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«الصفوف األمامية» ...من وفر الميزانية

وزير المالية لـ«الميزانيات» :قيمته مليار دينار في « »2021 - 2020موزعة على األبواب المختلفة
• اللجنة طالبت بإقرار المكافآت عبر «النقل بين األبواب» دون الحاجة إلى اعتماد إضافي
ّ
• تنتظر رد «الخدمة المدنية» على كشوف المستحقين وترجئ بت تقريرها إلى االثنين المقبل
محيي عامر وفهد تركي

في كتاب رسمي ،أبلغ وزير المالية
وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار خ ـل ـي ـفــة ح ـ ـمـ ــادة لـجـنــة
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات وال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ال ـخ ـت ــام ــي
البرلمانية بــوجــود وف ــر فــي ميزانية
 2021 /2020يتراوح بين  800مليون
ً
وم ـل ـيــار دي ـن ــار م ــوزع ــا ع ـلــى األبـ ــواب
المختلفة.
يأتي ذلك وسط تباين بين اللجنة
والـحـكــومــة عـلــى آل ـيــة ص ــرف مـكــافــآت
الـ ـصـ ـف ــوف األمـ ــام ـ ـيـ ــة ،ف ـب ـي ـن ـم ــا ت ــرى
«الميزانيات» أنه في ضوء هذا الوفر،

م ــن األف ـض ــل صــرفـهــا عـبــر الـنـقــل بين
األبـ ــواب ال مــن خ ــال اعـتـمــاد إضــافــي
وه ــو م ــا يـتـطـلــب م ـش ــروع ق ــان ــون من
الحكومة ،تؤكد األخيرة أن دورة النقل
ستكون طويلة.
وعقب اجتماع اللجنة ،الذي كان من
المقرر أن تصوت خالله على تقريرها
أمس غير أنها أرجأت ذلك إلى االثنين
الـمـقـبــل ،ق ــال رئـيـسـهــا ال ـنــائــب د .بــدر
المال« :تم استعراض الكتب الواردة إلى
اللجنة بخصوص مكافآت الصفوف
األمــامـيــة ،وهـنــاك كتب لــم تصل إلينا

اقتصاديات

 %8.4انخفاض مخصصات البنوك في الربع األول
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ً
ح ـت ــى اآلن» ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن الـلـجـنــة
بانتظار رد ديوان الخدمة المدنية على
كتابها و جـ ــداول مستحقي المكافأة
ً
المهمة جدا؛ إذ توضح التوزيع وأسماء
الجهات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس
الوزراء بشأن المكافآت.
وعــن فتح االعـتـمــاد اإلضــافــي ،رأى
ال ـم ــا أن ــه ال ح ــاج ــة إل ـي ــه ،ألن ــه يمكن
ص ــرف الـمـكــافــأة مــن خ ــال الـنـقــل بين
ً
بنود الميزانية ،خصوصا أن مشروع
قانون االعتماد اإلضافي الذي أرسلته
الحكومة كان بطلب  ٦٠٠مليون دينار

«الصحة» تنجز المليونية الثانية للتطعيم اليوم
●

«المطاحن»
الزايدً :
لعبت دورا في استقرار
األمن الغذائي خالل
09
الجائحة

«جي بي مورغان» :نزوح مستثمرين كبار من «بتكوين» إلى الذهب

نتائج الطلبة األسبوع المقبل

ً
«التربية» ّ
تفعل «االستعالم عن رقم الجلوس إلكترونيا»
●

فهد الرمضان

فـ ــي وق ـ ــت تـ ــواصـ ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة
جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا إلتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــا
ل ــاخ ـت ـب ــارات ال ــورق ـي ــة لـطـلـبــة الـصــف
ال ـثــانــي ع ـش ــر ،أكـ ــدت م ـص ــادر مطلعة
أن تـ ـق ــر ي ــر وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ا ل ـن ـهــا ئــي
بـهــذا ال ـصــدد سـيـعــرض عـلــى الجهات
المختصة بداية األسبوع المقبل.
وفـ ــي س ـي ــاق االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ،فـ ّـعـلــت
«التربية» ،أمــس ،خدمة االستعالم عن
رقم جلوس الطالب من خالل موقعها
اإل ل ـك ـتــرو نــي ،بـمــا يمكن طلبة الثاني

عشر من معرفة أرقام جلوسهم واللجان
ً
الـ ـت ــي ي ـت ـب ـعــون ـهــا آلـ ـي ــا دون ال ـحــاجــة
لمراجعة مدارسهم.
إلى ذلك ،اختتم بقية طلبة المدارس،
أم ــس ،الفصل الـثــانــي للعام الــدراســي
الحالي  2021/ 2020بنظام التعليم عن
ُبعد ،في وقــت كشفت مصادر تربوية
لـ «الجريدة» أن المدارس ستبدأ رصد
الــدرجــات ووضـعـهــا على نـظــام سجل
ً
الطالب اعتبارا من األحد المقبل.

وهو ما يقل عن الوفر المتوقع والذي
ي ـقــدر بـمـلـيــار ديـ ـن ــار ،ب ـمــوجــب كـتــاب
وزير المالية.
وأضاف «يجب على الحكومة إرسال
مـ ـش ــروع ب ـق ــان ــون ل ـل ـن ـقــل ب ـي ــن أبـ ــواب
ً
الميزانية بدال من فتح اعتماد إضافي
على أن يكون ذلك في األسبوع المقبل
ً
حـتــى يـمـكــن بـتــه وإق ـ ــراره ســري ـعــا في
األسبوع نفسه».
وذكــر أن كتاب وزارة المالية يشير
ً
إلى أن النقل بين األبواب يتطلب وقتا،
إذ ي ـكــون إت ـم ــام ال ـت ـســويــات ف ــي شهر

يونيو ،مبينا أن هذا األمر غير مقبول
ً
الئـحـيــا وم ــن الــواجــب إن ـجــازه فــي ٣١
مارس ال في يونيو.
وقال المال إن المناقلة بين األبواب
تستلزم إقرار مشروع قانون بشأنها،
وبإمكان الحكومة في اجتماعها المقبل
إرس ــال المشروع حتى لــو كــان بمبلغ
أقــل مــن  ٦٠٠مليون ديـنــار خصوصا
أن وزارة المالية بينت للجنة قدرتها
ً
على توفير سيولة بمعدل  ٥٠مليونا
ً
شهريا.
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عادل سامي

م ــع ال ـت ــزاي ــد ال ـم ـل ـحــوظ ف ــي اإلقـ ـب ــال ع ـلــى مــراكــز
الـتـطـعـيــم ،تــوقـعــت م ـصــادر صـحـيــة أن تـنـجــز حملة
التطعيمات في الكويت المليونية الثانية من اللقاحات
اليوم.
ّ
المطعمين
وكشفت المصادر لـ «الجريدة» ،أن عدد
فــي الـبــاد تـجــاوز مـســاء أمــس  1.97مـلـيــون ،بنسبة
تخطت  %45من السكان.
وأوضحت أن مركز التطعيم في أرض المعارض
ً
بمشرف استقبل أمس نحو  23ألفا من الراغبين
في تلقي اللقاح ،إلى جانب آالف التطعيمات في
المراكز الصحية األخرى.
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وأك ـ ـ ــدت أن ت ـط ـع ـيــم م ـل ـيــونــي ش ـخ ــص يـمـثــل
ً
ً
نجاحا كبيرا في حملة التطعيمات التي بدأت
نهاية ديسمبر الماضي ،مما يمهد الطريق أمام
عودة الحياة إلى طبيعتها عقب تحقيق المناعة
المجتمعية المطلوبة.
وأشارت إلى أن عدد المستحقين لتلقي اللقاح
ً
في الكويت مليونان و 770ألفا ،ما عدا األطفال
وال ـحــوامــل وال ـمــرض ـعــات ال ـتــي ستشهد الـفـتــرة
المقبلة تطعيمهم.
ً
وأش ــارت إلــى أن حملة التطعيم شهدت توسعا
ً
كبيرا في األسابيع القليلة الماضية ،وستشهد المزيد
منه خالل الفترة المقبلة ،إذ سيتم تلقيح األطفال من
ً
الفئة العمرية  12وحتى  15عاما.

إيران :انقسامات تجبر «صيانة الدستور»
على تأجيل إعالن المرشحين للرئاسة

اقتصاد

١٠
«التجاري» 21.7 :مليون
دينار أرباحًا تشغيلية
في الربع األول

محليات

05
«الجامعات الحكومية»
يقر معايير الترشح
للمناصب القيادية

رؤى عالمية

١٥-١٤
أفغانستان...
بين المخاطر والفرص!

دوليات

١٧
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«لجنة االشتراطات» تقر إجراءات
إعادة فتح المطاعم والمقاهي

انتخابات الرئاسة السورية:
المقيمون يقترعون بسالسة
وديوب يشكر الكويت
على الدعم

دفع إلكتروني ومنع البوفيهات وإخضاع العمالة للفحص والمراقبة
حـ ـ ـ ــددت ال ـل ـج ـن ــة ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـم ـت ــاب ـع ــة ت ـن ـف ـيــذ
االشتراطات الصحية حزمة من التوصيات ،بشأن
ً
إعـ ــادة فـتــح الـمـطــاعــم وال ـم ـقــاهــي ،اع ـت ـبــارا مــن يــوم
األحد المقبل ،على أن يقتصر الجلوس فيها بين 5
ً
صباحا و 8مساء ،ويتم العمل بعد ذلك على الطلبات
الخارجية.
وص ــرح رئ ـيــس الـلـجـنــة وال ـمــديــر ال ـع ــام للبلدية
أحمد المنفوحي ،بأن االشتراطات الخاصة تضمنت
عــدة إجـ ــراءات؛ مــن أبــرزهــا اسـتـخــدام وســائــل الدفع
اإللكترونية لتجنب تداول العمالت الورقية ،إضافة
إلـ ــى إخـ ـض ــاع ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـم ـطــاعــم وال ـم ـقــاهــي
ً
للفحص ،مــع المراقبة الذاتية يوميا ،ومنع تقديم
البوفيهات للزبائن ،مع تقيد العاملين بلبس القفازات
والكمامات أثناء تعاملهم مع الزبائن.
02

دوليات

١٧
مؤيدون ألحمدي نجاد لدى تقديمه أوراق ترشحه قبل أيام (أ ف ب)

●

طهران  -فرزاد قاسمي

كـ ـش ــف م ــصـــدر فـ ــي مـجـلــس
ص ـي ــان ــة ال ــدسـ ـت ــور اإليـ ــرانـ ــي،
لـ«الجريدة» ،أن المجلس يواجه
انـ ـقـ ـس ــام ــات وخ ـ ــاف ـ ــات ك ـب ـيــرة

خ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ــدي ــق عـلــى
أهلية المرشحين لالنتخابات
الرئاسية المقررة في  18يونيو
المقبل.
وأوضح المصدر أن أكثر من 1500
شخص قدموا أوراق ترشحهم ،وعادة

ما يصدق المجلس على ترشيحات
ثمانية إلى عشرة أشخاص من أصل
أل ـفــي مــرشــح ،لـكــن ال ـجــديــد فــي هــذه
ً
الدورة أن هناك أكثر من  50مرشحا
على األقل ،من «الصف األول» وتنطبق
عليهم جميع الـمــواصـفــات 02

«إياتا» :رفع القيود أمام المسافرين َّ
المطعمين
لبنان :خالف عون والحريري أمام «النواب»
أفضل الخيارات إلعادة فتح الحدود
وبري يواجه معضلة مزدوجة
●

بيروت -منير الربيع

يترقب لبنان مصير جلسة برلمانية
مفصلية تعقد اليوم ،مخصصة لتالوة
رسالة رفعها رئيس الجمهورية ميشال
عون إلى المجلس النيابي؛ ّ
يحمل فيها
مـســؤولـيــة تـعـطـيــل تـشـكـيــل الـحـكــومــة
للرئيس المكلف سعد الحريري.
ويدعو عــون ،في رسالته ،البرلمان
إل ـ ـ ــى تـ ـحـ ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـت ــه وي ـط ــال ـب ــه

بضرورة اتخاذ إجراء ات لالنتهاء من
حالة التعطيل ،والعمل على معالجة
«الوضع الشاذ».
م ـ ــا ل ـ ــم ي ـط ـل ـب ــه عـ ـ ــون ع ــانـ ـي ــة مــن
المجلس هو البحث في كيفية سحب
التكليف من الحريري ،لكنه بخطوته
هذه يفتعل مشكلة مع مجلس
النواب ورئيسه نبيه بري.
سـ ـيـ ـك ــون ب ـ ـ ـ ـ ّـري أم ـ ــام
احتمالين ،إما 02

الحريري وعون

رأى االتحاد الدولي للنقل
الـجــوي «إيــاتــا» أن رفــع قيود
ال ـ ـس ـ ـفـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن
ً
ً
الحاصلين ،كليا أو جزئيا ،
على الـلـقــاحــات ضــد فيروس
«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن 20
دولة حول العالم؛ يمثل أفضل
الخيارات المتاحة إلعادة فتح
الحدود.
وأشـ ــاد «إي ــات ــا» ،فــي تقرير
لـ ـ ــه أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار عـ ـ ـ ــدد مــن
الـ ـ ـ ــدول فـ ـت ــح ح ـ ــدوده ـ ــا أمـ ــام

المسافرين الحاصلين على
ال ـل ـق ــاح ــات ،ب ــاع ـت ـب ــاره يـعــزز
ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى إزال ـ ــة
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــود الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ع ـلــى
هؤالء المسافرين المطعمين
وتـمـكـيـنـهــم م ــن ال ـت ـن ـقــل دون
فرض الحجر الصحي.
وأفــاد بأن ألمانيا انضمت
ً
أخـيــرا إلــى قائمة ال ــدول التي
خـ ـفـ ـف ــت إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـحـ ـج ــر
الـ ـصـ ـح ــي عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاف ــري ــن
الـحــاصـلـيــن عـلــى الـلـقــاحــات،

وأل ـ ـغـ ــت الـ ـحـ ـج ــر الـ ـمـ ـف ــروض
عـ ـل ــى م ـ ــن يـ ـحـ ـمـ ـل ــون ن ـت ــائ ــج
سلبية لفحص «كوفيد،»19 -
باستثناء القادمين من بعض
الــدول ذات معدالت الخطورة
المرتفعة.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء قـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
األلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد مـ ــراج ـ ـعـ ــة
ل ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة
قــدمـهــا معهد «روبـ ــرت كــوخ»
ً
ال ـش ـه ـيــر ع ــال ـم ـي ــا ،وخـلـصــت
إل ـ ــى أن ال ـم ـســافــريــن 02

«أزمة سبتة» :إسبانيا
تتهم المغرب بـ«االعتداء
واالبتزاز»
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األمير يهنئ الكاميرون بالعيد الوطني رئيس الوزراء يستقبل سفير رومانيا
بمناسبة انتهاء مهام عمله

الناصر يشارك في اجتماع
أممي عربي بشأن فلسطين

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
الـكــامـيــرون بــول بيا عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية وللكاميرون وشعبها
كل التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

ً
الخالد مستقبال سفير رومانيا أمس
استقبل رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد في قصر السيف أمس سفير رومانيا لدى دولة
الـكــويــت دانـيـيــل تــانــاســي وذل ــك بمناسبة انـتـهــاء مهام

عمله .حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء
عبدالعزيز الدخيل.

«لجنة االشتراطات» :عودة أنشطة المطاعم
والمقاهي من األحد محل تقييم

ً
• المنفوحي :تستقبل روادها من  5صباحا حتى  8مساء ...والطلبات الخارجية بعدها
• استخدام وسائل الدفع اإللكترونية وإخضاع العاملين للفحص اليومي في المنزل والعمل
●

محمد الجاسم

أص ـ ـ ــدرت ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة
لـمـتــابـعــة تـنـفـيــذ االش ـت ــراط ــات
الصحية حزمة من التوصيات
فــي اجتماعها الــذي عقد أمس
ً
ت ـم ـه ـيــدا لـتـنـفـيــذ قـ ــرار مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء إيـ ــذانـ ــا بـ ــإعـ ــادة فـتــح

المطاعم والمقاهي اعتبارا من
األحد المقبل  23الجاري.
وأعلن رئيس اللجنة والمدير
العام لبلدية الكويت المهندس
أح ـ ـمـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي الـ ـسـ ـم ــاح
بـ ـجـ ـل ــوس ال ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن بـ ـص ــاالت
المطاعم والمقاهي من الساعة
ً
 5صباحا حتى الساعة  8مساء،

وال ـس ـم ــاح ب ـعــد ذلـ ــك بــاس ـتــام
الطلبات فقط دون البقاء داخلها
مع االلتزام بتطبيق االشتراطات
الصحية.
وق ـ ــال ال ـم ـن ـفــوحــي ان ع ــودة
مـ ـ ـ ــزاولـ ـ ـ ــة انـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة الـ ـمـ ـط ــاع ــم
والمقاهي ستكون محل تقييم
مراعاة للوضع الوبائي والذي

محافظة األحمدي تدشن الحملة التحفيزية للتطعيم ضد «كورونا»
دشـ ـن ــت م ـح ــاف ـظ ــة األحـ ـ ـم ـ ــدي ،ال ـق ـســم
األول مــن الـحـمـلــة الـتـحـفـيــزيــة للتطعيم
ضد فيروس كورونا المستجد ،وااللتزام
ب ــاالشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،ت ـحــت رعــايــة
مـحــافــظ األح ـم ــدي الـشـيــخ ف ــواز الـخــالــد.
وترتكز الحملة ،التي تتكون من قسمين،
ع ـل ــى خ ـم ـســة مـ ـح ــاور ح ـي ــوي ــة ،لـتـعـطــي
جــرعــة تــوعــويــة فــاع ـلــة ل ـض ـمــان تحقيق
المناعة المجتمعية والــوصــول بالوطن
والمواطنين والمقيمين إلى بر األمان.
ويـشــارك فــي القسم األول مــن الحملة،
ال ـتــي تـحـظــي بــدعــم م ـتــواصــل م ــن البنك
التجاري ،في إطار حرصه على المسؤولية
المجتمعية 3 ،شخصيات ،حيث يتناول

رئـيــس مــركــز الــوسـطـيــة بـ ــوزارة األوق ــاف
والشؤون اإلسالمية د .عبدالله الشريكة،
ف ــي ال ـم ـحــور وال ـف ـيــديــو األول ،التطعيم
ً
ً
ً
بوصفه واجبا شرعيا ،موضحا األسانيد
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم والـ ـسـ ـن ــة ال ـن ـب ــوي ــة
وال ـ ـمـ ــوروث اإلس ــام ــي ال ـث ـم ـيــن ف ــي هــذا
الصدد.
وفي المحور والفيديو الثاني يتناول
الباحث في التراث الكويتي األستاذ صالح
المسباح ،الرصيد الزاخر بالخبرة ألهل
الـكــويــت فــي مــواجـهــة األوب ـئــة وال ـكــوارث
بأنواعها.
أما المحور والفيديو الثالث فتتناول
فيه األسـتــاذة بكلية العلوم االجتماعية

إيران :انقسامات تجبر «صيانة...
التي حددها المجلس.
وأضاف أنه حتى اآلن تمت المصادقة على أهلية 15
ً
مرشحا لكن ال بد من حذف بعض هؤالء لكي تتمركز
االنتخابات على عدد أقل من المرشحين.
من ناحية أخرى ،أشار المصدر إلى وجود انقسامات
حــول سبل التعامل مــع بعض المرشحين المثيرين
لـلـجــدل مـثــل الــرئـيــس الـســابــق مـحـمــود أح ـمــدي نجاد
الــذي يملك جميع المواصفات المؤهلة إال أنــه أطلق
مواقف سياسية معارضة لمجلس صيانة الدستور
وتحدى سلطته.
وقــال المصدر إنــه «إذا صــدق المجلس على أهلية
جـمـيــع المستحقين فـسـنـكــون أ م ــام مـشـهــد انتخابي
ً
مثير ،إذ سيكون هناك أكثر من  15مرشحا جميعهم
ليس لديهم أي شعبية ،مما يعني أن أصوات الناخبين
ستكون مشتتة ،وإذا أضيف ذلك إلى نسبة المشاركة
القليلة فيمكن أن يصل رئيس إلى السلطة بأقل من 8
ماليين صوت أي بأقل من  10في المئة من األصوات،
ً
وهـ ــو م ــا يـعـطـيــه م ـشــروع ـيــة ضـعـيـفــة م ـح ـل ـيــا وأمـ ــام
المجتمع الدولي».
وأوضح أن دخول نجاد إلى االنتخابات من الممكن
ً
أن يــؤدي إلــى تسخينها ،غير أن هناك تخوفا مــن أن
يجر البالد إلــى صدامات داخلية مشابهة لما حصل
عــام  ،2009إضافة إلــى أن أغلبية االستطالعات تؤكد
أن شعبيته جارفة مقارنة بباقي المرشحين ويمكن أن
يكسب االنتخابات بسهولة.
وفي الوقت نفسه ،قال المصدر إن أعضاء المجلس
متخوفون من أن تقوم جماعة نجاد بإثارة اضطرابات
إذا ُمنع من خوض المعركة ،ويلفتون إلى أحداث كان
ً
خلفها تـلــك الـجـمــاعــة بشكل ع ــام ،مــوضـحــا أن ــه لهذه
األسباب ،أرجأ مجلس صيانة الدستور إعالن أسماء
الـمــرشـحـيــن خمسة أي ــام كــي تـكــون لــديــه فــرصــة أكبر
للتشاور مع المرشد األعلى علي خامنئي.
ً
وذك ــر أن حـكــومــة حـســن روحــانــي طلبت أص ــا من
«صيانة الدستور» تأجيل االنتخابات بحجة تفشي
وباء كورونا ،لكن األخير رفض.

لبنان :خالف عون والحريري...
االكـتـفــاء بـتــاوة الــرســالــة ،أو تالوتها وفتح الباب
لنقاشها من جانب النواب والرد عليها .وفي كلتا
الحالتين سيكون المشهد السياسي أمام أزمة تنتج
ً
ً
ً
ومذهبيا؛ ففي حال قرر ّ
بري االكتفاء
توترا طائفيا
بتالوة الرسالة من دون المناقشة فهذا معناه أنه

ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت د .سـ ـه ــام ال ـق ـب ـنــدي،
الشائعات كسلوك إنساني مذموم وضار
ً
إج ـم ــاال ،وم ــا تـنـطــوي عـلـيــه مــن مخاطر
بالغة وإعاقة لعملية تلقي لقاحات كوفيد
 ،19من دون أي أسانيد علمية موثوقة.
وسيخرج إلى النور قريبا القسم الثاني
م ــن ال ـح ـم ـلــة ،الـ ــذي يـتـضـمــن الـمـحــوريــن
ال ــراب ــع وال ـخــامــس ويـتـعـلـقــان بــاألهـمـيــة
الكبيرة للقاحات وااللـتــزام باالحترازات
ً
الصحية المقررة أيضا ،سواء على صعيد
ت ـعــزيــز ال ـم ـنــاعــة أو تـقـلـيــص اح ـت ـمــاالت
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،أو ال ـح ـي ـل ــول ــة دون حـ ــدوث
الـمـضــاعـفــات الـخـطـيــرة أو ال ــوف ــاة ج ــراء
«كورونا».

تجاهل الهدف الجوهري من خطوة عون ،وهو ما
يعني أزمــة خــارج البرلمان ،أما في حال أصر على
مناقشتها فهذا يعني انفجار األزمة السياسية داخل
البرلمان وخارجه.
وتشير مصادر رئيس المجلس إلى أنه يبحث في
ً
كيفية تالفي االنفجار ،وتكشف أنــه أجــرى اتصاال
ً
بــالـحــريــري طــالـبــا منه ال ـعــودة إلــى التنسيق ،لكن
ّ
يصر على أن يكون هناك رد على رسالة عون
األخير
ّ
في المجلس النيابي ،وهو أمر يحاول بري تجنبه،
لعدم تحويل األزمة إلى مشكلة سنية-مسيحية.
في المقابل ،وبانتظار ما سيحصل في الجلسة،
تكشف م ـصــادر قــريـبــة مــن رئـيــس الـجـمـهــوريــة أنــه
لن يكتفي بهذه الخطوة ،وهو بصدد بعث رسائل
مـمــاثـلــة إل ــى ع ــدد مــن الـ ــدول الـفــاعـلــة ،يـحـ ّـمــل فيها
الحريري مسؤولية التعطيل.
وتؤكد المعلومات أن عون يبحث في الكثير من
األفكار ،بينها اقتراح تعديل دستوري يشمل فترة
تكليف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وحصرها
ب ـمـ ّـدة زمـنـيــة معينة ،لـكــن ه ــذا ال ـنــوع مــن الـمـعــارك
سيؤدي إلى مشكلة أكبر تفتح الباب أمام مطالبات
كثيرة بتعديالت دستورية ،ال الظرف وال الوضع
مناسبان للخوض بها.
ال ـم ـش ـك ـلــة األك ـ ـبـ ــر س ـت ـك ــون فـ ــي ح ـ ــال ق ـ ــرر ع ــون
تحميل مجلس النواب المسؤولية بشكل مباشر،
وهـ ــذه س ـت ــؤدي إل ــى أزمـ ــة بـيـنــه وب ـيــن بـ ــري ،ال ــذي
تقول أوساطه إنه يلتزم بالدستور وال شيء آخر،
وبالتالي لن يخضع لكل الضغوط التي يمارسها
رئيس الجمهورية.
كل الوقائع تشير إلى أن لبنان مقبل على المزيد
من التصعيد ،وسط انتفاء كل البوادر اإليجابية
ّ
التي يمكن أن يبنى عليها إليجاد صيغة حل أو
ً
تسوية ،خصوصا أن كل فريق يحاول أن يستند
إلى مواقف خارجية في ظل التطورات الحاصلة
لــاسـتـقــواء عـلــى الـفــريــق اآلخـ ــر ،ول ــم يـكــن مشهد
العراضات في يوم االنتخابات السورية سوى جزء
مــن هــذا المسار ،الــذي على مــا يبدو أنــه سيتسع
أكثر.
وتؤكد المعلومات من مصادر سياسية رفيعة،
أن عون قد يلوح بخطوة تقديم كتلة التيار الوطني
ا لـحــر استقالتها مــن مجلس ا ل ـنــواب ،مما يعني
ً
إسقاط تكليف الحريري ،وإسقاط المجلس أيضا
بسحب الميثاقية عنه من خــال استقالة أغلبية
النواب المسيحيين ،وهذا معناه فرض االنتخابات
النيابية المبكرة ،أو التعايش مع الفراغ واألزمات
السياسية ،إلى أن يحين موعد االنتخابات ،وهذا
ما ينذر بالكثير من التوترات واإلش ـكــاالت ،على

ع ـ ـلـ ــى ض ـ ــوئ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم ات ـ ـخـ ــاذ
اإلجراءات تزامنا مع التدرج في
العودة للحياة الطبيعية.
وأض ــاف أن اللجنة تــواصــل
عملها في متابعة كل ما يصدر
عـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـش ــأن
االشتراطات الصحية من قرارات
وإج ـ ـ ـ ــراءات ف ــي ن ـط ــاق ال ـم ـهــام
الكفيلة بالتعامل مع الظروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي تـشـهــدهــا
ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي م ــواجـ ـه ــة جــائ ـحــة
كوفيد .19
وأوض ـ ــح أن الـلـجـنــة ح ــددت
أوقات عمل المطاعم والمقاهي
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ــزبـ ــائـ ــن شــري ـطــة
تقيدها باالشتراطات الصادرة
مــن مجلس ال ــوزراء الــى جانب
الـ ـت ــزامـ ـه ــا بـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ــواع ـي ــد
وحـجــز ال ـطــاوالت قبل الــدخــول
ال ــى الـمـطـعــم او الـمـقـهــى لمنع
االزدحام داخل صاالت المطاعم
والمقاهي.
وأشـ ــار ال ــى أن االش ـتــراطــات
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـم ــزاول ــة ال ـم ـطــاعــم
وال ـم ـق ــاه ــي ت ـض ـم ـنــت تـطـبـيــق
عــدد مــن اإلج ــراءات مــن أبرزها
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل ال ـ ــدف ـ ــع
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـت ـج ـنــب ت ـ ــداول

وقع االنهيارات المالية واالقتصادية ،مع تنامي
المخاوف من حصول توترات أو إشكاالت أمنية.

«إياتا» :رفع القيود أمام...
الحاصلين على اللقاحات ال يلعبون أي دور في
ً
ً
ّ
نشر المرض ،وال يشكلون خطرا كبيرا على السكان
في ألمانيا.
وتـ ــم ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ن ـتــائــج م ـشــاب ـهــة ف ــي ال ـق ــارة
األميركية الشمالية ،ففي الواليات المتحدة ،كشف
مركز مكافحة األمراض المعدية والوقاية منها في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن إج ـ ــراء ات الـفـحــص السابقة
والتالية للسفر والحجر الصحي مدة سبعة أيام؛
ُ
ُ
ال تقدم أي فوائد إضافية تذكر عند أخذ اللقاحات
الفعالة بنسبة  90في المئة.
ً
وتعليقا على هــذه الـتـطــورات ،قــال المدير العام
لـ «إياتا» ويلي والش ،إن الجهود الحالية تهدف إلى
إع ــادة فتح ال ـحــدود أم ــام الــرحــات الــدولـيــة بصورة
آمنة« ،ونشهد تنامي األدلة العلمية التي تثبت دور
اللقاحات في الحماية من اإلصابة بمرض كوفيد19 -
والحد من خطر انتشاره ،وهو ما ّ
يقربنا أكثر من
الــواقــع ال ــذي تضمن فـيــه الـلـقــاحــات والـفـحــوصــات
الطبية حـ ّ
ـريــة السفر دون الـحــاجــة لـفــرض الحجر
الصحي».
في السياق ،أظهر استبيان أجــراه «إياتا» أن 81
في المئة من المسافرين الدوليين أبدوا استعدادهم
ألخذ اللقاحات ليتمكنوا من السفر ،كما وافــق 74
في المئة من المشاركين في االستبيان على ضرورة
تــوفـيــر تـجــربــة سـفــر ج ــوي دون قـيــود للمسافرين
الحاصلين على اللقاحات ،فيما ّأيد  89في المئة من
المشاركين اعتماد شهادات تطعيم أو فحوصات
ّ
موحدة لمرض كوفيد.19 -
عالمية
يذكر أن أبرز الدول التي تضمها قائمة الـ  20التي
تسمح بدخول المسافرين الحاصلين على اللقاحات
إليها ،هي« :اليونان ،والبرتغال ،وكرواتيا ،وتايالند،
وقبرص ،وبولندا ،ورومانيا ،وجورجيا».

أحمد المنفوحي

العمالت الورقية ،باإلضافة الى
إخضاع العاملين في المطاعم
والمقاهي للفحص مع المراقبة
الذاتية بشكل يومي في المنزل
قـ ـب ــل ال ـ ــذه ـ ــاب ل ـل ـع ـم ــل وك ــذل ــك
فحصهم فــي مـكــان العمل مرة
واحـ ــدة بــالـيــوم أو أكـثــر حسب
مخالطتهم للزبائن.

شــارك وزيــر الخارجية وزيــر الــدولــة لشؤون
مجلس الــوزراء ،الشيخ د .أحمد الناصر ،أمس،
فــي االجـتـمــاع المشترك ال ــذي عقد بين األمين
العام لألمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ،ووزراء
خارجية الدول العربية المشاركين في الجلسة
الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة بدورتها
الـ 75في مقر األمم المتحدة بمدينة نيويورك.
ويأتي االجتماع لمناقشة األحــداث الجارية
في األراضــي الفلسطينية المحتلة تحت بندي
الحالة في الشرق األوسط والقضية الفلسطينية.
من جهة أخــرى ،أعربت وزارة الخارجية ،في
بيان لها ،عن إدانة واستنكار الكويت استهداف
قــوات االحـتــال اإلسرائيلي مقر الهالل األحمر
القطري فــي مدينة غ ــزة ،وال ــذي أدى إلــى مقتل
وجرح عدد من األبرياء ،وإلى تضرر مستشفى
حمد بن خليفة لألطراف الصناعية والتأهيل.
وأوضحت الــوزارة أن استهداف المؤسسات
ً
ً
اإلنسانية يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي
واألعـ ـ ـ ـ ـ ــراف والـ ـقـ ـي ــم األخـ ــاق ـ ـيـ ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة،
ويضاف إلى سلسلة االعتداء ات الهمجية التي
تشنها سلطات االحتالل على األهداف المدنية
والـمــدنـيـيــن ف ــي األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ،األم ــر
الــذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي إلدانتها،
ووضع حد لها.

الكويت :دعمنا عقد جلسة أممية
بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية
ً
الغنيم :حشدنا نصابا لعقدها في  27الجاري

قـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ــدائ ــم ل ــدى االمـ ــم الـمـتـحــدة
والمنظمات الدولية االخرى
ف ــي ج ـن ـيــف ال ـس ـف ـي ــر ج ـمــال
ال ـغ ـن ـي ــم ،أمـ ـ ــس ،ان ال ـكــويــت
دعـ ـ ـم ـ ــت بـ ـ ـق ـ ــوة دعـ ـ ـ ـ ــوة دول
منظمة الـتـعــاون االســامـيــة
لـ ـ ـط ـ ــرح ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ح ـق ــوق
االن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ــي االراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية المحتلة أ مــام
جلسة خاصة لمجلس حقوق
االنسان.
وأض ـ ــاف الـسـفـيــر الغنيم
فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ـ ـ «ك ـ ــون ـ ــا» ان
الجلسة التي ستعقد في 27
الجاري ستتناول االنتهاكات
الجسيمة الـتــي تـعــرض لها
االشقاء الفلسطينيون اثناء
الـعــدوان االسرائيلي االخير
عليهم س ــواء فــي قـطــاع غزة
او الضفة الغربية او القدس
الـ ـش ــرقـ ـي ــة وك ـ ـيـ ــف ان ـت ـه ـكــت
اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوة ال ـق ــائ ـم ــة
بـ ـ ــاالح ـ ـ ـتـ ـ ــال ك ـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــانـ ــون
االن ـســانــي ال ــدول ــي وقــوانـيــن
حقوق االنسان.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
بالتعاون مع الدول الشقيقة
والصديقة تمكنت من حشد
النصاب القانوني المطلوب
لعقد تلك الجلسة الخاصة
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـك ـ ــون فـ ــرصـ ــة
الظهار وتوثيق االنتهاكات
اإلســرائـيـلـيــة ولـمـنــع المزيد
من تفاقم األوضاع اإلنسانية

جمال الغنيم

للشعب الفلسطيني الشقيق
ول ـل ـتــأك ـيــد ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
ع ـل ــى ع ـ ــدم خ ـل ــق ازدواج ـ ـيـ ــة
فــي مـعــالـجــة قـضــايــا حقوق
االنسان واهمية امتثال كافة
ال ـ ــدول لـلـمــواثـيــق وال ـع ـهــود
الدولية.
وأكد السفير الغنيم حرص
الكويت على دعم وتقوية كل
ال ـت ـحــركــات ال ـت ــي ت ـق ــوم بها
دول الـمـجـمــوعــة االســامـيــة
ل ــدى االم ــم الـمـتـحــدة لفضح
االنـتـهــاكــات الـتــي تـقــوم بها
اسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل بـ ـ ـح ـ ــق الـ ـشـ ـع ــب
الفلسطيني الشقيق والتي
تتنافى مع جميع المعايير
والمبادئ الدولية.

إثيوبيا ترحب بتصريحات شكري
عن «الملء الثاني»
مصر تتوقع  3سيناريوهات وبوادر قبولها باتفاق جزئي
●

القاهرة  -حسن حافظ

رح ـب ــت إث ـي ــوب ـي ــا ،أم ـ ــس ،ب ـت ـصــري ـحــات وزي ــر
الخارجية المصري سامح شكري بأن الملء الثاني
لبحيرة سد النهضة اإلثيوبي المقرر في يوليو
المقبل ،لــن يؤثر على المصالح المائية لمصر،
التي أكد أن لديها القدرة على التعامل مع الموقف
م ــن خ ــال اإلج ـ ـ ــراءات الـمــائـيــة الـمـحـكـمــة ،بينما
حاولت الدولة المصرية احتواء االنتقادات التي
واجهها الوزير والتي وصلت إلــى حد المطالبة
بإقالته ،بينما أثارت المقاربة الجديدة ،التي قدمها
الكثير من التكهنات ،إذا ما كانت القاهرة قد قدمت
ً
تنازال من خالل تساهلها مع الملء الثاني الذي
تتمسك به أديــس أبابا ،مع أو من دون اتفاق مع
دولتي المصب مصر والسودان.
ورجح مراقبون أن تكون التصريحات األخيرة
من المسؤولين المصريين بداية حملة لترويج
الـتــوجــه الـمـصــري للتوقيع على اتفاقية جزئية
تـخـتــص بــال ـمــلء ال ـثــانــي لـبـحـيــرة س ــد الـنـهـضــة،
بـمــا ف ــي ذل ــك وج ــود ض ـمــانــات إثـيــوبـيــة لـتـبــادل
ً
المعلومات ،وفقا لمبادرة أميركية إفريقية ،على أن
يتم التفاوض حول مسألة الحصص المائية وطرق
إدارة النهر بشكل منفصل خالل األشهر المقبلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلثيوبية،
دي ـنــا م ـف ـتــي ،أمـ ــس« :ن ــرح ــب بـتـصــريـحــات وزي ــر
الخارجية المصري سامح شكري ،حول عدم تأثر
مصر بعملية الملء الثاني ،وهو الموقف الذي كنا
ً
نؤكده سابقا» ،وشــدد على أن مراحل مــلء السد
ً
اإلثيوبي لن تلحق أي ضرر بدولتي المصب ،الفتا
إلى أن التصريحات المصرية إيجابية «وتصب في
مصلحة البلدان الثالثة».
ورغ ــم أن شـكــري ع ــاد وأك ــد أن تصعيد مصر
سيرتبط بوقوع ضرر على مصالحها المائية ،أو
في حال اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية بشكل غير

مسؤول ،لكن ذلك لم يشفع له أمام سيل الهجوم
الذي تعرض له عبر وسائل التواصل االجتماعي.
لكن الغريب مشاركة عــدد من السياسيين وكبار
الـخـبــراء فــي مـلــف نـهــر الـنـيــل ،فــي الـحـمـلــة ،إذ رفــض
المرشح الرئاسي السابق ،والقطب الناصري ،حمدين
صـبــاحــي ،عـلــى صفحته عـلــى «فـيـسـبــوك» «الـخـطــاب
المتدني الضعيف البليد المهين الذي يخدم مصالح
إثيوبيا ويهدر حقوق مصر».
وعبر مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية
ً
واالسـتــراتـيـجـيــة ،هــانــي رس ــان ،عــن إحـبــاطــه ،قــائــا:
«قـضــي األم ــر ال ــذي فـيــه تـسـتـفـيــان ..لـنــا ال ـلــه» ،بينما
اعتبرت مديرة البرنامج اإلفريقي بمركز األهرام ،أماني
الطويل ،أن مقاربة شكري تجبر مصر على القبول
بـ «المخطط الدولي لتمرير حصة مياه إلسرائيل».
وب ــدا واض ـحــا أن الـقــاهــرة حــاولــت اح ـتــواء تأثير
تـصــريـحــات ش ـكــري الـسـلـبــي فــي ال ـش ــارع الـمـصــري،
فخرج رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ،أمس األول
ليؤكد خالل استقباله رئيس برلمان زيمبابوي بأن
مصر ترفض سياسة فرض األمر الواقع ،وأية إجراءات
أحادية خاصة بالملء الثاني للسد.
بـعــدهــا قــال وزي ــر ال ـمــوارد الـمــائـيــة وال ــري محمد
عبدالعاطي ،في حديث تلفزيوني ،إن «ملء سد النهضة
ً
يعتبر صدمة من الـصــدمــات» ،موضحا أن «إثيوبيا
تخطط لتخزين  13.5مليار متر مكعب ،لكن هناك
ً
أمورا فنية وتقنية تحول دون قدرتهم على الوصول
إلى هذا الرقم».
ولفت إلى أن «الملء الثاني قد يسبب مشكلة كبيرة
ً
للسودان ويمثل صدمة وخصوصا لو هناك جفاف
قــوي ،حيث إن السودان حدثت له ثالث مشكالت في
الملء األول».
وأشار إلى أن «هناك ثالثة سيناريوهات مختلفة،
والسيناريو األسوأ أن يأتي الملء الثاني مع جفاف
طبيعي أي كمية األمطار تكون أقل من المتوسط وهو
جفاف مضاعف يسبب مشكلة أكبر».

ةديرجلا
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محليات

ُ
اختتام العام الدراسي عن بعد ...والنتائج األسبوع المقبل

ً
ً
«التربية» ّفعلت االستعالم عن رقم الجلوس إلكترونيا استعدادا الختبارات الثانوية
فهد الرمضان

بـيـنـمــا اخ ـت ـتــم طـلـبــة الـ ـم ــدارس،
أمـ ـ ــس ،تـعـلـيـمـهــم ل ـل ـع ــام ال ــدراس ــي
الحالي  2021/2020بنظام التعليم
عن ُبعد ،والــذي طبق للمرة األولــى
م ـنــذ ن ـش ــأة الـتـعـلـيــم ال ـن ـظــامــي في
الـ ـك ــوي ــت ،أك ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر تــربــويــة
لـ"الجريدة" أن المدارس ستبدأ رصد
الدرجات ووضعها على نظام سجل

الطالب ،اعتبارا مــن األحــد المقبل،
موضحة أن عملية الرصد ستكون
أسهل من األعوام الماضية ،لكونها
موجودة في نظام التعليم عن ُبعد،
وبــالـتــالــي سـيـتــم نقلها إل ــى سجل
الطالب فقط.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن مـعـظــم الطلبة
سيحصلون على درجات تفوق الـ 85

في المئة ،لكون آلية التقييم في هذا
النظام تعطي الطالب درجــات على
الحضور والمشاركة في الحصص،
إضــافــة إلــى حــل الــواجـبــات وتقديم
الـ ـتـ ـق ــاري ــر ،م ـن ــوه ــة إل ـ ــى أن تـقـيـيــم
الطالب يكون بشكل اساسي في يد
معلم الفصل.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،واصـ ـل ــت

اليعقوب :أتعهد ببذل الجهد لالرتقاء بالعملية التعليمية
وكيل «التربية» استقبل المهنئين بتعيينه وشكر القيادة على الثقة به
قــدم وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب وافر
الشكر واالمتنان إلى سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل االحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
ووزير التربية د .علي المضف على "الثقة الغالية
بتكليفه بأمانة ومسؤولية وكالة وزارة التربية في
هذه المرحلة من تاريخ وطننا الحبيب".
وقـ ـ ــال ال ـي ـع ـق ــوب ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي عـقــب
استقباله المهنئين بالمنصب الجديد أ مــس إن
"هذه الثقة أمانة عظيمة ،ومسؤولية أعتز بحملها،

وأصبو من خاللها لخدمة وطننا العزيز".
وأضــاف :أتعهد من هذا المقام بأن أكون أهال
لـهــذه الـثـقــة ،وأن أب ــذل أقـصــى الـجـهــد بالتعاون
مــع زمــائــي ب ــال ــوزارة لــدفــع الـمـسـيــرة الـتــربــويــة
والتعليمية ،لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة،
وتـحـقـيــق رف ـعــة ون ـمــاء وت ـقــدم الـكــويــت الـغــالـيــة،
وال ـع ـم ــل ب ـكــل م ــا ن ـم ـلــك م ــن إم ـك ــان ــات لــارت ـقــاء
بالعملية التعليمية.
علي اليعقوب

"التربية" جهودها إلتمام استعدادات
ال ـ ـم ـ ــدارس ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة
لطلبة ال ـ  ،12حيث أكــدت المصادر
أنـهــا أصبحت جــاهــزة ،منوهة الى
أن تـقــريــر وزارة الـصـحــة الـنـهــائــي
سيعرض على الجهات المختصة
بداية األسبوع المقبل.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن ق ــرار عقد
االختبارات الورقية بات هو الخيار
األرجــح ،السيما مع ارتفاع وتيرة
التطعيم ضد "كورونا" ،الفتة إلى أن
"التربية" التزال متمسكة بقرارها.
وف ـ ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات
ل ــاخ ـت ـب ــارات ،فـ ّـع ـلــت "ال ـت ــرب ـي ــة"،
أم ــس ،خــدمــة االس ـت ـعــام عــن رقــم
جلوس الطالب من خالل موقعها
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ب ـم ــا ي ـم ـكــن ط ــاب
ال ـصــف ال ـثــانــي عـشــر مــن معرفة
ارق ــام جـلــوسـهــم ،والـلـجــان التي
ي ـت ـب ـعــون ـهــا آلـ ـي ــا دون ال ـحــاجــة
لمراجعة مدارسهم.
وأوضـحــت مصادر "التربية"
أن الخدمة تتطلب معرفة الرقم
المدني ،ورقــم تسلسل البطاقة
المدنية ،الفـتــة الــى وج ــود آلية
خــاصــة بــالـطـلـبــة ،ال ــذي ــن ليس
لديهم رقم مسلسل للبطاقة من
صف
حة
آ
لية االستعالم عن رقم الجلوس
فئة "البدون".

«الكهرباء» :ضعف بالمياه العذبة في «عبدالله المبارك» اليوم
مؤشر األحمال
يسجل أقصى
استهالك بـ12922
ميغاواط

●

سيد القصاص

أعلنت وزارة الكهرباء والـمــاء ،القيام ببعض
األعمال في الشبكة المائية على الدائري السابع،
الـيــوم ،من الساعة  8مساء ،مــدة  8ســاعــات ،مما
سيترتب عليه ضعف المياه العذبة في منطقة
عبدالله المبارك.

ودع ــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان أم ــس ،عـمــاء هــا في
حال انقطاع المياه العذبة إلى االتصال على مركز
االتصال الموحد .152
فــي سـيــاق متصل ،ارتـفــع مــؤشــر األح ـمــال مع
بداية االسبوع الماضي ،بانتهاء إجازة عيد الفطر
وعودة الدوامات وارتفاع درجات حرارة الجو في
البالد ،حيث سجل مؤشر األحمال الكهربائية،

«الشؤون» 23 :ألف دينار لـ 200
متظلم من «األعمال الممتازة»
تأجيل التدوير المرتقب ألصحاب «اإلشرافية» إلى يونيو
●

جورج عاطف

علمت "الجريدة" من مصادر
م ـط ـل ـعــة ،ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،أن عملية غربة
التظلمات المقدمة إلــى قطاع
ال ـشــؤون القانونية ،الخاصة
بعدم صــرف مكافآت األعمال
الممتازة خالل  ،2020أسفرت
عــن أحقية مــا يــزيــد على 200
موظف وموظفة للمكافأة ،من
أصل  500حالة بحثتها اإلدارة
المختصة بعنايةّ ،
وقدمت عبر
الـخــدمــة اآلل ـيــة "كـيــو بــاركــود"
ً
ال ـتــي أطـقـتـهــا الـ ـ ــوزارة أخ ـيــرا
لهذا الغرض.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن
المبلغ الذي تم رصده لهؤالء
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن يـ ـق ــدر ب ـن ـحــو 23
أل ـ ــف دي ـ ـنـ ــار ،م ــؤك ــدة أن ـ ــه مــن
م ـن ـطــق حـ ــرص ال ـ ـ ـ ــوزارة عـلــى
عدم تعرض أي موظف للظلم
ّ
ورد الحقوق ألصحابها تمت
مــراجـعــة كــل تظلم عـلــى حــدة،
للوقوف على مدى استحقاق
صــاح ـبــه ل ـل ـصــرف م ــن عــدمــه،
مشيرة إلى أنه تم رفع األسماء،
عقب تصفيتها واستبعاد غير
الحاصلين على تقاييم سنوية
"ام ـت ـيــاز" ،إلــى اإلدارة المالية
لمباشرة الصرف.

تأجيل التدوير
ف ــي م ــوض ــوع آخـ ـ ــر ،عـلـمــت

"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" أن ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ــأج ـي ــل
التدوير المرتقب في الــوزارة،
ال ــذي مــن الـمـتــوقــع أن ــه يشمل
بعض المديرين ،والعديد من
الـمــراقـبـيــن ورؤسـ ــاء األق ـســام،
ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي دور ا لـ ــر عـ ــا يـ ــة
االجتماعية ،من أسبوعين إلى
 3أسابيع ،ليكون خالل يونيو
المقبل.
ً
ووفـقــا لمصادر "الـشــؤون"،
ف ـ ــإن األسـ ـ ـم ـ ــاء ش ـب ــه ج ــاه ــزة،
غير أن الوزارة ارتأت التأجيل
بعض الوقت لمزيد من التأني
وال ـتــريــث قـبــل ص ــدور ق ــرارات
ال ـن ـقــل ،م ــؤك ــدة أن األصـ ــل في

ال ـت ــدوي ــر تـحـقـيــق الـمـصـلـحــة
العامة وفقا لمقتضيات العمل.
إل ــى ذلـ ــك ،تـسـتـعــد ال ـ ــوزارة
مـمـثـلــة ف ــي ق ـط ــاع الـتـخـطـيــط
وال ـت ـطــويــر اإلداري ،الفـتـتــاح
صالة أفراح "أوالد دشتي" في
منطقة الدسمة ،والمقامة على
مساحة  800متر مربع ،والتي
ً
ً
ً
معلما إ نـشــا ئـيــا جميال ،
تـعــد ُ
ألنها ش ّيدت وفق أحدث الطرز
الـ ـمـ ـعـ ـم ــاري ــة ،مـ ــع اح ـت ـفــاظ ـهــا
بالتراث الكويتي األصيل.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر ،أن هــذه
ال ـص ــال ــة م ــن أصـ ــل  4ص ــاالت
جديدة ،مقدمة من متبرعين،

ً
ستدخل الخدمة قريبا لتنضم
إلــى سلسلة الصاالت القائمة
ً
حــالـيــا الـمــوزعــة عـلــى مناطق
ال ـب ــاد ك ــاف ــة ،وت ـك ــون مـتــاحــة
أ م ــام المواطنين الستغاللها
فــي مـنــاسـبــاتـهــم االجتماعية
المختلفة.

الوزارة تستعد
الفتتاح صالة أفراح
«أوالد دشتي» في
الدسمة

ً
ً
«الطرق» تفتتح طريقا خدميا من الدائري
 6.5إلى أسواق الجليب
أعـلـنــت الهيئة الـعــامــة لـلـطــرق والنقل
الـ ـب ــري ،بــالـتـنـسـيــق م ــع اإلدارة ال ـعــامــة
للمرور ،افتتاح طريق خدمي للقادمين
من الدائري  6.5إلى منطقة أسواق الجليب
بطول  1600متر ،كما يتم افتتاح الطريق
الخدمي مــن تقاطع الغزالي إلــى منطقة
عبدالله المبارك ،ومدينة صباح السالم
الجامعية بطول  2500متر صباح اليوم.

وأوض ـح ــت الـهـيـئــة ،فــي ب ـيــان ل ـهــا ،أن
مستخدمي الطريق القادمين من اتجاه
طريق الغزالي سيتمكنون من استخدام
الـ ـط ــري ــق  6.5ال ــرئ ـي ـس ــي لـ ـل ــوص ــول إل ــى
منطقة عبدالله المبارك عند التقاطع مع
طريق  ،602كما يمكن استخدام الطريق
الرئيسي للمتجهين من تقاطع الطريق
الدائري السابع إلى تقاطع طريق الغزالي

بطول  9200متر ،وكذلك جزء من الطريق
الــرئـيـســي للمتجهين مــن تـقــاطــع طريق
الغزالي إلى تقاطع طريق الدائري السابع
بطول  6800متر.
يذكر أن الطريق الرئيسي للدائري 6.5
يتكون من عدد  4حارات مرورية ،وحارتي
أمان لكل اتجاه بعرض  20.2مترا.

أمس ،أقصى استهالك بلغ  12922ميغاواط ،في
حين سجل أول من أمس  12810ميغاواط في ظل
االرتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة.
وقالت مصادر بالوزارة ،لـ"الجريدة" ،إن االرتفاع
فــي مــؤشــر األحـمــال فــي تلك الفترة الزمنية أمر
متوقع ،وإن الشبكة الكهربائية مستقرة وال تزال
االحمال ضمن الزيادة المتوقعة من قبل الوزارة.

وأشارت الى ان المؤشر مازال ضمن المنطقة
الـخـضــراء ،مــع وج ــود فــائــض كبير فــي االنـتــاج،
الفتة إلى ان الطاقة االجمالية للوزارة تبلغ 18400
ميغاواط ،بينما من المتوقع ان يبلغ االستهالك
االقصى خالل الصيف الجاري  15700ميغاواط
مع بداية موسم الذروة ،الذي يبدأ مع نهاية شهر
مايو الجاري.

سلة أخبار
«األوقاف» :خطبة
الجمعة تتناول مكانة
المسجد األقصى
أعلن وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية فريد
عمادي ،أن "الوزارة خصصت
خطبة صالة الجمعة ،اليوم،
للحديث عن أهمية املسجد
األقصى ،ومكانته ،وواجب
املسلمني تجاهه وتجاه
إخواننا في أرض فلسطني".
َّ
ووجه عمادي ،خطباء املساجد
بضرورة الحديث عن هذا
املوضوع الجلل ،ووفق الخطبة
املعممة ،والتي حملت عنوان
"املسجد األقصى في قلوبنا"،
إذ تتضمن الخطبة الحديث عن
مكانة املسجد األقصى ،ومنزلته
عند املسلمني ،واآليات الكريمة
واألحاديث النبوية الشريفة
التي تبني فضائل املسجد
األقصى ،والواجب الشرعي تجاه
ما يتعرض له "إخواننا في أرض
فلسطني من انتهاكات صارخة
من ُسلطات االحتالل الغاصب".

«األرصاد» :غبار وأمطار غدًا
قالت إدارة األرصاد الجوية إن
طقس البالد اليوم شديد الحرارة
نهارا ،مائل للحرارة ليال وغائم
جزئيا ،والرياح شمالية غربية
إلى متقلبة االتجاه خفيفة
إلى معتدلة ودرجات الحرارة
العظمى املتوقعة بني  46و48
درجة مئوية والصغرى املتوقعة
بني  26و 28درجة.
وأوضح مراقب التنبؤات الجوية
عبدالعزيز القراوي في تصريح
لـ "كونا" أن الطقس غدا شديد
الحرارة نهارا ،مائل للحرارة ليال،
وغائم جزئيا والرياح جنوبية
غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة
إلى معتدلة مع فرصة لغبار
مثار على املناطق املكشوفة
وفرصة ألمطار خفيفة متفرقة.
وقال القراوي إن درجات الحرارة
العظمى املتوقعة تتراوح بني 46
و 48درجة مئوية واملتوقعة ما
بني  26و 28درجة مئوية.
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«الميزانيات» :التصويت على «الصفوف األمامية» اإلثنين المقبل
المال :مجلس الوزراء مطالب بإقرار قانون للمناقلة بين األبواب إلنجاز الميزانية البالغة  600مليون دينار
أبلغ وزير المالية لجنة
الميزانيات والحساب الختامي
أن هناك وفرا سيتحقق في
الميزانية الحالية يتراوح بين
 ٨٠٠مليون ومليار دينار موزعا
على األبواب المختلفة.

كشف رئيس لجنة الميزانيات
النائب بدر المال ان وزير المالية
خليفة ح ـمــادة ارس ــل كـتــابــا الــى
لجنة الميزانيات أكد خالله وجود
وفر في الميزانية الحالية يتراوح
بـيــن  800مـلـيــون دي ـنــار ومـلـيــار
دي ـ ـنـ ــار يـ ـج ــب ان ي ـ ـصـ ــرف عـلــى
ميزانية الصفوف االولى البالغة
 600م ـل ـيــون م ــن خـ ــال م ـشــروع
قـ ــانـ ــون ل ـل ـم ـن ــاق ـل ــة بـ ـي ــن ابـ ـ ــواب
الميزانية فــي اجتماع الحكومة
الـقــادم تمهيدا الق ــراره فــي لجنة
الميزانيات االثنين القادم ورفعه
للمجلس النـجــاز المكافآت بدال
من االعتماد االضافي.
وقال المال عقب اجتماع لجنة
الميزانيات ال ــذي نــاقــش مكافأة
ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف االولـ ـ ـ ـ ــى إن ال ـل ـج ـنــة
"ب ـح ـث ــت ب ــاس ـت ـف ــاض ــة م ــوض ــوع
مـكــافــأة الـصـفــوف األمــام ـيــة وتــم
اس ـت ـعــراض الـكـتــب ال ـ ــواردة إلــى
اللجنة بهذا الشأن ،كما أن هناك
كتبا لم تصلنا حتى اآلن" ،مشيرا

إلى أن اللجنة بانتظار رد ديوان
الخدمة المدنية على كتاب اللجنة
والـجــداول المطلوبة لمستحقي
المكافأة.
وأضــاف :هذه الجداول مهمة
ً
ج ـ ـ ـ ــدا؛ حـ ـي ــث تـ ــوضـ ــح الـ ـت ــوزي ــع
وأسماء الجهات المتعلقة بتنفيذ
قرار مجلس الوزراء بشأن مكافأة
الصفوف األمامية.
وب ـيــن أن الـلـجـنــة أج ـلــت البت
في هذا األمر إلى االثنين المقبل،
م ـت ـم ـن ـي ــا م ـ ــن دي ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة
المدنية ســرعــة إرس ــال الـجــداول
والمستندات المطلوبة.
وبشأن فتح االعتماد اإلضافي
أوض ــح أن ــه ال تــوجــد حــاجــة إلــى
فـتــح اعـتـمــاد إضــافــي ألن ــه يمكن
أن يتم صرف المكافأة من خالل
النقل بين بنود الميزانية.
وقــال الـمــا :سبق أن بينا أن
هناك وفرة في الميزانية السابقة
ل ـس ـنــة  2020/2019ب ـمــا ي ـقــارب
الـمـلـيــار دي ـن ــار ،وم ــن الـمــؤكــد أن

اجتماع لجنة الميزانيات ٔامس
الميزانية الحالية ستحقق وفرا
نتيجة تعطل األنشطة والمشاريع
بسبب جائحة كورونا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه "تـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ــذل ــك
فـقــد وص ــل إل ــى اللجنة كـتــاب من
وزيــر المالية يؤكد أن هناك وفرا
سيتحقق في الميزانية يتراوح بين
 ٨٠٠مليون ومليار دينار موزعا
على األبواب المختلفة".

وأش ــار إلــى أن مـشــروع قانون
االعـتـمــاد اإلضــافــي ال ــذي أرسلته
الحكومة كــان بطلب  ٦٠٠مليون
دينار ،وهو ما يقل عن هذا الوفر
المتوقع والذي يقدر بمليار دينار.
وأضاف أنه "يجب على الحكومة
إرسـ ـ ــال مـ ـش ــروع ب ـق ــان ــون للنقل
بين أبواب الميزانية بدال من فتح
اعتماد إضافي على أن يكون ذلك

المضف يسأل حمادة عن «المشروعات السياحية»
وجه النائب عبدالله المضف سؤاال إلى وزير
المالية خليفة حمادة عن اإلجراءات القانونية
المتخذة تجـاه مسؤولي إدارة أمــاك الدولـة،
وشركة المشروعات السياحية.
وقــال المضف في ســؤالــه ،ان "المشروعات
السياحية" تدير المرافق السياحية المملوكة
للدولة نيابة عن وزارة الماليـة بموجـب اتفاقيـة
مـصـ ــدرهــا وسـ ـنــدهــا الـمـحـ ــدد لنطاقهـا قـ ــرار
مجلـس الـوزراء رقـم  ،2009/158والعقـد المـؤرخ
 2009/4/28المبـرم تنفيـذا لـهـذا القرار.
وأض ـ ــاف أن ال ـشــركــة بصفتها نــائـبــة عن
"المالية" (الجهة العامة) تلتزم بأحكام القانون
رقــم  2014/116س ــواء بالنسبة للمشروعات
المنتهية قبل العمل بهذا القانون ،أو بالنسبة

ً
للعقود التي سيتم إبرامها مستقبال بنظام
الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص،
وأن القانون رقم ( )7لسنة  2008قد تناول في
تنظيمه العالقة العقدية التي تجمع "المالية"
والمستثمرين بحسبان أن الشركة نائبة في
الـتـعــاقــد عــن ال ـ ــوزارة فــي تـلــك ال ـعـقــود ،بينما
العالقة فيما بين الــوزارة والشركة أشار إليها
القانون رقم ( )7لسنة .2008
وتساءل عن اإلجــراءات القانونية واإلدارية
الالزمة المتخذة تجـاه مسؤولي "أمالك الدولـة"
و"المشروعات السياحية" ،منذ أن أثـار ديـوان
المحاسبة إجراء المختصين بـ "أمالك الدولة"
بوزارة المالية تعديالت على العقد رقم 14325
لسنة  2009المبرم بين الوزارة و"المشروعات

ً
 5نواب يقدمون اقتراحا بقانون
لغير محددي الجنسية
ً
قدم  5نواب اقتراحا بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية
لغير محددي الجنسية ،ويقضي االقتراح ،الذي قدمه كل من النواب
عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح ومبارك الحجرف
والصيفي الصيفي ،بمنح فئة غير محددي الجنسية الحقوق المدنية
واإلنسانية األساسية ،وفي مقدمتها التعليم والعالج والعمل والزواج
وحرية التنقل في الداخل والسفر للخارج.
ونص االقتراح على أن يحدد مسمى "غير محدد الجنسية" ،أمام
خانة الجنسية ،لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين
بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو
وتعتبر إقامة ً األصول مكملة إلقامة الفروع بشرط أن
مكتب الشهيدً ،
يكون الفرع مولودا أو مقيما بدولة الكويت ،ويعتمد هذا المسمى
دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
وبموجب االقتراح ًيصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير
محدد الجنسية ،تبعا للمادة السابقة ،بطاقة ًمدنية ًصالحة لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به ،وتعتمد
في كل وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها من دون الرجوع
إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها ،ويحق له بموجبها الحصول
على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ،ومنها اإلقامة
الدائمة بدولة الكويت.
كما يحصل بموجبه على مجانية العالج في جميع تخصصاته
ومتطلباته والــدواء ورعاية المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة،
ومجانية التعليم ًفي جميع المراحل الدراسية ،إضافة إلى مراحل
التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة ،وإصدار شهادات
الميالد ،والوفاة ،وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطالق والوصية،
وحصر اإلرث وجميع ما يتعلق باألحوال الشخصية.

وذلك بالمخالفة
السياحية" بالحذف واإلضافةً ،
لقرار مجلس الوزراء رقم  158سابقا لسنة 2009
الصـادر فـي ضـوء رأي إدارة الفتـوى والتشريع،
والـذي لـدى مراجعـة مشروع العقد ترتب عليها
ضرر جسيم بالمال العام ،مما يشكل الجريمتين
المنصوص عليهما بالمادتين  11و 14من
القانون  1993/1بشأن حماية األموال العامة.
ـرح
وطـ ــالـ ــب ب ـ ـتـ ــزويـ ــده ب ــأسـ ـب ــاب عـ ـ ــدم ط ـ ً
م ـش ــروعــات "ال ـم ـش ــروع ــات الـسـيــاحـيــة" وفـقــا
ألحكام القانون  116لسنة  2014بشأن الشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،والذي حل محل
قانون رقم  7لسنة .2008

عبدالله المضف

فــي األس ـبــوع المقبل حتى يمكن
ً ً
البت فيه وإق ــراره سريعا جــدا في
األسبوع نفسه".

كتاب حمادة
ولفت إلى أن كتاب وزارة المالية
يشير إل ــى أن النقل بين األب ــواب
ي ـت ـط ـلــب وق ـ ـتـ ــا ،ح ـي ــث إن إت ـم ــام
التسويات يكون في شهر يونيو،
مبينا أن ه ــذا األمـ ــر غـيــر مقبول
ً
الئحيا ومــن الــواجــب إن ـجــازه في
 ٣١مارس وليس في شهر يونيو.
وقـ ــال ال ـمــا إن الـمـنــاقـلــة بين
األب ـ ـ ــواب تـسـتـلــزم إقـ ـ ــرار م ـشــروع
قانون بشأنها ،وبإمكان الحكومة
فـ ــي اج ـت ـم ــاع ـه ــا ال ـم ـق ـب ــل إرس ـ ــال
مشروع القانون حتى لو كان بمبلغ
أقل من  ٦٠٠مليون دينار خصوصا
أن وزارة المالية في اللجنة بينت
قدرتها على توفير سيولة بمعدل
ً
 ٥٠مليونا شهريا.
وأك ــد المال أن "المشاركين في
ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة يـسـتـحـقــون
ه ـ ــذه ال ـم ـك ــاف ــأة ك ــون ـه ــم واج ـه ــوا
ال ــوب ــاء وتـحـمـلــوا مـخــاطــر وعـنــاء
الجائحة خصوصا العاملين في
وزارة الـصـحــة ووزارة الــداخـلـيــة
والجهات االخ ــرى وكــل مــن سعى

إلـ ـ ــى تـ ــأديـ ــة م ـه ــام ــه بــال ـص ـفــوف
األمامية والمساندة في مواجهة
وباء كورونا".
وقــال إن "المشهد بات واضحا
ألعضاء لجنة الميزانيات ،ونحن
فــي انـتـظــار وص ــول ردود دي ــوان
الخدمة بشأن الجداول والمعلومات
كــام ـلــة ،ك ـمــا أن ال ـح ـكــومــة عليها
إرسال مشروع المرسوم حتى نقره
ً
قريبا إنصافا للصفوف األمامية
بــالـحـصــول عـلــى مـكــافــأتـهــم التي
كانت برغبة سمو األمير الراحل".
وطالب المال الحكومة بالعمل
على عدم رفع سقف الميزانية بما
ال يؤثر على التصنيف االئتماني.
مــن جهة ،أخ ــرى ناقشت لجنة
الـمـيــزانـيــات والـحـســاب الختامي
ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع ـه ــا أم ـ ـ ــس مـ ـش ــروع
قـ ــانـ ــون ب ــرب ــط م ـي ــزان ـي ــة الـهـيـئــة
الـعــامــة للصناعة للسنة المالية
 ،2022/2021ومــاح ـظــات دي ــوان
المحاسبة بشأن الحساب الختامي
للسنة الـمــالـيــة  .2020/2019كما
نــاقـشــت الـلـجـنــة الـتـصــويــت على
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون ب ـف ـت ــح اع ـت ـم ــاد
إضـ ـ ــافـ ـ ــي بـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
واإلدارات الحكومية للسنة المالية
.2020/2021

اقتراح جديد بحظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل
قدمه عبدالصمد والقطان والحمد وهشام وخليل الصالح
وسـ ــط ان ـت ـظ ــار الـ ـن ــواب تسلم
طـ ـل ــب عـ ـق ــد الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـخ ــاص ــة
المقررة األسبوع المقبل لمناقشة
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات ال ــوح ـش ـي ــة لـلـكـيــان
ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي ،وإقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون
ج ــدي ــد لـتـجــريــم ال ـت ـط ـب ـيــع ،تـقــدم
 5ن ــواب بــاق ـتــراح ب ـقــانــون بشأن
ح ـظــر ال ـت ـعــامــل أو الـتـطـبـيــع مع
إسرائيل ،وتشديد العقوبات على
المتجاوزين والمتعاونين معها،
ويقضي االق ـت ــراح ال ــذي تـقــدم به
كل من النواب عدنان عبدالصمد،
ود.ع ـلــي الـقـطــان ،وأحـمــد الحمد،
ود.هشام الصالح ،وخليل الصالح
بحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة
أي اتصاالت أو عالقات مباشرة أو
غير مباشرة مع إسرائيل  -الكيان
الصهيوني ومنظماته في جميع
أنحاء العالم.
كما يقضي بمعاقبة كل من
خالف أحكام القانون بالحبس
مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز
ثالث سنوات ،وبغرامة ال تجاوز
خمسة آالف دينار.

عدنان عبدالصمد

خليل الصالح

ٔ
احمد الحمد

ونــص االقـتــراح على أن يحظر
التعامل أو التطبيع أو إقــامــة أي
ات ـصــاالت أو عــاقــات مـبــاشــرة أو
غير مباشرة مع إسرائيل  -الكيان
الصهيوني ومنظماته في جميع
أنحاء العالم ويحظر فتح مكاتب
ت ـم ـث ـيــل مـ ــن أي نـ ـ ــوع وعـ ـل ــى أي
مـسـتــوى مــع الـكـيــان الصهيوني
بطريق مباشر أو غير مباشر.

وبـمــوجـبــه يحظر عـلــى جميع
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخ ــاص ــة
واألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـيـ ـي ــن
واالعتباريين عقد أي اتفاقيات أو
بــروتــوكــوالت أو لـقــاءات أيــا كانت
طبيعتها مــع إســرائ ـيــل  -الكيان
الصهيوني ومنظماته في جميع
أنحاء العالم أو مع أي جهة تنتمي
إلـ ـي ــه ب ـ ـصـ ــورة مـ ـب ــاش ــرة أو غـيــر

مباشرة ،كما يحظر على المواطن
الكويتي أو الوافد المقيم بصورة
دائمة أو مؤقتة وعلى كل شخص
ط ـب ـي ـعــي أو اعـ ـتـ ـب ــاري فـ ــي دولـ ــة
الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو
يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي
وسيلة إعالمية أو إلكترونية أو في
مواقع التواصل االجتماعي وعبر
أي وسيلة حديثة أو مستحدثة

وبأي شكل أو صورة أو معنى أو
تلميح بما يدعو فيه إلى التعاون أو
التواصل أو االتصال أو المشاركة
بأي شأن يدل أو يلمح إلى التعاون
أو التطبيع أو التعامل مع إسرائيل
 الكيان الصهيوني ومنظماته.ونـ ــص ك ــذل ــك ع ـلــى أن يحظر
على كــل مــواطــن كويتي أو وافــد
مقيم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر
إلى اسرائيل  -الكيان الصهيوني
س ــواء بـجــواز السفر أو مــن دون
جـ ــواز س ـفــر ،وي ـح ـظــر ك ــل تــأيـيــد
أو تـمـجـيــد أو ت ــروي ــج أو دعــايــة
أو دعــم ألي عمل مــن األع ـمــال أو
المعامالت الثقافية أو اإلعالمية
أو الــدي ـن ـيــة أو االج ـت ـمــاع ـيــة أو
الفنية أو اإلنشائية أو العقارية
أو التجارية وتـحــت أي شكل أو
مسمى آخ ــر فــي تـعــامــل خـفــي أو
ص ــري ــح م ــع إس ــرائـ ـي ــل  -ال ـك ـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي وم ـن ـظ ـمــاتــه وب ــأي
وس ـ ـي ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن وسـ ـ ــائـ ـ ــل االعـ ـ ـ ــام
المقروءة أو المرئية أو المسموعة
أو ما يماثلها.

سلة برلمانية
المطر :المواطن يشكو
عشوائية قرارات الحكومة

قال النائب د .حمد املطر
إن املواطن يشتكي من
قرارات مجلس الوزراء
التي وصفها بالعشوائية،
ً
متسائال :ملاذا يفرض على
املواطن دفع  ٤٠٠دينار لكل
عامل منزلي بحجة فرض
حجر مؤسسي عليه؟
وأضاف :هذا القرار يجب
إيقافه ،وإذا ترون ضرورته
كاشتراط صحي ،فلتكن
محاجر الدولة الرسمية
املجانية والتي تشدقتم بها
كثيرًا هي البديل ،مستدركًا:
وقف قراركم واجب
وسأتابعه.

بوصليب :تحويل إشارات
محمد بن القاسم إلى دوارات

كشف النائب سعود
بوصليب عن موافقة
لجنة شؤون الداخلية
والدفاع البرملانية على
تحويل اإلشارات الضوئية
املوجودة في شارع محمد
بن القاسم إلى دوارات،
والذي يهدف إلى تسهيل
حركة املرور في الشارع.

الجمهور للخالد :مازلت بعيدًا
عن نبض الشارع وتطلعاته

خاطب النائب فايز
الجمهور رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد بأنه ال يزال بعيدًا
عن نبض الشارع وآماله
وتطلعاته.
وقال الجمهور إن 70في
املئة من الشعب الكويتي
هم من فئة الشباب ،وأنت
التزال متمسكا بالحرس
القديم في إدارة مؤسسات
الدولة ،وآخرتها التعيينات
الجديدة،وهذا دليل صارخ
بعجزك في إدارة الحكومة،
متابعًا :فرفقًا بأهل الكويت
ّ
وترجل ،فهي تستحق
األفضل.

«تكميلية الخامسة» ...الـ  14في تاريخ الحياة النيابية
االنتخابية
يتوجه ناخبو الــدائــرة
ً
الخامسة إل ــى صـنــاديــق االق ـت ــراع غــدا
لالدالء بأصواتهم الختيار مرشح واحد
في االنتخابات التكميلية الرابعة عشرة
في مسيرة مجلس األمة منذ تأسيسه.
وشهد مجلس األمــة منذ انتخابات
ف ـص ـلــه ال ـت ـشــري ـعــي األول ع ـ ــام 1963
عددا من الحاالت التي استدعت إجراء
انتخابات تكميلية الختيار أعضاء في
المجلس تنوعت أسبابها بين وفاة أو
استقالة أو طعن في نتائج االنتخابات.
وأول حــالــة خلو شهدها المجلس
ك ــان ــت ف ــي ال ـف ـصــل ال ـت ـشــري ـعــي األول
حين قدم النائب سليمان أحمد الحداد
استقالته من عضوية مجلس األمة في
 27أكتوبر  1964وأجــريــت على إثرها
االنتخابات التكميلية األولى في تاريخ
المجلس في  23ديسمبر  1964بالدائرة
االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـس ــادس ــة وأسـ ـف ــرت عن
فــوز علي عبدالرحمن العمر بعضوية
المجلس.
وفــي  7ديسمبر  1965قــدم ثمانية
نـ ـ ـ ـ ــواب اسـ ـتـ ـق ــاالتـ ـه ــم مـ ـ ــن ال ـم ـج ـل ــس
"احـتـجــاجــا عـلــى إقـ ــرار قــوانـيــن مقيدة
للحريات" وهم الدكتور أحمد الخطيب
وج ــاس ــم ال ـق ـطــامــي وراش ـ ــد الـتــوحـيــد
وســامــي الـمـنـيــس وسـلـيـمــان المطوع
وعبدالرزاق الخالد وعلي العمر ويعقوب
الحميضي.
وإث ـ ـ ـ ــر ذل ـ ـ ــك أج ـ ــري ـ ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التكميلية الثانية فــي  9فبراير 1966
وف ــاز بـهــا كــل مــن أحـمــد العبدالجليل
ون ــاي ــف ال ـخ ـل ـي ـفــي وراش ـ ـ ــد ال ـهــاجــري
وسليمان الذويخ وعبدالعزيز المساعيد
وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر
المعيلي.
وفي  29أكتوبر عام  1966قدم النائب
مضحي الـنــزال استقالته مــن عضوية
المجلس وأجريت االنتخابات التكميلية

الثالثة وفاز على إثرها خالد المعصب
بعضوية المجلس.
وفــي الفصل التشريعي الثاني عام
 1967اسـتـقــال سبعة ن ــواب هــم خالد
الفهيد وراشـ ــد ال ـفــرحــان وع ـبــدالــرزاق
الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلي العمر
ومحمد الـخــرافــي ومحمد العدساني
إثر بيان تقدم به مرشحون لالنتخابات
وأعضاء في المجلس احتجوا فيه على
نتائج االنتخابات.
وبناء على هــذه االستقالة أجريت
االنتخابات التكميلية الرابعة فــي 10
مــايــو  1967وف ــاز بها كــل مــن إبراهيم
الـمـيـلــم وأح ـم ــد الـعـبــدالـجـلـيــل وأحـمــد
الـخـلـيـفــي وخ ــال ــد ال ـط ــاح ــوس وخـلــف
ال ـع ـت ـي ـبــي وراشـ ـ ـ ــد إس ـم ــاع ـي ــل وغ ــان ــم
العميري.
وفي الفصل التشريعي الثالث توفي
النائب علي ثنيان األذينة الذي كان يمثل
الدائرة االنتخابية التاسعة قبل افتتاح
دور االن ـع ـق ــاد األول وت ــم إعـ ــان خلو
مقعده في  11ديسمبر  1971وأجريت
االنتخابات التكميلية الخامسة في 9
فبراير  1972وفــاز بها فالح الصويلح
ال ــذي م ــارس دوره النيابي منذ بداية
ذلك الفصل.
و فـ ـ ـ ـ ــي  7أ بـ ـ ــر يـ ـ ــل  1982أ ج ـ ــر ي ـ ــت
االنـتـخــابــات التكميلية ال ـســادســة في
ال ــدائ ــرة ال ـ ــ 14إث ــر وف ــاة الـنــائــب ناصر
صنهات العصيمي وفاز حمود ناصر
الجبري بعضوية المجلس.
وف ــي  29ديـسـمـبــر  1992تــم تقديم
طعنين انتخابيين في الدائرتين الـ14
وال ـ ــ 16وق ـضــت المحكمة الــدسـتــوريــة
بـصـحـتـهـمــا ل ـت ـع ــاد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات في
الــدائــرتـيــن فــي ســابـقــة هــي األولـ ــى من
نوعها في تاريخ انتخابات مجلس األمة.
وفاز في هذه االنتخابات التي أجريت
في  15فبراير  1993المطعون ضدهما

مبارك الخرينج وحمود ناصر الجبري
ليعودا إلى مقعديهما النيابيين.
أمــا االنتخابات التكميلية الثامنة
فقد أجريت في  19فبراير  1997إثر تقدم
مرشح الــدائــرة ال ــ 21سعدون العتيبي
بـطـعــن ق ـضــت الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
ب ـص ـح ـتــه ،وأص ـ ـ ـ ــدرت ح ـك ـمــا بــإب ـطــال
االن ـت ـخــابــات ب ــال ــدائ ــرة وفـ ــاز ف ــي هــذه
التكميلية المطعون ضدهما النائبان
وليد الجري وخالد العدوة ليعودا الى
مقعديهما النيابيين.
وشـهــد الـفـصــل التشريعي التاسع
ط ـعــن ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق خ ــال ــد ال ـع ــدوة
بنتيجة انتخابات الدائرة الـ 21وقضت
الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة بـقـبــول الطعن
شكال وببطالن انتخاب النائب سعدون
العتيبي وأجريت على إثر ذلك انتخابات
تكميلية بتلك الدائرة في  24يناير 2000
وكانت التاسعة في تاريخ مجلس األمة
وفاز بها النائب العدوة.
وفـ ـ ــي  7دي ـس ـم ـب ــر  2000أج ــري ــت
االن ـت ـخــابــات التكميلية ال ـعــاشــرة إثــر
وف ــاة الـنــائــب الـســابــق ســامــي المنيس
وإع ــان خلو مقعده فــي المجلس عن
الدائرة العاشرة وفاز بهذه االنتخابات
جمال العمر.
وفـ ــي ال ـف ـصــل ال ـت ـشــري ـعــي ال ــراب ــع
عشر قدم خمسة نواب استقاالتهم من
عضوية المجلس هم رياض العدساني
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري وح ـس ـي ــن
القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم
بسبب خالف بشأن استجواب رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وواف ـ ـ ــق الـمـجـلــس
بجلسة خاصة في  15مايو  2014على
قبول االستقاالت.
وأج ـ ــري ـ ــت إثـ ـ ــر ذلـ ـ ــك االن ـت ـخ ــاب ــات
الـتـكـمـيـلـيــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ف ــي 26
يونيو  2014وفاز بعضوية المجلس
النواب أحمد القضيبي وأحمد الري

وعـبــدالـلــه مـعـيــوف وف ــارس العتيبي
ومحمد البراك.
و فـ ـ ــي  20فـ ـب ــرا ي ــر  2016أ ج ــر ي ــت
االنتخابات التكميلية الثانية عشرة
إثر وفاة النائب نبيل الفضل وإعالن
خلو مقعده في المجلس عن الدائرة
ال ـثــال ـثــة وف ـ ــاز ف ــي هـ ــذه االن ـت ـخــابــات
المرشح علي عبدالله الخميس.
و ف ـ ــي  16م ـ ـ ــارس  2019أ ج ــر ي ــت
االنتخابات التكميلية الثالثة عشرة
فــي الــدائــرتـيــن الـثــانـيــة والـثــالـثــة بعد
خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش
ووليد الطبطبائي بحكم قضائي وفاز
في هذه االنتخابات كل من بدر حامد
المال وعبدالله أحمد الكندري.

انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠

«اإلعالم» أنهت استعداداتها لالنتخابات التكميلية
•

محمد راشد

أك ــدت وكيلة وزارة االع ــام ،منيرة
ال ـ ـهـ ــويـ ــدي أن "الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ـ ـهـ ــت كــل
استعداداتها لالنتخابات التكميلية
لمجلس األم ــة فــي ال ــدائ ــرة الخامسة
المزمع إقامتها السبت القادم".
وق ــال ــت ال ـهــويــدي لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إن
"القطاعات المعنية بنقل وقــائــع تلك
االنتخابات ،اتخذت خطوات مباشرة
فــور إعــان موعد االنتخابات ،بهدف
ً
ً
ن ـق ــل الـ ـح ــدث أوال ف ـ ـ ـ ــأوال ،وذلـ ـ ــك من
خ ــال الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة ومـتــابـعــة
كــل اإلجـ ـ ــراءات المصاحبة لـهــا ،بــدءا
مــن عملية تـقــديــم المرشحين أوراق
تــرش ـح ـهــم فـ ــي م ـق ــر اإلدارة ال ـعــامــة
لــانـتـخــابــات مـنــذ ال ـي ــوم األول حتى
اليوم األخير ،وصوال إلى يوم االقتراع،

إذ صاحبت هذه العملية الديمقراطية
بث تقارير إذاعية وتلفزيونية وعلى
الـ ـم ــوق ــع االلـ ـكـ ـت ــرون ــي وال ـح ـس ــاب ــات
الرسمية للوزارة".
وأشــارت إلى أن قطاعات األخبار
وال ـب ــرام ــج ال ـس ـيــاس ـيــة ،وال ـه ـنــدســة،
واإلعالم الجديد ،إضافة إلى قطاعي
اإلذاعــة والتلفزيون ،كثفت جهودها
لهذا الـحــدث المهم ،مــن خــال حشد
كوادرها الوطنية في مختلف األعمال
الفنية واإلداريــة والهندسية إلظهار
اال نـتـخــا بــات التكميلية بشكل يليق
بمسيرة الكويت الديمقراطية ،مبينة
أن الـ ــوزارة اعـتـمــدت خـطــة برامجية
إعالمية خاصة ليوم االقـتــراع ،تبدأ
قبل ساعة االنتخاب وتستمر حتى
إع ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج ب ـش ـكــل رس ـم ــي مــن
اللجنة الرئيسية المعتمدة.

وب ـي ـن ــت الـ ـه ــوي ــدي أن "ال ـت ـغ ـط ـيــة
االع ــام ـي ــة لــان ـت ـخــابــات التكميلية
ستكون في مستوى تغطية االنتخابات
البرلمانية كما هو معهود من الفرق
المعنية بــالــوزارة ،السيما ان الــوزارة
ممثلة فــي تلفزيون وإذاعـ ــة الكويت،
تتميز بـنـقــل صـ ــورة حـيــة ومـبــاشــرة
موثقة بمعلومات وإحصاءات ونتائج
سريعة وفورية في كل انتخابات سواء
مجلس األمة أو المجلس البلدي".
وأوضحت أنه "تم تشكيل فرق عمل
لهذا اليوم الديمقراطي ،بالتنسيق
بين الجهات ذات الصلة ،وسيكون
ه ـنــاك اس ـتــديــو خ ــاص لـنـقــل عملية
االق ـ ـتـ ــراع ،والـ ـت ــواص ــل م ــع عـ ــدد مــن
الـمــراسـلـيــن وال ـم ـنــدوب ـيــن ال ــذي ــن تم
اخـتـيــارهــم لــرصــد الـنـتــائــج وتــزويــد
الكنترول بها فور إعالنها".

منيرة الهويدي
ً
وأردف ـ ــت :حــرصــا مــن ال ـ ــوزارة على
إظهار االنتخابات بالشكل الذي اعتاده
الـجـمـهــور ،تــم ي ــوم أم ــس عـمــل بــروڤــة
آللية متابعة عملية االقتراع من اللجان
المخصصة الستقبال الناخبين ،وكذلك
استقبال رسائل المراسلين المعنيين
بتغطية االنتخابات.

ةديرجلا

•
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«الجامعات الحكومية» يقر معايير الترشح للمناصب القيادية
• المجلس عقد اجتماعه األول برئاسة الفارس وأعلن شغور منصب مدير الجامعة
• وزير التعليم العالي :رسالتنا إعداد خريج متميز ينافس في سوق العمل العالمي
نتطلع إلى
وضع الركائز
األساسية
لمسيرة
التعليم
الحكومي في
البالد

الرفاعي

مجلس الجامعات
الحكومية اطلع
على آلية تشكيل
المجلس التأسيسي
لجامعة عبدالله
السالم

وافــق م ـج ـلــس الـجــامـعــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،عـ ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح
بإضافة مادة جديدة لالئحة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة إلنـ ـ ـش ـ ــاء أم ــان ــة
عامة للمجلس واالعتمادات
المالية للمجلس واألمانة.
جــاء ذلــك خــال االجـتـمــاع
األول للمجلس ،أ مــس األول،
برئاسة وحضور وزير النفط
وا لـتـعـلـيــم ا ل ـعــا لــي د .محمد
الـ ـف ــارس ،وب ـح ـضــور األم ـيــن
ا لـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـج ـل ــس د .م ـث ـنــى
الرفاعي واألعضاء.
وأق ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس شـ ـ ــروط
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــايـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
الترشح للمناصب القيادية
بـ ــال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
وهي مدير الجامعة ونوابه
وعمداء الكليات والعمادات
النوعية ومساعدو العمداء
ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدو نـ ـ ـ ــواب الـ ـم ــدي ــر
ورؤس ـ ـ ــاء األق ـ ـسـ ــام الـعـلـمـيــة
ومن في حكمهم.
ً
ووافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس أيـ ـض ــا
ع ـلــى إع ـ ــان ش ـغ ــور مـنـصــب
ً
مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة وف ـ ـ ـقـ ـ ــا
ل ــإج ــراء ات الـمـتـفــق عـلـيـهــا،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ـ ــة آلـ ـي ــة
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
الـتــأسـيـســي إلن ـش ــاء جــامـعــة
عبدالله السالم و فــق المادة
 10كذلك المادة  40من قانون

تطوير التعليم
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أل ـ ـقـ ــى الـ ــوزيـ ــر
ال ـفــارس خــال االجـتـمــاع كلمة
قال فيها" :بداية أتوجه بعظيم
الشكر واالمـتـنــان إلــى القيادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـم ـث ـلــة ب ـصــاحــب
السمو أمير البالد وسمو ولي
عـ ـه ــده األمـ ـي ــن وسـ ـم ــو رئ ـيــس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــي أولـتـنــا
الثقة الغالية ومسؤولية قيادة
ا لـمـجـلــس لتنفيذ رؤ ي ـت ـهــا في
تطوير التعليم وو ضـعــه على
رأس أولـ ـ ــويـ ـ ــات واه ـت ـم ــام ــات
الدولة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ،أن
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات أسـ ــس
ب ـ ـغـ ــرض االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـم ـن ـظــومــة
التعليم وتطوير أداء التعليم
ً
الـ ـج ــامـ ـع ــي ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن ه ــدف
التعليم هو رعاية جميع أطياف
ا لـمـجـتـمــع ،مـمــا يتحتم علينا
ضـ ـ ــرورة ال ـع ـمــل ن ـحــو تحقيق
الـتـمـيــز ال ــدراس ــي واألكــادي ـمــي
وال ـب ـح ـث ــي ل ـل ـط ـل ـبــة وأعـ ـض ــاء
الهيئة التدريسية والعاملين
بها ،متمسكين بالقيم النبيلة
واألخالق الحميدة.
وأوضـ ــح أن رؤي ــة المجلس

االجتماع األول لمجلس الجامعات الحكومية
ورسالته يجب أن تخلص بأن
ً
يكون التعليم الجامعي دافعا
للتنمية البشرية وإعداد خريج
متميز قادر على المنافسة في
سوق العمل العالمي.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام كـ ـلـ ـمـ ـت ــه ،قـ ــال
الوزير الفارس" ،علينا كرئيس
وأع ـض ــاء لـمـجـلــس الـجــامـعــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ه ــذا
ال ـص ــرح الـتـعـلـيـمــي وأن تـكــون
أهـ ــداف ـ ـنـ ــا واضـ ـ ـح ـ ــة ورؤيـ ـتـ ـن ــا
س ـ ــدي ـ ــدة ورسـ ــال ـ ـت ـ ـنـ ــا س ــام ـي ــة
لنحقق الكثير مما نتطلع إليه

ونعمل ألجل تحقيقه بخطوات
واثقه متوائمة مع المستجدات
ال ـم ـتــاح ـقــة ع ـل ــى الـصـعـيــديــن
ً
الــدولــي والــوط ـنــي ،مـسـتـطــردا:
ف ـمــن بــرنــامــج وط ـن ــي مـتـكــامــل
منسجم مع فلسفة التعليم إلى
برامج دولية معتمدة من أعرق
الجامعات الدولية بإذن الله".

ثقة غالية
م ــن ج ـه ـتــه ،تــوجــه الــرفــاعــي
ب ــالـ ـشـ ـك ــر الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــل لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة

ال ـس ـيــاس ـيــة ولـ ــوزيـ ــر الـتـعـلـيــم
الـ ـع ــال ــي عـ ـل ــى الـ ـثـ ـق ــة ال ـغ ــال ـي ــة
ً
بمناسبة تعيينه أمينا عاما
للمجلس.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــي ،أن
االجتماع األول للمجلس يعتبر
م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات األول ـ ـ ـ ــى نـحــو
تفعيل دور مجلس الجامعات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ال ـ ــذي نـتـطـلــع من
خ ـ ــال ـ ــه إلـ ـ ـ ــى وضـ ـ ـ ــع الـ ــركـ ــائـ ــز
األس ــاسـ ـي ــة ل ـم ـس ـيــرة الـتـعـلـيــم
الحكومي في البالد.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـلــس

فــي اجتماعه األول استعرض
ال ـب ـنــود ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى ج ــدول
األع ـمــال ،حيث اطـلــع المجلس
عـلــى ال ـقــانــون رق ــم ( )76لسنة
 2019ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن ا لـ ـج ــا مـ ـع ــات
الحكومية والئحته التنفيذية،
ً
مردفا :كما تمت الموافقة على
ش ــروط وإج ـ ــراء ات اجتماعات
مجلس ا لـجــا مـعــات الحكومية
وآلية اتخاذ القرارات.

ً
قدمت كتابا بذلك لمناقشته في مجلس الجامعة

فيصل متعب

حددت كلية الحقوق في جامعة الكويت
الضوابط العامة لالختبارات النهائية للعام
الجامعي  ،2021/2020والتي ستنطلق في
 12يونيو المقبل ،مشيرة إلى أنها اعتمدت
أن تكون االختبارات النهائية عن ُبعد عبر
منصة  ،Moodleبمدة محددة َّ
تقدر بـ 90
دقيقة فقط.
وأشارت الكلية إلى أن مراقبة االختبارات
ستطبق مــن خــال نـظــام المراقبة الذكية،
بــاسـتـخــدام تـقـنـيــات ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي،
ويلتزم الطالب بفتح الكاميرا والميكروفون
ُ
خالل فترة االختبار حال طلب منه ذلك.
وذكرت الكلية أن اإليميل الجامعي والرقم
السري وسيلتان لدخول االختبار.
ولفتت إلــى أن االخـتـبــار يتكون مــن 60
سؤاال بنظام صح أو خطأ ،واألسئلة بنظام
تسلسلي ،بحيث لن ينتقل الطالب للسؤال
التالي حتى يقوم باإلجابة عن السؤال الذي
يسبقه ،علما بأنه ال يمكنه العودة للسؤال
أو األسئلة السابقة.
وأوضـحــت أنــه سيكون بإمكان الطالب
ت ــأج ـي ــل اخـ ـتـ ـب ــارات الـ ـمـ ـق ــررات ال ــدراس ـي ــة

●

مبنى كلية الحقوق
(اخـتـيــاري) في حــال وقوعها بنفس اليوم
مع اختبار لمقرر دراسي آخر.
وشــددت الكلية على أنه "في حال واجه
الطالب مشاكل فنية أو تقنية حالت دون

البدء باالختبار أو االستمرار فيه ،يتوجب
عليه الحضور إلى الكلية لتقديم االختبار
ً
الساعة  3:30عصرا من نفس اليوم ،بشرط
موافقة رئيس الكنترول وأستاذ المقرر".

حمد العبدلي

طالب رئيس جمعية أعضاء
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ب ـج ــام ـع ــة
ال ـك ــوي ــت د.اب ــراهـ ـي ــم ال ـح ـمــود
بـ ـ ـض ـ ــرورة ع ـق ــد االخـ ـتـ ـب ــارات
النهائية فــي جامعة الكويت
ً
وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي
الــورقــي مــع أخــذ االحتياطات
الطبية واالحترازات والتباعد
االجتماعي بعين االعتبار.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــود ف ــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي امـ ـ ــس أن
الجمعية تقدمت بكتاب رسمي
إل ــى م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة لـعــرضــه
على مجلس الجامعة بطلب
عـ ـق ــد االم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات ال ــورقـ ـي ــة
الخ ـت ـبــارات الـفـصــل الــدراســي
الحالي والصيفي المقبل.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـت ـط ـب ـي ــق نـ ـظ ــام
االمـ ـتـ ـح ــان ــات الـ ــورق ـ ـيـ ــة عـلــى

اختبارات هذا الفصل الدراسي
الـجــامـعــي وال ـف ـصــل الصيفي
القادم من أجل تحقيق فعالية
و م ـصــدا ق ـيــة للتعليم ا لـعــا لــي
وج ـ ــودة الـتـعـلـيــم ومـخــرجــات
ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،م ـب ـي ـنــا ان
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـمـ ـك ــانـ ـي ــة
ال ـ ـكـ ــاف ـ ـيـ ــة ووج ـ ـ ـ ـ ـ ــود أع ـ ـضـ ــاء
الهيئة التدريسية والموظفين
والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ال ـ ـقـ ــادريـ ــن عـلــى
ال ــرق ــاب ــة ال ـفــاع ـلــة وال ـم ـتــابـعــة
ال ـح ـث ـي ـثــة ألداء االخـ ـتـ ـب ــارات
الورقية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــود أن
االم ـت ـحــانــات "أون ــاي ــن" غــدت
للكثير و سـيـلــة عـبـثـيــة وأداة
نمطية فتحت األبواب للتحايل
والـ ـغ ــش وت ـض ـخ ــم ال ــدرج ــات
وتحفيز المهملين ومعاقبة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــن م ـ ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المجدين في التفوق والتميز.

ابراهيم الحمود

«العلوم والتكنولوجيا» :تطعيم  %90من األساتذة واإلداريين

«دراسات الخليج» يهنئ
أبوصليب بجائزة «جابر األحمد» البقاعين لـ ةديرجلا  :اختباراتنا للعام القادم ورقية %100
•

●

هنأ مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ،مديره
األستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم
االجتماعية فــي جامعة الكويت د .فيصل أبوصليب،
بمناسبة فوزه بجائزة جابر األحمد للباحثين الشباب
لـعــام  ،2020وال ـتــي تـقــدمـهــا مــؤسـســة الـكــويــت للتقدم
العلمي ،وذلك في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.
وقدم المركز التهنئة أيضا للفائزين األكاديميين في
جامعة الكويت بمناسبة حصولهم على هذه الجائزة،
وبـمــا حـقـقــوه مــن نـجــاح بحثي م ـشــرف ،متمنين لهم
المزيد من العطاء في سبيل إثــراء العلم والمعرفة في
مختلف المجاالت.
خالد البقاعين

فيصل متعب

كـشــف رئ ـيــس كـلـيــة ال ـكــويــت لـلـعـلــوم
وا ل ـت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــا د .خ ــا ل ــد ا ل ـب ـقــا ع ـيــن
ع ــن تـطـعـيــم  90ف ــي الـمـئــة م ــن ال ـك ــوادر
التعليمية واالدارية بالكلية ،استعدادا
ل ـل ـعــودة ال ــى ال ــدراس ــة خ ــال سـبـتـمـبــر
المقبل.
وق ـ ـ ــال ال ـب ـق ــاع ـي ــن لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ان
"اعـ ـتـ ـم ــادن ــا ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـم ــدم ــج ل ـل ـعــام
الـ ــدراسـ ــي ال ـ ـقـ ــادم م ــا ه ــو اال تـشـجـيــع
للطلبة غير المطعمين على المبادرة
بالتطعيم" ،الفتا الى ان وحدة االنشطة

ال ـط ــاب ـي ــة ف ــي ال ـك ـل ـيــة تـ ـق ــوم ب ـح ـمــات
تــو عـيــة و تـشـجـيـعـيــة لـلـطـلـبــة للتطعيم
دون خوف أو تردد.
وأ شــار الى "ان الكلية سوف تستمر
بتقديم االختبارات القصيرة والنهائية
لطلبتها عن بعد في هــذا الفصل ،كما
ان ـن ــا نـسـتـعــد ل ـط ــرح ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـمــدمــج
ل ـل ـعــام ا ل ــدرا س ــي ا لـ ـق ــادم 2022 /2021
ب ـح ـيــث س ـي ـكــون ح ـض ــور ال ـط ـل ـبــة عـلــى
ف ـت ــرات م ـت ـفــاوتــة م ــع ع ـقــد االخ ـت ـبــارات
ا ل ــور ق ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  %100لــا خ ـت ـبــارات
الفصلية والنهائية".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـب ـ ـقـ ــا ع ـ ـيـ ــن ان " تـ ـج ــر ب ــة

بيت الزكاة 1.98 :مليون دينار مساعدات مالية خالل رمضان
المري :استفادت منها  5945أسرة داخل البالد
أكـ ــد م ــراق ــب اإلعـ ـ ــام الـمـتـحــدث
ال ــرس ـم ــي ف ــي ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة ،حـمــد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــري ،أن "ال ـ ـب ـ ـيـ ــت اسـ ـتـ ـم ــر فــي
مـ ـض ــاعـ ـف ــة جـ ـ ـه ـ ــوده خ ـ ـ ــال ش ـهــر
رمضان ،دون أن تقلل ظروف وباء
كــورونــا مــن أدائ ــه فــي ه ــذا الشهر
الفضيل".
وأوضح المري ،في تصريح له،
أن البيت َّ
قدم ما يقارب 1988130
ديـ ـ ـن ـ ــارا إلـ ـ ــى  5945أس ـ ـ ــرة داخـ ــل
ال ـب ــاد ،مـشـيــرا إل ــى ه ــذه الـمـبــالــغ
تـ ـضـ ـمـ ـنـ ــت م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات شـ ـه ــري ــة
لــأرامــل والـمـطـلـقــات وكـبــار السن
وال ـع ـجــزة مـمــن ال دخ ــل مــالـيــا وال
مـعـيــل لـهــم ،وم ـســاعــدات مقطوعة
ك ــل  3أو  4أ ش ـهــر لــأ ســر ضعيفة
الدخل ،وأيضا قرضا حسنا للبناء
والترميم والعالج وتسديد الديون

سلة أخبار
«نماء» تشارك في حملة
«فزعة لألقصى»

رقم  76لسنة  2019في شأن
الجامعات الحكومية.

«الحقوق» تعتمد « »Moodleلالختبارات النهائية «تدريس الجامعة» تطالب ًبعقد
االختبارات النهائية ...ورقيا
تطبيق للمراقبة الذكية والطالب يلتزم بفتح الكاميرا إذا ُطلب منه
●

محليات

بوجود حكم واجب النفاذ.
ول ـفــت إل ــى أن "ال ـب ـيــت ،وبسبب
الـ ـظ ــروف ال ـص ـح ـيــة االسـتـثـنــائـيــة
الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا ال ـ ـبـ ــاد ،اس ـت ـبــدل
م ـشــروع والئ ــم اإلف ـط ــار ال ــذي كــان
ينفذه كل عام في عدد من المساجد
وال ـ ـمـ ــواقـ ــع فـ ــي م ـخ ـت ـلــف م ـنــاطــق
الـ ـب ــاد ،ب ـم ـشــروع ت ــوزي ــع ال ـســال
الـغــذائـيــة الــرمـضــانـيــة عـلــى األســر
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى مــا
ي ـقــارب  12262أس ــرة فــي مختلف
مناطق البالد".
وأضاف" :كما نفذ مشروع والئم
اإلفطار خــارج البالد في  14دولة
م ــن مـخـتـلــف ال ـ ـقـ ــارات ،بــال ـت ـعــاون
مع الجمعيات الخيرية المعتمدة
رسميا فــي هــذه ال ــدول ،ففي قــارة
إف ــري ـق ـي ــا تـ ــم ع ـم ــل الـ ـمـ ـش ــروع فــي

سـبــع دول ،ه ــي :ال ـصــومــال بــواقــع
 4م ـ ـ ـشـ ـ ــار يـ ـ ــع ،و 3مـ ـ ـش ـ ــار ي ـ ــع ف ــي
موريتانيا ،إضافة إلى مشروعين
ف ــي ك ـي ـن ـيــا ،ومـ ـش ــروع ف ــي ك ــل من
بنين السنغال والنيجر وتونس،
أ مــا في قــارة آسيا ،فقد تم تنظيم
مـ ـش ــروع اإلف ـ ـطـ ــار ف ــي أرب ـ ــع دول،
فـفــي سـيــرالنـكــا والـيـمــن تــم إنـجــاز
 3مـ ـش ــاري ــع إفـ ـ ـط ـ ــار ،ومـ ـش ــروع ــي
إف ـط ــار ف ــي فـلـسـطـيــن ،وواح ـ ــد في
ب ـن ـغــادش ،وف ــي قـ ــارة أوروب ـ ــا تم
ت ـن ـظ ـيــم  3مـ ـش ــاري ــع خ ـي ــري ــة لـكــل
مــن ألبانيا ،البوسنة ،وكوسوفا،
وبـلـغــت تـكـلـفــة ال ـم ـشــروع  50ألــف
دينار تم بواسطتها توزيع 66667
وجبة إفطار".
وأشار المري إلى أن "بيت الزكاة
ت ــواص ــل خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان مع

المتبرعين والمحسنين واحتساب
زكــواتـهــم بــأنــواعـهــا ،س ــواء أكــانــت
نـقــديــة أو ذهـبــا أو أسـهـمــا ،والــرد
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـفـ ـس ــاراتـ ـه ــم ،مـ ــن خ ــال
م ــراك ــزه اإليـ ــراديـ ــة ال ـم ـن ـت ـشــرة في
ال ـ ـبـ ــاد ،وك ــذل ــك م ــن خـ ــال خــدمــة
الواتساب المخصصة للمتبرعين،
وع ـ ـبـ ــر الـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـنـ ـصـ ـي ــة ،ك ـمــا
تواصل البيت مع الجمهور والرد
على أسئلتهم الشرعية الخاصة
بالزكاة ،من خالل الخدمة الهاتفية
لمكتب الشؤون الشرعية".
وشكر المتبرعين والمحسنين
ع ـ ـلـ ــى ثـ ـقـ ـتـ ـه ــم فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــت ال ـ ــزك ـ ــاة
والعاملين في البيت على جهودهم
ل ـخــدمــة فــري ـضــة الـ ــزكـ ــاة ،وت ـقــديــم
المساعدة لكل مستحق.

حمد المري

االختبارات عبر االونالين كانت ناجحة
ج ــدا ،والــدل ـيــل ع ـلــى ذل ــك ان ـنــا ل ــم نجد
تـضـخـمــا ف ــي درج ـ ــات ال ـط ـل ـبــة ،وكــانــت
ج ـم ـيــع الـ ـمـ ـع ــدالت الـ ـخ ــاص ــة بــال ـط ـل ـبــة
طـبـيـعـيــة ،ول ــم تـخـتـلــف عــن درجـ ــات ما
قبل الجائحة".
وأ ض ـ ــاف أن "أ س ــا ل ـي ــب ا ل ـجــا م ـعــة في
ردع ا لـ ـغ ــش بـ ـ ــدأت بـ ــإ جـ ــراء ا س ـت ـخ ــدام
الكاميرتين لدى الطالب ،والتي انتجت
م ـف ـعــوال ج ـيــدا ف ــي ك ـبــح ه ــذه ال ـظــاهــرة
لدينا".

«اإلعالم» توقع
بروتوكول تعاون
مع نقابة الصحافيين
وقعت وزارة اإلع ــام اتفاقية بروتوكول
تـعــاون مشترك مــع نقابة الصحافيين ،في
إطــار تعزيز الـشــراكــة والـتـعــاون مــع القطاع
الـ ـخ ــاص ،الس ـي ـمــا ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع ال ـع ــام؛
بغية تحقيق المصالح المشتركة و تـبــادل
الخبرات المهنية ،عبر إقامة دورات التدريب
وورش العمل.
وأكدت وكيلة الوزارة منيرة الهويدي ،في
تصريح صحافي أمس ،بهذه المناسبة ،أن
«اإلعالم» حريصة على تنمية القدرات الفنية
والمهنية لكل العاملين في المجال اإلعالمي،
وم ــواكـ ـب ــة آخـ ــر ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،وسـ ــط الـ ـث ــورة
التكنولوجية التي يشهدها االعالم الجديد.
وأوضحت الهويدي ،أن خلق بيئة تعاون
مــع الجهات المعنية بــاإلعــام مــن شأنه أن
ي ـســاهــم ف ــي مــواك ـبــة آخ ــر ال ـم ـس ـت ـجــدات في
وسائل اإلعالم المختلفة سواء على الصعيد
المحلي أو الدولي.
ووق ــع ال ـبــروتــوكــول مــن جــانــب «اإلع ــام»
الــوك ـي ـلــة ال ـه ــوي ــدي ،وع ــن ال ـن ـقــابــة مــديــرهــا
د .زهير العباد.

أعلنت "نماء" الخيرية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،مشاركتها
في حملة "فزعة لألقصى"
والتي تنظمها وزارة
الشؤون بالتعاون مع وزارة
الخارجية ،وأكثر من 30
جمعية خيرية في الكويت،
إلغاثة إخوننا في القدس.
وقال الرئيس التنفيذي
لـ"نماء" ،سعد العتيبي،
في تصريح له ،إن "الحملة
تشتمل على جملة من
املشاريع تتضمن الغذاء
والدواء واإليواء" ،موضحا
أن األوضاع اإلنسانية في
فلسطني تدق ناقوس الخطر،
حيث ارتفع عدد الشهداء إلى
ً
 230شهيدا بينهم  65طفال،
و 1710جريحا.
وأضاف العتيبي :كما أن
األعمال العدائية تسببت
في نزوح أكثر من  38ألف
شخص لجأوا إلى 48
مدرسة ،وأكثر من 2500
شخص أصبحوا مشردين
بسبب تدمير منازلهم،
مردفا :تم تدمير  94مبنى
يضم  461وحدة سكنية
وتجارية ،باإلضافة إلى أنه
لحقت أضرار شديدة بـ285
وحدة سكنية أصبحت غير
صالحة للسكن.

«زكاة كيفان» لدعم مرضى
الغسيل الكلوي ببنغالدش
دعا رئيس "زكاة كيفان"،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،الشيخ عود
الخميس ،أهل الخير إلى
املساهمة في شراء أجهزة
عالج الفشل الكلوي آلالف
املرضى في جمهورية
بنغالدش ،حيث تبلغ تكلفة
الجهاز الواحد  3400دينار.
وقال الخميس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إننا خالل
زيارتنا التفقدية شاهدنا
املعاناة اإلنسانية الشديدة
التي يعيشها مئات املرضى
الفقراء ،الذين قدموا من
القرى البعيدة من أجل إجراء
الغسيل الكلوي ،لقلة عدد
األجهزة املتوافرة وانتشار
املرض بصورة كبيرة جدًا.
وبني أن مرض الفشل الكلوي
يسمونه في بنغالدش
"املفقر" ،ألنه يتسبب في
فقر الشخص املصاب به،
ألنه يحتاج إلى مراجعات
مستمرة للمستشفيات ،في
ظل تدنى مستوى املعيشة
هناك وعدم توافر األجهزة
الطبية الالزمة إلجراء عملية
الغسيل ،والتي تستغرق
أحيانًا قرابة  6ساعات
وأكثر ،وذلك بسبب تفشي
وانتشار املرض بصورة
كبيرة جدًا في بنغالدش.

«إحياء التراث» توزع
مساعدات غذائية في اليمن

وزعت جمعية "إحياء التراث
اإلسالمي" ،مساعدات غذائية
تتضمن لحوم الضأن على
املتضررين من السيول
الجارفة التي تعرضت
لها عدة مدن يمنية ،حيث
استفاد منها ما يقارب من
" "107أسر في مدينة تريم
بمنطقة عيديد ،بالتعاون
مع مؤسسة الضمير
الخيرية االجتماعية بوادي
حضرموت.
ووجه املدير العام ملكتب
وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل بوادي وصحراء
حضرموت د.عبدالله
باجهام ،في تصريح ،أمس،
شكره وتقديره للجمعية
على هذه املكرمة ،مشيرا إلى
أنها دائمًا ما تكون السباقة
في تقديم املعونات اإلغاثية
للمحتاجني.
من جهة أخرى ،نظمت ،أمس،
"إحياء التراث" لقاء العيد
السنوي تحت شعار "أنتم
بهجة العيد  ،"3والذي يشرف
عليه مركز حرائر للفتيات
عبر برنامج "زووم".
وتضمن اللقاء العديد من
الفعاليات والفقرات منها
محاضرة "أحوالنا في
رمضان" وإبداعاتي بالعيد،
باإلضافة إلى املسابقات
الثقافية والترفيهية،
واأللعاب املسلية وتوزيع
الجوائز.
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«عاصمة البلدي» تقر تحديد أنشطة المرحلة
الثانية من المنطقة الحرة

منطقة تجارية مهيأة من الطراز الحديث ونسبة االستخدام للمطاعم والمقاهي %5
محمد جاسم

توقيع عقود
لتطوير
الدائريين
الثاني
والثالث
وشارع
دمشق...
ً
قريبا

المعجل

واف ـق ــت لـجـنــة الـعــاصـمــة في
المجلس البلدي على تنفيذ قرار
مـجـلــس الـ ـ ــوزارء ب ـشــأن تغيير
االستعماالت وتحديد األنشطة
في المرحلة الثانية من المنطقة
الحرة بمنطقة الشويخ ،لتكون
منطقة تجارية وأندية صحية
وغ ـيــرهــا م ــن األن ـش ـطــة ،بـشــرط
أن تكون نسبة االستخدام %5
لـلـمـطــاعــم وال ـم ـق ــاه ــي ،وت ـكــون
م ـن ـط ـق ــة مـ ـهـ ـي ــأة عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــراز
الحديث.
وأكــد رئيس لجنة العاصمة
في المجلس البلدي ،عبدالعزيز
المعجل ،أن اللجنة وافقت على
إضــافــة دوري ــن مــواقــف ومكتب
ف ــي م ـب ـنــى م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات
ال ـ ـتـ ــابـ ــع لـ ـ ــديـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة
ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــوي ــخ اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة،
ً
خالل اجتماعها أمس ،مضيفا
أنـ ـه ــا واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى االت ـف ــاق ـي ــة
االسـتـشــاريــة لتصميم وتنفيذ
أعمال وتطوير الدائري الثاني
وال ـثــالــث وشـ ــارع دم ـش ــق ،بعد
حـضــور الهيئة الـعــامــة للطرق
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــري وعـ ــرض ـ ـهـ ــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ب ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـعـ ــرض

لجنة العاصمة في المجلس البلدي
ً
المرئي ،مؤكدا أنه سيتم توقيع
ً
عقود العمل قريبا.
وأشار المعجل إلى أن اللجنة
وافقت على طلب وزارة المالية
بشأن تصريح ترخيص مكاتب
مــؤق ـتــة وت ـشــوي ـنــات ع ـلــى أحــد
القسائم في منطقة شرق لخدمة
أعمال مشروع بنك بوبيان ،كما
وافقت على طلب وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية تخصيص
موقع ومصلى ومواقف سيارات

«ملتقى يوم اإلعالم» يوصي بتعديل
القوانين لمزيد من الحريات
طالب بتبني مشروع قانون موحد يتالفى عيوب التشريعات الحالية
أوصى المشاركون في «ملتقى يوم اإلعالم»
الـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـتــه ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــاع ــام
واالت ـص ــال يــومــي  17و 18ال ـج ــاري بـضــرورة
تطوير واقع اإلعالم الكويتي وإعادة النظر في
بعض القوانين والتشريعات المنظمة للعمل
اإلعالمي.
وأك ــد ال ـم ـشــاركــون ف ــي تــوص ـيــات الملتقى
االفتراضي ،أمس ،ضرورة تبني مشروع قانون
اعالمي موحد يتالفى عيوب القوانين المنظمة
لـلـعـمــل اإلع ــام ــي ال ـح ــال ــي وم ــراج ـع ــة جميع
القوانين والتشريعات اإلعالمية والعمل على
تعديل بعضها لمزيد من الحريات التي تخلق
أجواء إبداعية وتنافسية.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة
االهـتـمــام بتأهيل الطلبة الــدارس ـيــن لــاعــام
سواء في جامعة الكويت أو الجامعات األخرى
المختلفة داخ ــل الـكــويــت مــن خ ــال تأهيلهم
بـشـكــل سـلـيــم وع ـل ـمــي وواقـ ـع ــي وذل ـ ــك بعمل
برامج مكثفة ودائمة للطلبة منذ اليوم األول
اللتحاقهم بالدراسة.
وطالبوا بالتنسيق مــع الجهات العالمية
المختصة بوسائل التواصل االجتماعي مثل
«تويتر وإنستغرام وفيسبوك وسـنــاب شات
ويوتيوب» وغيرها للوصول إلى رؤية وصيغة
لـكـيـفـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن خ ـبــرات ـهــا وق ــدرات ـه ــا
والتعاون معها بشكل مهني بما يتوافق مع
القوانين المحلية.
وشددوا على ضرورة قيام الجهات المعنية

فــي ال ــدول ــة س ــواء الـحـكــومــة أو مـجـلــس األمــة
بإشراك الجهات المعنية بالشأن اإلعالمي مثل
مؤسسات المجتمع المدني وغيرها واإلصغاء
إلى آراء وأفكار الخبراء والمتخصصين قبل
القيام باتخاذ خطوات أو قوانين أو تشريعات
تتعلق بالشأن اإلعالمي.

الذكاء االصطناعي
وأوضح المشاركون أن دعم وجود العنصر
الوطني الكويتي في القنوات الخاصة وغيرها
ي ـعــد م ــن األمـ ـ ــور ال ـم ـه ـمــة ف ــي ت ـطــويــر الـحـقــل
اإلعالمي إضافة توظيف الذكاء االصطناعي
بسرعة كبيرة في المنصات اإلعالمية سواء
الحكومية أو الخاصة.
وأشاروا إلى ضرورة إظهار اإلعالم الرسمي
الوجه المشرق للكويت الى العالم وأن يكون
خ ــط الـ ــدفـ ــاع األول ل ـل ـكــويــت م ــع االس ـت ـعــانــة
باإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية الخاصة
ف ــي دع ــم ج ـهــود ال ــدول ــة إض ــاف ــة ال ــى ض ــرورة
االلتزام بأخالقيات وقواعد الصحافة واإلعالم.
وأكدوا أهمية األمن السيبراني في مواجهة
ال ـه ـج ـم ــات ال ـخ ــارج ـي ــة وه ـ ــو ف ـ ــرع م ــن ف ــروع
التكنولوجيا يعنى بحماية األنظمة والشبكات
والـبــرامــج مــن الهجمات الرقمية الـتــي تهدف
عادة للوصول إلى المعلومات الحساسة للدول
أو تغييرها.

في منطقة الشويخ الصناعية
ال ـث ــان ـي ــة .وأوض ـ ـ ــح أن الـلـجـنــة
وافقت على الكتاب المقدم من
أحــد الـشــركــات الـعـقــاريــة بشأن
م ـشــروع الـعــاصـمــة فــي منطقة
المرقاب قطعة رقم  ،3مع طلب
اعتماد تعدد االنشطة التجارية
في مشروع العاصمة بــاألدوار
ال ـع ـل ـيــا الـ ـت ــي ت ـل ــي ال ـم ـيــزان ـيــن
لـلـقـسـيـمــة رق ــم  7ال ــواق ــع عليه
المجمع التجاري.

ّ
نـ ــظـ ــم أص ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـق ــاه ــي،
صباح أمــس ،وقفة احتجاجية
في ديوان وزارة الصحة بمنطقة
الصليبيخات؛ للمطالبة بعودة
ت ـقــديــم الـشـيـشــة ف ــي الـمـقــاهــي،
أسـ ــوة بـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي وبعض الدول العربية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ّـدم أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـم ـق ــاه ــي
كتابا رسميا إلى وزير الصحة
د .باسل الصباح للسماح لهم
بتقديم الشيشة ،السيما أنهم
تــوقـفــوا عــن الـنـشــاط مـنــذ أكثر
مـ ــن  18ش ـ ـهـ ــرا ،م ـم ــا أدى إل ــى
خسارتهم عشرات آالف الدنانير،
إل ــى جــانــب تــأثــرهــم اقـتـصــاديــا
واجتماعيا ونفسيا.
وتعهدوا في كتابهم بالتقيد
ال ـتــام بــاالشـتــراطــات المطلوبة
لتقديم الشيشة ،والتي تقضي
بــأن يكون جميع العاملين في
المقاهي قــد تلقوا الـلـقــاح ،وأن
يقتصر ال ــدخ ــول عـلــى الـعـمــاء
ال ـم ـطـ َّـع ـم ـيــن ،ف ـضــا ع ــن ات ـبــاع
االشتراطات الخاصة بالتباعد
ال ـ ـج ـ ـسـ ــدي ،إذ س ـي ـت ــم تــرت ـيــب
الطاوالت بطريقة تضمن وجود
مـســافــة ال تـقــل عــن مـتــريــن بين
الـطــاوالت المختلفة فــي القاعة

إعالن فعاليات أسبوع إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية

الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،مـ ـجـ ـم ــوع ــة خـ ـب ــراء
مـ ــن الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
ول ـب ـن ــان ،ل ـم ـنــاق ـشــة مـخـتـلــف
ج ــوا ن ــب إدارة ت ـك ـنــو لــو ج ـيــا
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،بـمــا يفيد
ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن ال ـط ـب ـي ـي ــن فــي
«ضمان» والمؤسسات األخرى
من حيث التعليم والوظائف
والتطوير.
وس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ـ ـيـ ــن بـ ـخـ ـب ــراتـ ـه ــم
وتـ ـطـ ـلـ ـع ــاتـ ـه ــم م ـ ــع زم ــائـ ـه ــم
العاملين فــي مـجــال هندسة
المعدات الطبية ،للمساهمة
في إيجاد ممارسات مشتركة،
وب ـ ـنـ ــاء ش ـب ـك ــة ل ـت ـع ــزي ــز ه ــذا
ال ـجــانــب ال ـح ـيــوي م ــن قـطــاع
الرعاية الصحية.

علمت «الجريدة» أن رئيس
ال ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي م .أس ــام ــة
الـعـتـيـبــي س ـي ــدرج الـتـصــويــت
ع ـ ـ ـل ـ ـ ــى ع ـ ـ ـض ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــدي
الـ ـع ــازم ــي فـ ــي ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال
جلسة الخميس المقبل ،بعد
اس ـت ـك ـم ــال ال ـ ـ ـ ــردود م ــن إدارة
ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع ،ووزارة
الــداخـلـيــة ،واإلدارة القانونية
فــي البلدية بـشــأن إع ــان خلو
مقعد ال ـعــازمــي ،إث ــر تسجيله
ضمن المرشحين لالنتخابات
التكميلية لمجلس األمة.
وجاءت الردود متفاوتة بين
الـجـهــات ال ـث ــاث ،حـيــث ذكــرت
وزارة الــداخ ـل ـيــة ف ــي ردهـ ــا أن
العضو العازمي قد تقدم بطلب
ترشح النتخابات مجلس األمة،
ً
ومن ثم فإنه يعتبر مستقيال من
تــاريــخ تقديمه طلب الترشح،
وي ـ ـج ـ ــب إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التكميلية لعضوية المجلس
البلدي من أجل انتخاب عضو
ً
ً
ب ــدال عـنــه ،خــال ثالثين يوما
من اعــان خلو المقعد ،وعليه
فإنه يجب على المجلس البلدي
إع ـ ـ ـ ــان خـ ـل ــو م ـق ـع ــد ال ـع ـض ــو
ً
تمهيدا لفتح باب الترشح.
ومــن جانبها ،أكــدت اإلدارة
الـقــانــونـيــة فــي بـلــديــة الكويت
جواز إعالن خلو مقعد العازمي
في أول اجتماع للمجلس ،بعد

أسامة العتيبي

العطلة ،أو الدعوة لعقد جلسة
غ ـي ــر عـ ــاديـ ــة مـ ــن اجـ ـ ــل إعـ ــان
ً
خلو المقعد وفقا لمقتضيات
المصلحة الـعــامــة ،مــع مــراعــاة
ً
مدة الثالثين يوما التي يتعين
ف ـي ـهــا ش ـغ ــل ال ـم ـق ـعــد ال ـشــاغــر
بالتعيين أو االنتخاب حسب
ما حددته المادة  13من قانون
البلدية .2016/33
ب ـي ـن ـمــا وضـ ـع ــت «ال ـف ـت ــوى
والتشريع» رأيين :األول «اعتبار
ً
العضو العازمي مستقيال بقوة
الـقــانــون» ،أمــا الثاني فيقضي
باستمرارية عضوية العازمي
ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة مـ ـ ــدة ال ـم ـج ـلــس
الحالي ،ما لم يطرأ عليها سبب
آخر يؤدي إلى فقدانها.

تعهدوا في كتاب للوزير بالتقيد التام باالشتراطات المطلوبة

يقام خالل الفترة من  16إلى  22الجاري

حسين الصايغ

«الداخلية» و«القانونية» أكدتا إعالن خلو مقعده

وقفة احتجاجية ألصحاب المقاهي في وزارة
الصحة للمطالبة بعودة الشيشة

«ضمان» تحتفل بأسبوع إدارة
تكنولوجيا الرعاية الصحية العالمي
أطلقت شركة مستشفيات
ال ـض ـم ــان ال ـص ـح ــي (ض ـم ــان)
س ـل ـس ـلــة م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات فــي
مـ ـ ـج ـ ــال ه ـ ـنـ ــدسـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات
ً
الطبية ،احتفاال بأسبوع إدارة
تكنولوجيا الرعاية الصحية
العالمي ( ،)HTMا لــذي يقام
خ ــال ال ـف ـتــرة مــن  16إل ــى 22
الجاري.
وفي هذا السياق ،قال مدير
هندسة المعدات الطبية في
«ضـ ـم ــان» ال ـم ـه ـنــدس حسين
ال ـصــايــغ« :ت ـه ــدف أنـشـطـتـنــا،
داخ ـ ـ ــل الـ ـش ــرك ــة وخ ــارجـ ـه ــا،
خـ ـ ــال أ س ـ ـبـ ــوع ( )HTMإ ل ــى
زيادة الوعي حول تكنولوجيا
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،باعتباره
مجاال الهتمام متزايد للعديد
من المهندسين والفنيين في
القطاع الطبي».
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أن نـ ـ ـ ــدوات
«ض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان» عـ ـ ـب ـ ــر اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت
س ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاول مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات
رئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل أف ـ ـ ـضـ ـ ــل
 10ا بـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــارات ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـصـ ـحـ ـي ــة،
والحاجة إلى منظمات تقييم
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـصـ ـحـ ـي ــة،
باإلضافة إلى تحديات وآفاق
إدارة ت ـك ـنــو لــو ج ـيــا ا لــر عــا يــة
الصحية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاي ـ ـ ــغ أن
ا ل ـشــر كــة تستضيف فــي هــذه
األنشطة ،خالل أسبوع إدارة
تكنولوجيا الرعاية الصحية

ول ـف ــت ال ـم ـع ـجــل إلـ ــى أنـ ــه تم
رف ــض الـكـتــاب الـمـقــدم مــن أحــد
المستشفيات ا لـخــا صــة بشأن
عمل دراسة تنظيمية ومرورية
قبل إصــدار تراخيص إنشائية
للمباني ذات الكثافة السكانية
فــي ش ــارع بــور سعيد بمنطقة
بـنـيــد ال ـق ــار ،فــي حـيــن تــم طلب
تـقــريــر يـتـعـلــق بـكـتــاب جمعية
الفيحاء التعاونية بشأن طلب
ت ـخ ـص ـي ــص جـ ـ ــزء مـ ــن حــدي ـقــة

الزعابي قطعة رقــم  .6وقــال إن
اللجنة أ حــا لــت كتاب الجمعية
الكويتية للتراث بـشــأن العمل
على تشكيل لجنة مشتركة من
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي والـجـمـعـيــة،
لـلـبــدء فــي تنفيذ الـمـشــروعــات
الخاصة بطرق تحديد المعالم
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـم ــدي ـن ــة ال ـك ــوي ــت
ال ـق ــدي ـم ــة إل ـ ــى ل ـج ـن ــة ال ـم ـعــالــم
التاريخية في البلدي.

«البلدي» ّ
يصوت على عضوية
العازمي الخميس المقبل

عدد من أصحاب المقاهي
الواحدة ،وااللتزام بمنع تقديم
الـشـيـشــة فــي ح ــال ع ــدم تطبيق
هذه المسافة بين الطاوالت.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددوا عـ ـ ـل ـ ــى االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام
ال ـتــام بتحضير الـشـيـشــة وفقا
لالشتراطات الصحية المتبعة،
وذل ـ ــك ب ـت ـقــديــم خــرطــوم ـهــا ذي
االستخدام الــواحــد ،والتخلص
مـنــه مـبــاشــرة بـعــد االسـتـخــدام،

«دسمان» :قياس
األجسام المضادة
بعد التطعيم
ش ـ ــرع م ـع ـهــد دس ـم ــان
للسكري في إجراء دراسة
عـ ـلـ ـمـ ـي ــة اسـ ـتـ ـقـ ـص ــائـ ـي ــة
تتعلق بقياس األجسام
ال ـم ـضــادة الـمـكــونــة بعد
تـ ـلـ ـق ــي لـ ـ ـق ـ ــاح كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
ومـ ـ ـ ـ ـ ــدى ف ـ ـعـ ــال ـ ـي ـ ـتـ ــه ف ــي
تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز وت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــن
االستجابة المناعية بعد
الجرعة الثانية.
ودع ــا ال ـقــائ ـمــون على
ال ــدراس ــة إل ــى الـمـشــاركــة
ف ــي تـعـبـئــة االس ـت ـب ـيــان،
الذي دشنه المعهد الذي
يهدف إلى المساعدة في
تحديد مدة بقاء األجسام
المضادة في الجسم بعد
ت ـل ـقــى ال ـت ـط ـع ـيــم ،وال ـتــي
تختلف من شخص آلخر.
وت ـهــدف ال ــدراس ــة إلــى
مـ ـع ــرف ــة ف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـن ــاع ــة
بعد تلقى التطعيم عند
مرضى السكري ،والذين
ً
يـعــانــون أمــراضــا مزمنة
ومناعية ،وهل األجسام
الـ ـمـ ـض ــادة ت ـخ ـت ـلــف عــن
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص األصـ ـ ـح ـ ــاء
المحصنين.
وشـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة
المرضى الــذيــن يعانون
اخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــس
أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوم ،ن ـت ـي ـجــة
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــراض
مـ ــزم ـ ـنـ ــة ،لـ ـقـ ـي ــاس م ــدى
االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ال ـم ـنــاع ـيــة
لديهم وقدرة الجسم على
تـكــويــن أج ـس ــام مـضــادة
بالمستويات المطلوبة.

وعـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـش ـي ـشــة إال
لشخص واحد في اليوم ،ومنع
تجربتها قبل تقديمها للعميل،
فـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـي ــف ج ـم ـي ــع
أجزائها بما فيها المالقط قبل
ك ــل مـسـتـخــدم وب ـع ــده ،وارتـ ــداء
الـعـمــال والـمــوظـفـيــن الكمامات
وال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــازات ط ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ــوقـ ـ ــت،
وااللتزام بغسل اليدين والتعقيم

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر .وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدوا االلـ ـ ـت ـ ــزام
بــاالرشــادات العامة مثل تزويد
ال ـم ـحــات ب ـكــام ـيــرات الـمــراقـبــة
ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـم ـ ــداخ ـ ــل والـ ـجـ ـلـ ـس ــات
الخارجية والــداخـلـيــة ،وتقديم
الـتـسـجـيــات ف ــي ح ــال طلبتها
الـ ـجـ ـه ــات الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وت ــوف ـي ــر
عـبــوات المعقمات الـيــدويــة في
المحل بعدد كاف ،وعدم تقديم

الخدمة إال بالمحالت المرخصة
بتقديم التبغ مع االلتزام بجميع
اشتراطات البلدية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ــدد م ـ ــن أصـ ـح ــاب
المقاهي إلى التزامهم بإيجارات
ورواتـ ـ ــب ع ـمــال وأع ـب ــاء أســريــة
ك ــذل ــك ،داعـ ـي ــن إل ـ ــى ال ـن ـظ ــر فــي
مشكلتهم.

تدشين عيادة المسافر لتطعيم مرضى
العالج بالخارج والمبتعثين
●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تدشين عيادة المسافر هذا
األسبوع في مركز التطعيم بمركز الطب اإلسالمي
في منطقة الصباح الطبية التخصصية.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان صحافي ،إنــه تم البدء
باستقبال مرضى العالج في الخارج للحصول على

اللقاحات ،والــذيــن يتم تحويلهم بناء على نماذج
معتمدة من إدارة العالج بالخارج تحتوي على أسماء
المرضى ومرافقيهم ،مؤكدة أن العيادات تستقبل
كذلك المبتعثين والدارسين بالخارج بعد تقديم ما
يثبت ذلك .وأشارت إلى أن ساعات العمل من الساعة
ً
ً
ً
مساء يوميا ولمدة
الثامنة صباحا حتى الخامسة
ً
سبعة أيام أسبوعيا وتشمل أيام العطلة األسبوعية.

«البيئة» :المياه المنصرفة
بمدينة صباح األحمد جوفية

جانب من المياه المتدفقة
أكدت الهيئة العامة للبيئة أن ما تم نشره في
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي عــن وج ــود مياه
منصرفة في مدينة صباح األحمد غير دقيق ،فما
هي إال مياه جوفية.
وقالت الهيئة ،في بيان لها ،إنه ً
بناء على البالغ
ّ
وتكون
الوارد الى إليها بشأن وجود صرف مياه
بحيرات وقنوات مائية في منطقة صباح األحمد،

فقد تم عمل زيــارة ميدانية للموقع ،وتبين بعد
الكشف أن صــرف المياه يـعــود لمشروع عبارة
عن محطه مساندة لمعالجة المياه المنصرفة
من منطقة صباح األحمد ،باإلضافة إلى مشروع
أم الهيمان.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـمـيــاه الـمـنـصــرفــة مــن هــذه
المحطة مياه جوفية.

ةديرجلا
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ً
شوشرة :عذرا يا قدس

يوسف عبدالكريم الزنكوي

د .مبارك العبدالهادي

بقايا خيال :الدولة تهين نفسها

ألجلك يا مدينة الصالة أصلي
ألجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن
يا قدس ،يا قدس ،يا قدس يا مدينة الصالة أصلي
عيوننا إليك ترحل كل يوم ...ترحل كل يوم
هذا مقطع ألغنية فيروز التي عبرت بها عن حزنها الشديد من أجل
القدس لتحيي بها ضمائر ماتت وخنعت في حين الشعب الفلسطيني
يقتل ويهجر وتدمر منازله.
إننا نرثى حال أمتنا التي اقتصرت كعادتها على طاولة مستديرة
تبحث آلية للشحب واالستنكار واالستعطاف والصهاينة يــردون
بأقسى ما لديهم من وحشية لقتل وتهجير الشعب الفلسطيني الذي
لم يسلم حتى أطفاله من هذا العدوان الصهيوني الذي ال يبالي وال
يلتفت إلى الطاولة العربية المستديرة التي تجلس عليها أجساد
تبحث عن إنجاز المهمة في أوراق تتناثر تحت آالت القتل الصهيونية.
ً
ً
ً
عذرا أيها الشعب الفلسطيني ،عذرا يا غزة ،عذرا أيها األبطال ،عذرا
أيها األطفال ،األمة خذلتكم كالعادة ألنها ال تزال تمارس الدبلوماسية
التي لم تعتد إسرائيل عليها مع العرب ،ألنها تجد نفسها تقود العالم
عبر استيطانها المتمدد ،بل هناك من فضل مد يد التعاون لمصافحة
الصهاينة واعتبارهم حلفاء.
إن الخنوع الذي رفضته بعض الشعوب الغربية ذات الحس اإلنساني
ً
أصبح مسيطرا ،واإلبادات مستمرة للشعب الفلسطيني الذي تدوي
صــرخــات استغاثته فــي مسامع العالم ال ــذي يقف مكتوف األيــدي
متفرجا على ما يحدث.
أيــن منظمة الـعــالــم اإلســامــي؟ وأي ــن جامعة ال ــدول الـعــربـيــة؟ وأيــن
المنظمات الحقوقية اإلنسانية التي تدعي مواقف صامتة فقط؟ وأين
التحرك اإلسالمي والعربي تجاه هذه المجازر؟
البيانات واالستنكارات ليست كفيلة بوقف هذا االعتداء الوحشي،
وليست هي الرسالة التي ستوقف آلة الدم الصهيونية ،بل التحرك
يجب أن يكون بردة فعل بوجه الصهاينة ومحاسبتهم بالفعل ال الكالم
أو االستنكار والشجب.
أيــن دور األم ــم المتحدة ال ــذي يتعاطف مــع الصهاينة وهــو يتابع
جرائمهم المتكررة؟
ً
عذرا يا قدس ،العالم العربي واإلسالمي يتفرج أمام هذه المجازر ألنه
عاجز كالعادة عن المواجهة واتخاذ القرار في وجه الصهاينة ،إن ما قام
به أبناء الشعب الفلسطيني رغم ضعف إمكاناته العسكرية من توجيه
صواريخه لتل أبيب كشفت عن ضعف الصهاينة وخوفهم ورعبهم،
فما بالك لو اتحدت القوى اإلسالمية في وجه هذا الكيان الصهيوني؟
إننا نخجل من أنفسنا ومن عروبتنا وهناك عربي ومسلم يئن وال
يجد من يغيثه ويمد له يد العون إلنقاذه وتحرير أرضــه ونصرة
القدس.

األقصى قضية إسالمية
بشاير يعقوب الحمادي
ً
نعم هي قضية دينية إسالمية أوال وعربية وإنسانية قبل كل شيء،
فنصرته من أيدي الصهاينة واجب على كل مسلم في كل وقت حتى
نهاية هذا الزمان ،فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ،وما
يحدث فيه من انتهاك وظلم وسفك واعـتــداء على مــدى سنين فعل
مرفوض ومشين لألمة اإلسالمية والعربية.
فالقتل والدمار والغارات والقصف على األطفال قبل الكبار محزن
وقاهر للقلوب ،ويحتاج إلى قوة لصده من دول عظمى إليقاف هذه
الحرب وهــذا االحتالل الـغــادر ،وإخراجهم من األراضــي الفلسطينة
واألقصى المقدس يحتاج وقفة حقيقية من العرب والعالم ومجلس
األمن الذي مازال صامتا والــدول الكبرى ساكتة عن الحق وعن هذا
االنتهاك والعدوان على األبرياء.
فالقضية الفلسطينية على مر العصور لم توضع في أيدي سلطات
منصفة لهذا الشعب المظلوم وأمينة على قضيته وحقوقه ،بل كان
الكثير يتاجرون بها دون حسبان لألرض والشعب ،فخذلت من القريب
وتركت للمصالح الشخصية منذ البداية ،ولو كانت هذه المعاهدات
ً
للسالم وأمن الشعب فقط لكان مقبوال ،لكن المستفيد األول والوحيد
مــن استمرار القضية هــم أصـحــاب المصالح فــي الـخــارج والــداخــل،
وهنا يكمن الخلل.
أما موقف الكويت من القضية الفلسطينية ،وموقف آل الصباح
ً
الـكــرام فكان إنسانيا مشرفا لألشقاء في العروبة والــديــن ،وكانت
مواقف كبار مسؤولي الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم في اجتماع البرلمان الدولي وداعمة للحق بأن يعود ألصحابه
مهما طال الزمان ،فنحن الكويتيين أصحاب القلوب البيضاء واأليادي
الكريمة والرحمة والمحبة واإلنسانية ،والصهاينة أعــداء الدين ال
خالف وال شك ،ولن تتغير الحقيقة بتغير الزمان والظروف مهما كانت.
وفي الختام أتمنى أن يعم األمن واألمــان في بالدنا وجميع بالد
المسلمين ،وأن ينصر الله الحق على أعدائنا وأعداء الدين ولو بعد
حين.

عيب علينا!
تهاني الرفاعي
لألسف ،ال أحمل في يدي إال ضعفا وانكسارا يجعالنني عاجزة عن
ّ
المساعدة ،نحن قوم ال نملك غير الهتافات والهاشتاقات ،أعزنا الله
باإلسالم لكننا كبرنا خاضعين ال نملك شجاعة المواجهة تابعين
ٰ
لألقوى ،مطأطئين رؤوسنا في سبيل مصالحنا ،حتى إن أصررنا
في صلواتنا ودعواتنا على تحرير أرض القدس ونصرة أهلها نظل
ال شيء أمام ما يحدث هنالك.
تحضرني قصة "محمد الدرة" حين سألت والدي عن كيفية الجهاد
هناك ،فقوبل طلبي باالستخفاف طبعا ،لكنني ومنذ تلك اللحظة،
مازلت أشعر بالمسؤولية إزاء ما يحدث!
كيف ترى أخاك في ضرر ،دون أن تفزع له؟ وكيف اعتاد العالم العربي
على ذلك؟ وكيف يمكن لكل من بيده سلطة وحكم التخاذل والتطبيع،
الجسد المسلم يئن وجعا ال
والنوم بسالم ،في حين أن أحد أعضاء
ِ
كائن من كان أن يشهد هذا الجور الال
ترياق له؟ وكيف يمكن ألي
ٍ
إنساني ويمضي في حياته وكأن شيئا لم يكن؟ وما فائدة إسالمنا
إن لم نكن كالجسد الواحد ،إن اشتكى منا عضو تداعى له سائرنا
بالسهر والحمى؟
أنا معكم إلى آخر رمق! أعلم أن كالمي هذا لن يجدي نفعا ،لكنه وقفة
أعلم يقينا أنكم أقوى من
اعتراض على الخنوع الذي دام
لسنواتّ ،
ً
أي شعب آخر ،وأعلم أن الله حباكم عزة لن تذل مهما حاول األعداء!
وأش ـعــر بــالـخـ ًـزي ألنـنــي ال أستطيع الــوقــوف إل ــى جــانـبـكــم ،وعلى
أرضكم ،ممسكة بيد كل فلسطيني ّ
حر أجابه الرصاص معكم بكل
ّ
همة وشموخ!
أشعر باليأس ألن كل ما أملكه في ذروة ألمكم ،هي كلمات ال تغني
وال تسمن مــن ج ــوع أكتبها بـحــرقــة قـلــب ال تـضــاهــي "نـتـفــة" مما
تشعرون ،فاعذريني يا بقعة من الجنة ،على ضعفي وقلة حيلتي،
اعذريني ألنني غير قادرة على ترجمة غضبي وانفعالي ونخوتي
إال بالكلمات ،رغم أنني أعرف أن األفعال أبلغ من الكالم! لكننا نعيش
في زمن يحرض على السكوت عن الحق ،ويدفع "المشاهير" للحديث
ٰ
أقصى أفعال العرب "مظاهرة"
عن فلسطين طمعا بـالترند ،ويجعل
استنكار والفتات اعتراض ال أكثر!
اعذرينا ألننا أضعف من أي فلسطيني آخــر ،وأننا مهما ّ
تشدقنا
ّ
المعارك وحيدا ،والله سنده! وإن
بالعزة ،فال عزة إال لمن يناضل في
ِ
ٌّ
فلسطيني حارب ظلمه وحده دون طلب
سألوك يوما عن البطولة ،قل
وال تفضل من أحد! أما نحن جميعنا فالعار يلتحف وجوهنا لألبد!

أغلب جهود الحكومات المتعاقبة في
م ـج ــال تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن ه ــي ف ــي ح ــدود
األق ـ ــوال وقـلـيــل م ــن األفـ ـع ــال ،فـهــي تــوحــي
للجميع بأنها جادة في تطبيق القوانين،
وتحاول صادقة استعادة الهيبة الضائعة،
في حين الواقع يؤكد لنا أنه لم يتسبب في
ضياع هذه الهيبة أحد غيرها ،ألنها إن هي
حاولت تطبيق القوانين ،فالمزاجية غالبة
ألن طبيعتها متقلبة قد تميل نحو الكيل
بمكيالين ،فقد تغض النظر عما يرتكبه
حلفاؤها من مخالفات وجرائم ،وقد تطبق
ً
القانون "على ناس وناس" تحقيقا لمبدأ
"إن حبتك عيني ما ضامك الدهر".
وإذا كان بيننا من يشكك في ما نقول،
ف ـل ـي ـط ــرح ع ـل ــى ن ـف ـســه ه ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال :هــل
طبقت الحكومات الكويتية قانون تجريم
الفرعيات على الجميع منذ أن شــرع هذا
ال ـقــانــون حـتــى يــومـنــا ه ــذا؟ وه ــل صــدرت
أحكام في حق المخالفين لقانون تجريم
الـفــرعـيــات؟ وهــل طبقت الــدولــة قوانينها
ع ـلــى ك ــل ال ـج ــرائ ــم الـمـنـضــويــة ت ـحــت بند
الـفـســاد؟ وم ــاذا بشأن القوانين المتعلقة
بمكافحة اإلتجار بالبشر ومحاربة تجار
اإلقامات؟

ثقة

حاول أن تتذكر المناقشات التي دارت
حـ ــول هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع م ـنــذ أن تـعــرفـنــا
على فـيــروس كــورونــا حتى الـيــوم ،على
ً
م ـخ ـت ـلــف وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام وخ ـص ــوص ــا
وســائــل التواصل االجتماعي ،ثــم اســأل
نفسك :ما نتيجة هذه النقاشات؟ وماذا
ت ــم ب ـش ــأن ق ــان ــون ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة في
مجال محاربة الواسطة والمحسوبية في
توظيف الكويتيين؟ وكيف تقوم الدولة
بتطبيق القوانين المرورية ثم يتم إطالق
س ــراح المخالفين دون تسجيل قضية
في حقهم حتى لو وصلت المخالفة إلى
مـسـتــوى الـجــريـمــة أو الـجـنــايــة؟ وهـنــاك
الكثير من القوانين التي شرعت لتوضع
على األر فــف ،ليحق على الكويت القول
إنها أكثر دولة تشرع قوانين وأكثر دولة
تتجاهل هذه القوانين.
وطوال العقود الماضية التي شهدت
تشكيل قرابة السبع والثالثين حكومة
لــم نــر منها حـكــومــة واح ــدة تـصــدق في
ت ـط ـب ـيــق ك ــل ال ـق ــوان ـي ــن وال ت ـج ـت ـهــد فــي
اسـتـعــادة هيبة هــذه الـقــوانـيــن فحسب،
ً
إنما في هيبة الدولة أيضا ،وهي هيبة
تـسـبـبــت ال ــدول ــة نـفـسـهــا ف ــي إضــاعـتـهــا

دانة الراشد
وم ــرغـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي م ـس ـت ـن ـق ــع الـ ـمـ ـص ــال ــح،
فالحكومة هي التي تشكل هيئات الرقابة
ووح ـ ـ ـ ــدات ال ـت ـف ـت ـي ــش ول ـ ـجـ ــان ال ـض ـبــط
الـقـضــائــي وم ــا شــابـهـهــا مــن مــؤسـســات
حـكــومـيــة يـسـتــدل مـنـهــا أن ـهــا ج ــادة في
تطبيق القوانين ،ثم فجأة ودون سابق
إنذار نجد أن من يكسر هذه القوانين هي
المؤسسات الحكومية.
فقبل شهر رأينا كيف تقوم مجموعة
ضبطية تـقــوم بــوا جـبــا تـهــا خ ــال عطلة
نـهــايــة األس ـبــوع فــي تطبيق اإلجـ ــراء ات
االحـ ـت ــرازي ــة لـمـكــافـحــة ك ــورون ــا فتغلق
بالشمع األ حـمــر أ حــد المحال التجارية
التي تشهد تجمعات مخالفة للتحذيرات
ال ـص ـح ـي ــة ،ف ـ ــإذا ب ــأح ــد الـ ـ ـ ــوزراء يـسـمــح
بإعادة فتح هذه المحال في اليوم نفسه
دون س ـنــد ق ــان ــون ــي ،وق ـب ــل أي ـ ــام رأي ـنــا
ً
أيضا كيف قامت دوريــة مرورية بإلقاء
القبض على شباب كــا نــوا يستخدمون
أسلحة نارية غير مرخصة أثناء قيادتهم
ً
ل ـس ـيــارات ال تـحـمــل أرق ــام ــا ف ــي مـنــاطــق
سـكـنـيــة ،ثــم ي ـقــوم أح ــد ال ـ ــوزراء بــإطــاق
سراحهم دون تسجيل قضية ،وبعد كل
هذا يريدون استعادة الهيبة!

ناجي المال

هل نزل التابوت على أهل فلسطين؟
بعد أن كانت القضية الفلسطينية تحتل المركز األول في
االهتمام العربي واإلسالمي منذ أربعينيات القرن ُ
نصرم
الم
ِ
تــراج ـعــت إل ــى أس ـفــل س ـلــم األول ــوي ــات ب ـعــد انـ ــدالع ت ـطــورات
مفصلية في الساحة اإلقليمية والعالمية وفقدت كل الثقل
الذي استأثرت به لعقود من الزمن.
فأميركا منذ عهد واضع إنجيل السياسة األميركية جون
فوستر دالس ا لــذي و ضــع قــوا عــد و سـيـنــار يــو هــات السياسة
ا لـخــار جـيــة األ مـيــر كـيــة لمواجهة الخطر الشيوعي وتحطيم
قوته دفع دالس في اتجاه حل القضية الفلسطينية ُ
بد ويلة
عازلة بين ما يسمى إسرائيل والعرب ( )Buffer stateوأيضا
تعويض الالجئين تحت ذريعة أن مخيمات الالجئين بيئة
خصبة للتمدد الشيوعي كما كان ينادي الخبير حورج ماغي
الذي تبناه عبدالناصر آنذاك.
إال أن كل المشاريع األميركية تحطمت على صخرة العناد
اإل ســرا ئـيـلــي س ــواء فــي عـهــود حــزب ا لـعـمــل أو تكتل الليكود
المتطرف ،وعندما أبدى إسحق رابين رغبة جادة للحل تم
اغتياله على يد متطرف يهودي.
وب ـل ـغــت ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة غ ــاي ــة ت ــده ــوره ــا وف ـق ــدان
مركزيتها عندما تمت تصفية وجودها في لبنان وعند تأييد
قــادتـهــا غ ــزو ال ـعــراق لـلـكــويــت ،فـفــي وه ــج ال ـحــرب األمـيــركـيــة
لتحرير الكويت وتدمير العراق غابت القضية الفلسطينية
ً
ع ــن ال ـم ـســرح ال ـس ـيــاســي ت ـمــامــا ،وم ـمــا زاد ف ــي ه ــذا الـغـيــاب
ُّ
أحداث سبتمر وبروز اإلرهاب اإلسالمي السني على يد ابن
لتزحف
الدن وا نـشـغــال أ مـيــر كــا باستئصال جــذور اإلر ه ــاب ً
على الدول التي يترعرع فيها التطرف واإلرهاب رابطة بين
ُ
فرز ظروف الفقر كمستنقع ألفكار
األنظمة الدكتاتورية التي ت ِ

ال ـت ـطــرف ،ووج ــدت فــي الــربـيــع الـعــربــي أفـضــل تـطــور لفرض
الديمقراطية حسب النموذج التركي ،إال أن هذا المشروع قد
أسهمت جهود بعض دول الخليجية في وأده وتدميره وأسفر
الوضع عن دخول روسيا وإيران بقوة في إدارة بعض الدول
وتهديد المنطقة بنشوب حروب تأكل األخضر واليابس مما
تالشت معه القضية الفلسطينية حتى من الذاكرة والوجدان
العربي ،حتى أن الفاعلين في هذه الحقبة أدخلوا ما يسمى
إسرائيل في اللعبة السياسية ضمن تحالفات ضد بعضهم
ً
ً
ً
لتكون درعا حاميا من أخطار الغزو الخارجي وأخيرا قيام
ال ـب ـعــض ب ــإدخ ــال إس ــرائ ـي ــل كـعـنـصــر طـبـيـعــي ف ــي الـتـحــالــف
معها ضد إيران مستعيدين تحالف إيران الخفي في أحداث
الكونترا ضد العراق.
بطبيعة الحال فقد الفلسطينيون كل أوراقهم بل تالشت
فضيتهم وأصبحوا أمام خيار وحيد هو صفقة القرن الذي
يعني دولة في سيناء مع الوعد بتمويل مالي ضخم إلنشاء
دولة بديلة وابتالع الكيان الصهيوني للقدس بشكل كامل.
ِّ
ويشاء الرب من فوق السبع الطباق عندما أقدم الصهاينة
على إ خــاء ا لـقــدس مما تبقى مــن مساكن الفلسطينيين أن
يقلب الرب عاليها سافلها ويخرج شبابا فلسطينيين بمقالع
نبي الله داود وأن ينزل سكينته على أهل غزة وأهل الداخل
الفلسطيني وبصواريخ محلية ُّ
الصنع وكأنهم يرون التابوت
تحمله المالئكة فيدمرون جالوت الصهيونية ،وتنشق أرض
التجاهل والنسيان للقضية الفلسطينية عن شالالت التكبير
والتعاطف المنقطع النظير ،ويلف الرعب اليهود فتخفق روح
العالم اإلسالمي لهذا الحدث وتتربع قضية فلسطين على
عرش االهتمام العربي واإلسالمي.

د .حمود حطاب العنزي

 :High Lightالمسجد األقصى عقيدة
ال تـ ـ ـ ــزال ق ـض ـي ــة ف ـل ـس ـط ـيــن هـ ــي قـضـيــة
المسلمين األولى ،وذلك الرتباطها المباشر
بــالـعـقـيــدة وصـلـتـهــا الــوثـيـقــة بــالـمـقــدســات
اإلســامـيــة فلها مـكــانــة خــاصــة فــي وج ــدان
كــل مسلم ،هــذا يفسر ردود األفـعــال القوية
في حال تم انتهاك
للمسلمين في كل مكان ً
المسجد األقصى ،استجابة لآليات القرآنية
الكريمة ولألحاديث النبوية الشريفة التي
أشارت إلى قدسية وحرمة المسجد األقصى
ومـبــاركــة الـلــه سبحانه لــه ،ولـمــا حــولــه من
األرض الـمـبــاركــة أرض فلسطين وال ـشــام،
فالمسجد األقـصــى ثاني مسجد بني على
األرض بعد المسجد الحرام ،وأولى القبلتين
وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول
صلى الله عليه وسـلــم ،لذلك نؤمن ونــدرك
أن ما يصيب األقصى والقدس وأهلها من
تهويد ممنهج فــي حــي الشيخ ج ــراح إنما
يمثل اع ـت ـ ً
ـداء عـلــى عـقـيــدة األم ــة اإلســامـيــة
جمعاء!
وم ـ ــن ال ـم ــؤل ــم وإخ ــوانـ ـن ــا ف ــي فـلـسـطـيــن
يواجهون آلة الحرب اإلسرائيلية الغاشمة
بكل بسالة وبصدور عارية ،أن يظهر علينا

الصهاينة الـعــرب بخطاب جـبــان ُي َحملون
فيه مسؤولية قتل األطفال والنساء لحركة
"حماس" وكتائب القسام ،بحجة أن موازين
القوى غير متكافئة.
ً
فنقول لهم ولكل المتباكين كذبا على الدم
الفلسطيني ،إن المقاومة الفلسطينية لم تبدأ
بالعدوان إنما جاء قصفها المستحق للكيان
ً
الصهيوني المغتصب كــردة فعل انتصارا
للمسجد األقـصــى الــذي نعتبر نصرته من
اإليمان والعقيدة ،ويحق لنا هنا أن نتساءل:
هل تابعتم أيها الصهاينة العرب ذعر ورعب
أسيادكم اليهود من قصف صواريخ القسام؟!
وإلثبات الحجة عليكم أكثر نستحضر
ً
جـ ـ ــزءا م ــن م ـق ــال ل ـل ـكــاتــب ال ـي ـه ــودي "ش ــاى
غولدبيرغ" حيث يـقــول" :الحـظــت أن نسبة
العرب الموالين إلسرائيل تتضخم بصورة
غير منطقية ،أنــا كيهودي علي أن أوضــح
نقطة معينة :عندما تخون أنت كعربي أبناء
شـعـبــك بـ ــآراء عـنـصــريــة صـهـيــونـيــة ،فنحن
نحبك مـبــاشــرة ..لكنه حــب كحبنا للكالب،
صحيح أنـنــا نـكــره ال ـعــرب لكننا فــي داخــل
أعماقنا نحترم أولـئــك الــذيــن تمسكوا بما

لــديـهــم ،أول ـئــك الــذيــن حــافـظــوا عـلــى لغتهم
وفـكــرهــم ،ول ـهــذا عليك أن تـخـتــار :إم ــا كلب
محبوب أو مكروه محترم"!
ً
ختاما :تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى
بــالــدعــاء وال ـمــال واالسـتـنـكــار والـكـتــابــة في
كــل وسـيـلــة وك ــل مــا مــن شــأنــه لـجــم اليهود
ومــا يتبعهم مــن الصهاينة الـعــرب لنصرة
إخوانكم المرابطين في القدس وغــزة وكل
الـ ـت ــراب الـفـلـسـطـيـنــي ال ـم ـب ــارك ،ألن نـصــرة
الـمـسـجــد األق ـص ــى وتـعـظـيـمــه قـمــة الـشــرف
والعزة والكرامة والبركة وأعظم الواجبات
على أمة اإلسالم ،فعلى كوادر األمة اإلسالمية
في كل بقاع األرض دعم صمود المقدسيين
والفلسطينيين على أرضهم بشتى الطرق
واالسـ ـتـ ـنـ ـك ــار بـ ـش ــدة لـ ـمـ ـح ــاوالت شــرع ـنــة
االحتالل اإلسرائيلي التي يقودها ولألسف
الشديد من يحملون ملف تسويق إسرائيل
في المنطقة ممن ارتضوا أن يكونوا تحت
أقدام اليهود لتنزل عليهم بإذنه تعالى لعنته
في الدنيا واآلخرة.
ال ـل ـهــم ان ـص ــر إخ ــوان ـن ــا ال ـم ـجــاهــديــن في
فلسطين وفي كل مكان يارب العالمين.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :حرب صهيوماسونية جديدة
ما يحدث في فلسطين المحتلة هذه األيام يضع الحقائق الواقعية
أمام المواطن العربي بشكل مكشوف ال يستطيع اإلعالم الشيطاني
أن يخفيه ،وال تستطيع بعض الحكومات المتضررة أن تمنع بروزه
ً
أو ّ
تشوه صورته ،فيوما بعد يوم يتضح كذب أسطورة الجيش الذي
ال يهزم اإلسرائيلية ،والتي تكرست عبر الهزائم المتتالية للجيوش
النظامية العربية في كل المعارك وبأيام معدودة فقط لكل معركة،
دون السماح للعقل الشعبي العربي باستيعاب صدق األسطورة من
ُ
عدمه ،واالنتباه إلى أن هذه الجيوش شاركت في المعارك لتهزم ،وأن
الجيش الصهيوني شارك منذ البداية لينتصر ،سواء تمت النتائج
بترتيب مسبق مع بعض األطــراف المهزومة ،أو بتهيئة األسباب
ً
ً
والمناخ العام ليكون المنتصر منتصرا والمهزوم مهزوما.
ً
ولذا فإن اإلعالم الشيطاني حاليا ال يسمح بوضوح الرؤية ألن
الــوضــوح يـعـ ّـري األســاطـيــر السابقة والــذيــن صنعوها أو شــاركــوا
في صنعها ،ويكشف حقائق ال يراد لها أن تنكشف ،وهكذا يصبح
ً
االعتداء الحالي على فلسطين المحتلة حربا بين إسرائيل وحماس،
دون أن يسمح هذا اإلعالم للحقيقة بالوصول للعقل الشعبي العربي
بـشـكــل حقيقي وم ـت ـجــرد ،وه ــي أن الـصـهــايـنــة مـعـتــدون مـجــرمــون
مدفوعون بمصالح القراصنة للتمدد على كل الجغرافيا العربية
واالستيالء على الثروات والقدرات مدعومون من الماسونية العالمية
مقابل إنهاء الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية ونشر عولمة
الغرائز وبوهيمية اإلنسان واالستسالم للمصير المجهول.
فمسألة زج اإلعــام الشيطاني بأسماء معينة وجهات معينة،
ورب ـط ـهــا ب ـم ـشــروع م ـقــاومــة ال ـش ـي ـطــان ب ـم ـعــزل ع ــن ث ـقــافــة أصـيـلــة
للمجتمعات العربية ،يهدف إلى وضع الغشاوات على العيون ليصبح
ً
ً
ً
ً
الشمال يمينا واليمين شماال والكذب صدقا والصدق كذبا ،فيضطر
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إضافات

المواطن العربي إلى وضع يديه على رأسه من شدة الصداع والتشتت
والعجز عن فهم ما يجري واالستسالم لما يملى عليه.
إن انتشار فكرة النصر المبني على التدمير أول أساليب تضليل
المجتمعات العربية وإقناعها أن الجيش الصهيوني ال ُيهزم وأنه
البد من القبول باألمر الواقع ،على الرغم من أن النشاط الكالسيكي
ألي ح ــرب يكمن فــي ق ــدرة الـجـيــش المتمكن عـلــى ض ــرب األه ــداف
العسكرية لخصمه ومـحــاولــة الخصم ضــرب أي هــدف يصل إليه
ً
ً
سواء كان هذا الهدف مدنيا أو عسكريا ،كما أن النتيجة الطبيعية
ألي حرب تتداعى في إمالء المنتصر شروطه على المهزوم ،ولكننا
ً
ً
ً
في حروب السنوات األخيرة لم نشاهد إال عدوانا ساديا صهيونيا
ً
ً
على المدن والقرى وقتال عشوائيا ،ومجتمعات صامدة ال تستسلم
أو تلين أو ترضخ ألسباب الهزيمة وإمــاء الشروط كما هي طرق
ونتائج كل الحروب.
بإمكان هؤالء الصهاينة أن يمارسوا جرائمهم كيف شاؤوا ،وأن
يبررها العالم المتواطئ كيف يريد ،لكن المؤكد أننا كشعوب نرى ما
يجري بطريقة مختلفة ونفهم األحداث بغير ما يراد لنا أن نفهمها،
ولــن نقبل بمرور المشروع الماسوني الثقافي المبني على إلغاء
المنظومة األسرية واالنحالل واستبدال اإلرث الثقافي الخاص بآخر
هجين مبني على الفوضى والمادة ،وتحريك المجتمعات بطريقة
آلية عبر غرف العمليات اإللكترونية في الدول الغربية.
إن وقوفنا مع الحق الفلسطيني بوجه العدوان الصهيوماسوني
ليس مجرد وقــوف إلــى جانب إخــوة لنا مظلومين يسامون سوء
ال ـع ــذاب لـعـقــود طــوي ـلــة ،وإن ـم ــا دف ــاع ع ــن ت ــراث ومـعـتـقــد وحــاضــر
ومستقبل في معركة مصيرية بين نواميس الله وخطط الشيطان،
ولن نكون أولياء للطاغوت مهما كانت المغريات أو األخطار.

الثقة هي حجر األساس لجميع العالقات اإلنسانية ،فالثقة بالنفس
ً
وصونها وتقديرها ستجعل مــن حولك يحترمك تلقائيا ،ووضــع
الحدود للنفس ومنعها من التلفظ بالسيئ من القول أو الفعل يرسم
ً
هذه الحدود من حولك ضمنيا فال يتعداها اآلخرون إال فيما ندر ،وفي
هذه الحالة يكون الحل األفضل بالترفع والتسامي عن تراشق السهام
الجارحة وتصعيد األمــور ،فالسالم قيمة عليا قد تفوق أهميتها أن
ً
نكون دائما على حق.
أما الثقة باآلخرين فهي مفتاح القلوب وهي سبيلك حتى إلى أشد
ً
ً
األرواح تيبسا وانغالقا ،فنحن عندما نحسن الظن باآلخرين فإنهم
سيقدمون لنا أفضل ما لديهم ،فما أجمل التعامل مع اآلخرين بحسن
نية وعدم المبالغة بتفسير كل صغيرة وكبيرة؛ هكذا تكون العالقات
صافية وواضحة كالصفحة البيضاء.
يقول أوشــو في كتابه عن الثقة" :نحن نثق بالغرباء في المطار
ً
ً
فنأتمنهم على أمتعتنا إن اضطررنا لمغادرتها مؤقتا وغالبا ما يكون
ً
هؤالء أهال للثقة ،فالبشرية مجبولة على العناية ببعضها بعضا"،
أما في تلك األحيان النادرة التي يخون فيها البعض الثقة فال داعي
لالنتقام ،فالشعور بالذنب سيالزم هؤالء ويقض مضجعهم ،فال يوجد
شعور أسوأ من أنك أخطأت في حق البريء الذي ائتمنك على نفسه،
وذلك عقاب كاف بحد ذاته.
ً
ً
كذلك يجب علينا أال نجعل شخصا واحدا يدمر لدينا شعور الثقة
واألمــان مع اآلخرين ،فهي مجرد تجربة سيئة فحسب ،وعلى الرغم
من ذلك فإن الثقة باآلخرين ال تعني السذاجة ،فالثقة شيء ثمين في
أعط كل من حولك المقدار الصحيح منها بقدر وعيه
نهاية المطافِ ،
ً
وأهليته ،واستمع إلى حدسك جيدا فهنالك أشخاص ال يستحقون
ً
الثقة مطلقا مع كل أسف.
على أية حال ،إن كانت عالقتك مع ذاتك طيبة وأريحية فلن تحتاج
إلى ائتمان اآلخرين على كل أسرارك الثمينة ،فهي إن ثقلت عليك فكيف
اكتف بالقلة القليلة من األصدقاء المقربين
تتوقع من اآلخرين حملها؟
ِ
واستمتع بصحبة مختلف الرفاق والزمالء بكل أطيافهم وعلى اختالف
ً
عمق ثقتك بهم ،كن أنت أهال لثقة اآلخرين وال تكشف خصوصياتهم
ً
حتى إن استصغرتها -وستبني جسورا متينة لعالقتك بمن حولك،فتبقى المعاملة بحسن النية هي األساس وميزان التعامل مع الجميع.

ً
ً
أوال وأخيرا :فارس
الدبلوماسية
ّ
مشاري ملفي المطرقة
أثبت الشيخ الــدكـتــور أحمد ناصر المحمد الصباح منذ تعيينه
ً
وزيرا للخارجية في  17ديسمبر  2019أنه الرجل المناسب في المكان
المناسب ،فاستطاع أن يكسب احترام الجميع داخل الكويت وخارجها
بشخصيته الهادئة ولسانه الحسن المنطق وفصاحته في الحوار،
وقدرته على التعامل مع القضايا الحساسة في المنطقة ،وتوضيح
موقف الكويت وإيصال رسالتها بكل شفافية ووضوح.
وقد لمع نجم الشيخ أحمد الناصر بشكل كبير من خالل دوره في حل
الخالف بين األشقاء الخليجيين ،فكان له مواقف وتحركات حثيثة
للوصول إلى المصالحة الخليجية ،وقام بـزيارات مكوكية رغم تفشي
جائحة كورونا صنعت التوازن الخليجي والعربي ،وضبطت إيقاع
الحوار بين األشقاء ،وكانت مفتاح نجاح الوساطة الكويتية بتوجيهات
مباشرة من صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،حفظه الله
ورعاه .وأظهر وزير الخارجية مهاراته الدبلوماسية ،ونجح في خلق
التوازن والحياد اإليجابي والسياسة الناعمة بين الدولتين الشقيقتين
المملكة العربية السعودية وقطر ،حيث أسهمت جهوده في نجاح
الوساطة الكويتية ،وأثمرت توقيع بيان العال الذي يعد صفحة مشرفة
في العالقات األخوية الخليجية ليثبت أنه نسخة مجددة من دبلوماسية
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب الله ثراه.
ً
ونثمن وقوفة أيضا إلى جانب القضية الفلسطينية ،والتأكيد على
موقف الكويت وإدانتها الشديدة للجرائم واالعتداءات التي ترتكبها
قوات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في
مدينة القدس واستنكاره كل المخططات اإلسرائيلية االستيطانية غير
القانونية ومحاوالتها لالستيالء على منازل وممتلكات الفلسطينيين
في حي الشيخ ج ــراح ،ومــن جانب آخــر نقدر دورة اإلنساني الرائد
والمتميز في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم وتبوء
ً
الكويت وجعلها في مكانة مرموقة على صعيد العمل اإلنساني إقليميا
ً
ودوليا والسير على خطى قائد اإلنسانية سمو األمير الراحل الشيخ
صباح األحمد طيب الله ثراه.
ونتيجة للدور الكبير الذي قام به استحق أن يمنحه سمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة
ً
األولى تقديرا لجهوده المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة
لبالده وتنمية أواصر العالقات التي تربط دولة الكويت بأشقائها في
ً
دول مجلس التعاون والدول العربية سعيا نحو توحيد الصف العربي.
ويأتي حديثي اليوم عن الشيخ أحمد وسط مساندة ودعــم كبير له
من القيادة السياسية والشعب الكويتي الذي يرى فيه واجهة مشرفة
ً
للكويت وامتدادا للدبلوماسيين الكبار ،وأنه يستحق الوقوف خلفه
والشد من أزره ال مساءلته واستجوابه عن أمور هامشية لن يستفيد
منها أحد ،وتكون مضيعة للوقت بمكانة رجل يعمل بجد واجتهاد
لبلده الكويت والوطن العربي أجمع ،وحقق نجاحات في فترة زمنية
وجيزة ومستقبله يبشر بخير كبير.

«الداخلية» ترد على مقال «ثروة
الكويت في خطر»
وردنــا ٌّرد من مدير عام اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام األمني في
وزارة الداخلية ،العميد /توحيـد عبدالله الكندري ،على مقال الكاتب
مشاري ملفي المطرقة بعنوان "ثروة الكويت في خطر" المنشور في
العدد ( )4691بتاريخ 2021 /3 /26م ،والذي نبه فيه إلى ضرورة التصدي
للبيانات الكاذبة والفيديوهات الخادشة للحياء ،ودور الوزارة في ذلك،
وفيما يلي نص الرد:
"السيد رئيس تحرير صحيفة الجريدة ،،،المحترم
نتوجه إليكم بخالص التحية وعميق التقدير على إسـهامكم التنويري
المتميز ودوركم اإلعالمي الواضح في خدمة قضايا األمن والمجتمع
وعلى تواصلكم الدائم معنا من أجل تحقيق الصالح العام.
وباإلشارة إلى ما نشـر في صحيفتكم بالعدد رقم ( )4691بتاريخ /3 /26
 2021تحت عنوان (أوال وأخيرا :ثروة الكويت في خطـر) ،نود إحاطتكم
ً
علما بأن وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة العامة للمباحث الجنائية
تبذل كافة الجهود للتصدي ألي معلومات أو بيانات كاذبة أو نشر
أي فيديوهات خادشة للحياء العام من شأنها التأثير على أخالقيات
األطفال واألحداث عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وتؤكد اإلدارة أن المؤسسة األمنية قد سنت القوانين الرادعة لمن يقوم
بنشر أي فيديوهات مخلة بــاآلداب العامة ،كما يتم عمل العديد من
الحمالت اإلعالمية التي من شأنها توعية المجتمع بالمخاطر التي
يتعرض لها أبناؤنا .وأوضحت اإلدارة أن المادة ( )4من القانون رقم
 63لسنة  2015في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على
أن عقوبة "إنشاء موقع أو نشر أو إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين
معلومات أو بيانات بقصد االستغالل أو التوزيع أو العرض على الغير،
وكان ذلك من شأنه المساس باآلداب العامة أو إدارة مكان لهذا الغرض"
هي :الحبس مدة ال تتجاوز سنتين +غرامة ( )5-2ألف دينار أو إحداهما،
وأن "التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على
ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين +غرامة ( )5-2ألف دينار أو
إحداهما" .وتشير اإلدارة إلى أنه بمجرد رصد أي أخبار كاذبة أو شائعة
أو نشر ما يخدش الحياء العام تقوم اإلدارة العامة لمكافحة الجرائم
اإللكترونية على الفور بنفيها ونشر الحقائق عن موضوع الشائعة،
والوصول إلى مصدر الشائعات أو ما شأنه اإلخــال بــاآلداب العامة
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .وتفضلوا بقبول فائق االحترام".
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٢٩٠

٦.٨٢٤

٥.٢٥١

2.٣٥٤ 2.٧٢٥ ٣.٣٢٥

 %8.4انخفاض مخصصات البنوك في الربع األول

ً
القطاع المصرفي يحقق نموا في األرباح  %0.48لتبلغ  186مليون دينار
محمد اإلتربي

أرباح البنك
الوطني %45.32
من إجمالي
مكاسب القطاع

رغ ـ ــم ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي يـمــر
بـهــا االق ـت ـصــاد بـسـبــب جائحة
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــإن مـ ـخـ ـصـ ـص ــات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي س ـج ـلــت
ً
تراجعا بنسبة  8.4في المئة إذ
انخفضت بقيمة  17.820مليون
دي ـنــار ،وتــراجـعــت مــن مستوى
ً
ً
 212.4مليونا إلى  194.5مليونا.
والـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــروف والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات
ال ـح ــال ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن األزم ـ ــة
المالية إذ تتركز األزمة الحالية
في انها ازمة اغالق وتراجع اداء
فيما كانت األزمــة المالية ازمة
دي ــون نتيجة تضخم األص ــول
بشكل مبالغ فيه وغير حقيقي
وع ــدم وج ــود قـنــوات تشغيلية
حقيقية.
وقــاد تحوط البنوك وتشدد
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي الـ ـمـ ـص ــارف
ل ـ ـل ـ ـخ ـ ــروج ب ـ ـ ــأم ـ ـ ــان م ـ ـ ــن أزم ـ ـ ــة

الجائحة الصحية من دون اي
ارباكات رغم تحمل البنوك اكثر
من  378مليون اكالف التأجيل
األول.
وبالنسبة إلــى أرب ــاح الــربــع
األول ،فقد حققت البنوك نموا
جـيــدا ومـقـبــوال فــي ظــل ظــروف
التشغيل ونمت األرباح بنسبة
 0.480في المئة بقيمة  889الف
دينار حيث بلغ اجمالي ارباح
هذا الربع نحو  186.028مليون
ديـنــار مقارنة ب ـ  185.1مايونا
للربع المقابل من .2020
وبلغت ارباح البنك الوطني
الى اجمالي ارباح القطاع نحو
 45.32في المئة ،وحقق تراجعا
الفـتــا فــي الـمـخـصـصــات للربع
األول من .2021
وبـحـســب م ـصــادر مصرفية
ثمة تفاؤل مع االنفتاح النسبي

المرتقب ،إذ تتوقع المصادر أن
تنمو األرباح بوتيرة أفضل من
الــربــع األول خصوصا فــي ظل
االتجاه النزولي للمخصصات
وارت ـ ـفـ ــاع األرب ـ ـ ــاح واإليـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،ف ــإن
ع ـ ــوددة الـتـشـغـيــل واالن ـف ــراج ــة
ع ـمــومــا سـتـفـتــح ال ـطــريــق أم ــام
استقرار السوق وعودة التمويل
لـ ــأفـ ــراد خ ـص ــوص ــا ال ـش ــرائ ــح
التي كــان عليها تحفظ بسبب
ارباكات سوق العمل ،الفتة إلى
أن شريحة كبيرة من الشركات
لــدي ـهــا ط ـل ـبــات ت ـمــويــل كـبـيــرة
وت ـقــوم الـبـنــوك حــالـيــا بــدراســة
اوض ــاعـ ـه ــا وم ـ ــن ال ـم ــرت ـق ــب ان
ت ـح ـص ــل ش ــريـ ـح ــة م ـن ـه ــا عـلــى
تمويل جديد.

ً
تذبذب مؤشرات البورصة والسيولة  62.1مليونا
المزاد شهد عودة عمليات الشراء على األسهم القيادية
●

علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة
الـكــويــت خ ــال تـعــامــات الـيــوم
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع
«الـ ـقـ ـصـ ـي ــر» ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان ب ــأرب ــع
ج ـل ـســات ف ـقــط تــذبــذبــت خــالــه
ال ـمــؤشــرات ،واسـتـقــرت بنهاية
الـجـلـســة ع ـلــى خ ـس ــارة بنسبة
مـحــدودة لمؤشر السوق العام
كانت  0.08في المئة فقط تعادل
 4.78نقاط ليقفل على مستوى
 6290.33ن ـق ـطــة ب ـس ـيــو لــة هي
األقل هذا األسبوع ،لكنها أعلى
مــن م ـعــدالت ال ـعــام بلغت 62.1
م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 536.9
مليون سهم عبر  16133صفقة،
ً
وتم تداول  144سهما ربح منها
 57وخسر  71بينما استقر 16
دون تغير.
ك ــذل ــك خ ـســر م ــؤش ــر ال ـســوق
األول ن ـس ـب ــة  0.06فـ ــي ا ل ـم ـئــة
أي  4.26ن ـ ـقـ ــاط ل ـي ـب ـق ــى عـلــى
مستوى  6824.81نقطة بسيولة
متراجعة إلى حدود  31.5مليون
دينار تداولت  76.3مليون سهم
عبر  4963صفقة ،وربح  8أسهم
فقط بينما خسر  11واستقر 6
دون تغير.
بينما تميز مؤشر «رئيسي
 »50أمـ ـ ـ ــس ،وس ـ ـجـ ــل م ـكــاســب
جيدة بنسبة  0.38في المئة أي
 20.73نقطة ليقفل على مستوى
 5469.95نقطة بسيولة بلغت
 21.4م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ت ــداول ــت
 336.4مليون سهم عبر 6695
ً
صفقة ور ب ــح  23سهما مقابل

أرباح البنوك ومخصصات الربع األول 2021
البنك
الوطني
الخليج
التجاري
األهلي
المتحد
الدولي
برقان
بيتك
بوبيان
وربة
اإلجمالي

مخصصات الربع مخصصات الربع
أرباح الربع األول أرباح الربع األول
األول 2021
األول 2020
نسبة التغير%
2021
2020
(مليون د.ك)
(مليون د.ك)
(مليون د.ك)
(مليون د.ك)
77.763
8.596
0.853
6.045
15.308
2.758
17.231
44.275
10.226
2.084
185.139

84.308
11.973
0.40
7.112
11.125
1.01
5.06
50.004
12.614
2.782
186.028

%8.42
%39.29
()95.3 -
%17.65
()%27.33 -
() %63.38 -
()%70.63 -
12.94
%23.35
%33.49
%0.480

«المستثمرون» تخسر  23.09ألف دينار
بلغت خسائر شركة المستثمرون القابضة خالل الربع األول
من عام  2021نحو  23.09ألف دينار ،بواقع  0.04فلس للسهم،
مقابل تكبدها خسارة قدرها  36.22ألف دينار بما يعادل 0.06
فلس للسهم خالل نفس الفترة من العام الماضي.

ً
تسلمت شركة بيت الطاقة القابضة عرضا «غير ُملزم» لشراء
حصتها البالغة  64.25في المئة بإحدى شركاتها التابعة في
ً
السودان .وقالت «بيت الطاقة» إنه جار حاليا دراسة ومناقشة
عــرض الشراء ُ
المشار إليه ،موضحة أنــه ال يمكن تحديد األثر
المالي للمعلومة الجوهرية السابقة إلى حين االنتهاء من دراسة
العرض ُ
المقدم واتخاذ القرارات المناسبة ،وسيتم اإلفصاح في
حينه عن ذلك األثر.

ً
ً
 19سهما خــاســرا واسـتـقــرار 4
أسهم دون تغير ،وكانت سيولة
السوق الرئيسي مستقرة فوق
مستوى  30مليون دينار ولكنه
سجل خسارة محدودة.
وحفظت األسهم القيادية في
قطاع البنوك مؤشرات السوق
الرئيسية مــن االن ــزالق وأبقته
وللجلسة الثالثة على التوالي
ً
قريبا من نقطة األساس إذ بدأت
باللون األخضر واستمرت عليه
معظم ف ـتــرات الـجـلـســة ،وحتى
ً
فترة المزاد التي شهدت نشاطا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا ع ـل ــى س ـه ـمــي الــوط ـنــي
وبـيـتــك عـلــى وج ــه الـخـصــوص
ليقفال على مكاسب جيدة.
كذلك استعاد سهم الوطنية
ك ـ ــل خـ ـس ــائ ــر ب ـ ــداي ـ ــة ال ـج ـل ـســة

وعـ ـ ــوض أج ـي ـل ـي ـتــي ح ــوال ــي 7
فـ ـل ــوس مـ ــن ق ــاع ــه أمـ ـ ــس فـيـمــا
خـ ـ ـس ـ ــرت أسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـصـ ـن ــاع ــات
الــوطـنـيــة واه ـل ــي مـتـحــد وزي ــن
وسـ ـ ـ ــط مـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ت ــذب ــذب ـه ــا
أمـ ــس ،وت ـم ـيــزت أس ـه ــم كتلتي
أعيان والمدينة إذ ارتدت أسهم
أعيان ومبرد وأعيان العقارية
وح ـق ـقــت أس ـه ــم الـمـسـتـثـمــرون
ً
ً
وآن وب ـت ــروغ ـل ــف نـ ـم ــوا ج ـي ــدا
ورج ـح ــت ك ـفــة ال ـل ــون األخ ـضــر
فــي مؤشر رئيسي  ،50وعانت
ب ـع ــض األسـ ـه ــم ف ــي الــرئ ـي ـســي
مـ ـث ــل فـ ـي ــوتـ ـش ــر كـ ـي ــد ومـ ــزايـ ــا
والتخصيص وسنرجي ليبقى
بــالـمـنـطـقــة ال ـح ـم ــراء وتـنـتـهــي
ال ـج ـل ـس ــة عـ ـل ــى وقـ ـ ــع إي ـج ــاب ــي
بالرغم من األلوان الحمراء عززه

()%17.23 -
()%10.1 -
%3.11
()%18.09 -
% 33.34
%126.65
20.52
()25.11 -
%4.3
83.91
()% 8.4 -

أخبار الشركات

ً
«بيت الطاقة» تتسلم عرضا لشراء
حصتها بشركة تابعة

عمليات الشراء فترة المزاد.
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا  ،مـ ـ ــال األداء إ ل ــى
التراجع إذ خسرت  4مؤشرات
ب ـي ــن مـ ــؤشـ ــرات أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
بدول مجلس التعاون الخليجي
وربـ ـح ــت  3مـ ــؤشـ ــرات ب ـق ـيــادة
مؤشر ســوق دبــي المالي الذي
ً
ح ـقــق ن ـم ــوا بـنـسـبــة قــري ـبــة من
 1.5فــي الـمـئــة راف ـقــه بمكاسب
مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرا سـ ــوقـ ــي
البحرين وعمان ،بينما تراجع
مـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
ب ـح ــوال ــي ن ـصــف نـقـطــة مـئــويــة
وخسرت أسواق أبوظبي وقطر
والكويت ،وكانت أسعار النفط
تسجل خسائر واضحة وتراجع
ً
برنت الي مستوى  65.5دوالرا
للبرميل.

51.498
11.487
20.969
13.862
3.431
2.555
16.777
74.931
11.464
5.439
212.413

42.626
10.327
21.623
11.354
4.575
5.791
20.220
56.117
11.957
10.003
194.593

نسبة التغيير %

«الخليجي» توقع عقد بيع %6.8
من رأسمال زميلة بالسعودية
وقعت شركة بيت االستثمار الخليجي عقد اتفاق يتم بموجبه
بيع عدد  3.575ماليين سهم ،بنسبة  6.8في المئة من رأسمال
إحدى الشركات الزميلة في السعودية .وقالت الشركة إن البيع
سيتم لمصلحة إحدى الشركات المحلية في الكويت ،مقابل مبلغ
قدره  4ماليين دينار .ولفتت إلى أن عملية البيع سينتج عنها
ً
تحقيق ربح قدره  1.20مليون دينار تقريبا ،سيتم إدراجه ضمن
البيانات المالية لـ «الخليجي» في الربع الثاني من عام .2021

صفقة متفق عليها على «مزايا»
بـ  1.75مليون دينار

«ثروة» صانع سوق على «التسهيالت»
وقعت شركة التسهيالت التجارية اتفاقية صانع سوق مع
شركة ثروة لالستثمار.

«السور» توضح أسباب انخفاض مبيعاتها
قالت شركة السور لتسويق الوقود ،إنها قد تأثرت بانخفاض
في المبيعات خالل الفترة األخيرة بسبب إغالق محطتي وقود
بالكامل ،وذلك بسبب أعمال اعادة التأهيل والصيانة وتنفيذ
المشروع البيئي ،إضافة إلى  5محطات تأثرت مبيعاتها بسبب
األع ـم ــال االنـشــائـيــة الـخــاصــة بالهيئة الـعــامــة لـلـطــرق ،اضــافــة
ا لــى تعثر تشغيل محطة فيلكا لتوقف خــد مــة نقل الصهريج
للمنتجات البترولية إلى جزيرة فيلكا من شركة جون الكويت.
ّ
وأضــافــت الشركة أنــه يـضــاف الــى هــذه األسـبــاب عــدم تسلم
األرض المخصصة لمحطة الوقود التي تقع على طريق السالمي
اآلثار السلبية على أداء
من بلدية الكويت حتى اآلن ،فضال عن ُ
المحطات من جراء الحظر الجزئي الذي ف ِرض في البالد بسبب
جائحة كورونا ،عالوة على وقف أنشطة بعض شركات القطاع
الخاص التي تم إبرام عقود معها لتزويدها بالوقود.

«وطنية د ق» :شراء أصل عقاري
بـ  3.15ماليين دينار
قــامــت الـشــركــة الوطنية الــدولـيــة القابضة عــن طــريــق إحــدى
شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة  100في المئة بالتوقيع على
عقد شراء ابتدائي ألصل عقاري بدولة الكويت ،عبارة عن قطعة
أرض تجارية بقيمة  3.15ماليين دينار ،وسيتم تمويل الصفقة
بموجب تسهيالت تجارية.

«العيد» تربح  348.98ألف دينار

أعلنت بورصة الكويت إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على
أسهم شركة المزايا القابضة بكمية بلغت  25مليون سهم ،بسعر
 0.0700دينار بقيمة إجمالية بلغت  1.75مليون دينار.

ربحت شركة العيد لألغذية  348.98ألف دينار بواقع  2.9فلس
للسهم خالل الربع األول من العام الجاري ،مقارنة بتحقيقها
أرباحا بقيمة  276.84ألف دينار بما يعادل  2.3فلس للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

«جي بي مورغان» :نزوح مستثمرين كبار من «بتكوين» إلى الذهب
«أسواق العقود اآلجلة شهدت أسوأ عمليات التصفية الشهر الماضي»
يبدو أن المستثمرين المؤسسيين في عملة
«بتكوين» بدأوا التخلص من العملة المشفرة
لمصلحة الذهب ،مما يعكس االتجاه األخير
ً
ال ــذي ح ــدث خ ــال الربعين الماضيين ،وفقا
لتقرير جديد صادر عن «جي بي مورغان».
أخبر محللون من « »JPMorganعمالء البنك،
أنـهــم شـعــروا بــأن المستثمرين المؤسسيين
يتخلون عن «البتكوين» ويعودون إلى الذهب.
وقـ ـ ــال م ـح ـل ـلــو « »JPMorganف ــي م ــذك ــرة
للمستثمرين« :تستمر التدفقات إلى «بتكوين»
ف ــي ال ـتــدهــور وتـشـيــر إل ــى اس ـت ـمــرار تقليص
االستثمارات من المستثمرين المؤسسيين.
خالل الشهر الماضي ،شهدت أســواق العقود
اآلج ـلــة «للبتكوين» أس ــوأ عمليات التصفية
وأكثرها استدامة منذ أن بدأ صعود «بتكوين»
في أكتوبر».
جــاءت هذه األخبار مع استمرار انخفاض
سعر العملة المشفرة األشهر ،التي جرت معها
باقي العمالت المشفرة نحو خسائر فادحة
أمس ،إذ انخفضت «بتكوين» إلى ما يقرب من
 30ألف دوالر لتعود وتلملم خسائرها بعض
الشيء ،بعد أن كانت وصلت إلى أعلى مستوى
لها على اإلطــاق عند  65000دوالر في أبريل
المنصرم.
ويتجه س ــوق «بـتـكــويــن» نحو االنخفاض
بشكل مطرد منذ  12مايو ،عندما قال الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة «ت ـس ــا» إي ـل ــون م ــاس ــك ،إن
شــرك ـتــه عـلـقــت ش ـ ــراء ال ـس ـي ــارات بــاسـتـخــدام
العملة المشفرة ،بسبب مخاوف من أن عملية
«التعدين» الحسابية أدت إلى تأثيرات بيئية
سلبية.
وشـهــد س ــوق الـعـمــات الـمـشـفــرة بأكملها
خسارة قدرها  300مليار دوالر في نفس اليوم.

أمــا يــوم الـثــاثــاء ،فتلقت «بتكوين» ضربة
أخرى ،بعد أن أصدرت ثالث هيئات مصرفية
ً
في الصين بيانا يحذر المؤسسات المالية من
إجراء أعمال متعلقة بالعمالت المشفرة ،بما في
ذلك تداول أو تبادل تلك العمالت.
وك ـ ـت ـ ــب ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــون
فـ ـ ــي « ،»JPMorganب ـ ـق ـ ـيـ ــادة نـ ـيـ ـك ــوالوس
بـ ــان ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــرتـ ــزوج ـ ـلـ ــو ،ف ـ ــي مـ ــذكـ ــرت ـ ـهـ ــم إلـ ــى
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن« :رب ـ ـمـ ــا يـ ـف ــر ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون
الـمــؤسـسـيــون مــن «بـتـكــويــن» ألن ـهــم ي ــرون أن
االتجاه الصعودي السابق على مدى ربعين قد
انتهى ،وبالتالي يسعون إلى استقرار الذهب
ً
التقليدي بعيدا عــن التحول السريع للذهب
الرقمي ،أو ربما ينظرون إلى سعر «بتكوين»
الحالي على أنــه مرتفع جـ ًـدا مقارنة بالذهب،
وبالتالي يفعلون عكس ما فعلوه في الربعين
السابقين ،أي يبيعون الـ «بتكوين» ويشترون
الذهب».

«بتكوين» والذهب
ً
وت ـك ـهــن ت ـقــريــر « »JPMorganأيـ ـض ــا بــأن
ال ـمــؤس ـســات لـيـســت وح ــده ــا م ــن يتخلى عن
«ب ـت ـك ــوي ــن» ،ول ـم ــح االس ـتــرات ـي ـج ـيــون إلـ ــى أن
االهتمام بشراء «بتكوين» بالتجزئة انخفض
ً
أيضا ،مشيرين إلى أنه سيكون هناك انخفاض
متوقع في مشتريات العملة المشفرة بواسطة
 ،)Square (SQوهــي شــركــة الـمــدفــوعــات التي
تـسـمــح حــالـ ًـيــا لـلـمـسـتـخــدمـيــن ب ـش ــراء وبـيــع
«بتكوين».
وأفاد موقع  Coindeskبأن المعلومات من
مصدر البيانات  ،Messariأظهرت أنــه بينما
تراجعت «بتكوين» بنسبة  40في المئة في الـ

 24ساعة الماضية ،عانت أكبر  10عمالت رقمية
أخرى من خسائ ــر أضخـ ــم ،بمـ ــا في ذل ــك Ether
و Internet computer TokenوBinance Token
و Cardanoو.XRP
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن
 ،Dogecoinأحــدث عملة مشفرة مفضلة لدى
ً
إيلون ماسك ،انخفضت أيضا بنسبة  31في
ً
ً
المئة إلى  33سنتا أميركيا أمس األول (بعد أن
ً
ً
لمست قاعا عند  22سنتا).
يــذكــر أنــه تــم اخ ـتــراع «بـتـكــويــن» ،أول عملة
مشفرة في العالم ،في عام  ،2008ليتم إطالقها
ع ــام  ،2009وه ــي عملة رقمية المــركــزيــة غير
مرتبطة ببنك مركزي أو جهة مسؤولة واحدة،
وبــالـتــالــي يمكن إرســال ـهــا مــن مـسـتـخــدم إلــى
مستخدم دون وسطاء على شبكة «بتكوين».
عـلــى الـصـعـيــد االس ـبــوعــي ،تقلصت قيمة
أكـثــر مــن  7000عملة مشفرة تتبعها منصة
 CoinGeckoبأكثر مــن  600مليار دوالر في
األسبوع الماضي ،إلى  1.9تريليون دوالر ،حيث
تراجعت «بتكوين» ،وهــي أكبر عملة مشفرة،
بنحو  11فــي المئة أمــس األول إلــى مــا دون
 40000دوالر.
والتقطت العمالت المشفرة األنفاس أمس،
بـعــد خـســائــرهــا ال ـح ــادة أم ــس ،حـيــث ت ـتــداول
فوق مستوى  40000دوالر ،وتعود التراجعات
ً
العنيفة التي حدثت أخيرا إلى عدة أسباب ،تبدأ
من انتقاد التأثير البيئي الناتج عن استخدام
«بتكوين» للطاقة من قبل المؤيد السابق للعملة
ً
المشفرة ،إيـلــون مــاســك ،وص ــوال إلــى مخاطر
الضغط التنظيمي من كل من أميركا والصين.
وك ـتــب كـبـيــر مـحـلـلــي ال ـس ــوق ف ــي بــورصــة
أواندا ،جيفري هالي ،في مالحظة ،أن مستوى
 40000دوالر هــو «مـسـتــوى م ـحــوري حاسم

ً
لعملة «بـتـكــويــن» ،مـشـيــرا إل ــى أن االنخفاض
إلى ما دون مستوى  30000دوالر بقليل ليس
ً
مستبعدا».
وأدت األخـ ـب ــار ال ـس ـل ـب ـيــة خـ ــال األس ـب ــوع
الماضي إلى إضعاف المعنويات تجاه العملة
المشفرة .وفــي  12مايو ،قــال ماسك إن شركة
صـنــاعــة ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة عـلـقــت ش ــراء
ً
الـسـيــارات باستخدام «بـتـكــويــن» ،مشيرا إلى
المخاوف بشأن ما يسمى بعملية «التعدين»
الـ ـحـ ـس ــاب ــي ،ح ـي ــث ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـه ــا أج ـه ــزة
الكمبيوتر عالية الطاقة لحل األلغاز الرياضية
ال ـم ـع ـق ــدة ل ـت ـم ـك ـيــن ال ـم ـع ــام ــات بــاس ـت ـخــدام
«بتكوين».
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ج ــدي ــدة ل ـب ـنــك الـشـعــب
الصيني ،أعلن أن العمالت المشفرة «لــم ولن
تستخدم كوسيلة للدفع ،ألنها ليست عمالت
ً
حقيقية» ،مــؤكــدا أنــه يجب على المؤسسات
الـمــالـيــة وش ــرك ــات ال ـمــدفــوعــات ع ــدم تسعير
منتجاتها بالعمالت المشفرة.
أع ـقــب ذل ــك ه ـبــوط «ب ـت ـكــويــن» إل ــى 30066
ً
دوالرا ،وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير
قبل أن تتعافى فــوق  35000دوالر .وشملت
ً
ً
الخسائر عــددا كبيرا من العمالت الرقمية ،إذ
ً
تراجعت إيثيروم  15في المئة ،إلى  2960دوالرا،
و»بتكوين» كاش  16في المئة ،وكاردانو .15
يأتي ذلــك بعد أن تـجــاوزت قيمة العمالت
المشفرة تريليوني دوالر ألول مرة في أوائل
أبريل ،حيث تضاعفت القيمة السوقية لألصول
المشفرة في حوالي شهرين ،وسط التفاؤل الذي
أظهره المستثمرون المؤسسون مع إبداء مزيد
من االهتمام بالعمالت المشفرة ،فيما محى
التراجع األخير أكثر من  600مليار دوالر من
(العربية .نت)
		
هذه القيمة.

«اإليكونومست» :مستثمرو العمالت الرقمية
غير قادرين على تصفية مراكزهم
م ـ ـ ـ َّـرت الـ ـعـ ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة ب ــأس ـب ــوع
ـاس ،وتــوالــت األحـ ــداث والـتـصــريـحــات
قـ ٍ
الـمـتـعـلـقــة ب ـعــدد م ــن ال ـع ـم ــات ،ف ـفــي 13
مايو قالت «تيثر» ،التي تصدر «ستابل»،
التي تستخدم على نطاق واسع لتسهيل
تــداول البيتكوين ،إن  2.9في المئة فقط
من عمالتها ،التي تبلغ قيمتها  58مليار
دوالر ،مــدعــومــة بــاحـتـيــاطـيــات نـقــديــة،
م ــا ي ـغ ــذي ال ـش ـكــوك ح ــول رب ــط عملتها
بالدوالر.
فيما َّ
غرد إيلون ماسك ،رئيس ،Tesla
أن ص ــان ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة لــن
يقبل بـعــد كــل ش ــيء الـمــدفــوعــات بعملة
البيتكوين ،وألمح إلى أن الشركة قد تبيع
بـعـضــا مــن الـعـمــات الـمـشـفــرة .وف ــي 18
مايو ،حذرت الصين الشركات المالية من
خدمة العمالت المشفرة .وانخفض سعر
البيتكوين إلى  30ألف دوالر ،وهو نصف
أعلى مستوى سجله فــي أبــريــل ،قبل أن
يستقر عند نحو  38ألف دوالر.
ووفق «ذا إيكونومست» ،ومع اقترابها
من الحفرةَّ ،
جرت عملة البيتكوين معها
معظم العمالت المشفرة األخرى .وعانت
العديد من بــورصــات العمالت المشفرة
الكبيرة ،بما في ذلك  ،Coinbaseانقطاعات

طويلة األم ــد .وشـعــر المستثمرون غير
ال ـق ــادري ــن عـلــى تـصـفـيــة ال ـمــراكــز بأنهم
م ـحــاصــرون ،أول ـئــك الــذيــن يــرغ ـبــون في
الشراء شعروا بالغش .قد يثير التأرجح
األخير الشكوك حول ما إذا كانت أسواق
العمالت الرقمية سائلة أو موثوقة بما
يكفي للترحيب بالمستثمرين المؤسسين
بشكل جماعي .هذا هو السبب في أن األمر
يستحق النظر إلى وول ستريت.
وك ــان ــت ال ـب ـن ــوك األم ـي ــرك ـي ــة ال ـك ـبــرى
تغامر بــدخــول «الكريبتو» .وفــي مــارس
أصبح  Morgan Stanleyأول مــن يقدم
للعمالء األثــريــاء إمكانية الــوصــول إلى
أم ـ ــوال الـبـيـتـكــويــن .وهـ ــذا ال ـش ـهــر ،أع ــاد
 Goldman Sachsإحياء مكتب التشفير
الـ ــذي تــوقــف ع ــن الـعـمــل ف ــي ع ــام ،2017
وقالت  Citigroupإنها قد تقدم خدمات
تشفير .ويتنافس  BNY MellonوState
 Streetعلى إدارة الصناديق المتداولة
فــي بــورصــة الـبـيـتـكــويــن ( ،)ETFsوالـتــي
تخضع حاليا للمراجعة التنظيمية في
أميركاَّ .
ولمح  ،JPMorgan Chaseالذي
ً
كان مصمما على أنه سيظل واضحا ما
لم يتم تنظيم العمالت المشفرة ،إلى أنه
قد يبدأ عمليات التداول إذا توسع السوق.

9
ً
الزايد« :المطاحن» أدت دورا في استقرار األمن الغذائي خالل الجائحة
ةديرجلا

•
العدد  / 4737الجمعة  21مايو 2021م  9 /شوال 1442هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

ً
● الفريح :عام  2020كان استثنائيا ...و«كوفيد  »19من أكبر التحديات
أكد ًالزايد ًأن «المطاحن» أدت
دورا أساسيا خالل جائحة
«كورونا» باستقرار األمن
الغذائي في البالد من خالل
مخزونها االستراتيجي من
الحبوب والسلع الغذائية،
والتعاقدات اإلضافية التي
أبرمتها لضمان تدفق
وارداتها وتعزيز مخزونها.

قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
شركة مطاحن الدقيق والمخابز
الكويتية أسامة الفريح إن الشركة
واص ـ ـلـ ــت م ـس ـي ــرت ـه ــا ال ـن ــاج ـح ــة
خ ــال ع ــام  ،2020مــرت ـكــزة على
الجهود المبذولة والواضحة من
اإلدارة التنفيذية بجميع أركانها
والمعتمدة على تنفيذ الخطط
واأله ــداف المعتمدة مــن مجلس
اإلدارة رغم المعوقات والظروف
الصعبة التي يمر بها العالم من
أزمات متتالية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــح ،خ ـ ــال
ان ـع ـقــاد عـمــومـيــة ال ـشــركــة أم ــس،
أن جائحة "كــوفـيــد "19كانت من
أكـبــر الـتـحــديــات الـتــي واجهتها
الشركة ،لكنها نجحت بإجراءاتها
االحترازية ،وتدابيرها االستباقية
باستمرارية العمل في منشآتها
الصناعية  ،وتلبية االحتياجات
اليومية للسوق المحلي والحفاظ
على سالمة العاملين ،ونجحت
بفضل الله في تجسيد ريادتها،
ورسـخــت الثقة بــاسـتـقــرار األمــن
ال ـغ ــذائ ــي ف ــي مـخـتـلــف ال ـظ ــروف
والمتغيرات.
وأوضـ ــح أن ال ـشــركــة واصـلــت
أداء ه ــا المتميز ،وحافظت على
ً
النمو في حجم أصولها ،مؤكدا
أن ال ـش ــرك ــة حـقـقــت ص ــاف ــي ربــح
هــذا الـعــام بلغ  43.407.627د.ك
م ـق ــا ب ــل  42.700.154د.ك ل ـعــام
 2019بـ ــار ت ـ ـفـ ــاع  2ف ـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
وارتـ ـفـ ـع ــت األربـ ـ ـ ــاح الـتـشـغـيـلـيــة
هـ ــذا الـ ـع ــام لـتـبـلــغ 18.372.251
د.ك مقابل  11.899.778د.ك لعام
 2019محققة زيــادة نسبتها 54
فــي الـمـئــة مــا ي ـعــادل 6.472.473
د.ك ،أمــا حقوق المساهمين فقد
بلغت  486.688.753د.ك مقابل
 449.886.538د.ك ل ـع ــام 2019
بزيادة  8في المئة ،وبلغت أصول
الشركة  597.405.386د.ك مقابل
 552.619.827د.ك لعام .2019

وذكـ ـ ــر أن م ـب ـي ـع ــات ال ـش ــرك ــة
سجلت هــذا العام 416.901.258
د.ك مقابل  430.391.480د.ك لعام
 ،2019و بـلـغــت تكلفة المبيعات
 3 8 4 . 6 5 7 . 2 0 8د  .ك مـ ـق ــا ب ــل
 398.890.371د.ك ل ـع ــام 2019
بانخفاض  4فــي الـمـئــة ،وبلغت
المصاريف اإلداري ــة 9.594.481
د.ك مقابل  8.267.364د.ك لعام
.2019
وأف ــاد الـفــريــح بـشــأن المنافع
وال ـ ـمـ ــزايـ ــا الـ ـت ــي حـ ـص ــل عـلـيـهــا
أ ع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس اإلدارة خ ــال
ع ــام  2020بــأنـهــا اقـتـصــرت على
مـكــافــآت أع ـضــاء مجلس اإلدارة
بإجمالي  54ألف دينار ،وأتعاب
لجان مجلس اإلدارة بإجمالي 21
ألف دينار.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ــ"مـ ـط ــاح ــن ال ــدق ـي ــق
والـ ـمـ ـخ ــاب ــز الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة" مـطـلــق
الــزايــد ،إن عــام  2020شهد أزمــة
عالمية تمثلت بجائحة "كوفيد
 "19التي ألقت بظاللها على كل
دول العالم وانعكست على جميع
ً
ال ـص ـع ــد وخـ ـص ــوص ــا ال ـص ـع ـيــد
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وك ــان ــت ال ـش ــرك ــة،
وشركتها التابعة مــن الشركات
ال ـس ـبــاقــة ف ــي ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
االحترازية التي ساهمت بحماية
ال ـمــوظ ـف ـيــن والـ ـح ــد م ــن ان ـت ـشــار
الفيروس بينهم ،وتأسيس أنظمة
اتصال وتواصل فعالة للربط بين
العاملين والموظفين في مختلف
مواقع عملهم حتى خالل فترات
الحظر وتعطيل أعمال الدولة.
وأكـ ــد ال ــزاي ــد أن ال ـشــركــة أدت
ً
ً
دورا رئيسيا خالل هذه الجائحة
ب ــاس ـت ـق ــرار األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي فــي
البالد بمخزونها االستراتيجي
مــن ال ـح ـبــوب وال ـس ـلــع الـغــذائـيــة،
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
أبرمتها لضمان تدفق وارداتها
وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز م ـ ـخ ـ ــزون ـ ـه ـ ــا وس ـ ــط

التخوفات من االنقطاع المحتمل
لـسـلـسـلــة الـ ـت ــوري ــدات الـعــالـمـيــة
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ،وبـحـمــد الله
لــم تشهد الشركة أي حالة عجز
في توريداتها ،ونجحت بتوفير
م ـن ـت ـج ــات ـه ــا فـ ــي ج ـم ـي ــع م ـنــافــذ
ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي بـ ــا ان ـق ـط ــاع،
وبأسعار بيعها المستقرة التي
ف ــرض ــت اسـ ـتـ ـق ــرار األس ـ ـعـ ــار فــي
عـ ـم ــوم ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي ،األمـ ــر
الذي عكس التزامها بالمقومات
الرئيسية لمفهوم األمن الغذائي،
وتركز الشركة على االستمرار في
تــو فـيــر منتجاتها و تـلـبـيــة طلب
المستهلكين لم يكن على حساب
ال ـتــزام ـهــا ب ــال ـج ــودة ال ـتــي كــانــت
وم ـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـمـ ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــة
لمنتجاتها.
وأكد التقرير السنوي للشركة
ع ـلــي ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـ ـغ ــذاء في
الـ ـع ــال ــم فـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام ،2019
ل ـت ـصــل إلـ ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا
منذ خمسة أعوام ،بسبب ارتفاع
أسعار الحبوب والزيوت النباتية،
بحسب تقرير صادر عن منظمة
األمم المتحدة لألغذية والزراعة
"الفاو".
فقد شهدت األسواق العالمية
للقمح والحبوب الخشنة زيــادة
م ـل ـح ــوظ ــة ف ـ ــي األس ـ ـ ـعـ ـ ــار خ ــال
دي ـس ـم ـب ــر  2020وس ـ ــط ت ـس ــارع
الطلب على الــواردات من الصين
والـ ـمـ ـشـ ـك ــات ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة فــي
ف ــرن ـس ــا ب ـف ـعــل اسـ ـتـ ـم ــرار مــوجــة
االحتجاجات والمخاوف من سوء
األح ــوال الجوية والحرائق التي
تعرضت لها أستراليا .وارتفعت
أسعار الذرة بفعل قلة المحصول
وتباطؤ النشاط التجاري ،وطرأ
تغير طفيف على مؤشر أسعار
األرز ،إذ عـ ـ ـ ــززت ا لـ ـقـ ـي ــود عـلــى
اإلمــدادات ارتفاع األسعار بعض
الشيء.
وأشـ ـ ــار ال ـت ـقــريــر إلـ ــى ارت ـف ــاع

جانب من اجتماع عمومية «المطاحن»
أسعار الزيوت النباتية إذ ارتفعت
الرتـفــاع أسعار زيــت النخيل في
ال ــدرج ــة األولـ ــى ب ـم ــوازاة ارت ـفــاع
أسـ ـ ـع ـ ــار زي ـ ـ ــت ال ـ ـصـ ــويـ ــا ودوار
ً
ال ـش ـم ــس وب ـ ـ ــذور ال ـل ـف ــت أي ـض ــا،
ويعود ارتفاع أسعار زيت النخيل
ً
إلـ ــى ازدي ـ ـ ــاد ال ـط ـل ــب ،خ ـصــوصــا
إلنتاج الوقود الحيوي.
وسـ ـجـ ـل ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـح ـل ـي ــب
الـمـجـفــف أع ـل ــى زي ـ ــادة م ــن ع ــام،
تليها أسـعــار األجـبــان والحليب
المجفف الكامل الدسم .أما السكر
ً
ارتفعت أسـعــاره العالمية عطفا
على ارتفاع أسعار الزيوت الخام.
وأش ـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى تـسـبــب
ال ـ ــوب ـ ــاء الـ ـع ــالـ ـم ــي ف ـ ــي ح ـ ــدوث
اضـ ـط ــراب ف ــي سـ ــوق ال ـق ـمــح مع
ان ـه ـيــار الـطـلــب عـلــى الــدق ـيــق في
الصناعات الغذائية ،فقد ارتفعت
األس ـعــار فــي بــورصــات الحبوب
األميركية واألوروبـيــة بأكثر من

كابيتال»« :الخليج األطلسي» فازت
«آسيا
ً
بـ  12امتيازا لتوزيع الغاز في الهند

البدر :نجحنا بالتفاوض على تسوية ودية لتحصيل نحو  2.3مليون دينار
عـ ـق ــدت ش ــرك ــة آسـ ـي ــا كــاب ـي ـتــال
االستثمارية ،التي تركز أعمالها
ف ــي نـ ـط ــاق االس ـت ـث ـم ــار بــال ـفــرص
الـ ــواعـ ــدة ف ــي ال ـب ـل ــدان اآلس ـي ــوي ــة،
اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية فــي  31ديسمبر
ً
 ،2020وا تـ ـ ـب ـ ــا ع ـ ــا ل ــا شـ ـت ــرا ط ــات
الصحية ،كان الحضور والتصويت
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ب ــواس ـط ــة ال ـن ـظــام
اإللكتروني لعقد الجمعيات العامة
ل ــدى الـشــركــة الـكــويـتـيــة المقاصة
( ،)eAGMووافـقــت الجمعية على
كــل ال ـب ـنــود ال ـمــدرجــة عـلــى جــدول
األعمال.
وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،رح ــب
ر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة "آ س ـ ـيـ ــا
كــاب ـي ـتــال االس ـت ـث ـم ــاري ــة" ،ض ــاري
ً
الـ ـب ــدر بــال ـم ـســاه ـم ـيــن ،م ـس ـتــذكــرا
أب ـ ــرز األح ـ ـ ــداث االق ـت ـص ــادي ــة غير
المسبوقة التي أثرت على اقتصاد
العالم أجمع ،وقال إنه "على الرغم
مــن أن ــه ك ــان لجائحة كــورونــا أثــر
سلبي ،فقد تمكنت الشركة من إدارة
ً
مخاطر هذه األزمة جيدا من خالل
اتخاذها االحتياطات االستباقية
الـ ــازمـ ــة ،واس ـت ـم ــراره ــا بتطبيق
أفضل الممارسات ،منها استمرارية
العمل بأقصى طاقتها دون حدوث
اضطرابات كبيرة أو طفيفة".
وأضاف البدر ،أن الشركة تتمتع
بــوضــع ج ـيــد وس ـيــولــة قــويــة إلــى
جانب عدم وجود التزامات مالية
ك ـب ـي ــرة ل ــدي ـه ــا ،م ـم ــا يـمـكـنـهــا مــن
االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـت ـعــافــي الـ ــدوري
الـ ـمـ ـت ــوق ــع حـ ــدوثـ ــه بـ ـع ــد جــائ ـحــة
كورونا.
وعـ ـ ــن ال ـخ ـط ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ً
التي تتبناها الشركة حاليا ،أفاد
"بــأنـنــا بــدأنــا بــالـفـعــل الـعـمــل على
تحويل الـشــركــة نحو اتـجــاه أكثر

ً
استقرارا ومتانة ،إذ تبنينا خطة
اسـتــراتـيـجـيــة مـتــوسـطــة وطــويـلــة
الـمــدى بالتعاون مــع مستشارين
خــارجـيـيــن ،وبــدأنــا فــي تنفيذها،
هــدفـنــا مــن ذل ــك زيـ ــادة االنـكـشــاف
ع ـلــى األسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة م ــن خــال
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ـفـ ــائـ ــض فــي
مــؤشــرات األس ــواق المالية عــاوة
على االستمرار في ترشيد تكاليفنا
عـ ــن ط ــري ــق إغ ـ ـ ــاق م ـك ــات ـب ـن ــا فــي
الخارج".

أساسات متينة
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع أنـ ـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ع ـم ـل ــت شـ ــركـ ــة آس ـي ــا
كابيتال االستثمارية على تقوية
مركزها المالي ،من خالل تخفيض
األصول والتكاليف المرتبطة بها،
والتركيز على مراكز الدخل األكثر
ربحية ضمن استراتيجيتها إلعادة
هيكلة الشركة نحو الربحية.
وأعرب عن "التطلع خالل األعوام
الـقـلـيـلــة ال ـق ــادم ــة إل ــى ج ـنــي ثـمــار
استثماراتنا في فنادق دويت انديا
في الهند ،إذ نتوقع خالل المرحلة
ً
القادمة تحسنا في معدل إشغال
ا لـغــرف مما سينعكس باإليجاب
عـلــى إيـ ـ ــرادات ال ـشــركــة ،وبــالـتــالــي
سـيــؤدي ذلــك إلــى تحسين صافي
الهوامش والتدفقات النقدية".
وب ـي ــن أن ــه "ف ــي ش ــرك ــة الـخـلـيــج
األطلسي والمحيط الهادئ ،عملنا
عـلــى إعـ ــادة تــوجـيــه الـشــركــة نحو
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
ال ـم ـســال ال ــذي مــن شــأنــه أن يــوفــر
م ـن ـصــة م ـت ـكــام ـلــة ل ـت ــوزي ــع ال ـغ ــاز
الطبيعي المسال ،وبالفعل بدأ هذا
التوجه يؤتي ثماره مع فوز شركة
الخليج األطلسي والمحيط الهادئ

بالعديد من المشاريع الكبيرة.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــدر إنـ ـ ــه ع ـل ــى سـبـيــل
ً
المثال ،فازت الشركة بـ  12امتيازا
ل ـتــوزيــع ال ـغ ــاز ف ــي الـهـنــد لـتــوريــد
الـغــاز الطبيعي المسال إلــى أكثر
ً
مــن  100مـلـيــون ش ـخــص ،وأي ـضــا
فازت الشركة بعقد إلنشاء محطة
غـ ــاز طـبـيـعــي م ـس ــال ف ــي الـفـلـبـيــن
لتوفير الطاقة إلى جانب حصولها
على حقوق توزيع الغاز الطبيعي
ال ـ ـم ـ ـسـ ــال لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء الـ ـتـ ـج ــاريـ ـي ــن
والصناعيين ،وإضافة إلى اإلدارة
االستباقية لالستثمارات المذكورة
أع ـ ـ ــاه ،ن ـج ـحــت ش ــرك ــة آسـ ـي ــا فــي
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض عـ ـل ــى تـ ـس ــوي ــة ودي ـ ــة
لتحصيل حوالي  2.3مليون دينار
من أصل كان قد تم شطبه".

سنة غير اعتيادية
وعن األداء المالي للشركة ،أفاد
بــأن "آسيا كابيتال االستثمارية"
ً
سـ ـجـ ـل ــت ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2020د خ ـ ــا
ً
إجماليا قــدره  0.54مليون دينار
مقارنة بـ  3.02ماليين دينار لعام
 ،2019ونتج عن ذلك تكبد صافي
خسارة قدرها  0.67مليون دينار
تمثل ( )0.87فلس ربحية السهم
للسنة مقارنة بصافي ربــح قــدره
 1.51مليون دينار و 1.94فلس من
أربــاح السهم للسنة المنتهية في
ُ ،2019
ويعزى هذا االنخفاض إلى
انخفاض األسهم واألسواق المالية
خالل عام .2020
ً
وح ـق ـق ــت ال ـش ــرك ــة عـ ــائـ ــدا عـلــى
حقوق المساهمين بنسبة -0.94
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ـق ــارن ــة ب ـن ـس ـبــة 2.08
فــي الـمـئــة فــي ال ـعــام الـســابــق ،كما
انـ ـخـ ـف ــض إجـ ـم ــال ــي ال ـم ـص ــاري ــف
التشغيلية لـعــام  2020حيث بلغ

ضاري البدر
 1.21مليون دينار ،مقارنة بتحقيق
مبلغ قدره  1.45مليون لعام .2019
ك ـمــا ان ـخ ـفــض إج ـمــالــي األص ــول
من  73.49مليون دينار إلــى 72.91
ً
م ـل ـي ــون ــا ب ـن ـس ـبــة  0.78فـ ــي ال ـم ـئــة
م ـق ــارن ــة ب ـن ـفــس ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـع ــام
الماضي .وأتى انخفاض المصاريف
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وانـ ـخـ ـف ــاض األص ـ ــول
نـتـيـجــة إع ـ ــادة هـيـكـلــة اس ـت ـث ـمــارات
ً
الشركة ،خصوصا في قطاع الفنادق
الهندية.
وانتخب المساهمون في الجمعية
الـ ـع ــام ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس اإلدارة
الـجــديــد للسنوات الـثــاث الـقــادمــة.
وتم التصويت على التشكيل التالي
لمجلس إدارة الشركة:
ً
 ض ــاري ال ـبــدر رئـيـســا لمجلسً
اإلدارة ،وت ــرك ــي ال ـن ـف ـي ـســي نــائ ـبــا
ل ــر ئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة ،وأ ح ـم ــد
ً
ال ـجــوعــان ع ـضــوا لمجلس اإلدارة،
ً
وجـ ــون أوك ــون ــور ع ـض ــوا لمجلس
ً
اإلدارة ،وسهيل فاروق الدها عضوا
لـمـجـلــس اإلدارة وم ـح ـمــد ال ـســايــر
ع ـض ـ ًـوا لـمـجـلــس اإلدارة ،وس ـعــود
ً
ً
ال ـق ـع ــود عـ ـض ــوا م ـس ـت ـقــا لمجلس
اإلدارة.

 15في المئة ،فقامت "المطاحن"
فــي جميع أنـحــاء العالم بالعمل
لوقت إضافي إلنتاج ما يكفي من
الدقيق لتلبية الطلب في مواجهة
ال ـق ـل ــق ال ـم ـت ــزاي ــد بـ ـش ــأن كـيـفـيــة
تأثير إغــاق الـحــدود وإج ــراءات
ال ـح ـج ــر الـ ـص ـح ــي ع ـل ــى ت ــوري ــد
ال ـم ــواد ال ـخ ــام ،وف ــرض ــوا تدابير
تعقيمية وصحية أكثر صرامة في
ً
الوقت الذي كانوا غالبا يعملون
بـعــدد موظفين أقــل مــن المعتاد
وي ــواج ـه ــون م ـشــاكــل لوجستية
بشكل مستمر ،إذ أصبح تأخير
ً
ً
الشحن أمرا شائعا لعدة أسباب
م ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـم ــواضـ ـي ــع م ـت ـع ـل ـقــة
بكوفيد .19
وســاعــد الـطـلــب ال ـقــوي بشكل
غـيــر مـتــوقــع خــال الــربــع األخـيــر
من الصين وباكستان على تعزيز
ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة إل ــى مستوى
قـ ـي ــاس ــي فـ ــي نـ ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـب ــر،

وكانت الصين وباكستان القوة
الدافعة وراء زيادات األسعار في
الـنـصــف األخ ـي ــر م ــن ع ــام ،2020
فعلى الرغم من اإلمدادات المحلية
القياسية في الصين ،فإن األسعار
المحلية كــانــت أع ـلــى بــأكـثــر من
 10في المئة مما كانت عليه في
نهاية العام الماضي وأعلى مما
شهدته الصين في آخر  5سنوات،
وأدت األ س ـعــار المحلية القوية
وس ـي ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة الـصـيـنـيــة
ل ــزي ــادة االحـتـيــاطـيــات الـغــذائـيــة
وزيادة واردات الصين من القمح
ً
في آخر  25عاما وقامت باكستان
ً
أي ـض ــا ب ــزي ــادة واردات ـ ـهـ ــا بشكل
كـبـيــر ه ــذا ال ـع ــام ،ف ـقــد ت ـجــاوزت
التوقعات في شهر مايو من هذا
ال ـعــام بــأكـثــر مــن  2.4مـلـيــون طن
حيث تم شراء حوالي  1.7مليون
منها فــي األش ـهــر الـسـتــة األول ــى
مــن عــام  ،2021/2020كما يشاع

إن ش ــح الـ ـمـ ـخ ــزون ــات وارتـ ـف ــاع
األس ـ ـعـ ــار ال ـم ـح ـل ـيــة ه ـم ــا ال ـق ــوة
الــداف ـعــة وراء ال ـ ـ ــواردات ،وكــانــت
أوكرانيا وروسيا هما الموردان
الرئيسيان لباكستان على الرغم
من ارتفاع أسعار تصدير البحر
األسود إلى أعلى مستوياتها في
آخــر  5سنوات ،وفــي الربع األول
مــن عــام  ،2021/2020كانت كندا
والواليات المتحدة أكبر موردي
القمح للصين .إذ كانت كندا أكبر
مــورد في األشهر األربعة األولى
م ــن الـ ـع ــام ،م ـمــا دف ــع تــوقـعــاتـهــا
التصديرية إلى مستوى قياسي
بلغ  26مليون طــن ،مــع توقع أن
يكون اإلنتاج في كندا كثاني أكبر
م ــورد على اإلط ــاق عند حوالي
 36م ـل ـي ــون ط ـ ــن ،ح ـي ــث سـتـظــل
المخزونات المحلية دون تغيير
إلى حد كبير.

العيسى« :الوطنية العقارية» تستهدف
خفض الديون ألقل من  100مليون دينار
«العمومية» تقر توزيع أسهم منحة بنسبة  %5من رأس المال
ع ـقــدت ال ـشــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة
اجتماع جمعيتها العمومية العادية
للمساهمين عن السنة المالية المنتهية
فــي  31ديسمبر  ،2020والـتــي وافقت
عـلــى تــوصـيــة مجلس اإلدارة بتوزيع
أس ـهــم مـنـحــة بـنـسـبــة  5ف ــي الـمـئــة من
رأس المال ،أي ما يعادل  5أسهم لكل
ً
 100سهم .وقد عقد االجتماع إلكترونيا
بـسـبــب الـتــدابـيــر االح ـت ــرازي ــة الحالية
ال ـت ــي ي ـج ــري تـنـفـيــذهــا نـتـيـجــة لــوبــاء
"كوفيد ."19 -
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الشركة الرئيس التنفيذي ،فيصل جميل
س ـل ـطــان ال ـع ـي ـســى" :ف ــي  ،2020نـفــذت
إدارة الشركة الوطنية العقارية العديد
من االستراتيجيات وتدابير المخاطر
التي ساعدتها على مواجهة التحديات
االقتصادية واالجتماعية التي نجمت
عن أزمة "كوفيد – ."19
مضيفا "لقد كانت المحافظة على
المالءة المالية للشركة ،وتعديل هيكل
التكاليف ،والحفاظ على فرص العمل،
وض ـمــان الـعـمـلـيــات الـمـسـتــدامــة ،على
رأس أولوياتنا في عام ."2020
وذك ـ ــر ال ـع ـي ـســى" :ت ــواص ــل ال ـشــركــة
تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز
وضـعـهــا ال ـن ـقــدي م ــن خ ــال تخفيض
مستوى ديونها إلى أقل من  100مليون
دينار ،وتقليل المطلوبات والمصاريف
إلـ ــى ال ـح ــد األدن ـ ـ ــى ،م ــع ال ـتــرك ـيــز على
ت ـح ـس ـيــن أداء أص ــول ـه ــا الـتـشـغـيـلـيــة،
وتطوير مشروعيها األساسيين ،مجمع
ريم مول في أبوظبي ،ومشروع جراند
هايتس في مصر".
وقــال العيسى" :قامت ادارة الشركة
خالل  2020بإعادة هيكلة جزء كبير من
ديون الشركة معأحد البنوك المحلية.
وك ـ ــان الـ ـه ــدف ه ــو ال ـح ــد م ــن مـخــاطــر
السيولة ودعــم العمليات المستدامة،
ن ـظ ــرا ل ــأث ــر الـ ـع ــام ل ــأزم ــة الـصـحـيــة
واالقتصادية الحالية .ونتيجة لذلك،
ت ــم ت ـمــديــد آج ـ ــال اس ـت ـح ـقــاق ال ــدي ــون،

وإعادة تبويب الجزء طويل األجل من
التسهيالت من التزامات متداولة الى
التزامات غير متداولة".

ريم مول
وي ـق ــع ريـ ــم مـ ــول ف ــي ج ــزي ــرة الــريــم
فــي أبــوظـبــي ،ويـعــد مــن أكـبــر مشاريع
ال ـت ـجــزئــة والـتـسـلـيــة وتـ ـن ــاول الـطـعــام
وال ـتــرف ـيــه ،ح ـيــث ي ـضــم أك ـثــر م ــن 450
ً
م ـت ـجــرا سيستقطب ك ـبــرى الـعــامــات
الـتـجــاريــة العالمية واإلقـلـيـمـيــة ،التي
سبق أن ّ
أكدت تأجيرها في المجمع.
"إن أعمال البناء والتأجير المسبق
في ريم مول تتقدم بشكل جيد ،ويتوقع
إنجاز المشروع في نهاية عــام .2021
تبلغ نسبة اكتمال األعمال اإلنشائية
حاليا ما يقارب  90في المئة".

غراند هايتس
أمـ ــا ف ــي م ـص ــر ،ف ـق ــد ب ـل ــغ م ـش ــروع
"غ ــران ــد هــاي ـتــس" الـسـكـنــي الـمـتـكــامــل
ّ
متقدمة من التطوير
والضخم مرحلة
وت ـس ـل ـيــم الـ ــوحـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة .ويـعــد
ً
المشروع جزءا من مشروع أكبر تملكه
ش ــرك ــة "كـ ــوادي ـ ـكـ ــو" ال ـت ــاب ـع ــة لـلـشــركــة
الوطنية العقارية ،حيث يضم المشروع

فيصل العيسى
األك ـبــر أجـ ــزاء ي ـقــوم بـتـطــويــرهــا ثالثة
مـطــوريــن .ويـمـتــد ه ــذا الـمـشــروع على
م ـســاحــة إج ـمــال ـيــة ت ـب ـلــغ  3.8مــايـيــن
متر مربع يلبي االحتياجات السكنية
ل ـعــدد الـسـكــان الـمـتـنــامــي فــي الـقــاهــرة
وضواحيها.
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـي ـس ــى" :بـ ـل ــغ مـجـمــوع
ال ــوح ــدات الـمـبـيـعــة ف ــي ك ــل ال ـم ـشــروع
 4,790وحدة ،والوحدات المتبقية غير
الـمـبـيـعــة  6,008وح ـ ــدات ،كـمــا ف ــي 31
ديسمبر  .2020وقــد قامت "كواديكو"
بتوزيع أربــاح خالل عام  ،2020للمرة
األولى".

أبرز المؤشرات المالية لعام 2020
• بلغت إيرادات التشغيل  16.9مليون دينار.
• بلغ صافي الربح  443ألف دينار.
• بلغت ربحية السهم  0.31فلس كويتي.
• بلغ إجمالي األصول  491مليون دينار.
• بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية .0.42
• بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  274مليون دينار.

النفط يتراجع مع العودة المحتملة لإلمدادات  %59.3نمو فائض الكويت التجاري مع اليابان
ً

البرميل الكويتي ينخفض  2.26دوالر ليبلغ  67.50دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.26
ً
دوالر ليبلغ  67.50دوالرا في تــداوالت أمس
ً
األول ،مقابل  69.76دوالرا فــي ت ــداوالت يوم
ً
ال ـثــاثــاء الـمــاضــي وف ـقــا للسعر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،اتـجـهــت أسـعــار
النفط صـبــاح أم ــس ،لتسجيل ثــالــث خسارة
ً
يومية ،بعد أن قــال دبلوماسيون ،إن تقدما
أحــرز فــي اتـجــاه إبــرام اتـفــاق لرفع العقوبات
ع ـلــى إيـ ـ ــران ،م ـمــا ق ــد يــدعــم إم ـ ــدادات ال ـخــام.
ون ـ ــزل خـ ــام ب ــرن ــت  1.20دوالر ب ـم ــا ي ـع ــادل
ً
 1.8ف ــي ا ل ـم ـئــة إ ل ــى  65.46دوالرا لـلـبــر مـيــل
وتــراجــع الـخــام األمـيــركــي  1.08دوالر أو 1.7

ً
في المئة إلى  62.28دوالرا للبرميل ،وخسر
كال العقدين حوالي  3في المئة في الجلسة
السابقة .وأحرزت القوى األوروبية والواليات
ً
المتحدة وإيران تقدما في المحادثات بشأن
برنامج طهران النووي ،مما قد يؤدي إلى رفع
العقوبات عن النفط اإليراني.
وقــال المسؤول باالتحاد األوروب ــي الــذي
يـقــود الـمـحــادثــات أمــس األول ،إنــه واث ــق من
التوصل إلــى اتفاق مع تأجيل المفاوضات.
وقال محللون من بي.في.إم "مع توقع أن يكون
ً
نمو الطلب العالمي على النفط جيدا في بقية
العام وفي  ،2022مجموعة المنتجين (أوبك)+
ً
فــي وض ــع مــريــح نسبيا للتعامل مــع زي ــادة

اإلنتاج اإليراني دون أن تتقوض عملية إعادة
التوازن النفطي".
ومما دعم األسعار في التعامالت المبكرة،
ارتفعت مخزونات النفط الخام في الواليات
المتحدة  1.3مليون برميل األسبوع الماضي
مقابل توقعات المحللين في استطالع أجرته
رويترز لزيادة  1.6مليون برميل .وانخفضت
مخزونات البنزين مليوني برميل مقارنة مع
توقعات بانخفاض  886ألف برميل.
وقال بنك ي.بي.إس السويسري ،إنه يتوقع
انخفاض مخزونات النفط لمستويات ما قبل
كوفيد -19بحلول منتصف العام مع بلوغ سعر
الخام  75دوالرا في النصف الثاني منه.

أظهرت بيانات حكومية يابانية ،أمس ،ارتفاعا في الفائض
التجاري للكويت مع اليابان في أبريل الماضي بنسبة  59.3في
المئة ،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،ليصل إلى 45.2
مليار ين ياباني ( 414مليون دوالر) ،بسبب الصادرات القوية.
وقالت وزارة المالية اليابانية ،في تقرير أولي ،إن هذا التوسع
في الفائض ُيعد األول منذ مارس العام الماضي ،مشيرة إلى
أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لـ  13عاما
وثالثة أشهر.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في
الشهر الماضي بنسبة  47.8في المئة على أساس سنوي ،ليصل
إلــى  64.3مليار ين ياباني ( 590مليون دوالر) ،فيما ارتفعت
الواردات من اليابان أيضا للمرة الثانية على التوالي بنسبة 26.4
في المئة ،لتصل إلى  19.2مليار ين ياباني ( 176مليون دوالر).
وأشـ ــارت ال ـ ــوزارة إل ــى أن فــائــض ال ـشــرق األوس ــط الـتـجــاري
مــع اليابان ارتـفــع فــي الشهر الماضي بنسبة  51.5فــي المئة،
ليصل إلى  494.0مليار ين ياباني ( 4.5مليارات دوالر) مع نمو

الـصــادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة  40.2في
المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوض ـح ــت أن الـنـفــط ال ـخ ــام والـمـنـتـجــات ال ـم ـكــررة وال ـغــاز
الطبيعي المسال والموارد الطبيعية األخرى ،والتي تمثل نسبة
 92.7في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ،ارتفعت
بنسبة  39.9في المئة ،فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان
بنسبة  16.2فــي المئة ،بسبب الطلب على اآلالت الكهربائية
والسلع المصنعة واآلالت.
وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد بالعالم سجل في الشهر
الماضي فائضا عالميا للمرة الثالثة على التوالي بقيمة 255.3
مليار ين ياباني ( 2.3مليار دوالر).
ً
ووفقا للتقرير نمت الصادرات اليابانية بنسبة  38.0في المئة
عن العام السابق ،وهي أكبر زيــادة منذ أبريل  ،2010مدعومة
بشحنات السيارات وقطع غيار السيارات ومعدات إنتاج أشباه
الموصالت ،فيما ارتفعت واردات اليابان أيضا بنسبة  12.8في
المئة ،نظرا الرتفاع أسعار النفط الخام.

١٠
اقتصاد
ً
«التجاري» ٢١.٧ :مليون دينار أرباحا تشغيلية بالربع األول
ةديرجلا
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ً
ً
ً
الدعيج :تجنيب  21.6مليونا مخصصات وصوال إلى  198.6مليونا

البنك حقق  ٤٠ألف
ً
دينار أرباحا
صافية

أعـلــن البنك الـتـجــاري الكويتي النتائج
المالية للربع األول المنتهي في  31مارس
ً
ً
 ،2021محققا أرباحا تشغيلية قدرها 21.7
مليون دينار مقارنة بــاألربــاح التشغيلية
ً
التي بلغت  21.8مليونا عن نفس الفترة من
العام الماضي.
كما بلغت األر ب ــاح الصافية للفترة 40
ألف دينار (مقابل الربع األول  2020بواقع
ً
 800ألف دينار) .فضال عن ذلك ،فإن األرباح
ال ـص ــاف ـي ــة ل ـل ـف ـتــرة ال ـف ـص ـل ـيــة ال ـح ــال ـي ــة تــم
استخدامها لتكوين مخصصات احترازية
ً
مقابل خسائر هـبــوط القيمة تحسبا ألي
تطورات مستقبلية غير مواتية.
ً
وتـعـقـيـبــا عـلــى الـنـتــائــج الـمــالـيــة للبنك،
قال رئيس مجلس إدارة "التجاري" الشيخ
أحـمــد دعـيــج الـصـبــاح ،إن ــه عـلــى الــرغــم من
التحديات التي واجهها البنك جراء تفشي
جائحة كــورونــا ومــا صاحبها مــن اتخاذ
إج ــراء ات مـشــددة شملت الحد مــن الحركة
وتـقـلـيــل ســاعــات الـعـمــل وتـقـيـيــد األنـشـطــة
واألعـ ـم ــال ال ـت ـجــاريــة بـحـيــث تـقـتـصــر فقط
عـلــى ال ـض ــروري ــات ال ــازم ــة لــاسـتـمــراريــة،
تـمـكــن الـبـنــك مــن الـمـحــافـظــة عـلــى مـعــدالت

األرباح التشغيلية وسط تلك الظروف بالغة
الصعوبة.
ً
وأضـ ــاف الــدع ـيــج ،أن الـبـنــك ق ــام اتـبــاعــا
لمبدأ الحيطة والحذر ،بتجنيب مبلغ 21.6
مـلـيــون دي ـن ــار كـمـخـصـصــات ،وسـيــواصــل
سياسته الحصيفة والمتحفظة فــي بناء
ً
مـخـصـصــات خـســائــر الـ ـق ــروض ،مــوضـحــا
أن بناء مثل هــذه المصدات المالية سوف
يساعد البنك على امتصاص أي صدمات
ناتجة عن الوضع االقتصادي المتقلب في
المنطقة أو أي تأثيرات أخري نتيجة جائحة
فـيــروس كــورونــا المستجد ،هــذا ،وقــد بلغ
إجمالي المخصصات المتاحة لدى البنك
 198.6مليون دينار كما في  31مارس .2021
وذكــر أن "الـتـجــاري" استفاد واستوعب
التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي
ون ـجــح ف ــي تـحــويـلـهــا إل ــى ف ــرص للتحول
الرقمي بإطالق واستخدام قنوات الخدمة
الرقمية المتنوعة ،وبهذا تمكن البنك من
تلبية جـمـيــع احـتـيــاجــات عـمــائــه بـكـفــاء ة
وفعالية من خــال تسخير استراتيجيات
التحول الرقمي.
وعالوة على ذلك ،لفت إلى أن المنصات

الرقمية الـفــريــدة ع ــززت مــن كـفــاء ة نموذج
أعمال البنك وساهمت في تخفيض نسبة
التكاليف إلــى اإلي ـ ــرادات ،والـتــي تعد أحد
أقل النسب السائدة في القطاع المصرفي،
وخالل الربع األول من العام ،تم افتتاح فرع
جديد للبنك في مجمع األفنيوز ،إضافة إلى
التحسينات المتعددة التي تم إدخالها على
منصات البنك الرقمية وتطبيق البنك على
الهواتف الذكية.
وبالنظر إلــى تـطــورات الــوضــع الحالي،
أكـ ــد ال ـش ـيــخ ال ــدع ـي ــج ثـقـتــه ف ــي الـمـنـصــات
الرقمية للبنك ونـمــوذج أعمال البنك على
تلبية الـمـتـطـلـبــات لـلـعـمــاء ،ه ــذا ،ويــؤمــن
ً
البنك بالنمو الشامل جنبا إ لــى جنب مع
عمالئه ،إذ يضع "الـتـجــاري" والء العمالء
ً
دائما كأساس لتحقيق النجاح.
وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة
المنتهية في  31مــارس  2021على النحو
التالي:
• انخفضت نسبة التكاليف إلى اإليــرادات
ل ـت ـص ــل إل ـ ـ ــى  30.2ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـق ــارن ــة
بنسبة  34.2فــي المئة لنفس الفترة من
العام الماضي ،ومــع ذلــك ،فــإن اإلي ــرادات

«كابيتال إنتليجنس» تثبت تصنيف «كامكو إنفست»
مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعـلـنــت كــامـكــو إنـفـســت،
أم ـ ـ ـ ــس ،ت ـث ـب ـي ــت ك ــاب ـي ـت ــال
إن ـت ـل ـي ـج ـن ــس ال ـت ـص ـن ـيــف
االئتماني للشركة طويل
األجل وقصير األجل عند
م ـس ـت ــوى "  "BBBو" "A3
على التوالي .وعلى الرغم
م ــن اآلث ـ ـ ــار ال ـت ــي لـحـقــت
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــوي ـت ــي
ج ــراء انـخـفــاض أسـعــار
النفط والقيود الناتجة
عن جائحة كورونا ،فإن
ا لـنـظــرة المستقبلية ال
تزال مستقرة.
وت ــرى "كــابـيـتــال إنـتـلـيـجـنــس" أن جــائـحــة كــورونــا
سـتـبـقــى كـمـشـكـلــة صـحـيــة عــالـمـيــة ل ـف ـتــرة م ــن الــزمــن
وس ـت ـخ ـت ـلــف ال ـت ــأث ـي ــرات ع ـل ــى ال ـ ـ ــدول وفـ ــق مــوقـعـهــا
الجغرافي وثرواتها .وتتمتع الدول األكثر ً
ثراء بمرونة
أكبر من حيث القدرة على تقديم الدعم المالي للشركات
والمواطنين على حد سواء ،ويرى التقرير أن الكويت
في وضع قوي في هذا الصدد.
ً
وكانت "كابيتال إنتليجنس" شديدة التفاؤل سابقا
حين افترضت بأن الجائحة هي بمثابة صدمة شديدة
لمعظم االقتصادات ومؤقتة ،وأنه سيتم تخفيف القيود
المفروضة ،مما يسمح ببدء عودة النشاط االقتصادي
والظروف المالية إلى وضعها الطبيعي بحلول الربع
الرابع من عام .2020
بصرف النظر عن التوقعات االقتصادية والمالية
للبالد ،ذكرت "كابيتال إنتليجنس" أن القوة االئتمانية
الرئيسية لتصنيف "كامكو إنفست" تكمن في نموذج
أعمالها مع وجود حجم كبير لألصول المدارة لمصلحة
العمالء والتي توفر تدفقات كبيرة ومستقرة لإليرادات

إضافة إلى أعمال االستثمارات المصرفية المتنامية
على الرغم من التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة
جائحة كورونا والتي ال تزال تعيق حجم الصفقات.
كما تدر إدارة أصول االستثمار العقاري أتعاب إدارة
بصفة منتظمة .وعلى الرغم من محدودية اإليــرادات
ً
جـ ــراء ال ـتــوســع ال ـج ـغــرافــي ،فــإنــه يــوفــر ف ــرص ــا كبيرة
للمستقبل.
وتشمل نقاط الـقــوة االئتمانية الرئيسية األخــرى
تــدنــي مـسـتــوى ال ــدي ــون مـقــابــل ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن،
والسيولة المرتفعة ومخاطر إعادة تمويل منخفضة
مدعومة بفريق إدارة قوي ومتمرس.
وعلق فيصل منصور صرخوه ،الرئيس التنفيذي،
"إن تصنيف كابيتال إنتليجنس لشركة كامكو إنفست
يــؤكــد ق ــوة الـمــركــز الـمــالــي للشركة ون ـمــوذج األعـمــال
والقدرات اإلدارية على الرغم من االضطرابات الناجمة
عن جائحة كورونا".
وقال صرخوه إن األصول المدارة تبلغ  4.02مليارات

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

فيصل صرخوه
دينار ( 13.3مليار دوالر) وتتمتع "كامكو إنفست" بمركز
مالي قوي وهيكل رأسمالي صحي حيث بلغت حقوق
المساهمين  52.7مليون دينار مع نسبة صافي الدين
إلــى حقوق المساهمين عند  0.29مــرة ويشكل النقد
والنقد المعادل نسبة  25.7%من إجمالي األصول كما
في  31مارس .2021
ً
وخ ـتــم "نــؤكــد م ـج ــددا الـتــزامـنــا ال ـتــام ت ـجــاه جميع
أصحاب المصلحة ونسخر جميع إمكانياتنا لتخفيف
أض ـ ــرار ال ـجــائ ـحــة م ــع اس ـت ـمــرارنــا ف ــي ال ـس ـعــي بشكل
فعال إليجاد فرص استثمارية جديدة لعمالئنا .نحن
متفائلون بالمستقبل مــع حملة التطعيم المستمرة
والبدء بعودة الحياة في الكويت إلى طبيعتها".

التشغيلية الـبــالـغــة  31.1مـلـيــون ديـنــار
انخفضت بنسبة  6.5فــي المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي.
• قروض وسلفيات العمالء البالغة 2.268.8
مليون دينار ( 31ديسمبر 2.279.1 :2020
دينار) انخفضت بصورة طفيفة بنسبة
 0.5في المئة ،بينما بلغ إجمالي األصول
 4.260.6مليون دينار بانخفاض قدره 2.9
في المئة عن  31ديسمبر .2020
• بالنسبة للنسب الرقابية للفترة المنتهية
ف ــي  31مـ ــارس  ،2021ف ـقــد جـ ــاء ت قــويــة
وجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال
نسبة مقدارها  18.3في المئة ،فيما بلغت
نسبة تغطية السيولة  185.3فــي المئة
ونسبة صافي التمويل المستقر  107.6في
المئة ونسبة الرفع المالي  11.9في المئة،
وه ــذه الـنـســب تـفــوق بشكل مــريــح الحد
األدنــى للنسب المقررة من قبل الجهات
الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وعبر الشيخ أحمد الدعيج عن ترحيبه
بمبادرات الحكومة الكويتية بتأجيل أقساط
المواطنين الكويتيين للمرة الثانية ،وأكد
ً
أن "التجاري" يقف دائما بقوة مع حكومة

أحمد الدعيج
الكويت في كل خطوة تهدف إلــى تخفيف
األع ـبــاء عــن كــاهــل المواطنين مثل تأجيل
ســداد أقساط القروض للمواطنين األفــراد
مــدة ستة أشهر دون أي فوائد إضافية أو
رسوم أخرى عن فترة التأجيل.

«بيتك» 9 :ماليين مشاهدة
إلعالنات حملة رمضان
حصدت إعــانــات بيت التمويل
ال ـك ــوي ـت ــي (بـ ـيـ ـت ــك) ،الـ ـت ــي أطـلـقـهــا
ف ــي ش ـهــر رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك عــدد
مشاهدات قياسيا تجاوز  8ماليين
مشاهدة على موقع "يوتيوب" فقط،
باإلضافة إلى مئات آالف المشاهدات
على منصات التواصل االجتماعي
المختلفة ،األمر الذي يعكس النجاح
الالفت لفكرة اإلعالنات والمحتوى
والرسالة واالحترافية في األداء.
وتناولت حملة إعالنات "بيتك"
ف ــي رم ـض ــان  3مــواض ـيــع مختلفة
تــواكــب  3أحـ ــداث متتابعة تشمل
التهنئة بشهر رمضان ،والقرقيعان
والتهنئة بالعيد.
وحمل إعــان التهنئة برمضان
ب ـع ـنــوان "عـلـيـكــم مـ ـب ــارك ...شهرنا
يتبارك" رسالة توعوية للمجتمع
ت ــرك ــز ع ـل ــى أه ـم ـي ــة مـ ـش ــارك ــة األم
وم ـســاعــدت ـهــا ف ــي أعـ ـم ــال ال ـم ـنــزل،
السيما خالل رمضان ،وما يصحبه
من متاعب على األم ،مع التأكيد على
رسم االبتسامة على وجهها ،ضمن
اطار تعزيز التالحم األسري والدفء
العائلي ،وتقدير األم التي هي ركيزة
محورية في المجتمع.
وعــن إع ــان القرقيعان بعنوان
"عسانا وعساكم نعوده وياكم" ،فقد
حمل في طياته الكثير من الرسائل
المهمة ،ولعل أبرزها إدخال البهجة
على نـفــوس األط ـفــال عبر أنـشــودة
كانت جسرا للتواصل مع األطفال
ومشاركتهم فرحتهم بالقرقيعان،
وخلق أجواء الفرح وروح اإليجابية

التي كانت بديال ناجحا للتواصل
المباشر مــع األطـفــال ومشاركتهم
فــرحــة القرقيعان ،كما جــرت عليه
العادة قبل فترة الجائحة.
وتضمنت الرسالة الثانية إلعالن
القرقيعان تعزيز الثقافة الوطنية،
مع المحافظة على الشكل التراثي
وقيم أهل الكويت في هذه المناسبة،
وذلك عبر الكلمات األصيلة ،والزي
ال ـت ــراث ــي وال ـم ـشــاهــد ال ـتــي تـصــور
ال ــواق ــع بــأع ـيــن األطـ ـف ــال وتــرسـمــه
بابتسامتهم البرئية وانفعاالتهم
الطفولية.
أمــا عن تهنئة العيد ،فقد أطلق
"بيتك" إعالنا شبابيا ّ
شيقا تحت
ع ـنــوان "عـ ــادي نـطــرشـلــك لينكات"
ي ـح ـمــل ف ــي م ـض ـمــونــه رســال ـت ـيــن،
األولى تعزيز ثقافة العيدية وعالقة
األح ـف ــاد مــع األجـ ــداد الـتــي يضفي
عـلـيـهــا ط ــاب ــع الـ ـم ــودة وال ـص ــداق ــة
والبهجة في أجواء العيد ،والثانية

تـ ـع ــزي ــز ثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــايـ ــدة وف ــق
ً
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،تـمــاشـيــا
مع حملة البنك المركزي في العيد
عبر تطبيق "عيديتي" باستخدام
الخدمات الرقمية في تقديم العيادي.
ولقيت إعــانــات "بيتك" إعجابا
كـبـيــرا م ــن الـجـمـهــور والمتابعين
وردود فعل ايجابية جميلة تركت
أثرا جميال لدى "بيتك" والمجتمع.
على صعيد متصل ،وضمن إطار
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتشجيع ريادة األعمال ،فقد حرص
"بيتك" في إنتاج هذه األعمال الثالثة
على التعاون مع الشباب الكويتي،
حيث تم التعاون مع أكثر من شركة
وم ــؤس ـس ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك شــركــات
متناهية الصغر لتنفيذ األعـمــال،
وهو ما يؤكد الدور الرائد لـ"بيتك"
فــي تشجيع ال ـم ـبــادرات الشبابية
الــوط ـن ـيــة وت ـع ــزي ــز م ـف ـهــوم ريـ ــادة
األعمال.

«المتحد» يعلن فائزة سحب عيد الفطر من «الحصاد»
م ــع االل ـ ـتـ ــزام الـ ـت ــام ب ـك ــل اإلرشـ ـ ـ ــادات
الــوقــائـيــة مــن الـجـهــات الصحية ،أجــرى
ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد ،أم ـ ــس األول،
ال ـس ـح ــب ع ـل ــى ج ــائ ــزة ع ـي ــد ال ـف ـط ــر مــن
ال ـح ـص ــاد اإلسـ ــامـ ــي ،ح ـس ــاب الـسـحــب
على الجوائز اإلسالمي األول في الكويت
والحاصل على "جــائــزة أفضل برنامج
ادخار في الكويت لعام  "2019من مجلة
"بــان ـكــر م ـيــدل إي ـس ــت" ال ـمــرمــوقــة ،نـظــرا
للعديد مــن المميزات التي ينفرد بها،
حيث يـقــدم لعمالئه مــا يــزيــد على 750
جائزة سنويا ،واستطاع أن يعيد رسم
حـيــاة اآلالف مــن الــرابـحـيــن مــن سـعــداء
ال ـ ـحـ ــظ .وأس ـ ـفـ ــر ال ـس ـح ــب عـ ــن ح ـصــول
الرابحة مريم عبدالله العنزي على 100
ألف دينار.
وت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن س ـ ـ ـحـ ـ ــوبـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوائ ــز ال ـت ــي م ــن بينها
جــائــزة قيمتها  100ألــف ديـنــار فــي كل

مـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــن.
وتـبـقــى الـجــائــزة
ربـ ـ ـ ــع الـ ـسـ ـن ــوي ــة
ال ـك ـب ــرى بـقـيـمــة
 250ألــف دينار
أه ــم م ــا يطمح
إل ـ ـيـ ــه ال ـع ـم ــاء
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق
أحـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم
وتـطـلـعــاتـهــم.
ك ـ ــذل ـ ــك تـ ـق ــدم
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
ال ـح ـصــاد  20ج ــائ ــزة أسـبــوعـيــة بقيمة
أل ــف دي ـنــار لـكــل رابـ ــح .وبــاإلضــافــة إلــى
هذه الباقة من الجوائز الجذابة ،يحظى
الـعـمــاء ب ــأرب ــاح سـنــويــة مـتــوقـعــة على
أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب،
وهو ما يجعل حساب الحصاد اإلسالمي
مفيدا لــأ ســرة وللراغبين فــي التوفير

بوجه عام
مـ ـ ــن خـ ــال
تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــه
للعديد من
ال ـم ـم ـي ــزات،
سـ ـ ــواء عـلــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر
أو ا لـ ـط ــو ي ــل،
م ـ ـمـ ــا يـ ـق ــاب ــل
بــاس ـت ـح ـســان
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــر
مـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــف
العمالء الجدد والحاليين.
كما قدم البنك "سحب األفضلية" ربع
السنوي بقيمة  25ألف دينار ألول مرة
فــي الكويت ،حصريا للعمالء الــذيــن لم
يفوزوا بأي من جوائز الحصاد اإلسالمي
خالل السنوات الخمس األخيرة بشرط

مرور عام على فتح حساباتهم ،وتتيح
كل  50دينارا في حساب العمالء ضمن
هــذه الفئة فرصة واحــدة للمشاركة في
السحب.
يذكر أن "الحصاد" حصل على "جائزة
أفضل برنامج ادخ ــار فــي الكويت لعام
 "2019مــن "بــانـكــر مـيــدل إي ـس ــت" ،نظرا
للعديد مــن المميزات التي ينفرد بها،
ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار،
والــذي يقدم إلى أكبر عدد من الفائزين
أك ـ ـبـ ــر ق ـي ـم ــة م ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ،ول ـت ـم ـي ــزه
بسحوبات في عيدي الفطر واألضحى،
فـ ـض ــا عـ ــن مـ ـض ــاعـ ـف ــات نـ ـق ــاط ب ــرام ــج
الـ ــوالء ،مــع مـيــزة فــريــدة لفتح الحساب
عبر اإلنترنت ،واتسام السحوبات على
ال ـج ــوائ ــز بــال ـنــزاهــة وال ـش ـفــاف ـيــة ،حيث
ي ـتــم بـثـهــا م ــن خ ــال ال ـب ــرام ــج اإلذاع ـي ــة
وحسابات البنك عبر وسائل التواصل
االجتماعي.

«وربة» يجري سحب «الحصالة األسبوعي» السابع
أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعلن "وربة" فائزي سحوبات " "Bloomاألسبوعية،
وه ــو ال ـح ـســاب ال ـخ ــاص بــال ـش ـبــاب ،ال ــذي ــن ت ـتــراوح
أعمارهم ما بين  15إلى  25سنة ،حيث يجري البنك
سحبا أسـبــوعـيــا كــل ي ــوم أرب ـعــاء ط ــوال ال ـعــام على
جميع عمالء شريحة  ،Bloomوممن لديهم حصالة
رقمية ســاريــة طــوال الشهر األسـبــق للسحب ،ويتم
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة،
وموظفي البنك لتتويج  5رابحين ب ـ  100د.ك لكل
منهم.
كما يقوم "وربة" في أول يوم أربعاء من بداية كل
شهر ،بعمل سحب خاص لعمالء  Bloomممن حولوا
المكافأة الطالبية التي يتسلمونها من الدولة إلى
البنك ،لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ  200د.ك.
لكل منهم.
كما يبارك البنك لفائزي سحب "الحصالة الرقمية
األسبوعي" لعمالء  Bloomالسابع لهذا العام ،وهم
كل من :ناصر يوسف أحمد بحر ،غيد محمد وليد
عـبــدالـلـطـيــف م ــوس ــى ،خ ــال ــد ف ـهــد س ــال ــم الـعـجـمــي،
يمان مؤتمن محمد الجاهوش ،غدير عزمي أحمد
عبدالرزاق.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن "وربـ ـ ــة" م ـيــز شــري ـحــة عـمــاء

“ ”Bloomبتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها
ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة
التطور من خالل تطبيق مصرفي خاص واألول من
نــوعــه ،لـيــس فــي الـكــويــت فـحـســب؛ بــل فــي المنطقة
بأسرها ،مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل
ً
االج ـت ـمــاعــي ،األك ـثــر اس ـت ـخــدامــا مــن حـيــث تصميم
ً
والواجهة وطرق التصفح واختيار األلوان خصيصا
للشباب.
وم ــن جــانــب آخـ ــر ،ي ـقــدم الـبـنــك م ـكــافــأة تـقــديــريــة
للطالب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي
 3.5أو أكثر من أصل  4نقاط بمبلغ  50دينارا تودع
على هيئة نقاط في برنامج الوالء "المخبة" المتوافرة
على تطبيق "وربــة" ،باإلضافة إلى إصدار وتجديد
مجاني لبطاقة  VISAمسبقة الدفع بنسبة استرجاع
 3في المئة بحد استرجاع شهري بقيمة  150دينارا
على هيئة نقاط في "المخبة".
وأوضح البنك أن هناك برنامج مكافآت من شركائه
خاص بتقديم خدمات لعمالء " ،"Bloomباإلضافة إلى
خصم إضافي وحصري لهم .كما أشار إلى أن مزايا
" "Bloomتمتد خارج النطاق المصرفي بهدف بناء
مجتمع للشباب  Bloom Communityتجاه تعزيز

المسؤلية االجتماعية من خالل مشاركة فرق وورش
عمل هدفها توظيف ا لـطــا قــات الشبابية لالبتكار
وإيجاد حلول للتحديات ،حيث يحصل الفريق الفائز
على فــرصــة تــدريــب لـمــدة شهر فــي اإلدارة الرقمية
الخاصة في البنك ،باإلضافة إلى مكافأة شهرية.
يـضــاف إل ــى ذل ــك ال ـيــوم ال ـخــاص بـعـمــاء Bloom
إلع ــان الفعاليات وال ـعــروض الـخــاصــة بالشريحة
على منصات التواصل االجتماعي التابعة للبنك.

 1200قطعة هوليوودية شهيرة
في مزاد الشهر المقبل
منها قبعة «إنديانا جونز» وسيف توم كروز
في «»The Last Samurai
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ك ـش ـفــت ه ــو ل ـي ــوود ف ــي ت ـق ــار ي ــر ع ــن تنظيمها
م ـ ــزادا ف ــي يــون ـيــو ويــول ـيــو ت ـط ــرح ف ـيــه أك ـث ــر من
 1200قطعة هوليوودية شهيرة ،منها مقتنيات
ومالبس الممثلة العالمية كاري فيشر التي أدت
دور األمـيــرة ليا في فيلم "The Empire Strikes
 ،"Backوالـسـيــف ال ــذي استخدمه تــوم ك ــروز في
"."The Last Samurai
ُ
كما تطرح القبعة المميزة لشخصية إنديانا
جونز السينمائية الشهيرة للبيع بـمــزاد علني
يقام الشهر المقبل في هوليوود ،قبل فيلم جديد
هو ُاألخير من السلسلة يتوقع عرضه في الصيف.
وق ّدر بما بين  150و 250ألف دوالر سعر القبعة
ً
التي ُصممت خصيصا للممثل هاريسون فورد،
وق ــد اعـتـمــرهــا ع ــام  1984عـنــدمــا أدى دور عالم
اآلثار المغامر في فيلم "Indiana Jones and the
 ،"Temple of Doomوهي ستعرض للبيع في 29
يونيو المقبل.
وتولت دار هربرت جونسون لتصميم القبعات
إنتاج هذه القبعة ،التي أوصى بها منتجو الفيلم
قبل عام من بدء التصوير ،على ما أفاد مدير دار
بروب ستور للمزادات براندون ألينغر.
يكتف بشرائها من
وروى أن فريق اإلنتاج "لم
ِ
رفوف متجر ،بل دمجوا سمات عدد من القبعات
في تصميم ما أصبح قبعة إنديانا جونز ،التي
ُ
تـعــد بــا شــك الـيــوم مــن أكـثــر القبعات شـهــرة في
كل األفالم".
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توقعات بتحقيق «180 »F9
مليون دوالر خارج أميركا

وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـتــولــى هــاري ـســون ف ــورد (78
ً
ً
عاما) دور إنديانا جونز مجددا الصيف المقبل
في الجزء األخير من السلسلة الشهيرة.
ً
وم ــن ال ـق ـطــع ال ـم ـعــروضــة أي ـض ــا ال ـعــربــة الـتــي
يقودها براد بيت في فيلم "Once Upon a Time
 ،"in Hollywoodوالعصا السحرية والنظارات
التي استخدمها دا نـيــال راد كـلـيــف فــي الفيلمين
األ خ ـيــر يــن مــن سـلـسـلــة " ،"Harry Potterوا لـتــي
تبرعت بها استديوهات وورنر براذرز ،وسيعود
ريعها ألعمال خيرية.
والحظ ألينغر أن القطع المستخدمة في األفالم
أصـبـحــت مـطـلــوبــة أكـثــر فــأكـثــر ،وتـ ــزداد قيمتها
ً
بــال ـن ـس ـبــة لـ ـه ــواة ال ـج ـم ــع .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن قـطـعــا
كخوذات ستورم تروبر التي بيعت في الماضي،
ارت ـف ـعــت أس ـعــارهــا ب ــال ـم ــزادات األخ ـي ــرة ،إذ بــات
المزيد من الهواة يدركون أن بإمكانهم جمع أزياء
سلسلة أفالم "."Star Wars
وب ـيــع بــال ـعــام ال ـفــائــت م ـقــابــل  287500دوالر
زي لــدارث فيدر استخدم للترويج لفيلم جورج
لوكاس الشهير.
ّ
مسير" من أحدث أفالم
وقد يصل سعر "روبوت
" "Star Warsإلى  120ألف دوالر خالل المزاد الذي
تنظمه "بروب ستور".
(أ ف ب)

ملصق الفيلم
انطلق عرض الجزء التاسع من فيلم  ،Fast & Furiousوالمعروف
عالميا بـ  ،F9في العديد من دول العالم ،أمس األول ،مثل كوريا وهونغ
كونغ وروسيا ،كما وصل أمس إلى دول المنطقة العربية ،فيما يبدأ
اليوم عرضه في الصين.
ويتطلع  F9إلى االنطالق مع افتتاح عطلة نهاية أسبوع لتحقيق
 180مليون دوالر خــارج الواليات المتحدة األميركية ،كما توقعت
مصادر الصناعة ،حيث إن افتتاح الفيلم سيكون أكبر افتتاح دولي
لشباك التذاكر لفيلم هوليوود خالل حقبة الوباء.
وأصبحت الصين ،على مدى السنوات العديدة الماضية ،المركز
الخارجي األول ألفــام الحركة ،بأكثر من مليار دوالر ،حيث تمتلك
سلسلة  Fastعدة سجالت في الصين ،بما في ذلك المرتبة الثانية
والثالثة كأكبر أفالم هوليوود في الصين على اإلطالق.
وك ــان النجم العالمي فــان دي ــزل حــرص على مشاركة جمهوره
ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثير من اللقطات التي جمعته في
األجزاء السابقة من سلسلة األكشن .Fast & Furious

براد بيت في »ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

دانيال رادكليف في «»Harry Potter

كاري فيشر في «»The Empire Strikes Back

ستون :مقابلة ليوناردو حلم حياتي «مكارتني» الوثائقي في  16يوليو

تايلور تعيش أفضل أوقاتها

راي تعيد إحياء «Project
 »Greenlightكنسخة نسائية
تـعـيــد الـمـمـثـلــة األمـيــركـيــة
إي ـس ــا راي إح ـي ــاء الـمـسـلـســل
الــوثــائ ـقــي الـشـهـيــر "Project
 ،"Greenlightوال ــذي يسلط
الضوء على صانعي األفالم.
وتركز النسخة الجديدة من
" "Project Greenlightكنسخة
نسائية على صانعات األفالم
ال ـم ــوه ــوب ــات ال ــات ــي حصلن
عـ ـل ــى فـ ــرصـ ــة إلخـ ـ ـ ـ ــراج ف ـي ـلــم
روائي طويل ،وتظهر راي في
كل حلقة كمنتج تنفيذي تقدم
التوجيه واإلرش ــاد لصانعي
األفالم الطموحين.
ت ــم ب ــث سـلـسـلــة "Project
 "Greenlightاألصـلـيــة لمدة إيسا راي
موسمين ما بين ،2003-2001
ثم عاد بالموسم الثالث في عام  ،2005ومن ثم طرح الموسم
الــرابــع مــن العمل فــي  ،2015وال ــذي تصدى إلنتاجه النجمان
الـعــالـمـيــان م ــات دي ـمــون وب ــن أفـلـيــك ،كـمــا شــاركــا فــي بطولته
بشخصياتهما الحقيقية ،إ لــى جانب الممثل الشهير كريس
مور ،والمخرج بيت جونز وتوم بيل وجيسون مان وآخرين،
وتم ترشيح المسلسل ألربع جوائز إيمي.

ستون وليوناردو دي كابريو
قالت الممثلة األميركية حاصدة األوسكار إيما ستون ،في مقابلة
تلفزيونية ،إن حلم حياتها كان مقابلة النجم العالمي ليوناردو دي
كابريو ،لذلك كان تتويجها باألوسكار لعام  2017شعورا مضاعفا
بالسعادة عندما سلمها الجائزة حينها نجمها المفضل دي كابريو.
وأكدت ستون أن أكثر شيء أعجبها لحظة تتويجها هو اليد التي
ً
تسلمها الجائزة .وأضافت أن رؤيــة دي كابريو دومــا كانت حلما
بالنسبة لها ،حيث شاهدت فيلم تيتانيك  7مرات في السينمات ،كما
كانت تعلق صور دي كابريو في غرفتها من فرط حبها الشديد له،
وبالتالي فإن رؤيته وهو يسلم لها الجائزة كانت حلما ال يصدق .من
ناحية أخرى ،شاركت ستون في حملة توعية عالمية حول الصحة
العقلية والتعامل مع التغييرات التي حدثت العام الماضي جراء
الجائحة .وقالت في الفيديو التوعوي" :كان العام مخيفا وصعبا،
فكل شخص لديه بعض المشاعر بالحزن أو الخوف ،لكن استمروا
في الحديث عما تشعرون به ،وشاركوه مع األشخاص الذين تشعرون
باألمان معهم ،وسنكون على ما يرام".

مكارتني وزوجته شيفيل
حــددت الشركة المنتجة لمسلسل األسـطــورة الموسيقية بول
مكارتني الوثائقي الجديد 16 ،يوليو المقبل ،لعرض السلسلة
الموسيقية الجديدة المكونة من  6حلقات بعنوان .McCartney
ورغم وجود الكثير من األفالم والمسلسالت الوثائقية عن بول
مكارتني ،فإن تلك السلسلة ستشهد ظهور ريك روبن ،أحد أنجح
ً
ً
المنتجين في الثالثين عاما الماضية ،وهو من جمع كال من توم
بريتي مع  RUN-DMCوجوني جوش مع سايلر ،وإديــل مع Red
.Hot Chili Peppers
ومن المقرر أن يكشف روبن عن الكثير من المفاجآت في السلسلة
الموسيقية المنتظرة ،والتي ستشمل الحديث عن حياة مكارتني
ً
طوال الـ 51عاما كفنان ،وحياته في البيتلز.
ً
ويعيش مكارتني حاليا حياته الهادئة ،حيث التقطت عدسات
مصوري "البابارتزي" عدة صور له خالل استمتاعه بالشمس على
أحد الشواطئ بصحبة زوجته نانسي شيفيل ،بعد انتهائه من فترة
الحجر الصحي التي خضع لها بسبب "كورونا".

انيا تايلور
تعيش الممثلة العالمية انيا تايلور أفضل أوقاتها على الصعيدين
الشخصي والمهني ،فبعدما تألقت خــال الفترة الماضية ،ونالت
العديد من الجوائز ،بفضل دورها في مسلسل "،"The Queen’s Gambit
رصدتها أعين المصورين خالل عدة صور رومانسية تعكس دخولها
في قصة حب جديدة.
ونشرت تقارير فنية عدة صور لتايلور أثناء سيرها بصحبة الممثل
مالكولم ماكراي -الذي يكبرها بعامين ،حيث يبلغ  27عاما -في لقطات
رومانسية أثناء تجولهما في شوارع مدينة نيويورك.
من ناحية أخرى ،كانت الممثلة العالمية فازت في أبريل الماضي
بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني في حفل
غولدن غلوب  2021عن دور بيث هارمون في .The Queen Gambit
كما تألقت تــايـلــور قبل فــوزهــا بــالـجــائــزة خــال كــوالـيــس فيلمها
الجديد ،الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم ،منهم الممثل
العالمي رامي مالك ،إضافة إلى كريستيان بيل ،وهو من إخراج ديفيد
أو راسل ،وامتازت تايلور وقتها بارتداء فستان باللون األحمر.

فلك
الحمل

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

الميزان

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

الثور

 20أبريل  20 -مايو

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

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

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

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ليس كل ما يتمنى المرء يدركه إال
إذا خطط له بروية وذكاء.
ً
عاطفيا :التناغم بينك وبين الشريك أصبح
ً
َ
فاسع إلى إعادته.
مفقودا
ً
ً
اجتماعيا :ابتكر أمورا تساعد العائلة على
تمضية اوقاتها بفرح.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

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

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

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

الجدي

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

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

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

الدلو

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

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

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

الحوت

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

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

حمد المانع :علينا إظهار هويتنا
من خالل أغنياتنا

خبريات
«حلم» يركز على حياة
سكان «األسمرات»

ً
ً
«أصبحنا نرى جيال جديدا يتابع أغاني ال تشبه ما نقدمه اليوم»
ّ
الكويتية؛ ألنها تعبر عن
باللجهة ً
عبر الفنان الكويتي حمد المانع عن حبه للغناء ً
بيئته ًوعالقته بالفن الكويتي ،والتي ترتبط ارتباطا وطيدا بالتراث وحب الوطن،
خالل أغنياتنا».
مؤكدا «ضرورة إظهار هويتنا ًمن ً
وقال المانع ،الذي يملك إحساسا عاليا بالصوت واألداء ،مما ساهم في جودة
مريم طباجة

• أين حمد المانع اليوم من
عالم السوشال ميديا؟
 أن ــا م ـقــل ف ــي ه ــذا الـمـجــالبـ ـسـ ـب ــب األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـعـ ــامـ ــة،
وبسبب انشغالي بتدريس مادة
السولفيج الشرقي في المعهد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون الـمــوسـيـقـيــة،
وح ـس ــاب ــي ه ــو واحـ ـ ــد مــرتـبــط
بجميع مواقع السوشال ميديا.
• م ــا ج ــدي ــدك ف ــي الـمــرحـلــة
المقبلة؟

إنشاء «أكاديمية
الفنون» بالمعهد
العالي للفنون
ً
الموسيقية قريبا
للجمع بين
الموسيقى والمسرح

وكمالية أعماله الغنائية التي يقدمها ،في حوار مع «الجريدة» ،إن وتيرة العمل
األوضاع الراهنة التي تمر بها الكويت وغيرها من دول
بطيئة بسبب
ً
أصبحت ً
العالم ،مؤكدا أن لديه أفكارا في الوقت الحالي ،وهي قيد التنفيذ ،وفيما يلي
التفاصيل:

 أعمل على عدد من األغاني«سنغل» ،وكل شهر أو شهرين
أقــدم أغنية «سنغل» جديدة أو
أغنية وطنية ،وحاليا لدي أفكار
قيد التنفيذ ،ولكن تباطؤ العمل
يرجع إلى األوضاع العامة التي
نمر بها.

وأغلب الفنانين اليوم ينتجون
أع ـمــال ـهــم بــأن ـف ـس ـهــم ،ول ــم يعد
األل ـبــوم الـغـنــائــي أســاسـيــا كما
كــان فــي السابق ،فبعد تجهيز
األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ي ـ ـتـ ــم ن ـ ـشـ ــرهـ ــا ع ـب ــر
السوشال ميديا واإلعالن عنها
بالشكل المناسب.

• هل تنتج أعمالك بنفسك،
أم هـ ـن ــاك ش ــرك ــة إن ـ ـتـ ــاج ت ـقــوم
بذلك؟
 -أن ـ ـتـ ــج أع ـ ـمـ ــالـ ــي ب ـن ـف ـســي،

• هل لديك توجه نحو مجال
آخر غير الفن؟
 الفن والتدريس هما فقطمجالي.

• ما األمور التي تأسف على
حدوثها في عالم الفن؟
 ع ـ ــال ـ ــم الـ ـ ـف ـ ــن فـ ـ ــي م ــواق ــعالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ل ــه
إيجابياته وسلبياته ،فهناك كم
كبير من العروض التي يشارك
فيها الناس في مواقع التواصل
ال ه ــدف مـنـهــا س ــوى الـضـحــك،
وتـ ـحـ ـت ــوي ف ـق ــط ع ـل ــى م ـقــاطــع
خـ ــارجـ ــة عـ ــن ال ـ ـمـ ــألـ ــوف ،حـتــى
بعض الفنانين تجدهم مقلين
في التواصل وبعيدين عن عالم

حمد المانع
ال ـس ــوش ــال م ـيــديــا ،وأصـبـحـنــا
نرى جيال جديدا يتابع أغاني
ال تشبه ما نقدمه نحن اليوم.
• م ــا آخـ ــر الـ ـتـ ـط ــورات الـتــي
يشهدها المعهد العالي للفنون
الموسيقية؟
 أهم حدث سيتم في المعهدإنشاء منظومة متكاملة اسمها
«أكــادي ـم ـيــة ال ـف ـنــون» تـجـمــع ما
بين الموسيقى والـمـســرح في
ج ـهــة واح ـ ـ ــدة ،وس ـن ـك ــون بـهــذا

ال ـ ــدم ـ ــج ح ــالـ ـن ــا ك ـ ـحـ ــال ال ـ ـ ــدول
الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة األخ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ــى أن
تصبح هــذه االكــاديـمـيــة كاملة
كبيرة مستقلة ،نقدم من خاللها
أعماال مسرحية وغناء ومشاركة
بيننا وبـيــن الـمـســرح ،لنرتقي
ب ـه ــذا ال ـف ــن أك ـث ــر م ــن ال ـســابــق،
ومــا نـحـتــاج إلـيــه هــو قليل من
الــوقــت والمجهود ،وأتمنى أن
ً
يـعــود المعهد كما كــان سابقا
لنقدم من خالله أعماال متقدمة
ومتميزة ،حتى يرى الناس الفن
الحقيقي في الكويت.
• مــا مــدى ميلك إلــى الغناء
بلهجة غير الخليجية؟
 أميل وأحب الغناء باللهجةالخليجية الكويتية ،ألنها تعبر
ع ــن بـيـئـتــي وه ــوي ـت ــي ،واألهـ ــم
أن ت ـظ ـهــر ه ــوي ـت ـن ــا ال ـكــوي ـت ـيــة
مــن خــال تعبيرنا عنها بحب
وشغف من خالل االغاني التي
ن ـق ــدم ـه ــا ،وم ـ ــن ال ـم ـه ــم إظ ـه ــار
هويتنا من خــال أغانينا ،أما
ال ـغ ـنــاء بـلـهـجــة غ ـيــر الـكــويـتـيــة
ف ـي ـك ــون أحـ ـي ــان ــا ب ـي ـن ــي وب ـيــن
األصدقاء.

المانع خالل حفل افتتاح مهرجان صيفي ثقافي الثاني عشر

ُ
دمية مصرية من «الكروشيه» تنافس «باربي» المنهالي وأصيل يغنيان «لقياك»
●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

تشهد أسواق لعب األطفال في مصر حالة
من الــرواج للدمى التقليدية المصنوعة من
خيوط الكروشيه ،فــي وقــت تراجعت أسهم
ُ
نظيرتها الغربية «باربي» ،التي تعد األشهر
ً
عالميا منذ طرحتها شركة ماتيل لأللعاب
للمرة األولى في مارس  .1959ويعود الفضل
في تصميمها إلى سيدة األعمال األميركية

الدمية المصرية

روث هاندلر ( ،)2002-1916التي استوحت
فكرتها مــن الدمية األلمانية الشهيرة بيلد
ليلي.
ورغم أن ُ
الدمى الغربية ال تزال تستهوي
الكثير مــن األطـفــال فــي عالمنا العربي ،فقد
ظـهــر ف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة مـصـمـمــو عــرائــس
تخصصوا في ُصنع دمــى كتلك التي كانت
تـحـيـكـهــا األم ـ ـهـ ــات وال ـ ـجـ ــدات م ــن ال ـق ـمــاش
لبناتهن الصغيرات قبل أكثر من نصف قرن
من الزمان ،وإن كانت «العروس الكروشيه»،
ً
كما ُيطلق عليها فــي مـصــر ،األكـثــر تـصــدرا
ً
للمشهد حاليا.
ُ
الفنانة رباب سليمان ،التي تعد من أبرز
مصممي ُدم ــى الـكــروشـيــه فــي مـصــر ،قالت
لـ ـ «ال ـجــريــدة» إن «أروع مــا فــي ه ــذه الـ ُـدمـيــة
أنها تعيدنا إلى الزمن الجميل ،ومالمحها
تشبهنا إل ــى حــد كـبـيــر ،مـقــارنــة بنظيرتها
المستوردة من الخارج ،التي ّ
تعبر عن الثقافة
الغربية».
وال ت ــرت ـك ــز اب ـن ــة م ـحــاف ـظــة اإلس ـك ـن ــدري ــة
ال ـســاح ـل ـيــة ع ـل ــى دراس ـ ــة مـتـخـصـصــة ل ـهــذا
المجال الفني ،فقد تخرجت في كلية الخدمة
االجتماعية ،إال أنها وجدت ضالتها في العمل
بمجال تصميم ُ
الدمى ،وقــررت احترافه قبل
سنوات ،وبمرور الوقت استطاعت الوصول
إلى منتج يناسب الطفلة المصرية والعربية
ً
عموما ،من ثم بــدأت تسويق منتجاتها من
دمى الكروشيه عبر موقع فيسبوك.

تستخدم ربــاب في عملها خامات عدة،
م ـث ــل ال ـخ ـي ــوط ال ـت ــرك ـي ــة ع ــال ـي ــة الـ ـج ــودة،
واألســاك النحاسية لتدعيم جسم الدمية
الذي تحشوه بمادة الفايبر ،كما تستخدم
ً
ً
شعرا حراريا يشبه الشعر الطبيعي ،فيما
تبرز مالمح الدمية بالتطريز .وال تفضل
إطـ ــاق اس ــم واحـ ــد ع ـلــى ال ــدم ـي ــة ،ب ــل تــرى
ضــرورة أن تكون ُ
الدمية باسم صاحبتها
الـتــي ستقتنيها ،فـهــذا األم ــر ،وفــق قولها،
ً
ّ
«مشوق جدا بالنسبة للبنات الصغيرات ،إذ
تشعر الطفلة حينها أن لها صديقة تشبهها
في كل شيء ،بما في ذلك االسم».

عيضة المنهالي

أصيل هميم

مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـ ـ ــرب
المنهالي عــن سـعــادتــه لنجاح
أغنيته «الغزال ّ
الريض» ،والتي
طرحت من خالل قناة المنهالي
في «يوتيوب» ،إلى جانب معظم
اإلذاعات اإلماراتية والخليجية
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــات الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة
المتخصصة.
وت ـ ـح ـ ـمـ ــل أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة «ال ـ ـ ـغـ ـ ــزال
الـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ــض» كـ ـلـ ـم ــات غ ــزلـ ـي ــة تــم
ال ـت ـع ـب ـي ــر ع ـن ـه ــا ب ـش ـك ــل الف ــت
وجميل وحـســاس مــن الشاعر

الشيخ نهيان بن زايد بالكلمة
الشعبية اإلماراتية الخليجية،
زاد ع ـل ـي ـه ــا إ حـ ـ ـس ـ ــاس وأداء
«صـ ـ ــوت اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات» ف ـي ـه ــا ،مــا
َّ
شــك ــل أغ ـن ـيــة عــاطـفـيــة جمعت
كــل أحاسيس العشق والـغــرام
ب ــا لـ ـكـ ـلـ ـم ــة وا ل ـ ـل ـ ـحـ ــن واألداء.
وت ـصــدى لـتــوزيــع موسيقاها
الموزع إبراهيم السويدي ،وقام
بعملية المكس والماسترينغ
مهندس الصوت ماجد صالح،
وتم تسجيل وتنفيذ العمل في
اإلمارات.

بشرى خلفان« :الباغ» و«دلشاد» ثمرة ولعي بمسقط

ً ً ً
الكاتبة العمانية تؤكد أن العقدين األخيرين شهدا انفجارا روائيا عالميا

شيخة
العسالوي
تتعاون
مع األنين
في «أبيك»

●

شيخة العسالوي

●

رباب سليمان

ف ـ ـ ـ ـ ــي أول تـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاون فـ ـن ــي
ي ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـه ـ ـمـ ــا ،طـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــيع ـي ـضــة ال ـم ـن ـهــال ـي
والفنانة العراقيةأصيل هميم
دي ـ ـ ــو «لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــاك» ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـمــل
ع ـ ـبـ ــارات الـ ـح ــب والـ ـعـ ـش ــق ،مــن
أشعارالشيخ نهيان بن زايد.
َّ
ولحن األغنية عيضة ،ووزع
موسيقاهازيد نديم ،والمكس
وال ـمــاس ـتــر لـمـهـنــدس ال ـصــوت
مـ ــاجـ ــد ص ـ ــالـ ـ ـح ،ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد مــن
االس ـت ــدي ــوه ــات ال ـصــوت ـيــة في
اإلمارات.
ويقول مطلع األغنية:
اتـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأت روحـ ـ ـ ـ ــي وع ـي ـن ــي
ّ
صدقت
لقياك يا عمري وأعز الناسي
م ــن يـ ــوم أح ــاس ـي ــس الـمـحـبــه
توثقت
هـ ـ ـ ـي ـ ـ ــج غ ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ــي وه ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــض
األحساسي
واطـ ـي ــوف ــك ف ـع ـي ـنــي حـبـيـبــي
رافقت
م ـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـب ـ ـ ــض ق ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــي داي ـ ـ ـ ـ ــم
وهوجاسي
والـ ـحـ ـي ــن روحـ ـ ـ ــي فـ ــي هـ ــواك
تولعت
تسهر وجافاها لذيذ إنعاسي.

عزة إبراهيم

ُ
تطلق الفنانة شيخة العسالوي أغنية عاطفية جديدة
بعنوان «أبيك» ،والتي تشهد تعاونها مع الملحنة األنين.
وأع ــرب ــت الـ ـعـ ـس ــاوي ،ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،عن
سعادتها بالتعاون مع األنـيــن ،مؤكدة أن الجمهور على
موعد مع عمل مميز مفعم باإلحساس.
وأشارت إلى أنها تجهز عدة أعمال جديدة ستعلن عنها
الحقا ،وستشهد الفترة المقبلة نشاطا فنيا كبيرا وتنوعا
ملحوظا.
وأضافت« :كنت حريصة على إطالق تغريدة عبر حسابي
ب ــ(تــوي ـتــر) ع ــن ط ــرح األغ ـن ـيــة عـبــر (ي ــوت ـي ــوب) ،ومـنـصــات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي» .وكتبت« :تــرقـبــوا انـطــاق أغنيتي
(أبيك) ،وهي كلمات قــوس ،وألحان األنين ،وتوزيع بشار
سلطان» ،وهو ما تلقاه الجمهور بتفاعل كبير ،حيث حظي
المنشور بعدد كبير من عالمات اإلعجاب والتعليقات.
ُيــذكــر أن الـعـســاوي أطلقت أغنية وطنية بـعـنــوان «يا
أم الـســت ح ــروف» فــي فبراير الـمــاضــي ،بمناسبة األعـيــاد
الوطنية ،من كلمات عبدالعزيز العبكل ،وألحان وتوزيع
ع ــادل ال ـفــرحــان ،وإخـ ــراج عـبــدالـلــه لــويــس ،كـمــا كــانــت آخــر
أغنياتها العاطفية بعنوان «تاليها وي ــاك» ،كلمات رامي
العبودي ،وألحان إبراهيم الغانم.

فضة المعيلي

على منصاتها االفـتــراضـيــة،
أق ــام ــت م ـن ـصــة ال ـف ــن الـمـعــاصــر
«كاب» حوارا مع الكاتبة العمانية
ب ـ ـشـ ــرى خـ ـلـ ـف ــان تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«مـسـقــط بعيني دل ـش ــاد» ،وأدار
الحوار الروائي إبراهيم فرغلي.
في البداية ،تحدثت خلفان عن
الـمـكــان فــي روايــاتـهــا وقــالــت إن
الذي قادها إلى رواياتها «دلشاد»
و«الباغ» هو المكان ،وإنها مولعة
بمسقط« ،وال أخـفــي ه ــذا الــولــع
بشكل شخصي أو فــي الكتابة،
ألن مسقط مدينتي األم» ،مضيفة:
«إحساسي بالمدينة والمكان هو
الذي قادني لتتبع تاريخ مسقط،
ومنه تاريخ عمان بشكل كامل،
حتى أعرف أنا شخصيا ،وأدرك
المكان الذي جئت منه ،والتاريخ،
والزمان الذي وصلت إليه ،وكيف
وصلت».
وق ــال ــت إن ال ــزم ــان ل ــم يـقــدهــا
إلى كتابة (الباغ)« ،ولكن قادني
ال ـ ـم ـ ـكـ ــان ح ـ ـتـ ــى أت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ع ـن ــه،
ومسقط هي المحرك األساسي
لـكـتــابــة الـعـمـلـيــن» ،مـشـيــرة إلــى
أن ال ـم ـك ــان يـتـغـيــر ب ـش ـكــل دائ ــم
ومستمر وسريع.

الجانب التاريخي
وع ــن الـجــانــب الـتــاريـخــي في
الروايتين ،تقول خلفان« :الفكرة
أ سـ ـ ــا سـ ـ ــا أ نـ ـ ـن ـ ــي أروي تـ ــار يـ ــخ
مسقط ،ومن ثم عمان في مراحل

تاريخية مختلفة ،ففي (ا لـبــاغ)
مثال سلطت الـضــوء منذ أوائــل
ال ـخ ـم ـس ـي ـنــات إل ـ ــى زم ـ ــن 1970
بينما (دلشاد) بدأت مع نهايات
ً
القرن التاسع عشر وصــوال إلى
مرحلة ما بعد الحرب العالمية،
وبالنسبة لــي شخصيا عندما
استحضر تاريخ مسقط تحديدا
أنـ ــا أرج ـ ــع ب ــداي ــة بــاسـتـحـضــار
وجـ ـ ـ ــود ج ـ ـ ــدي ف ـ ــي م ـس ـق ــط مــن
مرحلة بــدايــات الـقــرن العشرين
وصوال إلى حيث أقف اآلن ،فأنا
وقفت عند السبعين في (الباغ)،
وســرديـتــي عــن مسقط يـجــب أن
تستمر حتى اللحظة الموجودة
فـ ـيـ ـه ــا اآلن ،و ه ـ ـ ـ ــذا مـ ـش ــرو ع ــي
الشخصي ،فمسقط كلها تحوالت
مــن أوائ ــل الـقــرن العشرين حتى
الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة الـمــوجــودة
ف ـي ـهــا اآلن ،ف ـب ـف ـعــل ال ــرواي ـت ـي ــن
استعرضت مرحلتين ،والفكرة
هي تناول التاريخ العماني من
خالل مدينة مسقط».

المحور المرأة
وت ـط ــرق ــت إل ـ ــى ال ـح ــدي ــث عــن
الـ ـم ــرأة ال ـع ـمــان ـيــة ف ــي أعـمــالـهــا
األدبية ،مؤكدة أنها مؤمنة بان
ال ـمــرأة العمانية تـحــديــدا دائما
كانت المحور األساسي ولم تكن
هــام ـشــا ،ألن الـعـمــانـيـيــن كــانــوا
دائما في حالة هجرة« ،فالنساء
هن الذين أقمن البلدان والمدن
فــي عـمــان ،ولــم يكن لـلـمــرأة دور
واح ـ ــد ن ـم ـطــي ،ف ـقــد ق ــام ــت بـكــل

األدوار فــي ع ـمــان ،والـنـســاء في
عـمــان حتى يومنا هــذا يحملن
مسؤولية كبيرة».

بدأ المخرج حسني صالح
تحضيرات مسلسل «حلم»،
حيث يعقد جلسات عمل
خالل الفترة الحالية مع فريق
ً
المسلسل ،استعدادا النطالق
التصوير ،ومن المقرر عرضه
خارج السباق الرمضاني
المقبل ،وتم التعاقد مع
الفنانين :صابرين ،ووفاء
عامر ،ونضال الشافعي ،وكمال
أبورية ،وأنوشكا ،ومدحت
تيخة ،ومحمود الجابري،
والمسلسل من تأليف محمد
رجاء ،ورؤية درامية للكاتب
يسري الفخراني .ويتناول
العمل نظرة إنسانية مختلفة
تماما لسكان حي األسمرات،
بحياتهم الجدية ،وكيف
خرجت منهم مواهب في
مختلف المجاالت.
وكانت آخر أعمال المخرج
حسني صالح مسلسل «بت
القبايل» .ويناقش العمل
تفاصيل الصراع بين القبائل
على الزعامة ،وإيمانهم
بتوريث الحكم ،كما يقدم
تقاليد مدينة أسوان ،ويحكي
تفاصيل عادات وتقاليد
القبائل ،والمسلسل من تأليف
شاذلي فرح ،وأشعار الراحل
الكبير عبدالرحمن األبنودي،
وغناء مدحت صالح،
وياسمين علي.

«ورق التوت»
تصوير ً
ينطلق قريبا

ينطلق تصوير مسلسل «ورق
ً
التوت» قريبا عقب تجهيز
ديكور استوديو نحاس
بمنطقة الهرم ،وتم التعاقد
على المسلسل مع عدد كبير
من الفنانين منهم ،شريف
سالمة ،وثراء جبيل ،وسلوى
عثمان ،ومعتز هشام ،وخالد
ٔ
انور ،ومصطفى منصور،
ٔ
وسمر عالم ،واحمد ثابت،
ومحمد أشرف ،وغيرهم،
والعمل من إخراج حسام علي،
وينتمي لنوعية مسلسالت الـ
 45حلقة.
آخر أعمال المخرج حسام
علي مسلسل «القاهرة كابول»،
الذي اعتمدت أحداثه على
 3شخصيات رئيسية هم
اإلعالمي ويجسده النجم
فتحي عبدالوهاب ،وضابط
األمن الوطني ،ويجسده النجم
خالد الصاوي ،وشخصية
اإلرهابي ،والذي يجسده النجم
طارق لطفي ،فضال عن األدوار
األخرى للنجوم حنان مطاوع،
ونبيل الحلفاوي ،وشيرين.
«القاهرة كابول» يرصد
المؤامرات التي تعرضت لها
المنطقة ومصر على مدى
أكثر من ثالثة عقود ،وهو من
تأليف عبدالرحيم كمال.

«شكوكو» يجمع كريم
عبدالعزيز وماندو العدل

المصادر المعرفية
أم ــا ع ــن ال ـم ـصــادر الـمـعــرفـيــة
ا لـتــي تستعين فيها بأعمالها،
فقالت« :أنــا اشتغل فــي الميدان
فــأنــزل وأق ــاب ــل ال ـن ــاس ،وأجـلــس
معهم وأوثق حكايتهم وأغانيهم
وق ـ ـص ـ ـص ـ ـهـ ــم ،ودائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا تـ ـك ــون
ال ـخ ـط ــوة األول ـ ـ ــى بــال ـن ـس ـبــة لــي
ع ـم ــل خ ــارط ــة ل ـل ـم ـك ــان ،ال ـش ــيء
اآلخ ــر أع ـمــل قــائـمــة م ـصــادر مع
أناس أجلس معهم ،وأدون منهم
خاصة ما يتعلق بالفلكلور ،ومن
ثم أرجع إلى الدراسات األدبية»،
مبينة أن البحث يـكــون أحيانا
قبل الكتابة ولكن أثناءها تظهر
ايضا أشـيــاء «أضـطــر معها إلى
أن أبـ ـح ــث فـ ــي م ـن ــاط ــق أخ ـ ــرى،
وهـ ـن ــاك شـ ــيء ل ـصــال ـح ـنــا وه ــو
قدرة الوصول إلى المعلومة من
خالل اإلنترنت ،وهذا ساعدني،
باإلضافة إلى موضوع معرض
ال ـ ـصـ ــور ،ف ــال ـك ــات ــب ي ـح ـت ــاج أن
ي ــأخ ــذ صـ ــورة ب ـصــريــة ،وأي ـضــا
عـمـلــت تــدوي ـنــا ب ـص ــورة كـبـيــرة
عن الموروث الشفهي عن طريق
الـمـقــابــات الـشـخـصـيــة ،وأيـضــا
رجعت إلى المراجع».

المصطلحات الصعبة
ً
ُّ
تضمن أعمالها
وتعقيبا على

بشرى خلفان
بـعــض الـمـصـطـلـحــات الصعبة،
ت ـق ــول« :اع ـت ـقــد أن الـ ـق ــارئ ذكــي
وعندي هذه الموثوقية العالية
فـ ـي ــه ،وأنـ ـ ــا أت ـم ـن ــى م ــن الـ ـق ــارئ
العربي أن يتعب معي ويبدأ في
فهم الكلمات العمانية ،وموضوع
الهوامش عملته في رواية الباغ،
لـكــن بـعــد ذل ــك وج ــدت أن ــه شــيء
ج ـيــد أن ن ـح ــرض الـ ـق ــارئ عـلــى
البحث أكثر ومحاولة التقرب من
الثقافة العمانية بكل معطياتها،
وحتى اآلن لم أجــد من يقول إن
ً
ً
الـمـفــردات وقفت مانعا حقيقيا
عن استمتاعه بالعمل».
وأضافت أن االنفجار الروائي
ف ــي ال ـع ــال ــم ك ـلــه حـ ــدث ف ــي آخــر
ع ـ ـشـ ــريـ ــن س ـ ـن ـ ــة ،ول ـ ـي ـ ــس ع ـلــى
المستوى العماني فـقــط ،وهــذا
ال ـت ــدف ــق الـ ــروائـ ــي ف ــي كـتــابـتـهــا

الروائية ظهر في آخر  10سنوات.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن خ ـل ـفــان
أصـ ــدرت ال ـعــديــد م ــن الـمــؤلـفــات
منها رواية «باغ» و كتاب «رفرفة»
عام  ،2004ثم مجموعة قصصية
بعنوان «غبار» ،و«حبيب رمان»،
ونـ ـص ــوص «ص ــائ ــد ال ـف ــراش ــات
الحزين» ،وشغلت منصب مدير
م ـك ـت ــب ال ـ ـسـ ــرديـ ــات ،وع ـض ــوي ــة
«ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــان ـي ــة لـلـكـتــاب
واألدباء».

يبدأ المخرج ماندو العدل،
خالل أيام ،تحضيرات فيلمه
الجديد« ،شكوكو» للفنان
كريم محمود عبدالعزيز،
والعمل من تأليف إبراهيم
عيسى ،ويجري مخرجه
حاليا ترشيح الفنانين
المشاركين باالتفاق مع
الجهة المنتجة ،حيث سيتم
إعالنهم عقب التعاقد،
والفيلم يعد العمل الثاني
الذي يجمع إبراهيم عيسي،
وماندو العدل.
يذكر أن آخر أعمال ماندو
مسلسل «بين السما
واألرض» ،وعرض خالل
رمضاني الماضي ،وينتمي
لنوعية مسلسالت الـ 15
حلقة ،وتولى بطولته:
هاني سالمة ،ودرة ،ويسرا
اللوزي ،وسوسن بدر،
ونجالء بدر ،ونورهان،
وأحمد بدير.

ةديرجلا
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رؤى عالمية

ّ
بايدن ال يستطيع تجنب الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني!
ديفيد فارس -
«مجلة ذي ويك»

ال يزال موقف إدارة بايدن من
التطورات األخيرة في ًالضفة
وغزة حتى اآلن محدودا ،وعلى
ما يبدو ال يهتم الرئيس بايدن
بالتورط في صراع أثار استياء
جميع الرؤساء األميركيين
بعد الحرب العالمية الثانية،
فقد حصلت آخر جهود
جدية لحل الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني خالل النصف
األول من عهد جورج بوش
االبن.

ال ُيعتبر
الفلسطينيون في
القدس الشرقية
مواطنين إسرائيليين
بل يواجهون حمالت
من التمييز والظلم
ً
يوميا

على بايدن أن يفكر
بتهديد إسرائيل
بوقف المساعدات
األميركية إلى أن
تتراجع إسرائيل عن
حملة التطهير العرقي
التي ترتكبها

ُيـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ـك ــون أعـ ـم ــال
ال ـع ـن ــف ال ـم ــري ـع ــة فـ ــي ال ـق ــدس
وال ـض ـفــة الـغــربـيــة وغـ ــزة خــال
األسبوع الماضي جرس إنذار
لصانعي السياسة األميركيين
والدوليين ،فقد بدأ العالم يدرك
أن هــذه المنطقة لــن تشهد أي
سالم دائم قبل معالجة تداعيات
نشوء إسرائيل فــي عــام ،1948
فبعد تشكيل حكومة أميركية
تبدو منفتحة على خيار السالم،
ً
ولو نظريا ،حان الوقت لمراجعة
الـفــرضـيــات الـقــديـمــة ح ــول هــذا
الصراع والدور األميركي فيه.
اشتقت االضطرابات األخيرة
من جهود الحكومة اإلسرائيلية
ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ــى طـ ـ ـ ــرد ع ـ ـشـ ــرات
العائالت الفلسطينية من حي
الشيخ جراح في القدس الشرقية
واسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا ب ـم ـس ـتــوط ـن ـيــن
إســرائـيـلـيـيــن ي ـهــود بـحـجــة أن
أراض
تلك المنازل ُب ِنيت على
ٍ
تملكها جمعيات دينية يهودية
منذ المرحلة التي تسبق حرب
االس ـ ـت ـ ـقـ ــال أو "الـ ـنـ ـكـ ـب ــة" كـمــا
ّ
يسميها ا لـفـلـسـطـيـنـيــون ،لـكــن
الفلسطينيين لم يتقبلوا حملة
ً
التطهير العرقي طبعا.
ال ُي ـع ـت ـب ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
فــي الـقــدس الشرقية مواطنين
إس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ،بـ ــل ي ــواج ـه ــون
ح ـم ــات م ــن ال ـت ـم ـي ـيــز وال ـظ ـلــم
بشكل يومي ،ويظن معظمهم أن
ٍ
عمليات اإلخالء هي جزء أولي
ً
من حملة أوســع نطاقا إلخراج
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن م ــن ال ـمــدي ـنــة،
أو ح ـت ــى ن ـق ــل ج ـم ـيــع ال ـس ـكــان
الفلسطينيين ا لــذ يــن يفتقرون
إ ل ــى دو ل ــة حقيقية ف ــي الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة وي ـب ـل ــغ عـ ــددهـ ــم 2.7
مليون نسمة إلى أماكن أخرى.
اح ـ ـ ـتـ ـ ــدمـ ـ ــت االضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب ـ ـ ــات
ب ـس ـبــب ع ـم ـل ـيــات اإلخـ ـ ــاء يــوم
الجمعة ،حين ّ
ردت قوات األمن
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ع ـل ــى ص ــواري ــخ
ّ
أل ـقــاهــا م ـصــلــون داخـ ــل ال ـحــرم
الشريف الــذي يشمل المسجد
األقصى بالرصاص المطاطي
وال ـق ـن ــاب ــل ال ـص ــاع ـق ــة وف ـ ــق مــا
ذك ــرت ــه ال ـت ـقــاريــر ،ث ــم اقتحمت
ال ـشــرطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـمـكــان
ً
ً
مـ ـ ـج ـ ــددا يـ ـ ــوم اإلثـ ـنـ ـي ــن خ ــوف ــا
مــن اح ـتــدام أع ـمــال الـعـنــف بين
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن الـمـجـتـمـعـيــن
هناك والمشاركين في مسيرة
"يوم القدس" ،وهو حدث سنوي
لــاحـتـفــال بــاسـتـيــاء إســرائـيــل
على المدينة في عام  1967لكنه
ً
ّ
يـشــكــل طـبـعــا إه ــان ــة مـقـصــودة
للفلسطينيين المقيمين هناك.
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن رفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
المنطقة ،بدأت حركة "حماس"
ال ـتــي تـسـيـطــر عـلــى ق ـطــاع غــزة
ال ـص ـغ ـي ــر ت ـط ـل ــق ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
ً
عـ ـش ــوائـ ـي ــا ب ــاتـ ـج ــاه األراض ـ ـ ــي

آثار القصف الوحشي للكيان الصهيوني على المدنيين في غزة
ً
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،م ــا اس ـت ـلــزم ردا
ً
ً
ً
إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ع ـن ـي ـفــا وم ـتــوق ـعــا
ّ
ً
مبنى
شمل ضربة جوية دمرت
ً
ً
سـكـنـيــا ي ـتــألــف م ــن  13طــابـقــا
ً
ً
بــاع ـت ـبــاره يـضــم مـكـتـبــا تــابـعــا
لحركة "حماس".
ً
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ن ـ ـ ــادرا ما
تـتـضـمــن تـغـطـيــة س ـفــك الــدمــاء
فــي وســائــل اإلعـ ــام األمـيــركـيــة
أي س ـيــاق تــاري ـخــي ،م ــا ي ــؤدي
إل ــى إرب ــاك ال ــرأي ال ـعــام .تندلع
ً
أعمال عنف "جديدة" دوما وكأن
عمليات القتل هي أشبه ببركان
غـيــر مستقر وال يمكن تفسير
ُ
انفجاره المفاجئ ،وتعتبر هذه
ّ
مجرد "اشتباكات"
المواجهات
وكأن الدولة التي تملك أسلحة
ً
ن ـ ـ ــووي ـ ـ ــة وواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ــن أكـ ـث ــر
ً
الجيوش تطورا في العالم هي
قوة متكافئة مع حركة "حماس"
أو ال ـمــدن ـي ـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن
ال ـم ـف ـل ـس ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ي ـع ـي ـشــون
بــا دول ــة .عند وصــف الـصــراع
كسلسلة من "الجوالت" ،ال مفر
من أن تترسخ الفكرة القائلة إن
جميع الـمـبــادرات المحتملة ال
تستطيع تغيير الوضع.
ومــا مــوقــف إدارة بــايــدن من
ه ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ك ـل ـه ــا؟ حـتــى
ً
اآلن ،ال يــزال موقفها مـحــدودا،
وال يهتم الــرئـيــس بــايــدن على
م ــا ي ـب ــدو ب ــال ـت ــورط ف ــي ص ــراع
أثـ ــار اس ـت ـيــاء جـمـيــع ال ــرؤس ــاء
األميركيين بعد الحرب العالمية
الـثــانـيــة ،وحـصـلــت آخ ــر جهود
جدية لحل الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني خالل النصف األول
م ــن ع ـهــد ج ـ ــورج بـ ــوش االبـ ــن،
حين طرح تحالف رباعي مؤلف
من الواليات المتحدة واالتحاد

األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا واألم ـ ـ ــم
الـمـتـحــدة (يـصـعــب أن يتعاون
ً
هذا الفريق مجددا في أي وقت
قريب) خريطة طريق للسالم في
عام  2003كي تحصد الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ال ــدع ــم ل ـم ـغــامــرت ـهــا
الفاشلة والوشيكة في العراق
من عواصم عربية أخرى.
ح ـص ــل ذل ـ ــك م ـن ــذ  18س ـنــة،
وحـ ـي ــن ت ـع ـث ــرت ح ـ ــرب الـ ـع ــراق
شكل
وأدت الدعوات إلى إرساء
ٍ
مــن الديمقراطية الفلسطينية
كشرط سابق إلطالق مفاوضات
جديدة إلى فوز حركة "حماس"
ف ــي عـ ــام  ،2006غ ـس ـلــت إدارة
بوش يدها من الصراع.
رغ ــم ال ـعــدائ ـيــة ال ـقــويــة بين
إدارة أوبــامــا ورئ ـيــس ال ــوزراء
اإلسرائيلي اليميني بنيامين
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،لـ ــم يـ ـك ــن ال ــرئ ـي ــس
ً
أوبـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدا إلهـ ـ ـ ـ ــدار
رص ـ ـ ـيـ ـ ــده ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي بـ ـه ــدف
إع ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء ع ـم ـل ـيــة ال ـس ــام
أو ت ـ ـحـ ــدي إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،وب ـع ــد
سيطرة اليمين المتطرف على
الحكومة اإلسرائيلية وانقسام
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ب ـي ــن حـكــومــة
ت ـ ـقـ ــودهـ ــا "ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس" ف ـ ــي غ ــزة
وبقايا الحرس الثوري القديم
الـ ــذي شـ ــارك ف ــي الـمـفــاوضــات
ع ـلــى ات ـفــاق ـيــات أوس ـل ــو وك ــان
يشرف على الضفة الغربية ،بدا
وكأن الواليات المتحدة ال تملك
ً
خيارا آخر إال وقف المساعدات
إلس ــرائـ ـي ــل .ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،كــان
أس ـ ـ ـ ــوأ ق ـ ـ ـ ــرار ات ـ ـخ ـ ــذه أوبـ ــامـ ــا
ض ــد ن ـت ـن ـيــاهــو ي ـت ـع ـلــق ب ـعــدم
استعمال حق النقض األميركي
لــاع ـتــراض عـلــى ق ــرار مجلس
األم ـ ـ ــن ال ـ ـ ــذي ي ــدي ــن ن ـش ــاط ــات

االس ـت ـي ـطــان اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
عام .2016
تـحـقــق حـلــم نـتـنـيــاهــو حين
ُ
ً
ـخــب دونــالــد تــرامــب رئيسا
انــتـ ِ
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي ع ــام
 ،2016وأرضـ ـ ـ ــى ن ـج ــم ب ــرام ــج
الواقع السابق معظم طموحات
اليمين المتطرف اإلسرائيلي،
فانسحبت ا لــوال يــات المتحدة
م ــن االتـ ـف ــاق اإليـ ــرانـ ــي ،ونـقـلــت
السفارة األميركية إلــى القدس
ب ـم ــا يـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع ت ــوج ـه ــات
السياسة األميركية القائمة منذ
ّ
وجمدت المساعدات إلى
عقود،
السلطة الفلسطينية المحاصرة،
وأوقفت مساهماتها إلى وكالة
األونروا التي تشرف على إعادة
توطين الالجئين الفلسطينيين
ُ
الذين ط ـ ِـردوا من منازلهم بين
عــا م ـيــن  1948و ،1967كــذ لــك،
م ـن ـعــت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة أي
ش ـكــل م ــن ال ـت ـمــويــل ال ـف ـيــدرالــي
لـلـجـمــاعــات الـمــرتـبـطــة بحركة
المقاطعة وسحب االستثمارات
والعقوبات ضد إسرائيل ،وفي
مارس  ،2019أصدرت الواليات
ً
ال ـم ـت ـح ــدة ب ـي ــان ــا ت ـع ـت ــرف فـيــه
ب ـس ـيــادة إس ــرائ ـي ــل ف ــي منطقة
الجوالن المحتلة بعد االستيالء
ع ـل ـي ـهــا م ــن س ــوري ــا ف ــي ال ـع ــام
 .1967وأعـلــن وزي ــر الخارجية
م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو خـ ـ ــال ال ـس ـنــة
نـفـسـهــا أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ل ــم ت ـعــد تـعـتـبــر الـمـسـتــوطـنــات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية
ً
والـ ـ ـق ـ ــدس الـ ـش ــرقـ ـي ــة ان ـت ـه ــاك ــا
للقانون الدولي ،ثم نجح ترامب
في األشهر األخيرة من عهده في
تقسيم العالم العربي عبر تأدية
دور الوساطة إلبــرام اتفاقيات

س ـ ــام ث ـن ــائ ـي ــة ب ـي ــن إس ــرائ ـي ــل
واإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
والبحرين والسودان.
ً
أدت هذه الخطوات ُمجتمعة
إلـ ــى إنـ ـه ــاء االدع ـ ـ ــاء ال ـق ــائ ــل إن
الواليات المتحدة هي وسيطة
سـ ــام ح ـي ــادي ــة ب ـيــن إســرائ ـيــل
والـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،ح ـيــث يميل
ً
ال ــرئ ـي ــس ط ـب ـي ـع ـيــا إلـ ــى تــأيـيــد
ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـتــي
تستمتع ،على غرار ترامب ،في
تأجيج أعمال العنف وتصعيب
ح ـيــاة الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،فأعطى
ترامب موافقة أميركية رسمية
لكامل مشروع ضم واستعمار
األراض ـ ـ ــي ال ـت ــي ت ــم االس ـت ـيــاء
عليها عــن طــريــق ال ـحــرب بعد
عــام  1967وش ــارك فــي ترسيخ
االض ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالقـتـصــاديــة الالمتناهية في
الفلسطينيين.
حياة
ً
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ال ت ــوح ــي
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ب ـ ـ ــأن إطـ ـ ـ ــاق ج ــول ــة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـس ــام
الــامـتـنــاه ـيــة سـيـحـقــق نـ ًتــائــج
أفضل لجو بــايــدن مقارنة بما
حـقـقــه ب ـيــل كـلـيـنـتــون وج ــورج
ب ــوش االب ـ ــن ،ل ـكــن ح ــان الــوقــت
ُ
على األق ــل كــي تـجــدد الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ال ـتــزام ـهــا ب ـحــل هــذه
المشكلة ،بالتنسيق مع الحلفاء
وق ـ ـ ــوى بـ ـ ـ ــارزة أخـ ـ ـ ــرى ،وي ـجــب
أن ت ــوض ــح أن ع ـم ـل ـي ــات ط ــرد
السكان من القدس تنتهك حقوق
ُ
الفلسطينيين ،وتكرر المواقف
األميركية حــول المستوطنات
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدود وش ـ ـ ـكـ ـ ــل االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق
النهائي القادر على إنشاء دولة
فلسطينية.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ي ـجــب أن

ً
ي ـف ـك ــر بـ ــايـ ــدن أي ـ ـضـ ــا ب ـت ـهــديــد
إس ــرائ ـي ــل ب ــوق ــف ال ـم ـســاعــدات
ً
األميركية (علما أنها ما عادت
ً
ت ـح ـتــاج إل ـي ـهــا أص ـ ــا) ،إل ــى أن
ت ـت ــراج ــع إس ــرائـ ـي ــل ع ــن حـمـلــة
التطهير العرقي التي ترتكبها.
اآلن وقد نجح نتنياهو وترامب
في تحويل إسرائيل إلى قضية
حــزب ـيــة ،قــد ت ـتــراجــع المخاطر
ً
السياسية التي ترافق تعديال
ً
بسيطا فــي الـمــوافــق ،وال تــزال
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل تـ ـحـ ـظ ــى ب ـت ـع ــاط ــف
الناخبين األميركيين أكثر من
الفلسطينيين ،مع أن األميركيين
ً
ً
األصغر سنا باتوا أكثر انفتاحا
على الخطاب الفلسطيني.
قــد يــوحــي الــوضــع ب ــأن عــدم
ت ـحــريــك أي س ــاك ــن ه ــو أفـضــل
خ ـي ــار م ـح ـت ـمــل ف ــي ظ ــل غ ـيــاب
أي مـ ـس ــار م ـض ـم ــون لـتـحـقـيــق
الـ ـس ــام أو ح ــل ال ـ ـصـ ــراع ،لـكــن
مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن الـ ـمـ ـخ ــاط ــر
المطروحة على الفلسطينيين
ستتوسع على المدى الطويل.
في ظل تالشي اآلمال بإقرار حل
الدولتين ومع زيادة قوة اليمين
ال ــديـ ـن ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،يــرت ـفــع
اح ـت ـم ــال ال ــوص ــول إلـ ــى نـهــايــة
ُ
قــات ـمــة ل ـل ـص ــراع ،ح ـيــث ت ـط ـ َـرد
أعــداد كبيرة من الفلسطينيين
م ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة أو حـتــى
م ــن حـ ــدود إس ــرائ ـي ــل ق ـبــل عــام
( 1967حيث ُيعتبر  1.9مليون
فلسطيني مواطنين من الدرجة
الثانية).
مــن يستطيع ردع إســرائـيــل
ع ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع؟ ال يـمـكــن
االتكال على الرئيس الجمهوري
ال ـم ـق ـبــل ل ــاع ـت ــراض ع ـلــى هــذا
النوع من اإلبادات الجماعية أو

التصدي لهذه الجرائم ألن ذلك
الــرئـيــس سـيـكــون عـلــى األرج ــح
نـ ـت ــاج ح ـ ــزب جـ ـمـ ـه ــوري أث ـبــت
تــأي ـيــده ل ـب ـنــاء األس ـ ــوار وط ــرد
السكان وترحيل الناس وتأجيج
الـمـعــانــاة اإلنـســانـيــة لــدى أكثر
ً
الناس حرمانا.
إذا تـحـقــق ه ــذا الـسـيـنــاريــو
ال ـس ـي ــئ ،ق ــد تـشـتـعــل الـمـنـطـقــة
بالكامل ،وهــو االحـتـمــال الــذي
يحذر منه المحللون منذ وقت
ط ــوي ــل ،وال مـعـنــى لـمـعــاهــدات
السالم إذا كانت إسرائيل ترتكب
جرائم ضد اإلنسانية ،وقد ّ
تجر
ال ـحــرب مـصــر وتــركـيــا واألردن
ودول الخليج إلى صراع ال أحد
ي ــري ــده ،وال نـنـســى الـتــداعـيــات
التي قد ترافق أي أزمة الجئين
كارثية جديدة ،لقد كانت محنة
الفلسطينيين من أبــرز أسباب
ا نـتـشــار مشاعر البغض تجاه
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ف ــي أنـحــاء
الـمـنـطـقــة ،وإذا اسـتـمــر تــدهــور
ال ــوض ــع ،ف ــا يـمـكــن تـقـ ّـبــل عــدم
ت ـح ــري ــك واشـ ـنـ ـط ــن أي ســاكــن
إال إذا أرادت أن تـ ـب ــدأ جــو لــة
جديدة من اإلرهــاب والمشاعر
الـمـعــاديــة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة.
بـعـبــارة أخ ــرى ،لــم تعد مقاربة
االن ـت ـظ ــار ح ـتــى ت ـغـ ّـيــر الــوضــع
قابلة لالستمرار.

كوريا الشمالية ...سالح بيد الصين!
●

غوردون تشانغ  -نيوزويك

ّ
صرحت السكرتيرة الصحافية للبيت
األبيض ،جين بساكي ،أمام الصحافيين
ُ ّ
عـلــى مـتــن الـطــائــرة الــرئــاسـيــة" :ل ــن تــركــز
سياستنا على إب ــرام صفقة كـبــرى ،ولن
تتكل على مـبــدأ الصبر االستراتيجي"،
وهذا الموقف يثبت أن الرئيس جو بايدن
رفض أسلوب اإلهمال على طريقة أوباما
وأسلوب التواصل على طريقة ترامب.
ث ــم تـكـلـمــت ب ـســاكــي ع ــن ال ـت ـش ــاور مع
"الـحـلـفــاء وال ـشــركــاء فــي جميع الـمــراحــل
المقبلة" وعن إحراز "تقدم عملي" وتطبيق
"مـقــاربــة عملية مــدروســة عـلــى أن تكون
منفتحة عـلــى ا لــد بـلــو مــا سـيــة ومستعدة
الستكشاف هذا الخيار" ،وهذا الموقف قد
يحمل دالالت كثيرة أو ال يعني أي شيء.
ل ـق ــد أنـ ـه ــى ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض مــراج ـعــة
سياسته تجاه كوريا الشمالية لألسف
قبل أن ينهي سياسته الخاصة بالملف
ً
الصيني ،حتى أ نــه لم ّ
يعين بعد سفيرا
ً
أم ـي ــرك ـي ــا ف ــي ال ـص ـي ــن ،واأله ـ ـ ــم م ــن ذل ــك
بالنسبة إلى كوريا الشمالية هو االمتناع
عن ملء منصب أساسي لتفعيل العقوبات
ف ــي مـكـتــب ال ـص ـنــاعــة واألم ـ ــن ف ــي وزارة
التجارة.
مـ ــن غـ ـي ــر ال ـم ـن ـط ـق ــي أن ي ـع ـل ــن ال ـب ـلــد
سياسته تجاه كوريا الشمالية من دون
ت ـح ــدي ــد اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه تـ ـج ــاه ال ـص ـيــن
ً
ً
أوال ،ففي النهاية ،تفرض الصين نفوذا
ً
هـ ــائـ ــا ع ـل ــى ع ــائ ـل ــة ك ـي ــم ال ـح ــاك ـم ــة فــي
كوريا الشمالية وقد تطلب من الكوريين
الشماليين القيام بما تريده.
من المعروف أن المسؤولين في كوريا
الـشـمــالـيــة ي ـكــرهــون الـصـيـنـيـيــن ،وب ــرأي
ب ـع ــض ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن ،ي ـع ـن ــي ه ـ ــذا ال ــواق ــع
أن جـمـهــوريــة الـصـيــن الـشـعـبـيــة ل ــم تعد
تستطيع إصدار األوامر وانتظار تنفيذها
في جمهورية كوريا الديمقراطية.
ن ـشــر ال ـق ــادة الـصـيـنـيــون ه ــذه الـفـكــرة

إلعـ ـف ــاء أن ـف ـس ـهــم م ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ،وفــي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،اعـتـبــر ه ــؤالء الـقــادة
ً
الـعــداء الـكــوري قــويــا لــدرجــة عجزهم عن
فرض أي نفوذ مؤثر في بيونغ يانغ ،فقد
ً
ذكــر مسؤول في البيت األبيض مثال أن
الرئيس الصيني ،شــي جينبينغ ،أخبر
الرئيس ترامب الذي استضافه في قصر
"مــاراالغــو" األثــري بــأن بكين ال تستطيع
التأثير على كوريا الشمالية بقدر ما تظن
واشنطن ،وفي تعليق الحق في صحيفة
"وول ستريت جورنال" ،ألمح ترامب إلى
أن ــه تـقـ ّـبــل آراء ضـيـفــه الـصـيـنــي فــي هــذه
المسألة.
خاض الصينيون والكوريون مناوشات
ً
ومعارك وحروبا كثيرة طوال ألف سنة،
ثم تغيرت الحدود القائمة بين الشعبين
َ
في االتجاهين غداة عملية الغزو ،وال تزال
هذه القصة الحزينة راسخة في ضمائر
الكوريين و هــم يبغضون طريقة تعامل
الصين معهم وكأنهم مـجـ ّـرد أتـبــاع لها،
ّ
لكن مشاعر الغضب الشخصية ال ترتبط
بنفوذ بكين الحقيقي.
كيف يمكن التأكد من ذلك؟ سافر كيم
جونغ أون ،زعيم كوريا الشمالية الراهن،
إلــى الصين للمرة األول ــى بصفته حاكم
البلد في نهاية مارس  ،2018حين قصد
بكين ،ثم زار الصين في بداية شهر مايو
وقصد مدينة داليان ،ثم بكين في يونيو،
بعدما عقد قمة تاريخية في سنغافورة
مع الرئيس ترامب.
كذلك ،ركــب كيم قطاره الـمـ ّ
ـدرع واتجه
إلــى بكين في يناير  2019لتمضية عيد
مـيــاده هـنــاك والـقـيــام بنشاطات أخــرى.
بــاخـتـصــار ،ســافــر كيم إلــى الصين أربــع
م ــرات متواصلة مــن دون أن ي ـ ّ
ـرد الزعيم
الصيني الــزيــارة ،ووصــل شي جينبينغ
إلـ ـ ــى كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ــى
وال ــوح ـي ــدة حـتــى اآلن ف ــي يــونـيــو 2019
وكانت زيارته قصيرة.
يكشف نمط السفر هذا معطيات كثيرة،

شي جينبينغ
وال شك أن كيم جونغ أون خطط للقيام
برحلته الخارجية األولــى بصفته زعيم
ال ـب ـلــد ف ــي ن ـهــايــة أب ــري ــل  ،2018لمقابلة
رئ ـيــس ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة م ــون ج ــاي إن
في المنطقة المنزوعة الـســاح ،وحرص
شي جينبينغ على أن يــزور كيم الصين
ً
أوال  ،م ـم ــا ي ـع ـنــي أن ا ل ـص ـي ــن تـسـتـطـيــع
اس ـتــدعــاء ح ـكــام ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة حين
ً
تريد شيئا منهم ،ويوافق هؤالء الحكام
على "الدعوات" الصينية عند استدعائهم.
وقت
يتحدى كيم جونغ أون الصين من
ٍ
آلخ ــر ،ويـظــن الـبـعــض أن ه ــذه التحركات
تثبت أن بكين ال تستطيع التأثير على
كوريا الشمالية ،لكن تتجاهل هذه الفكرة
حـقـيـقــة أخ ـ ــرى م ـف ــاده ــا أن ال ـم ـســؤول ـيــن
ً
ً
الصينيين ال يتوقعون رضوخا دائما من
اآلخــريــن ،وتــدعــم بكين كــوريــا الشمالية،
ســواء رضخت لمطالبها أو لــم تفعل في
مرحلة معينة ،ألن الصينيين يظنون أن
الـقــادة في بيونغ يانغ يعرفون مكانتهم
الـحـقـيـقـيــة ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـط ــوي ــل ،وي ــدرك
ً
ً
ً
الصينيون إذا أنهم يملكون نفوذا كبيرا
لكنهم يفضلون عدم استعماله طوال الوقت
ب ــرأي شــونــغ ج ــاي ه ــو ،م ــراق ــب لـلـشــؤون
الصينية في جامعة سيول الوطنية.
ً
ح ـيــن تــريــد ال ـص ـيــن ش ـي ـئــا م ــن كــوريــا

كيم جونغ أون
ً
الشمالية ،تعمد دوما إلى تضييق الخناق
عليها ،وتعرف كوريا الشمالية أن بكين
تستطيع إنهاء ساللة كيم عبر وقف ضخ
األمـ ـ ــوال وس ـحــب دع ـم ـهــا الــدب ـلــومــاســي،
ً
بناء على هذا
لذا يتصرف الحكام هناك
الواقع.
ُ
ً
تـعـتـبــر كــوريــا الـشـمــالـيــة ســاحــا بيد
ً
ال ـص ـيــن إذا ،ويـ ـع ــرف الـ ــرؤسـ ــاء ووزراء
الخارجية األميركيون أنهم يستطيعون
الـتــوجــه إل ــى الـعــاصـمــة الـصـيـنـيــة لطلب
المساعدة حين يرغبون في كبح ساللة
كـيــم وسيطالبهم الصينيون بـتـنــازالت
أخــرى في المقابل .يبدو أن الرئيس جو
بــايــدن سـيـكــرر ه ــذا الـنـمــط ال ــذي ّ
رسـخــه
جورج بوش االبن ويقضي باللجوء إلى
الـصـيــن ،وفــي  18م ــارس الـمــاضــي ،أعلن
وزير الخارجية األميركي ،أنتوني بلينكن،
أن الصينيين يجب أن يسعوا إ لــى كبح
بيونغ يانغ.
هـ ـ ــذا م ـ ــا ي ـع ـي ــدن ــا إلـ ـ ــى نـ ـه ــج اإلدارة
األميركية الجديدة ،حيث ّ
صرح مسؤول
ب ــارز فــي فــريــق بــايــدن للصحافي ديفيد
إغناتيوس من صحيفة "واشنطن بوست":
"يبدو احتمال أن تتخلى كوريا الشمالية
عن أسلحتها النووية شبه معدوم".
إن ــه اسـتـنـتــاج صحيح إذا ق ــرر بــايــدن

ً
اللجوء إلــى الصين بحثا عــن حــل ،وفي
هــذا السياق ،صـ ّـرح بــروس كلينغنر من
"مؤسسة ال ـتــراث" لصحيفة "نـيــوزويــك":
"لــم تنفذ اإلدارات األمـيــركـيــة المتالحقة
كامل القوانين األميركية ضد المنتهكين
الكوريين الشماليين أو البنوك والشركات
الصينية التي تشارك في البرامج النووية
والصاروخية المحظورة في بيونغ يانغ،
ولـ ــم ت ـف ــرض واش ـن ـط ــن ال ـع ـق ــوب ــات على
البنوك الصينية كما فعلت ضد البنوك
األوروبية بسبب قضايا تبييض األموال
لصالح إيران".
ّ
ف ــي  29يــون ـيــو  ،2018صــن ـفــت وزارة
الخزانة األميركية بنك "داندونغ" الصيني
كمصدر أولــي لتبييض األمــوال بموجب
ال ـمــادة  311مــن قــانــون "بــاتــريــوت" .أدى
ذلك التصنيف إلى شطب البنك من النظام
ال ـمــالــي الـعــالـمــي ألن ــه ل ــم يـعــد يستطيع
إجراء أي معامالت بين البنوك بالدوالر
األميركي ،أقوى عملة في العالم.
لكن يبقى بنك "دانــدونــغ" مـجـ ّـرد جزء
بسيط من المشكلة الحقيقية ،فقد كان ذلك
التصنيف الصادر في يونيو ّ 2017
مجرد
تحذير ،لكن لم تفهم بكين الهدف منه ولم
يتابع ترامب الضغط على الصين.
ً
ً
كان ترامب سيحقق إنجازا معينا لو
أن ــه تــابــع ض ـغــوطــه ،ف ـقــد شـمـلــت جـهــات
مذنبة صينية أخرى حينها بنك الصين
الذي ُيعتبر من أهم أربعة بنوك صينية.
َو َرد اسم هذه المؤسسة المالية في تقرير
صــادر عــن األمــم المتحدة فــي عــام 2016
بـسـبــب تــورطـهــا فــي م ــؤام ــرة ت ـهــدف إلــى
إخفاء تحويالت مالية من كوريا الشمالية
ً
في سنغافورة ،وكان البنك متورطا على
األرجح في هذه الصفقة القذرة في أماكن
ً
أخرى أيضا.
ورغم ضخامة بنك الصين (رابع أكبر
بنك فــي الـعــالــم بـنـ ً
ـاء على أصــولــه) ،فإنه
ّ
ل ـيــس أك ـب ــر ب ـنــك صـيـنــي ي ــؤم ــن األم ـ ــوال
النقدية لكيم جونغ أون ،وقد يعود هذا

ال ـت ـص ـن ـيــف إل ـ ــى أكـ ـب ــر ب ـن ــك ف ــي الـصـيــن
للصناعة
وال ـع ــال ــم ،وه ــو "ب ـنــك ال ـص ـيــن
َ
وال ـت ـجــارة" ،كــذلــك ،ثبت ت ــورط مصرفين
آخ ــري ــن م ــن ال ـب ـنــوك األرب ـع ــة ال ـك ـبــرى في
تأمين أموال قذرة َلساللة كيم ،وهما ثاني
وثالث أكبر مصرفين في العالم.
بــاخـتـصــار ،يـعــرف صــانـعــو السياسة
األميركيون مــا يجب فعله لدفع الصين
إلـ ــى ال ـت ـص ــرف ب ـطــري ـقــة م ـس ــؤول ــة ،وفــي
هــذا السياق ،يقول ديفيد ماكسويل من
"مــؤس ـســة ال ــدف ــاع ع ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــات":
"أخبرني مصدر كــوري حكيم في إحدى
المناسبات أن جميع الخيارات الممكنة
س ـبــق أن خـضـعــت لـلـتـجــربــة ف ــي كــوريــا
الشمالية ،وكل ما يمكننا فعله هو تجديد
التحركات السابقة بطرق جديدة لمحاولة
إحراز شكل من التقدم".
ً
كـ ــان ص ــدي ــق م ــاك ـس ــوي ــل م ـح ـق ــا ،ف ــإذا
أرادت وزارة الخزانة األميركية في عهد
بايدن أن تفرض القانون األميركي وتعلن
ً
أح ــد ال ـب ـنــوك الـصـيـنـيــة ال ـك ـبــرى شــريـكــا
ف ــي ت ـب ـي ـيــض األمـ ـ ـ ــوال ب ـم ــوج ــب الـ ـم ــادة
 ،311فسيصدر ُحكم بــاإلعــدام ضــد هذه
ال ـمــؤس ـســة وت ـت ـش ـجــع ب ـك ـيــن ع ـلــى وقــف
د عـمـهــا لجمهورية كــور يــا الديمقراطية
الشعبية.
يتطلب أي قرار بفرض العقوبات على
بـنــك صـيـنــي ب ــارز إرادة سـيــاسـيــة قــويــة
افتقر إليها جميع الرؤساء األميركيين،
ك ــذل ــك ي ـجــب أن ي ـع ـتــرف الـمـعـنـيــون بــأن
الـ ـصـ ـي ــن ل ـي ـس ــت الـ ـح ــل ل ـم ـس ــأل ــة ك ــوري ــا
الشمالية بل إنها جزء من المشكلة!
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أفغانستان ...بين المخاطر والفرص!
أشرف غني –
فورين أفيرز

أخطأت الحكومة الباكستانية
في حساباتها حين ّردت
على خطة العمل األميركية
في أفغانستان والمنطقة،
لكن لم يفت األوان بعد كي
تتحول إسالم أباد إلى شريكة
وصاحبة مصلحة حقيقية في
ّ
عملية سالم منظمة.

أصحاب المصلحة
الدوليون
والمواطنون األفغان
يريدون أن تصبح
أفغانستان دولة
مستقلة وإسالمية
ّ
وديمقراطية وموحدة
وحيادية ومترابطة

ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر ق ـ ـ ـ ــرار الـ ــرئ ـ ـيـ ــس جــو
بايدن بسحب القوات األميركية
المتبقية من أفغانستان بحلول
سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ن ـق ـطــة ت ـحـ ّـول
للبلد وج ــواره ،تحترم الحكومة
األف ـغــان ـيــة ه ــذا ال ـق ــرار وتـعـتـبــره
ً
خيارا يحمل الفرص والمخاطر
ً
معا على األفغان وحركة "طالبان"
والمنطقة ككل.
فاجأ القرار األميركي "طالبان"
وداعميها في باكستان وأجبرهم
عـلــى ال ـق ـيــام بـخـيــار واضـ ــح .هل
سـيـصـبـحــون أص ـحــاب مصلحة
حقيقيين أم سينشرون المزيد
م ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــوض ـ ــى وال ـ ـع ـ ـن ـ ــف؟ إذا
اختارت "طالبان" المسار الثاني،
فستحاربها قوات الدفاع واألمن
ً
الــوطـنـيــة األفـغــانـيــة حـتـمــا ،وإذا
رف ـ ـ ـضـ ـ ــت ال ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض
فستختار بذلك السالم الذي يأتي
بعد احتدام المعارك.
لـتـجـنــب ه ــذا ال ـم ـص ـيــر ،يجب
أن تـجـيــب "ط ــال ـب ــان" ع ــن أسـئـلــة
محورية حول رؤيتها المرتبطة
ً
بأفغانستان :هــل ستوافق مثال
ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات؟ وه ــل
سـتـلـتــزم بـحـمــايــة ح ـقــوق جميع
األفـ ـغ ــان ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـفـتـيــات
وال ـن ـس ــاء واألقـ ـلـ ـي ــات؟ ي ـب ــدو أن
األجوبة على هذه األسئلة ستكون
ّ
سلبية وقد اتضح ذلك حين قررت
ً
"طــالـبــان" حــديـثــا االنـسـحــاب من
مؤتمر السالم الذي كان ُيفترض
أن يبدأ في اسطنبول في نهاية
أبريل ،حيث تهتم "طالبان" على
ما يبدو بالسلطة أكثر من السالم
حتى اآلن ،لــذا ستكون التسوية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وان ـ ــدم ـ ــاج ع ـنــاصــر
"طالبان" في المجتمع والحكومة
ً
الطريقة الوحيدة للمضي قدما،
ّ
لكن الـكــرة أصبحت فــي ملعبهم
اليوم.

أي مستقبل يطمح إليه
األفغان؟

هناك أفغان يميلون
لمغادرة بلدهم بسبب
الشكوك المشتقة من
التوقعات القاتمة
التي تنشرها وسائل
اإلعالم

يريد جميع أصحاب المصلحة
الدوليين والمواطنين األفغان أن
تصبح أفغانستان دولة مستقلة،
ّ
وموحدة،
وإسالمية ،وديمقراطية،
وحيادية ،ومترابطة .أكد الشعب
األفغاني على دعمه لهذه الدولة
النهائية في "مجلس السالم" في
أغسطس  ،2020وأك ــد المجتمع
الدولي من جهته رغبته في نشوء
تلك الدولة في مارس  ،2020حين
ّ
تبنى مجلس األمــن القرار 2513
ال ــذي يــوضــح أن الـعــالــم ال يريد
عودة إمارة "طالبان".
لكن لم تتضح رغبات "طالبان"
بـعــد ،إذ تـطــالــب الـحــركــة بنشوء
ّ
نـظــام إســامــي ،لـكــن هــذا النظام
ً
قـ ــائـ ــم أصـ ـ ـ ــا ف ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان،
ول ـض ـمــان ن ـجــاح أي مـفــاوضــات
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ـ ــى إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار تـ ـس ــوي ــة
سياسية بين الحكومة األفغانية

عنف «طالبان» يقوض جهود السالم واالستقرار
و"طالبان" ،يجب أن ُت ّ
عبر الحركة
عن تفاصيل الدولة النهائية التي
تريدها بكل وضوح.
ستواجه المفاوضات المرتقبة
م ـســائــل ش ــائ ـك ــة :ك ـيــف ستنهي
ً
"طـ ــال ـ ـبـ ــان" مـ ـث ــا رواب ـ ـط ـ ـهـ ــا مــع
ً
بــاك ـس ـتــان ال ـت ــي تـمـنـحـهــا دع ـمــا
ً
ً
لــوج ـس ـت ـيــا وم ــال ـي ــا وتـ ـق ـ ّـدم لها
عناصر قتالية؟ يجب أن تتطرق
ً
الـمـحــادثــات أيـضــا إلــى استمرار
العالقات بين "طالبان" وتنظيم
ً
"الـ ـق ــاع ــدة" ،وم ــن الـ ـض ــروري إذا
أن ت ـت ـفــق ال ـح ـك ــوم ــة األف ـغ ــان ـي ــة
و"طالبان" على مقاربة معينة ضد
"داع ـ ــش" و"ال ـق ــاع ــدة" وجـمــاعــات
إرهابية أخــرى ،ويجب أن يشمل
االتفاق إطار عمل واضح لمكافحة
اإلرهاب ،مما يضمن تلقي الدعم
من دول إقليمية أخرى ومنظمات
دول ـيــة مـتـنــوعــة ،كــذلــك ،يـجــب أن
يضمن االتفاق استمرار الجهود
المستوى
الدبلوماسية الرفيعة
ّ
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ويـ ـ ّ
ـرحـ ــب ب ـتــدخــل
الممثل الشخصي ألمين عام األمم
المتحدة.
حـ ـ ـي ـ ــن تـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة
األفغانية و"طالبان" إلى تسوية
معينة ،يجب أن يدعمها الشعب
ً
األفـ ـغ ــان ــي ع ـل ـن ــا ع ـب ــر أه ـ ــم أداة
ُ
تـعـ ّـبــر عــن اإلج ـمــاع الــوطـنــي ،أي
مجلس "لويا جيرغا" الذي يجمع
ً
ـاال ونـسـ ً
ـاء ،من جميع
الـقــادة ،رجـ
ُ
المحافظات ،فقد ح ِرمت "طالبان"
مـ ـ ــن االنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاج فـ ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع
األفـغــانــي فــي آخــر عشرين سنة،
وقـ ـ ــد يـ ـق ــدم لـ ـه ــا م ـج ـل ــس "ل ــوي ــا
جـيــرغــا" فــرصــة مثالية للتفاعل
مع جميع الشرائح االجتماعية.
ب ـعــد ال ـت ـف ــاوض ع ـلــى تـســويــة
س ـي ــاس ـي ــة وحـ ـش ــد ال ــدع ــم ال ــذي

تـسـتـحـقــه ،سـتـبــدأ مــرحـلــة شاقة
أخرى لتنفيذها على أرض الواقع،
إذ تـتـعـلــق هـ ــذه الـعـمـلـيــة بـبـنــاء
ً
السالم ،حيث يميل الجميع دوما
إلى إعطاء طابع دائم لإلجراءات
ال ـم ــؤق ـت ــة ،ل ـ ــذا ي ـج ــب أن تـعـطــي
حكومة الـســام األولــويــة إلجــراء
انتخابات.
ل ـكــن ي ـجــب أن تـتـخــذ ال ـق ـيــادة
االنتقالية في هذه الفترة سلسلة
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ح ــول
طــريـقــة الـ ُـح ـكــم ،وم ــن ال ـض ــروري
أن ت ـس ـت ـمــر ال ـج ـه ــود ف ــي م ـجــال
الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة والتعليم
وال ـخــدمــات الـصـحـيــة وقـطــاعــات
م ـحــوريــة أخـ ــرى ف ــي ال ــدول ــة من
دون رادع ،وسـيــؤدي أي تعطيل
لهذه الجهود إلى تداعيات كارثية
على الشعب األفغاني واالقتصاد
ً
ع ـمــومــا ،كــذلــك ،مــن المنطقي أن
ت ـظ ـه ــر أولـ ـ ــويـ ـ ــات جـ ــديـ ــدة مـثــل
إط ـ ــاق س ـ ــراح س ـج ـنــاء ال ـح ــرب،
ودمج عناصر "طالبان" في جميع
قـ ـط ــاع ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـج ـي ــش
وال ـم ـج ـت ـمــع ،وم ـعــال ـجــة مـشــاكــل
مــن خـســروا أحـبــاء هــم وأمالكهم
ومعيشتهم خالل الحرب في آخر
عشرين سنة.
ع ـلــى صـعـيــد َآخـ ــر ،ستحصل
ً
أي حكومة ُمنتخبة حديثا على
تـ ـف ــوي ــض مـ ـه ــم لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
السالم وتنفيذ بنود االتفاق ،وقد
يتطلب هذا الهدف تعديل جوانب
معينة من الدستور ،وباستثناء
الطابع اإلسالمي للدولة وحقوق
الـمــواطـنـيــن األس ــاس ـي ــة ،يــوضــح
الدستور أن جميع البنود األخرى
قــابـلــة للتعديل ،ويـمـكــن اللجوء
إلـ ــى آلـ ـي ــات م ـع ـي ـنــة ل ـف ــرض تـلــك
التعديالت.

أشرف غني

س ـتــواجــه الـحـكــومــة الـجــديــدة
ً
أيضا مسألة إعادة دمج الالجئين
(ال سيما المجموعات التي هربت
إل ــى إيـ ــران وبــاك ـس ـتــان) ،وإع ــادة
ً
توطين النازحين داخليا ،وملف
المصالحة الوطنية الــذي يغفل
عنه الجميع في معظم األوقــات،
وفي غضون ذلك ،يجب أن ُي ّ
مهد
وق ــف إط ــاق ال ـن ــار ف ــي الـمــرحـلــة
االنتقالية لنشوء ظــروف تسمح
لـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة ب ــاح ـت ـك ــار
استعمال القوة بطريقة شرعية،
كذلك على أفغانستان أن تلتزم
بالحياد الدائم لتقليص مخاطر
ان ـ ـ ــدالع الـ ـص ــراع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة.
س ـت ـك ــون ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــام ــة أو
مجلس األمــن في األمــم المتحدة
من أفضل األدوات لترسيخ مكانة
أفغانستان الحيادية وإعطائها
ً
ً
طابعا رسميا.

مسار البلد المرتقب
لــن يـكــون تحقيق ســام عــادل
ودائم مهمة سهلة حتى لو كانت

ّ
ال ـظ ــروف مـثــالـيــة ،ل ـكــن ال ـظــروف
القائمة ليست مثالية بأي شكل
لألسف ،حيث يرتفع احتمال أن
يـنـحــرف مـســار ه ــذه العملية أو
ت ـض ـطــرب ألسـ ـب ــاب مـعـيـنــة وقــد
ً
ي ـخ ـســر األفـ ـغ ــان مـ ـج ــددا فــرصــة
إرساء السالم.
في المقام األول ،قد يميل عدد
ك ـب ـيــر م ــن األفـ ـغ ــان إلـ ــى م ـغ ــادرة
البلد بسبب الشكوك المشتقة من
التوقعات القاتمة التي تنشرها
وسائل اإلعالم ،مما قد يؤدي إلى
تكرار أزمة الالجئين التي حصلت
في عام ُ ،2015في َ
حرم البلد بذلك
ّ
من المواهب الكفؤة مع أنه بأمس
الحاجة إليها في هذه المرحلة.
ُ
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ق ــد ت ـهــدد
أي عملية انتقالية مضطربة أو
عشوائية أنظمة القيادة والتحكم
في القطاع األمني المحلي ،ويجب
ّ
أن تبدأ عملية سياسية منظمة
لنقل السلطة كي ال تفتقر قوات
األم ـ ــن إلـ ــى ال ـق ـي ــادة وال ـتــوج ـيــه،
ك ــذل ــك ،م ــن ال ـ ـضـ ــروري أن تـنـفــذ
الواليات المتحدة وحلف الناتو
التزاماتهما القائمة لتمويل قوات
الدفاع واألمن الوطنية األفغانية،
وستكون هذه المساهمة أهم ما
يستطيع المجتمع الدولي فعله
إل ط ــاق عملية انتقالية ناجحة
وإرساء السالم في أفغانستان.
لكن قد ال توافق الشخصيات
السياسية األفغانية على عملية
ّ
سالم منظمة ،لذا يجب أن تكون
هــذه الخطة شاملة ،فــا تقتصر
على شخصيات سياسية محلية
ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف ش ـ ــرائ ـ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع
ً
األفغاني ،بل تشمل أيضا العبين
إقليميين لمنعهم مــن مـحــاو لــة
إفساد العملية.

ُيعتبر سوء التقدير من جانب
"طالبان" أكبر مصدر خطر على
السالم ،إذ ال تزال الحركة مقتنعة
ح ـت ــى اآلن ب ــأن ـه ــا ه ــزم ــت حـلــف
الناتو والواليات المتحدة ،وهذا
مــا ّ
يفسر زي ــادة جــرأتـهــا ،ووبما
أن ق ــادة الـحــركــة السياسيين لم
ً
يشجعوا فرعها العسكري يوما
ُ
ّ
ص ّر
على تقبل فكرة السالم ،فقد ت ِ
"طالبان" على إثبات عدم ّ
جديتها
في عقد اتفاق سياسي ،فتختار
متابعة االعتداءات العسكرية.
إذا حـ ـص ــل ذ ل ـ ـ ـ ــك ،ف ـس ـت ـك ــون
الحكومة األفغانية وقوات األمن
مستعدة لـلـمــواجـهــة ،وف ــي حين
نـتـجــه لـلـمـشــاركــة فــي مـحــادثــات
السالم مع "طالبان" ،نحرص على
االستعداد لمواجهتها في ساحة
ً
المعركة أيضا ،وفي آخر سنتين،
ّ
نفذت قوات األمن األفغانية أكثر
من  %90من العمليات العسكرية
األفغانية ،وإذا اختارت "طالبان"
العنف ،فستنطلق مواجهة كبرى
خ ــال أش ـه ــر الــرب ـيــع وال ـص ـيــف،
ثــم تضطر "طــالـبــان" فــي النهاية
للعودة إلى طاولة المفاوضات.
فــي الــوقــت نـفـســه ،قــد تخطئ
باكستان فــي حساباتها لدرجة
ُ
أن ت ـ ـهـ ــدد ال ـ ـس ـ ــام ،فـ ـق ــد بـ ــرزت
م ــؤش ــرات إي ـجــاب ـيــة م ـف ــاده ــا أن
باكستان ستختار مسار التواصل
اإلق ـل ـي ـمــي والـ ـس ــام واالزدهـ ـ ـ ــار،
ّ
وقــد اتـضــح ذلــك فــي المالحظات
ّ
ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ـ ـهـ ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الباكستاني ،عمران خان ،ورئيس
أرك ـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي،
الـ ـجـ ـن ــرال ق ـم ــر جـ ــاويـ ــد ب ــاج ــوا،
خــال "حــوار إســام أبــاد األمني"
فــي شهر مــارس ،وقــد تشير تلك
الـمــاحـظــات إلــى حـصــول ّ
تحول

بالغ األهمية مــن مقاربة ّ
مدمرة
ّ
إلى استراتيجية بناءة في عالقة
البلد مــع أفـغــانـسـتــان ،وقــد حان
الوقت اآلن لتحويل تلك المواقف
إلى تحركات ملموسة.
باكستان أن
لكن إذا اخـتــارت ّ
تدعم "طالبان" ،فستفضل إسالم
أب ـ ـ ــاد ب ــذل ــك أن ت ـ ـعـ ــادي ال ــدول ــة
األفـغــانـيــة وتتخلى عــن المنافع
االقتصادية الهائلة التي يضمنها
ـام والـ ـت ــواص ــل اإلق ـل ـي ـم ــي،
الـ ـس ـ ً
ونتيجة لذلك ،قد تصبح باكستان
دولة منبوذة على مستوى العالم
ألنـ ـه ــا س ـت ـخ ـســر ن ـف ــوذه ــا غ ــداة
االنـسـحــاب العسكري األميركي.
أخطأت الحكومة الباكستانية في
حساباتها حين ّ
ردت على خطة
العمل األميركية في أفغانستان
والمنطقة ،لكن لم يفت األوان بعد
كي تتحول إسالم أباد إلى شريكة
و صــا حـبــة مصلحة حقيقية في
ّ
عملية سالم منظمة.
وف ــي حـيــن نـتـجــه ال ـيــوم ّنحو
المجهول في أفغانستان ،أفضل
الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق أف ـض ــل
نتيجة ممكنة بعد هــذا الصراع
الـطــويــل ،أي بـنــاء دول ــة أفغانية
مستقلة ،وإسالمية ،وديمقراطية،
ومـ ّ
ـوحــدة ،وحـيــاديــة ،ومترابطة،
وأن ــا مستعد لـتـقــديــم الـتـنــازالت
وال ـ ـت ـ ـض ـ ـح ـ ـيـ ــات ل ـت ـح ـق ـي ــق هـ ــذا
الهدف ،وسيكون انسحاب القوات
األميركية فرصة لتقريبنا من بناء
تـلــك ال ــدول ــة الـنـهــائـيــة ،ش ــرط أن
يلتزم جميع األفغان وشركاؤهم
الـ ــدول ـ ـيـ ــون ب ـم ـس ــار واض ـ ـ ــح فــي
المرحلة المقبلة ويتمسكوا به
في جميع الظروف.

إنه عصر اإلفالت من العقاب!
●

ديفيد ميليباند – فورين أفيرز

ً
ك ــان الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن صــري ـحــا حين
تـكـلــم ع ــن ح ـجــم ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجـهـهــا
إدارت ـ ــه وال ـح ـكــومــات الــديـم ـقــراط ـيــة األخ ــرى
فــي ه ــذا الـعـصــر ال ــذي يشهد تـ ّ
ـوســع النزعة
االستبدادية ،فقال خالل أول مؤتمر صحافي
له في البيت األبيض" :إنها معركة بين منافع
الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين من
جهة واألنظمة االستبدادية من جهة أخرى،
هذه هي المسألة التي أصبحت على المحك،
يجب أن نثبت فاعلية الديمقراطية".
لقد عادت القيم إلى الواجهة ،وال تقتصر
ه ــذه ال ـن ــزع ــة ع ـلــى ال ـس ــاح ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،ومــن
المتوقع أن تــزيــد إدارة بــايــدن التركيز على
الــدفــاع عن حقوق اإلنـســان حــول العالم ،بما
ف ــي ذل ــك داخ ــل الـصـيــن وروس ـي ــا ،فــالــرئـيــس
األميركي يريد أن تصبح الحاجات اإلنسانية
ً
جزءا من االستراتيجية العسكرية وقد سحب
الــدعــم األمـيــركــي مــن التدابير العدائية التي
يتخذها التحالف الذي تقوده المملكة العربية
السعودية لمحاربة المتمردين الحوثيين في
اليمن التي تشهد اليوم أكبر أزمة إنسانية في
العالم ،فهو يريد أن تنفذ الواليات المتحدة
التزاماتها القانونية واألخــاقـيــة وسبق أن
أعاد بعض الحقوق إلى طالبي اللجوء.
تتعدد األسباب التي تجعل هذه الخطوات
واعدة ،فقد كان التزام الرئيس السابق دونالد
ً
ترامب باالتفاقيات بدل القيم بحد ذاتها كفيال
بزيادة جرأة الحكام المستبدين حول العالم،
إذ لم يكن ترامب يهتم بمقتل المدنيين خالل
الحروب ،وال بطرد الالجئين من منازلهم أو
اعتقال الصحافيين في الــدول االستبدادية.
لـ ـك ــن تـ ــو َضـ ــح تـ ـج ــرب ــة هـ ــذيـ ــن ال ــرئ ـي ـ َـس ـي ــن
الـمـتــاحــقـيــن أن االك ـت ـف ــاء بــدعــم ه ــذه الـقـيــم
ً
شفهيا ال يضمن نشرها على نطاق واسع.
أع ـلــن الــرئ ـيــس جـ ــورج ب ــوش االبـ ــن خــال
خـطــاب تنصيبه الـثــانــي أن "صـمــود الحرية
بشكل متزايد على نجاح
في أرضنا يتوقف
ٍ
الحرية في األراضي األخرى" ،وحرصت إدارته

على دعم توسيع الديمقراطية االنتخابية في
أنحاء العالم ،لكن وفق منظمة "فريدم هاوس"
التي تتعقب النزعات الديمقراطية العالمية،
شهد عام  2005بداية تراجع الحرية السياسية
وقد امتدت هذه الظاهرة لسنوات عدة.
أم ــا الــرئ ـيــس بـ ــاراك أوب ــام ــا ،فـقــد ق ــرر من
جهته إنشاء "مجلس منع الفظائع" لتحويل
وقف اإلبــادات الجماعية واألعمال الوحشية
إلــى جــزء محوري من مصالح األمــن القومي
والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات األخ ــاقـ ـي ــة ،ل ـك ــن ال يـمـكــن
ت ــروي ــض األط ـ ــراف ال ـم ـت ـنــاحــرة ف ــي ســوريــة
وجنوب السودان وأماكن أخرى عبر لجنة من
المسؤولين في واشنطن.
تــرافـقــت جـهــود بــوش وأوبــامــا مــع بعض
اإلنجازات وهي تستحق اإلشادة على بعض
المستويات ،لكنها تكشف في الوقت نفسه
ح ـج ــم ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ــراف ــق ن ـش ــر الـقـيــم
الــديـمـقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة ،فـقــد كــانــت جهود
ب ــوش صــاخـبــة وج ــارف ــة ومـبـ ّـسـطــة أك ـثــر من
اللزوم ،وبقيت جهود أوباما محدودة وتقنية
بطبيعتها.
ستكون المعركة ضد اإلفالت من العقاب،
أي قدرة مختلف الالعبين على ارتكاب الجرائم
من دون محاسبتهم وتحقيق العدالة ،أجندة
عملية وشاملة أكثر من الجهود التي كانت
ً
تهدف سابقا إلى إدراج القيم ضمن السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة .ي ـج ــب أن ي ـج ـعــل ب ــاي ــدن "ن ـشــر
المحاسبة" أهــم قضية فــي مـجــال السياسة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة خ ـ ــال عـ ـه ــده الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،حـيــث
تتماشى هــذه الـمـقــاربــة على أكـمــل وجــه مع
ً
التزامه بنشر الديمقراطية محليا ،وإلحــراز
ّ
التقدم أكثر من بوش وأوباما ،يجب أن يشكل
ً
ب ــاي ــدن ت ـحــال ـفــا م ــن ال ـح ـكــومــات وال ـشــركــات
الخاصة وجماعات المجتمع المدني لبناء
"قوة مضادة" لألطراف المعتادة على اإلفالت
من العقاب.

التحالف المطلوب
يـشـعــر الـمـقــاتـلــون فــي ال ـصــراعــات بأنهم

أوباما
أص ـب ـح ــوا أك ـث ــر ق ـ ــدرة ع ـلــى ت ـجــاهــل حـقــوق
المدنيين خ ــال ال ـحــرب ألنـهــم ال يــواجـهــون
تكاليف سياسية أو اقتصادية أو قانونية
كبرى مقابل ارتكاباتهم ،ولتغيير حساباتهم
وتـ ـع ــدي ــل تـ ـص ــرف ــاتـ ـه ــم ،يـ ـج ــب أن ت ـت ـحــرك
الحكومات األخرى وتتخذ القطاعات العامة
وال ـخ ــاص ــة وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي ال ـخ ـطــوات
ً
المناسبة أيضا ،ويجب أن يكون الرد متعدد
ّ
األط ـ ـ ــراف ،وم ـث ـل ـمــا ت ـطــلــب ت ـمــريــر م ـعــاهــدة
تجارة األسلحة أو إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة عــوامــل مثل
قوة الحكومة وموارد القطاع الخاص وضغط
المجتمع المدني ،ثمة حاجة إلى هذه العوامل
ً
أيضا لكبح النزعة التي ُت ّ
مهد لترسيخ
الثالثة
عصر اإلفالت من العقاب.
ً
كان إيجابيا أن تتعهد إدارة بايدن بدعم
ً
ُحكم القانون ،وهو التزام يبدأ محليا ،ويجب
أن ت ـحــرص ال ـ ــدول ال ـتــي تــريــد ك ـبــح ظــاهــرة
اإلفـ ـ ــات م ــن ال ـع ـق ــاب ع ـلــى تـطـبـيــق مـعــايـيــر
الـمـســاء لــة الــدولـيــة على المستوى الداخلي
ً
(عـبــر االل ـتــزام بــالـقــانــون مـثــا) أو الـخــارجــي
(عبر إجراء تحقيقات مستقلة حول انتهاكات
الـقــانــون الـمــزعــومــة) .مــن خــال تطبيق هــذه
المعايير ،ستستعد ا ل ــدول للتكاتف فــي ما
بينها وتسعى إلى محاسبة األطراف األخرى
ً
أيضا.

بوش االبن
لـبــذل هــذه الـجـهــود ،تتعدد األدوات التي
تـسـتـطـيــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وش ــرك ــاؤه ــا
ا لـلـجــوء إليها لكنها ال ت ــزال غير مستعملة
في الوقت الراهن ،فتحقيقات األمم المتحدة
بشأن جرائم الحرب في سورية كانت باهتة
ً
ً
مثال ،فبقي عددها ضئيال وكانت مواضيعها
م ـحــدودة ول ــم يتابعها الـمـحـقـقــون بالشكل
المناسب ،حتى أن صحيفة "نيويورك تايمز"
ومجموعة مــن المحققين المستقلين ،مثل
موقع  Bellingcatوالمرصد السوري لحقوق
ً
اإلنسان ،بذلت جهودا تفوق ما فعلته لجان
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـفـضــح ان ـت ـهــاكــات ال ـقــانــون
الدولي في سورية.
ق ــد ي ـظــن ال ـب ـعــض أن روس ـي ــا سـتـعـتــرض
ع ـل ــى أي قـ ـ ــرار أكـ ـث ــر صـ ــرامـ ــة ،ل ـك ــن روس ـي ــا
ً
ً
دفـعــت ثمنا م ـحــدودا على اعـتــراضــاتـهــا في
السنوات األخـيــرة ،وستكون موسكو محقة
إذا استنتجت أن الدول األخرى ال تهتم بهذا
ً
ال ـم ــوض ــوع أصـ ــا ف ــي ح ــال ل ــم تـتـكـبــد كلفة
متزايدة ،وينطبق المبدأ نفسه على صراعات
أخ ــرى ،كما فــي اليمن حيث تــورط التحالف
الذي تقوده السعودية وكان يشمل الواليات
المتحدة حتى الفترة األخيرة في انتهاكات
عدة إلى جانب جماعة الحوثيين المتمردة.
يجب أن تــدعــم األط ــراف الملتزمة بإنهاء
عـصــر اإلفـ ــات مــن الـعـقــاب الـجـهــود الــرامـيــة

إلــى استعمال األنظمة القانونية لمحاسبة
ً
ال ـم ــرت ـك ـب ـي ــن ،ف ـق ــد س ـم ـح ــت أل ـم ــان ـي ــا م ـثــا
باستعمال األد ل ــة التي جمعتها المنظمات
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة وغـ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ــاجـ ـئ ــون
ال ـس ــوري ــون ف ــي الـمـحــاكــم إلدانـ ــة الـســوريـيــن
بـمــوجــب مـبــدأ الــواليــة الـقـضــائـيــة العالمية.
إن ـهــا خ ـطــوة مـهـمــة إلح ـ ــراز ال ـت ـقــدم ف ــي هــذا
المجال ُ
ويفترض أن تتزامن مع فرض عقوبات
مشابهة لقانون "ماغنيتسكي" ضد المذنبين.
ل ـم ـح ــارب ــة ظ ــاه ــرة اإلف ـ ـ ــات م ــن ال ـع ـق ــاب،
يمكن اللجوء إلى أدوات أخرى مثل العالقات
العسكرية المتبادلة والتدريبات والتحالفات
العسكرية مع الدول الحليفة ،ويجب أن يكون
ً
االل ـت ــزام بــالـقــانــون اإلن ـســانــي ال ــدول ــي ج ــزءا
ً
محوريا من هذه التبادالت ،فقد ّ
شدد تقرير
ج ــدي ــد أص ــدرت ــه الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة للصليب
األحـ ـم ــر ع ـل ــى أه ـم ـي ــة م ــا ت ـس ـم ـيــه الـمـنـظـمــة
"العالقات العسكرية الداعمة" لتعزيز حماية
ال ـمــدن ـي ـيــن .ي ـع ـتــرف األعـ ـض ــاء ال ـع ـقــان ـيــون
ف ــي ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ب ــاألس ـب ــاب الـعـمـلـيــة
وال ـم ـبــدئ ـيــة ل ـهــذه االل ـت ــزام ــات وق ــد ُص ـ ِـدم ــوا
بخطاب ترامب حول التحركات خالل الحروب.
لـكــن ال تـسـتـطـيــع ال ـح ـكــومــات وح ــده ــا أن
تحشد قوة مضادة كافية لكبح ظاهرة اإلفالت
من العقاب ،بل يجب أن يكون القطاع الخاص،
ً
الكبرى ،جزءا من
بنفوذه الهائل ومسؤولياته ّ
هذه المعادلة ،ومن واجب مصنعي األسلحة
ُ
أو مموليهم المقتنعين بضرورة أال تستعمل
أسلحتهم ال سـتـهــداف المدنيين أن يرفعوا
ال ـصــوت ويـتـصــرفــوا ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ه ــذا الـمـبــدأ.
كذلك ،يجب أن تتساءل شركات التأمين التي
تــدعــم الـمـنـتـجــات أو الـحـكــومــات ال ـتــي تزيد
انتهاكات القانون اإلنساني الدولي عن السبب
الذي يدفعها إلى التورط في عمليات مماثلة.
تتحمل شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا ووســائــل
اإلع ــام مسؤولية كـبــرى ألن السيطرة على
ً
القطاع المعلوماتي بات أساسيا للحفاظ على
أنظمة اإلفالت من العقاب وحماية المنتهكين
م ــن ال ـم ـحــاس ـبــة .ف ــي م ـنــاطــق الـ ـص ــراع حــول
ً
ً
العالم ،أصبح التعتيم اإلعالمي معيارا شائعا

الـيــوم بــدل أن يـكــون اسـتـثـنـ ً
ـاء على الـقــاعــدة.
لكسر هــذا التعتيم ،ال بــد مــن فــرض ضغوط
سياسية قوية وطــرح ابتكارات تكنولوجية
فاعلة للسماح للمدنيين بتوثيق األحداث بكل
أمان ونقل المعلومات إلى الخارج.
قــد تـمـيــل ال ـشــركــات إل ــى إط ــاق م ـبــادرات
رمزية بكل بساطة ،ففي  ،2019قررت شركات
ً
ً
ك ـث ـيــرة م ـث ــا أن ت ـقــاطــع م ــؤت ـم ــرا ح ـمــل اســم
"داف ـ ـ ــوس ال ـص ـح ــراء" ف ــي الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية غداة اغتيال الصحافي السعودي
جمال خاشقجي ،لكن قررت الشركات نفسها
المشاركة فــي السنة الالحقة رغــم نشر أدلــة
ً
إضافية على تورط السعودية رسميا بمقتله.
ُ
َ
القطاعين العام والخاص
حدث مشاركة
كي ت ِ
ً
فــي الـتـحــالــف ضــد اإلف ــات مــن الـعـقــاب فــرقــا
ً
حقيقيا ،يجب أن يتمسك المعنيون بمعايير
ثابتة ،ما يعني إقناع الشركات بأن الحكومات
ال ـتــي تنتهك ح ـقــوق اإلن ـس ــان لــن ت ـتــردد في
انتهاك حقوق الملكية في نهاية المطاف.
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،س ـي ـك ــون ت ـش ـك ـيــل ت ـح ــال ــف داع ــم
ل ـل ـم ـحــاس ـبــة ومـ ـض ــاد ل ــإف ــات م ــن ال ـع ـقــاب
ً
ً
ً
طبعا ،لكن إذا بــدأت القيم ُت ّ
وجه
عمال شاقا
ً
السياسة الخارجية األميركية مـجــددا ،كما
وعــد الــرئـيــس جــو بــايــدنُ ،يـفـتــرض أن يكون
ً
مصير المدنيين فــي مناطق الـصــراع جــزء ا
ً
أســاس ـيــا مــن تـعــريــف الـنـجــاح بالنسبة إلــى
اإلدارة األميركية .ستثبت الواليات المتحدة
أنها عادت إلى سابق عهدها بأفضل طريقة
حين تكبح ظاهرة اإلفالت من العقاب ،لكنها
تـحـتــاج إل ــى االل ـت ــزام بـبـنــاء ق ــوة م ـضــادة في
مختلف الـمـلـفــات والـقـطــاعــات لتحقيق هــذا
الـهــدف ،فــا داعــي إلق ــرار قوانين جــديــدة ،بل
ستكون القواعد واألفكار الــواردة في ميثاق
األمم المتحدة والوثائق المرتبطة به كافية،
ويجب أن يدعم المعنيون هذه المبادئ بكل
بساطة.

ةديرجلا
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دوليات

عد عكسي لوقف النار في غزة و«لمسات أخيرة» على بنود التهدئة
رهانات نتنياهو السياسية بإطالة التصعيد تثير مخاوف داخل «ليكود» والبيد يحذر من إغضاب بايدن
وسط مخاوف في حزب
«الليكود» من أن زعيمه رئيس
الوزراء المنتهية واليته
بنيامين نتنياهو يطيل أمد
التصعيد الحالي العتبارات
سياسية ضيقة ،شهدت
إسرائيل أمس أطول فترة
هدوء وعدم إطالق صواريخ
من غزة ،منذ بداية الصراع قبل
 10أيام ،في وقت تواصلت
الجهود الدولية للوساطة
وحل النزاع.

غارات وصواريخ
واعتقاالت تنهي
أول ليلة هادئة...
وموقف حاسم
لغانتس في
الحكومة المصغرة

ت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
الدبلوماسية الدولية واإلقليمية،
ً
أمس ،علنا وخلف الكواليس ،في
محاولة لوقف التصعيد العسكري
ب ـيــن إس ــرائ ـي ــل والـفـلـسـطـيـنـيـيــن
فــي قـطــاع غ ــزة ،وأ ًصـبــح مــن شبه
المحسوم أن وقـفــا إلط ــاق النار
سيدخل حيز التنفيذ في الساعات
التهدئة التي
المقبلة ،لكن بنود
ً
يفترض أن تفرض ه ــدوءا طويل
األمد التزال مسار أخذ ورد.
ويبدو أن الجانب الفلسطيني
أرس ـ ـ ــل رسـ ــالـ ــة ح ـس ــن نـ ـي ــة ،بـعــد
دعـ ـ ـ ــوة ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي جــو
بايدن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو لخفض فوري
ل ـل ـت ـص ـع ـيــد ،ف ـل ــم ي ـب ـل ــغ ال ـج ـيــش
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ع ـ ـ ــن أي إط ـ ـ ــاق
للصواريخ مــن غــزة منذ الساعة
الــواحـ ًـدة فجر أمــس حتى الـ ــ9:30
صباحا ،عندما انطلقت صفارات
اإلنذار بعدها بوقت قليل ،وورود
بالغات عن سقوط صواريخ على
مناطق مفتوحة جنوب إسرائيل.
وفـ ـ ــي ح ـي ــن ت ــوق ـع ــت م ـص ــادر
أميركية وإسرائيلية ًسريان وقف
إلط ــاق ال ـنــار اع ـت ـبــارا مــن الـيــوم،
أفادت مصادر مطلعة بأن حركتي
"حماس" و"الجهاد" متمسكتان بأن
يشمل االتفاق وقف االعتداءات في
القدس والشيخ جراح.
ونقلت صحيفة "وول ستريت
جورنال" عن مسؤولين أميركيين
وأجانب أن المسؤولين المصريين
أحرزوا تقدما في المفاوضات مع
"حماس" وهناك آلية قائمة لوقف
إط ــاق الـنــار ،والمسألة الوحيدة
المعلقة هي التوقيت.
ووف ـ ــق ال ـص ـح ـي ـفــة ،فـ ــإن إدارة
الرئيس بايدن تضغط إلى جانب
قـطــر وم ـصــر وال ـعــديــد مــن ال ــدول
األوروبـ ـي ــة عـلــى نتنياهو وق ــادة
"حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس" ،م ـب ـي ـن ــة أن ال ـج ـيــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أق ـ ــر ب ـش ـكــل خ ــاص
أنــه اقترب من تحقيق أهــدافــه من
العملية العسكرية.
وأك ــد وزي ــر الخارجية سامح
شكري ،أمس ،استمرار مصر في
مساعيها وا تـصــاال تـهــا المكثفة
الرامية إلنهاء التصعيد ووقف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار .ون ـق ــل ال ـم ـت ـحــدث
بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة ،أحـمــد
حـ ــافـ ــظ ت ــأكـ ـي ــد ش ـ ـكـ ــري ل ـع ـضــو
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـم ـن ـظ ـمــة
الـتـحــريــر ع ــزام األح ـمــد مواصلة
دعـ ـ ــم األش ـ ـق ـ ــاء ال ـف ـ ًل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن
وسـلـطـتـهــم ،تـنـفـيــذا لتوجيهات
القيادة السياسية.
وقال مصدر أمني مصري ،إن
الجانبين وافقا من حيث المبدأ
على وقف إطالق النار بعد تدخل

العراق :تعديل وزاري وشيك
ونفي لتحريك «إف »16
غارة إسرائيلية على خان يونس شمال غزة أمس (رويترز)
وسطاء ،وإن كان التفاوض ً على
التفاصيل مازال يجري سرا.
وتصطدم جهود بايدن ومصر
وقـطــر بــإصــرار "ح ـمــاس" على أن
أي ات ـف ــاق يـجــب أن يـشـمــل إنـهــاء
االستفزازات في المسجد األقصى،
والـتــراجــع عــن إخ ــاء حــي الشيخ
جــراح في مقابل تمسك إسرائيل
ً
بأن تبادر الحركة بوقف النار أوال.
12
فــي معلومة أكدتها القناة ً
اإلسرائيلية ،عرضت مصر وقفا
إلطالق النار يبدأ من صباح اليوم،
على أنً يتم االتفاق على تفاصيله
الحـ ـ ـق ـ ــا .ك ـم ــا أك ـ ـ ــدت قـ ـن ــاة "ك ـ ــان"
الرسمية أن الضغوط األميركية
على إسرائيل مستمرة ،وأن وزير
الخارجية أنتوني بلينكن هاتف
نظيره اإلسرائيلي غابي أشكنازي،
األمن القومي
كما تحدث مستشار ً
جيك سوليفان هاتفيا مع نظيره
اإلســرائـيـلــي مئير بــن ًشـبــات ،في
محاولة للضغط ،تزامنا مع ضغط
مسؤولين مصريين على "حماس"
ُ
من جهة أخرى.
وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون)
إن ال ـ ــوزي ـ ــر لـ ــويـ ــد أوسـ ـ ـت ـ ــن أك ــد
لنظيره اإلسرائيلي بيني غانتس
م ــرة أخـ ــرى ،ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي،
أن واشـ ـنـ ـط ــن ال ت ــري ــد أن ت ــرى

جنود إسرائيليون في موقع تعرض لصواريخ فلسطينية في عسقالن أمس (أ ف ب)

ً
تصعيدا بل تريد نهاية للعنف.
وذك ـ ـ ــر م ــوق ــع "أك ـ ـس ـ ـيـ ــوس" أن
المبعوث األمـيــركــي ه ــادي عمرو
إسرائيليين،
أبلغ نتنياهو ووزراء ً
بــأن واشنطن تريد وقـفــا إلطــاق
النار.
وف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة لـ ــدفـ ــع م ـســاعـ ًـي
التهدئة ،التي تلعب فيها قطر دورا
ً
رئيسيا ،خصوصا أنها تستضيف
ً
عددا من قيادات "حماس" البارزة،
أجرى مبعوث األمم المتحدة ثور
وينسالند محادثات في الدوحة مع
رئيس المكتب السياسي للحركة
إسماعيل هنية وقيادات منها في
الـخــارج ومــع مسؤولين قطريين
حول شروط وقف إطالق النار.
ون ـق ـل ــت ش ـب ـكــة "س ـ ــي إن إن"،
مـســاء أم ــس األول عــن مسؤولين
في "حماس" أن وقف إطالق النار
وشـيــك ،وربـمــا يـكــون فــي غضون
 24ساعة .وتوقع القيادي موسى
أبومرزوق "نجاح المساعي الدائرة
اآلن ،والتوصل إلــى وقــف إلطالق
النار خالل يوم أو يومين ،ووقف
إط ــاق الـنــار سيكون على قاعدة
التزامن".
وقال مسؤول في "حماس" أمس:
"توقعاتنا أن يتم إعــان التهدئة
خ ــال ســاعــات أو ي ــوم غ ــد ،وهــذا
يتوقف على وقف االحتالل عدوانه
ع ـل ــى غ ـ ــزة وال ـ ـ ـقـ ـ ــدس" .وأض ـ ـ ــاف:
"ه ـنــاك جـهــود وات ـص ــاالت مكثفة
تجري مع االحتالل من جهة ،ومع
حماس وفصائل المقاومة من جهة
أخرى تبذلها مصر وقطر وأطراف
أخرى" ،مشيرا إلى أن "الفرنسيين
واألمـيــركـيـيــن يـشــاركــون فــي هذه
الـجـهــود" .لكنه ش ـ ّـدد على أنــه "ال
شــيء نهائيا حتى هــذه اللحظة.
المقاومة مستعدة لكل االحتماالت.
إذا تواصل الـعــدوان ،فسيتواصل
ت ــوج ـي ــه ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ فـ ــي ات ـج ــاه
االحتالل وجنوده".
في هذه األثناء ،نقلت صحيفة
"مـعــاريــف" عــن مـصــادر فــي حزب
"ليكود" اليميني أن هناك مخاوف
من أن زعيمه نتنياهو يطيل أمد
التصعيد بغزة العتبارات سياسية

ضيقة ،وألن منافسه زعيم حزب
"هناك مستقبل" يائير البيد يملك
ً
حاليا التفويض الرئاسي لتشكيل
الحكومة.
وقـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـس ـيــاســي
الــرف ـيــع ف ــي "ل ـي ـك ــود" للصحيفة:
"نتنياهو يركض إلــى انتخابات
خــامـسـ ًـة ،ويـتـخــذ ال ـبــاد رهـيـنــة"،
مـضـيـفــا أن هــزيـمــة رئ ـيــس حــزب
"يـ ـمـ ـيـ ـن ــا" ن ــافـ ـت ــال ــي ب ـي ـن ـي ــت فــي
المفاوضات االئتالفية مع البيد
أعـطــت زخـمــا لنتنياهو للمضي
في هذا االتجاه ،لكن دعمه داخل
"ليكود" يتضاءل.
ورج ــح مـســؤولــون آخ ــرون من
المعسكر اليميني أن نتنياهو
مقتنع ب ــأن ال ـن ــزاع م ــع "ح ـمــاس"
تحسين صــورتــه،
سيساعده فــي
ً
وهــو يـعــول انتخابيا على تفكك
"يمينا" المحتمل.

البيد ونتنياهو
وفــي منشور على "فيسبوك"،
هــاجــم الب ـيــد نـتـنـيــاهــو ،وقـ ــال إن
"حكومته فشلت في كل المجاالت،
وال ت ــوج ــد ك ـل ـمــات ل ــوص ــف هــذا
اإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،وح ـ ـمـ ــاس اإلره ــابـ ـي ــة
ال ـع ـن ـصــريــة ان ـت ـص ــرت ع ـل ـيــه في
ال ـم ـع ــرك ــة اإلع ــامـ ـي ــة ال ـغ ـ ًـرب ـي ــة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :بـ ـع ــد  11يـ ــومـ ــا عـلــى
العملية الـعـسـكــريــة ،سـيـســأل أي
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ن ـف ـس ــه :م ـ ـ ــاذا أرادت
ال ـح ـكــومــة م ـن ـهــا؟ م ــا سـيــاسـتـهــا
وهدفها اإلستراتيجي طويل األمد
مقابل "حماس" في غزة؟ ما الذي
ينبغي أن يحدث هناك؟ هل تمنع
العملية العسكرية الحالية الجولة
المقبلة؟".
ودع ـ ـ ـ ــا الب ـ ـيـ ــد ن ـت ـن ـي ــاه ــو إل ــى
االستجابة لطلب بايدن وقف النار،
ً
مبينا أنه ًمنحه في بداية ًالعملية
ً
دعما كامال ،وبعد  11يوما ،طلب
إنـهــاء العملية العسكرية بعد أن
بإمكان
حقق الجيش أهدافه .وليس
ً
إسرائيل تجاهل توجه كهذا" ،الفتا
إلى وجود "تحديات أكبر بكثير من
غزة وهي إيــران ،االتفاق النووي،
الـتــوتــر فــي ســوريــة وتـعــاظــم قــوة
حــزب ًالله .وهــذه كلها بانتظارنا
الح ـ ـ ـقـ ـ ــا .ول ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ج ـمـيـعـهــا

سنحتاج إلى تنسيق وثيق وقريب
مع األميركيين".

جهود دولية
وان ـض ـم ــت أل ـم ــان ـي ــا لـلـجـهــود
الــدول ـيــة ،وب ــدأ وزي ــر خارجيتها
ه ــاي ـك ــو م ـ ــاس زيـ ـ ــارة أم ـ ــس لـتــل
أب ـيــب ورام ال ـل ــه ،ال ـت ـقــى خــالـهــا
م ــع ال ـم ـســؤول ـيــن اإلســرائـيـلـيـيــن
والفلسطينيين .وعبر في مؤتمر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي م ـ ــع أش ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــازي عــن
تـضــامـنــه مــع إســرائ ـيــل فــي "حــق
الدفاع عن النفس" .ودعا إلى وقف
إلطالق النار.
وخ ـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـت ــدى ل ـم ـج ـمــوعــة
"فـ ــي دي آر" اإلع ــامـ ـي ــة ،داف ـع ــت
المستشارة أنجيال ميركل عن حق
إسرائيل في الدفاع عن نفسها في
مواجهة صواريخ "حماس" ،لكنها
أكدت أنها تعمل على الوصول إلى
وقف دائم إلطالق النار.
واعـ ـتـ ـب ــرت م ـي ــرك ــل أن "إجـ ـ ــراء
اتصاالت غير مباشرة مع حماس
خطوة ضرورية للتوصل لهدنة"،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن "م ـص ــر ًتـتـحــدث
معها ،وهي عامل مهم جدا ،والدول
العربية األخرى تفعل األمر نفسه".
وم ــع فـشــل فــرنـســا فــي إيـصــال
مـ ـش ــروع ق ـ ــرار ي ـنــص ع ـلــى وقــف
إلطالق النار للتصويت في مجلس
األم ــن ،بسبب عرقلة واشنطن له
الجمعية
لـلـمــرة ال ــراب ـع ــة ،ع ـقــدت
ً
الـعــامـ ًـة لــأمــم المتحدة اجتماعا
طــارئــا أمــس على مستوى وزراء
الخارجية تناول النزاع.
وأعـ ـلـ ـن ــت األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة أن
مجلس حقوق اإلنسان سيجتمع
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ف ـ ــي ج ـل ـســة
استثنائية بطلب مــن باكستان
كـ ـمـ ـنـ ـس ــق لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلسالمي ،والسلطات الفلسطينية
ال ـتــي جـمـعــت تــواق ـيــع كــاف ـيــة من
ال ـ ـ ــدول ال 47األع ـ ـضـ ــاء ،ل ــدراس ــة
"الوضع الخطير لحقوق اإلنسان"
في األراضي المحتلة ،بما في ذلك
القدس الشرقية.

قصف ونزوح
وقـ ـبـ ـي ــل اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـح ـك ــوم ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـم ـص ـغــرة لحسم

مصير الهدنة ،واصلت الطائرات
قصف مناطق متفرقة بغزة لليوم
ال ـ ــ 11عـلــى ال ـتــوالــي ،متسببة في
استشهاد سيدة وإصــابــة أطفال
بـجــروح ،كما استأنفت الفصائل
قـصـفـهــا لـعـسـقــان وغـ ــاف غ ــزة،
وذلك بعد ساعات من الهدوء.
وأع ـلــن مكتب إع ــام "ح ـمــاس"
أن إسرائيل شنت أكثر من 1810
غـ ــارات مـنــذ بــدايــة الـ ـع ــدوان ،مما
أدى ل ـن ــزوح أك ـث ــر م ــن  107آالف
شخص من منازلهم ،منهم  44ألفا
يعيشون حاليا فــي مــراكــز إيــواء،
وأكثر من  63ألفا لدى أقــارب لهم
فــي القطاع الــذي يقطنه ًأكثر من
مليوني فلسطيني ،مبينا أن أكثر
من  1335وحــدة سكنية تعرضت
البليغ ،ونحو 13
للهدم الكلي أو
ً
كما تسبب
،
ـا
ـ
ي
ـ
ئ
ـز
ـ
ج
ألفا تـضــررت
ً
ً
القصف ًفي هدم ً 184برجا ومنزال،
و 33مقرا إعالميا.
وفي حين ّقدر المكتب الخسائر
ال ـم ــادي ــة بــأك ـثــر م ــن  322مـلـيــون
دوالر ،خالل األيــام العشرة األولى
لـلـعــدوان ،أعلنت كتائب "القسام"
أنها قصفت موقع مــارس الجديد
بقذائف هاون ،كما قصفت كال من
قاعدة تسيلم البرية ،وقاعدة رعيم
العسكرية ،والقاعدة اللوجستية
مشمار هنيغف بدفعات صاروخية.
وأكدت الكتائب أنها استهدفت
حافلة لنقل الـجـنــود قــرب قاعدة
زيكيم شمال قطاع غزة بصاروخ
موجه ،وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية
بإصابة جندي في العملية.
وأعلنت "سرايا القدس" شنها
هجوما صاروخيا جديدا على مدن
عسقالن وسديروت ونتيفوت ،فيما
قصفت كتائب أبوعلي مصطفى
مستوطنة عولميم بالصواريخ
وتجمعا آلليات عسكرية شرق خان
يونس بقذائف الهاون.
ك ـمــا ذك ـ ــرت ك ـتــائــب الـمـقــاومــة
الوطنية أنها قصفت مستوطنة
نيريم بدفعة صــاروخـيــة ،وقالت
ألــويــة الناصر صــاح الــديــن إنها
قـ ـصـ ـف ــت مـ ــوقـ ــع إس ـ ـن ـ ــاد ص ــوف ــا
الـعـسـكــري وحــولـيــت شــرقــي رفــح
بخمسة صواريخ.
(عواصم -وكاالت)

روحاني يعلن التوصل لـ «اتفاق أساسي» في فيينا
التصعيد في غزة يريح طهران في المفاوضات
•

غداة اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات
الـ ـم ــاراث ــونـ ـي ــة غ ـي ــر الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ب ـي ــن إيـ ـ ــران
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــوســاطــة أوروب ـي ــة في
فيينا ،أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أنه
تم التوصل إلى "اتفاق أساسي" في محادثات
فيينا ،ولــم يتبق ســوى "قضايا ثانوية" من
أجل إحياء االتفاق النووي المبرم عام .2015
وق ــال روح ــان ــي ،فــي تـصــريـحــات أم ــس ،إن
الـقــوى الغربية وافـقــت على إلـغــاء العقوبات
الــرئـيـسـيــة الـمـفــروضــة عـلــى ال ـب ــاد ،مــن أجــل
إح ـي ــاء ال ـع ـمــل ب ــاالت ـف ــاق الـ ــذي ان ـس ـحــب منه
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
عام .2018
واعـتـبــر روح ــان ــي ،ال ــذي يستعد لـمـغــادرة
منصبه بحلول أغسطس المقبل ،أن مفاوضات
فـيـيـنــا تـ ـج ــاوزت الـعـقـبــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،وبــاتــت
الـمـبــاحـثــات تنصب عـلــى الـقـضــايــا الجزئية
والتفصيلية.
وأضاف الرئيس ،المنتمي للتيار المعتدل،
خالل تدشين مشاريع لوزارة النفط أمس" :لقد
وافقوا على إلغاء العقوبات المفروضة على
النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين

واشنطن تتجه لمعاقبة
 2من القادة الحوثيين

أكد المبعوث األميركي إلى
اليمن ،تيم ليندركينغ ،أن
ميليشيات جماعة "أنصار
الله" الحوثية المتمردة تعرض
حياة مليون شخص في مأرب
للخطر .وكشف ليندركينغ،
أمس ،أن بالده تسعى لفرض
عقوبات جديدة على اثنين
من قادة الجماعة اليمنية
المتحالفة مع إيران.
وأوضح أن القياديين
الحوثيين وقفا خلف هجوم
على محافظة مأرب ،والذي
يعرض حياة أكثر من مليون
شخص للخطر.

إطالة أمد التصعيد

طهران  -فرزاد قاسمي

سلة أخبار

والبنك المركزي .لقد اتخذنا الخطوة الرئيسية
والكبيرة ،وتم االتفاق الرئيسي".

اقتراب ومطالبات
ويأتي ذلك في وقت نقلت وكالة "بلومبرغ" عن
مسؤول أوروب ــي بــارز قوله ،إن إي ــران والــواليــات
المتحدة اقتربتا من التوصل لصيغة من أجل إحياء
االتفاق النووي ،عشية انتهاء المهلة التي حددتها
روسيا من أجل إبرام تفاهم نهائي اليوم ،لتفادي
الدخول في تعقيدات إيرانية داخلية قبيل إجراء
االنتخابات الرئاسية المقررة في  18يونيو المقبل.
وتحدثت مصادر أمــس عن مطالبة واشنطن
بضمانات مــن أجــل المضي قدما فــي محادثات
فيينا ،التي من المقرر أن تعقد جولتها الخامسة
األسبوع المقبل.
من جهته ،قال مندوب روسيا في فيينا إنه "من
الواضح أن محادثات االتفاق النووي اإليراني لن
تختتم في  21مايو كما تمنى المشاركون ،لكنها
ستستمر حتى الوصول إلى نتيجة ناجحة".
في غضون ذلك ،ذكرت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،أن االتفاق مع إيران بشأن تفتيش مواقعها
النووية "سار".
وأضافت أنها تتشاور مع السلطات اإليرانية
ً
ً
حاليا "بشأن تنفيذ التفاهمات القائمة" ،مؤكدة

مباحثات عسكرية
سودانية روسية

أجرى رئيس هيئة األركان
العامة في الجيش السوداني
محمد عثمان الحسين،
مفاوضات في الخرطوم مع
نائب وزير الدفاع الروسي
ألكسندر فومين والوفد
المرافق له ،الذي وصل إلى
الخرطوم بزيارة تستغرق
عدة أيام .وأكد بيان أصدره
اإلعالم العسكري السوداني،
أن االجتماع الذي عقد أمس
األول بحضور مدير منظومة
الصناعات الدفاعية ،ونائب
رئيس هيئة األركان للعمليات
ومدير هيئة االستخبارات
العسكرية السودانية ،تطرق
إلى "سبل تطوير العالقات
بين القوات المسلحة
السودانية والروسية".

أرمينيا تنفذ طلقات
تحذيرية صوب أذربيجان

أنها ستبلغ مجلس المحافظين بالتفاهمات مع
إيران حول مراقبة مواقعها النووية.
وكانت الوكالة قد أبرمت مع إيران في فبراير
ً
ً
الماضي اتفاقا مؤقتا حــول تفتيش منشآتها
النووية ،تنقضي مدته األسبوع المقبل ،وسط
تهديدات من البرلمان اإليراني الخاضع لهيمنة
التيار المتشدد بإزالة كاميرات المراقبة ومحو
سجالتها في حال عدم رفع العقوبات.

إي ــران ـي ــون خ ــال مـسـيــرة
منددة بالهجوم على غزة
في طهران أمس األول
(أ ف ب)

تأكيد واستغالل
وفي وقت سابق ،أكد الرئيس اإليراني الخبر
ال ــذي كــانــت "ال ـجــريــدة" قــد نشرته منذ أسبوع
عن أن المرشد األعلى علي خامنئي قد أعطى
تعليمات جديدة للوفد اإليراني المفاوض بفيينا
برفض عرض حمله رئيس الوفد عباس عراقجي،
يتضمن تجزئة العقوبات التي فرضها ترامب.
وفي كلمة ،مساء أمس األول ،ذكر روحاني ،أن
التعليمات صدرت للوفد المفاوض من المرشد
منذ بضعة أسابيع دون أن يعطي أي تفصيل
عن ماهية التوجيهات.
ً
وكــانــت "الـجــريــدة" نـشــرت خـبــرا ،فــي  3مايو
ً
ال ـ ـجـ ــاري ،ن ـق ــا ع ــن م ـص ــدر م ـط ـل ــع ،ي ـف ـيــد ب ــأن
خامنئي تمسك بشرطه السابق القاضي بـ "رفع
جـمـيــع ال ـع ـقــوبــات بـشـكــل عـمـلــي ،أو ال ات ـفــاق"،

ذكر مصدر برلماني عراقي،
أمس ،أن رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،يعتزم
إجراء تعديل يشمل  5وزراء في
حكومته .وأضاف المصدر أن
الحقائب المشمولة بالتعديل
هي" :الكهرباء والصناعة
والزراعة والتجارة والمالية"،
إضافة وزير جديد للصحة
ً
بديال عن الوزير المستقيل.
وأشار إلى أن الكاظمي سيقدم
طلب التعديل للبرلمان
خالل جلسته المقبلة المزمع
عقدها األسبوع المقبل .إلى
ذلك ،نفى المتحدث باسم
العمليات المشتركة اللواء
تسحين الخفاجي تقارير
عن إعادة نشر طائرات "إف
 "16من قاعدة بلد إلى مكان
آخر ،بعد هجمات يعتقد أن
فصائل عراقية مسلحة موالية
لطهران تشنها على المصالح
األميركية.

لكنه قرر في إحالة تقرير عراقجي عن العرض
األمـيــركــي إلــى اجتماع المجلس األعـلــى لألمن
ً
القومي لمناقشته واتخاذ قــرار بشأنه ،مؤكدا
أنه سيتبنى ويبارك أي قرار يخرج عن االجتماع.
مــن جانب آخــر ،ذكــر مصدر آخــر مطلع على
م ـجــريــات األح ـ ــداث ف ــي فـيـيـنــا ،أن األمـيــركـيـيــن
واألوروب ـ ـي ـ ـيـ ــن ك ــان ــوا ي ـ ـهـ ــددون ال ـم ـفــاوض ـيــن
ً
اإلي ــران ـي ـي ــن ض ـم ـنــا ب ــأن ــه ف ــي ح ــال ل ــم تستغل
ً
ال ـفــرصــة ،الـتــي يمنحها ال ـغــرب حــالـيــا إلحـيــاء
االتـفــاق المقيد لطموحات طـهــران الــذريــة ،فإن
الدول األوروبية والواليات المتحدة لن تتمكن

من مواصلة الضغط على إسرائيل بهدف ثنيها
عن مهاجمة وتدمير المنشآت النووية اإليرانية.
وأوضــح المصدر لـ "الـجــريــدة" ،أن الضغوط
الغربية الضمنية التي أشــارت إلــى العجز عن
وقف االعتداء اإلسرائيلي المحتمل ،تالشى مع
بــدء تصاعد وتيرة التصعيد العسكري الدائر
ً
حاليا بين الفلسطينيين وإسرائيل .وأشار إلى
أن المعارك التي تخوضها الفصائل الفلسطينية
المسلحة بصواريخ وخـبــرات إيرانية كــان لها
آث ــاره ــا اإليـجــابـيــة عـلــى ال ـم ـفــاوضــات الـنــوويــة
بفيينا.

نقلت وكالة اإلعالم الروسية
عن وزارة الدفاع األرمينية
القول ،أمس ،إنها نفذت
طلقات تحذيرية على الحدود
مع أذربيجان ،بسبب مزاعم
عن توغل األخيرة في أراضي
أرمينيا.
واتهمت أرمينيا أذربيجان
بإرسال قوات عبر الحدود
األسبوع الماضي ،مما يسلط
الضوء على هشاشة وقف
إطالق النار الذي توسطت فيه
ً
موسكو ،وأوقف قتاال استمر
 6أسابيع بين قوات أرمينيا
وأذربيجان العام الماضي.
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آالف السوريين المؤيدين لألسد يقترعون بسفارتهم ومواجهات مع لبنانيين ...وقتيل سوري في البقاع
تحولت االنتخابات السورية في
الخارج إلى أزمة سياسية في
لبنانً ،الذي يعيش استعصاء
سياسيا منذ أشهر ،ويشهد
أسوأ أزمة اقتصادية منذ
سنوات .وتحولت «العراضات»
التي قام بها سوريون مؤيدون
للرئيس بشار األسد ،وهم في
طريقهم لالقتراع في سفارة
بالدهم ،لمواجهات مع شبان
لبنانيين ،األمر الذي أعاد فتح
سجال حول أوضاع  1.5مليون
نازح سوري يقيمون في لبنان.

مــع ان ـطـ ّـاق االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ال ـســوريــة في
الخارج ،تدفق آالف الالجئين السوريين المقيمين في
لبنان ،وأغرقوا الشوارع ،منذ صباح أمس ،إلى سفارة
بالدهم في الـيــرزة جنوب شرقي بـيــروت ،للمشاركة
ً
ً
في االقـتــراع ،مما أثــار سجاال سياسيا حــول مليون
ونصف المليون نازح سوري مسجلين يقيمون في
لبنان ،ما لبث أن تحول إلى مواجهات ميدانية بين
شبان لبنانيين وقوافل الناخبين السوريين في أكثر
من منطقة.
وكان رئيس "حزب القوات" سمير جعجع ،أول من
ً
"يظهر أن
أثار القضية ،وغرد مساء أمس األول قائالّ :
عشرات آالف النازحين السوريين في لبنان يتحضرون
للمشاركة في المهزلة المأساة المسماة انتخابات
رئاسية في مقر سفارتهم في اليرزة" .وتابع":إن تعريف
ً
النازح واضــح ومتعارف عليه دوليا وهو الشخص
الذي ترك بالده لقوة قاهرة وأخطار أمنية تحول دون
بقائه فيها ،وبالتالي نطلب من رئيس الجمهورية
ورئيس حكومة تصريف األعمال إعطاء التعليمات
الالزمة لوزارتي الداخلية والدفاع واإلدارات المعنية،
م ــن أج ــل ال ـح ـصــول عـلــى ل ــوائ ــح كــامـلــة بــأس ـمــاء من
ً
سيقترعون لألسد ،والطلب منهم مغادرة لبنان فورا
وااللتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها نظام األسد
في سورية طالما أنهم سيقترعون لهذا النظام وال
ً
يشكل خطرا عليهم".
وهـ ـن ــاك إجـ ـم ــاع ف ــي ل ـب ـنــان ع ـلــى ض ـ ــرورة ع ــودة
ً
ً
النازحين السوريين الذين يشكلون عبئا اقتصاديا
ً
ً
واجتماعيا على البالد التي تعاني أصال أسوأ أزمة
ً
اقتصادية في تاريخها الحديث .لكن كثيرا ما خضعت
القضية لحسابات سياسية.
ويطالب "حزب الله" وحلفاؤه وبينهم "التيار الوطني
الحر" الــذي كــان موضوع النازحين السوريين أحد
شعاراته في االنتخابات التشريعية األخيرة ،بتكثيف
االتصاالت مع السلطات السورية لحل هذه القضية،
لكن القوى المناوئة للحزب ولدمشق ترفض تطبيع
العالقات بشكل كامل ،وتدعو إلى االلتزام بالموقف
ً
العربي الذي ال يزال مقاطعا إلى حد كبير للسلطات
في دمشق.

نهر الكلب

دعوات لترحيل
النازحين وباسيل
يصف «القوات»
بـ«النازيين» ووهاب
يحذر جعجع من
«ثمن كبير»

وم ــن الـصـبــاح ،أغــرقــت مــواكــب ســوريــة تتجه من
مختلف المناطق اللبنانية التي يقيم النازحون فيها
إل ــى ال ـي ــرزة .ورف ـع ــوا ص ــور الــرئـيــس ال ـس ــوري بشار
األسد ووالده حافظ األسد مطلقين هتافات وأناشيد
ً
مؤيدة في مكبرات الصوت مما استفز شبانا لبنانيين
ً
خصوصا في بعض المناطق المسيحية التي شهدت
خ ــال ال ـح ــرب م ـع ــارك عنيفة م ــع الـجـيــش ال ـســوري
ومعروفة بعدائها للسوريين.
وفي منطقة نهر الكلب ،على مدخل بيروت الشمالي،
اشـتـبــك ع ـشــرات الـشـبــان الـلـبـنــانـيـيــن ،الــذيــن يحمل
بعضهم العصي ،مع ركاب سيارات وحافالت للناخبين
ال ـســوري ـيــن وق ــام ــوا بتكسير س ـيــارات ـهــم بالعصي
وبالحجارة وضرب من بداخلها وتمزيق صور األسد.
وشهدت منطقة األشرفية شرق بيروت ،اشتباكات

آالف ال ـس ــوري ـي ــن أمـ ـ ــام س ـف ــارت ـه ــم بـلـبـنــان
بانتظار دورهم للتصويت أمس (أ ف ب)
بـيــن شـبــان لبنانيين ومــوكــب س ـي ــارات ك ــان يحمل
األعالم السورية وفي طريقه نحو السفارة للمشاركة
في االنتخابات.
وقام الشبان اللبنانيون بنزع صور األسد وتمزيقها
وحـ ـ ــرق األع ـ ـ ــام الـ ـس ــوري ــة وت ـح ـط ـيــم زجـ ـ ــاج بعض
ً
السيارات ،مما استدعى تدخال من الجيش.
وف ــي مـنـطـقــة ش ـت ــورا الـبـقــاعـيــة ،أف ـ ــادت "الــوكــالــة
الوطنية لــإعــام" بوفاة ســوري بذبحة قلبية داخل
حافلة تعرضت للرشق بالحجارة من دون أن تتضح
مالبسات وفاته.
وشـهــدت مناطق البقاع زحـمــة سير خانقة على
الطرق الدولية والرئيسية ،نتيجة تحرك الحافالت
التي نقلت الناخبين السوريين من نقاط التجمع الى
السفارة السورية.
وأمام مقر السفارة السورية في اليرزة ،اكتظ الشارع
بسوريين مرددين هتافات عدة أبرزها "بالروح بالدم
نفديك يا بشار" .وقالت السفارة انها ستبقي أبوابها
مفتوحة للناخبين حتى منتصف ليل الخميس ـ
الجمعة بسبب كثافة المشاركة.

مقدمة للعودة
ً
وتعليقا على اإلشكاالت ،اعتبرالسفير السور 
ي
فيلبنا نعلي عبدالكريم علي ،أن "االعـتــداء على
حــافــات الناخبين مــؤلــم وال يليق باللبنانيين
ويسيء إلى صورة لبنان ونضعه برسم السلطات
المعنية".

وأوضح "أننا طلبنا من محامي السفارة السورية
في لبنان أن يقيموا دعاوى بحق المعتدين ،ويجب
أن يحاسب المعتدون في القضاء".
ً
وتوجهالسفيرإلى االعالميين ،قائال" :راقبوا مشاعر
الناخبين السوريين واندفاعهم لالنتخابات ،فهم
ينتخبون أمانهم الذي افتقدوه فيسوري ة وكرامتهم
التي لم يجدوها خارجها" .وأضاف" :اننا نرجو لهذا
االستحقاق أن يكون مقدمة سريعة لعودة السوريين
إلى وطنهم الذي اشتاقوا إليه".

اتهامات للقوات
واتـ ـه ــم األمـ ـي ــن ال ـق ـط ــري ل ـح ــزب "ال ـب ـع ــث الـعــربــي
ق مناصري حزبي
ي" في لبنا ن نعمان شل 
اإلشتراك 
"الـقــوات " و "الكتائب " بالوقوف وراء مهاجمة مواكب
الناخبين.
من ناحيته ،توجه رئيس"حزب التوحيد العربي"
ب إلى رئيس حزب "القوات
الوزير السابقوئام وها 
اللبنانية"سمير جـعـجـع":أقــول لــك بمحبة ال تلعب
ق واإلعتداء على الناس خط أحمر
بالنار.قطع الطر 
ً
وثمنه كبير .وأنت تعرف جيدا ثمن األخطاء القاتلة".
ونشر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران
باسيل عبر "تــويـتــر" ص ــورة لعلم "ال ـق ــوات" ،أرفقها
قلنا بـعــودة آمنة وكريمة
بالتعليق التالي":عندما ّ
للنازحين السوريين ،قلتم إننا عنصريون ،وعندما
وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين،
عارضتموها وقلتم إننا فئويون ،وعندما تضربون

بلدهم
نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة ّ
وتعتدون على أمانهم وكرامتهم ،نقول عنكم إنكم
ّ
نازيون ،مع فرق واحد ،إنها الحقيقة".
وب ـي ـن ـمــا ان ـت ـق ــد ال ـن ــائ ــبج ـم ـيــل ال ـس ـي ــد ،جعجع
ً
و"شركاءه" ،قائال لهم "صدمكم اليوم زحف السوريين
ً
طــوعــا النتخاب األس ــد ،وأفلستم ،فأرسلتم زعرانكم
لضربهم" ،اعتبر عضو"كتلة التنمية والتحرير" النائب
ً
قاسم هاشم ،أن "ما حصل كشف حقدا وعنصرية".
في السياق ،قال رئيس جهاز العالقات الخارجية
في "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان" :زايدتم علينا
باألمس تفضلوا رجعوهم اليوم .النازحون السوريون
ً
الذين ينتخبون بشار األسد ويتظاهرون تأييدا له يعني
ما عندهم مشكلة سياسية أو أمنية أو قانونية تمنعهم
من العودة اآلمنة والكريمة الى بالدهم مع عائالتهم".
من جهتها ،اعتبرت الوزيرة السابقة مي شدياق
"أنـهــم يـ ّـدعــون ال ـنــزوح ويطالبون المجتمع الــدولــي
بدعمهم بـ  fresh moneyفيما هم عبء إضافي على
اقتصاد لبنان المنهك! عند أبــواب السفارة السورية
يصرخون بالروح بالدم نفديك يا بشار األسد .طالما
لستم مهددين ،عودوا من حيث أتيتم".
ّ
ّ
وشدد النائب المستقيلنديم الجميل ،على أن َ"من
ّ
يريد مبايعة األس د والتهليل له ،فليهلل فيسورية".
ّ ّ
وأكد أن "العراضات ومواكب الدعم لألسد ما بتقطع
ً
ً
ب ،وقطعا مش باألشرفية" ،مشيرا
بجوني ة ونهر الكل 
ّ
ّ
إل ــى أن ــه "إذا ال ـنــازخ ب ـ ّـدو ّي ـصـ ّـوت ليلي ك ــان السبب
بنزوحه ،فهيدا دليل كافي إنو الزم يترك بالدنا ويرجع
عند اللي ّ
(بيروت ـ ـ وكاالت)
هجرو".

المقيمون السوريون يقترعون بسالسة وديوب يشكر الكويت على الدعم
القائم باألعمال :االنتخابات الرئاسية عرس وطني ونقف على مسافة واحدة من المرشحين

جانب من عملية االقتراع في السفارة السورية بالكويت أمس

أشاد القائم باألعمال في
ا لـسـفــارة ا لـســور يــة مصطفى
د يــوب بما شهدته السفارة
أمس من توافد أبناء الجالية
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدالء بـ ـ ــأصـ ـ ــوات ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ــي
اال نـتـخــا بــات الرئاسية التي
انطلقت للسوريين بالخارج،
والتي يتنافس فيها الرئيس
السوري الحالي بشار األسد،
والـمـحــامــي مـحـمــود مــرعــي،
والمرشح عبدالله سلوم.
وأكد ديوب ،في تصريح لـ
"الـجــريــدة" ،أن سـفــارة بــاده
تقف على مسافة واحدة من
جميع المرشحين ،وال تقوم
بتوجيه الناخبين الختيار
م ــرش ــح ب ـع ـي ـن ــه ،ول ـل ـن ــاخ ــب
الحرية في االختيار بسرية
ً
ت ــام ــة ،مـثـمـنــا م ــا يـتـمـتــع به

ً
ديوب متحدثا إلى «الجريدة»
أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن وعـ ــي
وطـ ـ ـن ـ ــي ،تـ ــرج ـ ـمـ ــوه ب ــإقـ ـب ــال
ً
ج ـي ــد جـ ـي ــدا أبـ ـ ــرز حــرص ـهــم

على ا لـمـشــار كــة فــي العملية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة رغ ـ ـ ــم ظـ ـ ــروف
حرارة الجو.

وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف أن أ مـ ـ ـ ــس كـ ــان
ً
ً
"ع ـ ــرس ـ ــا وطـ ـنـ ـي ــا ب ــام ـت ـي ــاز،
ش ـهــد إق ـب ــال أب ـن ــاء الـجــالـيــة
ورغـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وحـ ـ ـم ـ ــاسـ ـ ـه ـ ــم
لممارسة حقهم الدستوري
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ س ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح
ً
الـ ـب ــاك ــر" ،م ـع ــرب ــا ع ــن ش ـكــره
وزارتي الخارجية والداخلية
الـكــويـتـيـتـيــن ،وك ــل الـجـهــات
ال ـ ـتـ ــي سـ ـهـ ـل ــت إجـ ـ ـ ـ ــراء ه ــذه
االنـتـخــابــات ،وجـمـيــع أنــواع
ً
الدعم اللوجستي ،فضال عن
ضباط وعناصر قوى األمن
الداخلي والمرور لمواكبتهم
الـ ـ ـح ـ ــدث ووجـ ـ ــودهـ ـ ــم ت ـحــت
أشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ـمـ ـ ــس لـ ـيـ ـشـ ـع ــر
ال ـنــاخــب الـ ـس ــوري بـســاســة
اإلجراء ات.
وشدد على أن االستحقاق

تـ ـ ــم وس ـ ـ ــط تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ج ـم ـيــع
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة مــن
تـ ـب ــاع ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وع ـ ــدم
التجمع ،مع توافر القفازات
وال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات ووسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل
ً
الـتـعـقـيــم ،ف ـضــا عــن تــوعـيــة
جميع الناخبين عبر وسائل
ً
الـ ـت ــواص ــل ال ـم ـت ــاح ــة ،الف ـت ــا
إلى أن عملية فرز األ صــوات
سـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــر ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة
بــو جــود أ ع ـضــاء مــن اللجنة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،مـ ــع ال ـس ـم ــاح
لـ ـبـ ـع ــض مـ ـمـ ـثـ ـل ــي الـ ـج ــالـ ـي ــة
بـحـضــور ا ل ـفــرز ،إن سمحت
األوضـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وم ــن
ثــم إرس ــال نـتــائــج ال ـفــرز إلــى
دمشق.

«أزمة سبتة» :إسبانيا تتهم المغرب بـ«االعتداء واالبتزاز»

الرباط تصد «موجات المهاجرين» ...وآالف ّ
القصر تقطعت بهم السبل
رغم تدخل قوات األمن المغربية،
أم ــس األول ،لـلـمــرة األول ـ ــى لصد
مئات المهاجرين الذين يحاولون
العبور إلى جيب سبتة االسباني،
لم تتراجع حدة أسوأ نزاع منذ ما
ي ـقــرب مــن  20عــامــا بـيــن المغرب
وإس ـبــان ـيــا ،أك ـبــر ش ــرك ــاء الــربــاط
التجاريين.
ً
ً
وبعد نيل بالدها دعما أوروبيا
ً ّ
م ـب ــدئ ـي ــا ،ات ـه ـم ــت وزي ـ ــرة ال ــدف ــاع
اإلس ـب ــان ـي ــة م ــارغ ــري ـت ــا روبـلـيــس
المغرب ،أمس ،بـ"االعتداء واالبتزاز"،
بعدما وصل أكثر من  8000مهاجر
منذ االثنين إلى سبتة ،في خطوة
يقول مراقبون إنها رد من الرباط
على استقبال مدريد رئيس جبهة
"البوليساريو" االنفصالية إبراهيم
غالي ،ومن أجل ممارسة ضغوط
دبلوماسية على إسبانيا لالعتراف
بالسيادة المغربية على الصحراء
الغربية.
وق ــال ــت روب ـل ـي ــس ،ف ــي مقابلة
إذاع ـيــة" :إن ــه اع ـتــداء على الـحــدود
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة وحـ ـ ـ ـ ـ ــدود االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ،ه ــذا أم ــر غـيــر مقبول
بموجب القانون الدولي" ،مضيفة

أن "الرباط تستغل ّ
القصر وتسمح
ألطفال ال تتجاوز أعمارهم  7أو 8
سنوات بالمرور".
وأضــافــت" :سـ ّـمــوا هــذا الوضع
ما تريدون لكنني أسميه ابتزازا".
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ح ـ ــذرت وزيـ ــرة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة اران ـ ـكـ ــا
غونزاليس اليا ،الرباط ،بأن موقف
بالدها لن يتغير بشأن الصحراء
ّ
الغربية ،وشددت على أن "إسبانيا
ال تزال ملتزمة ّ
بشدة بحل سياسي
يجب التوصل إليه في اطار األمم
المتحدة".
وج ــددت الــوزيــرة التأكيد على
ّ
أن استقبال ابراهيم غالي بــادرة
"إن ـس ــان ـي ــة" ل ـعــاجــه م ــن اصــابـتــه
بفيروس كورونا ،وليس "اعتداء"
على المغرب.
وك ـ ــان وزي ـ ــر حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
في المغرب مصطفى الرميد قال،
أمـ ــس األول" :ف ـل ـت ـعــرف إسـبــانـيــا
أن ثمن االستهانة بالمغرب غال
جــدا ،فتراجع نفسها وسياستها
ً
وع ــاق ــاتـ ـه ــا" ،م ـع ـت ـب ــرا أنـ ـ ــه ك ــان
"واض ـ ـح ـ ــا" أن إس ـب ــان ـي ــا فـضـلــت
ع ــاق ــات ـه ــا مـ ــع "ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو"

والجزائر على عالقاتها مع المغرب
باستضافتها غالي.
وكتب الرميد على "فيسبوك":
"مـ ــاذا كــانــت تنتظر إسـبــانـيــا من
المغرب ،وهو يرى أن جارته تؤوي
مسؤوال عن جماعة تحمل السالح
ً
ضد المملكة؟" ،مـشــددا على "حق
المغرب أن يمد رجله".
وفي العاشر من الشهر الجاري،
ق ــال رئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـعــد الــديــن
العثماني إنه يخطط لـ "رد مناسب"
عـلــى اسـتـضــافــة إسـبــانـيــا لغالي.
وقبلها أثــار استياء إسبانيا في
ديسمبر بقوله إن الـمـغــرب يريد
"اس ـت ـعــادة" جيبي سبتة ومليلة
بـ ـمـ ـج ــرد حـ ــل ق ـض ـي ــة الـ ـصـ ـح ــراء
الغربية.
واعترفت واشنطن في ديسمبر
ال ـمــاضــي ،فــي ظــل إدارة الرئيس
الـســابــق دونــالــد تــرامــب ،بسيادة
الــربــاط على الـصـحــراء فــي مقابل
إق ــام ــة ع ــاق ــات دبـلــومــاسـيــة بين
المغرب وإسرائيل.
وف ـت ـح ــت أكـ ـث ــر مـ ــن  20دول ـ ــة،
م ـع ـظ ـم ـه ــا إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة وعـ ــرب ـ ـيـ ــة،
قنصليات في الصحراء الغربية ،في

اعتراف فعلي بالسيادة المغربية.
ويعتقد مراقبون أن تغير موقف
واشـ ـنـ ـط ــن ش ـج ــع الـ ـمـ ـغ ــرب عـلــى
اتخاذ نهج أكثر صرامة مع أوروبا
واستغالل دورها في عرقلة الهجرة
الجماعية إلى أوروبا.
وفي يناير ،قال وزير الخارجية
نــاصــر بــوريـطــة إن عـلــى االت ـحــاد
األوروب ـ ــي أن ي ـخــرج م ــن "منطقة
الراحة" ويدعم عرض الرباط للحكم
الذاتي للصحراء الغربية ،في إطار
الدولة المغربية.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـم ـغ ــرب ــي
المعارض عادل بن حمزة ،العضو
ال ـســابــق ف ــي ال ـبــرل ـمــان ،إن تــدفــق
الـمـهــاجــريــن "رس ــال ــة تـحــذيــر من
المغرب الذي ال يريد أن يلعب دور
شرطي ألوروب ــا مقابل المال بعد
اآلن ...إنه يسعى لتحقيق مكاسب
دبلوماسية في المقابل".
ً
ميدانيا ،عاد الهدوء صباح أمس
إلــى محيط المعبر ال ـحــدودي في
مدينة الفنيدق شمال المغرب ،بعد
مواجهات ليل االربعاء -الخميس
بـ ـي ــن مـ ـه ــاج ــري ــن وقـ ـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
المغربية ،التي تدخلت للمرة االولى

ً
ً
جنديان إسبانيان يوقفان فتى مغربيا تمكن من العبور إلى مليلة تمهيدا لترحيله
ومنعتهم مــن التسلل إلــى سبتة.
وعلى الجهة المقابلة من الحدود
ع ـ ــاد ال ـ ـهـ ــدوء أي ـض ــا إل ـ ــى شــاطــئ
تــارخــال ،الــذي كــان يجوبه جنود
اسبان مدعومون بسيارات مدرعة.
وليل األربعاء  -الخميس ،حاول
نحو ألف مهاجر ،بينهم قاصرون،
وم ـع ـظ ـم ـهــم أع ــادتـ ـه ــم الـسـلـطــات
االس ـب ــان ـي ــة ب ـعــد ان ت ـم ـك ـنــوا من
العبور ،لكن قوات األمن المغربية
صدتهم فردوا برشقها بالحجارة
قبل أن يعمد بعضهم إلــى إحــراق

دراجـ ــة نــاريــة وح ــاوي ــات نفايات
وس ــط ال ـش ــارع الــرئـيـســي لمدينة
ال ـف ـن ـي ــدق الـ ـ ـم ـ ــؤدي إل ـ ــى الـمـعـبــر
الحدودي .وعززت قوات األمن بعد
ذل ــك صـفــوفـهــا لـتـطــاردهــم بعيدا
عن المكان.
ون ـج ــح ثـمــانـيــة آالف شخص
بينهم عــدد كبير مــن القاصرين،
وهـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ــدد غـ ـي ــر م ـ ـس ـ ـبـ ــوق ،فــي
ال ــوص ــول إل ــى سبتة مستفيدين
م ــن تخفيف مــراق ـبــة ال ـح ــدود في
الجانب المغربي ،وأفادت السلطات

دوليات
سلة أخبار
إصابة زعيم «بوكو حرام»
بجروح خطيرة

أصيب زعيم جماعة "بوكو
حرام" اإلرهابية أبو بكر
شكوي ،بجروح خطيرة
ً
في محاولة انتحار تفاديا
ألسره من إرهابيين مرتبطين
بتنظيم "داعش" في شمال
شرقي نيجيريا .وأعلن أمس،
مصدران قريبان من أجهزة
االستخبارات ،أنه بعد معارك
مع مقاتلين من "داعش"
في غرب إفريقيا ،حوصر
شكوي ورجاله ،أمس األول،
في معقلهم بغابة سامبيسا.
وأكد أحد المصدرين" :لكي ال
يقع في األسر أطلق شكوي
رصاصة في صدره واخترقت
كتفه .أصيب بجروح خطيرة".
ً
وذكر المصدر أن عددا من
مقاتليه نجح في الفرار
ونقلوه معهم.

«طالبان» تسيطر على
منطقة شرق أفغانستان

سيطرت حركة "طالبان"
على مركز منطقة دولت
شاه النائية بإقليم الجمان
بشرق أفغانستان ،لتضيفه
إلى مجموعة من مكاسبها
األخيرة .وعلى مدار أكثر
من أسبوع ،حاول الجيش
األفغاني توصيل تعزيزات
ومعدات للقوات الحكومية
المحاصرة في المنطقة ،لكن
الحركة أحبطت هذه الجهود.
وفي النهاية ،جرى الترتيب
مع "طالبان" إلجالء القوات
الحكومية عبر وسطاء من
السكان المحليين ،ولم تقع
خسائر بشرية .ولقي ،أمس،
 9مدنيين حتفهم ،بينهم
نساء وأطفال ،إثر انفجار
قنبلة كانت مزروعة على
جانب الطريق في إقليم
هلمند جنوب أفغانستان.

ُ
الصين تبعد سفينة
أميركية من بحرها الجنوبي

أكدت بكين ،أمس ،أنها أبعدت
سفينة حربية أميركية
من بحر الصين الجنوبي،
متهمة واشنطن بأنها تثير
اضطرابات في هذه المنطقة
المتنازع عليها .وقال الجيش
ّ
المدمرة التي
الصيني ،إن
تعمل بالصواريخ الموجهة
"كورتيس ويلبر" كانت تبحر
في جزر باراسيل التي تتنازع
دول المنطقة السيادة عليها.
وأوضح الكولونيل تيان
جونلي الناطق باسم منطقة
القيادة الجنوبية للجيش
الصيني ،إن "التصرفات
األميركية تزيد من األخطار
األمنية اإلقليمية وقد تؤدي
إلى سوء فهم ،وسوء تقدير
وحوادث بحرية غير متوقعة".

روسيا تبدأ بتصدير
 S400إلى الهند

(رويترز)

االسبانية انها رحلت  5600منهم.
وان ـت ـش ــرت ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
عــالـمـيــا ص ـ ــورة ن ـشــرهــا ال ـحــرس
المدني االسباني على تويتر ألحد
عناصره ،وهــو ينقذ رضيعا كاد
ي ـغــرق رف ـقــة وال ـ ــده ف ــي مـحــاولـتــه
العبور.
وكـتــب مــوقــع "كـ ــود" اإلخ ـبــاري
المغربي معلقا" :الجنين يسبح
في بطن أمه مهاجرا إلى سبتة ()...
إنه الخيال في أقصى حاالته ،إنها
أوديسة مغربية".

أعلنت شركة "روس أوبورون
إكسبورت" الروسية الحكومية
المعنية بصادرات وواردات
األسلحة أن روسيا ستبدأ
بتصدير منظومة  S400للدفاع
الجوي إلى الهند في الربع
األخير من العام الحالي .وأكد
المدير العام لـ"روس أوبورون
إكسبورت" ،ألكسندر ميخييف،
أمس ،أن الهند ستتسلم أولى
الشحنات من " S400تريومف"
في ديسمبر من العام الحالي.
ووقعت روسيا والهند أوائل
أكتوبر  2018على هامش
المفاوضات الثنائية على
ً
أعلى مستوى عقدا بقيمة
 5.43مليارات دوالر لتصدير 5
بطاريات  S400إلى الهند.

ةديرجلا
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رياضة

األبيض يلتقي تشرين السوري في عمان اليوم

ضمن منافسات المجموعة الثالثة
لكأس االتحاد اآلسيوي
أحمد حامد

يستهل فريق الكويت لكرة
القدم مشواره ببطولة كأس
االتحاد اآلسيوي ،اليوم،
بمواجه تشرين السوري
على استاد عمان الدولي،
في األردن ضمن منافسات
المجموعة الثالثة.

يـ ـ ـع ـ ــود ف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـك ــرة
القدم إ لــى الظهور بكأس االتحاد
اآلسيوي الذي توقف في النسخة
الماضية بسبب جائحة فيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـن ــدم ــا ي ــواج ــه
ت ـ ـشـ ــريـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري فـ ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
الرابعة من عصر اليوم على استاد
ع ـم ــان الـ ــدولـ ــي ض ـم ــن م ــواج ـه ــات
ا لـمـجـمــو عــة ا ل ـثــا ل ـثــة ،ا ل ـتــي تشهد
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـيـ ــن ال ـف ـي ـص ـل ــي
األردنـ ـ ـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـض ـي ــف وشـ ـب ــاب
األمعري الفلسطيني.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــه
األساسي أ مــس على استاد عمان
ال ــدول ــي ،وس ــط رغ ـبــة فــي الـظـهــور
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ـ ـم ـ ـيـ ــزة فـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة
ا لـتــي سـبــق أن حـصــد لقبها فــي 3
مناسبات " ،2009و ،2012و."2013
وتشهد صفوف األبيض غيابات
م ــؤ ث ــرة أل سـ ـب ــاب م ـخ ـت ـل ـفــة ،إذ لــم
تشهد القائمة تسجيل المحترف
االيـ ـف ــواري جـمـعــة سـعـيــد ،وكــذلــك
االسـ ـب ــان ــي دي ـم ـب ـل ــي ،إل ـ ــى جــانــب
مـ ـ ـش ـ ــاري غـ ـ ـن ـ ــام ،وأحـ ـ ـم ـ ــد ح ـ ـ ــزام،
ك ـمــا ي ـف ـت ـقــد ال ـك ــوي ــت ج ـه ــود فـهــد
ا لـهــا جــري ،وعبدالعزيز بــن ناجي
لـتــوا جــد هـمــا مــع منتخب ا لـكــو يــت
في معسكره القائم حاليا في دبي.
و نـ ـجـ ـح ــت إدارة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت فــي
تـسـجـيــل الــاعــب عـلــي حـسـيــن في
ق ــائـ ـم ــة الـ ـف ــري ــق كـ ــاعـ ــب آسـ ـي ــوي
"إيـ ــرانـ ــي ال ـج ـن ـس ـيــة" ،ل ـي ـكــون إلــى
ج ـ ــان ـ ــب الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن الـ ـف ــرنـ ـس ــي
س ـي ـس ــوك ــو ،وال ـت ــون ـس ـي ـي ــن رامـ ــي
البدوي ،وأحمد العكايشي.
وشدد مدرب الكويت اإلسباني
غونزاليس خالل التدريبات التي
جـ ـ ــرت ف ـ ــي ع ـ ـمـ ــان عـ ـل ــى ال ـت ـم ــري ــر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ــع ،ل ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادي االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاك

جانب من تدريبات الكويت في عمان
ال ـم ـبــاشــر بــاع ـبــي ف ــري ــق تـشــريــن
كونهم يتمتعون بالقوة والسرعة،
إل ــى جــانــب الـحـمــاس الـمـتــوقــع أن
يتملكهم في مشاركتهم اآلسيوية
األولى.
و مــن المنتظر أن تضم توليفة
ال ـكــويــت ال ـح ــارس حـمـيــد ال ـقــاف،

إل ــى جــانــب ربــاعــي الــدفــاع ســامــي
ال ـ ـصـ ــانـ ــع ،ورامـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــدوي ،وف ـه ــد
حمود ،وعلي حسين ،وفي الوسط
طالل الفاضل ،وسيسوكو ،وفيصل
زايـ ـ ــد ،وع ـب ــدال ـل ــه ال ـب ــري ـك ــي ،وف ــي
ال ـه ـج ــوم ي ــوس ــف ن ــاص ــر ،وأح ـمــد
العكايشي.

البناي :ال إصابات ...ومسحات األزرق سلبية
●

حازم ماهر

ي ـع ـقــد ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـمـنـتـخـبـنــا
ال ــوط ـن ــي األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ـق ـيــادة
المدرب اإلسباني كاراسكو اجتماعا
مـ ــع مـ ـع ــاونـ ـي ــه ب ـش ـك ــل يـ ــومـ ــي خ ــال
المعسكر الحالي
في دبي ،الذي
يتابع خالله
ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــات
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــات
أس ـت ــرال ـي ــا

كاراسكو

●

واألردن وا ل ـ ـص ـ ـيـ ــن ت ــا يـ ـبـ ـي ــه ،ا ل ـت ــي
يــوا ج ـه ـهــا األزرق أ ي ـ ــام  3و 11و15
يونيو المقبل.
يـ ــذكـ ــر أن اسـ ـ ـت ـ ــاد جـ ــابـ ــر األحـ ـم ــد
ال ــدول ــي سـيـسـتـضـيــف م ــا ت ـب ـقــى من
مباريات المجموعة الثانية للتصفيات
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،الـ ـم ــؤهـ ـل ــة
لنهائيات كــأس الـعــالــم  2022بقطر،
وكأس آسيا  2023بالصين.
ويناقش كاراسكو خالل االجتماع
أبرز إيجابيات وسلبيات المنتخبات
ال ـث ــاث ــة ،م ــن أجـ ــل االسـ ـتـ ـع ــداد لها
بشكل الئ ــق وبـمــا يـتـنــاســب مع
إمكاناتها.
و يــوا صــل منتخبنا الوطني
تـ ــدري ـ ـبـ ــاتـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 5:30
ب ـت ــوق ـي ــت الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى مـلـعــب
ً
الـشــرطــة ،اسـتـعــدادا لمواجهة
المنتخب ا لـمــا لـيــزي المقرر
لها األحد المقبل.
وك ـ ــان ال ـف ــري ــق دشــن
تــدريـبــاتــه ،أم ــس ،في
نفس ملعب ومكان
ت ــدري ــب الـ ـي ــوم ،مــع
إن ـ ـهـ ــاء الـ ـت ــدريـ ـب ــات
االس ـت ـش ـف ــائ ـي ــة فــي

ال ـف ـت ــرة ال ـص ـب ــاح ـي ــة ،وهـ ــو ال ـت ــدري ــب
الثالث في المعسكر.
من ناحية أخــرى ،وصلت إلــى مقر
إقامة الوفد أسرة كاراسكو ،في ساعة
متأخرة بناء على طلبه التحاد الكرة.

ويـ ـتـ ـفـ ـه ــم م ـ ـ ـ ــدرب األب ـ ـ ـيـ ـ ــض أن
فــري ـقــه ف ــي ح ــاج ــة الدخـ ـ ــار بـعــض
م ـ ــن ط ــاقـ ـت ــه لـ ـم ــواجـ ـهـ ـت ــي ش ـب ــاب
األمعري ،والفيصلي ،خصوصا ان
ا لـفــارق بين كــل مـبــاراة ال يتجاوز
 72ساعة.
في المقابل ،يدرك مدرب الفريق

الخباز يقدم استقالة
مسببة من اتحاد السلة

إلى ذلك ،أكد رئيس اللجنة الطبية
باالتحاد -طبيب المنتخبات الوطني
عبدالمجيد الـبـنــاي خـضــوع أعـضــاء
الوفد للمسحات في الساعة  10.00من
صـبــاح غــد السبت ،مضيفا أن الوفد
سـيـخـضــع م ـج ــددا لـلـمـسـحــات مـســاء
 27الجاري.
وأشـ ــار ال ـب ـنــاي إل ــى أن الـمـسـحــات
التي خضع لها الوفد في مطار دبي
جاءت جميعها سلبية ،مشددا على ان
هذا األمر يعكس مدى التزام الجميع
باإلجراءات االحترازية ،واالشتراطات
الصحية.
وأكد خلو قائمة اإلصابات تماما،
مبينا أن الالعبين ال يعانون إصابات
عضلية أو مفصلية ،وهو ما يصب في
مصلحة الفريق.

عودة المراحل السنية مسألة وقت
●

ً
البناي :مسحة ألعضاء الوفد غدا

عبدالرحمن الخباز

ق ـ ّـدم أمـيــن ســر اتـحــاد كــرة السلة
عـبــدالــرحـمــن الـخـبــاز استقالته من
م ـج ـلــس اإلدارة ،أم ـ ــس ،إلـ ــى مــديــر
االتحاد.
وعلمت "الجريدة" أن الخباز قدم
استقالة مسببة ذكر فيها؛ االنفراد
باتخاذ القرارات ،وعدم التعاون بين
مجلس االدارة لتنفيذ المقترحات
الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــل
اإلداري داخــل االتحاد .ومن المقرر
أن يبت المجلس في هذه االستقالة
خالل اجتماعه المقبل.

السوري ماهر بحري ،ا لــذي سبق
ان درب فــي ا ل ــدوري ا لـكــو يـتــي من
ب ــوا ب ــة ا لـفـحـيـحـيــل ،ان مـهـمـتــه لن
تـكــون سـهـلــة ،وأن مــوا جـهــة خبرة
ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـب ـط ــول ــة اآلس ـي ــوي ــة
ليست أمرا سهال.
وي ــأم ــل ب ـح ــري وف ــري ــق تـشــريــن

خـ ـط ــف ن ـ ـقـ ــاط الـ ـ ـف ـ ــوز ف ـ ــي ب ــداي ــة
الظهور اآلسيوي أو نقطة التعادل
على أقل تقدير للحفاظ على آمال
الصعود للدور الثاني.

جابر الشريفي

رفعت الهيئة العامة للرياضة
ً
كتابا الى لجنة الطوارئ الوزارية
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع م ـكــاف ـحــة ان ـت ـشــار
فيروس كورونا تطلب فيه عودة
النشاط الرياضي للمراحل السنية
خالل الفترة المقبلة.
وكـ ــانـ ــت م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ــراح ــل
السنية توقفت منذ فبراير 2020
بسبب انتشار الفيروس في البالد
ً
قبل ان تصدر لجنة الطوارئ قرارا
بــاس ـت ـئ ـنــاف ال ـن ـش ــاط الــريــاضــي
لـ ـف ــرق الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى ف ـق ــط فــي
يوليو الماضي.
ويبدو أن أزمة تعليق النشاط
الــريــاضــي لـلـمــراحــل الـسـنـيــة في
طــري ـق ـهــا ل ـل ـحــل ف ــي ظ ــل ت ـس ــارع
وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــى الـ ـحـ ـي ــاة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة بـ ـ ـخ ـ ــاف ال ـط ـل ـب ــات
المقدمة مــن هيئة الــريــاضــة الى
لجنة الطوارئ.
وأكدت مصادر لـ "الجريدة" أن
الطلب المقدم من الهيئة تضمن
ً
ً
شـ ــرحـ ــا مـ ـفـ ـص ــا ل ـت ــأث ـي ــر غ ـيــاب

مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـ ـم ـ ــراح ـ ــل ال ـس ـن ـي ــة
خـ ـ ــال ال ـم ــوس ـم ـي ــن ال ـمــاض ـي ـيــن
عـلــى الــاعـبـيــن مــن جــانــب وعلى
المنتخبات ا لــو طـنـيــة مــن جانب
آخر.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
ً
ال ـه ـي ـئــة اح ـي ـط ــت ع ـل ـم ــا ب ــوج ــود
ل ـقــاح جــديــد لــاط ـفــال دون الـ ــ16
ً
ع ــام ــا سـيـتــوافــر بــالـكــويــت خــال
يوليو المقبل وطلبت أن تعمل
وزارة الـصـحــة عـلــى تــوفـيــر جــزء

منه لالعبين ومنحهم االو لــو يــة
لضمان عودة منافسات المراحل
السنية بشكل سلس.
ولـفـتــت إل ــى أن الـهـيـئــة طلبت
ً
فــي كتابها أ يـضــا منح استثناء
ل ــاع ـب ــي ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة
الذين لديهم مشاركات قارية خالل
الصيف الحالي من شروط السفر
ل ـت ـم ـث ـيــل ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة
وتحقيق الـطـمــوحــات الـمــرجــوة،
مبينة أن لجنة الطوارئ متفهمة
لهذا األمر.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ذك ـ ــرت
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ال ـه ـي ـئ ــة س ـت ـقــوم
ً
بـ ــإبـ ــاغ االن ـ ــدي ـ ــة رسـ ـمـ ـي ــا ب ـقــرب
عودة منافسات المراحل السنية
لتتمكن من االستعداد للبطوالت
بالشكل المناسب من خالل ابرام
ال ـت ـع ــاق ــدات م ــع ال ـ ـكـ ــوادر الـفـنـيــة
ً
واالداري ـ ـ ـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـلـمــوســم
الجديد.

تدريبات «ناشئي الطائرة» تنطلق األحد

«الصاالت» يستعد لمواجهة مصر في كأس العرب

محمد عبدالعزيز

●

عـقــد ال ـج ـه ــازان الـفـنــي واإلداري
لمنتخبنا الوطني للناشئين لكرة
الطائرة اجتماعا تحضيريا ،أمس
األول ،في مقر االتحاد ،مع الالعبين
ال ـم ـخ ـت ــاري ــن ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ،ت ـم ـه ـيــدا
ل ـب ــداي ــة ال ـت ــدري ـب ــات األح ـ ــد الـمـقـبــل
على صالة االتـحــاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله ،اسـتـعــدادا لخوض
منافسات البطولة العربية السادسة
عشرة لمنتخبات الناشئين المقرر
إقامتها فــي تــونــس مــن  5حتى 16
أغسطس المقبل.
تـ ـ ــرأس االجـ ـتـ ـم ــاع ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس إدارة االتحاد نايف الخميلي،
بحضور م ــدرب منتخب الناشئين
جاسم الطراروة ،ومساعده المصري
أسامة مدكور ،ومدير المنتخب طالل
جاسم ،و 28العبا من أصل  32العبا
ت ــم اخ ـت ـيــارهــم ف ــي الـقــائـمــة األول ـيــة
للمنتخب.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب الـ ـخـ ـمـ ـيـ ـل ــي ال ــاع ـب ـي ــن
ب ـض ــرورة االلـ ـت ــزام ف ــي ال ـتــدري ـبــات،
وتـنـفـيــذ تـعـلـيـمــات ال ـج ـهــاز الـفـنــي،
وبــذل الجهد لالستفادة مــن الفترة
التحضيرية الحالية قبل البطولة
العربية.
وأكد لهم أن االتحاد سيسعى إلى

جانب من االجتماع
توفير جميع اإلمكانيات المتاحة،
للظهور بالمستوى الــائــق للدفاع
عن ألوان المنتخب في الفترة المقبلة.
من جانبه ،أكد المدرب الطراروة
ل ــاع ـب ـي ــن ضـ ـ ـ ـ ــرورة ب ـ ـ ــذل م ـج ـه ــود
مـضــاعــف ،لتعويض فـتــرة التوقف
الـ ـ ـط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب خ ـ ــال
ال ـم ــوس ـم ـي ــن الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،بـسـبــب
تـ ــداع ـ ـيـ ــات "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
لخوض البطولتين العربية بتونس،
والخليجية للمنتخبات الناشئين
في قطر.
وشدد على أن تطعيم كورونا ُيعد
شــرطــا أســاسـيــا لــدخــول التدريبات
واالنضمام للمنتخب ،الفتا إلى أنه

سيسعى ،بالتنسيق مــع مسؤولي
االتـ ـح ــاد ،لـلـحـصــول عـلــى اسـتـثـنــاء
لتطعيم مجموعة الالعبين صغار
السن مواليد  ،2005حتى يتمكنوا
م ــن االن ـت ـظ ــام ف ــي ال ـت ــدري ـب ــات ،كما
منح الطراروة الالعبين المرتبطين
باالختبارات الدراسية فرصة ألدائها،
والتي تستمر حتى منتصف يونيو
المقبل ،بعدها ينضمون للتدريبات.
وقال إنه ستتم تصفية الالعبين الـ
 32المختارين إلى  18العبا في نهاية
ف ـتــرة اإلعـ ـ ــداد الـمـحـلـيــة ،اس ـت ـعــدادا
للسفر إل ــى معسكر خــارجــي لمدة
 15يوما لم يتحدد مكانه حتى اآلن
بسبب كورونا.

القاهرة  -ةديرجلا

•

ي ـخ ـت ـتــم م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوطـ ـن ــي ل ـكــرة
الصاالت بقيادة البرازيلي كاكاو ،اليوم،
اسـتـعــداداتــه لخوض ثاني جــوالتــه في
ً
بطولة كــأس الـعــرب المقامة حاليا في
مصر وتستمر حتى  30مايو الجاري،
ً
حيث يلتقي مع المنتخب المصري غدا
(ال ـس ـبــت) ،عـلــى صــالــة حـســن مصطفى
بمدينة  6أكتوبر ،في مواجهة مرتقبة،
السـيـمــا مــع رغـبــة المنتخبين لتعزيز
موقفهما بالمجموعة األول ــى والتأهل
إلى الدور التالي.
وأغلق كاكاو ملف مباراة البحرين،
ال ـتــي أقـيـمــت أم ــس و"الـ ـج ــري ــدة" ماثلة
للطبع ،مــن أجــل التركيز فــي المواجهة
القوية أمام مصر صاحبة األرض.
ومــن المقرر أن تقام مـبــاراة الكويت
وم ـصــر ف ــي ت ـمــام الـخــامـســة م ـســاء غــد،
بتوقيت الـكــويــت ،بينما يلتقي ضمن
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة أي ـضــا منتخبا
البحرين وموريتانيا في الثامنة مساء.
وق ـ ــال الـمـنـســق اإلع ــام ــي لمنتخب
الـكــويــت لـكــرة ال ـصــاالت أحـمــد العنزي،
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي يــولــي
اهتماما كبيرا بمواجهة مصر ،لعلمه
بأهمية المباراة وقوتها ،خصوصا أن
أصـحــاب الضيافة يتمتعون بمستوى
جيد .وأضاف" :العبونا ظهروا بحماس

تدريب سابق لمنتخب الصاالت
شديد في التدريبات األخيرة ،قبل انطالق
البطولة ،في ظل رغبة الجميع لتقديم أداء
جيد وتحقيق نتائج إيجابية للتأهل إلى
الدور الثاني".
ويعقد كاكاو ،اليوم ،جلسة خاصة مع
جهازه المعاون والالعبين لوضع يده
على األخطاء التي وقعها فيها البعض

خــال مواجهة البحرين ،باإلضافة إلى
الـحــديــث عــن مــواجـهــة مصر الحاسمة،
وت ـحــديــد الـخـطــة الـمـنــاسـبــة لـلـمـبــاراة،
خصوصا بعد تــدويــن المالحظات عن
ن ـق ــاط الـ ـق ــوة وال ـض ـع ــف لـ ــدى أص ـحــاب
األرض ،بـعــد م ـشــاهــدة م ـبــارات ـهــم أم ــام
موريتانيا أمس.

ً
يــذكــر أن ــه وف ـقــا لـنـظــام الـبـطــولــة ،من
المنتظر أن يتأهل صاحبا المركزين األول
والثاني من المجموعة األولى ،التي تضم
الكويت ومصر والبحرين وموريتانيا،
لضرب موعد مع متصدري المجموعة
الثانية ،التي تضم المغرب والسعودية
واإلمارات وجزر القمر.

ةديرجلا
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ّ
يوفنتوس يتوج بلقبه الـ  14في كأس إيطاليا
حقق يوفنتوس ثاني ألقابه
هذا الموسم ،بعد أن فاز
بكأس إيطاليا لكرة القدم
للمرة الـ 14في تاريخه ،إثر
تغلبه الصعب على منافسه
"العنيد" أتاالنتا بهدفين
مقابل هدف ،أمس األول ،في
النهائي الذي احتضنه ملعب
"تريكولوري".

ّ
توج يوفنتوس بلقبه الثاني
هذا الموسم بعد الكأس السوبر
المحلية ،عندما ظفر ،أمس األول،
ب ـكــأس إيـطــالـيــا لـلـمــرة الــرابـعــة
عشرة في تاريخه (رقم قياسي)،
إثـ ــر فـ ــوز ص ـعــب ع ـلــى أتــاالن ـتــا
بيرغامو  ،1-2قد يعوض له عن
خـيـبـتـيــه ف ــي ال ـ ـ ــدوري الـمـحـلــي
ً
وأوروبيا.
وسـ ـج ــل ه ــدف ــي ي ــوف ـن ـت ــوس
السويدي ديــان كولوسيفسكي
( )31وف ـيــديــري ـكــو ك ـي ـيــزا (،)73
فيما أح ــرز األوك ــران ــي روســان
مــال ـي ـنــوف ـس ـكــي هـ ــدف أت ــاالن ـت ــا
الوحيد (.)41
وقضى فريق السيدة العجوز
عـلــى طـمــوح أتــاالنـتــا ال ــذي كــان
يسعى إلى تتويج حقبته الرائعة
مع مدربه جان بيرو غاسبيريني
بلقب.
ونافس أتاالنتا على  3جبهات
ً
هذا الموسم ،ففضال عن مسابقة
ال ـكــأس المحلية وال ـ ــدوري ،بلغ
الـ ـ ــدور ث ـمــن ال ـن ـهــائــي لـمـســابـقــة
دوري أبطال أوروبا وخرج على
يد ريال مدريد اإلسباني.
وأب ـلــى أتــاالن ـتــا الـعـنـيــد بــاء
ً
ح ـس ـنــا ب ـت ـجــريــده ن ــاب ــول ــي من
اللقب وإزاح ـتــه التـسـيــو ،حامل
لـ ـق ــب ن ـس ـخ ــة  ،2019م ـ ــن ر ب ــع
ال ـن ـهــائــي ب ـف ــوز م ـث ـيــر بنتيجة
 ،3-2رغم إكماله المباراة بعشرة
العبين منذ الدقيقة  57عندما
كان النتيجة تشير إلى التعادل
 2-2ا ثـ ـ ـ ــر طـ ـ ـ ــرد األر جـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
خوسيه لويس بالومينو.
وه ــي ال ـم ــرة ال ـخــام ـســة الـتــي
ي ـب ـلــغ ف ـي ـهــا أت ــاالنـ ـت ــا ال ـم ـب ــاراة
النهائية بعد  ،1963عندما توج
باللقب الوحيد في تاريخه في
مـخـتـلــف ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،و1987
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سلة أخبار
أنشيلوتي :إيفرتون قدم
موسمًا جيدًا

جانب من مراسم تتويج يوفنتوس
و 1996و 2019عندما خسر أمام
نــا بــو لــي وفيورنتينا والتسيو
على التوالي.
لكن يوفنتوس ،حامل الرقم
الـقـيــاســي ف ــي ع ــدد األل ـق ــاب في
ً
م ـســاب ـقــة الـ ـك ــأس ( 14ل ـق ـبــا مع
تتويج اليوم) ،تمكن من تفادي
س ـي ـن ــاري ــو الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي
عـنــدمــا سـقــط فــي الـنـهــائــي أمــام
نــابــولــي بــركــات الترجيح بعد
نهاية الوقت األصلي بالتعادل
السلبي.
وشهدت المباراة التي أقيمت
عـلــى مـلـعــب "م ــاب ــي" ف ــي مدينة

ريجيو إميليا عــودة الجماهير
إلى المالعب ،إذ سمح بحضور
 4300م ـت ـف ــرج ،أي أ قـ ــل بنسبة
 20فــي الـمـئــة مــن سـعــة الملعب
ال ـ ـخـ ــاص ب ـ ـنـ ــادي س ــاس ــوول ــو،
بينهم المئات من كل ناد ،ولكن
ً
أيضا الضيوف أمثال العاملين
في القطاع الصحي من ريجيو
إميليا رومانيا.

كولوسيفسكي يفتتح التسجيل
ون ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــح ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس ف ــي
اف ـت ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـيــل ع ــن طــريــق

ك ــول ــوسـ ـيـ ـفـ ـسـ ـك ــي مـ ـ ــن ه ـج ـمــة
عـ ـكـ ـسـ ـي ــة قـ ـ ــادهـ ـ ــا الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
كريستيانو رونــالــدو ،فوصلت
ال ـك ــرة إل ــى األم ـيــركــي ويـسـتــون
م ــاك ـي ـن ــي الـ ـ ـ ــذي م ـ ــرر ع ــرض ـيــة
داخ ــل منطقة ال ـج ــزاء ،أسقطها
السويدي بطريقة رائعة بيسراه
إلــى يمين الـحــارس بيرلويجي
جوليني (.)31
لكن أتاالنتا لم ينتظر أكثر من
عشر دقائق إلدراك التعادل .ففي
الدقيقة  ،41تلقى مالينوفسكي
عرضية من الرواق األيمن ،فسدد
ال ـك ــرة ق ــوي ــة ف ــي ش ـب ــاك بــوفــون

الــذي عجز عن صدها ،لينتهي
الشوط األول بالتعادل .1-1
وم ــع ب ــداي ــة ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
كثف يوفنتوس هجماته وأهدر
ً
فرصا عــدة ،أبرزها من ماكيني
ال ــذي ح ــول بــرأســه عــرضـيــة من
الكولومبي خوان كوادرادو إلى
جانب القائم األيمن (.)48
وح ــرم الـقــائــم األيـســر لمرمى
أت ــاالنـ ـت ــا ،ك ـي ـيــزا م ــن مـضــاعـفــة
ا ل ـن ـت ـي ـجــة ( ،)59ب ـع ــد م ــا تـلـقــى
تمريرة بالكعب من رونالدو قبل
أن ُيصوب بين يدي الحارس.
لكن كييزا نفسه ،كان صاحب

ال ـك ـل ـمــة األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـم ـب ــاراة،
ً
وتحديدا في الدقيقة  ،73حيث
ان ـ ـط ـ ـلـ ــق ب ـه ـج ـم ــة مـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــرف
األي ـســر ،وت ـبــادل الـتـمــريــرات مع
كــولــوسـيـفـسـكــي قـبــل أن ينفرد
ب ــالـ ـح ــارس ج ــول ـي ـن ــي ،وي ـس ــدد
يسارية قوية داخل الشباك.

بيرلو يريد البقاء مع «السيدة العجوز» ليفربول يخطف المركز
الرابع من ليستر سيتي
أك ــد م ــدرب يــوفـنـتــوس أن ــدري ــا بـيــرلــو ،أن ــه يــرغــب في
االسـتـمــرار على رأس الجهاز الفني لفريقه الموسم
المقبل ،بعد قـيــادتــه "الـسـيــدة الـعـجــوز" إلــى إحــراز
كأس إيطاليا ،بالفوز على أتاالنتا  1-2في المباراة
النهائية.
وقال بيرلو بعد التتويج" :أرغب جدا في التواجد
ع ـلــى رأس ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ال ـع ــام ال ـم ـق ـبــل .أعـتـقــد
أنني قمت بعمل جيد ،وحاولت الفوز بالمباريات
النهائية .أود االستمرار ،ألني أعشق هذا النادي،
لكن في النهاية القرار لهم (مجلس اإلدارة)".
واعترف بيرلو بأن مهمته التدريبية األولى في
مسيرته شهدت "العديد من الصعوبات" ،مشيرا
إلــى أن "االن ـت ـصــارات ال تحجب فـتــرات الصعود
والهبوط هذا الموسم .لقيت دعم العبي فريقي،
وهذا أمر يرضيني جدا كمدرب ،بغض النظر عن
الشائعات في الصحف".
وكان بيرلو تسلم منصبه خلفا لماوريتسيو
ساري مطلع الموسم الحالي ،لكن الفريق فقد لقبه
ً
بطال للدوري اإليطالي ،ويواجه خطر عدم التأهل
إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل جولة
واحــدة من ُ نهاية الــدوري المحلي ،كما أنه خرج
من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على
يد بورتو البرتغالي.

الطاقم الطبي لمارادونا يواجه
تهمة القتل العمد
يخضع سبعة أشخاص للتحقيق في قضية وفــاة أسـطــورة كــرة القدم
األرجنتيني دييغو مارادونا في نوفمبر الماضي ،إذ يواجهون اتهامات
بالقتل العمد ،حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.
ويواجه الطاقم الطبي الذي كان يشرف على الحالة الصحية لمارادونا،
ومــن بينهم جــراح األعـصــاب الطبيب الخاص لـمــارادونــا ليوبولدو لوكي
والطبيبة النفسية أوغوستينا كوساتشوف واالختصاصي النفسي كارلوس
ً
دياز ،السجن ما بين ثمانية إلى  25عاما في حال اإلدانة.
وق ــال مـصــدر مــن مكتب الـمــدعــي ال ـعــام فــي س ــان إي ـس ـيــدرو ال ــذي يقود
التحقيق ،األربعاء ،إن الئحة االتهام تستند إلى النتائج التي توصل إليها
مارادونا بنوبة قلبية العام الماضي.
مجلس خبراء في وفاة
ُ
وخلص تقرير اللجنة الذي نشر في األول من مايو الجاري إلى أن مارادونا
َ
ُ
لم يتلق الرعاية الطبية الكافية و"ترك لمصيره" من جانب فريقه المعالج
قبيل وفاته ،مما أدى إلى "عالج غير مالئم" أسهم في موته البطيء.

خطف ليفربول المركز الرابع ،آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبــا ،من
ليستر سيتي بأفضلية فارق األهداف في المرحلة السابعة والثالثين ما قبل االخيرة
األول.
من نهاية الموسم ،بفوزه -3صفر على مضيفه بيرنلي أمس
ً
نقطة في المركز الرابع متفوقا بفارق األهداف
ورفع الفريق األحمر رصيده إلى ً 66
فقط عن ليستر ( 24+مقابل  ،)20+ومتخلفا بنقطة عن تشلسي الثالث .وسجل أهدف
اللقاء البرازيلي روبرتو فيرمينو ( ،)43ناثانيال فيليبس ( ،)52والبديل أليكس
أوكساليد تشامبرالين (.)88
واستفاد ليفربول على أكمل وجه من سقوط ليستر سيتي الثالثاء امام تشلسي،
ليخطف منه آخر المراكز المؤهلة لـ "األبطال".
وفــي المرحلة األخـيــرة ،يستقبل ليفربول فريق كريستال بــاالس على ملعب
ً
مرشحا فوق العادة للفوز ،فيما
"أنفيلد" امام الجماهير العائدة ،حيث سيكون
يستضيف ليستر سيتي نظيره توتنهام ،بينما يحل تشلسي على أستون فيال.
وفي حال لم تحدث أي مفاجآت كبرى ،سيلحق تشلسي وليفربول بقطبي مانشستر
ّ
ً
تواليا التأهل للبطولة
سيفوت ليستر للموسم الثاني
إلى دوري األبطال ،فيما
ّ
األوروبية األهم في المرحلة األخيرة .وخيب توتنهام آمال جماهيره العائدة إلى
ً
الملعب للمرة األولى بعد غياب  14شهرا ،بسقوطه أمام ضيفه أستون فيال  ،1-2ما
ّ
يعقد حظوظه بالتأهل للدوري األوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.
ً
وحقق ارسنال فوزه الرابع تواليا في الــدوري على ًحساب مضيفه كريستال
باالس  1-3بفضل هدفين في الوقت بدل الضائعً ،
مبقيا أيضا على حظوظه الضئيلة
بالتأهل للدوري األوروبي.

مباريات الغد
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلسباني
7:00

هويسكا  -فالنسيا

beINSPORTS
xtra1

7:00

بلد الوليد – اتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD2

7:00

ايبار  -برشلونة

beINSPORTS

7:00

سيلتا فيغو – ريال بيتيس

beINSPORTS

7:00

اوساسونا – ريال سوسيداد

beINSPORTS

7:00

ريال مدريد  -فياريال

beINSPORTS 4K

الدوري اإليطالي
9:45

كروتوني  -فيورنتينا

beINSPORTS HD2

9:45

سمبدوريا  -بارما

beINSPORTS HD3

تتويج باريس سان جرمان بلقب كأس فرنسا

أكد كارلو أنشيلوتي املدير الفني
لفريق إيفرتون اإلنكليزي لكرة
القدم أن فريقه ليس بحاجة
للتأهل للعب في أوروبا في
املوسم املقبل لجعل هذا املوسم
جيدا .وحقق إيفرتون فوزا صعبا
على وولفرهامبتون  - 1صفر
في مباراة شاهدها  6500مشجع
ولكن رغم أن حصد النقاط الثالث
حافظ على آمال إيفرتون الضئيلة
للعب في أوروبا قبل مواجهة
مانشستر سيتي في الجولة
األخيرة يوم األحد املقبل ،لكنها
لم تخف ما كان سيئا .وسيتوجه
إيفرتون إلى ملعب اإلمارات وهو
متساو في النقاط مع توتنهام،
صاحب املركز السابع ،ويعلم أن
التقدم مركزا واحدا فقط سيمنح
الفريق املشاركة في بطولة دوري
املؤتمر األوروبي في موسمها
األول املوسم املقبل ،بينما
سيمكنه الصعود مركزين من
اللعب في الدوري األوروبي.
وقال أنشيلوتي" :نحن في املعركة،
ربما ستكون املباراة هي األصعب
هذا املوسم ،ولكن كان من املهم
البقاء هناك" ،مضيفا" :إذا تأهلنا
للعب في أوروبا فسيكون موسما
رائعا ،وإذا لم نتأهل فسيكون
موسما جيدا".

ريفر بليت يفوز بدون
حارس مرمى
حقق ريفر بليت ،الذي يعاني
انتشار فيروس كورونا بني
صفوف العبيه ،انتصارا بطوليا
على إندبنديينتي دي سانتا فيه
الكولومبي  1-2ضمن الجولة
الخامسة من املجموعة الرابعة،
لينفرد بصدارتها.
وخاض ريفر ،الذي يعاني فقدان
 20العبا بسبب إصابتهم بـ
"كوفيد ،"19-بقيادة مارسيلو
غاياردو املباراة بـ 11العبا وبدون
فريق من االحتياطي.
كما لعب ريفر بالالعب املصاب
إنزو بيريز كحارس مرمى ،بعد
إصابة حراسه األربعة بـ "كورونا"،
وبعد رفض الكونميبول السماح
له باللعب بحارس بديل غير
مسجل بالقائمة من صفوف
الناشئني.

شالكه يستغني
عن  10العبين

صالح وفيرمينو يحتفالن بالهدف األول في بيرنلي

لوس أنجلس ليكرز إلى «البالي أوف»
َّ
سجل الملك ليبرون جيمس سلة قاتلة
لفريقه ،لــوس أنجلس ليكرز ،حامل اللقب
الموسم الماضي ،ليخرج بفوز مثير على
غولدن ستايت ووريرز  100-103في مباراة
الملحق ،لينتزع بطاقة التأهل إلى "البالي
أوف" ض ـمــن دوري ك ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
للمحترفين.
وس ـج ــل ج ـي ـمــس س ـل ـتــه ال ـحــاس ـمــة قبل
نـهــايــة ال ـم ـبــاراة ب ــ 58ثــانـيــة ،لـيــؤهــل فريقه
لمواجهة فينيكس صنز ونجميه كريس
بول وديفن بوكر.
ك ــان الـتـعــادل سـيــد الـمــوقــف ()100-100
والكرة بحوزة ليكرز ،لكن بدا أنه سيستنفد

الوقت المسموح له باالحتفاظ بها عندما
مــرر كينتافيوس كالديل بــوب كــرة ماكرة
باتجاه جيمس غير المراقب ،فسدد من وراء
القوص ثالثية رائعة ،ليمنح الفوز لفريقه.
ولـلـمـفــارقــة ك ــان جيمس أخـفــق فــي آخــر
 8ت ـس ــدي ــدات ف ــي ال ـم ـب ــاراة ،ك ـمــا أن الـسـلــة
الحاسمة التي سجلها هي األبعد مسافة له
هذا الموسم ( 10أمتار) .وكان ليكرز يواجه
خطر أن يصبح ثاني فريق حامل للقب في
تــاريــخ الـ ــدوري األمـيــركــي يفشل فــي بلوغ
"ال ـب ــاي أوف" بـعــد شـيـكــاغــو بــولــز موسم
.1999-1998

سان جرمان يقهر موناكو ويظفر بكأس فرنسا
حقق باريس سان جرمان لقبه الرابع عشر
ً
في كأس فرنسا لكرة القدم والثاني تواليا
بفوزه ،أمس األول ،في النهائي -2صفر على
موناكو على ملعب "سـتــاد دو فــرانــس" في
سان دوني بضواحي العاصمة خلف أبواب
موصدة.
وسجل األرجنتيني ماورو ايكاردي ()19
وكيليان مبابي ( )81هــدفــي الـلـقــاء ،ليبقي
الفريق على آماله بتحقيق الثنائية المحلية
هذا الموسم.
وكــان هــذا النهائي ال ــ 19في تاريخ فريق
العاصمة الفرنسية والسابع على التوالي،
حيث حقق اللقب في ست منها ،باستثناء
خسارته أمام رين في .2019
وكان هذا اللقب الثاني لمدربه األرجنتيني
مــاوريـسـيــو بوكيتنيو مـنــذ وصــولــه مطلع
العام الحالي بعد فوزه بلقب كأس االبطال.
ّأما موناكو الذي كان يخوض النهائي
االول له منذ عام  ،2010عندما سقط امام
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ب ــال ــذات ،ف ـشــل في
تحقيق لقبه السادس في تاريخه واالول

رياضة

منذ  1991عندما فاز على مرسيليا.
ويأمل سان جرمان ثاني ترتيب الدوري،
بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة ع ــن ل ـي ــل ال ـم ـت ـص ــدر تـحـقـيــق
الـثـنــائـيــة الـمـحـلـيــة ،رغ ــم أن م ـص ـيــره ليس
بين يديه ،وذلك في المرحلة األخيرة االحد
عندما يحل على بريست ،فيما يحل ليل على
مضيفه أنجيه.
وقال مبابي المرتبط بالرحيل عن النادي
الباريسي بعد الفوز "نعمل كل يوم لنعيش
هكذا لحظات ونحظى بالمكافأة والتقدير.
إنه عمل مجموعة كاملة وطاقم كامل وجميع
األشخاص الذين يعملون في النادي .نحن
نفكر ً
كثيرا في المشجعين غير القادرين على
التواجد هنا".
ً
ناد يافع،
وتابع "األلقاب دائما مهمة .إنه ٍ
نريد أن نكون ج ـ ً
ـزء ا مــن هــذا الـتــاريــخ .إنها
مرحلة رائعة .أنا سعيد".

وجود ماكرون
وحـ ـض ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي اي ـمــانــويــل

ماكرون في اللقاء ،وتحدث مع الالعبين قبل
صافرة البداية ،حيث قال في كالمه مع مبابي
وبن يدر إنهما يترقبهما مع منتخب فرنسا
في نهائيات كأس أوروبا بعد أقل من شهر.
وخــاض فريق العاصمة المباراة بغياب
نجمه البرازيلي نيمار بعد إيقافه من لجنة
االنضباط في االتحاد الفرنسي الجمعة.
وتلقى نيمار إنذارا بعد لحظات من نزوله
بديال في دور نصف النهائي ضد مونبلييه،
م ــا أدى الـ ــى ت ـل ــك ال ـع ـق ــوب ــة ب ـس ـبــب اي ـقــافــه
مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده
ضد ليل في الــدوري الشهر الفائت ،وكانت
األخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء
جديدة لفترة معينة.
ّ
ونص القانون على عدم الغاء وقف التنفيذ
إال بعد خوض الالعب  10مباريات رسمية
مــن دون الحصول على إن ــذار ،إال أن نيمار
كان يخوض أمام مونبلييه مباراته الخامسة
بعد العقوبة .استأنف سان جرمان القرار اال
انه قوبل بالرفض.

واصل فريق شالكه األملاني لكرة
القدم عملية إعادة بناء الفريق
لدوري الدرجة الثانية ،بعدما
أعلن أمس أن عشرة العبني سيتم
االستغناء عنهم عندما تنتهي
عقودهم بنهاية املوسم.
وذكر النادي أن الهبوط ينهي
عقود بنيامني ستامبولي
وباستيان أوزكيبا ،فيما
لن يتم تجديد عقود العبني
آخرين ،من بينهم شكودران
موستافي ،الفائز بكأس العالم،
بجانب ستيفن سكرزيبسكي،
وأليساندرو شوبف ،ونبيل
بن طالب .وسيعود الالعبون
املعارون ألنديتهم ،وهم :ويليام
(فولفسبورغ) ،وجونكالو
باسينسيا وفريدريك روينو
(آينتراخت فرانكفورت) ،وكيليان
لودفيج (سالزبورغ).

ديدا :كنا نلقب
رونالدو بالرئيس

قال الحارس البرازيلي السابق
ديدا في سلسلة وثائقية حول
رونالدو نازاريو وبدايته كمالك
لنادي بلد الوليد أنه لم يفاجأ
بقرار املهاجم السابق لشراء
النادي اإلسباني ،نظرًا ألنهم
كانوا في املنتخب يلقبونه
بـ "الرئيس" .وفي السلسلة
الوثائقية التي تحمل عنوان
"رونالدو .الرئيس" ،أكد ديدا "هل
تعلم ملاذا لم يفاجئني األمر؟
ألننا في املنتخب كنا نلقبه
بالرئيس .أطلقنا هذه الدعابة
ملا كان عليه ،ألهميته .لقد عاش
رونالدو كل شيء في امللعب،
لذلك من السهل عليه بالتأكيد أن
يكون رئيسًا".
ويتكون املسلسل الوثائقي
من سبع حلقات تروي وصول
املهاجم البرازيلي السابق لنادي
بلد الوليد ،وأول موسم له
كرئيس لهذا الفريق.
وفي هذا العمل الوثائقي ،يقول
بطل العالم مرتني مع منتخب
البرازيل" :لقد اشتريت النادي
من مالي الخاص .ال يوجد أي
استثمار خارجي ...ليس لدي
شركاء .إنه مشروع خاص بي
وأحب أن يكون كذلك".
كما يظهر في املسلسل زميل
سابق لرونالدو في املنتخب
وفي ريال مدريد ،وهو روبرتو
كارلوس الذي أشاد بـ "الظاهرة"،
وقال" :حني أصبح رونالدو
رئيسًا لبلد الوليد ،فاجأني هذا
بعض الشيء ألنني فكرت أنه
ال يمتلك الخبرة الكافية لذلك"،
لكنه الحقا أشاد بقدرته على
جمع "أشخاص قادرين على
جعل النادي ينمو".
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

رحيل سمير غانم بسبب «كورونا»

الله بالنور

الجهل والمستقبل
المظلم

●
د .ناجي سعود الزيد

المعادلة ليست سهلة...
ً
ولــن تتقدم دولــة صغيرة وعــدد سكانها قليل نسبيا،
ً
راق ومدروس.
ولن تتمكن من المنافسة عالميا دون تعليم ٍ
ً
عيب أن يكون خريج الثانوية العامة في الكويت متخلفا
ً
 5سـنــوات ،على األق ــل ،فــي نظام ال ـ  12عــامــا مــن التعليم
والدراسة.
وما يحدث فيما قبل التعليم الجامعي َ
سحب معه كذلك
التعليم في الجامعات والمعاهد ،وهذا واضح ألي مراقب
ألوضاع التعليم في جميع مراحله.
ً
ً
ال بد من إعــادة النظر أسلوبا وممارسة ،وليس فقط
الحرص على تلبية رغبات أولياء األمور بحصول أبنائهم
عـلــى درجـ ــات عــالـيــة دون مـ ــردود عـلــى شـكــل التحصيل
العلمي وجودته.
ً
دول كثيرة وفقيرة جدا ليس لديها ما لدى الكويت من
إمكانيات ،تلك الدول متعلموها يحصلون على محصلة
من الثقافة والعلم أكثر من الطالب الكويتي عــدة مــرات،
ومدرسوهم دخلهم المادي تحت المستوى المقبول ،ولكن
ً
جــودة التدريس أعلى من أغنى دول الخليج ،خصوصا
الكويت!
الكويت بحاجة إلى ثورة تعليمية؛ ألن ما يحدث هنا
هو إهانة للعلم وللتعليم ،إلى جانب أنه ازدراء للمستقبل،
وتجاهل تام لمدى االنحدار في المستوى ليس العلمي
ً
فقط ،بل في بعض األحيان المستوى األخالقي أيضا.
َ ْ
إصالح التعليم هو الطريق إلى اإلصالح الشامل ،ومن
ال يــريــد أن يسعى ويعمل على ذلــك فــإنــه بــا شــك ينوي
الخراب والدمار لهذا البلد.
ً
فـتــداركــوا األم ــر رج ـ ً
ـاء ،حـفــاظــا على أجـيــال قــد تنتهي
بمستقبل مظلم!
بالجهل المطبق ،وكذلك
ٍ

رضيع وجبة لفئران المستشفى

بـ ـع ــد صـ ـ ـ ــراع م ـ ــع الـ ـم ــرض
اس ـت ـمــر ع ــدة أس ــاب ـي ــع ،تــوفــي
أمــس الفنان المصري القدير
سمير غــانــم ،عــن عـمــر يناهز
ً
 84ع ــام ــا ،بـسـبــب مـضــاعـفــات
"ك ـ ــورون ـ ــا" ال ـت ــي تـسـبـبــت فــي
إص ــاب ـت ــه ب ـخ ـلــل ف ــي وظ ــائ ــف
الجسم.
وكان آخر ظهور للراحل من
خالل حملة إعالنية لمصلحة
إحــدى شركات االتصاالت في
إعــان صــوره قبل بداية شهر
رمضان الماضي.
ونـ ـش ــر زوج اب ـن ـت ــه دن ـي ــا،
اإلعالمي رامي رضوان ،الخبر
عبر صفحته على "فيسبوك"،
ً
مـ ـعـ ـلـ ـن ــا نـ ـه ــاي ــة رح ـ ـلـ ــة ف ـن ـيــة
طــويـلــة خــاضـهــا الــراحــل على
م ـ ــدار أك ـث ــر م ــن  5ع ـق ــود بـيــن
المسرح والسينما والتلفزيون،
ق ــدم خــالـهــا ع ـشــرات األعـمــال
المتنوعة واألدوار الكوميدية

«ربع الكويت» عائم في القطب الجنوبي!
قالت وكالة الفضاء األوروبية إن قطعة
ض ـخ ـم ــة مـ ــن ال ـج ـل ـي ــد ،أكـ ـب ــر مـ ــن ج ــزي ــرة
مايوركا اإلسبانية ،انفصلت عن الحافة
ال ـم ـت ـج ـمــدة ل ـل ـق ــارة الـقـطـبـيــة الـجـنــوبـيــة،
واتجهت نحو بحر "ويــدل" ،لتصبح أكبر
ـاف ف ــي ال ـع ــال ــم .وذك ــرت
ج ـبــل ج ـل ـيــدي ط ـ ـ ٍ
ال ــوك ــال ــة ،ف ــي ب ـيــان نـشــرتــه عـلــى موقعها

ً
اإلل ـك ـت ــرون ــي م ـص ـحــوبــا بـ ـص ــورة للجبل
الـبـيـضــاوي الـضـخــم ،إن القمر الصناعي
"سـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــال "1-مـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أق ـ ـمـ ــار
"كوبرنيكوس" رصد الجبل الجديد ،وأطلق
عليه العلماء اسم "إيه."76-
ويـمـتــد الـجـبــل عـلــى مـســاحــة سطحية
ً
ً
تبلغ  4320كيلومترا مربعا وهو ما يوازي

قامت مجموعة من الفئران بقضم أصابع قدمي طفل حديث
الوالدة بأحد المستشفيات الحكومية في الهند ،االثنين الماضي،
مما َّ
سبب له العديد من الجروح.
ً
وتقدمت عائلة الرضيع ،الذي لم يتجاوز  19يوما ،بشكوى
رسمية إلى ُّ
السلطات القضائية في مدينة إندور بوالية ماديا
براديش الهندية ،نتيجة اإلهمال الطبي الموجود في المستشفى.
ونقل موقع سبوتنيك ،أمس ،عن وسائل إعالم محلية قولها
إن "المسؤولين بالمستشفى حاولوا تسوية الوضع وتعويض
العائلة دون اللجوء إلى القضاء ،إال أن عائلة الطفل رفضت ذلك،
ألن الحادث َّ
تسبب في عاهة مستديمة للطفل ،بسبب اإلهمال
اإلداري الموجود بالمستشفى".
وقالت والدة الطفل إنها حين ذهابها إلطعام ابنها ُصدمت
حين رأت الدم ينزف من أحد أصابعه.

ً
بكاؤها أنقذها من الموت حرقا
شـ ـه ــدت ال ـه ـن ــد حـ ــادثـ ــة غـيــر
عادية حينما عادت امرأة مسنة
ً
( 76ع ــام ــا) إل ــى ال ـح ـيــاة بـعــدمــا
اعـتـبــرهــا أقــارب ـهــا مـيـتــة ،بسبب
إصابتها بالفيروس التاجي.
وقالت صحيفة  Fox8الهندية،
فـ ــي خ ـب ــره ــا ال ـ ـ ــذي ن ـق ـل ــه مــوقــع
روس ـيــا ال ـي ــوم ،أم ــس ،إن ال ـمــرأة
" بـعـثــت" بشكل غير متوقع قبل
ثوان فقط من حرق جثمانها.
ٍ

وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة" :إح ــدى
الـ ـمـ ـسـ ـن ــات م ـ ــن أه ـ ــال ـ ــي م ــدي ـن ــة
براماتي الهندية خضعت للعالج
ف ــي ع ــزل ــة م ـنــزل ـيــة ،ل ـكــن ف ــي 10
الجاري تدهورت حالتها ،وقررت
األسرة نقلها إلى المستشفى".
م ــع ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـ ـمـ ــرأة ف ـقــدت
ال ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي ط ـ ــري ـ ـق ـ ـه ـ ــا إلـ ـ ــى
المستشفى .واعتقد أقاربها أنها
توفيت ،وبدأوا يستعدون لحرق

وثيقة لها تاريخ
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جثتها ،مع العلم أن حــرق جثث
الموتى يتم فــي الهند بمحارق
جنائزية بالهواء الطلق.
فتحت الهندية عينيها ،وبدأت
فــي الـبـكــاء قبل لحظات مــن بدء
أف ــراد عائلتها فــي إقــامــة مراسم
حرق الجثة ،ثم أعيدت المرأة إلى
المستشفى.
ُيذكر أن حادثة مماثلة وقعت
فــي الـهـنــد خــريــف  2019عندما

ً
اسـتـيـقــظ رج ــل ( 55عــامــا) أثـنــاء
ج ـن ــازت ــه .وهـ ــز "ال ــرج ــل ال ـم ـيــت"
رأسه ،األمر الذي أدى في البداية
إلــى الرعب الشديد بين األقــارب
المفجوعين.

يومية سياسية مستقلة

نـحــو رب ــع مـســاحــة دول ــة الـكــويــت ويبلغ
ً
ً
طوله  175كيلومترا وعرضه  25كيلومترا.
وبالمقارنة تبلغ مساحة جزيرة مايوركا
ً
ً
في البحر المتوسط  3640كيلومترا مربعا،
وحتى والية رود آيالند األميركية مساحتها
ً
ً
أقل ،حيث ال تتجاوز  2678كيلومترا مربعا.
ً
ون ـظــرا لضخامته ،أصـبــح الجبل إي ــه،76-
الذي انفصل عن جرف رون الجليدي ،أكبر جبل
ً
جليدي على سطح كوكب األرض ،متجاوزا
بذلك الجبل إيه 23-إيه ،الذي أصبح اآلن ثاني
أكبر جبل جليدي بمساحة تبلغ نحو 3380
ً
ً
ً
كيلومترا مربعا ،ويطفو أيضا في بحر "ويدل".
وق ــال تـيــد سـكــامـبــوس ،الـبــاحــث فــي علوم
الـجـلـيــد بـجــامـعــة كـ ــولـ ــورادو ف ــي ب ــول ــدر ،إن
االنـفـصــال الـ ــدوري لكتل جليدية كـبـيــرة عن
الجروف القارية هو أمر طبيعي ،وأضــاف أن
انفصال الجبل إيه ،76-المرجح أن يتفتت إلى
جزئين أو ثالثة في وقــت قريب ،غير مرتبط
بتغير المناخ.
وأشـ ــار إل ــى أن انـفـصــال الـجـبــل لــم يسبب
ً
ً
ارتفاعا في منسوب مياه المحيط ،نظرا ألن
ً
الجليد كان طافيا بالفعل ،قبل انفصاله عن
الساحل إلى البحر.

ي ـس ـع ــى بـ ــاح ـ ـثـ ــون إسـ ـب ــان
ل ـح ـســم خـ ــاف ب ـش ــأن أص ــول
الــرحــالــة الـشـهـيــر كريستوفر
ك ــول ــوم ـب ــس ،ب ـعــد أن أشـ ــارت
نـظــريــات مـتـعــددة فــي العقود
الماضية إلــى أنــه ينحدر من
البرتغال أو إسبانيا ،وليس
إي ـطــال ـيــا ،ك ـمــا يـعـتـقــد معظم
الباحثين.
وقـ ـ ــال خ ــوس ـي ــه لــوري ـن ـتــي،

ك ـب ـيــر ال ـبــاح ـث ـيــن ف ــي دراسـ ــة
ل ـل ـح ـم ــض الـ ـ ـن ـ ــووي أج ــرت ـه ــا
جــامـعــة غــرنــاطــة ،ف ــي مؤتمر
صحافي عبر الفيديو ،أمس
األول ،ون ـق ـل ــه م ــوق ــع س ـكــاي
نيوز ،أمس" :ال شك لدينا (في
أصله اإليطالي) ،لكننا يمكن
أن ن ـقــدم ب ـيــانــات موضوعية
ً
يمكن أن تضع ح ــدا لسلسلة
النظريات الموجودة".

ّ
«لودوفيكو» اإليطالي تنقل بين العرب قبل
 500عام وسجل ما شاهده في كتاب

م ــن الـ ــرحـ ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،ال ـت ــي اه ـت ــم بـهــا
ال ـم ــؤرخ ــون ال ـغــرب ـيــون م ــن ك ــل الـ ــدول ون ـشــروا
تفاصيلها في عدة لغات ،رحالت قام بها ّ
رحالة
إيطالي إلى عدة دول ومناطق في العالم ،منها
مـنــاطــق عــربـيــة زارهـ ــا قـبــل أك ـثــر مــن  500عــام.
فــي تلك الـفـتــرة ،بــدأ سـقــوط الــدولــة المملوكية
( )1517-1250وانـهـيــارهــا ،فــي ظــل وج ــود عــدة
تـ ـح ــدي ــات خ ــارجـ ـي ــة لـ ـه ــا ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـت ـحــدي
ال ـبــرت ـغــالــي ف ــي ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر وب ـح ــر ال ـعــرب
ّ
الرحالة اسمه "لودوفيكو
والمحيط الهندي .هذا
دي فارتيما" ،المولود في بولونيا بإيطاليا عام
1470م والمتوفى في روما عام 1517م .ويبدو
أنه بالتعاون مع ملك البرتغال آنــذاك ،قرر هذا
الرحالة (الذي ينتمي إلى طبقة أرستقراطية) أن
يستكشف بعض أجــزاء من العالم ،وأن يجمع
معلومات استخباراتية ،فغادر أوروبا في نهاية
ع ــام  1502ووص ــل إل ــى اإلسـكـنــدريــة فــي بــدايــة
عــام  ،1503ومنها انتقل إلــى القاهرة بسفينة
عبر نهر النيل .بعد ذلــك اتجه إلــى بـيــروت ،ثم
طرابلس ،ثم حلب ،ثم دمشق .وقد التحق بقافلة
ً
للحج من دمشق ،متخفيا بلباس أحد المماليك،
ً
وزاعما أنه مسلم ،مما ساعده على دخول مكة
والمدينة وتسجيل مالحظاته واألحــداث التي
ً
ً
مر بها .أيضا سافر إلى الهند وقضى وقتا في
ً
بعض مدنها ،متخفيا بأنه تاجر سالح وصانع
للمدافع.
اعتقلته السلطات اليمنية في إحدى رحالته،
ووضعته في السجن في عــدن ،لالشتباه بأنه

أرسل الروبوت الصيني الصغير الموجود على المريخ
مجموعة صور ذاتية له ،تعد األولى منذ هبوطه التاريخي
على سطح الكوكب األحمر األسبوع الفائت ،وبــدت فيها
ألواحه الشمسية وهوائياته في وسط المشهد الفضائي.
وكان الروبوت "تشورونغ" دخل السبت الماضي الغالف
ً
ال ـجــوي للمريخ مثبتا عـلــى مــركـبــة ه ـبــوط ،وأص ـبــح أول
مسبار تنزله الصين بنجاح على هذا الكوكب في أول مهمة
تنفذها عليه.
ويأتي هبوط المسبار الصيني على سطح المريخ بعد
أشهر من هبوط الــروبــوت الـجــوال "برسيفيرنس" التابع
لــوكــالــة الـفـضــاء األمـيــركـيــة (ن ــاس ــا) ،واع ـت ـبــرت بـكـيــن هــذا
الحدث محطة مهمة في مسار ارتقائها إلــى مصاف قوة
فضائية عظمى.
ً
وبثت وكالة الفضاء الوطنية الصينية ،أمس األول ،صورا
ُ
التقطتها المركبة الجوالة تظهر نظامها لتجنب العقبات
وألواحها الشمسية ،باإلضافة إلى تربة المريخ.
ويفترض أن يعمل "تشورونغ" ثالثة أشهر يلتقط خاللها
ً
صورا ،ويجمع بيانات جغرافية عن الكوكب.
وتستثمر بكين مليارات ال ــدوالرات لتلحق بالواليات
المتحدة وروسيا في المجال الفضائي.
(أ ف ب)

وذكـ ـ ـ ــر ألـ ـف ــونـ ـس ــو ش ــان ــث،
وهـ ــو ب ــاح ــث ت ــاري ــخ وك ــات ــب،
فـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أن ــه
ي ـع ـت ـقــد أن ك ــول ــومـ ـب ــس ُولـ ــد
فـ ــي إس ـب ـي ـن ــوس ــا ديـ ـن ــاري ــس
بــوســط إسبانيا ،وأن ــه يرجو
أن يـتــوصــل ه ــذا الـبـحــث "إلــى
نتيجة تــو حــد نــا فــي مسعانا
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،وهـ ـ ــو إثـ ـ ـب ـ ــات أن
ً
ك ــول ــومـ ـب ــس كـ ـ ــان نـ ـبـ ـي ــا مــن

ً
إس ـبــان ـيــا ،ول ـي ــس بـ ـح ــارا من
جنوة".
ُ
وس ـ ــتـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر ف ـ ـ ــي أك ـ ـتـ ــوبـ ــر
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـفـحــص
الحمض النووي (دي إن إيه)
لعينات صغيرة يعتقد العلماء
أنها من رفات كولومبس وابنه
فــرنــانــدو وأخـيــه دييغو ،بعد
تحليلها في معامل بأوروبا
واألميركتين.

وفيات
غادة غلوم قمبر غلوم

ً
 56عاما ،شيعت ،ت99707992 ،99607002 :
مريم أحمد أكبر البهبهاني زوجة /عبدالرحمن غلوم أكبر
ً
 78عاما ،شيعت ،ت66264411 ،99580770 :

سليمان ً عبدالرحمن الحمد الصالح
 75عاما ،شيع ،ت99028459 :

علي عبدالرضا علي

ً
جاسوس ،لكنه لم يمكث بالسجن طويال ،حيث
ساعدته على الخروج أميرة يمنية أشيع أنها
كــانــت مـغــرمــة ب ــه .ارت ـح ــل ف ــي جــولــة بـيــن عــدن
وصنعاء وكتب عن مشاهداته ومغامراته ،كما
ارتحل إلى عدة موانئ في البحر األحمر ،مثل
ميناء "زيلع" اإلثيوبي ،ووصل كذلك إلى ميناء
"بــربــرة" الـصــومــالــي ،وكـتــب عــن مشاهداته في
تلك الموانئ.
بعدها ،زار لودوفيكو الخليج العربي وتوقف
في جلفار ومسقط وجزيرة هرمز .ثم اتجه إلى
بــاد ف ــارس ووص ــل إلــى مناطق وم ــدن كثيرة،
وس ـجــل يــومـيــاتــه بتفاصيلها الـمـثـيــرة .وقــرر
العودة إلى الهند ،ليزور مناطق هندية أخرى
وقضى
لم
يستطع ًأن يزورها في رحلته األولىّ ،
ً
وقـتــا طــويــا هناك ومــر بــأحــداث كثيرة وثقها
ً
ً
ً
في سجل رحلته .وأمضى أيضا وقتا طويال في
سيالن ،وكــان له تعاون وثيق مع البرتغاليين
الذين استعمروا أجزاء من الهند والخليج .وقد
قام بنفسه بنشر كتابه "يوميات لودوفيكو دي
فارتيما الـبــولــونــي" فــي عــام 1510م ،ثــم ترجم
الكتاب بعدها إلى عدة لغات منها اإلنكليزية،
التي اطلعت عليها.
مــا يهمنا فــي ذلــك هــو أنــه سجل معلومات
كثيرة عن المناطق العربية ،التي زاره ــا ،مثل
ال ـقــاهــرة ،ودم ـش ــق ،وم ـكــة ال ـم ـكــرمــة ،والـمــديـنــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــورة ،وع ـ ـ ـ ـ ــدن ،وس ـ ـ ــأق ـ ـ ــوم بـ ـ ـع ـ ــرض هـ ــذه
ال ـم ـع ـلــومــات ،ح ـســب اس ـت ـطــاع ـتــي ،ف ــي م ـقــاالت
ً
متسلسلة ،إن شاء الله ،بدءا من األسبوع المقبل.

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

الخالدة في أذهان المشاهدين،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ش ـخ ـص ـي ــة
"فطوطة" الشهيرة التي قدمها
في فوازير رمضان.
ب ــدأ سـمـيــر غ ــان ــم مـسـيــرتــه
ً
الفنية في كلية الزراعة واحدا
مــن فــريــق ال ـهــواة ،وك ـ ّـون فرقة
"إخ ـ ـ ـ ـ ــوان غـ ــانـ ــم" فـ ــي ح ـف ــات
الـ ـج ــامـ ـع ــة ،ثـ ــم ك ـ ـ ـ َّـون "ث ــاث ــي
أض ـ ــواء ال ـم ـس ــرح" م ــع ج ــورج
سيدهم والضيف أحمد.

«سيلفي» صيني من المريخ!

أصل كولومبس يظهر في أكتوبر

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

القاهرة  -هيثم عسران

ً
 78عاما ،شيع ،ت69966226 ،96098098 ،60055588 :

محمد تركي عبدالرحمن الشريف

ً
 27عاما ،شيع ،ت55503342 ،99008878 :
سكينة إبراهيم أشكناني أرملة حسن محمد أشكناني
 86عاما ،شيعت ،ت94080083 :

سميرة جوهر أحمد جوهر

ً
 62عاما ،شيعت ،ت66335571 :

فيصل سليمان فهد المخيزيم

ً
 76ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،97999535 ،99034635 ،99726582 :
99666090

فضيل فالح فضيل الفضلي

ً
 71عاما ،شيع ،ت55440988 ،55585755 :

محمد جمال محمد البنوان

ً
 33عاما ،شيع ،ت97376414 ،97557120 :

عبدالرحمن ناصر عبدالله الهمالن

ً
 79عاما ،شيع ،ت55454555 ،50000720 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

اإلعالنات:

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

03:22
04:53
11:44
03:20
06:36
08:05

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

41
25
ً
 07:59صب ــاحـ ـ ــا
 06:02م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 00:08صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:59ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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

