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سينتيا خليفة :لم أكرر نفسي
في «حرب أهلية» و«ضد الكسر»

ص 13

المطاعم والمقاهي تستقبل روادها األحد
بدء تطعيم «فايزر» بالمستشفيات ...وتدشين مركز جسر جابر األسبوع المقبل
●
الجابر :أمننا وأمن السعودية واحد
وتضحيات جيشنا يخلدها التاريخ
عادل سامي

فـ ــي م ــؤش ــر إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ع ـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة
الطبيعية في الـبــاد ،قــرر مجلس ال ــوزراء خالل
اجتماعه أمــس الـسـمــاح بالجلوس فــي صــاالت
ً
المطاعم والمقاهي اعتبارا من األحد  ٢٣الجاري
مع االلتزام بتطبيق االشتراطات الصحية.
ويتزامن ذلك القرار مع تطورات ميدانية تتعلق

بــزيــادة وت ـيــرة التطعيمات ،إذ كشفت مـصــادر
صحية ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن وزارة الصحة دشنت
العمل بإعطاء لقاح «فايزر» في المستشفيات منذ
يومين ،بعدما تم تركيب برادات وثالجات خاصة
لحفظه فيها ،على أن يبدأ كل مستشفى تطعيم
ً
 500شخص يوميا في المرحلة األولى ،يصلون
إلى  1000فيما بعد.
في موازاة ذلك ،توقعت المصادر افتتاح 02

٠٢

ً
العقيل رئيسة لـ «الخدمة المدنية» واألصفر محافظا لحولي

مريم العقيل

علي سالم األصفر

الجابر خالل اتصاله المرئي أمس بالقوات
الكويتية المشاركة في عملية «إعادة األمل»

حمادة :ال مساس بمحدودي الدخل
• «ال توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب مباشرة على المواطن أو دخله»
• « 270مليون دينار إجمالي مطالبات الوزارة لدى الغير منذ أبريل »2013
●

علي الصنيدح

ج ــدد وزي ــر الـمــالـيــة وزي ــر الــدولــة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة ،تأكيده
أنه ال مساس بفئة محدودي الدخل ومتوسطيه
ً
في أي خطط لإلصالح االقتصادي ،مضيفا أنه
ال توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب مباشرة
على المواطن أو على الدخل ،وعليه فإن هذه
الفئة لن تتأثر بأي إجراءات حكومية في اتجاه
اإلصالح.
وق ــال ح ـمــادة ،فــي رده عـلــى س ــؤال للنائب
خـلـيــلُ ال ـصــالــح ،إن بــرنــامــج عـمــل الـحـكــومــة،
الــذي أحـيــل إلــى مجلس األم ــة ،يتضمن خطة

اقتصاديات
«المركزي» :القطاع
المصرفي أظهر مؤشرات
إيجابية في الربع األول
10

عمومية «عقارات الكويت»
توافق على اإلدراج في
سوق دبي المالي
11

04
سعد الختالن العازمي
الشاهد والشهيد
بمواجهة الغزو

اقتصاد

وافـ ــق مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أم ــس على
ٍّ
مشروعي مرسوم بتعيين كل من مريم
العقيل رئيسة لديوان الخدمة المدنية،
ً
وعلي سالم األصفر محافظا لحولي.
و«الـجــريــدة» إذ تتقدم إلــى العقيل
واألصـفــر بخالص التهنئة على ثقة
القيادة السياسية فيهما ،فإنها تتمنى
لهما كل التوفيق في القيام بمهامهما
في خدمة الوطن.

ل ــإص ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي تــرت ـكــز ع ـلــى «تـنـفـيــذ
برنامج استدامة ،وإعادة هيكلة القطاع العام،
وتطوير رأس المال البشري ،وتحسين البنية
التحتية ،وتوظيف الطاقات المتجددة».
وفــي شــأن متصل ،وخ ــال رده على ســؤال
للنائب مهلهل المضف ،كشف وزيــر المالية،
أن قـيـمــة الـمـطــالـبــات الـضــريـبـيــة المستحقة
ل ـل ــوزارة ل ــدى الـغـيــر تبلغ  270مـلـيــون ديـنــار
منذ أبريل  2013حتى مايو  ،2021باإلضافة
ً
إلــى  585مليونا إجمالي األم ــوال المستحقة
لدى الهيئات والوزارات والشركات الحكومية
ً
ً
والخاصة واألف ــراد ،منها  419مليونا ديونا
لدى صندوقي المتعثرين واألسرة.
02

محليات

نواب لـ ةديرجلا :.الديمقراطية
معطلة بسبب الحكومة
«عبر ذهابها إلى تأجيل استجوابات رئيس الوزراء وغيابها عن الجلسات»
●

«الجنايات» تحظر النشر في قضية القضاة سفارة فرنسا :ال صحة لفتح باب التأشيرات
قررت محكمة الجنايات ،أمس ،برئاسة المستشار نايف الداهوم،
حظر النشر فــي وســائــل اإلع ــام المختلفة والـتــواصــل االجتماعي
لجميع أخبار ومجريات قضية محاكمة  8قضاة ومحامين وموظفين
في المحكمة بشبهة ارتكاب بعض المخالفات المالية والقانونية.
وحــددت «الجنايات» جلسة  8يونيو المقبل إلطــاع الدفاع على
أوراق الدعوى ،في وقت رفضت إخالء سبيل المتهمين ،الذين سبق
للنيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيق.

تغيرات محدودة لمؤشرات
البورصة والسيولة 82.5
مليون دينار

اقتصاد

فهد تركي

مع بدء العد التنازلي لجلسة مجلس األمــة العادية المقررة
الثالثاء المقبل ،طالب عدد من النواب بعودة المشهد السياسي
ً
والـمـســار الــديـمـقــراطــي للمجلس عـبــر عـقــد الـجـلـســات م ـجــددا،
متهمين الحكومة بتعطيل عمل البرلمان والحياة الديمقراطية
في البالد من خالل الذهاب إلى تأجيل االستجوابات المقدمة
لرئيس الوزراء من جانب ،والغياب عن الجلسات من جانب آخر.
وأكد النواب ،في تصريحات متفرقة ،لـ «الجريدة» ،أن قضية
الـعـفــو عــن المهجرين بــال ـخــارج ،ومـكــافــأة الـصـفــوف األمــامـيــة،
وصـعــود رئيس الحكومة المنصة ،واالمـتـثــال للدستور تمثل
أولــويــات المرحلة المقبلة ،مـحــذريــن الحكومة مــن مغبة عدم
التعاون في هذه القضايا.
وأعرب النائب أسامة الشاهين عن أمله عودة المسار 02

خليفة حمادة

08

أكدت السفارة الفرنسية في الكويت أنها
لم تفتح حتى الساعة باب منح التأشيرات
للمواطنين والمقيمين الراغبين في السفر
إلى باريس.
ً
وردا على ما أوردته ،أمس ،إحدى شركات
ال ـس ـفــر ع ــن أن ــه «بـ ــات بــإم ـكــان أي شخص
التقديم على الفيزا الفرنسية ،ا بـتــداء من

08
النفط يتجاوز
 70دوالرًا للمرة األولى
منذ مارس

ثقافات

يـ ــوم غ ــد ال ـخ ـم ـيــس ،وال ضـ ـ ــرورة لــوجــود
صــاحــب الـ ـج ــواز ف ــي مــركــز ال ـش ــرك ــة» ،أكــد
مـصــدر م ـســؤول فــي الـسـفــارة الفرنسية لـ
«الجريدة» ،أن «الخبر عار من الصحة ،وأن ال
عالقة البتة للسفارة أو القنصلية الفرنسية
بالشركة المذكورة».
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ـدر:
وأض ــاف الـمـصـ
02

مهلة أميركية إلنهاء هجوم غزة ...وأعنف
مواجهات في «الضفة» منذ سنوات

14
«المجتمع التجاري»
يوثق تاريخ الكويت
بالقرن الـ 19

دوليات

نتنياهو يتعهد بـ «تغيير المعادلة»
و«حماس» منقسمة بشأن الهدنة
العميري« :أصول
االستثمارات» المدارة
تجاوزت مليار دينار

١٢

مع تراجع نسبي للقتال في قطاع غزة ،شهدت
الضفة الغربية ،أمس ،أعنف مواجهات منذ سنوات،
في وقت عاد التوتر إلى القدس الشرقية.
وس ــاد اإلضـ ــراب الـشــامــل م ــدن الـضـفــة ،فــي رام
الـلــه وبـيــت لحم والـبـيــرة وغـيــرهــا ،الـتــي مــا لبثت
أن تحولت إلــى أرض معركة مع نــزول اآلالف إلى
الـ ـش ــوارع ودخ ــول ـه ــم ف ــي م ــواج ـه ــات م ــع ال ـق ــوات
اإلسرائيلية.
وتحدثت تقارير عن إصابة جنديين إسرائيليين
برصاص أسلحة رشاشة عند حاجز بيت إيل ،في
حـيــن اعـتـقــل اإلســرائـيـلـيــون الـعـشــرات خ ــال فض
تظاهرة في ساحة باب العامود بالقدس الشرقية.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن 02

19

ّ
واشنطن تحذر موسكو
من «عسكرة» القطب
الشمالي

متظاهرون فلسطينيون يتعرضون العتداءات من الشرطة اإلسرائيلية خالل تظاهرة في القدس القديمة أمس (أ ف ب)

لبنان مع الخليج من أزمة إلى أخرى ...المشكلة «بنيوية»
«غلوبل فايننس»« :بيتك»
أفضل مؤسسة مالية
إسالمية في العالم 2021

٠٩

●

بيروت  -منير الربيع

بعد أسابيع قليلة من «أزمة الرمان
الـ ـمـ ـخ ــدر» ،ت ـس ـبــب وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اللبناني في حكومة تصريف األعمال

شربل وهبة في أزمة سياسية داخلية،
ُ
وأخـ ـ ــرى دب ـلــومــاس ـيــة ت ـمــس عــاقــات
لبنان مع دول الخليج.
جـ ـمـ ـل ــة مـ ـ ــواقـ ـ ــف أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا وهـ ـب ــة،
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــوب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس

الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ،استهدف
من خاللها دول الخليج ،وعلى رأسها
ً
ال ـس ـع ــودي ــة ،م ـت ـه ـمــا إي ــاه ــا بـتـمــويــل
ً
تنظيم «داع ــش» اإلرهــابــي ،فضال عن
إســاء تــه إلــى صحافي سعودي خالل

ً
مقابلة تلفزيونية واصفا إياه بـ «ابن
البدو».
مواقف وهبة المسيئة أدت إلى ردود
فعل لبنانية سياسية ورسمية وشعبية
شاجبة ،إذ شددت عدة جهات 02

رياضة

٢٢

ليلة طال
انتظارها  19عامًا

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن المحمد والدخيل

صاحب السمو عزى رئيس الهند في ضحايا إعصار «توكتاي»
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،بقصر
بيان صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سـمــوه ،عبدالعزيز الدخيل وذلــك بمناسبة تعيينه
رئيسا لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان
أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد ،ثم الدخيل وذلك بمناسبة تعيينه
رئيسا لديوان رئيس الوزراء.
من جهة أخرى ،بعث صاحب السمو ببرقية تعزية إلى رئيس
الهند رام ناث كوفيند عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا إعصار «توكتاي» الذي ضرب عدة مناطق في
الهند وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير
للمرافق العامة والممتلكات ونــزوح المئات من مناطقهم ،راجيا
سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ً
ولي العهد مستقبال الدخيل أمس

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

الجابر :أمن السعودية جزء ال يتجزأ من أمن الكويت واستقرارها

ً ً
أجرى اتصاال مرئيا مع القوات الوطنية المشاركة في عملية «إعادة األمل» وأشاد بتضحيات الجيش
●

محمد الشرهان

أج ــرى نــائــب رئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر اتصاال هاتفيا مرئيا مع
القوات الكويتية المشاركة في
عملية "إعادة األمل" بالسعودية،
ومنتسبي الجيش الكويتي في
ال ـق ــوات الـمـشـتــركــة بالبحرين،
لــاط ـم ـئ ـنــان ع ـل ــى أوض ــاع ـه ــم،

ونقل تهنئة وتبريكات صاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وسمو ولي
ال ـع ـهــد ،وس ـمــو رئ ـيــس مجلس
الوزراء ،بمناسبة عيد الفطر.
وأكد الجابر ،خالل االتصال،
أن ما يقوم به منتسبو القوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،س ـ ـف ـ ــراء ال ـج ـي ــش
الـكــويـتــي ،مــن مـهــام وواج ـبــات
وتـ ـضـ ـحـ ـي ــات وب ـ ـ ـطـ ـ ــوالت ،إل ــى

وزير الدفاع استقبل المهنئين بالعيد
اس ـت ـق ـب ــل ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
وزي ــر الــدفــاع الشيخ حمد الـجــابــر كـبــار قــادة
الجيش ،للتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد،
وب ـح ـض ــور رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة للجيش
ونائبه.
ونقل الجابر ،خالل اللقاء ،إلخوانه منتسبي
وزارة الـ ــدفـ ــاع ،ت ـه ــان ــي وت ـب ــري ـك ــات ال ـق ـي ــادة
الـسـيــاسـيــة ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة الـطـيـبــة ،ســائــا
المولى العلي القدير أن يعيدها على وطننا

الغالي بالخير واليمن والـبــركــات ،وأن يديم
علينا نعمة األمن واألمان والعزة والرفعة.
كما وجه شكره وتقديره لقيادات الجيش،
وض ـبــاطــه ،وأفـ ـ ــراده ،عـلــى عـطــائـهــم المستمر
وتـفــانـيـهــم ف ــي عـمـلـهــم ،وإخــاص ـهــم ف ــي أداء
مهامهم وواجـبــاتـهــم ،وعـلــى مــا يبذلونه من
جهد وتضحيات في سبيل حفظ أمــن البالد
واستقرارها.

جـ ـ ــانـ ـ ــب األشـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاء ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ودول
مجلس التعاون ،هو محل فخر
واعتزاز لدى كل مواطن ،مضيفا
أن أم ــن المملكة واسـتـقــرارهــا،
ك ــان وال ي ــزال ج ــزء ا ال يـتـجــزأ،
من أمن واستقرار الكويت ،وأن
مشاركة القوات الكويتية تأتي
ت ــرس ـي ـخ ــا وت ــرجـ ـم ــة ل ـم ـف ـهــوم
العمل الجماعي ،وتأكيدا لعمق
روابــط الــدم واألخــوة والمصير
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـ ـي ــن دول مـجـلــس
التعاون لدول الخليج العربية.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن "ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الـحـكـيـمــة ت ــول ــي ج ــل حــرصـهــا
واهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا ومـ ـت ــابـ ـعـ ـتـ ـه ــا
لـمـنـتـسـبــي الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة،
والذين يشاركون بكل شجاعة
وإقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة،
استكماال منهم للدور التاريخي
لـجـيـشـنــا ال ـبــاســل ،والـ ــذي كــان
دائـمــا وأب ــدا ،سباقا فــي تقديم
ك ــل أوج ـ ــه ال ــدع ــم وال ـم ـس ــان ــدة،
إلخوانه بالقوات المسلحة في
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون وال ــدول

ً
الجابر محاطا بالقيادات العسكرية خالل االتصال أمس
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ع ـ ــن أم ــن
وسالمة واستقرار منطقتنا".
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ات ـ ـصـ ــالـ ــه ع ـبــر
الـ ـج ــاب ــر عـ ــن خ ــال ــص ت ـق ــدي ــره
وامتنانه ،لجهود وتضحيات
حماة الوطن ،والتي سيسجلها
ال ـتــاريــخ ،بــأحــرف مــن ن ــور ،في

ص ـف ـح ــات مـ ـش ــارك ــات الـجـيــش
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــرفـ ــة ،س ــائ ــا
ال ـ ـمـ ــولـ ــى عـ ـ ــز وجـ ـ ـ ــل لـ ـق ــواتـ ـن ــا
ال ـتــوف ـيــق وال ـن ـج ــاح ف ــي إت ـمــام
مهامها ،وأداء واجبها الوطني
عـ ـل ــى أك ـ ـمـ ــل وجـ ـ ـ ــه ،وأن ي ــدي ــم
سـبـحــانــه نـعـمــة األم ــن واألم ــان

سفير النيبال :للكويت دورها الرائد في العطاء اإلنساني
بحث مع الساير جهود «الهالل األحمر» لمساعدة بالده
أشاد سفير النيبال لدى الكويت
دورجـ ــا ب ـه ــان ــداري أم ــس بجهود
جمعية الهالل األحمر الكويتي في
مساعدة المتضررين جراء الكوارث
ورفع المعاناة عنهم السيما جراء
تداعيات جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد.)19 -
جاء ذلك في تصريح لبهانداري
عـقــب لـقــائــه رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر الــدك ـتــور
هــال الساير إذ بحثا العديد من
ال ـمــوضــوعــات الـمـتـعـلـقــة بالعمل
اإلن ـس ــان ــي وس ـب ــل ت ـعــزيــزهــا بين
البلدين الصديقين.
وقال بهانداري إن دور الكويت
ب ــات مـتـمـيــزا ورائ ـ ــدا ف ــي الـعـطــاء
اإلن ـس ــان ــي مـثـمـنــا ج ـه ــود أج ـهــزة

الــدولــة كــافــة فــي مكافحة فيروس
كورونا وكذلك جهودها في حملة
التطعيمات المضادة له.
وأضاف أنه تم خالل اللقاء بحث
تقديم الدعم لبالده من خالل توفير
الـمـسـتـلــزمــات الـصـحـيــة الـخــاصــة
بفيروس «كــورونــا» نـظــرا لتفشي
الجائحة بشكل الفت في النيبال.
م ــن جــان ـبــه ،رح ــب ال ـســايــر في
تـصــريــح مـمــاثــل ل ـ «كــونــا» بــزيــارة
السفير النيبالي لمقر الجمعية
واالط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـل ـ ــى ن ـ ـشـ ــاطـ ــات ـ ـهـ ــا
وانـ ـ ـج ـ ــازاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ــاهـ ـم ــت
بـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،مـعــربــا عن
اسـتـعــداد الجمعية لتقديم الدعم
واالح ـت ـيــاجــات ال ــازم ــة لمكافحة

المطاعم والمقاهي تستقبل...
مركز جسر جابر للتطعيم بالمركبات األسـبــوع المقبل بعد إنجاز
«الصحة» تزويده بالتجهيزات واآللية المطلوبة ،وإعالن وزارة الكهرباء
والماء االنتهاء من األعمال المتعلقة بإيصال التيار إليه بالتنسيق مع
«الصحة» والقطاع النفطي.
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه تــم إن ـجــاز مــا ي ـقــارب  %95مــن األع ـمــال الـتــي لم
يتبق منها إال التشطيبات النهائية لتسليم المشروع إلى «الصحة»،
التي ستعلن بــدورهــا جــدول تشغيله بما يــؤدي إلــى تسريع عملية
التطعيم ،والوصول إلى المناعة المجتمعية ،وبالتالي عودة الحياة
إلى طبيعتها في البالد.

حمادة :ال مساس بمحدودي...
وأرجع حمادة عدم تحصيل المطالبات الضريبية إلى أن تلك الديون
تمثل مستحقات غير نهائية ،فمنها ما هو في مرحلة االعتراض أو
الطعن وفــق ما تنص عليه القوانين ،ومنها المنظور أمــام القضاء،
ً
مشيرا إلى أن الغرامات على المستحقات الضريبية بلغت  33.5مليون
ً
ُ
ـار تحصيل بقية المبلغ بالطرق
دينار ،ح ِّصل
منها  30مليوناً ،وجـ ٍ
ً
مبالغ ضريبية مستحقة ً
بناء على
القانونية ،فضال عن  16مليونا
أحكام نهائية.
إلى ذلك ،قال رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية
ً
النائب أحمد الحمد ،إن اللجنة ستعقد اجتماعا األحد المقبل ،لمناقشة
مشروع قانون بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات  ،2025 - 2020الذي
قدمته الحكومة ،إضافة إلى مشروع بقانون بشأن الصكوك المقدم
من الحكومة.

نواب لـ ةديرجلا :.الديمقراطية...

ً
ً
الديمقراطي في البالد ،المعطل حاليا بسبب الحكومة ،التي قدمت طلبا
يعطل االستجوابات ،وغابت عن إحدى الجلسات ،مما أدى إلى رفعها.
من جانبه ،قال النائب مهلهل المضف إن «قرارنا كما هو ،فرئيس
ً
الوزراء مطالب بمواجهة االستجوابات المقدمة إليه» ،مشددا على أن
القرار الذي تم اتخاذه في جلسة  30مارس الماضي ،بشأن تأجيل كل
االستجوابات المقدمة إليه والمزمع تقديمها باطل وغير دستوري،

فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الصليب األحمر النيبالي.
وأشــار الساير الى أن الجمعية
سبق أن قدمت دعما طبيا لنيبال
من خالل الفريق الطبي التطوعي
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـم ـع ـيــة الـ ـ ــذي أجـ ــرى
 40ع ـم ـل ـي ــة ج ــراحـ ـي ــة ل ـل ـمــرضــى
الـمـحـتــاجـيــن وال ـف ـقــراء فــي نيبال
ضمن سلسلة حمالت طبية تقوم
ب ـه ــا ال ـج ـم ـع ـيــة لـ ـع ــاج ال ـمــرضــى
المحتاجين حول العالم.
وقـ ــال إن الـجـمـعـيــة مـنــذ بــدايــة
أزم ــة «ك ــورون ــا» قــدمــت مـســاعــدات
ط ـب ـي ــة ع ــاجـ ـل ــة إلـ ـ ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
الجمعيات الوطنية حتى اآلن وذلك
لـتــوسـيــع دائـ ــرة مـكــافـحــة كــورونــا
حول العالم.

مع ضــرورة أن يكون هناك اجتماع تنسيقي لتوحيد الجهود بشأن
الجلسة المقبلة.
أما النائب د .صالح المطيري ،فاعتبر أن «تأجيل استجوابات رئيس
الوزراء بدعة سياسية ،وإذا تمت الموافقة عليه فنحن نظلم مجتمعنا
ً
واألمة» ،مستدركا« :ال يمكن أن تكون هناك جلسة أو االنتقال من بند
إلى آخر قبل صعود الخالد المنصة».
بدوره ،وبينما أكد النائب د .محمد الحويلة أن تأجيل استجوابات
رئيس الــوزراء أمر مرفوض ،وعليه صعود المنصة إذا أراد التعاون
مع المجلس ،شدد زميله مساعد العارضي على أن قضية العفو عن
ً
المهجرين هي قضيته األولى في المجلس ،داعيا النواب إلى االنتصار
ألهل الكويت الذين ضحوا من أجل مكافحة الفساد.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أك ــد رئ ـيــس لـجـنــة الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ً
البرلمانية النائب أحمد الحمد أن ما حــدث في المجلس أخـيــرا من
تصعيد وتعطيل وأخــذ ورد ال يصب في مصلحة أحــد في الكويت،
ً
معربا عن أمله عــودة النواب ممن جلسوا على مقاعد الحكومة إلى
رشــدهــم ،وممارسة عملهم النيابي كما يتوقع ويريد منهم الشعب
الكويتي وبما يعود بالفائدة والمنفعة على المواطنين ،والمصلحة
العامة للكويت.
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لبنان مع الخليج من أزمة إلى أخرى...
على العالقة التاريخية الجيدة مع دول الخليج ،رافضة المنطق الذي
تحدث به الوزير.
وفي وقت ترقب اللبنانيون مواقف وإجراءات قد تتخذها السعودية،
كشفت المعلومات أن الجهات المسؤولة في الرياض ،كانت مستاءة
ً
جدا من كالم وهبة .وتلقى السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري
عشرات االتصاالت لالعتذار والتعبير عن الغضب من هذا الموقف الذي
ً
ال يمثل لبنان وال اللبنانيين ،في حين أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا
أكدت فيه أن كالم الوزير يمثل شخصه وال يعبر عن توجهات الرئاسة،
معتبرة أن ما جرى ال يرقى إلى مستوى األزمة.
كما بحثت الدبلوماسية السعودية مسألة استدعاء السفير البخاري
إلى المملكة ،واستدعاء السفير اللبناني في الرياض وتسليمه مذكرة
احتجاج رسمية ،في حين أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن إساءة
وهبة ال تشمل السعودية فقط ،بل كل دول الخليج ،وهناك أفكار تم
التداول بها في إمكانية اتخاذ إجراءات بحق لبنان.

وال ـ ـ ـعـ ـ ــزة والـ ــرف ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى دول
مجلس التعاون لــدول الخليج
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـح ـك ـي ـمــة ألص ـ ـحـ ــاب ال ـج ــال ــة
وال ـس ـمــو قـ ــادة دولـ ــة المجلس
حفظهم الله ورعاهم.
حـضــر االت ـصــال الـمــرئــي مع

القوات الكويتية رئيس األركان
الـعــامــة للجيش الـفــريــق الــركــن
خــالــد ال ـصــالــح ،ونــائــب رئيس
األركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن فـهــد
الناصر ،وعــدد من كبار القادة
بالجيش.

سفير فلسطين :الكويت دولة
عظمى بعروبتها وإسالميتها
«شعبانا توأم ...ولن نوفيهم حقهم»

الساير ومسؤولو الهالل األحمر لدى استقبال سفير النيبال أمس

ً
الخطأ الــذي ارتكبه وهـبــة جــاء فــي ظــروف دقيقة ج ــدا ،فــي وضع
يتوسع حجم اال نـهـيــار اللبناني ،بينما يسعى لبنان إ لــى تحسين
ً
عالقاته بدول الخليج بحثا عن إمكانية الحصول على مساعدات.
واألهم أنه أتى بعد محاوالت كثيرة قام بها الرئيس عون ،ورئيس
التيار الوطني ّ
الحر جبران باسيل لتحسين عالقاتهما مع الرياض،
من خالل إبداء االستعداد لتقديم أوراق االعتماد السياسية للمملكة
والموافقة على أي شخص تطرحه لتولي رئاسة الحكومة ،وهو ما
ّ
ردت عليه الرياض بالتشديد على أن حل أزمة لبنان بيد اللبنانيين
وضرورة تلبية الشروط الدولية وتنفيذ اإلصالحات ،وحينئذ ستتقدم
السعودية صفوف الدول المنقذة للبنان.
ً
ولم يتضح إذا كانت إساءات وزير الخارجية مجرد هفوة أم تعبيرا
عن غضب لعدم نيل الفريق الذي ينتمي إليه ما يريده من السعودية،
لـكــن مــا هــو جـلــي أن األزم ــة الـتــي أحــدثـهــا تـتـجــاوز قضية العاملين
اللبنانيين في الخليج والحسابات المالية واالقتصادية ،لتصل إلى
درجــة اإلمعان اللبناني في اإلســاءة إلى الــدول الخليجية لحسابات
سياسية في إطــار صــراع المحاور واالنغماس اللبناني أكثر فأكثر
إلى جانب المحور اإليراني ،وتبني خطابه وترديد االتهامات اإليرانية
للسعودية ودول خليجية أخرى.
ومجمل ذلك يفرض معركة أساسية على اللبنانيين فيما بينهم
ّ
بالحد
القيام بها لتصويب هذه النظريات والمواقف السياسية التي،
ً
األدنى ،تتجافى مع الحقائق ،ال سيما أن السعودية مثال كانت على
رأس ال ــدول الـتــي ان ـضــوت فــي الـتـحــالــف الــدولــي لمكافحة اإلره ــاب
ومحاربة «داعش» ،بخالف الجهات األخرى التي عملت على االستفادة
ً
من هذا التنظيم واالستثمار سياسيا في أنشطته اإلرهابية والعسكرية.
المشكلة األكبر في كالم وهبة هي أنه تعبير عن حالة الخواء التي
أصبح عليها الواقع االجتماعي والسياسي اللبناني ،ليس بالخروج
عــن الـحـ ّـد األدن ــى مــن األص ــول الدبلوماسية فحسب ،بــل بالتعايش
مع فكرة الفراغ الــذي ال ّ
تسده غير التفاهة السياسية ،أو التشاوف
النرجسي على اآلخرين ،وهذا في األســاس يرجع إلى عقم فكري في
إنتاج أي تطور ثقافي ،وتلك أزمــة عمومية يعيشها لبنان في هذه
المرحلة ،وعلى ما يبدو ستستمر معه سنوات طويلة وسط قدرة مثل
هذه القوى السياسية التي تعتاش على مفهوم التفاهة والشعبوية
على إنتاج نفسها باالستناد إلى مثل هذا الخطاب.
األزم ــة أبـعــد بكثير مــن مـجــرد مــوقــف يـتــم الـتـبــرؤ مـنــه ،وت ـنـ ّـم عن
عقلية تشوبها الكثير من اإلعاقات تنال من اللبنانيين قبل اآلخرين،

وصف سفير دولة فلسطين لدى البالد رامي طهبوب الكويت
بأنها دولة عظمى في إحقاق الحق والوقوف إلى جانبه ودعمه
وإسناده ،وأهلها يؤكدون كل يوم ،بل كل لحظة ،أن «فلسطين
قضيتهم والقدس قدسهم والشعب الفلسطيني شعبه وشقيقهم
بل وشقيقهم التوأم».
وق ــال طـهـبــوب ،فــي تـصــريــح أم ــس« :مـ ـ ّـرة تـلــو ال ـم ـ ّـرة تثبت
الكويت ،وعلى رأسها سمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو
ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد والشعب الكويتي العظيم
والرجال في الكويت وجميع شرائح المجتمع الكويتي العربي
العروبي ،أن هذه الدولة الصغيرة بمساحتها إنما هي دولة
عظمى بقيمها وأخالقها وانتمائها وعروبتها وإسالميتها».
وت ــاب ــع« :ك ـن ــت ق ــد قـلـتـهــا وأك ــرره ــا أن ـن ــي وب ــاس ــم الـجــالـيــة
الفلسطينية في الكويت بكل مكوناتها ال نستطيع إال أن نقف
إجالال لكم أيها العظماء وأن نعاهدكم ونعاهد أمتنا العربية
أن نبقى أوفياء لكم كما وفاؤنا لفلسطين وللقدس والمسجد
االقصى وكنيسة القيامة».

ً
ً
ً
وتنعكس في أزمات كثيرة ومتعددة ،اقتصاديا وماليا وسياسيا ،من
ً
خالل االستعصاء القائم ،وصوال إلى إشعال األزمات مع الدول العربية.
ّ
وال يمكن أن تحل المشكلة بالتبرؤ من المواقف وإصدار البيانات،
إنما بعملية إعادة إنتاج ثقافية سياسية ال تقوم على مبدأ األمراض
النفسية والعصابية ،التي أصبح ال بد من دراستها بعناية لكل
مــن يــريــد دخ ــول ال ـشــأن ال ـعــام والـتـعــاطــي فــي ال ـشــأن الـسـيــاســي أو
االجتماعي.
١٩

سفارة فرنسا :ال صحة لفتح...
اآلن تحديد موعد فتح باب التأشيرات ،أو اإلجراءات المطلوبة
للحصول عليها ،وعندما يتم ذلك سنعلن األمر عبر موقعنا
الرسمي في السفارة ،وعبر وسائل اإلعالم».

مهلة أميركية إلنهاء هجوم غزة...
الرئيس األميركي جو بايدن منح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو مهلة حتى نهاية األسبوع لوقف الهجوم العسكري المستمر
منذ  9أيام على قطاع غزة.
ّ
هاتفية أمس
وللمرة األولــى تحدث بايدن صراحة ،خالل محادثة
ً
األول مع نتنياهو ،عن «وقف إلطالق النار» ،مؤكدا تأييده التوصل إلى
هدنة بالتعاون مع مصر وشركاء آخرين .رغم ذلك ،شدد وزير الدفاع
اإلسرائيلي بيني غانتس على أن القتال لــن يتوقف حتى «تحقيق
الهدوء التام وهدنة طويلة األمــد» ،في حين أكد نتنياهو أن العملية
ً
العسكرية ستتواصل أياما ،وسوف «تتغير المعادلة» بعدها.
ً
على الجانب الفلسطيني ،كشفت المصادر أن هناك انقساما في
صفوف «حـمــاس» بشأن وقــف الـنــار ،فمن جهة يريد رئيس مكتبها
السياسي الخارجي إسماعيل هنية ،ونائب رئيس الحركة في غزة
ً
خليل الحية وقف النار ،ولكنهما يواجهان من جهة أخرى رفضا من
رئيس المكتب السياسي لـلحركة في غزة إبراهيم السنوار ،وقائدها
العسكري محمد الضيف.
وعلى المستوى الدولي ،تكثفت االتصاالت للوصول إلى هدنة ،إذ
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح
السيسي ،أمس ،مباحثات عبر الفيديو مع العاهل األردني الملك عبدالله
الثاني ،في وقت دعا االتحاد األوروبي إلى هدنة.
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محليات

افتتاح مركز جسر جابر للتطعيم بالمركبات األسبوع المقبل
يهدف إلى تسريع عملية التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية ...ولقاح «فايزر» في المستشفيات
عادل سامي
و سيد القصاص

االرتباط بین
الربو و«كوفید
 »19قليل
الوضوح

«الصحة العالمية»

علمت "الجريدة" ،من مصادرها،
أن وزارة الصحة سوف تفتتح مركز
جسر جابر للتطعيم بالمركبات
األسبوع المقبل.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن دخـ ــول
ه ــذا الـمــركــز ال ــواق ــع فــي الـجــزيــرة
الـجـنــوبـيــة بـجـســر ال ـش ـيــخ جــابــر
األحمد ،الخدمة يأتي في إطار خطة
الــوزارة الرامية إلى تسريع عملية
ال ـت ـط ـع ـيــم ،ب ـه ــدف ال ــوص ــول إلــى
المناعة المجتمعية ومن ثم عودة
الحياة إلى طبيعتها في البالد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـط ــاق ــة
االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة ل ـل ـم ـط ـع ـم ـيــن فــي
الـ ـم ــرك ــز ب ـن ـح ــو  5آالف م ــواط ــن
ً
يــوم ـيــا ،بــواقــع  10ســاعــات عمل،
مـشـيــرة إل ــى أن ال ـف ـتــرة الماضية
شهدت حركة دؤوبة لالنتهاء من
تـجـهـيــز ال ـمــركــز م ــن ك ــل الـجـهــات
سـ ــواء ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي الـمـشــرف

الجرعة الثانية للعاملين في
المؤسسات اإلعالمية اليوم
يتلقى العاملون فــي الجسم الصحافي واإلعــامــي اليوم
الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد  ،"19في مركز
الكويت للتطعيم بأرض المعارض بمنطقة مشرف.
وتقدر أعداد من تلقى الجرعة األولى من العاملين في تلك
المؤسسات بنحو  1200صحافي وإعــامــي وفـنــي وإداري،
وكان عدد من موظفي المؤسسات الصحافية واإلعالمية تلقوا
الجرعة األولى من اللقاح قبل  3أسابيع في أرض المعارض.

على التجهيز أو وزارة الكهرباء أو
غير ذلك من الجهات ،حيث شهدت
األسابيع القليلة الماضية تركيب
ً
كبائن التطعيم ،فضال عن تحديد
مـســارات وطــرق دخــول السيارات
لتلك الكبائن.
ولفتت إلــى أن المركز يتكون
من  10نقاط لمسارات مخصصة
ألصحاب السيارات الراغبين في
التطعيم ،تحتوي كــل نقطة على
كــابـيـنـتــي تـطـعـيــم ،بــإج ـمــالــي 20
كابينة ،تستوعب  80سـيــارة في
وقت واحد ،بحيث يمكنها االنتهاء
من تطعيم جميع الموجودين في
ك ــل مــرك ـبــة خ ــال  3دق ــائ ــق كحد
أقصى.
وأوضـ ـح ــت أن وزارة الصحة
س ـت ـقــوم ب ــإرس ــال رس ــائ ــل نصية
للراغبين في تلقي اللقاح في موقع
الجزيرة الجنوبية في جسر جابر
خــال أيــام ،تفيد بالوقت المحدد
لتلقي التطعيم.

إيصال التيار
من ناحية اخرى ،أكدت مصادر
بــوزارة الكهرباء والماء إنجاز كل
األعمال المتعلقة بإيصال التيار
الكهربائي لمشروع مركز التطعيم
السريع بالسيارات في جسر جابر
األسبوع الماضي ،بالتنسيق مع
وزارة الصحة والقطاع النفطي.
وأشارت المصادر إلى أن الطاقة
التي تم توفيرها تكفي الحتياجات
مـ ــرافـ ــق الـ ـم ــرك ــز ال ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــوي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أم ــاك ــن الـفـحــص،
على كبائن خاصة بوزارة الصحة

مركز التطعيم بجسر جابر
متعلقة بالعيادات وغرف الطوارئ،
واس ـت ــراح ــات ،وم ـس ـجــد ،وكـبــائــن
اإلدارة العامة لإلطفاء وخــدمــات
أخرى يحتاج إليها الموقع.
ولفتت مصادر مواكبة للمشروع
إلى أنه تم إنجاز نحو  95في المئة
من كل األعمال التي لم يتبق منها
إال التشطيبات النهائية لتسليمه
لـ"الصحة" ،والتي ستعلن بدورها
جدول تشغيله عقب تسلمه.

«فايزر» بالمستشفيات
من جهة أخرى ،كشفت مصادر
صحية مطلعة ،أن وزارة الصحة
دش ـن ــت الـتـطـعـيــم ب ـل ـقــاح "ف ــاي ــزر
بيونتيك" المضاد ل ـ "كوفيد "19
ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات م ـنــذ يــومـيــن،
وذلك للتسريع من وتيرة إعطائه
للراغبين ،وتخفيف الضغط على
مركز الكويت للتطعيم.
وقــالــت الـمـصــادر ل ـ "الـجــريــدة"،
إن العمل في تلك الوحدات سيتم

على فترتين صباحية ومسائية،
مـشـيــرة إل ــى أن ال ـف ـتــرة الماضية
شهدت تركيب ب ــرادات وثالجات
خاصة لحفظ "فايزر" في عدد من
المستشفيات التابعة للوزارة.
وذكرت أن كل مستشفى سيبدأ
في تطعيم نحو  500شخص يوميا
خالل الفترة األولى من تلك الخدمة،
ثم تزيد إلى  1000بعد ذلك.
وأك ــدت أن الـ ــوزارة دشنت قبل
أكثر مــن شهر هــذه الخدمة فــي 5
مراكز صحية هي الشعب بمنطقة
العاصمة الصحية ،والصديق في
"ح ــول ــي" الـصـحـيــة ،وال ـم ـســايــل بـ
"األحمدي" ،والنسيم في "الجهراء"،
والشالحي بـ "الفروانية" ،وتعمل
هذه المراكز على فترتين صباحية
ومـســائـيــة ،وت ـقــوم بتطعيم نحو
 2500إلى  3000شخص في اليوم
الــواحــد ،بــواقــع  500إلــى  600في
المركز الواحد.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن عـ ـ ـم ـ ــل ه ـ ــذه

الوحدات ،سواء في المستشفيات
أو ال ـم ــراك ــز ال ـص ـح ـيــة ،سيخفف
الضغط عن مركز الكويت للتطعيم
فـ ــي أرض ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض بـمـنـطـقــة
مشرف ،والذي يستقبل يوميا أكثر
من  22ألف شخص من المسجلين
على المنصة الخاصة بالتطعيم
ضد فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن لقاح "فــايــزر"
بــدأ استخدامه فــي مركز الكويت
للتطعيم ،حيث يتطلب تخزينه
درجات حرارة باردة جدا في حدود
 70درجة تحت الصفر ،ثم استخدم
الحقا في  5مراكز صحية ،ومن ثم
فــي المستشفيات ال ـعــامــة ،وذلــك
عقب تجهيزها بثالجات خاصة
لحفظ اللقاح.

«الربو» و«كورونا»
ف ــي مـ ـج ــال اخ ـ ــر ،أك ـ ــد ال ـمــديــر
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
لشرق المتوسط د .أحمد المنظري

أن االرتـ ـب ــاط بـیــن ال ــرب ــو وم ــرض
"كــوف ـیــد  "19قـلـيــل ال ــوض ــوح ،مع
توافر البيانات على مدار عام .2020
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـنـ ـظ ــري ،ف ـ ــي إف ـ ــادة
صحافية حــول آخــر المستجدات
والتطورات ،إن المصابين بالربو
ب ــوج ــه عـ ــام أك ـث ــر ع ــرض ــة لخطر
اإلصابة باألمراض التنفسية ،كما
يحدث سنويا مع اإلنفلونزا ،الفتا
في بداية جائحة "كوفيد
إلــى أنـ ُـه َ
 "19افـ ــتـ ـ ِـرض ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
أن المصابین بــالــربــو معرضون
لخطر اإلصــابــة المتزاید بمرض
كوفید  ،19لكن مع توافر البيانات
على مــدار عام  2020بدا االرتباط
بین الربو ومــرض كوفید  19أقل
وضوحا.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ُأن اس ـت ـع ــراض ــا
منهجيا ســريـعــا أجـ ــري لتوجيه
مــوجــز علمي عــن الــربــو وكوفید
 ،19يـهــدف إل ــى تقیيم المؤلفات
المتاحة التي استعرضها النظراء

فيما یتعلق بما إذا كان المصابون
بالربو أكثر عرضة لخطر اإلصابة
بــالـعــدوى الناجمة عــن الفیروس
المسبب لمرض كوفيد  ،19و/أو
مضاعفاتها ،أو الوفاة.
َ
وشـ َـرع االستعراض ،على وجه
الخصوص ،في تحلیل البيانات
بشأن المسائل التالية :هل یرتبط
الـ ــرب ـ ــو ب ـ ــزي ـ ــادة خـ ـط ــر اإلصـ ــابـ ــة
بفيروس كورونا ،سارس  ،2ومن
ثم مرض كوفید 19؟ وهل یرتبط
الــربــو ب ــاإلدخ ــال إل ــى المستشفى
بـسـبــب مـ ــرض كــوف ـیــد 19؟ وهــل
یرتبط الربو بمدى وخامة حصائل
كوفید 19؟

«الكهرباء» تنجز
إيصال التيار
لمركز التطعيم
بجسر جابر

«إدارة األعمال»
توظيف
الخدمة»:
«ديوان
إداريين
6903
لـ
«الممتازة»
صرف
«التربية»:
ً
ً
اليعقوب استقبل المهنئين بتعيينه وكيال للوزارة
و«المحاسبة» ال يتجاوز شهرا
الحمد :هناك تخصصات تواجه مشاكل في الترشيح للعمل
•

محمد جاسم

فيما كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية،
بدر الحمد ،عن وجــود تخصصات تواجه
م ـشــاكــل ف ــي ال ـتــرش ـيــح لـلـعـمــل بــالـجـهــات
ً
الحكومية ،ألن بها فائضا بعدد الخريجين،
أكــد أن خريجي تخصصي "إدارة األعمال
والمحاسبة" ال تتجاوز مدة انتظارهم من
التسجيل حتى الترشيح شهرا واحدا.
ولفت الحمد ،في تصريح ،إلى أن الجهات
لديها شاشات عرض ّ
تبين لها المسجلين
ّ
في النظام ،لكن لزيادة الحرص على إيجاد

اليعقوب مستقبال المهنئين

•

فهد الرمضان

اسـتـقـبــل وك ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة د .علي
اليعقوب ،صباح أ مــس ،مهنئيه بمنصبه
الجديد في مكتبه بحضور قياديي الوزارة
والصحافيين.
مــن جانب آخــر ،كشفت مـصــادر تربوية
لـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،أن "ال ـتــرب ـيــة" صــرفــت أمــس
مكآفات األعمال الممتازة لـ  6903موظفين
إداريـيــن من العاملين بديوان عــام الــوزارة
والـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة عـ ــن ع ـ ــام ،2020
موضحة أنه بعد اعتماد قرار فصل مكافأة
اإلداريين عن المعلمين بات بإمكان الوزارة

صرفها لــإداريـيــن دون االل ـتــزام بمواعيد
الصرف الخاصة بالمعلمين ،والتي تتطلب
انتهاء العام الدراسي.
وأشارت المصادر إلى أن صرف المكافآت
ال يشمل اإلداريـيــن والعاملين بالمدارس،
ألن دوامهم مرتبط بانتهاء العام الدراسي
على عكس إداريي ديوان الوزارة والمناطق
التعليمية ،الفتة إلــى أن المبلغ االجمالي
الـ ـ ــذي ت ــم ت ـخ ـص ـي ـصــه ل ـم ـك ــاف ــآت االعـ ـم ــال
الممتازة لجميع العاملين بـ "التربية" بلغ
 55مليون دينار.
وذكرت أن ما تم صرفه لالداريين يبلغ
نحو  3ماليين دينار ،إذ تم صرف الدفعة

االولــى بإجمالي مليون و 300ألــف دينار،
على أن يتم صرف الدفعة الثانية بإجمالي
مليون و 700ألف خالل اليومين المقبلين،
مشيرة إلى أن صرفها للعاملين بالمدارس
من هيئات تعليمية وادارية واشرافية سيتم
بعد انتهاء العام الدراسي ،وإدخال التقييم
السنوي.
وت ــوقـ ـع ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ي ـت ــم صــرف ـهــا
للمعلمين والعاملين بالمدارس قبل نهاية
عام .2021

الحلول لترشيح الباحثين عن العمل يتم
ً
مخاطبة الجهات رسميا.
ً
وب ـ ـيـ ــن أن ال ـ ــديـ ـ ــوان أع ـ ـلـ ــن أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا عــن
ال ـت ـخ ـص ـص ــات الـ ـم ــرغ ــوب ــة ،والـ ـت ــي تـتـســم
ً
ب ــال ـن ــدرة ف ــي ال ـ ـكـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة ،وأي ـض ــا
التخصصات التي تتسم بفائض في عدد
الخريجين والمسجلين ،وذ ل ــك لمساعدة
الطلبة خريجي الثانوية العامة في اختيار
تخصص دراسي مرغوب في سوق العمل،
ً
الفتا إلى أن هذه التخصصات ايضا ترسل
ل ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي الـمـخـتـلـفــة
ً
لتحديد خطط القبول بناء عليها ،مبينا أنه

عادة يتم إعالن هذه التخصصات المرغوبة
في خطة لمدة  4سنوات حدا أدنى.
وذكـ ـ ــر أن هـ ـن ــاك ت ـخ ـص ـصــات ل ــم تــذكــر
ف ــي قــائـمــة الـتـخـصـصــات الـمـطـلــوبــة ،مما
ي ـع ـنــي وجـ ـ ــود ت ــواف ــق بـ ـع ــدد ال ـخــري ـج ـيــن
ً
وعدد االحتياج ،مضيفا أن هذا األمر جاء
نـتـيـجــة ل ـخ ـطــط الـ ــديـ ــوان م ـنــذ عـ ــام 2007
عند مخاطبته مؤسسات التعليم العالي
ف ـ ــي ح ـي ـن ـه ــا وإعـ ــام ـ ـهـ ــا بــال ـت ـخ ـص ـصــات
المرغوبة خالل السنوات المقبلة ،مما جعل
أ ع ــداد حملة هــذه التخصصات متناسبة
واحتياجات السوق.

«السكنية» تستأنف توزيعات «جنوب صباح
األحمد» وشرق تيماء
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة اس ـت ـئ ـنــاف
ت ــوزي ـع ــات الـ ــوحـ ــدات الـسـكـنـيــة
ضمن مـشــروعــي جـنــوب مدينة
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد وش ـ ــرق تـيـمــاء
للسنة المالية .2022/2021
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
بــاســم الـمــؤسـســة عـمــر الــرويــح،
فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ــس،
إن ال ـمــؤس ـســة س ـت ـقــوم ب ــإج ــراء
التوزيعات المقررة وفق الجدول
ا لـمـحــدد للقسائم السكنية في

مشروعي جنوب "صباح األحمد"
وشرق تيماء.
وأض ـ ـ ــاف الـ ــرويـ ــح أن إجـ ــراء
أول قــرعــة سيكون األرب ـعــاء 26
م ــاي ــو الـ ـج ــاري ل ـم ـش ــروع شــرق
تيماء والمخصص للمواطنين
ال ـم ـش ـمــول ـيــن ب ــال ـق ــان ــون رقـ ــم 2
لسنة ( 2015فئة من باع بيته)،
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن مـسـكــن مــائــم
بمساحة  300متر مــربــع ،حيث
سـيـتــم تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى دف ـع ــات،
مشيرا إلى أن األولوية التاريخية

بالتخصيص على هذا المشروع
حتى  31ديسمبر  2006وما قبل.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
تــوزي ـعــات الـقـســائــم الحكومية
بمشروع جنوب مدينة (صباح
األحمد) ،وهي بمساحة  400متر
مربع للقسيمة سيكون بدءا من
 2يــونـيــو الـمـقـبــل ،مــوضـحــا أن
األولوية التاريخية في مشروع
جـنــوب مدينة (صـبــاح األحـمــد)
للمخصصين حتى  31ديسمبر
 2020وما قبل.

وأكـ ـ ــد أن قـ ـ ــرار اعـ ـتـ ـم ــاد ب ــدء
ال ـتــوزيـعــات الـحــالـيــة لـلــوحــدات
ال ـس ـك ـن ـي ــة ب ـم ـش ــروع ــي ج ـنــوب
مدينة (صـبــاح األح ـمــد) وشــرق
ت ـي ـمــاء يــأتــي ض ـمــن تــوجـيـهــات
وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـبـلــديــة
ووزيــر الــدولــة لـشــؤون االسكان
والـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـم ــران ــي ش ــاي ــع
الشايع في استئناف التوزيعات
لـلـمـخـصــص ل ـهــم م ــن أص ـحــاب
الطلبات االسكانية مــع مراعاة
االشتراطات الصحية.

«الشؤون» :تخصيص  2025م 2لمواقف سيارات «مسني حولي»

ً
ساري لـ ةديرجلا• 2000 :م 2مساحة المبنى الجديد ...واالفتتاح قريبا
•

«السكنية» توافق
على طلب الوزارة
تغيير نمط وشكل
مبانيها اإلنشائية
ً
مستقبال

جورج عاطف

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع
التخطيط والتطوير اإلداري في وزارة
الشؤون االجتماعية نائب رئيس فريق
اإلعداد والمتابعة الخاص بتنفيذ خطة
التنمية عبدالعزيز ساري ،عن صدور
ق ــرار مــن المجلس الـبـلــدي بالموافقة
على تخصيص قطعة أرض بمساحة
ً
ً
 2025م ـت ــرا مــرب ـعــا ،لـتـنـفـيــذ مـشــروع
مواقف سيارات سطحية لمبنى وحدة
رعاية المسنين الجديد في محافظة
حولي.
وق ــال سـ ــاري ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن ذلــك
يـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن ال ـت ـن ـس ـي ــق وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون

ال ـم ـتــواصــل بـيــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
ك ــاف ــة ذات ال ـع ــاق ــة ،الس ـي ـمــا ال ـج ـهــاز
ً
التنفيذي في بلدية الكويت ،تسهيال
على المواطنين من كبار السن وذويهم
ً
زائ ــري الـمـبـنــى ،الف ـتــا إل ــى أن ال ــوزارة
أوشكت على افتتاح المبنى في القريب
العاجل ،ليقدم خدماته لفئة عزيزة على
قلوب الجميع.
وأضـ ــاف س ــاري أن "الـمـبـنــى ،الــذي
ش ـ ّـي ــد بـ ــإشـ ــراف ش ـب ــاب ــي ك ــوي ـت ــي مــن
مــوظ ـفــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،س ـي ـقــدم ال ـخــدمــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـن ـف ـس ـي ــة وال ـص ـح ـيــة
وال ـت ــأه ـي ـل ـي ــة ل ـك ـب ــار الـ ـس ــن ،ويـتـمـيــز
بسهولة الدخول والخروج والمساحات
الواسعة".

وأوضح أن "المبنى الذي ّ
شيد على
ً
مساحة  2000متر مربع ،يضم ناديا
للمسنين وعيادات طبية متخصصة
ل ـت ـقــديــم ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة لـقــاطـنــي
ً
المنطقة" ،مؤكدا حرص الوزارة الجاد
على تنفيذ مشروعاتها كافة المدرجة
ض ـم ــن خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة وفـ ــق ال ـج ــدول
ً
الزمني المعد سلفا ،كما أنها حريصة
ً
أي ـض ــا عـلــى تــذلـيــل ال ـص ـعــوبــات الـتــي
تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

تغيير مباني الوزارة
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،ك ـش ــف سـ ــاري
عن موافقة المؤسسة العامة للرعاية

السكنية ،على طلب "الـشــؤون" تغيير
نـ ـم ــط وش ـ ـكـ ــل م ـب ــان ـي ـه ــا اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة
المستقبلية كــا فــة فــي جميع مناطق
البالد.
وأوضح ساري ،أنه رغبة من الوزارة
في مواكبة التطورات العصرية للمباني
الحديثة وشمول مبانيها الجديدة بها
طالبنا "السكنية" بتغيير نمط المباني
لناحية الشكل الخارجي والمساحات
والتوزعة الداخلية ،بما يحقق استفادة
قصوى من مساحات األراضــي المراد
إنشاؤها.
وأضاف ،أن "هذه التغيرات ستشمل
م ـب ــان ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة كـ ــافـ ــة ،الـ ـت ــي سـيـتــم
ان ـش ــاؤه ــا خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،من

وحدات الرعاية األسرية ومراكز تنمية
المجتمع واألســواق المركزية واألفرع
التعاونية".
ً
وذك ــر أن "الـسـكـنـيــة" واف ـق ــت أيـضــا
على طلب الوزارة بناء حدائق األطفال،
وليس تسليها قطعة األرض فضاء على
ً
ً
أن تـقــوم هــي بالبناء مستقبال  ،الفتا
إلى أن االجتماع الذي جمع مسؤولي
القطاع مــع مــديــري إدارت ــي التصميم،
وتنسيق الـبــرامــج فــي "السكنية" كان
ب ـن ــاء وات ـخ ــذ خ ــال ــه ب ـعــض الـ ـق ــرارات
المهمة.
عبدالعزيز ساري

4
محليات
سعد الختالن العازمي ...الشاهد والشهيد بمواجهة الغزو
ةديرجلا

•
العدد  / 4735األربعاء  19مايو 2021م  7 /شوال 1442هـ

local@aljarida●com

• رفاق المقاومة وحشود المواطنين شيعوه إلى مثواه األخير • شقيقه عمر :نعزي الكويت برحيل أبوناجي
محمد الشرهان

فخخ أكثر
من  30سيارة
استخدمتها
المقاومة
لضرب الغزو
الصدامي

إبراهيم
الحسن حقق
مع الراحل
وأذاقه ألوان
العذاب...
وصدام حكم
بإعدامه
عمر الختالن

م ـ ـنـ ــذ أن قـ ـ ـ ــرر س ـ ـعـ ــد شـ ـ ــرار
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــان ال ـ ـعـ ــازمـ ــي م ـق ــاوم ــة
الغزو العراقي الغاشم للكويت
اختار لنفسه مشروع الشهادة،
ً
دف ــاع ــا ع ــن ث ــرى ال ـكــويــت ال ــذي
ً
احتضنه بعد ربــع قــرن شاهدا
على بطوالت المقاومين للغزو،
ً
وشهيدا في قائمة الذين نذروا
أرواحهم فداء للوطن.
ف ـقــد اح ـت ـضــن ث ــرى الـكــويــت
صباح أمس "الشاهد الشهيد"،
الـ ـ ـ ـ ــذي أطـ ـ ـل ـ ــق عـ ـلـ ـي ــه ج ـح ــاف ــل
المخابرات الصدامية الغاشمة
ل ـق ــب "أب ــوال ـم ـف ـخ ـخ ــات" ،حـيــث
أذاقهم ألــوان القتل ،ووجــه لهم
الكثير مــن الـضــربــات الـمــؤثــرة
م ــع إخ ــوان ــه أبـ ـط ــال ال ـم ـقــاومــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـب ــاس ـل ــة ،م ـمــا دفــع
برئيس النظام العراقي المقبور
صــدام حسين الــى اصــدار حكم
ً
األعدام عليه غيابيا.
الحضور في تشييع الفقيد
أم ــس يــؤكــد مـكــانــة ال ــراح ــل في
م ــاض ــي وح ــاض ــر الـكــويـتـيـيــن،
الــذيــن يجمعون عـلــى بـطــوالت
فـ ــذة س ـط ــره ــا "اب ــون ــاج ــي" فــي
سجل مقارعة الـغــزو ،وقــد ضم
التشييع عددا كبيرا من ابطال
ال ـم ـق ــاوم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة وال ــذي ــن
يـ ـنـ ـتـ ـم ــون إلـ ـ ـ ــى كـ ـ ــل مـ ـك ــون ــات
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ،راسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن بـ ـه ــذا
الحضور لوحة وفاء خففت عن
أس ــرة الفقيد ح ــزن رحـيـلــه الــى
مثواه األخير.
يـ ـق ــول ش ـق ـيــق الـ ــراحـ ــل عـمــر
الـعــازمــي لــ"ال ـجــريــدة"" :نـحــن ال
نعزي انفسنا بل نعزي الشعب

سعد الختالن العازمي

عمر الختالن العازمي

الـكــويـتــي وال ـق ـيــادة السياسية
على رحيل أحد أبرز المقاومين
خ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـ ـغـ ــزو ال ـع ــراق ــي
ً
ال ـغــاشــم" ،مضيفا ان "م ــا هــون
علينا هــذا المصاب الجلل هو
الحضور الالفت لتشييع الفقيد،
وال ــذي أع ــاد الــى األذه ــان وقفة
الشعب األصيل والتفافه حول
قيادته خالل محنة االحتالل".
ي ـ ــروي ع ـمــر ان شـقـيـقــه كــان
م ـ ـخ ـ ـتـ ــرعـ ــا ،ف ـ ـفـ ــي عـ ـ ـ ــام 1982
ا خـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرع اول مـ ــر ك ـ ـبـ ــة ت ـس ـي ــر
بجهاز السلكي ،وكرم على هذا
االختراع من قبل األمير الراحل
ال ـش ـيــخ س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،وقــد
وظف خبراته في مقاومة الغزو
العراقي منذ االيام االولى للغزو
المشؤوم.
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــر ع ـ ـ ـمـ ـ ــر ب ـع ــض
ال ــذك ــري ــات ال ـب ـطــول ـيــة لشقيقه
ف ـي ـق ــول ،ان ال ـ ـ ــدور ال ـ ــذي لـعـبــه
ال ــراح ــل ك ــان واض ـح ــا لـلـعـيــان،

وي ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع،
فـ ـ ــأبـ ـ ــونـ ـ ــاجـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــان مـ ـهـ ـن ــدس
عـمـلـيــات الـتـفـخـيــخ والـتـفـجـيــر
ا لـتــي نفذتها خــا يــا المقاومة
الكويتية ،لدرجة ان المخابرات
الـ ـع ــراقـ ـي ــة اطـ ـلـ ـق ــت ع ـل ـي ــه لـقــب
"أبوالمفخخات" ،وكانت تبحث
عنه في كل موقع.
وأض ــاف أن أول ــى العمليات
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذه ــا ش ـق ـي ـق ــه ك ــان ــت
تفخيخ مركبة اوروبية الصنع
سوداء اللون ،ووجه بها ضربة
موجعة الى عدد من المتعاونين
م ـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،وك ـ ــان
موقع العملية في شــارع عمان
بـمـنـطـقــة الـســالـمـيــة ،الف ـتــا الــى
أن ه ــذه الـعـمـلـيــة ك ــان ــت بــدايــة
الضربات الموجعة ،التي أربكت
المخابرات الصدامية.
ويـ ـسـ ـتـ ـط ــرد فـ ـيـ ـق ــول ان مــن
اق ـ ــوى ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي نـفــذهــا
ابطال المقاومة كانت بسيارة

جانب من تشييع الختالن امس
فخخت على يد المرحوم ،وتم
تفجيرها بمطعم مقابل منطقة
الصليبيخات ك ــان يتجمع به
عدد كبير من الضباط والجنود
الـعــراقـيـيــن ،فـضــا عــن تفخيخ
مــركـبــة اخ ــرى هــاجــم بــه أبـطــال
ً
المقاومة مـقــرا لقيادة الجيش
ال ـع ــراق ــي ف ــي ف ـن ــدق الـهـيـلـتــون
والتي اسفرت عن مقتل العديد
من الضباط والجنود.
يحصي عمر الـعــازمــي اكثر

مــن  30مــر كـبــة فخخها شقيقه
ال ــراح ــل واسـتـخــدمـتـهــا خــايــا
الـمـقــاومــة فــي ض ــرب تجمعات
الجيش العراقي ،وكذلك تفجير
بـعــض مــواقــع المتعاونين مع
س ـل ـط ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،الف ـ ـتـ ــا ال ــى
أن الـ ـم ــرح ــوم ت ــم اع ـت ـق ــال ــه فــي
منطقة الروضة في بداية يناير
 1991عندما كان ذاهبا لتسلم
مـ ـع ــدات ت ـف ـج ـيــر وت ـف ـخ ـيــخ مــن
احــد ق ــادة الـمـقــاومــة الكويتية،

وق ــد اع ـت ـقــل بــال ـم ـشــاتــل ،وك ــان
يـ ـحـ ـم ــل هـ ــويـ ــة مـ ـ ـ ـ ــزورة ب ــاس ــم
س ــرح ــان ذيـ ــب ال ـع ـن ــزي ،وك ــان
مـعـتـقـلــوه ال ي ـعــرفــون ان ــه احــد
أبـ ــرز الـمـطـلــوبـيــن لـلـمـخــابــرات
العراقية و تــم نقله ا لــى معتقل
للمخابرات الصدامية في منطقة
الرابية ،وهناك تولى التحقيق
معه األخ غير الشقيق للمقبور
صدام حسين سبعاوي إبراهيم
الـ ـحـ ـس ــن ،وال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان يـشـغــل

وقتها رئيس جهاز المخابرات،
وهـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــن كـ ـ ـش ـ ــف ش ـخ ـص ـي ــة
المرحوم الحقيقية بعد سلسلة
طــويـلــة مــن عـمـلـيــات الـتـعــذيــب.
ل ـي ـن ـق ــل بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ــى س ـجــن
أبوغريب ليحكم عليه باإلعدام
بــأمــر مــن ص ــدام حـسـيــن ،إال أن
مشيئة رب العالمين انتصرت
لــه ليعود الــى أرض الــوطــن مع
األسرى الذين نقلوا إلى البالد
عن طريق الصليب األحمر.

ّ
تجمع الدواوين :المعارضة الصادقة تبني الوطن بطرح مشروع متكامل

ً
ً
دعا الجميع إلى تغليب صوت العقل متمنيا استئناف جلسات البرلمان بعيدا عن الشخصانية
دعا ّ
تجمع دواوين الكويت ،الجميع إلى
تغليب صوت العقل ،ووضع مصلحة الكويت
فوق أي مصلحة ،وتقديم الوالء لها على أي
والء وانتماء ومصالح شخصية وأجندات
خاصة ،مشيرين إلى أن المعارضة الصادقة
دائما ما تبني أركانها من أجل بناء وطن عن
طريق طــرح مـشــروع وطني متكامل يبين
السلبيات والمشاكل وطرق عالجها ،مبينا
أن الكويت الغالية أهم منا جميعا.
وقال التجمع ،في بيان ،أمس" ،أملنا في
اسـتـئـنــاف انـعـقــاد جـلـســات لمجلس األمــة
هادئة وهادفة ومنتجة وعقالنية لمصلحة
ً
الوطن والمواطن ،بعيدا عن الشخصانية
والنقاشات التي ال فــائــدة منها ،وبوجود
ن ــواب ووزراء يـمـلـكــون ال ــرؤي ــة الـتـفــاؤلـيــة،
ويطرحون الحلول الواقعية لمشاكلنا ،داعيا

إلى اآلخذ بعين االعتبار طبيعة مجتمعنا
وإمكاناته ،إلصالح االختالالت والنهوض
بالبلد ،بما يتوافق مع القانون والدستور،
حتى يتحقق لنا مجلس أمة يراقب ويحاسب
ويـشـ ّـرع ،وحكومة تنفذ وتتابع ،من خالل
أداء وتـعــاون مثمر يحسب لهم ال عليهم،،
والوصول إلى ممارسة ديمقراطية نفتخر
بها ،وبمستوى تطلعات وآمال أهل الكويت".
وتابع :ان ما تمتلكه الكويت من إمكانات
مالية وكفاءات بشرية وبنية تحتية ،كلها
أساسيات وركائز كل نجاح وتطوير وتنمية،
وحتى ال نندم في المستقبل القريب ،وننعت
مجلس األمة والحكومة بالفشل كما تعودنا
دائما.
وأك ـ ــد أن مـ ــا ي ـج ـم ـع ـنــا مـ ــن م ـش ـتــركــات
أكبر بكثير مما يفرقنا ،ولو ركــزت النخب

ال ـس ـيــاس ـيــة ووسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام بــأنــواع ـهــا
ً
على هــذه المشتركات لكان الــواقــع مغايرا
ل ـمــا وص ـل ـنــا إل ـي ــه الـ ـي ــوم م ــن تـشـكـيــك في
الــوالء واالنتماء وزي ــادة مـفــردات الكراهية
واالختالف في معنى المواطنة.
وشـ ــدد ع ـلــى أن ــه م ــن ال ــواج ــب أن يـكــون
هناك خط أحمر ال نتعداه في اإلساءة حتى
ال تصل الــرســالــة خطأ إلــى مــن يــريــد الشر
بالكويت وأهلها ،كما يجب علينا أن نحذر
مــن حـمــات ت ــدرس بعناية ،وينفق عليها
الجهد والمال لزعزعة استقرار الكويت عن
طــريــق خـلــق اإلش ــاع ــات واألخ ـب ــار الـكــاذبــة
وتسليمها لوكالة "يقولون" البصماء البلهاء
التي تنسخها وتنشرها عن طريق أدواتها
بال تمحيص أو تمييز في وسائل التواصل
االجتماعي.

وأردف التجمع :نحن دولة لها مكانتها
على مستوى العالم ،فالكويت مثلها مثل كل
بلدان العالم فيها فساد وفاسدون ،وفيها
إصالح ومصلحون ،ولكن أن نرى الصورة
ظالمية كما يصورها البعض ،فهو تجن
غير مقبول على هذا البلد والمخلصين فيه.
ّ
وأوضح أن الكويت ،منذ بداية نشأتها،
ُبـنـيــت عـلــى الــديـمـقــراطـيــة واح ـت ــرام ال ــرأي
اآلخ ــر ،وجـبــل أهـلـهــا عـلــى االل ـت ـفــاف حــول
ن ـظــام الـحـكــم ال ــذي اخ ـت ــاروه أب ــا عــن جــد،
واستطاعوا تنظيم شؤون حياتهم بدستور
ت ـفـ ّـردوا بــه وم ــازال ــوا عــن غـيــرهــم ،فأضفى
عـلـيـهــم ال ـمــزيــد م ــن ال ـح ــري ــات الـسـيــاسـيــة
ّ
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وش ــك ــل ل ـهــم دافـ ـع ــا قــويــا
لـلـحـفــاظ عـلــى وح ــدة وطـنـهــم واس ـت ـقــراره
وصون مكتسباته.

«اإلطفاء» :تدشين  15مضخة جديدة متطورة
ت ـف ـقــد رئـ ـي ــس ق ـ ــوة اإلطـ ـف ــاء
ال ـع ــام ال ـفــريــق خ ــال ــد ال ـم ـكــراد،
أمـ ـ ـ ــس ،ورشـ ـ ـ ــة "اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء" فــي
منطقة الري ،يرافقه نائب رئيس
القوة لقطاع الشؤون الهندسية
ونظم المعلومات اللواء موسى
أكـ ـب ــر؛ ل ــاط ــاع وت ــدش ـي ــن 15
مضخة متنقلة جديدة متطورة
مـ ـك ــون ــة م ـ ــن حـ ـجـ ـمـ ـي ــن ،األول
مـخـصــص لـسـحــب  8آالف لتر
م ــاء بــالــدقـيـقــة ،والـثــانــي يعمل
ع ـل ــى س ـح ــب  3آالف ل ـت ــر م ــاء
بالدقيقة.
ومــن أهــم اسـتـخــدامــات هذه
المضخات سحب مياه األمطار
وإن ـق ــاذ الـسـفــن والـ ـ ــزوارق عند
وجود أي تسريب للمياه فيها
وسـيـتــم تــزويــد بـعــض اآللـيــات
والزوارق بها.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش ال ـ ـجـ ــولـ ــة
التفقدية لـلــورشــة ،قــام الفريق
المكراد بزيارة قاعات التدريب

ً
متفقدا المضخات
المكراد
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــرق ـي ــة
ألع ـ ـضـ ــاء ق ـ ــوة اإلطـ ـ ـف ـ ــاء ال ـع ــام
وي ــرافـ ـق ــه ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـق ــوة
لقطاع تنمية الموارد البشرية

اللواء محمد عبدالله ابراهيم،
لــاطــاع عـلــى دورات الـتــرقـيــة
المقامة حاليا واال طـ ــاع على
تجهيزات ا لـقــا عــات التدريبية

«الجمارك» :اختبار مهني «اإلعالم» :فتح باب الترشح للوظائف
للمخلصين والمندوبين اإلشرافية األحد المقبل
أعلنت اإلدارة العامة للجمارك
ع ــزم ـه ــا ع ـق ــد االخـ ـتـ ـب ــار ال ـم ـه ـنــي
ل ـل ـم ـخ ـل ـص ـيــن ال ـج ـمــرك ـي ـيــن (عـ ــام،
ت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع ،خ ـ ـ ـ ـ ــاص) وال ـ ـم ـ ـنـ ــدوب ـ ـيـ ــن
الجمركيين.
ود ع ـ ـ ـ ـ ــت اإلدارة ،ف ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان،
الــراغ ـب ـيــن م ــن األفـ ـ ــراد وال ـم ـكــاتــب
الجمركية والشركات والمؤسسات
والـهـيـئــات الـحـكــومـيــة فــي الـتـقــدم
لالختبار إلى تسجيل طلباتهم عن
طريق موقع "الجمارك" في بوابة
الخدمات اإللكترونية للجمارك.
وبينت ضرورة االلتزام بالوقت
المحدد للتقدم لالختبار وهو 15
يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور االع ــان،
إذ لــن يقبل ا لـنـظــام التسجيل أي
طلب بعد انتهاء المدة ،الفتة إلى
أن آ لـيــة اال خـتـبــارات ستكون على
نـظــام دفـعــات مــن خــال تقديم 50
ش ـخ ـصــا ف ــي ك ــل م ـ ــرة ،وي ـت ــم ذلــك
حسب أولوية التسجيل.

●

محمد راشد

أعلنت وزارة اإلعالم توافر عدد من الوظائف اإلشرافية الشاغرة
لجميع موظفيها في منصب مدير ،ومراقب ،ورئيس قسم ،في عدد
من القطاعات واإلدارات ،منها مكتب وكيل الــوزارة ،وقطاع األخبار
والـبــرامــج السياسية ،وقـطــاع ال ـشــؤون اإلداريـ ــة والـمــالـيــة ،وقطاع
التلفزيون ،وقطاع الشؤون الهندسية.
وجاء في القرار الذي صدر في نهاية رمضان الفائت ،وحصلت
"الـجــريــدة" على نسخة منه" ،على جميع الموظفين الراغبين في
الترشيح ممن تتوافر في شأنهم شروط شغل الوظيفة اإلشرافية
الشاغرة ،أن يقوموا بتعبئة النموذج الخاص (طلب ترشيح لشغل
وظيفة إشــرافـيــة) ،ويتم الحصول على النموذج من خــال الموقع
اإللكتروني الرسمي للوزارة".
وأوضح القرار أنه "يتم تسليم نموذج الترشيح إلى إدارة الشؤون
اإلدارية (مراقبة ترتيب الوظائف) في الدور الثاني بمبنى وزارة اإلعالم
الرئيسي" ،مشيرا إلى أنه "سيتم استالم طلبات الترشيح اعتبارا
من األحد المقبل ( 23الجاري) ،حتى نهاية دوام الخميس  27مايو".
وأكد أنه "لن يتم استالم أي طلب بعد المدة المحددة باإلعالن ،إذ
ستقوم إدارة الشؤون اإلدارية بمراجعة ومطابقة الطلبات مع قرارات
وشروط دیوان الخدمة المدنية وإعداد بيان لكل مرشح وفقا للنماذج
ُ
المعدة ،وإحالتها إلى لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية الشاغرة".

وال ـب ــرام ــج ال ـتــي تـسـتـخــدم في
جميع دورات الترقيات للضباط
وضباط الصف.

فهد المعجل

ةديرجلا
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ّ
نواب :الحكومة عطلت عمل المجلس والحياة الديمقراطية
«قضايا استجوابات الخالد والعقود والصفوف األمامية أولوياتنا القادمة»
فهد تركي

مع اقتراب موعد جلسة مجلس
األمة المقررة  25الجاري،
وفي ظل تمسك الفرقاء
بمواقفهم ،يثار التساؤل
المهم :هل صيام المجلس
عن عقد الجلسات سيستمر أم
ستنعقد جلسة الثالثاء المقبل
ويناقش المجلس خاللها
البنود المدرجة على جدول
األعمال؟

طالب عــدد مــن الـنــواب بعودة
ال ـم ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي وال ـم ـس ــار
الديمقراطي للمجلس ،من خالل
عقد الجلسات من جديد ،متهمين
الحكومة بتعطيل عمل المجلس
والحياة الديمقراطية في البالد،
م ــن خـ ــال الـ ــذهـ ــاب إلـ ــى تــأجـيــل
االس ـت ـجــوابــات الـمـقــدمــة لرئيس
الـ ــوزراء مــن جــانــب ،والـغـيــاب عن
الجلسات من جانب آخر.
وق ــال ال ـن ــواب فــي تصريحات
لـ «الجريدة» إن قضية العفو عن
الـمـهـجــريــن ب ــال ـخ ــارج ،وم ـكــافــأة
الصفوف األمامية ،وصعود رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـن ـصــة ،واالم ـت ـث ــال
لـ ـل ــدسـ ـت ــور أولـ ـ ــويـ ـ ــات ال ـم ــرح ـل ــة
المقبلة ،مـحــذريــن الـحـكــومــة من
مغبة عدم التعاون معها في هذه
القضايا.
وأكد النائب د .محمد الحويلة
أن «المطلوب مــن رئيس ال ــوزراء
وال ـح ـك ــوم ــة ب ـش ــأن عـ ــام االلـ ـت ــزام
بالدستور وما جاء به من ثوابت
دس ـت ــوري ــة وال ــائ ـح ــة الــداخ ـل ـيــة
لمجلس األمة ،فتأجيل استجوابه
مرفوض ،وعليه صعود المنصة
إذا أراد التعاون مع المجلس».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـح ــويـ ـل ــة ،إن ج ـل ـســة
ال ـص ـفــوف األولـ ــى م ــن الـجـلـســات
ال ـم ـه ـم ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب أن تـعـقــد
بأسرع وقت إلنصاف الموظفين
المستحقين لهذه المكافأة ،مؤكدا
أهمية أن «تعطي الحكومة كل ذي
حــق حقه ،ومعالجة الخلل الــذي
ح ـص ــل ف ــي ك ـش ــوف ــات ال ـص ـفــوف
األول ــى ،والمجلس بـنــوابــه عــازم
ع ـل ــى إق ـ ـ ـ ــرار م ـك ــاف ــأت ـه ــم ،وع ـلــى
الحكومة إنجاز الميزانية الخاصة
ب ـهــا لـصــرفـهــا لـمـسـتـحـقـيـهــا من
العاملين في الجهات الحكومية
المختلفة الذين ضحوا بأنفسهم
من أجل راحة الوطن والمواطنين».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن «ج ـ ـل ـ ـسـ ــة
مناقشة أحداث القدس أيضا من
الجلسات المهمة ،التي يجب أن
ينتصر فيها المجلس ألخوتنا
الفلسطينيين الــذيــن يــواجـهــون
الـظـلــم وال ـق ـمــع ه ـن ــاك ،ومـطـلــوب
مــن الحكومة تقديم يــد التعاون
من أجل إنجاز وحلحلة القضايا
ال ـعــال ـقــة ،وأم ــام ـن ــا اسـتـحـقــاقــات
م ـ ـه ـ ـمـ ــة وق ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن يـ ـنـ ـتـ ـظ ــره ــا
المواطنون البد من إنجازها».
بـ ـ ــدوره ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب مـســاعــد
ال ـع ــارض ــي أن قـضـيــة ال ـع ـفــو عن

قالوا
الـمـهـجــريــن ه ــي قـضـيـتــه األول ــى
في مجلس األمة ،وعلى المجلس
بـنــوابــه االن ـت ـصــار أله ــل الكويت
الــذيــن ض ـحــوا مــن أج ــل مكافحة
ال ـف ـس ــاد ،م ـتــاب ـعــا :ن ـحــن ك ـنــواب
مستمرون في المطالبة بالعفو،
والسعي الحثيث ألن يكون دافعا
كي يعود اخوتنا المهجرون من
تــركـيــا ال ــى وطـنـهــم ال ــذي ضحوا
من أجله .وشدد العارضي على أن
قضية العفو تصدرت كل أجندات
النواب الشرفاء منذ الوهلة األولى
م ــن ع ـمــر ه ــذا ال ـم ـج ـلــس ،راف ـضــا
م ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى ب ـت ـح ـص ـي ــن رئ ـي ــس
الوزراء ،وعليه االمتثال للدستور
بالتعامل مع المجلس.
وأكد النائب د .صالح المطيري
أن الـ ـمـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ب ـيــن
الـحـكــومــة والـمـجـلــس يـشـيــر إلــى
وجـ ــود مـنـعـطــف واضـ ــح وج ـلــي،
وهناك استحقاق دستوري يجب
أن ي ـع ـمــل ب ـ ــه ،وه ـ ــو اس ـت ـج ــواب
رئيس الــوزراء الذي قدم من أكثر
م ــن ع ـض ــو ،وتـ ــم تــأج ـي ـلــه بطلب
مــن الشيخ صباح الـخــالــد ،وهــذا
الطلب غير دستوري وغير الئحي،
وحتى التصويت الذي حصل على
تــأجـيــل االس ـت ـج ــواب ــات الـمـقــدمــة

المطيري :طلب الخالد تأجيل استجواباته بدعة سياسية
ً
وغير جائز شرعا وظلم لمجتمعنا
العارضي :العفو عن المهجرين قضيتنا األولى وعلى النواب
االنتصار ألهل الكويت
مهلهل المضف :قرارنا كما هو ...فرئيس الوزراء مطالب
بمواجهة االستجوابات المقدمة إليه
الشاهين :نأمل أن يعود المسار الديمقراطي في البالد
ً
والمعطل حاليا بسبب الحكومة
ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة أو ال ـم ــزم ــع
ت ـقــدي ـم ـهــا مـسـتـقـبــا ف ــي جـلـســة
قسم الحكومة لم يكن الئحيا وال
دستوريا.
وأضــاف المطيري ان «تأجيل
استجوابات رئيس الوزراء بدعة
سياسية ،وإذا تمت الموافقة عليه
فنحن نظلم مجتمعنا ونظلم األمة
وش ـع ـب ـنــا ،وق ــد يـبـنــى ع ـلــى هــذه

الـســابـقــة مستقبال أن يـتـقــدم أي
وزير ويطلب تأجيل استجواباته
المقدمة أو المزمع تقديمها لمدة
زمنية معينة ،وهذا ال يجوز ،ألن
ذلك يعطي مخرجا للوزير الذي
يفشل في إدارة وزارته أو إذا كان
هناك فشل في حماية المال العام،
حيث إنه بتلك الحالة ال يراقب وال
يحاسب من قبل مجلس األمة».

•

عـلــى الـمـسـتــويــات الـسـيــاسـيــة والمعيشية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وأضـ ـ ــاف أن هـ ــذا الــوضــع
يجب أن يتغير لـيـمــارس كــل جــانــب دوره،
ويـتــم الـتــوصــل إلــى حـلــول مرضية لجميع
األطراف ،ألن الهدف واحد والمصلحة واحدة
و»الـكــويــت والـمــواطــن الكويتي أهــم مــن كل
ش ــيء ،خــاصــة أن هـنــاك مـلـفــات مهمة جــدا
تنتظر المجلس ،وعلى رأسها إقرار مكافآت
الصفوف األمامية ،وكذلك إقــرار الميزانية
العامة للدولة» .وأكد حرصه على أن يكون
ج ــدول أعـمــال اللجنة المقبل ،وكــل جــداول
االجتماعات التي تليه ،متناسقة لمناقشة
القضايا ذات الصلة فيما يخص المواطن
بشكل خاص ومصلحة الكويت االقتصادية
وال ـمــال ـيــة بـشـكــل عـ ــام ،آم ــا أن ت ـســود لغة
الحوار والتنسيق والتعاون بين السلطتين،

المضف والشاهين لقبول
جميع المهندسين في «النفط»
تقدم النائبان مهلهل المضف وأسامة الشاهين باقتراح برغبة قبول جميع
المهندسين المجتازين اختبارات شركات النفط والشركات الملحقة.
وجاء في مقدمة االقتراح «إن أساس نجاح أي قطاع حيوي يعتمد على أبناء
الوطن ،ولعل أهم تلك القطاعات في بلدنا الحبيب الكويت هو القطاع النفطي،
وألننا نجزم أنه من الواجب إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المتقدمين
ً
للوظائف في القطاع النفطي تحقيقا للتطلعات اإلستراتيجية التي صرحت بها
الحكومة في عدة منابر ومناسبات متنوعة حول عملية التكويت ،كما جاء في
قرار ديوان الخدمة المدنية الكويتي رقم ( )11لسنة  2017الذي يقضي بالتزام
الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها
سنوية للوصول بعد ( )5سنوات بنسب الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة
ً
العمل إلى المعدالت المستهدفة لتشغيل الكوادر الوطنية على نحو كامل ،وفقا
للمقرر قانونا في هذا الشأن» .ونظرا ألهمية القطاع النفطي وحيويته فإننا
نتقدم باالقتراح برغبة .وجاء في نص االقتراح «استنادا إلى القرار المذكور
في المقدمة فإنه يجب قبول جميع المهندسين المجتازين اختبارات شركات
النفط والشركات الملحقة».

للوصول إلى صياغة حلول مناسبة للجميع
في هذه الظروف الحساسة على المستويات
الـصـحـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة« ،ألن السلطتين
ملزمتان أخالقيا ووطنيا بالعمل واإلنجاز».
من ناحيته ،كشف رئيس لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية البرلمانية النائب أحمد
الحمد أن اللجنة ستعقد اجتماعا األ حــد
المقبل ،لمناقشة مـشــروع قــانــون بــإصــدار
الخطة اإلنمائية للسنوات  2025-2020الذي
تقدمت به الحكومة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـل ـج ـن ــة س ـت ـن ــاق ــش كــذلــك
االق ـتــراحــات بقوانين بـشــأن تعديل قانون
غرفة تجارة وصناعة الكويت ،وهو من ضمن
أولوياتها ،وستناقش أيضا االقتراح بقانون
المحال إلــى اللجنة من اللجنة التشريعية
فيما يخص النصب العقاري.

أحمد الحمد

 10نواب يطلبون جلسة للمشاريع اإلسكانية
أعلن النائب صالح المطيري تقديم طلب موقع
مــن عـشــرة ن ــواب لعقد جلسة خــاصــة لمناقشة
القضية اإلسكانية.
وقال النواب في طلبهم إنه «استنادا للمادة 72

من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،نتقدم ،نحن
الموقعين ،بطلب عقد جلسة خــا صــة لمناقشة
المشاريع اإلسكانية ومعوقاتها في مدن المطالع
وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح األحمد».

الخنفور الستثناء الطلبة من قرارات السفر
طالب رئيس لجنة الشؤون الصحية البرلمانية
النائب سعد الخنفور وزير الصحة د .باسل الصباح
بــاسـتـثـنــاء الـطـلـبــة ال ــدارس ـي ــن خـ ــارج ال ـكــويــت من
القرارات المتعلقة بسفر المواطنين الصادرة أخيرا.
وأكــد الخنفور فــي تصريح صحفي ض ــرورة أن
يتم التعامل مع هؤالء الطلبة بشكل استثنائي على
أن يـصــدر ال ـقــرار فــي أق ــرب وقــت ممكن بسبب بدء
االختبارات في أغلب دول العالم.

وطالب بــأن يستثنى الطلبة من قــرار «الصحة»
األخير المتعلق بشروط السماح للسفر للمواطنين
وال ـخــاصــة ب ـض ــرورة الـحـصــول عـلــى جــرعـتـيــن من
الـلـقــاح وم ـضــى أك ـثــر مــن أسـبــوعـيــن عـلــى الـجــرعــة
الثانية ،وكذلك مضي أكثر من  5أسابيع لمن حصل
على جرعة واحدة ،باإلضافة إلى شرط مضي أكثر
من أسبوعين على من تعافى من اإلصابة بفيروس
كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

 165لجنة في «تكميلية الخامسة» موزعة على  27مدرسة
«شؤون االنتخابات» و«اإلطفاء» أنهتا استعداداتهما النتخابات السبت المقبل
●

محمد الشرهان

في سياق االستعداد لالنتخابات التكميلية في الدائرة
االنتخابية الخامسة  ،2021والتي من المقرر إجراؤها السبت
ً
المقبل ويتنافس على مقعدها  15مرشحا ،أكــدت وزارة
الداخلية استعداد إدارة شــؤون االنتخابات لالنتخابات
التكميلية ،كما أنهت قوة اإلطفاء العام استعداداتها.
وقال المدير العام لالدارة العامة للشؤون القانونية في
وزارة الداخلية العقيد الحقوقي الدكتور صالح الشطي لـ
«كونا» إن المرشحين الـ  15هم أحمد جابر البلوشي ،وبكر

سلة برلمانية
العتيبي يسأل عن العالج
الكيماوي لمرضى السرطان

األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
السلطتين ...إلى متى؟

ً
الحمد لـ ةديرجلا  :السلطتان ملزمتان وطنيا باإلنجاز
أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـم ــال ـي ــة
واالقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد
أن ما حدث بمجلس األمة في اآلونة األخيرة
مــن تصعيد وتعطيل وأخ ــذ ورد ال يصب
في مصلحة أحد في الكويت ،آمال أن يعود
الـنــواب ممن جلسوا على مقاعد الحكومة
إل ــى رش ــده ــم ،وي ـم ــارس ــوا عملهم النيابي
كما يتوقع ويــريــد منهم الشعب الكويتي،
وبما يعود بالفائدة والمنفعة على مصالح
المواطنين والمصلحة العامة للكويت.
وشــدد الحمد ،في تصريح لـ«الجريدة»،
على أنه يقف ويؤيد بشدة كل الحلول التي
ت ــؤدي إل ــى ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق اإليـجــابــي
مــع الـحـكــومــة بـمــا يحقق آم ــال وطـمــوحــات
الشعب الكويتي ،مبينا أن الواقع العدائي
الـقــائــم اآلن بـيــن السلطتين لـيــس طبيعيا

برلمانيات

ب ــادي الــرشـيــدي ،وجــاســم محمد دشـتــي ،وحبيب مهدي
بوعباس ،وحسن عواد العازمي ،وحماد مناحي الدوسري،
وخالد إبراهيم العمار ،وسعد محمد المفرح ،وطالل فهد
الــدبــوس ،وعــادل عباس الشطي ،وعبدالله عمر العتيبي،
وعبيد محمد المطيري ،وعجمي فالح المتلقم ،وعنود خالد
العنزي ،ونهار ثقل العتيبي.
وأضـ ـ ــاف ال ـش ـطــي أن عـمـلـيــة االق ـ ـتـ ــراع س ـت ـجــرى وفــق
االشتراطات الصحية المتبعة في ضــوء جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19 -وذلك في  165لجنة موزعة
على  27مدرسة تشمل اللجنة الرئيسية و 13مدرسة للذكور

ً
ومثلها لــانــاث ،موضحا أنــه تــم تخصيص مقر اللجنة
الرئيسية لمصابي (كوفيد )19 -ولمخالطي المصابين،
موضحا أن وزارة الصحة ستحدد آلية الخروج من العزل
المنزلي للمشاركة في االنتخابات.
وأعلن مدير إدارة العالقات العامة واالعالم بقوة اإلطفاء
الـعــام العقيد محمد الغريب انتهاء جميع االسـتـعــدادات
والترتيبات الالزمة لتأمين مقار االنتخابات التكميلية في
الدائرة الخامسة.
وأك ــد ال ـغــريــب ان ال ـقــوة ات ـخــذت االح ـت ـيــاطــات الــازمــة
بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة.

وتابع :بهذه الحالة يكون الدور
الرقابي للمجلس همش ،ومنح أي
وزير لديه خلل بوزارته أن يقول
اجــل هــذا االسـتـجــواب ،الفـتــا إلى
أن «تأجيل االستجوابات لرئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء أو ال ـ ـ ـ ــوزراء غ ـيــر جــائــز
شرعا ،فنحن مؤتمنون ،وال حل
لدينا إال بصعوده المنصة ،وهذه
قناعة ال يمكن التخلي عنها».
وأردف :ال يمكن أن تكون هناك
جلسة أو االنـتـقــال مــن بند آلخر
قبل صعود رئيس الوزراء وتفنيد
االستجوابات المقدمة إليه ،وعليه
تحمل المسؤولية السياسية ،وإذا
لم يقدم له كتاب عدم تعاون كان
بها وإذا قدم يرحل.
وق ــال إن «ه ـن ــاك أمـ ــورا أخ ــرى
بالمعادلة السياسية بها خطوات
مهمة ،وهي العفو عن المهجرين،
فيجب أن ندعم اي مـبــادرة بهذا
االت ـ ـجـ ــاه وه ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرات لها
اث ــر ايـجــابــي لتخفيف االحـتـقــان
السياسي ،وهذا ال يعني التخلي
عن صعود رئيس الوزراء المنصة
حـ ـت ــى ال يـ ـت ــم تـ ـك ــري ــس م ـف ـهــوم
سـيــاســي بــأنــه يـمـكــن تــأجـيــل أي
ا س ـت ـجــوا بــات مستقبلية مقدمة
للوزراء».
وذكر النائب أسامة الشاهين:
« ن ـ ـ ـ ــأ م ـ ـ ـ ــل أن ي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود ا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــار
الديمقراطي في البالد ،والمعطل
ح ــال ـي ــا ب ـس ـبــب ال ـح ـك ــوم ــة ،ال ـتــي

قدمت طلبا يعطل االستجوابات
من طرف ،والغياب عن الجلسات،
مما أدى إلى رفعها بسبب غياب
وزراء الحكومة ،وعدم حضورها
مــن طــرف آخــر ،لذلك آمــل العودة
مــن جــديــد لـلـمـســار الــديـمـقــراطــي
وجـ ـلـ ـس ــات الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،وع ـل ـي ـنــا
اسـتـحـقــاقــات ع ــدي ــدة ول ــم ينجز
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس أي إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات أله ــل
الكويت رغــم مــرور خمسة أشهر
على انطالقة عمل مجلس 2020
والفصل التشريعي الجديد».
وأشار الشاهين إلى أن السبب
ف ــي تـعـطـيــل الـمـشـهــد الـسـيــاســي
وج ـل ـســات الـمـجـلــس ه ــو الـعـنــاد
الحكومي ،واألقلية النيابية التي
تحالفت مع الحكومة على حساب
الدستور والشعب والديمقراطية،
وعــدم النظر إلى مصلحة الوطن
والمواطنين.
يأتي ذلك في وقت قال النائب
مهلهل المضف :قــرارنــا كما هو،
فرئيس الوزراء مطالب بمواجهة
االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ال ـم ـق ــدم ــة إل ـي ــه،
ً
م ـش ــددا عـلــى أن ال ـق ــرار الـ ــذي تم
اتـ ـ ـخ ـ ــاذه فـ ــي ج ـل ـس ــة  30مـ ــارس
الـ ـم ــاض ــي ،بـ ـش ــأن ت ــأج ـي ــل كــافــة
االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة إل ـي ــه
وال ـمــزمــع تـقــديـمـهــا بــاطــل وغـيــر
دستوري.
وعــن ملف ع ــودة الموجودين
في تركيا ،قال المضف :بالتأكيد
نـ ـح ــن ن ــؤي ــد أي ت ــوج ــه بـ ـع ــودة
اخ ـ ــوان ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــن تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ونـ ـح ــن
حــريـصــون عـلــى ذل ــك ،س ــواء عبر
ع ـف ــو خ ـ ــاص ك ــري ــم مـ ــن صــاحــب
السمو أمير البالد ،أو بعفو شامل
من مجلس األمة.
وب ـش ــأن تــوق ـعــاتــه ع ــن جلسة
ال ـث ــاث ــاء الـمـقـبــل وه ــل سـيـتـكــرر
خ ــالـ ـه ــا م ـش ـه ــد جـ ـل ــوس نـ ــواب
بمقاعد ال ــوزراء؟ أجــاب المضف:
األخوة النواب أصحاب القرار في
هذا الشأن ،ولم يكن هناك تنسيق
ً
مـسـبــق ،م ـشــددا عـلــى ض ــرورة أن
ي ـك ــون ه ـن ــاك اج ـت ـم ــاع تنسيقي
لتوحيد الجهود بشأن الجلسة
المقبلة.

الخليفة يسأل عن وديعة
 20مليار دوالر لقطر
وج ــه ال ـنــائــب م ـ ــرزوق الخليفة
ســؤاال لــوزيــر المالية وزيــر الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
خ ـل ـي ـفــة حـ ـم ــادة قـ ــال ف ـي ــه :كشفت
بلومبرغ كوينت أن هيئة االستثمار
بــالـكــويــت أودعـ ــت فــي  2017مبلغ
 20مليار دوالر بالبنوك المحلية
بدولة قطر في خطوة إنقاذية .وقال
الخليفة :متى أودعــت «االستثمار»
المبلغ في البنوك المحلية بقطر؟
ومــا مــدة إيــداعــه مــع بـيــان الفائدة
عليه؟ وهل تم استرجاعه؟ إذا كان
الـجــواب باإليجاب ،فمتى تم ذلك؟
وإذا ك ــان بــالـنـفــي ،فـمــا سـبــب عــدم
استرجاعه بحال انتهاء مدة اإليداع؟

ّ
وجه النائب فارس العتيبي
سؤاال برلمانيا إلى وزير
الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،بشأن مستشفى
الشيخة بدرية للعالج
الكيماوي لعالج حاالت
السرطان .
وقال في سؤاله :هل هناك
انقطاع وعدم توافر عالج
كيماوي لمرضى السرطان
في األسبوعين الماضيين
من تاريخ تقديم السؤال،
منها دواءان (Eribulin -
 )Neupogenوكلها ادوية
مهمة لمرضى السرطان الذين
يعانون عدم توافر األدوية؟،
وكشف بالمخزون الطبي من
أدوية عالج السرطان يبين
ً
الكميات المتوافرة حاليا،
فضال عن تقرير عن الكميات
المتسلمة والمنصرفة خالل
أشهر (مارس – أبريل – مايو)
لسنة 2021م ،وتزويدنا
بصورة ضوئية من التقارير؟

جوهر إلحالة مقترحي تنظيم
البدون للجنة المختصة

تقدم رئيس لجنة غير
محددي الجنسية في مجلس
األمة د .حسن جوهر بطلب
إلى رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم إلحالة مقترحي
تنظيم أوضاع غير محددي
الجنسية ،بعد عدم إنجاز
اللجنة التشريعية تقاريرهما
على مدى ثالثة أشهر ،إلى
اللجنة المختصة.
وقال جوهر ،في طلبه إلى
رئيس المجلس ،عمال
بنص المادة  55من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة« ،نظرا
لعدم قيام لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بإعداد
تقريرها عن االقتراحين
بقانونين بشأن كل من:
 - 1االقتراح بقانون رقم 280
بشأن تنظيم أوضاع غير
محددي الجنسية ،والمقدم من
األعضاء د .حسن جوهر ،ود.
خالد العنزي ،وخالد العتيبي،
ود .صالح المطيري ،ود .حمد
روح الدين بتاريخ  17فبراير
 - 2 .2021االقتراح بقانون رقم
 283بإنهاء أوضاع عديمي
الجنسية في الكويت والمقدم
من االعضاء د .حسن جوهر،
ومبارك العرو ،ود .خالد
العنزي ،واحمد الحمد ،ود.
حمد روح الدين بتاريخ 17
فبراير .»2021
وأضاف« :على الرغم من
تقديم االقتراحين بقانونين
بصفة االستعجال ،وعدم بت
لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية فيهما لما يزيد
على ثالثة أشهر ،فإننا نطلب
موافقة المجلس على احالة
االقتراحين بقانونين المشار
اليهما الى اللجنة المختصة
(لجنة غير محددي الجنسية
 البدون) خالل أسبوعينمن تاريخه ،إلعداد التقارير
الخاصة بهما ،حرصا على
أهمية هذا الملف واالوضاع
االنسانية الصعبة التي
يعيشها آالف األسر على مدى
نصف قرن من الزمن».

الكندري :ال يجوز اإلجبار
على التطعيم
مرزوق الخليفة

طالب النائب د .عبدالكريم
الكندري الحكومة بالتمييز
بين حث المواطنين على
التطعيم وبين إجبارهم عليه
وهو ما ال يجوز.
وقال الكندري ،في تغريدة
على حسابه بـ «تويتر»« :ال
يحق ربط التطعيم باألنشطة
ً
والسفر خصوصا مع التزام
المواطنين باالشتراطات
ً
الصحية» ،داعيا الحكومة
إلى «إلغاء هذه القرارت غير
الدستورية وعدم مصادرة
وتقييد حقوق الناس».
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«طلبة مصر» :فرض التطعيم على المسافرين يمنعنا من دخول االمتحانات
أكدوا لـ ةديرجلا أن  5أسابيع بعد الجرعة األولى ال تسمح لهم بأداء االختبارات الشهر المقبل
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أحمد الشمري

الشاهين وعد
«االتحاد» بالتواصل
مع اللجنة الوزارية
الستثناء الطلبة
والسماح لهم
بالسفر

طالبت مجموعة من الطلبة
الدارسين في مصر السلطات
ال ـكــوي ـت ـيــة بــاالس ـت ـع ـجــال في
و ضــع آ لـيــة سفر الطلبة غير
المطعمين بلقاح كوفيد ،19
ب ـس ـبــب ظـ ـ ــروف خـ ــارجـ ــة عــن
ارادتهم.
وذك ــر الطلبة ل ـ "الـجــريــدة"
أنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــد مـ ــع
االخ ـت ـب ــارات الـنـهــائـيــة خــال
االيـ ــام الـمـقـبـلــة ،والـجــامـعــات
تـطـلــب ح ـضــور هــم شخصيا
الداء االختبارات ،ولكن قرارات
منع غير المطعمين من السفر
تقف عائقا ا مــام مستقبلهم،
الفتين ا لــى ان هـنــاك فئة من
الـطـلـبــة سـجـلــوا عـلــى منصة
ال ـت ـط ـع ـي ــم فـ ــي م ــوق ــع وزارة
الصحة ولم يحصلوا الى اآلن
على موعد للتطعيم.
وتــابــع الطلبة :مــن شــروط
الـ ـسـ ـف ــر ان م ـ ــن اخ ـ ـ ــذ ج ــرع ــة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن لـ ـق ــاح ال ـت ـط ـع ـيــم
يتطلب مرور خمسة اسابيع
ح ـتــى ي ـس ـمــح ل ــه بــال ـس ـفــر او
مـ ــن اخـ ـ ــذ ج ــرع ـت ـي ــن يـتـطـلــب
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور اس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــن حـ ـت ــى
يتسنى له السفر ،ولكن هذه
الـمــدة ال تتوافق مــع مواعيد
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـط ـلــق
فـ ــي بـ ــدايـ ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـم ـق ـب ــل،
متسائلين :ما مصير الطلبة

عبدالله الحمراني

حسين عاشور

عبدالله الدارمي

ثامر المطرفي

فـ ــي ح ـ ــال لـ ــم ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزوا أي
شرط من شروط السفر؟
"الجريدة" التقت مجموعة
من الطلبة وبحثت مطالبهم
ب ــوض ــع آل ـي ــة او اسـتـثـنــائـهــم
م ــن قـ ـ ــرارات مـجـلــس ال ـ ــوزراء
االخيرة بشأن السفر.
بداية ،قال الطالب عبدالله
ال ــدارم ــي ان "الـجــامـعــة تعقد
ا خ ـت ـبــارات الطلبة حضوريا
ول ـي ــس ع ـبــر االونـ ــايـ ــن ،وان
قرار فرض التطعيم ال يتوافق
مع مواعيد تطعيمات الطلبة
ال ـتــي تـتـطـلــب اخ ــذ مــوعــد ثم
االنتظار مدة خمسة اسابيع
من اخذ الجرعة االولى حتى
يتسنى للطلبة السفر".

وتساء ل الدارمي :ما مصير
الطلبة في حــال عــدم سفرهم
واداء االختبارات خالل الفترة
الـمـقـبـلــة؟ م ـنــاشــدا السلطات
ال ـكــوي ـت ـيــة اس ـت ـث ـنــاء الـطـلـبــة
م ــن ق ـ ـ ــرارات ال ـس ـفــر االخ ـي ــرة
والسماح لهم بالسفر بأقرب
وقت ممكن.

مــن الـمـفـتــرض ان ت ـكــون لهم
اولوية مؤخرا دون وضعهم
باالمر الواقع ،وتمنى ان تكون
هناك آلية من قبل السلطات
الكويتية بشأن السماح لهم
بالسفر واداء االختبارات دون
عوائق تذكر.

الطالب عندما يأخذ الجرعة
االول ــى يتطلب م ــرور خمسة
اسابيع حتى تعطى له شهادة
الـجــرعــة االول ــى بينما موعد
االخـتـبــارات في بداية الشهر
الـمـقـبــل ،مـشـيــرا إل ــى ان هــذه
الـ ـم ــدة ال ت ـس ـمــح ل ــه بــالـسـفــر
الداء اال خ ـ ـت ـ ـبـ ــارات اذا ا خ ــذ
الـجــرعــة االول ــى خــال الــوقــت
الحالي.

مصير الطلبة
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،اسـ ـتـ ـغ ــرب
الطالب ثامر المطرفي ،اصدار
ال ـ ـقـ ــرارت ب ـش ـكــل س ــري ــع دون
م ـ ــراع ـ ــاة م ـص ـي ــر ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـطـلـبــة ،خــاصــة تــزامـنـهــا مع
اوقات االختبارات ،حيث كان

حجر عثرة
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـطـ ــالـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـح ـم ــران ــي ان ال ـط ـل ـبــة لـيــس
ل ــدي ـه ــم اي م ـش ـك ـلــة م ــن اخ ــذ
ال ـت ـط ـع ـي ـم ــات ،ول ـ ـكـ ــن الـ ـم ــدة
ال ـت ــي ت ــم وض ـع ـهــا ب ـعــد اخــذ
ال ـت ـط ـع ـيــم ت ـق ــف ح ـج ــر ع ـثــرة
امام مستقبلهم ،الفتا الى ان

شريحة كبيرة
ومن جهته ،تساء ل الطالب
ح ـس ـيــن عـ ــاشـ ــور :م ــا مـصـيــر
الطلبة في حال لم يستطيعوا
الـسـفــر ال ــى اداء االخ ـت ـبــارات

بسبب قرارات فرض التطعيم
لهم ،وخاصة ان هناك شريحة
كـبـيــرة مــن الطلبة لــم يتلقوا
جرعات التطعيم وينتظرون
ادوارهـ ــم فــي قــوائــم االنـتـظــار
عبر منصة التطعيم في موقع
وزارة الصحة؟ قائال :يجب ان
تكون هناك وقفة جادة لوضع
حل شامل لهم ،او استثنائهم
من التطعيم حتى يعودوا الى
االرض الوطن.
ولفت عاشور الى ان الطلبة
ال ـم ـت ـعــاف ـيــن م ــن كـ ــورونـ ــا لــم
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــوا الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم اال
ب ـعــد م ـ ــرور ث ــاث ــة اش ـه ــر مــن
الـ ـتـ ـع ــاف ــي ،ف ـك ـي ــف يـ ـت ــم ل ـهــم
ال ـس ـفــر وال ـس ـم ــاح ل ـهــم ب ــاداء
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ط ــالـ ـم ــا ف ــرض
ال ـت ـط ـع ـيــم ي ـق ــف ع ــائ ـق ــا امـ ــام
مستقبلهم!

طلب استثناء
ومن جانبه ،بحث االتحاد
الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت فــرع
م ـص ــر م ــع م ــراق ــب الـمـجـلــس
النائب اسامة الشاهين ،تقديم
طلب استثناء لجميع الطلبة
م ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
االخير بشأن السفر.
ووعد الشاهين بالتواصل
مــع اللجنة الــوزاريــة لشؤون

"ك ــورون ــا" واسـتـثـنــاء الطلبة
م ــن ه ــذه ال ـش ــروط وال ـس ـمــاح
لهم بالسفر.
وكـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــالــي د .مـحـمــد ال ـف ــارس
صــرح ل ـ "ال ـجــريــدة" األسـبــوع
الماضي بأن االعالن عن آلية
سفر الطلبة غير المطعمين
الداء االخـ ـتـ ـب ــارات بــال ـخــارج
بعد عيد الفطر المبارك.

مطالبات
باالستعجال
في وضع آلية
سفر الطلبة غير
المطعمين بسبب
ظروف خارجة عن
إرادتهم

«التطبيقي» :عودة الموظفين المعفيين للعمل السفارة اليابانية :منحة دراسية العمار لـ ةديرجلا  :تمديد عمل
 30الجاري باستثناء أصحاب األمراض الخطيرة لطلبة الماجستير والدكتوراه لجنة «العزاب» مدة عام
•
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أحمد الشمري

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ضوابط العمل الرسمي لمن لديه إعفاء من العمل
ال ــذي يـبــدأ العمل بــه اعـتـبــارا مــن األح ــد المقبل 30
الجاري ،مشيرة الى أن الفئات التي لديها إعفاءات
ويتطلب منها ال ـعــودة ال ــى الـعـمــل ه ــي" :الموظفة
الحامل ،والموظفة المستحقة تخفيف ساعات العمل
بسبب الرضاعة (مع االحتفاظ بساعات التخفيف)،
والـمــوظــف المريض بــأحــد األم ــراض المزمنة على
سبيل المثال (السكري أو الضغط أو الربو وغيرها).
وذكرت الهيئة ،في تعميم صادر من مديرها العام
باإلنابة د .جاسم األنصاري" ،يستثنى من العودة الى
العمل والعمل عن ُبعد ،من لديه أمراض خطيرة على
سبيل المثال ال الحصر (السرطان ،وأمراض الكلى،

ونقص المناعة وغيرها) ،وعلى أن ّ
يقدم الموظف
لمركز عمله تقريرا طبيا معتمدا من المجلس الطبي
العام" ،متابعة أن الفئات التي تستثنى هي الموظف
المعاق أو الموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيف
ساعات العمل بسبب رعاية معاق ،والحاالت التي
لديها تقارير طبية معتمدة من المجلس الطبي العام.
وطــال ـبــت الـهـيـئــة جـمـيــع م ــراك ــز الـعـمــل بالهيئة
بموافاة إدارة الـشــؤون اإلداري ــة بكشوف الحضور
واالن ـ ـصـ ــراف أس ـبــوع ـيــا م ــن خ ــال ن ـظ ــام ال ـتــراســل
ّ
يتحمل الرئيس المباشر بمركز
االلكتروني ،على أن
العمل مدى التزام موظفيه بالحضور واالنصراف ،مع
موافاة إدارة الشؤون اإلدارية بأي مخالفة لمواعيد
العمل الرسمية على سبيل ال الحصر "انقطاع ،وعدم
توقيع حضور ،وعدم توقيع انصراف".

«الزراعة» :رصد أسراب من الجراد
المجنح جنوبي البالد ومكافحتها
أعـلـنــت الهيئة الـعــامــة ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـثــروة
السمكية أمــس ان فــرق تتبع ورص ــد حــركــة الـجــراد
الصحراوي التابعة لها رصــدت أسرابا من الجراد
المجنح جنوبي البالد في إحدى مزارع منطقة الوفرة
الزراعية وتمت مكافحته.
وأوضحت نائبة المدير العام لشؤون الثروة
النباتية في الهيئة دالل رجب في بيان صحافي
أن فرق التتبع رصدت حركة اسراب الجراد أمس
االول وقامت بمكافحتها في اليوم نفسه مشيرة
الى أن أسراب الجراد دخلت إلى البالد قادمة من
المملكة العربية السعودية بسبب شــدة الرياح

الجنوبية التي تشهدها الكويت حاليا.
وأضافت رجب أن الهيئة على اتصال دائم مع هيئة
مكافحة الـجــراد الصحراوي في المنطقة الوسطى
التابعة لمنظمة األغــذيــة والــزراعــة باألمم المتحدة
(الفاو) ،إذ تم إخطار الكويت باحتمال دخول الجراد
الصحراوي إليها قادما من السعودية بسبب تقلبات
الرياح الجنوبية التي تمر بها البالد.
ولفتت إلى "قرب انحسار فورة الجراد الصحراوي
في المنطقة" مؤكدة استعداد فريق الرصد وجاهزيته
لمكافحة الجراد الصحراوي عند رصده في مناطق
الكويت المختلفة.

أعلنت سفارة اليابان لدى البالد منحة من الحكومة
اليابانية للراغبين فــي ا لــدرا ســة بالجامعات اليابانية
لطلبة بكالوريوس وطلبة البحوث "ماجستير ودكتوراه"،
الفتة إلى أن آخر يوم للتقديم هو االثنين المقبل.
وقالت السفارة ،في بيان ،إنه يمكن التقديم على المنحة
للطلبة الكويتيين الجامعيين الذين تتوافر فيهم عدة
ً
ً
شروط منها أن يكون الطالب قد أكمل  12عاما دراسيا،
وأن يـكــون تــاريــخ الـمـيــاد فــي  2أبــريــل  1997أو بـعــده،
ً
موضحة أن مدة الدراسة  5سنوات بدءا من أبريل ،2022
حتى مــارس  ،2027وذلــك في مجاالت العلوم الطبيعية
والعلوم االجتماعية واإلنسانية.
وذكرت السفارة ،أن مدة المنحة للطلبة الجامعيين 5
سنوات ،بما في ذلك سنة واحدة لدراسة اللغة اليابانية.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـطـلـبــة ال ـب ـحــوث ،فــأوض ـحــت أن ــه يشترط
ً
ً
أن يكون المتقدم قــد أكمل  16عــامــا دراس ـيــا ،وأن يكون
تاريخ الميالد في  2أبريل  1987أو بعده ،على أن تكون
ً
سـنــوات الــدراســة ب ــدء ا مــن سبتمبر  2022حتى مــارس
 2024وذلــك في مجاالت مماثلة لتخصص دراسـتــه في
الجامعة أو مرتبطة به ،وقد تزيد سنوات الدراسة بناء
على التخصص.
يذكر أن برنامج المنح الدراسية المقدم من الحكومة
اليابانية أسس عام  1954من أجل زيادة التفاهم المتبادل
بين شعب اليابان والبلدان األخــرى ،إضافة إلــى تقديم
مساهمة دولية في الميدان الفكري.

«إحياء التراث»
تقيم «دورات
دروب الخير»
تـ ـنـ ـظ ــم ج ـم ـع ـي ــة إحـ ـي ــاء
التراث اإلسالمي عدة دورات
شــرعـيــة فــي عـلــوم العقيدة
والـسـيــرة والـحــديــث ،ضمن
برنامجها الثقافي الموجه
للنساء ،تحت شعار "دورات
دروب الخير" ،والتي تستمر
حتى نهاية يوليو المقبل.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،فــي
ب ـي ــان ،أمـ ــس ،إن الـبــرنــامــج
يتضمن دورتين في "شرح
كـ ـ ـت ـ ــاب لـ ـمـ ـع ــة االعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد"،
و"شرح األربعين النووية"،
وذلك كل يوم أحد ،مضيفة:
أم ــا ي ــوم االث ـن ـيــن فستعقد
دورة في شرح "كتاب فضل
اإلسـ ـ ـ ــام" ،ودورة بـعـنــوان
"فقه االبتالء".
وت ــابـ ـع ــت :ك ـم ــا سـتـكــون
ه ـن ــاك دورة ف ــي مـصـطـلــح
الـحــديــث بـعـنــوان "التبيين
والشرح لمذكرة المصطلح"،
ودورة ف ــي "ه ــداي ــات ســور
ال ـم ـف ـص ــل" ،وذلـ ـ ــك ك ــل ي ــوم
ث ـ ـ ــاث ـ ـ ــاء ،م ـ ـ ــردف ـ ـ ــة :ب ـي ـن ـمــا
األربعاء سيكون فيه دورتان
األولـ ــى ف ــي "شـ ــرح صحيح
البخاري" ،والثانية بعنوان:
" فـ ـ ـص ـ ــول اآلداب و م ـ ـكـ ــارم
األخالق".
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن آ خ ـ ـ ــر
ه ــذه الـ ـ ــدورات سـتـكــون في
"مــواقــف تــربــويــة مــن سيرة
ال ـمــربــي األول" ،بــاإلضــافــة
إلى دورة في "شــرح رياض
الصالحين" ،وذلــك كــل يوم
خميس.
ود ع ـ ـ ــت اإلدارة ا ل ـن ـس ــاء
وال ـطــال ـبــات لـلـمـشــاركــة في
ه ــذه ال ـبــرامــج واالس ـت ـفــادة
مـنـهــا ف ــي اس ـت ـغــال الــوقــت
فيما يعود عليهن بالخير
والمنفعة.

ً
ً
«قطع التيار عن  657منزال وإعادته لـ  478عقارا بعد إخالئها»

●

محمد جاسم

أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون قـ ـ ـط ـ ــاع مـ ـح ــافـ ـظـ ـت ــي
ال ـف ــروان ـي ــة ومـ ـب ــارك الـكـبـيــر في
ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت ورئـ ـي ــس لـجـنــة
متابعة سكن العزاب في مناطق
السكن الـخــاص والـنـمــوذجــي م.
عمار العمار ،تمديد لجنة العزاب
لمدة عام إضافي حتى  31مارس
.2022
وك ـشــف ال ـع ـمــار ،فــي تصريح
لـ"الجريدة" ،عن إحصائية عمل
لجنة العزاب منذ بدء عملها في
 2019وحتى اليوم ،الفتا إلى أنه
بلغ إجـمــالــي عــدد الـمـنــازل التي
تم رصدها وإنــذارهــا في جميع
ال ـم ـحــاف ـظــات  1289م ـن ــزال ،وتــم
قطع التيار عن  657منزال أعيد
ال ـت ـيــار لـ ـ ــ 478م ـنــزال ب ـعــد إخ ــاء
العزاب.
ولـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـع ـ ـمـ ــار أنـ ـ ـ ــه ح ـســب

عمار العمار

اإلحصائية لــم تسجل محافظة
م ـبــارك الـكـبـيــر أي مـخــالـفــات أو
ب ــاغ ــات ع ــن م ـن ــازل ي ــوج ــد بها
عزاب في مناطق السكن الخاص
ً
والنموذجي ،مبينا أن محافظة
الفروانية تـصــدرت المحافظات
بـ 438منزال ،حيث تم تحرير 125

مـخــالـفــة وق ـطــع ال ـت ـيــار عــن 307
مـنــازل ،و 264مـنــزال تمت إعــادة
التيار إليها بعد إزالة المخالفات.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص مـ ـح ــافـ ـظ ــة
األح ـم ــدي ،أوض ــح أن ــه تــم رصــد
 311منزال وتحرير  183مخالفة
ً
بشأنها ،فـضــا عــن قطع التيار
عــن  130مـنــزال ،أعـيــد منها 102
م ـن ــزل ،وأمـ ــا مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء
ً
فـتــم رص ــد  240م ـن ــزال وتـحــريــر
مخالفة وقطع التيار عن 114
ُ 53
منزال أعيد منها  53منزال.
وبالنسبة لمحافظة العاصمة،
أض ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـم ــار أن اح ـصــائ ـيــة
الـبــاغــات كشفت عــن ُ 200منزل
تم قطع التيار ل ــ 26منزال ،أعيد
م ـن ـه ــا  13م ـ ـنـ ــزال ،عـ ـ ـ ــاوة عـلــى
ً
تحرير  7مخالفات ،قائال إن في
مـحــافـظــة ح ــول ــي ت ــم رص ــد 100
مخالفة ،وقطع
منزل وتحرير ُ 46
التيار عن  80منزال ،أعيد منهم
 46منزال بعد إخالء العزاب.
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جورج ماكلويد *

أ .د .محمد أمين الميداني*

جنراالت ميانمار باقون!

االعتداءات على غزة و«العجز الدولي»

رغ ــم تـ ّ
ـوســع االحـتـجــاجــات وتـصــاعــد الـضـغــوط الــدولـيــة،
ً
سيبقى المجلس العسكري الجديد قائما فــي ميانمار ،إذ
ينتمي الجنراالت الذين استولوا على السلطة في  1فبراير
إلى الجماعة التي حكمت ميانمار بين العامين  1962و،2010
وفي ظل زيادة االضطرابات ،من الواضح أنهم يحاولون إعادة
ً
إحياء النظام الذي أبقاهم في السلطة سابقا ،أي مجلس الدولة
للسالم والتنمية.
من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ميانمار بأكثر من  20في
ً
المئة بسبب االنـقــاب ،لكن سبق أن واجــه هــذا البلد وضعا
ً
مماثال ،في عهد مجلس الدولة للسالم والتنمية ،بــدا وكأن
ّ
أمعنت الحرب األهلية
العقوبات نجحت في شل ميانمار حين
ََ
العرقية في تدميرها ،وفي تلك الحقبة خلت رفوف المتاجر
من المنتجات والشوارع من السيارات ،ويعتبر عدد كبير من
المراقبين أن ميانمار كانت حينها دولة فاشلة.
لكن ينظر الجنراالت ونخبة رجال األعمال التابعة لهم إلى
عهد مجلس الــدولــة للسالم والتنمية بمشاعر مــن الحنين،
ً
وقد بدأ النظام الراهن يراجع عددا من السياسات المعتمدة
في تلك الفترة.
المــت الحملة الدعائية التي أطلقها الجنراالت العقوبات
الخارجية على الفوضى االقتصادية التي شهدتها ميانمار،
لكن كــا نــت سياساتهم الخاصة مسؤولة عما حـصــل ،حتى
في أحلك أيام مجلس الدولة للسالم والتنمية ،كانت ميانمار
تستطيع الحصول على معظم المواد غير العسكرية ،لكنها
ً
قــررت وقــف ال ــواردات خوفا من استنزاف احتياطيات النقد
األجنبي الضئيلة ،كذلك ،لم تنجم قلة السيارات في ميانمار
عن العقوبات الخارجية ،بل يتعلق السبب بإقدام المجلس
العسكري على فرض أعلى ضريبة استيراد على السيارات في
العالم ،ولم تكن العقوبات وقرارات حظر التجارة مسؤولة عن
إبعاد االستثمارات الخارجية ،بل قوانين ميانمار الخانقة.
ً
عـمـلـيــا ،لــم يـكــن مـجـلــس ال ــدول ــة لـلـســام والـتـنـمـيــة يخاف
م ــن ال ـع ـقــوبــات الــدول ـيــة ب ــل الـتـضـخــم ،وف ــي ع ــام  ،1988كــاد
الـمـجـلــس الـعـسـكــري يـسـقــط حـيــن أدى ارت ـف ــاع األس ـع ــار إلــى
اندالع احتجاجات حاشدة ،ولمنع تكرار هذه األحــداثّ ،
عدل
ً
مجلس الدولة للسالم والتنمية السياسات التي تحمل طابعا
ً
اشتراكيا وتعطي األولوية لسعر الصرف واستقرار األسعار
على حساب النمو ،واضطر الجنراالت للتدخل في مناسبات
ـواردات ،مما أدى إلى تجريد البلد من السلع
متكررة لقمع الـ ً
َاألجنبية ،ونتيجة لذلك ،تباطأ النمو وتوقف التضخم ،لكن
َ
ّ
وتأجلت الخطط التنموية ،فكان
خلت المتاجر من المنتجات
ً
المجلس العسكري مضطرا إلعادة فتح االقتصاد ،مما يعني
إطالق الحلقة المفرغة نفسها.
حصل انقالب شهر فبراير في ميانمار بعد تدهور كبير في
العالقات بين "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" (الحزب
الحاكم) والجيش ،وقد بلغت هذه األحداث َذروتها عند عقد
سلسلة كارثية مــن االجتماعات بين الطرفين قبل أ يــام من
االسـتـيــاء على السلطة ،لكن فــي ظــل تصاعد االحتجاجات
الشعبية ضد النظام الوحشي ،بــدأ الجنراالت يعودون إلى
قواعد مجلس الدولة للسالم والتنمية ،ويجري العمل على
إعادة إحياء الدولة األمنية الخامدة ،لكن تحصل العملية هذه
المرة بمساعدة التكنولوجيا الصينية واإلسرائيلية.
اليوم ُت َ
قابل االحتجاجات بوحشية فائقة ،ويتم التحضير
لقوائم حكومية باألسماء التي ستخضع للمراقبة ،بما يشبه
ً
ً
النظام األمني الــذي كــان ســائــدا في أوروب ــا الشرقية سابقا،
كذلك ،بــدأت نخبة رجــال األعـمــال القديمة تسترجع نفوذها
ً
ً
الـمـفـقــود تــدري ـجــا ،وتـتـجــدد أي ـضــا روابـ ــط ال ـســوق الــرمــادي
ً
مــع الصين ،حتى أن الـجـنــراالت يراجعون بـنــودا معينة من
ً
سياسة "التصدير أوال" من خالل فرض الضوابط على التبادل
واالستيراد .قد ال تصبح ميانمار العبة بارزة في االقتصاد
الدولي بسبب الضغوط المحلية والعالمية التي يتعرض لها
البلد ،لكن الجنراالت سيصمدون في مناصبهم على األرجح،
ولهذا السبب قد يكون التفاوض حول تسوية بين "الرابطة
الوطنية مــن أ جــل الديمقراطية" والمجلس العسكري الحل
الوحيد للخروج من األزمة التي تواجهها ميانمار اليوم.
* «دبلومات»

ألـقــت افتتاحية صحيفة (لــومــونــد) الفرنسية بتاريخ  15مايو
الجاري ،وحملت عنوان" :إسرائيل-فلسطين :العجز الدولي" ،األضواء
على ما يحدث في األراضي العربية المحتلة ،وما يجري بشكل خاص
في قطاع غزة ،واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ،وما أصاب عدة مدن
إسرائيلية من صواريخ ،واألوضاع الجديدة/القديمة التي يعيشها
سكان هذه المنطقة الملتهبة باستمرار ،والمعطيات المختلفة التي
ظهرت منذ بدء األحــداث في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية
المحتلة ،وهــو ما عبرت عنه االفتتاحية في إحــدى جملها عن فك
االرتباط بين الوسائل الدبلوماسية والحقيقة المرعبة على األرض
هذه األيام ،مما أثر على مصداقية عواصم العديد من البلدان.
ً
يدور الحديث إذا عن "العجز الدولي" ،وعن إخفاق مجلس األمن
الدولي ،وذلك عبر ثالث محاوالت حتى تاريخه ،إلصدار بيان يتعلق
فيما يجري في األراضي العربية المحتلة ،والوضع المأساوي في
قطاع غزة ،هذا من ناحية ،ونرى العجز ،من ناحية ثانية ،في تكرار
العبارات المألوفة والمستهلكة التي تصدر عن وزارات الخارجية
فــي البلدان األوروب ـيــة حــول ض ــرورة "ع ــودة ال ـهــدوء" ،والــدعــوة إلى
"الحوار" ،وهو ما يعكس افتقار أصحاب هذه التصريحات للمصداقية
وتقاعسهم عــن إيـجــاد حــل لـهــذه القضية الـتــي طــال عليها األمــد،
وسقط واليــزال اآلالف من القتلى والجرحى عبر مختلف حروبها
واالشـتـبــاكــات الـتــي وقـعــت فيها منذ عــدة عـقــود ممتدة مــن القرن
الفائت وحتى هذا القرن!
وت ـش ـيــر االف ـت ـتــاح ـيــة إلـ ــى ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة أال وهـ ــي ال ـت ـنــاوش
والصدامات بين العرب واليهود في العديد من المدن اإلسرائيلية،
مما ترى فيه الصحيفة خطورة على اللحمة بين مختلف المكونات،
وتهديد للتعايش والتفاهم.
كما تم التركيز على الممارسات العنصرية تجاه األقلية العربية
والذي يمارسه اليمين المتطرف في إسرائيل ،وهي الممارسات التي
أدت دورها في تغذيه هذه الظاهرة وانعكاساتها المختلفة.
وترى الصحيفة ،وبالعودة إلى مواقف الدول األوروبية ،بأن هذه
المواقف منقسمة ،ومتكلسة ،وال صدى لها ،فال موقف موحدا لبلدان
االتحاد األوروبي :بلدان تخشى أن تنعكس أحداث غزة على أوضاعها
الداخلية ،وهو حال فرنسا ،وبلدان أوروبا الشرقية التي ال تريد أن
تتم إدانــة إسرائيل مما نتج عنه تراجع االتـحــاد األوروب ــي ،وعدم
قيامه بأي مبادرة للضغط على إسرائيل ،في الوقت ،وكما أشارت
االفتتاحية ،الــذي فيه يستمر احتالل األراضــي العربية بال نهاية،
ومــع تزايد عمليات االستيطان على امتداد هــذه األراض ــي ،وكذلك
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زوايا ورؤى
الشعب الفلسطيني
يستحق الحياة
محمد أحمد المجرن الرومي

استمرار إطالق الصواريخ بشكل عشوائي على المدن اإلسرائيلية.
وتبدو الجملة الصادمة التي قرأناها في هذه االفتتاحية "لم يعد
هناك مجتمع دولي" ،تعكس حقيقة الوضع المأساوي الذي نعيشه
هذه األيام ،والذي عرفناه أيضا فيما يتعلق بأوضاع مأساوية أخرى
عرفتها عدة بلدان في السنوات العشر األخيرة حيث حال "الفيتو" الذي
استخدمته العديد من الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن دون
اتخاذ قرارات تدين ما يحدث من انتهاكات مروعة لحقوق اإلنسان،
وما يتم ارتكابه من جرائم حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية أيضا.
وعالم اليوم حسب االفتتاحية" ،عالم انفجر ،ويعيش معاناة ،ومن
دون قدرات متجانسة" ،وتشير بهذه المناسبة لجائحة كوفيد 19التي
ترى أنها عجلت بفك روابط الكيانات التقليدية المتعددة.
وتختم االفتتاحية بالقول إن عهد الرئيس جو بايدن لم يقطع مع
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ،فقد اعترف هذا األخير بالقدس
عاصمة إلســرائـيــل ،وقطع المساعدات عــن الفلسطينيين نــاكــرا لهم
حقوقهم السياسية ،وال يبدو الرئيس األميركي الحالي مهتما كثيرا
بهذا الموضوع ،وهو ليس من أولويات إدارته ،على الرغم من إيفاده
لمبعوث خاص له في المنطقة!
وهل نحن في العالم العربي بحاجة لنؤكد على "العجز الدولي"،
وقد عاشت العديد من البلدان العربية ومنذ نهاية الحرب العالمية
الثانية ،وتعيش في العقود األولــى من هــذه األلفية ،نتائج الصراع
العربي-اإلسرائيلي ،ومسلسل المآسي والحروب التي ذهب ضحيتها
آالف مــن الـعــرب على مــدى عــدة عـقــود ،ويبقى االحـتــال الــذي يجثم
على صدور أهالي األراضي العربية المحتلة ،واالنتهاكات الصارخة
لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وما يتم ارتكابه من جرائم حرب
بشعة ذهــب ضحيتها آالف من النساء والــرجــال والشبان واألطفال
والشيوخ والعجزة!
هذه االفتتاحية بكتاب صدر عام  ،1996وقمت
ذكرتني
وأخيرا ،لقد
ُ
بعمل عرض وتلخيص له نشر في عام  ،2003عنوانه :إخفاقات القانون
الدولي .ونقرأ من بين األمثلة المتعلقة بهذه اإلخفاقات :الموقف الدولي
من القضية الفلسطينية وعجز األمم المتحدة عن التوصل إلى حل
عــادل لها ،ومــا نعيشه اليوم هو تأكيد لهذا اإلخـفــاق واستمرار له،
ولو أننا ال نفقد األمل بتجاوز المجتمع الدولي لعجزه وفي الوقت
الذي ستبقى فيه القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي يجب
أن يهتم بها هذا المجتمع ويجد لها حال عادال ومرضيا ،وتبعا لما
أصاب الشعب الفلسطيني ومعاناته منذ عقود طويلة.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا

رغم جبروت القوات المحتلة ودعم بعض الدول الغربية
لها وإمدادها بالسالح والعتاد إلبادة الشعب الفلسطيني،
فإن أصحاب الحق ما زالوا يدافعون عن أرضهم وشعبهم
بما أوتوا من قوة ،سواء كانت بالحجارة أو باستخدام القوة
المسلحة ،وكل الذي يحدث اآلن للشعب الفلسطيني ينبه
العالم إلى أن هذا الشعب يستحق الحياة.
ما يحدث حاليا في األراضي المحتلة وفي قطاع غزة من مقاومة
للمحتل الصهيوني يرسل رسائل قوية إلى المجتمع الدولي لعله
يتخذ إجراءات ضد الغطرسة الوحشية الصهيونية ،وإجباره على
تنفيذ قــرارات األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية إلعطاء الشعب
الفلسطيني حقوقه كاملة ،وأهمها إقامة دولته المستقلة على أرضه
وعاصمتها القدس الشريف.
رغــم جبروت الـقــوات المحتلة ودعــم بعض الــدول الغربية لها
وإمدادها بالسالح والعتاد إلبادة الشعب الفلسطيني ،فإن أصحاب
الحق ما زالــوا يدافعون عن أرضهم وشعبهم بما أوتــوا من قوة،
سواء كانت بالحجارة أو باستخدام القوة المسلحة ،وما يحدث
في األراضي المحتلة حاليا عمل يندى له جبين العالم المتحضر،
ويضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية والقيم واألخالق وانتهاك
ً
اإلنسانية ،خصوصا ما يحدث من عمليات قتل لألبرياء من النساء
واألطفال وغيرهم.
كل الــذي يحدث اآلن للشعب الفلسطيني ينبه ّالعالم بــأن هذا
الشعب يستحق الحياة ،وأن الكيل بمكيالين هي سنة بعض القوى
في العالم ،كلنا نتذكر حادثة اعتداء رجل شرطة أميركي أبيض
على مواطن أميركي آخر من أصول إفريقية كما يطلق عليهم ،وقام
الشرطي بخنق ذلك الرجل حتى الموت رغم أن الضحية ال يحمل
ً
سالحا ،بعدها عم الغضب في الواليات المتحدة وانتشر في أنحاء
العالم ،وخرجت المظاهرات واالحتجاجات والشجب من كثير من
الدول على هذه الحادثة التي هزت العالم ،ورغم أن الحادث مر عليه
أكثر من عام حتى اآلن فإن المباريات الرياضية في أوروبــا تقف
ً
حدادا ،وترفع شعار "حياة السود تهمنا".
أال يستحق الفلسطينيون الذين سقطوا صرعى برصاص القوات
الصهيونية المحتلة أن يقف لهم العالم وقفة احترام وأن يطالبوا
المحتل الغاصب بوقف اعتداء اته على الشعب الفلسطيني الذي
يدافع عن أرضه وحقوقه؟ فلماذا ال تتوقف المباريات الرياضية
عدة ثوان احتراما للشهداء الفلسطينيين ،وأن يرفع شعار "حياة
الفلسطيني تهمنا"؟
إن موقف الكويت وشعبها المؤيد للحقوق الفلسطينية معروف
وثابت منذ محاربة االحتالل البريطاني لفلسطين عام  ،١٩٣٦وكذلك
فــي عــام االحـتــال الصهيوني ألرض فلسطين عــام  ١٩٤٨وحتى
يومنا هذا ،إلى أن يتم تحرير فلسطين وإنشاء الدولة الفلسطينية
المستقلة ،ورغــم أن الكويت وشعبها جرحت في عام  ١٩٩٠أثناء
الـغــزو الـعــراقــي للكويت مــن وقــوف السلطة الفلسطينية وبعض
الفصائل الفلسطينية إلى جانب المحتل العراقي فإن موقف الكويت
المساند للقضية الفلسطينية ثابت ال يتغير .اللهم انصر أصحاب
األرض على المعتدين الصهاينة وارحم شهداءهم.
***
أخي العزيز صالح عبدالمحسن الخشرم (بوطارق) صديقي الذي
عرفته من مدة طويلة انتقل في أواخر شهر رمضان المبارك إلى
رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض ،كان أبو طارق ،رحمه الله،
ً
ً
ً
ً
ً
إنسانا طيبا خلوقا متسامحا محبا ألسرته وأصدقائه.
في الحديث الشريف الذي يقول" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث :صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" .وال
شك أن أسرته الكريمة أثبتت ذلك ،ومنهم ابنه العزيز طارق الذي
وقف إلى جانب والده ،وكان يقول لي إن حياة أبي أهم من وظيفتي
ً
الدبلوماسية ،طمعا فــي رحـمــة الـلــه سبحانه وتعالى بــأن يغفر
لميتهم ويرحمه ويسكنه فسيح الجنان ،فأحر التعازي ألسرة الفقيد
الغالي "بوطارق" ،وال يسعنا إال أن نقول" :إنا لله وإنا إليه راجعون".

خليل علي حيدر

د .النفيسي وراشد الغنوشي ..واإلخوان
وجه د .عبدالله النفيسي المزيد من االنتقادات
لـجـمــاعــة اإلخ ـ ــوان ومــرشــدهــا "ح ـســن ال ـب ـنــا" ،في
مـقــاالتــه الـتــي نـشــرهــا ع ــام  ،1989وال ـتــي جمعها
في كتاب "ثغرات في الطريق" ،كما استعان فيها
ببعض آراء اإلسالمي التونسي "راشد الغنوشي"،
ون ـعــرض بـعــض آراء "د .الـنـفـســي" و"الـغـنــوشــي"
في هذا المقال ،كنماذج نقدية آلراء "اإلخــوان" في
المرشد والجماعة.
يقول د .النفيسي منتقدا مظاهر هدر الطاقات
فــي "ال ـج ـمــاعــة"" :ت ـضــم الـحــركــة اإلســام ـيــة نخبة
جيدة مــن االختصاصيين ،إال أن قـيــادة الحركة-
في العموم -ال تــدرك أهمية هــذه الميزة ،دع عنك
توظيفها التوظيف المطلوب".
وينتقد د .النفيسي الـمــواد الفكرية والثقافية
التي يطالعها اإلخــوان في اجتماعاتهم الحزبية
التي تسمى عادة "األسرية"! وسبب إهمال الحركة
ل ـطــاقــات أع ـضــائ ـهــا ،ي ـق ــول" ،إن ك ــل الـ ــذي تطلبه
الحركة منهم هو دفع االشتراك ،وحضور اجتماع
أسبوعي (األس ــرة) الجـتــرار (منهاج ثقافي) ربما
يصلح لتأهيل الفرد ثقافيا للعصر العباسي ،لكن
بالقطع ال يصلح لتأهيله ثقافيا للقرن العشرين".
ويتهم د .النفيسي الحركة بالتمييز في تعاملها
مــع األعـضــاء بين الغني والفقير! فيقول" :قـيــادة
الحركة اإلسالمية تتعامل مع االختصاصي واألمي
بالطريقة نفسها ،أليس الناس سواسية كأسنان
المشط؟ ما عدا نجوم المال فأسنان المشط الذي
يستعملونه تختلف عن الذي ورد في نص الحديث
كما يبدو ،نجم المال هو االختصاصي الوحيد
الذي يحظى باحترام وتبجيل قادة الحركة ،ومن
المؤسف أن نجوم المال ورجال األعمال أصبحوا
مــن خ ــال هـبــاتـهــم ومـنـحـهــم لـلـحــركــة يساهمون
ب ــدرج ــة مـلـحــوظــة ف ــي تــوج ـيــه ال ـحــركــة والـتـحـكــم
بشبكة عالقاتها السياسية في كثير من األحيان".
(ثغرات ،ص.)29
وتناول د .النفيسي "أخطاء" سياسية لإلخوان،
تتعلق باستخدام الـقــوة واالنـقــابــات العسكرية
لتغيير األنظمة ،فحذر "الحركة اإلسالمية" من قصر
النظر واالرتجال وقال" :من األخطاء التاريخية التي
وقعت فيها الحركة اإلســا مـيــة هــي تحالفها مع
العساكر واألنظمة العسكرية وذلك طمعا ورغبة
وشوقا لتطبيق الشريعة .لقد نوقشت هذه القضية
مـطــوال بعد سـقــوط جعفر النميري فــي الـســودان
ومقتل محمد ضـيــاء الـحــق فــي باكستان غير أن
الـحــركــة اإلســامـيــة عموما مــازالــت لديها قابلية
التحالف مع العساكر بغية تطبيق الشريعة برغم
فشل التجربة في الـســودان وباكستان"( .ثغرات،
ص.)97
وقعت جماعة اإلخوان في السودان وباكستان
ضحية التعجيل واالرتجال وأشياء أخــرى! فكان
ال ـت ـح ــال ــف م ــع الـ ـجـ ـن ــرال ال ـن ـم ـي ــري أبـ ـ ــرز ت ـج ــارب

ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ـكــم ل ــإخ ــوان الـمـسـلـمـيــن في
ال ـس ــودان .وق ــد حـكــم الـجـنــرال الـنـمـيــري ال ـســودان
( )1985 -1969بعد انقالب عسكري ،حيث قام بحل
المجلس الــرئــاســي والحكومة والـبــرلـمــان ،ومنع
األحزاب السياسية ،وأقام مجلسا ثوريا برئاسته
كهيئة عليا في البالد ،الى جانب تعيين نفسه قائدا
عاما للقوات المسلحة ثم رئيسا للوزراء" ،وانتخب"
رئيسا عام  1971في انتخابات كان النميري فيها
المرشح الوحيد ،وأعيد انتخابه عام  1977و1983
رئيسا للجمهورية ولمجلس الوزراء! وبعد تجارب
وم ـحــاوالت مــع الـقــوى الدينية والـفــرق الصوفية
تحالف مع "اإلخوان المسلمين" ،حيث أعلن نظام
النميري البدء بتطبيق الشريعة وبخاصة إقامة
الحدود! دافع اإلخوان المصريون وغيرهم بحماس
عــن نـظــام الـنـمـيــري وتطبيقه للشريعة ،دون أي
انتقاد للخطوات االستبدادية ضد الديمقراطية
التي أقدم عليها النميري بعد انقالب .1969
وفي مقابلة صحافية بمجلة "األسبوع العربي"
سألت المجلة مرشد اإلخــوان "عمر التلمساني":
"ما تعليقكم على قــرار السودان تطبيق الشريعة
اإلســام ـيــة"؟ فــأجــاب" :أسـعــدنــا أن تطبق حكومة
السودان شرع الله في عباداتها ومعامالتها ونحن
ال نجري وراء الشائعات التي تريد أن تشوه جمال
هذه االتجاه وتحرص على أن تشككنا في كل اتجاه
إسالمي تقدم عليه دولة من دول اإلسالم .نحن مع
هــذا االتـجــاه ونــؤيــده ونتمنى نجاحه ،وسمعنا
عن أحــد الصادقين في الـســودان أنــه بعد تطبيق
الشريعة اإلسالمية ،انخفضت نسبة الجريمة في
الـســودان من  %87إلــى  %40وحسبك هــذا تقدما
في الخير".
(األسبوع العربي.)1984 /4 /27 ،
ت ــراج ـع ــت ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان ع ــن ت ــأي ـي ــد ن ـظــام
النميري بعد رحيل المرشد عمر التلمساني في
مايو  ،1986وصرح المرشد الجديد "محمد حامد
أبــو النصر" لصحيفة "االت ـحــاد" بــدولــة اإلم ــارات،
"نحن ال نقر بتجاوزات تجربة السودان ،ألنها لم
تكن إال تطبيقا متعجال ومبتورا دون استكمال
واستيفاء"( .االتحاد.)1986 /6 /5 ،
كان الزعيم اإلخواني د .حسن الترابي ()2016-1932
صاحب الدور البارز في تجارب األنظمة اإلسالمية
وتـطـبـيــق الـشــريـعــة ف ــي الـ ـس ــودان ،وكـ ــان ي ــرى أن
الشورى أرقى وأفضل من الديمقراطية الغربية ،ذلك
أن "الحرية في اإلســام لها أبعاد غيبية وعقدية،
أم ــا الـحــريــة الليبرالية فـهــي قــانــونـيــة وسياسية
وليست دينية أو مقدسة" ،وال نــدري كــم مــن هذا
الرقي واألفضلية نجح د.الترابي في تطبيقها في
تجارب السودان.
اشتهر د .الترابي بجرأته الفقهية التي كانت
تبرر تحوالته السياسية وتنقل عنه بعض المراجع
قوله" :إن كل أصول الدين وفروعه هي أفكار تطورت

في الممارسة التاريخية ،ولذا هي عرضة للتغيير
حسب حــاجــات الـجـمــاعــة ،وك ــان ينفي أن أصــول
الدين وفروعه "تمتلك القوة المعيارية المنسوبة
اليها" ،مما يعني "أن استبدالها بأصول وفروع
جديدة ال يشكل انتهاكا للدين".
(انظر موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن
ال ـع ــرب ــي ،د .أح ـم ــد ال ـمــوص ـل ـلــي ،بـ ـي ــروت ،2004
ص.)186
أمــا محمد ضـيــاء الـحــق فقائد عسكري تسلم
حكم باكستان بعد نجاح انقالبه في يوليو 1977
ضــد دكـتــاتــوريــة ذوالـفـقــار علي بــوتــو اليسارية،
حيث أعدمه بعد عامين ،فبدأ "ضياء الحق" وسط
تأييد اإلسالميين ،بما سماه "تطبيق الشريعة
اإلســامـيــة" ،مستفيدا على وجــه الخصوص من
التدخل السوفياتي في أفغانستان ،حيث انهالت
الـمـســاعــدات ضــد ال ــروس مــن الــواليــات المتحدة
وال ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة وال ـج ـمــاعــات اإلســام ـيــة في
العالم العربي وغيره .وأصبحت باكستان ونظام
ضياء الحق المحور الرئيس فــي االسـتـفــادة من
هذه المساعدات الضخمة ،المالية منها والعينية
والسياسية والحزبية وغيرها ،إلفشال التدخل
الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي ،ك ـم ــا اسـ ـتـ ـف ــادت ب ــاك ـس ـت ــان كــذلــك
بحصولها على الموافقة األميركية على برنامجها
النووي ،كما كان ضمن هذا التدخل المعادي للغزو
الروسي محاولة تحريك "الجمهوريات اإلسالمية"
في االتحاد السوفياتي ضد النظام في موسكو،
وعمت باكستان كذلك المدارس الدينية بالمئات،
نحو  2500مدرسة تقدم لطالب المناطق الريفية
التعليم الديني الحزبي ،والتعبئة السياسية وفق
هوى الجماعات الدينية وهوى نظام "ضياء الحق"
وحلفائهما.
وق ــدم ــت هـ ــذه ال ـج ـه ــات ل ـل ـطــاب الـ ـفـ ـق ــراء ،إلــى
جانب "التعليم الديني" ،المسكن ووجبات الطعام
والـمـصــروفــات مستفيدة مــن األمـ ــوال األميركية
والخليجية المتدفقة على "الجهاد األفغاني" ،حيث
أصبحت باكستان وبعض مناطق أفغانستان تعج
بالمجاهدين من كل الجنسيات ،ومن القوى التي
تطورت في هذه األجواء جماعة "طالبان" اإلجرامية
الـتــي ال ت ــزال تـمــارس إرهــابـهــا وتفجيراتها ضد
الشعب األفغاني المبتلى بهم.
وق ــد ب ـنــت ال ـم ـخــابــرات الـبــاكـسـتــانـيــة عــاقــات
وطيدة مع "طالبان" والجهاد األفغاني ،ووجهتهما
لدعم مجهود باكستان الحربي في كشمير ضد
ال ـه ـنــد ،وك ــذل ــك ض ــد ن ـجــاح أي ن ـظــام مـعـتــدل في
أفـغــانـسـتــان ،حـيــث تـطــالــب أفـغــانـسـتــان بمنطقة
" بـلــو جـسـتــان" ا لـتــي يعتبرونها محتلة مــن قبل
ال ـبــاك ـس ـتــان ـي ـيــن وه ـ ــذه ب ـعــض أسـ ـب ــاب ال ـمــأســاة
األفغانية المستمرة منذ عـقــود ،إذ إن جيرانها،
وبخاصة باكستان ،ليست راغبة في نهوض دولة
أفغانستان مــن جــديــد ،الـتــي ربـمــا تتحالف ضد

باكستان مع إيران أو الهند ،وتطالب باسترجاع
بلوجستان أو مقاطعات أخرى "مسكوت عنها"!
بادر الجنرال "ضياء الحق" فور تسلمه السلطة
إلى فرض الدكتاتورية واألحكام العرفية وتعليق
االن ـت ـخــابــات الـعــامــة إل ــى أج ــل غـيــر مـسـمــى ولكن
"اسـتـفـتــاء ع ــام  1985ك ــان لـصــالــح صـعــود ضياء
لرئاسة البالد ،حيث عمد ضياء الحق بعدها الى
رفع األحكام العرفية ،وعــودة أحــزاب المعارضية
وباالنتخابات ،غير أن "ضـيــاء الـحــق" لقي حتفه
في حادث طيران في أغسطس  ،1988وكان برفقة
السفير األ مـيــر كــي ومجموعة مــن الباكستانيين
الرسميين.
استعان "ضياء الحق" في تدعيم أركان نظامه
واس ـت ـمــرار حـكـمــه بــالـتـيــار اإلس ــام ــي ،وبـخــاصــة
تـيــار اإلخ ــوان فــي باكستان ممثال فــي "الجماعة
اإلسالمية" ،الحزب الذي أسسه عام  1941المفكر
اإلس ــام ــي أب ــو األع ـلــى الـ ـم ــودودي ()1979-1903
صاحب التأثير الفكري األكـبــر على "سيد قطب"
واإلخ ــوان واإلســامـيـيــن فــي كــل مـكــان ،كما كانت
تربط الجنرال "ضياء الحق" عالقة قرابة بزعيم
و"مرشد" الجماعة الجديد.
أضفت عالقة "ضياء الحق" بالجماعة اإلسالمية
الـشــرعـيــة الــديـنـيــة عـلــى حـكـمــه وشـمـلــت األسـلـمــة
ال ـق ــوان ـي ــن واالقـ ـتـ ـص ــاد وال ـح ـي ــاة ال ـع ــام ــة ون ـظــام
االنتخابات مثل إيجاد دوائر انتخابية منفصلة
لـغـيــر الـمـسـلـمـيــن ،وتـخـصـيــص مـقــاعــد برلمانية
ل ـل ـن ـســاء ،ك ـمــا أع ـي ــدت تـسـمـيــة ال ـم ــدن والـ ـش ــوارع
والـجــامـعــات وال ـمــرافــق الـعــامــة فــي جميع أنـحــاء
باكستان إلضفاء الصبغة اإلسالمية ،وطلب من
جميع الـ ــوزارات تخصيص أمــاكــن للصالة أثناء
وقت العمل ،على أن يتولى رئيس كل إدارة إمامة
المصلين في وزارته!
ودعا "ضياء الحق" في عام  1979الى مراجعة
الكتب الــدراسـيــة ومـنــاهــج التعليم فــي باكستان
وتغييرها بكتب دراس ـيــة ذات تــوجــه "إســامــي"،
وي ـق ــول د .حـســن ح ـم ــدان الـعـلـكـيــم ف ــي دراس ـ ــة له
إنه في  5يونيو  ،1988قبيل وفاته بقليل ،أصدر
ضياء الحق مرسوما ينص على تطبيق الشريعة
اإلس ــامـ ـي ــة ،فــأص ـب ـحــت ال ـق ــوان ـي ــن ب ـمــوجــب هــذا
ال ـمــرســوم تـسـتـمــد شــرعـيـتـهــا م ــن درج ــة اتـفــاقـهــا
م ــع ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة وي ـش ـمــل ذل ــك الـمـحــاكــم
واالقتصاد ومناهج الدراسة ووسائل اإلعالم .ورغم
تخلي األحزاب اإلسالمية عن تأييد "ضياء الحق"
ونظامه الدكتاتوري العسكري ،حافظت الجماعة
اإلسالمية على صلتها الوثيقة به ،إذ تقلد العديد
من أعضاء الجماعة مناصب حكومية.
(قـضــايــا إســامـيــة م ـعــاصــرة ،د .حـســن حـمــدان
العلكيم ،القاهرة  ،1997ص.)125
ونعود إلــى ما جــاء في مقال د .حامد الحمود
من تشكيك في الــرؤيــة المستقبلية الشاملة لدى

ً
مرشد اإلخوان "حسن البنا" ،فنجد سندا قويا لذلك
في مقاالت د .النفيسي ،الــذي يقول تحت عنوان
"ثغرة في خطاب البنا رحمه الله" ،فبعد الترحم
يقول ناقدا" :الــذي يتأمل ساحة مصر السياسية
م ـنــذ س ـنــة  1928ح ـتــى اآلن ي ــاح ــظ أن عــاقــات
اإلخــوان المسلمين ببقية األطــراف السياسية في
تـلــك الـســاحــة (أح ــزاب ــا ون ـقــابــات بــاألخــص) كانت
دائما متوترة وغير إيجابية وأظن -والظن أحيانا
يفيد اليقين -أن مرجع ذلك يعود لموقف مؤسس
الجماعة حسن البنا رحمه الله من األحزاب وبقية
األطراف السياسية في الساحة المصرية .لقد كان
خطاب البنا منددا باألحزاب بل أحيانا محرضا
للدولة المصرية ضدها ،وهذا برأيي يعكس -لديه-
غياب النظرية المتكاملة لعالقاته السياسية داخل
مصر"( .ثغرات ،ص.)47
ويرى د .النفيسي كذلك أن رؤية البنا للمجتمع
المصري في تلك المرحلة كانت مفتقرة الى التركيز
والفهم الحقيقي لواقعه فـ"عندما كان البنا يخاطب
المجتمع السياسي المصري -يبدو -وكأنه يخاطب
مجتمعا خاليا من الفرقاء والمنازع ،والمدارس
الفكرية والسياسية والهيئات والجهات ،واألحزاب
وال ـن ـق ــاب ــات وغ ـي ــر ذل ــك م ــن تـشـكـيــات الـمـجـتـمــع
السياسي العصري .ومن الواضح لكل قارئ لخطاب
البنا -وهــو مؤسس لخطاب جماعة اإلخ ــوان -أن
الــرجــل كــان ضــد (الـتـعــدديــة) وخــاصــة السياسية،
ولم يكن من المعقول أن تتقبل (األحزاب المصرية)
كالم البنا في هذا المجال وهو القادم الجديد الى
الـســاحــة ،خــاصــة أن بعض تلك األح ــزاب (كالوفد
م ـثــا) ق ــد حـكــم مـصــر أك ـثــر م ــن م ــرة ول ــه وج ــوده
السياسي في الجمهور المصري"( .ص.)47
ويستعين د .النفيسي في نقده لإلخوان و"حركة
البنا" بما يقوله الزعيم اإلسالمي التونسي ،الذي
هو موضع إعجاب د .حامد الحمود كذلك" ،راشد
الغنوشي" ،والذي ال يقل نقده لإلخوان وللحركة
اإلسالمية عن د .النفيسي.
يقول "الغنوشي"" :هناك خطأ سياسي شنيع
ارت ـك ـب ـتــه ح ــرك ــة ال ـب ـنــا وال ي ـ ــزال م ـت ــواص ــا وهــو
أن الـحــركــة اإلســام ـيــة ت ـقــدم نفسها وص ـيــا على
المجتمع وليس طرفا سياسيا أو فكريا يستمد
مـشــروعـيـتــه م ــن ق ــوة الـحـجــة وإق ـن ــاع الـجـمــاهـيــر
ببرامجه .إن الحركة اإلسالمية مازالت تستنكف
بشدة أن تعتبر نفسها كبقية األطراف السياسية-
شيوعية أو اشـتــراكـيــة أو ديـمـقــراطـيــة -طــرفــا من
المجتمع ،ومــن هــذا المنطلق طالبت حركة البنا
(اإلخ ـ ــوان) بـحــل االحـ ــزاب ومـ ــازال ضمير الحركة
اإلسالمية -في وعيه أو ال وعيه -يستنكف أن يكون
حزبا ويشمئز من قضية األحــزاب ويصر على أن
يكون ناطقا باسم المجتمع ،باسم اإلسالم ،باسم
المسلمين".
(ثغرات في الطريق ،ص.)48-47
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.308

6.830

ً
النفط يتجاوز  70دوالرا للمرة األولى منذ مارس

5.301

2.341 2.722 3.326

البرميل الكويتي يرتفع  1.85دوالر ليبلغ 68.54
ُ
أعيد فتح االقتصاد البريطاني،
مما ًيعطي  65مليون شخص
قدرا من الحرية بعد إغالق
مرتبط بـ«كوفيد  »19استمر
أربعة أشهر.

ارت ـف ــع س ـعــر بــرم ـيــل الـنـفــط
ا ل ـكــو ي ـتــي  1.85دوالر ليبلغ
ً
 68.54دوالرا في تداوالت أمس
ً
األول ،م ـق ــا ب ــل  66.69دوالرا
ف ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
ً
الماضي وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة،
تجاوزت أسعار النفط حاجز
ً
 70دوالرا للبرميل ألول مــرة
منذ  5مــارس مدعومة بإعادة
ف ـ ـتـ ــح اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
وتــزايــد الطلب األميركي ،بعد
أن ك ــان ــت ت ــراج ـع ــت ف ــي وق ــت
سابق من الجلسة بسبب قفزة
في اإلصابات بفيروس كورونا
في آسيا وبيانات فاترة بشأن
إنتاج المصانع في الصين.
وأن ـ ـهـ ــت عـ ـق ــود خ ـ ــام بــرنــت
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ألقـ ـ ــرب
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ج ـل ـس ــة الـ ـ ـت ـ ــداول
ً
مرتفعة  75سـنـتــا ،أو  1.1في
ا لـمـئــة ،لتسجل عند التسوية
ً
 69.46دوالرا للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس

ً
الوسيط  90سنتا ،أو  1.4في
ال ـم ـئ ــة ،لـتـبـلــغ ع ـنــد الـتـســويــة
ً
 66.27دوالرا للبرميل.
ُ
وأع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد ف ـ ـتـ ــح االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،م ـم ــا ي ـع ـطــي 65
ً
مليون شخص قدرا من الحرية
بعد إغالق مرتبط بـ(كوفيد )19
استمر أربعة أشهر.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارع م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت
ال ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـيـ ــم ،أرخـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ــرنـ ـس ــا
وإس ـبــان ـيــا ال ـق ـيــود الـمــرتـبـطــة
ب ــال ـج ــائ ـح ــة ف ــي ح ـي ــن خـفـفــت
البرتغال وهولندا قيود السفر.
وأع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرى الـ ـنـ ـم ــو
ً
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي دع ـ ـمـ ــا ألسـ ـع ــار
ال ـن ـفــط ف ــي األس ــاب ـي ــع القليلة
ال ـمــاض ـيــة ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
ً
وتـ ـي ــرة ال ـت ـض ـخــم ت ـث ـيــر ق ـل ـقــا
لــدى الكثير مــن المستثمرين
مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـف ــائ ــدة
ً
مـمــا قــد يـلـحــق ضـ ــررا بــإنـفــاق
المستهلكين.
و ق ـ ـ ــال إدوارد م ــو ي ــا كـبـيــر
محللي الـســوق فــي (أو إيــه إن
دي إيــه)" :األخبار ليست كلها
سلبية على صعيد الطلب ،ألن

الواليات المتحدة شهدت قفزة
فــي الـسـفــر ال ـجــوي ي ــوم األحــد
إل ــى  1.8مـلـيــون شـخــص وهــو
أعلى رقــم اجمالي منذ مارس
(آذار) ."2020
وأش ــار مــويــا إل ــى أن شركة
طيران يونايتد آيرالينز أعلنت
أ ن ـ ـهـ ــا س ـت ـض ـي ــف  400ر ح ـل ــة
يــومـيــة إل ــى وج ـهــات أوروب ـيــة
حتى يوليو.
وقالت الشركة ،إن حجوزات
السفر للصيف قفزت  214في
ال ـم ـئــة م ــن م ـس ـتــويــات .2020
وأضافت أنها تخطط لتسيير
 80ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة م ـ ـ ــن ج ـ ـ ــدول
رحالتها في الواليات المتحدة
مقارنة مع يوليو .2019
و مـ ـ ـ ــا زال ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون
قلقين بـشــأن ســا لــة متحورة
ً
لفيروس كــورونــا رصــدت أوال
في الهند .وقالت واليات هندية
األحــد إنها ستمدد اإلغالقات
لمحاربة الجائحة التي قتلت
أكثر من  270ألــف شخص في
ثالث أكبر مستهلك ومستورد
للنفط في العالم.

ومــن ناحية أخ ــرى ،سجلت
أس ـع ــار الـبـنــزيــن ف ــي محطات
ال ــوق ــود ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة

أخبار الشركات
«إيفا» تربح  389.74ألف دينار
بلغت أرباح شركة االستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا)
 389.74ألف دينار ،بواقع  1.56فلس للسهم خالل الربع األول من
العام الحالي ،مقابل تحقيقها خسارة قدرها  4.22ماليين دينار
بمقدار  16.96فلسا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ّ
«الوطني» يعقب على إفصاح «التخصيص»

عقب بنك الكويت الوطني على إفصاح شركة التخصيص
القابضة أنها كفيل سابق لمديونية شركة أجوان المشتركة
للتجارة العامة والمقاوالت بالتزاماتها ،مؤكدا أن كفالة
الشركة الشخصية التضامنية ال تــزال قائمة لــدى البنك،
وذلك بموجب العقود المبرمة بينها وبين البنك ،وهو ما
عــززه قضاء محكمة التمييز بالحكم الـصــادر بجلسة 21
يوليو  2019في الطعن بالتمييز رقم  2018 /1077تمييز
تجاري .2/

ً
إيقاف  16شركة عن التداول بعد  15يوما

أعلنت بورصة الكويت انتهاء الفترة المحددة إلفصاح
الشركات المدرجة عن بيانتها المالية المرحلية ،وتطبيقا
للفقرة (أ) من المادة ( )15-1من الكتاب الثاني عشر (قواعد
اإلدراج) سيتم وقف التداول في أسهم الشركات التالية إذا
تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت  15يوما:
ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري ال ـكــوي ـتــي ،وش ــرك ــة ال ـم ــال (م ــوق ــوف ــة)،
وشركة المدينة للتمويل واالستثمار (موقوفة) ،والشركة
العربية العقارية ،وشركة مجموعة المستثمرون ،وشركة
ريم العقارية (موقوفة) ،والشركة العالمية للمدن العقارية
(موقوفة) ،والشركة الوطنية االستهالكية ،وشركة مجموعة
عــربــي الـقــابـضــة (م ــوق ــوف ــة) ،وال ـشــركــة الــوطـنـيــة لـلــرمــايــة،
و شــر كــة إ يـفــا للفنادق والمنتجعات ،و شــر كــة المجموعة
المشتركة ،وشركة جياد القابضة ،وشركة أجوان الخليج
العقارية (موقوفة) ،وشركة دلقان العقارية ،وشركة العيد
لألغذية.

ّ
«نابيسكو» :مشكلة تقنية عطلت توزيع أرباح 2020
أفــادت الشركة الوطنية (نابيسكو) بوجود
مسألة تقنية بين الشركة الكويتية للمقاصة
وبنك الشركة المحلي حالت دون حدوث عملية
توزيع أرباح الشركة عن عام  2020في الموعد
المحدد لها والذي كان أمس األول.

وأوضحت الشركة أنه جار العمل على حلها
في أسرع وقت ممكن ،وسوف توافي المساهمين
بالتاريخ المعدل لتوزيع األرباح فور االنتهاء من
حل تلك المسألة التقنية.

«صناعات» :مفاوضات لتذليل عقبات إتمام صفقة بيع «كراتشي»
أكــدت شركة الصناعات الوطنية (صناعات)
بشأن موافقة الحكومة الباكستانية على بيع
شركة كراتشي الى شركة ،shangahie electric
أن ـ ــه ت ــم إعـ ـط ــاؤه ــا س ــاب ـق ــا م ــن ق ـب ــل ال ـح ـكــومــة
الباكستانية ،ومنذ البداية ولم يتم االعتراض
عليها بتاتا من قبلهم.

وبينت الشركة أن هناك بعض المفاوضات
مع الحكومة الباكستانية لتذليل بعض العقبات
إلتمام الصفقة ،ومازالت الجهود الحثيثة مبذولة
للوصول الى تسويات مرضية لجميع األطراف
وتقريب وجهات النظر ،علما بأنه يتم تجديد
رغبة االستحواذ بصفة دورية كل  6أشهر.

«المدار» ترغب بشراء  %2.5في «ثريا»
كشفت شركة دار الثريا العقارية عــن رغبة
المسيطر (شـركـة المدار للتمويل واالستثمار)
فــي ش ــراء نسبة بشركة «ثــريــا» بنسبة  2.5في

«األهلي» :استقالة
رئيس «القانونية»
ذكــر بنك الـكــويــت األهـلــي أن
رئيس اإلدارة القانونية ،محمد
إسـ ـ ــام ،اس ـت ـق ــال م ــن مـنـصـبــه،
اعتبارا من  31الجاري.

الـمـئــة خــال الـفـتــرة مــن  18ال ـجــاري وحـتــى 30
يونيو المقبل ،علما بأن حصتها الحالية تبلغ
 86.18في المئة.

«دلقان» تحقق  21.1ألف دينار
حققت شركة دلقان العقارية أرباحا قدرها  21.1ألف دينار
بــواقــع  0.35فلس للسهم خــال الــربــع األول مــن الـعــام الحالي،
مقارنة بتحقيقها أرباحا قدرها  25.7ألفا ،بما يعادل  0.43فلس
للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

أعـلــى مـسـتــوى لـهــا فــي سبعة
أعـ ـ ـ ــوام إذ س ـي ـس ـت ـغ ــرق األمـ ــر
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ل ـ ـكـ ــي تـ ـع ــود

سلسلة اإلمـ ــداد فــي أكـبــر خط
أنابيب لنقل الوقود في البالد
إلــى كامل طاقتها بعد هجوم

إلـ ـكـ ـت ــرون ــي أدى إلـ ـ ــى ت ــوق ــف
ال ـش ـب ـكــة س ـت ــة أيـ ـ ــام األس ـب ــوع
الماضي وتهافت على الشراء.

تغيرات محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة  82.5مليون دينار
عمليات جني أرباح على األسهم الصغيرة والمتوسطة بالسوق الرئيسي

●

علي العنزي

وس ــط تـغـيــرات م ـح ــدودة ،اسـتـقــرت مــؤشــرات
بــورصــة الـكــويــت الــرئـيـسـيــة عـلــى ال ـلــون األحـمــر
بنهاية تعامالت جلستها الثانية هذا األسبوع،
فبعد «رالــي» طويل من االرتفاعات ،خسر ،أمس،
مؤشر السوق األول نسبة محدودة كانت  0.07في
المئة فقط تعادل  4.23نقاط ليقفل على مستوى
 6308.97نقاط بسيولة جيدة لكنها أقل من سيولة
الجلسة األولى ،أمس األول ،التي بلغت  92مليون
دينار ،إذ كانت أمس  82.5مليون دينار تداولت
 563.2مليون سهم عبر  18886صفقة ،وتم تداول
ً
 143سهما ربح منها  63وخسر  69بينما استقر
 11دون تغير.
وخسر مؤشر السوق األول ُعشر نقطة مئوية
تعادل  7.15نقاط ليقفل على مستوى 6830.63
نقطة بسيولة كبيرة بلغت  45.1مليون دينار
تــداولــت  111.7مـلـيــون سـهــم عـبــر  6376صفقة،
وربحت  9أسهم مقابل خسارة  11واستقرار 5
دون تغير.
وربح مؤشر السوق الرئيسي بنسبة محدودة
كذلك كانت  0.05في المئة فقط تعادل  2.46نقطة
ليقفل على مستوى  5301.15نقطة بسيولة جيدة
بلغت  37.4مليون دينار تــداولــت  451.5مليون
ً
سهم عبر  12510صفقات ،وتم تداول  118سهما
ربح منها  54وخسر  58بينما استقرت  6أسهم
دون تغير.

جني أرباح سريع
بدأت تعامالت بورصة الكويت على ما انتهت
عليه الجلسة األول ــى لـهــذا األس ـبــوع ،وتــراكـمــت
طلبات شراء جيدة على معظم األسهم القيادية

بقيادة سهم صناعات وعلى و قــع خبر موافقة
ال ـح ـكــومــة الـبــاكـسـتــانـيــة ب ـيــع ك ـهــربــاء كــراتـشــي
لشركة شنغهاي للكهرباء ،التي أعــادت الرغبة
في الشراء ،كذلك كان الزخم الشرائي على سهم
«بــوبـيــان بتروكيماويات» بعد إق ــرار تــوزيــع 55
ً
فلسا للسنوات الثالث المقبلة ،كما سجلت أسهم
الوطني وبيتك عودة للمربع األخضر ،فيما كان
سهما أجيليتي وزين يتراجعان إذ استمر تراجع
األول وســط جني أرب ــاح أكـبــر سحب معه سهم
وطنية العقارية لتصحيح أعمق بعد قفزة سعرية
هائلة خالل أقل من شهر.
وشهد سهم البورصة تداوالت جيدة وعمليات
ش ــراء مستمرة بعد اسـتـقــرار سيولة البورصة
فوق مستويات  70مليون دينار خالل الجلسات
األخ ـي ــرة ،واخـتـلــط األداء فــي ال ـســوق الــرئـيـســي،
حيث كانت هناك قفزة جديدة لسهم التخصيص
بــدعــم مــن أخ ـبــار الـصـنــاعــات وأربــاح ـهــا وع ــودة
أسهم أعيان وكتلتها للون األخضر منهية حالة
مــن التصحيح رافقها أرزان وآب ــار واألول ــى لكن
بنسب ارتفاع محدودة فيما تراجعت أسهم البيت
وا لــو طـنـيــة ا لـعـقــار يــة لتنتهي الجلسة مستقرة
ً
ً
ومـتــوازنــة تقريبا وبسيولة مرضية جــدا فاقت
 82.5مليون دينار.
ً
خليجيا  ،عم اللون األخضر جميع مؤشرات
أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي ،بعد
أن قفز سعر النفط والمــس سعر برنت مستوى
ً
 70دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ ثالثة أشهر
ً
تقريبا ،وكان دبي األفضل إذ حقق أكثر من نقطة
مئوية ،كذلك واصــل السعودي ارتفاعاته وبلغ
أعلى مستوياته هذا العام ،كما ربح البقية بنسب
متفاوتة ،وكان االستثناء الوحيد مؤشر بورصة
الكويت الذي تراجع بنسبة محدودة.

«أالفكو» :تحسن األصول والتفاوض الذهب يبلغ قمة  4أشهر بدعم استقرار الدوالر واليورو وارتفاع
ّ
دعما النتائج الفصلية
هبوط الدوالر ومخاوف التضخم الجنيه اإلسترليني
الشركة قلصت خسائرها  %94في الربع األول
تـ ـقـ ـلـ ـص ــت خ ـ ـسـ ــائـ ــر ش ــرك ــة
«أالفكو» الكويتية لتمويل شراء
وتأجير الطائرات بـ 94في المئة
في الربع األول من العام الحالي،
مـقــارنــة مــع الــربــع الـمـقــابــل من
العام الماضي لتبلغ  850ألف
دينار.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن تـقـلــص
الـ ـخـ ـس ــائ ــر م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــال ـف ـت ــرة
المقابلة يعود إلى عدم وجود
خسارة من انخفاض في قيمة
الطائرات خالل الربع الحالي.
وف ــي مـقــابـلــة مــع «الـعــربـيــة»،
أوضـ ـ ـ ــح أح ـ ـمـ ــد ال ـ ــزب ـ ــن رئ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارة «أال ف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو» ،أن
التقييم السنوي لألصول الذي
تم العام الماضي أظهر تسجيل
ان ـخ ـف ــاض ف ــي أص ـ ــول ال ـشــركــة
ً
التي هي أساسا طائرات ،بفعل
تأثير تداعيات «كــورونــا» على
األس ـع ــار فــي ال ـســوق الـعــالـمــي،
غير أن التقييم الذي تم لألشهر
الستة مــن هــذه السنة المالية،
لم يظهر ذلك ،مما أدى إلى عدم
تــراجــع اإلي ـ ــرادات بــالـقــدر الــذي
انخفضت به في النصف األول
من العام الماضي.
من ناحية أخرى ،أشار إلى أن
هناك عوامل إضافية ساهمت

ف ــي ت ـق ـل ـيــص خ ـس ــائ ــر ال ـشــركــة
الـفـصـلـيــة ،وه ــي ال ــوص ــول إلــى
نقطة ال ـت ــوازن مــع الـعـمــاء في
شـتــى أن ـحــاء ال ـعــالــم ،مــا ضمن
االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي االلـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات
ال ـت ـعــاقــديــة بـتــوفـيــر ال ـطــائــرات
واس ـت ـم ــرار ال ـع ـمــاء ف ــي س ــداد
األقساط والمستحقات.
وق ــال« :لــم نصر على موقف
معين ،ودخلنا فــي مفاوضات
طويلة مع كل العمالء للوصول
إل ـ ــى ن ـق ـطــة تـ ـ ـ ــوازن ،ت ـص ــب فــي
مصلحة الجميع ،وهي التي أدت
إلى هذا االستمرار الــذي يقينا
ً
شر فقدان االئتمان» ،مشيرا إلى
أن ذلك يساهم في رفع السيولة
واالستمرار في التزامات الشركة
مع مصانع الطائرات في إطار
طلبيات الطائرات الجديدة.
وت ــاب ــع الـ ــزبـ ــن« :م ـس ـت ـمــرون
ف ــي نـهـجـنــا الـ ــذي نـعـمــل عليه،
أي تأجير الطائرات ،لكن أيضا
نــركــز على بيع الـطــائــرات التي
قد تكون جديدة أو مستعملة أو
مرتبطة بعقود تأجير».
وفي مارس الماضي ،أعلنت
«أالف ـ ـ ـكـ ـ ــو» خ ـط ـط ـه ــا لـتـقـلـيــص
ط ـل ـب ـيــات ـهــا م ــن الـ ـط ــائ ــرات فــي
األع ــوام الثالثة المقبلة ،وسط

تـ ــأثـ ــر ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ب ـش ــدة
بفيروس «كورونا» وتداعياته.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة سـ ــاب ـ ـقـ ــة مــع
ّ
«الـعــربـيــة» ،علل رئيس مجلس
إدارة «أالفكو» أسباب اتخاذ هذا
القرار ،بسعي الشركة إلى اتخاذ
إجراءات سريعة لتخفيف الكلفة
الرأسمالية للسنتين الحالية
وال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،ل ـت ــوف ـي ــر ال ـس ـيــولــة
الــازمــة لـعـبــور فـتــرة الجائحة
التي برزت مالمح طول أمدها.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـ ـ ـ ــذا األ مـ ـ ـ ــر
«اس ـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــب ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض م ــع
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــان ـ ــع مـ ـ ـث ـ ــل «ب ـ ــويـ ـ ـن ـ ــغ»
و»إيرباص» لجدولة جزء كبير
من طلبياتنا ،فيما تم االستمرار
في تسلم طــائــرات مجدولة في
السابق من «إيــربــاص» وإعــادة
جدولة معظمها من  40إلى 50
طائرة للسنوات القادمة».
(العربية .نت)

ارتفعت أسعار الذهب ،أمس ،وسجلت خالل الجلسة أعلى
مستوياتها فــي نحو  4أشـهــر ،مــدعــومــة بانخفاض ال ــدوالر
واستخدام المستثمرين المعدن الــذي ال يــدر عائدا للتحوط
ضد ارتفاع التضخم.
وصعد الذهب في المعامالت الفورية 0.2بالمئة إلى1868.30
دوالرا لــأوقـيــة (األونـ ـص ــة) بـحـلــول الـســاعــة 0 8:54بتوقيت
غرينتش ،بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29يناير في وقت
سابق من الجلسة .وارتفعت العقود األميركية اآلجلة للذهب0.1
بالمئة إلى 1869.60دوالرا.
وقال المحلل المستقل روس نورمان" :من الواضح أن االهتمام
يتحول نحو التضخم ،لكن ربما األهم من ذلك أن الدوالر يشهد
ضعفا ،وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي واألول".
وأشار محللون أيضا إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق
تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط
من مخاوف التضخم.
وزادت حيازات إس .بي .دي .آر جولد ترست ،أكبر صندوق
مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم 0.7،بالمئة إلى1035.93
طنا أمس األول ،وهو أعلى مستوى منذ
أواخر مارس.
وب ــال ـن ـس ــة ل ـل ـم ـع ــادن الـنـفـيـســة
األخرى ،قفزت الفضة 1.1بالمئة
إل ــى  28.49دوالرا ،بـعــد أن
سجلت خالل الجلسة أعلى
مستوياتها منذ الثاني
من فبراير.
وزاد الـ ـب ــادي ــوم
 1 .1ب ــال ـم ـئ ــة إل ــى
 2 9 3 2د و ال ر ا ،
ب ـي ـن ـمــا ان ـخ ـفــض
ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــا ت ـ ـ ـيـ ـ ــن 0 .6
بالمئة إلى 1232دوالرا.

استقر سعر صرف الدوالر أمام الدينار ،أمس،
عند مستوى  0.300دينار في حين استقر اليورو
عند مستوى  0.365دينار مقارنة بأسعار أمس
األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر
ص ــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي ارت ـف ــع إلــى
مـسـتــوى  0.426دي ـن ــار ف ــي حـيــن استقر
الفرنك السويسري عند مستوى 0.333
دينار والين الياباني عند مستوى 0.003
دينار.
وه ـب ــط ال ـ ـ ــدوالر إل ــى أدن ــى
مـسـتــويــاتــه ف ــي س ــت سـنــوات
مقابل ال ــدوالر الكندي وقــرب
أدنى مستوياته في عدة أشهر
مقابل العمالت األوروب ـيــة ،إذ
استقرت عوائد سندات الخزانة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة وسـ ـ ـ ــط تـ ـج ــدد
ال ـت ــوق ـع ــات ب ـ ــأن الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة ل ــن تــرفــع أسـعــار
الفائدة قريبا.
وقــال فالنتين مارينوف
مدير أبحاث العمالت العشر
األك ـ ـثـ ــر تـ ـ ـ ــداوال ل ـ ــدى ك ــري ــدي
أجريكول إن «ال ــدوالر جاثم على
ركبتيه ويبدو أن هذا نتيجة مباشرة
ل ـم ـشــاعــر الـمـسـتـثـمــريــن ت ـج ــاه تــوق ـعــات
التضخم في الواليات المتحدة ورد فعل
المجلس االحتياطي االتحادي».
واس ـت ـقــرت عــوائــد س ـنــدات الـخــزانــة
األميركية القياسية ألجل عشر سنوات
عند 1.6471في المئة ،مواصلة تراجعها

عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع الذي بلغته
األسبوع الماضي.
وجرى تداول الدوالر عند 1 .22مقابل اليورو
الذي بلغ أعلى مستوياته مقابل الدوالر
منذ 25فبراير.
وارتـ ـف ــع ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي إل ــى
 1.4198دوالر ،وهــو أقــوى مستوى له
م ـنــذ أواخ ـ ــر ف ـبــرايــر ش ـب ــاط .وانـتـعــش
ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــه اإلس ـ ـتـ ــرل ـ ـي ـ ـنـ ــي م ـ ـ ــع ت ـ ـفـ ــاؤل
المستثمرين حـيــال الــرفــع الـتــدريـجــي
لـلـقـيــود ال ـصــارمــة المتعلقة بـفـيــروس
كورونا.
وبـلــغ ال ــدوالر الـكـنــدي أعلى
مـ ـسـ ـت ــوى فـ ــي سـ ــت سـ ـن ــوات
عند 1 .2013مقابل الــدوالر،
م ــدع ــوم ــا ب ــارتـ ـف ــاع أس ـع ــار
النفط .وأمام الين الياباني،
خسر ال ــدوالر  0 .3فــي المئة
لينزل إلى 108.96ين.
ّكان بعض المستثمرين قد
خــفـضــوا بالفعل توقعاتهم
برفع سعر الفائدة االتحادي
هذا العام ،وأعطت تعليقات
كــابــان المتعاملين حــافــزا
أكبر لبيع الدوالر.
وص ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان فـ ــي
الـمـعــامــات الــداخـلـيــة إل ــى  6.4279لكل
دوالر ،ل ـي ـك ــون غ ـي ــر ب ـع ـي ــد عـ ــن أع ـلــى
مـسـتــوى فــي ث ــاث س ـنــوات ال ــذي بلغه
األسبوع الماضي.
كـ ـم ــا صـ ـع ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالران األسـ ـت ــرال ــي
والنيوزيلندي مقابل الدوالر األميركي.
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حصد الجائزة من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية ضمن النسخة الـ 14
يعكس حصول «بيتك» على
جائزة أفضل مؤسسة مالية في
العالم اإلسهامات البارزة التي
حققتها المجموعة في نمو
صناعة التمويل اإلسالمي في
كل األسواق التي يعمل فيها.

حصد بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،جائزة "أفضل مؤسسة
مالية إسالمية في العالم لعام
 "2021م ــن م ـج ـم ــو ع ــة " غ ـل ــو ب ــل
فـ ــاي ـ ـن ـ ـنـ ــس" ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ض ـمــن
ال ـن ـس ـخــة ال ـ ـ  14ل ـل ـجــوائــز الـتــي
ً
تمنحها المجلة سنويا .
كما منحت "غلوبل فايننس"
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ـ ـض ـ ــل مـ ـ ــزود
ت ـم ــوي ــل م ـش ــاري ــع إس ــام ــي فــي
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى م ـن ـح ـهــا
شــر كــة بيتك للتأمين التكافلي
(ب ـي ـت ــك تـ ـك ــاف ــل) جـ ــائـ ــزة أف ـضــل
شركة تأمين تكافلي في العالم،
و"بـيـتــك ـ ـ تــركـيــا" جــائــزة أفضل
م ــؤس ـس ــة م ــال ـي ــة إس ــامـ ـي ــة فــي
تركيا ،و"بيتك – ألمانيا" ،جائزة
أفضل مؤسسة مالية إسالمية
في أوروبا.

معايير ومنهجية

«بيتك» أفضل مزود
تمويل مشاريع
إسالمي في العالم

«بيتك  -تركيا»
أفضل مؤسسة
مالية إسالمية في
تركيا

وتستند "غلوبل فايننس" في
تـقـيـيـمـهــا لـلـمــؤسـســات الـمــالـيــة
اإل ســا مـيــة إ ل ــى آراء مصرفيين
ومـ ـحـ ـلـ ـلـ ـي ــن وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء م ــال ـي ـي ــن
متخصصين مــن جـمـيــع أ نـحــاء
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ف ـي ـم ــا تـ ـض ــع م ـعــاي ـيــر
ومنهجية مهنية دقيقة مبنية
على قياس أداء هذه المؤسسات
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال
والمنتجات ،والقدرة على تلبية
احتياجات قاعدة عمالء متنوعة
ً
فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،ف ـضــا
ع ــن االب ـت ـكــار الـتـكـنــولــوجــي في
تقديم الخدمة ونوعية المنتج،
وس ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ،ورضـ ـ ــا
العمالء ،واال نـتـشــار الجغرافي،
وااللتزام بالمعايير األخالقية،
والعالقات االستراتيجية.
ويــؤكــد الـفــوز بـجــائــزة أفضل
م ــؤس ـس ــة م ــال ـي ــة إس ــامـ ـي ــة فــي
ال ـع ــال ــم م ــن م ـج ـم ــوع ــة "غ ـلــوبــل
فايننس العالمية" ،نجاح جهود
"بيتك" في توفير أعلى مستوى
من الخدمات المالية اإلسالمية،
ال سيما بعد النجاحات المهمة
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـقـ ـقـ ـه ــا وسـ ــاه ـ ـمـ ــت فــي
االرتـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـص ـن ــاع ــة الـ ـخ ــدم ــات
الـمـصــرفـيــة ف ــي ال ـعــالــم ،إضــافــة
إل ــى حــرصــه عـلــى تـقــديــم الــدعــم

ال ـم ـن ـه ـجــي وال ـت ـش ــري ـع ــي لـنـشــر
صناعة التمويل اإل ســا مــي مع
ت ـعــزيــز االب ـت ـك ــار والــرق ـم ـنــة فــي
الخدمات المصرفية.
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة
اإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارزة الـ ـت ــي
ح ـق ـق ـت ـهــا ال ـم ـج ـم ــوع ــة ف ــي نـمــو
صناعة التمويل اإل ســا مــي في
كــل األ سـ ــواق ا ل ـتــي يـعـمــل فيها،
و نـجــا حــه فــي تلبية احتياجات
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات
المصرفية المتوافقة مع أحكام
الـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،وتــرسـيــخ
دع ــائ ــم اس ـت ــدام ــة ن ـمــو صـنــاعــة
التمويل اإلسالمي في المستقبل
بـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ة عـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ومـ ـ ــواك ـ ـ ـبـ ـ ــة
أح ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـت ـمــوي ـل ـيــة
والمصرفية ،مــع مواكبة تطور
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة الــرقـمـيــة
واعتماد التكنولوجيا.

الـعــديــد مــن الـمـنـتـجــات الـمــالـيــة
والبدائل والخيارات التمويلية،
ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم الـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ـه ــا فــي
ً
األسواق الدولية حاليا .

وحدات مصرفية
ويـ ـ ــؤكـ ـ ــد ف ـ ـ ــوز ب ـ ـعـ ــض بـ ـن ــوك
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـجـ ــوائـ ــز أفـ ـض ــل
م ــؤس ـس ــة م ــال ـي ــة إس ــامـ ـي ــة فــي
أسواقها ،إلى جانب فوز شركات
ال ـب ـنــك ال ـت ــاب ـع ــة ،مـ ــدى ال ـك ـفــاء ة
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ل ـ ـ ــدى ك ـ ــل ال ـ ــوح ـ ــدات
المصرفية في مجموعة "بيتك"،
ف ـي ـمــا ي ـجـ ّـســد األداء ا لـمـنـسـجــم
وال ـم ـت ـنــاغــم الـ ــذي يـمـضــي وفــق
ق ــواع ــد ون ـظــم م ـح ــددة واض ـحــة
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة م ــن
التنسيق والتعاون.

عمليات مصرفية
ويواصل "بيتك" استراتيجية
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول ال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ،وتـ ـبـ ـن ــي
أح ـ ــدث خ ــدم ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ا لـمــا لـيــة « »FinTechمــع تطبيق
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
والـ ـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـ ــوت ف ـ ـ ــي الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
المصرفية ،حيث نجح في طرح
ال ـعــديــد م ــن ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة
االو ل ــى مــن نوعها على تطبيق
ا ل ـمــو بــا يــل  ،KFHonlineو عـبــر
القنوات البديلة المختلفة بما
فـيـهــا ال ـفــروع الــذكـيــة ،KFH Go
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ـس ــاه ــم ب ـت ـع ــزي ــز
تجربة العميل الرقمية ،ويقود
ال ـت ـطــور الــرق ـمــي ف ــي الـصـنــاعــة
المصرفية.
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــس ج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة أفـ ـ ـض ـ ــل
مــزود تمويل مشاريع إسالمي
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ال ـخ ـب ــرات الـعــريـقــة
والواسعة التي يمتلكها "بيتك"
فــي العمل المصرفي اإلسالمي
واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـص ـ ـ ـكـ ـ ــوك لـ ـبـ ـن ــوك
وشــركــات وح ـكــومــات ،وتــرتـيــب
كبرى صفقات التمويل لمشاريع
تنموية عمالقة في مجال البنية
ً
التحتية ،بما يغطي كثيرا من
القطاعات الحيوية ،ويساهم في
د فــع عجلة اال قـتـصــاد ،وتطوير

»بيتك  -ألمانيا»
أفضل مؤسسة مالية
إسالمية في أوروبا

«بيتك  -تكافل» أفضل
شركة تأمين تكافلي
في العالم
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«المركزي» :القطاع المصرفي أظهر مؤشرات إيجابية في الربع األول
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• البنك اتخذ  43إجراء لمواجهة تداعيات «كوفيد  »19على القطاع
• اإلجراءات ثبتت صوابيتها والقت إشادة العديد من المؤسسات الدولية
القت إجراءات وتدابير
«المركزي» إشادة العديد من
المؤسسات المالية الدولية ،إذ
قالت وكالة فيتش للتصنيف
االئتماني إن الرقابة الحصيفة
والصارمة من بنك الكويت
المركزي ساهمت في تمتع
القطاع المصرفي بمعدالت
جيدة لكل من الرسملة
والسيولة والربحية.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـ ـمـ ـص ــرف ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي إع ـ ــان
نتائجها المالية للربع األول من
عــام  ،2021وأظ ـهــرت مــؤشــرات
إيجابية ومطمئنة حيال تجاوز
هــذا القطاع الحيوي تداعيات
جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،وأثـ ـبـ ـت ــت
ص ــوابـ ـي ــة إج ـ ـ ـ ـ ــراءات وت ــداب ـي ــر
بنك الكويت المركزي المتخذة
م ـن ــذ ب ــداي ــة األزم ـ ـ ــة ف ــي أب ــري ــل
 ،2020بواقع  43تدبيرا وإجراء
وتعميما.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الـ ـم ــرك ــزي أن ت ـل ــك اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
ق ــوبـ ـل ــت ب ـ ــإش ـ ــادة واس ـ ـعـ ــة مــن
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،م ـثــل
صندوق النقد الدولي ووكاالت
التصنيف االئتماني العالمية،
السـيـمــا أن ـهــا أثـبـتــت مــن خــال
نـتــائــج الــربــع األول للبنوك أن
القطاع المصرفي ،الذي يعتبر
أك ـث ــر ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـصــاديــة
حـســاسـيــة ل ــأزم ــات ،ب ــات أحــد
ال ــدف ــاع ــات الــرئـيـسـيــة لـحـمــايــة
االقتصاد الوطني ،وتحول من
ق ـطــاع ي ـح ـتــاج إل ــى الـمـســاعــدة
ال ـح ـكــوم ـيــة إلـ ــى إح ـ ــدى أدوات
مـ ــواج ـ ـهـ ــة األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ح ـس ـب ـمــا
ب ــره ـن ـت ــه أزم ـ ـتـ ــا ع ــام ــي 2008
و.2020
وشـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة مـ ـن ــذ دخـ ـ ـ ــول أول ـ ــى
ح ــال ــة ك ــوف ـي ــد  19إل ـ ــى ال ـب ــاد
أربـعــة مـجــاالت رئيسية ،أولها
اإلجراءات والتدابير على صعيد
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة ،وثــان ـي ـهــا
على صعيد السياسة الرقابية
والتحوطية ،وثالثها اإلجراءات

والتدابير على صعيد االستقرار
ال ـمــالــي ،وراب ـع ـهــا عـلــى صعيد
المسؤولية االجتماعية.
وفيما يخص اإلجــراء ات في
مجال السياسة النقدية للبالد
ف ـقــد اق ـت ـصــرت ع ـلــى إج ــراء ي ــن،
األول في مارس العام الماضي،
إذ خفض بنك الكويت المركزي
س ـع ــر ال ـخ ـص ــم م ــرت ـي ــن ب ــواق ــع
 1.25فــي المئة ليصل إلــى 1.5
في المئة ،بالتزامن مع خفض
م ـعــدل ال ـفــائــدة عـلــى اتـفــاقـيــات
إعادة الشراء بمقدار  1في المئة.
وجـ ـ ــاء اإلج ـ ـ ـ ــراء الـ ـث ــان ــي فــي
أكتوبر العام الماضي والقاضي
بالتخفيض بمقدار  0.125في
المئة فــي أسـعــار الـتــدخــل على
جميع آجال هيكل سعر الفائدة
حـتــى  10س ـن ــوات ،وشـمــل ذلــك
عمليات إعــادة الشراء (الريبو)
وسندات بنك الكويت المركزي
ون ـ ـظـ ــام قـ ـب ــول ال ـ ــودائ ـ ــع ألج ــل
وأدوات التدخل المباشر إضافة
إلى أدوات الدين العام.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ف ــي م ـجــال الـسـيــاســة الــرقــابـيــة
التحوطية فقد سمح "المركزي"
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــارس  2020لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك
الكويتية بعدم تقديم البيانات
المالية المرحلية عن الربع األول
من ذلك العام ،كما سمح للبنوك
فـ ــي أبـ ــريـ ــل  2020ب ــاس ـت ـخ ــدام
المصدات الرأسمالية التحوطية
والبالغة  2.5في المئة.
وش ـم ـلــت اإلج ـ ـ ــراءات خفض
وزن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــا طـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــاص
بــاالنـكـشــافــات عـلــى الـمـشــاريــع
الصغيرة والمتوسطة ليصبح

 25ف ــي ال ـم ـئــة ب ــدال م ــن  75في
ال ـم ـئــة ،عـ ــاوة ع ـلــى رف ــع الـحــد
األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـتـ ــاح ل ـل ـت ـم ــوي ــل
ليصبح  100في المئة بدال من
 90في المئة ،إضافة إلى خفض
ال ـح ــد األدنـ ـ ــى ل ـم ـع ـيــار تغطية
السيولة وخفض الحد األدنــى
لمعيار صافي التمويل المستقر
وخ ـف ــض ال ـح ــد األدنـ ـ ــى لنسبة
السيولة الرقابية.
وب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة ل ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات
الخاصة بالسياسات الرقابية
وال ـت ـح ــوط ـي ــة ف ـق ــد س ـم ــح بـنــك
الكويت المركزي بزيادة حجم
الـتـمــويــل إل ــى قيمة الـعـقــار في
مــوازاة إصــداره في مايو 2020
تعميما لمعالجة خسائر تأجيل
األقساط.
أمــا اإلج ــراء ات التي اتخذها
"المركزي" ،والخاصة باالستقرار
الـمــالــي ،فتألفت مــن  18تدبيرا
وت ـع ـم ـي ـمــا ،ت ـض ـم ـنــت تـعـمـيـمــا
يدعو البنوك إلى تفعيل خطط
ال ـطــوارئ واسـتـمــراريــة األعـمــال
ومواجهة األزمات بشكل عادل،
إضافة إلى االستمرار في تقديم
الخدمات المصرفية للشركات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوردة ل ـل ـس ـلــع
األس ــاسـ ـي ــة ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــاألم ــن
الغذائي.
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا أص ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
تـ ـعـ ـمـ ـيـ ـم ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـعـ ــام
الماضي يقضي باستمرار عمل
م ــراك ــز االتـ ـص ــال لـ ــدى ال ـب ـنــوك
ورفع حد عمليات الدفع عن بعد
من  10إلى  25دينارا ،فضال عن
وقوف الرسوم على أجهزة نقاط
البيع والسحب اآللي والقنوات

اإللكترونية مدة ستة أشهر.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــام ـ ـيـ ــم ال ـم ـه ـم ــة
لـلـمــركــزي فــي م ــارس مــن الـعــام
الـ ـم ــاض ــي ب ـم ـج ــال االسـ ـتـ ـق ــرار
ال ـمــالــي تــأجـيــل االسـتـحـقــاقــات
المترتبة على المتضررين مدة
ستة أشهر دون تطبيق رسوم
جزائية ،إضافة إلى تعميم ملزم
للبنوك المحلية باالمتناع عن
البيع أو التنفيذ على الضمانات
المرهونة مقابل الـقــروض إلى
حين استقرار األسواق.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجـتـمــاعـيــة أص ــدر "الـمــركــزي"
على مــدار "عــام كــورونــا" تسعة
تعاميم مختلفة ،أبرزها توجيه
البنوك نحو تقديم التعويض
المالي والمعنوي لكل العاملين
في القطاع المصرفي خالل فترة
اإلغــاق وإنشاء صندوق لدعم
ال ـج ـهــود الـحـكــومـيــة لمكافحة
ال ـج ــائ ـح ــة ب ـق ـي ـمــة  10مــايـيــن
ديـنــار (نـحــو  33مليون دوالر)
وبتمويل من البنوك الكويتية،
فضال عــن توجيه هــذه البنوك
ن ـح ــو ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى نـسـبــة
العمالة الوطنية وزيادتها.
والق ـ ـ ــت إجـ ـ ـ ـ ــراءات وت ــداب ـي ــر
"ال ـم ــرك ــزي" إشـ ــادة ال ـعــديــد من
المؤسسات المالية الدولية ،إذ
قــالــت وكــالــة فيتش للتصنيف
االئتماني إن الرقابة الحصيفة
والـ ـص ــارم ــة م ــن ب ـن ــك ال ـكــويــت
الـ ـم ــرك ــزي س ــاه ـم ــت ف ــي تـمـتــع
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ب ـم ـعــدالت
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ل ـ ـك ـ ــل مـ ـ ـ ــن الـ ــرس ـ ـم ـ ـلـ ــة
والسيولة والربحية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أفـ ـ ــادت وكــالــة

«الوطني» يواصل دعمه لمراكز التطعيم

َّ
المطعمين في مشرف
ثالجات لحفظ المياه في  5محافظات وسيارات لنقل
ً
ق ـ ّـدم بنك الـكــويــت الــوطـنــي تبرعا
ً
ً
جديدا دعما لمركز الكويت للتطعيم
يضمن تــوزيــع ثــاجــات عـلــى مــراكــز
ال ـت ـط ـع ـيــم ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ال ـك ــوي ــت،
وال ـ ـ ــذي ي ــأت ــي ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة مــن
المبادرات الداعمة التي يقدمها البنك
لحملة التطعيم الوطنية لمكافحة
كوفيد.19-
وت ـ ـ ـتـ ـ ــوزع ه ـ ـ ــذه ال ـ ـثـ ــاجـ ــات ع ـلــى
المراكز الخمسة للتطعيم المنتشرة
فــي مـحــافـظــات الـعــاصـمــة ،وحــولــي،
والـفــروانـيــة ،واألح ـمــدي ،والـجـهــراء،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــرك ــز الـتـطـعـيــم في
أرض المعارض .وسيتكفل "الوطني"
بـتـعـبـئـتـهــا ب ـع ـب ــوات ال ـم ـي ــاه بـشـكــل
متواصل.
وتجدر اإلشــارة إلى أن التبرعات
لـمـصـلـحــة مــر كــز ا ل ـكــو يــت للتطعيم
تـمــت بــالـتـعــاون مــع وزارة الـصـحــة.
وكـ ـ ـ ــان ق ـ ــد سـ ـب ــق ل ـل ـب ـن ــك أن ت ـب ــرع
لتوفير سيارات ( )Golf Cartsلنقل

المسجلين من وإلى مواقف السيارات
في مركز الكويت للتطعيم المقام في
أرض ا لـمـعــارض للمسجلين لتلقي
اللقاحات المكافحة لكوفيد ،19-كما
تبرع بتظليل أماكن االنتظار.
وبهذه المناسبة ،قال مدير أول في
إدارة العالقات العامة في "الوطني"
ط ـ ــال الـ ـت ــرك ــي ،إن ال ـب ـن ــك ي ـحــرص
على أن يـكــون فــي مقدمة الداعمين
لحملة التطعيم الوطنية ،التي تشكل
ً
ً
حجرا أساسيا في مكافحة جائحة
كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19-ال ـم ـس ـت ـم ــرة مـ ـن ــذ عـ ــام،
والتي من المنتظر أن تشكل منحنى
تــدريـجـيــا ي ـهــدف إل ــى ال ـق ـضــاء على
الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأ كــد التركي أن التبرع يأتي في
إطار التزام "الوطني" تجاه مجتمعه
ً
وإي ـم ــان ــا م ـنــه بــواج ـبــه االجـتـمــاعــي
الـ ــريـ ــادي ال ـ ــذي ي ـع ـتــز بـ ــه ،مـضـيـفــا:
" كـمــا كنا سباقين فــي د عــم الجهود
الوطنية لمكافحة الجائحة ،نفخر

ً
اليوم أيضا بأن نكون األوائل في دعم
الجهود الوطنية لحملة التطعيم".
وأشار إلى أنه منذ بدء الجائحة،
فإن التنسيق والتواصل مع الجهات
ال ـم ـع ـن ـيــة ل ــم ي ـت ــوق ــف ،ف ـك ــان لـلـبـنــك
مـســاهـمــة بـقـيـمــة م ـل ـيــون دي ـن ــار مع
بداية الجائحة وذلك لمصلحة توفير
أجهزة تنفس اصطناعية ومستشفى
متنقل مجهز بالكامل ،و"نحن اليوم
فــي الـبـنــك مــازلـنــا ملتزمين بــدورنــا
ا لــدا عــم ،وسنبقى متحدين يــدا بيد
إلى حين االنتهاء من هذه الجائحة".
ويـحــافــظ "الــوط ـنــي" عـلــى موقعه
الريادي بين المؤسسات المصرفية
في القطاع الخاص على الصعيدين
اإلن ـس ــان ــي واالج ـت ـم ــاع ــي ،م ــن خــال
التزامه بدعم الهيئات والجمعيات
اإلنـســانـيــة والـمـشــاريــع االجتماعية
والتعليمية والصحية على اختالف
أهدافها.

طالل التركي

عبر مبادرة النفايات البالستيكية

كمشارك رسمي بالبرنامج البيئي العالمي «عملية المسح الشامل»
أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة "إيـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" ال ـم ـن ـتــج
العالمي للبتروكيماويات وثاني أكبر منتج
لإليثيلين جاليكول في العالم ،مشاركتها
ً
رسميا في البرنامج البيئي الدولي "عملية
ال ـم ـســح الـ ـش ــام ــل" ،ض ـمــن ال ـت ــزام ـه ــا ال ــدائ ــم
بالتنمية المستدامة.
وقـ ــالـ ــت "إيـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" ،فـ ــي بـ ـي ــان ص ـحــافــي
أم ـ ــس ،إن ب ــرن ــام ــج عـمـلـيــة ال ـم ـســح ال ـشــامــل،
الــذي يديره ويشرف عليه االتحاد الخليجي
للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) يهدف
إل ــى ال ـحــد مــن وص ــول الـفــاقــد التصنيعي من
المواد البالستيكية إلى البيئة.
وبتوقيعها على التعهد ،تلتزم "إيكويت"
بضمان تنفيذ متطلبات الممارسات المثلى
للتنمية المستدامة في عملية المسح الشامل
ضمن مرافقها التصنيعية من أجــل الحد من
التسرب غير المتعمد للمواد البالستيكية أثناء
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،وﻣﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ،وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ،وﻧﻘﻠﻬﺎ من
منشأة التصنيع إلى البيئة.
ويـعـتـبــر تعهد "إي ـكــويــت" بـبــرنــامــج عملية
ً
ً
المسح الشامل مثاال متأصال لسعيها الدائم
ل ـت ـق ـل ـيــص ب ـص ـم ـت ـهــا ال ـك ــرب ــون ـي ــة ،إذ تـعـتـقــد
المجموعة أنه من خالل زيادة التزامها بعمليات
الحد من فقد المواد البالستيكية غير المتعمد،
فإنها تسهم في حماية البيئة والحفاظ على
الـمــوارد ذات القيمة وتقدم قيمة مضافة أكبر
لصناعة البالستيك لتصبح أ كـثــر ق ــدرة على
المنافسة والمرونة.
وقالت د .عبير العمر رئيسة لجنة التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة إيـ ـك ــوي ــت" :ن ـحــن
م ـل ـتــزمــون بــال ـحــد م ــن تــأث ـيــرنــا ع ـلــى الـبـيـئــة،
وسنواصل تطوير وتنفيذ عمليات تشغيلية
صـ ــارمـ ــة ت ـس ــاه ــم فـ ــي الـ ـح ــد مـ ــن ف ـق ــد الـ ـم ــواد
البالستيكية غير المتعمد ،وسيكون من الواعد
أن ن ــرى كـيــف للصناعة أن تسهم فــي إح ــداث

تأثير إيجابي ومستدام في كل ما نقوم به".
وم ـنــذ إنـشــائـهــا ،تــرسـخــت تــدابـيــر التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة بـ ـق ــوة فـ ــي ال ـث ـق ــاف ــة الـتـنـظـيـمـيــة
لـ"إيكويت" من خــال استراتيجية المجموعة
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة  2025ال ـتــي ت ـتــألــف من
 11مـبــادرة تركز على مـحــاور رئيسية تتمثل
ف ــي الـبـيـئــة واالق ـت ـص ــاد والـمـجـتـمــع والـصـحــة
والسالمة ،إذ تم تصميمها وفــق أهــداف األمم
الـمـتـحــدة للتنمية الـمـسـتــدامــة وتـتـمــاشــى مع
خطة التنمية الوطنية الكويتية واالستراتيجية
االتحادية للتنمية المستدامة في كندا.
من جانبه ،قال عبدالوهاب الشطي ،مهندس
ً
أول إنـتــاج":لـقــد أنـشــأنــا فــريـقــا متعدد المهام
والتخصصات لضمان القضاء على التسرب
غـيــر الـمـتـعـمــد ل ـل ـمــواد الـبــاسـتـيـكـيــة بجميع
أشكالها من الحبيبات والرقائق والمساحيق،
ونحن فخورون بالمبادرة ونتطلع إلى مواصلة
تعزيز مشاركاتنا وجهودنا في برنامج عملية
المسح الشامل".

األعمال الخاصة
و تـشـمــل األ ع ـمــال الخاصة
بقسم  RA 265إ عــادة تأهيل
و تــو س ـيــع  11ك ـي ـلــو م ـتــرا مــن
طريق ا لـغــوص ،و بـنــاء ثالثة
جـ ـ ـس ـ ــور ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاة ،وت ـس ـع ــة
ت ـ ـ ـقـ ـ ــاط ـ ـ ـعـ ـ ــات ،ثـ ـ ــاثـ ـ ــة م ـن ـه ــا
مـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــة ،ونـ ـ ـق ـ ــل ال ـ ـمـ ــرافـ ــق
الموجودة.
و مـ ــن ا ل ـم ـع ـل ــوم أن د يـ ــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ق ـ ـ ـ َّـدم م ــوافـ ـق ــات
تـمــويــل لـ ــوزارة األش ـغ ــال في
يناير.

المقاولون العرب
ُ
وتـ ـع ــد ش ــرك ــة ال ـم ـق ــاول ــون
العرب الكويتية المحلية هي
ال ـم ـقــاول الــرئـيـســي لـلـحــزمــة،

الـ ـك ــويـ ـت ــي ي ـت ـم ـت ــع ب ـم ـس ـتــوى
ع ــال م ــن الــرس ـم ـلــة وال ـس ـيــولــة،
مستفيدا من اإلشراف التنظيمي
"الماهر" لبنك الكويت المركزي
واالحتياطات الوقائية القوية
الـمـكــونــة م ــن قـبــل ال ــدخ ــول في
األزمة.
وأشاد الصندوق بالمتابعة
االسـتـبــاقـيــة الــدقـيـقــة للمركزي
لمخاطر االئـتـمــان ،وبالجهود

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــذولـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـقـ ــويـ ــة األطـ ـ ـ ــر
التنظيمية والرقابية الرامية إلى
ترسيخ االستقرار المالي ،وأنه
عـلــى الــرغــم مــن صــدمــات الـعــام
الماضي فإن القطاع المصرفي
اليزال يتسم بالمرونة ،ويتمتع
ب ـم ـس ـت ــوى ع ـ ــال مـ ــن الــرس ـم ـلــة
والسيولة.

«وربة» يكافئ فائزي «السنبلة» األسبوعي
أع ـل ــن "وربـ ـ ــة" أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن بـسـحــوبــات
ال ـس ـن ـب ـلــة األس ـب ــوع ـي ــة ،وس ـي ـس ـت ـمــر ال ـب ـنــك فــي
ً
ع ـمــل ال ـس ـحــوبــات ل ـع ـشــرة راب ـح ـيــن أس ـبــوع ـيــا،
بـحـضــور ممثل عــن وزارة ا لـتـجــارة والصناعة
وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل
السحب الخامس عشر ،فقد توج  10رابحين من
عمالء "وربة" حصل كل منهم على  1000دينار،
وهم :عبدالعزيز صنهات رباح المطيري ،ناصر
بدر محمود النجار ،أحمد خلف محمد الدعاس،
حبيب مـهــدي عــوض ا لـشـمــري ،ج ــوزه ضويحي
خالد السبيعي ،حمد علي غازي العازمي ،محمد
فـيـصــل مـســاعــد ال ـم ـجــاوب ف ـهــران ،جــاســم عــويــد
طليح ،سعد عبدالهادي محمد الحجيالن ،أحمد
محمد سلمان الشنيطي.
ويـمـثــل ح ـســاب الـسـنـبـلــة ال ـخ ـيــار األم ـث ــل لكل
الــراغ ـب ـيــن ف ــي تــوفـيــر األم ـ ــوال ،وتـحـقـيــق عــوائــد
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه،
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال
باإلضافة إلى
ٍ
العام.
و حـ ـ ــول ا لـ ـ ـش ـ ــروط ،ي ـت ـط ـلــب اآلن و جـ ـ ــود 100
د.ك لـ ــد خـ ــول سـ ـح ــو ب ــات ا ل ـس ـن ـب ـلــة األ س ـب ــو ع ـي ــة
ً
والـسـحــوبــات الـكـبــرى ،عـلـمــا بــأن الـعـمـيــل مــازال

كونسورتيوم فرنسي محلي
المستدامة
التنمية
جهود
تكثف
«إيكويت»
لإلشراف على طريق الغوص
أ ك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة األ ش ـ ـ ـغـ ـ ــال
العامة ،قيام مشروع مشترك
بين شركة استشارات البناء
الفرنسية  Egisوشركة SSH
 Internationalا ل ـكــو ي ـت ـيــة
ب ـت ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــات اإلش ـ ـ ــراف
عـلــى طــريــق ال ـغــوص ،والــذي
مــن ا لـمـتــو قــع أن يـبــدأ العمل
به في يونيو.
و ق ـ ــا ل ـ ــت " مـ ـ ـي ـ ــد" إن ن ـط ــاق
ال ـع ـقــد يـغـطــي أع ـم ــال الـبـنــاء
وإعـ ــادة الـتــأهـيــل والـصـيــانــة
م ـ ــن الـ ـ ــدائـ ـ ــري ال ـ ـسـ ــابـ ــع إل ــى
الـفـحـيـحـيــل -األح ـم ــدي ،ومــن
ا لـمـتــو قــع أن يمتد ا لـمـشــروع
على  39شهرا ،ويوفر طريقا
ُح ـ ــرا م ــن الـ ــدائـ ــري ال ـخــامــس
حتى الفحيحيل -األ حـمــدي،
وفقا إليجيس.

ستاندرد آنــد بــورز للتصنيف
االئتماني ،فــي تقرير أصدرته
نوفمبر الـمــاضــي ،بــأن البنوك
الكويتية مجهزة بشكل أفضل
مـ ـم ــا كـ ــانـ ــت عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي 2009
لتحمل الضغوط ،وأن المصدات
الـ ـح ــالـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ــوك ال ـك ــوي ـت ـي ــة
سـ ـتـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي الـ ـتـ ـغـ ـل ــب ع ـلــى
البيئة التشغيلية الصعبة ،في
حين ستساعدها المخصصات
الـ ـمـ ـت ــراكـ ـم ــة خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
الـمــاضـيــة عـلــى ت ـج ــاوز الــوقــت
الصعب.
من ناحيتها ،وصفت وكالة
م ــودي ــز ،ف ــي ت ـقــريــر ل ـهــا مطلع
أب ــري ــل الـ ـم ــاض ــي ،الـتـعـلـيـمــات
واللوائح التنظيمية للمركزي
الكويتي بأنها قوية وحصيفة
ع ـمــومــا ،وأن ذل ــك ان ـع ـكــس في
ارتفاع نسب كفاية رأسمال في
النظام المصرفي ،إذ يتبع البنك
نهجا استباقيا في تنفيذ األطر
التنظيمية المصرفية الدولية.
وقـ ــالـ ــت "م ـ ــودي ـ ــز" إن إدارة
السياسة النقدية للكويت التزال
مصدرا للقوة المؤسسية ،كما
يتضح من مستويات التضخم
المنخفضة والمستقرة نسبيا،
فــي حـيــن يـتــم تخفيف مخاطر
المالية العامة إلى حد كبير ،من
خالل سياسة ربط الدينار بسلة
مــوثــوقــة مــن الـعـمــات مدعوما
باحتياطات قوية من العمالت
األج ـن ـب ـي ــة ل ـ ــدى ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
المركزي.
ك ـ ـمـ ــا أكـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
الـ ــدولـ ــي ،ف ــي ت ـق ــري ــر ل ــه أب ــري ــل
الماضي ،أن القطاع المصرفي

وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـت ـ ـت ـ ـبـ ــع ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
اإلقليمية ميد بروجكتس.
ُ
ويـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع م ــن
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ال ـم ـه ـم ــة
ال ـت ــي س ـت ـس ـهــم بـ ــدورهـ ــا فــي
ت ـ ـطـ ــويـ ــر وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ش ـب ـك ــة
الطرق في البالد ،إلى جانب
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي
تـنـفــذهــا الـهـيـئــة فــي ع ــدد من
ال ـ ـمـ ــواقـ ــع األخـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـش ـي ــرة
إ ل ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع يـ ـه ــدف
إل ــى ت ـطــويــر شـ ــارع ال ـغــوص
وإ لــى ز يــادة انسيابية حركة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور ع ـ ــن طـ ــريـ ــق إع ـ ـ ــادة
ً
تأهيل التقاطعات و 12جسرا
ً
عـ ـل ــوي ــا ،وزي ـ ـ ــادة األمـ ـ ــان عــن
ط ــري ــق ط ــرق خــدم ـيــة لـلـقـطــع
السكنية ،من خالل إنشاء 11
جسر مـشــاة ،وتعديل عرض
الـ ـح ــارات ع ـلــى ال ـط ــري ــق إلــى
العرض القياسي  3.70أمتار.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ــى
أنه من بين أعمال المشروع،
ت ـح ـس ـيــن م ــواق ــف ال ـب ــاص ــات
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ،وإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة حـ ـ ــارة
جديدة على الطريق في حالة
االحتياج لذلك.

يحصل عـلــى فــر صــة وا ح ــدة مـقــا بــل كــل  10د.ك
في الحساب ،والفرص تحتسب على حسب أدنى
رص ـي ــد ف ــي ال ـح ـســاب خ ــال ال ـش ـهــر .ل ــذل ــك يـجــب
أن يـكــون قــد مـضــى عـلــى الـمـبـلــغ شـهــر كــامــل في
ا لـحـســاب للتأهل للسحب األ سـبــو عــي ،و شـهــران
كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص .هذا
وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع ،كلما
زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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اقتصاد

«عمومية عقارات الكويت» توافق على اإلدراج في سوق دبي المالي
أقرت توزيع  %5منحة من أسهم الخزينة
ستستمر شركة عقارات
الكويت في تطبيق الخطة
الموضوعة من قبل مجلس
اإلدارة ،والمتمثلة في وضع
أهداف محددة لالستثمار في
األصول المدرة للدخل وأصول
التنمية داخل دولة الكويت
وخارجها.

أق ـ ـ ــرت ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام ــة ل ـشــركــة
عقارات الكويت ،أمس ،توزيع  5بالمئة
منحة من أسهم الخزينة ،كما وافقت
ع ـلــى إدراج ال ـشــركــة ف ــي س ــوق دبــي
الـمــالــي بـعــد ال ـحـصــول عـلــى مــوافـقــة
الجهات المعنية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة ،إبراهيم
الـ ــذربـ ــان ،خ ــال اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة:
"ك ـ ــان عـ ــام  2020ع ــام ــا ال م ـث ـيــل لــه،
أل ـقــت جــائـحــة كــوفـيــد  19 -بظاللها
ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـطــاعــات
فــي الـعــالــم بشكل ع ــام ،وفــي الكويت
بشكل خــاص ،وفي ّ مقدمتها القطاع
ال ـع ـقــاري ،ال ــذي تــأثــر سـلـبــا بـتــراجــع
دخـ ــل ال ـم ـس ـتــأجــريــن نـتـيـجــة تفشي
ال ـج ــائ ـح ــة ،والـ ـت ــدابـ ـي ــر االحـ ـت ــرازي ــة
التي تــم فرضها الحتوائها ،خاصة
حظر التجول والـقـيــود التي فرضت
على األنشطة التجارية .تحديات لم
نشهد مثيلها من قبل ،وقد اضطرت
الــدولــة إلق ــرار اإلغ ــاق الـتــام المؤقت
لبعض األنشطة ،والمستمر حتى اآلن
ألنشطة أخرى ،تجنبا لتفشي الوباء.
وكــان أكثر القطاعات العقارية تأثرا
بــالـجــائـحـ ّـة ق ـطــاع ال ـع ـقــار ال ـت ـجــاري،
بسبب تعثر الكثير من المشروعات
واألنشطة والمحال ،يليه قطاع العقار
االستثماري الذي انخفضت فيه نسب
اإلشغال بسبب مغادرة الوافدين".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ــذرب ـ ـ ـ ــان" :مـ ـ ـ ــن هـ ـن ــا،
قــامــت شــركــة ع ـقــارات الـكــويــت بمنح
الـ ـمـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن بـ ـع ــض اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات
والخصومات ،كما طرحت ،بالتعاون
مـ ــع ش ــرك ــة أرزان ف ـي ـن ـشــر كــاب ـي ـتــال
وشركة سند لحلول األعمال ،مبادرة
لدعم الشباب من أصحاب المشاريع

المتوسطة والصغيرة ،لمساعدتهم
ف ــي م ــواج ـه ــة اآلث ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـتــي
طالت مشاريعهم نتيجة ّالقيود التي
فرضتها الجائحة ،وتــوقــف األعمال
التجارية ألكثر مــن عــام ،عبر تقديم
ح ـل ــول اق ـت ـص ــادي ــة ت ـســاهــم ف ــي دعــم
ال ـش ـب ــاب أصـ ـح ــاب ه ـ ــذه ال ـم ـشــاريــع
في وحداتها التجارية في مبانيها،
والـ ـت ــي ت ـح ـظــى ب ــاه ـت ـم ــام ك ـب ـيــر مــن
قبل المستثمرين ،وذلك إيمانا منها
بأهمية قـطــاع الـشــركــات المتوسطة
وال ـص ـغ ـي ــرة ،ودوره ف ــي االق ـت ـصــاد
الوطني".
من جانبه ،قال نائب رئيس مجلس
اإلدارة الرئيس التنفيذي في الشركة،
طــال الـبـحــر" :حققت شــركــة عـقــارات
الكويت أرباحا بلغت  3.567ماليين
دي ـنــار عــن الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية
في  31ديسمبر  ،2020مقارنة بأرباح
بـلـغــت  7.045مــاي ـيــن دي ـن ــار لـسـنــة،
أي م ــا يـ ـع ــادل  4.10ف ـل ــوس للسهم
عام  2020مقارنة بـ  8.26فلوس عام
 .2019وانخفضت اإليرادات التأجيرية
الـ ــى  18.46م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،م ـقــارنــة
بمبلغ  23.7مليونا عام  2019بسبب
تــداعـيــات الجائحة ،كذلك انخفضت
ال ـم ـص ــاري ــف ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة م ــن 3.02
ماليين دينار عــام  2019لتبلغ 2.95
مليون في  ،2020وبلغت موجودات
الشركة  318.5مليونا ،مقارنة بمبلغ
 326.9مليونا لعام ."2019
أمــا عــن األداء التشغيلي للشركة،
فـ ـق ــال الـ ـبـ ـح ــر" :كـ ـم ــا ال ي ـخ ـف ــى عـلــى
الجميع ،كــان عــام  2020عاما مليئا
بالتحديات لقطاع العقار ،لكن ،لحسن
الـ ـح ــظ ،كـ ــان أداء ب ـعــض ال ـق ـطــاعــات

ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة أف ـ ـضـ ــل م ـ ــن غـ ـي ــره ــا مــن
القطاعات ،األمر الذي ساعد الشركة
ع ـل ــى الـ ـصـ ـم ــود واالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار خ ــال
الجائحة.
في الكويت أنهت الشركة في 2020
بناء برج سكني مكون من  18طابقا
في منطقة الرقعي ،وبــدأت بتأجيره.
وفي اإلمارات بدأت بالمرحلة األولى
من تشييد برجين من أصــل  5أبــراج
سـكـنـيــة لـتـسـكـيــن  5آالف ع ــام ــل في
مــديـنــة دب ــي لــإنـتــاج ،وم ــن المتوقع
االنتهاء مــن أعـمــال تشييد البرجين
نهاية العام الحالي ،في حين تقترب
األعمال اإلنشائية لفندقThe House
 of Originalsالمكون من  162غرفة،
مــن االنـتـهــاء ،ومــن المتوقع افتتاحه
خالل الربع الثاني من هذا العام".
وع ـلــى ع ـكــس س ــوق ال ـض ـيــافــة في
دبي ،الذي يشهد انتعاشا كبيرا في
الطلب خالل األشهر الماضية ،حيث
ت ــواص ــل اإلم ـ ـ ــارة ج ـه ــوده ــا ل ـل ـعــودة
ل ـل ـح ـي ــاة ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،تـ ـض ــرر س ــوق
الضيافة في الواليات المتحدة بشدة،
واستمر فندق يوتل سان فرانسيسكو
ب ــاإلغ ــاق م ـنــذ مـ ــارس  ،2020كـحــال
بقية الفنادق األخرى المنافسة ،وذلك
بسبب الـقـيــود الـشــديــدة المفروضة
ع ـل ــى الـ ـسـ ـف ــر .وي ـع ـت ـم ــد س ـ ــوق س ــان
فــران ـس ـي ـس ـكــو اعـ ـتـ ـم ــادا ك ـب ـي ــرا عـلــى
صناعة المؤتمرات ،ومع تزايد وتيرة
التطعيمات فــي ال ـبــاد ،ب ــدأ منظمو
الـمــؤتـمــرات فــي اإلع ــان عــن مواعيد
الـمــؤتـمــرات ،والـتــي ستبدأ فــي الربع
الثاني من عام .2021
وف ــي ن ـي ــوي ــورك ،ت ــم أخ ـي ــرا إع ــادة
افـتـتــاح فـنــدق يــوتــل بعد مــا يـقــرب 8

أشهر مــن اإلغ ــاق .وال تــزال معدالت
اإلشغال منذ إعادة االفتتاح أقل بكثير
من تلك ما قبل الجائحة.
على الصعيد اإلنشائي ،استمرت
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة فـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــر مـ ـش ــروعـ ـه ــا
المتعدد االسـتـخــدامــات فــي ميامي،
وف ــق ال ـج ــدول والـمـيــزانـيــة الـمـحــددة
له .ويتألف المشروع من  233وحدة
سكنية تم بيعها بالكامل ،و 215غرفة
فندقية ،ومــن المتوقع بــدء التشغيل
في نهاية الربع الثالث من  ،2021أما
االفتتاح الرسمي فسيكون في موسم
الذروة بميامي ،منتصف الربع األخير
من العام إن شاء الله.
وعلى صعيد عقار المكاتب ،كان
أداء أصـ ـ ــول الـ ـش ــرك ــة ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة جـ ـي ــدا ن ـس ـب ـي ــا .وش ـه ــدت
عقارات الشركة الواقعة في أوستن-
تكساس ،وســان خوزيه-كاليفورنيا
تــأثــرا ضـئـيــا ،يـكــاد يـكــون مـعــدومــا،
بــاإلغــاقــات الـتــي فرضتها الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـ ـع ـ ــام .وف ــي
Market St 944س ــان فرانسيسكو،تباطأ تأجير الوحدات الشاغرة أكثر
من المعتاد ،وهو أمر متوقع بالنظر
لـلـقـيــود ال ـشــديــدة ال ـم ـفــروضــة داخ ــل
الــواليــة ،ولكن بــدأنــا نلحظ اهتماما
متزايدا في األسابيع األخيرة ،ونتوقع
أن يعود المبنى الى اإلشغال الكامل
في المستقبل القريب.

الخطط المستقبلية لعام 2021
س ـت ـس ـت ـمــر الـ ـش ــرك ــة فـ ــي تـطـبـيــق
الـخـطــة الـمــوضــوعــة مــن قـبــل مجلس
اإلدارة ،والمتمثلة في وضــع أهــداف

طالل البحر

إبراهيم الذربان
مـ ـ ـح ـ ــددة ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ـ ــي األصـ ـ ــول
المدرة للدخل وأصول التنمية داخل
دولــة الكويت وخارجها ،إضافة إلى
دراسة عدة مشاريع واختيار أفضلها
ليتم إضافتها إلى محفظة العقارات
ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ـشــركــة .وك ــذل ــك تـنــويــع
مصادر دخلنا من حيث وجود الشركة
في مجموعة متنوعة من األسواق.
واختتم البحر التصريح بالقول:
"لـ ـق ــد ك ـ ــان ع ـ ــام  2020ع ــام ــا صـعـبــا
ع ـلــى جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات ،اسـتـطــاعــت
ع ـقــارات الـكــويــت التغلب على اآلثــار
السلبية للجائحة معتمدة فــي ذلك
عـلــى سـيــاسـتـهــا فــي تـنــويــع مـصــادر
الــدخــل وال ـت ـخــارج مــن األصـ ــول غير
ال ـمــدرة .ونـتــوقــع أن نــرى تعافيا في
القطاع العقاري خالل النصف الثاني
م ــن  2021و 2022إن ش ــاء ال ـل ــه ،في
أعقاب رفــع حــذر التجول ،والتسريع
في وتيرة التطعيم .وأتـقــدم بالشكر

لكم وللسادة أعضاء مجلس اإلدارة
وأعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة
وجميع الموظفين الكرام لجهودهم
ودعمهم المستمر للشركة".

انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة
عقارات الكويت
انتخبت الجمعية ا لـعــا مــة لشركة
عقارات الكويت ،أمــس ،مجلس إدارة
جديدا على النحو التالي:
إبــراه ـيــم صــالــح ال ــذرب ــان ،وط ــال
جاسم البحر ،ومرزوق جاسم البحر،
وم ـش ــاري عـبــدالـلــه الــدخ ـيــل ،وأحـمــد
ف ـي ـص ــل الـ ـقـ ـط ــام ــي ،وشـ ــركـ ــة ال ـت ــال
االس ـت ـث ـمــاريــة ،وش ــرك ــة م ـن ــارة األف ــق
ال ـع ـق ــاري ــة ،وش ــرك ــة ك ـي ـفــان الــدول ـيــة
العقارية.

«كامكو إنفست» %13.4 :النمو السنوي لألصول المدارة منذ التأسيس
صرخوه :وصلت إلى  13.3مليار دوالر في  31مارس 2021
ع ـقــدت شــركــة كــامـكــو إن ـف ـســت ،أم ــس،
ً
ً
ً
مؤتمرا افتراضيا مخصصا للمحللين
ومـســاهـمــي ال ـشــركــة وحـمـلــة سـنــداتـهــا؛
إلطالعهم على أداء الشركة خالل األشهر
الـثــاثــة األول ــى المنتهية فــي  31مــارس
.2021
وشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي
فيصل صــرخــوه ،والــرئـيـســة التنفيذية
للقطاع المالي هناء طــه ،ورئيس إدارة
التسويق وعالقات المستثمرين مصطفى
زن ـتــوت ،ال ــذي اسـتـهــل الـمــؤتـمــر بتقديم
م ــوج ــز ع ــن ال ـش ــرك ــة ،ول ـم ـحــة ع ــام ــة عن
األح ــداث الرئيسية التي شهدها العالم
خــال هــذه الفترة ،والتي كــان لها تأثير
على بيئة األعمال بشكل عام.
ومازال االقتصاد العالمي يتعافي من
جائحة فيروس كورونا التي أسفرت عن
تعطيل الجهات الحكومية والقطاعات
الـ ـخ ــاص ــة والـ ـ ـ ـ ــدورة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـنــذ
م ــارس  ،2020حـيــث يـظــل التلقيح ضد
الفيروس هو المفتاح للنمو االقتصادي
المستقبلي ،واستئناف نـشــاط الحياة
الطبيعية.
وارت ـفــع سعر خــام بــرنــت خــال الربع
األول بنسبة  22.7في المئة ليصل إلى
ً
ً
 66.54دوالرا أميركيا ،وشهدت أســواق
األسهم العالمية عوائد متوسطة خالل
ا لـ ــر بـ ــع األول مـ ــن ع ـ ــام  2021م ــد ع ــو م ــة
بـ ـع ــائ ــدات إي ـج ــاب ـي ــة ألسـ ـ ـ ــواق االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،بينما
س ـج ـلــت األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ع ــوائ ــد أقــل
ً
نسبيا .وارتفع مؤشر أم أس سي آي لدول
مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.7
في المئة ،وسجلت أبوظبي والسعودية

أعلى ارتفاع بنسبة  17.2في المئة و14.0
فــي المئة على الـتــوالــي ،فــي حين ارتفع
مؤشر بورصة الكويت  4.1في المئة.
ً
ً
وق ــدم صــرخــوه شــرحــا تفصيليا عن
المركز المالي للشركة وأدائها خالل فترة
الربع األول من عام  .2021فقد استمرت
الشركة في تقديم الخدمات للعمالء دون
انقطاع ،وحققت العديد من اإلنجازات في
مجال أعمالها.
ً
وحـقـقــت الـشــركــة أرب ــاح ــا صــافـيــة في
ف ـت ــرة األش ـه ــر ال ـثــاثــة م ــن ال ـع ــام بلغت
 1.5مـلـيــون دي ـنــار (ربـحـيــة الـسـهــم 4.52
فلوس) مقارنة بصافي خسارة بلغ 4.6
ماليين دينار خالل الفترة نفسها من عام
( 2020خسارة السهم  13.50فلسا) .وبلغ
إجمالي اإليرادات  5.2ماليين دينار (الربع
األول من عــام  0.4 :2020مليون دينار)،
وبلغت االيرادات من الرسوم والعموالت
 3.4ماليين دينار لتمثل  65في المئة من
إجمالي اإليرادات.
وسلط صرخوه الضوء على األعمال
األساسية في ظل بطء األعمال منذ مارس
 .2020فقد بلغت األصول المدارة كما في
نهاية مارس  4.02مليارات دينار (13.3
مليار دوالر) ،بزيادة قدرها  1.04في المئة
خالل الفترة ،بينما نمت األصول المدارة
م ـنــذ ال ـتــأس ـيــس ف ــي عـ ــام  1998بـمـعــدل
سنوي مركب بلغ  13.4في المئة.
وواصلت صناديق األسهم والمحافظ
ال ـمــدارة تحقيق أداء فــاق أداء مــؤشــرات
ال ـق ـي ــاس ال ـخ ــاص ــة بـ ـه ــا .ك ـم ــا ت ــم ش ــراء
عقارات مدرة للدخل في المملكة المتحدة
بـمـبـلــغ  72.3مـلـيــون جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي.
واس ـت ـم ــر ف ــري ــق إدارة أص ـ ــول ال ـح ــاالت

الـخــاصــة فــي إج ــراء مـفــاوضــات مــع عدد
من األطراف لتنفيذ تخارجات نيابة عن
الـعـمــاء .كما عمل فــريــق إدارة األصــول
على طرح عدد من المنتجات والخدمات
للعمالء من ضمنها أدوات الدخل الثابت
مع تمويل واالستثمار في قطاع الشركات
الناشئة والمبتكرة.
ونجح فريق االستثمارات المصرفية
في لعب دور وكيل الدفع المالي الرئيسي
لعملية اس ـت ــرداد س ـنــدات دي ــن مساندة
تــا بـعــة لـبـنــك بــر قــان بقيمة  100مليون
دينار .كما عمل الفريق كمستشار إصدار
ووكيل إصدار أسهم زيادة رأسمال شركة
مدرجة في بورصة الكويت ،باإلضافة إلى

دور مستشار الشراء الحصري لمجموعة
في قطاع التأمين لالستحواذ على حصة
 66في المئة من إحدى شركات التأمين
غير المدرجة.
واستمر ذراع الوساطة المالية ،شركة
األولـ ـ ــى ل ـلــوســاطــة ال ـم ــال ـي ــة ،ف ــي تـقــديــم
خدماته للعمالء دون انقطاع مع ارتفاع
في الحصة السوقية ،واستقطاب عمالء
ج ــدد فــي خــدمــات ال ـت ــداول اإللـكـتــرونــي.
وت ـم ـك ـنــت ال ـش ــرك ــة ب ـن ـجــاح م ــن اج ـت ـيــاز
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات نـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ب ـص ــاف ــي
االل ـتــزامــات (خــدمــة ال ـ ـ  )Nettingوالـتــي
ً
ً
ستوفر راف ــدا جــديــدا ل ــإي ــرادات نتيجة
زيادة السيولة في تداوالت السوق.

ب ــدوره ــا ،تـطــرقــت ط ــه إل ــى الـتـكــالـيــف
التشغيلية ،إذ تمكنت "كامكو إنفست" من
ترشيد قاعدة تكاليفها وشهدت انخفاض
المصاريف العمومية واإلداري ــة بنسبة
 31.6في المئة في فترة األشهر الثالثة
من العام مقارنة باألشهر الثالثة األولى
مــن عــام  ،2020لتصل إلــى  2.95مليون
دينار ،وذلك نتيجة لعدد من اإلجراء ات
التي اتخذتها الشركة لترشيد نفقاتها
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـم ــواك ـب ــة ظـ ـ ــروف ال ـس ــوق
واستكمال استراتيجية الشركة بعد إتمام
عملية االندماج.
وتـتـمـتــع ال ـشــركــة ب ـمــركــز م ــال ــي قــوي
وبحقوق مساهمين بلغت  52.7مليون

ديـ ـن ــار ف ــي  31م ـ ــارس ( 2021ب ــارت ـف ــاع
بـنـسـبــة  5.3ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بـنهاية
ديـسـمـبــر  ،)2020وبـتـصـنـيــف ائـتـمــانــي
طـ ــويـ ــل األجـ ـ ـ ــل عـ ـن ــد مـ ـسـ ـت ــوى "،"BBB
وتـصـنـيــف قـصـيــر االج ــل عـنــد " "A3مع
نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال
انـتـلـيـجـنــس ف ــي آخـ ــر م ــراج ـع ــة ل ـهــا في
يونيو .2020
وارتفع إجمالي األصول بنسبة  1.4في
المئة مقارنة مع  31ديسمبر  2020لتصل
إلى  120.3مليون دينار كما في  31مارس
 ،2021إذ يمثل النقد والنقد المعادل 25.7
في المئة ،ومحفظة االستثمارات  44.6في
المئة من إجمالي األصول.
وت ـحــدثــت طــه عــن ال ـتــزامــات الـشــركــة،
والتي انخفضت بمبلغ  0.9مليون دينار
خالل الربع األول ،بنسبة  1.3في المئة،
لتصل إل ــى  64مـلـيــون دي ـنــار فــي نهاية
مارس  .2021وبلغت نسبة صافي الدين
إل ــى ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن  0.29م ــرة (31
ديسمبر  0.3 :2020مرة).
وفي ختام المؤتمر ،أكد صرخوه نهج
"كامكو إنفست" وحرصها على تعزيز
م ـبــدأ ال ـش ـفــاف ـيــة ،خ ـصــوصــا خ ــال هــذه
ال ـف ـتــرة الـمـلـيـئــة بــالـتـحــديــات ال ـتــي تمر
بـهــا االق ـت ـص ــادات واألسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة،
ً
مضيفا أن هذا المؤتمر ،وإن لم يكن أحد
المتطلبات التنظيمية ،هــو مـبــادرة من
اإلدارة للتواصل مع مساهميها وحملة
سنداتها والمحللين ،إلبقائهم على اطالع
دائم بالتطورات في الشركة واإلجابة عن
استفساراتهم.

«الوطني» :نمو قوي لالئتمان الشخصي في الربع األول

ً
«المحلي» يبدأ العام بأداء ضعيف نسبيا بارتفاعه  %1على أساس ربع سنوي
ب ـ ــدأ االئـ ـتـ ـم ــان ال ـم ـح ـل ــي ال ـ ـعـ ــام ب ـ ــأداء
ً
ضعيف نسبيا ،إذ ارتفع بنسبة  1بالمئة
على أساس ربعي وبنحو  2.8بالمئة على
أساس سنوي في مارس الماضي .وكان
االئتمان الشخصي هو المحرك الرئيسي
لـلـنـمــو ،لـلــربــع الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،في
ّ
المقدم لقطاع األعمال
حين ظل االئتمان
ً
ضعيفا.
وحسب الموجز االقتصادي الصادر عن
بنك الكويت الوطني ،استمرت حالة عدم
اليقين واالضطرابات المرتبطة بالجائحة
ف ــي ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى اإلقـ ـ ـ ــراض ال ـت ـج ــاري.
وإضافة إلى ذلك ،كانت خطوط االئتمان
الـ ـط ــارئ ق ــد ســاه ـمــت ف ــي دع ــم اإلقـ ــراض
الـتـجــاري خــال الـعــام الـمــاضــيُ ،
ويعتقد
ً
أن ـهــا تـلـعــب دورا أق ــل أهـمـيــة ه ــذا ال ـعــام.
ً
ومن جهة أخــرى ،يساهم أيضا استمرار
ارت ـف ــاع الـطـلــب وم ــرون ــة الـتـقـيـيـمــات في
قطاع العقارات السكنية ،إضافة إلى قوة
اإلنفاق االستهالكي في دعم نمو إقراض
األف ــراد ،الــذي المــس أعلى مستوياته في
عدة سنوات.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ب ـلــغ ن ـمــو االئ ـت ـمــان
الـمـقــدم لقطاع األع ـمــال  0.6بالمئة فقط

على أساس سنوي بنهاية مارس ،2021
ً
متأثرا بتزايد معدالت النمو التي شهدها
في مــارس من العام الماضي والــذي كان
ً
مدفوعا على األرجــح باستغالل خطوط
االئتمان الطارئ في بداية ظهور الجائحة.
ً
إال أن النمو كان مرنا في بعض القطاعات،
مثل الصناعة ( 3.4 +بالمئة على أساس
سنوي) والنفط  /الغاز ( 3.2 +بالمئة).
مــن جـهــة أخ ــرى ،ظــل االئـتـمــان المقدم
ل ـل ـق ـطــاع ال ـت ـج ــاري ض ـع ـي ـفــا ،وذل ـ ــك منذ
منتصف عــام  ،2020إذ انخفض بنسبة
 7.6بالمئة على أساس سنوي حتى شهر
مـ ـ ــارس .وف ــي ال ـم ـقــابــل ،ارت ـف ــع االئ ـت ـمــان
المقدم للقطاع الـعـقــاري ،صاحب الــوزن
الـنـسـبــي الـكـبـيــر ضـمــن ال ـق ـطــاع ،بنسبة
 2بالمئة ،ليشكل حــوا لــي  43بالمئة من
إجمالي القروض المقدمة لقطاع األعمال
بنهاية الربع األول من عام .2021
ً
كما ظل ائتمان األفــراد قويا في الربع
ً
ً
األول من عام  ،2021بتسجيله نموا سنويا
بنسبة  8.1بالمئة حتى مارس ،فيما ّ
يعد
أع ـلــى م ـعــدل نـمــو س ـنــوي يـسـجـلــه ف ــي 4
سنوات ونصف السنة.
ويـ ـع ــزى تـ ـس ــارع وتـ ـي ــرة ال ـن ـم ــو ألداء

الـ ـق ــروض الـسـكـنـيــة الـ ـق ــوي ،ال ـت ــي زادت
بنسبة  8.7بالمئة .في المقابل ،لم تشهد
ً
ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة ت ـغـ ّـيــرا يــذكــر في
الربع األول من عام  ،2021وتراجع معدل
ال ـن ـم ــو ال ـس ـن ــوي ل ـه ــذا ال ـق ـط ــاع إلـ ــى 8.9
ً
بالمئة ،متأثرا على األرجح بتراجع أعداد
الوافدين.
ك ـمــا س ــاه ــم االئ ـت ـم ــان ل ـش ــراء األوراق
المالية في تعزيز معدل النمو اإلجمالي
ف ــي ال ــرب ــع األول م ــن ع ــام  ،2021ف ــي ظل
تسجيله أعـلــى وت ـيــرة نـمــو عـلــى أســاس
رب ــع س ـنــوي فــي ع ــام ون ـصــف ال ـع ــام .من
ج ـهــة أخ ـ ــرى ،اس ـت ـمــر تـقـلـيــص مــديــونـيــة
المؤسسات المالية غير المصرفية في
الربع األول من عام  2021في ظل انخفاض
االئتمان المقدم لهذا القطاع بنسبة 16
بالمئة على أساس سنوي.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية ،ما
زالت توقعاتنا تشير إلى أن نمو االئتمان
ً
سـيـكــون ف ــي حـ ــدود  5-4بــالـمـئــة تـقــريـبــا
فــي ع ــام  .2021وم ــن الـمـتــوقــع أن يــؤدي
تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض
الـشـخـصـيــة ل ـمــدة  6أش ـه ــر ،م ــع ب ـقــاء كل
المتغيرات األخرى دون تغيير ،إلى زيادة

تعزيز صافي نمو االئـتـمــان الشخصي،
ً
نظرا لما لذلك من تأثير في إبقاء تسجيل
القروض لفترة أطول في ميزانيات البنوك.
وقد يساهم تحسن البيئة التشغيلية،
بـمــا فــي ذل ــك ال ـت ـطــورات اإليـجــابـيــة على
صعيد التصدي للجائحة ،في تعزيز نمو
االئتمان المقدم لقطاع األعمال ،وذلك على
الرغم من أن التراجع المتوقع لتمويل رأس
ال ـمــال الـعــامــل فــي حــالــة ال ـط ــوارئ (وهــي
ً
ظاهرة شهدناها ّ بقوة في عام  2020نظرا
ً
للجائحة) قد يمثل عبئا على النمو.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه م ــن الـمـتــوقــع أن
إقــرار قانون "ضمان التمويل" للشركات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة يـعــد مــن األم ــور
اإليجابية ،فإنه من غير المتوقع أن يكون
ً
ً
له تأثيرا جوهريا على إجمالي معدل نمو
ً
االئتمان ،نظرا لصغر حجمه (بحد أقصى
 500مليون دينار) ،بما يمثل  1.2بالمئة
فقط من إجمالي االئتمان المحلي بنهاية
مارس الماضي.
ً
وأخيرا ،وفي إطار جهود بنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي ل ــدع ــم وتـ ـع ــزي ــز أداء ال ـب ـنــوك
ومساندة تعافي االقتصادي بصفة عامة،
قــام بتمديد تــدا بـيــره التيسيرية لكفاية

رأس المال ومعايير السيولة لمدة  6أشهر
إضافية (حتى نهاية يونيو .)2021

ضعف نمو الودائع في الربع األول
اس ـت ـمــر ت ـبــاطــؤ وتـ ـي ــرة ن ـمــو ال ــودائ ــع
المحلية ( +1بالمئة على أساس سنوي)
على خلفية األداء الضعيف لكل من ودائع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص والـ ــودائـ ــع الـحـكــومـيــة.
إذ انخفضت ودائ ــع القطاع الـخــاص (-2
بالمئة) للربع الثاني على التوالي ،مما
ً
أثر سلبا على معدل النمو السنوي الذي
وصل إلى  1.9بالمئة فقط .كما كان أداء
الودائع الحكومية أضعف ،إذ انخفضت
بنسبة  8.2بالمئة ( 655مـلـيــون د يـنــار)
على أساس ربع سنوي ،وهو األمر الذي
ً
قــد يـكــون مــرتـبـطــا بــأزمــة الـسـيــولــة التي
تواجهها الحكومة.
إال أنه بالنظر إلى توزيع ودائع القطاع
الخاص بالدينار الكويتي ،نلحظ نظرة
ً
أكثر اشراقا للبنوك ،حيث ارتفعت الودائع
تحت الطلب وودائ ــع االدخ ــار بنحو 20
بــال ـم ـئــة ع ـلــى أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ،ف ــي حين
تــراجـعــت ال ــودائ ــع ألج ــل ،الـتــي تـعــد أكثر

تـكـلـفــة ،بنسبة  9.5بــالـمـئــة عـلــى أســاس
ً
سـنــوي .علما بــأن االنـخـفــاض الـحــاد في
أسعار الفائدة وتأجيل مدفوعات أقساط
القروض الشخصية خالل العام الماضي
يعتبران مــن أهــم العوامل التي ساهمت
في تغيير توزيع ودائع القطاع الخاص.
من جهة أخرى ،اتبع معدل عرض النقد
بمفهومه الواسع (ن )2نفس خطى ودائع
ً
القطاع الخاص بصفة عامة ،وسجل نموا
بنسبة  1.9بالمئة على أساس سنوي.
وقابل األداء الضعيف للودائع المحلية
حـتــى اآلن ه ــذا ال ـعــام ارت ـفــاع ودائ ــع غير
المقيمين ،والتي زادت بنسبة  7.2بالمئة
على أساس ربع السنوي ،في حين ارتفعت
نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك
إلى  90بالمئة بنهاية الربع األول من عام
 2021مقابل  87بالمئة بنهاية عام .2020
ً
وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،م ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ي ـســاهــم
تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض
الشخصية في توفير بعض الدعم لنمو
ودائع القطاع الخاص في المستقبل.
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• «عموميتها» أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع  11فلسا للسهم
• المخيزيم :خطط متعددة وتصورات واضحة أدت إلى ضمان استقرار الشركة وتوازنها

العميري :يعد عام 2020
قال
ً
عاما استثنائيا ليس فقط
دول
لدولة الكويت ،وإنما ًلكل ً
العالم ،حيث كان عاما عصيبا
ً
حافال بالمعطيات واألحداث
التي ألقت بثقلها على
االقتصاد العالمي.

الشركة
حافظت على
ثباتها وبذلت
قصارى
جهدها
للحفاظ على
إنجازاتها

العميري

ع ـقــدت الـجـمـعـيــة العمومية
لشركة االسـتـثـمــارات الوطنية
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا ،أم ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي م ـقــر
ال ـش ــرك ــة ب ـم ـج ـمــع الـخـلـيـجـيــة،
بنسبة حـضــور بلغت 72.817
بالمئة ،وقــد تم اعتماد انعقاد
ً
«ال ـع ـمــوم ـيــة» إل ـك ـتــرون ـيــا ج ـ ّـراء
الظروف الحالية للبالد.
ت ـ ــرأس «ال ـع ـم ــوم ـي ــة» رئ ـيــس
مجلس اإلدارة حمد العميري،
ح ـ ـيـ ــث ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ت ـ ـقـ ــريـ ــر م ـج ـل ــس
اإلدارة ل ـع ــام  ،2020وأو ضـ ــح
فيه البيانات المالية الخاصة
بالشركة والعائدة لعام .2020
ً
بـ ــدأ ال ـع ـم ـيــري ش ــرح ــا ألهــم
إنـ ـج ــازات ال ـشــركــة خ ــال الـعــام
المنصرم ،حيث عرض التقرير
السنوي للشركة وتقرير مراقب
ال ـح ـس ــاب ــات ال ـم ـس ـت ـقــل وب ـي ــان
الدخل المجمع والمركز المجمع
للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2020وأكد أن «أصول
االستثمارات» المدارة تجاوزت
مليار دينار.
وق ـ ــد اع ـت ـم ــد م ـج ـلــس إدارة
ال ـش ــرك ــة ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح نـقــديــة
ب ـن ـس ـبــة  11ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن رأس
ال ـمــال ،بــواقــع  11فلسا للسهم
ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــد (بـ ـ ـع ـ ــد طـ ـ ـ ــرح أسـ ـه ــم
الخزينة) عــن عــام  ،2020وذلــك
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ال ـم ـق ـي ــدي ــن فــي
ً
سجالت الشركة ،وفقا لمواعيد
وقواعد االستحقاقات المعمول
بها ،وتم انتخاب مجلس إدارة
للشركة لمدة  3سـنــوات قادمة
ع ــن الـ ـ ــدورة ال ـجــديــدة (- 2021
.)2023
وقال العميري :يعد عام 2020
ً
عاما استثنائيا ليس فقط لدولة

الكويت ،وإنما لكل دول العالم،
ً
ً
ً
حيث كــان عاما عصيبا حافال
بــال ـم ـع ـط ـيــات واألحـ ـ ـ ــداث الـتــي
أل ـق ــت بـثـقـلـهــا ع ـلــى االق ـت ـصــاد
ال ـع ــال ـم ــي ،واإلق ـل ـي ـم ــي وك ــذل ــك
المحلي ،وأن تداعيات جائحة
كــورونــا التي تواجهها أســواق
أثبتت أن الكيانات القوية
العالم
ُ
هــي األكـثــر ق ــدرة على الصمود
فــي وجـهـهــا ،وه ــذا مــا أظـهــرتــه
شــركــة االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة
خالل العام الماضي بوضعها
المالي القوي.
وأضــاف أن الشركة حافظت
ع ـلــى ث ـبــات ـهــا وب ــذل ــت ق ـصــارى
جهدها للحفاظ على إنجازاتها
خ ــال ت ــداع ـي ــات أزمـ ــة ك ــورون ــا
وتـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي والـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي خـ ــال
عـ ــام  ،2020وه ـ ــذا األم ـ ــر ال ــذي
يـعـكــس ن ـج ــاح االسـتــراتـيـجـيــة
التي اعتمدها مجلس اإلدارة،
ويقوم فريق تنفيذي ذو خبرة
بتطبيقها.

موجودات وعوائد
وكـشــف العميري عــن نتائج
الشركة المالية للسنة المنتهية
فــي  ،2020الـتــي تـقــدر بخسارة
قـيـمـتـهــا  2.658م ـل ـيــون دي ـنــار
بــواقــع  3فلوس للسهم الواحد
خــال السنة المالية المنتهية
ف ــي  31د ي ـس ـم ـبــر  ،2020حيث
حققت الشركة أرباحا من خالل
ق ــائـ ـم ــة ال ـ ــدخ ـ ــل ب ـل ـغ ــت 5.239
م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار خ ـ ـ ــال ال ــرب ــع
الرابع من العام ،وبهذا الصدد
أوصى مجلس اإلدارة للجمعية

الترقية الثالثة ضمن «مؤشر
 ،»MSCIا لـ ـ ـت ـ ــي تـ ـم ــت فـ ـ ــي 30
نوفمبر  ،2020والتي استقطبت
فيها البورصة تدفقات أجنبية
بنحو  2.9مليار دوالر.

نجاح اإلدارة

فهد المخيزيم

حمد العميري
العمومية بتوزيع أرباح نقدية
ت ـع ــد األع ـ ـلـ ــى خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
العشر الماضية ،بما يعادل 11
فلسا للسهم الواحد ،مما يعكس
المركز المالي المتين للشركة
والوفرة النقدية التي دائما ما
تحتفظ بها ا لـشــر كــة لمواجهة
ت ـق ـل ـب ــات األس ـ ـ ـ ــواق واق ـت ـن ــاص
الفرص االستثمارية.
ّ
ك ـ ـمـ ــا سـ ـ ــلـ ـ ــط الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ع ـل ــى
إج ـم ــال ــي ح ـق ــوق الـمـســاهـمـيــن
ل ـل ـش ــرك ــة األم ،وال ـ ـتـ ــي وص ـلــت
إ ل ـ ــى  174.982م ـل ـي ــون د ي ـن ــار
بـعــد تــوزيــع أربـ ــاح نـقــديــة على
الـمـســاهـمـيــن ع ــن ع ــام  2019بـ
 9فلوس وبقيمة قــاربــت ال ـ 7.2
ماليين دينار.
أم ــا إجـمــالــي اإلي ـ ـ ــرادات ،فقد
بلغ  8.995ماليين دينار ،فيما
ب ـ ـلـ ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات

والـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة
 11.233مليونا.
وثـ ّـمــن مــا يـقــدمــه فــريــق عمل
الشركة من جهد جهيد ودعمه
المستمر لمسيرة «االستثمارات
الوطنية» ،األمر الذي ساعد في
تـحـقـيــق م ــا ت ـش ـهــده الـ ـي ــوم من
نجاحات وإنـجــازات خــال هذه
ال ـف ـت ــرة ال ـع ـص ـي ـبــة وال ـجــائ ـحــة
الـ ـت ــي أص ــاب ــت ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات،
مــؤكــدا فــي الــوقــت ذات ــه المضي
ً
قدما نحو بــذل الجهد للحفاظ
ً
على مكتسبات الـشــركــة ،وآمــا
فــي تحقيق ال ـمــزيــد مــن الـتـقــدم
والتفوق في مقبل األيــام بعون
من الله تعالى ومشيئته الكريمة.

ترقية البورصة
وأف ـ ـ ــاد ال ـع ـم ـي ــري ب ـ ــأن مـلــف

دمج  Discoveryو WarnerMediaيفضي
لواحدة من أكبر شركات اإلعالم األميركية
تأتي خطوة فصل ً Time
 ،Warnerالتي سميت الحقا
باسم ،WarnerMedia
ودمجها مع Discovery
في الوقت الذي ظهرت
 NetflixوDisney
كالعبين مهيمنين في سوق
البث المباشر إلى المستهلك.

أعلنت  AT&Tأمس األول أن
 WarnerMediaوDiscovery
يـ ـن ــدمـ ـج ــان ل ـي ـص ـب ـحــا ش ــرك ــة
ج ــدي ــدة سـتـصـبــح عـلــى الـفــور
واحدة من أكبر شركات اإلعالم
في الواليات المتحدة.
ويأتي تحرك  AT & Tلفصل
 WarnerMediaود م ـج ــه مع
 Discoveryف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
أ ظـ ـ ـه ـ ــر  Netflixو Disney
الجانب اإليـجــابــي لمنصات
البث المباشر إلى المستهلك.
الشركة الجديدة هي نتاج
ش ــرك ــة  AT&Tالـ ـت ــي ق ــام ــت
بتدوير  ،WarnerMediaالتي
تـمـتـلــك م ـج ـمــوعــة مـتـنــوعــة
م ـ ــن خـ ـص ــائ ــص ال ــوس ــائ ــط
الرئيسية بما في ذلك CNN
و TBSو TNTوWarner Bros
 Film and TV studioو،HBO
إلى شركة جديدة.
ويتم دمــج هــذه الشركة مع
 ،Discoveryالتي تمتلك قناة
 DiscoveryوAnimal Planet
و  TLCو Food Network
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن خ ـ ـصـ ــائـ ــص
الوسائط األخرى.
و سـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــى  AT&Tم ــا
قـيـمـتــه  43م ـل ـيــار دوالر ن ـقـ ًـدا
وأوراق ديــن واحتجاز لديون
 .WarnerMediaو س ـي ـق ــود
الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ــرئ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة ديـسـكـفــري
ديفيد زاسالف.
وستسمح الصفقة الكبيرة
ل ـشــركــة  AT&Tبــال ـتــراجــع عن
واح ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن أكـ ـ ـب ـ ــر ع ـم ـل ـي ــات

تــرقـيــة ال ـبــورصــة وانـضـمــامـهــا
لمؤشر  MSCIلألسواق الناشئة
ً
تأثر أيضا بأزمة كورونا ،حيث
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة  MSCIتــأج ـيــل
مــوعــد إدراج بــورصــة الـكــويــت
ً
إلى شهر نوفمبر بدال من مايو،
ً
ن ـظــرا لـلـتــداعـيــات الـنــاجـمــة عن
الجائحة وتأثيرها على قــدرة
المستثمرين العالميين.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي شـهــدتـهــا
بورصة الكويت لألوراق المالية
ً
أخ ـي ــرا تـسـتــدعــي إل ـقــاء الـضــوء
بداية على قــرار شركة فوتسي
رس ـ ــل ب ـت ــرق ـي ــة الـ ـب ــورص ــة إل ــى
مؤشرها لألسواق الناشئة في
النصف الثاني مــن عــام ،2017
ثــم ترقية ثانية عبر «مؤسسة
ستاندرد آند بورز» في ديسمبر
ً
ً
 ،2018وأخـ ـ ـي ـ ــرا ولـ ـي ــس آخ ـ ــرا

ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ن ـف ـس ــه ،ق ــال
الرئيس التنفيذي في الشركة،
فهد المخيزيم ،إن ما تحقق من
نتائج جيدة ومن استقرار مالي
شهدته «االستثمارات الوطنية»
ما هو إال نتيجة جهود يبذلها
فريق كامل بكل شــرائـحــه ،وأن
ً
الشركة تعتمد دائما على وضع
التصورات والخطط المتعددة،
لتظل على استعداد تام للتعامل
م ــع أي مـتـغـيــرات ق ــد تشهدها
أسـ ـ ــواق ال ـمـنـط ـقــة ب ـمــا يضمن
استقرار وتوازن أداء الشركة.

أداء متميز
وك ـ ـمـ ــا أك ـ ـ ــد الـ ـمـ ـخـ ـي ــزي ــم أن
األداء ا لـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز لـ ـصـ ـن ــاد ي ــق
الـ ـش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة خ ــال
عــام  ،2020يعكس مــدى نجاح
اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـيــذ يــة ف ــي تـبـنــي
استراتيجيات فعالة ومستدامة
ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق أســال ـيــب
عمل وممارسات تتسم بالدقة
واإلحـ ـك ــام ،واق ـت ـن ــاص ال ـفــرص
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـت ــي ت ـن ـطــوي
على إمكانات النمو ،وتحقيق
ً
عوائد مالية مميزة ،الفتا إلى
ت ـف ــوق ـه ــا ع ـل ــى ن ـظ ـي ــرات ـه ــا فــي
ال ـس ــوق ،حـيــث اس ـت ـطــاع قـطــاع
مينا لــاسـتـثـمــارات المسعرة،

أن ي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ري ـ ــادت ـ ــه مــن
خالل األداء المتميز عام ،2020
حـ ـي ــث حـ ـق ــق ص ـ ـنـ ــدوق مـ ـ ــوارد
للصناعة والخدمات النفطية،
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر ف ـ ـ ــي أسـ ـه ــم
ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة والـعــربـيــة
المتوافقة مــع أحـكــام الشـريعة
ً
اإلســامـيــة ،عــائــدا قيمته 3.93
بالمئة ،وكذلك الحال بالنسبة
إل ــى ص ـنــدوق زاج ــل للخدمات
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـ ـ ــذي يـسـتـثـمــر
ف ــي أس ـه ــم ال ـش ــرك ــات المحلية
ً
والعربية المتوافقة أ يـضــا مع
أحـ ـك ــام ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــام ـي ــة،
ً
والذي سجل عائدا بقيمة 10.10
بالمئة.
كما استطاع صندوق المدى
االستثماري الــذي يستثمر في
أس ـه ــم ال ـش ــرك ــات ف ــي األسـ ــواق
المالية الخليجية المتوافقة مع
أحـكــام الشريعة اإلسالمية من
تحقيق عائد قيمته  4.52بالمئة.
وب ـ ـهـ ــذا أكـ ـ ــد ال ـم ـخ ـي ــزي ــم أن
األداء ا لـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز لـ ـصـ ـن ــاد ي ــق
الـ ـش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة خ ــال
عــام  ،2020يعكس مــدى نجاح
اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـيــذ يــة ف ــي تـبـنــي
استراتيجيات فعالة ومستدامة
ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق أســال ـيــب
عمل وممارسات تتسم بالدقة
واإلحـ ـك ــام ،واق ـت ـن ــاص ال ـفــرص
االستثمارية التي تنطوي على
إمكانات النمو ،وتحقيق عوائد
ً
الفتا إلى ّ
تفوقها
مالية مميزة،
على نظيراتها في السوق.

وجهة نظر

األزمة العالمية
للرقائق اإللكترونية
حسان فوزي بيدس

االس ـ ـت ـ ـح ـ ــواذ اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة فــي
التاريخ :حيث تم شــراء Time
 Warnerلعام  2016مقابل 109
مـلـيــارات دوالر .فيما وصفت
 AT&Tالـصـفـقــة بــأنـهــا فــرصــة
للجمع بين أعمال االتصاالت
وبيانات المستهلك وعــروض
الـ ـ ــوسـ ـ ــائـ ـ ــط ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة ي ـم ـك ــن
أن ت ـن ــاف ــس شـ ــركـ ــات اإلعـ ـ ــام
والتكنولوجيا الكبرى.
Time
ـل
وتــأتــي خـطــوة فـصـ
ً
 ،Warnerالـتــي سميت الحــقــا
باسم  ،WarnerMediaودمجها
م ـ ــع  Discoveryف ـ ــي ا ل ــو ق ــت
الذي ظهرت  NetflixوDisney
كالعبين مهيمنين فــي ســوق
البث المباشر إلى المستهلك.
وق ــال ــت  AT&Tف ــي بـيــانـهــا
الصحافي إن الشركة الجديدة

س ـ ـت ـ ـكـ ــون فـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــع أفـ ـض ــل
للمنافسة في عالم البث األكثر
أهمية.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـش ــر ك ــة ،AT&T
جـ ـ ــون س ـت ــان ـك ــي ،فـ ــي ال ـب ـي ــان
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي« :تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ه ـ ــذه
االتفاقية بين اثنين مــن رواد
الترفيه يتمتعان بنقاط قوة
تـكـمـيـلـيــة ل ـل ـم ـح ـتــوى وت ـضــع
ال ـش ــرك ــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي مـكــانــة
ل ـت ـك ــون واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن م ـن ـصــات
البث المباشر العالمية الرائدة
للمستهلكين» .و»ستدعم النمو
الرائع واإلطالق الدولي لـ HBO
 Maxم ــع بـصـمــة Discovery
ال ـعــال ـم ـيــة وس ـت ـخ ـلــق ك ـف ــاءات
يـمـكــن إع ـ ــادة اسـتـثـمــارهــا في

إن ـت ــاج ال ـم ــزي ــد م ــن الـمـحـتــوى
ا لــرا ئــع لمنح المستهلكين ما
يريدون».
وسيمتلك مساهمو AT&T
م ــا ن ـس ـب ـتــه  71ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
الـشــركــة الـجــديــدة ،وسيحصل
مـســاهـمــو ديـ ًسـكـفــري عـلــى 29
في المئة ،وفقا لبيان صحافي
لشركة  .AT&Tوتسمح الصفقة
ً
أ ي ــض ــا لـشــر كــة  AT&Tبتفريغ
بعض ديونها ،والتي أصبحت
م ـحــور ا ه ـت ـمــام المحللين في
وول ستريت .وقال ستانكي إن
الصفقة ستساعد  AT&Tعلى
إعادة التركيز.

ً
ً
ً
يواجه المستهلك حاليا نقصا وارتفاعا في
أسعار السيارات والهواتف الذكية واأللعاب
واألجهزة اإللكترونية ،نتيجة أزمة في تصنيع
الرقائق اإللكترونية التي بدأت العام الفائت.
ويعود هذا النقص إلى عدة عوامل ،أهمها:
 - 1في ظل وبــاء كورونا والحجر المنزلي
زاد الطلب على الشرائح اإللكترونية ،لتصنيع
الـحــاســوب المحمول واألل ـعــاب اإللكترونية،
إضافة إلــى شــراء الشركات كاميرات لمراقبة
الموظفين الذين يعملون من المنزل.
 - 2ت ــوق ــف م ـصــانــع ال ـس ـي ــارات ع ــن الـعـمــل
أثناء وبــاء كــورونــا ،لكن الطلب عــاد لمصانع
ً
السيارات بشكل أسرع مما كان متوقعا ،وعدم
تلبية مصانع الرقائق طلباتهم النشغالهم نتج
عن تنفيذ مصانع السيارات فقط طلبات الربع
األول من عام .٢٠٢٠
 - 3الكوارث الطبيعية التي اجتاحت العالم
من موجة الصقيع في تكساس أدت إلى إقفال
مصانع الرقائق اإللكترونية ،والحريق الذي
أتلف مصنع الرقائق باليابان ،والجفاف في
تايوان الذي أبطأ سير عمل صناعة الرقائق.
ووف ـ ـ ــق الـ ـمـ ـص ــادر ال ــرس ـم ـي ــة إلح ـ ـصـ ــاءات
مبيعات السيارات ،فقد خسر هذا القطاع نحو
واحــد وستين مليار دوالر ،وانخفض إنتاج
ال ـس ـيــارات بـحــوالــي مـلـيــون س ـيــارة فــي الــربــع
األول من السنة.
وقد أفــادت كبرى شركات تصنيع الرقائق
اإللكترونية ،بــأن األزم ــة ستستمر حتى عام
 ،٢٠٢٢حيث أشارت شركة أبل العالمية ،والتي
تـنـفــق  ٥٨مـلـيــار دوالر عـلــى رق ــائ ــق األج ـهــزة

اإللـكـتــرونـيــة ،إلــى التأخير فــي تصنيع آيباد
َّ
ستتكبد حوالي  ٣مليارات
وحاسب ماك ،وأنها
دوالر خسائر بالمبيعات في الربع الثاني من
هذا العام.
وأفـ ــادت كـبــرى شــركــات تــوصـيــل اإلنـتــرنــت
األوروبية بتأخير توفير الراوترات في القارة
ً
األوروبية ،نظرا لنقص الرقائق.
وت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن مـصــانــع الــرقــائــق
باهظة الثمن ،ويجب أن تعمل على مدار العام
ً
ً
لتجني أرب ــاح ــا ،ف ـضــا عــن أن ه ــذه الــرقــائــق
ً
حساسة جدا لعوامل الطبيعة ،وأي تغيير في
ً
المناخ سيؤثر سلبا على جودة مصنعيها.
وعن الحل لتجاوز األزمة ،فقد أعلنت شركة
 TSMCال ـت ــاي ــوان ـي ــة ض ــخ م ـبــالــغ بـقـيـمــة مئة
مليار دوالر للسنوات ا لـثــاث المقبلة لبناء
مصانع أكثر ،لزيادة اإلنتاج ،كما أعلنت شركة
ســامـســونــغ الـصـيـنـيــة ضــخ مـئــة وس ـتــة عشر
مليار دوالر لــز يــادة منتجاتها اإللكترونية،
في ظل الحرب التجارية القائمة مع الواليات
األميركية.
وأع ـل ـنــت ش ــرك ــة ان ـت ــل األم ـي ــرك ـي ــة ،بــرئـيــس
مجلس اإلدارة ،أنها تزعم زيادة إنتاج الرقائق
إل ــى مـصــانــع ال ـس ـيــارات خ ــال األش ـهــر الستة
القادمة.
وقد وعدت إدارة الرئيس بايدن على العمل
إلقـ ـن ــاع ال ـك ــون ـغ ــرس بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى صــرف
تحفيزات مالية بمقدار خمسين مليار دوالر
لــدعــم مصانع الــرقــائــق اإللـكـتــرونـيــة ،وإعـطــاء
حــوافــز ضــريـبـيــة لـلـشــركــات الـكـبــرى فــي بناء
مصانع إضافية بالواليات المتحدة.

ما أسباب االزدهار المفاجئ للعمالت المشفرة؟
شهدت الفترة األخيرة تركيزا كبيرا على ما يجري في
سوق العمالت المشفرة ،حيث زاد اإلقبال على عمالت
مثل بتكوين ،وإيثريوم ،ودودج كوي ،من قطاع عريض
من المستثمرين وكــل من يبحث عن الـثــراء ،مما جعل
عملة بتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها تخطى 60
ألف دوالر ،بينما كانت تحوم قبل عام واحد فقط حول
أقل من  10000دوالر.
هذا اإلقبال الكثيف للتداول في هذه العمالت المشفرة
طرح سؤاال مهما هو :ما أسباب هذا االزدهار المفاجئ؟
وهل ستظل في هذا المسار التصاعدي أم انها مجرد
فقاعة أخرى قصيرة اآلجل وعلى وشك االنفجار؟

 - 1لم تظهر العمالت المشفرة أي عالمات لالختفاء
أثبتت بتكوين والعمالت المشفرة األخــرى قدرتها
على الصمود ،حيث يشهد الكثيرون أن هذه العمالت
قد أظهرت دالئل على أنها ستظل موجودة ولألبد ،مع
ان بتكوين على وجه الخصوص قد انخفضت قيمتها
بشكل حاد في شهر نوفمبر من عام  ،2019مما جعل
بعض المتابعين يذكرون أن هذا االنهيار سيشكل بداية
النهاية للعملة والعمالت األخرى.

لكن بعكس توقعات المتشائمين ،ظلت عملة بتكوين
تشهد نموا كبيرا خــال العام الماضي والحالي ،ولم
تـظـهــر أي عــامــات عـلــى الـضـعــف كـعـمـلــة فــي ال ـســوق،
مما جعل النظرة تجاهها تتغير بشكل كبير وأصبح
الكثيرون لديهم منظور متجدد للعملة ،حيث باتوا
ي ــرون أنـهــا أصبحت أكـثــر شرعية وق ــدرة على تحمل
المصاعب.

 - 2الدعم الكامل من الشركات الكبرى
أظهرت الثقة العامة التي تقدمها العديد من الشركات
والـمــؤسـســات المختلفة الـكـبــرى لبتكوين والـعـمــات
المشفرة األخرى ،تصاعدا كبيرا مع بداية االعتقاد بأنها
طريقة جديدة للبيع والشراء.
على سبيل المثال ،قدمت شركة ( )Coinbaseالتي
تعتبر من أشهر المنصات التي تتيح للمستخدمين
تداول العمالت المشفرة ،طرحها العام األولي والتداول
ً
علنا ألول مرة ،حيث بلغت قيمة الشركة بعد ظهورها
ف ــي ب ــورص ــة نـ ــاسـ ــداك ح ــوال ــي  86م ـل ـي ــار دوالر ،مــع
ً
تسجيلها ً
نموا هائال في اإليرادات.
وشكلت هــذه الـخـطــوة طـفــرة كـبــرى لمستقبل هذه

العمالت ،مما أدى إلى تفاؤل المستثمرين بشأن العقود
اآلج ـل ــة لـكــل م ــن ال ـشــركــة نـفـسـهــا وال ـع ـمــات الـمـشـفــرة
المتداولة على منصتها.

بتكوين
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،ات ـخــذت الـعــديــد مــن الـشــركــات
الكبرى األخرى خطوات جادة توضح القوة الحقيقية
للعمالت المشفرة ،حيث سمحت بعض الشركات مثل
 Visaو PayPalباستخدام العمالت المشفرة كوسيلة
للدفع عند شراء المنتجات والخدمات عبر اإلنترنت ،كما
أعلنت شركة  Nvidiaعن معالج جديد مصمم لتعدين
العمالت المشفرة ،وظهور ماكينات الصراف اآللي ATM
الخاصة بالعمالت المشفرة ،باإلضافة إلى الدعم العلني
من المشاهير لهذه العمالت ،مما يدفع معجبيهم إلى
شراء المزيد منها.

 - 3ظهور العمالت المشفرة المنافسة
مع أن التركيز ربما يكون في كثير من األحيان عند
الحديث عن العمالت المشفرة على عملة بتكوينً ،
نظرا

ً
واألبــرز بين جميع العمالت
إلــى أنها األكثر وضــوحــا ً
األخ ــرى ،إال أنـنــا نحتاج أيــضــا إلــى االع ـتــراف بــالــدور
ال ــداع ــم لـلـعـمــات الـمـشـفــرة األخ ـ ــرى ،مـثــل Ethereum
و  Litecoinو  ،Dogecoinح ـيــث ا ن ـت ـبــه ا ل ـك ـث ـيــر من
المستخدمين لهذه العمالت المشفرة بشدة وأصبحت
أكثر تنافسية.
ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ع ـنــدمــا ي ـش ـتــري ال ـم ــزي ــد مــن
األ شـخــاص عملة مثل بتكوين ،ويحققون الكثير من
األربـ ـ ــاح ع ـنــد ال ـ ـتـ ــداول ،ي ـك ــون ه ـن ــاك تــأث ـيــر مـضــاعــف
للعمالت المشفرة األخرى ،حيث سيحاول الناس تجربة
حظهم في الثراء من خالل التداول في العمالت األخرى
المنافسة لعملة بتكوين.

 - 4التضخم والمصاعب االقتصادية
بحسب الكثير مــن ال ــدراســات فــإن استثمار بعض
األشخاص بكثافة في سوق العمالت المشفرة يأتي ألن
لديهم مخاوف اقتصادية طويلة األجل ،خصوصا مع
معاناة معظم الدول من مصاعب اقتصادية كثيرة بسبب
الحروب وجائحة كورونا وغيرها من األسباب األخرى.
وقد أدى هذا األمر إلى ظهور معدالت تضخم عالية

وان ـخ ـفــاض ال ـقــوة الـشــرائـيــة ل ـل ــدوالر األم ـيــركــي ،ومــن
ثم يتجه معظم هــؤالء الناس إلــى االستثمار في هذه
الـعـمــات الــرقـمـيــة ،على أمــل أن ت ــزداد قيمتها مقارنة
بالعمالت المعروفة ،وعلى رأسها الــدوالر ،مما يؤدي
إلى تحقيق أرباح سريعة وكبيرة.

 - 5جائحة كورونا وتأثيرها
كــان لظهور جائحة كورونا ( )Covid-19واستمرار
انتشارها حتى اآلن ،تأثير كبير على كيفية رؤيتنا
واستخدامنا للتكنولوجيا على أساس يومي ،فخالل
عدة أشهر كان الناس عالقين في منازلهم بشكل فعلي،
ً
رقميا مقابل
ويعملون عــن ُبـعــد ،وأصـبـحــوا يدفعون
كــل شــيء .ومــن ثــم جعل هــذا الــوضــع اإلج ـبــاري معظم
الناس يدركون مدى الالمركزية التي أصبحنا عليها،
وكيف أصبحنا معتمدين على التكنولوجيا الرقمية
بشكل كامل.
وفي عالم يعمل فيه الناس عن ُبعد ويدفعون ً
رقميا
ولــديـهــم ثـقــة كــامـلــة فــي الـخــدمــات عـبــر اإلن ـتــرنــت ،فــإن
العمالت المشفرة ستكون هي الملك بال شك.
(العربية نت)

مسرح إسطنبولي يعلن دورة «مونودراما المرأة»
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رامي جمال

أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون ،برنامج الدورة الثانية
منمهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة ،من  22إلى  24الجاري،
فيالمسرح الوطني اللبناني المجاني بمدينة صور ،تحت شعار "من أجل الحرية
والمساواة" ،وسيتم تكريم الممثلة الراحلة رينيه ديك ،والباحثة الراحلة وطفاء
حمادي ،والدكتورة الراحلة فدوى هاشم ،والممثلة رندة كعدي ،والممثلة برناديت
حديب.
ً
ويضم المهرجان عروضا مسرحية محلية وعربية وأجنبية .ولجنة التحكيم
مؤلفة من المخرجة جنى الحسن ،والكوريغراف دالل بزي ،ومصممة األزياء نور
النصولي.
وتتنافس العروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جائزة أفضل ممثلة،
وجائزة أفضل نص ،وجائزة أفضل سينوغرافيا وأزياء ،وجائزة أفضل عمل متكامل.
وأكد مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي ،أن
ّ
"المكرمات في الدورة الثانية من المهرجان أسهمن بشكل كبير في الحركة الثقافية
والمسرحية والسينمائية في لبنان ،واالحتفاء من أجل تسليط الضوء على دور
المرأة المهم في تاريخ الحركة المسرحية والسينمائية والفنية في لبنان".

قاسم إسطنبولي

جمال« :دقيقة واحدة»
تحمل طابع البهجة

النبوي يشارك هند
«البحث عن عال»

هيثم شاكر يطرح
«واقف على تكة»

أعــرب المطرب رامــي جمال عن سعادته
ب ـ ــردود األف ـع ــال ال ـتــي تـلـقــاهــا ع ـلــى أغـنـيــة
"دقيقة واحــدة" ،وما حققته من نجاح منذ
طرحها بعيد الفطر.
وأشـ ـ ــار ج ـم ــال إلـ ــى أن األغ ـن ـي ــة تحظى
بنسبة مشاهدة مرتفعة ،حيث حققت في
أق ــل م ــن أس ـب ــوع  3مــايـيــن م ـشــاهــدة على
"يوتيوب".
وأوضــح أن "األغنية تحمل طابع الفرح
وال ـب ـه ـجــة ،وقــدم ـت ـهــا بـشـكــل مـخـتـلــف عن
أعمالي السابقة ،والحمد لله تلقيت ردود
أفعال قوية عليها من جانب أصدقائي في
الــوســط الفني وخــارجــه ،وهــي مــن كلمات
رفيق نجيب ،وألـحــان ياسر نــور ،وتوزيع
وسام عبدالمنعم".
من ناحية أخرى ،حاز تتر "ممثلين" ،الذي
قدمه رامــي جمال في مسلسل "بين السما
واألرض" ،إعجاب الجمهور.

يشارك الفنان خالد النبوي ضيف شــرف في
إحدى حلقات مسلسل الفنانة هند صبري "البحث
عن عال" ،والذي يرصد التغيرات االجتماعية التي
ط ــرأت عـلــى شخصية عــا فــي ال ـس ـنــوات العشر
األخيرة.
ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدالنية
عال عبدالصبور ،التي تعيد اكتشاف أو باألحرى
إعادة اختراع ذاتها ،في محاولة لمواكبة تطورات
الحياة المتسارعة ،إلى جانب مغامراتها إليجاد
التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاوالت
الحالمة للعثور على الحب في حياتها.
وسيتم عرض المسلسل على إحدى المنصات
العالمية .والعمل يعتمد على عــدد مــن النجوم
الــذيــن يظهرون كضيوف شــرف خــال األح ــداث،
ومن المقرر أن ُيعرض خالل الفترة المقبلة" .البحث
عــن ع ــا" إخـ ــراج ه ــادي ال ـبــاجــوري ،بـطــولــة هند
صبري .والمسلسل تأليف غادة عبدالعال ،وقصة
وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال.

ط ــرح الـمـطــرب هيثم شــاكــر ،أم ــس ،أحــدث
أغنياته (واقف على تكة) ،على موقع يوتيوب.
واألغنية من كلمات أحمد راؤول ،توزيع وسام
عبدالمنعم ،وألحان أحمد زعيم.
َّ
وروج شاكر ألغنية "واقف على تكة" ،أمس
األول ،بالكشف عن ملصق األغنية على صفحته
بـ"فيسبوك" .واألغنية من كلمات هاني صارو،
وألحان أحمد زعيم ،توزيع ومكساج وماستر
شــريــف مـ ـك ــاوي ،وغ ـي ـتــار مصطفى أص ــان،
كالرنت حموصو ،وتنفيذ وتريات حسن سعيد،
وطبلة أحمد عيادي ،ورق هشام العربي.
وتأتي األغنية الجديدة بعد شهر واحد من
إطالق أغنيته "كل األعذار كدابة" على "يوتيوب"،
والتي تجاوزت  1.3مليون مشاهدة حتى اآلن.
كـمــا ط ــرح الـشـهــر الـمــاضــي "ديـ ــو" غنائيا
بعنوان "كنت غلطة" ،بالتعاون مــع المطرب
هيثم نبيل .واألغنية من كلمات سارة سعيد،
وألحان هيثم نبيل.

هند صبري

سينتيا خليفة :لم أكرر نفسي
في «حرب أهلية» و«ضد الكسر»

هيثم شاكر

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ّ
«سعدت بالعمل مع يسرا ...والجمهور يفرق
بين األدوار أمام الكاميرا وشخصية الفنان الحقيقية»

مهنيا :ال تـكــرر أخ ـطــاءك كــي ال تتراجع
ّ
وتعلم من التجارب لتقوى على الفشل.
ً
عــاط ـف ـيــا :أخ ــذ ال ـ ـقـ ــرارات ع ـلــى الصعيد
ً
العاطفي أصبح صعبا في هذه األيام.
ً
اجتماعياّ :
جرب إحدى الهوايات ومارسها
للترفيه عن نفسك.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :المسؤوليات كثيرة وتحتار كيف
ً
يمكنك القيام ّبها راهنا.
ً
عاطفيا :ال يتطلب الحبيب منك ّأي أمر ألنه
يعلم مدى معاناتك.
ً ّ
اجتماعيا :الكل يأمل في االجتماع بك ألنك
تملك صفات حميدة.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :مهما كانت المسؤوليات كبيرة
ّ
فهي تهون عندما تنظمها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال ـحـ ّـب يمنحك ق ـ ّـوة وانــدفــاعــا
والحبيب يثق بك ويحترمك.
ً
اجتماعيا :يدعوك األصحاب إلى لقاء أو
يتواصلون معك على اإلنترنت.
رقم الحظ27 :

خليفة ويسرا وأروى جودة

●

القاهرة – هيثم عسران

ت ـح ــدث ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة سـيـنـتـيــا
خليفة عن مشاركتها في الدراما المصرية
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى خـ ــال رمـ ـض ــان ال ـمــاضــي،
وردت على االنتقادات التي ّ
وجهت لها.
وع ـ ّـب ــرت خـلـيـفــة ع ــن س ـعــادت ـهــا ب ــردود
األف ـ ـعـ ــال ح ـ ــول م ـش ــارك ـت ـه ــا فـ ــي الـ ــدرامـ ــا
الرمضانية بمسلسلي "حرب أهلية" و"ضد
الكسر" ،مؤكدة أنها كانت حريصة على
التعامل مع شخصية كل و فــق ما تطلبه
م ــن ا ن ـف ـع ــاالت وردود ف ـعــل ف ــي ا ل ـمــوا قــف
المختلفة التي ّ
تمر بها.
وقالت سينتيا ،في تصريح لـ "الجريدة"،
إنها شعرت بالسعادة ألن التعارف األول
بينها والجمهور المصري جاء من خالل
أع ـم ــال درامـ ـي ــة م ـه ـمــة وم ــع ن ـج ــوم ك ـبــار،
مثل يسرا ونيللي كريم ،مشيرة إلى أنها
كانت حريصة منذ القدوم لمصر ،على أن
تسعى إلتقان اللهجة المصرية ،وهو ما
جعلها تتابع المزيد مــن األ عـمــال الفنية
باللهجة المصرية ،إضافة إلى التأكد من
أنها تنطق جميع الجمل بشكل صحيح.
وأضافت أنها طلبت من المخرج سامح
عبدالعزيز خالل تصوير "حرب أهلية" أن
يوجهها في حال أخطأت بالنطق بإحدى
الكلمات ،خاصة مــع إدرا كـهــا أهمية عدم
ال ــوق ــوع ف ــي ه ــذه ال ـنــوع ـيــة م ــن األخ ـط ــاء
أم ـ ــام ال ـك ــام ـي ــرا ،الف ـت ــة إلـ ــى أن اس ـت ـق ـبــال
الجمهور المصري ألدوار هــا في رمضان
أ سـعــد هــا كـثـيــرا ،ر غــم تقديمها أدوار شر
في العملين.
وأكدت سينتيا أنها لم تكرر نفسها في
َ
العملين ،فرغم أن شخصيتي نادين ومايا
م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـش ــري ــرة ،ف ــإن طـبـيـعــة
كــل منهما تختلف عــن األ خ ــرى ،و هــو ما
ح ــرص ــت ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ـعــه خ ــال فـتــرة
ال ـت ـح ـض ـيــرات بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ح ـتــى يـخــرج
بصورة أفضل ،الفتة إلى أن فريق العمل
ف ــي ال ـم ـس ـل ـس ـل ـيــن ل ــم ي ـب ـخــل ع ـل ـي ـهــا عـلــى
اإلطالق ،مما جعلها تشعر براحة كبيرة
خالل العمل.

وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور بـ ــات
ي ـ ـ ــدرك ا ل ـ ـفـ ــارق ب ـي ــن األدوار ا ل ـت ــي
ّ
يقد مها الفنان على الشاشة وبين
شخصيته الحقيقية ،فلم يعد من
ا لـمـمـكــن ا لـمـقــار نــة بـيــن األدوار في
األ عـمــال الفنية واألدوار الحقيقية،
الفتة إلى أن كل شخصية ّ
قدمتها كان
الشر بداخلها مـبــررا ،و لــه ودوا فـعــه التي
ظهرت على مدار األحداث.
وع ــن ال ـت ـع ــاون األول م ــع ي ـس ــرا ،قــالــت
خـلـيـفــة إن ـهــا م ــن ال ـف ـنــانــات ال ــات ــي تــركــن
بصمات فــي عالم ا لـفــن ،و هــو أ مــر لــم يأت
مــن ف ــراغ بـسـبــب مــوهـبـتـهــا االسـتـثـنــائـيــة
وس ـع ـي ـهــا ال ـ ـ ــدؤوب ل ـل ـع ـمــل ،إض ــاف ــة إل ــى
ح ــر صـ ـه ــا عـ ـل ــى أدق ا لـ ـتـ ـف ــا صـ ـي ــل و ن ـق ــل
خبراتها لزمالئها ،معربة عن سعادتها
باالشتراك معها في عمل واحد وظهورها
في الدراما الرمضانية معها.
وأ كــدت الفنانة اللبنانية أن المنافسة
ا لــدرا مـيــة فــي مصر كانت صعبة ،فــي ظل
وجود عدد كبير من األعمال الجيدة على
المستوى الفني ومتابعة الجمهور لها،
الفتة إلى أن الجمهور استمتع بمشاهدة
ال ـم ـس ـل ـســات ال ـت ــي ُع ــرض ــت ف ــي رم ـضــان
ً
وبذل الفنانون فيها مجهودا كبيرا .
وأشـ ــارت إل ــى أن ـهــا تـسـتـفـيــد مــن الـنـقــد
ال ـم ــوض ــوع ــي ال ـم ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ــا قـ ّـدم ـتــه
وم ـن ــاق ـش ـت ــه وت ـح ـل ـي ـل ــه ،ل ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت
نفسه ال تلتفت للنقد ا لــذي يهدف للنيل
م ـن ـهــا ،أو ا ل ـت ـق ـل ـيــل م ـمــا ق ـ ّـد م ـت ــه م ــن دون
الفتة إلى أهمية تجاهل
معايير واضحةُ ،
الشخصيات التي تصدر طاقة سلبية من
دون أن يكون لديها رؤية.
وحـ ـ ــول م ـش ــاري ـع ـه ــا ال ـف ـن ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،قــالــت سـيـنـتـيــا إن
ل ــدي ـه ــا مـ ـش ــروع ــا جـ ــديـ ــدا ل ـع ـم ــل درام ـ ــي
يـحـمــل اس ــم "بـيـمـبــو" مــع ال ـم ـخــرج عـمــرو
ُ
وسيعرض عبر إحدى المنصات
سالمة،
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى م ـش ــروع آخــر
ّ
أصوره في لبنان خالل الفترة
يفترض أن
المقبلة ،لكن الوقت ال يزال مبكرا للحديث
عن تفاصيله.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :لــديــك مشكلة ف ــي الـتــركـيــز على
مهامك بسبب مسؤولياتك المتعددة.
ً
عاطفيا :ال تدع أوقاتك مع شريك حياتك
ً
تذهب هدرا وازرع الفرح ّفيها.
ً
اجتماعيا :الموسيقى تهذب الروح وتريح
الفكر والقلب فالجأ إليها في وقت فراغك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تعتمد على الحظ فقد ال يأتي
واعتمد على مجهودك وفطنتك.
ً
عاطفيا :أمــور عــدة يمكنك إنجازها مع
الحبيب بالتخطيط الواضح للمستقبل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تجد نفسك فــي وضــع حرج
بعدما أفشى أحد األصدقاء ّ
سرك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

سينتيا خليفة

ً
ـاؤك وال ــزم ــاء أنــك
مـهـنـيــا :يـعـتـ ّقــد رؤس ـ ـ ّ
شخص متطلب بسبب دقتك.
ً
عاطفيا :السعادة بوجود الحبيب تكتمل
عندما تكونان على وفاق ووئام.
ً
اجتماعيا :الجميع يبدون منجذبين إليك
للثقافة الواسعة التي تمتلكها.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :برجك يفتح أمامك أبواب ّ
التقدم
ً
في ظروف غدت صعبة جدا.
عــاطـفـيـ ًـاّ :
يشجعك شــريــك حـيــاتــك على
اإلقدام وعدم الخوف من
المستقبلّ .
ً
ً
اجتماعيا :تنفعك الرياضة كثيرا وتخفف
ً
عنك وخصوصا السير على القدمين.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً ّ
ً
مهنيا :علمتك الظروف أن تكون حذرا ال أن
تخاف من مواجهتها.
ً
عاطفيا :يحتار شريك عمرك كيف يمكنه
مساعدتك الجتياز الصعوبات.
ً
ً
اجتماعيا :ال تبق وح ـيــدا أوق ــات فراغك
وأكثر من عالقاتك االجتماعية.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :مشاكل العملّ غدت كثيرة وتحتاج
الى صبر وحنكة لحلها.
ً
طيبة ّ
عاطفيا :كلمة ّ
توجهها لشريك العمر
تفرح قلبه وتنسيه مشاغله.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـتــرك الـهـمــوم تتفاعل في
ً
صدرك وشارك صديقا بها.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :في الوقت الراهن يبدو الطريق إلى
ً
النجاح مسدودا وعليك االنتظار.
ً
عملك كــذلــك فــي حياتك
عاطفيا :كما فــي
ّ
العاطفية ّثمة أمور معقدة.
ً
اجتماعيا :ال تترك وسيلة تساعدك على
ّ
التعلم إال وتستخدمها لزيادة معرفتك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أمور كثيرة في حقل العمل ال تجري
كما يجب وهذا ما يزعجك.
ً
عاطفيا :مارس مع شريك العمر هواية ما
فتصبح مناسبة لتعميق صداقتكما.
ً
الطريق السليم في
اجتماعيا :انــت على
ّ
ً
عالقاتك االجتماعية ولو تقلصت حاليا.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
سوف تجد نفسك اليوم في مواقف
مهنياّ :
ً
تتطلب منك صبرا وحنكة.
صعبة ً ّ
عاطفيا :يخفف الحبيب قدر المستطاع من
ً
المعاناة التي تعيشها حاليا.
ً
ً
ً
اجتماعيا :السعادة ليست شبحا بل أمرا
ً
ً
ملموسا وخصوصا مع صديق مخلص.
رقم الحظ.22 :
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«المجتمع التجاري» يوثق تاريخ الكويت بالقرن الـ 19
الكتاب يركز على الجانبين االقتصادي واالجتماعي عبر  300أسرة في البالد
فضة المعيلي

يتطرق كتاب «المجتمع
التجاري في الكويت في
سبعينيات القرن التاسع
عشر من خالل دفتر
حسابات سليمان بن إبراهيم
العبدالجليل (– 1868
 ،»)1879إلى أهمية دفتر
الحسابات من الناحية
التاريخية ،حيث يمكن معرفة
جوانب متعددة من ماضي
الكويت على المستويين
االقتصادي واالجتماعي،
إذ تسطر فيه أسماء كثيرة
للمشتغلين في التجارة
والمالحة بالكويت وبعض
المناطق المحيطة بها.

مركز البحوث
والدراسات
يرصد أحد أقدم
الدفاتر التجارية
في الكويت
للتاجر سليمان
العبدالجليل

أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث
ً
وال ـ ــدراس ـ ــات ال ـكــوي ـت ـيــة كـتــابــا
ً
ج ـ ــدي ـ ــدا بـ ـعـ ـن ــوان "ال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فــي
س ـب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـت ــاس ــع
عشر من خــال دفتر حسابات
سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــن إبـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم
العبدالجليل (،")1879 – 1868
إعداد د .فيصل عادل الوزان وم.
صالح علي الفاضل.
ويقع الكتاب في  315صفحة،
ً
َّ
وتضمن ملحقا لصور صفحات
دفتر الحسابات ،وفهرس األسر
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وف ـ ـهـ ــرس الـ ـبـ ـل ــدان
والفرجان والمحالت والمواقع.
يبدأ الكتاب بمقدمة مفادها
"تـحـتـفــظ أسـ ــرة الـعـبــدالـجـلـيــل
بأحد أقــدم الــدفــاتــر الحسابية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــم اكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــافـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
الـكــويــت حتى اآلن .وهــو دفتر
المرحوم سليمان بن إبراهيم
العبدالجليل (عــاش في الفترة
بـيــن  1825تـقــريـبــا – 1896م)،
ويخص تجارة النقل البحري.
وقـ ـ ــد ك ـت ــب س ـل ـي ـم ــان فـ ــي ه ــذا
الـ ــدف ـ ـتـ ــر مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـج ــاري ــة
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وف ـ ـيـ ــرة تـتـعـلــق
بفترة النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،خالل عهد الشيخ
عبدالله الصباح ،وبالتحديد ما
بين السنوات 1285هـ -1296هـ/
1868م – 1879م.
ويـ ـض ــم ال ــدف ـت ــر ف ــي أوراقـ ـ ــه
أسماء أكثر من ثالثمئة أسرة
وش ـخ ـص ـيــة م ــن ال ـك ــوي ــت وم ــا
حولها ،مــا يجعله أقــدم سجل
ألسماء الكويتيين.
ويقيد هذا الدفتر أسماء آباء
وأج ـ ـ ــداد ش ـخ ـص ـيــات مـعــروفــة
تاريخيا ،فعلى سبيل المثال،
يــذكــر وال ــد الـشـيــخ يــوســف بن
عـيـســى ال ـق ـنــاعــي ،وع ــم رئـيــس
الحرس صباح الـســوق ،ووالــد
قائد الجيش صقر الغانم ،وجد
الشاعر خالد الفرج ،ووالد وجد
السيد طالب النقيب ،وغيرهم.
ويفاجئنا الدفتر بذكر أسماء
شخصيات استمر صيتها إلى
ستينيات وسبعينيات القرن
الـعـشــريــن عـلــى ألـسـنــة الـ ــرواة،
مـثــل :عثمان العنقري ،عثمان
ال ـف ــري ــح ،ع ـث ـمــان ال ـت ـم ــار ،علي
العامر ،محمد المخيزيم ،خالد
الخضير ،عيسى العبدالجليل،
جـ ـب ــر ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،عـ ـل ــي الـ ـم ــان ــع،
ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن،
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود،

سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ،س ــال ــم
ب ـ ــن س ـ ـل ـ ـطـ ــان ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم م ـمــن
ل ـهــم إس ـه ــام ــات ف ــي الـمـجـتـمــع
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد
الكويتي".

ناحية تاريخية
وت ـطــرق الـكـتــاب إل ــى أهمية
دفـتــر الـحـســابــات مــن الناحية
التاريخية ،حيث يمكن معرفة
ج ــوان ــب م ـت ـع ــددة م ــن مــاضــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
إذ ت ـس ـطــر ف ـيــه أسـ ـم ــاء كـثـيــرة
ل ـل ـم ـش ـت ـغ ـل ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـ ـم ــاح ــة ب ــال ـك ــوي ــت وب ـعــض
المناطق المحيطة بها.
وي ـب ـي ــن الـ ـكـ ـت ــاب ال ـب ـضــائــع
المتبادلة ،وكمياتها وأسعارها،
وال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــة
وصـ ــرف ـ ـهـ ــا ،والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ب ـيــن
التجار والموانئ التي تعاملوا
معها ،وتقاليد البيع والشراء،
وأجور النقل ،ورسوم الجمارك،
وغيرها من التفاصيل ،كمعاملة
الــرق ـيــق وطــري ـقــة االس ـت ــدان ــات
والـ ـ ــرهـ ـ ــن .ك ـم ــا ي ــرص ــد بـعــض
الـظــواهــر االجتماعية .ويوثق
وج ــود تـجــار الـكــويــت فــي عدن
وبومبي وغيرهما.
ُ
ويعد الكتاب إضافة نوعية
تبين لـنــا الـحــالــة االقـتـصــاديــة
للكويت قبل الطفرة االقتصادية
فـ ــي ع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـ ـ ـب ـ ــارك ،أي
المرحلة التمهيدية لها .وهناك
الكثير من األسماء التي سيراها
ال ـ ـقـ ــارئ س ـب ــق أن ت ـك ـلــم عـنـهــا
ب ــاق ـت ـض ــاب رجـ ـ ـ ــاالت ال ـك ــوي ــت
ال ــذي ــن سـجـلــت ش ـهــادات ـهــم في
بـ ــرنـ ــامـ ــج األس ـ ـت ـ ــاذي ـ ــن س ـيــف
مرزوق الشمالن ورضا الفيلي
"صفحات من تاريخ الكويت"،
وفي البرنامج اإلذاعي "ذكريات
م ــن ال ـمــاضــي" تـقــديــم األس ـتــاذ
م ـح ـمــد ح ـب ـيــب ،وفـ ــي بــرنــامــج
"رجـ ـ ـ ــال مـ ــن بـ ـل ــدن ــا" ت ـق ــدي ــم د.
عبدالعزيز المنصور ،وغيرها
من برامج.

وصف الدفتر
ً
وذك ــر الـكـتــاب وص ـفــا لدفتر
الحسابات والغرض منه ،وهو
ج ـمــع ال ـم ـع ـلــومــات الـمـتـنــاثــرة
المكتوبة في عدد كبير جدا من
األوراق والمراسالت والحواالت
والسندات ،وتقييدها في مكان
واحـ ــد ،لتسهل مـعــرفــة مــا لهم

الصالت االقتصادية

غالف اإلصدار
أسرة علي عبدالله مانع عيسى
البدر .وألسرة المفيد أو ابن فيد
ذكر الدفتر ،وهي أسرة كويتية
قــدمــت مــن ن ـجــد ،ول ــم يـعــد لها
ذكر في وقتنا ،فهي إما أن تكون
قد انقرضت أو َّ
تغير اسمها.
وج ـ ـ ــاء ال ــدفـ ـت ــر أيـ ـض ــا عـلــى
ذكر أسرة السكري ،التي كانت
تسكن في محلة ابن رشود في
وسط الكويت ،فقد سجل الدفتر
اس ــم مـحـمــد ب ــن س ـك ــري ،ال ــذي
كان تاجرا يتعامل مع سليمان
العبدالجليل .وذكــرت الوثائق
العدسانية أن لمحمد أخا ُيدعى
عبدالرزاق .ومن األسر الكويتية
المنقرضة أو التي تغير اسمها،
أســرة الــوطــاوطــة ،التي سكنت
الحي الشرقي.

الظواهر االجتماعية
رغـ ـ ـ ــم أن الـ ــدف ـ ـتـ ــر ي ـح ـت ــوي
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ومـ ــاح ـ ـيـ ــة ،فـ ــإنـ ــه ض ـ ــم بـعــض
المظاهر االجتماعية الخاصة
بالتكافل االجتماعي والصرف
ع ـلــى وجـ ــوه ال ـخ ـيــر ،ومـعــامـلــة
الــرقـيــق ،واالحـتـفــال بــاألعــراس
ون ــزول إح ــدى األس ــر النجدية
في الكويت ،ويبين الدفتر أحد
وج ـ ـ ــوه اإلنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـخـ ـي ــري فــي
الكويت.

وم ــن ال ـظــواهــر االجـتـمــاعـيــة
ال ـ ـتـ ــي ن ــاحـ ـظـ ـه ــا ف ـ ــي ال ــدف ـت ــر
مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـتـ ـق ــدي ــم ش ــرك ــة
العبدالجليل للقروض الحسنة
ل ــأه ــال ــي ،وه ــو ت ـص ــرف نبيل
كــان أف ــراد المجتمع بحاجته،
في وقت لم تكن هناك بنوك وال
مؤسسات للدعم المالي.
وق ــد تـنــوعــت الـعـمــات التي
تداولها تجار الكويت والخليج
وال ـع ــراق وإي ـ ــران وال ـه ـنــد ،كما
يسجل هــذا الــدفـتــر .وقــد تبين
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ـم ــات ال ـتــال ـيــة:
ال ـ ـ ـقـ ـ ــران الـ ـ ـف ـ ــارس ـ ــي ،ال ــروبـ ـي ــة
الـ ـهـ ـن ــدي ــة ،ال ـ ــري ـ ــال ال ـف ــرن ـس ــي،
ال ـش ــاه ــي أو الـ ـش ــام ــي ،ال ـل ـيــرة
العثمانية ،المجيدية العثمانية،
وهي خمس الليرة الواحدة أو
 20قرشا ،إضافة إلى البيشلك.

ً
اإلصدار ذكر عددا
من الموانئ الشرقية
ً
وتضمن صورا
للتكافل االجتماعي
وأعمال الخير

نبذة عن أسرة العبدالجليل والمرحوم سليمان بن إبراهيم

نم

وذج من الحسا

بات في اإلصدار

تـعــود أس ــرة العبدالجليل فــي نسبها إلى
ب ـنــي ت ـم ـيــم .وع ـل ــى وج ــه ال ـت ـحــديــد إل ــى بطن
تميمي يسمى "آل مزروع أو المزاريع ،ومفردها
الـمــزروعــي" .وكتب د .عبدالله يوسف الغنيم
كتابا مهما عن هذه األســرة التجارية عنوانه
"ح ــدي ــث ال ــوث ــائ ــق ص ـف ـحــات م ــن وث ــائ ــق أس ــرة
الـعـبــدالـجـلـيــل" ،سـلــط فـيــه ال ـضــوء عـلــى وثــائــق
العبدالجليل القديمة التي تخص بعض األوقاف
الخيرية والممتلكات.
وذكرت دراسة ،أن سليمان أصبح المسؤول
األول في تجارة األسرة بعد أبيه إبراهيمَّ ،
وطور

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

وما عليهم ،حرصا منهم على
حفظ الحقوق.
وتـطــرق إلــى دفـتــر حسابات
التاجر سليمان العبدالجليل،
الذي يحتفظ به ورثته ،من 156
صفحة ،مجلدة بغالف كرتوني
أسود ،وقياس الورق 9.5 × 14.5
سم .يفتح الدفتر من أسفل إلى
أعلى ،وله قافل معدني.
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى
والـثــانـيــة والـثــالـثــة مــن الدفتر
ك ـتــب ف ـه ــرس لـبـعــض األس ـم ــاء
وأرق ـ ــام الـصـفـحــات عـلــى شكل
خانات مربعة.

وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات
االقتصادية مع موانئ الشرق،
اشـتـمــل دفـتــر الـحـســابــات على
ذكر عدد من الموانئ الشرقية
ال ـت ــي ت ـعــامــل س ـل ـي ـمــان مـعـهــا،
م ـن ـه ــا :ش ــط ال ـ ـعـ ــرب ،ح ـي ــث رد
ذكــر الفاو والمعامر والبصرة
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرنـ ـ ــة والـ ـ ـشـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــة ،وه ـ ــي
ب ــال ـج ــان ــب الـ ـع ــراق ــي ال ـغ ــرب ــي.
أم ـ ــا ب ــال ـج ــان ــب الـ ـش ــرق ــي ،فـقــد
ذكـ ـ ـ ــرت ال ـق ـص ـب ــة والـ ـمـ ـحـ ـم ــرة.
وام ـ ـتـ ــدت الـ ـتـ ـج ــارة إل ـ ــى ب ـلــدة
سـ ــوق الـ ـشـ ـي ــوخ ،وهـ ــي لـيـســت
بميناء .وقد كانت هذه المناطق
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ـ ـشـ ــراء
العبدالجليل ومعظم الكويتيين
الـتـمــور ،والـســوق الثاني ربما
لتسويق بضائعهم من منتجات
الهند واليمن وشرق إفريقيا.
وج ـ ـ ــاء ذك ـ ــر ع ـ ــدد ق ـل ـي ــل مــن
ال ـم ــوان ــئ ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،فــذكــرت
القطيف الـتــي كــانــوا يرسلون
إلـ ـيـ ـه ــا ق ـ ـهـ ــوة وشـ ـلـ ـب ــا (أرزا)
تحمله سفن خالد العدساني،
وأخــرى يقودها النواخذة ابن
محميد ومحمد بن عبدالرحمن.
وذكرت االحساء ضمن األماكن
التي أرسلوا لها قهوة .وكانت
ال ـب ـحــريــن أي ـض ــا م ــن ال ـمــوانــئ
الخليجية المذكورة في الدفتر.
وعـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــل الـ ـش ــرق ــي مــن
ً
الخليج قيد الدفتر تعامال مع
ب ـنــدر دي ـلــم ال ـم ـقــابــل لـلـكــويــت،
حيث ارتبطت بتصدير القمح
والشعير.
أم ــا ب ـشــأن األسـ ــر الـكــويـتـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي غـ ـ ـ َّـيـ ـ ــرت أس ـ ـم ـ ــاء ه ـ ــا أو
انـ ـق ــرض ــت مـ ـم ــن ورد ذك ــره ــم
ف ــي ال ــدف ـت ــر ،ف ـقــد وثـ ــق وج ــود
شـخـصـيــات تنتمي ألس ــر ،إمــا
َّ
غيرت لقبها العائلي ،أو انقطع
نسلها ،فمن انقطعت ذريتهم

اآلن فلسطين
سترجع!

شركة األسرة مع إخوته ،الذين توزعوا على عدة
مكاتب في البصرة وبومبي وعدن.
وأص ـب ـحــت شــركــة الـعـبــدالـجـلـيــل أك ـبــر م ــورد
لـلـسـلــع ال ـض ــروري ــة لـلـكــويــت ،وامـتـلـكــت األس ــرة
ً
أسطوال من سفن النقل البحري .وكان سليمان
العبدالجليل مقربا من الشيخ عبدالله والشيخ
محمد الـصـبــاح ،وك ــان مــوضــع ثقة الكويتيين،
ً
ال ــذي ــن ج ـع ـلــه ك ـث ـيــر م ـن ـهــم وصـ ـي ــا ع ـلــى إرث ـهــم
ألبنائهم.
وذكر الشيخ يوسف بن عيسى القناعي (1946م)
في كتابة باقتضاب ،قائال إن سليمان العبدالجليل

ْ
ضمن َمن "ملكوا ثروات طائلة من التجارة" ،وإنه
ُ
"من أكبر مالك السفن الشراعية".
ومما ذكره الشيخ عبدالعزيز الرشيد "في تاريخ
الكويت" عن سليمان العبدالجليل ،أنه كان ذا دور
مهم في التوسط لحل الخالف المالي بين الشيخ
مبارك وأخويه الشيخ محمد والشيخ جراح ،حيث
تشكل أول فريق لحل هذا الخالف من كبار أعيان
الكويت.
توفي سليمان العبدالجليل في  10أكتوبر 1896
في بداية حكم الشيخ مبارك الصباح.

يختلف ما يجري في فلسطين هذه المرة عن جميع ما
جرى لها في العقود الماضية .فمنذ نكسة الـ  67وما تالها
ّ
ومدمرة ،وال سبيل للرجوع عن نتائجها
من نكسات كبيرة
على األرض ،يستيقظ العالم ،من أقصاه إلى أقصاه ،على
قضية شعب ،وقضية ّ
تحرر وطني ،وقضية فصل عنصري،
وقضية إنسان ُينتزع من بيته على مرأى ومسمع من العالم،
وقـضـيــة طــائــرات ببشر متوحشين يـخــاطـبــون أه ــل غــزة:
"أخلوا منازلكم! أمامكم أقل من دقيقة وسنقصف بنايتكم!"
نعم ،كسب رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي نتنياهو بهدم
بـنــايــات كـثـيــرة فــي غ ــزة عـلــى رؤوس أهـلـهــا! ون ـعــم ،كسب
بتشريد اآلالف من النساء واألطفال والشيوخ! ونعم ،كسب
جنوده بدم بارد
بقتل بعض "زعامات حماس"! ونعم ،قتل
ّ
الفلسطينيين في الشوارع والقرى! ونعم ،نفس عن حقد
ً
نفسه الدفين تجاه الفلسطينيين! وربما نعم أيضا ،هو
يحاول أن يضيف لرصيده االنتخابي! ونعم ،ونعم ،ونعم!
لكن ،ما فات نتنياهو وأعوانه من زمرة القتل ،في وزارتي
الــدفــاع والــداخـلـيــة ،وفــي الجيش والـشــرطــة والـمـخــابــرات،
والعصابات الصهيونية ،ما فات هؤالء أنهم ،وفي حموة
َ
انكشاف حقدهم ،ارتفعوا بقضية فلسطين ،وعلم فلسطين،
والـ ـش ــاب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وال ـف ـت ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال ـط ـفــل
الفلسطيني ،والرجل والمرأة العجوز ،هم ارتفعوا بجميع
ً
هؤالء ليكونوا رمزا لقضية وطن وشعب ،ولدى البشر على
جميع سطح ّ األرض!
نعم ،لقد نفذت مواقع شبكة اإلنترنت ،ووسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ،عـمـلـيــات قـتــالـيــة بـطــولـيــة ،لــم يـكــن نتنياهو
يحسب حسابها! وها هو اإلعالم الناعم ُيثبت للعالم أنه
أحد أعظم أسلحة الحاضر اإلنساني.
ّ
فبواسطة المواقع اإللكترونية ،وعن طريق كل ما ُيبث
في "تويتر ،وفيسبوك ،وإنستغرام ،وسناب تشات" عاش
ُ
وشهد العالم ،نزعة
العالم لحظات رعب إنسانية ال تنسى،
ِ
ّ
الشر والتوحش التي تسكن صــدور الصهاينة ،وتعجب
العالم ،ولم يزل يتعجب حتى لحظة كتابة هذه الكلمات،
من قــدرة مغتصب على ممارسة كل هــذه الوحشية تجاه
بشر يعيش بينهم ،وهـكــذا هـ َّـب أح ــرار العالم ،وإنسانيو
العالم ،وشباب العالم ،ونساء العالم ،وفتية العالمَّ ،
هب
ً
ً
الجميع ،من موسكو عـبــورا بــأوروبــا ،ووص ــوال إلــى سان
ً
فرانسيسكو ،ومن أسكتلندا مرورا بالشرق األوسط والدول
العربية ،حتى كيب تاونَّ ،
هب إنسانيو العالم في كل مكان
ي ــرددون اســم فلسطين ،وي ـنــددون بــالـعــدوان اإلسرائيلي
الهمجي والوحشي على الحبيبة فلسطين وعلى الشعب
ّ
األبي!
الفلسطيني
في هذه الحرب وهذا القصف والقتل والتدمير الوحشي،
انكشفت كذبة إسرائيل ،وانكشف زيف االدعاء الصهيوني،
وعـ ِـلــم ال ـعــالــم ،ألول م ــرة فــي تــاريــخ ال ـن ــزاع الفلسطيني -
اإلسرائيلي وعرف حقيقة ما يجري على األرض ،وحقيقة
التوحش الصهيوني ،وعرف كيف يمكن إلنسان أن يهدم
ويدمر ويقتل اإلنسان بدم بارد ،وكأنه يمارس هواية قميئة
وال إنسانية!
نـعــم ،لـقــد أنـصـفــت التكنولوجيا واإلن ـتــرنــت وشبكات
ُ
التواصل االجتماعي ،القضية الفلسطينية كما لم تنصف
مـنــذ ع ـقــود! وأح ـيــت ّ
وأج ـج ــت اإلن ـتــرنــت وم ــواق ــع شبكات
التواصل االجتماعي حقيقة القضية الفلسطينية في عقول
ونفوس وصــدور جيل الناشئة والشباب العربي ،بعد أن
كادت تنطفئ!
وصــار شباب األمــة العربية ،مــن المحيط إلــى الخليج
ال ح ــدي ــث ل ـه ــم إال ال ـح ـب ـي ـبــة فـلـسـطـيــن وحـ ـق ــوق الـشـعــب
الفلسطيني!
اآلن ،واآلن فـقــط ،سيصعب على نتنياهو وزمــرتــه من
القتلة أن ي ــرددوا كذبتهم بأنهم ُمـحــاصــرون مــن الـعــرب،
ُّ
توحش
وأنهم يعيشون على حافة القتل ،وأنهم يعانون
ال ـع ــرب! اآلن ،واآلن فـقــط كـشــف الـعــالــم حقيقة الـمـعـتــدي،
وحقيقة التوحش الذي يسكن روح وعقل الصهاينة! واآلن
صارت القضية الفلسطينية ،ألول مرة في التاريخ ،قضية
العالم ،ونضال العالم ،وضمير العالم ،وحرب العالم ،وإعالم
الـعــالــم ،ومــوضــوع نـقــاشــات الـعــالــم ،وص ــارت هــي الحدث
العالمي بامتياز!
مــؤكــد أن نتنياهو وزمــرتــه الـقــاتـلــة ،حسبوا حسابات
كثيرة ،لكن فاتهم أنهم بعدوانهم األخير ،قد رفعوا العلم
الفلسطيني ليرفرف على كوكب األرض!
ّ
اآلن ،واآلن فقط ،بدأت القضية الفلسطينية مرحلة الحل
العالمي! واآلن ،واآلن فقط أستطيع أن أقــول بثقة كبيرة
أل بـنــا ئــي وأ ح ـف ــادي :فلسطين العربية السليبة سترجع!
وسواء كان ذلك بحدود الـ  ،67أو بغيرها ،ففلسطين والقدس
راجعة ،وأكاد أجزم لكم!

كتابان جديدان يرصدان حياة فلوبير الزاهد في الشهرة «كواليتي الند» حياة افتراضية تهيمن
عليها الثورة التكنولوجية

ك ــان ال ـكــاتــب الـفــرنـســي غــوس ـتــاف فلوبير
ً
ً
زاه ــدا بالشهرة ،على ما أظهر كتابان صــدرا
فــي الــذكــرى المئتين لــوفــاتــه ،إذ ك ــان يرفض
نشر صور له ويتجنب الصحافيين ويبتعد
عن الشخصنة في رواياته ،فنجح في أن يكون
ً
معروفا بكتبه فقط.
وأص ـ ــدرت مـكـتـبــة "الب ـل ـي ــاد" آخ ــر مجلدين
(الـ ــرابـ ــع والـ ـخ ــام ــس) م ــن "األع ـ ـمـ ــال ال ـكــام ـلــة"
لفلوبير ،وهما يغطيان الحقبة الممتدة من
ً
ً
 1863إلى  ، 1880عندما كان كاتبا مهما ...لم
ّ
يره قراؤه قط.
وك ـت ــب إيـ ـف ــان لــوك ـل ـيــر ف ــي م ـقــدمــة "أل ـب ــوم
غوستاف فلوبير" الصادر عن "البلياد" الذي
يستعيد بالصور حياة الروائي "عندما توفي
فلوبير في الثامن من مايو عام  ،1880لم يكن
ً
ّ
وجهه معروفا .لقد شكل استثناء في قرن" كان
ً
ً
فيه تصوير وجه الفنان أو نقشه أمرا شائعا.

التدقيق المتقاطع
وأوضــح أستاذ اآلداب في جامعة روان أن
فلوبير "كــان يرفض باستمرار الــوقــوف أمام
عدسة المصور إذا كان الهدف أن يراه الجميع.
عندما كان يتصور ،كان يفعل ألصدقائه ،وهذه
الصور صعبة التأريخ".
ولم يحتفظ نادار ،األشهر بين المصورين،
ً
ب ــأي س ـجــات .ول ــم ي ـبـ ِـد أح ــد اهـتـمــامــا بعمر
مــؤلــف "الـتــربـيــة الـعــاطـفـيــة" فــي ص ــوره التي
ظهرت بعد وفاته.
أش ــار لوكلير إلــى أنــه تـ ّ
ـوصــل إلــى "تحديد
تــاريــخ الـصــور مــن خــال التدقيق المتقاطع،
وإجراء مقابالت مع الكثير من المتخصصين".
ً
وأضـ ـ ــاف "سـنـتـمـكــن أخـ ـي ــرا م ــن تـثـبـيــت هــذه
التواريخ التي لم تكن مؤكدة".

كراهية النجومية

ً
ورأى ميشال وينوك الذي أصدر أيضا

ً
"لــومــونــد ســولــون فـلــوبـيــر" (ال ـعــالــم وفـقــا
لفلوبير) عن دار "تاالندير" أن هذا الرهاب
من الصور هو إحدى عالمات كره فلوبير
للنجومية.
ً
وأوضح المؤرخ أن "فلوبير كان وريثا.
ً
لم يكن مضطرا إلى أن يكسب قوته ،على
عكس زمالئه الذين كانوا مضطرين إلى أن
يزاولوا العمل الصحافي ،ويكثفوا النشر،
وي ـج ـع ـلــوا ال ـن ــاس ي ـت ـحــدثــون ع ـن ـهــم ،لكي
يعتاشوا من حقوق النشر الخاصة بهم".

الديون والبخل
ف ــي "ق ــام ــوس األفـ ـك ــار ال ـم ـت ـل ـق ــاة" ،رصــد
ً
ال ــروائ ــي عـلــى م ــدى  30عــامــا أكـثــر األمــاكــن
العامة سخافة في عصره ،وأدرجـهــا تحت
خانة "الشهرة" .وكتب عن "عيوب" عدد من
"ال ـم ـشــاه ـيــر" ،فــأشــار إل ــى أن "مــوس ـيــه كــان
ً
يسكر ،وبلزاك كان مثقال بالديون ،وهوغو
بخيل".

خدش الحياء
سقطت الشهرة بوجهها السلبي من باب
القضاء على فلوبير عندما كان في الخامسة
والثالثين بعد إصداره "مدام بوفاري".
ً
ً
فهذه الــروايــة التي حققت نجاحا كبيرا
ً
عام  .1857ويعود الفضل جزئيا إلى المدعي
ال ـعــام اإلم ـب ــراط ــوري فــي بــاريــس ال ــذي جــرّ
فلوبير إلى المحكمة بتهمة خدش الحياء.
ً
ً
وأبـ ـ ــدى ال ـص ـحــاف ـيــون ت ـعــاط ـفـ ّـا واض ـح ــا
ُ
مــع الـكــاتــب .لكن فلوبير ال ــذي لــقــب "ناسك
ً
كــرواس ـيــه" بـقــي ح ــذرا منهم ط ــوال حياته،
ً
وبقي بعيدا من الثرثرة الدنيوية والترويج
الذاتي.
وفـ ــي ح ــدي ـث ــه ع ــن اث ـن ـي ــن م ــن الـمــؤلـفـيــن
الناجحين عــام  1853هما أرسـيــن أوســاي
ً
ومــاكـسـيــم دو ك ــان (ص ــدي ـق ــه) ،ق ــال ســاخــرا

غوستاف فلوبير
ً
"صرخا وكتبا وطالبا كثيرا بأن تعرفهما
البرجوازية وتشتريهما".

غزير اإلنتاج
وكان فلوبير في تلك المرحلة غزير اإلنتاج،
ً
ومما كتبه مثال القصص الجميلة المستوحاة
مباشرة من شبابه مثل "نوفمبر" و"ميموار دان
فو" (مذكرات مجنون).
واحتفظ بكل شــيء لنفسه ،وهــو عمل غير
منشور سبق كتابة "مدام بوفاري" ،يمأل اثنين
من مجلدات "ال بلياد".
وقال ميشال وينوك "إنه ضخم" .لكن ربما
ً ً
يكون شخصيا جدا.
وأضـ ــاف" :إذا أردن ــا الـتـحــدث عــن عصرنا،
فثمة نوع أدبي انتشر هو األدب الذاتي .ومن
المؤكد أن فلوبير كان سيحتقره".
(أ ف ب)

ّ
يقدم الكاتب األلماني الساخر مارك ـ
أوفــه كلينغ في روايته الماتعة الشائقة
(كواليتي الند) ،الصادرة عن دار الخان،
ً
انموذجا لحياة افتراضية تهيمن عليها
الثورة التكنولوجية في أحدث صرعاتها:
هيمنة اآلالت الحديثة (التي ال تخطئ)،
َّ
ُّ
وتحكمها فــي حـيــاة البشر الخطائين،
الـمـتـقــاعـسـيــن ،وذوي الـعـقــل ال ـم ـحــدود.
ل ـك ــأن ـن ــا أم ـ ـ ــام ث ـ ـ ــورة ص ـن ــاع ـي ــة ج ــدي ــدة
تأخذ فيها الــروبــوتــات مكان البشر في
إدارة الـحـيــاة السياسية واالقـتـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ــاط ـف ـي ــة ،وت ـت ـحــول
الحياة ،بمكوناتها َّ
الحية والجامدة ،إلى
مجرد محتوى رقمي كبير مبرمج ،بما
يلبي دواع ــي عـصــر الـســرعــة ،وحــاجــات
اإلنـســان فــي أدق تفاصيلها .هنا حيث
ً
يمكن لمنتج فائق الجودة تكنولوجيا،
مثل "اآلي ـبــاد" الـمـحـمــول ،أن يتحكم في
ال ـم ـص ـيــر ال ـش ـخ ـصــي ل ـحــام ـلــه ،وي ـحــدد
الفردي والجمعي بهيئة
مسار التفكير
َّ
"الديمقراطية المقنعة" ،لنكتشف فيما
بعد ضاللة االنسياق خلف "وهم" الثورة
التقنية الـتــي تـجــرد اإلن ـســان المعاصر
مــن حــريــة االخـتـيــار وال ـتــذوق الجمالي،
وتسلبه الهوية الــوجــدانـيــة والعاطفية
في أقل تقدير.
و"كــوالـيـتــي الن ــد" ،أو أرض النوعية،
ً
ً
رواية تعكس واقعا افتراضيا تتغلب فيه
ُ
تقنيات التحكم والسيطرة عن بعد في
حياة الناس ،ويحل فيه الرجال والنساء
ُّ
اآلليون المبرمجون محل البشر العاديين،

معيدين االعتبار إلى تفوق "النوع"
و"الـ ـج ــودة" ف ــي األداء والـمـمــارســة
الــوظـيـفـيــة عـلــى "ال ـك ــم" و"الـ ـ ــرداءة"
ال ـ ـتـ ــي رسـ ـخـ ـتـ ـه ــا ق ـ ـي ـ ــادة ال ـب ـش ــر
لـلـحـيــاة عـلــى كــوكــب األرض منذ
بدء الخليقة (هــذا من وجهة نظر
ُصـنــاع التكنولوجيا المعاصرة
وم ــروج ـي ـه ــا) ،ول ـيــس م ــن وجـهــة
ً
نظر الكاتب ،الــذي يقف منافحا
ع ـ ــن ح ـ ــق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ف ـ ــي ت ـق ــري ــر
مـصـيــره والـحـفــاظ عـلــى هويته
الـبـشــريــة ،أق ـلــه مــن الناحيتين
األخالقية والعاطفية.
وت ـس ـت ـمــد ال ـ ــرواي ـ ــة أس ـب ــاب
قــوت ـهــا وبــراع ـت ـهــا م ــن عــوامــل
عــدة ،أولـهــا :مواكبتها للخيال العلمي
في أبرز تصوراته (التطور التكنولوجي
الـ ـخ ــارق ،ال ــذي ُيـنـتـظــر أن يـضــع سـكــان
كـ ــوكـ ــب األرض مـ ــوضـ ــع ال ـ ـنـ ــد ل ـس ـكــان
والم َظ ُّن بأنهم َّ
الكواكب األخرىُ ،
سباقون
ً
تـكـنــولــوجـيــا ،ومــالـكــون لــزمــام الـسـيــادة
الكونية) وثانيها :روح التندر والفكاهة
ال ـت ــي ص ــاغ ب ـهــا ال ـمــؤلــف ه ــذه الـتـحـفــة
ال ـســرديــة ،فــا يـكــاد فـصــل مــن فصولها
ي ـخ ـل ــو مـ ــن ال ـ ـم ـ ـفـ ــارقـ ــات واالن ـ ـت ـ ـقـ ــادات
الـغــامــزة الــامــزة مــن قـنــاة دع ــاة التطور
العلمي والــذكــاء االصطناعي .وثالثها:
يحيل إلــى الثقافة واسـعــة الطيف التي
َّ
حصلها المؤلف خالل مسيرة حياته غير
الطويلة ،وب ــرزت مالمحها وشواهدها
جـلـيــة بـيـنــة ل ـل ـقــارئ ،فـكــانــت مــدســوســة

غالف الرواية
في معظم الفقرات واالنتقاالت الحدثية
وال ـح ــوارات ،ولــم تسلم منها العناوين
الفرعية والعنوان العام للرواية.
إنها الثقافة الكمية النوعية التي نأت
بالقارئ عن الملل والضجر والرتابة،
رغـ ــم طـ ــول الـ ــروايـ ــة ال ــاف ــت ،وتـ َّشـ َعــب
أحــداث ـهــا وت ـعــدد م ـحــاورهــا .فــالــنــفــس
ً
الـ ــروائـ ــي الـ ـم ــدي ــد ،م ـق ـت ــرن ــا ب ــاإلم ـت ــاع
َّ ً
واإلقناع واإلدهــاش ،مطعما بالبنيان
الـحــدثــي الـمـتــاحــم المتصاعد سريع
اإلي ـ ـقـ ــاع ،وب ــاق ـت ـف ــاء أثـ ــر الـ ـح ــداث ــة فــي
المبنى والمعنى ،كلها عوامل جعلت
من رواية "كواليتي الند" إضافة عالية
الجودة للمكتبة الروائية العالمية ،كما
للمكتبة العربية.

توابل ةديرجلا
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بحكم قضائي
تنضم إلى أسرة «الولد الشقي» ٍ
اجتاز الفنان فاروق الفيشاوي عقبات كثيرة في بداية التسعينيات ،وبعد دخوله
إلى المستشفى للعالج من متاعب صحية ،طاردته الشائعات بعودته مرة
أخرى إلى اإلدمان ،لكنه استعاد بريقه الفني ،وتألق على شاشة السينما وخشبة
المسرحّ ،
وقدم العديد من المسلسالت التلفزيونية الناجحة ،وبعد توقيفه
في مطار القاهرة ،استطاع أن يثبت براءته من تهمة تحرير شيكات من دون
رصيد ،وتوالت الرحلة.
تعددت ألقاب فاروق الفيشاوي ،ومنها «الحاوي» و«برنس السينما» و«الولد

القاهرة – أحمد َّ
الجمال

«قابيل
وقابيل» لقاء
استثنائي
مع الكاتب
الدرامي
محفوظ
عبدالرحمن

كان فاروق الفيشاوي على موعد في عام 1989
مع إضافة جديدة إلــى رصيده الفني ،حين قرأ
سيناريو مسلسل «قابيل وقابيل» للكاتب محفوظ
عبدالرحمن ،والمخرج إبراهيم الصحن ،وتحمس
ألداء شخصية التوأم في دراما اجتماعية تنزع
األقنعة عن بعض السلبيات االجتماعية ،وشارك
في بطولة هــذا العمل كوكبة من النجوم ،منهم
أح ـم ــد م ـظ ـهــر وس ـم ـي ـحــة أي ـ ــوب وآث ـ ـ ــار الـحـكـيــم
وعبدالله فرغلي.
وفـ ــي عـ ــام  ،1991ظ ـهــر ف ــي ف ـي ـلــم «شـيــاطـيــن
المدينة» للمخرج سعيد م ــرزوق ،وشــاركــت في
بطولته الفنانة بوسي ومحمود الجندي وأحمد
حــاوة ،ولعب الفيشاوي دور الشاب «عوضين»
الذي يلتقي مصادفة مع «جليلة» العاملة بإحدى
الكافيتريات ،وتتفق معه لوضع خطة ،لكشف
ج ــرائ ــم «إس ـم ــاع ـي ــل» ت ــاج ــر ال ـم ـخ ــدرات صــاحــب
ً
شركة التصدير واالستيراد التي يتخذها ستارا
لتجارته غير المشروعة ،والمتورط في جريمة
قتل أسرتها.

«الدكتورة منال ترقص»
ً
والتقى الفيشاوي أيضا المخرج
س ـع ـي ــد مـ ـ ـ ـ ــرزوق ف ـ ــي ف ـي ـلــم
«ال ــدك ـت ــورة م ـنــال تــرقــص»،
قـ ـص ــة ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروف مـ ـحـ ـم ــد ب ــدي ــع
ســربـيــه ،وسـيـنــاريــو وح ــوار
ش ــري ــف ال ـم ـن ـب ــاوي ،وش ــارك
فــي البطولة كـمــال الشناوي
وصـ ـ ــاح ذوالـ ـفـ ـق ــار وس ــام ــي
ال ـ ـعـ ــدل وم ـ ــاج ـ ــدة ن ــورال ــدي ــن
ونـجــوى ف ــؤاد ،والفيلم يــروي
ق ـص ــة «سـ ــامـ ــة» م ــال ــك مـلـهــى
ليلي يخفي حقيقة عمله عن
ابنته «م ـنــال» الـتــي تعيش في
م ــديـ ـن ــة اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة (شـ ـم ــال
شرقي القاهرة)ّ ،
ويدعي أنه من
رج ــال األع ـمــال ،وتـتـعــرف ابنته
إلــى الـشــاب عــاء عوني (فــاروق
الفيشاوي) ويتفقان على الزواج،
ملصق
ويفاجأ بحقيقة األب.
فيلم «شفاه غليظة»
وفي عام  ،1992قدم الفيشاوي
فيلم «شـفــاه غليظة» مــع النجمة
سهير رم ــزي والـمـخــرج شــريــف يـحـيــى ،وجـ َّـســد
دور «المحامي عــاء» الــذي يتعرض للسرقة من
فتاة ،ولكنه يكتشف أنها تعيش في ظل ظروف
اجتماعية بالغة الصعوبة ،وتحاول دون جدوى
أن تـحـصــل عـلــى م ـصــدر شــريــف لـكـســب الـ ــرزق،
ويبحث عنها في كل مكان لتعاطفه مع حالتها،
ويحاول انتشالها من عالم االنحراف.
تعددت أقنعة

الفيشاوي على
خشبة المسرح
وحفلت مسيرته
بأعمال متميزة

أقنعة مسرحية

تعددت أقنعة الفيشاوي على خشبة المسرح،
وح ـف ـلــت م ـس ـيــرتــه ب ــأع ـم ــال م ـســرح ـيــة مـتـمـيــزة،
وخــال بدايته شــارك فــي مجموعة متنوعة من
الـمـســرحـيــات مـثــل «عـيـنــي فــي عـيـنــك» و«ش ـبــاب

مشهد من فيلم «شفاه غليظة»

الشقي» وخالل مشوار حافل باإلبداع ،واجه بجرأة غير مسبوقة أزماته الخاصة،
الحقائقً ،بخالف الكثير من النجوم الذين يخشون اعترافهم
ورفض أن يزيف ً
وظل الفنان المغامر
بالخطأ ،وفقدوا رصيدا كبيرا من حب الجمهور لهمً ،
يحقق تراكمه في قائمة أهم األعمال الفنية ،ويبحث دائما عن التفرد.

امرأة» و«مسيلمة الكذاب» و«بداية ونهاية» ،وفي
منتصف الثمانينيات قــدم مسرحيته الشهيرة
«البرنسيسة» ،ولعب دور كابتن السفينة التي
اسـتــأجــرتـهــا الـبــرنـسـيـســة ال ـتــي ج ـســدت دوره ــا
ليلى ع ـلــوي ،بـمـشــاركــة مـحـمــود الـجـنــدي ،سيد
عــزمــي ،سـمـيــر فــريــد ،ومـحـمــد مـتــولــي ،وإخ ــراج
السيد راضي.
وال ـت ـق ــى ال ـف ـي ـش ــاوي وعـ ـل ــوي مـ ــرة ثــان ـيــة في
مسرحية «الدنيا مقلوبة» تأليف أحمد األبياري
وإخراج عادل صادق ،وقدم مع الفنانة معالي زايد
مسرحية «أنا والحكومة» ،بمشاركة وحيد سيف،
مجدي كامل ،حجاج عبدالعظيم ،وفاروق نجيب،
وتأليف بهجت قمر ،وإخراج حسن عبدالسالم.
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،1993قـ ـ ــدم مـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج حـســن
عـبــدالـســام ،مسرحية «الـمـنــولــوجـســت» ،تأليف
ح ـســام حـ ــازم ،بـمـشــاركــة غــريــب م ـح ـمــود ،أحمد
صيام ،عزة شريف ،ووفاء عامر ،وفي عام 2000
تقمص شخصية الــدكـتــور سعيد فــي مسرحية
«اعقل يا دكتور» للكاتب لينين الرملي والمخرج
عـصــام الـسـيــد ،وش ــارك فــي البطولة عبلة كامل
ويوسف داوود وعال غانم.
وفي أحد أهم أدواره المسرحية ،قدم الفيشاوي
في عام  2001مسرحية «الناس اللي في التالت»
مع سيدة المسرح سميحة أيــوب ،سامي العدل،
صــاح رش ــوان ،رش ــوان توفيق ،وعـفــاف حمدي،
وهذا العمل كان من تأليف الكاتب المتفرد أسامة
أنور عكاشة ،وأشعار جمال بخيت ،وألحان عطية
محمود ،وإخراج محمد الشريف.
وتــدور أحــداث المسرحية في مدينة القاهرة
في إحــدى العمارات القديمة المطلة على شارع
رمـ ـسـ ـي ــس ،وال ـ ـتـ ــي يـ ـع ــود تـ ــاريـ ــخ ب ـن ــائ ـه ــا إل ــى
ثالثينيات القرن الماضي ،حول عائلة وداد هانم
وأوالدهـ ـ ــا األرب ـع ــة الــذيــن يـسـتـعــدون الستقبال
أخيهم األكبر «سعيد» العائد مع زوجته «منال»
من حفل زفافه لقضاء أول أيــام شهر العسل في
غرفته المتواضعة التي لم يستطع توفير غيرها
لضيق ذات يده.
ً
وتنقلب األحداث سريعا حينما يصل أخوهم
وحيد العائد من الخليج حيث أمضى  9أشهر
من دون أن يعلموا عنه أيــة أخبار ،وعلى الرغم
من أنها مفاجأة سعيدة فإن وحيد يفسدها برد
فعله السلبي تجاه خبر زواج أخيه ،ما يؤدي إلى
مشادة قوية بين أفراد العائلة.
وف ــي ع ــام  2010ق ــدم الـفـيـشــاوي عـلــى خشبة
المسرح دور «البرنس حلمي شوكت» في العمل
المسرحي «األيــدي الناعمة» ،المأخوذ عن رواية
الكاتب توفيق الحكيم ،التي جرى تحويلها لفيلم
يحمل االســم ذات ــه ،بطولة الفنان الــراحــل أحمد
مظهر في دور «البرنس» ،والعمل المسرحي من
إعــداد الكاتب والفنان محمود البزاوي وإخــراج
محمد عـمــر ،وش ــارك فــي بطولته الـفـنــان ماجد
الكدواني.

ً
«وداعا يا بكوات»

واختتم الفيشاوي مسيرته المسرحية ،التي
ان ـت ـه ــت بــرح ـي ـلــه ب ـع ــد صـ ـ ــراع م ــري ــر م ــع م ــرض
السرطان ،وجسد شخصية «لورد جلوستر» في
رائعة وليام شكسبير «الملك لير» بطولة الفنان
يـحـيــى ال ـف ـخــرانــي ،إخ ـ ــراج تــامــر كـ ــرم ،وتــرجـمــة
الــدكـتــورة فاطمة مــوســى ،وت ــدور أحداثها حول
«لير» الذي ّ
قرر أن يوزع أمالكه على بناته الثالث،
وألن ابنته الصغرى لــم تشأ أن تنافقه حرمها
من أمالكه.
راودت ال ـف ـي ـشــاوي أحـ ــام مـســرحـيــة كـثـيــرة،
منها تجسيد شخصية «الملك لير» التي ذهبت
إلى زميله النجم يحيى الفخراني ،ولعل شغفه
كفنان بروائع األعمال المسرحية ،دفعه لتجسيد
شخصية محورية في هذا العمل ،وقبل سنوات
ً
من رحيله ،تحمس إلعادة عرض مسرحية «وداعا
يــا بـكــوات» للكاتب لينين الرملي التي سبق أن
قــدمـهــا مــع الـنـجــم ع ــزت الـعــايـلــي ،وه ــي الـجــزء
الثاني من مسرحية «أهال يا بكوات» التي حققت
ً
ً
نجاحا كبيرا ،ولعب بطولتها العاليلي مع النجم
حسين فهمي في بداية التسعينيات.
ً
ودارت أحــداث «وداعــا يا بكوات» في إطار من
الفانتازيا ،حــول عــودة الزمن قرنين إلــى الــوراء
ً
وتحديدا إلى عصر المماليك ،حيث أراد البطالن
تنبيه الناس إلى المستقبل الذي قرأ كالهما عنه

ل ـي ـن ــا فـ ــي ط ـف ــول ـت ـه ــا مــع
جديها فاروق وسمية

لينا أحمد الفيشاوي

الفيشاوي
يتقمص
شخصية
أحمد مظهر
في مسرحية
«األيدي
الناعمة»

ً
وعاشا بعضا منه ليغيرا المستقبل قبل أن يعودا
إليه مرة أخرى.
وف ــي ع ــام  ،2006طـلــب الـفـيـشــاوي مــن الفنان
أشرف زكي رئيس البيت الفني للمسرح ـ ـ آنذاك
ً
ـ ـ إعادة تقديم «وداعــا يا بكوات» أسوة بعروض
ً
مسرحية أخرى حققت نجاحا قبل سنوات ،ومنها
رائعة الكاتب السوري سعدالله ونوس «الملك هو
الملك» للنجمين صالح السعدني ومحمد منير،
ومسرحية «الملك لير» التي أعيد عرضها أكثر من
ً
مرة ،انطالقا من أن تلك العروض ستعيد النشاط
ً
ً
لمسرح الدولة مجددا ،بعد أن ظل بعيدا لسنوات
ً
ً
تاركا المجال مفتوحا لمسرح القطاع الخاص.

قضية إثبات النسب
قـ ــدم ال ـف ـي ـشــاوي ال ـك ـث ـيــر م ــن األعـ ـم ــال ذات
ً
البعد االجتماعي ،وفي «الشيطان ّ
يقدم حال»
 1991للمخرج محمد عبدالعزيز ،تناول هذا
ا لـشــر يــط السينمائي قضية إ ث ـبــات النسب،
ً
وه ــي مــن الـقـضــايــا الـشــائـكــة ،ال ـتــي سـبــق أن ملصق فيلم
«الشيطان يقدم حال»
ناقشتها السينما المصرية فــي العديد من
األفالم ،منها فيلم «الخطايا» بطولة عبدالحليم
حافظ ،و«فاطمة» بطولة أم كلثوم وأنور وجدي ،لكشفت براءتها ،وتهاوت الحبكة الدرامية للفيلم.
وبعد سـنــوات مــن عــرض هــذا الفيلم ،تعرض
و«بيومي أفندي» بطولة يوسف وهبي وأمينة
رزق ،و«تزوير في أوراق رسمية» بطولة محمود الفيشاوي ألزمة مماثلة في حياته الخاصة ،حين
عبدالعزيز وميرفت أمين ،و«الجلسة سرية» بطولة واجه ابنه «أحمد» قضية إثبات بنوة من مهندسة
محمود ياسين ويسرا ،و«كيدهن عظيم» بطولة تدعى هند الحناوي ،وخضع لتحليل الحامض
فريد شوقي وعفاف شعيب ،و«العفاريت» بطولة الـنــووي ،وظهرت الحقيقة بثبوت بنوة طفلته،
قصة فيلم
وشـغـلــت القضية ال ــرأي ال ـعــام فــي مـصــر ،وأث ــار
عمرو دياب ومديحة كامل.
«الشيطان»
والطريف أن هذه األفالم ظهرت قبل اكتشاف بطلها أحمد الفيشاوي الجدل وهــو في مقتبل
تحليل الحامض النووي « ،»DNAوفي «الشيطان مشواره الفني بعدما رفض االعتراف بنسب ابنته
تتحول
ً
يقدم حال» تعرضت البطلة (لعبت دورها الفنانة من الحناوي .وساعده والــده فــاروق الفيشاوي
لحقيقة
تيسير فهمي) للظلم ،فبعد أن أخفت على والد على ذلــك ولــم يعترف هو اآلخــر بنسب حفيدته
زوجها (كمال الشناوي) أن ابنه غير قــادر على إليه ،إال أن المحكمة قضت بثبوت النسب ،وفور
بعد ثبوت
اإلنجاب ،تقرر وزوجها (فاروق الفيشاوي) الحمل ظهور نتيجة فحص « »DNAوإثبات أن الحفيدة
ً
مــن خــال بنك للقاحات فــي الـخــارج ،فتلد طفال من العائلة تغيرت المعاملة بشكل كامل معها،
نسب حفيدة
أســود البشرة ويتهمها حماها بخيانة زوجها وفي إحــدى لقاء ات الفيشاوي التلفزيونية ،أكد
الفيشاوي
مع صديقه األسمر ،ولو كانت استخدمت « »DNAأنه يشعر باألسى والحزن على موقفه من حفيدته
ً
«ل ـي ـنــا» ،مـعـلــا مــا ح ــدث مــن رف ــض ب ــأن الـعــاقــة
كانت سريعة وكــان التأكد من أنها طفلة أحمد
ً
الفيشاوي ضعيفا  ،لكن بعد الفحص انضمت
الحفيدة للعائلة وحظيت بمعاملة مميزة.
أمــا الفنانة سمية األلـفــي التي أحبها فــاروق
الفيشاوي بجنون رغم زواجه المتكرر ،فاتخذت
موقف طليقها ،حيث رفضت االعتراف بالحفيدة،
إال أنها عادت وقالت خالل حوار لها مع اإلعالمية
راغــدة شلهوب في برنامج «فحص شامل» أنها
ً
ندمت كثيرا على هــذا الموقف ،لكن بعد ظهور
الحقيقة «عوضت لينا عن كل ذلك بالحب والحنان
والرعاية».
قرب لينا من جدها الراحل فاروق الفيشاوي،
جعلها تعرب عن حزنها الشديد لوفاته ،وعبرت
عن ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام،
حيث نشرت صــورة لها معه وقــالــت« :سأشتاق
إليك ،ستكون في قلبي إلى األبد وفي قلب اآلخرين
الــذيــن جلبت لهم السعادة والـفــرح ،لقد توفيت
ً
مبكرا ،لن تحضر معي حفل تخرجي ،لكنني أعلم
أنك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي
ً
الفيشاوي في مشهد سينمائي
تتواجد فيه ،لقد مت بطال».

النجم الراحل يظهر على الشاشة بعد وفاته!

ملصق مسرحية «الملك لير»

ً
عــرضــت إحـ ــدى الـشـبـكــات ال ـم ـش ـفــرة ،واحـ ــدا
من أواخر األعمال الفنية للفنان الراحل فاروق
الفيشاوي ،عبر شاشتها ،وهو مسلسل «مدرسة
ّ
ويتكون
الحب» الذي شارك في موسمه الثالث،
م ــن مـجـمــوعــة قـصــص م ـن ـفــردة ع ــدده ــا خمس
حلقات.
وش ـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـف ـ ـي ـ ـشـ ــاوي فـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ــدى ق ـصــص
الـمـسـلـســل ،الـ ــذي يـجـمــع ل ـل ـمــرة األول ـ ــى نـجــوم
الــدرامــا التركية والـعــربـيــة ،ومــن أبــرزهــم مــراد
يلدريم ،كما شــارك في بطولة المسلسل ،أمير
ك ـ ـ ــرارة ،وخ ــال ــد ال ـ ـصـ ــاوي ،ومـ ــي س ـل ـيــم ،ول ـقــاء

س ــوي ــدان ،وص ـفــاء س ـل ـطــان ،وط ــال مــاردي ـنــي،
ويـ ــزن ال ـس ـيــد ،وه ــو م ــن تــألـيــف مـعـتــز فتيحة،
وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة ،ومن إنتاج
السورية ،جومانا مراد التي تشارك في
الفنانة ً
بطولته أيضا.
وتدور قصص المسلسل حول عالقات الحب
المختلفة ،و عــن العالقة العاطفية بين الرجل
وال ـم ــرأة بصفة عــامــة وع ــن الـحــب بـيــن األخ ــوة
والعالقة بين االبن وأمه والصديق وصديقه.
وكان المسلسل في الجزءين السابقين ينتمي
إل ــى مـسـلـســات ال ـث ــاث ـي ــات ،ح ـيــث ي ـتــم عــرض

قصة جديدة بأبطال ُجدد كل ثالثة حلقات من
ُالمسلسل ،أما الجزء الثالث فيتكون من  32حلقة
ق ِس َمت إلى سداسيتين وأربع خماسيات.
ومنح ظهور الفيشاوي في «مدرسة الحب»
ً
زخما للمسلسل ،وعرضت الحلقات التي شارك
فــي بطولتها ،بعد عــام مــن رحيله ،ولــم يمهله
القدر لمتابعة هذا العمل لدى عرضه على شاشة
الشبكة المشفرة ،حيث رحل عن عالمنا في 25
يوليو  ،2019بعد صراع مع مرض السرطان.

ملصق مسل

سل «مدرسة الحب»
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ّ
كيف يمكنك التخلص من الحميات الصارمة على ّمر السنة؟ من
خالل تناول المنتجات ًالطبيعية واتخاذ بعض الخطوات المنطقية،
تخسرين الوزن سريعا وتعيدين التركيز على إيقاع ساعتك
البيولوجية وتستعيدين الرشاقة.

المأكوالت الصلبة
حليفة الرشاقة ألن
مضغها يتطلب
ً
ً
وقتا إضافيا

ِ - 1جدي من يرافقك
أش ــارت دراس ــة أمـيــركـيــة حــديـثــة إل ــى أن
اإللكترونية ومختلف األجهزة
األساور ّ
َ
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ــق ــب ن ـ ـشـ ــاط الـ ـجـ ـس ــم ،وتـ ـ ِـعـ ــد
بتسهيل النحافة ،تبقى أقل فاعلية من
االخ ـت ـصــاص ـي ـيــن .سـتـضـمـنـيــن ال ـن ـجــاح
فــي مـســاعـيــك ،حـيــن تـجــديــن مــن يــرافـقــك
فــي هــذه الـمــرحـلــة الـصـعـبــة .كــذلــك يجب
ّ
تطبقينها على
أال تقتصر الخطة التي
ً
األطباق المستهلكة ،بل من المفيد أيضا
ّ
أن تكثفي النشاطات الجسدية وتعالجي
ال ـج ــوان ــب ال ـعــاط ـف ـيــة وغـ ـي ــاب ال ـح ــواف ــز
والضغط النفسي.

 - 2اختبري ربط المعدة االفتراضي
لتحقيق نـحــا فــة دا ئ ـمــة ،يـجــب أن تنسي
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ك ــاف ــة الـ ـت ــي س ـم ـعـ ِـت ـهــا عــن
ً
الـحـمـيــات ال ـغــذائ ـيــة ،وتـكـتـسـبــي مـنـطـقــا
ً
مختلفا .ال نفع من اللجوء إلى الجراحات
التي تعالج البدانة ،بل يكفي أن تتبني
ً
ً
ً
نـ ـظ ــام ــا غـ ــذائ ـ ـيـ ــا م ـ ـتـ ــوازنـ ــا وت ـخ ـض ـعــي
لجلسات تنويم مغناطيسي كي تقيمي
عالقة هادئة وسليمة مع الغذاء.
لتحقيق هــذه ا لـغــا يــة ،استعملي طريقة
ً
ر ب ــط ا لـمـعــدة ا ف ـتــرا ض ـيــا  :خ ــال جلسات
ُ َ
الـ ـتـ ـن ــوي ــم الـ ـمـ ـغـ ـن ــاطـ ـيـ ـس ــي ،ي ـ ـطـ ــلـ ــب مــن
الشخص أن يتخيل نفسه و هــو يستعد
ل ـجــراحــة رب ــط ال ـم ـعــدة ف ــي الـمـسـتـشـفــى.
يـجــب أن يـعـيــش مــراحــل الـجــراحــة كــافــة،
أي مــروره في ا لــرواق ودخوله إلى غرفة
الـ ـج ــراح ــات ووص ـ ـ ــول ط ـب ـيــب ال ـت ـخــديــر
وإعـ ـط ــاء ال ـح ـق ــن ...ل ـمــا ك ــان ال ــاوع ــي ال
ّ
يميز بين الحقيقة والخيال ،فسيتصرف
ال ـمــرضــى ب ـعــد ال ـج ـل ـســة وكـ ــأن مـعــدتـهــم
ً
ً
أصـبـحــت أصـغــر حـجـمــا .ب ــدء ا ّمــن الـيــوم
التالي ،ستتراجع الشهية وتخف كميات
ا ل ـط ـع ــام ا ل ـم ـس ـت ـه ـل ـكــة ب ـمــر ت ـيــن أو ثــاث
مـ ـ ــرات ،وي ـخ ـســر ال ـش ـخــص ح ـتــى أرب ـعــة
ً
كيلوغرامات شهريا  .لتحقيق النتيجة
ا لـ ـمـ ـطـ ـل ــو ب ــة ،ا خـ ـضـ ـع ــي لـ ـث ــاث أو أر بـ ــع
جـلـســات يـفـصــل بـيـنـهــا أس ـبــوع وطـ ّـبـقــي
التنويم المغناطيسي الذاتي في منزلك.

ّ
 - 3تجنبي المضافات الكيماوية

ّ
الزنجبيل يقلص
معدل الدهون
ُ ّ
ويخفض
في الدم
مستويات
الكولسترول

ّ
ّ
يعج معظم األطباق الجاهزة والمصنعة
ّ
ب ـ ـم ـ ـلـ ــونـ ــات كـ ـيـ ـم ــاوي ــة وم ـ ـ ـ ــواد ح ــاف ـظ ــة
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــززات الـ ـنـ ـكـ ـه ــة وع ـ ـنـ ــاصـ ــر أخ ـ ــرى
لـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ت ــركـ ـيـ ـب ــة ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات .ف ــي
ً
الحاالت الطبيعية ،يكون الكبد مسؤوال
ع ــن ال ـت ـح ـكــم ب ـه ــذه ال ـع ـنــاصــر الــدخ ـي ـلــة
ّ
ويعمل على التخلص منها .لكن حين
ترتفع كمية السموم ،يتعب هذا العضو
ً
ّ
ويتعطل أحيانا  .كي ال يتسمم الجسم،
ُيـ ـبـ ـع ــد الـ ـكـ ـب ــد الـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـ ـض ـ ــارة عــن
األ عـضــاء الحيوية ويوصلها إ لــى مكان
المخلفات.
ّ
تشكل رواسب الدهون البيضاء السامة
ّ
ّ
طبقة لينة وسطحية تغلف ا لـبـطــن ،أو
ا لــرد ف ـيــن ،أو ا ل ـجــزء ا لـعـلــوي مــن الجسم
(ال ـ ـ ــذراع ـ ـ ــان ،الـ ـكـ ـتـ ـف ــان ،أعـ ـل ــى الـ ـظـ ـه ــر).
للتخلص مــن ه ــذه ا لــد هــون ا لـمـتــرا كـمــة،
ي ـجــب أن ت ـت ـنــاولــي األطـ ـب ــاق الـمـنــزلـيــة،
بـمــا فــي ذل ــك عـصــائــر الـفــاكـهــة .اعـصــري

ال ـح ـم ـض ـيــات بـنـفـســك ق ـبــل شــرب ـهــا ّبــدل
أن ت ـس ـت ـه ـل ـكــي ا ل ـم ـن ـت ـج ــات ا ل ـم ـصــن ـعــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى الـ ـفـ ـيـ ـت ــامـ ـيـ ـن ــات ،وال
ت ـك ـت ـفــي ب ـع ـص ـيــر ا لـ ـب ــر تـ ـق ــال ،إذ يـسـمــح
عصير الليمون الهندي بإبطال مفعول
الوجبات السريعة ألن مضادات األكسدة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة ف ـ ـيـ ــه ت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن ح ـس ــاس ـي ــة
األنسولين.

ّ -4
طبقي مبدأ الوعي الكامل
وفـ ــق أح ـ ــدث ال ـ ــدراس ـ ــات ،ي ـســاهــم األك ــل
ً
تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى الـ ـح ــاض ــر
وا لـمـشــا عــر اآل ن ـيــة فــي تحقيق ا لـنـحــا فــة.
يـسـمــح ال ــوع ــي ال ـكــامــل بــاخ ـت ـيــار أغــذيــة
منطقية واالكتفاء بالكمية التي تعطي
ً
ش ـع ــورا بــالـشـبــع .سـيـكــون مـفـعــول هــذه
ً
الطريقة مدهشا :من دون تغيير أسلوب
حياتك ،يمكنك أن تخسري حتى %4.3
من وزنك.

ّ -5
حسني نوعية نومك

ثبتت الروابط القائمة بين النوم والوزن.
ً
لــوحــظ أن الـمــرأة الـتــي ال تـنــام كـثـيــرا (5
ساعات في الليلة) تكون أسمن من تلك
الـتــي تـنــام لـمــدة كــافـيــة ( 7ســاعــات على
األقـ ـ ــل) .ي ـب ــرز هـ ــذا االخـ ـت ــاف م ــع م ــرور
الوقت :تصبح الفئة األولى أكثر عرضة
ً
ً
ال كـتـســاب  15كيلوغراما إ ضــا فـيــا خالل
 16سنة بنسبة  .%32حين تتراكم آثار
ن ـق ــص ا ل ـ ـنـ ــوم ،ال م ـفًــر م ــن أن ي ـض ـطــرب
األيض بشدة .نتيجة لذلك ،تزيد الرغبة
ـوالت الـتــي تـمـ ّـد الجسم
فــي تـنــاول الـم ًــأكـ ّ
ّ
المنومة
بالطاقة .أخيرا ،تجنبي األدوية
ً
ألنها تشكل سببا آخر الكتساب الوزن.
مــن األ فـضــل أن تـشــر بــي خـلـطــات نباتية
م ـ ـه ــدئـ ــة عـ ـل ــى شـ ـك ــل نـ ـقـ ـي ــع سـ ــاخـ ــن أو
كبسوالت من الناردين أو الزعرور البري.

ّ
 - 6تجنبي التلوث السمعي

ذكـ ــرت دراس ـ ــة س ــوي ــدي ــة ف ــي ع ــام 2015
أن األ شـ ـخ ــاص األ كـ ـث ــر ع ــر ض ــة لـلـضـجــة
يسجلون أعلى مؤشر كتلة جسم .خالل
خـمــس س ـن ــوات ،يــزيــد مـحـيــط خـصــرهــم
ً
سنتمترا أو حتى سنتمترين إذا اشتقت
ال ـض ـج ــة ال ـس ـم ـع ـيــة مـ ــن ث ــاث ــة م ـص ــادر
مـخـتـلـفــة ك ــازدح ــام ال ـس ـي ــارات وص ــراخ
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــران ...ي ـ ـ ــؤدي الـ ـضـ ـغ ــط ال ـن ـف ـســي
ا لــذي تسببه الضجة إ لــى إ فــراز هرمون
الكورتيزول الذي يعزز تراكم الدهون في
النسيج الدهني .يقضي الحل باالبتعاد
عن الضجة .إذا كنت تعيشين في منطقة
م ـك ـت ـظــة ،ا س ـت ـع ـم ـلــي س ـ ـ ــدادات األذن أو
ضعي خوذة مضادة للضجة.

ّ
 - 7ركزي على أكل التوابل

لـتـنـحـيــف ال ـج ـســم ،اس ـت ـف ـيــدي م ــن مـنــافــع
ا لـتــوا بــل .مــن خــال تحفيز حاسة ا لــذوق،
يمكنك أن تخففي شهيتك .تتعدد التوابل
المفيدة فــي هــذا ا لـمـجــال ،أ بــرز هــا الفلفل
ا لـحـلــو ألن عـنـصــر ا لـكــا بـسـيـسـيــن النشط
ً
فـ ـي ــه يـ ـ ـ ـ ّ
ـذوب ال ـ ــده ـ ــون تـ ــزام ـ ـنـ ــا مـ ــع ح ــرق
إضافية في وقت الراحة ،ثم القرفة
سعرات ّ
ال ـت ــي ت ـخــفــض م ـس ـتــوى ال ـس ـكــر ف ــي ال ــدم
ً
وتمنع نوبات الجوع المفاجئة ،وأخيرا
ّ
الزنجبيل ّالذي يقلص معدل الدهون في
ال ــدم ُ
وي ـخــفــض مـسـتــويــات الـكــولـسـتــرول
وال ـش ـحــوم ال ـثــاث ـيــة .يـكـفــي أن تـتـنــاولــي
ربع ملعقة صغيرة من أحد هذه العناصر
ً
يــو مـيــا  .عـلــى صعيد آ خ ــر ،تسمح إ ضــا فــة
ا لـتــوا بــل بــا لـحــد مــن كمية ا لـمـلــح والسكر

الملح ...أسهل طريقة الستهالك
كمية كافية من اليود!
●

د .كاترين زيراتسكي

بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إل ـ ـ ـ ــى م ـع ـظ ــم
ّ
المدعم
الناسُ ،يعتبر الملح
باليود أسهل طريقة لتلقي
كمية كافية من اليود .اليود
ٍّ
مغذ مهم للغدة الدرقية كي
ت ـن ـتــج ب ـع ــض ال ـه ــرم ــون ــات،
ف ــي وق ــت يـ ــؤدي نـقـصــه في
الحمية الغذائية إلى مشاكل
ك ـت ـض ـخ ــم الـ ـ ـغ ـ ــدة ال ــدرقـ ـي ــة
وتراجع مستوى هرموناتها
بشكل غير طبيعي (قصور
الغدة الدرقية).
الـيــود جــزء مــن العناصر
ّ
الزهيدة على األرض .توز ع
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــر بـ ـ ــدرجـ ـ ــات
متفاوتة حول العالم بسبب
آثـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـصـ ــر الـ ـجـ ـلـ ـي ــدي،
وت ــراك ــم بـشـكــل أســاســي في
ّ
تتعد د
المناطق الساحلية.
مصادره الغذائية الشائعة،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا الـ ـعـ ـش ــب ال ـب ـح ــري
والسمك ومشتقات الحليب.
في المقابل تتراجع مصادره
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ف ـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق
الداخلية.
تبرز مصادر أخرى لليود
الغذائي ،من بينها البيض
ّ
المدعمة
ومنتجات الحبوب
واألغذية النباتية التي تنمو
في تربة غنية اليود .أما ملح
ّ
المدعم ،فيحتوي
البحر غير
على كمية صغيرة من اليود.
مـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب أن
نـ ـح ـ ِّـدد ب ــدق ــة ال ـك ـم ـي ــة ال ـتــي
ي ـ ـقـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ـلـ ــح ال ـ ـمـ ـ ّ
ـدعـ ــم
ل ـ ــزي ـ ــادة مـ ـس ـت ــوي ــات ال ـي ــود
ال ـف ــردي ــة .ي ـح ـتــوي ك ــل غ ــرام

مــن الـمـلــح ال ـمـ ّ
ـدعــم عـلــى 45
ً
ميكروغراما من اليود .تبلغ
الكمية اليومية الموصى بها
ً
للراشدين  150ميكروغراما
ويـ ـمـ ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ـهــا
ع ـبــر اس ـت ـه ــاك ب ـيــن نـصــف
ملعقة و ثــا ثــة أر ب ــاع ملعقة
ص ـغ ـيــرة م ــن م ـلــح ال ـمــائــدة.
تـ ـشـ ـي ــر االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـت ــي
جرت على عامة السكان إلى
حـصــول معظم األميركيين
ع ـلــى م ـس ـتــويــات كــاف ـيــة من
الـ ـي ــود ع ــن ط ــري ــق ال ـح ـم ـيــة.
ّ
تـ ـش ــك ــل ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ف ـ ــي ف ـت ــرة
ال ـح ـمــل وال ــرض ــاع ــة الـفـئــات
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الوحيدة التي يجب أن تأخذ
ً
مكمالت اليود يوميا كجزء
من الفيتامينات الضرورية
قبل الوالدة.
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـك ـ ــان إق ــامـ ـت ــك
وك ـم ـي ــة ثـ ـم ــار ال ـب ـح ــر ال ـتــي
تستهلكها ،ربما ال ترغب في
استبدال بكميات ملح البحر
كافة ملح المائدة .ال يعني
ذلك أال تستعمل ملح البحر
حين تريد تذوق نكهته .لكن
حذار من الكمية المستهلكة
ألن أ نــواع الملح كلها غنية
بالصوديوم.

من مصادر اليود
الغذائي البيض
ومنتجات الحبوب
ّ
المدعمة واألغذية
النباتية

ً
والمواد الدهنية في األطباق ،تزامنا مع
تحسين نكهتها.

 - 8ابتعدي عن الميزان
يـشـيــر ال ـم ـيــل ال ــدائ ــم إل ــى ال ـص ـعــود على
الميزان لمراقبة الوزن إلى هوس مرتبط
بـ ــاض ـ ـطـ ــراب الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ،ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ـل ـهــا
الشخص عــن نفسه .يمكن أن ّ
يمهد هذا
الـ ــوضـ ــع الخ ـ ـتـ ــال الـ ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـط ـع ــام
واض ـ ـطـ ــراب ال ـس ـل ــوك الـ ـغ ــذائ ــي .يـصـغــي
المدمنون على مراقبة وزنهم إلى عقلهم
ب ــدل تـلـبـيــة حــاجــات ـهــم ال ـج ـس ــدي ــة .حـيــن
ي ـخــرج الــوضــع عــن الـسـيـطــرة ،يـفــرضــون
على نفسهم ممنوعات مفرطة ويشعرون
باإلحباط والذنب.
تــؤدي هــذه المشاعر إ لــى انزعاج شديد،
ً
وق ــد تــدف ـع ـهــم إل ــى األكـ ــل ع ـشــوائ ـيــا بـيــن
ّ
وجبات الطعام الرئيسية .لذا ال تهتمي
ً
بـ ــالـ ــوزن ال ـ ــذي ي ــذك ــره الـ ـمـ ـي ــزان ي ــوم ـي ــا،
إذ يـمـكــن أن يـتـغـيــر ذ ل ــك ا لـ ــوزن عـلــى مر
الـســاعــات ،بــل راقـبــي مـســار تـطــورك على
ا لـ ـم ــدى ا ل ـم ـت ــو س ــط وا لـ ـط ــو ي ــل .إذا كـنــت
تواجهين مشاكل حقيقية على مستوى
ال ـ ــوزن ،اكـتـفــي بــاسـتـعـمــال ال ـم ـيــزان مــرة
ً
أسبوعيا كحد أقصى وإال راقبي مقاس
مالبسك بكل بساطة.

 - 9تناولي الطعام في طبق أحمر
يبدو أن تغيير لون األوا نــي المستعملة
يـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح لـ ـ ـ ــك ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــص مـ ـ ـ ــن بـ ـع ــض

ال ـك ـي ـلــوغــرامــات الـ ــزائـ ــدة .اخ ـت ـبــر خ ـبــراء
التغذية أثر أ لــوان األطباق على السلوك
الغذائي ،والحظوا أن اللون األحمر يكبح
الميل إلى اإلفراط في األكل حتى لو كان
ً
ا ل ـط ـبــق ل ــذ ي ــذا  .ق ـبــل أن تــأ ك ـلــي أي غ ــذاء،
ستتراجع شهيتك في هذه الحالة .يؤثر
ً
حجم الطبق أ يـضــا فــي كمية المأكوالت
ً
المستهلكة .حين تستعملين طبقا أصغر
مــن ا لـحـجــم اال ع ـت ـيــادي بـمــر تـيــن ،تأكلين
ً
تلقائيا كمية أصغر من الطعام من دون
أن تـشـعــري بــا لـحــر مــان ألن هــذه الخدعة
ً
ً
البصرية تجعل الدماغ يرى طبقا ممتلئا
ويطلق مؤشرات الشبع .يبلغ قطر الطبق
ً
المثالي  21سنتمترا !

 - 10تالعبي بتركيبة المأكوالت
ا لـمــأ كــوالت الصلبة حليفة ا لــر شــا قــة ،ألن
ً
ً
مضغها يتطلب و ق ـتــا إ ضــا فـيــا وتسمح
بترسيخ مؤشرات الشبع أكثر من األغذية
ح ــرق
ال ـس ــائ ـل ــة ،وي ـس ــاه ــم ه ـض ـم ـهــا ف ــي ّ
سـ ـع ــرات ح ــراري ــة إض ــاف ـي ــة .لـ ــذا تـجــنـبــي
و جـبــات ا لـغــداء اللينة كالحساء واللحم
الـ ـمـ ـف ــروم واألجـ ـ ـب ـ ــان الـ ـط ــري ــة .لـتـحـقـيــق
ً
النحافة ،اختاري مأكوالت تتطلب مضغا
ً
مضاعفا  ،كالخبز السميك والخضراوات
ً
النيئة والمقرمشة أو المطبوخة جزئيا
واللوز والتفاح النيء...

ّ
 - 11نظمي بيئتك المعوية

ال تـتــولــى م ـل ـيــارات الـجــراثـيــم والـخـمــائــر

ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـقــولــون ه ـضــم األل ـيــاف
ً
داخل المأكوالت فحسب ،بل تساهم أيضا
ف ــي ت ـقــويــة ج ـه ــاز ال ـم ـنــاعــة .ك ــذل ــك أثـبــت
ً
ً
الباحثون أنها تــؤدي دورا أساسيا في
تنظيم ا لــوزن وتعديل مستوى الشهية.
ً
رصـ ـ ــد عـ ـلـ ـم ــاء األحـ ـ ـي ـ ــاء أي ـ ـضـ ــا سـ ــاالت
مرتبطة بإطالق مؤشرات الشبع والجوع،
ح ـت ــى أنـ ـه ــا ت ـن ـت ــج ب ــروتـ ـيـ ـن ــات لـتـحـفـيــز
ا ل ـش ـه ـي ــة .لـ ــذا م ــن األ فـ ـض ــل أن ت ـعــا ل ـجــي
بيئتك المعوية كي ال تواجهي مشكلة في
الوزن .تناولي مأكوالت غنية باإلينولين
واأل لـيــاف التي تغذي الجراثيم المعوية
(ه ـل ـي ــون ،خ ــرش ــوف ،ح ـب ــوب ال ـ ـجـ ــاودار،
ً
ك ــراث .)...ا شــر بــي أ يـضــا الكفير أو مخلل
ال ـم ـل ـفــوف أو خ ـم ـيــرة ال ـج ـعــة ،لـلـحـصــول
على أ كـبــر كمية مــن ا لـمـحـفــزات الحيوية
ا لـطـبـيـعـيــة و لـلـحـفــاظ عـلــى ت ـنـ ّـو ع بيئتك
المعوية .في المقابل ،تجنبي المشروبات
ال ـغ ــازي ــة ال ـخ ــاص ــة بــال ـح ـم ـيــة ،ألن م ــواد
التحلية االصطناعية تؤدي إلى اضطراب
البيئة الميكروبية.

ّ
ّ
المنومة
تجنبي األدوية
ً
ألنها تشكل سببا آخر
الكتساب الوزن

أعد برمجة دماغك لتفقد الوزن!
ربما تستطيع تحقيق المعادلة الصعبة من خالل الجمع بين
تناول األطعمة ،التي فيها ،والمحافظة على رشاقتك...
فقط عليك اتباع خطوات دقيقة لتحقيق هذا الحلم.
يمكن اعتبار الدماغ مركز
ّ
بالجسم ،بمعنى أن
التحكم
ّ
األع ـ ـضـ ــاء ت ـن ــف ــذ الـتـعـلـيـمــات
التي يرسلها الدماغ .لذا يؤثر
األكـ ـ ــل ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـح ــاالت
ال ـعــاط ـف ـيــة ف ــي طــري ـقــة هضم
األغـ ــذيـ ــة وتـ ـخ ــزي ــن ال ــده ــون.
إذا ك ـنــت ت ــأك ــل وأن ـ ــت تشعر
بــالــذنــب أو الغضب أو القلق
ً
مثال ،فسينتج جسمك هرمون
ال ـ ـ ـكـ ـ ــورت ـ ـ ـيـ ـ ــزول وسـ ـتـ ـتـ ـخ ــزن
ال ــده ــون ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـطــن.
لكن إذا تناولت الوجبة نفسها
وأنـ ـ ــت ت ـ ّش ـعــر ب ــاالس ـت ــرخ ــاء،
ُ
ف ـ ـسـ ــت ـ ـنـ ــشـ ــط ق ـ ـ ـشـ ـ ــرة الـ ـف ــص
الـجـبـهــي األي ـس ــر الـ ــذي يـفــرز
هـ ـ ــرمـ ـ ــون األوكـ ـسـ ـيـ ـت ــوسـ ـي ــن
ال ـم ـس ــؤول ع ــن إب ـط ــاء وت ـيــرة
األ ك ــل وتحسين الهضم ،مما
يعني تراجع احتمال تخزين
الدهون.
بــاخ ـت ـصــار ،تـغـ ّـيــر األف ـعــال
واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار وال ـ ـعـ ــواطـ ــف عـمــل
ا ل ــد م ــاغ ،ويمكنك أن تكتسب
ع ـ ـ ـ ـ ــادات جـ ـ ــديـ ـ ــدة كـ ـ ــي ت ـع ـيــد
ً
بــرم ـجــة دم ــاغ ــك وت ـض ــع ح ــدا
لـلـسـلــوكـيــات الـمـسـيـئــة .تزيد
ه ــذه الـمـقــاربــة التنسيق بين
الدماغ والجسم ،مما يضمن
تسريع فقدان الوزن وتحسين
الصحة.

المرحلة األولى
ّ
ت ـت ـع ــل ــق الـ ـخـ ـط ــوة األولـ ـ ــى
بإدراك حقيقة ما يحصل .حين

تشعر برغبة شديدة في األكل،
ال تيأس ،ألن األفكار السلبية
ّ
ستزيد ميلك إلــى ّاألك ــل .ركــز
ُ
على رغبتك كي تنشط الفص
الجبهي في الدماغ وتتصرف
ّ
بطريقة منطقية .فكر بتجربة
إي ـج ــاب ـي ــة ك ــي ي ـن ـتــج دم ــاغ ــك
م ــواد كـيـمــاويــة تكبح الرغبة
في األكل.

 5خطوات أساسية
 -1ح ــاول أن "تـعـيــش" بــدل
أن تـحـصــر حـيــا تــك بالحمية

الـغــذائـيــة :هــل تتمتع بجسم
سـ ـلـ ـي ــم ألن ـ ـ ــك تـ ـعـ ـي ــش ح ـي ــاة
م ـ ـث ـ ـمـ ــرة أم ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم ب ـح ـم ـيــة
غذائية وتشعر بالحرمان؟ من
األفضل أن تأكل األغذية التي
تحبها حين تشعر بالجوع
ّ
وتركز على ما تأكله.
ّ
 -2ال تـ ـ ـغ ـ ــي ـ ــر نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــك :ال
ً
تـ ـح ــاول أن ت ـص ـبــح شـخـصــا
ً
م ـخ ـت ـل ـف ــا ب ـس ـب ــب ال ـض ـغ ــوط
التي يفرضها عليك المجتمع.
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد م ـ ـ ــا تـ ـ ــريـ ـ ــد ت ـح ـق ـي ـق ــه
ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن ال ـص ـحــي
ً
ً
والجسديّ .
دون هدفا إيجابيا
ً
ً
وشخصيا ودقيقا.
 -3ال تـقـمــع م ـشــاعــرك :هل
ً
ت ـش ـعــر ب ــأن ــك ت ـخ ــوض حــربــا
ش ـ ـ ــر س ـ ـ ــة؟ يـ ـ ـج ـ ــب أن ت ـط ـل ــق
ال ـع ـنــان ل ـم ـشــاعــرك ،ألن قمع
األحاسيس لن يفيدك .ويجب

بدرجة إضافية من
أن تشعر
ّ
االمتنان كي يخف قلقك وتزيد
مـسـتــويــات طــاقـتــك وتتجنب
الضغط النفسي .حين تنظر
ّ
في المرآة ،ركز على ما تحبه!
 -4اس ـت ـم ـت ــع ب ــوقـ ـت ــك :هــل
تـجـبــر نـفـســك ع ـلــى مـمــارســة
ال ــري ــاض ــة؟ ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة،
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرب تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ـ ـ ــن بـ ـسـ ـيـ ـط ــة
ك ـ ــال ـ ــوق ـ ــوف فـ ـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات
إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـج ـ ـلـ ــوس
ط ــوال الــوقــت وحـ ـ ّـرك جسمك
بالطرائق التي تستمتع بها.
ِ -5ج ـ ـ ـ ـ ـ ْـد ا ل ـ ــو جـ ـ ـه ـ ــة ا لـ ـت ــي
تناسبك :ال تحاول أن تبحث
ّ
عن الكمال ،بل فكر بالخيارات
التي تستطيع القيام بها كل
يوم لتحسين صحتك واتخذ
الوجهة التي تريحك بوتيرة
تدريجية.
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الوزير يسرق الخاتم السحري ويصبح سلطانا
توابل ةديرجلا
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ألف ليلة وليلة

األخيرة

ّ
زوجة معروف تدبر مكيدة للوزير في ليلة عرسه
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة عند عودة معروف بالكنز الذي وجده في أرض الفالح أثناء حراثة األرض ،ونقله بواسطة
الجني أبو السعادات إلى مدينة اختيان الختن ،التي بها زوجته ابنة الملك ،فيهرع الجميع الستقباله ،ويوزع هدايا من الذهب
والجواهر على الجميع.
وفي هذه الحلقة ،تسرد شهرزاد ما حدث لمعروف اإلسكافي بعد عودته ،فبعد توزيع الهدايا وامتالء خزنة الملك بالذهب
ّ
والجواهر ،وفرحة زوجته ،ال يزال وزير الملك يشك في تصرفاته ويحتال عليه لكشف سره ،ويسرق منه الخاتم السحري ،ويصير
الجني أبو السعادات ملكا للوزير وتحت طوعه ،لكن ابنة الملك تستعيد الخاتم ،وتعيد أباها وزوجها الى عرش المدينة.

الوزير احتال
على معروف
وسرق الخاتم
وامتلك الجني
أبو السعادات

ولما كانت الليلة التاسعة والخمسون بعد
الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد :بلغني أي ـهــا الملك
السعيد أن الملك قال لمعروف :يا ولدي يكفي هذا
العطاء ،ألنه لم يبق من الحملة إال القليل ،فقال
ٌ
كثير ،واشتهر صدقه ،ومــا بقي يقدر
لــه :عندي
أن يكذبه ،وصــار ال يبالي بالعطاء ،ألن الخادم
الجني أبو السعادات يحضر له مهما طلب ،ثم إن
الخازندار أتى للملك وقال له :يا ملك إن الخزينة
امتألت ،وصارت ال تسع بقية األحمال ،وما بقي
من الذهب والمعادن أيــن نضعه؟ فأشار له إلى
زوجـتــه هــذه الحالة ازداد
مـكـ ٍ
ـان آخ ــر .ولـمــا رأت ً
فرحها وصــارت متعجبة ،وتقول في نفسها :يا
هــل تــرى مــن أيــن جــاء لــه كــل هــذا الخير؟ وكذلك
التجار فرحوا بما أعطاهم ودعوا له ،أما التاجر
ً
علي فإنه صار متعجبا ويقول في نفسه :يا ترى
كيف نصب وكذب حتى ملك هذه الخزائن كلها،
فإنها لو كانت من عند بنت الملك ما كان ّ
يفرقها
على الفقراء .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

سخاء متواصل
وف ــي الـلـيـلــة الـسـتـيــن ب ـعــد الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أما ما كان
من أمر الملك ،فإنه ّ
تعجب غاية العجب مما رأى
من معروف ،ومن كرمه وسخائه ببذل المال ،ثم
على زوجته ،فقابلته وهي
معروف ٌ
ذلك دخل ٌ
بعد ٌ
فرحانة ّ
وقبلت يده ،وقالت :هل
مبتسمة ضاحكة
علي أو كنت ّ
كنت تتمسخر ّ
تجربني بقولك أنا
ٌ
فقير وهـ ٌ
ـارب من زوجتي؟ والحمد لله ،حيث لم
ّ
ٌ
تقصير ،وأنت يا حبيبي وما
يقع مني في حقك
ّ
ً
ً
ٌ
سواء كنت غنيا أو فقيرا ،وأريد
عندي أعز منك،
أن تخبرني مــا قـصــدت بـهــذا الـكــام؟ ق ـ ٌـال :أردت
تجريبك حتى أنظر هل محبتك خالصة أو على
شــأن ال ٌـمــال وطـمــع الــدنـيــا ٌ ،فظهر لــي أن محبتك
ً
خالصة ،وحيث إنك صادقة في المحبة فمرحبا
بك ،وقد عرفت قيمتك.

بدلة كنوزية

إلقاء الملك
ومعروف في
الربع الخراب
والزواج من
ً
الملكة قهرا

ثم إنــه اختلى في مكان وحــده ،ودعــك الخاتم
السعادات ،وقال له :لبيك فاطلب ما
فحضر له أبو
ً
ً
تريد ،قال :أريد منك بدلة كنوزية لزوجتي ،وحليا
ً
ً
ً
عقد فيه أربـعــون جوهرة
كنوزيا مشتمال ًعلى ً
ً
يتيمة ،قال :سمعا وطاعة ،ثم أحضر له ما أمره
ّ
والحلي بعد أن صرف الخادم،
به ،فحمل البدلة
ثم دخل على زوجته ووضعهما بين يديها ،وقال
ً
لها :خذي والبسي ،فمرحبا بك .وأدرك شهرزاد
الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.
وفي الليلة الحادية والستين بعد السبعمئة،
قــالــت شـ ـه ــرزاد :بـلـغـنــي أي ـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد أن
ً
الـتــاجــر مـعــروف قــال لــزوجـتــه :مــرحـبــا بــك ،فلما
نـظــرت إل ــى ذل ــك ط ــار عقلها مــن فــرحـتـهــا ،ورأت
الحلي خلخالين من الذهب ّ
ّ
مرصعين
من جملة
ً
ً
بالجواهر صنعة الكهنة ،وأساور وحلقا وحزاما
ّ
ّ
والحلي،
يتقدم بثمنها أمــوال ،فلبست البدلة
ال
ثم قالت :يا سيدي مــرادي أن أدخرها للمواسم
ً
واألعياد ،قال :البسيها دائما ،فإن عندي غيرها
كـثـيــر ،فلما لبستها ونـظــرنـهــا ال ـج ــواري فرحن
ّ
وقبلن يــد يــه ،فتركهن واختلى بنفسه ،ثــم دعك
الخاتم فحضر له الخادم ،فقال لهً :هات لي مئة
ً
بدلةٍ بمصاغها ،فقال سمعا وطاعة ،،ثم أحضر
البدالت وكــل بدلةٍ مصاغها في قلبها ،وأخذها
وزعـ ــق عـلــى الـ ـج ـ ًـواري فــأتـيــن إل ـي ــه ،فــأعـطــى كل
واحــد ٍة منهن بدلة ،فلبسن البدالت وصــرن مثل
الحور العين ،وصــارت الملكة بينهن مثل القمر
بين النجوم.

حيلة الوزير

الوزير بدأ
يستولي على
كل شيء وأهل
المدينة ال
يستطيعون
ردعه

ثم أن بعض الجواري أخبر الملك بذلك ،فدخل
على ابنته فرآها هي وجواريها ،فتعجب من ذلك
غاية العجب ،ثم خرج وأحضر وزيــره ،وقــال له:
يا وزيــر إنــه حصل كــذا وكــذا ،فما تقول في هذا
األمــر ،قــال :يا ملك الزمان إن هــذه الحالة ال تقع
من التجارة ،ألن التاجر تقعد عنده القطع الكتان
سنين وال يبيعها إال بمكسب ،فمن أين للتجار
قوم ٌ
كرم مثل هذا الكرم؟ ومن أين لهم أن يحوزوا
مثل هذه األمــوال والجواهر التي ال يوجد منها
عند الملوك إال قليل ،فكيف يوجد عند التجار
منها أج ـمــل؟ فـهــذا ال ب ـ ّـد لــه مــن سـبــب ،ولـكــن إن
طاوعتني ّ
أبين لك حقيقة األمر ،فقال له :أطاوعك
يا وزيــر ،فقال لــه :اجتمع عليه ووادده وتحدث
م ـعــه ،وق ــل ل ــه :يــا نسيبي فــي خــاطــري أن أروح
ً
أنــا وأنــت والــوزيــر مــن غير زي ــادة بستانا ألجل
ّ
الـنــزهــة ،ف ــإذا خرجنا إلــى البستان نـحــط سفرة
ال ـ ُـم ــدام ،واغ ـصــب عليه
واس ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــه ،ومـ ـت ــى

شــرب الـ ُـمــدام ضــاع عقله وغ ــاب رش ــده ،فنسأله
عن حقيقة أمــره ،فإنه يخبرنا بــأســراره ُ
والمدام
ّ
فضاح ،ومتى أخبرنا بحقيقة األمر ،فإننا نطلع
على حاله ،ونفعل به ما نحب ونختار ،فقال له
الـمـلــك :صــدقــت ،وبــاتــا متفقين عـلــى ه ــذا األم ــر.
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

اتفاق ّ
سري
وفي الليلة الثانية والستين بعد السبعمئة،
قــالــت شـ ـه ــرزاد :بـلـغـنــي أي ـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد أن
الوزير لما ّ
دبر للملك هذا التدبير قال له :صدقت
وباتا متفقين على هذا األمر ،فلما أصبح الصباح
خرج الملك إلى المقعد وجلس ،وإذا بالخدامين
ّ
والسياس دخلوا عليه مكروبين ،فقال لهم :ما
الذي أصابكم؟ قالوا :يا ملك الزمان ،إن السياس
ّ
غروا الخيل وعلقوا عليها وعلى البغال ،وفتشنا
ً
ً
االصطبالت ،فما رأينا خيال وال بغاال ،ودخلنا
ّ
محل المماليك ،فلم نر فيه أحدا ،ولم نعرف كيف
هربوا ،فتعجب الملك ،وقال لهم :يا مالعين ،ألف
دابة وخمسمئة مملوك وغيرهم من الخدام ،كيف
هربوا ولم تشعروا بهم؟ فقالوا :ما عرفنا كيف
جــرى حتى هــربــوا ،فقال :انصرفوا حتى يخرج
سيدكم من الحريم وأخبروه بذلك ،وقد خرجوا
من ّ
ّ
متحيرين.
قدام الملك وجلسوا
فبينما هــم جــالـســون عـلــى تـلــك الـحــالــة ،وإذا
بمعروف قد خرج من عند الحريم ،فرآهم مغتمين
فقال لهم :ما الخبر؟ فأخبروه بما حصل فقال:
و مــا قيمتهم حتى تغتموا عليهم ،ا مـضــوا إلى
ّ
يغتم
حال سبيلكم ،وقعد يضحك ولم يغتظ ولم
من هذا األمر.

داخل البستان
شيء
فنظر الملك في وجه الوزير وقال له :أي
ٍ
هذا الرجل الــذي ليس للمال عنده قيمة ،فال ّ
بد
ٌ
لــذلــك مــن سـبــب ،ثــم إنـهــم تـحــدثــوا س ــاع ــة ،وقــال
الملك :يا نسيبي خاطري أروح أنا وأنت والوزير
ً
بستانا ألجــل الـنــزهــة ،فما تـقــول؟ ق ــال :ال بــأس،
كل
ثم إنهم ذهبوا وتوجهوا إلى ٌ بستان فيه من ٌ
ـان ،أن ـهــاره داف ـقــة وأش ـجــاره باسقة
فــاكـهــةٍ زوج ـ ٌ
قصر يزيل عن القلوب
وأطياره ناطقة ،ودخلوا في
ٍ
الحزن ،وجلسوا يتحدثون والوزير يحكي غريب
الحكايات ،ويأتي بالنكت المضحكات واأللفاظ
الـمـطــربــات ،وم ـعــروف مـصـ ٍـغ إلــى الـحــديــث حتى
طلع الغداء وحطوا سفرة الطعام وباطية المدام،
وبعد أن أكلوا وغسلوا أيديهم ،مأل الوزير الكأس
وأع ـطــاهــا للملك فـشــربـهــا ،وم ــأ الـثــانـيــة ،وقــال
لمعروف :هاك كأس الشرب الذي تخضع لهيبته
أعناق ذوي األلباب ،فقال معروف :ما هذا يا وزير؟
قال الوزير :هذه البكر الشمطاء والعانس ّالعذراء
ومهدية السرور إلى السرائر ،وما زال يرغبه في
الشراب ويذكر له محاسنه ما استطاب وينشده
ما ورد فيه من األشعار واللطائف ،حتى مال إلى
ارتشاف ثغر القدح ،ولم يبق غيرها مقترح .وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

ابنة الملك
تستعيد الخاتم
وتعيد أباها
وزوجها إلى
عرش المدينة

تهديد الوزير

وفــي الليلة الثالثة والستين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير
ما زال يمأل لمعروف وهو يشرب ،ويستلذ ويطرب
حتى غاب عن صوابه ولم ّ
يميز خطأه من صوابه،
فلما علم أن مفعول الشراب بدأ ،قال له :يا تاجر
ٌ
متعجب من أين وصلت إليك
معروف والله إني
هذه الجوهرة ،التي ال يوجد مثلها عند الملوك
ً
ً
األكاسرة ،إال وعمرنا ما رأينا تاجرا حاز أمواال
كثيرة مثلك وال أكرم منك ،فإن فعالك أفعال ملوك
ال أ فـعــال تـجــار ،فبالله عليك أن تخبرني حتى
أعــرف قــدرك ومقامك ،وصــار يمارسه ويخادعه
وهو غائب العقل.

كشف السر

ّ
وحشية الوزير
فأشار الوزير إلى معروف وقال للخادم :احمل
هذا الخادم ثم ارمه في أوحش األراضي الخراب،
حتى ال يجد فيها ما يأكل وال ماء يشرب ،فيهلك
من الجوع كمدا ،وال يدري به أحد ،فخطفه الخادم
وطار به بين السماء واألرض .وأدرك
شـ ـه ــرزاد ل ـص ـبــاح فـسـكـتــت عن
الكالم المباح.
وفـ ـ ــي ال ـل ـي ـل ــة ال ــرابـ ـع ــة
والستين بعد السبعمئة،

االنقالب على الملك
أما ما كان من أمر الوزير ،فأنه لما ملك الخاتم،
ٌ
كذاب
قال للملك :كيف رأيــت؟ أما قلت لك إن هذا
نـصـ ٌ
ـاب مــا كنت تصدقني ،فـقــال لــه :الـحــق معك
يا وزير ،الله يعطيك العافية ،هات الخاتم حتى
ّ
أتفرج عليه ،فالتفت الوزير بالغضب وبصق في
وجهه ،وقــال لــه :يا قليل العقل ،كيف أعطيه لك
ُ
صرت ّ
سيدك؟ ولكن أنا ما
وأبقى خادمك بعد أن
بقيت أبقيك ،ثم دعك الخاتم فحضر الخادم ،فقال
له :احمل هذا القليل األدب وارمه في المكان الذي
رميت فيه نسيبه النصاب ،فحمله وطار به ،فقال
شيء ذنبي؟ فقال له
له الملك يا مخلوق ربي أي
ٍ
الخادم :ال أدري ،وإنما أمرني سيدي بذلك ،وأنا
ال أق ــدر أن أخــالــف مــن ملك الـخــاتــم هــذا الــرصــد،
ً
ولم يزل طائرا به حتى رماه في المكان الذي فيه
ً
م ـعــروف ،ثــم رجــع وتــركــه هـنــاك ،فسمع معروفا
يبكي ،فأتى له وأخبره بحاله ،وقعدا يبكيان على
ً
ً
ما أصابهما ،ولم يجدا أكــا وال شربا ،وهــذا ما
كان من أمرهما.

غياب الوعي

ً
فقال له معروف :أنا لم أكن تاجرا وال من أوالد
الملوك ،وأخبره بحكايته من أولها إلى آخرها،
فقال له :بالله عليك يا سيدي معروف أن ّ
تفرجني
على هذا الخاتم حتى ننظر كيف صنعته ،فقلع
الخاتم وقال خذوا ّ
تفرجوا عليه ،فأخذه الوزير
ّ
وقلبه وقال :هل إذا دعكته يحضر الخادم؟ قال:
ّ
وتفرج عليه ،فدعكه وإذا
نعم ادعكه يحضر لك
ً
بـقــائـ ٍـل ي ـقــول :لبيك يــا س ـيــدي ،اطـلــب ت ـعــط ،هل
ً
تخرب مدينة أو تعمر مدينة ،أو تقتل ملكا ،فمهما
طلبته فإني أفعله لك من غير خالف.

قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أنه لما
رأى معروف ذلــك أيقن بالهالك وســوء االرتباك،
فبكى وقــال :يا أبــا السعادات إلــى أيــن أنــت رائح
بــي؟ فقال لــه :أنــا رائــح أرمـيــك فــي الــربــع الخراب
ً
يا قليل األدبَ ،من يملك رصدا مثل هذا ويعطيه
ّ
للناس ّ
يتفرجون عليه؟ لكن تستاهل ما حل بك،
ول ــوال أن ــي أخ ــاف ال ـلــه لــرمـيـتــك مــن مـســافــة ألــف
ّ
قامة ،فال تصل إلى األرض حتى تمزقك الرياح،
فسكت وصار ال يخاطبه حتى وصل به إلى الربع
ّ
ال ـخــراب ،ورم ــاه هـنــاك ورج ــع وخ ــاه فــي األرض
الموحشة ،هذا ما كان من أمره.

عودة الملك
ومعروف
اإلسكافي...
واألفراح تمأل
المدينة

وأما ما كان من أمر الوزير ،فإنه بعدما شتت
ً
معروفا والملك ،قام وخرج من البستان ،وأرسل
ً
إلى جميع العسكر وعمل ديوانا ،وأخبرهم بما
فعل مع معروف والملك ،وأخبرهم بقصة الخاتم،
ً
وقال لهم :إن لم تجعلوني سلطانا عليكم أمرت
ً
خ ــادم الـخــاتــم أن يحملكم جميعا ويرميكم في
ً
ً
الربع الخراب ،فتموتون جوعا وعطشا ،فقالوا له
ً
ً
ال تفعل معنا ضررا ،فإننا قد رضينا بك سلطانا
ً
علينا ،وال نعصي لك أمــرا ،ثم إنهم اتفقوا على
ً
سلطنته عليهم قهرا عنهم ،وخلع عليهم الخلع
وص ــار يـطـلــب مــن أب ــي ال ـس ـعــادات كــل مــا أراده،
فيحضر بين يديه في الحال ،ثم إنه جلس على
وأطاعه العسكر ،وأرسل إلى بنت الملك
الكرسي ّ
ٌ
روحك فإني داخل عليك في هذه
ري
حض
يقول لها
ٌ
ُ
وصعب عليها
الليلة ،ألنــي مشتاق إليك ،فبكت
أبوها وزوجها .وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت
عن الكالم المباح.

زواج بالقهر
وفي الليلة الخامسة والستين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن زوجة
م ـعــروف أرس ـلــت لـلــوزيــر ال ــذي أصـبــح سلطانا،
تقول :أمهلني حتى تنقضي ّ
العدة ،ثم اكتب كتابي
وادخــل ّ
علي في الحالل ،فأرسل يقول لها :أنا ال

أعرف ّ
عدة وال طول مدة ،وال أحتاج إلى كتاب وال
ً
ّ
أعرف حالال من حرام ،وال بد من دخولي عليك في
ً
هذه الليلة ،فأرسلت تقول له مرحبا بك وال بأس
بذلك ،وكان ذلك مكرا منهاّ ،
فلما رجع له الجواب
ً
مغرما ّ
بحبها ،ثم
فرح وصدره انشرح ،ألنه كان
أمر بوضع األطعمة بين جميع الناس ،وقال :كلوا
هذا الطعام فإنه وليمة الفرح ،فإني أريد الدخول
على الملكة في هــذه الليلة ،فقال شيخ اإلســام:
ال يحل لك الدخول عليها حتى تنقضي ّ
عدتها،
وتكتب كتابك عليها ،فقال له :أنا ال أعرف عدة وال
ً
مــدة ،فال تكثر ّ
علي كالما ،فسكت شيخ اإلســام
ٌ
ٌ
وخاف من شره ،وقال للعسكر :إن هذا كافر ال دين
له والً مذهب ،فلما جاء المساء دخل عليها ،فرآها
البسة آخر ما عندها من الثياب ،وهي ضاحكة،
وقالت له :ليلة مباركة.
وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح ،فسكتت عــن الكالم
المباح.

مكر الزوجة
وفي الليلة السادسة والستين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أن بنت
ً
الملك قابلت الــوزيــر ،وقالت لــه :مرحبا بــك ،ولو
كنت قتلت أبي وزوجي لكان أحسن عندي ،فقال
لها :ال ّ
بد أن أقتلهما ،فأجلسته وصارت تمازحه
ّ
حتى تظفر بالخاتم ،وتـبــدل فرحه بالنكد على
مــا نــاصـبـتــه وم ــا فعلت مـعــه ه ــذه ال ـف ـعــال ،فلما
رأى المالطفة واالبتسام هاج عليه الغرام ،وطلب
منها الوصال ،فلما دنا منها تباعدت عنه وبكت،
وقــالــت :يــا سيدي أمــا تــرى الــرجــل الناظر إلينا،
بالله عليك أن تسترني عن عينه ،فكيف تواصلني
وهو ينظر إلينا؟ فاغتاظ وقال :أين الرجل؟ قالت:
ها هو في ّ
فص الخاتم يطلع رأسه وينظر إلينا،
ّ
فظن أن خادم الخاتم ينظر إليهما ،فضحك وقال:
قالت:
ال تخافي ،إن هذا خادم وهو تحت
طاعتيّ ،
ً
أنا أخاف من العفاريت ،فاقلعه وارمه بعيدا عني،
ّ
المخدة ودنا منها ،فرفسته
فقلعه ووضعه على
ً
برجلها في قلبه ،فانقلب على قفاه مغشيا عليه،
وزع ـق ــت عـلــى أتـبــاعـهــا فــأتــوهــا ب ـســرعــةٍ  ،فقالت
ّ
وعجلت
امسكوه ،فقبض عليه أربـعــون جــاريــة،
بأخذها الخاتم من فــوق المخدة ودعكته ،وإذا
بــأبــي ال ـس ـعــادات أق ـبــل ي ـقــول :لـبـيــك يــا سـيــدتـ ّـي،
فقالت احمل هذا الكافر وضعه في السجن ،وثقل
قيوده ،فأخذه وسجنه في سجن الغضب ورجع،
وقال لها :لقد سجنته ،فقالت له :أين أبي وزوجي؟،
قال رميتهما في الربع الخراب ،قالت :أمرتك ًأن
ً
تأتيني بهما في هذه الساعة ،فقال :سمعا وطاعة،
ً
ثم طار من أمامها ،ولم يزل طائرا إلى أن وصل
إلى الربع الخراب ،ونزل عليهما ،فرآهما قاعدين
يبكيان ويشكوان لبعضهما ،فقال لهما :ال تخافا
قد أتاكما الفرج ،وأخبرهما بما ًفعل الوزير ،وقال
لهما أني قد سجنته بيدي طاعة لها ،ثم أمرتني
بــإرجــاعـكـمــا ،فـفــرحــا بـخـبــره ،ثــم حملهما وطــار
بهما ،فما كان غير ساعة حتى دخل بهما على
ّ
بنت الملك ،فقامت وسلمت على أبيها وزوجها
وأجـلـسـتـهـمــا ،وقـ ّـدمــت لهما الـطـعــام والـحـلــوى،
وباتا بقية الليلة.
وأدرك ش ـه ــرزاد الـصـبــاح فسكتت عــن الـكــام
المباح.

عودة الملك
ً
ً
ألبست أباها بدلة فاخرة،
في ثاني يوم
ً
ً
وألبست زوجها بدلة فــاخــرة ،وقالت :يا
ً
أبت اقعد أنت على كرسيك ملكا على ما
ً
كنت عليه أوال ،واجعل زوجي وزير ميمنة
عـنــدك ،وأخـبــر عسكرك بما جــرى ،وهــات
الوزير من السجن واقتله ،ثم أحرقه فإنه
ً
ٌ
كافر ،وأراد أن يدخل ّ
علي سفاحا من غير
نكاح ،وشهد على نفسه أنه كافر وليس
له دين ّ
واستوص بنسيبك الذي
يتدين به،
ِ
ً
جعلته ً وزيــر ميمنة عـنــدك ،فـقــال :سمعا
وطــاعــة يــا بنتي ،ولـكــن أعطيني الخاتم
أو أعـطـيــه لــزوجــك ،فـقــالــت إن ــه ال يصلح
ل ــك وال ل ــه ،وإن ـم ــا ال ـخــاتــم ي ـكــون عـنــدي،
وربما أحميه أكثر منكما ،ومهما أردتما

فاطلباه مني ،وأنــا أطلب لكما من خادم
ً
ه ــذا الـخــاتــم ،وال تخشيا بــأســا مــا دمــت
أنا طيبة ،وبعد موتي فشأنكما والخاتم،
فـقــال أبــوهــا :ه ــذا هــو ال ــرأي ال ـصــواب يا
بنتي .وأدرك شـهــرزاد الصباح ،فسكتت
عن الكالم المباح.
وف ــي الـلـيـلــة ال ـســاب ـعــة وال ـس ـت ـيــن بعد
السبعمئة ،قــا لــت ش ـه ــرزاد :بلغني أيها
الملك السعيد أن الملك أخذ نسيبه وطلع
إلــى الــديــوان ،وكــان العسكر قد باتوا في
عظيم ،بسبب بنت الملك ومــا فعل
ـرب
ٍ
كـ ٍ
ً
معها الوزير من أنه دخل عليها سفاحا
م ــن غـيــر ن ـك ــاح ،وأسـ ــاء لـلـمـلــك ونـسـيـبـ ّـه،
وخــافــوا أن تنتهك شريعة اإلس ــام ،ألنــه

ظهر لهم أنه ٌ
كافر ،ثم اجتمعوا في الديوان
ّ
وصاروا يعنفون شيخ اإلسالم ،ويقولون
له :لماذا لم تمنعه من الدخول على الملكة
ً
سفاحا؟ فقال لهم :يا ناس إن الرجل ٌ
كافر،
ً
وصار ملكا للخاتم ،وأنا وأنتم ال يخرج
مــن أيــديـنــا فــي حـقــه ش ــيء ،فــالـلــه تعالى
يجازيه بفعله ،فاسكتوا أنتم لئال يقتلكم،
فبينما العساكر مجتمعون يتحدثون في
هــذا الـكــام ،وإذ بالملك دخــل عليهم في
الــديــوان ومـعــه نسيبه مـعــروف ففرحوا،
وأعاد الملك كل شيء الى ما كان قبل ما
فعله الوزير.

مسك وعنبر
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«األقصى في قلوبنا» يستقبل مشاركات الفنانين حتى  25الجاري
العوض :المعرض يرفض ما يحدث من انتهاكات ألشقائنا في فلسطين
فضة المعيلي

أكد الفنان علي العوض
أن معرض «األقصى في
قلوبنا» ،الذي يقام من 23
ً
إلى  25الجاري ،يأتي تفاعال
مع األحداث الجارية في
فلسطين.

يـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي ن ـ ـقـ ــابـ ــة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن واإلع ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
م ـ ـعـ ــرضـ ــا ف ـ ـن ـ ـيـ ــا ت ـش ـك ـي ـل ـي ــا
بعنوان "األقصى في قلوبنا"،
في مقر النقابة.
وقال رئيس القطاع الفنان
علي العوض" :نحن في نقابة
ال ـف ـنــان ـيــن واإلع ــام ـي ـي ــن فــي
هذا التجمع المدني نحرص
على المشاركة بكل الجوانب
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـخـ ـ ــص الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
والـ ــوطـ ــن ال ـع ــرب ــي وال ـع ــال ــم،
والنقابة بدورها تتفاعل مع
كل ما يدور على الصعيدين
المحلي والعالمي".

رسالة مهمة
وأضـ ـ ــاف الـ ـع ــوض" :ن ـحــن
في قطاع الفنون التشكيلية
ل ـنــا دور بـ ــارز ف ــي كـثـيــر من
ا لـقـضــا يــا ،وال تــو جــد قضية
أهم من القضية الفلسطينية،
وما حدث في الفترة األخيرة
أ ش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارق األرض
وم ـغ ــارب ـه ــا ،وب ـك ــل األح ـ ــوال
هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـع ــرض ت ـع ـب ـي ــر مــن
ال ـف ـنــان ـيــن الـتـشـكـيـلـيـيــن عــن
ك ــل م ــا ي ـح ــدث ،وه ــو رســالــة
مهمة عن رفضنا لما يحدث
مــن انـتـهــاكــات ألشـقــائـنــا في
فلسطين".
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان
التشكيلي ســا حــه هــو الفن

والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر بـ ـ ــاأللـ ـ ــوان ح ـتــى
يـ ـ ــوصـ ـ ــل رسـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــه ،والـ ـ ـف ـ ــن
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي أث ـ ـبـ ــت أه ـم ـي ـتــه
وف ــاعـ ـلـ ـيـ ـت ــه ،فـ ـه ــو شـ ـك ــل مــن
أشكال القوة الناعمة ،مبينا
أن "المميز في المعرض أنه
ال ي ـق ــام ب ـص ــورة اف ـتــراض ـيــة
ف ـ ـ ـقـ ـ ــط ،ب ـ ـ ــل م ـ ـ ــن يـ ـ ــرغـ ـ ــب ف ــي
ا ل ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ب ـ ـ ــأس بـ ـش ــرط
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى االش ـت ــراط ــات
الصحية ،وسيتضمن فعالية
مصاحبة لرئيس النقابة د.
نبيل الفيلكاوي ،حيث يقدم
عـمــا فـنـيــا تـعـبـيــريــا مــركـبــا،
أم ـ ـ ــا ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ف ـ ـهـ ــد الـ ـنـ ـج ــار
ف ـي ـشــارك ب ـع ـمــل ف ـيــديــو آرت
من خالل اإلسقاط الضوئي".

شروط المشاركة
وأفاد العوض بأن شروط
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض
ه ـي أن يـحـمــل ا لـعـمــل قضية
األق ـص ــى ،وم ــا تـعــانـيــه دولــة
فلسطين مــن د مــار وانتهاك
لـ ـ ــأ بـ ـ ــر يـ ـ ــاء ،وأال ي ـ ـقـ ــل ع ـمــر
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك عـ ـ ــن  18ع ـ ــا م ـ ــا ،
ويحق للجنة رفض أي عمل
غ ـيــر م ـطــابــق ل ـل ـش ــروط ،أمــا
عــن مـجــاالت الـمـشــاركــة فهي
الــرســم والـتـصــويــر ،الـخــزف،
ال ـن ـحــت ،الـتـصـمـيــم الــرق ـمــي،
مكس ميديا ،الخط العربي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف: "يـ ـ ـت ـ ــم ت ـس ـل ـي ــم
العمل في مقر النقابة بمبنى

يوسف العماني« :خيرة» أغنية
عاطفية بصوت وائل الهولي
●

عزة إبراهيم

ت ـ ـعـ ــاون الـ ـفـ ـن ــان والـ ـمـ ـط ــرب
ي ــوس ــف الـ ـعـ ـم ــان ــي فـ ــي أغ ـن ـيــة
جـ ــديـ ــدة بـ ـعـ ـن ــوان "خـ ـ ـي ـ ــرة" مــع
ال ـم ـط ــرب وائ ـ ــل ال ـه ــول ــي ،ال ــذي
أداه ـ ـ ـ ــا بـ ـص ــوت ــه ،ف ـي ـم ــا ت ــول ــى
العماني التأليف والتلحين.
وق ــال العماني ،فــي تصريح
ل ـ ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة"" :اسـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع ــت
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ـط ــرب وائ ــل
ال ـه ــول ــي ،ف ـهــو ص ــاح ــب صــوت
مميز وأداء حساس ،واستطاع
تقديم األغنية بلمسته الخاصة،
التي حازت إعجاب الجمهور".
وأضاف" :األغنية من تأليفي
وألحاني ،لكني وجــدت أن أداء
الهولي لها ُ
سيكسبها طابعا
خاصا ومذاقا مختلفا ،لذلك أنا
سعيد بهذا التعاون".
وأوضح" :أغنية (خيرة) عمل
عاطفي حزين يحمل الكثير من
ال ـش ـج ــن ،ويـ ـط ــرح ق ـض ـيــة غــدر
الحبيب ،لكنه في النهاية يؤكد

يوسف العماني
فكرة أن النصيب خيرة ،وعلى
اإلنسان القبول به ،ألنه يحمل
الكثير من الخير".
األغ ـن ـيــة م ــن ت ــوزي ــع ومـكــس
وم ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوت،

وصولو كمنغه محمود سرور،
وصولو ساكس وسام خصاف،
وإي ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــات س ـ ــال ـ ــم ال ـ ـمـ ــزيـ ــن،
وتسجيل مجيد دشتي.

علي العوض في إحدى الفعاليات
جمعية شــرق التعاونية من
 5ا ل ــى  7م ـس ــاء ،م ــن  23إ لــى
 25مــا يــو" ،مــو ضـحــا أن بــاب
ال ـم ـش ــارك ــة م ـف ـت ــوح لـجـمـيــع

الفنانين من كل الجنسيات
في كل انحاء العالم بإرسال
صـ ــورة لـلـعـمــل ال ـم ـش ــارك به
عــا لـيــة ا ل ـجــودة عـلــى تطبيق

ت ـي ـل ـي ـغ ــرام ،مـ ــع ك ـت ــاب ــة اس ــم
الـ ـمـ ـش ــارك والـ ـبـ ـل ــد ،وس ـت ـتــم
ط ـ ـبـ ــاع ـ ـت ـ ـهـ ــا وع ـ ــرضـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
المعرض.

نجمة «أمريكان أيدول» توجه رسائل ثقة
بالنفس بالغناء والثياب
المشاهدين بفضل رسالتها التمكينية حول جسدها.
وكــانــت أعلنت رفضها لـلـصــورة التقليدية حــول الشكل
والرشاقة ،مؤكدة ثقتها بنفسها وجسدها ،وأشارت الى
أنها تحب ارتداء األزياء التي تشعر بالراحة فيها ،معربة
عن أملها أن يتفهم الكثيرون تلك الرسالة التي توجهها
ألطفالهم وبناتهم.
وتشارك غريس في التصفية النهائية هذا األسبوع،
إلى جانب ويلي سبنس 21 ،عاما ،وتشايس بيكهام،
 24عاما ،وهو مشغل آالت من كاليفورنيا.
وعلى مدار مشاركتها في الموسم الـ 19للمسابقة،
لفتت غريس األنظار بأدائها الرائع لمجموعة
من األغنيات الشهيرة والكالسيكية ،بدأتها
في الجولة األولى بأغنية "قطار منتصف
الليل إلــى جورجيا" التي حــازت إجماع
أعضاء لجنة التحكيم.
وم ــن أبـ ــرز أغـنـيــاتـهــا ال ـخــاصــة الـتــي
أك ـس ـب ـت ـهــا ش ـع ـب ـيــة جـ ــارفـ ــة ،وج ـع ـلــت
البعض يشبهها بالمطربة البريطانية
أديــل "الفندر" Sweet Sanity ،أو عقل
حـلــو You Just Don't Love Me ،أو
أنــت ال تحبني Cruel Love ،أو الحب
القاسي.

قدمت غريس كينستلر ،المتسابقة في "أمريكان آيدول" ،عرضا
مذهال في األناقة ،واألهم من ذلك "الثقة بالنفس" ،عندما صعدت
إلى المسرح بثالثة فساتين رائعة.
وبدت المطربة ،البالغة  20عاما ،جميلة متأنقة عندما
اقتحمت المسرح لتترنم بأغنية كيلي كالركسون عام 2002
بعنوان  A Moment Like Thisأو "لحظة مثل تلك" ،بينما
كانت ترتدي فستانا ذهبيا رائعا قبل أن تستبدله بثوب
أحمر على غرار جيسيكا رابيت.
ويــأتــي ظهور غريس فــي البرنامج بعد أن تحدثت
طــالـبــة كلية بـيــركـلــي للموسيقى بـصــراحــة عــن الثقة
بالجسم وتأثيرها على المعجبين بموقفها" :عليك
أن تحب نفسك كما هي".
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر صـ ـح ــافـ ـي ــة أن غ ــري ــس
ب ــدت جـمـيـلــة عـنــدمــا ص ـعــدت إل ــى الـمـســرح
أوال بـفـسـتــان ذه ـبــي وح ـ ــزام خ ـصــر أس ــود
وبـخـصــات شـعــر ش ـقــراء مـتـحــررة تعكس
ثقتها بنفسها أمام لجنة التحكيم.
وتوالت إبداعاتها مع تغيير "طلتها" من
ثوب أحمر مخملي مشدود إلى ثوب أسود
مع تنورة مطرزة وردية اللون تنساب على
األرض مع انسياب النغمات واألحاسيس
من وجدانها ،وبجانب صوتها الرائع وأدائها
غريس كينستلر
الـمـعـبــر ،اس ـت ـحــوذت الـمـتـســابـقــة عـلــى قـلــوب

ً
فنانة مصرية ّ
تحول الكراكيب إلى ديكورات منزلية أريانا غراندي تتزوج بحضور  20شخصا
●

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

لم تعد المخلفات تشكل عبئا
كبيرا ،وال يجب التخلص منها
بإلقائها في صناديق القمامة،
فاألغراض المهملة التي تعرف
في مصر بـ"الكراكيب" باتت مادة
ذات أهمية فــي صناعة األثــاث
والديكورات المنزلية ،بعد إعادة
تــدويــرهــا ،لـلـخــروج بمنتجات
صديقة للبيئة ،هــذا مــا تؤكده
مصممة ا ل ــد ي ـك ــورات المنزلية
ال ـم ـصــريــة مـ ــروة الـ ـع ــزب ،الـتــي
نـجـحــت بــال ـت ـعــاون م ــع شابين
آخــريــن فــي إنـتــاج أكـسـســوارات
ل ـتــزي ـيــن ال ـب ـي ــوت م ــن أغ ـ ــراض
مهملة ،كان مصيرها سينتهي
فــي صـنــاديــق الـقـمــامــة ،ل ــوال أن
طالتها يد العناية وأنامل هؤالء
الفنانين الثالثة.
ً
انطالقا من أن هناك كثيرين
يعشقون الــدي ـكــورات المنزلية
ذات ال ـطــابــع ال ـق ــدي ــم ،تـعــاونــت
ً
م ـ ـ ــروة ال ـ ـعـ ــزب ( 29عـ ــامـ ــا) مــع
زميليها ماجد يحيى ومصطفى

أحد أعمالها

من أعمالها
م ـح ـم ــد ،إلب ـ ـ ــراز نـ ــوع م ــن ال ـفــن
تتلخص فكرته في إنتاج قطع
ديـكــوريــة مــن "الـكــراكـيــب" ،ففي
ورشــة بمحافظة اإلسماعيلية
(شمال شرقي القاهرة) ،يتولى
كــل مــن أعـضــاء الفريق الثالثي
م ـه ـم ــة مـ ـ ـح ـ ــددة ،وت ـت ـخ ـصــص

مروة في وضع اللمسة الجمالية
األخ ـي ــرة لـمـنــح قـطـعــة الــديـكــور
ْ
إطــالــة قــديـمــة ،بـمــا يـشـعــر َمــن
يراها بعبقها التاريخي.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـ ــروة لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"
ُ
إنـهــا ب ــدأت تعلم هــذا الـفــن قبل
ن ـحــو عـ ــام ،ح ـيــن تــاب ـعــت ُدورة
تدريبية في تشكيل الخردة،
وب ـع ــده ــا ن ـف ــذت أول قـطـعــةٍ
مع ماجد ومصطفى وكانت
النتيجة رائعة ،حيث جمعت
القطعة بين العبق واإلطاللة
العصرية "ال ـم ــودرن" ،وهكذا
ابـتـعــدت تماما عــن دراستها
األص ـل ـي ــة ،كــون ـهــا ب ــاألس ــاس
خ ــري ـج ــة ك ـل ـيــة الـ ـتـ ـج ــارة ع ــام
 ،2014إال أنها شغوفة بالفن،
فقد سبق أن عملت في مجال
رسوم الكرتون ،وفن الغرافيتي.
وتابعت" :بعد فترة أنشأنا
ً
خـ ـط ــا إلن ـ ـتـ ــاج ق ـط ــع ال ــدي ـك ــور
ذات الطابع القديم (،)Vintage
وتخصصت في تنفيذ اللمسة
األخيرة لتطبيق التأثير القديم
على المنتج ،حيث أختار األلوان
ب ـح ـســب طـبـيـعــة ال ـق ـط ـعــة ،فــإن
كانت مرجعيتها قديمة أختار

بــالـتــة أل ـ ــوان قــديـمــة قــريـبــة من
درجات الصدأ كاألصفر والبني
واألب ـي ــض واألخ ـض ــر واألزرق،
ً
وأحـيــانــا أخـتــار بالتة مختلفة
ت ـم ــام ــا ك ــال ـب ــرت ـق ــال ــي واألزرق
واألبـ ـي ــض لـتـظـهــر الـقـطـعــة في
شكلها النهائي بشكل عتيق".
وتستهدف الفنانة الشابة من
وراء هذا العمل الفني "اإلسهام
في التعريف بقيمة المنتجات
القديمة ،والمساعدة فــي الحد
من ثقافة االستهالك والتكديس،
فجميعنا يراكم أشياء قديمة وال
يستخدمها ،ودورنــا هو إعادة
اسـتـخــدام المنتج بشكل قديم،
مع الحفاظ على روحه وقيمته،
بما يحافظ على التراث".
ونفذت مروة أفكارا عدة ،منها
طاولة ذات طابع يوناني كانت
مهملة وأعادت إحياءها بإطاللة
جــذابــة ،و"لـمـبــاديــر" مصمم من
المواسير الحديدية ،ووحــدات
إض ـ ـ ـ ــاءة مـ ــن خـ ــامـ ــات م ـه ـم ـلــة،
وي ـس ـعــى ال ـف ــري ــق ال ـث ــاث ــي إلــى
ُ
إنشاء مؤسسة تعنى بالحرف
اليدوية.

تزوجت المغنية األميركية
أريـ ــانـ ــا غـ ــرانـ ــدي م ــن دالـ ـت ــون
غوميز ،وهو وكيل عقارات في
لــوس أنجلس ،حسبما أفــادت
وسائل إعالم أميركية.
وقـ ـ ــال م ـم ـثــل عـ ــن ال ـن ـج ـمــة،
البالغة  27عاما ،لمجلة بيبول،
إن مراسم الزفاف أقيمت على
ّ
"ضيق وحميم" ،وشارك
نطاق
فيها "أقل من  20شخصا" في
أج ــواء مــن "الـسـعــادة والـحــب"،
مؤكدا بذلك الخبر الذي أورده
م ــوق ــع "ت ــي إم زي" ،واضـ ــاف:
"ال يـمـكــن أن ي ـك ــون ال ــزوج ــان
والعائلتان أكثر سعادة".
وأعـ ـلـ ـن ــت أري ـ ــان ـ ــا غ ــران ــدي
خطوبتها نهاية ديسمبر ،من
خالل نشر سلسلة من الصور
ل ـه ــا ولـ ــزوج ـ ـهـ ــا الـمـسـتـقـبـلــي
ول ـ ـخ ـ ــات ـ ــم خـ ـط ــوبـ ـتـ ـه ــا ع ـل ــى
"إن ـس ـت ـغــرام" ،مــرفـقــة بتعليق:
"إلى األبد وحتى أكثر من ذلك
بقليل".
وظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـي ـ ـبـ ــان م ـع ــا
للمرة األولــى علنا في األغنية
الـ ـمـ ـص ــورة "سـ ـت ــاك وي ـ ــذ ي ــو"،
وسجلت غراندي هذه األغنية
م ــع الـمـغـنــي ال ـك ـنــدي جاستن
ب ـي ـب ــر خـ ـ ــال م ــرحـ ـل ــة ال ـح ـجــر
ُ
فــي كاليفورنيا ،وطــرحــت في
مطلع مايو  ،2020وخصصت
ع ـ ــائ ـ ــدات ـ ـه ـ ــا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل خـ ـ ـي ـ ــري،
وتـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول كـ ـلـ ـم ــاتـ ـه ــا وج ـ ــود
األزواج معا خالل فترة الحجر.
وك ــان ــت غـ ــرانـ ــدي ت ـص ــدرت
عناوين الصحف في  22مايو
 ،2017عـ ـن ــد م ــا و قـ ـ ــع تـفـجـيــر
ان ـت ـحــاري عـنــد م ـخــرج إح ــدى
حفالتها في مدينة مانشستر
بإنكلترا ،مما أسفر عن سقوط
 22ق ـت ـي ــا ،وإصـ ــابـ ــة ال ـم ـئــات
بجروح.

تمثال من الشمع
من جانب آخر ،كشف متحف

خبريات
مهرجان ّ
كان يعلن األفالم
المشاركة  3يونيو

ّ
يعلن مهرجان كان
السينمائي في  3يونيو
تفاصيل دورته الرابعة
والسبعني ،والالئحة
الرسمية املرتقبة لألفالم
املؤهلة ملسابقته ،قبل خمسة
أسابيع من افتتاح املهرجان.
ُ
ويقام املهرجان هذه السنة
من  6إلى  17يوليو في
قصر املهرجانات عند جادة
الكروازيت ،بعد أن تكون
معظم القيود الصحية
املفروضة في فرنسا ُرفعت،
ومنها تلك التي تحدد عدد
َّ
الحاضرين .ولم تتسن إقامة
دورة  2020في الربيع الفائت
بمدينة كان ،بسبب الوباء.
وأوضح املنظمون أن مؤتمرا
صحافيا ُ
سيعقد في 3
يونيو املقبل بإحدى دور
السينما الباريسية ،إلعالن
الئحة األفالم املختارة لهذه
املسابقة ،وهي األولى منذ
ُ
األزمة الصحية ،على أن تنقل
وقائعه عبر اإلنترنت.
وتأكدت حتى اآلن مشاركة
فيلمني في املسابقة ،هما:
«أنيت» للمخرج ليوس
كاراكس ،بطولة ماريون
كوتيار وآدم درايفر ،وهو
ُيعرض في افتتاح املهرجان،
و»بينيديتا» للمخرج
الهولندي بول فيرهوفن مع
فيرجيني إيفيرا.
(أ ف ب)

وفاة نيكوالس كير رائد
فرقة الروك الفرنسية

توفي املطرب الفرنسي
نيكوالس كير ،رائد فرقة
الروك الفرنسية «بوني
هوكس» ،عن ُعمر ناهز
الخمسني عاما ،دون تحديد
سبب لوفاته.
وذكر راديو «فرنسا الدولي»،
أمس ،أن كير كان معروفا
بأنه عاش حياة مفرطة
في موسيقى الروك آند
رول ،مضيفا أنه ُولد في
عاصمة كمبوديا (بنوم بنه)
ألب فرنسي وأم كمبودية،
واستقر في العاصمة
الفرنسية (باريس) ،حيث
توفي بها.
ُيذكر أن كير عمل مع
املمثلة واملغنية واملخرجة
وعارضة األزياء األميركية
أرييل دومباسل ،وقام أيضا
بتأليف مقطوعات أفالم
للكاتب واملفكر والفيلسوف
الفرنسي برنارد ليفي.

ً
جورج وسوف ُيحيي حفال
غنائيًا في السعودية

أريانا غراندي
مدام توسو هوليوود للتماثيل
الـشـمـعـيــة م ــؤخ ــرا ع ــن تـمـثــال
ش ـم ـعــي ل ـل ـم ـغ ـن ـيــة ذات الـ ـ ــ27
ربيعا ،وال ــذي يقول محبوها
إنـ ــه يـشـبــه الـمـغـنـيــة أك ـث ــر من
نسخة سابقة كانت معروضة
فـ ــي م ـ ـ ــدام ت ــوس ــو لـ ـن ــدن قـبــل
سنوات قليلة.
وكـ ـ ـت ـ ــب أحـ ـ ـ ــد م ـس ـت ـخ ــدم ــي
" تـ ـ ــو ي ـ ـ ـتـ ـ ــر" ،ردا ع ـ ـلـ ــى م ـق ـطــع
مصور نشره متحف التماثيل
الشمعية" ،لقد صنعوا تمثاال
يـشـبــه أري ــان ــا غ ــران ــدي أخ ـيــرا.
انها تبدو جيدة جدا".
وسـ ـيـ ـحـ ـص ــل الـ ـمـ ـعـ ـجـ ـب ــون

الذين يعيشون في كاليفورنيا
على فرصة المشاهدة األولــى
لتمثال جراندي الجديد ،حيث
إن ــه س ـي ـتــاح أمـ ــام اجـتـمــاعــات
المعجبين الحصرية ألسابيع
ق ـل ـي ـل ــة قـ ـب ــل أن ي ـ ـضـ ــاف إل ــى
المجموعة الرئيسية.
ولـ ــم ت ـع ـلــق غـ ــرانـ ــدي ،ال ـتــي
يـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــغ طـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــا ن ـ ـ ـحـ ـ ــو 154
سنتيمترا فقط ،حتى اآلن على
النسخة الشمعية الجديدة لها.
(أ ف ب ،د ب أ)

يستعد الفنان السوري
جورج وسوف إلحياء حفل
غنائي في السعودية ،عبر
تقنية «البث املباشر الرقمي»،
بتنظيم من شركة روتانا
للصوتيات واملرئيات ،وتحت
رعاية هيئة الترفيه في
اململكة.
وكشفت الشركة عبر حسابها
بـ«تويتر» عن موعد الحفل،
غد (20
الذي سيقام مساء ٍ
الجاري) ،فكتبت« :برعاية
الهيئة العامة للترفيهمكملني
معاكم» ،بحفل مباشر
لـ(سلطان الطرب) جورج
وسوف ،الخميس املقبل،
الساعة  10مساء على منصة
شاهد  VIPبرعاية هيئة
الترفيه».
وأطلقت الشركة وسم
«مكملني_معاكم» ،من أجل
اإلعالن والترويج للحفالت
الغنائية املقبلة ،فيما سيتم
بث الحفل عبر تطبيق «شاهد
 ،»VIPاملنصة الرقمية املدفوعة
لبث املحتوى املرئي الترفيهي
عبر اإلنترنت.
ونظمت «روتانا» تحت رعاية
هيئة الترفيه السعودية أخيرا
عددا من الحفالت الغنائية في
عيد الفطر املنصرم ،قدمها
محمد عبده وراشد املاجد
وماجد املهندس.
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دوليات

ً
السعودية تحتج رسميا على «إساءات» وزير خارجية لبنان
بيروت تحاول لملمة األزمة :وهبة يعتذر ويتراجع  ...وعون يعتبر تصريحاته «شخصية»
لم يكد لبنان يخرج من تداعيات
أزمة «الرمان المخدر» ،التي
عصفت بما تبقى من عالقة
له مع السعودية ،حتى عاد
خطر تدهور العالقات بينهما
بشكل ال يمكن إصالحه أو
عكسه ،بعد تصريحات مسيئة
لوزير الخارجية في حكومة
تصريف األعمال اللبنانية
شربل وهبة ،حاولت الدولة
اللبنانية التبرؤ منها.

أثـ ـ ـ ــارت ت ـص ــري ـح ــات مـسـيـئــة
لوزير الخارجية والمغتربين في
حكومة تصريف األعمال اللبنانية
شربل وهبة ،في حوار تلفزيوني
م ــع ق ـنــاة "ال ـ ـحـ ــرة" ،وال ـت ــي أه ــان
خاللها "أهل البدو" ،وتحدث عن
"دول أهل محبة وصداقة وأخوة
ّ
مولت داعش" ،ردود فعل واسعة
فــي لبنان ،رغــم مسارعة رئاسة
الجمهورية إلــى الـنــأي بنفسها
عن كالم "رئيس دبلوماسيتها".
ّ
وأك ـ ـ ــدت ال ــرئ ــاس ــة الـلـبـنــانـيــة،
في بيان ،أمــس ،أن "مــا صــدر عن
وزي ــر الـخــارجـيــة ُيـعـ ّـبــر عــن رأيــه
ال ـش ـخ ـصــي ،وال يـعـكــس ف ــي أي
ح ــال مــن األحـ ــوال مــوقــف الــدولــة
ورئـيـسـهــا الـعـمــاد مـيـشــال عــون
الحريص على رفض ما يسيء إلى
الدول الشقيقة والصديقة عموما،
والمملكة العربية السعودية ودول
ً
الخليج خصوصا".
وشـ ّـددت"على عمق العالقات
األخوية بين لبنان ودول الخليج
الشقيقة وفي مقدمتها السعودية،
وح ــرص ـه ــا ع ـلــى اس ـت ـم ــرار هــذه
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات وتـ ـع ــزي ــزه ــا فـ ــي كــل
المجاالت".

وهبة

موقف معيب
صدر عن وزير
الصدفة يعكس
مدى تفشي
وباء العنصري ة
السنيورة

وقبل إصدار القصر الجمهوري
ب ـيــانــه ،أفـ ـ ــادت م ـص ــادر مطلعة،
أن وهـبــة زار رئـيــس الجمهورية
ً
صباحا ،وأبدى استعداده لتقديم
استقالته ،لكن عــون أبلغه أنــه ال
ً
موجب لالستقالة ،ألنه أصال في
ّ
حكومة مستقيلة تتولى تصريف
األعمال.
ً
وب ـعــدمــا ك ــان م ـق ــررا أن يعقد
ً
ً
مــؤت ـمــرا صـحــافـيــا ،أص ــدر وهبة
ً
بيانا جــاء فيه" :يهمني التأكيد،
مرة جديدة ،أن بعض العبارات غير
المناسبة التي ص ــدرت عني في
ً
معرض االنفعال رفضا لإلساءات
غير المقبولة الموجهة إلى فخامة
رئيس الجمهورية ،هي من النوع
ال ــذي ال أتـ ـ ّ
ـردد فــي االع ـت ــذار عنه.
كما ان القصد لم يكن ،ال أمس وال
قبله وال بعده ،اإلساءة إلى أي من
الدول أو الشعوب العربية الشقيقة
التي لم تتوقف جهودي لتحسين
وتطوير العالقات معها لما فيه
الخير والمصلحة المشتركين،
ودوم ـ ـ ـ ــا ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة االح ـ ـتـ ــرام
المتبادل".
وف ــي بـيــان ســابــق ،ق ــال وهـبــة:
"فــوجـئــت بـتـفـسـيــرات وتــأويــات
غير صحيحة لكالمي في المقابلة
مــع ال ـح ـ ّـرة ،فـمــا قلته لــم يتناول
األشقاء في دول الخليج العربي،

ً
مستقبال وزيرة الدولة السلوفاكية إينغريد بروتسكوفا والوفد المرافق في مقر «الخارجية» ببيروت أمس األول
وهبة (إلى اليمين)
ولم أتطرق إلى تسمية أي دولة".
ّ
"نجدد تأكيدنا الحرص
وأضاف:
على أفـضــل الـعــاقــات مــع جميع
الدول الشقيقة والصديقة للبنان،
وأدع ـ ــو الـمـصـطــاديــن ف ــي المياه
الراكدة إلى التوقف عن االستثمار
ف ــي الـفـتـنــة بـيــن لـبـنــان وأشـقــائــه
وأصدقائه".
وتابع" :فوجئت أكثر ببعض
البيانات التي صــدرت في لبنان
والتي ّ
تحور كالمي وتدفع لتوتير
العالقات مع األشقاء في المملكة
ً
ودول الخليج ،تحقيقا لمصالح
شخصية على حساب مصلحة
لبنان".
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وزيـ ـ ــر
الخارجية جــاءت في مقابلة على
"الحرة" التي استضافت الى جانبه
ال ـم ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـس ـع ــودي
سلمان األنصاري.
ّ
وتهجم وهبة على األنصاري
بعدما ق ــال األخ ـيــر" :بعتم لبنان
من أجل إرضــاء رغبات حزب الله
المسيطر على دولتكم" ،األمر الذي
أغضب وهبة ودفعه الــى مغادرة
ً
االس ـتــديــو ق ــائ ــا" :أنـ ــا م ــن لبنان
ويهينني واح ــد مــن أه ــل الـبــدو"،
فرد األنصاري عليه" :احترم نفسك
يا وقح".
وكتب األنصاري على "تويتر":
"إلــى الشعب اللبناني الكريم ،ها
أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم
ب ــوض ــوح مـنـطــق وزيـ ــر خــارجـيــة
لبنان أو باألصح وزير حزب الله

شربل وهبة .أنقذوا وطنكم من هذه
العصابة الفاسدة" .وتابع" :الحل
واضح ،ال لعصابة حزب الله".
وقـبــل مـغــادرتــه االس ـتــديــوّ ،رد
وهبة سؤال على سؤال عن سالح
"حــزب الله" ،فقال إن "ســاح حزب
الـلــه يتحمل مسؤوليته الـحــزب،
وال ش ــك ان ل ـب ـنــان يـتـحـمــل هــذه
المسؤولية ولكن الـقــرار هــو قــرار
عندما كانت اسرائيل تحتل
الحزبَّ ،
لبنان تجند شباب الحزب للدفاع
عن سيادة لبنان وحرروا الجنوب".
ّ
المبرر لبقاء سالح الحزب
وعن
الـيــوم ،أجــاب وهـبــة" :ان ـظــروا مــاذا
يحصل في غزة فهل حصل مثله في
ً
لبنان؟ فإذا كان هذا السالح رادعا
للعدو اإلســرائـيـلــي فلن أم ـ ّـس به،
ألنه بالنسبة لنا بوليصة تأمين".
وتابع" :هناك مرحلة ثانية عندما
أتــى الــدواعــش ،وقــد أتــت بهم دول
أهــل المحبة والـصــداقــة واألخ ــوة،
دول الـمـحـبــة جـلـبــت ل ـنــا ال ــدول ــة
اإلسالمية وزرعوها لنا في سهل
نينوى واألنبار في العراق ُ
وتدمر
في سورية بتمويل منهم".

رؤساء الحكومات
وفـ ـ ـ ـ ــي ردود ال ـ ـف ـ ـع ـ ــل ،أعـ ـل ــن
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،أن
"ك ـ ــام وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال يمت
للعمل الــدب ـلــومــاســي ب ــأي صلة،
ويشكل جــولــة مــن ج ــوالت العبث

موسكو تربط تعزيز التعاون مع لبنان بتشكيل حكومة
وس ــط حــديــث مـتــزايــد عــن دور مستجد
َّ
لموسكو في لبنان ،سلم السفير الروسي
في لبنان الكسندر روداكوف ،أمس ،رسالة
مــن الــرئـيــسفــاديـمـيــر بــوتـيـن إل ــى رئيس
الجمهورية اللبنانية العمادميشال عون
يؤكد فيها وقوف روسيا إلى جانب لبنان
على الصعد كافة.
ودع ـ ــا روداك ـ ـ ـ ــوف ،ب ـعــد ل ـقــائــه عـ ــون في
قصر بعبدا ،إلى "تشكيل حكومة في أقرب

ً
وقت ممكن" ،مجددا موقف بالده "المبدئي
ً
والثابت" من األوضاع في لبنان ،ومضيفا
أنــه "بعد تشكيل الحكومة ،نحن جاهزون
ل ـل ـت ـع ــاون م ــع ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي كــل
المجاالت االقتصادية والعلمية وغيرها".
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أجـ ــرى رئ ـيــس"ت ـيــار
الـمــردة"،الــوزيــر السابق سليمان فرنجية،
زيارة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي
في بكركي.

وقـ ــال فــرنـجـيــة ب ـعــد ال ـل ـق ــاء" :ل ــن نـحـ ّـمــل
المسؤولية ألحــد ،فكل من لديه مسؤولية
وطنية يجب أن يتنازل ،لنصل إلى تسوية
" حكومية .وأض ــاف" :أع ـ ّـول على القيادات
في البلد ،ورئيس مجلس النواب نبيه بري
ً
ً
والراعي يلعبان دورا وسطيا ،ونحن نتفرج،
ً
ألننا مهما فعلنا نعتبر طرفا ،لكننا نؤكد
أهمية الحلول ،فالشعب يريد حلوال ،وهو
(بيروت ـ ـ وكاالت)
متمسك بلبنان".

والـتـهــور بالسياسات الخارجية
ال ـ ـتـ ــي اعـ ـتـ ـم ــده ــا وزراء ال ـع ـه ــد،
وتـسـبـبــت ب ــأوخ ــم ال ـع ــواقــب على
لبنان ومصالح أبنائه في البلدان
الـعــربـيــة" .وق ــال إن وهـبــة "أضــاف
مــأثــرة جــديــدة لتخريب العالقات
مع الدول العربية ،وذلك بعد دفاعه
عن حزب الله وانتقاده لمن وصفهم
بأهل الصداقة والمحبة واالخوة".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أج ـ ــرى الــرئ ـيــس
الوزراء في حكومة تصريف األعمال
ً
ً
حسان دياب ،اتصاال هاتفيا بوهبة
"الستيضاحه حيثيات المواقف
ً
التي أدلى بها" ،مؤكدا حرصه "على
أفضل العالقات مع السعودية ودول
ج ومع جميع الدول الشقيقة
الخلي 
والصديقة ،وعــدم اإلس ــاءة إليها،
خصوصا أن ه ــذه ال ــدول لطالما
وقفت إلى جانبلبنان".
واس ـت ـن ـك ــر رئـ ـي ــس ال ـح ـكــوم ـة
ال ـســابــق فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة "ال ـكــام
والموقف المعيب الــذي صــدر عن
ج خصوصا
وهبة بحقدول الخلي 
السعودية".
واعتبر أن "العبارات التي تفوه
بها الوزير الصدفة ،تعكس مقدار
ـامــه بالفقه
الخفة لــديــه وع ــدم إلـمـ ِ
الدبلوماسي ،ومــدى تفشي وبــاء
الـعـنـصــريـة الـفـكــريــة وداء جنون
ال ـع ـظ ـم ــة واالس ـ ـت ـ ـعـ ــاء وال ـت ـك ـبــر
األجــوف الــذي يتميز بــه ،ومــن هو
على شاكلته من بعض رجال هذا
الـعـهــد ،وال ــذي ــن ال يتقنون ســوى
التخريب وإلحاق الضرر بالوطن
والمواطنين".
ولفت الى "ان ما صدر عن هذا
الــوزيــر المستقيل ال يمثلالدولة
اللبناني ة أو اللبنانيين ،بل يمثل
ح ــال ــة شـ ـ ـ ــاذة وم ــرضـ ـي ــة يـتـطـلــع
الـلـبـنــانـيــو ن إل ــى أن يـشـفــوا منها
ً
سريعا بلقاح العودة الــى احترام
الدستو ر والقوانين المرعية اإلجراء
والتزام القواعد األساسية لألصول
الدبلوماسية الرصينة".
ب ــدوره ،اعتبر رئيسالحكومة
ال ـســابــق،نجيب مـيـقــاتــي ،ان "مــا
قــالــه وه ـب ـ ة م ــرف ــوض ومستنكر،
وبعيد كل البعد عن تاريخ العراقة
الدبلوماسية اللبنانية ،ويندرج

في سلسلة اإلساءات المدمرة إلى
عالقات لبنان مع السعودي ة ودول
الخليج .حمى الله هذا الوطن من
العابثين به وبشعبه".
عـضــو الـمـكـتــب الـسـيــاســي في
"تـيــار المستقبل" النائب السابق
مصطفى علوش ،قال" :عندما يكون
وزير الخارجية ّ
خريج مدرسة العته
السياسي والفراغ الفكري والعقم
الدبلوماسي ،لن يبقى لدينا صديق
واحد في العالم يمد يده للسالم .انه
عهد الفشل ولن ينتج اال الفاشلين.
اصدقاؤنا ال تحاسبونا بما فعل
السفهاء منا".

«القوات» و«االشتراكي»
ّ
وت ـمــنــى رئ ـيــس "حـ ــزب ال ـقــوات
اللبنانية" سمير جعجع "من الملك
السعودي سلمان بــن عبدالعزيز
وولـ ــي ال ـع ـهــد مـحـمــد ب ــن سلمان
والـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـع ــودي ــة أال تـحـ ِّـمــل
ي م ـســؤول ـيــة ما
ال ـش ـعــب الـلـبـنــانـ 
ق ــال ــه زورا وزي ـ ــر غ ـيــر مـ ـس ــؤول".
وانتقدالحزب التقدمي االشتراكي
"التصريحات غير المسؤولة التي
ال تعكس عـلــى اإلطـ ــاق الحقيقة
ج العربي هي
الثابتة بأندول الخلي 
أيادي الخير البيضاء التي وقفت
إلى جانب لبنان واللبنانيين في
أحلك المصاعب".
وأفادت معلومات عن "موجات
غ ـضــب" ان ـتــابــت ص ـفــوف "الـتـيــار
الوطني الـحــر" ،عند االطــاع على
مضمون كالم وهبة وتعابيره التي
تفتقد لالعراف الدبلوماسية ،ومرد
ذلك أن زعيم التيار ،النائب جبران
بــاس ـيــل ،يـبـحــث ع ــن س ـبــل لكسر
العزلة الدولية عليه بشتى الطرق،
وكان ينتظر "الضربة" من خصومه
لكنها جاءته من عمق فريقه.
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــت ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة الـسـفـيــر
ّ
اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج
رسمية ضد "اإلس ــاءات" الصادرة
من وزير الخارجية.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـكـ ـ ــرت ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
تصريحات وهبة ،وأشارت إلى أنها
"تتنافى مع األعراف الدبلوماسية".

(داالتي ونهرا)

كما تعرض وهبة لهجوم الذع
ع ـلــى "ت ــوي ـت ــر" بـسـبــب مهاجمته
البدو ،وتصدر وسم باسمه وسائل
التواصل في السعودية وعدد من
دول الخليج.
وفـ ــي سـلـسـلــة ت ـغ ــري ــدات على
"تويتر" ،قال رئيس الهيئة العامة
للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ:
ً
"أوال أفتخر اني بدوي ،وأفتخر أني
راعــي غنم ،وأفتخر أنــي من أرض
األبطال والصحابة .اللي اقدر اقوله
الله يعين الشعب اللبناني الشقيق
فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون
ومبدعون وشرفاء وكرام".
وعلق األمير السعودي ،سطام
بن خالد آل سعود ،على تصريحات
وهبة بنشر صور من عواصم ومدن
خليجية على صفحته الرسمية
ً
بـ"تويتر" ،قــائــا" :م ــدن الخاليجة
ً
البدو يقودون المنطقة اقتصاديا
ً
ً
ً
ً
وتقنيا وثقافيا وعلميا وسياحيا،
ويــأتــي حــاقــد نــاكــر لـلـمـعــروف لم
ي ـصــل إلـ ــى ربـ ــع م ــا وصـ ـل ــوا إلـيــه
ويسخر بهم .الكالم رخيص بإمكان
كل إنسان أن يتكلم بكالم ال يليق،
ولكن الواقع هو الفيصل .الحمدلله
على النعمة التي أكرمنا الله بها".
ك ـم ــا رد األم ـ ـيـ ــر ع ـبــدالــرح ـمــن
بــن مساعد على وزي ــر الخارجية
ً
وهبة يعتقد
اللبناني قائال" :شربل ّ
أنه يسيء لنا حين يقول عنا :هؤالء
الـبــدو! نفخر أننا بــدو أعزهم الله
وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم ال
ُ
تعد وال تحصى" .وتابع" :استدعت
ً
وتستدعي حقدك ليظهر رغما عنك
على لسانك .تقول وزير الخارجية
ه ــو الـ ـم ــرآة ال ـت ــي تـعـكــس ال ــواق ــع
الذي يعيشه لبنان .صدقت وأنت
الكذوب!”.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،عـ ـل ــق ال ـن ــاش ــر
واإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ال ـعــريــق
عـثـمــان الـعـمـيــر ب ــال ـق ــول" :عـنــدمــا
يتلفظ أو يتفوه مسؤول بعبارات
السب والشتم والكذب واالحتقار
والعنصرية ضد فرد فكيف تجاه
جــذور شعوب تنتمي إلــى  6دول،
فالعالج طرده من منصبه وتحويله
للقضاء كخطوة أولى".
(بيروت ،الرياض ـ ـ وكاالت)

ّ
واشنطن تحذر موسكو من «عسكرة» القطب الشمالي

الفروف :هذه أرضنا ونحن مسؤولون عن ضمان سالمة ساحلنا

ً
مصافحا نظيره األيسلندي غودلوغور
بلينكن
(رويترز)
ثوردارسون في ريكيافيك أمس

األميركي أنتوني بلينكن،
دعــا وزيــر الخارجية
ّ
أمـ ــس ،م ــن آيـسـلـنــدا إل ــى "ت ـجــنــب ع ـس ـكــرة" القطب
الشمالي ،في تحذير إلى روسيا التي دافعت في اليوم
السابق عن أنشطتها العسكرية في هــذه المنطقة
االستراتيجية.
وقال بلينكن أمام الصحافة":لدينا مخاوف حيال
مسألة زيــادة بعض األنشطة العسكرية في القطب
الشمالي التي تعزز مخاطر حصول حوادث ّ
وتقوض
الهدف المشترك المتمثل بمستقبل سلمي ومستدام
للمنطقة".
وأضاف عشية اجتماع لـ"مجلس المنطقة القطبية
الشمالية" في ريكيافيك وقبل لقائه نظيره ّالروسي
سيرغي الفــروف" ،األمــر الــذي يجب أن نتجنبه هو
عسكرة المنطقة".
يأتي ذلك عقب تحذير الفروف ،الدول الغربية من
أي مطالبات في المنطقة القطبية الشمالية في وقت
ّ
التغير المناخي مــن سهولة الــوصــول إليها
يزيد
ويحولها إلى موقع للمنافسة العالمية.
ّ
وتحولت المنطقة القطبية الشمالية في السنوات
األخيرة إلى موقع تنافس جيوسياسي بين الدول
المنضوية في "مجلس المنطقة القطبية الشمالية"
وهــي روسـيــا والــواليــات المتحدة وكـنــدا والـنــروج
والدنمارك والسويد وفنلندا وآيسلندا.
وقال الفروف ،في مؤتمر صحافي في موسكو ،قبل
ً
ّ
توجهه إلى آيسلندا" ،كان من الواضح تماما بالنسبة
إلــى الجميع منذ مــدة طويلة أن هــذه أرضـنــا .نحن

مسؤولون عن ضمان سالمة ساحلنا في المنطقة
القطبية الشمالية".
وفيما ّ
سهل التغير المناخي إمكان الوصول إلى
القطب الشمالي ،نما اهتمام عالمي بالموارد الطبيعية
للمنطقة وطرق مالحتها وموقعها االستراتيجي بين
أعضاء المجلس وكذلك الصين.
وجعل الرئيس الروسي فالديمير بوتين من المنطقة
القطبية الشمالية أولوية استراتيجية في السنوات
األخيرة وأمر باالستثمار في البنى التحتية العسكرية
واستخراج المعادن ،ما أدى إلى تفاقم التوتر مع أعضاء
المجلس.
وتصدت الواليات المتحدة من جهتها لما تعتبره
"عدوانية" روسية وصينية في المنطقة.
وللمرة األولى منذ ثمانينيات القرن الماضي ،أرسل
سالح البحرية األميركي حاملة طائرات إلى بحر النروج
عام .2018
وأرس ـل ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي فـبــرايــر قــاذفــات
استراتيجية لـلـتـ ّ
ـدرب فــي ال ـنــروج فــي إط ــار الجهود
الغربية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.
ً
وتــابــع الف ــروف "دعــونــي أؤكــد مـجــددا هــذه أرضنا
ومـيــاهـنــا" .وتــدارك":ل ـكــن عندما يـحــاول حلف شمال
االطلسي تبرير ّ
تقدمه في المنطقة القطبية الشمالية،
فــالــوضــع مختلف بعض الـشــيء هنا ولــديـنــا أسئلة
لجيراننا مثل النروج الذين يحاولون تبرير حاجة حلف
شمال األطلسي للقدوم إلى المنطقة القطبية الشمالية".
وأوضــح وزيــر الخارجية الروسي" :سنتحدث عن

ذلــك بصراحة" في االجتماع ال ــوزاري للدول الثماني
واقترح استئناف حوار منتظم بين القادة العسكريين
للدول األعضاء.
ً
ً
ومن المتوقع أن يصدر المجلس بيانا ختاميا وخطة
استراتيجية مشتركة للعقد المقبل في نهاية االجتماع.
وف ــي وق ــت يـتــراجــع الـغـطــاء الثلجي فــي المنطقة
القطبية الشمالية ،تأمل روسيا باستخدام ممر بحر
الشمال المالحي لتصدير النفط والغاز إلى األسواق
الخارجية .واستثمرت روسيا بكثافة من أجل تطوير
الـمـمــر ،مــا سـمــح للسفن بخفض م ــدة ال ــرح ــات إلــى
ً
الموانئ اآلسيوية بـ  15يوما مقارنة باستخدام طريق
قناة السويس التقليدي.
وفي أغسطس  ،2017أبحرت أول سفينة على طول
طريق بحر الشمال بدون استخدام كاسحات جليد.
وع ـ ــززت مــوسـكــو أي ـضــا وج ــوده ــا الـعـسـكــري في
المنطقة وأعــادت فتح العديد من القواعد والمطارات
المهجورة أو تحديثها منذ نهاية الحقبة السوفياتية
ونشرت نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور .S400
ف ــي م ـ ــارس ،ن ـفــذت روس ـي ــا مـ ـن ــاورات ضـخـمــة في
المنطقة القطبية الشمالية ،مع إشادة بوتين بالتدريبات
العسكرية ،فيما قال أدميرال متقاعد إنها بمثابة "إشارة
إلى أصدقائنا األجانب ،األميركيين".
ورغ ـ ــم ارتـ ـف ــاع م ـن ـســوب ال ـت ــوت ــر ،أشـ ـ ــارت روس ـيــا
والواليات المتحدة خالل مفاوضات مناخية جرت في
وقت سابق من العام إلى أن المنطقة القطبية الشمالية
(كوبنهاغن ،موسكو ـ ـ أ ف ب)
هي منطقة تعاون.
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سلة أخبار
آالف المهاجرين المغاربة
ّ
يتدفقون إلى سبتة ومليلية

استمر تدفق المهاجرين
المغاربة ،أمس ،الى جيب
سبتة اإلسباني ،لينضموا
الى اآلالف الذين اجتازوا
الحدود في يوم واحد ،على
خلفية توتر حاد بين الرباط
ومدريد .وصباح ،أمس ،أفادت
السلطات اإلسبانية باجتياز
ً
 86مهاجرا قادمين من المغرب
السياج الحدودي لجيب مليلية
اإلسباني اآلخر .ويشكل جيبا
سبتة ومليلية الحدود البرية
الوحيدة للقارة اإلفريقية مع
االتحاد األوروبي .وأعلنت
السلطات اإلسبانية وصول ما
ّ
ال يقل عن  6آالف مهاجر بينهم
أكثر من  1500قاصر أمس
االول ،إلى سبتة قادمين من
المغرب المجاور سواء سباحة
أو سيرا على األقدام.

السودان :إقالة خير
واستقالة الحبر

أقال السودان رئيس القضاء
وقبل استقالة النائب العام
للجمهورية ،حسبما أعلن
مجلس السيادة االنتقالي ،في
أعقاب تزايد االنتقادات إزاء
تأخر محاسبة المسؤولين عن
تفريق اعتصام أمام مقر قيادة
الجيش قبل سنتين.
وجاء في بيان ،أنه "قرر
مجلس السيادة االنتقالي
قبول استقالة األستاذ تاج
ً
السر الحبر من منصبه نائبا
ً
عاما لجمهورية السودان".
وأضاف أن المجلس "قام
بإعفاء األستاذة نعمات
عبدالله محمد خير من
منصبها رئيسة للقضاء".
وكان قد تم تعيين خير
والحبر في أكتوبر  ،2019بعد
أشهر على إطاحة الرئيس
عمر البشير في أعقاب
تظاهرات عارمة ضد حكمه.

الصين تدعم المصالحة
الوطنية في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الصيني
وانغ يي ،أمس ،مواصلة بالده
دعم الحكومة األفغانية في
القيام بدورها القيادي في
عملية السالم والمصالحة
الوطنية في البالد .جاء ذلك
جاء خالل محادثة هاتفية
بين يي ووزير الخارجية
األفغاني محمد حنيف أتمار.
ودعا يي "جميع األطراف
المعنية إلى دعم وتنفيذ ّ
قرارات مجلس األمن لتجنب
عودة ظهور القوى اإلرهابية".

بايدن خسر  380ألف
دوالر خالل االنتخابات

أفصح الرئيس األميركي
جو بايدن ،والسيدة األولى
جيل بايدن ،عن إقراراتهما
الضريبية لعام  ،2020والتي
أظهرت تراجع دخلهما في
ذلك العام مقارنة بالعام الذي
سبقه .وأبلغ بايدن عن دخل
قدره  607آالف دوالر في
ً
 ،2020انخفاضا من  985ألفا
ً
و 223دوالرا في عام 2019
بسبب نقص مبيعات الكتب
والخطابات المدفوعة خالل
الحملة االنتخابية.
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بايدن يمهل نتنياهو لوقف هجوم
غزة ...ومواجهات عنيفة في «الضفة»

ْ
ْ
• مقتل إسرائيليين بصاروخ فلسطيني في أشكول ...وإصابة جنديين برصاص عند مدخل البيرة
• قمة فرنسية  -أردنية  -مصرية تبحث التهدئة ...وروسيا تدعو لمفاوضات مباشرة في موسكو
ال تزال إسرائيل متمسكة بمواصلة هجومها العسكري على
قطاع غزة ،والذي أسفر ،حتى اآلن ،عن سقوط عدد كبير من
الفلسطينيين ،وذلك للوصول إلى ما تسميه الحكومة
المدنيين
ً
اإلسرائيلية هدوءا طويل األمد ،لكن المعلومات تشير إلى
أن واشنطن منحت تل أبيب ،التي يبدو أنها عاجزة عن تحقيق
انتصار عسكري أو سياسي ،مهلة أيام قليلة لوقف القتال.

علمت "ال ـجــريــدة" أن الرئيس
األميركي جو بايدن منح رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن
نتنياهو مهلة لنهاية األسبوع،
لوقف الهجوم العسكري في قطاع
غزة ،والذي دخل أسبوعه الثاني.
وللمرة األولــى ،تحدث بايدن،
خـ ـ ــال مـ ـح ــادث ــة ه ــات ـف ـ ّـي ــة أم ــس
األول ،م ــع نـتـنـيــاهــو ع ــن "وق ــف
ً
إلطالق النار" ،مؤكدا تأييده لهذه
الخطوة.
وقال البيت األبيض ،في بيان،
إن ب ــاي ــدن ب ـح ــث م ــع نـتـنـيــاهــو
ان ـخ ــراط ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مع
مـصــر وش ــرك ــاء آخــريــن مــن أجــل
ً
هذه الغاية ،وناقش أيضا التقدم
في العمليات العسكرية في غزة.

وإذ دافــع بــايــدن ،الــذي يواجه
ً
ض ـغ ــوط ــا م ـت ـنــام ـيــة م ــن ال ـت ـيــار
الـ ـيـ ـس ــاري داخـ ـ ــل ح ــزب ــه لـلـقـيــام
ً
بدور أكثر ظهورا ،بقوة عن "حق
إسرائيل في الدفاع عن نفسها"،
ً
ّ
"شجع" أيضا نتنياهو على "بذل
ك ــل ال ـج ـه ــود ال ـم ـم ـك ـنــة ،لـضـمــان
حماية المدنيين األبرياء".
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ُسـ ـئـ ـل ــت ح ـ ـ ــول مــا
يـعـتـقــد ال ـب ـعــض ف ــي المعسكر
ال ــديـ ـمـ ـقـ ــراط ــي أن ـ ـ ــه ح ـ ـ ــزم غـيــر
كـ ــاف ت ـج ــاه إس ــرائـ ـي ــل ،داف ـع ــت
المتحدثة باسم البيت األبيض
جـ ـي ــن سـ ــاكـ ــي ع ـ ــن نـ ـه ــج إدارة
بايدن الدبلوماسي "المتحفظ
والمكثف" ،مؤكدة أن "إجراء تلك
المحادثات خلف الكواليس هو

أفضل نهج بناء يمكن تبنيه".
ورف ـضــت ال ــوالي ــات المتحدة،
أم ــس األول ،ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة في
سـبـعــة أي ـ ــام ،أن يـتـبـنــى مجلس
ً
األمـ ـ ــن ب ـي ــان ــا ي ــدع ــو إلـ ــى "وق ــف
أعمال العنف" ،مما دفع إلى دعوة
لعقد جلسة جديدة مغلقة أمس،
لبحث النزاع الدائر بين إسرائيل
والفلسطينيين.
وأم ــس أكــد وزي ــر الخارجية
أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن ،أن ال ـه ــدف
األميركي يظل يتمثل في "وضع
حــد ل ــدائ ــرة الـعـنــف فــيالـشــرق
األوسط في أقرب وقت ممكن"،
ً
ً
الفتا إلى أن ذلك "يبقى مرتبطا
باجتماع األط ــراف ،لتصل إلى
حل دائم يوافق شعبيفلسطين
وإسرائي ل وشعوب المنطقة".

غانتس
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
شدد وزيــر الدفاع بيني غانتس
على أن القتال في غزة لن يتوقف
حتى "تحقيق الهدوء التام وهدنة
طويلة األم ــد" ،بينما نقل موقع
"وااله" عن مسؤولين إسرائيليين
"انهم بحاجة إلى ما بين  24و48
ساعة إلتمام العملية في غزة".
وكـ ــانـ ــت وكـ ــالـ ــة "األن ـ ــاض ـ ــول"
التركية نقلت عن مصادر غربية
م ـط ـل ـعــة ،أن ن ـت ـن ـيــاهــو رد على
دعوة األميركيين إلنهاء عمليته
العسكرية بطلب مهلة يومين إلى
ثالثة إلتمام الهدف.
وترغب إدارة بايدن في الدخول
على مسار لوقف التصعيد في
األي ـ ــام الـمـقـبـلــة ،يـفـضــي إل ــى ما
وصـ ـف ــه مـ ـص ــدر م ـط ـلــع ب ـتــوقــف
إنساني للعنف للسماح بدخول
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلغ ـ ــاث ـ ــة إلـ ـ ــى غـ ــزة،
والوصول إلى تهدئة مستدامة.
من جهتها ،تحدثت هيئة البث
اإلســرائـيـلـيــة ع ــن "ب ـ ــوادر تـفــاؤل
بدأت تلوح في األفق حول احتمال

إنهاء العملية العسكرية" ،مشيرة
ً
إلى "اتصاالت أولية تجرى حاليا
لتحقيق هذا الهدف".

توسع النزاع
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أج ـ ـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس
ال ـف ــرن ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
ون ـظ ـي ــره ال ـم ـص ــري عـبــدالـفـتــاح
السيسي ظهر أمس مباحثات عبر
الفيديو مع العاهل األردني الملك
ً
عبدالله الثاني ،سعيا لوساطة
لــوقــف الـتـصـعـيــد بـيــن إســرائـيــل
تحقيق
والفلسطينيين "مع هدف
ّ
وقــف إط ــاق نــار ســريــع وتجنب
ت ــوس ــع ال ـ ـن ـ ــزاع" ،ب ـح ـســب قـصــر
اإلليزيه.
وكان ماكرون قد ناقش ،أمس
األول ،مــع السيسي فــي بــاريــس
المسألة ،وأعلن ّنيتهما المشتركة
طلب مساندة من األردن إلجــراء
وساطة في النزاع.
وكثف وسطاء مصريون ومن
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة أي ـض ــا الـجـهــود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،بـيـنـمــا ستعقد
الجمعية العامة لألمم المتحدة
ً
اجتماعا غدا لبحث الموقف.
ف ـ ــي روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،دع ـ ـ ــا ال ــرئ ـي ــس
فـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــر ب ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،أم ـ ـ ـ ــس،
اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى
وقف العنف .وقال خالل اعتماده
سفراء أجانب جدد" :نعتبر أنه من
الضروري السعي بنشاط إلى حل
يستند إلى قرارات مجلس األمن
ذات الصلة".
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أك ــد وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ــروف،
أن ال ـمـج ـت ـمــع ال ــدول ــي وجـ ــه كل
اإلش ــارات الـضــروريــة إلــى طرفي
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع ،وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت ت ـســوي ـتــه
مرهونة "بقدرتهما على التوصل
إل ــى ات ـفــاق ونــوايــاهـمــا الطيبة"،
ً
مشددا على أن روسيا "ستبذل ما
في وسعها من الجهود لمساعدة
الـطــرفـيــن عـلــى إي ـجــاد تفاهمات

وإخماد الطور الساخن من النزاع،
كي تبدأ مفاوضات مباشرة بين
الطرفين في أسرع وقت ممكن".
وأمـ ــس األول ،قــالــت الـنــاطـقــة
باسم وزارة الخارجية الروسية،
ماريا زاخاروفا ،إن روسيا تعمل
على تنظيم مفاوضات مباشرة
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
في موسكو.

انحسار القتال
ووســط مؤشرات خفيفة على
انحسار القتال ،الذي أنهى يومه
التاسع أمــس ،وأسفر عــن مقتل
ً
ً
طفال
 212فلسطينيا  ،منهم
ّ 61
ً
و 36امرأة ،و 12إسرائيلييا ،حذر
رئـيــس هيئة األركـ ــان األميركية
المشتركة الجنرال مارك ميلي من
خطر انتشار العنف بشكل أوسع
إلى خارج غزة.
وقــال ميلي ،قبل وصــولــه إلى
بــروك ـســل إلجـ ــراء م ـحــادثــات مع
الحلفاء في حلف شمال األطلسي:
"تقييمي لألمر هو أنكم تخاطرون
بزعزعة االستقرار بشكل أوسع،
وبسلسلة من التداعيات السلبية،
ً
إذا اس ـت ـم ــر ال ـ ـق ـ ـتـ ــال" ،م ـض ـي ـفــا:
"مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ل ـي ـس ــت مــن
مصلحة أي أحد".
ً
وجاءت تحذيرات ميلي تزامنا
مع إحباط إسرائيل لثاني محاولة
لـعـبــور حـ ــدود لـبـنــان إل ــى داخ ــل
أراضيها ،وقيامها بعملية قصف
ً
مدفعي ردا على إطالق  6قذائف
سقطت داخل األراضي اللبنانية.
وفي تطور مواز ،أعلن الجيش
اإلسرائيلي أمــس ،إسقاط طائرة
مسيرة قــرب ال ـحــدود مــع األردن.
وق ـ ـ ـ ـ ــال" :ف ـ ـ ــي س ـ ــاع ـ ــات ال ـص ـب ــاح
الباكر ،تــم رصــد وإسـقــاط طائرة
مسيرة اقتربت إلى حدود الدولة
فـ ــي م ـن ـط ـقــة وادي الـ ـعـ ـي ــون فــي
األغ ــوار" .وأض ــاف أن قــوات األمــن
جمعت حـطــام المسيرة ،دون أن

يذكر الجهة التي يشتبه في أنها
أطلقتها.

قتال عنيف
ولليوم التاسع على التوالي،
واصـلــت إســرائـيــل غــاراتـهــا على
غزة ،واستهدفت منشآت مدنية،
ومنازل سكنية .وأعلن جيشها أن
 62مقاتلة استخدمت ليل االثنين-
الثالثاء  110قنابل دقيقة لقصف
ً
 65هــدفــا ،بينها م ـقــرات لحركة
"حماس" ،وبنى تحتية عسكرية،
ومنصات إلطالق الصواريخ.
كـ ــذلـ ــك أعـ ـلـ ـن ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أن
الفصائل الفلسطينية أطلقت 90
ً
صاروخا في اليوم نفسه باتجاه
مــدن عـبــريــة ،أخـطــرهــا استهدف
مجمع أشكول في النقب الغربي،
وأس ـف ــر ع ــن مـقـتــل إســرائـيـلـيـيــن
اثنين ،وإصابة  12بينهم حاالت
خ ـط ـي ــرة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن الـقـبــة
ال ـحــديــديــة اع ـتــرضــت ال ـع ـشــرات
منها.
وبينما أعلنت كتائب "الشهيد
أبــوع ـلــي مـصـطـفــى" اسـتـهــدافـهــا
تجمعا للدبابات اإلسرائيلية في
موقع "ملكة" العسكري ،قصفت
"كتائب القسام" سديروت وموقع
إس ـن ــاد "ص ــوف ــا" ب ـقــذائــف ه ــاون
من العيار الثقيل .كما استهدفت
ً
"حشدا لجنود العدو قرب زيكيم
برشقة صاروخية".
وأشارت ألوية "الناصر صالح
الــديــن" إلــى أنــه "فــي إطــار معركة
سيف الـقــدس ،وردا على اغتيال
القائد فــي ســرايــا الـقــدس حسام
أب ــو هــرب ـيــد ،واس ـت ـه ــداف بـيــوت
اآلمنين ،قصفت األلوية مغتصبة
العين الثالثة ضمن مجمع أشكول
االستيطاني شــرق خــان يونس،
برشقة صاروخية من طراز ."107
وقـ ـ ــالـ ـ ــت "س ـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس"،
الجناح العسكري لحركة "الجهاد
اإلس ــام ــي"" :م ــا زال فــرســان

القاهرة تسعى السترداد دورها

موادجة بين شرطية إسرائيلية وفلسطيني في القدس عند بوابة دمشق أمس (رويترز)

أبرزت تحركات مصرية حثيثة ترافقت مع
بــدايــة المواجهة الــدائــرة بين الفلسطينيين
وإســرائـيــل مساعي مصر السـتـعــادة دوره ــا
اإلقليمي من خالل الوساطة.
وعــادت مصر إلى الواجهة بعد التصعيد
الـ ـمـ ـف ــاج ــئ بـ ـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن وال ـ ـقـ ــوات
اإلسرائيلية في المسجد األقصى ،وفــي حي
الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة ،حيث
يواجه الفلسطينيون تهديدات بالتهجير من
منازلهم والتي اتسعت الى قطاع غزة والضفة
الغربية والمدن المختلطة بين اليهود والعرب.
وف ـ ــي وق ـ ــت ت ـك ـثــف ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـصــريــة
جهودها عبر التوسط بين تل أبيب وحركة
"حماس" ،المسيطرة على قطاع غزة المتاخم
لشبه جزيرة سيناء ،رصدت إشارات اتخذتها
القاهرة لترميم عالقتها بالفصائل الفلسطينية
كان أبرزها خطبة صالة الجمعة الماضية التي
بثها التلفزيون الرسمي ،وتضمنت مطالبة
ـ"تشكيل قوة
الحكام الـعــرب باالصطفاف وب ُ
ردع في بالد اإلسالم والعرب .فما أخذ بالقوة
ال يسترد إال بالقوة".
وتبنت أجهزة الدولة المصرية لهجة "أكثر
حــدة وصــرامــة" تجاه إسرائيل ،رغــم معاهدة

السالم القائمة بين البلدين منذ  ،1979وتحسن
العالقات الــذي أعقب إزاحــة الرئيس السابق
محمد مــرســي ،المنتمي لـجـمــاعــة "اإلخـ ــوان
المسلمين" التي خرجت من عباءتها "حماس".
وفي كلمته أمام مجلس األمن الدولي ،األحد
الماضي ،دعا وزير الخارجية المصري سامح
شكري إلــى "تقديم تـنــازالت" في رسالة بدت
موجهة إلى الدولة العبرية.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،ق ــام وف ــد مــن الـمـخــابــرات
المصرية خــال األي ــام الماضية بــزيــارة إلى
إسرائيل وإلى األراضي الفلسطينية ،في إطار
وساطة مصرية للتوصل إلى وقف إطالق نار.
ورأى مراقبون أن المواجهة حارجت المسار
ً
ال ــذي ك ــان ســائــدا خ ــال عـهــد دونــالــد تــرامــب
والذي تجاهل بشكل ما مصر واألردن.
واع ـت ـب ــر ال ـم ـح ـلــل ف ــي م ـج ـمــوعــة األزم ـ ــات
الدولية طــارق بعقوني أن "فــي منطقة تقوم
فيها دول بتوسيع عالقاتها بإسرائيل ،فإن من
مصلحة مصر أن تستخدم قربها الجغرافي من
غزة لتعزيز قوتها الدبلوماسبة".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـحـ ـل ــل ف ـ ــي م ــرك ــز
"سـنـتـشــوري فــاونــدي ـشــن" األم ـيــركــي ،مايكل
ح ـنــا ،أن "م ـصــر يـجــب أن ت ـكــون م ـشــاركــة .ال

ً
ً
ً
مجال لتجاوزها حرفيا وفعليا" ،مشددا على
أن الحلقة الـجــديــدة مــن العنف تمثل فرصة
سانحة للقاهرة من أجل بعث "رسالة قوية"
ليس فقط للواليات المتحدة إنما لدول إقليمية
بـ"أن التهدئة ستمر عبرها".
من جانب آخر ،حذر حنا من المبالغة في
مدلول تغيير اللهجة المصرية الرسمية تجاه
"الفصائل المسلحة بقطاع غــزة" التي ينظر
لها بعين الريبة في وسائل اإلع ــام القريبة
من السلطة ،ولفت إلى ما وصفه بـ"ديناميكية
غــري ـبــة تـعـتـمــدهــا ال ـق ــاه ــرة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
إسرائيل عن كثب رغم شعور عميق بعدم الثقة
في الوقت نفسه".

مبادرات السيسي
ومنذ بداية التصعيد العسكري في غزة،
أوعــز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
إلى السلطات بفتح الحدود للسماح للمصابين
من أهالي القطاع المحاصر بالعبور ،وتلقي
العالج في المستشفيات المصرية.
وأمس ،أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي،
تقديم مصر مبلغ  ٥٠٠مليون دوالر كمبادرة

foreigndesk@aljarida●com

سلة أخبار
ريغيف :أطلعنا واشنطن
على أدلة حول «برج الجالء»

بعد ساعات من نفي
وزير الخارجية األميركي
النتوني بلينكن االطالع
على أي أدلة إسرائيلية
حول سبب تدمير "برج
الجالء" في غزة الذي
يضم وسائل إعالمية
بينها مكاتب "األسوشيتد
بريس" وقناة "الجزيرة"،
أكد مارك ريغيف ،مستشار
رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،أن
ً
تل ابيب شاركت دليال
على عمل حركة "حماس"
داخل البرج مع الحكومة
األميركية.
وأوضح ريغيف أن "الدليل
هو دليل استخباراتي وهو
في غاية السرية ،شاركناه
مع الحكومة األميركية،
وقمنا بذلك بالفعل ،أنا
متأكد أنها مسألة وقت
قبل أن يطلع عليه أغلب
املسؤولني األميركيني ذوي
العالقة".

إردوغان ُيغضب النمسا
ويطالب بإدارة ثالثية للقدس

مـ ــواقـ ــع فـ ــي غ ـ ــزة اس ـت ـه ــدف ــت بـ ـغ ــارات
إسرائيلية أمس األول (أ ف ب)
الـ ــوحـ ــدة ال ـمــدف ـع ـيــة ي ــدك ــون
مواقع وحشودات العدو العسكرية
في غالف غزة بوابل كبير من قذائف
الهاون الثقيل".
وفـ ــي رس ــال ــة إلـ ــى "نـتـنـيــاهــو
ووزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ب ـي ـنــي غــانـتــس
وبـ ـ ــاقـ ـ ــي أفـ ـ ـ ـ ـ ــراد ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــة فــي
المستويين السياسي والعسكري
ل ــدول ــة االح ـ ـتـ ــال" ،قـ ــال الـنــاطــق
العسكري باسم الجناح العسكري
لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير
ف ـل ـس ـط ـيــن" أب ــوخ ــال ــد"" :ك ـت ــائ ــب
المقاومة الوطنية أحــدثــت نقلة
ك ـب ــرى ف ــي ب ـن ـيــان ـهــا وطــاقــات ـهــا
وإمكانياتها وعدتها وعديدها،
وبــإم ـكــان ـهــا أن ت ـخ ــوض الـقـتــال
أسابيع وأشهرا".

إضراب شامل
ومـ ـ ـ ــع تـ ـفـ ـج ــر األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع فــي
األراضـ ــي المحتلة وم ــدن الخط
ألخضر المختلطةّ ،
عم اإلضراب
الـ ـ ـع ـ ــام أم ـ ـ ــس الـ ـضـ ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
وأراض ــي  ،48وشمل كــل مناحي
ال ـح ـيــاة الـتـجــاريــة والتعليمية،
وب ـي ـن ـهــا ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـخــاصــة
وال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وأغـ ـلـ ـق ــت ال ـ ـمـ ــدارس
والـ ـج ــامـ ـع ــات أب ــوابـ ـه ــا ،وك ــذل ــك
المصارف ووسائل النقل العام.
ودعــت قـيــادة الـقــوى الوطنية
واإلسالمية ،إلى اإلضراب الشامل
ف ــي ك ــل األراضـ ـ ـ ــي الفلسطينية
المحتلة ،وفــي مخيمات اللجوء
ً
وال ـش ـتــات ،ت ـنــديــدا بـ ـ "الـ ـع ــدوان"
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى غ ـ ــزة ،مــؤكــدة
دعـ ــوة مـمــاثـلــة للجنة المتابعة
العليا في أراضي عام .48
وم ـ ـ ـ ــع اإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ،ان ـط ـل ـق ــت
م ـس ـي ــرات ج ـم ــاه ـي ــري ــة ح ــاش ــدة
وغــاضـبــة فــي محافظات الضفة
الـغــربـيــة وأراض ـ ــي  ،48للتنديد
بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل
على قطاع غزة والقدس المحتلة
والمرابطين في المسجد األقصى

وم ـح ـي ـطــه ومـ ـ ـح ـ ــاوالت تـهـجـيــر
عائالت حي الشيخ جراح.
وفي الخليل ،أصيب العشرات
ب ــال ــرص ــاص ال ـح ــي وال ـم ـطــاطــي
خ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات م ـ ـ ــع ق ـ ـ ــوات
االح ـتــال عقب مسيرة حــاشــدة.
وأعلنت وزارة الصحة أن "قوات
االحتالل أطلقت النار بكثافة على
شاب ،وأصابته بجروح خطيرة"
ً
قـبــل أن يعلن عــن مقتله الحـقــا،
مــؤكــدة أنـهــا "منعت المواطنين
فــي ال ـجــوار مــن االق ـتــراب منه أو
محاولة إسعافه أو التعرف عليه"،
وأغلقت المنطقة وأطلقت النار
صوب المواطنين والصحافيين،
ومنعتهم من تغطية الحدث.
وعـ ـ ـ ــاد الـ ـت ــوت ــر ال ـ ـ ــى "س ــاح ــة
الـ ـع ــام ــود" ال ـت ــي ك ــان ــت الـ ـش ــرارة
األول ـ ـ ــى ل ـجــولــة ال ـت ـص ـع ـيــد بعد
أن قمعت الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة
تظاهرة واعتقلت العشرات.
وفـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة رام ال ـ ـلـ ــه فــي
الضفة الغربية ،خرج عدة آالف
حاملين األع ــام الفلسطينية،
وفـ ـ ــي مـ ـ ـي ـ ــدان الـ ـس ــاع ــة وس ــط
الـمــديـنــة ت ــا أح ــد المسلحين
ً
بـيــانــا أعـلــن فـيــه إع ــادة تفعيل
«ك ـ ـتـ ــائـ ــب شـ ـ ـه ـ ــداء األقـ ـ ـص ـ ــى»،
الجناح العسكري التابع لحركة
«فتح».
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت الح ـ ـ ـ ــق ،أع ـل ــن
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي إصــابــة
اث ـن ـيــن م ــن جـ ـن ــوده بــرصــاص
فلسطيني عند مــد خــل مدينة
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـي ـن ـم ــا أصـ ـ ـي ـ ــب 25
فلسطينيا.
وشـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة يـ ــافـ ــا
الساحلية داخل الخط االخضر
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة س ـل ـم ـي ــة ،ف ـ ــي اط ـ ــار
االضراب الذي دعت اليه لجنة
المتابعة.
(عواصم  -وكاالت)

ً
هكذا تحمي «القبة الحديدية» الحكومة اإلسرائيلية سياسيا
نشرت صحيفة «فايننشال تايمز»
ً
تـ ـق ــري ــرا اع ـت ـب ــرت ف ـي ــه أن ال ـص ــواري ــخ
الفسطينية نجحت في «تغيير قواعد
ً
ال ـل ـع ـبــة س ـي ـكــولــوج ـيــا ،أك ـث ــر م ـنــه في
م ــوازي ــن ال ـقــوى فــي ح ــال انـ ــدالع حــرب
شاملة» ،مضيفة أن أحداث هذا األسبوع
أكدت «األهمية السياسية» لنظام «القبة
الحديدية» ،أحد أنظمة الدفاع الجوي
ً
ً
األكثر تجريبا واختبارا في العالم.
ون ـق ــل ال ـت ـقــريــر ع ــن أول ــري ــك ف ــران ــك،
الزميلة السياسية البارزة في المجلس
األوروب ــي للعالقات الخارجية ،قولها
إن «القبة الحديدية» جعل من الممكن
لــاســرائـيـلـيـيــن «االس ـت ـم ــرار فــي حياة
طـبـيـعـيــة إل ــى ح ــد م ــا أث ـن ــاء تعرضهم
للهجوم».
وتشير فرانك إلى أن النظام الدفاعي
«يعطي الحكومة مهلة ،فلو هاجمت
حماس مئات المدنيين اإلسرائييلين،
فإن الحكومة ستضطر بشدة للتدخل
بعملية برية .لكن بفضل حماية القبة
ال ـح ــدي ــدي ــة ،تـتـمـتــع ال ـح ـكــومــة بـمــزيــد

مـ ــن ح ــري ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورة .وك ـ ــذل ـ ــك ،فــإنــه
ً
يمنح الـحـكــومــة أي ـضــا حــريــة التهرب
مــن مـحــاولــة إيـجــاد حــل سلمي ،حيث
يمكنها تحمل الـهـجـمــات ،عـلــى األقــل
لفترة من الوقت».
ونقل التقرير عن اللفتنانت كولونيل
جوناثان كونريكوس المتحدث باسم
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي« :رب ـمــا ك ــان عــدد
القتلى والـجــرحــى لدينا أعـلــى بكثير
ل ــوال نـظــام الـقـبــة الـحــديــديــة ال ــذي كــان
ً
منقذا للحياة».
ويـ ـق ــول ج ــاس ـت ــن بـ ــرونـ ــك ،ال ـبــاحــث
في معهد أبحاث في لندن « :»RUSIإن
ً
ً
جــزء ا كبيرا من نجاح القبة الحديدية
ّ
يرجع إلى نظام رادار متطور يمكنها
من تحديد الصواريخ القادمة التي من
المحتمل أن تضرب المناطق السكنية.
ويـقــول الجيش اإلســرائـيـلــي إنــه فعال
بنسبة  90في المئة».
كــانــت إدارة أوبــامــا كثفت التمويل
ً
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـق ـبــة ال ـح ــدي ــدي ــة جــزئ ـيــا
إلظـ ـ ـه ـ ــار دعـ ـمـ ـه ــا إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،لـكـنـهــا

ً
كــانــت تــأمــل أيــضــا أن تساعد فــي منع
تصاعد الصراعات .وأضاف برونك أن
«إدارة أوباما استثمرت في المشروع
 1.5مـلـيــار دوالر ،شــر يـطــة أن يتمكن
األميركيون من الحصول على بيانات
االعـتــراض ألغــراض البحث والتطوير
الخاصة بهم».
تمتلك القبة الحديدية  10بطاريات
منتشرة فــي جميع أنـحــاء الـبــاد ،لكل
منها ثــاث إلــى أرب ــع قــاذفــات يمكنها
ً
ً
إطالق  20صاروخا معترضا ،مما يمنح
النظام القدرة على إطالق ما يصل إلى
 800صاروخ على الصواريخ القادمة.
ً
نـ ـ ـظ ـ ــرا ألن ـ ـهـ ــا م ـص ـم ـم ــة ل ـم ــواج ـه ــة
الـ ـص ــواري ــخ ق ـص ـيــرة الـ ـم ــدى وبـطـيـئــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ـ ــإن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ الـ ـت ــي
ً
تستخدمها صغيرة نسبيا ورخيصة
مقارنة بتلك المستخدمة في الدفاعات
الـجــويــة األخ ــرى ،مثل نـظــام باتريوت
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوح ت ـك ـل ـفــة
الصواريخ االعتراضية بين  40و100
ألف دوالر.

اإلقليمي عبر وساطة التهدئة
تخصص لمصلحة عملية إعــادة اإلعمار في
غزة نتيجة األحداث األخيرة ،مع قيام الشركات
المصرية المتخصصة باالشتراك في تنفيذ
عملية اإلعمار.
وجــاء ذلك خالل مشاركة الرئيس في قمة
ثالثية ضمته مع نظيره الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون وال ـع ــاه ــل األردن ـ ـ ــي ال ـم ـلــك عـبــدالـلــه
الثاني بشأن تطورات األوضــاع في األراضي
الفلسطينية ،بقصر اإلليزيه في باريس.
وفي كلمة شدد السيسي على أنه ال سبيل
إلن ـهــاء ال ــدائ ــرة الـمـفــرغــة مــن الـعـنــف الـمــزمــن،
واشتعال الموقف باألراضي الفلسطينية إال
بإيجاد حل جــذري عــادل وشامل يفضي إلى
إقامة دولــة فلسطينية تتمتع بكل حقوقها،
الفتا إلــى خطورة تداعيات محاوالت تغيير
الوضع الديمغرافي لمدينة القدس.

مساعدات دوائية
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أع ـل ـنــت وزي ـ ــرة الصحة
ال ـم ـصــريــة ،ه ــال ــة زايـ ـ ــد ،إرسـ ـ ــال  65ط ـنــا من
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـط ـب ـيــة إلـ ــى غ ـ ــزة ،للمساهمة
فــي معالجة المصابين مــع تــواصــل الـغــارات

اإلسرائيلية على القطاع لليوم التاسع على
التوالي.
وقالت زايد ،في بيان صدر ،قبيل منتصف
ليل االثنين ـ الثالثاء ،إن المساعدات البالغة
قيمتها  890ألف دوالر ،تتضمن "مستلزمات
جراحية ،ومستلزمات تشغيل األقسام الداخلية
والـ ـط ــوارئ ،ومـسـتـلــزمــات األش ـعــة والـكـســور
وآالت جراحية للعمليات الكبرى والصغرى،
باإلضافة إلى أقنعة أكسجين وأجهزة تنفس
اصطناعي وأجهزة تخدير".
وأوضحت أن المساعدات تشمل "كل أنواع
األدويــة ومن بينها أدويــة تخدير ومضادات
حيوية ،ومــراهــم للحروق وأدوي ــة لــأمــراض
المزمنة مثل الضغط والسكري والكلى".
كما عبرت ،أمس األول 26 ،شاحنة تحمل
مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى غزة.
وأوضـ ـح ــت م ـص ــادر أن  50س ـي ــارة اس ـعــاف
ارسلت كذلك إلى المعبر الستقبال الجرحى
الفلسطينيين.
ويعد معبر رفــح نقطة االتـصــال الوحيدة
لقطاع غــزة بــالـعــالــم ،الـتــي ال تسيطر عليها
إسرائيل.
(القاهرة ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ماكرون والسيسي في باريس خالل اجتماع افتراضي مع عبدالله الثاني (أ ف ب)

لكن حجم الصواريخ التي أطلقتها
«حـمــاس» هــذا األسـبــوع ال يــزال يصدم
االس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن .وهـ ـن ــاك خ ـطــر م ــن أن
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إطـ ـ ـ ــاق اآلالف م ـ ــن م ـئ ــات
الصواريخ يمكن أن يطغى على النظام.
ً
ي ـم ـت ـل ــك ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ـخـ ــزونـ ــا مــن
ً
الصواريخ أكبر وأكثر تطورا بكثير مما
يمتلكه النشطاء الفلسطينيين.
وق ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــرونـ ـ ــك« :ل ـ ـ ـ ــدى ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
ترسانة من أكثر من  100ألف صاروخ
ً
وهـ ــو أف ـض ــل ت ـج ـه ـيــزا إلط ـ ــاق ن ـيــران
بأعداد كبيرة .ويمتلك أجهزة توجيه
إيرانية ،لــذا فهي أكثر دقــة ،مما يدعو
الــى حاجة المزيد مــن بطاريات القبة
الـحــديــديــة الع ـتــراض ال ـصــواريــخ .لكن
القبة الحديدية ال يمكنها اعتراض هذه
الصواريخ بشكل كامل».
وأضاف أن هذه الصواريخ «نجحت
بشكل أو بآخر ،في تغيير قواعد اللعبة
سـيـكــولــوجـيــا ،أك ـثــر م ـنــه ف ــي مــوازيــن
القوى في حال اندالع حرب شاملة».

استدعت النمسا السفير
التركي إلى مقر وزارة
الخارجية في فيينا
احتجاجا على انتقادات
الذعة من الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان،
لرفع علم إسرائيل على
مقر املستشارية ووزارة
الخارجية في فيينا قبل
أيام ،كإشارة إلى التضامن.
وقال إردوغان أمس األول:
"ألعن الدولة النمساوية
التي ربما تحاول تحميل
املسلمني قيمة فواتير
اليهود الذين ارتكبت
بحقهم إبادات جماعية".
وعلق وزير الخارجية
النمساوي ألكسندر
شالنبرغ أمس" :ادعاءات
الرئيس التركي بديهية.
نزاع الشرق األوسط لن
ُيحل بالغضب" .إلى ذلك،
طالب إردوغان بـ "إدارة
القدس من لجنة مؤلفة
من ممثلني عن الديانات
الثالثة (اإلسالم واملسيحية
واليهودية)".

ّ
ممثل «حماس» في طهران:
تلقينا صواريخ إيرانية

بالتزامن مع حصول
"الجريدة" على معلومات
عن تلقي "حماس" شحنة
صواريخ إيرانية ،أكد
ممثل الحركة الفلسطينية
اإلسالمية في طهران خالد
القدومي ،في تصريحات
ملوقع "املونيتور" ،أن إيران
نقلت الصواريخ والخبرات
واملعلومات التكنولوجية
إلى القطاع املحاصر.
ولدى سؤاله عما إذا لعبت
إيران دورًا في التحريض
على جولة التصعيد
الحالية للـتأثير على
مفاوضات فيينا النووية،
أجاب القدومي" :لسنا
بحاجة إلى تحريض،
فلسنا مجموعة وكيلة
لدى أحد" ،مضيفًا" :جرائم
إسرائيل البربرية تجعل
منها مصدرًا لالضطرابات
في فلسطني واملنطقة.
فهم يهاجمون بسورية
والعراق ،كما رأينا مؤخرًا،
املنشآت النووية اإليرانية.
نعم ،نواجه عدوًا ّمشتركًا،
لكن ال يعني ذلك أنه
يجب لومنا .نحن ضحايا
وإسرائيل هي التي ترتكب
ّ
الفظائع هذه كلها".

ةديرجلا

•
العدد  / 4735األربعاء  19مايو 2021م  7 /شوال 1442هـ

22

sports@aljarida●com

ً
ليلة طال انتظارها  19عاما

رياضة

• العربي «األفضل» يتوج بلقب الدوري الممتاز • بقاء الشباب والفحيحيل وهبوط خيطان والساحل إلى «األولى»

األبطال على منصة التتويج (تصوير نوفل ابراهيم)

ً
بعد غياب استمر ً 19عاما،
توج العربي رسميا بلقبه
الـ  17للدوري الممتاز لكرة
القدم ،عقب انتهاء مباراته
مع خيطان أمس األول،
وذلك بعد أن حسم األخضر
اللقب لمصلحته في الجولة
السابقة.

توج الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي
بـلـقــب دوري  stcل ـلــدرجــة ال ـم ـم ـتــازة لـلـمــوســم
الــريــاضــي  2021-2020برصيد  44نقطة ،بعد
تعادله مع خيطان بهدف لمثله ،في حين هبط
الخاسر إلــى دوري الــدرجــة األول ــى برصيد 14
نقطة ،وك ــان األخـضــر ،قــد ضمن الـفــوز باللقب
بـعــد تـفــوقــه ف ــي ال ـجــولــة الـســابـعــة ع ـشــرة على
الساحل  -3صفر.
واستحق العربي الظفر باللقب عــن جــدارة
ً
واستحقاق شديدين وفقا للغة األرقــام التي ال
تكذب وال تتجمل ،وذلــك بفوزه في  13مباراة،
ً
وهو أكثر الفرق تحقيقا للفوز ،وتعادله في 5
مباريات ،ولم يتعرض للخسارة في أي مباراة،
َ
فهو الوحيد الذي لم ُيهزم خالل الموسم.
كما أن األخضر هو صاحب الهجوم األقوى

في الموسم برصيد  39هدفا من أصل  263هدفا
تم إحرازها ،فضال عن امتالكه دفاعا صلدا ،إذ
لم تتلق شباكه إال  16هدفا فقط متساويا مع
القادسية.
ول ــم تـقـتـصــر األرق ـ ــام عـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،إذ إن
مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ نال لقب هداف
البطولة ،برصيد  13هدفا ،فضال عن ترشيح
الجميع لمحترفه الليبي ا لـسـنــو ســي ا لـهــادي
للفوز بلقب أفضل محترف في الموسم.
ً
وقـ ـ ّـدم الـعــربــي عـلــى طـبــق مــن ذه ــب نـجــومــا
للمنتخبات الوطنية والكرة الكويتية ،سيكون
ل ـهــا شـ ــأن ك ـب ـيــر خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل أع ـمــارهــم
م ـ ـن ـ ـهـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى س ـب ـي ــل
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــرة،
ب ـ ـنـ ــدر الـ ـس ــام ــة،
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال
ع ـب ــود ،وحسين
وجـ ـمـ ـع ــة

اش ـك ـن ــان ــي ،وم ـح ـم ــد صـ ـف ــر ،وحـ ـس ــن حـ ـم ــدان،
وعبدالله عمار ،وسلمان العوضي ،وعلي خلف،
والـحــارس علي جــراغ ،كم تمت إعــادة اكتشاف
بـعــض ال ـن ـجــوم م ــن أص ـح ــاب األع ـم ــار السنية
الكبيرة في مقدمتهم القائد عبدالله الشمالي،
وعيسى وليد ،ومحمد فريح ،وأحمد إبراهيم،
ً
فضال عن جلب محترفين أكفاء أمثال الهادي
والدباغ والسوري عالء الدالي.

التتويج
وق ـ ــام ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
للرياضة د .صقر المال ،ورئيس مجلس إدارة
اتحاد الكرة الشيخ أحمد
ال ـ ـي ـ ــوس ـ ــف ،ب ـح ـض ــور

نائب الرئيس أحمد العنزي وعضوي المجلس
فـهــد الـهـمــان وســالــم س ـعــدون ،ومـجـلــس إدارة
الـنــادي ،بتتويج األخـضــر بلقبه السابع عشر،
واألول له منذ موسم  ،2002 -2001بدرع الدوري
في احتفالية رائعة.

البقاء والهبوط
وبفوزه على القادسية الوصيف برصيد 36
نقطة ،بـهــدف مــن دون رد ،استمر الـشـبــاب في
الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى  19نقطة
ً
محتال المركز السابع.
وب ـفــوز ثمين بنتيجة ثــاثــة أه ــداف لـهــدف،
ضـمــن الفحيحيل الـبـقــاء فــي الـبـطــولــة بـعــد أن
رفع رصيده إلى  16نقطة في المركز الثامن ،في

مدربون حجزوا أماكنهم
تصدر مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا
قائمة المدربين الذين حجزوا أماكنهم في
الموسم الجديد ،بعد أن قرر مسؤولو النادي
تجديد عقده لمدة موسم.
وعلى خطى العربي ،أعلن نادي الساحل
استمرار المدرب محمد دهيليس ليكون مع
الفريق في الموسمين المقبلين ،ضمن خطة
طويلة األمد لبناء فريق قوي للساحل.
وبالمثل ترى إدارة نــادي خيطان أهمية
استمرار المدرب هاني الصقر للعودة بأنباء
الفروانية إلى مصاف فرق الممتاز.
وث ـبــت مـ ــدرب ال ـن ـصــر أح ـمــد عـبــدالـكــريــم
مـكــانــه مــع الـعـنــابــي ،وه ــو مــا يـنـطـبــق على
مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني الذي حجز
بطاقة الممتاز في الموسم المقبل.
وعلى صعيد رحيل المدربين ،بات مدرب

●

عبدالرحمن فوزان

تأهل الفريق األول لكرة القدم بنادي اليرموك إلى دوري stc
للدرجة الممتازة ،رغم عدم مشاركته في الجولة التاسعة لدوري
الدرجة األولى.
وجــاء تأهل الـيــرمــوك ،بعد فــوز التضامن على بــرقــان ،أمس
األول ،بهدفين لهدف ،حيث توقف رصيد الخاسر ،الذي سيغيب
عن الجولة األخيرة ،عند  22نقطة ،جاء بها في المركز الثالث.
وبالتالي أصبحت الجولة األخيرة لليرموك تحصيل حاصل،
حيث إن الفريق يأتي في المركز الثاني بـ  25نقطة.
وحسم التضامن بفوزه لقب دوري الدرجة األولى رسميا قبل
نهايته ،بعد أن رفع رصيده إلى  31نقطة ،علما بأنه ضمن التأهل
للدوري الممتاز في الجولة السابقة.
وأكد مدير الكرة بنادي التضامن فهد دابس ،أن الفوز بلقب
دوري الدرجة األولى جاء بصعوبة كبيرة ،ال سيما في ظل ضغط
المباريات ،غير أن الالعبين كانوا على قدر المسؤولية الملقاة
على عاتقهم.
وأعـلــن دابــس أن مجلس اإلدارة قــرر تقديم مكافأة لالعبين
قدرها  25ألف دينار ،وهي قيمة الجائزة التي خصصها اتحاد
الكرة للفائز باللقب ،مبينا أن المجلس َّقدم مكافآت لالعبين عقب
كل فوز تم تحقيقه في البطولة.

وفــي مباراتي تحصيل حاصل فــاز الكويت
على السالمية  ،1-5ورفع الفائز رصيده إلى 36
نقطة في المركز الثالث ،وتوقف رصيد السماوي
عند  20نقطة في المركز السادس.
كما فــاز النصر على كاظمة بهدفين لهدف،
ل ـيــرفــع ال ـع ـنــابــي رص ـي ــده إل ــى  22نـقـطــة احـتــل
بـهــا الـمــركــز ال ـخــامــس ،فــي حـيــن تــوقــف رصيد
البرتقالي عند  25نقطة في المركز الرابع.

خطف الليبي السنوسي الهادي األضواء من أقرانه المحترفين في الدوري بالموسم
المنقضي ،لكونه أبرز مفاتيح لعب الفريق األخضر ،وعطفا على قدرته في المراوغة
وتسجيل األهداف وصناعتها.
وسجل الليبي  6أهداف في مسابقة الدوري الممتاز ،وساهم في صناعة  14هدفا،
وإلــى جانب السنوسي تألق الفلسطيني عدي الدباغ بـ  13هدفا كهداف لمسابقة
ال ــدوري الممتاز ،كذلك سجل مهاجم األخضر الـســوري عــاء دالــي حضورا مميزا
بتسجيله  6أهداف.
ومن المفارقات أن المحترف اإلسباني في صفوف خيطان جيمي سياج نجح في
تسجيل  12هدفا ،ليكشف عن إمكانات كبيرة رغم هبوط فريقه.
وتألق مهاجم الشباب الشنغالي أوسينو سيزار ،ومواطنه نداي ،كما تألق مهاجم
الساحل البرازيلي ادورادو ،وموطنيه سيزار ،وتاليسون ،ومهاجم النصر النيجيري
سيسوجو ،واألردني عدي الصيفي ،إلى جانب هامتلون مهاجم كاظمة ،والتونسي
أحمد العكايشي ،والبحريني سيد ضياء ،وهنري مهاجم الفحيحيل .في المقابل تراجع
مردود البرازيلي فابيانو مع السالمية ،وأيضا مواطنه ليما ،ولم يقدم اإليفواري جمعه
سعيد ما هو متوقع مع الكويت ،وهو ما ينطبق على النيجيري جيمس مع القادسية،
ومواطنه سالومون في المباريات القليلة التي خاضها مع األصفر.

عالء دالي

انتي ميشا

الصقر :التوفيق حال دون بقاء خيطان
أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي خيطان
هــانــي الـصـقــر أن الـفــريــق ك ــان قــريـبــا مــن الـبـقــاء في
الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،لـكــن تــوفـيـقــا غـيــر ع ــادي صــادف
الــاعـبـيــن فــي م ـب ــاراة الـعــربــي،والـتــي اه ــدر خاللها
اإلسباني جيمي سياحي ركلة جزاء.
ً
وأض ــاف الـصـقــر" :ق ــدم الــاعـبــون مستوى رائـعــا
تأت النتائج وفقا لما
في العديد من المباريات ،ولم ِ
قدموه ،لذلك فهم يستحقون مع مجلس اإلدارة وجهاز
الكرة اإلشادة ،بعد أن أدى كل منهم عمله بشكل رائع".
ولفت إلى أنه أبرم اتفاقا شفهيا مع إدارة النادي
لالستمرار في قيادة الفريق في الموسم المقبل ،مبينا

أن األيام القليلة المقبلة ستشهد تفعيل هذا االتفاق
في حال سارت األمور في طريقها الصحيح.
وشدد على أنه لن يتم التفريط في نجوم الفريق
المحليين ،سواء باإلعارة أو البيع ،مؤكدا أن هدف
خيطان في دوري الدرجة األولى هو العودة للدوري
الممتاز مجددا.
وأوضح أنه سيجتمع مع جهاز الكرة خالل الفترة
المقبلة ،لحسم مصير المحترفين ،مبينا أنهم العبون
أكفاء لكن الفريق قد يحتاج محترفيه في مراكز أخرى،
ً
فضال عن أنه لم يختر أيا منهم.

استقالة العتيبي
ت ـق ــدم رئ ـي ــس ج ـه ــاز ال ـكــرة
بنادي الساحل جمال العتيبي
باستقالته ،الــذي أرجــع القرار
لما آلت إليه األمور في الفريق،
في إشارة إلى هبوط الساحل
إلى مصاف فرق الدرجة األولى.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن تـجـتـمــع
إدارة الساحل الختيار بديل
العتيبي ،لوضع استراتيجية
ً
الـ ـف ــري ــق م ـ ـب ـ ـكـ ــرا ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
للموسم الجديد.

قالوا بعد التتويج
التضامن وبرقان في جولة سابقة

فوز الكويت والنصر

محترفون أثبتوا جدارتهم

الـقــادسـيــة اإلسـبــانــي بابلو فرانكو،
ومواطنه في الكويت غوانزاليس،
على رأس المدربين الذين تأكد
رحـيـلـهــم ،كـمــا تـتـجــه الـنـيــة في
السالمية إلى االستعانة بمدرب
جــديــد لـيـكــون خـلـفــا لـلـمــدرب
ثــامــر ع ـنــاد ،وه ــو مــا ينطبق
على مدرب كاظمة اإلسباني
بيانكي.
وفي نادي الشباب أعلنت
إدارة الـنــادي انتهاء مهمة
الـ ـم ــدرب ال ـصــربــي مــرجــان
مـ ــع أب ـ ـنـ ــاء األحـ ـ ـم ـ ــدي قـبــل
انـتـهــاء الـبـطــولــة وتـحــديــدا
في الجولة السادسة عشرة.

فوز التضامن على برقان
يؤهل اليرموك لـ «الممتاز»

حين هبط الـســاحــل إلــى دوري الــدرجــة األولــى
بعد أن ّ
تجمد رصيده عند  13نقطة جاء بها في
المركز األخير.

عاشور :إنجاز كبير

الفهد :فرحة طال انتظارها

أكــد رئيس النادي
ال ـع ــرب ــي ع ـبــدال ـعــزيــز
ع ــاش ــور أن ال ـت ـتــويــج
بـ ـلـ ـق ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري بـ ـ ــدون
هــزيـمــه إن ـجــاز كـبـيــر لــأخـضــر لــم يتم
تحقيقه من قبل.
ولـ ـ ـف ـ ــت عـ ـ ــاشـ ـ ــور إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـع ـ ــودة
ل ـل ـم ـن ـص ــات ك ـ ـ ــان ي ـن ـق ـص ـه ــا ح ـض ــور
الجماهير للمدرجات التي منعت بسبب
االوضـ ـ ــاع ال ـص ـح ـيــة ،م ـش ـيــدا بدعمها
ال ـم ـتــواصــل لــاخ ـضــر ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
هناك جنودا مجهولين كانوا وراء الفوز
بلقب الدوري.

قـ ــال أم ـي ــن ال ـص ـن ــدوق
ب ــال ـن ــادي ف ـهــد ال ـف ـهــد إن
ال ـفــرحــة بـتـتــويــج الـ ــدوري
طـ ــال ان ـت ـظ ــاره ــا م ــن جـمـيــع،
ً
معربا عن أمنيته أن يكون الدوري باكورة
البطوالت التي سيحصدها األخضر في
المواسم المقبل.

المزيدي :حفل خاص
أشـ ـ ـ ـ ــاد أمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـس ــر
العام بالنادي العربي
فـ ـ ــؤاد الـ ـم ــزي ــدي ب ـهــذا
اإلنجاز ،مبينا أنه كان
يأمل حضور الجماهير
التتويج.
ولفت المزيدي إلى أنه سيتم تنظيم
حفل كبير بمناسبة الـفــوز بــالــدوري،
وذلك بعد تحسن األحوال الصحية.

الصالح :العربي عاد ألمجاده
ه ـنــأ ال ـم ــداف ــع ال ـس ــوري
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـصـ ــالـ ــح م ـج ـلــس
االدارة والجماهير بتحقيق
هذا اللقب الغالي بعد غياب
طويل ليعود العربي الى امجاده
عبر بطولة ال ــدوري .وقــال الصالح :بذلنا
كالعبين وجهازين فني وإداري مجهودا
كـبـيــرا تـكـلــل بــال ـفــوز بــالـلـقــب ،والـ ــذي كــان
النادي قريبا من تحقيقه عام .2015

السنوسي :دور كبير للجمهور
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف ال ـل ـي ـب ــي
ال ـس ـنــوســي الـ ـه ــادي أكــد
أن ال ـل ـقــب جـ ــاء بـتـضــافــر
الجهود ويحسب للجميع،

مضيفا أن جماهير القلعة الخضراء كان
لها دور كبير في هــذا التتويج بعد ان
دعمت الفريق بشكل الفت للنظر.

عبود :موسم صعب
بــارك المدافع جمعة
عـ ـب ــود ل ـك ــل مـنـتـسـبــي
ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج
بـ ــالـ ــدوري ال ـم ـهــم بعد
م ــوس ــم طـ ــويـ ــل وش ـ ــاق،
ن ـجــح خ ــال ــه ال ــاع ـب ــون في
تحقيق هذا اللقب الغالي بدون هزيمة.

الشمالي :بداية طريق البطوالت
شـ ـ ـ ــدد ق ـ ــائ ـ ــد األخ ـ ـضـ ــر
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ــه ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي
ع ـلــى أن تـحـقـيــق لقب
ال ـ ــدوري ه ــذا الـمــوســم
هـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة ط ـ ــري ـ ــق
االنـ ـتـ ـص ــارات واألل ـق ــاب
ً
للعربي ،مــؤكــدا أن الفريق
قــادر على تحقيق المزيد مــن البطوالت
بتواجد المجموعة الحالية من الالعبين.

األخضر يسعى لضم العتيبي والتركماني
دخل العب خط الوسط الدولي بنادي السالمية فــواز العتيبي في
دائرة اهتمام االخضر ،الذي يسعى للتعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق
بخدماته في الموسم المقبل.
وتفاوضت إدارة العربي شفهيا نحو إب ــرام الصفقة باالتفاق مع
مسؤولي الـسـمــاوي ،ال ــذي ستكون موافقتهم مشروطة بمبلغ يليق
بإمكانات الالعب .وأعلن العتيبي وجــود مفاوضات مع إدارة النادي
العربي للتعاقد معه ابتداء من الموسم المقبل.
الجدير بالذكر ان نادي السالمية لن يتمكن في الموسم الجديد من
تسجيل العبين جدد في قائمته ،بسبب عقوبة االتحاد الدولي الخاصة
بوقف التسجيل موسما كامال على خلفية شكوى تقدم بها المحترف
األردني عدي الصيفي خاصة بمستحقات مالية متأخرة.
كما دخل نجم األخضر السابق ونادي الشباب الحالي عبدالمحسن
التركماني في دائرة اهتمام العربي ،بعد تألقه بشكل الفت خالل الموسم
المنصرم مع الشباب ،األمر الذي دفع مدرب منتخبنا الوطني اإلسباني
كاراسكو إلى ضمه.

الرياحي أعلن العودة لألصفر
أعلن الالعب أحمد الرياحي عودته لفريقه السابق القادسية ،بعد
انتهاء إعارته لفريق النصر ،الذي لعب له مدة عام ونصف العام.
وتوجه الالعب ،الذي انتقل منذ االنتقاالت الشتوية بالموسم قبل
الماضي ،إلى العنابي قادما من القادسية ،بالشكر إلدارة النصر واألجهزة
ً
الفنية واإلدارية ،مشيدا بالتعامل االحترافي خالل الفترة التي قضاها.

ترشيح داركو لتدريب الكويت
بات المدرب الصربي داركو مرشحا بقوة لقيادة فريق الكويت في
الموسم الجديد ،خلفا للمدرب اإلسباني غوانزاليس ،على أن يعود
األخير لموقعه في قيادة المنتخب األولمبي.
وعلمت "الجريدة" أن إدارة األبيض وضعت الخطوط العريضة مع
داركو لتولي المهمة ،على أن يكون التوقيع الرسمي بعد انتهاء مهمة
األبيض في الدور التمهيدي بكأس االتحاد اآلسيوي.
وسبق لداركو قيادة فريق العربي في الموسم الماضي ،قبل أن يرحل
لعدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة األخضر على االستمرار.
وتتطلع إدارة نادي الكويت إلى إعادة ترتيب الصفوف في الموسم
الجديد ،آمال استعادة لقب الدوري الممتاز.
من جهة أخرى ،يباشر اليوم فريق الكويت تدريباته في عمان والذي
وصل إليها أمس ،استعدادا لمواجهة تشرين السوري المقررة بعد غد
ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس االتحاد اآلسيوي.
وتـخـلــف عــن بعثة األب ـيــض الـتــي غـ ــادرت ،أم ــس األول ،المحترف
اإليفواري جمعه سعيد ،واإلسباني ديمبلي ،حيث لم تشملهما القائمة
اآلسيوية ،إلى جانب ضاحي الشمري لظروف خاصة ،وكل من أحمد
ً
حزام ،ومشاري غنام لعدم قيدهما أيضا في القائمة اآلسيوية.
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يلتقيان اليوم في نهائي كأس إيطاليا
يلتقي يوفنتوس مع أتاالنتا
اليوم على استاد «اوليمبيكو»،
في المباراة النهائية من بطولة
كأس إيطاليا لكرة القدم.

يسعى أتاالنتا برغامو إلى تتويج حقبته الرائعة مع
مدربه جان بيرو غاسبيريني ،في حين يطمح يوفنتوس
إلى لقبه الثاني هذا الموسم ،عندما يلتقيان اليوم في
المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم على
الملعب األولمبي في العاصمة روما.
وجعل أتاالنتا برغامو من مسابقة الكأس المحلية
ً
ه ــدف ــا ل ــه هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ،لـتـتــويــج حـقـبـتــه م ــع مــدربــه
غاسبيريني الذي يشرف على إدارته الفنية منذ عام.2016
وقاد غاسبيريني أتاالنتا برغامو إلى إنجاز تاريخي
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي
ع ـنــدمــا بلغ
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور رب ـ ــع
النهائيلمسابقة
دوري أبطال اوروبا
ف ـ ــي ّأول م ـش ــارك ــة
لــه فــي الـبـطــولــة الـقــاريــة
العريقة ،قبل أن يخرج على يد
ً
باريس سان جرمان الفرنسي ( )2-1علما
بانه كــان متقدما -1صفر منذ الدقيقة  26بهدف
للكرواتي ماريو باشاليتش حتى الدقيقة األخيرة،
عندما أدرك الفريق الباريسي التعادل بواسطة البرازيلي
ماركينيوس،قبلأن ّ
يسجلالكاميرونيإريكماكسيم
تشوبو موتينغ هدف الفوز (.)3+90
كما قاد غاسبيريني أتاالنتا إلى المركز
الثالث في الدوري في الموسمين الماضي
وق ـبــل ال ـمــاضــي وال ــراب ــع مــوســم -2016
 ،2017وه ــو فــي طــريـقــه إلــى
إنـهــاء الموسم الحالي في
الوصافة حيث يحتل المركز
ال ـث ــان ــي بــرص ـيــد  78نـقـطــة،
ب ـف ــارق نـقـطـتـيــن أم ـ ــام نــابــولــي

موعد المباراة

قوة هجومية ألتاالنتا

١٠:٠٠

رونالدو وكوادرادو نجما يوفنتوس

وميالن منافسه في الجولة األخيرة األحد المقبل.
وقال غاسبريني مطلع فبراير الماضي عقب تجريد
نابولي من لقب مسابقة الكأس في نصف النهائي" :إنه
موسم رائع نطمح فيه إلى أهداف عدة ونأمل أن نحقق
ً
واحدا منها على األقل".
ونافس أتاالنتا على ثالث واجهات هذا الموسم،
ففضال عن مسابقة الكأس المحلية والدوري ،بلغ الدور
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا وخرج على
يد ريال مدريد اإلسباني.
وأبلى أتاالنتا العنيد والطامح للقبه الثاني في
المسابقة بعد االول في  ،1963البالء الحسن بتجريده
نابولي من اللقب وإزاحته التسيو ،حامل لقب نسخة
عام  ،2019من ربع النهائي بفوز مثير بنتيجة ،2-3
رغم إكماله المباراة بعشرة العبين منذ الدقيقة 57
عندما كان النتيجة تشير إلى التعادل  2-2اثر طرد
االرجنتيني خوسيه لويس بالومينو.
وكــان أتاالنتا قريبا من الظفر بلقب
ال ـك ــأس لـلـمــرة الـثــانـيــة ف ــي تــاريـخــه
الموسم قبل الماضي ،عندما بلغ
الـمـبــاراة النهائية قبل أن يخسر
امام التسيو.
وه ــي ال ـم ــرة ال ـخــام ـســة يبلغ
فيها أتاالنتا المباراة النهائية
بعد  1963عندما تــوج باللقب
الوحيد في تاريخه في مختلف
الـمـســابـقــات ،و 1987و1996
و 2019ع ـن ــدم ــا خ ـس ــر أمـ ــام
نابولي وفيورنتينا والتسيو
على التوالي.
وي ــدخ ــل أت ــاالن ـت ــا ال ـم ـبــاراة
النهائية بتفوق معنوي على منافسه يوفنتوس
بعدما فــرض الـتـعــادل اإليـجــابــي على األخـيــر 1-1
في الدوري  16ديسمبر الماضي ،وتغلب عليه في
بــرغــامــو بـهــدف وحـيــد سجله األوك ــران ــي روســان
مالينوفسكي.
ويـ ـع ـ ّـول أت ــاالن ـت ــا ع ـل ــى ق ــوت ــه ال ـه ـجــوم ـيــة
الـ ـض ــارب ــة وه ـ ــي األقـ ـ ـ ــوى فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ه ــذا

الصحف اإلسبانية تراهن على خليفتي زيدان وكومان
تطرقت الصحافة اإلسبانية الصادرة ،أمس،
إلى من سيخلف زين الدين زيدان ورونالد كومان
فــي ري ــال مــدريــد وبــرشـلــونــة ،رغ ــم ع ــدم تأكيد
الناديين بعد رحيلهما.
ووضـعــت صحيفة "آس" الرياضية صــورة
ض ـخ ـمــة ل ــإي ـط ــال ــي مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغــري
واإلسباني راؤول غونزاليس ،وكتبت "أليغري
راؤول ،القرار الكبير".
ً
وذكرت أن خبرة المدرب اإليطالي ( 53عاما)
تضعه المرشح األوفر لخالفة زيدان ،الذي يبدو
أن حقبته الثانية مــع الفريق الملكي اقتربت
نهايتها ،مــع إمكانية فشله فــي التتويج بأي
لقب هذا الموسم.
وأشـ ــادت الصحيفة بما قــدمــه ال ـمــدرب في
مسيرته مع يوفنتوس ،حين قاده للتتويج بلقب
السكوديتو ست مرات من قبل إضافة إلى بلوغ
نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
ً
وأكدت أن راؤول ( 43عاما) يستعين بتاريخه
كأحد أساطير النادي ،إضافة إلى معرفته الجيدة
بكيفية إدارة األمور داخل جدرانه ،حيث إنه يقود

حاليا فريق ريال مدريد كاستيا ،كما أنه قاد
فريق الشباب لتتوج بلقب الدوري.
أما صحيفة "سبورت" الكتالونية فاهمت
بمستقبل البرشا ،وأكدت أن كومان أصبح
خــارج أســوار النادي أكثر من داخله ،وأن
تـشــافــي هــرنــانــديــز ه ــو ال ـمــرشــح األوف ــر
لخالفته.
ونشرت الصحيفة صورة لتشافي (41
ً
عاما) لدى وصوله إلى برشلونة لقضاء
عطلته قادما من قطر ،حيث يقود هناك
نــادي السد ،وذكــرت أنه ربما يتفاوض
مع إدارة النادي على تولي مسؤولية
البالوغرانا الموسم المقبل.
وأوض ـحــت أن ال ـمــدرب الهولندي
للفريق ،الذي قاده في موسمه األول
ل ـل ـفــوز ب ـك ــأس ال ـم ـل ــك ،بـيـنـمــا خــرج
البرشا تحت قيادته من ثمن نهائي
دوري األبـطــال وفشل فــي التتويج
بــال ـل ـي ـغــا ،ال ي ـع ــرف مـسـتـقـبـلــه مع
النادي.

غالف صحيفة

«آس» اإلسبانية

أخبار منوعة
أعلن ن ــادي مانشستر سيتي اإلنكليزي أمــس أن مالكه
آل نهيان سيدفع تكاليف
الشيخ اإلماراتي منصور ّبن زايد ً
المتوج حديثا بلقب الدوري ،لحضور
سفر مشجعي النادي
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في البرتغال نهاية أيار/
الحالي.
مايو ّ
• حــذر الـمــدرب اإلسباني لمانشستر سيتي اإلنكليزي
جوزيب غوارديوال مهاجمه المخضرم األرجنتيني سيرخيو
أغويرو ،من أنه لن يكون هناك مكان للمشاعر عندما يختار
تشكيلته في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم نهاية
الشهر الجاري ضد مواطنه تشلسي.
• ذكــرت تقارير صحافية بريطانية أن اإليطالي كارلو
أنشيلوتي دخل دائــرة المرشحين لخالفة زين الدين زيدان
في تدريب ريال مدريد.
• انضم ثنائي فريق مانشستر يونايتد إيريك
كــا ن ـتــو نــا وروي ك ـيــن ل ـقــا عــة ا ل ـم ـشــاه ـيــر ا ل ـخــا صــة

ال ـم ــوس ــم ب ــرص ـي ــد  90ه ــدف ــا ،ف ــي ظ ــل تــألــق
ال ــدولـ ـيـ ـي ــن ال ـك ــول ــوم ـب ـي ـي ــن ل ــوي ــس م ــوري ــال
شريك مهاجم إنتر ميالن الدولي البلجيكي
روميلو لوكاكو في وصافة الئحة الهدافين
( 22هدفا) ،ودو فــان ساباتا ( 14هدفا) ،إلى
جانب األلماني روبن غوزنس ( 10أهداف).
وتـعـتـبــر مـســابـقــة ال ـك ــأس فــرصــة مــواتـيــة
لـيــو فـنـتــوس لحصد لـقــب ثــان هــذا ا لـمــو ســم،
بـعــد ال ـكــأس ال ـســوبــر الـمـحـلـيــة عـلــى حـســاب
نابولي ،السيما أنه يجد نفسه أمام امكانية
ال ـغ ـيــاب ع ــن مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
الموسم المقبل بعدما أو قــف إنتر سيطرته
على اللقب في األعوام التسعة األخيرة.
وسـيـحــاول يــوفـنـتــوس،
حامل الرقم القياسي
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد االلـ ـ ـق ـ ــاب
مـ ـس ــابـ ـق ــة الـ ـك ــأس
( 13ل ـق ـبــا آ خ ــر ه ــا
عام  ،)2018تفادي
سـيـنــاريــو الـمــوســم

ال ـم ــاض ــي ع ـن ــدم ــا س ـق ــط ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي أم ــام
نابولي بركالت الترجيح بعد نهاية الوقت
االصلي بالتعادل السلبي.

بالدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
• استقال فريتز كيلر امس من رئاسة االتحاد األلماني لكرة
القدم في أعقاب الضجة التي أثيرت بسبب تصريحاته التي
شبه فيها نائبه راينر كوخ بالقاضي النازي روالند فريسلر.
• يشهد الملحق المؤهل إلى األدوار االقصائية في ًالدوري
األميركي للمحترفين بكرة السلة هذا الموسم ،تشويقا وإثارة
من الثالثاء حتى الجمعة ،مع مواجهتين ناريتين بين لوس
أنجلس ليكرز وغولدن ستايت ووريرز في الغرب مع نجميهما
وستيفن ك ــوري ،وبين بوسطن سلتيكس
ليبرون جيمس
ً
وواشنطن ويزاردز شرقا بحضور جيسون تايتوم ضد راسل
ويستبروك.
• أصبح الروسي الشاب كليمنت كوليسنيكوف أول ّ
سباح
ينزل تحت حاجز  24ثانية في سباق  50م ظهرا ،محسنا رقمه
القياسي العالمي بفارق سبعة بالمئة من الثانية ،في نصف
نهائي بطولة أوروبا االثنين في بودابست.

زاباتا وروسالن نجما أتاالنتا

هودجسون يترك ديباي :أحتاج لقرار بشأن مستقبلي
تدريب باالس

سيترك المخضرم روي هودجسون
منصبه كمدرب لنادي كريستال باالس
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ــوس ــم ،ب ـح ـســب م ــا أعـلــن
النادي اإلنكليزي أمس.
ً
وس ـي ـســدل الـ ـم ــدرب ال ـبــالــغ  73عــامــا
الستار على مشوار دام أربع سنوات مع
فــريــق طفولته الـلـنــدنــي ،عـنــدمــا يــواجــه
ل ـي ـف ــرب ــول األح ـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
المحلي.
وينتهي عقد مـ ّ
ـدرب منتخب إنكلترا
السابق في نهاية الموسم ،بعد نجاحه
مرة جديدة في ابقائه بين أندية النخبة.
وقال هودجسون في بيان "بعد أكثر
من  45سنة في مهنة التدريب ،قررت أن
الوقت قد حان لالبتعاد عن قسوة الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم".
وتــابــع م ــدرب ب ــاالس صــاحــب المركز
ً
ال ـث ــال ــث ع ـش ــر راه ـ ـنـ ــا ف ــي الـ ـ ـ ــدوري "ل ــذا
سـ ـتـ ـك ــون آخـ ـ ــر مـ ـب ــاراتـ ـي ــن لـ ــي كـ ـم ــدرب
لكريستال باالس".

ق ــال ال ـهــول ـنــدي مـمـفـيــس ديـ ـب ــاي ،نجم
وق ــائ ــد أولـيـمـبـيــك ل ـيــون ال ـفــرن ـســي ،أمــس
األول ،إنــه يحتاج التـخــاذ "ق ــرارات مهمة"
ب ـشــأن مـسـتـقـبـلــه ،وإن الـلـحـظــة قــد حــانــت
لـ"السيطرة" على مسيرته االحترافية.
وأكد صاحب الـ 27عاما خالل رسالة
غامضة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"،
أن ـ ـ ــه سـ ـيـ ـتـ ـف ــاوض ح ـ ـ ــول "ات ـ ـفـ ــاقـ ــات
مستقبلية" بجانب أشخاص مقربين
ذوي ثقة ،السيما أن عقده ينتهي
م ــع الـ ـن ــادي الـفــرنـســي
ب ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ي ــونـ ـي ــو
المقبل.
وس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــت
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة
ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدا ف ــي
ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط اسـ ـ ـ ـ ـ ــم
الدولي الهولندي
بعدد من األندية
ل ــان ـت ـق ــال إلـيـهــا
بداية من الموسم

المقبل ،أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد.
وس ـجــل دي ـبــاي  20هــدفــا ه ــذا الـمــوســم
مع ليون خالل  36مباراة شارك
ف ـي ـه ــا ،ل ـي ـح ـتــل ال ـمــرت ـبــة
ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي تــرت ـيــب
هـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
الـ ـف ــرنـ ـس ــي (ال ـل ـي ــغ
آ) خـ ـل ــف ك ـي ـل ـي ــان
م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــي ،ن ـ ـجـ ــم
باريس سان جرمان،
الذي سجل  26هدفا.
(إفي)

كين يريد مغادرة توتنهام
ذكرت قناة "سكاي سبورتس"
الـبــريـطــانـيــة أم ــس األول أن قائد
الـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة ال ـقــدم
ه ـ ـ ــاري ك ـي ــن أبـ ـل ــغ نـ ــاديـ ــه تــوت ـن ـهــام
برغبته في الرحيل نهاية الموسم.
وأوضحت القناة أن كين غير
راض عن التطور الرياضي هذا
ٍ
الـمــوســم لـتــوتـنـهــام ،صاحب
المركز السادس في الدوري،
وال ـ ــذي ت ـضــاء لــت حـظــوظــه
كثيرا فــي المنافسة على
إحدى البطاقات المؤهلة
لـمـســابـقــة دوري أب ـطــال
أوروبــا الموسم المقبل،

ويـبـقــى أم ـلــه الــوحـيــد مـســابـقــة ال ــدوري
األوروبــي "يوروبا ليغ" ،مشيرة الى أنه
مستعد للرحيل بعد  12عاما مع فريق
شمال لندن ،بينها  10أعوام مع الفريق
األول.
وي ــرغ ــب ك ـيــن ( 27ع ــام ــا) ف ــي مـعــرفــة
مستقبله قبل  11يونيو ،موعد انطالق
نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من العام
الماضي بسبب فيروس كورونا ،ويمتد
ع ـقــده م ــع ال ـن ــادي الـلـنــدنــي ل ـمــدة ثــاث
سنوات أخرى ،ومن المعروف أن رئيس
النادي دانيال ليفي صعب المراس في
التفاوض ،مما قد يثبط اآلمال في رحيل
سريع للمهاجم الدولي.

ورفض توتنهام الحديث عن مناقشة
مستقبل كين علنا ،حيث يركز على آخر
مباراتين في الدوري بهدف حجز بطاقته
الى مسابقة الــدوري األوروبــي "يوروبا
ليغ" الموسم المقبل.
وقال متحدث باسم النادي" :لن نعلق،
تركيزنا ينصب على إنهاء الموسم بأكبر
قوة ممكنة ،هذا ما يجب أن يركز عليه
الجميع".
وبحسب "سكاي سبورتس" ،اتصلت
أنــديــة مانشستر سيتي ،بطل ال ــدوري،
ومانشستر يونايتد وتشلسي بوكالء
الالعب الــذي سجل  32هدفا في جميع
المسابقات هذا الموسم.

سان جرمان وموناكو يصطدمان في نهائي كأس فرنسا
يخوض باريس سان جرمان نهائي كأس
ً
فرنسا في كرة القدم للمرة السابعة تواليا،
ً
اليوم ،ضد موناكو في باريس ،محاوال إبعاد
شـبــح ال ـخــروج مــن الـمــوســم خــالــي الــوفــاض
للمرة األولى منذ .2012
ويـلـعــب س ــان ج ــرم ــان الـنـهــائــي ال ـ ــ 19في
تاريخه في مسابقة الكأس ،باحثا عن تعزيز
رقـمــه القياسي وإح ــراز اللقب الــرابــع عشر.
وبـلــغ بــاريــس ســان جــرمــان النهائي بعدما
أقصى مونبيليه بركالت الترجيح  5-6بعد
التعادل  2-2بثنائية الدولي الشاب كيليان
مبابي ،ليحافظ على آماله باالحتفاظ بلقبه.

موعد المباراة

١٠:١٥
HD2

جانب من مباراة سابقة بين باريس سان جرمان وموناكو

باريس يعول على مبابي

وبينما ّ
يعول سان جرمان على مبابي،
صاحب  40هدفا في مختلف المسابقات
ه ــذا ال ـم ــوس ــم ،ق ــد يـفـتـقــد زم ـي ـلــه ف ــي خط
الهجوم الـبــرازيـلــي نيمار أغـلــى العــب في
العالم.
وأعـلـنــت لجنة االنـضـبــاط فــي االتـحــاد
الفرنسي الجمعة إيقاف المهاجم الدولي
لـمـبــاراة ،مما سيمنعه مــن الـمـشــاركــة مع
فريقه في النهائي.
ً
وتلقى نيمار إنذارا بعد لحظات من نزوله

بديال في دور نصف النهائي ضد مونبلييه،
م ـمــا أدى ال ــى ت ـلــك ال ـع ـقــوبــة بـسـبــب ايـقــافــه
مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده
ضد ليل في ال ــدوري الشهر الفائت ،وكانت
االخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء
جديدة لفترة معينة.
ّ
ونص القانون على عدم الغاء وقف التنفيذ
إال بعد خــوض الالعب  10مباريات رسمية
مــن دون الـحـصــول على إن ــذار ،إال أن نيمار
كان يخوض أمام مونبلييه مباراته الخامسة
بعد العقوبة.
ل ـك ــن س ـ ــان جـ ــرمـ ــان اسـ ـت ــأن ــف االي ـ ـقـ ــاف،
وبالتالي ينتظر السماح لالعبه باللعب في
النهائي.
وي ـضــاف إي ـقــاف الـبــرازيـلــي إل ــى تشكيلة
ً
باريسية ستفتقد أيضا أمام موناكو لجهود
العب الوسط اإليطالي ماركو فيراتي المصاب
والمدافع بريسنيل كيمبيمبي الموقوف.
وفــي حــال غياب نيمارّ ،
يعول بوكيتينو
على مبابي الذي سجل ثنائية في المباريات
الثالث في الكأس التي استهلها هذا الموسم.

موناكو تأهل بسهولة
في المقابل ،أنهى موناكو القصة الخيالية

لروميي فاليير المغمور من الدرجة الرابعة
بفوزه عليه  1-5في نصف النهائي.
ك ـمــا أن ــه ال ـف ــري ــق ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي تغلب
ع ـلــى سـ ــان ج ــرم ــان مــرت ـيــن هـ ــذا الـمــوســم
في الــدوري ،آخرهما على ملعب بارك دي
برانس في العاصمة (-2صفر) في فبراير
الماضي في غياب نيمار.
وبلغ فريق االمارة النهائي ّ
األول له منذ
عام  2010عندما خسر أمام فريق العاصمة
بالذات ،علما بأنه فاز سبع مرات في آخر
ثماني مباريات في الدوري.
ويطمح فريق اإلمــارة إلى تحقيق لقبه
ال ـس ــادس فــي الـمـســابـقــة واألول مـنــذ عــام
 1991عندما فاز على مرسيليا.
وف ـق ــد ف ــري ــق الـ ـم ــدرب الـ ـك ــراوت ــي نيكو
كوفاتش أمل المنافسة منطقيا على جبهة
الــدوري المحلي ،إذ يبتعد بفارق  3نقاط
عــن لـيــل ونـقـطـتـيــن عــن س ــان جــرمــان قبل
المرحلة األخيرة األحد المقبل.
وي ـعـ ّـول كــوفــاتــش عـلــى ثـنــائــي الهجوم
وسام بن يدر واأللماني كيفن فوالند الذي
ســاهــم بــرفــع ال ـفــريــق م ــن ال ـمــركــز الـتــاســع
الموسم الماضي إلى المنافسة على اللقب
راهنا.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أ ِمن مسار جديد
للقضية الفلسطينية؟

أ .د .غانم النجار

كل تأخيرة فيها خيرة

هل جولة المواجهات على أرض فلسطين تقليدية ومكررة ،أم أن
هناك فيها مستجدات تنبئ عن مسار جديد للقضية الفلسطينية؟
المنظور التقليدي لرؤية ما يحدث ال جديد فيه ،فهو تراكم نضالي
فلسطيني ،ضد نظام أبارتايد ،استيطاني ،استعماري ،يــؤدي إلى
سلسلة من المواجهات ،ما إن تهدأ حتى تعود لالشتعال.
وهي مواجهات أسبابها موضوعية ضد ممارسات حاضرة على
األرض ،فمادامت حالة الظلم الفادحة قائمة ،ونظام أبارتايد قائم،
ً
ً
فسوف تستمر المواجهات ،تخبو حينا وتشتعل حينا آخر.
في السياق التقليدي ذاته ،تحدث المناوشات العربية  -العربية،
وربما الفلسطينية ،فتصدر بيانات الحد األدنى ،والشجب واالستنكار،
ً
أيضا ال جديد فيها ،باستثناء زيادة الدول العربية التي ّ
طبعت
وهي
ً
ُ ً
مع إسرائيل ،مما أضاف بعدا جديدا للمناوشات ،التي لن تؤدي إلى
فائدة ،وال تسمن وال تغني من جوع ،بل إن ضررها أكثر من نفعها.
ّ
وك ــأن الـســاســة ال ـعــرب لــم يـكـتـشـفــوا ،بـمــن فيهم الفلسطينيون ،أن
مناوشاتهم ،وتسجيل النقاط على بعضهم البعض ،ليست إال معاول
هدم للقضية الفلسطينية ،التي اقتات عليها من اقتات ،وانتفخت
أوداج من انتفخت أوداجه على حسابها .أما خارج النطاق العربي،
ً
فاألمور تسير بشكل مختلف تماما عن سوابق األمــور ،وهي تنبئ
ً
ببوادر إيجابية ،حتى وإن كان الطريق طويال.
ً
ً
فكم تعودنا في تاريخ القضية الفلسطينية أال نرى أمرا إيجابيا،
ثم نتخيله ،ونحاول فرض ذلك المتخيل على الواقع ،فخسرنا الخيال
والواقع.
ً
زرت فلسطين مرتين مع أهلي عندما كنت طفال في عامي ١٩٦٤
و ،١٩٦٥وزرنا الكثير من المدن الفلسطينية ،من جنين ،إلى قلقيلية،
إلــى نــابـلــس ،إلــى طــولـكــرم ،إلــى عنبتة ،وبــالـطـبــع رام الـلــه والـبـيــرة،
وغيرها ،ناهيك عن "بيت صفافا" ،حيث كان الشبك الحديدي يقسمها
ً
ً
لنصفين ،وكان أهلها يقيمون مناسباتهم أفراحا وأتراحا على جانبي
"السلك" ،كما ّ
يسمونه ،ال تزال تلك الصورة عالقة في ذهني.
ألمــر مــا ،كانت القدس بأزقتها وشوارعها العتيقة محفورة في
النفس ،المسجد األقصى المهيب ،كما كنت أتخيله ،أما قبة "الصخرة"
فاكتشفت أنـهــا ملتصقة ب ــاألرض ولـيـســت مرتفعة عنها كـمــا كنا
ّ
ً
نظن ،ولكنها "معلقة" في قلوب المؤمنين ،كما قال أحدهم ردا على
تساؤالتي.
ثم صارت القدس الشرقية بمكوناتها الفلسطينية تحت الهيمنة
الصهيونية ،وبقية القصة معروفة.
ً
ً
قــد تتوقف الـمـعــارك المحتدمة حاليا قــريـبــا ،وتنتهي "األعـمــال
الـعــدائـيــة" ،حسب الـقــانــون الــدولــي ،وقــد نـعــود إلــى الـهــدوء النسبي
المشوب بالقلق ،إال أننا لن نعود إلى تغيير معادلة ،أو إحقاق حق،
وسيبقى الوضع على ما هو عليه ،بانتظار مواجهات جديدة ،فجذور
األزمة ال تزال قائمة.
هذه المرة هناك الكثير من العناصر الجديدة التي قد تفتح للقضية
ً
ً
مسارات أكثر اتساعا ،وربما في منظور أكثر واقعية ،بعيدا عن أوهام
المتوهمين ،أو أحالم اليقظة .هي مستجدات تستحق االنتباه ،وهو
ً
ما سنوضحه الحقا.

ال ـب ـعــض م ـمــن ل ــم يــأت ـهــم ال ــدور
للتطعيم مازالوا ينتظرون...
مـ ــع أن وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة أ جـ ــرت
حمالت واسعة وجماهيرية على
مستوى العاملين في المجمعات
الـتـجــاريــة وغ ـيــرهــا ،بينما هناك
الكثيرون ممن حجزوا مواعيد ولم
يأتهم الدور حتى اآلن!
ثــم أتــت مشكلة انتظار الجرعة
الثانية من لقاح التطعيم.
لهؤالء أردد المثل" :كل تأخيرة
َّ
توصل العلماء
وفيها خيرة" ،فقد

درايش
د .ناجي سعود الزيد
إلى استنتاج أن من يتلقى الجرعة
الـثــانـيــة م ــن ل ـقــاح ف ــاي ــزر بـعــد 12
ً
أسبوعا من تلقي الجرعة األولى
ستزداد المناعة لديهم ثالث مرات
ونصف ،مقارنة بمن تلقوا الجرعة
الثانية بعد ثالثة أسابيع فيمن
ً
تخطوا الثمانين عاما.
ذل ـ ــك بــال ـط ـبــع م ـش ـجــع وي ـب ـعــث
الطمأنينة ،لكن اإلس ــراع في أخذ
الـجــرعــة األول ــى واج ــب ،والب ــد من
اإلس ـ ـ ـ ــراع فـ ــي ت ـغ ـط ـيــة أكـ ـب ــر ع ــدد
ممكن مــن الـسـكــان ،لـلــوصــول إلى

الـمـنــاعــة الـجـمــاعـيــة ،فالتحصين
ضد الفيروس أثبت فاعلية كبيرة
فــي منع انتشار الـعــدوى وتقليل
اإلصـ ــابـ ــات واخ ـت ـف ــاء أو ت ـضــاؤل
أعداد الوفيات بسبب الكورونا.

توفي المخرج السعودي عبدالخالق
الـ ـغ ــان ــم ،مـ ـخ ــرج م ـس ـل ـســل "طـ ـ ــاش مــا
ً
طــاش" ،عن عمر يناهز  63عاما؛ بعد
معاناة طويلة مع مرض السرطان.
ونعى النجمان السعوديان ناصر
القصبي وعبدالله السدحان ،المخرج
الراحل بعد أن جمعهما به العمل الذي
ً
ً
كان سببا رئيسيا في شهرتهما" ،طاش
ما طاش".
وك ـ ـتـ ــب الـ ـقـ ـصـ ـب ــي عـ ـب ــر ص ـف ـح ـتــه
الرسمية على "تويتر"" :فجعت بخبر
موجع وفــاة الصديق العزيز المخرج

ّ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة ك ـ ـ ـ ـ ـ ــام
مـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ي أ ر و ا ح ا لـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ي ـ ـ ــا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ْ
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــام
ت ـ ـ ـسـ ـ ــأل ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـلـ ـ ــي ص ـ ــام ـ ــت:
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام؟!
رعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،ح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــد ،وع ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــه
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــام
ّ
وط ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــل «عـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه» ب ـ ـك ـ ــف ـ ــه
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـون أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف نـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـس ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق عـ ـ ــالـ ـ ــي
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــزحـ ـ ـ ـ ــام
ي ـ ـس ـ ـم ـ ــع أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــا
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام

«الزيز» تجتاح أميركا وتزعجها

الـ ـل ــه ي ـل ـه ـم ـهــم الـ ـصـ ـب ــر وال ـ ـس ـ ـلـ ــوان".
ونعىفنانون كثر رحيل الغانم الذي
ب ــدأ مـ ـش ــواره ال ـف ـنــي ع ــام  ،1992عبر
إخ ـ ـ ــراج م ـس ـل ـســل "رحـ ـل ــة ص ـي ــد" ت ــاه
إخراج مسلسلي "االنتظار" و"الخراش"،
ث ــم ت ــول ــى ع ــام  1995إخ ـ ــراج سلسلة
ً
"ط ــاش مــا ط ــاش" وظ ــل مـسـتـمــرا معه
حتى الجزء الـ  15الــذي رأى النور في
 ،2007ويعد مسلسل "سناب شاف" آخر
عمل أخرجه وكان ذلك في  ،2017ومن
ً
أب ــرز أعـمــالــه أيـضــا "سكتم بكتم" عام
 2010و"طالع نازل" عام .2012

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

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

اج ـ ـتـ ــاحـ ــت مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات مــن
ح ـ ـ ـشـ ـ ــرة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــادا ،الـ ـت ــي
تعرف أيضا بحشرة "الزيز"،
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة م ــن
الواليات المتحدة األميركية.
وت ـن ـق ـســم هـ ــذه ال ـح ـش ــرات
إلى نوعين الحولي والدوري،
و يـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــان حـ ـ ـس ـ ــب دورة
ح ـ ـيـ ــات ـ ـه ـ ـمـ ــا ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـش ـه ــد
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـش ــرقـ ـي ــة ظ ـهــور
السيكادا الحولي ،التي تخرج
من األرض كل  17عاما.
وق ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ــالـ ـ ــم الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــرات

م ــاي ـك ــل راوب ،ف ــي تـصــريــح
نقله موقع سبونتيك ،أمس،
إن ه ــذا ال ـنــوع مــن الـحـشــرات
يعتبر نوعا خاصا ،ويستقر
في الساحات والمنازل ،لكنه
ي ـف ـضــل الـ ـبـ ـق ــاء ب ــالـ ـق ــرب مــن
جذوع األشجار ،حيث يضع
بيضه.
وتصدر السيكادا أصواتا
مماثلة لمحرك دراجــة نارية
أو جزازة عشب.

وفيات
سالم نايف سالم الرديني

 61عاما ،شيع ،ت66569695 ،55020055 ،97171775 :
سعاد حسين أحمد علي زوجة جواد عاشور محمد ليري
 54عاما ،شيعت ،ت66665225 :

ً
َّ
طور علماء نظاما يجمع بين التعلم اآللي وواجهة
بين الــدمــاغ والـحــاســوب ،أو  BCIباختصار ،لقراء ة
ً
الكتابة اليدوية التي تحدث في الدماغ بدال من الورق.
ً
وعمل فريق من العلماء مع رجل ( 65عاما) مصاب
بــالـشـلــل م ــن الــرق ـبــة إل ــى أس ـف ــل بــاس ـت ـخــدام أج ـهــزة
اس ـت ـش ـعــار م ــزروع ــة ف ــي دم ــاغ ــه الك ـت ـشــاف الـنـشــاط
ال ـع ـص ـبــي ال ـمــرت ـبــط بــال ـك ـتــابــة ب ــال ـي ــد .وك ـم ــا تخيل
المتطوع كتابة الــرســائــل ،تمت تغذية هــذا النشاط
بخوارزمية تقوم بترجمته ،في الوقت الفعلي ،إلى
نص معروض على الشاشة.
ُ
ويقول المؤلف المشارك في الدراسة التي نشرت
في العدد الحديث من مجلة  ،Natureونقلها موقع
روسـيــا الـيــوم ،أم ــس ،كريشنا شينوي ،وهــو باحث
في معهد هــوارد هيوز الطبي بجامعة ستانفورد،
إن هذه الطريقة تبدو أقوى من الدراسات المماثلة،
ً
التي حاولت ترجمة الكالم بدال من الكتابة اليدوية،
ً
مضيفا" :في الوقت الحالي ،يمكن للمحققين اآلخرين
التوصل إلى قاموس مكون من  50كلمة باستخدام
أساليب التعلم اآللي عند فك تشفير الكالم .باستخدام
الكتابة اليدوية للتسجيل من مئات الخاليا العصبية
الفردية ،يمكننا كتابة أي حــرف ،وبالتالي أي كلمة
ً
توفر حقا مـفــردات مفتوحة ،يمكن استخدامها في
معظم حاالت الحياة".
واألمـ ــل هــو أن مـثــل ه ــذا الـنـظــام يمكن أن يسمح
لألشخاص المصابين بالشلل بالكتابة والتواصل
ب ـك ـف ــاء ة دون اس ـت ـخ ــدام أي ــدي ـه ــم .وت ـش ـت ـهــر شــركــة
 Neuralinkالـنــاشـئــة ،الـمــدعــومــة مــن إيـلــون موسك،
بالعمل على تقنية زرع دماغ مماثلة.
وق ــال شـيـنــوي" :فـكــر فـقــط فــي م ـقــدار يــومــك الــذي
تقضيه على الكمبيوتر أو في التواصل مع شخص
آخ ـ ــر .إن اس ـت ـع ــادة ق ـ ــدرة األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ف ـقــدوا
استقالليتهم عـلــى ا لـتـفــا عــل مــع أ ج ـهــزة الكمبيوتر
ً
وغيرها أمر مهم جدا".

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

قــررت واليــة نيويورك األميركية رفع أوامــر ارتــداء الكمامات
اعتبارا من اليوم ،لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ،مع
اقتراب الوالية من تطعيم  50في المئة من سكانها ،وتراجع حاالت
اإلصابة ودخول المستشفيات.
ووص ــف حــاكــم ال ــوالي ــة أنـ ــدرو كــومــو تخفيف أوامـ ــر ارت ــداء
الكمامات بأنه "تعديل جــذري للقواعد والمبادئ التوجيهية"،
مضيفا أن الوالية استغرقت يومين لتحليل التوجيه ومواءمته
مع التوجيه الخاص بها ،وسيتعين ارتداء الكمامات في المدارس
وال ـم ــواص ــات الـعــامــة وال ـمــرافــق اإلصــاح ـيــة وأم ــاك ــن الــرعــايــة
الصحية ،ويأتي تغيير سياسة الكمامات في نيويورك في الوقت
الذي ترفع الوالية قيودها اليوم.
(د ب أ)

نظام يقرأ أفكار المشلولين ويترجمها على شاشة

www.aljarida.com

في سما غزة

نيويورك من غير كمامات اليوم

وفاة مخرج «طاش ما طاش» السعودي عبدالخالق الغانم
عبدالخالق الغانم بعد معاناة طويلة
من المرض".
ً
وأض ــاف :موجع كثيرا فقدك ،يابو
وفي ،لي ولكل من عرفك واقترب منك،
رح ـمــة ال ـلــه عـلـيــك ،وع ــزائ ــي إل ــى وفــي
الغانم وإخوانه ووالدته ،والله يصبركم
على فراقه المؤلم".
م ــن ج ــان ـب ــه ،ك ـتــب ال ـس ــدح ــان عـلــى
ً
"ت ــويـ ـت ــر" أي ـ ـضـ ــا":إنـ ــا ل ـل ــه وإن ـ ــا إل ـيــه
راجعون ،الله يرحمه ويغفر له ،وعسى
ً
مــا أصــابــه أن يـكــون طـهــورا ورفـعــة له
في درجاته وعــزاؤنــا ألسرته الكريمة
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وضاح

براك منصور سعد بذال الرشيدي

 67عاما ،شيع ،ت55987888 ،65000229 :

سعد حمدان محمد العازمي

 68عاما ،شيع ،ت99715648 :

بدر ناصر فهد الشمري

 60عاما ،شيع ،ت99037193 ،97973227 :

محمد عبدالله باقر الموسوي

 82عاما ،شيع ،ت66552251 ،65755222 :
موضي زويد مزيد المطيري أرملة خالد ناصر الزعبي
 89عاما ،شيعت ،ت94000305 ،99855370 ،99448805 :

فهيد محمد اكنيفذ

 68عاما ،شيع ،ت66818161 ،66474557 :
الطاف علي حسين العيد أرملة نبيل عدنان العبيدي
 55عاما ،شيعت ،ت66358877 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:23

العظمى 39

الشروق

04:54

الصغرى 25

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  06:18صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

المغرب

06:35

 03:34م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:44صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:03

 11:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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