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توافق على «الشعبوية» واحتدام معركة «االستجوابات»

ُ
األزمة مفتوحة بين السلطتين ...والمساءالت معلقة في ظل اإلصرار على الجلسات الخاصة
• الغانم :مكتب المجلس استعرض طلبات عقد «الخاصة» ...واألسبوع المقبل لـ «الصفوف األمامية» و«فلسطين»
ً
ً
•  11نائبا يطلبون جلسة األحد لـ  3استجوابات ...وإعالن مساءلة جديدة لوزير الداخلية

●

محيي عامر

فــرضــت األزمـ ــة الـمـفـتــوحــة بـيــن السلطتين
ً
ً
التشريعية والتنفيذية مـشـهــدا جــد يــدا على
الديمقراطية الكويتية ،تداخلت فيه الحسابات،
وألقت بظاللها على مسيرة العمل البرلماني
برمته ،فالنواب من جهتهم يتمسكون بعدم
انعقاد جلسات مجلس األمة العادية ،ويرون
االستعاضة عنها بسياسة "الجلسات الخاصة"
في القضايا الشعبية واستجوابات الــوزراء،
التي وصلت في دور االنعقاد األول إلــى عدد
غير مسبوق بتاريخ الحياة الديمقراطية.
يـقــابــل ذل ــك مــوقــف حـكــومــي مـعـلــن بــرفــض
الممارسات النيابية ،التي تشوه الديمقراطية،
ترجمته مقاطعة الحكومة جلسة  27أبريل
الماضي التي جلس خاللها الـنــواب بمقاعد
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وه ـ ــو م ــا يـ ـع ــزز ف ــرص ــة تـ ـك ــرار ذل ــك
المشهد في جلسة الثالثاء المقبل ،ليواصل
المجلس بذلك صيامه عن الجلسات العادية،
وسط احتدام معركة االستجوابات التي يصر
ً
ك ــل طـ ــرف ع ـلــى الـ ـخ ــروج مـنـهــا فـ ــائـ ــزا ،وع ــدم
االستسالم لآلخر.
وتـعــد االس ـت ـجــوابــات المتتابعة لـعــدد من
الــوزراء ،وآخرها االستجواب المزمع تقديمه
مــن النائبين د .عبدالكريم والـكـنــدري وثامر
ال ـس ــوي ــط إلـ ــى وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـش ـيــخ ثــامــر
ً
ً
العلي ،عنصرا إضافيا في األزمة يعزز وصول
السلطتين إلى مفترق طرق من الصعب االلتقاء
ً
ب ـعــده م ـج ــددا ،وه ــو األم ــر ال ــذي يـضــع عجلة
التشريعات برمتها ،وفــي مقدمتها القوانين
الشعبية ،في مهب الريح.
02

أكد مصدر مقرب من قائد «فيلق القدس» ،الذراع الخارجية
للحرس الثوري اإليراني ،اللواء إسماعيل قآني ،أن األخير
أب ـلــغ رئ ـيــس الـمـكـتــب الـسـيــاســي لـحــركــة ح ـمــاس إسماعيل
هنية ،خالل اتصالهما الهاتفي األخير ،أن المهربين الذين

وكيل «التربية» يباشر
مهام عمله بفتح ملف
االختبارات الورقية

محليات
جانب من مفاوضات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مع عدد من النواب وقادة اتحاد طلبة جامعة الكويت التي أفضت
إلى تنفيذ اعتصام محدود عصر أمس ،في ساحة اإلرادة لنصرة الشعب الفلسطيني (تصوير عوض التعمري)

يعملون مع الفيلق استطاعوا في الفترة األخيرة تهريب ما
يزيد على  50ألــف ص ــاروخ ومـحــركــات لـصــواريــخ بالستية
ّ
تمكن الفلسطينيين من استهداف نقاط تبعد أكثر من 250
ً
كيلومترا عن قطاع غزة ،وتم تسليم آخر شحنة للفلسطينيين
في القطاع أمس األول.
وبينما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر

مسؤول بسالح الجو اإلسرائيلي أن «حماس» ما زال لديها
صواريخ كافية لمهاجمة الدولة العبرية فترة طويلة ،كشف
المصدر أن القسم األكبر من هذه الشحنة عبارة عن صواريخ
صغيرة كانت مخزنة لــدى «حــزب الـلــه» اللبناني والجيش
السوري منذ مدة طويلة ،ويستخدمها الفلسطينيون إلرباك
«الـقـبــة الـحــديــديــة» كــي يستطيعوا إط ــاق ال ـصــواريــخ على

األه ــداف دون اعـتــراضـهــا مــن الـنـظــام الــدفــاعــي الـصــاروخــي
اإلسرائيلي المتطور.
وأضاف أن من بين هذه الشحنة آالف الصواريخ من طراز
كورنيت أرض -أرض وقذائف مضادة للدروع في حال حصلت
عملية برية ضد غزة ،كما تم تأمين عدد من صواريخ أرض ـ ـ
جو محمولة على الكتف ،وأرض ـ ـ بحر.
02

ً
ً
«الخارجية» تستدعي سفير التشيك احتجاجا «حزب الله» ال يريد التصعيد جنوبا
ويفكر في تغيير الصيغة الحكومية
على دعمه إسرائيل ...ودوفراك يعتذر
اإلجراءات مستمرة لعدم السماح له بتجاوز األعراف الدبلوماسية
ً
احتجاجا على نشره صورة علم
إسرائيل بصفحته على حسابه في
موقع «انـسـتـغــرام» ،استدعت وزارة
الخارجية سفير التشيك لدى البالد

«أكسفورد بيزنس غروب»:
«كورونا» َّ
سرعت عملية التحول
الرقمي في الكويت
10

المضف« :االئتمان»
ُيطلق القرض العقاري
الذكي خالل أسابيع

03

طهران طالبت الحركة بالربط بين وقف النار ورفع الحصار عن غزة
●

٠٣

محليات

حماس تتلقى من إيران شحنة تضم  ٥٠ألف صاروخ
طهران  -فرزاد قاسمي

محليات

م ــارت ــن دوفـ ـ ـ ــراك ،وأع ـل ـن ــت رفـضـهــا
الـقــاطــع واسـتـهـجــانـهــا الـشــديــد لما
ّ
بــدر منه ،مؤكدة أن تصرفه «يشكل
إس ــاء ة بالغة للمشاعر فــي الكويت

على المستويين الرسمي والشعبي،
وال يـتـنــاســب م ــع طـبـيـعــة الــوظـيـفــة
الدبلوماسية ،ويتعارض مع األعراف
الــدب ـلــومــاس ـيــة ون ـصــوص 02

«هيئة األسواق» تدرس
تخفيض رسوم تسويق
صناديق االستثمار
11

ً
تخفيض سعر الـ « »PCRإلى  20دينارا

ً
ً
• «الصحة» 36 :ألف موظف في  21مجمعا تجاريا تلقوا اللقاح
• الغمالس :تجهيز مركز تطعيم جسر جابر بنظام آلي متكامل
● عادل سامي

أع ـل ـن ــت وزارة ال ـص ـح ــة ،أمـ ـ ــس ،تـخـفـيــض
تسعيرة فحص الـ  PCRفي مختبرات القطاع
ً
األهلي التي اعتمدتها ال ــوزارة من  30دينارا
إلى .20
ً
وبـيـنـمــا تــدشــن «ال ـص ـحــة» قــري ـبــا المرحلة
الثالثة من وحدات التطعيم الميدانية 02

لبنان يترقب التطورات الفلسطينية ...وحراك سعودي في بيروت
●

بيروت  -منير الربيع

ً
لبنان كله يتجه جنوبا ،فاألنظار تراقب وتترقب نتائج
وتداعيات معركة الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل .ورغم

ً
ً
أن هناك ق ــرارا واضـحــا بعدم تسخين الجبهة الجنوبية،
وأن تظاهرات التضامن المعنوي مع الشعب الفلسطيني
على الـحــدود لــن تصل إلــى مستوى التصعيد الميداني،
فإن مختلف القوى السياسية اللبنانية أصبحت 02

زحمة على «جسر الملك فهد»
مع فتح السعودية حدودها

َّ
دبي تسمح بالحفالت واألعراس والفعاليات الرياضية للمطعمين
مع سماح الرياض للمواطنين المحصنين ضد
ً
فيروس «كورونا» بالسفر مجددا إلى الخارج ،بعد
أكثر من عام على منع الرحالت الخارجيةّ ،
تجمعت
مئات السيارات ،أمــس ،عند جسر الملك فهد الذي
يربط بين السعودية والبحرين ،بعد إقفاله في مارس
من العام الماضي.
وكـ ــان ال ـج ـســر ،الـ ــذي يـمـتــد ع ـلــى ط ــول  25كـلــم،
ً
مزدحما بالسيارات واألشخاص حتى قبل ساعات
مــن إعــادة فتح المملكة حــدودهــا البرية والبحرية
والجوية.
وعـلــى م ــدى ع ـقــود ،ك ــان الـجـســر بمنزلة شــريــان
حـيــاة رئيسي للمملكة الصغيرة ،إذ إ نــه ينقل من
الجارة الكبيرة الزوار الذين يقصدون مراكز التسوق
والفنادق في البحرين.
وعـ ـن ــد م ـن ـت ـصــف ل ـي ــل األحـ ـ ـ ــد -االثـ ـنـ ـي ــن ،تــوجــه
ً
السعوديون أيضا إلى مطارات المملكة ،لالنطالق
في رحالت جوية إلى الخارج.
وك ــان م ـســافــرون آخ ــرون يـسـتـعــدون الستئناف
دراسـتـهــم فــي ال ـخــارج أو الـقـيــام بــرحــات 02

03
عودة العمل بعد إجازة
عيد الفطر بطاقة
وظيفية %60

قصر العدل

07
«اإلدارية» :منع «الداخلية»
تجديد جوازات السفر
إال بعد سداد الغرامات
مخالف للدستور

دوليات

٢١

إثيوبيا ّ
تقيد اإلنترنت
ساعات غداة تأجيل
االنتخابات

رياضة

٢٢

بحريني يرفع علمي بالده والسعودية في استقبال مئات السيارات السعودية على جسر الملك فهد فجر أمس (رويترز)

وفد األزرق يغادر
إلى معسكره بدبي
اليوم

ةديرجلا

•
العدد  / 4734الثالثاء  18مايو 2021م  6 /شوال 1442هـ

الثانية

www●aljarida●com

األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين

ً
سموه التقى العلي بمناسبة تعيينه رئيسا لـ«الطيران المدني» وهنأ ملك النرويج
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـبــاد ،الشيخ ن ــواف األحـمــد،
ب ـق ـص ــر ب ـ ـيـ ــان ،صـ ـب ــاح أمـ ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
واس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،رئ ـيــس
مجلس األم ــة مـ ــرزوق الـغــانــم،
ورئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه ،نائب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــدف ــاع الـشـيــخ حـمــد الـجــابــر،
حـ ـيـ ــث ق ـ ـ ــدم لـ ـس ـ ـم ــوه ال ـش ـي ــخ
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـعـ ـل ــي ب ـم ـن ــاس ـب ــة
تعيينه رئيسا لــإدارة العامة
للطيران المدني.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل سـ ـ ـم ـ ــوه ،ن ــائ ــب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس

الـ ـع ــدل وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
من جهة أخرى ،بعث سموه
ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة
الـ ـن ــروي ــج ال ـص ــدي ـق ــة ه ــارال ــد
الـ ـخ ــام ــس ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـهــا س ـمــوه
عــن خــا لــص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده ،متمنيا
لــه مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة،
ولـمـمـلـكــة ال ـن ــروي ــج وشـعـبـهــا
ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

ولي العهد يلتقي الغانم والخالد

ً
ولي العهد مستقبال وزير العدل أمس
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،حيث قدم لسموه

ً
الشيخ عبدالله العلي بمناسبة تعيينه رئيسا
لإلدارة العامة للطيران المدني.
واستقبل سموه ،وزيــر الداخلية الشيخ ثامر
العلي ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ت ـعــزيــز ال ـن ــزاه ــة عـبــدالـلــه
الرومي.

الخالد يستقبل الجابر ورئيس «الطيران المدني» النواف تلقى تهاني قادة «الحرس» بعيد الفطر

ً
رئيس الوزراء مستقبال وزير الدفاع وعبدالله العلي أمس

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ،في قصر
بـيــان ،أمــس ،نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد
الجابر ،الذي قدم لسموه رئيس اإلدارة العامة للطيران المدني الشيخ
عبدالله العلي ،بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
من جهته أكد العلي أمس أن اإلدارة ستواصل خالل المرحلة المقبلة
مسيرة المشاريع التطويرية ،لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران
المدني في البالد.
وقال العلي ،لـ«كونا» ،بمناسبة توليه منصبه الجديد« ،سنستمر في
العمل على تحسين الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي ،األمر
الذي يتطلب تضافر كل الجهود المخلصة للجهات الحكومية المعنية».
وأعــرب عــن اعـتــزازه وفـخــره بالثقة األميرية السامية بتولي هذه
الـمـســؤولـيــة ال ـتــي «تـعـتـبــر تكليفا ولـيـســت تـشــريـفــا لـخــدمــة الــوطــن
ومواصلة مسيرة اإلنجازات في قطاع النقل الجوي واالرتقاء بالمطار
الذي يعتبر البوابة الحضارية للكويت».
وتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى مقام صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نــواف األحمد ،وإلــى سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وإل ــى سمو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ صـبــاح الـخــالــد على هذه
الثقة الغالية.

السفير الهندي لـ ةديرجلا :.الكويت
من أوائل الدول التي دعمتنا
●

ربيع كالس

ذكـ ــر ال ـس ـف ـيــر ال ـه ـن ــدي بــال ـكــويــت سـيـبــي
ج ــورج ،تعليقا عـلــى الـمـســاعــدات الكويتية
لـ ـب ــاده ف ــي م ــواج ـه ــة ت ــداع ـي ــات «كـ ــورونـ ــا»،
«لطالما وقفت الهند والكويت مع بعضهما
فــي أوق ــات الـصـعــوبــات ،وكــانــت الـكــويــت من
أوائل الدول التي قدمت الدعم للهند ،وأعرب
مجلس الوزراء الكويتي ،في  26أبريل ،2021
عن تضامنه مع الهند ودعمه لها ،كما أكد
وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر ،في
اتصال هاتفي مع وزيــر الشؤون الخارجية
شري س .جايشانكار ،حرص حكومة الكويت
على تقديم اإلغاثة الطارئة والدعم للهند».
وأض ــاف ج ــورج« :لـقــد أنـشــأنــا هنا جسرا
بحريا وآخر جويا هنديا كويتيا يعمل بكل

طــاقـتــه ،وق ــد ع ــادت  4سـفــن تــابـعــة للبحرية
ال ـه ـن ــدي ــة إل ـ ــى ال ـه ـن ــد م ــن ال ـك ــوي ــت مـحـمـلــة
بــاالوك ـس ـج ـيــن وال ـ ـلـ ــوازم ال ـط ـب ـيــة ،وجـ ــاءت
ط ــائ ــرت ــان تــاب ـع ـتــان ل ـس ــاح ال ـج ــو ال ـه ـنــدي،
وعادت أيضا محملة بالمواد واللوازم الطبية،
وسيستمر هذا الجسر ،وأشكر سمو األمير
الشيخ نواف األحمد ،وسمو ولي عهده الشيخ
مشعل األح ـمــد ،وحـكــومــة الـكــويــت والشعب
الكويتي األصيل ،على هذا الدعم».
وأردف« :نواجه في الهند اآلن أزمة مماثلة
لتلك التي واجهتها بعض البلدان والعديد من
المدن في جميع أنحاء العالم العام الماضي،
ورغم وجود سدس إجمالي سكان العالم في
الهند فإننا استطعنا مواجهة الموجة األولى
بفعالية بأعداد يومية منخفضة جدا».

توافق على «الشعبوية»...

سيبي جورج

استقبل نــائــب رئـيــس ال ـحــرس الوطني
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف
وكيل الحرس الفريق الركن هاشم الرفاعي
وكبار الـقــادة والضباط ،والــذيــن قدموا له
التهاني بعيد الفطر السعيد.

وشكر النواف الوكيل وكبار القادة على
ً
تهنئتهم ،سائال الله تعالى أن يعيد األعياد
على الكويت بالخير واليمن والبركات ،وأن
يرفع البالء والوباء ويحفظ الكويت من كل
م ـكــروه فــي ظــل قـيــادتـهــا الــرش ـيــدة ،ممثلة

بصاحب السمو أمير البالد القائد لألعلى
ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

ً
تأجيل «إغاثة الهند» وحملة لفلسطين غدا
●

جورج عاطف

بينما أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية ،تأجيل
حملة التبرعات الشعبية العاجلة إلغاثة الشعب
ً
الـهـنــدي الـصــديــق ،الـتــي ك ــان م ـقــررا إطــاقـهــا في
العاشرة من صباح اليوم في صالة مركز تنمية
المجتمع بمنطقة اليرموك ،علمت «الجريدة» أن
الوزارة بصدد إطالق حملة إغاثة شعبية عاجلة
لصالح الشعب الفلسطيني يوم غد األربعاء.
ً
ووف ـق ــا لـلـمـصــادر ،فــإنــه بـنــاء عـلــى المخاطبة
ال ــرس ـم ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــواردة إل ـ ــى «ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون» مـ ــن وزارة
الخارجية ،والتي أشارت إلى ما شهدته وتشهده
فلسطين خالل األيام الماضية والراهنة من حمالت
عسكرية ممنهجة ،من جانب قوات االحتالل ،طالت
األهالي والسكان المدنيين في القدس خصوصا،
وبـقـيــة الـمـنــاطــق الفلسطينية عـمــومــا ،اقـتــرحــت
األخ ـي ــرة إط ــاق حـمـلــة شعبية لـجـمــع الـتـبــرعــات
بمشاركة المؤسسات والهيئات الخيرية المشهرة
ً
كافة لصالح فلسطين ،تعبيرا عن التضامن الكبير

وال تزال المحادثات الدولية المكثفة التي تلعب فيها مصر الدور
الرئيسي تصطدم بعراقيل أبرزها رفض إسرائيل الفصل بين عملياتها
العسكرية في غــزة وبين الحاجة إلــى خفض التوترات في المسجد
األقـصــى ،والضمانات التي ستطلبها إسرائيل من «حـمــاس» إلطالة
أمد التهدئة.
وحتى اآلن تكتفي «حماس» بالتمسك بمطلبيها األساسيين عند بدء
النزاع ،وهما انسحاب الجيش اإلسرائيلي من محيط المسجد األقصى،
وإطالق سراح الموقوفين على خلفية األحداث التي شهدتها القدس.
وبـعــد اسـتـقـبــال الـُـرئـيــس عـبــاس للمبعوث األمـيــركــي إل ــى الـشــرق
األوسط هادي عمر ،نقل عن مسؤول أممي أن الساعات الـ  48المقبلة
ستكون حاسمة للتهدئة.
ً
ميدانيا ،بدأ الجيش اإلسرائيلي ،أمس ،مرحلة جديدة من عدوانه
ً
على القطاع بقصف نحو  35هدفا خــال  20دقيقة ،بينها «مشروع
مترو أنفاق حماس العمالق» وعدد من األحياء ،منها تل الهوى ومقار
حكومية ،إضافة إلى مواقع عسكرية ومدنية و 9منازل لكبار القادة،
وتمكن مــن تصفية قــائــد ل ــواء الـشـمــال فــي حــركــة الـجـهــاد اإلســامــي
حسام أبو هربيد.
في المقابل ،أعلنت «كتائب القسام» استهدافها البارجة اإلسرائيلية
في عرض البحر وقصف قاعدة «حتسريم» الجوية برشقة صاروخية،
وجددت قصف كيبوتس «إيرز» بقذائف الهاون.
٢٠

وبخروج التعاطي النيابي والحكومي مع ملف التشريع عن
مساره الطبيعي وتحوله إلى أداة صراع ،بات كل طرف يستخدم
أدواته للضغط على اآلخر ،فال الحكومة ستقبل بحضور جلسات
خاصة الستجواب الوزراء في ظل تعطيل "العادية" ،وال النواب
ً
يملكون فرض إرادتهم إلقرار تشريع بجلسة خاصة بعيدا عن
التوافق مع الجانب الحكومي ،ليبقى السؤال األهــم إلــى متى
ستظل هذه األزمة مستمرة؟
ً
وتقدم أمس  11نائبا بطلب عقد جلسة خاصة األحد المقبل
لمناقشة  3استجوابات ،وســط تأكيدات على "شبه استحالة
ً
انـعـقــادهــا" ،خصوصا أن صعود منصة االسـتـجــواب فــي هذا
التوقيت بمنزلة انتحار سياسي للوزراء ،كما أنه من األفضل
للحكومة ،وفق حساباتها ،أن تكون المساءالت من خالل الجلسة
العادية حتى تتجاوز بند استجواب رئيسها.
من جهته ،وعقب اجتماع مكتب المجلس ،أمس ،أعلن رئيس
الـمـجـلــس م ـ ــرزوق ال ـغــانــم أن األس ـب ــوع الـمـقـبــل سـيـشـهــد عقد
جلستين خــاصـتـيــن ،إحــداهـمــا لبحث األوضـ ــاع فــي األراض ــي
الفلسطينية المحتلة ،وستشهد إقرار قانون حظر ومناهضة
التطبيع مــع الكيان الصهيوني ،واألخ ــرى لمكافأة الصفوف
األمــامـيــة ،إذ تــم استعجال لجنة الميزانيات إلنـجــاز تقريرها
حتى يتسنى عقدها.
وقال الغانم ،في تصريح" :هاتفت رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد الــذي أكــد موقف الكويت بدعم القضية
الفلسطينية ،وح ـضــور الـحـكــومــة عـلــى أن يـتــم تـحــديــد موعد
الجلسة األسبوع المقبل بعد التنسيق مع اللجنة التشريعية
واالنتهاء من القانون المزمع التصويت عليه".
أم ــا الـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري ،ف ـقــال" :وزي ــر الداخلية
اعتيادك فتح وإغالق ساحة اإلرادة كما تشاء وتطبيقك القانون
بتمايز وفـشـلــك بحفظ األم ــن بــالــدولــة بـعــد انـتـشــار ال ـحــوادث
ً
والجرائم كلها تؤكد أنك تحمل حسا ال يمت لدولة الدستور،
ً
فنحن بدولة قانون حتى لو تراجعت تجربتنا" ،مشددا على عدم
السماح "بأن نكون دولة بوليسية ،لذا أعلن استجواب الوزير".
بدوره ،أكد النائب ثامر السويط أنه بعد االنتقائية والتعسف
في تطبيق القانون اللذين حاال دون حق أبناء الشعب الكويتي
في التعبير عن تضامنهم ونصرتهم للقضية الفلسطينية في
ساحة اإلرادة ،أسوة بالشعوب الحرة ،ونتيجة لهذه اإلساء ة،
ً
"أعلن استجواب وزير الداخلية محمال إياه مسؤولية التجاوز
على األمة وحقوقها".
٠٦

«حزب اهلل» ال يريد التصعيد جنوبًا...

وبحسب الـمـصــدر ،طلب هنية مــن قــآنــي تأمين مـســاعــدات مالية
لـ«حماس» ،وأطلعه أن بعض الدول العربية ّ
مولت الرئيس الفلسطيني
مـحـمــود ع ـبــاس بـمــايـيــن الـ ـ ــدوالرات لــدفــع رواتـ ــب األج ـه ــزة األمـنـيــة
الفلسطينية ،ودفع تعويضات للمتضررين.
وأكد أن قآني قال لهنية إن هناك فرصة ذهبية للفلسطينيين لقلب
الموازين السياسية ،ودعاه إلى عدم القبول بأي وقف إلطالق النار قبل
ً
فك الحصار كامال عن غزة ،والحصول على ضمانات بوقف التعديات
اإلسرائيلية في القدس والضفة.

تنتظر نتائج التطورات الفلسطينية وانعكاساتها السياسية المحتملة
على الداخل اللبناني.
ً
ً
وأصبحت هذه المواجهة عامال إضافيا لتأجيل كل االستحقاقات،
بما فيها عملية تشكيل الحكومة ،بانتظار مــا سـتـفــرزه الـتـطــورات
اإلقليمية ،في ظل مفاوضات فيينا النووية ومفاوضات بغداد اإليرانية-
السعودية .لكن تبقى هناك مجموعة نقاط مرتبط بعضها ً ببعض
ً
على الصعيد اللبناني ،انطالقا مما يجري في الخارج؛ فبداية« ،حزب
ً
ً
الله» هو الطرف األكثر تأثرا وانتظارا لنتائج المعركة الفلسطينية،
ً
ً
خصوصا أنــه يعتبر نفسه الرابح األكبر منها سياسيا ،فعلى وقع
المفاوضات اإليرانية-األميركية ،واإليرانية-السعودية ،نجحت إيران

حماس تتلقى من إيران شحنة...

ً
النواف مستقبال قادة «الحرس»

«الخارجية» تستدعي سفير التشيك...
اتفاقات فيينا للعالقات الدبلوماسية».
وش ـ ــددت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ،أمـ ــس ،ع ـلــى أن ـه ــا «م ـس ـت ـمـ ّـرة في
اإلجراءات الالزمة من منطلق عدم السماح بتجاوز هذه األعراف»،
مؤكدة عدم قبولها «الخوض فيما هو خارج المهام الموكلة ألي
بعثة دبلوماسية بالكويت».
ً
دوفراك عن أسفه للكويت حكومة وشعبا،
من جهته ،أعرب السفير
ً
ً
مشيرا إلى أن ما حصل ُي ّ
خطأ غير مقصودّ ،
وتم سحب الصورة
عد
التي أثارت االستياء.
وأ ض ــاف« :كنت غير حساس للغاية تجاه مشاعر العديد من
أصدقائي الكويتيين والمسلمين المقربين ،وأريد أن أعتذر لهم،
ً
وكذلك لجميع الكويتيين والفلسطينيين» ،موضحا« :لم يكن في
ً
نيتي مطلقا أن أعبر عن أي شكل من أشكال عدم االحترام تجاه
الضحايا الفلسطينيين األبرياء والمصابين ،الذين نشهد خسارتهم
ً
حاليا ،مع أسفي البالغ لذلك».

مع هذا البلد الشقيق ،وإفساح المجال للمواطنين
والمقيمين للمساهمة خاللها بصورة رسمية.
وأكدت المصادر أن الحملة تأتي في إطار التزام
الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني،
ً
ن ـظــرا ألهـمـيــة الـقـضـيــة الـتــي تـعــد األول ــى للعرب
ً
والمسلمين ،وانطالقا من الدور اإلنساني الريادي
للكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

حصيلة «تبرعات رمضان»
ف ــي م ــوض ــوع آخـ ــر ،عـمـمــت إدارة الـجـمـعـيــات
ال ـخ ـيــريــة وال ـم ـب ــرات ف ــي الـ ـ ــوزارة ،ع ـلــى الـجـهــات
الـخـيــريــة كــافــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـم ـشــروع الـثــامــن
عشر لجمع التبرعات ،الذي تم تنفيذه خالل شهر
رمـضــان المنصرم ،بـضــرورة تقديم تقرير مالي
مفصل يظهر إجـمــالــي حصيلة الـتـبــرعــات خالل
الشهر الفضيل ،وذلك خالل أسبوعين من تاريخ
انقضائه.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن ه ــذه الـمـهـلــة منصوص

ومعها الحزب في تجنب أي تصعيد إسرائيلي ،من خالل تركيز األنظار
على فلسطين وانشغال إسرائيل بالوضع المستجد ،الذي يزيد أزمتها
ً
السياسية والحكومية تعقيدا.
كما أنه قبيل انــدالع التطورات الفلسطينية كان الحزب في حالة
ً
استنفار واسعة ،استعدادا الحتمال حصول أي تطور ،على وقع أكبر
مناورات عسكرية تجريها إسرائيل في تاريخها.
أما اآلن ،فقد بات الحزب في حالة ارتياح ،في حين يتوقع أن يتعزز
موقعه السياسي ،وربـمــا يدفعه ذلــك إلــى المطالبة ،فــي وقــت الحــق،
بتشكيل حكومة سياسية واإلقالع عن فكرة حكومة االختصاصيين،
ً
تحت ذريعة أن الظروف تغيرت وأنه لم يعد مستعدا لتقديم تنازالت،
والبد من تشكيل حكومة تراعي التوازنات السياسية المستجدة.
ً
ً
أما أمنيا وعسكريا ،فال قرار بالتصعيد من لبنان ،فـ «حزب الله»
ً
يعتبر أنه بأمس الحاجة حاليا إلى الهدوء .وكانت مصادر دبلوماسية
كشفت أن موسكو نقلت إلى الحزب رسالة طمأنة إسرائيلية ،قبل أن
تتوقف الـمـنــاورات بفعل انفجار األوض ــاع فــي الـقــدس وغــزة وداخــل
الخط األخضر.
وبحسب المعلومات ،فقد جدد الحزب قراره بعدم التصعيد أو فتح
ً
الجبهة اللبنانية ،بعد التظاهرات التي حصلت في الجنوب تضامنا
مع فلسطين ،مما يعني أن الخيارات العسكرية تبدو مستبعدة في
ً
هذه المرحلة ،رغم أن الحزب يبقي كل االحتماالت قائمة ،خصوصا في
حال تعرض ألي ضربة أمنية أو عسكرية إسرائيلية ،فحينها سيكون
ً
ّ
بالرد والدخول في المعركة.
ملزما
ً
سياسيا ،ال يتوقع أن تشهد الساحة اللبنانية أي تطورات سريعة
ّ
على خط تشكيل الحكومة ،في ظل االستعصاء القائم واستمرار الخالف
بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد
الحريري ،لكن ما هو مؤكد أن «حزب الله» سيتحرك في المرحلة المقبلة
عندما تحين اللحظة المناسبة المرتبطة إ لــى حــد بعيد بتطورات
الخارج ،وهذا يعني أن الحزب قد يلجأ الى تغيير في وجهة الحكومة
ونوعها وشكلها ،بشكل تتحول المطالبة من حكومة اختصاصيين
إلى حكومة سياسية ،أو تكنو-سياسية.
ً
لبنان ينتظر حاليا نتائج المفاوضات الحاصلة في المنطقة ،والتي
ّ
تضعه في آخر سلم األولويات ،إال أن الملفات الشائكة واألساسية فيه
ترتبط بكل ما يجري في الخارج ،سواء بالوضع على الحدود الجنوبية
والحفاظ على التهدئة ،أو بعملية ترسيم الحدود والبحث في ملف
الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها الحزب ،في منطقة تقع ضمن نطاق
عمل القرار  ،1701أو ما يتعلق بضبط الحدود اللبنانية-السورية ووقف
حركة نقل األسلحة أو التهريب.
كذلك ال يمكن للبنان إغفال مسار تطور المفاوضات السعودية-
ً
اإليرانية ،خصوصا أن الموقف السعودي الواضح بالوقوف إلى جانب
الفلسطينيين قد يعني أن المملكة تستعد للعب دور أوسع على الساحة
اللبنانية ،وبالفعل بــدأ السفير السعودي وليد البخاري التحضير
لذلك من خالل سلسلة لقاءات عقدها ،ويستعد لعقد المزيد منها ،مع
ً
شخصيات سياسية ،تمهيدا لما ستفرضه التطورات الخارجية على
الداخل اللبناني.

تخفيض سعر الـ « »PCRإلى...
المتنقلة ،والتي تستهدف العاملين في المطارات والشركات
والمصانع ،قالت رئيسة فريق الحمالت الميدانية بــا لــوزارة
د.دينا الضبيب ،إنه تم االنتهاء من تطعيم ما يتراوح بين 35

عـلـيـهــا ف ــي الئ ـح ــة تـنـظـيــم ال ـج ـم ـع ـيــات الـخـيــريــة
العاملة في البالد ،الفتة إلى أن كل جهة شاركت
فــي ال ـم ـشــروع سـتـقــوم ب ـمــوافــاة ال ـ ــوزارة بتقرير
بالمحصلة النهائية عن إيراداته ومصروفاته ،مع
تحديد نوعية المشروعات المنفذة ،سواء كانت
داخ ــل الـكــويــت أو خــارجـهــا ،فـضــا عــن تــزويــدهــا
ب ـك ـشــف حـ ـس ــاب م ــن ال ـب ـن ــك ع ــن ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
ورصيد الجمعية في جميع حساباتها المعتمدة
لدى الوزارة.
وأضـ ــافـ ــت أن «م ــوظ ـف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـي ـقــومــون
بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات ،والتأكد
من صحة البيانات ومطابقتها مع كشف الحساب
الـبـنـكــي ،وإعـ ــداد تـقــريــر لـكــل جـهــة بالمالحظات
الناتجة عن عملية المراجعة».

ً
ً
و 36ألف موظف من العاملين في  21مجمعا تجاريا منذ تدشين
المرحلة الثانية.
ومن جهته ،كشف مدير إدارة الصحة العامة رئيس مركز الكويت
للتطعيم د .فهد الغمالس ل ـ «الـجــريــدة» ،أن ال ــوزارة تضع اللمسات
األخـيــرة لنظام آلــي متكامل آللـيــة عمل مــركــز جسر جــابــر للتطعيم
بالمركبات ،والذي سيتم تدشينه خالل أيام.
وأوضــح الغمالس أنــه سيتم إرســال رسائل نصية للراغبين في
تلقي اللقاح بموقع الجزيرة الجنوبية في جسر جابر ،تفيد بالوقت
المحدد للتطعيم.
٠٤

زحمة على «جسر الملك فهد»...
عمل طويلة األمد.
إلى ذلك ،أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن الزائرين،
ً
ّ
الــذيــن يصلون إلــى المملكة جــوا مــن ال ــدول المؤهلة وحصلوا على
ً
التطعيم أو تعافوا من اإلصابة ،لم يعد لزاما عليهم قضاء  7أيام في
الحجر بفنادق تحددها الحكومة ،إذا قدموا شهادات رسمية بحصولهم
ً
على التطعيم فور وصولهم ،وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس.
وقال رئيس الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين ،أمس ،إن
ً
«المملكة تنوي قريبا فتح أبوابها من جديد أمام السياح األجانب».
لكنها أكدت أنها ستبقي على حظر دخول القادمين من  20دولة أخرى،
بسبب المخاطر المرتبطة بالوباء.
ّ
وبـيـنـمــا تـتـطــلــع اإلم ـ ــارة الـسـيــاحـيــة إل ــى تـعــزيــز سـيــاســة األب ــواب
المفتوحة ،التي تنتهجها منذ الصيف الماضي ،أعلنت دبي ،أمس،
السماح بحضور الفعاليات الرياضية ،ورفع الطاقة االستيعابية لجميع
المراكز الرياضية والمرافق الترفيهية إلى  ،%70وللغرف الفندقية إلى
 ،%100وبالحفالت الغنائية ،شرط تلقي لقاح «كورونا».
كما سمحت بمزاولة األنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي
ومــراكــز الـتـســوق ،عـلــى أن يـكــون جميع الـعــارضـيــن أو الفنانين من
الحاصلين على اللقاح.
الم ّ
وشملت اإلج ــراء ات ُ
حدثة السماح بإقامة حفالت األعــراس في
الفنادق ،على أال يتجاوز عدد الحضور  100شخص ،بشرط حصول
جميع الحضور والعاملين على اللقاح.
ً
وفــي وقــت يترقب الفرنسيون ،غ ــدا ،إع ــادة فتح شــرفــات المطاعم
والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف ،وإن كان ذلك بقدرة
استيعابية مـحــدودة ،تدفق البريطانيون إلــى الـحــانــات والمتاحف
ّ
وغيرها من األماكن العامة المغلقة ،أمس ،في خطوة كبيرة باتجاه
عودة الحياة إلى طبيعتها.
وعادت الحانات والمطاعم والمقاهي الستضافة الزبائن في األماكن
المغلقة في أنحاء إنكلترا وويلز ومعظم أجزاء اسكتلندا.
كما أعادت دور السينما والمتاحف والصاالت الرياضية فتح أبوابها
للمرة األولى منذ شهور.
في المقابل ،تفاقمت مأساة الهند ،حيث عرقل أقوى إعصار يضرب
الهند منذ  30عــامـ ًـا جـهــود مكافحة مــوجــة «كــورونــا» الـمـ ّ
ـدمــرة التي
تعصف بالبالد ،إال أنه وللمرة األولى منذ أسابيع ،تراجعت اإلصابات،
أمس ،إلى أقل من  300ألف إصابة ،لكن الوفيات اليومية ال تزال أكثر
من  4آالف.
ً
وقــال خبراء إنــه ال يمكن االعتماد على هــذا اإلحـصــاء ،نظرا لقلة
الفحوص في المناطق الريفية ،التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة.
(عواصم  -وكاالت)
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محليات

وكيل «التربية» يباشر مهامه بملف االختبارات الورقية المضف« :االئتمان» ُيطلق القرض
• تقليص عدد األسئلة وتخصيص  %80لـ «االختيارية» و %20لـ «المقالية» العقاري الذكي خالل أسابيع
• «الدفاع» وفرت سيارات النقل مع سائقيها وتحديد آلية التسليم والنقل
فهد الرمضان

بـ ــاشـ ــر وكيـ ــل وزارة التربي ـ ــة
د .علي اليعقوب عمله في مكتبه
ب ـ ــال ـ ــوزارة ،واج ـت ـم ــع بــالــوكــاء
ال ـم ـس ــاع ــدي ــن واسـ ـتـ ـم ــع مـنـهــم
ل ـشــرح مـفـصــل ح ــول آل ـيــة عمل
كــل قـطــاع مــن قـطــاعــات ال ــوزارة
والـ ـمـ ـع ــوق ــات الـ ـت ــي تــواج ـه ـهــم
والـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات الـ ـت ــي ي ــرون ـه ــا
لتسهيل االجراءات.
وكشف ـ ــت مصـ ـ ــادر تر بـ ــو ي ــة
ل ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» ان الـ ــوك ـ ـيـ ــل
ال ـي ـع ـق ــوب ح ـ ــرص ع ـل ــى بـحــث
مـ ـل ــف االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة
الخاصة بالصف الثاني عشر
مع المختصين لالطمئنان الى
االجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ت ــم ات ـخــاذهــا
فــي ه ــذا الـجــانــب ،الفـتــة ال ــى ان

علي اليعقوب

ال ــوزارة ماضية في االستعداد
لالختبارات وتجهيز المدارس.

وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ان
االخـتـبــارات التي تــم وضعها
ب ـم ـع ــرف ــة الـ ـت ــواجـ ـي ــه ال ـف ـن ـيــة
ل ـل ـمــواد الــدراس ـيــة االســاسـيــة
وضعت بطريقة تراعي وضع
الـطـلـبــة فــي الـتـعـلـيــم عــن بعد
ولم تخرج عن مناهج الفصل
الدراسي الثاني.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ان ال ـم ــوج ـه ـي ــن
اعتمدوا عند وضعهم السئلة
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ع ـل ــى تـخـصـيــص
 %80ل ــا سـ ـئـ ـل ــة اال خـ ـتـ ـي ــار ي ــة
ف ـ ــي حـ ـي ــن خ ـص ـص ــت ال ـ ـ ـ ــ%20
ال ـم ـت ـب ـق ـيــة لــاس ـئ ـلــة ال ـم ـقــال ـيــة
اضافة الى تقليل عدد االسئلة
لــاخـتـبــارات بشكل ع ــام ،الفتة
الى ان المختصين في المطبعة

السرية بــاشــروا عملية طباعة
االختبارات.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر انـ ـ ــه تــم
التنسيق مع وزارة الدفاع فيما
يخص الـسـيــارات التي ستنقل
صناديق االختبارات وتحديد
آلـيــة التسليم وال ـتــوزيــع حيث
خ ـص ـصــت «ال ـ ــدف ـ ــاع» ع ـ ــددا من
سـ ـي ــارات ال ـن ـقــل م ــع ســائـقـيـهــا
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مــع
«الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» الن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ع ـم ـل ـيــة
االخـ ـتـ ـب ــارات ،م ـش ـيــرة الـ ــى انــه
سيتم شــرح آلـيــة نقل وتسليم
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ل ـه ــم اض ــاف ــة ال ــى
تــوفـيــر مــرافـقـيــن مــن «الـتــربـيــة»
م ـع ـهــم ل ـض ـم ــان وص ــول ـه ــم فــي
الوقت المحدد دون تأخير.

«نزاهة» تشارك بالدورة االستثنائية لـ «مكافحة الفساد»
أكدت أن «اإلعالن السياسي» يعزز المساءلة والشفافية والمالحقة القضائية
شــاركــت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نــزاهــة"،
أمس ،في الــدورة االستثنائية لمؤتمر الدول األطراف
في اتفاقية األمــم المتحدة لمكافحة الفساد بصورة
افتراضية.
وقالت "نــزاهــة" ،في بيان صحافي ،إن هــذه الــدورة
االسـتـثـنــائـيــة ت ـهــدف إل ــى اعـتـمــاد الـصـيـغــة النهائية
لمسودة اإلعالن السياسي المقرر عرضه على الدورة
االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل
مكافحة الفساد المقرر عقدها فــي الفترة بين  2و4
يونيو المقبل.
وأضــافــت أن م ـســودة اإلع ــان الـسـيــاســي تضمنت
العديد من المحاور كمنع الفساد وتجريم أفعال الفساد
والتصدي لها بفعالية والـتـعــاون الــدولــي واسـتــرداد
األصول المنهوبة ،إضافة إلى تطوير تبادل المعلومات

ومعالجة الفساد كعامل تمكين شامل لخطة التنمية
المستدامة .2030
وأوضحت أن اإلعالن يتضمن حزمة من اإلجراءات
والـتــدابـيــر الـتــي تـطــالــب ال ــدول األخ ــذ بـهــا فــي سبيل
النهوض بعملية مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة
والـمـســاء لــة والـشـفــافـيــة وتــوفـيــر الــدعــم الـفـنــي لـلــدول
األطــراف من خالل التعاون الدولي ،كذلك االحترازات
الواجب اتباعها في أوقات األزمات والطوارئ.
وأك ــدت أهمية ال ــدور الــذي يــؤديــه التعاون الدولي
في مكافحة الفساد ،الفتة إلى تأكيد اإلعالن السياسي
ضرورة تقديم المساعدات في التحقيقات والمالحقة
القضائية ،عــاوة على تعزيز استمرار التعاون على
المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وبناء مبادرات
جديدة للتعاون الرسمي وغير الرسمي لمنع الفساد.

عودة العمل بالجهات الحكومية بعد
إجازة «الفطر» بطاقة وظيفية %60
• دوام «الصحة»  %100مع التقيد باإلجراءات االحترازية
• «القوى العاملة»  %50و«األشغال» و«الطرق» التزمتا النسبة الرسمية

مظاهر عودة الدوام في إحدى الجهات الحكومية أمس

●

عادل سامي وجورج عاطف وسيد القصاص

استأنفت الجهات الحكومية العمل امس بعد اجازة عيد الفطر
بنسب موظفين بلغت  60في المئة في معظمها التزاما بقرار مجلس
الوزراء في هذا الشأن.
وفي هذا السياق ،أكدت مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم،
المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ،أنه
تم التعميم على جميع الموظفين بمباشرة العمل عقب انقضاء
اإلج ـ ــازة الــرسـمـيــة لـعـيــد الـفـطــر ال ـم ـبــارك ،وف ـقــا للنسبة الـمـقــررة
مــن مجلس ال ــوزراء بــواقــع  60فــي المئة ،والخاصة ب ــدوام جميع
الموظفين عدا المعفيين منهم ،الفتة إلى أن ساعات الدوام الرسمي
تبدأ من الثامنة صباحا حتى  1:30ظهرا.
وقالت المزيد ،في تصريح صحافي أمس ،إن ذلك يأتي تطبيقا
ً
لقرار مجلس الــوزراء الصادر أخيرا بشأن زيــادة نسبة العاملين
في مقرات العمل بالجهات الحكومية اعتبارا من أمس ،وتحديد
النسبة للجهة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل
مع التقيد باالشتراطات الصحية.
وأشارت المزيد إلى أن نسبة حضور الموظفين في اليوم األول
من تطبيق القرار بلغت  50في المئة لوجود عدد من الموظفين
ضمن اإلع ـفــاء ات الطبية أو تمتعهم بــاإلجــازات الــدوريــة ،مؤكدة
حرص الهيئة على التزام جميع موظفيها باالشتراطات الصحية
مــن ارتـ ــداء الـكـمــام الــواقــي وتطبيق قــواعــد الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي،
ومنع التجمعات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول ،حرصا على
المصلحة العامة للموظفين والمراجعين.

«الصحة» %100
من جهتها ،وتنفيذا لتعميم إداري صادر قبل أشهر من وكيل
وزارة الصحة د .مصطفى رضا أعلنت وزارة الصحة عمل جميع

الطواقم الطبية والفنية والتمريضية واإلداريــة بطاقة تشغيلية
كاملة.
وشهد يوم أمس االثنين اتباع كافة الموظفين واإلداريين في
ديوان عام الــوزارة كافة اإلجــراء ات االحترازية والوقائية والتقيد
باالشتراطات الصحية ،وذلــك عقب قــرار ديــوان الخدمة المدنية
بزيادة نسبة الدوامات في الجهات الحكومية إلى .%60
يذكر أن وزارة الصحة كانت الوحيدة بين الوزارات التي استمر
بها العمل بنسبة  %100من موظفيها ،منذ الشهور الثالثة الماضية
في الوقت الذي كان يقتصر الدوام في الوزارات األخرى على نسبة
 %30من الموطفين ،وذلك لطبيعة عمل الوزارة خالل الجائحة.
من جانب آخــر ،أعلنت إدارة مستشفى الجهراء أن فترة العمل
في العيادات الخارجية خالل الفترة المسائية ستكون من الساعة
 2ظهرا حتى  6مساء ابتداء من االثنين.
ونــاشــدت إدارة المستشفى الجميع االلـتــزام بكافة اإلج ــراء ات
االحترازية حفاظا على سالمة الجميع.
من ناحيته ،أكد الناطق الرسمي باسم وزارة األشغال والهيئة
العامة للطرق والنقل البري ،عبدالله العجمي ،االلتزام بتعليمات
وقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة العمل في الوزارات والجهات
ً
الـحـكــومـيــة فــي ال ــدول ــة بـنـسـبــة  60بــالـمـئــة م ــن الـمــوظـفـيــن ،عـمــا
بتوجيهات السلطات الصحية المنظمة للعمل خالل فترة جائحة
كورونا.
وأشـ ــار الـعـجـمــي ال ــى االل ـت ــزام ال ــواض ــح مــن قـبــل إدارات وزارة
األش ـغــال ،وكــذلــك هيئة الـطــرق على عــودة العمل وفــق اإلج ــراء ات
واالش ـتــراطــات الصحية وبنسبة العاملين المطلوبة ،مــع عــودة
الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك وفق تعاميم ديوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة ول ــوائ ــح تنظيم الـعـمــل مــن أج ــل تيسير إج ــراء
مختلف الواجبات واألعمال لتحقيق ما تستوجبه مصلحة العمل
والشأن العام.

ً
الخشتي :استقبلنا  66576طلبا لتأجيل األقساط والمهلة تنتهي اليوم

شعار الخدمة الجديدة ل ـ «االئتمان»
صالح المضف

●

ً
 ٦٥٠عميال
استفادوا
من خدمة
القرض
االجتماعي
منذ
انطالقها
في فبراير
الماضي

المضف

فهد الرمضان

أعلن نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك االئتمان
الكويتي صالح المضف ،أن البنك سيطلق خدمة القرض العقاري
الذكي بتقنية الــذكــاء االصطناعي خــال أسابيع ،موضحا أن
الخدمة تهدف إلى التيسير والتسهيل على المواطنين وتقليص
الدورة المستندية.
وذكــر المضف ،في تصريح لــه ،أن هــذه الخدمة تضاف إلى
سلسلة اإلنجازات التي حققها البنك ،من خالل ميكنة خدماته،
وجعلها متاحة إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
دون حــاجــة لـعـنــاء مــراج ـعــة أي مــن ف ــروع ال ـب ـنــك ،واسـتـجــاب
المستندات من قبل العمالء.
وقــد سبق للبنك أن أطلق خدمة القرض االجتماعي الذكي
بتقنية الذكاء االصطناعي ،والتي القت نجاحا ،واستفاد منها
ما يقارب  650عميال منذ انطالقها في فبراير .2021
مــن جانبها ،أعلنت الناطقة الرسمية بــا ســم بنك االئتمان
حباري الخشتي ،أن «اليوم تنتهي مهلة استقبال طلبات تأجيل
األقـســاط ،تنفيذا للقانون الخاص بتأجيل االلتزامات المالية
لمدة  6شهور».
وأكدت الخشتي أن البنك يعمل على استقبال طلبات التأجيل
مــن خــال  3قـنــوات ،هــي :البوابة اإللكترونية للبنك ،التطبيق
الهاتفي الخاص بالبنك .أما بالنسبة لفئة كبار السن  65سنة
فما فوق وذوي االحتياجات الخاصة وأسر األسرى والشهداء
والــورثــة ،فسيتم استقبالهم في فــروع البنك ومراكز الخدمات
المتكاملة التابع لها العميل.
ولفتت إلى أن البنك استقبل  66576طلبا لتأجيل األقساط.
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محليات
ّ
«الصحة» تجهز مركز التطعيم في جسر جابر بنظام متكامل
ةديرجلا
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الوزارة خصصت الكوادر الالزمة لتشغيله ...وبدء العمل به خالل أيام
عادل سامي

إعطاء اللقاح
لنحو  36ألف
موظف في
ً
 21مجمعا
ً
تجاريا
تطعيم
المواطنين
خالل يومين
من التسجيل
بالمنصة

الغمالس

ك ـشــف م ــدي ــر إدارة الـصـحــة
ال ـع ــام ــة رئ ـي ــس م ــرك ــز ال ـكــويــت
للتطعيم ،د .فهد الغمالس ،أن
وزارة الصحة تضع اللمسات
األخيرة آللية عمل مركز جسر
ج ــاب ــر لـلـتـطـعـيــم بــال ـمــرك ـبــات،
وال ـ ــذي س ـي ـتــم تــدش ـي ـنــه خــال
أي ــام لتطعيم الـمــواطـنـيــن ضد
"كوفيد."19-
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــاس ،ف ــي
تصريح لـ "الجريدة" ،أن الوزارة
سترسل رسائل نصية للراغبين
ف ـ ــي ت ـل ـق ــي الـ ـلـ ـق ــاح ف ـ ــي م ــوق ــع
الجزيرة الجنوبية بجسر جابر،
تـفـيــد بــالــوقــت ال ـم ـحــدد لتلقي
التطعيم.
واشـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر صـحـيــة
الى أن وزيري الصحة د .باسل
الـ ـصـ ـب ــاح ،والـ ـنـ ـف ــط وال ـت ـع ـل ـيــم
ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،د .م ـح ـم ــد ال ـ ـفـ ــارس،
س ـ ـيـ ــدش ـ ـنـ ــان ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز ،ال ـ ـ ــذي
س ـي ـســاهــم ف ــي ت ـســريــع وت ـيــرة
ا ل ـت ـط ـع ـي ـمــات ،ح ـيــث سيتمكن

المركز من تطعيم نحو  5آالف
مواطن يوميا .علما بأن الوزارة
انتهت مــن تخصيص الـكــوادر
الطبية وا لـفـنـيــة والتمريضية
واإلدارية العاملة في مركز جسر
جابر للتطعيم بالمركبات في
الجزيرة الجنوبية.
وف ـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ح ـم ــات
الـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــاس
لـ "الجريدة" ،على هامش جولة
ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ال ـك ــوي ــت
للتطعيم فــي أرض المعارض،
إن الكويت توفر أفضل الخدمات
الطبية والعالجية ،إلــى جانب
تـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــد أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات
واألدوية .وأضاف أن اللقاحات
الـمـسـتـخــدمــة فــي ال ـكــويــت ذات
مأمونية وسالمة وفعالية عالية
ج ــدا ،وتــم إقــرارهــا واعتمادها
ب ـع ــد دراسـ ـ ـ ــات ط ـب ـيــة وعـلـمـيــة
مستفيضة.
وأشــار إلــى أن قطاع الرقابة
الدوائية في الكويت يتابع عن
كثب كل المستجدات واألبحاث
والدراسات الخاصة باللقاحات،
م ـض ـي ـفــا أن ع ـ ــدد الـمـسـجـلـيــن
على منصة التطعيم في تزايد
يوما بعد يوم ،وأن المواطنين
المسجلين على المنصة تصلهم
رسائل بعد يــوم أو يومين من
التسجيل.

تسخير الجهود
وذكر الغمالس أنه منذ رصد
أول حالة إصابة بالفيروس في
الكويت قبل أكثر من  15شهرا
ووزارة الصحة بكل قطاعاتها
ّ
س ـ ــخ ـ ــرت ج ـ ـهـ ــودهـ ــا م ـ ــن أج ــل
ال ـت ـصــدي ل ـه ــذا ال ــوب ــاء وال ـحــد
منه ،بهدف الحفاظ على األمن
ال ـص ـح ــي ف ــي الـ ـب ــاد وس ــام ــة
المجتمع.
وأش ــار إل ــى أن التطعيم هو
حـجــر ال ــزاوي ــة فــي ال ـخــروج من
هذه األزمة التي ّ
نمر بها ،وهو
مدخل للمناعة المجتمعية في
ال ـبــاد ،مــوضـحــا أن الـعـمــل في
مركز الكويت للتطعيم في أرض
المعارض عــاد وفقا للمواعيد
االعتيادية بداية من أمس االول

وم ــن الـســاعــة الـثــامـنــة صباحا
وحتى الثامنة مساء.

ارتفاع ملحوظ
وأ ك ــد أن حملة التطعيم في
البالد شهدت توسعا وارتفاعا
م ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــا خ ـ ـ ـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع
الماضية ،مشيرا إلى أنه بتوريد
ال ـل ـقــاحــات سـنـشـهــد م ــزي ــدا من
التوسع في حملة التطعيم ضد
"كوفيد ."19
وذكر أن عدد من تلقوا اللقاح
ح ـت ــى اآلن ف ــي الـ ـب ــاد ت ـج ــاوز
ال ـم ـل ـيــون و 800ألـ ــف شـخــص،
الف ـت ــا إلـ ــى أن م ــرك ــز الـتـطـعـيــم
يستقبل نـحــو  22أ لـفــا يوميا،
بخالف المراكز األخرى.
وأك ــد أن ـنــا ن ـعــول عـلــى وعــي
ال ـن ــاس واألفـ ـ ــراد ف ــي ال ـم ـبــادرة
بالتسجيل بمنصة الحصول
عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح م ـ ــن أجـ ـ ــل تـلـقــي
التطعيم للوصول إلى المناعة
الـمـجـتـمـعـيــة ،وم ــن ث ــم ال ـ ّعــودة
إلى الحياة الطبيعية .وتوقع أن
نصل إلــى المناعة المجتمعية
في شهر أغسطس أو سبتمبر
المقبلين.
في مجال اخــر ،تدشن وزارة
الصحة قريبا المرحلة الثالثة
من وحــدات التطعيم الميدانية
الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف
ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــارات
والشركات والمصانع التي تقدم
سلعا استهالكية حيوية ،ولها
احتكاك مباشر مع الجمهور.
وقالت رئيسة فريق الحمالت

مشاركون في حملة التطعيم بأحد مجمعات السالمية أمس

تدشين المرحلة
ً
الثالثة قريبا
بتطعيم العاملين
في المطارات
وشركات السلع
االستهالكية

ال ـم ـي ــدان ـي ــة ال ـم ـت ـن ـق ـلــة بـ ـ ــوزارة
ال ـص ـحــة د .دي ـن ــا ال ـض ـب ـيــب إن
الحملة قامت أمس ،وهو اليوم
الخامس منذ انطالق المرحلة
الثانية ،بتطعيم العاملين في
عــدد من المجمعات التجارية،
حيث تم تطعيم نحو  8آالف من
موظفي  8مجمعات تجارية ،هي
بوليفارد والمهلب وسيمفوني
وليلى غاليري والفنار وأوتــاد

الـجـهــراء وج ـهــراء م ــول وســوق
السمك.
وأضـ ــافـ ــت ال ـض ـب ـي ــب أن 10
وحـ ـ ـ ـ ــدات م ـت ـن ـق ـل ــة اس ـت ـه ــدف ــت
ت ـط ـع ـي ــم الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي ت ـلــك
المجمعات التجارية الثمانية،
مبينة أنه تم االنتهاء من تطعيم
مــن  35إلــى  36ألــف موظف من
العاملين في  21مجمعا تجاريا
منذ تدشين المرحلة الثانية،

والتي انطلقت مطلع األسبوع
الماضي ،واستمرت حتى أمس.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ــى أن وزارة
الصحة انتهت قبل أسابيع من
الـمــرحـلــة األولـ ــى ،الـتــي شهدت
تطعيم العاملين في الجمعيات
التعاونية والمساجد والبنوك
ودور السينما وبعض األنشطة
األخرى.

ً
 20دينارا سعر فحص  PCRفي المختبرات األهلية

استنادا إلى مراجعة أسعار الفحص الدولية واإلقليمية
أعلنت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الخدمات
الطبية األهلية د .فاطمة النجار تخفيض السقف األعلى
لتسعيرة فـحــص ال ـ ـ  PCRفــي مـخـتـبــرات الـقـطــاع األهـلــي
المعتمدة من الوزارة على أال تزيد على  20دينارا.

وقالت النجار في تصريح صحافي إن هذه الخطوة
تأتي بناء على اعتماد وزيــر الصحة د .باسل الصباح
قرار لجنة التراخيص الصحية رقم  2021_3وذلك استنادا
إلى مراجعة أسعار فحص الـ  PCRالدولية واإلقليمية.

يذكر أن وزارة الصحة حددت قبل أشهر  30دينارا
سعر فحص الـ  PCRفي مختبرات القطاع األهلي ،قبل
أن تعتمد تخفيضا في السقف األعلى للتسعيرة أمس
ال يزيد على  20دينارا.

«الكهرباء والماء» تخالف إحدى الجهات الحكومية

•

سيد القصاص

خالفت الضبطية القضائية فــي وزارة
الكهرباء والماء إحــدى الــدوائــر الحكومية
فــي مـحــافـظــة م ـبــارك الـكـبـيــر ،بـعــد انتشار
فيديو في مواقع التواصل لعمالة تستخدم
خرطوم المياه لمبنى تابع لتلك الجهة في
غسل سيارة "تاكسي".
وق ــال رئـيــس فــريــق الضبطية القضائية،
عدنان دشتي ،في تصريح لـ "الجريدة" ،عقب

«إحياء التراث»
توزع ألف سلة
غذائية بجزر القمر

وزعـ ـ ـ ــت ج ـم ـع ـي ــة إحـ ـي ــاء
التراث اإلسالمي ،بالتعاون
م ــع ج ـمــاعــة أن ـص ــار الـسـنــة
المحمدية بجزر القمر ،أكثر
من ألف سلة غذائية جاوزت
ق ـي ـم ـت ـهــا  8م ــايـ ـي ــن ف ــرن ــك
قمري ،ضمن مشروع "توزيع
السالل الغذائية" في عدد من
القرى في الجزر الثالث على
الفئات األكثر حاجة واألكثر
ً
تضررا من أزمة كورونا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام
لـ ـجـ ـم ــاع ــة أن ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـس ـن ــة
الـ ـمـ ـحـ ـم ــدي ــة ب ـ ـجـ ــزر ال ـق ـم ــر
مــوســى مـلـجــا ،فــي تصريح
صحافي ،إن اللجنة ر كــزت
فــي توزيعاتها على األ ســر
األك ـ ـثـ ــر حـ ــاجـ ــة ،خ ـصــوصــا
ف ـئ ــة ال ـم ـع ــاق ـي ــن ،ح ـي ــث تــم
تخصيص إ ح ــدى عمليات
تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـسـ ــال ال ـغ ــذائ ـي ــة
ل ـف ـئ ــة ال ـم ـع ــاق ـي ــن فـ ــي أح ــد
المراكز التي تعتني بذوي
االحتياجات الخاصة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــا أنـ ـ ــه
تـ ــم ت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة
اإلنسانية بمساهمة كريمة
من متبرعي "إحياء التراث"،
ً
موضحا أن برنامج توزيع
السلة الغذائية شمل جميع
الجزر الثالث من انغازيجا
وموهيلي وهنزواني.

انـتـشــار الـفـيــديــو لتلك الـعـمــالــة انـتـقــل فريق
الضبطية لموقع المبنى ،وتم تحرير محضر
"هــدر مياه" لتلك الدائرة الحكومية ،واتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق تلك الجهة من قبل
وزارة الكهرباء والماء.
ودعا دشتي الجهات الحكومية المختلفة
الى عدم التهاون مع تلك العمالة وإعطائها
فرصة إلهدار المياه ،من خالل غسل السيارات
في الدوائر الحكومية ،والتعدي على خدمات
"الكهرباء" ،مشددا على أهمية المحافظة على

المياه كمورد مهم ورئيس في الكويت.
ول ـف ــت إل ــى أن ه ـن ــاك ع ـمــالــة آس ـيــويــة في
الـسـكــن ال ـت ـجــاري واالس ـت ـث ـمــاري وكــذلــك في
السكن الخاص تقوم بمثل تلك األعمال ،ودعا
ّ
الـمــاك وأصـحــاب تلك العقارات الــى التنبيه
عـلــى تـلــك الـعـمــالــة ب ـعــدم اس ـت ـخــدام خــرطــوم
الفناء الخارجي والسيارات
المياه في غسل ّ
إال باستخدام المرشدات.

5
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ٌ
اعتصام «اإلرادة» دعما لفلسطين ...منع ثم موافقة وفوضى
ةديرجلا
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محليات

مفاوضات بين وزير الداخلية والنواب والمنظمين أثمرت السماح بالتجمع لـ  15دقيقة
محمد راشد

أبلغت العلي
أن التجمع
سيتم «أمام
عيونك»

جوهر

س ـ ـ ــادت ح ــال ــة مـ ــن ال ـف ــوض ــى
ساحة اإلرادة ،بين رفض وزارة
الداخلية إقامة االعتصام لعدم
حصوله على الترخيص ،وبين
ت ـ ــواف ـ ــد ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
إل ــى م ـكــان الــوق ـفــة الـتـضــامـنـيــة،
يـ ـتـ ـق ــدمـ ـه ــم ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن أع ـ ـضـ ــاء
مجلس األمة ،الذين بحثوا إقامة
االع ـت ـص ــام م ــع وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة
الشيخ ثــامــر العلي ،ال ــذي وافــق
على منح المعتصمين ربع ساعة
فـقــط ،كــي يتمكن بعض الـنــواب
من إلقاء كلماتهم أمام الجمهور.
مــن جهته ،قــال النائب حسن
ج ــوه ــر إن ـ ــه "حـ ـس ــب ال ــدس ـت ــور
وقــانــون الـتـجـمـعــات ،فـقــط يلزم
إخـ ـط ــار وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـهــذا
التجمع ،وهذا ما تم فعال ،إضافة
إلــى أخــذ مــوافـقــة وزارة الصحة
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــاالش ـ ـتـ ــراطـ ــات
ال ـص ـح ـيــة" ،مــوضـحــا أن "أرك ــان
هذا التجمع دستوريا ،وقانونيا،
وصحيا ،جميعها متوافرة ،لكن
انتقائية وزير الداخلية هي التي
ح ــاول ــت أن تـمـنــع ه ــذا الـتـجـ ّـمــع
المبارك".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :أب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ــر
الداخلية أن التجمع سيتم "أمام
عيونك" ،وهــذا مــا حصل ببركة
الـمــوجــوديــن ،وعلى مــرأى وزيــر
الداخلية الموجود في المكان"،
مشيرا الــى أن هــذا هــو الموقف
النيابي ،ونقولها كواجب وطني
وتــاريـخــي وإنـســانــي ،وقانوني
وعالمي ،إنني تشرفت مع زمالء
فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ،واألغ ـل ـب ـي ــة
ال ـس ــاح ـق ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،بــدعــم
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـن ــاص ــرة للقضية
الفلسطينية ،وتجريم التطبيع
مع الكيان الصهيوني".

موقف ّ
مشرف

نفخر
بالموقف
الكويتي
الداعم للقضية
الفلسطينية

الصقعبي

بدوره ،قال النائب عبدالعزيز
ا ل ـ ـص ـ ـق ـ ـع ـ ـب ـ ــي إن "ا لـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة لـ ـيـ ـس ــت ق ـض ـيــة
سياسية عــاديــة ،بــل هــي قضية
شعب وموقف مشرف للحكومة
الكويتية ،ألننا عندما نتحدث
عن هذه القضية ،فإننا نتحدث
عـ ــن نـ ـص ــرة ال ـ ـقـ ــدس واألقـ ـص ــى
الـ ـش ــري ــف ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال يـمـكــن
أن نـقـبــل ال ـت ـج ــاوز ع ـلــى حـقــوق
الناس ومكتسابتهم التشريعية
ف ــي حـقـهــم بــالـتـجـمــع والتعبير
عــن آرائـهــم فــي قضية هــي محل

وزير الداخلية خالل مفاوضاته مع بعض النواب والمنظمين
قبيل االعتصام (تصوير عوض التعمري)
إجماع قيادة وحكومة وشعب،
ونحن نفخر بالموقف الكويتي،
وال تؤثر السلوكيات الفردية على
ه ــذا ال ـمــوقــف ال ـثــابــت وال ــراس ــخ
للكويت".
ّ
"نحمل وزير الداخلية
وتابع:
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ك ـ ــام ـ ـل ـ ــة ،فـ ـه ــذه
االنتقائية فــي تطبيق القانون
مــرفــوضــة ،ومــع األس ــف الشديد
ه ــي لـيـســت ال ـم ــرة األول ـ ــى الـتــي
يـ ـ ـ ــورط ف ـي ـه ــا وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
الجمهور" ،مؤكدا أن هناك موافقة
مـ ــن وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،واإلخ ـ ـ ــوة
الـمــوجــوديــن فــي ســاحــة اإلرادة
ملتزمون باالشتراطات الصحية،
وتبقى مسألة الترخيص واإلذن
ّ
ه ــذا غ ـيــر م ـق ـبــول ،ألن الـتـجـمــع
حــق كفله الــدسـتــور لكل مواطن
كويتي ،وبالتالي حق األفراد في
التجمع هو حق أصيل ،ال يمكن
ال ـت ـنــازل ع ـنــه ،ألن ـنــا ال ـيــوم أمــام
قضية فلسطين ،وهي جوهرية
وأص ـي ـل ــة وم ـه ـم ــة ،وغ ـ ــدا ه ـنــاك

ً
ً
ً
العلي :صوت الكويت دائما واصل ومع الفلسطينيين قلبا وقالبا

«لسنا ضد المعتصمين بل نحافظ على الصحة العامة»
أكـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ
ث ــام ــر ال ـع ـلــي أن ال ــدول ــة ل ـي ـســت ضد
الـمـعـتـصـمـيــن« ،ب ــل لـلـمـحــافـظــة على
الصحة العامة التي فرضتها قرارات
مجلس الوزراء بمنع التجمعات ،وعند
حصول حالة وفاة يكون المتواجدون
ق ـض ــاي ــا أخـ ـ ــرى ت ـس ـت ـمــرئ ه ــذه
الوزارة والحكومة بكاملها على
حقوق األفراد في التجمع ،وهذا
أمر مرفوض لن نقبله".
وكــانــت "الــداخـلـيــة" قــد أغلقت
عبر دوريــاتـهــا مكان االعتصام
الذي دعا إليه اتحاد طلبة جامعة

عشرين فردا ،وهذا أمر إنساني».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
عـ ـق ــب مـ ـف ــاوض ــات ــه م ـ ــع ال ـم ـطــال ـب ـيــن
باالعتصام« ،كل ما هنالك ان خوفنا
عليكم هــو ال ــذي يمنعنا مــن إدخ ــال
ال ـ ـنـ ــاس أو ال ـم ـع ــزي ــن إل ـ ــى ال ـم ـق ـب ــرة،

الكويت ،تحت عنوان "سأشارك"،
ت ـنــديــدا ب ــال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـ ــه ال ـش ـع ــب
الفلسطيني منذ عدة أيام ،حيث
تم إغالق جميع مداخل المواقف
ال ـم ـحــاذيــة لـســاحــة اإلرادة قبل
الموعد المحدد لالعتصام بأكثر

وهذا هو القياس ،فما بالك بالقضية
الفلسطينية؟!».
وأضـ ـ ــاف أن «م ــوق ــف ال ـك ــوي ــت من
ه ــذه الـقـضـيــة م ـع ــروف ،فـقــد انطلقت
من الكويت ،وتحدث حولها صاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد ،وس ـم ــو رئـيــس

م ــن ث ــاث س ــاع ــات ،ك ـمــا لــوحــظ
انـتـشــار أمـنــي واس ــع فــي محيط
ال ـم ــوق ــع ال ـ ــذي ت ــم ت ـح ــدي ــده من
قـبــل الــداع ـيــن لــاعـتـصــام ،حيث
حضرت دوريــات المرور واألمن
ال ـ ـعـ ــام ع ـل ــى م ـس ــاح ــة م ـح ــاذي ــة
لساحة اإلرادة ،بــدء ا من شاطئ

مجلس الوزراء صرح حولها قبل يوم،
وقبله وزير الخارجية ،فصوت الكويت
دائما واصل في القضية الفلسطينية،
ونحن معهم قلبا وقالبا».

الشويخ حتى وزارة الخارجية.
وأع ـل ــن ات ـح ــاد طـلـبــة جــامـعــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــه ف ــي
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،ت ــأجـ ـي ــل االعـ ـتـ ـص ــام
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة ال ـج ـم ـيــع،
مضيفا "أن ــه وردنـ ــا مــع األســف
اتصال من وزارة الداخلية يطلب

إل ـغــاء الـفـعــالـيــة ،وأن ـهــا ستتخذ
اإلجــراءات القانونية كافة تجاه
المشاركين" ،قبل أن يتم الحقا
ال ـس ـم ــاح بــالــوق ـفــة الـتـضــامـنـيــة
لبعض الوقت.

«حقوق اإلنسان» :نستصرخ ضمير
العالم لوقف المجازر
الفريح :ندين عنف االحتالل بحق األطفال والشعب األعزل
قالت نائبة رئيس الديوان
ال ــوط ـن ــي ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
الــدك ـتــور س ـهــام ال ـفــريــح ،إن
«لـ ـجـ ـن ــة حـ ـق ــوق الـ ـطـ ـف ــل فــي
الديوان الوطني والجمعية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـح ـم ــاي ــة ال ـط ـفــل
تستصرخ الضمير العالمي
واإلنساني إليقاف المجازر
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ،ال ـت ــي تحصد
أرواح األط ـفــال قـبــل النساء
والـ ــرجـ ــال ،والـ ـت ــي يـتـعــرض
لـ ـه ــا الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ب ـ ـصـ ــورة عـ ــامـ ــة ،واألط ـ ـفـ ــال
بصورة خاصة في األراضي
المحتلة».
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــح ع ــن
«القلق العميق الذي ينتابنا
ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيـيــن وعـلــى
األط ـ ـفـ ــال ،إذ وص ـل ــت أعـ ــداد
ال ـش ـه ــداء م ــن األطـ ـف ــال فقط
إل ــى أك ـثــر مــن أربـعـيــن طفال
منذ بــدء الـمـجــازر واألع ــداد
ف ــي ت ــزاي ــد م ـس ـت ـمــر ،بسبب
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاروخـ ـ ـ ــي
ال ـم ـك ـث ــف وال ـم ـس ـت ـم ــر عـلــى
الفلسطينيين الـعــزل وهــدم
الـ ـبـ ـي ــوت عـ ـل ــى ق ــاط ـن ـي ـه ــا»،
مؤكدة «إننا في لجنة حقوق

جانب من المعتصمين

ال ـط ـف ــل ب ــال ــدي ــوان الــوط ـنــي
والـجـمـعـيــة الــوط ـن ـيــة نــديــن
كــل أعـمــال العنف المرتكبة
من قبل المحتل بحق شعب
أعزل وبحق األطفال خاصة،
ّ
السيما أن عمليات القصف
تشن حمالتها بكثافة على
المناطق المكتظة بالسكان» .
وأردفـ ـ ــت «ب ــدورن ــا كجهة
ح ـ ـقـ ــو ق ـ ـيـ ــة ن ـ ــؤ ك ـ ــد أن هـ ــذه
المجازر الدموية تستوجب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاء لـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة
للمسؤولين اإلسرائيليين
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــون بـ ـه ــا
ويـنـفــذونـهــا ب ــا رادع ،كما
نطالب مجلس األمن واألمين
العام لألمم المتحدة بتحمل
ك ــام ــل م ـســؤول ـيــات ـهــم تـجــاه
هذا الشعب األعزل ،وضمان
ح ـم ــاي ـت ـه ــم نـ ـس ــاء وأطـ ـف ــاال
وشيوخا».
ودعـ ــت ال ـفــريــح« ،وســائــل
اإلعـ ــام الـعــالـمـيــة والــدولـيــة
إل ـ ــى ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض لـ ـ ـ ــه الـ ـطـ ـف ــل
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
ال ـخ ـص ــوص م ــن اع ـ ـتـ ــداءات
وقتل على يد اإلسرائيليين

سهام الفريح

الضاربين بـعــرض الحائط
كــل الـمــواثـيــق الــدولـيــة التي
تنص على الحماية واألمــن
واألمــان ،ومتناسين نفسية
هذا الطفل التي ستبنى على
الخوف والجزع ،وتنشأ في
بيئة مسمومة يعيشها هذا
الطفل تغص بالكره والحقد
على المعتدين».

مصرية أجهزت على زوجها في السالمية وفاة بطل المقاومة سعد شرار انتحار فتاة بمنزلها في «جابر األحمد»

●

محمد الشرهان

ش ـهــدت مـنـطـقــة الـســالـمـيــة صـبــاح
أم ـ ـ ــس ج ــريـ ـم ــة قـ ـت ــل ب ـش ـع ــة أق ــدم ــت
خاللها مقيمة مصرية بالعقد الرابع
من عمرها على قتل زوجها المصري
ً
ال ـبــالــغ م ــن ال ـع ـمــر  45ع ــام ــا ،ب ـعــد أن
سددت له عدة طعنات أودت بحياته.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر
أمـنــي ل ـ «ال ـجــريــدة» أن غــرفــة عمليات
ً
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ت ـل ـقــت ب ــاغ ــا يـفـيــد
بوجود مشاجرة داخــل إحــدى الشقق
فــي منطقة السالمية ،مشيرا إلــى أنه
فـ ــور ت ـل ـقــي الـ ـب ــاغ ان ـت ـقــل رج ـ ــال أمــن
م ـحــاف ـظــة ح ــول ــي الـ ــى ال ـم ــوق ــع وعـنــد
وصولهم شاهدوا جثة تعود لصاحب
الشقة وبجانبها زوجة المجني عليه

ً
وكانت تحمل سكينا استخدمتها في
قتل زوجها.
وأضاف المصدر أن الزوجة اعترفت
ً
لــرجــال األم ــن بــأن شـجــارا وقــع بينها
وبـيــن زوجـهــا بسبب خــافــات اسرية
وح ـم ـلــت سـكـيـنــا ل ـلــدفــاع ع ــن نفسها
وسددت خالل المشاجرة طعنة سقط
ً
على اثرها قتيال .
وذكـ ـ ــر الـ ـمـ ـص ــدر ان رجـ ـ ــال االمـ ــن
استمعوا إلفــادة شاهدين من جيران
ال ـم ـج ـنــي ع ـل ـيــه وه ـم ــا م ــن الـجـنـسـيــة
ً
المصرية ايـضــا أف ــادا بأنهما سمعا
صوت مشاجرة داخــل الشقة وصراخ
وتـ ــوج ـ ـهـ ــا الس ـ ـت ـ ـطـ ــاع االم ـ ـ ـ ــر وع ـن ــد
ً
دخولهما شاهدا الزوجة تحمل سكينا
والــزوج ساقطا على االرض ومصابا
وعند تفحصه تبين انه فارق الحياة.

وأش ــار ال ــى ان رج ــال االم ــن اسـتــدعــوا
رج ـ ـ ــال االدل ـ ـ ـ ــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة وال ـط ـب ـيــب
الشرعي حيث تم رفع الجثة واحالتها
الى ادارة الطب الشرعي لتحديد سبب
الوفاة ،مبينا ان وكيل النائب العام في
نيابة محافظة حولي انتقل الى موقع
الجريمة للمعاينة واالطالع.
واوض ــح المصدر ان وكيل النائب
ال ـع ــام ام ــر بـحـجــز ال ــزوج ــة ع ـلــى ذمــة
القضية وكلف رجــال االدلــة الجنائية
بتحريز سالح الجريمة وأمر بتسجيل
قضية تحت مسمى القتل العمد وكلف
رجال المباحث اجراء التحريات الالزمة
حول تفاصيل الواقعة.

اشتهر بتفخيخ المركبات إبان الغزو العراقي
توفي أمس بطل المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي
الغاشم ،سعد شرار العازمي ،عن عمر يناهز الـ 60عاما في
مستشفى جابر األحمد.
واشتهر البطل والمخترع العازمي بدوره مع المقاومة
الكويتية خــال فـتــرة الـغــزو بتفخيخ الـمــركـبــات ،وتنفيذ
هجمات مؤثرة في عمق الجيش العراقي الغازي باالشتراك
مع أبطال المقاومة.
وكان صدام حسين أصدر حكما باإلعدام على العازمي،
والـ ــذي لـقـبــه الـجـيــش ال ـعــراقــي بـ ــ« أب ــو ال ـم ـف ـخ ـخــات» ،وتــم
أسره بعد أن ألقي القبض عليه مع إحدى خاليا المقاومة
الكويتية ،وأطلق سراحه بعد التحقيق ،وسيوارى جثمان
العازمي صباح اليوم في مقبرة الرقة.

ً
تبلغ  14عاما وشنقت نفسها بدورة المياه
●

محمد الشرهان

استنفرت األجهزة األمنية في محافظة
ال ـعــاص ـمــة ،م ـســاء أم ــس األول ،إث ــر تلقي
ً
غرفة عمليات وزارة الداخلية بــاغــا من
مواطن أفاد خالله بانتحار ابنته البالغة
ً
من العمر  14عاما داخل منزل األسرة في
منطقة جابر األحمد ،بعد أن شنقت نفسها
بواسطة حبل داخل أحد حمامات المنزل.
ف ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ال ـت ــي رواه ـ ـ ــا م ـصــدر
أمني لـ»الجريدة» فإن رجال أمن محافظة
العاصمة انتقلوا فور تلقيهم البالغ إلى
مـنــزل الـمـبـلــغ ،ول ــدى وصــولـهــم شــاهــدوا
جثة ابنته مشنوقة داخــل أحــد حمامات

ً
المنزل ،مشيرا إلى أن رجال األمن استدعوا
وكيل النائب العام ورجال األدلة الجنائية
والطبيب الشرعي.
وأضاف المصدر أن وكيل النائب العام
أمر برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب
الـ ـش ــرع ــي ،وأم ـ ــر رج ـ ــال األم ـ ــن بـتـسـجـيــل
ج ـنــايــة ت ـحــت م ـس ـمــى االنـ ـتـ ـح ــار ،وكـلــف
رجــال المباحث إجــراء التحريات الالزمة
حول الواقعة.
يذكر أن منطقة الرقعي شهدت مساء
أمــس األول حــالــة انتحار أخ ــرى لمواطن
ً
يبلغ من العمر  27عاما أطلق النار على
نفسه بواسطة بندقية شوزن داخل حمام
الشقة التي يقطنها بمفرده.
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جلستين لـ«الصفوف األمامية» و«فلسطين»
• الغانم :تخصيص ً
• كتلة الـ  11قدمت طلبا لمناقشة  3استجوابات األحد القادم

أسئلة

برلمانية

محيي عامر

في أول أيام الدوام الرسمي،
بعد عطلة عيد الفطر
المبارك ،ومع اقتراب موعد
الجلسة العادية المقررة
الثالثاء المقبل ،عقد ًمكتب
مجلس األمة اجتماعا قرر فيه
تخصيص جلستين خاصتين
األسبوع المقبل لم يحدد
موعدهما إحداهما للقضية
الفلسطينية ،التي ستشهد
إقرار قانون حظر ومناهضة
التطبيع مع الكيان الصهيوني،
فستكون للصفوف
أما الثانية ً
وتزامنا مع ذلك
األماميةً ،
تقدم  11نائبا بطلب عقد
جلسة خاصة األحد المقبل
لمناقشة  3استجوابات.

ً
 12سؤاال من الصقعبي إلى  6وزراء
ً
الغانم مترئسا اجتماع مكتب المجلس
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم عقد
جلسة خاصة األسبوع المقبل لبحث األوضاع
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،واستعجال
اللجنة التشريعية االنـتـهــاء مــن قــانــون حظر
ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال الغانم ،في تصريح صحافي أمس"،تقبل
الله طاعتكم وعيدكم مبارك وإن كان هذا العيد
ً
مختلفا ألن أغلب العرب والمسلمين والعالم
يتابعون ما يحدث في األيام الماضية من عدوان
جبان من اآللة العسكرية الصهيونية واعتدائها
عـلــى الـمـقــدســات اإلســامـيــة والمسيحية في
القدس وغزة واألراضي الفلسطينية بشكل غير
مسبوق وصورة ال يمكن قبولها".
وأضـ ـ ــاف أن مـكـتــب مـجـلــس األم ـ ــة كممثل
للشعب الكويتي ،الــذي هو جــزء ال يتجزأ من
األمة اجتمع وناقش طلبات عدة بعقد جلسات
خاصة في شان هذه االعتداءات ،وقرر المكتب
استعجال "التشريعية" إلنجاز قانون مناهضة
التطبيع مــع الكيان الصهيوني ،ليتم إقــراره
مع مناقشة ما يمكن القيام به لدعم إخواننا
في فلسطين.
وتابع :هاتفت رئيس مجلس الــوزراء سمو
الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،ال ــذي أكــد على موقف
الكويت بدعم هذه القضية وحضور الحكومة
على أن يتم تحديد موعدها األسبوع المقبل
بعد التنسيق مع اللجنة التشريعية واالنتهاء
من القانون المزمع التصويت عليه في الجلسة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ات ـ ـصـ ــاالت ع ـ ــدة ب ـي ــن رئ ــاس ــة
المجلس ورئاسة االتحاد البرلماني العربي

ً
الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ـش ـ ـكـ ــورا م ـ ــن أج ـ ــل تـحـقـيــق
المقترحات التي تمت خــال اجتماع رؤســاء
البرلمانات العربية األربعاء الماضي ،كما كان
هـنــاك ات ـصــال مــع رئـيــس االت ـحــاد البرلماني
الــدولــي من أجــل الترتيب للقاء يجمع رؤســاء
بــرل ـمــانــات عــربـيــة ودول إســام ـيــة لمناقشة
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات واقـ ـعـ ـي ــة وح ـ ــازم ـ ــة تـ ـج ــاه ال ـك ـي ــان
الصهيوني والكنيست اإلسرائيلي الذي خالف
المواثيق الدولية كافة.
وأوض ــح أن مكتب المجلس ناقش طلبات
الجلسات الخاصة ،ومنها ما يخص مكافآت
الصفوف األمامية ،وستقوم لجنة األولويات
بــاس ـت ـع ـجــال ال ـم ـي ــزان ـي ــات ،ون ـت ـم ـنــى ت ـعــاون
الحكومة في الــرد على األسئلة الموجهة من
اللجنة ليتسنى عقد الجلسة األسبوع المقبل.
ي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت ت ـقــدمــت كـتـلــة ال ـ ـ 11
ً
نائبا بطلب عقد جلسة خاصة األحد المقبل،
ل ـم ـنــاق ـشــة االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ال ـم ـقــدمــة ل ـ ــوزراء
الـصـحــة وال ـخــارج ـيــة وال ـمــال ـيــة ،حـيــث قــالــوا
ً
في طلبهم "اسـتـنــادا إلــى نص الـمــادة  ٧٢من
ً
الــائـحــة الــداخـلـيــة لمجلس األمـ ــة ،وحـفــاظــا
ً
على الدستور ،وحرصا منا إليضاح الحقائق
للشعب الكويتي ،الذي حملنا أمانة المحافظة
على مكتسباته ،كذلك للرد على األبواق التي
تــدعــو إل ــى انـعـقــاد الجلسـة الـعــاديــة المزمع
ً
إقامتها وليس حرصا منهم على انعقادها ،بل
لحرصهم على تحصين رئيس مجلس الوزراء
لمدة سنة ونصف السنة0 ،من خالل التغاضي
عن أول بند في الجلسة القادمة وهو تأجيل

االستجوابات المستقبلية لرئيس الوزراء.
وأضــافــوا" :وألن هــذا الفعل ال يستند على
سند دسـتــوري أو قانوني أو الئحي بــل يعد
مخالفة صــريـحــة ل ـمــواد الــدس ـتــور والــائـحــة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،والـ ـ ــذي ال يـمـكــن أن ن ـت ـج ــاوزه أو
نـتـغــاضــى ع ـن ــه ،ل ــذا ن ـت ـقــدم ن ـحــن الـمــوقـعــون
أدنـ ـ ــاه بـطـلــب ع ـقــد جـلـســة خ ــاص ــة ال ـســاعــة 9
ً
صباحا يوم األحد  ٢٣مايو الجاري لمناقشة
االستجواب المقدم من النائبين أحمد مطيع
العازمي وسعود بوصليب إلى وزير الصحة،
واالستجوابين المقدمين من النائب شعيب
المويزري إلــى وزيــر الخارجية ووزيــر الدولة
لشئون مجلس ال ــوزراء الشيخ أحمد الناصر
وإلـ ــى وزيـ ــر الـمــالـيــة ووزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقتصادية خليفة حمادة.
ً
وجــاء الطلب مذيال بتوقيع كل من النواب
"ال ـص ـي ـفــي ال ـص ـي ـفــي ،وف ـ ــارس الـعـتـيـبــي ،ود.
عبدالكريم الـكـنــدري ،وثــامــر السويط ،وخالد
الـعـتـيـبــي ،وح ـمــد الـمـطــر ،وم ـ ــرزوق الخليفة،
ومبارك الحجرف ،وسعود أبوصليب ،وصالح
المطيري ومساعد العارضي".
ونشر مقدمو الطلب تغريدة موحدة ،قالوا
فـيـهــا" :ك ـنــا ومــازل ـنــا حــريـصـيــن عـلــى تطبيق
وحماية نصوص الدستور وعلى رأسها المادة
 ،100وحتى ال يتحصن رئيس الــوزراء بحجة
ض ــرورة مناقشة اسـتـجــواب الـ ــوزراء ،تقدمنا
بطلب جلسة خاصة الستجواب الوزراء األحد
القادم على أن تبقى الجلسة العادية معلقة حتى
يصعد رئيس الحكومة المنصة".

«التعليمية» بال نصاب و«الميزانيات» المضف لبحث «األموال العامة» صندوق
تناقش «نفط الكويت»
الجيش والماليزي واليوروفايتر والرافال

الوزير المضف وجوهر حضرا وغاب بقية األعضاء «كشف المتورطين ُّ
وتتبع األموال المستولى عليها الستردادها»
عاد فقدان النصاب يخيم على اجتماعات اللجان البرلمانية
من جديد ،وتجلى ذلك امس إذ تم إلغاء اجتماع لجنة شؤون
التعليم الثقافة واإلرش ــاد األول بعد عطلة العيد ،والــذي لم
يحضره سوى وزير التربية د .علي المضف وعضو اللجنة
ال ـنــائــب حـســن جــوهــر اض ــاف ــة ال ــى ق ـي ــادات وزارت ـ ــي الـمــالـيــة
والتربية في حين غاب بقية االعضاء.
وكان مقررا على جدول اعمال اللجنة  6اقتراحات بقوانين
بـشــأن تعديل الـقــانــون رقــم ( )10لسنة  1995بـشــأن مكافآت
الطلبة بــالـجــامـعــات والـكـلـيــات الجامعية ومـعــاهــد التعليم
العالي.
أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي فعقدت اجتماعها
لمناقشة الميزانية التقديرية لشركة نفط ا لـكــو يــت للسنة
المالية  ،2022/2021والبيانات المالية المدققة للشركة عن
الـسـنــة الـمــالـيــة  ،2020/2019ومــاحـظــات دي ــوان المحاسبة
بشأن الحساب الختامي الواردة في تقريره السنوي عن نتائج
الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة
وحساباتها الختامية عن السنة المالية .2020/ 2019
وحضر االجتماع وزير النفط وزير التعليم العالي د .محمد
الفارس وممثلون عن مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط
الكويت ووزارة المالية وديوان المحاسبة ووزارة النفط.

تقدم النائب عبدالله المضف
بطلب تكليف لجنة حماية األموال
ال ـع ــام ــة ال ـع ــام ــة ل ــدراس ــة قـضــايــا
(صـ ـن ــدوق ال ـج ـيــش  -ال ـص ـنــدوق
الماليزي  -يوروفايتر  -الرافال).
وقال المضف ،في معرض طلبه:
شـهــدت دول ــة الكويت أخـيــرا عدة
قضايا مالية مــن شبهات فساد
وغسل أموال تردد صداها في الرأي
العام والصحافة المحلية والدولية،
وقد ترتب على ذلك إســاءة بالغة
إلى السمعة المالية للدولة ،فضال
عن أن بعض مؤسسات التصنيف
االئ ـت ـم ــان ــي ال ـعــال ـم ـيــة ق ــد غـ ّـيــرت
نظرتها المستقبلية الــى سلبية،
ن ـظ ــرا ل ـب ــطء ت ـن ـف ـيــذ ال ـس ـيــاســات
ذات ال ـع ــاق ــة ب ـت ـعــزيــز الـفـعــالـيــة
المؤسساتية بالبالد.
وأضـ ــاف الـمـضــف :تــأكـيــدا لما

عبدالله المضف

ن ــص عـلـيــه ال ــدس ـت ــور ف ــي مــادتــه
الـ ـ  17مــن وج ــوب حماية األم ــوال
ال ـع ــام ــة ل ـمــا ل ـهــا م ــن ح ــرم ــة ،فــإن
ذلـ ـ ــك ي ـس ـت ــوج ــب إعـ ـ ـ ـ ــادة دراسـ ـ ــة

تـلــك الـقـضــايــا ف ــي مـجـلــس األم ــة،
وف ــي مقدمتها قـضـيــة "ص ـنــدوق
الـجـيــش  -الـصـنــدوق الـمــالـيــزي -
يوروفايتر  -الرافال" وغيرها من
القضايا إلحكام الرقابة البرلمانية
والشعبية لكشف المتورطين فيها
وتقديمهم للعدالة مع ُّ
تتبع األموال
الـمـسـتــولــى عليها واس ـت ــرداده ــا
لمصلحة خزينة الدولة.
ي ــرج ــی عـ ــرض رســال ـت ـنــا هــذه
ع ـلــى ال ـم ـج ـلــس ال ـم ــوق ــر ف ــي بند
الــرســائــل الـ ـ ــواردة لتكليف لجنة
ح ـمــايــة األم ـ ـ ــوال ال ـعــامــة ل ــدراس ــة
هذه المواضيع ،مع إحالة جميع
مستنداتها الواردة لمجلس األمة
تتمكن اللجنة
في فترات سابقة كي ّ
من دراستها وتقديم تقرير متكامل
بـهــذا ال ـشــأن خ ــال دور االنـعـقــاد
األول.

الصالح لتمديد بدل اإليجار
لـ «غرب عبدالله المبارك»
تـقــدم الـنــائــب خليل الـصــالــح بــاقـتــراح برغبة لتمديد صــرف بدل
اإلي ـج ــار لـسـكــان منطقة غ ــرب عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك م ــدة ع ــام إل ــى حين
ً
استكمال المرافق ،نظرا إلى عدم اكتمال الخدمات هناك ،وما تسببت
فيه جائحة كورونا من توقف وإغالق األنشطة ،مما أدى إلى ارتفاع
أسعار مستلزمات البناء والتجهيز والتأثيث وعطل استكمال بناء
الوحدات السكنية وعرقلة انتقال السكان إلى المنطقة.
ونص االقتراح على تمديد صرف بدل اإليجار لسكان المنطقة مدة
عام إلى حين استكمال المرافق وعدم ربط إيقاف البدل بإيصال التيار
الكهربائي ،وتأجيل قسط بنك االئتمان على أن يشمل من تم إيصال
التيار الكهربائي لقسيمته.

سؤاالن إلى وزير العدل:
 طلب نسخة من التقرير الدوريالخامس للجنة الوطنية لمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وذلك عن الفترة من (يوليو حتى
ديسمبر .)2020
طلب نسخة من الدليلاإلرشادي الذي يلتزم الجميع
به الستيفاء صحة اإلجراءات
وسالمة البالغ المقدم قبل
إحالته إلى هيئة (نزاهة)
والنيابة العامة.
سؤاالن إلى وزير النفط:
 طلب نسخة من العرضالمرئي المقدم من كلية
الهندسة والبترول بشأن دراسة
السالمة اإلنشائية في نفق
دروازة العبدالرزاق والقرارات
والتوصيات التي أسفرت عنها.
 طلب نسخة من التقرير المقدممن الهيئة العامة للبيئة بشأن
المنظومة المتكاملة للتعامل
مع النفايات في دولة الكويت،
والقرارات والتوصيات التي
أسفرت عنها.
 3أسئلة إلى وزيرة األشغال
العامة:
 -طلب نسخة من التقرير المقدم

من الهيئة العامة للطرق
والنقل البري حول حالة نفق
دروازة العبدالرزاق ،والقرارات
والتوصيات الصادرة بشأنها.
 طلب نسخة من جميعالتقارير والدراسات والعروض
المرئية المرفوعة من اللجنة
العليا للطاقة لمجلس الوزراء،
والقرارات والنتائج والتوصيات
الصادرة بشأنها.
 طلب نسخة على قرص مدمج( )CDأو شريحة ذاكرة (Flash
 )Memoryمن جميع التقارير
والدراسات والعروض المرئية
المرفوعة من األشغال العامة
إلى مجلس الوزراء حول تطوير
شاطئ البالجات.
سؤاالن إلى وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء:
 طلب نسخة من العرض المرئيالذي قدمه جهاز متابعة األداء
الحكومي بشأن دراسة تقرير
ديوان المحاسبة عن نتائج
الفحص والمتابعة على تنفيذ
ميزانيات الجهات المشمولة
برقابته وحساباته الختامية للسنة
المالية (.)2020/2019
-ما الخطوات التي اتخذتها

عبدالعزيز الصقعبي

وزارة الخارجية لتنفيذ قانون حق
االطالع على المعلومات؟
سؤاالن إلى وزير المالية:
 طلب نسخة من تقرير المديرالعام لهيئة تشجيع االستثمار
المباشر بشأن استقراء الوضع
االقتصادي واآلثار المترتبة
على عدم اتخاذ إجراءات إصالح
اقتصادي.
 طلب نسخة من التقريرالنهائي للجنة المكلفة لدراسة
إجراءات التعاقد لدى الجهات
الحكومية وطرق تذليلها
واختصارها.
سؤال إلى وزير التجارة:
 طلب نسخة من تقرير الهيئةالعامة للقوى العاملة حول ما
تم اتخاذه من إجراءات بشأن
تسجيل العقود الحكومية لدى
اإلدارة المختصة لديها.

الخليفة يوجه  3أسئلة إلى  3وزراء
االول إلى وزير الدفاع :من أعضاء لجنة تحقيق في شبهات وتجاوزات
وعموالت شابت صفقة اليوروفايتر؟ وهل انتهت اللجنة من
أعمالها؟
ُ
الثاني إلى وزير التعليم العالي :هل شكل مجلس إدارة جامعة
عبدالله السالم؟ وهل شكلت لجنة للتحضير الستكمال عملية النقل؟
الثالث إلى وزير المالية :طلب كشفا تفصيليا بعقود الشاليهات من
 2021/1/1حتى تاريخ ورود هذا السؤال ،مبينا به اسم المستفيد من
الشاليهات ومساحتها وتاريخ الحصول عليها وموقع الشاليه.

مرزوق الخليفة

بدر المال يوجه سؤالين إلى وزير
الداخلية عن التجنيس
األول :طلب صورة من المرسوم رقم ( )2007/397بمنح الجنسية
الكويتية وصورة من تقرير اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الشيخ
ثامر الجابر للتحقق من كل ما أثير من مالبسات بشأن منح الجنسية
الكويتية.
الثاني :طلب تزويده بحاالت االشتباه بتزوير الجنسية والتي توقف
استكمال التحقيق أو التحريات في السنوات الخمس األخيرة ،وأسباب
التوقف ومبرراته ،وإجراءاتكم تجاه من أصدر أوامر التوقف.

بدر المال

7
«اإلدارية» :منع «الداخلية» تجديد جوازات السفر
الغرامات مخالف للدستور
سداد
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ً
ةديرجلا
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قصر العدل

• المحكمة ألغت القرار العتباره قيدا على حرية المواطنين
ّ
«المشرع الدستوري أعلى قيمة الحقوق والحريات ومنها التنقل واإلقامة»
•
حسين العبدالله

أكدت المحكمة اإلدارية
مخالفة قرار وزارة الداخلية
الذي يشترط إلزام
المواطنين بسداد الغرامات
المالية الناتجة عن األحكام
القضائية كشرط لتجديد
جوازات السفر للدستور،
وقررت إلغاءه لصالح أحد
المواطنين.

في حكم قضائي بارز ،ألغت
الــدائــرة اإلداري ــة في المحكمة
ال ـك ـل ـيــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار
ف ـ ـهـ ــد ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري وعـ ـض ــوي ــة
ال ـ ـقـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن أح ـ ـم ـ ــد حـ ـ ــاوة
ومحمد عبدالعزيز الربيعة،
قــرار وزارة الداخلية السلبي
بــاالم ـت ـنــاع عــن تـجــديــد جــواز
س ـف ــر ألح ـ ــد الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،إال
بـعــد س ــداد الـغــرامــات المالية
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة بـ ـحـ ـق ــه لـ ـ ـ ـ ــادارات
التابعة للوزارة.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة ،ف ــي
حيثيات حكمها ،ان القوانين
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات خـلــت
م ــن ال ـ ــزام ال ـمــواط ـن ـيــن ب ـســداد
الـ ـغ ــرام ــات ال ـمــال ـيــة الـ ـص ــادرة
بحقهم ،قبل تجديد ج ــوازات
السفر الخاصة بهم ،الفتة الى
ان ذلــك االج ــراء الــذي قامت به
«ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» م ـخــالــف ألح ـكــام
ال ــدسـ ـت ــور ،والـ ـت ــي ت ـم ـنــع قيد
حرية تنقل المواطن.

قرار سلبي

القوانين واللوائح
والقرارات خلت من
إلزام المواطنين
سداد الغرامات
المالية الصادرة
بحقهم قبل تجديد
جوازات سفرهم

وت ـت ـل ـخــص وق ــائ ــع ال ــدع ــوى
فــي ان ال ـمــواطــن راف ــع الــدعــوى
صـ ـ ــدرت ع ـل ـيــه احـ ـك ــام بـمـبــالــغ
مالية بصفته ال بشخصه ،وقد
تقدم للجهة االدارية المختصة
بطلب تجديد جــواز سـفــره ،اال
انها رفضت بزعم وجود احكام
قضائية ضده.
وقــالــت إن مـحــامــي الـمــدعــي
طلب إلغاء قرار االدارة السلبي
ب ـ ــاالمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاع عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـصـ ــدار
ِّ
وتجديد جواز سفر المتظلم مع
أحقيته في استصدار وتجديد
جواز سفره ،وذلك في مواجهة
ال ـم ـت ـظ ـل ــم ض ـ ــده ـ ــم ،كـ ـم ــا ق ــدم
حافظة مستندات طويت على
صــورة من حكم قضائي مقدم
على سبيل االستئناس ،ومثلت
م ـح ــام ـي ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة وق ــدم ــت
حافظة مستندات طويت على
صورة ضوئية من كتاب مدير
االدارة العامة للجنسية ووثائق
السفر بما يفيد عدم الممانعة
بـتـجــديــد جـ ــواز س ـفــر الـمــدعــي
في حالة قيامه بتنفيذ ما عليه
م ــن احـ ـك ــام ق ـض ــائ ـي ــة ،وك ـت ــاب
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ـ ــادارة الـعــامــة
لتنفيذ األحكام بالوكالة يفيد
بعدم وجود أمر منع من السفر
م ـس ـج ــل ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــدعـ ــي ،وانـ ــه
مـسـجــل ف ــي ح ـقــه ع ــدة قـضــايــا

مـحـكــومــة بــال ـغــرامــات الـمــالـيــة
غير منفذة.

تعديل الطلبات
وأضــافــت أنها تشير تمهيدا
لـقـضــائـهــا ف ــي ال ــدع ــوى الـ ــى ان
قضاء «التمييز» قد استقر على
ان «ل ـل ـمــدعــي ان ي ـع ــدل طـلـبــاتــه
اثناء سير الخصومة باالجراءات
المعتادة لرفع الدعوى او بطلب
ي ـق ــدم ش ـفــاهــة ف ــي ال ـج ـل ـســة في
ح ـ ـضـ ــور الـ ـخـ ـص ــم ويـ ـثـ ـب ــت فــي
م ـح ـض ــره ــا او بـ ـم ــذك ــرة أثـ ـن ــاء
نظر الدعوى ،فــاذا عدل المدعي
طـلـبــاتــه عـلــى ه ــذا الـنـحــو كانت
ال ـع ـب ــرة ف ــي ت ـح ــدي ــد م ــا طــرحــه
عـ ـل ــى م ـح ـك ـم ــة اول درج ـ ـ ــة هــي
بطلباته الختامية فــي الدعوى
ال بــا ل ـط ـل ـبــات ا ل ـت ــي تضمنتها
صحيفة افتتاحها».
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة أنـ ــه
م ــن ال ـم ـق ــرر ف ــي ق ـض ــاء محكمة
التمييز ان لمحكمة الموضوع
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــامـ ــة ف ـ ــي ت ـك ـي ـيــف
طلبات الخصوم وفهم الدعوى
عـ ـل ــى ح ـق ـي ـق ـت ـه ــا ،بـ ـم ــا تـتـبـيـنــه
ُ
مــن وقــائـعـهــا ،وأن ت ـنــزل عليها
وصفها الحق دون تقيد بتكييف
الخصوم ،ما لم تخرج عن وقائع
الــدعــوى ولــم تغير مــن مضمون
طلبات الخصوم فيها.
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ان ال ـ ـمـ ــدعـ ــي
يهدف طبقا للتكييف القانوني
ال ـص ـح ـيــح ل ـط ـل ـبــاتــه الـخـتــامـيــة
الى طلب الحكم بقبول الدعوى
ش ـكــا ،وف ــي ال ـمــوضــوع بــإلـغــاء
القرار االداري السلبي باالمتناع
عن تجديد جواز سفره وتسليمه
ل ــه م ــع م ــا يـتــرتــب عـلــى ذل ــك من
آث ـ ــار ،م ــع إل ـ ــزام الـجـهــة االداري ـ ــة
بــال ـم ـصــروفــات وم ـقــابــل ات ـعــاب
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل.

حرية شخصية
وحيث إنه عن شكل الدعوى،
ولما كان القرار المطعون فيه من
القرارات المستمرة ،التي يجوز
الطعن عليها طالما بقيت الحالة
القانونية على وضعها لم تتغير،
مما يتعين معه القضاء بقبول
الدعوى شكال.
ولفتت المحكمة إلى أنه ،وعن
دفــع الجهة اإلداري ــة بعدم قبول
الــدعــوى النـتـفــاء ال ـقــرار اإلداري

السلبي ،فإنه «باستقراء نصوص
دستور دولة الكويت فإن المادة
( )30منه تنص على أن «الحرية
ال ـش ـخ ـص ـيــة م ـك ـف ــول ــة» وت ـنــص
ال ـمــادة ( )31على أنــه «ال يجوز
الـقـبــض عـلــى إن ـســان أو حبسه
أو تـفـتـيـشــه أو ت ـحــديــد إقــامـتــه
أو تقييد حريته فــي اإلقــامــة أو
التنقل إال وفق أحكام القانون».
وقالت إن مفاد هذين النصين
أن ال ـم ـش ــرع ال ــدسـ ـت ــوري أعـلــى
قيمة الحقوق والحريات العامة
في دولــة الكويت ،ومنها حرية
التنقل واإلقــامــة ،وأسبغ عليها
ح ـم ــاي ـت ــه ول ـ ــم ي ـج ــز ت ـق ـي ـيــد أي
منهما إال إذا وجد نص قانوني
يـ ـح ــد مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــريـ ــة ،وم ــن
حيث إن الـمــادة  17من القانون
رقـ ــم  11ل ـس ـنــة  1992ف ــي شــأن
ج ـ ــوازات الـسـفــر تـنــص عـلــى أن
«تصرف الجوازات لمن يتمتعون
بالجنسية الكويتية وفقا ألحكام
ق ــان ــون الـجـنـسـيــة ال ـم ـع ـمــول به
وقت إصدار الجواز» ،كما تنص
الـمــادة ( )18منه على أن «يكون
طـ ـل ــب ج ـ ـ ـ ــواز الـ ـسـ ـف ــر أو ط ـلــب
تـجــديــده عـلــى الـنـمــاذج المعدة
لــذلــك ،ويـقــدم الطلب إلــى الجهة
ال ـم ـخ ـت ـص ــة حـ ـس ــب األحـ ـ ـ ـ ــوال».
وتنص الـمــادة  19منه على أنه
«ي ـجــوز ألس ـبــاب خــاصــة ،بـقــرار
مــن وزي ــر الــداخـلـيــة ،رفــض منح
جـ ــواز الـسـفــر أو ت ـجــديــده ،كما

يجوز سحب الجواز
بعد إعطائه».

أسباب خاصة
و حـ ـ ـي ـ ــث إن م ـ ـفـ ــاد
ه ــذه الـنـصــوص أن كل
مــن يـتـمـتــع بالجنسية
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة بـ ـ ـح ـ ــق ل ــه
الـ ـتـ ـق ــدم ب ـط ـل ــب مـنـحــه
جواز السفر أو تجديده
إل ـ ــى الـ ـجـ ـه ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
الـمـخـتـصــة بـمـنــح هــذه
ال ـ ـج ـ ــوازات ،ب ــاع ـت ـب ــار أن وثـيـقــة
ج ـ ـ ـ ـ ــواز ال ـ ـس ـ ـفـ ــر ه ـ ــي ال ـم ـس ـت ـن ــد
الرسمي الــذي يخول حق التنقل
خ ــارج دول ــة الـكــويــت ،إع ـمــاال لما
كفله الدستور لكل مواطن يحمل
الجنسية الكويتية ،وأنــه يتعين
منح هذه الوثيقة لكل من توافرت
فيه الشروط المتطلبة قانونا ،إال
أنه استثناء من هذه القاعدة فإن
المشرع قــد منح وزيــر الداخلية،
إذا ما قدر ألسباب خاصة ،رفض
منح جواز السفر أو تجديده كما
خوله المشرع سلطة سحبه بعد
إعطائه ،على أن يكون ذلك بقرار
منه دون سواه.

قرار مخالف
وأوضحت المحكمة :وحيث انه
متى كان ما تقدم ،وكان الثابت من

األوراق أن ا ل ـ ـمـ ــد عـ ــي ك ــو ي ـت ــي
الجنسية ،وقد صدر له جواز سفر
وأنــه تقدم ب ــأوراق تجديد جــواز
سفره للجهة اإلداري ــة ،وإذ خلت
األوراق من دليل على صدور قرار
من وزير الداخلية برفض تجديد
جــواز سفر الـمــدعــي ،فــإن امتناع
الجهة اإلداريــة عن تجديد جواز
سفره وتسليمه له يغدو غیر قائم
على سبب صحيح ،ويشكل على
هــذا النحو ق ــرارا سلبيا مخالفا
للقانون ،ومــن ثــم وجــب القضاء
بإلغائه وما يترتب على ذلك من
آثــار أخصها تجديد جــواز سفر
ال ـمــدعــي وتـسـلـيـمــه ل ــه ،وه ــو ما
تقضي به المحكمة.
وال ي ـنــال م ــن ذل ــك م ــا ســاقـتــه
الـجـهــة اإلداري ـ ــة مــن أن ــه ال مانع
ل ــدي ـه ــا م ــن ت ـج ــدي ــد ج ـ ــواز سـفــر
الـمــدعــي فــي حــال قيامه بتنفيذ
مــا عليه مــن أحـكــام قضائية ،إذ

إن ــه مـقـيــد ف ــي حـقــه ع ــدة قضايا
حكم عليه فيها بغرامات مالية
غـيــر م ـن ـفــذة ،فــذلــك م ـ ــردود بــأنــه
بـ ـ ــاف ـ ـ ـتـ ـ ــراض وج ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـثـ ــل ت ـلــك
األحكام وعدم قيام المحكوم عليه
بتنفيذها ،فإنها ال يمكن أن تتبع
بتقييد حريته وممارسة حقوقه
ً
المكفولة لــه دسـتــوريــا ،إال وفقا
ل ـل ـقــانــون ،وإذ خ ـلــت الـنـصــوص
الـقــانــونـيــة وال ـلــوائــح مـمــا يمنع
المحكوم عليه من تجديد جواز
سفره وتسليمه له ،وكانت الجهة
اإلداري ـ ــة قــد امـتـنـعــت عــن إجــابــة
المدعي إلــى طلبه تجديد جــواز
سفره وتسليمه له لهذا السبب،
فــإن مسلكها يشكل ،كما انتهت
ً
ً
إلـ ـي ــه ال ـم ـح ـك ـم ــة ،ق ـ ـ ـ ــرارا س ـل ـب ـيــا
ً
ً
مخالفا للقانون ،حقيقا باإللغاء.
و حـ ـ ـي ـ ــث إن ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرو ف ـ ــات
شــام ـلــة أتـ ـع ــاب ال ـم ـح ــام ــاة ،فــإن
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة تـ ـ ـل ـ ــزم ب ـ ـهـ ــا ال ـج ـه ــة
االدارية لخسرانها الدعوى ،عمال
بـحـكــم ال ـم ــادة  1/119مــن قــانــون
المرافعات.

«التمييز» تؤيد قرار الحكومة بفقد الجنسية عن مواطن
• أكدت رضاه عند حصوله على جنسية أخرى وهو ما يحظره القانون
• كان عليه االحتفاظ بـ «الكويتية» أثناء نزوحه إلى السعودية ابان الغزو العراقي
رفضت محكمة التمييز اإلدارية
والمدنية برئاسة المستشار فؤاد
ال ــزوي ــد ال ــدع ــوى الـمـقــامــة مــن أحــد
ال ـم ـت ـق ــاض ـي ــن ب ـط ـل ــب إل ـ ـغـ ــاء قـ ــرار
وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة بـفـقــده الجنسية
الكويتية ،لحصوله على الجنسية
ً
السعودية ،مــؤ يــدة بذلك حكم أول
درجة واالستئناف برفض الدعوى.
وق ــال ــت «الـتـمـيـيــز» ف ــي حيثيات
حكمها ،إن الطعن أقيم على سببين
يـنـعــى بـهـمــا ال ـطــاعــن ع ـلــى الـحـكــم
المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
ال ـقــانــون وال ـق ـصــور ف ــي التسبيب
واإلخ ــال بحق الــدفــاع ،وفــي بيان
ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه
قضى بــرفــض الــدعــوى بــالــرغــم من
ُ
أنه أجبر على الجنسية السعودية
ب ـس ـب ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ع ـلــى
البالد ،وعلى اعتبار أنه من مواليد

الكويت ووا ل ــده كويتي الجنسية،
وح ـص ــل ال ـط ــاع ــن ع ـل ــى الـجـنـسـيــة
ً
الـكــويـتـيــة ،وظ ــل مـتـمـتـعــا بـهــا إلــى
أن وق ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــدوان الـ ـع ــراق ــي عـلــى
البالد ،مما اضطره إلى ترك وطنه
الكويت والحصول على الجنسية
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،وع ـ ـل ـ ــم ب ـم ـخ ــاط ـب ــة
الـ ـمـ ـطـ ـع ــون ضـ ـ ــده ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،إدارة
الـجـنـسـيــة ،لـلـمـطـعــون ض ــده األول
رئيس مجلس الــوزراء بصفته ،أن
ال ـط ــاع ــن ت ـج ـنــس بـجـنـسـيــة أخ ــرى
غير كويتية فتنازل عن الجنسية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وسـ ـل ــم جـ ـ ــواز س ـفــره
ا لـسـعــودي ،و ق ــدم تلك المستندات
لـلـمـطـعــون ض ــده ا ل ـثــا لــث ليقيدها
في سجالته ليخطر بها المطعون
ضــده األول ،إال أن المطعون ضده
ا لـثــا لــث ا حـتـفــظ بتلك المستندات،
ول ــم يـخـطــر الـمـطـعــون ض ــده األول

بـصـفـتــه ،م ـمــا تــرتــب عـلـيــه ص ــدور
ق ــرار بـسـحــب جنسيته ا لـكــو يـتـيــة،
خالفا لنص ا لـمــادة  11مــن قانون
الجنسية ،وطلب عدة طلبات أمام
محكمة ا لـمــو ضــوع التفتت عنها،
رغــم أنــه دفــاع جــوهــري يتغير فيه
رأى الـ ــدعـ ــوى ،ولـ ــم ي ـك ــن ال ـطــاعــن
ً
م ـح ـت ـف ـظــا بــالـجـنـسـيــة ال ـس ـعــوديــة
عند صــدور قــرار بسحب جنسيته
الكويتية -كما تمسك بانتفاء ركن
الـسـبــب فــي ال ـق ــرار الـمـطـعــون فـيــه،
وذلـ ــك ألن ال ـق ــرار ص ــدر الكـتـســابــه
ال ـج ـن ـس ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ول ـ ــم يـتــم
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـمـ ــا ي ـع ـي ـب ــه
ويستوجب تمييزه.

تدخل اإلدارة
وأوضـحــت أن السبب فــي القرار

تسبيب القرار
ذ كــرت «التمييز» أ نــه قــد أ شـيــر فــي ديباجة هذا
ال ـقــرار إلــى ال ـمــادة رقــم  11مــن الـمــرســوم األمـيــرى
ر قــم  15لسنة  1959بـقــا نــون الجنسية الكويتية
والـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـم ـع ــدل ــة ل ـ ــه ،ب ـم ــا مـ ـف ــاده أن ال ـج ـهــة
اإلداريـ ـ ـ ــة ق ــد ق ــام ــت بـتـسـبـيــب ق ــراره ــا ال ـم ـط ـعــون
ً
ً
ً
فـيــه واق ـع ــا وق ــان ــون ــا ،وذكـ ــرت سـبـبــا لــه تـمـثــل في
اكتساب الطاعن الجنسية السعودية فيكون نعي
الطاعن في هذا الشأن على غير أســاس ،وكــان ما
ً
خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بــاألوراق
ً
ومتضمنا الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن في
ً
ً
هذا الشأن ،فيكون النعي جدال موضوعيا مما ال
يجوز التمسك به فال على محكمة الموضوع ،إذ لم
تستجب إن طلب الطاعن االستجواب ،إذ إنه ليس

ً
حقا للخصوم ،بحيث يتحتم اجابته اليه ،وإنما
هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم
االستجابة اليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما
يكفي لتكوين عقيدتها– وال يكون للطاعن المطالبة
باتخاذ مزيد من إجراء ات االثبات– وأمام ما أثاره
ا لـطــا عــن بخصوص ا لـتـفــات الحكم المطعون فيه
ع ــن دف ــاع ــه أم ــام مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف بـخـصــوص
تأجيل نظر الدعوى لسداد رسم الطلبات الجديدة
واالستجواب وتصحيح ما دار به من خطأ مادي
فهذه طلبات ال تستند إلى أساس قانوني سليم،
فال يعيب الحكم التفاته ،و مــن ثم يضحي النعي
برمته على غير أ ســاس ،ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.

فؤاد الزويد

اإلداري ه ــو ال ـح ــال ــة الــواق ـع ـيــة أو
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـسـ ــوغ ت ــدخ ــل
اإلدارة إلصـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـق ـ ــرار إلح ـ ــداث
مركز قانوني معين يكون الباعث
ع ـل ـيــه اب ـت ـغ ــاء ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـعــامــة،
وأن ا ل ـق ـضــاء اإلداري دون ا ع ـمــال
رقــاب ـتــه لـلـتــأكــد م ــن صـحــة الـحــالــة
الواقعية أو القانونية التي تكون
ركـ ــن ال ـس ـب ــب ف ــي ال ـ ـقـ ــرار اإلداري،
ً
فإذا كانت مستخلصة استخالصا
ً
سائغا من أصول موجودة تنتجها
ً
كـ ــان الـ ـق ــرار ص ـح ـي ـحــا ،وأن م ـفــاد
النص في المادة  11/1من المرسوم
بقانون رقم  15لسنة  1959بإصدار
ق ــان ــون الـجـنـسـيــة ع ـلــى أن ــه «يـفـقــد
ال ـك ــوي ـت ــي ال ـج ـن ـس ـيــة إذا تـجـنــس
ً
مختارا بجنسية أجنبية ،وأن يكون
المتجنس بتلك الجنسية األجنبية
يتمتع بالجنسية الكويتية وقت
تـجـنـســه بـتـلــك الـجـنـسـيــة ،وأن من
المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة
تحصيل فهم الــواقــع فــي الــدعــوى،
وتقدير األدلة والقرائن والمستندات

المطروحة عليها وموازنة بعضها
بالبعض اآلخر ،واألخذ بما تطمئن
إليه منها ،واط ــراح مــا عــداه مــن أن
ال ـط ــاع ــن ف ـقــد جـنـسـيـتــه الـكــويـتـيــة
ً
لتجنيسه مختارا بجنسية أجنبية
وهي الجنسية السعودية ،وفق ما
تقضى به الـمــادة  11من المرسوم
األ مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ر قـ ـ ـ ــم  15لـ ـسـ ـن ــة 1959
بقانون الجنسية الكويتي المعدل
بــالـمــرســوم رقــم  100لسنة –1980
وال يـ ـن ــال مـ ــن ذل ـ ــك مـ ــا ذه ـ ــب إل ـيــه
الطاعن من أنه أجبر على الحصول
عـلــى الـجـنـسـيــة الـسـعــوديــة بسبب
ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي عـلــى ال ـب ــاد ،وأن ــه
قــدم مــا يفيد تـنــازلــه عــن الجنسية
ال ـس ـع ــودي ــة ل ــاح ـت ـف ــاظ الـجـنـسـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وذلـ ــك ألن ال ـم ـشــرع في
الفقرة الثانية من المادة  11سالفة
ال ــذك ــر ق ــد أج ـ ــاز لـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء
ب ـن ــاء ع ـلــى ع ــرض وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ً
إ ع ــادة الجنسية لمن فقدها طبقا
للفقرة األول ــى مــن ذات ال ـمــادة ،إذا
أقـ ــام ف ــي ال ـكــويــت إق ــام ــة مـشــروعــة
مدة سنة على األقل ،وطلب العودة
إلى الجنسية الكويتية ،وتخلى عن
الجنسية األجنبية ،ومؤدى ذلك أن
ً
الطاعن فقد جنسيته مختارا ،فإن
المشرع قد أجــاز وبميزان العدالة
للجهة اإلدارية وفي نطاق سلطتها
التقديرية أن تــوا فــق مختارة على
إعـ ــادة الـجـنـسـيــة لـمــن فـقــدهــا حــال
توافر الشروط السابقة.

حالة اإلجبار
ولفتت «التمييز» الى ان المذكرة
الـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــري ــة ل ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـج ـن ـس ـيــة
أوضـحــت الحالة التي يعتبر فيها

ً
الكويتي مجبرا على فقد جنسيته،
وهى إذا فرضت عليه بموجب أحكام
ق ــان ــون أج ـن ـبــي ك ــأن ي ــول ــد ف ــي بلد
أجنبي ،وكان قانون هذا البلد يأخذ
بجنسية اإلقليم فيكسبه الجنسية،
فال يفقد الكويتي جنسيته في هذه
الحالة ،ألن حصوله على الجنسية
األجـنـبـيــة لــم يـكــن بــاخـتـيــاره ،ولما
كـ ــانـ ــت ال ـج ـن ـس ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة لــم
تفرض على الطاعن بموجب قانون
الجنسية ا لـسـعــودي فينحسر عن
حالة الطاعن وصف االجبار ،إذ كان
له أثناء نزوحه إلى المملكة العربية
السعودية للعيش فيها ابان الغزو
ً
العراقي للكويت أن يظل محتفظا
بجنسيته الكويتية دون أن يكتسب
الجنسية السعودية ،فيكون النعي
في هذا الشأن دون سند من الواقع
أو القانون.
وقــالــت الـمـحـكـمــة ،وال ي ـنــال من
ذل ــك مــا ذه ــب إل ـيــه ال ـطــاعــن مــن أن
ا ل ـقــرار اإلداري ص ــدر دون تسبب،
ألن الكتب المتبادلة بين الجهات
اإلدارية قد أفصحت عن سبب القرار
المطعون فيه ،في تاريخ سابق على
صـ ــدوره ،خـصــوصــا كـتــاب الـمــديــر
الـ ـع ــام ل ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة لـلـجـنـسـيــة
ووثــائــق السفر الـمــوجــه إلــى أمين
س ـ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ل ـل ـج ـن ـس ـيــة
الكويتية ،الذي تضمن أن «الطاعن
ك ــويـ ـت ــي ال ـج ـن ـس ـي ــة ب ــال ـت ــأس ـي ــس
ويحمل جــواز سفر سعوديا ،وفي
ضــوء حمله للجنسية السعودية
والكويتية فــي آن واحــد لــذا نحيل
لكم الموضوع لعرضه على اللجنة
العليا للجنسية» واتخذت اللجنة
س ــال ـف ــة الـ ــذكـ ــر ال ـ ـقـ ــرار بـ ـش ــأن فـقــد
الطاعن للجنسية الكويتية.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

«التمييز» بقضايا
األسرة ضرورة
بـعــد تـطـبـيــق دام ألك ـثــر من
خمس سـنــوات لـقــانــون إنشاء
م ـح ـك ـم ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــات ع ـلــى
المشرع إعــادة النظر في حكم
ال ـم ــادة  13مــن ال ـقــانــون ،الـتــي
تجعل من أحكام هذه المحاكم
نهائية بصدور أحكام محكمة
االستئناف ،وعدم جواز الطعن
عليها أ م ــام محكمة التمييز،
وذل ـ ــك ل ـمــا ك ـشــف ع ـنــه ال ــواق ــع
العملي من صــدور العديد من
األحـكــام الــواجــب عرضها أمام
محكمة التمييز لتقويمها من
الناحية القانونية ،وذلك لعدم
سالمتها ومخالفتها القانون
والثابت في األوراق ،عالوة على
الفساد في االستدالل.
ورغ ــم أن ال ـهــدف ال ــذي كــان
ي ـ ــرج ـ ــوه ال ـ ـم ـ ـشـ ــرع م ـ ــن ق ـصــر
ال ـ ـم ـ ـن ـ ــازع ـ ــات ع ـ ـلـ ــى درج ـ ـتـ ــي
ت ـ ـق ـ ــاض ،وعـ ـ ـ ـ ــدم الـ ــرغ ـ ـبـ ــة فــي
إيصالها إلى محكمة التمييز،
الس ـي ـمــا الـمـتـصـلــة بــالـنـفـقــات
وال ــرؤي ــة وال ـط ــاق ف ــإن الــواقــع
يكشف خطأ العديد من أحكام
«االس ـ ـ ـت ـ ـ ـئ ـ ـ ـنـ ـ ــاف» ،ومـ ـ ـث ـ ــل ت ـلــك
األخـ ـط ــاء الــواق ـع ـيــة الـمـتـصـلــة
ب ــاالسـ ـت ــدالل ب ـن ـت ــائ ــج ال ـح ـكــم
ت ـت ـط ـلــب ع ــرض ــا أم ـ ــام مـحــاكــم
ت ــراق ـب ـه ــا ك ـم ـح ــاك ــم ال ـت ـم ـي ـيــز،
وصوال إلى سالمة تلك األحكام
وتقريرا لحق التقاضي الكامل
ب ــاس ـت ـن ـف ــاد كـ ــل ال ـ ـطـ ــرق عـلــى
األحكام.
ومـ ـ ـ ــا ك ـ ـشـ ــف ع ـ ـنـ ــه ال ـ ــواق ـ ــع
ال ـع ـم ـل ــي مـ ــن ب ـع ــض األحـ ـك ــام
الـ ـص ــادرة م ــن ب ـعــض ال ــدوائ ــر
ال ـق ـضــائ ـيــة االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة فــي
مـ ـح ــاك ــم األس ـ ـ ـ ـ ــرة يـ ـثـ ـي ــر ع ــدة
مـ ـس ــائ ــل ،أه ـم ـه ــا أوال سـلـطــة
محكمة االستئناف في عرض
األنـ ــزعـ ــة ال ـم ـع ــروض ــة أمــام ـهــا
م ـ ـجـ ــددا ،ف ـض ــا ع ــن رقــاب ـت ـهــا
لــأح ـكــام ال ـص ــادرة م ــن قـضــاء
الدرجة األولــى ،وأخيرا سالمة
ت ـس ـب ـيــب األح ـ ـكـ ــام ال ـق ـضــائ ـيــة
الصادرة منها.
ومــع التقدير الكامل للنهج
الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـل ـك ــه بـ ـع ــض دوائ ـ ــر
االستئناف في محكمة األسرة
فــإن قضاء ها يعتمد على نقل
حالة الــدعــوى أمامها مجددا،
والقضاء بما تراه وفق قناعتها
والمستندات المعروضة دون
أن تـ ـق ــرر رقـ ــابـ ــة عـ ـل ــى ق ـض ــاء
الدرجة األولى ،ودون أن تربط
ذلك القضاء الصادر فيها بأي
ت ـس ـب ـي ــب ي ـك ـش ــف ع ـ ــن ك ـي ـف ـيــة
ان ـت ـهــاء ذل ــك ال ـق ـضــاء إل ــى تلك
النتائج بما يجعل منه قضاء
واقــع في حين أنــه قضاء واقع
وق ــان ــون ،وم ــا تـقــريــر الـقــانــون
ع ـلــى ن ـهــائ ـيــة أحـ ـك ــام محكمة
اال سـتـئـنــاف بصفتها محكمة
ع ـل ـيــا إال ألن ـه ــا ت ــراق ــب أي ـضــا
األح ـكــام ال ـصــادرة مــن محكمة
الدرجة األولى ،وإذا اعتمد ذلك
القضاء في أحكامه على تغيير
الواقع دون إحداث تلك الرقابة
ودون ربطه للتسبيب القانوني
لـكـيـفـيــة تــوصـلــه إل ــى الـنـتــائــج
التي انتهى إليها قضاؤه بات
ضــروريــا وجــود محكمة أعلى
تعنى بالرقابة على ذلك القضاء
وهي محكمة التمييز ،وتعمل
ع ـل ــى ت ـص ــوي ــب ذل ـ ــك ال ـق ـض ــاء
والتأكد مــن سالمة االسـتــدالل
ال ــذي انـتـهــى الـيــه وص ــوال الــى
صحة نتائجه فصدور أحكام
بمضاعفة نفقة العدة والمتعة
لستة أضعاف قياسا على نفقة
زوج ـيــة قـضــى بــزوال ـهــا الحقا
ليس اسـتــدالال للقضاء وإنما
الــراتــب واألج ــر الـشـهــري الــذي
يتقاضاه الــزوج هو المقياس
الحقيقي والمتفق عليه فقها
وقضاء.
وتقرير الحكم على أن حكم
النفقة الزوجية هو المقياس
هو استدالل خاطئ ،ويخالف
الثابت باألوراق ،وهي مسألة
لو عرضت على قضاء محكمة
التمييز لما تردد في إلغائها
وإعـ ــادة األمـ ــور إل ــى نصابها
الـقــانــونــي والــواقـعــي السليم،
ح ـتــى ال ي ـك ــون ال ـق ـضــاء فــوق
مخالفته للقانون عبئا ثقيال
ع ـلــى ن ـف ــوس األفـ ـ ـ ــراد ،ولــذلــك
كانت طرق الطعن على األحكام
هي الوسيلة األسلم للتأكد من
سالمة األحكام أو التوسع في
تشكيل الهيئات القضائية في
محكمة االستئناف ،لجعلها
تعقد على شكل هيئات تمييز
ب ـخ ـم ـس ــة مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ،وان
يناط لها الرقابة األوسع على
األحكام الصادرة من محكمة
الدرجة األولــى أو العودة إلى
طريق الطعن في التمييز على
األحكام .

8
محليات
«التعاونيات» لـ «الزراعة» :نقل تبعية الحدائق ...بشروط
ةديرجلا

•
العدد  / 4734الثالثاء  18مايو 2021م  6 /شوال 1442هـ

local@aljarida●com

أهمها فتح باب االستثمار وتوفير محالت ووضع العائد المالي منها تحت تصرف الجمعيات
محمد الجاسم

شدد اتحاد الجمعيات
التعاونية االستهالكية على
وضع آلية واضحة لنقل تبعية
الحدائق العامة من هيئة ً
الزراعة إلى الجمعيات ،مؤكدا
أن فتح استثمار المحالت
داخل الحدائق وتخصيص
إيراداتها للجمعيات أهم
شرط للموافقة على النقل.

بـ ـع ــد الـ ـفـ ـش ــل ف ـ ــي الـ ـت ــوص ــل
إل ــى ات ـفــاق بـيــن وزارة ال ـشــؤون
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
التعاونية والهيئة العامة لشؤون
الزارعة والثروة السمكية ،جاءت
م ـ ـبـ ــادرة وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
ال ـب ـلــديــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
اإلس ـك ــان والـتـطــويــر الـمـعـمــاري
شـ ــايـ ــع ال ـ ـشـ ــايـ ــع ب ـن ـق ــل ت ـب ـع ـيــة
الحدائق العامة إلى "التعاونيات"
ل ـت ـف ـتــح ب ـ ــاب األمـ ـ ــل م ـ ــرة أخ ــرى
إلح ـ ـي ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــروح إل ـ ـ ــى م ـت ـن ـفــس
المواطنين في المناطق السكنية
عبر االستثمار.
ولطالما اشتكت هيئة الزارعة
من عدم قدرتها على توقيع عقود
جــديــدة لصيانة وإع ــادة ترميم
عدد من الحدائق العامة ،بسبب
تقليص الميزانية السنوية التي
جعلتها تقلص مشاريع الزراعة
التجميلية من ضمنها استحداث
الحدائق ،األمر الذي جعلها تفكر
ب ـجــديــة ف ــي الـتـخـلــص م ــن عــبء
الحدائق العامة بنقل تبعيتها
ً
للجمعيات التعاونية ،بــدال من
تركها تعاني إهماال.
"ال ـج ــري ــدة" ال ـت ـقــت مـســؤولــي
اتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة

الذين شددوا على شرط استثمار
م ـح ــات ف ــي الـ ـح ــدائ ــق ،ووض ــع
إيراداتها المالية تحت تصرف
ال ـج ـم ـع ـيــة ل ـت ـطــويــرهــا ون ـج ــاح
المبادرة.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،كـ ـش ــف رئ ـي ــس
مجلس إدارة اتحاد الجمعيات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة االس ـت ـه ــاك ـي ــة فـهــد
الكشتي عن عدم وجود أي اتفاق
أو ت ــواص ــل ب ـش ــأن ن ـق ــل تـبـعـيــة
الحدائق العامة إلى الجمعيات
ً
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،قـ ـ ــائـ ـ ــا :فــوج ـئ ـنــا
بتصريحات الوزير الشايع بشأن
نية نقل ا لـحــدا ئــق دون تنسيق
أو اجـتـمــاع بـيــن الـهـيـئــة العامة
لشؤون الزارعة والثروة السمكية
وممثلي الجمعيات التعاونية.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـشـ ـت ــي أن وضـ ــع
الحدائق داخل المناطق السكنية
س ـيــئ وم ـت ـهــالــك ،وأن ـه ــا تفتقد
ل ـم ـقــومــات بـ ــأن ت ـك ــون متنفسا
ً
ل ـس ـك ــان الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
الجمعيات لديها استعداد إلدارة
مرافق الحدائق العامة وتحويلها
لمتنزهات حيث استطاعت إدارة
مشاريع أكبر.
وشــدد على أن هناك شروطا
ي ـجــب أن ت ـت ــواف ــر ف ــي آل ـي ــة نقل

فهد الكشتي

خالد المطيري

تبعية الحدائق ،على رأسها فتح
ب ــاب االسـتـثـمــار وإع ـط ــاء نسبة
تـجــاريــة ضمن نـطــاق الـحــدائــق،
لـتــوفـيــر م ـحــات م ــن شــأن ـهــا أن
ً
تخدم المرتادين ،متابعا :يجب
وضــع الـعــائــد الـمــالــي والـخــاص
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـ ـم ـ ـحـ ــات ،ت ـحــت
تـ ـص ــرف ال ـج ـم ـع ـي ــات ل ـت ـطــويــر
الـ ـ ـح ـ ــدائ ـ ــق وصـ ـي ــانـ ـتـ ـه ــا وس ــد
احتياجاتها.
وذكر أن نقل التبعية سيرفع
العبء عن هيئة الزارعة في ظل
عــدم قــدرتـهــا على إع ــادة ترميم

العديد من الحدائق ،أو تدشين
حــدائــق فــي الـمـنــاطــق الـحــديـثــة،
ً
مشيرا إلــى أن التوجه سيشعل
المنافسة بين الجمعيات لتقديم
ال ـحــدائــق ب ـصــورة أجـمــل وأكـثــر
ً
تطورا من واقعها الحالي.

تطوير الحدائق
بـ ـ ـ ــدوره ،رحـ ــب ن ــائ ــب رئ ـيــس
ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات م ـح ـم ــد
الــرمـيـضــي بـخـطــوة نـقــل تبعية
الـ ـح ــدائ ــق إل ـ ــى "ال ـت ـع ــاون ـي ــات"،

ً
ً
قائال إنها ستمثل دافعا لتطوير
ال ـح ــدائ ــق وج ـع ـلــه مــرف ـقــا عــامــا
ح ـيــويــا ف ــي ال ـم ـنــاطــق السكنية
ً
بـ ــدال م ــن الـشـكــل الـمـهـمــل وغـيــر
ال ـح ـض ــاري ال ـ ــذي ت ـعــان ـيــه منذ
سنوات.

مبادرة «الزراعة»
من جانبه ،قال أمين صندوق

اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـي ـ ــات خ ــال ــد
الـمـطـيــري :إن ـنــا ن ـقــدر الـمـبــادرة
الـ ـت ــي اط ـل ـق ـهــا الـ ــوزيـ ــر ال ـشــايــع
بالرغم من عــدم اخطار االتحاد
ً
او الجمعيات بــذلــك ،متابعا أن
الجمعيات تنتظر مبادرة هيئة
ً
الزارعة للمضي قدما بوضع آلية
واضحة ،وتسليم الحدائق بشكل
رسمي إلى عهدة الجمعيات.
وذك ــر الـمـطـيــري أن الـحــدائــق

تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى مـ ـي ــزانـ ـي ــة لـيـســت
بالقليلة ،األم ــر ال ــذي سيتطلب
م ــن الـجـمـعـيــات وض ــع مـيــزانـيــة
خاصة مؤقتة عبر مخاطبة وزارة
الشؤون ،إلى حين بدء استثمار
الـ ـم ــراف ــق ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـحــات
لجعل إيــراداتـهــا المالية تصب
مصلحة الحديقة وتطويرها
في ً
خ ــدم ــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وم ــرت ــادي
الحدائق.

«البيئة» :تسليم إرحية لـ «السكنية» بأسرع وقت العتيبي يحيل ارتفاع مباني «التطبيقي»
●
بالعيون إلى لجنة الجهراء
عادل سامي

جـ ــدد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
لـلـبـيـئــة ،رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة ،الشيخ
عبدالله األحمد ،تأكيده أن "البيئة" ستقوم
بما يلزم لالنتهاء من نقل اإلط ــارات في
موقع إرحية مع نهاية أغسطس المقبل،
لتسليم األرض للهيئة ا لـعــا مــة الرعاية
السكنية في أسرع وقت ،تمهيدا لتوزيع
القسائم على المواطنين.
وق ـ ــال األحـ ـم ــد ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،صـبــاح
أم ــس ،خــال جــولــة لــه فــي مــوقــع إط ــارات
إرحية لــإشــراف على سير العمل فيها،
إن "الهدف من الوجود في الموقع متابعة
األعمال في إخالء المنطقة من اإلطارات،
سواء بنقلها الى السالمي أو تصديرها
إلى الخارج".

●

جانب من معالجة اإلطارات التالفة
وأشار إلى أن الشركات المؤهلة للعمل
في الموقع تقوم باألعمال الموكلة إليها،
الفتا إلى أن التعاون بينها وبين الهيئة
سيثمر ما يصبو اليه الجميع بتحويل
المنطقة إلى سكنية.

وكـ ــانـ ــت ه ـي ـئــة ال ـب ـي ـئ ــة أكـ ـ ــدت وجـ ــود
الشيخ عبدالله األحمد في منطقة إرحية،
لمتابعة نقل اإلطارات إلى السالمي إلعادة
ت ــدوي ــره ــا ف ــي ال ـم ـص ــان ــع الـمـخـصـصــة،
ً
تمهيدا لتسليم األرض إلى "السكنية".

محمد جاسم

أح ــال رئـيــس المجلس الـبـلــدي م .أســامــة
العتيبي طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بشأن الموافقة على ارتفاع مباني
مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة
الجهراء بارتفاع  48مترا ،إلى لجنة محافظة
الجهراء في المجلس.
وذك ــرت بلدية الـكــويــت ،فــي كـتــاب موجه
إلى رئيس المجلس البلدي ،أنه حسب الرأي
الفني تمت الموافقة على طلب "التطبيقي"
إنشاء مبنى مجمع كليات ومعاهد في جنوب
العيون ،بواقع  5طوابق إضافة إلى دور أرضي.
واشترطت البلدية في موافقتها االلتزام

باشتراطات اإلدارة العامة للطيران المدني،
والمحافظة على االرت ــداد عن حــدود الموقع
بمسافة مناسبة لفصل مباني المعاهد عن
ال ــوح ــدات السكنية المطلة عليها بمنطقة
العيون ،عالوة على أن تكون الشبابيك المطلة
على المنطقة السكنية من الزجاج غير المرئي،
بحيث ال تكشف المنازل المطلة عليها.
كما ورد في الكتاب أن "الطيران المدني" أكد
موافقته على طلب "التطبيقي" بشأن االرتفاع
المطلوب ،بشرط مراعاة تركيب إضاءة عوائق
منخفضة الشدة على أعلى المباني ،لتكون
مرئية مــن جميع الـجـهــات ،وعـمــل الصيانة
الدورية لهذه اإلضاءة والمحافظة عليها ،وأن
تعمل في جميع األوقات.

م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،أحـ ــال رئ ـيــس المجلس
ال ـب ـلــدي طـلــب وزارة الـمــالـيــة إل ـغ ــاء تحويل
قطعة األرض رقم  20بمنطقة الضباعية إلى
منتجع استثماري إلى لجنة األحمدي ،حيث
بينت الوزارة في طلبها أنه عند دراسة الطلب
اتضح أن قطعة األرض الـمــذكــورة ،وحسب
المخطط المساحي الخاص بها ،ناتجة من
دمج  24قسيمة بموجب قرار المجلس البلدي،
والمتضمن الموافقة على طلب الوزارة تحويل
استغالل قطعة األرض رقم  ،20والموصوفة
بالمخطط المساحي رقم م ،38083/بمساحة
 194250مترا مربعا من استراحة إلى منتجع
استثماري .وأبــدت بلدية الكويت موافقتها
على الطلب.

الجارالله ًلـ ةديرجلا  :اختبارا اإلنكليزية والعربية
«إلكترونيا» بالجامعة خالل 2022
•

«نتائج امتحانات القدرات ستكون جاهزة في  24يونيو»
●

فيصل متعب

كشفت مساعدة نائب مدير
ال ـج ــام ـع ــة لـلـتـقـيـيــم وال ـق ـي ــاس
د .رواء الـجــارالـلــه ،عــن تحويل
اخـ ـتـ ـب ــاري ال ـل ـغ ـت ـي ــن ال ـعــرب ـيــة
واإلنـكـلـيــزيــة إل ــى اإللـكـتــرونـيــة
كاملة بحلول عام  ،2022مشيرة
ً
إلى أنهما يعقدان اآلن إلكترونيا
ب ـن ـس ـبــة  40فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ضـمــن
اخـتـبــارات ال ـقــدرات فــي جامعة
الكويت" ،لكن نتطلع لتحويلهما
ً
إلكترونيا بنسبة  100في المئة
العام المقبل".
وقالت الجارالله ،لـ"الجريدة"،

«اتحاد أميركا»
العتماد تطعيم
الطلبة بالكويت
●

أحمد الشمري

طالب رئيس اللجنة الطبية
فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي لـطـلـبــة
الكويت فــرع الــواليــات المتحدة
االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة حـ ـسـ ـي ــن دش ـ ـتـ ــي،
ب ـض ــرورة اعـتـمــاد آل ـيــة للطلبة
المطعمين في الـخــارج من قبل
ً
وزارة الصحة ،معلنا مخاطبة
االت ـح ــاد للمكتب الـصـحــي في
واشنطن ووزير الصحة الكويتي
ب ـط ـل ــب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي اع ـت ـم ــاد
تطعيمات الطلبة لتسجيلهم
رسميا مــن قبل وزارة الصحة
كمطعمين.
وأشـ ــار دش ـتــي ،فــي تصريح
صحافي أمس ،الى ان العديد من
الطلبة واجهوا مشاكل عديدة في
اعتماد تطعيماتهم في الواليات
المتحدة االميركية لدى السلطات
الصحية فــي الـكــويــت ،مناشدا
بـ ـض ــرورة تــوضـيــح االجـ ـ ــراءات
الالزمة من قبل الجهات الصحية
المختصة حول اعتمادها.
وش ــدد على ض ــرورة مــراعــاة
ظ ــروف الطلبة المطعمين في
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ل ـت ـش ـج ـي ـع ـهــم عـلــى
التطعيم ،وعــدم التفرقة بينهم
وب ـي ــن غ ـيــرهــم م ــن الـمــواطـنـيــن
المطعمين ،السيما أن أغلبيتهم
لم تتح لهم فرصة للتطعيم اال
في الواليات المتحدة.

إن خـطــة الـمــركــز "كــانــت ترتكز
عـلــى جـعــل جـمـيــع االخ ـت ـبــارات
الـخــاصــة بــالـقــدرات إلكترونية
مـنــذ بــدايــة شـهــر يـنــايــر ّ ،2021
لكن استمرار الجائحة أثر على
ً
هذا التوجه بشكل سلبي جدا".
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أ ن ـ ـ ـ ـ ــه "ال تـ ــو جـ ــد
ه ـنــاك طــاقــة اسـتـيـعــابـيــة لـهــذه
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة إال
ً
بتكلفة مضاعفة ج ــدا  ،بحيث
اآلن نـقــوم بتقديم االخـتـبــارات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ب ـت ـك ـل ـف ــة ث ــاث ــة
أضعاف االختبار االعتيادي"،
مشيرة إلى أنه "في حال تحويل
االختبارات اإللكترونية بنسبة

 100في المئة نحتاج إلى عشرة
أضعاف الكلفة".
وب ـي ـن ــت أن ن ـت ــائ ــج اخ ـت ـبــار
ً
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ،الـ ـت ــي ت ـع ـقــد حــال ـيــا
ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت سـتـكــون
ج ـ ــاه ـ ــزة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  24ي ــون ـي ــو
المقبل ،مضيفة أننا "ملتزمون
بـ ــال ـ ـح ـ ـضـ ــور لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ب ـن ـس ـبــة
 60ف ــي ال ـم ـئــة ،و 30ف ــي الـمـئــة
ينجزون أعمالهم عن بعد ،من
خ ــال خ ــدم ــة ال ـب ـيــزن ـيــز وات ــس
اب وم ـن ـصــة ت ـي ـمــز ،وأن طــاقــة
العمل في وقت عقد االختبارات
تصل إلى  90في المئة من طاقم
العمل".

رواء الجارالله

أكاديمي ًفي «جامعة الخليج»
ينشر بحثا بمجلة عالمية
ناقش فيه الفصل بين الدين والعلمانية بأعمال نجيب محفوظ
نشرت مجلة Pragmatics
 a n d S o c i e t yا لـ ـم ــر م ــو ق ــة
ع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا ب ـ ـح ـ ـثـ ــا لـ ــأس ـ ـتـ ــاذ
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي ق ـ ـسـ ــم ال ـل ـغ ــة
اإلنجليزية بجامعة الخليج
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
د .كـ ــا مـ ــل ا ل ـ ـس ـ ـعـ ــد نـ ــي ،ح ـمــل
ع ـ ـنـ ــوان «ح ـ ـسـ ــاب اج ـت ـم ــاع ــي
ت ــداول ــي لـلـتــديــن والـعـلـمــانـيــة
ف ـ ــي ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات الـ ـخـ ـي ــالـ ـي ــة»،
ناقش فيه الفصل بين الدين
والعلمانية في أعمال الكاتب
المصري نجيب محفوظ.
وتعتبر هــذه ا لـمــرة األو لــى
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـنـ ـش ــر فـ ـيـ ـه ــا أس ـ ـتـ ــاذ
م ـ ـ ــن ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ف ــي
هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـجـ ـل ــة األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
المشهورة عالميا ،و هــي من
الـ ـمـ ـج ــات ال ـم ـص ـن ـف ــة ض ـمــن
الربع األول « ،»Q1الذي يمثل
المستوى األعلى من المجالت
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
العالمي.
وتـ ـسـ ـل ــط ال ـم ـج ـل ــة الـ ـض ــوء
ع ـلــى ال ـج ــوان ــب الـمـجـتـمـعـيــة
السـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـلـ ـغ ــة ،م ــع دم ــج
العديد من الجوانب األ خــرى
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـ ـب ــراغـ ـم ــاتـ ـي ــة
الـ ـم ــوجـ ـه ــة نـ ـح ــو ال ـم ـج ـت ـمــع،

كامل السعدني

كما أنها تجمع بين مجموعة
متنوعة من األساليب لدراسة
اللغة في السياق ،مستوحاة
مـ ـ ــن وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ن ـ ـظـ ــر ب ـح ـث ـي ــة
مختلفة ،مــع ا عـتـمــاد هــا على
مـخـتـلــف ا ل ـت ـخ ـص ـصــات ،مثل
عـلــم االج ـت ـمــاع وع ـلــم الـنـفــس
والعلوم التنموية والمعرفية
واألنثروبولوجيا والبحوث
اإلعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بالحاسوب.
وتبحث الورقة العلمية في
ثنائية الدين والعلمانية في

روايات نجيب محفوظ ،والتي
تـشـكـلــت م ــن خ ــال ال ــرواي ــات
الـثـقــافـيــة ال ـتــي تـنـقــل أف ـكــاره،
ويـ ـحـ ـل ــل الـ ـب ــاح ــث م ـج ـمــوعــة
مـ ـح ــددة م ــن أعـ ـم ــال مـحـفــوظ
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــوض ـ ـ ــح مـ ـف ــاهـ ـيـ ـم ــه
ع ــن ال ــدي ــن وال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ،مــن
خ ـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـهـ ـجـ ـي ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات تـ ـجـ ـم ــع ب ـيــن
ت ـط ـب ـيــق ال ـب ــراغ ـم ــات ـي ــة وع ـلــم
الـلـغــة االج ـت ـمــاعــي الـتـفــاعـلــي
والتحليل السياقي ،وتهدف
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد إمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ـ ـ ــات
محفوظ إلدراك و ســرد الدين
والـعـلـمــانـيــة ف ــي مـصــر خــال
القرن العشرين.
من جانبه ،قال د .السعدني
إن ألعماله البحثية المنشورة
ت ــأث ـي ــرا ك ـب ـي ــرا ع ـل ــى ت ــدري ــس
النحو وعلم الداللة وتحليل
ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــاب ل ـ ـ ـطـ ـ ــاب ج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ف ـ ـ ــي قـ ـ ـس ـ ــم الـ ـلـ ـغ ــة
اإلنجليزية ،معربا عن فخره
بنشر بحثه في مجلة تصنف
ضـ ـم ــن ا ل ـ ــر ب ـ ــع األول « ،»Q1
م ـت ـقــدمــا ب ـجــزيــل ال ـش ـكــر لـكــل
من قدم له الدعم والمساندة.
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الجرعة الثانية
قيس األسطى
إطالة فترة االنتظار ما بين الجرعة األولى والثانية يطرح
العديد من األسئلة المستحقة من قبل من تلقوه :ماذا عن
األولى؟ وهل ستخف فعاليته بعد أربعة
مفعول الجرعة ً
أشهر مما يعني حكما تعريض حياة الناس للخطر في حال
أصيبوا بالفيروس؟ وماذا عن أصحاب المناعة الضعيفة بحكم
أنهم من أصحاب األمراض المزمنة؟
يعاني الكثير من المواطنين والمقيمين من عدم أخذهم الجرعة
الـثــانـيــة مــن لـقــاح أسـتــرازيـنـيـكــا ،بسبب عــدم تــوافــر الـلـقــاح ،ففي
البداية قررت السلطات الصحية الجرعة الثانية بعد شهرين من
تلقي الجرعة األولــى ،ومن ثم الى ثالثة أشهر لكي تقوم بتلقيح
أكبر عــدد ممكن في محاولة للوصول الــى المناعة المجتمعية،
وها هي األشهر الثالثة تتحول إلى أربعة والعد مستمر وال عزاء
لمن قادهم حظهم إلى تلقي األسترازينيكا ،في حين حصل غيرهم
على لقاح الفايزر.
إطالة فترة االنتظار ما بين الجرعة األولى والثانية يطرح العديد
من األسئلة المستحقة من قبل من تلقوه :ماذا عن مفعول الجرعة
ً
األولــى؟ وهل ستخف فعاليته بعد أربعة أشهر مما يعني حكما
تعريض حياة الناس للخطر في حال أصيبوا بالفيروس؟ وماذا
عن أصحاب المناعة الضعيفة بحكم أنهم من أصحاب األمراض
ً
ً
المزمنة؟ ومــاذا عن األشخاص الذين زرعــوا كبدا أو كلى أو قلبا
والمعروف أن هؤالء يأخذون مثبطات للمناعة؟ وماذا عن الذين
يتلقون جرعات من العالج الكيماوي؟
كل هذه األسئلة تطرح كل يوم من قبل الناس ووزارة الصحة
صــامـتــة إال مــن بـيــان هــزيــل غـيــر مــدعــم بــأدلــة علمية ،هــذا الـكــام
منسوب إلــى أطباء معروفين ومــن الصفوف األولــى في مواجهة
الـ ـفـ ـي ــروس ،وآراؤه ـ ـ ـ ــم م ــوج ــودة وم ــدون ــة ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.
أعضاء مجلس األمة مطالبون من خالل األسئلة واالستجوابات
في حال دعت الحاجة إلى إيضاح األمور ،لماذا لم تكن هناك خطط
بديلة؟ ولماذا لم تضع الوزارة بعين االعتبار استخدام اللقاحين
ً
الــروســي والصيني وخصوصا أن األخير مجرب بعدد من دول
ً
مجلس التعاون واعتمد أخـيــرا من المنظمات الدولية المشرفة
على كفاءة اللقاحات.
نحن ننتظر ممثلي األمــة ألخــذ اإلج ــراء ات المناسبة لحماية
الشعب ،فهذا ما أقسموا عليه إال إذا كانت القصة مصالح بمصالح
ً
وخصوصا أن بركات العالج بالخارج بــدأت بالظهور في سماء
ً
ً
الحياة السياسية ،فهذا شأن آخر ،عموما نواب المعارضة تحديدا،
ً
رجاء
نعتمد عليكم أو على أنفسنا؟ بلغونا
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

شيطنة الجهاد

حجاج بوخضور

قالها ...الكويت أكبر من حمد
ما أعظمك يا حمد وما
أكبره من ثمن تتعب
الجسوم والهمم لبلوغه
وتقديمه ،وقد شهد
على وفائك بذلك كبير
ً
الكويت ،قائال :حمد لقد
أنقذت الكويت من شر
عظيم فأنت صديقي.

ع ـنــدمــا أص ــاب ـت ــه رص ــاص ــة الـ ـغ ــدر ف ــي 28
ف ـ ـبـ ــرا يـ ــر  1991صـ ــد مـ ــت ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ف ــر ف ـع ــت
البنادق حينها من نواب سابقين ومن رموز
المعارضة وبعض المتعاطفين لألخذ بثأر
"ح ـمــد" ،ث ــأر أش ــرف أبـنــائـهــا وأخـلـصـهــم لها
مــن ال ـخــائــن ال ـغ ــادر ،وحـيـنـهــا ت ــدارك "حـمــد"
ف ـقــال ي ــا إخ ــوان ــي "أن ــزل ــوا ب ـنــادق ـكــم" ث ــم قــال
كلمته العظيمة مقدما حياته وصحته ثمنا:
"الكويت أكبر من حمد" ،قالها بحزم العظماء
ل ــوأد فـتـنــة عـجــز ص ــدام ب ـغــزوه لـلـكــويــت عن
بلوغها وتحقيقها.
فـمــا أعـظـمــك يــا حـمــد وم ــا أك ـبــره مــن ثمن
تـتـعــب ال ـج ـســوم وال ـه ـمــم لـبـلــوغــه وتـقــديـمــه،
وق ــد شـهــد عـلــى وفــائــك بــذلــك كـبـيــر الـكــويــت،
قائال :حمد لقد أنقذت الكويت من شر عظيم
فأنت صديقي.
ق ـل ـت ـهــا ي ــا أخـ ــي ال ـع ـظ ـيــم م ـض ـح ـيــا بـحـقــك
ف ــي ال ـق ـص ــاص ،ل ـت ـبــدأ رح ـلــة األلـ ــم طـ ــوال 25
عاما يشاركك فيها أهلك وزوجتك وأخواتك
وابن عمك ومن أثبت أنهم أقرب الناس إليك
الذين كانوا مع كل خافقة وهاتفة يهجدون
الليل يدعون الله لك بالشفاء بعدد األنفاس
ً
ابتهاال ،يودعونك بين القلب والحشا مقاما،
ل ـت ــأخ ــذ عـ ـن ــوان ــا ب ــال ـس ـم ــاء ع ـظ ـم ــة وإج ـ ــاال
ومكانا.
ان ـص ــرف ال ـج ـم ـيــع وت ـح ـمــل "ب ــو ع ـبــدال ـلــه"
ّ
بالصبر واألمل ،وفي خضم بحر
وحده اآلالم
األلم لم يتوقف عن خدمة بلده جاعال قيمته

أ .د .فيصل الشريفي
ّ
ب ـمــا يـحـسـنــه م ــن ف ـع ــل ،وع ـل ــى ال ـح ــق يــت ـكــل،
يسود بحسن ّ
السبك ما ابتذل ،يترك الحيف
ً
والعذل ،جاعال دليل عقله تقصير األمل.
ه ـك ــذا تــرك ـنــا "حـ ـم ــد" وهـ ــو ع ـلــى أفـ ــق الـعــا
والقمم ،مهيبا في عرينه شمم ،طابت عناصره
والخيم ،كريما ويداه بالندى هضم ،ال يدانيه
في الــواجــب فهو الشهم ،ال يقبض العسر من
أكفه وإن عدم ،ال يخلف الوعد أريب حين يعترم،
وال يـخـشــى ب ـ ــوادر ال ـغ ــدر مـنـجــى ومـعـتـصــم،
غيوثا إذا ما أزمة اشتدت والبأس احتدم ،يدفع
بكلتا يديه الحيف واإلمالق والظلم ،يستضاء
ّ
الملم ،يأخذ بنور المعرفة
في النوائب بفكره
والحكم ،وعند الحكم عدل إن حكم.
أ خــي بوعبدالله كــم يشهد المخلصون في
ال ـكــويــت عــرنـيــن ال ـم ـكــارم أج ــدع ــا ،ومـثـلــك من
يـعـيــش ف ــي م ـعــروفــه ب ـعــد مــوتــه بــال ـبــر أج ــود
أوسعا ،فأعمالك خطت للمكارم مرجعا ،إن يكن
رحلت فالقلب عندك ّ
خيما ،وأمست النفوس
بعدك أرضــا بلقعا ،وأصبحنا بعدك باألسى
متصدعا ،وكم ندعو الرحمن ونرجو أن يسمعا،
رحمة وغفرانا لك وجنة الفردوس نزال.
يا راحال تحت ظل الله ،رحمة الله عليك يا
"حـمــد" ،وعليك تحية الرحمن تترى برحمات
غـ ـ ــواد رائـ ـ ـح ـ ــات ،ل ـق ــد ربـ ـح ــت خـ ـط ــاك وج ـ ــادك
الرحمن ،ووفقت حين جاورت ربك ،وصلى عليك
المالئكة ،وأسكنك الله جنانه مع الصالحين
واألبرار.

قمع الصحافيين مستمر في فيتنام

في  24أبريل الماضي ،أصبح تران ثي توييت ديو آخر صحافي
يتم اعتقاله ألنــه تجرأ على انتقاد الـحــزب الشيوعي الحاكم في
فيتنامُ ،ح ِكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ألنه انتقد الحزب
وداف ــع عــن الديمقراطية عبر مــواقــع التواصل االجتماعي ،ووفــق
مـنـظـمــة "م ــراس ـل ــون ب ــا ح ـ ــدود" ،تـشـمــل فـيـتـنــام واحـ ــدة م ــن أكـثــر
البيئات القامعة للصحافيين في العالم ،حيث يواجه الصحافيون
المستقلون في هذا البلد مصاعب كبرى اليوم وال يدعو الوضع
ُ
ً
إل ــى ال ـت ـفــاؤل .تعتبر حـمــات االعـتـقــال ج ــزءا مــن تــدهــور مظاهر
حرية التعبير في فيتنام ،إذ تخضع محتويات مواقع التواصل
ً
االجتماعي وشبكة اإلنـتــرنــت عموما لتدقيق متزايد مــن أنظمة
ً
ً
الرقابة اإللكترونية ،وفي يناير  ،2019مررت الحكومة قانونا جديدا
ً
ومرتبطا باألمن اإللكتروني لمطالبة شركات التكنولوجيا بتسليم
بيانات المستخدمين وفرض الرقابة على عملها ،وفي أبريل ،2020
وافــق فيسبوك على توسيع الرقابة على المحتويات الحساسة
ّ
بعدما عطلت الحكومة خوادم الشركة ومنعت الولوج إلى الموقع،
ربما تسعى فيتنام إلى إنشاء نسختها الخاصة من "جدار الحماية
الصيني العظيم" ،حيث تخضع المحتويات لمراقبة مشددة ويعجز
الجميع عن انتقاد النظام .قد ال تكون فيتنام قوية بما يكفي اليوم،
لكن تثبت المقاربة التي تتخذها حتى اآلن أنها قد تلجأ إلى النهج
نفسه على المدى الطويل إذا سنحت لها الفرصة.
استمرت حملة قمع أصحاب المدونات والبث المباشر في عام
ّ
المدونة ،لو ثي بنه ،بالسجن
 ،2021وفي  23أبريل ُح ِكم على صاحبة
لمدة سنتين ألنها نشرت انتقادات ضد الحزب الشيوعي الفيتنامي
على فيسبوك ودافعت عن نظام ديمقراطي متعدد األحــزاب ،وفي
ُ
ديسمبر  ،2020اعت ِقل الصحافي السابق ،ترونج تشاو هوو دانه،
ألنه أطلق حمالت ضد فساد الحكومة وجمع نحو  168ألف متابع
ً
على صفحته "باو ساتش" على فيسبوك ،علما أن السلطات أغلقتها
ُّ
بعد اعتقاله ،وات ِهمت بنه والمنتسبون إلى مجموعة "باو ساتش"
بـ"استغالل الحريات الديمقراطية" ،وهي واحدة من األدوات المفضلة
لدى السلطات إلسكات المعارضين.
ً
تريد الحكومة أن تكون مواقع التواصل االجتماعي انعكاسا
للحملة الدعائية التي يطلقها الحزب الحاكم ،ولتحقيق هذه الغاية،
استعانت السلطات بناشطين إلنـشــاء جيش إلكتروني تقضي
مهمته بترويج سياسة الحزب الحاكم ومضايقة المنتقدين ومراقبة
ً
معارضة ،ويقضي أحد تكتيكاتها
المحتويات بحثا عن أي مواقف
ِ
المفضلة باإلبالغ عن المواد النقدية لحذفها عن موقع فيسبوك
بسبب انتهاكها للتوجيهات االجتماعية ،ففي نوفمبر من ،2020
ذكرت وكالة "رويترز" أن فيتنام هددت بإغالق فيسبوك رغم ارتفاع
بطلب من الحكومة منذ
مستوى الرقابة الذي وافقت عليه الشركة
ٍ
إبرام االتفاق في شهر أبريل ،حيث يدرك الحزب الشيوعي الفيتنامي
أن شركة فيسبوك لن تنسحب على األرجح من هذا السوق المربح،
ً
لذا يحرص على الضغط عليها لفرض ضوابط إضافية مستقبال.
تــواجــه فيتنام مرحلة مقلقة بكل وض ــوح ،ففي ظــل استمرار
االعتقاالت بحق أشهر الصحافيين وزيــادة الضوابط المفروضة
على مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،يصعب أن يحافظ أحــد على
ُ
تفاؤله بمستقبل الصحافة المستقلة في فيتنام ،وتعتبر حرية
الصحافة أساسية لمحاسبة السياسيين والتعبير عن مصالح
المواطنين العاديين .استعمل الناشطون والصحافيون مواقع
التواصل االجتماعي لتنظيم صفوف المعارضة ورفض القوانين
التي ال تحظى بتأييد الناس ،وإطــاق حمالت لمكافحة الفساد،
واالحـتـجــاج على تدمير البيئة ،فقد يستفيد الـحــزب الشيوعي
الفيتنامي من تجريد المواطنين من هذه الصالحية ،لكن سيتحمل
الشعب الفيتنامي العادي عواقب هــذا الـقــرار ،فقد فــاز نغوين فو
ترونغ المتشدد بوالية ثالثة كزعيم للحزب الشيوعي الفيتنامي
خالل المؤتمر الحزبي الثالث عشر في شهر فبراير من هذه السنة،
مما يثبت أن تدابير الرقابة الصارمة واألحكام القاسية ستبقى
قائمة ،وهذا نبأ سيئ للصحافيين ولفيتنام بشكل عام.
* «دبلومات»

faisal.alsharifi@hotmail.com
تزاحمت أفكاري وتاه عقلي بين صمود أبناء فلسطين المحتلة
وعزيمتهم وتضحياتهم وبين الشامتين والمتصهينين من بعض
العرب إن كانوا عربا كما يدعون ،لكني تداركت تيه عقلي وحيرته
عندما تذكرت قول الشاعر عبدالرحيم محمود الفلسطيني الملقب
بالشهيد ،وقصيدته الشهيرة التي حملت عنوان (الشهيد) ومنها
تلك األبيات التي خطت بماء من ذهب:
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل روحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى راحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
وألـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردى
فـ ـ ـ ــإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة تـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ــق
وإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ي ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ الـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
ون ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ــف ل ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غ ـ ــاي ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ورود ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ن ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ا ل ـ ـم ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــش؟ ال ع ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــت إن ل ـ ـ ـ ـ ــم أ ك ـ ـ ـ ـ ــن
م ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف الـ ـ ـ ّجـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ال ـ ـحـ ـ ـ ـ ـمـ ــى
أرى م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــي دون ح ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــب
و د و ن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا د ي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــى
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّسـ ـ ـ ــام
ف ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــى
قصيدة شاعرنا الشهيد الشاب ظلت حاضرة رغم صعود
روحه الطاهرة في عام  1948ورغم قوافل الشهداء التي قدمها
وم ــازال يقدمها الشعب الفلسطيني المناضل ،ورغــم خــذالن
القريب والبعيد وكأن التاريخ يعيد نفسه مع كل جيل يخرج
من تلك األرض الطاهرة.
ل ـقــد ن ـعــت الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ه ـ ــؤالء ال ـم ـت ـخــاذل ـيــن ووص ـف ـهــم
بالمنافقين فــي أكـثــر مــن آي ــة ،وأم ــر المؤمنين بـعــدم الــركــون
واالسـتـمــاع لهم وأمــرهــم بـعــدم الــوهـ ُـن وال ـتــردد َعندماَ يختل
َ
ْ
ْ
الكفار"َ :وال ت ِ ْهنوا ِفي ْاب ِتغ ِاء الــقـ ْـو ِم ِإن
ميزان القوة لمصلحة
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ
تكونوا تألمون ف ِإنهم يألمون كما تألمون وتــرجــون ِمن اللهِ
َ
َما ال َي ْر ُجون".

شيطنة فصائل المقاومة التي تجاهد الكيان الصهيوني
ليس بجديد على بعض المتصهينين العرب من أصحاب اللحى
العفنة وعبدة الدينار منذ بزوغ فجر اإلســام ،وليس بغريب
وجود مثل هذه التبريرات التي أزعجوا مسامعنا فيها بضربهم
رمــوز المقاومة بأنهم يدفعون باألبرياء إلــى ساحات القتال
وينعمون برغد العيش ،وإن أي حرب مع الكيان الصهيوني
محكوم عليها بالفشل والدمار.
ً
ميزان فــارق القوة كان حاضرا في كل الغزوات التي شارك
فيها وقادها رسولنا الكريم محمد ،صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه وسلم ،ومنها غــزوة بدر التي وصفها القرآن الكريم
وصور أحداثها بمنتهى الدقة ،فهناك من كان يدفع بالنفير،
تجنبها والـلـحــاق بالعير ،وهـنــاك منافقون
وهـنــاك مــن يــرى
ّ
مثبطون فيا ترى لو كنا في ذلك الزمان أي موقف سوف نتخذ؟
الالفت أن بعض المواقف لألشخاص ذاتهم تتغير بحسب
التوجيه ودرج ــة النفاق والتملق ،وهــذه النوعية بــالــذات من
الناس هم من ينطبق عليهم الوصف الرباني بالمنافقين.
لقد أثبت الشعب الفلسطيني للعالم بكل تصنيفاته عظم
تضحياته ،وأنه خلف مقدساته وأرضه في القدس وغزة وفي
الــداخــل المحتل ،كما أثبت الـســواد األعظم من العالم العربي
واإلسالمي وشرفاء العالم أنهم مع قضية فلسطين ومع حقهم
في إرجاع كل شر من تراب وطنهم.
اإلمالءات التي يفرضها الكيان الصهيوني ومن يقف خلفه
على الشعب الفلسطيني قد أسقطت في أيديهم بعدما شهدناه
من إيمان وتماسك وثبات على األرض من كل أطياف الشعب
الفلسطيني ،ومن مقاومة ترد الصاع صاعين رغم ما قيل عن
القبة الحديدية.
فــي الـخـتــام إنـمــا النصر صبر ســاعــة ،وإن الـلــه نــافــذ وعــده
لـلـمــؤمـنـيــن ال ـصــابــريــن ،وفـلـسـطـيــن ع ــائ ــدة بـ ــإذن ال ـلــه بثبات
وتضحيات أبنائها رغم أنوف المنافقين.
ودمتم سالمين.

ستيوارت ريز*

تواجه فيتنام مرحلة مقلقة بكل وضوح ،فمع استمرار
االعتقاالت بحق أشهر الصحافيين وزيادة الضوابط
المفروضة على مواقع التواصل االجتماعي ،يصعب أن
يحافظ أحد على تفاؤله بمستقبل الصحافة المستقلة
ُ
في فيتنام ،وتعتبر حرية الصحافة أساسية لمحاسبة
السياسيين والتعبير عن مصالح المواطنين العاديين.
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زوايا ورؤى

براهما تشيالني*

هيمنة وسائل اإلعالم الغربية
تتشكل المفاهيم الدولية من خالل
كيفية عرض المنظمات اإلعالمية
الغربية ُ
المهيمنة لألخبار ،وكما
أظهر وباء اإليبوال ،فإن الصور
والقصص ُ
المثيرة تجعلنا نعتقد
أن المأساة ُ
المروعة أسوأ أو أكثر
انتشارا مما هي عليه في الواقع،
مع أن حاالت اإلصابة والوفيات
باإليبوال اقتصرت على ثالث دول
في غرب إفريقيا.
عند اإلب ــاغ عــن أي مــأســاة جماعية ،فإن
الـقــاعــدة األســاسـيــة للصحافة هــي أن يكون
الصحافيون متعاطفين مع الضحايا وأولئك
الذين يشعرون بالحزن ّ
ويمرون باألزمة ،فعادة
ما تلتزم وسائل اإلعالم الغربية بهذه القاعدة
في مجتمعاتها ولكنها تتجاهلها عند اإلبالغ
عن الكوارث في المجتمعات غير الغربية.
ُ
تعد تغطية الموجة الثانية الـ ُـمــدمــرة من
فـيــروس كوفيد 19فــي الهند أكبر مثال على
ذلك ،فامتألت وسائل اإلعالم الغربية بصور
الجثث وغيرها من المشاهد ُ
المصورة التي
ُ
لم يتم عرضها عموما في أعقاب كارثة مماثلة
في دولة غربية ،فتم تسجيل نحو نصف معدل
الوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد 19العالمية
في أوروبا والواليات المتحدة وحدهما ،ومع
ذلك ،تجنبت وسائل اإلعالم الغربية نشر صور
ُمروعة من تلك البلدان.
حتى في ذروة الوباء في الواليات المتحدة
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ل ــم ي ـكــن م ــن ال ـم ـع ـقــول أن تــدخــل
أطقم التلفزيون إلــى غــرف ال ـطــوارئ إلظهار
مــدى إره ــاق األطـبــاء والممرضين ،ومــع ذلك
تــم بــث مـثــل ه ــذه الـمـشــاهــد دول ـيــا مــن داخــل
المستشفيات الهندية ،مــع القليل مــن القلق
بـشــأن كيفية تأثير االقـتـحــام والتطفل على
قرارات الحياة أو الموت ،كما ُيطارد صحافيو
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـع ــائ ــات ال ـه ـنــديــة ال ـت ــي فـقــدت
أحباءهاّ ،
وحولوا حزنهم الخاص إلى مشهد
عام لالستهالك الغربي.
عـنــد تغطية ح ــاالت ال ـحــزن فــي بـلــدانـهــم،
ت ـكــون ال ـمــؤس ـســات اإلع ــام ـي ــة نـفـسـهــا أكـثــر
حرصا ،على سبيل المثال ،تضمنت تغطية
المقابر الجماعية التي يتم حفرها الستيعاب
الـطـفــرة المبكرة لــوفـيــات ف ـيــروس كوفيد19
فــي مــديـنــة ن ـيــويــورك ص ــورا معقمة لحقول
ضبابية ُمحاطة باألشجار ،وعلى النقيض
من ذلــك ،سنتذكر تجربة الجائحة في الهند
بسبب الصور المؤلمة للجثث التي تحترق
في المحارق ،وهي الصور التي بثتها وسائل
اإلعالم الغربية في جميع أنحاء العالم.
ُ
تعد النار الجنائزية مجازا كالسيكيا في
الروايات الغربية وقصص الرحالت واللوحات
عن الهند ،ومن خالل توجيه كاميراتها إلى

محارق الجثث ،تعمل وسائل اإلعالم الغربية
ع ـلــى إرض ـ ــاء هـ ــوس ج ـم ـهــورهــا بــالـتـقــالـيــد
الهندوسية ُ
المتمثلة في حرق الموتى (على
الرغم من أن هذه الممارسة الصديقة للبيئة
تنتشر بشكل متزايد في الغرب) .تم تجاهل
حقيقة أن ع ــرض ال ـصــور الـمــروعــة لمحارق
الجثث هــو غ ــزو بشع وغـيــر ُمـحـتــرم للغاية
لما له شأن خاص للغاية في الهند ،والذي تم
تجاهله تماما في هذه التغطية.
هــذه ليست المرة األولــى التي تكون فيها
وســائــل اإلعـ ــام الـغــربـيــة غـيــر متعاطفة في
تغطية ال ـكــوارث فــي ال ـخــارج ،فخالل تغطية
أحداث كارثة فوكوشيما عام  ،2011تم التعامل
مع الضحايا كما لو أنهم قضية ثانوية للقصة
األكثر وضوحا لحادث التسرب اإلشعاعي،
مليئة بالصور
وكانت التقارير الغربية أيضا
ُ
النمطية الثقافية والعنصرية :فقد أطلق على
العمال الــذيــن ظـلــوا فــي الخلف للتعامل مع
المفاعالت النووية التي تعرضت للحادث اسم
"الساموراي النووي" و"التضحيات البشرية"
و"النينجا النوويين في مهمة انتحارية".
ُ
في الــواقــع ،لم تسجل أي إصــابــات بسبب
التسريبات اإلشعاعية في فوكوشيما ،بسبب
اإلخالء الوقائي لسكان المنطقة البالغ عددهم
 100.000نسمة ،ومع ذلك ،لم يمنع هذا وسائل
اإلعالم الغربية من تغذية الهستيريا بمقارنات
كــاذبــة وتحريضية مــع كــارثــة تشيرنوبيل،
ونتيجة لهذه التغطية المثيرة ،بــدأت سفن
الشحن في تجنب الموانئ اليابانية -حتى
تلك البعيدة عن فوكوشيما -وأجلت عدة دول
مواطنيها من طوكيو ومدن أخرى.
ُ
ً
تقدم وسائل اإلعالم الغربية نهجا مماثال
ُ
إلفــريـقـيــا ،وتـصــورهــا على أنـهــا ق ــارة حافلة
بالقبائل الهمجية ،والكوارث ُ
المستمرة ،وعدد
قليل جدا من الوجوه السعيدة ُ
والمبتسمة،
وتسبب وباء اإليبوال  2016 -2014الذي اجتاح
غينيا وليبيريا وسيراليون في نهاية المطاف
في مقتل  11.325شخصا ،مما يعني أن عدد
الــوفـيــات على م ــدار عامين كــان تقريبا مثل
عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد19
في الواليات المتحدة خالل يومين قبل ثالثة
أشهر فقط ،ومــع ذل ــك ،كانت تغطية وسائل
اإلع ــام الـغــربـيــة لقصة اإلي ـبــوال ت ــدور حــول
أكياس الجثث وممارسات الحداد التقليدية
وطقوس الدفن في غرب إفريقياُ .منحت جائزة
بوليتزر لعام  2015للتصوير الفوتوغرافي
ُ
المتميز ُلمصور صحافي ُمستقل قام بتعقب
جــام ـعــي ال ـج ـثــث ون ـش ــر ت ـقــريــر ع ــن مـعــانــاة
وموت ويأس سكان غرب إفريقيا في صحيفة
نيويورك تايمز.
ومن ناحية أخرى ،لم تبرز تغطية جائحة
كــوف ـيــد( 19أك ـب ــر ك ــارث ــة صـحـيــة عــالـمـيــة في
ع ـصــرنــا) ف ــي أي م ــن ج ــوائ ــز أو تــرشـيـحــات
بوليتزر لعام  ،2020وعندما يتم اإلعالن عن
جوائز عــام  2021في يونيو الـقــادم ،من غير
المتوقع أن يتم منح أي منها للصحافيين
الذين نشروا تقارير عن الوفيات الناجمة عن
الجائحة فــي ال ـغــرب ،ومــن المرجح أن تأتي

تغطية وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـغــربـيــة الــواضـحــة
للمعاناة والحزن واليأس والعجز من بلدان
بـعـيــدة ،وف ــي حـيــن ن ــادرا مــا يـتــم نـشــر صــور
القتلى من الجنود األميركيين ،إال أن صور
القتلى األفـغــان والعراقيين وآخــريــن شائعة
للغاية.
في الواقع ،ال ينبغي اعتبار وسائل اإلعالم
الغربية على أنها أحادية النظام ،نظرا إلى أنها
تخضع لسيطرة المنافذ األنجلو أميركية ،كما
ُ
أن وسائل اإلعــام الغربية ال تعارض تقديم
تغطية ُمثيرة لألخبار السيئة عندما تحدث
في الــداخــل ،لكن النمط العام واضـ ٌـح للغاية:
تميل التغطية اإلعالمية الغربية للكوارث في
بـلــدان أخ ــرى إلــى االتـجــار بالصور النمطية
الثقافية وانتهاكات الخصوصية والكرامة
التي لن يتم قبولها في الغرب.
فهذه المعايير ُ
المزدوجة لها آثــار مهمة،
وتتشكل المفاهيم الدولية مــن خــال كيفية
عرض المنظمات اإلعالمية الغربية ُ
المهيمنة
لألخبار ،وكما أظهر وباء اإليبوال ،فإن الصور
والقصص ُ
المثيرة تجعلنا نعتقد أن المأساة
ُ
المروعة أسوأ أو أكثر انتشارا مما هي عليه
ف ــي ال ــواق ــع ،فـقــد اق ـت ـصــرت حـ ــاالت اإلصــابــة
والــوفـيــات بــاإليـبــوال تقريبا على ثــاث دول
في غرب إفريقيا ،ومع ذلك أصبح الفيروس
مرتبطا بإفريقيا ككل.
إن واجب الصحافي هو اإلعالم ال استغالل
المعاناة اإلنسانية من خالل تغطية متطفلة
ومتلصصة مــد فــو عــة بالتقييمات للمآسي
في البلدان البعيدة .تعلو الصحافة الجيدة
على التغطية المبتذلة واالعتماد على قيمة
الصدمة ،ومع تحور الفيروس التاجي بسرعة
وظهور سالالت جديدة خطيرة ،نحن بحاجة
ماسة إلى تقارير إخبارية متعاطفة ومسؤولة.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في
مركز أبحاث السياسات في نيودلهي
وزميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين،
وهو مؤلف تسعة كتب ،بما في ذلك كتاب
«الطاغوت اآلسيوي» ،و«المياه :ساحة معركة
آسيا الجديدة» ،و«المياه ،والسالم ،والحرب:
مواجهة أزمة المياه العالمية».
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

واجب الصحافي هو
اإلعالم ال استغالل المعاناة
اإلنسانية من خالل تغطية
متطفلة ومتلصصة
مدفوعة بالتقييمات
للمآسي في البلدان البعيدة

سارة المكيمي

نداء إلى الرياسة ...نداء إلى
الرياسة!!
األخ الفاضل معالي وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح
األخ الفاضل وكيل وزارة الصحة السيد الدكتور مصطفى رضا
ٌ
وكالء وزارة الصحة المساعدين األفاضل كل في شؤونه
الدكتور الفاضل عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة
الصحة وال ــذي يطل علينا بآخر المعلومات والمستجدات من
الــوزارة ،لعلك اليوم توصل لهم هذا المقال فيكون التواصل من
خاللك ثنائي االتجاه!
ما يحدث للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فيما
يخص التطعيم ضد وباء كوفيد 19ال يرقى إلى منطق عاقل وال
طبيب فاهم ،تتطعم المواطنة وأبناؤها من زواج سابق لمواطن
ويبقى أبناؤها وزوجها غير الكويتيين بدون تطعيم إلى اليوم،
وهناك المئات منهم ممكن سجل في برنامج التطعيم من  3و4
شهور ولم يصله الدور إلى اآلن.
تتطعم العمالة المنزلية و 9000شخص من موظفي اآلفنيوز
وتبقى األم الكويتية المواطنة ابنة البلد تنتظر موعد تطعيم
أبنائها غير الكويتيين! وعلى الــرغــم مــن أن تطعيم شخص أو
اثنين وعدم تطعيم باقي األسرة الساكنين في بيت واحد يشكل
ً
ً
خطرا كبيرا على غير المطعمين من أن يتم نقل المرض لهم من
خالل الفرد المحصن الذي لن يشكل الفيروس خطورة عليه ،إال
أن الـقــرارات األخـيــرة ضاعفت حجم الصدع وزادت الفجوة بين
أفراد األسرة الواحدة!
فغير المطعمين لن يتسنى لهم الجلوس في المطاعم مع أهلهم
أثناء العيد أو بعده ،ولن يدخلوا السينمات وسيحرمون في الوقت
الراهن من السفر مع والدتهم وأقربائهم في الصيف ألنكم ومنذ
بداية برنامج التطعيم لم تضعوا للمواطنة الكويتية كأم وربة
أســرة أي اعتبار أو استثناء ينتشل أبناء ها وزوجها من خانة
الوافدين ويضعهم ضمن فئة أفراد أسرة كويتية ،ينتمون إلى أم
كويتية ولديهم أقرباء كويتيون قد تم تطعيمهم برسم أولوية
تطعيم الـمــواطـنـيــن! وال نعلم مــا ال ـق ــرارات الـتــي سـتــأتــي الحـقــا،
ربما اقتصار العمل على المطعمين ،مما يهدد لقمة عيش أبناء
الكويتيات وأزواجهن ليلحق بأسرة المرأة أيما أضرار تسهم في
عدم استقرارها الصحي والنفسي والمادي.
ناشدنا وزارتكم الموقرة عشرات المرات في "تويتر" ،خلقنا
وســم #تطعيم_أبناء_الكويتيات ،تواصلنا مع بعض المديرين
في الــوزارة وال حياة لمن تنادي ،وكــأن الموضوع يقصي أبناء
ً
الكويتيات عمدا وكمدا بالمواطنة ،كفئة يجب استثناؤها من
كل قرارات اقتصار الخدمات الصحية والوقائية على المواطنين
ً
ابتداء من تطعيم اإلنفلونزا الذي عانت فيه المواطنة
دون سواهم،
الكويتية من مزاجية القائمين على المستوصفات وعدم معرفتهم
بشمول أســرة المواطنة بكل الـخــدمــات الصحية كما المواطن،
ً
انتهاء بما وصلنا إليه اليوم من تسويف وتهميش لتطعيم أبناء
الكويتيات وأزواجهن كأولوية.
ٌّ
إخواني األفاضل وزير الصحة ووكيلها والوكالء المساعدون كل
ً
ً
في شؤونه ،أطلب منكم اليوم ومن خالل هذا المقال تعميما سريعا
على مراكز التطعيم بالسماح ألبناء الكويتيات وأزواجهن وزوجات
الكويتيين من األجانب للحصول على التطعيم بصورة استثنائية
وفورية ما إن يتم إثبات نسبهم ألمهم من خالل شهادة الميالد،
وعقد الزواج خصوصا من ّ
سجل منذ فترة ،فاألسرة نواة واحدة
في الوقاية والتحصين وال يجوز التفرقة بينهم بسبب الجنسية.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٦.٣١٣

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٨٣٧

٥.٢٩٨

2.٣٥٥ 2.٧٣٥ 3.٣٢٢

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة  94.6مليون دينار
بداية قوية بعمليات شراء على األسهم القيادية
علي العنزي

بدأت تعامالت الصيف في بورصة
ال ـكــويــت ،بـنـمــو ق ــوي وس ـيــولــة عالية
ً
ج ــدا أم ــس ،وب ـعــد ان ـت ـهــاء عـطـلــة عيد
الـفـطــر ال ـم ـب ــارك ،وحـقـقــت مــؤشــراتـهــا
ً
ً
الرئيسية األربعة نموا متفاوتا بينما
بلغت السيولة ثاني أعلى مستوياتها
القياسية.
وانـتـهــى مــؤشــر الـســوق الـعــام إلى
مـكــاســب بـنـسـبــة  0.54ف ــي الـمـئــة أي
 34.19ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى مـسـتــوى
 6313.2نقطة بسيولة كبيرة بلغت
 94.6م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 579.9
م ـل ـي ــون س ـه ــم ع ـب ــر  19958ص ـف ـقــة،
وتم تــداول  142سهما ربح منها 65

البنوك األميركية قد تلغي 200
ألف وظيفة بالعقد المقبل
ً
وفقا لمحللي البنوك ،فإن البنوك األميركية في وضع قد
يدفعها إلى شطب  200ألف وظيفة ،أو  %10من قوتها العاملة،
خالل العقد المقبل ،لزيادة الربحية في مواجهة سلوك العمالء
المتغير.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال الـمـحـلــل ف ــي "وي ـل ــز ف ــارغ ــو" ،مــايــك مــايــو:
"سيكون هذا أكبر خفض في عدد موظفي البنوك األميركية
في التاريخ".
يأتي ذ لــك في حين ظل عــدد العاملين في القطاع البنكي
ً
األميركي ثابتا عند مليوني موظف خــال آ خــر  10سنوات،
حتى السنة الماضية.
وذك ــر مــايــو أن الــوظــائــف األكـثــر خـطــورة هــي فــي المكاتب
الفرعية ومراكز االتصال ،حيث تنظم البنوك شبكاتها الواسعة
لمواجهة ا لــوا قــع الجديد للعمليات المصرفية بعد ا لــو بــاء.
ويتماشى هــذا مع إحصائيات وزارة العمل ،التي تتوقع أن
وظائف صراف البنوك ستنخفض بنسبة  %15خالل العقد
المقبل.
وق ـ ــال م ــاي ــو إن ت ـهــديــد ش ــرك ــات اإلق ـ ـ ــراض الـتـكـنــولــوجـيــة
وا لـشــر كــات المالية غير المصرفية بــا خـتــراق عمليات الدفع
ً
واإلقراض التي تهيمن عليها البنوك تقليديا قد تكثف خالل
العام الماضي ،مما يتطلب تخفيض عدد الموظفين في البنوك.
وأضــاف" :يجب أن تكون البنوك أكثر إنتاجية لتظل على
صلة بــا لـمــو ضــوع ،مما يعني المزيد مــن أ جـهــزة الكمبيوتر
وعدد أقل من األشخاص".
جــاء االسـتـطــاع الـجــديــد ،ال ــذي نشرته فاينانشال تايمز
ألول مرة ،في أعقاب بيانات التوظيف المخيبة لآلمال التي
أظهرت أن االقتصاد األميركي أضــاف  266ألــف وظيفة فقط
الشهر الماضي ،أي أقل بكثير من المليون .وقد يكون السبب
وراء ذلك متمثل في العناصر الهيكلية للبطالة ،مثل تسريع
األتمتة التي حدثت أثناء الوباء ،إلى رياح معاكسة أقوى من
المتوقع في تعافي القوى العاملة.
ً
و ق ـ ّـد ر مايو أن البنوك ال تمثل حاليا ســوى ثلث إجمالي
القوى العاملة في القطاع المالي .وقال" :لقد تسارعت عملية
التحول الرقمي ،األمر الذي ساعد بعض مزودي التكنولوجيا
المالية وغيرهم من مقدمي التكنولوجيا".

سهما بينما خـســر  68واسـتـقــرت 9
دون تغير.
وك ـ ــان ال ــدع ــم ال ـك ـب ـيــر م ــن مـكــونــات
السوق األول الــذي ربــح نسبة  0.7في
المئة تـعــادل  47.35نقطة ليقفل على
مستوى  6837.78نقطة بسيولة كبيرة
بلغت  59.1مليون دينار تداولت 158.4
مليون سهم عبر  7907صفقات ،وربح
ً
 14سهما مقابل تــراجــع  9واسـتـقــرار
سهمين دون تغير.
واك ـت ـفــى م ــؤش ــر ال ـس ــوق الــرئـيـســي
بنمو محدود قارب ُعشر نقطة مئوية
فقط أي  4.51نقاط ليقفل على مستوى
 5298.69نقطة بـسـيــولــة جـيــدة حــول

معدالت سيولة جلسات شهر رمضان
كانت  35.4مليون دينار تداولت 421.5
مليون سهم عبر  12051صفقة ،وربح
 51سهما مقابل تراجع  59في السوق
الرئيسي واستقرار  7دون تغير.

استعداد لمراجعة «فوتسي»
ت ـس ـي ــدت األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة األداء
فـ ــي أول ـ ـ ــى تـ ـع ــام ــات ال ـص ـي ــف وب ـعــد
ان ـت ـه ــاء ع ـط ـلــة ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـم ـب ــارك،
الـتــي ج ــاء ت بنهاية مــرحـلــة وشـهــدت
ً
ً
نشاطا كبيرا لتكون البداية ،ومواصلة
ً
أيضا للنشاط ،لكن تغير السيناريو

وأصـ ـبـ ـح ــت األس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة مـثــل
الصناعات الوطنية ،والوطني وبيتك
وأهـ ـ ـل ـ ــي م ـت ـح ــد وأجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي وس ـه ــم
البورصة هي محور التعامالت واألكثر
ً
سيولة لتقود السوق مبكرا لتحقيق
ارتفاع في مؤشراته.
ً
وكانت بعض األسهم تتداول وفقا
ل ـت ـق ــدي ــرات م ــراجـ ـع ــة ف ــوت ـس ــي راس ــل
وإعــادة تشكيل أوزانها إذ إن الوطني
وب ـي ـت ــك وأج ـي ـل ـي ـت ــي س ـت ـس ـت ـف ـيــد مــن
اس ـت ـقــرار أوزان ـه ــا بـيـنـمــا عــانــى سهم
بنك الخليجي أمــس وخسر  5فلوس
ً
بــدايــة الجلسة قبل أن يستعيد جــزء ا
مـ ــن خـ ـس ــائ ــره ب ـي ـن ـمــا ج ـن ــت األس ـه ــم

ً
ال ـق ـي ــادي ــة أرب ــاحـ ـه ــا س ــري ـع ــا وف ـق ــدت
نصف ما ربحت في منتصف الجلسة
وبعد أن بلغنا نسبة  1في المئة عادت
الـمــؤشــرات وأقفلت على نصف نقطة
ً
مئوية ووفقا لتذبذب األسهم القيادية
ً
خصوصا سهمي الوطني وبيتك بينما
استمرت اسهم الصناعات والبورصة
في االرتفاع وحققت اقفاالت قياسية.
ومـ ــال أداء األس ـه ــم ال ـص ـغ ـيــرة إلــى
الـ ـتـ ـف ــاوت إذ ت ــراج ـع ــت أسـ ـه ــم أع ـي ــان
واألولى إلى جني األرباح ،وعادت أسهم
صغيرة مثل التخصيص وجي إف إتش
وبعض أسهم كتلة المدينة إلى االرتفاع
وحققت مكاسب كبيرة وازنت المؤشر

تصريح آخر من ماسك يهوي ببتكوين
إلى أدنى مستوى في  3أشهر
هــوت أسـعــار بتكوين إلــى أدنــى مستوى
ل ـه ــا ف ــي ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،أمـ ـ ــس ،ح ـي ــث ات ـجــه
الـمـسـتـثـمــرون لبيع الـعـمــات الـمـشـفــرة في
أعـقــاب تلميح رئيس "تـســا" إيـلــون ماسك،
خــال عطلة نهاية األس ـبــوع ،إلــى أن شركة
صناعة السيارات تفكر أو ربما باعت بالفعل
بعض مقتنيات بتكوين الخاصة بها.
تصريحات ماسك األخيرة أدت إلى تراجع
حــاد لسعر بتكوين يفوق  10فــي المئة ،إذ
تم تداول العملة المشفرة عند  42000دوالر
صباحا ،وفقا لبيانات .Coin Metrics
وأمس ،قال أحد مستخدمي "تويتر" ،الذي
يطلق على نفسه " :CryptoWhaleسيقوم
مستثمرو بتكوين بصفع أنفسهم في الربع
المقبل عندما يكتشفون أن تسال محت بقية
حيازاتهم .مع مقدار الكراهية الــذي يتزايد
على إيلون ماسك ،لن ألومه."...
فأجاب ماسك" :بالفعل" .لكنه سرعان ما
عاد ليؤكد في تغريدة جديدة ،أن "تسال" لم
تبع أي من البتكوين التي كانت قد اشترتها
بقيمة مليار و 500مليون دوالر.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعالن ماسك أن
"تسال" تخطط لالحتفاظ بعملة بتكوين التي
ً
تمتلكها بدال من بيعها ،وتعتزم استخدامها
في المعامالت بمجرد انتقال عملية التعدين
إلى استخدام طاقة أكثر استدامة.
ودخـ ـ ـ ـ ــل م ـ ــاس ـ ــك الحـ ـ ـق ـ ــا فـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــدال مــع
مستخدمي "تويتر" آخرين ،واصفا العملة
المشفرة بأنها "شديدة المركزية" ،وأشار إلى
مقال نشرته مجلة " "Fortuneحــول تعدين
البتكوين في الصين.
وكان ماسك داعما كبيرا للعمالت المشفرة،

لـيـبـقــى بــال ـلــون األخ ـض ــر ل ـكــن بنسبة
محدودة مقارنة مع مؤشر السوق األول
الذي ربح نصف نقطة مئوية.
ً
خليجيا ،مال األداء إلى األخضر في
أولى تعامالت معظم مؤشرات األسواق
المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
وربـحــت أس ــواق الـسـعــوديــة والكويت
واالم ـ ــارات عـمــان بينما خـســر مؤشر
ســوق قطر بنسبة كبيرة ت ـجــاوزت 1
في المئة رافقه مؤشر سوق البحرين
خسارة محدودة ،وكانت أسعار النفط
قــد بــدأت تعامالت هــذا األسـبــوع على
مكاسب جيدة واستقر برنت حول 68.5
ً
دوالرا للبرميل.

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  240مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصــدار لسندات
ّ
وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت  240مليون دينار ألجل 6
أشهر ،وبمعدل عائد ( 1.250في المئة).

الدوالر يرتفع وسط قلق
المستثمرين بفعل قيود الفيروس

مما ساعد على رفــع أسعارها بما فــي ذلك
بتكوين عــدة مــرات العام الماضي .وكشفت
"ت ـس ــا" أن ـهــا اش ـت ــرت م ــا قـيـمـتــه  1.5مليار
دوالر من بتكوين ،وقالت الشركة الحقا إنها
سجلت مكاسب صافية قدرها  101مليون
دوالر من مبيعات بتكوين خالل الربع األول،
مما ساعد على زيــادة صافي أرباحها إلى
مستوى قياسي.
ومع ذلك ،يبدو أن ماسك قد عكس مساره
في األسابيع األخيرة لمصلحة ،dogecoin
العملة المشفرة المستوحاة من الـ .meme
وقــامــت "تـســا" األسـبــوع الماضي أيضا
"بتعليق مـشـتــريــات ال ـس ـيــارات باستخدام
عملة بتكوين" ،خوفا من "االستخدام المتزايد

للوقود األحفوري في تعدينها" .وانخفض
سعر بتكوين بنحو  5في المئة في الدقائق
األولى عقب إعالن ماسك عن األمر.
منذ ذلك الحين ،كان رئيس "تسال" يرد عبر
"تويتر" على المستخدمين الذين ينتقدون
موقفه من العملة المشفرة .وغرد المستثمر
ال ـم ـغــامــر ال ـمــؤثــر فــريــد وي ـل ـس ــون ،الـشــريــك
المؤسس لشركة،Union Square Ventures
ً
يوم الجمعة قائال" :إنه يلعب ...من الصعب
أن تأخذ أي شخص يفعل ذلــك على محمل
الجد .لقد فقد احتراما كبيرا له خالل العام
الماضي بسبب ذلك".
(العربية نت)

«أكسفورد بيزنس غروب»« :كورونا» سرعت
عملية التحول الرقمي في الكويت

ارتفع الدوالر قليال ،أمس ،إذ دفع فرض قيود جديدة لمكافحة "كوفيد"19-
في آسيا وصدور بيانات اقتصادية مختلطة من الصين المستثمرين إلى
التمسك بالعمالت األكثر أمانا.
وتراجع اليورو قليال ،فيما ظلت تحركات باقي العمالت الرئيسية في
نطاق محدود في بداية هادئة لتعامالت األسبوع.
وت ــراج ـع ــت بـتـكــويــن إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي ثــاثــة أش ـه ــر ،إذ بــاع
المستثمرون العمالت المشفرة في أعقاب تلميح رئيس "تسال" إيلون ماسك
خالل عطلة نهاية األسبوع إلى أن شركة صناعة السيارات تدرس أو ربما
باعت بالفعل بعض حيازاتها من بتكوين .وعوضت العملة المشفرة بعض
خسائرها في وقت الحق.
ٍّ
وســاعــد انخفاض فــي أسـعــار السلع األول ـيــة ورص ــد بــؤر تـفــش جديدة
لـ"كوفيد "-19في سنغافورة وتايوان ،بعد أن كان البلدان احتويا انتشاره،
الدوالر األميركي على االرتفاع أمام الدوالر األسترالي والدوالر النيوزيلندي.
كما انخفض الدوالر السنغافوري والتايواني أيضا ،وهذا األخير تراجع بأكثر
من نصف نقطة مئوية .لكن أداء الدوالر األميركي كان أقل قوة مقابل اليورو
والين ،إذ ظل مرتفعا فحسب عن مستويات منخفضة وصل إليها أخيرا
قبل صدور بيانات تضخم أميركية أعلى من التوقعات األسبوع الماضي.
ورغ ــم أن تــوتــر المستثمرين دع ــم ال ـ ــدوالر أم ــس ،يـتــوقــع مـحـلـلــون أنــه
سينخفض مع مراهنة المستثمرين على مزيد من التعافي في اقتصادات
أخرى بدأت في العودة ألنشطتها.
وقال محللو "يونيكريدت" ،إن "وجود جدول أعمال شامل هذا األسبوع قد
يسمح لكل من اليورو والجنيه اإلسترليني بتحقيق مكاسب إضافية أمام
الدوالر إذا ما قدمت مؤشرات مديري المشتريات لشهر مايو عن المنطقتين
مؤشرات إضافية تدفع للتفاؤل ،وخاصة في المؤشرات المتعلقة بالخدمات".

أسعار صرف العمالت العالمية

«االقتصاد سيتجاوز بحلول عام  2022مستويات النمو المحقق قبل األزمة»
دخلت الكويت مرحلة الــوبــاء في وضع
ً
نسبيا بفضل الهوامش المالية القوية
مرن
والتركيبة السكانية المواتية ونظام الرعاية
الصحية المتقدم الذي استفاد من االستثمار
ً
نسبيا من العديد
المستدام الذي كان أعلى
من أقرانها األثرياء في دول مجلس التعاون
الخليجي.
وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر خ ـ ــاص لـ ــ"أكـ ـسـ ـف ــورد
بيزنس غروب" ،مكنت هذه األسس الكويت
م ــن الـتـعــامــل م ــع أش ــد ال ـت ـحــديــات الطبية
واالق ـت ـصــاديــة المتعلقة بــالــوبــاء فــي عــام
 ،2020والنجاح األولي إلطالق اللقاح في عام
ً - 2021
جنبا إلى جنب مع انتعاش مؤقت
في أسعار النفط – األمر الذي يبشر بالخير
للتعافي .وعلى الرغم من حجمها الصغير
ً
التعامل الناجح مع الوباء في
نسبيا ،فإن
ً
الداخل مكنها أيضا من لعب دور رئيسي
في تخفيف الضغط االقتصادي والرعاية
الـصـحـيــة عـلــى ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة مــن خــال
المساعدات المباشرة وتعليق سداد الديون.
في السنوات التي سبقت الجائحة ،تعافت
الكويت بقوة من الضغوط على أسعار النفط
في عــام  ،2015مع رؤيــة االئتمان وفــي ظل
ً
مستقرا ،في الوقت الذي
تصنيف المخاطر
واجهت فيه دول مجلس التعاون الخليجي
ً
المجاورة رياحا معاكسة أكثر شدة.
كذلك لدي الكويت ثالث أعلى ناتج محلي
إجمالي على مستوى المنطقة ،مــع رؤيــة
لتحقيق أه ــداف استثمارات طويلة األجل
وتـنــويــع مـصــادر الــدخــل والمحافظة على
ً
مدعوما بـثالث أكبر ثروة
مستوى التطوير،
سيادية في المنطقة .وتعكس ثــروة البلد
ج ـهــودا قــويــة إلص ــاح االقـتـصــاد ليصبح
أكثر تنوعا وشفافية وكـفــاءة ،كما يتضح
من خالل تحسين األداء بشكل كبير بحسب
تقرير "ممارسة األعمال" الصادر عن البنك
الدولي لعام .2020

توقعات وخطط
ت ــوق ــع ال ـت ـقــريــر ان ي ـت ـج ــاوز االق ـت ـصــاد

أسعار صرف العمالت العربية

الـكــويـتــي مـسـتــويــات الـنـمــو الـمـحـقــق قبل
األزمة بحلول عام  2022مع توفير مجموعة
م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـم ــوي ــل ال ـع ــام ــة
وال ـخــاصــة ل ـبــدء تنشيط م ـشــاريــع البنية
الـتـحـتـيــة واالتـ ـف ــاق ع ـلــى تــداب ـيــر لتعليق
الديون.
واقترح التقرير أن تواصل الكويت تبني
خطط التحول الرقمي بين قطاع األعمال
في ظل وتيرة متسارعة للخدمات الرقمية
خالل فترة الوباء ،األمر الذي أبرز الحاجة
لتسريع الكويت وتيرتها ويسهم في تعزيز
جهود التنويع االقتصادي .ومن المتوقع
ان تتماشى استراتيجيات الكويت للتنمية
في الخارج مع خطط األمم المتحدة للتنمية
المستدامة
وشدد على ان ما خلفه الوباء من أزمات

ً
قد ساعد ايضا في تسريع عملية التحول
الــرقـمــي فــي الـكــويــت وعـبــر المنطقة .ومــن
الضروري تعزيز القدرة التنافسية للقطاع
الخاص في الكويت على المدى الطويل ،مما
يجعل األعـمــال التجارية أكثر مــرونــة ضد
الصدمات المستقبلية.
وم ــن الـمـتــوقــع ان ب ــدء بــرامــج التطعيم
سيساعد في تخفيف القيود واإلف ــراج عن
الـطـلــب الـمـكـبــوت فــي الـكــويــت وف ــي جميع
أنحاء المنطقة .فاالنتعاش الناتج في أسعار
السلع يمكن استخدامه للمساعدة في تمويل
البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها
من مشاريع.
وع ـلــى الــرغــم مــن كــونـهــا دول ــة صغيرة
ً
نسبيا ،فإن الكويت تتعدى وزنها في التنمية
الــدول ـيــة .حـيــث واف ــق ال ـص ـنــدوق الكويتي

للتنمية على تعليق أكثر مــن  160مليون
دوالر من تحصيل الديون من أفقر دول العالم
ً
أيضا كمساعدة الالجئين السوريين والدول
المتعثرة في المنطقة.
وجنبا إلى جنب مع التركيبة السكانية
الـمــواتـيــة وال ـق ـيــود ال ـصــارمــة عـلــى التنقل
والـتـفــاعــات الشخصية ،تمكنت الكويت
من التعامل بفعالية مع التحديات الطبية
ل ــأزم ــة .وب ـ ــدأت ال ـكــويــت ف ــي إح ـ ــراز تـقــدم
ف ــي تـنــويــع االق ـت ـصــاد بـعـيــدا ع ــن صناعة
الهيدروكربونات في السنوات التي سبقت
الوباء ،مع نمو القطاع غير النفطي وتحقيق
مكاسب قوية في سهولة ممارسة األعمال.
ً
ومدعوما بأساسيات قوية ،فإنه تمت حماية
االقتصاد ضد أشد آثار الوباء.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

تعمل على مراجعة الئحتها التنفيذية إلضافة مرونة أوسع وأشمل
عيسى عبدالسالم

ً
كشفت مصادر مطلعة ،لـ"الجريدة" ،أن هناك توجها
لدى هيئة أسواق المال الكويتية والهيئات المالية بدول
مجلس التعاون الخليجي يرمي لتخفيض رسوم تسويق
وتأسيس صناديق االستثمار في الــدول ،غير التي تم
تأسيس الـصـنــاديــق فيها ،وقــد يصل األم ــر فــي بعض
األسواق المالية إلى عملية االعفاء من الرسوم.
ً
وقالت المصادر إن هيئة أســواق المال تعمل حاليا
على مراجعة الباب الثالث عشر من الالئحة التنفيذية
ل ـل ـق ــان ــون رقـ ــم  ٧ل ـع ــام  ،٢٠١٠وال ـ ـ ــذي ي ـت ـن ــاول انـظـمــة
االستثمار الجماعي ،السيما الجزء المتعلق بالصناديق
االسـتـثـمــاريــة ،بـهــدف إمـكــانـيــة إج ــراء تـعــديــات عليها
تـتـنــاســب مــع الـمـسـتـجــدات ،الـتــي ط ــرأت عـلــى األس ــواق
المالية ويعطيها مرونة أكبر لتجعلها أكثر قدرة على
ج ــذب رؤوس األمـ ــوال الـيـهــا وتـنـمـيــة م ــدخ ــرات األف ــراد
وال ـت ـحــول مــن االس ـت ـث ـمــارات ال ـفــرديــة ال ــى ذات الـطــابــع
والكيان المؤسسي.
ً
وبينت أن الهيئة تعكف على إع ــداد مـشــروع حاليا

بمشاركة هيئات األسواق المالية الخليجية بهدف تسهيل
عملية اإلدراج البيني للصناديق االستثمارية ،عن طريق
وضع حد أدنى للشروط الالزمة لعملية اإلدراج في الدولة،
التي يتم فيها تأسيس الصناديق ،يمكن من خاللها اإلدراج
في األسواق المالية لدول مجلس التعاون.
وأضافت أن اجراء تغييرات جديدة على االطر التنظيمية
ل ـتــأس ـيــس وت ـس ــوي ــق ال ـص ـن ــادي ــق س ـي ــزي ــد ان ـف ـت ــاح شـهـيــة
المستثمرين األجــانــب والـمـحـلـيـيــن ،عـلــى حــد س ــواء ،على
الفرص المتاحة باألسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار
المؤسسات الدولية بعد إدراجـهــا على مــؤشــرات األســواق
الناشئة العالمية ،مثل فوتسي راســل وستاندر آنــد بــورز
ومورغان ستانلي.
ولفتت المصادر إلى أن التعديالت الجديدة ستدعم ترقية
مستويات السيولة في السوق المالي ،بعد زيادة معدالتها
خالل الفترة الماضية على أثر اطالق الخدمات االستثمارية
ال ـج ــدي ــدة ف ــي مـقــدمـتـهــا «الـ ـم ــارج ــن» و«حـ ـق ــوق األول ــوي ــة»
والتطبيق الفعلي لخدمة صافي التعامالت الـ«.»Netting

وأشــارت إلى أن التعديالت الجديدة ستتيح المجال
للمستثمرين لتنويع الفرص االستثمارية ،السيما في
قطاعات قد ال تكون متوافرة بأسواق ومتاحة في أسواق
أخــرى ،كونها ستعمل على زيــادة قاعدة المستثمرين
وترويج استثمارات الشركات ومنتجاتها ،عالوة على
زيـ ــادة األدوات الـمــالـيــة ،مـمــا يــزيــد م ـعــدالت وع ـمــوالت
التداول ،وينعكس على أرباح كل األطراف المعنية بسوق
األسـهــم ،ســواء الهيئة أو البورصة وشــركــات الوساطة
والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.
وأكــدت مصادر استثمارية على ضــرورة أن تشتمل
التعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون ســوق رأس
ال ـمــال تشجيع صـنــاديــق الملكية الـخــاصــة فــي إتــاحــة
التمويل للمشروعات ،وبما ُي َمكن صناديق رأس المال
المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة
المشروعات الفردية وشركات األشخاص للتحول إلى
ً
شركات مساهمة ،تمهيدا لقيدها في البورصة.
وأشارت المصادر الى أن اجراء تعديالت على الالئحة

 18.5مليون دينار أرباح «بوبيان للبتروكيماويات» السنوية

ً
توصية بتوزيع  55فلسا للسهم كحد أدنى لـ  3سنوات متتالية
أع ـ ـلـ ــن دب ـ ـ ــوس ال ـ ــدب ـ ــوس رئ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة شـ ـ ــر كـ ـ ــة بـ ــو ب ـ ـيـ ــان
ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ،أم ـ ــس ،ن ـتــائــج
ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي 30
أبريل  ،2021وأظهرت بلوغ صافي
أرباحها  18.5مليون دينار أو 36.7
ً
فـلـســا لـلـسـهــم ال ــواح ــد ،بـنـمــو قــدره
 56.5في المئة عن العام الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدب ـ ـ ــوس فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إنـ ـ ــه بـ ـسـ ـب ــب اسـ ـتـ ـم ــرار
ال ـت ــدف ـق ــات ال ـن ـق ــدي ــة ال ـق ــوي ــة خ ــال
ال ـ ـس ـ ـنـ ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة ف ــي
 ،2021 /4 /30قـ ـ ــرر ا ل ـم ـج ـل ــس ر ف ــع
ت ــوصـ ـي ــة إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة

ً
بتوزيع  55فلسا للسهم الواحد (أي
ما يعادل 27.7مليون دينار) وهي
أعلى توزيعات نقدية للشركة منذ
عام .2008
وأضاف أن مجلس اإلدارة أوصى
ً
بـ ــاال س ـ ـت ـ ـمـ ــرار ب ـ ـتـ ــوز يـ ــع  55ف ـل ـس ــا
لـلـسـهــم ال ــواح ــد ك ـحــد أدنـ ــى لـثــاث
سنوات مالية متتالية (2021\4\30
و  2022 \4 \30و  ،)2023 \4 \30على
أن تخضع هــذه التوصية لموافقة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـم ـســاه ـمــي
الشركة والجهات الرقابية.
ويـ ـع ــد ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ال ـس ـن ــة الـ ـ ــ26
م ــن الــرب ـح ـيــة ال ـم ـتــواص ـلــة والـسـنــة

ا ل ـ  20على التوالي من التوزيعات
النقدية ،وفي حال إقرار التوزيعات
المقترحة فــإن إجمالي التوزيعات
ا ل ـن ـقــد يــة ل ـتــار ي ـخــه س ـت ـب ـلــغ 337.5
مليون دينار.
ومع استمرار االقتصاد العالمي
ً
ب ــالـ ـتـ ـع ــاف ــي تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا مـ ـ ــن أزمـ ـ ــة
ك ـ ــورون ـ ــا ،ف ـ ــإن الـ ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة
والـ ــزم ـ ـي ـ ـلـ ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ش ــرك ــة
ب ــوب ـي ــان ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات ب ــدأت
ً
ً
تـشـهــد تـحـسـنــا مـلـمــوســا فــي األداء
والربحية ومن المتوقع أن ينعكس
بـشـكــل إ ي ـجــا بــي ع ـلــى أداء ا لـشــر كــة
ً
مستقبال .

دبوس الدبوس

أسعار النفط في نطاق محدود بعد انحسار مخاوف اإلمدادات
تـحــركــت أس ـعــار الـنـفــط داخــل
نطاق محدود صباح أمس ،بعد
انحسار مخاوف بشأن اإلمدادات
بدعم تعافي شبكة خط أنابيب
أميركية رئيسية ،غير أن فرض
ق ـي ــود ج ــدي ــدة ف ــي آس ـي ــا وســط
تصاعد وتيرة اإلصابات بـ"كوفيد
 "19أثر على المعنويات.
وتراجعت حدة نقص البنزين
الـ ــذي أصـ ــاب ال ـســاحــل الـشــرقــي
لـلــواليــات الـمـتـحــدة بـبــطء أمــس
األول ،إذ تلقت ألف محطة أخرى
إلمدادات في ظل تعافي منظومة
كــولــونـيــال بايبالين الـتــي يبلغ
طولها  8900كيلومتر من هجوم
إل ـك ـتــرونــي أصــاب ـهــا ب ـحــالــة من
الشلل.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام
بــرنــت ثــاثــة سنتات إلــى 68.74
ً
دوالرا للبرميل وزاد خــام غرب
تكساس الوسيط ثمانية سنتات
ً
أو  0.1في المئة إلى  65.45دوالرا.
وقفز كــا العقدين بنحو 2.5
في المئة يوم الجمعة الماضي،
وت ـم ـك ـنــا م ــن اق ـت ـن ــاص مـكــاســب
أسـبــوعـيــة طفيفة ف ــي األس ـبــوع
ال ـم ــاض ــي ،لـتـحـقــق ث ــال ــث زي ــادة
أسبوعية على التوالي.
وقال ساتورو يوشيدا محلل
السلع األســاسـيــة لــدى راكوتين
س ـك ـي ــوري ـت ـي ــز" ،ل ـ ـيـ ــس ل ـل ـســوق
اتـ ـج ــاه واض ـ ــح ال ـ ـيـ ــوم ،غ ـي ــر أن
موجة جديدة من القيود الحتواء
ال ـج ــائ ـح ــة فـ ــي آسـ ـي ــا تـ ـن ــال مــن
المعنويات بالسوق".
وخيمت حالة من الحذر على
المستثمرين بفعل المخاوف من
أن ســالــة ســريـعــة االنـتـشــار من
ف ـيــروس كــورونــا اكتشفت ألول
مــرة فــي الهند تتسرب إلــى دول
أخرى.
وقالت بعض الواليات الهندية
أمس األول ،إنها ستمدد إجراءات
إغـ ـ ــاق مــرت ـب ـطــة ب ــ"ك ــوف ـي ــد "19
للمساعدة في احتواء الجائحة

التي راح ضحيتها أكثر من 270
ألف شخص في البالد.
وحذرت سنغافورة أمس ،من أن
سالالت فيروس كورونا الجديدة
تؤثر على المزيد من األطفال ،إذ
تستعد الدولة المؤلفة من مدينة
ً
إلغالق معظم المدارس اعتبارا من
األس ـبــوع ال ـجــاري ،بينما أعلنت
الـيــابــان حــالــة ال ـطــوارئ فــي ثالث
مقاطعات أخ ــرى تـضــررت بشدة
من الجائحة.

أدنوك
مــن جــانــب آخــر ،قــال مـصــدران
ل ـ ــ"روي ـ ـت ـ ــرز" ،إن ش ــرك ــة ب ـت ــرول
أبوظبي الوطنية (أدن ــوك) بدأت
اجتماعات عن بعد مع مستثمرين
مـحـتـمـلـيــن ق ـب ـيــل الـ ـط ــرح ال ـع ــام
األول ـ ـ ــي ال ـم ــزم ــع ل ــوح ــدة الـحـفــر
التابعة لها.
ً
وأضــاف المصدران ،أن بنوكا
م ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ب ـش ــأن
(أدنوك) للحفر ترتب مكالمات مع
مستثمرين محليين وإقليميين
وعالميين من المؤسسات إلبداء
الرغبة في البيع المحتمل ،ورفض
المصدران ذكر اسميهما ألن األمر
غير معلن .وقال أحد المصدرين،
إن االج ـت ـمــاعــات تــوصــف بــأنـهــا
تواصل ألخذ نظرة مبكرة ،حيث
ي ـجــري تـقــديــم ال ـشــركــة ال ـتــي من
الـمـقــرر ط ــرح أس ـهــم فـيـهــا للبيع
العام والحصول على التعليقات
من المستثمرين.
وامتنعت (أدنــوك) ،التي تورد
مـ ــا يـ ـق ــرب مـ ــن  3فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
الطلب العالمي على النفط ،عن
التعقيب عندما تواصلت معها
رويترز أمس.
وقـ ـ ـ ــال أحـ ـ ــد الـ ـمـ ـص ــدري ــن فــي
وق ــت س ــاب ــق ،إن ال ـشــركــة تعتزم
ط ــرح ال ــوح ــدة فــي الــربــع الـثــالــث
من العام .وأضــاف المصدر أنها
ربما تجمع مــا ال يقل عــن مليار

دوالر مــن بـيــع األس ـهــم( .أدن ــوك)
ً
للحفر تمتلك و تـشـغــل أ س ـطــوال
ً
ك ـب ـي ــرا م ــن الـ ـحـ ـف ــارات ي ـضــم 75
م ـن ـصــة ح ـفــر ب ــري ــة و 20مـنـصــة
حفر بحرية متنقلة و 11منصة
ً
حفر لمياه اآلبار ،وفقا لموقعها
على اإلنترنت.
ً
تعتبر أ ع ـمــال ا لـحـفــر عنصرا
ب ـ ــال ـ ــغ األهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات
االستكشاف واإلنتاج في أدنوك،
إذ تساعد الشركة على الوصول
إلى أهدافها لإلنتاج.
ً
ً
ودع ـ ــت (أدنـ ـ ـ ــوك) عـ ـ ــددا قـلـيــا
م ــن ال ـب ـنــوك ال ــدول ـي ــة والـمـحـلـيــة
للمشاركة في عملية طرح أسهم
أدنوك للحفر والمقرر لها في وقت
الحق هذا الشهر.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ــ(أدنـ ــوك) س ـل ـطــان ال ـج ــاب ــر ،هو
المهندس الرئيسي الستراتيجية
التحول ،التي شرعت فيها الشركة
منذ ما يزيد على أربع سنوات ،إذ
ً
ً
أسس فريقا استثماريا لتسييل
أصول وجمع أموال من صناديق
االستثمار المباشر الدولية.
وت ـخ ـطــط م ـج ـمــوعــة (أدنـ ـ ــوك)
ً
أي ـض ــا ل ـطــرح فــرتـيـجـلــوب ،وهــو
مـ ـش ــروع م ـش ـت ــرك ل ــأس ـم ــدة مــع
شركة إنتاج الكيماويات أو.سي.

آي المدرجة في هولندا ،في وقت
الحق هذا العام.

حقل فرزاد
وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط
اإليــرانـيــة (شــانــا) أم ــس ،أن إيــران
ً
وق ـعــت ع ـق ــدا بـقـيـمــة 1 .78مليار
دوالر مــع مـجـمــوعــة ب ـتــروبــارس
لتطوير حقل فرزاد (ب) للغاز في
الـبــاد ،بعد فشل المحادثات مع
شــركــات هـنــديــة لتطوير الموقع
البحري.
وب ـم ــوج ــب االتـ ـ ـف ـ ــاق ،سـتـنـتــج
ال ـش ــرك ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـشــركــة الـنـفــط
الوطنية اإليــرانـيــة الـتــي تديرها
الـ ــدولـ ــة م ـل ـي ــار ق ـ ــدم م ـك ـع ـبــة مــن
ً
ال ـغــاز يــومـيــا فــي غ ـضــون خمس
سـ ـن ــوات م ــن ه ـ ــذا ال ـح ـق ــل ،ال ــذي
تشير التقديرات إلى أنه يحتوي
على 2 2تريليون قــدم مكعبة من
االحتياطيات ،يعتبر 16تريليون
ق ــدم مكعبة منها قــابـلــة لإلنتاج
ً
وفق التقنيات المتاحة حاليا.
ونقلت الوكالة عن وزير النفط
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ب ـي ـج ــن زن ـغ ـن ــه ق ــول ــه،
"الـيــوم يــوم مـهــم ...تم توقيع عقد
تطوير حقل فرزاد (ب) للغاز بين
شــركــة الـنـفــط الــوطـنـيــة اإليــرانـيــة

بصفتها صاحب العمل ومجموعة
بتروبارس بصفتها المقاول".
كــانــت شــركــات هـنــديــة بقيادة
شـ ــركـ ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـهـ ـن ــدي ــة "أو.
إن.جــي.ســي فيديش" قد اكتشفت
ه ــذا ال ـح ـقــل ف ــي ع ــام ،2008لكن
المحادثات بشأن حقوق التطوير
لم تسفر عن شيء بعد أن انسحب
الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب من االتفاق النووي اإليراني
ل ـع ــام 2 015ق ـب ــل ثـ ــاث س ـن ــوات
وأعاد فرض العقوبات األميركية
على طهران.
وقال زنغنه" ،الهنود لم يكونوا
مستعدين للمشاركة في المشروع.
تفاوضنا معهم مــرتـيــن ...لكنهم
رفـ ـض ــوا ت ـط ــوي ــر ال ـح ـق ــل بـسـبــب
العقوبات".
وتــوق ـفــت ال ـشــركــات األجـنـبـيــة
ب ـج ـم ـيــع أن ــواعـ ـه ــا ع ــن ال ـت ـعــامــل
ً
م ــع إيـ ـ ــران خ ــوف ــا م ــن ال ـع ـقــوبــات
األميركية.
و تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض إدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي جـ ــو بـ ــايـ ــدن وإيـ ـ ـ ــران
م ـحــادثــات غـيــر م ـبــاشــرة إلحـيــاء
االتفاق الذي ّ
حدت بموجبه طهران
من أنشطتها النووية مقابل رفع
العقوبات.
(رويترز)

ُ
«المتقدمة» تعلن بدء التشغيل
التجاري لمصنع البولي بروبيلين
أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" بدء التشغيل
التجاري لمصنع البولي بروبيلين في كوريا الجنوبية.
وتوقعت الشركة ،حسب بيان لها على "تداول" ،أن يظهر األثر المالي
لهذا االستثمار الــذي تقوم به شركة "إس كي أدفانسد" على نتائج
ً
ابتداء من الربع الثاني في عام  2021والفترات الالحقة
المتقدمة المالية
ً
بناء على أسعار السوق السائدة.
وبينت أنه سيتم تزويد المشروع المشترك بالبروبيلين "كلقيم
أساسي" من شركة "إس كي أدفانسد" على أساس المدى الطويل.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" وقعت "المتقدمة" بتاريخ 22
يونيو  ،2018اتفاقية مشروع مشترك بغرض إنشاء مصنع إلنتاج
البولي بروبيلين في كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية إلنتاج  400ألف
طن متري في السنة .وتم توقيع االتفاقية بين شركة "إس كي أدفانسد
المحدودة" -وهي مشروع مشترك بكوريا الجنوبية تمتلك فيه المتقدمة
 30في المئة من رأسمالها من خالل شركتها التابعة الشركة المتقدمة
لالستثمار العالمي بالمشاركة مع كل من :شركة "إس كي غاز" وشركة
صناعة الكيماويات البترولية ( -)PICوشركة بولي ميراي المحدودة
( ،)PolyMiraeوهي مشروع مشترك مملوك مناصفة لكل من شركة
ليوندلباسل ( )LyondellBasellوشركة دايلم (.)Daelim

التنفيذية فيما يتعلق بالصناديق االستثمارية ،ومنح
المدير حرية تنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر
التركز االستثماري ،بما يتناسب مع أهداف الصندوق
وعــدم التقيد بنسب تركز معينة ،سيؤدي إلــى إحــداث
مرونة أكثر في استثمارات هــذه الصناديق على نحو
يحقق السياسة االستثمارية للصندوق.
وذكرت أنه تم تشكيل فريق مختص للعمل على هذا
المشروع وتقديمه الى هيئة أسواق المال ورفع توصية
به الــى مجلس هيئات أســواق المال الخليجية التخاذ
ا ل ــازم بهذا الخصوص ومنحه الغطاء القانوني قبل
تطبيقه.

«نفط الكويت» تمدد موعد تقديم
عطاءات إدارة المشاريع الداخلية
مددت شركة نفط الكويت ( )KOCالموعد النهائي
لتقديم العطاءات لعقود استشارات إدارة المشاريع
الداخلية ( ،)PMCليصبح آخر موعد لتقديم العطاء 20
يونيو  ،2021بعد أكثر من شهرين من الموعد النهائي
لتقديم العطاءات األصلي في  18أبريل  ،2021وتتراوح
مدة العقد بين ثالث وخمس سنوات.
ً
ووفـقــا ل ـ "مـيــد" ،فقد تمت دعــوة الشركات لتقديم
ع ـط ــاءات للعقد ومـنـهــا فـلــور (ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة)،
وتكنيب ( TechnipFMCالمملكة الـمـتـحــدة) ،وKBR
(الواليات المتحدة) ،ووورلي (أستراليا) ،ووود غروب
(المملكة المتحدة) .ومن المتوقع أن يعمل الفائز بالعقد
مستشارا في الهندسة األمامية والتصميم (التغذية)
وإدارة المشاريع والـخــدمــات المرتبطة بالمشاريع
الـكـبــرى لشركة نفط الـكــويــت .يـشــار ال ــى ان ــه عندما
تم طــرح العقد في األصــل في فبراير ،أص ــدرت "نفط

الكويت" قائمة بالمشاريع الحالية والمستقبلية ،التي
من المحتمل أن يشارك فيها االستشاريّ .
ً
تحديا
وأشــارت "ميد" إلى أن العام الماضي مثل
لقطاع النفط والغاز في الكويت ،حيث تعرض اقتصاد
نهاية  2019و 15سبتمبر
البالد لوباء  ،Covid-19وبين ً
 ،2020شـهــدت الـكــويــت انخفاضا ق ــدره  24.5مليار
دوالر فــي القيمة اإلجمالية لمشاريع النفط والغاز
والكيماويات النشطة .وفي نهاية  ،2019بلغت قيمة
مـشــاريــع النفط وال ـغــاز والبتروكيماويات النشطة
 66.8مليار دوالر .وبحلول  15سبتمبر ،انخفض هذا
الرقم بنسبة  37في المئة إلى  42.3مليارا .وكان هذا
االنكماش الدراماتيكي يعني أن لديها قطاع النفط
ً
وال ـغ ــاز األك ـثــر ت ـض ــررا مــن بـيــن جميع دول مجلس
ال ـت ـعــاون الخليجي ال ـســت ،بــاإلضــافــة إل ــى الـجــزائــر
ومصر والعراق.

الذهب يبلغ أعلى قمة في  3أشهر
بدعم من مخاوف «كورونا»
ارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى
لها في أكثر من ثالثة أشهر ،إذ تدعم اإلقبال على
المعدن ،الذي ُيعد مالذا آمنا ،بفعل تراجع عوائد
سندات الخزانة األميركية والمخاوف من ارتفاع
حاالت "كوفيد "19-في بعض الدول اآلسيوية.
وبحلول الساعة  6:49بتوقيت غرينتش ،صعد
الذهب في المعامالت الفورية  0.6في المئة إلى
 1854دوالرا لألوقية (األونصة) ،بعدما المست في
وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 2
فبراير .وقفزت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.8
في المئة إلى  1853.20دوالرا.
وقــالــت مــارغــريــت يــانــج ،المحللة لــدى "ديـلــي
إف.إك ـ ـ ــس"" :تـنـخـفــض ع ــوائ ــد س ـن ــدات ال ـخــزانــة،
ومن ناحية أخرى يبدو أن هناك مخاوف بشأن
عــودة وتـيــرة اإلصــابــات بالفيروس لـلــزيــادة في
سنغافورة وتايوان وأسواق منطقة آسيا المحيط
الهادي األوسع ،ما يؤدي إلى زيادة الطلب على
المالذات اآلمنة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة األ خ ــرى ،ربحت
الـفـضــة واح ــدا فــي الـمـئــة ،لتسجل  27.70دوالرا
لألوقية ،بعدما بلغت قمة أسبوع في وقت سابق.
وزاد البالتين  0.5في المئة إلى  1231.51دوالرا،
وارت ـف ــع ال ـبــاديــوم  0.1فــي الـمـئــة إل ــى 2895.61
دوالرا.
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«الوطني» يحصد الجائزة الفضية على مستوى المنطقة « »DAAتختار رئيسة وحدة البيانات
في «الخليج» لعضوية مجلس إدارتها
من جمعية التسويق باستخدام الموبايل
ضمن جوائز «سمارتيز» لعام  2020عن خدمة اإلشعارات Geo Alerts
حصل بنك الكويت الوطني على الجائزة
الفضية ضمن جوائز سمارتيز ،SMARTIES
التي تقدمها جمعية التسويق باستخدام
الموبايل ألفضل الـخــدمــات المقدمة على
مـسـتــوى منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
افــريـقـيــا لـعــام  ،2020عــن خــدمــة إش ـعــارات
الوطني –  Geo Alertsعبر برنامج خدمة
الوطني عبر الموبايل التي أطلقها البنك
نهاية العام الماضي.
ويعد بنك الكويت الوطني الوحيد في
القطاع المصرفي وعلى مستوى الكويت
ال ـ ــذي ي ـح ـصــد الـ ـج ــائ ــزة ،ك ـمــا ي ـعــد الـبـنــك
الوحيد في الكويت الذي يقدم تلك الخدمة
المميزة.
وت ـق ــدم جـمـعـيــة ال ـت ـســويــق بــاس ـت ـخــدام
الموبايل جوائز سمارتيز ألفضل الحمالت
ال ـت ـســوي ـق ـيــة ال ـح ــدي ـث ــة واألك ـ ـثـ ــر اب ـت ـك ــارا
وفعالية ،والتي تم تقديمها
لـلـعـمــاء فــي منطقة
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط
وشمال افريقيا خالل
عـ ـ ــام  ،2020و ت ـض ــم
الجمعية ،التي تتخذ
من نيويورك مقرا لها،
أك ـث ــر م ــن  800عــامــة
تجارية عالمية رائــدة
تـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ــي قـ ـط ــاع ــات
م ـت ـنــوعــة وت ـن ـت ـشــر في
أكثر من  50دولــة حول
العالم.
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة،
ق ــال نــائــب الـمــديــر الـعــام
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات

هشام النصف
ال ـم ـصــرف ـيــة الـشـخـصـيــة ف ــي ب ـنــك الـكــويــت
الوطني هشام النصف« :سعداء بالحصول
على تلك الـجــائــزة الـمــرمــوقــة الـتــي تعكس
ريــادت ـنــا فــي تـقــديــم ال ـخــدمــات المصرفية
ال ــرق ـم ـي ــة ،وح ــرص ـن ــا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أح ــدث
الخدمات وأكثرها تطورا لعمالئنا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف« :ت ـ ـع ـ ـكـ ــس خ ــدم ــة
إشـ ـع ــارات ال ــوط ـن ــي حــرص ـنــا ع ـلــى تـقــديــم
حلول تكنولوجية تساهم في تحقيق راحة
عمالئنا ،وتناسب أنماط حياتهم اليومية
المتنوعة ،وذلــك فــي إطــار استراتيجيتنا
إلث ــراء الـتـجــربــة المصرفية الـشــامـلــة التي
يـحـصـلــون ع ـل ـي ـهــا» ،م ــؤك ــدا ح ــرص الـبـنــك
عـلــى الـتـطــويــر الـمـسـتـمــر لـبــرنــامــج خــدمــة
الوطني عبر الموبايل ،وإضافة الخدمات
والـتـحـسـيـنــات الـتــي يـتــم تصميمها وفقا
لـ ـ ــدراسـ ـ ــة ت ـح ـل ـي ـل ـي ــة ل ـت ـط ـل ـع ــات ال ـع ـم ــاء

واحتياجاتهم وأنماط سلوكهم المتنوعة
على اختالف شرائحهم.
وتمكن خدمة إشعارات الوطني – Geo
 Alertsال ـع ـم ــاء م ــن اسـ ـت ــام اإلشـ ـع ــارات
ال ـخــاصــة بــال ـخ ـصــومــات والـ ـع ــروض على
الموبايل ،وفقا لموقع العميل أثناء التسوق،
وي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي إطـ ـ ــار س ـع ــي ال ـب ـن ــك إل ــى
التطوير المستمر لبرنامج خدمة الوطني
ع ـبــر ال ـمــوبــايــل ،ع ــن طــريــق تــوف ـيــر أح ــدث
الحلول الرقمية لتلبية احتياجات العمالء.
وتتوفر الخدمة لكل عمالء «الوطني»
بمجرد تحميل أو تحديث برنامج خدمة
الوطني عبر الـمــوبــايــل ،وتفعيل استالم
إشعارات خدمة إشعارات الوطني – Geo
 ،Alertsليتمكن بعدها العميل من استالم
إشعارات العروض والخصومات المتوفرة
عبر الموبايل لدى مواقع محددة بالقرب
م ـنــه وقـ ــت الـ ـتـ ـس ــوق ،إض ــاف ــة إلـ ــى تلقيه
عــرو ضــا حـصــر يــة مصممة خصيصا له
فــي كبرى الـمــوالت داخــل الكويت ومطار
الكويت الدولي بمبنى الركاب  T1ومبنى
الركاب .T4
وأطـ ـل ــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي مــؤخــرا
مـجـمــوعــة م ــن الـتـحــديـثــات مـنـهــا إمـكــانـيــة
ت ـح ــدي ــث ب ـي ــان ــات الـ ـعـ ـم ــاء ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
رق ــم الـمــوبــايــل وال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،دون
الحاجة إلــى زيــارة الـفــرع ،من خــال خدمة
الــوطـنــي عبر الـمــوبــايــل ،وكــذلــك تــم إطــاق
خدمة الحصول على رقم االنتظار بالفرع
إلكترونيا  eQMaticعن طريق البرنامج،
ك ـمــا أط ـلــق ال ـب ـنــك حـمـلــة ل ـم ـكــافــأة عـمــائــه
على استخدام برنامج التحويل من تلقي
الرسائل النصية إلى خدمة اإلشعارات.

أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج أمـ ــس
اخ ـت ـي ــار م ــي ال ـع ــوي ــش ،رئـيـســة
وحدة البيانات في بنك الخليج،
لعضوية مجلس إدارة جمعية
التحليالت الرقمية ( ،)DAAوهي
جـمـعـيــة دول ـي ــة تـعـنــى بتطوير
اس ـت ـخ ــدام ال ـب ـيــانــات وال ـتــأث ـيــر
على التشريعات التي تؤثر على
ممارسات البيانات.
وتــم اختيار العويش لتكون
ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ج ـم ـع ـي ــة
التحليالت الرقمية ( ،)DAAإلى
ج ــان ــب  6م ــن رواد ال ـق ـطــاع من
جميع أنحاء العالم ،للعمل في
مجلس اإلدارة للفترة المقبلة،
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ق ــدراتـ ـه ــم ال ـق ـيــاديــة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــود لـ ـ ـه ـ ــا ،وخـ ـب ــراتـ ـه ــم
التجارية ،والحصيلة المعرفية
الـ ـت ــي ي ـم ـك ـن ـهــم إض ــاف ـت ـه ــا إل ــى
ممارسة البيانات والتحليالت،
وتعمل « »DAAفي جميع أنحاء
العالم لفهم صناعة التحليالت
وت ـح ـس ـي ـن ـهــا م ــن خ ـ ــال أف ـضــل
الممارسات والتطوير المهني،
ويقع مقر الجمعية في الواليات
المتحدة ولها فروع في ألمانيا
وكندا.
وتعد العويش أحد األعضاء
ا ل ـن ــا ش ـط ـي ــن ف ـ ــي  ،DAAحـيــث
تساهم فــي كتابة مـقــاالت حول
نـ ـم ــاذج ال ـب ـي ــان ــات وت ـح ـل ـيــات
األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـم ـح ـم ــول ــة ،وق ـ ــادت
العديد من فرق العمل مثل فريق
«المرأة في قطاع التحليل» التابع
ل ــ ،DAAوقــادت مشروع نموذج
«المرأة في القطاع التكنولوجي»
ال ـ ـ ــذي تـ ــم تـ ـط ــوي ــره ل ـم ـس ــاع ــدة

«بيتك» يطلق مبادرة «قدها» بالتعاون مع «آراء»

مي العويش

المنظمات التقنية على قياس
ق ــدراتـ ـه ــم ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــدعــم
النساء في قطاع التكنولوجيا،
والخطوات التي ينبغي أن تتخذ
من أجل النهوض بجهودهم.
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،ق ــال ــت
مـ ــي ال ـ ـعـ ــويـ ــش« :يـ ـسـ ـع ــدن ــي أن
ي ـق ــع االخـ ـتـ ـي ــار ع ـل ــي لـعـضــويــة
م ـج ـلــس إدارة ج ـم ـع ـيــة دول ـي ــة
مرموقة ومتخصصة في مجال
البيانات والتحليل الرقمي مثل
جمعية  ،DAAوأ تـطـلــع لتقديم
المزيد لقطاع تحليل البيانات
م ــن خ ـ ــال ال ـم ـن ـص ــب ،وتــوف ـيــر
قيمة أكبر لعمالء بنك الخليج
عبر تقديم بـيــا نــات وتحليالت
رقـمـيــة مـبـتـكــرة لـمـنـتـجــات بنك
الخليج ،وللخدمات التي نقدمها
للعمالء».
الـجــديــر بــالــذكــر أن العويش
ان ـض ـمــت إل ــى ب ـنــك الـخـلـيــج في
ي ـن ــاي ــر  2021ك ــرئ ـي ــس ل ــوح ــدة

البيانات ،حيث تقود ممارسات
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات فــي
بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،وت ـ ـشـ ــرف عـلــى
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــم ال ـب ـي ــان ــات
وت ـن ـف ـي ــذه ــا ل ـت ـم ـك ـيــن ال ـت ـح ــول
الـ ــرق ـ ـمـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،وس ـي ـض ـم ــن
وج ــوده ــا ف ــي ال ـف ــري ــق اإلداري
لـبـنــك ال ـخ ـل ـيــج الـتـنـفـيــذ ال ـقــوي
ل ـل ـم ـب ــادرات الــرق ـم ـيــة وت ـســريــع
االبـ ـتـ ـك ــار ل ـخ ـلــق ق ـي ـمــة لـعـمــاء
الـبـنــك ،وتتمتع بـخـبــرة عقدين
م ــن ال ــزم ــن ف ــي م ـج ــال ال ـت ـجــارة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وال ـت ـح ـل ـيــات ،مع
خ ـ ـبـ ــرة ع ــالـ ـمـ ـي ــة ،حـ ـي ــث عـمـلــت
ل ـمــدة  10س ـنــوات فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــع ش ــرك ــاء Google
لتقديم االستشارات حول حلول
الـ ـبـ ـي ــان ــات وال ـت ـح ـل ـي ــات ال ـتــي
تطرحها شركة .Google
والـعــويــش مــؤلـفــة ومتحدثة
م ـش ـه ــود لـ ـه ــا ،وح ـص ـل ــت عـلــى
جوائز الرئيس من  DAAإلحداث
تــأثـيــر مــع ُعملها فــي م ـبــادرات
الجمعية ،ونشرت مقاالتها حول
نـ ـم ــاذج ال ـت ـح ـل ـيــات ف ــي مـجـلــة
Applied Marketing Analytics
وكتاب ،Analytics Interpreted
وتـحــدثــت فــي مــؤتـمــر Women
( in Analytics 2019أو ه ــا ي ــو،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدة) ،و
Analytics OneConference
 ( 2020شـ ـيـ ـك ــا غ ــو) ،وGoogle
 Summitلـعــامــي  2019و2020
(كـ ـ ــال ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــورن ـ ـ ـيـ ـ ــا) ،وت ـ ـحـ ــدثـ ــت
مؤخرا في قمة الشرق األوســط
المصرفية للذكاء االصطناعي
والتحليالت لعام .2021

«برقان» يعلن فائزي «يومي»

لالرتقاء بخدمة العميل وفق معايير عالمية في جودة الخدمة
أ طـلــق بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،مبادرة «قدها» بالتعاون
م ـ ـ ــع شـ ـ ــر كـ ـ ــة «آراء» لـ ـلـ ـبـ ـح ــوث
واالسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ــارات ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـه ــدف
مواصلة االرتقاء بخدمة العميل
وفق أعلى المعايير العالمية في
جودة الخدمة ،مع تعزيز تجربة
العميل ،وتحقيق أعلى مستويات
الرضا لديه.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ضمن
رؤيـ ــة «ب ـي ـتــك» ف ــي تـحـقـيــق أعـلــى
مستويات االبـتـكــار والتميز في
خــدمــة ال ـع ـمــاء ،وق ـي ــادة التطور
الـ ـع ــالـ ـم ــي لـ ـلـ ـخ ــدم ــات ال ـم ــال ـي ــة
اإلسالمية من خالل تقديم حلول
وم ـن ـت ـج ــات م ـت ـم ـي ــزة وت ـس ـه ـيــل
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـب ـع ــة ،وت ـب ـنــي
الرقمنة في الخدمات المصرفية،
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
التكنولوجية بالشكل األمثل بما
يلبي طموحات العميل وتطلعاته.
وبــال ـف ـعــل ،ف ـقــد ح ـقــق «بـيـتــك»
قـفــزات نوعية فــي خــدمــة العميل
بــاالعـتـمــاد على أح ــدث الوسائل
التكنولوجية واألدوات الحديثة،
وطواقم بشرية متمرسة وعالية

الكفاءة تقوم بواجباتها بشغف
كبير ،ومــواهــب شبابية تواصل
االبتكار والتجديد لتعزيز الحصة
السوقية والمحافظة على الصدارة
فــي بيئة تنافسية صعبة مليئة
بالتحديات.
وق ــال الـمــديــر الـعــام للخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد للمجموعة
ف ـ ــي «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ،خـ ــالـ ــد الـ ـشـ ـم ــان:
«لضمان تفوقنا في جودة الخدمة
والمحافظة على معايير السهولة
والسرعة والدقة والكفاءة ،يولي
«بيتك» اهتماما خاصا بالتركيز
على احتياجات العمالء الجوهرية
وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية
ضـ ـم ــن مـ ـ ـب ـ ــادرة «ق ـ ــده ـ ــا» ال ـت ــي
تتمحور على تحفيز الموظفين
ودفعهم للمضي قدما في تنفيذ
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة خـ ــدمـ ــة ال ـع ـم ـيــل
والتطوير المستمر لخطط العمل».
ول ـفــت ال ــى أن جـ ــودة الـخــدمــة
تأتي في أعلى هرم األوليات لدى
«ب ـي ـتــك» ،لـكــونـهــا األس ـ ــاس ال ــذي
يبني الثقة ويخلق والء العمالء
الدائم ،وهي السبيل الذي يضمن
اس ـت ـمــراريــة ال ـع ـمــل واالس ـت ــدام ــة

عبر جعل «بيتك» الخيار األمثل
والجهة المصرفية المفضلة لدى
العمالء الجدد.
وأوض ــح الـشـمــان أن برنامج
«قــدهــا» ج ــاء بـعــد دراس ــة ّ
معمقة
الحـتـيــاجــات ومتطلبات الـســوق
وت ـط ـل ـع ــات الـ ـعـ ـم ــاء ،م ـب ـي ـنــا أن
ّ
البرنامج يغطي مختلف القنوات
المصرفية والخدمية ،مع تأكيد
االهتمام بجميع شرائح العمالء
بشكل متوازن ومناسب لطبيعة
كل شريحة.
وقال إن فوائد البرنامج تتركز
في تعزيز التجربة التي يعيشها
الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ف ـ ــي «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» وقـ ـي ــاس
مستوى رضاه ،مع إيجاد الحلول
لمعالجة أي تقصير في الخدمة،
وتسليط الضوء على األداء الجيد
مـ ــن خـ ـ ــال سـ ـي ــاس ــات ال ـت ـح ـف ـيــز
والمكافأة لبذل المزيد من العطاء،
وتعزيز االنتماء الوظيفي لديهم،
وكذلك تسليط الضوء على األداء
الضعيف لتصويبه وتحسينه،
وبالتالي الصب فــي رافــد خدمة
العميل وفــق معايير ومــؤشــرات
قياس عالمية.

«وفرة العقارية» :نجاح كبير لحملة
ً
«معا لعمل الخير »4
السنوي للمسؤولية االجتماعية
• الحميضي :ضمن برنامجنا ّ
• الربيعان :رسالة الشركة تحث على التراحم ونشر السالم
اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة وفـ ـ ـ ــرة
ً
ال ـع ـقــاريــة ،حـمـلــة «م ـعــا لعمل
ال ـخ ـي ــر  ،»4ل ـت ــوزي ــع وج ـب ــات
اإلف ـ ـطـ ــار ،ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا مــع
ب ــداي ــة ش ـهــر رم ـض ــان الـكــريــم
بالتعاون مع شركة «كاسكو»،
ً
انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا
االجتماعية ،وضمن التزامها
بقيم الشهر الفضيل القائمة
على العطاء ودعم جميع فئات
المجتمع المحتاجة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
التنفيذي للخدمات المساندة
في الشركة ،محمد الحميضي،
ً
أن ال ـح ـم ـل ــة شـ ـه ــدت ن ـجــاحــا
ً
ً
كبيرا ،مبينا أنها أتــت ضمن
س ـي ــاق ب ــرن ــام ــج ال ـم ـســؤول ـيــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـ ــدى «وف ـ ـ ـ ــرة
العقارية».
وأك ـ ـ ــد ال ـح ـم ـي ـض ــي الـ ـت ــزام
ً
الشركة بإقامة الحملة سنويا
ض ـ ـمـ ــن ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا الـ ـف ــاع ــل
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الفعاليات والمبادرات الخيرية
والتطوعية واإلنسانية.
وقـ ــال إن ال ـشــركــة حريصة
عـلــى الــوقــوف بـجــانــب جميع
ً
فئات المجتمع ،مضيفا أنها
تـ ـع ــاون ــت مـ ــع «كـ ــاس ـ ـكـ ــو» فــي
توزيع وجبات اإلفطار طوال
شهر رمضان الكريم.
وذكـ ـ ـ ــر أن فـ ــريـ ــق الـ ـش ــرك ــة
ح ـ ـ ــرص عـ ـل ــى اتـ ـ ـب ـ ــاع ج ـم ـيــع
اإلرشـ ــادات الــوقــائـيــة ،فــي ظل
الظروف التي تشهدها الكويت

محمد الحميضي

إبراهيم الربيعان

ً
حاليا بسبب انتشار فيروس
كورونا المستجد.
وأك ـ ـ ــد ال ـح ـم ـي ـض ــي الـ ـت ــزام
«وف ـ ـ ــرة ال ـع ـق ــاري ــة» الـمـسـتـمــر
بتقديم قيمة مضافة للمجتمع
والمناسبات المختلفة ،مما
يجعلها تـحــرص على تناول
ً
ال ـق ـضــايــا األكـ ـث ــر ت ــأثـ ـي ــرا في
ً
المجتمع ،مبينا أن حملتها
الرمضانية تأتي لتترجم هذا
التوجه ،وتحمل معها رسالة
ّ
تحث على التقارب والتراحم
وال ـم ـش ــارك ــة بــال ـح ـيــاة ونـشــر
السالم في العالم ،ودعم جميع
الفئات.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر
العالقات العامة فــي الشركة،
إبراهيم الربيعان ،إن الشركة
تـعــاونــت مــع «كــاس ـكــو» طــوال
ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،ف ــي تــوزيــع
وجبات اإلفطار ،ضمن حملة

ً
«معا لعمل الخير  ،»4التي بات
ً
اسمها يرتبط سنويا بوفرة
العقارية.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن الـ ـش ــرك ــة
تتعاون مع العديد من الشركاء
م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ف ـي ـمــا
يـخـ ّـص األنـشـطــة االجتماعية
واإلنسانية ،مبينا أن مبادرة
ً
إف ـط ــار ال ـصــائــم تـعـتـبــر رافـ ــدا
ً
أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا
الرمضاني السنوي الذي يأتي
ت ـحــت مـظـلــة اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالس ـت ــدام ــة ،وال ـتــي تضعها
في ّ
مقدمة الشركات الوطنية
ّ
الرائدة التي تفعل جهودها في
المجاالت الخيرية والتطوعية
على مــدار الـعــام ،وتحث على
التراحم ونشر السالم.

خالد الشمالن

ول ـفــت إل ــى أن اس ــم الـبــرنــامــج
ّ
«ق ـ ـ ــده ـ ـ ــا» يـ ـ ـ ـ ــدل ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي
واس ـت ـن ـه ــاض الـ ـ ـق ـ ــدرات لـتـقــديــم
الـخــدمــة األف ـضــل ،كـمــا يــؤكــد ثقة
اإلدارة ب ـق ــدرات الـمــوظـفـيــن على
خـ ــوض هـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـدي ،ويـعـكــس
رؤي ـ ــة اإلدارة بـتـحـقـيــق الـتـمـيــز
ف ــي ال ـخ ــدم ــة ع ــن ط ــري ــق تمكين
ال ـمــوظ ـف ـيــن .وأي ـض ــا يـشـيــر اســم
«ق ـ ــده ـ ــا» ال ـ ــى اإلنـ ـ ـج ـ ــاز وت ـع ــزي ــز
اإلم ـك ــان ــات الـمـهـنـيــة والـعـلـمـيــة،

ّ
التحدي
وشحذ الهمم للفوز بهذا
ّ
والتفوق فيه.
وأكــد الشمالن أن من العوامل
ال ـت ــي ت ــدع ــم بــرنــامــج «ق ــده ــا» أن
«بيتك» يمتلك كل مقومات النجاح،
ويحقق نموا في جميع مؤشراته
ال ـمــال ـيــة وم ــؤش ــرات االس ـت ــدام ــة،
ّ
ويتميز بفريق عمل شبابي طموح
ومنسجم وحاضن للهدف ،ومدرك
لمسؤولياته ،ويعمل بروح الفريق
وب ـش ـغــف كـبـيــر ي ـجـ ّـســد الـمـكــانــة
العالمية الـمــرمــوقــة الـتــي يتمتع
بها البنك.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر
الـشــريــك فــي شــركــة آراء للبحوث
واالستشارات ،عبدالخالق العلي،
ان الـ ـش ــرك ــة ت ـف ـخــر ب ــال ـع ـم ــل مــع
مؤسسة مالية رائــدة في الكويت
وال ـعــالــم .وأض ــاف الـعـلــي أن آراء
لـلـبـحــوث واالس ـت ـش ــارات كرست
خـبــرات مستشاريها وعامليها،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى ش ـب ـك ــة ش ــرك ــائ ـه ــا
العالميين ومــا تملكه مــن حلول
رائدة لوضعها في خدمة األسواق
ال ـعــرب ـيــة وع ـمــائ ـهــا بـشـكــل عــام
و»بيتك» بشكل خاص.

«وربة» يكافئ فائزي «الحصالة»
األسبوعي السادس
أعـ ـ ـل ـ ــن «وربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ف ـ ــائ ـ ــزي
سـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ــات « »Bloom
األس ـبــوع ـيــة ،وه ــو الـحـســاب
ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن
تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم م ــا بين
 15و 25سنة ،حيث يجري
البنك سحبا أسبوعيا كل
يوم أربعاء طوال العام على جميع عمالء شريحة
 ،Bloomوممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر األسبق
للسحب ،ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي «وربة» لتتويج  5رابحين بـ  100د.ك لكل منهم.
كما يقوم البنك في أول يــوم أربـعــاء من بداية كل شهر بعمل
سحب خاص لعمالء  Bloomممن قاموا بتحويل المكافأة الطالبية
التي يتسلمونها من الدولة إلى «وربة» ،لتتويج  5رابحين شهريا
ً
بمبلغ  200د.ك .لكل منهم ،ونظرا إلجازة عيد الفطر السعيد فقد
ً
تم سحب هذا األسبوع يوم االثنين استثنائيا بسبب اإلجازة.
كما يبارك «وربة» لفائزي سحب «الحصالة الرقمية األسبوعي»
لعمالء  Bloomالسادس لهذا العام وهــم كل مــن :دينه فــؤاد عبد
الرحمن الخراز ،محمد حسان علي ،زهــراء محمد جاسم شموه،
غاليه جاسم محمد الظفيري ،وضحه عبدالله حمد العجمي.
الجدير بالذكر أن «وربة» ّ
ميز شريحة عمالء « »Bloomبتجربة
مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم
التي تعتبرة ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي خاص واألول
مــن نــوعــه ،ليس فــي الـكــويــت فحسب؛ بــل فــي المنطقة بأسرها،
مستوحى مــن تطبيقات وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،األكـثــر
ً
استخداما من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار
ً
األلوان خصوصا للشباب.
ومن جانب آخر ،يقدم البنك مكافأة تقديرية للطالب المتفوقين
والحاصلين على معدل فصلي  3.5أو أكثر من أصل  4نقاط بمبلغ
 50دي ـنــارا ت ــودع على هيئة نـقــاط فــي بــرنــامــج ال ــوالء «المخبة»
الـمـتــوافــرة على تطبيق «ورب ــة» ،بــاإلضــافــة إلــى إص ــدار وتجديد
مجاني لبطاقة  VISAمسبقة الدفع بنسبة استرجاع  3في المئة بحد
استرجاع شهري بقيمة  150دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».
وأوضــح البنك أن هناك برنامج مكافآت من شركائه مختص
بتقديم خدمات لعمالء « ،»Bloomباإلضافة إلــى خصم إضافي
وحصري لهم ،كما أشار إلى أن مزايا « »Bloomتمتد خارج النطاق
المصرفي بهدف بناء مجتمع للشباب  Bloom Communityتجاه
تعزيز المسؤولية االجتماعية مــن خــال مـشــاركــة فــرق وورش
عمل هدفها توظيف الطاقات الشبابية لالبتكار وإيجاد حلول
للتحديات ،حيث يحصل الفريق الفائز على فرصة تدريب مدة شهر
في اإلدارة الرقمية الخاصة في «وربة» ،باإلضافة إلى مكافأة شهرية.

وبين أن حملة «قدها» شكلت
تحديا كبيرا بسبب حجم وتنوع
الـخــدمــات الـتــي ّ
يقدمها «بيتك»،
ومــا تطلب مــن اسـتـخــدام برامج
وأنظمة حديثة ومتطورة تحسن
من قدرة الموظفين في االستجابة
الحتياجات العمالء.
وق ـ ـ ــال الـ ـعـ ـل ــي إن الـ ـعـ ـم ــل مــع
«بيتك» ألكثر من سنة توج بحملة
«قدها» ،وهو أكبر برنامج لتطوير
خدمة ورضا العمالء في الكويت،
حـيــث يـتـضـمــن دراسـ ــة وتــدريــب
مـتــواصـلـيــن ،إضــافــة الــى تقارير
دورية متقدمة.
وثـ ّـمــن الـعـلــي اخـتـيــار «بيتك»
لشركة آراء للبحوث واالستشارات
لـحـمـلــة «قـ ــدهـ ــا» ،مـبـيـنــا أن ذلــك
يـعـكــس ثـقــة الـبـنــك بـخـبــرات آراء
البحثية وأدواتها التكنولوجية
الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة فـ ــي مـ ـج ــال أبـ ـح ــاث
السوق بشكل عام وتطوير خدمة
ورضا العمالء بشكل خاص .كما
أش ـ ــاد ب ــال ـت ـع ــاون وال ــدع ــم ال ــذي
لقيته آراء للبحوث واالستشارات
مــن فــريــق «بـيـتــك» إلنـجــاح حملة
«قدها».

أعلن «برقان» أسماء الفائزين في السحوبات اليومية
على حساب «يومي» ،وفاز كل واحد منهم بجائزة 5.000
د.ك ،وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:
عــامــر عـبــدالـقــادر الـعــوضــي ،وعـبــدالـلــه عـصــام الـفــايــز،
وطارق رحمان امراء.
ويوفر البنك سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز
بجائزة نقدية بقيمة  125.000د يـنــار كويتي .وللتأهل
للسحوبات ر بــع ا لـسـنــو يــة يتعين عـلــى ا لـعـمــاء أال يقل
رصيدهم عــن  500د.ك مــدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10د.ك تمثل فرصة وا حــدة لدخول
السحب .وإذا كان رصيد الحساب  500دينار فما فوق،
فسيكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في السحوبات
اليومية وربع السنوية.

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»
أ ج ــرى البنك التجاري
س ـحــوبــاتــه ع ـلــى حـســاب
النجمة وحملة «أكثر من
راتب» .وتم إجراء السحب
أم ـ ــس ف ــي م ـب ـنــى الـبـنــك
الرئيسي ،بحضور أحمد
البصمان ممثال وزارة
التجارة والصناعة ،مع
االل ـتــزام بــاالشـتــراطــات
ال ـص ـح ـي ــة وال ــوق ــائ ـي ــة
المتمثلة فــي التباعد
االجتماعي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ب ـت ـغ ـط ـي ــة
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ع ـبــر
وسائل التواصل االجتماعي،
وجــاء ت نتيجة السحب على
النحو التالي:
ً
أوال :سحب حساب النجمة
األسـ ـب ــوع ــي – جـ ــائـ ــزة 5000
دينار ،فاز بها طاهر محمود
حسين.
ً
ثــانـيــا :سـحــب حملة «أكـثــر
من راتب» – جائزة تعادل راتبا
تصل إلــى  1000ديـنــار ،فازت
بها نجاة علي المصيبح.
وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـن ــك أن حـمـلــة
«أك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ــن رات ـ ـ ـ ـ ــب» م ــوج ـه ــة
ل ـل ـع ـمــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ــذي ــن
ي ـق ــوم ــون ب ـت ـحــويــل روات ـب ـهــم
البالغة  500دينار أو أكثر على
البنك ،خصوصا العاملين في
القطاعين الحكومي والنفطي
والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ل ــدى
البنك .ومن مزايا هذه الحملة
ال ـح ـصــول ع ـلــى هــديــة نـقــديــة
فــوريــة تبلغ قيمتها مــن 250
إل ــى  500دي ـنــار أو ق ــرض من
دون فــائــدة بقيمة  5أضعاف
الراتب ،وبحد أقصى 10.000
دينار ،وسيكون هناك سحب
أسبوعي للعمالء الكويتيين

ال ـ ـحـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدد م ـم ــن
ي ـق ــوم ــون ب ـت ـحــويــل روات ـب ـهــم
على البنك لربح مبلغ يعادل
راتبا واحدا من الرواتب التي
ي ـت ـق ــاض ــون ـه ــا شـ ـه ــري ــا .كـمــا
ي ـم ـكــن ل ـل ـع ـم ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
المتقاعدين والمقيمين الذين
يقومون بتحويل مديونيتهم
البالغة  10.000دينار وما فوق
إلى البنك الحصول على هدية
نقدية قــدرهــا  1فــي المئة من
قيمة المديونية المحولة.
ُيـ ــذكـ ــر أن جـ ــوائـ ــز ح ـســاب
النجمة مميزة بحجم مبالغ
الجوائز المقدمة ،إضافة إلى
تنوعها ط ــوال الـسـنــة ،والتي
تتضمن سحوبات أسبوعية
بقيمة  5.000دينار ،وشهرية
بقيمة  20.000دينار ،إضافة
إلـ ـ ــى جـ ــائـ ــزة ن ـص ــف س ـنــويــة
بقيمة  500.000دينار ،وسحب
آخ ــر ال ـعــام عـلــى أك ـبــر جــائــزة
ن ـ ـقـ ــديـ ــة م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـح ـس ــاب
م ـص ــرف ــي ف ــي ال ـع ــال ــم بـقـيـمــة
 1.500.000دينار.
يمكن فتح حساب النجمة
فقط بإيداع  100دينار ،ويجب
أن يكون في الحساب مبلغ ال
ي ـقــل ع ــن  500دي ـن ــار للتأهل

ودخـ ـ ــول ج ـم ـيــع ال ـس ـحــوبــات
على كل الجوائز التي يقدمها
ال ـح ـس ــاب ،فـكـلـمــا زاد رصـيــد
ال ـع ـم ـيــل زادت فـ ــرص ال ـف ــوز،
ً
ف ـضــا عــن ال ـمــزايــا اإلضــافـيــة
الـ ـت ــي ي ــوف ــره ــا الـ ـحـ ـس ــاب ،إذ
يـحـصــل الـعـمـيــل عـلــى بطاقة
س ـ ـ ـحـ ـ ــب آلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ويـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع
الحصول على بطاقة ائتمان
بـ ـضـ ـم ــان ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ،وك ــذل ــك
الـحـصــول عـلــى كــل الـخــدمــات
المصرفية من «التجاري».
وكـ ـش ــف ال ـب ـن ــك أن ح ـســاب
ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة م ـ ـ ـتـ ـ ــاح ل ـل ـج ـم ـي ــع،
وبإمكان أي شخص فتحه من
خ ــال تـطـبـيــق CBK Mobile
بـ ـخـ ـط ــوات ب ـس ـي ـطــة وم ـ ــن أي
مكان وفي أي وقت.
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أخبار الشركات
«هيئة األسواق» :إدراج المخالفات
على جدول أعمال «العمومية»
قالت هيئة أسواق المال إنه تفعيال ألحكام المادة 213
مــن الـقــانــون رقــم  1لسنة  2016بــإصــدار قــانــون الشركات
وتعديالته ،فإن الهيئة تسترعي انتباه كل الشركات المدرجة
في البورصة والشركات المساهمة المقفلة المرخص لها
بمزاولة أي من أنشطة األوراق المالية ،إلى ضرورة إدراج بند
تقرير بالمخالفات التي رصدتها الهيئة ،واتخذت بشأنها
إجراءات احترازية ،أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة
في جدول أعمال الجمعية العامة العادية ،على أن تتم إتاحة
المجال لمشاركة المساهمين في مناقشة أسباب إيقاع أي
عقوبات على الشركة من الهيئة ،والتدابير التي ستتخذها
الشركة نحو تصويب الوضع المخالف.

«كفيك» تحقق
 152.31ألف دينار
ح ـق ـق ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـلـتـمــويــل واالس ـت ـث ـمــار أربــاحــا
قدرها  152.31ألف دينار ،بواقع
 0.5فـلــس لـلـسـهــم خ ــال الــربــع
األول من العام الجاري ،مقارنة
بتحقيقها خسارة قدرها 1.66
مـلـيــون ،بما يـعــادل  5.4فلوس
للسهم في نفس الفترة من العام
الماضي.

«المعدات» تفقد
 128.16ألف دينار

«التقدم» تربح  1.45مليون دينار
بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم
التكنولوجي  1.45مليون دينار ،بواقع
 9.71فلوس للسهم خــال الربع األول
م ــن ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،مـقــابــل تحقيقها
أرباحا بقيمة  939.43ألفا ،بما يعادل 6.26
فلوس للسهم ،في نفس الفترة من العام الماضي.

«السالم» تخسر  200ألف دينار
خسرت شركة مجموعة الـســام القابضة 200.001
ألف دينار ،بواقع  0.742فلس للسهم خالل الربع األول
من عام  ،2021مقابل تحقيقها خسارة قدرها 199.89
الفا ،بما يعادل  0.74فلس للسهم في نفس الفترة من
عام .2020

 139.02ألف دينار خسائر «آسيا»
خسرت شركة آسيا كابيتال االستثمارية  139.02ألف
دينار ،بواقع  0.18فلس للسهم خالل الربع األول من عام
 ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  48.37ألفا ،بما يعادل
 0.6فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2020

بلغت خسائر شركة المعدات
الـقــابـضــة  128.16أل ــف دي ـنــار،
بــواقــع  1.6فـلــس للسهم خــال
الــربــع األول مــن الـعــام الـجــاري،
مقارنة بتحقيقها خسارة قدرها
 541.44أل ـف ــا ،ب ـمــا ي ـع ــادل 3.9
فلوس للسهم في نفس الفترة
من عام .2020

 33.6ألف دينار
خسائر «اكتتاب»
س ـ ـج ـ ـلـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة اك ـ ـت ـ ـتـ ــاب
القابضة خسائر قدرها 33.66
ال ــف دي ـن ــار ،ب ــواق ــع  0.11فلس
للسهم خالل الربع األول من عام
 ،2021مقابل تحقيقها خسارة
قدرها  157.89ألفا ،بما يعادل
 0.5فلس للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

«الكوت» 1.32 :مليون دينار أرباحنا
ربحت شركة الكوت للمشاريع الصناعية
 1.32مليون دينار ،بواقع  13.18فلسا للسهم
خـ ــال ال ــرب ــع األول م ــن عـ ــام  ،2021مـقــابــل
تحقيقها أر بــا حــا بقيمة  952.42أ ل ـفــا ،بما
يعادل  9.44فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2020

«الوطنية ع» تحقق  1.37مليون دينار
حققت شركة الوطنية العقارية أرباحا بقيمة  1.37مليون دينار،
بــواقــع  0.96فـلــس للسهم خ ــال الــربــع األول مــن ع ــام  ،2021مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  573.62ألف دينار خالل نفس الفترة من عام
.2020

«األنظمة» تتكبد  189.25ألف دينار
تكبدت شركة األنظمة اآللية خسائر قدرها  189.25ألف دينار ،بواقع
 1.89فلس للسهم خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل تحقيقها
خسائر بقيمة  30.65ألفا ،بمقدار  0.31فلس للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

«المعادن» تخسر  48.7ألف دينار
أفادت شركة المعادن والصناعات التحويلية بأنها حققت خسائر
بقيمة  48.7ألــف ديـنــار ،بواقع فلس للسهم في الربع األول من عام
 ،2021مقارنة بتحقيقها خسارة قدرها  383.67الفا في نفس الفترة
من عام .2020

«حيات لالتصاالت» تعتمد  56.25ألف دينار
ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ـ ــر ك ـ ــة حـ ـي ــات
لالتصاالت البيانات المالية للربع األول من
ع ــام  ،2021وحـقـقــت الـشــركــة أربــاحــا بقيمة
 56.25ألف دينار ،بواقع  0.65فلس للسهم،
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  35.22ألفا ،بما
يعادل  0.4فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«المساكن» تخسر
 57.11ألف دينار
وا فـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس إدارة ش ــر ك ــة
الـ ـمـ ـس ــاك ــن ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـت ـط ــوي ــر
ال ـع ـقــاري عـلــى الـبـيــانــات المالية
ل ـلــربــع األول ،إذ حـقـقــت خـســائــر
قــدرهــا  57.11الــف دي ـنــار ،بــواقــع
 0.58فلس للسهم ،مقابل تحقيقها
خسائر بقيمة  121.92الـفــا ،بما
يعادل  1.24فلس للسهم في نفس
الفترة من عام .2020

«أسيكو» تربح 1.32
مليون دينار
ربحت شركة أسيكو للصناعات
 1.32مـلـيــون دي ـنــار ،بــواقــع 4.04
فلوس للسهم خالل الربع األول من
عام  ،2021مقابل تحقيقها خسارة
قدرها  21.37مليونا ،بواقع 64.63
فلسا للسهم خالل نفس الفترة من
العام الماضي.

«المصالح» تكسب
 95.59ألف دينار
ذكرت شركة المصالح العقارية
أنها حققت أرباحا بقيمة 95.59
أل ـ ــف دي ـ ـنـ ــار ،ب ــواق ــع  0.41فـلــس
للسهم خالل الربع األول من عام
 ،2021مقارنة بتحقيقها أرباحا
بقيمة  191.55أل ـفــا ،بـمــا يـعــادل
 0.81ف ـلــس لـلـسـهــم خـ ــال الــربــع
األول من عام .2020

«فنادق» تربح
 261.01ألف دينار

اعتمد مجلس إدارة شركة الشعيبة الصناعية البيانات
ً
المالية للربع األول من عــام  ،2021وحققت الشركة أرباحا
بقيمة  404.76آالف دينار بواقع  4.08فلوس للسهم ،مقارنة
ً
بتحقيقها أرباحا بقيمة  362.8ألف دينار بواقع  3.65فلوس
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«أولى وقود» تكسب  970.09ألف دينار
كشفت شركة األولى للتسويق المحلي للوقود عن تحقيقها
ً
أربــاحــا بقيمة  970.09ألــف دينار بواقع  2.4فلس للسهم خالل
ً
الربع األول من العام الحالي  ،مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 766.7
ً
ألفا بما يعادل  1.93فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2020

 259.7ألف دينار خسارة «بتروغلف»
سجلت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي خسائر
قــدرهــا  259.71أل ــف دي ـنــار بــواقــع  0.57فـلــس للسهم خــال
الربع األول من العام الحالي ،مقابل تسجيلها خسارة قدرها
ً
 524.49ألـفــا بما يـعــادل  1.15فلس للسهم فــي نفس الفترة
من عام .2020

ك ـش ـفــت ال ـش ــرك ــة ال ـق ــاب ـض ــة ال ـم ـصــريــة
ا لـكــو يـتـيــة ع ــن تحقيقها مـكــا ســب بقيمة
 12.23مليون دينار ،بواقع  10.84فلوس
للسهم خــال الــربــع األول مــن عــام ،2021
مـقــارنــة بتحقيقها أربــاحــا بقيمة 11.01
مليونا ،بما يعادل  10.78فلوس للسهم خالل نفس الفترة من
عام .2020

«يونيكاب» تخسر  181.43ألف دينار
قــالــت شــركــة يــونـيـكــاب لــاسـتـثـمــار والـتـمــويــل إنـهــا حققت
خسائر قــدرهــا  181.43ألــف دي ـنــار ،بــواقــع  0.81فلس للسهم
خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 1.54مليون ،بما يـعــادل  6.49فلوس للسهم فــي نفس الفترة
من عام .2020

 2.53مليون دينار خسائر «أالفكو»
أفـ ـ ــادت ش ــرك ــة «أالف ـ ـكـ ــو» ل ـت ـمــويــل ش ـ ــراء وت ــأج ـي ــر ال ـط ـيــران
بتسجيلها خسائر قدرها  2.53مليون دينار بواقع  2.86فلس
للسهم خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل تسجيلها خسارة
قدرها  4.48ماليين دينار بما يعادل  4.71فلوس للسهم في نفس
الفترة من العام الماضي.

«أسمنت الهالل» تخسر
 44.82ألف دينار

تكبدت شركة رابطة الكويت
والخليج للنقل خسائر قدرها
 1.93مليون دينار بواقع 7.02
فلوس للسهم خالل الربع األول
من عام  ،2021مقابل تسجيلها
خ ـس ــائ ــر ب ـق ـي ـمــة  1.98م ـل ـيــون
ديـنــار بما يـعــادل  7.21فلوس
للسهم في نفس الفترة من عام
.2020

«ورقية» تربح  404.7آالف دينار

«القابضة م ك» تكسب  12.23مليون دينار

بلغت أربــاح الشركة األهلية
لـلـتــأمـيــن  3.66مــاي ـيــن دي ـنــار
ً
بواقع  16.91فلسا للسهم خالل
الــربــع األول مــن الـعــام الحالي،
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 3.29ماليين دينار بما يعادل
ً
 15.21فـلـســا للسهم فــي نفس
الفترة من عام .2020

«الرابطة» تتكبد
 1.93مليون دينار

كشفت شــركــة ال ـمــدار تمويل واالسـتـثـمــار عــن تسجيلها
ً
خسائر قدرها  386.41ألف دينار بواقع  1.87فلسا للسهم
خالل الربع األول من العام الحالي ،مقابل تسجيلها خسارة
قدرها  334.62ألف دينار بمقدار  1.62فلس للسهم في نفس
الفترة من العام الماضي.

أشارت شركة سنرجي القابضة إلى تحقيقها خسائر قدرها
 136.25ألف دينار ،بواقع  0.68فلس للسهم خالل الربع األول من
عام  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا قدرها  38.39ألفا ،بما يعادل
 0.19فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2020

 3.66ماليين دينار
أرباح «األهلية ت»

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة األرج ـ ـ ـ ـ ـ ــان
العالمية العقارية عن تحقيقها
ً
أرب ـ ــاح ـ ــا ب ـق ـي ـمــة  201.00أل ــف
دينار بواقع  0.79فلس للسهم
خالل الربع األول من عام ،2021
مـ ـق ــارن ــة ب ـت ـس ـج ـي ـل ـهــا خ ـس ــارة
قدرها  3.96ماليين دينار بما
ً
يعادل  15.55فلسا للسهم خالل
الفترة نفسها من العام الماضي.

«المدار» تتكبد  386.41ألف دينار

«سنرجي» 136.25 :ألف دينار خسائر

ذكـ ـ ـ ــرت شـ ــركـ ــة آن دي ـج ـت ــال
سيرفس القابضة أنها حققت
ً
أرباحا بقيمة  43.03ألف دينار
بمقدار  0.05فلس للسهم خالل
ا لـ ــر بـ ــع األول مـ ــن عـ ـ ــام ،2021
مقابل تسجيلها خسارة قدرها
ً
 129.53أل ـفــا بـمــا ي ـعــادل 0.15
فلس للسهم في الفترة نفسها
من العام الماضي.

أرباح «األرجان»
 201ألف دينار

أشـ ـ ـ ــارت ش ــرك ــة «ك ـ ــي جــي
إل» لوجستيك إلى تسجيلها
خـســارة قــدرهــا  236.61ألف
د يـ ـ ـن ـ ــار ب ـ ــوا ق ـ ــع  0.31ف ـلــس
للسهم خــال الــربــع األول مــن عــام  ،2021مقابل تسجيلها
ً
خسارة قدرها  836.1ألفا بما يعادل  1.1فلس للسهم في نفس
الفترة من العام المنصرم.

خسرت شركة بيان لالستثمار  329.29الــف ديـنــار ،بواقع
 0.909فـلــس للسهم خ ــال الــربــع األول مــن ع ــام  ،2020مقابل
تحقيقها خسارة بقيمة  451.78الفا ،بواقع  1.24فلس للسهم
في نفس الفترة من العام الماضي.

«آن» تربح 43.03
ألف دينار

قالت شركة الفنادق الكويتية
ً
إنـ ـه ــا ح ـق ـق ــت أربـ ـ ــاحـ ـ ــا بـقـيـمــة
 261.01ألف دينار بواقع 4.63
فلوس للسهم خالل الربع األول
من عام  ،2021مقابل تسجيلها
خسارة قدرها  53.73ألف دينار،
بما يعادل  0.93فلس للسهم في
الفترة نفسها من عام .2020

 236.6ألف دينار خسائر «كي جي إل»

 329.2ألف دينار خسارة «بيان»

خسرت شركة أسمنت الهالل
 44.82أل ــف دي ـن ــار ب ــواق ــع 0.4
فلس للسهم خــال الربع األول
من عام  ،2021مقابل تسجيلها
خـ ـس ــارة ق ــدره ــا  805.94آالف
دينار بمقدار  7.9فلوس للسهم
ف ــي ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن ال ـع ــام
الماضي.

«رمال» تخسر
 388.47ألف دينار
أبـلـغــت شــركــة رم ــال الكويت
العقارية البورصة أنها سجلت
خ ـس ــا ئ ــر ب ـق ـي ـمــة  388.47أ ل ــف
دينار بواقع  1.27فلس للسهم
خالل الربع األول من عام ،2021
مقابل تسجيلها خسارة قدرها
 170.89ألــف ديـنــار بما يعادل
 0.56ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم ف ــي نـفــس
الفترة من عام .2020

«وربة ت» :ترسية
مناقصة بـ 7.4
ماليين دينار
أعلنت شركة وربــة للتأمين
ترسية مناقصة تقديم التأمين
ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ل ـ ـمـ ــو ظ ـ ـفـ ــي وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وأسـ ـ ــرهـ ـ ــم داخ ـ ــل
وخارج الكويت ،بقيمة إجمالية
قدرها  7.43ماليين دينار.
وق ــال ــت «ورب ـ ـ ــة» ،إن الـجـهــاز
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات ق ــرر
تـ ـ ــرس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاق ـ ـ ـصـ ـ ــة رقـ ـ ــم
(و.خ )2021/2020/ 1/التابعة
لوزارة الخارجية الكويتية على
الشركة.
وأوض ـحــت الـشــركــة أن األثــر
المالي للمناقصة ُ
المشار إليها
سوف يظهر على ضوء مراحل
تنفيذ العقد.

«السور» تربح  1.02مليون دينار

ً
كشفت شركة السور لتسويق الوقود أنها حققت أرباحا
بقيمة  1.02مليون دينار بواقع  2.54فلس للسهم خالل الربع
ً
األول من عام  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 773.33
ً
ألفا بما يعادل  1.91فلس للسهم في نفس الفترة من العام
الماضي.

«الساحل» تخسر  493.2ألف دينار
اجتمع مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية واالستثمار
واعتمد البيانات المالية للربع األول من العام الحالي ،إذ
سجلت الشركة خسائر بقيمة  493.2ألف دينار بواقع تسجيل
خسائر بقيمة  2.93مليون ديـنــار بما يـعــادل  5.02فلوس
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«مبرد» تكسب  384.38ألف دينار
قــالــت شــركــة مـبــرد القابضة
أنـ ـه ــا ح ـق ـقــت م ـك ــاس ــب بـقـيـمــة
 384.38ألف دينار بواقع 2.35
فلس للسهم خالل الربع األول
من عام  ،2021مقابل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  138.1ألف دينار بما يعادل  0.84فلس للسهم
في نفس الفترة من عام .2020

 2.59ألف دينار أرباح «أولى تكافل»

ً
أشارت شركة االولى للتأمين التكافلي أنها حققت أرباحا
بقيمة  2.59ألف دينار بواقع  0.02فلس للسهم خالل الربع
األول من العام الحالي ،مقابل تسجيلها خسائر قدرها 24.74
ألف دينار بما يعادل  0.23فلس للسهم خالل نفس الفترة
من عام .2020

«مراكز» تتكبد  46.24ألف دينار
أعلنت شركة مراكز التجارة العقارية أنها تكبدت خسائر
قدرها  46.24ألف دينار بواقع  0.36فلس للسهم خالل الربع األول
ً
ً
من عام  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  193.41ألفا بما
يعادل  1.49فلس للسهم خالل نفس الفترة من العام الماضي.

«الصناعات» تكسب
 19.08مليون دينار
أف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـج ـم ــوع ــة
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات بـ ــأن ـ ـهـ ــا ح ـق ـق ــت
مـكــاســب بـقـيـمــة  19.08مليون
ً
دينار بواقع  13.1فلسا للسهم
خالل الربع األول من عام ،2021
مقابل تسجيلها خسارة بقيمة
 76.004مليون دينار بما يعادل
ً
 52فلسا للسهم في نفس الفترة
من عام .2020

«الصلبوخ» تفقد
 226.95ألف دينار
خ ـ ـسـ ــرت شـ ــركـ ــة ال ـص ـل ـب ــوخ
ال ـت ـجــاريــة  226.95أل ــف ديـنــار
بمقدار  2.24فلس للسهم خالل
الــربــع األول مــن الـعــام الحالي،
مقابل تسجيلها خسارة قدرها
 228.89ألــف ديـنــار بما يعادل
 2.26ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم ف ــي نـفــس
الفترة من العام الماضي.

«أسمنت الكويت» تخسر
 523.02ألف دينار
بلغت خسائر شركة أسمنت
الـ ـك ــوي ــت  523.02أل ـ ــف دي ـن ــار
بواقع  0.73فلس للسهم خالل
الربع األول من عام  ،2021مقابل
تسجيلها خسارة قدرها 431.94
ألف دينار بما يعادل  0.6فلس
للسهم خ ــال نـفــس الـفـتــرة من
العام الماضي.

«متحدة» تربح  1.31مليون دينار
اجـتـمــع مـجـلــس إدارة شركة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـم ـت ـح ــدة واع ـت ـم ــد
البيانات المالية للربع األول من
العام الحالي ،إذ حققت الشركة
ً
أرباحا بقيمة  1.31مليون دينار
بــوا قــع  1.05فلس للسهم ،مقابل تحقيقها أر بــا حــا بقيمة
 1.66مليون بما يعادل  1.55فلس للسهم في نفس الفترة
من عام .2020

 370.17ألف دينار أرباح «منازل»
أفــادت شركة منازل القابضة
ً
ب ــأن ـه ــا ح ـق ـق ــت أرب ـ ــاح ـ ــا بـقـيـمــة
 370.17ألــف ديـنــار بــواقــع 0.86
فلس للسهم خــال الــربــع األول
من عام  2021مقارنة بتحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  228.89ألف دينار بما يعادل  0.53فلس للسهم
خالل نفس الفترة من عام .2020

«المغاربية» تحقق  62.04ألف دينار

ً
قالت الشركة الخليجية المغاربية إنها حققت أرباحا
بقيمة  62.04ألف دينار بواقع  0.41فلس للسهم خالل الربع
األول مــن الـعــام الـحــالــي ،مقابل تسجيلها خسائر قدرها
 109.99آالف دينار بما يعادل  0.73فلس للسهم في نفس
الفترة من العام الماضي.

«ثريا» تتكبد  37.74ألف دينار
ذك ـ ـ ــرت ش ــرك ــة دار
الثريا العقارية أنها
سجلت خسائر بقيمة
 37.74أ ل ـ ـ ــف د يـ ـن ــار
بواقع  0.26فلس للسهم خالل الربع األول من عام  ،2021مقابل
تسجيلها خسارة بقيمة  7.75آالف دينار بمقدار  0.51فلس
للسهم خالل نفس الفترة من عام .2020

المكسيكية أندريا ميسا ملكة
جمال الكون لسنة 2021
النسخة الـ  69أقيمت في هوليوود
وقدمها ماريو لوبيز وأوليفيا كولبو
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توجت ملكة جمال المكسيك أنــدريــا ميسا أمس
األول ملكة جـمــال الـكــون ،فــي خـتــام المسابقة التي
أقـيـمــت فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،ون ــددت فيها ملكة
جـمــال بــورمــا بــانـقــاب الجيش فــي بــادهــا ،وكانت
مسابقة ملكة جمال الكون ألغيت سنة  2020بسبب
جائحة كوفيد .19
وتـمـكـنــت مـيـســا ( 26ع ــام ــا) ،ال ـتــي كــانــت تــرتــدي
فستانا أحمر المعا ،من الفوز باللقب ،متقدمة على
ملكتي جمال البرازيل والبيرو اللتين تأهلتا أيضا
للمرحلة النهائية ،خالل المسابقة التاسعة والستين
التي أقيمت في هوليوود ،وتولى تقديمها األميركي
ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو.

لجنة تحكيم
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ياسر جالل يكشف سبب تسمية
مسلسله بـ «ضل راجل»
ك ـشــف ال ـف ـن ــان ي ــاس ــر جــال
سبب تسمية مسلسله األخير
"ضـ ـ ــل راجـ ـ ـ ـ ــل" ،ت ــألـ ـي ــف أح ـم ــد
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ،وإخ ـ ـ ـ ــراج أح ـمــد
صالح.
وقــال جــال ،في تصريحات
صحافية" :الـضــل هنا بمعنى
الـ ـظـ ـه ــر وال ـ ـس ـ ـنـ ــد وال ـ ـح ـ ـنـ ــان،
والــراجــل الــذي يظلل على أهل
ب ـي ـتــه ،ح ـيــث ورد ع ـلــى لـســان
الفنانة نرمين الفقي في مشهد
بالمسلسل :إحنا عايشين في
ضــل راج ــل ،وهــي كلمة دارجــة
في األحياء الشعبية المصرية.
قصدنا كتابة ا ســم المسلسل
بــالـعــامـيــة الـمـصــريــة ،ألن ضل ياسر جالل
راج ـ ـ ــل ،ت ـع ـنــي مـ ـص ــدر األم ـ ــان
والحب والحنان ،نموذج لرجل يقتدي به الرجال ،موجود بالفعل
في مجتمعنا .ما نقوم به فقط إلقاء الضوء".
وعن تعاونه مع أحمد صالح أكد أنه "مخرج كبير جدا ،عملت
معه من قبل في لحظات حرجة ،مخرج شاطر وحساس ،يهتم
بالتفاصيل ،وأنا كذلك .فخور بتجربتي معه ،وأضاف لي الكثير".
ُيــذكــر أن مسلسل "ض ــل راج ــل" بـطــولــة يــاســر ج ــال ،محمود
عبدالمغني ،نور اللبنانية ،نرمين الفقي ،رنا رئيس ،أحمد حالوة،
إنعام سالوسة ،ندا بهجت ،مجدي فكري ،وغيرهم.

وخلفت ميسا حاملة اللقب عام  2019ملكة جمال
جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي بعد منافسة مع
أكثر من  70متسابقة ،وتولت لجنة تحكيم من ثماني
نساء اختيار الفائزة.
واغتنمت ملكة جـمــال بــورمــا ث ــوزار ويـنــت لوين
فــرصــة ظـهــورهــا فــي الـمـســابـقــة للتنديد بــاالنـقــاب
العسكري الــذي أطــاح بالزعيمة السياسية المدنية
أونغ سان سو تشي في أول فبراير.
وق ــال ــت ل ــوي ــن ،ف ــي ف ـيــديــو عـ ــرض ق ـبــل الـمــرحـلــة
النهائية مــن الـمـســابـقــة ،وتـضـمــن ص ــورا لـهــا وهــي
تشارك في التظاهرات المناهضة للمجلس العسكري،

"شعبنا يموت ويطلق عليه الجيش النار كل يوم"،
مضيفة" :لذلك أود أن أحــض الجميع على التحدث
عن بورما".
وحصلت ملكة جمال بورما الخميس على جائزة
أجمل زي تقليدي عن زيها المطرز والمزين بزخارف
بورمية تقليدية ،ورفعت الفتة باللغة اإلنكليزية كتب
عليها "صلوا من أجل بورما".
ون ـ ــددت مـلـكــة ج ـم ــال س ـن ـغــافــورة ب ــرن ــادي ــت بيل
أونغ ،من مسابقة أجمل زي تقليدي ،بالتمييز ضد
اآلسيويين ،واستدارت أونغ خالل العرض لتكشف عن
عبارة "أوقفوا الكراهية ضد اآلسيويين" على عباءتها
بألوان العلم السنغافوري.
وكـتـبــت أي ـضــا عـلــى "إن ـس ـت ـغــرام" تعليقا أرفـقـتــه
ب ـصــورة مــابـسـهــا" :م ــا الـنـفــع مــن ه ــذه المنصة إذا
لــم أتمكن مــن استخدامها إلرس ــال رســالــة قوية عن
المقاومة ضد األحكام المسبقة والعنف؟".
يذكر أن الملكة الجديدة تعمل مبرمجة ،وتنشط
في مجال السياحة ،وتسهم في الدفاع ضد العنف
القائم على النوع االجتماعي ،وتعتبر ملكة جمال
الكون مسابقة دولية سنوية للجمال ،ويتم تشغيلها
من منظمة ملكة جمال الكون ،حيث يشاهد الحفل
تقريبا  600مليون مشاهد كل سنة.
يــذكــر أن الــواليــات المتحدة تتصدر ال ــدول التي
توجت ملكات جمالها بمسابقة ملكة جمال الكون،
بثماني مرات ،يليها فنزويال بست مرات.
(أ ف ب)

من أجواء الحفل

أندريا ميسا

درة :لم أخش مقارنة مسلسل كمال وبيكا في «ديك العياط»

منة تقترب من إنهاء تصوير «ليه أل» كرارة ينهي الخالف مع مها

«بين السما واألرض» بالفيلم

قــالــت الـنـجـمــة التونسية
درة إن مسلسل "بين السما
واألرض" كان تجربة جديدة
وخاصة كونه يعرض في 15
حلقة فـقــط ،مــا جـعــل العمل
ثريا ومليئا بالشخصيات
واألحـ ـ ـ ـ ــداث وك ـ ــل شـخـصـيــة
لــديـهــا قـصــة مـنـفـصـلــة فهو
جرعة درامية مكثفة وشيقة.
وأك ـ ــدت درة ف ــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي أنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ــم ت ـخــش
مقارنة مسلسل "بين السما
واألرض" بالفيلم الذي حمل
نـفــس االس ــم وحـقــق نجاحا
باهرا بمشاركة كبار نجوم
ال ـع ـص ــر ال ــذه ـب ــي لـلـسـيـنـمــا
الـمـصــريــة ،مضيفة أن فيلم درة
"ال ـعــار" قــدمــه أيـضــا عمالقة
الفن وهاجم البعض المسلسل قبل عرضه ولكنه خالف كل
التوقعات ونجح نجاحا كبيرا.
يذكر أن مسلسل "بين السما واألرض" حقق نسبة مشاهدة
مرتفعة بالموسم الرمضاني ،ووصفه الجمهور بأنه واحد
من أفضل األعمال لهذا العام ،وأن صناعه نجحوا في تحدي
االقتباس عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ رغم اختالف
زمن الرواية والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية
مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية.

عمر كمال وحمو بيكا
ي ـخــوض مـطــربــا ال ـم ـهــرجــانــات عـمــر ك ـمــال وح ـمــو بـيـكــا أول ــى
بطوالتهما السينمائية في فيلم جديد يحمل عنوان "ديك العياط"،
وهــو العمل الــذي شهد واقعة الخالف بين باسم سمرة ورحــاب
الجمل ،وبعد تلك الواقعة استبعدهما القائمون عليه ،مع إدخال
ً
مناسبا لمشاركة الثنائي
بعض التغييرات على السيناريو ليكون
كمال وبيكا ،ولم يستقر صناع العمل على اسمه حتى اآلن.
ويجسد بيكا وكمال قصة شابين أحدهما قادم من اإلسكندرية
واآلخر من السويس من أجل العمل بالقاهرة ،ويتقابالن في موقف
رمسيس ،يدخل بيكا في خناقة مع الناس في الشارع ،ويدخل عمر
كمال لتهدئته وإنهاء الخناقة ،ليصبحا صديقين بعد تلك الواقعة،
ثم تبدأ رحلتهما في الفيلم.
مالوش كبير"
"اللي
مسلسل
حلقات
إحدى
وشارك عمر كمال في
ً
بأغنية "الخديوي" ،كما طرح حمو بيكا مؤخرا مهرجانا بعنوان
"نفديكي يا فلسطين" ،بمشاركة علي قدورة ونور التوت ،عبر قناته
الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

منة شلبي
أوشـكــت الفنانة منة شلبي على االنـتـهــاء مــن تصوير الجزء
الثاني من مسلسل "ليه أل" ،بعدما وقع اختيار الشركة المنتجة
للعمل عليها لتقديمه.
وتدور األحداث في  15حلقة كتبتها ورشة سرد تحت إشراف
السيناريست مريم نعوم ،وسيناريو وحــوار دينا نجم ومجدي
أمين وإخراج مريم أبوعوف ،ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء
مخصصة لكل بطلة مختلفة ،ويناقش العمل إحدى القضايا التي،
تهم المرأة في المجتمع المصري.
والجزء األول من مسلسل "ليلة أل" قدمته الفنانة أمينة خليل في
أولــى بطوالتها المطلقة ،وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه،
وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم هالة صدقي
وشيرين رضا ومحسن محيي الدين وهاني عادل ومحمد شرنوبي
وعمر السعيد وناردين فرج وصدقي ضخر وعمر الشناوي ،وتناول
قضية اعتماد الفتاة على نفسها واستقاللها بحياتها بعيدا عن
بيت األسرة.

مها أحمد
أنهى الفنان المصري أمير كرارة ،الخالف بينه وبين الفنانة
مها أ حـمــد ،بعدما هاجمته األ خ ـيــرة بمنشور عبر حسابها
في موقع "فيسبوك" ،تحدثت فيه عن تعرضها للخذالن ،وأنه
ً
تجاهلها عندما طلبت منه العمل معا.
وتفاعل كرارة ،عبر التعليقات ،على هذا المنشور فكتب" :مها
أختي ومجدي أخي ،وأنا ال أحمل لهما أي شيء سوى المحبة".
وكانت الفنانة مها تحدثت عن موقفين جمعاها بالفنانين
أحمد السقا وأمير كرارة ،وعلى الرغم من أنها لم تذكر اسميهما
صراحة ،في منشورها عبر حسابها في "فيسبوك" لكن كان
ً
واضحا من المقصود.
من جانبها ،رفضت نقابة المهن التمثيلية في مصر ،في
بيان" ،التراشقات" التي وقعت بين الفنانين أعضاء النقابة،
وقالت" :إن ما يحدث بين الفنانين من "تراشقات" يعد سلوكيات
ً
مرفوضة تـمــامــا ،وطالبت أعـضــاء هــا بــااللـتــزام باألخالقيات
والدور التنويري ،الذي يؤديه الفن والفنانون".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مـهـنـيــا :ال تـطـلــب م ــن نـفـســك أك ـثــر مما
تستطيع ،والمهم هو الدقة في عملك.
ً
عاطفيا :تتمتع بجاذبية قوية تجعلك
محط أنظار الجنس اآلخر.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تمضي قسما كبيرا من أوقات
الفراغ بدون إفادة وهذا خسارة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :يمكنك اليوم تحفيز الزمالء للبدء
بإنجاز عمل جديد.
ً
عاطفيا :تقديم هدية صغيرة الى الحبيب
اليوم تغرس الفرح في قلبه.
ً
اجتماعيا :تضع اللوم على أحد معارفك
ألنه يسيء التعامل مع األصحاب.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :احـ ـتـ ـف ــظ بـ ـ ّس ــام ـّـك ال ــداخـ ـل ــي
وتواضعك وأنت تتسلق سلم النجاح.
ً
ً
ً
عاطفيا :يرسل برجك إليك وجها جديدا
تفرح باللقاء به.
ً
اجتماعيا :ال تتأخر في مساعدة أحدهم
ً
عندما تجد أنه يحتاجها فعال.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :لديك بعض الشكوك ولكن تابع
أعمالك وال تتباطأ.
ً
عاطفيا :يدعمك الشريك قدر استطاعته
ويؤمن لك جميع احتياجاتك.
ً
اجتماعيا :بيئة مجتمعك ممتازة فحاول
االنخراط في نشاطاتها المتنوعة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ليس كل ما يتمنى المرء يدركه إال إذا
خطط له بروية وذكاء.
ً
عاطفيا :التناغم بينك وبين الشريك أصبح
ً
َ
فاسع إلى إعادته.
مفقودا
ً
ً
اجتماعيا :ابتكر أمــورا تساعد العائلة على
تمضية اوقاتها بفرح.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :جميع الخطط الني قمت بوضعها
ً
ً
في السابق تسير سيرا حسنا.
ً
ً
عاطفيا :تتهم الشريك ببعض األمور ظلما
وأنت المخطئ.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـن ـضــح ب ـحــالــة م ــن ال ـت ـفــاؤل
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار فـ ـيـ ـلـ ـج ــأ األق ـ ـ ــرب ـ ـ ــون إلـ ـي ــك
لمساعدتهم.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :كثير من الموضوعات ال تسير
بشكل طبيعي وعليك إعادة تنظيمها.
ً
ببعض الكآبة
عاطفيا :يشعر الحبيب ّ
ً
نظرا للظروف المحبطة فخفف عنه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــاّ :اش ـغ ــل ن ـف ـســك بـمــواضـيــع
ترفيهية لتخفف عنك أعباء المسؤولية.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ستواجه عراقيل وتحديات صعبة
لن تتغلب عليها إال بالصبر والحكمة.
ً
عاطفيا :تتطلعان بنفس االتجاه وهذا ما
ّ
يسهل تحقيق أهدافكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يجب عليك إص ــاح عالقاتك
ً
االجتماعية مع من أهملتهم مؤخرا.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تزداد صعوبة العمل ألمور طارئة
وعليك التعاون مع الزمالء.
ً
عاطفيا :يطرق الحب فجأة باب قلبك وأنت
حر في فتحه أم ال.
ً
اجتماعيا :ينتظر بعض األصدقاء اللقاء
بك لتحقيق مشروع ترفيهي.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تجد سهولة كبيرة في التعامل مع
ً
الزمالء مما يجعل عملك مريحا.
ً
عاطفيا :الجدال بينكما حول كل أمر ال ينفع
ولتكن المصارحة بهدوء واحترام.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تهمل احتياجاتك الخاصة
ً
فأهدافك أصبحت واضحة جدا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :طموحك جميل لكنه غير كاف إن
بتنظيم أفكارك.
لم تدعمه
ّ
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :يـتـطــلــب الـحـبـيــب م ـنــك وق ـتــا
ً
ً
إضافيا فتعده بذلك قريبا.
ً
ً
ً
اجتماعيا :اجعل من الكتاب رفيقا أنيسا
كباقي األصدقاء فهو ممتع ومفيد.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :قد يتواجد من يعمل ضدك أو يضع
العصي بين دواليب عملك.
ً
عاطفيا :مع دعم الحبيب الالمحدود سوف
تحققان أهدافكما بسرعة.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ــواج ــه عـ ـ ــددا م ــن الـعـقـبــات
المنزلية فعالجها واحدة بعد أخرى.
رقم الحظ.22 :
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هند حسني :السيد راضي شاهدني في الشارع وأدخلني مسرح التلفزيون

ّ
«االلتزام شعار فؤاد المهندس في المسرح ...والفوازير نقطة تحول بالنسبة لي»
شاركت الفنانة هند حسني بعدد من األعمال الفنية في طفولتها ،وتركت بصمة واضحة خاللها ،من أبرزها دورها في مسرحية «هالة
حبيبتي» مع الفنان فؤاد المهندس ،إضافة إلى أعمال أخرى بين السينما والتلفزيون والمسرح.
في مقابلتها مع «الجريدة» ،تتحدث هند عن مشوارها الفني ومسيرتها والمواقف التي ّ
تعرضت لها في طفولتها وأسباب ابتعادها.
القاهرة  -هيثم عسران

رفضوني في
معهد التمثيل
ّ
ألنني كنت
أحترفه ولم
أقرر االبتعاد
عن الفن

● كيف جــاء دخولك للوسط
الفني؟
 ل ــم يـكــن لـعــائـلـتــي عــاقــاتبــالــوســط الـفـنــي ،لـكــن المخرج
الكبير السيد راضي كان جارا
ل ـع ـم ـت ــي ال ـ ـتـ ــي كـ ـن ــت أزورهـ ـ ـ ــا
باستمرار ،والـعــب مــع أبنائها
وجيرانهم من األطفال ،ووقتها
ً
كان وزني زائدا نسبيا مقارنة
ب ــاألط ـف ــال ف ــي ن ـفــس مــرحـلـتــي
الـعـمــريــة ،وك ــان الــراحــل يعرف
اب ـ ـ ـنـ ـ ــة عـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــي ،وخ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــذه
ال ـف ـت ــرة كـ ــان ي ـب ـحــث ع ــن طفلة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي عـ ــرض مـســرح
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ب ـع ـي ــد ال ـط ـف ــول ــة
"مصنع الشوكوالتة" ،وتصادف
م ـ ـ ـ ــروره أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـ ــرة خ ــال
لعبي مع األطفال ،وكــان وزني
الزائد سبب حماسه الختياره
وتـ ــرش ـ ـي ـ ـحـ ــي مـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن ب ـق ـيــة
األطفال الذين شاهدهم ،ووقتها
كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض تـلـقــى
نسبة مشاهدة كبيرة ،وهناك
اهتمام بها من القائمين على
ال ـت ـل ـفــزيــون ،لـتـظـهــر ال ـعــروض
خ ــاص ــة عـ ـ ــروض األط ـ ـفـ ــال فــي
المناسبات بأفضل صورة.
● ماذا عن موقف أسرتك؟

لم أستطع
االلتحاق
بأكاديمية
الفنون بسبب
شرط المجموع

عشت طفولة
سعيدة مع الفن
وعائلتي لم
تفكر في العائد
المادي

 وال ـ ـ ـ ــدي ووالـ ـ ــدتـ ـ ــي رح ـب ــاً
كثيرا باختياري ،وشجعاني
ل ـي ــس ع ـل ــى ال ـم ـســرح ـيــة ف ـقــط،
ً
ولكن أيضا بعد ذلك بحضور
برامج األطفال والمشاركة فيها،
وغيرها من األعمال الفنية.
● هـ ــل ت ـت ــذ ك ــر ي ــن أول م ــرة
ذهبت فيها للمسرح كممثلة؟
 ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،ك ـ ـ ــان وق ـت ـه ــاعمري نحو  3سنوات ونصف
ف ـق ــط ،وك ـن ــت م ــوج ــودة وســط
مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن األط ـفــال
ب ـم ـس ــرح ال ــزم ــال ــك لـلـتـحـضـيــر
ل ـل ـم ـســرح ـيــة األولـ ـ ـ ــى "م ـص ـنــع
الـشــوكــوالتــة" ،وهــي باألساس
مــأ خــوذة عــن فيلم سينمائي،
و ق ــام ببطولتها ثــر يــا حلمي،
وأبــوب ـكــر ع ــزت ،وه ــال ــة فــاخــر،
وأول زي ـ ــارة ل ـم ـســرح الــزمــالــك
ال ــذي قــدمــت عليه المسرحية،
وي ــومـ ـه ــا أجـ ــريـ ــت اخـ ـتـ ـب ــارات
المسرحية.
● ألــم يكن ترشيح المخرج
ً
السيد راضي كافيا؟
 ثمة أمور مرتبطة بالعرضوتفاصيله نفسها أراد التأكد
مـنـهــا ،فـكـنــت أق ــوم ب ــدور فتاة
اسـمـهــا بـنـفـســج ،تـحــب الـلـبــان
ب ـك ـثــرة ،وخ ـض ـعــت لمجموعة
اختبارات في التمثيل ،إضافة
إل ـ ــى ال ـ ـصـ ــوت ،ألن ال ـت ـق ـن ـيــات
المستخدمة وقتها كانت قائمة
ع ـل ــى وجـ ـ ــود ال ـم ـي ـكــروفــونــات
ف ــي األع ـ ـلـ ــى ،وب ــال ـت ــال ــي ال ب ـ ّـد
مـ ـ ــن أن يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك ص ــوت
مرتفع عند الحديث ،وغيرها
مـ ــن الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،وقـ ـبـ ـل ــت فــي
الدور ّ
وقدمت العرض بالفعل،
فاألجواء كانت جميلة ،وبالرغم
مــن تعاملي مــع أسـمــاء كبيرة
في الوسط الفني آنذاك ،فإنني
لــم أجــد صعوبة ،على العكس
كان العرض به ذكريات كثيرة
إيجابية.
● ما هو أطرف موقف حدث
معك خالل هذا العرض؟

مرافقة والدتي
لي حرمتني
المشاركة في
أعمال خارج
مصر

 ك ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـق ــولاألسـ ـت ــاذ أبــوب ـكــر ع ــزت إح ــدى
المسرح ،ثــم أقــوم
الجمل على ّ
بالرد عليه ،لكنه لم يقل جملته،
األمر الذي دفعني إلى الصمت
واالنـتـظــار لحين حديثه بها،
ومع صمته وسكوتيّ ،
وجه لي
ال ـكــام لـكــي أق ــول الـنــص الــذي
ك ـن ــت أحـ ـفـ ـظ ــه ،ف ـق ـلــت ل ـ ــه ،لـمــا
تقول انت الجملة بتاعتك األول،
فكان مــن الـمــواقــف الكوميدية
ال ـط ــري ـف ــة ،ألن ـن ــي ك ـنــت أحـفــظ
النص وال أخرج عنه ،بل ألتزم

مع عبد المنعم مدبولي وليلى طاهر

ب ــه بـ ـش ــدة ،ل ـكــون ـهــا تـجــربـتــي
األولى في الوقوف على خشبة
المسرح.
● هل أثر التمثيل ومشاركتك
فـ ــي بـ ــرامـ ــج الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون عـلــى
دراستك؟
 لم يؤثر ،ألني كنت متفوقةف ـ ــي ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر،
وأسرتي وضعت عقابا لتأخر
التفوق ،هو التوقف عن التمثيل،
األمر الذي جعلني أحرص على
التوفيق بين المذاكرة واألعمال
الـتــي كنت أش ــارك بـهــا ،إضافة
إل ــى أن مـســرحـيــات التلفزيون
ل ــم ت ـكــن م ـج ـهــدة بـشـكــل كـبـيــر،
بــل عـلــى الـعـكــس كــانــت مريحة
ً
في تفاصيلها ،ولم أشعر يوما
أ نـهــا تسببت فــي تعطيلي عن
المدرسة.
● ل ـك ــن ش ـه ــرت ــك الـحـقـيـقـيــة
ف ــي ال ـط ـفــولــة جـ ــاءت م ــن خــال
مـســرحـيــة "هــالــة حـبـيـبـتــي" مع
الفنان فؤاد المهندس.
 بــال ـف ـعــل ،ه ــذه الـمـســرحـيــةعرفني منها الجمهور وزمالئي
ً ّ
ف ــي ال ـم ــدرس ــة أيـ ـض ــا ،ألن بها
أفيشات تم نشرها وإعالناتها
م ـ ــأت الـ ـصـ ـح ــف والـ ـش ــاش ــات
وقتها ،رغــم أنها كانت تحديا
بــالـنـسـبــة ل ــي ،ألن ـهــا مسرحية
قطاع خاص ،وكان يفترض أن
ُ
تستمر موسما كامال ،وتعرض
ب ــانـ ـتـ ـظ ــام ،عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس مــن
تجاربي المسرحية األخرى التي
ً
كانت تصور تلفزيونيا ،وكان
ع ـم ــري آن ـ ــذاك  5س ـن ــوات فـقــط،
وك ـن ــت أص ـغ ــر طـفـلــة م ــوج ــودة
على خشبة المسرح ،وترشيحي
لهذه المسرحية جاء من الفنان
فــؤاد المهندس الــذي شاهدني
خالل أحد العروض على مسرح
التلفزيون.
ً
● المسرحية كانت سببا في
أدوار سينمائية أيضا.
 ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ،خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ــرضال ـم ـســرح ـيــة ج ــاء لـمـشــاهــدتـهــا
حسين كـمــال،
الـمـخــرج الكبير ّ
ووق ـت ـه ــا كـ ــان ي ـحــضــر لفيلمه
"ق ـف ــص ال ـح ــري ــم" م ــع شــريـهــان
وع ــزت الـعــايـلــي ،وبــالــرغــم من
ً
أنـنــي ال أشـبــه شــريـهــان شـكــا،
ف ــإن ــه اخـ ـت ــارن ــي ل ـت ـق ــدي ــم دور
شريهان فــي طفولتها ،وخــال
ً
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة أيـ ـ ـض ـ ــا رش ـح ــت
للمشاركة فــي فيلم "الـمـطــاردة
األخيرة" مع ليلى علوي ،فكانت
ً
المسرحية سببا فــي أن أعمل
بالسينما مـعـهــا فــي التوقيت
نفسه.
●قـبــل الـتـطــرق إلــى تفاصيل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب األخـ ـ ـ ـ ــرى ،حــدث ـي ـنــا
ع ــن ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـف ـنــان ف ــؤاد
ال ـم ـه ـنــدس ف ــي ت ـصــويــر "هــالــة
حبيبتي"؟
ً
 األستاذ فــؤاد كان حريصاعـلــى االهـتـمــام بـكــل التفاصيل
خـ ــال ف ـت ــرة الـ ـب ــروف ــات بـشـكــل
كبير ،وبالنسبة لي كان يطلب
ً
مني دائما أن أرفع صوتي عند
ً
الحديث ،ألنني قصيرة نسبيا
والميكروفونات مرتفعة ،ومن
ث ــم ل ـي ـصــل ص ــوت ــي لـلـجـمـهــور
ك ـنــت أح ـت ــاج إل ــى رف ــع صــوتــي
ليكون أعلى من الطبيعي بشكل
كبير ،بجانب تدريبات الرقص
واالسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ك ــان
يحرص على أن يكون الجميع
ملتزما بـهــا ،وأتــذكــر تأكيداته
الـمـسـتـمــرة فــي ال ـبــروفــات على
ض ــرورة الـتـعــامــل بــاحـتــرام مع
بعضنا البعض كأطفال ،إضافة
إلى أهمية احترام المواعيد التي
كانت مقدسة بالنسبة لــه ،فلم
يكن من المسموح أن يصل أي
شخص بعد رفع الستارة على
سـبـيــل ال ـم ـثــال ح ـتــى ل ــو كــانــت
مشاهده متأخرة فــي العرض،
ف ــاألس ـت ــاذ فـ ــؤاد ل ــم ي ـكــن يميز
ب ـيــن األطـ ـف ــال ال ـم ـشــارك ـيــن في

 ...من أعمالها

المسرحية ،فهو شخص دقيق
للغاية فــي تـعــامــاتــه ،وطالما
تـ ـلـ ـت ــزم ب ـ ـمـ ــواع ـ ـيـ ــدك ،وت ـح ـفــظ
دورك وال تثير مشكالت ،فأنت
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــه شـ ـخ ــص م ـم ـيــز،
وهـ ـ ــذه ال ـط ــري ـق ــة ف ــي ال ـت ـعــامــل
استفاد منها كل المشاركين في
المسرحية بال استثناء.
● مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذك ـ ـ ــر ي ـ ـ ــن م ــن
الكواليس؟
 هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ك ــان ــتطبيعتها مختلفة عن أي تجربة
أخ ــرى ،لـيــس فـقــط بسبب ردود
فـعــل الـجـمـهــور الـتــي تشاهدها
ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور بـ ـخ ــاف الـسـيـنـمــا
وم ـس ــرح ـي ــات ال ـت ـل ـفــزيــون الـتــي
ً
ولكن أيضا
كان يتم تصويرهاّ ،
لطول فترة عرضها ،فكنا نعيش
كأسرة واحدة في كواليس العمل،
وقضيت وقتا طويال مع األطفال
المشاركين في المسرحية ،وبقية
ف ــري ــق ال ـع ـمــل ،ك ـمــا أن ـه ــا غـ ّـيــرت
نـ ـظ ــرت ــي لـ ـلـ ـك ــاب ،ألنـ ـن ــي كـنــت
أخ ــاف منها ،لكن وج ــود الكلب
"جعلص" واعتيادنا على اللعب
معه جعلني ال أشعر بالقلق من
الكالب ،وأستطيع التعامل معهم.
م ــن ال ـم ــواق ــف ال ـطــري ـفــة الـتــي
أتذكرها أنني نمت خالل عرض
ال ـم ـســرح ـيــة ف ــي إح ـ ــدى ال ـم ــرات
بـ ــال ـ ـكـ ــوال ـ ـيـ ــس ،ووجـ ـ ـ ـ ـ ــدت أحـ ــد
العاملين فــي المسرح يوقظني
بــاس ـت ـخــدام ع ـصــايــة ويــدفـعـنــي
على الـمـســرح ،وألـقـيــت المشهد
الذي كنت أحفظه بشكل تلقائي،
فكانت هذه التجربة من المواقف
التي ال أنساها.
● وبالنسبة لمشاهد الضرب
التي كنا نشاهدها ،هــل كانت
حقيقية؟
 بــال ـف ـعــل ج ـم ـيــع الـمـشــاهــدً
كــانــت واقـعـيــة جـ ــدا ،لــدرجــة أن
م ــدام ثـنــاء يــونــس ضربها كان
يترك أثرا في جسمي ،بالتأكيد
هي لم تكن تقصد ذلك ،لكن من
اندماجها في التصوير ،خاصة
أنـ ـن ــي ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض ت ـعـ ّـرضــي
ل ـل ـض ــرب م ـن ـه ــا وم ـ ــن ال ـف ـنــانــة
عايدة فهمي.
مــن ال ـمــواقــف الـصـعـبــة التي
أتــذكــرهــا إصــاب ـتــي بالحصبة
خــال عــرض المسرحية ،وكــان
ذل ــك ف ــي الـتــوقـيــت نـفـســه ال ــذي
ب ـ ــدأت ف ـيــه ت ـصــويــر دوري في
"فيلم قفص الحريم" ،وأرسلت
لي شريهان شوكوالته مكتوب
عليها اس ـمــي ،وق ــام األس ـتــاذ
باالتصال بي
فــؤاد المهندس
ّ
لالطمئنان ّ
علي ،وتوقف عرض
الـمـســرحـيــة لـيــومـيــن مــن أجــل
االطمئنان بأن بقية األطفال لم
يتعرضوا للعدوى مني.
● ه ــل ت ـتــذكــريــن أجـ ــرك عن
المسرحية؟
 وا ل ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــت ه ــيالمسؤولة عن جميع تفاصيلي

هند حسني
● ما الصعوبات التي واجهتك
خالل تلك الفترة؟

هند في الصغر
في المسرحية ،وترافقني في
كــل لـيـلــة ،واألجـ ــر وقـتـهــا كــان
 100جنيه فــي ال ـمــوســم ،ولــم
أكـ ـ ــن أت ـ ـحـ ــدث فـ ــي هـ ـ ــذا األمـ ــر
ً
مطلقا  ،وال أ تــذ كــر أن أسرتي
تـحــدثــت فـيــه ،فــأنــا كـنــت أحــب
ً
التمثيل وهم شجعوني كثيرا
على تقديم ما أحببته ،لذا لم
يكن موضوع األجــر عائقا أو
سـبـبــا ف ــي االعـ ـت ــذار أو قـبــول
أي عمل.
● ه ـ ــل ش ـ ـعـ ــرت ب ـ ـفـ ــرق ب ـيــن
العمل في السينما والعمل في
المسرح؟
 بــالـتــأكـيــد ،ف ــاألف ــام تــأخــذُ
وقـتــا لكي تـعــرض ويشاهدها
أع ـ ـ ــداد أكـ ـب ــر ،ك ــذل ــك رد الـفـعــل
عـلـيـهــا يـتــأخــر لـحـيــن عرضها
تلفزيونيا ،لكن على المسرح
تستقبل رد الفعل فــي وقتها،
وهذا أهم ما ّ
يميز المسرح من
وجهة نظري.
● لـ ـ ـم ـ ــاذا ل ـ ــم ت ـ ـشـ ــاركـ ــي فــي
عروض المسرحية عندما ّ
قدمت
خارج مصر؟
 لــم يـكــن األم ــر مــرتـبـطــا بيبـشـكــل رئ ـي ــس ،لـكــن بــالـشــروط
التي وضعت لسفر األطفال مع
الـفــرقــة عند الـعــرض بــالـخــارج،
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن أس ـ ــاف ـ ــر
بمفردي ،من دون والدتي ،لكن

ع ـمــري الـصـغـيــر جـعــل والــدتــي
ترفض سفري مع الفرقة ،وهو
أم ــر أتـفـهـمــه ،فـلــم تـكــن والــدتــي
ً
تـ ـف ــارقـ ـن ــي مـ ـطـ ـلـ ـق ــا ،وك ـ ـ ــان مــن
الصعب أن أعتمد على نفسي
بشكل كامل خالل فترة السفر،
السيما أن والــدتــي كانت معي
ب ـش ـك ــل يـ ــومـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــروض
بـ ـمـ ـص ــر ،س ـ ـ ــواء ب ــالـ ـق ــاه ــرة أو
خارجها ،وهذا األمر تسبب في
اعـتــذاري عن أعمال كثيرة بعد
ذلك كانت تتطلب سفرا ،سواء
لـلـخـلـيــج أو ال ـم ـغ ــرب ال ـعــربــي،
فوالدتي لم تكن تفارقني حتى
ال ـت ـح ـقــت بــال ـجــام ـعــة لـخــوفـهــا
الشديد ّ
علي.
● ان ـت ـشــر م ـق ـطــع ف ـيــديــو لك
ً
أخيرا مع اإلعالمي مفيد فوزي،
تقومين بمداعبته ،كيف وجدت
هذا الفيديو بعد نحو  3عقود
من تصويره؟
 صدقني لم أكن أعرف اللقاءأو أتـ ـ ــذكـ ـ ــره ،ل ـك ـن ـن ــي فــوج ـئــت
ب ــه وبـ ـ ـ ــردود ال ـف ـع ــل ح ــول ــه مــن
الجمهور ،وه ــذا األم ــر جعلني
أشعر بالسعادة ،رغم ابتعادي
عن التمثيل منذ فترة طويلة.
● مـ ـ ــاذا ب ـع ــد ت ـج ــرب ــة "ه ــال ــة
حبيبتي"؟
 -المسرحية كانت سببا في

 الـصـعــوبــات كــانــت مرتبطةب ـض ــرورة ح ـفــاظــي ع ـلــى تـفـ ّـوقــي
فـ ــي ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ،ك ـم ــا ذك ـ ــرت ل ــك،
خ ــاص ــة ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـت ــي عملت
ف ـي ـهــا ب ـيــن ال ـس ـي ـن ـمــا وال ـم ـســرح
ب ـن ـف ــس الـ ــوقـ ــت ب ـج ــان ــب ب ــرام ــج
ً
التلفزيون ،فضال عن ُبعد منزلي
ع ــن م ــوق ــع ال ـت ـصــويــر ف ــي وســط
القاهرة ،حيث كنت أقيم في حي
مدينة نصر ،وكنت أستغرق مع
والدتي وقتا للوصول إلى موقع
التصوير بجانب الشنط الخاصة
بـ ــال ـ ـمـ ــابـ ــس واإلكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوارات
وغيرها من التفاصيل الخاصة
بما أظهر به أثناء التمثيل ،فهذه
الفترة مــن حياتي كــانــت جميلة
ل ـل ـغ ــاي ــة ،وأع ـت ـب ــر ن ـف ـســي عـشــت
ّ
طفولة سعيدة ،ألن ميزة أن تكون
طفال معروفا ومحبوبا ال تتوافر
للكثيرين ،وكنت أشعر بسعادة
خــاصــة عندما أجــد أخ ـبــاري في
المجالت الفنية مع صوري.

أن يتعرف ّ
علي صناع الفن بتلك
الـمــرحـلــة ،وشــاركــت خ ــال تلك
ال ـف ـتــرة ب ـعــدد م ــن المسلسالت
والـسـهــرات التليفزيونية التي
ُعـ ـ ـ ـ ـ ــرض بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ف ـ ـ ــي م ـص ــر
والخليج ،وعرض البعض اآلخر
ف ــي الـخـلـيــج ف ـقــط ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـجــارب مسرحية مـتـعــددة من
بينها "سرايا المجانين" ،التي
شــاركــت فـيـهــا مــع هــالــة فــاخــر،
لكن النقلة الكبيرة بالنسبة لي
كانت في فوازير "فرفشة" ،التي
قـ ّـدمـتـهــا م ــع صــابــريــن ،فكانت
تجربة مختلفة وحققت نجاحا
كـبـيــرا ،وعــاقـتــي مــع صــابــريــن
ك ــان ــت م ـم ـيــزة ع ـلــى الـمـسـتــوى
الشخصي ،وسعدنا بالنجاح
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ـت ــه ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة فــي
التلفزيون آن ــذاك ،حيث قدمت
على موسمين.

 بحكم أنني أقدم دور طفلة لمتكن هناك مشاهد صعبة كثيرة،
لكن هناك مشهد ال أنساه خالل
تصوير مسلسل "تــزوج وابتسم
للحياة" مــع الفنان سمير غانم،
ويفترض في هــذا المشهد أنني
أت ـع ـ ّـرض لـلــدهــس مــن ال ـب ـلــدوزر،
ً
وهـ ــو م ـش ـهــد ل ــم ي ـكــن س ـه ــا في
تفاصيله وطريقة تصويره.

● وب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة ل ـ ـل ـ ـبـ ــرامـ ــج
التلفزيونية.

● كيف ترين تجربتك اآلن بعد
ابتعادك فترة طويلة؟

 مــن الـبــرامــج الـتــي شــاركــتفيها "البرلمان الصغير" ،وهو
ب ــرن ــام ــج كـ ـ ــان يـ ـع ــرض ل ـف ـتــرة
طويلة على شــا شــة التلفزيون
الـ ـمـ ـص ــري ون ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه م ـ ــن عـلــى
خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح ،وك ـن ــت اق ــوم
بدور المعارضة ،وهذا البرنامج
حقق لــي انـتـشــارا كبيرا ،خاصة
مــع اسـتـمــراريــة عــرضــه بانتظام
على الشاشة.

 أعـ ـتـ ـب ــر ن ـف ـس ــي م ـح ـظــوظــةبــالـعـمــل مــع أج ـيــال مختلفة من
الفنانين والمخرجين ،وتعاملي
ً
ك ـط ـف ـل ــة س ــاع ــدن ــي كـ ـثـ ـي ــرا عـلــى
ال ـض ـحــك وال ـ ـهـ ــزار م ـع ـهــم خ ــارج
الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،ودائ ـ ـم ـ ــا مـ ــا ك ــان ــوا
يحملون هدايا لي في الكواليس،
وأش ـكــر أســرتــي الـتــي ساعدتني
فــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،ف ـلــوالهــم لما
استطعت أن أشترك في أي عمل
فني.

● هـ ــل ك ــان ــت هـ ـن ــاك م ـشــاهــد
صعبة في األعمال التي اشتركت
فيها؟

● متى اتـخــذت ق ــرار االبتعاد
عن التمثيل؟
 ل ــم أت ـخ ــذ قـ ـ ــرارا بــاالب ـت ـعــادعــن التمثيل ،لكنني كنت أعمل
حـتــى الـمــرحـلــة الـثــانــويــة ،وآخــر
عمل قـ ّـدمـتــه كــان مسلسل "بــاد
الناس اللي بتضحك" مع المخرج
يحيى زكريا ،وبعد االنتهاء من
الثانوية كــان المسار الطبيعي
أن ال ـت ـحــق بــأكــادي ـم ـيــة ال ـف ـنــون،
وق ـ ّـدم ــت ف ــي ه ــذا الـ ـع ــام ،وكـنــت
برفقة ماهر عصام ونادر حسن،
ً
وت ــم اس ـت ـب ـعــادنــا ج ـم ـي ـعــا ،رغــم
أن ـنــا كـنــا نـعـمــل بــالـتـمـثـيــل منذ
طفولتنا ،ووجهة النظر وقتها
أن مــن يعمل لـيــس بـحــاجــة إلــى
ال ــدراس ــة ف ــي ال ـم ـع ـهــد ،ووقـتـهــا
زميلي أحمد عقل أخبرني بأن
كلية اآلداب فــي جــامـعــة حـلــوان
تفتتح قسما جديدا للمسرح ،وأن
رئـيــس الـقـســم د .هــاشــم توفيق
يـ ــريـ ــد م ـق ــاب ـل ـت ــي ،وم ـج ـم ــوع ــي
فـ ــي الـ ـث ــان ــوي ــة ك ـ ــان ي ـس ـم ــح لــي
بــاالل ـت ـحــاق بــال ـك ـل ـيــة ،وبــالـفـعــل
قـ ّـدمــت أوراقـ ــي وب ــدأت دراسـتــي
ع ــن ط ــري ــق االن ـت ـس ــاب بــالـقـســم،
وال ـم ـفــارقــة وقـتـهــا أن األســاتــذة
الذين لم يقبلوني بمعهد الفنون
الـمـســرحـيــة ه ــم أنـفـسـهــم الــذيــن
ق ـب ـلــوا أوراقـ ـ ــي بـقـســم ال ـم ـســرح،
وحصلت على تـقــديــرات امتياز
في سنوات الدراسة ،وكنت أنوي
بــالـفـعــل االس ـت ـم ــرار بــالـتـمـثـيــل،
لكنني لــم أس ـ َـع فــي تـلــك الـفـتــرة،
وعملت بشركة للمقاوالت مدة 14
عاما ،وتزوجت وأنجبت ،واآلن
أرعى أبنائي.

في لقطة جماعية مع عادل إمام

مع عادل المهيلمي وفاطمة مظهر

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

القبض على النجم الكبير
في المطار بسبب وصية فريد شوقي

مرة أخرى في هاوية اإلدمان ،واضطر إلى الدفاع عن نفسه في مواجهة
سيطر اإلدمان على الفنان فاروق الفيشاوي ،واعتذر عن بطولة العديد من
األفالم السينمائية ،وتحول إلى آلة تؤدي دورها على المسرح ،وباتت نجوميته األكاذيب ،وخالل حديث صحافي أجرته معه مجلة «المصور» المصرية في
على المحك ،من دون أن يخرج من عزلته مع السموم المخدرة ،وتعرض لحادث  19أبريل عام ُ ،1991سئل عن حقيقة عودته إلى اإلدمان ،ودخوله اإلنعاش
(العناية الفائقة) في أحد المستشفيات ،فقال« :ال ،ال عودة ،وال رجوع للسقوط
اختطاف من منزله ،وخضع لبرنامج ًعالجي مكثف ،ودعمته زوجته السابقة
سمية األلفي ،وتعافى خالل  20يوما فقط ،ليسترد حياته الطبيعية مرة أخرى ،في الهاوية ،لقد قاسيت األمرين ألعبر هاوية الموت وعدت إلى الحياة ،ومن
الجنون أن تعيدني أي قوة للسقوط من جديد».
وتوالت الرحلة.
اجتاز الفيشاوي أصعب تجربة في حياته ،ولكن الشائعات الحقته عن سقوطه
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

الفنان
«المتعافي»
ينفي سقوطه
ً
مجددا في
هاوية اإلدمان

عادل إمام
يرسل باقة
ورد إلى زميله
أثناء عالجه
في المستشفى

دخــل ف ــاروق الـفـيـشــاوي إلــى المستشفى ثانية
َ
ُليعالج ،وهذه المرة لم يكن دخوله بسبب اإلدمان
الذي أقلع عنه ،وبالفعل تلقى الورود من زمالئه في
الوسط الفني ،ومن بينهم الفنان عــادل إمــام الذي
كان يعرض مسرحيته في مدينة اإلسكندرية (شمال
شرقي القاهرة) ،لكنه أرسل له باقة ورد.
ً
وحكى الفيشاوي ،أنه يموت رعبا كلما فكر في
ابـنــه أحـمــد ال ــذي كــان فــي الثانية عـشــرة مــن عمره
وقتئذ ،وكيف سيواجهه إذا تردد في سمعه أنه عاود
ٌ
سبب
السقوط في هاوية اإلدمان ،وقال حينئذ« :هذا
ً
كاف ألن أموت خوفا من العودة».
ٍ
انتشرت الشائعات في تلك المرة ،وكان مفادها
أن حــالــة ف ــاروق الفيشاوي النفسية سيئة بسبب
انفصاله عن زوجته الفنانة سهير رمزي ،لكنه نفى
وقال إنهما افترقا بالفعل والطالق تم
هذه الشائعةُ ،
بينهما ،وكل ما نشر عن سوء حالته النفسية هي
ً
بعيدة عنه تماما ،وعلى الرغم من طالقهما شاركا
ً
معا في مسرحية «والد ريا وسكينة» في اإلسكندرية،
والعديد من األفالم السينمائية.
تساؤالت كثيرة دارت حول اعتذار الفنانة سهير
رمــزي عن «والد ريــا وسكينة» بعد مشاركتها في
الـمـســرحـيــة ع ــدة أســاب ـيــع ،وحـلــت مـكــانـهــا الفنانة
معالي زايد ،ولكن ظهور رمزي مع زوجها السابق
فــي أف ــام سينمائية ،قـطــع الـطــريــق عـلــى مــروجــي
الشائعات ،وح ــاول هــؤالء اخـتــاق قصص وهمية
عن عودة الفيشاوي إلى اإلدمان ،وحينئذ قال« :كيف
أقدم ستة أفالم وأقف على خشبة المسرح خالل عام
واحد ،فعندما كنت أتعاطى الهيروين ،توقفت عن
ً
العمل تماما ،وهذه مسألة علمية ،ألن قدرة اإلنسان
على التركيز وقتها تكون ضعيفة».
وط ـ ــاردت ال ـف ـي ـشــاوي شــائـعــة أخـ ــرى ،ف ــي أثـنــاء
تـصــويــر م ـشــاهــده ف ــي فـيـلــم «ال ـقــات ـلــة» ع ــام ،1991
سيناريو ماجدة خيرالله ،وإخراج إيناس الدغيدي،
وش ــارك فــي بطولته النجمة فيفي عـبــده ،وإيـمــان
سركيس ،وحسن حسني ،وتردد حينئذ أنه رفض
ً
ً
إكمال تصويره ،واتخذ قرارا قاطعا بأال يتعاون مع
منتج الفيلم ،ولكن الفيلم خرج إلى النور ،وعلقت
ً
ملصقاته في واجهات دور العرض ،وحقق نجاحا
ً
جماهيريا ،ودارت أحداثه حول «رجاء» التي تعرضت
لـحــادث فــي طفولتها مما أصــابـهــا بعقدة نفسية
شديدة ،وقررت االنتقام من الرجال.

ممنوع من السفر
اعـتــرضــت حـيــاة ف ــاروق الـفـيـشــاوي سلسلة من
تعرض لموقف ال ُي َ
األزمــات ،وفي عام ّ ،2001
حسد
عليه في مطار القاهرة الدولي ،حين فؤجئ بإلقاء
القبض عليه قبل صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى
البحرين ،لتمثيل مصر في مهرجان التلفزيون هناك،
ً
وتبين أنه ممنوع من السفر بناء على نحو  15بالغا

مشهد من أحد أفالمه مع سهير رمزي

ً
تقدم بها عدد من الفنانين بصفته رئيسا لمجلس
إدارة «شــركــة االس ـت ـث ـمــارات الـعـقــاريــة للفنانين»،
يتهمونه فيها باالستيالء على مبالغ مالية كبيرة.
التحقيقات مدة تجاوزت تسع ساعات،
واستمرت
َّ
ّ
المحررة
اعترف خاللها أنه وقع على بعض الشيكات
المبلغين ،بينما أ نـكــر حـصــو لــه على
مـنــه لبعض
ِ
مبالغ مالية من عدد آخر ،وأبدى استعداده الفوري
لرد المبالغ إلى المطالبين بها ،ونفى عن نفسه تهمة
النصب التي وجهتها إليه النيابة العامة ،وأنه لم
يمتنع عن رد أي مبالغ طالب بها أصحابها ،وأمرت
«نيابة العجوزة» في الفاهرة باإلفراج عنه بكفالة
قدرها عشرة آالف جنيه.
وف ـ ــور ع ــودت ــه إلـ ــى م ـن ــزل ــه ،ت ــوال ــت االتـ ـص ــاالت
الهاتفية ،لكنه كــان فــي حــا لــة نفسية ال تسمح له
بالرد على أحد ،وتركز اهتمامه في إثبات براء ته،
ورفض تقديم استقالته من منصبه ،والتنصل من
المسؤولية ،وبعد فترة كشف تفاصيل أكثر بعد
انتهاء القضية ،وأن الشركة تعرضت للتعثر مثل
شركات أخــرى ،واستطاعت ممارسة نشاطها مرة
أخرى.
وفي تعليقه عن تلك القضية ،قال وقتذاك« :أنا ال
ً
أنهزم بسهولة ،وسأكمل العمل للنهاية ،خصوصا
أنه كان وصية من صديقي وأستاذي فريد شوقي،
فهو كان رئيس مجلس إدارة الشركة قبلي ،ولن أهتز
من الزوابع ،وأن أي شخص يتعرض للخدمة العامة،
سيهاجم ويتعرض ألزمات ،وهذا أمر طبيعي ،وال
يجب أن ينسحب ألنه تعرض لهذا الموقف».

اللص والخادم
استعاد الفيشاوي بريقه الفنيّ ،
وقدم خالل عام
 1989المسلسل الكوميدي «رج ــال فــي المصيدة»
تأليف فيصل نــدا ،وإخــراج حسن الصيفي ،ودارت
أحــداثــه فــي حلقات منفصلة ،وش ــارك فــي بطولته
مع مجموعة كبيرة من النجوم ،منهم محمد رضا،
وممدوح عبدالعليم ،وحسن حسني ،وسحر رامي،
ورجاء الجداوي ،وسلوي خطاب.
وف ــي ال ـع ــام ذات ـ ــه ،شـ ــارك ف ــي ع ــدة أف ـ ــام ،منها
«اإلرهاب» سيناريو بشير الديك وإخراج نادر جالل،
وبطولة النجمة نادية الجندي وصالح قابيل وأحمد
بدير ،وتدور أحداثه حول «عمر» الهارب من العدالة،
ويحاول إقناع الصحافية «عصمت» ببراءته ،بينما
يخطط للقيام بعمل إرهابي ،وتكتشف خداعه لها،
وتتوالى األحداث.
وفي عام  1990عاد الفيشاوي إلى نشاطه الزائد
المعهود ،فشارك في ثمانية أفالم منها «السقوط»
للمخرج عادل األعصر ،وتأليف محمد الباسوسي،
وب ـطــولــة مــديـحــة ك ــام ــل ،وع ــاي ــدة ريـ ــاض ،ومحمد
خيري ،ومحمد الـشــرقــاوي ،وفــؤاد خليل ،وتحكي
قصته عــن «حـســن وتــوح ـيــدة» الـلــذيــن يـعـمــان في
مصلحة التليفونات ،و مــن خــال تصنتهما على
المكالمات يكتشفان العديد من األسرار والجرائم،
وي ـس ـجــان ال ـم ـكــال ـمــات ويـ ـه ــددان ب ـهــا أصـحــابـهــا
ويبتزانهم ،ثم يبلغان عنهم رجال الشرطة ويكسبان
من وراء ذلك الكثير .وحين يتزوجان تطلب توحيدة
مــن حـســن أن يـكــف عــن الـتـنـصــت ،خـصــوصــا أنـهــا
حامل ،لكنه ال يستجيب لرجائها ،وتأتي النهاية
بانكشاف أمرهما.
وف ــي فيلم «ال ـلــص» إخ ــراج سـعــد عــرفــة وتأليف
عــاطــف ب ـشــاي ،ش ــارك الـفـيـشــاوي فــي بـطــولـتــه مع
النجمة نجالء فتحي ،ووحيد سيف ،وأمينة رزق،
ومـحـمــد تــوفـيــق ،وراويـ ــة سـعـيــد ،ولـعــب شخصية
«عـ ـم ــر» ل ــص ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،وأث ـ ـنـ ــاء س ــرق ـت ــه إلح ــدى
ال ـس ـي ــارات ،يـعـثــر عـلــى مـل ـيــون جـنـيــه ف ــي حقيبة،
ً
وتنقلب حياته رأسا على عقب.
أما فيلم «انفجار» للمخرج سعيد محمد مرزوق،
فقد عاد من خالله الفيشاوي مرة أخرى إلى نوعية
األفالم التي تناقش التطرف واإلرهــاب ،ويلتقي مع

«ديك البرابر» يتنازل عن جائزة أفضل
ممثل لنور الشريف
اح ـت ـف ــظ الـ ـفـ ـن ــان ال ـ ــراح ـ ــل فـ ـ ــاروق
ال ـف ـي ـش ــاوي ب ــرص ـي ــد ك ـب ـيــر م ــن حــب
الجمهور ،ورشح للكثير من الجوائز
ع ــن أدواره ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،لـكـنــه ظل
ً
ب ـع ـي ــدا ع ــن ك ــوال ـي ــس ال ـم ـهــرجــانــات،
وال يسعى لنيل ج ــا ئ ــزة ،ر غ ــم تعدد
أق ـن ـع ـت ــه ،وش ـغ ـف ــه الـ ــدائـ ــم بـتـجـسـيــد
األدوار ال ـمــرك ـبــة ،وظ ـل ــت مـنــافـسـتــه
ال ـ ـشـ ــري ـ ـفـ ــة ل ـ ــزم ـ ــائ ـ ــه م ـ ـحـ ــل ت ـق ــدي ــر
لموهبته االستثنائية ،كنجم يتخلى
ع ــن وســام ـتــه لـيـتـقـمــص شخصيات
هامشية ،ومنتج مغامر يسعى إلى
تحقيق طموحاته الفنية.
وت ـ ـصـ ــادف أن شـ ـ ــارك ف ـي ـلــم «دي ــك
البرابر» الذي قام ببطولته مع نبيلة
عبيد في مسابقة مهرجان اإلسكندرية
السينمائي  ،1992وف ــاز الـفـيـشــاوي
ب ـج ــائ ــزة أف ـض ــل مـمـثــل م ـنــاص ـفــة مع

زم ـي ـل ــه ال ـن ـج ــم نـ ـ ــور ال ـ ـشـ ــريـ ــف ،لـكــن
الـفـيـشــاوي حـيــن صـعــد إل ــى المسرح
تنازل عنها كاملة للشريف ،القتناعه
بأنه أحق بالجائزة عن دوره في فيلم
«عين الصقر» ،في لفتة أشعلت القاعة
بــالـتـصـفـيــق ،وأظ ـه ــرت م ــدى تـقــديــره
وحبه لزمالئه النجوم.
وخــال رحلة النجمين الراحلين،
تقاسما بطولة عدد من األفالم ،منها
«الـ ــذئـ ــاب»  ،1983س ـي ـنــاريــو يـســري
ال ـ ـج ـ ـنـ ــدي ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ـ ــادل صـ ـ ــادق،
وشــارك ـه ـمــا الـبـطــولــة الـنـجــم الكبير
فريد شوقي ،وبوسي وشويكار ،وفي
العام التالي ،التقى النجوم الثالثة في
فيلم «عندما يبكي الرجال» للمخرج
حـ ـس ــام الـ ــديـ ــن م ـص ـط ـف ــى ،واألخـ ـي ــر
ت ـعــاون معهما م ــرة أخ ــرى فــي فيلم
«السكاكيني» .1986

مع النجم نور الشريف

مع ابنه الممثل أحمد الفيشاوي

الشائعات
تالحق الفنان
الوسيم بعد
انفصاله عن
النجمة سهير
رمزي

مع نادية الجندي في مشهد من فيلم «اإلرهاب»

النجم عــزت العاليلي ومـهــا عــوف وخليل مرسي،
وفي فيلم «الخادم» للمخرج أحمد يحيى ،يقف أمام
الـنـجـمـيــن الـكـبـيــريــن وح ــش الـشــاشــة فــريــد شوقي
وفــارس السينما المصرية أحمد مظهر ،باإلضافة
إلى سهير رمزي وهشام سليم ،وتدور أحداث الفيلم
حول «شاهين» الذي يورط صديقه «كامل» ويدخله
ً
ً
السجن بدال منه عقابا على جريمة لم يقترفها ،بعد
أن يعده بتربية ابنه «محمود» لكنه يخدعه ليعمل
ً
ً
«م ـح ـم ــود» لــديــه خ ــادم ــا وس ــائ ـق ــا ،وي ـح ـصــل على
ليسانس الحقوق ،ويكتشف أن «شاهين» هو المجرم
الحقيقي ،وأن والده بريء ،فيقرر االنتقام منه.

موعد مع الرئيس
ويـعــد فيلم «مــوعــد مــع الــرئـيــس» مــن األعـمــال
المهمة في رصيد فاروق الفيشاوي ،وقام بتأليفه
أحمد الخطيب وإخــراج محمد راضــي ،وبطولة
إلهام شاهين ،وكمال الشناوي ،وسعد أردش،
وسعيد عبدالغني ،والسيد راضــي ،وييتناول
ت ـصــدي الـبــرلـمــانـيــة «م ــاج ــدة» لـقـضـيــة فـســاد ،ملصق فيلم القاتلة
وبــال ـم ـصــادفــة يـشــاهــدهــا رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
فــي أثـنــاء إح ــدى جلسات مجلس الـشـعــب ،فيطلب
مقابلتها في مدينة أســوان (أقصى جنوب مصر) ،تــألـيــف فـيـصــل ن ــدا ،وإخـ ــراج رائ ــد لـبـيــب ،وبـطــولــة
فتقرر الــذهــاب إليه لتطلعه على المستندات التي تيسير فهمي ،وسوسن بدر ،وليلى جمال ،ومحمود
تثبت فـســاد الـمـســؤولـيــن الــذيــن يـحــاولــون إفـســاد الـقـلـعــاوي ،وت ــدور أحــداثــه حــول المهندس سامي
سالمة «فاروق الفيشاوي» شاب مستقيم ال يعرف
قضيتها وتعطيلها بسرقة المستندات.
كما ظهر الفيشاوي في عدة مسلسالت ،تراوحت النفاق أو الـكــذب ،ورغــم فقره الـمــادي بسبب راتبه
ب ـيــن ال ـكــوم ـيــديــا وال ـت ــراج ـي ــدي ــا ،وم ـن ـهــا «مـخـلــوق الـبـسـيــط م ــن عـمـلــه كـمـهـنــدس تــراخ ـيــص بــإحــدى
اسمه المرأة» للكاتب نبيل عصمت والمخرج فايز األحياء ،فإنه يرفض الرشوة أو المال الحرام مهما
حجاب ،وشــارك في البطولة شهيرة ،وأمينة رزق ،كانت احتياجاته ،وبسبب صراحته ،يجد نفسه في
وتحية كــار يــو كــا ،وبرلنتي عبدالحميد ،وحسين عدة مآزق ويكتشف أن أسهل الطرق للوصول هو
الشربيني ،ومسلسل «حـضــرات الـســادة الكذابين» النفاق والكذب.

ملصق
«القاتلة»
ينفي وجود
أزمة بين بطل
الفيلم ومنتج
سينمائي

الفيشاوي وإلهام شاهين

الفيشاوي يرفض تجسيد شخصية رشدي أباظة
جسد الفنان فاروق الفيشاوي العديد
مــن الـشـخـصـيــات الـشـهـيــرة ،ومـنـهــا دور
ال ـش ــاع ــر ب ـي ــرم ال ـتــون ـســي ،ول ـك ـنــه رفــض
تجسيد شخصية النجم رشدي أباظة في
مسلسل «الدونجوان»ُ ،
ورشح لهذا الدور
لـتـشــابــه مــامـحــه م ــع نـجــم الـسـتـيـنـيــات،
ً
وأيـضــا لتقارب سيرة حياتهما المليئة
باألحداث والمفارقات وتعدد الزوجات.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـف ـ ـي ـ ـشـ ــاوي ق ـ ــد رح ـ ـ ــب ب ـ ـ ــأداء
شـخـصـيــة «الـ ــدون ـ ـجـ ــوان» ،وب ـع ــد أن قــرأ
السيناريو ،اعتذر عن عدم القيام ببطولة
هــذا المسلسل ،لقناعته أن أكثر الفترات
ثــراء في حياة رشــدي أباظة ،هي مرحلة
الشباب ،وأنه ال يصلح ألدائها ،ألنه ّ
ودع
أدوار الـفـتــى األول ،وب ــات عـلــى مـشــارف
ً
الستين ،ولن يكون مقنعا في أدائه.
وبعد اعتذار الفيشاوي اتجهت األنظار
إلى زميله النجم محمود حميدة ،ووافق
ف ــي ال ـب ــداي ــة ع ـلــى ال ـم ـش ــروع ،ث ــم تــراجــع
بعد مشكالت مع الورثة ،وتحذيرات من
المقربين له من مسلسالت السيرة الذاتية
الـتــي ع ــادة مــا تثير مـشـكــات ،س ــواء مع

رشدي أباظة

ال

فيشاوي أكد أنه ال يص

النقاد أو ورثة الفنان الراحل .وبعد اعتذار
حـمـيــدة ظـهــر يــاســر ج ــال ف ــي ال ـص ــورة،
ً
ً
وهو األقرب شكال وموضوعا من الفنان
رشــدي أباظة ،لكن مشكلته تتلخص في
تسويق المسلسل ،وهي المشكلة نفسها
التي واجهت شركة اإلنتاج عندما رشحت
أحمد فلوكس للدور ،واستقر في النهاية
االخ ـت ـيــار عـلــى ال ـم ـطــرب الـلـبـنــانــي وائ ــل
كـ ـف ــوري ،لـكـنــه ّ
أجـ ــل مــواف ـق ـتــه أو رفـضــه

لح لدور رشدي أباظة

حتى االنتهاء من قراءة السيناريو ،حيث
رشحه للدور مخرج العمل اللبناني أسد
فوال دكار.
وأصبح سيناريو مسلسل «الدنجوان»
تأليف فكري أباظة ،ومجدي الكوتش الذي
يتناول قصة حياة الفنان الراحل رشدي
أباظة ،يبحث عمن يؤدي هذه الشخصية
الـمـحــوريــة ،خـصــوصــا مــن يشبه الفنان
الراحل.

ألف ليلة وليلة ١٨
معروف اإلسكافي يعثر على كنز شداد بن عاد
توابل ةديرجلا

•
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ابنة الملك تحتال على أبيها وتضع الوزير في مأزق
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عند هروب التاجر معروف في زي
مملوك ،بعد أن حكى لزوجته ابنة الملك حكايته ،وأن زوجته المصرية نكدت
عليه عيشته ،فاضطر للخروج من مصر ،وحمله جني إلى هذه المدينة ،فصدقته
عليه أن يهرب
ابنة الملك وساعدته على الهروب من بطش أبيها ،وأشارت ً
وأعطته خمسين ألف دينار ،ليسافر إلى بالد بعيدة ،ويعمل تاجرا ويرسل
إليها المكاتيب مع أتباعه ،وذهبت إلى أبيها ،وقالت له إن قافلة معروف
تعرضت للسرقة .وفي هذه الحلقة نتابع ما حدث لمعروف ،وكيف عثر على كنز
عاد ،الذي رجع به إلى الملك.

فالح يستضيف
اإلسكافي
باعتباره من
حاشية السلطان

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة ال ـح ــادي ــة وال ـخ ـم ـســون بعد
السبعمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
ٌ
مكتوب
أن بنت الملك قالت ألبيها :إن زوجي جاءه
من أتباعه مضمونه :أن العرب منعونا عن الطريق
وه ــذا سبب تأخيرنا عـنــك ،وقــد أخ ــذوا منا مئتي
ً
حمل ،وقتلوا منا خمسين مملوكا ،فلما بلغه الخبر
قال :خيبهم الله كيف يتحاربون ألجل مائتي حمل
بـضــاعــة ،وم ــا م ـقــدار مئتي حـمــل فـمــا ك ــان ينبغي
لـهــم أن ي ـتــأخــروا مــن أج ــل ذل ــك ،ف ــإن قيمة المئتي
دينار ،لكن ينبغي أن أروح إليهم
حمل سبعة آالف
ٍ
وأستعجلهم ،والذي أخذه العرب ال تنقص به الحملة
ً
وال يؤثر عندي شيئا ،وأقدر أني تصدقت به عليهم،
ً
ثم نزل من عندي ضاحكا ولم يغتم على ما ضاع
من ماله وال على قتل مماليكه ،ولما نزل نظرت من
شباك القصر فرأيت العشرة مماليك الذين أتوا له
واحد منهم البس بدلة
بالكتاب كأنهم األقمار ،كل
ٍ
تساوي ألــف ديـنــار ٍ،وليس عند أبــي مملوك يشبه
ً
واحدا منهم ،ثم توجه مع المماليك الذين جاءوا له
بالمكتوب ليجيء بحملته ،والحمد لله الذي منعني
ً
أن أذكــر لــه شيئا مــن هــذا الـكــام الــذي أمرتني به،
فإنه كان يستهزئ بي وبك ،وربما كان يراني بعين
النقص ويبغضني ،ولكن العيب كله من وزيرك الذي
ً
يتكلم في حق زوجي كالما ال يليق به.

لوم الوزير
ف ـقــال ال ـم ـلــك :يــا بـنـتــي أن م ــال زوج ــك كـثـيــر وال
يفكر في ذلك ،ومن يوم دخل بالدنا وهو يتصدق
قريب يأتي بالحملة
على الفقراء ،وإن شاء الله عن
ٍ
خير ٌ
ويحصل لنا منه ٌ
كثير ،وصار يأخذ بخاطرها
ويــوبــخ الــوزيــر وانطلت عليه الحيلة ،هــذا مــا كان
من أمر الملك .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

حيرة معروف

معروف يحرث
ً
األرض بدال من
الفالح فيعثر
على مغارة
الذهب

وفي الليلة الثانية والخمسين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :وأما ما كان من أمر التاجر معروف ،
فإنه ركب الجواد وسار في البر األقفر وهو متحير
ال يدري إلى أي البالد يــروح ،وصار من ألم الفراق
ً
ينوح وقاسى الوجد واللوعات ،وبكى ً
بكاء شديدا،
وقد انسدت الطرقات في وجهه ،واختار الممات على
الحياة ،ثم إنه مشى كالسكران من شدة حيرته ولم
ً
يــزل ســائــرا إلــى وقــت الظهر ،حتى أقبل على بلد ٍة
ً
ً
ً
صغير ٍة فــرأى رجــا حــراثــا قريبا منه يحرث على
ثــوريــن ،وكــان قــد اشـتــد بــه الـجــوع فقصد الـحــراث،
وق ــال ل ــه :ال ـســام عليكم ف ــرد عـلـيــه ال ـس ــام ،وق ــال:
ً
مرحبا بك يا سيدي هل أنت من مماليك السلطان؟،
قــال :نعم قــال :انــزل عندي للضيافة فعرف أنــه من
ً
ٌ
ناظر عندك شيئا
األجاويد ،فقال له :يا أخي ما أنا
حتى تطعمني إياه فكيف تعزم علي؟ فقال الحراث:
ٌ
موجود أنزل أنت ،وها هي البلدة
سيدي الخير
يا ٌ
بغداء وعليق لحصانك،
قريبة وأنا ذاهب وآتي لك ٌ ٍ
قــال :حيث كانت البلدة قريبة فأنا أصــل إليها في
مقدار ما تصل أنت إليها واشتري مرادي من السوق
ً
وآكــل ،فقال له :يا سيدي إن البلدة صغيرة وليس
فيها سوق وال بيع وال شراء ،سألتك بالله أن تنزل
عندي وتجبر بخاطري ،وأنــا ذاهــب إليها وأرجــع
إليك بسرعةٍ فـنــزل ،ثــم إن الـفــاح تركه وراح البلد
ليجيء له بالغداء.

الكنز

الجني
أبو السعادات
يخرج من
الخاتم السحري
ويحقق
لإلسكافي
كل ما يريد

قعد معروف ينتظر الـحــراث ،ثم قــال في نفسه:
إنــا شغلنا هــذا الــرجــل المسكين عــن شغله ،ولكن
ً
أنــا أقــوم وأحــرث عوضا عنه حتى يأتي في نظير
عوقته عن شغله ،ثم أخذ المحراث وســاق الثيران
ً
ـيء فــوقـعــت
ف ـحــرث ق ـل ـيــا ،وع ـثــر ال ـم ـحــراث ف ــي شـ ـ ٍ
البهائم فساقها فلم تقدرعلى المشي ،فنظر إلى
ً
المحراث فرآه مشبوكا في حلقةٍ من الذهب ،فكشف
حجر من
عنها التراب فوجد تلك الحلقة في وسط
ٍ
المرمر قدر قاعدة الطاحون فعالج فيه حتى قلعه
من مكانه ،فبان من تحته طبق بساللم ،فنزل في
ً
تلك الساللم فرأى مكانا مثل الحمام بأربعة لواوين:
الليوان األول مآلن من األرض إلى السقف بالذهب،
ً
ً
ً
والليوان الثاني مــآن زمــردا ولــؤلــؤا ومرجانا من
ً
األرض إلــى السقف ،والليوان الثالث مــآن ياقوتا
ً
ً
وبلخشا وف ـيــروزا ،والليوان الــرابــع مــآن بالماس
ونفيس المعادن من سائر أصناف الجواهر ،وفي
صدر ذلك المكان صندوق من البلور الصافي مآلن
بــال ـجــواهــر الـيـتـيـمــة ،ال ـتــي ك ــل ج ــو ًه ــر ٍة مـنـهــا قــدر
ً
ال ـجــوزة ،وف ــوق ذلــك الـصـنــدوق علبة صـغـيــرة قدر
الليمونة وهي من الذهب.
فلما رأى ذلك تعجب
ً
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ف ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــا

ً
شيء في هذه العلبة،
شديدا ،وقال :يا هل ترى أي ً ٍ
ً
ثم أنه فتحها فرأى فيها خاتما من الذهب مكتوبا
عليه أسماء وطالسم مثل دبيب النمل ،فدعك الخاتم
سيدي فأطلب تعط
بقائل يقول :لبيك لبيك يا
وإذا
ٍ
ً
ً
ً
هل تريد أن تعمر بلدا وتخرب مدينة أو تقتل ملكا
ً
أو تحفر نهرا أو نحو ذلــك فمهما طلبته فأنه قد
صار بأذن الملك الجبار خالق الليل والنهار .وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

أعوان
وفي الليلة الثالثة والخمسين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،إن معروف
قــال للجني :يــا مخلوق ربــي مــن أنــت ومــن تكون؟
ق ــال :أن ــا خ ــادم ه ــذا الـخــاتــم الـقــائــم بـخــدمــة مالكه
فمهما طلبه من األغــراض قضيته له ،وال عـ ٌ
ـذر لي
ٌ
أعوان من الجان،
فيه يأمرني به فأني سلطان على
ًٍ
وعــدة عسكرية اثنتين
وسبعين قبيلة ،كل قبيلةٍ
ً
واحد من األلف
وكل
،
ألفا
وسبعون
عدتها اثنتان
ٍ
ـون،
ـ
ع
ـف
ـ
ل
أ
على
يحكم
ـارد
ـ
م
ـل
ـ
ك
و
،
ـارد
يحكم ألــف مـ
ٍ
ٍ
ٍ
وكــل عــون يحكم على ألــف جني وكلهم مــن تحت
طاعتي وال يقدرون على مخالفتي ،وأنــا مرصود
لهذا الخاتم ال أقدر على مخالفة من ملكه ،وها أنت
من ملكته وصرت أنا خادمك ،فأطلب ما شئت فأني
ٌ
ٌ
مطيع ألمرك ،وإذا احتجت إلي في أي
سميع لقولك
وقت في البر والبحر فإدعك الخاتم تجدني عندك،
ٍ
وإياك أن تدعكه مرتين متواليتين فتحرقني بنار
األسماء وتعدمني وتندم علي بعد ذلك ،وقد عرفتك
بحالي والسالم .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

معروف يعود
على التختروان
ً
محمال
بصناديق
الذهب الجواهر
إلى الملك

خدم وحشم
وفي الليلة الخامسة والخمسين بعد السبعمئة،
قالت شـهــرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أن أبا
السعادات ذهب إلى حال سبيله ،وجلس معروف في
الخيمة والسماط قدامه وأوالد أبي السعادات بين
يديه في صورة المماليك والخدم والحشم ،فبينما
هــو جــالـ ٌـس على تلك الـحــالــة وإذا بــالــرجــل الفالح
ٌ
قــد أقبل وهــو حــامــل قصعة عــدس كبيرة ومخالة
ً
ممتلئة شعيرا ،فرأى الخيمة منصوبة والمماليك
ٌ
واقفة وأيديهم على صدورهم ،فظن أن السلطان أتى
ونزل في ذلك المكان ،فوقف باهتا ،وقال في نفسه:
يا ليتني كنت ذبحت فرختين وحمرتهما بالسمن
البقري من شأن السلطان.
وأراد أن يــر جــع لـيــذ بــح فرختين يضيف بهما
السلطان ،فرآه معروف فزعق عليه ،وقال للمماليك:
أحضروه فحملوه هو وقصعة العدس وأثوابهما
قــدامــه ،فـقــال لــه :مــا ه ــذا؟ ق ــال :هــذا غ ــذاؤك وعليق
ح ـص ــان ــك ،ف ــا ت ــؤاخ ــذن ــي ف ــإن ــي م ــا ك ـنــت أظـ ــن أن
بذلك
علمت ً
السلطان يأتي إلــى هــذا الـمـكــان ،ولــو ً
كنت ذبحت له فرختين وضيفته ضيافة مليحة ،
فقال له مـعــروف :إن السلطان لم يجيء وإنما أنا
ً
نسيبه وكنت مغبونا منه ،وقد أرسل إلى مماليكه
فصالحوني ،وأنا اآلن أريد أن أرجع إلى المدينة،
وأنت قد عملت لي هذه الضيافة ًعلى غير معرفةٍ
وضيافتك مقبولة ولو كانت عدسا فأنا ما آكل إال
من ضيافتك.

كنز شداد
وفي الليلة الرابعة والخمسين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،إن خادم
ً
هذا الخاتم لما أخبر معروفا بأحواله قال معروف:
مــا اسـمــك؟ ق ــال :اسـمــي أبــو الـسـعــادات فـقــال لــه :يا
أبــا السعادات ما هــذا المكان ومــن أرصــد في هذه
ٌ
العلبة؟ ،قال له :يا سيدي هذا المكان كنز يقال له
كنز شداد بن عاد الذي عمر إرم ذات العماد ،التي لم
يخلق مثلها في البالد ،وأنا كنت خادمه في حياته
وهذا خاتمه وقد وضعه في كنزه ولكنه نصيبك،
فـقــال لــه م ـعــروف :هــل تـقــدر أن تـخــرج مــا فــي هــذا
الكنز على وجه األرض؟ قــال :نعم أسهل ما يكون
ً
فأشار
قال :أخرج جميع ما فيه وال تبق منه شيئا،
ً
ً
بيده إلى األرض فانشقت ثم نزل وغاب مدة لطيفة
وهم
بوجوه
صغار
بغلمان
وإذا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حسان قد خرجوا ً
مشنات من الذهب ،وتلك المشنات ممتلئة
يحملون
ٍ
ً
وما
ذهـبــا وفــرغــوهــا ،ثــم راح ــوا وج ــاءوا بغيرهاً ،
زالوا ينقلون من الذهب والجواهر فلم تمض ساعة
ٌ
شيء ثم طلع له أبو
حتى قالوا :ما بقي في الكنز
السعادات وقال له :يا سيدي قد رأيت أن جميع ما
في الكنز قد نقلناه ،فقال له :ما هذه األوالد الحسان؟
قــال :هــؤالء أوالدي ألن هذه الشغلة ال تستحق أن
أجمع لها األعوان ،وأوالدي قضوا حاجتك وتشرفوا
بخدمتك ،فاطلب ما تريد غير هذا ،قال له :هل تقدر
وصناديق وتحط هذه األموال
ببغال
أن تجيء لي
ٍ
ٍ
في الصناديق وتحمل الصناديق على البغال؟ قال:
ً
هذا أسهل ما يكونً .
ثــم أن ــه زع ــق زع ـقــة عظيمة فحضر أوالده بين
يديه وكــانــوا ثمانمئة فقال لهم :لينقلب بعضكم
في صــورة البغال ،وبعضكم في صــورة المماليك
الحسان الذين أقل من فيهم ال يوجد مثله عند ملك
الملوك ،وبعضكم في صــورة المكارية ،وبعضكم
في صورة الخدامين ،ففعلوا كما أمرهم ،ثم صاح
على األعوان فحضروا بين يديه ،فأمرهم أن ينقلب
بعضهم في صورة الخيل المسرجة بسروج الذهب
المرصع بالجواهر.

ً
بغل ،قال :يا سيدي أعطني مهلة حتى أرتب أعواني
ٍ
بلد لتجيء بمئة
بذلك أو آمر كل طائفةٍ أن تروح إلى ٍ
حمل من قماشها ،وينقلب األعوان في صورة البغال
ٍ
ويأتون حاملين البضائع ،قال :ما قدر زمن المهلة؟
قــال :مــدة ســواد الليل فــا يطلع النهار إال وعندك
جميع ما تريدً ،قال :أمهلك هذه المدة ثم أمرهم أن
ينصبوا له خيمة فنصبوها ،وجلس وج ــاء وا له
بسماط ،وقال له أبو السعادات :يا سيدي ،اجلس
ٍ
في الخيمة وهؤالء أوالدي بين يديك يحرسونك وال
تخشى من شيء ،وأنا ذاهب أجمع أعواني وأرسلهم
ليقضوا حاجتك .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

مكافأة الفالح
ثم أمره بوضع القصعة في وسط السماط وأكل
منها حتى أكتفي ،وأما الفالح فأنه مآل بطنه من
ً
تلك األلوان الطيبة ،ثم أن معروفا غسل يديه وأذن
للمماليك في أكل فنزلوا على بقية السماط وأكلوا،
ً
ولما فرغت القصعة مآلها ذهبا وقال له :أوصلها
عندي في المدينة وأنا أكرمك،
إلى منزلك وتعال ً
ً
فتناول القصعة مآلنة ذهبا وساق الثيران وذهب
إلى بلده وهو يظن أنه نسيب الملك.
ـاء،
ـس وص ـفـ ٍ
وب ــات م ـعــروف تـلــك الليلة فــي أن ـ ٍ
ببنات من عرائس الكنوز فدقوا آالت
وجاء وا له
ٍ
الطرب ورقصوا قدامه وقضى ليلته وكانت تعد
من األعـمــار .وأدرك شهزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

استقبال حافل
لمعروف وعلي
المصري ال
يصدق وزوجته
تحتفي به

التختروان
وف ـ ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة والـ ـخـ ـمـ ـسـ ـي ــن ب ـعــد
الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد :بـلـغـنــي أي ـهــا الملك
السعيد ،لما أصبح الصباح لم يشعر معروف إال
بغال حاملةٍ
والغبار قد عال وطار ،وانكشف ًعن ً ٍ
ً
بغل حاملة أقمشة وحولها
أحماال ،وهي سبعمئة ٍ
غلمان مكارية وعكامة وضوية ،وأبو السعادات
راك ـ ٌـب على بغلةٍ وهــو فــي صــورة مقدم الحملة،
وق ــدام ــه ت ـخ ـت ـ ًـروان ل ــه أربـ ــع ع ـســاكــر م ــن الــذهــب
الوهاج مرصعة بالجواهر.

كتاب للملك
ً
فقال له معروف :مرادي أن أكتب لك كتابا تروح
بــه إلــى مدينة خيتان أخـتــن ،وتــدخــل على عمي
أنيس،
ساع
عليه إال في صورة
الملك وال تدخل
ٍ
ٍ
ً
ً
فقال له سمعا وطاعة.
ً
فـكـتــب كـتــابــا وخـتـمــه ،فـتـنــاولــه أب ــو الـسـعــادات
وذه ــب ب ــه حـتــى وص ــل إل ــى الـمـلــك ف ــرآه ي ـق ــول :يا
وزيـ ــري إن قـلـبــي عـلــى نـسـيـبــي وأخـ ــاف أن يقتله
الـعــرب ،يا ليتني كنت أعــرف أيــن ذهــب حتى كنت
أتـبـعــه بالعسكر ،وي ــا ليته ك ــان قــد أعلمني بذلك
قبل الذهاب.
فقال له الوزير :الله تعالى يلطف بك على هذه
الغفلة التي أنت فيها ،وحياة رأسك أن الرجل عرف
أننا انتبهنا له فخاف من الفضيحة وهرب ،وما هو
ٌ
ٌ
ٌ
نصاب ،وإذا بالساعي داخل ،فقبل األرض
كذاب
إال
بين يدي الملك ودعا له بدوام العز والنعم والبقاء،
فقال لــه الملك :مــن أنــت ومــا حاجتك؟ فقال لــه :أنا
ساع أرسلني إليك نسيبك وهو مقبل بالحملة وقد
ٍ
ً
أرسل معي كتابا وها هو ،فأخذه وقرأه فرأى فيه:
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

تكذيب الوزير
وفي الليلة السابعة والخمسين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،إن الملك
أخذ الكتاب وقرأه وفهم رموزه ومعناه ،فرأى فيه:
من بعد مزيد السالم على عمنا الملك العزيز ،فأني
جـئــت بالحملة فــأطـلــع وقــابـلـنــي بــالـعـسـكــر ،فقال
الملك :سود الله وجهك يا وزير كم تقدح في عرض
ً
ً
نسيبي ،وتجعله كذابا نصابا وقــد أتــى بالحملة
ٌ
فما أنت إال خائن.
ً
ً
فأطرق الوزير رأســه على األرض حياء وخجال
وقال :يا ملك الزمان أنا ما قلت هذا الكالم إال لطول
ً
غياب الحملة ،وكنت خائفا على ضياع المال الذي
ـيء أمــوالــي
صــرفــه ،فـقــال لــه الـمـلــك :يــا خــائــن أي ش ـ
ٍ ً
حيثما أت ــت الـحـمـلــة فــإنــه يعطيني عــوضــا عنها
ً
ً
شيئا كثيرا.
ثــم أمــر الملك بزينة المدينة ،وذهــب إلــى ابنته
وقــال لها :لــك الـبـشــارة أن زوجــك عــن قــريـ ٍـب يجيء
ً
ٌ
طالع
بحملته ،وقــد أرس ــل مكتوبا بــذلــك وهــا أنــا
لمالقاته ،فتعجبت البنت من هذه الحالة ،وقالت
في نفسها :إن هــذا شـ ٌ
ٌ
عجيب هل كــان يهزأ بي
ـيء
ويتمسخر عـلــي ،أو ك ــان يختبرني حـيــن أفــادنــي
بأنه ٌ
فقير؟ ولكن الحمد لله حيث لم يقع في حقة
ً
تقصيرا،وهذا ما كان من أمره.

ستر العيوب
وأما ما كان من أمر التاجر علي المصري فأنه
لما رأى الــزيـنــة ســأل عــن سبب ذلــك فـقــالــوا لــه :أن
التاجر معروف نسيب الملك قد أتت حملته فقال:
ً
الله أكبر مــا هــذه الداهية أنــه قــد أتــانــي هــاربــا من
ً
زوجته وكان فقيرا فمن أين ًجاءت له حملة؟ ولكن
ً
لعل بنت الملك دبرت له حيلة خوفا من الفضيحة
والملوك ال يعجزون عن شيء ،فالله تعالى يستره
وال يفضحه .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

توزيع الهدايا

أحمال األقمشة
فـلـمــا رأى م ـع ــروف ذلـ ــك ق ـ ــال :أيـ ــن ال ـص ـنــاديــق
فأحضروها بين يديه ،قال :عبوا الذهب والمعادن
صنف وحده ،فعبوها وحملوها على ثالثمئة
كل
ٍ
بغل ،فقال مـعــروف :يا أبــا السعادات هل تقدر أن
ٍ
بأحمال من نفيس القماش؟
تجيء لي
ٍ
ً
ً
ق ـ ــال :أت ــري ــد ق ـم ــاش ــا م ـص ــري ــا أو
ً
ً
ً
شاميا أو عجميا أو هنديا؟
قال :هات لي من قماش كل
ب ـلــد ٍة مـئــة حـمـ ٍـل عـلــى مئة

فلما وصل إلى الخيمة نزل من فوق ظهر البغلة
قضيت
وقبل األرض وقال :يا سيدي ان الحاجة
ً
بــالـتـمـ ًـام وال ـك ـم ــال ،وهـ ــذا ال ـت ـخ ـتــروان فـيــه بــدلــة
كنوزية ال مثيل لها من مالبس الملوك فالبسها
وأركب في التختروان ُ
ومرنا بما تريد.

وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد
السبعمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها
الملك السعيد ،إن التاجر علي لما سأل
عن الزينة أخبروه بحقيقة الحال فدعا
له وقال :الله يستره وال يفضحه ،وسائر
ال ـت ـج ــار ف ــرح ــوا وإن ـ ـسـ ــروا ألجـ ــل أخ ــذ
أموالهم ،ثم أن الملك أمر بجمع العسكر
وطلع ،وكان أبو السعادات قد رجع إلى
معروف وأعلمه بأنه بلغ الرسالة ،فقال
ٍ
له معروف :حملوا ،فحملوا ولبس البدلة
الكنوزية وركب التختروان ،وصار أعظم
وأه ـي ــب م ــن الـمـلــك بــألــف م ـ ــر ٍة ،ومـشــى
إلــى نصف الطريق ،وإذا بالملك قابله
ً
بــالـعـسـكــر ،فلما وص ــل إلـيــه رآه البـســا
ً
تلك البدلة وراكبا في التختروان ،حياه

بــالـســام وجميع أكــابــر الــدولــة سلموا
عـلـيــه ،وب ــان م ـعــروف ص ــادق وال كــذب
ع ـن ــده ،ودخـ ــل ال ـمــدي ـنــة ب ـمــوكـ ٍـب يفقع
مرارة األسد ،وسعى إليه التجار وقبلوا
األرض بين يديه.
ثم أن التاجر علي قــال لــه :قد عملت
هذه العملة وطلعت يا شيخ النصابين
ولكن يستاهل فالله تعالى يزيدك من
ف ـض ـلــه ،ف ـض ـحــك مـ ـع ــروف ،ول ـم ــا دخــل
السرايا قعد على الكرسي وقال :ادخلوا
ح ـمــال الــذهــب فــي خــزانــة عـمــي الـمـلــك،
وهاتوا أحمال األقمشة فقدموها وصار
ً
حمل ويخرجون
يفتحونها حمال بعد
ٍ
مــا فيها حتى فتحوا السبعمئة حمل
فـنـقــى أطـيـبـهــا وق ـ ــال :أدخـ ـل ــوه للملكة

ل ـت ـعــرفــه ع ـلــى ج ــواريـ ـه ــا ،وخـ ـ ــذوا هــذا
ال ـص ـن ــدوق والـ ـج ــواه ــر وأدخ ـ ـلـ ــوه لها
لتفرقه على ال ـجــواري وال ـخــدم ،وصــار
ٌ
يعطي التجار الذين لهم عليه دين من
األقـمـشــة فــي نظير ديــونـهــم ،وال ــذي له
ً
أل ــف يعطيه قـمــاشــا ي ـســاوي ألـفـيــن أو
أكثر ،وبعد ذلك صار يفرق على الفقراء
والمساكين ،والملك ينظر بعينيه وال
يقدر أن يعترض عليه ،ولم يزل يعطي
ويـ ـه ــب ح ـت ــى ف ـ ــرق ال ـس ـب ـع ـم ـئــة ح ـمــل،
ث ــم ال ـت ـفــت إلـ ــى ال ـع ـس ـكــر وج ـع ــل يـفــرق
ً
ً
عليهم معادن وزمردا ويواقيت ولؤلؤا
ً
ومرجانا ،وصار ال يعطي الجواهر إال
عدد.
بالكبشة من غير ٍ

١٩
للسينما المصرية في العيد
متوسطة
إيرادات
ً
توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

رامز جالل يتصدر المشهد وكريم فهمي يحل ثانيا
ح ـق ـقــت ال ـس ـي ـن ـمــا الـمـصــريــة
القاهرة -محمد قدري
إي ـ ـ ــرادات مـتــوسـطــة خ ــال أي ــام
عـيــد الـفـطــر األرب ـعــة األول ــى من
خ ــال  3أفـ ــام ج ــدي ــدة عــرضــت
نجح الفنان رامز جالل في
بــدور العرض؛ تناضل من أجل
احتالل صدارة شباك تذاكر
المنافسة في السينمات وسط
السينما المصرية بفيلمه
ظــروف صعبة بسبب الـقــرارات
األخيرة التي اتخذتها الحكومة
الجديد «أحمد نوتردام».
المصرية ضــد انتشار كورونا
ومـنـهــا إل ـغــاء حـفــات التاسعة
وال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة مـ ـس ـ ً
ـاء ،وهــي
ال ـح ـفــات ال ـتــي تـحـظــى بــأعـلــى
إيرادات في
اليوم.
ون ـ ـجـ ــح
الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــان
ال ـكــوم ـيــدي
رام ـ ــز جــال
ف ــي اح ـتــال
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــذاك ـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري
ب ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه
الجديد "أحمد
نوتردام" الذي
ي ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــزج ب ـ ـيـ ــن
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــا
وال ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ـ ــب م ــن
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـف ـ ــاح
يقتل النساء في
ملصق فيلم «ثان
ية واحدة» مـ ـ ـت ـ ــرو األنـ ـ ـف ـ ــاق

ويـسـعــى ج ــال ال ــذي يـقــدم دور
ص ـحــافــي ل ـك ـشــف هـ ــذا ال ـس ـفــاح
من خالل مغامرة استقصائية،
وخالل أيام العيد األربعة األولى،
استطاع الفيلم حصد إي ــرادات
ق ــدرت ب ـ  9ماليين جنيه ،وهي
إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ج ـ ـيـ ــدة جـ ـ ــدا فـ ــي ظــل
الظروف الصعبة التي تعيشها
السينما والعمل من بطولة غادة
عادل وحمدي الميرغني وخالد
الصاوي ومن تأليف لؤي السيد
ومن إخراج محمود كريم.
وكان الفيلم انتهى تصويره
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة وت ــم
تأجيله حتى عرض هذا الموسم.

الكوميديا والرومانسية
ون ـج ــح ال ـف ـن ــان ك ــري ــم فهمي
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ج ـي ــدة
خ ــال األي ـ ــام األول ـ ــى م ــن الـعـيــد
من خالل فيلمه الجديد "ديــدو"
الـ ــذي يـنـتـمــي إل ــى فـئــة األع ـمــال
الـكــومـيــديــة والــرومــان ـس ـيــة ،من
خـ ـ ــال م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـب ــاب
ي ـت ـح ــول ــون الـ ــى ع ـق ـلــة اإلص ـب ــع
ويـ ـح ــاول ــون الـ ـع ــودة لـحـيــاتـهــم
من جديد ،وخــال األيــام األولــى
للعرض حقق الفيلم  6ماليين
جنيه في شباك التذاكر المصري
وهــي إيــرادات مميزة في الوقت
الـ ـح ــال ــي ،وال ـف ـي ـل ــم م ــن ب ـطــولــة
ح ـ ـمـ ــدي الـ ـمـ ـي ــرغـ ـن ــي ،وم ـح ـم ــد

نوال

ً
العلي يعرض «هلوسة» مع العونان قريبا

طارق العلي في مشهد من مسرحية «قلب للبيع»

يستعد الفنان طــارق العلي لعرض مسرحية
"هلوسة" ،بعد قــرار السلطات الصحية السماح
بعودة العروض المسرحية.
وانطلقت بروفات مسرحية الفنان طارق العلي
قبل أيام ،بالتعاون مع باقة من نجوم الكوميديا،
منهم الفنانون أحمد العونان وخالد العجيرب.
ونشر العلي مقطع فيديو ،عبر صفحته على

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت
الـفـنــانــة الـشــابــة
دينا الشربيني
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــث ف ــي
ش ـبــاك الـتــذاكــر
ال ـم ـص ــري م ــن خ ــال
بـطــولـتـهــا الـمـطـلـقــة األولـ ــى في
الـسـيـنـمــا ال ـم ـصــريــة ع ـبــر فيلم
"ث ــانـ ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة" الـ ـت ــي ت ـقــدمــه
م ــن إن ـت ــاج مـحـمــد الـسـبـكــي من
خالل فيلم رومانسي كوميدي،
وحققت خالل أيام عرض الفيلم
األولى  1.7مليون جنيه .وتقدم
العمل بمشاركة مصطفى خاطر
ومحمود حميدة ،وسوسن بدر،
ووي ــز ،وعــا رش ــدي وع ــدد آخر
من الفنانين.
وج ـم ــع فـيـلــم "وق ـف ــة رج ــال ــة"
ال ــذي يـتــواجــد فــي السينيمات
ب ــال ــرغ ــم م ــن ع ــرض ــه م ـن ــذ ع ــدة
أشهر إي ــرادات قــدرت بما يقرب
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طــرحــت ال ـف ـنــانــةنـ ــوال أغـنـيـتـهــا ال ـج ــدي ــدة "ف ـي ـنــي ك ـث ـيــر" ،عبر
ال ــ"يــوت ـيــوب" ،مــن كلمات رح ــاب ،وأل ـحــان مشعل ال ـعــروج ،توزيع
جيهون چيلكتان ،وتريات إسماعيل تونش بــاك ،ومكس طارق
جيران.
وتـ ـق ــول ك ـل ـمــات األغ ـن ـي ــة" :ف ـي ـنــي ك ـث ـيــر م ـح ـتــاج لـ ـ ــك ...صــوتــي
وسواليفي معاك !...ونظرة عيوني اللي نست !...عيني !...وبكت!...
ماهمها اال لقاك !...يا مطول الغيبات !...ليه للحين غايب!...؟ ما علمك
قل الوصل !...إن الحنين هايم وذايب !...فيني كثير محتاج لوصالك...
يبيك !...قلبي اللي خليته معاك !...ماعاد لي !...ارجع أبيك !...فيني
كثير يسأل عليك ...رعشة يدي !...وخوفي عليك!...وموعدي !...اللي...
يسابقني ويجيك !...وانا اتحرى لك وصل !...والوقت من غيرك ممل!...
ارجــع تراني احتريك !...فيني كثير مشتاق لــك !...اسـمــي ...حروفه
َ ِّ
تحن لك !...دلـل حروفي ...نادها !...وأسمع هالي ...وهلها ...ياحبي
لصوتك إذا  ...ناديتني."...

•

المركز الثالث

مل

صق فيلم «ديدو»

من  100ألف جنيه حيث يتواجد
في عدد معين من قاعات ودور
الـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـمـ ـص ــري ــة وهـ ـ ــو مــن
ب ـط ــول ــة س ـي ــد رجـ ـ ــب وب ـي ــوم ــي
فؤاد وماجد الكدواني وشريف
دس ـ ــوق ـ ــي وم ـ ـ ــن إخـ ـ ـ ـ ــراج أح ـم ــد
الجندي.
و مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن ت ـن ـض ــم
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن األف ـ ـ ـ ـ ــام خ ــال
ال ـف ـت ــرة الـ ـق ــادم ــة ح ـي ــث ح ــددت
الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة  15يــون ـيــو
القادم لطرح الفيلم بعد استقرار
األوض ـ ـ ــاع وال ـف ـي ـلــم م ــن تــألـيــف
تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي
فــؤاد ،وشيرين ،وديما الحايك،

 ...و

ملصق
«أحمد نوتردام»

وش ــري ــف ال ــدس ــوق ــي ،وم ـح ـمــد
ع ـب ــدال ـع ـظ ـي ــم ،ورض ـ ـ ــا إدري ـ ــس
والـطـفـلــة ب ـيــري ،وإن ـتــاج شركة
ماركيز هــاوس وشــركــة سبوت
 2000ص ـفــوت غ ـطــاس وشــركــة
 X.Oاإلماراتية تامر عبدالمنعم
وعادل عشوب وعمرو علي ،ومن
إخراج أحمد البدري.

سابقة
ولـلـمــرة األول ــى خــال موسم
ال ـ ـع ـ ـيـ ــد يـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــد عـ ـ ـ ــدد ك ـب ـيــر
م ــن األفـ ـ ــام األج ـن ـب ـيــة ف ــي دور
الـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـمـ ـص ــري ــة ل ـت ـنــافــس

األفالم المصرية بقوة بعد طلب
دور ال ـعــرض مــن غــرفــة صناعة
الـسـيـنـمــا ع ــدم االعـ ـت ــراض على
تواجدها خالل الظروف الصعبة
الحالية خاصة أنه ال توجد إال
 3أفالم فقط مصرية في الشباك
حيث تنص قوانين الغرفة على
ح ـم ــاي ــة ال ـف ـي ـل ــم الـ ـمـ ـص ــري فــي
المناسبات وعــدم عرض أعمال
أجنبية ،ومن األفالم التي تنافس
بقوة في دور العرض المصرية
فـيـلــم  Peter Rabbit 2و فـيـلــم
 Mortal Kombatوفيلم Demon
.Slayer the Movie

فرحة العيد في لوحات تشكيلية

نوال تطرح «فيني كثير»

عزة إبراهيم

ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروت ،وب ـ ـيـ ــومـ ــي
فؤاد ،وأحمد فتحي،
وهدى المفتي ،وهو
م ـ ــن ت ــألـ ـي ــف ك ــري ــم
فـ ـهـ ـم ــي ،وإخ ـ ـ ـ ــراج
عـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرو ص ـ ـ ـ ــاح
وإن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج كـ ــريـ ــم
السبكي.

"تــوي ـتــر" ،يـصــور ج ــزء ا مــن بــروفــات المسرحية
ف ــي أح ـ ــد ال ـم ـش ــاه ــد الـ ـت ــي ج ـم ـعــت ب ـي ـنــه وب ـيــن
ال ـع ــون ــان ،وط ــال ــب ج ـم ـهــوره م ــن رواد الـمـســرح
بالتقيد باالشتراطات الصحية ،والحصول على
التطعيم وارت ــداء الكمام ،وأن يتجاوز عمره 16
عــامــا ،واالل ـتــزام بأماكن الحجز ،مــؤكــدا أن قيام
غير الموافقين لتلك االشـتــراطــات بحجز تذاكر
عبر الموقع اإللكتروني لن يمكنهم من حضور
العروض.

توزيع العيادي
وأبنائه الذين لبسوا الدشداشة مع الدقلة،
وه ــي ع ـب ــارة ع ــن زي م ـط ــرز وم ـف ـتــوح من
األسفل على الجانبين ،وهــو يــوزع عليها
العيادي ومشهد لدوارف العيد ،كما كانت
في السبعينيات.
وال ـل ــوح ــة األخـ ـ ــرى ل ـف ـتــاة ت ـج ـلــس على
عتبة بــاب المنزل بكامل زينتها مــن ثوب
زري وحـلــي ذهـبـيــة ،مـثــل الـهــامــة والـتـلــول
وال ـســروح والبقمة والـمـضــاعــد (األس ــاور)
مــن وح ــي أغـنـيــة (ع ـصــريــة ال ـع ـيــد) للفنان
عوض الدوخي.
ّ
ويبدو مشهد العيد قديما ،ويتمثل بفتى
يلهو بالدرباحة ،وهي عجلة مثبتة بقضيب
معدني يمسك به وتلف العجلة ،وهو يعدو
مسرعا ومشهد لدوارف العيد قديما؛ حيث
إن ه ــذه ال ـم ـشــاهــد ان ــدث ــرت خ ــال الـعـقــود
السابقة ،وأردت توثيقها لألجيال الجديدة
التي لم تشهد جمال الماضي وبساطته في
مناسبات المجتمع المختلفة.

من أعمالها

ستيفاني صليبا تكشف عن دورها في «داون تاون» سكارليت جوهانسون تحصد جائزة
الجيل من MTV
نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا ،عبر صفحتها
على "إنستغرام" ،صــورة للبوستر الدعائي لشخصيتها في
مسلسل "داون تاون" ،وظهرت خالله محاطة بسور من األسالك
الشائكة تبدو مثل "الحلبة" التي يتصارع عليها العبو المالكمة
والمصارعة ،والعديد من إطارات السيارات التي تستخدم في
التدريبات البدنية ،كاشفة عن شخصيتها في المسلسل ،وموعد
عرضه ،بعدما خرج من السباق الرمضاني .2021
وعلقت ستيفاني على الصورة التي نشرتها ،مؤكدة أنها
تجسد شخصية "تـمــارا" ،موجهة ســؤاال إلــى جمهورها" :هل
ستستطيع تمارا أن تتخطى آالمها ،وتسامح من دمر حياتها؟
أنا أقول يمكن إذا قدرت تحب ...أنتم ماذا تقولون؟".
وع ــن مــوعــد ع ــرض الـمـسـلـســل ،ب ـعــد خ ــروج ــه م ــن الـسـبــاق
الرمضاني ،بسبب إصابة عــدد من الفنانين المشاركين فيه
بفيروس كورونا ،كشفت أنه من المقرر أن يعرض في  27مايو،
على إحدى المنصات اإللكترونية.
وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل االجتماعي مع الصورة التي
نشرتها ستيفاني صليبا ،متمنين لها التوفيق وانتظار مشاهدتها
في مسلسل "داون تاون" ،وهو بطولة أمل بوشوشة ،سامر إسماعيل،
ستيفاني صليبا ،سارة أبي كنعان ،عبدالمنعم عمايري ،هبة نور،
وغيرهم ،وتأليف كلود أبوحيدر ،وإخراج زهير قنوع.

وائل كفوري

ستيفاني صليبا

من ناحية أخــرى ،طــرح صناع مسلسل "داون تــاون" شارة
المسلسل بصوت النجم اللبناني وائل كفوري أمس ،بعنوان
"كلنا مننجر" ،استعدادا لبدء عرضه قريبا عبر الفضائيات
العربية ،كما أعلن تطبيق "أنغامي" عن إصدار األغنية.
وكان كفوري اتفق مع صناع المسلسل على غناء الشارة ،ألول مرة
في عمل رمضاني ،قبل أن يتم تأجيل العمل ،وتعذر عرضه في رمضان.
واألغنية من كلمات علي المولى وألحان جمال ياسين ورامي
شلهوب ،وتوزيع جمال ياسين ،وشكل خبر غناء كفوري شارة
المسلسل فرحة كبيرة لجمهوره ،خاصة أنهم انتظروا طويال
أن يقوم بهذه الخطوة.

حازت الممثلة سكارليت جوهانسون جائزة الجيل لهذا
ال ـعــام ،فــي حـفــل جــوائــز  MTVلــأفــام ،وأه ــدت الـجــائــزة
لجميع من عملوا معها في مشوارها الفني.
ك ـمــا ان ـضــم ال ـم ـم ـثــان ري ــج ج ــان بــايــج وت ـشــادويــك
بــوزمــان إلــى قائمة الفائزين ،حيث فــاز بايج بجائزة
أفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل "بريدجتون".
وقـ ــال بــايــج عـبــر تـقـنـيــة ال ـف ـيــديــو" :ن ــري ــد أن يعلم
الجميع أ نـهــم يستحقون قـصــص ح ــب ،يستحقون
النهايات السعيدة".
وحاز بوزمان ،الذي توفي العام الماضي
عن ُعمر يناهز  43عاما بعد معركة لمدة 4
أعوام مع مرض سرطان القولون ،جائزة
أفـضــل أداء فــي فيلم عــن دوره فــي آخــر
أفالمه "ما راني بالك بوتم".
وحصد فيلم "تو اوول ذا بويز :أولوز
آند فوريفر وون" جائزة أفضل فيلم ،فيما
فاز الممثل أنطوني ماكي بجائزة أفضل
"بطل" عن دوره في فيلم "ذا فالكون آند ذا
وينتر ســولــدر" مــن سلسلة أفــام مارفل
الخيالية.
ُ
وأجريت مراسم حفل توزيع الجوائز،
الــذي تقرر الجماهير الفائزين بــه ،في
مـ ـس ــرح ه ــولـ ـي ــوود بـ ــاالديـ ــم ف ــي ل ــوس
أنجلس ،بحضور الفنانين ،بعد إلغاء
الفعاليات العام الماضي ،بسبب جائحة
كورونا.
(د ب أ)

سكارليت جوهانسون

انطالق تصوير الجزء الثاني
من Enola Holmes

قررت الجهة املنتجة لفيلم
 ،ENOLA HOLMESالذي
قامت ببطولته النجمة
الشابة ميلي بوبي براون،
بمشاركة كل من النجم
العاملي سام كالفلن ،والنجم
العاملي هنري كافيل،
اإلعالن عن بدء تصوير
جزء ثان من الفيلم الذي
حقق شعبية ومشاهدات
ضخمة العام املاضي ،بعد
عرضه عبر املنصات.
ويدور فيلم ENOLA
 HOLMESفي إطار دراما
وتشويق في إنجلترا
عام  ،1884حيث يكون
العالم على حافة التغيير،
في صباح عيد ميالدها
السادس عشر ،تستيقظ
إينوال هوملز (ميلي بوبي
براون) ،لتجد والدتها
(هيلينا بونهام كارتر)
اختفت ،تاركة وراءها
مجموعة غريبة من الهدايا،
ووجدت نفسها فجأة تحت
رعاية شقيقيها شيرلوك
(هنري كافيل) وميكروفت
(سام كالفلني) ،ويحاول
كالهما إرسالها إلى مدرسة
للسيدات الشابات.

هارتلي وأنجوري رايس
ينضمان إلى «»Senior Year

فضة المعيلي

ت ـح ــرص ال ـف ـن ــان ــة الـتـشـكـيـلـيــة اب ـت ـســام
الـ ـعـ ـصـ ـف ــور عـ ـل ــى ت ــوثـ ـي ــق الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات
االجتماعية والدينية عبر لوحاتها ،معتبرة
أن مهمة الفنان تنحصر في رصــد أحــوال
مجتمعه.
وت ـقــول الـعـصـفــور ضـمــن ه ــذا الـسـيــاق:
" يـعــد عيد الفطر مــن المناسبات الدينية
التي يحتفل بها الكويتيون بطريقة مميزة
تبدأ باالستعداد بشراء المالبس الجديدة
لألطفال ،مما يدخل البهجة على نفوسهم
بـ ـع ــد شـ ـه ــر الـ ـصـ ـي ــام وت ـن ـظ ـي ــف ال ـب ـي ــوت
وتعطيرها ليوم العيد وتجهيز الحلويات،
ّ
الغريبة وقرص العقيلي وبيض القطا".
مثل
بــال ـن ـس ـبــة السـ ـتـ ـع ــدادات ال ـب ـن ــات تـقــول
الـعـصـفــور" :ن ـجــد ع ــادة تخضيب الـيــدي ّــن
بالحناء وتوضع على هيئة قصعة وتلف
اليدان طوال الليل وتفتح في الصباح لتكون
راح ــة ال ـيــد ح ـم ــراء وت ـ ــزدان بـلـبــس الــذهــب
وال ـم ــاب ــس ال ـج ــدي ــدة م ــن بـخـنــق ب ــال ــزري
ودراعة مشجرة بألوان مبهجة".
وأضافت" :يبدأ يوم العيد فجرا بصالة
مصلى العيد،
العيد التي غالبا ما تكون في
ّ
وتقام بعد صالة الفجر ،وهي سنة نبوية
يحرص عليها الرجال والنساء ،مصطحبين
معهم األطفال ،بعد ذلك يبدأ توزيع العيادي
على األطفال الذين استعدوا بكامل زينتهم،
وبــالـنـسـبــة لـلـفـتـيــات ن ـجــدهــن ق ــد خضبن
أي ــدي ـه ــن بــال ـح ـنــاء وم ــن ث ــم يـتـســابـقــن في
تجميع الـعـيــادي ،متنافسات مــع أقرانهن
لجمع أكبر مبلغ مالي مــن الـعـيــادي ،ومن
ثم التجمع مع أطفال الفريج والذهاب إلى
دوارف الـعـيــد الـتــي تنصب فــي الـســاحــات
ال ـم ـجــاورة لـلـفــرجــان ،مـثــل القليلبة ،وهــي
عبارة عن مقاعد خشبية مثبتة على دوالب
يــدور إلــى أعلى وأسـفــل والمراجيح ،وهي
عبارة عن صندوق خشبي مثبت بأعمدة
خشبية عن طريق حبال".
ّ
وفيما يتعلق باألعمال التي ترصد هذه
الـمـنــاسـبــات االجـتـمــاعـيــة ،ت ـقــول" :تـنــاولــت
موضوع فرحة العيد في لوحتين؛ األولى
رك ــزت فيها عـلــى الـعـيــادي بـّـأسـلــوب جمع
ال ـم ــاض ــي والـ ـح ــاض ــر ،وت ـم ــث ــل ص ـ ــورة أب

خبريات

ينضم كل من النجمني
جاسنت هارتلي وأنجوري
رايس إلى املمثلني وسام
ريتشاردسون ،وزوي تشاو،
وماري هوالند ،وكريس
بارنيل وريبيل ويلسون
في فيلم الكوميديا الجديد
.SENIOR YEAR
ويكتب براندون سكوت
جونز سيناريو فيلم
 ،SENIOR YEARحيث
تتبع القصة مشجعة
تستيقظ بعد غيبوبة
استمرت  20عاما ،وتعود
إلى املدرسة الثانوية في
محاولة الستعادة مكانتها
واملطالبة بتاج ملكة
الحفلة الراقصة الذي ضاع
منها ،والفيلم من إنتاج
.PARAMOUNT PICTURES
يذكر أن النجم العاملي
هارتلي اشتهر بدوره
في مسلسل ،THIS IS US
وتشمل أعماله األخرى THE
 HUNTو JEXIو ،LITTLEأما
رايس فظهرت في مسلسل
MARE OF EASTTOWN
في دور ابنة كيت وينسلت،
كما تعود أيضا بدور بيتي
براينت في فيلم SONY
وMARVEL’S SPIDER-
.MAN: NO WAY HOME

رحيل الفنان اليمني
عبدالكريم مهدي

توفي الفنان اليمني
عبدالكريم مهدي ،في
مدينة تعز ،وسط تضارب
في األنباء حول سبب
الوفاة.
ونقلت صحف يمنية عن
مصادر طبية أن الفنان
الراحل توفي إثر تعرضه
لجلطة دماغية ،فيما
قالت تقارير تلفزيونية إن
الراحل تعرض ألزمة قلبية،
كما تواردت أنباء عن وفاته
متأثرا بإصابته بفيروس
كورونا.
وشارك الفنان الراحل في
عدد من األعمال الدرامية
هذا العام ،أبرزها مسلسل
«ليالي الجحملية» ،الذي
مثل فيه دور «الحنش»،
ومسلسل «مخلف صعيب».
وعبدالكريم مهدي أحد
نجوم الدراما اليمنية،
وهو فنان مسرحي وكاتب
وشاعر غنائي ،وكان يشغل
أمني عام نقابة الفنانني
اليمنيني بمحافظة تعز،
وعضو اتحاد األدباء
والكتاب اليمنيني.

ةديرجلا
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دوليات

معركة ّغزة ًتدخل مرحلة جديدة وساعات حاسمة لـ «التهدئة»

• تل أبيب تصفي قياديا في «الجهاد» ّ
وتدمر «مترو حماس» ...ومخزون الصواريخ الفلسطينية بعيد عن النضوب
• اتصاالت دولية مكثفة وعباس يستقبل مبعوث بايدن ومصر تدعو لوقف شامل للنار في «أسرع وقت»

سلة أخبار
دعوات في «الكونغرس»
لوقف إطالق النار

َّ
وقع  28سيناتورًا في مجلس
الشيوخ األميركي بيانًا يطالب
بوقف فوري إلطالق النار
بني إسرائيل والفلسطينيني،
للحيلولة دون سقوط املزيد
من الضحايا .وطالب البيان
من البيت األبيض «الحيلولة
دون املزيد من الخسائر بأرواح
املدنيني ،ووقف التصعيد
للصراع في إسرائيل واألراضي
الفلسطينية ،والحث على وقف
إطالق نار فوري» .وبالتزامن مع
ذلك ،أصدر  8أعضاء في مجلس
النواب ،دعوة مشابهة .وحث
البيان إدارة الرئيس بايدن على
«القيادة بجرأة ،واتخاذ إجراءات
حاسمة» ،باتجاه وقف إطالق
النار.

إردوغان للبابا :إسرائيل
تستهدف المسيحيين

جانب من القصف اإلسرائيلي على غزة (أف ب)

بعد حصوله على ما وصف
بأنه ضوء أخضر أميركي
وغربي لمواصلة العملية
العسكرية في غزة ،بدأ
الجيش اإلسرائيلي ،أمس،
مرحلة جديدة من عدوانه
على القطاع ،في حين تواجه
االتصاالت الدولية للتهدئة
عراقيل عدة؛ أبرزها عدم قدرة
إسرائيل على تحقيق انتصار
ميداني يمكن صرفه بالسياسة.

أط ـلــق الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي المرحلة
ال ـث ــال ـث ــة م ــن ع ـم ـل ـيــة "حـ ـ ــارس األس ـ ـ ــوار"
المتواصلة لليوم الثامن على قطاع غزة
ً
بقصف نحو  35هــدفــا خــال  20دقيقة،
بـيـنـهــا م ــا س ـ ّـم ــاه "مـ ـش ــروع م ـتــرو أنـفــاق
حماس العمالق" وعدد من األحياء ،بينها
تــل ال ـهــوى وم ـقــار حـكــومـيــة ،إضــافــة إلــى
مواقع للفصائل الفلسطينية.
وأوضح جيش االحتالل أن  54مقاتلة،
أطلقت نحو  110صواريخ على نحو 15
كلم من أنفاق غزة ،التي يعتقد أنها مرتبطة
بغرف عمليات "كتائب القسام" الجناح
الـعـسـكــري لـحــركــة ح ـمــاس وت ــدي ــر منها
عملياتها ومنظومات الصواريخ والجهود
االستخباراتية المتعددة.
واستهدف الجيش اإلسرائيلي  9منازل
لكبار قادة "حماس" وتستخدم "لتخزين
ً
األسلحة" ،مــؤكــدا مقتل قائد لــواء شمال
قـطــاع غــزة فــي حــركــة الجهاد اإلســامــي،
حسام أبو هربيد ،في غــارة لسالح الجو
استهدفت سيارته في بيت الهيا ،ونشر
فيديو على "تويتر" للعملية.
وفي تطور جديد ،قال "الدفاع المدني"
فــي غــزة إن مدفعية االحـتــال استهدفت
مصنع "فــوم ـكــو" لإلسفنج ش ــرق مخيم
جبالبا بقذائف فسفورية حارقة وقذائف
دخانية أدت إلــى اشتعال حــرائــق كبيرة
داخــل المخازن ،ألنها تحتوي على مواد
ً
سريعة االشـتـعــال" ،مبينا أنها هاجمت
ً
أيضا أماكن وجود فرقه لعرقلة عملها.
كما أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج
ّ
تعمد إسرائيل تدمير الطرق والمفترقات
الرئيسية والبنى األســاسـيــة والمساكن
والـمـقــار األمـنـيــة والـحـكــومـيــة ومحطات
الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

دعوات لإلضراب
في «الضفة»
و«الداخل»...
والقدس تغرق
بالحواجز بعد
الدهس في «الشيخ
جراح»

صواريخ الفصائل
ووسط أنباء عن اضطرار رئيس الوزراء
المنتهية واليته بنيامين نتنياهو للتراجع
عن "االحتفال بالنصر" ،أكد جيش االحتالل
اس ـت ـهــداف إحـ ــدى ب ــوارج ــه الـحــربـيــة في
عرض البحر قبالة شواطئ غــزة ،برشقة
صاروخية من غــزة ،لكنه أكد أن البارجة
ُ
لم تصب.
وأعـلـنــت "كـتــائــب الـقـســام" استهدافها

ال ـبــارجــة اإلســرائـيـلـيــة فــي ع ــرض البحر
وقصف قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة
صاروخية ،وجددت قصف كيبوتس "إيرز"
بقذائف الهاون.
و ن ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "وول س ـت ــر ي ــت
جورنال" عن مصدر مسؤول بسالح الجو
اإلســرائ ـي ـلــي أن "ح ـم ــاس" م ــا زال لديها
صواريخ كافية لمهاجمة الدولة العبرية
لفترة طويلة.
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،ق ـص ـفــت "ك ـتــائــب
القسام" عدة مناطق بينها عسقالن وبئر
الـسـبــع وأس ـ ــدود ومستوطنتا نتيفوت
وأوفــاكـيــم ومــوقــع نــاحــل ع ــوز العسكري
ً
وتجمعا لقوات االحتالل قرب مستوطنة
نير عــام .كما استهدفت "سرايا القدس"،
الجناح العسكري لحركة الجهاد سديروت
ون ـت ـي ـفــوت و"شـ ـع ــار ه ـن ـي ـغــف" بــدفـعــات
صاروخية مكثفة.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أع ـل ـن ــت ك ـت ــائ ــب ال ـم ـقــاومــة
الــوط ـن ـيــة (ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـكــري للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين) وألــويــة
الناصر صالح الدين (الجناح العسكري
للجان المقاومة الشعبية) أنها قصفت
منطقة أشكول شمالي قطاع غزة بدفعة
صواريخ.
وأط ـل ـق ــت ال ـف ـص ــائ ــل أكـ ـث ــر م ــن 3100
صاروخ منذ بدء جولة العنف الدامية هذه.
وهي أعلى وتيرة تستهدف أراضي الدولة
العبرية منذ حربها األخيرة مع "حماس"
فــي صيف عــام  ،2014الـتــي استمرت 51
ً
ً
ً
يــومــا وألحقت دم ــارا كبيرا بقطاع غــزة.
ً
وقتل خاللها  2251فلسطينيا غالبيتهم
ً
مــن المدنيين و 74إسرائيليا غالبيتهم
من الجنود.

إضراب ونفير
ومع تمدد المواجهة في المدن والبلدات
داخ ـ ـ ــل الـ ـخ ــط األخ ـ ـضـ ــر الـ ـت ــي يـسـكـنـهــا
فلسطينيون ويهود ،دعت اللجنة المركزية
لحركة فتح إلى إضراب شامل في الضفة
ً
الغربية اليوم ،انسجاما مع لجنة المتابعة
العربية العليا في إسرائيل التي دعت هي
ً
أيضا إلى إضراب شامل "ردا على العدوان
اإلسرائيلي المتواصل وسياسات التهجير
في القدس".

وبينما تـعـ ّـرضــت "مـقـبــرة االسـتـقــال"
الـتــاريـخـيــة فــي مــديـنــة حـيـفــا الساحلية
لحريق ،وضع الجيش اإلسرائيلي عشرات
ال ـحــواجــز ف ــي ال ـق ــدس وفـ ــرض إج ـ ــراءات
م ـش ــددة ل ـلــدخــول والـ ـخ ــروج م ــن الـبـلــدة
الـقــديـمــة واألح ـي ــاء المحتلة فــي الـقــدس
الشرقية ،بعد عملية دهس أمس األول في
"الشيخ جراح".

ونتنياهو ،أكد الرئيس جو بايدن ،أمس
األول ،أن إدارت ــه تعمل مع الفلسطينيين
واإلسرائيليين وأطــراف أخرى بالمنطقة
لتحقيق تهدئة دائمة .وقــال في تسجيل
ً
فيديو بمناسبة عيد الفطر" ،نــرى أيضا
ً
أن الطرفين يستحقان معا العيش في أمن
وسالم ،وأن ينعموا بدرجة متساوية من
الحرية والرخاء والديمقراطية".

جهود أميركية

مبعوث بايدن

وبعد أسبوع دام سقط فيه أكثر من 200
شهيد ،كشف وزيــر الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن ،أمــس ،عن جهود مكثفة
إلنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين،
ً
م ـط ــال ـب ــا ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف ف ــي الـ ـص ــراع
ً
المحتدم بحماية المدنيين ،وخصوصا
األطفال منهم.
وق ــال بلينكن ،خ ــال مــؤتـمــر مشترك
م ــع نـظـيــره الــدن ـمــاركــي ف ــي كــوبـنـهــاغــن،
"سنواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة
ل ــوض ــع حـ ـ ّـد ل ــدوام ــة ال ـع ـنــف ه ـ ــذه .نحن
مستعدون لتقديم دعمنا إن أرادت األطراف
ً
التوصل إلى وقف إلطالق النار" ،معتبرا أن
"إسرائيل بصفتها دولة ديمقراطية لديها
واجب خاص" على هذا الصعيد.
وأك ــد بلينكن أن واشـنـطــن طلبت من
إسرائيل ّ
تقدم "توضيحات" حول "مبرر"
اسـتـهــداف بــرج يضم مكاتب مؤسسات
ً
إعالمية دولية في غزة ،مشيرا بحذر إلى
ً
ّ
أن ــه ل ــم يــطـلــع شـخـصـيــا عـلــى معلومات
وفرتها حول شرعية الضربة.
وفي إطار المساعي الدبلوماسية إلنهاء
دوامة العنف ،أجرى بلينكن ،أمس األول،
مـحــادثــات هاتفية مــع نـظــرائــه المصري
سامح شكري والسعودي األمير فيصل
بــن فــرحــان وال ـق ـطــري الـشـيــخ محمد بن
عبدالرحمن والفرنسي جان إيف لودريان،
تناولت "الجهود الرامية إلعادة الهدوء إلى
إسرائيل والضفة الغربية وغزة ،ومطالبة
ّ
"جميع األطراف بخفض التوترات ووضع
ح ـ ّـد لـلـعـنــف" ،كـتــب بلينكن ،فــي تغريدة
مباحثاته" ،ينبغي لجميع األطراف تهدئة
التوتر ،يجب أن يتوقف العنف على الفور".
وب ـع ــد إج ــرائ ــه ات ـصــال ـيــن منفصلين
مــع نـظـيــره الفلسطيني مـحـمــود عباس

في هذه األثناء ،استقبل عباس مبعوث
بايدن نائب مساعد وزير الخارجية ،هادي
عمرو ،أمــس ،في رام الله بالضفة ،وذلك
بـعــد ي ــوم مــن اجـتـمــاعــه مــع وزي ــر الــدفــاع
اإلسرائيلي بيني غانتس.
وبعد اللقاء بين غانتس وعمرو ،نقلت
صحيفة يــديـعــوت أح ــرن ــوت عــن مصدر
ّ
ّ
إسرائيلي قوله إن واشنطن لم
حكومي
ُ
ً
ِّ
ت ـمــارس ضـغــوطــا ب ـشــأن غ ــزة ول ــم ت ـقــدم
مقترحات ملموسةٍ لوقف إطالق النار.
ٍ
وفي إطار هذه الجهود ،أجرى مبعوث
األمم المتحدة تور وينسالند ،محادثات
مكثفة م ــع مـسـتـشــار األمـ ــن اإلســرائـيـلــي
مائير بن شبات ومسؤولين كبار آخرين
خالل الساعات الماضية ،وكذلك مع حركة
حماس ومصر.

مصر واألردن
وأكد وزير الخارجية المصري "مواصلة
ال ـج ـه ــود ل ـل ـتــوصــل ل ــوق ــف إط ـ ــاق ال ـنــار
يعفي الشعب الفلسطيني من االعتداءات
اإلســرائـيـلـيــة" ،مـشـيــرا إل ــى ات ـصــاالت مع
أطراف الصراع والدول الفاعلة.
وإذ أش ــار إل ــى أن ــه "ه ـنــاك الـمــزيــد من
االحتقان بين الطرفين ،يصعب التوصل
إل ــى الـتـهــدئــة ف ــي أقـ ــرب فــرصــة مـمـكـنــة"،
أكــد شكري ،في حــوار تلفزيوني أنــه "من
ال ـ ـضـ ــرورة أن ي ـتــم ت ــوص ــل ل ــوق ــف كــامــل
إلطالق النار .هناك توافق حول هذا األمر
بين الكثير من الدول الفاعلة ،ونستمر في
جهودنا لتحقيق هذا الغرض".
ً
والح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـص ــري
عبدالفتاح السيسي ،أمس األول ،أن الوضع
ً
الحالي في غزة يحتاج بصفة عاجلة جدا

وبمنتهى الوضوح إلى أن يعود الهدوء
ووقف العنف واألعمال القتالية.
وأوضح السيسي ،في تصريحات بمقر
ً
جهودا
إقامته في باريس ،أن "مصر تبذل
ّ
ً
دائما في هــذا اإلط ــار ،واألمــل اآلن يتمثل
في التحرك الجماعي إلنهاء حالة العنف".
وكتبت صحيفة هآرتس االسرائيلية
اليسارية أن القاهرة تواجه مهمة شاقة
والعديد من العوائق في طريق جهودها
لــوقــف التصعيد ،واصـفــة األهـ ــداف التي
وضعتها الحكومة اإلسرائيلية للعمليات
العسكرية الجارية حاليا في غــزة بأنها
"عشوائية وال ّ
تقدم رؤية واضحة لنقطة
الخروج من تلك المواجهة".
وبـ ـحـ ـس ــب "هـ ـ ـ ــآرتـ ـ ـ ــس" ،ف ـ ـ ــإن أه ـ ـ ــداف
إســرائـيــل مــن معركتها ضــد غ ــزة ،تتمثل
في "استعادة الردع ،أو توجيه ضربات إلى
حماس ال يمكن ّ
تخيلها انتقاما للهجمات
الصاروخية".
واعـتـبــرت أن "الـتـحــدي الــرئـيــس الــذي
ي ــواج ــه م ـصــر حــال ـيــا يـتـمـثــل ف ــي إق ـنــاع
إسرائيل بالفصل بين عملياتها العسكرية
في غزة وبين الحاجة إلى خفض التوترات
فــي المسجد األق ـصــى ،حيث ت ــرى مصر
أن ه ـ ــذا أم ـ ــر ضـ ـ ـ ــروري ل ـل ـغــايــة لـلـفـصــل
ب ـيــن م ـف ــاوض ــات ال ـه ــدن ــة وب ـي ــن األس ــس
األيديولوجية".
ّ
وتابعت أن "هناك مشكلة أخرى تتعلق
بالضمانات التي ستطلبها إسرائيل من
ح ـمــاس ،إلطــالــة أم ــد ال ـت ـهــدئــة" .وختمت
"هآرتس" تحليلها اإلخباري بالتأكيد أن
تل أبيب عليها أن تكون "أكثر مرونة مع
القاهرة في التفاوض من أجل إنهاء تلك
الـمــواجـهــة ،حـتــى وإن كــانــت الضمانات
التي ستحصل عليها غير كافية من وجهة
نظرها".
ورغ ــم االسـتـعـصــاء ،نـقــل عــن مـســؤول
أممي قوله ،إن الـ  48ساعة القادمة ستكون
حاسمة لناحية التوصل الى الهدنة.
من جانبها ،بحثت المستشارة األلمانية
ميركل مــع نتنياهو ال ـصــراع فــي الشرق
األوس ــط ،وأبلغته بأنها تأمل فــي نهاية
سريعة للصراع .وأكدت ميركل "التضامن"
مع إسرائيل ،ودانت احتجاجات في ألمانيا
شهدت انتشار "الكراهية ومعاداة السامية".
(عواصم -وكاالت)

إدارة بايدن تبيع «أسلحة
دقيقة» إلسرائيل

صاروخ من «القبة الحديدية» لحظة انطالقة إلسقاط صواريخ انطلقت من غزة أمس (رويترز)

ذكـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
بوست" األميركية ،أمس ،أن إدارة
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن،
واف ـق ــت ع ـلــى ب ـيــع أس ـل ـحــة دقـيـقــة
التوجيه بقيمة  735مليون دوالر
إلسرائيل ،مما دفع بعض أعضاء
مجلس النواب الديمقراطيين إلى
االعتراض حول استمرار دعم تل
أبيب دون شروط.
ونـقـلــت "واشـنـطــن بــوســت" عن
 3م ـصــادر مــن "ال ـكــون ـغــرس" على
درايــة بالموضوع ،أنــه تم إخطار
ً
"ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس" رسـ ـمـ ـي ــا بــال ـب ـيــع
المقترح في  5الجاري ،ولفتت إلى
ّ
أن الجزء األكبر من الصفقة يتعلق
بقذائف عالية الدقة.

فلسطيني بين حطام منزله المدمر في غزة أمس (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان للبابا فرانسيس،
أن املستهدف من العدوان
اإلسرائيلي ليس الفلسطينيني
فقط ،بل جميع املسلمني
واملسيحيني والبشرية جمعاء.
وشدد إردوغان خالل اتصال
هاتفي مع بابا الفاتيكان ،أمس،
على ضرورة وقوف البشرية
صفا واحدا ضد إسرائيل« ،التي
ال ترى بأسا في االعتداء على
املقدسات».
وقال إن الرسالة وردود األفعال
التي سيواصل البابا فرانسيس
توجيهها تحمل أهمية كبيرة
من حيث دفع العالم املسيحي
واملجتمع الدولي للتحرك.

صدامات في كندا بين
أنصار إسرائيل وفلسطين

استخدمت الشرطة الكندية 
الغاز املسيل للدموع ،إثر
صدامات دارت في مونتريال
بني متظاهرين مؤيدين
للفلسطينيني وآخرين موالني
إلسرائيل.
وكان مئاتاملتظاهرين
تجمعوا في ساحة وسط
مونتريال ،رافعني األعالم
اإلسرائيلية ،للتعبير عن
مواالتهم للعملية اإلسرائيلية
ّ
في غزة .لكن التظاهرة التي
َّ
بدأت بهدوء تعكرت أجواؤها،
بوصول متظاهرين مؤيدين
للفلسطينيني ،ما َّ
أجج التوتر
بني املجموعتني ،ودفع شرطة
مدينة مونتريال إلى إعالن أن
التظاهرة «غير قانونية».
وتدخلت فرق من شرطةمكافحة
الشغب ،وأطلقت الغاز املسيل
للدموع ،للفصل بني متظاهري
املجموعتني وتفريقهم.
ُ ّ
والسبت نظمتتظاهرات مؤيدة
للفلسطينيني في مدن كندية
عدة بينها تورونتو وأوتاوا
وفانكوفر.

ةديرجلا
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«رئاسية إيران» :الئحة المرشحين تعزز فرص فوز األصوليين
مصير نجاد بيد «صيانة الدستور» ...وقاليباف تنازل مقابل منصب نائب الرئيس
طهران ـ فرزاد قاسمي

تصب الترجيحات باتجاه
انحسار المنافسة في
االنتخابات الرئاسية اإليرانية
المقبلة بين رئيس السلطة
القضائية األصولي إبراهيم
رئيسي ورئيس البرلمان
السابق علي الريجاني ،الذي
دعم التيار
يأمل بالحصول على ّ
المعتدل ،فيما يسود ترقب
إلمكانية حصول الرئيس
السابق أحمدي نجاد على
تأييد مجلس صيانة الدستور
لخوض السباق.

تتجه المنافسة على منصب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي إيـ ــران
لالنحسار بين ر ئـيــس السلطة
الـقـضــائـيــة األص ــول ــي المتشدد
إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ورئـ ـ ـي ـ ــس
البرلمان السابق علي الريجاني،
م ــع إقـ ـف ــال بـ ــاب ت ـقــديــم طـلـبــات
الترشح لخوض السباق المقرر
في  18يونيو المقبل.
وب ـح ـســب م ـصــدر ف ــي الـتـيــار
األص ــول ــي ت ـحــدث لـ ـ «ال ـجــريــدة»
عـقــب ســاعــات مــن انـتـهــاء مهلة
تقديم طلبات الـتــرشــح ،السبت
ّ
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،فـ ـ ـ ــإن ال ـش ـخ ـص ـيــات
الـ ـ ـب ـ ــارزة ف ــي ال ـت ـي ــار ال ـم ـت ـشــدد
والتيار المعتدل انتظرت حتى
الـلـحـظــات األخ ـي ــرة قـبــل تقديم
طلباتها لمعرفة األسـمــاء التي
سـ ـيـ ـق ــوم كـ ـ ــل طـ ـ ـ ــرف ب ـط ــرح ـه ــا
لخوض المنافسة.
وأشار المصدر إلى أن رئيسي
ورئ ـيــس الـبــرلـمــان مـحـمــد باقر
قاليباف استمرا بمناقشة مسألة
الترشح لالنتخابات الرئاسية
حتى اللحظة األخيرة ،قبل قيام
األول بتقديم طلب الترشح ،مع
كبار قادة التيار األصولي ،وفي
النهاية تقرر أن يترشح رئيسي
ن ـيــابــة ع ــن االتـ ـج ــاه األص ــول ــي،
وي ـت ــم تـسـمـيــة قــال ـي ـبــاف نــائـبــا
ّ
لــه إذا تمكن مــن الـفــوز برئاسة
الجمهورية.

جدل ّ
وتخوف

ولفت المصدر إلى أن الجدل
ً
فــي التيار األصــولــي كــان كبيرا
ً
جدا ،حيث إن معظم المرشحين
أعلنوا أنهم فقط سينسحبون

التسجيل لالنتخابات فيما
من ّ
لو ترشح رئيسي فقط ،في حين
ً
أن رئـيـســي نـفـســه ك ــان م ـت ــرددا
ب ـس ـب ــب خ ـش ـي ـت ــه مـ ــن اح ـت ـم ــال
ت ـس ـبــب ف ـش ـلــه ف ــي االن ـت ـخــابــات
الرئاسيةّ ،
ألي سبب ،في إضعاف
فرصه في خالفة المرشد األعلى
علي خامنئي وحتى استمراره
ف ــي مـنـصـبــه كــر ئ ـيــس للسلطة
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـعـ ــد ع ـجــز
قاليباف عن كسب إجماع التيار

روحاني يطالب الكاظمي بموقف
حازم ضد مهاجمي قنصليات طهران
طــالــب الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي ،حـســن روح ــان ــي،
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي مـصـطـفــى الـكــاظـمــي،
ب ـمــوقــف حـ ــازم وف ـ ــوري ت ـج ــاه ال ـه ـج ـمــات ضد
الهيئات الدبلوماسية اإليرانية في العراق.
وأعـ ـ ــرب روحـ ــانـ ــي ،ف ــي اتـ ـص ــال هــات ـفــي مع
ال ـك ــاظ ـم ــي ب ـم ـنــاس ـبــة ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ،ع ــن أس ـفــه
للهجمات األخيرة على المقرات الدبلوماسية
اإلي ــران ـي ــة ف ــي الـ ـع ــراق م ــن ق ـبــل ب ـعــض األفـ ــراد
وال ـج ـم ــاع ــات ،وشـ ــدد ع ـلــى ض ـ ــرورة أن تتخذ
الحكومة الرد الحازم والسريع ضد االعتداءات.
وشن الرئيس اإليراني ،التي تتهم بالده بدعم
هجمات فصائل عراقية مسلحة ضد المصالح
ً
ً
والقوات األميركية في العراق ،هجوما الذعا على
الــوجــود األمـيــركــي بالمنطقة ،خصوصا على

الحدود العراقية -السورية ،ووصفه بـ«الغامض».
وقال إن واشنطن تلعب لعبة مزدوجة بالتعامل
مع اإلره ــاب ،معتبرا أن الــوجــود األميركي في
العراق ال يساعد على إحالل األمن.
من جانب آخــر ،رحــب روحــانــي بــدور بغداد
اإليجابي في التوسط لحل الخالفات بين دول
ً
المنطقة ،مؤكدا دعم بالده للعراق كدولة مهمة
في جامعة الــدول العربية .وتستضيف بغداد
ً
ً
حوارا إيرانيا ـ سعوديا بوساطة الكاظمي في
محاولة لحل الخالفات بين البلدين.
من جهته ،أكد الكاظمي أن ملف االعتداء ات
يخضع للتحقيق ،وأنــه سيتم اتخاذ إجــراء ات
ضــد مــدبــري الـهـجـمــات الـتــي يـقــوم بـهــا بعض
األفراد غير المنضبطين.

الخميني وظريف
ّ
وبين المصدر أن اإلصالحيين

واج ـ ـهـ ــوا م ـش ـك ـلــة ك ـب ـي ــرة حـتــى
ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ل ـت ـح ــدي ــد
م ــرش ـح ـه ــم ونـ ـق ــل عـ ــن أوسـ ـ ــاط
ف ــي ج ـب ـهــة اإلص ــاح ـي ـي ــن أنـهــم
لــم يتمكنوا مــن الـحـصــول على
موافقة المرشد األعلى لترشيح
حسن الخميني (حفيد المرشد
ال ـ ـمـ ــؤسـ ــس) ل ـ ـخـ ــوض ال ـس ـب ــاق
الرئاسي.
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ف ـ ــإن
خامنئي نهى حفيد الخميني،
دون غـ ـ ـي ـ ــره ،ع ـ ــن اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ت ـلــك
الـ ـخـ ـط ــوة خ ـش ـي ــة أن ت ـت ـس ـبــب،
فــي حــال خـســارتــه ،بكسر هيبة
ووقــار اسم عائلة األب الروحي
للجمهورية اإلسالمية.
ّ
وبين أن اإلصالحيين شاوروا
بعض أعـضــاء مجلس «صيانة
ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور» وتـ ـيـ ـقـ ـن ــوا م ـ ــن أن
وزيــر الخارجية الحالي محمد
جــواد ظريف لن يحظى بتأييد
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،ال ـ ـ ــذي يـ ـب ـ ّـت أه ـل ـيــة
ال ـمــرش ـح ـيــن ل ـخ ــوض ال ـس ـبــاق،
وهو ما حسم عدم ترشحه بعد
إعالنه أنه لن يقدم على الخطوة
عقب تسريب تصريحاته المثيرة
للجدل التي هاجم فيها هيمنة
«الحرس الثوري» والقائد الراحل
قــاســم سـلـيـمــانــي عـلــى مفاصل
السياسة الخارجية للبالد.
كما أشار إلى أن نائب رئيس
الجمهورية إسحاق جهانغيري
واب ــن الــرئ ـيــس األس ـبــق محسن
هـ ــاش ـ ـمـ ــي قـ ـ ـ ـ ــررا ال ـ ـتـ ــرشـ ــح فــي
اللحظات األخ ـيــرة ،بعد التأكد

ّ
م ــن أن ظ ــري ــف ل ــن ي ـت ـم ــكــن مــن
عبور عقبة «صيانة الدستور».
وأكد أن التقديرات التي جمعها
الـتـيــار األص ــول ــي تـشـيــر إل ــى أن
م ــرشـ ـح ــي الـ ـتـ ـي ــار اإلصـ ــاحـ ــي
ليست لديهم أي فرصة للنجاح،
وأنهم يربطون مصيرهم بنجاح
مـفــاوضــات فيينا ،ح ــول إحـيــاء
االتفاق النووي مع إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن من أجل رفع
العقوبات ،أو دعم الريجاني ضد
ً
رئيسي طمعا في الحصول على
حصة من الحكومة المقبلة.

مصير نجاد
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر أن م ـع ـظــم
أعـ ـ ـض ـ ــاء «ص ـ ـيـ ــانـ ــة الـ ــدس ـ ـتـ ـ ّـور»
يؤكدون أنهم لن يدعموا ترشح
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ال ـس ــاب ــق
أحـ ـ ـم ـ ــدي ن ـ ـجـ ــاد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
ً
الرئاسية ،استنادا للكلمة التي
ألقاها بعد ّ
تقدمه بطلب الترشح،
وهدد فيها المجلس على اعتبار
أن ــه «رف ــض االن ـص ـيــاع للقانون
الحاكم للبالد».
ول ـفــت إل ــى أن بـعــض أنـصــار
نجاد بدأوا حملة ضغط مكثفة
ع ـل ــى الـ ـم ــرش ــد كـ ــي ي ــوع ــز إل ــى
«صيانة الدستور» بقبول ترشح
الــرئ ـيــس ال ـســابــق ،الـ ــذي انقلب
عـلــى حـلـفــا ئــه المحافظين بعد
والي ـت ــه ال ـثــان ـيــة ،ف ــي وق ــت يــرى
ال ـب ـع ــض ف ــي ال ـت ـي ــار األص ــول ــي
أن م ــن ال ـ ـضـ ــرورة ك ـس ــر شــوكــة

نجاد عبر السماح له بالترشح
والـخـســارة ،على غــرار مــا حدث
م ــع ح ـس ـيــن م ــوس ــوي وم ـه ــدي
كروبي ،وإال فإنه سيتحول إلى
معضلة وزعيم معارض يزاحم
أي حكومة مستقبلية.
من جانب آخر ،أفاد المصدر
ب ــأن ال ـت ـيــار األص ــول ــي اسـتـطــاع
إقناع بعض مرشحي «الحرس
الـثــوري» باالنسحاب لمصلحة
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،لـ ـك ــن س ـع ـي ــد م ـح ـمــد
وحسين دهقان ورستم قاسمي
ّ
مصرين على االستمرار
ما زالوا
حتى اللحظة األخيرة ،على أمل
كـســب حـصــة أكـبــر بــالـنـفــوذ في
الحكومة المقبلة.
ورأى أن خــريـطــة الـمـنــافـســة
سوف تتبلور بشكل حاسم بعد
أن ي ـع ـلــن «ص ـي ــان ــة ال ــدس ـت ــور»،
الـ ـق ــائـ ـم ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة بـ ـع ــد غــد
الخميس.
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم «ص ـ ـيـ ــانـ ــة
ال ــدسـ ـت ــور» ،ع ـب ــاس كــدخــدائــي،
أن الحصول على  7أصــوات من
إجمالي  12صوتا في المجلس
ك ـ ــاف ل ـت ــأك ـي ــد أه ـل ـي ــة ال ـمــرشــح
لــان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،الـتــي
تأتي بالتزامن مع خوض طهران
مفاوضات حساسة مع واشنطن
من أجل رفع العقوبات الخانقة
عـنـهــا وإح ـي ــاء الـعـمــل بــاالتـفــاق
النووي.

ً
أقوى إعصار منذ  30عاما يضرب الهند المنهكة من «كورونا»
ضرب إعصار قوي ترافقه رياح عنيفة الهند ،أمس ،مهددا
بارتفاع مستوى أمواج البحر ،مما عطل جهود الحكومة في
ّ
المدمر.
مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد
وقـضــى  6أشـخــاص على األق ــل فــي نهاية األسـبــوع في
أمطار غزيرة وعواصف ،في حين اجتاح «تاوكتاي» ،وهو
ً
أكبر إعصار يضرب غــرب الهند في  30عاما ،بحر العرب
واتجه إلى والية غوجارات.
وقالت هيئة األرصاد الهندية إن «اإلعصار البالغ الشدة»
وصل اليابسة مع رياح تراوحت سرعتها بين  155و165
كيلومترا في الساعة.
وحذرت الهيئة من خطر ارتفاع أمواج البحر لما يصل
إلى  3أمتار في بعض مناطق غوجارات الساحلية.
والظاهرة الجوية التي يمكن رؤيتها من الجوُ ،ت ّ
هدد

بـمـفــاقـمــة الـصـعــوبــات فــي الـهـنــد لـلـحــد مــن ارت ـف ــاع أع ــداد
اإلصابات بفيروس كورونا الذي يودي بنحو  4آالف شخص
يوميا ،ويدفع بالمستشفيات إلى حافة االنهيار.
وفي بومباي الغارقة بالمياه ،وحيث أغلقت السلطات
المطار لساعات عدة وحضت الناس على البقاء في
أمسُ ،
الــداخــل ،نـقــل  580مريضا ب ـ «كــورونــا» مــن  3مستشفيات
ميدانية إلى «أماكن أكثر أمنا».
وفي غوجارات ،حيث ٌأخلت السلطات أكثر من  100ألف
شخص مــن  17منطقة ،نـقــل جميع مــرضــى «كــورونــا» من
المستشفيات الواقعة ضمن نطاق  5كيلومترات من الساحل.
وت ـبــذل الـسـلـطــات أيـضــا مـســاعــي حثيثة لـضـمــان عــدم
انقطاع الكهرباء فــي المستشفيات المخصصة لمرضى
الوباء وعددها نحو  ،140و 41منشأة إلنتاج األكسجين

في  12منطقة ساحلية ،حيث سدد اإلعصار أعنف ضرباته.
وقال المسؤول المحلي بانكاج كومار« :لضمان أال تواجه
مستشفيات كورونا انقطاع الكهرباء ،أقيمت  1383وحدة
طاقة احتياطية» .وأضاف« :كما تم توفير  35معبرا أخضر
لمد مستشفيات كوفيد باألكسجين».
وشدد المسؤولون على ضرورة احترام إجراءات الحماية
مــن ال ـف ـيــروس ،مـثــل وض ــع الـكـمــامــات والـتـبــاعــد الجسدي
واسـتـخــدام ال ـمــواد المطهرة ،فــي مــراكــز إي ــواء األشـخــاص
الذي تم إجالؤهم.
والــواليــة الـتــي سجلت رسميا  9000وف ــاة بالفيروس،
وربما يكون العدد أكبر بكثير ،وفق خبراء ،علقت عمليات
التلقيح ليومين .كذلك علقت بومباي التطعيم يوما واحدا.
ُ
ون ـش ــر اآلالف م ــن عـنــاصــر ف ــرق اإلغ ــاث ــة م ــن ال ـك ــوارث،

فيما وضعت وحدات من حرس السواحل وقوات البحرية
والجيش والجو في حال تأهب ،وفق بيان لوزير الداخلية
آميت شاه.
والدولة الشاسعة البالغ عدد سكانها  1.3مليار نسمة،
سجلت أمس 4100 ،وفاة بالفيروس و 280ألف إصابة في
الساعات األربع والعشرين الماضية ،مما يرفع الحصيلة
إلى  25مليون حالة إصابة ،أي ما يزيد بمرتين عند العدد
المسجل في األول منذ أبريل.
وفي مايو الماضي ،قضى أكثر من  110أشخاص عندما
اجتاح اإلعصار «أمبان» شرق الهند وبنغالدش ،مدمرا قرى
ومزارع ،وحارما ماليين األشخاص من الكهرباء.
(الهند ـ ـ أ ف ب)

ّ
إثيوبيا تقيد اإلنترنت ساعات غداة تأجيل االنتخابات أرمينيا تدعو منظمة «معاهدة األمن»

رف ـع ــت ال ـس ـل ـطــات اإلث ـيــوب ـيــة،
أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـقـ ـي ــود الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا
س ــاع ــات ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي الرئيسية« ،فيسبوك»
و«واتساب» و«إنستغرام» و«تويتر»
و«يوتيوب» و«لينكد إن» و«سناب
شـ ـ ــات» و«ريـ ـ ــديـ ـ ــت» ،وذلـ ـ ــك غ ــداة
إعــان اللجنة االنتخابية تأجيل
االنتخابات البرلمانية.
وك ـ ـ ـ ــان مـ ــرصـ ــد «ن ـت ـب ـل ــوك ــس»
ل ـم ــراق ـب ــة انـ ـقـ ـط ــاع ــات اإلن ـت ــرن ــت
ومقره لندن ،ذكر في وقت سابق،
أن بـيــانــاتــه أظ ـهــرت ف ــرض قيود
عـ ـل ــى «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» و«وات ـ ـ ـسـ ـ ــاب»
و«إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» ف ــي  6م ــواق ــع في
إثيوبيا.
ُ
وف ــرض ــت ق ـيــود عـلــى الــدخــول
على مواقع اإلنترنت في إثيوبيا
ف ــي ال ـســابــق خ ــال االض ـطــرابــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك إقـلـيــم
تيغراي الشمالي المضطرب العام
ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد أن ش ــن الـجـيــش
ً
هـجــومــا على ق ــوات اإلقـلـيــم التي
هاجمت قواعده هناك.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،بعدما
أعلنت اللجنة االنتخابية ،السبت
الـ ـم ــاض ــي ،ت ــأج ـي ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان مـ ـق ــررا
إجـ ــراؤهـ ــا ف ــي  5يــون ـيــو الـمـقـبــل

الجتماع حول التوتر مع أذربيجان

عناصر من قوات أمهرة اإلقليمية في منطقة سانجا بأمهرة
ألجل غير مسمى بسبب «تحديات
لوجستية».
ويعد هذا التأجيل الثاني ،بعد
ً
أن ك ــان م ـق ــررا ف ــي األصـ ــل إج ــراء
االنتخابات فــي أغسطس ،2020
وأرجـئــت بسبب انتشار فيروس
«كورونا».
وقالت رئيسة المجلس الوطني
لالنتخابات برتوكان ميدقسا ،إن
«القرار جاء بسبب تأخير تسجيل
الناخبين وعدم التمكن من طباعة
بطاقات االقتراع ،لذلك ،تم تمديد
موعد االنتخابات إلى  3أسابيع»،
م ـض ـي ـفــة أن «ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـم ـحــدد

سيتم اإلع ــان عنه بعد التشاور
مع األحــزاب السياسية المختلفة
بشأن إجرائها».
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ــرب ــت
الواليات المتحدة عن قلقها البالغ
إزاء منع القوات العسكرية وصول
المساعدات اإلنسانية إلى أجزاء
من تيغراي.
وأكدت الخارجية األميركية ،في
بيان ،أن «هذا السلوك غير المقبول
ي ـ ـعـ ــرض  5.2م ــايـ ـي ــن ش ـخــص
ب ـح ــاج ــة م ــاس ــة إل ـ ــى ال ـم ـســاعــدة
اإلنسانية لخطر أكبر».
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة

(رويترز)
حكومتي إريتريا وإثيوبيا إلى
اتـ ـخ ــاذ «كـ ــل الـ ـخـ ـط ــوات ال ــازم ــة
لضمان توقف قواتهما في تيغراي
ع ــن ه ــذا ال ـس ـلــوك الـمـسـتـهـجــن»،
كـمــا ج ــددت ال ــدع ــوة إل ــى «جميع
األط ـ ـ ــراف لــام ـت ـثــال لــال ـتــزامــات
بموجب القانون اإلنساني الدولي،
بما في ذلك االلتزامات المتعلقة
بحماية المدنيين والوقف الفوري
لكل األع ـمــال الـعــدائـيــة والسماح
بوصول اإلغاثة إلى من يعانون،
وم ــن ه ــم ف ــي أم ــس ال ـحــاجــة إلــى
المساعدة».
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
تونس تقتل  5إرهابيين
على حدود الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية
التونسية ،أمس ،القضاء على
 5إرهابيين في منطقة جبال
الشعانبي بمحافظة القصرين
الحدودية مع الجزائر.
وقالت وزارة الداخلية ،في
بيان ،انه «بناء على معطيات
ّ
دقيقة ،تمكنت وحدات
ّ
ّ
ّ
أمنية تابعة لوزارة الداخلية
ّ
ّ
ووحدات عسكرية برية
وجوية تابعة لوزارة ّ
ّ
الدفاع،
من القضاء على  5عناصر
إرهابية».
وأفاد الناطق الرسمي باسم
الحرس الوطني ،حسام
الدين الجبابلي ،بأن عمليات
التمشيط متواصلة في جبال
الشعانبي الحدودية مع
الجزائر ،التي تتخذ جماعات
إرهابية مسلحة منها ملجأ
وتنفذ بين وقت وآخر عمليات
تستهدف أمنيين وعسكريين.

ً
البابا فرنسيس مستقبال ظريف أمس في الفاتيكان (رويترز)
األصولي انصبت الضغوط على
رئـيـســي مــن أج ــل الـتــرشــح على
أمل توحيد صف التيار.
وأضاف أن جميع المرشحين
األصوليين الذين ّ
تقدموا بطلبت
ترشح أكدوا أنهم سينسحبون
ل ـم ـص ـل ـحــة رئ ـي ـس ــي ف ــي ن ـهــايــة
األم ـ ـ ــر ،وب ـع ـض ـهــم س ـي ـب ـقــى فــي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات فـ ـق ــط ل ـم ــواج ـه ــة
المرشحين اآلخرين نيابة عنه،
ً
نظرا إلى أن هناك تخوفا من أن
تقوم االتجاهات المعارضة بشن
هجمات تخريبية ضده.
وأوض ــح أن الريـجــانــي ،الــذي
دخل مجلس الشورى عدة دورات
كممثل للتيار األصــولــي ،حاول
كسب دعم قسم من األصوليين
ّ
لترشحه ،لـكــن الجميع رفضوا
دعمه ألنهم يتشككون في مواقفه
األخـيــرة التي جعلته أقــرب إلى
تمثيل ت ـيــار ا لــر ئـيــس المعتدل
حسن روحاني .وادعى المصدر
أن ا لـ ـمـ ـعـ ـل ــو م ــات ا ل ـ ـتـ ــي وردت
ل ـك ـب ــار قـ ـ ــادة ال ـت ـي ــار األص ــول ــي
ّ
تفيد بــأن الريجاني لم يستطع
الحصول على دعم اإلصالحيين
أي ـ ـضـ ــا ،ل ـك ـن ــه ي ــأم ــل ب ـ ــأن ي ـكــرر
تجربة روحــانــي الــذي نــال دعم
اإلصـ ــاح ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــراحـ ــل
النهائية بعد فشل مرشحهم في
كسب دعم الجماهير.

دوليات

غداة انطالق مناورات للجيش األذربيجاني،
وســط تصاعد التوتر الـحــدودي مع أرمينيا،
دعــا األمـيــن الـعــام ل ـ «مجلس األم ــن األرمـنــي»،
أرمين غريغوريان ،إلى عقد اجتماع طارئ لدول
منظمة معاهدة األمن الجماعي.
ّ
ووجـ ـ ـ ــه غ ــريـ ـغ ــوري ــان رسـ ــالـ ــة إل ـ ــى ن ـظ ـيــره
ال ـطــاج ـي ـكــي ن ـصــرال ـلــه م ـح ـمــود زاده ،رئـيــس
لـجـنــة أم ـن ــاء مـجــالــس األم ــن ل ـل ــدول األع ـضــاء
فــي المنظمة ،أرفـقـهــا ب ـ «وثــائــق» حــول تسلل
وحدات عسكرية أذربيجانية إلى عمق األراضي
األرم ـن ـيــة ف ــي أح ــد أج ـ ــزاء الـ ـح ــدود ،األس ـبــوع
الماضي.
وب ـع ـثــت يــري ـفــان نـسـخــة م ــن ال ــرس ــال ــة إلــى
األمين العام لمنظمة معاهدة األمن الجماعي
ستانيسالف زاس.
واألربـعــاء الماضي ،أفــادت سلطات مدينة
غوريس بمقاطعة سيونيك األرمنية ،بانتهاك
ح ــدوده ــا مــن قـبــل عسكريين أذربـيـجــانـيـيــن.
وتقدمت يريفان رسميا إلــى منظمة معاهدة
ً
األمـ ــن ال ـج ـمــاعــي ،ال ـت ــي ت ـضــم أي ـض ــا روس ـيــا
وب ـيــاروس ـيــا وطــاجـيـكـسـتــان وكــازاخ ـس ـتــان
وقرغيزستان ،بطلب رسمي للتدخل في األزمة.
والـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،ت ـق ـ ّـدم ال ـقــائــم بــأعـمــال
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء األرم ـن ــي ،نـيـكــول بــاشـيـنـيــان،

إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين بطلب
مساعدة عسكرية.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،وصـ ـف ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األذربيجانية لجوء يريفان إلى المنظمة بأنه
«تسييس» لجهود باكو لترسيم الحدود في
تلك المنطقة.
وك ــان ــت وزارة ال ــدف ــاع األذرب ـي ـجــان ـيــة نفت
اتـهــامــات أرمينيا بـشــأن انـتـهــاكــات حــدوديــة،
وأك ـ ـ ــدت أنـ ــه «ال أسـ ـ ــاس ل ـه ــا ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق»،
مشيرة إلى أن قواتها ّ
تؤمن الحدود الفعلية
مــع ا ل ـجــارة فــي المنطقة الجبلية المرتفعة،
بعد «تحسن األحوال الجوية» .وكانت أرمينيا
ّ
هددت باللجوء إلى «إجراءات» لم تحددها إذا
لم تنسحب القوات األذربيجانية.
وأم ــس األول ،أعـلــن الجيش األذربـيـجــانــي،
بــدء م ـنــاورات عسكرية واسـعــة بمشاركة 15
ً
أل ــف ع ـس ـكــري ،مـضـيـفــا أن ن ـحــو  300وح ــدة
من الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة،
و 400صاروخ ومدفعية من مختلف العيارات،
وأن ـظ ـمــة إطـ ــاق ص ــواري ــخ م ـت ـعــددة ،ومــدافــع
هاون ،وأسلحة مضادة للدبابات ،شاركت في
التدريبات الــى جانب  50وحــدة مــن الطيران
الحربي والطائرات من دون طيار.
(يريفان ،باكو ـ ـ وكاالت)

السودان :رعاة ًماشية
يقتلون  12مدنيا

قتل  12مدنيا في منطقة
حدودية غنية بالنفط تتنازع
عليها السودان وجنوب
السودان في هجوم نسبه
مسؤولون حكوميون محليون
أمس ،إلى رعاة ماشية
مسلحين من قبيلة الميسرية.
ووقع الهجوم األحد في قرية
تبعد  64كيلومترا شرق
البلدة الرئيسية في أبيي،
المنطقة المتنازع عليها،
والتي تحظى بحماية األمم
المتحدة منذ استقالل جنوب
السودان عام .2011
وأكد متحدث باسم قوة األمم
المتحدة في أبيي (يونيسفا)
البدء بتحقيق رسمي.

بيالروسيا« :ناتو» ّ
يتدرب
على ضربنا وروسيا

ّ
صرح النائب األول لرئيس
هيئة األركان العامة في
بيالروسيا ،إيغور كورول،
بأن طلعات قاذفات حلف
شمال األطلسي (ناتو)
االستراتيجية االستعراضية
يمكن أن تكون بدرجة
احتمال عالية بمنزلة اختبار
لخيارات ضربات ضد بالده
وروسيا.
وأشار كورول ،إلى أن 9
طلعات من هذا النوع جرت
فوق المنطقة المجاورة
لبيالروسيا منذ بداية العام،
عالوة على أن مينسك تسجل
كل أسبوع أكثر من  30طلعة
استطالعية لطائرات «ناتو».
وقال إن «ترسانة طيران
ناتو بأكملها منخرطة
في ذلك ،من طائرات
االستطالع االستراتيجية،
إلى االستطالع التكتيكي
والطائرات المسيرة
الضاربة».
ولفت كورول إلى أن «ما تقوم
به دول ناتو يحمل تحديات
وتهديدات جديدة لألمن
القومي لبيالروس ،وهو ما
تتعامل معه مينسك».

فرنسا :إنذار كاذب
بوجود قنبلة في مدرسة

أعلنت الشرطة الفرنسية
انتهاء واقعة إخالء مدرسة في
مدينة ليل بشمال البالد امس،
في أعقاب إنذار بوجود قنبلة،
بعد أن أثبت التفتيش عدم
وجود متفجرات.
وأضافت شرطة منطقة أوت
دو فرانس ،أنها رفعت الطوق
األمني الذي كانت فرضته في
وقت سابق حول المدرسة.
وكانت وسائل إعالم محلية
ً
قد ذكرت أن فريقا للمتفجرات
وكالبا بوليسية انتشرت في
المكان عقب البالغ.

ةديرجلا
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وفد األزرق يغادر إلى معسكره بدبي اليوم

ً ً
عوض :التدريبات تنطلق غدا وفقا لإلجراءات االحترازية

خالد الشمري يوجه الالعبين في تدريب سابق

حازم ماهر

يتوجه وفد األزرق الساعة
 4.45مساء اليوم إلى دبي،
للدخول في معسكر تدريبي
حتى  29الجاري ،استعدادا
للتصفيات اآلسيوية
المشتركة.

يغادر وفد المنتخب الوطني
األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ال ـســاعــة 4.45
م ـســاء ال ـيــوم إل ــى دب ــي ،لـلــدخــول
في معسكر تدريبي مغلق يستمر
حتى  29الجاري ،ويعد المعسكر
المرحلة األخيرة من االستعدادات
ل ـخــوض م ـبــاريــاتــه ال ـث ــاث أم ــام
م ـن ـت ـخ ـبــات أسـ ـت ــرالـ ـي ــا واألردن
والصين تايبيه ،المقرر لها  3و11
و 15يونيو المقبل ،في المجموعة
الثانية التي تستضيف الكويت
مــا تبقى مــن منافساتها ،ضمن
الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة الـمــؤهـلــة
ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم 2022
بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
و يـ ـتـ ـشـ ـك ــل و فـ ـ ـ ــد األزرق مــن
عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة اال تـ ـح ــاد
خــالــد الـشـمــري (رئـيـســا لـلــوفــد)،
وفهد عــوض (مــديــرا للمنتخب)،
وعلي محمود وإبــراهـيــم شهاب
وع ـل ــي ح ــاج ـي ــه (إداري ـ ـ ـيـ ـ ــن) ،ود.
ع ـب ــدال ـم ـج ـي ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاي (ط ـب ـي ــب

المنتخبات الــوطـنـيــة) ،ود .علي
ال ـش ـم ــال ــي (ط ـب ـي ـب ــا) ،ود .أح ـمــد
الـ ـص ــال ــح (أخ ـ ـصـ ــائـ ــي تـ ـغ ــذي ــة)،
واإلس ـب ــان ــي كــاراس ـكــو (م ــدرب ــا)،
وث ــام ــر ع ـن ــاد ،وخ ـ ــوان ك ــارلــوس
(مدربين مساعدين) ،وديفيد ريو
(مدربا لحراس المرمى) ،وديفيد
روردريـ ـ ـج ـ ــرز (مـ ــدربـ ــا ل ـل ـي ــاق ــة)،
وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـع ـل ــي (مـنـسـقــا
إعـ ــام ـ ـيـ ــا) ،وف ـ ـ ــرج س ـي ــد (ع ــام ــل
تجهيزات).
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى  26العـ ـب ــا وق ــع
عليهم اختيار الجهاز الفني ،وهم
سعود الجناعي ،فواز المبيلش،
ن ــاص ــر ف ــال ــح ،مـحـمــد ال ـهــويــدي،
حمد القالف ،مهدي دشتي ،فواز
عايض العتيبي ،مبارك الفنيني،
عبدالمحسن التركماني ،حسين
أشكناني ،بندر السالمة ،سليمان
عبدالغفور ،خالد الفضلي ،خالد
الرشيدي ،راشد الدوسري ،خالد
محمد إبراهيم ،فهد األنـصــاري،

أحمد الظفيري ،عبدالعزيز وادي،
بدر المطوع ،عيد الرشيدي ،حمد
ال ـحــربــي ،شبيب ال ـخــالــدي ،فهد
ال ـهــاجــري ،ســامــي الـصــانــع ،فهد
حمود ،عبدالعزيز ناجي ،أحمد
ال ــزنـ ـك ــي ،ي ــوس ــف ن ــاص ــر ،م ـعــاذ
الـظـفـيــري ،بينما ينضم ربــاعــي
نـ ــادي ال ـكــويــت ســامــي ال ـصــانــع،
أحمد الزنكي ،فهد حمود ،يوسف
ن ــاص ــر إلـ ــى ال ــوف ــد ع ـقــب انـتـهــاء
مهمتهم مــع فريقهم فــي بطولة
كأس االتحاد اآلسيوي.

عوض :االلتزام باالحترازات
وأكد مدير المنتخب الوطني
ف ـه ــد ع ـ ــوض أن األهـ ـ ـ ــداف مــن
معسكر دبي تتمثل في تجهيز
وإع ـ ــداد الــاعـبـيــن للمباريات
الثالث أمــام أستراليا واالردن
وال ـ ـص ـ ـيـ ــن ت ــايـ ـبـ ـي ــه ،الس ـي ـم ــا
فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ضـ ـ ـغ ـ ــط مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
دوري  stcللدرجة الممتازة.

«األبيض» إلى األردن اليوم
لخوض الغمار اآلسيوي
يستهل مشواره الجمعة بمواجهة تشرين السوري
•

مدرب الكويت غونزاليس

أحمد حامد

ي ـغ ــادر ف ــري ــق الـكــويــت
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـ ـيـ ــوم إل ــى
األردن ،لخوض منافسات
ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي لكأس
االت ـحــاد اآلس ـيــوي ضمن
المجموعة الثالثة ،التي
تضم الفيصلي األردن ــي،
وتشرين السوري ،وشباب
األمعري الفلسطيني.
ومن المنتظر أن يستهل
"األبيض" المنافسات الرسمية
يوم الجمعة المقبل أمام تشرين
السوري ،على أن يخوض ثاني
ال ـم ــواج ـه ــات ي ــوم  24م ـنــه أم ــام
شباب األمعري ،ومن ثم الفيصلي
األردنــي في  27الجاري ،بما يعني
خوض مباراة كل  72ساعة.
ومــن المنتظر أن تشهد قائمة
الكويت غياب عبدالعزيز ناجي وفهد
ال ـه ــاج ــري ،لــوجــودهـمــا م ــع "األزرق"
بمعسكره الـمـقــام فــي دب ــي اسـتـعــدادا
للمنافسات اآلسـيــويــة المؤهلة لكأس

ال ـع ــال ــم  2022وكـ ـ ــأس آسـ ـي ــا  ،2023كما
يفتقد "األبيض" أحمد حزام وعلي حسين
ومـشــاري غنام ،لعدم وجــودهــم في قائمة
الفريق اآلسيوية ،كذلك يعاني الفريق غياب
المحترف التونسي رامي البدوي لإلصابة.
من جانبه ،قال نائب رئيس جهاز الكرة
في الكويت عادل عقلة إن مشاركة "األبيض"
تــأتــي وس ــط جــاهــزيــة كـبـيــرة فــي صفوف
المنافسين ،إلى جانب ما يمر به الفريق من
غيابات ،لظروف متباينة قد تدفع الجهاز
الفني لالعتماد على  17العبا فقط.
وأضاف أن الكويت سيكون مضطرا
لـ ـخ ــوض م ـ ـبـ ــاراة كـ ــل  3أيـ ـ ـ ــام ،ك ـم ــا أن
المباريات تقام نهارا ،وليس ليال ،كما
َّ
تعود "األبيض" في الفترة األخيرة.
وأكد عقلة أن "األبيض" سيبذل قصارى
جهده لبلوغ الدور الثاني ،لحين ترتيب
الـصـفــوف فــي األدوار النهائية ،ومــن ثم
المنافسة على لقب البطولة.
جدير بالذكر ،أن الكويت حقق اللقب
اآلسيوي في  3مناسبات سابقةُ ،
ويعد
ً
من المرشحين دائما لحصد اللقب حال
مشاركته في البطوالت.

وق ـ ـ ــال ع ـ ـ ــوض ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"،
"سـيــدشــن األزرق تــدريـبــاتــه غــدا
في الفترة المسائية فقط ،ووفقا
ل ـبــرنــامــج اإلعـ ـ ــداد الـ ــذي وضـعــه
الـجـهــاز الفني بـقـيــادة كاراسكو
فإن بعض األيام ستشهد التدريب
على فترتين ،على أن تكون الفترة
الصباحية في صالة الحديد بمقر
إقامة الوفد".
وأف ــاد بــأن الـفــريــق سيخوض
مـ ـ ـب ـ ــاراة واح ـ ـ ـ ــدة فـ ــي ال ـم ـع ـس ـكــر
أم ـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـم ــالـ ـي ــزي 23
الجاري ،مشددا على أن عناصر
ال ــوف ــد سـيـلـتــزمــون ب ــاإلج ــراءات
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ــة واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات
الـصـحـيــة ،مــن أج ــل الـحـمــايــة من
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،وأعـ ـ ـ ــرب عــن
ت ـم ـن ـي ــات ــه ب ــال ـت ــوف ـي ــق لــاع ـب ـيــن
فــي مهمتهم الـمـقـبـلــة ،واجـتـيــاز
التصفيات اآلسيوية المشتركة
بنجاح.

 6حكام و 8مساعدين
للمجموعة الثانية

«كورونا» يهدد مشاركة منتخب
الصاالت في كأس العرب

وق ــع اخـتـيــار لجنة الـحـكــام بــاالتـحــاد
ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم عـ ـل ــى ال ـب ـحــري ـنــي
نواف شكرالله ،والقطري سعود العذبة،
والعماني أحـمــد الـكــاف ،والـيــابــانــي ايــدا
جامبي ،والكوري كيم وسنغ ،والماليزي
يـعـقــوب مـحـمــد ،وذل ــك إلدارة منافسات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات
اآل سـيــو يــة المشتركة ،ا لـتــي تستضيفها
الكويت خالل الفترة من  1إلى  15يونيو
المقبل.
كـمــا وق ــع االخ ـت ـيــار عـلــى الـمـســاعــديــن
البحرينيين صــالــح الــروي ـمــي وسـلـمــان
م ـح ـم ــد جـ ـعـ ـف ــر ،وال ـع ـم ــان ـي ـي ــن أب ــوب ـك ــر
العامري ،وحامد الغازي ،والقطري زاهي
الشمري ،واليابانيين ستوشي كاركامي،
واسامو نومورا ،والماليزي محمد يسري.

كـشـفــت ال ـم ـس ـحــات ال ـتــي أج ــري ــت ألع ـضــاء
المنتخب الوطني لكرة الصاالت عن إصابة
إداري الفريق فهد السعيد بفيروس كورونا،
ليتم منعه من المغادرة مع الوفد الذي سيغادر
في  12.00ظهر اليوم إلى القاهرة ،للمشاركة
في بطولة كأس العرب التي تقام من  20إلى
 30الجاري.
وت ــم إخ ـضــاع أرب ـعــة العـبـيــن ص ـبــاح أمــس
إلجراء المسحات مجددا ،حيث تقرر إعادتها
لعدم و ضــوح النتيجة الخاصة بالمسحات
التي خصعوا لها األحد الماضي.
وت ـت ـس ـبــب إص ــاب ــة ال ـس ـع ـي ــد ،إلـ ــى جــانــب
ن ـتــا ئــج ب ـعــض أو ك ــل ا ل ــا ع ـب ـي ــن ،إن ج ــاء ت
إيجابية ،في عرقلة أو منع جميع الالعبين
م ــن ال ـس ـفــر ،وع ــدم ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـبـطــولــة،
بسبب المخالطة.

العربي يدشن حملة تبرعات لدعم أبطال الدوري
•

عبدالرحمن فوزان

أطلق النادي العربي مبادرة لدعم الفريق األول لكرة
القدم بجمع التبرعات والمكافآت المادية نظير تحقيقه
لـقــب ال ـ ــدوري ه ــذا ال ـمــوســم تـحــت ع ـن ــوان "ادعـ ــم ال ـنــادي
الـعــربــي" ،وأعـلــن عــن الـمـبــادرة فــي موقع الـنــادي العربي
الرسمي ،الذي نشر رابط التبرع لجماهير النادي وأعضاء
الجمعية العمومية.

وتفاعل عــدد من الجماهير وعشاق الفريق في اليوم
األول من المبادرة مع الحملة ،وبدأوا التبرع للفريق ،ولعل
أبرزهم عضو مجلس األمة هشام الصالح الذي تبرع بـ5
آالف دينار.
وسبق لرئيس الـنــادي العربي عبدالعزيز عاشور أن
أعلن عن مكافآت تاريخية لالعبين ،لكن لم يفصح عنها،
سعيا وراء منح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من رجاالت
النادي لتقديم مكافآت دون التقيد بمبلغ معين.

#هاشتاق جماهيري قدساوي يطالب برحيل قائمة الجميع
أطـلــق عــدد مــن جماهير القادسية "حملة #هاشتاق
عــن طــريــق بــرامــج الـتــواصــل االجـتـمــاعــي" ،يطالبون من
خاللها برحيل قائمة الجميع ،التي تدير شؤون القلعة
ً
الصفراء منذ سنوات ،نظرا لتدني النتائج على صعيد
جميع األلعاب.
وعدد المطالبون ما حققه األصفر خالل سنوات تولي
قائمة الجميع شؤون األصفر منذ  ،2012بواقع  17بطولة
من أصل  52لفريق القدم ،وفي كرة السلة حقق القادسية 5
بطوالت من  25بطولة ،وفي كرة الطائرة حقق األصفر 5
بطوالت من  29بطولة ،وبطولة واحدة في كرة اليد من 25
ً
أيضا ،و 9بطوالت من  23بلعبة الصاالت ،وفي الشواطئ
 3بطوالت من إجمالي  22بطولة.

وذكروا أوجه القصور التي شهدها أصفر القدم
بداية من األخطاء اإلدارية التي تسببت في ضياع
ً
بـعــض ال ـن ـقــاط الـمـهـمــة ،م ـ ــرورا بــالـنـظــرة الفنية
واالستغناء عن العبين مهمين ،إلى جانب التعاقد
مع محترفين ليسوا على مستوى الطموح.
ودعــا العديد مــن المشاركين فــي الهاشتاق
محبي النادي إلى اتخاذ خطوات إيجابية ،ونيل
عضوية الـنــادي مستقبال ،ثــم طــرح الثقة في
المجلس الحالي ،إذا لم يستجب للمطالبات
الحالية وتقديم االستقالة.

ً
اتحاد الكرة يعلن رسميا تأجيل «كأس األمير»
أعلن مجلس ادارة اتحاد كرة القدم رسميا
انتهاء الموسم الرياضي الكروي ،2021-2020
مع ختام الجولة الثامنة عشرة من دوري stc
للدرجة الممتازة التي أقيمت أمس ،والجولة
التاسعة عشرة من دوري  stcللدرجة األولى
المقررة  20الجاري.
وأضاف المجلس أنه تقرر تأجيل بطولة
كأس سمو األمير لتقام في سبتمبر المقبل،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ال ـتــأج ـيــل ي ـع ــود إلـ ــى تـحــديــد
االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم  FIFAي ــوم 25
ً
يونيو موعدا إلقامة مباراة الكويت والبحرين
ض ـم ــن ت ـص ـف ـيــات ب ـط ــول ــة كـ ــأس الـ ـع ــرب فــي

الــدوحــة ،وارتـبــاط منتخب الكويت الوطني
األول بــال ـت ـص ـف ـيــات ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـمــؤه ـلــة
ل ـن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم  2022فـ ــي ق ـطــر،
ونهائيات كأس آسيا  2023في الصين ،خالل
الفترة من  30الجاري إلى  15يونيو المقبل.
وذك ـ ـ ــر أن م ـس ــاب ـق ــة ك ـ ــأس س ـم ــو األم ـي ــر
المؤجلة للموسم المقبل ستخضع لالئحة
ً
المسابقات للموسم ذاته  ،2021-2022معتبرا
أن ه ــذا الـتــأجـيــل سيتيح الـفــرصــة لــأنــديــة
لالستعداد بشكل أفضل والتجهيز بشكل
مناسب ألغـلــى الـبـطــوالت للظهور بصورة
ً
مميزة ،خصوصا بعد موسم طويل ومرهق.

جانب من التغريدات المطالبة برحيل القائمة

٢٣
ﺗﻌﺎدل ﻟﻴﻞ وﻓﻮز ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﺆﺟﻼن ﺣﺴﻢ اﻟﻠﻘﺐ
دلبلا
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ً
ﺧﺮج ﻟﻴﻞ ﻣﺘﻌﺎدﻻ أﻣﺎم ﺳﺎﻧﺖ
إﺗﻴﺎن دون أﻫﺪاف ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻓﺎز ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﻋﻠﻰ رﻳﻨﺲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٠-٤ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.

ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮاع اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘ ــﺪم
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻄﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻌﺎم
 ٢٠٢١ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺜﻴﺮة ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺎرق ﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼــﺪر ﻟ ـﻴــﻞ وﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳــﺎن
ﺟﺮﻣﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ ،إﺛﺮ ﺗﻌﺎدل اﻷول
ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﻣﻊ ﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺎن ﻣﻦ
دون أﻫ ــﺪاف ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓــﻮز ﺣﺎﻣﻞ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﺑ ــﺮﺑ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺿﻴﻔﻪ رﻳﻨﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ٣٧ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة اﻣﺲ اﻻول.
وﺑﺎت ﻓﻲ رﺻﻴﺪ ﻟﻴﻞ اﻟﺴﺎﻋﻲ
إﻟــﻰ ﻟﻘﺒﻪ اﻷول ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ،٢٠١١
 ٨٠ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٧٩ﻟﺴﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﺑﻄﻞ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة،
و ٧٧ﻟﻤﻮﻧﺎﻛﻮ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ  ١-٢ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ رﻳﻦ ،إﻻ أن ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﺒﺪو
ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ.
وﻧ ـ ـﻈـ ـ ًـﺮا ﻷن ﻓـ ـ ــﺎرق اﻷﻫـ ـ ــﺪاف
ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻫ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎدل ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻦ أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎط ،ﻓ ــﺈن ﻟ ـﻴــﻞ ﻳ ـ ــﺪرك ﺟـﻴــﺪا
أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺿ ــﺪ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ أﻧـﺠـﻴــﻪ،
ﻷن ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑــﺮﻳـﺴــﺖ ﻳـﻤـﻠــﻚ أﻓـﻀـﻠـﻴــﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ) ٥٢+ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎل ﻻﻋﺒﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮزه
ﺑﻔﺎرق ﺷﺎﺳﻊ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  (٦ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻟﻨﺲ.

وأﺑـﻘــﻰ ﻟﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻮﻇﻪ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ ﻣ ــﺆﻫ ــﻞ
ﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻷﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل ﺑـ ـﻔ ــﻮزه ٢-٥

ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻟﻠﺜﺄر ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﻓﻲ »اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﺮ ﻟﻴﻎ«

ﻧﺎدال ﺑﻄﻞ »روﻣﺎ«
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال
ﺣﻘﻖ
ً
اﻟـﻤـﺼـﻨــﻒ ﺛــﺎﻟــﺜ ــﺎ ﻋــﺎﻟ ـﻤـ ًـﻴــﺎ ﻟﻘﺒﻪ
اﻟـﻌــﺎﺷــﺮ ﻓــﻲ دورة روﻣ ــﺎ ،ﺑﻔﻮزه
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻏ ــﺮﻳ ـﻤ ــﻪ اﻟ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ ﻧ ــﻮﻓ ــﺎك
دﻳــﻮﻛــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ اﻟـﻤـﺼـﻨــﻒ اﻷول
 ،6-3 ،1-6 ،7-5ﻟ ـﻴ ـﻌ ــﺎدل اﻟــﺮﻗــﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﺧﻴﺮ ﻓﻲ أﻟﻘﺎب دورات
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز ).(36
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﺎن
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﺪورة
اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺧﺮج اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ
ً
ﻓ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰا ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ وﺟ ـ ـ ّـﺮد
دﻳــﻮﻛــﻮﻓ ـﻴ ـﺘــﺶ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ اﻟ ــﺬي
ً
ﺣﺎرﻣﺎ
ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
إﻳﺎه ﻣﻦ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻓﻲ روﻣﺎ.
وﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدال ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑﻌﺪ
ﺗـ ـﺘ ــﻮﻳـ ـﺠ ــﻪ ﺑـ ـ ـ ــﺪورة
ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﻼﻋـ ـ ًـ ـ ــﺐ
اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ اﻳﻀﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
اﻟ ـﻤ ــﺮة اﻻوﻟ ــﻰ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﺎن

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٤٠+ﻟﻠﻴﻞ و٣٣+
ﻟﻤﻮﻧﺎﻛﻮ(.
وﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺟـ ـ ــﺮﻣـ ـ ــﺎن
وﻣﻮﻧﺎﻛﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻳـﻠـﺘـﻘـﻴــﺎن اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ
ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذ
ﻣ ــﻮﺳ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ.
وﺗـ ـﺤـ ـﺼ ــﻞ ﻛ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺎن ﻣ ـﺒ ــﺎﺑ ــﻲ
ﻋﻠﻰ رﻛﻠﺔ ﺟــﺰاء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺎوز
اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎرس اﻟـ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ ﺑـ ــﺮﻳـ ــﺪراغ
راﻳ ـ ـﻜـ ــﻮﻓ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﺶ وﺳ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة
ﻧﺤﻮ اﻟـﻤــﺮﻣــﻰ اﻟـﺨــﺎﻟــﻲ ،أﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮﺑــﻲ ﻳــﻮﻧــﺲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﻤـﻴــﺪ
ﺑ ـﻴــﺪه ﻣ ــﺎ أدى اﻟ ــﻰ ﻃـ ــﺮده )،(١٠
ﻓــﺎﻧ ـﺒــﺮى اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ ﻧـﻴـﻤــﺎر ﻟﻬﺎ
وﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ).(١٣
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻻﻧـ ـﻀـ ـﺒ ــﺎط
ﻓـ ــﻲ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة
اﻟـ ـﻘ ــﺪم أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ اﻳ ـﻘــﺎف
ﻧﻴﻤﺎر ﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس.
وﺳﺠﻞ ﻣﺒﺎﺑﻲ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ اﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎد ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮة
ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻮﻣﺎس
ﻓــﻮﻛ ـﻴــﺖ اﻟـ ــﻰ زﻣ ـﻴ ـﻠــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑــﺎب

اﻟﻤﺮﻣﻰ ،ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
اﻟﺸﺒﺎك ).(٢٤
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺮازﻳـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻲ
ﻣﺎرﻛﻴﻨﻴﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺮأﺳﻴﺔ إﺛﺮ
رﻛﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻧﻴﻤﺎر )،(٦٨
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﻮﻳﺰ
ﻛﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ داﺧﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ).(٨٩
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺪم ﻟﻴﻞ ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣـ ــﺪرﺑـ ــﻪ ﻛ ــﺮﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮف ﻏــﺎﻟ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻪ
ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻣ ـﺘ ــﻮاﺿ ـﻌ ــﺔ وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻬــﺪد
ﻣــﺮﻣــﻰ ﺧﺼﻤﻪ إﻻ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ دون ﺟﺪوى ﻟﻴﻜﺘﻔﻲ
ﺑـﻨـﻘـﻄــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎرات
ً
ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وأﺑﻘﻰ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ داﺋﺮة
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ رﻏــﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺑﻔﻮزه  ١-٢ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ رﻳﻦ.
واﻓ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺢ وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺑـ ـ ـ ــﻦ ﻳ ـ ــﺪر
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )،(١٦
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺮوﺳﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر
ﻏــﻮﻟــﻮﻓ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ) ،(٢٩ﻓـﻴـ ًﻤــﺎ
ﺳ ـﺠــﻞ أﻛ ـﺴ ـﻴــﻞ دﻳـ ـﺴ ــﺎزي ﻫــﺪﻓــﺎ
ً
ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﺎه ).(٦٨
وﻻ ﺣــﻞ أﻣ ــﺎم ﻣــﻮﻧــﺎﻛــﻮ ﻟﻠﻔﻮز
ﺑــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ اﻷول ﻣ ـﻨ ــﺬ  ،٢٠١٧إﻻ
ﺧ ـﺴــﺎرة ﻛــﻞ ﻟـﻴــﻞ وﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن

ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ روﻻن ﻏ ـ ـ ــﺎروس
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻔــﺎﺋــﺖ ،إﺣــﺪى
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻻرﺑــﻊ اﻟﻜﺒﺮى ،ﺣﻴﺚ
ﺣﻘﻖ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
وأﻛــﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳــﺰال اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻻﺑﺮز
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺘــﻮﻳــﺞ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ ﺑ ـﻌــﺪ اﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺄﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﺸﺮ واﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻻت اﻟ ـﻐ ــﺮاﻧ ــﺪ ﺳـ ــﻼم ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﻪ اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮي
روﺟﻴﻪ ﻓﻴﺪرر ).(20
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء رﻗﻢ  26اﻟﺬي
ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻐﺮﻳﻤﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﺮاب،
ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ﻧﺎدال اﻧﺘﺼﺎره اﻟـ،19
ً
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻨﻬﺎ آﺧﺮ ﺧﻤﺴﺔ
ﺳﺒﻌﺔ ﻟﺪﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﺬي
ﻳ ـﻌ ــﻮد آﺧـ ــﺮ اﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎر ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻرﺿﻴﺔ ﺿﺪ
ﻧﺎدال اﻟﻰ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دورة روﻣ ــﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2016

ﻧﺎدال

ﻳﺴﻌﻰ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ ﺿﺮب ﻋﺼﻔﻮرﻳﻦ
ﺑﺤﺠﺮ واﺣﺪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟـﻴــﻮم ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺜﺄر ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺰﻣﻪ
ﻟﻴﺴﺘﺮ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛــﺄس اﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ آﻣــﺎل
»اﻟﺒﻠﻮز« ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ دوري اﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـ ٣٧ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﻮدة
ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻛﺒﺮ
ﺑﺄي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺷﺮط ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑـ ٢٤ﺳﺎﻋﺔ.
وﻳﻤﻠﻚ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ اﻟﺬي ﺗﻮج ﺑﺎﻟﻜﺄس ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺑﻌﺪ أرﺑــﻊ ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺎﺷﻠﺔ

آﺧﺮﻫﺎ ﻋﺎم  ٦٦ ،١٩٦٩ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٦٤ﻟﺘﺸﻠﺴﻲ
و ٦٣ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل .وﺑﺤﺎل اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻴﻦ
ﻓﺮﻳﻘﻴﻦّ ،
ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻰ ﻓﺎرق اﻷﻫﺪاف.
وﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎس
ﺗﻮﺧﻞ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ
ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻔﺮاﻧﻚ
ﻻﻣـﺒــﺎرد وﺑﻠﻮﻏﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛــﺄس اﻧﻜﻠﺘﺮا ودوري
اﻷﺑﻄﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻓﻲ  ٢٩اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﺻـﻌــﻮده ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻨﻲ
ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﺑﻬﺰﻳﻤﺘﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺑﻘﻴﺎدة
ﺗﻮﺧﻞ ،أﻣﺎم أرﺳﻨﺎل ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﺻﻔﺮ-
 ١اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺛﻢ أﻣﺎم ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺻﻔﺮ ١-ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس اﻟﺴﺒﺖ.

وﻳــﻮاﺟــﻪ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟـﺨــﺮوج ﺧﺎﻟﻲ
اﻟﻮﻓﺎض ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺜﺮه أﻣﺎم
ﻟﻴﺴﺘﺮ ،ﻷن اﻷﻣﻮر ﺳﺘﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوري،
ﺛﻢ أﻣﺎم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎري.
وﺳﻴﺤﺎول ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﻓﻮﻟﻬﺎم اﻟﺴﺎﻗﻂ
إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺨﻮض ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ اﻟﺬي
ﺗـ ّـﻮج ﺑﻄﻼ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻷرﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﺒﺎراة ﺷﺮﻓﻴﺔ ﺿﺪ ﺑﺮاﻳﺘﻮن.

دورﺗﻤﻮﻧﺪ وﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ إﻟﻰ »اﻷﺑﻄﺎل«
ﺣﺴﻢ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
و ﺟـ ـ ـ ــﻮده ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎ ﺑ ـﻘ ــﺔ دوري
أﺑ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎل أوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
ً
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺎدس ﺗـ ـ ـ ــﻮاﻟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎ ،وذﻟـ ـ ـ ــﻚ
ﺑ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻪ إﻧـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ا ﻟــﺮا ﺑــﻊ ﻋﻠﻰ أ ﻗــﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻔﻮزه
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ  ١-٣ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ٣٣ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة.
ودﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻞ دورﺗـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ــﺪ إﻟ ـ ــﻰ

اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎت ﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻠﻘﺒﻪ
اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻛ ــﺄس
أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﺑـ ـﻔ ــﻮزه ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻻ ﻳ ـﺒــﺰ ﻳــﻎ  ،١-٤ﺛ ــﻢ واﺻ ــﻞ
اﻷﺣ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎراﺗ ــﻪ
اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إ ﻟــﻰ ٦
ﻓﻲ اﻟﺪوري و ٨ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ.
وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ أرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ أﻳـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺿـ ـ ـﻴ ـ ــﺎع ﺣ ـ ـﻠـ ــﻢ إﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺮاز اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ

رﻳﺎﺿﺔ

اﻷول ﻓ ــﻲ ﺗــﺎر ﻳ ـﺨــﻪ ﺑـﺨـﺴــﺎر ﺗــﻪ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس أﻣﺎم دورﺗﻤﻮﻧﺪ،
ً
ﻛـ ــﺎد ﻻﻳ ـﺒ ــﺰﻳ ــﻎ ﻳ ـﺼ ـﺒــﺢ ﻣـ ـﻬ ــﺪدا
ﺑــﻮ ﺻــﺎ ﻓـﺘــﻪ ﻟـﻜــﻦ ﻋ ــﺎد ﻣــﻦ ﺑﻌﻴﺪ
أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ وﺣﻮل
ﺗـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻔ ــﻪ ﺑـ ـﻬ ــﺪﻓـ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـﺠ ـﻠ ـﻬ ـﻤــﺎ
ﻣ ــﺎ ﻛ ـﺴ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺎن ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺐ )١٢
و ،(٤٥+١ا ﻟـ ــﻰ ﺗـ ـﻌ ــﺎدل ﺑـﻔـﻀــﻞ
اﻟ ـﻬــﻮﻟ ـﻨــﺪي ﺟــﺎﺳ ـﺘــﻦ ﻛــﻼﻳـﻔــﺮت
) (٥١وا ﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﻮي ﻣ ــﺎر ﺳـ ـﻴ ــﻞ

ﺳﺎﺑﻴﺘﺴﺮ ) ٧٨ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء(.
وﺑ ـﻨ ـﻘ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎدل ،ﺿ ـﻤــﻦ
ً
ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ أﻳﻀﺎ ﻣﻘﻌﺪه ﻓﻲ
دوري اﻷﺑﻄﺎل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﺘﻘﺪﻣﻪ ﺑﻔﺎرق أر ﺑــﻊ ﻧﻘﺎط ﻋﻦ
أ ﻳـﻨـﺘــﺮا ﺧــﺖ ﻓــﺮا ﻧ ـﻜ ـﻔــﻮرت ،ﻟﻜﻨﻪ
ﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ
اﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﺑـ ـﻔ ــﺎرق اﻷﻫـ ـ ــﺪاف
ﺧﻠﻒ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻘﺪم
ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ ﺑﻔﺎرق ﺛﻼث ﻋﻨﻬﻤﺎ.

ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻢ اﻟــﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺪﻳﺠﻮن
اﻟـ ــﻰ اﻟـ ــﺪرﺟـ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ .ورﻓ ــﻊ
ﻟ ـﻴ ــﻮن رﺻ ـﻴ ــﺪه اﻟ ــﻰ  ٧٦ﻧﻘﻄﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ وﻳﺴﺘﻀﻴﻒ
ﻧﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ،
آﻣﻼ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ.

ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ :اﺧﺘﺮت »اﻟﺘﺪرﻳﺐ«
ﻟﻬﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت
أﻛﺪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻷﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻋﻘﺐ
اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ أوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ ) (١-٢ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮا ﺑﻬﺪف ،واﻟﺬي
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارﺗﻪ ﻟﻠﻴﻐﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﻧﻪ اﺧﺘﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ "ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﺬه".
وأوﺿ ــﺢ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،ﺧــﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
اﺣﺘﻀﻨﻬﺎ ﻣﻠﻌﺐ )واﻧﺪا ﻣﻴﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ( "ﻫﺬه ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ .اﺧﺘﺮﻧﺎ
ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﺤﺎوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت.
ﺛﻢ ،ﻫﺬه رﻳﺎﺿﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺰ ،وﺧﺎﺳﺮ" .وﺣﻮل ﻣﺒﺎراة اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻣﺎم ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﻤﻮح واﻟﺸﻐﻒ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ "ﻓﻲ  ٢٠١١ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ".
وأﺿــﺎف "ﻻ أﻓﻜﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻓﻲ ﺑﺪء اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺒﺤﺚ أوﻻ ﻋﻦ اﻟــﺮاﺣــﺔ ،واﺳﺘﻌﺎدة اﻟـﻘــﻮى ،واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﺒﺎراة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻔﻮز
)ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ( ،وﻻ ﻳﺸﻐﻠﻨﻲ أﻣﺮ آﺧﺮ ﺳﻮى اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺟﻴﺪا
ﻟﻠﻤﺒﺎراة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺳﺒﻮع".

ﻣﺒﺎراﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

8:00

ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ × ﻓﻮﻟﻬﺎم

beIN Sports Pr2

9:00

ﺳﺎوﺛﻬﺎﻣﺘﻮن × ﻟﻴﺪز ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ

beIN Sports Pr3

9:00

ﺑﺮاﻳﺘﻮن × ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

beIN Sports Pr2

10:15

ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ × ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

beIN Sports Pr1

ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻴﻼن ﻳﻨﻌﺶ آﻣﺎل ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻷوروﺑﻴﺔ
أﻋﻄﻰ ﻣﻴﻼن اﻷﻣﻞ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ دوري أﺑ ـﻄــﺎل
أوروﺑـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺑـﻌــﺪ
ﺗﻌﺜﺮه ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ أﻣﺎم ﻛﺎﻟﻴﺎري
ﻣــﻦ دون أﻫـ ــﺪاف ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻋــﺰز
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺣﻈﻮﻇﻪ ﺑﺎﻧﺘﺰاع ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻷم ﺑﻔﻮزه
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ -٢ﺻﻔﺮ
أﻣــﺲ اﻷول ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ٣٧ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺛ ـ ــﻼﺛ ـ ــﺔ اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرات
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺬات ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻌ ـﻘ ـﻠ ــﻪ -٣ﺻـ ـﻔ ــﺮ
وﻋـﻠــﻰ ﺟــﺎر اﻷﺧـﻴــﺮ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻓﻲ
ً
ﻣﻠﻌﺒﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ،
ﺑ ــﺪا ﻣ ـﻴــﻼن أﻣ ــﺎم ﻓــﺮﺻــﺔ ذﻫﺒﻴﺔ
ً
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻀــﻲ ﻗـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻟـ ـﻌ ــﻮدة
اﻟــﻰ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﺳﻢ ٢٠١٤-٢٠١٣
ﺑﻤﺎ أﻧــﻪ ﻳﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ أرﺿ ــﻪ ﺿﺪ
ﻛﺎﻟﻴﺎري اﻟــﺬي ﺿﻤﻦ ﺑﻘﺎء ه ﻓﻲ
دوري اﻷﺿﻮاء.
ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟـﻤــﺪرب ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ
ﺑﻴﻮﻟﻲ وﺑﻐﻴﺎب اﻟﻬﺪاف اﻟﺴﻮﻳﺪي
اﻟﻤﺨﻀﺮم زﻻﺗﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺶ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻣ ــﻪ اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣ ــﻊ ﺑـ ــﻼده ﻓ ــﻲ ﻛــﺄس
أوروﺑ ـ ــﺎ اﻟـﺼـﻴــﻒ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻋﺠﺰ
ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎك واﻛﺘﻔﻰ
ﺑﻨﻘﻄﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل اﻟ ـﺘــﻲ رﻓ ــﻊ ﺑﻬﺎ
رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  ٧٦ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﺑ ـ ـﻔـ ــﺎرق اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻴﻦ ﻣﻊ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻴﻼن ﻣﻊ ﻛﺎﻟﻴﺎري
وﻧﻘﻄﺔ أﻣﺎم ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﻤﺘﻨﺎزل
ﻋﻦ اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻐﺮﻳﻤﻪ إﻧﺘﺮ.
وﻣ ــﺎ ﻳـﻌـﻘــﺪ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻣ ـﻴ ــﻼن أﻧــﻪ
ﻳ ـﺨ ـﺘ ـﺘ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺿ ـﻴــﺎﻓــﺔ
أﺗ ــﺎﻻﻧـ ـﺘ ــﺎ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘ ـﻘــﺪم
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻮﻣﺒﺎردي ﺑﻔﺎرق
ﻧـﻘـﻄـﺘـﻴــﻦ ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺿ ــﺎﻣ ــﻦ ﺑـﻄــﺎﻗـﺘــﻪ
اﻟﻰ دوري اﻷﺑﻄﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻮﻗﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﻪ .وﻳـﻠـﻌــﺐ ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣــﻊ ﻫﻴﻼس
ﻓﻴﺮوﻧﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻞ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ً
ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ وﻫﻮ ﻣﻬﺪد

ﺑ ــﺄن ﻳـﻐـﻴــﺐ ﻋ ــﻦ دوري اﻻﺑ ـﻄ ــﺎل
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻻوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺬ  ١٠أﻋـ ـ ــﻮام،
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻨﺬ ﻣﻮﺳﻢ .٢٠١٢-٢٠١١

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻬﺎﺑﻄﻴﻦ
وﺗ ــﺄﺟ ــﻞ ﺣ ـﺴــﻢ ﻫــﻮﻳــﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ اﻟـ ـﻬ ــﺎﺑ ــﻂ اﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺘﻌﺎدل ﺑﻴﻨﻴﻔﻴﻨﺘﻮ ﻣﻊ
ﺿ ـﻴ ـﻔــﻪ اﻟ ـﻬ ــﺎﺑ ــﻂ ﻛ ــﺮوﺗ ــﻮﻧ ــﻲ ١-١
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗـﻘــﺪم اﻷول ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ
ﺑ ـ ـ ــﺪل اﻟ ـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ــﻊ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف ﺳ ـﺠ ـﻠــﻪ
ﺟــﺎﻧـﻠــﻮﻛــﺎ ﻻﺑـ ــﺎدوﻻ ) (١٣ﻗـﺒــﻞ أن

ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻀﻴﻒ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﺺ
اﻟﻌﺪدي ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ٢٤ﺑـﻌــﺪ ﻃ ــﺮد اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻟﺼﺮﺑﻲ
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﺘﺶ وﻳﺨﻄﻒ
اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﺳﻴﻤﻴﻮن
ﻧﻮاﻧﻜﻮو.
وﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻫــﺎﻣ ـﺸ ـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ
ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﻦ
دون أي أﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺧﺴﺮ أودﻳﻨﻴﺰي
أﻣﺎم ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ ﺑﻬﺪف ﻟﻠﻤﺨﻀﺮم
ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻛــﻮاﻟـﻴــﺎرﻳــﻼ ) ٨٨ﻣــﻦ رﻛﻠﺔ
ﺟﺰاء(.

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﻌﺘﺰم إﻗﺎﻟﺔ ﻛﻮﻣﺎن
أﻛﺪت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺧﺒﺎرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺮار إدارة ﻧﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي روﻧﺎﻟﺪ ﻛﻮﻣﺎن،
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
وإﻫﺪار ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ.
وﻛﺸﻔﺖ إذاﻋ ــﺔ "راك  "١اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺔ أن ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻮﻣﺎن اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻘﺎدم ،رﻏﻢ
ﺗﺒﻘﻲ ﻋﺎم آﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي.

وأوﺿﺤﺖ أن ﻛﻮﻣﺎن ﺳﻴﺮﺣﻞ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٩٩ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻠﺖ إدارة اﻟﻨﺎدي اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﻮان
ﻻﺑــﻮرﺗــﺎ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟــﻪ .وﺗـﺒــﺪدت آﻣﺎل
اﻟﺒﺮﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ أﻣﺎم ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻮاﺣﺪ.
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الله بالنور

ُ
فردات الحياة...
م
ً
علميا!

د .نجم عبدالكريم

ً
هل نحن فوق هذا الكوكب ننتمي جميعا إلى خلية واحدة،
هي "األميبا"؟ وأن هذه الخلية من الحساء العضوي نتيجة
تجمع مجموعة من جزيئات البروتين ،وبينها بقية العناصر
األخ ــرى ،حيث عــوامــل بيئية مناخية ،مــن ح ــرارة ،وأمـطــار،
ورعد ،وصواعق ،إلى تجميع هذه الجزيئات في خلية واحدة؟
***
ُ • هــذا مــا ارت ـكــزت عليه نظرية الـنـشــوء واالرت ـق ــاء ،التي
ً
أشـبـعــت نـقــاشــا منذ أن ظهر بها تـشــارلــز دارويـ ــن ،وحتى
َ ْ
كتابة هذه السطور ،فهناك من ال يريد أن يقتنع بأن جميع
المخلوقات نـشــأت مــن خلية واح ــدة ،تخلقت مــن عــدد من
العوامل التي أدت بها عوامل بيئية ومناخية ،ثم تطورت
وت ـع ــددت إل ــى ع ــدة خــايــا ،حـتــى ت ـكـ َّـونــت مـنـهــا الـنـبــاتــات،
والـحـشــرات ،والـحـيــوانــات ،واإلن ـســان ،إلــى أن أصبحت في
شكلها الذي هي عليه اآلن.
***
• وضمن انقسامات الخلية األول ــى أنها أخــذت تنقسم
إلــى مخلوقات ذات خليتين ثــم إلــى ذات خــايــا مـتـعــددة...
وهكذا ظهرت الحشرات ،والطيور ،والحيوانات ،والزواحف،
ً
وال ـثــدي ـيــات ،ال ـتــي ك ــان مـنـهــا اإلنـ ـس ــان .كـمــا أن جـ ــزء ا آخــر
مــن الخلية األول ــى انقسم وتـطـ َّـور إلــى أن ــواع مــن الخمائر،
والطحالب ،واألعشاب ،والنباتات الزهرية.
***
ْ
• وهناك َمن يعارض بشدة فكرة مراحل تطور البشر إلى
ست عشرة حلقة ،بينها حلقة مفقودة ،وهي التي إذا ما تم
اكتشافها ،فسوف يتم الفصل في العالقة البيولوجية بين
القرد واإلنسان.
***
• إن ال ــذي ــن ي ــداف ـع ــون ع ــن ن ـظــريــة "ال ـن ـش ــوء واالرتـ ـق ــاء"
يجدون صعوبة بالغة في إقناع معارضيهم فيما يتعلق
بمراحل التطور ،التي جعلت اإلنسان يمتاز بصفات عقلية،
وأحاسيس ،ومشاعر ،وقدرات فكرية مكنته من جعل الحياة
ً
طوع قدراته وإبداعاته ،مما يجعل الفرق شاسعا بينه وبين
أي من الكائنات األخرى ،بما فيها القرود ،التي تتمتع بذكاء
نـسـبــي ...مــن هنا نجد الــدارويـنـيـيــن يـعـ ّـولــون على الحلقة
المفقودة.
***
ْ
• بــالـطـبــع ه ـنــاك َم ــن ي ـت ـســاء ل عــن رؤي ــة الــديــن فــي هــذا
الموضوع ،الذي يراه البعض يتنافى والتعاليم الربانية.
ً
وقد َّ
تيسر لي منذ سنوات أن قرأت كتابا للشيخ حسين
ً
ُ
نديم الجسر ،وكان مفتيا لطرابلس لبنان يتناول فيه نظرية
ُ
النشوء واالرتـقــاء لــدارويــن ،ويــرى أنها ال تنافي الدين ،بل
تتفق مع الكثير من تعاليم اإلسالم.

شوفوا الفرق!
علي مشاهد ّ
َّ
مرت َّ
معبرة في شهر
ً
رمضان قليال ما تسمع عن مثيل لها
في أي بلد آخر...
المشهد األول:
السفير الصيني يطبخ بنفسه،
ويقدم وجبات إفطار للعاملين في
نقطة تفتيش بمنطقة اليرموك...
ن ـع ــم ،س ـف ـيــر دول ـ ــة ع ـظ ـمــى يـقــدر
ويرد الجميل ،كما قال ،لمن يسعون
لتنظيم السير والعمل على إشاعة
األمن والطمأنينة.
المشهد الثاني:
ً
هـ ـ ــذا ا ًل ـم ـش ـه ــد م ـخ ـت ـلــف م ــوق ـع ــا
وظ ــروف ــا ،وقــامــت بــه أس ــرة مريض
في حالة حرجة ويرقد في العناية

د .ناجي سعود الزيد
المركزة بمستشفى جابر...
ه ــذه األس ـ ــرة رأت وعــاي ـشــت بــأم
عينها كيف تفانى الطاقمان الطبي
والتمريضي في رعاية المرضى في
تلك الوحدة ،وكيف أنهم متواجدون
على مدار الساعة لرعاية مرضاهم.
هذه العائلة كافأت العاملين في
الجناح من أطباء وممرضين بتقديم
وج ـ ـبـ ــات إف ـ ـطـ ــار رائ ـ ـعـ ــة (م ـش ـخ ــول
ومـ ـ ــرق ،م ـح ـمــر زبـ ـي ــدي ،واعـ ـت ــذروا
ّ
مطبق،
إن ما لقوا "خـ ّـبــاط" ،وكذلك
ـى
وج ـم ـيــع أنـ ـ ــواع ال ـم ـق ـب ــات ،وحـتـ ً
التمر والحلويات) .كل ذلــك تقديرا
ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف األولـ ـ ــى،
ول ـيــس لــدي ـهــم ال ــوق ــت لــإف ـطــار مع

كانت
أهاليهم .ولم يكتفوا بذلك ،بل
ً
وج ـب ــة غـ ــدا ال ـع ـيــد ال ـف ــاخ ــرة أي ـضــا
ضمن ما قدموه.
م ـ ــن س ـف ـي ــر مـ ـحـ ـت ــرم إلـ ـ ــى عــائ ـلــة
محترمة إلى آخرين ممتنين لجهود
ه ــؤالء وشــاكــريــن ل ـهــم ،وق ــدم ــوا ما
استطاعوا تقديمه...
الحكومة مع األسف إلى اآلن تتلكأ
بـصــرف مكافأة الصفوف األول ــى...
شفتوا الفرق؟!

هل كان قرار ً
«حماس» حصيفا؟

حسن العيسى

ً
هل كــان قــرار حركة حماس ضــرب المدن اإلسرائيلية عشوائيا
ً
ً
ّ
ويعد عمال من أعمال التحرر الوطني المطلوب
بالصواريخ حكيما
ً
ً
ً
للشعب الفلسطيني ،أم كان فعال سياسيا متهورا وضرره أكثر من
نفعه بكثير؟
عـشــرات ومـئــات الـصــور فــي اإلعــام الغربي عــن طفل إسرائيلي
يبكي أو أسرة تضرر بيتها ،بينما هناك بشاعات رهيبة عن أطفال
غــزاويـيــن دفـنــوا تحت أنـقــاض األبنية مــن آلــة الـحــرب اإلسرائيلية
ً
نادرا ما نشاهدها في اإلعالم ،فهل كانت "حماس" ،التي تطلب اليوم
ّ
وقف إطالق النار ،حكيمة أم متهورة في شن هجومها الصاروخي؟
الكاتب حازم األمين ،من موقع درج ،يرى أن قرار "حماس" يعد
ً
اختطافا لـ "مومنتيوم" الفلسطيني ،فقد ّ
حولت حركة االنتفاضة
المدنية في القدس ضد طرد سكان الشيخ جراح وضرب المصلين
في األقصى الشريف إلى معركة صواريخ ،بين طرفين متحاربين.
ً
أيضا من الموقع ذاتــه تــرى الكاتبة اللبنانية دينا مقلد أن حركة
حماس "سلخت المشهد من انتفاضة مدنية ضد احتالل جائر إلى
معركة صواريخ".
الرئيس األميركي الجديد بايدن ،في أول تصريح له على األحداث،
قال" :إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام صواريخ حماس"!،
ً
ال ِذك ــر أب ــدا لـحـ ّـي الـشـيــخ ج ــراح وط ــرد األهــالــي مــن بـيــوتـهــم بناء
على قانون إسرائيلي ظالم منذ عام  ،1970وال ذكر لمأساة ضرب
المصلين في "األقصى" ،أو صور القتلى والجرحى والبيوت المدمرة
على ساكنيها في غزة!
حتى أمس األول ،بلغ عدد القتلى من الغارات اإلسرائيلية في غزة
ً
 ،197بينهم اثنان وتسعون طفال وامرأة ،وأمام اإلصرار اإلسرائيلي
على االستمرار في الغارات ،سيتضاعف هذا العدد ...بعد كل ذلك
الــدمــار لـغــزة ،وبعد أن صــرف العالم أنـظــاره عــن الـقــدس ومشروع
االن ـت ـفــاضــة الـثــالـثــة إل ــى م ـح ــاوالت تـهــدئــة ح ــرب ال ـصــواريــخ غير
ّ
المتكافئة ،هل كانت "حماس" محقة في شن حرب صواريخها أم ال...؟

ً
دفع حياته ثمنا للبنزين!
تسبب خالف حول تعبئة البنزين في مقتل شاب لبناني بمنطقة
ببنين شمالي البالد ،حيث أدى إشكال فردي على أفضلية تعبئة
وقود السيارات إلى توتر كبير تطور إلى إطالق نار ،مما أودى بحياة
الشاب غيث المصري.
وقال موقع سكاي نيوز أمس إن قوات األمن والجيش حضرت
إلى المنطقة ،حيث تم فتح تحقيق لكشف مالبسات الحادث ،بينما
تتواصل محاوالت توقيف مطلق النار .وتتسبب طوابير االنتظار
الطويلة أمــام محطات الوقود والمتاجر والمخابز والصيدليات
في إشكاالت عــدة بلبنان ،في صــورة تعكس الواقع الصعب الذي
يعيشه السكان.

«بـ  »١٢يقتل السرطان ونقصانه خطر
ً
يحتاج الجسم يوميا إلى  3ميكروغرام
من فيتامين "ب  ،"12فهو من الفيتامينات
ً
ً
ال ـم ـه ـمــة جـ ـ ــدا لـ ــه ،وي ـع ــد ق ــات ــا لـلـخــايــا
السرطانية ،كما يدخل في تغذية الخاليا
ً
العصبية وتقويتها ،ويشكل نقصه خطرا
ً
كبيرا على الدماغ.
ويوضح موقع "ميدكفوريوم" في تقرير
ن ـش ــره "س ـبــون ـت ـيــك" ،أم ــس األول ،أهـمـيــة
ً
فـيـتــامـيــن "ب  ،"12م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه أحــد
المكونات األساسية لعمل الجسم بشكل
ص ـحــي ،وي ـســاعــد عـلــى تـكــويــن الحمض
النووي المكون الرئيسي للمادة الوراثية
لجميع الخاليا.
ً
وأضاف التقرير "يعتبر "ب  "12ضروريا
لـتـكــويــن خــايــا الـ ــدم ال ـح ـمــراء الـسـلـيـمــة،
والـ ـت ــي تـحـمــل األك ـس ـج ـيــن ال ـح ـي ــوي إلــى
ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء الـ ـجـ ـس ــم ،وه ـ ــو ض ـ ــروري
لـعـمــل الـجـهــاز الـعـصـبــي بـشـكــل صحيح.
ويــؤدي فقدانه بمرور الوقت إلــى فقر دم
شديد ،ويزيد خطر اإلصابة بفشل القلب
وسرطان المعدة ،ويمكن أن يتجلى فقدانه
بالعديد من األمراض العصبية والعقلية
والجسدية".
وحـ ـ ــدد األط ـ ـبـ ــاء  3ت ـغ ـي ـي ــرات جـســديــة
في المظهر ،يسببها نقص "ب  ،"12مثل
الـشـحــوب فــي ل ــون الـبـشــرة ،وتغيير لــون
اللسان ليصبح أحمر مع اإلحساس باأللم
الشديد ،مع ظهور تقرحات في تجويف
الفم ،وتمتد لتشمل األنسجة الرخوة في
الفم عند قاعدة اللثة.

أبرز مصادر فيتامين "ب "١٢
وق ــال الـمــوقــع إن أه ــم نـصــائــح األطـبــاء
كــانــت طـلــب الـعـنــايــة الـصـحـيــة فــي أســرع
وقت عند مالحظة تقرحات في الفم ولون
جلد مصفر.
يــذكــر أن لـنـقــص الـفـيـتــامـيـنــات نتيجة
مـ ــدمـ ــرة ع ـل ــى نـ ـش ــاط ال ـ ــدم ـ ــاغ ،وق ـ ــد حــث
الخبراء على االنتباه إلى التغييرات التالية
فــي الـجـســم :اإلم ـســاك والــوخــز أو تنميل
أو أحــاسـيــس أخ ــرى "غــريـبــة" فــي اليدين
ً
والقدمين (خصوصا القدمين) ومشاكل

قمر صيني كل  ٣٦ساعة
أطلقت المؤسسة الجوفضائية
الصينية أول خط لتجميع األقمار
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـح ـجــم،
باستخدام تكنولوجيات الذكاء
االصطناعي.
وقالت صحيفة ،China Daily
فـ ــي خ ـب ــره ــا ال ـ ـ ــذي ن ـق ـل ــه مــوقــع
روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـيـ ــوم أمـ ـ ــس األول إن
المصنع الــذكــي الـخــاص بإنتاج
األقمار الصناعية يقع في مدينة
أوهان بوسط الصين ،وبمقدوره
ً
أن يـ ـنـ ـت ــج ك ـ ــل ع ـ ـ ــام  240قـ ـم ــرا
ً
صناعيا بوزن يقل عن طن واحد،
ً
ً
أي أنه ينتج قمرا صناعيا بمعدل
يوم ونصف اليوم.
وقـ ــال رئ ـيــس ف ــرع الـمــؤسـســة
ال ـجــوف ـضــائ ـيــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،ال ــذي
ت ــول ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،فــي
تـصــر يــح" :سيسمح لـنــا تشغيل
خ ــط الـتـجـمـيــع ال ـجــديــد بتوفير
و قـ ـ ـ ـ ــت الزم إل ن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج األ قـ ـ ـم ـ ــار
الصناعية وتقليص عدد العمال
ً
والمهندسين في المصنع" ،الفتا
إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم ب ـف ـضــل تـحـقـيــق
ال ـم ـشــروع تـســريــع عملية إنـتــاج
األقـ ـم ــار ال ـص ـنــاع ـيــة بـنـسـبــة 40
في المئة.

وأضــاف أن المرفق اإلنتاجي
التابع لقاعدة أوهــان للمؤسسة
الـجــوفـضــائـيــة الـصـيـنـيــة يشغل
م ـســاحــة  68.8ك ـل ــم .ويـتـمــوضــع
في المجمع اإلنتاجي نحو 100
معمل مختلف بوسعها أن تطلق
كــل ع ــام مـنـتـجــات ت ـقــدر قيمتها
بــ 30مليار يــوان (ما يعادل نحو
 4.6مليارات دوالر) .ويتخصص
المجمع اإلنتاجي بالدرجة األولى
في إنتاج الصواريخ الرخيصة.
يـ ـ ـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤ سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة
ال ـجــوف ـضــائ ـيــة الـصـيـنـيــة كــانــت
أعلنت في وقت سابق أن الصين
س ـت ـط ـل ــق ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي مـ ــا ال
ً
ً
يـقــل عــن  40ص ــاروخ ــا فـضــائـيــا،
ً
ً
وسـتـسـجــل بــذلــك رق ـم ــا قـيــاسـيــا
ً
وط ـن ـي ــا .وي ـت ــوق ــع أن يـ ـ ــزداد في
المستقبل المؤشر المذكور إلى
حد بعيد بفضل إطالق الصواريخ
الفضائية الخاصة.

بصرية ،وصعوبة فــي المشي ،ومشاكل
في التوازن ،والسلبية في المزاج ،واألفكار،
والمشاعر ،والسلوك ،وصعوبة في التفكير
والنسيان ،والشعور بالكآبة ،والميل إلى
الذهان ،وفقد التركيز.

وفيات
وليد علي عبدالرسول إبراهيم

 58عاما ،شيع ،ت93334110 :

صبيحة عبدالواحد محمد بن األيوب

أرملة محمد يوسف إبراهيم المسلم
 84عــامــا ،شيعت ،ت،99650911 ،58888035 ،66661120 :
97137189

مشاري صالح النفيسي

 95عاما ،شيع ،ت99077221 :

عبدالحق محمود شوقي عبدالله األيوبي

 72عاما ،شيع ،ت98757222 ،94493929 ،66266487 :

علي عبدالرحمن محمد أشكناني

 77عاما ،شيع ،ت99991007 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

03:24
04:54
11:44
03:20
06:35
08:02

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

39
25
ً
 05:23صب ــاحـ ـ ــا
 02:45م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 09:52صب ــاحـ ـ ــا
 10:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

