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رحاب الجمل :اإلنتاج ً
السينمائي تراجع كثيرا ص ١١

ويقلبون المعادلة
إسرائيل
يرعبون
الفلسطينيون
ً

صواريخ غزة تخلي المستوطنات داخل الخط األخضر وتسبب دمارا غير مسبوق بتل أبيب

الثانية

ولي العهد يتبادل
التهاني بعيد الفطر

اقتصاد

ً
• «حماس» تعلن قصف «ديمونا» ومصفاة بحرية وبايدن يوفد مبعوثا والقاهرة على خط التهدئة
• انتفاضة الداخل تضع االحتالل أمام ٍّ
تحد غير عادي ...وريفلين يستغيث بقادة العالم
فــي أقــل مــن أس ـبــوع ،قلب الفلسطينيون
معادلة ممتدة منذ ستينيات القرن الماضي،
فبعد أن كانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي
تـتـحــدث ع ــن إخ ــاء م ـن ــازل ف ــي ح ــي الشيخ
جــراح بالقدس الشرقية المحتلة ،أصبحت
تـخـلــي مـسـتــوطـنــات داخـ ــل ال ـخــط األخـضــر
ً
خوفا من صواريخ أمطرت غزة بمثلها معظم
المدن في الوسط وفي غالف القطاع حتى تل
أبيب ،التي كانت على موعد مع دمار ملحوظ
تسبب فيه أكثر من  200صاروخ فلسطيني.
الـ ــرد ال ـق ــوي م ــن غ ــزة ع ـلــى م ــا ح ــدث في
ال ـ ـق ـ ــدس والـ ـمـ ـسـ ـج ــد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ،ووص ـ ـ ــول
صــواريـخـهــا إل ــى ح ــدود الـمــديـنــة المقدسة
ل ــم يـكــونــا ال ـم ـفــاجــأة الــوح ـيــدة أو الـكـبــرى،
فقد جــاء ت انتفاضة «فلسطينيي الــداخــل»
ً
خصوصا في مدينة اللد المجاورة لمطار
بن غوريون الدولي ،لتغير المعادلة وتضع
سلطات االحتالل أمام ٍّ
تحد غير عادي.
ووس ــط غ ـيــاب أي أف ــق لـلـتـهــدئــة ،أمـطــرت
الفصائل إسرائيل بأكثر من 02 1000

الغانم للبرلمانيين العرب :العدو
سيتعب والفلسطيني سينتصر
خـ ــال كـلـمـتــه ف ــي ال ـمــؤت ـمــر الـ ـ ـ  31ال ـط ــارئ
ً
لالتحاد البرلماني العربي الذي عقد افتراضيا،
دع ــا رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم إلــى
التركيز على العمل الجماعي لفضح ممارسات
ً
االح ـت ــال ال ـص ـه ـيــونــي ،م ـق ـتــرحــا تـشـكـيــل وفــد
مــن االت ـح ــاد لـلـقــاء رئ ـيــس االت ـح ــاد الـبــرلـمــانــي
الدولي ورؤساء المجاميع الجيوسياسية فيه
لبحث سبل اتخاذ إجراءات تتعلق بفضح تلك
الممارسات.
وأكد الغانم أن «العدو سيتعب ،والفلسطيني
ل ــن ي ـت ـعــب ،ف ـقــد جـ ــرب الـ ـع ــدو ألـ ــف طــري ـقــة مع

الناصر :مخططات تهويد
القدس باطلة والغية

الـفـلـسـطـيـنــي وف ـش ــل ،وكـ ــان ل ـســان ح ــال ــه :متى
ن ـن ـت ـهــي م ــن ك ــل ه ـ ـ ــذا؟ ،ف ــا الـ ـس ــاح أف ـ ـ ــاد ،وال
الحصار ،وال الـجــدران العازلة ،وال االتفاقيات
ً
الـعــرجــاء ،وال حقن األرض ب ــاألغ ــراب» ،مـشــددا
على أن «الفلسطيني سينتصر ولو بعد حين».
وأض ــاف« :لـكــي ينتصر الفلسطيني ،علينا
ً
الــوقــوف معه ،وإش ـعــاره أنــه ليس وح ـيــدا ،وأن
ً
الوحيد والمعزول والمحاصر هو العدو» ،داعيا
إلــى الـبــدء فــي الـتـحــرك ،والـكــف عــن جلد الــذات
واالنـغـمــاس فــي الشعور بعقد النقص وتبني
خطاب العجز بحجة الواقعية.
٠٥

أكــد وزيــر الخارجية وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الــوزراء ،الشيخ د .أحمد الناصر ،أن جميع اإلجراءات
اإلسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني
والتاريخي القائم في األراضي المحتلة ،أو فرض واقع
ً
جديد عليها ّ
تعد «الغية وباطلة ،ولــن توجد حقا أو
ً
تنشئ التزاما».
وبــأشــد ال ـع ـبــارات ،دان الـنــاصــر ،فــي كلمة الكويت
أمام االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية أمس
«استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي فيما تمارسه
من عمليات تهجير وبناء للمستوطنات على األراضي
الفلسطينية ،ومحاوالت تهويد القدس الشرقية وتفريغ
هذه األحياء من السكان الفلسطينيين».
٠٣

«االختبارات الورقية» بيد «الصحة»
المبتعثين غير المطعمين بعد العيد

تخفيض «احتياطي
التعاونيات» لـ %5
لتعويض «زيادة األرباح» • الوزارة :مازلنا في مرحلة التقييم ...والتقرير النهائي بعد العطلة
• «التربية» :االمتحانات مقياس حقيقي للطلبة وللعملية التعليمية
● جورج عاطف
علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن وزارة
الشؤون االجتماعية ،ممثلة في قطاع التعاون،
شــارفــت على إص ــدار ق ــرار بتعديل نــص الـمــادة
 30من الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية
ال ـخ ــاص ــة بــاالح ـت ـيــاطــي ال ـق ــان ــون ــي؛ لـتـعــويــض
زي ــادة نسبة األرب ــاح السنوية الـتــي ت ــوزع على
المساهمين من  10إلى .%12
وأوضحت المصادر ،أن نص المادة الخاص
بـ ـت ــوزي ــع ص ــاف ــي األرب ـ ـ ـ ــاح ي ـق ـض ــي ب ـ ــأن ي ـكــون
االحتياطي القانوني بواقع  %20حتى 02

●

محيي عامر

ب ـي ــن رف ـ ــض ال ـل ـج ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة إلجـ ـ ـ ــراء االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
ً
ورق ـي ــا لـطـلـبــة ال ـصــف ال ـثــانــي عشر
ً
«حرصا على سالمة الطلبة وأولياء
أمورهم» ،وتمسك وزارة التربية بها
ً
ً
باعتبارها مقياسا حقيقيا لمستوى
المتعلمين ،يبقى القرار في هذا األمر
ب ـيــد وزارة ال ـص ـح ــة ،ال ـت ــي سـتــرفــع
ً
تـ ـق ــري ــرا ب ـش ــأن ــه ب ـع ــد ع ـط ـلــة الـعـيــد

ق ــد يـقـلــب ال ـم ــوازي ــن ،إم ــا بـجــاهــزيــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس واس ـ ـت ـ ـعـ ــداد «الـ ـت ــربـ ـي ــة»
بكوادرها لعقد تلك االختبارات ،أو
التوصية بإلغائها.
وفي تقريرها الـ 42بشأن تكليفها
بحث ومناقشة االختبارات الورقية
للصف الثاني عشر ،وال ــذي انتهت
فيه إلى رفض إجرائها ،ثبتت اللجنة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة رأي وزارتـ ـ ـ ــي ال ـتــرب ـيــة
وال ـص ـحــة ،إذ أف ــادت «الـتــربـيــة» بــأن
االمـتـحــانــات هــي التقييم الحقيقي

●

بيروت  -منير الربيع

ّ
تجهز الــدوائــر الفرنسية جــدول
ً
ً
أع ـ ـمـ ــال كـ ــامـ ــا م ـت ـك ــام ــا ل ـلــرئ ـيــس
إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون إلجـ ـ ــراء زيـ ــارة
لــدول ُالخليج ،وأبــرزهــا السعودية،
ً
كانت أجلت مرتين سابقا ،وكان من
حدوثها قبل شهر رمضان
المفترض
ُ
المبارك غير أنها أرجئت إلى ما بعد
عيد الفطر.
وحسب مصادر فرنسية ،ستولي
ً
ً
الــزيــارة اهـتـمــامــا أســاسـيــا بالملف
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـ ــذي س ـي ـتــم ب ـح ـثــه مــع
ً
المسؤولين السعوديين ،وتحديدا
ولي العهد األمير محمد بن سلمان،
إذ لــم يعد لبنان يمتلك أي عنصر
ّ
مــن عـنــاصــر ال ـحــل فــي ظــل ال ـصــدام
المستمر واآلخ ــذ فــي الـتــوســع بين
رئـيـ َـســي الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون،
والحكومة المكلف سعد الحريري.
كــل ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة فــي لبنان

اقتصاد

٠٩
النفط يصعد مع توقعات
زيادة الطلب والقرصنة
المعلوماتية

اقتصاد

«لم نرصد أي شكوى عن عرقلة اللقاح ألدائهم امتحاناتهم»
● أحمد الشمري

للطلبة وللعملية التعليمية ،وأن
مجلس الوزراء وافق على مقترحها
بـعـقــد االم ـت ـح ــان ــات ال ــورق ـي ــة داخ ــل
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدارس ،م ـ ـ ــع تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ج ـم ـي ــع
ً
االح ـت ــرازات الصحية ،وفـقــا لما تم
العمل به في اختبارات طلبة المنازل
والـ ــدور الـثــانــي فــي ال ـعــام الــدراســي
السابق  ،2020/ 2019مؤكدة حرصها
في المقام األول على صحة وسالمة
الطلبة والعاملين في الوزارة ،وأنها
لن تخاطر باتخاذ مثل هذه 02

في موازاة تطبيق قرار منع
ا ل ـمــوا ط ـن ـيــن غ ـيــر المطعمين
ضـ ـ ــد ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا مــن
ال ـس ـفــر إل ــى خـ ــارج ال ـب ــاد في
 22ال ـجــاري ،دعــا وزي ــر النفط
وزير التعليم العالي د .محمد
الفارس ،الطلبة المبتعثين أو
ال ــدارس ـي ــن ف ــي الـ ـخ ــارج ،ممن
لديهم مواعيد اختبارات ،إلى
تقديم ما يثبت تلك المواعيد
وقيدهم فــي الـمـقــررات الـمــراد
االختبار فيها إذا لم 02

خادم الحرمين وولي
عهده ّ
يسجالن في
برنامج التبرع باألعضاء
فـ ــي خـ ـط ــوة غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ،سـ ّ
ـجــل
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد
العزيز وولــي عهده األمـيــر محمد بن
سلمان في برنامج التبرع باألعضاء
التابع للمركز السعودي المتخصص.
ُ
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ب ـغ ـيــر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــة ،وت ـ ــأت ـ ــي ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار مــا
يـحـظــى ب ــه مــرضــى ال ـف ـشــل الـعـضــوي
ال ـن ـه ــائ ــي م ــن ع ـن ــاي ــة ب ــال ـغ ــة م ــن ل ــدن
الشريفين وسمو ولي
خادم الحرمين ً
عـهــده ،وتشجيعا مــن الـقـيــادة لعموم
المواطنين والمقيمين على التسجيل
في البرنامج لما له من أهمية بالغة
في منح األمل للمرضى الذين تتوقف
حياتهم على زراعة عضو جديد ،مثل
الكبد والكلى والرئة وغيرها.

ً
ماكرون مستقبال رئيس األرجنتين ألبرتو فرنانديز في اإلليزيه أمس (أ ف ب)

« »msciتعلن
مراجعتها نصف السنوية
والتنفيذ  27الجاري

الفارس لـ
ةديرجلا :.آلية لسفر الطلبة ١٠
َّ

ماكرون إلى السعودية لبحث ملف لبنان
وعون يفكر في خطوات تصعيدية ضد الحريري
تنتظر وتراقب نتائج زيارة ماكرون
ل ـل ـخ ـل ـي ــج ،وم ـ ـ ــا ق ـ ــد يـ ـنـ ـت ــج ع ـن ـه ــا،
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ف ــإن ه ــذه ال ـقــوى
تتضارب في قراء اتها ورهاناتها،
فرئيس الجمهورية وفريقه يتمنى
بـ ـق ــاء ال ـس ـع ــودي ـي ــن ع ـل ــى مــوقـفـهــم
الــرافــض للتدخل والــرافــض لتولي
الـحــريــري رئــاســة الـحـكــومــة ،بينما
يــراهــن األخـيــر على حصول تقارب
فرنسي  -سعودي يمنحه اإلجماع
ويعيد الــزخــم إلـيــه إلط ــاق يــده في
عملية التشكيل.
وتتوقع مـصــادر لبنانية أن يتم
االتفاق بين باريس والرياض على
عــدم دعــم الـحــريــري الممتعض من
الـمــواقــف الفرنسية وبـعــض ال ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـتــي ت ـســاويــه بـجـبــران
باسيل لجهة التعطيل.
وبحسب المعلومات الفرنسية،
ال ت ـ ــزال ب ــاري ــس ت ـب ـحــث م ــع الـ ــدول
األوروبـ ـي ــة إمـكــانـيــة فــرض 02

08

«دودج كوين» وحش
صنعه إيلون ماسك..
فهل انتهت الفورة ؟

دوليات

17

التخصيب
إيران ترفع
ّ
إلى  %63مع تعثر
مفاوضات فيينا

رياضة

18
الفوز يتوج العربي بلقب
«الممتاز» ...والقادسية
يترقب

ةديرجلا
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األمير يتبادل التهاني بالعيد مع قادة الدول العربية واإلسالمية

سموه اجرى اتصاالت بالسيسي وملك األردن وتلقى برقيات تهنئة من كبار المسؤولين والشيوخ
أج ــرى صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ات ـصــاال هاتفيا
مـســاء أمــس األول بالرئيس المصري
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،عـ ـب ــر خ ــال ــه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه وأط ـي ــب تمنياته
بمناسبة حـلــول عـيــد الـفـطــر السعيد،
ســائــا المولى عــز وجــل أن يعيد هذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـس ـع ـي ــدة ع ـل ــى ال ـب ـلــديــن
الشقيقين والشعبين الكريمين ،وعلى
األم ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة بــوافــر
الـخـيــر والـيـمــن وال ـبــركــات ،وأن يحفظ
الرئيس المصري من كل مكروه ،ويديم
على البلد الشقيق نعمة األمن واألمان،
وأن يمن عليه بموفور الصحة والعافية.
وش ـك ــر ال ـس ـي ـس ــي ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
على هذه البادرة الكريمة التي تجسد
عمق العالقات بين البلدين الشقيقين،
مبادال سموه التهاني بهذه المناسبة،
وم ـت ـم ـن ـي ــا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار هـ ـ ــذا الـ ـت ــواص ــل
األخ ــوي ،مبتهال إلــى الـبــاري عــز وجل

أن يـنـعــم ع ـلــى س ـم ــوه بـ ـ ــدوام الـصـحــة
والعافية ،ويحقق لدولة الكويت كل ما
تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في
ظل القيادة الحكيمة لسموه.
كـمــا أج ــرى صــاحــب الـسـمــو اتـصــاال
بالعاهل األردني الملك عبدالله الثاني،
هنأه خالله سموه بحلول عيد الفطر
السعيد ،سائال المولى عز وجل أن يعيد
هــذه المناسبة السعيدة على البلدين
واألمـتـيــن الـعــربـيــة واإلســام ـيــة بــوافــر
الـخـيــر والـيـمــن وال ـبــركــات ،وأن يحفظ
الله األردن وملكها من كل مكروه ،ويديم
على البلد الشقيق نعمة األمن واألمان.
وشكر الملك األردني صاحب السمو
على هذه البادرة الكريمة ،مبادال سموه
ال ـت ـهــانــي ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ومـتـمـنـيــا
استمرار هذا التواصل األخوي مبتهال
إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه
بدوام الصحة والعافية ،ويحقق لدولة
ال ـكــويــت ك ــل م ــا تـتـطـلــع إل ـيــه م ــن رفـعــة

ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة
لسموه.
وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادل ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ــس
برقيات التهاني والتبريكات مع ملوك
ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول
االســام ـيــة الـصــديـقــة وذل ــك بمناسبة
حلول عيد الفطر السعيد.
وضـ ـم ــن سـ ـم ــوه ب ــرق ـي ــات ــه ت ـح ـيــاتــه
األخـ ــويـ ــة وط ـي ــب ت ـم ـن ـيــاتــه ال ـم ـقــرونــة
بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى
بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على
األمـتـيــن العربية واإلســامـيــة بالخير
وال ـي ـمــن وال ـب ــرك ــات وأن ي ـف ــيء عليها
بفضله نعمتي األمن واالستقرار.
وتلقى صاحب السمو برقيات تهان
بـحـلــول عـيــد الـفـطــر السعيد مــن سمو
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد،
ورئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الغانم،
وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ
س ــال ــم ال ـع ـل ــي ،وسـ ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر

المحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،ورئيس المجلس
األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز،
المستشار أحمد العجيل ،ونائب رئيس
الحرس الوطني الفريق أول م .الشيخ
أحمد النواف ،أعربوا فيها عن مشاعر
ال ــوالء للوطن العزيز والــوفــاء للشعب
ال ـكــوي ـتــي ال ـك ــري ــم ،وخ ــال ــص ال ــدع ــوات
ل ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ب ـ ـ ـ ــدوام ال ـص ـحــة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،وأن ت ـن ـعــم دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
وأهلها في ظل قيادته ورعايته بالمزيد
من التقدم والرخاء.
وقد بادلهم سموه ،رعاه الله ،التهاني
بالعيد السعيد ،مقدرا ما أعربوا عنه
من كريم المشاعر نحو الوطن العزيز
وال ـش ـعــب ال ــوف ــي ،م ــع ال ــدع ــاء للكويت
وشعبها بالمجد والعلياء ولألمتين
العربية واإلسالمية بالعزة والرفعة.

ولي العهد يتلقى اتصال تهنئة من أمير قطر
تهان مع كبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر
تبادل رسائل وبرقيات ٍ
تلقى سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد،
اتصاال هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثانيّ ،
عبر خالله عن خالص تهانيه وأطيب
تمنياته بمناسبة حـلــول عـيــد ا لـفـطــر السعيد،
ســائــا ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن يـنـعــم ع ـلــى سـمــوه
بدوام الصحة والعافية ،وعلى البلدين والشعبين
الشقيقين بمزيد من التقدم واالزدهــار والرخاء،
وعلى األمتين العربية واإلسالمية قاطبة بالمزيد
من الخير واليمن والبركات.
وقد شكر سمو ولي العهد أمير قطر على هذه
المشاعر األخوية الطيبة ،سائال المولى العلي
القدير أن ينعم عليه وعلى األمير الوالد الشيخ
حـمــد بــن خليفة آل ثــانــي ب ــدوام الـصـحــة وتـمــام
والعافية ،وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد
مــن الـخـيــرات والـبــركــات والـنـمــاء ،وعلى األمتين
العربية واإلسالمية باألمن واألمان واالستقرار.
وت ـل ـقــى س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ع ـ ــددا م ــن رســائــل
الـتـهـنـئــة بـمـنــاسـبــة ح ـلــول عـيــد الـفـطــر مــن كبار
المسؤولين والشيوخ.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه رس ــال ــة تـهـنـئــة م ــن رئـيــس

مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم ،ضـمـنـهــا باسمه
ونيابة عن أعضاء مجلس األمة ،أخلص التهاني
بالمناسبة ،سائال المولى العلي القدير أن يعيدها
وأمـثــالـهــا عـلــى س ـمــوه ب ـمــوفــور الـصـحــة وتـمــام
العافية أعواما عديدة وأزمنة مديدة ،لمواصلة
مـسـيــرة الـخـيــر وال ـع ـطــاء لـلــوطــن ال ـغــالــي ،وعلى
كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالتقدم واالزدهار،
وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن
والبركات.
وبـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد بــرســالــة تهنئة إلــى
سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي،
أعرب فيها سموه عن أزكى آيات التهاني وأجزل
التبريكات ،سائال المولى تعالى أن يعيد هذه
المناسبة السعيدة وأمثالها على سموه وهو
يـنـعــم ب ـمــوفــور الـصـحــة وت ـم ــام ال ـعــاف ـيــة ،وعـلــى
قادة وقوات الحرس بمزيد من التقدم واالزدهار،
وعلى كويتنا الغالية وأهلها األوفياء بمزيد من
األمن والرفعة والرخاء ،في ظل القيادة الحكيمة
لراعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب السمو الشيخ
نواف األحمد.

السفيرة الفرنسية للكويتيين :أشكركم على كرمكم
لوجوندر تهنئ بالعيد وتخص العاملين في «الخطوط األمامية»
●

ربيع كالس

فـ ــي رسـ ــالـ ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـعـ ـي ــد ،قــالــت
السفيرة الفرنسية لــدى ا ل ـبــاد ،آن كلير
ل ــوج ــون ــدر ،أمـ ـ ــس« ،ي ـس ـع ــدن ــي أن أت ـق ــدم
باسمي وباسم جميع العاملين بالسفارة
بــأحــر الـتـهــانــي وأط ـيــب الـتـمـنـيــات ألمير
البالد صاحب السمو الشيخ نواف األحمد،
وولي العهد صاحب السمو الشيخ مشعل
األحمد ،وكل الشعب الكويتي والمقيمين،
الذين يحتفلون بعيد الفطر السعيد».
أض ــاف ــت« :أصــدقــائــي الـكــويـتـيـيــن ،كــان
هذا أول رمضان لي في الكويت ،وأود أن
أشـكــركــم على كرمكم فــي مـشــاركــة بعض

احـتـفــاالت رمـضــان معي .غــدا (ال ـيــوم) في
عيد الفطر بفرنسا كما في الكويت يتحد
المسلمون فــي صــاة العيد فــي الصباح
الباكر قبل االحتفال وتبادل التهاني .وفي
كال البلدين ،كان االحتفال بشهر رمضان
شهادة حية على مبادئ التسامح والسالم
وقـيــم التضامن وال ـكــرم الـتــي يتقاسمها
بلدينا».
وتابعت« :مع استمرار الوباء في إلقاء
العبء علينا ،كلي تضامن مع أولئك الذين
يـعــانــون ال ـيــوم فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم،
وأثني على جميع العاملين في الخطوط
األمامية ،داخل الكويت وخارجها ،الذين
ع ـم ـلــوا ب ــا ه ـ ــوادة م ـخــاطــريــن بحياتهم

الفلسطينيون يرعبون إسرائيل...
ص ـ ــاروخ واس ـت ـهــدفــت مــدي ـنــة دي ـمــونــا ب ـعــد ت ــل أب ـي ــب وم ـط ــار بن
غوريون وأسدود ومصفاة بحرية للغاز وغيرها وأسفر عن مقتل 6
إسرائيليين في تصعيد غير مسبوق قابله جيش االحتالل بقصف
هستيري على غزة لم يفرق بين هدف عسكري أو مدني بما فيها
ً
ّ
السكنية وأدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى  53فلسطينيا.
األبراج
وبينما أوقفت قوات االحتالل العمل بمنصة الغاز قبالة شواطئ
غ ــزة ،الـتــي أعلنت «كـتــائــب الـقـســام» قصفها مــع مدينتي ديمونا
ً
وأسدود ،أجرى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين اتصاال بنظرائه
على مستوى العالم إلطالعهم على الــوضــع ،ومطالبتهم بإدانة
«اإلرهاب القادم من غزة والمدعوم من إيران».
وقالت الفصائل ،التي تمكنت من قلب المعادلة ونقل حالة القلق
والتوتر إلى العمق اإلسرائيليّ :
ّ
صاروخية
«وجهنا أكبر ضربة
ّ
ّ
ً
في تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني ،خصوصا في تل أبيب
ُ
ّ
وضواحيها ومطار بن غوريون» ،موضحة أنها «استخدمت ألول
ّ
مرة صواريخ  ،SH85إضافة إلى طراز  ،A120 ،M75 ،J80 ،J90وأخرى
من عائلة سجيل.
وفي تطور الفت ،أعلنت «كتائب القسام» ،الجناح العسكري لحركة
ً
«حماس» ،إطالقها  15صاروخا على مدينة ديمونا ،التي يقع في
ً
ً
محيطها مفاعل نووي ،فضال عن  50صاروخا على مدينة أسدود.
وأكد المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي جوناثان كونريكوس
أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من  1000صاروخ منذ مساء
االثنين تم اعتراض  850منها بمنظومة القبة الحديدية وسقط
الباقي على إسرائيل ،وفشل مئتان منها في تجاوز القطاع.
ووسط أنباء عن اغتيال رئيس هيئة أركان حركة حماس في غزة
إبراهيم السنوار ،توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «حماس»
و»الـجـهــاد» اإلســامــي بــدفــع «ثـمــن ف ــادح» ،وق ــال« :نـحــن فــي خضم
معركة ،وقضينا على العشرات بمن فيهم كبار الـقــادة ،وهدمنا
المباني واألبــراج التي كانوا يستخدمونها ،وسنواصل الهجوم
بكل قوتنا».
وإذ أكد رئيس األركان أفيف كوخافي قصف أكثر من  500هدف،
ً
مهددا بتوسيع المعركة في غزة ،استبعد وزير الدفاع بيني غانتس
وقــف الـهـجــوم والـمــوافـقــة على أي هــدنــة قبل الـتــوصــل إلــى هــدوء
«طويل األمد».
وتفجر العنف في بلدات يسكنها عرب ويهود في إسرائيل في
الساعات األولــى من صباح أمــس .وبعد تأكيد رئيس بلدية اللد
يائير ريفيفو «فقد السيطرة على المدينة والشوارع» ،أمر نتنياهو
بإعالن حالة الطوارئ.

تخفيض «احتياطي التعاونيات»...
يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع
ً
أرباحها ،ثم تبدأ الجمعية بخصم  %10سنويا ،غير أن التعديل
يخفض تلك النسبة لتكون  %5فقط.
إلــى ذل ــك ،بينت الـمـصــادر أن الـقـطــاع أنـجــز دراس ــة التعديالت
الـخــاصــة بـقــرار تنظيم العمل الـتـعــاونــي ،وال ـص ــادرة عــن اللجنة
المشكلة من اتحاد الجمعيات ،الفتة إلى أن الدراسة تم رفعها إلى
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي ،العتمادها وإصدار قرار
بشأنها.
وذكــرت أن التعديالت شملت مــواد عدة من القرار ،أبرزها تلك
الخاصة بنسب التوظيف داخل الجمعيات ،مشيرة إلى أن بعض
ّ
«الـتـعــاونـيــات» تــرى خفض النسبة الحالية ،السيما أنها تشكل

بريطانيا :أول عيد بالكويت
وسفيرة
...
ً
بعد حجري منزليا في رمضان
●

لحماية حـيــاتـنــا .اسـمـحــوا ل ــي ،أيـضــا أن
أتمنى الشفاء العاجل للمرضى والصحة
للجميع».
وختمت« :أتمنى أن يمهد عيد الفطر هذا
الطريق لالنتصار على الوباء ،والسالم في
المنطقة ،والفرح في عائالتكم ،وصداقة
أعـمــق بين بلدينا وشعبينا .مــرة أخــرى
أتمنى للجميع عيدا سعيدا».

وفي عكا ،أضرمت النيران في مطعم أوري بوري الشهير لألسماك
المملوك لليهود .وفــي يافا ،قــرب تل أبيب ،اشتبك محتجون مع
الشرطة التي أطلقت قنابل الصوت لتفريقهم .وفي حيفا والناصرة
ً
العربية ،رفع المحتجون األعالم الفلسطينية دعما للذين يواجهون
الطرد من حي الشيخ جراح ،في قرية عقابا القريبة من مدينة جنين
قتل الجيش اإلسرائيلي ثاني فلسطيني في يوم واحد.
ّ
متكررة
ومع تجنبه االنجرار إلى النزاع وإرساله رسائل واضحة
بأنه ،ليس ضمن أولوياته ،عاد الرئيس األميركي جو بايدن إلى
االنخراط في حل األزمة ،وقرر إرسال نائب مساعد وزير الخارجية
ه ــادي عـمــرو إل ــى تــل أبـيــب أم ــس لـلـمـســاعــدة فــي تجنب تصاعد
المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين.
كذلك ،هاتف وزير خارجيته أنتوني بلينكن نظيره اإلسرائيلي
ً
غابي أشكنازي ،مؤكدا أنه ال يريد تصعيد األمور إلى حرب شاملة.
كـمــا تـحــدث مستشار األم ــن الـقــومــي جـيــك ســولـيـفــان إل ــى نظيره
المصري عباس كامل واإلسرائيلي مئير بن شبات وناقش «خطوات
إلعادة الهدوء خالل أيام».
ورغم اعتراف وزير الخارجية المصري سامح شكري بصعوبة
الوضع ،ال تــزال االتصاالت المصرية مستمرة وبشكل مكثف مع
الجانب اإلسرائيلي ومع «حماس» والفصائل الفلسطينية لمنع
مزيد مــن التصعيد ،والـعــودة إلــى وضــع الهدنة السابق ألحــداث
حي الشيخ جراح.
َ
تواجه
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ،أن التحركات المصرية
بتعنت إسرائيلي وسط رغبة في استمرار العمليات في قطاع غزة.
(عواصم -وكاالت)

وتلقى سموه رسالة شكر جوابية من رئيس
الحرس الوطني ،الذي دعا المولى العلي القدير
أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه وهو
يرفل بوافر الصحة والعافية ،وعلى بلدنا العزيز
وأبنائه األوفياء باألمن واألمان واالستقرار ،وعلى
األم ـت ـيــن الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة بــالـخـيــر والـيـمــن
والبركات.
ك ـمــا ب ـعــث س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد بــرســالــة تهنئة
مماثلة إلى الشيخ مبارك العبدالله.
وقد تلقى سمو ولي العهد برقيات تهان من
كبار الشيوخ ،ومن سمو الشيخ ناصر المحمد،
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ،ورئيس المجلس األعلى للقضاء ،رئيس
محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ،ونائب
رئيس الحرس الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
ال ـ ـنـ ــواف ،ض ـم ـنــوهــا أط ـي ــب ال ـت ـم ـن ـيــات وصـ ــادق
الدعوات ،وأن يتقبل من سموه الطاعات ،وأن يعيد
هذه األيام السعيدة بالخير واليمن والبركات ،وأن
يجعل أيامه سعادة وصـفــاء ،وأن يمتعه بطول
البقاء ،وأن يديم على كويتنا الغالية وأبنائها

آن كلير لوجوندر

األبــرار نعمة األمن واألمــان واالستقرار ،مقدرين
جهود سموه الخيرة ،ومسيرته الحافلة بالتفاني
والعطاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.
وتـلـقــى سـمــوه بــرقـيــات تـهــان بالمناسبة من
الوزراء والمحافظين ،وكبار المسؤولين بالدولة،
وأعـ ـض ــاء ال ـس ـلــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،وال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين داخل وخارج دولة الكويت.
وق ــد ب ـعــث س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ب ـبــرق ـيــات شكر
ج ــواب ـي ــة ض ـم ـن ـهــا ش ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره وتـمـنـيــاتــه
الطيبة للجميع ،داعيا الله سبحانه وتعالى أن
يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الكويت
وأه ـل ـهــا األوفـ ـي ــاء بــال ـت ـقــدم وال ـن ـم ــاء واالزدهـ ـ ــار
والرخاء ،وأن يحفظها من كل مكروه ،وأن ينعم
عليها باألمن واألمان واالستقرار ،وأن يعيد هذه
المناسبة السعيدة وامثالها على األمتين العربية
واإلسالمية بالخير واليمن والبركات ،سائال الله
العلي القدير أن يرحم شهداءنا األبرار ،ويسكنهم
فسيح جناته ،ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ربيع كالس

قـ ّـد مــت السفيرة البريطانية
ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ب ـل ـي ـن ــدا لــويــس
التهاني بمناسبة عيد الفطر
السعيد.
وقالت لويس في بيان ،أمس:
«أود أن أتقدم بالتهاني لسمو
األمـ ـي ــر ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد
وللشعب الكويتي كافة ولجميع
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
العالم» ،مضيفة« :سيكون هذا
أول عـيــد ل ــي ف ــي ال ـكــويــت بعد
أن قضيت نهاية شهر رمضان
الـفـضـيــل فــي الـحـجــر الـمـنــزلــي،

ً
ضغطا على مركزها المالي ،وتتسبب في هدر ألموال المساهمين،
ً
مــوض ـحــة أن م ــن الـ ـم ــواد ال ـم ـعــدلــة أي ـض ــا ت ـلــك ال ـخــاصــة بــاألفــرع
المستثمرة واشتراطات الترشح واالنتخاب.

«االختبارات الورقية» بيد «الصحة»...
الخطوة ،ما لم تتأكد من جاهزيتها التامة من الناحيتين الفنية
والصحية.
ً
أما «الصحة» فقد أبلغت اللجنة شفهيا أن التنسيق مع «التربية»
ً
حول عقد االختبارات الورقية بدأ مبكرا ،غير أن هناك مالحظات
متعلقة بــاالشـتــراطــات الصحية فــي بعض ال ـمــدارس أبلغت بها
ً
«التربية» لتصحيحها ،مؤكدة أن التقييم ال يزال مستمرا.
ولفتت إلى تجهيز العيادات الطبية في المدارس المخصصة
لعقد االختبارات الورقية ،مؤكدة أنها متى ما رأت عدم الوصول
ً
إلى الجاهزية المطلوبة فسترفع تقريرها بهذا الشأن؛ حرصا على
سالمة الطلبة والقائمين على االمتحانات.
٠٥

الفارس لـ ةديرجلا :.آلية لسفر...
يستطيعوا تلقي التطعيم.
ً
وقال الفارس ،لـ «الجريدة» ،إن «التعليم العالي» ستعلن مقترحا
عقب عطلة العيد يتضمن آلية تقديم هؤالء الطلبة الذين ال تسمح
ظروفهم بتلقي التطعيم طلبات مشفوعة باألدلة ،ليتسنى للوزارة
معرفة أعداد الطلبة وكيفية التعامل معها.
وأضاف أن «الــوزارة لم ترصد إلى اآلن أي شكوى بشأن عدم
ً
قدرة الطلبة على السفر ألداء االختبارات بسبب التطعيم» ،مؤكدا
حرص الوزارة على مصلحة الطلبة الدارسين في الخارج.
وكــان بعض اتـحــادات الطلبة في الـخــارج دعــا الحكومة إلى
استثناء الطلبة من إلزامية تطعيم الراغبين في السفر للخارج
واستيفاء شرط انتظار خمسة أسابيع بعد أخذ الجرعة األولى
لمنح اإلذن بالسفر ،ليتسنى لهم أداء اختباراتهم في مواعيدها.

ماكرون إلى السعودية لبحث ملف...
عقوبات على شخصيات لبنانية تعتبرها معرقلة لمسار التسوية
وإنـتــاج حكومة جــديــدة تبدأ بــاإلصــاحــات ،وأن الــدعــم األوروب ــي
للمساعي الفرنسية يتزايد.
ً
في المقابل ،يضيق األفق داخليا أكثر فأكثر ،فاألمور محكومة
َ
رئيسي الجمهورية والحكومة
إما باستمرار انفجار العالقة بين

وأت ـ ـط ـ ـلـ ــع ل ــاسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـه ــده
ّ
والتقيد باالشتراطات
المناسبة
الصحية».
ً
وتــابـعــت« :كما أتطلع أيضا
إلــى العمل عن كثب مع األعــزاء
في الحكومة الكويتية ،بقيادة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ،وس ـم ــو ولــي
الـعـهــد ،وسـمــو رئـيــس ال ــوزراء،
وا لـعـمــل مــع جميع الكويتيين
لتعزيز العالقات القوية القائمة
بين المملكة المتحدة والكويت،
ً
ً
ً
وأتمنى لكم جميعا عيدا سعيدا
ً
وآمنا ...عيد مبارك».
بليندا لويس

المكلف ،وبالتالي يتم الضغط بشكل كبير على الحريري وتحميله
مسؤولية كل ما يجري لدفعه إلى االعتذار ،أو الوصول إلى صيغة
تسوية بينهما.
وتؤكد المعلومات أن عون سيمارس أقصى أنواع الضغوط على
الحريري ،وأن دوائر القصر الجمهوري تعمل على تسريب أخبار
ومعلومات حول نية عون اللجوء إلى اتخاذ خطوات متعددة لعدم
االستمرار في الفراغ وإطالة أمد تصريف األعمال ،دون الكشف عن
ماهية تلك الخطوات أو المبادرات ،إال أن مصادر أخرى تفيد بأن
ّ
الحر وتكتل لبنان القوي المحسوب على عون بدأ
التيار الوطني
التلويح بإمكانية اللجوء إلى خيار االستقالة من مجلس النواب،
في خطوة سياسية تصعيدية هدفها حشر الحريري أكثر وإحراجه،
أو الــذهــاب إلــى إج ــراء انتخابات نيابية مبكرة ،وسحب الغطاء
ً
المسيحي عــن المجلس النيابي ،خصوصا إذا قــرر نــواب حزب
ً
القوات اللبنانية االستقالة أيضا.
ً
ّ
الحر
وتؤكد المعلومات أن هناك تواصال بين التيار الوطني
و«ح ــزب الـلــه» للتنسيق فــي سبيل اتـخــاذ هــذه الـخـطــوة ،غير أن
الحزب يرفض ذلك بشكل قاطع ،وال يزال يتمسك بالحريري لرئاسة
الحكومة.
وتقول مصادر معارضة لعون إن االستقالة خطوة غير محسومة
َ
يضمنا حصول
وغير قابلة للتنفيذ ألنه ال يمكن لعون والتيار أن
انتخابات مبكرة ،كما أن شعبية التيار األم متراجعة وسيظهر ذلك
ً
حتما في صناديق االقتراع.
ووفــق الـمــؤشــرات المتوفرة حتى الـيــوم ،فــإن األزم ــة اللبنانية
ّ
ستكون طويلة ،وال بوادر إيجابية ّ لحلها أو الوصول إلى تسويات
إال فــي ح ــال حصلت مـعـجــزة تـجــنــب ال ـبــاد الـمــزيــد مــن االنـهـيــار
ً
خصوصا في ظل تفكير التيار الوطني ّ
الحر في
والتوتر في الشارع
االستمرار بعمليات التجييش ضد عدد من المصارف والشخصيات
المالية أو السياسية ،األمر الذي سيؤدي إلى حصول تظاهرات بين
جمهورين متعارضين ،وهو ما ُينذر بتفاقم الخطر.

ةديرجلا
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محليات
الناصر :مخططات االحتالل لتهويد القدس باطلة والغية

ً
الفلسطينيين
جانب
إلى
الوقوف
مؤكدا
الطارئ
العربي
االجتماع
في
الكويت
كلمة
ألقى
•
ً
ً
• «القرارات اإلسرائيلية األحادية في األراضي المحتلة لن توجد حقا ولن تنشئ التزاما»
نحن أمام
مرحلة
مفصلية
خطيرة تهدد
بنسف أي حل
عادل وشامل
للقضية
المركزية لنا
ً
جميعا

القدس
الشرقية
ً
تظل جزءا
من األرض
الفلسطينية
المحتلة
وتنطبق
عليها اتفاقية
جنيف الرابعة
لعام 1949

أك ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر
أن جميع اإلج ــراءات والـقــرارات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة األح ـ ــادي ـ ــة ال ـتــي
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف تـ ـغـ ـيـ ـي ــر الـ ــوضـ ــع
ال ـقــانــونــي وال ـتــاري ـخــي الـقــائــم
في األراضــي المحتلة أو فرض
واقع جديد عليها تعتبر «الغية
وب ــاطـ ـل ــة ول ـ ــن ت ــوج ــد ح ـق ــا أو
تنشئ التزاما».
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـن ــاص ــر فـ ــي كـلـمــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـتـ ــي أل ـ ـقـ ــاهـ ــا أم ـ ــام
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ـط ـ ــارئ لـمـجـلــس
الجامعة العربية على مستوى
وزراء الخارجية الـعــرب بشأن
تـ ـط ــورات األحـ ـ ــداث ف ــي ال ـقــدس
«ع ــن ُبـ ـع ــد» ،ع ــن إدان ـ ــة الـكــويــت
واسـتـنـكــارهــا بــأشــد الـعـبــارات
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار سـ ـلـ ـط ــات االحـ ـت ــال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ف ـي ـم ــا ت ـم ــارس ــه
م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ت ـه ـج ـي ــر وبـ ـن ــاء
لـلـمـسـتــوطـنــات ع ـلــى األراضـ ــي
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة الس ـ ـي ـ ـمـ ــا ف ــي
القدس وفي حي الشيخ جراح،
مشيرا إلى أن تلك الممارسات
تستهدف تغيير الحقائق على
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـم ـح ـت ـل ــة وت ـع ـت ـبــر
انـتـهــاكــات غـيــر قــانــونـيــة وغير
ش ــرعـ ـي ــة وان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــا ص ــارخ ــا
للقرارات والمرجعيات الدولية
ذات الصلة.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ،فـ ـ ــي نــص
الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،إن ال ـ ـكـ ــويـ ــت أدان ـ ـ ــت
واس ـت ـن ـك ــرت ب ــأش ــد ال ـع ـب ــارات
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار سـ ـلـ ـط ــات االحـ ـت ــال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ف ـي ـم ــا ت ـم ــارس ــه
م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ت ـه ـج ـي ــر وبـ ـن ــاء
ال ـم ـس ـتــوط ـنــات ع ـلــى األراض ـ ــي
الفلسطينية السيما في القدس

وفي حي (الشيخ جراح) والتي
ت ـهــدف لـتـغـيـيــر الـحـقــائــق على
األرا ضـ ــي المحتلة باعتبارها
انـتـهــاكــات غـيــر قــانــونـيــة وغير
ً
ً
شرعية وتمثل انتهاكا صارخا
للقرارات والمرجعيات الدولية
ذات ال ـص ـل ــة وال ـ ـتـ ــي ت ــؤك ــد أن
ج ـم ـيــع اإلج ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات
األحادية التي تستهدف تغيير
الــوضــع الـقــانــونــي والـتــاريـخــي
القائم في األراضي المحتلة أو
فرض واقع جديد عليها تعتبر
«الغية وباطلة ولن توجد حقا
ولن تنشئ التزاما».
وأض ـ ـ ــاف :م ــن ال ـج ـلــي أن ما
أق ــدم ــت ع ـل ـيــه ق ـ ــوات االح ـت ــال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ـ ـسـ ــاء ال ـج ـم ـعــة
الـ ـم ــاض ــي م ـ ــن اقـ ـتـ ـح ــام ب ــاح ــة
الـمـسـجــد األق ـصــى واسـتـهــداف
الفلسطينيين الـعــزل هــو دليل
آخــر على عــدم رغبة إسرائيل -
الـقــوة القائمة بــاالحـتــال  -في
التوصل الى اتفاق سالم شامل
ً
وع ــادل ،مــردفــا :هــا هــي الـقــوات
اإلسرائيلية المحتلة إلى جانب
المستوطنين غـيــر الشرعيين
وأم ــام م ــرأى المجتمع الــدولــي
بـ ــأسـ ــره ي ـس ـت ـه ــدف ــون األطـ ـف ــال
وي ـس ـت ــول ــون ع ـلــى الـمـمـتـلـكــات
ويعتدون على المدنيين العزل
ف ــي اسـ ـتـ ـف ــزاز س ــاف ــر لـمـشــاعــر
اإلن ـســان ـيــة ج ـم ـعــاء ي ـن ــدى لها
الضمير العالمي.

جرائم وانتهاكات
وشـ ــدد عـلــى أن «م ــا نشهده
هـ ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام هـ ــو دلـ ـي ــل جــديــد
ي ـض ــاف إلـ ــى سـلـسـلــة ال ـجــرائــم
واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي تــرتـكـبـهــا

أحمد الناصر

إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل  -ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ال ـق ــائ ـم ــة
ب ــاالح ـت ــال  -لـ ـق ــرارات مجلس
األم ــن  242و 338و 476و478
و 2334وغ ـيــرهــا م ــن ال ـق ــرارات
الــدول ـيــة ال ـتــي تــؤكــد عـلــى عــدم
ال ـم ـس ــاس بــال ـم ـكــانــة ال ـخــاصــة
لـ ـلـ ـق ــدس وإب ـ ـ ـطـ ـ ــال أي إج ـ ـ ــراء
تجاهها يهدف إلى التغيير من
طبيعتها».
وأوض ــح أن تهجير السكان
من حي «الشيخ جراح» بالقدس
الشرقية جريمة وانتهاك صريح
وبين للقانون الدولي فالقدس
الشرقية تظل جــزء ا من األرض
الفلسطينية المحتلة وتنطبق
عليها اتفاقية جنيف الرابعة
لـعــام  1949ويـجــب عـلــى الـقــوة
الـ ـق ــائـ ـم ــة بـ ــاالح ـ ـتـ ــال اح ـ ـتـ ــرام
التزاماتها وصونها للممتلكات
الخاصة في األراضــي المحتلة
وال يمكنها مصادرتها.

مرحلة مفصلية خطيرة
وت ــاب ــع ال ـن ــاص ــر« :ان ـن ــا أم ــام

م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة مـ ـفـ ـصـ ـلـ ـي ــة خـ ـطـ ـي ــرة
ت ـ ـهـ ــدد ب ـن ـس ــف أي ح ـ ــل ع ـ ــادل
و شــا مــل للقضية المركزية لنا
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا» ،مـ ـسـ ـتـ ـط ــردا« :ن ـح ــن
أمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـخـ ـطـ ـط ــات مـ ـتـ ـس ــارع ــة
ال ت ـق ـت ـص ــر فـ ـق ــط عـ ـل ــى زيـ ـ ــادة
الـمـسـتــوطـنــات غـيــر القانونية
أو االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى األراضـ ـ ــي
وا لـمـمـتـلـكــات الفلسطينية بل
إن إس ــرائ ـي ــل  -الـ ـق ــوة الـقــائـمــة
باالحتالل  -تسعى إلى مواصلة
تهويد ا لـقــدس الشرقية وعلى
وجــه التحديد الـبـلــدة القديمة
لتفريغ هذه األحياء من السكان
الفلسطينيين».
وجدد تأكيد الكويت رفضها
ل ـ ـجـ ـمـ ـيـ ــع تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـمـ ـخـ ـطـ ـط ــات
االسـتـيـطــانـيــة غ ـيــر الـقــانــونـيــة
ع ـل ــى األراض ـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
الـمـحـتـلــة بـمــا ف ــي ذل ــك ال ـقــدس
الشرقية وأن تلك المستوطنات
باطلة والغية بحسب القانون
الــدولــي وق ــرارات مجلس األمــن
ذات الصلة.

تدابير فعالة
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى أن
«م ـس ــؤول ـي ــات ـن ــا ت ــدع ــون ــا م ــرة
أخــرى إلى اتخاذ تدابير فعالة
لـلـتـخـفـيــف م ــن مـحـنــة اخــوتـنــا
في فلسطين عبر دعوتنا لألمم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا مـجـلــس
األمن إلى تحمل مسؤولياتهما
ل ـض ـمــان عـ ــدم تـنـفـيــذ سـلـطــات
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة لـتـلــك
المخططات البغيضة و فــرض
سـ ـي ــاس ــة األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـت ــي
ت ـت ـنــاقــض وق ـ ـ ـ ــرارات ال ـشــرع ـيــة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـنـ ـتـ ـه ــك الـ ـق ــان ــون

الدولي وتستخف بالمرجعيات
الرئيسية المتفق عليها لحل
ال ـص ــراع وم ـب ــدأ ح ــل الــدولـتـيــن
الذي طالما كان أساسا لموقف
المجتمع الدولي للتوصل إلى
ت ـس ــوي ــة ل ـل ـص ــراع ورف ـ ــض حــل
الدولة الواحدة».
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ت ــؤك ــد
وق ــوفـ ـه ــا إلـ ـ ــى ج ــان ــب ال ـش ـعــب
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـجـ ــدد
تمسكها بالموقف العربي الذي
ي ــؤك ــد أن الـ ـس ــام ه ــو ال ـخ ـيــار
االستراتيجي وأن الحل الدائم
وال ـشــامــل والـ ـع ــادل ي ـقــوم على
حل الدولتين وفقا للمرجعيات
الـمـتـفــق عليها والـمـتـمـثـلــة في
قرارات مجلس األمن ذات الصلة
ومـ ـب ــدأ األرض م ـقــابــل ال ـســام
وخ ــريـ ـط ــة الـ ـط ــري ــق وم ـ ـبـ ــادرة
السالم العربية وبما يؤدي إلى
ح ـص ــول ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
عـلــى كــامــل حـقــوقــه الـمـشــروعــة
وإق ــام ــة دول ـتــه المستقلة على
أرض ـ ـ ـ ــه وع ــاصـ ـمـ ـتـ ـه ــا الـ ـق ــدس
الشرقية على حــدود الرابع من
يونيو .1967

ما نشهده هذه
األيام دليل
جديد يضاف
إلى سلسلة
الجرائم
واالنتهاكات
التي ترتكبها
إسرائيل

الصحةً :توقيع اتفاقية صناعة
وزير ً
 26منتجا مبتكرا بالكويت إنجاز جديد
●

عادل سامي

أكــد وزي ــر الصحة د .باسل
الصباح أن توقيع شركة «آبوت»
العالمية اتفاقية لصناعة 26
ً
ً
منتجا مبتكرا في الكويت ،يعد
إنجازا جديدا لــوزارة الصحة،
يـعـمــل ع ـلــى خ ـلــق ف ــرص عمل
بمختلف الصناعات الطبية.
وق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة فــي
تغريدة على حسابه بـ «تويتر»
إن هذه االتفاقية هي ثمرة من
ث ـمــرات جـهــود ش ــؤون الرقابة
الدوائية والغذائية ،بعد قيامها
بـتـعــزيــز ال ـل ــوائ ــح التنظيمية
لـتـشـجـيــع اس ـت ـث ـم ــار ش ــرك ــات
األدوية العالمية.
من جانبه ،أعلن وكيل وزارة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون
الــرقــابــة ال ــدوائ ـي ــة وال ـغــذائ ـيــة،
د.عبدالله البدر ،تنظيم الوزارة
ً
أخيرا قواعد وإجراءات تسعير
األدوية ،بما يتماشى مع أحدث
المعايير العالمية.
وقال البدر ،في تغريدة ايضا
على حسابه بـ «تويتر» ،إن ذلك
يشجع على استقطاب كبرى
الـشــركــات العالمية المصنعة
لألدوية لالستثمار في البالد
بهدف مواكبة التطور السريع
ً
في التصنيع الدوائي ،وسعيا
نـ ـح ــو ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي مـ ـج ــاالت
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ت ـ ـخ ـ ــدم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الوطني.

باسل الصباح

وف ـ ــي سـ ـي ــاق ص ـح ــي آخـ ــر،
كـ ـشـ ـف ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة عــن
وصـ ـ ـ ـ ــول شـ ـحـ ـن ــة مـ ـ ــن أدويـ ـ ـ ــة
السرطان إلى الكويت خالل الـ
 48ساعة المقبلة.
وأوضحت أنه بسبب جائحة
كـ ــورونـ ــا وردت إل ـي ـن ــا بـعــض
االعتذارات من بعض الشركات،
وذلك بسبب قرارات سيادية في
الــدول المصنعة لتلك األدويــة،
وذلــك لمنع تصديرها وإغالق
بعض المصانع المنتجة لها.
وف ـ ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق ت ـط ـع ـي ـم ــات
«كورونا» أعلنت وزارة الصحة
أمس تقديم نحو  30ألف جرعة
من لقاح «كوفيد  »19 -للعاملين
ً
ً
ف ــي  13م ـج ـم ـعــا تـ ـج ــاري ــا في
البالد حتى اآلن.

جانب من حملة التطعيم بمجمع سيتي سنتر السالمية أمس
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تفقد المشروع وأكد بدء العمل فيه خالل األيام القليلة المقبلة

تكليف
القطاع
النفطي
بالمشروع
دليل ثقة
القيادة
السياسية
بقدرته على
المهمة

ت ـف ـقــد وزي ـ ــر ال ـن ـف ــط وزي ــر
ا ل ـت ـع ـل ـيــم ا لـ ـع ــا ل ــي د .مـحـمــد
الفارس مركز التطعيم الذي
يقيمه القطاع النفطي بنظام
خــد مــة ا لـسـيــارات على جسر
جـ ــابـ ــر ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـع ــاون
ا ل ــو ث ـي ــق م ــع وزارة ا لـصـحــة
العامة.
ورافـ ـ ــق ال ـ ـفـ ــارس ف ــي ه ــذه
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لمؤسسة البترول
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ه ـ ــاش ـ ــم هـ ــاشـ ــم،
وا لــر ئـيــس ا لـتـنـفـيــذي لشركة
نفط الكويت عـمــاد سلطان،
والرئيس التنفيذي بالوكالة
للشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة "كيبيك"
وليد البدر.
واطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارس خ ـ ــال
ال ــزي ــارة عـلــى سـيــر عـمـلـيــات
اإلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـهــا
م ــؤس ـس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول مـمـثـلــة
بـ ـ ـش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــي نـ ـ ـف ـ ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت
و"كـيـبـيــك" السـتـكـمــال إنـجــاز
هـ ــذا ال ـم ــرك ــز وت ـج ـه ـي ــزه فــي
و ق ــت ق ـيــا ســي ،بـمــا سيشكل
إض ــاف ــة ج ــدي ــدة ف ــي مـسـيــرة
ال ـت ـط ـع ـي ــم ب ــالـ ـك ــوي ــت ،حـيــث
اسـ ـتـ ـم ــع إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح م ـف ـصــل
عـ ــن أع ـ ـمـ ــال اإلنـ ـ ـش ـ ــاء وآخـ ــر
ا لـتـطــورات فــي مــو قــع المركز
الواقع في الجزيرة الجنوبية
بجسر الشيخ جابر.
وفي ختام الزيارة ،توجه
ال ـف ــارس بــالـشـكــر لـلـقــائـمـيــن
ً
ع ـلــى ه ــذا ال ـم ـش ــروع ،مـثـنـيــا
عـلــى الـجـهــود الـكـبـيــرة الـتــي
يبذلونها الستكمال إنشاء
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ب ـ ـسـ ــرعـ ــة ق ـي ــاس ـي ــة
ً
تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا لـ ـب ــدء ع ـم ـل ــه خ ــال

تجهيزات المركز في مراحلها النهائية
األيام القليلة القادمة.
كما رأى أن تكليف مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي
بإنشاء هذا المشروع يشكل
ً
دل ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ث ـ ـقـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ـ ـقـ ــدرتـ ــه ع ـلــى
ً
القيام بهذه المهمة ،مشددا
عـلــى أن هــذا نــابــع مــن إدراك
أن ا لـ ـقـ ـط ــاع ي ـم ـت ـل ــك ا لـ ـق ــدرة
الكبيرة على إدارة مشاريع
بهذا الحجم.
ول ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــا
ق ــدم ــه ال ـق ـطــاع م ــن مـســاهـمــة
ك ـب ـي ــرة ف ــي ج ـه ــود مـكــافـحــة
جـ ــائ ـ ـحـ ــة "ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا" خـ ــال
ً
ال ـس ـنــة ال ـت ــي م ـ ــرت ،م ـع ـت ـبــرا
أن تـلــك الـمـســاهـمــة واضـحــة
ل ـل ـج ـم ـي ــع ،وهـ ـ ــو مـ ــا ت ــؤك ــده

عـلــى سـبـيــل الـمـثــال اإلش ــادة
المحلية والعالمية بإنشاء
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـم ـي ــدان ــي فــي
أرض ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــارض ب ـم ـن ـط ـقــة
مشرف.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن تـ ـمـ ـنـ ـي ــات ــه
ب ــال ـت ــوف ـي ــق لـ ـه ــذا ال ـم ـش ــروع
وكل المشاريع المستقبلية،
ً
مهنئا الجميع بحلول عيد
الفطر المبارك.
ي ــذ ك ــر ان م ــر ك ــز ا لـتـطـعـيــم
ه ـ ـ ـ ــذا سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون أول م ــر ك ــز
تطعيم يـعـمــل بـنـظــام خدمة
السيارات ( )Drive Thruفي
الـ ـك ــوي ــت ،وس ـت ـص ــل طــاق ـتــه
االستيعابية إ لــى مــا يقارب
خمسة آالف سيارة في اليوم.

الفارس خالل تفقد المركز

المدلج لـ ةديرجلا « :البلدي» مجلس إنجازات ...بال أنياب
•

«لجنة الخدمات في مجلس الوزراء خير شاهد على إزعاج أعضاء المجلس في عدة ملفات»
أكد عضو المجلس البلدي ،حمد المدلج ،أن «البلدي» أول من ّ
حرك ملف مشروع مشددا على أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء خير شاهد على اإلزعاج الذي
يسببه أعضاء المجلس في العديد من الملفات.
مدينة جنوب سعد العبدالله ،حيث إنه يعد إنجازا يحسب للمجلس الحالي.
االقتراحات بين األعضاء والبلدية «طماشة» وحاالت فردية
نسب
اعتبر
وفيما
وقال المدلج ،في حوار مع «الجريدة» ،إن «البلدي» بال أنياب وفق القانون
ّ
ّ
الحالي بحكم أنه ال يملك الدور الرقابي المباشر ،لكن هذا ال يعني أن األعضاء تعد على أصابع اليد ،وال تمثل ظاهرة ،توقع أال تصل الئحة التسميات للمناطق
ال يملكون أنيابا من خالل ممارستهم أدوارهم الحقيقية على أرض الواقع،
والميادين في العمر المتبقي من المجلس الحالي ،وفيما يلي التفاصيل.
محمد جاسم

* فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،كـثــر
الحديث في المجلس البلدي عن
نسب اقتراحات ألعضاء المجلس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي لـ ـلـ ـجـ ـه ــاز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي،
وعرضها بشكل دراســات مقدمة
من البلدية ،ما تعليقك؟
 بالفعل تم اكتشاف مقترحاتألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء س ــابـ ـقـ ـي ــن وح ــال ـي ـي ــن
نسبتها الـبـلــديــة لـنـفـسـهــا ،وفــي
المقابل بعض األعضاء ينسبون
ألن ـف ـس ـه ــم م ـق ـت ــرح ــات ل ـل ـب ـلــديــة،
فالعملية متبادلة وأقــرب وصف
يمكن أن نصفها ب ـ "الـطـمــاشــة"،
ـردي ــة ت ـعــد على
لـكـنـهــا ح ـ ــاالت ف ـ ّ
أصابع اليد وال تمثل ظاهرة.

نسب
االقتراحات
بين األعضاء
والبلدية
«طماشة»
وحاالت فردية إنجازات المجلس
ال تتعدى
* ه ـ ــل ت ـع ـت ـق ــد أن ا ل ـم ـج ـلــس
أصابع اليد
الحالي ّقدم إنجازات خالل رحلته

استثمار الشواطئ والجزر
قال المدلج إن أغلب الشوطئ مغلقة دون وجود عائد للدولة
ً
يــرفــع مــن إيــراداتـهــا ،مبينا أن قيمة أراض ــي الـجــزر والشواطئ
تـقــدر بمليارات الــدنــانـيــر ،لكن الــدولــة عــاجــزة عــن استثمارها،
لذا أقترح إعطاء ها لمستثمرين بعائد مادي ضخم ،كما تفعل
الدول المجاورة.
وتابع أن النفط لم يعد يغطي نصف الميزانية ،وأفضل مدخول
للدولة هو بتأجير األراضي؛ سواء بمشاريع أو قسائم صناعية.

التي تبقت منها سنة واحدة فقط؟
وما هي أبرزها؟
 مهما كانت اإلن ـجــازات التيقـ ّـدمـهــا المجلس الـحــالــي تعتبر
ج ـي ــدة ،إال أن ــه ك ــان بــاإلم ـكــان ان
تـكــون تلك اإلن ـج ــازات أكـبــر ،لكن
مــع هــذا بالحد األدن ــى استطعنا
كــأعـضــاء تغيير بـعــض الملفات
عـلــى أرض ال ــواق ــع ،ومـنـهــا إق ــرار
لوائح المعارض والخيام المؤقتة،
وإش ـ ـغ ـ ــاالت الـ ـط ــري ــق ،وج ـع ـل ـنــا
ال ـم ـحــال ال ـت ـجــاريــة تـسـتـفـيــد من
المساحات الواقعة أمامها بعائد
مــادي للدولة لتصبح المصلحة
مشتركة.
واألهم من ذلكّ ،
حركنا كأعضاء
ملف مشروع مدينة جنوب سعد
ً
الـعـبــدالـلــه ،وص ــوال إلع ــان وزيــر
اإلسـ ـك ــان ع ــن ت ــوزي ـع ــات قــري ـبــة،
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،أوقـفـنــا الكثير
من طلبات أراض زراعية للهيئة
العامة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة
ال ـس ـم ـك ـيــة ،ف ــي ظ ــل عـ ــدم تنظيم
واض ـ ـ ــح وتـ ــوزي ـ ـعـ ــات الـ ـحـ ـي ــازات
الزراعية غير المستحقة ،وكذلك
ملفات النظافة والتعديات على
أم ـ ــاك الـ ــدولـ ــة ،وم ـن ـهــا تـعــديــات
على مليون متر مربع ألشخاص
متنفذين تصدى أعضاء المجلس
له ،ناهيك بفتح ملفات اإلحــاالت
القضائية في البلدية ،حيث كان
ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي دور رق ــاب ــي
وتشريعي جيد ،لكن ما زلنا في

انـتـظــار بـعــض ال ـلــوائــح المهمة،
وعلى رأسها الئحة البناء.

أنياب «البلدي»
* برأيك ،هل توافق من يرى أن
المجلس البلدي بال أجنحة؟
 وفق القانون الحاليُ ،يعتبرالـمـجـلــس ب ــا أن ـي ــاب ،بـحـكــم أنــه
ال يملك ال ــدور الــرقــابــي المباشر
عـبــر إص ـ ــدار ع ـقــوبــات أو إيـقــاف
عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،ل ـك ــن ذل ـ ــك ال يـعـنــي
أن األعـ ـض ــاء ال ي ـم ـل ـكــون أن ـيــابــا
م ــن خ ــال م ـمــارس ـت ـهــم أدوارهـ ـ ــم
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع،
وسبق أن أصدرنا بيانات كثيرة
بملفات متعددة ،ولجنة الخدمات
فــي مجلس ال ـ ــوزراء خـيــر شاهد
على اإلزعاج الذي يقوم به أعضاء
المجلس.

إعادة هيكلة البلدية
* ما هي مالحظاتك على بلدية
الكويت؟
 يعد قطاع التنظيم في البلديةأكثر القطاعات الطاردة للكفاءات
مــن المهندسين ،لكونه ال يملك
ح ــواف ــز ،كـمــا أن الـبـلــديــة بحاجة
إلى إعادة تنظيم وهيكلة وميكنة
ال ـن ـظ ــام ،ووفـ ــق ال ــوض ــع الـحــالــي
البلدية تحتاج الــى نقلة نوعية
ســريـعــة خــاصــة فــي المحافظات

لمعالجة الخلل التي تعاني آلية
الـعـمــل داخ ــل أروق ـت ـهــا ،وأبــرزهــا
محافظة مبارك الكبير ،ووعدني
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـبـلــديــة ب ــإص ــدار
قــرار تــدويــر بحق القائمين على
المحافظة.

مشاريع للشباب
*م ـ ـ ـ ــاذا ق ـ ّـدمـ ـت ــم ل ـل ـش ـب ــاب مــن
مقترحات ومشاريع؟
 نـتـعــاطــى م ــع ال ـش ـبــاب وفــقاح ـت ـيــاجــات ـهــم ،بـيـنـمــا الـمـشـكـلــة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ت ـك ـم ــن فـ ــي ال ـج ـه ــات
ال ـمــوك ـلــة ل ـهــا إدارة ال ـك ـث ـيــر من
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـش ـب ــاب ـي ــة ،وم ـن ـهــا
صـنــدوق الـمـشــروعــات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،لكننا لــم نتوقف،
وت ــوجـ ـهـ ـن ــا ب ــال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ف ـتــح
تراخيص واستعماالت تتناسب
م ـ ــع أن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب وخـ ـل ــق
مساحات ّ
معينة وتغيير في شكل
الـتــراخـيــص بالمناطق الحرفية
وغيرها.

الئحة أسماء الشوارع
* كثير ما ترد اقتراحات بشأن
أسماء المناطق والـشــوارع ،وفي
النهاية تحفظ لحين إقرار الئحة
التسميات العالقة لــدى مجلس
الــوزراء ،حدثنا عن أبرز ما يجب
أن تتضمنه؟

حمد المدلج

 منذ دخولنا للمجلس البلديأقررنا بضرورة أن تصدر الئحة
خ ــاص ــة بــال ـت ـس ـم ـيــات الـمـتـعـلـقــة
بالمناطق والـشــوارع والميادين
من مجلس الوزراء ،حتى نمارس
صــاح ـي ـت ـنــا ب ــوض ــع ب ـص ـمــة في
هذه الالئحة ،وسبق أن خاطبنا
المجلس بـشــأن إق ــراره ــا ،لكنها
م ــازال ــت عــال ـقــة ،وال أع ـت ـقــد أنـهــا
ستصل إلى المجلس الحالي.

ُّ
تحرك ملف
مدينة جنوب
سعد العبدالله
إنجاز مسجل
باسم المجلس
الحالي

ً
ً ً
أبا الخيل أمينا عاما مساعدا
في «أمانة البلدي»
صدر أمس األول المرسوم
ر ق ـ ــم  2021 / 126بـتـعـيـيــن
ً
عبدالمحسن أبا الخيل أمينا
ً
ً
ع ــام ــا م ـس ــاع ــدا ف ــي االم ــان ــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وج ـ ـ ــاء ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم ،الـ ــذي
ص ــدر أم ــس األول ،أن ــه بناء
ع ـ ـلـ ــى تـ ــرش ـ ـيـ ــح ال ـم ـج ـل ــس
البلدي وعرض وزير الدولة
ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة ،ومــوافـقــة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وق ـض ــى
فــي مــادتــه الـثــانـيــة بالعمل
بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــرسـ ـ ــوم ف ـ ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ
صدوره ونشره في الجريدة
الرسمية.

عبدالمحسن أبا الخيل

«األرصاد» :طقس حار وغبار
خالل عطلة العيد
أعلنت إدارة األرصاد الجوية أن طقس البالد بصفة عامة حار
نهارا ومائل للحرارة في أول الليل ،ومعتدل في الساعات األخيرة
من الليل مع نشاط في الرياح.
وقال مراقب التنبؤات البحرية في اإلدارة ياسر البلوشي ،لـ"كونا"،
إن الطقس اليوم حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليال ،وغائم
جزئيا ،والــريــاح متقلبة االتجاه إلــى جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة تنشط على فترات بين  10و 40كيلومترا في الساعة
مع فرصة للغبار على بعض المناطق ،ودرجات الحرارة العظمى
المتوقعة بين  43و ،45والصغرى بين  25و.27
وحول الطقس غدا ،توقع البلوشي أن يكون حارا نهارا ومائال
لـلـحــرارة إلــى معتدل ليال ،والــريــاح جنوبية غربية إلــى جنوبية
شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين  10و 35كيلومترا في
الساعة ،وتظهر بعض السحب المتفرقة ،ودرجات الحرارة العظمى
المتوقعة بين  45و ،46والصغرى بين  27و.28
وعن الطقس بعد غد ،ذكر أنه يكون حارا نهارا ومائال للحرارة
إلى معتدل ليال ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
تنشط على فترات بين  12و 40كيلومترا في الساعة ،مع فرصة
للغبار على المناطق المكشوفة ،ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة
بين  44و ،45والصغرى بين  26و.28

«اإلطفاء» :تخريج  223ضابط صف برتبة رقيب في  5تخصصات
أعلنت قوة اإلطفاء العام امس االول تخريج  223ضابط صف برتبة
رقيب في خمسة تخصصات تحت رعاية رئيسها الفريق خالد المكراد
وبحضور عدد من قياديي وضباط إدارة التدريب.
وأوضحت إدارة العالقات العامة واإلعالم في بيان صحافي أن الدفعة

جانب من الخريجين

شملت  51رقيب إطفاء بحري و 35رقيب مدرب إطفاء و 38رقيب مفتش
وقاية و 60رقيب مشغل آلية إطفاء و 39رقيب مشغل آلية مطارات.
وهنأ نائب رئيس القوة لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد
إبراهيم الخريجين وحثهم على صون القسم وخدمة وطنهم والحفاظ

على أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم وحفظ أسرارهم.
وأف ـ ــاد إبــراه ـيــم ب ــأن م ـي ــدان الـعـمــل الـفـعـلــي يـحـتــاج إل ــى الـتـعــاون
واإلخ ــاص وال ـحــرص على االجـتـهــاد فــي تطوير ال ـقــدرات الوظيفية
والعملية.

ةديرجلا

•
العدد  / 4732الخميس  13مايو 2021م  /غرة شوال 1442هـ

majles@aljarida●com

5

الغانم :قوة العدو الصهيوني عجزت عن كسر عناد الفلسطيني

دعا لتشكيل وفد برلماني عربي لبحث إجراءات تفضح ممارسات االحتالل
اقترح رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم تشكيل
وفد من االتحاد البرلماني
العربي لالجتماع مع
رئيس االتحاد البرلماني
الدولي ورؤساء المجاميع
الجيوسياسية في االتحاد
لبحث سبل اتخاذ إجراءات
تتعلق بفضح ممارسات
االحتالل.

دع ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة،
مرزوق الغانم ،االتحاد البرلماني
العربي الــى التركيز على أهمية
العمل الجماعي لفضح ممارسات
االحتالل الصهيوني وممارساته
ضد الفلسطينيين.
واق ـ ـ ـتـ ـ ــرح ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،ف ـ ــي كـلـمــة
أمـ ــام الـمــؤتـمــر ال ـط ــارئ لــاتـحــاد
الـبــرلـمــانــي ال ـعــربــي ،ال ــى تشكيل
وفد من االتحاد البرلماني العربي
ل ــاج ـت ـم ــاع م ــع رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــي ورؤس ـ ـ ـ ــاء
ال ـم ـجــام ـيــع ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة في
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ل ـب ـح ــث سـ ـب ــل اتـ ـخ ــاذ
إجراءات تتعلق بفضح ممارسات
االحتالل.
ّ
وتـ ـم ــن ــى أن ي ـ ـبـ ــادر االت ـ ـحـ ــاد
ال ـب ــرل ـم ــان ــي الـ ـع ــرب ــي لـلـتـنـسـيــق
م ــع مـنـظـمــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
العربية وجمعيات الهالل األحمر
وال ـمــؤس ـســات الـخـيــريــة لتنظيم
حـمـلــة ت ـبــرعــات شـعـبـيــة واس ـعــة
م ـح ــددة ال ــوق ــت وال ـت ــاري ــخ لــدعــم
ال ـص ـمــود الـفـلـسـطـيـنــي بــالـقــدس
وب ـق ـي ــة األراض ـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
المحتلة.
وقـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم :ل ـي ــس ج ــدي ــدا
وال استثنائيا مــا يفعله ا لـعــدو
ال ـص ـه ـيــونــي ف ــي األقـ ـص ــى وحــي
الـ ـشـ ـي ــخ ج ـ ـ ـ ــراح وحـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــود
ّ
مـنــذ ف ـتــرة فـيـمــا يـتـعــلــق بصلفه

ً
الغانم متحدثا في مؤتمر االتحاد البرلماني العربي
وغطرسته وتجاهله لكل المواثيق
ال ــدولـ ـي ــة ،ك ـمــا انـ ــه ل ـيــس جــديــدا
وال غ ــري ـب ــا أيـ ـض ــا مـ ــا يـ ـق ــوم بــه
الفلسطيني بشكل عام والمقدسي
ّ
بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ــل ــق
بصموده النبيل وصبره الجميل
ََ
وجلده الطويل ،لكن الجديد هذه
المرة هو حجم التفاعل والتضامن
والـتـعــاطــف والـ ـم ــؤازرة لـيــس من
الشعوب العربية واإلسالمية فقط،
بل كل شعوب العالم.
وت ــاب ــع :إن وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي غ ـ ّـص ــت ب ـك ــل أنـ ــواع
الـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــات والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات مــن
القارات الخمس ،في حملة عفوية
غ ـي ــر م ـن ـظ ـمــة ل ـف ـض ــح االحـ ـت ــال
وممارساته.

وزاد أن هــذا المعطى الجديد
مهم وحيوي وفارق ،ألنه ببساطة
يقول للمرابط فــي الـقــدس "لست
وحدك" ،وأنه مهما حاول االحتالل
بنفوذه وتالعبه بالمعطيات وقفزه
على القانون الدولي ،فإن ضمير
ال ـن ــاس عــالـمـيــا ف ــي ح ــال ــة رفــض
واستنكار واستهجان لما يحدث.
وكشف الغانم أن الوضع اليوم
مختلف ،فالمقدسيون هم الذين
ّ
تولوا إضافة إلى مهمة الصمود
والـمــرابـطــة مهمة نـقــل مــا يجري
على األرض لكل العالم ،وهذا النقل
يؤثر ويصنع فارقا ويزعج العدو
ويؤذيه ويصيبه في مقتل.
وأض ـ ـ ــاف أن ك ــل ف ـع ــل صـغـيــر
عملي ومباشر أو رمزي وعاطفي

●

نفى أمين سر مجلس األمة النائب فرز الديحاني والنائب مساعد
العارضي ما نسب إلى النائب السابق مسلم البراك عبر رسائل واتساب
قال مروجوها إن البراك أساء في مكالمته معهم خالل اجتماعهم بديوان
الديحاني للنائب محمد المطير.
وقال الديحاني في تصريح له :فوجئنا بتداول رسالة عبر الواتساب
ً
نسبت إلى البراك كتفريغ لكالمه ،وهذه الرسالة غير صحيحة بتاتا ولم
يتطرق البراك ال من قريب وال من بعيد لمثل هذه الكلمات المكتوبة في
الرسالة ،وهناك من يحاول ان يعرقل مساعينا الرامية لتحقيق العفو.
من جهته ،قال النائب مساعد العارضي :انتشرت رسالة كاذبة عن
فحوى محادثة األخ الكبير مسلم البراك إلخوانه النواب في اجتماعنا
أمس ،ولم يكن فيها أي إساءة لألخ العزيز النائب محمد المطير ،بل كانت
ً
المكالمة كعادة مسلم البراك محادثة األخ الكبير إلخوانه ،مستدركا:
أقول لمن يحاول شق الصف وخلط األوراق بين االخوة خاب مسعاك.

كشف النائب أســامــة الشاهين أن مكافأة
ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة م ـثــال جــديــد عـلــى ســوء
اإلدارة الحكومية ،مشيرا إلى أن الحكومة تريد
صرفها لمستحقيها بنظام األقساط ،بحجة
عــدم تــوافــر السيولة المالية وه ــذا مرفوض
بتاتا ،فالتعامل مع هذه القضية كان يتطلب
من الحكومة االتقان واالستعجال في التعامل
مع قانون مكافأة الصفوف األولى ،لكن هذين
الشرطين لم يتحققا.
وقال الشاهين ،لـ"الجريدة"" ،ال يوجد اتقان
ف ــي تـعــامــل الـحـكــومــة م ــع م ـكــافــأة الـصـفــوف
األول ـ ــى ،مــن خ ــال إضــافــة أش ـخــاص وفـئــات
غير مستحقة ،كما بينت لجنة الميزانيات

فهد تركي

في مناقشتها هذا الملف ،وفي المقابل هناك
إغفال لمستحقين عملوا في مواقع خطيرة لم
تتم إضافتهم مع هذه الكشوف ،مثل العاملين
في مجال الطوارئ الطبية واإلسعاف ،الذين
خاطروا بأنفسهم منذ بداية جائحة كورونا
حتى يومنا هــذا ،لكن لــم تتم إضافتهم الى
الصفوف األول ــى ،واستبعدوا مــن الكشوف،
وهذا خلل كبير يؤكد أن عنصر االتقان كان
غائبا في تعامل الحكومة في هذه القضية".
واضاف" :األمر الثاني عنصر االستعجال
ومواكبة الحدث ،حيث تأخرت الحكومة كثيرا
وتعثرت وادعــت جاهزيتها إلنجاز مكافآت
الصفوف األولى ،لكن هذا لم يحدث ،وأثبتت
لجنة الميزانيات البرلمانية أن التأخير في
صرف المكافآت يتحمله الجانب الحكومي،

«االختبارات الورقية»« ...الصحة» تختبر
«التربية» والنتيجة بعد العيد

صورة أرشيفية الختبارات الثانوية العامة

في تقريرها الـ 42بشأن تكليفها بحث ومناقشة االختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني
عشر ،في ظل جائحة كوفيد  ،19والذي انتهت فيه إلى رفض إجراء االختبارات ،ثبتت لجنة
شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرلمانية رأي وزارتي التربية والصحة ،فبينما تمسكت األولى
باالختبارات الورقية ،قالت «الصحة» إنها التزال في مرحلة التقييم ،ومتى ما رأت عدم الوصول
إلى الجاهزية المطلوبة فسترفع تقريرها بهذا الشأن ،حرصا على سالمة الطلبة والقائمين
على االختبارات ،والذي سيتم االنتهاء منه بعد عطلة عيد الفطر.

●

محيي عامر

أفادت وزارة التربية ،بحسب ما
ورد في تقرير اللجنة "التعليمية"
البرلمانية ،بــأن االمتحانات هي
ال ـم ـق ـي ــاس وال ـت ـق ـي ـي ــم الـحـقـيـقــي
لـلـطـلـبــة ولـلـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة،
وبناء على اعتماد مجلس الوزراء
بالموافقة على مقترحنا بعقدها
ورقية داخل المدارس ،مع تحقيق
كل االحترازات الصحية ،وفقا لما
تــم العمل بــه فــي اخـتـبــارات طلبة
المنازل وال ــدور الثاني في العام
الدراسي السابق .2020/2019
وفيما يتعلق في الخطة البديلة
فــي ح ــال تـعــذر عقد االمتحانات
داخ ـ ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــدارس ،ق ــال ــت وزارة
ال ـتــرب ـيــة" :س ـي ـتــم دراس ـ ــة تــأجـيــل
عقد االمـتـحــانــات وفـقــا للظروف
ال ـص ـح ـيــة ،ف ـ ــإذا ت ـع ــذر الـتــأجـيــل
فسيتم اعتماد آلية التقييم أسوة
بصفوف النقل للمرحلة الثانوية،
م ـ ــع ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي ال ـت ـق ـي ـي ـم ــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـك ــون
كــامــل ال ــدرج ــة عـلــى ه ــذا التقييم
اإللكتروني".
أمــا وزارة الصحة فقد أبلغت
اللجنة التعليمية بــأن التنسيق
مع "التربية" حول عقد االختبارات

تقليدي ودبـلــومــاســي ،أو ثقافي
وإعالمي ،هو فعل مهم إلى درجة
ال تتخيلونها.
وقال :هنا أسأل؛ هل القوة هي
العامل الحاسم في الصراع؟ وهل
الـغـلـبــة الـعـسـكــريــة ه ــي العنصر
الفارق؟
إذا كان الجواب نعم ،فلماذا بقي
هــذا العدو منذ  1948في ورطته
ومـ ــأزقـ ــه ال ـ ــوج ـ ــودي؟ ول ـ ـمـ ــاذا لم
يحسم إنهاء الوجود الفلسطيني
طوال العقود المنصرمة؟
ّ
وأش ـ ـ ــار الـ ــى أن الـ ـق ــوة مــكـنــت
العدو من سرقة األرض والشجر
والماء والحجر والسالح التقليدي
واألبيض بيد الفلسطيني… لكن
تلك القوة عجزت عن سرقة صوت

الفلسطيني ،وصالته وترانيمه،
ولغته وشعره وغنائه وتراثه.
وأك ـ ــد أن قـ ــوة الـ ـع ــدو ع ـجــزت،
ب ـ ـ ــامـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاز ،ع ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـسـ ـ ــر ع ـ ـنـ ــاد
الفلسطيني ورباطة جأشه ودمه
الحامي ونزقه الجميل وقفزه من
مـلـحـمــة إل ــى مـلـحـمــة ،وسـيـتـعــب
العدو والفلسطيني لن يتعب.
وأكـ ــد ال ـغــانــم أن الفلسطيني
ص ــاح ــب ق ـض ـيــة ،وهـ ــذه القضية
عادلة وواضـحــة ،ومشكلة العدو
م ــع الـفـلـسـطـيـنــي تـكـمــن ف ــي هــذا
الـمـعـيــن األخ ــاق ــي الـكـبـيــر ال ــذي
ينطوي عليه الفلسطيني ..ومن
كــانــت قـضـيـتــه ع ــادل ــة سينتصر
ولو بعد حين.
وقال :لكي ينتصر الفلسطيني

ع ـل ـي ـنــا أن ن ـق ــف م ـع ــه وإشـ ـع ــاره
بــأنــه ليس وح ـيــدا وب ــأن الوحيد
والمعزول والمحاصر هو العدو،
ّ
واالنغماس
ونكف عن َجلد الذات
ّ
ُ
في الشعور بعقد النقص وتبني
خ ـطــاب الـعـجــز بـحـجــة الــواقـعـيــة
والبدء في التحرك.
وأش ـ ــار ق ــائ ــا :لـيـكــن تـحـ ّـركـنــا
مـنـصـ ّـبــا ع ـلــى ه ــدف واحـ ــد وهــو
"ف ـض ــح ال ـم ـح ـتــل" وت ـج ــري ــده من
أسلحته وتعريته مــن آخــر ورقــة
تــوت تستره ،وه ــذا يحدث اليوم
بـشـكــل الف ــت وم ـث ـيــر ،وعـلـيـنــا أال
نتنازل عن إيماننا بقضيتنا وعن
خطاب العز والكرامة ،وسينجح
الـفـلـسـطـيـنــي قــري ـبــا وأق ـ ــرب مما
نتوقع.

سلة برلمانية
خليل الصالح يستنكر ارتفاع
أسعار المواشي %20

استنكر النائب خليل الصالح
ارتفاع أسعار املواشي نحو
 %20رغم الدعم الحكومي
والتسهيالت التي تتحصل
عليها شركة املواشي من
الحكومة .وطالب الصالح وزير
التجارة بالتدخل العاجل لوقف
االستغالل واالستنزاف املادي
ووقف أوجه املماطلة والتأخير
والدفع نحو شراء اللحوم
بالتجزئة ،دون مراعاة للحالة
املادية التي يمر بها املواطنون.
ودعا الصالح الوزير إلى اتخاذ
إجراءات سريعة وحاسمة
لحماية املواطن من محاوالت
استغالل حاجة الناس في هذه
األوقات الكريمة ،ومعاقبة كل
من يثبت تجاوزه ،مشيرًا الى
أن املواطنني يعيشون ظروفا
استثنائية قاسية جراء سلسلة
من الخسائر بسبب التبعات
االقتصادية لجائحة كورونا.

المطيري :تعيينات
باراشوتية لكسب والءات

الشاهين :الحكومة تريد صرف «الصفوف األمامية» باألقساط

الديحاني والعارضي :البراك
لم يسئ للمطير

الورقية للصف الثاني عشر بدأ
مـنــذ وق ــت مـبـكــر ،وشـكـلــت لجنة
مـشـتــركــة بـيــن ال ــوزارت ـي ــن لبحث
اس ـت ـعــدادات وجــاهــزيــة "التربية"
ولجان االختبارات في المدارس،
ول ـل ـت ــأك ـي ــد عـ ـل ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام بـكــل
االشـتــراطــات والتدابير الصحية
المحددة من قبل "الصحة" ،حيث
تم منح الطلبة ومنتسبي "التربية"
األولـ ــويـ ــة ف ــي ال ـت ـط ـع ـيــم ،وكــذلــك
تم التنسيق مع اتحاد المدارس
الخاصة في هذا الشأن.
وتابعت :كما شكلت "الصحة"
عــدة فــرق لتفقد ال ـمــدارس بشكل
مستمر من خــال تنظيم زيــارات
ميدانية لتقييم مــدى جاهزيتها
واس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــا م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة

• أدعو إلى تنظيم حملة تبرعات شعبية واسعة لدعم الصمود الفلسطيني
• وسائل التواصل االجتماعي فضحت االحتالل وممارساته
• هذا المعطى الجديد مهم ألنه يقول للمرابط في القدس «لست وحدك»
ً
• لكي ينتصر الفلسطيني علينا الوقوف معه وإشعاره أنه ليس وحيدا

برلمانيات

الـطـبـيــة ،إال أن ه ـنــاك مــاحـظــات
متعلقة بــاالشـتــراطــات الصحية
ف ــي بـعــض الـ ـم ــدارس ،وت ــم اب ــاغ
"التربية" بها لتصحيحها واليزال
التقييم مستمرا ،وقــد تم تجهيز
ال ـع ـي ــادات الـطـبـيــة ف ــي ال ـم ــدارس
المخصصة لعقدها ورقية ،ومتى
ما رأت الــوزارة عدم الوصول إلى
ال ـج ــاه ــزي ــة ال ـم ـط ـلــوبــة فـسـتــرفــع
تقريرها بهذا الشأن ،حرصا على
ســامــة الـطـلـبــة والـقــائـمـيــن على
االختبارات.
ونوهت "التعليمية" أنها طلبت
مــن وزارة الصحة تــزويــدهــا برد
ال ــوزارة مكتوبة حــول الموضوع
محل التكليف ،إال أنها لم تستجب
لهذا الطلب.

 300مدرسة لالمتحانات
كشفت وزارة التربية أنه تم تحديد عدد ( )300مدرسة كمقار
لجان سير االمتحانات بمدارس التعليم العام ،باإلضافة إلى
عدد ( )6مدارس كمقار لجان سير امتحانات مدارس التربية
الخاصة ،وجار العمل بإدارات الشؤون الهندسية بالمناطق
التعليمية على استكمال تجهيز تلك المدارس ،وفقا لقائمة
وزارة الصحة الخاصة بتدقيق تطبيق اإلجراءات االحترازية
في المدارس.

وكانت اللجنة قد وجهت عدة
تـ ـس ــاؤالت حـ ــول مـ ــدى اس ـت ـعــداد
وج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة ال ـ ـ ــوزارتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ل ـع ـقــد
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات الـ ــورق ـ ـيـ ــة فـ ــي ظــل
استمرار الوضع الوبائي الحالي،
وعــدم انخفاض معدل اإلصابات
اليومية ،وهو ما يدعو إلى اتخاذ
أشــد أن ــواع الحيطة والـحــذر قبل
اإلق ـ ــدام عـلــى ات ـخ ــاذ أي ق ــرار من
ً
شأنه أن يشكل خطرا على صحة
ا لـطـلـبــة أو الهيئتين التعليمية
واإلدارية لوزارة التربية ،كما أبدت
اللجنة حرصها على المصلحة
الـتـعـلـيـمـيــة لـلـطـلـبــة ،ول ــم تـمــانــع
اجراء االمتحانات الورقية بشرط
ضمان استيفاء كل االشتراطات
وال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،وتـ ــوافـ ــر
اإلمكانات الالزمة في كل المدارس
المهيئة لعقد االختبارات ،بهدف
تأمين الوضع الصحي في المقام
األول ومنع حدوث أي أصابات.
وق ــال ــت "الـتـعـلـيـمـيــة" ه ـنــا" :ال
يـمـكــن تــرج ـيــح مـصـلـحــة الطلبة
التعليمية دون م ــراع ــاة الــوضــع
الـصـحــي وال ــوص ــول إل ــى أقـصــى
درج ـ ـ ـ ـ ــات االط ـ ـم ـ ـئ ـ ـنـ ــان ،ف ـ ــي ظــل
اس ـت ـمــرار الـجــائـحــة ،لــذلــك ارتـكــز
نـ ـق ــاش ال ـل ـج ـنــة ب ـش ـكــل أس ــاس ــي
ع ـلــى م ـح ــوري ــن رئـيـسـيـيــن هـمــا:
االستعداد الفني لعقد االختبارات
ال ــورق ـي ــة ،واالسـ ـتـ ـع ــداد الـصـحــي
لتأمين سالمة الطلبة والعاملين
في "التربية" ،وقد استمعت اللجنة
إلــى رأيـهــا واستعرضت خطتها
لـلـتــأكــد مــن م ــدى جــاهــزيـتـهــا من
ال ـنــاح ـيــة ال ـف ـن ـيــة ،ك ـمــا استمعت
ل ـ ــرأي "الـ ـصـ ـح ــة" لـ ـل ــوق ــوف عـلــى
االستعدادات الصحية واإلجراءات
المتبعة".

األمر الذي دعا نواب األمة إلى تقديم طلبين
لعقد جلسة خاصة لمناقشة مكافآت الصفوف
األولــى مــع الحكومة ،موقعين مــن  20نائبا،
وحتى اآلن لم يمكن المجلس من عقد الجلسة
الخاصة المهمة لهذه القضية ،بسبب تأخر
وعدم جاهزية الحكومة على هذا الصعيد".
وأردف" :فاجأنا رئيس لجنة الميزانيات
بدر المال بمعلومة صادمة ،مفادها عدم توافر
سـيــولــة حـكــومـيــة جــاهــزة حـتــى اآلن لصرف
مكافأة الصفوف األولى لمستحقيها متى ما
اقر قانونها ،وكأن لسان حال الحكومة يقول
اقــروا قانون مكافأة الصفوف االولــى أوال ثم
يتم الـصــرف مــن خــال األق ـســاط وعـلــى مدى
سـنــة أو سـنـتـيــن ،وه ــذا خـطــأ حـكــومــي كبير
وجديد يضاف إلى سلسلة أخطاء الحكومة".

أسامة الشاهين

أكد النائب د .صالح املطيري
أنه يمتلك حججا على
تعيينات باراشوتية في
وظائف قيادية لكسب والءات.
وقال املطيري :ال طبنا وال
غدا الشر ،فمن املعيب أن يقبل
من أقسم على حفظ األمانة
تعيينات باراشوتية ،وما
الترشيحات للوظائف القيادية
بمعظم الوزارات إال كسب
والءات ممن ارتضى التجاوز
على الدستور وممن لم يبر
بقسمه ،ونحن نتحدث ونمتلك
الحجة والبرهان ،ونقول األكيد
اصعد املنصة أو ارحل.
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تحديد منتجات الرزنامة الزراعية لضمان أولوية دعمها وبيعها
بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة
لشؤون البلدية وزير الدولة
لـشــؤون اإلس ـكــان والتطوير
العمراني شايع الشايع مع
وزي ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
ال ــدك ـت ــور ع ـبــدال ـلــه الـسـلـمــان
د ع ــم ا لـمــزار عـيــن الكويتيين
وتـ ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي
ب ــال ـب ــاد وذل ـ ــك ف ــي اج ـت ـمــاع
عقد امس االول بحضور عدد
من قيادات الجهات المعنية.
وأوض ـح ــت «ال ـب ـلــديــة» في
ب ـيــان صـحـفــي أن االجـتـمــاع
ا ل ـ ـ ــذي عـ ـق ــد فـ ــي مـ ـق ــر وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة بـحــث
سـ ـب ــل تـ ـع ــز ي ــز دور ا ل ـق ـط ــاع
ال ـ ــزراع ـ ــي ب ــالـ ـب ــاد وايـ ـج ــاد
الحلول ا لــاز مــة للدفع بهذا
القطاع الحيوي المهم نحو
تحقيق المزيد من متطلبات
األمن الغذائي الداخلي.
وأوضـ ـح ــت أن االج ـت ـمــاع
بحث ايضا المقترح المقدم
م ــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــزراعــة
وال ـ ـ ـثـ ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة ب ـش ــأن
تـطـبـيــق ال ــرزن ــام ــة الــزراع ـيــة

وهي من المطالب المستحقة
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي ب ــال ـب ــاد
وبـ ـم ــا ي ـض ـم ــن ح ـف ــظ ودعـ ــم
ال ـم ـن ـت ــج ال ـم ـح ـل ــي وت ـع ــزي ــز
جهود المزارعين الوطنيين
ف ــي ف ـت ــرات االنـ ـت ــاج الـعــالـيــة
وذلك للعديد من المنتجات
الزراعية المحلية.
وقالت انه تم االتفاق على
تحديد المنتجات الزراعية
المقرر تطبيقها في الرزنامة
الزراعية وتحديد مواسمها
وكميات االنتاج الوطني لها
و ح ـجــم اال س ـت ـهــاك المحلي
م ـن ـهــا وكـ ـمـ ـي ــات االسـ ـتـ ـي ــراد
لـ ـ ـ ــذات الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات التـ ـخ ــاذ
القرار المناسب الذي يضمن
اول ــوي ــة دعـ ــم وب ـي ــع الـمـنـتــج
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـي ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــى م ــع
االتفاقيات الدولية المنظمة
لذلك.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ــأن االجـ ـتـ ـم ــاع
ناقش كذلك االلية المناسبة
لـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان عـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ــة ت ـس ـع ـي ــر
المنتجات الزراعية الوطنية
وايجاد حد ادنى من االسعار

وزيرا البلدية والتجارة خالل اللقاء
عند بيعها لتغطية تكاليفها
وتحقيق هوامش عادلة من
االربـ ـ ـ ــاح ل ـل ـم ــزارع ـي ــن تـكـفــل
اسـ ـت ــدام ــة الـ ـقـ ـط ــاع وايـ ـج ــاد
ال ـعــوائــد ال ـتــي تـتـنــاســب مع
ص ـعــوبــة وم ـش ـق ــات االن ـت ــاج

الزراعي والظروف المناخية
الصعبة بالبالد.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى ان ـ ــه سـيـتــم
بحث اال لـيــة المناسبة لذلك
بـ ـ ـع ـ ــد اج ـ ـ ـ ـ ـ ــازة عـ ـ ـي ـ ــد الـ ـفـ ـط ــر
ا ل ـم ـبــارك لـحـصــر المنتجات

سفير الصين يطهو وجبة إفطار لنقطة اليرموك
ً
«أقل ما يقدم تقديرا ألبطال الصفوف األمامية»

●

ربيع كالس

بمناسبة االيام االخيرة من شهر
رمضان وحلول عيد الفطر السعيد،
ق ـ ــام س ـف ـي ــر ال ـص ـي ــن ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
لــي مينغ قــانــغ أم ــس األول ،بــزيــارة
لـنـقـطــة تـفـتـيــش مـنـطـقــة ال ـي ــرم ــوك،
ب ـح ـض ــور رئـ ـي ــس م ـخ ـفــر ال ـي ــرم ــوك
الـمـقــدم عبداللطيف الـقـطــان ،وقــدم
ً
وجبة إفطار قام بطهوها شخصيا
ً
لرجال النقطة األمنية ،وذلك تقديرا
لجهودهم المبذولة و ســط جائحة
«كورونا» المستجد.
وه ـنــأ الـسـفـيــر الـصـيـنــي الـشـعــب
الكويتي بحلول عيد الفطر المبارك،
وتقدم بتمنياته «ألن تحقق الكويت
الـمــزيــد مــن الـتـقــدم واالزدهـ ــار تحت
القيادة الحكيمة لسمو األمير الشيخ
ن ـ ــواف األحـ ـم ــد وس ـم ــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد».
وأضـ ـ ـ ــاف :ق ـي ــام ــي ب ـط ـهــو وج ـبــة

ً
اإلفطار أقــل ما يقدم تقديرا ألبطال
الصفوف األمامية ،وذلــك باألصالةِ
ع ــن ن ـف ـســي وبــال ـن ـيــابــة ع ــن س ـفــارة
ً
الـصـيــن ف ــي ال ـكــويــت ،مـسـتــذكــرا أن
ألم
«المحنة ،وبمقدار ما تركته من ٍ
وأثر ،فإنها أظهرت معادن األصدقاء،
وعمقت أواص ــر العالقات الصينية
الكويتية».
وأع ـ ــرب ع ــن أم ـلــه أن «ت ـ ــزول هــذه
ال ـغ ـمــة والـ ــوبـ ــاء ع ــن دول ـ ــة ال ـكــويــت
والعالم أجمع في أسرع وقت».
مــن جــان ـبــه ،عـبــر ال ـم ـقــدم الـقـطــان
عــن شـكــره وتـقــديــره لـهــذه الـمـبــادرة
ً
الطيبة ،مضيفا أن «وزارة الداخلية
كلفت كل منتسبيها بتقديم الرعاية
لجميع من يعيش على أرض الكويت
العزيزة وخدمتهم ،ومن واجبهم بذل
ك ــل م ــا ف ــي وسـعـهــم لـتـعــزيــز جـهــود
مكافحة الجائحة من أجل المصلحة
العامة للبالد».

الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــة وال ـ ـت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف
الخاصة بها.
وحـضــر االجـتـمــاع رئيس
مجلس ادارة الهيئة العامة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ــزراع ـ ــة وال ـ ـثـ ــروة
ال ـس ـم ـك ـيــة ال ــدكـ ـت ــور مـحـمــد

األحمد ومدير عام الصندوق
ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة عادل الحساوي
وا لــو كـيــل المساعد للشؤون
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـتـ ـج ــارة

مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي وال ــوكـ ـي ــل
الـمـســاعــد ل ـشــؤون الـشــركــات
والـ ـ ـت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
الدكتور صالح العقيلي.

«القوى العاملة» توقف مكاتب
استقدام عمالة  6أشهر
●

جورج عاطف

ّأسفرت جوالت التفتيش التي
شنتها فرق التفتيش الميداني
التابعة إلدارة تنظيم استقدام
الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،فــي الهيئة
العامة للقوى العاملة ،عن وقف
مجموعة مكاتب عن العمل مدة
 6أشهر.
ووفـ ـق ــا ل ـم ـل ـصــق ال ـم ـخــال ـفــة
ّ
الذي علقه مفتشو اإلدارة على
بـعــض واج ـ ّهــات الـمـكــاتــب ،فــإن
المخالفة تمثلت في إبرام عقودا
غ ـيــر مـعـتـمــدة م ــن ق ـبــل اإلدارة
ال ـس ــال ــف ذك ــره ــا ،ف ــي مـخــالـفــة
ل ـنــص ال ـف ـق ــرة (هـ ـ ــ) م ــن ال ـم ــادة
 ٢٤لـلـقــا نــون ( )٢٠١٥/٦٨بشأن
العمالة المنزلية.
السفير الصيني ّ
يقدم وجبة اإلفطار ألحد ضباط نقطة اليرموك مساء أمس األول

إعالن إغالق أحد المكاتب

«تعاونية الروضة وحولي» :رفع نسبة «اتحاد مصر» لـ ةديرجلا :.ضرورة استثناء الدارسين
األرباح إلى  %12مبادرة طيبة
السداني :نناشد وزير الشؤون النظر في مطالب القطاع التعاوني بالخارج من قرار التطعيم للسفر
قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ادارة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــة وحـ ــولـ ــي
الـتـعــاونـيــة خــالــد ال ـســدانــي ان
الـقـطــاع الـتـعــاونــي فــي الكويت
يـعـتـبــر االول عــرب ـيــا وعــالـمـيــا
م ـ ــن حـ ـي ــث تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
المتنوعة والتي تعود فوائدها
للمساهمين مــن كــل الـجــوانــب
وم ـن ـه ــا أرب ـ ـ ــاح م ــال ـي ــة سـنــويــة
ت ـ ـ ــرج ـ ـ ــع ل ـ ـك ـ ــل م ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ع ـل ــى
مشترياته.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
صـحــافــي أمـ ــس ،ان قـ ــرار وزي ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة وزيـ ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء
والـ ـ ـم ـ ــاء وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـم ـت ـج ــددة
د .م ـ ـش ـ ـعـ ــان الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ب ــرف ــع
سقف نسبة االرب ــاح إلــى %12
«مـ ـب ــادرة طـيـبــة ك ـنــا ننتظرها
منذ سنوات بل طالبنا بها في
م ـجــالــس س ــاب ـق ــة ،وعـ ــن طــريــق
اتـحــاد الجمعيات التعاونية»،
مــوض ـحــا أن جـمـعـيــة الــروضــة
وح ــول ــي ال ـت ـع ــاون ـي ــة ه ــي اول
ج ـم ـع ـيــة ت ـع ــاون ـي ــة وزعـ ـ ــت فــي
سنوات سابقة أعلى نسبة ارباح
وصلت إلى .%15
ون ـ ــاش ـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـع ـت ـي ـبــي

خالد السداني

الـنـظــر فــي مـطــالــب ومقترحات
ال ـق ـط ــاع ال ـت ـع ــاون ــي ال ـت ــي تـهــم
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن ومـ ـنـ ـه ــا ع ـ ــودة
ال ـع ـم ــرة وال ـش ــال ـي ـه ــات وإل ـغ ــاء
النسبة المقررة للمحافظة ٪2.5
والتقدم لمنصب اداري يجوز
الدمج و»تعديل النظام الالئحي
لمجالس االدارات».

توزيع األرباح

الحقيقية الـعــادلــة مــن األرب ــاح
مـ ــن دون ن ـق ـص ــان أو خ ــا ف ــه،
اشـتــرطــت فــي الـقــانــون المنظم
الحضور الشخصي لكل مساهم
الجـتـمــاع الـجـمـعـيــة العمومية
التي تضم األعضاء المؤسسين
ألن لـهــا االخ ـت ـصــاص األصـيــل
في توزيع األربــاح بعد اعتماد
ال ـت ـق ــري ــري ــن ال ـم ــال ــي واإلداري
ألع ـم ــال الـجـمـعـيــة الـتـعــاونـيــة،
وذلـ ــك لـمـنــاقـشــة واع ـت ـمــاد تلك
االرباح.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـس ـ ــدان ـ ــي :ن ـحــن
ح ــري ـص ــون جـ ــدا ع ـلــى مـتــابـعــة
هذا القرار الذي سيكون بمثابة
استعداد ومنافسة للجمعيات
الــرائــدة لبذل الجهود لتحقيق
اعلى نسبة اربــاح للمساهمين
وت ـق ــدي ــم اف ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات ،إذ
إن الـمـســؤولـيــة ستقع عـلــى اي
م ـج ـل ــس إدارة فـ ــي حـ ـ ــال وزع
األربــاح بنسبة أقــل أو أكثر من
الــذي سيقر الحقا فــي اجتماع
الجمعية العمومية والــذي هو
حق أصيل لها دون غيرها.

وزاد :ح ــرص ــا ع ـل ــى ض ـمــان
تـ ـسـ ـل ــم كـ ـ ــل مـ ـ ــواطـ ـ ــن ال ـن ـس ـب ــة

سفينة هندية تصل إلى الكويت
لنقل إمدادات طبية طارئة
وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،س ـف ـي ـن ــة
 ،INSSHARDULالتابعة للبحرية
ال ـه ـن ــدي ــة ،إلـ ــى الـ ـك ــوي ــت ،لـنـقــل
اإلم ــدادات الطبية الطارئة إلى
الهند.
وكـتــب قـبـطــان السفينة ،في
تغريدة على «تــويـتــر»« ،الشكر
إلى السلطات في الكويت على
الــدعــم المطلوب ،وإلــى جمعية
الهالل األحمر الكويتي والجالية
الهندية على كل المساعدة».
السفينة الهندية لدى وصولها إلى الكويت أمس

«نطالب بخط مباشر إلى القاهرة ألداء الطلبة اختباراتهم»
●

أحمد الشمري

طالب أمين صندوق اإلتحاد
ال ــوط ـن ــي لـطـلـبــة ال ـك ــوي ــت فــرع
م ـ ـصـ ــر ،د .نـ ــاصـ ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي،
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـ ـض ـ ــرورة
اس ـت ـث ـن ــاء ال ـط ـل ـب ــة ال ــدارسـ ـي ــن
فــي الـخــارج مــن قــرار السلطات
الكويتية بشأن إلزامية تطعيم
ج ـم ـي ــع ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي ال ـس ـفــر
للخارج ،الستكمال دراستهم ،أو

وضع آلية أخرى ال تعيق السفر
ألداء االختبارات المقبلة ،خاصة
أن الفاصل بين جرعتي التطعيم
 6أسابيع.
وناشد العتيبي ،في تصريح
لـ «الجريدة» ،السلطات الكويتية
ف ـتــح خ ــط طـ ـي ــران م ـبــاشــر الــى
مصر للسماح لهم للذهاب إلى
مواعيد اختباراتهم خالل األيام
ال ـم ـق ـب ـلــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن تــذاكــر
الـسـفــر ف ــي خ ـطــوط الـتــرانــزيــت

تشكيل مجلس إدارة «االعتماد األكاديمي»
قــرر مجلس ال ــوزراء تشكيل مجلس إدارة
الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان
جودة التعليم ،وجاء في المادة األولى للقرار:
«يشكل مجلس إدارة الجهاز الوطني لالعتماد
األك ــادي ـم ــي وض ـم ــان ج ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم ،لـمــدة
ثالث سنوات ،برئاسة وزير التعليم العالي،
وعـضــويــة كــل م ــن :مــديــر ع ــام الـجـهــاز ،وكيل
وزارة التعليم العالي ،األمين العام لمجلس
الجامعات الخاصة ،وكيل وزارة الصحة ،د.

ع ــادل الـحـسـيـنــان ،د .خــالــد الـسـعــد ،د .عــادل
العصفور ،د فريح العنزي ،د .جاسم األستاد،
د .نــايــف المطيري ،د .أحـمــد الـفــارســي ،دانــة
المال ،د .فؤاد محمد حسن».
ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة الجهاز
الوطني لالعتماد األكاديمي أول اجتماعاته
بـعــد عـيــد الـفـطــر ،لبحث الـعــديــد مــن الملفات
المطروحة.

زلزال بالمناقيش
بقوة  3ريختر
أعلن مدير برنامج دعم
متخذ القرار والمشرف على
الشبكة الوطنية الكويتية
ل ـ ــرص ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل ب ـم ـع ـهــد
الكويت لألبحاث العلمية
د .عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،أن
الشبكة سجلت أمس زلزاال
بقوة  3.0بمقياس ريختر
جنوب غرب الكويت منطقة
المناقيش -أم قدير ،وحدث
ال ـ ـ ــزل ـ ـ ــزال ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 10:12
صباحا بتوقيت الكويت،
ع ـلــى ع ـمــق  8كـيـلــومـتــرات
بباطن األرض.

ت ــراوح ــت أس ـع ــاره ــا ب ـيــن 700
و 900دي ـنــار ،فمن أيــن للطلبة
دفع تلك المبالغ؟!
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن
تكون أولــويــة التطعيم للطلبة
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـيــن والـ ــدارس ـ ـيـ ــن فــي
الخارج ،وخاصة في الدول التي
يـنـتـشــر ب ـهــا ال ـف ـي ــروس ،فضال
ع ــن الـمـطــالـبــة ب ـض ــرورة إلـغــاء
ش ــرط ان ـت ـظــار  5أســاب ـيــع بعد
أخــذ الجرعة األولــى للدارسين
بــال ـخــارج ،وأي ـضــا إل ـغــاء شــرط
التطعيم للسفر للطلبة الذين
ال يـمـكـنـهــم الـتـطـعـيــم ألس ـبــاب
مـ ـتـ ـع ــددة ،م ـث ــل الـ ــذيـ ــن لــدي ـهــم
أم ــراض تمنعهم عــن التطعيم،
والمتشافين من فيروس كورونا
ول ــم يـسـتـكـمـلــوا م ــدة االنـتـظــار
لـتـلـقــي ال ـل ـق ــاح ،وي ـجــب عليهم
السفر في أقرب وقت ممكن وفقا
لجداولهم الدراسية.
وتـ ـمـ ـن ــى ال ـع ـت ـي ـب ــي أن يـتــم
إلغاء شرط أخذ تطعيم اللقاح
بشكل كلي للطلبة المبتعثين
والــدارسـيــن بالخارج ،في حال
لم يحصلوا على موعد للتطعيم

ناصر العتيبي

عبر منصة وزارة الصحة.
وبين أن فرض آلية التطعيم
ع ـل ــى ال ـم ـس ــاف ــري ــن أق ـ ــر بـشـكــل
مفاجئ ،وهو ما قد يعيق سفر
الطلبة ألداء اختباراتهم في حال
تأخرهم ألخذ جرعة التطعيم،
خاصة أن مواعيد االمتحانات
على األبواب!

«إداريي المؤسسات التعليمية» تبحث
الملفات العالقة بعد العيد
أكد أمين صندوق الجمعية الكويتية إلداريي
المؤسسات التعليمية عذبي الهاجري أن الجمعية
ستقوم بتكثيف لقاءاتها واتصاالتها مع قياديي
«التربية» و«التعليم العالي» لبحث العديد من
الملفات العالقة بعد إجــازة عيد الفطر المبارك،
مشددا على ضرورة تعاون الوكالء ومساعديهم
والقياديين لتوفير المناخ المالئم والبيئة الجيدة
وحل مشاكل اإلداريين العالقة للقيام بأعمالهم
على أكمل وجه.
وقال الهاجري في تصريح صحافي إن «أعضاء
ً
الهيئة اإلداري ــة للجمعية ال يــدخــرون جـهــدا في
س ـب ـيــل ت ـح ـق ـيــق األم ـ ـ ــان ال ــوظ ـي ـفــي واالسـ ـتـ ـق ــرار
ل ـم ــوظ ـف ــي وإداريـ ـ ـ ـ ــي ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة،
والمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية».

وفي نفس الوقت ،هنأ الهاجري صاحب السمو
األمـيــر الشيخ نــواف األحـمــد ،وسمو ولــي عهده
الشيخ مشعل األحـمــد ،ورئـيــس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،ووزي ــر التربية د.
علي المضف ،ووز ي ــر التعليم العالي د .محمد
الفارس ،وقياديي الوزارتين ،وأعضاء السلطتين
الـتـشــريـعـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وج ـم ـيــع الـمــواطـنـيــن
والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة حلول
عيد الفطر المبارك.

ةديرجلا
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مركز المخطوطات نواة كتاب
«معالم مدينة الكويت القديمة»

د .سلطان ماجد السالم

أوه يا مال

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
يستمر مركز البحوث والدراسات الكويتية برئاسة أ.د الفاضل
عـبــدالـلــه الـغـنـيــم ف ــي إتـحــافـنــا بـ ــاإلصـ ــدارات الـتــاريـخـيــة
ً
المميزة ،مسخرا طاقات المركز وكنوزه العلمية وموارده
ً
في خدمة تاريخ الكويت القديم والجديد ومشجعا للكوادر
الوطنية المجتهدة في استعراض نشاطها وكفاءتها في
ً
هذا المجال كما شاهدناه مؤخرا بإصدارات توثيق الغزو
العراقي للكويت وإصدار موسوعة "معالم مدينة الكويت
الـقــديـمــة" ،وه ــي مــوســوعــة فــريــدة فــي بــابـهــا ورائ ـعــة في
محتواها أعدها مجموعة من اإلخوة الباحثين المشهود
لهم بالجد واالجتهاد والتخصص ومتانة البحث وتقصي
المعلومات.
وع ـن ــد اط ــاع ــي ع ـلــى ال ـج ــزأي ــن األول وال ـث ــان ــي لـهــذه
ال ـمــوســوعــة الـشـيـقــة عـ ــادت ب ــي ال ــذاك ــرة س ـن ــوات مضت
ع ـنــدمــا تــداع ـي ـنــا كـمـجـمــوعــة م ــن ال ـبــاح ـث ـيــن ف ــي تــاريــخ
الكويت واجتمعنا عند رئيس مركز المخطوطات والتراث
والوثائق الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني للحوار حول
خريطة نشرت تلك األيام عن حي الوسط قبل هدم سور
الكويت شابها كثير من األخطاء في الرسم والتسميات
ودقة المعلومات فكان اجتماعنا لتصحيح األخطاء التي
وردت في تلك الخريطة.
ً
كــان ذ لــك سنة  ٢٠١٥تقريبا حيث استضافنا رئيس
المركز الشيخ محمد الشيباني وبحضور بعض اإلخوة
ً
ً
الـبــاحـثـيــن ،فشكلنا فــريـقــا تـطــوعـيــا أذك ــر مـنـهــم (بــاســم
ال ـلــوغــانــي وخ ــال ــد الـمـبـيـلــش وخـلـيـفــة ال ـمــاجــد وص ــاح
الفاضل وفهد العبدالجليل) واستعنا كذلك بالوثائق
والمخطوطات لدى األستاذة الفاضلة عائشة العدساني
حيث استطعنا فــي فـتــرة وجـيــزة إع ــداد تـصــور مبدئي
لخريطة حي الوسط حسب الوثائق القديمة والعدسانيات
الموثقة ،كما قابلنا شخصيات وطنية مخضرمة استفدنا
ّ
مــن معلوماتهم ح ــول مخطط الـحــي وســكــانــه ومــرافـقــه
وحدوده.
الحقيقة كــان العمل المطلوب يحتاج مـصــادر أوســع
ومـعـلــومــات أك ـبــر ألج ــل تــوثـيــق تــاريــخ ال ـحــي بأساليب
عـلـمـيــة وب ـكــل أم ــان ــة وح ـي ــادي ــة ،وق ــد ت ـط ــورت ال ـل ـقــاءات
ً
ً
صدى محمودا حتى توافقنا على
وتشعب العمل والقى
انتقال بعض أعضاء الفريق إلتمام هذا العمل وإنجازه
عــن طــريــق مــركــز الـبـحــوث وال ــدراس ــات الكويتية والــذي
ربـمــا كــانــت لــديــه ال ـم ـبــادرة واألف ـك ــار التوثيقية نفسها
لمخططات الكويت القديمة ومعالمها مستعينين بما
لديه من مصادر رسمية محفوظة ووثائق تاريخية ثمينة
تسند المجهودات العلمية في االتجاه البحثي الرصين،
كما شــاهــدنــاه فــي اإلصـ ــدارات الـمــذكــورة ،ونــأمــل مــن أ.د
عبدالله الغنيم استمرار دعم هذا العمل التاريخي المبدع
وإتمام توثيق معالم مدينة الكويت القديمة بكل أحيائها
وقراها وتفاصيلها الدقيقة ومفرداتها الجميلة ،فمثل
هــذا المشروع التاريخي الوطني سيكون إضــافــة قيمة
ً
جدا لمراجع تاريخ الكويت ،وبارك الله بكل هذه الجهود
العلمية التي يستمتع بها الباحثون وينهلون منها في
الكويت وخارجها ســواء من مركز البحوث والــدراســات
الكويتية أو مركز المخطوطات والتراث والوثائق.
والله الموفق.

ما زلنا اليوم نتعايش داخل إحدى صور الصراعات القديمة،
وعلى شكل صراع طبقي مقيت بين من يملك ومن ال يملك،
والتاريخ الكويتي وباألخص ذاك االقتصادي االجتماعي فيه
من الدالالت والشواهد الكثيرة التي تفسر لنا حاضرنا ،وكذلك
تنبئنا بمستقبلنا والقادم من أيامنا على أساس صراع الطبقات
الحقيقي والواقعي في المجتمع.
من الطبيعي أن يفاخر أي مواطن بتاريخ أجداده ومؤسسي
دولته أو إقليمه أو ما شابه ،فتلك نزعة بشرية فطرنا عليها
ً
ً
جميعا وهي حميدة وال بأس بها بحدود المنطق والعقل طبعا
دون التعالي على اآلخر والوصول إلى حد الثمالة من انتصارات
ً
تاريخية وإنجازات غابرة وهمية كذلك ،ولكن من الطرائف دائما
أن يتناسى المرء حقيقة مهمة وهي أن التاريخ في الواقع يكتبه
األقوياء ويزخرفه ويجمله األحياء كذلك ،فهذا شيء موجود وال
يمكن ألحد أن ينكره على مر العصور واألزمنة ،كذلك من المهم
أن نعرف أن المجتمعات تتغير بصورة ديناميكية غير ثابتة
وتكون في صراع مستمر لتلد لنا مجتمعات أكثر تطورا تقوم
ً
على رفات سابقيها كذلك ،هذا الصراع والشد والجذب دائما
ً
ً
ً
مــا يـكــون حــاضــرا وحقيقيا ومبنيا على الـنــزاع االقـتـصــادي-
االجتماعي ،وال يمكن ألحد أن ينكره فهو يولد من رحم معاناة
الشعوب.
في حقيقة األمــر ،نحن ما زلنا اليوم نتعايش داخــل إحدى
صــور تلك الـصــراعــات أيـضــا ،وعلى شكل صــراع طبقي مقيت
بـيــن مــن يـمـلــك (ب ــرج ــوازي طفيلي أص ـبــح يـقـتــات مــن تحكمه
برأس المال وتبعات هذا األمر) ومن ال يملك (كادح عامل يبيع
مجهوده الذهني ويتمنى أبسط حقوقه وأساسيات حياته)،
وال ـتــاريــخ الـكــويـتــي وب ــاألخ ــص ذاك االق ـت ـصــادي االجـتـمــاعــي
فيه من الــدالالت والشواهد الكثيرة التي تفسر لنا حاضرنا،
وكذلك تنبئنا بمستقبلنا والقادم من أيامنا على أساس صراع
الطبقات الحقيقي والواقعي في المجتمع ،فقد تكلم الكثير في
السابق عــن تــاريــخ األج ــداد واآلب ــاء األول ـيــن ،وهــو لعمري أمر
يعتبر مــدعــاة للفخر والــرفـعــة ســواء كــانــوا مــن أهــل الحاضرة
أو البادية أو حتى أهل القرى (باللهجة العامية :القروية) ،فقد
سطروا مالحم تاريخية في النضال والكفاح إلى أبعد الحدود

لتوفير عيش كريم ألهاليهم وذويـهــم ،ولكن في الــرجــوع إلى
ً
تاريخ الطبقة العاملة وتشكلها في الكويت تحديدا  ،الطبقة
الـكــادحــة البروليتارية بالمجتمع ،نجد أن الـتــاريــخ قــد أهمل
بدايات نشأتهم ومعاناتهم الحقيقية ،وبالتركيز على الشق
االقتصادي األكثر ازدهارا في الكويت في حقبة ما قبل النفط
و(فتح الحنفية الريعية) للذهب األســود وهــو اقتصاد ركوب
البحر باألخص لصيد اللؤلؤ ،نجد القلة القليلة هي من تتكلم
وتــؤرخ لنا حقيقة الحياة والصراع الطبقي آنــذاك ،والــذي كان
ً
أقــرب ما يكون عمال بالسخرة والعبودية على أن يكون عمال
ينجم منه دخل (محترم) ألرباب األسر.
ول ـكــن عـلـيـنــا ه ــا هـنــا أن نـضــع بـعــض األمـ ــور ف ــي نصابها
الصحيح ،فهناك من تكلم عن معاناة أهل البحر في السابق،
وهناك من وثــق قصصا تاريخية عن األه ــوال التي عاشوها،
ولكن اليوم ننظر لهذه المسألة إثر تشكل طبقة عمالية كادحة
(منظمة) في الكويت بسبب تطور المجتمع ونشير للحقيقة
بأن الكثير من منتسبي تلك الطبقة (وليس الكل) أصبحوا من
مواطني الدولة (العمال) في نظام اقتصادي اجتماعي جديد .أي
بصريح العبارة ،هناك من افتقد لقمة العيش والحياة الهانئة
قبل اكتشاف البترول وبعده ،والكالم هنا أيضا يجب أن يكون
في نصاب تاريخي حقيقي ،حيث إن مهنة الغوص قد اضمحلت
نتيجة ظ ـهــور الـلــؤلــؤ الـصـنــاعــي وب ــداي ــة أع ـمــال التنقيب عن
البترول بعد منح حق االمتياز لذلك عام  1934من خالل شركة
نفط الكويت والتي تملكها مناصفة الشركة اإلنكليزية اإليرانية
وشركة مباحث الخليج .فـ (الغاصة) وعمال البحر كانوا تحت
رحمة من استعبدهم حتى أثقلهم بالديون والمعيشة الضنكة،
والتي الــى عــام  1940لم يتعاملوا معهم تحت مظلة قانونية
تنظيمية حقيقية ،الى أن خرج لنا «قانون الغواصين» والذي
استعبد عمالة البحر ولكن بشكل رسمي وقانوني وتحت رعاية
حلف طبقي بدأ يتشكل أيضا ما بين أهل السطوة والنفوذ الذين
اقتاتوا على فوائض قيمة من أهل البحر .أعلم أن هناك الكثيرين
ممن لم يسمعوا بقانون الغواصين ،لكنه حقيقي وموجود وال
أستطيع أن أزيــد على مقولة الكاتب محمد العجمي (الحركة
العمالية والنقابية في الكويت -طبعة أولى  )1982بأن جميع
مواده (القانون) ضد البحارة والغواصين بل تتبارى في ظلمهم،
وأنــا هنا بــدوري لن أشير إلــى مــادة دون األخــرى ألنــه بالفعل
وبـعــد ق ــراء ة تمحيصية لــه هــو قــانــون جــائــر مـكـتــوب لصالح
األسياد دون حفظ حقوق البحارة و(الغاصة) البتة ،وعليه نجد
والدة طبقة عمالية في الكويت بعد انقطاع العمل في البحر

روزاليند ماكينا*

ً
فشل األموال في ضمان التوزيع العادل للقاحات عالميا

برامج التلقيح
داخل البلدان يجب
أن تتضمن وسائل
حماية واضحة
ً
للفئات األكثر ضعفا
ُ
والمعرضين للخطر

على الهامش:

ما زال المواطن الـكــادح يطمح أن يقتني منزال خاصا به،
فــال ـمــوظــف ال ـكــوي ـتــي ه ــو الــوح ـيــد ع ـلــى وج ــه األرض الـ ــذي ال
يستطيع أن يشتري بيتا حتى إن اقترض وباع (ما وراه ودونه).
السكن هو من بدهيات الحياة ونحن ما زلنا نردد ونقول :تحرير
األراضي السكنية واجب في الكويت ،وافهم يا فهيم.
هامش أخير:
ت ــرددت ع ـبــارة اسـتـخــدام «الـقـبـضــة ال ـحــديــدة» مــؤخــرا وذلــك
باإلشارة إلى خفض مستوى سقف الحريات وتشديد الرقابة
على الشعب ،ونظرية صراع الطبقات وتطور المجتمع أيضا
تعطينا من الشواهد أن هذا األسلوب ال ينفع البتة مع الشعوب
مهما بدت شواهد البدايات عكس ذلك.

تحقيقات قضايا الفساد تزداد
خطورة على جونسون

ف ــي م ـقــال ال ـكــاتــب خـلـيــل ح ـيــدر ال ـم ـن ـشــور أم ــس بـعـنــوان
"د .عبدالله النفيسي يلوم المرشد البنا والجهاز السري"
ً
سقطت سهوا كلمة (نزال) من فقرة" :هل كان التنظيم السري
أو ال ـج ـهــاز ال ـخ ــاص ف ــي ج ـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان مـنـطـلـقــا وبــدايــة
للعنف والتنظيمات الجهادية التي ال نراها في كل مكان؟"،
والصواب" :التي ال نزال نراها في كل مكان" ،لذا وجب االعتذار
والتوضيح.

في مارس الماضي ،تلقت دولة جنوب السودان
أول دفعة من اللقاحات ُ
المضادة لفيروس كورونا
ّ
الـ ُـمـسـتـجــد ،وف ــي حـيــن أن ه ــذه أن ـبــاء سـ ــارة ،إال
أنها جــاء ت بعد أربعة أشهر تقريبا من توزيع
ال ـج ــرع ــات األولـ ـ ــى ف ــي الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،مما
ُيسلط الضوء على التفاوتات الكبيرة في توزيع
الـلـقــاحــات عـلــى الصعيد الـعــالـمــي ،وإذا لــم يتم
تضييق هذه الفجوات قريبا -مع قيام الهيئات
الــدولـيــة بقيادة عملية تــوزيــع اللقاحات بشكل
شفاف وعادل على مستوى العالم -فستتعرض
االستجابة للجائحة بالكامل للخطر.
فقد تلقت جنوب السودان الجرعات المطلوبة
من خالل مبادرة مرفق الوصول العالمي للقاحات
ُ
المضادة لفيروس كوفيد ( 19كــوفــاكــس) ،الذي
كـ ــان ف ــي طـلـيـعــة ال ـج ـه ــود ال ــرام ـي ــة إلـ ــى ضـمــان
الوصول العادل إلى اختبارات وعالجات ولقاحات
كوفيد 19في مختلف أنحاء العالم ،وقد دعمت
مؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية والبنك
الدولي واليونيسيف هذه الجهود.
ومع ذلــك ،تعوق الــدول الغنية هذا التقدم من
خ ــال ت ـخــزيــن اإلم ـ ـ ــدادات بـشـكــل ُم ـس ـت ـمــر ،وفــي
الواليات المتحدة ،على سبيل المثال ،يتم إعطاء
أكثر من  2.1مليون جرعة يوميا ،في حين تمكنت
جنوب الـســودان من تقديم نحو  1000لقاح في
المجموع ،بشكل عام ،تلقى ُ
المقيمون في البلدان
المرتفعة والمتوسطة الدخل  ٪83من أصل 1.2
مليار جرعة لقاح تم تسليمها حتى اآلن.
ّ
ف ــي ال ــواق ــع ،يـ ــدل حـظــر الـتـصــديــر والـتـخــزيــن
ونـقــص اإلمـ ــدادات على أن م ـبــادرة كوفاكس قد
تمكنت حتى اآلن مــن تقديم جرعة واح ــدة فقط
م ــن ك ــل خ ـمــس ج ــرع ــات م ــن ل ـق ــاح أوكـ ـسـ ـف ــورد-
أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا ،وال ـت ــي ك ــان ــت م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن
ت ـصــل إل ــى ال ـب ـلــدان ب ـح ـلــول ن ـهــايــة ه ــذا الـشـهــر،
وبهذا المعدل ،ستتمكن االقتصادات المتقدمة
من تطعيم سكانها بالكامل قبل أن تبدأ العديد
من البلدان ُ
المنخفضة الدخل حتى باستخدام
اللقاحات.
وم ــن أج ــل ت ـســريــع وت ـي ــرة ال ـت ـق ــدم ،خصصت
بنوك التنمية الدولية تمويال ضخما لمساعدة
ال ـب ـلــدان الـفـقـيــرة عـلــى ش ــراء وتــوزيــع اللقاحات
واالختبارات والعالجات ،وقد وعد البنك الدولي
وحــده بالمساهمة بمبلغ  12مليار دوالر ،لكن
عملية إنفاق األمــوال التي تعهد بها باتت غير
واضحة ،مما يزيد خطر إهدار هذه األموال التي
تشتد الحاجة إليها بسبب االفتقار إلى التدقيق.
ب ــداي ــة ،لــم ُيــوضــح الـبـنــك ال ــدول ــي بـعــد كيفية
استخدام قوته السوقية لضمان بقاء الجرعات
ب ــأسـ ـع ــار م ـع ـق ــول ــة ،وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،فـ ــي ظـ ــل ت ــراج ــع

بنظام اجتماعي عـبــودي اقـتـصــادي الــى مــا نحن عليه اليوم
من صراع طبقي بين العمال والرأسماليين بدأ يتشكل شيئا
فشيئا من مرور الزمن .ففي واقع األمر هذا التطور في النظام
االجتماعي موجود وله من الشواهد الكثيرة في المجتمعات ،بل
علينا أن ننتبه بأن هذا التطور من نظام اجتماعي إلى آخر هو
مؤشر للقادم من األيام حين ينهي النظام الرأسمالي والتبعات
المصاحبة لذلك األمر.
ولكن الغريب فيمن ينكر وجود كادحين وعمال منظمين في
الكويت ولدينا من الشواهد ما لدينا ،واألغ ــرب هو استمرار
هذا الصراع بين الطبقتين الى يومنا هذا مع تغيير المسميات
وتغيير بعض األطراف رغم أن الكثيرين ممن عانوا من استعباد
البحر هم من أصبح الحقا أصحاب ياقات ملونة وبرجوازيين
على مستوى أقل ،لكنه في النهاية هو ذاته ،صراع بين من يملك
ومن ال يملك ،بل يطمح أن يوفر أساسيات العيش الكريم دون
الحاجة الى التفكير في مصاريف باقي الشهر أو األسبوع أو
حتى بقية اليوم.
وبالمختصر المفيد أقول ،تشكلت الطبقة العمالية الكويتية
وتنظمت صفوفها من خــال مهن عــدة في السالف من الوقت
وج ــدت إث ــر ت ـطــور المجتمع مــن ن ـظــام اق ـت ـصــادي ك ــان جــائــرا
وعبوديا ومنحازا لطبقة دون األخــرى ،وعليه ال نستغرب أن
يكون هناك اليوم أيضا صــراع طبقي ذو قواسم مشتركة مع
ص ــراع ــات ع ــدة شـهــدهــا ال ـتــاريــخ الـمـعــاصــر أي ـضــا ،فـمــن نظام
مجتمعي إلى آخــر ،وهــذه هي حال الدنيا و»الفهيم» هو الذي
يقرأ المستقبل من خالل شواهد اليوم .على األقل هذا ما نتعلمه
من نظرية صراع الطبقات والتطور المجتمعي.

أندرو رونسلي*

توضيح

هناك ما يدعو لألمل في
أن ينجح البنك الدولي
في تحقيق هدفه في
المساعدة في عملية توزيع
اللقاحات على مستوى
العالم وقد وصف رئيس
البنك الدولي ديفيد
مالباس أزمة فيروس
كوفيد  19بأنها "جائحة
عدم المساواة" ،ومن
سماتها عدم المساواة في
الحصول على اللقاحات.
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زوايا ورؤى

منتجي اللقاحات مثل جونسون آند جونسون
عن تعهداتهم بتوفير اللقاحات على أساس غير
هادف للربح ،أصبح مثل هذا التدخل أمرا ُملحا،
فـقــد عـمـلــت ش ــرك ــات األدوي ـ ــة األم ـيــرك ـيــة الـثــاث
التي أنتجت لقاحات ُمعتمدة  -فايزر وموديرنا
وج ــون ـس ــون آنـ ــد ج ــون ـس ــون -م ــع الـمـسـتـثـمــريــن
بالفعل على تنفيذ خطط لرفع أسعار اللقاحات
في المستقبل القريب ،رغم إتاحة  12مليار دوالر
لشراء وتوزيع اللقاحات ،ال تزال الخطوات التي
سيتخذها البنك الدولي لجعل صانعي اللقاحات
ي ـت ـشــاركــون الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـم ـعــرفــة والـخـبــرة
لزيادة اإلنتاج العالمي غير واضحة.
عــاوة على ذلــك ،لم ينجح البنك الــدولــي بعد
في شرح خططه التي تهدف إلى ضمان شفافية
نفقاته ،أو ضمان التزام البلدان بالخطط الرامية
إل ــى تــوفـيــر ال ـل ـقــاحــات لـلـسـكــان ذوي األول ــوي ــة،
وكما يعلم البنك الــدولــي جيدا ،يمكن أن يؤدي
سوء تصميم البرنامج وعملية توزيع اللقاحات
ُ
المعيبة إلى تكاليف باهظة ونتائج غير عادلة،
وق ــد تــم تعليق العملية األول ــى ل ـشــراء لقاحات
ُم ـضــادة لـفـيــروس كــوفـيــد 19الـتــي مــولـهــا البنك
الدولي ،والتي تم إطالقها في لبنان في يناير ،في
غضون شهر تقريبا من إطالقها ألن السياسيين
ك ــان ــوا ي ـت ـنــاف ـســون م ــع األفـ ـ ـ ــراد ذوي األول ــوي ــة
القصوى ،مثل العاملين في مجال الصحة.
ُ
تعد الشفافية أمرا بالغ األهمية للحد من مثل
ُ
هذه السلوكيات ،ومع ذلك ،قد ي ِعد البنك الدولي
نـفـســه لـمــواجـهــة م ــواق ــف ُم ـشــاب ـهــة :فـقــد ص ــادق
مــؤخــرا على مـشــروع فــي إثـيــوبـيــا ،حيث ُيشكل
التنافس ُ
المماثل وعدم احترام األولويات خطرا
واضحا ،كما وافق على مشروع في تونس ،حيث
ُيعتبر التردد والتشكيك في اللقاحات وجهود
التضليل أمرا جوهريا ،وهي عوامل من شأنها
ُ
أن تقوض كفاء ة البرنامج بشكل أكبر ،إذا لم يتم
ّ
التعامل معها بشكل فعال.
ف ــي ال ــواق ــع ،ي ـجــري تـصـمـيــم ه ــذه الـمـشــاريــع
بسرعة فائقة ،ومــع ذلــك ،فــي كثير مــن األحـيــان،
تعمل فرق البنك الدول  -سواء في المقر الرئيس
للبنك في واشنطن ،أو في البلدان التي تسعى
للحصول على المساعدات المالية -على تطوير
بــرامــج ال ـل ـقــاحــات ه ــذه دون م ـشــاركــة أو تدخل
جميع أصـحــاب المصلحة األساسيين ،وإذا لم
ُتشارك المجموعات ُ
المعرضة لخطر االستبعاد
مــن عمليات تــوز يــع اللقاحات فــي تصميم هذه
المشاريع ورصــدهــا ،فسيزداد احتمال تخلفها
عن الركب.
ُ
والسجناء
وتشمل هذه المجموعات الالجئين
واألشخاص الذين يعيشون في األحياء الفقيرة

وغيرها من المساكن ُ
المكتظة ،ففي اليونان ،على
سبيل المثال ،يتم استبعاد أكثر من  70.000طالب
لجوء من برنامج التطعيم الوطني.
إن األق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـ ُـمـ ـ ـضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــدة ،م ـ ـثـ ــل سـ ـك ــان
«ال ــروه ـي ـن ـغ ــا» ف ــي م ـيــان ـمــار وط ـب ـقــة «ال ــدال ـي ــت»
المنبوذة في الهند (المجموعة األقــل مرتبة في
النظام الطبقي في البالد)ُ ،معرضة أيضا لخطر
التجاهل واالستبعاد ،وكما هي الحال في سورية،
قــد ُيـشـكــل التنسيق فــي مـنــاطــق ال ـن ــزاع تحديا
هائال ،حيث من المحتمل أن تتجاهل الحكومات
األشخاص في هذه المناطق.
يجب أن تتضمن برامج التلقيح داخل البلدان
وســائــل حـمــايــة واض ـحــة لـلـفـئــات األك ـثــر ضعفا
ُ
والمعرضين للخطر ،مع استخدام البنك الدولي
نـفــوذه لمنع التمييز فــي تنفيذ مشاريعه ،كما
يتعين أن يكون تمويل أي لقاح مرهونا بتوزيعه
الـعــادل واآلم ــن ،عــاوة على ذلــك ،يجب أن يكون
هناك إشراف ومراقبة لهذه المشاريع ،كما حث
مجلس إدارة البنك مؤخرا.
ول ـكــي يـنـجــح ه ــذا األم ـ ــر ،يـتـعـيــن ع ـلــى الـبـنــك
ُ
الدولي التعامل مباشرة مع الفئات ُ
المهمشة ،تعد
وجهات نظر هذه الفئات ضرورية لتحديد أفضل
الـسـبــل إلن ـفــاق األم ـ ــوال المتعهد بـهــا ولـضـمــان
ال ـم ـســاء لــة ع ــن طــريــق ت ـحــدي إس ـ ــاء ة اس ـت ـخــدام
الموارد وسوء توزيع جرعات اللقاح.
ُ
ت ـعــد عـمـلـيــة ت ــوزي ــع ال ـل ـقــاحــات عـلــى مستوى
العالم اختبارا حاسما لمؤسسة تتمثل مهمتها
ُ
المعلنة في «إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء
المشترك» .ولحسن الحظ ،هناك ما يدعو لألمل
في أن ينجح البنك الدولي في تحقيق هدفه ،وقد
وصف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أزمة
فيروس كوفيد  19بأنها «جائحة عدم المساواة»،
ومــن سماتها عــدم المساواة في الحصول على
اللقاحات.
ومع ذلك ،لن يكون مجرد صرف األمــوال على
المشكلة كافيا لحلها ،ولن يتسنى لنا الخروج
ّ
من هذه األزمة إال من خالل اعتماد استراتيجية
ُ
شفافة وشاملة ومصممة تصميما جيدا ،والتي
تعمل بشكل واضح على حماية مصالح الفئات
األكثر ضعفا وتمنحهم الوسائل الالزمة إلطالق
ناقوس الخطر عندما تسوء األمور ،وتتمثل هذه
االستراتيجية في إنفاق األموال بشكل عادل.
* مديرة فريق في قسم التمويل في برنامج
الصحة العامة لمؤسسة المجتمع المفتوح.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

يـجــب أن يـقـلــق بــوريــس جــون ـســون مــن التحقيق
ً
ا ل ــذي تجريه اللجنة االنتخابية تـحــد يــدا  ،إذ تملك
هذه اللجنة صالحيات قانونية مستقلة وتستطيع
اس ـت ـجــواب الـشـهــود وجـمــع األدلـ ــة ،وإذا تــأكــدت من
ح ـصــول تـ ـج ــاوزات حـقـيـقـيــة ،فـلــن ت ـتــردد فــي فــرض
ً
ال ـغــرامــات ،وإذا وج ــدت أسـبــابــا منطقية لالشتباه
بـحـصــول جــرائــم جـنــائـيــة ،فـقــد تـحـيــل الـقـضـيــة إلــى
الشرطة .إنــه التحقيق الــذي يثير أكبر ضجة اليوم
وينشر حالة من الهلع في مقر رئاسة الحكومة وفي
أوساط حزب المحافظين،
حـيــث يــزعــم رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء أن ــه «غ ـطــى تـكــالـيــف»
ت ـجــديــد شـقـتــه ف ــي «داون ـي ـن ــغ س ـتــريــت» م ــن أمــوالــه
ً
الـخــاصــة ،لكنه لــم ينكر أن طــرفــا آخــر (عـبــر قــروض
أو تبرعات) دفع فاتورة كبيرة ،فهو يتجاهل جميع
األس ـئ ـلــة الـمــرتـبـطــة بـتـصــرفــاتــه ويـعـتـبــرهــا م ـجـ ّـرد
«تفاهة» ،وفي الوقت نفسه ،تعكس مواقف الكثيرين
ُ
ً
ضعف
في حزب المحافظين جزء ا من المشكلة التي ت ِ
النزاهة في الحياة العامة.
ً
ً
لـطــالـمــا كــانــت ردة فـعــل الـنــاخـبـيــن عــامــا مــؤثــرا
ّ
في فضائح الفساد ،لكن اعتبار استطالعات الــرأي
المقياس المهم الوحيد قد ينسف جميع المعايير
ُ
األخالقية .تعتبر الشفافية بشأن الجهات التي تقدم
المسؤولين
ـوال النقدية أو أي منافع أخرى إلى
األمـ َ
ُ َ
ُ
المنتخبين بالغة األ هـمـيــة ،و ل ـهــذا ا لـسـبــب ،تحفظ
سجالت حول مصالح األعضاء ولن يكون جونسون
ُم ـع ـف ــى م ـن ـه ــا ،مـ ــع أن ـ ــه م ـ ـعـ ــروف ب ـنــزع ـتــه إل ـ ــى ع ــدم
تطبيق القوانين على نفسه ،لذا ّ
صرح عن مصالحه
المالية في مرحلة متأخرة في تسع مناسبات على
األقــل ،ويجب أن يعرف الناس األطــراف التي يشعر
ّ
المشرعون وصانعو القرارات باالمتنان تجاهها ،ال
ً
سيما رئيس الوزراء ،ويجب أن يعرفوا أيضا إذا حاول
هــذا األخـيــر إخـفــاء ديــونــه عــن ال ــرأي الـعــام لتحقيق
مصالحه الخاصة ،وإذا كــان أي مسؤول يعجز عن
قول الحقيقة حول طريقة دفع ثمن أريكته ،فال مفر
من التساؤل عن المسائل األخرى التي كذب بشأنها.
لقد أصبحت طريقة اإلشراف على تصرفات الوزراء
ضعيفة بــدرجــة غـيــر مسبوقة ألن الـمـســؤولـيــن في
هذا المجال يتعرضون للضغوط كي يثبتوا نزاهة
حكومة جونسون وحفاظها على المعايير األخالقية،
حيث يتوقف االلـتــزام بالقواعد الــوزاريــة حتى اآلن
عـلــى الـنـظــريــة الـمـشــوهــة ال ـتــي تعتبر السياسيين
ً
«أ شـخــا صــا محترمين» ،مما يعني أن يتوقع منهم
الـ ـن ــاس ت ـص ــرف ــات صــائ ـبــة ط ـ ــوال الـ ــوقـ ــت ،وع ـنــدمــا
يسيئون التصرف يشعر ا لـنــاس باالطمئنان على
ً
اعتبار أن الموظفين الحكوميين يتمسكون دو مــا
بالمعايير األخالقية ويمنعون التجاوزات عبر قول
الحقائق والتدخل في الوقت المناسب لمنع الوزراء
من إساء ة التصرف.
ً
ي ـحــاول بـعــض الـمـســؤولـيــن طـبـعــا الـتـمـســك بهذا
الدور األساسي ،لكن ال مفر من أن تتراجع حماستهم
فــي أداء مهامهم بسبب أداء الحكومة البريطانية،
ُ
فقد ط ِرد عدد كبير من المسؤولين من أعلى مراتب
السلطة منذ أن أصبح جونسون رئيس الوزراء ،ومن
غير المنطقي أن يتناسى المعنيون هــذه الحقيقة
حين يتناقشون حــول تمتعهم بالشجاعة الكافية
لـمــواجـهــة ت ـصــرفــات الـ ـ ــوزراء الـسـيـئــة ،ال سـيـمــا إذا
ً
ارتـبـطــت ال ـت ـجــاوزات برئيس الـ ــوزراء شخصيا ،إذ
ُيعتبر هذا األخير المسؤول الوحيد القادر على اتخاذ
القرارات حول فتح تحقيق بشأن أي تجاوزات مزعومة
للقوانين ،وهو يملك الكلمة األخيرة حول صوابية
معاقبة أي مسؤول على تجاوزاته.
ً
يسهل أن ينتج هذا الوضع تضاربا في المصالح،
ويــزداد الوضع سخافة حين يصبح رئيس الــوزراء
ً
شـخـصـيــا م ـحــور الـتـحـقـيـقــات ،وح ـتــى ل ــو استنتج
المحققون أن رب عملهم خالف القوانين وحتى لو
أبــدوا استعدادهم لرفض مطالبه ،فلن يمنعه شيء
ً
من وضع أحكامهم جانبا وإعالن نفسه غير مذنب
إال شعوره بالعار ،لكن من المعروف أن رئيس الوزراء
ُم ّ
حصن ضد هذا النوع من المشاعر.
لـهــذا الـسـبــب ،مــن ال ـض ــروري أن يتسلم محققون
مستقلون هذه القضية ،مما يعني أن يجري التحقيق
فــي محكمة ال يكون فيها جونسون القاضي ا لــذي
يصدر ُ
الحكم النهائي.
* «الغارديان»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٧٩٠

٦.٢٧٩

٤.٢٩٤

2.٣٤٨ 2.٧٣٨ ٣.٣٢١

« »MSCIتعلن مراجعتها نصف السنوية ...والتنفيذ  27الجاري
نقل بنك الخليج إلى مؤشر الشركات الصغيرة مع ضم «البورصة» و«برقان» و«ميزان»
أعـ ـلـ ـن ــت م ــؤسـ ـس ــة م ــورغ ــان
ا س ـ ـتـ ــا ن ـ ـلـ ــي (  )MSCIنـ ـت ــا ئ ــج
ال ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة نـ ـص ــف ال ـس ـن ــوي ــة
لـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،الـ ـت ــي
سيجري تنفيذها  27الجاري.
وشـ ـه ــدت ال ـم ــراج ـع ــة نصف
السنوية لمؤشر  MSCIنقل بنك
الخليج من مؤشرها القياسي
الـعــالـمــي ال ــى مــؤشــر الـشــركــات
الصغيرة ،بينما لم يتم إضافة
اي شركة كويتية الــى المؤشر
القياسي.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــررت  MSCIإ ضـ ـ ــا فـ ـ ــة 3
ش ــرك ــات ،هــي بــورصــة الكويت
وبـنــك بــرقــان وم ـيــزان القابضة
لمؤشر الشركات الصغيرة ،في
حين قررت خروج  3شركات من
المؤشر ذاته ،وهي البنك األهلي
الـكــويـتــي والـمـتـكــامـلــة وشــركــة
طيران الجزيرة.

ال ـس ـعــوديــة ،ش ـهــدت الـمــراجـعــة
نصف السنوية لمؤشر MSCI
إض ـ ــاف ـ ــة ش ــركـ ـت ــي ال ـ ـمـ ــواسـ ــاة

وب ـت ــروك ـي ــم إلـ ــى م ــؤش ــر MSCI
ال ـق ـيــاســي ال ـع ــال ـم ــي ،ف ــي وقــت
ق ـ ـ ـ ــررت  MSCIخ ـ ـ ـ ــروج ش ــر ك ــة

الـخـطــوط الـسـعــوديــة للتموين
من ذات المؤشر.
وع ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ــؤش ــره ــا

للشركات الصغيرة ،قررت MSCI
إضــافــة  5شــركــات ،هــي الجوف
ال ـ ــزراع ـ ـي ـ ــة والـ ـمـ ـعـ ـم ــر ألن ـظ ـمــة

األسهم اإلماراتية
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
اإلم ــاراتـ ـي ــة ش ـه ــدت ال ـمــراج ـعــة
نصف السنوية لمؤشر MSCI
إضــافــة شــركــة أدن ــوك للتوزيع
وخــروج شركة إعمار مولز من
مؤشر  MSCIالقياسي العالمي.
وع ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ــؤش ــره ــا
للشركات الصغيرة ،قررت MSCI
إضافة شركتي مجموعة أغذية
وإع ـمــار للتطوير ،إضــافــة إلــى
خروج شركة االتحاد العقارية
من ذات المؤشر.

القطرية

األسهم السعودية

نزيف بأسهم التكنولوجيا األميركية
والخسائر ّ
تعم األسواق العالمية

وبالنسبة للسوق المصرية،
أض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة ن ـص ــف
السنوية لمؤشر  MSCIشركة
«فوري» لمؤشر  MSCIالقياسي
ال ـ ـع ـ ــال ـ ـم ـ ــي وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج شـ ــركـ ــة
«ال ـس ــوي ــدي ال ـك ـتــريــك» م ــن ذات
المؤشر ،وإضافتها إلى مؤشر
 MSCIللشركات الصغيرة.
كـ ـم ــا قـ ـ ـ ــررت  MSCIإض ــاف ــة
شــركــة م ـصــر إلن ـت ــاج األس ـمــدة
وخروج شركة لبن سينا فارما
مـ ــن م ــؤش ــر  MSCIل ـل ـش ــرك ــات
الصغيرة.

الذهب يهبط بفعل صعود
عوائد السندات والدوالر

حين خسر المؤشر توبكس األوسع نطاقا  2.37بالمئة
إلى  1905.92نقاط.
سجل كالهما أكبر انخفاض منذ  26فبراير ،وأغلق
نيكي دون المتوسطالمتحرك لمئة يوم.
هبطت األسهم األوروبية من ذروتها الثالثاء ،وجاءت
أسهم شركات التكنولوجيا والسفر والتعدين بين أكبر
الخاسرين ،بعدما أدت مخاوف إزاء ارتفاع معدل التضخم
في الواليات المتحدة لهبوط المؤشرات األميركية.
ونــزل المؤشر ستوكس  600لألسهم األوروب ـيــة 1.6
بــال ـم ـئــة ،ب ـعــدمــا س ـجــل م ـس ـتــوى قـيــاسـيــا ع ـنــد اإلغ ــاق
يوم االثنين .وتدهورت المعنويات عالميا ،بعدما دفع
القلق حيال التضخم المستثمرين لالبتعاد عن األسهم
المرتبطة بالنمو في وول ستريت االثنين ،قبل صدور
بـيــانــات أسـعــار المستهلكين األميركيين الـتــي يخشى
كثيرون من أن تجعل مجلس االحتياطي االتحادي ُيعيد
النظر في موقفه بشأن السياسة النقدية.
وهوت أسهم التكنولوجيا  2.2بالمئة ألقل مستوى منذ
تخلت أسهم شركات التعدين عن جزء
أواخر مارس ،فيما ّ
من المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة.
ونزلت أسهم السفر والترفيه  3.7بالمئة ،وهوى سهم
مجموعة إيفوليوشن جيمينج السويدية  9.6بالمئة بعد
اإلعالن عن تسعير صفقات ضخمة.

تراجعت أسعار الذهب ،أمس ،متأثرة بارتفاع عوائد
سـنــدات الـخــزانــة األمـيــركـيــة ،وانـتـعــاش بسيط لـلــدوالر،
قبيل بيانات أسـعــار المستهلكين بــالــواليــات المتحدة
المرتقبة بشدة.
وبحلول الساعة  0510بتوقيت غرينتش ،هبط الذهب
في المعامالت الفورية  0.4في المئة إلى  1829.94دوالرا
لألوقية (األونصة) .ونزلت عقود الذهب األميركية اآلجلة
 0.3في المئة إلى  1830.30دوالرا.
وقــالــت مارغريت يــانــغ ،المحللة لــدى ديلي إف.إكــس
«تقدم الدوالر بعض الشيء ...إذا جاء معدل التضخم أعلى
من المتوقع ،فربما يشجع بنوكا مركزية على التفكير في
تشديد سياساتها النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع».
صعد مؤشر الدوالر  0.3في المئة ،مما يجعل الذهب
أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العمالت األخرى.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة األميركية القياسية
ألجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع ،مما يرفع تكلفة
فرصة حيازة الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،زاد البالديوم 0.3
في المئة إلى  2945.02دوالرا لألوقية .وتراجعت الفضة
 0.9في المئة إلى  ،27.38فيما خسر البالتين  0.5في المئة
ليسجل  1229.02دوالرا.

الدوالر مستقر واألنظار
على التضخم في الواليات المتحدة
حــوم الــدوالر األميركي قــرب أقــل مستوى
فــي شـهــريــن ون ـصــف الـشـهــر مـقــابــل عمالت
رئيسية أخرى ،أمس ،مع تشبث المتعاملين
بالرهان على أن مجلس االحتياطي االتحادي
سيبقي على سياسة التيسير النقدي ،وذلك
قبيل صــدور بيانات مــن المتوقع أن تظهر
زيادة حادة للتضخم في الواليات المتحدة
على أساس سنوي.
تــو قــع محللون أن تظهر ا لـبـيــا نــات التي
تصدر في الساعة  1230بتوقيت غرينتش
ارت ـفــاع األس ـعــار  3.6فــي المئة على أســاس
سنوي ،نتيجة مستوى األساس المنخفض
في أبريل من العام الماضي .ومــن المتوقع
أن يسجل زيادة شهرية طفيفة عند  0.2في
المئة.
وسـجــل الـ ــدوالر فــي الليلة الـمــاضـيــة أقــل
م ـس ـتــوى أم ـ ــام ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي فيما
يزيد على شهرين بعد مسح قوي للنمو في
أوروب ــا ،وج ــرى تــداولــه دون هــذا المستوى
بقليل في آسيا عند  1.2126دوالر.
ونزلت العملة اليابانية  0.2في المئة إلى
 108.835ينات مقابل الدوالر.

أزمة «كورونا» تكشف الفجوة ...ضرائب جديدة تهدد أثرياء العالم
ذكرت منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ،في تقرير لها ،أن
ّ
التفاوت المالي المتزايد يمكن حله
إلى جانب تحسين الماليات العامة في
آن واحد ،عبر زيادة ضرائب المواريث
والعقارات والهبات.
وأشـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر بـ ـش ــأن ض ــرائ ــب
ال ـم ــواري ــث إل ــى أن أغ ـنــى  10بالمئة
مــن األس ــر فــي دول المنظمة الـبــالــغ
عددها  27دولةّ ،
يقدر أنهم يمتلكون
نحو نصف كامل ثروات هذه البلدان.
وي ـم ـت ـلــك أغ ـن ــى  1بــال ـم ـئــة مـنـهــم 18
بالمئة من الثروة.

المصرية

ولــم تشهد األسـهــم القطرية
أي ت ـعــديــل ع ـلــى مــؤشــر MSCI

وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق

فتحت ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة فــي وول سـتــريــت على
ه ـبــوط ح ــاد ال ـثــاثــاء ،وف ـقــد ن ــاس ــداك  2بــالـمـئــة مـتــأثــرا
باألسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في ظل موجة تكهنات
عالية مدفوعة بمخاوف بشأن التضخم.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع  286نقطة ،بما يعادل
 2.13بالمئة إلى  13115.854نقطة ،وهبط المؤشر داو
جونز الصناعي  170.1نقطة أو  0.49بالمئة إلى 34572.74
نقطة ،وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز  ،500منخفضا
 38.1نقطة أو  0.91بالمئة إلى  4150.34نقطة.
كان المؤشر داو جونز الصناعي بلغ مستوى مرتفعا
غير مسبوق فوق مستوى  35ألف نقطة للمرة األولى في
تاريخه ،االثنين ،بدعم التفاؤل حيال استمرار انخفاض
أسعار الفائدة ،في حين رفعت زيــادة في أسعار السلع
األساسية أسهم شركات التعدين والطاقة والصلب.
آسيويا ،تراجعت األسهم اليابانية أمس األول ،متأثرة
ً
بأسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر خسائر وول ستريت
خــال الليل أمــس ،فــي حين تراجعت األسـهــم المرتبطة
بـ ــالـ ــدورة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ه ــي األخ ـ ـ ــرى ،بسبب
المخاوف بشأن تدهور الوضع فيما يتعلق بالجائحة
في البالد.
وتــراجــع الـمــؤشــر نيكي  3.08بالمئة إلــى 28608.59
نقطة ،وهو أدنى مستوى عند اإلغالق منذ  24مارس ،في

المعلومات وأسمنت الرياض
والخطوط السعودية للتموين
وشـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـص ــاف ــي ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية.

القياسي الـعــالـمــي ،واقتصرت
التغييرات على مؤشر الشركات
ال ـص ـغ ـي ــرة فـ ـق ــط ،ب ـع ــد إض ــاف ــة
شركة «مجموعة المستثمرين
القطريين».

وقـ ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر م ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــاون
والتنمية في الميدان االقتصادي إن
«ضرائب المواريث يمكن أن تكون أداة
مهمة لمواجهة التفاوت ،خصوصا
في السياق الراهن المستمر للتفاوت
الكبير في الثروات ،والضغط الجديد
على الماليات العامة المرتبط بجائحة
كوفيد .»19 -
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر م ـ ــرك ـ ــز ال ـم ـن ـظ ـم ــة
لسياسات الضرائب واإلدارة ،باسكال
ســانــت-أمــانــز ،فــي مــؤتـمــر صحافي:
«إن حـصـيـلــة مـعـظــم دول الـمـنـظـمــة
مــن ضــرائــب ال ـمــواريــث أو الـعـقــارات

تجمع عوائد قليلة للغاية 0.5 ،بالمئة
فقط مــن عــوائــد الضرائب الكلية في
المتوسط».
وتختلف ضرائب المواريث بشكل
كبير مــن بلد إلــى آخــر ،ففي حين أن
 48بالمئة مــن الـعـقــارات فــي بلجيكا
تخضع لضريبة المواريث ،فإن الرقم
ه ــو  0.2بــالـمـئــة ف ـقــط ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة ،حيث يمكن لمجموعة من
اإلع ـف ــاءات وعـتـبــات اإلع ـفــاء العالية
ّ
أن تمكن بعض اآلبــاء من تحويل ما
ي ـصــل إل ــى  11م ـل ـيــون دوالر معفاة
مــن الـضــرائــب إلــى ذريــاتـهــم .ويـقــارن

ذلك بحوالي  17ألف دوالر في بعض
أجزاء بلجيكا.
وس ـل ــط ال ـت ـقــريــر ال ـض ــوء ع ـلــى أن
اإلع ـفــاء الـضــريـبــي يمكن أن ينطبق
بشكل عــام على عمليات نقل أصــول
م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـم ـس ــاك ــن
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وأص ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـع ــاش ــات
ال ـت ـقــاعــديــة ،ووث ــائ ــق ال ـتــأم ـيــن على
ال ـحّـيــاة ،وف ــي بـعــض ال ـب ـلــدان يمكن
تجنبها عن طريق تقديم منح خالل
حياة أصحابها.
وأض ــاف ســانــت-أمــانــز أن «أحـكــام
اإلعفاءات تفيد في المقام األول األسر

األكثر ً
ثراء ،مما يقلل من التدرج الفعال
لضرائب المواريث والعقارات ،ويعزز
بالتالي عدم المساواة».
ومع إقرارها بأن ضرائب المواريث
ً
«ليست حال سحريا» ،وجدت المنظمة
ً
«حججا قوية لــزيــادة االسـتـفــادة من
ضــرائــب ال ـمــواريــث» مــن خــال فرض
ضــريـبــة عـلــى إج ـمــالــي ال ـث ــروة الـتــي
حصل عليها المستفيدون على مدى
ح ـيــات ـهــم م ــن خـ ــال ك ــل م ــن ال ـه ـبــات
والميراث.

وساهم العزوف عن المخاطرة في صعود
مؤشر الدوالر قليال عند  90.278مع استمرار
ضغوط البيع في أســواق األسهم ،لكن يظل
مؤشر الدوالر فوق مستوى دعم رئيسي في
نطاق بين  89.677و.89.206
واس ـت ـق ــرت ال ـع ـمــات الـمــرتـبـطــة بــالـسـلــع
األول ـي ــة ق ــرب مـسـتــويــات مــرتـفـعــة قـيــاسـيــة،
ون ــزل ال ـ ــدوالران األسـتــرالــي والنيوزيلندي
 0.5في المئة ليقبعا دون أعلى مستوى في
عشرة أسابيع الذي سجاله في اآلونة األخيرة
بقليل ،بينما لم يطرأ تغير يذكر على الدوالر
الكندي الذي استقر عند ما يقل بفارق طفيف
عن ذورة أربع سنوات تقريبا.
وتـشـبــث اإلسـتــرلـيـنــي بمكاسبه ليجري
تداوله عند  1.4118دوالر.
وق ــال رودري ـج ــو كــاتــريــل خبير العمالت
الكبير في بنك أستراليا الوطني في سيدني
«طــال ـمــا ال يـشـهــد س ــوق األس ـه ــم أي عملية
تصحيح أكثر حدة ،فمن المستبعد أن يكون
ثمة إقبال على الدوالر كمالذ آمن».
وأضاف «نعلم اآلن أن مجلس االحتياطي
االتحادي ملتزم بشدة بسياسة التيسير».

انكماش اقتصاد المملكة المتحدة
 %1.5خالل الربع األول
انـكـمــش اق ـت ـصــاد الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
بنسبة  1.5في المئة خالل الربع األول من
العام الحالي ،مع استمرار تأثير إجراءات
اإلغــاق المرتبطة بالوباء على النشاط
االقتصادي.
وم ــع ذل ــك شـهــد االق ـت ـصــاد انـتـعــاشــا
قويا في مــارس ،مع نمو االقتصاد 2.1
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ــدع ــوم ــا ب ــإن ـف ــاق الـتـجــزئــة
وع ــودة ال ـم ــدارس ،م ـت ـجــاوزا الـتــوقـعــات
بعد ارتفاعه  0.7في المئة ،وفقا للبيانات
المعدلة لشهر فبراير.

ً
وبناء على بيانات مكتب اإلحصاءات
الــوطـنــي ،ف ــإن مـسـتــوى الـنــاتــج المحلي
اإلجـمــالــي حاليا يقل  8.7فــي المئة عن
مستوى ما قبل الوباء بنهاية .2019
وذكــر «داري ــن مــورجــان» ،مدير مكتب
اإلح ـصــاء ات ،أن االنتعاش الـقــوي الــذي
شـهــده م ــارس بـقـيــادة الـبـيــع بالتجزئة
وعـ ــودة الـ ـم ــدارس ،لــم يـكــن كــافـيــا لمنع
انكماش االقتصاد البريطاني خالل الربع
األول ،إذ أثر اإلغالق على جزء كبير من
قطاع الخدمات.

ً
«هواوي» في مرمى نيران التجارة األميركية مجددا

إزالة «شاومي» من القائمة السوداء األميركية تمهد الطريق أمام أي استثمار أميركي مستقبلي
تواجه شركة هواوي الصينية
ً
ً
ت ـش ــدي ــدا ج ــدي ــدا ب ـش ــأن أقـ ــراص
الـتـخــزيــن ،حـيــث س ــأل سيناتور
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوري كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي م ـج ـلــس
ال ـش ـي ــوخ ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن
فــي شــركــات توشيبا وسيجيت
ووي ـس ـت ــرن دي ـج ـي ـتــال إذا كــانــت
تزود «هواوي» بشكل غير صحيح
بأقراص تخزين أجنبية الصنع.
وقــال العضو الـبــارز في لجنة
التجارة السيناتور روجــر ويكر
 ،Roger Wickerإن الئحة وزارة
ال ـت ـجــارة األم ـيــرك ـيــة ل ـعــام 2020
سعت إلى تشديد قدرة «هواوي»
على شراء العناصر التي هي نتاج
مباشر لتقنية أو برامج أميركية
محددة ،مثل أقراص التخزين.
وأوضح أنه يشارك في عملية
تقصي الحقائق حول ما إذا كان
كبار الموردين العالميين ألقراص
التخزين يلتزمون بالتنظيم.
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت ويـ ـسـ ـت ــرن
ديجيتال ،فــي بـيــان ،إنها أوقفت
الشحن إلى «هواوي» في منتصف
ش ـه ــر س ـب ـت ـم ـبــر  ،2020ام ـت ـثــاال

لـلـقــواعــد ال ـجــديــدة ال ـص ــادرة عن
ً
وزارة التجارة« ،وطلبنا ترخيصا
لشحن المنتجات إلى هواوي في
شهر سبتمبر  ،2020ولكن طلبنا
ً
اليزال معلقا».
وســأل ويكر الشركات عما إذا
كــانــت تعتقد أن الــائـحــة تحظر
شـ ـح ــن أقـ ـ ـ ـ ــراص الـ ـتـ ـخ ــزي ــن إل ــى
«هواوي» أو أي شركة تابعة دون
تــرخـيــص وح ــال ــة جـمـيــع طلبات
ال ـت ــرخ ـي ــص ل ـش ـحــن ال ـم ـن ـت ـجــات
المغطاة إلى هواوي.
كـمــا ك ــرر ويـكــر خـطــاب وزي ــرة
ال ـت ـجــارة جـيـنــا ري ـمــونــدو Gina
 Raimondoو شـ ـجـ ـعـ ـه ــا ع ـلــى
الـتـصــرف ضــد أي شــركــة ّ
يتبين
أن ـهــا تـتـحــايــل عـلــى أي ج ــزء من
ً
القاعدة ،قائل« :إن هواوي تشكل
ً
ً
ضررا جسيما لألمن القومي».
وكان إجراء وزارة التجارة في
ً
شهر أغسطس يهدف أيضا إلى
ات ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات ص ــارم ــة بـشــأن
وص ـ ــول ال ـش ــرك ــة ال ـص ـي ـن ـيــة إل ــى
ً
الرقاقات المتاحة تجاريا.
وفــي أغـسـطــس ،أضــافــت إدارة

الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد تــرامــب
 38شــركــة تابعة لشركة هــواوي
في  21دولة إلى القائمة السوداء
االقتصادية للحكومة األميركية،
مما رفع العدد اإلجمالي إلى 152
شركة تابعة منذ إضافة هواوي
للمرة األولى في مايو .2019

ودف ـعــت واشـنـطــن الحكومات
في جميع أنحاء العالم للضغط
ع ـل ــى هـ ـ ـ ـ ــواوي ،وح ــاجـ ـج ــت ب ــأن
الـ ـش ــرك ــة ت ـس ـل ــم الـ ـبـ ـي ــان ــات إل ــى
الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة للتجسس،
ونفت الشركة بدورها التجسس
لمصلحة الصين.

وتسببت العقوبات األميركية
ض ـ ــد ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي م ـن ـع ـه ــا مــن
الوصول إلى التكنولوجيا المهمة
م ــن أص ــل أم ـي ــرك ــي ،م ـمــا أث ــر في
قــدر تـهــا على تصميم شرائحها
الخاصة ومـكــونــات المصدر من
ال ـب ــائ ـع ـي ــن ال ـخ ــارج ـي ـي ــن ،وأدت

اإلجراءات إلى شل قطاع الهواتف
الذكية في الشركة.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أظ ـه ــر مـلــف
ل ـل ـم ـح ـك ـم ــة أن وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع
األميركية تتجه إلــى إزالــة شركة
ش ــاوم ــي الـصـيـنـيــة م ــن الـقــائـمــة
ال ـس ــوداء الـحـكــومـيــة ،مـمــا يمهد

الطريق أمام أي استثمار أميركي
م ـس ـت ـق ـب ـلــي فـ ــي ش ــرك ــة تـصـنـيــع
الـهــواتــف الــذكـيــة الـتــي تتخذ من
ً
بكين مقرا لها.
وذكـ ـ ــر اإليـ ـ ـ ـ ــداع أن ال ـطــرف ـيــن
يـ ــواف ـ ـقـ ــان عـ ـل ــى ح ـ ــل ال ـت ـق ــاض ــي
المستمر بينهما دون مزيد من
ً
ً
الخالف ،مما ينهي خالفا قصيرا
ً
ومثيرا للجدل بين شركة األجهزة
وواشنطن.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت م ـ ـت ـ ـح ـ ــدث ـ ــة بـ ــاسـ ــم
«شاومي» ،إن الشركة تراقب آخر
التطورات عن كثب ،دون الخوض
ف ــي الـتـفــاصـيــل ،وق ـف ــزت األسـهــم
في الشركة بأكثر من  6في المئة
في هونغ كونغ مع انتشار أنباء
القرار.
وفي وقت سابق من هذا العام،
صنفت وزارة الــدفــاع األميركية
تحت إدارة ترامب ،الشركة على أن
لها عالقات مع الجيش الصيني،
ووضعتها على قائمة من شأنها
تقييد االسـتـثـمــار األم ـيــركــي في
الشركة.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ــم وضـ ـ ـ ــع  7شـ ــركـ ــات

صينية أخرى تحت قيود مماثلة.
ودافعت «شاومي» عن نفسها من
خ ــال رف ــع دع ــوى قضائية ضد
الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة ،ووصـفــت
وضعها بأنه غير قانوني وغير
دس ـتــوري ونـفــت أي عــاقــات مع
الجيش الصيني.
وف ـ ــي شـ ـه ــر مـ ـ ـ ـ ــارس ،فـ ــي ظــل
قاض
إدارة بايدن الجديدة ،منع
ٍ
ً
فـيــدرالــي مــؤقـتــا تطبيق القائمة
ً
السوداء ،مشيرا إلى وجود عيوب
جــوهــريــة فــي األس ــاس القانوني
لعملية الحظر األميركية.
وب ـع ــد هـ ــذا االن ـت ـص ــار بـفـتــرة
وجيزة ،ذكرت وكالة «رويترز» أن
شركات صينية أخرى مدرجة في
القائمة السوداء نفسها تفكر في
دعاوى قضائية مماثلة.
وكـ ــانـ ــت «شـ ـ ــاومـ ـ ــي» مـ ــن بـيــن
شــر كــات التكنولوجيا الصينية
الـبــارزة التي استهدفها الرئيس
السابق دونالد ترامب ،لعالقاتها
المزعومة بالجيش الصيني في
األيام األخيرة إلدارته.
(العربية .نت)
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البرميل الكويتي ينخفض  1.21دوالر ليبلغ 66.92
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
 1.21دوالر ،لـيـبـلــغ  66.92دوالرا في
تداوالت يوم الثالثاء مقابل  68.13دوالرا
في تداوالت االثنين الماضي ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار
انخفاض في
النفط صباح أم ــس ،بعد
ّ
مخزونات الخام األميركية عزز توقعات
"أوب ــك" لــزيــادة الطلب ،فــي حين تنتظر
ال ـســوق ت ـط ــورات جــديــدة ب ـشــأن توقف
منظومة كولونيال بايبالين لخطوط
األنــاب ـيــب ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بسبب
القرصنة المعلوماتية.
وارتـ ـفـ ـعـ ــت الـ ـعـ ـق ــود اآلج ـ ـلـ ــة ل ـل ـخــام
األم ـيــركــي غ ــرب تـكـســاس الــوس ـيــط 29
سنتا ،بما يعادل  0.44بالمئة إلى 65.57
دوالرا للبرميل ،بعد أن ربحت  36سنتا
أمس األول.
وزادت العقود اآلجلة لخام برنت 31
سنتا أو  0.45بالمئة إلى  68.86دوالرا
للبرميل ،بعد ارتفاع  23سنتا أمس.
وك ـتــب كـبـيــر مـحـلـلــي األسـ ـ ــواق لــدى
"أواندا" ،جيفري هالي في مذكرة "واصلت
أس ــواق الـنـفــط نـهــج االنـتـظــار والـتــرقــب
تجاه الصخب والتحركات التي ال طائل
منها التي شهدتها أماكن أخــرى خالل
ال ـل ـيــل و"م ـل ـح ـمــة ال ـه ـجــوم اإلل ـك ـتــرونــي
ّ
على كولونيال بايبالين تشكل ضغطا،
وتـتـسـبــب اآلن ف ــي نـقــص مـ ــواد بـشــرق
الواليات المتحدة".

توقعات «أوبك»
في الوقت نفسه ،تدعمت أسعار النفط

توقف بعض وحدات مصفاة
ميناء عبدالله
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية توقف عدد من وحدات
اإلنتاج التابعة لمصفاة ميناء عبدالله عن العمل مساء أمس األول،
بسبب توقف وحــدات إنتاج البخار ،مؤكدة أن عمليات التصدير
لم تتوقف.
وأوضــح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلداري ــة والتجارية
والناطق الرسمي للشركة عاهد الخريف ،في تصريح لـ "كونا" ،أن
ً
العمل يجري حاليا بوتيرة متسارعة من أجــل تشغيل الوحدات
المتوقفة واستعادة الطاقة اإلنتاجية الكاملة للمصفاة.
وأكد الخريف أن عمليات التصدير مستمرة بحسب برنامجها
ً
المعتاد ولم تتأثر مطلقا نتيجة لهذا التوقف الطارئ.

بأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) التي
تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي
في الطلب العالمي على النفط في 2021
مع طغيان النمو في الصين والواليات
المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا
بالهند.
وقالت "أوبك" إنها تتوقع زيادة الطلب
 5.95ماليين برميل يوميا هذا العام دون
تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي .ومع
ذلك ،خفضت توقعاتها للطلب في الربع
الثاني من العام بمقدار  300ألف برميل
يــومـيــا ،بسبب ارت ـفــاع ح ــاالت اإلصــابــة
بفيروس كوفيد  19-في الهند.

«الطاقة الدولية»
وذك ـ ــرت وك ــال ــة ال ـط ــاق ــة ال ــدول ـي ــة أن
الطلب على النفط انخفض خالل أبريل
مع ارتفاع اإلصابة بفيروس كوفيد 19 -
في الهند وأماكن أخــرى ،في تذكير ًبأن
التعافي العالمي من الوباء ال يزال هشا.
وأوض ـحــت أن الـطـلــب الـعــالـمــي على
النفط تــراجــع بـمـقــدار  130أل ــف برميل
ً
يوميا في أبريل مقارنة مع مــارس ،وال
يزال أقل مما كان عليه في نهاية .2020
وأوض ـحــت الــوكــالــة فــي تـقــريــرهــا أن
التعافي في الطلب العالمي على النفط ال
ً
هشا ،إذ ّ
عوض تزايد حاالت اإلصابة
يزال
بالفيروس في دول مثل الهند وتايالند
االتـجــاهــات األكـثــر إيجابية فــي أوروبــا
والواليات المتحدة.
كما تتوقع الــوكــالــة ت ـجــاوز الطلب
على النفط إنتاج كبار المنتجين بسبب
التقدم في حمالت التطعيم ضد فيروس
كوفيد  19 -حول العالم.
وأض ــاف التقرير أن إنتاج مجموعة
ّ
"أوبك  "+يتخلف بالفعل عن الطلب على
ً
نفطها بحوالي  150ألف برميل يوميا،
وتـتــوقــع اتـســاع العجز إلــى  2.5مليون
ً
يوميا بحلول نهاية العام.
برميل
كما أشــارت الوكالة التي يقع مقرها
في باريس إلى أن الموجة الجديدة من
اإلصابات بالوباء في البرازيل وتايالند
والهند لم تكن كافية لعرقلة هذا االتجاه،
لكنها قد تستمر في التأثير على السوق.

قرصنة معلوماتية
ّ
شكلت مساء الثالثاء طوابير انتظار
طويلة أمام محطات توزيع المحروقات
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،بـعــدمــا أث ــارت

تهافت على محطات الوقود في أميركا
ال ـقــرص ـنــة الـمـعـلــومــاتـيــة إلحـ ــدى أكـبــر
شـ ـبـ ـك ــات أن ــابـ ـي ــب الـ ـنـ ـف ــط األم ـي ــرك ـي ــة
المخاوف من نقص حــاد في البنزين،
مـمــا دف ــع اإلدارة إل ــى تـعـلـيــق معايير
مكافحة التلوث ّبشكل مؤقت لضمان
وفرة المادة وتجنب الهلع.
و"كولونيال بايبالين" هي أكبر شبكة
أنابيب نفط في الواليات المتحدة من
حيث الحجم ،إذ تضخ نحو  45بالمئة
من المحروقات المستهلكة في الساحل
الشرقي للواليات المتحدة ،وقد أكدت
أن ـهــا تـعـمــل عـلــى اس ـت ـعــادة أنشطتها
األساسية بحلول نهاية األسبوع.
وتؤكد الشركة أنها تراقب عن كثب
م ـس ـتــوى اح ـت ـيــاط ـيــات ـهــا ،ك ـمــا أعـلـنــت
ّ
الحكومة أنها اتخذت إجــراء ات طارئة
للتعامل مع المشكلة.
لكن المستهلكين يخشون نقصا في
المحروقات ويتهافتون على محطات
التوزيع.
وكـ ـ ـث ـ ــرت عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي صور تم تداولها لطوابير
ّ
طــويـلــة تـشــكـلــت أم ــام مـحـطــات تــوزيــع
الوقود.
وبحسب محلل في موقع "غاسبادي"
المتخصص بمتابعة أسعار البنزين،
فــإن شــح المحروقات يطال نحو  7في
المئة من المحطات في فرجينيا ،وخمسة
بالمئة منها فــي كــارواليـنــا الشمالية،

وأربعة بالمئة في جورجيا.
وي ـب ـلــغ ال ـس ـعــر الــوس ـطــي لصفيحة
البنزين سعة  3.79لـتــرات  2.97دوالر،
وهو "أعلى مستوى منذ عام  ،2018وفق
ّ
"غاسبادي" ،الذي ذكر أن األسعار تشهد
ارتفاعا منذ مطلع العام.
لكن خبراء السوق النفطية ال يبدون
أي هلع ،ويشيرون إلى أن عقود البنزين
ارتفعت
المرجعي في بورصة نيويورك
ّ
بشكل مؤقت مساء األحــد ،لكنها مــذاك
انـخـفـضــت إلـ ــى م ــا دون م ـس ـتــوى يــوم
ال ـج ـم ـعــة ،أي ق ـبــل اإلعـ ـ ــان ع ــن هـجــوم
القرصنة المعلوماتية.

تعمد السماسرة
وب ـح ـســب ف ـيــل ف ـل ـيــن ،م ــن مجموعة
"بـ ــرايـ ــس ف ـي ــوت ـش ــرز" ل ـل ــوس ــاط ــة ،ف ــإن
"الـمـعـلــومــات الـتـ ّـي تفيد ب ــأن سماسرة
يعمدون إلى التحفظ على شحنات وقود
قادمة من أوروبا تبقي الهدوء قائما" في
السوق النفطية.
ّ
لكنه يضيف أن "البعض يخشى أن
يدفع الهلع إلــى التهافت على محطات
توزيع الوقود إلى نفاد االحتياطيات في
حال عدم إعادة شبكة األنابيب النفطية
إلى العمل".
ويـ ـق ــول فـلـيــن إنـ ــه إض ــاف ــة إلـ ــى شـ ّـح
ال ـب ـنــزيــن ف ــي م ـح ـطــات ت ــوزي ــع ال ــوق ــود

"تفيد مـطــارات بــوجــود نقص فــي مــادة
الكيروسين ،مما قد يؤثر على جــداول
الرحالت الجوية".
وبحسب الشرطة الفدرالية األميركية
فإن القرصنة المعلوماتية التي ّ
تسببت
إحدى أكبر شبكات
منذ الجمعة في شلل ّ
أنابيب النفط األميركية نفذتها مجموعة
"داركسايد" اإلجرامية.

برنامج الفدية
وجـ ــاء ف ــي ب ـيــان ال ـشــرطــة ال ـفــدرال ـيــة
أن "مكتب التحقيقات الـفــدرالــي أكــد أن
برنامج الفدية التابع لداركسايد مسؤول
عن تعطيل شبكة كولونيال بايبالين".
ويعمل برنامج الفدية على اكتشاف
ثغرات في المنظومة األمنية يعمل من
خاللها على تشفير األنظمة المعلوماتية،
وطلب فدية مقابل فك التشفير.
وتتولى الشركة ضخ البنزين ووقود
الـ ــديـ ــزل ع ـب ــر أك ـث ــر م ــن  8800ك ـل ــم من
األنــابـيــب الـتــي تــربــط بين مـصــاف عند
سواحل خليج المكسيك حول هيوستن
(تكساس) ،وصوال إلى منطقة نيويورك
في شمال شرق الواليات المتحدة.
ّ
وبهدف احتواء االضطرابات ،علقت
السلطات األميركية اعـتـبــارا مــن مساء
األحــد بعضا من القيود للسماح بنقل
الوقود بواسطة الشاحنات.

والثالثاء منحت وكالة حماية البيئة
"استثناء مؤقتا لضمان توافر إمدادات
كافية من البنزين في المناطق المتضررة
بانتظار استعادة اإلمداد الطبيعي فيها".
وتنتهي مفاعيل االسـتـثـنــاء فــي 18
مــايــو ،وهــو يشمل العاصمة واشنطن
وواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـي ــري ــان ــد وب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا
وفرجينيا ،وفق الوكالة.
وي ـس ـم ــح ال ـت ــدب ـي ــر ب ـت ـل ـي ـيــن مــؤقــت
للتشريعات البيئية األكـثــر تـشــددا في
المناطق الحضرية ،للسماح بوصول
الواليات المتضررة.
اإلمدادات إلى ّ
من جهته ،وقع حاكم والية جورجيا
ّ
براين كيمب مساء االثنين قــرارا يعلق
العمل بالضريبة المفروضة على البنزين
الحتواء ارتفاع أسعار المادة ،كما رفع
الحد األقصى لــوزن المركبات للسماح
للشاحنات بنقل المحروقات.
واالث ـن ـيــن ،أك ــد ال ـم ـســؤول فــي معهد
البترول األميركي (أكبر اتحاد لتجارة
النفط والغاز الطبيعي واستخراجهما
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة) روبـ ــن روري ــك
أن "كــل الجهات التي تتدخل على خط
سـلـسـلــة اإلمـ ـ ــداد تـنـ ّـســق م ــع الـسـلـطــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مــن
االضطرابات وضمان استمرار حصول
األميركيين على ما يحتاجون إليه من
محروقات".

قطر تعرض الشراكة على الصين في «الغاز المسال» مخزونات النفط األميركية تتراجع  2.5مليون برميل
ذكرت مصادر بصناعة الغاز لـ"رويترز"،
أن قـطــر تـجــري م ـحــادثــات لجعل الـشــركــات
الصينية شريكة فــي مـشــروع توسعة حقل
لـلـغــاز الـطـبـيـعــي ال ـم ـســال لــدي ـهــا ،وذل ــك في
ت ـحــول مــن اعـتـمــاد ال ــدول ــة الخليجية على
الشركات الغربية الكبرى في التكنولوجيا
والتواصل العالمي.
وقــالــت ثالثة مـصــادر مطلعة لــ"رويـتــرز"،

إن شركة قطر للبترول الحكومية العمالقة
تـ ـج ــري مـ ـح ــادث ــات مـ ــع شـ ــركـ ــات ح ـكــوم ـيــة
صينية ،منها "بترو تشاينا" و"سينوبيك"،
من أجل الحصول على حصص في مشروع
توسعة حقل الـشـمــال ،البالغة قيمته 28.7
مليار دوالر ،وهــو أكـبــر حقل منفرد للغاز
الطبيعي المسال في العالم.
ووج ـه ــت ق ـطــر ال ــدع ــوة ك ــذل ــك لـلـشــركــات

ال ـغ ــرب ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى :إك ـ ـسـ ــون م ــوب ـي ــل وش ــل
وكونوكو فيليبس وتوتال وشيفرون وإيني،
للتقدم بعطاءات لشراء حصص.
وتحدثت المصادر شريطة عــدم الكشف
عن هويتها ،نظرا لسرية األمر.
ولــم يتضح بعد مــدى تـقــدم المحادثات.
وقال أحد المصادر إن "بترو تشاينا" تناقش
شراء حصة نسبتها خمسة في المئة.

قـ ـ ــال م ـع ـه ــد ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول األم ـ ـيـ ــركـ ــي إن
م ـخ ــزون ــات ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ت ــراج ـع ــت 2.5
مليون برميل في األسبوع المنتهي في
السابع من مايو الجاري.
وذكر المعهد ،عبر تقريره األسبوعي،
أن مـ ـخ ــزون ــات ال ـب ـن ــزي ــن فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة ارتفعت  5.6ماليين برميل في

«العيد لألغذية» الوحيدة في
الكويت ضمن قائمة «فوربس»
بين  7شركات بالشرق األوسط حققت  11مليار دوالر
حلت شركة العيد لألغذية،
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة مـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،فــي
المرتبة ا لـســاد ســة بين سبع
ش ــرك ــات أغ ــذي ــة وم ـش ــروب ــات
في الشرق األوسط حققت 11
مليار دوالر إيرادات في ،2020
بـ ـحـ ـس ــب تـ ـق ــري ــر اقـ ـتـ ـص ــادي
تحليلي نشر في العدد األخير
من "فوربس" الشرق األوسط.
ولفت التقرير ،الذي تناول
بالتحليل األداء المالي لسبع
شركات في الشرق األوسط3 ،

منها تتبع الـسـعــوديــة ،وهي
المراعي وصافوال وحلواني
اخوان ،وواحدة تتبع االمارات
وهــي شركة مجموعة أغذية،
وواحدة تتبع قطر وهي شركة
ودام الغذائية ،وواحــدة تتبع
م ـص ــر وهـ ــي ش ــرك ــة دوم ـت ــي،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـ ـ ــى ش ـ ــرك ـ ــة ال ـع ـي ــد
لألغذية الوحيدة من الكويت
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــا ،وه ــي
مملوكة بالكامل لمستثمرين
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخ ــاص ،وغـيــر

مدعومة من القطاع الحكومي.
وح ـق ـق ــت "الـ ـعـ ـي ــد" أرب ــاح ــا
ص ــاف ـي ــة ب ـل ـغــت  5.2مــاي ـيــن
دوالر ع ـ ــن ا لـ ـسـ ـن ــة ا ل ـم ــا ل ـي ــة
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  31ديـسـمـبــر
 ،2020مقارنة بـ 5ماليين في
عام  ،2019كما ارتفع إجمالي
أصـ ـ ـ ــول ال ـ ـشـ ــركـ ــة إل ـ ـ ــى 88.2
م ـل ـيــونــا ( 27م ـل ـيــون دي ـن ــار)
ف ــي ع ــام  ،2020م ـقــارنــة ب ــ82
مليونا ( 25مليون دينار) التي
أعلنتها في .2019
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـق ــري ــر ال ـ ـ ــى أن
ت ـ ـف ـ ـشـ ــي ك ـ ــو فـ ـ ـي ـ ــد  19ع ـط ــل
س ــاس ــل ال ـت ــوري ــد الـعــالـمـيــة،
وسط القيود المفروضة على
السفر والتنقل ،ودفع العديد
م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
نحو تنفيذ ال ـم ـبــادرات ،مثل
الـ ـم ــزارع ال ـع ـمــوديــة ،لتعزيز
إنتاج الغذاء عن طريق زراعة
المحاصيل وتربية المواشي
محليا.
ورغ ـ ـ ــم ال ـت ــأث ـي ــر ال ـ ـمـ ــزدوج
لـ ـل ــوب ــاء وانـ ـخـ ـف ــاض أس ـع ــار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،مـ ـم ــا أض ـ ـ ــر ب ــال ـق ــوة
ا ل ـشــرا ئ ـيــة للمستهلكين في
المنطقة ،وأثر في أداء العديد
م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ،كـ ـ ــان أداء
ال ـعــديــد مــن شــركــات األغــذيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الـشــرق األوس ــط جـيــدا بشكل
مـلـحــوظ ،مـقــارنــة بالشركات
في األسواق الناشئة األخرى،
ون ـج ـحــت  7ش ــرك ــات أطـعـمــة
ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروب ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق
األوسط ،يبلغ إجمالي قيمتها
السوقية  28.8مليار دوالر ،في
تسجيل إيرادات مجمعة بلغت
 11.1مليارا.

األسبوع الماضي ،بينما انخفض مخزون
المقطرات  872ألف برميل.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات
ال ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـب ـي ــان ــات الــرسـمـيــة
ل ـل ـم ـخ ــزون ــات ،وسـ ــط ت ــوق ـع ــات بـهـبــوط
مخزون الخام  4.1ماليين برميل.
ً
وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا

عند التسوية؛ حيث صعدت العقود اآلجلة
لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة
ً
 0.4في المئة عند  68.55دوالرا للبرميل،
كما ارتـفــع عقد خــام نايمكس األميركي
ً
تسليم يونيو بنسبة  0.6في المئة مسجال
ً
 65.28دوالرا للبرميل.

١٠
اقتصاد
«دودج كوين» وحش صنعه إيلون ماسك ...هل انتهت الفورة؟
ةديرجلا
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على مدار عام ارتفعت العملة المشفرة نحو  200مرة
ارتفعت العملة
على مدار عام،
ً
المشفرة بنحو  21ألفا في
المئة ،أي نحو  200مرة،
ولتبسيط األمر فإن حيازتك
من العملة المشفرة بمقدار
 1000دوالر قبل عام تبلغ في
الوقت الحالي  193ألف دوالر

عشية السبت الماضي ،جلس
اآلالف م ــن مـ ـت ــداول ــي ال ـع ـمــات
المشفرة أمام شاشات التلفاز في
انتظار ظهور استثنائي لقطب
األعـمــال األميركي إيـلــون ماسك،
الـ ــذي يـعـتـبــر ع ـلــى ن ـطــاق واس ــع
في أوساط المستثمرين في تلك
األصـ ـ ــول ب ـم ـنــزلــة األب ال ــروح ــي
لعملة الـ"دودج كوين" المشفرة.
لم يكن الكثيرون حول العالم
ي ـع ـل ـمــون ع ــن ت ـلــك ال ـع ـم ـلــة الـتــي
ولدت باألساس كمزحة في ،2013
للتهكم على عملة "بتكوين" ،قبل
أن ي ـب ــدأ إيـ ـل ــون م ــاس ــك تـسـلـيــط
الضوء عليها لتشهد موجة من
االرتفاعات القياسية وتصل إلى
أعلى مستوياتها على اإلطــاق،
فـ ــي وقـ ـ ــت سـ ـب ــق ظ ـ ـهـ ــور م ــاس ــك
على شــا شــة التلفاز ليل السبت
الـ ـم ــاض ــي مـ ــن خ ـ ــال ال ـب ــرن ــام ــج
الترفيهي .SNL
وعلى مدار عام ،ارتفعت العملة
ً
المشفرة بنحو  21ألفا في المئة،
أي نحو  200مرة ،ولتبسيط األمر
فإن حيازتك من العملة المشفرة
بمقدار  1000دوالر قبل عام تبلغ
في الوقت الحالي  193ألف دوالر،
وفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات "ك ــوي ــن دي ـس ــك"
وحسابات "العربية.نت".

مجرد مزحة
يـ ـع ــود ت ــاري ــخ نـ ـش ــأة دودج
كوين إلى قبل نحو  8أعوام من

اآلن ،حـيــث ت ــم اخ ـت ـيــار ص ــورة
ً
أحد الكالب شعارا لها ،ويرمز
لها بالرمز "."Doge
و تـمـتــاز تلك العملة بسرعة
تعدينها في مراحلها األولى ما
يسمح بتداوالت أكبر عليها في
أوساط المستثمرين.
ولـطــالـمــا تسببت تـغــريــدات
من إيلون ماسك في ارتفاعات
قياسية لتلك العملة ،ففي مطلع
العام الـجــاري ،وبالتحديد في
أواخـ ـ ـ ــر يـ ـن ــاي ــر ،س ـج ـلــت عـمـلــة
الـ ــ"دودج كوين" ارتفاعا بنحو
 420ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي ي ــوم واح ــد
بعد تغريدة إليلون ماسك عبر
فيها قطب األعمال األميركي عن
دعمه للعملة بإشارة ضمنية،
ما تسبب في قفزات صاروخية
لها منذ ذلك الحين مع ارتفاع
مطرد في قيمتها السوقية.
وإبـ ـ ـ ــان تـ ـغ ــري ــدة م ــاس ــك فــي
يناير الماضي ،لم تتخط القيمة
السوقية للعملة المشفرة نحو
 4م ـل ـيــارات دوالر ،فيما تشير
بيانات  Coindeskالتي أطلعت
ع ـل ـي ـهــا "الـ ـع ــربـ ـي ــة.ن ــت" إلـ ــى أن
القيمة السوقية الحالية تبلغ
نحو  64مليار دوالر.
ولـطــالـمــا ح ــذر مـحـلـلــون من
أن االرت ـفــاعــات القياسية التي
تشهدها العملة ربما تأتي بعد
تــداولـهــا على نـطــاق واس ــع في
أوساط المستثمرين الهواة على
مـنـصــة ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي

إيثريوم ...ثاني عملة مشفرة تصل
قيمتها إلى نصف تريليون دوالر
ارتـفـعــت عـمـلــة "إي ـث ــري ــوم" ،ثــانــي أغ ـلــى عملة
رقمية فــي الـعــالــم ،بنسبة  10فــي المئة تقريبا
خالل الـ  24ساعة الماضية ،ووصلت إلى أعلى
مستوى لها على اإلطالق عند نحو  4350دوالرا.
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ألح ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــره ــا
 ،Coinmarketcapتمتلك  Ethereumاآلن قيمة
سوقية تزيد على  500مليار دوالر .وأصبحت
بذلك ثاني عملة مشفرة في العالم تصل قيمتها
السوقية إلى هذا الحد.
وقد باتت  Ethereumاآلن أكثر قيمة من بنك
االستثمار الــرائــد فــي العالم  ،JPMorganيبلغ
إج ـمــالــي الـقـيـمــة الـســوقـيــة لـشــركــة JPMorgan
 Chaseحاليا حوالي  480مليار دوالر.
شهدت "إيثريوم" ارتفاعا منذ بداية عام ،2021
وتجاوزت العملة المشفرة القيمة السوقية لبنك
أوف أميركا وبــاي بــال فــي وقــت سابق مــن هذا
العام.
وكان كبار أصحاب المصلحة في Ethereum
نشطين خالل األسبوع الماضي .وهذا االنفجار
في النشاط ،الذي بدأ في  3مايو ،كانت له عالقة
كبيرة باالرتفاع إلى مستوى  4200دوالر ،الذي
كسرته العملة المشفرة ،وفــق مــا ذكــرتــه شركة

التحليالت  Santimentعلى "تويتر".
ً
حاليا ،أصبحت "إيثريوم" تهيمن على حصة
 19.6في المئة من سوق العمالت المشفرة ،وهو
أعلى مستوى لها على اإلطالق.
أحدث ارتفاع في أسعار "إيثريوم" جعل Vitalik
 ،Buterinالشريك المؤسس لعملة ،Ethereum
واح ــدا مــن أصـغــر أصـحــاب الـمـلـيــارات فــي عالم
العمالت المشفرة ،بعد أن وصلت حيازته إلى ما
يقرب من  1.4مليار دوالر من حيث القيمة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

"  ،"Redditا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــدرت
العناوين في "وول ستريت" منذ
مطلع العام الجاري.

إجابات غير شافية
يشير تقرير لـ"بلومبرغ" إلى
أن المستثمرين كانوا ينتظرون
إجابات شافية بشأن األسباب
الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي دف ـعــت مــاســك
لدعم تلك العملة المشفرة.
ب ـي ــد أن ح ــدي ــث م ــاس ــك عــن
ال ـ ـ ــدودج ك ــوي ــن ل ــم ي ـكــن كــافـيــا
لدعم موجة الصعود األخيرة،
إذ هبطت قيمة العملة بنحو
 15في المئة مع وتيرة خسائر
ق ـي ــاس ـي ــة ب ـل ـغ ــت ن ـح ــو  21فــي
الـمـئــة فــي وق ــت إذاعـ ــة الـعــرض
الـ ــذي ظـهــر فـيــه إي ـل ــون مــاســك،
لينخفض سعر ال ــدودج كوين
إلى مستويات بلغت نحو 0.43
دوالر للوحدة.
وخ ـفـضــت الـعـمـلــة الـمـشـفــرة
مـ ــن وت ـ ـيـ ــرة خـ ـس ــائ ــره ــا قـبـيــل
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـع ـ ــرض ،بـ ـع ــد إع ـ ــان
ماسك إطالق رحلة صغيرة إلى
الـقـمــر ال ـع ــام الـمـقـبــل م ــن خــال
مركبة فضائية صغيرة سيتم
تمويلها بــالـكــامــل بــاسـتـخــدام
عملة الدودج كوين.

هل انتهت فورة الصعود؟
يطفو على السطح تساؤالت

بـشــأن اس ـت ـمــرار الـصـعــود بعد
موجة التصحيح األخيرة ،وفي
تلك األثناء ،ارتفع عدد الشركات
ال ـتــي تـقـبــل اس ـت ـخ ــدام الـ ــدودج
كوين كــأداة للدفع ،ففي مارس
الـ ـم ــاض ــي أع ـل ـن ــت إحـ ـ ــدى ف ــرق
الـ ــدوري األمـيــركــي لـكــرة السلة
للمحترفين ،وهي فرقة Dallas
 Mavericksعن قبول استخدام
العملة المشفرة لشراء التذاكر.
ول ــم يـتــوقــف األم ــر عـنــد هــذا

«بالنتير» تدرس إضافة «بتكوين»
إلى ميزانيتها العمومية
قـ ــالـ ــت شـ ــركـ ــة "ب ــانـ ـتـ ـي ــر"
إن ـ ـهـ ــا تـ ـ ـ ــدرس ف ـ ـكـ ــرة إض ــاف ــة
عملة "بتكوين" المشفرة إلى
م ـيــزان ـي ـت ـهــا ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،فــي
أحــدث اإلشــارات على اهتمام
المؤسسات باألصول الرقمية.
وذكر ديفيد جالزر ،المدير
ال ـم ــال ــي ل ـشــركــة الـبــرمـجـيــات
األميركية ،والتي تقدم أدوات
تحليلية لصناعة الدفاع في
تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
عـقــب إعـ ــان نـتــائــج األع ـم ــال:
"ح ـي ــازة الـبـتـكــويــن بالتأكيد
على طــاولــة الـبـحــث .سننظر
ً
أيضا في االحتفاظ بالعمالت
المشفرة األخرى في الميزانية
العمومية".
ً
وأض ـ ــاف ردا ع ـلــى س ــؤال:
"نـ ـ ـ ـع ـ ـ ــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس االح ـ ـت ـ ـف ـ ــاظ
بالبتكوين والعمالت المشفرة
األخرى في ميزانيتنا ،نمتلك

 2.3مليار دوالر من السيولة
الـنـقــديــة بـنـهــايــة الــربــع األول
من هذا العام ،وهو ما يدفعنا
ل ــدراس ــة طــريـقــة الستغاللها
عبر استثمارات مختلفة".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ج ـ ـ ـ ـ ــازر إل ـ ـ ـ ــى أن
"ب ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــر" تـ ـقـ ـب ــل ب ــال ـف ـع ــل
"بـتـكــويــن" كـشـكــل مــن أشـكــال
المدفوعات من جانب العمالء.
وك ــان ــت ش ــرك ــة "ت ـس ــا" قد
كـشـفــت ف ــي ف ـبــرايــر الـمــاضــي
أنـ ـه ــا اس ـت ـث ـم ــرت  1.5م ـل ـيــار
دوالر فـ ــي ع ـم ـل ــة "ب ـت ـك ــوي ــن"
الـمـشـفــرة ،قـبــل أن تـعـلــن بيع
ج ــزء مــن حـيــازتـهــا فــي الــربــع
األول من هذا العام.

الحد ،إذ أعلنت وكالة السيارات
الشهيرة Post Oak Motor Cars
ق ـبــول ـهــا ال ـع ـم ـلــة ال ـم ـش ـفــرة في
شراء منتجاتها ،باإلضافة إلى
قـبــول شــركــة الـطـيــران الالتفية
الـ ـ ــدودج كــويــن ل ـش ــراء ال ـتــذاكــر
باستخدام العملة المشفرة على
منصتها اإللكترونية.
وام ـ ـتـ ــدت م ــوج ــة االع ـ ـتـ ــراف
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدودج كـ ـ ــويـ ـ ــن ك ــوسـ ـيـ ـل ــة
مدفوعات إلى شبكة ،CoinFlip

شركة الصرافات اآللية للعمالت
المشفرة ،إذ أضافتها الشركة
إلى شبكتها المكونة من 1800
جهاز صراف آلي عبر الواليات
المتحدة في أبريل الماضي.
ورغم كل ما سبق ذكره ،فإن
ال ـم ـخ ــاوف الـمـتـعـلـقــة بالعملة
المشفرة مازالت تلوح في األفق،
وتتمثل بشكل رئيسي في عدم
وجود كمية محددة من العملة
المشفرة حيث يمكن تعدينها

ب ـ ــأي كـ ـمـ ـي ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
م ـخ ــاوف أم ـن ـيــة أخـ ــرى تتعلق
بآليات التشفير ،ليبقى استمرار
الـصـعــود مــن عــدمــه رهـيـنــة في
أي ــدي المستثمرين واسـتـمــرار
دع ـ ـ ــم إي ـ ـل ـ ــون مـ ــاسـ ــك ل ـل ـع ـم ـلــة
المشفرة.
(العربية .نت)

«المركزي» البحريني يدخل عالم العمالت
الرقمية بالشراكة مع بنك أميركي
قــال مصرف البحرين المركزي ،في بيان ،أمس
األول ،إن ــه سـيـطـلــق م ـشــروعــا تـجــريـبـيــا لـتـســويــة
العمالت الرقمية ،بالتعاون مــع جيه.بي مــورغــان
وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ايه.بي.سي).
وجــاء فــي البيان" :سيبادر بنك ايــه.بــي.ســي مع
جيه.بي مورغان بتجربة مشتركة لتحويل األموال
من وإلى البحرين بين مشترين وموردين بالدوالر".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :س ـي ـن ـت ــج عـ ــن ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ال ــدف ــع
إل ــى ال ـمــورديــن بشكل أس ــرع ،وتـحــويــل المشترين
مدفوعاتهم في فترات زمنية أقصر دون الحاجة إلى
االحتفاظ باألموال مقدما" ،وفق ما نقلته "رويترز".
ويـ ــزداد اهـتـمــام الـبـنــوك الـمــركــزيــة ح ــول العالم
بالنقد الرقمي ،في محاولة لدرء التهديدات الناشئة
للنقود التقليدية ،ولجعل أنظمة الدفع أكثر سالسة.
ً
وخوفا من انتشار العمالت المشفرة ،تقوم البنوك
المركزية بالبحث عن العمالت الرقمية وتجربتها.
ُ
وتعد عمالت البنوك المركزية الرقمية في األساس
نقودا إلكترونية ،مثل النقد التقليدي ،حيث تعطي
حامليها مطالبة مباشرة من البنك المركزي ،وتسمح
لـلـشــركــات واألفـ ــراد بــإجــراء مــدفــوعــات وتـحــويــات
إلكترونية.
وتخشى البنوك المركزية مــن فـقــدان السيطرة

على إصدار األموال وأنظمة الدفع للعمالت المشفرة،
مثل بيتكوين ،أو حتى العملة الرقمية المدعومة من
فيسبوك "ديم".
وقــد يــؤدي انتشار أشكال الدفع التي ال تشرف
عـلـيـهــا أي ه ـي ـئــة م ــرك ــزي ــة أو ع ــام ــة إلـ ــى إض ـعــاف
قبضة البنوك المركزية على المعروض من النقود،
وبــال ـتــالــي االس ـت ـق ــرار االقـ ـتـ ـص ــادي ،ح ـيــث أصـبــح
التهديد أعمق مــع تبني العمالت المشفرة بشكل
متزايد.
وتهدف الصين إلــى أن تصبح أول بنك مركزي
رئيسي يصدر عملة رقمية ،كما يستكشف البنك
المركزي األوروبي إطالق اليورو الرقمي في غضون
السنوات الخمس المقبلة ،وكثف بنك إنكلترا أبحاثه
فيما أطلق عليه اســم "بريتكوين" ،دون تقديم أي
تعهدات مؤكدة.
بــدوره ،قال "الفيدرالي" األميركي إنه لن يتسرع
فــي إص ــدار أي دوالر رقـمــي .وذك ــر رئيسه ،جيروم
باول ،أن هذا العام سيكون مهما في "تحريك الكرة".
ً
وحتى البنوك المركزية األصـغــر نشطة أيضا،
حيث أصبحت جزر البهاما العام الماضي أول دولة
تقدم عملة رقمية للبنك المركزي على مستوى البالد.

ُ
األزمة التي تؤرق العالم ...متى تنتهي مشكلة
نقص الرقائق اإللكترونية؟
ب ـي ـن ـمــا ت ـس ـت ـعــد قـ ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــاد
العالمي النطالقة قوية من أجل انتعاش
م ــا بـعــد ال ـجــائ ـحــة ،حـيــث ي ـتــزايــد الطلب
واالسـتـهــاك عموما بفضل حــزم اإلنفاق
الحكومي ودعم المواطنين ،ألقت مشكلة
نقص الرقائق اإللكترونية بظالل من الشك
على آفاق هذه القطاعات.
األزمـ ـ ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة م ـنــذ ش ـه ــور تـهــدد
قـطــاعــات صناعية واسـتـهــاكـيــة عــديــدة،
واألس ـ ـ ــوأ أنـ ـه ــا ك ـث ـي ـفــة ال ـم ـب ـي ـع ــات ،مـثــل
ال ـجــواالت والـسـيــارات ومنصات األلعاب
الـ ـت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة ،وقـ ـ ـ ــد اج ـ ـتـ ــذبـ ــت اهـ ـتـ ـم ــام
الـسـيــاسـيـيــن م ــن ك ــل م ـكــان ح ــول الـعــالــم،
بسبب أثرها الزلزالي على االقتصاد.
وتأتي هذه األزمة في ظل الطلب الكبير
ل ـش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـ ـسـ ـي ــارات ال
لخلل فــي خطوط إنـتــاج مصنعي أشباه
الـمــوصــات .فــي الحقيقة ،نمت مبيعات
هؤالء المنتجين بنسبة  11في المئة إلى
 464مليار دوالر في عام  ،2020وتوقعت
" "IDCلتحليالت التكنولوجيا ً
نموا بنسبة
 12.5في المئة في العام الجاري.
لكن ،إن كــان األمــر هكذا ،فكيف نتجت
األزمة ومتى تنتهي؟ اإلجابة المختصرة
ً
هي بسبب الطلب ،واألمر سيستغرق وقتا
حتى يتمكن المصنعون من تلبية حاجة
شركات التكنولوجيا والسيارات (هناك من
يقول إنها قد تستمر عامين أو أكثر) ،وتظل
اإلجــابــة الحقيقية ليست بهذه السهولة
لتقال ،لكن هناك مؤشرات إيجابية.

الجميع في أزمة
 زادت حدة النقص العالمي في الرقائقب ــدرج ــة ك ـب ـيــرة خ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة
الماضية ،ويبدو اآلن أن ماليين األشخاص
س ـي ـت ــأث ــرون ،ف ـمــع ت ـق ــدم الـتـكـنــولــوجـيــا،
ان ـت ـشــرت رق ــائ ــق أش ـب ــاه ال ـم ــوص ــات من
أجـهــزة الكمبيوتر والـسـيــارات إلــى فرش
األسنان والمجففات ،وهي اآلن كامنة تحت
غطاء عدد مذهل من المنتجات.
 عـلــى سبيل الـمـثــال تــوقـعــت صانعةمنصات األلعاب اليابانية "نينتندو" تراجع

مبيعاتها من أجهزة "كونسول" بأكثر من 3
ماليين وحدة إلى  25.5مليون وحدة خالل
العام المالي الجاري ،فيما قالت "آبل" إنها
ستخفض إن ـتــاج بـعــض أجـهــزتـهــا جــراء
أزمة الرقائق.
 في ذات السياق ،توقعت شركة أشباهالموصالت األلمانية " ،"Infineonتسبب
األزمة العالمية في تراجع إنتاج السيارات
بمقدار  2.5مليون سيارة في النصف األول
مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،م ـحــذرة مــن اسـتـمــرار
االختناقات في سلسلة التوريد.
 أفادت التقارير بأن "نيسان" تخلت عنأنظمة المالحة في السيارات التي اعتادت
ضمها ،في حين توقفت شاحنات "رام" عن
تــزويــد مركبتها الصغيرة " "1500بمرآة
الــرؤيــة الخلفية الــذكـيــة ،ولــم تعد "ريـنــو"
تضع الشاشة الرقمية الكبيرة خلف عجلة
القيادة في بعض الطرازات.
 قـ ـ ــال آالن ب ــري ـس ـت ـل ــي ،ال ـم ـح ـل ــل فــي"غارتنر" ،إن الشخص العادي في الشارع
الب ــد أن يـتــأ ًثــر بنقص الــرقــائــق بشكل أو
بآخر ،مضيفا :ما سيعنيه ذلك ،هو أنهم
(المستهلكون) ال يستطيعون الحصول
عـلــى ش ــيء أو أن األس ـعــار سـتـكــون أعلى
ً
قليل.
 قــالــت شــركــة "ســامـســونــج" ،األسـبــوعالماضي ،إن نقص الرقائق يؤثر على إنتاج
التلفزيونات واألجـهــزة ،مشيرة إلــى أنها
قد تضطر إلى التخلي عن طرح النسخة
التالية من جوال "جاالكسي نوت" الذكي،
فيما اعترفت "إل جــي" بــأن النقص يمثل
مخاطرة ،وقالت إنه لن يكون هناك ُمصنع
بمنأى عن المشاكل إذا طال أمد األزمة أكثر.
 تناقش "سامسونج" مع تجار التجزئةوال ـمــورديــن الرئيسيين خـطــط الـتــوريــد،
ح ـتــى تـتـمـكــن م ــن تـخـصـيــص الـمـكــونــات
لـلـمـنـتـجــات ذات األول ــوي ــة األع ـل ــى ،وق ــال
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ال ـم ـشــارك ك ــوه دونــغ
ً
ً
خطيرا فــي العرض
جين ،إن هناك خلال
والطلب على الرقائق في قطاع تكنولوجيا
المعلومات.
 كـمــا ت ـضــرر إن ـت ــاج الـمـعــالـجــات ذاتالهامش المنخفض ،مثل تلك المستخدمة

لوزن المالبس في الغساالت أو تحميص
الـ ـخـ ـب ــز فـ ــي م ـح ـم ـصــة ذك ـ ـيـ ــة ،واش ـت ـك ــت
" ،"CCSIالـ ـت ــي ت ـص ـن ــع أك ـ ـشـ ــاك تـنـظـيــف
الكالب اإللكترونية من عدم توافر الرقائق
المعتادة.

ما أسباب األزمة؟
 يبقى الخبر السار أن ضعف اإلمداداتليس نتيجة نقص حقيقي فــي ال ـمــوارد،
مثل السيليكون الخام الذي يشكل قاعدة
رقاقة أشباه الموصالت؛ إنــه مجرد عدم
ت ــوازن بين الـعــرض والـطـلــب ،وسيتطلب
إعادة التوازن توسيع القدرات اإلنتاجية
والمزيد من الوقت.
 يشهد الطلب على أشباه الموصالتارتـ ـف ــاع ــات وان ـخ ـف ــاض ــات ط ـب ـي ـع ـيــة؛ ألن
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـص ـن ـعــة ت ـم ـيــل إلـ ــى إط ــاق
م ـن ـتـ ـج ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،مـ ـث ــل أح ـ ـ ـ ــدث ط ـ ــراز
للهواتف الذكية أو أحــدث عالمة تجارية
للسيارات ،بشكل موسمي ،ولكن في عام
 ،2020تضافرت عــدة عوامل لخلق ذروة
غير متوقعة.
 في مايو من العام الماضي ،فرضتإدارة ترامب عقوبات على شركة "هواوي"،
والتي منعت الشركة الصينية من شراء
أشباه الموصالت المصنوعة باستخدام
التكنولوجيا األميركية ،ما دفع "هواوي"
إلى زيادة الطلبات ،وتخزين الرقائق قبل
فعليا (بعد ً 120
بدء تطبيق الحظر ً
يوما
من القرار).
 بعد ذلــك ،أجبر الوباء الماليين علىالـعـمــل م ــن ال ـم ـنــزل ،مـمــا أدى إل ــى زي ــادة
ال ـط ـل ـب ــات ع ـل ــى األجـ ـ ـه ـ ــزة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
الشخصية التي تعمل بالرقائق .ارتفعت
صـ ــادرات الـصـيــن مــن أج ـهــزة الكمبيوتر
المحمولة بنسبة  9.8في المئة في النصف
األول من  ،2020لتلبية الطلب المفاجئ.
 األهم من ذلك ،توقع صانعو السياراتأن الــوبــاء سيقلل مــن مبيعات السيارات
الجديدة ،وقللوا من توقعات اإلنتاج وألغوا
طلباتهم ألشباه الموصالت نتيجة لذلك،
ً
وضوحا مما
لكن التباطؤ الوبائي كان أقل

توقعته شركات صناعة السيارات ،وعاد
طلب المستهلكين إلى االرتفاع مرة أخرى
مع إطالق االقتصادات الكبرى للقاحات.

ماذا عن جانب العرض؟
 هناك إجماع على أن العرض سيظلً
ناقصا طوال  ،2021ويتوقع بات غيلسنغر،
الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" ،أن النقص
سيستمر بضع س ـنــوات ،وبــالـمـثــل ،ترى
شركة "إنفينون" األلمانية لصناعة الرقائق
أن العرض سيفي ً
أخيرا بالطلب في .2023
 في مؤتمر مع الصحافيين األسبوعال ـمــاضــي ،قــالــت "إن ـف ـي ـنــون" إن مصنعي
ال ـس ـيــارات قــد تـعـلـمــوا الـ ــدرس مــن نقص
الرقائق ،وإن "فكرة طلب قطع الغيار عند
الحاجة إليها وإلغائها حينئذ عندما ال
تحتاج إليها ال تجدي".
 لكن صناعة أشباه الموصالت تعانياختناقات أخرى يصعب حلها ،حيث يأتي
 80فــي المئة مــن المعروض العالمي من
الرقائق مــن آسـيــا ،حيث تهيمن ""TSMC
التايوانية على تعاقدات تصنيع الرقائق.
 اسـتـثـمــرت الـشــركــة الـتــايــوانـيــة 2.88مـلـيــار دوالر لتوسيع الـطــاقــة اإلنتاجية
فـ ــي م ـص ـن ــع فـ ــي الـ ـصـ ـي ــن ي ـن ـت ــج رق ــائ ــق
السيارات ،من أجل "تخفيف األزمة العالمية
لإلمدادات" ،كما التزمت بإنفاق  100مليار
دوالر على مدى السنوات الثالث المقبلة
"لـمـعــالـجــة ال ــزي ــادة الهيكلية فــي الطلب
طويل األجل".
 ي ــري ــد االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي مـضــاعـفــةقــدرتــه على تصنيع الرقائق بحلول عام
 ،2030ليهيمن على  20في المئة من السوق
العالمي ،فيما يضغط الرئيس األميركي
جو بايدن لتأمين تمويل حكومي بقيمة
 50مليار دوالر لتنشيط الصناعة المحلية
في الواليات المتحدة.
(أرقام)

علياء الكاظمي :سعيدة بعرض فيلم «يابعده»
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أعربت الكاتبة علياء الكاظمي عن سعادتها بعرض فيلم "يابعده" على
شاشات غراند سينما بالكويت في عيد الفطر السعيد.
وقال الكاظمي" :تأخر عرض الفيلم بسبب أزمة كورونا ،لكن لله الحمد
سنرى هذا العمل المميز والجميل على شاشات السينما اخيرا ...أنا سعيدة
بهذا العمل رغم كل الظروف والعوائق التي واجهت عرضه ،وأتمنى أن يحقق
النجاح الذي يستحقه".
والفيلم مقتبس عن رواية للكاتبة ،وقد حققت نجاحا كبيرا وتصدرت
قوائم األكثر مبيعا ،وجرى تصوير مشاهده بين الكويت وجورجيا ،وعانى
أبطال العمل البرودة الشديدة في جورجيا ،وتدور أحداث الفيلم في إطار
تراجيدي رومانسي ،وهو من بطولة بشار الشطي ونور الغندور والفنانة
القديرة أسمهان توفيق ونور وغدير السبتي ،وعدد من النجوم الشباب،
ومن إخراج لولوة عبدالسالم.

لقطة من الفيلم
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محمود حميدة

رامز يلغي حلقة
محمود حميدة

أحالم تطل عبر
شاشة تلفزيون دبي

مرعي الحليان يعلن
موعد عرض «»218

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إع ـ ــان ال ـف ـنــان مـحـمــود
حميدة تصوير حلقة في برنامج المقالب
"رامز عقله طار" ،قبل أكثر من شهرين ،فإن
فــريــق الـعـمــل لــم يـعــرض الحلقة الـتــي وقــع
فيها حميدة كضحية للمقلب مــع انتهاء
حلقات العمل.
وجــاء قــرار إلغاء عــرض الحلقة ألسباب
لــم يكشف عنها فريق العمل ،وهــي ليست
الـحـلـقــة الــوح ـيــدة الـتــي تــم إل ـغــاء عرضها،
حيث صور رامز  3حلقات لم تعرض ضمن
موسم البرنامج.
وكان حميدة قال في تصريحات صحافية
إنه لم يكن على علم بالمقلب ،لكن في الوقت
نفسه وافق لرامز جالل على استضافته في
برنامجه قبل فترة دون اتفاق على المقلب
وتفاصيله ،علما أنه لم يرفض إذاعة الحلقة
بعد اكتشاف تفاصيل المقلب.

يستضيف بــرنــامــج (Karaoke Carpool
بالعربي) ،الذي سيعرض عبر شاشة تلفزيون
دبي ،النجمة اإلماراتية أحالم ،في أول أيام العيد
للحديث عن قضايا فنية متنوعة.
وف ــي ثــانــي أي ــام الـعـيــد يستضيف برنامج
"سهرانين" للنجم أمير كرارة النجمة يسرا ،كما
يستضيف تلفزيون دب ــي الكثير مــن النجوم
خالل دورة العيد.
وسيبث برنامج "صباح العيد" على شاشة
تلفزيون دبي وقناة "سما دبي" ،من تقديم رحاب
المهيري ،وم ــروان الشحي في أول أيــام العيد،
ً
متضمنا العديد من التقارير الخاصة ،ولقاءات
في االستديو مع عــدد من الضيوف والنجوم،
للحديث عــن أجـ ــواء الـعـيــد فــي دول ــة اإلمـ ــارات
العربية المتحدة ،باإلضافة إلى استضافة عدد
من الضيوف والفنانين المشاركين في األعمال
الرمضانية على شاشة تلفزيون دبي.

أعـلــن الفنان مــرعــي الحليان أح ــدث أعماله
السينمائية بعنوان " ..218خلف جدار الصمت"،
للمخرجة نهلة الفهد.
ونـشــر الـحـلـيــان عـبــر "إن ـس ـت ـغــرام" الـبــرومــو
الدعائي للفيلم ،والذي ظهر فيه عدد من الفنانين،
هم :د .حبيب غلوم ،منصور الفيلي ،أمل محمد،
هيفاء العلي ،وعبدالله بن حيدر ،والعمل من
إنتاج مدينة الشارقة لإلعالم "شمس".
ً
ً
كما نشر الحليان ملصقا دعــائـيــا للفيلم،
ً
معلقا عليه" :نلقاكم في دور العرض السينمائية
مع فيلم ( ،)218للمخرجة المبدعة نهلة الفهد..
موعدنا  20الجاري".
يأتي الفيلم ضمن مـبــادرة التجربة الفنية
اإلماراتية التي أطلقتها مدينة الشارقة لإلعالم
"شـمــس" إلنـتــاج أول عمل مــن ُصنع الجمهور
ً
على مستوى الــوطــن العربي ،تجسيدا لرؤية
وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلــى دعم
المواهب الشابة والمبدعين.

أحالم

ً
رحاب الجمل :اإلنتاج السينمائي تراجع كثيرا
ً
أكدت أنها ال تعرف شيئا عن خالفات «وكل ما نفترق»

●

من خالل مسلسلين ،أطلت الفنانة
رحاب الجمل خالل شهر رمضان
على الجمهور بشخصيتين مختلفتين
صورتهما بين مصر ولبنان.
في دردشتها مع "الجريدة" ،تتحدث
رحاب عن أعمالها الرمضانية وكواليس
التصوير وغيرها من التفاصيل ،وإلى
نص الحوار.
* ك ـيــف جـ ــاء اش ـت ــراك ــك ف ــي مسلسلي
"لحم غــزال" و"وكــل ما نفترق" ،خاصة مع
تصويرهما بين مصر ولبنان؟
 فرق التوقيت في التصوير لعب دوراكبيرا بالنسبة إلي في هذا األمر ،فبعدما
رشـحــت لـلـمـشــاركــة فــي "وك ــل مــا نـفـتــرق"،
وبـ ــدأنـ ــا ال ـت ـص ــوي ــر وك ـ ــان هـ ــذا األم ـ ــر فــي
وقــت مبكر للغاية رشـحــت لــاشـتــراك في
"لحم غــزال" خــال فترة تصويره كنت قد
انتهيت بالفعل من تصوير مشاهدي في
المسلسل األول ،لذا لم يحدث تعارض على
ّ
اإلطالق ،بل جرى تنسيق كامل فيما يتعلق
بالتصوير ،ويعتبر أنني صورت العملين
بشكل متتال ليعرضا في رمضان.
* هــل تــأثــر دورك فــي "وك ــل مــا نفترق"
بالخالفات التي شهدها العمل؟
 اسـتـغــربـ ّـت مــا حــدث قـبــل بــدايــة شهررمضان ،وتوقعت أن األمر مجرد شائعات،
خاصة أن أجواء التصوير كانت إيجابية
بـشـكــل ك ـب ـيــر ،وه ـن ــاك ت ـفــاهــم ب ـيــن فــريــق
العمل بالكامل ،لكن حقيقة لم أحضر ولم
ً
ّ
أعرف ماذا حدث ،ألن دوري انتهى مبكرا
بــالـتـصــويــر ،ول ــم أك ــن مــوجــودة فــي مصر
خـ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ح ـيــث ص ـ ّـورن ــا "لـحــم
غــزال" في لبنان ،واستمر التصوير خالل
شهر رمضان.

التفاصيل وأتناقش فيها مع المخرج كريم
العدل ،وساعدتني مصمم المالبس دينا
نديم بالتحضيرات الشكلية لـلــدور ،بما
فيها النظارة الطبية كبيرة الحجم التي
ارتديتها ،فصعوبة الــدور ارتكزت بشكل
رئيس على طبيعة األحداث المعتمدة على
ّ
تغير المراحل العمرية التي أقدمها نتيجة
استخدام أسلوب الـ "فالش باك".
* قـ ـ ّـدمـ ــت ش ـخ ـص ـيــة ع ـ ـفـ ــاف؛ ال ـس ـي ــدة
المسالمة فــي مسلسل "لحم غ ــزال" ،كيف
تعاملت مع الدور؟
 رشحت للمسلسل من خالل المخرجمحمد أسامة الــذي أرســل لي السيناريو،
وتحدث معي عن فكرة العمل ورغبته في
أن أقدم الشخصية التي تختلف عن نوعية
أدواري بشكل كامل ،فهي شخصية بسيطة
ومسالمة ال ترغب ســوى فــي العيش من
دون م ـش ـكــات ،رغ ــم ك ــل م ــا يـحـيــط بـهــا،
وتحمست للدور لعدة أسباب ،خاصة في
ظــل وج ــود مساحة لتقديم ال ــدور بشكل
مختلف وتأثيره في األحداث.
* وبــال ـن ـس ـبــة لـلـعـمــل م ــع خ ــال ــد كـمــال
وبسنت شوقي ،حيث كانت أغلب مشاهدك
في العمل معهم؟
 بالفعل ،بحكم األحداث جمعتنا غالبيةالمشاهد ،و كـنــت سعيدة بالعمل معهم،
وحــرص ـنــا عـلــى أن نــذاكــر الـمـشــاهــد معا
قبل تصويرها خــال تحضير الحلقات،
وساعدنا في ذلك أننا كنا نقيم في الفندق
نـفـســه بـلـبـنــان ،فـكــانــت أي ــام

* أيـ ـهـ ـم ــا ت ـف ـض ـل ـي ــن عـ ـ ـ ـ ــادة؛ الـ ـع ــرض
الحصري لألعمال الدرامية كما حدث في
"لحم غزال" أو العرض عبر أكثر من منصة
كما حدث في "وكل ما نفترق"؟
 ه ــذا األم ــر يــرتـبــط ب ـشــركــات اإلن ـتــاجبشكل مباشر و لـيــس بنا كفنانين ،وكل
منتج تكون له حساباته ،لكن المؤكد أن
العمل الجيد يستطيع فرض نفسه في أي
توقيت ،خاصة وأن الجمهور يبحث عن
األعمال الجيدة ويتابعها ،سواء كان من
خــال الشاشة أو المنصات اإللكترونية
المختلفة الـتــي أصـبـحــت تــوفــر مشاهدة
لألعمال الدرامية في أي وقت.

فلك
الحمل

القاهرة  -هيثم عسران
جميلة وسعدت للغاية بوجودي معهما
ومـ ــع ب ـق ـيــة ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ،خ ــاص ــة غ ــادة
عبدالرازق التي أشعر بسعادة في االشتراك
بالعمل معها ،ألن لدينا أكثر من تجربة
ناجحة ومميزة خالل السنوات الماضية.

مرعي الحليان

تصوير البرنامج ،ولم أفكر لثانية في أنني
أم ــام مقلب مــن مقالبه ،وأتـمـنــى أن تأتي
الفرصة لالنتقام منه ،وتنفيذ مقلب فيه
لالنتقام مما فعله معي ومع زمالئي ،ورغم
حب عائلتي له ولما ّ
يقدمه على الشاشة
ّ
واسـتـقـبــالـهــم الـمـقـلــب الـ ــذي ت ـعــرضــت له
ً
بالضحك ،فإن وقت التصوير لم يكن سهال
على اإلطالق.

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
مهنيا :ثابر على عملك وال تتوقف ففي
المثابرة تركيز وسرعة إنجاز.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـض ــع ب ــرج ــك أم ــام ــك وج ـه ــا
ً
صبوحا قد ترتبط بعالقة معه.
ً
اجتماعيا :أفراد عائلتك عون لك في كل
حين فاجعلهم فرحين بحضورك.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

* ماذا عن السينما؟
 أتمنى أن أشارك في أعمال سينمائيةجيدة ،لكن هناك مشكلة في تراجع اإلنتاج
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر خـ ــال ال ـف ـتــرة
األخـيــرة ،وأشعر بأنني أجــد أدوار أفضل
في الدراما التلفزيونية عن السينما التي
ال أتعجل المشاركة بها بقدر رغبتي في
تقديم أدوار تضيف لي وتناسبني ،لكي
ال يكون وجودي من أجل الظهور باألفالم
فقط.

* بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــا نـ ـ ـي ـ ــن
ي ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــون ع ـ ـ ــن مـ ـع ــرف ــة
مسبقة بتفاصيل مقلب
رامز جالل قبل الظهور
معه ،وهذا العام ظهرت
ف ـ ــي إح ـ ـ ـ ــدى ح ـل ـق ــات
برنامجه ،فهل كانت
لـ ــديـ ــك خ ـل ـف ـي ــة عــن
تفاصيل البرنامج؟

ً
مهنيا :ال تدع اليأس ينتابك وراجع مواقفك
المهنية بإمعان.
ً
عــاطـفـيــا :لـيــس ال ـخ ـصــام مــع ال ـشــريــك ما
ُيسعد حياتكما بل التفاهم.
ً
اجتماعيا :التواصل اليوم مع األصحاب
ً
قائم بحرارة تحضيرا للقاء.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً ّ
ّ
النمو وينبغي
مهنيا :توقفت أعمالك عن

التفكير بوسائل حديثة.
ً
عاطفياّ :
يتفهم الحبيب وضعك الراهن
وسبب تأخرك في اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :تمتنع عن التواصل مع أحد
األصدقاء ألنك عرفت مقاصده.
رقم الحظ27 :

 على اإلطالق،ل ـ ــم أعـ ـ ـ ــرف أن ـن ــي
س ــأ ك ــون ضحية
ب ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــه،
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
شديد خالل

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :يمكنك تنظيم أمــور عملك بشكل
رائع وجعلها تسير كما يجب.
ً
ً
ً
ّ
عاطفيا :تشكل مع الحبيب ثنائيا فريدا
وتتفاهمان على مختلف المواضيع.
ّ
ً
اجتماعيا :ستتمتع أكثر فأكثر بالصفاء
الذهني اذا ّ
توجهت نحو الطبيعة.
رقم الحظ.39 :

* كيف تعاملت مع شخصية "نجاة" في
"وكل ما نفترق"؟
 الـمـسـلـســل حــالــة لــم تـكــن سـهـلــة علىاإلطــاق ،وشعرت بسعادة الختياري من
قبل فريق عمل محترف معروف بنجاحاته،
لذا لم أتردد في الموافقة على الدور ،وبدأت
التحضير لنجاة بما يتناسب مع دورها
في األحداث وطبيعة تصرفاتها؛ سواء على
مستوى ال ــدور أو على مستوى خلفيات
ً
ح ـي ــات ـه ــا ،لـ ــذا ك ـن ــت أف ـك ــر جـ ـي ــدا بـجـمـيــع

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تالحقك مشكالت العمل وأصبح
ً
الحمل ثقيال فحاول تخفيفه.
ً
عاطفيا  :مشاريعك مــع الحبيب ممكنة
التحقيق شرط المثابرة على انجازها.
ً
اجتماعيا :المشكالت العائلية كثيرة ولكن
سرعان ما تنحصر بفضل صبرك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الجمل مع محمد رمضان وأحمد فهيم

رحاب الجمل

ً
مهنياّ :
تتهيأ المتحان أو لموعد مهم فثق
ً
بقدراتك وال تضعف أبدا.
ً
عاطفيا :يجب التمهل قبل اتخاذ أي قرار
عاطفي قد يؤدي الى قطع العالقة.
ً
اجتماعيا :نهار محرج قد تلتقي فيه بأحد
ّ
معارفك فيطلب منك خدمة مهمة.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
مهنيا :العالم ّ
يتغير وكذلك مهنتك فكن
على مستوى تطويرها.
ً
عاطفيا :ما أسعد الحبيب عندما تكون
أمورك منتظمة وأفكارك هادئة.
ً
اجتماعيا :إك ــرام الــوالــديــن واجــب عليك
لكنك تقوم به بمحبة وتقدير.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :كل ما تقوم به اليوم ينتهي بنجاح
بسبب مرونتك في التعاطي.
ً
ً
عاطفيا :في الحوار مع الحبيب كن مصغيا
قبل أن تجزم برأيك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الــريــاضــة هــي الـ ــدواء المفيد
لصحتك فمارسها بانتظام.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
ً
مهنيا :يتطلب وضع العمل منك مجهودا
ً
إضافيا للعودة الى طبيعته.
ً
عاطفيا :يحصل ســوء تفاهم بسيط مع
الشريك ثم تعود المياه الى مجاريها.
ً
اجتماعيا :اختر إحدى الهوايات ومارسها
ً
وال تدع وقتك يذهب ضياعا.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
بعض األمور فال
مهنيا:
تواجه العراقيل في ّ
ً
تدعها جانبا بل ساهم في حلها.
ً
عاطفيا :حــاذر كي ال ترتكب أي خطأ مع
ً
الحبيب يبدو مكلفا في المستقبل.
ً
اجتماعيا :قد تسود بعض الفوضى حياتك
الشخصية ألنك منصرف على أمور أخرى.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تمتلك القدرة على مواجهة الظروف
الصعبة ولكن ال تدعها تتراكم.
ً
عاطفيا :تبحث مع شريك حياتك في بعض
التفاصيل التي تعترض تفاهمكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـل ـجــأ الـ ــى االس ـت ـع ــراض
وال ـت ـح ــدي ــات ب ــل اب ـح ــث ع ــن ال ـص ــداق ــات
المخلصة.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أهدافك تتوافق مع أهداف الزمالء
ً
وقد أصبح التعاون سهال.
ً
عاطفيا :سئم الحبيب من غيرتك العمياء
ّ
فال تتسرع في اتهامه.
ً
اجتماعيا :ينبغي الـتــروي فــي معاملتك
للوالدين فقد ازدادت حساسيتهما.
رقم الحظ.22 :

١٢

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

«الباطنية»
بطل
ً

يصدم جمهوره :كنت عبدا للهيرويين!
ً
ً
ّ
قياسيا في السينماً ،
وقدم خالل الثمانينيات أدرك فاروق الفيشاوي منتصف رحلة التألق والنجومية في عام  ،1987وجاء
حقق الفنان فاروق الفيشاوي رقما
االعتراف ً الصادم الكبير في حياته ،ليعلن بقوة وجرأة لم يصل إليها غيره أنه
مجموعة من أهم أفالمه وأعماله الدرامية ،وفتح األبواب أمام ابنه «أحمد»
لدخول عالم التمثيل ،وأثبت نجله «الولد الشقي» أنه من أفضل فناني جيله ،وأثار كان مدمنا للهيرويين ،بل صارح الجمهور بتفاصيل رحلة إدمانه وشفائه من
خالل حوار صحافي طلب بنفسه أن يجريه مع الكاتب الصحافي الكبير صالح
اهتمام الشارع المصري بموهبته وقضيته الشهيرة مع زوجته هند الحناوي،
ِّ
منتصر ،ليتحدث فيه عن هذه التجربة الصعبة ،كي يحذر من خطورة اإلدمان
وحمل وصية من والده برعاية حفيدته «لينا» ،وظهر االبن الثاني «عمر»
ليكشف كواليس الحياة الخاصة ألسرة الفيشاوي ..وتوالت التفاصيل في حياة ويحمي الشباب من هذا الشبح القاتل.
برنس السينما المصرية.
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

تصويره
ً
فيلما في لوس
أنجلس انتهى
بتعاطيه
«الكوكايين»

ً
تحت عـنــوان «كنت عـبــدا للهيرويين» وخــال
ح ـ ــواره م ــع ال ـص ـحــافــي الـكـبـيــر ص ــاح منتصر
اعترف فاروق الفيشاوي بتعاطيه السم األبيض،
ونـشــرت هــذا ال ـحــوار مجلة «أكـتــوبــر» المصرية
بتاريخ  13ديسمبر عام  ،1987وتطرق فيه إلى
تفاصيل حـيــاتــه خ ــال تسعة أشـهــر كــامـلــة كــان
ً
ً
فيها عـبــدا ذلـيــا للهيرويين ،وإلــى دور زوجته
وقتها الفنانة سمية األلـفــي فــي مساعدته على
ً
التعافي ،وكــان عمره حينها  37عاما ،وفي أوج
تألقه الفني ،كأحد فتيان الشاشة ،وواحد من ألمع
نجوم الصف األول.

التجربة المدمرة
في الموعد المحدد بين الفيشاوي ومنتصر
ً
ً
كان جرس الباب يرتفع عاليا معلنا وصول األول،
وقبل أن يسرد حكايته ،استهلها بقوله إن «قضية
ً
المخدرات والهيرويين بالذات ،أخطر كثيرا مما
ّ
نتصور ،ولن نستطيع مواجهة هذا الخطر بغير
معرفة كل أبعاده ،والمصارحة بكل أسراره ،فهذه
االعـتــرافــات ليست مجموعة حكايات للتسلية،
وإن كان قد كتب ّ
علي أن أخوض جحيم التجربة
وكتبت لي النجاة منها بفضل الله وفضل وقفة
زوج ـتــي (سـمـيــة األل ـفــي آن ـ ــذاك) ،الـصــديـقــة واألم
والحبيبة بكل مشاعرها المخلصة».
أدرك الـفـيـشــاوي أن رأس ـمــال الـفـنــان هــو حب
الجمهور ،وكان إساء ة إلى هذا الحب ما ارتكبه
من خطأ ،وعليه أن يستعيد كل ما كــان ُيقال له
من نصائح ،ويحاوله معه الذين يحبونه إلنقاذه،
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ي ـتــذكــر أن ــه رغ ــم ك ــل م ــا كــان
يحاوله البعض معه فإنه لم يكن يرى سواه ،ولم
ً
يكن يحلم بغيره ،ولم يكن يمتلك تفكيره شيئا
آخر عــداه ..إنه وحش غريب ،خطير ،مرعب ،هذا
المسمى بالهيرويين ...كل الناس كانت تتضاءل
ويبقى وحده الكبير أمام عينيه ..كل األحالم كانت
تختفي وليس في خياله سواه.
ومن المعروف أن حدقة العين تلتقط وتسجل
ك ــل ص ـ ــورة ن ـن ـظــر إلـ ـيـ ـه ــا ...ول ـك ــن ع ـيــن ال ـمــدمــن
مختلفة ،وتنظر إلى آالف الصور ،وآالف الناس،
بينما ال ت ــرى س ــوى ص ــورة جــرعــة الـهـيــرويـيــن
وحدها التي تحتل كامل حدقة العين ورؤيتها.
والـمـفــارقــة أن أول ظـهــور حقيقي للفيشاوي
في السينما كان في فيلم «الباطنية» عام ،1980
الذي تدور أحداثه حول تجارة المخدرات ،ولكن
اعترافاته الجريئة كانت تصلح لسيناريو جديد
حــول هــذا الـعــالــم ،ولعلها ستكون أكـثــر واقعية
ً
وتأثيرا ،وترتكز على المواجهة المباشرة في سرد
التجربة ،وتأجل ظهور هذا المشروع السينمائي
حول فنان شهير سقط في بئر اإلدمان.

الدخان األزرق

«شمة
هيرويين»
جعلته
ً
مستيقظا
ً
ً
يوما كامال
ليبدأ إدمان
السم األبيض

بدأت قصة النجم الوسيم مع المواد المخدرة
منذ صغره ،فقد كان يعيش أكبر من ِسنه ،ويندفع
إلى مواجهة مخاطر التجربة ،وفي مشوار تجاربه
تعاطى «الحشيش» لكنه لم يتحمله بسبب الجو
ً
المغلق الخانق الذي يحيط به ،وانقطع تماما عن
جلسات «الدخان األزرق».
وذات يوم في عام ّ ،1986
قدم له أحد األشخاص
ً
خـ ـ ــارج ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي ،ن ــوع ــا اس ـم ــه ك ــوادي ـي ــن
فــو س ـفــات ( )Codeine Phosphateع ـب ــارة عن
بلورات صغيرة بيضاء ،وقبل ذلك كان يسمع عن
الكواديين كدواء أو مادة تدخل في تركيب دواء
َ
ستخدم كشراب في عالج السعال الشديد ،لكنه
ُي
ٌ
مستخدم في األدوية بنسبةٍ مخففة ،وإن كان ذلك
لم يمنع بعض الذين أدمنوه من حرمان المرضى
الحقيقيين الذين هم في حاجة إليه ،باستيالئهم
ع ـل ــى زج ـ ــاج ـ ــات الـ ـك ــواديـ ـي ــن مـ ــن ال ـص ـي ــدل ـي ــات
ليشربوها ،ما كان من نتيجته وضع الكودايين
في قائمة الممنوعات وحرمان المرضى منه ،وهذا
العقار نوع نقي ُ
ومركز ،ال ُي ّ
شرب ولكن يستخدم
فقط بطريقة «الشم».
تفاصيل التجربة المدمرة ،بدأت بعد أول مرة
تعاطى فيها الكودايين ،وشعر بنشوة إلى حد
ما ،ولكن الشيء الغريب أنه بعد انسحاب مفعوله
ب ــدأت تـظـهــر عـلـيــه آالم مـغــص شــديــد وإس ـه ــال،
ك ــان مــن ال ـض ــروري لـكــي يعالجها أن يستخدم

الكودايين ،ولكن بعد انسحاب مفعول الشم ،دخل
ً
ً
ً
في دوامة جعلته مدمنا ،كما أن له تأثيرا كبيرا في
ً
ً
أن يجعل المتعاطى يتكلم كثيرا ،ويظل مستيقظا
ألطول وقت ممكن .واستطاع الفيشاوي أن يقلع
ً
عن تعاطيه بعد عشرين يوما.

الشبح القاتل
ت ـت ــاب ـع ــت رحـ ـل ــة الـ ـشـ ـه ــور ال ـت ـس ـع ــة ،وس ــاف ــر
الفيشاوي إلــى أميركا ،لتصوير فيلم في لوس
أنـجـلــس ،ورف ــض أن يصحب مـعــه «الـكــودايـيــن»
وتحمل اآلالم التي هاجمته بقسوة ،وحدثت أزمة
مع المنتج وقـ ّـرر تأجبل التصوير ،وخــال فترة
إقامته في الوالية األميركية ،تعرف بعدد كبير
من المصريين ،وطارده شبح اإلدمان القاتل من
جديد ،وتعاطى «الكوكايين» العدو األول الذي
يواجه الواليات المحدة ويهدد ٌشبابها.
وظهرت على الفيشاوي أعراض أكثر خطورة،
ف ـهــذا ال ـم ـخــدر يـجـعــل اإلن ـس ــان فــي حــالــة يقظة،
ويمكن أن يستمر من دون نوم لمدة عشرة أيام،
ول ـك ـنــه ل ــم يـسـتـخــدمــه ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،وع ـ ــرف أن
تأثيره رهيب على الجهاز العصبي ،وأنه يجعل
ً
ً
ً
المتعاطي دائما عصبيا ومندفعا.
ً
ً
وعـ ــاد إل ــى مـصــر س ـع ـيــدا ألن ــه شـفــي أوال من
ً
استخدام الكودايينّ ،
وقرر أال يعود إليه ،وأيضا
مــن الـكــوكــايـيــن ال ــذي أراد بـعــض المصريين أن
يحتفوا به في أميركا من خالله ،ومشكلة الفنان
أن ال ــذي ــن ي ـح ـبــونــه م ــن ال ـج ـم ـه ــور يـ ــريـ ــدون أن
ً
يجاملوه فــي الخير والـشــر أيـضــا ،وكما قـ ّـدم له
ّ
أحــد المعجبين «الـكــودايـيــن» للمرة األول ــى ،قــدم
له المعجبون في الواليات المتحدة الكوكايين.
وكان الفيشاوي على موعد مع أصعب تجاربه
فــي بـئــر اإلدمـ ــان ،وب ــدأت تفاصيلها فــي فبراير
 ،1987عندما قابله أحد األشخاص ،وأعطاه «شمة
هيروين» ودفعته غريزة حب التجربة إلى تعاطي
أول جرعة ،وكان تأثيرها أقوى من أي مخدر آخر،
وجعلته مستيقظا ليوم كامل! وبعدها هاجمته
آالم شديدة في جميع أجزاء الجسم ،وبدأ إدمانه
للسم األبيض بشكل منتظم.
كــان هناك شبح يـطــارده ،ويناديه في أعماق
ـال ،ويــدفـعــه للبحث عــن الرجل
نفسه بـصـ ٍ
ـوت ع ـ ٍ
الذي أعطاه أول جرعة من الهيرويين ،وبرغم اآلالم
التي عاناها ،وافق على شراء السم األبيض ،وكان
ً
ثمن الجرعة  180جنيها ،وبعد شهر أصبح ثمنها
ً
 ،200ثم  250ثم  300جنيه ،وكان يستهلك غراما
ً
ً
واحدا يوميا ،وبعد شهرين وصل استهالكه إلى
غرام ونصف ،وفي آخر شهرين غرامين.

مع نادية الجندي في فيلم «الباطنية»

بطل «شباب
امرأة» ّ
يبدد
إيرادات
المسرحية
مقابل «جرعة»

الفيشاوي وزوجته سمية األلفي وابنهما أحمد
وسريعة المفعول ،وبعد زوال أثرها ،تتركه في
ُ
صراع مع آالم جسدية ال تحتمل.
ً
ص ــار ال ـف ـي ـشــاوي ب ـطــا ف ــي فـيـلــم ســوريــالــي،
ال يستطيع التخلص مــن عبوديته للهيروين،
بسبب فقدان الجسم أية مقدرة على ذلك ،فالسم
ً
األ بـيــض يجعل مــن يستخدمه مستيقظا لوقت
طــويــل ،ويـبــدأ الـصــراع بين رأس ال ينام وجسد
متعب ويــريــد الــراحــة ولـكـنــه ال يحصل عليها،
بالتالي يحدث االنفصال بين االثنين ،فالرأس
تغذيه المادة المنبهة الموجودة في الهيرويين
ً
والجسم منهار تماما!
وتبدلت حياة النجم المتألق ،وبات على حافة
االنهيار ،والهيرويين ال يترك له فرصة التفكير في
أضراره ،ولكنه أفاق ليحكي تجربته مع الكودايين
وال ـك ــوك ــاي ـي ــن« ،ه ـم ــا م ــن فـصـيـلــة واح ـ ــدة ولـكــن
ً
الهيرويين شيء مختلف تماما» ،وما أكثر الذين
كانوا ينصحونه بعدم تعاطيه ،ولكن الكارثة أنه
ً
ال يرى غيره ..كأن له عيونا تحدق فيه أينما ذهب،
ً
وصارت مشكلته الوحيدة أن يضمن وجوده دائما،
وتبدل برنامجه اليومي ،وأصبح ال ينام إال في
وقت الضحى ،ويستيقظ قرب الغروب ،ويضبط
مواعيد عمله لتتوافق مع «جرعة الهيرويين»!

غيبوبة السجين
ً
ً
قطع الفيشاوي شوطا كبيرا في طريق ضبابي،
ً
وص ــار سجينا خلف أس ــوار عــالـيــة ،ورف ــض كل
ُ
األفــام التي كانت تعرض عليه في تلك الفترة،
لخوفه من تعارض مواعيد العمل في االستوديو
مع مواعيد نومه ،وحينها كان ينام في الثامنة أو
ً
التاسعة صباحا ،فوجد أنه لن يستطيع تعاطي
الهيرويين ،وانزلق إلى عزلةٍ ال تنتهي ،واستسلم
لغيبوبة ال يريد اإلفاقة منها ،وقامر بما حققه من
نجومية وشهرة ،وظهرت أعــراض اإلدمــان على
مالمحه وهيئته ،من دون أن يستطيع الفكاك من
التأثير الطاغي لجرعة السم األبيض.
وات ـ ـجـ ــه ال ـن ـج ــم ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي إل ـ ــى ال ـم ـس ــرح،
ألن مــواع ـيــده ال ت ـت ـعــارض م ــع تـعــاطـيــه «جــرعــة
ال ـه ـيــروي ـيــن» ،وقـ ــام بـبـطــولــة مـســرحـيــة «ش ـبــاب
امــرأة» المأخوذة عن النسخة السينمائية التي
أخــرجـهــا صــاح أبــوسـيــف عــام  ،1956وشــاركــت
في المسرحية فيفي عبده وتحية كاريوكا (بطلة
ً
الفيلم أيضا) وحمدي أحمد ومحمد متولي.
واسـتـمــر الـعــرض على م ــدار شـهــري سبتمبر
وأغسطس عام  ،1987وكان الفيشاوي يتقاضى
نـسـبــة مــن إيـ ــراد الـشـبــاك تـصــل إل ــى ثـمــن جرعة
ً
«الهيرويين» التي يتعاطاها يوميا ،وكان يمثل
كل ليلة من أجل الحصول على المال الالزم لشراء
الـســم األبـيــض ،وأي ــام كثيرة كــان إي ــراده أقــل من
توقف ،بل تمادى في
المبلغ الذي يبدده من دون
ٍ
تجربة كادت أن تفضي إلى مأساة ،وأشار عليه
ً
ندماء السوء أن يجرب التعاطي بطرق أكثر تأثيرا

تحية كاريوكا

رحلة العالج

النجم المدمن
هرب من
برنامج
العالج إلى
«الصومعة»

مضت رحلة الفيشاوي مع اإلدمان إلى ذروتها،
وامتد تأثيره المدمر إلى حياته األسرية ،وحاولت
زوجته ـ آنذاك ـ الفنانة سمية األلفي أن تساعده
في تخطي هذه المحنة ،وذات مرة اصطحبته إلى
أحد األطباء ،واتفق معه الطبيب على أن ينتقل
هو وزوجته إلى أحد الفنادق لإلقامة هناك ،وبدء
ن ـظــام عــاجــي عـلــى أس ــاس تقليل الـكـمـيــة التي
ً
يتعاطاها تدريجيا.

صورة من حوار اعترا

فه بإدمان الهيرويين

ك ــان ذل ــك فــي يــونـيــو ع ــام  ،1987بـعــد أن ســار
أربعة أشهر في طريق الهيرويين ،ولكن نتيجة
هــذا الـعــاج كانت مخيبة لــآمــال ،وبعد أن كان
ً
ً
ً
يستهلك غــرامــا واح ــدا يــومـيــا ،أصـبــح يستهلك
ً
غــرامــا ونصف ال ـغــرام ،ثــم غرامين ثمنهما 600
جـنـيــه ،وكــانــت أس ـبــاب الـفـشــل أن الـفـيـشــاوي لم
يكن يريد وقف إدمانه ،ووقع تحت تأثير النداء
الرهيب لوحش كاسر له قفازات حديدية وعيون
تحاصره في المسرح والبيت وكــل مكان ،وكان
يفرح بنزول الستار عن الفصل األول أو الثاني
ً
ليجري مسرعا إلى حجرته ،ويوصدها من الداخل
حتى ال يقتحم عليه أحد صومعته ويعطل لقاءه
ً
ً
مع «جرعة الهيرويين» ،وشيئا فشيئا وجد نفسه
يعتزل الحياة!

أصعب اختبار مع فاتن حمامة

الفيشاوي في أحد أعماله الفنية
سمية األلفي وقفت بجانبه للتخلص من اإلدمان

التقى ف ــاروق الـفـيـشــاوي ،فــي أكـثــر من
عمل ،الفنانة فردوس عبدالحميد ،ومنها
الـمـسـلـســل االج ـت ـمــاعــي «أب ـن ــائ ــي األعـ ــزاء
ً
شكرا» ( ،)1979سيناريو عصام الجنبالطي
وإخراج محمد فاضل ،وشارك في بطولته
ن ـج ــم ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ع ـبــدال ـم ـن ـعــم مــدبــولــي
ويحيى الفخراني وآثــار الحكيم وصالح
ً
ً
السعدني ،وحقق العمل نجاحا كبيرا.
وفي عام  ،1984التقى فاروق وفردوس
ً
ُم ـ ـجـ ــددا م ــع ال ـم ـخ ــرج م ـح ـمــد ف ــاض ــل في
مسلسل «ليلة القبض على فاطمة» ،قصة
األديـ ـب ــة سـكـيـنــة فـ ـ ــؤاد ،وواجـ ـ ــه ال ـب ـطــان
ً
ً
اختبارا صعبا ،حيث ُع ِرض المسلسل بعد

فيلم يحمل االســم نفسه ،للمخرج هنري
بركات وبطولة سيدة الشاشة فاتن حمامة
وال ـن ـجــم ش ـكــري ســرحــان وص ــاح قابيل
ومحسن محيي الدين.
لـ ـ ـع ـ ــب ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـشـ ـ ــاوي دور ا لـ ـشـ ـقـ ـي ــق
االنتهازي الــذي ّ
جسده صالح قابيل في
الـفـيـلــم الـسـيـنـمــائــي ،وتـقـمـصــت ف ــردوس
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد ش ـخ ـص ـيــة «ف ــاطـ ـم ــة» ال ـتــي
ج ـ ّـس ــدت ـه ــا ف ــات ــن ح ـم ــام ــة ،ورغـ ـ ــم ن ـجــاح
الشريط السينمائي ،فإن المسلسل حقق
ً
ً
صدى جماهيريا كبيرا هو اآلخــر ،ويعد
ُمــن أهــم األع ـمــال الــدرامـيــة المميزة التي
ق ِد َمت في فترة الثمانينيات.

فاتن حمامة

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
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مارد يحمل معروف اإلسكافي إلى مدينة التجارة والجمال

١٣

)(٣٠ - ٢٧

أهل المدينة يتفرجون عليه ويتعجبون من مالبسه وطعامه
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عندما ضاقت الحال بمعروف اإلسكافي ،ولم يجد ما ينفقه على بيته ،وأمام ضغوط زوجته
وشكايتها منه للقاضي ،باع أدوات عمله وهرب ،وكان ذلك في يوم شتائي ماطر ،فدخل في مكان يستكين فيه من المطر
وحوائجه مبتلة بالماء ،ودعا الله أن ّ
بعيدة ال تعرف زوجته طريقه فيها ،وفي هذه الحلقة ،ينشق
يقيض له من يوصله إلى ٍ
بالد ٍ
الجدار عن مارد يشفق عليه وعلى حاله ،ويقرر مساعدته ،ويأخذه على جناحه إلى بالد بعيدة.

اإلسكافى يلتقي
علي المصري
في الغربة
ويدافع عنه

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة ال ـثــام ـنــة وال ـث ــاث ــون بعد
الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد :بلغني أي ـهــا الملك
السعيد أن اإلسكافي بينما هو جالس يبكي ،إذا
ٌ
شخص طويل
بالحائط قد انشقت وخرج منها
القامة رؤيـتــه تقشعر منها األب ــدان ،وقــال لــه :يا
ٌ
رجل ما لك أقلقتني في هذا الليل؟ أنا ساكن في
ً
عام ،فما رأيت أحدا دخل
هذا المكان منذ مئتي ٍ
هــذا المكان وعمل مثل مــا عملت أنــت ،أخبرني
ّ
بمقصودك وأنا أقضي حاجتك ،فإن قلبي أخذته
الشفقة عليك ،فقال له :من أنت وما تكون؟ فقال
له :أنا عامر هذا المكان ،فأخبره بجميع ما جرى
بالد
له مع زوجته ،فقال له :أتريد أن ًأوصلك إلى ٍ
ال تعرف لك زوجتك فيها طريقا؟ قــال :نعم ،قال
له :اركب فوق ظهري فركب ،وحمله وطار به من
بعد العشاء إلى طلوع الفجر ،وأنزله على رأس
ـال .وأدرك شـهــرزاد الصباح فسكتت عن
ٍ
جبل عـ ٍ
الكالم المباح.

مدينة التجار

اختيان الختن
مدينة مسالمة
سكانها كرماء
ّ
يؤمنون الفقير
ويصدقون
روايات الغريب

وفي الليلة التاسعة والثالثين بعد السبعمئة،
ً
قالت شـهــرزاد :إن معروفا اإلسكافي لما حمله
ـال وقــال :يا
الـمــارد وطــار به وأنــزلــه على
ٍ
جبل عـ ٍ
إن ـســي ان ـح ــدر م ــن ف ــوق ه ــذا ال ـج ـبــل ت ــرى عتبة
ً
مدينة فأدخلها ،فإن زوجتك ال تعرف لك طريقا،
وال يمكنها أن تصل إليك ،ثم تركه وذهب ،فصار
ً
ً
معروف باهتا متحيرا في نفسه إلــى أن طلعت
الـشـمــس ،فـقــال فــي نفسه :أق ــوم وأن ــزل مــن أعلى
ليس
هــذا الجبل إلــى المدينة ،فــإن قـعــودي هنا
ً
ٌ
فيه فــائــدة ،فنزل إلــى أسفل الجبل فــرأى مدينة
وقصور مشيد ٍة وأبنيةٍ مزخرفةٍ
عاليةٍ
ٍ
ٍ
بأسوار ٌ
وهــي نــزهــة للناظرين ،فدخل مــن بــاب المدينة،
فرآها تشرح القلب الحزين ،فلما مشى في السوق
صار أهل المدينة ينظرون إليه ويتفرجون عليه،
واجتمعوا عليه وصــاروا يتعجبون من ملبسه،
ٌ
ألن ملبسه ال يشبه مالبسهم ،فقال له رجــل من
ٌ
غريب؟ قال :نعم قال له :من أي
أهل المدينة :أنت
مدينةٍ ؟ قــال :من مدينة مصر السعيدة ،قــال :ألك
زمان مفارقها؟ قال له :البارحة العصر ،فضحك
عليه ،وق ــال :يــا نــاس تعالوا انـظــروا هــذا الرجل
واس ـم ـعــوا مــا ي ـقــول :ف ـقــالــوا :مــا ي ـقــول؟ ق ــال إنــه
يزعم أنه من مصر وخرج منها البارحة العصر،
فضحكوا كلهم ،واجتمع عليه الناس وقالوا :يا
رجل ،أأنت مجنون حتى تقول هذا الكالم؟ كيف
تزعم أنك فارقت مصر باألمس في وقت العصر
وأصبحت هـنــا ،والـحــال أن بين مدينتنا وبين
ٌ
مصر مسافة سنةٍ كاملة؟ ٌفقال لهم :ما مجنون إال
أنتم ،وأما أنا فإني صادق في قولي ،وهذا عيش
ً
مصر لم يزل معي طريا ،وأراهم العيش فصاروا
يتفرجون عليه ويتعجبون مـنــه ،أل نــه ال يشبه
عيش بــادهــم ،وكـثــرت الخالئق عليه ،وصــاروا
يقولون لبعضهم :هذا عيش مصر ّ
تفرجوا عليه،
ٌ
شهرة في تلك المدينة ،ومنهم ٌ
ناس
وصارت له
يصدقون وناس يكذبون ويهزأون به.

ابن البلد
بتاجر أقبل
فبينما هم في تلك الحالة ،وإذا
ٍ
عـلـيـهــم وه ــو راكـ ـ ٌـب بـغـلــة وخـلـفــه ع ـب ــدان ،فـفــرق
ال ـ ـنـ ــاس ،وق ـ ـ ــال :ي ــا نـ ــاس أمـ ــا ت ـس ـت ـحــون وأن ـت ــم
ملتمون على هذا الرجل الغريب وتسخرون منه
وتضحكون عليه؟ ما عالقتكم به؟ ولم يزل ّ
يسبهم
حتى طــردهــم مـنــه ،ولــم يـقــدر أح ـ ٌـد أن ي ـ ّ
ـرد عليه
ً
ٌ
جوابا ،وقال له :تعال يا أخي ما عليك بأس من
هؤالء الناس أنهم ال حياء ًعندهمً ،ثم أخذه وسار
ً
به ،إلى أن أدخله دارا واسعة مزخرفة وأجلسه في
ً
مقعد ملوكي ،وأمر العبيد ففتحوا له صندوقا،
وأخ ــرج ــوا لــه بــدلــة تــاجـ ٍـر وألـبـســه إي ــاه ــا ،وكــان
ً
معروف وجيها ،فصار كأنه شاهبندر التجار،
ّ
ثم أن ذلك التاجر طلب السفرة ،فوضعوا قدامهما

ابن الدرب
ّ
األحمر يعلم
معروف فن
التجارة
ويعطية ألف
دينار

سـفــرة فيها جميع األطـعـمــة الـفــاخــرة مــن سائر
األلــوان فأكال وشربا ،وبعد ذلك قال له :يا أخي
ما اسمك؟ قال :اسمي معروف وصنعتي إسكافي
أرقع الزرابين القديمة ،قال له :من أي البالد أنت؟
قــال :من مصر ،قــال :من أي الحارات؟ قال له :هل
أنت تعرف مصر؟ قال له :أنا من أوالدها ،فقال له:
أنــا من الــدرب األحمر ،قــال :من تعرف من الــدرب
األح ـمــر؟ وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح ،فسكتت عن
الكالم المباح.

تعارف
وف ــي الـلـيـلــة األرب ـع ـيــن بـعــد السبعمئة ،قالت
شهرزاد إن الرجل سأل معروف اإلسكافي ،وقال
ً
ً
لــه :مــن ال ــدرب األحـمــر قــال لــه :فــانــا وفــانــا وعد
ً
له ناسا كثيرين ،قال له :هل تعرف الشيخ أحمد
العطار؟ قــال :هو جــاري الحيط في الحيط ،قال
ٌ
طيب؟ قال :نعم .قال :كم له من األوالد؟
له :هل هو
قــال :ثــاثــة :مصطفى ومحمد وعـلــي ،قــال لــه :ما
فعل الله بــأوالده؟ قال:
أما مصطفى فإنه

ٌ
عالم مـ ٌ
ٌ
ٌ
عطار،
ـدرس ،وأما محمد فإنه
طيب وهو
وقد فتح له دكانا بجنب دكان أبيه ،بعد أن تزوج
ً
ولدا اسمه حسن ،قالّ :
بشرك الله
وولدت زوجته
بالخير.
قال :وأما ّ
علي ،فإنه كان رفيقي ونحن صغار،
ً
وكنت دائما ألعب أنا وإياه ،وبقينا نروح بصفة
أوالد الـنـصــارى ونــدخــل الكنيسة ونـســرق كتب
النصارى ونبيعها ونشتري بثمنها نفقة ،فاتفق
في بعض المرات أن النصارى رأونا وأمسكونا
بكتاب ،فاشتكونا إلى أهلنا وقالوا ألبيه :إذا لم
تمنع ولــدك من أذانــا شكوناك إلــى الملك ،فأخذ
بخاطرهم وضربه علقة ،فلهذا السبب هرب من
ً
ذلــك الــوقــت و ًلــم يـعــرف لــه طريقا وهــو غــائـ ٌـب له
عـشــرون سـنــة ،ولــم يخبر عنه أحــد بخبر ،فقال
لــه :هو أنــا علي ابــن الشيخ أحمد العطار ،وأنت
ّ
رفيقي يا معروف ،وسلما على بعضهما ،وبعد
السالم قــال :يا معروف أخبرني بسبب مجيئك
من مصر إلى هذه المدينة ،فأخبره بخبر زوجته
فاطمة وما فعلت معه ،وقال له :إنه لما اشتد ّ
علي
أذاه ــا هــربــت منها فــي جـهــة بــاب الـنـصــر ،ونــزل
علي المطر فدخلت في حاصل خراب بالعادلية،
ٌ
عفريت
وقعدت أبكي فخرج لي عامر المكان وهو
من الجن ،وسألني فأخبرته بحالي ،فأركبني على
ظهره وطار بي طول الليل بين السماء واألرض،
ثم حطني على الجبل ،وأخبرني بالمدينة فنزلت
مــن الجبل ودخـلــت المدينة والـتــم عـلـ ّـي الـنــاس،
وسألوني فقلت لهم إني طلعت البارحة ّ من مصر،
فلم يصدقوني ،فجئت أنت ومنعت عني الناس
وجئت بي إلى هذا الدار ،وهذا سبب خروجي من
مصر ،وأنت ما سبب مجيئك هنا؟

طيش الشباب
قال له :غلب ّ
علي الطيش وعمري سبع سنين،
بلد ومن
بلد إلــى ٍ
فمن ذلــك الوقت وأنــا دائــر من ٍ
مــدي ـنــةٍ إل ــى مــدي ـنــةٍ  ،حـتــى دخ ـلــت ه ــذه الـمــديـنــة
ً
واس ـم ـهــا اخ ـت ـيــان ال ـخ ـتــن ،ف ــرأي ــت أه ـل ـهــا نــاســا
ً
كراما وعندهم الشفقة ورأيتهم ّ
يؤمنون الفقير
ويداينونه وكلما قاله يصدقونه ،فقلت لهم :أنا
تاجر وقد سبقت الحملة ،ومرادي مكان أنزل فيه
ً
حملتي ،فصدقوني وأخلوا لي مكانا.

بيع وشراء

اإلسكافي
يراوغ التجار
وحملته ال
تأتي ...والتجار
يشكونه للملك

ثــم أنــي قلت لـهــم :هــل فيكم مــن يداينني ألف
دينار حتى تجيء حملتي ّ
أرد له ما آخــذه منه،
ٍ
ـي م ـح ـتـ ٌ
ـاج إل ــى ب ـعــض م ـصــالــح ق ـبــل دخ ــول
فــإن ـ
الحملة؟ فأعطوني ما أردت ،وتوجهت إلى سوق
ً
الـتـجــار ،فــرأيــت شيئا مــن البضاعة فاشتريته،
ً
وفي ثاني يوم بعته فربحت فيه خمسين دينارا،
الناس وأكرمهم،
واشتريت غيره وصرت أعاشر ُ
فأحبوني وصرت أبيع وأشتري فكثر مالي ،وأعلم
يا أخي أن صاحب المثل يقول :الدنيا فشر وحيلة،
والبالد التي ال يعرفك فيها ٌ
أحد مهما شئت فافعل
فيها ،وأنــت إذا قلت لكل من سألك أنــا صنعتي
إسكافي وفقير وهــربــت مــن زوجـتــي ،والبارحة
طلعت من مصر ،فال يصدقونك وتصير عندهم
ً
مسخرة مدة إقامتك في هذه المدينة ،وأن قلت:
حملني عفريت نفروا منك وال يقرب منك أحــدٌ،
ٌ
ٌ
معفرت ،وكل من يقرب منه
ويقولون :هذا رجــل
يحصل لــه ض ـ ٌ
ـرب ،وتبقى هــذه اإلشــاعــة قبيحة
في حقي وحقك ،لكونهم يعرفون أني من مصر.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

فن التجارة
وفي الليلة الحادية واألربعين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :إن التاجر علي قال لمعروف :وكيف
ّ
أصنع؟ قــال :أنا أعلمك كيف تصنع إن ًشاء الله
دينار وبغلة تركبها
تعالى ،أعطيك في الغد ألف
ٍ
ً
وعـ ـب ــدا يـمـشــي ق ــدام ــك ح ـتــى يــوص ـلــك إل ــى بــاب
ً
س ــوق الـتـجــار ،فــأدخــل عليهم وأك ــون أن ــا قــاعــدا
ّ
بين التجار ،فمتى رأيتك أقــوم لك وأســلــم عليك
ّ
ّ
وأقبل يدك وأعظم قدرك ،وكلما سألتك عن صنع
من القماش ،وقلت لك :هل جئت معك بشيء من
ٌ
كثير ،وإن سألوني عنك
الصنف الفالني؟ فقل:
ّ
أشكرك وأعظمك في أعينهم ،ثم إنــي أقــول لهم:
ً
ً
خــذوا لــه حــاصــا ودكــانــا ،وأصـفــك بكثرة المال
ٌ
سائل ،فأعطه ما ّ
تيسر ،فيثقون
والكرم ،وإذا أتاك
بكالمي ويعتقدون عظمتك وكــرمــك ويحبونك،
وبعد ذلك أعزمك وأعزم جميع التجار من شأنك
وأج ـمــع بـيـنــك وبـيـنـهــم ،حـتــى يـعــرفــك جميعهم
وتعرفهم ،ألجل أن تبيع وتشتري وتأخذ وتعطي
ً
معهم ،فما تمضي عليك مدة حتى تصير صاحب
ـار
مــ ٍ
ـال ،فـلـمــا ًأص ـبــح ال ـص ـ ًبــاح أع ـط ــاه أ ًل ــف دي ـنـ ٍ
وألبسه بدلة وأركبه بغلة وأعطاه عبدا وقال :أبرأ
الله ّ
ٌ
فواجب ّ
علي
ذمتك من الجميع ألنك رفيقي،
ّ ً
إكرامك ،وال تحمل هما ودع عنك سيرة زوجتك وال
ألحد ،فقال له :جزاك الله خيرا.
تذكرها
ٍ

سوق التجار
ثم إنه ركب البغلة ومشى قدامه العبد إلى أن
ً
أوصـلــه إلــى بــاب ســوق الـتـجــار ،وكــانــوا جميعا
ً
قاعدين والتاجر كــان قاعدا بينهم،
فلما رآه قام ورمــى روحــه عليه،
وقـ ــال ل ــه :ن ـه ــارك م ـب ــارك يا
ّ
ت ــاج ــر مـ ـع ــروف ،فـســلـمــوا
عـلـيــه وص ـ ــار يـشـيــر لهم

معروف يأخذ
األموال من
التجار ويوزعها
على الفقراء

فــأعـطــاه إيــاهــا ،فـصــار يعطي كــل مــن م ـ ّـر بــه من
الفقراء حتى أذن الظهر ،فدخلوا الجامع وصلوا
دينار نثره على
الظهر ،والذي بقي معه من األلف
ٍ
رؤوس المصلين ،فانتبه له الـنــاس ،ثم أنــه مال
على تاجر آخر وأخذ منه ألف دينار ّ
وفرقها ،فما
دينار
قفلوا باب السوق حتى أخذ خمسة آالف
ٍ
ً
ّ
وفرقها ،وكــل من أخــذ منه شيئا يقول لــه :حتى
تجيء الحملة ،وعند المساء عزمه التجار وعزم
ً
معه التجار جميعا وأجلسوه في الصدر ،وصار
ال يتكلم إال بالقماشات والجواهر ،وكلما ذكروا
ً
ٌ
كثير ،وأدرك شهرزاد
له شيئا يقول :عندي منه
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

بتعظيمه ،فعظم فــي أعينهم ثــم أنــزلــه مــن فوق
ّ
بواحد
ظهر البغلة وسلموا عليه ،وصار يختلي
ٍ
واحد منهم ويشكره عنده ،فقالوا له :هل هذا
بعد
ٍ
تــاجـ ٌـر؟ فقال لهم :نعم ،بــل هــو أكبر الـتـجــار ،وال
ً
ٌ
واحد أكثر ماال منه ،ألن أمواله وأموال أبيه
يوجد
ٌ
ٌ
وأجداده مشهورة عند تجار مصر ،وله شركاء في
قدر
الهند والسند واليمن ،وهــو في الكرم على ٍ
عظيم ،فاعرفوا قــدره وارفـعــوا مقامه واخدموه،
ٍ
واعلموا أن مجيئه إلى هذه المدينة ليس من أجل
التجارة ،وما مقصده إال الفرجة على بالد الناس،
ألنــه ليس محتاجا إلــى التغريب من أجــل الربح
ً
والمكاسب ،ألن عنده أمواال ال تأكلها النيران ،وأنا
من بعض خدمه ،ولــم يــزل يشكره حتى جعلوه
فوق رؤوسهم وصاروا يخبرون بعضهم بصفاته،
ثم اجتمعوا عنده ،وصاروا يهادونه بالفطورات
ّ
والشربات حتى شاهبندر التجار أتى له وسلم
عليه ،وصار يقول له التاجر علي بحضرة التجار:
يــا سـيــدي لعلك جـئــت مـعــك بـشــيء مــن القماش
الفالني فيقول له :كثير ،وكــان في ذلك اليوم قد
ّ
المثمنة وعرفه أسامي
ّفرجه على أصناف القماش
ٌ
األقـمـشــة الـغــالــي والــرخ ـيــص ،فـقــال لــه تــاجــر من
أصفر؟
بجوخ
التجار :يا سيدي هل جئت معك
ٍ
ٌٍ
ٌ
كثير ،وصار
كثير ،قال :وأحمر دم غزال ،قال:
قال:
ٌ
كثير.
شيء يقول له:
كلما سأله عن
ٍ

وفي الليلة الثانية واألربعين بعد السبعمئة،
يوم توجه إلى السوق،
قالت شهرزاد :إنه في ثاني ٍ
وص ــار يميل على الـتـجــار ويــأخــذ منهم النقود
ّ
ويفرقها على الفقراء ولــم يــزل على هــذه الحالة
ً
مــدة عشرين يــومــاً ،حتى أخــذ ً مــن الـنـ ًـاس ستين
ّ
فضجت
أل ـفــا ول ــم تــأتــه حـمـلــة وال ك ـبــة حــام ـيــة،
الناس على أموالهم وقالوا :ما أتت حملة التاجر
م ـع ــروف ،وإلـ ــى مـتــى وه ــو يــأخــذ أم ـ ــوال الـنــاس
ويعطيها للفقراء؟

شهادة علي

تقريظ معروف

وسأل أحد التجار :يا تاجر علي إن ابن بلدك
لو أراد أن يحمل ألف حمل من القماشات المثمنة
حاصل من جملة
يحملها؟ فقال له :يحملها من ٌ ٍ
ـيء ،فـبـيـنـمــا هــم
ح ــواص ـل ــه وال ي ـن ـقــص م ـنــه ش ـ ـ ـ
دار على التجار ،فمنهم
برجل
قاعدون وإذا
ٍ
ٍ
سائل ٍ
من أعطاه نصف فضة ،ومنهم من أعطاه ربعا،
ً
وغالبهم لم يعطه شيئا حتى وصل إلى معروف،
فـكـبــش لــه كـبـشــة ذه ـ ٍـب وأع ـط ــاه إي ــاه ــا ،فــدعــا له
وذهب ،فتعجب التجار منه ،وقالوا إن هذه عطايا
ً
عدد ،ولوال
ٍ
ملوك ،فإنه أعطى السائل ذهبا من غير ٍ
ٌ
ٌ
كثير
شيء
أنه من أصحاب النعم الجزيلة وعنده

ٌ
واحد منهم :الرأي أن نتكلم مع ابن بلديته
فقال
الـتــاجــر علي فــأتــوه وقــالــوا لــه :يــا تــاجــر علي أن
حملة التاجر معروف لم تأت ،فقال لهم :اصبروا،
فإنها ال ّ
قريب ،ثم أنه اختلى به
بد أن تأتي عن
ٍ
وقال له :يا معروف ما هذه الفعال؟ هل أنا قلت
لك ّ
قمر الخبز أو أحرقه؟ إن التجار ضجوا على
أموالهم ،وأخبروني أنــه صــار عليك ستون ألف
ديـنــار أخــذتـهــا وفـ ّـرقـتـهــا على الـفـقــراء ،ومــن أين
تسدد دين الناس وأنت ال تبيع وال تشتري؟ فقال
دينار،
له :أي شيء يجري وما مقدار الستين ألف ً ٍ
أعطيهم إن شاؤوا قماشا وإن
لما تجيء
الحملة ً
ً
ش ــاؤوا ذهـبــا وفـضــة ،فـقــال لــه التاجر عـلـ ّـي :الله
أكبر ،وهل أنت لك حملة؟ وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

ما كــان أعطى ٌالسائل كبشة ذهـ ٍـب ،وبعد حصةٍ
أتته امرأة فقيرة فكبش وأعطاها وذهبت تدعو
لــه ،وحكت للفقراء فأقبلوا عليه ،وصــار كــل من
أتى له يكبش له ويعطيه حتى أنفق األلف دينارٍ،
ً
وبعد ذلك ضرب كفا على كف ،وقال :حسبنا الله
ونعم الوكيل ،فقال له شاهبندر التجار :ما لك يا
ٌ
فقراء
تاجر معروف؟ قال :كأن أهل هذه المدينة
ٌ
كذلك كنت جئت
ومساكين ،ولو كنت أعرف أنهم ُ
معي في الخراج ٌبجانب من المال وأحسن به إلى
الفقراء ،وأنا خائف أن تطول غربتي ،ومن طبعي
أني ال ّ
أرد السائل وما بقي معي ذهب ،فإذا أتاني
ٌ
فقير ماذا أقول له؟ قال له :الله يرزقك ،قال :ما هي
عادتي وقد ركبني ّ
الهم بهذا السبب ،وكان مرادي
دينار أتصدق بها حتى تجيء حملتي ،فقال:
ألف
ٍ
دينار،
بألف
له
فجاء
أتباعه
بعض
وأرسل
بأس
ال
ٍ

الحملة ال تأتي

وإلى اللقاء في حلقة الغد

طمع الملك
ف ــي ال ـل ـي ـلــة ال ـث ــال ـث ــة واألربـ ـعـ ـي ــن بـعــد
التاجر علي
السبعمئة ،قالت شهرزاد :إن
ٌ
ق ــال :الـلــه أكـبــر وهــل أنــت لــك حملة؟ قــال:
كثير قال له :الله عليك وعلى سماجتك،
هل أنا علمتك هذا الكالم حتى تقوله لي
فأنا أخبر الناس بــك؟ قــال :رح بال كثرة
ٌ
كالم ،هل أنا ٌ
شيء
فقير؟ إن حملتي فيها
ٍ
فإذا جاءت يأخذون متاعهم المثل مثلين،
محتاج إليهم ،فعند ذلك اغتاظ
أنا غير
ٍ
وقال له :يا قليل األدب ال ّ
بد
التاجر علي،
أن أري ــك كيف تـكــذب عـلـ ّـي وال تستحي؟
فـ ـق ــال ل ـ ــه :الـ ـ ــذي يـ ـخ ــرج م ــن ي ـ ــدك افـعـلــه
ويصبرون حتى تجيء حملتي ويأخذون
متاعهم بزيادة ،فتركه ومضى وقال في
ً
نفسه :أنا شكرته سابقا وإن دعمته اآلن
ً
صــرت كــاذبــا وأخــل فــي قــول مــن قــال :من
ً
شكر وذم كذب مرتين وصار متحيرا في
أمره ،ثم أن التجار أتوه وقالوا :يا تاجر
عـلــي ه ــل كـلـمـتــه؟ ق ــال ل ـهــم :ي ــا ن ــاس أنــا

ـار ،ولم
أستحي منه ولــي عنده ألــف ديـنـ ٍ
أقدر أن أكلمه عليها ،وأنتم لما أعطيتموه
مــا شــاورتـمــونــي ،ولـيــس لـكــم عـلـ ّـي كـ ٌ
ـام
فاطلبوه منكم له ،وإن لم يعطكم فاشكوه
إلى ملك المدينة ،وقولوا له :إنه نصاب
نصب علينا ،فإن الملك يخلصكم منه.
فـتــوجـهــوا للملك وأخ ـب ــروه بـمــا وقــع
وقــالــوا :يا ملك الــزمــان ،إننا تحيرنا في
أمرنا مع هذا التاجر الذي كرمه ٌ
زائد ،فإنه
شيء أخذه يفرقه على
يفعل كذا وكذا وكل
ٍ
الفقراء بالكمشة ،فلو كان مقال ما كانت
تسمح نفسه أن يكبش الذهب ويعطيه
للفقراء ،ولو كان من أصحاب النعم كان
صدقه ظهر ًلنا بمجيء حملته ،ونحن ًال
نــرى له حملة مع أنــه ّ
يدعي أن له حملة
وقــد سبقها ،وكلما ذكــرنــا لــه صنفا من
أصناف القماش يقول :عندي منه كثير،
وقد مضت مدة ولم يبن عن حملته ٌ
خبر،
وقد صار لنا عنده ستون ألف دينار ٍ،وكل

ذلك فرقه على الفقراء وصاروا يشكرونه
ويمدحون كرمه.
ً
وك ـ ــان ذلـ ــك ال ـم ـلــك ط ـم ــاع ــا أط ـم ــع من
الشعب ،فلما سمع بكرمه وسخائه غلب
عليه الطمع ،وقال لوزيره :لو لم يكن هذا
ٌ
ٌ
التاجر عنده أموال كثيرة ما كان يقع منه
ّ
هــذا الـكــام كـلــه ،وال بــد أن تــأتــي حملته
وي ـج ـت ـمــع ه ـ ــؤالء ال ـت ـج ــار ع ـن ــده وي ـفــرق
ً
ً
عليهم أمواال كثيرة ،فأنا أحق منهم بهذا
المال ،ومرادي أن أتودد إليه حتى تأتي
حملته والــذي يأخذه منه هــؤالء التجار
آخذه أناّ ،
وأزوجه ابنتي وأضم ماله إلى
مالي ،فقال له الــوزيــر :يا ملك الزمان ما
ً
أظنه إال نصابا ،والنصاب قد أخرب بيت
الطماع.

١٤
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الشيف هالة :المفروم ...أشهى أطباق اللحوم
القاهرة  -ةديرجلا

•

يمكن ألي ربة بيت تنفيذها في المنزل.
يعشق الكثيرون األطباق الشهية التي يدخل
وتقول طارق لـ "الجريدة" إن "المفروم يعتبر
في تكوينها اللحم المفروم ،وقد برعت الشيف
أشهى أطباق ًاللحوم التي تنال إعجاب كل أفراد
المصرية هالة طارق في صنع أروع الوصفات
اللذيذة من اللحم المفروم بطرق سهلة وبسيطة ،األسرة خصوصا إذا جرى إعدادها بطريقة

صحية" ...وفي هذا السياق تقدم
مجموعة من هذه األطباق المميزة.

اسكالوب بانيه

الكانيلوني
المقادير:

المقادير:
•لحم مفروم
•ملح وفلفل أسود
•وبصل وثوم باودر
•دقيق
• وبيض
• وبقسماط

•مـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــرون ـ ــة ك ــانـ ـيـ ـل ــون ــي
(نصف مسلوقة)
•لحم مفروم
•بصل مفروم
•عصير طماطم
• 2ملعقة صلصة
•ملح وفلفل أسود
•جبنة موتزاريال وشيدر
•للصوص األحمر:
•طـمــاطــم مـبـشــورة ،وزي ــت،
وزبـ ـ ــدة ،وص ـل ـصــة ،ومـلــح
وفـ ـلـ ـف ــل أس ـ ـ ـ ــود وم ـل ـع ـق ــة
صغيرة من السكر.
•للصوص األبيض:
•دقـ ـي ــق ،وزبـ ـ ـ ــدة ،وح ـل ـيــب،
وملح وفلفل أبيض.

الطريقة:
الطريقة:
ف ــي ال ـك ـبــه الـكـهــربــائـيــة ن ـضــع الـلـحــم
الـ ـمـ ـف ــروم م ــع ال ـم ـلــح وال ـف ـل ـفــل األسـ ــود
ً
والبصل والثوم الباودر ونخلط جيدا
حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها
الـبـعــض ،ثــم نـشـكــل خـلـيــط الـلـحــم على
هيئة كرات متساوية ومتوسطة الحجم،

ً
ونأخذ كل كرة نفردها باليد عشوائيا
لـتـصـبــح ع ـلــى ش ـكــل ش ــرائ ــح ب ـس ـمــك 1
سنتيمتر ،ثم نضع شرائح البفتيك في
الفريزر لمدة  15دقيقة أو حتى تتجمد
ً
قليال ،ثم نأخذ كل شريحة ونضعها في
ً
الدقيق ثــم البيض وأخـيــرا البقسماط،

الحواوشي

ونقلي هذه الشرائح في زيت غزير حتى
تكتسب اللون الذهبي ،وتقدم.

ً
نضع قليال من الزيت على النار مع البصل
المفروم ،ثم نضيف اللحم ونقلبه ،ثم نتبله
بالملح والفلفل األسود ونتركه لينضج ،ثم
نضع عصير الطماطم مع الصلصة ونقلبهم،
ً
ونترك اللحم حتى "يتسبك" جيدا.
ولـعـمــل ال ـصــوص األح ـم ــر :نـضــع الــزيــت
مع الزبدة على النار ثم الطماطم المبشورة
والصلصة والقليل من الماء والسكر ونتبل

الصوص ونتركه حتى يثقل قوامه ونتركه
جانبا.
ول ـع ـمــل ال ـص ــوص األبـ ـي ــض :ع ـلــى ال ـنــار
نضع الزبدة ونضيف الدقيق ،ونقلبه حتى
يتغير لونه ،ثم نضيف الحليب مع التقليب
ال ـم ـس ـت ـمــر ،ح ـت ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ص ــوص
متوسط في ُ
السمك ويتبل بالملح والفلفل
األسود.

نحشو الكانيلوني باللحم المعصج ،وفي
صينية مــدهــونــة بــالــزبــدة نـضــع الـصــوص
األحمر وعليه الصوص األبيض ،ثم نرص
الـكــانـيـلــونــي عـلــى الـصــوصــات وك ــذا نصب
ً
فوقه قدرا من الصوص األبيض ونرش على
وندخل الكانيلوني
الوجه الجبنة المبشورة،
ِ
ً
الفرن حتى ينضج تماما ،ويقدم.

شيش الكفتة

كرات اللحم بالموتزاريال
المقادير:
•لحم مفروم
•ملح وفلفل أسود
•ثوم وبصل باودر
• بصل مفروم
•جبنة موتزاريال

المقادير:
المقادير:
•لحم مفروم
•بصل مفروم
•طماطم مبشورة
•فلفل أخضر مفروم
•ملح وفلفل أسود

•لحم مفروم
•بصل مفروم
•ثوم مفروم
•بصل باودر
•وبهارات كفتة
•ملح وفلفل أسود
• 2ح ـ ـبـ ــة ف ـ ـل ـ ـفـ ــل أ خـ ـض ــر

•بهارات حواوشي
•بصل وثوم باودر
•خبز بلدي

الطريقة:

الطريقة:
نخلط الـلـحــم مــع الـبـصــل والـطـمــاطــم الـمـبـشــورة والفلفل
األخضر والبهارات والملح والفلفل األسود ونخلط الكونات
ً
باليد جيدا ،ثم نتركها لمدة  60دقيقة في البراد.
نفتح الخبز ونحشو اللحم بداخله ،وندهن الخبز المحشو
باللحم مــن الـخــارج بقليل مــن الــزيــت ،ونــرصــه على صينية
وندخله الفرن حتى تمام النضج مع تحمير الوجه.

الطريقة:

فــي الكبة الكهربائية نـفــرم اللحم مع
البصل والملح والفلفل األســود والبصل
وال ـث ــوم ال ـب ــاودر مــع بـعـضـهــا ،ثــم نشكل

خليط اللحم على شكل كــرات متوسطه
ال ـح ـج ــم ،ث ــم ن ـف ـتــح ك ــل كـ ــرة ون ـح ـشــوهــا
بالجبنة الموتزاريال ونغلقها مرة أخرى

ً
جـ ـي ــدا ون ــرص ـه ــا ف ــي ص ـي ـن ـيــة مــدهــونــة
بالزبدة ،وندخلها الفرن على درجة حرارة
متوسطة لمدة  15دقيقة حتى تنضج.

في الكبة الكهربائية نضع اللحم مع البصل المفروم والثوم
والبهارات والملح والفلفل األسود والفلفل األخضر واألحمر
ً
المفروم ونخلطهم لمدة دقيقتين حتى يتجانسوا تماما ،ثم
اللحم على هيئة كرات من الكفتة متوسطة الحجم ونضعها
ً
جانبا ،ثم نحضر األسياخ الخشبية ونبدأ في رص مكعبات
البصل والفلفل الملون مع كرات الكفتة بشكل مرتب ،ثم نضع
األسياخ في صينية مدهونة زبدة وندخلها الفرن حتى تنضج.

أسرار المطبخ:

تشيلي تشيز فرايز

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

المقادير:
• 2/1كـ ـيـ ـل ــو غ ــرام ب ـط ــا ط ــس
محمرة
•لحم مفروم
•بصل مفروم
•عصير طماطم
•ملح وفلفل أسود وزعتر
•ثوم وبصل باودر
•ج ـب ـنــة م ــوت ــزاري ــا وش ـي ــدر
مبشورة
•زيت

الطريقة:
في إنــاء نضع الزيت على النار ونضيف البصل
المفروم واللحم ونقلب حتى يتغير لونه وينضج
ً
تـمــا مــا  ،ثــم نضيف عصير الطماطم ونتبل بالملح

وأحمر مفروم
•أسياخ خشبية
•مكعبات متوسطة الحجم
مـ ـ ـ ــن (الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل ،الـ ـفـ ـلـ ـف ــل
األخضر واألصفر ،وحدات
طماطم شيري)

والفلفل األسود والثوم والبصل الباودر ويترك اللحم
ً
ليتسبك جيدا ،ونحضر صينية الفرن وعليها ورق
زبــدة ون ــوزع بداخلها البطاطس المحمرة وعليها

اللحم المفروم ،ثم نرش الجبنة على الوجه مع الزعتر
ونــدخــل الصينية الـفــرن تحت الـشــوايــة حتى تــذوب
الجبنة ويحمر الوجه.

 -5لجعل البصل المستخدم في طبق «الكشري» ذهبي
ً
اللون ومقرمشا ،نرشه بالدقيق والسكر أو الدقيق والملح
ويحمر البصل في الزيت.
ً
 -6لتتبيل اللحوم أو الدجاج سريعا ،نضعه في كيس
بالستيكي ونربطه بعد التتبيلة ويترك في البراد لمدة
ساعة.
 -7للحصول على طعم مميز وملمس قطني للمعجنات
ً
نستعمل في العجن الحليب الرائب بدال من العادي أو
الزبادي.
 -8إضافة عصير الليمون أو شرائحه إلى محشو ورق
ً ً
العنب أثناء التسوية يعطي مذاقا مميزا.
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ناصر كرماني :تركت بصمة بحضوري المميز هذا العام
أعرب عن تشوقه لعودة اإلنتاج الدرامي لسابق عهده بعد رفع الحظر
عزة إبراهيم

أطل الفنان ناصر كرماني
خالل شهر رمضان عبر
مسلسلين حققا نجاحا الفتا
ونسبة مشاهدة مرتفعة،
هما الدراما الرومانسية
«وأنا أحبك بعد»،
ودراما الجريمة الحقبوية
«الناموس».

أعرب الفنان ناصر كرماني عن سعادته
بحضوره الرمضاني لهذا العام من خالل
مسلسلي «أنا أحبك بعد» و«الناموس» ،وعن
تشوقه لعودة حركة اإلنتاج الدرامي لسابق
عهدها وخاصة بعد إلغاء الحظر بمناسبة
عيد الفطر المبارك.
وق ــال كــرمــانــي ل ـ «ال ـجــريــدة»« :حـضــوري
لهذا العام مميز من خالل لعب شخصيتين
مختلفين كضيف شرف يجسد دور محوري
ضـمــن أحـ ــداث مسلسلي (أن ــا أح ـبــك بـعــد)
و(ال ـن ــام ــوس) ،ولـكــن مــا يهمني فــي ال ــدور
أنني استطعت تــرك بصمة لــدى الجمهور
مــن خ ــال ه ــذا الـحـضــور ول ـيــس مساحته
أو حجمه».

عامل مشترك

حسين المهدي
من الشباب
الذين أستمتع
بالعمل معهم

وأضـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـعـ ــامـ ــل ال ـم ـش ـت ــرك بـيــن
العملين هو وجود الفنان حسين المهدي
كبطل فــي المسلسلين ،و ه ــو مــن الشباب
الذين استمتع بالعمل معهم ،فضال عن ذلك
فالعمالن يضمان باقة متنوعة من نجوم
الدراما الخليجية والكويتية وكل منهم له

طابع خاص ومميز مما يجعل العمل ممتعا
ً
جدا للفنان».
وأوضــح كرماني أنــه لعب خــال أحــداث
مسلسل «الناموس» شخصية «عادل» ،وهو
وسيط يجسد الكثير من األدوار بالمحتوى
ال ــدرام ــي ،يظهر بين الحين واآلخ ــر ولكن
ظـ ـه ــوره ال ـم ـت ـتــالــي ي ــرب ــط ب ـي ــن أش ـخ ــاص
رئيسية بالعمل ،ويساعد في فك اللغز الذي
تتضمنه األحداث حول جريمة قتل غامضة.

البناء الدرامي
وأشار إلى أهمية الدور في البناء الدرامي
لـلـعـمــل ،ورب ـم ــا م ــع ع ــدم وجـ ــود شخصية
«عـ ـ ـ ـ ــادل» ي ـش ـع ــر ال ـم ـش ــاه ــد بـ ـع ــدم ت ــراب ــط
األحــداث بالشكل المتقن« ،وهو ما دفعني
لـقـبــول ال ـ ــدور ل ـش ـعــوري بــأهـمـيـتــه» ،نفس
األمــر بالنسبة لشخصية «بــو خالد» التي
جسدها ضمن أحداث مسلسل «وأنا أحبك
بعد» للمخرج خالد جمال.
ووجـ ـ ــه ك ــرم ــان ــي ن ـص ـي ـح ـتــه لـلـجـمـهــور
بمناسبة عيد الفطر المبارك ورفع الحظر
أن يــأخــذ الـجـمـيــع احـتـيــاطــاتــه ويـتـقـيــدوا

باللشتراطات الصحية حتى تمر الجائحة
بـ ـ ـس ـ ــام ،وتـ ـ ـع ـ ــود حـ ــركـ ــة اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـف ـنــي
لطبيعتها في الفترة المقبلة.
وأكــد أن الجائحة أثــرت بشكل ملحوظ
عـ ـل ــى حـ ـج ــم اإلن ـ ـت ـ ــاج الـ ـ ــدرامـ ـ ــي ب ــال ـف ـت ــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه ج ـس ــد خ ــال
العام الماضي وقبل انــدالع الجائحة باقة
من أجمل أعماله التي يفتخر بها ،ومنها
دوره في مسلسل «شغف» مع النجمة هدى
حـسـيــن ،و«كـ ــأن شـيـئــا ل ــم ي ـكــن» فـضــا عن
حضوره في مسرحية «الثمن» ،وفيلم «طريق
ال ـهــاويــة» وم ــن قبلها مسلسل «مـســاحــات
خالية».
وأش ـ ــار إل ــى أن أج ـمــل أع ـمــالــه وأقــرب ـهــا
إلــى قلبه مسلسل «جمان» الــذي تزامن مع
مشاركته بـعــدة أعـمــال قــويــة بنفس العام
ومنها مسلسل «العاصفة» و«مسألة وقت»
و»غ ــرس ال ــود» و«دفـعــة الـقــاهــرة» ،وغيرها
الكثير ،مترقبا أن تكون الحركة الدرامية
خ ــال ال ـع ــام الـمـقـبــل ك ـســابــق ع ـهــدهــا وأن
تتخلص من مخلفات الجائحة.

ناصر كرماني

مصر :انسحاب أعمال ودخول أخرى
وفاة الممثل والمخرج نورمان لويد
في موسم العيد بعد قرارات لجنة كورونا في منزله أثناء نومه
الشربيني بفيلم «ثانية واحدة» في بطولتها
السينمائية األولــى ،حيث يقدمها المنتج
محمد السبكي

ش ـهــدت م ـصــر ،خ ــال األي ـ ــام الـمــاضـيــة،
حالة من االرتباك استمرت حتى الساعات
الماضية ،وذلــك بانسحاب بعض األعمال
التي أعلن صناعها المشاركة في الموسم
من قبل بعد القرارات األخيرة للجنة أزمة
«كورونا» التابعة لمجلس الوزراء في مصر.
ووص ـ ـلـ ــت ق ــائ ـم ــة األفـ ـ ـ ــام ال ـم ـع ــروض ــة
خــال عيد الفطر بالتزامن مــع اإلج ــراء ات
األخـيــرة  3أعمال حتى اآلن بشكل مبدئي
قــابــل لـلـتـعــديــل خ ــال ال ـس ــاع ــات ال ـقــادمــة،
حيث حددت القرارات عدد دخول القاعات
نـتـيـجــة اخ ـت ـصــار أه ــم حـفـلـيــن ف ــي ال ـيــوم،
ومنع الجمهور من الدخول بعد التاسعة
مساء ،وهي الحفالت التي تجلب أكبر قدر
من اإليرادات.
واألف ــام الـتــي تـعــرض بالموسم هي
فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جالل،
والذي يعود به للسينما بعد غياب بعد
تأجيله أكثر من مرة ،والفيلم يقدم رامز
بشكل يمزج بين الرعب والكوميديا من
خالل جريمة قتل غامضة ،ويشارك في
بطولته كل من :خالد الصاوي ،وغادة
ع ـ ــادل ،وح ـم ــدي ال ـم ـيــرغ ـنــي ،وبـيــومــي
فـ ــؤاد ،وه ــو م ــن تــألـيــف ل ــؤي الـسـيــد،
ومن إخراج محمود كريم ،ومن إنتاج
يونايتد بروزرز.
وت ـش ــارك الـنـجـمــة ال ـشــابــة ديـنــا دينا الشربيني

بمشاركة الفنان مصطفى خاطر ،وعدد كبير
مــن النجوم فــي عمل رومــانـســي كوميدي،
ويتواجد معهم في البطولة كل من :الفنان
م ـح ـمــود ح ـم ـيــدة ،وس ــوس ــن بـ ــدر ،وويـ ــزو،
وعال رشدي ،ومجموعة كبيرة من ضيوف
الشرف ،والفيلم من تأليف مصطفى حمدي،
ومن إخراج أكرم فريد.
وت ـض ــم قــائ ـمــة ع ـيــد ال ـف ـطــر أي ـض ــا فيلم
«ديـ ـ ـ ـ ــدو» بـ ـط ــول ــة ك ــري ــم فـ ـهـ ـم ــي ،وحـ ـم ــدي
الميرغني ،وأحمد فتحي ،ومحمد ثــروت،
وهدى المفتي ،وعدد من نجوم الكوميديا،
والعمل من تأليف كريم فهمي ،ومن إخراج
عمرو صالح ،وإنتاج أحمد السبكي ،وتدور
أح ــداث ــه ف ــي إطـ ــار كــوم ـيــدي أك ـشــن حــول
ت ـح ــول م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـب ـشــر إل ــى عقلة
اإلصبع ومعاناتهم للوصول إلى حياتهم
الطبيعية.
وخرجت مجموعة من األفالم التي بدأت
خطتها للعرض خــال الفترة الماضية
م ـث ــل ف ـي ـلــم «اإلن ـ ـ ــس والـ ـنـ ـم ــس» لـمـحـمــد
هنيدي ،و«مش أنا» لتامر حسني ،و30
م ــارس ألحـمــد الـفـيـشــاوي ،وع ــدد آخــر
م ــن األع ـم ــال ل ـعــدم مـنــاسـبــة ال ـظــروف
لعرضهم.

كريم عبدالعزيز ومنى زكي
األفضل في رمضان
ّ
تصدر مسلسال «االختيار »2
و«لعبة نيوتن» قائمة األعمال
ً
األكثر تفضيال في رأي النقاد
المصريين لــأعـمــال الــدرامـيــة
ال ـت ــي ُع ــرض ــت خ ــال رم ـض ــان،
فـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت حـ ـ ـص ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
الفنانين إش ــادات عن أدوارهــم
في أعمالهم الفنية ،مع اإلشادة
بـبـعــض ال ــوج ــوه ال ـشــابــة التي
أث ـب ـتــت وج ــوده ــا ف ــي الـسـبــاق
الرمضاني.
ويعتبر الناقد طارق الشناوي
أن م ـس ـل ـس ـلــي «ل ـع ـب ــة ن ـي ــوت ــن»
و«االختيار  ُ »2من أكثر األعمال
الدرامية التي قدمت خالل شهر
رمـ ـ ـض ـ ــان ّأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ،خـ ــاصـ ــة مــع
حرص صناعهما على االهتمام
بأدق التفاصيل ،األمر الذي لمس
ً
المشاهدين عن قرب ،مشيرا إلى
أن مخرجي العملين لهما دور
كبير في هذا األمر.
وأوض ـ ـ ــح أن الـ ـمـ ـخ ــرج تــامــر
محسن استطاع من خالل ورشة
السيناريو التي رافقته في العمل
تقديم عمل درامــي يحمل عمقا
إبداعيا وتفاصيل مهمة ،وهو
أم ــر دعـمــه بــاخـتـيــارات األبـطــال
وبراعة استثنائية ّ
قدمتها منى
زك ــي ف ــي تـقــديــم شـخـصـيــة هنا
بكل تفاصيلها وتحوالتها ،مما
أ ضـفــى مصداقية كبيرة وخلق
تعاطفا وتنافرا بين الشخصيات
الموجودة في العمل.
وي ـع ـت ـبــر ال ـش ـن ــاوي أن فـكــرة
الــدمــج بين المشاهد الحقيقية
والتي تم تصويرها في مسلسل
«االخـتـيــار  »2أضـفــت مصداقية
كبيرة على األحداث بالمسلسل
الـ ــذي يـعـتـبــر م ــن أه ــم األع ـم ــال،
ل ـكــونــه ي ــرص ــد أح ــداث ــا عــاشـهــا
الـ ـمـ ـص ــري ــون خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
ً
الـمــاضـيــة ،مـشـيــدا ب ــأداء الفنان
ك ــري ــم ع ـب ــدال ـع ــزي ــز فـ ــي ت ـقــديــم
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـ ـض ـ ــاب ـ ــط زك ـ ــري ـ ــا
وتفاعله معه بشكل كبير.
وأكــد أن هناك أكثر من فنان
ق ـ ـ ّـدم ـ ــوا أيـ ـض ــا ت ـ ـجـ ــارب ج ـيــدة
وشخصياتهم القــت قـبــوال من
ال ـج ـم ـهــور؛ مـنـهــم طـ ــارق لطفي

ذكـ ــرت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة أن
ال ـم ـم ـثــل وال ـم ـن ـتــج وال ـم ـخــرج
األميركي نــورمــان لويد توفي
أمس األول عن  106أعوام.
وي ـعــود تــاريــخ لــويــد الفني
إلــى أكثر مــن  80عــامــا ،وشمل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع أس ــاطـ ـي ــر مـثــل
شارلي شابلن وأورسن ويلز.
وقــالــت التقارير إن صديق
ل ــوي ــد وزمـ ـيـ ـل ــه ال ـم ـن ـت ــج دي ــن
هارجروف أكد نبأ الوفاة قائال
إن لويد توفي بمنزله في لوس
أنجلس ،وأضاف موقع ديدالين
هوليوود أن لويد توفي أثناء
نومه.
ول ـعــب لــويــد لـفـتــرة طويلة
دور ا ل ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب أو شـ ـ ــا نـ ـ ــدر
المصاب بالسرطان في الدراما
التلفزيونية «سانت إيلسوير»
في ثمانينيات القرن الماضي،
وال ـ ـت ـ ــي ج ـ ـ ــرت أحـ ــداث ـ ـهـ ــا فــي
مستشفى.
ك ــان آخ ــر ظ ـهــور لــه كممثل
ف ــي الـفـيـلــم ال ـكــوم ـيــدي «تــريــن
ريك» عام  2015من بطولة إيمي
شومر وإخراج جود أباتاو.

نورمان لويد

وتـ ـ ـضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت أعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال لـ ــويـ ــد
السينمائية أ ي ـضــا فـيـلــم «عصر
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراءة» ،م ـ ــن إخ ـ ـ ـ ـ ــراج م ــارت ــن
سكورسيزي عام  1993ولعب دور
مدير مــدرســة فــي مواجهة روبــن
وليامز في فيلم «جمعية الشعراء
األموات» ،عام .1989
ُولد لويد ،الذي كان يحمل اسم
ن ــورم ــان بـيــرلـمــاتــر عـنــد والدت ــه،
في الثامن من نوفمبر عام 1914
ف ـ ــي ج ـ ـيـ ــرسـ ــي سـ ـيـ ـت ــي بـ ــواليـ ــة

ن ـيــوج ـيــرســي ،ون ـش ــأ ف ــي حي
بروكلين بمدينة نيويورك.
واص ـ ـ ـط ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــه والـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه
لمشاهدة مسرحيات برودواي،
ليبدأ شغفه بالتمثيل والــذي
ت ـ ـعـ ــزز لـ ــديـ ــه ب ـم ـش ــارك ـت ــه فــي
ال ـعــروض التمثيلية المحلية
وهو صبي .وكان لويد ال يزال
م ــراه ـق ــا ع ـن ــدم ــا تـ ــرك جــامـعــة
نيويورك للمشاركة في األعمال
الترفيهية بشكل كامل.
وظهر ألول مرة على مسارح
برودواي عام  ،1935وفي العام
ال ـت ــال ــي شـ ـ ــارك ف ــي مـســرحـيــة
«الجريمة» التي أخرجها إيليا
كـ ـ ــازان ،وض ـمــت أي ـضــا بيجي
كرافن التي تزوجها الحقا.
وفـ ـ ــي خ ـم ـس ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
الماضي ،أخرج لويد مسلسال
تـلـفــزيــونـيــا مــن خـمـســة أج ــزاء
ب ـع ـن ــوان «ال ـس ـي ــد ل ـي ـن ـكــولــن»،
عن الرئيس األميركي إبراهام
لينكولن ،وهــو مشروع أعطى
فـيــه ال ـشــاب ستانلي كوبريك
فــرصــة ال ـظ ـهــور ف ــي أول عمل
سينمائي كبير له( .رويترز)

علي أشكناني :الرواية تسيطر
على الذائقة األدبية
أطلق روايته الجديدة «هل أتاك حديث الغريق»
تتمحور أحداث رواية «هل
أتاك حديث الغريق» للكاتب
علي أشكناني حول معاناة
مخيمات الالجئين في اليونان.

كريم عبدالعزيز ومنى زكي
وي ــاس ــر ج ـ ــال وم ـح ـم ــد ف ـ ــراج،
فضال عــن ظـهــور مجموعة من
الــوجــوه الشابة ب ــأدوار مميزة؛
مـ ـنـ ـه ــم مـ ـ ــايـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ونـ ـ ــور
محمود.
ويؤيد الناقد محمود قاسم
اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات ال ـ ـش ـ ـنـ ــاوي ب ـش ــأن
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ،وي ـض ـيــف
إليها مسلسلي «هجمة مرتدة»
ً
و«الـقــاهــرة كــابــول» ،مـشـيــرا إلى
أن واقيعة هذه األعمال ورصدها
أحـ ــداثـ ــا نـعـيـشـهــا أو عـشـنــاهــا
في القريب جعل هناك ارتباطا
بينها وبين الجمهور.
وأش ــاد قــاســم بالفنانة منى
زكـ ـ ـ ــي وق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـق ــدي ــم
شخصية هنا في «لعبة نيوتن»،
بجانب ياسمين عبدالعزيز ،التي
قدمت دورا مختلفا في مسلسل
«ال ـلــي مــالــوش كـبـيــر» ،فــي إطــار
روم ــان ـس ــي م ــع زوج ـه ــا الـفـنــان
أحمد العوضي.
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن ث ـ ّـم ــة فـنــانـيــن
ق ـ ــد م ـ ــوا أدوارا مـ ـمـ ـي ــزة خ ــال

رمـضــان ،مــن بينهم علي قاسم
في «خلي بالك من زيــزي» ،ورنا
رئيس التي شاركت في مسلسلي
ّ
«نـجـيــب زاه ــي زرك ـ ــش» ،و«ض ــل
راجـ ــل» ،إضــافــة إل ــى نـجــاء بــدر
ال ـت ــي ق ـ ّـدم ــت أداء مـخـتـلـفــا فــي
مسلسلي «نسل األغراب» و«بين
السما واألرض».
ويـ ـ ـ ــرى الـ ـن ــاق ــد نـ ـ ـ ــادر ع ــدل ــي
أن بـ ـع ــض ال ـ ــوج ـ ــوه الـ ـج ــدي ــدة
ق ـ ّـدم ــت أداء مـمـيــزا مـثــل الـفـنــان
آدم الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــاوي ف ـ ــي مـسـلـســل
«لعبة نـيــوتــن» ،إضــافــة إلــى رنا
ً
رئيس ،مشيرا إلى أن منى زكي
ت ـع ـت ـبــر أفـ ـض ــل م ـم ـث ـل ــة ،بـيـنـمــا
تـعـتـبــر ب ـش ــرى وإن ـج ــي الـمـقــدم
من أفضل ممثالت الدور الثاني
ع ــن م ـشــارك ـت ـه ـمــا ف ــي مـسـلـســل
«االختيار» ،في حين يعتبر دياب
أفضل ممثل دور ثــان عن دوره
ف ــي م ـس ـل ـســل «ن ـس ــل األغـ ـ ـ ــراب»،
وي ـس ـت ـح ــق ك ــري ــم ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
لقب أفـضــل ممثل عــن دوره في
«االختيار».

غالف الرواية

●

فضة المعيلي

أطلق الروائي علي عبدالعزيز أشكناني روايته
الجديدة «هل أتاك حديث الغريق» عن دار حكاية
للنشر والتوزيع ،والتي جاءت في إطار إنساني
ف ــي أجـ ــواء مـلـيـئــة ب ــاألح ــداث وال ـت ـشــويــق ،وهــي
اإلصدار الثاني بعد رواية «أربعة وطاولة».
وفــي هــذا الـصــدد ،يقول أشكناني إن الــروايــة
ج ــاءت بـعــد أرب ــع س ـنــوات مــن الـبـحــث والـكـتــابــة
والـ ـم ــراجـ ـع ــة ،وت ـ ـ ــدور أح ــداثـ ـه ــا ب ـي ــن مـخـيـمــات
الالجئين في اليونان .وتتحدث عن الصدفة التي
أنقذت بطل الرواية «فــارس» ،وهو كاتب كويتي
ليكون بمثابة الحد الفاصل ما بين االستسالم
واالسـتـمــرار ،لترشده حيث البؤس الكارثي في
مخيمات الالجئين بين المنسيين والمنكوبين،
لتلهيه ولــو مؤقتا عن الحدث إيــاه ،الــذي حمله
على ظهره لفترة ليست بالقصيرة ،ساعيا للبحث
عن سراب ال يعرف عنه غير اسم «زها».
وعــن سبب اخـتـيــاره عـنــوان الــروايــة بصيغة
االس ـت ـف ـه ــام ،ي ـج ـيــب أش ـك ـن ــان ــي« :لـ ـل ــدالل ــة عـلــى
األحـ ــاديـ ــث ال ـت ــي نـسـمـعـهــا وال نـسـتـمــع إل ـي ـهــا،
تمر مــرور المسافرين ،ال نلقي لها بــاال رغــم ما
تحمله مــن حكايا تتعدى مفهوم األعـ ــداد ،دالــة
على الصرخة األخـيــرة لنا نحن مــن نملك ترف
االستمرار دون االلتفات».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه أهـ ـمـ ـي ــة
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خبريات
دوا ليبا تحصد اثنتين
من جوائز «بريت»

حصدت المغنية اللندنية دوا
ليبا ،أمس األول ،اثنتين من
جوائز «بريت» البريطانية
لموسيقى البوب ،خالل
االحتفال الـ 41لتوزيعها،
إحداهما في فئة «أفضل
ألبوم بريطاني» ،والتي
تعتبر األهم ،فيما كان معظم
الفائزين في الفئات المختلطة
من النساء.
وسيطرت النساء على
االحتفال الذي أقيم في مدرج
«أو  »2في لندن ،بحضور
 4000شخص ،لم يضعوا
كمامات ،لكن فحوصا
أجريت لهم سلفا ،وكان تاليا
أول نشاط موسيقي كبير
بحضور جمهور في المملكة
المتحدة منذ بداية الجائحة.
وتقدمت المغنية البريطانية
دوا ليبا بفضل ألبومها
«فيوتشر نوستالجيا» على
منافسيها ،وهم مغنية السول
سيليست ،وكاتبة األغنيات
والشاعرة أرلو باركس،
ومغني الراب جاي هاس،
الذي كان الرجل الوحيد بين
المتنافسين في فئة أفضل
ألبوم.
(أ ف ب)

إرث أسطورة الريغي ً
بوب مارلي ال يزال حيا

بعد مرور  40عاما على وفاة
بوب مارلي عن عمر يناهز
 36عاما ،ال يزال إرث أسطورة
الريغي حيا ،وساهم الفنان
الجامايكي ،الذي كان أول
نجم عالمي من بلدان العالم
الثالث ،كما لم يفعل أحد
غيره ،في فتح الموسيقى أمام
تأثيرات جديدة.
وتقول جودي موات ،إحدى
المغنيات الثالث اللواتي
أسسن جوقة «آي ثريز»
المرافقة للمغني الجامايكي،
وبينهن زوجته ريتا ،إن «بوب
مارلي كان نجمنا الالمع من
نواح كثيرة .لقد حقق الكثير
في فترة زمنية قصيرة».
ال يزال صدى الموسيقى،
التي أنتجت خالل تلك
السنوات يتردد اليوم ،بقي
ألبوم «ليجند» من بين أفضل
 100ألبوم مبيعا في الواليات
المتحدة لمدة  13عاما دون
توقف ،وحده ألبوم «دارك
سايد أوف ذي مون» لفرقة
«بينك فلويد» حقق مبيعات
أعلى.
(أ ف ب)

مشهد مؤثر لسينتيا
خليفة في «حرب أهلية»
علي أشكناني
العنوان ،وقال« :للعنوان أهميته القصوى ،فنحن
غالبا نحكم -على عكس المثل -على الكتاب من
عنوانه وغالفه .فجزء من تسويق الكتاب يكون
من خالل هذه الكلمات الكبيرة على الغالف .تشد
القارئ ليتفحص بنظرة أولى ما كتب على ظهر
الغالف أو ليعبث بشكل عشوائي بين الصفحات،
تــاركــا الحكم للقدر ليرشده لفقرة تسهل قــراره
بــاالسـتـمــرار أو ال ـتــرك .وع ــادة مــا يـكــون اختيار
العنوان –من تجربتي -في نهاية الرواية مجمال،
تاركا له حرية النضوج مطوال ،ليقفز دون ضغوط
من بين سطورها معلنا عن ذاته».
ويرى أشكناني أنه مازالت الروايات هي من
تسيطر على الذائقة األدبية ،وإن بــدأت تقصر
في مجملها .ويضيف في حديثه ويقول:
«فنادرا ما نرى األجزاء المتعددة والروايات
الضخمة ،وال شك أن نمط الحياة المتسارع
له يد في هذا االتجاه ،وإن لم يستطع حتى
اآلن إجـبــار االتـجــاه السائد لسلوك طريق
الـقـصــص الـقـصـيــرة ،وه ــذا ال ينفي وجــود
جمهور ليس بالقليل لهذا اللون».
وع ـ ـ ــن مـ ـ ـح ـ ــاوالت ـ ــه ف ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ــة يـ ـق ــول:
«محاوالت الكتابة بشكل عام بدأت معي منذ
المرحلة المتوسطة ،محاوالت عشوائية وغير
صالحة للنشر ،تـطــورت لتصبح مـحــاوالت
كتابة تحت أحــد األس ـمــاء المستعارة بأحد
المدونات بعدها بسنوات ،لتنضج عبر كتابة
المقاالت عبر جريدة الجريدة .أما المحاوالت
الروائية األولى فكانت في  ٢٠١١لتنتج بعدها
بخمس سنوات الرواية األولى (أربعة وطاولة)،
وبعدها بأربعة سنوات أخرى (هل أتاك حديث
الغريق)».

ظهرت الفنانة اللبنانية
سينتيا خليفة في مشهد
مؤثر بمسلسل «حرب أهلية»،
داخل أحد المستشفيات،
في أعقاب تعرضها لحادث
سيارة ،حيث تعرضت لحادث
إجهاض نتيجة صدمة
السيارة ،لتبدأ في سرد
معاناتها بحياتها ،والتي
حاولت إخفاءها خلف صورة
المرأة القوية منذ بداية
الحلقات.
وظهرت سينتيا وهي تروي
قصة حياتها متأثرة بما
واجهته في حياتها منذ
طفولتها وعيشها وحيدة
حتى بعد زواجها من رجل
يكبرها في العمر ،وغيرها
من التفاصيل ،بينما ركز
المخرج سامح عبدالعزيز
على تعبيرات وجهها ،عندما
بدأت سرد معاناتها للطبيب
بعد سؤاله عن رغبتها في
التواصل مع أحد من أقاربها
أو معارفها.

ةديرجلا

•
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دوليات

الصواريخ الفلسطينية تمطر إسرائيل ...ومدن «الداخل» تنتفض

• استهداف تل أبيب ومطار بن غوريون بعد أسدود وعسقالن ...وقصف  500هدف في غزة
• تحركات أميركية  -مصرية ومجلس األمن يجتمع ...واألمم المتحدة تحذر من حرب شاملة

تشييع فلسطيني قتل برصاص االحتالل قرب مدينة الخليل أمس (أ ف ب)

أمطرت الفصائل الفلسطينية
إسرائيل بالصواريخ،
واستهدفت عاصمتها تل
أبيب ألول مرة بصواريخ من
طراز  ،SH85في وقت تفجر
العنف داخل بلدات يسكنها
عرب ويهود ،وسط تنامي
الغضب في أوساط األقلية
العربية من تكثيف الغارات
الجوية على قطاع غزة،
ومداهمة الشرطة للمسجد
األقصى.

إردوغان يدعو
بوتين لتأييد إرسال
قوات دولية لحماية
الفلسطينيين
وتلقين إسرائيل
ً
درسا

في ظل اشتداد ّ
حدة التصعيد العسكري،
وتـ ــزايـ ــد وتـ ـي ــرة ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـم ـت ـبــادلــة،
تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحركة
"ح ـمــاس" لـلـيــوم الــرابــع عـلــى ال ـتــوالــي ،ما
أسفر عن ارتفاع عدد القتلى في غزة منذ
يــوم االثنين إلــى  ،53وفــي الــدولــة العبرية
إلى  ،5في حين اجتاح الغضب مدن الداخل
بسبب تكثيف الغارات الجوية على القطاع
وم ــداه ـم ــة الـمـسـجــد األقـ ـص ــى ،وت ـع ـ ّـرض
ّ
ت ــل أب ـيــب وأسـ ـ ــدود وع ـس ـقــان لـسـيــل من
الصواريخ.
ّ
ّ
الفلسطينية المسلحة،
الفصائل
وقالت
ّ
ّ
العدو
في بيان مشترك أمس ،إنها "قصفت
الصهيوني بأكثر من  300قذيفة وصاروخ"،
ً
معتبرة ّأن "المقاومة ّ
وجـهــت الـيــوم أكبر
ضربة صــاروخـ ّـيــة فــي تــاريــخ الـصــراع مع
ّ
المحتل الصهيوني ،خصوصا لمواقع
ّ
ّ
ّ
العدو في تل أبيب وضواحيها" .وهي المرة
األول ــى التي تصل فيها الصواريخ إليها
بهذه الكثافة.
وف ــي اإلج ـم ــال ،أع ـلــن الـمـتـحــدث باسم
الجيش اإلسرائيلي جوناثان كونريكوس،
أمس ،أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر
من  1000صاروخ من غزة منذ مساء االثنين
تــم اع ـت ــراض  850منها بمنظومة القبة
الحديدية أو سقطت على إسرائيل ،بينما
سقط  200على الجانب اآلخر الفلسطيني
من القطاع منذ مساء االثنين.
ّ
"عز الدين ّ
القسام" ،الجناح
وأكدت كتائب
ّ
المسلح لحركة "حماس" ،إطــاق أكثر من
ّ
ًّ
 200ص ــاروخ باتجاه إســرائـيــل ،ردا على
ّ
ّ
سكنية،
الحربية ًمنازل
استهداف طائراتها
موضحة أنها وجهت "ضربة كبيرة بـ100
ّ
ًّ
ردا على
ص ــاروخ لبئر السبع المحتلة،
ّ
ّ
العدو لقصف األبــراج المدنية".
استئناف
ّ
كما استهدفت "منطقة تل أبيب ومطار بن
ً
غوريون بـ 110صواريخّ ،ردا على استئناف
ّ
السكنية".
استهداف األبراج
وأش ــارت "كتائب القسام" ،التي كشفت
عن تكتيك خــاص لتجاوز القبة الحديدة
ّ
في قصف عسقالن ،إلى أن هذه الضربات
ُ
"استخدمت فيها ّ
ألول ّ
مرة صواريخ SH85
ّ ً
تيمنا بالقائد الشهيد محمد أبوشمالة،

ً
ّ
مصنعة محليا (بمساعدة أجنبية)

صواريخ تنطلق من رفح باتجاه إسرائيل أمس (ا ف ب)

إضافة إلى صواريخ من طراز A120 ،M75
 ،J80 ،J90فـيـمــا اس ـت ـهــدفــت ب ـئــر الـسـبــع
ّ
الـمـحـتــلــة ب ـصــواريــخ مــن عــائـلــة سجيل"،
محذرة من أن "المقاومة ستجعل من تل
أبيب نسخة مكررة عن عسقالن وبسيف
القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة".
ً
والحقا ،قالت "سرايا القدس" ،الجناح
ّ
المسلح لحركة "الـجـهــاد" اإلســامــي ،في
ً
بـيــان" ،فــي تـمــام الساعة الخامسة فـجــرا،
ّ
ّ
للعدو ضربة ّ
قوية بـ 100صاروخ،
وجهنا
ًّ
ّ
ردا ّعلى استهداف المباني والمدنيين"،
ً
ّ
محذرة من أن "القادم أعظم ،وإن عدتم عدنا".
ُ
وجاء إطالق الصواريخ بعيد استهداف
ًّ ّ ً
ّ
مكونا
اإلسرائيلية مبنى سكنيا
الطائرات
ّ
من تسع طبقات غرب مدينة غزة بصواريخ
ً
عـ ّـدة ألحقت به أض ــرارا بالغة ،كما دمرت
ّ
يضم مكاتب لمسؤولين
مبنى من  12طبقة
في "حماس" بالكامل.
وفي غزة ،استهدف الطيران اإلسرائيلي
ً
مـنــازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية
وال ـعــديــد مــن ال ـمــواقــع ،فــي مختلف مــدن
ً
ً
ومخيمات القطاع ،وألحق دم ــارا وخرابا
وحالة من الخوف بين صفوف األطفال.
وقـ ــال الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي إن ــه أنـجــز
فجر أمس "سلسلة من الـغــارات" الجديدة
والــواس ـعــة "اسـتـهــدفــت م ـنــازل تـعــود إلــى
أعضاء رفيعي المستوى في حماس" ،التي
أكــدت أن هذه "الـغــارات المتتالية" أسفرت
ّ
عن تدمير مقر قيادة الشرطة وكلية تدريب
ال ـشــرطــة ،وم ـق ــرات أمـنـيــة أخـ ــرى تـقــع في
المنطقة ذاتها ،ومبنى آخر يضم مقر محطة
تلفزيونية محلية ومساكن ومتاجر في
تسعة طوابق.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس
ال ــوزراء بنيامين نتنياهو ووزي ــر الدفاع
بيني غــانـتــس ،ق ــال رئـيــس األركـ ــان أفيف
كوخافي :قصفنا أكثر من  500هــدف في
غ ــزة ،بينها مــواقــع تصنيع أسلحة مبان
وبنى تحتية ،وضربنا وقتلنا العشرات
من الناشطين ،بينهم قــادة ،وبــات الواقع
ً
ص ـع ـبــا" ،م ـه ــددا بـتــوسـيــع الـمـعــركــة حــال
اقتضت الضرورة ،وبجعل حركتي "حماس"
ً
والجهاد" تدفعان "ثمنا غير مسبوق".

ً
وت ـ ـ ّ
ـوع ـ ــد أي ـ ـضـ ــا ن ـت ـن ـيــاهــو "حـ ـم ــاس"
و"الجهاد" اإلسالمي بدفع "ثمن فادح" ،على
قصف صاروخي غير مسبوق طال
خلفية
ٍ
مدينة تل أبيب ومناطق أخرى في محيطها
وعلى الحدود مع غزة.
وقال نتنياهو" :نحن في خضم معركة،
باألمس واليوم ،هاجم الجيش اإلسرائيلي
ال ـم ـئ ــات م ــن أهـ ـ ــداف حـ ـم ــاس وال ـج ـه ــاد،
وقضينا على الـعـشــرات بمن فيهم كبار
القادة ،وهدمنا المباني واألبراج التي كان
يستخدمها اإلرهابيون ،وسنواصل الهجوم
بكل قوتنا".
م ــن جــان ـبــه ،قـ ــال وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،خــال
المؤتمر ،إن هناك الكثير من األهــداف في
ً
قطاع غزة" ،هذه مجرد بداية" ،مشيرا إلى
أنه يعرف "الساحة الغزاوية" ،وأن فصائل
المقاومة فيها "تضررت بقوة وستواصل
التضرر بسبب قرارهم إطــاق الصواريخ
تجاه إسرائيل".
وبينما شدد غانتس على أنه ال "هدنة"
ممكنة قـبــل ال ـتــوصــل إل ــى هـ ــدوء "طــويــل
األم ـ ـ ــد" ،أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـم ـك ـتــب الـسـيــاســي
لحركة "حماس" اسماعيل هنية ،في كلمة
تلفزيونية ،أنه "مستعد" لخوض المعركة،
ً
ق ــائ ــا "إذا أرادت (إس ــرائ ـي ــل) التصعيد،
فالمقاومة جاهزة وإذا أرادت التوقف فنحن
ّ
ً
مستعدون أيضا ،هذه رسالة أوصلناها لكل
من يعنيه األمــر" ،في إشــارة إلى الوسطاء
الذين ُيحاولون إرساء تهدئة بين الجانبين.

انتفاضة الداخل
وسـ ـ ــط ت ـن ــام ــي ال ـغ ـض ــب فـ ــي أوسـ ـ ــاط
العربية مــن ال ـغ ــارات الـجــويــة على قطاع
غزة ،ومداهمة الشرطة للمسجد األقصى،
تـفـجــر ال ـع ـنــف ف ــي ب ـل ــدات يسكنها عــرب
ويهود في إسرائيل في الساعات األولــى
من صباح أمس.
وبـعــد تأكيد رئـيــس بلدية الـلــد يائير
ري ـف ـي ـفــو "فـ ـق ــد ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـمــدي ـنــة
وال ـ ـشـ ــوارع" ،أم ــر نتنياهو بــإعــان حالة
الـ ـط ــوارئ لـمــواجـهــة الـعـنــف ف ــي المدينة
المجاورة لمطار بن غوريون الدولي ،الذي

حصلت عليها من الخارج
 12( Q12كلم)
 20( Q20كلم)

صاروخ  107مللم ( 8كلم) إيران
صاروخ  122مللم (من  12إلى 40
كلم) مختلف

 40( S40كلم)
 55( S55كلم)

فجر  43( 3كلم) إيران

 75( M75كلم)
 80( J80كلم)
 90( J90كلم)

فجر  75( 5كلم) إيران

 160( R160كلم)

 180( M302كلم) سورية

 120( A120كلم)
( SHغير معروف)

ترسانة «حماس» الصاروخية

ً
طالته ال ـصــوارخ الفلسطينية أيـضــا وتم
ً
تعليق الرحالت الجوية مؤقتا.
وفـيـمــا أشـعــل ال ـعــرب ال ـنــار فــي كنيس
ورشــق يهود سـيــارة ،كــان يقودها عربي،
بــال ـح ـجــارة ،أفـ ــاد م ـســؤولــو األمـ ــن بأنهم
استدعوا  16سرية من شرطة الحدود من
الضفة الغربية المحتلة إلى اللد لمواجهة
العنف.
وألقت الشرطة القبض على العشرات في
اللد وكذلك في بلدات ذات أغلبية عربية في
وســط إسرائيل وشمالها ،منها أم الفحم
على حدود الضفة الغربية وجسر الزرقاء
على ساحل البحر المتوسط.
وفــي عـكــا ،أضــرمــت الـنـيــران فــي مطعم
أوري ب ــوري الشهير لــأسـمــاك المملوك
لليهود في المدينة الساحلية التي يسكنها
ع ــرب وي ـه ــود .وف ــي ي ــاف ــا ،ق ــرب ت ــل أبـيــب،
اشتبك محتجون مع الشرطة التي أطلقت
قنابل الصوت لتفريقهم.
وفي حيفا ويافا ،وفي مدينة الناصرة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،رفـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـج ــون األعـ ـ ـ ــام
الفلسطينية دعـمــا للفلسطينيين الذين
ي ــواج ـه ــون ال ـط ــرد م ــن ح ــي ال ـش ـيــخ جــرح
بالقدس الشرقية الــذي يــدور بشأنه نزاع
قضائي منذ فترة طويلة .كما ُس ّجلت أعمال
عنف فــي مناطق أخ ــرى ،مثل وادي عــارة
وجسر الزرقاء.
وف ــي حين ش ــارك ع ــرب إســرائـيــل آالف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـش ــرط ــة
خ ــال األي ــام القليلة الماضية فــي أنحاء
البلدة القديمة فــي الـقــدس ،أعلن الجيش
اإلسرائيلي تحييد فلسطيني حاول انتزاع
ً
سالح جندي قرب أريحا.
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة
الفلسطينية أمس مقتل فلسطيني ثان من
قرية عقابا القريبة مــن مدينة جنين في
الضفة الغربية ،نتيجة إصابته برصاصتين
فــي ال ــرأس وال ـصــدر خ ــال مــواجـهــات مع
الجيش اإلسرائيلي.

القاهرة وواشنطن
وت ـح ــدث ــت مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة عن
محاولة مصر وقطر تهدئة التوترات .وأكد
وزير الخارجية سامح شكري خالل اجتماع
طــارئ ل ــوزراء الخارجية العرب أن "مصر
تحركت بشكل مكثف" ،وأجــرت اتصاالت
مــع إسرائيل ودول عربية ذات عالقة من
أجل التهدئة ،لكنها "لم تجد الصدى الالزم".
وأع ـل ــن الـبـيــت األب ـي ــض لـيــل ال ـثــاثــاء/
األرب ـ ـع ـ ــاء تـ ـح ــرك ــات أم ـي ــرك ـي ــة -مـصــريــة
ً
الستعادة الهدوء في قطاع غزة ،موضحا
أن مستشار األمن القومي جيك سوليفان
تباحث مع مسؤولين في الحكومة المصرية
بشأن الوضع في غزة والقدس ،وناقشوا
ات ـخــاذ خ ـطــوات السـتـعــادة ال ـهــدوء خــال
األيام المقبلة ،واتفقا على اإلبقاء االتصال
بشكل وثيق.
كما تحدث سوليفان مع مستشار األمن
القومي اإلسرائيلي مئير بن شبات .وأدان
"الـهـجـمــات الـصــاروخـيــة المستمرة التي

مستشفيات مصر تفتح أبوابها لمصابي غزة
والكنيسة تتمسك بملكية دير السلطان
●

القاهرة  -حسن حافظ

أعلنت المستشفيات المصرية فــي محافظات سيناء
والقناة ،أمــس ،الجاهزية التامة مع إعــان حالة الطوارئ
ً
اس ـت ـعــدادا السـتـقـبــال المصابين مــن قـطــاع غ ــزة فــي حــال
استمرار الـعــدوان اإلسرائيلي على القطاع ،بينما تكثف
السلطات المصرية اتصاالتها للعمل على إ ق ــرار تهدئة
ســري ـعــة ف ــي األراض ـ ــي الـمـحـتـلــة تـشـمــل ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
ً
وغزة تمهيدا إلقرار هدنة طويلة ،وهو األمر الذي يواجه
صعوبات في ظل الرغبة اإلسرائيلية في التصعيد.
مــديــريــة الـصـحــة بـشـمــال سـيـنــاء أعـلـنــت أن مستشفى
العريش العام جاهز الستقبال أي من الحاالت القادمة من
قطاع غــزة ،نتيجة القصف اإلسرائيلي ،بينما قــال وكيل
وزارة الصحة بشمال سيناء ،طارق شوكة ،في بيان أمس،
إنه تم إلغاء جميع إجازات األطباء وهيئة التمريض بأقسام
االستقبال والطوارئ وتوفير أدويــة الطوارئ والمحاليل
وأكياس الدم ،وتجهيز غرفة العمليات ،لمواجهة الحاالت
الطارئة التي تصل إلى المستشفيات خالل فترة العيد.

وأش ــار شــوكــة ،إلــى أنــه تــم توفير أطـقــم طبية إضافية
على أعلى مستوى ،متخصصة في جراحة المخ والعظام
ً
والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة ،فضال عن رفع
حــالــة الـ ـط ــوارئ ب ـمــرفــق اإلس ـع ــاف بــالـمـحــافـظــة ،بـجــانــب
االستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع أربع جامعات
مصرية (القاهرة واألزهر والمنصورة والزقازيق) ،لتعزيز
وجودهم طوال أيام األسبوع في مستشفى العريش العام.
ونشر عدد من األطباء المصريين عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ع ــن ق ـ ــرارات ب ــرف ــع درجـ ــة االسـ ـتـ ـع ــدادات في
مستشفيات اإلسماعيلية ومحافظات الدلتا ،فضال عن
معهد ناصر بوسط الـقــاهــرة ،الستقبال حــاالت مــن غــزة،
إ لــى جانب تجهيز أطقم طبية متخصصة فــي العمليات
الجراحية لدعم مستشفيات شمالي سيناء ،وسط توقعات
باستمرار التصعيد اإلسرائيلي وقصف المزيد من المناطق
في قطاع غزة مما سيؤدي إلى وقوع مزيد من المصابين.
إل ــى ذل ــك ،تـمـســك بــابــا اإلسـكـنــدريــة وب ـطــريــرك ال ـكــرازة
المرقسية ،تواضروس الثاني ،بملكية الكنيسة المصرية
لدير السلطان بالقدس ،وذلك بعد تعد من رهبان أحباش

عـلــى الــديــر ورف ــع الـعـلــم اإلث ـيــوبــي عـلـيــه وادع ـ ــاء تبعيته
للدولة اإلثيوبية ،األمر الذي أدى إلى مناوشات بين رهبان
الكنيستين نهاية أبريل الماضي.
وعقد تواضروس الثاني اجتماعا مع عدد من قيادات
الكنيسة مساء أمــس األول ،لمناقشة األحــداث التي جرت
بدير السلطان مؤخرا ،وأكد البابا في بيان ،ملكية الكنيسة
القبطية األر ثــوذ كـسـيــة للدير وأن لديها جميع الوثائق
والحجج التي تثبت ذ لــك ،وأن الكنيسة القبطية ترفض
كــل الــوســائــل وال ـطــرق الـتــي تسعى إلــى تــزيـيــف الحقائق
التاريخية لهذا الدير العريق.
ونــاشــدت الكنيسة الـسـلـطــات والـمـحــاكــم اإلسرائيلية
تنفيذ األحكام القضائية السابق صدورها ،والتي تؤكد
ملكية الكنيسة القبطية األرثوذكسية لهذا الدير ،وضرورة
تسليمه ل ـهــا ،وأن ـهــا تــرفــض كــل الــوســائــل وال ـط ــرق التي
تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق،
وأنها ستسلك كل السب القانونية إلى أن تستعيد الدير
المغتصب.

تشنها "حـمــاس" وغيرها مــن الجماعات
اإلرهــابـيــة ،بما فــي ذلــك ضــد الـقــدس وتل
أبيب".
ونقل سوليفان "دعم الرئيس جو بايدن
الثابت ألمن إسرائيل وحقها المشروع في
الــدفــاع عــن نفسها وشـعـبـهــا ،مــع حماية
المدنيين .كما نقل تشجيعه للخطوات
الــرامـيــة إل ــى اسـتـعــادة ال ـهــدوء المستدام.
واتفقا على مواصلة البقاء على اتصال
وثيق".
وأك ـ ــد مـ ـس ــؤول كـبـيــر أن إس ــرائ ـي ــل لن
تتفاوض على وقــف إلطــاق النار قبل أن
تــدفــع "ح ـمــاس" ثمن هجماتها .وأض ــاف:
"سيكون هناك وقــف إلطــاق النار عندما
نكون نحن مستعدين لذلك".
وكشف ممثل حركة "الجهاد اإلسالمي"
فــي لبنان إحـســان عطايا ،أن "االتـصــاالت
المصرية في غزة لم تصل إلى نتيجة ،ألن
ً
السقف مرتفع هذه المرة" ،مؤكدا استعداد
"فصائل المقاومة" لكل السيناريوهات.
ومع استمرار دوامة العنف ،عقد مجلس
ً
ً
األم ــن اجتماعا عــاجــا مغلقا ،أم ــس ،هو
الثاني خــال ثالثة أي ــام ،كما استضافت
اإلم ــارات أعمال المؤتمر الطارئ لالتحاد
الـبــرلـمــانــي الـعــربــي لبحث األوض ـ ــاع في
القدس والمسجد األقصى.

قوات دولية
في غضون ذلك ،بحث الرئيس التركي،
رجــب طيب إردوغ ــان ،مع نظيره الروسي
فالديمير بوتين التطورات حــول الجولة
الجديدة من التصعيد العسكري في غزة،
وشدد على أهمية أن يتدخل مجلس األمن
ويــرســل "إشـ ــارات حاسمة وواض ـحــة إلى
إسرائيل بضرورة وقف هجماتها" ،لتفادي
استمرار تصعيد الـتــوتــرات فــي األراضــي
المقدسة.
وأكد إردوغــان لبوتين "ضــرورة دراسة
ف ـكــرة إرس ـ ــال قـ ــوات دول ـي ــة إل ــى المنطقة
لحماية المدنيين الفلسطينيين" ،مبديا
قناعته بأنهما سيتعاونان بشكل وثيق
مــع األم ــم المتحدة حــول جميع المسائل
المذكورة.
ّ
وحـ ـ ـ ــذر م ـب ـع ــوث األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة فــي
ّ
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ت ــور وي ـن ـســانــد م ــن أن
العنف المتصاعد بين إسرائيل و"حماس"
ُ
سيفضي إلى "حرب شاملة" .ودعا الطرفين
ّ
ّ
المسؤولية ووقف إطالق النار
"تحمل
إلى
ً
فورا".
وحث وزير الخارجية األميركي ،أنتوني
بـلـيـنـكــن ،ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ــراف ع ـلــى "خـفــض
التصعيد وتقليل التوتر واتخاذ خطوات
عملية لـلـتـهــدئــة" .وق ــال الـمـتـحــدث باسم
الخارجية نيد بــرايــس ،إن "الخسائر في
األرواح في الجانبين أمر نأسف له بعمق،
ومــن حــق إســرائـيــل أن تــدافــع عــن نفسها،
ولكن في الوقت نفسه نأسف للمعلومات
عن مقتل مدنيين ونريد أن يتوقف ذلك".
(عواصم -وكاالت)

سلة أخبار
«معاريف» :الدولة تحترق

عنونت صحيفة
«معاريف» ،إحدى أكبر
الصحف العبرية في
إسرائيل ،غالف صفحتها
األولى بعنوان «الدولة
تحترق».
وأبرزت الصحيفة ،على
صدر صفحتها األولى،
صورة حافلة احترقت في
ضاحية حولون بمدينة
تل أبيب ،بعد إطالق
الفصائل الفلسطينية
رشقة صاروخية مكثفة
صوب العمق اإلسرائيلي،
حيث أدى الحادث إلى
مقتل إسرائيلي ،فيما
شكلت الصور التي بثها
التلفزيون اإلسرائيلي
للحرائق والدمار بعدد
من املناطق في تل أبيب
مشهدا غير مألوف
وصادما لإلسرائيليني.

الهاي على خط جرائم الحرب

أعربت املدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية
فاتو بنسودا في الهاي،
أمس ،عن قلقها من تصاعد
العنف بني اإلسرائيليني
والفلسطينيني ،مشيرة إلى
احتمال وقوع جرائم حرب.
وقالت بنسودا« :أالحظ
بقلق بالغ تصاعد العنف
في الضفة الغربية ،بما
فيها القدس الشرقية،
وكذلك في غزة وحولها،
واحتمال ارتكاب جرائم
بموجب نظام روما»
املؤسس للمحكمة.

ترامب :بايدن ال يدعم إسرائيل

اتهم الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب
خلفه جو بايدن
بـ«الضعف» ،وبأنه ال يدعم
إسرائيل بالحزم املطلوب،
وقال في بيان« :في عهد
بايدن ،أصبح العالم أكثر
عنفا وانعداما لالستقرار»،
متابعاُ :
«عرفنا برئاسة
السالم ،ألن أعداء إسرائيل
كانوا يدركون أن الواليات
املتحدة تدعمها بحزم ،وأن
الردود االنتقامية ستكون
سريعة إذا تعرضت
لهجوم» .وأضاف ترامب:
«علينا دعم إسرائيل دوما،
واإلعالن بحزم حقها في
الدفاع عن نفسها ،وأنه
يتعني على الفلسطينيني
وقف العنف ،واإلرهاب
والهجمات الصاروخية».

روحاني يدعو العرب لـ «كسر الصمت»
وظريف يلتقي قادة فصائل بدمشق
حث الرئيس اإليراني حسن روحاني الدول
الـعــربـيــة ،وخــاصــة مـصــر واألردن ،عـلــى "كسر
الصمت تجاه الجرائم اإلسرائيلية في فلسطين".
وقال روحاني ،في تصريحات ،أمس ،إن بالده
تدين االعـتــداء ات اإلسرائيلية ،وتطالب الــدول
العربية بالتحرك للدفاع عن فلسطين.
ورأى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــدل ،أن
الفلسطينيين ليس أ مــا مـهــم " س ــوى المقاومة
والجهاد ،وقــد اختبروا أساليب أخــرى ،لكنها
وصلت إلى طريق مسدود" ،في إشارة إلى مسار
المفاوضات التي أعقبت "اتفاقية أسلو للسالم".
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،وصـ ــل وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اإلي ــران ــي مـحـمــد ج ــواد ظــريــف إل ــى الـعــاصـمــة
السورية ،أمس.
وقال ظريف فور وصوله إلى دمشق" :لألسف،
األع ـم ــال اإلجــرام ـيــة لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي التي
تصاعدت منذ يوم القدس العالمي واألحــداث

غير المسبوقة التي وقعت في المسجد األقصى
واألراضي المحتلة وقصف غزة ،أدت إلى خلق
جدا في المنطقة".
ظروف متدهورة ً
أوض ــح أن ــه سيبحث مستقبل االنـتـخــابــات
الرئاسية السورية ،ودعم مسار إعادة اإلعمار
ومكافحة اإلرهـ ــاب ،مــع الــرئـيــس بـشــار األســد،
إضــافــة إلــى بحث مستجدات الــوضــع مــع قــادة
فصائل فلسطينية يقيمون في دمشق.
في غضون ذلك ،اعتبر أمين المجلس األعلى
لألمن القومي اإليراني علي شمخاني ،أن "بيت
يدعي الصهاينة بأنه من حديد،
العنكبوت ،الذي ّ
انهار بصواريخ المقاومة الفلسطينية".
وأكـ ـ ــد ش ـم ـخــانــي ع ـب ــر "ت ــويـ ـت ــر" ،أمـ ـ ــس ،أن
"الـشـبــاب الفلسطيني الـثــائــر غـ َّـيــر الـمـعــادالت
ووسـ ــع ال ـم ـيــدان إل ــى عـمــق األراض ــي
األم ـن ـيــةَّ ،
المحتلة".

ةديرجلا
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ّ
 %63مع تعثر مفاوضات فيينا
إلى
التخصيب
ترفع
إيران
ً
ً

نجاد يترشح مجددا للرئاسة ...وظريف ُيحجم رسميا عن خوض السباق ويهاجم التيار المتشدد
رفعت إيران نسبة تخصيب
ّ
اليورانيوم إلى مستوى يمكنها
من تطوير سالح ّ
ذري في
ً
منشأة نطنز ،تزامنا مع سريان
جو من التشاؤم حول إمكان
نجاح مسار فيينا في إحياء
االتفاق النووي ،في وقت
ّقدم الرئيس اإليراني ّالسابق
محمود نجاد أوراق ترشحه
لخوض االنتخابات الرئاسية
ً
مجددا.

طهران أكبر
تهديد الستقرار
الشرق األوسط
ولن تحدد
خروجنا من
العراق

ماكينزي

كشفت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية أمس األول عن رفع إيران
تخصيب اليورانيوم من  60إلى
 63بــال ـم ـئــة ف ـ ّـي م ـن ـش ــأة نـطـنــز،
ً
تزامنا مع تعثر محادثات فيينا
بشأن إحياء االتفاق النووي الذي
انسحب منه الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب.
وق ــال ــت ال ــوك ــال ــة ،ف ــي تـقــريــر
وجهته إلــى ال ــدول األعـضــاء ،إن
إي ــران فـســرت زي ــادة نسبة نقاء
ّ
اليورانيوم بحدوث «تقلبات في
مستويات التخصيب» ،مؤكدة أن
«تحليل الوكالة للعينات البيئية
ال ـمــأخــوذة فــي  22أبــريــل 2021
يظهر مستوى تخصيب يصل
ّ
إلــى  63بالمئة ،وهــو مــا يتسق
مع تقلبات مستويات التخصيب
ال ـتــي وصـفـتـهــا إي ـ ــران» ،دون أن
يتطرق لسبب هذه التقلبات.
وجاء ت الخطوة التصعيدية
بعد ساعات من تقارير إيرانية
تـحــدثــت ع ــن وص ــول مـحــادثــات
فيينا غير المباشرة مع الواليات
الـمـتـحــدة ب ـشــأن إح ـيــاء االت ـفــاق
ال ـن ــووي إل ــى «ط ــري ــق م ـس ــدود»،
ب ـس ـب ــب ر فـ ـ ــض إدارة ا ل ــر ئ ـي ــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن إزال ــة 500
شخص وكيان إيراني من قوائم
العقوبات.
ونقلت التقارير عــن مصادر
أن «إص ــرار واشنطن على إبقاء
األف ــراد والكيانات ضمن قائمة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ،س ـي ـم ـن ــع طـ ـه ــران
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن االم ـ ـت ـ ـي ـ ــازات
الممنوحة بموجب
االقتصادية
ّ
االتفاق النووي الموقع في عام
 2015مع القوى الكبرى».
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن هـ ــذا األم ــر
«سيعوق تطبيع إيران عالقاتها
التجارية مــع بقية دول العالم،
بما يتعارض مع المادة  29من
االتفاق النووي».

تشاؤم وإصرار
و ف ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،رأت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أن ـ ــه ال
ي ـ ــزال ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن الـعـمــل
الـ ـ ــذي ي ـن ـب ـغــي إن ـ ـجـ ــازه إلح ـي ــاء
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي م ــع إي ـ ــران في
إط ــار زم ـنــي ضـيــق لـلـغــايــة ،قــال
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر الـ ـ ــروسـ ـ ــي م ـي ـخــائ ـيــل
أوليانوف ،الذي يرأس وفد بالده
بالمفاوضات النووية مع إيران،

نجاد يحيي أنصاره عقب تقديم أوراق ترشحه في طهران أمس (أ ف ب)
إن المفاوضات في فيينا تحرز
ً
تقدما والهدف إنهاء التفاوض
بأسرع وقت ممكن.
وأش ـ ـ ـ ــار أول ـ ـيـ ــانـ ــوف إلـ ـ ــى أن
الـ ـه ــدف م ــا زال  21م ــن الـشـهــر
ً
ال ـج ــاري ،رغ ــم أن ــه ب ــات «صـعـبــا،
ً
لكنه ليس مستحيال».
واع ـت ـب ــر ال ـم ـس ــؤول ال ــروس ــي
أن شك البعض في إمكان إعادة
العمل باالتفاق النووي في حلول
نهاية الشهر الجاري قبيل إجراء
االنتخابات الرئاسية اإليرانية
المقررة في  18يونيو المقبل هو
«استنتاج متسرع».

ماكنزي والعراق
ويــأتــي التشاؤم بشأن مسار
فيينا الذي تأمل حكومة الرئيس
المعتدل حسن روحــانــي فــي أن
يفضي إ لــى تفاهم يسمح برفع
العقوبات األميركية الخانقة ،قبل
مغادرتها السلطة في أغسطس
الماضي ،بالتزامن مع تعقيدات
بعدة ملفات إقليمية في مقدمتها
ال ـعــراق والـيـمــن وســوريــة وغــزة
بين إي ــران والــواليــات المتحدة.

ورأى ق ــائ ــد ال ـق ـي ــادة ال ـمــركــزيــة
كينيث مــاكـنــزي ،أن
األمـيــركـيــة،
ّ
إيــران ال تزال تمثل أكبر وأخطر
ت ـهــديــد ل ــاس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـشــرق
األوسط.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــزي ،ف ــي
تصريحات متلفزة أمــس األول:
«إي ـ ــران ال ت ــزال ت ـم ــارس أنشطة
تخريبية واسعة النطاق ،سواء
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـب ــاش ــر أو م ـ ــن خ ــال
م ـج ـم ــوع ــات ت ـع ـمــل ب ــال ــوك ــال ــة»،
ً
مشيرا إلى أن طهران «ال تهددنا
فـ ـ ـق ـ ــط ،بـ ـ ــل تـ ـ ـه ـ ــدد أص ـ ــدق ـ ــاء ن ـ ــا
وشـ ــركـ ــاء نـ ــا فـ ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
المنطقة».
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع ،فـ ـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى
مـحــادثــات فيينا ،قــائــا« :بينما
يتابع دبلوماسيونا محادثات
دبلوماسية ،فليس من مصلحة
إي ـ ـ ـ ــران ت ـع ـك ـي ــر صـ ـف ــو األجـ ـ ـ ــواء
بالمغامرات العسكرية».
وأشار ماكنزي إلى أن «إيران
تـ ـح ــاول اتـ ـب ــاع س ـيــاســة إخـ ــراج
ّ
القوات األميركية من العراق بشن
هجمات مــن خــال الميليشيات
التابعة لها ،لكن يجب أن أؤكد
أن هذا ستقرره الواليات المتحدة

«الساللة الهندية» تنتشر في  44دولة
بعد يومين على تصنيفها بأنها «مصدر
قلق عالمي» ،إضافة إلــى احتمال مقاومتها
اللقاحات ،كشفت منظمة الصحة العالمية،
أمــس ،أن الساللة الجديدة لفيروس كورونا
المكتشفة في الهند ُرصدت في  44بلدا.
وأكــدت المنظمة ،التابعة لألمم المتحدة،
أن الساللة المعروفة باسم «بــي ،»1.617.التي
ُ
اكــت ـش ـفــت ف ــي أك ـت ــوب ــر بــال ـه ـنــدُ ،رصـ ـ ــدت في
تسلسل جيني جــرى تضمينها في
بيانات
ٍ
قاعدة بيانات «جي آي إس إيد» من قبل «44
بلدا في المجمل ،في مناطق منظمة الصحة
العالمية الست» ،وسجلت بريطانيا أكبر عدد
من اإلصابات بهذا المتحور خارج الهند وفقا
للمنظمة.
إلى ذلك ،تجاوز عدد الوفيات في الهند 250
ألفا ،حسب بيانات رسمية نشرت أمس ،بينما
يستمر تفشي الوباء في هــذا البلد الشاسع
الذي يبلغ عدد سكانه  1.3مليار نسمة.
وقــالــت وزارة الـصـحــة الـهـنــديــة إن 4205
أشخاص توفوا خالل الساعات الـ 24الماضية،
ما يرفع العدد اإلجمالي للوفيات إلى  254ألفا

و 197منذ بداية الوباء ،أما عدد اإلصابات فقد
ارتفع نحو  350ألفا ،ما يرفع العدد اإلجمالي
لإلصابات إلى  23.3مليونا ،وبينما يتراجع
الوباء في المدن الكبرى على ما يبدو ،ينتشر
الفيروس في المناطق الريفية النائية الواسعة
التي تضم ثلثي السكان.
ويعتقد العديد من الخبراء أن العدد الفعلي
للوفيات واإلصابات أكبر من ذلك بكثير .وقال
أنانت بهان ،الباحث المستقل في السياسة
الصحية وأخالقيات علم األحياء ،إن «الوفيات
أعلى بكثير مما تكشفه بياناتنا الرسمية»،
مضيفا أن أرقاما تتحدث عن «عدد أكبر بثالث
أو أربع مرات ستكون أقل من الواقع».
إلــى ذلــك ،رأى خبراء مستقلون في تقرير
ص ــدر أم ــس أن ال ـعــالــم ك ــان بــإمـكــانــه تجنب
جــائ ـحــة «ك ـ ــورون ـ ــا» ،إال أن «م ــزي ـج ــا ســامــا»
مــن ال ـتــردد وس ــوء التنسيق حــال دون رؤيــة
مؤشرات الخطر.
وق ــال ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـس ـت ـق ـلــة ل ــاس ـت ـع ــداد
للجوائح واالستجابة لها إن منظمة الصحة
العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ

الصحية فــي وقــت أبـكــر ،مشيرة إلــى أن هذا
األم ــر ك ــان يـجــب أن ي ـحــدث خ ــال االجـتـمــاع
األول للجنة الطوارئ بالمنظمة في  22يناير.
لكنها أشارت إلى أن األمور ما كانت لتتغير
كثيرا «بسبب عدم تحرك الكثير من الدول» ،إذ
إن العواصم لم تبدأ إدراك حجم الخطر إال بعد
إعالن المنظمة الوباء جائحة في  11مارس.
وفـ ــي واش ـن ـط ــن ،أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
جــو بــايــدن أن نحو نصف ق ــادة دول العالم
تـ ــواص ـ ـلـ ــوا مـ ـع ــه ب ـ ـشـ ــأن ل ـ ـقـ ــاحـ ــات مـ ـض ــادة
ل ــ»ك ــورون ــا» ،طالبين مــن ال ــوالي ــات المتحدة
المساعدة في توفير جرعات.
وقال خالل اجتماع عبر الفيديو مع حكام
الواليات األميركية إن «كل دول العالم تتطلع
إلـيـنــا حــالـيــا لتعويض الـنـقــص فــي قــدراتـهــا
على إنتاج اللقاحات و/أو الحصول عليها»،
مـتــابـعــا« :ن ـحــو  40ف ــي الـمـئــة م ــن ق ــادة دول
الـعــالــم يـهــاتـفــون ويـســألــون إذا ك ــان يمكننا
مساعدتهم» ،وأضاف« :سنحاول ذلك».
(عواصم  -وكاالت)

والحكومة العراقية ،وليس بعض
الدول األخرى مثل إيران».

انتخابات الرئاسة
إل ــى ذل ــك ،شـهــد ال ـيــوم الـثــانــي
للترشح لــا نـتـخــا بــات الرئاسية
في إيران حالة من الجدل ،بعدما
قـ ـ ّـدم الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي الـســابــق
أحمدي نجاد أوراق ترشحه ،في
وقت أعلن وزير الخارجية محمد
جواد ظريف أن ترشحه «ليس في
مصلحة الوطن والشعب».
وق ـ ـ ـ ّـدم نـ ـج ــاد أوراق تــرشـحــه
ل ـلــرئــاســة ،أمـ ــس ،وأظ ـه ــر بـطــاقــة
هويته بعد التسجيل لالنتخابات،
قائال إن «صاحبها من ُصنع إيران
ً
تماما».
وتجمعت مجموعة من أنصار
الداخلية
نجاد أمــام مبني وزارة
ّ
أثـ ـن ــاء ت ـقــدي ـمــه أوراق ال ـت ــرش ــح،
وهتفوا «أيـهــا األصــولـيــون ،أيها
اإلص ــاحـ ـي ــون ان ـت ـه ــت ال ـل ـع ـبــة»،
ّ
فيما حاول الرئيس السابق تسلق
س ـيــاج ح ــدي ــدي لـتـحـ ّـيــة أن ـصــاره
ومصافحتهم.
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن ظريف

ً
رسـمـیــا عـبــر «إنـسـتـغــرام» أن ــه لن
يـتــرشــح فــي انـتـخــابــات الــرئــاســة
المقبلة.
وك ـت ــب ظ ــري ــف« :بــال ـن ـظــر إلــى
ال ـم ـخ ــاوف ع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات
الثماني الماضية ،وخاصة منذ
ع ـيــد ال ـ ـنـ ــوروز هـ ــذا الـ ـع ــام ،عـلــى
ُّ
حساب تقويض اللحمة الوطنية
ّ
واألمل وثقة الشعب ،فإن ترشيحي
لالنتخابات الرئاسية ليس في
مصلحة الوطن والشعب».
وهاجم ظريف التيار المتشدد
ضمنا بالقول« :اآلن بعد أن شعر
أص ــدق ــائ ــي ال ـق ـل ـق ــون ب ـ ّـاالرت ـي ــاح
ب ـش ــأن ت ــرش ـي ـح ــي ،أح ــث ـه ــم عـلــى
التركيز على أولوياتهم الخاصة،
وهي اكتساب السلطة الداخلية،
وأن يتركونا نركز على أولويتنا
الخاصة ،وهــي حماية المصالح
الــوطـنـيــة وتـخـلـيــص الـشـعــب من
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـظ ــال ـم ــة ل ـل ــوالي ــات
المتحدة».
ولـ ــم تـقـتـصـ ّـر م ـف ــاج ــآت ال ـيــوم
الثاني على ترشح نجاد واعتذار
ظ ــري ــف ،ح ـي ــث س ـج ــل ال ـم ـســاعــد
االقتصادي لقائد «فيلق القدس»
ف ــي «ال ـح ــرس الـ ـث ــوري» اإلي ــران ــي

رس ـتــم قــاس ـمــي ،اس ـمــه لـلـتــرشــح،
لـيـنـضــم إلـ ــى عـسـكــريـيــن آخــريــن
ّقدموا أوراق ترشحهم.
وبـ ـ ـ ــدأ ت ـس ـج ـي ــل ال ـم ــرش ـح ـي ــن
لـلــرئــاســة أم ــس األول ،حـيــث قـ ّـدم
أوراق الترشح في اليوم األول كل
مــن وزيــر الــدفــاع األسـبــق حسين
دهـ ـق ــان ،وال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق لمقر
خ ــات ــم األنـ ـبـ ـي ــاء ،س ـع ـيــد مـحـمــد،
ووزي ــر االت ـصــاالت وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي ح ـكــومــة ن ـجــاد،
م ـح ـم ــد ن ـ ــام ـ ــي ،وه ـ ـ ــو م ـ ــن ق ـ ــادة
ال ـج ـيــش .ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،أعـلــن
منوشهر متكي ،المتحدث باسم
مـجـلــس وحـ ــدة ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن ،أن
رئيس القضاء ،إبراهيم رئيسي،
سيترشح.
على صعيد منفصل ،أعلن مقر
«حمزة سيد الشهداء» التابع للقوة
البرية لـ «الحرس الثوري» اإليراني
فــي محافظة أذربـيـجــان الغربية
ال ـق ـض ــاء ع ـلــى «خ ـل ـيــة إره ــاب ـي ــة»
مكونة من  7أفراد ،بعد محاولتهم
التسلل من األراضــي التركية إلى
مدينة سلماس الحدودية.
(طهران ـ أ ف ب ،رويترز،
د ب أ)

«طالبان» تقترب من كابول
قبل ساعات من بــدء سريان «هدنة العيد» ،التي
وافـقــت عليها حركة طالبان المتشددة والحكومة
األفـغــانـيــة ،ومــع إع ــان الجيش األمـيــركــي أنــه أنجز
نـحــو  12فــي الـمـئــة مــن انـسـحــابــه مــن أفـغــانـسـتــان،
استولت «طالبان» على منطقة تبعد نحو  40كيلومترا
مــن العاصمة كــابــول ،كــانــت تسيطر عليها الـقــوات
الحكومية األفغانية.
وتبعد منطقة نيرخ نحو  40كيلومترا من كابول
في والية ورداك ،التي تعد نقطة انطالق لدخول كابول.
وارتفعت وتيرة العنف منذ أول مايو ،عندما بدأت
الــواليــات المتحدة رسميا سحب قواتها المتبقية،
حـتــى م ــع تـعـثــر م ـفــاوضــات ال ـس ــام بـيــن الحكومة
األفغانية و«طالبان».
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان،
أمس ،أن «قوات األمن والدفاع نفذت انسحابا تكتيكيا
من مقر الشرطة في منطقة نيرخ» في والية ورداك.
من جانبه ،قال ذبيح الله مجاهد ،الناطق باسم
«ط ــال ـب ــان» ،إن المسلحين اس ـتــولــوا عـلــى المنطقة
الـثــاثــاء ،مشيرا إلــى سيطرة المتمردين على مقر
الشرطة وقاعدة عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع ،أمس ،إنها ستشن هجوما من

أجل استعادة السيطرة على المنطقة التي يقطنها
أكثر من  60ألف نسمة ،وذكر المتحدث باسم الوزارة
فـ ــواد امـ ــان أن «ت ـع ــزي ــزات م ــن ال ـق ــوات ال ـخــاصــة في
طريقها» إلى المنطقة.
ويسيطر مقاتلو «طــالـبــان» منذ سـنــوات طويلة
على مساحات شاسعة مــن واليـتــي ورداك ولوغار
الـمـجــاورة ،التي شكلت نقطة انطالق استراتيجية
للمسلحين الذين يسعون لدخول كابول.
ويعد الطريق السريع الرئيسي ،الذي يربط كابول
بــواليــة قـنــدهــار فــي جـنــوب ال ـبــاد ،المعقل السابق
لـ«طالبان» ،ومسرح القتال العنيف خالل األسابيع
األخيرة ،من المنطقة.
ويأتي االستيالء على نيرخ بعدما وافقت «طالبان»
والحكومة األفغانية على التزام وقف إطالق النار لمدة
ثالثة أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر التي تبدأ اليوم.
واعتبر محللون وقف النار في الماضي إجراء من
قيادة «طالبان» للبرهنة على إحكام سيطرتها على
الفصائل المختلفة التي تشكل الحركة الجهادية
المتمردة.
(كابول  -وكاالت)

ً
تحذير من بقاء روسيا قوة عظمى وحيدة بالقطب الشمالي

واشنطن تراجع قرار انسحابها من «األجواء المفتوحة» وبوتين يؤكد خروجه منها
ّ
حذر خبراء في األمن الدفاعي من خطة روسيا
"المقلقة والمزعجة" للبقاء قوة عظمى وحيدة في
القطب الشمالي ،قائلين إن هذا الطموح يحمل
تداعيات اقتصادية وعسكرية تمتد آثارها إلى
شمال المحيطين األطلسي والهادئ.
وقال الملحق الدفاعي في السفارة الفنلندية
في واشنطن بيتري سيباال" :الصراع المحتمل
يتصاعد في القطب الشمالي ،ونحن بحاجة إلى
ّ
قدرات عسكرية لضمان اتباع الجميع للقواعد
ً
في منطقة هادئة تقليديا".
وفي نــدوة عبر اإلنترنت لـ "مركز ويلسون"،
ن ـشــر "ال ـم ـع ـهــد ال ـب ـح ــري ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة"
م ـق ـت ـط ـفــات م ـن ـه ــا ،وصـ ــف س ـي ـب ــاال اإلم ـك ــان ــات
العسكرية لمنتدى القطب الشمالي بـ "المحدودة
للغاية".
ويتكون المنتدى ،الذي أسس عام  ،1996من
ً
 8دول أعضاء تمتلك أراضي في المنطقة ،فضال
عن عدد من الدول المراقبة ،مثل الصين وكوريا
الجنوبية والـيــابــان وسـنـغــافــورة ،الـتــي لديها
مصالح تجارية.
ً
ويـ ـق ــول ال ـم ـع ـهــد ال ـب ـح ــري" :ت ــاري ـخ ـي ــا ،ركــز
المنتدى على العلوم والبحوث والمسائل البيئية
لتغير المناخ والتنمية االقتصادية ،ال سيما في
مجال الطاقة ،وتحسين االتصاالت والتعاون في
البحث واإلنقاذ".
كما أنـشــأت ال ــدول األعـضــاء ال ــ ،8عــام ،2015
منتدى خفر الـســواحــل للتعامل مــع المخاوف
المشتركة بشأن إنفاذ القانون وإدارة مصايد

األسماك واالستجابة للكوارث.
ّ
لكن ال ـظــروف تـغـيــرت ،حيث ع ــززت موسكو
وجــودهــا العسكري البحري والـجــوي والـبــري
ً
ش ـم ــال ،حـيــث تـسـتـقــر غــواصــات ـهــا لـلـصــواريــخ
ّ
الـبــالـيـسـتـيــة ،كـمــا وس ـع ــت عـمـلـيــاتـهــا الـجــويــة
والبحرية وتدريباتها.
ول ـتــوس ـيــع اس ـت ـك ـشــاف ال ـط ــاق ــة وال ـم ـع ــادن،
ً
وغــال ـبــا بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـص ـيــن ،قــامــت روسـيــا
ببناء أو تحديث المطارات والموانئ على طول
ما يسمى بالطريق البحري "العابر للقطب" بين
المحيطين األطـلـســي وال ـهــادئ ،حسبما يقول
المعهد البحري.
واتفق المشاركون في الندوة على أن التعاون
بين موسكو وبكين ال يعكس فقط منافسة القوى
العظمى مــع الــواليــات الـمـتـحــدة ،بــل محاصرة
االستجابة األميركية لـظــروف األمــن اإلقليمي
أيضا.
وتعد روسيا الدولة التي لديها أكبر مساحة
مــن األراضـ ــي فــي الـقـطــب الـشـمــالــي ،حـيــث يقع
طريق بحر الشمال داخل حدودها تماما.
ّ
إضافة إلى ذلك ،فإن ما يقدر بنحو  80بالمئة
من صادراتها من الغاز الطبيعي ،و 17بالمئة من
صادراتها البترولية تأتي من القطب الشمالي.
وهذا الشهر ،ستتولى روسيا رئاسة المنتدى
ول ـم ــدة ع ــام ـي ــن ،م ـمــا يـضـيــف إل ـح ــاح ــا جــديــدا
للمخاوف األمنية في القطب الشمالي.
وقــال النقيب فــي البحرية الملكية الكندية،
جيه إف فرينش ،إن "ال ـحــوار بـشــأن المخاوف

العسكرية واألمنية الجادة محدود بسبب سلوك
روس ـيــا الـســابــق واس ـت ـمــرار موقفها الـعــدوانــي
في أوروبا".
وتوقفت الـمـحــادثــات العسكرية الـتــي كانت
منتظمة بشأن "إدارة األمن الجماعي" بين دول
حلف شمال األطلسي (ناتو) وروسيا عام 2014
عـنــدمــا اسـتــولــى "الـكــرمـلـيــن" عـلــى شـبــه جــزيــرة
القرم ،ودعم االنفصاليين في شرق أوكرانيا .ولم
تبذل جهود مشتركة إلعادة هذه االجتماعات.
ووفـقــا لنائب مساعد وزي ــر الــدفــاع السابق
لسياسة أوروبا وحلف شمال األطلسي ،مايكل
رايان ،فإنه "على مدى السنوات السبع الماضية،
أصبح الطريق الروسي العابر للقطب المتجمد
الشمالي حقيقة ،وتستخدمه التجارة الدولية
والسياحة ،وفي الوقت نفسه ،نحن مشغولون
مسبقا بــالـصـيــن ،فــي كــل مـكــان مــا ع ــدا القطب
الشمالي".
فيما قال األدميرال المتقاعد الرس ساونيس،
القائد السابق للبحرية الملكية النرويجية وخفر
الـســواحــل" :مصلحة روسـيــا كبيرة فــي القطب
الشمالي".
ويعتقد أن تحركات "الكرملين" لتأكيد هيمنته
تهدد "السالم واالستقرار والقدرة على التنبؤ"
في المنطقة.
ويـ ــرى أن خـطــر تـنـفـيــذ روس ـي ــا خـطـتـهــا من
دون رادع فــي أقـصــى الـشـمــال يمكن أن يــؤدي
إلــى "مـعــركــة" ،مضيفا أن "موسكو تحتاج إلى
أن ترى من حلف شمال األطلسي ودول الشمال،

دوليات
سلة أخبار
رئيس األركان الفرنسي:
ليستقل موقعو البيان 2

طلب رئيس أركان الجيش
الفرنسي الجنرال فرانسوا
لوكوانتر من الجنود الذين
وقعوا على رسالة مثيرة
للجدل ،حذروا فيها من حرب
أهلية نتيجة للتطرف الديني،
االستقالة.
ُ
واتهمت الرسالة ،التي نشرت
في مجلة فالور أكتويل
اليمينية ،الحكومة الفرنسية
بمنح "تنازالت لإلسالميني".
وجاء ذلك في أعقاب خطاب
مماثل قبل  3أسابيع وقعه
أكثر من  1500عسكري
وضابط ،بينهم  20جنراال
سابقا.
ودانت الحكومة الفرنسية كال
الخطابني ،لكن ساسة اليمني
أشادوا بهما.
وقال الجنرال لوكوانتر ،أمس
األول ،في رسالة إلى أفراد
الجيش ،إن "الخطوة األكثر
منطقية هي بالتأكيد مغادرة
املؤسسة للتعبير بحرية عن
أفكارهم ومعتقداتهم" ،إال
أنه لم يهدد بأي عقوبات،
فقد اتهم أفراد الخدمة الذين
يقفون وراء الرسالة بانتهاك
"التزامهم ُّ
بالسلطة التقديرية".

موريتانيا :وضع الرئيس
السابق قيد اإلقامة الجبرية

قاض موريتاني بوضع
أمر
ٍ
الرئيس السابق محمد
ولد عبدالعزيز قيد اإلقامة
الجبرية بمنزله في نواكشوط،
وهو تهميش جديد لرئيس
الدولة السابق املتهم بالفساد.
واستمع قاضي التحقيق
للرئيس السابق ،الذي تولى
السلطة بني عامي 2008
و ،2019للمرة الثانية منذ
أن وجهت إليه تهم بالفساد
وغسل األموال واإلثراء غير
املشروع في مارس.
ووضع عزيز ،الذي نفى تلك
االتهامات واعتبرها مناورة
إلبعاده عن السياسة ،قيد
املراقبة القضائية ،مع التزامه
الحضور إلى مركز الشرطة 3
مرات في األسبوع ،وطلب إذن
من القاضي ملغادرة نواكشوط.

فنزويال :غوايدو يدعو
إلى انتخابات ُحرة

اقترح زعيم املعارضة
الفنزويلية خوان غوايدو
إجراء مفاوضات جديدة
مع إدارة الرئيس نيكوالس
مادورو ،مطالبا "بتحديد
موعد النتخابات حرة" مقابل
رفع العقوبات.
ورد مادورو بتأكيد انفتاحه
َّ
على مفاوضات ،لكنه وجه
انتقادات حادة لخصمه.
وقال غوايدو ،املعترف به
كرئيس مؤقت من  58بلدا،
بما فيها الواليات املتحدة،
إن "فنزويال بحاجة إلى اتفاق
إلنقاذ وطني ،اتفاق بني
القوى الديمقراطية والنظام
واملجتمع الدولي".

ألمانيا تأمر بتعليق
استخدام بيانات «واتساب»

اراض روسية في القطب الشمالي (رويترز)
ٍ
مثل السويد وفنلندا ،قرع طبول الردع الواضح
والحاضر بشأن طموحاتها العسكرية في القطب
الشمالي".
وه ــذا يعني الـمــزيــد مــن ال ـم ـنــاورات الكبيرة
لحلف شمال األطلسي ،كتلك التي أجــريــت في
النرويج عام  2018بمشاركة أكثر من  70سفينة
و 50ألــف عـسـكــري ،فضال عــن مظاهر الــوجــود
في المنطقة ،مثل كاسحة الجليد التي هي في
األساس في مهمة بحث علمي هذا الصيف.
من ناحية أخرى ،أكدت الواليات المتحدة أنها
باشرت مراجعة قرارها االنسحاب من اتفاقية
"األج ــواء المفتوحة" للمراقبة العسكرية ،الذي
ُّ
اتخذ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب،
وذلـ ــك ُبـعـيــد إطـ ــاق روس ـي ــا م ـســار االنـسـحــاب
ً
منها رسميا.
وقال الناطق باسم "الخارجية" األميركية نيد
ّ
برايس" :لم نتخذ قرارا بشأن مستقبل مشاركتنا

فــي مـعــاهــدة األج ـ ــواء الـمـفـتــوحــة .نـحــن نجري
ً
ً
مراجعة حثيثة للملف" ،مشيرا خصوصا إلى
مشاورات مع حلفاء واشنطن.
وتــابــع" :مــواصـلــة روس ـيــا ع ــدم اح ـتــرام هــذه
ُ ّ
االتفاقية تشكل أحد العوامل المؤثرة الكثيرة
ً
التي نأخذها في االعتبار" ،داعيا موسكو إلى
ّ
التقيد بالمعاهدة".
"اتخاذ تدابير للعودة إلى
وأمس األول ،أحال الرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن عـلــى ال ـبــرل ـمــان م ـش ــروع ق ــان ــون إللـغــاء
االتفاقية التي أثار خروج واشنطن منها العام
الماضي استياء موسكو وتنديدها.
وهذه المعاهدة التي دخلت ّ
حيز التنفيذ عام
 2002وكانت حينها تضم  35دولــة ،تتيح لكل
دولة نشر طائرات استطالع عسكرية في أجواء
ال ــدول المنضوية فــي االتـفــاقـيــة شــرط قبولها
بالمثل ،وذلك بهدف مراقبة األنشطة العسكرية.
(عواصم  -وكاالت)

أمرت هيئة أملانية لحماية
البيانات" ،فيسبوك" بتعليق
استخدام بيانات تزودها بها
خدمتها للمراسلة "واتساب"،
في إطار التغيير املثير للجدل
لشروط السرية على التطبيق،
محيلة القضية على لجنة
أوروبية مختصة.
واعتبر يوهانس كاسبار،
رئيس هيئة حماية البيانات
في هامبورغ ،حيث مقر الفرع
األملاني للشبكة االجتماعية
األميركية ،أن هذا القرار
"يرمي إلى حماية حقوق
وحريات ماليني املستخدمني
الذين يوافقون على شروط
االستخدام على كامل أملانيا".

ةديرجلا
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الفوز يتوج العربي بلقب «الممتاز» ...والقادسية يترقب
 5مباريات في الجولة الـ  17و«السابقة» بال تغيير

بندر السالمة نجم العربي

حازم ماهر

بينما لم تحسم الجولة الـ16
الموقف في الدوري الممتاز،
فإن الجولة الـ  17التي ستقام
ً
غدا ًقد تشهد تتويج العربي
رسميا في حال فوزه على
الساحل.

عيد الرشيدي نجم مباراة القادسية والكويت
ً
تقام غدا الجمعة منافسات
الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة عـ ـش ــرة
لـبـطــو لــة دوري  stcلـلــدرجــة
الـمـمـتــازة ل ـكــرة ال ـق ــدم ،حيث
يـلـتـقــي ال ـعــربــي م ــع الـســاحــل
عـلــى اس ـتــاد ص ـبــاح الـســالــم،
وال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــع ك ــاظـ ـم ــة
ع ـلــى اس ـت ــاد مـحـمــد الـحـمــد،
والشباب مع الفحيحيل على
اس ـتــاد ال ـش ـبــاب ،والسالمية
مع خيطان على استاد ثامر،
والـ ـنـ ـص ــر مـ ــع الـ ـك ــوي ــت عـلــى
اس ـتــاد عـلــي ص ـبــاح الـســالــم،
وتقام المباريات الخمس في
توقيت واحد في الساعة ،8:20
تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وب ـقــي ال ـح ــال عـلــى م ــا هو
عليه دون تغيير ،بعد انتهاء
الـ ـج ــول ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ع ـش ــرة
للبطولة التي اقيمت مساء
امس األول الثالثاء ،لتستمر
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـل ـق ــب
والهروب من الهبوط.
فـ ـ ـق ـ ــد سـ ـ ـح ـ ــق ال ـ ـعـ ــربـ ــي
الـفـحـيـحـيــل بـنـتـيـجــة 1-5
ليرفع األخ ـضــر رص ـيــده إلى
 40نقطة متربعا على القمة،
وت ـج ـمــد رص ـي ــد الـفـحـيـحـيــل
ع ـن ــد  12ن ـق ـط ــة فـ ــي ال ـم ــرك ــز
التاسع.
في المقابل ،حقق القادسية
ف ـ ـ ــوزا ث ـم ـي ـنــا عـ ـل ــى ال ـك ــوي ــت
بنتيجة  ،1-3راف ـعــا رصـيــده
إلى  38نقطة ،ليتمسك األصفر

بفرصته فــي المنافسة على
اللقب وتجمد رصيد الكويت
عند  28نقطة محتال المركز
الثالث.
واشـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــت الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة
على البقاء،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ستستمر
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــول ـ ـ ــة
االخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة،
ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد

ترتيب الفرق حتى الجولة الـ ١٦

حـ ـق ــق خـ ـيـ ـط ــان ف ـ ـ ــوزا غــال ـيــا
على النصر بنتيجة  2-4رفع
بــه رصـيــده إلــى  10نـقــاط في
الـمــركــز األخ ـيــر ،امــا العنابي
فـقــد تــوقــف رص ـيــده عـنــد 19
نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز ال ـس ــادس،
في حين خسر الساحل على
ي ــد ا لـســا لـمـيــة  ،5-3ليتجمد
رصيد الساحل عند  13نقطة
ف ــي ال ـمــركــز ال ـث ــام ــن ،وارت ـفــع
رصـيــد الـفــائــز إلــى  20نقطة
في المركز الخامس.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل
ال ـش ـب ــاب م ــع كــاظـمــة
بنتيجة  ،1-1ليرتفع
رصيد األول إلى 15
ن ـق ـطــة فـ ــي ال ـمــركــز

السابع ،والثاني إلــى  24في
المركز الرابع.
وبذلك يصبح الصراع على
ً
ال ـب ـقــاء ربــاع ـيــا بـيــن الـشـبــاب
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــل والـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل
وخيطان.

مباريات الغد

أما كاظمة فالمباراة بالنسبة
له تحصيل حاصل.

مباراة مهمة

وجهان لعملة واحدة
وت ـ ـعـ ــد مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــا الـ ـع ــرب ــي
مــع الـســاحــل ،والـقــادسـيــة مع
كاظمة وجهين لعملة واحدة،
نـظــرا لـلـصــراع بـيــن األخـضــر
واألصفر على اللقب.
العربي يدخل لقاء الغد من
أج ــل الـتـتــويــج بــالـلـقــب الغائب
عــن خزائنه منذ مــوســم -2001

 ،2002والفريق يحتاج إلى الفوز
اليوم لحسم النقاط الثالث الذي
ستتوجه باللقب بشكل رسمي
ق ـبــل ان ـت ـهــاء ال ـب ـطــولــة بـجــولــة،
وذل ــك بغض النظر عــن نتيجة

المطوع يصل للهدف  300مع األصفر
وصـ ــل العـ ــب مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي ونـ ــادي
القادسية لكرة القدم بدر المطوع إلى الهدف
 300في مسيرته مع "األصـفــر" ،والــذي جاء
في شباك الكويت.
وجـ ـ ــاءت أهـ ـ ــداف ال ـم ـط ــوع ع ـلــى الـنـحــو
الـتــالــي 144 :هــدفــا بقميص "األص ـف ــر" في
مـســابـقــة ال ـ ــدوري ،و 28فــي مـســابـقــة كــأس
األمير ،ومثلها في بطولة كأس ولي العهد،
و 6أهداف في كأس السوبر ،وهدف واحد
فــي ملحق دوري أبـطــال آسـيــا ،و 31بكأس
االت ـحــاد اآلس ـي ــوي ،و 7بالبطولة العربية،

و 8بـ"الخليجية" ،و 5بكأس االتحاد الكويتي،
و 11بـكــأس الـخــرافــي ،إلــى جــانــب  25هــدفــا في
المباريات الودية ،هذا بخالف ما سجله المطوع
مع المنتخب ،بواقع  76هدفا ،و 10مع النصر
السعودي ،و 8أهــداف مع المنتخب األولمبي،
وهدفين مع نوتنغهام فورست أثناء تجربته
هناك.
وحرص زمالء المطوع والجهاز اإلداري في
ً
الـقــادسـيــة على االحـتـفــال بــه ،بــإهــدائــه قميصا
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لقاء القادسية مع كاظمة.
كـ ـم ــا أن ال ـ ـعـ ــربـ ــي س ـي ـت ــوج
ب ــالـ ـلـ ـق ــب ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـش ــاب ـه ــت
نـ ـتـ ـيـ ـجـ ـت ــه م ـ ـ ــع نـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـق ــاء
الـقــادسـيــة وكــاظ ـمــة ،فـفــي حــال
تعادل األخضر او حتى خسارته
مـ ــع ت ـح ـق ـي ــق االص ـ ـفـ ــر نـتـيـجــة
مماثلة فإن المتصدر سيحسم
اللقب.
لكن طريق االخضر لن يكون
ً
م ـم ـهــدا او م ـف ــروش ــا ب ــال ــورود،
حيث إن الساحل ينافس على
ال ـب ـق ــاء بـ ـق ــوة ،ل ــذل ــك فـتـحـقـيــق
ً
الفوز اليوم ،سيجعله قريبا من
تحقيق هدفه.
وم ــن جـهـتــه ،ف ــإن الـقــادسـيــة
يـطـمــح لـلـفــوز عـلــى كــاظـمــة مع
انـتـظــار تعثر الـعــربــي ،ومــن ثم
استمرار المنافسة حتى الجولة
األخ ـيــرة ،أمــا اي نتيجة أخــرى
فستذهب بطموحه وآماله ادراج
الرياح.

الحائري :نركز على مبارياتنا وال ننظر لنتائج المنافسين
●

عبدالرحمن فوزان

ق ــال إداري الـعــربــي عـبــدالـلــه ال ـحــائــري ،إن "األخ ـض ــر" حقق
انتصارا مستحقا على الفحيحيل ،بعد أداء مميز كــان خالله
التركيز عاليا من الالعبين ،فسهلوا مهمتهم بالشوط األول.
وعن تأجيل حسم اللقب خالل هذه الجولة ،شدد على أن ذلك
ّ
ال يشكل أي مشكلة للعربي ،خصوصا أنه ال ينظر إلى نتائج
المنافسين ،ويضع كل تركيزه على مبارياته فقط.
وذكر الحائري ،في تصريحات إعالمية بعد المباراة" :حققنا
انتصارا جديدا مستحقا ،يجب طي صفحته حاليا ،واالستعداد
بكل قوة للمباراة المقبلة أمــام الساحل ،سعيا لتحقيق الفوز
وحسم اللقب".
من جانبه ،أرجــع مــدرب الفحيحيل ظاهر العدواني خسارة

فريقه إلى ضغط المباريات ،ومن ثم إرهاق الالعبين ،وهو ما
َّ
مكن الخصم من السيطرة على مجريات المباراة.
وق ــال" :بــدأنــا الـمـبــاراة بشكل جيد فــي نصف الـشــوط األول،
وكانت الخطورة متبادلة مع العربي ،لكن بعد ذلك عانينا على
مستوى المجهود البدني ،ما منح (األخضر) األفضلية الميدانية".
وتــابــع الـعــدوانــي" :لعبنا خــال الـجــوالت األخـيــرة مباريات
عال أمام النصر والكويت
قوية تباعا ،وعلى مستوى تنافسي ٍ
والسالمية وكاظمة ،وأخيرا العربي ،وهو ما أرهق الفريق بشكل
واضح".
وأضاف" :الفحيحيل يملك مصيره بيده ،سعيا لضمان البقاء
في الدوري الممتاز ،السيما أننا سنلعب في الجولتين القادمتين
أمام الشباب والساحل ،وهما منافسينا المباشرين ،وأثق في
قدرات الالعبين على حسم الموقف".

وتـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـشـ ـب ــاب
والفحيحيل في غاية األهمية
بالنسبة للفريقين ،ففوز او
تـعــادل الـشـبــاب يعني بقاء ه
رس ـم ـيــا ف ــي ال ـب ـطــولــة بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ن ـتــائــج اآلخ ــري ــن،
ب ـي ـن ـمــا خ ـ ـسـ ــارة الـفـحـيـحـيــل
ستصعب من موقفه للغاية،
اما تعادله فيبقي على آماله
إلى حد ما على ان يتم الحسم
في الجولة األخيرة ،في حين
أن فـ ـ ــوزه س ـي ــدخ ــل مـنــافـســه
حسبة برمة مــن اجــل البقاء،
وسيكون مصير األحـمــر في
يده ال بيد غيره.

ظروف متباينة
إذا كان السالمية ال يعاني
ً
ضـ ـغ ــوط ــا ت ــذك ــر فـ ــي مـ ـب ــاراة
ال ـ ـيـ ــوم ،ك ــون ــه ض ـم ــن ال ـب ـقــاء
وارتقى إلى المركز الخامس،
ف ـ ـ ــإن خ ـ ـي ـ ـطـ ــان يـ ـلـ ـع ــب ت ـحــت
ض ـ ـغـ ــوط ع ـص ـب ـي ــة ون ـف ـس ـيــة
هــائ ـلــة ،ف ــا سـبـيــل أم ــام ــه إال
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـف ـ ــوز ل ـم ـضــاع ـفــة
فــرص ـتــه ف ــي ال ـب ـقــاء ف ــي حــال
تعثر ا لـســا حــل والفحيحيل،
ح ـي ــث س ـي ــرف ــع رصـ ـي ــده إل ــى
 13ن ـق ـط ــة ،م ــا ي ـع ـنــي تـفــوقــه
عـ ـل ــى ال ـف ـح ـي ـح ـيــل وتـ ـع ــادل ــه
مــع الـســاحــل ،لــذلــك سيعتمد
الـ ـم ــدرب ه ــان ــي ال ـص ـقــر على
أسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب هـ ـ ـج ـ ــوم ـ ــي بـ ـح ــت،
خـ ـص ــوص ــا أن ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل أو
الخسارة يعنيان اقترابه من
الرحيل.

تحصيل حاصل
أما مباراة النصر والكويت
فـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــل حـ ــاصـ ــل
ل ـكــل م ـن ـه ـمــا ،ف ــاألب ـي ــض فقد
فــرص ـتــه ف ــي الـمـنــافـســة على
اللقب ،بينما العنابي ضمن
بقاء ه حتى في حــال خسارة
المباراتين.

«يد» العنابي جدد الثقة بالمدير الفني مناور دهش «األبيض» يستقر على قائمته اآلسيوية
●

محمد عبدالعزيز

َّ
جدد نادي النصر الثقة في المدير
الفني للفريق األول لكرة اليد بالنادي،
مناور دهش ،في الموسم الجديد.
وأكد دهش ،في تصريح لـ"الجريدة"،
أنه سيعمل جاهدا لتحقيق طموحات
"العنابي" والتأهل لـلــدوري الممتاز
فــي الـمــوســم بـعــد الـمـقـبــل ،لتعويض
اإلخـ ـ ـف ـ ــاق فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـن ـص ــرم،
مشيرا إلى أن ظروف اإليقاف والحظر
الـجــزئــي أث ــرت سلبا على مخرجاته
ون ـت ــائ ــج "ال ـع ـن ــاب ــي" ،خ ـصــوصــا في
الـمــراحــل األخ ـيــرة مــن دوري الــدرجــة
األولى.

مدرب جديد
وكشف دهش عن أن اإلدارة الفنية
للعبة تــدرس حاليا عــددا مــن السير
الــذاتـيــة لمدربين مــن شـمــال إفريقيا
(تونس والـجــزائــر) ،الختيار األفضل

منهم ،للتعاقد معه لتدريب "العنابي"
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،م ـب ـي ـن ــا أن ــه
سيجتمع مع إدارة النادي بعد إجازة
العيد ،لوضع مالمح الخطة التدريبية
ف ــي ال ـمــوســم ال ـجــديــد ،والـمـنـتـظــر أن
تـ ـب ــدأ ف ــي ي ــول ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل ،ف ــي ح ــال
بــدايــة الـمــوســم الـجــديــد فــي سبتمبر
المقبل ،لكن لو تم تغيير موعد بداية
الموسم ،فإنه سيتحدد موعد جديد
لـبــدايــة الـفـتــرة اإلع ــدادي ــة ،لتتماشى
جميع المواعيد بشكل يخدم مصلحة
"العنابي".

العبون ُجدد
وقــال دهــش إن الفريق سيستعيد
ج ـ ـهـ ــود بـ ـع ــض العـ ـبـ ـي ــه ال ـم ـم ـي ــزي ــن،
ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء إع ــارتـ ـه ــم ف ــي ال ـمــوســم
الماضي ،وهما الجناح النشط فيصل
القحطاني بعد انتهاء إعارته للعربي،
وب ــدر الــرنــدي ال ــذي انـتـهــى عـقــده مع
برقان ،لكن األخير بلغ  30عاما ،ويحق

ناد آخر بدون موافقة
له االنتقال ألي ٍ
ناديه ،طبقا لالئحة انتقال الالعبين.
وأض ــاف" :سنعمل جاهدين على
تجديد إعارة حمد ماهر من العربي،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـ ــدوسـ ـ ــري وال ـ ـحـ ــارس
عبدالله الفضلي من الشباب ،ومحمد
الشهاب من الكويت ،بعد ظهورهم
بمستوى جيد فــي الموسم
المنصرم".
َّ
وبين دهش أن الفريق
سـيـشـهــد ان ـض ـم ــام عــدد
من العبي فئة الشباب،
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــونـ ـ ــون دع ـ ـمـ ــا
كبيرا للفريق ،بجانب
عقد بعض الصفقات
الجديدة ،حتى يكون
الفريق جاهزا للمنافسة
بشكل جيد في الموسم
المقبل.

●

أحمد حامد

استقر الجهاز الفني في نادي
الكويت ،بقيادة المدرب اإلسباني
غونزاليس ،على قائمة "األبيض"
التي ستشارك في دور المجموعات
بكأس االتحاد اآلسيوي ،المقررة في
األردن من  21حتى  27الجاري.
وي ـ ـ ـتـ ـ ــواجـ ـ ــد "األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض"
ضـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـضــم
إ ل ــى جــا ن ـبــه الفيصلي
األردنـ ـ ــي ،مستضيف
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــة،
وت ـش ــري ــن ال ـس ــوري
وشـ ـ ـب ـ ــاب األم ـ ـعـ ــري
الفلسطيني.
وأرس ـ ـ ـ ـ ــل

"األبيض" ،أمس ،قائمة ضمت التونسي
رامي البدوي ،واإليفواري جمعة سعيد،
والفرنسي عبدول سيسوكو ،بما يعني
خروج المحترف اإلسباني ديمبلي ،إلى
جانب التونسي أحمد العكايشي.
ويـ ـبـ ــذل الـ ـك ــوي ــت م ـس ــاع ــي لـتـسـجـيــل
علي حسين كالعب آسـيــوي ،كما تنص
ا ل ــا ئ ـح ــة " ،"3+1ك ـمــا يـسـعــى لتسجيل
أحمد حزام ،ومشاري غنام ،كونهما من
مواليد الكويت.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،شـ ــدد ن ــائ ــب رئـيــس
جهاز الكرة في الكويت عــادل عقلة على
أهمية التركيز في البطولة اآلسيوية ،بعد
ضياع أمل المنافسة على لقب الدوري في
الموسم الحالي.
واعترف عقلة بتراجع مستوى بعض
الالعبين المهمين في صفوف "األبيض"
بالموسم الحالي ،مؤكدا أن الوقت ال يزال
مـتــاحــا لـظـهــورهــم ب ـص ــورة إيـجــابـيــة
بكأس االتحاد.

ةديرجلا

•
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رياضة

لقب ثالث لغوارديوال مع السيتي
َّقدم ليستر سيتي هدية إلى
مانشستر سيتي ،بعد أن تغلب
على مانشستر يونايتد 1-2
في افتتاح المرحلة السادسة
والثالثين.

ن ـ ـ ـجـ ـ ــح اإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي بـ ـي ــب
غ ــواردي ــوال ،م ــدرب مانشستر
سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي ،ف ــي إع ــادة
الـ ـحـ ـي ــوي ــة إلـ ـ ــى ك ـت ـي ـب ـت ــه ،مــن
خ ــال تـعــاقــده مــع جـيــل جديد
من الالعبين ،ما سمح لفريقه
ب ــاس ـت ـع ــادة عـ ــرش كـ ــرة ال ـقــدم
اإلنكليزية.
انتظر سيتي خسارة جاره
ووصيفه مانشستر يونايتد
أمــام ليستر سيتي  ،2-1أمس
األول ،ل ـكــي ي ـص ـبــح تـتــويـجــه
رسـمـيــا ،ويــرفــع ال ـكــأس للمرة
الـثــالـثــة فــي ال ـمــواســم األرب ـعــة
األخـيــرة ،قبل أن يركز جهوده
ع ـلــى ال ـت ـتــويــج ب ـطــا ألوروبـ ــا
للمرة األولى في تاريخه عندما
يـلـتـقــي م ــواط ـن ــه تـشـلـســي في
نهائي مسابقة دوري األبطال
في  29الجاري.
َّ
وعلق المدرب اإلسباني على
تـتــويــج فــري ـقــه ،بــال ـقــول« :ه ــذا
الموسم ولقب الدوري ال يوجد
له أي مثيل .لقد كان األصعب».
وك ــان السيتي اكتفى بــدور
ال ـم ـت ـفــرج ال ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي،
الذي سيطر فيه ليفربول بشكل
ك ـب ـي ــر ،ق ـب ــل أن ي ـت ــوج األخ ـي ــر
بطال ،واضعا حدا لصيام دام
 30عاما في الدوري المحلي.

خسارة ثقيلة
ول ــم يـسـتـهــل سيتي
الموسم بشكل جيد،

ألن ــه ُم ـنــي بـخـســارة ثقيلة في
ال ـمــراحــل األول ـ ــى أمـ ــام ليستر
سـيـتــي ،بـسـقــوطــه عـلــى أرض ــه
 ،5-2ليتراجع إلى المركز الثاني
عشر.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد سـ ـ ـق ـ ــوط ـ ــه فـ ـ ـ ــي ف ــخ
الـتـعــادل مــع وســت بروميتش
الـ ـبـ ـي ــون الـ ـمـ ـت ــواض ــع  1-1فــي
م ـن ـت ـصــف دي ـس ـم ـب ــر ،لـ ــم يـكــن
سـ ـيـ ـت ــي فـ ـ ـ ــاز سـ ـ ـ ــوى ب ـخ ـمــس
مـ ــن مـ ـب ــاري ــات ــه الـ ـ ـ ـ ــ 12األولـ ـ ــى
ب ــالـ ـم ــوس ــم ،فـ ــي أس ـ ـ ــوأ ب ــداي ــة
للمدرب اإلسباني في مسيرته
التدريبية.
لكنه التقط أنفاسه ،وصعد
سلم الترتيب تدريجيا ،لينتزع
ال ـم ــرك ــز األول م ــن مــانـشـسـتــر
يــونــاي ـتــد أواخـ ـ ــر ي ـن ــاي ــر ،بعد
أن حـقــق  21ف ــوزا متتاليا في
مختلف المسابقات ،بينها 13
في الدوري المحلي ،حيث نجح
في توسيع الفارق إلى  13نقطة
ف ــي إح ـ ــدى الـ ـم ــراح ــل ،ق ـبــل أن
يتوج رسميا الثالثاء.
ونـ ـج ــح غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ب ــذك ــاء
ف ــي تـعــويــض رح ـيــل ث ــاث من
رك ــائ ــز ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـم ــواس ــم
األخ ـ ـيـ ــرة ،وه ـ ــم :ق ـطــب ال ــدف ــاع
البلجيكي فانسان كومباني،
وصـ ــانـ ــع األلـ ـ ـع ـ ــاب اإلس ـب ــان ــي
دافـ ـ ـي ـ ــد س ـي ـل ـف ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الع ـ ــب ال ــوس ــط الـ ـع ــاج ــي يــايــا
ت ـ ــوري ـ ــه ،مـ ــن خـ ـ ــال االعـ ـتـ ـم ــاد
على المدافع البرتغالي روبن
ديـ ـ ـ ــاش ،ال ـ ـ ــذي ُيـ ـع ــد مـ ــن أبـ ــرز

غوارديوال يحتفل مع العبيه خالل مباراة سابقة
صفقات الموسم ،بعد أن تمت
االستعانة بخدماته من بنفيكا
مقابل صفقة قدرت بـ 45مليون
ي ــورو ،فشكل إلــى جانب جون
ستونز ثنائيا رائعا ،وساهما
فــي أن يكون خــط دفــاع سيتي
األفضل هذا الموسم ،مع دخول

مرماه  26هدفا فقط ،كما يتمتع
الفريق بأفضل خط هجوم مع
 72هدفا.
وت ــأل ــق أيـ ـض ــا ف ــي ص ـفــوف
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق األل ـ ـم ـ ــان ـ ــي ايـ ـلـ ـك ــاي
غـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــدوغـ ـ ـ ــان ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري ريـ ـ ـ ـ ــاض م ـ ـحـ ــرز،

ليفربول لتعزيز حظوظه بالتأهل
لـ «األبطال» أمام «الشياطين»
ً
يواجه ليفربول أياما عصيبة ،حيث يتشبث بأمل
بسيط للظفر بالمركز الرابع في الــدوري اإلنكليزي
الـمـمـتــاز ،والـتــأهــل ل ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،عندما
يلتقي مانشستر يونايتد اليوم.
وسيمثل فشل ليفربول فــي الــوصــول لــدوري
أبطال أوروبا فشال حقيقيا لـ»الريدز» ،إذ سيعني
غيابا عن أقوى البطوالت في أوروبا ،إضافة إلى
خسائر مادية فادحة.
ومـ ــع اق ـ ـتـ ــراب ال ـم ــوس ــم ع ـل ــى ن ـه ــاي ـت ــه ،ال ت ــزال
الفرصة سانحة لليفربول للقفز من المركز السادس

يورغن كلوب

إلى الرابع ،وإنقاذ شيء من موسمه السيئ .وللوصول إلى
دوري األبطال ،على ليفربول االنتصار في مبارياته األربع
المتبقية ،وانـتـظــار هــزيـمــة ليستر سيتي فــي واح ــدة من
مبارياته الثالث.
و مــن المنتظر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة
بتشكيلة متكاملة ،بعدما أراح العديد من العبيه أمام ليستر
ُ
سيتي في الجولة الماضية ،بسبب ضغط المباريات ،إذ تعد
مباراة اليوم مؤجلة من الجولة قبل الماضية ،بسبب اقتحام
ً
جماهير مانشستر يونايتد ملعب المباراة ،احتجاجا على
مشاركة الفريق في دوري السوبر األوروبي.

ّ
بوفون يودع يوفنتوس
أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم
جــانـلــويـجــي ب ــوف ــون ،أن ــه سـيـتــرك يوفنتوس
بـشـكــل «ن ـهــائــي» ف ــي خ ـتــام ال ـمــوســم الـحــالــي،
لـكـنــه ل ــم يـقـفــل ال ـب ــاب عـلــى مــواص ـلــة م ـشــواره
الـكــروي ،رغــم أعــوامــه ال ــ 43بانتظار العروض
التي ستقدم له.
وقـ ــال ب ــوف ــون لـشـبـكــة «ب ــي إن س ـبــورتــس»
القطرية« :مستقبلي واضح :في نهاية الموسم
سأترك يوفنتوس بشكل نهائي ،بعدها سأرى
ً
إن ك ـنــت س ــأت ــوق ــف ،أو إذا ك ـنــت س ــأج ــد حــا
يمنحني حوافز جديدة».
وأش ـ ـ ـ ــار ب ـ ــوف ـ ــون ،الـ ـ ـ ــذي دافـ ـ ـ ــع ع ـ ــن م ــرم ــى
يوفنتوس منذ  2001حتى  ،2018قبل أن يتركه
لـمــوســم واح ــد ،مــن أجــل مـغــامــرة فرنسية مع
باريس سان جرمان ،إلى أنه «في يوفنتوس،
قدمت كل شيء ،وحصلت على كل شيء .وصلنا

ً
إلــى نهاية حقبة ،ومــن الـصــواب أن أضــع حدا
لالرتباك الحاصل» بشأن نواياه.
وتـ ــوج ب ــوف ــون بـلـقــب ال ـ ــدوري اإليـطــالــي
 10مرات بقميص يوفنتوس ،وبقي معه
َ
حـيــن أنـ ـ ِـزل إل ــى الــدرجــة الـثــانـيــة موسم
 ،2007-2006بسبب فضيحة التالعب
ب ــال ـن ـت ــائ ــج ،م ــا عـ ــزز م ـكــان ـتــه ل ــدى
مشجعي فريق «السيدة
العجوز» ،الــذي وصل
معه إلى نهائي دوري
األب ـط ــال ث ــاث م ــرات،
لكنه سقط عند العقبة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة أمـ ـ ـ ـ ــام غ ــري ـم ــه
ال ـم ـح ـلــي مـ ـي ــان (،)2003
و ب ــر شـ ـل ــو ن ــة ( ،)2015ور ي ـ ــال
مدريد اإلسبانيين (.)2017

بوفون

خيبة أمل جديدة لبرشلونة بعد تعادله مع ليفانتي

ً
ريال مدريد يحل ضيفا اليوم على غرناطة
َّ
عقد برشلونة مهمته في إحراز
لقب الدوري اإلسباني لكرة القدم
عـنــدمــا أه ــدر ف ــوزا فــي المتناول
عـلــى مضيفه لـيـفــانـتــي واع ـتــاء
ال ـص ــدارة ،ولــو مــؤقـتــا ،بسقوطه
في فخ التعادل ( ،)3-3أمس األول،
فــي فالنسيا ،بــا فـتـتــاح المرحلة
السادسة والثالثين.
وس ـج ــل ال ـق ــائ ــد األرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي ( )26وبيدري ()34
والفرنسي عثمان ديمبيلي ()64
أهـ ـ ــداف ب ــرش ـل ــون ــة ،وغــون ـســالــو
مـيـلـيــرو ( )57وخــوس ـيــه لــويــس
موراليس ( )60وسيرخيو ليون
( )84أهداف ليفانتي.
وكان برشلونة في طريقه إلى
تحقيق فوز سهل عندما سيطر

وأنـهــى الـشــوط األول لمصلحته
بهدفين نظيفين ،لكن ليفانتي
َّ
كــشــر ع ــن أن ـيــابــه مـطـلــع ال ـشــوط
الثاني ،وسجل هدفين في ثالث
دقائق ،قبل أن يفعلها ديمبيلي
ويعيد التفوق للنادي الكتالوني،
لكن الـبــديــل لـيــون َّ
وج ــه الضربة
ال ـق ــاض ـي ــة ل ـب ــرش ـل ــون ــة ،ب ــإدراك ــه
التعادل قبل  6دقائق من نهاية
المباراة.
وهـ ــي الـ ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة تــوال ـيــا
الـ ـت ــي ي ـك ـت ـف ــي ف ـي ـه ــا ب ــرش ـل ــون ــة
بنقطة يتيمة ،بعد سقوطه في
فخ التعادل السلبي أمــام ضيفه
أتلتيكو مدريد السبت الماضي،
كما رفــع الـنــادي الكتالوني عدد
الـنـقــاط ال ـم ـهــدرة فــي الـمـبــاريــات

األربـ ــع األخ ـي ــرة إل ــى سـبــع نقاط
(خـســر على أرض ــه أم ــام غرناطة
.)2-1
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي
ُيمني النفس بانتزاع الـصــدارة،
ووضــع القطب الثاني للعاصمة
تحت ضغط كبير ،لكنه فشل في
مبتغاه.
ويملك أتلتيكو مدريد مصيره
بين يــد يــه للظفر بلقبه ا لـحــادي
ع ـش ــر ف ــي ت ــاري ـخ ــه واألول مـنــذ
 ،2014من خالل فوزه في مبارياته
المتبقية ،ويـتـفــوق ري ــال مدريد
على جاره أتلتيكو وبرشلونة في
المواجهات المباشرة.
وع ـ ـ ــزز دي ـب ــورت ـي ـف ــو أالف ـي ــس
ح ـظ ــوظ ــه ب ــال ـب ـق ــاء فـ ــي ال ــدرج ــة

األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ـ ـف ـ ــوزه الـ ـثـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
مضيفه إلتشي التاسع عشر قبل
األخير  - 2صفر.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل خـ ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ــه لـ ــويـ ــس
سانمارتن ماتو «خوسيلو» ()40
ولويس ريوخا ( )54الهدفين.
ووضـ ــع دي ـبــورت ـي ـفــو أالف ـيــس
ً
ح ـ ـ ــدا ل ـت ـع ــادل ـي ــن وخـ ـ ـس ـ ــارة فــي
مبارياته الثالث األخيرة ،وحقق
فوزه الثامن هذا الموسم ،فارتقى
إلى المركز الخامس عشر مؤقتا
بــرصـيــد  35نـقـطــة ،ب ـفــارق نقطة
واح ـ ــدة أمـ ــام خ ـي ـتــافــي ،وب ـف ــارق
خمس نقاط أمام هويسكا الثامن
عشر ،وثالث المراكز المؤدية إلى
الدرجة الثانية ،والذي استضاف
أتلتيك بلباو أمس.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ح ـقــق
أوس ــاس ــون ــا فـ ـ ــوزا ص ـع ـبــا عـلــى
ضـيـفــه ق ــادش  ،2-3وان ـت ــزع منه
المركز الحادي عشر.
ورفع أوساسونا رصيده إلى
 44نقطة ،بفارق نقطة واحدة أمام
ق ــادش ،ال ــذي تــراجــع إلــى المركز
الثاني عشر.

«الملكي» يلتقي غرناطة

حسرة العبي برشلونة بعد نهاية المباراة بالتعادل

وي ـل ـت ـقــي الـ ـي ــوم ري ـ ــال مــدريــد
مــع غــرنــاطــة فــي خـتــام المرحلة،
ً
كما يلتقي أيضا إيبار مع ريال
بيتيس ،وبلد الوليد مع فياريال.
وي ـح ــاول «الـمـلـكــي» فــي مـبــاراتــه
ال ـ ـيـ ــوم االق ـ ـت ـ ــراب مـ ــن ال ـ ـصـ ــدارة
واللقب ،من خالل هزيمة غرناطة.

ال ـم ـت ــأل ــق ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـي ــرة
وص ــاح ــب األهـ ـ ــداف الـحــاسـمــة
لـبـلــوغ نـهــائــي دوري األب ـطــال
للمرة األولى في تاريخ النادي
اإلن ـك ـل ـيــزي .كـمــا ال يـمـكــن عــدم
ذكـ ــر ت ــأل ــق الـ ـش ــاب ف ـيــل ف ــودن
أيضا.

لـكــن عـيــن غ ــواردي ــوال تبقى
شاخصة نحو اللقب األوروبي
المرموق ،وإذا ّ
قدر له معانقته،
فإنه سيصبح رابع مدرب يتوج
بطال ألوروبا ثالث مرات ،بعد
االس ـك ـت ـل ـن ــدي ب ـ ــوب بــاي ـس ـلــي
مــدرب ليفربول اإلنكليزي في

مباريات اليوم
الوقت

المباراة

الملعب

الدوري اإلنكليزي
8:00
10:15

إيفرتون × أستون فيال

beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × ليفربول beIN Sports HD 1

الدوري اإلسباني
8:00

بلد الوليد × فياريال

beIN Sports HD 1

9:00د

إيبار × ريال بيتس

beIN Sports HD 4

11:00

غرناطة × ريال مدريد

beIN Sports HD 1

الدوري اإليطالي
9:45

كروتوني × هيالس فيرونا

beIN Sports HD 3

أواخـ ـ ــر الـسـبـعـيـنـيــات ومـطـلــع
الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
كــار لــو أنشيلوتي مــع فريقين
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــن ،هـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا :م ـ ـيـ ــان
اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،وري ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلسباني ،والفرنسي زين الدين
زيدان مع ريال مدريد.

لشبونة يحسم تتويجه
بالدوري البرتغالي
ح ـس ــم ف ــري ــق س ـبــورت ـي ـنــغ
لـ ـشـ ـب ــون ــة تـ ـت ــويـ ـج ــه ب ـل ـقــب
الـ ــدوري الـبــرتـغــالــي الممتاز
لكرة القدم ،بعدما تغلب على
بــواف ـي ـس ـتــا  - 1ص ـف ــر ،أمــس
األول ،ف ــي الـمــرحـلــة الـثــانـيــة
والثالثين من المسابقة.
ورفع لشبونة رصيده إلى
 82نقطة في الصدارة ،بفارق
ث ـم ــان ــي ن ـق ــاط أمـ ـ ــام ب ــورت ــو،
صــاحــب الـمــركــز الـثــانــي ،قبل
مرحلتين من نهاية المسابقة.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أنصفوا المجتهد
والمتميز

مع ذكريات
عيد الكيك

د .ناجي سعود الزيد

خفف السرعة...
ال تتخطى...
يرجى التركيز...
ال تتجاوز...
ال تتجه عكس السير...
إلى آخر ذلك من اإلشارات والتحذيرات...
إلى من يعتقد أنني أتكلم عن إشــارات وتحذيرات
ً
إدارة الـ ـم ــرور ف ـهــو مـخـطــئ جـ ـ ــدا ،ألن ـن ــي أت ـك ـلــم عن
أشخاص متعلمين وفاهمين ولديهم شهادات جامعية
وبعضهم يحمل شهادات عليا!!!
إنهم أولئك النواب الذينً بدوا مسرعين ومتخطين،
ً
ولم يركزوا وتجاوزوا خطأ تعليميا ال يجوز تخطيه،
وأن طريقهم الذي يسلكونه باتجاه عكس السير!!!
إنهم أولئك النواب الذين أبدوا حماسهم وتأييدهم
المطلق لعقد االمتحانات أونالين وإلغاء االمتحانات
الورقية.
هؤالء النواب اندفعوا وراء رغبات أولياء األمور لكي
يحصل أبناؤهم على درجات عالية ال تعكس واقعهم...
نـتــائــج ال ـعــام الـمــاضــي أثـبـتــت مـمــا ال شــك فـيــه أن
ً
النتائج تضخمت كثيرا ألنها كانت أونالين!!!
ما يحدث من دغدغة للمشاعر في هذا الموضوع
بــالــذات ليس إال عــدم احـتــرام للعلم وللتعليم ،وعدم
إنصاف للطالب الجاد المجتهد ومكافأة لمن هو ليس
ً
ً
ً
جادا أبدا في التحصيل العلمي وتشجيعا للغش!!!
ً
خصوصا أن وزارة التربية حريصة على تطبيق
المحاذير الصحية.
***
أود أن أتقدم إلى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ً
بالشكر الجزيل على ا ل ــرد والتوضيح تعليقا على
مقالتي بـعـنــوان "مــوبـعـيــدة عليهم" ،وب ــارك الـلــه في
جهودهم.

تحديث «أبريل» يبطئ «اآليفون»
أشـ ـ ــارت ت ـق ــاري ــر ج ــدي ــدة إلـ ــى أن أداء
ه ــوات ــف "آيـ ـف ــون" ان ـخ ـفــض ب ـعــد تثبيت
اإلصـ ـ ـ ــدار الـ ـج ــدي ــد " "14.5.1مـ ــن ن ـظــام

الـتـشـغـيــل " ،"iOSالف ـت ــة إلـ ــى أنـ ــه سيتم
تصحيح الخطأ في التحديث المستقبلي.
وأفـ ــادت تـقــاريــر بــوابــة "،"Mydrivers

كتلة خارجية تسعى إلى «درب التبانة»
اكتشف علماء أن هناك كتلة خارجية فائقة ضخمة ،غير
مرئية من األرض ،كانت لسنوات عديدة تجذب المجرات إليها
بسرعة  50كم في الثانية ،بما في ذلك مجرة درب التبانة.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول ،إن "البيانات المتاحة
للعلماء تشير إلى أن المجموعة المحلية بأسرها ،والتي تشمل
أيضا مجرتنا ،تتحرك في اتجاه عام واحــد ،ويجري كل ذلك
تحت تأثير قوة بعض األجسام الضخمة غير المرئية".
واتضح للعلماء أن السبب في ذلــك يعود إلــى وجــود كتلة
عنقودية عمالقة قريبة من المجموعة ،تتكون من عدة مئات
من المجرات.

حقنوها بـ«فايزر»  6جرعات دفعة واحدة
قـ ــالـ ــت ال ـ ُّـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـح ـيــة
الـمـحـ ُلـيــة إن امـ ــرأة إيـطــالـيــة (23
ً
عاما) أعطيت عن طريق الخطأ 6
جرعات من لقاح فايزر لفيروس
ك ــورون ــا دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،خــرجــت
م ــن الـمـسـتـشـفــى ،االث ـن ـي ــن ،دون
أن تعاني أي ردود فعل سلبية
واضحة.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي
نيوز" ،في خبرها الذي نقله موقع

الحرة نت ،أمس ،أن الحادث وقع
األحد الماضي بمستشفى نوا في
مــاســاتــوسـكــانــا -وســط إيطاليا،
بسبب عدم انتباه الممرضة.
وظلت المريضة تحت المراقبة
ً
لمدة  24ساعة تقريبا في غرفة
ال ـ ـطـ ــوارئ بــال ـم ـس ـت ـش ـفــى .وق ــال
األطباء إنها حصلت على سوائل
وأدويـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـضـ ــادة ل ــال ـت ـه ــاب ــات
والحمى كإجراءات وقائية.

ون ـق ـل ـه ــا م ــوق ــع س ـبــون ـت ـيــك أمـ ـ ــس ،ب ــأن
ال ـت ـح ــدي ــث ال ـط ـف ـي ــف ل ـن ـظ ــام الـتـشـغـيــل
الخاص بهواتف " "Appleالذكية ،الذي
ً
أصبح متاحا للمستخدمين ابـتــداء من
الشهر الماضي ،لم يجلب ميزات جديدة
ً
فحسب ،بل جلب مشكالت أيضا ،حيث
يـشـكــو أص ـحــاب هــواتــف "،"iPhone 11
و" "iPhone 12مــن ال ـبــطء ،والـتــأخــر في
ظ ـهــور ال ــواج ـه ــة ،وان ـخ ـفــاض األداء في
األلعاب.
وأضافت البوابة أن " "Appleاستجابت
ً
سريعا للمشكلة ،وتقوم بالفعل بإعداد
" ،"iOS 14.6الذي هو في مرحلة االختبار
التجريبي.
هذا ،وسيتم إصدار النسخة الرسمية
ل ـج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـي ــن ف ـ ــي غ ـض ــون
أس ـب ــوع ـي ــن ،وس ـي ـحــل ال ـخ ـلــل ف ــي نـظــام
التشغيل  iOSالحالي.
ك ـم ــا س ـي ـتــم ال ـك ـش ــف ع ــن نـ ـظ ــام "iOS
ً
 "15الجديد حقا فــي مؤتمر المطورين
ال ـعــال ـمــي ف ــي الـ ـ ـ  7م ــن يــون ـيــو الـمـقـبــل،
وسيصل نظام التشغيل إلى مستخدمي
" "iPhoneفي خريف .2021

بـ ـ ـي ـ ــع تـ ـ ـ ـ ــاج م ـ ـ ــن األل ـ ـ ـمـ ـ ــاس
والـ ـ ـل ـ ــؤل ـ ــؤ تـ ـن ــاقـ ـلـ ـت ــه األسـ ـ ـ ــرة
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ال ـم ــال ـك ــة ع ـل ــى مــر
األجيال مقابل  1.5مليون فرنك
سويسري ( 1.66مليون دوالر).
وقالت دار سوذبيز للمزادات
بعد عملية البيع التي تمت في
جنيف ،أمس األول ،إن السعر
واحد من أعلى ما بيع به تاج
في السنوات األخيرة.

وقالت د .أنتونيال فيسينتي،
م ــدي ــرة األم ـ ــراض الـ ُـم ـعــديــة في
مستشفى نــوا" :فــي هــذا الوقت
بالتأكيد لن تظهر آثار جانبية".
وأوضحت أن دراسات فايزر
أظـ ـه ــرت أن األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يتلقون ما يصل إلى  5أضعاف
الجرعة العادية ال يعانون أي
عواقب.

ً
نشرت صحيفة  Svenska Dagbladetالسويدية تقريرا ذكرت فيه
 7طرق إلبطاء شيخوخة الدماغ.
وأشار التقرير ،الذي نقله موقع روسيا اليوم ،أمس ،إلى ضرورة
ّ
التحرك أكثر ،ألن النشاط البدني مفيد للدماغ ،أما الخمول فيزيد من
ً
خطر اإلصابة بالخرف ،الفتا إلى أهمية النوم الجيد لصحة الدماغ،
ً
وناصحا بنوم ما ال يقل عن  7ساعات في اليوم ،حيث أظهرت نتائج
ً
الدراسات األخيرة ،أن النوم أقل من  6ساعات في عمر  60 - 50عاما
يزيد من خطر اإلصابة بالخرف.
ونقلت الصحيفة تصريحا للبروفيسور مــاي هيلينيوس ،من
معهد كارولينسكا ،أشار فيه إلى ضرورة اإلكثار من تناول الفواكه
ّ
والمكسرات والحمضيات وزيت
والخضراوات والثمار والبقوليات
الزيتون واألسماك.
ّ
ّ
وحذر التقرير من الوزن الزائد ،ألن هناك عالقة بينه وبين انخفاض
ً
ّ
القدرات الفكرية ،مضيفا أنه من الضروري االهتمام بنبيت األمعاء ،ألن
ً
ً
هناك اتصاال مباشرا بكال االتجاهين بينه وبين الدماغ عبر العصب
ً
المبهم ،ومشيرا إلى أن  90بالمئة من هرمون السيروتونين ،المهم
ً
جدا للصحة النفسية ،ينتج في األمعاء وفقط  10بالمئة في الدماغ.
وأشــارت الصحيفة السويدية ،في تقريرها ،إلى ضــرورة وجود
ّ
عالقات جيدة ومتينة مع أفراد األسرة ،ألن الحالة النفسية الجيدة
ً
ّ
تؤثر إيجابيا في صحة الدماغ .أي أن تقليل اإلجهاد وااللتهابات
المعرفية ،ويخفض من خطر
في الجسم ،يؤدي إلى تحسين القدرات
ُّ
ً
انخفاضها مستقبال ،مــؤكــدة ض ــرورة تعلم أشـيــاء جــديــدة طــوال
الحياة لدوره في تحفيز تكوين خاليا دماغية جديدة ،مما يخفض
من خطر تدهور القدرات المعرفية.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

تكاد أرقام تلفونات الراحلين من األصدقاء واألقرباء في جهاز
تلفوني تصبح أكثر مــن أرقــام األحـيــاء منهم ،حمد ،عبدالعزيز،
عصام ،فايز ،طالل ،غازي ...وتمضي أسماء الموتى تزاحم األحياء،
كـمــا يمضي بـنــا قـطــار الــزمــن لمحطة الـنـهــايــة ،م ــاذا لــو اتصلت
بــأحــدهــم؟! م ــاذا لــو رد عـلــي وق ــال "ه ــا ش ـع ـن ــدك"...؟ فــي أحــامــي،
أشاهدهم وكــأنــي جالس فــي صالة مسرح مظلم ،أقــول ألحدهم:
ً
كيف يحدث هذا أنت ميت ،يرد :أبدا هذا غير صحيح ،لم أمت كنت
أمزح ،أنا هنا في الشاليه ...ال أحد يدري عن مكاني ،فقط ال أريد
مالحقتي من الدائنين!...
في العيد ،أي عيد كان ،ننتظر بطفولتنا بصبر العيدية ،يأتي
الجواب من الكرماء :هذا عيد اللحم ،عيد األضاحي ،ال توجد فيه
ً
عـيــادي ،وفــي عيد الفطر ،يـكــون الـجــواب جــاهــزا منهم :هــذا عيد
الكيك (الـكـعــك) ماكو فيه ع ـيــادي ...دائ ــرة مــن حــرمــان العيدية ،ال
تنتهي ...نــردد بيأس أهزوجة الوالد بإيقاع :عــادل يبي عيدية...
عيديته نص روبية.
ً
في منزل والدتي نتجمع مع إخوتي وأقربائي كل عيد ،دائما
هناك قــادم يحمل معه بوكيه ورد جميل ،ال نعرف هــذا الـتــرف...
بوكيه ورد ماذا يعني ،لكن الراحل المهندس غازي حمد السلطان...
ً
دائما يعرف األصول التي تعلمها في "بمبي" (بومباي) أيام طفولته
ودراسته ،يحن للهند ،ووالدتي نصف هندية.
تمضي األي ـ ــام ...نـتـجــول فــي الــزمــان  -ال ـم ـكــان ...نـكـبــر ...يغزو
البياض القطني الــرأس ...تتهدل األجساد ،يكتب الزمن مذكراته
في أخاديد وجوهنا المرتخية ...تصبح زيارة األطباء المختصين
منتظمة كااللتزام بمحاضرات الجامعة ...هذا دواء للدهون ...دواء
للضغط ...نقط لتراكوما الـعـيــن ...يتزاحم الــرف بعلب األدوي ــة...
ننسى ماذا يجب أن نأخذ في الصباح أو المساء ...لماذا ال يصف
لنا األطباء أدوية للفرح ...أدوية تعيد أيام زمان ولحظات الفرح،
تغير واقعنا ألحالم ال تعرف الموت وال تبدل الزمان ...كانت من دون
ً
هموم اليوم ولؤم الناس ...سأتصل غدا بأحد الراحلين ...ماذا لو قال
لي :ها أنا موجود ...شعندك ...سأبارك له بالعيد ،وأسأله عن أحواله
في مقبرة الصليبيخات وعن جيرانه الجدد هل تعرف عليهم؟

لقاح يعالج أورام الرأس
يعمل باحثون من المركز األلماني لبحوث السرطان على تطوير
لقاح جديد ألورام الدماغ قد يشكل ثورة حقيقية في هذا المجال.
وتعتمد فكرة اللقاح على مساعدة جهاز المناعة على مقاومة
الورم ،من خالل توجيهه للتعرف على الطفرات البروتينية الخاصة
بالخاليا السرطانية.
وقالت "الجزيرة نــت" ،أمــس ،إن المرحلة األولــى من التجارب
السريرية على البشر بــدأت بعد إثـبــات النتائج اإليجابية على
ّ
تسجل أي آثار جانبية تنذر بالخطر ،وتبدو
الفئران ،وإلى اآلن لم
النتائج مشجعة إلى حد كبير ،وتمهد النطالق المرحلة الثانية
من التجارب السريرية.

تاج ملكي إيطالي بـ  1.66مليون دوالر

الرياضة والنوم والفواكه
تحافظ على الدماغ

www.aljarida.com

حسن العيسى

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

اإلعالنات:

وي ــرج ــع ت ــاري ــخ الـ ـت ــاج إلــى
الـ ـنـ ـص ــف ال ـ ـثـ ــا ُنـ ــي م ـ ــن الـ ـق ــرن
التاسع عشر ،وأهدي إلى ماريا
ف ـي ـت ــوري ــا م ــن ع ــائ ـل ــة بــوتـســو
لـ ــدى زواجـ ـه ــا عـ ــام  1867من
أماديو األول من عائلة سافوي،
ً
وا ل ــذي أصبح فيما بعد ملكا
إلسبانيا.
وال ـت ــاج ع ـبــارة عــن صفوف
متدرجة من األلماس واللؤلؤ

الطبيعي ،وكان سعره َّ
يقدر بما
بين مليون و  1.5مليون دوالر.
ً
وبيعت بالمزاد أيضا أكبر
قطعة يــا قــوت أزرق كشميري
ُ
تـ ـع ــرض ف ــي مـ ـ ــزاد ،وهـ ــي زنــة
ً
 55.19قـ ـي ــراط ــا ،وج ـل ـبــت 3.5
ماليين فرنك.
(رويترز)

وفيات
خديجة إبراهيم أحمد الداوود
أرملة أحمد شهاب الداوود
 84عاما ،شيعت ،ت55212345 ،96644059 :

نصار محمد صالح الفنيني
 63عاما ،شيع ،ت99479226 :

فاطمة إبراهيم الكريديس
أرملة ياسين عيسى محمد الصفران
 81عاما ،شيعت ،ت97687447 ،99444747 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:28

العظمى 38

الشروق

04:57

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  01:46صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 12:13م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:31

ً
أدنى جزر  06:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:58

 07:51م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

