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فردوس عبدالحميد :ال تظلموا
مي عمر بسبب زوجها ص ١٣

األمير :ممارسات االحتالل
اإلسرائيلي مأساوية وال إنسانية

«نستنكر وندين تصعيد قوات السلطات المحتلة تجاه المصلين في المسجد األقصى»
• «ضرورة احترام حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم بالقدس الشريف»
إسرائيل تحرق غزة وال تستبعد عملية برية وفشل اتصاالت إقليمية ودولية للتهدئة

صاحب السمو يهنئ بالعيد

هـنــأ سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـم ــد الـمــواطـنـيــن
ً
والمقيمين بعيد الفطر السعيد ،متمنيا سموه لهم أن يكون
ً
عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء.
وبالمناسبة ذاتها ،رفع الديوان األميري إلى مقام سموه،
وإلى سمو ولي العهد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء ،إلى جانب
المواطنين والمقيمين ،أسمى آيات التهاني والتبريكات.

عساكم من عواده

ةديرجلا .تحتجب وتعود
إلى قرائها االثنين
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،تحتجب
"ال ـج ــري ــدة" ع ــن ال ـص ــدور اع ـت ـبــارا م ــن بـعــد غد
الجمعة حتى األحــد ،لتكون بين أيــدي قرائها
األعزاء االثنين المقبل.
وبهذه المناسبة ،تتقدم أسرة التحرير إلى
الجميع بأسمى آيات التهاني والتبريكات ،داعية
الـلــه تـعــالــى أن يعيدها عـلــى األمـتـيــن العربية
واإلسالمية بالخير واليمن والبركات ،وأن يأتي
العيد المقبل وقــد ولــى هــذا الوباء الــذي يجثم
على صدر العالم أجمع إلى غير رجعة ،لتعود
الحياة إلى طبيعتها ،والنفوس إلى اطمئنانها،
حفظ الله الكويت وأهلها ومقيميها.
وعساكم من عواده

أعرب سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد عن بالغ استنكاره
وإدانـ ـت ــه للتصعيد ال ـمــأســاوي
الـ ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه قـ ـ ــوات سـلـطــات
االح ـ ـت ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ت ـج ــاه
المصلين في المسجد األقصى،
ً
م ـ ـجـ ــددا م ــوق ــف دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
المبدئي والحازم تجاه مثل هذه
الممارسات الالإنسانية.
وشـ ـ ـ ـ ــدد سـ ـ ـم ـ ــوه أمـ ـ ـ ــس ع ـلــى
ضرورة توقف سلطات االحتالل
ً
فـ ـ ـ ـ ــورا ع ـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات،
واحـتــرام حق الفلسطينيين في
مـ ـم ــارس ــة ش ـع ــائ ــره ــم بــال ـقــدس
ً
الشريف ،مــؤكــدا وقــوف الكويت
إلى جانب الشعب الفلسطيني،
ودع ـ ـ ـ ــم كـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ــرام ـ ـيـ ــة
للوصول إلــى حل عــادل وشامل
للقضية الفلسطينية ،بما يمكن
ا لـشـعــب الفلسطيني مــن إ قــا مــة
دول ـت ــه الـمـسـتـقـلــة وعــاصـمـتـهــا
ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة ،وف ــق قـ ــرارات
الشرعية الدولية ومبادرة السالم
العربية.
ً
م ـي ــدان ـي ــا ،تـتـجــه األم ـ ــور إلــى
مــزيــد مــن الـتـصـعـيــد بـعــد مقتل
ً
أ كـثــر مــن  26فلسطينيا  ،بينهم
تـ ـسـ ـع ــة أط ـ ـ ـفـ ـ ــال وثـ ـ ــاثـ ـ ــة قـ ـ ــادة
ع ـس ـكــري ـيــن حــزب ـي ـيــن02 ،

المدنيون واألطفال يتصدرون حصيلة ضحايا القصف ...والفصائل ترد بأكثر من  300صاروخ

انتفاضة كويتية لنصرة األقصى

●

خالل اجتماعهم في ديوان أمين سر
مجلس األم ــة النائب فــرز الديحاني،
ً
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ات ـف ــق  16نــائ ـبــا
عـلــى الـسـفــر إل ــى تــركـيــا بـعــد الجلسة
المقبلة المقررة في  25الجاري ،للقاء

محليات

07

محليات

جانب من اعتصام ساحة اإلرادة أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

«الجنايات» ترجئ قضية قاتل فرح
إلى  25الجاري والمتهم ينكر الجريمة
«التمييز» تنظر طعون الداهوم  ٢٠الجاري
● حسين العبدالله

وم ـت ـفــائ ـلــون ب ـعــودت ـهــم ف ــي الـمــرحـلــة
ً
المقبلة» ،مشددا على أن «سمو األمير
صــا حــب القلب الكبير سيكون عنده
كل خير لعياله المهجرين في تركيا،
واالنفراجة قريبة».
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ن ـيــاب ـيــة ،حـضــرت
االج ـت ـمــاع ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» :إن 02

اقتصاديات

قـ ـ ــررت م ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــاي ــات،
أمس ،برئاسة المستشار فيصل
الحربي ،إرجاء نظر قضية مقتل
المواطنة فــرح أكبر إلــى جلسة
 25ال ـجــاري السـتــدعــاء ضابط
المباحث المعني بها ومناقشته
واالستماع ألقواله.
وخـ ـ ـ ــال ج ـل ـس ــة أمـ ـ ـ ــس ،ق ــال
المتهم إنه يدرس علم نفس في
ً
جامعة الكويت ،ويعمل موظفا
ً
في استخبارات الجيش ،نافيا
صلته بــوقــائــع خطف 02

أوروبا تختبر «الشهادة
الخضراء» للتطعيم
األسبوعين المقبلين

 159.6مليون دوالر
 5.5ماليين دينار
الرشود :نمو أرباح
 15.4مليون دينار أرباح
«وربة» يربح  2.7مليون دينار في الربع
«مشاريع الكويت» التشغيلية «بيتك» يؤكد قوة مركزه أرباح «الخليج للتأمين» أرباح «المتحد  -البحرين»
األول والنمو %33.4
 11في  3أشهر
 11الفصلية
 09المالي
 10في الربع األول
12

خالد بن سلمان يزور بغداد
طهران :المفاوضات مع الرياض فتحت نوافذ األمل
ف ــي أرفـ ــع زي ـ ــارة م ــن نــوعـهــا،
وص ـ ـ ـ ــل نـ ـ ــائـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع
الـ ـسـ ـع ــودي ،خ ــال ــد ب ــن س ـل ـمــان،
إل ـ ــى ب ـ ـغـ ــداد ،أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى رأس
ً
وف ــد رف ـي ــع ،م ـب ـعــوثــا م ــن الـمـلــك
سلمان بن عبدالعزيز ،في خطوة
ً
مرتبطة أوال بـ «الحلحلة» التي
تشهدها المنطقة ،واالتصاالت
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي ع ــدة ات ـجــاهــات،
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
ً
محورها ،وثانيا بتعزيز مسار
الـتـعــاون بين بـغــداد والــريــاض،
فــي ات ـجــاه دع ــم ج ـهــود حكومة
رئيس الوزراء العراقي 02

المحادثات الكويتية
اإلسبانية تتوج
بـ  3اتفاقيات

زيادة «األرباح
التعاونية» إلى %12
عيدية «الشؤون»
للمساهمين

ً
•  16نائبا اجتمعوا في ديوانه ...ووفد لزيارة تركيا عقب ًجلسة  25الجاري
• «انفراجة وشيكة لألزمة ...والمهجرون سيعودون قريبا إلى بلدهم»
• «لم نتطرق إلى تحصين رئيس الوزراء ...والعفو قضيتنا األولى»
محيي عامر وفهد تركي

٠٣

٠٤

الديحاني :األمير صاحب القلب الكبير
ونناشده العفو عن أبنائه
البراك وزمالئه
النائب السابق مسلم
ً
الـمــوجــوديــن هـنــاك ،تلبية لدعوتهم،
وسيكون السفر للراغبين من الحضور
أو من غيرهم ،في وقت قال الديحاني
إن المهجرين «أبناء لصاحب السمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ،ون ـط ـلــب م ــن س ـم ــوه أن
ي ـت ـكــرم بـعـفــو خ ــاص وك ــري ــم لـعـيــالــه،

محليات

ج ــان ــب م ــن تـشـيـيــع نــاشــط
عراقي اغتيل في كربالء

أعلن االتحاد األوروبي أنه سيبدأ العمل
بشهادة التطعيم الرقمية األوروبية ضد
ف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـعــروفــة بـ ـ «الـشـهــادة
الخضراء» في نهاية يونيو المقبل ،على
أن يختبرها فــي األ سـبــو عـيــن المقبلين،
للوقوف على أي ثغرات ومعالجتها قبل
ً
بدء العمل بها رسميا.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـم ـفــوض ـيــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ي ــوه ــان ــس ب ــاه ــري ــك ،أن «18
دولـ ــة ف ــي االت ـح ــاد إض ــاف ــة إل ــى أيـسـلـنــدا،
ستختبر الوثيقة الرقمية خالل األسبوعين
ال ـم ـق ـب ـل ـيــن ،ل ـل ـتــأكــد م ــن ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أي
أخطاء».
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة
كريستيان ويغاند قــال إن «االتـحــاد على
المسار الصحيح ،لضمان حصول جميع
مــوا طـنـيــه والمقيمين فـيــه عـلــى تصريح
ص ـحــي رق ـم ــي م ـج ــان ــي ،ال ـش ـهــر الـمـقـبــل،
لتسهيل السفر».
وأوض ــح أن الــوثـيـقــة الــرقـمـيــة ستظهر
حالة التطعيم الخاصة بحاملها ونتائج
اختبارات «كورونا» ،وما إذا كان الشخص
قد أصيب وتعافى من الفيروس.
وك ــان ــت بــري ـطــان ـيــا أب ـل ـغــت مــواطـنـيـهــا
بأنه سيتم السماح ببعض السفر الدولي
فــي غ ـضــون أس ـب ــوع ،بــاسـتـخــدام تطبيق
من خدمة الصحة الوطنية  ،NHSإلظهار
الحصول على التطعيمات.
(عواصم -وكاالت)
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تمديد تأشيرات العمالة
المنزلية  6أشهر
وصالحية الجواز 18
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فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»

قرد خفيف الظل
يخطف األضواء من بطل
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مسك وعنبر

19
فنانون :غياب عبده داغر
خسارة كبيرة للموسيقى
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البناي :مسحات لوفد
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معسكر دبي
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األمير تبادل التهاني بالعيد مع قادة دول الخليج وإردوغان
سموه استقبل ولي العهد والخالد
استقبل صــاحــب السمو أمـيــر البالد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـم ــد ،فــي قـصــر بـيــان،
أم ــس ،سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل
األحمد.
واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أج ـ ـ ـ ــرى ص ــاح ــب
السمو اتصاال هاتفيا بخادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة،
عـبــر خــالــه س ـمــوه عــن خــالــص تهانيه
وأ طـيــب تمنياته بمناسبة قــرب حلول
عيد الفطر السعيد ،ســا ئــا المولى عز
وجــل أن يعيد هــذه المناسبة السعيدة
ع ـلــى ال ـب ـلــديــن وع ـلــى األم ـت ـيــن الـعــربـيــة

واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ــواف ـ ــر الـ ـخـ ـي ــر وال ـي ـم ــن
وال ـبــركــات ،وأن يحفظ المملكة مــن كل
مكروه ،ويديم على البلد الشقيق نعمة
األمـ ـ ــن واألم ـ ـ ـ ــان ،وأن ي ـم ــن ع ـل ــى خ ــادم
الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن ب ـمــوفــور الصحة
والعافية.
كما أجرى سموه اتصاال مماثال بملك
الـبـحــريــن حـمــد بــن عـيـســى ،عـبــر خالله
سموه عــن خالص تهانيه بالمناسبة،
سائال المولى عز وجل أن يعيدها على
البلدين واألمتين العربية واإلسالمية
ب ــواف ــر ال ـخ ـيــر وال ـي ـمــن والـ ـب ــرك ــات ،وأن
يحفظه من كل مكروه ،ويديم على البلد
الشقيق نعمة األم ــن واألم ــان ،وأن يمن
عليه بموفور الصحة والعافية.

األمير :ممارسات االحتالل...
األمــر الــذي ردت عليه الفصائل بأكثر من  300صــاروخ أسفرت عن
مقتل إسرائيليين في عسقالن.
وأصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس أوامره بعد اجتماعه
الثاني خالل ساعات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكبار
القادة األمنيين والعسكريين ،بمواصلة الهجمات على غزة ونشر
المزيد من فرق المدفعية في محيطها ،كما وافق على تعزيز الشرطة
بـ 8وحدات من قوات حرس الحدود.
ورجح المتحدث باسم الجيش هيداي زيلبرمان أن يستمر القتال
ً
في غزة «عدة أيام» ،مشيرا إلى أن إسرائيل ال تستبعد تنفيذ عملية
برية ولديها خطة لمواصلة العمليات.
فــي الـمـقــابــل ،قــالــت م ـصــادر مـصــريــة ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن الـقــاهــرة
ستواصل اتصاالتها اإلقليمية على أمل احتواء األزمة ،لكن المهمة
ليست سهلة في ظل إصرار كل طرف على التصعيد وعدم وجود نية
للتراجع حتى هذه اللحظة.
وذكرت المصادر أن الوساطة المصرية لم تنجح حتى اآلن في إقرار
وقف إلطالق النار بين الجانبين ،موضحة أن تل أبيب لم تتجاوب مع
مطالب التهدئة في القدس ووقف عملية طرد أهالي حي الشيخ جراح،
لكن القاهرة لم تفقد األمل في التوصل إلى حل ،لذا فإن االتصاالت
متواصلة مع جميع األطراف.
وأشارت إلى أن «حماس» والفصائل الفلسطينية أبلغت الجانب
المصري أنها لن تتوقف عن إطالق الصواريخ إال بعد استجابة تل
ً
أبيب لمطالبها خصوصا سحب جنودها من داخــل حرم المسجد
األقصى وإطــاق ســراح المعتقلين في أحــداث القدس الشرقية ،في
وقت ترى تل أبيب أن قصف القدس بالصواريخ أمر ال يمكن السكوت
عنه ،لذا ترى ضرورة «تأديب الفصائل».
ً
وذهبت المصادر المصرية إلى أن األوضاع سيئة جدا ،واألمور
تتجه إلى مزيد من التصعيد على مختلف المستويات ،وأنه ال رغبة
لدى الطرفين في التهدئة خالل هذه اللحظة ،مؤكدة أن األزمة تتجه
إلى حافة الهاوية ،خاصة أن إسرائيل أبلغت الجانب المصري رفض
أي وساطات إليقاف إطالق النار ،بينما شددت «حماس» على أنها

وأجــرى سموه اتصاال هاتفيا بولي
عـ ـه ــد أب ــوظـ ـب ــي ن ــائ ــب الـ ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية
الـمـتـحــدة الـشـيــخ مـحـمــد بــن زايـ ــد ،عبر
خالله سموه عن خالص تهانيه وأطيب
تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر
السعيد ،سائال المولى عز وجل أن يعيد
هذه المناسبة على البلدين بوافر الخير
واليمن والبركات.

مناسبة سعيدة
وت ـل ـقــى ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ات ـص ــاال من
الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ــان،
أعرب خالله عن خالص تهانيه وأطيب

ت ـم ـن ـيــاتــه ب ـم ـنــاس ـبــة ق ـ ــرب حـ ـل ــول عـيــد
الفطر السعيد ،و قــد شكره سموه على
هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ـك ــريـ ـم ــة الـ ـت ــي تـجـســد
عـمــق ال ـعــاقــات الــوط ـيــدة بـيــن البلدين
والشعبين الصديقين ،مبادال الرئيس
التركي التهاني بهذه المناسبة الطيبة،
وم ـقــدرا سـمــوه هــذا الـتــواصــل ومبتهال
إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور
الصحة وا لـعــا فـيــة ،ويحقق لجمهورية
تركيا وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه
من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة
الحكيمة له.

ستواصل العمليات النوعية إلى حين تنفيذ مطالبها.
وعلى وقع اتصاالت عديدة على مستوى إقليمي ،كان من المقرر أن
ً
ً
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا افتراضيا غير عادي لمجلس
جامعة الدول العربية لبحث التطورات في القدس واالعتداءات على
المسجد األقصى ومحاوالت تهجير المقدسيين من حي الشيخ جراح.
وبـعــد ان ـت ـقــادات إلدارة الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن ،تلقى
الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة من بايدن دعا فيها
إلى التهدئة.
٢٠

الديحاني :األمير صاحب القلب الكبير...
«الوفد الذي سيسافر إلى أنقرة سيستمع لمطالب أصحاب القضية،
الذين لديهم تواصل مع السلطة ،وحسب ما نعلم أنهم يريدون
ً
ً
عفوا خاصا ،وهناك مطالبات معينة لتنفيذه ،ولهم ترتيباتهم
ْ
وسنستمع إليها ،وإن كنا مع قضيتهم العادلة وعودتهم السريعة
إلى أرض الوطن ،لكن األغلبية منا ملتزمة بالثوابت الدستورية،
ً
وال تنازل عن أية حقوق دستورية ،ونعتقد أنهم أكثر حرصا منا
على ذل ــك» ،مـشــددة على أنـهــا ال تعلم بآلية العفو وال المطلوب
لتمريره ،وأن ذلك عند أصحاب القضية الذين طلبوا من النواب
التوجه لزيارتهم.
ً
وردا على سؤال «الجريدة» بشأن أسباب تأجيل الزيارة إلى ما
ً
بعد جلسة  25الجاري ،خصوصا أن االتفاق األول كان على بدء
الزيارة بعد غد الجمعة ،قالت المصادر« :نعم ،كان هناك رأيان؛ األول
أن يكون السفر الجمعة المقبل ،والثاني بعد الجلسة ،وتم االتفاق
ً
على اختيار الموعد الثاني؛ تخوفا مما قد يحدث فيها وانعكاسه
على التحركات التي تسبق الجلسة ،لــذا سنتوجه بعدها حتى
ال تتأثر التحركات الرامية إلنهاء ملف العفو بأحداثها ،وتكون
ً
الصورة أكثر وضوحا ،خاصة ال أحد يعرف ما سيجري فيها».
واستبعدت فكرة طلبهم تحصين رئيس ال ــوزراء ،خاصة أنه
محصن بالفعل ،بحصوله على قرار تأجيل كل استجواباته إلى
ما بعد دور االنعقاد الثاني.
ً
وعــودة إلى االجتماع ،فقد صرح الديحاني عقب انتهائه :بأن

ً
األمير مستقبال ولي العهد أمس

المهجرين «كانت قضيتهم نتيجة المواقف الشريفة ،وسيعودون
ً
قريبا إلى بلدهم ،ونتطلع إلى العفو الخاص عنهم ،واتفقنا في
االجتماع على أن يتوجه وفد نيابي إلى تركيا بعد الجلسة القادمة،
للتباحث مع إخواننا المهجرين إلنجاز خريطة طريق العفو عنهم».
وكـشــف الــديـحــانــي أن «الـمـهـجــريــن بــاركــوا الـخـطــوة النيابية،
وأجرينا اتـصــاالت معهم لتأكيد مواقفنا ،وسنغادر البالد بعد
الجلسة المقبلة للتباحث معهم حــول آلية العفو والـعــودة وطي
ً
هذه القضية ،التي أرهقت كل بيت كويتي» ،مؤكدا أن «األيام المقبلة
ستشهد انفراجة كبيرة فيها ،ووصولنا للمجلس كان لهذا الهدف».
وع ـمــا تـ ــردد ع ــن تـحـصـيــن رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء م ـقــابــل ال ـع ـفــو ،قــال
الديحاني :لم يتطرق االجتماع لهذه القضية أو أي موضوع آخر،
«وكل ما بحثناه هو السفر إلى تركيا للتباحث مع المهجرين حول
ً
قضية العفو عنهم ،فضال عن أن حمد المطر جمع تواقيع للجلسة
الخاصة بأحداث القدس».

«الجنايات» ترجئ قضية قتل فرح...
المجني عليها وطفلتها وقتل الضحية.
وبسؤال القاضي عما إذا كان ارتكب أي حوادث في الواقعة ،أكد
أن من قام بصدمه هو والمجني عليها شقيقة األخيرة.
بـ ــدوره ،طــالــب دف ــاع المتهم بــاالطــاع عـلــى مـلــف الـقـضـيــة ،في
ً
وقت طلب محاميا ورثة المجني عليها إثبات االدعاء مدنيا ضد
المتهم بمبلغ  ٥٠٠١دينار على سبيل التعويض المؤقت ،إلى جانب
تصوير ملفات القضايا المقامة ضده إلثبات نيته قتل المجني
عليها ،وترصده لها.
ً
ً
ً
وشهدت أروقــة قصر العدل الخارجية تجمعا نسائيا تأييدا
للقضية والمطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة القتل ،إذ
رفعت الحاضرات الفتات تطالب بتطبيق القانون.
وف ــي قضية أخ ــرى ،قـضــت محكمة الـجـنــايــات ،أم ــس ،برئاسة
المستشار محمد الصانع بالسجن المؤبد لمواطنة متهمة بقتل
زوجها في منطقة المسايل بعدما انتهت إلى إدانتها باالتهامات
المنسوبة إليها من النيابة.

وعـلــى صعيد آخ ــر ،ح ــددت محكمة التمييز اإلداريـ ــة برئاسة
المستشار د .عادل بورسلي جلسة  20الجاري لنظر الطعون المقامة
من النائب السابق بدر الداهوم والتي تطلب إلغاء حكم المحكمة
الدستورية ببطالن عضويته من مجلس األمة.
وتستند طعون الداهوم إلى أن تعارض حكم «الدستورية» مع
حكم «التمييز» الذي سمح له بالترشح لالنتخابات ،يخالف القانون.

خالد بن سلمان يزور...
مصطفى الكاظمي الرامية إلى إعادة بالده لمحيطها العربي.
ً
وأحيطت الزيارة بالسرية ،حرصا على الترتيبات األمنية ،بينما لم
يتضح ما إذا كان المسؤول السعودي سيلتقي في العاصمة العراقية
ً
أي وفود من دول إقليمية ،بعد إعالن المملكة وطهران رسميا أنهما
أجرتا محادثات استكشافية بوساطة الكاظمي.
ولليوم الثاني على التوالي ،تحدث مسؤولون إيرانيون ،من دون
تحفظ ،عن المفاوضات مع السعودية .وأكد المتحدث باسم الحكومة
اإليرانية ،علي ربيعي ،أن المفاوضات الجارية مع السعودية إيجابية
وفتحت «نوافذ األمل».
وقال ربيعي ،في تصريحات أمس« :جرت المفاوضات على مستوى
الممثلين الخاصين في الحكومة ،وستستمر حتى الــوصــول إلى
نتيجة» .وكانت تقارير أخرى أشارت إلى أن قائد «فيلق القدس» اللواء
ً
ً
ً
إسماعيل قآني هو من التقى وفدا سعوديا استخباريا في العراق.
وأوضــح ربيعي أن جولتين من المحادثات بين البلدين عقدتا
حتى اآلن .وتابع« :باإلضافة إلى القضايا الثنائية ،تمت مناقشة
القضايا اإلقليمية ،لكننا ال نستطيع الخوض في التفاصيل حتى
تنتهي المحادثات».
ُ
وشــدد على أن «نــوافــذ األمــل فتحت الـيــوم لحل الـخــافــات ،وفي
ً
بعض الحاالت توجد بــوادر إيجابية» .ولم يذكر ربيعي مزيدا من
التفاصيل حول «المؤشرات اإليجابية» ،لكنه قال إن «التدخالت غير
البناءة من اليمن إلى سورية تسببت في حدوث ارتباك وسوء تفاهم
بين دول المنطقة».
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محليات

ً
ولي العهد يستقبل الخالد ويتلقى اتصاال من بن زايد

رسالة للخالد من ولي العهد البحريني

سموه تمنى لإلمارات دوام التقدم والرقي واالزدهار
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.
وتلقى سموه اتصاال هاتفيا
م ــن أخ ـي ــه ولـ ــي ع ـهــد أبــوظ ـبــي
ن ــائ ــب ال ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى ل ـل ـقــوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ب ـ ــدول ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ال ـش ـق ـي ـقــة
صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايدّ ،
عبر فيه سموه عن أطيب
التهاني والتبريكات بمناسبة
قرب حلول عيد الفطر السعيد،
س ــائ ــا ال ـم ــول ــى ال ـع ـلــي الـقــديــر
أن يـنـعــم عـلــى س ـمــوه بـمــوفــور
الصحة والعافية ،وعلى البلدين
والشعبين الشقيقين بمزيد من
التقدم واالزدهار والرخاء ،وعلى
األم ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة واإلســام ـيــة
ق ــاطـ ـب ــة ب ــالـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـخ ـي ــر
واليمن والبركات.
وشـ ـ ـك ـ ــر سـ ـ ـم ـ ــوه ولـ ـ ـ ــي ع ـهــد

ً
مستقبال وزير المالية واالقتصاد البحريني أمس
الخالد
ً
ولي العهد مستقبال الخالد أمس
أب ــوظ ـب ــي ع ـلــى هـ ــذه الـمـشــاعــر
األخ ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـصـ ــادقـ ــة ،مـتـمـنـيــا
لسموه موفور الصحة والعافية،
ولدولة اإلمارات وشعبها الكريم

الجابر يلتقي رئيس الطيران المدني

دوام التقدم والرقي واالزدهــار،
في ظل القيادة الرشيدة لرئيس
دولة اإلمارات العربية المتحدة
صــا حــب السمو الشيخ خليفة

بن زايد ،وعلى األمتين العربية
واإلس ــامـ ـي ــة ج ـم ـعــاء بــالـمـجــد
والرفعة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صـبــاح الـخــالــد ،بحضور وزي ــر المالية وزيــر
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار ،خليفة
ح ـم ــادة ،فــي قـصــر ب ـيــان أم ــس ،وزي ــر المالية
واالقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ
سلمان بن خليفة آل خليفة ،والــوفــد المرافق
له ،وذلك بمناسبة زيارته للبالد.

وتسلم سموه خالل اللقاء رسالة خطية من
ولي العهد البحريني األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ،تضمنت تعزيز العالقات األخوية
الــوطـيــدة وسـبــل دعمها ،بما يحقق مصلحة
الشعبين الشقيقين.

محادثات الناصر ونظيرته اإلسبانية تتوج بـ  3اتفاقيات
تأكيد مشترك على أهمية االرتقاء بالتعاون الثنائي
مذكرة تفاهم
بشأن المشاورات
السياسية
وإعفاء متبادل
من التأشيرات
للجوازات
الدبلوماسية

ً
الجابر مستقبال رئيس الطيران المدني أمس
استقبل نائب رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
حمد الجابر بمكتبه ظهر أمس
رئيس اإلدارة العامة للطيران

المدني الشيخ عبدالله العلي،
وجرى خالل اللقاء مناقشة أهم
األمور والمواضيع ضمن محور
الزيارة.

ح ـضــر ال ـل ـقــاء ال ـمــديــر ال ـعــام
لإلدارة العامة للطيران المدني
المهندس يوسف الفوزان وعدد
من قياديي اإلدارة.

«التأمينات» تستقبل الدفعة الـ 13
من متدربي «تقنية المعلومات»

ً
العثمان :تأهيل الكوادر الشابة انطالقا من مسؤوليتنا االجتماعية
اس ـت ـق ـب ـلــت ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجتماعية الدفعة الـ  13من متدربي برنامج
نظم وتقنية المعلومات الــذي تقيمه سنويا،
بالتعاون مع شركة  IBMالعالمية.
وي ـس ـت ـق ـطــب الـ ـب ــرن ــام ــج ح ــدي ـث ــي ال ـت ـخ ــرج
فــي م ـجــال نـظــم وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات ،والــذيــن
يلتحقون ببرنامج تدريبي لمدة سبعة شهور
يجمع بين الجانبين النظري والعملي ،ويعمل
عـلــى تـطــويــر م ـهــارات ـهــم الـفـنـيــة ،حـيــث ُيمنح
جميع المتدربين خالل مدة البرنامج مكافأة
شهرية ،وشهادة إتمام التدريب من التأمينات
في ختام البرنامج ،وشهادة معتمدة من شركة
 IBMبالنسبة لخريجي برنامج نظم وتنقية
المعلومات.
وصــرح مدير المؤسسة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة مـشـعــل الـعـثـمــان ب ــأن المؤسسة
مـ ـن ــذ ن ـش ــأت ـه ــا ت ـن ـه ــض بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـقــديــم
خدمات تأمينية مستدامة ،تكفل للكويتيين
مـعـيـشــة ك ــري ـم ــة ،آم ـن ــة وم ـس ـت ـق ــرة ،م ــؤك ــدا أن
ـوي بـتــأهـيــل ال ـكــوادر
ال ـت ــزام الـتــأمـيـنــات ال ـس ـنـ ً
الوطنية الشابة ّيأتي انطالقا من مسؤوليتها
االجتماعية ،ويمثل أحد أبرز ركائزها.
وتابع :نجحنا على مدى السنوات الماضية
بإمداد سوق العمل بكفاءات مهنية شابة عالية

المستوى يعملون اليوم في مؤسسات وشركات
مرموقة في الكويت.

مسيرة مهنية
ومــن جانبه ،أكــد نائب المدير العام للشؤون
الـمــالـيــة واإلداري ـ ــة د .أيـمــن الـبـلــوشــي أن تــدريــب
الشباب الكويتيين وتزويدهم بالمؤهالت العلمية
والعملية يجعلهم أكثر قدرة على البدء بمسيرتهم
المهنية.
وأض ــاف البلوشي أنــه منذ عــام  2007وحتى
برنامجي
الـيــوم خـ ّـرجـنــا  594شــابــا وشــابــة فــي
ّ َ
الـقــانــونـيـيــن ونـظــم وتقنية الـمـعـلــومــات الــلــذيــن
تقيمهما الـتــأمـيـنــات ،مـشـيــرا إل ــى تـمـيــز بــرامــج
التأمينات التدريبية التي ُصممت لتمكين حديثي
الـتـخــرج مــن الــدخــول فــي ســوق العمل بمهارات
ت ـمـ ّـيــزهــم ،ول ـت ـكــون الـجـســر الـ ــذي يـنـقــل حديثي
التخرج من الجانب األكاديمي إلى الجانب المهني
مــن خــال دعمهم بـمـهــارات هــذه الـعــالــم الجديد
بالنسبة لهم.
وأوضــح أن أعــداد المتقدمين للبرنامج زادت
من أقــل من  20متقدما إلــى أكثر من  200متقدم
لالنضمام في العام ،مؤكدا أن هذا اإلقبال الكبير
من الشباب الخريجين مبعث فخر للجميع.

«الطرق» تنجز ربط «غرب عبدالله
المبارك» بالدائري 6.5
●

سيد القصاص

كـشـفــت م ـص ــادر ف ــي الـهـيـئــة
العامة للطرق والنقل البري ،عن
انتهاء أعمال ربط منطقة غرب
عبدالله المبارك مع الدائري 6.5
خــال أسـبــوع مــن بــدايــة العمل
على تنفيذ وصلة الربط.
وقالت المصادر لـ "الجريدة"،
إن الـ ـه ــدف م ــن ت ـل ــك ال ــوص ـل ــة،
البالغ طولها  500متر ،تسهيل
الـحــركــة ال ـمــروريــة فــي الــدخــول
والخروج إلى منطقة المذكورة.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أعـلـنــت
"الطرق" افتتاح المرحلة الثانية
عـ ـل ــى الـ ـ ــدائـ ـ ــري ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس فــي

اتجاه الجهراء بمحيط منطقة
ال ـ ــوزارات جـنــوب ال ـســرة ،وذلــك
وفق برنامج األعمال في مشروع
الـ ـعـ ـق ــد  256إنـ ـ ـش ـ ــاء وإن ـ ـجـ ــاز
وصيانة طرق وجسور وصرف
أمطار وصحية وخدمات أخرى
ألجزاء من طريق جنوب السرة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة إل ـ ـ ــى أن
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ـف ـت ـت ـح ــة ب ـط ــول
حوالي  2.5كيلومتر للحارتين
ال ـي ـســري ـيــن ب ـعــد إعـ ـ ــادة إن ـشــاء
ث ــاث طـبـقــات مــن األسـفـلــت من
نوعية "السوبربيف" ،باالضافة
إل ــى ال ـمــرح ـلــة االول ـ ــى ال ـتــي تم
افتتاحها سابقا على طبقتين
من األسفلت "."types 1&2

اعتزاز بالتعاون
وتأكيد على
تعزيز العالقات
وتطويرها
ً
انسجاما مع
مستواها الرفيع

عـقــد وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
الشيخ الدكتور أحمد الناصر،
جـلـســة م ـبــاح ـثــات رس ـم ـيــة مع
وزيـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
واالت ـحــاد األوروبـ ــي والـتـعــاون
في إسبانيا ،ارانتشا غونثاليث
اليا ،في إطار الزيارة الرسمية
ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــاصـ ــر إل ــى
ال ـعــاص ـمــة اإلس ـبــان ـيــة م ــدري ــد،
أ مـ ـ ــس األول ،حـ ـي ــث تـ ــم خ ــال
المباحثات اسـتـعــراض مجمل
ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة الــوثـيـقــة
الـتــي تــربــط بـيــن دول ــة الكويت
وم ـم ـل ـكــة اس ـب ــان ـي ــا ،والـتـعـبـيــر
المشترك عن االعتزاز بمسيرتها
ف ــي ال ــذك ــرى ال ـ ـ ــ 60ع ـلــى إقــامــة
ال ـع ــاق ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة بين
البلدين الصديقين ،واستذكار
أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز م ـ ـح ـ ـطـ ــات ـ ـهـ ــا وت ـ ـنـ ــامـ ــي
مسيرتها في مختلف المجاالت،
وتــأكـيــد تـعــزيــزهــا وتـطــويــرهــا،
انسجاما مع مستواها الرفيع.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،خ ـ ــال
ال ـم ـب ــاح ـث ــات ،أه ـم ـيــة االرتـ ـق ــاء
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك فـ ــي كــل
ال ـم ـج ــاالت ال ـث ـنــائ ـيــة ،تحقيقا
لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ق ـ ـ ـ ــادة ال ـب ـل ــدي ــن
الصديقين ،بما يخدم المصالح
المشتركة للبلدين وشعبيهما.
ووقـ ـع ــا ف ــي هـ ــذه الـمـنــاسـبــة
 3اتفاقيات هــي :مــذكــرة تفاهم
ب ـشــأن ال ـم ـش ــاورات السياسية
بين وزارة الخارجية في دولة
ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت ،ووزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
الخارجية واالتـحــاد األوروب ــي
والـتـعــاون فــي مملكة اسبانيا،
ومــذكــرة تفاهم بشأن التعاون

الناصر خالل تسليم الرسالتين إلى ملك إسبانيا

برقيتان من األمير وولي العهد إلى ملك إسبانيا
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الشيخ
نواف األحمد برسالة خطية إلى ملك إسبانيا
فيليب السادس ،تتصل بالعالقات التاريخية
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة وال ـم ـت ـي ـن ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ال ـب ـل ــدي ــن
الـصــديـقـيــن ،وسـبــل تـعــزيــزهــا وتنميتها في
مختلف المجاالت وعلى كل المستويات.
كما بعث سمو و لــي العهد الشيخ مشعل
بين معهد الشيخ سعود ناصر
الـصـبــاح الــدبـلــومــاســي ب ــوزارة
ال ـخــارج ـيــة ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت،
والمعهد الدبلوماسي لمملكة
اسبانيا ،و كــذ لــك ملحق جديد

لــات ـفــاق ـيــة ب ـيــن دولـ ــة الـكــويــت
ومملكة اسبانيا بشأن اإلعفاء
المتبادل من التأشيرات لحملة
الجوازات الدبلوماسية الموقعة
فــي مدينة إشبيلية بـتــاريــخ 3

أك ـتــوبــر  ،2011وال ـت ــي تعكس
م ــدى ع ــزم الـبـلــديــن الصديقين
فــي تطوير العالقات الثنائية،
وتــوط ـيــدهــا ف ــي ك ــل الـمـجــاالت
على مختلف الصعد.

وزير الخارجية يلغي جولته العربية واألوروبية
لحضور «الوزاري العربي» الطارئ بشأن مناقشة تطورات فلسطين
ألغى وزير الخارجية ،الشيخ الدكتور أحمد الناصر،
جولته العربية واألوروبـ ـي ــة ،وق ـ ّـرر ال ـعــودة إلــى الـبــاد،
لحضور االجتماع الــوزاري العربي الطارئ المخصص
لمناقشة تطورات ما يحدث في القدس المحتلة وقطاع
غزة ،حيث إن الكويت كانت من أوائل الدول التي وافقت
على رف ــع مستوى االجـتـمــاع الـعــربــي المخصص لهذا
الملف بطلب من مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية،

فضال عن موافقتها الفورية ودعمها لعقد اجتماع وزاري
إسالمي طارئ لمناقشة هذا الملف بطلب تركي.
وأشارت مصادر "الخارجية" إلى أن هذا الموقف يأتي
ً
ً
إيمانا بأولوية القضية الفلسطينية ،وتأكيدا للمساعي
الحثيثة التي تبذلها الكويت من أجــل حصول الشعب
الفلسطيني على حقوقه الكاملة في إقامة دولته المستقلة
ً
وعاصمتها القدس الشريف ،وفقا لما نصت عليه مبادرة

أشهر
6
المنزلية
العمالة
تأشيرات
تمديد
ً
وخفض صالحية الجواز إلى  18شهرا
●

قراران يسهالن
عمل مكاتب
االستقدام
الدخنان

األح ـم ــد ،بــرســالــة مـمــاثـلــة إل ــى الـمـلــك فيليب
الـســادس .وقــد قــام بتسليم الرسالتين وزيــر
الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر إلى الملك خالل
اللقاء الــذي تم أمس األول في القصر الملكي
بالعاصمة مدريد ،في إطار الزيارة الرسمية
التي يقوم بها وزير الخارجية إلى إسبانيا.

جورج عاطف

كشف رئيس اتحاد مكاتب
اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة،
خــالــد الــدخ ـنــان ،عــن مــوافـقــة
وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة ع ـلــى طـلــب
االتـ ـح ــاد ب ـت ـمــديــد تــأش ـيــرات
ال ــدخ ــول ال ـخــاصــة بــالـعـمــالــة
المنزلية من  3إلى  6شهور،
ً
فـضــا عــن موافقتها ،ممثلة
ف ــي اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة ل ـشــؤون
اإلق ــام ــة ،ع ـلــى ط ـبــاعــة إقــامــة
ال ـعــام ـلــة ف ــي جـ ــواز س ـفــرهــا،
في حال كانت صالحيته 18

ً
ً
شهرا ،بدال من عامين سابقا.
وأكد الدخنان لـ "الجريدة"
أن م ـثــل هـ ــذه األ مـ ـ ــور تـسـهــل
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدام ع ـل ــى
ً
الـمـكــاتــب ال ـتــي عــانــت كـثـيــرا
ط ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي،
وتكبدت خسائر فادحة جراء
وقـ ـ ــف االس ـ ـت ـ ـقـ ــدام ورحـ ـ ــات
الطيران مع ا لــدول المصدرة
لـلـعـمــالــة ،شــاكــرا "الــداخـلـيــة"
ع ـل ــى ت ـع ــاون ـه ــا الـ ــواسـ ــع مــع
االتحاد.
خالد الدخنان

السالم العربية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ،ونظرا
للتطور الحاصل في مدينة القدس المحتلة وما يتعرض
له ابناء الشعب الفلسطيني من عمليات تهجير ممنهج
تقوم بها سلطات االحتالل في مدينة القدس ،وآخرها
ما يحدث في حي الشيخ جراح ،وما نتج عنه من قصف
لمدينة غزة وسقوط عشرات الشهداء.

سفير كوريا ُيهنئ بالعيد
●

ربيع كالس

بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ح ـ ـلـ ــول ع ـيــد
ا لـفـطــر ا لـسـعـيــد ،قــال سفير
كوريا الجنوبية ،د .هونغ
يونغ غي" :أتشرف بأن أرفع
باسمي ونيابة عن أعضاء
سفارة كوريا لدى الكويت،
أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــى آي ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة
وال ـت ـب ــري ـك ــات ل ـس ـمــو أم ـيــر
البالد الشيخ نواف األحمد،
و سـمــو و ل ــي ا لـعـهــد الشيخ
مـ ـشـ ـع ــل األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،وسـ ـم ــو
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الشيخ صباح الخالد ،وإلى
حكومة وشعب الكويت".

وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أ تـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى أن
يعيده الله ،عز و جــل ،على
ا لـكــو يــت ا لـصــد يـقــة بالخير
والـ ُـي ـمــن وال ـبــركــات واألم ــن
واألمان ،وعلى العالم أجمع
ب ــالـ ـخـ ـي ــر وال ـ ـ ـسـ ـ ــام ورف ـ ــع
البالء".
وخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــم" :ت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل الـ ـ ـل ـ ــه
طــاعـتـكــم ،وع ـيــدكــم م ـبــارك،
وعساكم من عواده".
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• الفهد :القرار يعزز المركز المالي للجمعيات • الياسين :خلق جو تنافسي بين مجالس اإلدارة لمصلحة المساهمين
جورج عاطف

انعكاساته
إيجابية لجهة
زيادة القوة
الشرائية
والمبيعات

الشبو

لـ ـق ــي ق ـ ـ ـ ــرار وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
والـمــاء والطاقة المتجددة ،وزير
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
بشأن تعديل نسبة الحد األقصى
ألرباح المساهمين في الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــات م ــن  10إل ــى  12في
َ
واسعين
المئة قبوال واستحسانا
مـ ــن رؤس ـ ـ ـ ــاء وأعـ ـ ـض ـ ــاء م ـجــالــس
إدارة الجمعيات ،الــذيــن أك ــدوا لـ
«الجريدة» أنه بمنزلة «عيدية» من
وزارة الـشــؤون للمساهمين قبل
حلول عيد الفطر.

قرار ممتاز

توقيته
يخدم العمل
التعاوني

المطيري

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،وصـ ـ ــف رئ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة ج ـم ـع ـيــة م ـشــرف
التعـ ـ ــاون ـيـ ـ ــة علي الفه ــد ،القرار
بـ «الممتاز» ويصب في مصلحة
ً
ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة عـ ـم ــوم ــا
ً
والمساهمين خصوصا ،موضحا
أن زي ــادة نسب األرب ــاح السنوية
عامل جذب قوي يحث المساهمين
عـلــى شـ ــراء جـمـيــع احتياجاتهم

مـ ــن ال ـس ـل ــع وال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
واالستهالكية من «التعاونيات»
ً
بدال من األسواق الموازية.
وأكـ ــد الـفـهــد لـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن
معظم الجمعيات لــديـهــا الـقــدرة
على توزيع أرباح سنوية تتخطى
ال ـ ـ  10ف ــي ال ـم ـئــة ،غ ـيــر أن ال ـقــرار
السابق حصر سقف التوزيع في
ه ــذه الـنـسـبــة ف ـقــط ،الف ـتــا إل ــى أن
القرار الجديد يعزز المركز المالي
لـ «التعاونيات» ،ألنه يزيد القوى
الشرائية للمساهمين ،وما يترتب
على ذلك من زيادة نسب المبيعات
واألرباح.
وبشأن البند الثاني من القرار
والـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ـخ ـص ـيــص  15فــي
ال ـم ـئ ــة ل ـل ـص ــرف ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــات
االجتماعية والثقافية والترفيهية
في مناطق عمل الجمعيات ،قال
الفهد ،إن «النسبة السابقة لهذا
البند كانت بــواقــع  20فــي المئة،
غـيــر أن مــا ح ــدث بمثابة مناقلة
بـيــن الـبـنــود ،فـمــا تــم تــوفـيــره في
الـخــدمــات االجتماعية ح ـ ّـول إلى
األربـ ــاح الـسـنــويــة للمساهمين»،

مــؤكــدا دعـمــه ألي ق ــرار مــن شأنه
االرت ـ ـق ـ ــاء ب ــال ـح ــرك ــة ال ـت ـعــاون ـيــة
وخدمة المساهمين.

انتعاشة باألسواق التعاونية
مــن جهته ،أكــد رئيس مجلس
إدارة جمعية الخالدية التعاونية
خــالــد ال ـيــاس ـيــن ،أن «قـ ــرار زي ــادة
نـسـبــة األربـ ـ ــاح أح ــد الـتــوصـيــات
المرفوعة إلــى وزيــر الـشــؤون من
لـجـنــة ت ـطــويــر ال ـع ـمــل الـتـعــاونــي
الذي أشرف بعضويتها» ،مشيرا
إل ـ ـ ــى أن ثـ ـم ــة ج ـم ـل ــة ت ــوص ـي ــات
أخرى رفعتها اللجنة إلى الوزير،
ً
سيصدر بها قــرارات تباعا خالل
الفترة المقبلة ،منها الخاصة بدعم
الحضانات وتنظيم رحالت العمرة
والشاليهات.
وأوضح الياسين لـ «الجريدة»،
أن الــوزيــر أبــدى رغبته في زيــادة
نسبة األرب ــاح لتصل إلــى  15في
الـمـئــة ،غـيــر أن ــه بـعــد المناقشات
اسـ ـتـ ـق ــرت ال ـ ــزي ـ ــادة ع ـل ــى  12فــي
ال ـم ـئــة ،وه ــي نـسـبــة سـيـكــون لها

م ــردود ايـجــابــي على الجمعيات
والمساهمين ،معتبرا أن الـقــرار
سيخلق جوا تنافسيا صحيا بين
مجالس اإلدارة يصب في مصلحة
ت ـقــديــم أف ـضــل ال ـخ ــدم ــات إرض ــاء
للمساهمين.
ول ـفــت إل ــى أن صــافــي األرب ــاح
السنوية التي تصرف للمساهمين
سيزيد ،مما ينعكس على زيــادة
القوة الشرائية بما يحدث انتعاشة
داخــل األســواق المركزية واألفــرع
التعاونية ،ويقوي مركزها المالي،
متوقعا حدوث منافسة قوية بين
«التعاونيات» ،ال سيما المتعثرة
مـ ــال ـ ـيـ ــا ،وال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـ ــوزع أربـ ــاحـ ــا
متوسطة.

«عيدية الشؤون بالفطر»
بـ ــدوره ،اعـتـبــر رئـيــس مجلس
إدارة جمعية السالمية التعاونية
د .سعد الشبو ،أن القرار بمنزلة
«ع ـ ـيـ ــديـ ــة» م ـ ــن وزارة ال ـ ـشـ ــؤون
للمساهمين قبل حلول عيد الفطر
المبارك ،مؤكدا أنه أعاد األمور إلى

إحدى الجمعيات التعاونية
شبه ما كانت عليه سابقا ،إذ كان
يسمح حـيـنــذاك بـتــوزيــع أربــاحــا
س ـنــويــة ب ــواق ــع  15ف ــي ال ـم ـئــة ،ال
سيما أن معظم الجمعيات تملك
القدرة المالية على ذلك.
وأك ــد الـشـبــو لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن
لـلـقــرار انـعـكــاســات ايـجــابـيــة عــدة
على رأسها زيادة القوة الشرائية
لـلـمـســاهـمـيــن ،وم ــا ي ـتــرتــب على
ذل ــك بــزيــادة المبيعات واألرب ــاح

(أرشيف)
ال ـس ـنــويــة ل ـل ـج ـم ـع ـيــات ،وت ـقــويــة
مـ ــركـ ــزهـ ــا ال ـ ـم ـ ــال ـ ــي ،م ـس ـت ـب ـع ــدا
حدوث حالة عدم رضا من بعض
ال ـم ـســاه ـم ـيــن فـ ــي م ـن ــاط ــق عـمــل
الـتـعــاونـيــات الـتــي ت ــوزع أربــاحــا
متوسطة.
أم ـ ــا أمـ ـي ــن الـ ـس ــر فـ ــي جـمـعـيــة
الروضة وحولي التعاونية حمد
ال ـم ـط ـي ــري ،ف ــأك ــد أه ـم ـي ــة ال ـق ــرار
ف ــي دع ــم «ال ـت ـعــاون ـيــات» وتـقــويــة

مالء تها المالية ،وأن ــه قــد ّ
يوجه
المساهمين إلــى الـشــراء بصورة
أوسع من الجمعيات ،واستعاضة
السلع والمواد الغذائية التي كانت
ت ـش ـتــرى م ــن األس ـ ـ ــواق ال ـم ــوزاي ــة
ب ــال ـت ـع ــاون ـي ــات ،م ـش ـيــدا بــال ـقــرار
وت ــوقـ ـيـ ـت ــه ،ألن ـ ـ ــه ي ـ ـخـ ــدم ال ـع ـمــل
الـتـعــاونــي ،ويـصــب فــي مصلحة
المساهمين.

جمعية مشرف هنأت بالعيد «التربية» :إصدار أرقام جلوس طلبة الثاني عشر
عبر القنوات الفضائيات

أع ـلــن أم ـيــن ال ـص ـنــدوق ورئ ـيــس الـلـجـنــة اإلعــام ـيــة بجمعية مشرف
التعاونية ،خالد الفضالة ،أن التطور القائم في المجال اإلعالمي بالجمعية
شهد نقلة غير مسبوقة على صعيد العمل التعاوني ،وكــان ذلك نتاجا
لتخطيط ودراسـ ــة تـهــدف إل ــى ع ــرض مــا تـقــدمــه الجمعية مــن خــدمــات
ومهرجانات ،سواء موسمية أو على مدار العام ،بشكل جيد للمساهمين
وألهالي المنطقة ،ويليق باسم الجمعية ومكانتها.
ولفت إلى أنه بعد النجاح الباهر على منصات التواصل االجتماعي،
وتخطي عدد المتابعين لحساب الجمعية على «إنستغرام» أكثر من  60ألف
متابع ،توجهت الجمعية ،وألول مرة ،بتهنئة المساهمين وأهل الكويت
بحلول شهر رمضان ،بإعالن «جمعية مشرف بالخير تجمعنا» وبعيد
الفطر السعيد عبر القنوات الفضائية.
وأضاف الفضالة أن التطوير القائم في جمعية مشرف يجب أن يواكبه
تطوير في الرسالة اإلعالمية التي تقدمها ،وهو ما تقوم به اللجنة اإلعالمية
حاليا عبر جميع الوسائل اإلعالمية ،التقليدية منها واإللكترونية ،للوصول
إلى كل شرائح المجتمع ،وتمت االستعانة في اإلعالنات بالخبرات العالية
ونجوم التمثيل ومشاهير «السوشيال ميديا» لعرض الخدمات التي تقدمها
الجمعية ،من سالل ومهرجانات خاصة للمساهمين.

على موقع الوزارة  17الجاري وتصل إلى الطالب من خالل «تيمز»
●

خالد الفضالة

فهد الرمضان

بينما أبــدت وزارة التربية إصرارها
عـلــى عـقــد االخ ـت ـب ــارات الــورق ـيــة لطلبة
ال ـ ـصـ ــف الـ ـث ــان ــي عـ ـش ــر نـ ـه ــاي ــة ال ـش ـهــر
الـ ـج ــاري ،عـقــب إعـ ــان ع ــدد م ــن أعـضــاء
اللجنة التعليمية البرلمانية رفضهم
لــاخ ـت ـبــارات ال ــورق ـي ــة ،أصـ ــدر كـنـتــرول
الثانوية العامة أرقام الجلوس الخاصة
بطلبة الـ .12
وقــالــت مـصــادر تربوية لـ «الجريدة»،
إن ال ـع ــام ـل ـي ــن ب ــالـ ـكـ ـنـ ـت ــرول الـ ـم ــرك ــزي
لــاخ ـت ـبــارات أصـ ـ ــدروا أرق ـ ــام الـجـلــوس
للطالب بحسب آلية عمله ،موضحة انه
سيتم وضــع األرقــام على موقع الــوزارة
لتظهر للطلبة اعتبارا من  17الجاري،
م ـنــوهــة إلـ ــى أن ال ـط ــال ــب س ـت ـصــل إلـيــه

بـطــاقــة خــاصــة ببياناته ورق ــم جلوسه
ولجنته التي سيمتحن فيها من خالل
برنامج «تيمز».
وأوضحت المصادر أن الوزارة ماضية
فــي تـجـهـيــزاتـهــا لــاخ ـت ـبــارات الــورق ـيــة،
حيث تم صرف السلف النقدية لالدارات
المدرسية بواقع  500دينار لكل مدرسة،
إضافة إلــى قيام وزارة الصحة بتوفير
ال ـك ـم ــام ــات ،وأج ـ ـهـ ــزة ق ـي ــاس ال ـ ـحـ ــرارة،
وأدوات ال ـت ـع ـق ـي ــم ل ـج ـم ـيــع ال ـ ـمـ ــدارس
المخصصة لالمتحانات والبالغ عددها
 321مدرسة.
وأشــارت إلى أن فرق وزارة «الصحة»
س ـت ـقــوم بـتـفـقــد الـ ـم ــدارس الـمـخـصـصــة
ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات ع ـق ــب ع ـط ـلــة ع ـي ــد الـفـطــر
مباشرة ،للتأكد مــن توفر االشتراطات
الصحية المقررة فيها وإصدار تقريرها

«الخيرية» تطلق
«ثالثتهم خير»
أطلق فريق البناء البشري
الـ ـتـ ـط ــوع ــي ال ـ ـتـ ــابـ ــع لـلـهـيـئــة
الخيرية اإلسالمية العالمية،
حملة «ثالثتهم خير» ،بهدف
االرت ـقــاء بالمستوى الثقافي
واإليـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ل ـ ـ ـ ــذوي اإلعـ ــاقـ ــة
وك ـبــار الـســن واألي ـت ــام ،ودعــم
القيم اإلســامـيــة المجتمعية
لديهم ،ولفت أنظار المجتمع
لرعايتهم وفق رؤية إسالمية
متكاملة.
وق ــال ــت مــؤسـســة منظومة
ال ـب ـنــاء ال ـب ـشــري ومـسـتـشــارة
ال ـت ـخ ـط ـي ــط االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
للفريق م .عــواطــف السلمان،
في تصريح صحافي ،أمس ،إن
«فلسفة حملة «ثالثتهم خير»
تتضمن رسالة منظومة البناء
الـبـشــري الـتــي تتمحور حول
التنمية االجتماعية ورعــايــة
ف ـئ ــات ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاعـيــة،
ومنهم كبار السن وذوو اإلعاقة
واألي ـ ـتـ ــام» ،م ــؤك ــدة أن رســالــة
ال ـفــريــق تـسـتـهــدف المجتمع
بــأســره لـحـثــه عـلــى إدمــاجـهــم
بــالـمـجـتـمــع م ــن خ ــال توفير
الــرعــايــة النفسية والتأهيلية
والتدريبية الحرفية والمهنية،
ً
إسهاما في التنمية المستدامة.

«الرحمة» تهنئ
القيادة بعيد الفطر
ت ـ ـقـ ــدم األم ـ ـي ـ ــن ال ـم ـس ــاع ــد
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ف ــي
جمعية «الــرح ـمــة الـعــالـمـيــة»،
فهد الـشــامــري ،بأسمى آيــات
ال ـت ـه ــان ــي والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات إل ــى
صاحب السمو األمير الشيخ
ن ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،وس ـم ــو ول ــي
عـهــده الشيخ مشعل األحـمــد،
ورئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد،
والمواطنين والمقيمين ،واألمة
اإلسالمية بمناسبة عيد الفطر
المبارك.
وقال الشامري ،في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،إن «ع ـي ــد
الفطر المبارك يهل عليا بعد
شهر الخير والـبــذل والعطاء
واإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ،فـ ـيـ ـك ــون ب ـم ـنــزلــة
تكريم ألهل الخير والبذل على
مــا قــدمــوه مــن أعـمــال صالحة
خالل الشهر الفضيل» ،مشيدا
ب ـت ـبــرعــات أه ــل ال ـخ ـيــر الــذيــن
ساهموا في إفطار الصائمين
وإعــانــة المحتاجين وغيرها
من مشروعات حملة «ب ــادروا
بالخير» في كافة جوانبها.

الـنـهــائــي ،وتـحــديــد م ــدى جــاهــزيــة هــذه
المدارس لعقد االختبارات ،منوهة الى
أن «التربية» في سباق مع الزمن لالنتهاء
من تجهيزات المدارس.

الملصقات األرضية
وذكرت المصادر أن اإلدارات المدرسية
والجهات المعنية بـ «التربية» واصلت
العمل إلتمام استعداداتها لالختبارات،
ح ـيــث ت ــم تــوف ـيــر ال ـم ـل ـص ـقــات األرض ـي ــة
التي توضح طريقة الــدخــول والـخــروج
من اللجان ،إضافة إلــى توزيع طــاوالت
ال ـط ــاب بـحـســب ال ـع ــدد ال ـم ـقــرر ف ــي كل
لـ ـجـ ـن ــة ،وال ـ ـتـ ــأكـ ــد مـ ــن ت ـش ـغ ـي ــل أجـ ـه ــزة
التكييف وأع ـمــال النظافة وغـيــرهــا من
األم ــور الـخــاصــة بعمل الـلـجــان ،منوهة

إلــى وجــود متابعة يومية من قبل فرق
خــاصــة أنـشــأتـهــا «الـتــربـيــة» لـلـتــأكــد من
القيام باألعمال المطلوبة.
في مجال آخــر ،أعلنت وزارة التربية
تــدش ـيــن خــدمــة إخ ـط ــار أع ـم ــال الـطــالــب
بــالـمــرحـلــة ال ـثــانــويــة لـلـفـصــل ال ــدراس ــي
األول.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت «ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة» ان ـ ـ ــه ي ـم ـكــن
الدخول على الخدمة عن طريق الموقع
اإللكتروني الرسمي للوزارة ،ثم الذهاب
لقائمة الخدمات اإللكترونية ،واختيار
راب ــط الـخــدمــات الـطــابـيــة،حـيــث سيتم
الدخول بالرقم المدني والرقم المتسلسل
لـلـطــالــب ،وتـظـهــر فـقــط لطلبة المرحلة
الثانوية تعليم حكومي ،وخاص ،وديني،
ومراكز.

ةديرجلا
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 16نائبا :نناشد األمير التكرم بعفو خاص عن «عياله» في تركيا
اجتماع برلماني بحث خريطة طريق العفو ووفد نيابي إلى إسطنبول بعد الجلسة القادمة للتباحث حول آليته
فهد تركي

األيام المقبلة
ستشهد
انفراجة كبيرة
في قضيتهم
وسنقدم لهم
كل الدعم
لعودتهم إلى
البالد

الديحاني

خلص االجتماع النيابي الذي
دعــا الـيــه الـنــائــب فــرز الديحاني
مساء امس االول الى اتخاذ القرار
بالسفر ا لــى تركيا بعد الجلسة
القادمة لمجلس االمــة للتباحث
م ــع ال ـم ـه ـجــريــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن من
ن ــواب ومــواط ـن ـيــن ح ــول م ـبــادرة
العفو الخاص.
واجتمع في ديــوان الديحاني
 16ن ـ ــا ئ ـ ـب ـ ــا ن ـ ــا قـ ـ ـش ـ ــوا ق ـض ـي ــة
الـ ـمـ ـهـ ـج ــري ــن وال ـ ـع ـ ـفـ ــو الـ ـخ ــاص
ون ـ ــاش ـ ــدوا س ـم ــو االمـ ـي ــر ال ـع ـفــو
الخاص عن "عياله".
وق ـ ــال مـسـتـضـيــف االج ـت ـم ــاع
ال ــدي ـح ــان ــي ان "ال ـم ـه ـج ــري ــن فــي
تــرك ـيــا ك ــان ــت قـضـيـتـهــم نـتـيـجــة
ال ـمــواقــف الـشــريـفــة وسـيـعــودون
قــريـبــا إل ــى بـلــدهــم ،ونـتـطـلــع الــى
العفو الخاص عنهم ،واتفقنا في
االجتماع النيابي على أن يتوجه
وفد نيابي الى تركيا بعد الجلسة
ال ـق ــادم ــة لـلـتـبــاحــث م ــع اخــوتـنــا
المهجرين النجاز خريطة طريق
العفو عنهم".
وكـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ان
"ال ـم ـه ـج ــري ــن ب ـ ــارك ـ ــوا ال ـخ ـط ــوة
ال ـن ـي ــاب ـي ــة نـ ـح ــو الـ ـعـ ـف ــو ع ـن ـهــم،
وأجرينا اتصاالت معهم لتأكيد

اعتذارات نواب

مــواقـفـنــا ،وس ـن ـغــادر ال ـبــاد بعد
الجلسة القادمة للتباحث معهم
حــول آلـيــة العفو وال ـعــودة وطي
هذه القضية التي أرهقت كل بيت
ً
كــويـتــي" ،م ـشــددا على أن "األي ــام
القادمة ستشهد انفراجة كبيرة
فــي قضية العفو عــن المهجرين
فــي تــركـيــا ،ووصــولـنــا للمجلس
كــان لـهــذا ال ـهــدف ،ونـحــن كنواب
س ـن ـقــدم ل ـهــم ك ــل ال ــدع ــم م ــن اجــل
عودتهم الرض الوطن" ،الفتا الى
ان نــوابــا سـيـغــادرون الــى تركيا
لرسم الطريق النهاء ملف العفو
الـشــامــل مــع اخــوتـنــا المهجرين
في تركيا.
وأك ـ ــد ان "ق ـض ـي ــة ال ـع ـف ــو عــن
الـ ـمـ ـهـ ـج ــري ــن ف ـ ــي ت ــركـ ـي ــا ك ــان ــت
قـ ـضـ ـيـ ـتـ ـن ــا االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وأجـ ــري ـ ـنـ ــا
ات ـص ــاالت مــع ال ـن ــواب فــي تركيا
الــذيــن بــاركــوا الـخـطــوة النيابية
النهاء قضيتهم وعودتهم للبالد"،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن "ال ـم ـه ـجــريــن في
تــركـيــا اب ـنــاء لسمو أمـيــر الـبــاد،
ونطلب من سموه ان يتكرم بعفو
خاص وكريم لعياله ،ومتفائلون
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ب ـع ــودت ـه ــم"،
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن "سـ ـم ــو األم ـي ــر
ص ــاح ــب ال ـق ـلــب الـكـبـيــر سـيـكــون

االجتماع النيابي في ديوانية النائب فرز الديحاني
عنده كل خير لعياله المهجرين
في تركيا ،واالنفراجة قريبة".
وح ــول مــا ت ــردد عــن تحصين
رئيس الــوزراء مقابل العفو ،قال
الديحاني :لــم يتطرق االجتماع
النيابي لقضية تحصين رئيس
الــوزراء أو اي قضية اخــرى ،وكل
ما بحثناه هو السفر الــى تركيا
لـلـتـبــاحــث م ــع ال ـم ـه ـجــريــن حــول

الحضور النيابي

قـ ــال ال ــدي ـح ــان ــي إن عـ ـ ــددا م ــن الـ ـن ــواب
اعتذروا عن عدم الحضور النشغالهم ،وهم
مــؤيــدون لكل االج ـ ــراء ات الـتــي اتخذناها
بشأن العفو ،مؤكدا أن عدد النواب سيزداد
خ ــال االيـ ــام الـمـقـبـلــة وصـ ــوال ال ــى مــوعــد
السفر لتركيا.

الحربش :جهدكم
مقدر
علق النائب السابق جمعان الحربش
ع ـلــى م ــا خ ـلــص ال ـي ــه االج ـت ـم ــاع الـنـيــابــي
عند الديحاني بقوله :بيض ا لـلــه وجهك
ي ــا بــومـحـمــد وإخ ــوان ــك الـ ـن ــواب ،جـهــدكــم
وسعيكم مقدر.

حـضــر االج ـت ـمــاع الـنـيــابــي مــع فــرز
الديحاني كل من النواب مهند الساير
ومبارك العرو وفايز الجمهور وصالح
المطيري وسعود بوصليب ومحمد
الــراج ـحــي ومـهـلـهــل الـمـضــف وأحـمــد

مطيع وحمد المطر وأسامة الشاهين
ومحمد الحويلة ومساعد العارضي
وحمد روح الــديــن وعبدالله المضف
وأسامة المناور.

خالل جعل قضية العفو اولوية له.
وتــابــع :الـقـضـيــة قـضـيــة الـكــويــت
وال يعقل أن الشريف يكون خــارج
الـ ـك ــوي ــت ،وال ـ ـحـ ــرامـ ــي ج ــال ــس فــي
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ي ـ ـشـ ــرع الـ ـق ــوانـ ـي ــن
والشرفاء مهجرون.

مهلهل المضف يسأل عن فواتير «استثمار» لندن
س ــأل ال ـنــائــب مهلهل المضف
وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة وزي ـ ــر االس ـت ـث ـمــار
خليفة حمادة عن تجاوزات مكتب
اسـتـثـمــار ل ـنــدن ب ـنــاء عـلــى تقرير
ديوان المحاسبة واستنادا الى ما
نشرته "الـجــريــدة" في عــدد سابق
لها حول فواتير وهمية وتعد على
المال العام.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـض ــف ف ـ ــي م ـع ــرض
ســؤالــه :اسـتـنــادا إلــى نــص المادة
رقم ( )99من الدستور إلى نصوص
المواد ( 121حتى  )125من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة ،وعلى ضوء
ما سبق نشرت جريدة "الجريدة"
في عددها الصادر بتاريخ  7مايو
 2021خـبــرا تحت عـنــوان "دي ــوان
الـمـحــاسـبــة ع ــن اس ـت ـث ـمــار ل ـنــدن:
فــواتـيــر وهمية وتـعــد على المال
العام" ،والذي أشارت فيه الجريدة
إلى أن الديوان رصد ،في تقريريه
ع ــن نـتــائــج الـفـحــص والـمــراجـعــة
عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـه ـي ـئــة

مهلهل المضف

ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار فـيـمــا يخص
مكتب استثمار لـنــدن ،مالحظات
ومخالفات ،من بينها إصدار فواتير
وهمية وتالعب وتضليل وإهمال
في اإلدارة المالية هـنــاك ...إلــخ ما
ورد بالخبر.
وقــال المضف مخاطبا حمادة

بقوله :يرجى تزويدي بالمالحظات
والمخالفات التي رصدها ديــوان
المحاسبة فــي التقريرين اللذين
أشارت إليهما الجريدة في خبرها،
وما اإلجراءات التي اتخذتها وزارة
المالية ممثلة فــي الهيئة العامة
لالستثمار لمعالجة ما ورد بهما؟
وه ــل صـحـيــح أن الـهـيـئــة الـعــامــة
لالستثمار ترفض ما حمله التقرير
من مخالفات وتعتبرها مالحظات
فـقــط؟ وم ــا أس ـبــاب ذل ــك إذا كانت
اإلج ــاب ــة بـنـعــم؟ ول ـم ــاذا لــم تتقدم
الهيئة ببالغ إلــى النيابة العامة
الكويتية بوجود شبهات تعد على
المال العام وفقا للقانون رقــم ()1
لسنة  1993بشأن حماية األمــوال
العامة وتعديالته تنفيذا لتوصية
ديــوان المحاسبة؟ ومن المسؤول
عن المخالفات المالية التي ارتكبها
المكتب من الكويت؟
وقـ ــال :أصـ ــدرت الهيئة العامة
لالستثمار بيانا مؤخرا تؤكد فيه

نواب عن قرارات مجلس ًالوزراء:
تخبطات سئمناها جميعا

أسامة المناور

عبدالله المضف

انتقد عدد من النواب قرارات مجلس الوزراء االخيرة
على خلفية رفع الحظر الجزئي ابتداء من اول ايام عيد
الفطر وإغالق المطاعم وفتح دور السينما معتبرين
أنها تخبطات حكومية.
وق ـ ــال ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـضــف :ع ـنــدمــا تسمح
الحكومة بفتح السينما وتغلق المطاعم واألنشطة
األخرى ،فإن هذا يعني المزيد من الخسائر ألصحاب
هذه المشاريع ،وال يمكن أن نصدق أنها تعي حجم
التحديات االقتصادية التي نواجهها ،وهذا يضاف إلى
ً
رصيد التخبطات التي سئمناها جميعا.
فيما استعرض النائب د .أحمد مطيع إحصائية
آخر التطورات بشأن فيروس كورونا ،التي تصدر عن
وزارة الصحة يوميا ،وأجرى مقارنة بين األعداد في
اليوم الذي تم فيه اتخاذ قرار الحظر الجزئي ،قبل أكثر
من شهرين ،ويوم أمس األول ،الذي أعلن فيه مجلس
الوزراء إلغاءه.
وقــال مطيع :لطالما رددن ــا أن قــرار حظر التجول

جلسة طارئة
ال ــى ذل ــك ،ق ــدم  10ن ــواب طلب
ع ـق ــد ج ـل ـســة طـ ــارئـ ــة الس ـت ـن ـكــار
ال ـجــرائــم االخ ـي ــرة ال ـتــي ق ــام بها
االحـ ـت ــال الـصـهـيــونــي بــالـقــدس

اتصاالت بتركيا ومباركة المهجرين

الوعالن :ال شيء ثابتًا ونسأل الله الفرج
ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـ ـبـ ــارك
ا لــو عــان :حتى االن ال يوجد شيء
ثابت ،ونسأل الله الفرج.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :خ ـ ــاطـ ـ ـب ـ ــت الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
المجتمعين وقلت لهم ان القضية
ليست مـهـجــر يــن ا نـمــا قضية مبدأ
و مــو قــف واستحقاق نيابي ،وقلت
إن بعض ا لـنــواب لــن ينجح اال من

قضية العفو عنهم ،وحمد المطر
جـمــع تــوا قـيــع للجلسة الخاصة
بأحداث القدس.

ال ـش ــري ــف واله ــال ــي ح ــي الـشـيــخ
جراح.
وقال النواب في طلبهم ان "ما
يجري من انتهاكات واعـتــداء ات
ليس بمستغرب من كيان غاضب
م ـح ـت ــل ،ومـ ـ ــا ي ــزي ــد مـ ــن ف ــداح ــة
الموقف ان تتم هــذه االنتهاكات
ع ـل ــى م ـ ـ ــرأى وم ـس ـم ــع ع ــال ــم ام ــا
متواطئ او غير مكترث او عاجز".

أحمد مطيع

خاطئ برمته ،وال يساهم في خفض اإلصــابــات ،بل
زيادتها ،وأمس وزير الصحة يوافق على رفع الحظر
بعد أشهر من تطبيقه ،وسؤالنا له :ما الذي تغير؟
وط ــال ــب مـطـيــع ال ــوزي ــر بـتــوضـيــح األمـ ــر للشعب
خصوصا "أننا لم نشهد تغيرا ملحوظا في نسبة
االصابات والوفيات ،ومازالت غرف العناية المركزة
تعج بالمرضى".
ب ــدوره ،شــدد النائب أسامة المناور على أن قرار
ً
استمرار غلق المطاعم يجب التراجع عنه فورا" ،فإذا
كان العذر بأن التكييف في األماكن المغلقة يساعد
عـلــى ان ـت ـقــال ال ـع ــدوى فــأظــن ذل ــك ينسحب عـلــى كل
ً
األنشطة التي سمح لها باستئناف نشاطاتها" ،مشيرا
إلى أن "اإلغالقين ّ
األول والثاني أصاباهم بأعمالهم
ومشاريعهم ،والقرار االخير سيقضي على بيوتهم".

أن دي ــوان المحاسبة لــم يذكر في
تقريره فواتير وهمية وبالعودة
إلــى تقريره السنوي 2019 /2018
تبين أن التقرير تضمن صراحة
ذلك ،فما أسباب صدور هذا البيان؟
وهــل لــم تطلع الهيئة على تقرير
المحاسبة حتى تدلي بمعلومات
غير صحيحة؟
وتابع :يشكو ديوان المحاسبة
في تقريره من عــدم تعاون مكتب
استثمار لندن معه وإخفاؤه لبعض
المعلومات؟ فما اإلجراءات التي تم
اتخاذها حيال المتسبب في هذه
المخالفة؟ وكم هو عدد المحافظ
ال ـتــي تــديــرهــا هـيـئــة االسـتـثـمــار؟
وأيــن يتم توجيه االستثمار بها؟
ومن المسؤول وجنسيته وسيرته
الذاتية عن كل محفظة فيها؟ وهل
هناك تقارير دوريــة يتم إرسالها
لمكتب الوزير بشأن تلك المحافظ
وكم تبلغ حجم أرباحها السنوية؟

الحمد يسأل حمادة
عن الحساب الختامي
للميزانية العامة
ق ـ ــدم ع ـض ــو م ـج ـلــس األم ــة
احمد الحمد ســؤاال برلمانيا
إل ـ ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وزي ـ ــر
الــدولــة لـلـشــؤون االقتصادية
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار بـ ـخـ ـص ــوص
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة
والمالحظات والشبهات التي
وجهها ديــوان المحاسبة في
شــأن البيانات العامة الــواردة
في الحساب الختامي للوزارة.
وتضمن السؤال عدة بنود
بخصوص احتمالية مخالفة
وزارة الـ ـم ــالـ ـي ــة ت ـعــام ـي ـم ـهــا
الرسمية في تقديرات موازنة
ال ــدول ــة ع ـنــد إعـ ـ ــداد ت ـقــديــرات
ميزانيات ال ــوزارات واإلدارات
ّ
ّ
الحكومية ،وهو ما ترتب عليه
ّ
ظـهــور انـحــرافــات بين المقدر
تحصيله والمحصل الفعلي
لبعض أن ــواع وص ــل بعضها
إلــى نسبة ( ،)%100مــا يشير
ّ
إلـ ــى عـ ــدم ت ـمــكــن ال ـ ـ ـ ــوزارة من
تحقيق األهـ ــداف ال ـمــدرج لها
تقديرات بالميزانية.
وسأل الحمد فيما إذا ّ
تبين
م ــا يـعـكــس عـ ــدم ق ـ ــدرة وزارة
تنفيذ مشاريع
الـمــالـيــة عـلــى ً
خطة التنمية وفــقــا لــأهــداف
ال ـم ــرج ـ ّـوة م ـن ـهــا ،بالمخالفة
لقواعد تنفيذ الميزانية ،وما
قد يترتب عليه زيادة تكاليفها
الكلية نتيجة عوامل التضخم.

ق ــال ال ـنــائــب ف ــرز الــدي ـحــانــي :أج ــري ــت أن ــا واالخ ـ ــوة ال ـنــواب
ً
المجتمعون ات ـصــال هــاتـفـ ًـيــا بــاألخــوة ال ـنــواب مسلم الـبــراك
وجـمـعــان الـحــربــش وســالــم الـنـمــان وم ـبــارك الــوعــان وخــالــد
الطاحوس لرسم المساعي حول العفو ،واتفقنا على ّ
توجه وفد
نيابي إلى تركيا في القريب العاجل ،آملين أن تتكلل الجهود
بالنجاح.
وأكــد الديحاني مباركة الـنــواب فــي تركيا لخطوة السعي
نحو العفو الخاص.

المسلم أحد األحرار
في رده ،حول عدم االتصال بالنائب السابق فيصل المسلم،
أج ــاب الــديـحــانــي إن "الـمـسـلــم اح ــد االب ـطــال وأحـ ــرار الـكــويــت،
وسنزوره في موقعه عند سفرنا الى تركيا مع الوفد النيابي،
كما سنزور كل اخوتنا المهجرين على طريق التباحث معهم
في موضوع العفو".

وأضافوا أن "جرائم الصهاينة
االخيرة واالعتداء على المصلين
وتـ ــدن ـ ـيـ ــس االق ـ ـ ـصـ ـ ــى الـ ـش ــري ــف
وقـبــة الـصـخــرة لتفضح أكــذوبــة
الـتـطـبـيــع ال ـتــي ان ـســاقــت خلفها
حكومات عربية مؤخرا ،وينبغي
أن تكشف لتلك الحكومات فداحة
خطيئاتها ومقدار انخداعهم بما
اقــدمــوا عليه مــن شرعنة للكيان
الصهيوني الغاصب ،لــذا نتقدم
بطلب عقد جلسة طارئة في اقرب
وقت ممكن بموجب المادة  72من
الالئحة الداخلية لمجلس االمة".
وجـ ــاء الـطـلــب مــذيــا بتوقيع
كــل مــن ال ـن ــواب أ.د.ح ـم ــد الـمـطــر،
ود.عبدالعزيز الصقعبي ،ود.حمد
روح الدين ،ود.احمد مطيع ،وفرز
ال ــدي ـح ــان ــي ،وم ـه ـل ـهــل ال ـم ـضــف،
وأسـ ـ ــامـ ـ ــة الـ ـش ــاهـ ـي ــن ،وأسـ ــامـ ــة
الـ ـمـ ـن ــاور ،ود.مـ ـحـ ـم ــد ال ـحــوي ـلــة،
ومهند الساير.
وف ـ ــي بـ ـي ــان ل ـ ــه ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب
احـمــد الـحـمــد :يــؤسـفـنــا فــي هــذه
االيـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـب ــارك ــة ال ـف ـض ـي ـل ــة ان
نسمع ونرى معاناة اخواننا في
فلسطين المحتلة وهم يواجهون
آل ــة الـطـغـيــان والـقـتــل واالح ـتــال
والـ ـت ــوس ــع والـ ـتـ ـه ــوي ــد دون أي
رادع يردعها ويقف فــي وجهها
اال قـ ـبـ ـض ــات اب ـ ـطـ ــال ال ـم ـق ــاوم ــة
الفلسطينية وا ل ــو ج ــوة البريئة
الغضة الطفال فلسطين ونسوة
فلسطين الورعات التقيات.

برلمانيات
سلة برلمانية
نواد رياضية
الصالح إلنشاء ٍ
بمدينتي جابر وصباح األحمد

قدم النائب خليل الصالح
اقتراحا برغبة ،إلنشاء نواد
رياضية في املدن اإلسكانية
صباح األحمد ،وجابر األحمد،
وسعد العبدالله ،واملطالع.
وقال الصالح في اقتراحه :ملا
كانت املادة  10من الدستور
التي وردت ضمن مواد
الباب الثاني بشأن املقومات
األساسية للمجتمع الكويتي،
والتي نصت على أن «ترعى
الدولة النشء وتحميه من
االستغالل وتقيه اإلهمال
األدبي والجسماني والروحي».

الشاهين :مجمع الحديد
والصلب يمس األمن الوطني

في سؤال برملاني وجهه
النائب أسامة الشاهني إلى
وزير التجارة والصناعة
السلمان ،قال في
عبدالله ّ
مقدمته" :ملا كانت حماية
األمن الوطني مسؤولية
جميع املواطنني والسلطات
في الدولة ،وملا كان وضع
مجمع حديد وصلب على
ساحة كبيرة في النويصيب،
وبمنطقة محاذية للحدود
الدولية ،ومملوك لشركة
واحدة ،أمرًا قد يمس (األمن
الوطني)؟ وأضاف :وملاذا لم
يتم االلتزام بقرارات مجلس
الوزراء والبيئة بشأن منع
بناء مصانع جديدة في
(الشعيبة) وكامل املنطقة
الجنوبية؟

٦
محليات
بهبهاني :تجارب الجرعة التنشيطية لـ «كورونا» تحسم فاعليتها
ةديرجلا

•
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أكد لـ ةديرجلا .صعوبة البت في مدة فاعلية الجرعتين قبل انتهاء الدراسات
عادل سامي

أكــد طبيب الصحة الوقائية
ف ــي وزارة الـصـحــة د .عـبــدالـلــه
ب ـ ـه ـ ـب ـ ـهـ ــانـ ــي ،أن ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات
والتجارب اإلكلينيكية الخاصة
بإعطاء جرعة تنشيطية ثالثة
مـ ــن الـ ـلـ ـق ــاح الـ ـمـ ـض ــاد ل ـم ــرض
«كوفيد »19 -ال تــزال مستمرة،
لقياس مدة الفاعلية ،الفتا إلى
قيام بعض الشركات المنتجة
لـ ـلـ ـق ــاح ــات بـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
واألبحاث.
وقــال بهبهاني ،في تصريح
ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن ــه م ــن الصعب
ال ـبــت اآلن وق ـبــل ال ـتــوصــل إلــى
نتائج الــدراســات اإلكلينيكية،
معرفة المدة النهائية لفاعلية
الجرعتين ،وهل هي  6أشهر أم
 9أم سنة أم أكثر من ذلك.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه فـ ــي ح ــال ــة

ظهور متحور مقاوم للجرعات
س ـت ـق ــوم الـ ـش ــرك ــات الـمـصـنـعــة
لـلـقــاحــات بتصنيع ل ـقــاح آخــر
ف ـ ـ ـعـ ـ ــال ض ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــورات ف ــي
الفيروس.
وأوضـ ــح أن ــه ال تــوجــد دولــة
وال ه ـي ـئ ــة ط ـب ـي ــة أو دوا ئ ـ ـيـ ــة
عالمية أصدرت توصية بتلقي
جرعة ثالثة من اللقاح المضاد
لـ«كوفيد »19 -حتى اآلن.
وذكـ ـ ــر ب ـه ـب ـهــانــي أن بـعــض
ال ـل ـق ــاح ــات ت ـع ـطــى ف ـي ـهــا أك ـثــر
م ـ ــن جـ ــرعـ ــة ت ـن ـش ـي ـط ـي ــة ،وف ــي
مراحل سنية مختلفة ،ضاربا
مثاال بالتطعيم ضد الدفتيريا
والـتـيـتـنــوس ،والـ ــذي يـعـطــى 3
جــرعــات فــي الـسـنــة األولـ ــى ،ثم
يتلقى الطفل جرعة تنشيطية
أولـ ـ ــى ف ــي ع ـم ــر  18شـ ـه ــرا ،ثــم

«الصحة العالمية» %79 :فعالية لقاح «سينوفارم»
أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة
العالمية لشرق المتوسط د .أحمد المنظري أن
فعالية لقاح «سينوفارم» الصيني وصلت إلى
 79فــي المئة فــي صـفــوف الـمــرضــى ،مــن جميع
الفئات العمرية ،الذين ال تظهر عليهم أعراض
َ
والـ ُـمـحــتـ َـجــزيــن فــي المستشفيات ،وذل ــك وفقا
للتقديرات.
وقال المنظري في إفادة صحافية حول آخر
ً
استنادا إلى جميع
المستجدات والتطورات إنه

البيانات المتاحة ،توصي المنظمة باستخدام
لقاح «سينوفارم» لتطعيم البالغين الذين تبلغ
أعمارهم ً 18
عاما فأكثر ،وفق جدول من جرعتين
على أن يفصل بينهما ثالثة أو أربعة أسابيع.
وأوضح أن المنظمة أدرجت لقاح «سينوفارم»
الـمـضــاد ل ـ «كــوفـيــد »19 -على قائمة اللقاحات
التي أجازتها لالستخدام الطارئ ،مما يعطي
ال ـض ــوء األخ ـض ــر الس ـت ـخــدام ه ــذا ال ـل ـقــاح على
الصعيد العالمي.

جرعة تنشيطية ثانية معززة
فـ ــي عـ ـم ــر  3س ـ ـنـ ــوات ون ـص ــف
ال ـس ـنــة ،وف ــي ال ـصــف الـخــامــس
ج ـ ـ ــرع ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم الـ ـم ــرحـ ـل ــة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة يـ ـتـ ـلـ ـق ــى ج ــرع ــة
تـنـشـيـطـيــة م ـع ــززة ج ــدي ــدة ،ثم
في المرحلة الثانوية ،وتحديدا
في الصف الثاني عشر ،يحصل
الـطــالــب عـلــى جــرعــة تنشيطية
جديدة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن بـ ـع ــض
ال ــدول ،مثل الــواليــات المتحدة
األميركية ،تطلب من القادمين
إل ـي ـه ــا ك ـه ـج ــرة ت ـط ـع ـي ـمــا ضــد
الدفتيريا والتيتنوس خالل آخر
 5أو  10سنوات.
وشــدد على أن جرعتين من
ال ـل ـقــاح فـعــالـتــان ف ــي الـتـصــدي
للفيروس حتى اآلن.
وأضــاف بهبهاني أن إعطاء
جرعة ثالثة مــن اللقاح يعتمد
ع ـ ـلـ ــى أ مـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــن؛ األول ظـ ـه ــور
تحورات جديدة ومستقبلية في
الفيروس تكون مقاومة للقاح،
والثاني هو مدة فاعلية اللقاح،
فإذا كانت المدة سنة ،فسيكون
لزاما على المطعمين الحصول
على جرعة ثالثة ،بعد انقضاء
مدة سنة من التطعيم.
من جهة اخــرى ،أكــدت وزارة
الـ ـصـ ـح ــة أن فـ ــريـ ــق «الـ ـ ـخ ـ ــوذة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــراريـ ـ ــة» ف ـ ــي ال ـم ـج ـم ـع ــات
التجارية مهمته مسح الحرارة
ل ـ ــرواد ال ـم ـج ـم ـعــات ،ل ــرص ــد أي

مشاركون في حملة التطعيم بمجمع الصالحية أمس (تصوير ميالد غالي)

بنك الدم يستقبل المتبرعين ثاني أيام العيد

ارتـفــاع فــي درجــة الـحــرارة لدى
أي شخص.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
باسم الوزارة ،د .عبدالله السند،
إن ــه ف ــي ح ــال وجـ ــود أشـخــاص
لديهم ارتفاع في درجة الحرارة
ً
ي ـ ـتـ ــم ع ـ ــزلـ ـ ـه ـ ــم ،حـ ـ ـف ـ ــاظ ـ ــا ع ـل ــى
صحتهم وصحة الجميع.
وواص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت أم ـ ـ ـ ــس وح ـ ـ ـ ــدات
ال ـت ـط ـع ـيــم ال ـم ـت ـن ـق ـلــة حـمـلـتـهــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدان ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
المجمعات التجارية بالعاصمة
والمحافظات.

أعلنت إدارة خدمات بنك الدم مواعيد عملها
خالل عطلة عيد الفطر السعيد.
وأكــدت مراقبة الخدمات الطبية والتوجيه
ف ــي ال ـب ـنــك ،د .ح ـنــان ال ـعــوضــي ،أن بـنــك ال ــدم
الـمــركــزي سيغلق أبــوابــه فــي أول أي ــام العيد،
على أن يكون التبرع في أيام العيد الباقية من
ً
السابعة صباحا حتى السابعة مساء في بنك
الدم المركزي بالجابرية.

«اإلغاثة اإلنسانية» نفذت مشروع «إفطار صائم»

محافظ العاصمة يهنئ بالعيد
بـعــث مـحــافــظ الـعــاصـمــة الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد،
ببرقية تهنئة لصاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،
داعيا «المولى جل وعال أن يحفظ الكويت بأمنه
وأم ــان ــه ،وأن يديمها واح ــة لــأمــن واألمـ ــان تحت
ق ـيــادة س ـمــوه ،وس ـمــو ول ــي ع ـهــده األم ـيــن الشيخ
مشعل األحمد ،وأن يكألهما بحفظه ورعايته ،وأن
يعيد سبحانه وتعالى عليهما األعياد وسموهما
ينعمان بموفور الصحة والعافية».
كما بعث الخالد ،ببرقية تهنئة إلى سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد بمناسبة العيد ،داعيا
«ال ـلــه سبحانه وتـعــالــى أن يعيد ه ــذه المناسبة
المباركة وأمثالها وسموه ينعم بالصحة وتمام
العافية ،لتستمر مسيرة سموه الحافلة باإلنجاز
ً
والعطاء والمحبة ،وأن يبقى سندا لصاحب السمو
أمير البالد ،وأن يحفظ الوطن الغالي من كل مكروه،
ويفيء عليه من فيض كرمه سبحانه وتعالى».

توزيع  40ألف وجبة بالتعاون مع األمانة العامة لـألوقاف

جانب من حملة «اإلغاثة» لتوزيع وجبات اإلفطار
ف ــي إطـ ـ ــار ال ـج ـه ــود االج ـت ـمــاع ـيــة
التي تقوم بها «اإلغــاثــة اإلنسانية»،
بتوفير وجبات جاهزة وتوزيعها على
المحتاجين والمتعففين والمتضررين
من جراء جائحة «كورونا» في أماكن
ت ـج ـم ــع الـ ـعـ ـم ــال ــة ،نـ ـف ــذت الـجـمـعـيــة
مشروعها «إفـطــار صائم» بالتعاون
مــع األمــانــة الـعــامــة ل ــأوق ــاف ،ضمن
إطار حملة «شركاء بالخير» الحافلة
باألنشطة والفعاليات االجتماعية،
كـ ـج ــزء م ــن ال ـت ــزام ـه ــا ب ـ ــدوره ـ ــا ،مــن
منطلق تحقيق التكافل االجتماعي
بـ ـي ــن م ـخ ـت ـل ــف ش ـ ــرائ ـ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع
وال ـمــؤس ـســات ال ـك ـبــرى ف ــي الـكــويــت،
وتم توزيع  40الف وجبة إفطار صائم

طوال شهر رمضان المبارك ،استفاد
منها اآلالف من العمالة.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس مجلس
إدارة الجمعية ،علي الحسينان «انه
بـفـضــل ال ـل ــه ث ــم ال ـت ـع ــاون م ــع أمــانــة
األوق ـ ــاف تــم تنفيذ م ـشــروع «إف ـطــار
صــائــم» بـتــوزيــع  40الــف وجـبــة على
المحتاجين والمتعففين والمتضررين
من جــراء الجائحة طــوال أيــام الشهر
الـمـبــارك بــواقــع  1300وجـبــة يوميا،
م ـث ـم ـنــا الـ ـ ـ ــدور اإليـ ـج ــاب ــي ال ـخ ـيــري
واإلنـ ـس ــان ــي ع ـبــر تـنـسـيــق ال ـج ـهــود
وتـعــزيــز الـشــراكــة مــع األمــانــة العامة
لــأوقــاف فــي دعــم مشاريع وانشطة
الجمعية».

من توزيع وجبات اإلفطار أمس
وأشار الحسينان الى «اننا حرصنا
على ان تكون وجبات افطار الصائمين
عــالـيــة ال ـج ــودة وصـحـيــة ،وبــأسـعــار
مخفضة ل ــزي ــادة ع ــدد المستفيدين
منها ،امتثاال لتعليمات األمانة العامة،
حـيــث ت ــم الـتـعــاقــد م ــع ع ــدة شــركــات
تجهيزات غذائية رائدة مع تخصيص
فريق من الجمعية يشرف على جودة
الوجبات ،والعمل على تقييم يومي
لمستوى الوجبات».
من جهتهّ ،ثمن نائب رئيس مجلس
إدارة الـجـمـعـيــة ،د .سـلـطــان الـخـنــة،
ال ـت ـع ــاون ال ــام ـح ــدود الـ ــذي تحظى
به الجمعية من قبل أمانة األوق ــاف،
ً
مشيدا بدورها الريادي حيال تنفيذ

م ـشــروع والئ ــم إف ـطــار الـصــائــم الــذي
اقــام ـتــه الـجـمـعـيــة م ــن خ ــال تــوزيــع
 40ال ــف وج ـبــة إف ـط ــار صــائــم ط ــوال
ً
الـشـهــر ال ـم ـبــارك ،مــؤكــدا أن الـشــراكــة
بين الجمعية شــوأشــار إلــى أن عمل
الجمعية لم يقتصر فقط داخل الكويت
بل تعداها الى الخارج ،حيث تم توزيع
عدد  6150سلة غذائية رمضانية في
 19دول ــة يستفيد منها أكـثــر مــن 30
ألـفــا ،ضمن فعاليات مـشــروع إفطار
الصائمين والالجئين والمهجرين
في  19دولة وهي كل من :إندونيسيا،
وبـ ـنـ ـغ ــادش ،ولـ ـبـ ـن ــان ،وفـلـسـطـيــن،
واليمن ،والهند ،والصومال ،والمغرب،
والسودان ،والنيجر ،ومصر ،وبوركينا

ف ــاس ــو ،وم ــال ــي ،وت ــرك ـي ــا ،وال ـبــان ـيــا،
والجبل األسود ،وصربيا ،والبوسنة
والهرسك ،وكوسوفو.
ولفت د .الخنة إلى أن أهل الكويت
اع ـ ـتـ ــادوا ع ـل ــى ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي ه ــذا
الـمـشــروع الموسمي ال ــذي يحققون
به فضل إفطار الصائمين ،مؤكدا أنه
لدى الجمعية مجموعة متنوعة من
الـمـشــاريــع ومـنـهــا عمليات الـعـيــون،
وكفالة األيتام ،والمشاريع التنموية،
وح ـ ـفـ ــر اآلب ـ ـ ـ ـ ــار ،وبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـم ـس ــاج ــد،
وكفالة حلقات القرآن الكريم وغيرها
م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ــي ت ـل ـبــي رغ ـبــات
المتبرعين.

هنأت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم
الـمـخـتــرعـيــن واالب ـت ـكــار الــدك ـتــورة فاطمة
ال ـث ــاب ،بــاسـمـهــا وبــاســم أع ـضــاء مجلس
اإلدارة ومـنـتـسـبــي الـجـمـعـيــة ،سـمــو أمـيــر
الـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ،وسـمــو ولــي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل األح ـ ـمـ ــد ،ورئ ـي ــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
وعموم أبناء الشعب الكويتي والمقيمين
بحلول عيد الفطر السعيد ،سائلة المولى
تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على
الجميع بالخير واليمن والبركات ،وقد زال

العازمي :توفير قنوات التحصيل لتسلم الزكاة
ت ـقــدم ال ـمــديــر ال ـع ــام لبيت
الزكاة باإلنابة الدكتور ماجد
الـ ـع ــازم ــي ،ن ـيــابــة ع ــن جـمـيــع
العاملين فــي البيت ،بأطيب
ال ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــي إل ـ ـ ــى س ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
الـ ـب ــاد ،وس ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـهــد،
ورئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
بمناسبة حلول عيد الفطر»،
ً
شـ ــاكـ ــرا «رع ــاي ـت ـه ــم ال ـكــري ـمــة
وتوجيهاتهم السديدة التي
ل ـ ـهـ ــا أطـ ـ ـي ـ ــب األث ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي دعـ ــم
مسيرة بيت الزكاة ورسالته
الخيرية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ن ـ ـت ـ ـقـ ــدم
بـ ــال ـ ـت ـ ـه ـ ـن ـ ـئـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
ال ـك ــوي ـت ــي وال ـم ـق ـي ـم ـيــن عـلــى
ه ـ ـ ــذه األرض ا لـ ـطـ ـيـ ـب ــة ع ـلــى
دعمهم للبيت من خالل تقديم
ت ـبــرعــات ـهــم وزك ــواتـ ـه ــم ،مـمــا
مـكـنــه مــن مــواصـلــة عـمـلــه في
توصيل الزكاة لمستحقيها،
وتـنـفـيــذ الـمـشــاريــع الـخـيــريــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة داخـ ـ ــل وخ ـ ــارج
الكويت ،والمساهمة في دفع
مـسـيــرة التنمية وا لـبـنــاء في
بلدنا العزيز الكويت».
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـع ــازم ــي إل ـ ــى أن
«ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ط ـ ـ ــرح ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المشاريع الخيرية والقنوات
اإليـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ــة ل ـت ـل ـب ـي ــة رغـ ـب ــات
ال ـم ـت ـبــرع ـيــن وال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــواء ،وج ـ ـ ـ ـ ــاء ف ــي
مقدمتها مشروع المساعدات
ال ـمــال ـيــة ل ــأس ــر الـمـسـتـحـقــة،
وهـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ــرئـ ـي ــس
ل ـل ـب ـي ــت ،وفـ ـي ــه يـ ـ ــوزع مـعـظــم
ً
إي ــرادات ــه الـخـيــريــة ن ـقــدا على

طالل الخالد

«دعم المخترعين» لاللتزام بالوقاية

«بيت الزكاة» يهنئ بعيد الفطر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــن ،ك ـ ـمـ ــا ت ـم ـكــن
مــن تــوزيــع أك ـثــر مــن  28ألــف
ً
سـلــة رمـضــانـيــة مـحـلـيــا على
األسر المتعففة والمستحقة،
ً
عـ ــوضـ ــا عـ ــن م ـ ـشـ ــروع والئـ ــم
إفـ ـ ـط ـ ــار صـ ــائـ ــم الـ ـ ـ ــذي ت ـع ــذر
ً
تـنـفـيــذه ه ــذا ال ـعــام احـتــرازيــا
ً
تطبيقا لتعاميم وتوجيهات
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـج ـه ــات
ال ـص ـح ـيــة ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ،كـمــا
نـ ـف ــذ الـ ـبـ ـي ــت مـ ـ ـش ـ ــروع زك ـ ــاة
ً
الفطر محليا ،ومشروع والئم
ً
اإلفـ ـ ـط ـ ــار ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،ف ـض ــا
عــن تنفيذه ورعايته للعديد
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـخ ـي ــري ــة
الموسمية والــدائـمــة األخــرى
على مدار العام».
وع ــن خ ــدم ــات الـمـتـبــرعـيــن
وال ـت ـي ـس ـي ــر ع ـل ـي ـه ــم ،أوضـ ــح
أن «ا لـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــت ي ـ ــو ف ـ ــر ق ـ ـنـ ــوات
التحصيل المتنوعة لتسلم
زكــوات وصدقات المحسنين
ً
بـكــل سـهــولــة وي ـســر» ،منوها
أن «الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز اإلي ـ ـ ــرادي ـ ـ ــة لــه
المنتشرة في مناطق الكويت
بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــرب م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
التعاونية وبعض المجمعات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ك ــان ــت ومـ ــازالـ ــت
م ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدة لـ ـتـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــاتـ ـه ــا
للجمهور خالل شهر رمضان
ً
المبارك وطوال العام أيضا».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازم ـ ـ ــي ع ــن
«خالص شكره وتقديره لكل
ال ـم ـح ـس ـن ـي ــن وال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن
الـكــرام مــن األف ــراد والشركات
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة
ع ـل ــى م ـســاه ـم ـت ـهــم ودع ـم ـهــم

وقالت العوضي إن «مركز التعاونيات لنقل
ال ــدم فــي ال ـع ــدان سيغلق أب ــواب ــه خ ــال عطلة
العيد ،على أن يعاود العمل يوم األحد المقبل
مــن الـســابـعــة صـبــاحــا حـتــى الـســابـعــة مـســاء،
حــرصــا ع ـلــى تــوف ـيــر الـ ــدم ال ـكــافــي لـلـمــرضــى،
وللحفاظ على المخزون االستراتيجي للدم».

ماجد العازمي

ال ـ ـم ـ ـتـ ــواصـ ــل لـ ـبـ ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة
بتقديم زكواتهم وصدقاتهم
لدعم مسيرة البيت الخيرية،
وتنفيذ مـشــار يـعــه التنموية
ورعاية آالف األسر المستحقة
داخل الكويت ،وتوفير أسباب
العيش الكريم لهم من خالل
مساعداته النقدية والعينية،
السـيـمــا خ ــال شـهــر رمـضــان
المبارك».

الوباء وعادت الحياة إلى طبيعتها .ودعت
الـثــاب جميع المواطنين والمقيمين إلى
عدم التهاون في االشتراطات الصحية ،وأال
يفهم قــرار رفــع الحظر الجزئي أن الوضع
الــوبــائــي انـتـهــى ،مبتهلة إل ــى الـمــولــى عز
وجــل أن تــزول الغمة سريعا ،وأن تتحقق
اآلمال لكويت الخير والمحبة واألمة العربية
واإلسالمية ،سائلة العلي القدير أن ُيديم
على الوطن الغالي والمواطنين والمقيمين
نعمة األمن واألمان واالستقرار والرخاء في
ظل القيادة الحكيمة.

ةديرجلا
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محليات

«إرادة الكويت» تنتفض لنصرة األقصى وفلسطين

ً
حشود المعتصمين بساحة اإلرادة تضامنا مع فلسطين أمس «تصوير نوفل إبراهيم»

ً
ّ
مجاميع شعبية ونواب نظموا وقفة تضامنية استنكارا للعدوان اإلسرائيلي
محمد راشد

نـ ـص ــرة ل ـلـ ـق ــدس ،وإدان ـ ـ ـ ــة ل ـل ـع ــدوان
اإلسرائيلي المتواصل على المصلين
في المسجد األقصى ،تداعت مجاميع
وفعاليات شعبية كويتية وجمعيات
نفع عــام ،بمشاركة عدد من المقيمين،
إلــى وقفة تضامنية فــي ساحة اإلرادة
مساء أمس ،شجبا واستنكارا للهجمات
التي ّ
يتعرض لها الفلسطينيون في غزة
واألراضي المحتلة منذ عدة أيام.
مــن جــانـبــه ،قــال الـنــائــب عبدالعزيز
الصقعبي" :ما يحدث اليوم في المسجد
األقصى أمر مؤسف يندى له الجبين،
والمخجل أنه يحدث أمام مرأى ومسمع
ال ـج ـم ـيــع ،الس ـي ـمــا ان ك ــل دول الـعــالــم
تشهد الجرائم التي ترتكبها العصابات

الصهيونية" ،موضحا أننا "نعتب على
الحكومات العربية التي في ظل كل هذه
األحداث تبقى صامتة ،وهي الحكومات
كنا نطالبها على جميع الصعد
التي ّ
بموقف جاد تجاه تلك الجرائم ،مردفا:
وال ـي ــوم وصـلـنــا إل ــى مــرحـلــة نطالبها
بـبـيــان اسـتـنـكــار ف ـقــط ،تـخـيــل إل ــى أيــن
وصـ ـل ــت ال ـ ـحـ ــال وال ـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ــي مـلــف
القضية الفلسطينية ،وهذا أمر خطير".
وت ــاب ــع" :رغ ـ ــم سـ ــوداويـ ــة ال ـم ـش ـهــد،
فــإن فــي نهاية النفق هـنــاك ضــوء أمــل،
السـيـمــا أن ال ـش ـعــوب الـعــربـيــة حـيــة ال
ت ــرى أن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي مـظـلــوم
وأعزل ،بل أكبر من ذلك ألنها قضية حق
وباطل ومبدأ وديــن وعقيدة وعروبية

وإنسانية ،لذلك لو أفسحت الحكومات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـجــال ل ـل ـش ـعــوب ال ـعــرب ـيــة،
لــو جــد تـهــا تــزا حــم الفلسطينيين على
بــوابــات المسجد األق ـصــى لـلــدفــاع عن
كل المقدسات".

مواقف ثابتة
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب خ ـل ـيــل
الـ ـص ــال ــح أن "هـ ـ ـ ــذا االع ـ ـت ـ ـصـ ــام لـيــس
بالغريب على أهل الكويت الذين يعلم
الجميع مواقفهم الثابتة مــن القضية
الفلسطينية" ،مشيرا إلى ان "إخواننا في
فلسطين يكافحون ويقاومون االحتالل
مقاومة لم تحدث عبر التاريخ ،لذا يجب

لقطات
حضور أمني
أغلقت وزارة الداخلية المداخل المباشرة إلى
ساحة اإلرادة ،وتم السماح للمشاركين باستخدام
الـمــواقــف القريبة مــن الـمــوقــع ،كما حــرص رجــال
األمن هناك على التذكير مــرارا بضرورة التباعد
بين الحضور ،حماية لهم.

هتافات مشتركة
ردد الـمـشــاركــون فــي مــواطـنـيــن ومقيمين من
أ بـنــاء الجالية الفلسطينية ،هتافات عــدة تشيد

بمواقف الكويت الثابتة تجاه هذه القضية ،منها
"تحية من الكويت الحبيبة إلى فلسطين األبية"،
و"خيبر خيبر يا يهود ،جيش محمد سوف يعود"،
و"ال ـمــوت إلســرائـيــل" ،و"بــالــروح بــالــدم نفديك يا
أقصى".

معرض فني
ش ــارك ــت ال ـطــال ـبــة نـسـيـبــة ال ـع ــدوان ــي بـعــرض
توضح بطوالت الشعب الفلسطيني،
لوحات فنية ّ
ّ
يتعرض لها أبناء الشعب
وحجم االعتداءات التي
هناك.

تمزيق العلم اإلسرائيلي
قام مجموعة من المشاركين في الفعالية بتمزيق
العام اإلسرائيلي ،وسط ترحيب وتصفيق الحضور.

حضور كثيف
شاركت في االعتصام مختلف شرائح المجتمع
من مواطنين ومقيمين ،والــافــت مشاركة بــارزة
لـعــدد كبير مــن األط ـفــال يحملون أع ــام الكويت
وف ـل ـس ـط ـيــن ،وشـ ـعـ ــارات أخ ـ ــرى ت ـن ــدد ب ــال ـع ــدوان
اإلسرائيلي على الفلسطينيين.

ً
مكرمة أميرية بالعفو عن  459سجينا
●

محمد الشرهان

ن ـف ــذ ق ـط ــاع ال ـم ــؤس ـس ــات اإلص ــاحـ ـي ــة وتـنـفـيــذ
األحكام ،المكرمة األميرية لمن شملهم العفو األميري
وتخفيض العقوبة على  459نزيال ممن شملتهم
المكرمة ،سواء باإلفراج الفوري أو تخفيف العقوبة
أو رفع سابقة االبعاد ،تنفيذا للتوجيهات السامية
لسمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وللمرسوم
األميري رقم  121لسنة  2021بتخفيض مدة العقوبة
المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض األشخاص.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ال ـســام ـيــة ب ـعــد ال ـت ـعــاون
والتنسيق المثمر والـبـنــاء ال ــذي تــم بـيــن الــديــوان
األميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة
االنتهاء باإلفراج عن السجناء الذين يقضون مدة
عقوبتهم داخل السجن بحسن السير والسلوك.

ن ـظ ــم ق ـس ــم عـ ـل ــوم ال ـك ـم ـب ـيــوتــر فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـي ــج لـلـعـلــوم
والتكنولوجيا ( )GUSTمـحــاضــرة حــول آث ــار وب ــاء كــورونــا على
التجارة اإللكترونية في الكويت مؤخرا عبر منصة تيمز لطلبة
مقرر التجارة االلكترونية في القسم ،حاضر فيها مدير الشراكات
في منصة «زيدا» للتجارة اإللكترونية ،بشار االستاد.
وقــال االستاد ،إن «زيــدا» تعتبر منصة تجارة إلكترونية تقدم
البرمجيات كخدمة ،إذ تساعد المطاعم على تأسيس حضور لها
ً
ّ
عبر اإلنترنت" ،الفتا إلى أن الشركة تركز على استقطاب المطاعم
ذات الوجود الضئيل أو المعدوم على اإلنترنت ،ومساعدتها على
تبني التكنولوجيا لتحقيق النجاح أثناء فترة الوباء.
وأوضح أن المطاعم يمكن أن تطلق موقعها على شبكة اإلنترنت
ً
مع «زيدا» في غضون  24ساعة دون أي عمولة ،مبينا أنه نتيجة
ً
ً
لهذا الـنـمــوذج ،تحولت الشركة مــن إطــاق  30موقعا إلكترونيا
للمطاعم في عام  ،2018إلى  2000موقع في الكويت ودول الخليج
ومصر خالل عام  ،2020األمر الذي أدى إلى تحقيق النمو واألرباح
للعديد من المطاعم التي ربطت حساباتها على وسائل التواصل
االجتماعي مع مواقع الويب الخاصة بها مما سمح بالوصول
إلى جمهور أكبر.
ولفت االستاد إلى أنه قبل انتشار الجائحة ،كانت خدمة توصيل
الطعام من خالل الطلب عبر اإلنترنت تقتصر على عدد معين من
ً
المنصات في المنطقة التي تتطلب عموالت كبيرة ،مبينا أن «زيدا»
استفادت من تنفيذ حظر التجول واإلغالق ،مما سمح لمزيد من
المطاعم باالشتراك فيها.
من جهتها ،أعربت األستاذة المساعدة في قسم علوم الكمبيوتر،
الدكتورة إسراء حسين ،عن سعادتها باستضافة مدير الشراكات
في «زيدا» الذي حقق الكثير من النجاحات في عمله مع المنصة،
مشددة على أهمية تنظيم مثل هــذه المحاضرات التي تنعكس
فائدتها على الطلبة ،إذ تعرفوا خاللها على نتائج واقعية للعمل
في مجال التجارة اإللكترونية ،والذي بات من الصناعات الرائدة
والحيوية.

رسالة تضامن
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب أس ــام ــة
ال ـش ــاه ـي ــن ،إن "م ـشــارك ـت ـنــا الـ ـي ــوم في
هــذا االعتصام السلمي بحضور آالف
المواطنين والمقيمين ،ر ســا لــة نعرب
مــن خــالـهــا عــن رأي الـشـعــب الكويتي
والموجودين على هذه األرض الطيبة،
من التضامن والتعاطف مع أهلنا في
فلسطين" ،مشيرا إلى أن "أهلنا في غزة
يقصفون ،وكذلك أهلنا في حي الشيخ
الجراح مرابطون ،وفي الضفة يقاومون،
فـتـحـ ّـيــة لـهــم جـمـيـعــا م ــن أه ــل الـكــويــت
الــذيــن يـقـفــون مـعـهــم ،وم ــا تـقــدمــوه من
تضحيات لن يضيع عند الله سبحانه،
وع ـنــد ه ــذه األمـ ــة ،وبـ ــإذن ال ـلــه نلقاكم
ّ
واألقصى محرر ومطهر".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ن ــوج ــه دعـ ـ ــوة إل ـ ــى دول
العربية واإلسالمية الم ّ
طبعة ،نقول آن
ُ
الوقت لقطع هذا التطبيع ،واالنضمام
إل ــى الـكــويــت وأمـثــالـهــا مــن دول ثابتة
على هذه القضية الموحدة والمركزية".

م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب د .حـمــد
الـمـطــر إن «ال ـكــويــت حـكــومــة وشعبا
كــانــت وال ت ــزال وسـتـظــل مــع القضية

نادي المصارف يكرم العاملين في مطار الكويت

جعفر« :جونكوين الكويت» حريصة على التعاون مع الجالية الهندية
ربيع كالس

هـ ـن ــأ ال ـس ـف ـي ــر الـ ـهـ ـن ــدي ل ــدى
الـكــويــت سيبي ج ــورج ،الكويت
ً
حـكــومــة وش ـع ـبــا بـمـنــاسـبــة عيد
ً
الـفـطــر ،شــاكــرا إيــاهــم فــي الــوقــت
نفسه على مــد يــد الـعــون إلنقاذ
األرواح في الهند التي تعاني من
هجمة شرسة لفيروس "كورونا"
المستجد.
وق ـ ــال جـ ـ ــورج" :بــال ـن ـيــابــة عن
ال ـجــال ـيــة ال ـه ـنــديــة ال ـم ـق ـي ـمــة في
الـ ـك ــوي ــت ،أتـ ـق ــدم ب ــأس ـم ــى آي ــات
التهاني وأطـيــب التبريكات إلى
سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األح ـمــد ،وإل ــى سـمــو ول ــي العهد
الشيخ مشعل األحمد وإلى سمو
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،وإلـ ـ ــى حـكــومــة
وشـ ـع ــب الـ ـك ــوي ــت ،وإلـ ـ ــى جـمـيــع
إخ ــوان ــي وأخ ــوات ــي ال ـه ـن ــود في
الكويت".
وأض ـ ــاف أن "ع ـي ــد ال ـف ـطــر هو
ع ـيــد خـ ــاص ف ــي ال ـه ـن ــد ،األرض
التي فيها ّ
تنوع كبير في األديان
والمعتقدات ،حيث يعيش فيها
أن ـ ــاس م ــن خ ـل ـف ـيــات اجـتـمــاعـيــة
وثقافية ولغوية ودينية مختلفة
في وئــام تــام .وفــي هــذا العام في

جعفر يكرم السفير الهندي
جميع أنحاء العالم ،نحتفل بعيد
الـفـطــر فــي أصـعــب األوقـ ــات على
البشرية بسبب جائحة كورونا.
فخالل األسابيع القليلة الماضية
واجه إخواننا وأخواتنا في الهند
العديد من التحديات".
وختم السفير كلمته بالقول:
"ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة ال ـتــي نحتفل
فيها بعيد الفطر ،فلنترك أفكارنا
مع أولئك الذين يعيشون في عزلة
ومعاناة ،ولتكن دعواتنا للعالم
أجمع بالشفاء العاجل ومن أجل

م ــن ج ـه ـتــه ،ذكـ ــر أم ـي ــن س ــر جمعية
المحامين المحامي عدنان أبل أن «موقف
ال ـك ــوي ــت ال ــرس ـم ــي وال ـش ـع ـبــي انـعـكــس
عـلــى ه ــذا الـحـضــور الــافــت فــي الوقفة
التضامنية مع الشعب الفلسطيني ،إذ
إن الشعب الكويتي سباق في مبادرات
مـثــل ه ــذه االع ـت ـصــامــات ،الـتــي ال تأتي
لتسجيل موقف فقط ،بل إثبات للدعم
الكامل للشعب الفلسطيني في مقاومته
الستعادة كل أراضيه وعاصمته األبدية
القدس بإذن الله».

متضامنة مع طفلها نصرة لألقصى

سفير الهند :نشكر الكويت لمساعدتها بالدنا
●

موقف رسمي وشعبي

جلسة خاصة

ك ــرم ن ــادي ال ـم ـصــارف الـعــامـلـيــن فــي م ـطــار الـكــويــت مــن رجــال
الداخلية ورجــال اإلطفاء والفرق الطبية وإدارة الطيران المدني،
بحضور مدير إدارة إطفاء المطارات العميد محمد المحميد.
ووزع نائب رئيس النادي محمد الصايغ والمدير العام للنادي
عباس البلوشي الهدايا على المحتفى بهم بمناسبة عيد الفطر
السعيد.
وقــال البلوشي إن هــذه المبادرة تأتي تجسيدا لــروح التكافل
وانطالقا من الحرص على أداء المسؤولية المجتمعية وتقديرا
للجهود التي بذلوها ،مضيفا :كما أن التكريم يؤكد حرصنا على
إحـيــاء ال ـعــادات والتقاليد مــن منطلق دورن ــا فــي تعزيز التقارب
والتواصل وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه في هذه االزمة السيما
خالل فترة األعياد.
بدوره ،شكر العميد المحميد نادي المصارف على هذه اللفتة
الكريمة ،لما لها من أثر ايجابي في نفوس الجميع مكرما الصايغ
والبلوشي.

السجناء خالل اإلفراج عنهم أمس

« »GUSTناقشت آثار «كورونا»
على التجارة اإللكترونية

أن نقف مع هذا الشعب المظلوم الذي
يـعــانــي كـثـيــرا أم ــام الـعــالــم ال ــذي وقــف
ّ
األبي ضد االستبداد الذي
ضد الشعب
ّ
يتعرض له".

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وخـ ـ ــال س ـت ــة ع ـق ــود،
نجد أن قضية االحـتــال الصهيوني
الغاصب استقينا مفردات من سياسة
ح ـكــوم ـت ـنــا وزرعـ ـن ــاه ــا ف ــي أج ـيــال ـنــا
ال ـحــال ـيــة والـ ـق ــادم ــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
«دور أع ـضــاء مجلس األم ــة كبير في
هذا الجانب ،وقبل قليل سلمنا مكتب
رئ ـيــس الـمـجـلــس دعـ ــوة لـعـقــد جلسة
خاصة حتى يقول الشعب كلمته في
هذه الجلسة عبر نوابه».
وأضاف المطر« :أنا على يقين بأن
األمتين العربية واإلسالمية أمة واعية،
ونعلم دور الشعوب ،لكن لألسف هناك
أنظمة عربية خذلت أمتها» ،مؤكدا أن
«الشعب الكويتي جزء من أمة عظيمة

واعية شبابية تعي هذه المقدسات».

مستقبل ت ـســوده ال ــرأف ــة ومفعم
ب ــال ـص ـح ــة .إن ـن ــي أدع ـ ــو ال ـل ــه أن
يعزز هذا العيد إيماننا باألعمال
الـخـيــريــة وال ـم ــؤاخ ــاة والـتــزامـنــا
بالرحمة".
من جهته أعرب ،رئيس مجلس
أمناء كلية الجونكوين الكويت،
سـعود جعفر ،عن سعادته بزيارة
السـفير الهندي في الكويت سيبي
جورج والوفد المرافق له للكلية
في منطقة سعد العبدالله.
واع ـ ـلـ ــن ج ـع ـف ــر فـ ــي ت ـصــريــح

ب ــال ـم ـن ــاس ـب ــة اسـ ـتـ ـع ــداد ال ـك ـل ـيــة
وحرصها على مد يد التعاون مع
المكتب الثقافي للسفارة الهندية
في الكويت ،بما يعود بالمنفعة
على طلبة وابناء الجالية الهندية
من خالل تسهيل عملية استكمال
دراستهم.
وأشار إلى أن الكلية هي أول
كلية كـنــديــة فــي الـكــويــت ،وان
انضمامها إلى كوكبة الكليات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى إثـ ـ ـ ــراء
ال ـخ ـيــارات الـتــربــويــة المتاحة
لخريجي الثانوية ،خصوصا
ب ـمــا ت ـطــرحــه م ــن تـخـصـصــات
متنوعة.
وأضاف «اليزال باب التسجيل
ف ــي الـكـلـيــة مـفـتــوحــا حـتــى شهر
سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل ،تـمـهـيــدا لـبــدء
ال ــدراس ــة فــي بــرنــامــج التأسيس
واللغة اإلنكليزية وبرامج الدبلوم
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي مـ ـج ــال ــي إدارة
األعـ ـم ــال وتـشـعـيـبــاتـهــا وتـقـنـيــة
المعلومات للعام الدراسي -2021
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الصايغ مكرما العميد المحميد

زوايا ورؤى
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«هيومن رايتس»...
حقوق فلسطينية منتهكة

د .بالل عقل الصنديد

أسير األثير

التدريب العسكري «إنيوشوس»
في اليونان ...نبأ سيئ إليران!
العسكري "إنيوشوس" في أبريل 2021
ً
شكل التدريب ً
الذي يعد "تعاونا ممتازا جمع بين مختلف األطراف
المشاركة فيه" ،نبأ سيئا بالنسبة إلى قادة إيران ،فبعد
إبرام "اتفاقيات أبراهام" باتت المشاركة في التدريب
ركيزة ممتازة لتعميق التدريبات العسكرية وتوسيع
نطاقها بين إسرائيل وعدد متزايد من الشركاء العرب.
استضافت اليونان التدريب العسكري "إنيوشوس" في أبريل
ّ ،2021
ورحبت بالقوات العسكرية القادمة من الواليات المتحدة،
وإسرائيل ،واإلمارات العربية المتحدة ،وقبرص ،ودول أخرى،
باإلضافة إلى تحسين الجهوزية العسكرية وتعزيز قدرة هذه
الجيوش على التعاون في ما بينهاّ ،
وجه هذا التدريب رسالة
واضحة إلى إيران مفادها أنها فشلت في عزل إسرائيل.
امتد التدريب العسكري السنوي الذي تقوده القوات الجوية
ّ
اليونانية بين  12و 22أبريل ،وركز على تنفيذ عدد من المهام
القتالية التكتيكية والجوية ،منها مجموعة كبيرة من العمليات
المشتركة ،والتدريبات الدفاعية الجوية التي تشمل عمليات
هجومية ّ ج ــو–أرض ،وحـمــات جوية دفاعية مـضــادة ،ودعما
جويا مكثفا ،وفق مصادر سالح الجو األميركي ،وجرى التدريب
في األجواء اليونانية ،فوق وسط اليونان وغربها وفوق وسط
بحر إيجة وجنوبه الشرقي.
بعد مراجعة تفاصيل التدريب في اليونان ،قد يظن البعض
أن أول دولة ستتأثر بهذا التطور هي تركيا ألن أنقرة ،في عهد
الرئيس رجب طيب أردوغ ــان ،اتخذت مواقف عدائية متزايدة
تجاه قبرص وإسرائيل واليونان والواليات المتحدة ،باإلضافة
إلى شــراء النظام الدفاعي الجوي "إس "400-من روسيا ،وهو
أكبر تهديد مطروح على حلف الناتوّ ،
طبق أردوغان دبلوماسية
الزوارق الحربية لزيادة االضطرابات حول الحدود البحرية.
لكن باإلضافة ًإلى أردوغــان ،الحظ القادة في طهران أهمية
ذلك التدريب حتما ،فطوال عقود ،حاولت إيران بث االنقسامات
بين العرب واليهود لتقسيم خصوم الجمهورية اإلسالمية وعزل
إســرائـيــل ،حيث تـمـ ّـول طـهــران منظمات مثل "حـمــاس" وحــزب
إسرائيل،
ً
الـلــه ،لكن لطالما حــاولــت تسويق الفكرة القائلة إن ً
ال جمهورية إيران اإلسالمية ،هي التي تطرح تهديدا حقيقيا
على أمن المنطقة.
لطالما أدرك القادة العرب الحقيقة واعترفوا بها في أوساطهم
الخاصة ألن العمليات التخريبية اإل يــرا نـيــة تستهدفهم منذ
وقت طويل ،لكن في السنة الماضية ،وافقت اإلمــارات العربية
كجزء
المتحدة والبحرين على تطبيع عالقاتهما مع إسرائيل
ٍ
من "اتفاقيات أبراهام" التاريخية ،مما أدى إلى زيادة التناغم
بين المفاهيم الشائعة في األوساط الخاصة والمواقف العلنية،
وفـتـحــت هــذه الـخـطــوة الـمـجــال الـفــرصــة لـبـنــاء تـحــالــف مـ ّ
ـوحــد
ً
ً
دبلوماسيا وقوي عسكريا لمواجهة عدائية طهران وعمالئها
اإلرهابيين.
ً
ً
ّ
وذكر مصدر مطلع على تفاصيل التدريب أن "تعاونا ممتازا
جمع بين مختلف األطــراف المشاركة في التدريب" ،وهــذا نبأ
سيئ بالنسبة إلى قادة إيــران ،فبعد إبرام "اتفاقيات أبراهام"،
ّ
تـشــكــل مـشــاركــة ال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة واإلم ــارات ـي ــة فــي تــدريــب
"إن ـي ــوش ــوس" رك ـيــزة مـمـتــازة لتعميق ال ـتــدري ـبــات العسكرية
وتوسيع نطاقها بين إسرائيل وعدد متزايد من الشركاء العرب.
فــي المرحلة المقبلة ،قــد تدعو الـيــونــان مصر واألردن إلى
االن ـض ـمــام إل ــى ه ــذه ال ـتــدري ـبــات كــي تصبحا مــن المشاركين
الرسميين في التدريب المقبل ،ويجب أن تنتهز اإلمارات الفرصة
مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فـ ًـي تــدريــب "االت ـح ــاد ال ـحــديــدي" الــذي
تستضيفه اإلمــارات قريبا ،كذلك ُيفترض أن تسعى واشنطن
التدريبية األميركية العربية المشتركة
إ لــى توسيع ا لـفــرص
ُ
وست ّ
مهد هذه الخطوات وسواها لبناء
في الواليات المتحدة،
نظام ردع عسكري ّ
موحد وأكثر قوة في وجه العدائية اإليرانية.
* «ديفانس نيوز»

انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
اإللكترونية كثير من الشعارات والعبارات
التضامنية مع "مرابطي المسجد األقصى"،
وقد لفتني في هذا السياق سؤال تهكمي
مفاده االستفهام عن الكيفية التي سيناصر
ً
بها العرب بعضهم بعضا في حال قررت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ح ـظــر كل
وسائل التواصل االجتماعي؟!
من جهة أخرى ،وعلى أثر انشغال العالم
بـ"صاروخ الصين العظيم" الذي خرج عن
السيطرة في رحلته الفضائية ،ومــع هذا
الكم الكبير من االهتمام والمتابعة والترقب
لسقوطه ،تساء لت :ماذا لو أغفلت وسائل
اإلعـ ــام وم ـن ـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
خـبــر تــوهــان ال ـص ــاروخ؟ فـهــل كـنــا سنرى
ً
ً
بشريا واحدا يرفع رأسه للسماء بانتظار
حطام الزائر الثقيل!؟ كما قادتني وسوسة
التشكيك إلــى الـحــاالت السابقة المماثلة
الـتــي ربـمــا تــم إخـفــاؤهــا عــن قـصــد وم ـ ّـرت
مرور الكرام دون أن تثير أي قلق وال ضجة!
ليس للمرء أن يجهد نفسه بالتفكير وال
باإلجابة عما طرح من تساؤالت مشروعة
ّ
ليتأكد المؤكد بــأن اإلن ـســان ،مــن مشارق
األرض إلى مغاربها ،أصبح "أسير األثير"
ف ــي ك ــل ت ـفــاص ـيــل ح ـي ــات ــه ال ـي ــوم ـي ــة ،ه ــذا
ً
األثير الــذي كــان ملهما إلبــداعــات العلماء
وال ـش ـعــراء واألدب ـ ــاء فــي األزم ـن ــة السابقة
لعصر "الـعــولـمــة الــرقـمـيــة" ،أصـبــح الـيــوم
ً
ً
مصدرا لكل األخبار وملعبا لكل المشاعر
وم ـســاحــة مـفـتــوحــة لـكــل أش ـك ــال التعبير
ً
وفضاء واسعا لممارسة كل فضائل ورذائل
الـكـتــابــة والـسـيــاســة وال ـت ـجــارة واألع ـمــال،
أما عن المحصلة ،فهي :غزارة في اإلنتاج
وتواضع في االبتكار والجودة.
ً
لقد أصبح اإلنسان أسيرا -بكل ما للكلمة

جيمس زغبي*
مــن مـعـنــى -لـكــل مــا يــأتـيــه مــن المستطيل
الـصـغـيــر الـ ــذي ي ــراف ــق ي ــده طـ ــوال الـنـهــار
وال ـ ـ ــذي ي ـت ـح ـكــم ف ــي خـ ـي ــارات ــه وم ـش ــاع ــره
وربـمــا مـصـيــره؛ صباحنا أصـبــح مجلس
ع ــزاء "فـيـسـبــوكــي" ،والـظـهــر ن ـشــرة أخـبــار
"تويترية" ،ومساؤنا يتقاسمه "التواصل
ال ــواتـ ـس ــاب ــي" م ــع األه ـ ــل واألص ـ ـحـ ــاب مــن
جهة ،والطاقة السلبية اآلتية من متابعة
المستجدات المحلية والخارجية من جهة
أخرى!
ال شك أن لكل شيء حسناته وسيئاته،
وال جدال في أن حسنات وسائل التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي تـ ـخـ ـط ــت فـ ـضـ ـيـ ـل ــة ت ـق ــري ــب
المسافات بين سكان األرض لتفتح الباب
ً
واس ـ ـعـ ــا أمـ ـ ــام تـ ـب ــادل ال ـث ـق ــاف ــات وت ـعــزيــز
الصداقات وتسهيل أسباب التعايش مع
اآلخــر يــن؛ لكنها فــي المقابل أسهمت في
زع ــزع ــة الـثـقــة بـيــن الـبـشــر وأدت ال ــى قلق
ً
متزايد مما يصلنا يوميا من أخبار سلبية
وش ــائـ ـع ــات م ـل ـف ـقــة ي ــراف ـق ـه ــا ك ــم مـلـحــوظ
مـ ــن انـ ـتـ ـه ــاك الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــات وانـ ـتـ ـح ــال
الشخصيات وتــاعــب بــاألفـکــار وتشكيك
بالثوابت ونشر للشبهات ،كما أنها ّ
جرت
ال ـش ـب ــاب وال ـم ـج ـت ـم ـعــات ب ـش ـكــل عـ ــام الــى
استسهال النقاش والتعليق وإبداء الرأي
المرسل في أي مسألة ،دون أي تخصصية
أو مـنـطـقـيــة ودون ح ـتــى أي إلـ ـم ــام -ولــو
ب ـس ـيــط -ب ــاألب ـج ــدي ــات الــرئ ـي ـســة لـلـنـقــاش
وللموضوع الـمـطــروح! وقــد آن اآلوان ألن
ً
ً
تطرح البشرية جمعاء سؤاال محوريا حول
سلبيات "الحياة الرقمية" وال سيما على
صعيدي االستقرار النفسي واألمن الفكري.
لقد أعادت وسائل التواصل االجتماعي
مـفــاهـيــم الطبقية الـتــي نـبــذهــا الـبـشــر في
واق ـع ـه ــم الـحـقـيـقــي ال ـم ـع ـيــش ،ول ـي ــس من

الـصـعــب عـلــى الـمـتــابــع أن يــاحــظ وجــود
طبقة من "السادة" المتحكمين في مصير
وأفـ ـك ــار وم ـشــاعــر وأرزاق مــاي ـيــن ،ال بل
مليارات" ،األسرى والعبيد" الذين عزلتهم
التكنولوجيا الحديثة في "غرف الدردشة
اإللكترونية" وحبست إرادتـهــم فــي نطاق
الـمـتــابـعــة ال ـمـ ّ
ـوج ـهــة وص ـ ّـوب ــت جـهــودهــم
ونتاجهم وأساليب عيشهم اليومية لصالح
"أسـيــادهــم" مــن شــركــات وأف ــراد ومشاهير
فرضوا أنفسهم كنجوم لـ"السوشال ميديا"
وكإحدى أخطر أدواتها المخيفة.
ول ـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ــف ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــول مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم أس ـ ـ ـ ــرى
التكنولوجيا ال ــى مــرضــى ،عـلــى اخـتــاف
أنواع ودرجات األمراض والعلل الجسدية
والـنـفـسـيــة ،فمنهم مــن يـعــانــي قـلــة الـنــوم
واألرق ،ومنهم من صار يشكو في مخه من
عــدم تــوازن بين النظام المعرفي والنظام
السلوكي ،ومنهم مــن أدى بــه اإلف ــراط في
استخدام مواقع التواصل االجتماعي الى
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى الـتــركـيــز ودخـ ــول دائ ــرة
اإلدمــان والعزلة االجتماعية والتدني في
مستوى اإلنتاج واالكتئاب المفرط!
مـســاوئ وســائــل "التباعد االجتماعي"
كـثـيــرة ومـتـنــوعــة ،لـكــن حسناتها عصية
عـلــى ال ـت ـعــداد إذا مــا أح ـســن اسـتـخــدامـهــا
كوسائل "للتواصل" الطبيعي والحقيقي،
وما أحوجنا في الكويت وفي العالم العربي
بشكل عام أن نتحرر من تأثيرات هذا األثير
ً
الذي أخذنا بعيدا في دروب الخطأ والجهل
ّ
والتفاهة ،فأحبط أعمالنا وجهل طالبنا
ّ
وسفه سياستنا وزعزع استقرارنا ،فصار
اإلنسان العربي ،أكثر من أي وقت مضى،
ّ ً
ً
ً
ً
تابعا ال متبوعا ،خامال ال عامال  ،منظرا
ً
ال ف ــاع ــا ،مـكـبــل الـعـقــل والـجـســد واإلرادة
ً
وأسيرا لألثير.

لطالما كان الدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني اهتمامي
األساسي ،ولذا شعرت بدرجة ما من التعضيد لعملي أثناء
قراءة عرض منظمة هيومن رايتس ووتش لالنتهاك
المنهجي للحقوق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة
والقدس الشرقية وحتى داخل إسرائيل نفسها ،وشعرت
بألم عميق وأنا أتذكر كثيرين من ضحايا هذه السياسات من
الفلسطينيين الذين عرفتهم على مدار سنوات.
أثناء قراءتي تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجديد
الــذي يرصد االنتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون،
ً
انتابتني مجموعة من المشاعر ،فالتقرير تــرك لـ ّ
ـدي أيضا
ً
ً
س ــؤاال كـبـيــرا ،وقــد تــأثــرت بعمق بالطابع العلمي الـصــارم
للتقرير ،وفي الوقت نفسه استدعى التقرير مشاعر الغضب
والحزن العميق ،فهو يمثل دراســة كاملة بشكل استثنائي
ال ترصد بالتفصيل الوسائل الكثيرة ،التي تم من خاللها
انتهاك طائفة واسعة من حقوق اإلنسان الفلسطيني فقط ،بل
أيديولوجية االستعالء التي تم استخدامها لتسويغ القمع.
ولـطــالـمــا ك ــان ال ــدف ــاع ع ــن ح ـقــوق اإلن ـس ــان الفلسطيني
اهتمامي األســاســي ،ول ــذا شـعــرت بــدرجــة مــا مــن التعضيد
لعملي أثـنــاء ق ــراء ة عــرض منظمة هيومن رايـتــس ووتــش-
خ ـصــوصــا أن ـه ــا مـنـظـمــة دول ـي ــة غ ـيــر ح ـكــوم ـيــة -لــانـتـهــاك
المنهجي للحقوق الفلسطينية فــي الضفة الغربية و غــزة
والـقــدس الشرقية وحـتــى داخ ــل إســرائـيــل نفسها ،وشعرت
بألم عميق وأنا أتذكر كثيرين من ضحايا هذه السياسات
من الفلسطينيين الذين عرفتهم على مدار سنوات ،مثل الذين
تعرضوا للتعذيب وأزيـلــت منازلهم أو صــودرت أراضيهم
ُ
ُ
وطردوا واحتجزوا لسنوات دون محاكمة أو أصبحوا الجئين.
وشعرت بالحزن تجاه أبطال الدفاع عن حقوق اإلنسان
من الفلسطينيين واإلسرائيليين الذين عرفتهم مثل محامية
حقوق اإلنسان فيليشيا النجر ورئيس ونائب رئيس الرابطة
اإلسرائيلية للحقوق المدنية واإلنسانية إسرائيل شاحاك
ويوري ديفيس ،والشاعر ورئيس بلدية الناصرية وعضو
الكنيست اإلسرائيلي توفيق زي ــاد ،ورؤس ــاء البلديات في
الضفة الغربية الشجعان عبد الجواد صالح وفهد قواسمة
ومحمد ملحم .فـهــؤالء األشـخــاص كــرســوا حياتهم للدفاع
عن العدل لكنهم لم يدركوا اليوم الذي ُوصف به النظام الذي
تصدوا له بقوة باالسم الذي يستحقه ،في نهاية المطاف،
وهو الفصل العنصري «آبارتهايد».
الجديد ،بالتأكيد ،في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش
ليس االتهامات ،بل الجديد أن المنظمة أبطلت الحجة التي
لجأ إليها الليبراليون في الواليات المتحدة ليحللوا أنفسهوا
م ــن مـســؤولـيــة ان ـت ـقــاد إس ــرائ ـي ــل ،فـحـيــن ك ــان ــوا ُيــواج ـهــون
بالتقارير السابقة عــن االنـتـهــاكــات ،كــانــت أكـثــر اإلجــابــات
ً
شيوعا هــي «إذا ركــرنــا على مثل هــذه األم ــور ،فهذا يجعل
اإلسرائيليين أقل استعدادا للتفاوض على حل الدولتين مع
الفلسطينيين» أو «إذا استمر اإلسرائيليون في هذا الطريق،
ً
فسيصبح حل الدولتين مستحيال».
لقد تم تجاوز الحد ،وبالتخطيط اإلسرائيلي المحسوب
ً
لم يعد حل الدولتين ممكنا ،فاالنتهاكات تميز الواقع القائم
في كل المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل ،ونصيحتي
لمنتقدي هذا التقرير هي «اقرؤوه» وكفى ،فحين يقرأه المرء،
ً
ً
فإنه يطرح على نفسه سؤاال واحدا« :هل الفلسطينيون بشر
كاملو البشرية تعادل حياتهم في القيمة حياة أي شعب
ً
آخر؟» وإذا كانت إجابته هي «نعم» ،إذا عليه أن يسأل نفسه
كـيــف يمكنه ُالـسـكــوت واإلذع ـ ــان أم ــام االن ـت ـهــاك المنهجي
المروع الذي أجبر الفلسطينيون على تحمله؟ وكيف يمكنه
االستمرار في التهاون في إنكار الحقوق الفلسطينية مثل
حرمة بيوتهم وممتلكاتهم وحقوقهم األساسية في الحياة
والحرية؟
*رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن

خليل علي حيدر

د .عبدالله النفيسي يلوم «المرشد البنا» والجهاز السري
ال يمكن بحال تبرئة المرشد "حسن البنا" من
دوره في زرع بذور العنف المنظم واستخدام
القوة والعسكرة في الحركة اإلسالمية العربية
المعاصرة وقد تطور استخدام العنف الحقا
ليلد تنظيمات جهادية وانتحارية وجماعات
مسلحة ال يعلم أحد مدى ارتباطها بجماعات
اإلخوان والتنظيم الدولي.
تعيدنا بعض انتقادات ومالحظات د.الحمود
حول تنظيم اإلخوان ومرشدها "حسن البنا" إلى
الجهود الفكرية التي بذلها "د .عبدالله النفيسي"
في داخل الحركة قبل سنوات ومحاوالت اإلنقاذ
ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا ف ــي أواخـ ـ ــر س ـنــة  1989وال بــأس
بالعودة اليها.
فقد جمع "د .النفيسي" آنــذاك كما هو معروف
بعض مفكري وأعالم الجماعة لتدارس مشاكلها
ف ــي نـ ــدوة تـشـمــل إع ـ ــداد وم ـنــاق ـشــة جـمـلــة أوراق
وأب ـح ــاث فــي نـقــد الـجـمــاعــة وم ـســارهــا فــي مصر
وسورية وغيرها ،ونشر د .النفيسي األوراق كلها
في كتاب عــام  1989بعنوان "الحركة اإلسالمية:
رؤية مستقبلية ،أوراق في النقذ الذاتي" ،ولم نقرأ
حتى اآلن بعد ثالثين سنة أي رد على تلك األوراق
والمالحظات رغم موضوعيتها وتعرضها لجوانب
حساسة من تنظيمات وسياسات اإلخــوان ،وظل
د .النفيسي طوال عام  1989يتحدث عن المشاكل
وال ـم ـثــالــب نـفـسـهــا ف ــي م ـق ــاالت ن ـش ــرت بـجــريــدة
(القبس) جمعها في كتاب آخــر بعنوان "الحركة
اإلسالمية :ثغرات في الطريق" ،1992 ،أهــداه كما
كـتــابــه األول" ،إل ــى الــذيــن نحبهم ول ـكــن نختلف
معهم" ،يقصد بالطبع جماعة اإلخوان.
كـ ــان أحـ ــد اإلخ ـ ـ ــوان ال ـم ـصــري ـيــن ال ـم ـشــارك ـيــن
فــي األوراق النقدية المنشورة فــي الكتاب األول
د .محمد فتحي عثمان  2010-1928بورقة عنوانها
"الحركة اإلسالمية :العنصر الدينامي االجتهادي
في أسسها الفكرية" ،وكانت للحركات اإلسالمية
المعاصرة فــي ورقـتــه ثــاث سلبيات" :فــي مجال
الفكر :افتقاد التجديد واالجتهاد واالنفتاح على
جموع المسلمين العريضة وواقعهم وعلى العالم
الواسع المعاصر بثقافاته وممارساته وافتقاد
الحوار الجاد البناء مع النفس ومع الغير .وفي
مجال التنظيم :غلبة الطاعة للقيادة على الشورى
فــي حقيقتها وجــوهــرهــا ،وغلبة ال ــوالء للتنظيم
المعين والتقوقع فيه عن النظر للحركة اإلسالمية
في مجموعها وللشعوب ولإلنسانية ككل .وفي

مجال التخطيط :االنـطــواء على النفس وتجاهل
ا لـقــا عــدة العريضة فــي جماهير المسلمين وفي
شعوب العالم".
(الحركة اإلسالمية :رؤية مستقبلية ،ص.)305
وفي الكتاب نفسه ،أخذ د .النفيسي على المرشد
"حـســن الـبـنــا" ثــاثــة مــآخــذ مـهـمــة" :أول ـهــا ضعف
إشرافه على النظام الخاص ،أي الجناح العسكري
في الجماعة ،وثانيها إهماله تدريب كوادر قيادية
تتمتع بأهلية القيادة لتأتي من بعده ،وثالثها
تحامله الدائم على الحزبية واألحزاب مما يعكس
لديه غياب النظرية المتكاملة لعالقاته السياسية
داخل مصر".
(الحركة اإلسالمية :رؤيــة مستقبلية ،الكويت
 ،1989ص.)216
وال مجال هنا لدراسة هذا النظام أو التنظيم
ال ـس ــري ل ــإخ ــوان ،ول ـكــن الب ــد ه ـنــا م ــن وق ـفــة مع
بعض التفاصيل المتعلقة بهذا النظام "الميليشي"
ال ـم ـس ـلــح داخـ ـ ــل ح ـ ــزب ديـ ـن ــي س ـي ــاس ــي ل ـلــدعــوة
واإلصالح!
ونرى د .النفيسي ينتقد "ضعف إشراف البنا"
ع ـلــى ال ـن ـظ ــام الـ ـخ ــاص ،أو م ــا يـسـمـيــه "ال ـج ـنــاح
العسكري" في اإلخــوان ،ولكنه ال يجد مبدئيا أي
"خطأ" أو أي تجاوز أو مخاطر بتأسيس جناح
سـ ــري مـسـلــح يـتـبــع ح ــزب ــا إس ــام ـي ــا ي ـش ــارك في
االنـتـخــابــات ويـتـحــرك وس ــط الـمــدنـيـيــن مختزنا
السالح غير الخاضع للدولة وربما المتفجرات!
وهذا ما يؤخذ دائما على األحــزاب المسلحة في
دول مثل لبنان والعراق وغيرها.
وقـ ــد ي ـت ـس ــاء ل الـ ـم ــؤرخ الـ ـي ــوم :ه ــل كـ ــان يغفر
ل ـل ـمــرشــد إنـ ـش ــاء هـ ــذا ال ـج ـه ــاز ال ـع ـس ـكــري وه ــذه
الميليشيا لــو كــان أحسن اإلش ــراف عليها وأدار
الجهاز بكفاءة أكبر؟
وربـمــا لــم يــدرس د .النفيسي ظــروف تأسيس
ال ـج ـه ــاز الـ ـس ــري خ ـ ــارج ك ـتــب وأق ـ ـ ــوال ومـ ـب ــررات
اإلخـ ـ ــوان ،د .زك ــري ــا بـيــومــي مـثــا صــاحــب كـتــاب
"اإلخوان المسلمون" ،وهو باحث محايد وكتابه
من منشورات "مكتبة وهبة" المعروفة بصالتها
بــاإلخــوان ،الـقــاهــرة  ،1979يـقــول "إن اإلخ ــوان قد
اسـتـعــانــوا بـبـعــض األل ـم ــان فــي تنظيم جـهــازهــم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،فـ ـض ــا ع ـ ــن مـ ـح ــاولـ ـتـ ـه ــم االس ـت ـع ــان ــة
باأللمان عن طريق عزيز المصري لضرب الجيش
البريطاني المتقهقر من العلمين"( .ص.)196
وي ـ ـقـ ــول اإلخ ـ ـ ـ ــوان إن الـ ـجـ ـه ــاز ك ـ ــان ل ـم ـقــاومــة
"الصهيونية واالستعمار البريطاني" وهي مبررات
ي ــرف ــض د .ال ـن ـف ـي ـســي ،وم ـع ــه ال ـح ــق ،تـصــديـقـهــا،
فأهداف اإلخوان من هذه التشكيلة الحزبية كانت
لتعزيز قوتهم بالطبع والتسلط على األوضاع.
ويكمن تناقض تحليل د .النفيسي لألسف في

أنه يبرر لإلخوان تأسيس هذا الجهاز وتشكيل
ما يسميه "الجناج العسكري" ،ثم يلوم المرشد
ألنـ ــه ،ك ـمــا يـعـتـقــد د .الـنـفـيـســي" ،ل ــم ي ـكــن ي ــدرك
خطورة هذه الخطوة".
ويــدافــع د .النفيسي أوال وبصراحة عــن قــرار
اإلخوان بتأسيس "جناح عسكري" ويقول" :من
الطبيعي لجماعة اإلخوان أن يكون لها جناحها
ال ـع ـس ـكــري خ ــاص ــة ف ــي ت ـلــك ال ـمــرح ـلــة ل ـكــن كــان
ينبغي على البنا رحمه الله أن يدرك خطورة هذه
الخطوة وجديتها بالنسبة لمستقبل الجماعة
ككل وألمنها عموما ،فمواجهة االنكليز دا خــل
مصر عسكريا ليس بــاأل مــر الهين وال مواجهة
الصهاينة في فلسطين كذلك".
غ ـيــر أن د .الـنـفـيـســي س ــرع ــان م ــا ي ـهــاجــم في
الصفحة الالحقة ،فكرة تأسيس التنظيم السري
المسلح من أساسها! بل يدحض تبرير إقامته
بقوة في مواجهة "االنكليز والصهاينة" ،يقول
د .النفيسي مـفـنــدا فـكــرة التنظيم و ي ـقــول " :فــي
رأيي أن قيام (النظام الخاص) من األساس كان
اجتهادا في غير محله ،فهو قد نشأ وقاوم كما
ت ـق ــول م ـص ــادر اإلخـ ـ ــوان (ل ـت ــواج ــه ب ــه الـجـمــاعــة
مسؤولياتها إزاء اإلنكليز في الداخل والصهاينة
في فلسطين) .كما يقول صالح شادي على سبيل
المثال ال الحصر والسؤال الذي يلح علي :هل كان
بإمكان اإلخوان في ذلك الوقت أو في أي وقت آخر
مواجهة اإلنكليز أو الصهاينة".
ثم يتساء ل د .النفيسي :هل يعقل أن يواجه
ه ــذه ال ـقــوة الــدول ـيــة نـفــر مــن طـلـبــة كـلـيــة اآلداب
في جامعة فؤاد األول (القاهرة)؟ مهما أخلصوا
النيات واألعمال فالواقع السياسي والعسكري
ف ــوق األرض ال تـغـيــره ال ـن ـيــات ب ـقــدر م ــا تـغـيــره
اإلمـكــانــات ،فما إمكانات (النظام الـخــاص) إزاء
إمكانات (التاج البريطاني)؟ أما الصهاينة في
فلسطين فمواجهتهم ال تقل صعوبة عن مواجهة
االنكليز في داخل مصر آنذاك".
(الحركة اإلسالمية ،ص.)218 -217
ولكن الباحث ال يتوغل أكثر من هذا في بحث
األسباب الحقيقية لقيام مرشد اإل خــوان ببناء
ذ لــك التشكيل أو "ا لـجـنــاج ا لـعـسـكــري" المسلح،
اذا لــم تكن "مـقــاومــة اإلنكليز والـصـهــايـنــة" هي
السبب؟! بل لم يلتفت كباحث أكاديمي ،إلى الكتب
والمقاالت حــول تنظيم اإلخــوان السري ،والتي
تــوالــى ص ــدوره ــا ،وفـيـهــا الـكـثـيــر مـمــا يستحق
الـبـحــث ،وبـخــاصــة أن د .الـنـفـيـســي يـبـحــث بعد
نحو نصف قرن ،وبعد تجربة وفضائح سياسية
مؤلمة ونتائج كارثية منها اغتيال المرشد نفسه
عام  .1949ويقول د .ميتشل إن الجهاز الخاص
لم يكن سريا تماما فقد كان تأسيسه في الواقع

مــوضــع تــرحـيــب ك ــل الـقـيــاديـيــن وال ـب ــارزي ــن في
الحزب بعد عام  ،1948إال أن الذين علموا به قبل
ذلك ،يقول "د .ميتشل" في كتابه عن اإلخوان" ،لم
يجدوا ما يبرر معارضته ،وهكذا بينما حوى
الجهاز السري القليل من األعضاء ،إال أنه كفكرة
كان مؤيدا من العموم".
(ص  ،348الطبعة األولى).
ويضيف الباحث األميركي نفسه" ،وقد قدرت
المصادر المسؤولة عدد أعضاء الجهاز السري
ع ــام  1948بــألــف ع ـضــو ،وف ــي ع ــام  1954شهد
األعضاء أن عددهم يتراوح بين ألف وثالثة آالف،
بينما قدرته الحكومة بأربعمئة".
ك ــان ــت ال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـح ـم ــاس ـي ــة ب ـ ـ ــروح ال ـق ـت ــال
وال ـع ـس ـكــرة ج ــزء ا أســاس ـيــا فــي دع ــوة اإلخـ ــوان،
ويـ ـق ــول د .م ـي ـت ـشــل" :ك ـ ــان اإلخـ ـ ــوان الـمـسـلـمــون
أ شــد أ ث ــرا فــي عنفهم مــن ســا ئــر الجماعات على
ا لـمـســرح ا لـمـصــري ،و كــا نــت كتاباتها وخطبها
مشبعة باستشهادات صيغت في تعابير حربية،
ً
وكثيرا مــا ردد البنا على األ عـضــاء أنكم جيش
الخالص تحملون على أكتافكم رسالة التحرر،
وأنكم كتائب تخليص هذه األمة مما حاق بها
من مصائب" ،وكان رأي "البنا" ،أن من يقللون من
أهمية القتال واالستعداد له "ليسوا مخلصين
لــد يـنـهــم" ،ثــم ينتقل د .ميتشل إ لــى فـقــرة بالغة
األهمية فيقول" :كان البنا يمجد الموت كنتيجة
هامة للجهاد بعبارة أصبحت ذات شهرة بين
تراثه أال وهــي "فــن الـمــوت" .نعم "إن الموت فن"
وق ــد أم ــر ال ـق ــرآن ال ـنــاس أن يـحـبــوا ال ـمــوت أكثر
مــن حـبـهــم ال ـح ـيــاة ،ف ــإن لــم تـحــل فـلـسـفــة ال ـقــرآن
حــول الـمــوت محل "حــب الحياة" الــذي استغرق
المسلمين ،فلن يبلغوا أمرا أو يصلوا إلى غاية،
ولن يتحقق لهم نصر إال إذا أحسنوا "فن الموت"؟
(ص.)351
هــل كــان التنظيم الـســري أو الـجـهــاز الخاص
ف ــي ج ـمــاعــة اإلخ ـ ـ ــوان مـنـطـلـقــا وب ــداي ــة لـلـعـنــف
والتنظيمات "الـجـهــاديــة" الـتــي ال نــراهــا فــي كل
م ـك ــان؟ وه ــل ك ــان ال ـمــرشــد ال ـب ـنــا األب الــروحــي
والمؤدلج لـ"صناعة الموت" وتوظيف العسكرة
وا لـســاح فــي الحركة اإلسالمية المعاصرة في
الـعــالــم الـعــربــي؟ هــذا بـحــث بـحــاجــة الــى مـقــاالت
أخ ــرى! وبـخــاصــة أن "الـبـنــا" كــان معجبا بـقــادة
ال ـنــازيــة وال ـفــاش ـيــة ،والـتـعـبـئــة ال ـعــامــة للشباب
وتنظيم الكتائب والكشافة والجوالة.
ماذا عن "المناهج الدراسية" ألعضاء "الجهاز
الـ ـخ ــاص" أو "ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـك ــري" ،ومـ ــا كــانــت
عناصر هــذا المنهج الــدراســي؟ أتــاح لنا عضو
الجهاز "أحمد عــادل كمال" في كتابه المعروف
"النقط فوق الحروف :اإلخوان المسلمون والنظام

الـخــاص" ،القاهرة  ،1987فرصة نــادرة لالطالع
على جوانب من هذا المنهج.
وق ــد تـضـمــن ال ـم ـن ـهــج ك ـمــا ه ــو م ـتــوقــع م ــواد
وكتبا دينية تنظيمية ،لعل أبرزها كتيب البنا
"المأثورات" ،وهي مجموعة األدعية التي يطلب
التنظيم حفظها أو استظهارها ،الى جانب كتب
ومعلومات عن "المصارعة اليابانية" وغيرها.
ومـ ــن م ـ ــواد ال ـم ـن ـهــج "رس ــال ــة ف ــي ال ـم ـفــرق ـعــات"،
و"دراسة األسلحة الصغيرة"!
و كــان االمتحان النهائي في برنامج التجمع
الثاني للتنظيم ،بعد  ،1950يستغرق  180دقيقة،
وكــانــت ثـمــة أسـئـلــة عـمـلـيــة ال ــى جــانــب األسـئـلــة
الدينية! أسئلة فــي القتال والتفجير مــن قبيل:
"اذكر ما تعرفه عن ميزات قنبلة االنيرجيا ،وفيم
تستعمل؟ اذ كــر مــوا ضــع الطعن القاتلة؟ وكيف
تصيبها من خصمك؟ اشرح كوكتيل مولوتوف
وكيفية استعماله ،اذكر ميزات استعمال النسف
بالكهرباء وا سـتـعـمــال النسف بالفتيل" .و كــان
أحد األسئلة ذا خطورة خاصة يعتمد عليها /1
 4عالمة بند المفرقات في االختبار" :احتجت الى
قنبلة  75ولم تجدها ،اذكر تفصيال كيف تجهزها
محليا؟ وما استعمالها؟".
(النقط فوق الحروف ،ص.)281
ال يمكن بحال تبرئة المرشد "حسن البنا" من
دوره فــي زرع بــذور العنف المنظم واستخدام
القوة والعسكرة في الحركة اإلسالمية العربية
الـمـعــاصــرة وقــد تـطــور اسـتـخــدام الـعـنــف الحقا
ليلد تنظيمات جهادية وانتحارية وجماعات
مسلحة ال يعلم أ حــد مــدى ارتباطها بجماعات
اإلخــوان والتنظيم الدولي ،رغم تجنب اإلخوان
التورط في مثل هذه النشاطات ما وسعهم ذلك،
ولكن ال يخفى كذلك أن الكثير من مؤسسي وقادة
جماعات العنف ،درسوا االبتدائية واإلعدادية في
مدارس اإلخوان ،كما ال تزال كتب اإلخوان مادة
مهمة في التعبئة الجهادية المسلحة.

د .النفيسي أخذ في كتابه
«الحركة اإلسالمية :رؤية
مستقبلية" على حسن البنا ثالثة
مآخذ مهمة أولها ضعف إشرافه
على "الجناح العسكري»

ةديرجلا

•
العدد  / 4731األربعاء  12مايو 2021م

economy@aljarida●com

٩

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

279

السوق األول السوق الرئيسي

٤.294

٦.790

2.350 2.732 3.324

ارتفاع مؤشرات البورصة ...والسيولة  53.7مليون دينار  15.4مليون دينار أرباح «مشاريع
الكويت» التشغيلية في الربع األول
دعم من األسهم القيادية وتبادل مراكز في «الرئيسي»
علي العنزي

عاد مؤشر السوق الرئيسي
الى تحقيق مكاسب كبيرة
بنسبة  0.79في المئة تعادل
 41.27نقطة ،ليقفل على
مستوى  5294.18نقطة
بسيولة أقل من معدالت هذا
الشهر بلغت  23.4مليون
دينار تداولت  296مليون
سهم عبر  8981صفقة ،وربح
 50سهما في الرئيسي مقابل
خسارة  45سهما ،واستقرار
 18دون تغير.

ت ـعــادل  41.27نـقـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  5294.18نقطة بسيولة
أقل من معدالت هذا الشهر بلغت
 23.4مـلـيــون د ي ـنــار ت ــداو ل ــت 296
م ـل ـيــون س ـهــم ع ـبــر  8981صـفـقــة،
ور ب ـ ـ ــح  50س ـه ـم ــا فـ ــي ا ل ــر ئ ـي ـس ــي
مقابل خسارة  45سهما ،واستقرار
 18دون تغير.

أ بــت مــؤ شــرات بــور صــة الكويت
إال أن تـقـفــل خ ـضــراء و تـكـمــل أداء
م ـم ـي ــزا ل ـش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ال ـم ـب ــارك
الذي كان بالرغم من قصر جلسات
م ـقــارنــة مــع بـقـيــة جـلـســات ال ـعــام،
فإنها كانت األكبر سيولة وبشكل
قياسي ،وبعد تردد معظم فترات
الجلسة اتفقت جميع المؤشرات
ع ـلــى ال ـل ــون األخـ ـض ــر ،ح ـيــث ربــح
مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام نـسـبــة 0.31
ف ــي ا ل ـم ـئ ــة تـ ـع ــادل  19.15ن ـق ـطــة،
ليقفل على مستوى  6279.01نقطة
بسيولة أ قــل مــن مـعــدل الجلسات
األربع الماضية ،لكنها أفضل من
معدل هذا العام بلغت  53.7مليون
ديـ ـن ــار تـ ـ ــداوالت ك ـم ـيــة أي ـض ــا مــن
األسهم بلغت  380.5مليون سهم
من خالل  13086صفقة ،وتم تداول
 138سهما ر بــح منها  62وخسر
 ،50بينما استقر  26دون تغير.
و ح ـ ـقـ ــق مـ ــؤ شـ ــر ا لـ ـ ـس ـ ــوق األول
م ـكــاســب بـنـسـبــة اق ــل بـلـغــت 0.15
ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة تـ ـ ـع ـ ــادل  9.99نـ ـق ــاط،
ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى 6790.43
نقطة ،بسيولة بلغت  30.2مليون
د يـنــار تــداو لــت  84.5مليون سهم
عـ ـب ــر  4105صـ ـفـ ـق ــات ،ور ب ـ ـ ــح 12
سـهـمــا بـيـنـمــا خـســر  5واس ـت ـقــر 8
دون ت ـغ ـيــر ،وع ــاد مــؤشــر ال ـســوق
ال ــرئ ـي ـس ــي ال ـ ــى ت ـح ـق ـيــق م ـكــاســب
كـ ـبـ ـي ــرة ب ـن ـس ـب ــة  0.79فـ ــي ا ل ـم ـئــة

قبل العطلة
استمرت عمليات جني األرباح
على مجموعة كبيرة من األسهم،
الـتــي قــادت تـعــامــات هــذا الشهر،
وكـ ـ ـ ــان أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا سـ ـه ــم أج ـي ـل ـي ـت ــي
ا ل ـ ـ ـ ــذي خ ـ ـسـ ــر  9فـ ـ ـل ـ ــوس ب ـن ـه ــا ي ــة
جـلـســة أمـ ــس ،ك ـمــا خ ـســرت اسـهــم
م ـثــل الـتـخـصـيــص األك ـث ــر نـشــاطــا
وسيولة نسبة  4في المئة ،وأسهم
بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج والـ ـ ــدولـ ـ ــي وس ـه ــم
أعيان وجميعها من بين األفضل
سيولة ،بينما قاد اللون األخضر
ومنذ بداية الجلسة سهم الوطني،
وح ـق ــق ن ـم ــوا ب ـث ــاث ف ـل ــوس كـمــا
ربحت أسهم أهلي متحد وبيتك،
وا سـ ـتـ ـق ــر " بـ ـيـ ـت ــك" ل ـ ـتـ ــوازن األداء
وت ـع ـ ّـوض خـســائــر بـعــض األسـهــم
ال ـم ــذك ــورة آن ـف ــا لـيـبـقــى م ــؤش ــرات
الـ ـس ــوق ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـخ ـض ــراء،
بـيـنـمــا اسـتـطــاعــت بـعــض األسـهــم
ت ـس ـج ـي ــل مـ ـسـ ـت ــوي ــات ج ـ ـيـ ــدة مــن

األ س ـعــار ،خصوصا سهم معامل
الذي استمر منطلقا بعد نتائجه
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــر ن ـ ـمـ ــو س ـهــم
ال ـم ـش ـت ــرك ــة وك ــاهـ ـم ــا مـ ــن ق ـط ــاع
مـقــاوالت البني التحتية ودخلت
بعض األ سـهــم ا لـجــد يــدة كفيوشر
ك ـي ــد وس ـي ـن ـم ــا ،وح ـق ـق ــا م ـكــاســب
جيدة بعد قرار فتح دور السينما
خـ ــال فـ ـت ــرة ا ل ـع ـي ــد و ت ـب ــا ي ــن أداء
األس ـه ــم الـنـشـيـطــة ،وم ــال ــت أسـهــم
كـتـلــة ا لـمــد يـنــة لـلـتــرا جــع ،لتنتهي
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة خ ـ ـ ـضـ ـ ــراء ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـيــع
م ــؤش ــرات وبــأف ـض ـل ـيــة لـلــرئـيـســي
وبدعم كبير من سهم الوطني.
ومال أداء مؤشرات أسواق المال
بــدول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي
الـ ــى اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ،ح ـي ــث ربـ ـح ــت 4
مـ ــؤشـ ــرات وتـ ــراجـ ــع م ــؤش ــرا قـطــر
وأب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي ،ب ـي ـن ـم ــا كـ ـ ــان م ــؤش ــر
ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ق ــد ب ــدأ عـطـلــة
العيد يوم االثنين ،وسجلت أسعار
النفط تراجعا محدودا ،حيث فقد
برنت مستوى  68دوالرا للبرميل،
لكنه لم يبتعد كثيرا.

العيار :شركاتنا تتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على نموذج عمل ذي فعالية
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) أ مــس تحقيق
أرباح تشغيلية بقيمة  15.4مليون دينار ( 50.9مليون دوالر)
خالل األشهر الثالثة األولى من عام .2021
والت ـ ــزال ت ــأث ـي ــرات ان ـت ـشــار وبـ ــاء ك ــورون ــا واض ـح ــة على
أداء شركات المجموعة الرئيسية ،في الوقت الذي ضربت
الموجة الثانية من الوباء أجزاء مختلفة من العالم ،في ظل
هــذه الظروف فــإن البنوك التابعة للمجموعة تأخذ نسبة
مخصصات كبيرة ،بينما ينتظر قطاع العقار والضيافة
عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي.
وسجلت الشركة خسائر بقيمة  8.4ماليين دينار (27.8
مـلـيــون دوالر) فــي الــربــع األول مــن ال ـعــام (األش ـهــر الـثــاثــة
المنتهية فــي  31م ــارس  )2021نتيجة ا ل ـظــروف الصعبة
التي تعانيها االقتصادات والشركات المحلية والعالمية.
وحققت الشركة خالل الربع األول من العام إيرادات بقيمة
 169.7مليون د يـنــار ( 561.2مليون دوالر) ،و بـلــغ إجمالي
األصول المجمعة خالل الفترة نفسها  10.1مليارات (33.4
مليارا) مقارنة بـ 10.4مليارات ( 34.4مليارا) كما في نهاية
عام .2020
بــدوره ،قــال نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي) في
شــركــة ال ـم ـشــاريــع فـيـصــل ال ـع ـيــار" :ك ـمــا أك ــدن ــا ف ــي مـنـتــدى
الشفافية الذي عقدناه مؤخرا فإننا نبقى على حذر بشأن
عام  ،2021بما أنه أصبح من الواضح أن فيروس كورونا
سيبقى معنا لفترة من الزمن .في الوقت نفسه فإننا على
أمل أن تساهم عملية التطعيم المستمرة في إعادة النشاط
االقتصادي إلى مستويات ما قبل انتشار الوباء .في غضون
ذلك ستستمر شركاتنا في تقديم الخدمات لعمالئها بأفضل
طريقة ممكنة ،مع ضمان اتخاذ كل التدابير للحفاظ على
نموذج عمل ذي فعالية".

فيصل العيار

أخبار الشركات
«منشآت» تخسر  2.17مليون دينار

«الخليجي» تخسر  526.83ألف دينار

بلغت خسائر شركة منشآت للمشاريع العقارية  2.17مليون
دينار ،بواقع  7فلوس للسهم خــال الربع األول من عــام ،2021
مقارنة بتحقيقها خسارة قدرها  953.55ألفا ،بمقدار  3فلوس
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

خسرت شركة بيت االستثمار الخليجي  526.83ألف دينار،
بواقع  1.3فلس للسهم خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل
تحقيقها خسائر بقيمة  387.55الفا ،بما يعادل  0.95فلس للسهم،
في نفس الفترة من العام الماضي.

 856.99ألف دينار خسائر «فيوتشر كيد»

 1.32مليون دينار أرباح «بورتالند»

تكبدت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية خسائر قدرها
 856.99الف دينار ،بواقع  7.81فلوس للسهم ،خالل الربع األول
مــن الـعــام الـجــاري ،مقابل تحقيقها خـســارة قــدرهــا  631.2ألفا،
بمقدار  5.76فلوس للسهم ،في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت أرباح شركة أسمنت بورتالند كويت  1.32مليون دينار،
بواقع  13.19فلسا للسهم خالل الربع األول من العام الجاري،
مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة  2.82مليون ،بما يعادل 28.16
فلسا للسهم خالل نفس الفترة من العام الماضي.

«ياكو» تكسب  20.29ألف دينار

«أصول» تفقد  216.62ألف دينار

حققت شركة ياكو الطبية مكاسب قدرها  20.29ألف دينار،
بواقع  1.19فلس للسهم خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل
تحقيقها خسارة قدرها  81.94الفا ،بما يعادل  4.79فلوس للسهم،
في نفس الفترة من عام .2020

ذك ــرت شــركــة أص ــول لالستثمار أنـهــا حققت خـســارة قدرها
 216.62ألف دينار ،بواقع  1.46فلس للسهم خالل الربع األول من
العام الجاري ،مقارنة بتحقيقها خسارة بقيمة  1.5مليون دينار،
بما يعادل  10.18فلوس للسهم ،في نفس الفترة من عام .2020

«مدينة األعمال» تربح  573.54ألف دينار

«مواشي» تخسر  1.22مليون دينار

سجلت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية أرباحا بقيمة
 573.54ألف دينار ،بواقع  0.86فلس للسهم خالل الربع األول من
عام  ،2021مقارنة بتحقيقها ارباحا بقيمة  150.98الفا ،بما يعادل
 0.24فلس للسهم ،في نفس الفترة من العام الماضي.

خسرت شركة نقل وتجارة المواشي  1.22مليون دينار ،بواقع
 5.3فلوس للسهم خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل تحقيقها
أرباحا بقيمة  550.3ألف دينار ،بما يعادل  2.6فلس للسهم في
نفس الفترة من عام .2020

«يوباك» تبرم اتفاقية صلح وتسوية مع «الطيران املدني»
ذك ـ ـ ـ ــرت شـ ــركـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـم ـت ـح ــدة
لـلـخــدمــات الـجــويــة «ي ــوب ــاك» أن ــه تــم اب ــرام
اتفاقية صلح وتسوية مع الجهة االدارية
(االدارة الـعــامــة لـلـطـيــران ال ـمــدنــي) ،حيث
اتفق الطرفان اتفاقا رضائيا ونهائيا على
تسوية تلزم الجهة االداري ــة بـســداد 2.02
مليون دينار محل الحكم الصادر بتاريخ
 17فبراير  ،2020قيمة مستحقات الشركة

نظير أداء خدمات وزن وأمتعة المسافرين
بمنطقتي الـ ــوزن ( 1و )4بـمـطــار الـكــويــت
الدولي عن الفترة من أكتوبر  2015حتى
سبتمبر .2017
وبينت الشركة أنه بموجب هذه االتفاقية
تــم االت ـفــاق أيـضــا على تـنــازل الـشــركــة عن
الفوائد القانونية بواقع  7في المئة اعتبارا
مــن أكـتــوبــر  ،2015شــريـطــة س ــداد الجهة

«كويت ت» تكسب  5.28ماليين دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين البيانات المالية
للفترة المنتهية في الربع األول من عام  ،2021وحققت الشركة
أرباحا قدرها  5.28ماليين دينار ،بواقع  28.62فلسا للسهم،
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  7ماليين ،بما يعادل  37.89فلسا
للسهم ،في نفس الفترة من عام .2020

ً
«وطنية د ق» تربح  52.03ألفا

بلغت أرباح الشركة الوطنية الدولية القابضة  52.03ألف
دينار ،بواقع  0.25فلس للسهم خالل الربع األول من عام ،2021
مقابل تحقيقها خسارة قدرها  713.3ألفا ،بما يعادل 3.39
فلوس للسهم ،في نفس الفترة من عام .2020

«الرابطة» :حكم بإلغاء مكافآت بـ  75ألف دينار
حكمت المحكمة ،في مــادة تجارية ،بإلغاء قــرار الجمعية
العامة العادية لشركة رابطة الكويت والخليج والنقل ،الصادر
في  22مايو  ،2019بالموافقة على منح مكافأة ألعضاء مجلس
االدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2018بمبلغ
اجمالي  75الف دينار ،ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

«بيت الطاقة» :أرباح بـ  375.2ألف دينار
لفتت شركة بيت الطاقة القابضة إلى تحقيقها أرباحا بقيمة
 375.25ألف دينار ،بواقع  0.5فلس للسهم ،خالل الربع األول
من عام  ،2021مقارنة بتحقيقها خسارة قدرها  1.64مليون،
بمقدار  2.2فلس للسهم ،في نفس الفترة من عام .2020

«التخصيص» :تسلمنا خطابًا من «الوطني» بشأن إخالل «أجوان» بالتزاماتها
اإلداريـ ـ ــة لـكــامــل الـمـبـلــغ الـمـسـتـحــق خــال
 30يوما من تاريخ التوقيع على اتفاقية
التسوية ،مضيفة أنه بناء على هذا االتفاق
تنتهي كل الدعاوى المقامة بين الطرفين
صلحا بتقديم اتفاقية التصالح والتوسية
الى المحكمة.

كشفت شركة التخصيص القابضة عن
تسلمها مــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي كتابا
ي ـف ـيــد ب ــإخ ــال ش ــرك ــة أج ـ ـ ــوان الـمـشـتــركــة
للتجارة العامة والـمـقــاوالت بالتزاماتها
ب ـمــوجــب ع ـقــد رس ـم ــي ب ـح ــوال ــة مــديــونـيــة
بضمان كفالة شخصية تضامنية.
وأضـ ــافـ ــت "ال ـت ـخ ـص ـيــص" أن الــرص ـيــد
المدين المستحق بذمة أجوان وكفيالتها

ب ـلــغ ك ـمــا ف ــي  27أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي 26.29
مليون دينار ،بخالف الفوائد طبقا للعقد،
ويطالب اآلن بنك الكويت الوطني باعتباره
دائنا مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال
شــركــة أج ــوان المشتركة للتجارة العامة
وال ـم ـقــاوالت والـكـفــاء ،وهــم شــركــة الخير
ال ــوط ـن ـي ــة ل ــأس ـه ــم وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،وش ــرك ــة
التخصيص القابضة ،والكفيل السابق.

 1.72مليون دينار أرباح «السفن»

«السينما» 509.5 :آالف دينار خسارة ...وإعادة فتح دور السينما للمحصنين
خـســرت شــر كــة السينما الكويتية
 509.5آالف دينار ،بواقع  5.5فلوس
ل ـل ـس ـهــم خـ ــال ا ل ــر ب ــع األول م ــن ع ــام
 ،2021م ـق ــار ن ــة ب ـت ـح ـق ـي ـق ـهــا أر ب ــا ح ــا
بقيمة  1.04مليون ،بما يعادل 11.32
فـلـســا للسهم خ ــال نـفــس ا لـفـتــرة من
العام الماضي.

وأ ف ــادت الشركة بأنه سيتم إ عــادة
ا فـ ـتـ ـت ــاح دور ا ل ـ ـعـ ــرض ا ل ـس ـي ـن ـمــا ئــي
التابعة للشركة اعتبارا من أول أيام
عـيــد ا ل ـف ـطــر ،ب ـنــاء عـلــى ق ــرار مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــإع ــادة ف ـتــح دور الـسـيـنـمــا
لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـصـ ـنـ ـي ــن فـ ـ ـق ـ ــط م ـ ـ ــع االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
باشتراطات وزارة الصحة ،الفتة إلى

أن ذ ل ــك ا ل ـق ــرار س ـيــؤ ثــر ا ي ـجــا بــا على
نتائج أعمال الشركة اعتبارا من الربع
الثاني من عام .2021

أفاد نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
ا لـتـنـفـيــذي للشركة ا لـكــو يـتـيــة للمنتزهات
إبــراهـيــم الغانم بــأن نتائج أعـمــال الشركة
عن الربع األول من العام الحالي أسفرت عن
تحقيق صافي أرباح بلغ  406566دينارا.

«الديرة» تحقق  135.1ألف دينار
أشارت شركة الديرة القابضة
إلـ ــى تـحـقـيـقـهــا أرب ــاح ــا بقيمة
 135.1ألــف ديـنــار ،بواقع 1.47
فـ ـل ــس ل ـل ـس ـه ــم خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
المنتهية في  31مــارس ،2021
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة

«بيتك كابيتال» صانع سوق على «ميزان»

«املزايا» تساهم في شركة طبية

أعلنت بورصة الكويت موافقتها على تسجيل شركة بيتك
كابيتال لالستثمار كصانع ســوق على سهم شــر كــة ميزان
القابضة (ميزان) ،اعتبارا من االثنين  17الجاري.

قامت شركة المزايا القابضة بالدخول في
نشاط جديد عن طريق المساهمة في تأسيس

استطاعت الحفاظ على وتيرة إنجازاتها
من خالل تنويع مصادر الدخل وتخفيض
مـ ـص ــاري ــف ال ـت ـش ـغ ـي ــل ب ـم ــا ي ـت ـم ــاش ــى مــع
خططها لتنمية حقوق المساهمين.

«الخصوصية» تكسب  166.93ألف دينار

 904.72آالف ،بما يعادل 4.58
فلوس للسهم ،في نفس الفترة
من عام .2020

ربحت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 1.72
مليون دينار ،بواقع  9.58فلوس للسهم خالل الربع األول من
عام  ،2021مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  2.008مليون ،بما
يعادل  11.14فلسا للسهم ،في نفس الفترة من العام الماضي.

«استثمارات» تكسب  3.78ماليين دينار

«املنتزهات» تربح  406آالف دينار في الربع األول
وأوضح الغانم أن تداعيات أزمة كورونا
واإلج ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة بتقنين األنشطة
الحكومية والتجارية ال تزال تلقي بظاللها
على االقتصاد المحلي ،مما أثر سلبا على
أنـشـطــة وإيـ ـ ــرادات ال ـشــركــة ،إال أن الـشــركــة

ول ـف ـتــت ال ــى أن ـه ــا س ـت ـقــوم بــات ـخــاذ كل
اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة الــازمــة حـيــال هــذه
المطالبة ،بما يكفل حماية كــل حقوقها،
مشددة على أنه ال أثر مالي على بياناتها
المالية لتلك المعلومة.

ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة
ال ـخ ـصــوص ـيــة ال ـق ــاب ـض ــة إن ـهــا
حققت مكاسب بقيمة 166.93
أل ــف دي ـن ــار ،بــواقــع  1.15فلس
للسهم خالل الربع األول من عام
 ،2021مقارنة بتحقيقها أرباحا

بقيمة  105.97آالف ،بما يعادل
 0.74ف ـلــس ل ـل ـس ـهــم ،ف ــي نفس
الفترة من العام الماضي.

قــالــت شــركــة االسـتـثـمــارات الــوطـنـيــة إنـهــا حققت مكاسب
بقيمة  3.78ماليين ديـنــار ،بواقع  4.75فلوس للسهم خالل
الربع األول من العام الجاري ،مقارنة بتحقيقها خسارة قدرها
 10.93ماليين ،بما يعادل  13.71فلسا للسهم ،في نفس الفترة
من عام .2020

 2.25مليون دينار أرباح «التمدين ع»
أعلنت شركة التمدين العقارية تحقيقها أرباحا بقيمة 2.25
مليون دينار ،بواقع  5.6فلوس للسهم خالل الربع األول من عام
 ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  5.58ماليين ،بما يعادل
 13.9فلسا للسهم ،خالل نفس الفترة من عام .2020

ً
«األولى» 213.23 :ألف دينار أرباحا

كشفت شركة األولى لالستثمار عن تحقيقها أرباحا بقيمة
 213.23ألف دينار ،بواقع  0.48فلس للسهم خالل الربع األول
من عام  ،2021مقابل تحقيقها خسارة قدرها  7.35آالف ،بما
يعادل  0.02فلس للسهم ،في نفس الفترة من العام الماضي.

«البريق» تكسب  99.19ألف دينار
شركة مساهمة كويتية مقفلة أغراضها طبية
بنسبة قدرها  50في المئة من رأسمال الشركة

المصرح والمصدر والبالغ قــدره  1.5مليون
دينار والمدفوع منه  500الف.

ربحت شركة البريق القابضة  99.19ألف دينار ،بواقع 0.23
فلس للسهم خالل الربع األول من عام  ،2021مقارنة بتحقيقها
أرباحا بقيمة  60.198ألفا ،بما يعادل  1.38فلس للسهم ،في
نفس الفترة من عام .2020
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اقتصاد
«وربة» يربح  2.7مليون دينار في الربع األول والنمو ٪٣٣.٤
ةديرجلا
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● الحوطي :حققنا نتائج متميزة في جميع المؤشرات رغم استمرار تداعيات «كورونا»
● الغانم :احتفاظ البنك برسملة وجودة أصول قوية يضمن استدامة النمو المستقبلي

 19.7مليون دينار
صافي إيرادات
التشغيل بنسبة
نمو %38.5

أعلن بنك وربة نتائجه المالية
الفصلية لـفـتــرة األش ـهــر الثالثة
األولى من العام الحالي المنتهية
في  31مــارس  ،2021حيث حقق
البنك أرباحا بلغت  2.782مليون
ديـنــار ،بنسبة نمو بلغت 33.49
بالمئة على أساس سنوي.
وش ـ ـه ـ ــدت جـ ـمـ ـي ــع مـ ــؤشـ ــرات
البنك الرئيسية نموا ملحوظا ،إذ
بلغ إجمالي حقوق المساهمين
 203.8مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،ك ـمــا في
ن ـه ــاي ــة مـ ـ ــارس  ،2021ب ــارت ـف ــاع
بلغت نسبته  0.02بالمئة ،مقارنة
برصيد  31ديسمبر  ،2020وبلغ
إجمالي أصول البنك  3.4مليارات
دي ـ ـنـ ــار ،ف ــي ح ـي ــن ب ـل ــغ إج ـمــالــي
م ـح ـف ـظــة ال ـت ـم ــوي ــل  2.4م ـل ـي ــار،
وإجمالي حسابات المودعين 2.2
مليار ،كما فــي  31مــارس ،2021
وب ـلــغ صــافــي إي ـ ـ ــرادات الـتـمــويــل
في الربع األول من العام الحالي
 11.4مليونا ،وكذلك بلغ صافي
إي ـ ــرادات التشغيل  19.7مليونا
لفترة الشهور الثالثة األولــى من
الـعــام الـحــالــي ،بنسبة نمو 38.5
بالمئة مقارنة بنفس الفترة من
الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق ،ك ـمــا انـخـفـضــت
نسبة التكلفة إلــى االي ــراد لتبلغ
 34.4بالمئة.

وفي سياق تعليقه على النتائج
المالية الفصلية للبنك ،قال رئيس
مجلس إدارة البنك عبدالوهاب
الـحــوطــي" :بحمد الـلــه وتوفيقه،
ثــم بفضل جهود موظفينا وثقة
عمالئنا ،تمكنا من تحقيق نتائج
مميزة خالل هذه الفترة من العام
الحالي ،على الرغم من التحديات
المتصاعدة ،واستمرار تداعيات
جائحة كــورونــا ،والـعــودة لفرض
تدابير اإلغالق ،ويبرهن ذلك على
ما يتمتع به البنك من أسس مالية
صلبة تدعمها استراتيجية تهدف
إلى تنويع مصادر الدخل ،والتحول
الرقمي ،إضافة الى تحقيق المزيد
من اإلنجازات".
وأكــد الحوطي استمرار البنك
في االستثمار ،وتطوير خدماته
الرقمية بما يــدعــم الـحـفــاظ على
مـ ـ ـس ـ ــاره نـ ـح ــو ت ـح ـق ـي ــق أهـ ــدافـ ــه
االستراتيجية ،وقدرته على تلبية
احتياجات وطموحات عمالئه ،من
خالل تقديم الخدمات المصرفية
ال ـم ـت ـم ـي ــزة ،وم ـس ــاع ــدت ـه ــم عـلــى
تخطي تلك الظروف االستثنائية
عن طريق توفير خدمات التمويل،
واالسـ ـتـ ـش ــارات ال ـت ــي تـعـكــس ما
يـتـمـتــع ب ــه "ورب ـ ــة" م ــن إم ـكــانــات،
وك ــوادر متميزة وخـبــرات ممتدة

طـ ــال ـ ـمـ ــا نـ ـجـ ـح ــت فـ ـ ــي اكـ ـتـ ـس ــاب
وترسيخ ثقة العمالء.
وأض ــاف الـحــوطــي" :كــانــت ثقة
عمالئنا في محلها دائما ،وهو ما
ساهم في حصول بنك وربة على
العديد من الجوائز من مؤسسات
عالمية مرموقة ،مؤكدا استمرار
البنك فــي الـحـفــاظ على مستواه
المميز في خدمة العمالء".
مفهوم
وذكر أن خدمة العمالء
ّ
راسخ ،وجزء من ثقافة البنك ،ألنه
م ــن الـمـمـكــن تـقــديــم ذات المنتج
وال ـخــدمــة ،لـكــن الـتـمـيــز واإلبـ ــداع
ي ـك ــون ف ــي ال ـك ـي ـف ـيــة واألس ــال ـي ــب
المتبعة ،الـتــي يتم التعامل بها
مــع الـعـمــاء ،خــاصــة فــي الكويت
التي ترتفع فيها توقعات العمالء.
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي "ورب ـ ـ ـ ــة" شــاهـيــن
ال ـغــانــم" :نـفـخــر بتسجيل أرب ــاح
فصلية جيدة منذ بــدء تداعيات
الجائحة العام الماضي ،بالتزامن
م ـ ـ ــع ن ـ ـجـ ــاح ـ ـنـ ــا ف ـ ـ ــي االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ
بمؤشرات صالبة مالية ،ورسملة
وج ـ ـ ــودة أصـ ـ ــول ق ــوي ــة ،وهـ ــو ما
يضمن استدامة النمو المستقبلي
وي ــزي ــد م ــن ق ــدرت ـن ــا ع ـلــى تلبية
احتياجات عمالئنا".
وأض ـ ــاف ال ـغ ــان ــم" :س ـنــواصــل

ن ـه ـج ـنــا فـ ــي م ــراقـ ـب ــة ال ـت ـكــال ـيــف
والـعـمــل على تحسين عملياتنا
التشغيلية ،ومركزنا المالي من
خـ ــال الـ ـمـ ـب ــادرات االس ـت ـث ـمــاريــة
ذات األث ــر اإليـجــابــي على المدى
ال ـق ـص ـي ــر ،وطـ ــويـ ــل األج ـ ـ ـ ــل .كـمــا
س ـنــواصــل تــركـيــزنــا عـلــى ســرعــة
تنفيذ برنامجنا للتحول الرقمي
ال ـ ــذي أث ـب ـتــت ال ـجــائ ـحــة أهـمـيـتــه
فــي مــرونــة االسـتـجــابــة لتغيرات
البيئة التشغيلية" .وأشاد الغانم
باالستراتيجية التي اعتمد عليها
البنك في تنويع مصادر الدخل،
وكسب ثقة مؤسسات دولية في
إدارة ال ـص ـك ــوك ،وت ـعــزيــز حصة
الـبـنــك الـســوقـيــة ،وس ــط منافسة
قــويــة ب ـيــن ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة من
خـ ــال طـ ــرح خ ــدم ــات ومـنـتـجــات
فــريــدة ومتنوعة ومتميزة تعمل
ع ـل ــى جـ ــذب ع ـم ــاء جـ ـ ــدد ،س ــواء
م ــن أفـ ـ ــراد أو مــؤس ـســات محلية
وخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة .واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم الـ ـغ ــان ــم
ت ـص ــري ـح ــه بـ ـح ــرص بـ ـن ــك وربـ ــة
على ج ــذب الـعــديــد مــن الشركات
التشغيلية الـمـعــروفــة بمالء تها
المالية واالقـتـصــاديــة ،وذل ــك مع
التمسك الـشــديــد بأعلى معايير
الجودة االئتمانية ودراسة وتنويع
المخاطر.

«وربة» سيواصل عمله
لتحسين عملياته
التشغيلية ومركزه
المالي بمبادرات لها أثر
إيجابي
الغانم

البنك قادر على تلبية
احتياجات وطموحات
عمالئه ومساعدتهم
على تخطي أي ظروف
استثنائية
الحوطي

بـمـنــاسـبــة ح ـلــول ع ـيــد الـفـطــر
ال ـس ـع ـيــد ،ي ـت ـقــدم ال ـب ـنــك األه ـلــي
الـمـتـحــد إل ــى س ـمــو أم ـيــر ال ـبــاد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،وس ـمــو
ولي عهده األمين الشيخ مشعل
األح ـم ــد ،وم ــن ال ـكــويــت ،حـكــومــة
ً
وشعبا والمقيمين فيها ،بأطيب
التهاني والتبريكات داعين الله
ع ــز وجـ ــل أن ي ـع ـيــده ع ـلــى األم ــة
اإلسالمية باليمن والبركات.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال البنك
ف ــي ب ـيــان صـحــافــي إن ـ ّـه سيغلق
فــي الـفـتــرة مــن  12ال ـجــاري حتى
 16منه ،على أن يستأنف الــدوام
الرسمي يوم  17مايو.
وف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أش ـ ــار
ال ـب ـن ــك إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـم ـكــن لـلـعـمــاء
خ ــال ف ـتــرة الـعـيــد ال ـتــواصــل مع
البنك عبر القنوات اإللكترونية،
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـم ــن ت ـط ـب ـي ــق ال ـب ـنــك

عـبــر ال ـهــاتــف ال ـن ـقــال وم ــن خــال
موقع البنك على شبكة اإلنترنت
(،)www.ahliunited.com.kw
وخ ــدم ــة "حـ ـي ــاك ــم" ،ال ـت ــي تـعـمــل
على مــدار  24ساعة يوميا على
ا ل ـ ــر ق ـ ــم  ،1812000ل ـت ـل ـب ـيــة كــل

االحتياجات والخدمات واإلجابة
عن استفسارات العمالء ،ويمكن
لعمالئنا إجراء جميع عملياتهم
ال ـم ـص ــرف ـي ــة م ـ ــن خ ـ ــال أجـ ـه ــزة
الـ ـسـ ـح ــب اآلل ـ ـ ــي ال ـم ـن ـت ـش ــرة فــي
مختلف مناطق الكويت.

طالل التركي

الدخول المحدودة وفــق قاعدة
ب ـيــانــات وش ـ ــروط م ـح ــددة يتم
قبولهم على أساسها.
وف ـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ــال
مدير أول إدارة العالقات العامة
في "الوطني" ،طالل التركي ،إنه
بمناسبة الشهر الفضيل الذي
ً
ت ـعــودنــا س ـنــويــا أن نـطـلــق فيه
بــرنــام ـج ـنــا ال ــرم ـض ــان ــي "اف ـعــل
الخير في شهر الخير" ،نتعاون
م ــع ريـ ـف ــود ف ــي ح ـم ـلــة "مــاج ـلــة
رم ـض ــان" ،ونـحــن ن ــرى فــي هــذه
الحملة أكثر من عمل خيري داعم
للعائالت المتعففة ،السيما أنه
يعمل لخدمة أهداف مجتمعية
ّ
أكبر تتعلق باستدامة المجتمع
واقتصاده وبيئته .نحن ندرك
أث ـ ــر ه ـ ــدر ال ـط ـع ــام ف ــي بـيـئـتـنــا
ومجتمعنا ،السيما أن الهدر في
الكويت ّ
يقدر بنحو مليون طن
ً
من الغذاء سنويا.
ك ـم ــا نـ ـ ـ ّـوه ال ـت ــرك ــي ب ـ ـ ــاإلدارة
الكويتية الشابة لريفود ،والتي

«التجاري» يوفر خدماته المصرفية في العطلة
جانب من المشاركين في المبادرة
نجحت منذ انطالقها في كسب
ثقة المجتمع بها وبرسالتها
وأه ــدافـ ـه ــا ال ـ ــواع ـ ــدة .وأضـ ــاف
التركي" :تلتقي جهودنا في بنك
الكويت الوطني مع ريفود في
العديد من المسائل االجتماعية
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
والبيئية التي تصب جميعها
ف ــي تـلـبـيــة أهـ ـ ــداف االس ـت ــدام ــة
بضمانها ع ــدم إه ــدار الطعام
م ـ ــوف ـ ــرة بـ ــذلـ ــك ح ـ ـلـ ــوال ب ـي ـئ ـيــة
واقتصادية عدة".
وش ــدد ال ـتــركــي عـلــى أهمية
ال ــوع ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــي لـلـمـضــار
ال ـب ـي ـئ ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـهــدر
ال ـط ـعــام ،مــؤكــدا االل ـت ــزام بدعم

«الحمراء» ِّ
تطعم موظفيها بالتعاون
مع «الصحة»
حرصا منها على المساهمة في
الوصول إلى المناعة المجتمعية
لـلـكــويــت ،أعـلـنــت شــركــة الـحـمــراء
العقارية تطعيمها جميع موظفي
الـشــركــة ،فضال عــن العاملين في
إدارة برج الحمراء لألعمال ومركز
الحمراء للتسوق ،ألهمية الحد من
انتشار فيروس كورونا.
وبهدف تأمين أقصى درجات
الـ ـصـ ـح ــة والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ،ت ـع ــاون ــت
ش ــرك ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء الـ ـعـ ـق ــاري ــة مــع
فريق التطعيم الميداني ،التابع
لـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ،وق ــدم ــت الطعم
ل ـج ـم ـي ــع م ــوظ ـف ـي ـه ــا وم ــوظـ ـف ــي
مــركــز ال ـح ـمــراء لـلـتـســوق ،الـبــالــغ
ع ــدده ــم أك ـث ــر م ــن  1000مــوظــف
تقريبا ،بعد أن قاموا بالتسجيل
المسبق لمواعيد التطعيم باللقاح
المضاد لكوفيد  19عبر الموقع
اإلل ـك ـتــرونــي لـ ـل ــوزارة ،وســارعــت
ال ـش ــرك ــة لـتـنـفـيــذ هـ ــذه ال ـم ـب ــادرة
نظرا لطبيعة تعاملها المباشر
مع العمالء والمستأجرين داخل
البرج ومركز التسوق ،وكون برج
ال ـح ـمــراء لــأعـمــال صــرحــا يخدم
ج ـه ــات ح ـكــوم ـيــة ودب ـلــومــاس ـيــة
وعالمية عديدة ،ويستقبل بشكل
ي ــوم ــي م ــا ي ـق ــارب  6000مــوظــف

عبدالوهاب الحوطي

«المتحد» يتواصل مع عمالئه خالل العيد

«الوطني» 3 :آالف أسرة محدودة الدخل
تستفيد من المبادرة مع «ريفود»
ح ـق ــق الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن بـنــك
الـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي وري ـ ـفـ ــود
لـشـهــر رم ـض ــان ض ـمــن حملة
ً
"مـ ــاج ـ ـلـ ــة رم ـ ـ ـ ّضـ ـ ــان" ن ـج ــاح ــا
ً
ك ـب ـيــرا .فـقــد وفـ ــر ك ــل م ــن بنك
الكويت الوطني وريفود سالال
غذائية واستهالكية متكاملة
لتغطية احتياجات  3000أسرة
محتاجة.
ت ــأت ــي ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة فــي
إطار برنامج البنك الرمضاني
السنوي "افعل الخير في شهر
ً
الخير" المستمر منذ  27عاما.
وتهدف إلــى دعــم العائالت
ّ
المتعففة بسلة مــواد غذائية
واسـتـهــاكـيــة عــالـيــة ال ـجــودة،
وه ــو مــا يسهم فــي مـنــع هــدر
ّ
ال ـغ ــذاء وإي ـج ــاد ح ــل مناسب
ل ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات تـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع الـ ـسـ ـل ــع
االس ـت ـه ــاك ـي ــة ف ــي الـتـخـلــص
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
واالس ـت ـهــاك ـيــة الـفــائـضــة عن
ح ـ ــاج ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،وهـ ـ ـ ـ ــذا مــن
شــأ نــه تقليل نسبة النفايات
الغذائية في المرادم ومحاولة
خـ ـل ــق ت ـ ـ ـ ـ ــوازن بـ ـي ــن اإلن ـ ـتـ ــاج
واالستهالك.
ً
وقد وزع نحو  20متطوعا
م ـ ــن م ــوظـ ـف ــي بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ــوط ـن ــي وريـ ـف ــود الـحـصــص
الغذائية واالستهالكية على
العائالت المسجلة بياناتها
ل ـ ـ ــدى ري ـ ـف ـ ــود خ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر
الفضيل فــي مختلف مناطق
الكويت.
وتعمل "ريفود" مع موردين
م ـح ـل ـي ـي ــن ل ـت ـج ـم ـي ــع ال ـ ـمـ ــواد
االس ـت ـه ــاك ـي ــة ال ـف ــائ ـض ــة ،ثــم
ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ــر ذات

شاهين الغانم

جانب من الحملة
وزائر يتعاملون بشكل مباشر مع
موظفي اإلدارة .مــن جهته ،أعلن
الرئيس التنفيذي للقطاع االداري
في شركة الحمراء العقارية ابرار
ال ـح ـب ـيــب" :م ـن ــذ ان ـت ـشــار جــائـحــة
كوفيد  ،19سعت شركة الحمراء
الـعـقــاريــة لتبني أف ـضــل معايير
الـســامــة ،وانـطــاقــا مــن التزامها
بمبادئ المسؤولية االجتماعية
وبدورها تجاه المجتمع ،تحافظ
ال ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـل ــى صـ ـح ــة وس ــام ــة
ال ـمــوظ ـف ـيــن والـ ـعـ ـم ــاء ع ـل ــى حد
سواء ،بهدف تحقيق شراكة متينة
ومستدامة بينها وبين المجتمع،
وال ـيــوم تــؤكــد الـشــركــة مــن جديد
حــرص ـهــا ع ـلــى خ ـلــق ب ـي ـئــة عمل

صحية وآمنة من خــال إطالقها
حملة تطعيم الموظفين بالتعاون
م ــع وزارة ال ـص ـح ــة الـ ـت ــي بــذلــت
جهودا جبارة في هذا اإلطار".
وأضــاف الحبيب" :تأتي حملة
تطعيم مــوظـفــي شــركــة الـحـمــراء
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ت ـن ـف ـي ــذا ل ـتــوج ـي ـهــات
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي ت ـحــث على
ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـل ـقــاح الـمـضــاد
لـكــوفـيــد  ،19وم ــن منطلق سعي
الشركة للحفاظ على نوعية حياة
الموظفين وضمان تمتعهم بأعلى
م ـس ـتــويــات ال ـص ـحــة وال ـس ــام ــة،
فضال عن تسهيل عملية حصولهم
على التطعيم".

ب ــرام ــج م ـس ـتــدامــة م ـثــل إعـ ــادة
التوزيع الغذائي الــذي أنشأته
ريفود في الكويت.
وتأتي مساهمة بنك الكويت
ً
الــوط ـنــي ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـتــزامــه
بواجبه االجتماعي ومن حرصه
على أن ّ
يوسع نطاق برامجه في
مجال المسؤولية االجتماعية،
حيث يـشــارك فــي توفير الدعم
وال ـ ـم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ألس ـ ـ ـ ــر الـ ــدخـ ــل
ال ـم ـح ــدود لـيـسـتـقـبـلــوا الـشـهــر
ال ـف ـض ـيــل هـ ــذا الـ ـع ــام بـطــريـقــة
مختلفة ملؤها األمل.
ويواصل "الوطني" برامجه
االجتماعية ،وذلك تعزيزا للدعم
المجتمعي ومواصلة لخططه

ف ــي الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة .وقــد
نجح البنك في تحقيق نتائج
ّ
واضحة فيما يتعلق بجهوده
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة م ــن
خــال الـعــديــد مــن المساهمات
والمبادرات التي تغطي مختلف
الـ ـج ــوان ــب االج ـت ـم ــاع ـي ــة وف ــي
المقدمة المجال الصحي.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر ري ـ ـ ـفـ ـ ــود مـ ـ ـب ـ ــادرة
كــوي ـت ـيــة غ ـي ــر رب ـح ـي ــة تـسـعــى
لتعزيز الـتــدابـيــر الــوقــائـيــة من
هدر الطعام ،وعمل حلقة وصل
ب ـي ــن الـ ـف ــائ ــض مـ ــن ال ـش ــرك ــات
والمحتاجين للمواد الغذائية
واالستهالكية والمساعدة في
حل مشكلة النفايات الوطنية.

بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد ،والمستمرة
م ــن ي ــوم  12ال ـج ــاري حـتــى  16مــايــو  ،2021أعـلــن
البنك التجاري استمرار تقديم خدماته المصرفية
للعمالء على خالل عطلة أيام العيد ،من خالل فرع
مطار الكويت الدولي ( T1قاعة الوصول) على مدار
الـســاعــة ،بــاإلضــافــة إلــى فــرع األفـنـيــوز مــن الساعة
 10:00صباحا إلى الساعة  7:00مساء طــوال فترة
العطلة ،ما عدا يوم الجمعة من الساعة  4:00عصرا
إلى الساعة  7:00مساء.
ك ـمــا يـمـكــن لـلـعـمــاء ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـخــدمــات
الـمـصــرفـيــة مــن خ ــال ف ــروع الـخــدمــة الــذات ـيــة التي
توفر أفضل الخدمات المصرفية للعمالء على مدار
الساعة في :الفرع الرئيسي ،فرع حولي شارع بيروت،
فرع الجهراء ،فرع خيطان ،فرع السالمية ،االفنيوز،
الدائري السادس وفرع أجيال.
وأعلن البنك أيضا استمرار تقديم خدماته على
مدار الساعة عبر القنوات اإللكترونية خدمة الفيديو
المباشر عبر تطبيق البنك  CBK mobileوالموقع
اإللـكـتــرونــي  ،www.cbk-online.comوالـتــواصــل
عبر خدمة الواتساب على رقم  ،50888225إضافة

إلى مركز خدمة العمالء  ،1-888225الذي يستقبل
ات ـص ــاالت الـعـمــاء عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،وي ــرد على
استفساراتهم وخدماتهم في أسرع وقت ،من خالل
فريق عمل مؤهل.

«« :»KIBالماچلة» و«إفطار صائم» ترسيان
المفاهيم اإلنسانية وتعززان الجوانب الروحانية
واصل بنك الكويت الدولي ( )KIBتعزيز جهوده الرامية
لخدمة المجتمع في مختلف النواحي الحياتية خالل شهر
رمضان ،من خــال إطالقه مبادرة "الماچلة" الرمضانية،
ومبادرة تقديم وجبات إفطار يومية للصائمين ،بالتعاون
مــع جمعية الـهــال األحـمــر الكويتي ،مما أرس ــى مفاهيم
إنسانية ومجتمعية مهمة ،وأظـهــر وحــدة وتـعــاون أفــراد
المجتمع الكويتي ،كما أضاف جوانب من الروحانية التي
تتماشى مع فضائل الشهر الكريم ،والتي تدعو إلى الرحمة
والتكافل والتعاضد .وحرص موظفو " "KIBالمتطوعون على
المشاركة في مبادرة "الماچلة" الرمضانية ،من خالل قيامهم
بتحضير الصناديق الرمضانية ،وتعبئتها بمختلف السلع
الغذائية وال ـمــواد التموينية األســاسـيــة ،لتوزيعها على
األســر المتعففة ،إلــى جانب مشاركتهم أيضا فــي توزيع
وجبات "إفطار صائم" على المحتاجين ،وذلــك على مدار
أيام الشهر الفضيل.
ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ص ــرح ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي ف ــي وح ــدة
االتـصــال المؤسسي بالبنك نــواف ناجيا" :نحن فــي KIB
ف ـخــورون بأننا نظمنا مثل هــذه ال ـم ـبــادرات الرمضانية
اإلنسانية ،التي باتت جزءا من أنشطتنا في شهر رمضان،
ونسعى من خاللها إلى تأصيل مفاهيم التعاون والرحمة،
والتي هي باألساس ،متجذرة في نفوس وقلوب المجتمع
الكويتي الذي ُجبل عليها ،كما أن مبادرة الماچلة وتوزيع
وجبات إفطار صائم الرمضانية ترتبط برسالتنا في ،KIB
كوننا بنكا للحياة ،وتعزز دورنا في مختلف نواحي الحياة
بهدف تحسينها نحو األفضل".
وأضاف ناجيا أن "وجبات إفطار الصائم التي قدمها KIB

المشتركون في «الماجلة»
طوال الشهر الفضيل إلى إخواننا الصائمين المقيمين
على أرض الكويت الحبيبة بعيدا عن وطنهم وأهلهم
وذويـهــم ،ولكل من ال يستطيع تأمين إفـطــاره اليومي،
إنما ترمي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وإنسانية عدة
في ذات الوقت ،والشك في أن هذه األهداف تعكس التزام
 KIBبمبادئ الشريعة اإلسالمية الـغــراء ،وتأكيده على
توثيق مفهوم نظام التكافل االجتماعي وتطبيقه نصا
وحــرفــا ،مما مــن شأنه تعزيز أواص ــر األخ ــوة والمحبة
بين أفراد المجتمع ،دون اعتبار لتباين وتركيبة نسيجه

االجـتـمــاعــي ،فــي إط ــار برنامجه الــرائــد فــي المسؤولية
االجـتـمــاعـيــة" .الـجــديــر بــالــذكــر أن " "KIBيــؤكــد عــامــا تلو
اآلخــر أهمية األنشطة والمبادرات المجتمعية اإلنسانية
منها والدينية ،وخاصة في شهر رمضان ،لما لهذا الشهر
مــن مـكــانــة عظيمة فــي نفوسنا وقـلــوبـنــا ،فـيـحــرص على
تقديم برنامج متكامل يشمل العديد من األنشطة الدينية
واالجـتـمــاعـيــة والـخـيــريــة الــرمـضــانـيــة ،مــع إتــاحــة المجال
لموظفي " "KIBالمتطوعين للمشاركة فيها لنيل األجــر
والثواب ،ودعم الترابط بين فئات المجتمع المختلفة.
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اقتصاد

أداء متوازن وقوي للمجموعة يعكس الحصافة في التعامل مع التداعيات االقتصادية
مواكبة آخر
تطورات
الرقمنة
المصرفية
ً
عالميا

نمو صافي
األرباح
بنسبة %12.9
إلى  50مليون
دينار

أك ــد الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـمـجـمــوعــة بـيــت التمويل
الكويتي (بيتك) بالتكليف ،عبدالوهاب الرشود ،أن
المؤشرات المالية اإليجابية التي حققها "بيتك" للربع
األول من  2021رغم الظروف االقتصادية االستثنائية،
والنمو المزدوج الخانة في صافي األرباح بنسبة 12.9
بالمئة ليس ســوى تأكيد جديد على متانة المركز
المالي للبنك وقوة جدارته االئتمانية وكفاء ته العالية
في التعامل مع التقلبات.
وأضاف الرشود خالل مقابلته مع تلفزيون CNBC
العربية ،أن صافي إ ي ــرادات التمويل زاد بنسبة 5.3
بــالـمـئــة ال ــى  153.6مـلـيــون دي ـن ــار ،واس ـت ـقــرت نسبة
الـتـكـلـفــة ال ــى اإلي ـ ــراد لـلـمـجـمــوعــة ،حـيــث بـلـغــت 37.3
ً
بــا لـمـئــة ن ـ ــزوال م ــن  51.3بــا لـمـئــة ع ــام  .2014وزادت
محفظة التمويل بنسبة  1.1بالمئة لتصل الى 10.9
مليارات دينار .كما استقرت حسابات المودعين عند
 15.3مليارا.
و عــن حجم المخصصات حتى نهاية الربع األول
م ــن  ،2021ق ــال ال ــرش ــود" :ان ـخ ـف ـضــت الـمـخـصـصــات
وان ـخ ـف ـض ــت ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـح ـم ـل ــة ع ـل ــى بـ ـي ــان ال ــدخ ــل
للمجموعة ،حيث بلغ نحو  56مليون دينار ،بنسبة
انخفاض نحو  25بالمئة ،و هــي تشمل مخصصات
التمويل واالستثمار ومخصصات إضافية احترازية
أخرى".
و عــن التخارجات ،أو ضــح أنها بلغت حتى نهاية

الــربــع األول مــن عــام  2021نـحــو  6.7مــايـيــن ديـنــار،
وذلك نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا وانعكاس
تداعياتها السلبية على الواقع االقتصادي المحلي
والعالمي.
ول ـ ـفـ ــت الـ ـ ــى أن ال ـ ـت ـ ـخـ ــارجـ ــات م ـ ــن األص ـ ـ ـ ــول غ ـيــر
االستراتيجية تأتي ضمن استراتيجية "بيتك" في
الـتــركـيــز عـلــى الـعـمــل الـمـصــرفــي األســاســي وتحقيق
االستدامة في األرباح.
ولـ ـف ــت الـ ــرشـ ــود إل ـ ــى أن ن ـس ـبــة الـ ــديـ ــون الـمـتـعـثــرة
للمجموعة بلغت  2.47بالمئة ،كما فــي نهاية الربع
األول من عام  ،2021التي يتم احتسابها وفقا ألسس
االحتساب لدى بنك الكويت المركزي .كما بلغت نسبة
تغطية الديون من المخصصات فقط  220بالمئة "لبيتك
– الكويت" و 206.8بالمئة للمجموعة ،وذلك بنهاية الربع
األول من عام .2021
وعن أداء أذرع "بيتك" الخارجية ونسبة مساهمتها
في صافي األرباح في الربع األول من  ،2021لفت الى
أن اإلسـهــامــات مــن الـكـيــانــات التابعة الـخــارجـيــة في
صافي أر بــاح المساهمين بلغت نحو  35.4بالمئة،
وبلغت اإلسهامات من "بيتك" تركيا في صافي أرباح
المساهمين نحو  23.3بالمئة.
وأشار الى أن محفظة التمويل للمجموعة نمت في
نهاية الربع األول من عام  ،2021لتصل الى 10.870
مليارات دينار بنسبة  1.1بالمئة عن نهاية عام ،2020

 5.5ماليين دينار أرباح «الخليج
للتأمين» في الربع األول

خالد الحسن

عن نفس الفترة من العام السابق.
وتدعيما أل عـمــال المجموعة التشغيلية
وح ـ ـ ـقـ ـ ــوق حـ ـمـ ـل ــة وثـ ــائ ـ ـق ـ ـهـ ــا ،ب ـ ـلـ ــغ ص ــاف ــي
االحتياطيات الفنية للشركة  189.7مليون
د ي ـ ـنـ ــار (  627.67مـ ـلـ ـي ــون دوالر) كـ ـم ــا فــي
 ،2021/03/31األمر الذي يعزز قدرة الشركة
على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ
في المستقبل ،وارتفع مجموع األصول في
الربع األول من عام  2021ليصل إلى 833.5

«ميزان القابضة» تحقق  5ماليين دينار
مكاسب في  ٣أشهر بنمو %6.8
الوزان :حافظنا على ربحية المجموعة رغم استمرار التحديات
أعلنت شركة ميزان القابضة ،أمس ،نتائجها
الـمــالـيــة لـلــربــع األول م ــن ع ــام  ،2021إذ ًحققت
إي ـ ـ ــرادات بـ ـ  73.4م ـل ـيــون دي ـن ــار م ــدف ــوع ــة بنمو
اإليرادات من األنشطة التشغيلية لقطاع التصنيع
الـغــذائــي والـتــوزيــع وقـطــاع الـمــواد االستهالكية
سريعة الدوران والرعاية الصحية ،باالضافة إلى
نمو إيرادات القطاع الصناعي لدى ميزان.
وارتـ ـفـ ـع ــت األرب ـ ـ ـ ــاح ق ـب ــل احـ ـتـ ـس ــاب ال ـف ــائ ــدة
والـضــرائــب واالسـتـهــاك واإله ــاك بنسبة  1في
المئة نتيجة انخفاض المصروفات العمومية
واإلدارية .كما ارتفعت األرباح الصافية الخاصة
بمساهمي الشركة األم بنسبة  6.8في المئة في
الربع األول من عام  2021مقابل الربع األول من
 2020وذلك لتحسن األداء التشغيلي للشركة.
وتمثلت أبرز نتائج الشركة خالل الربع األول
فيما يأتي:
 اإليـ ــرادات 73.4 :مليون ديـنــار ،بانخفاض 1.4في المئة
 األربــاح التشغيلية 6.4 :ماليين دينار بارتفاع 0.9في المئة
 األربـ ـ ـ ــاح ق ـب ــل اح ـت ـس ــاب الـ ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــبواإلهالك واالستهالك 8.7 :ماليين دينار بارتفاع
 1.0في المئة
 األرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركةاألم 5 :ماليين دينار بارتفاع  6.8في المئة
وفي سياق تعليقه على تلك النتائج ،قال نائب
ر ئـيــس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة ميزان
القابضة محمد جاسم الــوزان" :يسرني أن نعلن
أن الشركة بدأت سنة  2021بأداء إيجابي ،محققة
ارتفاعا في األرباح الصافية الخاصة بمساهمي
ال ـش ــرك ــة األم ً بـنـسـبــة  6.8ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي الــربــع
األول ،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من ً استمرار التحديات التي ال نزال
نواجهها نتيجة لجائحة كورونا ،فقد استطعنا
الحفاظ على ربحية المجموعة ،حيث تمكنا من
ماليين دينار،
تحقيق ربح تشغيلي بقيمة 6.4
ً
أي بزيادة نسبتها  0.9في المئة مقارنة بالربع
األول من  ،2020وهي نتائج توضح صالبة نموذج
أعمال المجموعة".
وم ــن جــانـبــه ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لشركة
ميزان القابضة جاريت والش" :يسعدنا أن نعلن
اس ـت ـمــرارنــا بتحقيق أربـ ــاح فصلية مـنــذ بــدايــة

جائحة كورونا رغم جميع التحديات التي تواجه
االقتصاد بفعل الجائحة .وجاء هذا األداء المتزن
بفضل المتانة المالية للمجموعة وقوة األصول
التابعة لميزان".

نظرة على األداء المالي خالل الربع األول
من العام 2021
● مجال األغذية:
حقق مجال األغذية إيرادات بقيمة  44.6مليون
ديـنــار ،بانخفاض بنسبة  3.6فــي المئة مقارنة
مع نفس الفترة من العام الماضي .وشكل إيراد
مجال األغذية  60.8في المئة من إجمالي إيرادات
اإليرادات من قطاع تصنيع
المجموعة .وتتضمن
ّ
وتوزيع األغذية والــذي يمثل  46.0في المئة من
إجمالي إيرادات المجموعة ،والتجهيزات الغذائية
 10.0في المئة والخدمات الغذائية  4.8في المئة.
● قطاع تصنيع وتوزيع األغذية :ارتفع إيراد
هذا القطاع بنسبة  2.0في المئة
● قطاع التجهيزات الغذائية :انخفض إيــراد
هذا القطاع بنسبة  15.6في المئة
● قطاع الخدمات الغذائية :انخفض إيراد هذا
القطاع بنسبة  21.1في المئة
● مجال غير األغذية:
إيرادات مجال غير األغذية  28.8مليون
بلغت
ً
ً
دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة  2.2في المئة مقارنة
مع نفس الفترة من العام الماضي .وتمثل إيرادات
هــذا المجال بنسبة  39.2فــي المئة مــن إجمالي
إيــرادات المجموعة .وتتضمن إيــرادات من قطاع
الـسـلــع االسـتـهــاكـ ّيــة ســريـعــة الـ ــدوران والــرعــايــة
الصحية الــذي يمثل  37.3في المئة من إجمالي
إيـ ـ ـ ّـرادات الـمـجـمــوعــة ،وق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــات ال ــذي
يمثل القطاع  1.9في المئة من إجمالي إيــرادات
المجموعة.
● قطاع السلع االستهالكية سريعة الــدوران
ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 1.5
واألدوية:
ً
في المئة ،مدفوعة باألداء القوي للشركة الكويتية
السعودية للصناعات الدوائية ( )KSPICOوقطاع
األدوية.
● قطاع الصناعات :ارتفت إيرادات هذا القطاع
بنسبة  19.1في المئة.

مليونا ( 2.76مليار) ،مقارنة بـ 800.7مليون
( 2.65مليار) كما فــي  ،2020/12/31بزيادة
مـ ـق ــدار ه ــا  32.8م ـل ـي ــو ن ــا (  108.5مــا ي ـيــن)
ونسبتها  4في المئة.
بـهــذه ا لـمـنــا سـبــة ،قــال ا لــر ئـيــس التنفيذي
لمجموعة الخليج للتأمين خــا لــد الحسن:
"تعكس نتائج الربع األول من العام الحالي
النمو المتواصل للمجموعة ،وقدرتها على
حـمــايــة أصــولـهــا وح ـقــوق مـســاهـمـيـهــا ،كما
يتماشى ذ لــك مــع سعينا المستمر لتقديم
أف ـضــل ال ـخ ــدم ــات الـتــأمـيـنـيــة لـعـمــائـنــا في
جـمـيــع األس ــواق الـتــي نـتــواجــد فـيـهــا ،وذلــك
باعتماد استراتيجيات التحول الرقمي في
م ـجــال ق ـن ــوات ت ــوزي ــع الـمـنـتـجــات الــرقـمـيــة،
المطالبات والخدمات األخرى".
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـح ـ ـسـ ــن" :ل ـ ـقـ ــد ت ـح ـق ـق ــت ه ــذه
اإلنجازات بفضل الدعم المستمر من العمالء
الكرام ،وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها،
و بـفـضــل د ع ــم ا لـمـســا هـمـيــن ا ل ـك ــرام ،السيما
شــر كــة مشاريع الكويت (ا لـقــا بـضــة) وشركة
فيرفاكس الشرق األو ســط وأعضاء مجلس
اإلدارة ا ل ـك ــرام ،و تـفــا نــي وإ خ ــاص موظفي
المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر
والـ ـتـ ـق ــدي ــر ،والـ ـشـ ـك ــر مـ ــوصـ ــول ايـ ـض ــا لـكــل
الجهات الرقابية بالكويت".

أعلنت شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك -عــا مــة)
نتائجها المالية للربع األول المنتهي في  31مارس
 ،2021إذ سجلت الشركة صافي أرباح بلغت 1.13
مليون دينار عن الربع األول من  2021مقارنة بمبلغ
 1.67مـلـيــون لـلــر بــع األول عــن ا لـفـتــرة المماثلة من
 ،2020بينما سجلت أرباحا تشغيلية بلغت 3.28
ماليين للربع األول من  2021مقارنة بالفترة نفسها
من  ،2020والتي بلغت  5.06ماليين.
ً
وتعليقا على هــذه النتائج ،صــرح نائب رئيس
م ـج ـلــس اإلدارة ،ا ل ــر ئ ـي ــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـجـمــو عــة
ً
ً
مــازن عصام حوا قائال " ،شهدت الشركة تأثرا في
أدائها خالل الربع األول من  ،2021نتيجة الستمرار
ق ـي ــود ال ـس ـف ــر ال ـم ـف ــروض ــة واإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات الـصـحـيــة
الحكومية مــن جــراء تفشي " كــورو نــا" ،السيما في
ق ـطــاعــي ال ـض ـيــافــة والـ ـمـ ـق ــاوالت .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
تـلــك الـتـحــديــات ،تمكنت الـشــركــة مــن الـحـفــاظ على
إيراداتها من خالل مراكز التسوق التابعة لها وذلك
ً
بـنـفــس مـسـتــويــات األعـ ــوام قـبــل الـجــائـحــة تـقــريـبــا،
ً
وتـمـكـنــت أي ـض ــا م ــن تـحـقـيــق ن ـمــو بـ ــاإليـ ــرادات من
الخدمات العقارية".
ً
وأ ض ــاف " شـهــدت ا لـشــر كــة تحسنا فــي حصتها
من الدخل من الشركات الزميلة إلى جانب تحقيق
نتائج إيجابية من مبادراتها المستمرة لتحسين
التكلفة ،والتي نتج عنها انخفاض في المصاريف
العامة وتكاليف التمويل".
ً
واخ ـت ـتــم ح ــوا ق ــائ ــا" ،ت ــواص ــل ال ـشــركــة تـقــدمـهــا
ً
ً
بمشاريعها العقارية ،محليا وإقليميا .ففي ضاحية
حصة المبارك في الكويت ،تستمر أعمال التنفيذ
ً
لـمـشــروع "أبـ ــراج ح ـصــة" ،وف ـقــا لـجــدولـهــا الــزمـنــي،
ً
فـيـمــا ت ــم ال ـب ــدء م ــؤخ ــرا بــأع ـمــال ال ـب ـنــاء الــرئـيـسـيــة
ً
لـمـشــروع "ب ـيــوت حـصــة ،كـمــا حققت إن ـج ــازا ببيع
 50فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة في
مشروع أبراج حصة ،وبيع ما يقارب  28في المئة
من وحدات التاون هاوس في مشروع بيوت حصة

«أبل» تواجه دعوى قضائية
بسبب رسوم متجرها للتطبيقات
تـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه "أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل" دعـ ـ ـ ــوى
ق ـضــائ ـيــة ف ــي لـ ـن ــدن ،بسبب
م ـ ـ ــزاع ـ ـ ــم فـ ــرض ـ ـهـ ــا رسـ ــومـ ــا
مــرت ـف ـعــة ع ـلــى م ــا ي ـق ــرب من
 20مليون عميل في المملكة
المتحدة أثناء تنفيذ عمليات
شراء من متجرها للتطبيقات
"آب ستور".
وقال المدعون في الدعوى
ال ـ ـمـ ــرفـ ــوعـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة
استئناف القضايا المرتبطة
بالمنافسة في لندن أمس إن
الرسوم التي تفرضها "أبل"
والبالغة  30في المئة مبالغ
فـيـهــا وغ ـيــر قــانــون ـيــة ،وفـقــا
لوكالة "بلومبرغ".
وتطالب الــدعــوى الشركة
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض
مستخدمي "آيفون" و"آيباد"
في بريطانيا عن سنوات من
األسعار المرتفعة ،كما تقدر
أن "أب ـ ــل" ق ــد ت ــواج ــه طـلـبــات
بسداد تعويضات أعلى من
 1.5م ـل ـيــار إسـتــرلـيـنــي (2.1
مليار دوالر).

عبدالوهاب الرشود
المبتكرة عبر التعاون مع شركات الخدمات المالية
 ،FinTechوتوظيف الذكاء االصطناعي ومواكبة آخر
تطورات الرقمنة المصرفية عالميا.

 ...و«العقارات المتحدة» تربح  1.13مليون

الحسن :النتائج تعكس قدرة المجموعة على حماية أصولها وحقوق مساهميها
أعـلـنــت مـجـمــوعــة الـخـلـيــج لـلـتــأمـيــن أمــس
ت ـح ـق ـيــق ص ــا ف ــي ر ب ـ ــح ب ـق ـي ـمــة  5.5مــا ي ـيــن
د يـنــار ( 18.1مليون دوالر) عــن ا لــر بــع األول
ل ـعــام  ،2021بــر بـحـيــة  27.35فـلـســا للسهم،
مقارنة بصافي ربح بقيمة  3.1ماليين (10.1
ماليين) بربحية  16.41فلسا للسهم الواحد
عن نفس الفترة من العام الماضي ،بارتفاع
قيمته  2.4مـلـيــون ( 8مــا يـيــن) ونسبته 79
في المئة ،ويعود سبب االرتفاع في صافي
الــربــح إل ــى ارت ـف ــاع صــافــي رب ــح االسـتـثـمــار
للمجموعة.
و بـلـغــت حـقــوق ا لـمـســا هـمـيــن  125مليون
د يـ ـ ـن ـ ــار (  413.4مـ ـلـ ـي ــون دوالر) ،كـ ـم ــا فــي
 ،2021/03/31مقارنة بـ 117.4مليونا (388.4
م ـل ـي ــو ن ــا) ك ـم ــا فـ ــي  ،2020 /12 /31ب ــز ي ــادة
مقدارها  7.6ماليين ونسبتها  7في المئة،
في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في
نـهــايــة الــربــع األول مــن ال ـعــام ال ـحــالــي 624
فلسا.
وبـلـغــت قـيـمــة األق ـس ــاط الـمـكـتـتـبــة 119.5
مليون دينار ( 395.2مليون دوالر) بزيادة
نسبتها  11في المئة ،مقارنة بـ 107.9ماليين
( 356.9مـلـيــون) عــن نـفــس الـفـتــرة مــن الـعــام
الـســابــق ،وبـلــغ ربــح االسـتـثـمــار واإليـ ــرادات
األخرى  5.8ماليين ( 19.3مليونا) عن الربع
األول لعام  ،2021بــز يــادة نسبتها  359في
المئة ،مقارنة ب ـ ـ  1.27مليونا (  4.2ماليين)

حيث جاء معظم النمو بقطاع الشركات.
وحقق "بيتك" صافي أرباح للمساهمين للربع األول
مــن عــام  ،2021بلغت  50مليون د يـنــار ،بنسبة نمو
 12.9بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت ربحية السهم  5.97فلوس للربع األول من
ع ــام  2021بنسبة نـمــو  12.6بــا لـمـئــة مـقــار نــة بنفس
الفترة من العام السابق .وانخفض إجمالي مصروفات
التشغيل للربع األول من عام  ،2021بنسبة  6.5بالمئة
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .وبلغ معدل
كفاية رأس المال  16.98بالمئة ،متخطيا الحد األدنى
المطلوب مــن ا لـجـهــات ا لــر قــا بـيــة ،و هــي النسبة التي
تؤكد متانة المركز المالي لـ "بيتك".
وت ـع ـكــس ال ـن ـتــائــج ال ـمــال ـيــة ل ـ ـ "ب ـي ـتــك" خ ــال الــربــع
األول ،األداء المتوازن والقوي للمجموعة ،فيما تؤكد
الحصافة في إدارة المخاطر والقدرة على التعامل مع
المتغيرات والتداعيات االقتصادية المختلفة.
وي ــواص ــل "ب ـي ـتــك" دوره الــوط ـنــي ال ــرائ ــد ف ــي دعــم
االقتصاد والمجتمع ضمن إطار استراتيجية التنمية
المستدامة ،مــع مواصلة د عــم نمو صناعة التمويل
اإلسالمي في األسواق كافة التي يعمل فيها ،وتأكيد
أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي
ل ـ ـ "ب ـي ـت ــك" ال ـت ــي أكـ ــدت ن ـه ـجــه االس ـت ـبــاقــي ف ــي تبني
التكنولوجيا واالبتكار وتركيزه على تعزيز تجربة
الـعـمـيــل مــن خ ــال تـقــديــم أفـضــل الـحـلــول المصرفية

وش ـ ـ ــددت راشـ ـي ــل ك ـيـنــت،
ال ـ ـمـ ــدع ـ ـيـ ــة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة فــي
القضية ،على أن "أبل" تنتهك
هيمنتها ســوق التطبيقات،
وهـ ــو م ــا ي ــؤث ــر بـ ـ ــدوره على
الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي الـمـمـلـكــة
المتحدة.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت "أب ــل":
"ن ـع ـت ـق ــد أن ه ـ ـ ــذه الـ ــدعـ ــوى
ال أس ـ ــاس ل ـهــا م ــن الـصـحــة،
ون ــرح ــب بـفــرصــة الـمـنــاقـشــة
مع المحكمة بشأن التزامنا
الــراســخ تـجــاه المستهلكين
والفوائد العديدة التي قدمها
متجر التطبيقات في المملكة
المتحدة".

ً
مؤسس «غوغل» يبيع أسهما
في «ألفابت» ألول مرة منذ 2017
باع المؤسس المشارك لـ"غوغل" سيرجي برين أسهما في
"ألفابت" ألول مرة منذ  2017في األسبوع الماضي.
ووفقا لبيانات هيئة األوراق المالية والبورصات األميركية
بــاع بــريــن  13.889ألــف سهم فــي "أل ـفــابــت" ،المالكة لمحرك
البحث الشهير ،بقيمة  32.7مليون دوالر ،الجمعة الماضي،
وفقا لـ"فوربس".
وبلغ سعر سهم "ألفابت" حينما نفذ برين عملية البيع
في نوفمبر  2017مستوى  1035دوالرا ،بينما يبلغ متوسط
سعر السهم في الوقت الحالي  2341دوالرا ،ويأتي برين في
المرتبة الثامنة بقائمة "بلومبرغ" ألثرياء العالم ،إذ تبلغ قيمة
ثروته  102مليار دوالر.

مازن حوا

قـبـيــل اإلط ــاق الــرسـمــي لـلـمـشــروع ،مـمــا ي ــدل على
مكانة الشركة كمطور عقاري جدير بثقة العمالء
لمشاريعها المبتكرة ،وذ لــك بالتركيز على تلبية
رغ ـبــات ـهــم واح ـت ـيــاجــات ـهــم ب ــال ـس ــوق ال ـع ـق ــاري فــي
الكويت والمنطقة".
وفي المملكة المغربية ،استكملت الشركة أعمال
الـتـصـمـيــم الـتـفـصـيـلــي لـلـمــرحـلــة الـثــانـيــة لـمـشــروع
"أس ــوف ـي ــد" ،وه ــو مـنـتـجــع سـيــاحــي وسـكـنــي فــاخــر
ومتعدد االستخدامات يمتد على مساحة قدرها
 2.5مـلـيــون مـتــر مــربــع ،ويـتـضـمــن "مـنـتـجــع سانت
ري ـج ـيــس م ــراك ــش" ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـجـمــوعــة فلل
سانت ريجيس ا لـفــا خــرة ،ومكونات سكنية راقية
أخرى ومحالت تجزئة.
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العثمان :األداء الجيد للبنك يعكس نهجه المتوازن في تقييم المخاطر وإدارتها
حافظ «المتحد» على معدالته
العالية للكفاءة التشغيلية،
ً
محتويا نسبة التكاليف إلى
إجمالي الدخل عند %27.7
(مقابل  %27.1للفترة
المقارنة من عام )2020
بفضل جهود الضبط الممنهج
للمصروفات ومبادرات
ترشيد ورقمنة العمليات في
إطار خطط البنك ّ
للتحول
االستراتيجي الشامل.

أعلن البنك األهلي المتحد نتائجه المالية
لفترة الربع األول من عام  ،2021التي تظهر
تحقيق أرباح صافية  -بعد استثناء حصص
األ قـلـيــة  -بلغت  159.6مـلـيــون دوالر مقابل
 171.4مـلـيــونــا لـلــربــع نـفـســه مــن ع ــام ،2020
بتراجع  6.9بالمئة عائد بشكل رئيسي إلى
انخفاض في دخل البنك من صافي الفوائد
فــي ظــل األسـقــف المتدنية لمعدالت الفائدة
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـع ـمــات ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
الــرئ ـي ـس ـيــة وف ــي دخ ــل ال ــرس ــوم وال ـع ـمــوالت
واإليـ ــرادات األخ ــرى كنتيجة لضعف وتيرة
األنشطة اإلقتصادية والحركة التجارية جراء
أزمة الجائحة الفيروسية وتداعياتها ،وعليه،
فقد بلغ العائد األساسي والمخفض للسهم
 1.6سنت للربع األول من الـعــام ،مقارنة مع
عائد  1.7سنت للفترة نفسها من عام ،2020
في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي
المجموعة  174.8مليون دوالر في الربع األول
من العام (مقابل  37.0 -مليونا للربع نفسه
من عام .)2020
كـمــا بـلــغ صــافــي دخ ــل الـبـنــك مــن الـفــوائــد
 207.0ماليين دوالر في الربع األول من العام
مقابل  213.8مليونا للربع األول من عام 2020
بانخفاض  3.2بالمئة ،ليصل إجمالي الدخل
التشغيلي إلى  291.0مليونا لألشهر الثالثة
األولى من العام مقابل  318.7مليونا للفترة
ذاتها من العام السابق بتراجع  8.7بالمئة،

وه ــو مــا يـعـكــس فــي الــوقــت نـفـســه ن ـمــوا في
كل من دخل صافي الفوائد وإجمالي الدخل
التشغيلي بنسبة  3.8بالمئة و 0.7بالمئة على
الترتيب ،مقارنة مع الربع الــرابــع المنصرم
ّ
لتحسن د خــل البنك
مــن عــام  2020كنتيجة
من الفوائد ومن رسوم األنشطة والمعامالت
خالل هذه الفترة.
وقـ ــد اس ـت ـمــر ال ـب ـنــك ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
أف ـض ــل م ــؤش ــرات جـ ــودة األص ـ ـ ــول ،ح ـيــث لم
ت ـت ـعـ ّـد الـ ـق ــروض غ ـيــر الـمـنـتـظـمــة نـسـبــة 2.7
بــالـمـئــة م ــن إج ـمــالــي الـمـحـفـظــة االئـتـمــانـيــة
( 2.6بالمئة كما في  31ديسمبر  ،)2020مع
توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات
ال ـم ـح ــددة ال ـم ــرص ــودة ت ـج ــاه ه ــذه األصـ ــول،
حيث بلغت  85.2بالمئة مقابل  85.9بالمئة
فــي  31ديسمبر  ،2020و ه ــي نسبة تغطية
محتسبة على أساس المخصصات النقدية
الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر
محتملة لهذه األصول وبمعزل عن الضمانات
العينية الكبيرة من رهونات عقارية وأوراق
مالية متاحة للبنك كبدائل إضافية الستيفاء
سدادها.
من ناحية أخرى ،حافظ البنك أيضا على
معدالته العالية للكفاءة التشغيلية ،محتويا
نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 27.7
بالمئة (مقابل  27.1بالمئة للفترة المقارنة
من عام  )2020بفضل جهود الضبط الممنهج

مشعل العثمان
ل ـل ـم ـصــروفــات ومـ ـ ـب ـ ــادرات تــرش ـيــد ورق ـم ـنــة
الـعـمـلـيــات ف ــي إطـ ــار خ ـطــط ال ـب ـنــك لـلـتـحـ ّـول
اإلستراتيجي الشامل.
وعـلــى صـعـيــد الـمـيــزانـيــة الـعـمــومـيــة ،فقد
ارت ـفــع إجـمــالــي الـحـقــوق الـعــائــدة إل ــى حملة
أسهم المجموعة بنسبة  1.2بالمئة ،ليبلغ
 4.1مليارات دوالر ،كما في  31مارس ،2021
مـقــابــل  4.0م ـل ـيــارات دوالر فــي  31ديسمبر
 ،2020وليسجل العائد على متوسط حقوق
المساهمين معدل  15.0بالمئة للربع األول
من العام مقابل  15.6بالمئة لنفس الفترة من

الصين تجبر «النملة» على تنفيذ خططها
لـ «اليوان الرقمي»
أص ـب ـح ــت م ـج ـمــوعــة الـنـمـلــة
( ،)Ant Groupإحــدى الشركات
التابعة لشركة علي بابا ،واحدة
من أولى الشركات الكبرى التي
يديرها القطاع الخاص للعمل
مع تجارب العمالت الرقمية في
الصين.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة ت ـش ــاي ـن ــا
سيكيوريتيز جورنال ،المدعومة
مـ ـ ــن ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة أ مـ ـ ـ ــس األول ،إن
 ،MYbankوهو بنك رقمي تمتلك
آن ــت غـ ــروب  30ف ــي الـمـئــة مـنــه،
يـسـمــح لـبـعــض الـمـسـتـخــدمـيــن
بربط حساباتهم بتطبيق اليوان
الرقمي الصيني.
وذكر تقرير آخر من المجلة أن
الميزة الجديدة متاحة لبعض
المستخدمين من خالل تطبيق
علي باي ،وهو أحد التطبيقين
األساسيين للدفع عبر الهاتف
المحمول في الصين ،حيث يعد
اس ـت ـخــدام ال ـهــواتــف الــذكـيــة في
م ـعــامــات ال ــدف ــع ال ـيــوم ـيــة أم ــرا
معتادا في الصين.
وفي العام الماضي ،وزع بنك
الشعب الصيني ما قيمته عدة
ماليين من الدوالرات من اليوان
الرقمي ،من خالل تطبيق متصل

بالبنوك الستة الكبرى المملوكة
للدولة.
وس ـم ـحــت هـ ــذه االخ ـت ـب ــارات
لمستخدمين مـحــدد يــن بـشــراء
المنتجات من المتاجر المشاركة
وتطبيق ا لـتـجــارة اإللكترونية
من .JD.com
ول ـ ــم ت ــؤك ــد «آن ـ ـ ــت» الـطـبـيـعــة
الدقيقة لمشاركتها في مشروع
العملة الرقمية ،لكنها قالت إنه
إلــى جــانــب مــاي بـنــك ،ستشارك
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب
واألبحاث حول اليوان الرقمي.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان،
«بصفتها أ حــد المشاركين في
تجربة ال ـيــوان الــرقـمــي ،سيقدم
ماي بنك أحد الشركات التابعة
لـ ـ ـ آن ـ ــت غ ـ ـ ــروب ال ـت ـج ــرب ــة وف ـقــا
ل ـل ـتــرت ـيــب الـ ـع ــام ل ـب ـنــك الـشـعــب
الصيني» ،مضيفة« :ستواصل
م ـج ـم ــوع ــة ال ـن ـم ـل ــة ،ج ـن ـب ــا إل ــى
جنب مع ماي بنك ،دعم البحث
والتطوير وتجربة اليوان الرقمي
الخاص ببنك الشعب الصيني».

 35مليون عميل
بدوره ،قال  MYbankإنه كان

لديه أكثر من  35مليون عميل
من الشركات الصغيرة واألفراد
ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي،
م ـس ـجــا ن ـم ــوا ب ـن ـس ـبــة  68فــي
الـمـئــة ع ــن ال ـع ــام ال ـســابــق ،ولــم
يتضح على الفور إلى أي مدى
يـمـكــن لـمـسـتـخــدمــي مـ ــاي بنك
التعامل باليوان الرقمي.
وتأتي هذه األخبار في الوقت
الذي تسعى السلطات الصينية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

إلــى تشجيع اإلنـفــاق مــن خالل
مهرجانات التسوق هذا الشهر
في شنغهاي ومدن أخرى ،حيث
قالت وسائل اإلعالم الحكومية
إن بعض التجار يقبلون اليوان
الرقمي.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة مـجـمــوعــة
النملة في تجارب اليوان الرقمي
على الرغم من التدقيق المتزايد
من جانب المنظمين الصينيين،

ح ـي ــث ع ـل ـقــت ال ـس ـل ـط ــات ف ـجــأة
االكتتاب العام الضخم للشركة
فــي نوفمبر الـمــاضــي ،كما قال
ال ـم ـن ـظ ـمــون إن «آن ـ ــت» ستعيد
هيكلة أعمالها كشركة قابضة
مالية.
(العربية .نت)

الكويت تخفض سعر بيع النفط
آلسيا في يونيو
سعر البرميل يهبط مع انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب
أظ ـهــرت وثـيـقــة تسعير أن الـكــويــت حــددت
سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي
لـشــركــات الـتـكــريــر اآلس ـيــويــة فــي يــونـيــو عند
 1.15دوالر للبرميل ف ــوق مـتــوســط األسـعــار
المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة
ً
وخام دبي على بالتس ،بانخفاض  20سنتا
عن الشهر السابق.
وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام
الكويتي الخفيف الممتاز في يونيو عند 1.15
دوالر فوق عمان /دبــي ،بتراجع  20سنتا عن
الشهر السابق.
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،ارت ـف ــع س ـعــر بــرمـيــل
ً
ً
النفط الكويتي  82سنتا ليبلغ  68.13دوالرا في
ت ــداوالت االثـنـيــن الماضي
ً
مـقــا بــل  67.31دوالرا في
تداوالت الجمعة الماضي
وف ـقــا لـلـسـعــر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية،
تــراجـعــت أسـعــار النفط
صـ ـب ــاح ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء مــع
انـ ـحـ ـس ــار ال ـم ـخ ــاوف
من تعطل طويل األمد
ل ـم ـن ـظــومــة كــولــون ـيــال
بايبالين لخطوط أنابيب

الطاقة ،وهي األكبر في الواليات المتحدة ،في
حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل
الخليج األميركي اإلنتاج.
وانخفضت العقود اآلجلة للخام األميركي
غــرب تكساس الوسيط  61سنتا بما يعادل
ً
 0.94في المئة إلى  64.31دوالرا للبرميل ،وذلك
بعد زيادتها سنتين أمس االثنين.
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت  56سنتا
ً
أو  0.82في المئة إلــى  67.76دوالرا للبرميل
بعد ارتفاع أربعة سنتات أمس.
وق ــال إدوارد مــويــا كبير محللي األس ــواق
في أواندا في مذكرة «لم يكن أمد زيادة أسعار
الـنـفــط طــويــا ،إذ يـبــدو أن تعطل كولونيال
بــاي ـبــايــن ل ــن ي ـك ــون ل ــه أثــر
طويل المدى».
وأغ ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت كـ ــولـ ــون ـ ـيـ ــال
بايبالين ،ا لـتــي تنقل أكثر
من  2.5مليون برميل يوميا
مـ ــن الـ ـبـ ـن ــزي ــن والـ ــديـ ــزل
ووق ـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات،
شبكتها يوم الجمعة
ب ـع ــدم ــا تـ ـض ــررت مــن
هجوم إلكتروني.

كيف يؤثر هجوم «كولونيال بايبالين» على األسواق؟
مـ ــن م ـك ــان ـه ــم ال ـم ـج ـه ــول وب ـهــوي ـت ـهــم
غير الـمـحــددة ،اسـتـطــاع قــراصـنــة العالم
االفتراضي ،إرباك أسواق النفط العالمية
بشكل ع ــام ،وس ــوق الــوقــود فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة خــاصــة ،بـعــد اسـتـهــدافـهــم خط
ً
أنابيب رئيسيا ،رغم أنهم اعترفوا الحقا
ب ـعــدم قـصــدهــم الـتـسـبــب فــي أي ــة مشاكل
نتيجة الهجوم.
الهجوم الذي استخدم برمجية الفدية،
استهدف مساء الجمعة الماضي أكبر خط
أنابيب في الواليات المتحدة لنقل الوقود
من ساحل الخليج إلــى الشمال الشرقي،
ً
متسببا في إغالقه (قد يستمر أليام مقبلة)
وتعطيل تدفق ما يعادل ماليين البراميل
من المنتجات النفطية إلى السوق.
دفع الهجوم البيت األبيض إلى إعالن
حالة الـطــوارئ في  17والي ــة ،إضافة إلى
العاصمة واشنطن ،والـتــي تقضي بنقل
الوقود عن طريق البر للعاصمة والواليات
الـ ـت ــي مـ ــن ب ـي ـن ـهــا نـ ـي ــوي ــورك وت ـك ـســاس
وفلوريدا ونيوجيرسي وغيرها .وقد تكون
هناك تداعيات سياسية ومخاوف ممتدة
في الصناعة بعد هذا الهجوم االستثنائي.

ما أهمية الحادث؟

أسعار المعادن الثمينة والنفط

العام السابق ،في حين سجلت الموجودات
اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ان ـخ ـف ــاض ــا طـفـيـفــا
( 1.6بالمئة) لتبلغ  39.4مليارا كما فــي 31
مارس  ،2021مقارنة مع  40.1مليارا في 31
ديسمبر  ،2020بما يعكس منهجية متوازنة
ف ــي اس ـت ـق ـطــاب وت ــوظ ـي ــف مـ ـ ــوارد ال ـس ـيــولــة
وإدارتها بشكل أمثل في ظل أوضاع تشغيلية
وتمويلية ضاغطة وشديدة التقلبات ،حيث
سـجــل الـعــائــد عـلــى مـتــوســط األص ــول معدل
 1.7بــالـمـئــة عــن فـتــرة الــربــع األول مــن الـعــام
الحالي ،مقارنة مع  1.9بالمئة لنفس الفترة
من العام السابق.
وتعليقا على هــذه النتائج ،صــرح رئيس
مجلس إدارة مجموعة البنك األهلي المتحد
مشعل الـعـثـمــان قــائــا" :شـهــدنــا فــي األشـهــر
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة إط ــاق الـعــديــد مــن ال ــدول
ألوسع حمالت التطعيم لحماية سكانها ضد
الوباء في سباق مع الزمن لدحره والسيطرة
عليه ،لتقطع هذه الدول بذلك أشواطا مهمة
وإن تكن متباينة على هــذا الصعيد ،إال أن
اقتصادات العالم والمنطقة ال تزال تنوء تحت
وطأة التداعيات واسعة النطاق التي أفرزتها
الجائحة ،خاصة مع مستجدات ظهور سالالت
مـتـحــورة مــن الـفـيــروس مــن شــأنـهــا أن تؤثر
على عودة الثقة إلى األسواق ومسار التعافي
الصحي واالقتصادي المنشود ووتيرته.
ووسط هذه األوضاع غير المستقرة يأتي

األداء الجيد الذي حققه البنك األهلي المتحد
ف ــي ال ــرب ــع األول م ــن الـ ـع ــام ،لـيـعـكــس نهجه
المتوازن في تقييم وإدارة المخاطر وفاعلية
مــا ات ـخــذه وال ي ــزال مــن تــدابـيــر فــي التعامل
مع األزمة واحتواء تأثيراتها وتبعاتها على
البنك وعملياته".
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـث ـم ــان" :إزاء هـ ــذه األوض ـ ــاع
االسـتـثـنــائـيــة الـحــافـلــة بــالـتـحــديــات ،يستمر
البنك في التركيز على جملة من األولويات
ال ـص ـح ـي ــة وال ـم ــال ـي ــة وال ـت ـق ـن ـي ــة خ ـ ــال ه ــذه
المرحلة ،والتي يأتي على رأسها توفير بيئة
عمل آمنة تكفل صحة وسالمة جميع أفــراد
كادرنا الوظيفي وعموم عمالئنا ومتعاملينا،
وتسريع الخطى في مضمار التحول الرقمي
بهدف إرساء جاهزية عالية ومنظومة تقنية
م ـت ـط ــورة ت ـض ـمــن اس ـت ــدام ــة األعـ ـم ــال ودع ــم
احتياجات العمالء عن ُبعد بكل كـفــاء ة ،مع
االستمرار في تدابيرنا لتأمين سالمة المركز
ال ـم ــال ــي لـمـجـمــل م ـن ـظــومــة ال ـب ـن ــوك الـتــابـعــة
للمجموعة وتحصين قدرتها على مواصلة
تحقيق مستويات متينة ومستقرة ألعمالها
وربحيتها حتى انجالء األزمة وعودة عجلة
الحياة واالقتصاد الى طبيعتها".

 يمد الخط الساحل الشرقي للوالياتالمتحدة بـ 45في المئة من احتياجاته ،أو
ما قدره  2.5مليون برميل ً
يوميا ،وأي عطل
ً
سريعا على األسواق،
في تدفقاته ينعكس
وبالفعل المست عقود البنزين في بورصة
نيويورك أعلى مستوياتها في  3سنوات
يوم االثنين قبل أن تقلص مكاسبها عند
اإلغالق.
 ج ــاء ه ــذا ال ـه ــدوء الـســريــع فــي ســوقمشحون بالتوترات بالفعل نتيجة ضغوط
الجائحة ،وبعدما أعلنت الشركة المشغلة
للخط « ،»Colonial Pipelineمساء االثنين،
خطة الستئناف العمل به بحلول نهاية
األسبوع الجاري ،رغم إقرارها بأن «الوضع
ً
متقلبا ويستمر في التطور».
اليزال
 تربط «كولونيال بايبالين» مصافيال ـت ـكــريــر م ــن س ــاح ــل الـخـلـيــج األم ـيــركــي
بأكثر من  50مليون مستهلك في الجنوب
والشرق ،وينقل خط األنابيب الخاص بها
البنزين والديزل وزيــت التدفئة المنزلية
ووق ــود ال ـطــائــرات ،ويـمـتــد مـســافــة 5500

مـيــل ( 8850كـيـلــومـتــر) مــن تـكـســاس إلــى
نيوجيرسي.
 ح ـ ـ ــدد م ـ ـصـ ــرف «ويـ ـ ـل ـ ــز فـ ـ ــارجـ ـ ــو» 3سيناريوهات محتملة كنتيجة للهجوم،
وقال إن تاريخ إعادة التشغيل هو مفتاح
ً
مشيرا إلى أن السيناريو
القصة الحاسم،
األول ينطوي على إعادة التشغيل الجزئي
خـ ــال  5أي ـ ــام م ــن الـ ـح ــادث ب ـح ـلــول يــوم
األرب ـع ــاء ،وفـيــه لــن تـكــون هـنــاك تأثيرات
كبيرة أو دائمة.
 ف ــي ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ـث ــان ــي يـسـتـغــرقاألم ـ ــر م ــن  6إلـ ــى  10أي ـ ــام ،وقـ ــد تـحـتــاج
الخام
المصافي إلــى تقليل كمية النفط
ً
التي تعالجها إذا ظل خط األنابيب مغلقا
ه ــذه ال ـم ــدة ،وسـتــرتـفــع ال ـم ـخــزونــات في
ساحل الخليج األمريكي ،مما يتسبب في
انخفاض األسعار ،فيما سترتفع األسعار
في الساحل الشرقي ،والذي قد يلجأ إلى
اس ـت ـي ــراد ال ــوق ــود م ــع حـ ــدوث ن ـقــص في
اإلمدادات.
 في السيناريو الثالث يستمر اإلغالقأكثر من  10أيام ،وسيتعين على المصافي
فــي ساحل الخليج بشكل شبه مؤكد أن
تقلل مــن تدفقاتها ،وقــد تضعف أسعار
ال ـن ـفــط م ـق ــارن ــة ب ــال ـخ ــام ال ـم ـن ـقــول ب ـحـ ًـرا
لتشجيع الصادرات ،ويقول المصرف في
مذكرته« :توقعوا ً
نقصا ً
كبيرا في الوقود
ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ــداخ ـل ـي ــة ج ـن ــوب شــرقــي
الواليات المتحدة».

ً
ما سيحدث الحقا؟

 قــالــت الـشــركــة ،مـســاء أم ــس االثـنـيــن،إن أحـ ــد خ ـطــوط ـهــا ي ـع ـمــل مــؤق ـتــا تحت
اإلدارة اليدوية ،فيما تعمل على استعادة
العمليات الكاملة تــدريـجـ ًـيــا ،وهــو األمــر
الـ ــذي ق ــد يـسـتـغــرق بـضـعــة أي ـ ــام ،ووف ـقــا
لتقديرات «كولونيال بايبالين» فــإن ذلك
يعني الدخول في السيناريو الثاني الذي
تحدث عنه «ويلز فارجو».
 مع ذلك ،بدت لهجة الشركة المشغلةللخط ح ــذرة بـعــض ال ـشــيء ،حـيــث قالت
ً
إن النجاح في استعادة التشغيل كامل
بحلول نهاية األسـبــوع الـجــاري يتطلب
ً
«عالجا ً
دؤوبا» ألنظمتها وهو ما يستغرق
ً
وقتا ،مضيفة أن خطتها تستند إلى عوامل
السالمة واالمتثال.

 ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،م ــن الـمـحـتـمــل أنتتطور ضغوط اإلمــداد في السوقً ،
نظرا
لعدم وجود تدفق للمنتجات على الخطوط
الرئيسية منذ يــوم الجمعة ،وقــال جاري
بـيـفـيــرز ،المستشار فــي صـنــاعــة الــوقــود
بالجملة والتجزئة ،إنه ال ينبغي حدوث
«اض ـط ــراب ــات واس ـع ــة ال ـن ـطــاق» إذا أعيد
التشغيل بحلول نهاية األسبوع ،لكنه حذر
من أن األمــر قد يشوبه بعض المعوقات
والتأخير.
 إعالن «كولونيال» السريع أنهى حركةأس ـعــار الـمـنـتـجــات الـبـتــرولـيــة ال ـتــي كــان
مــن الممكن أن ت ــؤدي إلــى مشاكل كبيرة
لصناعة النقل بالشاحنات لو استمرت،
المشكلة لم تكن في ارتفاع األسعار،
لكن ً
ولكن أيضا أن سائقي الشاحنات واجهوا
ص ـع ــوب ــات ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ــوق ــود
ومواصلة العمل.
 في بيانها ،قالت الشركة إنها تواصلتقييم مـخــزون المنتجات فــي صهاريج
التخزين في منشآتها وغيرها على طول
نظامها ،وإنها تعمل مع الشاحنين لديها
لنقل الديزل منخفض الكبريت إلى محطات
التسليم المحلية ،وهو األمر الذي ستظهر
تداعياته خالل األيام القليلة المقبلة.
 أظـهــرت البيانات األخ ـيــرة مــن إدارةمـعـلــومــات الـطــاقــة أن م ـخــزونــات الــديــزل
منخفض الـكـبــريــت فــي منطقة الساحل
برميل
الشرقي ،كانت أقل بنحو  7ماليين
ً
م ــن م ـتــوســط ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـم ــس ،وفــقــا
للتقرير الصادر في أواخر شهر أبريل.

من وراء الحادث؟
 أقـ ــرت عـصــابــة إجــرام ـيــة إلـكـتــرونـيــةتدعى « »DarkSideبمهاجمة خط األنابيب
خالل عطلة نهاية األسبوع ،كما توقعت
السلطات األميركية ،وقالت المجموعة على
بيان موقعها اإللكتروني :هدفنا هو كسب
المال ال خلق مشاكل للمجتمع.
 أك ـ ــد م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـف ــدرال ــيرسـمـ ًـيــا أن «دارك ســايــد» هــي المسؤولة
عــن الـمـســاومــة على شبكات «كولونيال
بايبالين» ،حيث استخدمت برمجية الفدية
ً
في هجومها ،قائل إنه يواصل العمل مع
الشركة والوكاالت الحكومية األخرى في
التحقيق.

 خـ ــال خ ـط ــاب حـ ــول االق ـت ـص ــاد فيالبيت األبيض يوم االثنين ،قال الرئيس
ً
شخصيا»
األميركي جو بايدن ،إنه «يطلع
ً
يوميا ،مضيفا :لقد تحركت
على الوضع
الوكاالت الحكومية بسرعة للتخفيف من
أي تأثير على إمدادات الوقود لدينا ،ونحن
على اسـتـعــداد التـخــاذ خـطــوات إضافية
ً
اعتمادا على سرعة تشغيل الشركة للخط.
 ي ـع ــرف ع ــن ال ـم ـج ـمــوعــة الـمـهــاجـمــةأن ـه ــا تـنـشــط ف ــي مـنـطـقــة شـ ــرق أوروبـ ـ ــا،
وتكهن عدد من الباحثين في مجال األمن
السيبراني ،بأن العصابة قد تكون روسية،
حيث تتجنب برامجهم تشفير أي أنظمة
كمبيوتر يتم تحديد اللغة فيها على أنها
روسية.
 استبعد بايدن فرضية تورط روسياً
في االعتداء اإللكتروني ،قائل إنه يعتزم
لـقــاء نـظـيــره ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بوتين،
وانـ ــه ح ـتــى اآلن ال ي ــوج ــد دل ـي ــل تستند
إليه االستخبارات األميركية على تورط
موسكو في الهجوم ،لكنه يرى أنها تتحمل
ً
جزء ا من المسؤولية بشكل أو بآخر.
 ق ــال ــت دارك س ــاي ــد ،إن ـه ــا مـجـمــوعــةغير سياسية ،وال تنخرط فــي القضايا
الـجـيــوسـيــاسـيــة ،وإن ــه ال ينبغي ربطها
بحكومة محددة أو البحث عن دوافعها،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــم تـ ـك ــن عـ ـل ــى عـلــم
ب ــاس ـت ـه ــداف «ك ــول ــون ـي ــال» م ــن ق ـبــل أحــد
ف ــروعـ ـه ــا ،وأنـ ـه ــا س ـت ـب ــدأ م ــن الـ ـي ــوم في
«االع ـتــدال والتحقق مــن كــل شركة يرغب
الـشــركــاء فــي تشفيرها لتجنب العواقب
االجتماعية في المستقبل».
 في هجوم الفدية اإللكتروني ،يتلقىالضحايا رسائل تخبرهم بأن الحواسيب
وال ـخ ــوادم الـخــاصــة بـهــم مـشـفــرة ،وأنـهــم
بـحــاجــة لـلــدفــع مـقــابــل فــك ه ــذا التشفير،
وق ــد يـهــدد الـمـهــاجـمــون بنشر البيانات
المسروقة أو حتى حذفها ً
تماما من أنظمة
الجهة المستهدفة .يسلط الحادث الضوء
على المخاطر التي تشكلها هذه الهجمات
على البنية التحتية الحيوية وليس فقط
الشركات كما في السابق.

فردوس عبدالحميد :ال تظلموا
مي عمر بسبب زوجها
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محيي إسماعيل :المنسي
أهم أدوار أمير كرارة
قال الفنان محيي إسماعيل،
إنه يخاف من نفسه ،مؤكدا أن
الفنان يجب أن يقدم قيما من
خـ ــال ف ـن ــه ،وي ـع ـلــم الـمـجـتـمــع
أشياء إيجابية ،مشيرا إلى أنه
يــرفــض أن يـعـيــش ال ـف ـنــان من
أجل الحصول على مال فقط.
وأشـ ـ ـ ــار إس ـم ــاع ـي ــل إل ـ ــى أن
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن مـ ـحـ ـم ــد رم ـ ـضـ ــان
ومـ ـحـ ـم ــد إمـ ـ ـ ــام قـ ــدمـ ــا أدوارا
شعبية ،الفتا إلــى أنــه يضحك
ب ـش ـكــل أكـ ـث ــر م ــن خ ـ ــال أف ــام
الفنان محمد سعد.
وأضـ ــاف خ ــال استضافته
ف ــي ب ــرن ــام ــج "الـ ـع ــراف ــة" ،ال ــذي
تقدمه اإلعالمية بسمة وهبة ،محيي إسماعيل
أنه يفضل العمل مع أمير كرارة
في الفترة المقبلة ،مؤكدا أن أفضل دور قدمه األخير هو المنسي
في مسلسل "االختيار".
وأوضح أن الناس ستظل تذكر هذا الدور ،منوها إلى أن الشهيد
يقدم أغلى ما يملك وهي نفسه من أجل أن يعيش اآلخرين.
ويرى محيي إسماعيل أن باسم سمرة ممثل رائع ،قائال" :أنت
يا ابني جامد أوي" ،مشيرا إلى أن الفنان فتحي عبدالوهاب يقدم
أيضا شخصيات قوية.

القاهرة – هيثم عسران

ت ـحــدثــت ال ـف ـنــانــة فـ ــردوس عـبــدالـحـمـيــد
عن تجربتها في مسلسل "نسل األ غــراب"،
مطالبة بمنح فرصة لبطلة العمل مي عمر،
وتقييمها فنيا بناء على خبرتها التي لم
تتجاوز  5سنوات ،إضافة إلى تقييم أدائها
لألدوار باعتبارها ممثلة ،بعيدا عن كونها
زوجة المخرج محمد سامي ،مشيرة إلى أن
مي قدمت دورا مميزا ومهما في المسلسل،
الذي تشارك في بطولته.
وق ــال ــت فـ ـ ـ ــردوس ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن مــا
تـتـعــرض لــه مــي عـمــر مــن انـتـقــادات كثيرة
ل ـم ـج ــرد أنـ ـه ــا زوجـ ـ ــة مـ ـخ ــرج ال ـع ـم ــل أم ــر
واجهته وتعرضت له من قبل مع زوجها
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج مـ ـحـ ـم ــد ف ـ ــاض ـ ــل ،عـ ـن ــدم ــا ك ــان ــا
يتشاركان في أعمال فنية ،بالرغم من أن
عملهما معا سبق زواجهما ،الفتة إلى أن
هناك ضرورة للحكم على الممثل بناء على
الدور الذي يقدمه وليس أي شيء آخر.
وأشارت إلى أن مي فنانة شابة تجتهد
ف ــي عـمـلـهــا و ت ـق ــدم أدوارا ج ـي ــدة ،و لــد يـهــا
موهبة وقبول وال تزال في بداية مشوارها
الفني ،مؤكدة أن تقييم الفنان وفقا لدرجة
قرابته مع آخرين أمر يظلمه بشدة ،خاصة
إذا ك ــان ي ـس ـعــى ل ـت ـطــويــر أدوات ـ ـ ــه ،وي ـقــدم
أدوارا مـتـنــو عــة و مـخـتـلـفــة فــي كــل تجربة
يظهر فيها.
وعبرت عن سعادتها بــردود الفعل عن
المسلسل منذ انطالق عرضه ،خاصة مع
تفاعل الجمهور وارتباطه باألحداث التي
ي ـقــدم ـهــا ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ـه ــا ع ـنــدمــا ق ــرأت
الـسـيـنــاريــو تـحـمـســت ل ـل ــدور ،وف ـك ــرت في
تقديمه بصورة شديدة الواقعية بداية من

حرصها على إ ظـهــار اإل جـهــاد ا لــزا ئــد على
الحد لكونها تلعب شخصية سيدة قعيدة
مصابة بالشلل ،و صــوال إ لــى تخليها عن
ا لـمــا كـيــاج بحكم طبيعتها كـسـيــدة كبيرة
وحكيمة.
وأش ــادت بـتـكــرار تـعــاونـهــا مــع المخرج
محمد سامي ،ا لــذي تعود للعمل معه في
الدراما التلفزيونية بعد  4سنوات ،عقب
تجربتهما في "اال سـطــورة" ،الفتة إلى أنه
كــان حــر يـصــا عـلــى اال هـتـمــام بالتفاصيل،
خ ــاص ــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالــدي ـكــور الـ ــذي تــم
بـ ـ ـن ـ ــاؤه خ ـص ـي ـص ــا لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
أن ــه حـتــى بـعــض ال ــدي ـك ــورات والـتـفــاصـيــل
بـ ـ ـ ــاألحـ ـ ـ ــداث حـ ـمـ ـل ــت إس ـ ـ ـقـ ـ ــاطـ ـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة
أعجبتها.
وحول األعمال التي اهتمت بمتابعتها
خــال السباق الرمضاني ،أ فــادت فــردوس
بأن األعمال الدرامية خالل الموسم الحالي
اتـسـمــت بــال ـقــوة وال ـج ــودة فــي الـمـحـتــوى،
خــاصــة مــع وج ــود أك ـثــر مــن عـمــل يـتـنــاول
ق ـضــايــا م ـه ـمــة ع ـلــى ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـتــويــات،
مؤكدة أنها حرصت على متابعة مسلسل
"االختيار  "2الذي قدم تجربة استثنائية
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ـنــي ،وك ــذل ــك "ال ـقــاهــرة
كابول" و"هجمة مرتدة".
وأ ش ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ــى أن " ه ـ ـ ــذه ا لـ ـن ــو عـ ـي ــة مــن
األ عـمــال كنا نفتقدها بشدة في السنوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم ف ـ ــإن ع ــودتـ ـه ــا ش ــيء
ايـجــابــي جــدا لـغــرس الـقـيــم اإليـجــابـيــة في
نفوس الشباب ،فضال عن تحقيق دور مهم
للدراما في إبراز مشاكل الواقع ومخاطره،
ب ـمــا يـفـيــد األج ـي ــال ال ـج ــدي ــدة م ــن ت ـجــارب
السابقين".

فردوس عبدالحميد ومي عمر في «نسل األغراب»

مي عمر

تراجع زينة بشكل ملحوظ

إشادات بأداء باسل خياط
في «حرب أهلية»
ن ــال الـفـنــان بــاســل خياط
إش ــادات عــديــدة مــع التحول
ال ـ ــدرام ـ ــاتـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي فـ ـ ــي دوره
ب ـم ـس ـل ـســل "ح ـ ـ ــرب أهـ ـلـ ـي ــة"،
الذي يشارك في بطولته مع
ال ـف ـنــانــة يـ ـس ــرا ،ح ـيــث جمع
بينهما مشهد مــؤ ثــر بشدة
ظ ـه ــر ف ـي ــه وه ـ ــو يـسـتـجـيــب
لجميع مــا طلبته منه ،بعد
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـلـ ـي ــه ب ـش ـق ـي ـق ـتــه
الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـح ـب ـه ــا
ويعتبرها نقطة ضعفه.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــي
تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل بـ ـ ـه ـ ــا خ ـ ـ ـيـ ـ ــاط م ــن
بــدايــة الـحـلـقــات ،فــإن مشهد
المواجهة بينه وبين يسرا
واس ـ ـت ـ ـجـ ــاب ـ ـتـ ــه ل ـط ـل ـب ــات ـه ــا باسل خياط
مـ ــن أج ـ ــل م ـن ــع ف ـض ـي ـحــة لــه
ولعائلته ظهر بها تأثر شديد مع كلمات محدودة جدا على
عكس عاداته بتوجيه التعليمات للتنفيذ فقط وفق ما ظهر
في جميع الحلقات السابقة.
"ح ــرب أهـلـيــة" بطولة يـســرا ،بــاســل خـيــاط ،أروى جــودة،
سينتيا خليفة ،جميلة عوض ،مايان السيد ،رشدي الشامي،
محمود حجازي ،مروى األزلي ،برلتني فؤاد ،وعدد آخر من
الفنانين ،من تأليف أحمد عادل ،وإخراج سامح عبدالعزيز.

«القاهرة كابول» يثير اإلعجاب

زينة
نــالــت الفنانة زيـنــة انـتـقــادات واسـعــة تـجــاه مسلسلها الجديد "كله
بالحب" ،المعروض على قنوات النهار وعدد من القنوات ،بسبب تراجع
أداء المسلسل بالكامل ،وخاصة مع حلقاته األخيرة من الشهر الكريم.
وتراجعت مقاطع المسلسل المختلفة على مواقع التواصل االجتماعي
وعلى موقع يوتيوب بشكل الفت ،نتيجة انصراف الجمهور عن الحلقات
األخيرة من العمل ،وهو األمر نفسه مع العرض التلفزيوني ،حيث انخفضت
إعالنات المسلسل على القنوات الفضائية بشكل كبير ،نتيجة انصراف
الجمهور عنه .والحظ الجمهور خالل الحلقات األخيرة من المسلسل قلة
مشاهد الفنانة زينة بشكل ملحوظ ،حيث ظهرت أقل من باقي أبطال العمل
بشكل كبير على عكس الحلقات األولى ،التي شهدت سيطرتها على معظم
المشاهد ،وهو ما أحدث أزمة مع زمالئها في العمل ،السيما بعد التواجد
المكثف على تتر العمل ،وهو ما َّ
فسره البعض بأن هذا التراجع في عدد
المشاهد كان مقصودا ،المتصاص غضب الزمالء في العمل ،خصوصا
أنها ال تتناسب مع بطولتها.

غادة عبدالرازق تتعرض لالنتقاد

مشهد من «القاهرة كابول»
شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "القاهرة كابول"
مشهدا أثار إعجاب الجمهور ،وأشادوا به بشكل كبير.
المشهد كان بين الفنان طارق لطفي بطل العمل ،والفنانة حنان
مطاوع بطلة العمل الجديد ،بعد اللقاء األول بينهما ،ودخوله في
وصلة غــزل لمحبوبته الوحيدة ،و قــال لها أبيات شعر من كلمات
الشاعر الكبير أمل دنقل" :أحس حيال عينيك ...بشيء داخلي يبكي...
أحس خطيئة الماضي تعرت بين كفيك ...وعنقودا من التفاح في
عينين خضراوين ...أنسى رحلة اآلثام في عينين فردوسين؟".
َّ
وعلق الجمهور على هذا المشهد باهتمام ،والقى الثنائي إشادات
واسعة ،و هــو ما حــدث مع مشهد آ خــر بالمسلسل نفسه في نهاية
الحلقة ،من خــال مشهد جمع بين الثنائي حين تعرضت مطاوع
إلغماء ودخلت المستشفى ،ودخــل الثنائي في وصلة غزل أخرى،
حتى شرب لطفي من العصير ،ودخل في حالة إغماء ،وشهد الثنائي
حالة صدق واضحة من الفنان لطفي تجاه حبيبته.

غادة عبد الرازق
تعرضت الفنانة غ ــادة عـبــدالــرازق النـتـقــادات عبر مــواقــع التواصل
االجتماعي مع إذاعة الحلقة األخيرة من مسلسل "لحم غزال" ،بعدما ظهرت
عدة تفاصيل غير منطقية في الحلقة ،وتضمنت الكثير من القفزات غير
المبررة .وظهرت غــادة بعدما انتصرت على جميع أعدائها على مدار
الحلقات ،وعاد ابنها لها بوقت لم يتم محاسبتها فيه على الجرائم التي
ارتكبتها ،مع االكتفاء باإلشارة إلى تعرضها للسجن فقط دون توضيح
عدد السنوات التي يفترض أنها قضتها قبل خروجها.
جزء من االنتقادات التي تعرضت لها غادة مرتبط بعدم إحكام صياغة
ً
لعبة االنتقام التي حاولت القيام بها على مدار الحلقات ،فضال عن عدم
إظهار نهايات لبعض التفاصيل مثل شخصية المعلمة قدرية التي قدمت
دورها وفاء عامر ،وكان يتوقع ظهورها بالحلقات األخيرة.
جزء من أسباب إثارة الجدل حول غادة ما قامت بنشره عبر انستغرام،
بعدما أعلنت فوزها بجائزة أفضل ممثلة في استفتاء من إحدى الجهات،
رغم عدم انتهاء عرض حلقات باقي األعمال الدرامية.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا :االتكال على الحظ دائما يؤدي إلى
الفشل ،واالجتهاد رأس النجاح.
ً
عاطفيا :خفف مــن انفعاالتك المؤذية،
وخاطب الشريك بمحبة واحترام.
ً
اجـتـمــاعـيــا :بـعــد اب ـت ـعــادك الـقـســري عن
األصدقاء تعود إلى التواصل معهم.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تستمر الـعــراقـيــل ،مــا يضطرك
إلى بذل جهود مضاعفة لتسيير العمل.
ً
عاطفيا :لديك مشكلة مع الحبيب ،فلماذا
ال تصارحه وتنهي الموضوع؟
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا لــم تـكــن مـتـصــالـحــا مع
نفسك ،فكيف يمكنك االتفاق مع الغير.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أنجز أعمالك بالدقة نفسها التي
كنت تفعلها ،وال تتهامل.
ً
عاطفيا :ينتظر الحبيب تحقيق وعدك
له بعد مرور عدة شهور.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :الـ ـب ــدان ــة ت ـض ــر ال ـص ـحــة،
وتـشـعــرك بالخمول والـكـســل ،فحافظ
على لياقتك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :ال تتسرع في خطواتك حاليا ،كي
ال تأتي بنتائج معكوسة.
ً
عاطفيا :ينتظر الحبيب فرصة ليصارحك
بما يجول في فكره.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـي ـ َـأس إن ل ــم ت ـج ــد مــن
ً
ً
يساندك حاليا ،وابق متماسكا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :قــدرتــك على العمل الـيــوم متراجعة،
وتنتظر انتهاء الوقت بسرعة.
ً
عاطفيا :عالقتك المتينة بالحبيب تتعرض
لبعض المشاحنات البسيطة.
ً
اجتماعيا :السباحة رياضة تنعش الجسم
بكامله ،فمارسها تجلب لك العافية.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ح ــاذر كــي ال تــرتـكــب أي خـطــأ في
التقدير ،ألن الظروف ال تسمح بذلك.
ً
عاطفيا :ال ّ
تورط نفسك في مآزق مع شريك
ً
ً
ُ
حياتك ،وكن مرنا وهادئا.
ً
اجتماعيا :دع تقلباتك المزاجية في المنزل،
ً
ُ
وكن الئقا مع معارفك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :بدأت بعض األمــور تتضح أكثر
في محيط العمل ،مما يريحك.
ً
عــاطـفـيــا :وض ـعــك الـعــاطـفــي ج ـيــد ،وقــد
َّ
يتحسن بسرعة في وقت قريب.
ً
اجتماعيا :ال تنكفئ فــي المنزل ،فأنت
بحاجة أكثر إلى التواصل االجتماعي.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :انتبه من أي ّ
تصرف في عملك قد
يؤدي إلى نزاع قانوني.
ً
عاطفيا :قد يساعدك شريك حياتك في أمور
كثيرة ،لكنك ال تلجأ إليه.
ً
اجتماعيا :يزداد األمر صعوبة في العيش،
وتطلب التوفير من الجميع.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أعصابك متوترة من أحداث مهنية
تحصل ،فالجأ إلى حكمتك.
ً
عاطفيا :مهما مررت مع الشريك بأحداث
جسيمة ،فهو إلى جانبك.
ً
اجتماعيا :انتبه عند الحديث مع الغير،
فكل كلمة تخرج من فمك لن تعود إليه.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ال تقلق من التغييرات الحاصلة في
ً
ُ
ميدان العمل ،وكن فطنا.
ً
عــاط ـف ـيــا :جـمـيــع الـمـحـبـيــن لــديـهــم مشاكل
عاطفية ،وتأتي الحلول بالمصارحة والتفهم.
ً
اجتماعيا :مــن المحتمل ظـهــور أزم ــة على
ً
ً
الصعيد العائلي ،فابق صبورا ومنفتحا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :الله مع الجماعة ،وعملك مع فريق
يجلب لك إفادة ّ
أعم.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال هـ ـ ّـم لـلـحـبـيــب إال الـتـفـكـيــر
باألمور التي تسعدك وترضيك.
ً
اجتماعيا :الطبيعة تناديك للذهاب إليها،
ّ
والتمتع بكل ما تحتويه.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :اسـتـمــر ف ــي االح ـت ـفــاظ بسالمك
الــداخـلــي وأسـلــوبــك الـمـتــواضــع فــي حال
نجاحك.
ً
عــاطـفـيــا :تـحـضــر لـقـضــاء وق ــت أو للقاء
ً
عاطفي مع شخص تعرفت عليه راهنا.
ً
اجتماعيا :تمر بك األيام وأنت تحلم بأمور
كثيرة صعبة التحقيق.
رقم الحظ.22 :
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ريم أحمد :ذهبت لرؤية محمد صبحي فأصبحت بطلة في «يوميات ونيس»

«حاولت التوفيق بين الدراسة والتمثيل وتجربة التقديم التلفزيوني»
بإطاللتها الشهيرة في مسلسل «يوميات ونيس» كأصغر أبناء
العائلة عرفها الجمهور على مدار سنوات ،وارتبط بها كطفلة
شقية لم تتوقف عن الحركة والمقالب في أشقائها ،وكذلك في
عالقاتها مع زمالئها في األعمال األخرى التي قدمتها ،هي
ّ
الممثلة المصرية الشابة ريم أحمد ،التي فضلت دراسة التمثيل،
القاهرة  -هيثم عسران

عشقت صبحي
من مسرحية
"الجوكر"
واختارني
ً
متحديا الجميع
من أول لقاء

واستكمال ما بدأته في طفولتها ...في دردشتها مع «الجريدة»
تتحدث ريم عن تجربة التمثيل في الطفولة ،واألعمال التي
شاركت فيها ،والتحاقها بمعهد الفنون المسرحية ،وعالقاتها
بالجمهور إلى جانب تجربتها في خوض تجربة التقديم
التلفزيوني ،وغيرها من التفاصيل ،فإلى نص الحوار:

● اشتهرت من خالل مسلسل "يوميات ونيس"
أول أعمالك الفنية ،كيف جاءت التجربة؟
 أتذكر األوديشن الخاص بالمسلسل حتى اليوم،ووق ـت ـهــا ك ــان ع ـمــري ث ــاث س ـنــوات ون ـصــف الـعــام
ً
تقريبا ،والطفلة المطلوبة عمرها  5سنوات ،وكنت
أتوقع أال يتم قبولي ،وكان األوديشن يتم في أحد
الفنادق الشهيرة على النيل ،وأتذكر تفاصيل هذا
ً
اليوم جيدا بما فيها المالبس التي كنت أرتديها،
وكــذلــك الـتــي كــان يرتديها الفنان محمد صبحي،
ً
ويومها والدتي كانت تؤهلني نفسيا لعدم الشعور
بالضيق حال عدم اختياري ،خصوصا بسبب العمر،
وانـنــي أصـغــر بأكثر مــن عــام مــن الـفـتــاة المطلوبة
ل ـل ــدور ،وان ـنــا سـنــذهــب لـمـشــاهــدة األجـ ــواء ورؤي ــة
الفنان محمد صبحي ،وقلت لها عندما وصلنا أن
هناك الكثير من البنات الجميالت ،وبالتأكيد سيتم
اختيار واحدة أجمل مني ،لكن والدتي ظلت تحدثني
عن المرحلة العمرية وأنني مازلت صغيرة ،وكان
أملي أن أرى الفنان محمد صبحي الذي أحببته من
مسرحية "الجوكر" التي كنت شديدة التعلق بها،
لدرجة أنني أحببتها أكثر من الكرتون ،وكنت أقوم
بتقليده فيها ،لذا كان يكفيني يومها رؤيته فقط.
● ماذا حدث بعد ذلك؟
 عندما وصلنا ودخلنا إلى المكان المخصصلــأودي ـشــن ،طـلــب أن ي ـكــون الـقـصــار فــي الـمـقــدمــة،
واألطـ ــول خلفهم وك ـنــت أق ـصــر وأص ـغــر ف ـتــاة بين
الموجودات ،ويومها فتيات قمن بإرجاعي للخلف،
وما كان يشغلني وقتها فقط هو رغبتي في رؤية
األستاذ محمد صبحي ،وخوفي من أن يؤدي وقوفي
بالخلف لعدم رؤيته ،ألن أمامي فتيات أطول مني
وال ـم ـكــان م ــزدح ــم ،لـكــن عـنــدمــا وص ــل بــالـفـعــل قــام
بالتحرك وسط المجموعة الموجودة من الفتيات
وشاهدته وشاهدني عن قرب واقترب مني ،وسألني
عن اسمي ،ووقتها كنت أعاني من اللدغة في حرف
ال ــراء ،وال أستطع نطق اسـمــي بطريقة صحيحة،
ً
فبدال من أن اقول ريم ،قلت له "ليم" ،فوجدته يقول
ً
شكرا يا جماعة للجميع ،واختارني ألن أكون الطفلة
التي يبحث عنها دون أي حديث آخر بيننا ،أو حتى
يطلب مني القيام بتمثيل أي مشهد أمامه.
● كيف كان موقف الحضور الموجودين؟
 االس ـت ــاذ مـحـمــد صـبـحــي تـمـســك بــاخ ـت ـيــاري،واتذكر أن مسؤولي االنتاج وقتها قالوا له إنني لم
أمثل من قبل ،وطلبوا منه أن يعطي فرصة لبنات
آخ ــري ــات م ــوج ــودات ،خـصــوصــا أن الـ ــدور بطولة
وليس صغيرا ،وأنه ربما يحتاج إلى فتيات لديهن
تجارب تمثيلية سابقة أو على األقل الوقوف أمام
الكاميرا لتعدد المشاهد التي سأقدمها ،لكنه تمسك
بي وأقنعهم أنني سأقدم الدور ،وقال لهم "دي بنت
محمد صبحي وسعاد نصر" ،وكنت سعيدة جدا
وقتها ،ألنه اختارني من بين هذا العدد الكبير من
الفتيات.

الجمهور
لم يصدق
أنني كبرت...
ومصداقية
«يوميات
ونيس»
سبب نجاحه
واستمراريته
حتى اآلن

● ماذا عن المشهد األول أمام الكاميرا؟
 أول مشهد يجمعني مع استاذ صبحي وقمنابتصويره هو مشهد "من الطارق الداعي" ،ووقتها
ال أفهم معناه بشكل كبير
كنت اقول كالما
بحسب السيناريو المكتوب ،وهو جلس معي قبل
ً
التصوير وتـحــدث كـثـيــرا عــن تفاصيل التصوير،
وك ـيــف ات ـعــامــل م ــع ال ـكــام ـيــرا ،وأخ ـبــرنــي أال انـظــر
إل ـي ـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى شــرحــه لـمــا يـجــب أن افعله
خــال التصوير ،وق ــال لــي "احـنــا بنلعب ،مالناش
دع ــوة بــال ـكــام ـيــرا" ،وبــالـفـعــل تــم تـصــويــر المشهد
وبعد االنتهاء منه قام بحملي بين يديه واشاد بي
ً
وسط الحضور ،فهو كان مؤمنا
بموهبتي في التمثيل ،وراهن علي
وعلى اختياري لتقديم الدور ،وقال
للحضور "مش قولتلكم" ،وخالل توقف
التصوير كان يجعلنا نتعامل بأسماء الشخصيات
حتى نأخذ على بعض ونتعايش مع األدوار بشكل
أكبر ،فهو مدرسة فنية استثنائية.
● حدثينا عن كواليس "يوميات ونيس"؟
 مسلسل ونيس كان بالنسبة لنا حالة مختلفة،ً
ألنـنــا قضينا وقـتــا طــويــا مـعــا على م ــدار سنوات
ً
التصوير ،وأصبحنا عائلة واحــدة تقريبا ،ألن كل
عام نقدم جزءا جديدا ،باإلضافة إلى مشاركتنا في
مسرحية "ماما أمريكا" وسفرنا خارج مصر لتقديم
العرض المسرحي ،فالمسألة لم تعد مجرد كواليس
لمسلسل ،ولكن عيلة اخرى جديدة ،ودائما ما كان
االستاذ صبحي يعاملني مثل ابنته الصغيرة ،وكان
هناك معاملة حميمة وروح جميلة حملت ذكريات
ايجابية في ذاكرتي.
● هل أثــر طــول فترة التصوير على عالقتك مع
فريق عمل "يوميات ونيس"؟

في حفل زفافها مع أخويها في «يوميات ونيس»

ً
 بالفعل ،فكنا نقضي وقتا طويال سويا أكثرمما كنا نقضيه مع عائلتنا بحكم التصوير ،وفي
أوقات كثيرة كنا نقوم بعمل مقالب في بعضنا كنوع
ً
من المداعبة ،فضال عن تناولنا االفطار والسحور
ً
معا خــال التصوير في رمضان ،وتناولنا الغداء
مجتمعين خالل التصوير باأليام العادية ،فكانت
أج ــواء أســريــة بــامـتـيــاز ودائ ـمــا مــا كــانــت ترافقني
والــدتــي فـيـهــا ،واعـتـقــد أن حــالــة األل ـفــة الـتــي كانت
م ــوج ــودة ف ــي ال ـت ـصــويــر ج ــزء رئ ـي ـســي ف ــي نـجــاح
العمل وتعلق الناس به حتى اآلن ،فالحب الموجود
بالكواليس انعكس على الشاشة ،وأجواء التصوير
ال أنساها حتى مع مرور سنوات عليها.
● وبالنسبة للكوميديا الـمــوجــودة فــي العمل،
كيف تعاملت معها؟
 ان ـك ــل ص ـب ـحــي ك ـمــا ك ـنــت اق ـ ــول ل ــه دائـ ـم ــا فيالتصوير اعتاد أن يفاجئنا أثناء التصوير ويقوم
بأشياء لم نكن متفقين عليها في البروفات ،لذلك
عندما تشاهد الحلقات تشعر أن الضحك حقيقي
وغـيــر مفتعل ،وفــي رأي ــي هــذا األم ــر أحــد األسـبــاب
الرئيسية بنجاح العمل ،واستمرار مشاهدته حتى
اآلن من أجيال متعاقبة ،والضحك على ما يحدث
ف ـيــه ،فــأنــت ت ـشــاهــد م ــا ي ـحــدث داخـ ــل م ـنــزل أس ــرة
مصرية عادية بدون مبالغة أو تكلف.
● كيف قمت بالتوفيق بين الدراسة والتمثيل؟
 لــم يـكــن األم ــر سـهــا عـلــى اإلطـ ــاق ،خصوصاً
أن ـنــي كـنــت اقـ ــوم بــالـتـمـثـيــل عـلــى ال ـم ـســرح أي ـضــا،
لــذلــك كـنــت اح ــاول االج ـت ـهــاد لـتـعــويــض مــا فاتني
أثناء غيابي بسبب العمل ،واقوم بإعداد الواجبات
المدرسية المطلوبة ،بجانب مذاكراتي وهــو دور
كانت تساعدني فيه والدتي بشكل كبير ،خصوصا
أنها هي كانت المسؤولة بشكل أساسي عن التوفيق
بين مواعيد التصوير والـمــدرســة ،بــاإلضــافــة إلى
دورها في المذاكرة لي ،ووقتها كان الفنان محمد
صبحي يسأل باستمرار عن انتظامي في المدرسة،
وفي أوقات كنت أذاكر بين تصوير المشاهد عندما
ال يكون هناك مشاهد متتالية بالنسبة لي ،وكنت
حريصة على التوفيق بشكل كبير ،وفي المدرسة
تـفـهـمــوا غـيــابــاتــي االض ـط ــراري ــة وكـ ــان الـمـعـلـمــون
يساعدونني.
● ما الفترة التي شعرت فيها بالتعرض لضغط
بسبب التصوير؟

مع محمد صبحي

ريم في الصغر

أتمنى أال
تعطلني
األمومة عن
العمل وأحب
المسرح رغم
مجهوده الكبير

ريم أحمد
 ط ــوال ال ــوق ــت كـنــت اع ــام ــل بــاع ـت ـبــاري الطفلةالموجودة في العمل ،وهذا األمر جعلني اشعر براحة
كبيرة وسعادة ،السيما أنني عملت مع فنانين كبار
كـثــر ،لكن الـفـتــرة الصعبة عندما كنت فــي الصف
الثالث اإلعدادي ،ووقتها كنت اقوم بالتصوير في
مسلسل "أدهــم وزينات والتالت بنات" مع الراحل
فاروق الفيشاوي ،وفردوس عبدالحميد ،واألستاذ
محمد فاضل المخرج ،بجانب العرض المسرحي
"كوكب ميكي" ،وكانت فترة شديدة الضغط لدرجة
أن والدتي سألتني إذا ما كنت أرغــب في االعتذار
عــن المسرحية ،ولــم اتحمس لهذا األم ــر ،وفضلت
أن أواصل تصوير األعمال لحبي الشديد للتمثيل.
ً
● قدمت أيضا مسرحية "كوكب ميكي" ،حدثينا
عنها؟
 م ــن أهـ ــم االعـ ـم ــال ال ـم ـســرح ـيــة ال ـت ــي قــدمـتـهــاوعرضناها في بالد عربية ،وحصلت على جائزة
أفضل ممثلة طفلة من الملكة رانيا في األردن خالل
المهرجان المسرحي الذي شاركني فيه بالعرض،
وكنت سعيدة بالتجربة ،ألنها اعادتني للمسرح،
خـصــوصــا أن ال ـف ــارق الــزمـنــي بينها وب ـيــن "مــامــا
ً
أمريكا" خمس سنوات تقريبا ،ورغم المجهود الكبير
الذي احتاجه العرض فإنني كنت سعيدة بالتجربة
وبفريق العمل والـمـخــرج ناصر عبدالمنعم ،فأنا
محبة للمسرح والوقوف على خشبته ،رغم المجهود
الكبير الذي يتطلبه ،وااللتزام الصارم الموجود فيه.
● هل كنت تختارين األعمال التي تشاركين فيها؟
 ل ـع ـبــت وال ــدت ــي الـ ـ ــدور األكـ ـب ــر ف ــي مـشــاركـتــيبــاالخ ـت ـيــارات ،وكــانــت تـســألـنــي مــا إذا ك ــان ال ــدور
ال ـم ــرش ـح ــة ل ــه ي ـع ـج ـب ـنــي أم ال ،ق ـب ــل اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
بالموافقة أو االع ـتــذار ،ولــم تكن تتمسك ب ــاألدوار
الـتــي افـضــل االع ـت ــذار عـنـهــا ،فتربيتها ساعدتني
على أن يكون لي رأي فيما أقدمه ،وأن اختار األدوار
التي اوافق عليها.
● ه ــل أث ــر الـتـمـثـيــل عـلــى عــاقـتــك بــزمــائــك في
المدرسة؟
 فــي البداية كــان هناك حساسية لــدى البعضمــن أن اك ــون م ـغــرورة أو متعالية ،وبعضهم
لــم يكن يريد التعامل معي فــي البداية،
ول ــديـ ـه ــم م ــوق ــف اسـ ـتـ ـب ــاق ــي بـحـكــم
أن ـنــي كـنــت اظ ـهــر ف ــي الـتـلـفــزيــون،
ً
فالمسلسل حقق نـجــا حــا كبيرا
ل ـيــس ف ــي م ـصــر ف ـق ــط ،ب ــل فــي
الوطن العربي بالكامل ،وحقق
لي شهرة كبيرة ،وأنا مازلت
ط ـف ـلــة ص ـغ ـي ــرة ،ومـ ــع م ــرور
الوقت وتعرف زمالئي على
ش ـخ ـص ـي ـتــي ب ـش ـك ــل أف ـضــل
وجدوني طفلة عادية ،وحتى
اآلن هـنــاك الكثير مــن زمــاء
المدرسة تربطني بهم عالقة

جيدة ،ونتواصل ونتحدث بشكل مستمر ،وعالقتنا
مـسـتـمــرة عـلــى م ــدار س ـن ــوات ،وه ــو أم ــر أدي ــن فيه
ً
بالفضل لوالدتي ولالستاذ محمد صبحي أيضا.
● كيف؟
ً
 عملت والدتي على تربيتي ألكون متزنة نفسيامنذ طفولتي ،وبذلت مجهودا كبيرا في هذا األمر،
خصوصا أنها كانت تخشى أن تؤدي الشهرة إلى
خلل فــي حياتي ،وأن يكون لها تأثير سلبي مما
حققته خالل فترة قصيرة ،وهي مع الفنان محمد
صبحي كــان لديهم اهتمام وتركيز بهذه النقطة،
فلم يكن مسموحا لي بالغرور ،وكان حديث الفنان
ً
ً
محمد صبحي في هذه النقطة تحديدا واضحا ،وهو
أن الغرور يقتل الموهبة ،وقناعاتي الشخصية أنني
ً
استفدت كثيرا من هذه النشأة التي ساهمت في أن
أعيش حياتي بشكل طبيعي بال قيود أو تعقيدات.
● هل فضلت دراسة الفن؟
 بالفعل ،فدراستي في معهد الباليه ثم االلتحاقً
بمعهد الفنون المسرحية ساعداني كثيرا ،خصوصا
أن ـن ــي ق ــدم ــت ت ـج ــارب ع ــدي ــدة خ ــال ال ـجــام ـعــة في
التمثيل من بينها مسرحية "روميو وجوليت" ،التي
أخرجها الراحل الدكتور ثناء شافع.
● حدثينا عن المرة األولى للوقوف على خشبة
المسرح؟
 كــانــت مــن خ ــال مـســرحـيــة "مــامــا أمــري ـكــا" معالفنان محمد صبحي ،ووقتها كنت اعمل معه في
ً
المسلسل ،ودوري كان صغيرا في المسرحية ،وفي
األساس الدور كانت مكتوبا لطفل ،وهو قام بتغييره
ليكون لفتاة من أجل أن أقدمه ،وكنت سعيدة بهذه
التجربة والوقوف لمواجهة الجمهور ،وعشت أجواء
وليالي جميلة في هذه المسرحية التي عرضت داخل
مصر وخارجها.
● ه ــل أثـ ــر ارتـ ـب ــاط ال ـج ـم ـهــور ب ــك كـطـفـلــة على
مسيرتك اآلن؟
 فكرة ارتباط الجمهور بطفولتي أثرت علي حتىاآلن ،فتزوجت وانجبت طفلتي ،وهناك كثيرون ال
يستوعبون هذا األمر ،وعندما التقي مع أشخاص
فــي ا لـشــارع يتعاملون معي باعتباري شقيقتهم
الصغرى ،خصوصا من الجيل الذي ارتبط بيوميات
ونيس ،وهــو إحساس جميل وشعور بالنجاح ال
يــوصــف ،حتى عندما نشرت صــور زفــافــي وجــدت
الكثير من التعليقات واالستغراب حولها ،رغم مرور
سنوات طويلة على عرض المسلسل.
● كيف جاءت تجربتك في مجال االعالم؟
 المسألة جاءت مصادفة ،خالل تولي اإلعالميمصطفى السقا مهمة رئــاســة قناة "أون" ،واقترح
علي أن اشارك في التقديم ببرنامج "ست الحسن"،
وأن اظـ ـه ــر بـطـبـيـعـتــي لـمـخــاطـبــة
الفئة العمرية بمرحلة الــدراســة
الجامعية أو مــا بـعــد هــا بقليل،
ً
وهي فئة عمرية ال تخاطب كثيرا في
الـبــرامــج ،وكــانــت تجربة ناجحة بالنسبة لي،
خصوصا أ نـنــي تلقيت عنها ردود فعل إيجابية
كثيرة ،وتساؤالت عن موعد عودتي للتقديم على
ً
الشاشة مجددا.
● هــل ستعطلك األمــومــة عــن الــوجــود بالساحة
الفنية؟
 أتمنى أال يحدث ذلــك ،خصوصا أنني اسعىللتوفيق بين رعاية ابنتي وعائلتي وعملي.
● كيف جاءت فكرة عودة "يوميات ونيس" بعد
سنوات من التوقف؟
 الفكرة كانت للفنان محمد صبحي وتحمستلـهــا ،ألنـنــا شــاهــدنــا األس ــرة فــي الـعـمــل بـعــد مــرور
سنوات وبعدما كبر األبناء ،صحيح أننا افتقدنا
الفنانة الراحلة سعاد نصر إال أن فكرة العودة كانت
ً
ايجابية ،والقت رد فعل جيدا من الجمهور.
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قرد خفيف الظل

يخطف األضواء من بطل الفيلم!
خاض الفنان فاروق الفيشاوي مغامرة جديدة مع المخرج محمد خان في
جزر المالديفّ ،
وقدم أول عرض سينمائي للجمهور المالديفي ،والتقى
يعرف
«وحش الشاشة» النجم فريد شوقي في فيلمي «الكف» و«األستاذ ّ
أكثر» ،كما شارك الساحر محمود عبدالعزيز بطولة «الطوفان» ،وتعثرت
تجربته اإلنتاجية الثالثة مع النجم أحمد رمزي ،وتوالت الرحلة الفنية الغنية
بالتفاصيل.
ً
ً
ضرب الفيشاوي رقما قياسيا في عدد أفالم التي قام ببطولتها خالل
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

في كواليس
«القرداتي»
دارت مواقف
طريفة بين
الفيشاوي
و«سمسم»

فــي «لعبة الـكـبــار» للمخرج سعد عــرفــة ،التقى
فاروق الفيشاوي النجمين حسين فهمي وبوسي
في فيلم تدور أحداثه حول فتاة فقيرة تكتشف أن
رجل األعمال مسعود يعمل مع زوجته في تهريب
الذهب .ويبلغ خطيبها إسماعيل رجال الشرطة عنه،
ولكن يجري اإلفراج عنه لعدم كفاية األدلة ،ويشرع
الرجل الثري في االنتقام من الفتاة وخطيبها.
واستمر الفيشاوي فــي تقديم أفــام «األكـشــن»،
والـتـقــى م ــرة أخ ــرى النجمة بــوســي ومـيــرنــا وليد
وأح ـمــد لــوكـســر فــي فـيـلــم «رج ــل فــي فــخ ال ـن ـســاء»،
س ـي ـنــاريــو مـحـمــد ي ــوس ــف وإخ ـ ــراج أح ـم ــد صـقــر،
ّ
وجسد شخصية جابر عامل الجراج الــذي يهوى
ّ
قيادة السيارات ،ويقوم بنزهات ليلية ،ويتعرض
في إحداها لمكيدة من فتاتين ،ويواجه االتهام في
جريمة قتل.

العبقري والحب

النجم الكبير
يوصي ابنه
بـ «أهم إنسانة
في حياته»

تـنــوعــت أع ـم ــال ال ـف ـي ـشــاوي بـيــن أل ـ ــوان درام ـيــة
مختلفة ،وفي فيلم «العبقري والحب» التقى النجمة
إل ـهــام شــاهـيــن فــي كــومـيــديــا اجـتـمــاعـيــة ،للمؤلف
فيصل ندا والمخرج أحمد السبعاوي ،وشاركهما
البطولة هــدى رم ــزي ومـحـمــود الـجـنــدي وسلوى
عثمان وعــايــدة ري ــاض ،ودارت قصة الفيلم حول
طبيبة األمــراض النفسية حنان ،التي تؤجل حفل
زفافها إلى زميلها الدكتور عمر وسفرها معه ،حتى
تطمئن على ثالث مريضات لهن مشكالت مختلفة،
ويقرر عمر التنكر والتدخل في حياتهن لكي يحل
المشكلة ويتزوج بمن يحب.
وكــان «الـقــرداتــي» من أجمل األفــام التي ّ
قدمها
الفيشاوي في منتصف حقبة الثمانينيات ،وحقق
ً
ً
ً
نجاحا جماهيريا كبيرا ،ال سيما أنه آخر أعمال
المخرج الراحل نيازي مصطفى ،وعرض في دور
السينما بعد عــام من رحيله على نحو مأساوي،
وت ــدور أح ــداث الفيلم ح ــول الـلــص ال ـشــاب فـتــوح،
الذي يتعرف إلى المعلم بيومي في أثناء وجوده
بالسجن ،وبعد خروجه يعود للنصب واالحتيال
مرة أخرى ،فتطارده الشرطة ،فيلجأ للمعلم بيومي
لالختباء لــديــه فــي حــي «الـقــرداتـيــة» ،ويطلب منه
ّ
أن يعلمه مهنة الـقــرداتــي ،فيوافق ويعطيه القرد
«سمسم» خفيف الظل الذي يدربه فتوح على السرقة.
ودارت في كواليس «القرداتي» مواقف طريفة بين
الفيشاوي و«القرد سمسم» وأبطال الفيلم سميرة
صدقي وسمية األلفي وآمال رمزي ،والتقطت بعض
الصور للقرد مع المخرج نيازي مصطفى ،وهو يقرأ
السيناريو معه ،وفي لقطة أخرى ّ
يقبل نجم الفيلم
فاروق الفيشاوي.
ً
وخ ـ ــاض ال ـف ـي ـش ــاوي «م ـه ـمــة ص ـع ـبــة جـ ـ ــدا» مع
ال ـم ـخــرج حـسـيــن ع ـم ــارة وال ـن ـج ـمــة نـ ــورا وص ــاح
السعدني وعايدة رياض وأحمد ماهر ،وتدور قصة
الفيلم حــول شخصين (أحـمــد ووح ـيــد) يتقابالن
مصادفة ،ويتفق أحدهما مع اآلخــر على أن يقتل
زوج أمه ،مقابل أن يقتل الثاني زوجته ،ليستحوذ
على بوليصة تأمين تخصها ،وينفذ وحيد االتفاق،
أما أحمد فيتعرف إلى سلوى ويعترف لها بالخطة،
ِّ
ويساومه أحمد على دفع مبلغ له مقابل أن يطلق
سلوى ،فيخطف وحيد أمه ،وتتصاعد األحداث.
و ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام  1988قـ ـ ـ ـ ـ ّـد م
ال ـف ـي ـشــاوي أرب ـع ــة أفـ ــام فقط
ه ــي «الـ ـتـ ـح ــدي» ف ــي أول لـقــاء
مع المخرجة إيناس الدغيدي،
وشاركته البطولة النجمة نبيلة
عـبـيــد ،والـفـيـلــم الـثــانــي «ال ـمــرأة
وال ـ ـقـ ــانـ ــون» ل ـل ـم ـخــرجــة ن ــادي ــة
حمزة وبطولة شريهان وماجدة
الـخـطـيــب وس ــام ــي الـ ـع ــدل ،وفــي
«الدنيا جرى فيها إيــه» للمخرج
أحمد السبعاوي وبطولة النجمة
ميرفت أمين وسناء جميل وأحمد
راتب ،والفيلم األخير «ملف سامية
شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراوي» إخـ ـ ـ ـ ــراج نـ ـ ـ ــادر ج ــال
وبطولة النجمة نادية الجندي.

المحاور والمشاغب
ملصق الفيلم

استهوى الفنان فاروق الفيشاوي
أن يـلـعــب دور ال ـم ـحــاور فــي بــرامــج

فترة الثمانينيات ،وفي عام  ،1987شارك في بطولة  10أعمال دفعة
واحدة ،منها فيلم «المرأة الحديدية» مع المؤلف مصطفى محرم والمخرج
عبداللطيف زكي والنجمة نجالء فتحي ويوسف شعبان وصالح قابيل
ووحيد سيف ،ودارت قصته في إطار تشويقي حول زوجة ّ
يتعرض زوجها
للقتل في أيام شهر العسل ،وتقرر االنتقام من القتلة األربعة.

تلفزيونية ،والتقى مــع بعض الـنـجــوم ،واستعاد
مـعـهــم ذك ــري ــات م ـش ــواره ــم ال ـف ـنــي ،وف ــي بــرنــامــج
«م ــذي ــع ألول مـ ــرة» ،اس ـت ـضــاف اب ـنــه ال ـف ـنــان أحـمــد
الفيشاوي ،ودار بينهما حــوار شائق عــن تجربة
االب ــن فــي عــالــم الـتـمـثـيــل ،وول ـعــه الـشــديــد بالنجم
األميركي آل باتشينو ،وأسلوب أدائه لشخصيات
مختلفة ،أ بــرز هــا شخصية مايكل كورليوني في
«األب الروحي» والضابط الكفيف في «عطر امرأة».
أص ــداء اللقاء بين الفيشاوي وابـنــه ،تعود إلى
ّ
سـنــوات بعيدة ،حين تعلق أحمد بعالم األضــواء
والـشـهــرة منذ طفولته ،وشـهــد تــألــق وال ــده كنجم
سينمائي ،ووالــدتــه الفنانة سمية األلـفــي كنجمة
تلفزيونية لعبت أهم األدوار في األعمال الدرامية،
ومنها دور «األميرة نورهان» في مسلسل «ليالي
الحلمية» بــأجــزائــه األرب ـع ــة ،للكاتب أســامــة أنــور
عكاشة والمخرج إسماعيل عبدالحافظ.
واعتاد الفيشاوي أن يصطحب ابنه إلى مواقع
التصوير ،ولم يعترض على دخوله ّعالم التمثيل،
وظل يراقب تجربته من دون أن يتدخل في طريقة
أدائه ،وأظهر الطفل الصغير موهبة الفتة ،وشارك
في بعض األفالم ،وكان يبدي آراءه للمخرجين في
بعض المشاهد ،ومنها مشهد يقتضي ظهوره في
أثـنــاء عــودتــه مــن الـمــدرســة ،فطلب مــن المخرج أن
ِّ
يعدل من طريقة ارتدائه لمالبسه ،بما يوحي أنه
ً
ً
كان طفال شقيا.
وفــي تلك اللحظة اقتنع الفيشاوي «األب» بأن
ّ
ابنه موهوب بالفطرة ،وبمرور الوقت تألق أحمد
في تجسيد أدوار متباينة ،واستلهم طموح والده
فــي خ ــوض مـغــامــرات فـنـيــة ،أثـبــت خــالـهــا أن ــه من
يدخل المجال الفني
جيله ،ولم
أهم الممثلين في ً
ّ
بــوســاطــة أو مجاملة ألبـيــه ،وش ــق طريقه بسرعة
ال ـص ــاروخ إل ــى الـنـجــومـيــة ،س ــواء فــي السينما أو
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة ،وقـ ـ ّـدم سلسلة مــن األع ـمــال
المتميزة ،منها فيلم «تلك األيام» مع النجم محمود
حميدة ،و«الـحــاســة السابعة» إخ ــراج أحـمــد مكي،
ومسلسل «العمة نور» مع النجمة نبيلة عبيد.
ّ
وشكلت الحياة الخاصة للفيشاوي االبن ردود
فعل متباينة في الشارع المصري ،وشغلت الرأي
العام لفترة طويلة ،مع بروز قضية زواجه العرفي
م ــن مـهـنــدســة الــدي ـكــور هـنــد ال ـح ـن ــاوي ،والـضـجــة
اإلعــامـيــة حــول نسب الطفلة لينا ،وقــد مــرت تلك
القضية بــالـعــد يــد مــن المنعطفات؛ أهـمـهــا ظهور
ف ـ ــاروق ال ـف ـي ـشــاوي ف ــي مــوقــف ال ـمــدافــع ع ــن ابـنــه،
قضائي لمصلحة الحناوي
وانتهت القضية بحكم ُ
بإثبات ال ــزواج العرفي وأب ــوة الطفلة لينا ألبيها
أحمد الفيشاوي ،فــي حين اعـتــرف األخـيــر بنسب
ابنته لينا إليه ،بعد أن حسم القضاء أمر القضية.
وظهر «الفيشاوي األب» مع حفيدته في مناسبات
عدة.
وسار االبن على خطى والده ،وتزوج أربع مرات
أخــرى بعد زوجته األولــى ،واقترن بوسام عاطف،
لكن زواجـهـمــا لــم يستمر أكثر مــن أسابيع قليلة،
وت ــزوج مــن األلـمــانـيــة دنـيــس ول ـمــان ،الـتــي تعرف
إليها خالل رحلة عالج والدته الفنانة سمية األلفي
في ألمانيا ،وما لبث أن انفصل عنها ،ثم تزوج من
اإلعالمية اللبنانية روال ديبس ،لكن زواجهما لم
ً
يصمد طــويــا .وفــي يوليو  2018ت ــزوج مــن ندى
الكامل ،ثم ظهر معها على السجادة الحمراء ،خالل
عرض فيلمه «عيار ناري» ،ضمن فعاليات مهرجان
الجونة السينمائي.
وأسـفــرت الزيجات الخمس عن أزمــات متفرقة،
وفوجئ «الفيشاوي االبن» بتلويح طليقته األلمانية
دنيس ولمان بأنها ستحرك دعوى قضائية إلثبات
نسب طفلها تيتوس ( 8سـنــوات) ،وكانت طليقته
هند الحناوي ،قد نشرت عبر حسابها الشخصي
على موقع إنستغرام صورة البنتها لينا وتيتوس،
وأرف ـق ـت ـه ــا بـتـعـلـيــق (ل ـي ـنــا ال ـف ـي ـش ــاوي وت ـي ـتــوس
الفيشاوي صورة قديمة من يونيو  ،2019ننتظرك
في يوليو  ،)2020وتزامن ذلك التعليق مع مواجهة
ً
أحمد الفيشاوي حكما بالحبس لمدة عام لالمتناع
عن سداد نفقة ابنته لينا.
وفــي ذروة هــذا الصخب ،أصيب الفنان فــاروق
الفيشاوي بالمرض اللعين ،وقال في لقاء تلفزيوني
قبل وفاته ،إن الوحيدة التي يتمنى أن تكون قريبة
منه في محنته هي لينا الفيشاوي ،وذكــر اسمها
بالكامل «لينا أحمد محمد فاروق فهيم الفيشاوي»،
ووصـفـهــا بــأنـهــا «حبيبته وحبيبة قـلـبــه» ،وأنـهــا

الفيشاوي مع القرد سمسم في مشهد من «القرداتي»

مع سمية األلفي في الفيلم

آل باتشينو
يقتحم
لقاء أحمد
الفيشاوي مع
«مذيع ألول
مرة»

القرد سمسم ّ
يقبل الفيشاوي في الكواليس
ً
أهم إنسانة في حياته حاليا ،وأوصــى ابنه أحمد
بمراعاتها واالهتمام بها.

آخر العنقود

عمر الفيشاوي
ً
يكشف أسرارا
عن والده
وشقيقه األكبر

ال يعرف الكثيرون أن الفنان فــاروق الفيشاوي
ً
أنجب ابنا آخر غير أحمد من زوجته السابقة الفنانة
سمية األلفي ،والمقربون من العائلة يعرفون أن عمر
ال يفضل األضواء ،ولم يسع لدخول الوسط الفني
ً
ً
إطالقا ،وعالقته بوالده ووالدته جيدة ،خصوصا
أنه يعيش برفقة والدته ،ويعد األقرب إليها.
وابتعدت الحياة الخاصة لعمر عن أي أحــداث
مثيرة ،على عكس شقيقه أحـمــد ،فقد درس ّإدارة
األعمال ،وتولى لفترة إدارة أعمال شقيقه ،لكنه لم
ً
ً
يستمر طــويــا فــي العمل معه .وكــان وال ــده دائما
يصفه بأنه عاقل وحكيم ومتزن في تصرفاته أكثر
من شقيقه األكبر.
كان عمر وأحمد في سن صغيرة عندما انفصل
ً
والــداه ـمــا ،وك ــان األم ــر صـعـبــا ،وح ــاول الشقيقان
الصلح بينهما ،لكن كل المحاوالت باءت بالفشل،
ً
ألن كــل طــرف كــان متمسكا بــرأيــه ،وكــانــت الحياة
قــد استقرت إلــى حــد بعيد ،وكــل منهما أصبح له
عالمه الخاص.
وظلت حياة الشقيقين منقسمة بين األب واألم،

ً
وحاوال التوازن بين الطرفين في التعامل ،وأيضا
كــانــت لهما حياتهما ال ـخــاصــة ،وعـلــى الــرغــم من
انفصال ف ــاروق وسمية ،فقد جمعتهما حالة من
الـحــب واالح ـتــرام ،وكــل منهما ال يتحمل أي سوء
لآلخر ،ولذلك انهارت والدتهما عندما علمت بخبر
مرضه ،والزمته طوال أيامه األخيرة.
وبعد رحيل الفنان فاروق الفيشاوي ،ظهر عمر
للمرة األولى على الشاشة من خالل برنامج «واحد
من الناس» مع اإلعالمي عمرو الليثي ،وكشف أن
والده تدهورت صحته بشكل مفاجئ في آخر ثالثة
أيــام من وفاته فقط ،فانتقل شقيقه أحمد للعيش
مع والدهما خالل فترة عالجه ،وذلك بعد أن عرفا
بطبيعة مرضه.
ً
وكشف «آخر العنقود» أســرارا عن والديه ،منها
ً
أنهما حاوال أن يعودا معا كزوجين ،إال أنهما رفضا
ً
الفكرة في النهاية ،نظرا ألنهما اعـتــادا حياتهما
منفصلين ،وأن عالقتهما كانت قوية ومتينة رغم
ّ
وتطرق عمر في حديثه عن شقيقه ،حيث
طالقهما،
ً
ً
أشار إلى أنه كان طفال شقيا كثير الحركة ،وعندما
كبر ظل هكذا ،وأن والده الراحل عندما كان ينزعج
ّ
تصرفات أخيه ،كان يتصل به ويشتكي له منه.
من

الفيشاوي واأللفي وابناهما أحمد وعمر

«شيطان التمثيل» يهدي سمية األلفي شقة فاخرة

الفيشاوي وحسين فهمي

عندما جـ ّـســد الفنان ف ــاروق الفيشاوي شخصية
االن ـت ـهــازي «أم ـي ــن» فــي مسلسل «لـيـلــة الـقـبــض على
فاطمة» ( ،)1982طلب مــن المخرج محمد فاضل أن
ّ
يقدم الشخصية في مراحلها العمرية المختلفة ،وحقق
ً
ً
ً
المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ،وصــار من أبرز
أعمال الفيشاوي في الدراما التلفزيونية.
وت ــزام ــن ع ــرض «ل ـي ـلــة ال ـق ـبــض ع ـلــى ف ــاط ـم ــة» مع
شائعات حول خالفات بين فاروق الفيشاوي وزوجته
سمية األلفي ،لكن األخيرة حسمت األقاويل بالتعبير
عن إعجابها بأداء زوجها في المسلسل ،وأن «شيطان
التمثيل» تقمصه ،ليجسد الشخصية بتلك البراعة.
وفــي ذلــك الــوقــت ،أه ــدى الفيشاوي لــزوجـتــه شقة
فــاخــرة فــي أحــد األح ـيــاء الــراقـيــة بــالـقــاهــرة ،وظــل كل

منهما يحاول ّ
تقبل طبائع اآلخر ،بما يربط بينهما
من مشاعر حب صادقة ،حتى حدث االنفصال ،وبعد
س ـن ــوات اع ـتــرفــت األل ـف ــي بــأنـهــا كــانــت تـعــانــد قلبها
بقرار الطالق منه ،معتقدة أنه األفضل لهما ،ألن نمط
حياتهما مختلف ،لكنها اكتشفت أنه كان يجب عليها
ّ
أن توفق بين طباعهما ،ويستمر زواجهما.
وكان الفيشاوي قد تزوج سمية في فبراير ،1979
بعد قصة حــب كبيرة جمعتهماُ ،
ور ز ق ــا بطفليهما
ً
أحمد وعمر ،وبعد  16عاما من الحياة الزوجية المليئة
بــالـكـثـيــر م ــن أوقـ ــات ال ـس ـعــادة الـمـمـتــزجــة بــاخـتــاف
طبائعهما ،فوجئ الوسط الفني بانفصال الثنائي
عام  ،1992لكن عالقة الصداقة ظلت تجمعهما حتى
رحيل فاروق عام .2019

فاروق وسمية

١٦

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
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قوت القلوب تعثر على غانم وأخته فتنة

)(٣٠ - ٢٦

عريف السوق يجمع شمل أسرة المتيم المسلوب في بيته
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عندما عفا الخليفة عن الجارية قوت القلوب ،ووهبها لغانم ،والتي ذهبت تبحث عنه
في أسواق دمشق ،حتى التقت عريف السوق الذي يداوي غانم في بيته ،وتستكمل في هذه الحلقة قصة لقاء قوت القلوب
بغانم وأمه وأخته فتنة ،كما تنتقل شهرزاد إلى حكاية أخرى من حكايات الليالي ،وهى حكاية اإلسكافى وزوجته فاطمة.

الجارية تخبر
الخليفة عن
مكان غانم
فيرسل في طلبه

ولـ ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـ ــواح ـ ــدة والـ ـث ــاث ــون بـعــد
السبعمئة ،قالت شهرزاد :إن قوت القلوب لما دخلت
دار عــريــف الـســوق سلمت على زوجـتــه وقــالــت لها:
أين الضعيف الذي عندكم؟ فبكت وقالت :ها هو يا
سيدتي ،إال أنه ابن ناس وعليه أثر النعمة ،فالتفتت
الفرش الذي هو راقد عليه وتأملته ،فرأته ّكأنه هو
إلى
ّ
بذاته ،لكنه قد تغيرت حاله وزاد نحوله ورق إلى أن
صار كالخالل وانبهم عليها أمره ،فلم تتحقق أنه هو،
ولكن أخذتها الشفقة عليه ،فصارت تبكي وتقول :إن
الغرباء مساكين وإن كانوا أمراء في بالدهم ،ورتبت
لــه ال ـشــراب واألدويـ ــة ،ثــم جلست عند رأس ــه ساعة،
وركبت وطلعت إلى قصرها ،وصــارت تطلع في كل
سوق ألجل التفتيش على غانم ،ثم أن العريف أتى
بأمه وأخته فتنة ،ودخل بهما على قوت القلوب وقال:
يا سيدة المحسنات قد دخل مدينتنا في هذا اليوم
امــرأة وبنت ،وهما من وجهاء الناس ،وعليهما أثر
ً
النعمة الئح ،لكنهما البستان ثيابا من الشعر ،وكل
ّ
واحــدة معلقة في رقبتها مخالة وعيونهما باكية
وقلوبهما حزينة ،وها أنا أتيت بهما إليك لتأويهما
ّ
ً
وتصونيهما من ذل السؤال ،ألنهما ليستا أهال لسؤال
اللئام ،وإن شاء الله ندخل بسببهما الجنة.

أوالد نعمة
فقالت :والله يا سيدي لقد شوقتني إليهما وأين
هما؟ فأمرهما بالدخول ،فعند ذلك دخلت فتنة وأمها
على قوت القلوب فلما نظرتهما قوت القلوب وهما
ذاتــا جمال بكت عليهما ،وقالت :والله إنهما أوالد
نعمة ويـلــوح عليهما أثــر الغنى ،فقال الـعــريــف :يا
سيدتي إننا نحب الفقراء والمساكين ألجل الثواب
وه ــؤالء ربما جــار عليهم الظلمة وسلبوا نعمتهم
ً
وأخربوا ديارهم ،ثم إن المرأتين بكتا بكاء شديدا
وت ـف ـكــرتــا غ ــان ــم ب ــن أي ـ ــوب الـمـتـيــم ال ـم ـس ـلــوب ف ــزاد
نحيبهما ،فلما بكتا بكت قوت القلوب لبكائهما ،ثم
إن أمه قالت :نسأل الله أن يجمعنا بمن نريده وهو
ولدي غانم بن أيوب ،فلما سمعت قوت القلوب هذا
الكالم ،علمت أن هذه المرأة أم معشوقها ،وأن األخرى
أخته ،فبكت هي حتى غشي عليها ،فلما أفاقت أقبلت
عليهما وقــالــت لهما :ال بــأس عليكما ،فـهــذا اليوم
أول سعادتكما ،وآخر شقاوتكما ،فال تحزنا ،وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

جعفر يقود
غانم وقوت
القلوب إلى
القصر في
موكب ملوكي

بداية الفرحة
وفي الليلة الثانية والثالثين بعد السبعمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن قوت القلوب
قالت لهما :ال تحزنا ،ثم أمرت العريف أن يأخذهما
إلى بيته ،ويجعل زوجته تدخلهما الحمام وتلبسهما
ً
ثيابا حسنة ،وتتوصى بهما وتكرمهما غاية اإلكرام،
وأعطته جملة من المال ،وفي ثاني يوم ركبت قوت
القلوب وذهبت إلى بيت العريف ،ودخلت عند زوجته،
فقامت إليها ّ
وقبلت يديها وشكرت إحسانها ،ورأت
أم غانم وأخته وقد أدخلتهما زوجة العريف الحمام
ون ــزع ــت م ــا عليهما م ــن ال ـث ـيــاب ،فـظـهــرت عليهما
آث ــار النعمة ،فجلست تحادثهما ســاعــة ،ثــم سألت
زوجة العريف عن المريض الذي عندها فقالت :هو
بحاله ،فقالت :قوموا بنا نطل عليه ونعود ،فقامت
هي وزوجــة العريف وأم غانم وأخته ودخلن عليه
وجلسن عنده.

مناجاة غانم
المسلوب
فلما سمعهن غــانــم بــن أي ــوب المتيم
ّ
يــذكــرن قــوت الـقـلــوب ،وك ــان قــد انتحل جسمه ورق
عظمه ،ردت لــه روحــه ورفــع رأســه مــن فــوق المخدة
ون ــادى :يــا قــوت الـقـلــوب ،فنظرت إليهم وتحققته،
فعرفته وصاحت بدورها :نعم يا حبيبي ،فقال لها:
اقــربــي مني ،فقالت لــه :لعلك غانم بــن أيــوب المتيم
المسلوب ،فقال لها :نعم أنــا هــو ،فعند ذلــك وقعت
ً
مغشيا عليها.

عودة الروح

زواج الخليفة
بفتنة وغانم
بمحبوبته في
ليلة واحدة

فلما سمعت أمه وأخته كالمهما صاحتا بقولهما:
ً
واف ــرحـ ـت ــاه ووق ـع ـت ــا م ـغ ـش ـيــا عـلـيـهـمــا ،وب ـع ــد ذلــك
استفاقتا ،فقالت لــه قــوت القلوب :الحمد لله الــذي
جمع شملنا بك وبأمك وأختك ،وتقدمت إليه وحكت
له جميع ما جرى لها مع الخليفة ،وقالت :إني قلت له
قد أظهرت لك الحق يا أمير المؤمنين ،فصدق كالمي
ورض ــي عنك ،وهــو الـيــوم يتمنى أن ي ــراك ،ثــم قالت
لغانم :إن الخليفة وهبني لك ،ففرح بذلك غاية الفرح،
فقالت لهم قوت القلوب :ال تبرحوا حتى أحضر ،ثم
إنها قامت من وقتها وساعتها وانطلقت إلى قصرها،
وحملت الصندوق الــذي أخــذتــه مــن داره وأخرجت
منه دنانير وأعـطــت العريف إيــاهــا ،وقــالــت لــه :خذ
هذه الدنانير واشتر لكل شخص منهم أربع بدالت
ً
كــوامــل مــن أحسن القماش وعشرين منديال ،وغير
ذلك مما يحتاجون إليه ،ثم إنها دخلت بهما وبغانم
الحمام ،وأمرت بغسلهم وعملت لهم المساليق وماء
الخولجان وماء التفاح ،بعد أن خرجوا من الحمام
ولبسوا الثياب ،وأقامت
عندهم ثالثة أيــام،

وهــي تطعمهم لحم الــدجــاج والمساليق وتسقيهم
السكر المكرر ،وبعد ثالثة أيــام ّ
ردت لهم أرواحهم،
ً
وأدخلتهم الحمام ثانيا وخــرجــوا وغـيــرت عليهم
ّ
الثياب ،وخلتهم في بيت العريف.

الخليفة وغانم
وذه ـبــت إل ــى الخليفة وقـ ّـبـلــت األرض بـيــن يديه
وأعـلـمـتــه بــالـقـصــة ،وأن ــه قــد حـضــر غــانــم بــن أيــوب
المتيم المسلوب ،وأن أمه وأخته قد حضرتا ،فلما
سمع الخليفة كــام قــوت القلوب قــال للخدامّ :
علي
بغانم ،فنزل جعفر إليه وكانت قوت القلوب قد سبقته
ودخلت على غانم وقالت لــه :إن الخليفة قد أرسل
إليك ليحضرك بين يديه ،فعليك بفصاحة اللسان
ّ
وثبات الجنان وعذوبة الكالم ،وألبسته حلة فاخرة
وأعـطـتــه دنــانـيــر بـكـثــرة ،وقــالــت لــه :أكـثــر الـبــذل إلى
حاشية الخليفة وأنت داخل عليه ،وإذا بجعفر أقبل
وحياه ّ
عليه وهو على بغلته ،فقام غانم وقابله ّ
وقبل
األرض بين يديه ،وقد ظهر كوكب سعده وارتفع طالع
مجده ،فأخذه جعفر ولم يــزاال سائرين حتى دخال
على أمير المؤمنين ،فلما حضرا بين يديه نظر إلى
ّ
والحجاب والنواب وأربــاب الدولة
الــوزراء واألمــراء
وأصحاب الصولة ،وكان غانم فصيح اللسان ثابت
الجنان رقيق العبارة أنيق اإلش ــارة ،فأطرق برأسه
إلى األرض ،ثم نظر إلى الخليفة وأنشد هذه األبيات:
أفـ ـ ــديـ ـ ــك مـ ـ ــن م ـ ـلـ ــك عـ ـظـ ـ ـ ـي ــم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــان
مـ ـتـ ـت ــاب ــع الـ ـحـ ـسـ ـن ـ ـ ــات واإلحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان
مـ ـت ــوق ــد ال ـ ـعـ ــزمـ ــات فـ ـ ّـيـ ــاض الـ ـ ـن ـ ــدى
حـ ـ ـ ـ ـ ّـدث عـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ــوف ـ ــان والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ــران
تـ ـض ــع الـ ـمـ ـل ــوك عـ ـل ــى ثـ ـ ــرى أع ـت ــاب ـ ــه
عـ ـن ــد ال ـ ـس ـ ــام ج ـ ــواه ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـي ـج ـ ــان
ح ـت ــى إذا ش ـخ ـص ــت لـ ــه أب ـص ــاره ـ ــم
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـروا لـ ـهـ ـيـ ـبـ ـت ــه عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى األذق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وي ـف ـي ــده ــم ذاك الـ ـمـ ـق ــام م ــع الــرض ـ ــا
رت ـ ـ ـ ــب ال ـ ـع ـ ــا وج ـ ـ ــال ـ ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــان
ض ــاق ــت ب ـع ـس ـكــرك ال ـف ـي ــاف ــي وال ـف ـ ــا
ف ـ ــاض ـ ــرب خـ ـي ــام ــك ف ـ ــي ذرا كـ ـي ــوان
ً
واق ـ ــر ال ـك ــواك ــب ب ــال ـم ــواك ــب مـحـسـنــا
لـ ـش ــري ــف ذاك ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ــروح ــان ـ ـ ــي
وم ـل ـكــت شــام ـخــة ال ـص ـيــاصــي عـنــوة
م ـ ــن ُح ـ ـسـ ــن ت ــدبـ ـي ــر وث ـ ـبـ ــت جـ ـ ـن ـ ــان
ونـ ـش ــرت ع ــدل ــك ف ــي الـبـسـيـطــة كلها
حتى اسـتــوى الـقــاصــي بها والــدانــي

اإلسكافي يبدأ
حكايته بالعراك
مع زوجته على
طبق كنافة
بالعسل

فلما فــرغ مــن شـعــره طــرب الخليفة مــن محاسن
رونقه وأعجبه فصاحة لسانه وعذوبة منطقه .وأدرك
شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

الفرحة الكبيرة
وفي الليلة الثالثة والثالثين بعد السبعمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن غانم بن أيوب
لما أعجب الخليفة فصاحته ونظمه وعذوبة منطقه،
ُ
قال له :ادن مني فدنا منه ثم قال له :اشرح لي قصتك،
ّ
وأطلعني على حقيقة خبرك ،فقعد وحدث الخليفة بما
جرى له من المبتدأ إلى المنتهى ،فلما علم الخليفة أنه
صادق خلع عليه ّ
وقربه إليه وقال :أبرئ ذمتي ،فأبرأ
ذمته ،وقال له :يا أمير المؤمنين إن العبد وما ملكت
يداه لسيده ،ففرح الخليفة بذلك ،ثم أمر أن يفرد له
ً
ً
قصر ورتب له من الجوامك والجرايات شيئا كثيرا،
فنقل أمه وأخته إليه ،وسمع الخليفة بأن أخته فتنة
في الحسن ،فخطبها منه ،وقال له غانم :إنها جاريتك
وأنا مملوكك ،فشكره وأعطاه مئة ألف دينار ،وأتى
بالقاضي والشهود ،وكتبوا الكتاب ودخل هو وغانم
في نهار واحد ،فدخل الخليفة على فتنة ،وغانم بن
أي ــوب على قــوت الـقـلــوب ،فلما أصبح الصباح أمر
الخليفة أن يؤرخ جميع ما جرى لغانم من أوله إلى
آخره ،وأن يدون في السجالت ألجل أن يطلع عليه من
يأتي بعده ،فيتعجب من تصرفات األقدار ،ويفوض
األمر إلى خالق الليل والنهار.

خناقة زوجية

اإلسكافي
وف ــي الليلة الــرابـعــة والـثــاثـيــن بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :إنه مما يحكى أيها الملك السعيد ّأنه
كان في مدينة مصر المحروسة رجل إسكافي يرقع
الزرابين القديمة ،وكان اسمه معزة ،وكان له زوجة
ولقبها الـعـ ّـرة ،ومــا لقبوها بذلك إال
اسمها فاطمة ً
ألنها ًكانت شرانية قليلة الحياء كثيرة الفتن ،وكانت
حاكمة على زوجها ،وفي كل يوم ّ
تسبه وتشتمه ألف
ٍ
مرة ،وكان يخشى شرها ويخاف من أذاها ،ألنه كان
ً
ً
رجــا عاقال يستحي على عرضه ،ولكنه كــان فقير
بكثير صرفه عليها وإذا اشتغل
الحال ،فإذا اشتغل
ٍ
بقليل انتقمت من بدنه من تلك الليلة وأعدمته العافية
ٍ
وتجعل ليلته مثل صحيفتها.
ومــن جملة ما اتفق لهذا الرجل مع زوجته أنها
يوم :يا معروف أريد منك من هذه الليلة
قالت له ذات ٍ
نحل فقال لها:
أن تجيء لي معك بكنافةٍ عليها عسل ٍ
الله تعالى يسهل لي حقها وأنا أجيء بها لك في هذه
الليلة ،والله ليس معي دراهـ ٌـم في هذا اليوم ،ولكن
ربنا يسهل ،فقالت له :أنا ما أعرف هذا الكالم .وأدرك
شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.
وفي الليلة الخامسة والثالثين بعد السبعمئة،
ق ــال ــت ش ـ ـهـ ــرزاد :بـلـغـنــي أي ـه ــا الـمـلــك
ً
الـسـعـيــد ،أن م ـعــروفــا اإلسـكــافــي
قــال لــزوجـتــه :الله يسهل لي
بكلفها وأنــا أجــيء بها في
هذه الليلة ،والله ليس معي

ٌ
دراهم في هذا اليوم ،لكن ربنا يسهل ،فقالت له :ما
أعرف هذا الكالم إن سهل أو لم يسهل ال تجئني إال
بالكنافة التي بعسل
نحل ،وأن جئت من غير كنافةٍ
ٍ
جعلت ليلتك مثل بختك حين تزوجتني ووقعت في
ٌ
كريم ،ثم خرج ذلك الرجل والغم
يدي ،فقال لها :الله
يتناثر من بدنه ،فصلى الصبح وفتح الدكان ،وقال:
أسألك يا رب أن ترزقني بحق هذه الكنافة وتكفيني
شر زوجتي في هــذه الليلة ،وقعد في الــدكــان إلى
نصف الـنـهــار ،فلم يــأتــه شـغــل ،فاشتد خــوفــه من
ً
زوجته ،فقام وقفل الدكان وصار متحيرا في أمره
من شأن الكنافة ،مع أنه لم يكن معه من حق الخبز
ً
شيء ،ثم أنه مر على دكان الكنفاني ووقف باهتا
وغرغرت عيناه بالدموع ،فلحظ عليه الكنفاني وقال:
يا معلم معروف ما لك تبكي؟ فأخبرني بما أصابك،
فأخبره بقصته وقال له إن زوجتي جبارة وطلبت
مني كنافة ،وقد قعدت في الدكان حتى مضى نصف
النهار ،فلم يجئني وال ثمن الخبز ،وأنا خائف منها،
ً
فضحك الكنفاني وقال :ال بأس عليك كم رطال تريد؟
أرطال وقال له :السمن عندي ،ولكن
فقال له :خمسة
ٍ
قصب أحسن
عسل
عندي
وإنما
،
نحل
ما عندي عسل ٍ
ٍ
من عسل النحل ،وماذا يضر إذا كانت بعسل قصب؟
فاستحى منه لكونه يصبر عليه بثمنها ،فقال
قصب ،فقلى له الكنافة بالسمن
لــه :هاتها بعسل
ٍ
ّ
وغرقها بعسل قصب ،فصارت تهدى للملوك.

زوجة اإلسكافي
تطارده في
المحاكم
فيضطر للهروب
منها

ً
ً
ثم أنــه قــال لــه :أتحتاج عيشا وجبنا؟ قــال :نعم
ً
ً
ـف جبنا
ـاف عـيـشــا وبـنـصـ ٍ
فــأخــذ لــه بــأربـعــة أن ـص ـ ٍ
والكنافة بعشرة أنصاف ،وقال له :اعلم يا معروف
ً
أن ــه قــد ص ــار ع ـنــدك خـمـســة عـشــر نـصـفــا ،رح إلــى
ـوم أو يومين أو ثالثة حتى
زوجتك وعليك
مهل يـ ٍ
ّ
زوجتك ،فأنا أصبر عليك
على
ق
تضي
يرزقك الله وال
ٌ
متى يأتي عندك دراهم فاضلة عن مصروفك ،فأخذ
ً
الكنافة والعيش والجبن وانصرف داعيا له ،وراح
إلى البيت مجبور الخاطر وهو يقول :سبحانك يا
ربي ما أكرمك ،ثم إنه دخل على زوجته ،فقالت له:
هــل جئت بالكنافة قــال :نعم ،ثــم وضعها ّ
قدامها
قصب ،فقالت لــه :أما
فنظرت إليها فرأتها بعسل
ٍ
قلت لك هاتها بعسل نحل ،تعمل على خالف مرادي،
وتعملها بعسل قـصـ ٍـب ،فاعتذر إليها ،وقــال لها:
ً
أنا ما اشتريتها إال مؤجال ثمنها ،فقالت له :هذا
ٌ
ٌ
كالم باطل ،أنا ما آكل الكنافة إال بعسل ،وغضبت
له :قم هات لي
عليه وضربته بها في وجهه ،وقالت ً
غيرها ،ولكمته في صدغه ،فقلعت سنة من أسنانه
ـدره ،ومــن شــدة الغيظ ضربها
ونــزل ًالــدم
على ص ـ ً
ً
ضــربــة واح ــدة لطيفة على رأس ـهــا ،فقبضت على
لحيته وصارت تصيح وتقول :يا مسلمين ،فدخل
ّ
الجيران وخلصوا لحيته من يدها ،وأقاموا عليها
الـلــوم وعـ ّـيـبــوهــا وقــالــوا :نحن كلنا نــأكــل الكنافة
التي بعسل القصب ،ما هذا التجبر على هذا الرجل
الفقير؟ إن هذا ٌ
عيب عليك وما زالوا يالطفونها حتى
أصلحوا بينها وبينه.

دعوات باطلة
ولكنها بعد ذه ــاب الـنــاس حلفت مــا تــأكــل من
ً
الكنافة شيئا ،فأحرقه الجوع ،فقال في نفسه هي
حلفت مــا تــأكــل ،فــأنــا آكــل ثــم أك ــل ،فلما رأت ــه يأكل
ً
صارت تقول له :إن شاء الله يكون أكلها سما يهري
بدن البعيد ،فقال لها :ما هو بكالمك وصــار يأكل
ويضحك ،ويـقــول :أنــت حلفت مــا تأكلين مــن هذه
فالله كــريــم ،فــإن شــاء الله فــي ليلة الغد أج ــيء لك
نحل وتأكلينها وحدك ،وصار
بكنافةٍ تكون بعسل
ٍ

يأخذ بخاطرها وهــي تدعو عليه ،ولــم تــزل ّ
تسبه
وتشتمه إلى الصبح ،فلما أصبح الصباح شمرت
عن ساعدها لضربه ،فقال لها :أمهليني وأنا أجيء
إليك بغيرها.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

شكوى قضائية
وفي الليلة السادسة والثالثين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :إن غانم خرج إلى المسجد وصلى
وتوجه إلى الدكان وفتحها وجلس ،فلم يستقر به
الجلوس حتى جاءه اثنان من طرف القاضي وقاال
ّ
له :قم كلم القاضي فإن امرأتك شكتك إليه ،وصفتها
كذا وكذا ،فعرفها ،وقال :الله تعالى ينكد عليها ،ثم
معهما إلى أن دخل على القاضي ،فرأى
قام ومشى ً
ٌ
زوجته رابطة ذراعها وبرقعها ملوث بالدم وهي
ٌ
واقفة تبكي وتمسح دموعها ،فقال له القاضي :يا
رجــل ألــم تخف من الله ّكيف تضرب هــذه الحرمة
وتكسر ذراعها وتقلع سنها وتفعل بها ّهذه الفعال؟
فقال لــه :إن كنت ضربتها أو قلعت سنها فاحكم
ّ
في بما تختار ،وإنما القصة كذا وكــذا ،والجيران
أصلحوا بيني وبينها ،وأخبره بالقصة من األول
إلى اآلخر ،وكان ذلك القاضي من أهل الخير ،فأخرج
دينار وقال له :يا رجل خذ هذا واعمل لها به
له ربع
ٍ
كنافة بعسل نحل ،واصطلح أنت وإياها ،فقال له:
بينهما ،وقال :يا حرمة
أعطه لها فأخذته ،وأصلح
ّ
أطيعي زوج ــك ،وأنــت يــا رجــل تــرفــق بها ،وخرجا
مصطلحين على يــد القاضي ،وذهـبــت الـمــرأة من
آخر إلى دكانه وجلس،
طريق وزوجها من
طريق ٍ
ٍ
وقالوا :هات خدمتنا ،فقال لهم
له
وإذا بالرسل أتوا
ّ
ً
إن القاضي لم يأخذ مني شيئا ،بل أعطاني ربع
دينار ،فقالوا :ال عالقة لنا بكون القاضي أعطاك أو
أخذ منك ،فإن لم تعطنا خدمتنا أخذناها قهرا عنك،
وصاروا ّ
يجرونه في السوق ،فباع عدته وأعطاهم
دينار ،ورجعوا عنه ،ووضع يده على خده
نصف
ٍ
وقعد حزينا ،حيث لم يكن عنده عدة يشتغل بها.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

قضية جديدة
وفي الليلة السابعة والثالثين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :فبينما هو قاعد ،إذا برجلين قبيحي
ّ
المنظر أقبال عليه ،وقاال له :قم يا رجل كلم القاضي،
فإن زوجتك شكتك إليه ،فقال لهما :قد أصلح بيني
وبـيـنـهــا ،ف ـقــاال ل ــه :نـحــن مــن عـنــد ق ــاض آخ ــر ،فــإن
زوجـتــك اشتكتك إلــى قاضينا ،فقام معهما وهو
يحسب عليها ،فلما رآها قال لها :ما اصطلحنا يا
بنت الـحــال؟ فقالت :مــا بقي بيني وبينك صلح،
ّ
فتقدم وحكى للقاضي حكايته وقــال :إن القاضي
ف ــان ــا أص ـل ــح بـيـنـنــا ف ــي ه ــذه ال ـس ــاع ــة ،ف ـق ــال لها
القاضي :يا خبيثة ،حيث اصطلحتما لماذا جئت
تشتكين إل ــي؟ قــالــت إن ــه ضــربـنــي بـعــد ذل ــك ،فقال
لهما القاضي :اصطلحا وال تعد إلى ضربها ،وهي
ال تعود إلى مخالفتك ،وتوجه إلى الدكان وفتحها
وقعد فيها وهو مثل السكران من ّ
الهم الذي أصابه.
وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح ،فسكتت عــن الكالم
المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

هروب
واصـلــت شـهــرزاد حكايتها فــي الليلة
السابعة والثالثين بعد السبعمئة :بينما
غــانــم قــاعـ ٌـد وإذا بــرجـ ٍـل أقـبــل عليه وقــال
له :يا معروف قم واستخف ،فإن زوجتك
ٌ
اشتكتك إلى الباب العالي ونازل عليك أبو
طبق ،فقام وقفل الدكان وهرب في وجهة
ب ــاب الـنـصــر ،وك ــان قــد بـقــي مـعــه خمسة
أن ـصــاف فـضــة مــن حــق الـقــوالــب وال ـعــدة،

ً
وبنصف
أنصاف عيشا
فاشتري بأربعة
ٍ
ٍ
ً
جبنا وهرب ،وكان ذلك في فصل الشتاء
وقت العصر ،فلما خرج بين الكيمان نزل
عـلـيــه الـمـطــر مـثــل أفـ ــواه ال ـق ــرب ،فابتلت
ً
ث ـيــابــه ،ف ــدخ ــل ال ـعــادل ـيــة فـ ــرأى مــوضـعــا
ٌ
ً
ٌ
ـاب،
خربا فيه حاصل مهجور من غير بـ ٍ
فدخل يستكن فيه مــن المطر وحوائجه
ٌ
مبتلة بالماء ،فنزلت الدموع من أجفانه،

وصار يتضجر مما به ويقول :أين أهرب
من هذه الشريرة؟ أسألك يا رب أن تقيض
بالد بعيد ٍة ال تعرف
لي من يوصلني إلى ٍ
طريقي فيها.

توابل ةديرجلا

جريمة

•
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َّ
«جزار الهرم» يقتل زوجته ويحفظ أشالءها في «الفريزر»
الخالفات األسرية تنتهي بجريمة بشعة على طريقة «عطيل وديمدمونة»
القاهرة  -هشام محمد

وقعت الجريمة المروعة العام الماضي ،وأثارت أصداء مفزعة في
الشارع المصري ،عقب العثور على أشالء سيدة محفوظة في ًثالجة
منزلها ،واتجهت أصابع االتهام إلى زوجها الذي يعمل َّ
قصابا،
وبعد ستة أيام من اختفائه ،قبضت عليه الشرطة ،وأدلى باعترافات
مثيرة عن دوافعه للتخلص من زوجته على طريقة انتقام عطيل من
ديدمونة في مسرحية شكسبير الشهيرة.

كاميرات المراقبة
تكشف هروب
المجرم من
مسرح الجريمة

حــاول الــزوج المتهم تبرير جريمته البشعة،
وادعـ ـ ــى أنـ ــه ش ــك ف ــي س ـل ــوك زوجـ ـت ــه ،واتـهـمـهــا
ِّ
ويحول مسار
بالخيانة ،حتى يفلت من العقاب،
ً
التهمة إلى انتقام للشرف ،من دون أن يقدم دليال
ً
واحدا على مزاعمه ،وسقطت أقنعته الزائفة أمام
جـهــات الـتـحـقـيــق ،واع ـت ــرف بــدواف ـعــه الحقيقية
لـقـتــل وتـقـطـيــع زوج ـت ــه ووضـ ــع أشــائ ـهــا داخ ــل
"ديــب فــريــرز" مــن دون وازع مــن رحمة أو تفكير
في مصير طفليهما.
وكانت أجهزة األمن ،كشفت لغز تلك الجريمة
البشعة ،والعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل
"دي ــب فــريــزر" منزلها بمنطقة الـهــرم بمحافظة
الجيزة ،وأن الزوج وراء ارتكاب الجريمة ،وتمكنت
مــن القبض عليه ،و بـقــي مصير طفلي المجني
ً
عليها والـمـتـهــم غــام ـضــا ،وتـبـيــن أنـهـمــا اعـتــادا
اإلق ــام ــة عـنــد جــدهـمــا لــوالــدت ـه ـمــا ،قـبــل ارت ـكــاب
الجريمة ،وكانا يقيمان عنده معظم أيام األسبوع،
عدا أيــام الخميس والجمعة والسبت ،ويعودان
لإلقامة مع والدتهما في منزلها بضاحية الهرم.

مأساة زوجة

الشرطة
تقبض عليه
بعد ستة أيام
من اختفائه

بدأت تفاصيل تلك المأساة عام  2008في إحدى
قرى محافظة الفيوم (جنوبي القاهرة) ،حين َّ
تقدم
محمود للزواج من أمنية ،على الرغم من الفارق
العمري بينهما ،وبعد مراسم ليلة الزفاف ،استقر
الزوجان في منزل بمسقط رأس ّ
القصاب ،وخالل
األع ــوام الالحقة عــانــت الــزوجــة وطفالها مشقة
السفر إلى الجيزة لزيارة أسرتها ،وطالبت زوجها
بتوفير مسكن قريب من عائلتها ،وتعلل ـ آنذاك ـ
بأن ظروفه المادية ال تسمح بتلبية طلبها.
واض ـط ــرت شــريـكــة حـيــاتــه لـبـيــع مصوغاتها
الذهبية "الـشـبـكــة" ،ليتسنى لهما ش ــراء مسكن
فــي منطقة ال ـهــرم ،ولــم تقف تضحيات الــزوجــة
عند هذا الحد ،بل التحقت بطاقم التدريس بدار
حضانة لألطفال ،لتسهم في نفقات المنزل ،وتوفر
لطفليها حياة مستقرة ،وفوجئت أنه ال يكترث
بما تقوم به من رعاية ألسرتها ،وتــوالــت ردود
فعله بشكل غير متوقع.
اعتاد محمود االعتداء بالضرب على زوجته،
ّ
وتحولت
وتفاقمت الخالفات الزوجية بينهما،
حياة أمنية إلى جحيم ،حتى وصل األمر لتركها
عش الزوجية الجديد ،واإلقامة لدى أسرتها بل
ً
ورفع دعوى تمكين من المسكن ،فضال عن تركيب
إحدى وسائل منع الحمل.
حاول الزوج إثناء شريكته عن موقفها ،السيما
بـعــد تـهــديــدهــا بــاالنـتـحــار ،ووعــدهــا بــالـكــف عن
إلحاق األذى البدني بها ،واستطاع أن يقنعها
ً
بالعودة للعيش معا مرة أخرى ،وطلب منها أن
تترك طفليها لدى والديها بدعوى التوجه إلى
المصيف لقضاء "شهر عسل جــديــد" ،وأخبرها
بتواصله مع سمسار لتسهيل بيع الشقة األولى،
واق ـت ـس ــام ث ـم ـن ـهــا ،لـ ـس ــداد االلـ ـت ــزام ــات الـمــالـيــة
المستحقة عليهما.
وعلى نحو مفاجئ ،تدهورت الحالة الصحية
للزوجة ،واضطرت إلى مراجعة الطبيب ،وأوصى
األخير بضرورة خضوعها للراحة التامة ،وعدم
أي مجهود خــال فترة الـعــاج ،وحصولها
بــذل َ
على ُحقن إليقاف النزيف المتكرر ،وكانت تحصل
عليها بمرافقة الزوج.
ّ
وتحول شهر العسل إلى مأساة ،وفقدت أسرة
أمنية االتصال بها طوال ثالثة أيام ،وظل هاتفها
ً
مغلقا ،واألمر نفسه بالنسبة إلى هاتف زوجها،
وظـ ــن األه ـ ــل أن ـه ـمــا ف ـضــا االس ـت ـم ـت ــاع ب ــإج ــازة
ً
ال ـم ـص ـيــف ،ب ـع ـي ــدا ع ــن إزعـ ـ ــاج ال ـه ــوات ــف ،ولـكــن
القلق دفــع أحــد أف ــراد أسرتها لنشر إعــان على
إحدى صفحات مواقع التواصل أنها متغيبة وال
تستطيع أسرتها الوصول إليها ،وحينها توجه
وال ــده ــا إلح ـضــار بـعــض متعلقات حـفـيــديــه من
شقتهما ،ليكتشف الطامة الكبرى.
مـضــت دقــائــق عـلــى دخ ــول األب إل ــى الشقة،
وأصيب الرجل ُ
الم ِّسن بصدمة أفقدته النطق،
وع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ال ـص ــراخ ،حـيــن عـثــر على
أشالء ابنته داخل أربعة أكياس في براد "ديب
ً
فريرز" وخارت قواه تماما ،وسقط على األرض
م ــن ه ــول الـمـشـهــد ال ـم ـفــزع ،وزحـ ــف حتى
الـبــاب ،وأطلق صرخة مــدويــة ،وأغشى
ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه ،وتـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران

السـتـطــاع األم ــر ،وعـلــى الـفــور أبـلـغــوا الشرطة،
وحاولوا إسعاف الرجل المسن.
وفــي تلك اللحظات العصيبة ،انتشرت قوات
الشرطة ،لكشف مالبسات الــواقـعــة ،وأدلــى األب
بأقواله بصعوبة بالغة ،وأسفرت التحريات عن
وجــود خالفات بين الزوجين ،وأنهما تصالحا
ق ـب ــل أي ـ ـ ــام مـ ــن وق ـ ـ ــوع ت ـل ــك ال ـج ــري ـم ــة ال ـب ـش ـعــة،
وذهبا لالستجمام في إحــدى المدن الساحلية،
وشاهدهما بعض الجيران يدخالن إلى البناية،
وكانت آثــار التعب بادية على الزوجة ،وبعدها
ً
اختفيا تماما عن األنظار.

أقوال الشهود
تكثفت ج ـهــود الـشــرطــة للقبض عـلــى ال ــزوج
ال ـه ــارب ،وكـشـفــت أق ــوال أح ــد الـشـهــود (صــاحــب
متجر) أنه َّ
تعرف إلى محمود منذ أكثر من ثالث
س ـنــوات ،حينما رغ ــب فــي نـقــل بـطــاقــة التموين
الخاصة به ،من مسقط رأسه في محافظة الفيوم
إلــى محل سكنه في ضاحية الـهــرم ،وطــوال تلك
الفترة لم يالحظ أي ُتصرف سيء منه ،وأن زوجته
أمنية سـيــدة على خـلــق ،ويـعــرف أف ــراد أسرتها
ألنهم يسكنون بالقرب منه ،والجميع في المنطقة
يشهد بحسن أخالقها وتربيتها.
كاننت الضحية حديثة العهد بالمنطقة ،وال
تربطها بجاراتها سوى لقاء ات عابرة ،ولكنها
َّ
وتبين
التقت بإحداهن ،وتحدثت معها عدة مرات،
للجارة أنها سيدة مهذبة ،وقبل الحادث بفترة،
غادرت أمنية منزل الزوجية ،وبعد فترة عادت مرة
أخرى وبصحبتها محضر من المحكمة ،بعدما
رفعت دعوى "نفقة وتمكين مسكن" ،باعتبارها
حــاضـنــة لطفليها ،وعـنــدمــا عـلــم زوج ـهــا بشأن
القضية صالحها وعادت إلى شقتها مرة أخرى.
وف ــي ي ــوم اك ـت ـشــاف ال ـجــري ـمــة ،ش ــاه ــدت هــذه
الجارة والد الضحية أمام البناية ،وسلمت عليه
وسألته عن أمنية ،فأخبرها بأنه يجهل مكانها،
ً
وسألته عن طفليها فرد بأنهما دائما ما يكونان
معه ،ووالدهما ال يراهما سوى يومي الخميس
ً
والجمعة من كل أسبوع ،وال يعرف عنهما شيئا.
قبل وقــوع الجريمة ،احتدمت الخالفات بين

الجاني برر
جريمته بتكرار
مشاكل زوجته
ومقاضاتها له
في المحاكم

مصير مجهول
يالحق حياة
طفلين في عمر
الزهور

أم ـن ـيــة وزوجـ ـه ــا بـسـبــب خ ــروج ـهــا إل ــى الـعـمــل،
ووصل األمر إلى مغادرتها منزل الزوجية ،لكنهما
ً
تصالحا وعــادا معا إلى شقتيهما قبل الحادث
ً
بيومين ،وظهرت الزوجة في اليوم التالي صباحا،
وهي تشتري حاجيات منزلها من أحد المحال
بالمنطقة ،وكــانــت تلك هــي الـمــرة األخـيــرة التي
ظهرت فيها الضحية.
وف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ،فــوجــئ ال ـج ـيــران بــأفــراد
أسرتها يبحثون عنها وعن زوجها ،وقد استبد
بهم القلق على ابنتهم ،وأخبروهم بأن هاتفها
مغلق وال يستطيعون الــوصــول إليها ،وطرقوا
باب شقتها لكنهم لم يتلقوا أي رد ،واعتقدوا أن
الــزوجـيــن يقضيان إجازتهما ،ولــم يرجعا بعد
من السفر.
وعــادت األســرة في اليوم التالي ،وطلبوا من
أصحاب المحال التجارية في المنطقة مراجعة
كــام ـيــرات ال ـمــراق ـبــة ،فــاسـتـجــابــوا لـهــم رغ ـبــة في
مـســاعــدتـهــم إلي ـج ــاد ابـنـتـهــم ال ـم ـف ـقــودة وكــانــت
المفاجأة أن الكاميرات لم تسجل خروجها من
الشقة ،ولكنها سجلت خروج زوجها في الساعة
الـتــاسـعــة مـســاء "قـبــل ي ــوم مــن وق ــوع الـجــريـمــة"،
وعودته مرة أخرى إلى الشقة بعدها بـ 15دقيقة
ً
فقط ،ولم تسجل خروجه من الشقة مجددا.
ً
وفي اليوم التالي قرابة الساعة الثالثة عصرا،
فوجئ الجيران بوجود أفراد أسرة أمنية وعدد
كبير من رجال الشرطة والبحث الجنائي ،وأنهم
عثروا على جثة الزوجة الشابة مقطعة إلى أشالء
ومــوضــوعــة فــي أكـيــاس س ــوداء داخ ــل "الـفــريــزر"
بالشقة ،وأن زوجها قد اختفى ،ووالــد الضحية
اتصل بأشقاء الــزوج ليسألهم عنه ،لكنهم نفوا
علمهم بمكانه.
استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى
َّ
عدد من شهود العيان حول واقعة قتل جزار
أقوال ٍ
(قـ ّـصــاب) لزوجته في منطقة الهرم ،ومــن بينهم
أسرة المجني عليها ،والذين أكدوا وجود خالفات
كبيرة بين ابنتهم وزوجها الجزار المتهم ،وأن
تلك الخالفات لم تكن تنتهي بينهما ،حتى وصلت
إلى محكمة األسرة.
وتابعت أسرة المجني عليها ،أن زوج ابنتهم
طردها قبل عدة أشهر من المنزل هي وأبنائها
ولــم يسمح لها بالعودة إلــى المنزل ،مــا دفعها
إلى رفع قضية تمكين من مسكن الزوجية ،ونفقة
ألبـنــائـهــا ،بـسـبــب امـتـنــاعــه عــن س ــداد نفقاتهم،
ب ـع ــده ــا ت ــدخ ــل ب ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص ل ـل ـحــل بـيــن
الطرفين واإلصالح بينهما ،وسمح الزوج لزوجته
بالعودة للمنزل ،ولم يدرك أحد أنه كان يخطط
لقتل الضحية.

اعترافات الجاني
واصلت النيابة تحقيقاتها في القضية ،بعدما
أش ــارت التحقيقات األول ـيــة إل ــى ارت ـكــاب ال ــزوج
جــريـمــة قـتــل زوج ـتــه وتـقـطـيــع جثتها إل ــى قطع
وحفظها في "الفريزر" ،قبل أن تكتشف أسرتها
الواقعة .وأمرت النيابة بضبط وإحضار الزوج
الهارب للتحقيق معه بشأن الواقعة.
وعـ ـل ــى م ـ ـ ــدار أي ـ ـ ــام ع ـ ـ ــدة ،ت ـت ـب ــع رجـ ــال
ال ـم ـبــاحــث خ ــط س ـيــر ه ـ ــروب ال ـجــانــي،
وج ـ ـ ـ ــاء آخ ـ ـ ــر ظ ـ ـهـ ــور ل ـ ــه ب ـم ـح ـيــط
محطة مترو أنفاق الدقي ،وسط
م ـحــاف ـظــة الـ ـجـ ـي ــزة ،لـيـغـيــب
بـعــدهــا عــن األن ـظ ــار ،إال أن
رحـ ـل ــة مـ ـط ــاردت ــه مـ ــن ِق ـبــل
ّ
وتوصلت
الشرطة لم تتوقف،
جهود البحث والتحري إلى مكان
اخـتـبــاء المتهم فــي إح ــدى المناطق
بالمحافظة ،ورصدته كاميرات المراقبة
في أثناء سيره وتبدو عليه عالمات االضطراب،
ً
وأمكن ضبطه ليال في طريقه إلى مخبئه بإحدى

الشقق السكنية المملوكة ألحــد أصدقائه ،بعد
ستة أيام من هروبه.
أدلــى ّ
القصاب المتهم بقتل زوجـتــه وتقطيع
جـثـتـهــا إلـ ــى أش ـ ــاء ب ــاع ـت ــراف ــات تـفـصـيـلـيــة عن
ً
جريمته أمام النيابة ،مبررا فعلته بأنه تخلص
منها بسبب تكرار مشاكلها وقيامها بمقاضاته
أمام المحاكم لالستيالء على شقة الزوجية.
وادعى المتهم أنه فوجئ بسرقتها لمدخراته
مــن شـقــة الــزوج ـيــة وإخـفــائـهــا عـنــد أســرت ـهــا ،ثم
خططت لالستيالء على شقة الزوجية ،ووقعت
بـيـنـهـمــا ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـش ـكــات وت ــدخ ــل األه ــل
ون ـج ـح ــوا ف ــي ال ـص ـلــح بـيـنـهـمــا ،ول ـك ــن ال ــزوج ــة
استمرت في إثارة المشكالت فخطط لقتلها ،وأن
ّ
الشيطان سيطر عليه ودفعه لتنفيذ جريمته ولم
يفكر في مصير طفليهما.
وتــابـعــت الـنـيــابــة تحقيقاتها ،لـلــوقــوف على
ظ ــروف ومــاب ـســات ال ــواق ـع ــة ،وطـلـبــت تـحــريــات
ً
األجهزة األمنية التكميلية ،واستدعت عــددا من
شهود العيان لسماع أقوالهم ،كما أرفقت نتائج
تفريغ كاميرات المراقبة بملف التحقيقات في
القضية ،وأمرت بحبس المتهم لمدة أربعة أيام
على ذمة التحقيقات.
وأجرى خبراء األدلة الجنائية ،معاينة للشقة
التي شهدت مقتل ربــة المنزل ،وتقطيع جثتها
إلــى أش ــاء ،واالحـتـفــاظ بها داخــل بــراد منزلها،
وتم التحفظ على عينات من الدماء ،باإلضافة إلى
رفع البصمات ،لمضاهاتها ببصمات الزوج الذي
ّ
األولية اتهامه ،كما فحص رجال
كشفت التحريات
المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات
والمحال التجارية المجاورة للعقار الذي شهد
الحادث.
وقامت النيابة باصطحاب المتهم محمود (43
ً
عاما) ،ويعمل في محل جزارة بشارع التحرير في
منطقة الدقي ،إلى مسرح الجريمة ،وقام بتمثيل
الجريمة ،واعترف أن هناك خالفات بينه وبين
زوجته منذ عدة أشهر ،وأنها طلبت منه الطالق
أكـثــر مــن م ــرة ،فـقــام بخنقها وعـقــب ذل ــك أمسك
ً
َّ
ساطورا وقطع جسدها إلى أربعة أجزاء وأحضر
ً
أكياسا بالستيكية ،ووضع الجثة في "ديب فريزر"
ً
داخل الشقة وفر هاربا.
وعـقــب االنـتـهــاء مــن تمثيل المتهم لجريمته
التي نفذها داخل غرفة النوم ،ووضع الجثة في
"ديب فريزر" بإحدى الغرف وقام بإغالقها ،والذ
بالفرار ،قــال إنــه اتصل بأحد أصدقائه ،وتوجه
إل ـيــه وأقـ ــام ه ـنــاك حـتــى فــوجــئ ب ـقــوات الـشــرطــة
تلقي القبض عليه بعد هروبه لمدة ستة أيام من
ارتكاب الجريمة.
وسـجـلــت الـنـيــابــة آن ـ ــذاك م ــا ج ــاء عـلــى لـســان
الـمـتـهــم م ــن اع ـت ــراف ــات أث ـن ــاء تـمـثـيــل الـجــريـمــة،
وقررت إحالة "جزار الهرم" إلى محكمة الجنايات،
ونسبت إليه تهمة القتل العمد ،وحيازة سالح
مــن دون تــرخـيــص ،وأرس ـل ــت الـجـهــات
المختصة ملف القضية إلى محكمة
االسـتـئـنــاف لـتـحــديــد جلسات
عـ ــاج ـ ـلـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـه ــم ،ل ـن ـي ــل
الـقـصــاص ال ـع ــادل جــزاء
ارت ـك ــاب ــه لـتـلــك الـجــريـمــة
البشعة.
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الشيف سميرة سعيد :أصنع أشهى
األكالت بأبسط اإلمكانات
القاهرة  -ةديرجلا•

ً
بدأت عالقتها بالمطبخ من خالل عالم الحلويات التي أجادت صنعها بطريقة احترافية ،قبل أن كبيرا» ،وتؤكد الشيف المصرية المعروفة أن حبها للطهي هو السبب الرئيسي
تطور الشيف المصرية سميرة سعيد قدراتهاّ ،
ّ
في نجاحها في ًعمل وصفات بطريقتها الخاصة ووضع لمساتها ًالفريدة عليها.
وتتوسع في صناعة كل صنوف الطعام.
ُ
تقول سعيد لـ«الجريدة»« :اكتسبت شهرتي في عالم الطهي قبل سنوات حين أنشأت صفحة وتضيف« :دائما أقول إن أي فتاة أو سيدة تستطيع أن تطهو جيدا إذا أحبت ما
ركزت تصنعه» ...وفي السياق تقدم مجموعة من أطباقها بطريقة سهلة.
على موقع فيسبوك لتعليم الفتيات إعداد الوصفات بطريقة سهلة وبأبسط اإلمكانات ،ثم ً
في عمل ديكورات الكيك ثالثية األبعاد ،وأطلقت قناة على يوتيوب لهذا الغرض القت نجاحا

أفخاذ الدجاج المتبلة

طاجن لسان العصفور بالسجق
المقادير:

المقادير:
•أفخاذ دجاج
•أرز
•حبة بصل
•فص ثوم
•حبة جزر
•حبة طماطم
•بازالء
•هيل وعود قرفة
•ورق غار وكركم
•زبدة

•باكيت مكرونة لسان عصفور
•حبة بصل
• 3فصوص ثوم
•حبة جزر مبشورة
•حبة طماطم مقطعة مكعبات
•سجق
•فلفل ألوان مقطع مكعبات
•عصير طماطم
•ملعقة كبيرة صلصة
•ملعقة صـغـيــرة كــل مــن (ملح
وف ـ ـل ـ ـفـ ــل أس ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،زنـ ـجـ ـبـ ـي ــل،
بابريكا ،بهارات لحم)
•رشة جوزة الطيب
•ملعقة سكر
•مكعب مرق

الطريقة:
نـتـبــل أف ـخــاذ ال ــدج ــاج ب ـمــاء بـصــل ومـلــح
وفلفل أسود وبهارات دجاج وزنجبيل وزعتر
وبـصــل وث ــوم ب ــاودر ،وملعقة خــل وعصير
ليمونة وملعقة صلصة وملعقة سكر ،ونترك
الدجاج في اتتبيلة لمدة  4ساعات.
وفي إناء على النار ِّ
نشوح أفخاذ الدجاج
ً
ً
فــي الــزبــدة إلــى أن تكتسب لــونــا ذهـبـيــا ،ثم

ً
ً
ننتشل الدجاج ونتركه جانبا مؤقتا ،وفي
اإلنـ ــاء نـفـســه ن ـشـ ّـوح الـبـصــل وال ـث ــوم وعــود
القرفة وورق الغار والهيل ،ثم نضع الجزر
والطماطم والبازالء والملح والفلفل وبهارات
ً
دجاج والكركم ،مع التحريك جيدا ،ثم نضع
ً
ً
مجددا في اإلناء ونضيف ً
ماء ساخنا
الدجاج
إلن ـض ــاج أف ـخ ــاذ ال ــدج ــاج م ــع ال ـخ ـض ــراوات

سلطة البنجر بالمايونيز

ونتركها على النار حتى تنضج ،ثم ننتشل
أفخاد الدجاج وندهن الوجه بالكاتشاب مع
رشة زعتر ونضعها في الفرن ،وبعد أن يحمر
ُ
الوجه تقدم في طبق مع األرز المبهر.

الطريقة:
فــي إن ــاء عـلــى ال ـنــار نـحـ ّـمــر لسان
ً
ً
العصفور حتى يكتسب لونا ذهبيا
ً
ونـضـعــه ف ــي بــولــة ون ـتــركــه جــانـبــا،
ثــم فــي اإلنـ ــاء نـفـســه ن ـشـ ّـوح البصل
والـ ـ ـث ـ ــوم ،ث ــم ن ـض ـيــف إلـ ـي ــه الـسـجــق
ً
ون ـش ـ ّـوح ــه جـ ـي ــدا ،ون ـض ـيــف جميع

البهارات مع التقليب الجيد ،ثم نضع
ال ـجــزر وال ـطـمــاطــم والـفـلـفــل األل ــوان
ونـشـ ّـوح ،ثم نضع عصير الطماطم
والصلصة ومكعب ا لـمــرق والسكر
ون ـتــرك الـمـكــونــات عـلــى ال ـنــار حتى
الـغـلـيــان ،ثــم نضع لـســان العصفور

ـوان ،ثم نضعه في
ونتركه يغلي لـثـ ٍ
طــاجــن داخ ــل ال ـفــرن إل ــى أن ينضج
ُ
ويقدم.

شوربة البروكلي

ترافيل النوتيال
المقادير:
•كيك شوكوالتة
•نوتيال
•للتغطية:
•كوب نوتيال
• 2/1كوب لبن دافئ
•مكسرات

المقادير:
•بروكلي
•حبة بصل
• 3فصوص ثوم
•حبة جزر
•حبة بطاطس
• 2ورقة غار

المقادير:
•بنجر مسلوق ومبشور
• 2/1كوب مايونيز
• 4فصوص ثوم مفروم
•ملح وفلفل أسود وكمون
•ملعقة خل
•ملعقة عصير ليمون

•مكعب مرق
•ملح وفلفل أسود وكمون
•رشة جوزة الطيب
•كوب كريمة طهي
• 3مالعق جبنة كريمي
•كوب شبث

الطريقة:

الطريقة:
نـخـلــط الـمـلــح وال ـث ــوم والـفـلـفــل األسـ ــود وال ـك ـمــون والـخــل
ً
ً
والليمون جيدا ونضعها على البنجر مع التقليب جيدا ،ثم
ً
نضع المايونيز ونخلط المكونات جيدا ونقدمها في طبق
السلطة.

الطريقة:

في قالب نضع كيكة الشوكوالتة ونسقيها باللبن ثم ندهنها بالنوتيال ،ونترك الكيكة في البراد مدة  60دقيقة ،ثم نجهز
ً
التغطية بأن نضع كوب النوتيال وعليه اللبن الدافئ مع التحريك جيدا إلى أن يصبح لدينا قوام متماسك ،ونضع التغطية
على قالب الكيك مع إضافة المكسرات على الوجه ونتركها مدة  30دقيقة في البراد ،ثم تقدم.

في إناء على النار ّ
نشوح البصل والثوم وورق الغار ،ثم نضع
ً
الجزر ثم البطاطس ونشوحها جيدا ،ثم نضع البروكلي ونشوحه،
ثم نضع الماء الساخن ومكعب المرق ونتركه حتى ينضج ،ثم
نخلطه في الخالط الكهربائي أو الـ"هاند بلندر" ،وقبل الخلط
مباشرة نضع الشبث ونبدأ بالخلط حتى نحصل على قوام ناعم
خال من أي قطع من المكونات ،ثم نضع الكريمة والجبنة الكريمي
ِّ
ً
والملح والفلفل األسود والكمون ورشة جوزة الطيب ونقلب جيدا
ُ
لنحصل على قوام كريمي ،وتقدم هذه الشوربة ساخنة.

عصير الفراولة بالبنجر

المقادير:
•كمية من الفراولة
•حبة بنجر
•لبن

• 3مالعق قشدة
•عسل نحل أو سكر (حسب
الرغبة)

الطريقة:
ً
نمزج جميع المكونات في الخالط الكهربائي جيدا وتصفى
وتقدم في كؤوس.

أسرار المطبخ
ً
•يحفظ زيت الزيتون بعيدا عن ضوء الشمس في وعاء غير
شفاف ،للحفاظ على العناصر الغذائية بشكل أفضل.
•عند طهي الخضراوات الخضراء الطازجة ،يضاف بعض
بيكربونات الصودا إلى الماء للحفاظ على اخضرارها.

•ينقع األرز قبل الطهي لمنع التصاق الحبات عند الطهي.
•تضاف بضع حبات من األرز إلى «المالحة» لمنع تكتل
الملح داخلها.
•يمسح الليمون على األفوكادو والفطر قبل تخزينها في

البراد للحفاظ على نضارتها ولونها.
•عند طهي اللبن الزبادي ،تضاف ملعقة من النشا إليه
وهو بارد ويحرك الخليط حتى يغلي ،فالتحريك يمنع
تكتله بينما يجعل النشا اللبن الزبادي أكثر سالسة.
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فنانون :غياب عبده داغر خسارة كبيرة للموسيقى العربية

ً
أحد متاحف ألمانيا صمم تمثاال له
فـ ـ ـق ـ ــدت الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـف ـن ـي ــة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ــوس ـي ـق ــار ع ـبــده
داغ ـ ـ ــر ،الـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد أح ـ ــد أب ــرز
ال ـ ـ ـعـ ـ ــازف ـ ـ ـيـ ـ ــن ،حـ ـ ـي ـ ــث وافـ ـ ـت ـ ــه
ال ـم ـن ـيــة أمـ ــس األول ف ــي أحــد
مستشفيات القاهرة.
وفور ذيوع الخبر سارعت
المؤسسات الفنية والفنانين
لتقديم واجب العزاء بالراحل
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،م ـع ـت ـب ــري ــن غ ـي ــاب ــه
خسارة كبيرة للفن العربي.
بدورها ،نعت وزيرة الثقافة
المصرية د .إيناس عبدالدايم
الموسيقار العالمي الذي غيبه
ال ـمــوت أم ــس األول ،عــن عمر
يناهز ً 85
عاما.

نغمات أصيلة

الراحل رافق
أم كلثوم
وعبدالوهاب
وعبدالمطلب

وقــالــت وزي ــرة الـثـقــافــة ،في
َّ
بيان ،إن عالم اإلبداع فقد أحد
أهم نغماته األصيلة وعبقرية
َّ
فنية متفردة ،مشيرة إلــى أن
الــراحــل امتلك مفاتيح أســرار
وخباياها.
الموسيقى َّ
ً
وأضافت أنــه خلق أسلوبا
ً
م ـ ـم ـ ـيـ ــزا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــزف ت ـح ــول
ً
ً
منهجا علميا ّ
يتم تدريسه في
ألمانيا ،وقدمت العزاء ألسرته

هاني شاكر

محمد عبدالوهاب

أم كلثوم

وأصدقائه ومحبيه ،داعية الله
أن يتغمد الفقيد برحمته.
و نـعــت نقابة الموسيقيين
الـمـصــريــة ال ــراح ــل ،عـبــر بيان
أص ــدره نقيبها هــانــي شــاكــر،
لتؤكد أن الوسط الفني خسر
ً
واحدا من نجومه.
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـم ـ ــو سـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــار
ال ـم ـص ــري ح ـصــد ال ـع ــدي ــد من
الجوائز خــال رحلته الفنية،
منها جائزة «بــاديــب» للهوية
الــوطـنـيــة مــن الـسـعــوديــة ،كما
ّ
أل ــف الـعــديــد مــن المقطوعات
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة أب ــرزه ــا «ل ـيــالــي

زمان» و«المشربية» و«الريشة
والكمان».
ّ
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ن ــف ــذ ال ـع ــدي ــد مــن
الجوالت الفنية العالمية ،وكان
ً
ً
ً
ض ـي ـفــا دائـ ـم ــا ورئ ـي ـس ـي ــا على
مـهــر جــان الموسيقى العربية،
ليقدم حفالت عزف منفردة.

مـ ـح ــزن جـ ـ ــدا رحـ ـي ــل أس ـت ــاذن ــا
الكبير عبده داغــر ،إنا لله وإنا
إل ـيــه راجـ ـع ــون ،خــالــص ال ـعــزاء
ألسرته وأبنائه ونعزي انفسنا،
خـ ـ ـس ـ ــارة كـ ـبـ ـي ــرة ل ـل ـمــوس ـي ـقــى
وال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي م ـص ــر
والعالم».
ب ــدوره ــا ،نـعــت الـفـنــانــة مي
ف ـ ـ ـ ـ ــاروق ،ن ـج ـم ــة ال ـم ــوس ـي ـق ــى
ال ـعــرب ـيــة ب ــاألوب ــرا الـمـصــريــة،
داغــر ،وقالت« :األستاذ الكبير
عـبــده داغ ــر فــي ذمــة الـلــه ..علم
مـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى فــي
ال ـعــالــم ..الــرجــل الـجـمـيــل اللي

خبر محزن
وقـ ـ ــد نـ ـع ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة أنـ ـغ ــام
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــار داغـ ـ ـ ـ ــر ،ونـ ـش ــرت
صورته ،عبر حسابها الرسمي
ّ
بموقع «تــويـتــر» ،معلقة« :خبر

عبده داغر
اتــربـيــت فـنـيــا عـلــى إي ــده فترة
م ــش قـلـيـلــة م ــن ح ـيــاتــي ،ومــن
أصحاب الفضل ّ
علي بعد ربنا،
الله يرحمك يا عم عبده ويغفر
لك ويسامحك ،سبحان من له
الدوام».

رحلة فنية مبكرة
يعد الــراحــل صاحب شهرة
ع ــالـ ـمـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،وص ـ ـمـ ــم لــه
تمثال فــي متحف الموسيقى
في ألمانيا.
ولــد داغ ــر فــي مدينة طنطا

عــام  ،1936وب ــدأت رحلته مع
الـمــوسـيـقــى ف ــي ال ـســاب ـعــة من
ّ
عـ ـم ــره ،ح ـي ـن ـمــا ت ـع ــل ــم ال ـع ــزف
ع ـلــى الـ ـع ــود ،لـتـجــذبــه بـعــدهــا
آلة الكمان ويتعلمها وهو في
العاشرة من عمره.
ثــم انـتـقــل إل ــى ال ـقــاهــرة عــام
ً
 1955لـيـصـبــح بـعــدهــا عــازفــا
في عدد من الفرق ليرافق أبرز
المشاهير ،من بينهم أم كلثوم
ومـحـمــد عـبــدالــوهــاب ومحمد
عـبــدالـمـطـلــب ،قـبــل أن يؤسس
فـ ــرقـ ــة الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـع ــرب ـي ــة
بصحبة عبدالحليم نويرة.
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خبريات
سويفت أول امرأة تفوز
بجائزة بريت العالمية

حصدت المغنية األميركية
الشهيرة تايلور سويفت
جائزة بريت لهذا العام،
لتصبح أول فنانة تفوز بهذه
الجائزة العالمية المرموقة.
وتتسلم تايلور الجائزة
خالل حفل في لندن ،تقديرا
«لتأثيرها الهائل على
الموسيقى في جميع أنحاء
العالم وأعمالها المذهلة
واإلنجازات حتى اآلن»،
وفقا لمنظمي جوائز بريت
البريطانية.
(د ب أ)

المرحلة الثانية من «برلين
السينمائي» الشهر المقبل

تأجيل المهرجانات في مصر عرض مستمر بسبب «كورونا»
تسببت الموجة الثالثة من فيروس
«ك ـ ــورون ـ ــا» ف ــي مـ ـص ــر ،وزيـ ـ ـ ــادة أع ـ ــداد
المصابين التي دفعت الــدولــة التخاذ
المزيد من القرارات اإلجرائية في تأجيل
ع ـ ــدد م ــن ال ـم ـه ــرج ــان ــات الـسـيـنـمــائـيــة
فــي مـصــر ،بعد اق ـتــراب مــوعــد إقامتها
وانتهاء معظم الترتيبات الخاصة بها.
وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولي
ألفالم المرأة ،خالل الساعات الماضية،
تأجيل الــدورة الخامسة من المهرجان
الذي يقام جنوب مصر ،وكان من المقرر
له أن يقام في الفترة من  28مايو إلى 2
ً
يونيو ،تزامنا مع تأجيل كل الفعاليات

ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـش ـهــد ت ـج ـم ـعــات ضـمــن
اإلجراءات االحترازية لمواجهة الفيروس
في موجته الثالثة والتي تشهد تزايد
األعداد.
وتحدد إدارة المهرجان موعدا جديدا
ل ــه ،حـيــث لــم يـتــم اإلل ـغــاء تـمــامــا ،ولكن
مجرد تأجيل ،وسيعلن الموعد الجديد
عـقــب ال ـس ـمــاح مــن قـبــل ال ــدول ــة بــإعــادة
النشاط مرة أخــرى بعد تحسن الحالة
العامة في البالد ،بالتنسيق مع اللجنة
العليا للمهرجانات.
جاء ذلك بعد أن تم االنتهاء من كل
الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة،

مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار األف ـ ـ ـ ـ ــام ول ـ ـجـ ــان
الـتـحـكـيــم ودع ـ ــوة ال ـض ـيــوف األج ــان ــب،
ويكرم المهرجان في حفل االفتتاح عند
تحديده مجددا النجمتين إلهام شاهين
ودنـيــا سمير غــانــم ،وفــي حفل الختام
الـمـخــرجــة ســانــدرا ن ـشــأت ،والمخرجة
الفلسطينية نجوى نجار.
وجـ ـ ــاء قـ ـ ــرار م ـه ــرج ــان أس ـ ـ ــوان بـعــد
ساعات قليلة من إعالن إدارة مهرجان
اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ال ــدول ــي
لــأفــام التسجيلية والـقـصـيــرة ،الــذي
يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة
السيناريست محمد الباسوسي ،تعليق

إق ــام ــة الـ ـ ــدورة ال ـ ـ  22لـلـمـهــرجــان الـتــي
يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا،
وكان من المقرر انعقادها في الفترة من
 19إلى  25الحالي ،وذلك بعد القرارات
الـحـكــومـيــة أي ـض ــا ،حـيــث أعـلـنــت إدارة
المهرجان تضامنها الكامل مع توجهات
الدولة ،حرصا على سالمة شعب مصر،
وخ ــال الـفـتــرة ال ـقــادمــة سـيـتــم تحديد
الموعد الجديد للمهرجان.

«خلني ساكت» يعرض في  ١٠يونيو المقبل
بهبهاني :الفيلم يدور حول شخصية تبحث عن المشاكل فال تجدها
عقب إعالن عودة العروض
السينمائية في الكويت تنفس
المنتجون الصعداء وبدأوا
يجهزون لعرض أفالمهم
المنجزة خالل الفترة الماضية،
ومنهم المنتج صادق بهبهاني
الذي اتفق مع شركة السينما
الكويتية على عرض فيلم «خلني
ساكت» في  10يونيو المقبل.

●

فضة المعيلي

كـ ـش ــف الـ ـفـ ـن ــان والـ ـمـ ـخ ــرج
ص ـ ــادق بـهـبـهــانــي أن الـفـيـلــم
الـسـيـنـمــائــي ال ـجــديــد «خلني
سـ ـ ــاكـ ـ ــت» س ـ ـي ـ ـعـ ــرض فـ ـ ــي 10
يونيو المقبل ب ــدور العرض
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
والـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،وهـ ـ ــو مـ ــن إن ـت ــاج
شركة آرتست لإلنتاج الفني
والمسرحي .2021
وف ــي نـبــذة عــن الـفـيـلــم ،قــال
ب ـه ـب ـهــانــي إن أحـ ــداثـ ــه ت ــدور
ح ـ ـ ــول شـ ـخ ــص اس ـ ـمـ ــه ع ـي ــد،
يـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــش ب ـ ـ ـهـ ـ ــدوء
وسالم وال تواجهه
أي م ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ف ــي
حـيــاتــه ،فيستغرب
هــذا الــوضــع ،ويبدأ
الـبـحــث ع ــن مشكلة
طـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـفـ ـيـ ـل ــم مــع
الـ ـ ـن ـ ــاس م ـ ــن ح ــول ــه،
في البيت ،والشارع،
غير أن جميع الناس
إي ـجــاب ـيــون وس ـع ــداء
ألنـ ـه ــم ي ـع ـي ـش ــون فــي
مجتمع إيجابي.
ملصق
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ع ـن ــدم ــا
فيلم «خلني ساكت»
يرى عيد أنه حتى في

بحثه عــن المشاكل ال تحدث
له مشكلة يبدأ استغالل هؤالء
ال ـ ـنـ ــاس ،وي ـم ـت ـهــن ع ـ ــدة مـهــن
داخ ـ ــل ال ـف ـي ـلــم ويـ ـق ــوم ال ـنــاس
بتصديقه.
وع ـ ــن ت ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـل ــم فــي
أج ـ ـ ـ ـ ــواء أزم ـ ـ ـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا وم ــا
إذا ك ــان ــوا واجـ ـه ــوا صـعــوبــة،
ق ــال بـهـبـهــانــي« :ل ــم تواجهنا
أي م ـش ــاك ــل وكـ ـن ــا مـلـتــزمـيــن
ب ـ ـ ــاالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
والتباعد االجتماعي».
يذكر أن الفيلم يشارك فيه
مجموعه كبيرة من الفنانين،
هــم عبدالله الـخـضــر ،وأحمد
ال ـ ـ ـفـ ـ ــراج ،وأحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـعـ ــونـ ــان،
وفـ ـيـ ـص ــل بـ ـ ــوغـ ـ ــازي ،وجـ ـم ــال
ال ـش ـط ــي ،وشـ ـ ــوق ،وإب ــراه ـي ــم
الـشـيـخـلــي ،وحـسـيــن المهنا،
وخـ ــالـ ــد ال ـ ـس ـ ـجـ ــاري ،ورابـ ـع ــه
ال ـي ــوس ــف ،ب ـم ـشــاركــة مـمـيــزة
م ــن اإلع ــامـ ـي ــة الـ ـق ــدي ــرة أم ــل
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،واإلع ـ ــام ـ ــي خــالــد
البناو ،واإلعالمي عبدالعزيز
درويش ،واإلعالمية أمل المال.
أم ـ ــا اإلش ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـعـ ــام لـلـفـيـلــم
فلعبدالعزيز بهبهاني ،ومدير
التصوير واإلضـ ــاء ة مشاري
الخوالد ،وفوكس بولر خالد

صادق بهبهاني

عـ ـ ــز ،و م ـ ــد ي ـ ــر إدارة اإل ن ـ ـتـ ــاج
علي ال ـهــادي ،وإدارة اإلنـتــاج
عيسى الجرادي وأحمد فالح،
ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ح ـســن
ال ـم ـط ــرود ،وال ـم ـخــرج المنفذ
رازي الشطي.

توم كروز يعيد جوائز «غولدن غلوب»
أل ـغــت شـبـكــة إن .ب ــي  .سي
ّ
الـتـلـفــزيــونـيــة األم ـيــرك ـيــة بــث
حفل جوائز غولدن غلوب لعام
 2022بعد شكاوى عن سقطات
أخ ــاق ـي ــة واالفـ ـتـ ـق ــار لـلـتـنــوع
ضمن المجموعة ا لـتــي ّ
تقد م
ال ـج ــوائ ــز ال ـس ـنــويــة لــأع ـمــال
السينمائية والتلفزيونية.
وان ـ ـ ـضـ ـ ــم تـ ـ ـ ــوم ك ـ ـ ـ ــروز إلـ ــى
ت ـح ـ ّـرك ق ــادت ــه م ـن ـصــات الـبــث
الرقمي واستديوهات اإلنتاج،
وأعــاد جوائز «غولدن غلوب»
الـ ـ ـث ـ ــاث ال ـ ـتـ ــي ف ـ ـ ــاز بـ ـه ــا عــن
أدواره فــي «جـيــري ماجواير»
و«م ــاج ـن ــول ـي ــا» و«ب ـ ـ ــورن أون
ذا ف ــورث أوف ج ــوالي» ،وفقا
لتقارير إعالمية.
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار «إن .ب ـ ـ ـ ــي .
سـ ــي» ،بـعــد أن واف ـق ــت رابـطــة
«ه ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوود» لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــة
األجنبية( ،الجهة التي توزع
ج ــوائ ــز غ ــول ــدن غ ـل ــوب) ،على
ضم مزيد من األعضاء السود

توم كروز
وإجــراء تغييرات أخرى خالل
الـ ــ 18شـهــرا الـقــادمــة ،ورحبت
الشبكة التلفزيونية في البداية
بــا لـخـطــة ،لكنها قــا لــت الحقا
إن ـه ــا سـتـنـتـظــر ل ـت ــرى م ــا إذا
كانت اإلصالحات فعالة.

وواج ـ ـ ـ ــه أع ـ ـض ـ ــاء ال ــرابـ ـط ــة
ات ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدالء
بتعليقات عنصرية ومتحيزة
ضــد ال ـم ــرأة ،وكــذلــك الـتـمــاس
مــزايــا وخــدمــات مــن مشاهير
واستديوهات.

وقالت «إن .بي .سي» في
بـيــان «تغيير بـهــذا الحجم
الهائل يتطلب وقتا وجهدا،
ول ــديـ ـن ــا شـ ـع ــور ق ـ ــوي ب ــأن
الــرابـطــة تـحـتــاج وقـتــا لكي
تتمكن من فعل ذلك بصورة
صحيحة .وعليه ،فإن شبكة
إن .ب ــي .ســي لــن تـبــث حفل
غولدن غلوب لعام .»2022
وأض ـ ــاف ال ـب ـي ــان« :نــأمــل
ّ
أن نـتـمـكــن م ــن بـ ــث الـحـفــل
في يناير  ،2023بافتراض
ن ـجــاح ال ــراب ـط ــة ف ــي تنفيذ
خطتها».
وبـ ـع ــد إع ـ ـ ــان «إن .ب ــي.
س ـ ـ ــي» ،قـ ــالـ ــت الـ ــراب ـ ـطـ ــة إن
جذري يظل
إحداث
«تغيير ّ
أولوية ّ
ملحة ،بغض النظر
عن موعد بث حفل غولدن
غلوب القادم».
(رويترز)

ملصق م

هرجان «أسوان الد

ولي ألفالم المرأة»

أعلن منظمو مهرجان
برلين السينمائي الدولي
أنهم سيمضون في خطتهم
لتنظيم عروض خارجية
مفتوحة للجمهور في 13
يونيو المقبل مستندين إلى
ّ
تحسن الوضع الصحي في
ألمانيا.
وهذه المرة االولى في تاريخ
المهرجان يقام على مرحلتين
بسبب الوباء ،كانت أوالهما
عبر اإلنترنت في مطلع مارس
الماضي.
(أ ف ب)

ةديرجلا
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غزة تحت النيران...
وفشل محاوالت
التهدئة

سلة أخبار
«سيف القدس» بمواجهة
«حارس األسوار»

أطلقت "الغرفة المشتركة
لفصائل المقاومة
الفلسطينية" ،وهي
تجمع يضم المجموعات
الفلسطينية المسلحة
العاملة في قطاع غزة،
على عمليتها العسكرية
ضد إسرائيل "نصرة
لألهل في المدينة
المقدسة" ،اسم "سيف
القدس" .في المقابل،
أطلق الجيش اإلسرائيلي
تسمية "حارس األسوار"
على عمليته ضد قطاع
غزة وكتب المتحدث
باللغة العربية باسمه
افيخاي ادرعي "بدأنا
عملية حارس األسوار
التي كنا نستعد لها".

إسرائيل تخطط لعدة أيام
من القتال وال تستبعد
عملية ّبرية و«الهدنة» قد
تعود للمربع األول

النيران تتصاعد من أحد المواقع التي قصفها اإلسرائيليون في غزة (أ ف ب)

القاهرة -حسن حافظ

تصعيد غير مسبوق للعنف
في
ٍ
منذ سنوات ،أطلقت إسرائيل
عملية «حارس األسوار» على
وقصفت أكثر من
ً
قطاع غزةً ،
 150هدفا وموقعا تسببت
في مقتل نحو  26بينهم
 9أطفال وقياديان بحركة
حماس والجهاد ،كما أحصت
الفلسطينية
إطالق الفصائل ً
أكثر من  250صاروخا عليها.

قناصل أوروبا
يزورون حي الشيخ
جراح ...واجتماع
طارئ لوزراء
الخارجية

في تطور دراماتيكي أشعلته
االشتباكات الدائرة منذ أسابيع
ف ــي ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة الـمـحـتـلــة،
دخلت إسرائيل في مواجهة دامية
وغير مسبوقة منذ عام  2014مع
حركة حماس ،أسفرت في يومها
ً
األول عن استشهاد  26فلسطينيا
في قطاع غزة ،بينهم  9أطفال و3
ً
قادة عسكريين ،فضال عن إصابة
 10إسرائيليين في عسقالن.
وفـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة عـ ـ ـل ـ ــى ط ــري ــق
المواجهة المفتوحة ،نقلت تقارير
إعالمية عربية أن "قيادة حماس
أب ـل ـغــت ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن الـمـلــف
الفلسطيني في جهاز المخابرات
الـ ـمـ ـص ــري ،ب ــإس ـق ــاط ت ـفــاه ـمــات
الــوســاطــة السابقة بشكل كامل،
والعودة إلى المربع صفر" ،مبينة
أن "المسؤولين المصريين طلبوا
م ـه ـلــة الح ـ ـتـ ــواء األزم ـ ـ ــة وإقـ ـن ــاع
ال ـجــانــب اإلســرائ ـي ـلــي بــالـتــراجــع
خطوة للخلف".
وكشفت الـمـصــادر عــن رسالة
ح ـم ـل ـت ـه ــا "حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس" ل ـل ـج ــان ــب
ال ـم ـصــري لـنـقـلـهــا إل ــى ت ــل أبـيــب
ب ــأن لــديـهــا "ب ـنــك أهـ ـ ــداف" ،وهــي
قــادرة على الوصول إليه بنسبة
نجاح كبيرة ،عــاوة على دخول
صواريخ جديدة ،ساحة المعركة
ألول مرة".
وأكـ ـ ــدت ك ـتــائــب ال ـق ـس ــام أنـهــا
نـ ـف ــذت  100ض ــرب ــة ب ـص ــواري ــخ
ً
تـحـمــل رؤوسـ ـ ــا مـتـفـجــرة ب ـقــدرة
تدميرية عالية أدخلتها الخدمة
بـشـكــل مـعـلــن ألول م ـ ــرة ،مبينة
أن الصواريخ التي تم توجيهها
ل ـل ـقــدس ي ـصــل م ــداه ــا إلـ ــى 120
ً
كيلومترا.
وفـ ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ـتــوصــل إلــى
وقف إلطــاق نــار ،أجــرت القاهرة
اتـصــاالت مــع "حـمــاس" والقيادة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة .وق ـ ـ ـ ــال مـ ـس ــؤول
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي إن م ـ ـصـ ــر و قـ ـط ــر
واألم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ع ـل ــى ات ـص ــال
م ــع إس ـمــاع ـيــل هـنـيــة الس ـت ـعــادة
التهدئة.
وقـ ــال ال ـم ـصــدر إن تـفــاهـمــات
تــم التوصل إليها برعاية مصر
واألمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـن ــص عـلــى
ان ـس ـحــاب ال ـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة
م ــن الـمـسـجــد األق ـص ــى ،وه ــو تم
فعليا ،واستعادة الهدوء في غزة
ب ــوق ــف ال ـه ـج ـمــات م ــن الـفـصــائــل
الفلسطينية.

«حارس األسوار»
وغ ـ ــداة إطـ ــاق عملية "ح ــارس

ً
األسوار" وقصف أكثر من  150هدفا
ً
وموقعا لحركة حماس ،أصدر وزير
الــدفــاع بيني غانتس أوام ــره بعد
اجتماعه الثاني خالل ساعات مع
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
وكبار القادة األمنيين والعسكريين،
ب ـم ــواص ـل ــة ال ـه ـج ـم ــات ع ـل ــى غ ــزة
ونشر المزيد من فرق المدفعية في
محيطه ،وذلــك بضوء أخضر من
الحكومة المصغرة ،كما وافق على
تعزيز الشرطة بـ 8وحدات من قوات
حرس الحدود.
وعـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــور ،أعـ ـ ـل ـ ــن وزي ـ ــر
األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي أمـ ـي ــر أوحـ ــانـ ــا،
أم ــس ،اسـتــدعــاء  8ف ــرق مــن قــوات
االحتياطي في الجيش اإلسرائيلي
لتوفير الدعم للشرطة للتعامل مع
األحــداث في القدس والمواجهات
ال ـم ـس ـت ـمــرة بــال ـمــدي ـنــة م ـنــذ أي ــام
ّ
ً
والتي خلفت أكثر من  520جريحا
أمس األول.
وفي اليوم الثاني من العملية،
ً
كثفت إســرائ ـيــل قـصــف غ ــزة جــوا
ً
وبـ ـح ــرا .ورجـ ــح الـمـتـحــدث باسم
ال ـج ـي ــش ،هـ ـي ــداي زي ـل ـب ــرم ــان ،أن
يستمر القتال في غزة "لعدة أيام"،
ً
مشيرا إلى أن إسرائيل ال تستبعد
تنفيذ عملية برية ،ولديها خطة
لمواصلة العمليات حتى صباح
الـيــوم األرب ـع ــاء ،وبـعــد ذلــك سيتم
تقييم الوضع.
ّ
وأك ـ ـ ـ ــدت "ح ـ ـمـ ــاس" اس ـت ـه ــداف
ال ـق ـيــادي فــي جناحها العسكري
"كتائب ّ
القسام" محمد فياض في
بيت حانون وقتله .كما نعت حركة
"الجهاد اإلســامــي" القائدين في
جناحها العسكري "سرايا القدس"
س ــام ــح ال ـم ـم ـلــوك وك ــام ــل قــريـقــع،
ً
مشيرة إل ــى أنـهــا فـقــدت ع ــددا في
الغارات.
وأحـصــى الجيش اإلسرائيلي
ً
إطالق أكثر من  250صاروخا من
غزة باتجاه جنوب ووسط إسرائيل
فــي الليلة األولـ ــى مــن التصعيد،
ً
موضحا أن نظام القبة الحديدية
الدفاعي اعترض "عـشــرات" منها،
لكن أحدها أصــاب منزلين بشكل
مباشر في مدينة عسقالن ،وأسفر
عن إصابة  10إسرائيليين بجروح
متفاوتة.
قادة الجيش
مع
اجتماعه
وخالل
ّ
وجهاز "الشين بيت" ،حذر رئيس
ال ـ ــوزراء بنيامين نتنياهو أمس
ًّ
األول من أن "حماس تجاوزت خطا
أحمر" من خالل توجيه صواريخ
ّ
وأن الــدولــة "سـتـ ّ
ـرد
نحو ال ـقــدس،
ً
ب ـقـ ّـوة" ،مضيفا" :لــن نتسامح مع

خامنئي :الصواريخ الدقيقة
أصبحت بدل الحجارة
َّ
علق المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي ،على األحداث التي تجري
ً
فــي الـقــدس وقـطــاع غــزة ،معتبرا أن الـحـجــارة التي كــان يستخدمها
الفلسطينيون في االنتفاضتين األولى والثانية وتحولت إلى رمز
لقضيتهم ،تبدلت بالصواريخ الدقيقة ،التي تتهم إسرائيل إيران
بتزويد الميليشيات الؤيدة لها بها.
وكتب خامنئي على "تويتر"" :الشاب الفلسطيني كان يدافع
ً
عــن نفسه يــومــا بــالـحـجــارة ،وال ـيــوم ي ــرد عـلــى ال ـعــدو بــإطــاق
الصواريخ الدقيقة".
وفيما بدا أنه تعليق على االنتقادات التي وجهت لـ"حماس"
لدخوله على خط التحركات الفلسطينية التي كانت في القدس،
ومعظمها سلمي ،وتحويل التصعيد إلى مواجهة عسكرية
بين تل أبيب وقطاع غزة ،قال خامنئي" :الفلسطينيون ،سواء
في غزة أم في القدس أم في الضفة الغربية ،وسواء كانوا في
ً
أراضــي  1948أو في المخيمات ،يشكلون بأجمعهم جسدا
ً
واحدا ،وينبغي أن يتجهوا إلى استراتيجية التالحم ،بحيث
يدافع كل قطاع عن القطاعات األخــرى ،وأن يستفيدوا حين
الضغط على تلك القطاعات بكل ما لديهم من ُمعدات".

الهجمات على أراضينا وعاصمتنا
ومواطنينا وجنودنا .من ُيهاجمنا
ً
ً
سيدفع ثمنا باهظا" ،ملمحا إلى
أن المواجهة الحالية قد تستغرق
بعض الوقت.

«سيف القدس»
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أصـ ـ ـ ــدرت غــرفــة
الفصائل الفلسطينية ،فجر أمس،
ً
ب ـيــانــا مـشـتــركــا أطـلـقــت فـيــه اســم
"سيف القدس" على "معركتها مع
إســرائـيــل نـصــرة لـلـقــدس" ،مؤكدة
أن ـه ــا ّ
"وحـ ـ ـ ــدت ص ـفــوف ـهــا ،وعـهــد
االستفراد باألقصى قد انتهى بال
رجعة".
وأك ـ ــدت "حـ ـم ــاس" اسـتـمــرارهــا
ً
فــي الـمــواجـهــة ردا عـلــى الـجــرائــم
اإلسرائيلية حتى يتوقف االحتالل
عن كل مظاهر العدوان واإلرهــاب
في القدس والمسجد األقصى.
وإذ ش ـ ــدد ال ـن ــاط ــق بــاس ـم ـهــا،
ف ــوزي بــرهــوم ،على أنــه ال تراجع
ع ــن "م ـعــادلــة الـقـصــف بالقصف"
التي تفرضها المقاومة بكل قوة
على إسرائيل ،قال رئيس المكتب
السياسي للحركة إسماعيل هنية،
في بيان" ،قــررنــا أن نستمر ما لم
يوقف االحتالل كل مظاهر العدوان
واإلرهـ ـ ــاب فــي ال ـقــدس والمسجد
ً
األقصى" ،مضيفا" :معادلة ربط غزة
بالقدس ثابتة ولن تتغير ،فعندما
نادت القدس ّلبت غزة النداء".

المسجد األقصى

وفـ ـ ــي ح ـي ــن ك ــان ــت ال ـ ّـرشـ ـق ــات
ّ
الصاروخية تنهمر على إسرائيل
ً
انطالقا من ُالقطاع ،أعلنت الشرطة
ً
ً
ّ
أن ع ــرب ـ ّـي ــا ق ـت ــل ل ـي ــا ب ـ ّـرص ــاص
مستوطن على هامش مواجهات
دارت في مدينة ّ
اللد.
في األثناء ،أدى المعتكفون في
المسجد األقصى صالة فجر أمس
بعد انسحاب قــوات االحـتــال من
المسجد القبلي عقب مواجهات
عنيفة اندلعت على إثــر اقتحامه
للمرة الثانية خالل ساعات.
وق ـب ــل ت ــأك ـي ــد م ــدي ــر الـمـسـجــد
األقصى ،عمر الكسواني ،انسحاب
قـ ــوات االح ـت ــال بـشـكــل كــامــل من
ساحات المسجد إلى خارج بواباته
ال ــرئ ـي ـس ــة ،أع ـل ــن الـ ـه ــال األح ـم ــر
الفلسطيني إصابة أكثر من 520
ً
فلسطينيا بجروح ،قسم كبير منهم
أصيبوا في أعينهم ورؤوسهم ،في
حين أعلنت الشرطة اإلسرائيلية
ّ
س ـقــوط  9جــرحــى عـلــى األق ـ ــل في
صفوفها.
وفيما دع ــا االت ـحــاد األوروب ــي
إسرائيل إلى التحرك بشكل عاجل
لتهدئة التوتر الحالي في القدس
ّ
وتـجــنــب أع ـمــال الـتـحــريــض حــول
المسجد األقصى واحترام الوضع
الــراهــن ،زار عــدد مــن قناصل دول
أوروب ـ ـيـ ــة ح ــي ال ـش ـيــخ ج ـ ــراح في
القدس ،للتعرف إلى وضع األسر
الفلسطينية المهددة بالطرد.

وقال االتحاد األوروبي ،في بيان،
إن إخالء العائالت في الشيخ جراح
ومناطق أخرى من القدس الشرقية
ً
يثير القلق الشديد ،مشيرا إلى أن
هذه األعمال غير قانونية بموجب
القانون اإلنساني الدولي ،وال تؤدي
إال إلى تأجيج التوتر على األرض.

اجتماعات دولية
وعلى وقع اتصاالت عديدة على
مـسـتــوى ق ــادة ال ـ ــدول ،عـقــد وزراء
ً
الخارجية العرب ،أمــس ،اجتماعا
ً
اف ـت ــراض ـي ــا غ ـيــر ع ـ ــادي لمجلس
ج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة لـبـحــث
التطورات في القدس واالعتداءات
على المسجد األقصى ومحاوالت
االستيالء على منازل المقدسيين
في حي الشيخ جــراح وتهجيرهم
من بيوتهم.
واعتبر األمين العام للجامعة
ال ـع ــرب ـي ــة ،أحـ ـم ــد أب ــوالـ ـغـ ـي ــط ،أن
ضربات إسرائيل لغزة "عشوائية
وغير مسؤولة"ّ .
وحملها مسؤولية
"هذا التصعيد الخطير" للوضع في
القدس ،داعيا المجتمع الدولي إلى
ً
التحرك فورا لوقف العنف.
وخالل اجتماعها الطارئ ،قالت
مـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلسـ ــامـ ــي ،إن
"تصاعد وتيرة األعمال الوحشية
ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيـيــن بــالـمـسـجــد
األقصى والقدس المحتلة جريمة
حرب تستوجب المحاكمة".
ومع تدهور الوضع ،عقد مجلس
األمـ ـ ــن ج ـل ـســة مـغـلـقــة ب ـط ـلــب من
تونس والنرويج والصين تناولت
ّ
الوضع في القدس .لكن أعضاءه لم
يتفقوا على إصدار إعالن مشترك،
بسبب أن الواليات المتحدة اعتبرت
أن من "غير المناسب" توجيه رسالة
علنية في هذه المرحلة.

المنتصر األكبر

ّ
وعلقت صحيفة هــآرتــس على
التطورات ،معتبرة أن "المستوى
السياسي غ ــاب عــن إدارة أح ــداث
القدس وبعد القصف حماس كانت
المنتصر األكبر".
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت "ه ـ ـ ـ ــآرت ـ ـ ـ ــس" ،ال ـت ــي
حملت الجزء األكبر من مسؤولية
التصعيد لضباط ليست لديهم ّ
أي
خبرة ّ
عينوا في القدس الشرقية،
مـ ـم ــا جـ ـع ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ت ـ ـخـ ــرج عــن
الـسـيـطــرة ،فــي افـتـتــاحـيــة "رقـصــة
األع ـ ـ ـ ـ ــام" الـ ـت ــي ي ـن ـظ ـم ـهــا بـعــض
اإلســرائـيـلـيـيــن فــي ذك ــرى احـتــال
ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة ،بــأنـهــا "رقـصــة
ف ـ ــاس ـ ــدة" ،ب ـي ـن ـمــا عـ ـن ــون ال ـكــاتــب
الـصـحــافــي تسيفي بــرئـيــل مقاله
في الصحيفة" :جبل الهيكل يسير
في مسار جبل ميرون" ،في إشارة
الى حادثة التدافع التي قتل فيها
أكثر من  50إسرائيليا خالل إحياء
طقوس يهودية.

السعودية واألردن
وفــي إط ــار الـتـشــاور المستمر،

أك ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـعــودي
األمير فيصل بن فرحان ونظيره
األردنـ ـ ـ ــي أي ـم ــن ال ـص ـف ــدي ،أم ــس،
ضـ ــرورة تنسيق ال ـمــواقــف حيال
قضية فلسطين وحماية شعبها
مـ ــن االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات
اإلســرائـيـلـيــة وال ـع ــدوان على غزة
 ،وشـ ــددا عـلــى "اس ـت ـعــادة الـهــدوء
ووقف إسرائيل جميع انتهاكاتها
في الحرم القدسي واحترام الوضع
الـتــاريـخــي والـقــانــونــي الـقــائــم في
القدس ومقدساتها".
وع ـ ـ ّـب ـ ــر الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــران ع ـ ــن إدان ـ ـ ــة
الممارسات اإلسرائيلية
المملكتين
ّ
ال ــاش ــرع ـي ــة ،وحـ ـ ــذرا م ــن تـبـعــات
استمرار االنتهاكات في المقدسات
وتهجير أهل حي الشيخ جراح من
بيوتهم ومن االستمرار في العدوان
على غزة.
وأعربت "الخارجية" السعودية
ع ـ ــن إدان ـ ـت ـ ـهـ ــا بـ ــأشـ ــد ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات
لـ ـ ــاع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات "ال ـ ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــرة" ع ـلــى
حرمة المسجد األقصى الشريف
وأم ــن وســامــة الـمـصـلـيــن ،داعـيــة
المجتمع الدولي لتحميل االحتالل
اإلسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد
وضرورة وقفه الفوري.

احتواء التصعيد
وفي واشنطن ،التي حالت دون
صدور بيان مجلس األمن ،وأكدت
أنها "تعمل خلف الكواليس" لتهدئة
الـ ــوضـ ــع ،دع ـ ــا وزي ـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
أنتوني بلينكن إسرائيل الحتواء
الـتـصـعـيــد ،وطــالــب بــوقــف فــوري
إلطالق الصواريخ من قبل "حماس".
وق ــال بلينكن ،خــال استقباله
ن ـظ ـي ــره األردنـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي واش ـن ـط ــن،
"العنف ينبغي أن يتوقف ،على كل
األط ــراف الـتــزام احـتــواء التصعيد
وخفض التوترات واتخاذ إجراءات
ملموسة للتهدئة".
وف ــي حـيــن دان بلينكن بشدة
إط ــاق "حـمــاس" الـصــواريــخ ّ
وأيــد
حق إسرائيل بالرد ،أشاد بإرجائها
قرار طرد العائالت من حي الشيخ
ج ـ ـ ــراح وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــوج ـي ــه مـسـيــرة
الـمـسـتــوطـنـيــن ف ــي ي ــوم "تــوحـيــد
ً
ال ـ ـقـ ــدس" ،م ـع ـت ـبــرا أنـ ــه "أم ـ ــر مـلـ ّـح
لجميع األط ــراف التـخــاذ خطوات
لتهدئة الوضع".
وقــال الصفدي إن القدس "خط
أحمر" بالنسبة لــأردن ،وتركيزنا
اآلن هــو لضمان وقــف التصعيد،
وك ــي يـتـحـقــق ه ــذا نـعـتـقــد أن كل
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االسـ ـتـ ـف ــزازي ــة وغ ـيــر
القانونية ضد أهالي حي الشيخ
جــراح أو فيما يتعلق بانتهاكات
الحرم يجب أن تتوقف".
وأعرب وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف في اتصال هاتفي
مع نظيره التركي مولود تشاووش
أوغـلــو ،عن قلقه البالغ إزاء تفاقم
الـتــوتــرات والتصعيد فــي القدس
الشرقية.
ودان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــران "إجـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الفلسطينيين عن منطقة سكنهم
األصـلـيــة فــي حــي الـشـيــخ ج ــراح"،
وطالبا باجتماع للجنة الرباعية،
ل ـعــدم ال ـس ـمــاح ألي أع ـم ــال تـهــدد
بمزيد من االحتدام.
ً
وأب ـ ـ ــدت األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة قـلـقــا
ً
كبيرا ،ودانــت كافة أشكال العنف
والـتـحــريــض عـلــى واالنـقـســامــات
الـقــومـيــة واالس ـت ـف ــزازات ،مطالبة
ّ
بحرية التعبير
إسرائيل بالسماح
والتجمع وتشكيل الجمعيات وعدم
استخدام القوة ضد من يمارسون
ً
حقوقهم سلميا.
وت ــواص ــل ال ـقــاهــرة اتصاالتها
اإلقليمية على أمل احتواء االزمة ،إال
أن مصادر مصرية قالت لـ "الجريدة"
إن الـمـهـمــة ليست سهلة فــي ظل
إصـ ــرار كــل ط ــرف عـلــى التصعيد
وعدم وجود نية في التراجع حتى
هذه اللحظة.
وقــالــت الـمـصــادر إن الوساطة
ال ـم ـص ــري ــة ل ــم ت ـن ـجــح ح ـت ــى اآلن
فــي إق ــرار وقــف إلط ــاق الـنــار بين
إسرائيل والفصائل الفلسطينية
في قطاع غــزة ،كما أن تل أبيب لم
تتجاوب مــع مطالب التهدئة في
الـقــدس ووقــف عملية طــرد أهالي
حــي الـشـيــخ جـ ــراح ،لـكــن مـصــر لم
تفقد األمل في التوصل إلى حل ،لذا
فإن االتصاالت متواصلة بجميع
األطراف.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن "ح ـ ـمـ ــاس"
وا ل ـف ـصــا ئــل الفلسطينية أبلغت
الجانب المصري أنها لن تتوقف
ع ــن إط ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ إال بعد
اس ـت ـج ــاب ــة تـ ــل أبـ ـي ــب لـمـطــالـبـهــا
بسحب جـنــودهــا مــن داخ ــل حــرم
المسجد األقـصــى وإط ــاق ســراح
المعتقلين ف ــي األحـ ـ ــداث ،بينما
ت ــرى ت ــل أب ـيــب أن قـصــف الـقــدس
بالصواريخ أمر ال يمكن السكوت
عـلـيــه لـ ــذا تـ ــرى ض ـ ــرورة "ت ــأدي ــب
الفصائل" .وذهبت المصادر إلى أن
األوضاع في غاية السوء وأن األمور
تتجه إلى مزيد من التصعيد على
مختلف المستويات ،وأن ال رغبة
ل ــدى الـطــرفـيــن فــي الـتـهــدئــة خــال
هذه اللحظة ،وأن األزمة تتجه إلى
حافة الهاوية ،خاصة أن إسرائيل
أبلغت الـجــانــب الـمـصــري برفض
أي وساطات إليقاف إطالق النار،
بينما شــددت "حـمــاس" على أنها
ستواصل العمليات النوعية لحين
تنفيذ مطالبها.
وطلبت مصر الطرفين بضرورة
ضبط الـنـفــس ،وع ــدم دف ــع األم ــور
إلى لحظة االنفجار ،ودعت إلعطاء
فرصة لجهودها والجهود الدولية
الحـ ـت ــواء األزم ـ ـ ــة وم ـن ــع عـمـلـيــات
التصعيد وإقرار هدنة ووقفا فوريا
إلط ــاق ال ـنــار ،وانـسـحــاب الـقــوات
اإلسرائيلية من الحرم المقدسي،
لـكــن حـتــى اآلن ت ــواج ــه الــوســاطــة
المصرية صعوبات جمة بسبب
تمسك كل طرف بموقفه.
(عواصم -وكاالت)

إسرائيليون يختبئون مع إطالق صواريخ من غزة على عسقالن أمس (أ ف ب)

إسرائيل قلقة من
«المحتوى» الفلسطيني

دعت رئيسة منظمة
"شورات هدين"
االسرائيلية التي
تالحق منفذي الهجمات
الفلسطينيين السلطات
االسرائيلية الى مراقبة
ّ
الفلسطيني
المحتوى
ّ
والعربي على مواقع
التواصل االجتماعي
"رغم أن العملية مكلفة
ومعقدة" ،معتبرة أن
"هناك عالقة واضحة
بين التحريض الحاصل
عبر شبكات التواصل
االجتماعي ،وبين ما
يحدث في الضفة الغربية
المحتلة ومدينة القدس".

أين إدارة بايدن؟
رغم التصعيد الكبير،
الذي تشهده مدينة القدس
وقطاع غزة بين اسرائيل
والفلسطينيين ،يبدو أن
إدارة الرئيس االميركي
جو بايدن ال تزال ملتزمة
بحذرها الشديد تجاه عملية
السالم في المنطقة.
ويقول مراقبون إن انخراط
ادارة بايدن ليس بالمهمة
السهلة ،إذ يأتي التصعيد
الحالي في لحظة سياسية
معقدة تعيشها إسرائيل،
بعد فشل بنيامين نتنياهو
ً
ألول مرة منذ  12عاما في
تشكيل حكومة ،وتكليف
خصمه يائير البيد بتشكيل
ائتالف يعتمد الى حد كبير
على تقارب مع كتلة عربية
ً
في الكنيست سيتأثر سلبا
بالتطورات الحالية.
ً
وال يقل الوضع تعقيدا في
الجانب الفلسطيني ،فقد
أجل الرئيس الفلسطيني
محمود عباس انتخابات
كان من المقرر أن تنظم
بمايو للمرة األولى منذ 16
ً
عاما ،من دون موافقة حركة
"حماس" ،التي تسيطر على
قطاع غزة .ويعتقد مراقبون
أن الحركة اإلسالمية قد تكرر
االنتصار الذي حققته في
ً
آخر انتخابات ،خصوصا أن
ً
حركة فتح تعاني تشرذما.
في هذا السياق ،كتب
باراك رافيد ،أشهر مراسل
دبلوماسي إسرائيلي ،والذي
يعمل بموقع "وااله" العبري
وموقع "اكسيوس" االميركي،
أمس األول ،على "تويتر":
"عينت إدارة بايدن مبعوثين
إليران وليبيا والقرن
اإلفريقي واليمن .القدس
وغزة تشهدان أزمة كبيرة
وال يوجد مبعوث أميركي
إلسرائيل والفلسطينيين"،
وأضاف أن إدارة بايدن لم
تعين سفيرا جديدا في
ً
ً
اسرائيل وال قنصال عاما
ً
خاصا بالفلسطينيين في
ً
القدس ،معقبا" :هذا ليس
ً
منطقيا".

ةديرجلا
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إيران :بدء الترشح لـ «الرئاسية» ً ...وتوتر في «هرمز»
• احتمال فشل «مفاوضات فيينا» قائم • استجواب  20مشتبها في «تسريبات ظريف»

بدأت عملية تلقي طلبات
الترشح لخوض االنتخابات
الرئاسية اإليرانية ،التي تجرى
بالتزامن مع االنتخابات البلدية
والتشريعية ،في ظل مخاوف
من إقصاء مجلس صيانة
الدستور ،الخاضع للمتشددين،
لمرشحي التيار اإلصالحي،
بينما ألمح تقرير أميركي ،نقال
عن مصادر دبلوماسية ،إلى
احتمال فشل مفاوضات فيينا
الحالية في إحياء االتفاق
النووي.

وسـ ـ ـ ـ ـ ــط أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـشـ ـح ــون ــة
ومخاوف لدى التيار اإلصالحي
وأنصاره من استبعاد مرشحيهم،
فــي ظــل هيمنة المتشددين على
مجلس صيانة الدستور ،المعني
ب ــال ـب ــت ف ــي أه ـل ـي ــة ال ـمــرش ـح ـيــن،
ان ـط ـل ـقــت أم ـ ــس ع ـم ـل ـيــة تـسـجـيــل
أس ـمــاء المرشحين ل ـلــدورة ال ــ13
لالنتخابات الرئاسية اإليرانية،
الـ ـمـ ـق ــرر ع ـق ــده ــا فـ ــي  18يــون ـيــو
المقبل ،بالتزامن مع االنتخابات
البلدية والتشريعية.
وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء الـطـلـبــة
«إيسنا» أن العميد محمد حسن
نــامــي ،ال ــذي شـغــل منصب وزيــر
االت ـ ـص ـ ــاالت ب ـح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس
الـســابــق مـحـمــود أح ـمــدي نـجــاد،
تقدم بأوراق ترشحه في الساعات
األولى لبدء وزارة الداخلية تلقي
تطلبات التسجيل ،كـمــا وصلت
سيدة إيرانية على دراج ــة نارية
إلى مبنى وزارة الداخلية ،وقامت
بتسجيل اسمها من أجل الترشح
ل ـخــوض االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة،
وأفـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر بـ ـ ــأن ال ـس ـي ــدة
خبيرة في الشؤون االقتصادية،
وتحمل شهادة دكتوراه في العلوم
السياسية.
وكان مستشار المرشد اإليراني
للشؤون العسكرية العميد حسين
دهقان أعلن في نوفمبر الماضي
تــرشـحــه لـلـسـبــاق الــرئــاســي ،كما
أعـ ـل ــن أمـ ـي ــن م ـج ـلــس تـشـخـيــص
مصلحة النظام محسن رضائي
وع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريـيــن
ال ـتــاب ـع ـيــن لـ ــ«الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري»،
بينهم الـجـنــرال سعيد محمدي،
عزمهم الترشح.
وتوقع طحان نظيف ،عضو في
«صيانة الدستور» ،أن يكون العدد
النهائي للمرشحين للرئاسة بين
 7و 10أشخاص ،األمر الذي يعني
رفـ ــض أغ ـل ــب ال ـمــرش ـح ـيــن الــذيــن
يتخطى عددهم في بعض المرات
ألف شخص.
وتستمر عملية تسجيل أسماء
المرشحين لالنتخابات الرئاسية
على مدى  5أيام ،وفي وقت سابق
أص ــدر «صـيــانــة الــدس ـتــور» ،الــذي
يـشــرف عـلــى إج ــراء االنـتـخــابــات،
بيانا حدد فيه الشروط الجديدة
لـلـتــرشــح ،ومـنـهــا أن ي ـكــون عمر
الـمــرشـحـيــن بـيــن  40و 75عــامــا،
ويحملون شهادة الماجستير أو

وزير الدفاع السابق حسين دهقان يقدم أوراق ترشحه لالنتخابات في طهران أمس (أ ف ب)
ما يعادلها كحد أدنى ،وأن يكون
شغل مناصب إداريـ ــة فــي البالد
لمدة  4سنوات كحد أدنى.
وي ـتــولــى «ص ـيــانــة الــدس ـتــور»
(ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة الـعـلـيــا)
دراسة طلبات الترشح بغية تأييد
أه ـل ـيــة ال ـم ـت ـقــدم ـيــن أو رف ـض ـهــا،
خــال مــدة ال تتجاوز  5أيــام بعد
إغالق باب التسجيل .ويأتي فتح
باب تلقي طلبات الترشح في ظل
تكهنات ب ــأن يتأثر اإلق ـبــال على
التصويت باستياء متصاعد من
الزيادة الكبيرة في أسعار السلع
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع م ـع ــدل
ال ـب ـط ــال ــة ،ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـع ـقـ ُـوبــات
االقتصادية األميركية التي أعيد
فرضها على البالد بعد الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب،
ف ــي  ،2018م ــن االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
المبرم بين إيران والقوى الكبرى
عام .2015
إلى ذلك ،ألمح موقع «بوليتيكو»
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ـ ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــال فـشــل
المحادثات النووية الجارية بين

مجموعة  1+4وإي ــران في فيينا،
في إحياء العمل باالتفاق النووي،
م ـع ـت ـبــرا أنـ ــه «إذا ل ــم ي ـتــم إح ـيــاء
االتفاق النووي اآلن فمن المحتمل
أال يتم الحفاظ على الصفقة أبدا».
ونـقــل الـمــوقــع عــن دبلوماسي
غـ ــربـ ــي مـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي مـ ـح ــادث ــات
فيينا ،التي تشارك فيها الواليات
المتحدة بشكل غير مباشر ،قوله
إن «االتـفــاق الـنــووي مع إي ــران قد
ال يتم إح ـيــاؤه أب ــدا» رغــم التقدم
البطيئ في المفاوضات الجارية
ح ــال ـي ــا ض ـم ــن الـ ـج ــول ــة ال ــراب ـع ــة
لمباحثات فيينا ،الفـتــا إل ــى أنــه
«إذا لم يتم إحياء اتفاق  2015اآلن
فقد ال يحدث هذا أبــدا ،فيمكن أن
تصبح األمور أكثر تعقيدا عندما
يــأتــي رئـيــس جــديــد للسلطة في
إيران».
وأوضح الموقع أن «الهدف من
ه ــذه الـجــولــة الــرابـعــة لمباحثات
فـ ـيـ ـيـ ـن ــا هـ ـ ــو تـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـح ـت ــوى
مـ ـتـ ـم ــاس ــك ي ـت ـض ـم ــن ال ـع ـن ــاص ــر
األساسية لالتفاق ،وهو بالطبع

هدف طموح جدا ،وليس هناك ما
يضمن تحقيقه مع ضيق الوقت»،
مضيفا أن «إيران لديها مطالب من
الواليات المتحدة أكثر من شروط
ومتطلبات االتفاق النووي الموقع
في  ،»2015ونقل عن دبلوماسيين
غربيين قولهما إن «هناك إمكانية
لـتـمــديــد االت ـفــاق ـيــة الـمــؤقـتــة بين
إيـ ــران والــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
ال ـ ــذري ـ ــة بـ ـش ــأن إب ـ ـقـ ــاء ك ــام ـي ــرات
المراقبة بالمنشآت النووية والتي
تنتهي في  21الجاري».

احتكاكات بحرية
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،ت ـ ــزاي ـ ــدت
حوادث االحتكاكات بين البحرية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وبـ ـح ــري ــة «الـ ـح ــرس
الـ ـ ـث ـ ــوري» ب ـم ـي ــاه ال ـخ ـل ـي ــج ،بـعــد
هــدوء نسبي تم تسجيله بنهاية
واليــة تــرامــب وبــدايــة واليــة خلفه
جو بايدن.
وغـ ـ ـ ــداة إع ـ ــان وزارة ال ــدف ــاع
األميركية إطالق نيران تحذيرية

باتجاه قوارب إيرانية سريعة بعد
اقترابها من غواصة أميركية و7
سفن حربية في مضيق هرمز ،في
حادث هو الثاني بالخليج خالل
أسبوعين ،أكد «الحرس الثوري»
أنه حذر قطعا بحرية أميركية بعد
تصرف «غير مسؤول» من قبلها.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ل ـب ـح ــري ــة
«الحرس»« :واجهت دورية بحرية
لـلـحــرس ال ـث ــوري خ ــال مهمتها
الــروتـيـنـيــة فــي الـمـيــاه اإلقليمية
فــي  10مــايــو ،سـبــع قـطــع بحرية
أميركية في مضيق هرمز» ،مضيفا
أن القطع األميركية نفذت خطوات
ع ــدة مـثــل «تـحـلـيــق الـمــروحـيــات،
إطــاق بالونات حــراريــة ،وإطــاق
نـ ـ ــار بـ ــا ه ـ ـ ــدف ،غ ـي ــر ض ـ ـ ــروري،
ومستفز».
وأشـ ـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن قطعه
البحرية «ومع اإلبقاء على المسافة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي إطـ ـ ــار الـمـعــايـيــر
والقواعد البحرية ،حــذرت القطع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـ ــن ه ـ ــذا ال ـت ـص ــرف
المتهور وغير المسؤول ،قبل أن

تقوم بمتابعة طريقها من خالل
تصحيح تصرفها».

تسريبات ظريف
من جهة أخرى ،أعلن المتحدث
باسم السلطة القضائية اإليرانية
غـ ـ ــام إسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي اسـ ـتـ ـج ــواب
ومساء لة  20متهما فــي تسريب
المقابلة السرية لوزير الخارجية
محمد جــواد ظريف ،التي أثــارت
مــوجــة مــن ال ـخــافــات السياسية
وانـتـقــادات ضــد حكومة الرئيس
ال ـم ـع ـتــدل ح ـســن روحـ ــانـ ــي ،على
خـلـفـيــة مـضـمــونـهــا الـ ــذي هــاجــم
هيمنة «الحرس الثوري» والقائد
الـ ــراحـ ــل ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي عـلــى
مفاصل السياسة الخارجية.
وق ــال إسـمــاعـيـلــي ،فــي مؤتمر
أمس« ،هناك فريق قضائي وأمني
واس ـت ـخ ـب ــارات ــي م ـش ـتــرك يـتــابــع
ق ـض ـيــة ت ـس ــري ــب م ـل ــف الـمـقــابـلــة
السرية ،وقد صدر قرار بحظر سفر
المشتبه بهم».

السيسي :ال يمكن التفريط في حقوق مصر المائية
أديس أبابا تجدد تمسكها باتفاق يقتصر على الملء الثاني
●

القاهرة -حسن حافظ

وســط تعقد المشهد فــي شــرقــي إفريقيا
بـسـبــب أزم ــة ســد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي ،خــرج
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح الـسـيـســي،
لـطـمــأنــة الـشـعــب ال ـم ـصــري قـبــل أق ــل مــن 50
ً
يوما على بدء إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة
السد ،إذ أكد أن حقوق بالده المائية ال يمكن
تـجــاوزهــا ،وأن حـقــوق المصريين ال يمكن
ً
الـتـفــريــط فـيـهــا ،داع ـي ــا مــواطـنــي دول ـتــه إلــى
الصبر والثقة بالقيادة السياسية.
السيسي قال ،خالل افتتاح عدة مشروعات
ل ـت ـطــويــر ه ـي ـئــة ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس بـمـحــافـظــة
اإلسماعيلية أمس الثالثاء ،إن الحفاظ على
حقوق مصر المائية أمــر ال يمكن تجاوزه،

وأض ــاف« :حقوقنا المائية مــش ممكن حد
يتجاوزها» ،داعيا المصريين لعدم استعجال
األمــور ألن التفاوض عملية صعبة وشاقة،
وتابع« :على الشعب المصري أن يثق بقيادته
السياسية».
وك ـشــف الــرئـيــس الـمـصــري عــن اسـتـمــرار
الجهود المصرية لحل أزمة السد ،رغم أنها
جدا والمهمة ً
«من المسائل الحساسة ً
جدا...
وعـلـيـكــم ال ـث ـقــة ف ــي رب ـن ــا وق ــدرات ـك ــم وق ــدرة
دولـ ـتـ ـك ــم ،وم ـف ـي ــش مـ ـس ــاس ب ـح ـصــة مـصــر
ً
المائية» ،مبديا سعادته بالقلق المشروع
وال ـم ـقــدر مــن الـمـصــريـيــن ح ــول األزمـ ــة «ألن
االه ـت ـم ــام بــالـبـلــد أم ــر رائ ـ ـ ــع ...الزم تـكــونــوا
متأكدين أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها».
وجاءت تصريحات السيسي بعد ساعات

من حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإلثيوبية ،دينا مفتي ،عن أمله في استئناف
م ـفــاوضــات ســد الـنـهـضــة قــريـبــا ،وأن تثمر
لقاء ات الرئيس الكونغولي رئيس االتحاد
اإلفريقي الحالي فيليكس تشيسيكيدي عن
كـســر جـمــود ال ـم ـفــاوضــات ،إذ يـقــوم األخـيــر
بجولة تشمل مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار مفتي إلى أن بالده أبلغت المبعوث
األميركي للقرن اإلفريقي جيفري فيلتمان ،أن
موقفها من المفاوضات لم يتغير بضرورة
قيادة االتحاد اإلفريقي لمفاوضات السد ،مع
ضرورة التوصل التفاق بشأن عملية الملء
الثاني والتشغيل فقط ،وهــو ما يأتي على
العكس من موقف مصر والسودان المطالب
بتوقيع اتفاقية شاملة وملزمة.

إلى ذلك ،قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة
الـســويــس فــي كلمة نقلها الـتـلـفــزيــون أمــس
إن الـهـيـئــة تـعـتــزم تــوسـيــع وتـعـمـيــق الـجــزء
الجنوبي من الممر المائي الــذي علقت فيه
سـفـيـنــة ال ـح ــاوي ــات إي ـفــر غـيـفــن ف ــي م ــارس،
ّ
وعطلت المرور في القناة ستة أيام.
واس ـت ـعــرض رب ـيــع الـخـطــة خ ــال فعالية
حضرها السيسي ال ــذي أش ــار إلــى ضــرورة
ً
إت ـمــام ه ــذا الـمـشــروع فــي غـضــون  24شـهــرا
على أقصى تقدير.
وذكـ ـ ـ ــر أن خـ ـط ــة ه ـي ـئ ــة ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ت ـق ـضــي
ً
بـتــوسـيــع مـســافــة  30كـيـلــومـتــرا م ــن الـقـنــاة
تـمـتــد م ــن مــديـنــة ال ـســويــس حـتــى الـبـحـيــرة
ال ـ ـمـ ــرة الـ ـكـ ـب ــرى بـ ـمـ ـق ــدار  40مـ ـت ــرا ش ــرق ــا،
كـمــا تـع ـتــزم الـهـيـئــة تـعـمـيــق الـمـمــر الـمــائــي

ليصل الـغــاطــس إل ــى  72قــدمــا ب ــدال مــن .66
وأوضح أن قناة موازية افتتحت في 2015
شمالي البحيرة المرة الكبرى تتيح المرور
في اتجاهين سيتم تمديدها مسافة عشرة
كيلومترات ليصل الطول اإلجمالي إلى 82
كيلومترا بما يسمح بمرور المزيد من السفن.
وق ــال إن الـسـلـطــات كــانــت تـنـظــر ف ــي أمــر
توسيع القناة غير أن جنوح السفينة إيفر
جيفن الـتــي يبلغ طــولـهــا  440مـتــرا فــي 23
مارس ّ
عجل بهذه الخطط.
وال تزال السفينة المحملة بآالف الحاويات
محتجزة فــي البحيرة الـمــرة الكبرى وسط
نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة
القناة لشركة شــوي كيسن اليابانية مالكة
السفينة.

موسكو تطالب واشنطن بإجابات حول قمة بوتين  -بايدن
مجزرة بمدرسة في جمهورية تترستان الروسية المسلمة
اقـ ـت ــرح ــت م ــوس ـك ــو م ـن ــاق ـش ــة االسـ ـتـ ـق ــرار
االسـتــراتـيـجــي ،خ ــال اجـتـمــاع محتمل بين
الرئيس الــروســي فالديمير بوتين ونظيره
األميركي جو بايدن.
وفــي مؤتمر صحافي مشترك مــع نظيره
األذربيجاني جيهون بيراموف في باكو ،قال
وزي ــر الخارجية الــروســي سيرغي الف ــروف،
أمـ ــس ،إن مــوس ـكــو ال تـ ــزال تـنـتـظــر إجــابــات
مــن واشنطن عــن القمة المقترحة .وأضــاف:
«نتعامل مــع فـكــرة القمة بإيجابية ،لكن ما
زال هـنــاك الـكـثـيــر مــن الـغـمــوض ح ــول شكل
االجـتـمــاع ،ال ــذي يتحدث عنه األمـيــركـيــون».
وأوضح أنه «في البداية ،كانوا يتحدثون عن
لـقــاء وجـهــا لــوجــه يجمع الرئيسين ،لكنهم
بعد ذلك قالوا إنه من األفضل التباحث على
مستوى الخبراء بداية».
وأشــار الفــروف إلــى أن الــواليــات المتحدة
ترغب في «حصر» مجال القضايا ذات األهمية
المشتركة بتخفيض األسلحة االستراتيجية
للدولتين ،وذلك ال يعجب روسيا.
وت ــاب ــع« :أوض ـح ـنــا لــزمــائـنــا األميركيين
ضـ ــرورة وجـ ــدوى ات ـخــاذ ق ــرار ب ـشــأن جــدول
األع ـم ــال .نـحــن نـقـتــرح الـنـظــر فــي كــل عــوامــل
المشاكل في مجال االستقرار االستراتيجي
من دون استثناء ،وفي جميع األنظمة من دون
استثناء ،الهجومية والدفاعية على حد سواء،
والتي لها تأثير مباشر على هذا االستقرار
االستراتيجي».

ون ـ ـ ـ ـ ــوه الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ب ـ ـ ـ ــأن مـ ــوس ـ ـكـ ــو ق ــدم ــت
مقترحاتها حــول ذلــك فــي الـعــام األخـيــر من
عهد الرئيس دونالد ترامب ،وتم تأكيد ذلك
بعد تولي بايدن الرئاسة.
وق ــال« :ننتظر رد فعل ،على الــرغــم مــن أن
الدالئل األولية تشير إلى أن الجانب األميركي
يــرغــب فــي تضييق ج ــدول أعـمــال المناقشة
حــول االسـتـقــرار االستراتيجي بشكل كبير،
وعدم إدراج كافة العوامل التي لها تأثير كبير
على الوضع الحالي ُفي هذا الشأن».
ً
فــي غـضــون ذل ــك ،قـتــل  11شـخـصــا ،أمــس،
مدينة قازان
في إطالق نار داخل ُمدرسة في
َ
بوسط روسيا ،حيث أردي أحد مطلقي النار
ُ
واعتقل الثاني.
وعلى الفور ،أمر الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بمراجعة قوانين حمل األسلحة في
روسـ ـي ــا .وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـكــرمـلـيــن
ديمتري بيسكوف إن «الرئيس أمر بأن ّ
تتم
بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع
األسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها ،مع
األخذ في االعتبار نوع السالح المستخدم في
عملية إطالق النار في قازان.
نوفوستي»،
ـا
ـ
ي
و«ر
وأفــادت وكالتا «تــاس»
ً ُ
ً
نقال عن أجهزة اإلسعاف ،أن  11شخصا قتلوا
فــي ق ــازان بينهم  9تــامـيــذ ،فــي حين ذكــرت
ً
وكالة «تاس» إصابة  32شخصا بجروح.
ونقلت «ريا نوفوستي» عن مصدر آخر في
ً
جهاز اإلسعاف أن «قوات األمن أوقفت شابا

ُيشتبه في أنــه مصدر إطــاق الـنــار» ،مشيرة
إلى أنه ّ
تم إرسال  21فريق إسعاف إلى المكان.
وأفاد روستام مينيخانوف قائد تترستان،
الجمهورية الروسية المسلمة وعاصمتها
قازان ،بأن المشتبه به الذي أوقف ُيدعى إلناز
ً
غالفييف ويبلغ  19عــامــا .وقــال للتلفزيون
الرسمي إن الشاب «يملك رخصة حمل سالح».
وح ـســب «ان ـتــرفــاكــس» و»ريـ ــا نــوفــوسـتــي»
ّ
تحصن مهاجم ثــان فــي المدرسة
و«ت ــاس»،
ُ
وأردته الشرطة.
وسبق أن قال شاهد عيان مجهول الهوية:
«سمعنا صــوت انفجار في مبنى المدرسة،
ً
ً
ورأينا دخانا كثيفا».
وأع ـل ـنــت س ـل ـطــات ت ـتــرس ـتــان م ــن جهتها
تـعــزيــز الـتــدابـيــر األمـنـيــة فــي مـ ــدارس أخــرى
في المدينة.
وتقع قازان ،المدينة التي ّ
تعد أكثر من 1.2
مليون نسمة ،على مسافة  700كلم إلى الشرق
من موسكو.
وح ـس ــب وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،فـ ــإن غــافـيـيــف
تخرج من هذه المدرسة قبل  4سنوات وكان
ي ــدرس البرمجة فــي الـصــف الــرابــع واألخـيــر
بكلية «تيسبي» في قازان ،إال أنه تم فصله من
الكلية في  26أبريل الماضي بسبب نتائجه
الدراسية السيئة.
وقال زمالء له في الكلية إنه كان شخصا
منغلقا على نفسه وهادئا يتجنب النزاعات.
ويعد يومين من فصله حصل الشاب على

دوليات
سلة أخبار
المجتمع الصيني يشيخ
وتشكيك غربي باإلحصاء

نشرت الصني ،أمس ،بيانات
تعدادها األول للسكان منذ عام
 .2010وأظهرت بيانات التعداد
أن عدد سكان البر الرئيسي
الصيني وصل إلى  1.41مليار
نسمة ،بزيادة بنسبة 5.38
في املئة عن التعداد السكاني
السابق في .2010
ومن شأن التعداد السكاني،
الذي يعتبر األكبر من نوعه
في جميع أنحاء العالم ،أن
يساعد الصني على معرفة
حجم وهيكل وتوزيع سكانها،
إضافة إلى أحدث التغيرات
والتوجهات الديموغرافية.
وأظهر التعداد تزايد شيخوخة
املجتمع الصيني ،حيث يمثل
الصينيون البالغون من العمر
 60عاما فما فوق  18.7في
املئة من إجمالي السكان ،وذلك
بزيادة  5.44في املئة على
مستوى عام .2010
وذهب نحو  7ماليني شخص
من موظفي التعداد من بيت
إلى بيت أو أجروا مقابالت
عبر الهاتف أو اإلنترنت إلتمام
التعداد.
وأعرب خبراء غربيون
مستقلون عن تشككهم في
األرقام الرسمية وزعموا أنها
"مرتفعة جدًا".

إيطاليا :نقل برلسكوني
إلى المستشفى

ُ
نقل رئيس الوزراء اإليطالي
السابق سيلفيو برلسكوني
( 84عاما) إلى مستشفى في
ميالنو.
وكان قطب اإلعالم الذي تولى
رئاسة الوزراء  4مرات ،خرج من
ُاملستشفى في  30أبريل بعد أن
أجريت له فحوص على مدى 24
يومًا بعد أن أصيب بفيروس
"كورونا".
ومن املقرر أن يحضر
برلسكوني جلسة محكمة غدًا
للنطق بالحكم في قضية متهم
بها ،وذلك بعد تأجيلها عدة
مرات لوجوده باملستشفى.

أول مناورات عسكرية
بين اليابان وأميركا وفرنسا

بدأت القوات اليابانية
واألميركية والفرنسية ،أمس،
مناورات عسكرية مشتركة
هي األولى لها في جنوب
غربي اليابان ،في وقت
يتصاعد القلق إزاء تنامي
نفوذ الصني في املنطقة.
وتشارك أيضا سفينة حربية
أسترالية في املناورات الجوية
والبرية والبحرية التي
تستمر أسبوعا وتشمل 300
جندي من الدول الثالث.
وتأتي املناورات بينما تسعى
طوكيو لتعزيز عالقاتها
الدفاعية أبعد من حليفها
األميركي فيما ترصد
تحركات بكني في بحر الصني
الشرقي والغربي.

مقتل جندي تركي
وإصابة  4في إدلب

قوة أمنية تدخل المدرسة في قازان بعد انتهاء عملية إطالق النار أمس (رويترز)
رخ ـصــة ل ـح ـيــازة بـنــدقـيــة Hatsan ESCORT
تركية الصنع موديل عــام  ،2017وهــو نفس
ال ـس ــاح الـ ــذي اس ـت ـخــدمــه «س ـف ــاح كـيــرتــش»
فالديسالف روسليكوف لتنفيذ هجومه في
أكتوبر علم .2018
وتعتبر من أرخص البنادق اآللية ويتراوح
سعرها بين  400و 500دوالر.
وق ـ ـبـ ــل ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم بـ ـفـ ـت ــرة وج ـ ـ ـيـ ـ ــزة ،أن ـش ــأ
غــايــاف ـي ـيــف ح ـســابــا ع ـلــى إح ـ ــدى مـنـصــات
التواصل االجتماعي ،حيث شارك نواياه ،قبل
ساعة من وقوع المأساة ،فكتب إنه يعتزم أن

«يقتل كمية كبيرة من النفايات الحيوية ثم
يطلق النار على نفسه».
وقد أضاف خالل استجواب أولي في مركز
الشرطة ،بعد اعتقاله ،أنه يكره الجميع ،وأنه
تعلم كيفية صنع القنابل عبر اإلنترنت .وأكد
أنه جاء إلى المدرسة بمفرده ،وكان يريد «أن
يعرف الجميع أنه إله».
وق ــال م ـصــدر أم ـنــي إن ال ـش ــاب سيخضع
لـفـحــص شــامــل مــن عـلـمــاء الـنـفــس واألط ـبــاء
النفسيين.
(موسكو ،باكو ـ ـ وكاالت)

قتل جندي تركي وأصيب 4
آخرون ،في هجوم صاروخي
استهدف قافلة إمداد
بمحافظة إدلب شمالي غرب
سورية.
وأفادت وزارة الدفاع التركية
في بيان أمس بأن "القوات
التركية حددت األهداف
باملنطقة وفتحت النيران ردا
على الهجوم" ،لكنها لم تذكر
أي جهة نفذت الهجوم.
وتتعرض القوات التركية
لهجمات عبر عبوات ناسفة
وقذائف "آر بي جي" ،فضال
عن االستهدافات املباشرة من
عناصر مجهولة.

ةديرجلا
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البناي :مسحات لوفد األزرق
األحد قبل معسكر دبي
أبدى خشيته من اإلصابات العضلية

عبدالمجيد البناي

حازم ماهر

تقرر إخضاع أعضاء وفد
للمسحات األحد
األزرق
ً
المقبل ،تمهيدا لمغادرة الوفد
إلى معسكر دبي الثالثاء.

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
الطبية باتحاد الكرة وطبيب
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة د.
عبدالمجيد البناي ،إخضاع
الع ـ ـبـ ــي م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوط ـن ــي
األول ،إ ض ـ ــا ف ـ ــة إ لـ ـ ــى ال ع ـب ــي
م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي األول
ل ـل ـصــاالت لـلـمـسـحــات األح ــد
المقبل بوحدة مكافحة الدرن.
يذكر أن منتخبنا الوطني
األول سيدخل معسكرا خالل
ا ل ـف ـتــرة م ــن  18ح ـتــى  29من
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ف ـ ــي دب ـ ــي،
وال ـ ـ ــذي ي ــأت ــي فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن االسـ ـتـ ـع ــدادات
لمواجهات استراليا واألردن
والـ ـصـ ـي ــن ت ــاي ـب ـي ــه ال ـم ـح ــدد
لـهــا أ ي ــام  3و 11و 15يونيو
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
الـ ـك ــوي ــت ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــات اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة
المشتركة المؤهلة لنهائيات
ك ـ ــأس ا لـ ـع ــا ل ــم  2022ب ـق ـطــر،
وكأس آسيا  2023بالصين،
ف ـ ــي حـ ـي ــن يـ ـ ـش ـ ــارك م ـن ـت ـخــب
ال ـ ـصـ ــاالت ف ــي ب ـط ــول ــة ك ــأس
الـ ـ ـع ـ ــرب ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا

جانب من تدريب سابق للمنتخب
مصر خالل الفترة من  20إلى
 30الجاري.

التنسيق مع «الصحة»
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاي ف ــي

تصريح لـ "الجريدة" ،أنه "تم
التنسيق مــع وزارة الصحة
إلجـ ـ ــراء ال ـم ـس ـح ــات ،ووافـ ــق
م ـس ــؤول ــوه ــا ع ـل ــى إج ــرائ ـه ــا
األحد المقبل ،على الرغم من
أنه إجازة رسمية".

ووجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاي الـ ـشـ ـك ــر
ل ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى
ت ـ ـعـ ــاون ـ ـهـ ــم واسـ ـتـ ـج ــابـ ـتـ ـه ــم
إلجـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـمـ ـسـ ـح ــات األح ـ ــد
م ــن أج ــل اس ـت ـخ ــراج ش ـهــادة
"  ،"PCRال سـ ـيـ ـم ــا أن و فـ ــد

كان من المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني
األول لكرة القدم ،بقيادة المدرب اإلسباني كاراسكو ،مساء
أمس ،القائمة التي ستشارك في معسكر دبي وتضم  26العبا.
وعلمت "الجريدة" أن القائمة لن تشهد مفاجآت باستثناء
عـ ــودة خــالــد مـحـمــد إبــراه ـيــم لـصـفــوف األزرق ،إل ــى جــانــب
استمرار غياب سلطان العنزي بداعي اإلصابة.
واستقر األمر على ضم  3العبين من الكويت من بين فهد
حمود ،وعبدالعزيز بن ناجي ،وطالل فاضل ،ويوسف ناصر،
على أن ينضم بقية الالعبين لألزرق عقب انتهاء مهمتهم مع

انضمام أشكناني لسلة
القادسية وعودة الظفيري
●

جابر الشريفي

جانب من مباراة اليرموك والتضامن

●

تعادل التضامن مع اليرموك
بهدف لكل منهما في المباراة
الـ ـت ــي ج ـم ـعــت ب ـي ـن ـه ـمــا ،م ـســاء
أم ــس االول ،ع ـلــى اس ـت ــاد علي
صـبــاح الـســالــم ب ـنــادي النصر،
في إطار الجولة السادسة عشرة
م ــن دوري  stcل ـلــدرجــة االول ــى
لكرة القدم.
ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن بـ ـه ــدف
للنيجيري ايمانويل ايفياني،
وع ـ ـ ـ ـ ّـدل لـ ـلـ ـي ــرم ــوك ال ـت ــوغ ــول ــي
سينامي دوف ،ليرتفع رصيد
أب ـنــاء الـفــروانـيــة إل ــى  25نقطة
مستمرين في صدارة الترتيب،
بـيـنـمــا وص ــل رص ـيــد الـيــرمــوك
إلى  22نقطة في المركز الثاني.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ــرى عـ ــزز
برقان آماله بقوة للفوز بإحدى
البطاقتين المؤهلتين للدوري
الممتاز ،وذل ــك بعد ف ــوزه على

تعادل عادل
مــن جــانـبــه ،أك ــد مــديــر الـكــرة
بـ ـن ــادي ال ـت ـضــامــن ف ـهــد داب ــس
أن ت ـع ــادل فــريـقــه م ــع الـيــرمــوك
ً
يعد نتيجة عادلة ،قياسا على
م ــردود الفريقين فــي الـمـبــاراة،
مؤكدا ان فريقه في موقف جيد
للتأهل ل ـ "الممتاز" أو تحقيق
الـ ـلـ ـق ــب ،والـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ال ت ـ ــزال
م ـف ـتــوحــة ،وال ـت ـضــامــن ال ي ــزال
ب ــال ـص ــدارة ب ـف ــارق  3ن ـقــاط عن

م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ،أب ــدى

ناديهم في كأس االتحاد اآلسيوي.
وهناك العبون تأكد استمرارهم منهم بدر المطوع ،وأحمد
الـظـفـيــري ،ورض ــا هــانــي ،وخــالــد الــرش ـيــدي ،وعـيــد الــرشـيــدي،
وسليمان عبدالغفور ،وخليفة رحيل ،وحسين كنكوني ،وبندر
بــورسـلــي ،وشـبـيــب ال ـخــالــدي ،وم ـهــدي ال ـقــاف ،وف ــواز عايض
العتيبي ،ومبارك الفنيني ،ومهدي القالف ،وبندر السالمة.
وقد تشهد القائمة تغييرات محدودة في حال تعرض أي من
الالعبين لإلصابة مع ناديه ،أو إذا جاءت مسحة أحدهم إيجابية.

نجحت إدارة نادي القادسية في التعاقد مع العب كرة السلة
ً
محمد أشكناني ،وفقا لالئحة االنتقاالت الخاصة بالالعبين
ً
فوق الثالثين عاما ،والتي تنص على السماح بانتقال أي العب
يتجاوز الثالثين دون موافقة ناديه.
وجاء توقيع النادي مع أشكناني لمدة موسم واحد ،لتدعيم
ً
صفوف الفريق االول لكرة السلة ،استعدادا للموسم المقبل.
ً
يذكر أن أشكناني كان طوال مسيرته العبا في نادي كاظمة،
قبل أن ينتقل الى الجهراء في الموسم الماضي دون موافقة
ً
كاظمة ،وفقا لالئحة نفسها.
كما وقعت إدارة النادي مع العــب الفريق السابق ناصر
ً
الـظـفـيــري لـمــدة مــوســم واح ــد ،اس ـت ـعــدادا للموسم المقبل،
ً
وكان الظفيري انتقل الى كاظمة في الموسم الماضي وفقا
لالئحة ذاتها.
ودخلت اإلدارة في مفاوضات مع العــب الفريق السابق
عـبــدالـعــزيــز الـحـمـيــدي ،ال ــذي انـتـقــل ال ــى ال ـج ـهــراء ،الموسم
ال ـمــاضــي وف ـق ــا لـنـفــس ال ــائ ـح ــة ،وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن تشهد
المفاوضات تقدما خالل االسبوع المقبل ،ال سيما أن القادسية
يتنافس بقوة مع كاظمة لضم الالعب.
وعلى صعيد متصل ،لم يحسم القادسية بعد ملف مدرب
الفريق األول الليتواني لوكاس ،إذ أجلت االدارة االجتماع الى
ما بعد إجازة عيد الفطر.

عبدالرحمن فوزان

إصابات عضلية

عودة خالد إبراهيم واستمرار غياب سلطان

اليرموك يتعادل مع التضامن
وبرقان يعبر الصليبيخات

الصليبيخات بهدفين نظيفين،
سجلهما البرازيلي جيوفاني
سيلفا وخــالــد يـحـيــى ،ليرتفع
رصيده الى  22نقطة في المركز
الثالث متخلفا بفارق األهداف
ع ــن ال ـي ــرم ــوك ،ف ــي حـيــن تجمد
رص ـ ـيـ ــد ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ع ـنــد
ّ
 18نـقـطــة ،وتـقــلـصــت آمــالــه في
المنافسة على البطاقة الثانية.

األزرق سيغادر إلى المعسكر
اإلماراتي الثالثاء المقبل.

مـطــارديــه ويملك فــرصــة للفوز
باللقب.

الفوز باللقب
من ناحيته ،أشاد مدير فريق
برقان مصطفى عزيز بانتصار
فريقه على الصليبيخات بعد
ظـهــور العبيه ب ــأداء مميز منذ
بداية اللقاء.
وقـ ـ ــال ع ــزي ــز" :ح ـق ـق ـن ــا ف ــوزا
صـ ـعـ ـب ــا ام ـ ـ ـ ـ ــام خ ـ ـصـ ــم عـ ـنـ ـي ــد،
والالعبون نجحوا في تطبيق
خطط الجهاز الفني".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "نـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ب ـ ـقـ ــوة
للمنافسة على اللقب ،واآلمــال
مــوجــودة ،خصوصا مــع تبقي
 3جـ ــوالت ع ــن ن ـهــايــة ال ـ ــدوري،
وس ـ ـنـ ــواجـ ــه ف ـي ـه ــا م ـنــاف ـس ـي ـنــا
المباشرين".

الـبـنــاي خـشـيـتــه مــن تـعــرض
الالعبين الذين سيقع عليهم
االختيار إلصابات عضلية،
وذلك بسبب ضغط مباريات
الـ ـ ـ ــدوري ب ــإق ــام ــة ج ــول ــة كــل
 3أي ـ ــام ،م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه أال
يتعرض أي العب ألي إصابة
بسبب حاجة المنتخب إلى
جميع الالعبين.
ولفت إلى أنه أخضع عددا
من الالعبين للكشف الطبي
للوقوف على مدى إصابتهم،
ووضـ ـ ــع ب ــرن ــام ـج ــا عــاج ـيــا
مكثفا لهم ،لرفع تقرير إلى
الجهاز الفني بحالتهم.

لتحديد نوعية األغذية التي
س ـي ـت ـنــاول ـهــا ال ــاعـ ـب ــون فــي
ال ـم ـع ـس ـكــر ،وال ـت ــي تـتـنــاســب
م ــع طـبـيـعــة األج ـ ــواء حــالـيــا،
إلى جانب إمدادهم بالطاقة،
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن حـ ـم ــايـ ـتـ ـه ــم م ــن
اإلصابات العضلية.
وذك ـ ــر أنـ ــه س ـي ـتــم تـحــديــد
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي
سيخضع لها اعضاء الوفد
فـ ــي دب ـ ـ ــي ،فـ ــي حـ ـي ــن ت ـح ــدد
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـس ـ ـحـ ــة كـ ـ ــل ث ــاث ــة
أيـ ـ ــام ألع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
الثانية.

برنامج غذائي
إل ــى ذلـ ــك ،أوضـ ــح ال ـب ـنــاي
انه تواصل مع إدارة الفندق
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــم فـ ـ ـي ـ ــه وف ـ ــد
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي ب ــدب ــي،

«الكرة» يستأنس بالفيفا بعد تأجيل كأس األمير
تـتـجــه ال ـن ـيــة ل ــدى م ـســؤولــي ات ـحــاد الكرة إلى
اللجوء لالتحاد الــدولــي لكرة القدم
( ،)FIFAل ـل ــوق ــوف ع ـلــى رأي ـهــم
حول مدى قانونية تأجيل
بطولة كــأس سمو األمـيــر،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــم ت ــأج ـي ـل ـه ــا حـتــى
سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،بـ ــدال عن
إقامتها في يونيو.
وث ـم ــة اتـ ـف ــاق ب ـي ــن عـ ــدد مــن
األن ــدي ــة ع ـلــى تــأج ـيــل ال ـب ـطــولــة،
حـيــث سيتم إرس ــال كـتــاب ممهور
ب ـت ــوق ـي ــع عـ ـ ــدد م ـن ـه ــا إلـ ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد،

للمطالبة بالتأجيل بشكل رسمي.
وي ــأت ــي وج ـ ــود ت ــوج ــه بــال ـل ـجــوء لــات ـحــاد
الــدولــي ،من أجــل إيجاد مخرج قانوني،
ـاد
خ ـصــوصــا أن ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن ن ـ ٍ
بصدد رفض التأجيل ،ألن التعليمات
الواردة من الفيفا لالتحادات األهلية
تقضي باستكمال البطوالت المؤجلة
ب ـن ـفــس قــائ ـمــة ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي انـتـهــت
عليها ،ما يعني عدم مشاركة المحترفين
ال ـج ــدد ،والــاع ـب ـيــن الـمـحـلـيـيــن ال ــذي ــن تم
التعاقد معهم ،سواء بنظام اإلعارة أو الشراء
بشكل نهائي.

«طائرة» البرتقالي يجدد عقد سانتوس

●

محمد عبدالعزيز

جدد الفريق األول للكرة الطائرة بنادي كاظمة عقد
محترفه الدمينيكاني الفيس سانتوس للموسم الثالث
على التوالي ،بعد المستوى المميز الذي ظهر به خالل
منافسات الموسم المنقضي.
وج ــرت مــراســم تــوقـيــع الـعـقــد أم ــس االول ،فــي مقر
النادي ،بحضور الالعب ومدير اللعبة خالد البحوه.
ويــأتــي تجديد عقد ســانـتــوس لضمان المحافظة
على استقرار الفريق الطامع في المنافسة على بطوالت

الموسم الجديد ،خصوصا بعد حصوله على وصافة
بطولتي الــدوري الممتاز وكــأس االتحاد في الموسم
المنصرم .وكان البرتقالي نجح ،منذ فترة ،في استعادة
خدمات معده المميز موسى بحروه ،بعقد مدته موسم
واحد قادما من نادي القادسية.
يذكر أن ادارة البرتقالي تعكف حاليا على دراســة
سير ذاتية لثالثة مدربين "برازيلي وأرجنتيني وكوبي"
من ذوي الخبرة ،لالستقرار على األفضل منهم للتعاقد
ً
معه ،استعدادا للموسم الجديد خلفا للمدرب الصربي
الكسندر.

تعادل األهلي والزمالك في القمة  122بالدوري المصري
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تعادل األهلي والزمالك بهدف لكل منهما
في القمة  122التي جمعتهما أمس األول ،على
استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة
الـ  21من عمر مسابقة الدوري المصري.
هـ ــدف األهـ ـل ــي جـ ــاء ع ــن ط ــري ــق مـهــاجـمــه
ص ـ ــاح م ـح ـســن ( ،)72ثـ ــم ت ـ ـعـ ــادل فــرجــانــي
ساسي للزمالك ( ،)79ليرفع األخير رصيده
إلى  45نقطة في المركز األول بجدول ترتيب
المسابقة ،فيما رفــع الفريق األحمر رصيده
إلى  41نقطة في المركز الثاني وله مباراتان
مؤجلتان.

سموحة يقفز للمركز الخامس
وضـمــن منافسات الـجــولــة ذات ـهــا ،واصــل

اإلسماعيلي سلسلة انتصاراته ،بعد الفوز
على مضيفه البنك األهلي بهدفين دون رد
أحرزهما فخرالدين بن يوسف وآري بابل،
لـيــرتـفــع رص ـيــد "الـ ــدراويـ ــش" إل ــى  23نقطة
بالمركز الثالث عشر ،وتجمد رصيد أصحاب
األرض عند  18نقطة بالمركز السادس عشر.
وف ــاز سموحة على وادي دجـلــة بهدفين
دون رد أح ــرزه ـم ــا م ـح ـمــد الـ ـن ــادي وأط ـهــر
الطاهر ،ليقفز الفريق السكندري إلى المركز
الخامس برصيد  31نقطة ،وتجمد رصيد
الـفــريــق الـقــاهــري عـنــد  16نقطة فــي المركز
السابع عشر.
وت ـع ــادل ال ـجــونــة م ــع أسـ ــوان ب ـهــدف لكل
فريق ،ليرتفع رصيد الفريق الساحلي إلى 26
نقطة في المركز الثاني عشر ،وارتفع رصيد
"أب ـن ــاء ال ـج ـنــوب" إل ــى  21نـقـطــة ف ــي الـمــركــز
الخامس عشر.

جانب من مباراة الزمالك واألهلي

ةديرجلا

•
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رياضة

أتاالنتا وميالن لتعزيز
حظوظ التأهل لـ«األبطال»
يلتقي اليوم فريقا أتالنتا
وبينفينتو ،كما يواجه ميالن
تورينو ،فيما يصطدم
يوفنتوس بساسولو في قمة
مباريات الدوري اإليطالي لكرة
القدم.

تملك أنــديــة أتــاالنـتــا وميالن
ف ــرص ــة ت ـع ــزي ــز ح ـظ ــوظ ـه ــا فــي
ح ـ ـجـ ــز ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة
لـلـمـشــاركــة ف ــي مـســابـقــة دوري
أبـطــال أوروب ــا الموسم المقبل،
عندما تـخــوض غـمــار المرحلة
السادسة والثالثين من بطولة
ايطاليا لكرة القدم ،فيما يواجه
يوفنتوس المهيمن على اللقب
فــي الـمــواســم التسعة األخ ـيــرة،
خ ـط ــر الـ ـغـ ـي ــاب عـ ــن ال ـم ـســاب ـقــة
القارية العريقة.
وتـ ـ ـخ ـ ــوض أن ـ ــدي ـ ــة أت ــاالنـ ـت ــا
وم ـيــان اخ ـت ـبــارات سـهـلــة على
الـ ــورق ،ألنـهــا تــواجــه أنــديــة في
الـ ـثـ ـل ــث األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـت ــرت ـي ــب،
لكنها محفوفة بالمخاطر كون
أطرافها تصارع من أجل البقاء
في الدرجة األولى.
ويـ ـحـ ـت ــل أت ـ ــاالنـ ـ ـت ـ ــا الـ ـم ــرك ــز
الثاني برصيد  72نقطة بفارق
ال ـمــواج ـه ـت ـيــن ال ـم ـبــاشــريــن عن
ميالن الثالث ،وبفارق نقطتين
أمـ ـ ـ ــام ن ــاب ــول ــي ال ـ ــراب ـ ــع والـ ـ ــذي
يتقدم بـفــارق نقطة واح ــدة عن
يوفنتوس الخامس.

وي ـل ـع ــب أت ــاالنـ ـت ــا الـ ـي ــوم مــع
ضـ ـيـ ـف ــه ب ـي ـن ـي ـف ـي ـن ـت ــو ص ــاح ــب
المركز الثامن عشر ،آخر المراكز
ال ـمــؤديــة إل ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة،
ويحل ميالن ضيفا على تورينو
الخامس عشر.
وي ـح ــل أت ــاالن ـت ــا ضـيـفــا على
ج ـ ـنـ ــوى الـ ـسـ ـب ــت الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ق ـبــل
مباراتيه أمام يوفنتوس وميالن.
وح ـقــق أتــاالن ـتــا ال ـفــوز سبع
م ـ ــرات فـ ــي م ـب ــاري ــات ــه الـتـسـعــة
األخ ـي ــرة ال ـتــي لــم ي ـتــذوق فيها
طعم الهزيمة ،بينها االنتصار
ع ـل ــى ي ــوف ـن ـت ــوس -1ص ـ ـفـ ــر فــي
المرحلة الحادية والثالثين.

ميالن يطمح للثنائية
بـعــدمــا أط ــاح بــالـقـطــب األول
ل ـل ـم ــدي ـن ــة غ ــريـ ـم ــه ي ــوف ـن ـت ــوس
بـثــاثـيــة نـظـيـفــة األحـ ــد ،يطمح
مـيــان إلــى الثنائية عبر الفوز
على القطب الثاني تورينو.

الخطأ ممنوع على السيدة العجوز
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
جـ ـ ـي ـ ــدا أن ا ل ـخ ـط ــأ

التوقيت
10:15

تشيلسي × ارسنال

beIN Sports 1 HD
Premium

8:00
9:00

إشبيلية × فالنسيا
هويسكا × اتلتيك بيلباو

9:00

سيلتا فيغو × خيتافي

beINSports HD 1
beIN Sports HD 4
beIN Sports 2 HD
Premium
beINSports HD 1

الدوري اإلنكليزي
الدوري اإلسباني

 11:00أتليتكو مدريد × ريال سوسييداد

الدوري اإليطالي

7:30
9:45

كالياري × فيورنتينا
انترميالن × روما

9:45

تورينو × ميالن

9:45
9:45
9:45
9:45
9:45

اتالنتا × بينفينتو
ساسولو × يوفنتوس
سامبدوريا × سبيزيا
التسيو × بارما
بولونيا × جنوى

10:00

سان جرمان × مونبلييه

كأس فرنسا

القناة الناقلة

يــدرك باريس سان جرمان
ً
حين يحل ضيفا اليوم على
مونبلييه في ذهاب نصف
نـ ـه ــائ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة ك ــأس
فــرنـســا ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أنــه
أمــام شبح الـخــروج من
الموسم خالي الوفاض
لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـنــذ
 ،2012ف ــي ح ـ ــال لــم
ّ
يقدم كل ما لديه من
أج ـ ــل الـ ــوصـ ــول ال ــى
النهائي للمرة الثانية
ً
تواليا والـ 19في تاريخه.
وب ـع ــدم ــا ّ
ودع م ـســاب ـقــة دوري
أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا م ــن ن ـصــف الـنـهــائــي
ً
ً
ب ـ ـخ ـ ـسـ ــارتـ ــه ذه ـ ـ ــاب ـ ـ ــا وإيـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــا أمـ ـ ــام
مانشستر سيتي اإل نـكـلـيــزي ،تلقى

beINSports HD 3
beINSports HD 3
beIN Sports 3 HD
Premium
beIN Sports HD Xtra 2
beIN Sports HD 7
beIN Sports HD 2 English
beIN Sports HD Xtra 1
beIN Sports HD 3 English
beIN Sports HD 2

نيمار

وستبروك
أن يحطمه بعد يومين أمام هوكس قبل  8دقائق
و 33ثانية من صافرة نهاية المباراة.
وتــزام ـنــت خ ـســارة ويـ ـ ــزاردز م ــع ف ــوز انــديــانــا
بيسرز التاسع على كليفالند كافالييرز ،102-111
ما يضع تورونتو رابتورز الثاني عشر ()41-27
خارج سباق التأهل.
وف ــي س ــان أن ـتــون ـيــو ،ض ـمــن صــاحــب األرض
خوض ملحق الـ "بالي اوف" بعد فوزه العريض
عـلــى ميلووكي بــاكــس  ،125-146بــالـتــزامــن مع
خسارة مطارده المباشر نيو أورليانز بيليكانز
أمام ممفيس غريزليز .115-110

ّ
يستمر الصراع على لقب الدوري اإلسباني
لكرة القدم حتى الرمق األخير ،بين أتلتيكو
مدريد المتصدر ومطارديه العمالقين ريال
مدريد وبرشلونة في المرحلة الــ ،36بعدما
خ ـ ّـيــم ال ـت ـع ــادل ع ـلــى مــواج ـه ـتــي ال ـق ـمــة في
المرحلة الماضية.
وبقي أتلتيكو مدريد متصدرا ( 77نقطة)
قبل ثالث مراحل على ختام الــدوري ،بفارق
نقطتين عن كل من ريال مدريد وبرشلونة،
فيما تبدو آمال إشبيلية الرابع صعبة ،في
ظل ابتعاده  6نقاط عن المتصدر.
وتــرتـكــز األن ـظــار عـلــى أتلتيكو مــدريــد
الــذي يستقبل ريــال سوسييداد الخامس
الـيــوم ،فــي امتحان جديد لــرجــال المدرب
األرج ـن ـت ـي ـنــي دي ـي ـغــو س ـي ـم ـيــونــي الــذيــن
يقتربون أكثر فأكثر من لقب الدوري ،بعد
ال ـخ ــروج ســالـمـيــن م ــن مــوق ـعــة بــرشـلــونــة
األخيرة.
وفي ظل فشل األندية الكبرى بالحفاظ
على مستوى ثابت ،بحسب مدافع برشلونة
جـيــرار بيكيه ،يصطدم أتلتيكو بالفريق
الباسكي سوسييداد ،على أن يلتقي بعدها
أوساسونا وبلد الوليد.
وقــال سيموني بعد تعادله األخير في
ملعب "كامب نو"" :نحن في بطولة رائعة
م ــع أربـ ـع ــة أن ــدي ــة م ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـل ـقــب"،

«البلوز» لمواصلة العروض
القوية أمام أرسنال

ســان جرمان صفعة قاسية األحــد بتعادله
مــع مضيفه ريــن  1-1فــي ال ــدوري المحلي،
ً
ما جعله متخلفا عن ليل المتصدر بفارق
ثالث نقاط قبل مرحلتين على ختام الموسم.
ونتيجة إلغاء مسابقة كأس الرابطة التي
أحرز لقبها ست مرات في المواسم السبعة
الماضية ،بهدف تخفيف ضغط المباريات
على الالعبين ،انحصر طموح فريق المدرب
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالدفاع
عن لقبي الدوري والكأس.
لكن مصيره في "ليغ  "1لم يعد بين يديه
حتى لو فاز بمباراتيه األخيرتين على رينس
ً
وبريست ،ما يجعل تركيزه مضاعفا على
مباراة اليوم في ملعب مونبلييه الذي خسر
مواجهاته األربع األخيرة مع نادي العاصمة
(جميعها في الدوري).

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية تجمع بين
تشلسي وآرس ـنــال ،مساء ال ـيــوم ،فــي إطــار منافسات الجولة
السادسة والثالثين من مسابقة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ويتواجد تشلسي فــي المركز الثالث على جــدول الترتيب
بــرص ـيــد  64ن ـق ـطــة ،ع ـقــب االن ـت ـص ــار ع ـلــى مــانـشـسـتــر سيتي
المتصدر بهدفين لهدف ،حيث حرمه من التتويج باللقب في
الجولة الماضية.
ويظهر البلوز بمستوى مميز هذا الموسم ،فهو أصبح ال
يخشى الخصوم ،حيث يمتلك العبين على أعلى مستوى من
التجانس ،لذا سيقاتل في هذه المباراة لتحقيق الفوز ،وتعزيز
رصيده من النقاط للتعمق في المربع الذهبي.
وعلى الجانب اآلخــر ،نجح آرسـنــال في تحقيق الفوز على
وست بروميتش ألبيون بثالثية لهدف في الجولة الماضية،
ليرفع رصـيــده إلــى  52نقطة فــي الـمــركــز الـتــاســع على جــدول
الترتيب.
ويتطلع المدفعجية فــي هــذه الـمـبــاراة القوية بــأن يواصل
مسلسل االنتصارات لمحاولة التقدم أكثر على سلم الجدول،
ولكن هذا يحتاج منه إلى القتال والتركيز العالي أمام خصم
عنيد وفي أفضل حاالته لتحقيق الفوز عليه.

العبو اتلتيكو مدريد قبل انطالق المباراة السابقة أمام برشلونة
مشيرا إلــى عــدم رغبته بمشاهدة مباراة
ريــال مدريد وإشبيلية "سأتناول العشاء
مع العائلة".
وكــان سيميوني ( 51عاما) الــذي حمل
ألوان أتلتيكو مدريد كالعب وسط مشاكس

ذكر تقرير إعالمي أن المدير الفني للمنتخب األلماني لكرة القدم يواكيم لوف
يرغب في اصطحاب توماس مولر ،العب وسط بايرن ميونيخ ،معه في بطولة أمم
أوروبا (يورو  )2020التي تقام هذا الصيف.
ووفقا لتقرير نشرته "صحيفة بيلد" في ساعة متأخرة أمس األول ،فإن لوف
اتصل بالالعب بالفعل ،وأبلغه رغبته في إعادته للمنتخب الوطني ،ولم يعلق
المدرب على هذا األمر.
وآخر مرة لعب فيها مولر للمنتخب األلماني في نوفمبر  2018في دوري أمم
أوروبــا ،وفي مــارس  2019تم استبعاده من المنتخب بجانب زميله بالفريق
جيروم بواتينغ وماتس هوميلز ،مدافع بوروسيا دورتموند.
وازدادت الدعوات المطالبة بعودة مولر في العام الماضي ،بعدما أصبح
عنصرا مهما لفريق بايرن تحت قيادة هانسي فليك ،وفــاز مع الفريق
بالثالثية (الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).
ويعلن لــوف قائمة الالعبين المشاركين في بطولة أمــم أوروبــا
المؤجلة من العام الماضي يوم  19مايو ،فبسبب جائحة كورونا
تم تأجيل البطولة لمدة عام ،كما سيسمح للمدربين باستدعاء
 26العبا (ثالثة العبين أكثر من المعتاد).
ومــن المقرر أن تنطلق بطولة أمــم أوروبــا  11يونيو ،بينما
يستهل المنتخب األلـمــانــي حملته فــي البطولة  15مــن الشهر
ذاته بمواجهة المنتخب الفرنسي بطل العالم في ميونيخ ،ويترك
لــوف منصبه عقب نهاية البطولة ،وبينما لــم يتم اإلع ــان بعد
عن خليفته ،تفيد التقارير بأن فليك هو أقرب المرشحين لتولي
المنصب.

لفترني بين  1994و 1997و،2005-2003
قــد ب ــدأ اإلشـ ــراف عـلــى "كــولـتـشــونـيــروس"
في  ،2011وقاده منذ ذلك الوقت إلى إحراز
لقب ال ــدوري في  ،2014الكأس في ،2013
وبـلــوغ نهائي دوري األبـطــال في

 2014و ،2016فضال عن لقبين في الدوري
األوروبي "يوروبا ليغ" عامي  2012و.2018
ً
هـ ــذا وي ـل ـت ـقــي الـ ـي ــوم ايـ ـض ــا اشـبـيـلـيــة
وفــالـنـسـيــا وهــويـسـكــا م ــع اتـلـتـيــك بلباو
وسيلتا فيغو مع خيتافي.

ديوكوفيتش يتوقع التغيير
على عرش كرة المضرب

لوف يريد ضم مولر للمانشافت في «اليورو»

مولر

مؤجلة امام تورينو.
ل ـك ــن م ـه ـم ــة ي ــوف ـن ـت ــوس لــن
ت ـك ــون سـهـلــة أمـ ــام ســاســوســو
الذي فرض التعادل على اتاالنتا
في المرحلة الرابعة والثالثين
وف ــاز على مـيــان  1-2فــي سان
سـ ـي ــرو فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة
والثالثين.
ويخوض رومــا قمة ساخنة
في ضيافة إنتر ميالن المتوج
بــالـلـقــب فــي سـعـيــه إل ــى تعزيز

ح ـظ ــوظ ــه ف ــي ال ـم ـنــاف ـســة عـلــى
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـم ــؤه ـل ــة
ل ـم ـســاب ـقــة الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ــي
" يـ ـ ـ ـ ـ ــورو بـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــغ" (االدوار
اإلقصائية).
ويحتل روما المركز السابع
ب ـفــارق أرب ــع نـقــاط خـلــف جــاره
القطب الثاني للعاصمة التسيو
ال ــذي يملك م ـبــاراة مــؤجـلــة مع
تورينو.

اختبار جديد ألتلتيكو مدريد في صراع األمتار األخيرة

وستبروك يدخل التاريخ برقم
قياسي في «تريبل-دابل»

دخل راسل وستبروك نجم واشنطن ويزاردز تاريخ
دوري كرة السلة االميركي للمحترفين من بابه الواسع
بتحقيقه الـ "تريبل-دابل" للمرة الـ  128في مسيرته،
ً
محطما الــرقــم القياسي السابق بـحــوزة االسـطــورة
ً
ً
أوسكار روبرتسون والذي بقي صامدا  47عاما.
ولــم يحل انـجــاز وسـتـبــروك دون خـســارة فريقه
بفارق نقطة أمام أتالنتا هوكس . 124-125
وكــان وستبروك عــادل رقــم روبرتسون ،العب
ميلووكي باكس السابق ،مع " 181تريبل-دابل"
(عشرة أو أكثر في ثالث فئات احصائية) السبت
أمام إنديانا بيسرز ( 132-133بعد التمديد) ،قبل

ممنوع أمام ساسوولو في حال
أراد اإلبقاء على آماله الضئيلة
في إنهاء الموسم بين األربعة
الكبار ،لكونه تنتظره قمة نارية
في المرحلة المقبلة أمام غريمه
إنتر ميالن المتوج باللقب األول
منذ .2010
ول ـ ـ ــم يـ ـع ــد فـ ــريـ ــق "الـ ـسـ ـي ــدة
العجوز" يملك مصيره بين يديه
ب ـشــأن ال ـتــواجــد فــي المسابقة
القارية األم والتي تعاقد مع

النجم البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو صيف  2018مــن أجل
ال ـظ ـفــر ب ـهــا ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة في
تاريخه.
وب ـ ـ ــات ي ــوف ـن ـت ــوس م ـطــال ـبــا
ب ــال ـف ــوز ف ــي م ـب ــاري ــات ــه ال ـثــاث
الـمـتـبـقـيــة وان ـت ـظــار ع ـثــرة أحــد
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــي أتـ ـ ــاالن ـ ـ ـتـ ـ ــا وم ـ ـيـ ــان
ون ــاب ــول ــي لـيـحـجــز م ـق ـعــده في
دوري األبطال.
وي ـح ـتــل يــوف ـن ـتــوس الـمــركــز

ال ـ ـخـ ــامـ ــس ال ـ ـمـ ــؤهـ ــل م ـب ــاش ــرة
لـمـســابـقــة ال ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ــي،
ح ـتــى ه ــذا ال ـمــركــز غ ـيــر مـ َّ
ـؤمــن
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـ ــه ،لـ ـك ــون ــه ي ــواج ــه
خطر إنهاء الموسم في المركز
ال ـس ــادس ال ـمــؤهــل ال ــى االدوار
االقـصــائـيــة للمسابقة الـقــاريــة
الثانية.
وي ـت ـق ــدم يــوف ـن ـتــوس ب ـفــارق
خـ ـ ـم ـ ــس ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط عـ ـ ـ ــن التـ ـسـ ـي ــو
ال ـس ــادس والـ ــذي يـمـلــك م ـبــاراة

سان جرمان يصطدم بمونبلييه
في نصف نهائي «الكأس»

مبارايات اليوم
المباراة

جانب من مواجهة يوفنتوس مع ميالن خالل الجولة الماضية

تـ ــوقـ ــع الـ ـنـ ـج ــم ال ـص ــرب ــي
نوفاك ديوكوفيتش المصنف
ً
أول عــال ـم ـيــا ،ب ــأن "الـتـغـيـيــر
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم"
عـ ـ ـ ـ ـ ــرش
ع ـ ـلـ ــى
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

ديوكوفيتش

الـ ـمـ ـض ــرب
في ظل النتائج
ً
التي تحققت مؤخرا
ف ـ ـ ــي دورات األ ل ـ ـ ـ ـ ــف ن ـق ـطــة
للماسترز.
وفي دورات الماسترز الثالث التي
أق ـي ـمــت ح ـتــى اآلن ،ك ــان ال ـل ـقــب في
اث ـن ـيــن مـنـهــا وألول م ــرة ع ـلــى هــذا
ال ـم ـس ـت ــوى م ــن ن ـص ـيــب ال ـبــول ـنــدي
هوبرت هوركاش (ميامي) واليوناني
سـتـيـفــا نــوس تسيتسيباس ( مــو نـتــي
كارلو) ،فيما وصل اإليطالي المغمور
ماتيو بيريتيني الى نهائي إحدى هذه

ال ــدورات للمرة األولــى في مسيرته في مدريد
نهاية األسبوع المنصرم.
وخسر بيريتيني في مدريد أمــام األلماني
ألكسندر زفيريف الذي يعود هذا األسبوع الى
دورة روما حيث توج بأول لقب له في دورات
ً
الماسترز عام  ،2017بمعنويات مرتفعة جدا
بعد تتويجه الثاني فــي العاصمة اإلسبانية
والرابع بالمجمل في دورات الماسترز.
ورأى ديوكوفيتش الذي يستعد للدفاع عن
لقب دورة رومــا ،أن "النتائج تظهر ذلك .هناك
شبان مثل تسيتسيباس ،زفيريف ،بيريتيني،
(الروسي أندري) روبليف الذين يفوزون ضدنا
ً
ً
جميعا ويلعبون كثيرا ويعززون نقاطهم في
ً
الترتيب( .الــروســي دانييل) ميدفيديف أيضا
بالطبع ،وينافسون على المراكز األول ــى" في
تصنيف رابطة المحترفين.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

كيف حدث الخطأ
على حساب فلسطين؟

سلوكيات

أ .د .غانم النجار

بمرور
احتفلت جريدة "الـغــارديــان" البريطانية
ً
 ٢٠٠سنة على صدورها ،إال أن احتفالها كان نادرا
فــي أسـلــوبــه ،فقد غــاصــت فــي ماضيها الصحافي
باحثة عن األخـطــاء التي ارتكبتها .بعنوان "كيف
حدث الخطأ" ،انطلق الباحثون ليكشفوا ويعترفوا
باألخطاء دون تبريرها ،وإنما محاولة تفسيرها،
ً
انطالقا من أن أكبر األخطاء فداحة ال تكون عادة في
التغطية اإلخبارية ،بقدر ما كانت في افتتاحيات
وم ــواق ــف الـصـحـيـفــة ،وال ـتــي قــد ت ـعــزى للتحوالت
الفكرية التي مرت بها والمتغيرات العالمية داخل
وخـ ــارج بــريـطــانـيــا .أمـثـلــة األخ ـط ــاء ال ـفــادحــة التي
أدرجتها "الغارديان" كثيرة ،مثل موقفها المعادي
إلبــراهــام لنكولن ،وتأييدها للقوات الكونفدرالية
األم ـيــرك ـيــة ،وتــأيـيــدهــا لقمع االنـتـفــاضــة الشعبية
بالهند في  ،١٨٧٥وتأييدها لقمع الحراك في أيرلندا،
ووقوفها ضد النساء المطالبات بالتصويت ،وغير
ذلك.
أما ما يهمنا بشكل مباشر ،مما قد يكون له تأثير
على مجريـ ــات األحداث ،اعترافها بالخطأ بتأييدها
لـ "إعالن بلفور" .وكيف أنها "عندما أعلن أرثر بلفور،
وزير الخارجية البريطاني قبل  ١٠٤سنوات ،دعمه
إليجاد وطن قومي لليهود في فلسطين ،الذي غيرت
كلماته الـعــالــم ،فــإن الـغــارديــان دعـمــت ،بــل احتفت،
وســاعــدت فــي تسهيل تنفيذ اإلع ــان على األرض،
فقد ًكان رئيس تحريرها حينذاك سي بي سكوت،
مؤيدا للصهيونية ،وقد أدى ذلك إلى أن يعمي بصره
عن حقوق الفلسطينيين" ،ففي  ١٩١٧كتب سكوت
افـتـتــاحـيــة ،أنـكـ ًـر فيها أي حـقــوق أخ ــرى لــأراضــي
الـمـقــدســة ،قــائــا" :إن الـسـكــان الـعــرب فــي فلسطين
وبمستوى أدنى من التحضر" ،ويقول
عددهم قليل،
ً
معدو التقرير" :أيا كان الحديث في هذا الموضوع،
فــإن إســرائـيــل الـيــوم هــي ليست الــدولــة الـتــي كانت
الغارديان".
تريدها وتتوقعها
ً
منذ  ٤سنوات تقريبا ،كنت أجمع المادة العلمية
لـمـحــاضــرة مـشـتــركــة عــن ال ــذك ــرى الـمـئــويــة إلعــان
بـلـفــور ،ولـفــت انتباهي دور ً"ال ـغــارديــان" ،ورئيس
تحريرها .كــان وجــوده بــارزا في المحافل الداعمة
للصهيونية.
ً
ً
ً
قــد يـبــدو ه ــذا ال ـكــام م ـتــأخــرا ،بــل م ـتــأخــرا ج ــدا،
ولكنه يأتي في خضم أحــداث الحراك الشعبي في
ال ـق ــدس وال ـش ـيــخ ج ـ ــراح ،ال ـتــي تـعـيــد الـقـضـيــة إلــى
أصـلـهــا ،اغـتـصــاب األرض ،واالس ـت ـمــرار فــي النهج
هذا االعتراف وفي
العنصري ،بوضوح فاضح .يأتي ً
هــذا التوقيت ،الــذي قد نــراه بسيطا ،ولكن أنصار
المشروع العنصري الصهيوني ،ال يرونه كذلك ،فهو
يأتي في إطار تحوالت تتهم إسرائيل بـ"ابارثايد"،
من منظمات أميركية ،ربما ألول مرة ،وهو الذي كان
المرة
من مزاعم إنشاء ذلك الكيان الصهيوني .هذه
ً
ستكون مختلفة ،وقد تتضح عالماتها الفارقة قريبا،
ولنا حولها عودة.

درايش
د .ناجي سعود الزيد

لو كانت التكلفة  50مليون دينار...
أو  100مليون دينار...
أو حتى  500مليون دينار...
أو أنها في حدود  1000مليون دينار...
ً ً
لكان هناك مجال حتى لو كان ضيقا جدا،
وإن كان به عدم إنصاف...
ولكن أن تصل التكلفة إلى  15.1مليار دينار!!
هذا الرقم األخير ما أعلنه البنك المركزي عن
تكلفة إسقاط الـقــروض ،وهــذا المبلغ الضخم

ً
المثير لــاسـتـغــراب والــدهـشــة وال ـجــدل أيـضــا
يـجـعــل ال ـمــراقــب ال ـع ــادي ي ـت ـســاءل ع ــن ل ـمــاذا؟
وكيف؟ في بلد صغير وتعداد سكانه الكويتيين
ال يتجاوز المليون ونصف المليون نسمة؟
نعم ،كيف حدث ذلك؟!
ً
ً
ولـمــاذا يصل عــدد المقترضين رقما كبيرا
ً
ج ــدا فــي دول ــة معظم مــواطـنـيـهــا يـعـمـلــون في
ً
مجز نسبيا؟
القطاع الحكومي ودخلهم الشهري ٍ
نوعية القروض التي تدل على الحاجة

ً
الفعلية قليلة جدا مقارنة بالبقية .ما هو
مرتفع هو الديون االستهالكية التي هي
ف ــي األس ـ ــاس رب ـمــا ت ـكــون ن ـتــاج خـلــل في
سلوكيات المجتمع ،والعملية أصبحت في
ً
ً
معظمها تباهيا وتفاخرا ومظاهر زائفة...
لــذلــك الـمـطــالـبــة بــإسـقــاط ال ـق ــروض ما
ّ
هــي إل تشجيع لسلوكيات خاطئة ال بـ ّـد
من الحد منها.

«األوقاف» ترد على مقال لناجي الزيد
ردت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على
المقال المنشور في "الجريدة" ،في عددها رقم
 ،4727بتاريخ  ،2021/5/7بعنوان "مــو بعيدة
عليهم!" للكاتب الدكتور ناجي سعود الزيد،
وفيما يلي نص الرد:
"ال ـس ـي ــد /رئ ـي ــس ت ـحــريــر ج ــري ــدة ال ـجــريــدة
المحترم
تحية طيبة وبعد
فـ ــي الـ ـب ــداي ــة ت ـش ـك ــر ل ـك ــم وزارة األوق ـ ـ ــاف

والشؤون اإلسالمية حسن قيامكم بمهام العمل
الـصـحــافــي وتـثـنــي عـلــى دوركـ ــم الـمـتـمـيــز في
تسليط الضوء على القضايا والمواضيع التي
تهم المجتمع ،وهو ما يهمنا في وزارة األوقاف.
ول ـم ــا احـ ـت ــواه ال ـم ـق ــال ال ـم ـن ـشــور ف ــي عــدد
الجريدة رقم  4727للكاتب الدكتور ناجي سعود
الزيد من معلومات ،تود وزارة األوقاف توضيح
حقيقتها ،خاصة أن موضوع المقال نشر في
جريدة السياسة ،وفــور نشره اتخذت الــوزارة

اإلجراءات القانونية المتبعة بطلب إفادة إدارة
مـســاجــد حــولــي ،وال ـتــي بينت مــا يـلــي :إحــالــة
الشكوى إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق
فيها ،وقامت إدارة الشؤون القانونية بمخاطبة
إمام المسجد المذكور بكتاب رسمي الستدعائه
للتحقيق في وقائع الشكوى ،وحــددت تاریخ
 ،2021/5/10الساعة  11:30صباحا لمثوله أمام
المحقق المختص".
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ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

 -3المشهد الثالث :مناقصات أجنبية*
( تسعينيات الكويت وحاضرها ،ومشاريع المشاركة األجنبية
في حقول النفط ،ودخول أطراف مستفيدة ( وكالء).

ْ
ـام ــن نـفـســه م ــا ت ــت ـل ــف ...وت ـت ـلـ َّـون م ــع حبر
مـنـهــو ي ـ ِ
الفلوس؟!
منهو يحفظ  -لو تهب الريح -طبعه؟!
منهو ما ينسى وال يغدر بربعه...
لو في ليله َو ْس َوس الشيطان نفسه ودارت النسمات
كوس؟!
( الـغــريـبــه ...فــي بـلــدنــا ْ
وس ـ ِـو َس ــت ب ــإذن الشياطين
النفوس!!)
و ...دارت األيام فينا ...واحنا نتفرج ...علينا
َّ
انت يالحلوه الصغيره
وشوّهوا روحچ يا ديرهِ ..
وصغروا اسمك يا " كوت"!
واحنا نتفرج علينا ،ما درينا:
ّ
الجرايم ما يضيع الحق فيها إل من ُج ْرم السكوت
ّ
وتناقص ...كل أحالمك يا كوت
ّ
وتناقص ...كل خيراتك يا كوت
ّ
وتناقص...
ّ
وتناقص...
خوفي من ّ
همك تموت.
ّ
ي ــوم خــلــوا عـقــدك الـغــالــي الـنـفـيــس ...لعبه فــي كف
الوكيل!
باعه بالسعر الرخيص ...بالهوا قلبه يميل...
للشريك اللي بطبعه في الشراكه ما يبي
شريك أجنبي
أي
ٍ
صرنا احنا " األجنبي"!
غيبي يا شمس اغربي
فرحة التأميم ضاعت
ما بقى في الكوت ...كوت!
إضاءة:
" ...الـمــادة  9مــن الـبــاب الثالث تنص على مــدة أصلية لالتفاق
الـنـفـطــي ال تـتـجــاوز  20سـنــة ولـكــن يـجــوز ب ـقــرار مــن المجلس
األعلى للبترول وبعد اقتراح الوزير المختص تمديد المدة 10
سنوات ليصبح  30سنة ...والــواقــع أن تلك مشكلة حقيقية في
معظم القوانين الكويتية والتي تعطي السلطة التنفيذية الحق
في االستثناء ،وفــي ذلــك طغيان لتلك السلطة على السلطتين
القضائية والتشريعية وفيه إســاء ة لهيبة وسالمة القوانين".
(تقرير الشال .)2000/3/25

الصينيون  1.41مليار نسمة
إعادة ترتيب أوراق الوطن ()١٢-٩
نحن بحاجة جادة ُ
وملحة وصادقة إلعادة قراءة
أوراق الوطن وترتيبها ،فقد أضاعنا وأضــاع البلد
ً
معنا ،حقا ،سلوك بعثرة األوراق أو خلطها أو إهمالها
أو تمزيقها ،وربما حرقها.
فـهـنــاك أخ ـطــاء وتــراج ـعــات كـبـيــرة بـحــق الــوطــن،
تكشفها قراءة أوراق الوطن ،ارتكبتها أو ساهمت بها
جميع األطــراف ،عن علم ودرايــة وإدراك ،أو دون علم
أو بال قصد أو بسذاجة ،وقد ُس ِت َر ْت حقائقها بمسلك
ً
غير حميد ،تمثل بالمجاملة أ حـيــا نــا  ،أو بالتغافل
ً
ً
َّ
أحيانا ،وبالتحالفات أحيانا ثالثة ،أو بتفريط متعمد
ً
أحيانا أخرى.
وقــد انـعـكــس كــل ذلــك بشكل مــرعــب عـلــى المسار
العام للوطن ،ورغم أننا ندفع اليوم ثمن تلك األخطاء
ً
ً
والتراجعات ،فإن هناك تجنبا واضحا عن تناولها
بشكل موضوعي ومحايد صريح ومنطقي وبحس
وط ـنــي م ـس ــؤول .أع ـلــم أن ال ـخــوض فـيـهــا وتـنــاولـهــا
بالبحث وا لـنـقــاش والتشخيص سيثير حساسية
لدى البعض ،وربما يثير حفيظتهم ،بل وانتقاداتهم
الالذعة لكل من يقترب منها أو يثيرها.
إال أن مصلحة الــوطــن تـسـتــوجــب أن تـطــرح تلك

األخطاء على بساط البحث الوطني ،حتى نخرج من
دوامة التراجع والنكسات الوطنية.
ون ـت ـص ـف ــح ه ـن ــا ون ـق ـل ــب أوراق مـ ــن ُ"ي ـع ــرف ـه ــم"
ً
الكويتيون بــ"الـتـجــار الــوطـنـيـيــن" ،أو أحـيــانــا باسم
"البورجوازية الوطنية" .وقد كان لهم دور ومساهمة
فاعلة ومباشرة في تطوير الحياة السياسية بالكويت،
ودعـ ــم ال ـم ـطــال ـبــات بــال ـت ـحــول لـلـنـظــام الــديـمـقــراطــي
والـمـشــاركــة فــي إدارة ش ــؤون الــدولــة ،وكــانــوا ضمن
التحركات الوطنية التي تمخضت عن مجلس الشورى
عــام  ،١٩٢١ثم المجلس التشريعي عــام  ،١٩٣٨وكان
لـهــم م ــواق ــف م ـش ـهــودة ،بـصـفــة ع ــام ــة ،ف ــي ال ـجــوالت
والمفاوضات مع ُّ
السلطة لتكريس نظام دستوري
وديمقراطي حديث ،وساهموا في والدة دستور ١٩٦٢
من خالل عضوية بعضهم في المجلس التأسيسي،
ودعم التوجهات الديمقراطية خارج البرلمان .واستمر
دورهم الوطني الفعال حتى عام .١٩٧٦
إذ إن ــه ح ــدث ان ـق ـســام واض ــح ف ــي صـفــوفـهــم بعد
تـعـطـيــل ال ـح ـي ــاة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ع ــام  ،١٩٧٦فـتـحــالــف
البعض منهم مع ُّ
السلطة في االنقالب على الدستور،
ودخـلــوا ،كما غيرهم من التجمعات السياسية ،في

أ .د .محمد المقاطع
حــالــة مــن ال ـشــد وال ـج ــذب ،بـيــن مـطــالــب باستئناف
العمل بالدستور ،وبين مثبط لعودة العمل به .وبعد
ذ لــك تــم انشغالهم بمصالحهم التجارية والحفاظ
عليها ،وهو ما أوهن من تأثيرهم ،ومع رحيل جيل
الـمــؤسـسـيــن مـنـهــم إل ــى ج ــوار رب ـهــم تــراجــع دوره ــم
ب ـصــورة أوضـ ــح ،وق ــد ظ ـهــرت أج ـيــال جــديــدة لتمأل
مواقعهم ،لكنه جيل غلبت عليه الموازنات ،وشغلته
الحسابات الذاتية وبعض المصالح التجارية ،وأقام
معظمهم ،باستثناء قلة ،تحالفات تجارية واسعة
مع أطراف في ُّ
السلطة والمؤسسات الحكومية األكثر
ً
تحكما بمفاصل اقتصاد الدولة ،فتراجعت إسهاماتهم
في تعزيز العمل الوطني الساعي لتكريس الثوابت
الدستورية والممارسة الديمقراطية ،ولــم يعد لهم
كيانهم السياسي السابق المتماسك برؤيته والفاعل
ً
بمبادرته الوطنية المشهودة ،فصاروا أقساما ،فجزء
منهم صار مع المقاومين للنظام الديمقراطي ،وآخر
من المثبطين للتحركات الوطنية الشعبية ،وثالث
ضمن مقاعد المتفرجين غير الفاعلين ،ورابع اختار
االنزواء ،وبقيت قلة منهم في مسارهم السابق.
وال ت ــزال هـنــاك م ـحــاوالت إيجابية الستعادتهم

دورهــم الفعال في العمل الوطني ،لكن االنقسامات
في صفوفهم أثرت بشكل جلي ،وصار البعض منهم
ردي ـفـ ًـا ُّ
للسلطة فــي تـكــريــس ال ـخــروج عـلــى الـثــوابــت
الدستورية ومقاومة التطورات الديمقراطية ،خشية
على مصالحهم التجارية ،والتي تمثلها حظوتهم
بنصيب وافر من المشاريع والتعاقدات الحكومية ،أو
ً
حفاظا على مواقعهم أو مناصبهم العامة الرسمية أو
َ َ ّ ً
التقليدية ،أو تحصنا من أن تطولهم بعض مطالبات
ً
المساءلة السياسية أو المالية والمتداولة برلمانيا
ً
وشعبيا.
وه ـ ـنـ ــاك تـ ـح ــرك ــات ط ـي ـب ــة بـ ـي ــن صـ ـف ــوف بـعــض
شخصياتهم وأجيالهم الـجــديــدة فــي إع ــادة ترتيب
ً
أوراق ـه ــم وتـعــزيــز دورهـ ــم ال ــرائ ــد وط ـن ـيــا ،والـحـفــاظ
على تاريخهم باستمرارهم على النهج ذات ــه .وهو
أمــر له مظاهره اإليجابية ،لكن تراجعهم وضعفهم
ً
وانـقـســامـهــم لـلـفـتــرات الـمــاضـيــة والـطــويـلــة نسبيا،
وتخليهم عــن مسارهم الوطني الـمـعــروف ،كــان من
أسباب التراجعات التي ساهمت بما ُمني به البلد،
شأن معظم القوى السياسية واالجتماعية المختلفة،
ومازالت أوراقهم مبعثرة.

المقص عند «علي عباس» ساطور والمشط موقد لحام

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

وفيات
محمد عبدالله محمد المسباح

ً
 85عاما ،شيع ،ت99509378 :
شريفة عباس عبدالله األستاذ زوجة زهير حسين الصالح
ً
 76عاما ،شيعت ،ت96099331 :

نورة مساعد راشد الختالن

ً
 24عاما ،شيعت ،ت55134388 ،94166944 :

عبدالله فهد عبدالله المنصور

ً
 56عاما ،شيع ،ت55455539 :
هدى طاهر عبدالله السهيل زوجة صباح زيد عبدالله السهيل
ً
 48عاما ،شيعت ،ت51112060 ،66656654 :

صبيح محمد سلمان بوحمد

ال ي ـت ــردد ال ـح ــاق ال ـبــاك ـس ـتــانــي ع ـلــي ع ـب ــاس في
ً
استخدام أدوات غير مألوفة فــي عمله ،ومنها مثال
مــوقــد الـلـحــام وال ـســاطــور وقـطــع الــزجــاج المكسور،
وبها ينجز لزبائنه ّ
قصات شعر مميزة ،رغم المخاطر
المحدقة.
وتحظى هذه التقنيات التي تبدو مقلقة ،بشعبية
كبيرة لدى زبائنه ،وال يتردد البعض في المجيء من
أماكن بعيدة كألمانيا ،الكتشاف أسلوب عباس غير
التقليدي في صالونه بالهور ،شرقي باكستان.
وق ــال ــت وك ــال ــة ال ـص ـحــافــة ال ـفــرن ـســة ف ــي تـقــريــرهــا
الــذي نقله موقع سكاي نيوز أمــس إن عباس ّ
يقص
ً
الشعر بــاسـتـخــدام الـســاطــور ،مستعينا بمطرقة أو
ً
لــوح تقطيع ،ويخفف الشعر السميك جــدا بواسطة
ّ
قطع زجاج محطم ،ويحرق شعر زبائنه بموقد لحام
ً
إلعطائه حجما.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

بلغ عــدد سكان الصين حتى
العام الماضي  1.41مليار نسمة،
ح ـســب م ــا أظ ـهــر أمـ ــس ،إح ـصــاء
ُ
س ـك ــان ــي ت ـج ــري ــه مـ ــرة ك ــل عـشــر
سنوات أكبر دولة في العالم من
حيث عدد ًالسكان.
ومـ ُقــارنــة باإلحصاء السابق،
الــذي أجــري قبل عقد من الزمن،
بـلــغ م ـعــدل الـنـمــو الـسـكــانــي في
الـ ـصـ ـي ــن خ ـ ـ ــال عـ ـش ــر سـ ـن ــوات
.%5.38
ونشر هــذه البيانات المكتب
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـ ــإحـ ـ ـص ـ ــاءات خ ــال
مؤتمر صحافي في بكين.
وقـ ــال م ـس ــؤول ــون إن الـصـيــن
"حافظت على زخــم نمو معتدل
ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي" ،وس ــط

مخاوف من أن شيخوخة السكان،
وتباطؤ معدل المواليد يشكالن
أزمــة ديموغرافية تلوح في أفق
البالد.
ُ
ّ
وأنجز هذا اإلحصاء السكاني
الـ ـعـ ـش ــري فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر 2020
ب ـم ـس ــاع ــدة  7م ــاي ـي ــن م ـت ـطــوع
انـ ـتـ ـقـ ـل ــوا م ـ ــن م ـ ـنـ ــزل إلـ ـ ــى آخ ــر
ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـ ـب ــاد ،لــذلــك
ُ
تـعـتـبــر نـتــائـجــه أك ـثــر مــوثــوقـيــة
من االستطالعات الديموغرافية
ُ
ً
السنوية التي تعد استنادا إلى
تقديرات.
(أ ف ب)

ً
 68عاما ،شيع ،ت50505256 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

اإلعالنات:

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

03:29
04:58
11:44
03:20
06:31
07:57

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

37
24
ً
 01:59صب ــاحـ ـ ــا
ً
 11:55ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
 06:30صب ــاحـ ـ ــا
 07:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

