ً
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ُي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر شـ ــري ـ ـكـ ــا
ً
ً
اسـتــراتـيـجـيــا ُمـهـمــا فــي تنفيذ
ّ
خ ـطــط ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـحــل ـيــة ،بل
إحـ ـ ـ ـ ــدى رك ـ ـ ــائ ـ ـ ــزه األسـ ــاس ـ ـيـ ــة،
مــوض ـحــة أن لـلـقـطــاع ال ـخــاص
ً
ً
دورا م ـحــوريــا ف ــي رف ــع كـفــاء ة
ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ـمــؤس ـســات
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ُـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،م ـع ـب ــرة
عـ ــن س ـع ــادت ـه ــا الخـ ـتـ ـي ــار زي ــن
ُ
للمساهمة في تزيين وتخضير
وصـ ـي ــان ــة الـ ـم ــدخ ــل الــرئ ـي ـســي
ُلمحافظة العاصمة ،لكي يظهر

الخالد والروضان يتوسطان مسؤولي «زين» خالل االجتماع
بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي يـعـكــس ص ــورة
حضارية عن عاصمة البالد.
ُ وأض ــاف ــت ال ــروض ــان« :نـحــن
ً
ن ـ ـ ـ ــدرك جـ ـ ـي ـ ــدا دور الـ ـش ــرك ــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة فــي
تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة االق ـت ّـصــاديــة
ُ
ً
واالجتماعية ،فهي تمثل ُجزء ا

ً
ك ـب ـيــرا م ــن ق ـن ــوات اإلنـ ـت ــاج في
الــدولــة ،كما أنـهــا أصبحت من
األدوات الــرئـيـسـيــة الـتــي تدفع
ب ـج ـهــود الـتـنـمـيــة ،م ــردف ــة أنـنــا
نتطلع إلــى التعاقد مــع إحــدى
الـ ـش ــرك ــات ال ــوط ـن ـي ــة ال ـنــاش ـئ ّــة
ً
لتنفيذ ال ـم ـشــروع ،إيـمــانــا منا

بطاقات ُ
المبادرين الكويتيين
ودورهــم المحوري في تحقيق
مشاريع التنمية ُ
المختلفة».
ُ
وأكـ ـ ـ ــدت أن «زيـ ـ ـ ــن» م ـل ـتــزمــة
ً
ت ـم ــام ــا بـتـسـخـيــر إمـكــانـيــاتـهــا
الـ ـم ــادي ــة والـ ـبـ ـش ــري ــة بــال ـش ـكــل
الذي ُيعزز الروابط مع الجهات

وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
ُ
المختلفة في المجتمع الكويتي،
ً
ُ
وقالت« :نحن مستعدون دائما
ُ
للمساهمة في تحقيق الخطط
التنموية للدولة».

«الخيرية» و«البنك اإلسالمي» يوقعان
اتفاقية لتعليم السوريين بمليوني دوالر

الصميط :إطالق برنامج دبلوم الدراسات العليا لتأهيل معلمي حاالت الطوارئ
الشهاب خالل استقبالها السفير التونسي أمس
ا س ـت ـق ـب ـل ــت وكـ ـيـ ـل ــة وزارة ال ـ ـمـ ــوا صـ ــات
المهندسة خلود الشهاب سفير تونس لدى
ا لـكــو يــت الهاشمي عجيلي بمكتبها صباح
أمس.
ونــاق ـشــت ال ـش ـهــاب مــع الـسـفـيــر التونسي
أوجـ ـ ــه الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة بـيــن

الـبـلــديــن ،واسـتـعــرضــا إمـكــانـيــة الـتـعــاون في
م ـجــاالت ع ــدة مـنـهــا مــا يتعلق بــاالت ـصــاالت
والتعاون المشترك والتباحث حول التعاون
في مجال النقل البحري والبريد وكذلك تطوير
الـمـجــاالت ذات االهـتـمــام المشترك الخاصة
بوزارة المواصالت لما فيه مصلحة البلدين.

وق ـع ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـخ ـي ــري ــة اإلس ــام ـي ــة
ال ـعــال ـم ـيــة وال ـب ـن ــك اإلس ــام ــي لـلـتـنـمـيــة،
اتـفــاقـيــة شــراكــة لــدعــم وتطبيق مـشــروع
«بــرنــامــج تـعـلـيــم الــاجـئـيــن والـنــازحـيــن
الـ ـس ــوريـ ـي ــن ...م ـس ــار ال ـم ـنــاهــج وال ـك ـتــب
وتجويد العملية التعليمية» في مناطق
ال ـن ــزوح داخ ــل ســوريــة واألردن ولـبـنــان
وتركيا ،بتكلفة مالية تجاوزت مليوني
دوالر.
وتـ ـه ــدف االت ـف ــاق ـي ــة ال ـت ــي وق ـع ـهــا عن
الهيئة الخيرية رئيس مجلس اإلدارة د.
عبدالله المعتوق ،وعن البنك اإلسالمي
للتنمية نائب الرئيس د .منصور مختار
إل ــى تـطــويــر مـنـظــومــة تـعـلـيــم الــاجـئـيــن

والـ ـن ــازحـ ـي ــن ال ـس ــوري ـي ــن ع ـب ــر االرتـ ـق ــاء
بالمستوى التعليمي للطلبة ،وإكساب
معلميهم الـمـهــارات الــازمــة عبر برامج
تدريبية.
وقال المدير العام للهيئة الخيرية بدر
الصميط على هــا مــش توقيع االتفاقية
إن الهيئة تسعى من خالل شراكتها مع
البنك اإلسالمي للتنمية بوصفه مديرا
لصندوق التضامن اإل ســا مــي للتنمية
إل ـ ــى ت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج الـتـعـلـيـمــي
النوعي بتكلفة تجاوزت المليوني دوالر،
مناصفة بين الجانبين ،وذلك بالتعاون
مع جمعية التميز اإلنساني المتخصصة
فــي مـجــال دعــم الـمـشــروعــات التعليمية

ميدانيا واالسهام في إدارتها واإلشراف
عليها.
وفي سياق متصل ،أشار الصميط إلى
نجاح الهيئة الخيرية في إطالق برنامج
«دبلوم الدراسات العليا إلعداد وتأهيل
معلمي حــاالت الطوارئ» في مجتمعات
ال ـن ــازح ـي ــن وال ــاج ـئ ـي ــن ،ب ــال ـش ــراك ــة مــع
جــامـ ًعــات ومــؤسـســات أكاديمية عربية،
مـبـيــنــا أن ــه أس ـفــر عــن تــأهـيــل  100معلم
سوري وصومالي.

«بنك الطعام» ينجز حملة «إفطار صائم» مع «األوقاف»
أعلن البنك الكويتي للطعام واإلغاثة االنتهاء من
تنفيذ حملته الخيرية «إفطار صائم» ،التي استهدفت
توزيع نحو  23ألف وجبة على العمال خالل شهر
رمضان ،بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة بـنــك الـطـعــام،
مشعل األنصاري ،في تصريح له ،إن حملة «إفطار
ص ــائ ــم» ه ـ ــذا الـ ـع ــام جـ ـ ــاءت ض ـم ــن م ـج ـم ــوع ــة مــن
المبادرات والحمالت الخيرية التي أطلقها البنك
خالل الشهر الفضيل ،وخاصة في ظل هذه الظروف
الصعبة التي تعيشها البالد ،التي تتطلب تكاتف
جـمـيــع مــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي فــي مــواجـهــة
جائحة كورونا.
وأشار إلى أن حملة «إفطار صائم» ،التي جاءت
تحت مظلة استراتيجيته للمسؤولية االجتماعية،
نجحت فــي تــأمـيــن متطلبات الـعـمــالــة الـمـتـضــررة
بالكويت خالل شهر رمضان ،وتطبيقا لشعاره «من
عمرنا والخير فينا».

وأك ـ ــد األن ـ ـصـ ــاري أن «أم ــان ــة األوقـ ـ ـ ــاف» ال تــألــو
جهدا فــي دعــم جميع األنشطة والجهود الخيرية
والـتـطــوعـيــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا بـنــك ال ـط ـعــام لخدمة
ً
المجتمع الكويتي ،مشيدا بجهودها فــي تسهيل
كل السبل إلنجاح حملة «إفطار صائم» هذا العام،
إضافة إلى األنشطة والمشاريع الخيرية األخــرى،
ليعود نفعها وخيرها على جميع شرائح المجتمع
داخل الكويت.
وأض ــاف أن بنك الطعام ُيعد مــن أولــى الجهات
الخيرية على مستوى الكويت التي تطلق حمالت
خيرية تغطي جميع مناطق الكويت والمحافظات
الست ،مشيرا إلى أن حملة إفطار صائم هذا العام
كانت األكـبــر واألضـخــم ،لتغطيتها جميع مناطق
الكويت ،من خالل قاعدة بيانات متطورة لدى البنك،
واالستعانة بفريق المتطوعين المدربين ،وهو ما
يضمن تغطية شــا مـلــة للصائمين والمحتاجين
داخل الكويت.

جانب من حملة بنك الطعام لتوزيع الوجبات

بدر الصميط

مصور كويتي يفوز بجائزة
شرفية دولية
فــاز المصور الكويتي محمد مــراد بجائزة شرفية عن
إحــدى صــوره المشاركة في المسابقة الدولية للتصوير
الفوتوغرافي والفيديو في عالم الجبال والطبيعة والمغامرة
(ماريا لويزا ميموريال) اإلسبانية بنسختها الـ .31
وق ــال م ــراد ل ــ"كــونــا" ،أم ــس ،إن صــورتــه "وج ـه ــان لــروح
واح ــدة" حــازت الجائزة الشرفية فــي فئة "عــالــم الحيوان"
بالمسابقة التي شــارك فيها  1511مصورا ومـصــورة من
 89دولة ،وقدموا  16ألف صورة فوتوغرافية و 121فيديو
في  15فئة مختلفة.
وأوضــح أن مسابقة "مــاريــا لويزا ميموريال" السنوية
ُ
اإلسبانية تعد من المسابقات المرموقة في أوروبا بشكل
خاص ،وفي العالم بشكل عام ،الفتا إلى أن المشاركة في
المسابقات الــدولـيــة تعطي الـمـصــور رؤي ــة لقيمة صــوره
ومستواه في التصوير الفني اإلبداعي.

«اإلطفاء» :انخفاض حوادث
الحرائق واإلنقاذ  %13في 2020
الزيداني :اإلصابات تراجعت بنسبة ٪ 37
ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت قـ ـ ـ ـ ــوة اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء
ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام أن أ هـ ـ ـ ـ ــم مـ ــا مـ ــح
إحصائيتها لعام  2020هو
انـخـفــاض نسبة الـبــاغــات
ال ـت ــي ت ـعــام ـلــت مـعـهــا فــرق
اإلط ـ ـفـ ــاء واإلنـ ـ ـق ـ ــاذ ب ــواق ــع
 11ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة وا ن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
الحوادث متضمنة الحرائق
بأنواعها وعمليات اإلنقاذ
والـحــوادث األخــرى بنسبة
 13بالمئة.
وأوض ـحــت رئـيـســة قسم
اإلحـ ـ ـص ـ ــاء ب ـ ـقـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء
ال ـ ـعـ ــام ع ــائـ ـش ــة ال ــزي ــدان ــي
ف ــي بـ ـي ــان ص ـح ـفــي ص ــادر
عن إدارة العالقات العامة
واالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوة أن
اإلصابات انخفضت بنسبة
 37بــا لـمـئــة كـمــا انخفضت
الوفيات بنسبة  6بالمئة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ــزيـ ـ ــدانـ ـ ــي
إل ــى أن الـخـســائــر الـمــاديــة
ارتفعت بنسبة  60بالمئة
و كــان أغلبها إ ثــر الحرائق
فــي األ مــا كــن غـيــر السكنية
واألمـ ــاكـ ــن األخـ ـ ــرى (م ـب ــان
تـ ـح ــت ال ـت ـش ـي ـي ــد – م ـب ــان
م ـه ـجــورة – م ـبــان مــؤقـتــة)
ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـ ـصـ ــدر م ـس ـبــب
االش ـت ـع ــال ن ـت ـي ـجــة ت ـمــاس

كهربائي ح ــوادث الحريق
في األماكن السكنية وغير
السكنية ووسائل النقل.
وأكـ ـ ـ ــدت أه ـم ـي ــة ال ــوع ــي
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــي وتـ ـكـ ـثـ ـي ــف
عـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــش
وال ـمــراق ـبــة وتـطـبـيــق خطة
التوعية التي تقوم بها قوة
اال ط ـف ــاء ا ل ـع ــام للمساهمة
في خفض نسب الحوادث
وتقليل مسببات حدوثها
متمنية للجميع دوام األمن
واألمان.

 ٪٦نسبة
انخفاض
الوفيات
وارتفاع
الخسائر
المادية
بنسبة ٪٦٠

«درسني» تطلق خدماتها التعليمية
لـ  250ألف مستخدم لـ «والء بلس»
زريق :تمكين أكبر عدد من الطالب لالستفادة من خدماتنا المميزة
أعلنت منصة «درسني»،
الـ ـ ـح ـ ــائ ـ ــزة جـ ـ ــائـ ـ ــزة أف ـض ــل
تطبيق تعليمي في الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،إط ـ ـ ـ ــاق ب ــاق ــات
خــا صــة لمستخدمي «والء
بـلــس» فــي القطاعين العام
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،ح ـ ـيـ ــث س ـي ـتــم
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ع ـ ـ ـ ـ ــروض مـ ـمـ ـي ــزة
لـمــوظـفــي وزارة اإلس ـك ــان،
وشــركــة م ـطــارات الــريــاض،
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة
ل ـل ـت ـخ ـص ـصــات ال ـص ـح ـيــة،
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
للكهرباء ،ومصرف اإلنماء،
ووزارة الـعــدل ،إضــافــة إلى
مـ ــو ظ ـ ـفـ ــي ش ـ ــر ك ـ ــة KPMG
وفـيــرجــن مــوبــايــل وغيرها
م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـجـ ـه ــات
األخرى.
وتسمح اتفاقية التعاون
الـ ـم ــوقـ ـع ــة بـ ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن
لمنصة «درسني» بالوصول
إل ـ ـ ــى أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  250ألـ ــف
م ـس ـت ـخــدم ل ـ ـ ـ ــ«والء ب ـل ــس»،
وبالتالي تقديم خصومات
وعروض خاصة لخدماتها
التعليمية المميزة ،السيما

خــاص ـيــة ال ـت ــدري ــس الـ ـف ــوري،
التي تسمح للطالب التواصل
مـ ــع م ــدرسـ ـي ــن خ ـ ـبـ ــراء لـطـلــب
المساعدة خالل وقت الدراسة،
إضــافــة إلــى خاصية مسارات
التعليم ،وتـطــويــر الـمـهــارات،
مثل :البرمجة والتصوير.

استراتيجية توسعية
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر م ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــاس ــم زري ـ ـ ــق إن
«السعودية من أهم الــدول في
المنطقة ضمن استراتيجيتنا
التوسعية .سعداء بالتعاون
مـ ـ ــع (والء ب ـ ـ ـلـ ـ ــس) ،ل ـت ـم ـك ـيــن
أكـبــر عــدد مــن المستخدمين،
وخاصة الطالب لالستفادة من
خدماتنا التعليمية المميزة».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر
الـ ـش ــراك ــات ف ــي «والء ب ـلــس»،
جميل دغلس« ،اننا واثقون من
أن هذه الشراكة ستقدم قيمة
م ـضــافــة ل ـل ـطــرف ـيــن ،ح ـيــث إن
هذه الشراكة ستمكن (درسني)
من الوصول إلى أكثر من 300
شــركــة ومــؤسـســة وعائالتهم

باسم زريق

ومساعدتهم من االستفادة
من الخدمات المميزة التي
تقدمها (درسـنــي) لمواكبة
مسيرة أبنائهم التعليمية».

ةديرجلا
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الحقيقة ...معظمنا فاسدون
قيس األسطى
حصر الفاسدين بأصحاب الكروش الكبيرة ممن
يقودون سيارات فارهة خطأ كبير ،الفساد هو
الفساد ،ويبقى أن نقر ونعترف أن الحكومة الحالية
غير قادرة على مواكبة أي محاربة له أو إعادة تعريفه،
فقد أسهمت في رعايته وبلوغه سن الرشد من خالل
جميع المخالفات.
في هــذا البلد هناك قضايا ملتبسة بشكل كبير،
لـعــل أب ــرزه ــا تـعــريــف ش ـفــاف وواضـ ــح لـلـفـســاد ،فقد
ارتبط شكل الفساد لدينا بأصحاب نفوذ وأصحاب
ك ــروش منتفخة ي ـقــودون س ـيــارات فــار هــة ،يــأ خــذون
األموال والمناقصات من الدولة بشكل غير قانوني،
أو أنـ ـه ــم م ــوظ ـف ــون كـ ـب ــار ي ـخ ـت ـل ـســون م ـب ــال ــغ تـتـبــع
مؤسسات يشرفون عليها بحكم وظيفتهم.
ً
عن نفسي أرى أن الفساد أكبر من ذلك ،وخصوصا
أن البلد قد يقبل على محاربة فساد حقيقية في حال
أكملت الحكومة مشوارها بمحاربه الفساد ،على أن
أحداث السنوات األخيرة ترجح أن تتراجع الحكومة
ً
لكننا نأمل خيرا ألننا قد نشهد والدة حكومة جديدة
في الفترة القادمة.
إذا أردنا أن نخوض في مواضيع الفساد فالسؤال
يـ ـط ــرح :م ـ ــاذا ع ـم ــن ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ش ـ ـهـ ــادات تـفـتـقــر
للمعايير األكاديمية والقانونية الصحيحة وترقوا
على هذا األساس؟
ماذا عن الحصول على اإل جــازات المرضية بدون
ً
مرض حقيقي خصوصا أن بعضها يستخدم للسفر
خارج البالد؟ ولماذا يقوم بعض األطباء بتوقيع هذه
اإلجازات من دون وجه حق؟
مـ ـ ــاذا عـ ــن الـ ـت ــرقـ ـي ــات والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـنــاصــب
بالواسطة وبالقفز على من يفوقونك خبرة وأداء؟
ماذا عمن حصلوا على امتيازات اإلعاقة بدون وجه
ح ــق؟ مـ ــاذا ع ـمــن ح ـص ـلــوا ع ـلــى ك ــرت م ــن مـسـتـشـفــى
األع ـص ــاب لـلـتـخـلــص مــن اآلثـ ــار الـقــانــونـيــة لـجــريـمــة
اقترفوها؟ ماذا عمن يحصل على امتيازات لعمله في
موسم الصيف وهو يتنقل بين باريس ولندن؟ ماذا
عمن يخرجون من مقار عملهم دون االستئذان من
رئيسهم المباشر ليذهبوا إلى األسواق والمجمعات
التجارية؟
األم ـث ـل ــة ك ـث ـيــرة وال ـم ــرح ـل ــة ال ـق ــادم ــة ت ـح ـتــاج إلــى
ثـقــافــة جــديــدة بـخـصــوص تـعــريــف ال ـف ـســاد ،فحصر
الفاسدين بأصحاب الكروش الكبيرة ممن يقودون
سـ ـي ــارات ف ــاره ــة خ ـطــأ ك ـب ـيــر ،ال ـف ـس ــاد ه ــو ال ـف ـســاد،
و يـبـقــى أن نـقــر و نـعـتــرف أن ا لـحـكــو مــة ا لـحــا لـيــة غير
قــادرة على مواكبة أي محاربة له أو إ عــادة تعريفه،
فقد أسهمت في رعايته وبلوغه سن الرشد من خالل
جميع المخالفات التي ذكرناها في األسطر السابقه
وأكثر ،بل على العكس من ذلك كلما تحدث صاحب
ً
رأي عن الفساد اتهم أنه يأخذ أمواال من هنا وهناك
لتعطيل مسيرة الحكومة المعطاء ة ،وكأننا نتحدث
عن حكومة النرويج.
ً
ال أنفي أن كثيرا من أصحاب الكروش المنتفخة
ا لــذ يــن أ شــر نــا إليهم فــي هــذا البلد هــم فــا ســدون لحد
ً
ً
ً
كبير ،لكن إذا أرد نــا تعريفا محقا وحقيقيا لكويت
ج ــدي ــدة خــال ـيــة م ــن ال ـف ـســاد فـعـلـيـنــا أن ن ـك ــون أكـثــر
موضوعية وأن نعترف أن "معظمنا فاسدون".
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

وقفة مع خطاب سمو األمير
والتعليم الجامعي لدولة الكويت

سوهاس بالشيكار*

وراء الكارثة الوبائية في الهند فشل ذريع في ُحكم البلد

ُ
بينما تـسـ ّـجــل ا لـكــار ثــة ا لــو بــا ئـيــة في
ال ـه ـن ــد م ـس ـت ــوي ــات ق ـي ــاس ـي ــة ،ق ــد يـمـيــل
ال ـك ـث ـي ــرون إلـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى مـســائــل
مـ ـث ــل ال ـ ـم ـ ـعـ ــانـ ــاة اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة وإي ـ ـجـ ــاد
حلول عاجلة ،لكن ال يمكن إغفال فشل
ا لـحـكــو مــة ا لــذر يــع واال ن ـش ـغــال بمشاعر
األ س ــى وا لـشـفـقــة عـلــى ا لـ ــذات ،إذ يثبت
ت ــاري ــخ ه ـ ــذا الـ ــوبـ ــاء ح ـج ــم ال ـف ـش ــل فــي
ً
الهند ،فقد كــان فيروس كــورو نــا كفيال
ب ـت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى م ـظ ــاه ــر س ــوء
ُ
الحكم الفاضحة.
ً
ّ
خالل فترة  15شهرا ،قدمت الحكومة
الهندية أفضل درس ممكن حــول سوء
ً
ا لـ ُـح ـكــم ،و م ــا ك ــان ا لــو بــاء لـيـصـبــح ملفا
ً
س ـهــا فــي أي ب ـلــد ،بــل إن ــه ي ـطــرح أزمــة
كـبــرى فــي جميع ا ل ــدول و مــن الطبيعي
أن تحصل "أخطاء" في هذا المجال ،لكن
كان ُيفترض أال ّ
تدعي الهند أنها تتمتع
بــالـحـكـمــة ال ــازم ــة لـلـتـعــامــل مــع األزم ــة
ً
القائمة لهذا السبب تحديدا .
ً
بعد مرور  15شهرا على بدء األزمة،
مــا مــدى اسـتـعــداد الـهـنــد عـلــى مستوى
البنية التحتية الصحية؟ لجأت معظم
الـ ــدول إل ــى مـنـشــآت مــؤقـتــة م ــع أن ـهــا ال
ُ
ت ـس ـت ـع ـمــل ل ـغ ــاي ــات ط ـب ـيــة ف ــي ال ـح ــاالت
ال ـعــاديــة ،وق ــد يـتـطـلــب اب ـت ـكــار سـيــاســة
ً
ً
جماعية و قـتــا طــو يــا  ،لكن ُيفترض أال
تفتقر المقاربة المعتمدة إلى التصميم
الالزم لتحسين البنية التحتية الصحية
ّ
يصب في مصلحة المواطنين ،فلم
بما
تنتج هذه األزمة أي خطط طويلة األمد
أو قرارات مرتبطة بالميزانية الجديدة،

وك ــان ــت م ــوج ــة ال ــوب ــاء ال ـثــان ـيــة مــرعـبــة
أكثر من سابقتها ألن الحكومة الهندية
ً
اكتفت بإنشاء مالجئ مؤقتة سابقا ثم
ُ
ً
صدر قرار بإغالقها ولم تستعمل مجددا
مع بدء الموجة الثانية.
ً
غ ــال ـب ــا م ــا يــرت ـكــز سـ ــوء ال ـ ُـح ـك ــم عـلــى
مـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ـه ـ ــاء ت ـك ـت ـي ـك ـي ــة ،ولـ ـ ــم ت ـكــن
المقاربة التي ّ
طبقتها الهند للتعامل
مــع ا لــو بــاء تهدف إ لــى التحكم بتدهور
الـ ــوضـ ــع ،ولـ ــم ي ـك ــن عـ ــدد م ــؤي ــدي ه ــذه
ً
ّ
ويتحمل كل من دعمها
المقاربة صغيرا
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـب ـش ــري ــة ال ـت ــي
ّ
سجلها البلد ،فقد تدفقت موارد هائلة
إلـ ــى "الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـح ـكــومــي لـم ـســاعــدة
وإغاثة المواطنين في حاالت الطوارئ"،
ُ
ً
لـكــن أعـيـقــت هــذه ال ـم ـبــادرة ســريـعــا وال
أ حــد يعرف حجم األ مــوال التي جمعها
ا ل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق أو ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات ا ل ـ ـتـ ــي ق ـ ــررت
اس ـت ـع ـمــال ت ـلــك ال ـم ـبــالــغ وال ـط ــرق الـتــي
ُ
ص ِرفت فيها .وفي ظل تباطؤ االقتصاد،
َ ُ
كثر الكالم عن أهمية "االكتفاء الذاتي"،
فقد يكون النقاش حول هذا الموضوع
ً
وأهـ ـمـ ـي ــة االت ـ ـكـ ــال ع ـل ــى ال ـ ـ ــذات ص ـح ـيــا
ً
ً
ّ
هذه المرة كان مثيرا
دوما ،لكن توقيته ّ
للفضول ويسهل تجنبه.
ع ـلــى ن ـط ــاق أوس ـ ــع ،ت ـع ـكــس م ـصــادر
ً
اإلل ـه ــاء ه ــذه ش ـكــا م ــن االن ـس ـحــاب من
جــا نــب الحكومة ا لـمــر كــز يــة ،فبعد فترة
ً
اإلقـفــال الـتــام ،لــم يعد الــوبــاء ج ــزء ا من
بـيــا نــا تـهــا ا ل ـعــا مــة ،ث ــم أ ص ـب ـحــت جميع
ً
التدابير فجأة من مسؤولية الواليات،
وف ـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة مـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،تـ ـطـ ـلـ ـب ــت ه ــذه

الـ ـم ــأس ــاة ال ـب ـش ــري ــة الـ ـكـ ـب ــرى م ـس ـت ـ ً
ـوى
ً
مرتفعا من الحنكة السياسية والشراكة
ُ
والتعاون ،لكن بدأت مظاهر سوء الحكم
ّ
ت ــت ـض ــح ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق م ـق ــارب ــة أح ــادي ــة
االتـ ـج ــاه إلنـ ـق ــاذ ال ــوض ــع ف ــي ال ـمــراحــل
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن األزم ـ ـ ـ ــة ،ثـ ــم ت ـح ــول ــت ه ــذه
االستراتيجية إلى لعبة قذرة ترتكز على
تبادل اللوم ،حيث يحمل جانب من هذه
ً
ً
اللعبة طابعا حزبيا ،لكن يبقى الجانب
ً
ً
األ ك ـثــر تــأ ثـيــرا بـنـيــو يــا بطبيعته :كيف
يـمـكــن أن ت ـت ـعــاون الـحـكــومــة الـمــركــزيــة
مع الواليات للتعامل مع الوضع؟ حين
ت ـط ـغــى ال ـس ـي ــاس ــات ال ـض ـي ـقــة ع ـل ــى أي
بلد ،يتحول نظام ُ
الحكم إلى محاوالت
متواصلة للتفوق على اآلخرين ،وعندما
يـبــدأ حــزب وا ح ــد بتطبيق هــذا النهج،
فال مفر من أن تنجذب األحزاب األخرى
ً
إلى المقاربة نفسها أيضا  ،مما يؤدي
إلى ترسيخ هذه الظاهرة في كل مكان.
أ م ــا ا لـمـلـجــأ األ خ ـي ــر ا ل ــذي يستعمله
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون لـ ـتـ ـب ــري ــر سـ ـ ــوء ال ـ ُـحـ ـك ــم،
فيقضي بمعاقبة المواطنين والخصوم
الـسـيــاسـيـيــن ،فـقــد ب ــدأت ه ــذه الـمــرحـلــة
اآلن ف ــي ا ل ـه ـن ــد ،ف ــا ن ـت ـش ــرت ت ـه ــد ي ــدات
بمصادرة األمالك بسبب انتقاد أخطاء
ّ
لمجر د سرد
الحكومة وإخفاقاتها أو
ً
ال ــوق ــائ ــع أح ـي ــان ــا ،وف ــي ال ـن ـهــايــة يـبـقــى
ُ
الحكم االستبدادي نتيجة سريعة لكن
ُ
مستدامة لسوء الحكم ،وقد أثبت الوباء
المستجد هــذا ا لــوا قــع بــأ صـعــب طريقة
في الهند.
* «إنديان إكسبرس»

بريجيت جرانفيل*

إيان بوروما*

حرب ثقافية فرنسية حامية الوطيس

تايوان وأشباح التاريخ

عندما وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إكليال من الزهور
على قبر نابليون بونابرت في الذكرى المئوية الثانية لوفاته ،خطا
بذلك خطوة أخرى داخل معمعة الحرب الثقافية المتصاعدة في البالد،
ُ
تـرى هل يمكن رأب الصدع في فرنسا ،أم أن البالد تتجه حقا ،كما يتوقع
بعض المراقبين ،نحو "حرب أهلية مهلكة"؟
الواقع أن إرث نابليون كان مثيرا لالنقسام منذ فترة طويلة ،إذ يشيد
المعجبون به بالدور الذي لعبه في إقامة الدولة الفرنسية الحديثة؛
ويدينه منتقدوه باعتباره مستعمرا استعبد الماليين ،لكن القضية
أصبحت مثيرة للقلق بشكل خاص اليوم ،في أعقاب نشر رسالة مفتوحة
الشهر الماضي من ِق َـبـل عشرين جنراال متقاعدا.
وفقا للجنراالت ،أصبحت فرنسا في حالة "تفكك" بسبب العديد
من "المخاطر المهلكة" ،بما في ذلك "اإلسالموية وجحافل الضواحي"
(الضواحي الفقيرة التي يغلب عليها المهاجرون المحيطة بالمدن
الفرنسية) ،وتمثل الحركة المناهضة للعنصرية والتي "تحتقر بلدنا،
وثقافتها ،وتقاليدها" خطرا آخر َمن هذا القبيل.
الواقع أن التنبؤات الرهيبة ِبـفـناء فرنسا الوشيك ليست جديدة،
ففي روايته المنشورة عــام  2015بعنوان "الخضوع" ،تخيل المؤلف
ميشيل ويـل ِـبـك تشكيل حكومة إسالمية في فرنسا ،مدعومة من اليسار
العلماني القديم ،بعد هزيمة انتخابية بهامش ضئيل تلحق بحركة
متمردة قومية بيضاء.
لكن المؤسسة الفرنسية كانت دوما سريعة في رفض مثل هذا السرد،
فبعد نشر رواية "الخضوع" ،أعلن رئيس وزراء فرنسا السابق مانويل
ـلبـك ...إنها ليست التعصب ،والكراهية،
فالس أن "فرنسا ليست
ميشيل وي ِ
َ
والخوف" .على نحو مماثل ،ق َّـد َم رئيس الوزراء الفرنسي الحالي ،جان
كاستكس" ،اإلدانة األشد قطعا" لرسالة الجنراالت.
مــع ذل ــك ،كــان رأي قسم كبير مــن الفرنسيين مختلفا ،فقد أضــاف
الجنود العاملين والمتقاعدين أسماءهم إلى الرسالة ،وفي
اآلالف من
ُ
استطالع لآلراء أجري لصالح قناة ( LCIقناة إخبارية مملوكة للدولة)،
أيدت أغلبية واضحة من المستجيبين ( )%58نواح الجنراالت ،وبين
التأكيدات المحددة في الرسالة ،كان التأكيد الذي حظي بأكبر قدر من
التأييد ( )%86على أنه "من غير الممكن ،ويجب ،أال تكون هناك أي بلدة
أو حي حيث ال يجري تطبيق قوانين الجمهورية".
يـعـكــس ه ــذا الـتـصــور الـســائــد ب ــأن الـشــرطــة تتجنب ال ــدخ ــول إلــى
الضواحي ،حيث تندلع أعمال العنف بشكل دوري ،ففي شهر نوفمبر من
عام  ،2005تسببت ثالثة أسابيع من أعمال الشغب الليلية -التي اندلعت
بسبب مقتل شابين من ذوي البشرة السوداء الفارين من الشرطة في
حــادث -في دفع الرئيس جاك شيراك آنــذاك إلى إعــان حالة الطوارئ،
واآلن ،يعتقد كثيرون أن الضواحي مهيأة النفجار آخر ،وأن السلطات
ال تفعل أي شيء تقريبا لمنع هذا االنفجار.
بطبيعة ال ـح ــال ،ه ــذه لـيـســت الـمـشـكـلــة الــوح ـيــدة ال ـتــي يــواجـهـهــا
الفرنسيون مع الشرطة .أوضحت مظاهرات حركة "حياة السود تهم"
في وسط باريس العام الماضي أن "القوى المناهضة للعنصرية" التي
ينتقدها الـجـنــراالت مقتنعة بــأن المهاجرين والملونين يتعرضون
بشكل غير متناسب لوحشية الشرطة .وهي ليست مجموعة تافهة:
فعلى الرغم من حظر تجمع عشرة أشخاص أو أكثر ،شــارك عشرات
اآلالف من المحتجين.
لكن من منظور أولئك على الجانب اآلخــر من المتاريس ،قد يبدو
األمر كما لو أن المهاجرين والملونين يحتكرون على نحو أو آخر دور
الضحية ،والواقع أن الشرطة الفرنسية لها تاريخ طويل من الوحشية
ضد المتظاهرين من ذوي البشرة البيضاء -وذلك أثناء أعمال الشغب
الـتــي انــدلـعــت فــي مــايــو  ،1968وف ــي وق ـ ُـت أق ــرب إل ــى الــزمــن الحاضر،
احـتـجــاجــات ال ـس ـتــرات ال ـص ـفــراء -الـتــي ذ ِك ـ ـ ـ َـرت بــوضــوح فــي الــرســالــة
المفتوحة القصيرة والتي خلفت نحو عشرة قتلى.
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في الواقع ،من منظور حركة "حياة السود تهم" ،توفر حركة السترات
الصفراء حجة مضادة مقنعة بشكل خاص ،فالمحتجون يتألفون إلى
حد كبير من العمال الفقراء من ذوي البشرة البيضاء ،وغالبا من البلدات
الصغيرة والريف الفرنسي ،وبفعل الضغوط الناجمة عن الضرائب
المتزايدة االرتفاع والخدمات العامة المتزايدة الضعف ،خرجوا إلى
وقوبـلوا بالقمع.
الشوارع في عام  2018للمطالبة بالتغيير
ِ
ربما توفر المظالم المشتركة -مستويات المعيشة المتدنية ،والبطالة
المرتفعة ،وعـنــف الـشــرطــة -أرضـيــة مشتركة ،ألنـهــا تعكس جميعها
إخفاقات الدولة الفرنسية ،لكن السرد الشعبي الــذي يشيطن "اآلخــر"
يعني أن ظروف الندرة من المرجح أن تتسبب في تأجيج المزيد من
االستياء واالنقسام.
على سبيل المثال ،ينظر العديد من المنتمين إلى حركة السترات
الصفراء إلى الشباب من مجتمعات المهاجرين على أنهم عالة على
نظام الرفاهية االجتماعية ،ومدللون يخالفون القانون ويفلتون من
العقاب ،وفي الوقت ذاته فإن أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع،
حتى من الناحية المكانية ،ويفتقرون إلى الفرص لإلفالت من الظروف
العصيبة والعنيفة غالبا ،ربما يجدون أنفسهم ناقمين على نحو متزايد
على مجتمعهم وبلدهم.
ال ـحــق أن مـثــل ه ــذه الـبـيـئــة قــد تـتـحــول إل ــى حــاضـنــة لإلسالميين
المتعصبين ،فال يستطيع المرء أن يتخيل وقودا أقوى لحرب ثقافية
المميتة المتكررة بإفراط والمصحوبة بصرخات "الله
من الهجمات ُ ِّ َ
أكبر" ،كتلك التي نـفـذت مؤخرا ضد مصلين في كنيسة كاثوليكية في
نيس ،وضد إحدى الشرطيات في بلدة تقع غربي باريس (على سبيل
المثال ال الحصر).
الواقع أن ِقـلة في فرنسا سعداء بالقادة السياسيين في البالد ،ولهذا
السبب فشل الرؤساء المتعاقبون في الفوز باالنتخابات لوالية ثانية،
ولكسر هذا النمط في العام المقبل ،ربما يكون لزاما على ماكرون أن
يجتاز جــولــة إع ــادة أخ ــرى مسببة لالستقطاب ضــد زعيمة التجمع
الوطني اليمينية المتطرفة مارين لوبان ،التي أعربت عن دعمها لرسالة
الجنراالت ،وإن كــان تحول المشاعر الشعبية نحو اليمين قد يسفر
عن ظهور منافس آخر .لتحسين فرصه في هذا السباق ،يتعين على
ماكرون أن يجعل نفسه متميزا عن البقية في هذا المجال ،من خالل
َ
إعادة التأكيد على مثال الـمواطـنة الفرنسية "العالمية" الذي يتجاوز،
على عكس التعددية الثقافية ،األصول ال ِـعـرقية والمعتقدات الدينية.
على مستوى أكثر عمليةُ ،يـح ِـسـن مــاكــرون صنعا بــإعــادة توجيه
المزيد من اإلنفاق العام الضخم في البالد بعيدا عن البيروقراطية ونحو
الوظائف األساسية التي ينبغي للدولة أن تقوم بها ،بدءا بنظام العدالة
الجنائية ،وال شك أن قوة الشرطة الفرنسية بعيدة عن الكمال ،لكن من
غير الممكن أن نتوقع تحسنها بدون الموارد الكافية ،المنقوصة إلى
حد باعث على األسى اليوم.
يجب على ماكرون أيضا أن يبادر بإشارات استرضائية ملموسة
جانبي الحرب الثقافية ،فعلى سبيل المثال ،قد
تجاه أولئك المنتمين إلى
ُ
يسترضي التعهد بالمراقبة الـش َـرطية "دون تسامح" في الضواحي أحد
الجانبين ،في حين قد يؤدي التقدم نحو إلغاء تجريم العقاقير المخدرة
إلــى استرضاء الجانب اآلخــر ،من ُ خــال تقليص المخاطر المحتملة
المترتبة على مثل هذه المراقبة الـش َـرطية المعززة.
من خالل خطابه الذي يخلد ذكرى وفاة نابليون ،يبدو أن ماكرون
يسعى إلى مواجهة جميع جوانب إرث اإلمبراطور المثير لالنقسام ،وقد
تكشف الطريقة التي يدير بها هذا التوازن الدقيق الكثير عن قدرته على
منع الحرب الثقافية التي توشك أن تندلع قبل أن تبلغ نقطة االنفجار.
* أستاذة االقتصاد الدولي والسياسة االقتصادية في جامعة
يوجع فرنسا؟».
كوين ماري في لندن ،ومؤلفة كتاب «ما الذي ِ
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

زوايا ورؤى

ً
تشكل لعبة «من يجبن أوال» بين
الصين والواليات المتحدة اختبارا لمن
ً
سينهار أوال ،وعلى هذا فإنها قد
تتصاعد بسرعة وعلى نحو ال يمكن التنبؤ
به ،إذ إن االستسالم ألشباح التاريخ
يجعل من الصعب التراجع ،وإذا رفض
الطرفان التراجع في أي أزمة ،فسيخسر
الجميع.
ُ
ت ـ ــرى ه ــل ت ـكــون ال ــوالي ــات ال ـمـتـحــدة على
استعداد للمجازفة بالدخول في حرب كارثية
مـ ــع ج ـم ـه ــوري ــة ال ـص ـي ــن ال ـش ـع ـب ـيــة لـحـمــايــة
جمهورية الصين ،المعروفة بــاســم تــايــوان؟
َ
َع ـ ـ ـ َـرض الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن رؤي ـت ــه ف ــي هــذا
ال ـش ــأن ب ــوض ــوح األس ـب ــوع ال ـفــائــت ،إن ــه يــرى
الخصومة بين جمهورية الصين الشعبية
والواليات المتحدة على أنها صراع عالمي بين
الديمقراطية واالسـتـبــداد ،ويعتبر جمهورية
الصين (تايوان) واحدة من أنجح الديمقراطيات
في آسيا من غير ريب.
َ
في عام  ،1954ه َّـد َد الرئيس دوايت أيزنهاور
باستخدام األسلحة النووية بعد أن قصفت
الـصـيــن جــزيــرة صـخــريــة بــالـقــرب مــن ساحل
تايوان ،حينما كانت ال تزال دكتاتورية عسكرية،
لـكــن األم ـ ــور كــانــت مختلفة آن ـ ــذاك ،إذ كــانــت
الواليات المتحدة ملتزمة بمعاهدة للدفاع عن
تايوان ،ثم تغير هذا بعد عام  ،1972عندما وافق
الرئيس ريتشارد نيكسون على أن تايوان تعتبر
جزءا من "صين واحدة" ،وألغى الرئيس جيمي
كارتر معاهدة الــدفــاع في عــام  ،1979وهكذا،
أصبحت اإلجابة عن التساؤل حول ما إذا كانت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة سـتـخــوض حــربــا بسبب
تايوان خاضعة لما أسماه هنري كيسنجر قبل
زمن بعيد "الغموض االستراتيجي".
ُ
نتيجة ل ـهــذا ،تـ ـ َـعـ ــد االل ـتــزامــات العسكرية
األمـيــركـيــة فــي بـحــر الـصـيــن الـشــرقــي شــديــدة
ال ـغ ــراب ــة ،فـمـعــاهــدة ال ــدف ــاع م ــع ال ـيــابــان تلزم
الواليات المتحدة بالدفاع عن بضعة تكوينات
صخرية غير مــأهــولــة بالسكان تسمى جزر
سينكاكو (أو جزر دياويو باللغة الصينية)،
ولكن ليس تايوان الديمقراطية وسكانها الذين
يبلغ عددهم  23مليون نسمة.
ال يخلو األمــر من أسباب عملية تجعل أي
هجوم عسكري صيني على تايوان يظل يشكل
سببا محتمال السـتـفــزاز ح ــرب مــع الــواليــات
المتحدة .إن سيطرة الصين على بحر الصين
الشرقي من شأنها أن تشكل تهديدا لليابان
وكوريا الجنوبية ،وقد يؤدي السماح بحدوث

أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com
شدد سمو األمير الشيخ نواف األحمد الصباح ،حفظه الله ورعاه،
فــي الكلمة الـتــي وجهها للمواطنين بمناسبة العشر األواخـ ــر من
شهر رمـضــان الـمـبــارك ،على ض ــرورة تـعــاون السلطات ومؤسسات
الدولة باعتبار ذلك األساس ألي عمل وطني ناجح واألسلوب األمثل
لإلنجاز والتنمية ،كما أشار سموه إلى ضرورة رعاية الجيل الواعد
من شبابنا ،وتسخير طاقاتهم المفعمة بالحيوية واإلخ ــاص من
خالل فتح آفاق المستقبل أمامهم وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية
واألكاديمية الحديثة ،وغرس القيم الكويتية األصيلة المتجذرة في
ثقافتنا وتراثنا ،ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء ،فهم مستقبل
الوطن وثروته الحقيقية.
هذا االهتمام والتوجيه من صاحب السمو له دالالت واضحة على
أهمية التعليم العام والتعليم الجامعي ،وحاجتنا إلى تطوير النظم
التعليمية ومواكبتها لمعايير الجودة ،واحتياجات سوق العمل اآلنية
والمستقبلية في شتى القطاعات الخدماتية واالقتصادية من خالل
وضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية التي من شأنها تمكين
الشباب من العمل في القطاعين الحكومي والخاص .بالرجوع إلى
ً
قياس مؤشرات جودة التعليم لدولة الكويت التي شهدت تراجعا في
السنوات األخيرة على مستوى ترتيب التعليم العام والجامعي ،أصبح
ً
لزاما على المؤسسات التعليمية أن تبادر في وضع خطط مستقبلية
طموحة تغير من هذا الواقع.
الكويت كانت من أولى الدول في المنطقة التي اهتمت بالتعليم،
وكانت قبلة وقــدوة لــدول المنطقة ،إال أنها تخلت عن موقعها رغم
حجم اإلنفاق الحكومي على التعليم الذي بلغ درجة البذخ إذا ما قورن
بدول كثيرة جاء ترتيبها أفضل بكثير من ترتيب دولة الكويت على
مؤشرات قياس جودة التعليم.
لقد أدهشني موقع دولة قطر كأفضل دولة خليجية والرابعة على
ً
العالم في جودة التعليم العام ،وكذلك احتلت دولة اإلمــارات موقعا
ً
مميزا رغم أنهما قد بدأتا بعدنا بأعوام كثيرة ،لذلك أنصح القائمين
على التعليم الـعــام االسـتـفــادة مــن تجربتهما والـتـجــارب العالمية
الناجحة ،ومن ثم تطبيق ونقل ما يمكن تطبيقه على النظام التعليمي
ً
ً
في الكويت اختصارا للوقت ،خصوصا أن المشتركات بين مكونات
المجتمع الخليجي واحدة.
أما على مستوى تطوير التعليم الجامعي فالفضاء أوسع ،ويمكن
ومن خالل االتفاقات التي أبرمتها جامعة الكويت وهيئة التطبيقي
والجامعات الخاصة التي لديها اتفاقيات توءمة سابقة مع الجامعات
األم تفعليها مــن خ ــال ت ـبــادل ال ـخ ـبــرات فــي ال ـم ـجــاالت األكــاديـمـيــة
والبحثية والمناهج والبرامج ،وكذلك التعاون مع المؤسسات المانحة
لشهادات الجودة بشرط التحقق من جديتها في التطبيق .هناك حزمة
من القرارات التي تحتاج إلى وقفة جادة وفي مقدمتها لوائح االبتعاث
والتعيين بالكوادر التعليمية وفي شغل المناصب األكاديمية ،وكذلك
مراجعة شاملة للوائح الترقيات التي لــم تحسن موقع الجامعات
والكليات على الترتيب العالمي للتصنيف رغم مشاركة أعداد كبيرة
من حملة الدرجات العلمية في النشر بالمجالت العلمية.
نقاط أخيرة:
* بــالــرغــم مــن وج ــود رؤي ــة الـكــويــت  2035فــإن مـســار هــذه الــرؤيــة
والهوية الوطنية االقتصادية وما فيهما من أولويات يكتنفها الكثير
من الغموض ،لذلك من الطبيعي أن نجد هــذا الكم من التخبط في
مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي وعدم قدرتها على استشراف
تلك الحاجة اآلنية والمستقبلية ،وقد أكون في هذا التحليل قد حابيت
مؤسسات التعليم الجامعي رغم أني ال أعفيها من المسؤولية.
* لـقــد أثـبـتــت جــائـحــة ك ــورون ــا ضـ ــرورة ال ـتــوســع ف ــي اسـتـحــداث
وتطوير البرامج والتخصصات المرتبطة بالقطاع الصحي والطبي
والتمريضي ،والتي لو تم التركيز عليها لتمكن القطاع الصحي من
توفير الكثير من الفرص الوظيفية ألبناء الكويت والتي تقدر بعشرات
اآلالف.
* المطالبة بإلغاء االختبارات الورقية ما لها تفسير إال أنها مسمار
آخر يدق في نعش التعليم الــذي كان يعاني ،وزاد معاناته التعليم
اإللكتروني .ودمتم سالمين.

ذلك إلى بدء سباق تسلح نووي بالغ الخطورة
في شرق آسيا ،كما تملك تايوان تكنولوجيا
متقدمة في مجال الكمبيوتر ،والتي ال ترغب
الــواليــات المتحدة وحلفاؤها الديمقراطيون
في وقوعها في يد جمهورية الصين الشعبية.
ثــم هناك يــد الـتــاريــخ الطويلة ،صحيح أن
الـمــاضــي ال يـقــرر مـصــايــرنــا ،لـكــن تجاهله ال
يخلو من مخاطر جمة ،ورغــم أن تأثيراته قد
تكون ناجمة عن أساطير ،فإن األساطير ربما
تكون أقوى من الحقائق ،وفي صميم القومية
الصينية المعاصرة تكمن فكرة اإلذالل الوطني
َ
التي يعوض عنها الشعور المتجدد بال َـعـظـمة،
ووفقا لهذه الرواية ،خضعت الصين ،على مدار
قرن من الزمن على األقــل ،بين حروب األفيون
في أربعينيات القرن التاسع عشر والغزوات
اليابانية الوحشية في ثالثينيات وأربعينيات
القرن العشرين ،لإلهانات ،والبلطجة ،واالحتالل
من ِق َـبل قوى أجنبية ،واإلحياء الوطني الذي
يـشــرف عليه الـحــزب الشيوعي الصيني هو
وحده الضامن لعدم تكرار هذا مرة أخرى أبدا.
ي ـج ــري تـلـقـيــن ه ـ ــذا الـ ـ ــدرس ف ــي مختلف
أنحاء البالد ،في المتاحف الوطنية ،والنصب
الـتــذكــاريــة ،واألفـ ــام ،والـكـتــب ،والمسرحيات
الموسيقية ،وبالطبع كتب التاريخ المدرسية،
ويتمثل أح ــد األس ـبــاب وراء هيمنة القومية
الرجعية االنتقامية على الـخـطــاب الصيني
الرسمي في إضعاف األيديولوجية الماركسية
اللينينية أو الماوية في الصين ،ومع وجود عدد
قليل للغاية من الصينيين ،بل حتى الشيوعيين،
الذين ما زالوا يؤمنون بالعقيدة القديمة ،كان
الحزب في احتياج إلى مبرر جديد الحتكاره
السلطة ،لقد أصبحت الرغبة عن التعويض عن
إذالل الماضي قوية للغاية.
ال يــزال غــزو اليابان االستعماري لتايوان،
باعتبارها غنيمة حــرب بعد انتصارها على
الصين في الحرب الصينية اليابانية في عام
 ،1895يحرك الضغينة في األنفس ،ليس من
َالمهم أن أباطرة الصين لم يبالوا كثيرا بتايوان
قـط ،وليس من المهم أن الشعب الصيني لم يكن
هو الذي تعرض لإلذالل ،أو حتى الصين في هذا
الصدد ،بل باألحرى إمبراطورية أسرة تشينغ،
التي حكمها المانشو ،والذين أسقطتهم الثورة
الصينية في عام  1911بقيادة الصينيين الهان.
ال شيء من هذا يهم :فالحزب يعتبر استعادة
ممتلكات تشينغ اإلمـبــراطــوريــة ،مثل تايوان
والتبت ،أو االحتفاظ بها ،واجبا وطنيا مقدسا.
يؤثر على األميركيين تــاريــخ مختلف ،ما
ك ــان ــوا حـتــى مـســؤولـيــن عـنــه بـشـكــل مـبــاشــر،
كـ َّـان البريطاني نيفيل تشامبرلين هــو الــذي
َوق ـ ـ ــع اتـفــاقـيــة مـيــونـيــخ ف ــي ع ــام  ،1938التي
سـمـحــت ألل ـمــان ـيــا هـتـلــر ب ــال ـب ــدء ف ــي تفكيك
ت ـش ـي ـك ــوس ـل ــوف ــاك ـي ــا ،وسـ ـ ـ ــوف ي ــرتـ ـب ــط اس ــم
شامبرلين إل ــى األب ــد بــاالسـتــرضــاء الـجـبــان،

َ
في حين َب َـرز ونستون تشرشل على أنه بطل
حرب عظيم.
ل ـكــن ات ـفــاق ـيــة مـيــونـيــخ ط ـ ــاردت الـسـيــاســة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،رب ـمــا ح ـتــى أك ـثــر من
مطاردتها لبريطانيا ،كشبح انتقامي .كان
الــرؤســاء ورؤس ــاء ال ــوزراء مرتعبين من فكرة
تشبيههم بتشامبرلين ،ويحلمون بأن يكونوا
ببطولة تشرشل ،فقد ظهر شبح " "1938في
ال ـخ ـطــاب ال ـس ـيــاســي األم ـي ــرك ــي ف ــي ك ــل أزم ــة
خارجية تقريبا منذ الحرب ،وقد استحضره
الرئيس هاري ترومان في بداية الحرب الكورية
عام  ،1950عندما تعهد بـ"احتواء الشيوعية".
عندما رفض البريطانيون إرسال قوات إلى
فيتنام لمساعدة الفرنسيين في حربهم ضد هو
شي منه عام  ،1954اتهم أيزنهاور رئيس الوزراء
البريطاني ونستون تشرشل ،من بين كل الناس،
بـ"الترويج لميونيخ ثانية" ،وهكذا استمرت
الحال ،وفي فيتنام َّمرة أخرى خالل ستينيات
العشرينَ ،حـذ َر ريتشارد نيكسون ،بين
القرن ُ ُ
آخرين كـثر ،من ميونيخ أخرى ،وفي وقت أقرب
إلى الزمن الحاضر ،في الحروب التي َقادتها
الواليات المتحدة ضد َص ّـدام حسين ،ش َّـبـه كل
من الرئيسين بوش ،األب ثم االبــن ،الدكتاتور
العراقي بهتلر ،وتخيل كل منهما نفسه في دور
تشرشل ،وعشية تلك الحرب ،قرأ رئيس الوزراء
البريطاني تــونــي بلير يوميات تشامبرلين
كدرس لما ال ينبغي له أن يفعل.
قد يكون األمر أن الواليات المتحدة والصين
في عالم اليوم ،عندما قد ُيـفضي صراع القوى
العظمى إلــى تدمير قسم كبير مــن البشرية،
سيتجنبان الدخول في حرب بسبب تايوان،
وحتى اآلن يبدو األمــر وكــأن الصين تمارس
لعبة "من َيـج ُـبـن أوال" ،فهي تستكشف الدفاعات
التايوانية ،وتسمح لطياريها بالتحليق في
مجالها الـجــوي ،وتكثف دوريــاتـهــا البحرية،
وتنخرط فــي تــدريـبــات عسكرية على الغزو،
وتــدلــي بـتـصــريـحــات اس ـت ـفــزازيــة ح ــول "عــدم
استبعاد اسـتـخــدام ال ـقــوة"ُ .يـق َـابـل هــذا على
الجانب األميركي بإرسال المزيد من شحنات
األسلحة إلــى تــايــوان وأحــاديــث قاسية حول
حرب باردة جديدة.
تشكل لعبة "مــن يجبن أوال" اخـتـبــارا لمن
سينهار أوال ،وعـلــى هــذا فإنها قــد تتصاعد
بسرعة وعلى نحو ال يمكن التنبؤ بــه ،إذ إن
االستسالم ألشباح التاريخ يجعل من الصعب
التراجع ،وإذا رفــض الطرفان التراجع في أي
أزمة ،فسيخسر الجميع.
* كاتب ومؤرخ ،وأحدث مؤلفاته كتاب
«عقدة تشرشل :لعنة التميز ،من ونستون
وفرانكلين ديالنو روزفلت إلى ترمب
والخروج البريطاني».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٢٥٩

٦.٧٨٠

٥.٢٥٢

2.٣٥١ 2.٧٣١ 3.٣٢٥

 3.٢ماليين دينار أرباح بورصة الكويت في الربع األول

• الحميضي :نتائج الشركة ًتؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الحالية في األسواق
• العصيمي :سجلت ارتفاعا يفوق الـ  %150في أصولها وزيادة تفوق الـ  %80بإيرادات التشغيل
ارتفاع إجمالي
اإليرادات التشغيلية
للربع األول بنسبة
%80.3

صعود حقوق
المساهمين بنسبة
%58.5

أعـ ـلـ ـن ــت ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
خــال اجتماع مجلس إدارتـهــا
الــذي عقد أمــس ،تحقيق أربــاح
تشغيلية بقيمة  3.77ماليين
دي ـ ـن ـ ــار ع ـ ــن األش ـ ـه ـ ــر الـ ـث ــاث ــة
المنتهية في  31مــارس ،2021
وذل ـ ـ ــك بـ ــزيـ ــادة قـ ــدرهـ ــا 74.32
بـ ــال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـ ــاألربـ ـ ــاح
التشغيلية المسجلة عن الفترة
نفسها من عام  2020التي بلغت
 2.16مليون دينار.
ً
وح ـق ـق ــت الـ ـش ــرك ــة أربـ ــاحـ ــا
ص ــاف ـي ــة ب ـل ـغ ــت  3.26مــاي ـيــن
دينار عن الربع األول من ،2021
وذلك في أداء مماثل ألداء الفترة
نفسها من العام الماضي ،والتي
ً
سجلت الـشــركــة خــالـهــا ربـحــا
بلغ  3.27ماليين.
و ق ـ ـ ــد أدت ع ـم ـل ـي ــة ت ـج ـم ـيــع
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـشــركــة
بورصة
ً
الكويتية للمقاصة مع ً
الـكــويــت لتصبح شــركــة تابعة
ً
بدال من شركة زميلة ،إلى ارتفاع
إج ـم ــال ــي أصـ ـ ــول ال ـش ــرك ــة إل ــى
حــوالــي  110.42ماليين دينار،
ـادة قدرها  150.65بالمئة،
بــزيـ ً
مقارنة باإلجمالي المسجل عن
نفس الفترة من عام  2020الذي
بلغ  44.05مليونا .كما ارتفعت
ح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ال ـع ــائ ــدة
لمساهمي الشركة األم من 35.37
مليونا في الربع األول من عام
 2020لتصل إلى  56.07مليونا
ع ــن ن ـفــس ال ـف ـتــرة ل ـع ــام ،2021

إجمالي إيرادات التشغيل «مليون د.ك»
صافي األرباح التشغيلية «مليون د.ك»
حمد الحميضي

الربح الصافي «مليون د.ك»

محمد العصيمي

بزيادة بلغت  58.53بالمئة.
كـ ـم ــا حـ ـقـ ـق ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة األم
ً
أرب ــاح ــا بـلـغــت قـيـمـتـهــا 16.26
ً
فلسا للسهم ،وذلــك بانخفاض
طفيف بلغ  0.05بالمئة ،مقارنة
ً
بإجمالي  16.27فلسا عن نفس
الفترة من عام .2020
وب ـ ـلـ ــغ إجـ ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـل ـب ــورص ــة 6.73
مــايـيــن دي ـن ــار ،ب ــزي ــادة قــدرهــا
 80.30بالمئة عن نفس الفترة
م ــن عـ ــام  ،2020والـ ـت ــي بـلـغــت
حوالي  3.74ماليين دينار ،في
حين بلغ إجـمــالــي المصاريف
التشغيلية  2.96مليون ،بزيادة
قـ ـ ــدر هـ ـ ــا  88.52ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة عــن
اإلج ـم ــال ــي الـمـسـجــل ع ــن نفس

الفترة من عام  ،2020والذي بلغ
 1.57مليون.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ص ــرح
ر ئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة ش ــر ك ــة
ب ـ ـ ـ ـ ــورص ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت ح ـ ـمـ ــد
الحميضي" :سجلنا بحمد الله
صافي أرباح للشركة األم بقيمة
 3.26ماليين دينار للربع األول
م ــن عـ ــام  ،2021وذل ـ ــك بــالــرغــم
من استمرار التحديات التي ال
نــزال نواجهنا نتيجة لجائحة
ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد.
وتــؤكــد نتائج الـشــركــة قدرتها
على مواجهة التحديات الحالية
فــي األسـ ــواق .ونفخر بكفاء ات
اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة والـعــامـلـيــن
ف ـ ــي الـ ـش ــرك ــة عـ ـل ــى مـهـنـيـتـهــم

وعملهم ال ــدؤوب .ومــن المؤكد
أن الـنـتــائــج ال ـتــي نــراهــا الـيــوم
تعكس قوة عنصرين رئيسيين
ف ــي ال ـب ــورص ــة ،ه ـمــا ال ـن ـمــوذج
الـتـشـغـيـلــي واالل ـ ـتـ ــزام ال ــراس ــخ
باستراتيجية الشركة ،إضافة
إلى مالءتها المالية".
كما تنوعت عمليات بورصة
ال ـكــويــت ،بـمــا ف ــي ذل ــك تجميع
ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
للمقاصة مع الشركة األم ،والذي
أظهر مرونة الشركة الكامنة في
أعمالها خالل فترة عدم اليقين
التي سببها الوباء.
وح ـ ـ ـ ــول الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة
رب ـ ــع الـ ـسـ ـن ــوي ــة ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـب ــورص ــة ال ـكــويــت

الموجودات «مليون د.ك»
حقوق الملكية «مليون د.ك»
ربحية السهم «فلس»
محمد العصيمي" :أدت عملية
تجميع البيانات المالية للشركة
الكويتية للمقاصة مع بورصة
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى زيـ ـ ــادة مـلـحــوظــة
فــي األص ــول وإجمالي إي ــرادات
التشغيل ،حيث سجلت الشركة
ارتفاعا يفوق الـ  150بالمئة في
أصــول ـهــا ،وزيـ ــادة تـفــوق الـ ـ 80

أخبار الشركات
«الصلبوخ» تبيع شركة تابعة بـ  1.9مليون دينار
ّ
وقعت شركة الصلبوخ التجارية عقد بيع
شركة تابعة مملوكة للمجموعة بنسبة 100
بالمئة بقيمة  1.9مليون دينار.
وأوض ـحــت أن الـتـخــارج سينتج عنه ربح
ً
بمقدار  40ألف دينار تقريبا ،وسيظهر األثر

المالي للصفقة في الربع الثالث من عام .2021
من جانبها ،قالت شركة مينا العقارية ،في
إفـصــاح ُمستقل ،إن شــركــة تابعة لها وقعت
اتفاقية استحواذ على شركة الصلبوخ األولى
للتجارة العامة التابعة لمجموعة "صلبوخ".

«املستثمرون» تتكبد  12.53مليون دينار
تـكـبــدت شــركــة مـجـمــوعــة الـمـسـتـثـمــرون
القابضة  12.53مليون دينار ،بواقع 20.01
ف ـل ـس ــا ل ـل ـس ـهــم خـ ـ ــال عـ ـ ــام  ،2020م ـقــابــل

تحقيقها خسائر بقيمة  13.12مليونا بما
يعادل  21.07فلسا للسهم خالل عام .2019

عام  ،2021مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة
 209.57آالف دي ـنــار ،مــا يـعــادل  0.62فلس
للسهم في نفس الفترة من عام .2020

خـســارة قــدرهــا  1.39مليون ديـنــار بمقدار
 0.385ف ـلــس لـلـسـهــم ف ــي ن ـفــس ال ـف ـتــرة من
عام .2020

«التمدين أ» تربح  1.8مليون دينار
ربحت شركة التمدين االستثمارية 1.8
مـلـيــون دي ـن ــار ،بــواقــع  5.28فـلــوس للسهم
خ ــال ال ــرب ــع األول م ــن ع ــام  ،2021مـقــابــل

«وثاق» تربح  1.77ألف دينار
أفــادت شركة وثــاق للتأمين التكافلي
بــأن ـهــا حـقـقــت أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  1.77ألــف
دينار بواقع  0.02فلس للسهم خالل الفترة
الـمـنـتـهـيــة فــي  31م ــارس  ،2021مـقــارنــة

أشـ ـ ـ ـ ــارت شـ ــركـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـك ــاب ــات
والـصـنــاعــات الـكـهــربــائـيــة ال ــى تحقيقها
أرباحا بقيمة  1.28مليون دينار ،بواقع
 6فلوس للسهم خالل الربع األول من عام

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات
الوطنية البيانات المالية للفترة المنتهية
ف ــي  31م ـ ــارس  ،2021وح ـق ـقــت ال ـشــركــة
أرباحا بقيمة  1.22مليون دينار ،بواقع

بتحقيقها خـســا ئــر بقيمة  1.36مليون
ديـنــار ،بما يعادل  12.4فلسا للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

 ،2021مقارنة بتحقيقها أر بــا حــا بقيمة
 482.88ال ــف دي ـن ــار ،بـمــا ي ـعــادل  2فلس
للسهم في نفس الفترة من .2020

 3.49فـلــوس للسهم ،مـقــار نــة بتحقيقها
خـســائــر بقيمة  401.94أل ــف دي ـنــار ،بما
يعادل  1.15فلس للسهم في نفس الفترة
من .2020

«وربة ت» تربح  1.13مليون دينار
تحقيقها أرباحا بقيمة  9.42ماليين دينار،
بما يعادل  27.57فلسا للسهم خالل نفس
الفترة من العام الماضي.

حقت شركة وربة للتأمين أرباحا قدرها
 1.13مليون دينار ،بواقع  6.54فلوس للسهم
خالل الفترة المنتهية في  31مارس ،2021

لجنة الشكاوى والتظلمات تؤيد
قرار شطب «عربي القابضة»
الشركة حددت عمومية  18الجاري لمناقشة إجراءات مجلس اإلدارة
•

«وطنية م ب» تعتمد  1.22مليون دينار

«فجيرة أ» تخسر  376.5ألف دينار
خسرت شركة أسمنت الفجيرة 376.57
ألف دينار بواقع  0.098فلس للسهم خالل
الربع األول من عام  ،2021مقارنة بتحقيقها

قالت شركة عقار لالستثمارات العقارية
إنها حققت مكاسب بقيمة  261.07الف دينار
بواقع  1.23فلس للسهم خالل الربع األول من

عام  ،2021مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة
 204.25آالف دينار ،بما يعادل  0.97فلسا
للسهم في نفس الفترة من العام المنصرم.

 1.28مليون دينار أرباح «الكابالت»

«إنجازات» تحقق  103.29آالف دينار
حققت شركة إنجازات للتنمية العقارية
أربــاحــا قــدرهــا  103.29آالف دي ـنــار ،بواقع
 0.31فـلــس لـلـسـهــم خ ــال ال ــرب ــع األول من

«عقار» تكسب  261.07ألف دينار

مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  895.51الف
ديـنــار ،بما يعادل  5.17فلوس للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

بالمئة في إيرادات التشغيل.
ً
واس ـ ـت ـ ـنـ ــادا لـ ـه ــذه ال ـن ـتــائــج،
ت ـت ـط ـلــع ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إل ــى
مزيد من التنوع في عملياتها،
وأود أن أتـقـ ــدم بــوافـ ـ ــر الشــكر
إ ل ـ ـ ـ ــى م ـج ـل ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة ع ـل ـ ــى
دع ـم ـ ــه السـتــراتـيـجـيــة الـشـ ــركــة
وعملياتهـا ،إضافة إلــى زمالئي

أع ـضـ ـ ـ ــاء ال ـفــري ـ ـ ـ ـ ــق الـتـنـفـيـ ـ ــذي
وجـ ـمـ ـي ــع م ــوظ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ــورص ـ ـ ــة
ا لـكــو يـ ـ ـ ــت عـلـ ـ ـ ــى مس ــاهماتهم
وجهودهـم الحثيثـة".

عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن لجنة
ا لـشـكــاوى والتظلمات المعنية بالنظر في
التظلمات من القرارات التي تصدرها هيئة
أسواق المال ،أيدت قرار األخيرة بشأن شطب
شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة
الكويت لألوراق المالية.
وقالت المصادر إن "عربي القابضة" كانت
قدمت تظلما ضد قرار الهيئة بإلغاء إدراج
أسهم الشركة من البورصة (السوق الرئيسي)
ما لم تقم باتخاذ التدابير الالزمة الستيفاء
أسباب اإليقاف إلعادة أسهمها للتداول خالل
 3أشهر من تاريخ إخطارها بالقرار ،مشيرة
الى أنه تم االجتماع بين الطرفين واالستماع
لوجهة نظرهما بخصوص قرار الشطب اال أن
قرار لجنة الشكاوى والتظلمات جاء مؤيدا
لقرار الهيئة.
وب ـي ـن ــت أن ال ـه ـي ـئ ــة ط ـل ـبــت مـ ــن ال ـشــركــة
تزويدها بمسودة تتضمن ايضاح اجمالي
الديون التي عليها سواء للبنوك أو الجهات
الدائنة مع ذكر بيان تفصيلي بالدفعات التي
استحقت الدفع حسب العقود ،وإيضاح خطة
الشركة في كيفية ســداد الديون المستحقة
عـلـيـهــا لـلـبـنــوك وال ـج ـهــات ال ــدائ ـن ــة ،اضــافــة
ال ــى تــوجـهـهــا تـجــاه اسـتـثـمــارهــا فــي شركة

مستشفيات الضمان الصحي ،في ظل عدم
مشاركتها فــي اسـتــدعــاء رأس ـمــال األخـيــرة،
فضال عن اإلجراءات التي تم وسيتم اتخاذها
نتيجة عدم قيام الشركة بدفع حصتها من
استدعاء رأسمال "الضمان الصحي" من واقع
العقود الموقعة بعد ترسية المزايدة الخاصة
بالشركة ،وذكــر األثــر المالي المترتب على
تلك اإلجراءات.
وأضــافــت الـمـصــادر أنــه تــم مناقشة قــرار
مـجـلــس ال ـت ــأدي ــب الـ ــذي ان ـت ـهــى إل ــى «ق ـبــول
ً
التظلم شكال وفــي الموضوع بإلغاء القرار
المتظلم منه والـصــادر من شركة البورصة
بــرفــض بـيــع حـصــة شــركــة عــربــي فــي شركة
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ال ـ ـض ـ ـم ـ ــان ،دون ال ـ ــرج ـ ــوع
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة ش ــرك ــة عــربــي
ال ـقــاب ـضــة صــاح ـبــة األسـ ـه ــم والـ ـت ــي س ــددت
قيمتها للدولة".
وأش ـ ــارت ال ــى أن شــركــة مـجـمــوعــة عربي
ال ـقــاب ـضــة ح ـ ــددت  18م ــاي ــو الـ ـج ــاري لعقد
جمعية عامة لسماع ومناقشة تقرير مجلس
االدارة حول موقف ايقاف أسهم الشركة في
بورصة الكويت بدءا من قرار االيقاف وانتهاء
بقرار الغاء االدراج ،إلى جانب القرارات التي
اتخذت بهذا الشأن من مجلس االدارة.

عمليات بيع على «القيادية» ...والسيولة  55.9مليون دينار
جني أرباح محدود على السوق الرئيسي
•

علي العنزي

تباين أداء مــؤشــرات بــورصــة الـكــويــت الرئيسية
األربـ ـع ــة ،أمـ ــس ،ح ـيــث خ ـســر م ــؤش ــرا ال ـس ــوق ال ـعــام
واألول ،ورب ــح مــؤشــرا ال ـســوق الــرئـيـســي ورئـيـســي
 ،50وأقفل مؤشر السوق العام على خسارة بنسبة
 0.13فــي المئة ،أي  8.24نقاط ليقفل على مستوى
 6259.86نقطة بسيولة متراجعة قياسا على معدل
الشهر أو سيولة أمس األول ،حيث بلغت أمس 55.9
مليون دينار تداولت  489.7مليون سهم عبر 14254
ً
صفقة ،وتــم تــداول  142سهما ربــح منها  57سهما
وخسر  68سهما ،بينما استقر  17سهما دون تغير،
وكان الضغط على السوق األول نتيجة تراجع بعض
األس ـهــم الـقـيــاديــة كأجيليتي وأه ـلــي متحد وبيتك
ً
والدولي ،ليقفل مؤشر السوق خاسرا نسبة ُعشري
نقطة مئوية أي  13.35نقطة ،ليقفل على مستوى
 6780.44نقطة بسيولة متراجعة أيضا بلغت 24.5
مـلـيــون دي ـنــار ت ــداول ــت  72مـلـيــون سـهــم عـبــر 4212
صفقة ،وارتفعت أسعار  8أسهم فقط مقابل تراجع
 12سهما واستقرار  5أسهم دون تغير ،وتفوق مؤشر
ً
السوق الرئيسي مجددا على األول ،واستحوذ على
السيولة األكبر بعد عودة سهم اعيان للتداول ،والذي

تـصــدر قائمة األفـضــل سيولة ورب ــح مــؤشــر السوق
الرئيسي نسبة محدودة كانت  0.07في المئة فقط
تعادل  3.45نقاط ليقفل على مستوى  5252.91نقطة
بسيولة كبيرة بلغت  31.3مليون دينار تداولت 417.6
مليون سهم عبر  10042صفقة ،وربح  49سهما مقابل
خسارة  56سهما واستقرار  12سهما دون تغير.

قبل العطلة
طبيعة األسـ ــواق ال ـهــدوء قـبــل الــدخــول فــي عطلة
طــوي ـلــة ،وق ـبــل يــومـيــن مــن بــدايــة عـطـلــة عـيــد الفطر
السعيد تراجع األداء والسيولة في بورصة الكويت،
وبعد  4أسابيع من النمو وارتـفــاع األسعار الكبير
لمعظم مكونات السوق الرئيسي وبعض اسهم السوق
األول ،وأمس جاء ت البداية جيدة ،ولكنها ما لبثت
ان انـطـفــأت ،خصوصا األسـهــم الـتــي تكونت عليها
طلبات شراء كبيرة مثل سهم اعيان ،والذي عاد بعد
تضيف رأسماله اإليجابي ،ولكن ضغط البيع على
مجموعة كبيرة من األسهم ،التي ربحت خالل الفترات
الماضية ،قد ادخل المؤشرات في عمليات جني أرباح
واضح قلص طلبات شراء أعيان وزاد من البيع ،بينما
على الطرف اآلخر سجل مستثمرون بعد عودته من

اإليـقــاف وبعد اعــان نتائج عــام  2020امــس فسجل
ارتفاعا كبيرا وبسيولة كبيرة ونشاط كان في المركز
الثاني بعد سهم تخصيص ،الذي ارتد بقوة ،وبعد
عمليات بيع وانـخـفــاض كبير ،أمــس األول ،ليربح
السهمان بين  13.7و 10.4فــي المئة على التوالي،
ً
ً
وربح اعيان فلسا واحدا فقط بنهاية الجلسة ،مقابل
تــراجــع اسهم األول ــى وبتروغلف والـبـيــت ،واكتتاب
بنسب محدودة ،بينما على الطرف اآلخر تراجع اسهم
اهـلــي متحد والــدولــي وأجيليتي وهـيــومــن سوفت
والبورصة ،لتضغط على مؤشر السوق األول ليقفل
على تراجع ،وكان الفتا تداوالت جيدة على األسهم
التي أعلنت عن نتائج إيجابية ،وكــان في مقدمتها
سهم معامل ،أمس ،الذي بلغ مستوى  600فلس للمرة
األولى منذ عدة سنوات.
خليجيا ،مال األداء لإليجابية بقيادة مؤشر سوق
دبي ،الذي حقق ارتفاعا واضحا بعد نمو أرباح شركة
اعمار العقارية ،وتصدر مؤشرات األســواق المالية
بدول مجلس التعاون الخليجي ،صاحبه مؤشرات
الـسـعــوديــة وق ـطــر وع ـم ــان ،بينما تــراجـعــت أس ــواق
الكويت وابوظبي والبحرين ،وكانت أسعار النفط
تتداول حول مستوى  68.7دوالرا لبرميل مزيج برنت
القياسي تسليم يوليو المقبل.
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 74ألف دوالر خسائر «إنوفست» في الربع األول
أعـلـنــت «إن ــوف ـس ــت» نتائجها
ال ـمــال ـيــة ل ـف ـتــرة ال ــرب ــع األول من
 ،2021فـقــد سـجـلــت المجموعة
صافي خسارة لمساهمي الشركة
األم بلغت  74ألف دوالر مقارنة
مع ربح قدره  4.59ماليين دوالر
لنفس الفترة من .2020
وعليه ،بلغ النصيب األساسي
مـ ــن ص ــاف ــي ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة لـلـسـهــم
ال ــواح ــد ( )0.02س ـنــت أم ـيــركــي
مقارنة مع ربح قدره  1.55سنت
أمـيــركــي لـلــربــع األول مــن ،2020
وي ـع ــزى ه ــذا االن ـخ ـفــاض بشكل
رئيسي إلى صافي االستردادات
من الخسائر االئتمانية المتوقعة
بمبلغ قــدره  5.86ماليين دوالر
المسجل في الربع األول من العام
ال ـمــاضــي .أم ــا صــافــي الـخـســارة
الـتـشـغـيـلـيــة ف ـقــد انـخـفـضــت من
 1.15مليون دوالر للربع األول من
العام الماضي إلى  278ألف دوالر
ل ـلــر بــع األول م ــن  2021نتيجة
التحسن في اإليرادات التشغيلية
واالن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض فـ ــي ال ـم ـص ــاري ــف
التشغيلية ،حيث زادت اإليرادات
التشغيلية بنسبة  7فــي المئة
لـتـصــل إل ــى  1.93م ـل ـيــون دوالر

للسنة مـقــارنــة بــالـعــام الماضي
وال ـب ــال ـغ ــة  1.80م ـل ـيــون دوالر،
ب ـي ـن ـمــا ان ـخ ـف ـضــت ال ـم ـصــاريــف
التشغيلية بنسبة  25في المئة،
ل ـت ـب ـلــغ  2.21م ـل ـي ــون دوالرً فــي
الربع األول من  2021مقارنة مع
 2.95مليون دوالر لنفس الفترة
من .2020
أما على صعيد المركز المالي،
ف ـقــد ظ ـلــت ثــاب ـتــة ن ـس ـبـ ًـيــا ،حيث
ب ـلــغ إج ـمــالــي ح ـق ــوق مـســاهـمــي
الشركة األم  142.14مليون دوالر
ب ـن ـهــايــة ال ــرب ــع األول م ــن 2021
مقارنة ب ــ 141.62مليونا بنهاية
 .2020أمـ ـ ــا إجـ ـم ــال ــي األصـ ـ ــول
الموحدة فواصلت ثباتها خالل
نفس الفترة لتصل إلــى 241.46
م ـل ـي ــون ــا مـ ـق ــارن ــة م ـ ــع 241.43
مليونا بنهاية عام  2020لتشكل
السيولة النقدية ما نسبته  8في
المئة وتصل إلــى  19.42مليونا
من  23.40مليونا ،أي بانخفاض
بنسبة وقدرها  17في المئة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،عـ ـل ــق ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ،يــاســر ال ـج ــار ،قــائــا
«أوال ،أ تـ ـمـ ـن ــى ل ـم ـج ـل ــس إدارة
إنوفست الجديد الذي تم انتخابه

مــؤخــرا بــالـتــوفـيــق وال ـس ــداد في
المهام والمسؤوليات المنوطة
بــه فــي ال ــدورة الـجــديــدة ،ونسأل
الله العلي القدير له العون على
مواصلة حمل األمانة .كما أشكر
المجلس الـســابــق لـمــا قــدمــه من
دعم وتوجيه في الحقبة السابقة
كان لها األثر البين في استقرار
ونمو المجموعة .على الرغم من
تسجيل إنوفست خسارة بسيطة
و ق ــدره ــا  74ألـ ــف دوالر ،إال أن
حجم الخسارة وتوقيتها يعتبر
طبيعيا في ظل الظروف الراهنة
التي يعيشها العالم ،خصوصا
إذا م ـ ــا س ـل ـط ـن ــا الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـلــى
التغيير اال يـجــا بــي فــي إجمالي
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ،حـيــث
شهدت زيادة قدرها  7في المئة،
بالرغم مــن تــأثــر بعض إي ــرادات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات مـ ــن ال ـج ــائ ـح ــة.
وانـخـفـضــت الـمـصــاريــف بقيمة
 745ألف دوالر ممثال انخفاضا
جوهريا ما نسبته  25في المئة
إذا ما تمت مقارنته بنفس الفترة
مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وعـلـيــه فقد
سجلت المجموعة تغيرا إيجابيا
في صافي الخسارة التشغيلية

النفط يرتفع بعد هجوم إلكتروني
أغلق خطوط أنابيب أميركية
ارتـفـعــت أسـعــار الـخــام صـبــاح أمس
بعد هجوم إلكتروني كبير تسبب في
إغ ــاق خـطــوط أنــابـيــب مهمة إلم ــدادات
ال ــوق ــود فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وسلط
ال ـضــوء عـلــى هـشــاشــة الـبـنـيــة التحتية
النفطية بها.
وارتفع خام برنت  57سنتا بما يعادل
ً
 0.8في المئة إلى  68.85دوالرا للبرميل،
وذلك بعد أن ارتفع  1.5في المئة األسبوع
ال ـمــاضــي .وزادت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
غ ــرب ت ـك ـســاس الــوس ـيــط األم ـيــركــي 51
سنتا أو  0.8في المئة إلى  65.41دوالر
للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من اثنين
بالمئة األسبوع الماضي.
وفـ ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى خـ ـط ــورة ال ــوض ــع،
كــان البيت األبـيــض يعمل عــن كثب مع
كــولــونـيــال بــايـبــايــن لمساعدتها على
ال ـت ـعــافــي م ــن ه ـج ــوم ب ــأح ــد بــرمـجـيــات

الفدية ،والذي أجبر أكبر مشغل لخطوط
أنــابـيــب الــوقــود فــي الــواليــات المتحدة
على إغــاق شبكة تــزود واليــات مكتظة
بالسكان في شرق البالد.
وق ــال آن ــدرو ليبو رئـيــس ليبو أويــل
أسوسيتس لرويترز «الفكرة الرئيسية
هي أن األشــرار بــارعــون جــدا في إيجاد
طرق جديدة الختراق البنية التحتية...
لم تطور البنية التحتية دفاعات يمكنها
التصدي لجميع الطرق المختلفة التي
يمكن للبرمجيات الخبيثة أن تلحق من
خاللها الضرر بالمنظومة».
شبكة كولونيال هي مصدر ما يقرب
م ــن ن ـصــف إمـ ـ ـ ــدادات ال ــوق ــود لـلـســاحــل
الشرقي للواليات المتحدة ،وتنقل 2.5
مليون برميل يوميا من البنزين وأنواع
الوقود األخــرى ،واضطرت الشركة إلى
إغ ـ ــاق ج ـم ـيــع خ ـط ــوط األن ــابـ ـي ــب بـعــد

الهجوم اإللكتروني يوم الجمعة ،والذي
شمل برمجيات فدية.
وقال جولدمان ساكس إنه يتوقع أن
يصل الطلب على النفط إلى مستويات
مــا قبل الجائحة بحلول نهاية ا لـعــام،
وتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 80
دوالرا للبرميل وأن يبلغ غرب تكساس
الوسيط  77دوالرا للبرميل في غضون
ستة أشهر.
وقـ ــال مـحـلـلــو جــولــدمــان ف ــي مــذكــرة
«ن ــرى عـجــزا فــي س ــوق الـنـفــط العالمية
يبلغ حاليا نحو مليون برميل يوميا
وسيزيد بشكل كبير عن هذا».
وقالوا «ما زلنا نتوقع أن يصل الطلب
على النفط إلى  100مليون برميل يوميا
بنهاية هذا العام».

ياسر الجار

مــا نسبته  76فــي الـمـئــة ،والــذي
كان نتاج جهد المجموعة نحو
ت ـح ـق ـي ــق مـ ـب ــدأ االس ـ ـتـ ــدامـ ــة مــن
خالل تعظيم اإليرادات المتكررة
وتقليص وضبط المصاريف.
وم ــن خ ــال قــربـنــا ومراقبتنا
ألنشطة وأداء المجموعة ،مازلنا
نـ ــرى أم ــام ـن ــا أن ه ـن ــاك مـســاحــة
جـيــدة لـمــواصـلــة دع ــم اإليـ ــرادات
الـمـسـتــدامــة عـلــى االس ـت ـث ـمــارات
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة وض ـ ـب ـ ــط مـ ـص ــاري ــف
المجموعة.
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 2.13ماليين دينار أرباح «التجارية
العقارية» في الربع األول
ّ
صرح رئيس مجلس إدارة «التجارية
عبدالفتاح معرفي ،أن الشركة
العقارية»
ً
حققت أرب ــاح ــا قــدرهــا  2,130,741د.ك
(مليونان ومئة وثالثون ألفا وسبعمائة
وواحد وأربعون دينارا) عن الربع األول
من العام الحالي للفترة المنتهية في 31
.2021
مارس
ً
وتـعـقـيـبــا عـلــى الـنـتــائــج الـمــالـيــة عن
فترة األشـهــر الثالثة األول ــى مــن ،2021
ق ـ ــال م ـع ــرف ــي إن ـ ــه رغ ـ ــم اسـ ـتـ ـم ــرار أزم ــة
الفيروس على نطاق
كورونا،
وانتشار ً
ً
واسع محليا وعالميا ،والذي استدعى
أن تتخذ الحكومة إ جـ ــراء ات للحد من
االنـتـشــار مــن خــال فــرض حظر جزئي
وإغـ ــاقـ ــات ،ف ــإن «ال ـت ـجــاريــة ال ـع ـقــاريــة»
حافظت على وتـيــرة اإلنـجــاز مــن خالل
تـحـقـيــق ص ــاف ــي أربـ ـ ــاح بـ ــزيـ ــادة بلغت
 3.9في المئة عن نفس الفترة من العام
الماضي بدعم من زيادة صافي اإليرادات
التشغيلية وتخفيض المصاريف سواء
تشغيلية أو غيرها.
وأكـ ـ ـ ــد مـ ـع ــرف ــي أن وض ـ ـ ــع الـ ـش ــرك ــة
مستقر بفضل متانة مــر كــز هــا المالي،

عبدالفتاح معرفي

كما تم وضع الخطط واالستراتيجيات،
لـ ـضـ ـم ــان اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وتـ ـق ــدي ــم
الـ ـخ ــدم ــات ل ـل ـع ـم ــاء ،وت ـط ـب ـيــق خـطــط
العودة التدريجية اآلمنة بجميع عقارات
الشركة.

حريق محدود في أحد مواقع العمل
بحقل برقان
العامر :تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث
ص ــرح الـنــاطــق الــرسـمــي بــاســم شركة
نـفــط ال ـكــويــت نــائــب الــرئ ـيــس التنفيذي
للشؤون اإلدارية قصي العامر بأن حريقا
محدودا اندلع فجر أمس في أحد مواقع
العمل بحقل برقان الكبير ،مما نتج عنه
إصــابــة عــامـلـيــن مــن عـمــال أح ــد مقاولي
الـشــركــة بــإصــابــات طـفـيـفــة ،وت ــم نقلهما
ع ـل ــى الـ ـف ــور إلـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى األحـ ـم ــدي،
وهـ ـم ــا ب ـح ــال ــة م ـس ـت ـق ــرة .وأكـ ـ ــد ال ـعــامــر
سرعة استجابة الفرق المعنية بالشركة
والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ ،حيث
تمت السيطرة على موقع الحريق ،مشيرا

إل ــى أن عـمـلـيــات إن ـتــاج الـنـفــط لــم تتأثر
جراء الحادث.
وأض ـ ــاف أن ال ـشــركــة اس ـت ـعــانــت على
الفور بجميع فرقها المعنية من إسعاف
وإطـ ـف ــاء وع ـم ـل ـي ــات والـ ـف ــرق ال ـم ـســانــدة
األخرى التابعة للشركة ،حسب اإلجراءات
وال ـخ ـط ــط ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ف ــي م ـثــل هــذه
ال ـح ــاالت ،كـمــا تــواجــد فــي ال ـمــوقــع فــرقــة
إس ـن ــاد م ــن ق ــوة اإلط ـف ــاء ال ـع ــام ،وسيتم
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق لـ ـل ــوق ــوف عـلــى
أسباب الحادث ،حسب اإلجراءات المتبعة
بالشركة.

«المركزي» :سندات وتورق بـ  160مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك
المركزي ،بقيمة إجمالية بلغت ( )160مليون دينار ألجل  6أشهر ،وبمعدل عائد
( 1.250في المئة).
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«الخليج» يختتم رمضان برصيد حافل بالمبادرات المجتمعية
أحمد األمير :نسعى النتهاز الفرص المتاحة لدعم الفئات المحتاجة
البنك ّ
قدم الدعم
للمفوضية
السامية لألمم
المتحدة لشؤون
الالجئين لتوفير
المساعدات
والحاجات
األساسية واليومية
لهذه الفئة

مع قــرب انتهاء شهر رمضان
الـ ـك ــري ــم ،ي ـح ـت ـفــل ب ـن ــك الـخـلـيــج
بنجاح موسم حافل من المبادرات
االجـتـمــاعـيــة واألع ـم ــال الخيرية
التي نظمها وش ــارك فيها طوال
الـشـهــر ،حـيــث عـمــل فــريــق البنك
بشكل متواصل قبل وخالل الشهر
المبارك النتهاز الفرصة ومشاركة
الـفـئــات المختلفة مــن المجتمع
بما يـعــود عليهم بالنفع وعلى
المجتمع باالستدامة.
وحول ذلك ،قال مساعد المدير
العام لالتصاالت المؤسسية في
بنك الخليج ،أحمد األمير" :لطالما
كــانــت الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة
إحدى الركائز الكبيرة التي يساهم
من خاللها بنك الخليج في خدمة
المجتمع .ونسعى في بنك الخليج
ً
دائما النتهاز كل الفرص المتاحة
لدعم الفئات المحتاجة ،لنضمن
تحقيق أه ــداف االس ـتــدامــة التي
نسعى إليها".
وقد نظم "الخليج" وشارك في
عدة مبادرات طوال شهر رمضان،
ومنها:

دعم جمعية الهالل األحمر
الكويتي
ض ـمــن ال ـت ــزام ــه بــاالس ـتــدامــة
المجتمعية مـحـلـ ًـيــا ،و حــر صــه
ع ـلــى الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي تسعى
نـ ـح ــوه ــا ،س ــاه ــم ال ـب ـن ــك خ ــال
ش ـ ـهـ ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان فـ ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة
اإلنسانية التي تقودها جمعية
الهالل األحمر الكويتي ،لتوزيع
األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ع ـلــى

البنك ساهم في
الحملة اإلنسانية
التي تقودها
«الهالل األحمر»
لتوزيع األجهزة
الكهربائية على
األسر المتعففة

أحمد األمير

األسـ ــر الـمـحـتــاجــة والـمـتـعـفـفــة
ف ــي ال ـكــويــت .وت ـط ــوع ع ــدد من
م ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك لـ ــدعـ ــم ف ــري ــق
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،فـ ــي زي ـ ـ ـ ــارة األسـ ــر
المقيمة داخل الكويت ،وتوزيع
األجهزة الكهربائية عليهم.

دعم المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين
كجزء من التزامه باالستدامة
المجتمعية ،ومساندة الجهود
الــدول ـيــة نـحــو تحقيق أه ــداف
ال ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ال ـت ــي
وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا األم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
س ــاه ــم ال ـب ـن ــك فـ ــي "رم ـ ـضـ ــان"
ب ـت ـق ــدي ــم ال ـ ــدع ـ ــم ل ـل ـم ـفــوض ـيــة
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،لتوفير المساعدات
والحاجات األساسية واليومية
لالجئين .ويغطي دعم "الخليج"
التكاليف األساسية على أسر

جانب من دعم جمعية الهالل األحمر
لسرد القصص ،بهدف تسليط
الضوء على قصص أو أحداث
حـقـيـقـيــة ي ــروي ـه ــا أص ـحــاب ـهــا،
فــي مـقــاطــع مــدتـهــا  15دقـيـقــة.
واسـ ـتـ ـض ــاف ال ـب ــرن ــام ــج عـ ـ ً
ـددا
من الشخصيات المحبوبة في
البالد من عدة مجاالت ،ليرووا
ً
قصصا ألول مرة.

الالجئين ،بما فــي ذلــك إيجار
ال ـس ـك ــن ،واألكـ ـ ـ ــل ،وال ـخ ــدم ــات
الـصـحـيــة ،إضــافــة إل ــى تسديد
الديون.

«مع حمد قصص»
ك ـ ــان ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج ال ــراع ــي
الــرئـيـســي لـبــرنــامــج "م ــع حمد
قـ ـص ــص" ه ــو أحـ ـ ــدث بــرنــامــج
ق ـ ّـدم ــه اإلع ــام ــي الـشـهـيــر على
مــواقــع الـتــواصــل ،حمد العلي،
وت ـ ــم ب ـث ــه ي ــوم ـ ًـي ــا خ ـ ــال شـهــر
رمضان ،بعد اإلفطار مباشرة.
وأت ـ ـ ــى الـ ـب ــرن ــام ــج عـ ـل ــى شـكــل
ب ــودك ــاس ــت م ــرئ ــي وم ـس ـمــوع

«الخليج» تعاون
مع عدد من المحال
لتقديم نقصة
رمضانية لعمالئه

فعاليات القرقيعان
احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج
بالقرقيعان هذا العام في عدة
ّ
ف ـع ــال ـي ــات ،ح ـي ــث ش ــك ــل فــريــق
مـ ــن م ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك ل ـت ــوزي ــع
الـ ـق ــرقـ ـيـ ـع ــان عـ ـل ــى مـ ـم ــارس ــي

ري ــاض ــة ال ـم ـشــي ف ــي الـمـنــاطــق
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،م ــع اتـ ـخ ــاذ جـمـيــع
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــات واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازات
الصحية.
وت ـقــديـ ًـرا لـجـهــود العاملين
في الصفوف األول ــى ،وعملهم
المتواصل طوال العام الماضي
وه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـعـ ـ ــام كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ح ــرص
"الخليج" على االحتفال معهم
بالقرقيعان ،عبر توزيع سالل
من الحلويات عليهم.
وأطـ ـ ـل ـ ــق الـ ـبـ ـن ــك ب ـم ـنــاس ـبــة
القرقيعان لعبته اإللكترونية،
التي تمكن المارة في المناطق
السكنية مــن الـمـشــاركــة فيها،
ً
وشـ ـه ــدت ت ـف ــاع ــا ك ـب ـي ـ ًـرا على

جانب من فعاليات البنك خالل رمضان

مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،وح ـصــل
ال ـف ــائ ــزون فـيـهــا ع ـلــى هــدايــا
قيمة من البنك.

نقصة الخميس من "الخليج"
ت ـ ـقـ ــديـ ـ ًـرا ل ـع ـم ــائ ــه ودع ـ ًـم ــا
للعالمات التجارية المحلية،
تعاون بنك الخليج مع عدد من
المحال لتقديم نقصة رمضانية
لعمالء البنك .ففي كل خميس
م ــن ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـم ـب ــارك،
حصل عمالء بنك الخليج على
نقصة مجانية عند زيارتهم
المحل وإبراز بطاقتهم البنكية
من بنك الخليج.

رعاية البنك لبرنامج «مع حمد قصص»

«بيتك» يواصل خدمة العمالء خالل عطلة العيد عبر «الوطني» يطلق خدمة المساعدة
الشخصية «الكونسيرج» لألعمال
القنوات البديلة والمنصات الرقمية
يواصل بيت التمويل الكويتي "بيتك"
خــال عطلة عيد الـفـطــر ،تقديم خدماته
المصرفية على م ــدار الـســاعــة مــن خالل
مجموعة من الوسائل التقنية والرقمية
المتنوعة.
وتـتــوفــر معظم ال ـخــدمــات المصرفية
بـعــدة وســائــل عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،ســواء
عبر الموقع اإللكتروني  ،kfh.comأو عبر
تطبيق الموبايل  ،KFHOnlineأو عبر فروع
 KFH Goااللكترونية المنتشرة في العديد
مــن الـمـنــاطــق وال ـمــواقــع الـمـهـمــة ،إضــافــة
إلى قنوات "بيتك" على وسائل التواصل
االجتماعي ،إلى جانب العديد من قنوات
الخدمة االلكترونية باالعتماد على أحدث
أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات
الرقمية.
ويعتبر فــرع  ،KFH Goقناة مصرفية
ذكية تساعد على نقل تعامالت العمالء
االع ـت ـي ــادي ــة إلـ ــى فـ ــرع آلـ ــي مـبـتـكــر يــوفــر
إمـكــانـيــات تتيح للعمالء االسـتـفــادة من
خــدمــات مصرفية ذات كـفــاءة عالية ،بما
ي ــزي ــد ع ـلــى  80ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـخــدمــات
واألعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها
التقليدي ،األمــر الــذي يجعل منه الخيار
المفضل امــام شــرائــح كثيرة مــن العمالء
خاصة الشباب.

وت ـضــم فـ ــروع  KFH GOج ـهــاز XTM
الــذي يتيح التواصل المباشر بالصوت
والصورة مع موظفي الخدمة ،إلى جانب
أجهزة للصرف اآللي واإليداع النقدي ،حيث
تستقبل أجهزة اإليداع النقدي  300ورقة
نقدية في العملية الواحدة.
ويستطيع العمالء من خالل فروع KFH
 Goالـبــالــغ عــددهــا  10أف ــرع والمنتشرة
بــأمــاكــن مختلفة ف ــي ال ـكــويــت بـمــا فيها
مطار الكويت الدولي ،إجراء باقة متنوعة
من الخدمات المصرفية التفاعلية ،ومنها:
إنـشــاء المعامالت التجارية "المرابحة"،
وطـلــب الـبـطــاقــات االئتمانية والمسبقة
الــدفــع ،وتحديث البيانات ورقــم الهاتف،
وتفعيل البطاقات المصرفية ،وفتح الودائع
وال ـح ـس ــاب ــات ،وط ـبــاعــة دف ـتــر الـشـيـكــات
الـ ـف ــوري ،وال ـط ـبــاعــة ال ـفــوريــة للبطاقات
الـمـصــرفـيــة بـ ــدون طـلــب مـسـبــق ،وتسلم
سبائك الذهب ( 10غرامات) وفتح حساب
(الذهب ،والتوفير ،والرابح ،والخدمة اآللية)،
وكذلك بيع وشراء الذهب ،والسحب النقدي
بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خالل
الــرمــز التعريفي  QR codeأو مــن خالل
البطاقة المدنية أو رقم الهاتف ،وغير ذلك
الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية
بسهولة وسرعة وأمان.

ك ـم ــا ت ـت ـم ـيــز ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
االلكترونية في "بيتك" بكفاءتها العالية،
إضــافــة الــى السهولة واالمـ ــان ،حيث بدا
ذل ــك جـلـيــا ب ـعــدد الـعـمـلـيــات المصرفية
االلكترونية الـتــي نفذها عـمــاء "بيتك"،
عبر ( )KFHonlineعلى الموقع اإللكتروني
أو عبر تطبيق الموبايل ،والذي بلغ نحو
 140مليون عملية مصرفية خــال العام
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وش ـ ـم ـ ـلـ ــت ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
اإللكترونية :فتح حساب مصرفي أونالين
للمواطنين والمقيمين لــانـضـمــام إلــى
عمالء "بيتك" دون زيارة الفرع ،والتحويالت
الـمــالـيــة الـمـحـلـيــة وال ـخــارج ـيــة ،وإن ـشــاء

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة»
األسبوعي و«السنبلة لألطفال»
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ـ ــة أسـ ـم ــاء
الفائزين بسحوبات السنبلة
األسبوعية ،وسيستمر البنك
فــي عمل الـسـحــوبــات لعشرة
رابحين أسبوعيا ،بحضور
م ـم ـثــل عـ ــن وزارة ال ـت ـج ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة وم ــوظ ـف ــي بنك
وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين
حالفهم الحظ خــال سحب
السنبلة األسبوعي الرابع عشر فقد توج  10رابحين
من عمالء بنك وربة ،وحصل كل منهم على  1000دينار،
وهم :قتيبة محمد عبداللطيف الخالدي ،عجمي محمد
عايض القحطاني ،عائشة محمد سحمي العجمي،
مبارك عوض مبارك العنزي ،فوزية عبدالوهاب سالم
بو قماز ،مريم عبداللطيف عاشور السعيدي ،جمال
خــالــد عبداللطيف الــدهـيــم ،إق ـبــال إبــراهـيــم يعقوب
بوحيمد ،عبدالرحمن عبدالله العازمي ،هند إبراهيم

الدسوقي عبدالعاطي.
وبالنسبة للرابحين
فـ ـ ــي س ـ ـحـ ــب ال ـس ـن ـب ـل ــة
 Kidsالـ ــرابـ ــع ،ف ـقــد فــاز
ب ــال ـج ــوائ ــز الـ ـمـ ـح ــددة 7
رابحين ،وهم :عمر فيصل
حمد المجبل ،خالد طالل
شاكر خليفة ،خالد فيصل
أح ـم ــد الـ ـع ــوض ــي ،لــولــوة
ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـلــي عـقـلــه،
ض ـ ــام ـ ــر ض ـ ــاح ـ ــي ص ــال ــح
الـشـمــري ،سعد فهد سيف الكفيف ،عائشة حمود
سعد الرشيدي.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين
في توفير األموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على
فرص للفوز
أرصدتهم في الوقت نفسه ،باإلضافة إلى
ٍ
بجوائز نقدية طوال العام.

ودائع ،واضافة مستفيدين ،واستعالم عن
رصيد ،وطلب دفتر شيكات ،وفتح حساب
الذهب ،واجراء عمليات بيع وشراء وتداول
الــذهــب ،وطـلــب الـتـمــويــل ،وفـتــح حساب،
وطلب بطاقة الخير ،وعرض الرقم السري
الخاص بالبطاقات االئتمانية وبطاقات
السحب االلي ،وتفعيل البطاقات المصرفية
الجديدة ،والتبليغ عن بطاقة مفقودة سواء
كــانــت ائتمانية او سحبا آل ـيــا ،ومعرفة
االل ـت ــزام ــات الـتـمــويـلـيــة وعـ ــدد االق ـس ــاط،
واالطالع على الخطط االستثمارية ،وخدمة
الحصول على ملخص أرصدة الحسابات
والودائع وإدارة حسابات األبناء من خالل
خــدمــة "بيتي أون الي ــن" وغـيــرهــا الكثير
من الخدمات المصرفية االلكترونية .كما
ً
أطلق بيتك أخيرا خدمة "األسعار المباشرة
ل ـل ـع ـم ــات"  ،Live FX Pricingوخ ــدم ــة
التحويل الفوري الى بيتك تركيا باستخدام
شبكة  RippleNetوالتي تأتي ضمن اطار
حرص البنك على تلبية تطلعات العمالء
الراغبين بتنفيذ تحويالت فورية إلى تركيا
ألغراض شخصية واستثمارية على مدار
الساعة ،مبينا انه باالنضمام الى شبكة
 RippleNetالعالمية ،يمكن للمؤسسات
الـمــالـيــة تنفيذ عـمـلـيــات تـحــويــل فــوريــة
وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة.

يحرص بنك الكويت الوطني على
توفر العديد من الخدمات والحلول
التي تدعم رواد األعمال ،وتساعد في
تطوير أعمالهم.
وفي هذا اإلطارُ ،يطلق "الوطني"
خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ال ـش ـخ ـص ـي ــة
"الكونسيرج" لألعمال ،والمخصصة
لعمالء الخدمات المصرفية لألعمال
بـلــس ،مــن أجــل تلبية احتياجاتهم
بـ ـس ــرع ــة وس ـ ـهـ ــولـ ــة ف ـ ــي أي وق ـ ــت،
بالتعاون مع بيكوك كونسيرج.
وت ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة
الشخصية "الكونسيرج" لألعمال،
التي يطلقها "الوطني" ألول مرة في
الكويت ،العديد من الخدمات ،وفي
مقدمتها خدمات المراسل لألعمال،
وال ـت ــي تـشـمــل :الـتـجــديــد والـتـقــديــم
للمستندات الحكومية ،المساعدة
في الحصول على التأشيرة ،توصيل
ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات الـ ـخ ــاص ــة ،ت ـجــديــد
ال ـب ـط ــاق ــة ال ـم ــدن ـي ــة وجـ ـ ــواز الـسـفــر
ورخـصــة الـقـيــادة ،صيانة السيارة،
خ ــدم ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ال ـط ــري ــق،
وتسليم تأمين السيارة والسفر.
ً
كما تشمل أيضا تقديم خدمات:
ت ـج ـه ـيــزات األعـ ـم ــال واالس ـت ـش ــارات

فيصل الفليج

الخاصة ،تجهيزات مركز اتصاالت
األعـمــال ،التنقالت من وإلــى المطار
وخدمة الليموزين ،وخدمة االستقبال
والمساعدة في الكويت.
وبهذه المناسبة ،قال نائب مدير
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لــأع ـمــال في
"الوطني" فيصل الفليج" :يأتي إطالق
الخدمة الجديدة في إطار سعينا إلى
تـطــويــر مــا نـقــدمــه مــن حـلــول ل ــرواد

«التجاري» يهنئ رجال اإلطفاء بالعيد

فريق البنك التجاري مع رجال اإلطفاء بمركز مشرف 2021
قام فريق عمل البنك التجاري الكويتي
بزيارة خاصة لرجال اإلطفاء في مركز إطفاء
ً
مشرف ،تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن
ً
وال ـمــواطــن والـمـقـيــم ،وتــأك ـيــدا لمسؤولية
ال ـب ـن ــك ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة تـ ـج ــاه ال ـم ــؤس ـس ــات
ا لـتــي تعمل على حماية أروح وممتلكات
المواطنين وجميع المقيمين على أرض
الكويت.
وجــاء ت هذه الزيارة في إطــار التواصل

الذي يحرص عليه البنك مع جميع شرائح
المجتمع بمختلف المناسبات ،واهتمامه
الكبير بجهود القائمين على األمن وحماية
الوطن بمختلف قطاعات الدولة.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،قــالــت نــائـبــة الـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام– ق ـط ــاع الـ ـت ــواص ــل ال ـم ــؤس ـس ــي فــي
"التجاري" أماني الــورع" ،لقد جــاء ت فكرة
زي ــارة رجــال اإلطـفــاء – التي راعــى خاللها
البنك جميع االشتراطات الصحية المعمول

بها من قبل وزارة الصحة  -بهدف تهنئتهم
ً
ً
بـعـيــد الـفـطــر الـسـعـيــد ،وت ـق ــدي ــرا وعــرفــانــا
بجهودهم في حماية األرواح والممتلكات
ً
من خطر الحريق ،فضال عن قيامهم بجميع
عـمـلـيــات اإلنـ ـق ــاذ وال ـت ـعــامــل م ــع ال ـك ــوارث
فــي جميع األوق ــات وخ ــال شهر رمـضــان،
للمحافظة على سالمة الجميع ،وهو ما دفع
فريق التواصل المؤسسي إلى ترتيب هذه
الزيارة لتهنئتهم بقرب حلول عيد الفطر".

األعمال ،بما يساهم في إثراء التجربة
المصرفية ا لـتــي يحصلون عليها،
وترسيخ الشراكة التي تجمعنا".
وأضـ ــاف الـفـلـيــج" :نـعـتــز بــدورنــا
في دعم عمالء الخدمات المصرفية
لألعمال ،والتي تربطنا بهم شراكة
نـ ـح ــرص ع ـل ــى أن ت ـت ـط ــور فـ ــي ظــل
إيماننا بالدور الحيوي ألعمالهم في
تحقيق التنمية المستدامة لالقتصاد
الوطني".
وأك ــد تمتع "الــوطـنــي" بإمكانات
ه ــائـ ـل ــة تـ ـمـ ـك ــن ع ـ ـمـ ــاء الـ ـخ ــدم ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ــأعـ ـم ــال مـ ــن ت ـطــويــر
أعمالهم ،وخاصة في ظل تفوق البنك
في تقديم الخدمات الرقمية وحلول
الدفع المتطورة ،إضافة إلــى تلبية
احتياجاتهم بسرعة وسهولة.
وتـ ــوفـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
لــأع ـمــال ب ـلــس بــاقــة م ــن ال ـخــدمــات
الـمـتـنــوعــة الـتــي تـشـمــل :تخصيص
مــديــر ع ــاق ــات ع ـمــاء م ــن أص ـحــاب
ال ـخ ـبــرة إلن ـه ــاء جـمـيــع الـمـعــامــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاء م ـ ــن رس ـ ــوم
الخدمات المصرفية ،الــوصــول إلى
شبكة فروع الوطني المنتشرة حول
العالم.

«برقان» يوقف
أعماله خالل
العطلة

أعلن بنك برقان تعطيل أعماله
لـ ـم ــدة خ ـم ـســة أي ـ ــام خ ـ ــال عطلة
ً
عيد الفطر ال ـم ـبــارك ،اع ـت ـبــارا من
ي ــوم األرب ـع ــاء ( 12ال ـج ــاري) حتى
يــوم األح ــد ( 16ال ـج ــاري) ،على أن
ي ـس ـتــأنــف ال ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ي ــوم
االثنين ( 17الجاري) .ويستمر فرع
الـمـطــار لخدمة الـعـمــاء مــن 8:00
صباحا حتى  3:00عصرا.
وبهذه المناسبة ،يتقدم "برقان"
لجميع الـعـمــاء بأطيب التهاني
بعيد الفطر المبارك.
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منذ بداية الشهر الفضيل،
أطلقت «Ooredoo
الكويت» بالتعاون مع «النجاة
الخيرية» ،مبادرات نوعية،
منها« :علمني اإلسالم» ،التي
تهدف إلى تعليم 4000
مهتد ومهتدية داخل الكويت
ٍ
مبادئ اإلسالم واللغة العربية
والعلوم الشرعية.

زادت م ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرة ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل
اإلن ـس ــان ــي ل ـشــركــة Ooredoo
ً
ل ــات ـص ــاالت ،تــأل ـقــا مـنــذ بــدايــة
ش ـه ــر رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك ل ـهــذا
العام ،بل كانت رحلة ال تتوقف،
وع ـطـ ً
ـاء بــا ح ــدود ،إذ حرصت
الـشــركــة خ ــال الـشـهــر الفضيل
على إطــاق حمالت ومـبــادرات
إنسانية ومجتمعية تحمل في
طـيــاتـهــا ال ـعــديــد م ــن الــرســائــل
اإلنـســانـيــة الـ ُـمـلـهـمــة ،وتـتــوافــق
مع قيم شهر رمضان المبارك،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي
األصيلة ،بهدف ترسيخ ثقافة
الـ ـخـ ـي ــر وال ـ ـع ـ ـطـ ــاء بـ ـي ــن أفـ ـ ــراد
الشعب.

مبادرات نوعية
منذ بــدا يــة الشهر الفضيل،
أط ـل ـقــت « Ooredooال ـكــويــت»
بــالـتـعــاون مــع جمعية النجاة
ً
الـخـيــريــة ،ع ــددا مــن الـمـبــادرات
النوعية ،منها :مبادرة «علمني
اإلسالم» ،التي تهدف إلى تعليم
 4000م ـه ـتـ ٍـد وم ـه ـتــديــة داخ ــل
الكويت مبادئ اإلسالم واللغة
ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـعـ ـل ــوم ال ـشــرع ـيــة
وغـيــرهــا مــن الـعـلــوم الـتــي تهم
ال ـم ـس ـل ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــد .ومـ ـ ـب ـ ــادرة
«عالجهم لــك أجــر ولهم حياة»
ال ـت ــي ت ـه ــدف م ــن خــال ـهــا إلــى
«تــركـيــب األط ـ ــراف الـصـنــاعـيــة»
لـضـحــايــا ال ـحــروب وال ـح ــوادث
من األطـفــال الصغار والشباب
وغ ـي ــره ــم م ــن ش ـت ــى ال ـش ــرائ ــح
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدة .ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
مبادرة «رعايتهم لك أجر ولهم
حياة» الخاص بكفالة األيتام،

أوريدو تقف
في مقدمة
الشركات
لدعم الحمالت
اإلنسانية
والمجتمعية
األيوب

خالل توزيع القرقيعان

اقتصاد

مجبل األيوب

إذ ت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة ك ـف ــال ــة الـيـتـيــم
ً
الـشـهــريــة  15دي ـن ــارا ،وتسعى
الشركة بالتعاون مع الجمعية
من خاللها إلى كفالة  350يتيما
في شتى الدول الفقيرة.
ً
ومنها أيضا مبادرة «أجرك ال
ينقطع» التي تهدف إلى إنشاء
ق ــري ــة مـتـكــامـلــة األرك ـ ـ ــان تضم
جميع المرافق األساسية وتوفر
الحياة الكريمة للمستفيدين،
وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء م ـ ـشـ ــاريـ ــع إن ـت ــاج ـي ــة
بالقرية تحول األسر المتعففة
مـ ــن ال ـ ـسـ ــؤال واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاج إل ــى
ميدان العطاء واإلنتاج.
وحـ ـمـ ـل ــة «تـ ـخـ ـي ــل  »3لـحـفــر
اآلبـ ــار ،إذ تـبــرعــت الـشــركــة ب ـ 5
آالف ديـ ـن ــار لـجـمـعـيــة الـنـجــاة
الخيرية بـهــدف الـمـشــاركــة في
ال ـح ـم ـلــة ،وذل ـ ــك ل ـتــوف ـيــر مـيــاه
ش ــرب نـقـيــة وصــال ـحــة للشرب
في الدول الفقيرة والجافة مثل:
النيجر وبنغالدش وموريتانيا
وال ـه ـن ــد ،وم ـكــاف ـحــة األم ـ ــراض
الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن ش ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـي ــاه

عبدالعزيز البابطين وعمر الثويني ومجبل األيوب في لقطة جماعية مع فريق العمل
الملوثة التي تسبب في خسارة
الكثير من األرواح.

«قافلة الخير»
وقامت « Ooredooالكويت»
بــالـتـعــاون مــع جمعية النجاة،
بتوزيع مئات السالل الغذائية
الوافية بمحتوياتها التموينية
والغذائية على األسر المحتاجة
والـمـتـعـفـفــة ف ــي ال ــدول ــة ،فضال
عـ ـ ــن إرسـ ـ ـ ـ ـ ــال آالف الـ ــرسـ ــائـ ــل
النصية لجميع عمالئها بهدف
ت ـش ـج ـي ـع ـهــم ع ـل ــى الـ ـتـ ـب ــرع فــي
مـخـتـلــف ال ـح ـم ــات االنـســان ـيــة
ومـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـ ــدول وال ـش ـع ــوب
الفقيرة .بــاإلضــافــة إلــى توزيع
شــرائــح ات ـصــال  SIMوإنـتــرنــت
ودق ــائ ــق م ـجــان ـيــة ع ـلــى األس ــر
المحتاجة للبقاء على اتصال

مــع عائالتهم وأصــدقــائـهــم في
ظل هذه الظروف الصعبة.
وشــاركــت الـشــركــة فــي فرحة
«الـ ـق ــرقـ ـيـ ـع ــان» مـ ــع مــوظ ـف ـي ـهــا
ورج ـ ـ ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـ ــن والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن
فـ ــي وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،إحـ ــدى
الهيئات الحكومية فــي الدولة
مكلفة بحماية األمــن الداخلي،
ً
وجاءت هذه الخطوة استمرارا
لألنشطة والمبادرات االنسانية
وال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ب ــدأت ـه ــا
الـشــركــة تـحــت ع ـنــوان حملتها
الرمضانية لـهــذا الـعــام «قافلة
الخير».

«السعادة في العطاء»
وأطـ ـلـ ـق ــت م ــوس ــم الـ ـع ــروض
الحصري «أونــايــن» لعمالئها
ذوي اش ـتــراكــات بــاقــات شامل

 5Gلـ ـ ـل ـ ــد ف ـ ــع اآل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ض ـم ــن
حملتها الرمضانية «السعادة
في العطاء» .وحرصت الشركة
ع ـل ــى ت ـص ـم ـيــم ه ـ ــذه الـ ـع ــروض
ً
وتقديم هدايا قيمة مراعاة منها
ً
ل ـل ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة وتـشـجـيـعــا
للعمالء على البقاء في المنزل
وتحقيق أفضل استفادة خالل
هذا الشهر الكريم.
وم ــن خ ــال ال ـع ــرض ،حصل
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ع ـ ـل ـ ــى راوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 5G
مجاني عند االش ـتــراك بإحدى
بـ ــاقـ ــات ش ــام ــل ل ــإنـ ـت ــرن ــت ،إذ
س ـي ـس ـت ـم ـت ـعــون ب ــإن ـت ــرن ــت 5G
غير مـحــدود مقابل  20ديـنــارا
بـ ــال ـ ـش ـ ـهـ ــر .وي ـ ـت ـ ـيـ ــح ال ـ ـعـ ــرض
للعمالء فرصة اختيار الراوتر
المفضل لديهم والمجاني من
بين  ،Huawei 5G CPE Pro2أو
،Nokia FastMile 5G Gateway

أو Huawei 5G Portable
.routers
وش ـم ـلــت الـ ـع ــروض حـصــول
عمالء الدفع اآلجــل على هاتف
ذك ـ ــي م ـج ــان ــي ع ـن ــد االشـ ـتـ ــراك
بإحدى باقات شامل  5Gوشامل
ب ــرو ،وال ـتــي ت ـقــدم إنـتــرنــت 5G
غير محدود ومكالمات وإنترنت
ت ـج ــوال ،بــاإلضــافــة إل ــى هــدايــا
مجانية ،ويمكن للعمالء اختيار
ال ـه ــات ــف ال ـم ـف ـضــل ل ــدي ـه ــم مــن
عائلة  iPhone 12أو Samsung
 S21أو أي هـ ــا تـ ــف آ خ ـ ـ ــر مــن
المجموعة المحددة.

حملة إعالنية تلفزيونية
في أبريل  ،2021وبالتعاون
مع مجموعة  Ooredooأطلقت
ال ـشــركــة حـمـلــة إعــان ـيــة تحمل

مجبل األيوب وناظم الغبرا وعبدالله الخطاف مع أفراد «الداخلية»

العديد من الرسائل التوعوية
حــول أهمية استخدام شبكات
الـتــواصــل االجتماعي فــي عمل
الـخـيــر ،لـبـنــاء طـيــف واس ــع من
المجتمعات االفـتــراضـيــة التي
ت ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى ت ـن ـم ـي ــة األفـ ـ ـ ـ ــراد،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وج ـع ــل
ً
شـبـكــة اإلن ـتــرنــت مـكــانــا أفضل
للجميع.
وفي سياق تعليقه ،قال مدير
أول ،إدارة االتصال المؤسسي
لدى  Ooredooالكويت ،مجبل
األيـ ـ ـ ـ ـ ــوب« :ت ـ ـقـ ــف ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
مقدمة الشركات لدعم الحمالت
اإلنسانية والمجتمعية ،وذلك
م ــن خـ ــال اط ـ ــاق وال ـم ـش ــارك ــة
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
اإلنسانية واألنشطة االجتماعية
والخيرية والتطوعية في الدولة
وخارجها».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب« :إن
 Ooredooمستمرة فــي مــد يد
العون لجميع الفئات المحتاجة،
ومستمرة بمبادراتها اإلنسانية
ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة والـ ـمـ ـلـ ـهـ ـم ــة ،ووفـ ـق ــا
السـتــراتـيـجـيـتـنــا لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية المدروسة بعناية
ف ــائـ ـق ــة ،ل ـت ـج ـســد أم ـ ـ ــام ال ـع ــال ــم
ب ـ ـ ــأس ـ ـ ــره أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــة اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
الـمـتــواصـلــة لتحقيق األه ــداف
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ف ــي
المجتمعات .وفــي هــذا المقام،
كـ ــر سـ ــت  Ooredooع ـط ــاء ه ــا
المستمر لتيسير الصعاب التي
تواجه عدة فئات في المجتمع».
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بودي :نظرة إيجابية للطلب على السفر ً
ابتداء من الربع األخير
أعلنت شــركــة طـيــران الـجــزيــرة نتائجها
المالية للربع األول من  ،2021أمــس ،حيث
حققت إيــرادات تشغيلية بلغت  8.1ماليين
المسافرين الذين
دينار ،في حين بلغ عدد
ً
ً
نـقـلـتـهــم  104,116م ـس ــاف ــرا م ـق ــارن ــة بـعــدد
ً
 496,484مسافرا في الربع األول من العام
ّ
الماضي ،وبلغ معدل إشغال المقاعد 58.4
في المئة ،بينما ارتفع العائد على المقعد
بنسبة  105.2فــي الـمـئــة إل ــى  74.9دي ـنــارا
للمقعد.
وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 5.2
ّ
تحسن بنسبة  14في المئة عن
ماليين ،وهو
خسائر الربع األول من العام الماضي التي
بلغت  6ماليين.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية
نتائج الربع األول من :2021
• اإليرادات التشغيلية 8.1 :ماليين د.ك.
• الخسائر التشغيلية 5.3 :ماليين د.ك.
• الخسائر الـصــافـيــة 5.2 :ماليين د.ك،.
ّ
بتحسن بنسبة  14في المئة عن الربع األول
من العام الماضي
• عدد المسافرين 104.1 :آالف

• العائد على المقعد 74.9 :د.ك .بارتفاع
بنسبة  105.2في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة،
ً
م ـ ـ ــروان بـ ـ ــودي م ـع ـل ـق ــا ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج:
"م ــع اس ـت ـمــرار الـقـيــود عـلــى الـسـفــر فــي مطار
الكويت الــدولــي خــال الربع األول من العام،
تــوجــه تــركـيــز ال ـجــزيــرة إل ــى تشغيل رحــات
ً
ال ـت ــران ــزي ــت ال ـت ــي ت ــرب ــط دوال ض ـمــن شبكة
وجـهــاتـنــا ،وت ـخــدم شــرائــح مــن الــركــاب التي
تحتاج إلى التنقل ما بين هذه الــدول ،حيث
ً
بلغ عــدد الــركــاب الترانزيت نسبة  28معلقا
على هــذه النتائج مــن إجـمــالــي الــركــاب .كما
أطلقت الشركة وجهتين جديدتين وحصلت
عـلــى ح ـقــوق تسيير خ ـطــوط إل ــى  6وجـهــات
ً
ج ــدي ــدة ،اس ـت ـع ــدادا إلطـ ــاق رحــات ـهــا خــال
م ــوس ــم ال ـص ـي ــف .واخ ـت ـت ـمــت ال ـش ــرك ــة الــربــع
باستحواذها على أكبر حصة تشغيلية في
مطار الكويت الــدولــي فــي مــارس على الرغم
من الطاقة المحدودة".

وجهات جديدة
اس ـت ـح ــوذت ط ـي ــران ال ـج ــزي ــرة ع ـلــى حصة
تشغيلية بـلـغــت  25ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي

المسافرين فــي مطار الكويت الــدولــي ،فيما
أطلقت رحالت إلى وجهتين جديدتين ،األولى
إلى كولومبو في سريالنكا والثانية إلى أديس
ً
أبابا في إثيوبيا .وتخدم هذه الخطوط طلبا
ً
كبيرا للسفر مــن قبل المقيمين مــن دول في
المنطقة.
ّ
كما تسلمت الشركة سادس طائرة من طراز
إيرباص  ،A320neoوهي جزء من طلبية ألربع
طائرات من طراز  ،A320neoسيتم تسلم ما
تبقى منها خالل هذا العام.
ويستمر تعليق الرحالت التجارية من 35
دولــة القادمة إلــى مطار الكويت الــدولــي ،في
حين اقتصرت طاقة المسافرين القادمين إلى
ً
الكويت إلــى ألــف مواطن كويتي فقط يوميا
منذ  7فبراير .2021

النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن تساهم عملية التطعيم في
الكويت وجميع أنحاء العالم في رفع القيود
المفروضة ببطء عن مطار الكويت الدولي مع
انتهاء الـعــالــم ،األمــر الــذي سيشجع العمالء
ً
على سفر من جديد ويرفع الطلب تدريجيا.
وت ـ ــم ت ـط ـع ـيــم ج ـم ـيــع طـ ـي ــاري "الـ ـج ــزي ــرة"

ّ
«ذا كونفرنس بورد الخليج» يوقع مذكرة «المتحد» يدعو عمالءه
تفاهم مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة الستخدام «عيديتي»
ّ
وقــع مركز ذا كونفرنس بورد
الـخـلـيــج لـلـبـحــوث االق ـت ـصــاديــة
والتجارية ،الــذي يتخذ من دولة
ً
ً
الكويت مـقــرا إقليميا لــه ،مذكرة
تـ ـف ــاه ــم مـ ــع الـ ـغ ــرف ــة ال ـت ـج ــاري ــة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة بـ ـمـ ـك ــة الـ ـمـ ـك ــرم ــة
بالسعودية ،تهدف لتحقيق تعاون
مثمر وبناء بين المركز والغرفة
في مختلف المجاالت والفعاليات.
وش ـ ـ ـ ــارك فـ ــي مـ ــراسـ ــم تــوقـيــع
ً
االتـفــاقـيــة الـتــي ج ــرت افتراضيا
عـبــر تطبيق  Zoomق ـي ــادات من
المركز والغرفة ،كان على رأسهم
رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس االسـ ـتـ ـش ــاري
ل ـ ـمـ ــركـ ــز ذا كـ ــون ـ ـفـ ــرنـ ــس بـ ـ ــورد
الخليج ،هشام الرزوقي ،والمدير
الـتـنـفـيــذي لـمــركــز ذا كونفرنس
بــورد الخليج ،د .مهدي الجزاف،
واألم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام الـ ـع ــام الـمـكـلــف
للغرفة التجارية الصناعية بمكة
الـ ـمـ ـك ــرم ــة ،ال ـم ـه ـن ــدس عـصـمــت
معتوق ،ورئـيــس لجنة المكاتب
االسـتـشــاريــة بالغرفة التجارية
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة بـ ـمـ ـك ــة الـ ـمـ ـك ــرم ــة،
المستشار سيف التركي.
وبهذه المناسبة ،أعرب الرزوقي
عن سعادته بتوقيع هذه االتفاقية،
ال ـت ــي س ـت ـت ـطــرق إل ـ ــى مـجـمــوعــة
مــن الـمــوضــوعــات ذات االهتمام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ل ـم ـج ـت ـم ــع األع ـ ـمـ ــال
ومشاريع تطوير السياسات في
دول مجلس التعاون ،وكذلك على
المستوى العالمي ،والتي تتراوح

هشام الرزوقي

مهدي الجزاف

بين التنمية االقتصادية ،وأسواق
ال ـع ـم ــل ورأس الـ ـم ــال ال ـب ـش ــري،
وأســواق المستهلكين ،والتنويع
االقتصادي واإلنتاجية ،واالبتكار
والقدرة التنافسية.
كما ستساهم ه ــذه االتفاقية
فــي تعزيز أواص ــر الـتـعــاون بين
الـ ـم ــرك ــز والـ ـغ ــرف ــة فـ ــي م ـج ــاالت
البحوث والدراسات االقتصادية،
والبرامج التدريبية التي تزيد من
كفاءة الموظفين في المؤشرات
االقتصادية وتطوير اإلنتاجية
والـحــوكـمــة وااللـ ـت ــزام وتحسين
األداء .مــن جهته أع ــرب التركي
عن سعادته وتفاؤله بإبرام هذه
الـ ـم ــذك ــرة ،ال ـت ــي وص ـف ـهــا بــأنـهــا
سـتـكــون وسـيـلــة لتحسين بيئة
ً
األعمال بمكة المكرمة ،مؤكدا أن

المذكرة ستحقق نتائج ملموسة
على أرض الواقع تتمثل في إيجاد
ب ـح ــوث ودراسـ ـ ـ ــات ومــرجـعـيــات
ومعايير استراتيجية واستشارية،
وتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية
جميعها ستهدف لتطوير األعمال
ً
وفقا لألسس والمبادئ الدولية
المتعارف عليها.
كـمــا ذك ــر الـ ـج ــزاف أن الـمــركــز
بدأ أعماله في الكويت عام 2018
وفقا لقانون تشجيع االستثمار
ال ـم ـبــاشــر ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وبــدعــم
مـ ــن م ــؤس ـس ــة الـ ـك ــوي ــت لـلـتـقــدم
العلمي واتحاد مصارف الكويت،
مضيفا أن المركز تابع لمنظمة
ذا كونفرنس بــورد العريقة التي
أنشئت في .1916

بـمـنــاسـبــة ق ــرب ح ـلــول عيد
ال ـف ـطــر ال ـم ـب ــارك ،الـ ــذي يــرتـبــط
ب ـع ــادة ت ـب ــادل ال ـع ـي ــادي ،أعـلــن
البنك األهلي المتحد أن عمالءه
بــإم ـكــان ـهــم إرسـ ـ ــال واس ـت ـق ـبــال
الـ ـعـ ـي ــدي ــة ب ـش ـك ــل إلـ ـكـ ـت ــرون ــي
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـي ــق ع ـيــدي ـتــي
اإلل ـك ـتــرونــي ،ال ــذي أطـلـقــه بنك
ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي بــال ـت ـعــاون
م ــع ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة ،وشــركــة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة اآلل ـي ــة
المشتركة (كي -نت) ،إذ يعتبر
ه ــذا التطبيق األول مــن نوعه
على مستوى المنطقة.
ً
وتعليقا على هذه المبادرة،
أك ـ ـ ـ ــدت ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
بــالــوكــالــة بـ ـ "األه ـل ــي الـمـتـحــد"
ج ـه ــاد ال ـح ـم ـي ـضــي ،أن الـبـنــك
يدعم تطبيق عيديتي ،ويشيد
بـ ـ ــدور "ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" ف ــي إط ــاق
هذه المبادرة التي تمثل قيمة
مضافة للعمالء.
وأوض ـح ــت الـحـمـيـضــي ،أن
"عـيــديـتــي" فــي إص ــداره الثاني
ّ
ي ـم ــك ــن ال ـج ـم ـه ــور مـ ــن إرس ـ ــال
العيدية إلكترونيا وبخطوات
سـ ــري ـ ـعـ ــة ومـ ـ ــرنـ ـ ــة تـ ـتـ ـي ــح ل ـكــل
الـشــرائــح الـعـمــريــة مــن العمالء
استخدامها بسهولة مع االلتزام
بضوابط التباعد االجتماعي
ال ـم ـط ـلــوبــة لـمـكــافـحــة ف ـيــروس
كورونا.
وال تشترط الخدمة أن يكون
ل ــدى مـتـسـلــم ال ـع ـيــديــة حـســاب
مـ ـص ــرف ــي ،إذ ي ـم ـك ــن ل ـمــرســل

الـعـيــديــة إرسـ ــال ال ـع ـيــادي ألي
رقــم هــاتــف نـقــال مسجل داخــل
الـكــويــت ،كـمــا تشتمل الخدمة
عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـم ــزاي ــا
ال ـج ــدي ــدة م ـثــل م ـتــاب ـعــة حــالــة
العيدية ،بحيث يمكن للمرسل
ال ـت ـح ـق ــق مـ ــن وص ـ ــول ال ـم ـب ـلــغ
م ــن ع ــدم ــه ل ـم ـت ـل ـقــي ال ـع ـيــديــة،
إض ــاف ــة إلـ ــى إم ـك ــان ـي ــة إرسـ ــال
رسالة خاصة لمتلقي العيدية،
وغيرها من المزايا ،والعديد من
الحوافز النقدية والعينية لكل
مــن مرسل العيدية ومتلقيها،
ويمكن التعرف على تفاصيل
ذلــك مــن خــال تحميل تطبيق
"عيديتي" المتوفر على كل من
"أبل ستور" و"بالي ستور".
ودع ـ ــت ال ـح ـم ـي ـضــي ع ـمــاء
"األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد" الس ـت ـخــدام
"عيديتي" فــي إرس ــال العيادي
ل ـم ــن ي ــرغـ ـب ــون مـ ــن عــائــات ـهــم
ً
واصدقائهم ،مؤكدة أن التطبيق
ي ـع ــد م ـ ـبـ ــادرة م ـت ـم ـيــزة ولـفـتــة
إنسانية طيبة تساعد جمهور
ال ـع ـمــاء عـلــى ت ـب ــادل الـعـيــادي
بما تمثله مــن تعزيز للروابط
االجتماعية واإلنسانية.

«كويت آجرو» تعقد شراكة
مع «&»Ever

وطــواقــم الـطــائــرة والـمــوظـفـيــن العاملين في
الفرق األخرى كجزء من التزام الشركة بسالمة
الركاب والطواقم ،كما كــان الحال منذ بداية
جائحة كوفيد 19-في عام .2020
ً
واسـ ـتـ ـع ــدادا لـتـلـبـيــة ال ـط ـلــب ع ـلــى الـسـفــر،
قامت الشركة بتجهيز مبنى ركــاب الجزيرة
 T5عند وصول الركاب بمركز متكامل إلجراء
فحوصات  PCRفي ظل استمرار الجائحة ،كما
تعمل الشركة عن كثب مع مختلف الهيئات
ل ــدم ــج األن ـظ ـم ــة الـمـتـعـلـقــة بـتـحـمـيــل نـتــائــج
فحوصات  PCRوتوفير خدمة جــواز السفر
ال ـخــاص ب ـكــوف ـيــد )Travel Pass( 19-الـتــابــع
لالتحاد الدولي للنقل الجوي (األياتا).
ً
وقــال بــودي" :تمضي الشركة قدما بمركز
متمرس ّ
ّ
تميز بإنجازاته
مالي متين ،وفريق
خ ــال ال ـظــروف الصعبة وف ــي كــل جــانــب من
جوانب أعمالنا ،ومحفظة متنوعة وقوية من
حقوق تسيير الرحالت إلى وجهات في الشرق
األوســط وآسيا وأوروب ــا ،فضال عن أسطول
ّ
مكون من أحدث الطائرات التي تعزز الفعالية
ّ
في التشغيل ،وشبكة وجهات تمكن الشركة من
ربط المسافرين عبر المدن".
واخ ـت ـتــم" :نـظــرتـنــا إيـجــابـيــة فـيـمــا يخص
ً
عــودة الطلب على السفر ،ونتوقع انتعاشا

مروان بودي

ً
بدءا من الربع األخير من العام مع ّ
تقدم الدول
في التطعيم وزيادة األعداد التي حصلت على
الـلـقــاح لـفـيــروس كــوف ـيــد ،19-فيما ستستمر
الجزيرة في إلزام إجراءات الصحة والسالمة
على متن رحالتها وفي مبنى ركاب الجزيرة
 T5لضمان عودة آمنة للسفر".

ّ
« »KIBيقدم خدمة توصيل العيادي
ً
مجانا لعمالء باقة «»Black
في إطــار حرصه الدائم على
مـنــح عـمــائــه أف ـضــل الـخــدمــات
والـمــزايــا التي تضمن راحتهم
وت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر وق ـ ـت ـ ـهـ ــم وج ـ ـهـ ــدهـ ــم،
وب ـم ـن ــاس ـب ــة ق ـ ــرب حـ ـل ــول عـيــد
الـ ـفـ ـط ــر الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ،أع ـ ـلـ ــن ب ـنــك
ال ـكــويــت ال ــدول ــي ( )KIBتـقــديــم
ً
خدمة توصيل العيادي مجانا
لـعـمــاء بــاقــة " "Blackمــن ذوي
المالءة المالية ،بهدف توصيل
ال ـ ـع ـ ـيـ ــادي إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـك ــان الـ ــذي
يحددونه.
ً
وتعليقا على هــذه الخدمة،
قال نائب المدير العام للخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد فــي البنك،
مصعب الشعالن" :يسعى ()KIB
ب ــاس ـت ـم ــرار إل ـ ــى م ـن ــح عـمــائــه
أف ـضــل ال ـمــزايــا وال ـح ـلــول التي
تـضـمــن ل ـهــم ت ـجــربــة مـصــرفـيــة
متميزة ومريحة في آن واحــد،
ً
تعزيزا لخططه االستراتيجية
التي تسعى إلى تطوير الباقات
وال ـع ــروض ال ـتــي ال مـثـيــل لها،
بهدف إرضاء تطلعات مختلف
ش ـ ــرائ ـ ــح الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء .وم ـ ـ ــن ه ــذا
ال ـم ـن ـط ـل ــق ،ق ـ ــدم ال ـب ـن ــك خــدمــة
ً
توصيل العيادي مجانا لعمالء
باقة ( )Blackبما يتناسب مع
أسلوب حياتهم المليء بالراحة
والرفاهية ،ويوفر عليهم عناء
زيـ ــارة ف ــروع الـبـنــك واالن ـت ـظــار
ً
مطوال لتسلم العيادي".
وق ــد تـضـمـنــت ه ــذه الـخــدمــة

تـ ــوص ـ ـيـ ــل ال ـ ـف ـ ـئ ـ ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة
المختلفة من األمــوال الجديدة
إلى المكان الذي يحدده العميل
خـ ــال ي ــوم ــي ع ـم ــل م ــن ت ــاري ــخ
ت ـقــديــم ال ـط ـلــب .وي ـم ـكــن تـقــديــم
الـطـلــب بـمـجــرد االت ـص ــال على
م ــدي ــر الـ ـحـ ـس ــاب الـ ـ ـخ ـ ــاص ،أو
بمركز االتصال التابع للبنك.
من جانبهاَّ ،
صرحت رئيسة
قـ ـس ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،نـ ــور
ال ـب ـغ ـلــي ،ب ــأن "خ ــدم ــة تــوصـيــل
العيادي جــاء ت ضمن باقة من
ال ـمــزايــا وال ـخــدمــات المتنوعة
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـ ـحـ ـ ــرص (  )KIBع ـل ــى
توفيرها ،بـهــدف تقديم خدمة
م ـم ـيــزة ل ـع ـمــاء بــاقــة (،)Black
وتـ ـشـ ـم ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا ع ـلــى
سـ ـبـ ـي ــل الـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــال ال الـ ـحـ ـص ــر:
حـصــولـهــم عـلــى بـطــاقـتــي Visa
 Infiniteاالئتمانية والسحب
اآلل ـ ــي لــاس ـت ـم ـتــاع بـمـجـمــوعــة
مــن المزايا االستثنائية داخــل
الكويت وخارجها".
وتابعت" :من المزايا أيضا،
إمكانية إنـجــاز المعامالت عن
طـ ــريـ ــق مـ ــديـ ــر ح ـ ـسـ ــاب خ ــاص
بمنتهى الراحة والخصوصية،
واألولوية في إنجاز المعامالت
المالية واإليداعات داخل الفروع
المخصصة لهم ،أو عبر مركز
االتـ ـص ــال ،إل ــى ج ــان ــب منحهم
العديد من الخدمات المجانية،

مصعب الشعالن

منها :خــد مــة توصيل وتسليم
الـمـسـتـنــدات ،وخــدمــة توصيل
النقود والبطاقات المصرفية،
والقيام بالتحويالت المحلية
والعالمية ،وطلب دفتر شيكات،
أو اس ـت ـق ـطــاع ن ـق ــدي ،وغـيــرهــا
الكثير".
جدير بالذكر ،أن "َّ "KIB
صمم
باقة " "Blackللعمالء من ذوي
الـ ـ ـم ـ ــاءة الـ ـم ــالـ ـي ــة مـ ـم ــن يـبـلــغ
رات ـب ـهــم ال ـش ـهــري  3500ديـنــار
وم ــا ف ـ ــوق ،أو لــدي ـهــم إجـمــالــي
ودائع بقيمة  250ألف دينار وما
فوق ،في إطار سعيه المتواصل
لـتــزويــد عـمــائــه بـحـلــول مالية
مبتكرة وعروض مجزية تناسب
نمط حياتهم.

أسعار صرف العمالت العالمية

من أجواء توقيع العقد
تعقد شركة كويت آجرو شراكة جديدة مع & ،Everبحيث تكون
بموجبها الموزع الحصري لمنتجات & Everفي جميع نقاط البيع.
وتحت عالمتها التجارية & ،Everتقوم المزرعة العمودية بإنتاج
مجموعة متنوعة من الخضراوات الورقية واألعشاب الطازجة الخالية
من المبيدات الحشرية بنسبة  100في المئة والمتوفرة على مدار
السنة .هذا وتلعب & Everدورا نشطا في هذه الحركة العالمية لتحويل
نظام إنتاج الغذاء العالمي لتلبية حاجة المستهلكين المتزايدة إلى
طعام صحي ومغذ للجميع والحفاظ على مــوارد الكوكب الثمينة
لألجيال القادمة.
إن ق ــدرة مــزرعــة "& "Everاإلنـتــاجـيــة تـصــل إل ــى مــا ي ـقــارب 550
كيلوغراما من الخضراوات الطازجة واألعشاب باليوم .كل هذه الكمية
يتم إنتاجها باستخدام مياه أقل بنسبة  90في المئة ،وأسمدة أقل
بنسبة  60في المئة ،وخالية تماما من المبيدات الحشرية ،بحيث
تكون هذه النباتات غنية بالمعادن الطبيعية وعملية االنتاج صديقة
للبيئة .ع ــادة ،تفقد النباتات الورقية معظم قيمتها الغذائية بعد
غسلها بالكلور ،وتبريدها ،وتعبئتها ،وتخزينها في المستودعات،
ثم إرسالها بالطائرة عبر آالف الكيلومترات ،في حين أن األنظمة
المتطورة في "& "Everيمكنها التحكم رقميا بمستويات ثاني أكسيد
الـكــربــون ،ودرج ــة ال ـحــرارة وتــدفــق ال ـهــواء ،انطالقا مــن زراع ــة البذر
وانتهاء بالحصاد.
وتأمل "& "Everتمديد هذا المفهوم من زراعة الخضراوات والعمل
على تطوير مزارع مستدامة إضافية في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا.
وتعليقا على هذه الشراكة ،قال الرئيس التنفيذي لشركة كويت
آجرو مكرم مالعب" :نظرا ألننا شركة منتجة للعديد من أنواع الفواكه
والخضراوات ذات الجودة العالية عبر مــزارع الياسمين المحلية،
فإننا نؤمن بشدة بضرورة اإلنتاج المحلي ،ونعي أهميته لتحقيق
االستدامة المستقبلية .نحن فخورون بهذه الشراكة مع & ،Everونتمنى
أن نحقق المزيد من النجاحات معا".
من جهته ،ذكر مدير شركة & Everفيصل المشعل" :بعد نجاح إطالق
أول مزرعة & Everفي المنطقة ،نحن متحمسون لتعزيز قدراتنا في
المبيعات والتوزيع من خالل هذه الشراكة مع كويت آجرو ،الموزع
الرائد للسلع الفاخرة بما في ذلك الفواكه والخضراوات .ال يسعنا
االنتظار حتى تصل منتجاتنا إلى جميع عمالئنا في وجهات التسوق
للسوق المفضل لديهم".

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أوبريت غنائي ألبطال «االختيار» يغلق ميدان التحرير
أغلقت إدارة مرور القاهرة الشوارع المؤدية لميدان التحرير عدة ساعات ،مساء السبت
الماضي ،في مفاجأة جديدة يحضرها مخرج "االختيار  "2بيتر ميمي لجمهور العمل في
الحلقة األخيرة من المسلسل المعروض حاليا.
وتواجد عدد كبير من النجوم المشاركين في الجزأين ،وقاموا بتصوير مجموعة من
ُ
المشاهد ستعرض في الحلقة األخيرة من المسلسل عبارة عن أوبريت غنائي ومشاهد
حماسية تواجد فيها عشرات الفنانين والمطربين والكورال من أماكن مختلفة.
وتواجد في هذا المشهد الضخم أمير كرارة وكريم عبدالعزيز ،بطال الجزأين األول
والثاني من مسلسل "االختيار" ،إضافة إلى إياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ومحمد
حافظ وأحمد وفيق وأسماء أبواليزيد وأحمد فؤاد سليم وعصام السقا وعدد آخر من
النجوم.
وأحدث التصوير ضجة كبيرة ،وخاصة أنه تم بطريقة مفاجئة دون اإلعالن المسبق،
رغم انتهاء تصوير العمل قبل فترة طويلة ،إال أن ُصناع العمل قرروا مفاجأة الجمهور.
ويبدو أن الفكرة حديثة ،ولم يكن مخططا تنفيذها من البداية ،وتتحدث عن مواجهة مصر
للصعاب ،بداية من  2013حتى اآلن ،وحدوث طفرة كبيرة في كل المجاالت ،بعد تصفية
العناصر اإلرهابية المنتشرة في كل األماكن المصرية ،وخاصة سيناء.
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خالد أمين :نجاح «الناموس» يعود إلى فريقه الذهبي
أكد أن البحث والتحليل في مضامين الشخصية وأبعادها لهما نتائج إيجابية
أكـ ــد ال ـف ـن ــان خ ــال ــد أم ـيــن
أن ا لـ ـنـ ـج ــاح ا ل ـج ـم ــا ه ـي ــري
ال ـ ــذي ي ـح ـصــده الـمـسـلـســل
الخليجي "الناموس" يعود
ال ــى ال ـفــريــق الــذه ـبــي الــذي
شـ ـكـ ـل ــه الـ ـمـ ـنـ ـت ــج ال ـم ـت ـم ـيــز
عـبــدالـلــه بــوشـهــري ،والــذي
بلغ أقصي درجات التكامل
واالحترافية الفنية العالية
المستوى.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار أم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــى أن
ت ـج ـس ـيــده شـخـصـيــة طــال
اع ـت ـمــد الـكـثـيــر م ــن الـبـحــث
والـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل لـ ـمـ ـض ــامـ ـي ــن
الشخصية وأبعادها ،ألنه
يؤمن بــأن هــذه األ مــور لها
نتائج إيجابية كبيرة في
أداء الفنان.
وق ــال إن ــه سـعـيــد ب ــردود
األف ـ ـعـ ــال اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـتــي
ي ـ ـح ـ ـصـ ــدهـ ــا ه ـ ـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام
م ـس ـل ـســل الـ ـن ــام ــوس ،لـيــس
على الصعيد المحلي ،بل
على المستويين الخليجي
والعربي.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل
ُيعرض خالل شهر رمضان
المبارك من خالل مجموعة
م ـت ـم ـيــزة م ــن ال ـف ـضــائ ـيــات،
في مقدمتها الكويت ودبي
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وال ـ ـشـ ــارقـ ــة،
إضافة الى قناة أو إس إن،
الـ ـت ــي ح ـل ـقــت بــال ـع ـمــل ال ــى
ف ـ ـضـ ــاء ات ع ــرب ـي ــة ودولـ ـي ــة
أوسع وأشمل.
وتابع أمين :هذا النجاح
يـعــود ا لــى ا لـفــر يــق الذهبي
الذي شكله المنتج عبدالله
ب ــوشـ ـه ــري ،الـ ـ ــذي أتـ ـع ــاون
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مشهد بين السقا وكرارة يثير السخرية
ن ــال الـفـنــانــان أحـمــد الـسـقــا وأم ـيــر كـ ــرارة انـتـقــادات
واسعة وسخرية من مشهد دار بينهما في الحلقة الـ 27
من مسلسل "نسل األغراب" ،المعروض عبر قناة أون،
من إخراج محمد سامي.
المشهد الذي سخر منه الجمهور عبارة عن مكالمة
تلفونية من المفترض أن بها قدرا كبيرا من التحدي
والجد بين الطرفين "عساف وغفران الغريب" ،وبعد
تهديدات متبادلة بين الطرفين ،اتصل السقا بكرارة،
وبمجرد بدء كالمه معه أخبره بأنه اتصل به ليغلق
المكالمة في وجهه ،ليتحول المشهد من جاد لهزلي
جعل الجمهور يسخر منه.
كما انتقد الجمهور الكثير من ُجمل الفنانة مي عمر
الحوارية في آخر حلقتين أثناء معاتبتها لشخصيتي
عساف وغفران ،وتكرارها للكلمات في الجملة الواحدة
لمجرد زيادة حجم الجملة فقط ،وهو ما رآه البعض
أنه مبالغ فيه ،وأن المخرج حاول زيادة ُجمل زوجته
في مشاهدها بالمسلسل بال مبرر.

أحمد السقا

إشادات كبيرة بأداء فراج وممدوح

خالد أمين وبثينة الرئيسي في «الناموس»
مـعــه مـنــذ ان ـطــاق تـجــاربــه
اإلن ـتــاج ـيــة ال ــدرام ـي ــة ،بعد
أن تـ ـع ــاو ن ــا مـ ـع ــا مـ ــن ق ـبــل
من خالل فيلم ماي الجنة،
والحقا من خالل مسلسالت
روتـ ـي ــن ،وإفـ ـ ــراج م ـش ــروط،
والـ ــديـ ــرفـ ــة ،ومـ ـحـ ـم ــد عـلــي
رود.
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال
"الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــام ـ ـ ــوس" ،ح ـ ـيـ ــث ت ـلــك
ّ
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــة
والـ ـصـ ـعـ ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـط ـل ـبــت

ب ـح ـث ــا م ـ ـطـ ــوال ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
ن ـمــاذج م ـت ـعــددة مــن األداء
للتعبير عن الحاالت التي
ت ـم ـ ّـر ب ـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة مـنــذ
طـ ـف ــولـ ـتـ ـه ــا ح ـ ـتـ ــى نـ ـه ــاي ــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ب ـ ـكـ ــل ق ـس ــوت ـه ــا
وعذوبتها.

نقلة كبرى
وا سـتـطــرد أ مـيــن :حينما
أقـ ـ ـ ــول "ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ــذهـ ـب ــي"

فــإ ن ـنــي حـتـمــا أ ت ــو ق ــف عند
الـ ـك ــات ــب ال ـم ـ ّت ـم ـي ــز م ـح ـمــد
أنور الذي يمثل إضافة إلى
رص ـيــد ال ــدرام ــا الـكــويـتـيــة،
والـ ـمـ ـخ ــرج ج ــاس ــم الـمـهـنــا
ال ـ ـ ــذي ي ـح ـق ــق ن ـق ـل ــة ك ـب ــرى
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرت ــه وتـ ـج ــربـ ـت ــه
اإلخراجية ،وهكذا هم بقية
ال ـع ـن ــاص ــر م ــن ن ـج ــوم عـبــر
أجيالهم ،وأخص الفنانين
مـحـمــد الـمـنـصــور وجــاســم
الـ ـنـ ـبـ ـه ــان وه ـ ـي ـ ـفـ ــاء ع ـ ــادل
وبثينة الرئيسي وعبدالله
ب ـه ـم ــن وحـ ـسـ ـي ــن ال ـم ـه ــدي
و فـيـصــل ا لـعـمـيــري وحصة
ال ـن ـب ـه ــان وق ــائـ ـم ــة طــوي ـلــة
من الفنانين خلف الكامير
وأمامها.

القيادة بحكمة
و يـ ــؤ كـ ــد أ مـ ـي ــن أن خ ـلــف
ه ــذا ال ـفــريــق الــذه ـبــي يقف
المنتج عبدالله بوشهري
بـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـمـ ـيـ ــز ب ـ ـ ــه م ــن
اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات لـ ـلـ ـمـ ـش ــاري ــع
اإلن ـت ــاج ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة أدق
التفاصيل الفنية والسخاء
المادي والمعنوي والقيادة
بـ ـحـ ـكـ ـم ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـق ــرون ــة
ب ـ ـ ــاالنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــي
ل ـل ـحــرفــة ال ـف ـن ـيــة ،وهـ ــذا مــا
ج ـع ـلــه ي ــرس ــخ اسـ ـم ــه عـلــى
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خريطة اإل نـتــاج كأحد أهم
ال ـم ـن ـت ـج ـي ــن ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن
والمحليين ،بما ّ
يقد مه من
نتاجات نفتخر بــأن يضع
ع ـل ـي ـه ــا ج ـم ـل ــة "ص ـ ـنـ ــع فــي
الكويت".
وي ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف :أم ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ــى
الشخصيات ا لـتــي يكتبها
السيناريست محمد أنور،
الــذي نــدخــل معا فــي حــوار
مـ ـشـ ـت ــرك ي ـع ـت ـم ــد الـ ـ ـق ـ ــراء ة
والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل وال ـ ـب ـ ـحـ ــث فــي
أعماق الشخصية ،وهو ما
يشكل بالنسبة لي تحديا
إضافيا يستفز قدراتي من
أ جــل تقديم صيغ متجددة
في مجال حرفتي كممثل.
ويـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــه :مـ ـ ــا أح ــوجـ ـن ــا
إ ل ـ ـ ـ ــى أن نـ ـ ــذ هـ ـ ــب مـ ـ ـج ـ ــددا
ال ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة م ـس ـل ـس ــل
الناموس بمضامين تعتمد
االكتشاف في كل شيء على
صعيد الشكل والمضمون،
وق ـ ـ ـبـ ـ ــل كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
الرفيع المستوى.

مشهد من مسلسل «لعبة نيوتن»
شـهــدت الحلقة الـ ـ  27مــن مسلسل "لعبة
نـيــوتــن" ،بطولة النجمة منى زك ــي ،مـبــاراة
تـمـثـيـلـيــة م ـم ـيــزة ب ـيــن ال ـف ـنــان مـحـمــد ف ــراج
والفنان محمد ممدوح أشــاد بها الجمهور
بكثافة.
َّ
وعلق الجمهور على األداء الجذاب للفنان
م ـح ـمــد م ـ ـمـ ــدوح أث ـ ـنـ ــاء ت ـه ـج ـمــه ع ـل ــى فـيــا
"م ــؤن ــس" ،ال ــذي يـقــدمــه الـفـنــان محمد ف ــراج،
لتعنيفه على اغتصابه لمنى زكي ،ويحاول
اقتحام المنزل ،إال أن الحراس منعوه بالسالح،
فيقرر عدم المغادرة إال بمرافقة ابنه الرضيع،

وبالفعل لم يرحل إال به وسط أداء مميز به
الكثير من االنفعاالت التي أشاد بها الجمهور.
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،احـتـفــى الجمهور
ب ــأداء الفنان محمد ف ــراج ،مــن خــال تقديمه
شخصية الـمـنـكـســر ،بـعــد أن تــركـتــه الفنانة
منى زكــي ،وذهـبــت لطليقها ،كما عــرف أنها
كانت ال تريد استكمال زواجها منه ،وأنه غير
مرغوب به ،إضافة إلى أن حواره مع والده حول
َّ
والدته كان مميزا ،وعلق الجمهور على بكائه،
وتقديمه للمشهد بطريقة مميزة جدا استحق
عليه اإلشادة.

الجمهور يتعاطف مع صالح عبدالله
حـظـيــت ال ـتــدوي ـنــة ال ـتــي كـتـبـهــا ال ـف ـنــان صــاح
ع ـبــدال ـلــه ع ــن وض ـعــه ال ـص ـحــي بـتـفــاعــل كـبـيــر من
جـ ـمـ ـه ــوره ،ب ـع ــدم ــا تـ ـح ــدث ع ــن عـ ــدم ق ــدرت ــه عـلــى
ا لــو قــوف بشكل طبيعي أ مــام الكاميرا ،حيث دعا
ال ـج ـم ـهــور ل ــه بــال ـش ـفــاء ال ـع ــاج ــل م ــن آثـ ــار األزمـ ــة
الصحية التي يمر بها خالل الفترة الحالية.
وت ـفــاعــل ع ــدد كـبـيــر م ــن الـفـنــانـيــن م ــع تــدويـنــة
الفنان صالح عبدالله ،التي تطرق فيها إلى رفض
البعض اال سـتـعــا نــة بــه فــي األ عـمــال الفنية بشكل
غير مباشر ،و ســط د عــوات من معجبيه ومحبيه
ً
بالشفاء العاجل ،علما بأنها المرة الثانية التي
يكتب فيها عن حالته الصحية خالل فترة قصيرة،
بعدما كتب فــي بــدا يــة شهر ر مـضــان عــن إ صــراره
على الصيام ،ر غــم تحذيرات األطباء من خطورة
ذلك على حالته الصحية.

صالح عبدالله

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :تمر بفترة مثمرة قد يكون لك فيها
دور بارز وناجح.
ً
عاطفيا :أنــت على وفــاق تــام مــع شريك
العمر ولكن احذر من سوء تفاهم قريب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ق ــد تـ ـش ــارك ف ــي ن ـشــاطــات
اجتماعية ويكون لحضورك استحسان.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :العمل هو الهدف األول لكل انسان
ً
فاسع ليكون ناجحا.
ً
عاطفيا :ثمة من ال يريد أن يكون اتفاق
بينك وبين الحبيب فانتبه.
ً
اجتماعيا :يبدو أن المشكالت العائلية
في تزايد فال تدعها تطغى عليك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :نجاحك فــي حقل اختصاصك
ً
جعلك مرجعا لباقي الزمالء.
ً
عاطفيا :التزامك الصادق مع الحبيب
يجعله يحترمك ويحبك أكثر.
ً
اجتماعيا :تستمر المصاعب المادية في
وجهك ألن المطالب العائلية في ازدياد.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ ً
ً
مجددا مفيد
مهنيا :انغماسك في العمل
لكنه يتجاوز المطلوب منك.
ً
عاطفيا :سوف يطرأ على حياتك تغيير
عاطفي يبقى في ذاكرتك على الدوام.
ً
اجتماعيا :ال مانع من االلتزام برأيك ولكن
ً
استمع الى آراء اآلخرين أيضا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تجد نفسك أمام مسؤولية كبرى فكن
ً
ّ
وتحملها بثقة.
جريئا
ً
ً
ً
عاطفيا :قــد يحمل الـحــظ لــك ظــرفــا عاطفيا
فتشعر بارتباك بسبب ارتباطك.
ً
تكيف مع األجــواء وال ّ
اجتماعياّ :
تتردد في
اجراء التغيير على حياتك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :من ّ
يتعود على تأجيل أعماله يخسر
زبائنه فاحترم التوقيت.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـحــرم شــريــك حياتك مــن وقت
ّ
تخصصه له فقط.
ً
اجتماعيا :مشاركتك في الحوار مع أفــراد
العائلة يلقى استحسان الجميع.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يمكنك اليوم ادارة شؤونك المالية
ّ
وجدية لتحسين الوضع.
بنظام
ً
عاطفيا :احذر ردات فعل الحبيب القوية
بسبب غيرته من تصرف صدر عنك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا:ت ـت ـصــرف ب ـن ـفــور م ــع أحــد
ً
االصدقاء القريبين ثم تندم الحقا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تشعر بتعاطف الــزمــاء لتنشيط
العمل فاستفد من هذه الفرصة.
ً
عاطفيا :تجدان صعوبة في التفاهم حول
موضوع معين فاستعينا بصديق.
ً
اجتماعيا :ال تستسلم للغضب في المنزل
ألن أوله جنون وآخره ندم.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
مهنيا :قــد تتلقى جــوابــا ايـجــابـيــا على
مشروع عمل أعددته وتريد تنفيذه.
ً
عاطفيا :يجب أن تتعامل مع الحبيب على
أنه شريك في جميع أمور حياتك.
ً
اجتماعيا :تفكر بتحقيق أمر يفرح قلوب
أفراد العائلة فال تتأخر بتنفيذه.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مهنيا :تتمتع الـيــوم بطاقة ايجابية على
العمل تنقذك من الضغط المعنوي.
ً
عاطفياّ :
تمر مع شريك العمر بفترة عاطفية
هادئة تنعم فيها بالسعادة.
ً
اجتماعياّ :
خصص الفترة المقبلة إلعــادة
االتصاالت واللقاءات مع معارفك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ف ـت ــرة ص ـع ـبــة ق ــد ت ـق ــوى فيها
المنافسة المهنية ويظهر األعداء.
ً
ً
عاطفيا :كــن شـجــاعــا وص ــارح الحبيب
بمشاعرك إن كانت ايجابية أو سلبية.
ً
اجتماعيا :ال تتجاهل أي فرد من أفراد
ً
العائلة وال ّ
تفرق بينهم أبدا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :كل انتكاسة في عملك هي فرصة
للتغيير نحو األفضل.
ً
ً
ً
عاطفيا :ســوف تتخذ ق ــرارا عاطفيا في
أقرب وقت ينقذك من وضعك.
ً
ً
اجتماعيا :الظروف مناسبة جــدا إلقامة
عالقات اجتماعية متعددة.
رقم الحظ.22 :
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فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»

المصري
النجم
ُ

()١٠ - ٤

يبحث عن مغامرة سينمائية في جزر المالديف!
غامر النجم فاروق الفيشاوي بدخول تجربة اإلنتاج في منتصف الثمانينيات من
القرن الماضي ،والتقى المخرج محمد خان في «مشوار عمر» ،وأنتج فيلمه الثاني
«استغاثة من العالم اآلخر» ،وعاد إلى المسرح مع «البرنسيسة» ،و«السيدة
حرمه» ،و«بداية ونهاية» ،واصطدم بالرقابة بعد عرض فيلم «درب الهوى»،
ّ
وقدم العديد من المسلسالت الدرامية من أشهرها «الحاوي» ،و«علي الزيبق»،
و«ليلة القبض على فاطمة» ،وتوالت رحلة «برنس السينما».
َّ
تحول «مشوار عمر» إلى عالمة سينمائية فارقة ،وجمع بين مخرج بحث طوال
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

أغنية
شهيرة تبكي
«الجمهور
المالديفي»
بصوت
الفيشاوي

فريد شوقي
يلقن «النجم
ً
الشاب» درسا
في احترام
المواعيد

ت ـل ــك الـ ـم ــرة ل ــم ت ـك ــن ال ـم ـغ ــام ــرة مـ ـص ــادف ــة ،فـقــد
تالقت أفكار «المخرج والممثل» ،ولــم يجد فــاروق
ً
الفيشاوي مانعا من ارتياد «مشوار» آخر مع محمد
خان ،لتصوير فيلم «يوسف وزينب» ،هذا الشريط
السينمائي ال ــذي اتـســم بــالـجــرأة فــي ت ـنــاول فكرة
غير تقليدية ،ويناقش المعنى الحقيقي للشعور
باالنتماء ،وكتبه السيناريست المتميز بشير الديك،
مــؤلــف «مـشــوار عـمــر» ،وبـطــولــة ف ــاروق الفيشاوي،
وليلى علوي ،وتوفيق الدقن ،وأنعام سالوسة ،ومن
المالديف محمد عاصف ،ومريم رشيدة.
وأثــار الفيلم تساؤالت عن أسباب تصويره في
جــزر المالديف ،وفــي كتابه «مخرج على الطريق»،
أج ــاب الـمـخــرج الــراحــل محمد خ ــان ،عــن الـتـســاؤل
بـبـســا طــة ،إذ كــا نــت تجمعه بــر ئـيــس جمهوريتها
مأمون عبدالقيوم صديق ،عالقة صداقة بدأت منذ
الصبا ،حين كان يدرس في األزهر الشريف بمصر،
في المرحلة اإلعدادية ثم الثانوية ،وكان يجمعهما
حب شديد للسينما تمثل في زيارة أسبوعية ألحدث
ً
مــا يـعــرض فــي الـقــاهــرة مــن أف ــام ،خصوصا أفــام
هيتشكوك وأجاثا كريستي في تلك الفترة.
ً
لم يكن غريبا ،حين التقى الثنائي في القاهرة مرة
أخرى بعد سنوات من الفراق« ،صديق» كرئيس دولة
و«خان» كمخرج سينمائي ،أن يجتمع االثنان على
فكرة مشروع فيلم سينمائي مالديفي ،ليخرج إلى
النور فيلم «يوسف وزينب» ،كأول فيلم «مالديفي»
في تاريخ البالد ،ويقوم ببطولته فاروق الفيشاوي،
وكان أول عرض له في المالديف بتاريخ  16سبتمبر
 ،1986وفي دور السينما بالقاهرة في يونيو .1989
وقــد روى محمد خــان واقـعــة طريفة مــع أهالي
الجزيرة عقب انتهاء تصوير العمل الــذي استمر
ً
يــوم ـيــا ن ـحــو ثــاثــة أس ــاب ـيــع ،بـطـلـهــا األول أغـنـيــة
الموسيقار الــراحــل محمد ف ــوزي الشهيرة «ذهــب
ُ
الليل» ،وكانت األغنية محور أحــد مشاهد العمل،
ُ
ـدرس (ف ــاروق الـفـيـشــاوي) ليعلمها
حين يقف ال ــم ـ ِ
لطالبه ،وحين يصل إلــى عـبــارة «شــاف القطة قال
سبس قالت له نو نو» ،يجد الفتاة «زينب» التي
لها ِب ِ
يحبها قــد عــادت لتلحق بالفصل ،بعد أن حرمها
أهلها من الحضور بعد اكتشاف عالقة الحب التي
تجمعها باألستاذ ومقابلتها بالرفض ،خصوصا
أنها مخطوبة ألحد الصيادين ،فتزداد نشوته مع
ترديد الطالب كلمات األغنية خلفه.
ً
وفي هذا السياق قال خان« :لم يخطر ببالي بتاتا
وأنا ِّ
أصور هذا المشهد أن بقية سكان الجزيرة الذين
كانوا يتابعون التصوير قد حفظوا كلمات األغنية
عن ظهر قلب ،وبينما حان وقت الرحيل عقب انتهاء
الـتـصــويــر ،اصـطــف أهــالــي الـجــزيــرة على ساحلها
ً
ليودعونا وهــم يـنـشــدون مـعــا( :ذه ــب الليل وطلع
ً
الفجر والعصفور صوصو) ،لتسيل دموعنا جميعا».
دارت أحداث «يوسف وزينب» حول مدرس مصري
يمر بأزمة اقتصادية وعاطفية ،حين تركته حبيبته
ُ
علمة الحسناء لتتزوج من ثري وتهاجر معه إلى
الم ِ
أميركا ،بعد أن فاجأها بقبول اإلعارة للعمل كمدرس
ً
للغة العربية في عاصمة جزر المالديف ،معتقدا أنها
ستحقق له حلمه في الثراء وادخار ما يكفيه لبداية
حـيــاة جــديــدة فــي بـلــده ،وهـنــاك يـقــع فــي حــب فتاة
ُ
ً
هندية مسلمة تدعى «هند» وتتبدل حياته تماما.
وانضم هذا الفيلم إلى قائمة األعمال النادرة في
مـشــوار الفيشاوي ،وكلما أبحرنا معه سنكتشف

مع بوسي في فيلم «األستاذ يعرف أكثر»

مشواره الفني عن التفرد ،وممثل ال يتوقف عن التجريب والشغف بتجسيد
األدوار الصعبة ،وكان االثنان على موعد مع مغامرة أخرى في أواخر عام ،1984
وبدأت فور انتهاء المخرج الراحل محمد خان من تصوير هذا الفيلمّ ،
وأجل
مونتاجه الرتباطه مع الفيشاوي بفيلم آخر هو «يوسف وزينب» ،إذ كان قد بدأ
ً
أسبوعا من تصويره في القاهرة أوائل  ،1985قبل أن ينتقال مع طاقم العمل
إلى ُجزر المالديف.

مع نادية الجندي
المزيد من دالئل التميز الفني ،ورغم خسارته كمنتج
لفيلمين ،واصل البحث عن مغامرة جديدة ،واستقر
على سيناريو فيلم «السجين» وأراد أن يعيد به
نجم الستينيات أحمد رمزي بعد غياب طويل عن
الشاشة الكبيرة ،وبالفعل اتفق مع المخرج خيري
القليوبي على بــدء تصوير المشاهد األول ــى ،لكن
التجربة لم تكتمل ،وظلت تراود الفنان الراحل فكرة
تكرار تجربة اإلنتاج ،والبحث عن فرصة للتعبير
عن طموحاته الفنية ،بأسلوب «المنتج الهاوي» ال
«المحترف».

«الطوفان»
يجمع بين
«الساحر
والحاوي»
وميرفت أمين

«األستاذ يعرف أكثر»
ّ
وتجدد
عاد فاروق الفيشاوي من جزر المالديف،
طموحه في ارتياد تجارب سينمائية مغايرة ،وقبل
أن ينتهي عام  ،1985شارك في عشرات األعمال في
السينما والدراما التلفزيونية ،والتقى النجم الكبير
فريد شوقي في بطولة ثالثة أفالم ،أولها «األستاذ
يعرف أكثر» ( ،)1985قصة الكاتب فتحي أبوالفضل،
وإخراج أحمد السبعاوي ،وشارك في البطولة بوسي
وعماد رشاد .ودارت قصته حول الفتاة ُ«مشتهى»
التي تهرب من بلدتها بعد أن يعتدي أحد األهالي
عليها ،وتتوطد عالقتها بسائق تاكسي ُيدعى «زكي»
ويعجب بها رجل األعمال الثري «صادق» ويشجعها
زكــي على ال ــزواج منه حتى يستوليا على ثروته،
ولكن كانت في انتظارهما نهاية غير متوقعة.
والتقى الفيشاوي «وحش الشاشة» للمرة الثانية
في فيلم «الكف» سيناريو أحمد عبدالرحمن وإخراج
أحمد النحاس ،وتــدور أحداثه في أجــواء غرائبية
حول شخصية «مختار» وخوفه الشديد على ابنه
الثالث «عمر» بعد أن أخبره «قــارئ الكف» بحدوث
سوء ألبنائه في ليلة زفافه ،ويحاول أن يمنعه من
الــزواج ،ولكن االبن يصر على االرتباط بابنة عمه
«إيناس» وتتصاعد األحداث.
وجاء اللقاء الثالث في الفيلم االجتماعي «قضية
عم أحمد» سيناريو بهجت قمر وإخراج علي رضا،
ويحكي عن رجــل بسيط (فريد شوقي) يعيش مع
أسرته في منزل قديم يمتلكه

مل

صق فيلم «األوغاد»

«السجين»
تجربة
إنتاجية لم
تكتمل مع
النجم أحمد
رمزي

ّ
والمعرض
المقاول الثري شكري (جمال إسماعيل)
لإلفالس ،ويرفع شكري قضية لطرد عم أحمد من
المنزل إلقامة مشروع يمكنه من اسـتــرداد وضعه
المالي ،ويقع ابنه رمزي (فاروق الفيشاوي) في حب
حفيدة عم أحمد (معالي زايد) ويريد الزواج منها
رغم الفارق االجتماعي بينهما.
وجــاءت تللك األفــام الثالثة بعد خمسة أعوام
م ــن ل ـق ــاء «الـ ـح ــاوي ووح ـ ــش ال ـش ــاش ــة» ف ــي فيلم
«الباطنية» عــام  ،1980مع المخرج حسام الدين
مصطفى والكاتب إسماعيل ولي الدين ،وتوطدت
الصداقة بين نجمين من جيلين مختلفين ،وتعلم
فاروق الفيشاوي من فريد شوقي احترام موعد
التصوير ،وتنفيذ تعليمات المخرج ،والتواضع
ال ـشــديــد ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ط ــاق ــم ال ـع ـمــل ،وك ــان
الـفـيـشــاوي يشعر بالخجل الـشــديــد مــن الفنان
ال ـك ـب ـيــر ،ع ـنــدمــا ي ـعــرف أن ــه س ـبــق الـجـمـيــع في
الحضور إلى «البالتوه».
وخـ ــرج ال ـف ـي ـشــاوي م ــن «ق ـض ـيــة ع ــم أح ـمــد»
ليتقمص شخصية سائق التاكسي مرة ثانية
فــي فيلم «األوغـ ــاد» للمخرج أحـمــد النحاس ،ملصق فيلم «الكف»
وش ــارك ــه الـبـطــولــة الـنـجـمــة ب ــوس ــي ،ومحيي
إسماعيل ،ووائل نور ،وعبدالله محمود ،ودارت
أحــداثــه ح ــول «الـســائــق مـحـمــود» ال ــذي يعيش مع هالة صدقي ،وسمية األلفي ،وأمينة رزق ،ومحمود
زوجته ُ
«ح ّ
سنية» وفي أحد األيــام يقل في سيارته الـجـنــدي ،وحسين الشربيني ،ويحكي عــن أشقاء
ً
راكـبــا ،وفــي اليوم التالي يجري استدعاء محمود يـبـيـعــون قـطـعــة أرض يمتلكونها لـشـخــص يــريــد
ُ
إلى مقر الشرطة ويصدم عندما يخبره الضابط أن إقامة أحد المشروعات عليها ،مقابل مليون جنيه
ً
ً
ً
شخصا مجهوال قد أبلغ عنه بتهمة ضربه وسرقة يدفع الشاري نصفها مقدما والباقي عند التسجيل.
ً
ً
ويظهر عمهم «عبدالمنعم» عقدا ابتدائيا يفيد بأنه
مبلغ  50ألف جنيه ،وتتصاعد األحداث.
اشترى األرض من أبيهم قبل وفاته ،وتقر األم صحة
هذا العقد ،فيحاول األبناء إقناع والدتهم بالشهادة
بصمات فوق الماء
ال ــزور للطعن فــي صـحــة الـعـقــد فـتــرفــض بــإصــرار،
تميز مشوار فاروق الفيشاوي بالتنوع والثراء ،وتــؤجــل القضية عــدة م ــرات ،وتـحــت إغ ــراء الـمــادة
وتقمص أدواره من خالل أطياف درامية مختلفة ،والـحـلــم بحياة أفـضــل يتفق األب ـنــاء على قتل األم
وفــي عــام  1986التقى الـمـخــرج ياسين إسماعيل بإعطائها جرعة كبيرة من الدواء من دون علم االبن
ياسين المعروف بأفالمه ذات الطابع البوليسي ،األصغر «يوسف» الذي يذهب إلى المحكمة ويدلي
التي يؤلفها بنفسه ،ويحاكي فيها أفــام المخرج بالحقيقة ،ويشعر األ خ ــوة بتأنيب الضمير وهم
الشهير ألفريد هيتشكوك ،وفي أجواء من الغموض يعترفون بصحة العقد االبتدائي ،ويطلب يوسف
واإلثــارة ،كان فيلمهما األول «بصمات فوق الماء» تشريح جثة والدته لمعرفة سبب الوفاة.
ً
وبعد مرور ثالثين عاما على عرض «الطوفان»
وش ـ ــارك ف ــي بـطــولـتــه م ـيــرفــت أم ـي ــن ،وم ــري ــم فخر
الدين ،وهشام سليم ،ويحكي عن زوجين سعيدين تـحـ ّـول الفيلم إلــى مسلسل درام ــي ،أخــرجــه خيري
مع ابنتهما يتعرضان لمالحقة في أحداث مفزعة ،بشارة عام  2017من خالل معالجة درامية للشريط
ً
الـسـيـنـمــائــي ،ق ــام بـهــا الـسـيـنــاريـســت وائ ــل حمدي
ويعتقدان أن هناك شبحا يطاردهما.
ً
وفــي الـعــام نفسه ،التقى الفيشاوي مـجــددا مع ومـحـمــد رجـ ــاء ،ودخ ــل أب ـط ــال الـمـسـلـســل محمود
وكندة علوش،
النجمة ميرفت أمين والـمـخــرج ياسين إسماعيل عبدالمغني ،وأحمد زاهر ،وروجيناِ ،
ياسين في فيلم «المنتقمون» ،الــذي تــدور أحداثه وأحمد صفوت في مقارنة مع نجوم الفيلم فاروق
في إطار تشويقي حول «أحمد» مدرب المالكمة في الفيشاوي ،ومحمود عبدالعزيز ،وهالة صدقي ،لكن
ً
ً
ً
ً
الجامعة ال ــذي يتشاجر دفــاعــا عــن وال ــده ويدخل المسلسل أيضا حقق نجاحا كبيرا خارج المنافسة
ال ـس ـجــن ،وي ـت ـعــرف خ ـلــف ال ـق ـب ـضــان إل ــى «ع ـبــاس» الرمضانية.
وع ــرض مسلسل «الـطــوفــان» بعد رحـيــل الفنان
وتمتد صداقتهما بعد اإلفــراج عنهما ،ويتورطان
فــي جــريـمــة ق ـتــل ،وي ـح ــاوالن ال ـه ــروب ،ويــواجـهــان محمود عبدالعزيز بعام واحد ،بينما شاهده الفنان
فاروق الفيشاوي وبشير الديك ،وأبديا إعجابهما
نهاية غير متوقعة.
بالمعالجة الدرامية واإلخراج وأداء النجوم الشباب،
بل إن الديك كتب عام  2013معالجة درامية للفيلم
معالجة درامية
الشهير «الــزوجــة الثانية» وقــام بــإخــراج المسلسل
ّ
ً
تعامل فاروق مع مخرجين وكتاب يمتلكون ثقافة خ ـيــري ب ـش ــارة ،إال أن ــه ل ــم يـحـقــق ن ـجــاحــا مـمــاثــا
سينمائية غــز يــرة ،ومنهم السيناريست المتميز للشريط السينمائي الذي أخرجه صالح أبوسيف،
بشير الديك ،واألخير ّقرر أن يخوض تجربة اإلخراج وقامت ببطولته سعاد حسني مع شكري سرحان،
لفيلم من تأليفه عام  ،1986واستطاع أن يجمع بين وس ـن ــاء ج ـم ـيــل ،وصـ ــاح م ـن ـصــور ،وب ــذل ــك انـضــم
«الساحر» محمود عبدالعزيز ،و«ال ـحــاوي» فــاروق «الحاوي والساحر» إلى قائمة نجوم السينما التي
ّ
تحولت أعمالهم إلى مسلسالت درامية.
الفيشاوي في فيلم «الطوفان» ،وشاركهما البطولة

المخرج محمد خان مع عدد من أهالي جزر المالديف أثناء تصوير فيلم «يوسف وزينب»

الفيشاوي «مذيع» في لقاء نادر
مع فريد شوقي
غالف كتاب «مخرج على الطريق»

التقى الـفـنــانــان ف ــاروق الفيشاوي
وفــريــد شــوقــي فــي أع ـمــال سينمائية
ومسرحية ِع ــدة ،وتـحـ ّـولــت زمالتهما
الفنية إلى صداقة وطيدة ،وفي بداية
التسعينيات جمع بين الراحلين ٌ
لقاء
تلفزيوني نادر ،ولعب «الحاوي» دور
«المذيع» بينما ّ
رحب «وحش الشاشة»
علم
ب ــأن يلعب دور الـضـيــف ،عـنــدمــا ِ

أن الفيشاوي سيقدم البرنامج ،ودار
بـيـنـهـمــا ح ـ ــوار م ـم ـتــع ت ـح ــدث خــالــه
النجم الكبير عن قصة حياته وذكرياته
في مشواره الفني.
وظلت الصداقة ممتدة بين النجمين
الراحلين ،وظهر الفيشاوي مع فريد
شوقي في مناسبات عديدة ،والتقطت
لـهـمــا م ـئــات ال ـص ــور سـ ــواء ف ــي أث ـنــاء

تـصــويــر أعـمــالـهـمــا أو فــي لقاء اتهما
ً
ب ـع ـي ــدا ع ــن «الـ ـب ــات ــوه» ،وك ــان ــت آخــر
صورة لهما أثناء زيارة فاروق للنجم
الكبير لالطمئنان على حالته الصحية،
وتكررت زيــارات الفيشاوي حتى آخر
ل ـح ـظــة ف ــي ح ـي ــاة «وح ـ ــش ال ـش ــاش ــة»،
وأص ـيــب بـصــدمــة وح ــزن شــديــد حين
علم بوفاته يوم  27يوليو عام .1998

الفيشاوي في زيارة لفريد شوقي أثناء مرضه

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
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غانم بن أيوب الدمشقي يهجر محبوبته بسبب الخليفة
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الوزير جعفر البرمكي يشد الرحال للبحث عن قوت القلوب
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عند قصة تاج الملوك ودنيا والتي انتهت بزواجهما ،لتنتقل إلى حكايات أخرى
تطير فوق أجنحة الخيال ،منها حكاية المتيم المسلوب غانم بن أيوب وأخته فتنة ،وكذلك حكاية معروف اإلسكافي
وزوجته فاطمة ،وفي هذه الحلقة ،تسرد حكاية غانم بن أيوب ،وما حدث له مع قوت القلوب الذي أخرجها من
الصندوق ووقع في غرامها.

الدمشقي
أنقذ فتاة جميلة
من صندوق
الموت وأغرم
بها

ولـمــا كــانــت الليلة الــرابـعــة وال ـع ـشــرون بعد
السبعمئة ،قــالــت ش ـهــرزاد :بلغني أيـهــا الملك
السعيد أنه كان في قديم الزمان ،وسالف العصر
واألوان ،تاجر من التجار له مال ،وله ولد كأنه
الـبــدر ليلة تمامه ،فصيح اللسان ا سـمــه غانم
بــن أي ــوب المتيم الـمـسـلــوب ،ول ــه أخ ــت اسمها
فتنة من فرط حسنها وجمالها ،توفي والدهما
ً
ً
وخلف لهما ماال جزيال ،وسافر غانم إلى بغداد،
وذاع صيته في تجارة القماش ،وفي ليلة أثناء
عــودتــه إلــى محله عثر على صـنــدوق وعندما
فتحه وجد صبية ذات حسن وجمال ،ولما رآها
وقعت المحبة بينهما ،ولكنه عرف أنها محظية
الخليفة ،واسمها قوت القلوب ،وحكت حكايتها
له ،بأن زبيدة ابنة عم الخليفة كانت تغار منها،
فخدرتها وتخلصت منها في صندوق مقفل،
وألقته بواسطة ثالثة عبيد في طريق المقابر في
المكان الذي وجده غانم ،ولما علم غانم بقصتها
اغتم ،وجلس وحده في ناحية من المكان يعاتب
ً
نفسه ،ويتفكر في أمره ،وصار متحيرا في عشق
التي ليس له إليها وصول ،فبكى من شدة الغرام،
ولوعة الوجد والهيام ،وصار يشكو الزمان وما
له من العدوان .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

خداع الخليفة
ولما كانت الليلة الخامسة والعشرون بعد
السبعمئة ،قالت شهرزاد :وأما ما كان من أمر
زب ـيــدة فــإنـهــا فــي غـيـبــة الـخـلـيـفــة فـعـلــت بقوت
القلوب ذلك األمر ،ثم صارت متحيرة تقول في
نفسها ما أقــول للخليفة إذا جــاء وســأل عنها،
ومـ ــا ي ـك ــون ج ــواب ــي لـ ــه ،ف ــدع ــت ب ـع ـجــوز كــانــت
عندها ،وأطلعتها على سرها ،وقالت لها :كيف
أفعل وقوت القلوب قد فرط فيها الفرط؟

هيكل جثة

ابنة عم الخليفة
كانت تغار
من الجارية
ً
فأعطتها مخدرا
وتخلصت منها

فقالت لها العجوز لما فهمت الحال :اعلمي
يا سيدتي أنه قرب مجيء الخليفة ،ولكن أرسلي
إلــى الـنـجــارُ ،
ومــريــه أن يعمل ص ــورة ميت من
ً
خشب ،ويحفروا له قبرا ،وتوقد حوله الشموع
والقناديل ،ومري كل من في القصر أن يلبسوا
األس ــودُ ،
ومــري جــواريــك والـخــدام إذا علموا أن
الخليفة أتــى مــن سفره أن يشيعوا الـحــزن في
الدهليز ،فــإذا دخــل وســأل عــن الخبر قولي له:
إن قوت القلوب ماتت ،ويعظم الله أجرك فيها،
ومن معزتها عند سيدتنا دفنتها في قصرها،
فإذا سمع ذلك يبكي ،ويعز عليه ،ثم يسهر القراء
على قبرها لقراء ة الختمات ،فإن قال في نفسه
إن بنت عمي زبيدة من غيرتها سعت في هالك
قوت القلوب ،أو غلب عليه الهيام فأمر بإخراجها
من القبر ،فال تفزعي من ذلك ،ولو حفروا على
تلك الصورة التي على هيئة ابن آدم ،وأخرجوا
وهي مكفنة باألكفان الفاخرة فإن أراد الخليفة
إزالــة األكفان عنها لينظرها ،فامنعيه أنت من
ذل ــك ،واألخ ـ ــرى تمنعه وت ـق ــول :رؤي ــة عــورتـهــا
حــرام فيصدق حينئذ أنها ماتت ،ويردها إلى
مكانها ،ويشكرك على فعلك ،وتخلصين إن شاء
الله تعالى من هذه الورطة ،فلما سمعت السيدة
زبيدة كالمها ،ورأت أنه صواب خلعت عليها،
وأمــرت ـهــا أن تـفـعــل ذل ــك بـعــدمــا أعـطـتـهــا جملة
ً
من المال ،فشرعت العجوز في ذلك األمر حاال،
وأمرت النجار أن يعمل لها صورة كما ذكرنا،
وبعد تمام الصورة جاءت بها إلى السيدة زبيدة
فكفنتها ،وأوقدت الشموع والقناديل ،وفرشت
الـبـســط ح ــول ال ـق ـبــر ،ولـبـســت الـ ـس ــواد ،وأم ــرت
الجواري أن يلبسن السواد ،واشتهر األمــر في
القصر أن قوت القلوب ماتت.

شكوك الخليفة

زبيدة خدعت
الخليفة بهيكل
خشبي لجثة
وبناء مدفن لها
بالقصر

ثم بعد مدة أقبل الخليفة من غيبته ،وطلع
إل ــى ق ـص ــره ،ول ـكــن م ــا شـغـلــه إال ق ــوت الـقـلــوب
فرأى الغلمان ،والخدام والجواري كلهم البسين
السواد فارتجف فؤاده ،فلما دخل القصر على
السيدة زبيدة رآها البسة السواد فسأل عن ذلك؟
ً
فأخبروه بموت قوت القلوب ،فوقع مغشيا عليه،
فلما أف ــاق ســأل عــن قـبــرهــا؟ فقالت لــه السيدة
زبيدة :اعلم يا أمير المؤمنين أنني من معزتها
عندي دفنتها في قصري فدخل الخليفة بثياب
السفر إلــى القصر لـيــزور قــوت الـقـلــوب ،فوجد
البسط مفروشة ،والشموع والقناديل موقدة،
فلما رأى ذلك شكرها على فعلها ،ثم إنه صار
ً
حائرا في أمره لم يزل بين مصدق ومكذب ،فلما
غلب عليه الوسواس أمر بحفر القبر وإخراجها
منه ،فلما رأى الكفن وأراد أن يزيله عنها ،ليراها
خاف من الله تعالى فقالت العجوز :ردوها إلى
مكانها ،ثم إن الخليفة أمر في الحال بإحضار
الفقهاء والمقرئين ،وقرأوا الختمات على قبرها،
وجـلــس بـجــانــب القبر
ي ـ ـب ـ ـكـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ــى أن

ً
ً
غشي عليه ،ولــم يــزل قــاعــدا على قبرها شهرا
ً
ك ــام ــا ،وأدرك ش ـه ــرزاد ال ـص ـبــاح فـسـكـتــت عن
الكالم المباح.

اكتشاف الخديعة
وفـ ـ ــي ال ـل ـي ـل ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن بـعــد
السبعمئة ،قــالــت ش ـهــرزاد :بلغني أيـهــا الملك
السعيد ،ان الخليفة د خــل جـنــاح الحريم بعد
انـفـضــاض األم ــراء والـ ــوزراء مــن بين يــديــه إلى
بيوتهم ،ونام ساعة فجلست عند رأسه جارية
وعند رجليه جارية ،وبعد أن غلب عليه النوم
تنبه وفتح عينيه فسمع الجارية التي عند رأسه
تقول للتي عند رجليه :إن سيدنا ليس عنده
علم بما جرى حتى أنه يسهر على قبر لم يكن
فيه إال خشبة منجرة صنعة النجار ،فقالت لها
األخرى :وقوت القلوب أي شيء أصابها? فقالت:
ً
اعلمي أن السيدة زبيدة أرسلت مع جارية بنجا
وبـنـجـتـهــا فـلـمــا تـحـكــم الـبـنــج مـنـهــا وضعتها
في صندوق وأرسلتها مع العبيد وأمرتهم أن
يرموها في التربة ،فقالت األخرى :هل السيدة
قــوت القلوب لــم تمت? فقالت :سالمة شبابها
من الموت ولكن أنا سمعت السيدة زبيدة تقول
إن ق ــوت الـقـلــوب عـنــد ش ــاب تــاجــر اسـمــه غانم
الدمشقي وأن لها عنده إلــى هــذا الـيــوم أربعة
أشهر ،وسيدنا هنا يبكي ويسهر الليالي على
قبر لم يكن فيه ميت ،وصارتا تتحدثان بهذا
الحديث والخليفة يسمع كالمهما.

الثأر من غانم
فلما فرغت الجاريتان من الحديث ،وسمعهما
الخليفة و ع ــرف القضية ،وأن هــذا القبر زور،
وأن قوت القلوب عند غانم بن أيوب الدمشقي
ً
ً
م ــدة أرب ـعــة أشـهــر غـضــب غـضـبــا ش ــدي ــدا وقــام
وأحـضــر أم ــراء دول ـتــه ،فعند ذلــك أقـبــل الــوزيــر
جعفر البرمكي وقبل األرض بين يديه ،فقال له
الخليفة بغيظ :انــزل يا جعفر بجماعة واسأل
عــن بـيــت غــانــم بــن أي ــوب ،واهـجـمــوا عـلــى داره
وائتوني بجاريتي قوت القلوب ،وال بد لي أن
أعدمه ،فأجابه جعفر بالسمع والطاعة ،وعند
ذلك نزل جعفر وأتباعه والوالي بصحبته ولم
يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى دار غانم ،وكان
غانم خرج في ذلك الوقت وجاء بقدر لحم وأراد
أن يمد يده ليأكل منها هو وقوت القلوب فالحت
منه التفاتة فوجد البالط أحاط بالدار والوزير
والــوالــي والظلمة والمماليك بسيوف مجردة
وداروا به كما يدور بالعين السواد ،فعند ذلك
عرفت قوت القلوب أن خبرها وصل إلى الخليفة
سيدها فأيقنت بالهالك واصفر لونها وتغيرت
محاسنها ،ثم إنها نظرت إلى غانم وقالت له:
يا حبيبي فر بنفسك فقال لها :كيف أعمل وإلى
أين أذهب? ومالي ورزقي في هذا الدار? فقالت
له :ال تمكث لئال تهلك ويذهب مالك ،فقال لها:
يا حبيبتي ونور عيني :كيف أصنع في الخروج
وقد أحاطوا بالدار? فقالت له :ال تخف ثم إنها
ً
نزعت ما عليه من الثياب وألبسته خلقانا بالية،
وأخذت القدر التي كان فيها اللحم ووضعتها
ف ــوق رأس ــه وحـطــت فيها بـعــض خـبــز وزبــديــة
طعام ،وقالت له :أخــرج بهذه الحيلة وال عليك
مني فأنا أعرف أي شيء في يدي من الخليفة.

الخليفة يكتشف
الخدعة ويعفو
عن معشوقة
غانم

هروب غانم
فلما سمع غانم كالم قوت القلوب ،وما أشارت
عليه به ،خرج من بينهم وهو حامل القدر وستر
عليه الستار ونجا من المكايد واألضرار ببركة
نيته ،فلما وصل الوزير جعفر إلى ناحية الدار
ترجل عن حصانه ودخل البيت ونظر إلى قوت
ً
القلوب وقد تزينت وتبهرجت ومألت صندوقا
مــن ذهــب ومـصــاغ وجــواهــر وتحف مما حمله
وغال ثمنه ،فلما دخل عليها جعفر قامت على
قدميها وقبلت األرض بين يديه ،فلما رأى ذلك
جعفر قال لها :والله يا سيدتي إنه ما أوصاني
إال بقبض غانم بن أيوب ،فقالت :اعلم أنه حزم
تجارته وذهب إلى دمشق وال علم لي بغير ذلك،
وأريد أن تحفظ لي الصندوق وتحمله إلى قصر
أمير المؤمنين ،فقال جعفر :السمع والطاعة ،ثم
أخذ الصندوق ،وأمر بحمله وقوت القلوب معهم
إلى دار الخالفة وهي مكرمة معززة وكــان هذا
بعد أن نهبوا دار غانم ،ثم توجهوا إلى الخليفة.

حبس قوت القلوب
وحـ ـك ــى ل ــه ج ـع ـفــر ج ـم ـيــع م ــا جـ ـ ــرى ،فــأمــر
الخليفة لقوت القلوب بمكان مظلم وأسكنها
ً
فيه وألزم بها عجوزا لقضاء حاجتها ألنه ظن
ً
ً
أن غــانـمــا فحش بـهــا ،ثــم كتب مكتوبا لألمير
ً
اب ــن سـلـيـمــان الــزي ـنــي وكـ ــان نــائ ـبــا ف ــي دمـشــق
ومضمونه :ساعة وصــول المكتوب إلــى يديك
تقبض على غانم بن أيــوب وترسله إلــي ،فلما
وصــل المرسوم إليه قبله ووضـعــه على رأســه
ونادى في األسواق :من أراد أن ينهب فعليه بدار
غانم بن أيوب ،فجاؤوا إلى الدار فوجدوا أم غانم
ً
وأخته قد صنعتا لهما قبرا وقعدتا
عنده تبكيان فقبضوا عليهما
ونهبوا الدار ولم تعلما ما
ا لـخـبــر ،فلما أحضرهما
عـنــد الـسـلـطــان سألهما

قوت القلوب
تبحث عن
غانم في أسواق
دمشق

عن غانم ،فقالتا لــه :من مــدة سنة ما وقفنا له
على خبر ،فردوهما إلى مكانهما ،هذا ما كان
مــن أمــرهـمــا .وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح فسكتت
عن الكالم المباح.

برد وجوع

المسكين ،ألنهم متى أدخلوه المارستان قتلوه
في يوم واحد ثم أمر صبيانه بحمله إلى بيته
ً
ً
وفرش له فرشا جديدا ووضع له مخدة جديدة،
وقـ ــال ل ــزوج ـت ــه :اخــدم ـيــه يـنـصــح ف ـقــالــت :على
الرأس ثم تشمرت وسخنت له ماء وغسلت يديه
ً
ورجليه وبدنه وألبسته ثوبا من لبس جواريها
وسقته قدح شراب ،ورشت عليه ماء ورد فأفاق،
ث ــم ت ــذك ــر م ـح ـبــوب ـتــه قـ ــوت ال ـق ـل ــوب فـ ـ ــزادت به
الكروب ،هذا ما كان من أمره.

وف ـ ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ب ـعــد
السبعمئة ،قــالــت ش ـهــرزاد :أمــا مــا كــان مــن أمر
غانم بن أيوب المتيم المسلوب ،فإنه لما سلبت
نعمته تحير في أمــره وصــار يبكي على نفسه
ً
حتى انفطر قلبه وسار ولم يزل سائرا إلى آخر
النهار ،وقــد ازداد بــه الـجــوع وأضــر بــه المشي
حـتــى وص ــل إل ــى بـلــد فــدخــل الـمـسـجــد وجـلــس
عـلــى ب ــرش وأس ـنــد ظـهــره إل ــى حــائــط المسجد
وارت ـم ــى وه ــو ف ــي غــايــة ال ـج ــوع وال ـت ـعــب ،ولــم
ً
يــزل مقيما هناك إلــى الصباح ،وقــد خفق قلبه
من الجوع وركب جلده القمل وصــارت رائحته
منتنة وتغيرت أحــوالــه ،فأتى أهــل تلك البلدة
ً
ً
يصلون الصبح فوجدوه مطروحا ضعيفا من
الـجــوع وعليه آث ــار النعمة الئـحــة فلما أقبلوا
ً
عليه وج ــدوه جــائـعــا يقاسي ال ـبــرد ،فألبسوه
ً
ً
ثوبا عتيقا قد بليت أكمامه وقالوا له :من اين
أنت يا غريب ،وما سبب ضعفك? ففتح عينيه
ً
ونظر إليهم وبكى ولم يرد عليهم جوابا ،ثم إن
بعضهم عرف شدة جوعه فذهب وجاء له بكرجة
عسل ورغيفين ،فأكل ،وقعدوا عنده حتى طلعت
الشمس ،ثم انصرفوا ألشغالهم ولــم يــزل على
ً
هذه الحالة شهرا وهو عندهم وقد تزايد عليه
الضعف والمرض فتعطفوا عليه وتشاوروا مع
بعضهم في أمره ،ثم اتفقوا على أن يوصلوه إلى
المارستان الذي ببغداد .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

وأم ــا مــا كــان مــن أمــر قــوت الـقـلــوب فــإنــه لما
غ ـض ــب ع ـل ـي ـهــا ال ـخ ـل ـي ـفــة وأس ـك ـن ـه ــا ف ــي م ـكــان
مـظـلــم ،اسـتـمــرت فـيــه عـلــى ه ــذا ال ـحــال ثمانين
ً
ً
يوما ،فاتفق أن الخليفة مر يوما من األيام على
ذلك المكان فسمع قوت القلوب تنشد األشعار
فلما فرغت مــن إنـشــادهــا ،قــالــت :يــا حبيبي يا
غانم مــا أحسنك ،ومــا أعــف نفسك قــد أحسنت
لمن أساء ك ،وحفظت حرمة من انتهك حرمتك،
وسترت حريمه ،وهو سباك وسبى أهلك ،والبد
أن تقف أنــت وأمـيــر المؤمنين بين يــدي حاكم
عادل وتنتصف عليه في يوم يكون القاضي هو
الله ،والشهود هم المالئكة ،فلما سمع الخليفة
كالمها وفهم شكواها علم أنها مظلومة ،فدخل
قصره وأرسل الخادم لها فلما حضرت بين يديه
أطرقت وهي باكية العين حزينة القلب ،فقال :يا
قوت القلوب أراك تتظلمين مني وتنسبينني إلى
الظلم ،وتزعمين أني أسأت إلى من أحسن إلي
ُ
وانتهكت حرمته،
فمن هو الذي حفظ حرمتي،
وستر حريمي وسبيت حريمه ،فقالت له :غانم
بن أيوب فإنه لم يقربني بفاحشة وحق نعمتك
يا أمير المؤمنين.

فتنة وأم غانم

العفو عن قوت القلوب

وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :فبينما هم كذلك وإذا بامرأتين
سائلتين قد دخلتا عليه وهما أمه وأخته ،فلما
رآهما أعطاهما الخبز الذي عند رأسه ونامتا
عنده تلك الليلة ولم يعرفهما ،فلما كان ثاني
ً
يــوم أت ــاه أهــل الـقــريــة وأح ـضــروا جـمــا وقــالــوا
لصاحبه :احمل هذا الضعيف فوق الجمل فإذا
وصلت إلى بغداد فأنزله على باب المارستان
لعله يتعافى فيحصل لك األجر ،فقال لهم :السمع
والـطــاعــة ثــم إنـهــم أخــرجــوا غــانــم بــن أي ــوب من
المسجد وحملوه بالبرش الذي هو نائم عليه
فوق الجمل ،وجاء ت أمه وأخته تتفرجان عليه
مــن جملة الـنــاس ولــم تعلما بــه ثــم نظرتا إليه
ً
وتأملتاه وقالتا :إنه يشبه غانما ابننا فيا ترى
هل هو هذا الضعيف أو ال? وأما غانم فإنه لم
يفق إال وهو محمول فوق الجمل ،فصار يبكي
وينوح وأهل القرية ينظرون وأمه وأخته تبكيان
عليه ولم تعرفاه ،ثم سافرت أمه وأخته إلى أن
وصلتا إلــى ب ـغــداد ،وأم ــا الـجـمــال فــإنــه لــم يزل
ً
سائرا به حتى أنزله على باب المارستان وأخذ
ً
جمله ورجع فمكث غانم راقدا هناك إلى الصباح.
وأدرك شهرزاد الصاح فسكتت عن الكالم المباح.

فقال الخليفة :ال حول وال قوة إال بالله العلي
العظيم ،يا قوت القلوب تمني علي ،فأنا أبلغك
م ــرادك :قالت :تمنيت عليك محبوبي غانم بن
أيــوب فلما سمع كالمها قــال :أحـضــره إن شاء
ً
الله مكرما ،فقالت :يا أمير المؤمنين إن أحضرته
أتهبني له? فقال :إن أحضرته وهبتك هبة كريم
ال يرجع في عطائه ،فقالت :يا أمير المؤمنين
إئــذن لــي أن أدور عليه لعل الله يجمعني به?
فـقــال لـهــا :افعلي مــا بــدا لــك ،ففرحت وخرجت
ومعها ألــف ديـنــار ف ــزارت المشايخ وتصدقت
ع ـنــه ،وطـلـعــت ثــانــي ي ــوم إل ــى ال ـت ـجــار وأعـطــت
عريف السوق دراهم ،وقالت له :تصدق بها على
الغرباء ،ثم طلعت ثاني جمعة ومعها ألف دينار
ودخ ـلــت س ــوق الـصــاغــة وس ــوق الـجــواهــرجـيــة
وطلبت عــريــف الـســوق فحضر فدفعت لــه ألف
دينار وقالت له :تصدق بها على الغرباء ،فظهر
إليها العريف وهو شيخ السوق وقال لها :هل
لك أن تذهبي إلى داري وتنظري إلى هذا الشاب
الغريب ما أظرفه وما أكمله? وكان هو غانم بن
أيوب المتيم المسلوب ،ولكن العريف ليس له به
معرفة وكان يظن أنه رجل مسكين مديون سلبت
نعمته أو عاشق فارق أحبته ،فلما سمعت كالمه
خفق قلبها وتعلقت به أحشاؤها.

شيخ السوق

الحقيقة

وف ـ ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ب ـعــد
السبعمئة ،قالت شهرزاد :فلما درج الناس في
الطريق نظروا إليه وقد صار رق الحالل ولم يزل
الناس يتفرجون عليه حتى جاء شيخ السوق
ومنع الناس عنه ،وقال :أنا أكتسب الجنة بهذا

وإلى اللقاء في حلقة الغد

زوجة العريف
في الليلة الثالثين بعد السبعمئة ،قالت
شهرزاد :إن قوت القلوب طلبت من عريف
السوق رؤيته وقالت لــه :أرســل معي من
ً
يوصلني إلــى دارك فــأرســل معها صبيا
ً
صـغـيــرا ،فأوصلها إلــى ال ــدار الـتــي فيها
الغريب فشكرته على ذلك فلما دخلت تلك

الــدار وسلمت على زوجة العريف ،قامت
زوجة العريف وقبلت األرض بين يديها
ألنـهــا عــرفـتـهــا فـقــالــت لـهــا ق ــوت الـقـلــوب:
أين الضعيف الذي عندكم? فبكت وقالت:
ها هو يا سيدتي إال أنه ابن ناس وعليه
أثر النعمة ،فالتفتت إلى الفرش الذي هو

راقد عليه وتأملته فرأته كأنه هو بذاته.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم
المباح.
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مجتمع

ً
 50فائزا في مسابقة المرزوق اإللكترونية للقرآن

يوسف خالد المرزوق

المسابقة
تهدف إلى
المحافظة
على أصالة
المجتمع
الكويتي
اإلسالمية
الوسطية
وزيادة عدد
الحافظين
للقرآن الكريم

فريد عمادي

فائز يرفع شهادة تقديره

فريد عمادي

خالد الخراز

ف ـ ـ ـ ــاز  50م ـ ـت ـ ـسـ ــا ب ـ ـقـ ــا ف ــي
مسابقة المغفور لهم بــإذن
الـ ـ ـل ـ ــه ت ـ ـعـ ــالـ ــى ولـ ـ ـي ـ ــد خ ــال ــد
ي ــوس ــف ال ـ ـمـ ــرزوق ون ـج ـلـيــه
خالد وعبدالله للقرآن الكريم
وت ـجــويــده وتـفـسـيــره وســط
مشاركة  1050متسابقا من
مـخـتـلــف ال ـج ـن ـس ـيــات داخ ــل
ا ل ـكــو يــت بـيـنـهــم  70كــو يـتـيــا
نجح منهم .14
وقال وكيل وزارة األوقاف
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة م.
ف ـ ــري ـ ــد عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادي ،فـ ـ ــي ك ـل ـم ــة
ل ــه ،خ ــال ال ـح ـفــل الـخـتــامــي
ل ـل ـم ـس ــا ب ـق ــة ،ان ا ل ـم ـس ــا ب ـق ــة
ت ـهــدف إل ــى ا لـمـحــا فـظــة على
أص ــال ــة الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
اإلسالمية الوسطية وزيادة
عدد الحافظين والحافظات
لكتاب الله وتشجيع الشباب
الكويتيين على حفظ كتاب
ا لـلــه كمنهج حـيــاة بأسلوب
علمي مبتكر .وهنأ م.عمادي
ال ــداع ـي ــن وال ـم ـن ـظ ـم ـيــن لـهــذا
ال ـع ـمــل ال ـم ـب ــارك ف ــي الـشـهــر
المبارك على األ جــر العظيم
الـ ـم ــأم ــول وال ـ ـشـ ــرف ال ـك ـب ـيــر
ال ـ ُـم ـت ـم ـن ــى .م ــن ج ـه ـتــه ،أكــد
رئـ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـحـ ــريـ ــر "األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء"
م ـ ـم ـ ـثـ ــل داعـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة
ي ــوس ــف خ ــال ــد ال ـ ـمـ ــرزوق أن
"المسابقة تميزت باستخدام
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة،
وهذا جهد ُم ّ
قد ر لمشايخنا
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرام ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ــودون
حـلـقــات والـ ــدي ،رح ـمــه الـلــه،
وا س ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــا عـ ـ ــوا حـ ـ ـت ـ ــى اآلن

تكريم أحد الفائزين

يوسف عبدالرحمن

أحد براعم القرآن يتسلم جائزته

ت ـخــر يــج  79حــا ف ـظــا لـكـتــاب
ا ل ـلــه بــا لـسـنــد ا لـمـتـصــل منذ
عـ ـ ــام  2012يـ ـض ــاف إ ل ـي ـهــم
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ال ـ ـيـ ــوم
فــي الـمـســابـقــة اإللـكـتــرونـيــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ن ـ ــأم ـ ــل أن
نستشرف بها المستقبل".
ووج ـ ــه ال ـش ـكــر إلـ ــى وزي ــر
األوقاف والشؤون اإلسالمية
ع ـي ـس ــى ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،ووكـ ـي ــل
ال ـ ــوزارة ع ـمــادي ال ــذي رعــى
هذه المسابقة ،وكل قطاعات
ا لــوزارة من وكالء ومديرين
وعاملين.
و بـ ـ ّـيـ ــن ان " خـ ــد مـ ــة ك ـت ــاب
ا لـلــه و تـكــر يــم حفظته شــرف
كبير لنا نحن أبناء المغفور
ل ــه بـ ــإذن ال ـل ــه ت ـعــالــى خــالــد
يــوســف ال ـمــرزوق ،وإنـنــا لن
نــدخــر وسـعــا وج ـهــدا ومــاال
فــي سـبـيــل مـســا نــدة حلقات
ال ـ ـقـ ــرآن وهـ ـ ــذه ال ـم ـس ــاب ـق ــة"،
داعيا الله عز وجل أن يحفظ
الـ ـك ــوي ــت وص ــاح ــب ال ـس ـمــو
األمير الشيخ نواف األحمد،

وسـ ـم ــو ولـ ــي عـ ـه ــده األم ـي ــن
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـ ـش ـ ـعـ ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد،
متوجها بالشكر والتقدير
ل ـل ـم ـش ــاي ــخ وال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
حلقات والده القرآنية ولكل
المتقدمين لـهــذه المسابقة
النوعية األولى.

دعم الحلقات
مــن جــا نـبــه ،قــال المشرف
ال ـ ـعـ ــام ع ـل ــى ح ـل ـق ــات خــالــد

ي ــوس ــف الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،يــوســف
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن :ق ـ ـبـ ــل ت ـس ــع
سـ ـ ـن ـ ــوات انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ح ـل ـق ــات
العم خالد يوسف المرزوق
(رح ـم ــه ال ـل ــه) لـحـفــظ ال ـقــرآن
وت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــره ،لـ ـتـ ـس ــد فـ ــراغـ ــا
كـبـيــرا لـلـشـبــاب فــي الـكــويــت
وأثمرت حفاظا بلغ عددهم
 79حــافـظــا ل ـل ـقــرآن حـصـلــوا
على السند المتصل بالنبي
ص ـ ـلـ ــى الـ ـ ـل ـ ــه عـ ـلـ ـي ــه وس ـ ـلـ ــم،
م ـ ــرد ف ـ ــا :ا نـ ـن ــا ن ـح ـت ـف ــي اآلن
بخمسين فائزا متفوقا في
هــذه المسابقة اإللكترونية
المباركة األولى والتي نأمل
أن ت ـكــون ف ــي ال ـع ــام الـمـقـبــل
للجنسين رجاال ونساء.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال رئـيــس
اللجنة العليا في المسابقة
ا ل ـش ـيــخ د .خــا لــد ا ل ـخ ــراز إن
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة حـ ـقـ ـق ــت ن ـت ــائ ــج
رائـ ـع ــة وط ـي ـب ــة وم ـش ـه ــودة،
سائال المولى ان تكون هذه
الـمـســابـقــة ن ــواة لـمـســابـقــات
كثيرة وهي األولى والفريدة

وال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
ال ـكــويــت .ودع ــا ال ـخ ــراز الـلــه
ج ــل وع ــا ان "ي ــرح ــم أخــانــا
وليد خالد يوسف المرزوق
ونجليه خالد وعبدالله وان
يـ ـك ــون ه ـ ــذا األجـ ـ ــر ام ـ ـتـ ــدادا
لهم" ،مؤكدا أن خدمة كتاب
ال ـ ـلـ ــه شـ ـ ــرف ك ـب ـي ــر وي ـس ـعــد
اإل ن ـســان بـخــد مــة كـتــاب الله
في الدنيا واآلخرة.

برعم قرآني يرفع الجائزة

فرحة بريئة بالجائزة

جانب من التكريم

لقطتان لتكريم فائزين في المسابقة

خدمة كتاب
الله وتكريم
حفظته شرف
كبير لنا ولن
ً
ندخر جهدا
ً
أو ماال في
دعم حلقاته

يوسف المرزوق
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روجينا :رفضت االستعانة بدوبلير ألداء
مشاهد األكشن في «بنت السلطان»

حياة الفهد :لم أتدخل في
النص األصلي لـ «مارغريت»
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خبريات
تأجيل تصوير فيلم
« »Bladeإلى يوليو 2022

القاهرة  -محمد قدري
أعــربــت الـفـنــانــة روجـيـنــا عــن سـعــادتـهــا بـ ــردود الـفـعــل حــول
مسلسلها الجديد «بنت السلطان» ،الذي يعد البطولة المطلقة
األولى لها في الدراما التلفزيونية بالموسم الرمضاني.
وحــول بــدايــة دخولها للعمل ،أكــدت أن الله اخـتــار التوقيت
المناسب للبطولة المطلقة ،فخالل العام الماضي حققت شخصية
«فدوى» بمسلسل البرنس نجاحا كبيرا أكثر من المتوقع ،وانتشر
النجاح في الوطن العربي كله« ،وهذا الدور دفع عددا من شركات
اإلنتاج إلى طلب التعاون معي لبطولة أعمال عديدة ،واخترت
منها المسلسل الذي أقدمه من تأليف السيناريست أيمن سالمة
وإخ ــراج أحـمــد شفيق ،حيث رأى الثنائي منذ سـنــوات أنهما
يريدان عمل بطولة مطلقة لي ،وكان هذا الوقت المناسب بترتيب
من الله».
وأضافت أن هناك كيمياء كبيرة بينها وبين المخرج أحمد
شفيق ،فهي تفهمه وهو يفهمها ،فهو مخرج يعني بالنسبة لها
األمان الفني ،معربة عن سعادتها بالعمل معه ،ولفتت الى أنها
تعمل على الشخصية منذ يوليو الماضي ،وكانت تتابع المؤلف
أيمن سالمة منذ البداية ،وأحبت الشخصية تماما.
وذكرت أنها تحمست وانحازت لشخصية عزة في المسلسل
أكـثــر مــن شخصية مـنــار ،حيث تــرى أنـهــا تحب الـفـتــاة القوية
التي تتعرض لصدمات وتقوم مرة أخرى ،وتقوى على الظروف
وتصبح أقوى من األول ،وأنها دائما ما تحب تلك الشخصيات،
وكـثـيــرا مــا رفـضــت دور الـفـتــاة المنكسرة والضعيفة ،وكانت
الشخصية جديدة جدا وبها الكثير من التنقالت والتحوالت.

مفاجآت العمل
وح ــول طــاقــم الـعـمــل ،أش ــارت روجـيـنــا إلــى أنـهــا ال تجيد إال
التمثيل وال تتدخل في أي أمور أخرى ،وكل أعضاء فريق العمل
أحبوا المشروع وكواليسه ،وكانت العالقة في كواليس العمل
مميزة جدا ،وحالة الحب كبيرة بين المشاركين.
وأضــافــت أنــه «فضال عــن تميز كــل طاقم العمل إال أن أحمد
مجدي وندا موسى كانا من أفضل المفاجآت في هذا المسلسل،
حيث وجدت فيهما السمات الخاصة المميزة ،إضافة إلى عملهما
المتقن والمميز جدا ،وهذه أول مرة أتعاون مع الثنائي».

مشاهد صعبة
وحول المشاهد الصعبة واألكشن ،قالت روجينا إنها أحبت
الشخصية منذ كتابة مشاهدها األول ــى ف ـقــررت أن تتعايش
معها وتقدم مشاهد األكشن بنفسها دون االعتماد على دوبلير،
والمشهد األول ال ــذي حمسها وجــرأهــا هــو مشهد المواسير،

ولحسن الحظ كان يفترض أن يقدمه دوبلير لكنه لم يتواجد
فاصرت على عمله ،وبالفعل قدمته ،ومــن هنا كــان الـقــرار بأن
تقدم كل مشاهدها بنفسها ،وكان المخرج أحمد شفيق
ي ـســاعــدهــا ب ـت ـجــربــة ال ـم ـشــاهــد ب ـن ـف ـســه ،م ـش ـيــرة إلــى
تعرضها إلصابات وجروح في مشهد النهاية استدعت
خضوعها للخياطة بـ 7غرز ،ومن ثم عادت الستكمال
التصوير مرة أخرى.

تدريب
وأف ـ ـ ــادت روج ـي ـن ــا بـ ــأن م ــن االسـ ـتـ ـع ــدادات
الخاصة بالشخصية أنها تقود «سكوتر»،
فقامت بـشــراء سكوتر قبل فـتــرة ،وأخــذت
تتدرب عليه حتى تمكنت من قيادته ،ألن
الشخصية التي تقدمها كانت تقوده
في األحداث ،وبالفعل كان المشهد
ف ــي اإلس ـك ـنــدريــة عـلــى كــوبــري
س ـت ــان ـل ــي وس ـ ـ ــط ال ـ ــزح ـ ــام،
وانـتـقـلــت م ــن الـتــدريــب
في المساحة الفضاء
إلـ ــى ال ـت ــواج ــد بين
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وكـ ــان
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج ي ـس ـي ــر
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مـعـهــا
حتى انتهى بأمان.
وأش ـ ــارت إل ــى أنـهــا
بعد هــذا العمل والنجاح
ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـق ــق عـلــى
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــري
والنقدي ال تفكر باالستمرار
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ال ـم ـط ـل ـق ــة أو
المشتركة أو غـيــرهــا ،فما يهمها
هو الــدور ألنها في النهاية ممثلة
ويهمها تقديم عمل به فكرة جديدة
فـ ـق ــط ،ك ـم ــا وجـ ـه ــت ال ـش ـك ــر إل ــى
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن
التمثيلية زوجـهــا ،على دعمه
غير المحدود وغير المتوقف
ف ــي ت ـقــديــم هـ ــذا الـمـسـلـســل،
حـيــث إن ــه دعـمـهــا بـكــل قوته
حتى قدمته وخرج للنور.

حياة الفهد في شخصية مارغريت

روجينا

كشفت الفنانة حياة الفهد عن مفاجآت الحلقات النهائية
م ــن مـسـلـســل م ــارغ ــري ــت ،الـ ــذي ي ـعــرض ضـمــن مــوســم درام ــا
رمضان.
وقالت الفهد ،خالل مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «mbc
 ،»trendingإن الجميع يتساء ل عن شخصية مارغريت هل
هي طيبة أم شريرة ومجرمة ،فهي في النهاية إنسانة لديها
مشاعر مختلطة ،مشيرة إ لــى أن الحلقات النهائية تحمل
مفاجآت مثيرة ومؤثرة ال يتوقعها أحد.
وأكدت أنها لم تتدخل في تعديل النص األصلي ،لكن كل
ما كان يهمها هو التركيز على الشخصية ذاتها ،وإيضاح
طبيعة الثقافة والعادات اإلنجليزية الصارمة التي تتشابه
إلى حد كبير مع العادات الكويتية.
وكشفت الفهد عن كواليس تحضيرها لعمل جديد ،قائلة:
«يجري اآلن الحديث عن تحضيراته واختيار الشخصيات،
حيث اجتمع يوميا مع كاتب العمل لقراء ة وفهم الخطوط
العريضة» ،مؤكدة أنها حريصة على سماع ردود األفعال حول
أعمالها سواء بالمدح أو النقد ،وأنها تهتم بكل المالحظات
التي تأتي إليها ،وتحترم النقد البناء.
من ناحية أخرى ،علقت الفهد على اتهامها بتقليد الملكة
إليزابيث الثانية ،قائلة« :كثيرون يقولون إنني قلدت الملكة
إليزابيث ...أنا ما قلدتها ...لكن يمكن طولي وعرض جسمي
والمالبس األنيقة جعلت هناك تشابها بيننا» ،مضيفة أنها
عاشقة لبريطانيا والبريطانيين ،وأن تحضير شخصية
مارغريت استغرق منها وقتا طويال.
وأعربت عن سعادتها البالغة بردود الفعل اإليجابية على
هذا العمل ،مشيرة إلى أنه نجح في تصدر التريند لفترات
طويلة ،مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو تقديم عمل مختلف
وجديد عن غيره المعروض على الشاشات.

أعلنت استديوهات مارفل
تأجيل بدء تصوير فيلمها
الجديد  Bladeإلى يوليو
من العام المقبل  ،2022وكان
من المقرر في األصل أن يبدأ
إنتاج الفيلم ،الذي سيقوم
ببطولته الممثل العالمي
ماهرشاال علي ،في سبتمبر
المقبل.
على أن يكون الفيلم الجديد
 Bladeمن كتابة ستايسي
أوسي كوفور ،ولم يستقر
على مخرج العمل إلى اآلن،
كما أكدت الشركة أنها
اختارت تأخير بدء تصوير
العمل للعمل بشكل أفضل
على السيناريو الجديد.
يذكر أن ماهرشاال استطاع
أن يحقق انجازا غير مسبوق
كونه أول مسلم يحصد
جائزة األوسكار في التاريخ،
عن أدائه االستثنائي في دور
الراعي وتاجر المخدرات
خوان بفيلم الدراما
 ،Moonlightالذي نال على
إثره اشادة عالمية من النقاد
وحصل على جائزة ،SAG
وجائزة اختيار النقاد ألفضل
ممثل مساعد ،ورشح عنه
ً
أيضا لجائزة غولدن غلوب،
ومن أشهر أعماله أيضا
« »Free State of Jonesو«Go
.»for Sisters

متحف إلحياء الذكرى
الـ 700لوفاة دانتي أليغيري

السفير األسترالي يزور متحف شهداء القرين هشام الغانم :األفالم الكويتية حاضرة في العيد
زار الـسـفـيــر األس ـت ــرال ــي ل ــدى ال ـكــويــت جــونــاثــان
غيلبيرت ،والوفد المرافق له ،متحف شهداء القرين،
برفقة األمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب المساعد لقطاع اآلثار والمتاحف د .تهاني
العدواني.
واستقبلت د .العدواني السفير األسترالي والوفد
المرافق له بالترحاب والتقدير لهذه الزيارة ،وقدم
مــرا قــب المتاحف بالمجلس سلمان بولند شرحا
لمحتويات المتحف وأقسامه ،والذي يعد أحد مراكز
المقاومة الكويتية إبــان الـغــزو الصدامي للكويت،
حيث وقعت فيه معركة دامية في  24فبراير ،1991
قتل على أثرها عدد من أفراد المقاومة.
وف ــي تصريحها عـقــب الـجــولــة قــالــت ال ـعــدوانــي:
«نحن سعداء في المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ألن دولــة هامة كأستراليا يمثلها سفيرها
ف ــي ال ـكــويــت لــديــه االه ـت ـمــام وال ـح ــرص عـلــى زي ــارة

رمز من رمــوز المقاومة الكويتية  -شهداء القرين».
وتـقــدمــت بالشكر والـعــرفــان إلــى السفير غيلبيرت
ومرافقيه مــن الــوفــد الدبلوماسي والعسكري على
هذه المبادرة ،األمر الذي يدل على الحرص والرغبة
في إبداء استعداد الحكومة األسترالية دائما للوقوف
مع الكويت أميرا وحكومة وشعبا ،لكي تبقى الكويت
بلد أمن وأمان وسالم.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ــال ال ـس ـف ـيــر األس ـت ــرال ــي جــونــاثــان
غـيـلـبـيــرت« :أت ـق ــدم بــالـشـكــر ال ـجــزيــل إل ــى د .تهاني
الـعــدوانــي األمـيــن الـعــام للمجلس الــوطـنــي للثقافة
والفنون واآلداب المساعد لقطاع اآلثــار والمتاحف
على استضافتها الكريمة لنا خالل هذه الزيارة .إن
قصة متحف شهداء القرين هي قصة فيها من العبرة
والشجاعة والتضحية بالنفس في مواجهة القوة
الغازية ،وهي قصة سوف تلهم الكويتيين ألجيال
عديدة قادمة».

●

عزة إبراهيم

أكـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة شــر كــة السينما الكويتية
الــوط ـن ـيــة (س ـي ـن ـس ـك ـيــب) ،هـشــام
الـغــانــم ،أهـمـيــة ال ـتــزام الجمهور
بـ ــاإلجـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة لـضـمــان
استمرار العروض السينمائية،
بـعــد ف ـتــرة طــويـلــة مــن االنـقـطــاع
بسبب جائحة كورونا.
وأوضــح الغانم ،لـ «الجريدة»،
أن خـطــة األف ــام الـمـعــروضــة في
عيد الفطر متنوعة بين العربي
وال ـعــال ـمــي ،كـمــا تـشـهــد حـضــور
األفالم الكويتية.

و ص ـ ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــأن أول األ ف ـ ـ ـ ــام
الكويتية التي تعرضها السينما
بـعــد إع ـ ــادة افـتـتــاحـهــا ف ــي عيد
ال ـف ـط ــر ،ه ــو ال ـف ـي ـلــم ال ـكــرتــونــي
«المحط» ،وهو من إخراج وإنتاج
الفنان أحمد موسوي ،ويستمر
عرضه أسبوعين منذ أول أيــام
عيد الفطر المبارك.
وأضـ ــاف أن ــه بـعــد أسبوعين
م ــن عـ ــرض ال ـف ـي ـلــم ت ــدخ ــل عـلــى
خريطة األفــام مجموعة أخرى
من األفــام الكويتية التي جرى
عرضها خ ــارج الـكــويــت أو عبر
المنصات الرقمية ،ومنها فيلم
«ك ــوي ــت م ــراك ــش ك ــوي ــت» ،وهــو
ع ـمــل كــومـيــدي
لـ ـلـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــان
وس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــان
الفرج ومحمد
عــاشــور ،ومــن
تأليف وإخراج
عـ ـ ـم ـ ــار ه ــاش ــم
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوي،
إلى جانب فيلم
«مسج» للمؤلف
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــرج
رمضان خسروه،
وهــو مــن بطولة
الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز
النصار وعبدالله

هشام الغانم

الخضر وحصة النبهان وحمد
أش ـ ـك ـ ـنـ ــانـ ــي وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ف ــري ــد
وعبدالله الرميان.

أول عرض
وقـ ــال ال ـغ ــان ــم« :ف ــي الـمــرحـلــة
الالحقة يتم عرض أفالم كويتية
ل ــم ي ـتــم طــرح ـهــا بــالـسـيـنـمــا من
قبل خالل فترة الجائحة ،ومنها
فيلم «مستر آش» للفنان بشار
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزاف ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال
الرائعة التي ستترك بصمة لدى
ّ
يجسد الجزاف
الجمهور ،حيث
دور بـطــل خـ ــارق أش ـبــه بسوبر
مـ ـ ــان ،وه ـ ــو م ــن إخـ ـ ـ ــراج ع ـبــاس
ال ـي ــوس ـف ــي ،وب ــذل ــت ف ـيــه شــركــة
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج دورز ب ــرودكـ ـش ــن كــل

جهدها للخروج بـصــورة الئقة
ومشرفة».
وأشار إلى وجود خطة لعرض
فيلم «مـيـنــون والـمـنـخــولـيــا» في
المرحلة نفسها ،ويشهد عــودة
الفنان خالد العقروقة ،الشهير بـ
«ولد الديرة» ،إلى جانب الفنانين
ع ـ ـبـ ــداإلمـ ــام عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وس ـم ـيــر
ال ـ ـق ـ ــاف ،والـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة سـ ـ ـ ــراره،
وحسن أشــرف ،وجمال حجازي،
ومحمد أشكناني ،ولولو عبدالله
وغـيــرهــم ،وهــو مــن تأليف عــادل
الزاهد ،وساعد في اإلخراج الفنان
ب ـس ــام دج ـ ــدل ،وهـ ــو م ــن إخـ ــراج
وإنتاج حسن سراب.

باقة متنوعة
يذكر أن سينما «سينسكيب»
ستطرح أيضا باقة متنوعة من
الـ ـع ــروض ال ـعــرب ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة،
ومنها الفيلم المصري «دي ــدو»،
ب ـط ــول ــة ك ــري ــم ف ـه ـم ــي وب ـي ــوم ــي
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد وح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدي ال ـ ـم ـ ـيـ ــرغ ـ ـنـ ــي
و«أح ـ ـمـ ــد نـ ـ ــوتـ ـ ــردام» ،لـلـفـنــانـيــن
رام ــز ج ــال وغ ــادة ع ــادل وخــالــد
الصاوي وبيومي فــؤاد ،والفيلم
الهندي «راده ــي» للنجم الشهير
سـلـمــان خ ــان ،إل ــى جــانــب أعـمــال
هوليوود «»Godzilla vs. Kong
و« »Mortal kombatو«Demon
 ،»slayerو« ،»Wrath of Man
و«.»Mauritanian

ليلي كولينز تبدأ تصوير «»Emily in Paris 2
ب ــدأت الممثلة العالمية ليلي
كولينز تصوير الجزء الثاني من
مسلسل الدراما الكوميدي «Emily
 ،»in Parisوه ــو المسلسل الــذي
جمع آالف الـمـشــاهــدات ،وينتظر
كــل مـتــابـعــي ال ـجــزء األول عــرض
الجزء الثاني.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ن ـشــرت عــدة
تـقــاريــر فـنـيــة ال ـصــور األولـ ــى من
ك ــوال ـي ــس الـ ـج ــزء الـ ـث ــان ــي ،حيث
ظـهــرت ليلي فــي  3لقطات وسط
فــريــق تـصــويــر ي ــرت ــدي مــاسـكــات
الـ ــوجـ ــه ل ـل ـح ـمــايــة مـ ــن اإلص ــاب ــة
بفيروس كورونا.
واق ـت ـح ــم م ـس ـل ـســل Emily in
 Parisق ــا ئ ـم ــة  Nielsenأل ف ـضــل
 10ع ـ ـ ـ ــروض ت ـ ـجـ ــذب مـ ـش ــاه ــدة
ل ــأسـ ـب ــوع الـ ـت ــال ــي مـ ــن عــرض ـهــا
األول ،لتتخطى مسلسالت «Grey’s
 »Anatomyو»،»Criminal Minds
كما كشفت « »Netflixأن المسلسل
يعتبر األكثرشعبية بين أعمال
الكوميديا لعام .2020
وتــدور أحــداث Emily in Paris
(ليلي كولينز) حول مديرة تسويق
طموحة في العشرين من عمرها
من شيكاغو ،حصلت بشكل غير
مـتــوقــع عـلــى وظـيـفــة فــي بــاريــس
عـ ـن ــدم ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوذت ش ــرك ـت ـه ــا
ع ـلــى ش ــرك ــة فــرنـسـيــة للتسويق

ليلي كولينز في مشهد من «»Emily in Paris
الـ ـف ــاخ ــر ،ت ــم تـكـلـيـفـهــا بـتـجــديــد
استراتيجيتها الخاصة بوسائل
التواصل االجتماعي ،وتشرع في
حـيــاة جــديــدة فــي بــاريــس مليئة
بــالـمـغــامــرات وال ـت ـحــديــات ،وهــي
تتنافس فــي الـفــوز على زمالئها
بالعمل ،وتكوين صداقات ،والتنقل
في العالقات الرومانسية الجديدة.
وك ــان ــت كــول ـي ـنــز ،ال ـبــال ـغــة 31
عــامــا ،قــد ظـهــرت بــراقــة فــي حفل
غولدن غلوب  ،2021وتم ترشيحها
في فئتي أفضل ممثلة في مسلسل
كوميدي عن عملها في Emily In
 ،Parisوأفضل مسلسل تلفزيوني

كوميدي ،لكنها لم تحصل على أي
من الجائزتين.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،سـيـطــرت
ال ــدرام ــا والـتـلـفــزيــون عـلــى قائمة
المرشحين لجوائز MTV Movie
 & TVل ـع ــام  ،2021وأب ـ ـ ــرز ه ــذه
الـمـسـلـســات  WandaVisionو
 ،Emily in Parisحيث سيطرا على
قائمة ترشيحات الـعــام الجديد،
فمسلسل  WandaVisionنجح في
حصد  5ترشيحات كأفضل عرض
وأفضل أداء وأفضل ممثلة وأفضل
م ـم ـث ــل وأف ـ ـضـ ــل م ـم ـث ــل م ـشــاهــد
وأفضل تصوير قتالي.

و ح ـ ـص ـ ـلـ ــت أ غ ـ ـن ـ ـيـ ــة «Emily
 »In Parisع ـل ــى  4تــر ش ـي ـحــات،
ويعد منافسة الــدرامــا للعروض
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ع ـل ــى تــرش ـي ـحــات
الجائزة أمــرا استثنائيا ،نتيجة
قلة األفالم بسبب غلق دور العرض
السينمائي بشكل كامل لمواجهة
الفيروس القاتل على مــدار العام
الماضي ،وهو ما منع الكثيرين من
طرح أفالمهم ،لذلك سيطرت فئة
الدراما على الترشيحات هذا العام.

تحيي مدينة فورلي اإليطالية
ذكرى مرور  700عام على
وفاة الفنان العالمي دانتي
أليغيري بتنظيم عرض
ضخم يضم  300عمل فني
يستكشف األساطير التي
تحيط بالشاعر الملقب
بشاعر إيطاليا العظيم.
وبعد تأجيالت جراء جائحة
كورونا ،يمكن اآلن لمتحف
سان دومينيكو عرض القطع
الرئيسية التي ترجع إلى عدة
قرون .ويضم معرض «دانتي:
رؤية الفن» رسامين من مايكل
أنجلو وفران أنجيليكو إلى
بابلو بيكاسو وتينتوريتو
ويستمر حتى  11يوليو.
وجرى السماح لمتاحف في
أقاليم إيطالية ذات معدالت
إصابة معتدلة بفيروس
كورونا بإعادة الفتح
بالتزامن مع احتفال البالد
بالشاعر الشهير بـ»الكوميديا
اإللهية» .ولد دانتي في
فلورنسا في  1265وتوفى
في رافينا في إقليم إيميليا-
روماجنا الشمالي حيث تقع
فورلي في .1321
يقام المعرض بالتعاون مع
معرض أوفيتسي بفلورنسا.
(د ب أ)

وفاة الروائي والشاعر
اإلسباني خوسيه بونالد

أكدت مؤسسة كاباييرو
بونالد اإلسبانية أن الشاعر
والروائي اإلسباني الحائز
جائزة ثيربانتس ،خوسيه
مانويل كاباييرو بونالد
توفي في مدريد عن عمر
يناهز  94عاما .واشتهر
كاباييرو بونالد بأعماله
الشعرية .ونال عددا من
الجوائز األدبية في إسبانيا،
بما في ذلك جائزة ثيربانتس
في عام  ،2012وهي أعلى
جائزة أدبية في العالم
الناطق باإلسبانية ،فضال
عن جوائز بوسكان ،واالبن
المفضل لألندلس ،والجائزة
الوطنية للشعر ،وجائزة
المكتبة القصيرة ،االبن األعز
لمحافظة قادس ،كما حصل
على الدكتوراة الفخرية،
ونشر كاباييرو أول مؤلفاته
الشعرية قبل  70عاما تقريبا.
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات

المقدسيون يتصدون العتداء إسرائيلي على «األقصى»

• أكثر من  300جريح بينهم حاالت حرجة ...ومصر واألردن تستدعيان القائم باألعمال اإلسرائيلي
• نتنياهو يتعمد التصعيد إلحراج خصومه ويلمح لتعديل الوضع القائم في القدس
شهدت القدس الشرقية أمس ،خصوصا
ف ــي ب ــاح ــات الـمـسـجــد األق ـص ــى ،مــواجـهــات
عنيفة وعـمـلـيــات كــر وف ــر ،تـصــدى خاللها
م ـئــات ا لـمـقــد سـيـيــن المعتكفين فــي العشر
األواخ ـ ـ ــر م ــن ش ـهــر رمـ ـض ــان لـمـسـتــوطـنـيــن
ه ــاج ـم ــوا «األق ـ ـصـ ــى» ،وهـ ــو م ــا ردت عليه
الـ ـش ــرط ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ــاق ـت ـح ــام ال ـح ــرم
القدسي ،فضال عن اجتياح مجموعات من
المستوطنين اليهود األحـيــاء القديمة من
الـمــديـنــة ال ـم ـقــدســة ،إلح ـي ــاء ذك ــرى احـتــال
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل لـ ـلـ ـق ــدس الـ ـش ــرقـ ـي ــة فـ ــي ،1967
والمعروف لديهم باسم «يوم توحيد القدس».

مئات اإلصابات
وف ــي عملية أوق ـعــت «م ـئــات اإلص ــاب ــات»،
اقتحمت قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي
ال ـح ــرم ال ـق ــدس ــي م ــن ج ـهــة ب ــاب ال ـم ـغــاربــة،
وحاصرت المعتكفين داخل المسجد القبلي،
وأط ـل ـقــت واب ــا مــن قـنــابــل ال ـغــاز وال ـصــوت
والــرصــاص المطاطي ،مستهدفة المناطق
العلوية من الجسد ،وخصوصا رأس ووجه
كل من يوجد فيه.
وأف ــاد الـمــركــز الفلسطيني لــإعــام بــأن
ال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة صـ ــادرت كــل مفاتيح
ال ـم ـس ـجــد األقـ ـص ــى ،وتـ ـح ــاول طـ ــرد مــديــره
الشيخ عمر الكسواني ،وموظفي «األوقاف»
الموجودين معه في المكتب إلفراغ المسجد
تـمــامــا .وأطـلـقــت م ــآذن الـقــدس ن ــداء موحدا
للفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم،
للتدخل من أجل فك حصار قوات االحتالل
عـلــى الـمـسـجــد األق ـص ــى وإن ـق ــاذ المصلين
المحتجزين.
وأحصى «الهالل األحمر» إصابة أكثر من
 180فلسطينيا فــي المواجهات بالمسجد
األق ـص ــى ومـحـيــط ال ـب ـلــدة ال ـقــدي ـمــة ،بينهم
مـصــابــون مـبــاشــرة فــي الـ ــرأس بــالــرصــاص
المعدني ،مؤكدا وقوع إصابات في صفوف
طواقمه العاملة في محيط الحرم.
وبـحـســب «ال ـهــال األح ـمــر» ،أصـيــب أكثر
من  305فلسطينيين بينهم  7بحالة حرجة،
بعضهم بأعيرة مطاطية وقنابل صوتية،
وأع ـل ـنــت مـنـظـمــة «يــون ـي ـســف» أن  29طفال
أصيبوا خــال يومين ،بينهم رضيع يبلغ
عــامــا واح ـ ــدا ،إض ــاف ــة إل ــى تــوقـيــف ثمانية
أطفال.
وح ـ ـ ـ ـ ــذر الـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــوان ـ ــي م ـ ـ ــن أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
اإلسرائيلية حولت باحات الحرم القدسي
إلــى ســاحــة ح ــرب ،ونـشــرت عناصرها فوق
سطح قبة الصخرة وعلى أب ــواب المسجد
القبلي والمرواني ،ودخلت العيادة وغرفة
ال ـص ــوت ـي ــات ،وأط ـل ـقــت األعـ ـي ــرة الـمـطــاطـيــة
وال ـغ ــاز الـمـسـيــل ل ـلــدمــوع وق ـنــابــل الـصــوت
نحو المصلين مـبــا شــرة ،واعتقلت كــل من
يخرج منه.

وق ـ ـ ـبـ ـ ــل االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة
اإلسرائيلية أنها نشرت اآلالف من عناصرها
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء الـ ـ ـق ـ ــدس ،وقـ ـ ـ ــررت مـنــع
المستوطنين اليهود ا لــذ يــن تجمعوا عند
حائط البراق (المبكى) القريب من الدخول
إل ــى ال ـب ــاح ــات ،م ــؤك ــدة أن ـه ــا ب ـعــدمــا قــامــت
بتقييم الوضع «لن تسمح بالزيارات للحرم
القدسي ،وستواصل ضمان حرية العبادة،
ولكنها لن تتسامح مع أعمال الشغب».

ع ــاق ــات دب ـلــومــاس ـيــة م ــع إس ــرائ ـي ــل ،الـقـمــع
الذي مارسته في نهاية األسبوع في مجمع
األقصى.
واستدعت مصر واألردن ممثل إسرائيل
لديهما ،لالحتجاج على أ عـمــال العنف في
الحرم القدسي ،وطالبت الخارجية األردنية
ال ـقــائــم بــاألع ـمــال اإلســرائ ـي ـلــي بـنـقــل رســالــة
إلــى السلطات اإلسرائيلية بـضــرورة التقيد
بالتزاماتها كقوة قائمة باالحتالل في القدس
الشرقية.

مواجهات ودهس
وبعد ليلة ساخنة من الصدامات في باب
العامود وباب الساهرة ،امتدت المواجهات
إلى خارج منطقة المسجد األقصى ،ووصلت
إلى مقبرة باب الرحمة على الجانب الشرقي
م ــن أس ـ ـ ــوار األق ـ ـصـ ــى ،وإل ـ ــى داخ ـ ــل ال ـب ـلــدة
الـقــديـمــة ،فــي حـيــن تــوسـعــت رقـعــة الغضب
لتشمل الخط األخضر وغزة ،فضال عن حي
الشيخ جراح ،الذي تخطط إسرائيل لتهجير
 6عائالت مقدسية منه لمصلحة مستوطنين
يدعون ملكيتهم لألرض.
وفي خضم المواجهات بالقدس المحتلة،
أقدم مستوطن على دهس شبان فلسطينيين
قــرب بــاب األسـبــاط بالقدس .وأظـهــر مقطع
فـيــديــو رج ــا ي ـقــود س ـي ــارة بـيـضــاء ال ـلــون،
ي ـحــاول ده ــس ع ــدد مــن ال ـم ـشــاة عــن قصد،
واصطدم بعدد منهم وجدار حجري.
وشـ ـ ـه ـ ــدت م ـ ــداخ ـ ــل الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـع ـب ــري ــة
مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــن ط ـ ـ ـ ــاب ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن
وإسرائيليين ،على خلفية التصعيد الحاصل
فــي ال ـق ــدس ،وأل ـقــت ق ــوات االح ـت ــال قنابل
الصوت والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين،
واعتقلت عددا من الطالب.
وعـ ـ ــززت ال ـش ــرط ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة قــوات ـهــا
بنحو  3آالف عنصر ،لتأمين مسيرة «رقصة
األعـ ـ ـ ـ ــام» ،الـ ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ع ـص ــر أم ـ ــس مــن
أمــام مقبرة مأمن الله غرب البلدة القديمة،
بمشاركة  30ألف مستوطن بمناسبة «يوم
توحيد القدس» ،القتحام المسجد في الذكرى
الـسـنــويــة لـسـيـطــرة إســرائ ـيــل عـلــى الـقــدس
الشرقية خالل حرب .1967

رام الله وغزة
وغ ـي ــر ب ـع ـي ــد ،ش ـه ــدت رام ال ـل ــه مـسـيــرة
حــاشــدة جــابــت ش ــوارع الـمــديـنــة ،رفــع فيها
الـمـتـظــاهــرون ش ـعــارات تــدعــو للتوجه إلــى
خ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ،ل ـم ــواج ـه ــة االع ـ ـتـ ــداءات
اإلسرائيلية في القدس.
وفي غزة ،شنت إسرائيل سلسلة غارات
على نقاط رصــد حــدوديــة تابعة للمقاومة
الفلسطينية فــي مناطق متفرقة ،وقصفت
دبابات الجيش عددا من المواقع العسكرية
ال ـتــاب ـعــة ل ـحــركــة ح ـم ــاس ،ردا ع ـلــى إط ــاق

نتنياهو

شـ ـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـق ـ ــدس ـ ــي ي ـ ــواج ـ ــه
شرطيين إسرائيليين في
البلدة القديمة أمس (أ ف ب)
بالونات حارقة ومتفجرة ،وإطالق صواريخ
على المستوطنات المحاذية للقطاع.
وأع ـل ــن ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي أن أرب ـعــة
صــواريــخ أطـلـقــت مــن غ ــزة اعـتــرضــت القبة
الحديدية أحدها في سماء مدينة عسقالن،
وآخ ــر سـقــط فــي منطقة مـفـتــوحــة ،وفشلت
عملية إطــاق اثنين ،مبينا أنــه قــرر إغــاق
ال ـم ـج ــال ال ـب ـح ــري أم ـ ــام ال ـص ـي ــادي ــن قـبــالــة
شواطئ غزة ،ردا على هذه الهجمات.
وأفاد جهاز اإلطفاء عن اندالع  40حريقا
في مناطق غــاف غــزة ناتجة عن بالونات
حـ ــارقـ ــة ،م ــوض ـح ــا أن «غ ــال ـب ـي ــة ال ـح ــرائ ــق
اشـتـعـلــت فــي ح ـقــول أع ـش ــاب ،ول ــم تتسبب
في أضرار باستثناء حقل حنطة واحد ،في
حين أن حرائق أخرى ال زالت قيد التحقيق».
وأكد موقع «إسرائيل  »24أن
«ح ــرك ــة ال ـق ـط ــارات بـيــن مدينة
أشـ ـكـ ـل ــون ونـ ـتـ ـيـ ـف ــوت ج ـن ــوب
إســرائ ـيــل تــوقـفــت بسبب
ب ــال ــون يـحـمــل م ــواد
مـتـفـجــرة سقط
على السكة

الحديدية ،كما تــم إغــاق محطة القطارات
في مدينة سديروت».

الخارجية الفلسطينية وهنية
وفيما أعلن رئيس الوزراء محمد آشتيه أن
حكومته في حالة انعقاد دائم لمتابعة أحداث
القدس ودعــم صمود أبنائها ،حــذرت حركة
حماس ،على لسان رئيس مكتبها السياسي
إسماعيل هنية ،من أن «المقاومة مستعدة
للدفاع عن األقصى بأي ثمن».

إدارة بايدن
وف ـ ــي ظـ ــل تـ ــزايـ ــد الـ ـت ــوت ــر أيـ ـض ــا بـسـبــب
ال ـت ـه ـج ـيــر ال ـم ــزم ــع م ــن ح ــي ال ـش ـيــخ جـ ــراح،

عبر مستشار األمــن القومي األميركي جيك
س ــول ـي ـف ــان ،ف ــي ات ـص ــال هــات ـفــي م ــع نـظـيــره
اإلسرائيلي مائير بن شبات ،أمس األول ،عن
«قلقه الشديد» إزاء الــوضــع فــي الـقــدس ،بما
في ذلك الطرد المحتمل لألسر الفلسطينية.
وبينما أفــادت تقارير بــأن إدارة الرئيس
جو بايدن تشعر بالغضب تجاه التصرفات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ق ــال ال ـنــاطــق ب ــاس ــم الــرئــاســة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ن ـب ـيــل أب ــورديـ ـن ــة إن اق ـت ـحــام
«األقصى» هو «تحد جديد للمجتمع الدولي،
وتـ ـح ــدي ــدا ل ـل ـج ـهــود ال ـت ــي ت ـبــذل ـهــا اإلدارة
األميركية».

موقف عربي

وغـ ــداة رف ـضــه وق ــف الـبـنــاء االسـتـيـطــانــي
في القدس ،ألمح رئيس الــوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو إلــى عزمه تغيير الوضع
الراهن في القدس ،حيث تعود السيادة على
المناطق المقدسة لألردن.
وتتهم قــوى سياسية إسرائيلية بتعمد
التصعيد إلرباك الوضع السياسي ،خصوصا
بعد فشله في تشكيل حكومة ،وتكليف غريمه
يــائـيــر البـيــد بتشكيل حـكــومــة جــديــدة ،بعد
رابع انتخابات في غضون عامين .ولم يعلق
البيد على التصعيد رغم اقترابه من التوصل
الى اتفاق مع منصور عباس زعيم «القائمة
العربية» لتشكيل حكومة ائتالفية.
وقال نتنياهو ،في حفل تأبين على جبل
هرتسل لليهود اإلثيوبيين ،الذين لقوا حتفهم
وهــم في طريقهم إلــى إسرائيل قبل عشرات
السنين« ،صــراع نيتشه (نظرية الفيلسوف
األلماني فريدريك نيتشه) فــي قلب القدس،
ليس بالصراع الجديد» ،مضيفا« :ما يجري
في القدس هو صراع عمره مئات السنين منذ
ظهور الديانات التوحيدية الثالث .في كل مرة
يسيطر أحــد األط ــراف ويمنع أبـنــاء الديانة
األخرى من العبادة .السيادة اإلسرائيلية فقط
هي التي تسمح بالحرية الدينية للجميع».
(القدس  -وكاالت)

ودان ــت ال ــدول العربية الـســت ،الـتــي تقيم

انتفاضة ثالثة؟
ق ــال ــت صـحـيـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ال ـي ـس ــاري ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
إن ال ـقــدس لــديـهــا جميع «م ـكــونــات» اش ـعــال االنتفاضة
الفلسطينية الثالثة رغــم أن التوتر حتى االن ال يرقى
الى ذلك.
وكتبت الصحيفة فــي تحليل إخ ـبــاري أن «تتابع
األحــداث في القدس الشرقية خالل األسابيع القليلة
الماضية تسبب في تحويل المدينة إلى برميل بارود
م ــرة أخـ ــرى» ،واشـ ــارت ال ــى أن «م ـمــارســات الشرطة
الـعــدوانـيــة الـتــي تضم ق ــادة ال يتمتعون بالخبرة

الــازمــة ادت إلــى إشـعــال الـمــوقــف» ،لكنها اضــافــت« :هــذا
ال يعني أن اندالع انتفاضة ثالثة يبدو أمرا ال مفر منه».
وذك ـ ـ ــرت أنـ ــه «فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس ،ح ـي ــث ي ـب ــدو أن ال ـش ـبــاب
ّ
الفلسطينيين يركزون على تأكيد سيطرتهم على بعض
الشوارع ،يشعرون أنهم حققوا هدفهم ،من خالل إجبار
الشرطة على رفع الحواجز من على بوابة دمشق ،ولكنهم
ً
يدركون أيضا أن إطالة أمد موجة العنف ،مع وجود أمل
بوصول السائحين مرة أخرى في الصيف المقبل ،يمكن أن
يؤدي إلى دمار مالي بالنسبة لآلالف من األسر المتعثرة».

ال ـش ــرط ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
تقتحم بــا حــة المسجد
األقصى أمس (رويترز)

قضية منازل «الشيخ جراح» ليست مجرد نزاع عقاري
تحولت قضية طرد إسرائيل  6عائالت عربية من
حــي الشيخ ج ــراح فــي الـقــدس الـشــرقـيــة ،إلــى قضية
ً
رمزية "امتدت بعيدا" ،حيث أصبح الحي في غضون
أسبوعين محور تصعيد التوترات بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين.

اتفاق مع األردن
وأمــس األول ،أجلت المحكمة العليا اإلسرائيلية
ً
للمرة الثالثة حكما حول ما إذا كانت ستؤيد إخالء 6
عائالت من الحي لصالح مستوطنين يهود ،في معركة
قانونية مستمرة منذ عـقــود ،يصفها المسؤولون
اإلسرائيليون بأنها مجرد "نزاع عقاري".
وكانت محكمة إسرائيلية أدنى درجة قد قضت بأن
األرض المتنازع عليها كانت تخص يهودا في القدس
الشرقية قبل عام .1948
وي ـق ــول الـفـلـسـطـيـنـيــون س ـكــان ال ـم ـنــازل الـمـهــددة
بـ ــاالخـ ــاء ،وهـ ــم م ـه ـج ــرون فـلـسـطـيـنـيــون م ــن م ــدن
فلسطينية خالل حرب  ،1948انتقلوا إلى حي الشيخ
ج ــراح فــي الخمسينيات مــن ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،إنهم

حـصـلــوا عـلــى مـنــازلـهــم بـمــوجــب ات ـفــاق بـيــن االردن
الذي كانت القدس الشرقية تابعة له آنذاك ،ومنظمة
"األونروا".
وي ـ ـش ـ ـيـ ــرون الـ ـ ــى أن االت ـ ـف ـ ــاق كـ ـ ــان ي ـق ـض ــي ب ــأن
يحصلوا على ملكية المنازل في غضون  3سنوات
مقابل التخلي عن المساعدات التي كانت تمنحها
"األونروا" للفلسطينيين ،لكن الحرب حالت دون نقل
الملكية إليهم .وأيد االردن هذه الرواية وقدم وثائق
للفلسطينين ولألمم المتحدة تظهر أن االتفاق عقد
بالفعل.

قبر الحاخام سمعان
في المقابل ،يعتبر المستوطنون اليهود والنشطاء
اإلسرائيليون اليمينيون أن السكان الفلسطينيين
مقيمون في ذلك الحي بـ "وضع يد" ،وأن الحي الذي
أقيم بجانب قبر الحاخام سمعان العادل ،وهو كاهن
ي ـهــودي ب ــارز مـنــذ الـعـصــور الـقــديـمــة .وك ــان الموقع
ً
يهوديا حتى عام  ،1948وتحول منذ ذلك إلى سبب
في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك

ويشكلون أغلبية سكان الحي والمتدينين اليهود
الذين يأتون لزيارة الموقع.

توترات باب العامود

اذا فصلت المحكمة العليا في قضية الشيخ جراح.
وأج ـلــت المحكمة حكمها لـلـمــرة الـثــالـثــة بطلب من
المدعي العام.

يوم القدس

وي ــأت ــي ه ــذا الـتـصـعـيــد ع ـقــب ت ـصــاعــد ال ـتــوتــرات
ً
في القدس في أبريل ،بعدما فرضت الشرطة قيودا
على التجمعات في ساحة باب العامود في القدس
الشرقية المحازية لحي الشيخ جــراح ،مما أدى إلى
وقوع اشتباكات ومظاهرات هتف فيها إسرائيليون
يمينيون متطرفون "الموت للعرب" ،وسط هجمات
جماعية شنتها جماعات يهودية وعربية.

ولــو انعقدت الجلسة ،أمــس ،كانت ستتزامن مع
ي ــوم تــوح ـيــد الـ ـق ــدس ،وه ــو االح ـت ـف ــال اإلســرائ ـي ـلــي
السنوي باالستيالء على النصف الشرقي من المدينة
فــي عــام  ،1967والــذي تحييه المجموعات المؤيدة
للمستوطنين عادة بمسيرات استفزازية عبر المناطق
العربية.

انتخابات مؤجلة وأخرى معلقة

نسبة الـ %30

ً
وقد زاد تأجيل االنتخابات الفلسطينية مؤخرا من
إحباط العرب ،كما تفاقم التوتر بسبب فراغ السلطة
فــي إســرائـيــل بسبب عــدم وجــود حكومة دائـمــة منذ
انتخابات مارس غير الحاسمة.
ويخشى المحللون من أن هذه التوترات قد تتفاقم

ويقول فلسطينيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان
إن عـمـلـيــات اإلخ ـ ــاء ج ــزء م ــن اسـتــراتـيـجـيــة أوس ــع
لتعزيز السيطرة اليهودية على القدس الشرقية ،وهي
المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة
للدولة الفلسطينية في المستقبل.

وكــانــت ح ــددت خـطــة حـضــريــة نـشــرتـهــا سلطات
ً
ً
القدس في عام  2004هدفا صريحا يتمثل في إبقاء
النسبة العربية من سكان المدينة عند  ،%30لكن في
الواقع ،ارتفعت النسبة إلى ما يقرب .%40
ويـعـتـبــر الـفـلـسـطـيـنـيــون وم ـنــاصــروهــم عمليات
اإلخالء ،إلى جانب القيود المفروضة على تصاريح
ً
البناء ،نوعا من التطهير العرقي.

القانون غير عادل
وقبل أيــام أشــارت صحيفة "نيويورك تايمز" الى
ثغرة بالقانون االسرائيلي تعزز التوتر ،فهذا القانون
يسمح لليهود باستعادة ملكية األراضي التي أخلوها
في حرب  ،1948لكنه يحرم الفلسطينيين من الحق في
استعادة الممتلكات التي فقدوها في نفس الحرب.
وأك ــدت فـلــور حـســن نــاحــوم ،نــائـبــة رئـيــس بلدية
ال ـق ــدس ،أن ذل ــك الـتـنــاقــض ضـ ــروري لـلـحـفــاظ على
الطابع اليهودي إلسرائيل ،معقبة" :بالطبع ،هناك
قوانين قد يعتبرها البعض لصالح اليهود ،وذلك
ألنها دولة يهودية".
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ً
إيران تقر رسميا بالمحادثات مع المملكة :بحثنا القضايا الثنائية والملفات اإلقليمية
يجري وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو زيارة
للرياض ضمن ما أطلقت
عليه أنقرة "إصالح العالقات
بأجندة أكثر إيجابية" بعد
ملفات ،في
توترها بعدة
ً
حين أقرت إيران علنا بإجراء
محادثات مع السعودية
وتعهدت بأنها ستفعل كل
ما بوسعها إليجاد حلول
للقضايا بين البلدين.

المحادثات
النووية
اإليرانية
بفيينا
ً
تستغرق وقتا
ً
طويال لكنها
بناءة

هايكو ماس

فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت تـ ـشـ ـه ــد ال ـم ـن ـط ـق ــة
ت ـغ ـيــرات مـلـحــوظــة بــالـحـســابــات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
وص ــول إدارة الــرئـيــس األميركي
الديمقراطي جو بايدن إلى البيت
األبـ ـي ــض ،بـ ــدأ وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـتــركــي م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـلــو
زيـ ــارة لـلـسـعــوديــة ،أم ــس ،تهدف
إل ــى تـلـطـيــف األج ـ ــواء بـعــد تــوتــر
ال ـعــاقــات بـيــن أن ـق ــرة وال ــري ــاض
بعدة ملفات.
وأعـ ـلـ ـن ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة أن ج ـ ــاوي ـ ــش أوغـ ـل ــو
س ـي ـت ـب ــادل ،خـ ــال الـ ــزيـ ــارة الـتــي
تستمر يومين ،العالقات الثنائية
وتـ ـ ـب ـ ــادل وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر ح ــول
ال ـق ـضــايــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة م ــع نـظـيــره
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األمـ ـ ـي ـ ــر ف ـي ـص ــل بــن
فرحان.
وتــأتــي الـخـطــوة الـتــركـيــة بعد
رســائــل إيجابية منفتحة بعثت
بها أنـقــرة إلع ــادة بناء العالقات
مع السعودية إضافة إلــى مصر،
خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة،
فــي مـحــاولــة مـنـهــا للتغلب على
الخالفات التي جعلتها في عزلة
خالل السنوات الماضية ،وأثرت
على اقتصادها ،خاصة بعد حملة
مقاطعة شعبية سعودية.
وم ـط ـل ــع األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
أج ـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طيب إردوغان مكالمة هاتفية مع
العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز.
وأع ـل ـن ــت دائـ ـ ــرة االتـ ـص ــال في
الرئاسة التركية ،بعد المباحثات،
أن الــزع ـي ـم ـيــن ات ـف ـقــا ع ـلــى إب ـقــاء
قـ ـن ــوات االتـ ـص ــال م ـف ـتــوحــة بين
بـلــديـهـمــا .وأفـ ـ ــادت م ـص ــادر بــأن
الـ ـمـ ـح ــادث ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة تـضـمـنــت
الـ ـتـ ـف ــاه ــم بـ ـش ــأن زي ـ ـ ـ ــارة أوغـ ـل ــو
للرياض.
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق ،رح ـ ــب
المتحدث باسم الرئاسة التركية
إبراهيم كالين بالمحاكمة التي
أجرتها السعودية وقضت العام
الماضي بسجن ثمانية متهمين
بـ ـقـ ـت ــل ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
المعارض جمال خاشقجي بين
سبع سـنــوات و 20عــامــا .وتعهد
كــالـيــن بــالـعـمــل عـلــى بـحــث سبل
إص ــاح الـعــاقــات بــ»أجـنــدة أكثر
إيجابية مع الرياض».
وشهدت العالقات بين البلدين
توترات خالل السنوات الماضية،

أميركا :طوارئ بـ 17والية
بعد هجمات إلكترونية

تحقيق حول إجازة
جونسون في الكاريبي

مصلون حول الكعبة المشرفة في مكة أمس األول (أ ف ب)
خاصة بعد اغتيال خاشقي في
قـنـصـلـيــة بـ ـ ــاده ف ــي اس ـط ـن ـبــول
عام .2018

الفلسطينيين إضافة إلى الوضع
في اليمن والتطورات األخيرة في
عملية السالم األفغانية.

زيارة تميم

تعهد إيراني

في غضون ذلــك ،استقبل ولي
العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان أمير دولــة قطر تميم بن
حمد الــذي وصــل جــدة فــي زيــارة
للمملكة تلبية لدعوة من العاهل
السعودي.
وأفادت مصادر بأن الجانبين
ال ـس ـع ــودي وال ـق ـط ــري سـيـعـقــدان
قـمــة يـنــاقـشــان خــالـهــا الـعــاقــات
ال ـث ـنــائ ـيــة والـ ــوضـ ــع ف ــي منطقة
ال ـخ ـل ـي ــج فـ ــي ض ـ ــوء م ـس ـت ـجــدات
الـمـحــادثــات الــدول ـيــة مــع طـهــران
ب ـش ــأن ال ـم ـلــف الـ ـن ــووي وج ـهــود
ال ـب ـلــديــن ع ـلــى ص ـع ـيــد مــواج ـهــة
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة عـلــى

ً
إلى ذلك ،أكدت إيران علنا وألول
مرة ،أمس ،أنها تجري محادثات
مع السعودية ،وقالت إنها ستفعل
ك ــل م ــا بــوسـع ـهــا إلي ـج ــاد حـلــول
للقضايا بين البلدين.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب
زادة ،ف ــي مــؤت ـمــر أس ـبــوعــي بثه
التلفزيون الرسمي ،إن «تخفيف
التوتر بين البلدين المسلمين في
منطقة الخليج الـفــارســي يصب
في مصلحة الشعبين والمنطقة».
وذكر زادة أن إيران في انتظار
ً
ن ـت ــائ ــج ال ـ ـمـ ـحـ ــادثـ ــات ،م ـض ـي ـفــا:
«نرحب بحل القضايا القائمة بين

عسكريو «جيل النار» :رفاقنا سقطوا للقضاء على «النزعة اإلسالمية»
ّ
أم ــس ،على الـمـقــال ،فـنــدد بــ«مـنــاورة فــظــة»،
ً
منتقدا افتقار واضعي النص إلى «الشجاعة».
ً
وقــال ســاخــرا« :إنـهــم أشـخــاص مجهولو
ّ
الـهــويــة .هــل هــذه شجاعة أال يفصحوا عن
هوياتهم؟».
وكتب واضعو المقال ّ
معرفين عن أنفسهم:
«نحن من أطلقت عليهم الصحف اسم جيل
النار .رجال ونساء ،عسكريون قيد الخدمة،
من جميع القوات وجميع الرتب العسكرية،
مــن جميع الـتــوجـهــات ،نحن نحب بــادنــا.
وإن كان ال يمكننا طبقا للتنظيمات التعبير
عن رأينا مكشوفي الوجه ،فال يسعنا كذلك
لزوم الصمت».
وكتبوا« :س ــواء فــي أفغانستان أو مالي
إفريقيا الوسطى أو مواقع أخــرى ،واجه
أو ّ
عدد منا نيران العدو .وبعضنا خسر فيها
ً
رفاقاّ .
ضحوا بحياتهم للقضاء على النزعة
اإلسالمية التي تقدمون لها تـنــازالت على
أرضنا».
وأك ـ ــدوا« :عــرفـنــا جميعا تـقــريـبــا عملية
ســانـتـيـنـيــل وش ــاه ــدن ــا خــال ـهــا بـعـيــونـنــا

البلدين .سنبذل قصارى جهدنا
في هذا الشأن».
وكـ ـ ــان ال ـس ـف ـيــر رائـ ـ ــد قــرم ـلــي،
المسؤول عن تخطيط السياسات
فــي وزارة الخارجية السعودية،
قال لـ«رويترز» األسبوع الماضي
إن الـ ـمـ ـح ــادث ــات ب ـي ــن ال ـم ـم ـل ـكــة
والـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة تهدف
ً
للحد من التوتر اإلقليمي ،مضيفا
أنه من السابق ألوانه الحكم على
نتيجة المحادثات وأن الرياض
تريد أن ترى «أفعاال يمكن التحقق
منها».
وثـ ـم ــة خـ ـص ــوم ــة بـ ـي ــن إيـ ـ ــران
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة انـ ـعـ ـكـ ـس ــت ع ـلــى
ال ـصــراعــات بــالــوكــالــة فــي أنـحــاء
المنطقة ،مــن اليمن إلــى سورية
والعراق .وقطع البلدان العالقات
الدبلوماسية في عام  ،2016وقال
مـســؤولــون وم ـصــادر فــي الـشــرق
األوس ـ ــط أب ــري ــل ال ـمــاضــي إنهما

عقدا جولتي محادثات بوساطة
عراقية.

ظريف واإلمارات
في سياق قريب ،أفاد المتحدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية،
أم ــس ،ب ــأن وزي ــر خــارجـيــة بــاده
محمد جــواد ظريف كــان يستعد
لزيارة اإلمارات.
وأضاف المتحدث باسم وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـش ــأن م ــا ت ـ ــردد عن
وجود زيــارة مرتقبة سيقوم بها
ظريف إلى اإلمــارات« :نعم ،كانت
هذه الزيارة على جدول األعمال،
وستتم حينما تسنح الفرصة».
وذكـ ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر أن ط ـه ــران
وعدت باستخدام نفوذها لوقف
هجمات الحوثيين على المملكة،
وط ــال ـب ــت ال ــري ــاض ف ــي الـمـقــابــل
بدعم المحادثات غير المباشرة

بينها وبـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
فــي فيينا بـهــدف إح ـيــاء االتـفــاق
النووي المبرم عام .2015
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ص ــرح وزيــر
الخارجية األلماني هايكو ماس
بـ ــأن ال ــوق ــت ع ــام ــل ج ــوه ــري في
مفاوضات فيينا.
وقال ماس على هامش اجتماع
مع نظرائه باالتحاد األوروبي في
بــروك ـســل« :ال ـم ـفــاوضــات صعبة
وش ــاق ــة لـكــن جـمـيــع الـمـشــاركـيــن
ي ـج ــرون ال ـم ـح ــادث ــات ف ــي أج ــواء
بناءة».
وأض ـ ــاف «ل ـك ــن ال ــوق ــت يـنـفــد.
نهدف إلى العودة الكاملة لالتفاق
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ألن هـ ــذه هي
الـطــريـقــة الــوح ـيــدة لـضـمــان عــدم
ق ــدرة إي ــران عـلــى ام ـتــاك أسلحة
نووية».
(أنقرة ،الرياض ـ وكاالت)

الضواحي المهملة ،الترتيبات مع الجانحين.
تعرضنا لمحاوالت استغالل من مجموعات
دينية عــدة ال تعني لها فرنسا شيئا عدا
كــونـهــا مــوضــع سـخــريــة وازدراء ،بــل حتى
كراهية».
وفي مقابلة تلفزيونية ،مساء أمس األول،
اعـتـبــر زعـيــم «فــرنـســا الـمـتـمــردة» ج ــان لــوك
ميالنشون اليساري أن «هــذا وضــع خطير
للغاية» .وأشــار إلــى أن «قــوة الجيش تكمن
فــي تماسكه ،ولكي يكون األمــر كــذلــك ،كان
من الضروري تحريم ،ليس فقط الخالفات
ً
ال ـس ـيــاس ـيــة داخـ ـ ــل ص ـف ــوف ــه ،ول ـك ــن أي ـض ــا
الـمــواقــف الفئوية الـتــي تــدعــو الجيش إلى
االنقالب على مواطنيه».
ًّ
وردا على س ــؤال عما سيفعله فــي حال
ً
انتخابه رئيسا للجمهورية ،قال ميالنشون:
«إذا تم انتخابي ،فهذه الجرائم لن تمر من
دون عقاب .وأعتزم تطهير الجيش من هذه
العناصر الحزبية».
(باريس -وكاالت)

تعلنان االلتزام بـ «هدنة العيد»

أعـلــنالــرئـيــس األف ـغــانــي أش ــرف غـنـي ،أمــس،
تطبيق هدنة خاللعيد الفطر ،بعد ساعات من
إعالنحركة طالبان وقفالنار من جانبها خالل
الفترة نفسها ،موضحا أنه «تم إصدار تعليمات
لقواتالدفاع واألمن األفغانية بمراعاة وقف النار
احتراما أليام العيد ،والعمل كالعادة على ضمان
أمن الشعب األفغاني».
وأكــد غني «ضــرورة الوقف الحقيقي والدائم
إلطالق النار ،فال يجوز اللجوء إلىالعنف وقتل
المدنيين وتدمير البنية التحتية واألماكن العامة،
ليس فقط في أيام العيد ولكن في أي يوم».
وكانت «طالبان» أعلنت أمس األول أن مقاتليها
سيلتزمون فــي عموم أفغانستان وقفا إلطــاق
ال ـن ــار ل ـمــدة  3أي ــام بـمـنــاسـبــة عـيــد الـفـطــر ال ــذي
يصادف هذا األسبوع ،في قرار يأتي بعد يومين
من مقتل أكثر من  62شخصا في هجوم استهدف
م ــدرس ــة شـيـعـيــة لـلـبـنــات بـضــاحـيــة الـعــاصـمــة،
واتهمت كابول الحركة المتمردة بالوقوف خلفه،
لكن «طالبان» قالت إن تنظيم داعش هو المسؤول.
وأف ــادت «طــالـبــان» ،فــي بـيــان ،بــأن «مجاهدي

اإلم ـ ــارة اإلســام ـيــة تـلـقــوا تـعـلـيـمــات بــوقــف كل
العمليات الهجومية ضد العدو في جميع أنحاء
البالد من أول إلى ثالث أيام عيد الفطر ،لكن إذا
شن العدو أي اعتداء أو هجوم ضدكم خالل هذه
األيــام فاستعدوا للدفاع بقوة عن أنفسكم وعن
أراضيكم وحمايتها».
وك ــان ــت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة األف ـغ ــان ـي ــة أعـلـنــت
أمس مقتل  13مدنيا ،وإصابة  42في انفجارين
منفصلين في إقليمي زابول وباروان.
وذكــر غول إســام سيال ،الناطق باسم حاكم
زابول في جنوب أفغانستان ،أن  11مدنيا بينهم
نساء وأطفال قتلوا في تفجير حافلة في منطقة
شاهر اي سافا باإلقليم.
من ناحية أخــرى ،قتل مدنيان وأصيب  9إثر
انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق
في منطقة بول اي ماتاك بإقليم باروان ،في شرق
أفغانستان ،صباح أمس .وبينما لم تعلن أي جهة
مسؤوليتها عن االنفجارين ،أكدت وزارة الداخلية
أن «حركة طالبان هي التي وضعت القنبلتين».
(كابول  -وكاالت)

العراق :محاولة اغتيال صحافي عقب إحراق قنصلية إيران بكربالء
الكاظمي لن يترشح النتخابات أكتوبر

إحراق إطارات قرب قنصلية إيران في كربالء مساء أمس
(أ ف ب)
				
األول

سلة أخبار

أعلن البيت األبيض ،في
وقت متأخر األحد ،حالة
الطوارئ في  17والية ،إضافة
إلى العاصمة واشنطن ،إثر
تعرض أكبر خط أنابيب وقود
في الواليات المتحدة لهجوم
إلكتروني.
ويعد خط «أنابيب كولونيال»
من أكبر الخطوط الناقلة
للمشتقات النفطية من بنزين
السيارات وبنزين الطائرات
والديزل ،إذ يمد الساحل
الشرقي للواليات المتحدة
بـ 45في المئة من احتياجاته،
بواقع  2.5مليون برميل
يوميا.
ولم يتضح على الفور حجم
الهجوم ،أو دوافعه ،أو الجهة
التي تقف خلفه.

ّ
فرنسا :عشرات اآلالف يوقعون «بيان الجنراالت  »2أفغانستان :الحكومة و«طالبان»

ً
ً
بعد نشر مقال أول أثــار جــدال كبيرا في
فــرنـســا وي ــواج ــه بـعــض مــوقـعـيــه عـقــوبــات،
ّ
أص ــدرت مجلة «فــالــور أكـتــويــل» المحافظة
الـمـتـشــددة ،فــي عــددهــا األخـيــر مـســاء أمس
ً
ً
األول ،مقاال جــديــدا «مــن أجــل بقاء بالدنا»،
كتبه هــذه الـمــرة عسكريون فــي الخدمة لم
ي ـف ـص ـحــوا ع ــن أس ـمــائ ـهــم وف ـت ـح ــوه لجمع
التواقيع.
ّ
وتخطى عدد الموقعين على المقال 110
آالف شخص حتى ظهر أمس.
وج ــاء فــي الـمـقــال الـمــوجــه إل ــى الرئيس
إيمانويل ماكرون والــوزراء والنواب وكبار
ّ
ّ
«تحركوا ،فاألمر ال يتعلق هذه
الموظفين:
المرة بمشاعر رهن الطلب أو صيغ مبتذلة
أو أص ــداء إعــامـيــة .ليس المطلوب تمديد
والياتكم أو الفوز بواليات أخرى .بل ما هو
على المحك هو بقاء بالدنا ،بالدكم».
وأوض ــح واضـعــو الـمـقــال أنـهــم انتسبوا
أخيرا إلى السلك العسكري« ،وال يمكننا طبقا
للتنظيمات إبداء رأينا مكشوفي الوجه».
ّ
وعلق وزيــر الداخلية جيرالد دارمــانــان،

دوليات

غداة التظاهرات العنيفة التي تم خاللها إحراق منشآت
تابعة للقنصلية اإليــرانـيــة فــي مدينة كــربــاء العراقية،
ً
ومــراكــز ألح ــزاب مــوالـيــة لـهــا ،ردا عـلــى اغـتـيــال الناشط
العراقي إيـهــاب الــوزنــي ،نجا الصحافي العراقي أحمد
حسن ،وهو ناشط في «حراك تشرين» من محاولة اغتيال
ً
بالرصاص أثناء نزوله من سيارته متوجها إلى منزله
في الديوانية جنوب البالد فجر أمس.
ّ
وقال طبيب ،إن حسن ما زال في مرحلة الخطر ،ويرقد
في العناية الفائقة بعدما خضع لعملية جراحية بعد
إصابته برصاصتين في رأسه ،وثالثة في كتفه.
وتأتي هذه المحاولة بعد يوم من اغتيال الوزني رئيس
تنسيقية «احـتـجــاجــات تـشــريــن» فــي كــربــاء ،بــرصــاص
ّ
ّ
بمسدسات م ـ ّ
ـزودة بكواتم
مسلحين أردوه أمــام منزله
للصوت.
وشهدت كربالء ومدن جنوبية أخرى ،بينها الديوانية
والناصرية ،مساء أمس األول ،أعمال عنف واحتجاجات
على خلفية اغتيال الوزني .وهاجم المحتجون القنصلية
اإليرانية في كربالء ،وحاولوا اقتحامها وأضرموا النار في
كرفانات الحماية خارج مقرها ،بعد اتهام جهات مرتبطة
بإيران بالوقوف وراء اغتيال الوزني.
وكــان الــوزنــي مــن أبــرز األص ــوات المناهضة للفساد،
وس ــوء إدارة الــدولــة ،والـمـنــاديــة بــالـحـ ّـد مــن نـفــوذ إيــران
ّ
ّ
المقدسة لدى
والجماعات المسلحة في كربالء ،المدينة
الشيعة.

وشيع اآلالف من أبناء كربالء جثمان الوزني على وقع
هتافات« :كربالء حرة حرة إيران برا برا».
واحتجت إيران أمس رسميا لدى العراق ،وقال الناطق
باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده« :لألسف،
هاجم البعض قنصليتنا في كربالء المقدسة ،وحينها
أجــرت القنصلية والـسـفــارة اإليــرانـيــة ببغداد اتـصــاالت
مع الجهات المعنية ،وتــم التعامل مع الجناة من قوات
األمن العراقية».
وأض ــاف زاده ،أن «ط ـهــران تــديــن الـهـجــوم ،وتــأمــل أن
تـعـمــل الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة عـلــى حـمــايــة مـنـشــآت إي ــران
الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام  ،1961ونتوقع
أن تقوم بواجباتها».
ً
والحقا ،استدعت وزارة الخارجية اإليرانية ،السفير
العراقي وسلمته رسالة احتجاج.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة
مصطفى الـكــاظـمــي ،أمــس األول ،عــدم الـتــرشــح لخوض
االنتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي ستجرى في
ً
الـعــراق فــي  10أكتوبر المقبل ،مـشـ ّـددا ًفــي الــوقــت نفسه
على أنه «ال يمكن أن يكون العراق ساحة لتهديد جيرانه
ّ
ّ
بعمليات مسلحة».
وقال الكاظمي ،خالل لقاء مع عدد من وسائل االعالم
ّ
العراقية ،مساء أمس األول ،إن «قرار عدم ترشحي متخذ
منذ اللحظة األولــى لهذه الحكومة» ،مضيفا «جئت في
ظروف استثنائية كان العراق ّ
يمر بأزمة وكان هناك خالف

ً
واضح بين المجتمع والقوى السياسية ،اتخذت قرارا بأن
أكون على مسافة واحدة من الجميع».
وتابع الكاظمي أن «البعض حاول أن يشيطن رئيس
ُ
وعدت به شعبنا العظيم بأن أكون
الــوزراء ،لكن ثبت ما
ً
محايدا في هذه المرحلة».
وذكـ ــر أن «ه ـن ــاك م ــن حـ ــاول ف ــي أك ـثــر م ــن م ــرة ات ـهــام
الحكومة ورئيس ال ــوزراء باتهامات باطلة ،وعندما تم
تكليفي كانت هناك رســالــة واضـحــة للنخب السياسية
بأن ندعم االنتخابات المقبلة ،والكتل السياسية الفائزة
بتشكيل هــذه الحكومة ،وأن نــأتــي برئيس ل ـلــوزراء من
ّ
تتحمل المسؤولية الكاملة» .وأوضح أن»
هذه الكتل لكي
السالح يجب أن يكون بيد الدولة فقط ،وهــذه الحكومة
حاربت السالح المنفلت منذ اللحظة األولى ،وتحارب أي
تستغل أي عنوان لحمل السالح».
جهة تحاول أن ّ
ّ
أميركية في العراق،
وجدد تأكيده أنه «ال توجد قواعد
والحديث عنها كذبة .كــان هناك هجوم غير َّ
مبرر على
ّ
عراقية ،ومن غير المعقول
قاعدة عين األسد ،وهي قاعدة
ّ ّ
ّ
ّ
أن نتهم جيشنا العراقي البطل بأن قواعده تحت تصرف
ً
ّ
موجود أبدا».
األميركيين ،هذا غير
ّ
و ًج ــزم رئـيــس الـ ــوزراء أن ــه «ال يمكن أن يـكــون الـعــراق
ساحة لتهديد جيرانه ،تركيا وإيران والسعودية والكويت
واألردن دول جارة للعراق ،ومن غير المنطقي أن نقبل ّ
بأي
ّ
ّ
بعمليات مسلحة».
تهديد لدول الجوار
(طهران ،بغداد  -وكاالت)

يخضع رئيس الوزراء
البريطاني ،بوريس جونسون،
لتحقيق حول تمضية إجازة
فاخرة في جزيرة "موستيك"
الخاصة في أرخبيل غرينادين
الكاريبي ،مع شريكته كاري
سيموندز بعد فوزه في
االنتخابات التشريعية في
نهاية  ،2019وفق ما ذكرت
السلطة المكلفة ضمان
االمتثال للقواعد البرلمانية.
وكان جونسون أشار في
إعالن كشف األصول ،عندما
كان نائبا ،إلى أن هذه اإلجازة
التي بلغت كلفتها  15ألف
جنيه إسترليني مقدمة من
رجل األعمال ديفيد روس،
وهو متبرع للحزب المحافظ.
يأتي ذلك فيما يتزايد الضغط
على رئيس الوزراء البريطاني
الذي يواجه اتهامات تمس
نزاهته والعالقة بين السلطة
والمكاسب الخاصة ،مع فتح
تحقيق في تمويل أعمال
تجديد شقته في داوننغ
ستريت.

قتيل بإطالق نار
في مطار فانكوفر

ُ
قتل رجل بالرصاص أثناء
إطالق نار في مطار فانكوفر
الدولي في مقاطعة بريتيش
كولومبيا بغرب كندا.
وأوضح فريق التحقيق
في جرائم القتل ،أن عملية
إطالق النار وقعت قرب قاعة
المغادرة في المطار الواقع
في ريتشموند في جنوب ّ
فانكوفر ،أمس األول .وتدخلت
الشرطة بعد اإلبالغ عن
طلقات نارية وهي تبحث عن
مشتبه فيهم.
وقالت شرطة ريتشموند إنها
رصدت مركبة هاربة وتعرض
عناصرها إلطالق نار من
جانب مشتبه فيهم لكن لم
يصب أي عنصر بجروح،
مضيفة أن المشتبه فيهم
ً
هاربون حاليا.

أرمينيا :ترشيح باشينيان
ً
مجددا لمنصب رئيس الوزراء

قالت ليليث ماكونتس رئيسة
كتلة «خطوتي» في برلمان
أرمينيا ،إن هذه الكتلة
الحاكمة رشحت للمرة الثانية
القائم بأعمال رئيس الحكومة
نيكول باشينيان لمنصب
رئيس الوزراء.
ونوهت ماكونتس ،خالل
اجتماع للجمعية الوطنية
امس ،بأن الكتلة ستمتنع
عن التصويت ،لكي يتم حل
البرلمان وإجراء انتخابات
مبكرة.
وفي وقت سابق ،قال
باشينيان إنه سيستقيل
إلجراء انتخابات برلمانية
مبكرة في البالد.

ةديرجلا
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رياضة

ً
فوز العربي وتعثر القادسية يعيدان اللقب رسميا للمنصورية

 5مباريات في الجولة الـ  16لدوري  stcالممتاز اليوم
حازم ماهر

ً
تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص،
تقام جميع مباريات الجولة
الـ  16للدوري الممتاز لكرة
القدم اليوم ،والتي قد تشهد
تتويج العربي باللقب ً ،وإعالن
هبوط خيطان رسميا.

تقام ا لـيــوم منافسات الجولة السادسة
عشرة لبطولة دوري  stcللدرجة الممتازة
لكرة القدم ،إذ يلتقي العربي مع الفحيحيل
ع ـلــى اس ـت ــاد م ـح ـمــد ال ـح ـم ــد ،وال ـك ــوي ــت مــع
الـقــادسـيــة عـلــى اس ـتــاد ال ـكــويــت ،والـســاحــل
مع السالمية على استاد الشباب ،وكاظمة
مع الشباب على استاد الصداقة والسالم،
وخ ـي ـط ــان م ــع ال ـن ـص ــر ع ـل ــى اسـ ـت ــاد نــاصــر
الـعـصـيـمــي ،وت ـقــام الـمـبــاريــات الـخـمــس في
ً
مساء.
توقيت واحد في الساعة 9.30
وتأتي إقامة المباريات الخمس في نفس
التوقيت تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص سواء
لألندية التي تتنافس على اللقب ،أو التي
تسعى إلى الهروب من الهبوط.

والـ ـق ــادسـ ـي ــة أه ـم ـي ـت ـه ــا ،ألن األبـ ـي ــض فـقــد
فــر صـتــه فــي ا لـمـنــا فـســة عـلــى ا ل ـل ـقــب ،بينما
مــازال األصفر يحتفظ بفرصة ضعيفة في
استعادة البطولة.
ويـحـتــل الـكــويــت الـمــركــز الـثــالــث برصيد
 28نقطة ،ويطمح الفريق في تحقيق الفوز
ا لـيــوم مــن أ جــل تقليص ا لـفــارق مــع األصفر
بغية إنهاء الموسم في مركز الوصافة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ف ــإن ال ـقــادس ـيــة الــوصـيــف
بــر ص ـيــد  32ن ـق ـطــة ،أي نـتـيـجــة غ ـيــر ا ل ـفــوز
ا لـ ـي ــوم ت ـع ـنــي ذ ه ـ ــاب آ م ــا ل ــه أدراج ا ل ــر ي ــاح
وتتويج العربي باللقب رسميا ،فــي حال
فوزه على الفحيحيل اليوم.
ويفتقد األصفر اليوم لجهود محمد
خليل لإليقاف ،وسلطان العنزي
لإلصابة.

يدخل العربي المتصدر برصيد  37نقطة
مواجهته مع الفحيحيل التاسع برصيد 12
نقطة تـحــت شـعــار "ال بــد يــل عــن ا ل ـفــوز" من
أجل حسم النقاط الثالث ،لالقتراب خطوة
م ـه ـمــة ن ـح ــو اس ـت ـع ــادة ال ـل ـق ــب ال ـغ ــائ ــب عــن
خزائنه منذ موسم .2002-2001
وحقق العربي ،الذي يفتقد اليوم لجهود
أح ـم ــد إب ــراه ـي ــم وال ـغ ــان ــي ي ـع ـقــوبــا بــداعــي
اإل صــا بــة ،فــوزا ثمينا في الجولة الماضية
ع ـلــى ا ل ـســا ل ـم ـيــة  ،2-3لـيـصـبــح ا ل ـف ــر ي ــق فــي
حاجة إلى  6نقاط لحسم اللقب لمصلحته،
ابتداء من لقاء اليوم.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات مـ ـ ـ ـ ــدرب األخ ـ ـضـ ــر
ال ـك ــروات ــي لــاعـبـيــه ب ـض ــرورة ح ـســم الـلـقــاء
م ـب ـكــرا ،وال ـح ــذر مــن الـمـنــافــس ال ــذي تعني
ا لـمـبــاراة بالنسبة لــه طــوق نـجــاة ،واستقر
األمـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى الـ ـلـ ـع ــب ب ـن ـف ــس ت ـش ـك ـي ــل ل ـق ــاء
السالمية باالعتماد على الثنائي السوري
عالء الدين دالي ،والفلسطيني عدي الدباغ
فــي ال ـه ـجــوم ،وم ــن خـلـفـهـمــا ب ـنــدر الـســامــة
والليبي السنوسي الهادي.
أما الفحيحيل ،فال بديل أمامه إال تحقيق
الـ ـف ــوز م ــن أجـ ــل ق ـطــع خـ ـط ــوات م ـه ـمــة عـلــى
طريق البقاء والنجاة من الهروب.
وت ـ ـعـ ــادل ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ف ــي ال ـجــولــة
ا ل ـس ــا ب ـق ــة مـ ــع ك ــا ظ ـم ــة  ،2-2و ه ــي
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــاء ت ب ـط ـع ــم
الخسارة.
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
للفحيحيل ا ل ـيــوم عـلــى ا لـجــوا نــب
الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ن ـظ ــاف ــة
الشباك ،مع شن هجمات مرتدة من أجل
هز شباك سليمان عبدالغفور.

الساحل والسالمية

العربي والفحيحيل

الكويت والقادسية
مـنــذ فـتــرة طــويـلــة ،تـفـقــد م ـبــاراة الـكــويــت

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة 

الملعب

9:30

الكويت × القادسية

الكويت

9:30

خيطان × النصر

ناصر العصيمي

9:30

الساحل × السالمية

الشباب

9:30

الفحيحيل × العربي

محمد الحمد

9:30

كاظمة × الشباب

الصداقة والسالم

ت ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـس ــاح ــل
والسالمية ،في غاية األهمية
بالنسبة للفريقين ،فالسماوي صاحب
ا لـ ـم ــر ك ــز ا ل ـ ـسـ ــادس ب ــر ص ـي ــد  17نـقـطــة
يـ ـسـ ـع ــى إلـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـفـ ــوز
لضمان البقاء بشكل رسمي
إن
فـ ــي الـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،إذ
ال ـخ ـس ــارة ت ـع ـنــي ت ـهــديــده
ب ـقــوة ،خـصــوصــا فــي حــال
فـ ـ ـ ـ ــوز ال ـ ـف ـ ـح ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى
العربي.
ويـ ـع ــد ال ـل ـق ــاء بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـس ــاح ــل ال ـث ــام ــن بــرص ـيــد
 13ن ـق ـط ــة ،حـ ـي ــاة أو م ــوت،
ففوزه مع خسارة الفحيحيل
ي ـع ـن ـيــان اق ـت ــراب ــه ب ـق ــوة مــن
البقاء ،ال سيما أن مصيره
سيصبح بيده ال بيد غيره.

كاظمة والشباب
أمـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ك ــاظـ ـم ــة
الـ ـ ــرابـ ـ ــع ب ــرصـ ـي ــد 23
ن ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب
الـ ـس ــاب ــع ب ــرصـ ـي ــد 14
نقطة ،فهي ا قــل أهمية
بالنسبة إلى البرتقالي،
ألن ـه ــا تـحـصـيــل حــاصــل،
خـصــو صــا ا نــه قــر يــب للغاية
م ــن انـ ـه ــاء ال ـم ــوس ــم ف ــي ال ـمــربــع
الذهبي ،ويفتقد الفريق اليوم لجهود
محمد العازمي لإلصابة ،وبندر بورسلي
لإليقاف.
و عـلــى النقيض تـمــا مــا ،فــإن ا لـمـبــاراة في
غاية االهمية للشباب ،الطامح إلى تحقيق
الفوز ا لــذي سيجعله قــاب قوسين او ادنى
قليال من البقاء ،خصوصا في حال خسارة
الساحل والفحيحيل ،بينما خسارته وفوز
الفريقين أو حـتــى فــوز أ حــد هـمــا تعني ا نــه
ب ــات فــي مــوقــف صـعــب لـلـغــايــة ،وه ــو األمــر
ال ــذي ي ــدرك ــه ج ـيــدا ال ـم ــدرب ال ـمــؤقــت مــالــك
جون ،الذي تولى المهمة بعد إقصاء المدرب
الصربي مارجان.

النصر وخيطان
يــدخــل خـيـطــان األخ ـي ــر بــرصـيــد  7نـقــاط
مباراته مع النصر الخامس وله  19نقطة،
بهدف واحد وهو تحقيق الفوز دون سواه،

وزير الشباب ترأس اجتماع مجلس
إدارة هيئة الرياضة

ً
المطيري مترئسا االجتماع
تـ ــرأس وزيـ ــر اإلع ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزيـ ــر الــدول ــة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري أمــس
األول االجتماع الـ 15لمجلس إدارة الهيئة العامة
للرياضة ،والذي تضمن الموافقة على عدة قرارات
تهم الشباب الرياضي.
وقـ ــال نــائــب رئ ـيــس الـمـجـلــس أس ــد ت ـقــي ،في
تصريح صحافي ،عقب االجتماع الــذي عقد في
مقر الهيئة بمنطقة الرقعي ،إن الوزير المطيري
أك ـ ــد ض ـ ـ ــرورة دع ـ ــم ال ـش ـب ــاب ال ــري ــاض ــي ف ــي كــل
المجاالت التنافسية وغير التنافسية ،لتعظيم
االستفادة واالرتقاء بالرياضة الكويتية.
وأكــد تقي حــرص الــوزيــر المطيري على دعم
ال ـش ـبــاب ال ــري ــاض ــي ،م ــن خ ــال إص ـ ــدار ال ـلــوائــح
واألنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي رف ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
الرياضيين الكويتيين وتحقيقهم لإلنجازات،
وذلـ ــك تــرج ـمــة لـتــوجـيـهــات ال ـق ـي ــادة الـسـيــاسـيــة
ب ـ ـضـ ــرورة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى دع ـ ــم ال ـش ـب ــاب وتــوف ـيــر
المتطلبات لهم للتميز والنجاح.
وأضـ ــاف أن الـمـجـلــس أح ــال مــوضــوع صــرف

االحتراف الجزئي لالعبات األندية المحلية في
لعبة كــرة الـقــدم النسائية للصاالت إلــى اللجنة
المالية واإلدارية ،التي ستنبثق عن مجلس اإلدارة
التخاذ الالزم ،مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة فوض
رئـيــس الـمـجـلــس وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الشباب
بتشكيل هذه اللجنة.
وذكـ ــر أن الـمـجـلــس اع ـت ـمــد ال ـخ ـطــة الـسـنــويــة
المقدمة مــن إدارة التفتيش وا لـتــد قـيــق التابعة
لــإدارة التنفيذية للهيئة للسنة المالية 2021-
 2022مع تكليف مجلس اإلدارة بتقديم شرح حول
المالحظات ال ــواردة من الجهات الرقابية وآلية
معالجتها وفق صحيح القانون.
وأشار إلى أن مجلس اإلدارة أقر إجراء تعديالت
فــي بـنــود الــائـحــة المنظمة لــإجــازات الخاصة
والتفرغات الرياضية لالعبين واألجهزة الفنية
واإلدارية للمنتخبات الوطنية واألندية الشاملة
والمتخصصة ،والتي تلبي المالحظات الواردة
في تقارير الجهات الرقابية لتنظيم هذا القانون.
(كونا)

ص ــراع مــن أج ــل االسـتـحــواذ
على الكرة في لقاء سابق بين
الكويت والقادسية
ال سيما أن الخسارة أو حتى التعادل يعني
ه ـبــوطــه رس ـم ـيــا ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن نـتــائــج
اآلخرين.
ويمكن القول إن خيطان سيعود سريعا
ً
إلى دوري "األولى" ،فحسابيا يحتاح الفريق
إل ــى ال ـفــوز فــي ال ـم ـبــاريــات ال ـثــاث ليصبح
رصيده  16نقطة مع عدم وصول الفحيحيل
وال ـســاحــل إل ــى نـفــس الــرص ـيــد مــن الـنـقــاط،
وهذا ضرب من ضروب المحال ،مما يعني
ان فوز الساحل اليوم يعني هبوطه رسميا
حتى في حال فوزه.
وأخيرا ،فإن الجهاز الفني للنصر ،يسعى
إلنهاء البطولة بشكل جيد من خالل تحقيق
نتائج إيجابية.

العبو العربي بانتظار لحظة طال انتظارها

ً
 14العبا لمنتخب الصاالت
اختيار ً
استعدادا لكأس العرب
وقــع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني األول لكرة الصاالت،
بقيادة المدرب البرازيلي كاكاو ،على  14العبا للمشاركة في التدريبات
الـتــي انطلقت أم ــس عـلــى صــالــة الـيــد بمجمع الـشـيــخ سـعــد العبدالله
الرياضي ،استعدادا لبطولة كأس العرب ،التي تستضيفها مصر من 20
إلى  30الجاري.
والالعبون الذين وقــع عليهم االختيار ،هــم :عبدالرحمن المسبحي،
سلمان البعيجان ،أحمد الشطي ،علي الصيرفي ،ناصر العلبان ،محمد
العجمي ،عبدالعزيز بوراشد ،أحمد الفارسي ،محمد الهزيم ،فهد الخواري،
صالح الفاضل ،يوسف الخليفة ،سالم الصميعي ،سلطان الماجد.
ويغيب عن التدريبات العبا الكويت واليرموك ،حيث يشاركان مع
فريقيهما في نهائي دوري الصاالت الذي يقام بنظام البالي أوف ،على
أن ينضما عقب النهائي ،ومن ثم تصفية القائمة إلى  14العبا للمغادرة
إلى القاهرة يوم  18الجاري.

«يد» السالمية يتعاقد مع إسالم حسن
●

محمد عبدالعزيز

ً
تعاقد نادي السالمية رسميا
مع نجم نــادي األهلي المصري
إسـ ـ ـ ــام ح ـ ـسـ ــن ،لـ ــدعـ ــم ص ـف ــوف
الفريق األول لكرة اليد بالنادي
خ ــال م ـشــارك ـتــه ف ــي مـنــافـســات
البطولة اآلسيوية الـ  23لألندية
أبطال الدوري لكرة اليد ،المقرر
أن يـسـتـضـيـفـهــا نـ ــادي الــوحــدة
السعودي من  12حتى  21يونيو
المقبل.
وأكد مدرب السالمية ،د .أحمد
فوالذ ،أن إسالم حسن ُيعد ثاني
صفقة جيدة ينجح "السماوي"

في إبرامها ،بعد اإليراني سجاد
اسـ ـتـ ـك ــي ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـل ـب ـطــولــة
اآلسـيــويــة ،مشيرا إلــى أن حسن
سـيـكــون إضــافــة مـمـيــزة للفريق
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ــرك ـ ــز ص ــان ــع
األل ـع ــاب ،والــدعــم الـكــامــل للخط
الخلفي ،فيما سيعتمد الفريق
على اإليــرانــي استكي فــي مركز
الظهير األيسر.
وق ــال ف ــوالذ إن إدارة الـنــادي
ً
تسعى حاليا للتعاقد مع ظهير
أي ـم ــن "أع ـ ـسـ ــر" ،لـتـكـتـمــل ال ـق ــوة
ال ـضــاربــة لـهـجــوم "ال ـس ـم ــاوي"،
وغ ــالـ ـب ــا س ـي ـك ــون م ــن أوروبـ ـ ـ ــا،
بعد تعثر إعــارة َ
نجمي األهلي

والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري األول
ع ـبــدالــرح ـمــن ف ـي ـصــل ومـحـســن
رمـضــان ،بسبب رفــض االتـحــاد
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـيـ ــد إعـ ـ ـ ــارة
جميع ال عـبــي المنتخب ،خوفا
ع ـل ـي ـهــم مـ ــن اإلص ـ ــاب ـ ــة ،فـ ــي ظــل
االستعدادات لخوض منافسات
دورة األلعاب األولمبية  -طوكيو
.2021
ُيــذكــر أن "الـسـمــاوي" سيلعب
ف ــي ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ضـمــن
الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى ،ال ـتــي تضم
بجانبه أندية :العربي القطري،
ومضر السعودي ،وشاهد كرزون
اإليراني ،والنجمة البحريني.

ختام ناجح للبطولة العسكرية األولى
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـجــابــر،
وبـ ـحـ ـض ــور رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة
للجيش الفريق الركن خالد الصالح،
اختتمت عصر أمس بصالة الشهيد
فهد األحمد بمنطقة الدعية منافسات
كـ ــرة قـ ــدم الـ ـص ــاالت ض ـم ــن ف ـعــال ـيــات
البطولة الرمضانية العسكرية األولى،
والـ ـت ــي يـنـظـمـهــا االتـ ـح ــاد الــريــاضــي
العسكري.
وأ قـيـمــت ا لـمـبــاراة النهائية والتي
ج ـم ـعــت ف ــري ــق لـ ــواء ص ــال ــح الـمـحـمــد
اآللي  94/وفريق سالح الدفاع الجوي،
وهما الفريقان المتأهالن للنهائي من
ً
ضمن  18فريقا شاركوا في المراحل

الـتـمـهـيــديــة ل ـهــذه ال ـب ـطــولــة ،يـمـثـلــون
مختلف وحدات الجيش الكويتي.
وأع ـ ـ ــرب رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة
للجيش عن شكره وتقديره للرعاية
الكريمة لمعالي نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ودع ـ ـمـ ــه
وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـع ــه ألب ـ ـنـ ــائـ ــه ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن
العسكريين ،كما نقل تحيات الوزير
الجابر للقائمين على هــذه البطولة
وعـبــر عــن فـخــر واع ـت ــزاز مـعــالـيــه لما
حققه منتسبو ا لـقــوات المسلحة من
ن ـتــا ئــج م ـب ـهــرة و م ـم ـيــزة ف ــي مختلف
األلعاب الرياضية خالل هذه البطولة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،ق ــام رئ ـيــس األرك ــان
بتتويج فــر يــق ســاح ا لــد فــاع الجوي

الصالح مع الفرق الفائزة
بكأس البطولة والميداليات الذهبية،
وت ـكــريــم فــريــق ل ــواء صــالــح الـمـحـمــد
اآللي 94/بحصوله على المركز الثاني

والميداليات الفضية ،فيما حل فريق
الـ ـح ــرس األم ـ ـيـ ــري ب ــال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
والميداليات البرونزية.
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ً ً
الريال ينتزع تعادال قاتال من إشبيلية
أبقى ريال مدريد على آماله باالحتفاظ
بلقب الدوري اإلسباني لكرة القدم للموسم
ً
ً
الثاني تواليا ،بعدما انتزع تعادال في الوقت
القاتل من ضيفه إشبيلية  ،2-2ضمن
منافسات المرحلة الـ .35
ويدين الريال بالتعادل
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــل
البلجيكي إدين هازار ،الذي
كان ُعرضة النتقادات حادة
األسبوع الماضي ،بعدما ظهر
ً
مبتسما خــال خـســارة "لــوس
بالنكوس" أمام فريقه السابق
تـش ـل ـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي إي ــاب
نصف نهائي دوري أبـطــال أوروبــا
وتوديعه المسابقة ،بعدما كان تعادل
ً
 1-1ذهابا.
وسجل هازار الهدف القاتل في الدقيقة الرابعة
من الوقت المحتسب بدل الضائع ،بعدما كان
زميله ماركو أسنسيو أدرك التعادل ( ،)67فيما
فرض إشبيلية تقدمه مرتين ،بفضل البرازيلي
فرناندو ( ،)22والكرواتي إيفان راكيتيش (78
من ركلة جزاء).
وكــان ريــال أمــام فرصة استعادة الصدارة،
َ
منافسيه المباشرين؛ أتلتيكو
بعد تـعــادل
ً
وبــرش ـلــونــة ،س ـل ـبــا ،ال ـس ـبــت ،لـكـنــه وق ــع في
المحظور ،بتعادله مــع إشبيلية ،ليصعد
إلى المركز الثاني برصيد  75نقطة بفارق
ً
المواجهات مع برشلونة ،ومتأخرا بفارق
نقطتين عن جاره أتلتيكو المتصدر.
ً
في المقابل ،بقي إشبيلية رابعا مع
 71نقطة ،وباتت آماله بالفوز باللقب
محصورة بنتائج منافسيه.
بنزيمه يحتفل بعد تسجيله الهدف قبل إلغائه

سان جرمان يبتعد عن اللقب
أصيبت آمال باريس سان جرمان بالفوز بلقب
ال ــدوري الفرنسي لكرة الـقــدم بخيبة أمــل كبيرة،
بعد تعادله أمــام مضيفه رين  ،1-1فيما استعاد
موناكو المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي
لكرة القدم ،بفوزه على مضيفه رينس -1صفر في
منافسات المرحلة الـ .36
وقبل مرحلتين مــن نهاية ال ــدوري ،كــان نــادي
العاصمة الوحيد بين رباعي المقدمة المتعثر،
ليرفع رصـيــده إلــى  76نقطة فــي الـمــركــز الثاني،
ً
متأخرا بفارق  3نقاط عن ليل المتصدر والفائز
على مضيفه لنس بثالثية نظيفة.
وشـ ــدد مــونــاكــو (ال ـث ــال ــث) ال ـخ ـنــاق ع ـلــى ســان
جــرمــان ،حـيــث يـتــأخــر عـنــه ب ـفــارق نـقـطــة ،وكــذلــك
ليون (الرابع) بفارق نقطتين ،بعد فوزه برباعية
أمام لوريان .1-4

ً
وحـقــق سلتا فيغو انـتـصــاره الـثــالــث تــوالـيــا على
مضيفه فـيــاريــال  ،2-4فــي مـبــاراة شهدت طــرد ثالثة
العبين.
ورفــع سلتا رصـيــده إلــى  47نقطة ،وتـقــدم للمركز
الثامن مؤقتا ،في سعيه لتحقيق أفضل مركز له في
الدوري منذ احتالله للمركز السادس بموسم -2015
.2016
ً
وهو الفوز الثالث تواليا لسلتا فيغو ،بعد فوزه في
المرحلتين السابقتين على ملعبه على أوساسونا 1-2
وليفانتي -2صفر.
في المقابل ،تعرض فياريال لخسارته الثالثة في
مبارياته األربع األخيرة في "الليغا" ،وتجمد رصيده
عند  52نقطة في المركز السادس.
ً
وبات فريق المدرب أونــاي إيمري مهددا بخسارة
مركزه أمام ريال بيتيس ،الذي يتأخر عنه بفارق نقطة،
حيث يستضيف األخير غرناطة (العاشر) في ختام
ً
المرحلة ،الذي بإمكانه أيضا إزاحة سلتا عن مركزه
في حال فوزه ،كونه يتأخر عنه بفارق نقطتين فقط.
وخسر خيتافي أمام إيبار صفر ،1-فيما فاز فالنسيا
على بلد الوليد بثالثية نظيفة.

برشلونة يلتقي ليفانتي
يبدو مسار برشلونة األسهل على الورق بين الفرق
المتنافسة على لقب "الليغا" ،كونه يتواجه في المراحل
ال ـثــاث األخ ـي ــرة مــع ليفانتي وسـلـتــا فيغو وإي ـبــار،
وسيبدأ هذا المشوار اليوم ليلتقي ليفانتي.
واعتبر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ،أنه "ما زلنا
في المنافسة( .الليغا) تبقى مفتوحة .كل شيء ممكن.
إذا تمكن ري ــال مــن الـفــوز بمبارياته األرب ــع المقبلة
الفرق الكبرى فشلت في المحافظة
فسيكون البطل ،لكن ِ
على الثبات في المستوى".

مباريات اليوم
التوقيت

وفي اليوم التالي إلعالنه تجديد عقده مع سان
جــرمــان حتى عــام  ،2025سجل النجم البرازيلي
نـيـمــار ه ــدف الـسـبــق مــن رك ـلــة ج ــزاء فــي الدقيقة
السادسة مــن الــوقــت المحتسب بــدل الضائع في
ً
الشوط األول ،مسجال هدفه الثامن ،بينها  4من
ركالت جزاء ،في  16مباراة بالدوري هذا الموسم.
غير أن الرد لم يتأخر في الشوط الثاني ،فبعدما
ً
سجل سيرهو غـيــراســي هــدفــا فــي الـشــوط األول
ً
ألغاه الحكم بداعي التسلل ( ،)26وكان قريبا من
الحصول على ركلة جزاء ( ،)35كافأ مجهوداته ،بعد
أن ارتقى في الهواء لركلة ركنية نفذها بنجامان
بــوري ـجــو حـ َّـول ـهــا ب ــرأس ــه ف ــي ال ـمــرمــى إل ــى هــدف
التعادل (.)69
واس ـت ـعــاد مــونــاكــو الـمــركــز الـثــالــث فــي ترتيب
الـ"ليغ ،"1بفوزه على مضيفه رينس -1صفر.

المباراة

الدوري اإلنكليزي
 8:00مانشستر يونايتد  xليستر سيتي beINSports PR1

 10:15ساوثهامتون  xكريستال باالس
8:00

أوساسونا  xقاديش

beIN Sports HD 4

9:00

إلتشي  xديبورتيفو أالفيس

beINSports HD 1

11:00

ليفانتي  xبرشلونة

beINSports HD 1

الدوري اإليطالي
9:45

نابولي  xأودينيزي

ً
الرائع (الفوز باللقب) ،خصوصا بعد خسارتي
للمباريات النهائية الثالث االخيرة التي خضتها
في دورات الماسترز ألف نقطة" ،مضيفا" :االمر
استثنائي وأريد االستمتاع به".
ثان في روما ،رابعة
ويأمل زفيريف أن يفوز بلقب ٍ
دورات األلف نقطة للماسترز ،االسبوع المقبل عندما
يشارك على المالعب اإليطالية ،حيث حقق لقبه االول
في دورات الماسترز عام  .2017وكان زفيريف حقق
مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه في الــدور ربع
النهائي في مدريد االسباني رافايل نادال ،المصنف
ثانيا ،قبل أن يضيف إلى الئحة ضحاياه النمساوي
دومينيك تيم الرابع في نصف النهائي.
في المقابل ،خاض بيريتيني ،المصنف عاشرا ،في
سن الـ 25عاما ،النهائي األول في مسيرته في دورات
الماسترز ألــف نقطة ،علما أنــه وصــل إلــى العاصمة
االس ـبــان ـيــة متسلحا ب ـف ــوزه ف ــي دورة ب ـل ـغــراد قبل
أسبوعين .وبفوزه على بيريتيني ،حقق زفيريف فوزه
الثالث تواليا على العب مصنف ضمن العشرة األوائل
للترتيب العالمي ،علما أن بدايته هــذا الـعــام كانت
خجولة إثر خروجه من ثمن نهائي دورة مونتي  -كارلو
ومن ربع نهائي دورة ميونيخ األلمانية.
واحـ ـت ــاج األل ـم ــان ــي الـ ـف ــارع الـ ـط ــول ( 1.98م)
إلــى ساعتين و 40دقيقة للتخلص من منافسه
اإليطالي ،والخروج فائزا في مدريد.

ً
ميالن يقسو على يوفنتوس وأتاالنتا وصيفا
احـ ـت ــدم الـ ـص ــراع ع ـلــى الـتــأهــل
إلــى دوري أبطال أوروب ــا الموسم
الـمـقـبــل ف ــي ال ــ"س ـي ــري أ" ،بعدما
اقتنص أتاالنتا ثالث نقاط ثمينة
ً
مستعرضا  2-5على مضيفه بارما
َّ
ال ـه ــاب ــط ،فـيـمــا دك م ـي ــان شـبــاك
مضيفه يوفنتوس بثالثية نظيفة
أنزله بها إلى المركز الخامس ،في
المرحلة الخامسة والثالثين من
الدوري اإليطالي في كرة القدم.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،سـجــل
خ ـم ــاس ـي ــة أت ــاالنـ ـت ــا األوكـ ــرانـ ــي
روس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــوفـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــي
( ،)12و م ــا تـ ـي ــو ب ـي ـس ـي ـنــا (،)52

والكولومبي لويس مورييل (77
و ،)86وأل ـي ـك ـس ــي م ـيــران ـت ـشــوك
( ،)3+90فيما أحــرز األرجنتيني
خوان برونيتا ( )78والسويسري
سيمون سوم ( )88هدفي بارما.
وبـهــذا ال ـفــوز ،تـقــدم أتاالنتا
إلـ ــى وص ــاف ــة ال ـتــرت ـيــب م ــع 72
نقطة ،بفارق األهداف عن ميالن
الـثــالــث ،ونقطتين عــن نابولي
ال ـثــالــث ب ـ ــ 70نـقـطــة ،فـيـمــا بــات
ً
يوفنتوس خامسا بـ 69نقطة.

فوز عريض

ً
وفي الثانية ،حقق ميالن فوزا

ً
عريضا على حساب يوفنتوس
بثالثية نظيفة على ملعب أليانز
ستاديوم في تورينو.
واف ـت ـت ــح اإلس ـب ــان ــي إبــراه ـيــم
دي ــاز التسجيل لميالن (،)45+1
وأضاف الكرواتي أنتي ريبيتش
الهدف الثاني ( ،)80قبل أن يسجل
اإلنكليزي فيكايو توموري ثالث
أهداف الـ"روسونيري" (.)83
وان ـت ـظــر م ـيــان حـتــى الدقيقة
األولـ ـ ــى م ــن ال ــوق ــت بـ ــدل الـضــائــع
للشوط األول لهز شباك يوفنتوس،
ب ـع ــد ركـ ـل ــة ح ـ ــرة ث ــاب ـت ــة أب ـعــدهــا
ال ـ ـح ـ ــارس الـ ـب ــولـ ـن ــدي فــوي ـت ـشــخ

فرحة العبي ميالن بتسجيل الهدف الثاني
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الدوري اإلسباني

زفيريف بطل دورة مدريد
أحرز األلماني ألكسندر زفيريف ،المصنف
سادسا عالميا ،لقبه الثاني في دورة مدريد
ل ـك ــرة الـ ـمـ ـض ــرب ،ث ــال ـث ــة دورات األل ـ ــف نـقـطــة
للماسترز لدى الرجال ،بعد فوزه الصعب على
اإليطالي ماتيو بيريتيني  )10-8( 7-6و 4-6و،3-6
رافعا رصيده إلى أربعة ألقاب في دورات
الماسترز.
وحقق األلماني ،البالغ
 24عــامــا ،ف ــوزه األول في
دورات الماسترز منذ عام
 ،2018وتحديدا منذ فوزه
ف ــي ال ـعــاص ـمــة م ــدري ــد،
ً
علما أن سجله يتضمن
أيـضــا الـفــوز بــدورتــي
روما وكندا عام .2017
وهو لقبه الثاني في
هذا العام بعد فوزه
ب ـ ـ ـ ــدورة أك ــاب ــول ـك ــو
الـ ـمـ ـكـ ـسـ ـيـ ـكـ ـي ــة فــي
م ـ ـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي،
راف ـ ـعـ ــا ع ـ ــدد أل ـقــابــه
إلـ ــى  15ف ــي مسيرته
االحترافية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال زف ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــف" :م ـ ــن

القناة الناقلة

تشيشني بشكل خاطئ ،لتصل إلى
ديــاز على مشارف منطقة الجزاء،
فسددها متقنة فــي زاوي ــة صعبة
بعيدة عن متناول الحارس (.)45+1
ومع بداية الشوط الثاني ،حاول
يــوفـنـتــوس إدراك ال ـت ـعــادل ،فمرر
اإلسباني ألفارو موراتا كرة بالكعب
إل ـ ــى األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي رودري ـ ـغـ ــو
بـ ـنـ ـت ــانـ ـك ــور اآلت ـ ـ ـ ــي م ـ ــن ال ـخ ـل ــف،
فأطلق تسديدة قوية تصدى لها
جانلويجي دوناروما (.)46
وفــي الدقيقة  ،56منح الحكم
رك ـلــة ج ــزاء لـمـيــان ،بـعــدمــا لجأ
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد
(في إيه آر) ،التي أكدت لمسة يد
من قبل جورجو كييليني ،فانبرى
ل ـه ــا الـ ـع ــاج ــي فـ ــرانـ ــك كـيـسـيـيــه،
وسددها سهلة ،ليتمكن تشيشني
من إبعادها إلى ركنية.
وفــي م ـبــاراة ثــانـيــةَّ ،
دك فريق
رومـ ـ ــا ش ـب ــاك ض ـي ـفــه ك ــروت ــون ــي
ً
الهابط إلى الدرجة الثانية أيضا،
بخماسية نظيفة.
سجل أهــداف نــادي العاصمة
اإلسـبــانــي بــورخــا مــايــورال (،47
 ،)90لورينتسو بيليغريني (،70
 ،)74واألرمني هنريخ مخيتاريان
(.)78
وفـ ـ ــي م ـ ـبـ ــاريـ ــات أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــاز
س ــاس ــوول ــو ع ـل ــى جـ ـن ــوى ،1-2
وكــالـيــاري على بينيفينتو ،1-3
فـيـمــا ت ـع ــادل ف ـيــرونــا وتــوري ـنــو
بهدف لكل منهما.
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رياضة

السيتي ينتظر
خدمة ليستر
في تعطيل
الشياطين
كافاني يحتفل بعد تسجيله في المباراة السابقة
ينتظر مانشستر سيتي خدمة من ليستر سيتي
الرابع لكي يتوج بطال للدوري اإلنكليزي لكرة القدم
للمرة الثالثة في المواسم األربعة االخيرة ،عندما يحل
األخير ضيفا اليوم على مانشستر يونايتد الثاني.
ويتقدم سيتي على جاره يونايتد بفارق  10نقاط،
ويحتاج الى فوز واحد في مبارياته الثالث االخيرة
لكي يرفع كــأس ال ــدوري ،لكن خـســارة يونايتد أمــام
ليستر اليوم قد تمنحه إياه أيضا ،علما أنه لن يلعب
في هذه المرحلة إال يوم الجمعة المقبل عندما يواجه
ن ـيــوكــاســل ،أي بـعــد  24ســاعــة م ــن م ـب ــاراة يــونــايـتــد
وليفربول المؤجلة.
وكــان يونايتد حسم رسميا بطاقة التأهل لــدوري
األبطال الموسم المقبل ،بفوزه على استون فيال .1-3
وما يعزز إمكانية خسارة يونايتد أمــام ليستر انه
سيضطر إلى خوض المباراة ضد ليستر بتشكيلة جلها
من الصف الثاني بعد حوالي  50ساعة من مواجهته
السـتــون فيال ،كما انــه سيواجه ليفربول فــي المباراة
المؤجلة بينهما الخميس المقبل ايضا ،اي ان الشياطين

الحمر سيخوضون  3مباريات في غضون  5ايام.
وشـ ــاء ت ال ـصــدف أن يلتقي يــونــايـتــد تــوال ـيــا مع
ليستر سيتي وليفربول ،وكالهما طرف في الصراع
نحو انتزاع إحدى البطاقتين المتبقيتين للمشاركة
في دوري األبطال.
في المقابل ،يسعى ليستر سيتي الى وقف نزيف
ال ـن ـقــاط ف ــي الـجــولـتـيــن األخ ـيــرت ـيــن بـعــد ت ـعــادلــه مع
ساوثمبتون  1-1وخسارته الثقيلة على ملعبه ضد
نيوكاسل .4-2
وك ـ ــان لـيـسـتــر عـ ــاش س ـي ـنــاريــو م ـمــاثــا ال ـمــوســم
الماضي عندما ّ
فوت فرصة المشاركة في المسابقة
االوروبـيــة االهــم ،بخسارته في الجولة األخيرة أمام
مانشستر يونايتد صفر 2-على أرضه ،لتذهب البطاقة
القارية الى االخير.
ويملك ليستر  63نقطة في المركز الرابع مقابل 57
لليفربول في السادس ،لكن االخير لعب مباراة أقل.
يذكر أن ليستر سيتي مدعو لمواجهة تشلسي في
نهائي كأس إنكلترا السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

هاميلتون يتوج
بلقب «إسبانيا»
حـ ـ ـص ـ ــد الـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــان ـ ــي ل ــوي ــس
هــام ـي ـل ـتــون ل ـقــب ج ــائ ــزة إسـبــانـيــا
الكبرى -المرحلة الــرابـعــة ،ببطولة
العالم لسباقات سيارات الفئة األولى
(الفورموال ،)1ليواصل بذلك تربعه
على عرش بطولة العالم.
وضرب بطل العالم ( 7مرات) ،منها
 4مرات متتالية آخر  4سنوات ،أكثر
من عصفور بهذا التتويج ،حيث إنه
أول ســائــق فــي تــاريــخ اللعبة الــذي
يتوج بلقب البطولة التي تقام على
حلبة (برشلونة -كتالونيا)  5مرات
متتالية ،ليرفع محصلته اإلجمالية

ب ـهــا إلـ ــى  6م ـ ــرات يـ ـع ــادل ب ـهــا رقــم
األسـطــورة األلماني السابق مايكل
شوماخر.
وتمكن سائق فريق مرسيدس من
قطع مسافة السباق خالل ساعة و33
ثوان و 680جزءا من األلف
دقيقة وٍ 7
من الثانية .وحل في المركز الثاني

فيرستابين بفارق  15ثانية و841
جزءا من األلف من الثانية.
بـيـنـمــا أك ـم ــل س ــائ ــق مــرسـيــدس
اآلخ ــر ،الفنلندي فالتيري بوتاس،
منصة التتويج ،بعد أن حــل ثالثا
ب ـف ــارق  26ثــانـيــة و 610أج ـ ــزاء من
األلف.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

بركات العشر
األواخر

د .نجم عبدالكريم

أيام شهر رمضان المبارك في الحرمين الشريفين،
وب ــال ــذات ف ــي الـعـشــر األواخ ـ ــر م ـنــه ،جـ ــاء ت خاضعة
ُ
ات صــارمــة ت ـلــزم الـمـعـتـمــريــن بــات ـقــاء عــدوى
إلجـ ـ ــراء ٍ
فـيــروس جائحة "ك ــورون ــا" ،فـكــان عليهم أال يدخلوا
موعد ُمسبق ،ثم يجب
الحرم المكي ،إال بعد تسجيل
ٍ
أن يكونوا قد أخذوا التطعيم ،وأن يخضعوا للتنظيم
الذي عليهم اتباعه أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة،
ً
وبقية الفروض العبادية األخ ــرى ...ونظرا لما لهذه
األيام المباركة من َخصوصية في نفوس المسلمين،
فكانوا يتبعون سنة نبيهم الكريم فيما يفعله خالل
تلك العشر األواخر.
***
• كــان  -عليه الصالة والـســام  -إذا دخلت العشر
األواخ ـ ــر ،يـشــد م ـئ ــزره ،أي يـعـتــزل ال ـن ـســاء ،وينشغل
بــالـعـبــادة ،وق ــراء ة الـقــرآن الـكــريــم ،ط ــوال تلك الليالي
ُ
ٍّ
سمو عن كــل المشهيات ،لتصفو نفسه الشريفة
في
لمعانقة األجــواء المالئكية ،وكان  -سالم الله عليه -
ً
يوقظ أهله للعبادة ،حرصا على أن يدركوا فضائل
َ
لـيــالــي رم ـضــان ،وب ــال ــذات ،فــي تـلــك الــعـشــر ،ألن فيها
ليلة القدر.
***
• وفي العشر األواخر من ليالي رمضان تجد في مكة
المكرمة ،أن المسلم يحرص على االعتكاف بين جنبات
ً
ً
ً
الحرم الشريف ،مصليا ،داعـيــا ،قارئا القرآن الكريم،
ً
بل إن كثيرا من المسلمين يتجهون بنظراتهم صوب
الكعبة المشرفة ،وهم يجهشون بالبكاء بدموع نابعة
قلب صادق ،في مشهد يذكرنا بالحديث الشريف:
من ٍ
"أال وإن في الجسد ُمضغة إذا صلحت صلح الجسد
كله ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ،أال وهي القلب".
***
• وبما أنــه قــد ورد فــي ُّ
السنة النبوية الحث على
ت ـحــري لـيـلــة ال ـقــدر فــي الـعـشــر األواخ ـ ــر مــن رم ـضــان،
ً
وتـحــديــدا فــي الليالي الـفــرديــة منها ،وحيث إن لدى
ً
ً
اإلنسان المسلم المؤمن يقينا تاما بأهمية هذه الليلة
بأمر من
التي نزل فيها القرآن ،وتتنزل فيها المالئكة
ٍ
ٌ
خير من ألف شهر،
الله ،حتى مطلع الفجر ،وكذلك هي
فكل هذه العالمات والدالئل تجعل المسلم يحرص على
ً
ً
التوجه فيها إلــى ربــه بقلب صــاف ،مستغفرا ،داعيا
الله  -جل وتبارك  -ما يتمناه.
***
• ما ورد في كتاب الله  -عز وجل – "وما أدراك ما
ً
ً
ليلة القدر" يؤكد أن لهذه الليلة شأنا عظيما عند الله.
ُ
يردده فيها  -نبي الرحمة – "اللهم
والدعاء الذي كان
ُ
ُ
إنك عفو تحب العفو فاعف عني".
إذا كان حبيب الله ،محمد بن عبد الله ،يسترحم ربه
أن يعفو عنه ...فماذا علينا نحن أن نفعل؟!

تعديل المسار األخالقي
ل ـ ـمـ ــن يـ ـمـ ـتـ ـع ــض ويـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــاء مــن
واسـطــات الـنــواب وتدخالتهم في
أعمال الوزراء...
ً
ً
ول ـم ــن يـ ــرى ظ ـل ـمــا فـ ــادحـ ــا يقع
على الكثيرين من الذين ينتظرون
الوظيفة أو الترقية أو الحصول
على منصب يستحقونه...
رس ـ ــال ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة إلـ ـ ــى ه ـ ــؤالء
ً
واض ـح ــة ،ويــالـيـتـهــا كــانــت رفـضــا
ً
قــاطـعــا للواسطة بكافة أنــواعـهــا،
ودعوة صادقة للعدالة والمساواة...
كل ذلك لم يحدث ،بل ما حدث أن
الحكومة تمادت في تلبية مطالب
ال ـن ــواب ،الــذيــن هــم عـلــى اسـتـعــداد

بيت الكمان الشرقي يفقد «عازفه»
بعد رحلة معاناة مــع الـمــرض ،توفي
أمس الموسيقار المصري العالمي عبده
ً
داغر عن عمر يناهز  85عاما.
ُو ِلــد داغر في مدينة طنطا عام ،1936
ت ـع ـلــم الـ ـع ــزف ع ـل ــى آل ـ ــة الـ ـع ــود ف ــي ســن
السابعة ،ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها
في سن العاشرة ،بعدها عمل عازفا في
فرق العديد من مشاهير الغناء المصري،
مـنـهــم أم كـلـثــوم ،ومـحـمــد عـبــد الــوهــاب،
ومحمد عبد المطلب.

د .ناجي سعود الزيد

لـلــوقــوف معها ،س ــواء كــانــت على
حق أو على باطل!!
وهـ ــا ه ــي أوقـ ـف ــت م ـع ــام ــات أي
نائب يقف مع المعارضة ضدها.
بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ـ ــدأ ب ـعــض
ال ـنــواب الـمـعــارضـيــن باسترضاء
الحكومة ومحاولة كسب ودها ،ألن
معامالتهم وواسطاتهم أوقفتها
الحكومة ،واشترطت انضمامهم
ً
إلى األصوات التي تؤيدها بدال من
الوقوف والصمود مع المعارضة.
الحكومة بذلك التوجه هــي من
ت ـش ـجــع ع ـلــى الـ ـتـ ـج ــاوزات ف ــي كل
األمـ ـ ــور ،وه ــي م ــن ت ـح ــاول بشتى

الـ ـط ــرق أن ت ـح ـصــل ع ـل ــى أغـلـبـيــة
صورية في البرلمان مهما كلفها
ذل ــك مــن ع ــدم اح ـت ــرام الـمــواطـنـيــن
لها!!
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــوجـ ــه وهـ ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـل ــوك
الحكومي توجه وسلوك ال أخالقي،
وال يتسم باألمانة ،مما يستدعي
تعديل المسار.

َّ
استطاع رجال اإلنقاذ ،أمس األول ،تحرير حوت صغير تقطعت
به السبل في نهر التيمز -جنوب غرب لندن.
وقالت تقارير إعالمية ،أمس ،إن فريق اإلنقاذ وصل إلى الموقع
بالقرب من هويس في ريتشموند حوالي الساعة  20:00بتوقيت
غرينتش ،الليلة قبل الماضية ،بعد فترة قصيرة من رصد الحوت
للمرة األولى.
ً
ً
َّ
مصور ،حصلت عليه "رويترز" ،حشدا صغيرا من
وأظهر مقطع
الناس يتجمعون لمتابعة عمل الفريق خالل تحرير الحوت من
الهويس ،ثم وضع عوامة صفراء اللون ضخمة حوله.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) ،أن الفريق نجح
بعد قرابة أربــع ساعات في نقل الحوت ،وهو من فصيلة حوت
ً
المنك ،إلى مكان أكثر أمانا( .رويترز)

تركت البيت األبيض من أجل أطفالها!
كشفت المتحدثة باسم البيت
األبـ ـي ــض ،ج ـيــن ب ـس ــاك ــي ،أنـهــا
ب ـح ـثــت م ــع ال ـف ــري ــق االن ـت ـقــالــي
لـلــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
ت ــرك منصبها بـعــد نـحــو عــام،
ليتسنى لها قضاء المزيد من
الوقت مع أطفالها.
ً
ونقلت "سي إن إن" تصريحا
لـبـســاكــي ن ـشــره مــوقــع روس ـيــا
ال ـي ــوم ،أم ــس األول ،أنـهــا "تــرى

وأس ــس الــراحــل مــع الـمــوسـيـقــار عبد
الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية،
وتولى اإلشراف على بيت الكمان الشرقي
التابع لمركز تنمية الـمــواهــب بــاألوبــرا،
وحصل على العديد من الجوائز العالمية،
منها جائزة "باديب" للهوية الوطنية من
السعودية ،وألف العديد من المقطوعات
الموسيقية ،منها "الشباب ،النيل ،ليالي
زمـ ــان ،اب ـت ـهــاالت ،الـمـشــربـيــة ،اخ ـنــاتــون،
الريشة والكمان ،ومصر.

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 :

أن ال ــوق ــت حـ ــان لـشـخــص آخــر
للقيام بهذه الوظيفة ،خالل عام
من اآلن".
وأض ــاف ــت" :ع ـنــدمــا تـحــدثــت
مــع الــدائــرة المقربة مــن بايدن
بـشــأن ذل ــك ،كــان الـقــدوم للقيام
بهذه الوظيفة لمدة عــام ،وهو
ً
ً
ما كان جذابا تماما لي ،ألسباب
كثيرة".
وت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت" :ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدي أطـ ـ ـف ـ ــال

صـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــار ،وال أر ي ـ ـ ـ ـ ــد أن أ فـ ـق ــد
الــوقــت ال ــذي يتعين أن أقضيه
مـ ـعـ ـه ــم .سـ ـت ــذه ــب ابـ ـنـ ـت ــي إل ــى
ري ـ ــاض األط ـ ـفـ ــال .لـ ــدي الـكـثـيــر
مــن الـسـنــوات معها ،لكنها من
نوعية األطفال الذين يفيضون
بالبراء ة .ال أريــد أن أفـ ّـوت هذه
اللحظات .ال أريد أن أضيع هذه
األشياء".

وفيات
حسين قاسم فيصل اني

 3سنوات ،شيع ،ت50901119 ،67040753 :

ناقش كبار العلماء العسكريين الصينيين عام 2015
إمكانية استخدام األسلحة البيولوجية ،بما في ذلك
فيروسات كورونا ،عبر "إطالقها بطريقة لم يسبق لها
مثيل من قبل".
وقالت ورقة حكومية مسربة ،نقلها موقع سبونتيك
أم ــس األول ،عــن صـحـيـفــة "ذا أس ـتــرال ـيــان" ،إن علماء
صينيين ومسؤولي الصحة العامة الصينيين ناقشوا
عام  2015استخدام الفيروسات التاجية كسالح ،مضيفة
أن قــادة جيش التحرير الشعبي الصيني توقعوا أن
ا لـحــرب العالمية الثالثة ستجرى باستخدام أسلحة
بيولوجية.
وتوقعت الوثيقة المسربة ،التي حملت عنوان "األصل
غير الطبيعي للسارس واألنواع الجديدة من الفيروسات
التي يصنعها اإلنسان كأسلحة بيولوجية جينية" ،أن
الحرب العالمية الثالثة ستخاض بأسلحة بيولوجية.
وص ـ ـ ــدرت ال ــوث ـي ـق ــة ق ـب ــل  5سـ ـن ــوات م ــن بـ ــدء وب ــاء
"كوفيد  ،"19وتصف الفيروسات التاجية بأنها "حقبة
جديدة من األسلحة الوراثية" ،التي يمكن التالعب بها
اصـطـنــاعـيــا لتصبح فـيــروســا نــاشـئــا ،ويـتــم إطالقها
بطريقة لم يسبق لها مثيل".
وأش ــارت الصحيفة إلــى أن الوثيقة كتبت مــن قبل
 18عالما وخبير أسلحة يعملون في جيش التحرير
الشعبي الصيني .وبحسب الخبير المتخصص في
األمن اإللكتروني روبرت بوتر فإن الوثيقة توضح أن
إمكانية استخدام كورونا كسالح نوقشت ،لكن ليس
بــال ـضــرورة أن هـنــاك إج ـ ــراءات ات ـخــذت لتطبيق هــذه
المناقشات ،مضيفا أنها مــادة مثيرة لالهتمام حقا
إلظهار ما يفكر فيه الباحثون العلميون.
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ال ــورق ــة حـصــل عليها
مسؤولون أميركيون ،وتثير مرة أخرى أسئلة مريبة
ح ــول دور الـصـيــن فــي انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مع
م ـخ ــاوف ك ـب ـيــرة ب ـش ــأن شـفــافـيــة بـكـيــن ح ــول أص ــول
"كوفيد ."19

يومية سياسية مستقلة

لو اتفق كل نواب المجلس على إسقاط القروض االستهالكية
والمقسطة لدى البنوك فستبلغ تكلفتها على الخزانة العامة دون
ً
الفوائد  12مليار دينار ،ومع الفوائد  15مليارا ،ولو أضفنا هذا
ً
الرقم إلى رقم العجز المتوقع للميزانية فسيصبح العجز مضاعفا،
أي  24مليار دينار.
النتيجة أن يتحول أكثرنا من دعاة "يا رب ال تغير علينا" إلى
َ
حملة صناديق كراتين مساعدة عند مداخل المساجد.
فهل هذا ما يريده النواب الحريصون على المال العام من جبهة
المعارضين ،التي تضم األخضر والبني واألزرق ،كما كتب فواز
الفرحان في تحليله لقرقيعان المعارضة؟! أما نواب الحكومة من
منتخب "ويــن رايحين معاكم بس مشوا أمــورنــا" ،فهم بالتأكيد
سيهللون مع راحة المواطنين ،من إسقاط القروض إلى إسقاط
االمتحانات الورقية ،مادام هذا في صالح الشعب وصالحهم إلعادة
انتخابهم في مجلس "مشيني وامشيك".
الرد الجاهز من المقهورين الغارقين بالديون على الحريصين
على مستقبل الدولة ،والقاطنين في األبراج العالية من األكاديميين
واالقتصاديين ،والشيوخ القابضين على الخيط والمخيط ..." :ردوا
الباليين التي بلعها الكبار والذين أمنتوهم أموالنا ومستقبل
أجيالنا فغرقت في بنوك سويسرا وقصورهم الخاصة بنايس
بريدج وضواحي باريس ،ولم يتبق عندنا غير مصنع نعل قحطه
ونبوية شبشب" !!...ردوا هذه األموال ينتهي عجزكم.
هكذا العدالة وهذا اإلنصاف ...يا أهل االقتصاد والعدل ...وينكم
من دعم صغار المستثمرين أيام سوق المناخ ،والذين تبين أنهم
من أكبرها وأسمنها ،فزاد األثرياء ثراء والمفلسون يرددون الحمد
لله! أين أنتم من القانون  41لسنة  ،1993فقد تم تضبيط العديد من
ربعكم ،وفي النهاية صار الكل يقول :الحكومة ما قصرت معانا،
سواء كنا حفاي أو من أصحاب الجزم اإليطالية!
أين تنتهي األمور مع هذه اإلدارة؟ وكيف سترضي الجميع كي
يسبحوا بحمدها....؟ أنتم أبخص.

إنقاذ حوت علق في التيمز

الصين بحثت نشر «كورونا» بالعالم في 2015

www.aljarida.com

محنة

حسن العيسى

عبداللطيف دخيل عبداللطيف الديولي

 69عاما ،شيع ،ت60605587 ،91111232 :

طالل محمد سعود الزعبي

 59ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،55850090 ،99808737 ،97924737 :
99900022

سهيلة محمد حسن جعفر

أرملة فؤاد محمد حسن البحر
 84عاما ،شيعت ،ت66665336 ،66969449 :

بدر ناصر سعود الرخيص

 84عاما ،شيع ،ت99064667 ،66898962 :

منيرة حمد عبدالرحمن العون

زوجة راشد عبدالله الراشد
 73عاما ،شيعت ،ت99808065 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:30

العظمى 37

الشروق

04:59

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  00:22صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 11:39ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:30

ً
أدنى جزر  06:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:56

 06:49م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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