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انتهاء أزمة «وكل ما نفترق»
بين ريهام حجاج وكريم العدل ص 15

جلسة على صفيح ساخن

في رمضان ةديرجلا

أزمة بشأن مضبطة « 30مارس» وبند االستجوابات ...ولوبي نيابي للتصعيد
• وزير الصحة يستوضح  3بنود في مساءلته ...ومستجوباه يرفضان الرد ويطالبانه بصعود المنصة
ِّ
• «التشريعية» تحصن نواب «الفرعيات» برفض طلب النيابة رفع الحصانة عنهم
األمير يتبادل التهاني برمضان مع
قادة الدول العربية واإلسالمية 02

محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

يعقد مجلس األ م ــة أو ل ــى جلساته الرمضانية
ظهر اليوم ،وســط توقعات بــأن تكون على صفيح
ً
ســاخــن فــي بــدايـتـهــا ،خـصــوصــا فــي ظــل التصعيد
النيابي ،وتشكيل لوبي لمنع استمرارها في حال لم
يتم تحقيق مطلبيهم المتمثلين في صعود رئيس
الوزراء منصة االستجواب ،واعتبار قرار التصديق
على مضبطة الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد األول
كأن لم يكن ،في وقت أرسل وزير الصحة الشيخ د.
باسل الصباح طلب استيضاح على بعض البنود
الـ ــواردة بـمـحــاور اسـتـجــوابــه الـمـقــدم مــن النائبين
د .أحمد مطيع ،وسعود أبوصليب ،والمدرج على
جدول أعمال الجلسة.
وواص ـ ــل ال ـنــائــب مـحـمــد الـمـطـيــر ه ـجــومــه على
ً
الرئيس الغانم ،عبر فيديو ظهر فيه أمــس ،قائال:

«منذ تولي الغانم رئاسة المجلس بالطريقة التي
الجميع ،لم يتوقف عن التالعب بالدستور
يعرفها
ً
والالئحة خدمة ألجندته الخاصة ،وللحكومة ،التي
أصبحت وظيفته حمايتها ورد الجميل لها».
وأوض ــح المطير أنــه «بـعــد الــوصــول إلــى طريق
مسدود مع الحكومة ومرزوق ،الذي لم يترك وسيلة
إال سخرها لبقاء الحكومة المرتبطة ببقائه ،أجد من
الواجب التذكير بتجاوزات الغانم التي ال تعد وال
تحصى ،لــذا البــد من إنشاء لجنة تحقيق في هذا
األمر ومحاسبته».
ولعل ما يعزز حــدوث أزمــة أثناء المضبطة ،ما
قاله النائب خالد العتيبي من أنه «بعد رفض نواب
األمة التصديق على مضبطة جلسة االفتتاح ،التي
ُ
ً
يتم التصديق عليها شفهيا دون أن تدرج 02

ال موائد رمضانية ...و 15دقيقة للتراويح

حكاية أديب

محمد الماغوط...
شاعر التمرد
والحزن الذي
سكن اإلنسان
العربي

١٦
سيرة

عبدالمنعم
مدبولي ...ناظر
مدرسة الكوميديا

ّ
المطعمين على الصالة في المنزل
مجلس الوزراء يحث غير
●

ةديرجلا .تهنئ وتصدر بعد اإلفطار
تتقدم «الجريدة» إلى الجميع بأطيب التهاني وأرق التبريكات
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،داعية الله عز وجل أن يعيده
على الكويت واألمتين العربية واإلسالمية باليمن والبركات.
وتلفت «الجريدة» عناية قرائها األعزاء إلى أنها كعادتها ستصدر
خالل الشهر الفضيل عقب اإلفطار ...وكل عام وأنتم بخير.

فهد تركي

خالل اجتماعه أمس ،حدد مجلس الوزراء ضوابط إقامة صالة
التراويح خالل شهر رمضان ،إذ خصص لها  15دقيقة فقط على
أن تقام مباشرة بعد صــاة العشاء مــع االلـتــزام باالشتراطات
ً
االحترازية المعمول بها حاليا في المساجد.
ً
وكــان المجلس أحيط علما بالفتوى الصادرة في  8الجاري
بشأن صالة التراويح التي سمحت بحضور الرجال ألدائها في
المسجد مع االلتزام باالحترازات الطبية المقررة وتقليل فترتها
ما أمكن.
وتضمنت ق ــرارات المجلس االسـتـمــرار فــي إغ ــاق المساجد
بعد كل صالة ومنع االعتكاف والمحاضرات والدروس 02

ً
 8650مستفيدا في يومين من
تطعيمات المساجد و«التعاونيات»
●

عادل سامي وجورج عاطف

في حين أنجزت الفرق الصحية المتنقلة تطعيم  4آالف من
عمال المساجد واألئمة والمؤذنين خالل اليومين الماضيين،
استكملت الجمعيات التعاونية أمس في محافظتي 02

مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918

إبحار في سيرة غنية جمعت بين السياسة والثقافة

ّ
• تنقل بين مدارس والده والحنيان واألحمدية وتعلم فيها القرآن ومبادئ اللغة العربية
• توفي والده وهو على مقاعد الدراسة عام 1930
• ديوانية والده تحولت إلى منتدى ثقافي عروبي
• تخرج في ثانوية البصرة عام  1939بعد انتقاله إليها حيث مركز الصقر التجاري
• البيئة الثقافية في البصرة زرعت به الرغبة في دراسة القانون
ً
• قدم تعريفا عن خالد الفرج في قاعة الخطابة بثانوية البصرة
08

الجابر :تعزيز روح االنتماء لدى
الشباب لخدمة المجتمع
03
ً
«األعلى للقضاء» ِّ
يعين  69وكيال
للنيابة منهم  19خريجة
ةديرجلا .تنشر أسماء المعينين
● حسين العبدالله
وافـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
ل ـل ـق ـضــاء ،بــرئــاســة الـمـسـتـشــار
أح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـجـ ـي ــل ،أمـ ـ ـ ــس ،عـلــى
ً
ً
تعيين  69بــاحـثــا قــانــونـيــا في
معهد الـقـضــاء لـمــدة سنة،
 50م ـن ـهــم ذكـ ـ ــور ،والـبـقـيــة
إن ـ ـ ـ ـ ــاث م ـ ــن خـ ــري ـ ـجـ ــي ك ـل ـي ـتــي
ال ـح ـق ــوق وال ـش ــري ـع ــة ،ع ـلــى أن
ّ
يعينوا وكــاء للنيابة 02

موسكو ترفض التدخل
في أزمة «سد النهضة»
فــاجــأ وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف صــانــع ال ـقــرار
المصري ،أمس ،بمواقف باردة تجاه أزمة سد النهضة اإلثيوبي ،إذ
تمسك بالمسار اإلفريقي للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان،
ول ــم يــدعــم الـمـقـتــرح الـمـصــري  -ال ـســودانــي بتشكيل ربــاعـيــة دولـيــة
للوساطة لحل األزمة ،على عكس لهجة نظيره المصري سامح شكري
الذي أبدى رغبة بالده في انخراط موسكو بملف السد على أمل حلحلة
الجمود الحالي في المفاوضات وسط تصاعد االتهامات 02

مذكرة استقدام العمالة
اإلثيوبية تائهة بين
الجهات المعنية
●

١٨
سيرة

صباح فخري...
ّ
صناجة العرب
وساقي عطاش
الطرب

19

جورج عاطف

أبــدى رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة
المنزلية ،خالد الدخنان ،استغرابه لتأخر حسم
مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط االستقدام من
ً
إثيوبيا ،مشيرا إلى أن السفارة اإلثيوبية لدى
البالد تؤكد تسليم المذكرة إلــى إدارة الشؤون
اإلفريقية بــوزارة الخارجية الكويتية ،في حين
تنفي األخيرة تسلم المذكرة.
وق ــال الــدخ ـنــان ،ل ــ«ال ـجــريــدة» أم ــس ،إن ــه عقد
ً
اجتماعا ،عبر منصة «زووم» مع نظيره اإلثيوبي،
لـمـنــاقـشــة ض ــواب ــط وآلـ ـي ــات اس ـت ـق ــدام الـعـمــالــة
ً
المنزلية من هناك ،مؤكدا أن السماح باستقدامها
ً
ُيحدث توازنا في السوق ،ويحل أكثر من  70في
ً
المئة من المشكالت ،التي نعانيها حاليا.

الطعون في «التمييز» يقترب
تراكم ً
من  50ألفا ...و«الشق عود»!

ألف ليلة وليلة

أبناء الملك
َّ
الدمشقي فرقتهم
الليالي وجمعتهم
الحرب

20
06

إيران ستتجنب الرد على هجوم «نطنز»
لمصلحة «مسار فيينا»

تحرك أوروبي  -روسي لتطويق ذيول الضربة

توابل

محمد رمضان:
مشهد الدوالرات
تمثيلي ال حقيقي

١٥
مسك وعنبر

وزيرا الدفاع اإلسرائيلي واألميركي خالل تفقد مقاتلة  F35في قاعدة جوية إسرائيلية أمس
ً
ـاع دول ـي ــة ح ـث ـي ـثــة ،خ ـص ــوص ــا من
ب ـ ــدأت م ـس ـ ٍ
األوروب ـي ـي ــن وال ـ ــروس ،لـتـطــويــق ذي ــول الـهـجــوم
على منشأة نطنز النووية اإليرانية ،دون أن يؤثر
عـلــى الـمـفــاوضــات الـنــوويــة الـجــاريــة فــي فيينا،
في حين بدا أن كل المؤشرات ،التي صــدرت عن
إي ــران فــي الـســاعــات األخ ـيــرة بعد الـهـجــوم الــذي

تـعــرضــت ل ــه مـنـشــأة نـطـنــز ال ـن ــووي ــة ،تـفـيــد بــأن
طهران ستتجنب أي رد على الضربة ،التي تحمل
ً
ً
توقيعا إسرائيليا  ،لتفادي أي تأثيرات سلبية
قد تحرف مفاوضات فيينا النووية عن مسارها
إلحياء االتفاق النووي ،وما يستتبع ذلك من رفع
العقوبات القاسية ،التي فرضها الرئيس 02

المشاهدون
متشوقون
للقصص
الحقيقية في
الدراما الرمضانية

٢٢

•

ةديرجلا

•
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األمير :نأمل أن يسود األمن واالستقرار والسالم شعوب العالم
• تبادل التهاني برمضان مع قادة الدول العربية واإلسالمية
• سموه تلقى برقيات بالمناسبة من كبار الشيوخ والمسؤولين
تبادل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد برقيات التهاني
م ــع ق ـ ــادة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة الـشـقـيـقــة
والدول اإلسالمية الصديقة بمناسبة
ً
حلول شهر رمضان المبارك ،سائال
سموه المولى تعالى أن يعيد هذا
الشهر الفضيل على األمتين العربية
واإلس ــام ـي ــة ب ــواف ــر ال ـي ـمــن والـخـيــر
والبركات.
ً
ً
وتلقى سموه اتصاال هاتفيا ،ظهر
أمس ،من أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني تبادال خالله التهاني
بمناسبة قــرب حلول شهر رمضان
المبارك.

ودعـ ـ ـ ــا ت ـم ـي ــم الـ ـم ــول ــى ع ـ ــز وج ــل
أن يعيد ه ــذا الـشـهــر الـفـضـيــل على
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن وال ـش ـع ـب ـي ــن
الـكــريـمـيــن وع ـلــى األم ـت ـيــن الـعــربـيــة
واإلس ــام ـي ــة ب ــواف ــر ال ـخ ـيــر والـيـمــن
ً
والبركات ،متمنيا لصاحب السمو
م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة ولــدولــة
الكويت المزيد من التقدم واالزدهار
في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
وشكر صاحب السمو أمير قطر
عـلــى ه ــذا ال ـتــواصــل األخـ ــوي وهــذه
الـبــادرة الكريمة المجسدة ألواصــر
العالقات التاريخية والمتميزة بين
ً
البلدين والشعبين الشقيقين ،مبتهال

إلـ ــى ال ـ ـبـ ــاري ت ـعــالــى أن ي ــدي ــم على
أمير قطر الصحة والعافية ويحقق
للبلد الشقيق كل ما يتطلع إليه من
رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة
الحكيمة.
تهان
وتلقى سمو األمير برقيات
ٍ
بــال ـم ـنــاسـبــة م ــن س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـع ــل األحـ ـ ـم ـ ــد ،ورئـ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو
رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم
العلي ،وسمو الشيخ ناصر المحمد،
وسمو الشيخ جابر المبارك ،وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ون ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــرس

الوطني الفريق أول م .الشيخ أحمد
النواف.
وأعـ ـ ــرب أصـ ـح ــاب ال ـب ــرق ـي ــات عن
أخلص التهاني وأصــدق التمنيات
ل ـس ـمــوه ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة الـكــريـمــة،
والـ ـ ــدعـ ـ ــاء لـ ـسـ ـم ــوه بـ ـ ـ ــدوام ال ـص ـحــة
والـعــافـيــة لـمــواصـلــة ق ـيــادة مسيرة
الخير والعطاء للوطن الغالي نحو
كل ما فيه عزته وازدهاره ،مبتهلين
إلـ ــى ال ـ ـبـ ــاري ت ـع ــال ــى أن ي ـع ـيــد ه ــذا
الشهر المبارك على الكويت وشعبها
بالخير واليمن والعزة وعلى األمتين
العربية واإلسالمية بالتقدم والسداد.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقيات

شكر جوابية ضمنها شكره وتقديره
ع ـل ــى مـ ــا أعـ ــربـ ــوا ع ـن ــه مـ ــن م ـشــاعــر
ً
ط ـي ـب ــة ودع ـ ـ ـ ـ ــوات صـ ـ ــادقـ ـ ــة ،س ــائ ــا
سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا
الشهر الفضيل على الوطن العزيز
والمواطنين الكرام بالخير واليمن
والـ ـب ــرك ــات ،وأن ي ــدي ــم نـعـمــة األم ــن
واألمان والرخاء على الوطن الغالي
وي ـح ـف ـظــه م ــن ك ــل مـ ـك ــروه ويـحـقــق
لألمتين العربية واإلسالمية كل ما
تتطلعان إليه من رفعة ونماء ،وأن
ي ـســود األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار وال ـســام
شعوب العالم أجمع.

ولي العهد :للكويت التقدم واالزدهار ولألمة الخير والبركات

ً
تلقى اتصاال من أمير قطر وتبادل التهنئة مع كبار الشيوخ والمسؤولين
تـلـقــى سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األحـمــد
اتصاال هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،سائال
المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على
البلدين والشعبين بالخير والبركات ،وأن ينعم على
سمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية وأن يحقق
للكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم وازدهار
في ظل قيادة سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.
وشكر ولي العهد أمير قطر على هذه المشاعر
األخــويــة الـطـيـبــة ،ســائــا الـمــولــى الـعـلــي الـقــديــر أن
ينعم عليه بدوام الصحة وتمام والعافية وأن يحقق
للشعب القطري الشقيق كل ما يصبو اليه من تقدم
وازدهار تحت ظل قيادته الرشيدة.
وتلقى سمو ولي العهد رسائل تهنئة بالمناسبة
من عدد من الشخصيات الرسمية وكبار الشيوخ.
وه ـنــأ رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم في
بــرقـيـتــه س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ب ـح ـلــول ش ـهــر رم ـضــان
المبارك ،سائال المولى القدير أن "يعيد المناسبة

ً
على سموه بموفور الصحة وتمام العافية أعواما
ع ــدي ــدة وأزمـ ـن ــة م ــدي ــدة ل ـمــواص ـلــة م ـس ـيــرة الـخـيــر
وال ـع ـط ــاء ل ـلــوطــن ال ـغــالــي وع ـل ــى كــويـتـنــا الـغــالـيــة
وشعبها الوفي بالتقدم واالزده ــار وعلى االمتين
العربية واالسالمية بالخير واليمن والبركات".
وبعث ولي العهد برسالة تهنئه إلى سمو رئيس
ال ـحــرس الــوطـنــي الـشـيــخ ســالــم الـعـلــي ه ـنــأه فيها
برمضان ،سائال المولى تعالى أن يعيد هذه األيام
المباركة وأمثالها على سموه وهو ينعم بموفور
الصحة وتمام العافية وعلى الحرس الوطني بمزيد
من التقدم واالزدهار وعلى كويتنا الغالية وأهلها
االوفياء بمزيد من الرخاء والنماء واالستقرار في ظل
سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف
القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد.
وتـلـقــى سـمــوه رســالــة شـكــر جــوابـيــة مــن رئيس
الحرس الوطني ،دعا فيها المولى القدير أن يعيد
ه ــذه الـمـنــاسـبــة الـفـضـيـلــة عـلــى س ـمــوه وه ــو يرفل
بوافر الصحة والعافية وعلى بلدنا العزيز وأبنائه

األوفياء باألمن واالمان واالستقرار في ظل ورعاية
صاحب السمو.
كما بعث سموه برسالة تهنئة مماثلة إلى الشيخ
مـبــارك العبدالله الــذي بعث برسالة شكر جوابية
ضمنها ص ــادق ال ــدع ــاء مـقــرونــة بـخــالــص مشاعر
الــود والــوفــاء لسموه متضرعا الــى الـلــه تعالى ان
يحيط سـمــوه برعايته وان يحفظه بعنايته وأن
يتقبل من سموه صالح االعمال والدعاء وأن يعيد
هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموه وهو
ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى
الوطن العزيز وأبنائه الكرام بالتقدم واالزدهار.
وتلقى سموه برقيات تهنئة مــن كبار الشيوخ
وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر
المبارك وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق اول
متقاعد الشيخ احمد النواف ضمنوها أخلص آيات
التهاني وأسمى التبريكات ،داعين الله العلي القدير
ان يكشف عن امتنا البالء ويرفع الوباء وأن يسبغ

سفير إسبانيا :تعليق لقاءات وزيرة خارجيتنا
إلصابة أحد أعضاء الوفد بـ«كورونا»

أجرت مباحثات «عن ُبعد» مع الناصر ...واجتماعات الحقة لتوقيع اتفاقيات
أكد السفير االسباني لدى البالد ميغيل
مــورو اغـيــار تعليق زي ــارة وزي ــرة الشؤون
الخارجية اإلسبانية أرانشا غونثاليث اليا،
إلى البالد بعد ثبوت إصابة أحد أفراد الوفد
المرافق لها بفيروس كورونا خالل االختبار
الذي أجري له في مطار الكويت عند وصوله
إلى البالد.
وقال مورو اغيالر ،في تصريح صحافي،
إن الــوزيــرة وصلت إلــى البالد برفقة الوفد
المرافق لها ليل السبت الماضي لكن بعد
إج ــراء الفحوصات الــازمــة تبين إيجابية
إصابة أحد أعضاء الوفد المرافق الذي كان
قــد أج ــرى قبل مـغــادرتــه إسبانيا فحصين
سلبيين ،لذلك تم تعليق جدول أعمال الزيارة
وغــادروا البالد في اليوم التالي بعد إجراء
عــدد من المحادثات ،التي كانت مقررة في
ً
جدول األعمال حيث تم إجراؤها افتراضيا
مــن الفندق لتجنب الـتــواصــل المباشر مع
ً
الـجــانــب الـكــويـتــي وال ـتــزامــا بــاالشـتــراطــات
الصحية.
وأشـ ـ ــار اغـ ـي ــار إلـ ــى أن الـ ــوزيـ ــرة أج ــرت
مباحثاتها مــع وزي ــر الخارجية الشيخ د.
أحمد الناصر كذلك مع رئيس الوزراء ورئيس
الهيئة العامة لالستثمار ،إذ تم بحث سبل
تعزيز العالقات الثنائية بين الجانبين في

الوزيرة اإلسبانية لدى وصولها إلى البالد
مـجــاالت الـتـجــارة واالسـتـثـمــار واالقـتـصــاد
والتعليم والثقافة ،كذلك في مجال الدفاع
واألمن ،كما تم بحث األوضاع اإلقليمية في
المنطقة وتبادل الرؤى واالتفاق على اعتماد
الحل السلمي في بحث الخالفات في منطقة
الشرق األوسط والخليج.
وك ـشــف أغ ـي ــار أن م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ــزور
الـنــاصــر مــدريــد مـتــى مــا سمحت الـظــروف
بــذلــك دون أن يـتــم تـحــديــد مــوعــد لـلــزيــارة،
لتوقيع مذكرتي تفاهم بخصوص المشاورات
السياسية والتعاون بين المعهد الدبلوماسي
الكويتي والمعهد الدبلوماسي اإلسباني

جلسة على صفيح ساخن

ُ
في جــدول األعـمــال ولــم يتلها األمين الـعــام ،ودون أن يصوت عليها
المجلسُ ،
ودســت في اإلعــان فقط ،أمامنا كنواب مسؤولية عظيمة
لتصحيح ما أفسده الرئيسان في جلسة القسم».
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـلــن ال ـنــائ ـبــان أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن وال ـص ـي ـفــي الصيفي
إصابتهما بـ «كــورونــا» ،في حين قــال األخـيــر« :الـتــزام األمــانــة العامة
للمجلس بعمل مسحة دوريــة لألعضاء قبل كل جلسة يلزمها كذلك
بـتـخـصـيــص أم ــاك ــن خــاصــة داخـ ــل قــاعــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم لــأعـضــاء
الـمـصــابـيــن ب ــال ـف ـي ــروس؛ لـتـمـكـيـنـهــم م ــن م ـمــارســة دوره ـ ــم الــرقــابــي
والتشريعي ال ــذي اخـتــارهــم الشعب مــن أج ـلــه» ،وســط تــوقـعــات بأن
تخصص األمانة غرفة زجاجية للمصابين لتمكينهم من الحضور.
يأتي ذلــك في وقــت رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
الـبــرلـمــانـيــة ،خ ــال اجـتـمــاعـهــا أم ــس ،طـلـبــات الـنـيــابــة ال ـعــامــة بــرفــع
الحصانة عــن  5نــواب فــي قضايا مشاركتهم فــي انتخابات فرعية؛
«لتوافر الكيدية» ،وهم نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ،والنواب
يوسف الغريب ،وسلمان الحليلة ،ود .حمود مبرك ،ود .أحمد مطيع،
كما رفضت رفعها عن النائب د .حسن جوهر في قضية جنح إعالم.
وبالعودة إلى االستجواب ،طلب وزير الصحة استيضاح  3بنود
غـيــر واض ـحــة؛ ليتسنى لــه إع ــداد ال ــرد الـمـنــاســب عليها ،تمثلت في
المطالبة بتحديد عقود الشراء باألمر المباشر التي وقعت بما يخالف
القانون ،وتحديد الموظف الذي يعمل في مكتبه ُ
وص ِرفت له مكافآت
لنفس األعمال بمناسبة الجائحة ،وتحديد الشركات التي حصلت على
تعويضات بمئات الماليين نتيجة عدم صرف مستحقاتها.
ً
وقــال مطيع ،رافضا الــرد على طلب االستيضاح« :على األخ وزير
ً
الصحة أن يتحلى بالشجاعةويصعد المنصة خالل الجلسة» ،مضيفا:
«اترك عنك الهروب واللعب بعنصر الوقت ،فأرسلت استيضاحاتك قبل
االستجواب بساعات ،ليتم تأجيل مــوعــده ،فعليك صعود المنصة،
وسأقوم بكل اإليضاحات خالل المناقشة».
٠٧

ال موائد رمضانية...
وغيرها من األنشطة ،إلــى جانب منع إقامة موائد اإلفطار في

وملحق اتفاقية في الشؤون القنصلية على أن
يتم التوقيع في العاصمة مدريد عند الزيارة
المرتقبة لوزير الخارجية الكويتي.
وأشار إلى أن وزيرة خارجية بالده حملت
معها ث ــاث رســائــل لتعزيز الـعــاقــات بين
ً
البلدين ،لكن تم تعليق توصيلها ،مشيرا إلى
أن هناك رسالتين موجهتين من ملك إسبانيا
فليبي السادس إلى سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد والرسالة الثالثة موجهة من
رئيس الحكومة اإلسبانية الى رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

عـلــى سـمــوه مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة وأن يـبــارك
جـهــوده لـمــواصـلــة مسيرته الــزاخــرة بــالـعـطــاء لما
فيه مصلحة الوطن والمواطنين تحت ظل القيادة
الحكيمة لصاحب السمو.
وتلقى سموه برقيات تهاني بمناسبة حلول شهر
رمـضــان الـمـبــارك مــن ال ــوزراء والمحافظين وكبار
المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي
والمواطنين والمقيمين داخل الكويت وخارجها.
وبعث ولي العهد ببرقيات شكر جوابية ضمنها
شكره وتقديره وتمنياته الطيبة للجميع ،داعيا الله
سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة
على دولة الكويت وأهلها األوفياء بالخير واليمن
وال ـبــركــات وأن يحفظها مــن كــل م ـكــروه وأن ينعم
عـلـيـهــا ب ــاألم ــن واألم ـ ــان واالس ـت ـق ــرار وأن يعيدها
على األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن
ً
والبركات سائال الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا
األبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر
والسلوان.

مجلس «السكنية» يوافق على تعديل الئحة «الرعاية»

شمل  4مواد حول بدل اإليجار واالستبدال ووثائق التملك وإعادة بناء البيوت الحكومية
أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية
السكنية موافقته على تعديل عــدد مــن مــواد
الئ ـحــة الــرعــايــة الـسـكـنـيــة لـسـنــة  ،2016خــال
اجتماعه األول أمس االول ،برئاسة وزير الدولة
لشؤون البلدية وزيــر الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني شايع الشايع.
وقـ ــال مـجـلــس اإلدارة ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي،
إن رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ صباح
الـ ـخ ــال ــد أوص ـ ـ ــى ب ـت ـس ـه ـيــل اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات عـلــى
المواطنين داخــل المؤسسة ،والمساهمة في
تطوير آلية العمل.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـل ــس اط ـل ــع،
خــال االجتماع الــذي حضره ممثلو الجهات
الحكومية المعنية واالعضاء الجدد من ذوي
الـخـبــرة واالخ ـت ـصــاص ،على مـســودة مشروع
تعديل الئحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم ( )31لسنة  2016وتعديالتها.
وأض ــاف أن المجلس اعتمد تعديل المادة
( )14مــن الئـحــة الــرعــايــة السكنية لتكون على
النحو التالي" :يحدد مجلس اإلدارة األولوية
المعتمدة لوقف صرف بدل اإليجار عمن وردت
أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل
السكنية وطلب تأجيل االستالم أو لم يراجع
المؤسسة لالستالم ،على أن يعاد صرف البدل
لــه عـنــد تخصيص قسيمة لــه ودخ ــول ــه قرعة
التوزيع".
وأوضــح انــه "عند صــدور قــرار التخصيص

والخاصة واالكتفاء بتوزيع الوجبات
المساجد
واألماكن العامة َّ
َّ
دون تجمع ،وحث من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا
على أداء الصالة في المنازل.

 8650مستفيدًا في يومين...

ً
حولي والعاصمة ،حملة تطعيم عمالتها المقدرة بنحو  40ألفا.
وبلغ إجمالي العاملين بالجمعيات الذين تلقوا اللقاح ،خالل
ً
هذين اليومين ،نحو  4650شخصا ،بواقع  4آالف في مركز التطعيم
بصالة أفراح جمعية مشرف ،من أصل  5300يتبعون «تعاونيات»
مـحــافـظــة حــولــي الـبــالـغــة  12جـمـعـيــة ،إضــافــة إل ــى  650بجمعية
الخالدية التابعة لـ «العاصمة».
وقــال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بــوزارة الشؤون
االجتماعية ،سالم الرشيدي ،لـ «الجريدة» ،إنــه سيتم تخصيص
مكان في كل محافظة لتطعيم عمالة «التعاونيات».

«األعلى للقضاء» ِّ
يعين...

العامة بعد اجتيازهم الدورة.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن من بين هؤالء المقبولين  7من
خريجي كلية الشريعة ،بينهم خريجتان سيتم تعيينهما ألول مرة في
ً
النيابة والحقا بالقضاء ،بعد أن كانت المقبوالت في السنوات الماضية
من خريجات «الحقوق» فقط.
وفيما يلي أسـمــاء المقبولين :إبــراهـيــم يــوســف القطامي ،وأحمد
بدر جمال ،وأحمد حسين كمال ،وأحمد علي الهويدي ،وأحمد عادل
الكندري ،وأسماء مرزوق مبارك ،والدانة وائل الياسين ،والزينة مشعل
العتيبي ،وأماني علي العازمي ،وبندر طالل البخيت ،وجاسم عادل
العبدالهادي ،وجنى أحمد معرفي ،وحمد خالد اإلبراهيم ،وحمد فضل
الحوطي ،وحمد يوسف بن سبت ،وحـمــدان راشــد العازمي ،وحميد
صالح العنزي ،وخالد أحمد الوهيب ،وخالد فيصل الحريتي ،وخليفة
سعود العتيبي ،ودالل إبراهيم الطبطبائي ،ورهف محمد العامر ،وسارة
أحمد الحسيني ،وسارة أنور الجويسري ،وسارة محمد الهالل ،وسارة
هشام المنيع ،وسالم مبارك الحريص ،وسلطان أحمد الجميعة ،وشهد

بالنسبة للقسائم ا لـمـتــو فــرة ل ــدى المؤسسة
أو المتنازل عنها ويكون صرف البدل اعتبارا
مــن أول الشهر الـتــالــي ،إلج ــراء قــرعــة التوزيع
في الحالة األولــى وأول الشهر التالي لصدور
قرار التخصيص في الحالتين األخريين ،وفقا
للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه
الالئحة".
وت ــاب ــع "ي ــوق ــف صـ ــرف بـ ــدل اإليـ ـج ــار عـمــن
ً
تسلم أيــا مــن الـبــدائــل السكنية تسلما فعليا،
وتم إلغاء تخصيصه واسترداده" ،حيث كانت
تنص المادة سابقا على انه (يوقف صرف بدل
اإليجار بصفة نهائية عمن تسلم أيا من البدائل
السكنية وتـنــازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء
تخصيصه واسترداده).
وأش ــار ال ــى أن المجلس ق ــرر ايـضــا تعديل
المادة ( )51من الئحة الرعاية السكنية لتكون
عـلــى الـنـحــو ال ـتــالــي" :ال يـجــوز أن تــزيــد مــرات
االسـ ـتـ ـب ــدال والـ ـتـ ـن ــازل ف ــي ال ـب ــدائ ــل الـسـكـنـيــة
الموزعة على المخططات والمسلمة تسليما
فعليا على مرتين ،على أن تكون مــن بينهما
م ــرة عـلــى األق ــل اس ـت ـبــدال ،وي ـكــون االسـتـبــدال
بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات
المنطقة ،ويشترط للتنازل عــن هــذه القسائم
ورود أول ــوي ــة ال ـم ـت ـنــازل إل ـي ــه ع ـلــى الـمـنـطـقــة
الواقعة فيها القسيمة محل الـتـنــازل ،ويحدد
المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد
في التنازل".

مشعل الزير ،وشيخة عبدالملك آل هيد ،وشيخة عماد الوهيب ،وطالل
عبدالحميد الرجيب ،وعبدالرحمن إبراهيم العيسى ،وعبدالرحمن
عبدالله الكمالي ،وعبدالرحمن نــواف العتيبي ،وعبدالعزيز مبارك
السيحان ،وعبدالكريم أحمد الرشيد ،وعبداللطيف أحمد الفيلكاوي،
وعبداللطيف علي العليان ،وعبدالله إبراهيم العبود ،وعبدالله دغيم
الظفيري ،وعبدالله عادل اإلبراهيم ،وعبدالله مسلم العازمي ،وعبدالله
نايف المطيري ،وعبدالله نــواف المطيري ،وعبدالله وائــل الفضالة،
وعبدالوهاب جمال العتال ،وعلي صالح البالود ،وعلي صالح الحمادي،
وعلي ناجي الرشيدي ،وعمر محمد الشمري ،وغال خالد أبوشيبة ،وفهد
خالد المطيري ،وفهد عبدالكريم العنزي ،وفهد عيد أبوعوينة ،وفيصل
ناصر الطفالن ،ومحمد أحمد الموسى ،ومحمد أنور الشراح ،ومحمد
راتب العريفان ،ومحمد فهد المطيري ،ومشاري بدر المسعد ،ومشاري
محمد الدهام ،وناصر سعد العجمي ،وناصر فيصل العريفان ،وناصر
محمد الطراروة ،ونجد عياد العنزي ،ونورة عبدالمحسن البابطين،
وهيا مبارك العجران ،ويوسف عبدالرزاق الياسين.

موسكو ترفض التدخل...
المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
وقال الفروف ،خالل مؤتمر صحافي مع شكري بالقاهرة أمس ،إن
ً
بالده مهتمة بتسوية هذه األزمة عبر الحوار بين الدول الثالث ،مضيفا
«اقترحنا تحريك هذا الموضع ،وال نسعى للعب أي أدوار أخرى».
وشــدد الوزير الروسي المخضرم على أنه لم تكن هناك أي دعوة
رسمية لروسيا للوساطة ،بل للواليات المتحدة واالتحاد اإلفريقي ،وأن
على األخير أن يلعب دوره في هذا المسار ويحل هذه المسألة اإلفريقية،
وهو نفس موقف إثيوبيا التي ترغب في استكمال المفاوضات تحت
مظلة إفريقية فقط.
عــدم إب ــداء مــوسـكــو ،الـتــي تجمعها عــاقــات تاريخية وديـنـيــة مع
إثيوبيا ،الحماسة الكافية للعب دور في األزمة ،ربطه مراقبون بالئحة
طويلة من القضايا التي تريدها موسكو من القاهرة ،وأولها ملف
السالح الروسي الذي يشكل حساسية لألخيرة في عهد الرئيس جو
بايدن.
وعلى النقيض من ملف «النهضة» هيمن التوافق في المواقف بين

وأض ــاف أن المجلس اعتمد تعديل المادة
( )66لـتـكــون عـلــى الـنـحــو الـتــالــي( :م ــع مــراعــاة
الـ ـش ــروط وال ـق ــواع ــد ال ـم ـق ــررة إلص ـ ــدار وثــائــق
تملك البدائل السكنية) يسري على الحالتين
اآلتيتين الحكم المبين قرين كل منهما :الحالة
األولى تنص على "إذا كانت األسرة مكونة من
ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من
غير كويتية ومـعــه أرمـلــة وال ــده أو أخـتــه غير
المتزوجة البالغة سن الرشد تصدر الوثيقة
باسميهما بموافقتهما ،ويعتبر ذلك استيفاء
للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة،
فــإن لم يكن االبــن بالغا سن الرشد فال تصدر
الوثيقة إلى حين بلوغه هذه السن ،أما ان كانت
األخ ــت غير المتزوجة غير بالغة ســن الرشد
فــا يـكــون إص ــدار الوثيقة مـشــروطــا ببلوغها
سن الرشد".
وت ــاب ــع ان ال ـحــالــة الـثــانـيــة تـنــص عـلــى "إذا
كانت األســرة مكونة من أب وواحــد فأكثر من
األوالد غير المتزوجين تصدر الوثيقة باسم
األب منفردا".
ً
وذكــر أن المجلس وافــق أيـضــا على تعديل
المادة ( 69مكررا) بحيث تسمح بهدم وإعادة
بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق
ً
تملك محملة برهن لمصلحة المؤسسة ،وفقا
للشروط والضوابط مع الغاء الشرط اوال (أن
ي ـكــون ق ــد مـضــى عـلــى تـسـلــم أول المنتفعين
بالبيت المرهون مدة ال تقل عن  12سنة).

الفروف وشكري فيما يخص األزمة السورية ،إذ أكد الطرفان أهمية
ً
استعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية سريعا ،وأن تأخذ
دورها التاريخي في إطار األمن القومي العربي.
٢٤

إيران ستتجنب الرد على...
األميركي السابق دونالد ترامب على طهران.
ً
واتهم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،رسميا ،إسرائيل
بشن االعتداء على المحطة الضخمة الواقعة بوسط البالد ،لكنه شدد
في كلمة خالل اجتماع بلجنة األمن الوطني ،في البرلمان أمس ،على أن
بالده لن تسمح "للصهاينة باالنتقام من الشعب اإليراني ،للنجاحات
التي حققها في مسار رفع العقوبات الظالمة".
وأكد الوزير اإليراني "ضرورة تجنب الوقوع في الفخ الماكر للكيان
الصهيوني" ،وهي العبارة التي باتت مرادفة في القاموس اإليراني
لتجنب الرد.
وربما لتبرير تجاهل الضربة ،رغم إظهارها ثغرات كبيرة في نظام
إيــران األمني ،وصف الناطق باسم الوكالة اإليرانية للطاقة الذرية
بـهــروز كمالوندي مــا حــدث بــأنــه "انـفـجــار صغير" فــي مــركــز توزيع
ً
ً
الكهرباء ،مؤكدا أن "باإلمكان إصالح القطاعات المتضررة سريعا".
وقبله ،أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية علي صالحي ،أن الحادث لم
ً
يسفر عن أي خلل ،مشددا على استمرار عمليات التخصيب بعد وصل
الكهرباء االحتياطية.
وكانت تقارير إعالمية أشارت إلى انفجار كبير وضرر كبير قد
ً
يؤخر عمليات التخصيب أشهرا.
وال تزال المعلومات تتحدث عن سيناريوهين للهجوم؛ األول أنه
نفذ باختراق سيبراني ،والثاني أنه نجم عن انفجار بعبوات ناسفة
زرعت في المكان .وألمحت تقارير إيرانية إلى وجود تفجير ،بالحديث
عن التعرف على أحد المتورطين الهاربين ،الذي ترتجي مالحقته.
وبينما أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو،
أوستن ،أن بالده ستواصل
خالل استقباله وزير الدفاع األميركي لويد
ّ
الدفاع عن نفسها بوجه "العدوان اإليــرانــي" ،حــذر االتحاد األوروبــي
وموسكو في موقفين مشابهين من أن يؤدي الهجوم إلى تقويض مسار
فيينا التفاوضي ،وبدأت مساعي لتطويق ذيول الحادث.
٢٣

ةديرجلا
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محليات

الجابر :تعزيز روح االنتماء لدى الشباب لخدمة المجتمع

ً
ّ
تفقد عددا من وحدات الجيش ونقل لهم تقدير القيادة السياسية على جهودهم المخلصة
محمد الشرهان

سالح اإلشارة
مصدر ّ
تفوق
الجيوش في
َ
عالم يعتمد
على كفاءة األداء

أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،الـشـيــخ
حمد الـجــابــر ،أن ســاح اإلش ــارة
ك ــان وال يـ ــزال أح ــد أه ــم أس ـبــاب
ّ
ـش
الـ ـتـ ـم ــي ــز وال ـ ـًت ـ ـفـ ــوق ًألي ج ـي ـ ٍ
متقدم ،ورافدا أساسيا في تطور
أدائـ ــه ،وارت ـف ــاع درج ــة جاهزيته
ً
واسـتـعــداده ،مضيفا "أننا اليوم
نـعـيــش ف ــي ع ــال ـ ٍـم رق ـمــي حــديــث،
يعتمد على كفاء ة األداء ،ال على
ك ـث ــاف ــة األع ـ ـ ـ ـ ــداد ،وعـ ـل ــى ح ــداث ــة
التواصل ،ال على نمطية التراسل،

وهو ما يسهم بدوره في تحقيق
ال ــرؤي ــة االسـتــراتـيـجـيــة لمفهوم
األمــن السيبراني فــي المحافظة
ع ـل ــى سـ ـ ّ
ـريـ ــة االت ـ ـص ـ ــاالت وأمـ ــن
ً
المعلومات ،وفقا ألعلى معايير
الجودة واألمان"ّ .
ً
جاء ذلك خالل تفقده عددا من
وح ــدات الجيش الكويتي ،رافقه
فيها رئيس األركان العامة للجيش
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن خ ــال ــد ال ـص ـب ــاح،
ونائبه الفريق الركن فهد الناصر،
وعدد من كبار قادة الجيش.

وزير الدفاع للضباط الجدد :ضعوا
أمن الوطن ومصلحته نصب أعينكم

ّ
قلد كوكبة من العسكريين رتبهم ودعاهم إلى المحافظة على قسمهم
ّ
قلد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع
الشيخ حمد ًالجابر ،بمقر وزارة الدفاع ،صباح
أم ــس ،كــوكـبــة مــن الـضـبــاط الـجــدد رتـبـهــم ،وذلــك
ً
بعد صدور المرسوم األميري بتوليتهم ضباطا
بالجيش الكويتي.
وبدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم األميري،
بعد ذلــك تفضل الـجــابــر بتقليد الــرتــب ،ثــم أدى
الضباط الجدد القسم القانوني.
وه ـنــأ نــائــب ال ـج ــاب ــر ،ف ــي كـلـمــة ل ــه ،الـضـبــاط
الجدد على نيلهم ثقة صاحب السمو أمير البالد
الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات الـمـسـلـحــة الـشـيــخ نــواف
ً
األح ـمــد ،بتوليتهم ضـبــاطــا بالجيش ،ودعــاهــم
إلى المحافظة على قسمهم ،والعمل بكل اخالص
وتفان لخدمة بلدنا الحبيب ،ووضــع مصلحته
ٍ
والمحافظة على أمنه والذود عنه نصب أعينكم.
فيها:
ووجــه الجابر رسالة إلــى الضباط قــال
ً
"أن ـت ــم ال ـي ــوم تـحـمـلــون ع ـلــى عــاتـقـكــم مـســؤولـيــة

ً
كبيرة ،وأمانة عظيمة ،توجب عليكم استشعار
أهميتها ،واالستعداد للقيام بواجباتها ،وذلك
من خالل تسلحكم بالعلم والتدريب واالنضباط،
ً
والمضي قدما في استكمال مسيرة من سبقوكم
من منتسبي القوات المسلحة ،الذين سطروا أروع
صور التضحية والبذل والفداء ،في سبيل حفظ
أمن الوطن واستقالله ،والذود عن سيادته وترابه".
وأضــاف" :نسأل المولى عزوجل أن يديم على
وطننا الغالي نعمة األمن واألمان والعزة والرفعة،
فــي ظــل الـقـيــادة الحكيمة لصاحب السمو أمير
ال ـبــاد ،وسـمــو ول ــي عـهــده األم ـيــن ،حفظهم الله
ورعاهم ،وسدد على طريق الخير خطاهم".
حضر مــراســم التقليد رئـيــس األرك ــان العامة
للجيش الفريق الركن خالد الصباح ،ووكيل وزارة
الدفاع بالندب الشيخ فهد الجابر ،ونائب رئيس
األركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر،
وعدد من كبار القيادات بالوزارة.

ون ـق ــل ال ـج ــاب ــر خـ ــال ال ـجــولــة
تحيات وتقدير سمو أمير البالد
القائد األ عـلــى للقوات المسلحة
الشيخ نواف األحمد ،وسمو ولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األح ـم ــد،
ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،لمنتسبي
الجيش الكويتي على جهودهم
الـ ـمـ ـخـ ـلـ ـص ــة ،وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـط ــائ ـه ــم
المتواصل وال ــدؤوب لحفظ أمن
واستقرار بلدنا الحبيب.
وأض ـ ـ ــاف ،ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه خــال
ال ــزي ــارة ،أن ال ـم ـهــام والــواج ـبــات
ال ـم ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ــق مـنـتـسـبــي
ســاح اإلش ــارة كثيرة ،والجهود
التي يبذلونها في سبيل تحديث
منظومة التواصل والتراسل في
وزارة الدفاع كبيرة ،ونحن نسعى
لتحقيق التقدم والـتـطــور ،ورفــع
ك ـف ــاءة وقـ ـ ــدرة ه ــذه الـمـنـظــومــة،
من خالل تسخير كل اإلمكانات،
وتــذل ـيــل مـخـتـلــف ال ـع ـق ـبــات ،في
سـبـيــل إعـ ــداد وتــأهـيــل منتسبي
سالح اإلشارة على أحدث األجهزة
والـمـعــدات المستخدمة فــي مثل
هذا المجال.
وقـ ــد اس ـت ـهــل ال ــوزي ــر ال ـجــابــر
جــول ـتــه ب ــزي ــارة س ــاح اإلش ـ ــارة،
حـ ـي ــث كـ ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال ــه آم ــر
السالح العميد الركن المهندس
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
قيادات السالح ،واستمع خاللها
إل ـ ــى ش ـ ــرح م ـف ـ ّـص ــل عـ ــن طـبـيـعــة
األع ـ ـمـ ــال والـ ـمـ ـه ــام وال ــواجـ ـب ــات
الـ ـت ــي ي ـن ـفــذهــا س ـ ــاح اإلش ـ ـ ــارة،
بالتعاون والتنسيق مع مختلف
قطاعات الجيش البرية والجوية
والـ ـبـ ـح ــري ــة ،ك ـم ــا ق ـ ــام ب ـع ــد ذل ــك
ً
بجولة شملت عددا من الوحدات
واألقسام والورش الفنية التابعة
لـلـســاح ،اطـلــع مــن خــالـهــا على

الجابر خالل جولته أمس
سير العمل واإلجــراءات المتبعة
فيها.

زيارة «الخدمة الوطنية»
بـعــد ذل ــك ،نـتـقــل نــائــب رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ل ــزي ــارة هـيـئــة ال ـخــدمــة الــوطـنـيــة
العسكرية ،حيث كان في استقباله
ل ـ ـ ــدى وص ـ ــول ـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة
العميد الــركــن عماد أمــان ،وعــدد
من قيادات الهيئة ،واستمع إلى
شــرح مفصل عــن قــانــون الخدمة
الوطنية العسكرية ،والخطوات
واإلجراءات القانونية المتبعة في
التسجيل واالعتماد واالستدعاء
للمكلفين بالخدمة ،إضــافــة إلى
طبيعة ونوعية البرامج التعليمية
والتدريبية التي يتم اعتمادها في
إعدادهم وتأهيلهم.
وأثـ ـن ــى الـ ــوزيـ ــر ،ف ــي ك ـل ـمــة له

خــال الــزيــارة ،على جهود هيئة
الخدمة الوطنية العسكرية ،والتي
تـعـكــس الـ ــدور الـمـهــم والـمـشـ ّـرف
لها ،والــواجــب الوطني المقدس
الذي تقوم به ،والمتمثل بالعمل
على تنمية روح الوالء واالنتماء
لدى الشباب الكويتيين ،واإلسهام
في بناء شخصياتهم العسكرية،
وت ـط ــوي ــر ق ــدرات ـه ــم وم ـهــارات ـهــم
ال ـ ــذات ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ه ــوي ــات ـه ــم
الثقافية ،وغرس مفاهيم الضبط
وال ــرب ــط وال ـن ـظــام وال ـت ـعــاون في
نـفــوسـهــم ،والـعـمــل بـكــل إخــاص
ـان ل ـخ ــدم ــة وط ـن ـن ــا ال ـغــالــي
وتـ ـف ـ ٍ
والتضحية من أجله.

تأهيل الشباب

وأكد أن وزارة الدفاع ال ّ
تدخر
ً
ج ـه ــدا ف ــي سـبـيــل تـسـخـيــر كــافــة
اإلم ـ ـك ـ ــان ـ ــات وتـ ــذل ـ ـيـ ــل م ـخ ـت ـلــف

ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــات ل ـت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ـ ــداف
والتطلعات المنشودة من إقــرار
قانون الخدمة الوطنية العسكرية،
وذلك من خالل عملها على إعداد
وت ــأه ـي ــل ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن،
والـ ـ ــوصـ ـ ــول بـ ــه إلـ ـ ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـمــأمــول م ــن ال ـجــاهــزيــة لخدمة
م ـج ـت ـم ـع ــه ،وم ـ ـسـ ــانـ ــدة ق ــوات ـن ــا
المسلحة عند الحاجة.
وفي ختام جولته ،هنأ الجابر
منتسبي ال ــوزارة مــن عسكريين
ومدنيين بمناسبة حلول شهر
ً
رمضان المبارك ،متمنيا لهم دوام
الـتــوفـيــق وال ـس ــداد ،والـعـمــل لما
فيه خير هذا الوطن المعطاء ،في
ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير
البالد وسمو ولي عهده األمين،
حفظهما ال ـلــه ورعــاه ـمــا وســدد
على طريق الخير خطاهما.

جهود هيئة
الخدمة
الوطنية
تعكس
الواجب
المقدس لدى
الشباب
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«التربية» :تأهيل الطلبة للعودة إلى مدارسهم
السلطان :خطط لتعويضهم الفاقد التعليمي وتجهيز المدارس
فهد الرمضان

أك ــد الــوك ـيــل الـمـســاعــد للتعليم الـعــام
بـ ــوزارة الـتــربـيــة أســامــة الـسـلـطــان حــرص
الوزارة على اعادة تهيئة الطلبة للمرحلة
المقبلة والمتمثلة بـعــودة ال ـمــدارس في
سبتمبر المقبل ،مشيرا الى وجود خطط
لتعويضهم الفاقد التعليمي الذي تسببت
ب ــه حــالــة اغـ ــاق الـ ـم ــدارس ل ـظ ــروف وب ــاء
كورونا.
جــاء ذلــك في اجتماع ترأسه السلطان
ام ـ ــس بـ ـش ــأن ب ــرن ــام ــج ال ـت ـق ــوي ــة وإعـ ـ ــادة
التأهيل لطلبة المدارس لتعويض ما يمكن
مــن الـفــاقــد التعليمي وتــأهـيــل المعلمين
والـمـتـعـلـمـيــن وتـجـهـيــز الـ ـم ــدارس س ــواء
ً
بالدعم أو التخطيط أو التطوع تمهيدا

لـلـعــودة التدريجية للمراحل التعليمية
الثالث (االبتدائي والمتوسط والثانوي)
قبل افتتاح المدارس في سبتمبر القادم،
وذ ل ــك بحضور الموجهة العامة للعلوم
منى األنصاري ونخبة من المختصين في
جميع قطاعات المجتمع ممثال بقيادات
من وزارة التربية واتحاد مالك المدارس
الخاصة وجامعة الكويت وجامعة الخليج
وتجمع الحضانات وفريق منصة تعليمنا
ً
وفريق منصة جــرب وفريق التعليم أوال
ومبادرة "معلمون متطوعون".
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ع ـ ـضـ ــوة ه ـي ـئــة
ال ـت ــدري ــس ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت د.اس ـ ــراء
ال ـع ـي ـس ــى ان الـ ـب ــرن ــام ــج يـ ـه ــدف إل ـ ــى أن

يـحـبــب ال ـط ــاب ف ــي ال ـم ــدرس ــة ب ـعــد طــول
غ ـي ــاب ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أول ــوي ــةالـتــركـيــز
ع ـلــى ط ـل ـبــة االبـ ـت ــدائ ــي ع ــن ط ــري ــق إثـ ــراء
حـصـيـلـتـهــم ب ــال ـم ــواد األس ــاس ـي ــة كاللغة
العربية واالنكليزية والرياضيات لتنشيط
ذاكرتهم ،مشيرة الى اهمية ادخال النشاط
ال ـت ــرف ـي ـه ــي ال ـث ـق ــاف ــي ك ــال ـق ـص ــة ون ـش ــاط
ا لـعـلــوم الممتعة والشخصيات الطريفة
مع التدريس.
وتـ ـط ــرق ــت ال ـع ـي ـس ــى كـ ــذلـ ــك إلـ ـ ــى أه ــم
المشاكل النفسية والسلوكية التى تعرض
لها أطفال المدارس خالل جائحة كورونا
والتي تحتم ضرورة افتتاح المدارس مع
ً
االحترازات الصحية تدريجيا.

«الشؤون» :خطة من  3مراحل
الستئناف عمل الحضانات
●

جورج عاطف

اعتمدت وزارة الصحة الخطة الموضوعة من وزارة
الشؤون االجتماعية والخاصة بمعاودة دوام الحضانات
واستئناف عملية استقبال األطفال داخلها سواء الخاصة
أو المعنية بشؤون ذوي اإلعاقة.
ووفقا للمخاطبة الرسمية المرفوعة من وزير الكهرباء
وال ـمــاء والـطــاقــة المتجددة وزي ــر ال ـشــؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي إلى نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس لجنة طوارئ كورونا
الشيخ حمد الـجــابــر ،فــإن خطة ال ـعــودة تضمنت ثالث
مــراحــل ،األول ــى مــن  15ال ـجــاري حتى  50مــايــو المقبل،
وتشمل الكشف وتطبيق االشتراطات الصحية المعتمدة
وفق الدليل االسترشادي الصادر عن إدارة الصحة العامة
في وزارة الصحة.

اما المرحلة الثانية فتمتد من مطلع يونيو حتى 40
اغسطس المقبلين ،وتتضمن فتح الحضانات لبرامج
تأهيل الطفل للعودة اآلمنة ،فيما تبدأ المرحلة الثالثة
واألخيرة ،مطلع سبتمبر المقبل ،وسيتم خاللها العودة
للعمل بكامل الطاقة االستيعابية للحضانات ،حيث تنتظر
الخطة االعتماد من لجنة "طوارئ كورونا" لبدء سريانها
وتنفيذ مراحلها.
ً
وكان الوزير العتيبي ،خاطب رسميا وزير الصحة د.
باسل الصباح ،بشأن منح موظفي وعمال دور الحضانات
ً
الخاصة أولوية التطعيم ضد "كورونا" استعدادا لمعاودة
استئناف الـ ــدوام داخـلـهــا ،حيث طــالــب العتيبي بضم
أصحاب الحضانات والعاملين لديها ،السيما الحضانات
المعنية بشؤون ذوي اإلعاقة ،من جميع الجنسيات ضمن
أولوية خطة منح التطعيمات تمهيدا للعودة االمنة لها،
المقررة سبتمبر المقبل.

الخالد :قطع التيار عن عقار مخالف في شرق
محافظ العاصمة هنأ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان
أك ـ ـ ــد م ـ ـحـ ــافـ ــظ الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الـ ـشـ ـي ــخ ط ـ ـ ــال الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،أن
"حملة إزالة مخالفات البناء
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــودهـ ــا ال ـم ـح ــاف ـظ ــة
على بعض مناطقها تكشف
ً
تباعا المزيد من المخالفات
الجسيمة وا لـعـمـيـقــة ،وا لـتــي
تـ ـع ــرق ــل ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـط ــوي ــر
ً
الـمـنـشــودة" ،الفـتــا إلــى "قطع
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي وتــوقـيــع
م ـخــال ـفــات م ــن ق ـبــل الـجـهــات
ا لـمـعـنـيــة عـلــى عـقــار مخالف
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق يـ ـت ــم
اس ـت ـغــالــه م ــن ق ـ َبــل الـبـعــض
كـمـطــا عــمَ ،
وم ـشــغــل للحياكة
يفتقد شروط األمن والسالمة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة والـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ،ب ـمــا
يـخــالــف ال ـقــوان ـيــن وال ـلــوائــح
المنظمة في البالد".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ،ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،ع ـل ــى
هــامــش جــولــة مـيــدانـيــة على
م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة شـ ـ ـ ـ ـ ــرق ،بـ ـحـ ـض ــور
م ـم ـث ـل ــي وزارت ـ ـ ـ ــي ال ـك ـه ــرب ــاء
والماء ،واألشغال ،إلى جانب
قــوة اإل ط ـفــاء ا ل ـعــام ،والهيئة
ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،إض ــاف ــة إلــى
إدارة ا لـ ـ ـس ـ ــا م ـ ــة ا ل ـم ـه ـن ـي ــة
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة ،وف ــري ــق الـ ـط ــوارئ
ل ـف ــرع ب ـلــديــة ال ـم ـحــاف ـظــة ،أن

"الـمـخــالـفــات فــي ه ــذا الـعـقــار
تعددت بين تكدس في سكن
العمالة ا لــوا فــدة بما يخالف
االش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،إلــى
ج ـ ــان ـ ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال م ـ ـجـ ــرور
مـ ـي ــاه األم ـ ـطـ ــار ف ــي ال ـص ــرف
ً
الـ ـصـ ـح ــي ،ب ـم ــا ي ــؤث ــر س ـل ـبــا
على البيئة البحرية ،إضافة
إلـ ــى اف ـت ـق ــاد ض ــواب ــط األم ــن
وا لـســا مــة ،وتشويه المظهر
العام ،وغيرها من المخالفات
الجسيمة".
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـج ـ ـهـ ــود ج ـم ـي ــع
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــة م ــع
ً
المحافظة ،ودا عـيــا "الجميع
لمزيد من التنسيق المشترك،
لدفع أطر التطوير والتنمية
في مناطقها".
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،هـ ـن ــأ
محافظ العاصمة ،سمو أمير
البالد الشيخ نــواف األحمد،
وسـ ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـيــخ
مـ ـشـ ـع ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،والـ ـشـ ـع ــب
ال ـك ــوي ـت ــي ،ب ـم ـنــاس ـبــة ح ـلــول
شهر رمضان ،داعيا المولى،
جل وعال ،أن ُيعيد هذه األيام
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاركـ ــات عـ ـل ــى األمـ ـتـ ـي ــن
العربية واإلسالمية بالخير
ُ
واليمن والبركات.
ً
و تــا بــع " :فـلـنـغـتـنــم جميعا
شـهــر رم ـضــان الـفـضـيــل ،بما

المحافظ خالل الجولة على العقار المخالف
يـحـمـلــه مــن خ ـيــرات وبــركــات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
ً
واإل ســا مـيــة ،ولنلتمس معا
فـ ـض ــل ل ـي ـل ــة الـ ـ ـق ـ ــدر وق ـ ـ ــراء ة
ً
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرآن" ،داعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ال ـج ـم ـي ــع
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــرع إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــولـ ـ ــى،
سـبـحــانــه وت ـع ــال ــى ،ف ــي هــذه
األ يـ ـ ــام ا ل ـم ـب ــار ك ــات أن يــر فــع
بـفـضـلــه ال ــوب ــاء والـ ـب ــاء عــن
العباد.

«الرحمة» لدعم مشروعاتها
َّ
تقدم األمين المساعد لشؤون القطاعات في جمعية الرحمة العالمية
فهد الشامري ،بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو األمير الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وإلى أهل الكويت؛
مواطنين ومقيمين ،واألمــة اإلسالمية ،بمناسبة شهر رمضان ،سائال
المولى ،تبارك وتعالى ،أن يجعله شهر خير وبركة على األمتين العربية
واإلسالمية ،وعلى بالدنا وبالد المسلمين أجمعين .وقال الشامري ،في
تصريح صحافي ،إن "الرحمة" تطلق العديد من المشروعات الخيرية
النوعية في شهر رمضان عبر حملتها "بادروا بالخير" ،والتي تضم 30
ً
ً
مشروعا نوعيا لدعم المحتاجين والمتضررين في أكثر من  25دولة حول
ً
العالم ،داعيا المحسنين إلى بذل كل أشكال البر والخير.

«التراث» :بدء
التسجيل في
مسابقة القرآن

أعلنت جمعية إحياء
الـ ـت ــراث اإلسـ ــامـ ــي ،بــدء
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي مـســابـقــة
ح ـ ـفـ ــظ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة لـ ـل ــذك ــور،
وا ل ــذي يستمر حـتــى 20
ر مـضــان ،مشيرة إ لــى أن
موعد التسميع فيها يوم
األول من يوليو المقبل،
معلنة تخصيص جوائز
م ــال ـي ــة ق ـي ـم ــة ل ـل ـفــائــزيــن
بالمراكز األولى.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة،
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن
المسابقة تشرف عليها
إدارة مـ ـ ــرا كـ ـ ــز ت ـح ـف ـيــظ
القرآن التابعة للجمعية،
وت ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـق ـ ـس ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــا إلـ ـ ــى
أربـ ـ ـ ــع شـ ـ ــرائـ ـ ــح :األول ـ ـ ــى
لـلـكـبــار م ــن س ــن  19فما
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ،وس ـ ـي ـ ـت ـ ــم فـ ـيـ ـه ــا
حـ ـف ــظ س ـ ــورت ـ ــي ال ـب ـق ــرة
وآل عـ ـ ـم ـ ــران ،وا ل ـث ــا ن ـي ــة
لـلـشـبــاب مــن  15إل ــى 18
سنة ،وستكون في حفظ
الجزء .25
وأضافت" :أما الشريحة
ا لـثــا لـثــة ،فـهــي مخصصة
لــأعـمــار مــن  11إل ــى 14
س ـنــة ل ـح ـفــظ ال ـج ــزء ،28
فـيـمــا الـشــريـحــة الــرابـعــة
مـخـصـصــة لـلـنــاشـئــة من
ع ـمــر  6إ ل ــى  10س ـنــوات
لحفظ الجزء ."29
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محليات

خدمات المصرف اإللكترونية تضمن األمان للعمالء في ظل «كورونا»
فهد الرمضان

أش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
إدارة ب ـن ــك اال ئـ ـتـ ـم ــان وز ي ــر
المالية وزير الدولة للشؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
خليفة ح ـمــادة ،بــاإل نـجــازات
غـ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة والـ ـتـ ـط ــور
الذي حققه بنك االئتمان في
مجال الخدمات اإللكترونية

وال ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
االئتمانية.
جــاء ذلــك خــال زي ــارة قــام
بها وزير المالية والمشرف
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ب ـ ـعـ ــد صـ ـ ــدور
م ـ ــرس ـ ــوم نـ ـق ــل تـ ـبـ ـعـ ـي ــة ب ـنــك
اال ئ ـت ـم ــان م ــن وزارة ا ل ــدو ل ــة
لـشــؤون اإلس ـكــان إلــى وزارة

المالية حيث عقد اجتماعه
األول مــع اإلدارة التنفيذية
واط ـ ـ ـلـ ـ ــع مـ ـ ــن ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة وا ل ـ ـمـ ــد يـ ــر
ا لـعــام للبنك صــاح المضف
والمسؤولين االداريين على
جـمـيــع الـخــدمــات وال ـقــروض
التي يقدمها البنك وتم عمل

ّ
المضف يكرم العاملين في مركز نظم المعلومات
ثمن جهودهم في جعل البنك األول عبر انطالقة تطبيق سهل
ك ـ ّـرم نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة ا ل ـم ــد ي ــر ا لـ ـع ــام لبنك
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ص ـ ـ ــاح ال ـم ـض ــف
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ن ـظــم
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ــال ـب ـن ــك عـلــى
جهودهم المبذولة في إتمام
ان ـ ـط ـ ــاق الـ ـم ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ــى
لـتـطـبـيــق س ـه ــل ،ال ـت ــي تتيح
للمواطنين تتبع طلب القرض
واالستعالم عن حالة الخدمة.
و شـكــر المضف العاملين
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــود
الدؤوبة التي بذلوها ،والتي
جـعـلــت ب ـنــك االئ ـت ـم ــان األول
ف ــي ان ـط ــاق ــة ت ـط ـب ـيــق سـهــل
ال ـخ ــاص بــالـجـهــاز الـمــركــزي
لتكنولوجيا المعلومات.
و ت ـقـ ّـد م بالشكر للعاملين
على إنجاز التطبيقّ ،
معبرا
عــن ّفخره بــإطــاق التطبيق،
وحثهم على بــذل المزيد من
الـ ـجـ ـه ــود ف ــي س ـب ـيــل ت ـقــديــم
خ ــدم ــات ال ـب ـنــك لـلـمــواطـنـيــن

المضف متوسطا المكرمين
ب ـس ـهــولــة ُ
ويـ ـس ــر وم ـ ــن دون
عناء.
وذك ـ ـ ــر أن إط ـ ـ ــاق "س ـه ــل"
ب ـن ـج ــاح ف ـ ــاق ال ـت ــوق ـع ــات مــا
كـ ـ ــان ل ـي ـت ـح ـقــق لـ ـ ــوال ج ـه ــود

الكوكبة الشبابية في البنك
وتفانيهم في العمل ،ويضاف
ذلـ ـ ــك اإلنـ ـ ـج ـ ــاز إلـ ـ ــى سـلـسـلــة
اإلنـ ـج ــازات اإلل ـك ـتــرون ـيــة في
البنك.

وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة تـ ّ
ـوجــه
المضف بالشكر إلى الجهاز
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي لـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـلــومــات ع ـلــى تـعــاونـهــم
ودعمهم الالمحدود.

عــرض مرئي للوزير حمادة
حـ ـ ــول ال ـ ـبـ ــدائـ ــل ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــة لـ ـ ـس ـ ــد الـ ـعـ ـج ــز
ا لـمـتــو قــع فــي مـيــزا نـيــة البنك
للتأكد ولضمان استمرارية
البنك فــي قــدر تــه التمويلية،
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ــرص ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ع ـلــى
ال ـ ـم ـ ـضـ ــي ق ـ ــدم ـ ــا فـ ـ ــي وضـ ــع
الحلول المناسبة في أسرع
و قــت ممكن الستدامة البنك
في قدرته التمويلية.
وأكـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة ض ـ ـ ـ ــرورة
ت ـ ـقـ ــديـ ــم أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن وت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ف ــي
حـ ـص ــولـ ـه ــم عـ ـل ــى ال ـت ـم ــوي ــل
للقروض العقارية.
و شــدد وز يــر المالية على
مواجهة التحديات القادمة
ل ـ ـ "االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان" ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بــاسـتــدامــة الـبـنــك فــي قــدرتــه
الـ ـتـ ـم ــويـ ـلـ ـي ــة ل ـت ـم ـك ـي ـن ــه مــن
االستمرار في القيام بــدوره
فــي تـمــويــل وح ــدات الــرعــايــة
السكنية.
وفي هذا السياق ،صرحت
الناطقة الرسمية باسم بنك
االئ ـت ـم ــان ح ـب ــاري الـخـشـتــي
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ان ـ ـط ـ ـلـ ــق ال ـ ـعـ ــام
الماضي بحملة "قراب منك"
والـ ـت ــي تـ ـه ــدف ال ـ ــى س ـهــولــة
ال ـت ــواص ــل ب ـي ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق حـ ــدي ـ ـثـ ــة
الكترونية سهلة وميسرة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ـ ـ ــدف ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة
هـ ــو ت ــوف ـي ــر خـ ــدمـ ــات ال ـب ـنــك
للمواطنين على مدار الساعة
ب ـس ـهــو لــة و ي ـس ــر دون ع ـنــاء
مراجعة أي من فروع البنك،
وحققت تلك الحملة نتائجها
والـ ـت ــي ان ـع ـك ـســت زيـ ـ ــادة فــي
اعـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن م ــن

حمادة والمضف خالل اللقاء
خــدمــات الـبـنــك االلـكـتــرونـيــة
(.)Online
وذكــرت الخشتي أن البنك
سخر كل الجهود واالمكانات
وال ـط ــاق ــات لـتــذلـيــل الـعـقـبــات

وال ـص ـع ــوب ــات أمـ ــام عـمــائــه،
وبالرغم من الطاقة المحدودة
للموارد البشرية العاملة في
البنك نتيجة جائحة كورونا
ف ــإن ــه كـ ــان ل ـش ـبــاب االئ ـت ـمــان

 174مليون دينار قروض
مقدمة للعمالء العام الحالي
ك ـش ــف ب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان ف ــي اح ـص ــائ ـي ــة ح ــدي ـث ــة أص ــدره ــا
ان اج ـمــالــي الـمـبــالــغ الـمـقــدمــة لـلـعـمــاء ك ـق ــروض ع ــن الـعــام
 2021/2020بلغت  174مليونا و 534الف دينار ،الفتا الى ان
اجمالي المبالغ المصروفة للعام الماضي كانت  268مليونا
و 991الفا.

تحد وعزم ورغبة في تخطي
الـعـقـبــات وت ـج ــاوز الـصـعــاب
فلم يكن ذلك األمر عائقا أمام
شباب البنك الكفؤ والمعطاء
ف ـ ـقـ ــد ح ـ ـقـ ــق ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أعـ ـ ـ ـ ــدادا
قياسية غير مسبوقة بخدمة
ال ـع ـم ــاء ع ــن ب ـع ــد م ــن خ ــال
خدمات البنك اإللكترونية.

إقبال غير
مسبوق على
خدمات البنك
«أونالين»

الخشتي

«الداخلية» ّ
شيعت شهيدها سعد العنزي التسجيل الختبارات القدرات الرفاعي :مركز التطعيم بالحرس الوطني
ّ
تعرض لحادث دهس أثناء عمله في إحدى نقاط التفتيش بالجامعة ينطلق  22الجاري يسهل على منتسبينا وأسرهم
أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس استئناف
موعد التسجيل اإللكتروني الختبارات الـقــدرات األكاديمية لطلبة
الصف الثاني عشر اعتبارا من  22حتى  29الجاري ،علما بأن مواعيد
االختبارات من  8حتى  22مايو ومن  12حتى  22يونيو المقبلين.
ودعا المكتب في بيان صحافي امس جميع طلبة الثانوية الراغبين
في تقديم اختبارات القدرات األكاديمية من الصف الثاني عشر أو ما
يعادله وخريجي الثانوية العامة الى التسجيل من خالل الصفحة
 https://portal.ku.edu.kw/placementوذلك باتباع جميع الخطوات
منها إدخال بيانات التسجيل ،وطباعة بطاقة الدخول ليوم االختبار.
كما دعا "طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية
العامة ممن ال تتوفر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل الى اتباع
اإلرشادات المبينة تحت بند إنشاء مستخدم جديد ،أو التواصل من
خالل البريد االلكتروني للمكتب ."cem@ku.edu.kw
وأفاد المكتب بأن تسجيل جميع الطلبة لالختبارات والتعديالت
عليها سيتم من خالل نظام التسجيل اإللكتروني فقط ،الفتا إلى أن
أداء الطالب الختبارات القدرات األكاديمية ال يعني إمكانية قبوله
بالجامعة.

ً
النهام مشاركا في تشييع شهيد «الداخلية» أمس

●

محمد الشرهان

ش ـي ـع ــت وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ،مـ ـس ــاء أ مـ ــس،
بحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي،
ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام ،ووكيل
الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات
اللواء جمال الصايغ وقيادات الوزارة ،شهيد
ال ــواج ــب ش ــرط ــي س ـعــد ال ـع ـن ــزي ف ــي مـقـبــرة
الصليبيخات ،حيث ووري إلى مثواه األخير.
ونـعــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان لــه أم ــس ،ببالغ
ال ـحــزن واألسـ ــى الـشـهـيــد ال ـع ـنــزي ،وه ــو من
مرتبات اإلدارة العامة لشرطة النجدة -إدارة
ن ـج ــدة ال ـعــاص ـمــة ،وق ــد ل ـقــي م ـصــرعــه اث ـنــاء
تــأديــة عـمـلــه فــي نـقـطــة تـفـتـيــش عـلــى طــريــق
ا لـ ــدا ئـ ــري األول ،ب ـعــد ت ـعــر ضــه ل ـلــد هــس مــن
قبل مركبة كانت تسير بسرعة كبيرة أثناء
محاولة قائدها تجاوز نقطة التفتيش.
وقــال مـصــدر أمـنــي لــ"الـجــريــدة" ،إن رجــال
األم ـ ــن ف ــي ن ـق ـطــة ال ـت ـف ـت ـيــش ف ــوج ـئ ــوا خ ــال

ثـبــو تـهــم فــي نقطة التفتيش بـمــر كـبــة تسير
بـ ـس ــرع ــة ج ـن ــون ـي ــة ت ـق ـت ـح ــم ن ـق ـط ــة ال ـت ـف ـيــش
ً
وتدهس رجل األمن ،مما أدى إلى وفاته فورا،
الفتا إلى أن المركبة واصلت سيرها قبل أن
تصطدم بلوحة إرشادية ونخلة وتتوقف.
وأضاف المصدر أن رجال األمن بالنقطة
استدعوا رجال اإلطفاء إلخراج قائد المركبة
ال ــذي حـشــر داخـلـهــا ج ــراء ش ــدة االص ـط ــدام،
وأصيب بجروح متفرقة نقل على إثرها إلى
مستشفى األميري لتلقي العالج.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـص ــدر أن ال ــداه ــس عـسـكــري
بــوزارة الدفاع ،و كــان يرتدي ا لــزي الرسمي،
الفتا إلى أن جهات التحقيق خاطبت "الدفاع"
للتأكد مــن أن ا لــدا هــس كــان على رأس عمله
من عدمه.

ً
«تدريس الجامعة» تقترح شرطا
للمشاركة بلجان فحص المواضيع
●

حمد العبدلي

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود ان
الجمعية ستقدم مقترحا لمجلس الجامعة لتضيفه الى اللوائح
الداخلية من شأنه منع أي شخص أدلى برأي رسمي أمام لجنة أن
عضوا بقوة
يشارك في اللجان الالحقة عليها بالتصويت ،وإن كان
ً
القانون فعليه التنحي من أجل تحقيق الحياد واستكمال العدالة
وصوال لمصداقية العمل وحسن أدائه.
وتوفير الشفافية
ً
وأوضح الحمود في تصريح صحافي امس" ،من المخل بالعدالة
أن يشارك أحد األشخاص بلجنة لفحص موضوع سبق له بشكل
رسمي إبداء رأي فيه بلجنة سابقة أو قدم مشورة بصدده" ،مبينا أن
"القيم واألخالق والمبادئ العامة للقانون ترفض مثل هذا السلوك،
ومما الشك فيه أن وجود الشخص بلجنة كان له أي موقف فيها
حتما على القرار المتخذ بحسبانه سينحاز لرأيه السابق
سيؤثر
ً
ويدافع عنه بضراوة ولن يقبل تغييره".

الرفاعي خالل افتتاح المركز

●

محمد الشرهان

افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح وك ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــرس
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ــركـ ــن
ه ـ ــاش ـ ــم الـ ـ ــرفـ ـ ــاعـ ـ ــي ،ي ــرافـ ـق ــه
المعاون للعمليات والتدريب
الـ ـل ــواء ال ــرك ــن ف ــال ــح ش ـجــاع،
والـمـعــاون لــإسـنــاد اإلداري
ا لـعـمـيــد عـصــام نــا يــف ،مركز
تطعيم ا لـحــرس الوطني في
ال ــرئ ــاس ــة ال ـع ــام ــة ،لـتـسـهـيــل
ت ـ ـل ـ ـقـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــي ال ـ ـحـ ــرس
لـلـقــاح ضــد فـيــروس كــورونــا
المستجد.
وذكـ ـ ــر وكـ ـي ــل ال ـ ـحـ ــرس أن
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح هـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــركـ ــز ج ــاء
ب ـتــوج ـي ـهــات ق ـي ــادة ال ـحــرس
ال ــوطـ ـن ــي ،م ـم ـث ـلــة ف ــي سـمــو

ُ
«الزكاة» يطلق السلة الرمضانية لألسر المستحقة للمساعدة
ً
ً
المري 28 :ألف سلة بدال من والئم اإلفطار امتثاال لإلجراءات الصحية

أعلن مراقب اإلعــام المتحدث
الـ ــرس ـ ـمـ ــي لـ ـبـ ـي ــت ال ـ ـ ــزك ـ ـ ــاة ح ـمــد
الـ ـ ـم ـ ــري ،أن ال ـب ـي ــت م ـس ـت ـمــر فــي
تنفيذ المشاريع الخيرية دا خــل
البالد ،ومد يد المساعدة لألسر
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ،ان ـط ــاق ــا م ــن دوره
الخيري واإلنساني.
وق ــال ال ـم ــري ،فــي تـصــريــح لــه،
إن ال ـب ـيــت أط ـل ــق م ـش ــروع الـسـلــة
الــرمـضــانـيــة ،وه ــي سـلــة تحتوي
ع ـلــى مـ ــواد غــذائ ـيــة ت ـقــدم لــأســر
المستحقة بمناسبة قــرب حلول
شهر رمضان ،مشيرا إلى أن بيت
الــزكــاة دأب عـلــى تنفيذ مـشــروع
والئم اإلفطار كل عام بالمساجد
وفــي بعض األمــاكــن العامة التي
ت ـ ـتـ ــواجـ ــد ف ـي ـه ــا بـ ـع ــض ال ـف ـئ ــات
المحتاجة ،كما كان يقدم وجبات
إفطار لبعض األسر المتعففة ،إال
أن ــه بـسـبــب جــائـحــة "ك ــوف ـي ــد"-19
الـتــي تعصف بــالـبــاد ،وتطبيقا

لالشتراطات الصحية للحد من
ان ـت ـشــار ه ــذا ال ـف ـيــروس ،سـيــوزع
أكـثــر مــن  28ألــف سلة رمضانية
على األسر المتعففة والمستحقة
ً
للمساعدة داخل البالد ،بديال عن
مشروع والئم اإلفطار هذا العام.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـبـ ـي ــت س ـي ـن ـفــذ
م ـ ـشـ ــروع والئ ـ ـ ــم اإلفـ ـ ـط ـ ــار خـ ــارج
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ـ ـ ــي  14دول ـ ـ ـ ـ ــة حـ ــول
ال ـع ــال ــم ،ت ـن ـف ـيــذا ل ــرغ ـب ــات بعض
ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــرام ،وس ـت ـك ــون
األولــويــة لالستفادة منه لأليتام
الــذيــن يكفلهم بـيــت ال ــزك ــاة ،كما
سيتفيد منه الكثير مــن الفقراء
والمحتاجين مــن المسلمين في
هذه الدول.

مساعدات مالية
وقـ ــال م ــراق ــب اإلع ـ ــام إن بيت
الــزكــاة قــدم خــال الربع األول من

هذا العام مساعدات مالية بلغت
 6.73ماليين دينار استفادت منها
 19.597أســرة داخــل البالد ،منها
 17.441أ س ــرة تتسلم مساعدات
ش ـه ــري ــة ،وهـ ــي م ــن ف ـئ ــة األرامـ ـ ــل
وال ـم ـط ـل ـقــات واأليـ ـت ــام وال ـع ـجــزة
وك ـ ـبـ ــار الـ ـس ــن الـ ــذيـ ــن ل ـي ــس لـهــم
م ـع ـي ــل وال دخـ ـ ــل م ــالـ ـي ــا ث ــاب ـت ــا،
و 2.156أســرة تسلمت مساعدات
مقطوعة كــل  3أو  4أشـهــر ،وهي
مــن فئة ضعاف الــدخــل .وأوضــح
أن البيت سيستمر في استقبال
طلبات المساعدة المالية لألسر
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ط ـ ــوال
شـهــر رم ـضــان ،مــن خ ــال موقعه
على اإلنـتــرنــت فــي أوق ــات العمل
الرسمية.
وفـ ــي خ ـت ــام ت ـص ــري ـح ــه ،أش ــار
مراقب اإلعالم المتحدث الرسمي
لبيت الزكاة أن البيت جهز صاالت
المحسنين فــي مـقــره الــرئـيـســي،

وبأفرعه في المحافظات ،وكذلك
مـ ـ ــراكـ ـ ــزه اإلي ـ ـ ــرادي ـ ـ ــة ال ـم ـن ـت ـش ــرة
ف ــي م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاد ب ــال ـق ــرب مــن
الجمعيات الـتـعــاونـيــة ومــركــزيــه
في مجمع  360ومجمع األفنيوز
الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـب ــرعـ ـي ــن م ـمــن
ي ــرغـ ـب ــون ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم زك ــواتـ ـه ــم
وصدقاتهم ،كما يمكنهم التبرع
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ع ـلــى
اإلنترنت وتطبيقه على الهواتف
الذكية بكل سهولة ُ
ويسر ،ويمكن
للمتبرعين احتساب زكاة أموالهم
الـنـقــديــة وزكـ ــاة ال ــذه ــب والـفـضــة
واألسهم المقتناه بنية االستثمار
ط ــوي ــل األم ـ ــل ،م ــن خ ــال الـمــوقــع
اإللكتروني ،أو من خالل التواصل
عبر الوتساب ،كما أن البيت وفر
خ ــدم ــة ال ـ ــرد ال ـشــرعــي ل ـل ــرد على
االستفسارات واألسئلة الشرعية
المتعلقة بالزكاة.

حمد المري

رئيس الحرس الشيخ سالم
ال ـع ـلــي ،ونــائ ـبــه ال ـفــريــق أول
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـم ــد
النواف ،بهدف الحفاظ على
ص ـ ـحـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــي ال ـ ـحـ ــرس
الوطني وأسرهم والمجتمع
من الفيروس المستجد.
وأ ضــاف أن إنشاء المركز
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ضـ ـ ـم ـ ــن ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـ ـيـ ــن "ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس"
ووزارة الصحة ا لــذي يهدف
إل ــى تـقــديــم الــدعــم واإلس ـنــاد
لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوزارة خ ـ ـ ـ ــال األزم ـ ـ ـ ـ ــات
وحـ ـ ــاالت الـ ـ ـط ـ ــوارئ ،م ـش ـيــرا
إلى أن المركز يخفف العبء
عـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا لـ ـت ــي
تسابق الزمن لتطعيم جميع
الـمـسـجـلـيــن ل ـل ـح ـصــول عـلــى

لـ ـق ــاح ك ــو فـ ـي ــد  ،19ت ـم ـه ـيــدا
إلعادة الحياة إلى طبيعتها.
ّ
وح ـ ـ ـ ــث ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي ج ـم ـيــع
منتسبي الحرس على تلقي
ال ـل ـق ــاح ،م ــن أج ــل ســامـتـهــم
وس ــام ــة أس ــره ــم وزمــائ ـهــم
فــي ال ـع ـمــل ،مـمــا يـســاهــم في
ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ــوبـ ــاء
على مستوى ا لــدو لــة ،داعيا
ّ
ا ل ـم ــو ل ــى ع ــز و ج ـ ــل أن يـكـلــل
جـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ب ــالـ ـنـ ـج ــاح
والتوفيق.

«إداريي المؤسسات التعليمية» :مطلوب
تحديث آليات العمل لمالءمة المرحلة
أكــد أمين سر الجمعية الكويتية
إلداريـ ـ ـ ــي م ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ب ــدر
الحضرم أن المؤسسات التعليمية
تـضــم خ ـبــرات وطـنـيــة مـشـهــودا لها
بالكفاء ة والتميز لكنها تحتاج الى
خلق مناخ مالئم للعمل واالبداع من
خالل تطوير وتحديث آليات العمل
بما يتالءم ومتطلبات المرحلة.
وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ـحـ ـض ــرم فـ ــي ت ـصــريــح
ل ــه ب ـج ـهــود ال ــدك ـت ــور عـلــي الـمـضــف
والــدكـتــور محمد الـفــارس فــي إدارة
وزارتـ ــي الـتــربـيــة والتعليم الـعــالــي،
وال ـلــذيــن يـبـعـثــان األم ــل ف ــي نـفــوس
العاملين ،السيما فيما يتعلق بمنح
فـ ــرص ل ـل ـش ـبــاب ل ـتــولــي الـمـنــاصــب
اإلشرافية والقيادية.
وشدد الحضرم على ضرورة بذل
المزيد من الجهد والعطاء للنهوض
بالعمل وا لـمـطــا لـبــة بجميع حقوق
اإلداريـيــن والموظفين لدفع مسيرة
التنمية والتطوير داخل المؤسسات

التعليمية في تخريج كوادر وطنية
قادرة على النهوض بكافة القطاعات
في البلد إلحداث النهضة المنشودة،
وذلك بما لديهم من خبرات أكاديمية
وإداريـ ـ ـ ــة وف ـن ـيــة واسـ ـع ــة ف ــي شتى
المجاالت والميادين.
وتـ ـق ــدم ال ـح ـض ــرم ب ــأس ـم ــى آي ــات
الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات ال ــى صاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األح ـم ــد وس ـمــو ول ــي ع ـهــده الـشـيــخ
م ـش ـع ــل األح ـ ـمـ ــد ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
ووزيـ ــري الـتــربـيــة والتعليم العالي
وجـ ـمـ ـي ــع م ـن ـت ـس ـب ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـك ــوي ـت ــي
والمقيمين بمناسبة شهر رمضان
الكريم متمنيا من الله ان يعيده على
األمتين العربية واإلسالمية بالخير
واليمن والبركات.
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الطعون في «التمييز» يقترب
تراكم
ً
من  50ألفا ...و«الشق عود»!

مرافعة

• إنشاء دائرة رابعة لن يحل المشكلة والقضية تحتاج إلى مواجهة من مجلس القضاء
• ضرورة استحداث دوائر جديدة ونقل مستشارين إليها من «االستئناف»
• طعون من عام  ٢٠١٣لم يتم تحديدها ...واألعلى «اإلدارية» و«المدنية»
حسين العبدالله

ً
قرار رئيس محكمة التمييز ،ا ل ــذي يستدعي التفكير جــد يــا
قرار زيادة عدد الدوائر
بإنشاء دائرة قضائية رابعة لن ف ــي وض ـ ــع ال ـح ـل ــول الــواق ـع ـي ــة
القضائية وعدد المستشارين
يـحـقــق الـمـطـلــوب عـلــى صعيد والمباشرة لها ،وأهمها مطالبة
في محكمة التمييز ليس
ملف مواجهة الطعون المتراكمة الدوائر الحالية لالنعقاد مرتين
أمام المحكمة ،بل سيكون له أثر في األسبوع ،للنظر والفصل في
الوحيد الذي من شأنه أن
بسيط في مواجهة هذه القضية ،الطعون ،وأن تكون جلسة عقد
قضية
يعمل على مواجهة
التي عصفت بالعمل اإلداري في المشورة هي الثالثة ،وإنشاء
ّ
تراكم الطعون ،فاألمر يتطلب «التمييز» ،والتي لم تتمكن من دوائــر مسائية تشكل من بين
ً
النظر والفصل في طعون تعود أعضاء تلك الدوائر.
أيضا إعادة النظر في فلسفة
وتـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول واقـ ـعـ ـي ــة
إلى عام !2013
نظر الطعون بـ«التمييز»،
وه ــذا ال ـق ــرار ،ورغ ــم التقدير وم ـبــاشــرة وســري ـعــة ومـهـمــة،
والتي بعضها إداري والبعض لــدواع ـيــه ،فــإنــه لــن ي ـحـ ّـرك مياه ت ـس ـتــدعــي أن تـتـبـعـهــا خطة
الطعون الــراكــدة ،التي اقتربت يتم العمل بها في بداية العام
اآلخر تشريعي ،ما يستدعي
أع ــداده ــا م ــن  50أل ـف ــا ،ب ـعــد أن ال ـق ـضــائــي ال ـجــديــد تتضمن
تعديل قانون إجراءات
أع ـل ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء إصـ ـ ــدار ق ـ ـ ــرارات م ــن الـهـيـئــة
الـمـسـتـشــار أح ـمــد الـعـجـيــل في ال ـع ـمــوم ـيــة ،ب ــإن ـش ــاء دوائـ ــر
الطعن بـ«التمييز».
سبتمبر الماضي تسجيلها  42قضائية جديدة ،بواقع دائرة
إداري ـ ـ ــة خــام ـســة ودائ ــرت ـي ــن
ألف طعن متراكم.
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راكمة  ٤٢ألفا
والـ ـسـ ـب ــب فـ ــي ذل ـ ــك ال ـت ــراك ــم يستتبعها إص ــدار ق ــرارات
يعود إلــى الـبــطء الشديد الــذي مــن محكمة االسـتـئـنــاف ،بنقل
تعانيه عملية النظر والفصل عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن إل ــى
فــي الـطـعــون بــ«الـتـمـيـيــز» ،رغــم م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ،لـخـبــرتـهــم
انتهاء نيابة التمييز مــن نظر وك ـف ــاء ت ـه ــم ،والح ـت ـي ــاج دوائ ــر
أكثر من ثالثة طعون على األقل «التمييز» لهم ،و فــي مقدمتهم
تحدد المادة  153من قانون المرافعات قيمة كفالة االستئناف
فــي القضايا اإلداري ــة ،وتنتظر ال ـم ـس ـت ـش ــار هـ ــانـ ــي الـ ـحـ ـم ــدان
ب ــ 50دي ـنــارا ،وكفالة التمييز ب ـ  100ديـنــار ،وقــد ُوضـعــت تلك
فقط تحديد جلسات لها ،ولكن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ـي ـ ــة،
القيمة منذ عام  ،1994وفق المراجعة التشريعية بالقانون رقم
لم ُيكتب لها ذلك ،رغم مناشدات والـمـسـتـشــاران ع ــادل الـكـنــدري
ً
 ،1994 /47أي مضى قرابة  30عاما على تلك الكفالة ،التي حان
ونـجـيــب ال ـمــاجــد فــي القضايا
ومطالبات أصحاب الطعون.
الوقت لمراجعتها تشريعيا اليوم.
لذلك فــإن فكرة إنـشــاء دائــرة اإلداري ـ ــة ،والـمـسـتـشــارون علي
إدارية رابعة في محكمة التمييز ال ـض ـب ـي ـبــي وع ــوي ــد ال ــرش ـي ــدي
ال ي ـك ـفــي ل ـم ــواج ـه ــة ال ـق ـض ـيــة ،وعبدالله الدعيج في القضايا
ً
ل ـعــدم تــأث ـيــره عـلـيـهــا ،فــ«الـشــق المدنية ،وغيرهم ممن ال يسع الـطـعــون ،فــاألمــر يتطلب أيضا مع مبدأ جدية الطعن ،كأن يكون
عـ ــود» ،ويـسـتــدعــي أن يـتــداعــى المقام لذكر أسمائهم أو بيان إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي فـلـسـفــة نظر مبلغ كفالة الطعن  200أو 250
الـطـعــون بــ»الـتـمـيـيــز» ،بعضها دينارا ،فمبلغ  100دينار الذي
ل ــه الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء ،أقدميتهم.
إداري والبعض اآلخر تشريعيُ ،يـ ـس ــدد الـ ـي ــوم ال ي ـت ـنــاســب مــع
لـبـحـثــه ومـنــاقـشـتــه ،وأن يـتــرك
تراكم الطعون في
مـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي تـ ـع ــدي ــل ق ــان ــون ف ـك ــرة ال ـج ــدي ــة ال ـت ــي يتطلبها
خ ـل ـفــه ّكـ ــل الـ ـحـ ـل ــول ال ـن ـظــريــة ،عدد المستشارين
إجـ ـ ــراءات الـطـعــن بــ«الـتـمـيـيــز» ،أم ـ ــر الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى «ال ـت ـم ـي ـي ــز»،
وأن يفكر في الحلول الواقعية
«التمييز» يكبر
وقـ ـ ــرار زيـ ـ ــادة عـ ــدد ال ــدوائ ــر كـ ـم ــا ي ـس ـت ــدع ــي ت ـغ ـي ـي ــر مـبـلــغ بما يجعله طريقا سهال وبال
والمباشرة لهذه القضية ،بعد
ككرة الثلج ويتعين أن يـتـشــارك الجميع فــي حسم القضائية وعــدد المستشارين كفالة الطعن بـ»التمييز» الوارد تكاليف ،في حين أن تلك التكلفة
هــذه المعضلة ،الـتــي أصبحت فـ ـ ــي م ـح ـك ـم ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز ل ـيــس ب ـنــص الـ ـم ــادة  153م ــن قــانــون ال ـب ـس ـي ـطــة ت ـت ـس ـبــب فـ ــي تـلـقــي
ً
التفكير في حلول
ككرة الثلج تكبر يوما بعد يوم الوحيد الذي من شأنه أن يعمل المرافعات ،والعمل على زيادته «ال ـت ـم ـي ـيــز» آالف ال ـط ـعــون غير
دون أن نتمكن من إيقافها ،األمر ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة ق ـض ـي ــة ت ــراك ــم من  100دينار إلى مبلغ يتوافق الجدية ،والتي ال يمكن التقرير
واقعية ومباشرة
بعدم جديتها أو التصدي لها
إال بعدما تنتهي نيابة التمييز
من إصدار مذكرة بالرأي فيها،
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي ق ــد يستغرق
أشهرا وربما سنوات لعرضها
ال تواجه الطعون الجزائية أمام محكمة
ترجع العديد من الطعون المتراكمة
يبلغ عدد الطعون المتراكمة أمام محكمة
أمام نيابة التمييز إذا ما كانت
التمييز أي تراكم اليوم ،ألن دوائرها الثالث
أمـ ــام مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز إل ــى ع ــام ،2013
التمييز  50ألفا ،تأتي في مقدمتها الطعون
ضمن الملفات المتراكمة.
ً
استطاعت قبل نحو عام ونصف العام إنجاز
بعضها إداري وتجاري ومدني ،ومازالت
اإلداريـ ــة ،الـتــي تـبـلــغ  14أل ـفــا ،ثــم الطعون
ً
أن
حين
في
أمامها،
المتراكمة
الطعون
معظم
متعطلة من حسم تلك األنزعة واستقرار
ال ـمــدن ـيــة وال ـع ـمــال ـيــة ال ـت ــي تـبـلــغ  ١٥أل ـف ــا،
الموسم القضائي
الطعون المتراكمة اليوم تنحصر في الطعون
مراكزها القانونية حتى اآلن!
فالطعون التجارية التي تبلغ  ٩آالف طعن.
غير الجزائية.
ومـ ـ ــن دون ح ـ ـلـ ــول واق ـع ـي ــة

قيمة كفالة الطعن بـ «التمييز»

عدد الطعون المتراكمة

طعون منذ  9سنوات!

الطعون الجزائية

عدد القضاة في «التمييز»
تتزايد المطالبات بزيادة عــدد القضاة والمستشارين في
ً
محكمة التمييز ،وتحديدا الكويتيين ،حيث إن عددهم ال يزيد
على  25قاضيا ومستشارا من أصل  120مستشارا ،وهو عدد
ال يتوافق مع عدد الطعون المتراكمة ،والتي تقترب من  50ألفا،
ً
عالوة على الطعون المتداولة حاليا.
وم ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة هـ ــذه
الـقـضـيــة ال يـمـكــن ال ـق ـبــول بــأي
حـ ـل ــول ال تـ ـح ــاك ــي أصـ ـ ــل ه ــذه
المشكلة ،ومنها ما يستوجب
ً
ال ـع ـم ــل ع ـل ـيــه س ــريـ ـع ــا ،ومـنـهــا
مــا يتطلب التخطيط إل نـجــازه
م ــع ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم الـقـضــائــي
الجديد ،والذي لم يعد يفصلنا
عـنــه س ــوى أرب ـعــة أشـهــر تكفي
إلعــداد وإنـجــاز دوائــر قضائية
جديدة تعمل إلنجاز المتراكم
في محكمة التمييز ،حتى تأتي
تـعــديــات الـمـشـ ّـرع على قانون
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـطـ ـع ــن بــال ـت ـم ـي ـيــز
وقانون المرافعات بشأن إعادة
النظر في قيمة الكفالة.
وال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ـبـ ــول ك ــذل ــك
بـ ــالـ ــواقـ ــع الـ ـح ــال ــي ال ـ ـ ــذي ت ـم ـ ُّـر
بــه إجـ ـ ــراءات نـظــر الـطـعــن أمــام
محكمة التمييز ،وا ل ـتــي بــدأت
ت ـط ـفــو ع ـلــى ال ـس ـطــح م ـنــذ عــام
 2015ومــازالــت مستمرة حتى

اآلن ،ومن دون مواجهة حقيقية
لـهــا ،مـمــا قــد يجعلها أمــراضــا
مزمنة يعانيها مرفق القضاء،
فـ ــي وق ـ ــت تـ ـج ــري الـ ـمـ ـح ــاوالت
وال ـج ـه ــود لـتـبـسـيــط إجـ ـ ــراءات
التقاضي واختصارها.

النزاعات اإلدارية
كما أن الطعون التي تعاني
ارتفاعا كبيرا في التراكم ،تلك
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــاألن ــزع ــة اإلداريـ ـ ــة
والتجارية والمدنية والعمالية،
وت ــأت ــي ال ـط ـع ــون اإلداري ـ ـ ـ ــة فــي
مـ ـق ــدم ــة الـ ـطـ ـع ــون ال ـم ـت ـع ـط ـلــة،
ً
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي تـخــص
طلبات الموظفين وقضاياهم
ا لـخــا صــة بالجهات الحكومية
التي يعملون بها ،ومــا يترتب
عـ ـلـ ـي ــه م ـ ـ ــن تـ ـخـ ـط ــي الـ ـت ــرقـ ـي ــة
والمكافأة والفصل والعقوبات
اإلدارية.

«التمييز» :التقادم «بقيمة» الشيك ال يمنع المطالبة بدعوى اإلثراء بال سبب
أكدت أن الحكم يسري على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بقيمة الشيك
أك ـ ــدت مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـت ـجــاريــة،
بــرئــاســة المستشار خــالــد الـمــزيـنــي ،أن
التظلم من أمر األداء ُيعد خصومة جديدة
يكون المتظلم فيها في حكم المدعي ،وأن
ً
محكمة التظلم ،فضال عن اختصاصها
بالفصل في الطلبات األصلية المعروضة
عليها ،والـتــي تــرد فــي صحيفة التظلم،
تـخـتــص أي ـض ــا بــالـفـصــل ف ــي الـطـلـبــات
العارضة التي تبدى أثناء نظر التظلم،
سواء من المتظلم أو من المتظلم ضده،
ويترتب على ذلك أنه يجوز للمتظلم ،وهو
في حكم المدعي ،أن يبدي من الطلبات
ً
الـعــارضــة  -وفـقــا للمادتين  84و 85من
قانون المرافعات.
وأضـ ــافـ ــت أن م ــا جـ ــاء ف ــي ال ـم ــذك ــرة
اإل يـضــا حـيــة يتضمن تصحيح الطلب
األصلي ،أو تعديل موضوعه ،لمواجهة
ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى،
وما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب
الدعوى ،مع بقاء الموضوع على حاله،
ً
ويكون مكمال لموضوع الطلب األصلي،
أو مـتــرتـبــا عليه أو متصال بــه اتـصــاال
ال يقبل التجزئة ،أو يــدخــل ضامنا في
الدعوى.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه ي ـج ــوز لـلـمـتـظـلــم
ضــده ب ــدوره أن يـبــدي طلبات عــارضــة،
أو يدخل ضامنا في الدعوى ،ويجوز له
أن يعدل طلباته الصادر بها أمر األداء،
بــالــزيــادة كطلب الـفــوائــد ،أو بالنقصان
بقصرها َّ
عما ُسدد ،ومن ثم فإن خصومة
التظلم تمر بمرحلة أولى ،هي تلك التي
تنظر فيها المحكمة الـشــروط الشكلية
والموضوعية لصدور أمر األداء ،فإذا ما
َّ
تبين لها صحته قضت برفض التظلم،
وال يبقى شيء من موضوع النزاع عالقا
أمامها حتى تمضي في نظره ،إال ما قد

خالد المزيني

يترتب على ذلك القضاء ،كطلب الفوائد
أو ما ال يتعارض معه ،كزيادة الدين أو
نقصه بالسداد الجزئي الالحق لصدور
األمر.
وتابعت« :فإذا ما قضت محكمة التظلم
بإلغاء األمــر ،لسبب ال يتصل بعريضة
اس ـ ـت ـ ـصـ ــداره أو اسـ ـتـ ـن ــادا إل ـ ــى تـخـلــف
شرط من الشروط الموضوعية الالزمة
إلصداره ،كما إذا كان الحق متنازعا فيه
أو غير حال األداء أو غير ثابت بالكتابة،
فــإن المحكمة ال تقف عند حــد ُ اإللـغــاء،
ً
َّ
يتعين عليها الـ ُـمـضــي قــدمــا في
وإنـمــا
نـظــر مــوضــوع ال ـن ــزاع -كـمــرحـلــة ثانية-
لتصدر فيه حكما نهائيا حاسما بين
الدائن ،الــذي يضحى في مركز المدعي،
وبين المدين كمدعى عليه ،باعتبار أنها
ً
المختصة أص ــا بالفصل فـيــه ،ويكون
للمحكمة في هذا الصدد ُّ
السلطة التامة
فــي بـحــث مــوضــوع ال ـن ــزاع ،ألن التظلم
عـنــدئــذ يـفـتــح ال ـبــاب لـخـصــومــة جــديــدة
محلها ليس فقط تــوافــر أو عــدم توافر

ش ــروط إصـ ــدار األمـ ــر ،وإن ـمــا يمتد إلــى
بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب
بــه الــدائــن ،فــإذا تضمن الطلب العارض
من المتظلم ضده تغییر سبب الدعوی
مستندا إلــى سبب جديد للدين ،فليس
للمحكمة أن تنظر إلى السبب الجديد قبل
أن تنتقل إلى تلك المرحلة الثانية ،بعد
أن تقول كلمتها في أمــر األداء وشــروط
استصداره».
وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها،
إن ال ـن ــص ف ــي الـ ـم ــادة  553م ــن قــانــون
التجارة على أن «ال يحول تقادم دعوی
الـمـطــالـبــة بـقـيـمــة ال ـش ـيــك دون الـحــامــل
ومطالبة الساحب الــذي لم يقدم مقابل
الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه،
بــرد مــا أثــرى بــه دون حــق ،ويـســري هذا
ال ـح ـك ــم ع ـل ــى ال ـس ــاح ــب إذا رجـ ــع عليه
الملتزمون بــوفــاء قيمة الـشـيــك» ،مفاده
ّ
المشرع أفصح عــن م ــراده فــي عبارة
أن
واضـحــة قاطعة لـلــداللــة ،على أن تقادم

دعــوى المطالبة بالشيك ،وما ينتج عن
ذل ــك مــن زوال الــراب ـطــة الـقــانــونـيــة التي
يرتبها بين الساحب الذي لم يقدم مقابل
الوفاء به أو قدمه واسترده كليا أو جزئيا،
وب ـيــن ال ـحــامــل أو الـمـلـتــزمـيــن بــالــوفــاء
بقيمته ُيعد مــن قبيل اإلث ــراء بــا سبب
في جانب ذلك الساحب ،ما ّ
يخول الحامل
والملتزمين حق الرجوع عليه بالتعويض
َّ
عما لحقهم من ضرر في حدود ما أثرى
بــه دون سبب م ـشــروع ،تطبيقا للمادة
 262من القانون المدني ،التي تنص على
«إن كل من يثرى دون سبب مشروع على
حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به
بتعويض هذا الشخص اآلخر َّ
عما لحقه
من ضرر ،ويبقى هذا االلتزام قائما ولو
زال اإلثراء بعد حصوله».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة أن ال ـس ـبــب
المشروع هو المصدر القانوني المكسب
لإلثراء ،فيجعل للمثرى الحق في استيفاء
ما أثرى به ،وهذا السبب قد يكون عقدا،

كما قد يكون حكما من أحكام القانون،
وفــي الحالتين يـكــون قـيــام هــذا السبب
ً
مانعا من الرجوع على المثرى بدعوى
اإلثراء ،ألن المثرى يكون قد أثرى بسبب
قانوني ،فيجب حتى تقوم دعوی اإلثراء
أن يتجرد اإلث ــراء عن سبب يـبــرره ،ذلك
أن اإلث ـ ـ ــراء إذا ك ــان ل ــه س ـبــب ف ــا محل
الس ـتــرداده ،وللمثرى أن يحتفظ بــه ما
دام أن لــه سـبـبــا ي ـبــرر الـحـصــول عليه،
وأن بسحب الشيك ينشأ التزام صرفي
بموجبه يلتزم الساحب الوفاء بقيمته
إلى المستفيد ،فإذا ما تقادم الشيك بما
يمنع المستفيد من تحصيل قيمته كان
ل ــه ال ــرج ــوع ب ــدع ــوى اإلث ـ ــراء ب ــا سـبــب،
وكانت دعوى اإلثراء بال سبب ال تستقيم
إال بانعدام السبب المشروع  -كما سلف
بیانه -ومن ثم فإن حق المستفيد اللجوء
إلــى دعــوى اإلثــراء بال سبب ال ينشأ إال
بسقوط الشيك ،وال يكفي لتحقق ذلك أن
تمضي مدة تقادمه دون مطالبة ،ولكن

يـلــزم أن يتمسك بــالـتـقــادم مــن لــه الحق
فيه ،باعتبار أنه ليس من النظام العام،
وأن يقضى له بذلك ،ومــن ثم فال يجوز
الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق
وفقا لنص المادة  553من قانون التجـارة
إال بعد صدور ُحكم نهائي بسقوط حق
حامل الشيك في الــرجــوع عليه بدعوى
الصرف.
وأضــافــت المحكمة« :لـمــا كــان ذلــك،
وكـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـطـ ـع ــون ض ـ ــده اسـ ـتـ ـن ــد فــي
الـمـطــالـبــة بــالــديــن ب ـطــريــق أم ــر األداء
إلى الشيك موضوع الدعوى باعتباره
سندا صرفيا دون أن يستند إلى دعوى
اإلثراء ،بما مفاده أنه أقام دعواه ليس
ع ـل ــى اإلثـ ـ ـ ــراء ب ــا سـ ـب ــب ،وإنـ ـم ــا عـلــى
س ـبــب االلـ ـت ــزام ال ـصــرفــي ال ـنــاشــئ عن
الشيك كورقة تجارية ،وإذ أقام الحكم
المطعـون فيه المؤيد لحكم أول درجة
قضاءه برفض الدفع بالتقادم الصرفي
على سند إلى أن المطعون ضده أسس
مطالبته بالدين الثابت بالشيك على
قاعدة اإلثراء بال سبب ،وأن الطاعن لم
يقر صــراحــة بــالــوفــاء بــالــديــن ،وقضي
ب ــرف ــض ال ـت ـظ ـلــم ع ـلــى س ـنــد أن الــديــن
ال ـم ـطــالــب ب ــه ثــابــت بــالـكـتــابــة ومـعـيــن
الـمـقــدار وح ــال األداء ،فــي حـيــن أن ــه لم
ُ
لغ أمر األداء ،حتى يمضي إلى بحث
ي ِ
مــا كيف بــه دفــاع المطعون ضــده  -إن
صح  -من أنه تمسك باإلثراء بال سبب،
كسبب آخر للدين ،كما لم يفطن إلى أن
بـقــاء الـشـيــك قــائـمــا كسبب قــانــونــي لم
يقض بسقوطه يمنع اللجوء إلى دعوى
اإلثراء ،فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه فساد في االستدالل ،بما
يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن».

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

محكمة الجهراء
الجزائية!
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــذي
أ ن ـ ـجـ ــزت وزارة ا ل ـع ــدل
مبنى محكمة الجهراء،
ليكون جاهزا للتقاضي
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــدا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل
الـمـنـظــومــة الـقـضــائـيــة،
يكشف ا لــوا قــع العملي
إشـغــال المبنى لجميع
األدوار ب ـ ــه؛ إم ـ ــا ل ـعــدم
ال ـحــاجــة ل ـه ــا ،أو لـعــدم
قـ ـ ــدرة ال ـ ـ ـ ــوزارة وق ـط ــاع
الـمـحــاكــم تـحــديــدا على
إشغال تلك األدوار بما
ي ـف ـيــد م ـن ـظــومــة الـعـمــل
القضائي.
وإزاء حاجة التنظيم
لـ ـلـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـج ــزائـ ـي ــة
ال ـم ــوزع ــة ع ـلــى الـعــديــد
فـ ــي الـ ـمـ ـح ــاك ــم ي ـت ـعـ َّـيــن
على المسؤولين النظر
ف ـ ــي نـ ـق ــل ك ـ ــل ال ـ ــدوائ ـ ــر
ال ـ ـجـ ــزائ ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن ج ـنــح
وج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــات ب ـج ـم ـي ــع
درجـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـعـ ــن ،إل ــى
مبنى محكمة الجهراء،
وت ـس ـم ـي ـت ـهــا بـمـحـكـمــة
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء ال ـ ـجـ ــزائ ـ ـيـ ــة.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــرح
أه ـم ـيــة ت ـك ـمــن ف ــي عــدة
أوج ـ ـ ــه؛ أولـ ـه ــا ن ـق ــل كــل
ال ــدوائ ــر الـجــزائـيــة بكل
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاكـ ــم فـ ـ ــي م ـب ـنــى
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر فـ ـيـ ـه ــا
نـ ـظ ــام م ــوح ــد لـتـنـفـيــذ
األح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام وإدخ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا
وبـ ـنـ ـق ــل ال ـم ـح ـك ــوم ـي ــن
م ـ ــن الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء إل ـي ـه ــا،
ً
فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن س ـ ـهـ ــولـ ــة
وق ــرب ذل ــك الـمـبـنــى من
مبنى السجن المركزي
أو ال ـع ـم ــوم ــي ،ك ـم ــا أن
ن ـ ـقـ ــل جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
والـ ـمـ ـح ــاك ــم فـ ــي مـبـنــى
واحـ ـ ـ ــد س ـي ـس ـه ــل ع ـمــل
المحامين في الحضور
إل ـي ـه ــا ،ب ـ ــدال م ــن حــالــة
التشتت ا لـتــي يعيشها
المحامي ،الذي يصادف
في أحيان كثيرة وجود
ج ـل ـس ـت ـيــن لـ ــه فـ ــي ي ــوم
واحـ ـ ـ ـ ــد ،إحـ ــداه ـ ـمـ ــا فــي
قـ ـص ــر الـ ـ ـع ـ ــدل بـ ــدوائـ ــر
الجنايات ،والثانية في
محكمة الــرقـعــي ،ســواء
كـجـنـحــة أو ج ـنــح أم ــام
دوائر جنح التمييز.
ل ــذل ــك ف ــإن ف ـك ــرة نقل
الدوائر في مبنى واحد
تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاءم م ـ ـ ــع سـ ـه ــول ــة
الـ ـتـ ـق ــاض ــي ،وه ـ ــو أم ــر
يسهم في التخفيف عن
مبنى محكمة الرقعي،
الـ ــذي ي ـعــانــي ازدح ــام ــا
كـبـيــرا مــن المتقاضين
على إجراء المعارضات
أو استئنافات الجنح،
ون ـق ـل ـه ــا إل ـ ــى مـحـكـمــة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ال ـ ـجـ ــزائ ـ ـيـ ــة
سـيـخـفــف م ــن الـضـغــط
عن مبنى الرقعي الذي
ي ـعــانــي سـ ــوء الـتـنـظـيــم
وتوزيع العمل الداخلي
عـ ــاوة ع ـلــى ع ــدم ق ــدرة
المبنى على استيعاب
ه ـ ــذه األعـ ـ ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة
مـ ــن الـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن ،كـمــا
سـيـعـمــل ذل ــك االن ـت ـقــال
على إنـجــاز الفصل في
قـ ـض ــاي ــا الـ ـمـ ـع ــارض ــات
واسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ــات ال ـج ـنــح
بشكل أسرع ،ألن معظم
ملفات الجنح محفوظة
حـ ــال ـ ـيـ ــا لـ ـ ـ ــدى م ـح ـك ـمــة
الجهراء.
وعليه ،فإن فكرة نقل
ال ــدوائ ــر ال ـجــزائ ـيــة إلــى
م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـه ــراء أم ــر
بات مهما جدا ،تخفيفا
ع ــن الـم ـحــاكــم ،وتــوزيــع
الـ ـعـ ـم ــل فـ ـيـ ـم ــا ب ـي ـن ـه ــا،
وتـسـهـيــا لـلـمــواطـنـيــن
والمتقاضين والسجناء
والمحامين.

ةديرجلا
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وزير الصحة يستوضح  3بنود ...والمستجوبان يرفضان الرد
• طالب بتحديد عقود الشراء باألمر المباشر التي وقعت بما يخالف القانون
• من الموظف الذي صرف له مكافآت؟ • ما الشركات التي حصلت على تعويضات بمئات الماليين؟
محيي عامر

أرسـ ـ ـ ـ ـ ــل وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الشي ـ ــخ د .باسل الصباح طلب
استيضاح لبعض البنود الواردة
فــي مـحــاور االسـتـجــواب المقدم
م ــن ال ـنــائ ـب ـيــن د .أح ـم ــد مطيع
وسعود أبوصليب والمدرج على
جدول أعمال جلسة مجلس األمة
المقرر انعقادها اليوم ،وتسلم
المستجوبان الطلب أمس.
وق ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ف ــي
طـلــب اسـتـيـضــاحــه :يــرجــى بعد
التفضل بــاالطــاع االستيضاح
م ـ ــن األخ ـ ــوي ـ ــن ال ـم ـس ـت ـجــوب ـيــن
ع ـل ــى ب ـع ــض الـ ـبـ ـن ــود ب ـم ـح ــاور
االستجواب غير الواضحة وذلك
ح ـتــى يـتـسـنــى ل ـنــا اع ـ ــداد ال ــرد
المناسب.
وتناول الطلب البند الخامس
م ــن ال ـم ـح ــور األول ،وجـ ـ ــاء فــي
نصه :تعمد الوزير عدم التوقيع
عـلــى أي عـقــد مــن عـقــود الـشــراء

المطير :رحيل رئيسي السلطتين
مدخل الستقرار البلد
اعتبر النائب محمد المطير أن رحيل رئيسي السلطتين
مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد هو المدخل الستقرار
الـبـلــد ووجــوهـمــا أزم ــة ،مبينا أن ال ـت ـجــاوزات عـلــى الــدسـتــور
والالئحة الداخلية للمجلس في االسبوعين الماضيين سوابق
لــم تـحــدث مــن قـبــل ،دعــا الــى تشكيل لجنة تحقيق بــاألحــداث
األخيرة.
وق ــال المطير فــي تـصــريــح ل ــه :ه ــذه رســالــة لــأمــة ونــوابـهــا
لتضع بين أيديكم الحقائق التي حاول الغانم وفريقه اخفاءها
أو تشويهها او التشويش عليها عبر المنابر اال عــا مـيــة او
الحسابات االعالمية الوهمية التي يديرها والتي ال تتوارى عن
التشويه واالفتراء على كل من يخالفه او يعارضه او يحاول
كشف أالعيبه.
وأوض ــح المطير أنــه بعد الــوصــول الــى طــريــق مـســدود مع
الـحـكــومــة ومـ ــرزوق ال ــذي لــم ي ـتــرك وسـيـلــة اال سـخــرهــا لبقاء
الحكومة المرتبطة ببقائه ،أجد من الواجب التذكير بتجاوزات
ال ـغ ــان ــم ال ـت ــي ال ت ـعــد وال ت ـح ـصــى ،وأذكـ ـ ــر ب ــال ـت ـج ــاوزات في
االسبوعين االخيرين ومنها اللعب في جلسة قسم الحكومة
واللعب في التسجيل المرئي للجلسة وهو امر شهده الجميع
لذا البد من انشاء لجنة تحقيق في هذا االمر ومحاسبته.

وزير الصحة في جلسة سابقة لمجلس األمة
بــاألمــر المباشر مــع العلم بأنه
نــص الـقــانــون عـلــى أن يـجــب أن
يتم التوقيع من قبل الوزير على
أي عقد تتجاوز قيمته المليون
ً
دينار ،مطالبا باإلفادة عن هذه
ال ـع ـق ــود ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم الـتــوقـيــع
عليها.

وبشأن صرف عدد مكافآت
ألح ــد مــوظـفــي مـكـتــب الــوزيــر
لـ ـنـ ـف ــس األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ـم ـنــاس ـبــة
جائحة كورونا مخالفة بذلك
قواعد قانون الخدمة المدنية،
مـمــا يـعــد ه ــدرا لـلـمــال ال ـعــام،
ط ـل ــب االسـ ـتـ ـيـ ـض ــاح ت ـحــديــد

الـ ـم ــوظ ــف ال ـم ـع ـن ــي فـ ــي ه ــذا
البند.
ثم انتقل الطلب إلــى المحور
الثاني من االستجواب وتحديدا
البند السابع منه ،حيث أشار إلى
ما ورد في صحيفة االستجواب
بإيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة

م ــن ب ـعــض ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة
نتيجة عدم صرف مستحقاتها
والمقدرة بمئات الماليين ،األمر
الـ ـ ــذي ت ــرت ــب ع ـل ـيــه دفـ ــع مـبــالــغ
طائلة كتعويض لتلك الشركات
بسبب عدم التزام الوزارة بشروط
ال ـت ـع ــاق ــد ،وط ـل ــب االس ـت ـي ـضــاح
تحديد الشركات المعنية في هذا
البند وصــورة من هذه القضايا
المرفوعة ضد الوزارة.
بـ ــدوره ،ق ــال الـنــائــب د .أحمد
مطيع« :على األخ وزيــر الصحة
أن يتحلى بالشجاعة ويصعد
ال ـم ـن ـص ــة .ات ـ ـ ــرك ع ـن ــك الـ ـه ــروب
واللعب بعنصر الوقت ،أرسلت
استيضاحاتك قبل االستجواب
بـ ـس ــاع ــات ل ـي ـتــم ت ــأج ـي ــل مــوعــد
االس ـت ـج ــواب» ،مضيفا« :اصـعــد
المنصة مشكورا ،وسأقوم بكل
اإليـ ـض ــاح ــات ب ـج ـل ـســة (الـ ـي ــوم)
الثالثاء».

إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك وبـ ـ ـع ـ ــد أن أع ـل ــن
ال ـن ــائ ـب ــان ال ـص ـي ـف ــي الـصـيـفــي
وأس ــام ــة الـشــاهـيــن إصابتهما
بـفـيــروس ك ــورون ــا ،قـبــل جلسة
الـ ـ ـي ـ ــوم ،دعـ ـ ــا ال ـص ـي ـف ــي أم ــان ــة
ال ـم ـج ـلــس إلـ ــى ت ـح ــدي ــد أم ــاك ــن
خ ــاص ــة داخـ ـ ــل ق ــاع ــة ع ـبــدال ـلــه
الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم لـ ـتـ ـمـ ـكـ ـي ــن األعـ ـ ـض ـ ــاء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـض ـ ــور
الجلسات .و ق ــال الصيفي بعد
أن أع ـلــن إصــاب ـتــه بــالـفـيــروس:
التزام األمانة العامة للمجلس
بعمل مسحة دوري ــة لألعضاء
ق ـبــل ك ــل جـلـســة ي ـلــزم ـهــا كــذلــك
بتخصيص أماكن خاصة داخل
قاعة عبدالله السالم لألعضاء
المصابين بكورونا ،لتمكينهم
م ــن م ـمــارســة دوره ـ ــم الــرقــابــي
وال ـت ـش ــري ـع ــي الـ ـ ــذي اخ ـت ــاره ــم
الشعب من أجله.

خطأ في الملحق التفسيري لجدول األعمال
●

علي الصنيدح

رص ــدت «ال ـج ــري ــدة» خـطــأ في
الـمـلـحــق الـتـفـسـيــري ال ـ ــوارد في
جدول أعمال جلسة اليوم ،خاص
بــال ـت ـقــريــر ال ـث ــال ــث والـخـمـسـيــن
ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـشــري ـع ـيــة
وال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ـي ـ ــة ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة،
والمدرج بصفة االستعجال عن
اال قـتــرا حـيــن بقانونين بتعديل
بعض أحـكــام قــانــون اإلج ــراءات
والـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات الـ ـج ــزائـ ـي ــة رق ــم
 17لـسـنــة  ،1960وا ل ـ ــذي ينص
عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـي ــض م ـ ـ ــدة ال ـح ـب ــس
االحتياطي ،والعودة الى قانون
رقم  3لسنة .2012
وت ـم ـث ــل ال ـخ ـط ــأ ع ـن ــد إش ـ ــارة
ال ـم ـل ـحــق ال ـت ـف ـس ـي ــري ال ـ ــى ع ــدم
مـ ــواف ـ ـقـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـل ـج ـن ــة
التشريعية على التقرير ،إال أن
الـصـحـيــح ان الـحـكــومــة رفـضــت

برلمانيات
سلة برلمانية
السويط يسأل عن أموال
المدارس في البنوك
وجه النائب ثامر السويط
س ـ ــؤاال إلى وزيـ ــر التربية،
د .علي المضف ،جاء
في نصه :كم تبلغ أموال
الصندوق المالي للمدارس
الحكومية في البنوك
المحلية؟ وكم تبلغ
الميزانية السنوية لكل
مدرسة؟ وكيفية إيداع هذه
الميزانيات في حسابات
هذه المدارس؟ وأضاف في
سؤاله :ما آليات الصرف
واإليداع والمراقبة؟
وما اللوائح والقوانين
المنظمة لذلك؟ وهل
هناك مسؤوليات تناط
بها المناطق التعليمية
واإلدارات المعنية في
وزارة التربية لمتابعة
هذه األموال المودعة في
الصناديق المالية للمدارس
الحكومية التابعة للوزارة؟
مع تزويدي بالكشوفات
البنكية لكل حسابات
المدارس الحكومية للوزارة،
ومحاضر اجتماعات لجان
صرف هذه األموال الخاصة
بهذه الميزانيات ،والفواتير
والحركة المالية ،ومضابط
اللجان المالية في المدارس
الحكومية ،والتقارير
المالية الدورية لها منذ
بداية عام  2018حتى تاريخ
ورود هذا السؤال.

مطيع« :اإلسكانية» تقر
السعر الرمزي للقسائم
اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس
الـ ـتـ ـع ــدي ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة ،بـيـنـمــا
وافقت اللجنة التشريعية على ما
انتهت اليه في تقريرها بإجماع
آراء اعضائها الحاضرين على
االقتراحين بقانونين وفق النص
الذي انتهت إليه.
ونــص االق ـتــراح ،الــذي انتهت
إليه اللجنة بالموافقة ،على انه
«ال يـ ـج ــوز ب ـ ــأي ح ـ ــال أن يـبـقــى
المقبوض عليه محجوزا لمدة
تــزيــد عـلــى  48ســاعــة ب ــدون امــر

ك ـتــابــي م ــن ال ـم ـح ـقــق بــالـحـبــس
احتياطيا».
ك ـمــا ن ــص ع ـلــى أن ــه «إذا رئــي
أن مصلحة التحقيق تستوجب
حبس المتهم احتياطيا لمنعه
م ــن الـ ـه ــرب ،أو م ــن ال ـتــأث ـيــر في
س ـي ــر ال ـت ـح ـق ـيــق ،جـ ــاز لـلـمـحـقــق
حبسه احـتـيــاطـيــا لـمــدة ال تزيد
عـ ـل ــى ع ـ ـشـ ــرة أي ـ ـ ـ ــام م ـ ــن ت ــاري ــخ
القبض عليه ،ويجوز للمحبوس
احتياطيا التظلم من قرار حبسه

أمــام رئيس المحكمة المختصة
بـتـجــديــد الـحـبــس ،وعـلــى رئيس
المحكمة الفصل في التظلم خالل
م ــدة ال ت ـجــاوز ثـمــانــي وأربـعـيــن
ســاعــة مــن تــاريــخ تـقــديـمــه ،وفــي
حالة رفض التظلم يجب أن يكون
ال ـ ـقـ ــرار م ـس ـب ـب ــا ،ويـ ـج ــب ع ــرض
الـمـتـهــم عـلــى رئ ـيــس الـمـحـكـمــة -
قـبــل انـتـهــاء م ــدة حـبـســه ،للنظر
فــي تـجــديــد أم ــر الـحـبــس ،ويــأمــر
رئيس المحكمة بتجديد الحبس،

لمدة ال تزيد على عشرة أيام في
كل مرة يطلب إليه فيها ذلك ،على
أال تزيد مدة الحبس االحتياطي
 ب ــأي ح ــال م ــن األح ـ ــوال  -علىأربعين يوما مــن تــاريــخ القبض
على المتهم ،وال يصدر أمر حبس
المتهم إال بعد سماع أقواله».
ونص ايضا على انه «ويكون
أم ــر الـمـحـكـمــة بــال ـت ـجــديــد لـمــدة
ثــاث ـيــن ي ــوم ــا ف ــي ك ــل م ــرة بحد
أقصى ثالثة أشهر».

أعلن عضو اللجنة
اإلسكانية البرلمانية
النائب د .أحمد مطيع
أن اللجنة اقرت اقتراحه
بشأن بصدور قرار تحديد
السعر الرمزي للقسائم في
مناطق الصباحية وخيطان
الجنوبية وأبوحليفة
ليصبح  5000دينار وإعادة
الفرق إلى المستحقين لهذه
القسائم ،مع إلغاء شرط عدم
جواز االستبدال.
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مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

(الحلقة األولى)

جاسم حمد الصقر ()2006 -1918

إبحار في سيرة غنية جمعت بين السياسة والثقافة
يأتي كتاب «جاسم حمد الصقر -سيرته السياسية والثقافية» في
إطار سلسلة من الكتب الخاصة بتاريخ أسرة الصقر ،والتي يعمل
وإشراف د .عبدالله
مركز البحوث والدراسات الكويتية برئاسة ً
الغنيم على أن تكون ذات مرجعية موثقة ،نظرا إليداع أسرة
الصقر مجموعة من الوثائق الخاصة بها.
ابتدأت السلسلة بكتاب تناول سيرة حمد عبدالله الصقر ،ثم كتاب
عن عبدالله حمد الصقر ودوره السياسي واالقتصادي.
اهتم كتاب «جاسم حمد الصقر» ،الذي أعده د .فيصل عادل ً
الوزان ،بجوانب ذات قيمة في سيرته الثقافية والسياسية معا.
حمزة عليان

فقد كان العم المرحوم أبو وائل شديد االهتمام بالوثائق التي
تخص أسرته ويحتفظ بها في أرشيفه الخاص ،الذي قام
بتصنيفه بشكل أولي.
وتكمن أهمية هذا المخزون الوثائقي في أنه يحتوي على عقود
تجارية ،ووثائق عدسانية ،ومراسالت ،ومقتنيات خاصة أسرية،
ومسودات أبحاث تاريخية ،إضافة إلى مذكرات يومية كان
يحرص على تدوينها.
ومن بين الوثائق النادرة رسائل كتبها أحد أعضاء كتلة الشباب
الوطني إلى المرحوم جاسم الصقر حول أحداث مجلس ،1938

وقصة إيفاده من الشيخ عبدالله السالم الصباح سنة
 1963لالجتماع مع الرئيس العراقي عبدالسالم عارف
بعد سقوط عبدالكريم قاسم ،ومفاوضات إيصال مياه
ً
شط العرب إلى الكويت ،فضال عن محاضر لجان سرية
ُع ِقدت بمجلس األمة عن طرح فكرة تنقيح الدستور،
وغيرها الكثير من الوثائق.
وفيما يلي عرض حلقات الكتاب الصادر عن مركز البحوث
والدراسات الكويتية.

شهد الحي القبلي بمدينة الكويت في ربيع
األول 1336هـ 3 /يناير سنة 1918م ميالد جاسم
االبــن الــرابــع للمرحوم حمد عبدالله الصقر من
زوجته شيخة السيد فايز الرفاعي .كان له أربعة
من اإلخوة وخمس من البنات.
تــرعــرع جــاســم فــي الـحــي القبلي أيـضــا ،حيث
كان يسكن في فريجهم عدد من األسر ،مثل :البدر،
والسميط ،والبرجس ،والنجادة ،والحمد ،والغنيم،
والخرافي .ومن أصدقائه المقربين في هذه الفترة
محمد السميط ،وثالثة من أوالد البدر وغيرهم من
تلك األسر الذين كانوا في سن مقاربة له.

ّ
تنقل جاسم الصقر
بين مدارس
والده والحنيان
واألحمدية وتلقى
مبادئ اللغة العربية
وتعلم القرآن فيها
رسالة إلى والده حمد الصقر

من الكويت إلى الفاو في  6جمادي األولى سنة
1346هـ 1( ،نوفمبر 1927م)
«لجناب المكرم الوجيه حضرة سيدي الوالد
الحاج حمد العبدالله الصقر المحترم أدام الباري
وجوده ،السالم عليكم ورحمة الله وبركاته على
الــدوام والسؤال عن صحتكم ،الزلتم مسرورين،
س ـي ــدي ل ـنــا مـ ــدة م ــا رأيـ ـن ــا م ـن ـكــم كـ ـت ــاب ،عسى
المانع خير .سيدي من طرفنا ال تكون بفكر .إننا
مواضبين على المدرسة وعلى الصالة .ونسأل
الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويوفقنا لما فيه
خير وصــاح ،وأن يجعل التوفيق رائدكم أينما
توجهتم هذا ما لزم .سالمنا لألخ عبدالله .ومنا
األخ محمد وعبدالوهاب جميعا يسلمون .وأنت
سالم والسالم.
صحيح جاسم بن حمد العبدالله الصقر»

توفي والده
وهو على مقاعد
الدراسة عام 1930

ُ
أعـ ـج ــب ج ــاس ــم ال ـص ـق ــر ب ــال ـح ـي ــاة ال ــدراس ـي ــة
ومجتمع الطلبة ومحيط المدارس ،وحببت إليه
ال ــدراس ــة والـ ـق ــراءة وأج ـ ــواء الـتـحــدي والـفـضــول
المعرفي ،فانعكس ذلك على نشاطه الصفي الذي
ُعد نشاطا زائدا.
فكان كثير األسئلة والمجادلة مع المدرسين،
مما أثار عليه غضب بعضهم الذين اشتكوا الى
أبيه حمد ،كما تعكس إحدى الرسائل المؤرخة
بـ  24صفر 1347هـ 12 /أغسطس 1928م ،أي عندما
كان جاسم في الحادية عشرة من عمره.
وأثناء دراسة جاسم الصقر في سنته الثانية
بالمدرسة األحمدية توفي والده في سنة 1930م.
وكان جاسم حينها في الثانية عشرة من عمره.

الدراسة في البصرة

ديوانية والده
تحولت إلى منتدى
ثقافي عروبي

تخرج في ثانوية
البصرة عام 1939
بعد انتقاله إليها
حيث مركز الصقر
التجاري

اقترح أخوه األكبر المرحوم عبدالله أن ينتقل
جــاســم وأخ ــوه محمد إلــى الـبـصــرة .حيث مركز
تـ ـج ــارة ال ـص ـقــر ال ــرئ ـي ـســي .أدى ج ــاس ــم الـصـقــر
ـودلــت شهادته
امتحان القبول في المدرسة وعـ ِ
ُ َ
وق ِبل في الصف الثالث االبتدائي .تخرج في هذه
المرحلة سنة 1933م ،ثم أكمل تعليمه إلى النهاية
فدرس في المرحلة المتوسطة ،والثانوية بقسمها
األدبــي ،وتخرج في ثانوية البصرة بعد اجتياز
االم ـت ـحــان الـنـهــائــي سـنــة 1939م .وبـسـبــب عــدم
وجود جامعة في البصرة انتقل إلى بغداد ،حيث
التحق بكلية الـحـقــوق فــي جامعة بـغــداد لتبدأ
مرحلة جــديــدة فــي حياته ،وتساهم فــي تشكيل
ثقافته وسيرته المستقبلية.
ويتحدث الـمــرحــوم جــاســم الصقر فــي إحــدى
مقابالته المصورة عن سبب اختياره لتخصص
الـحـقــوق ،فـقــال إن وال ــده الـمــرحــوم حمد كــان قد
بنى عمارة في البصرة من طابقين ،ضمت مكتبا
ت ـجــاريــا ودي ــوان ـي ــة وم ـضــافــة ،وذلـ ــك السـتـقـبــال
الكويتيين ا لــزا ئــر يــن للبصرة مـمــن ال يذهبون
للفنادق.
كــا نــت ا لــد يــوا نـيــة مجمعا ثقافيا للمتنورين
بحكم الميول الثقافية العروبية ألخيه عبدالله،
حيث كان منتميا لحركة القوميين العرب ولعدد
م ــن تـنـظـيـمــاتـهــا ون ــوادي ـه ــا م ـثــل كـتـلــة الـشـبــاب
الوطني ،وجماعة الكتاب األحمر ،ونادي المثنى
بن حارثة ،والنادي العربي بدمشق ،وكان مهتما
بدعوة زمالئه وأصدقائه المثقفين والعروبيين
ومجالستهم فيها ،وكان كثير منهم يعمل محاميا
أو مدرسا.
وك ــان جــاســم عندما يــأتــي مــن الـثــانــويــة يجد
تـجـمـعــا م ــن ه ـ ــؤالء الـمـثـقـفـيــن ف ــي ديــوان ـي ـت ـهــم،
فيجلس معهم ويستمع إلــى أحاديثهم .ويقول
جاسم إن هذه المرحلة زرعت فيه رغبة في دراسة
القانون بعد انتهائه من المرحلة الثانوية .ومما
أثر عليه أيضا بيئة البصرة الثقافية التي كان من
عادة سكانها قراءة الصحف بشكل يومي ،وكانت

الشاب جاسم الصقر بزي الفتوة سنة ١٩٣٥
الصحف والمجالت الصادرة من العراق ومصر
والشام ولبنان تتكدس في ركن بيت الصقر في
نهاية األسبوع.
ويقول جاسم إنه بسبب قراء اته الكثيرة في
تلك الصحف والمجالت أصبح لديه مخزون كبير
من المعلومات العامة ومدارك واسعة ،مما جعله
يتفوق على أقرانه في المدرسة.
وكـ ـ ــان ف ــي ال ـب ـص ــرة أيـ ـض ــا ج ـم ـع ـيــة ال ـش ـبــان
الـمـسـلـمـيــن ،ال ـتــي انـتـســب إلـيـهــا جــاســم وأخ ــوه
عبدالله .وكان جاسم يذهب إليها ليالي الجمعة،
ويمكث فيها حتى ســاعــات مـتــأخــرة مــن الليل.
ويقول جاسم إن البيئة الثقافية بالبصرة كانت
مشبعة بالتيار القومي العربي الذي انغمس فيه
الكادر التدريسي واإلداري التربوي وفئة المثقفين
والـ ـكـ ـت ــاب وال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،ح ـي ــث ك ـ ــان الـنـشـيــد
الصباحي في مدرسة البصرة االبتدائية هو:
ب ــالد ُ
الع ْر ِب أوطــاني من الشام لبغدان
ومن نج ــد إلى يم ــن إلى مصر وتطوان

من جاسم حمد الصقر في الكويت إلى أبيه
في الفاو  1نوفمبر 1927م

البيئة الثقافية
في البصرة زرعت
به الرغبة في دراسة
القانون

التعريف بالشاعر خالد الفرج
أرسـ ــل أح ــد أص ــدق ــاء ج ــاس ــم ال ـص ـقــر ،يحمل
اسم خليفة (من المحتمل أن يكون خليفة أحمد
الغانم) بتاريخ 1937/1/22م رسالة بخط جميل
تـطــري ُ وتشيد بالشاعر الكويتي خــالــد الـفــرج،
ُ
وت ـع ـ ِّـرف بسيرته وتسطر أبـيــاتــا مــن قصائده.
كما أرسل نبذة عن حياة الفرج .ويبدو أن جاسم
استعان بخبرة ومعرفة صديقه بالشاعر ألنه
يريد تقديم عرض لحياة شاعر كويتي في قاعة
الخطابة في ثانوية البصرة ،وهذا أمر يحسب
له في التعريف بذلك الشاعر المبدع .وفيما يلي
نصوص وصور رسالتين بهذا الخصوص:
«بـســم الـلــه مــن الـكــويــت فــي  22ج ـنــوري سنة
1937
أخي العزيز قاسم الصقر
واف ــان ــي كـتــابــك الـ ــذي تـسـتـنـجــدنــي فـيــه على
«إحياء شاعرنا المطبوع خالد الفرج» في قاعة
الخطابة لثانوية البصرة .وهذه اللفظة «إحياء»
الـتــي انفلتت فــي عـبــارتــك لربما أنـهــا كــانــت من
أصــح الفلتات في الداللة على الحياة المنسية
التي يحياها عبقرينا الكبير في تلك الربوع التي
ُ
هر ُم الشاعرية وتقضي على
ت ِ
اإلحساس .وما أحب أن تعرف
عن خالدنا الشاعر أنه شاعر
يتوثب فــي الـخـيــالُ ،
ويـعـ ِّـر ُج
في سماء التصور الشعري
إلى أفــاك الفن والخيال ،ثم
هــو ال يحسن بـعــد ذل ــك من
بعدها شيئا ،كــا ،فالرجل
في ظني أقوى من ذلك أثرا
وأجلى ذاتية ،وأن العبقرية
التي يتمجد بها الذهن ما
تركت في نظري شيئا من
َّ
معانيها الزائفة إال وجللته
بتلك ا لــذ هـنـيــة المطبوعة
ع ـل ــى الـ ـنـ ـق ــاء والـ ـص ــراح ــة
وصـ ـف ــاء ال ــذه ــن وع ــذوب ــة
النفس .ثم هي من بعد ذلك
قد أذكت فيه روح اإلبداع
والـعــزيـمــة وإي ـث ــار العمل
الرائع المسبوك.

ً
قدم تعريفا عن
خالد الفرج في قاعة
الخطابة بثانوية
البصرة

ً ً
أف ـل ـيــس ع ـب ـقــريــا إذا م ــن ت ــؤات ـي ــه ال ـشــاعــريــة
الملهمة وق ــوة اإلن ـتــاج الـفـكــري العملي بحيث
ت ـج ــده ال ـم ـه ـنــدس ال ـف ـن ــان ،وال ـخ ـط ــاط األم ـه ــر،
والكاتب النابغة ،والمؤرخ العميق الغور ،والفالح
البارز الحكمة والمعرفة ،ثم الطباع المحترف
إلــى آخــر مــا شــاء مــن صـفــات العمل والعبقرية
الجبارة الفائقة.
إي نعم يــا صديقي ،هــذه هــي بعض صفات
العبقرية ا لـمـنــدر ســة فــي تـلــك الشخصية التي
بدأت تهرم قبل أوانها ،وما الذنب إال ذنب البيئة
الفاجرة والحظ المنكود ،ثم إن الرجل كما تعلم
أبوعيال ،وقد تبنى «تــزوج» من اثنتين .وبذلك
غـلــت ي ــداه ،وهـيــض جـنــاحــه دون الـطـيــران إلــى
البيئات التي يجوز فيها التحليق إ لــى سماء
ً
المجد والخلود .وهكذا مات حيا أو قل يحيى
ً
ميتا .وتركنا نندب عبقريته في حياته ،فما أفجع
الذكرى وما َّ
أمر المصاب!
وبـعـ ُـد فــإن مــن أروع صفات خــالــد ،ومميزات
خالد ،هذه الدعابة الحلوة الساحرة التي يتفنن
بها دائما وأبدا في شعره ورسائله وفي خلجات
نفسه .ثم هو فوق ذلك ال يعرف في النكتة تكلفا
وال يشعرك بها صناعة ،وإنـمــا أنــت تحسبها
مــرسـلــة إلـيــه طــوعــا أو إلـهــامــا مــن الـمــائـكــة أو
الـشـيــاطـيــن ،ولـكـنــك لــن ت ــراه فيها إال الـمــداعــب
الذرب الموهوب.
مـ ـصـ ـي ــف لـ ـ ـ ـ ـ ــوذان ت ـك ـف ـي ـن ــا ب ـس ــاط ـت ــه
ف ـ ــي حـ ـي ــن أن م ـص ـي ــف الـ ـ ـق ـ ــوم لـ ـ ــوزان
أما الشعر فتلك سماؤه التي سما فيها وحلق
حين تستفزه الشاعرية المشتعلة فيه إلى تقليد
خرد األغاني وأغاريد األطيار والبالبل الناعمة
َ
فيفتننا فيها ُ
أردت أن أفيض عليك
ويفتن .ولو
َّ
بما أفاضته شاعريته علي من سحر وعذوبة
الحتجت أن أكون شاعرا مثله ،ولكن كما تعلم
ذو البضاعة المزجاة والــذاكــرة الضعيفة التي
كثيرا مــا تـخــون صاحبها ،وخصوصا بحفظ
الشعر وادكار القافية.
ولـقــد تعبت فــي البحث عــن قصيدته التي
قالها في حفلة تكريم أمين الريحاني ارتجاال
أو هــي أش ـبــه بــاالرت ـجــال ال ــذي عــودنــا عليه،
ولكني ال أحرمك من نقل بعض األبيات التي
علقت بالذاكرة عنوا لسهولة الوزن واإليقاع،
وإليكها:

الـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــرب ق ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـم ـ ـل ـ ـتـ ــه
اله ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ُـد فـ ـ ـ ـ ــي غـ ـفـ ـلـ ـت ــه
وا لـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرق ٍ
وكـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــره
يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رق ـ ـ ــدت ـ ـ ــه
إلى أن يقول:
مـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ــان ال ي ـ ـح ـ ـط ـ ــاط عـ ـ ـ ــن م ـح ـن ــة
لـ ـ ـ ــن ي ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــى لـ ـ ـ ـ ــدى م ـح ـن ـت ــه
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ــره
مـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـكـ ـمـ ـت ــه
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ُح ـ ـ ـ ـ ـ ِـلـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ل ـ ــه
فـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى لـ ـحـ ـيـ ـت ــه
وكأنه في هذه األبيات األخيرة إشارة صريحة
إلــى قضية «اإلسـكـنــدرونــة» بين تركيا وسوريا
ج ــارة ال ـعــراق! وبنتيجة بحثي وج ــدت قصيدة
خ ــال ــد ف ــي رث ـ ــاء أم ـي ــر الـ ـشـ ـع ــراء أح ـم ــد ش ــوق ــي،
أبعثها إليك هي والرسالة النثرية التي يصف
فيها طريقه إلى «قرية جرية» ليقف بنفسه على
بنايات أو معاقل الحدود الجديدة .كما أني أبعث
إليك بكتابه «أحسن القصص» ديــوان شعر عن
سيرة الملك عبدالعزيز بن سعود ،والذي يسميه
بأخشن الغصص ،ألنه ذاق تعب تأليفه وطبعه
التي يستحقها
ونفقة ذلك دون أن يكافأ بالثمرة ْ
لو صــال ســواه في ســوى صقعه ال ِقفر المجدب.
َ
وأ َملي أن أكون قد تخلصت من عجزي في تعريف
الـشــاعــر بمثل ه ــذه الـمـخـطــوطــات الـتــي أبعثها
إل ـيــك ،وأتـعـشــم رجــوعـهــا إل ـ ّـي ســالـمــة ،وال ـســام.
أخوك خليفة»

مصلح وكفء
ثم يمضي في الحديث عن أهم المحطات في
ُّ
ُ
أتذكر عن حياة خالد ما يأتي:
حياة الفرج« :كل ما
ولد في الكويت مع والدة القرن العشرين من بيت
الشاعر العامي الفحل عبدالله الفرج ،وترعرع أو
تربى في الهند .وتلقى ثقافته هناك .وتزوج في
الهند ثالث زيجات ،إذا تحدث لك عنها فكأنما
يـتـحــدث لــك عــن لـيــات ألــف ليلة ولـيـلــة ،لـمــا في
ذلك من أفانين الحياة الهندية ،وطالوة روحها
ال ـشــرق ـيــة ال ـم ـط ـبــوعــة ب ـس ـمــات ال ـخ ـيــال وج ـمــال
الروحانية .وقد شكل له مطبعة عربية هناك ،ثم
قفل إلى الكويت.
ونـظــرا لعدم ائتالفه مــع الجهات العليا نزح
إلــى البحرين وتــولــى منصب إدارة البلدية إلى
عام  1345هجرية ،ولكن نظرا لنزعته اإلصالحية
وهيمنته على مشاريع اإلصالح تخوفت السلطة
الـمـحـتـلــة -الــوك ـيــل الـسـيــاســي الـبــريـطــانــي -منه
فأبعدته عن هناك .فاستدعي إلى تولي منصب
بلدية األحساء ثم بلدية القطيف .ونظرا إلى ثقة
أميرها الجليل المرحوم عبدالله بن جلوي فيه،
فقد أبرز الرجل في البلدين نشاطا جبارا وحيوية
بعيدة األثر في أعمال اإلصالح ومشاريع العمل
النافع ،وما زال حتى اآلن ُمنجد الحكومة العربية
السعودية ،كلما همت بتشكيل أو إقامة أو تشييد
مصلحة أو قرية أو بناية في ذلك الطرف المجدب
مــن ال ـك ـفــاءة ،وإن ك ــان مــا يـتــرشــح إلـيــه مــن هــذه
التكاليف المتواصلة أقل بالقليل مما يستحقه
رجل مصلح كفؤ مثله .وعفوا عن العجلة لبعض
المشاغل.
يصلكم مني كـتــاب أحـســن القصص مــع األخ
محمد األحمد الغانم».

المدارس األولى
دخ ــل ال ـم ــرح ــوم جــاســم الـصـقــر
م ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مـ ـث ــل م ــدرس ــة
األطـ ـف ــال ال ـتــي أن ـشــأهــا وال ـ ــده في
حـيـهــم وأداره ـ ـ ــا ال ـم ــرح ــوم محمد
ال ـع ـج ـيــري وال ـ ــد ال ــدك ـت ــور صــالــح
العجيري في القبلة ،ويقع مكانها
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ف ـ ـ ــي مـ ـتـ ـح ــف الـ ـك ــوي ــت
الوطني ،حيث تعلم القرآن الكريم
ومبادئ اللغة العربية ،وكان معه
فــي المدرسة محمد عبدالمحسن
ال ـ ـخـ ــرافـ ــي ،وأح ـ ـمـ ــد ع ـبــدال ـل ـط ـيــف
الحمد ،وم ــرزوق جاسم الـمــرزوق،

وخ ـل ـي ـفــة خ ــال ــد ال ـغ ـن ـيــم ،وصــالــح
الـ ـعـ ـجـ ـي ــري ،وأحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـس ــرح ــان،
وم ـح ـمــد ال ـب ـح ــر ،وم ـح ـمــد صــالــح
ال ـح ـم ـي ـض ــي ،ويـ ـعـ ـق ــوب ال ـح ـم ــد،
ومرزوق العبدالوهاب ،وزيد حمد
الخالد ،وعبدالرزاق حمد الخالد،
وعبدالله السميط ،وحمد النفيسي،
وس ـل ـي ـم ــان ال ـن ـف ـي ـس ــي ،ومـ ـش ــاري
عـبــدالـلــه الـخــالــد ،ومـحـمــد الــراشــد
النجادة ،وعبدالله صقر آل بن علي،
وعـلــي محمد الـمـحـمـيــد ،وعيسى
الجساس.

ثــم انـتـقــل إل ــى مــدرســة السيد
هاشم الحنيان (التي تقع بالقرب
من سوق المناخ بمفهومه القديم
وبالقرب من بيوت الزبن) ودرس
فـيـهــا سـنـتـيــن (1347 1345-ه ـ ــ/
1929-1927م) ،ث ــم ا ن ـت ـقــل إ لــى
المدرسة األحمدية سنة 1347هـ/
1929م ودرس فيها سنتين .وفي
هذه المدرسة تلقى تعليمه على
يد المرحوم عبدالملك الصالح
الـمـبـيــض ،وال ـمــرحــوم محمود
شوقي األيوبي وغيرهما.

الصفحة األولــى مــن الرسالة الموجهة مــن خليفة بــن أحمد
الغانم إلى جاسم الصقر بتاريخ  22يناير 1937م

درجاته في امتحانات السنة الدراسية 1933-1932م

ةديرجلا
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أخطاء المعارضة كثيرة
قيس األسطى
مخطئ من يعتقد أننا نتغاضى عن أخطاء المعارضة
ونركز على الحكومة ،وإن بدا للبعض أننا نفعل ذلك فألن
الحكومة هي من يملك مفاتيح خزنة المال العام ،وهي من
يقوم بتعيين القيادات اإلدارية والمالية ،ومن الواضح أنها
ارتكبت كــوارث في العشرين سنة الماضية أوصلتنا إلى
هــذه المرحلة ،فــا التعيينات كــانــت على قــدر المسؤولية
وجزء كبير من أموال الدولة تبدد على شكل مناقصات غير
مستحقة على المتنفذين وسراق المال العام.
ً
لكن هذا ال يعني أن أداء المعارضة كان نموذجيا ،فهي
إذا أردنا الحقيقة أسهمت في إقرار كوادر أدت الى تضخم
في ميزانية الدولة التي كانت ال تتعدى الخمسة مليارات
في عــام  ٢٠٠٤ووصلت بها الــى واحــد وعشرين مليارا في
وقتنا الحالي ،وهي من راقبت وبشدة في مكان ،وصمتت
صمت أهل القبور في أماكن أخرى العتبارات قبلية وطائفية
وعــائـلـيــة ،وكلنا يــذكــر االسـتـجــوابــات المبرمجة لشريحة
م ـح ــددة م ــن الـمـجـتـمــع ،م ــع اس ـت ـجــوابــات مــريـحــة ومكيفة
وبالتقسيط المريح لشرائح أخرى.
اآلن المطلوب من المعارضة الحالية هو أن تدرك أن العدد
الحقيقي لها يقارب الخمسة والعشرين عضوا ،وهو كاف
إلحداث التوازن السياسي مع الفريق الحكومي ،أما الباقي
فالحكومة وحلفاؤها سيستخدمونهم إذا د عــت الحاجة
على قاعدة "يا ما في الجراب يا حاوي" ،وال مانع أن يخرج
بعضهم عــن الـنــص وأن يجلس مــع الـمـعــارضــة ويعتصم
معها عند بوابة المجلس طول ما تسمح الحسبة العددية
بذلك ،أما طريقة استمالة هؤالء النواب فمن الصعب ذكرها
ألننا ال نريد الجرجرة ما بين القنوات القانونية وال نتحمل
دعاوى من أحد.
المعارضة مطالبة بتوحيد المواقف وعليها االتفاق على
أجندة محددة ،وأخطاء الحكومة كبيرة وستسمح للمعارضة
بوضع خطة عمل مزهرة فمن متابعة الصندوق الماليزي
وصندوق الجيش وطائرات اليوروفايتر وعدم استرجاع من
سرق أموال التأمينات االجتماعية وسرقات كثيرة بعضها
كشف عنه النقاب وبعضها اآلخــر ما زال في الظالم حتى
اآلن ،واألك ـيــد أن الـفـضــل فــي الـكـشــف عــن ه ــذه الـســرقــات ال
يحسب لمجالس األمة في األعوام السابقة ،بل يعود للشيخ
ناصر صباح األحمد ،رحمه الله ،وللسيد فهد الراشد أطال
الله عمره ،وللصحافتين المحلية والعالمية ،مما يعني أن
مجالس الصوت الــواحــد برئاسة الرئيس الحالي ينطبق
عليها القول "إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت ال تدري
فالمصيبة أعظم".
أعــود للمعارضة وأطالبها بالتركيز على قضايا المال
العام ،فهي الوحيدة القادرة على حشد الشارع السياسي
خلفها ،أمــا الحكومة الحالية ،فهي تــدرك أكثر من غيرها
أنها منتهية الصالحية ،فإن استمالت بعض النواب فهي
غير ق ــادرة على استمالة الـنــاس ،وهــي أبـعــد مــا تـكــون عن
المشروعية الشعبية وهندسة أكبر المهندسين لن تنقذها.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

المدركات العلمية لخريج
الثانوي تعادل السابع المتوسط

أ .د .محمد أمين الميداني*

الحقوق ال تتجزأ
ُ
كتب في الفترة األخيرة العديد من الــدراســات والمقاالت حول
حــريــة التعبير وأهميتها وضـ ــرورة احـتــرامـهــا فــي المجتمعات
الديمقراطية ،ولكن ال يمكن النظر إلى هذه الحرية بشكل منفصل
بل باتساقها مع حريات أخرى كحرية الضمير أو الوجدان ،وحرية
المعتقد أو الدين.
ومن الالفت للنظر في هذا المجال أن الوثائق الخاصة بحقوق
اإلنسان تجمع دائما بين حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،1948والمادة  18من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،1966والمادة  9من
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،1950والمادة  12من االتفاقية
األميركية لحقوق اإلنسان  ،1969والمادة  30من الميثاق العربي
ً
لحقوق اإلنسان  ،)2004فهي إذا حريات متالصقة يتم احترامها
بمجملها وال يـجــوز التفريق بينها أو تجزئتها ،وال ننسى أن
حقوقا أخرى مرتبطة بهذه الحقوق ،وتعزز تطبيقها مثل :الحق
في االجتماع ،واحترام كرامة اإلنسان ،واحترام حقوق اآلخرين.
وإذا أك ــدن ــا ت ـعــاضــد ه ــذه ال ـح ـقــوق فـيـمــا بـيـنـهــا ،وعـ ــدم قـبــول
تجزئتها ،وانسجامها مع بعضها ،فيجب أن يترك للقضاء الوطني
فــي مرحلة أولــى السهر على حسن تنفيذها ،ويــأتــي فــي مرحلة
الحقة دور القضاء الدولي ،ونقصد هنا المحاكم اإلقليمية لحقوق
اإلنـســان :مثل المحكمة األوروب ـيــة والمحكمة األميركية لحقوق
اإلنسان ،لتولي مهمة مراقبة حسن التنفيذ إذا لم يتوصل القضاء
الوطني لقرارات مرضية لكل األطراف.
ّ
نصوغ هــذه األسطر اليوم ونذكر بهذه المعطيات ،وإن كانت
معروفة للمتخصصين وللناشطين فــي مجال حقوق اإل نـســان،
لنشير إل ــى نـقــاشــات دارت وال ت ــزال ت ــدور فــي األوسـ ــاط ُالفكرية
والثقافية الفرنسية بخصوص ما دار من أحاديث ،وما نشر من
مقاالت ،وما قيل وعرض على وسائط اإلعالم المسموعة والمرئية
بخصوص الرسوم المسيئة إلى الرسول الكريم محمد عليه أفضل
الصالة والتسليم.
ونضرب مثاال عن هذه النقاشات األخيرة ،والتي نراها جريئة في
بعض األحيان ،تبعا لما يتم التصريح به من قبل بعض المثقفين
والمتخصصين الفرنسيين من أن التأكيد على حرية التعبير فيما
يتعلق بهذه الرسوم المسيئة طغى على التأكيد على حرية الضمير
والــوجــدان ،وأن هناك تقديسا لما هــو غير مقدس مما أدى إلى
تجنب توجيه انتقادات لهذه الرسوم ،وهو ما تم اعتباره تراجعا
ال احتراما ،ال لحرية الضمير والوجدان فقط ،ولكن أيضا لحرية
التعبير (مقابلة مــع أحــد المتخصصين فــي العلوم االجتماعية
والسكانية ،صحيفة اللوموند الفرنسية ،2021 /4 /10 ،ص .)28

أ .د .فيصل الشريفي
ُ
وطرح سؤال مهم وحساس :إذا كان من المفروض أن تهدف حرية
التعبير إلى تغذية الديمقراطية وتعزيزها ،فهل "تحقير" دين يصب
فعال في هذا الهدف؟
تحتد النقاشات في الدول األوروبية ،وبخاصة في فرنسا ،ومنذ
عدة أشهر حول تطبيق بعض الحقوق واحترام عدد من الحريات
كحرية التعبير ،وحرية المعتقد والضمير والدين ،ويتزايد االهتمام
بمفاهيم مختلفة وواقع تطبيقها في عدد من هذه الدول وضرورة
مراجعتها أو حتى مواجهتها ،ومن هذه المفاهيم :اإلسالموفوبيا
(رهاب اإلسالم) ،والتمييز ،والتاريخ االستعماري للدول األوروبية،
وما بعد االستعمار ...الخ.
وإذا شهدنا ابتعاد بعض المفكرين والباحثين والمتخصصين
وتجنبهم لمثل هــذا النقاشات ومــا يــدور حولها ،سببه ومــا قد
يسبب لبعض من يشارك فيها من إزعاجات ومضايقات وبخاصة
إن كان يسير في عكس التيار الطاغي حاليا والذي ينكر أحيانا
كثيرة وجود بعض أشكال اإلسالموفوبيا ،أو التمييز في الوظائف
وفرص العمل لمن أصولهم وأصول آبائهم وأجدادهم أجنبية ،أو
يحاول إخفاء الوجه القبيح للمرحلة االستعمارية أو ينكره ،أو ال
يريد أن يبحث فيما بعد االستعمار وضرورة معاملة كل الشعوب
وال ــدول عـلــى قــدم واح ــد مــن ال ـم ـســاواة؛ نـقــول إن تجنب بعضهم
الخوض في هذه النقاشات ،فإن مما يثلج الصدر أن ال يزال هناك
مــن يملك ال ـجــرأة والـشـجــاعــة فيتطرق لـهــذه األم ــور ،وي ـحــاول أن
يركز على جوانبها العلمية والثابتة ،ويشكك ويناقش وال يقبل
مغمض العينين بالتوجه العام لألفكار واألقوال وحتى لو كانت
طاغية ومنتشرة بشكل واسع ،ألنه يراها ال تحيط بالقضية من كل
جوانبها ،وال تعالجها من منطلقات عقالنية وعلمية وتاريخية
وثابتة ،وال تقف على حقيقة مضمونها ،وبخاصة إن سعت لتظهر
ما تريد إظهاره وتتعامى عما يجب عدم إغفاله ،ومن المؤكد أن من
يدلو بدلوه بهذا الشكل ،يساعد في توضيح كل األبعاد وما يهمنا
منها هنا هو قضية الرسوم المسيئة التي يجب أن يؤكد التطرق
إليها تكامل الحقوق وعدم تجزئتها ،مما يعني أن احترام حرية
التعبير ال ينفك عن ضرورة احترام حرية الضمير والوجدان والدين،
مما يرادفه احترام حقوق اآلخرين ،ومن بينها احترام قناعاتهم
الدينية أيضا ،وعدم اإلساءة إلى هذه القناعات والمعتقدات الدينية
برسوم أو أقــوال أو أفـعــال .وتـنــدرج في واقــع األمــر هــذه المواقف
الشجاعة والجريئة ،وعلى قلتها ،في مجال التطبيق الفعلي لحرية
التعبير بغرض تعزيز المجتمع الديمقراطي الذي تحرص عليه كل
الدول األوروبية ،ولعلها نجحت في ذلك!
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

روبرت زاريتسكي*

هل تتحسن حظوظ مارين لوبان بعد
أزمة كورونا؟
بدا وكأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد استعارة
عبارات مستوحاة من شارل ديغول خالل خطاب متلفز يوم
األربعاء الماضي ،فسرعان ما ّ
تبين أن استعمال روحية ديغول
هو ّ
مجرد نهج مدروس بسبب اليأس الذي يشعر به الرئيس.
أعلن ماكرون أن فرنسا قد تواجه سلسلة من التدابير الصحية
في ظل تصاعد اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا ،بما في
ذلــك إغــاق الـمــدارس وجميع الشركات غير األساسية طــوال
شهر كامل ،إنه ثالث إقفال تام في فرنسا منذ مارس الماضي.
يأتي هــذا الـقــرار غــداة سنة مثقلة باألخطاء التي ارتكبها
ماكرون في خضم جهوده للسيطرة على الوباء ،لكنه قد ال يؤثر
مصير الجمهورية
على حظوظ ماكرون الرئاسية فحسب ،بل
ّ
الفرنسية ككل ،فإذا فشل أحدث إقفال تام أو تعثر ألي سبب،
قد تصبح مارين لوبان سيدة قصر اإلليزيه في السنة المقبلة!
استفادت لوبان من الوباء أكثر من أي شخصية سياسية
رائ ــدة أخ ــرى عـلــى األرجـ ــح ،فـفــي كـتــاب مثير لـلـجــدل نشرته
ف ــي ال ـص ـيــف ال ـمــاضــي ب ـع ـنــوان The Black Book of the
كورونا
( Coronavirus: From Fiasco to Abyssكتاب فيروس
ّ
األسود :من الفشل الذريع إلى الهاوية) ،هاجمت لوبان تعثر
الحكومة في تعاملها مع األزمــة الصحية ّ
وادع ــت أن الوباء
ُ َ
كشف فشل "النخب الفرنسية" وإيديولوجيتها "الليبرالية
المفرطة" .حتى أنها اعتبرت اإلقفال التام الثالث نسخة من
ً
ً
"واترلو" بالنسبة إلى ماكرون ،لكن لوبان تواجه وضعا دقيقا،
فهي مضطرة للحفاظ على قاعدتها االنتخابية المستاء ة
ً
ّ
التقرب من معظم الناخبين اآلخرين.
تزامنا مع
ً
كان الفتا أن يختار ماكرون مساعدة لوبان بنفسه ،فطوال
ـاف السياسية أن
أش ـهــر ،اعـتـبــرت األحـ ــزاب مــن جميع األط ـيـ ّ
مــاكــرون أصـبــح أضـعــف مــن أن يــواجــه الـمــرشـحـيــن باسمها
ُ
ً
وقد بذل قصارى جهده لمواجهة لوبان مجددا .لكن تعتبر
هــذه األح ــزاب نفسها مسؤولة عن المشاكل التي تواجهها،
فقد ّ
تعر ض الحزب االشتراكي الفرنسي لهزيمة مهينة في
انـتـخــابــات  2017وأصـبــح الـيــوم أضـعــف مــن أي وقــت مضى
َ
ول ــن تسمح أي تـحــركــات أخ ــرى ِبــلـ ّـم شـمــل معسكر الـيـســار.
ً
تضرر معسكر اليمين أيضا بسبب حزب "الجمهوريين" الذي
ّ
تعرض بدوره لهزيمة مريعة في  ،2017ثم واجه سلسلة من
الفضائح التي طاولت شخصيات بارزة مثل نيكوال ساركوزي
وفرانسوا فيون.
ـاب ألـ ـق ــاه أم ـ ــام أعـ ـض ــاء حــزبــه،
ـ
ط
ـ
ـ
خ
ـي
ـ
ف
ـرون،
أص ـ ـ ّـر مـ ــاكـ ـ
ٍ
"الجمهورية إلى األمام" ،على اعتبار حزب "التجمع الوطني"
منافسه الــوحـيــد ،فـقــال" :يـجــب أن نعيد التأكيد على هذه
المعارضة التي ّ
عبر عنها الفرنسيون أنفسهم" .كان ماكرون
قد ألقى هذا النوع من الخطابات التشجيعية قبل أن يصبح
الــوبــاء محور االنـشـغــاالت الفرنسية ويـصـ ّـب التركيز على
األخطاء واإلخفاقات الحكومية ،لكنه حاول هذه المرة تحويل
أنظار الرأي العام إلى لوبان ،وفي منتصف فبراير الماضي،
وافق ماكرون على تنظيم مناظرة متلفزة بين لوبان ووزير
الداخلية المتشدد غيرالد دارمانان.
أكدت تلك المناظرة على حتمية المواجهة بين ماكرون
ً
باستمالة
ولوبان ،لكنها سمحت للرئيس الفرنسي أيضا ً
الناخبين الــذيــن يميلون إلــى دعــم لــوبــان ،ونتيجة لذلك،
حصل ّ
تطور الفت حين ّ
تعرضت لوبان لموقف محرج أمام
دارمانان باعتبارها متساهلة أكثر من اللزوم مع المتطرفين
اإلسالميين.
َ مع مرور كل يوم جديد ،تزداد استراتيجية ماكرون القاتمة
شـ َـبـهـ ًـا بــاآللــة الـمـ ّ
ـدمــرة ال ــواردة فــي فيلم Dr. Strangelove
للمخرج ستانلي كوبريك :كان هذا الجهاز يهدف إلى منع
قرر أي
اندالع حرب نووية عبر ضمان وقوع كارثة حتمية إذا ّ
طرف إطالق حرب مماثلة .من خالل حصر المنافسة بمرشحة
لن يدعمها معظم الفرنسيين برأي ماكرون ،يجازف الرئيس
بمواجهة رد تلقائي وكارثي خالل االنتخابات المرتقبة في
السنة المقبلة.
* «ساليت»

كارينا غولد*

مفتاح التغلب على «كوفيد »19
إذا علمتنا هذه األزمة
أي شيء فهو أنه يجب
علينا الحفاظ على القدرة
على التكيف مع الظروف
السريعة التغيير ،فبعد
أقل من عام من إعالن
منظمة الصحة العالمية
أن كوفيد  19جائحة،
َطورنا لقاحات آمنة
وفعالة ،واعتمدناها؛
وهي تصل اآلن إلى
األشخاص الذين هم في
أمس الحاجة إليها.

أكثر من  70دولة
تسلمت عشرات
الماليين من
الجرعات مما يجعل
حملة التطعيم
العالمية هذه هي
األكبر واألسرع من
نوعها في التاريخ
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زوايا ورؤى

َم ـ َّـر ع ــام مـنــذ أن ب ــدأت جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا
تهيمن على عناوين الصحف وعلى حياتنا ،وفيما
يتعلق بالكثيرين هنا في كندا وحــول العالم ،فقد
عرفت تلك الفترة توترا وحزنا لم يسبق لهما نظير،
ونحن جميعا ننتظر أن نتنفس الصعداء بمجرد أن
تتلقى عائالتنا ،وأصدقاؤنا ،ومجتمعاتنا ،لقاحاتهم.
إنــه لمن الطبيعي أن نركز على صحة أحبائنا،
ولكن يجب أال ننسى أن الفيروس ال حــدود له ،وال
يكفي التركيز فقط على استجاباتنا على المستوى
المحلي ،ففي الوقت نفسه الذي نركز فيه على تطعيم
الكنديين األكثر عرضة للخطر ،يجب أن نتأكد أيضا
مــن أن بقية الـعــالــم يسير عـلــى الـمـســار الصحيح
للتلقيح ،وأن كل شخص لديه إمكانية الوصول إلى
االخـتـبــارات والـعــاجــات اآلمـنــة والفعالة ،فالتغلب
على هذا الفيروس في أي مكان يتطلب التغلب عليه
في كل مكان.
إن مكافحة فيروس على نطاق عالمي مهمة شاقة،
ولـكــن هـنــاك الكثير مــن األس ـبــاب الـتــي تبعث على
األمل ،لقد شعرنا بالفرحة في ديسمبر ،عندما تلقى
موظف الدعم الشخصي في تورنتو أول لقاح كندي
ضد كوفيد  ،19ولكن ،اآلن ،بعد أن بدأت عملية طرح
اللقاحات عالميا من خالل برنامج الوصول العالمي
للقاحات كوفيد ( 19كوفاكس) تحرز تقدما كبيرا،
أصبح لدينا سبب آخر يدعونا إلى االحتفاء.
وم ـنــذ  24ف ـبــرايــر ،تــم تسليم ع ـشــرات الماليين
مــن الـجــرعــات إل ــى أكـثــر مــن  70دول ــة ح ــول الـعــالــم،
مما يجعل من حملة التطعيم العالمية هذه ،األكبر
واألسرع من نوعها في التاريخ ،ففي غانا وساحل
الـعــاج ،كــان العاملون فــي مجال الرعاية الصحية،
والسكان األكثر عرضة للخطر ،من بين أول من تلقوا
اللقاحات بجرعات (كوفاكس) ،وتجري اآلن حمالت
مماثلة في نيجيريا ،وجامايكا ،وألبانيا ُ.إننا نشهد
استجابة عالمية في العمل ،وعلينا أن نقر بكونها
ً
ً
معلما مهما.
وان ـض ـم ــت ك ـن ــدا إلـ ــى (ك ــوف ــاك ــس) ف ــي سبتمبر
الماضي ألننا نؤمن بصدق فــي مهمتها لتسريع
تطوير لـقــاحــات كوفيد  ،19وتصنيعها ،وضمان
تسليمها بصورة عادلة ،وتم إنشاء المرفق لضمان
الوصول إلى مجموعة متنوعة من اللقاحات ،ووضع
أصغر بلدان العالم وأفقرها على قدم المساواة مع
أكبرها وأغناها ،فمن خالل الشراء بكميات كبيرة،
يمكن لكوفاكس أن ينشر الجرعات حول العالم بأكثر
الطرق الممكنة إنصافا وفعالية من حيث التكلفة.
ُ
وصمم برنامج (كوفاكس) ليكون شراكة تعاونية
حقيقية ،فنظرا لكونه يضم  190دولة مشاركة ،يمثل
كوفاكس أكثر من  ٪90من سكان العالم ،ويمكن أن
يتمتع بقوة شرائية أكبر بكثير من تلك التي تتمتع
بها معظم البلدان حين تكون بمفردها ،وفضال عن
ذلك ،عندما تم إنشاء كوفاكس ،لم يكن أحد يعرف
اللقاحات التي ستنجح ،أو التي ستحظى بالموافقة
ً
أوال ،لهذا السبب دعت كندا كوفاكس لشراء بعض
جــرعــاتـهــا ،وكــانــت اتفاقيتنا مــع كــوفــاكــس مكملة

لعقودنا األخرى ،وزادت من فرصنا في تنفيذ حملة
تطعيم محلية ناجحة ،في حين نقوم بدورنا على
الصعيد العالمي.
والستكمال جهودنا الشرائية الخاصة بنا ،أطلقت
كندا استثمارات من شأنها أن تساعد أيضا في جعل
اللقاحات والعالجات والتشخيصات ميسورة التكلفة
ً
ومتاحة عالميا ،ونظرا التفاقيات الشراء المسبقة
المختلفة التي أبرمناها ،فقد ينتهي بنا األمــر في
نهاية المطاف بفائض من جرعات اللقاح ،وسيتم
تحديد موعد حــدوث ذلــك بالضبط ،فــي األسابيع
واألش ـه ــر ال ـقــادمــة ،عـنــدمــا تكمل الـهـيـئــة الصحية
الكندية مراجعتها لللقاحات المرشحة ،وعندما نؤكد
نشر اللقاحات في كندا.
وبغض النظر عن متى سيكون لدينا فائض في
الجرعات ،سنعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين-
بما في ذلك البلدان األخرى ،و(غافي) ،و(كوفاكس)،
ومصنعو اللقاحات -الستكشاف جميع الخيارات
الممكنة لتوصيل الجرعات لمن يحتاجون إليها،
وسيستغرق تطعيم جميع سكان العالم بعض الوقت،
وحـصــل (كــوفــاكــس) بالفعل على أكـثــر مــن ملياري
ُ
جرعة لتستخدم في عام  ،2021لكننا بحاجة اآلن ،إلى
حشد روح التعاون العالمي نفسها لضمان استمرار
تزايد هذا العرض ،حتى ال يتم إقصاء أي من الفئات
السكانية الضعيفة.
ويمكننا أن نستمد التشجيع مــن كوننا نعلم
أننا ال نبدأ من الصفر ،فقد ظلت كندا تمول مشاريع
صـحـيــة عــالـمـيــة ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـنــام ـيــة م ـنــذ ع ـقــود،
وسنواصل القيام بذلك ،إذ تساعد هذه االستثمارات
في مكافحة شلل األطفال ،وفيروس نقص المناعة
البشرية ،والسل ،والمالريا ،واإليـبــوال ،وقــد أثبتت
أهميتها في مساعدة البلدان على االستجابة ألزمة
كوفيد19من خالل استجابات صحية عامة مؤكدة
وقابلة للتكيف ،مثل إجراء اختبارات واسعة النطاق
وتتبع المخالطين.
وإذا علمتنا هذه األزمــة أي شــيء ،فهو أنه يجب
علينا الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف
السريعة التغيير ،فبعد أقل من عام من إعالن منظمة
َ
الصحة العالمية أن كوفيد  19جائحة ،طورنا لقاحات
آم ـنــة وف ـعــالــة ،واع ـت ـمــدنــاهــا؛ وه ــي تـصــل اآلن إلــى
األشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
ال ينبغي التقليل من أهمية مرفق كوفاكس ،فهو
أحد اإلنجازات البارزة في العصر الحالي ،فألول مرة
على اإلط ــاق ،اجتمع العالم معا لضمان الوصول
العادل والشامل لللقاح.
وترتبط استجاباتنا العالمية والمحلية لفيروس
كــورونــا ارتباطا وثيقا ،وهــذا هــو السبب فــي كون
(كــوفــاكــس) أفـضــل ره ــان لـنــا للتغلب عـلــى الــوبــاء،
وعندما ينجح التعاون الدولي ،ننجح جميعا.
* وزيرة التنمية الدولية الكندية.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

faisal.alsharifi@hotmail.com
ً
رغــم إنـفــاق الحكومة السخي على التعليم فإنها حسنا فعلت
بكشفها عــن واقــع التعليم الــذي تمر فيه دولــة الكويت مــن خالل
إقرارها بتراجع جودة مخرجات التعليم الثانوي ،والذي قدر بـ4.8
أعوام ،مما يضعها أمام مسؤولياتها في وضع خطة متكاملة تعالج
اختالالت التعليم على مستوى المناهج والهيئة التدريسية والبيئة
المدرسية .قد تكون جائحة كورونا قد زادت تراجع مستوى التعليم
على كل الصعد ،لكنها لم تكن السبب الوحيد في ذلك التراجع ،فقد
سبق أن أقرت الحكومة وفي أكثر من مناسبة بتراجع مؤشرات األداء
في المنظومة التعليمية ،لكنها اليوم وبهذا التصريح الصريح قد
دقت ناقوس الخطر.
ال ـيــوم وبـعــد فـصــل وزارة الـتــربـيــة عــن التعليم الـعــالــي كبداية
لتخفيف األع ـب ــاء الــوظـيـفـيــة فـسـحــت الـمـجــال لــوزيــر الـتــربـيــة في
معالجة هذا الملف الحيوي الذي كشف بكل شفافية عما يعانيه
خريج الثانوي من ضعف لمؤهالته العلمية والمعرفية والمهارية.
ه ـن ــاك خ ـم ـســة ع ــوام ــل ع ـلــى ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـح ـقــل الـتـعـلـيـمــي
والمختصين دراستها لتحديد أوجه القصور وإيجاد خطة وبرنامج
وطني لتصويب التعليم ورفع مؤشرات الجودة.
هذه العوامل الخمسة تدور في فلك المناهج والمعلم والطالب
والبيئة المدرسية واألسرة كونها الركائز األساسية التي من شأنها
النهوض بـجــودة التعليم ،ســأعــرج عليها بشكل موضوعي بعد
سماعي وقراءتي للكثير من مداخالت أهل الميدان من أكاديميين
وطلبة وأولياء األمــور ،ولنبدأ فيها دون ترتيب فكلها في نظري
عوامل مهمة تتطلب دراستها وبما يتناسب مع أثرها على جودة
التعليم.
ً
أول :المناهج الدراسية:
من الواضح أن المناهج الدراسية لم تنجح في رفع المدركات
المعرفية والمهارية والتحصيل العلمي فكل من يعمل في الحقل
الجامعي والتطبيقي يدرك ضعف مستوى الطالب خريج الثانوي
مع االعتراف بوجود طلبة مميزين لكنهم ال يشكلون السواد األعظم
من الطلبة ،وإلصالح هذا الخلل هناك بعض المقرحات المستحقة
مثل قصر الدراسة على المواد األساسية في المرحلة االبتدائية مع
استخدام الصور اإليضاحية كبديل عن التعليم التقليدي كما تفعل
اليابان ودولــة اإلم ــارات والكثير من الــدول المتقدمة في التعليم،
ومراجعة مقررات اللغة العربية واإلنكليزية بل تغييرها إذا لزم األمر.
ً
ثانيا :الكوادر التعليمية:
في كل المنتديات والتقارير التي اطلعت عليها تشكو من تدني
كفاءة المعلم مع تكرار األسباب ذاتها ،بأن المعلم الكويتي ال يملك
الـمـهــارات الكافية عند انـخــراطــه فــي سلك التعليم ،وأن البرامج
التدريبية التي يتلقاها غير كافية أو أنها غير موجهة بالشكل
الصحيح ،ناهيك عن ضعف إمكانات نسبة كبيرة من المعلمين
الوافدين وتركيز بعضهم على الدروس الخصوصية.
ً
ثالثا :البيئة المدرسية:
الحديث هنا ال يقتصر على البناء ولكن في جعل البيئة المدرسية
بيئة جاذبة من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة وإدخالها
ضمن المنظومة التعليمية ،وإ ي ـجــاد مـســا حــات كافية لألنشطة
الثقافية واالجتماعية والرياضية والترفيهية لتعزيز القيم األخالقية
وروح التسامح والعمل التطوعي.
ً
رابعا ،االهتمام بميول ورغبات الطالب:
علينا االعتراف بأن هناك فروقا فردية في التحصيل العلمي بين
جموع الطلبة وفيهم مبدعون بالجوانب التي تعتمد على المهارات،
لـكــن ه ــذه الـمـجـمــوعــة لـيــس أمــامـهــم أي وسـيـلــة لتنمية قــدراتـهــم،
فتجدهم يتعثرون في المواد النظرية ،لذلك البد من خلق مسار آخر
لهم من خالل فتح ثانويات فنية ومهنية على غرار المعهد الديني
تسمح لهم بتنمية مهاراتهم وتجاري رغباتهم الشخصية ،ومن ثم
فتح الطريق أمامهم لمواصلة دراستهم في الكليات والمعاهد الفنية.
وعلى الخط ذاته على اإلدارات المدرسية معالجة ظاهرة الدروس
ً
الخصوصية التي أضرت بالتعليم وأرهقت األسر ماديا.
ً
خامسا :األسرة:
تقع على أولياء األمــور الكثير من المسؤوليات تجاه أبنائهم
لدورهم المهم في توفير البيئة المناسبة للطالب لكن هذا الدور
أحـيــانــا كثيرة يـتـجــاوز المطلوب مـنــه ،وذل ــك مــن خــال إصــرارهــم
على التدخل بخالف ميول ورغبات الطالب مما تسبب في زيادة
الضغوط النفسية عليهم.
المحصلة مــن ه ــذا الـمـقــال تــوجـيــه ولـفــت األن ـظ ــار إل ــى الـنـقــاط
األس ــاس ـي ــة ل ـمــواقــع ال ـخ ـلــل وإلـ ــى ال ـن ـقــاط ال ـت ــي تـتـطـلــب ال ــدراس ــة
والمعالجة للنهوض بجودة التعليم ،مع تمنياتي لمتخذي القرار
والقائمين على وزارة التربية بالنجاح والتوفيق.
ودمتم سالمين.

جوزيف جوف*

التعامل الحسن قد ال يناسب السياسة الخارجية

أثبت الرئيس األميركي جو بايدن منذ األيام األولى من عهده ُحسن
وتمسكه بالقيم من دون ّ
ّ
ّ
فانضمت الواليات
تكبد خسائر كبرى،
نواياه
ً
المتحدة مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية،
ونجح بهذه الطريقة في تهدئة الحلفاء األوروبيين بعدما أثار دونالد
ً
ترامب حفيظتهم سابقا ،فأكد أهمية القيم الغربية عبر مهاجمة الصين
ألنها ّ
دمرت الديمقراطية في هونغ كونغ ،ومهاجمة روسيا ألنها ال
تكف عن اغتيال أعداء النظام.
ُ
ً
لكن ال تحقق الدول أهدافها دوما عبر االكتفاء بالتعامل الحسن مع
ً
اآلخرين ،بل تتمحور اللعبة الحقيقية حول التفوق على اآلخر تزامنا
مع منع خصوم مثل الصين وروسيا وإيران من إحراز التقدم .أدركت
ً
اإلدارة األميركية مدى صعوبة الوضع حين عقدت الصين وإيران اتفاقا
ً
ً
استثماريا مدته  25سنة لضخ  16مليار دوالر سنويا في االقتصاد
ً
اإليراني ،فتأثر اقتصاد إيران سلبا بالعقوبات األميركية الصارمة وقاوم
المصاعب في السنة الماضية بفضل مساعدات خارجية بقيمة مليار
ً
دوالر تقريبا .ستكون األموال النقدية الصينية مقابل النفط اإليراني
أداة مثالية لكسر الحصار والتصدي لواشنطن ،بدأ النقاش حول هذا
ّ
االتفاق منذ أربع سنوات ،لكن توقيت إقراره اليوم يحمل داللة كبرى.
ُ
تعتبر الواقعية السياسية مقاربة غير أميركية ،فهي عبارة عن لعبة
ّ
شاقة يخوضها األمــراء والحكام في أوروبــا ،لكن المأساة الحقيقية
للكفاءة السياسية األمـيــركـيــة تتعلق بــالـصــدام األزل ــي بين الخير
والتطورات الجيوسياسية ،وتنطبق هذه الفكرة على الشرق األوسط
ً
تحديدا ،حيث تخوض أكبر قوى العالم المعارك لنيل النفوذ واكتساب
األمالك منذ أربعة آالف سنة .ما الذي يستطيع بايدن فعله لمواجهة
التحالف غير الرسمي بين بكين وموسكو وطهران؟ في المقام األول
ال بد من التشديد على الخطوات المرفوضة ،ويجب أال يظن أحد أن
ترويض قوة ثورية مثل إيران ممكن ،إذ ال تريد طهران زيادة نفوذها
داخل النظام العالمي فحسب ،بل ترغب في إسقاط ذلك النظام.
لذلك ،يجب أال تتكرر األخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق باراك
أوباما ،حين سمح لروسيا بفرض سيطرتها في سورية ،فلن تتردد
الصين وروسيا في استمالة الحكام «السيئين» بنظر الغرب واستغاللهم
في مساعيهما إلخراج واشنطن من دائرة القوى العالمية النافذة.
على صعيد آخر ،يجب أال تضعف التحالفات األميركية ،من إسرائيل
إلى دول الخليج ،ألن هذا الوضع يضمن تقوية إيران ،وإلثبات الكفاءة
ُ
السياسية ال بد من بناء التحالفات ضد الجهات التي تهدد أمن الواليات
المتحدة واستقرارها ،فهل تستطيع أي جهة أخرى أن تحافظ على
نظام دولي الئق؟
يجب أن تبقى الواليات المتحدة «منارة لألمل» في جميع الظروف
ً
طبعا وتتكل على قوة النموذج الذي ّ
تقدمه للعالم كما قال بايدن في
ُ
حفل تنصيبه ،ويفترض أن تطلق اإلدارة األميركية مبادرات حسنة
حين تسنح لها الفرصة ،لكن يجب أال ينسى بايدن في المقابل أن القوة
ً
العملة األكثر تأثيرا في العالقات بين الدول ،لذا تستدعي الظروف
هي ً ّ
أحيانا تبني تصرفات «سيئة» لتحقيق أفضل النتائج.
* «ريل كلير»

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

ً
عمومية «شمال الزور» تقر توزيع  12فلسا
بإجمالي  13.2مليون دينار

الموافقة على
انتخاب إياد الفالح
عضو مجلس إدارة
ً
مستقال

economy@aljarida●com

عقدت شركة شمال الزور األولى للطاقة
وال ـم ـيــاه ،أم ــس ،اجـتـمــاع الجمعية العامة
ا لـعــاد يــة للشركة للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  ،2020الذي تم فيه موافقة
م ـســاه ـمــي ال ـش ــرك ــة ع ـلــى تــوص ـيــة مجلس
ً
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع  12فلسا
لـلـسـهــم ،بــإجـمــالــي  13.200.000دي ـنــار من
األرباح ُ
المرحلة وأرباح السنة المالية 2020
للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة.
وق ــد تـمــت الـمــوافـقــة عـلــى ان ـت ـخــاب إيــاد
الفالح عضو مجلس إدارة مستقال .ولم يتم
انـتـخــاب أي مــرشــح لشغل الـعـضــويــة غير
المستقلة ،لــذا سيتم عقد اجتماع جمعية
عامة عادية في وقت الحق النتخاب عضو
مجلس اإلدارة السابع .وتمت الموافقة على
إع ـ ــادة تـعـيـيــن مــراق ـبــي ح ـســابــات للشركة
(م ـك ـتــب ك ــي ب ــي إم جـ ــي -ص ــاف ــي ال ـم ـطــوع
وش ــرك ــاه) ع ــن الـسـنــة الـمــالـيــة ال ـتــي ســوف
تنتهي في  31ديسمبر  ،2021ضمن القائمة
المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أســواق
الـ ـم ــال ،م ــع م ــراع ــاة مـ ــدة ال ـت ـق ـيــد اإلل ــزام ــي
ل ـمــراق ـبــي ال ـح ـس ــاب ــات ،وت ـفــويــض مجلس
اإلدارة بتحديد أتعابها.
ً
وأيـ ـض ــا ت ــم خـ ــال االج ـت ـم ــاع ال ـمــواف ـقــة

ع ـل ــى ع ـ ــدم ص ـ ــرف أي م ـك ــاف ــآت إل ــى
أعضاء مجلس اإلدارة عن عام ،2020
والموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة
باستقطاع نسبة مئوية قــدرهــا  10في
الـمـئــة ،أي مــا ي ـعــادل  1.262.736ديـنــارا
مــن صــافــي أرب ــاح الـسـنــة المالية
المنتهية  31ديسمبر .2020
جـ ـ ــديـ ـ ــر بـ ـ ــالـ ـ ــذكـ ـ ــر ،أن ـ ـ ـ ــه ف ــي
أ غـ ـسـ ـط ــس  ،2020ت ـ ــم إدراج
الـشــركــة فــي بــورصــة الـكــويــت-
ا لـ ـ ـس ـ ــوق األول ،لـ ـتـ ـك ــون أول
شركة لتوليد الطاقة وتحلية
المياه وأول مشروع شراكة بين
الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص يـتــم إدراج ــه
في بورصة الكويت .وجاء ذلك بعد نجاح
عـمـلـيــة ت ــوزي ــع األسـ ـه ــم ع ـلــى الـمــواطـنـيــن
بـنـسـبــة  50ف ــي ال ـم ـئــة م ــن أس ـهــم رأس ـمــال
الشركة في نوفمبر  .2019أما نسبة الـ 50
في المئة المتبقية من أسهم الشركة ،فهي
مملوكة من قبل القطاعين العام والخاص،
كالتالي 40 :في المئة لمستثمر من القطاع
الخاص ،وهي شركة الزور الشمالية األولى
ال ـقــاب ـضــة (ش.م.ك.م) ال ـم ـم ـلــوكــة م ــن قبل
التحالف المكون من شركة إنجي الفرنسية،

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.958

٦.542

٤.792

2.409 2.782 3.314

شركات االستثمار تواصل خفض
ديونها لدى البنوك المحلية
ً
تراجعت  25.1مليون دينار إلى  391.8مليونا

•

وشركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية،
وش ــرك ــة عـبــدالـلــه حـمــد الـصـقــر وإخ ــوان ــه.
وتمتلك الدولة حصة قدرها  10في المئة
(ممثلة بالهيئة العامة لالستثمار بنسبة
 5في المئة ،والمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية بنسبة  5في المئة).

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

محمد اإلتربي

تــراجـعــت عـمـلـيــات التمويل
مــن البنوك المحلية لمصلحة
شــركــات االستثمار فــي فبراير
ال ـمــاضــي بـقـيـمــة  25.1مـلـيــون
دي ـن ــار ،حـيــث انـخـفــض رصـيــد
الـ ــديـ ــن فـ ــي ب ـن ــد ال ـت ـم ــوي ــل مــن
المصارف الكويتية من 416.9
ال ـ ــى  391.8م ـل ـي ــون ــا ،بـنـهــايــة
فبراير الماضي.
وفي مــوازاة ذلك االنخفاض
ت ـ ــاح ـ ــظ اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ال ـ ـشـ ــركـ ــات
االس ـت ـث ـمــاريــة ع ـلــى سـيــولـتـهــا
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ،حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث خـ ـفـ ـف ــت
ال ـتــزامــات ـهــا ،وف ــي ذات الــوقــت
زادت ا س ـت ـث ـمــارا ت ـهــا المحلية
بقيمة  10.2ماليين دينار ،حيث
ارت ـف ـع ــت ق ـي ـمــة االس ـت ـث ـم ــارات
المحلية الى  919.4مليونا من
مستوى  909.2ماليين.
وش ـه ــدت أرصـ ــدة  26شــركــة
استثمار لدى البنوك المحلية

ت ــراج ـع ــا ب ـق ـي ـمــة  22.1مـلـيــون
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار مـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 220.7
مليونا ،كما في نهاية ديسمبر،
الـ ــى م ـس ـتــوى  198.6مـلـيــونــا.
وم ـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع عـ ــوائـ ــد ال ـف ــرص
االستثمارية قياسا الى الودائع،
اتجهت شركات االستثمار الى
االعتماد على سيولتها ومواكبة
طـفــرة تحسن األسـ ــواق وحــالــة
ال ـت ـفــاؤل الـتــي تتوقعها كبرى
البنوك االستثمارية العالمية.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،خفضت
شـ ـ ــركـ ـ ــات االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار أيـ ـض ــا
أرصدتها لدى البنوك األجنبية
بما قيمته  7.5ماليين د يـنــار،
ح ـيــث تــراج ـعــت أرص ــدت ـه ــا من
 74.9الى  67.4مليونا ،مدفوعة
ب ــارتـ ـف ــاع عـ ــوائـ ــد االس ـت ـث ـم ــار،
مقابل ان الفائدة عالميا حاليا
تعتبر األدنى على االطالق منذ
س ـن ــوات ،وت ــام ــس الـصـفــر في
المئة وبعضها بالسالب.
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شــركــة اسـتـثـمــار ،تعمل حسب
احـ ـك ــام ال ـش ــري ـع ــة االس ــامـ ـي ــة،
ت ـم ــوي ــات ـه ــا أيـ ـض ــا مـ ــن ب ــداي ــة
العام بنحو  8.5ماليين دينار،
فـ ـم ــن جـ ـه ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات ل ــدي ـه ــا
س ـ ـيـ ــولـ ــة يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــا االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
عليها على المديين المنظور
وال ـم ـتــوســط ،ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
الراهنة ،وتخفيض ما تستطيع
ت ـخ ـف ـي ـضــه ل ـخ ـف ــض األكـ ـ ـ ــاف،
ح ـيــث لــوحــظ خ ـفــض الـتـمــويــل
من البنوك المحلية من 585.4
الى  576.9مليونا.
وأظ ـه ــرت تــراج ـعــات أرص ــدة
شــركــات االسـتـثـمــار االسالمية
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ال ـم ــال ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،ب ـم ــا قـيـمـتــه
 13.2مليون دي ـنــار ،اعتمادها
ع ـلــى ال ـس ـيــولــة ال ــذاتـ ـي ــة ،حيث
تراجعت تلك األرصدة من 201.5
الى  188.3مليونا ،ورفعت ايضا
م ـس ـتــوى ال ـن ـقــد وال ـم ــوج ــودات
النقدية من  1.4الى  5.1ماليين.

عمليات جني أرباح في بورصة الكويت والسيولة  63.1مليون دينار
سهما «أجيليتي» و«بوبيان» يستمران في الصعود
علي العنزي

شهدت معظم مؤشرات
مجلس
أسواق المال بدول ً
التعاون الخليجي تراجعا
في حين ذهبت المكاسب
لألسواق الصغيرة في مسقط
والمنامة وأبوظبي ،فيما سجلت
جيدة،
أسعار النفط مكاسب ً
وسجل برنت  63.7دوالرا
للبرميل.

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ً
ً
الكويت تراجعا واضحا خالل
تعامالت األمــس وهــي الجلسة
األخ ـي ــرة قـبــل دخ ــول تـعــامــات
ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك اع ــاده
الله على الجميع بخير ،والتي
س ـ ـت ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،وب ـ ـسـ ــاعـ ــات
ت ــداول أقــل بـحــوالــي  55دقيقة،
وانخفض مؤشر السوق العام
بنسبة  0.4في المئة أي 23.78
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 5958.04نقطة بسيولة كبيرة،
دارت ح ــول م ـعــدل الجلستين
الماضيتين ،وبلغت  63.1مليون
دي ـن ــار ت ــداول ــت  390.1مـلـيــون
سـهــم عـبــر  14530صـفـقــة ،وتــم
تداول  136سهما ربح منها 51
سهما وخسر  63سهما بينما
استقر  22سهما دون تغير.
وخـســر مــؤشــر الـســوق األول
نسبة أكبر بقليل  0.44في المئة
تعادل  28.98نقطة ليقفل على
مستوى  6542.17نقطة بسيولة
كبيرة بلغت  41.5مليون دينار
تداولت  106.9ماليين سهم عبر

 5653صفقة ،وربـحــت  8أسهم
ف ـقــط ف ــي ال ـس ــوق األول مـقــابــل
ً
تــراجــع  12سـهـمــا واس ـت ـقــرار 5
أسهم دون تغير.
بينما تراجع مؤشر رئيسي
 50بنسبة أقل كانت ربع نقطة
مئوية هــي  13.10نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  4983.92نقطة
وبـسـيــولــة م ــازال ــت قــريـبــة عند
أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا ه ــذا ال ـعــام
بلغت  17.4مليون دينار تداولت
 206.6مليون سهم عبر 5899
صفقة.

جني أرباح مستحق
ب ـ ـل ـ ـغـ ــت م ـ ـكـ ــاسـ ــب بـ ــورصـ ــة
ً
ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـس ــوق
األول أ ك ـ ـثـ ــر مـ ــن  3فـ ــي ا ل ـم ـئــة
خــال  3جلسات فقط وبقيادة
ودع ــم األسـهــم القيادية كبيتك
وال ــوطـ ـن ــي وأج ـي ـل ـي ـت ــي وب ـنــك
ب ــوبـ ـي ــان كـ ــذلـ ــك بـ ـع ــض أس ـه ــم
ا لـســوق الرئيسي كمجموعتي
أع ـي ــان وإي ـف ــا وب ـع ــض األس ـهــم

أخبار الشركات
«معادن» :عقد قسيمة في ميناء عبدالله مع هيئة الصناعة
وقعت شركة المعادن والصناعات التحويلية
عقد القسيمة الكائنة في منطقة ميناء عبدالله
مع الهيئة العامة للصناعة؛ مدة  5سنوات قابلة
للتجديد.
وقــالــت "م ـعــادن" ،إنــه سيتم نقل التراخيص
الصناعية للمصنع وللشركة من منطقة جنوب
أمغرة إلى منطقة ميناء عبدالله.
وأوض ـح ــت أن ــه سـيـتــم ب ـنــاء مـصـنــع الـشــركــة

فــي مــوقــع رقــم ( )11مــن منطقة ميناء عبدالله
ً
بمساحة  548.44ألف متر مربع تقريبا.
وبينت أن بناء البنية التحتية وبناء مصنع
ال ـشــركــة ف ــي مـنـطـقــة مـيـنــاء عـبــدالـلــه سيترتب
عليها نفقات مالية ال يمكن تحديد أثرها في
الوقت الراهن.
ولفتت الى أن هذه التكاليف المالية ستنعكس
على البيانات المالية للشركة خالل مدة العقد.

«االمتياز» تنفي شراء سلسلة كافيهات
ومطاعم بـ  15مليون دينار
نفت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية ،بشكل تام وقاطع،
قيامها بشراء سلسلة كافيهات ومطاعم بقيمة  15مليون دينار.
وأكدت "االمتياز" أنه ال توجد مفاوضات في الوقت الحالي من أي
نوع لشراء تلك الكافيهات والمطاعم ،وأن مثل هذه الفرص تخضع
إلجــراءات داخلية ودراســات ُمكثفة لتحديد القيمة العادلة وغيرها
من المتطلبات المهنية ،وباالستعانة بأطراف خارجية ُمتخصصة
لتحديد االستثمار المناسب لتطلعات الشركة.
وأشارت الى أنه من صميم أعمالها البحث عن الفرص االستثمارية
الواعدة ،كما أنها تتلقى الكثير من العروض بشكل متواصل ،منوهة
بأن الدخول في مثل هذه الفرص ال يكون إال بعد استكمال الدراسات
المطلوبة كالفحص النافي للجهالة ،ودراســات التقييم وغيرها من
متطلبات العمل المهني والمؤسسي ووفق الشريعة اإلسالمية.

تابعة لـ «تعليمية»
تجدد عقد إدارة
وتشغيل مدرسة خاصة
أف ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ــركـ ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الـتـعـلـيـمـيــة الـقــابـضــة ان اح ــدى
شركاتها التابعة قامت بتجديد
ع ـق ــد اإلي ـ ـجـ ــار م ــع ادارة ام ــاك
الدولة  -وزارة المالية  -والمتعلق
بإدارة وتشغيل احدى المدارس
الخاصة وذلك مدة عشرين عاما،
اعتبارا من تاريخ تجديد العقد
كما في  8أبريل  2021والصادر
بتاريخ  11الجاري.

تابعة لـ«املشتركة» باإلمارات تقدم أقل األسعار ملناقصة بـ 16.3مليون دينار
كشفت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عن
حصول إحدى شركاتها التابعة في دولة اإلمارات
على الترتيب األول (أقل األسعار) في مناقصة إنشاء
أعمال البنية التحتية لمنطقة المرفأ الصناعية.
وقالت "المشتركة" ،إن شركة أبوظبي للخدمات

العامة "مساندة" ،التابعة للمجموعة ،حازت الترتيب
األول في المناقصة المذكورة بقيمة  16.304مليون
دينار ،بما ُيعادل  198.48مليون درهم إماراتي.
ونوهت أن الشركة التابعة لم تتسلم حتى تاريخه
أي كتب ترسية بالمناقصة ُ
المشار إليها.

«وربة» :استقالة التركيت

«العيد» توقع مذكرة تفاهم لالستحواذ على «عالم العسل»

ذكــر بنك "ورب ــة" أن رئيس
م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
الـمـعـلــومــات ،هيثم التركيت،
تقدم باستقالته من منصبه
ألسباب شخصية ،اعتبارا من
 12مايو .2021

وقعت شركة العيد لألغذية مذكرة تفاهم لالستحواذ على
شركة عالم العسل.
وقــالــت "ال ـع ـيــد" إنـهــا سـتـقــوم بالفحص الـنــافــي لـلـجـهــالــة ،وال ــذي
ً
سيستغرق  60يوما من التوقيع ،موضحة أنه سيتم بعد االنتهاء من
عملية الفحص النافي للجهالة عرض الموافقة على مجلس إدارة الشركة.
وأشارت الى أن المعلومة الجوهرية السابقة ال يوجد لها أثر
على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي.

االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ووسـ ـ ـ ـ ـ ــط ه ـ ــذه
االرتفاعات الكبيرة ومع دخول
مرحلة جديدة لألسعار وكذلك
تـعــامــات شـهــر رم ـضــان فضل
ً
البعض جني أربــاح خصوصا
عـلــى األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة كبيتك
والوطني اللذين تراجعا أمس
بنسب فاقت  1في المئة لبيتك
وبنسبة أقل للوطني.
ك ـ ــذل ـ ــك سـ ـجـ ـل ــت أسـ ـ ـه ـ ــم فــي
ً
"األول" تراجعا كالدولي وآالفكو
والـبــورصــة الــذي تــم استحقاق
أرب ـ ــاح ـ ــه والـ ـمـ ـش ــاري ــع ،بـيـنـمــا
اسـ ـتـ ـم ــر س ـه ـم ــا بـ ـن ــك ب ــوب ـي ــان
وأجيليتي بالنمو وحققا أفضل
مستوياتهما لهذا العام.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،نـشـطــت أسـهــم
األولـ ـ ـ ــى والـ ـبـ ـي ــت وسـ ـه ــم إي ـفــا
وحققت مكاسب متفاوتة مقابل
تــراجــع أسـهــم التجارية ومينا
ووطنية عقارية على وقع جني
أرب ــاح ســريــع لتستمر الجلسة
ح ـ ـمـ ــراء مـ ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة وح ـت ــى
اإلق ـفــال مــع االحـتـفــاظ بسيولة
ك ـب ـيــرة ك ــان ــت ف ـت ــرة الـ ـم ــزاد قد

دع ـم ـت ـه ــا ب ــأك ـث ــر مـ ــن مـلـيــونــي
دي ـن ــار ع ـلــى األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة
مثل الوطني وبيتك وأجيليتي
وبنك بوبيان.

مؤسسة البترول باعت 44
ألف طن متري من الغاز
قالت "ستاندرد اند بورز" إن اإلمداد الفوري للغاز الطبيعي
المسال  LNGمــن الـشــرق األوس ــط قــد زاد مــؤخـ ًـرا ،حيث قامت
مؤسسة البترول الكويتية ببيع  44الف طن متري من شحنة
غاز البترول المسال المنفصلة ،بالتساوي في الفترة من  4إلى 5
مايو من ميناء األحمدي إلى  E1بخصم يبلغ حوالي  9دوالرات
للطن المتري للسعودية.
وقـبــل ذل ــك ،بــاعــت "الـبـتــرول الكويتية" شحنة غــاز البترول
المسال  44000طن متري مقسمة بالتساوي في الفترة من  29إلى
 30أبريل من نفس الميناء بخصم في رقم واحد مرتفع لشركة
أرامكو السعودية من البروبان والبيوتان .CP
ومــن ناحية أخ ــرى ،أعلنت شركة بـتــرول أبوظبي الوطنية
قبولها لترشيحات شحن غاز البترول المسال المحددة بشهر
مايو مع تأخيرات لعدد قليل من الرافعات ،لكن دون تخفيضات،
حسب ما أفادت مصادر في السوق.
وبحسب "ستاندرد اند بــورز" قالت المصادر إن المستورد
ً
ً
الــذي يتخذ من الصين مقرا له شهد تأخيرا لبضعة أيــام عن
ً
مواعيده المحددة ،بينما تلقت شركة تــداول يابانية تأخيرا
مدة  10أيام في شحنته في مايو.
وقــال مصدر بمشركة تــداول "ليس لدينا شحنة من أدنــوك
لشهر مايو لكنني سمعت بعض التأخير".
ً
مشابها لقبول أدنوك الشحن في فبراير ومارس،
كان هذا
والتي كانت إ لــى حد كبير بــدون تخفيضات ،ولكن مع عدة
أ يــام من التأخير لبعض الرافعات .وكانت أد نــوك قد أعلنت
موافقتها على شحنات تحميل أل جــل أبريل دون تأخير أو
تخفيضات.
وسيتبع هذه اإلعالنات قبول "أرامكو" السعودية لترشيحات
الشحن لشهر مايو في نحو  20أبريل .وكانت "أرامكو" قد أعلنت
قبولها لترشيحات غــاز البترول المسال ألجــل تحميل أبريل
مع تأجيل ثالث إلى خمس شحنات من أبريل إلى أشهر الحقة
بسبب تمديد المملكة لتخفيضات إنـتــاج الـخــام إلــى أبــريــل،
حسب ما ذكــرت وكالة ستاندرد آنــد بــورز غلوبال بالتس في
وقت سابق.
مع قيام المملكة بإلغاء تخفيضات اإلنتاج اإلضافية الطوعية
البالغة مليون برميل في اليوم خالل الفترة من مايو إلى يوليو،
يتوقع السوق ظهور المزيد من إمدادات غاز البترول المسال في
ً
اعتبارا من مايو وما بعده.
الشرق األوسط
وقــالــت م ـصــادر فــي وق ــت ســابــق إن قـطــر قـبـلــت ترشيحات
ً
لشحنات مايو دون تخفيضات أو تأخير .وتماشيا مع زيادة
الـ ًعــرض مــن الـشــرق األوس ــط ،عــاد الطلب الهندي إلــى الظهور
أيضا ،حيث سعت مؤسسة النفط الهندية للحصول على شحنة
مختلطة من غاز البترول المسال  44ألف طن لتسليمها في مايو
في أول طلب فوري لها لهذا العام ،والذي من المتوقع أن يعزز
الطلب على البيوتان ،حسب ما ذكرت مصادر.

ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا  ،م ـ ـ ــال األداء فــي
مـ ـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ـ ــرات أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـمـ ـ ــال
الخليجية للتراجع إذ خسرت
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات األربـ ـ ـع ـ ــة ال ـك ـب ــرى

بقيادة الـسـعــودي ثــم الكويتي
وسـ ــوقـ ــا دبـ ـ ــي وق ـ ـطـ ــر ،م ـقــابــل
م ـكــاســب مـ ـح ــدودة ل ـمــؤشــرات
عـ ـم ــان والـ ـبـ ـح ــري ــن واب ــوظ ـب ــي

وك ــان ــت أس ـع ــار الـنـفــط ت ـتــداول
خضراء حيث بلغ برميل برنت
ً
مستوى  63.7دوالرا للبرميل.

سلطان« :نفط الكويت» أتمت مراجعة
خطتها االستراتيجية حتى ً2040

تهدف إلنتاج  3.65ماليين برميل نفط يوميا
•

أشرف عجمي

أكــد الــرئـيــس التنفيذي فــي شــركــة نفط الكويت
عماد سلطان إتمام الشركة مراجعة وإعداد خطتها
االستراتيجية لعام  2040في شهر مارس الماضي،
ً
الفتا إلى أن الخطة تهدف إلى إنتاج  3.65ماليين
ً
برميل من النفط يوميا و 1.5مليار قدم مكعبة من
الغاز غير المصاحب بحلول عام .2040
وقــال سلطان في الموجز اإلخباري االول 2021
 22/انه أثناء المراجعة تم التأكيد على إبقاء األهداف
االستراتيجية الحالية دون اي تغيير ،وفي الوقت
نفسه تم استحداث  13مبادرة داخلية صنفت تحت
إط ــار  8مـقــومــات تمكين رئـيـسـيــة ،وال ـتــي أسـنــدت
أعمالها إلى مديريات ومجموعات محددة بحسب
ّ
االختصاص ،وبما يمكن الشركة من تحقيق األهداف
االستراتيجية ُ
المعلنة.
وأض ــاف :تــم تحديد  7مــواطــن للدعم الخارجي
يتوجب إسنادها لشركاء "نفط الكويت" في القطاع
النفطي وخــارجــه ُخــال السنوات الخمس المقبلة
من أجل الوفاء بما قرر على شركة نفط الكويت من
التزامات وواجبات في هذه الخطة ُ
المحدثة.
وأشار الى ان ُ
المطلع على خطة الشركة المحدثة
لـعــام  2040سيجد أن قــوامـهــا االبـ ــداع واالبـتـكــار،
وا لـتـكـنــو لــو جـيــا بمفهومها ا ل ـعــام والتكنولوجيا

ً
الرقمية خصوصا ،لالرتقاء بطريقة األداء لألعمال
بما يتناسب والمتغيرات في األس ــواق ،فضال عن
المحافظة على المزايا التنافسية التي تم بناؤها
طوال العقود السابقة مثل معدالت اإلنتاج المرنة
والمستدامة بتكلفة مالية منخفضة.
ّ
ولفت الى انه منذ عام  ،2015شكلت التكنولوجيا
ً
الرقمية أساسا للثورة الصناعية الرابعة حيث بدأت
استخداماتها تغزو كل المجاالت بما فيها الصناعة
النفطية ،وذلك لما لها من أثر كبير في تحديد كيفية
التعاطي األمـثــل مــع ال ـمــوارد ،وآلـيــات سير العمل،
وأداء العمليات ،والذي سيعمل على تغيير معادلة
تحقيق األرباح في الشركات كشركة نفط الكويت.
وق ــال سلطان إن هـنــاك تحديات تشغيلية غير
مسبوقة تنتظر الـشــركــة مــن اسـتـكـشــاف وتطوير
وإنتاج للنفوط الصعبة وغير االعتيادية والبحرية
وإدارة المياه المنتجة والمصاحبة بكميات أكبر وما
شابه ،اضافة الى التحديات الخارجية والمتغيرات
المتسارعة في عالم الطاقة.
وأوضـ ــح ان ــه خ ــال األســاب ـيــع الـمـقـبـلــة ،ستقوم
مجموعة التخطيط الـشــامــل بــالـبــدء فــي التواصل
مع المديريات والمجموعات لبيان ما تم تحديثه
في االستراتيجية وطبيعة الدور المنوط بها ،كذلك
سيكون هنالك تواصل مع كل العاملين من خالل
وسائل التواصل المتاحة لغرض التوعية واإلرشاد.

«البترولية» 3.25 :ماليين دينار
أرباح الربع األول
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـم ـج ـمــوعــة
البترولية المستقلة (البترولية)
أن اإلدارة المالية للشركة انتهت
م ـ ــن إع ـ ـ ـ ــداد الـ ـنـ ـت ــائ ــج األول ـ ـيـ ــة
ألداء الــربــع األول المنتهي في
 ،2021/03/31ومــن المتوقع أن
يصل صافي الــربــح إلــى 3.256

ً
مــايـيــن دي ـن ــار ت ـقــري ـبــا ،أي ما
ً
ي ـ ـعـ ــادل حـ ــوالـ ــي  18.01ف ـل ـســا
للسهم الواحد ،مقارنة بصافي
ر بـ ـ ـ ــح  3.088مـ ــا ي ـ ـيـ ــن خـ ــال
األش ـه ــر ال ـثــاثــة الـمـنـتـهـيــة في
 ،2020/03/31أي ما يعادل 17.08
ً
فلسا للسهم الواحد.

وس ـت ـقــوم ال ـشــركــة بــاإلعــان
عبر شركة بورصة الكويت عن
النتائج النهائية للربع األول
لعام  2021بعد مراجعتها من
ق ـب ــل م ــدق ــق ال ـح ـس ــاب ــات خ ــال
األسابيع الثالثة القادمة.

ةديرجلا
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اقتصاد

اإلنسانية ومالمح خطة اإلنقاذ
م ــن مـنـطـلــق "أشـ ـع ــل ش ـم ـعــة بـ ــدل أن تلعن
الظالم" ،نشرت في هذه الجريدة على مدى اربع
سنوات ،سلسلة مقاالت تتضمن مبادئ لخطة
انقاذ ،تنفع في حال انخفض سعر برميل النفط
الــى خمسة دوالرات ،أو ارتفع الــى مئة دوالر.
أساسها االن ـســان ،والــدعــوة لتنظيم االنتقال
التدريجي من اقتصاد حكومي ريعي مبني على
ثروة ناضبة غرست فينا االنانية والفساد ،الى
اقتصاد أكثر استدامة يهتم بالمواطن وتنمية
قدراته ،باالستعانة باحتياطي األجيال القادمة،
قبل نفاده.
كان آخرها يتضمن وصف ابن خلدون ألهل
الـجــزيــرة "بــأنـهــم بطبيعتهم يفضلون القتال
والـتــرحــال ويعتبرون العمل الـشــاق مــن مهام
النساء" .وكيف تغيرت الطباع حين انعم الله
علينا بالنفط والثروة واالستقرار منذ سبعين
عاما ،استمتعنا خاللها بأفضل وأسعد سنوات
حياتنا ،وتعودنا على "التنبلة" واالستقرار.
فكرهنا القتال والترحال ،ونسينا العمل الشاق.
أصبحنا في موقف ال نحسد عليه ،النفط
أسعاره متذبذبة وبانحدار ،مصاريفنا ضعف
ايراداتنا ،واالنسان بين مواطن تعود ان يأخذ
دون عطاء ،ووافــد يعامل كإنسان من الدرجة
الـثــانـيــة مـهـمــا طــالــت اقــام ـتــه ،عـلـمــا ان معظم
الــدول المتقدمة التي نستثمر بها فوائضنا،

تعتبر المقيمين (مواطنين ووافدين) مصدرها
األساسي للدخل ،لكن الفوائض المالية جعلت
حكوماتنا تهتم براحة المواطن وتهمل تنمية
قدراته ،ثم استعانت عنه بالوافدين ،وحرمتهم
مــن االنـتـمــاء والـشـعــور بــاالسـتـقــرار ،فتحولت
ال ـك ــوي ــت الـ ــى م ـح ـطــة ت ــران ــزي ــت ي ــرت ــاح فـيـهــا
الـمــواطــن بين سـفــرة وأخ ــرى ،ومــركــز لتدريب
وت ـطــويــر ال ــواف ــدي ــن ال ــى ان تــأتـيـهــم الـفــرصــة
لالنتقال لدول اخرى تمنحهم األمن واالستقرار.
نـظــرة ســريـعــة ألعـ ــداد المعلمين واألط ـبــاء
والممرضين ونسبة الــوافــديــن منهم ،توضح
مدى حاجتنا لهم وكثيرين غيرهم ،وضرورة
المحافظة عليهم وتشجيعهم على االستقرار
واعتبار الكويت بلدهم ووطنهم ،لذلك يتوجب
علينا ال ـغــاء نـظــام الكفيل الـمــائــل للعبودية،
اح ـت ــرام ــا ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،وفـ ــرض الـتــأمـيــن
الصحي للمواطن والوافد ،ومنح اإلقامة الدائمة
للمستحقين ذوي المهن الضرورية ،ومساواتهم
مــع الـمــواطـنـيــن بــالـسـمــاح لـهــم بـحـيــاة كريمة
مع عائالتهم ،واستثمار مدخراتهم في البلد
وتأسيس الشركات وشراء السكن دون عقبات.
نهاية فترة الرعاية باتت قريبة ،والشباب
ِّ
لتحد واقتناع بخطة إنقاذ ال تتضمن
بحاجة
بــرامــج الـتـنـفـيــع االنـتـخــابـيــة ال ـتــي ت ـصــدر عن
مـجـلــس األمـ ــة ،ك ــروات ــب دع ــم الـعـمــالــة وطلبة

ال ـجــام ـعــة ،والـتـحـفـيــز االق ـت ـص ــادي .عـلـيـنــا ان
نتعامل مع اإلنسان بمسطرة واحدة أساسها
الخبرة واألداء ،دون اعتبار لشهادة وال جنسية
وال ج ـن ــس ،ول ـي ـكــن ذل ــك ض ـمــن خ ـطــة انـتـقــال
تدريجي تبدأ بإلغاء جميع الــدعــوم والهبات
السنوية التي باعتقادي تتجاوز قيمتها ستة
م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،مـقــابــل ص ــرف مــرتــب شهري
يعادل قيمة حصته منها ،وتسريح
للمواطن ّ
البطالة المقنعة التي تتجاوز  50في المئة من
الجهاز الحكومي ،مع استمرار صرف الرواتب
ّ
للمسر حين لخمس س ـنــوات قــا بـلــة للتمديد،
وفـ ـت ــح الـ ـمـ ـج ــال ل ـه ــم ب ــال ـع ـم ــل ف ــي أي م ـجــال
باختيارهم دون عقبات.
ان هذه اإلجراءات لن تزيد من أعباء الدولة
ولـ ــن ت ـمــس ج ـيــب ال ـم ــواط ــن ،وس ـ ــوف تضمن
لــه س ـنــوات مــن الـحـيــاة الـكــريـمــة وت ـح ــرره من
التظاهر اليومي بأنه ذاهــب للعمل ،ليستغل
طاقاته بشكل أفضل .بعد ذلك يمكننا تطبيق
نظام ضريبي يهيئ المواطن والوافد القتصاد
المستقبل ،يبدأ بالضرائب والرسوم التي يمكن
استخدامها لتوجيه السلوك مثل ضريبة القيمة
ال ـم ـضــافــة ،وضــري ـبــة اإلرث ،ورسـ ــوم الـعـمــالــة
الـمـنــزلـيــة وال ـس ـجــائــر وال ـم ـشــروبــات الـغــازيــة
الـ ـمـ ـض ــرة .ك ـم ــا ارى ض ـ ـ ــرورة انـ ـش ــاء مـجـلــس
اسـتـشــاري يتكون مــن  15الــى  20عـضــوا يتم

اختيارهم من قبل القيادة السياسية كممثلين
عن كافة عناصر المجتمع من كويتيين وعرب
وأجانب ،لتعزيز مكانتهم وحماية مصالحهم
أمام مجالس ال تنتخبها سوى نسبة ضئيلة
من السكان.
وأخ ـ ـيـ ــرا ال آخ ـ ـ ــرا ،ف ــي س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
الماضي كنت مــديــرا فــي شركة العائلة ،حين
ت ــم اس ـتــدعــائــي لـبــرنــامــج الـتـجـنـيــد اإلل ــزام ــي،
ضمن الدفعة األولــى لضباط االحتياط .كنت
ً
فــي الخامسة والعشرين مــن عـمــري ،متزوجا
وأشعر كأنني في األربعين .أعاني من السمنة،
قليل الحركة ،سريع الغضب ،وكنت اعتقد ان
التجنيد لــن ينفعني و س ــوف يعرقل تطوري
في العمل ومضيعة للوقت ،لكن التجربة التي
دامت تسعة شهور أعادت لي الشعور بعمري
الحقيقي ،كانت جميلة ومفيدة لعقلي ووزني،
قضيتها مــع زم ــاء مــن كــل أطـيــاف المجتمع،
نـنــام ونـصـحــو ون ـتــدرب ونــأكــل ونـضـحــك مع
ب ـعــض .مــا زل ـنــا عـلــى ات ـصــال شـبــه يــومــي عن
طريق الواتساب ،ومعنا آمرنا اللواء المتقاعد
فؤاد حداد الذي كان وقتها برتبة نقيب .نلتقي
مــرة سنويا بضيافة أخينا ضابط االحتياط
المحامي سعد الرومي.
أت ـم ـنــى أن ت ـتــاح فــرصــة مـشــابـهــة لـشـبــاب
وشابات الكويت ليعيشوا هذه التجربة القيمة،

ال ليتعلموا الـضـبــط والــربــط أو فــك وتركيب
السالح ،وإنما تجربة الحياة بعيدا عن المنزل
ّ
والتكيف مع المجتمع بكل
والخدم ،لالندماج
اطيافه في بيئة منظمة الجميع فيها متساوون،
ويتمتعون بمستوى عال من اللياقة البدنية.

مالمح خطة اإلنقاذ
 -1إلغاء جميع الدعوم وتعويض المواطن
شهريا بما يعادل قيمة حصته من الدعوم.
 -2ت ـس ــري ــح  %50م ــن ال ـج ـه ــاز ال ـح ـكــومــي
(البطالة المقنعة) مع استمرار صــرف الراتب
لخمس سنوات قابلة للتمديد.
 -3إل ـغ ــاء ن ـظــام ال ـك ـف ـيــل ،واع ـت ـم ــاد اإلقــامــة
الدائمة للمستحقين.
 -4البدء بتطبيق بعض الضرائب والرسوم.
 -5فرض التأمين صحي على كل المواطنين
والوافدين.
 -6تعديل قانون الجنسية بتحديد شروط
واضحة لمنحها دون حاجة لواسطة.
 -7إنـشــاء مجلس اسـتـشــاري ممثل فيه كل
سكان الكويت.
 -8إعــادة إحـيــاء برنامج التجنيد اإللــزامــي
للذكور واالناث.

الشايع« :األڤنيوز  -الرياض» يعود إلى المسار التشغيلي
يمتد على  390ألف متر مربع ومساحة تأجيرية تبلغ  400ألف متر
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة شمول
القابضة ،محمد عبدالعزيز الشايع ،إعادة
اس ـت ـمــرار األع ـم ــال فــي م ـشــروع األڤ ـن ـيــوز-
ال ـ ــري ـ ــاض ،ب ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــرسـ ـم ــي مــع
العديد من المسؤولين في المملكة العربية
السعودية ،بقيادة وزارة االستثمار ورعاية
وزيرها خالد الفالح ،وموافقة مجلس إدارة
"شـمــول" القابضة ،وموافقة مجلس إدارة
شركة المباني.
ويأتي اإلعالن بعد تصريح الشركة في
أغـسـطــس الـمــاضــي عــن اإلي ـقــاف الـمــؤقــت،
وإعـ ـ ـ ــادة دراس ـ ـ ــة الـ ـمـ ـش ــروع ف ــي ظ ــل أزم ــة
"كورونا".
وذك ــر الـشــايــع أن "األڤ ـن ـي ــوز -الــريــاض"
الذي تفوق قيمته  13مليار سعودي ،يتمتع

بموقع إستراتيجي متميز ،حيث يطل على
تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك
فـهــد ،ويـمـتــد عـلــى مـســاحــة  390,000متر
مــربــع ومـســاحــة تــأجـيــريــه تبلغ 400.000
متر مربع.
وصرح الشايع أنه من المتوقع أن يصبح
"األڤ ـن ـيــوز -ال ــري ــاض" أح ــد أب ــرز الـعــامــات
االستثمارية والتجارية في الشرق األوسط،
حيث سيضم فنادق ،شققا سكنية ،مرافق
صـحـيــة ،مـكــاتــب ومــواقــف س ـيــارات تتسع
نحو  15.000مركبة ،مما سيجعله الوجهة
الـمـثـلــى لـلـتـســوق وال ـتــرف ـيــه واإلق ــام ــة في
المملكة ،ومما سيساهم في تعزيز قطاعي
الخدمات والتجزئة وخلق أكثر من 20.000
ألف فرصة وظيفية للسعوديين.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أحد المداخل الرئيسية للمشروع وتصميم فريد من نوعه

«المركزي» :سندات
وتورق بـ 240
مليون دينار
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزي أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ـ ــد ت ــم
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص آخـ ـ ـ ــر إصـ ـ ـ ــدار
ل ـ ـس ـ ـنـ ــدات وت ـ ـ ـ ـ ــورق ال ـب ـن ــك
ال ـم ــرك ــزي بـقـيـمــة إجـمــالـيــة
ب ـل ـغــت  240م ـل ـي ــون دي ـن ــار
ألجل  3أشهر ،وبمعدل عائد
 1.125في المئة.

النفط يرتفع
داخل نطاق ضيق
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـن ـف ــط
ل ـك ـن ـه ــا ظـ ـل ــت تـ ـتـ ـح ــرك داخـ ــل
ن ـ ـطـ ــاق ضـ ـي ــق أمـ ـ ـ ـ ــس ،وس ــط
تفاؤل بشأن تعافي االقتصاد
األميركي ،مع تسارع في وتيرة
حمالت التحصين من فيروس
كورونا ،غير أن زيادة إصابات
كوفيد -19في مناطق أخرى من
العالم تكبح األسعار.
وص ـ ـع ـ ــد خ ـ ـ ـ ــام ب ـ ــرن ـ ــت 29
سنتا بما يعادل  0.5في المئة
إ لـ ــى  63.24دوالرا لـلـبــر مـيــل
بحلول الساعة  1006بتوقيت
غ ــريـ ـنـ ـت ــش .وزاد خـ ـ ــام غ ــرب
تكساس الوسيط األميركي 17
سنتا أو  0.3في المئة مسجال
 59.49دوالرا للبرميل.
وراوح ـ ـ ــت األسـ ـع ــار نـطــاقــا
ضـيـقــا ف ــي األس ــاب ـي ــع الـثــاثــة
األخ ـي ــرة ،ودار بــرنــت بـيــن 60
و 65دوالرا والـخــام األميركي
بين  57و 62دوالرا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـتـ ـيـ ـف ــن ب ــريـ ـن ــوك
المحلل في بــي.فــي.إم "أسعار
النفط د خـلــت مرحلة تماسك
بعد أن تأرجحت بشدة الشهر
ال ـمــاضــي .وف ــي حـيــن مــازالــت
ع ـ ــدة أسـ ـ ـب ـ ــاب تـ ــدعـ ــو ل ـتــوقــع
الصعود ،فإن المتعاملين في
السوق أضحوا أكثر حذرا مع
تنامي اإلصــابــات فــي أوروب ــا
وال ـ ـه ـ ـنـ ــد وبـ ـ ـع ـ ــض األسـ ـ ـ ـ ــواق
الناشئة بينما ثبت أن حمالت
ال ـت ـح ـص ـي ــن أب ـ ـطـ ــأ مـ ـم ــا ك ــان
متوقعا" .وتسجل الهند حاليا
واح ـ ــدا م ــن ك ــل س ــت إصــابــات
بالفيروس على مستوى العالم
وتشهد مناطق أخرى من آسيا
زيادة حادة في اإلصابات.
ورغ ـ ـ ــم أن ع ـ ــدد مـ ــن ت ـل ـقــوا
اللقاح بجرعتيه في الواليات
المتحدة فاق  70مليونا ،فإن
الطلب على البنزين لم يرتفع
كما كان متوقعا.

مشروع األڤنيوز  -الرياض
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ُ
الخرافي« :زين» تؤسس لشراكات استراتيجية بمشاركة «أسواق المال» تشارك في االجتماع
الـ  22للجنة رؤساء هيئات األسواق
البنية التحتية لالتصاالت في «الشرق األوسط»

ُ
المجموعة استعرضت استراتيجيتها في «تشارك األبراج» بملتقى  TowerXchangeاالفتراضي
«زين» إحدى
الشركات التي
ً
دعت مبكرا
لالستفادة من
قدرات البنية
التحتية
الخاملة عبر
استراتيجية
4sight

نمط التشارك
باألبراج
سيوفر في
النفقات
الرأسمالية
وسيوجه
االستثمارات
لمجاالت
النمو الرقمي
ذات العائد
األفضل

اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة زي ـ ـ ــن
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ف ــي مـ ـج ــاالت الـبـنـيــة
التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات
بالملتقى الــدولــي ل ـ TowerXchange
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ت ـ ـج ـ ـمـ ــع عـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـل ـم ـش ـغ ـل ـي ــن
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال أبـ ـ ـ ــراج
االتصاالت.
وكـ ـشـ ـف ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،فـ ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أن هذه الفعالية كانت فرصة
لبحث أفضل الممارسات في إدارة البنية
التحتية الـخــامـلــة ،والـحــد مــن تكاليف
العمليات التشغيلية ،وتسريع مشاركة
البنية التحتية.
وتشهد أسواق االتصاالت اإلقليمية
ً
ً
والـعــالـمـيــة اهـتـمــامــا م ـتــزايــدا بــأعـمــال
البنية التحتية ومـشــاركــة األبـ ــراج ،إذ
كان العديد من المشغلين مترددين في
تبني مشاركة البنية التحتية ،بسبب
النظرة الخاصة التي كانت سائدة بأن
ً
األبراج تمثل مصدرا للميزة التنافسية،
لـكــن كــل ه ــذا تغير اآلن ،فـمــع اسـتـمــرار
تــزايــد الـطـلــب عـلــى الـبـيــانــات ،وتباطؤ
نمو اإليرادات بسبب االعتماد المتزايد
ع ـلــى خ ــدم ــات الـ ـ ـ " ،"OTTوات ـج ــاه ــات
األســواق نحو الخدمات الرقمية ،بدأت
الشركات المشغلة لشبكات االتصاالت
في االستثمار بتحسين سعة الشبكة،
وتـحــويــل اهتماماتها ات ـجــاه مشاركة
البنية التحتية.
وتـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــت وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف
العالمية أن تـتـســارع عمليات تـشــارك
األب ـ ــراج لمشغلي شـبـكــات االت ـصــاالت
فــي أس ــواق ال ـشــرق األوس ــط وإفــريـقـيــا،
بغرض تحسين رأس المال ،إذ ستتجه
ال ـش ــرك ــات الـمـشـغـلــة إل ــى ال ـت ـع ــاون في
مـ ـش ــارك ــة األب ـ ـ ـ ـ ــراج ،إذ س ـت ـس ـهــم ه ــذه
ً
الخطوة في زيادة العائدات ،خصوصا
أ نـهــا ستسمح للشركات المشغلة في
توجيه استثماراتها إلى عائدات البيع
في المشاريع التجارية.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى مـشــاركــة المجموعة
ف ــي أع ـم ــال ه ــذا ال ـح ــدث اإلق ـل ـي ـمــي قــال
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي فـ ـ ــي "زيـ ـ ـ ـ ـ ــن" بـ ـ ـ ــدر ن ــاص ــر
ال ـخــرافــي" :تـبـحــث شــركــات االت ـصــاالت
ف ــي اسـتــراتـيـجـيــاتـهــا الـتـشـغـيـلـيــة عن
ف ــرص ال ـن ـمــو ال ـتــي تــؤمــن ل ـهــا الـمــزيــد
مــن اإليـ ـ ــرادات ،وتــأتــي مـشــاركــة البنية
التحتية لتفتح الـمـجــال أم ــام التوسع
في المشاريع ذات العائد األعلى ،حيث
توجيه النفقات التشغيلية لمجاالت
النمو الجديدة في القطاع الرقمي".
وأضاف الخرافي أن مجموعة "زين"
ت ــدرك أن الـتــوجــه االسـتــراتـيـجــي نحو
م ـج ــاالت الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لــاتـصــاالت
وتـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات ،سـيــدفــع بخطط
أعـمــالـهــا لـتـجــاوز خــدمــات االت ـصــاالت،
وتـحـقـيــق رؤيـتـهــا ب ــأن تصبح الـمــزود
الـ ــرائـ ــد ف ــي ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات
واالت ـصــاالت وأنـمــاط الـحـيــاة الرقمية،
إذ ستعزز هــذه الـخـطــوة مــن وصولها
إل ــى الـكـيــانــات الـحـكــومـيــة ومــؤسـســات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وبـ ـ ـن ـ ــاء م ــراك ــزه ــا
اإلقليمية لالستضافة السحابية واألمن
السيبراني.

ً
وأوضح" :نعمل حاليا على استغالل
اإلم ـك ــان ــات ال ـكــام ـنــة لـلـبـنـيــة الـتـحـتـيــة،
إذ نـ ـخـ ـط ــط ل ـ ـلـ ــدخـ ــول فـ ـ ــي ش ـ ــراك ـ ــات
استراتيجية مع كيانات متخصصة في
مشاركة البنية التحتية ،بهدف إطالق
ال ـق ــدرات الـكــامـنــة ل ـمــواردنــا ،والــدخــول
ُ ِّ
فــي قـطــاعــات أع ـمــال جــديــدة ت ـع ــزز من
ف ــرص الـنـمــو فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،إضــافــة
ّ
التطور االقتصادي
إلى المساهمة في
والتكنولوجي ألسواق المنطقة".
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــة ز يـ ـ ـ ـ ـ ــن م ــن
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي دع ـ ــت م ـب ـك ــرا إل ــى
االستفادة من القيمة ،التي من الممكن
أن ت ــوف ــره ــا قـ ـ ــدرات بـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة
الخاملة بأسواق الشرق األوســط ،لذت
ً
كان منطقيا أن تقوم باستكشاف هذه
الـفــرص مــن خــال استراتيجية طويلة
األجل.
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن "زي ـ ـ ــن" ك ــان ــت م ــن أول ــى
الشركات التي بــدأت في اتجاه تشارك
البنية التحتية ،إذ كانت صاحبة الريادة
في أسواق الشرق األوسط وإفريقيا في
اتفاقيات أبراج االتصاالت بعد أن أبرمت
أول صفقة بيع وإعادة استئجار أبراج
اتـصــاالت فــي المنطقة ،إلــى شركة IHS
القابضة في السوق الكويتية.
وأش ــار إلــى أن هــذه الصفقة شملت
بـ ـي ــع وإعـ ـ ـ ـ ــادة اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار  1620ب ــرج
ات ـ ـص ـ ــاالت (هـ ـيـ ـك ــل الـ ـ ـب ـ ــرج واألعـ ـ ـم ـ ــال
اإلنشائية الداخلية والخارجية واألعمال
الكهربائية والــوقــود وإم ــدادات الطاقة
والكابالت) بقيمة  130مليون دوالر (40
مليون ديـنــار) ،وتتطلع مجموعة زين
أن تساعدها هذه الخطوة في الوصول
إلى مجاالت النمو الناشئة ،وأن تدفع
باستراتيجية أعمالها نحو آفاق جديدة
فــي بيئة األع ـمــال ،الـتــي تشهد المزيد
من االعتماد على االقتصاد القائم على
الخدمات الرقمية.
وب ـيــن ال ـخــرافــي أن م ـج ــاالت البنية
التحتية وتشارك األبراج إحدى الركائز
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة أع ـم ــال ـن ــا
ً
( ،)Sight4خ ـص ــوص ــا م ــع ت ـس ــارع كل
م ـجــاالت الـحـيــاة إل ــى الـقـطــاع الــرقـمــي،
وحاجة المشغلين لشبكات االتصاالت
إل ــى إعـ ــادة اب ـت ـكــار مـحـفـظــة خــدمــاتـهــم
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،ح ـي ــث ال ـب ـح ــث الـمـسـتـمــر
ع ــن م ـص ــادر ج ــدي ــدة لـتـعــزيــز وتـنــويــع
اإليرادات.
وذك ــر أن ه ــذه الـخـطــوة سـتـعــزز من
ً
نجاحنا أيضا في نشر شبكات الجيل
ال ـخ ــام ــس ،فـمـجـمــوعــة "زي ـ ــن" م ــن أكـبــر
الـشــركــات الـتــي تمتلك شبكات للجيل
ال ـخــامــس ف ــي أسـ ــواق ال ـش ــرق األوس ــط
ً
وإفريقيا ،إذ تمتلك شبكات  5Gحاليا
فـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق :الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
والبحرين.
وتـ ـ ـن ـ ــاول هـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ــدث اإلق ـل ـي ـم ــي
النظام البيئي للبنية التحتية ألبــراج
االتـصــاالت في منطقة الشرق األوســط
وشـمــال إفريقيا ،إذ سلط األفـكــار على
حجم فرص النمو الهائلة التي يقدمها
هذا القطاع الحيوي للشركات المشغلة
لشبكات االتصاالت.
وقـ ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـشــؤون

االستراتيجية في مجموعة "زين" كميل
ه ــال ــي ،خـ ــال م ـشــارك ـتــه ف ــي ال ـح ــدث،
"تــؤمــن زي ــن ب ــأن الـتـعــاون فــي مـجــاالت
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات
سيحقق لـهــا مـكــاســب أف ـضــل ،عـمــا إذا
كانت فضلت العمل بشكل منفرد ،لذلك
تواصل مجموعة زين بحثها عن الفرص
الممكنة التي توفر لها أفضل بيئة عمل
ً
إلدارة أبـ ـ ــراج االت ـ ـصـ ــاالت ،خ ـصــوصــا
م ــع االس ـت ـث ـمــارات ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا في
مجال البنية التحتية لشبكات الجيل
الخامس".
ُّ
ُ
لتشارك
التقدمي
وبين هاللي الدور
البنية التحتية في تقليل المصروفات
الـتـشـغـيـلـيــة لـلـشـبـكــات ،وم ــا إذا كــانــت
النفقات التشغيلية العالية المرتبطة
بنشر شركات الجيل الخامس تتطلب
بالضرورة تطوير شركات بنية تحتية
رقـمـيــة أو تـحــالــف مــن ال ـشــركــاء الــذيــن
يقدمون الشبكات كخدمة لزيادة فعالية
التنفيذ.
وقـ ــدمـ ــت م ـج ـم ــوع ــة زيـ ـ ــن أفـ ـك ــاره ــا
ب ـخ ـص ــوص االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات األك ـث ــر
ً
ت ــأثـ ـي ــرا الس ـت ـخ ــاص أكـ ـب ــر ق ـي ـمــة مــن
البنية التحتية الخاملة الخاصة بأي
شــركــة ات ـصــاالت متنقلة – باعتبارها
مــن الـشــركــات ال ــرائ ــدة فــي ه ــذا المجال
في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا -إذ
تـنــاولــت قـضــايــا تتعلق بـمــدى الـتـقــدم
ع ـل ــى ص ـع ـيــد إطـ ـ ــاق ش ـب ـك ــات ال ـج ـيــل
الخامس في المنطقة ،وما إذا كانت هذه
االستثمارات تحقق العوائد المرجوة من
ورائها؛ وكيف سيسهم المستهلكون أو
المنظمون أو الشبكات الخاصة في دفع
عجلة الموجة التالية من االستثمار في
مجال الجيل الخامس.
ً
وتـ ــدرك مـجـمــوعــة زي ــن ج ـيــدا فــوائــد
ال ـت ـش ـ ُـارك ف ــي الـبـنـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،حيث
أعـلـنــت شــركــة زي ــن الـسـعــوديــة وشــركــة
"موبايلي" عن خطط مشتركة لتأسيس
ت ـ ـحـ ــالـ ــف لـ ــاس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ع ـ ـلـ ــى أبـ ـ ـ ــراج
ً
اال تـصــاالت المملوكة حاليا للكيانين
ودمجهما في إطار كيان تجاري جديد،
ّ
التحول الرقمي الــذي تتبناه
ويتطلب
ً
زيــن اسـتـخــدامــا أعـمــق للتحليالت في
إدارة ال ـع ـم ـل ـيــات الـتـشـغـيـلـيــة ،وفـهـمــا
ً
شــامــا الحتياجات الـعـمــاء ،إذ تلتزم
زي ـ ــن ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ــؤس ـس ــات مــن
جميع األحجام لتزويدها بأحدث حلول

األع ـمــال لتحقيق أ َّهــدافـهــا التشغيلية
والتجارية ،كما يتمثل طموح زين على
ال ـمــدى الـبـعـيــد فــي الـتـحــول إل ــى مــزود
إقليمي متكامل ،بمعنى أن يجمع بين
خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة،
ويخدم المستهلكين األفراد والشركات.
وت ـس ـع ــى ال ـم ـج ـم ــوع ــة إل ـ ــى ال ـب ـحــث
عــن أفـضــل ال ـفــرص لتعظيم تدفقاتها
النقدية ،إذ دخلت في عمليات التشارك
فــي األصـ ــول مــع مــؤس ـســات أخ ــرى في
أسواقها ،حيث تخطط المجموعة لبيع
وإع ــادة استئجار أبراجها ،وهــو األمر
الذي سيسمح لها بالتشارك في البنية
التحتية ،ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى
تـســريــع رحـلـتـهــا فــي ال ـت ـحـ ّـول الــرقـمــي،
كما أنها صممت استراتيجيتها بهدف
تجاوز الدور التقليدي ألعمالها المتمثل
في تقديم خدمات االتصاالت فقط.
ً
ً
وتضع مجموعة زين تركيزا خاصا
فــي اسـتــراتـيـجـيـتـهــا عـلــى الـمــؤسـســات
والقطاع الحكومي كمحركين مهمين
ل ـمــؤشــرات ال ـن ـمــو ،م ــن خ ــال مـســاعــدة
ال ـش ــرك ــات وال ـح ـك ــوم ــات ع ـلــى تحقيق
أهــداف ـهــا االسـتــراتـيـجـيــة والتشغيلية
وال ـم ــال ـي ــة ،ك ـم ــا أن ـه ــا م ـل ـتــزمــة ب ــإث ــراء
محفظتها بالمنتجات والخدمات التي
تــزيــد مــن معايير الـكـفــاء ة التشغيلية،
وتعزيز مستويات الثقة ،وتعكف زين
ً
حاليا على إنشاء مركز إقليمي رئيسي
لتطوير وتقديم خدمات البنية التحتية
والـخــدمــات ال ـ ُـم ــدارة ،لتوسيع خدمات
تكنولوجيا الـمـعـلــومــات واالت ـصــاالت
الرقمية الموثوقة ،وخدمات االستجابة
السريعة.
وم ــن الـمـتــوقــع أن تـسـهــم الـتـحــوالت
ف ــي ص ـنــاعــة االتـ ـص ــاالت ف ــي مـســاعــدة
الشركات المشغلة ،خصوصا الشركات
اإلقليمية والــدولـيــة منها فــي مواجهة
التحديات االقتصادية والجوسياسية،
وتلك المرتبطة بتقلبات أسعار العمالت،
وال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـم ـن ــاف ـس ــة ،إذ
ستسهم هــذه التوجهات الـجــديــدة في
مجاالت البنية التحتية وتشارك األبراج
ف ــي سـحــب االس ـت ـث ـمــارات المخصصة
ل ـت ـط ــوي ــر وت ـح ـس ـي ــن وب ـ ـنـ ــاء األب ـ ـ ـ ــراج،
وتوجهيها في مجاالت االستثمار ذات
العائد األفضل ،كما أن مشاركة األبراج
ستساعد في الحفاظ على ضبط أفضل
لتكاليف التشغيل.

شــاركــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال في
أعمال االجتماع الثاني والعشرين
ل ـل ـج ـنــة رؤسـ ـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــات األس ـ ـ ــواق
ال ـم ــال ـي ــة (أو م ــن ي ـع ــادل ـه ــم) ب ــدول
ال ـم ـج ـلــس ،أم ــس األول ،مـمـثـلــة في
أ .د .أحـمــد الـمـلـحــم ،رئـيــس مجلس
مفوضي هيئة أسواق المال والمدير
التنفيذي ،وذلك عبر تقنية االتصال
ال ـمــرئــي ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار جائحة
.COVID 19
ويأتي هذا االجتماع الدوري بين
الدول األعضاء لمتابعة المستجدات
والـتـطــورات بين الـجـهــات المنظمة
ل ــأس ــواق ال ـمــال ـيــة ،وت ــرأس ــه رشـيــد
الـمـعــراج محافظ مـصــرف البحرين
المركزي (دولة الرئاسة – البحرين)،
وبـمـشــاركــة األم ـيــن ال ـعــام المساعد
ل ـل ـشــؤون االق ـت ـص ــادي ــة والـتـنـمــويــة
بــاألمــانــة الـعــامــة لمجلس الـتـعــاون
ل ـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـع ــربـ ـي ــة خ ـل ـي ـفــة
العبري ،ورؤس ــاء مجالس االدارات
واألم ــان ــة الـعــامــة لمجلس الـتـعــاون
ل ــدول الخليج الـعــربـيــة ،وه ــم :مريم
الـ ـس ــوي ــدي ه ـي ـئــة األوراق ال ـمــال ـيــة
وال ـس ـلــع  -اإلم ـ ــارات ،وعـبــدالــرحـمــن
الباكر المدير التنفيذي في مصرف
البحرين المركزي ،ويوسف البليهد
نــائــب رئـيــس مجلس هيئة الـســوق
ال ـم ــال ـي ــة  -الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وع ـب ــدال ـل ــه
السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة لسوق المال  -عمان ،وناصر
الـشـيـبــي الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لهيئة
قطر لألوراق المالية  -قطر.
وتطرق االجتماع في بدايته الى
قـ ـ ــرارات الـلـجـنــة الـ ــوزاريـ ــة ل ــرؤس ــاء
مـجــالــس إدارات الـجـهــات المنظمة
لـ ــأسـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة ف ــي اجـتـمــاعـهــا
التاسع في سبتمبر الماضي ،والذي
ن ـتــج ع ـنــه ع ــدة تــوص ـيــات تضمنت
اع ـت ـمــاد الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ستسهم
فــي تعميق التنسيق بين الجهات
ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ــأس ــواق ال ـم ــال ـي ــة ،مثل
دراس ـ ـ ــة إط ـ ــار االع ـ ـتـ ــراف ال ـم ـت ـبــادل
( )passportingومبادرة الترخيص
الـ ـبـ ـيـ ـن ــي ل ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
والخدمات التابعة لها ،ومتطلبات
ف ـتــح ال ـح ـس ــاب وت ــوح ـي ــد إجـ ـ ــراءات
مبدأ اعرف عميلك ،واالدراج المزدوج
للشركات والصناديق في األســواق
الخليجية ،وادراج وتداول السندات
والصكوك فــي األس ــواق الخليجية،
كما أوصت اللجنة الوزارية بوضع
برنامج زمني لتنفيذ هذه المبادرات.
ك ـم ــا اس ـت ـع ــرض ــت األمـ ــانـ ــة أبـ ــرز
تطورات تنفيذ قرارات لجنة رؤساء
ال ـه ـي ـئ ــات ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــا ال ـح ــادي

أحمد الملحم
والـعـشــريــن فــي سبتمبر الـمــاضــي،
وتـضـمـنــت اع ـ ــداد اطـ ــار الـتــرخـيــص
ا لـ ـبـ ـيـ ـن ــي لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات واألدوات
االس ـت ـث ـمــاريــة وف ـ ــرض رس ـ ــوم على
صناديق الترخيص البيني الراغبة
ف ـ ــي ت ـ ــروي ـ ــج وح ـ ــدات ـ ـه ـ ــا ،وت ـن ـف ـي ــذ
ال ـح ـمــات ال ـتــوعــويــة االسـتـثـمــاريــة
الـمـشـتــركــة ،وتــوح ـيــد اس ــم الحملة
تحت مسمى "مـلــم" ،والـتــي انطلقت
في نوفمبر .2020
وقـ ــامـ ــت الـ ـك ــوي ــت بـ ــإعـ ــداد خـطــة
تفصيلية للحملة التوعوية الثانية
ال ـ ـتـ ــي انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي يـ ـن ــاي ــر 2021
ح ـ ــول ال ـت ـع ــري ــف ب ــال ـم ـخ ــاط ــر ال ـتــي
ي ــواج ـه ـه ــا ال ـم ـس ـت ـث ـمــر ف ــي ال ـس ــوق
ال ـم ــال ـي ــة ،وت ـح ــدي ــث نـ ـم ــوذج اع ــرف
عميلك ( )KYCمن قبل هيئة أسواق
الـمــال فــي الكويت وفقا لمالحظات
الــدول األعضاء ،وعقد ورشة العمل
السنوية حول الرقابة على التداول
وال ـتــي سـتـنــاقــش مــوضــوع الــرقــابــة
على المشتقات في سبتمبر .2021
ال ــى جــانــب ذلـ ــك ،ع ـقــد االج ـتـمــاع
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ل ـل ـج ـن ــة رؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــات
األسواق المالية مع رؤساء األسواق
(الـبــورصــات) ،وتطرق الــى موضوع
ت ــوح ـي ــد رق ـ ــم ال ـم ـس ـت ـث ـمــر وإج ـ ـ ــازة
التداول بين مساهمي دول المجلس،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى مـ ـن ــاقـ ـش ــة ت ــرخ ـي ــص
وتداول الوسطاء بين دول المجلس
بــاسـتـخــدام ن ـظــام (،)passporting
ودراسـ ـ ــة آل ـي ــة لـلـمـقــاصــة الـمــركــزيــة
لألسواق المالية (الربط االلكتروني
بين األسواق والمقاصة).
وف ـ ــي الـ ـخـ ـت ــام تـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق عـلــى
تـحــد يــد  13سبتمبر  2021ليكون
الموعد القادم الجتماع لجنة رؤساء
الهيئات ،على أن يكون  14سبتمبر
 2021اجتماع اللجنة الوزارية.

استقرار الدوالر واإلسترليني
وتراجع اليورو
استقر سعر صرف الدوالر األميركي أمام الدينار
أمس ،عند مستوى  0.301دينار ،في حين انخفض
الـيــورو الــى مستوى  0.358ديـنــار مقارنة بأسعار
أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني
استقر عند مستوى  0.413دينار ،في حين انخفض
الفرنك السويسري الى مستوى  0.325دينار ،واستقر
الين الياباني عند مستوى  0.003دينار.

ً
« »Ooredooتطلق حملة جديدة في رمضان « »stcتطلق برنامج تدريب حصريا لتمكين الطالب
لتعزيز الوعي بالمسؤولية الرقمية

محمد بن عبدالله ٓال ثاني
أطلقت مجموعة " "Ooredooحملتها
اإلعالنية لشهر رمـضــان المبارك هذا
العام ،التي تهدف إلى تعزيز مستوى
الــوعــي بــالـمـســؤولـيــة الــرقـمـيــة وجـعــل
ً
الفضاء اإللكتروني مكانا أكثر إيجابية
ً
وأمانا للجميع.
فـ ـم ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ــواجـ ـه ــة األفـ ـ ـ ــراد
لتداعيات جائحة كوفيد ،19-وقضائهم
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــوقـ ــت ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت،
أصبحت المسؤولية الرقمية تحظى
بأهمية متزايدة.
وح ـي ــث إن ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك
يعتبر فرصة مثالية للتأمل والتفكر،
تـسـلــط حـمـلــة ه ــذا ال ـع ــام ال ـضــوء على
الشهر الفضيل باعتباره الوقت المثالي
لـلـبــدء بتغيير الـسـلــوكـيــات ومـعــايـنــة
الـتــأثـيــر الـكـبـيــر الـ ــذي يـمـكــن ألسـلــوب
التواصل عبر اإلنترنت أن يحدثه على
حياة األفراد.
وأطلقت الشركة حملتها من خالل
ّ
ويجسد
فيديو خاص يحث على التفكر
اإلنترنت في صورة طفل تقع على عاتق
الجميع مسؤولية الحفاظ عليه.
وح ــول الـحـمـلــة االعــان ـيــة الـخــاصــة
بــالـشـهــر ال ـم ـبــارك ،ق ــال الـشـيــخ محمد
ب ــن ع ـبــدال ـلــه آل ث ــان ــي ،نــائــب الــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة "" :"Ooredooيعد
ً
ً
اإلنترنت ابـتـكــارا استثنائيا بــا شك،
وأداة تمكين قوية في شتى المجاالت

عند استخدامها بالشكل الصحيح.
ً
وأضـ ــاف آل ثــانــي ،أن ــه ان ـطــاقــا من
رؤي ــة " "Ooredooالـتــي تـهــدف إلث ــراء
حياة األفراد الرقمية ،نواصل االستثمار
فــي تطوير شبكاتنا فــي جميع الــدول
التي نعمل بها ،لكننا في الوقت نفسه
ً
ن ـحــرص أي ـض ــا عـلــى ض ـمــان أن يـثــري
اإلنترنت حياة األفراد الرقمية بالفعل،
وأن يعود بالفائدة عليهم ويترك األثر
اإليـجــابــي ،ال أن يكون وسيلة لتفريغ
السلوكيات الخاطئة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه تـ ــم إط ـ ـ ــاق ال ـف ـيــديــو
ا لـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـح ـم ـل ــة " "Ooredooإ ل ــى
جانب عدة مقاطع قصيرة خالل اليوم
األول م ــن شـهــر رم ـض ــان ،وه ــو ي ــروي
ق ـص ــة اإلنـ ـت ــرن ــت م ــن خ ـ ــال م ـقــارن ـتــه
ً
بطفل يتأثر ويتشكل وفقا لتصرفات
مستخدمي اإلنترنت ،ويحمل الفيديو
رسالة مفادها أن السالمة واإليجابية
على اإلنترنت هي مسؤولية الجميع،
ُ
ً
وتظهر رسالة الفيديو أن هناك أمال في
أن يبدأ مجتمع مستخدمي اإلنترنت
ً
وخـصــوصــا مــن فئة الشباب األصغرً
ً
عمرا -في العمل معا من أجل عالم رقمي
ً
أكثر أمانا وإيجابية ،ومن أجل "إنترنت"
ً
تملؤه السعادة مجددا.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن مـ ـق ــاط ــع ال ـف ـي ــدي ــو
القصيرة تعزز هذه الرسالة من خالل
لفت االنتباه إلى الطرق العديدة التي

يـمـكــن ل ــأف ــراد م ــن خــال ـهــا اس ـت ـخــدام
اإلنـ ـت ــرن ــت ل ـف ـعــل ال ـخ ـي ــر ،ك ـم ــا ت ـطــرق
الفيديو إلــى مــوضــوعــات التنمر عبر
اإلنترنت ،ونشر الشائعات دون التحقق
منها ،وتشجع الناس على نبذ السلوك
السلبي عبر اإلنترنت واستخدام هذه
األداة الـقـيـمــة لــدعــم بـعـضـهــم البعض
ودعم األهداف الخيرية المهمة.
وتابع آل ثاني أنه" :مع اقترابنا من
عصر التحول الرقمي الكامل ،يتطور
اإلنترنت معنا ،وتــزداد قوته وقدراته،
ويشبه ذلــك إلــى حد بعيد نمو الطفل
وتـطــوره إلــى أن يصل مرحلة البلوغ،
إننا نأمل أن تلهم حملتنا جميع األفراد
للتغيير ،فشهر رمضان المبارك يعد
الوقت األمثل للبدء بتغيير تصرفاتنا
ن ـحــو األفـ ـض ــل ،واإلنـ ـت ــرن ــت ه ــو قــالــب
ت ـش ـك ـلــه ت ـص ــرف ــات ـن ــا ،وه ـ ــو ان ـع ـك ــاس
ً
لـمـجـتـمـعـنــا ،ل ــذا فـلـنـحــرص م ـعــا على
ً ً
التحلي بالمسؤولية لجعله مكانا آمنا
ً
ومنبرا لنشر اإليجابية".
ويـمـكــن مـشــاهــدة الـفـيــديــو الـجــديــد
لحملة " "Ooredooفــي ر م ـضــان عبر
جـمـيــع ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
الـتــابـعــة للمجموعة اب ـتــداء مــن الـيــوم
األول من شهر رمضان.

تزويد المتدربين بالخبرة والمعرفة المتكاملة عن قطاع االتصاالت وبيئة عمل الشركة
واصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
الكويتية " "stcبرنامجها التدريبي
الحصري للطالب وحديثي التخرج
ا لـطــا مـحـيــن والمهتمين بتحصيل
خـ ـب ــرة ع ـم ـل ـيــة واقـ ـعـ ـي ــة فـ ــي ق ـطــاع
االتصاالت ،إذ تم تصميم البرنامج
ال ـتــدري ـبــي لـتـحـقـيــق قـيـمــة مـضــافــة
كبيرة يمكن أن تساعدهم في تشكيل
حياتهم المهنية المستقبلية.
وفي بيان لها أعلنت " "stcاختتام
دورة تدريبية ،في إطــار برنامجها
المتواصل ،الذي يهدف الى احتضان
مختلف الـطــاب وحديثي التخرج
من الراغبين في التحصيل العملي
والعلمي ومعرفة المزيد عن قطاع
االتـ ـص ــاالت ودور ال ـشــركــة ال ــرائ ــد،
السيما وسط الظروف الحالية.
وخالل الدورة التدريبية الداخلية،
التي تقوم بالتعاون مع الجامعات
ُ
المحلية ،طلب من المتدربين العمل
ع ــن ب ـعــد وال ـم ـشــاركــة ف ــي األحـ ــداث
بـمـنــاسـبــات مـعـيـنــة ،حـتــى يتسنى
لـ ـه ــم ت ـط ـب ـي ــق م ـ ــا درسـ ـ ـ ـ ــوه ب ـش ـكــل
فعال ،إضافة إلى تطوير معرفتهم
الشخصية طوال التجربة.
وم ــع ن ـهــايــة الـ ـ ــدورة الـتــدريـبـيــة،
حـ ـص ــل ال ـ ـم ـ ـتـ ــدربـ ــون عـ ـل ــى ف ــرص ــة
للدخول إلى بيئة العمل الديناميكية
فــي واح ــدة مــن شــركــات االتـصــاالت
الرائدة في المنطقة.
وخـ ــال دورة ه ــذا ال ـع ــام ،انـضــم
ط ـ ـ ــاب م ـ ــن ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت إل ــى
برنامج وحــدة العالقات العامة في
" ،"stcإذ تلقى كــل منهم مجموعة
مـ ـح ــددة م ــن ال ـم ـعــاي ـيــر واأله ـ ـ ــداف
القابلة للتنفيذ التي يتعين تحقيقها
طـ ـ ــوال رحـ ـل ــة الـ ـت ــدري ــب بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
متطلبات القسم ،وعند االنتهاء من
الـبــرنــامــج حـصــل الـمـشــاركــون على
شـهــادة اجـتـيــاز الـتــدريــب مــن إدارة

راكان الجدعان من إدارة الموارد
البشرية يسلم الشهادات للمتدربين

ّ
الحماد
أحمد
الموارد البشرية بالشركة.
ً
وت ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج شـ ــرحـ ــا
ً
تفصيليا حــول تاريخ الشركة منذ
تأسيسها ،و كــذ لــك جــو لــة تعريفية
بمهام مختلف اقسام وإدارات "،"stc
في إطــار االستراتيجية المستدامة
لـلـمـســؤولـيــة الـمـجـتـمـعـيــة لتمكين
الشباب والكوادر المتميزة من داخل
وخارج الشركة.
واس ـت ـق ـبــل فــريــق ق ـطــاع ال ـم ــوارد
ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ــر يـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي "  "stcا ل ـ ـ ـطـ ـ ــاب
والشباب حديثي التخرج في إطار
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـشــركــة الـمـتــواصـلــة
ل ـتــوف ـيــر ب ــرام ــج ال ـت ــدري ــب ال ـشــامــل
لـلـكــوادر الـتــواقــة الكـتـســاب الخبرة
وال ـم ـعــرفــة الـمـتـكــامـلــة ح ــول قـطــاع
االت ـ ـصـ ــاالت وب ـي ـئ ــة ع ـم ــل ال ـش ــرك ــة،
كذلك تلقي التدريب الفني الالزم بما
يسهم في إعطاء قيمة مضافة كبيرة
ت ـســاعــدهــم ع ـلــى ت ـحــديــد أهــداف ـهــم
المهنية المستقبلية.
وبهذه المناسبة ،قال المهندس
أح ـمــد ال ـحـ ّـمــاد الــرئ ـيــس التنفيذي
لـقـطــاع ال ـمــوارد الـبـشــريــة فــي ":"stc
ً
ن ـحــرص دوم ـ ــا ف ــي " "stcعـلــى دعــم
ومساندة القطاع التعليمي وطلبة
ال ـكــويــت ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج في

مختلف االختصاصات عبر إتاحة
الفرصة لهم من أجل الحصول على
معرفة عملية حول قطاع االتصاالت.
ً
وأضاف الحماد" :كما نسعى دوما
نحو تعزيز مهارات الكوادر البشرية
ً
العاملة في " ،"stcإيمانا منا بضرورة
االسـتـثـمــار بموظفينا وتــزويــدهــم
بالمعرفة والبيئة اللتين تتيحان
لهم الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة،
مـ ـم ــا يـ ـس ــاه ــم فـ ــي إن ـ ـجـ ــاح أهـ ـ ــداف
الشركة وينعكس بشكل ايجابي على
ً
قطاع االتصاالت عموما".
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه "بـ ــرؤيـ ــة
الشباب الكويتيين الــواعــديــن وهم
ي ـك ـم ـلــون ب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدري ــب ال ــذي
نظمته " ،"stcالذي أطلقناه من خالل
منصاتنا الرقمية التي تتيح العمل
ع ــن ب ـع ــد ل ـمــوظ ـف ـي ـنــا ،وس ـن ــواص ــل
مجهوداتنا بهدف تزويد المواهب
الكويتية الشابة بالمعرفة والخبرة
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي سـ ـت ــدع ــم ن ـم ــوه ــم
وتمنحهم الـمـهــارات الـتــي تعينهم
في حياتهم المهنية".
ويتوفر برنامج التدريب الداخلي
لطلبة الجامعات والخريجين الجدد
الــذيــن لــديـهــم سـجــل أكــاديـمــي قــوي
عال من االلتزام ،وتتراوح
ومستوى ٍ

ً
أعمارهم بين  18و 25عاما.
وتستمر البرامج مدة تتراوح بين
 2-3أشـهــر ،وتـكــرس " "stcجهودها
لتعظيم الكفاء ات ،والتوعية بسبل
إدارة الوقت بفعالية ،وتقديم تجربة
عمل فعلية.
ول ـ ــدى االن ـت ـه ــاء م ــن ال ـب ــرنــامــج،
يـتـلـقــى ال ـم ـشــاركــون ش ـه ــادة إتـمــام
الدورة التدريبية ،بما يعزز إمكانية
ايجاد فرصة عمل دائمة تتماشى مع
أدائهم وتطلعاتهم.
وي ـ ـص ـ ـمـ ــم ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
ً
خصوصا ،بالتعاون مع الجامعات
المحلية ،لتحديد مجاالت المعرفة
وتعزيز كفاءات المتدربين من خالل
إتاحة الفرصة لهم لممارسة مختلف
المهام بتركيز أساسي على مجاالت
التخصص لكل منهم.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ـ ــه ع ـل ــى مـ ــدار
السنوات ،تواصل شركة " "stcبشكل
مستمر توفير البرنامج التدريبي
والتثقيفي لطالب الجامعات كذلك
ل ـحــدي ـثــي الـ ـتـ ـخ ــرج ،ب ـه ــدف تـقــديــم
منحنى التعلم الفعال بما يتماشى
مع مبادرات المسؤولية المجتمعية
ل ـل ـشــركــات ال ـمــوج ـهــة ن ـحــو تمكين
الشباب.
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ً
«هارفارد إلدارة األعمال» تقدم برنامجا لتطوير
القيادات التنفيذية بالقطاعين المالي والمصرفي
من خالل التدريب االفتراضي عبر اإلنترنت بالتعاون مع «الدراسات المصرفية»
ذكر الهاشل أن برنامج تطوير
القيادات التنفيذية ُيعقد
بالتناوب كل عام في إحدى دول
مجلس التعاون ،حيث ُعقد
البرنامج السابق لعام - 2020
وهو الحادي عشر  -في سلطنة
ُعمان الشقيقة.

ص ــرح مـحــافــظ بـنــك الـكــويــت
الـمــركــزي ،رئـيــس مجلس إدارة
م ـع ـهــد الـ ــدراسـ ــات الـمـصــرفـيــة،
د .محمد الهاشل ،بــأن المعهد
سيقدم -بالتعاون مع كلية هارفارد
إلدارة األع ـم ــال -بــرنــامـ ًـجــا خـ ً
ـاصــا
لـتـطــويــر ال ـق ـي ــادات الـتـنـفـيــذيــة في
الـبـنــوك والـمــؤسـســات الـمــالـيــة في
دول مجلس التعـاون لدول الخليج
ال ـعــرب ـيــة ،ف ــي ظ ــل ال ـم ـت ـغ ـيــرات في
ً
عالم األعمال ،وتزامنا مع تحديات
جــائـحــة "ك ــورون ــا" ،وبـمــا يتناسب
مع احتياجات القطاعين المصرفي
والـ ـم ــال ــي ،ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ال ـظ ــروف
الراهنة ،وتحقيق النجاح في ظلها،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـبــرنــامــج سـيـقــدم
بــاسـتـخــدام ال ـتــدريــب االف ـتــراضــي،
وه ــو ج ــزء م ــن أس ــال ـي ــب ال ـتــدريــب
الـمـهـنــي الـمـبـتـكــرة ال ـجــديــدة ،عبر
منصة "زووم" الخاصة بالكلية من
خالل شبكة اإلنترنت.
وأفـ ــاد د .ال ـهــاشــل ب ــأن بــرنــامــج
 2021سيقدم تحت عنوان "النجاح
في األوقات العصيبة" ،ويتكون من
م ـحــوري "االسـتــراتـيـجـيــة المالية"
و"الـ ـقـ ـي ــادة" ،حـيــث سـيـتــم الـتــركـيــز
على الدور الحاسم للقيادة واإلدارة
في صياغة وتنفيذ استراتيجيات
مــال ـيــة وف ـن ـيــة وق ـي ــادي ــة لـمــواجـهــة
ال ـت ـحــديــات ،وم ــا يتطلبه الـتـحــول
ال ــرق ـم ــي ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـم ــال ــي مــن
مـهــارات وتقنيات إداري ــة وقيادية
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،لـ ـم ــواكـ ـب ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
المتسارعة في هذا المجال.
ك ـمــا سـيـتــم اس ـت ـخ ــدام دراسـ ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـع ـم ـل ـي ــة ذات ال ـص ـل ــة
بموضوع البرنامج وذات العالقة
بــال ـق ـطــاع ـيــن ال ـم ـصــرفــي وال ـمــالــي

محمد الهاشل

وقطاعات أخرى ،وهي مما تشتهر
ب ـه ــا ه ـ ــذه ال ـك ـل ـي ــة ،بـ ـه ــدف ت ـقــديــم
مـجـمــوعــة مـتـكــامـلــة م ــن ال ـت ـجــارب
الـعـمـلـيــة ،ب ـمــا ي ـســاهــم ف ــي تـعــزيــز
القدرات التحليلية لدى المشاركين،
وتــزويــدهــم بـ ـ ــاألدوات واألســال ـيــب
التي ستؤثر على األداء واالبتكار
والثقافة المؤسسية .هذا ،باإلضافة
إل ــى اس ـت ـخ ــدام ع ــدد م ــن األنـشـطــة
التفاعلية االفتراضية التي سيقوم
بها المتدربون في مجموعات عبر
منصة "هارفارد".
وأضـ ــاف ال ـهــاشــل أن الـبــرنــامــج
ي ـس ـت ـه ــدف ف ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن مــن
مستوى مدير إدارة أو مــا يعادله
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وس ـي ـع ـقــد ع ـل ــى م ــدى
أس ـبــوع ـيــن :األول م ــن  23إل ــى 27
م ــن م ــاي ــو  ،2021والـ ـث ــان ــي م ــن 6
إلــى  10يــونـيــو  ،2021وسيحصل
المشاركون في نهاية البرنامج على
شهادة حضور من كلية هارفارد.

وأوضـ ــح أن الـبــرنــامــج هــو أحــد
برامج مـبــادرة كفاء ة التي أطلقها
"ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر ،2019
ُ
وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـق ــد ب ــدع ــم مـ ــن ال ـب ـن ــوك
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة وي ـن ـظ ـم ـهــا
ويـ ـ ـش ـ ــرف عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه ــا م ـع ـهــد
الدراسات المصرفية ،حيث يهدف
هــذا البرنامج إلــى تطوير الكوادر
والـقـيــادات التنفيذية ،العاملة في
قطاعات مختلفة بصفة عامة ،وفي
القطاعين المالي والمصرفي بصفة
خاصة.
كما بـ ّـيــن محافظ "الـمــركــزي" أن
التواصل مع كلية هارفارد بدأ منذ
 ،2009حيث قدم ألول مرة في دولة
ً
ال ـك ــوي ــت ع ــام  ،2010م ــوض ـح ــا أن
أهمية هذا البرنامج تكمن في أنه
أول بــرنــامــج خ ــاص تـقــدمــه الكلية
على مستوى دول مجلس التعاون
لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ـي ــة ،م ـش ـيــدا
بــا لـتـعــاون المثمر والمستمر بين

الكلية والمعهد في دولة الكويت.
وذكــر الهاشل أن البرنامج كان
ُيعقد بالتناوب كل عــام في إحدى
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ،حـيــث ُعقد
ال ـبــرنــامــج ال ـس ــاب ــق ل ـع ــام – 2020
وه ــو ال ـح ــادي عـشــر  -ف ــي سلطنة
ً
ُعمان الشقيقة ،مشيرا إلــى حرص
"ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" والـ ـبـ ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ت ـق ــدي ــم ه ــذا
الـبــرنــامــج الـمـمـيــز مــع الـعـمــل على
تطويره ،بما يتناسب مع التغيرات
المتسارعة في مجال األعمال ومع
الظروف الراهنة ألزمــة كوفيد،-19
حـيــث سـيـعـقــد م ــن خ ــال الـتــدريــب
االفتراضي.
وفي الختام ،أشار المحافظ إلى
أن العمل على تطوير أداء الكوادر
الوطنية ُمستمر فــي ظــل الظروف
ال ـ ــراه ـ ـن ـ ــة ،وسـ ـيـ ـبـ ـق ــى عـ ـل ــى رأس
األولويات االستراتيجية للمركزي،
الذي اتخذ من مبادرة كفاءة المنبر
الذي ستنطلق منه جميع البرامج
والمشاريع التي تعمل على تطوير
ً
هذه الـكــوادر ،نظرا لما لهذه الفئة
مـ ــن أه ـم ـي ــة فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـط ــور
المستدام للقطاع المصرفي والمالي
الخليجي.
وأك ـ ــد ح ــرص ــه ع ـلــى أن يـسـتـمـ ّـر
التعاون بين البنوك والمؤسسات
ال ـم ــال ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة،
والعمل على خلق مبادرات جديدة،
لتعظيم االس ـت ـفــادة مــن مـثــل هــذه
ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات الـ ـمـ ـه ـ ّـم ــة ف ـ ــي م ـج ــال
التدريب وتـبــادل الـخـبــرات ،معربا
عن شكره وتقديره للبنوك الكويتية
والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى م ـش ــارك ـت ـه ــا
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج
االستراتيجي.
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اقتصاد

ِّ
«الوطني ً لالستثمار» تعين فهد
البدر نائبا للرئيس التنفيذي

ً
يمتلك خبرة تمتد  16عاما ستساعد الشركة بإنجاز أهدافها

أع ـل ـن ــت ش ـ ــرك ــة ال ــوط ـن ــي لــاس ـت ـث ـمــار
 ا ل ـ ــذراع اال س ـت ـث ـمــار يــة لـمـجـمــو عــة بنكال ـكــويــت الــوط ـنــي -تـعـيـيــن فـهــد الــرشـيــد
البدر في منصب نائب الرئيس التنفيذي
للشركة ،بعد الحصول على الموافقات
الالزمة المتعلقة في هذا الشأن.
ً
و يـمـثــل تـعـيـيــن ا ل ـبــدر نــا ئـبــا للرئيس
ً
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة ،دل ـي ــا ع ـلــى تــوجــه
ال ـ ـشـ ــركـ ــة نـ ـح ــو الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـول الـ ــرق ـ ـمـ ــي فــي
ً
خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـض ــي قـ ـ ــدمـ ـ ــا لـ ـم ــواكـ ـب ــة
أح ـ ــدث الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي ع ــال ــم ال ـص ـنــاعــة
ال ـم ــال ـي ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
زيـ ــادة االع ـت ـمــاد عـلــى الــرقـمـنــة والــذكــاء
االصطناعي بمختلف عمليات الشركة،
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ل ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـلـ ـك ــه ال ـ ـ ـبـ ـ ــدر م ــن
خبرات في قطاع التكنولوجيا المالية
ً
واالستثمارية تمتد أكثر مــن  16عاما ،
مما يساعد الشركة في إنجاز أهدافها
وخ ـط ـط ـه ــا ن ـح ــو ت ـع ــزي ــز م ـك ــان ـت ـه ــا فــي
ّ
التطو ر
قطاع االستثمار ،السيما وسط
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ال ـ ــراه ـ ــن ،الـ ـ ــذي ت ـش ـهــده
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة حــول
العالم.
وتــولــى ال ـبــدر ال ـعــديــد مــن الـمـنــاصــب
ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـخـ ــرجـ ــه مـ ـ ــن جـ ــام ـ ـعـ ــة ب ــابـ ـس ــون
األميركية عام  ،2004إذ عمل في أسواق
رأس ا ل ـم ــال و ت ـمــو يــل ا ل ـش ــر ك ــات وإدارة
األص ـ ـ ــول فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
وشـ ـم ــال إف ــري ـق ـي ــا ،ال ـت ــي م ـن ـهــا مـنـصــب
ر ئ ـيــس إدارة ا لـ ـث ــروات لـمـنـطـقــة ا ل ـشــرق
ً
األوسط في دويتشه بنك ،وشغل أيضا
منصب ا لــر ئـيــس التنفيذي لـشــر كــة نيو
تـكـنــولــوجـيــز ال ـت ــي تـعـتـبــر م ــن كـبــريــات
ال ـشــركــات فــي الـمـنـطـقــة ال ـتــي تـعـمــل في
ق ـطــاع تـكـنــولــوجـيــا ال ـخ ــدم ــات الـمــالـيــة،
ً
وأخيرا تولى منصب المدير التنفيذي
لــدى شركة إن بي كيه كابيتال سمارت
تكنولوجيز.
ويــؤكــد تـعـيـيــن ال ـبــدر اس ـت ـقــرار فــريــق
إدارة ال ـشــركــة ،ويـمـثــل ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه

فهد البدر

حـ ـ ــرص الـ ـش ــرك ــة عـ ـل ــى دعـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادات
ا لــو طـنـيــة ا لـشــا بــة و تـقـلـيــد هــم للمناصب
ا لـتــي تستوعب قــدرا تـهــم و خـبــرا تـهــم ،إذ
ً
تـسـعــى الــوطـنــي لــاسـتـثـمــار دائ ـم ــا إلــى
ت ـع ــزي ــز م ـكــان ـت ـهــا ال ــري ــادي ــة ع ــن طــريــق
تعيين الكفاء ات التي من شأنها تهيئة
ب ـي ـئ ــة عـ ـم ــل أك ـ ـثـ ــر احـ ـت ــرافـ ـي ــة وم ـه ـن ـيــة
تمكنها وتؤهلها لمواجهة أي تحديات
اقتصادية محتملة.
وتسعى "الوطني لالستثمار" لضمان
اس ـت ـم ــرار ري ــادتـ ـه ــا ،إلـ ــى إع ـ ــداد أج ـيــال
متتالية من القياديين ليكونوا جاهزين
ً
دائـ ـم ــا ل ـتــولــي ال ـم ـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة فــي
وق ــت الـ ـض ــرورة ،وت ـعــد شــركــة الــوطـنــي
ل ــاس ـت ـث ـم ــار م ـن ــذ تــأس ـي ـس ـهــا م ـن ـظــومــة
ً
اس ـت ـث ـمــاريــة ف ــري ــدة ون ـم ــوذج ــا يـحـتــذى
ف ــي م ـجــال ت ـطــويــر ال ـك ـف ــاء ات الــوطـنـيــة،
إذ ت ــوال ــت ع ـل ـي ـهــا أجـ ـي ــال م ـت ـعــاق ـبــة مــن
رواد ا ل ـع ـمــل اال س ـت ـث ـم ــاري وا ل ـم ـصــر فــي
فــي ا لـكــو يــت ،لتضع بصمتها كمدرسة
ا سـتـثـمــار يــة را ئ ــدة فــي المنطقة خرجت
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
وا ل ـم ـصــر ف ـيــة ا ل ـت ــي ت ـق ــود اآلن ك ـبــر يــات
المؤسسات المصرفية والمالية المحلية.

«الوطني» يحتفل بالـ «قريش»
على الــرغــم مــن الـظــروف االستثنائية التي
فــرض ـت ـهــا ج ــائ ـح ــة "ك ــوف ـي ــد  ،"19ف ـ ــإن عــائـلــة
"الوطني" احتفلت بحفل "قريش" السنوي الذي
تحرص اإلدارة التنفيذية للبنك على إقامته
ً
للموظفين سنويا.
وش ــارك فــي الـبــث الـحــي الــرئـيــس التنفيذي
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة عـ ـص ــام ج ــاس ــم ال ـص ـق ــر ،ون ــائ ــب
الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر،
والرئيس التنفيذي لـ"الوطني  -الكويت" صالح
الفليج ،ونائب الرئيس التنفيذي لـ"الوطني -
الكويت" سليمان المرزوق ،إلى جانب قيادات
ومسؤولين من مختلف اإلدارات ،إذ أعربوا في
كلماتهم عــن تـقــديــر جـهــود الموظفين وســط
الجائحة.
ً
استثناء ،فوسط أجواء
ولم تكن هذه السنة
عامرة بالبهجة واأللفة ،نظمت إدارة العالقات
العامة في بنك الكويت الوطني "قريش" السنوي

ً
اس ـت ـعــدادا السـتـقـبــال شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك.
ُ
وتميز احتفال هذا العام بتنظيمه عن بعد وبثه
مـبــاشــرة على صفحة "أن ــا الــوطـنــي" الخاصة
بالعاملين في البنك على إنستغرام.
وش ـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــون مـ ـ ــن م ـ ـنـ ــازل ـ ـهـ ــم فــي
المسابقات والفعاليات المتنوعة التي تخللها
توزيع عشرات الجوائز القيمة والمميزة.
كـمــا تخلل الـحـفــل ع ــزف موسيقى وفـقــرات
ترفيهية ممتعة حيث تمت مفاجأة العديد من
الموظفين باتصاالت عشوائية وهــم منزلهم
إلبالغهم بالفوز.

اإلدارة التنفيذية للبنك شاركت
في البث الحي وأعربت عن
تقديرها لجهود الموظفين

لقطة جماعية خالل الحفل

«التجاري» يعايد مرضى مستشفى ابن سينا «بيتك» ّ
يعرف بالخدمات التي تقدمها البنوك
لذوي االحتياجات الخاصة
ضـ ـم ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـخـيــريــة واإلنـســانـيــة الـتــي يحرص
البنك التجاري الكويتي على تنظيمها
مع قــدوم شهر رمضان المبارك ،نظم
قطاع التواصل المؤسسي فــي البنك
زي ــارة للمرضى ن ــزالء مستشفى ابن
سينا  -قسم جراحة االعصاب ،لالحتفال
معهم بمناسبة حلول الشهر الفضيل.
وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام
البنك الدائم ،ومشاركته المستمرة في
الـنـشــاطــات االجتماعية واإلنـســانـيــة،
وتعبيرا عــن روح التكاتف والتالحم
مع شرائح المجتمع كافة في مختلف
المناسبات.
في هــذا اإلط ــار ،قالت نائبة المدير
العام لقطاع التواصل المؤسسي في
البنك التجاري الكويتي أماني الورع:
"رغــم الـظــروف االستثنائية التي يمر
بـهــا ال ـعــالــم ،وال ـتــي فرضتها جائحة
كــورونــا ،نـحــرص فــي البنك التجاري
الكويتي على المشاركة المستمرة في
الـنـشــاطــات االجتماعية واإلنـســانـيــة،
الـتــي تـخــدم أف ــراد المجتمع كــافــة ،مع
االل ـ ـتـ ــزام ب ـ ــاإلج ـ ــراءات واالش ـت ــراط ــات
الصحية ،وتعليمات إدارة مستشفى

ضمن إطار حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»
من فعاليات زيارة المستشفى
ابن سينا ،حفاظا على صحة المرضى
وفريق البنك.
وبينت أن فريق التواصل المؤسسي
بــالـبـنــك اس ـت ـهــل ال ـبــرنــامــج االجـتـمــاعــي
الرمضاني بزيارة المرضى نزالء مستشفى
ابـ ــن س ـي ـنــا ،ال ــذي ــن أج ـبــرت ـهــم ظــروف ـهــم
الصحية على مــازمــة األسـ ــرة ،متمنين
لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم
وذويهم سالمين معافين ،مؤكدة أن الزيارة
هدفت إلــى إدخ ــال البهجة والـســرور إلى
نفوس المرضى مع قدوم شهر رمضان،

ورسـ ـ ــم ال ـب ـس ـمــة ع ـل ــى وج ــوهـ ـه ــم ،وب ــث
العزيمة فــي نفوسهم ،مضيفة أن فريق
ال ـتــواصــل الـمــؤسـســي اسـتـشـعــر ولمس
مشاعر الفرحة والسعادة التي ارتسمت
على وجوه المرضى.
وف ـ ــي خـ ـت ــام ال ـ ــزي ـ ــارة ت ـق ــدم ــت ادارة
مـسـتـشـفــى ابـ ــن س ـي ـنــا وال ـ ـكـ ــادر الـطـبــي
واإلداري والمرضى بالشكر إلى إدارة البنك
على هــذه المبادرة التي أدخلت البهجة
والسرور في نفوس المرضى.

«المتحد» يدعم مركز  21لذوي االحتياجات
بأجهزة حاسوب نقال
ً
استمرارا لجهوده الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية،
بادر البنــك األهلي المتحد بالتبرع لمجموعة مركز  21لخدمات
ذوي االحتياجات الخاصة لـشــراء أجـهــزة حــاســوب نقال ذات
مواصفات عالية الجودة ،بهدف دعم سياسة المركز لالعتماد
على التعليم عن ُبعد ،وخاصة في ظل الظروف االستثنائية التي
فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وتعليقا على هــذه الـمـبــادرة ،قالت المديرة العامة لحماية
العمالء ،رئيسة فريق المسؤولية المجتمعية في البنك ،سحر
دش ـتــي ،فــي ب ـيــان :يــأتــي ح ــرص البنك على الـتـبــرع لمجموعة
مركز  21بأجهزة حاسوب نقال حديث في إطار النهج الراسخ
للبنك الداعم للمسؤولية المجتمعية ،حيث استجاب البنك لنداء
ً
تقديرا للظروف الراهنة المواكبة لتفشي وباء "كورونا"،
المركز،
والتي فرضت ً
ً
جديدا من أهم مالمحه زيادة االعتماد على
واقعا
التعليم عن ُبعد ،مما يحقق استمرار العملية التعليمية من ناحية،
والمحافظة على الصحة النفسية ألبنائنا من ذوي االحتياجات
الخاصة من ناحية أخرى.

ض ـم ــن ج ـ ـهـ ــوده فـ ــي دعـ ـ ــم حـمـلــة
التوعية المصرفية "لنكن على دراية"
التي انطلقت بمبادرة من بنك الكويت
المركزي واتـحــاد مـصــارف الكويت،
ّ
يسلط بيت التمويل الكويتي "بيتك"
الضوء على حقوق العمالء من ذوي
االحتياجات الخاصة ،مع التعريف
بالخدمات التي توفرها البنوك لهم.
وبحسب تعليمات البنك المركزي،
تـتـيــح ال ـب ـن ــوك ل ـه ــذه ال ـشــري ـحــة من
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء إم ـ ـ ـكـ ـ ــان االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مــن
المنتجات والخدمات المصرفية ،مع
توفير كل الوسائل الكفيلة بحصولهم
على الخدمات المصرفية دون تحملهم
أي رسوم أو تكاليف إضافية ،ويشمل
ذلــك تخصيص فــرع خــاص لهم في
ك ــل م ـحــاف ـظــة ،م ــع م ــواق ــف س ـي ــارات
مالئمة ومقاعد متحركة وغير ذلك
من الوسائل الالزمة للعمالء من ذوي
االحتياجات الخاصة.
كما تتيح البنوك جهاز صرف آلي
واحد على األقل في الفرع ،الذي يقدم
خدمات مصرفية لذوي االحتياجات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ي ـم ـك ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـي ــه
بسهولة ،ويوفر الخصوصية الكاملة

للعميل ع ــن طــريــق غــرفــة زجــاجـيــة
تفتح بالبطاقة ،وتتوفر فيه خاصية
استخدام السماعات.
وعـ ــاوة عـلــى ذل ــك ،تــوفــر البنوك
خــدمــات خــزائــن أم ــان ــات ،وموظفين
متدربين على لغة االشارة للتواصل
مع هذه الشريحة من العمالء ،ونماذج
خــاصــة بفتح الحساب وغيرها من
العقود والمعامالت المالية مطبوعة
بـنـظــام  ،Brailleإضــافــة ال ــى توفير
الـ ـخ ــدم ــة ال ـص ــوت ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ــوق ــع
اإللكتروني للبنك ،مما يسهل للعميل
الحصول على الخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت.
وقالت المديرة التنفيذية للفروع
المصرفية في "بيتك" -أمينة الهاملي،
إن "بـ ـيـ ـت ــك" يـ ـق ــدم خ ــدم ــات ــه لـ ــذوي
االحتياجات الخاصة بالشكل األمثل،
بما يــدعــم استراتيجيته فــي خدمة
ً
كل شرائح العمالء ،مــؤكــدا الحرص
الكبير على االهـتـمــام بالعمالء من
ذوي االحتياجات الخاصة ،وتسهيل
حصولهم على الخدمات المصرفية
ً
بسهولة ويسر وفقا ألعلى معايير
الجودة واألمان.

ولفتت الهاملي خالل حملة "لنكن
على دراية" إلى ضمان حق المساواة
للعمالء ذوي االحتياجات الخاصة
مــع غيرهم مــن العمالء اآلخــريــن في
إدارة شؤونهم المالية ،والمساواة في
الحصول على الخدمات المصرفية
والتسهيالت االئتمانية ،وغيرها من
أشكال الخدمات المالية.
وتتطرق حملة "لنكن على درايــة"
إلى عدة موضوعات ،كعملية التمويل
االستهالكي واإلسكاني ،والبطاقات
المصرفية ،والتوعية بحقوق العمالء
من ذوي االحتياجات الخاصة ،كما
تـتـنــاول النصائح المتعلقة باألمن
ال ـس ـي ـب ــران ــي وحـ ـم ــاي ــة ال ـح ـســابــات
ً
ال ـم ـصــرف ـيــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى تــوضـيــح
آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق
العمالء ،مع التعريف بمهام القطاع
المصرفي ودوره في تحفيز االقتصاد
وتنميته.
ويحرص "بيتك" على دعم فعاليات
الحملة بهدف نشر الثقافة المالية
ف ــي الـمـجـتـمــع ،وزيـ ـ ــادة ال ــوع ــي لــدى
ال ـج ـم ـهــور بـحـقــوقـهــم وب ـم ــا يتعلق
بالتعامل مــع البنوك ليكونوا على

أمينة الهاملي

دراية بالمعامالت المالية والمصرفية،
وذلك من خالل نشر فيديوهات ومواد
تثقيفية ورسائل توعوية عبر قنوات
التواصل االجتماعي للبنك ،والموقع
اإللكتروني ،وشاشات أجهزة الصرف
اآللــي ،وشاشات العرض في الفروع،
وك ــذل ــك عـبــر الـصـحــف وغ ـيــرهــا من
الوسائل اإلعالمية.

«برقان» يعلن الفائز في سحب «المزايا» للمقيمين
وأك ــدت دشـتــي أن المسؤولية المجتمعية ج ــزء أصـيــل من
استراتيجيات "المتحد" وخططه السنوية الداعمة لبرامج التنمية
المستدامة ،ومن هذا المنطلق يحرص البنك على دعم البرامج
الهادفة لرعاية فئة ذوي االحتياجات الخاصة في جميع المجاالت،
وخاصة البرامج المرتبطة بالتعليم.
يذكر أن مجموعة مركز  21لخدمات ذوي االحتياجات الخاصة
هي مؤسسة كويتية مستقلة غير هادفة للربح ،وهو أول مركز
في الكويت والشرق األوســط لــذوي اإلعاقات الذهنية الشديدة
والمتوسطة للفئة العمرية من عمر  21عاما وما فوق.

أعلن بنك برقان ،أمس ،فوز وسام أسعد فرج بجائزة حساب المزايا للمقيمين
بقيمة  4000دينار .وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز.
ً
ويقدم حساب المزايا من "برقان" مميزات تم تصميمها خصيصا للمقيمين،
لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية ،حيث يمكن ألصحاب الحساب الحصول
ً
على بطاقة ائتمان مجانا في السنة األولــى ،إضافة إلى إمكانية الحصول على
قرض ،إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ  4000دينار في السحب ربع
السنوي .كما باستطاعة العمالء االستفادة من العروض والخصومات المميزة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل الخدمات المصرفية
لعمالئه.
وسيواصل "برقان" تقديم خدمات متميزة وسحوبات خاصة ،بهدف تجاوز
تطلعات العمالء ،مع توفير فرص للفوز بجوائز نقدية قيمة خالل هذا العام.

«القاهرة السينمائي الدولي» يعلن موعد دورته الجديدة
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إقامة دورته الـ ،43من  1حتى
 10ديسمبر.
وق ــال رئـيــس الـمـهــرجــان محمد حـفـظــي ،فــي ب ـيــان ،إن «فــريــق البرمجة
متحمس هذا العام لمواصلة التحدي وتقديم برنامج فني متميز ال يقل
جودة وجاذبية عن المستوى الذي اعتاده جمهور المهرجان وضيوفه في
الدورات السابقة».
وأضاف حفظي أنه «رغم الظروف االستثنائية التي يفرضها فيروس كورونا
على العالم منذ مطلع العام الماضي فإن مهرجانات السينما كانت وال تزال
متنفسا رئيسيا لصناعة األفالم التي تأثرت بتفشي هذا الوباء ،وتسببه في
إغالق دور العرض حول العالم».
وكان المهرجان نظم دورته الثانية واألربعين نهاية عام  ،2020بمشاركة 95
فيلما من نحو  40دولة ،مع اتباع إجراءات احترازية كبيرة ،في مقدمتها خفض
الطاقة االستيعابية لقاعات العرض إلى  50في المئة ،وكرم المهرجان في تلك الدورة
السيناريست المصري وحيد حامد ،والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون،
والممثلة المصرية منى زكي.

من الدورات السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي

«نسل األغراب» ...عداوة ال تموت

انتهاء أزمة «وكل ما نفترق»
بين ريهام حجاج وكريم العدل

تدور أحداث مسلسل «نسل األغراب» في صعيد
مصر ،والحرب هي العنوان بين رجلين فرقهما
الدم الواحد ،وجمع بينهما الحديد والنار ،فال
حدود للكره بينهما ،وال مكان إال لمنتصر واحد.
عـســاف وغ ـفــران الـغــريــب ،غــريـمــان ل ــدودان لم
تخمد نار عداوتهما منذ  20عاما رغم أنهما من
عائلة واحدة ،لتتضح مالبسات هذه العداوة في
أحداث «نسل األغراب» الذي يعرض على شاشة
 MBC1في رمضان .والعمل من تأليف وإخراج
مـحـمــد س ــام ــي ،وب ـط ــول ــة أح ـم ــد ال ـس ـق ــا ،وأم ـيــر
كـ ــرارة ،وم ــي عـمــر ،وديـ ــاب ،وإدوارد ،وف ــردوس
عبدالحميد ،ونجالء بدر ،وصبري فواز ،وسيد
رجب ،وآخرين.
وتنطلق شـ ــرارة ال ـع ــداوة عـنــد ات ـهــام عساف
بالقتل ليمضي بعدها عقوبة طويلة في السجن،
يجد صديقه وقريبه غـفــران قد
وعـنــد خــروجــه
َ
تــزوج من امــرأتــه ونـ َـسـ َـب ابنه إليه ،لتبدأ رحلة
اال نـتـقــام التي ستحرق نيرانها العائلة وتأكل
األخضر واليابس.

المنتج استعان بمخرج آخر الستكمال تصوير العمل

مي عمر

عبدالله زيد يشارك في «حامض حلو» عبر «سما دبي»
كريم العدل أثناء تصوير أحد المشاهد
تـصــاعــدت أزم ــة الـمـخــرج كــريــم ال ـعــدل مع
الفنانة ريـهــام حـجــاج ،على خلفية الخالف
بينهما في مسلسل «وكل ما نفترق» ،بعدما
ق ــرر كــريــم ال ـعــدل االن ـس ـحــاب مــن الـعـمــل مع
المؤلف محمد أمين راضي ،ومدير التصوير
سامح سليم ،في وقت تعمل الشركة المنتجة
عـلــى أن ي ـكــون انـسـحــابـهــم غـيــر مــؤثــر على
العمل ،خاصة مع انتهاء تصوير نحو  70في
المئة من األحداث.
وقــرر المنتج طــارق الجنايني االستعانة
بالمخرج مصطفى أبوسيف ليتولى مهمة
استكمال العمل ،حيث يتبقى نحو  30في
الـمـئــة مــن األح ـ ــداث ال ـتــي سـيـتــم تصويرها
بــوحــدتــي تـصــويــر لــانـتـهــاء م ــن المسلسل
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،ح ـي ــث ي ـخ ـطــط ف ــري ــق الـعـمــل
الستمرار التصوير حتى النصف الثاني من
رمضان ،بعدما تأخروا في بداية التصوير،
وتسببت األزمـ ــات األخ ـيــرة فــي إيـقــافــه عــدة
مرات خالل الفترة الماضية.

شروط جزائية
ورفض الجنايني خروج العمل من السباق
ال ــرمـ ـض ــان ــي ،ب ـع ــدم ــا ط ــرح ــت ال ـب ــوس ـت ــرات
الدعائية والـبــرومــو الترويجي الـخــاص به
على الشاشات ،حيث يرتبط باتفاقات مالية
تتضمن شــروطــا جــزائـيــة لـصــالــح الـقـنــوات
التي حصلت على حق عرض العمل ،في وقت
تـعـهــدت بطلته ري ـهــام حـجــاج بالعمل على
مدار الساعة لالنتهاء من جميع المشاهد في
مواعيد مناسبة.

تعديالت عديدة
وش ـه ــدت األحـ ـ ــداث ال ـخــاصــة بالمسلسل
تعديالت عديدة على أدوار رئيسية ،بينها
دور الفنانة أيتن عامر الــذي تــم اختصاره،
حيث كان يفترض أن يستمر وجودها حتى

الحلقة األخيرة ،لكن تعديالت
جـ ـ ــرت ق ـل ـص ــت ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ــذي
سينتهي مبكرا بوفاتها في
األحداث ،بجانب أمور أخرى
تم تنفيذها ،ومنها استبعاد
مـ ـش ــاه ــد ج ـ ـ ــرى ت ـص ــوي ــره ــا
بــالـفـعــل ل ـعــدد م ــن الـفـنــانـيــن
بناء على ما شاهدته بطلة
ال ـم ـس ـل ـس ــل فـ ــي ال ـم ــون ـت ــاج
إرضاء لها.
وب ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــب ت ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــة
تعاقدية أنهى المنتج طارق
الجنايني األزمــة بين ريهام
وكريم باالتفاق مع كريم على
التسوية التي ترضيه كمخرج
مــال ـيــا وأدبـ ـي ــا ،م ــع ع ــدم الـتـطــرق
لألزمات التي حدثت إعالميا ،في
وق ـ ــت روج م ـق ــرب ــون م ــن ريـ ـه ــام أن
المشكلة مع كريم العدل ارتكزت على
ب ــطء ا لـتـصــو يــر بشكل ال يتناسب مع
ض ـ ــرورة اإلس ـ ــراع ف ــي م ـع ــدالت التنفيذ
للحاق بالعرض الرمضاني.
يذكر أن المسلسل بطولة ريهام حجاج
وأح ـمــد فهمي وع ـمــرو عبدالجليل وط ــارق
عبدالعزيز وأيتن عامر ورانيا يوسف ورحاب
الجمل وسلوى خطاب وأحمد صيام ،ومن
تأليف ورش ــة محمد أمـيــن راض ــي ،وإخ ــراج
كريم العدل.
وت ــدور األحـ ــداث فــي إط ــار درام ــي ممزوج
بالتشويق ،حيث شقيقتان تــوأم ،إحداهما
ت ـ ــزن األم ـ ـ ــور بــال ـح ـك ـمــة والـ ـعـ ـق ــل ،واألخـ ـ ــرى
مختلفة تماما مندفعة ،وتميل إلى التمرد،
وتقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر
في حياتهما.

مسلسل «حامض حلو»
يطل الفنان اإلماراتي عبدالله زيد من خالل المسلسل اإلماراتي التراثي "حامض حلو" ،من
انتاج قطاع اإلذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي لإلعالم ،والذي سيتابعه الجمهور حصريا
على قناة سما دبي ،عن نص للنجم اإلماراتي عبدالله زيد ،وبطولة نجوم الدراما اإلماراتية
جمعة علي ،أحمد األنصاري ،عبدالله صالح ،سلوى بخيت ،محمد سعيد.
وتدور أحداث المسلسل التراثي الكوميدي مع بداية السبعينيات من القرن الماضي ،في
قرية مطلة على البحر ،بالتزامن مع الطفرة العمرانية وتنوع األحداث واختالف القصص،
ضمن إطار متصل يتم من خالله إبراز بطلي العمل وما يتمتعان به من شخصية متناقضة
على الرغم من صداقتهما الوطيدة ،فاألول متسرع متهور في اتخاذ القرارات ،والثاني طيب
يعاني استغالل صديقه فيتعرض للسجن والخسائر المادية الفادحة.

محمد رمضان :مشهد الدوالرات تمثيلي ال حقيقي

ريهام حجاج

كشف الفنان المصري محمد رمضان ،خالل
استضافته في برنامج مساء  ،dmcأمس األول،
أن الـمـشـهــد ال ــذي ظـهــر بــه وه ــو جــالــس داخــل
حمام سباحة ويرمي دوالرات في الماء ،ما هو
إال مشهد تمثيلي ضمن فيديو كليب جديد له،
كما أن األموال التي نثرها ليست حقيقية.
يشار إلى أن رمضان كان قد نشر هذا المشهد
عبر صفحاته على مواقع التواصل ،في أعقاب
صدور حكم بإلزامه بدفع  6ماليين جنيه للطيار
أشرف أبواليسر الذي تسبب في فصله من عمله.
وتعقيبا على هذا األمر ،أكد رمضان في مساء
 dmcأنه يحترم القضاء المصري ،معترضا على
تفسير البعض من رواد السوشيال ميديا بأن
نشر المشهد جاء الستهزائه باألحكام الصادرة
ضده ،واستفزازا لمشاعر الفقراء ،نافيا هذا األمر
جملة وتفصيال.

محمد رمضان

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ــأرج ــح الـ ـي ــوم ب ـيــن ال ـف ـتــور
والحماس ،فال تجعل اإلحباط يسيطر
عليك.
ً
عاطفيا :التعاون مع الشريك يأتي بثمار
جيدة ويمنحك ثقة أقوى.
ً
ً
اجتماعيا :عراقيل عائلية كنت متنبئا
ً
ً
لها سابقا تبدأ بقدومها تدريجيا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :حافظ على سمعتك الطيبة لدى
الزبائن وال تهمل مواعيدك.
ً
عــاطـفـيــا :يـخـ ّـيــم عليكما جــو مــن الحب
والتفاهم وتجتازان جميع العوائق.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـجــري نـقــاش مــالــي عائلي
حول االقتصاد في المصاريف اليومية.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ستواجه اليوم ّ
تحديات وعراقيل
صعبة ،فثمة من يعمل ضد نجاحك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـت ـن ـبــأ ب ــرج ــك ب ــوق ــوع بـعــض
ً
المشاكل مع الحبيب فكن محترسا لها.
ً
ً
اجتماعيا :اليوم مناسب جدا لالحتفال
بأمر عائلي أو بعيد ألحد األصدقاء.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :احذر المواقف المتصلبة ،التي ال
ً
تؤدي إلى اتفاق ،وكن مرنا.
ً
عاطفيا :على الرغم من أن األمــور تسير
ً
ح ـس ـن ــا ب ـي ـن ـك ـمــا ل ـك ــن الـ ـح ــظ ل ـي ــس إل ــى
جانبكما.
ً
ّ
تتردد إن رأيت ضرورة في
اجتماعيا :ال
زيارة أحدهم لترطيب األجواء.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـعــرض ف ــي ع ـم ـلــك ل ـس ـيــل من
التحديات وتفكر بخطط جديدة.
ً
عاطفيا :سوف تندهش اليوم من شريك
العمر ألنه سيفاجئك بخبر جميل.
ً
ً
اجتماعيا :الفرح ليس بعيدا عنك ،فسوف
ً
تسمع أخبارا عائلية طيبة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :لـ ــديـ ــك م ـش ـك ـل ــة ف ـ ــي ال ـت ــرك ـي ــز
عـلــى مـهــامــك ال ـي ــوم وال تـسـيــر بحسب
األولويات.
ً
ً
عاطفيا :ال تكن قاسيا مع الشريك ،الذي
يضحي بحياته من أجل سعادتك.
ً
اجتماعيا :تنعكس الراحة النفسية ،التي
تشعر بها على جميع أفراد العائلة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تواجه مضايقات من أحد الزمالء
إضافة إلى صعوبة في العمل.
ً
عاطفيا :قد يرفض الحبيب متابعة الدرب
معك فحاول معه وال تيأس.
ّ ً
ً
متعصبا في
اجتماعيا :تبدو لمن حولك
ّ
آرائك وال تتقبل آراء الغير.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :إهمال واجباتك في هذه الظروف
ً
خطيئة ال تغتفر فال تكن كسوال.
ً
عــاط ـف ـيــا :ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ي ـش ـتـ ّـد ال ـن ــزاع
ب ـي ـن ـك ـمــا ،وال وف ـ ـ ــاق إال بــال ـم ـصــارحــة
والتفهم.
ً
اجتماعيا  :صحتك الجسدية والعقلية
ف ــي أح ـس ــن أح ــوال ـه ــا ف ــاح ــرص عليها
بانتباه.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تستطيع اليوم إنجاز ما تأمله؛
ّ
إن تعاونت مع فريق مميز.
ً
عاطفيا :النظر إلــى هــدف واحــد هــو ما
ً
ينقصكما حاليا لبناء حياة سعيدة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ج ـم ـيــع األه ـ ــل وال ـم ـع ــارف
ي ـت ـعــام ـلــون م ـعــك بــإي ـجــاب ـيــة واحـ ـت ــرام
كاملين.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ال تجعل اليأس ّ
يكبل يديك ألن
ّ
لديك مقومات جيدة للنجاح.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـجــو م ـنــاســب جـ ــدا للتالقي
والتعبير عن مشاعرك العاطفية.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :هـ ـ ـ ــدوؤك وث ـق ـت ــك بـنـفـســك
ي ـم ـن ـح ــان ــك ه ــال ــة مـ ــن االح ـ ـت ـ ــرام ت ـجــاه
الجميع.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :يمكنك تطبيق أصـعــب األفـكــار
المهنية مع زمالء تختارهم أنت.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ـم ــارس الـ ـش ـ ّـدة م ــع شــريــك
حياتك ،ألنك بحنانك ورقتك تمتلكه.
ً
اجتماعيا :حجم المشكالت العائلية في
تزايد ،ويجب أال تتركها تطغى عليك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :فكر بمنطق وروي ــة ،فــأنــت أمــام
ّ
مشكلة مهنية عليك حلها.
ً
عاطفيا :تمران بظروف معقدة وسالحكما
الصبر والحب بانتظار الفرج.
ً
اجتماعيا :أنت مفعم بالنشاط والعافية،
وال تنكسر تحت وطأة الظروف.
رقم الحظ.22 :
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حكاية أديب

شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-١

الماغوط ...المولود من رحم الخوف
ً
والجوع ممتشقا حسام الكلمة
شادي عباس

مشى الماغوط فوق النار وهو يمسك بقلمه ،لكنه لم يحترق .رحل ،لكنه لم يمت .حاك من الفقر والجوع والخوف والحزن كلماته ،فاستوطن في قلب اإلنسان العربي ،تحت عريشة العنب،
ومشى بين سطوره .لم يكن يدغدغ مشاعر هذا اإلنسان بكلماته ،كي يتباهى هو بها ،بل كان يكتبها كاللحن والنغم ،كاألغنية التي يحب ،ويقفز بها فوق أسوار الرقابة وظالل المراقبين،
ويخرج فيها من بطن العربي الجائع وقلبه المرتجف ،إلى حدائق فمه التي افتقدت البتسامة عابرة هادئة ،كما يعبر النسيم الصفصاف.
ً
ّ
ابن «سلمية» لم يكن يكتب ،بل كان يلوك تبغ الحياة المر ،ويقذفه على الورق .يحتضن كل مسكين في جمله ،وكل امرأة عربية في صوره ،ويشبك روحه في شرودً ،منتظرا كلماته كفلح انتظر
الماء فوق خطوط الحقل تحت الشمس في أوج إشراقها .الشاعر المجتهد الهارب من كل شيء إلى قضيته ،والعائم فوق بحار من الحزن والخوف .المتمسك دائما ببساطته األولى.
محمد بن أحمد
عيسى الماغوط ولد
في مدينة سلمية
مدينة الفقر والفكر

«سلمية» التي
عانقت التاريخ
أكسبته اإلحساس
بالظلم والفوارق
الطبقية

«مسقط رأس الشاعر»
بقيت مقيمة في
دمه وعلمته الحزن
والسوداوية

ختم القرآن
ّ
الكريم في الكتاب
بعمر السادسة
ً
وبقى مخلصا
لسماعه حتى آخر
أيامه

أنجبت مدينة سلمية في الثاني عشر من
شهر ديسمبر عــام  1934الـشــاعــر الـســوري
الكبير محمد الماغوط ،ابن أحمد عيسى ،في
ً
كنف أسرة فقيرة جــدا ،كما هي حال معظم
أهالي المدينة التي تقع على مسافة تقترب
من  32كم شرق مدينة حماة باتجاه الجنوب،
غــاف ـيــة ع ـلــى مـ ـش ــارف الـ ـصـ ـح ــراء ،ك ـعــروس
متعبة بعد سهر طويل ،متعطشة لزيارة غيم
عابر .تنتظر تربتها الصفراء مغازل الماء
فــي خـطــوط مــن الـسـمــاء أو األرض لتبتسم
محاصيلها مــن الـقـمــح والـشـعـيــر والـعــدس
والبطاطا والذرة الصفراء والبصل وغيرها.
م ــديـ ـن ــة س ـل ـم ـي ــة بـ ـع ــراق ـت ـه ــا وج ـ ــذوره ـ ــا
الـضــاربــة فــي عـمــق الـتــاريــخ جمعت أقــوامــا
عديدة مــرت على منطقة بــاد الشام ،وترك
فيها معظمهم أ ث ــرا فــي القلب أو فــي مكان
قريب منه ،بدءا من العصر البرونزي إلنسان
الكهوف والعموريين والحيثيين واآلراميين
واآلش ــوريـ ـي ــن وال ـك ـلــدان ـي ـيــن والـيــونــانـيـيــن
والرومان وغيرهم حتى العصر اإلسالمي.
لكن أكثر ما يجعل هذه المدينة تكتسي
ب ــالـ ـشـ ـه ــرة ،هـ ــو ال ـ ـعـ ــدد ال ـك ـب ـيــر لـلـمـفـكــريــن
وال ـم ـث ـق ـف ـيــن ،ال ــذي ــن خ ــرج ــوا م ـن ـهــا؛ كعلي
الـجـنــدي ومحمد مصطفى دروي ــش وفايز
خضور وسليمان عواد وأكرم قطريب وعارف
تامر وغيرهم الكثير الكثير.
ي ـق ــول ال ـب ـعــض ف ــي اس ـم ـهــا إنـ ــه جـ ــاء من
تسمية الـيــونــان لها بمدينة الـســام ،حيث
توجد بعض المخطوطات القديمة ،والتي
حـمـلــت اس ــم «إيــري ـنــي بــول ـيــس» ،أي مدينة
السالم ،باللغة اإلغريقية .وتحول االسم مع
الزمن إلى سلمية.
ومن أهم معالمها قلعة السلمية ومعبد
زيوس (مقام اإلمام إسماعيل حاليا) ،وقلعة
شميمس فــي الشمال الغربي مــن المدينة،
وم ـ ــزار ال ـخ ـضــر ،الـ ــذي ك ــان ك ـمــا ي ـقــال دي ــرا
مسيحيا «مــار جورجيوس» ،والسور الذي
بناه نور الدين الزنكي ،والقنوات الرومانية.
تركت سلمية في الماغوط األثــر الكبير،
مما دفـعــه لــذكــرهــا فــي كـتــابــاتــه ،فيقول إنه
اكتسب إحساسه بالظلم البشري والفوارق
الطبقية من نشأته في «هذه القرية الحائرة
بـيــن الـصـحــراء والـمــديـنــة ،والمنقسمة إلــى
أمراء وفالحين» ،ويتابع« :أعتقد أن ماركس
ك ــان ينبغي أن يــولــد فــي الـسـلـمـيــة ،وليس
فــي ألـمــانـيــا ،ليخترع نظريته فــي الـصــراع
الطبقي» ،معتبرا أن السلمية ّ
نمت فيه حس
التمرد« ،حين تفتح وعيي على مقابر خاصة
لألمراء ،ومدارس خاصة ألوالدهم».
واعتبر الماغوط أنه في مطلع الثالثينيات
لــم تكن السلمية مــديـنــة ،كــانــت قــريــة نائية
وباسلة ،تنظر إلى وحلها ودخانها وعيونها
المحمرة كما تنظر الـفــرس إ لــى أجراسها،
أما التاريخ المتسلسل في المعارك الكبرى
فيظل فــي جيب المختار ،و ي ــرى أن الموت
ً
ً
ً
كان طبيعيا فيها ،بل ضروريا ومتوقعا في
كل لحظة ،وعلى هذا األســاس كان أطفالها
شرسين كالحشرات ،ورجالها ال يتورعون
عن ضرب أشجارهم بالسوط ألنها لم تثمر
في الوقت المحدد.
ل ــم ي ـخ ــرج م ــن ب ـي ـتــه إلـ ــى الـ ـح ــارة إال في
السابعة من عمره ،ولــم يكن خروجه للعب
مع األطفال ،بل ليرعى الخراف .لذلك فإن جل
ما يتذكره من السلمية هو «الوحل والبرد
واألحالم والغيوم واألبقار والرياح».
ه ــذه الـمــديـنــة أنـجـبــت شــاعــرنــا ال ــذي قــال
فيها أ يـضــا« :سلمية نقطة ز يــت كبيرة في
مـ ــاء الـ ــوطـ ــن» .ك ـمــا بـ ــرز ح ـبــه ل ـل ـمــدي ـنــة في
كتاباته وشعره ،حيث كتب الماغوط قصيدة
«سلمية» أواخر الستينيات ،في ديوان «الفرح
ليس مهنتي» ،وقــال« :حين كتبت القصيدة
اعتقدت أنــي ســددت الـفــاتــورة نحو مسقط
رأسي ،لكنني اكتشفت الحقا أن هذه المدينة
مقيمة في دمــي ،فهي التي علمتني الحزن
والسوداوية».
وقال فيها:

مدينة السلمية
سلمية الدمعة التي ذرفها الرومان
على أول أسير فك قيوده بأسنانه
ومات حنينا إليها
سلمية الطفلة التي تعثرت بطرف أوروبا
وهي تلهو بأقراطها الفاطمية
وشعرها الذهبي
وظلت جاثية وباكية منذ ذلك الحين
دميتها في البحر
وأصابعها في الصحراء
يحدها من الشمال الرعب
ومن الجنوب الحزن
ومن الشرق الغبار
ومن الغرب األطالل والغربان
فصولها متقابلة أبدا
كعيون حزينة في قطار
نوافذها مفتوحة أبدا
كأفواه تنادي ..أفواه تلبي النداء
وف ــي ح ــوار أجـ ــراه األديـ ــب ع ــادل أبوشنب
(م ـ ـ ــؤرخ وقـ ـ ــاص وروائـ ـ ـ ــي وكـ ــاتـ ــب م ـســرحــي
وتلفزيوني ســوري – مجاز باللغة العربية
من جامعة دمشق) ،عن النشأة ومرحلة الطفولة
يقول الماغوط" :في سلمية ،في مجتمع وسط
بين الرعوية والحضرية ،أما كيف عشت فيها
مطلع حـيــاتــي ،فـبــإحـســاس الـظـلــم ،وبـفـقــدان
العدالة االجتماعية واالقتصادية ،ألن مجتمع
ً
السلمية كــان منقسما إلــى أقلية من األمــراء،
وأك ـث ــري ــة م ــن ال ـفــاح ـيــن والـ ــرعـ ــاة .وأس ــرت ــي
الماغوطية تتوزع بين مالكين وفالحين ،ولكن
فرعنا نحن ينتمي للفالحين ،أنا وأبي وأمي
وشقيقاتي الخمس وأخواي.

ً
كان طفال عصبي
المزاج يكره الفقر
ويصارعه وبقيت
آثار سوط أحد
األمراء على ظهره
سنوات عديدة

خواطر وانطباعات
ال يـتـحــدث ال ـمــاغــوط كـثـيــرا ع ــن وال ــدت ــه،
لـكـنــه يــذكــر بـعــض ال ـق ـصــص ،ومـنـهــا قصة
رواي ـ ـ ــة األرج ـ ــوح ـ ــة الـ ـت ــي س ـن ـت ـحــدث عـنـهــا
ً
الحقا .يتابع الحديث عن نفسه في بداياته
فيقول« :ختمت القرآن الكريم بين السنتين
الخامسة والسادسة من عمري .وكنت أكتب
وأنــا صغير خواطر وانطباعات ،كما كنت
أحاول في الرسم .لكن هذه الظاهرة تقلصت
عندي فــي الكبر لتمتد وتـتـطــاول وتتعمق
الظاهرة الشعرية ،أو ألقل الظاهرة الكتابية».
فتعلم الماغوط ق ــراء ة الـقــرآن الكريم ،الــذي
أصبح فيما بعد مرجعيته األولى في اللغة
ّ
ال ـع ــرب ـي ــة ،وظ ــل ــت رائـ ـح ــة ص ـف ـحــات ال ـق ــرآن
العتيقة وكيسه القماشي عالقة في ذاكرته،
ففي أحد حواراته التلفزيونية ،التي أجريت
معه قبل وفاته بفترة وجيزة ،وعندما يعمل
المسجل ويسمع الماغوط صوت مرتل القرآن
ً
يقول بكل عشق وحــب :أحبه كثيرا (يقصد

عــن ال ـق ــرآن) وي ـتــابــع( :وال ـن ـجــم إذا هـ ــوى)...
ً
جميلة جدا.

الطفل المتمرد
بدأ محمد الماغوط التدخين منذ التاسعة
من عمره ،حتى أنه كان يلتقط أعقاب السجائر
ً
ويدخنها ،وعكس هذا شيئا من روح التمرد
لــديــه ،ه ــذه ال ــروح الـتــي اصـطــدمــت بالسلطة
األبوية التي يملكها أبوه ،الذي حاول توجيه
ابنه وكبح جماحه ،ولكن دون جدوى.
ً
وروح التمرد هذه التي ظهرت مبكرا لديه
ّ
ً
تجلت أيضا بشكلها الواضح حين أتى أحد
األمـ ــراء ،وهــو ف ــارس ،ليرمي حنطة للفقراء،
وذل ــك أث ـنــاء دف ــن أحــدهــم ،فـكــان أن الـمــاغــوط
الطفل أمـســك بحجر وض ــرب األمـيــر الـفــارس
ب ــه .وي ــذك ــر ال ـمــاغــوط بـعــد سـنـيــن طــويـلــة أن
آثار سوط األمير بقيت على جلده ،ويقول إن
ً
أخاه األستاذ إسماعيل الماغوط كان متمردا
ً
أيضا منذ الطفولة ،في حين يتحدث عن والده
ً
فيقول« :كــان أبــي ال يحبني كثيرا ،يضربني
على قفاي كالجارية ...ويشتمني في السوق».
وفي كتاب «رسائل الخوف والجوع» يروي
عيسى الماغوط حكايات بال حصر عن شقيقه
محمد ،ويقول :روى محمد لي أنه ذهب مرة
مــع رفـيــق لــه مــن السلمية ،قــريـتــه ،إلــى حماة
ً
المدينة مشيا على األقــدام ،وعندما رغبا في
العودة ،ولم يكن معهما نقود ،مكثا في المرآب
إلى أن اختبآ في مؤخرة سيارة متوجهة إلى
الـسـلـمـيــة .وبـعــد إق ــاع ال ـس ـيــارة شـمــا رائـحــة
لحم مشوي بقربهما ،فبحثا في العتمة وعثرا
على اللحم المشوي وأكال حتى شبعا .وعند
اقتراب السيارة من السلمية ألقيا بنفسيهما
منها وركضا بين الحقول دون أن يعلم السائق
بأمرهما.

الفقر والدراسة

الماغوط دخل
ثانوية «خرابو»
بغوطة دمشق
ليتركها بسبب
رسالة من والده ثم
يلتحق بالخدمة
اإللزامية

كــانــت أس ــرة الـمــاغــوط فـقـيــرة ،وك ــان وال ــده
فالحا يعمل عند غيره كي يحصل على قوت
يــومــه ،وفــي تلك الفترة كــان األوالد يدرسون
ّ
عند الكتاب .وبدأ الماغوط كغيره ،حيث كانت
مدرسته االبتدائية تحت شجرة وارفــة الظل
يجتمع عندها أبناء الفالحين مع «الخطيب»
ليعلمهم القراءة والكتابة.
يتحدث عيسى ا لـمــا غــوط عــن طفولته مع
أخيه محمد في كتاب رسائل الخوف والجوع
قــائــا« :أتــذكــره كيف يـصــارع الفقر بالهياج
ً
منذ كــان في السادسة وأنــا في الرابعة طفال
أشقر جميل الصورة وعصبي المزاج ،يحب
الـ ـخ ــروج إل ــى الـ ـش ــارع م ـنــذ أن نـسـتـيـقــظ من

النوم .كنا ننام مبكرين .وكان الشارع مضاء
بفوانيس ال ــدوم ــري ،ال ــذي كنا نــراقـبــه ،وهو
ينزل الفانوس عن العمود أو الـجــدار بعصا
طويلة لها نهاية تمكنها من التقاطه فيمسح
الــزجــاج بقطعة قـمــاش ،ثــم يضيف إليه زيت
الكاز ويمسح الفتيل .بعدها يعيد المصباح
إلــى بيته الــزجــاجــي ويرفعه إلــى مكانه .كان
ً
الضوء المنبعث من المصباح جامعا لألطفال
حوله ،حيث اللعب والمرح .ليالي الصيف في
سلمية جميلة ،هواؤها منعش ينسينا القيظ
الالهب أثناء النهار».
انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـمـ ــاغـ ــوط إلـ ـ ــى م ـ ــدرس ـ ــة سـلـمـيــة
الزراعية ،حيث أنهى الدراسة اإلعدادية فيها،
أما المرحلة الثانوية فقد قرر أن يكملها في
ثانوية زراعية في الغوطة بدمشق في منطقة
ً
اسمها «خرابو» ،لكنه توقف وعاد مجددا إلى
سلمية.
ويـقــول عيسى عــن تلك المرحلة مــن حياة
أخيه« :في المدرسة الزراعية لم يكن للطالب
كتب ،وإنما ينقلون على دفاترهم ما يكتبه
الـمـعـلــم ع ـلــى ال ـس ـب ــورة .وكـ ــان مـحـمــد يكتب
ب ـخــط ج ـم ـيــل ،وي ــرس ــم وي ـل ــون بـشـكــل يــذهــل
مـعـلـمـيــه ورف ــاق ــه .ول ـكــن ع ـنــدمــا يـحـضــر إلــى
البيت عصر الخميس من كل أسبوع ،يحيل
البيت إلــى حالة من التشنج والهياج بسبب
طلباته المدرسية ،واحتياجاته الشخصية،
وكان يرفض حالة انعدام النقود رفضا رهيبا.
ً
وكــان يكره الفقر كرها أسـطــوريــا .وذات يوم
أراد أن يأخذ مني القروش العشرة التي كنت
أحتفظ بها للطوارئ .وقــد تعاركنا باأليدي
واألرجــل ،وأطــاح بي أرضــا ،ثم تمكنت من أن
أطـيــح ب ــه ،وص ــار تحتي فــوضــع إصـبـعــه في
عيني فصرخت :عــاااااالـعـيــن؟ فــرد علي وهو
يضحك :يم الــزلــف! فضحكت والدتنا عندما
سمعت ذل ــك ،وقــدمــت نـحــونــا وخلصتنا من
بعضنا ،وانتهينا إلى تسوية بأن يأخذ هو
خمسة قروش وأحتفظ أنا بالخمسة الباقية.
ذاع صيت هذا العراك وأصبح الرفاق يقولون
لي تهكما :عالعين؟!
ومـ ـم ــا ي ـق ــول ــه الـ ـم ــاغ ــوط عـ ــن ن ـف ـس ــه ،بـعــد
حصوله على الشهادة اإلعدادية« :أذكر أنني
اكتشفت عدم صالحيتي للعمل في األرض ،وأن
الحشرات والمبيدات ليست هوايتي المفضلة،
بل الحشرات البشرية» .ورغم أن وضع أسرته
ً
ال ـ ـمـ ــادي ك ــا مـ ـت ــردي ــا ،ف ـ ــإن وال ـ ـ ــده ع ـم ــل عـلــى
تسجيله في ثانوية خرابو بغوطة دمشق ،التي
كانت تمنح الطالب المنامة ووجبات الطعام
مجانا .ولكن ،وقبل سنة واحــدة من التخرج
ول ـض ـيــق ذات ي ــده وع ـج ــز وال ـ ــده ع ــن تــأمـيــن
نفقاته المالية المتواضعة؛ لــم ينه درا سـتــه
في تلك الثانوية ،وبعد أن أمضى عدة أشهر
ً
في دمشق متفرغا لكتابة الشعر بعد انقطاع،
ُبـلــغ ال ـمــاغــوط ب ـضــرورة االل ـت ـحــاق بالخدمة
العسكرية اإللزامية ،فاستجاب والتحق.
ي ـس ـتــذكــر شــاعــرنــا أي ـ ــام ط ـفــول ـتــه وأوق ـ ــات
المرح والشقاوة في شعره ،ويخاطب والــده
فــي قصيدة «الـمـســافــر» ،مــن دي ــوان «حــزن في
ضوء القمر» قائال:
أرسل لي قرميدة حمراء من سطوحنا
وخصلة من شعر أمي
بع أقراط أختي الصغيرة
وأرسل لي نقودا يا أبي
ألشتري محبرة
وفتاة ألهث في حضنها كالطفل
ألحدثك عن الهجير
والتثاؤب
فأنا أسهر كثيرا يا أبي
أنا ال أنام
حياتي ..سواد وعبودية وانتظار
فأعطني طفولتي
وضحكاتي القديمة
على شجرة الكرز
وصندلي المعلق ...في عريشة العنب
ألعطيك دموعي ...وحبيبتي ...وأشعاري
ألسافر يا أبي

رسالة الرأفة تقطع
رجله عن المدرسة

صورة تجمع الماغوط وبيده الخبز مع والده وإخوته

يتذكر الـمــاغــوط أكـثــر حــادثــة آلمته فــي مرحلة
ً
الـثــانــويــة ،متحدثا عــن نفسه فــي أكـثــر مــن مقابلة
تلفزيونية ،ومنها قبيل وفاته بأشهر قليلة قائال:
أنا محمد الماغوط ،والدي اسمه أحمد عيسى ،وأمي
اسمها ناهدة الماغوط ،واألم واألب من نفس العائلة،
لقد عشنا حياة فقيرة جدا وكنت في منطقة خرابو،
في دمشق ،عندما بعث والدي ،رحمه الله ،برسالة
مضمونها« :الرأفة بحالي ،وضعي غير جيد إطالقا».
وهذه الرسالة تم تعليقها على لوحة اإلعالنات في
الـمــدرســة ،وكــان كــل مــن يقرأ تلك الرسالة يضحك
بسخرية ،ومنذ تلك الحادثة وأنا هارب من المدرسة،
ولم يكن يخطر في بالي بيوم من األيام أن أصل إلى
ما وصلت إليه ،وكانت كل أحالمي كولد عاش في
ضيعة أن أت ــزوج ابنة خالتي ،ابنة عمي ،وأنجب
أطفاال وأبقى كل حياتي في الضيعة ،وأن أدفع بدال
عن الخدمة العسكرية ...وأخلص.

قلعة شميمس السلمية
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عبدالمنعم مدبولي ...ناظر مدرسة الكوميديا

الطفل اليتيم

يكتشف موهبته في مسرح المدرسة
انطلقت شهرة الفنان عبدالمنعم مدبولي ،في زمن الراديو ،وعرفه مستمعو
اإلذاعة المصرية منذ عام  1953من خالل البرنامج الفكاهي «ساعة لقلبك»،
وصار حالة فنية متفردة ،وتاريخا طويال من العطاء سواء في المسرح أو

السينما أو الدراما التلفزيونيةَّ ،
وتنوع إبداعه بين التمثيل والتأليف واإلخراج
عرش الكوميديا ،حتى رحيله في
المسرحي ،وعلى مدى نصف قرن تربع على ً
التاسع من يوليو  2006عن عمر تجاوز  85عاما.

القاهرة -أحمد َّ
الجمال

جورج أبيض
يتنبأ للممثل
الشاب
بمستقبل كبير
بعد أن بلع
شاربه

مشهد سينمائي يجمع مدبولي وعادل إمام

عاشق التمثيل
يطرق أبواب
اإلذاعة
المصرية في
زمن «الراديو»

مل

صق فيلم «الحفيد»

ً
ً
ترك الفنان الراحل رصيدا كبيرا من األعمال
ً
الفنيةّ ،
وقدم نحو  60فيلما و 120مسرحية و30
ً
ً
َّ
مسلسال دراميا ،وشكل حضوره نقلة نوعية في
ً
األداء الكوميدي والتراجيدي ،وظل قــادرا على
إضحاك الجمهور ،على الرغم من ظهور أجيال
مــن الفنانين الـشـبــاب ،بــل إن ــه اكـتـشــف موهبة
الكثيرين منهم ،ومنحهم أول فرصة على طريق
االحتراف ،وبعضهم أدرك قمة النجومية ،مثل
ع ــادل إم ــام وشــويـكــار وسـعـيــد صــالــح ومحمد
صبحي ويونس شلبي وغيرهم.
ً
ً
ام ـت ـل ــك م ــدب ــول ــي ح ـ ـضـ ــورا ط ــاغـ ـي ــا كـمـمـثــل
كوميدي وتراجيدي ،ومثلما أضحك جمهوره
عـ ـل ــى الـ ـش ــاش ــة وخـ ـشـ ـب ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،اس ـت ـط ــاع
أ ن يـ ـ ـ ـ ـ ــؤ ثـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي
وجدانهم بأدواره
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ـ ـ ــة،
ً
وأح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا ك ـ ــان
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزج بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ق ـ ـنـ ــاعـ ــي الـ ـ ــدرامـ ـ ــا
فـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــل واحـ ـ ـ ــد،
مـ ــن دون االنـ ـ ــزالق
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــص
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــودرامـ ـ ـ ــي
والمبالغة في األداء،
وإزاء هـ ـ ــذا ا ل ـس ـهــل
الممتنع ،أصبح أحد
عـظـمــاء فــن التمثيل
في العالم العربي.
وســار مدبولي في
طريق الفنانين الكبار،
ول ـ ـ ــم ي ـه ـت ــم ب ـتــرت ـيــب
اسـمــه على «أفـيـشــات»
األف ــام والمسرحيات
و«ت ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرات» األع ـ ـم ـ ــال
ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ــل ش ـ ــارك
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأدوار ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة فــي
بـعــض األع ـم ــال ،ومنها

دوره فــي مـســرحـيــة «ال ـ ــزوج ال ـعــاشــر» (،)1964
إخ ـ ـ ــراج ال ـس ـي ــد ب ــدي ــر ،وب ـط ــول ــة أب ــوب ـك ــر ع ــزت
وعقيلة رات ــب ونـجــوى ف ــؤاد ،وبـمـجــرد ظهوره
ك ــان الـجـمـهــور يـتـفــاعــل م ـعــه ،ويـ ــدوي الضحك
والتصفيق في أرجاء قاعة المسرح.
وه ـ ــذا ال ـم ــزي ــج ب ـيــن االح ـت ــراف ـي ــة وال ـمــوه ـبــة
ال ـم ـت ـف ــردة ،ج ـع ـلــه ي ـغــامــر بـنـجــومـيـتــه كممثل
ً
ً
ِّ
ويقدم دورا صادما لجمهوره في فيلم
كوميدي،
«المرأة والساطور» ( ،)1996إخراج سعيد مرزوق
وبطولة نبيلة عبيد وأبوبكر عزت ،وللمرة األولى
يتقمص مدبولي دور الشرير ،ولكن بأداء هادئ
ً
من دون مبالغة ،ويعطي درسا في التقمص لتلك
النوعية من األدوار ،يضعه في مصاف نجومها
ال ـك ـبــار أم ـثــال زك ــي رس ـتــم وم ـح ـمــود المليجي
وصالح منصور وعادل أدهم وغيرهم.
وحاول البعض أن يربط بين مدبولي والفنان
ع ـلــي ال ـك ـس ــار ،ل ـت ـقــارب ال ـش ـبــه بـيـنـهـمــا ،ولـكــن
ً
أسلوبهما في األداء كان مختلفا وال يعقد أية
صلة بين فنانين من جيلين مختلفين ،فالكسار
ظل المنافس التقليدي للفنان نجيب الريحاني،
سـ ـ ــواء ف ــي ال ـم ـس ــرح أو س ـي ـن ـمــا ال ـثــاث ـي ـن ـيــات
ً
واألربعينيات ،بينما مدبولي شق طريقه منفردا
ببصمته الخاصة ،من دون أن تطاوله أصداء من
هذين النجمين الكبيرين ،وبظهوره مع الفنان
ً
ً
ً
فؤاد المهندس ،كونا ثنائيا فنيا رائعا ،وأسهما
بموهبتهما الكبيرة في إثراء الكوميديا منذ عقد
الستينيات وحتى رحيلهما.

النجم
الكوميدي
يصدم
جمهوره
بدوره في
فيلم «المرأة
والساطور»

بابا عبده
تعددت أقنعة مدبولي خالل مشواره الفني،
وكــان بالنسبة إلــى أجيال كثيرة األب الحنون
طيب القلب ،وقد أطلقوا عليه «بابا عبده» بعد
ً
نجاحه الكبير في مسلسل «أبنائي األعزاء شكرا»
عــام  ،1979تأليف عصام الجمبالطي وإخــراج
محمد فــاضــل ،وشــاركــه البطولة مجموعة من
النجوم الصاعدين آنــذاك ،هم يحيى الفخراني

الطفل اليتيم

الخروج عن النص من أجل المهندس وشويكار
ّ
شكل النجمان عبدالمنعم
مــدبــولــي وف ـ ــؤاد الـمـهـنــدس،
ً
ً
ثـ ـن ــائـ ـي ــا فـ ـ ــريـ ـ ــدا ،وت ــوط ــدت
ص ـ ــداق ـ ـت ـ ـه ـ ـم ـ ــا ألك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن
ً
ً
خمسين ع ــا م ــا  ،و ع ـمــا معا
فــي اإلذاع ــة المصرية أواخــر
حقبة األربعينيات ،وشاركا
في برنامج األطفال الشهير
«بابا شارو» لإلعالمي محمد
م ـح ـمــود ش ـع ـبــان ،وف ــي عــام
 1953ال ـت ـح ـق ــا بــال ـبــرنــامــج
الفكاهي «ساعة لقلبك» ،وكان
مـحـطــة فــارقــة فــي حياتهما
الفنية ،وانطلقا بعدها إلى
عالم األضواء والشهرة.
وج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــت «ال ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــي»
الصداقة وأعمال فنية كثيرة،
ً
وعمال معا في المسرح الحر
والـمـســرح الـحــديــث وبعدها
أخ ــرج عـبــدالـمـنـعــم مــدبــولــي

مدبولي وشويكار
العديد مــن المسرحيات لفؤاد
المهندس ،منها مسرحية «أنا
وهـ ــو وه ـ ــي» عـ ــام  ،1963وفــي
أث ـنــاء ع ــرض الـمـســرحـيــة شعر
مــدبــولــي ب ــأن ه ـنــاك قـصــة حب

تجمع بين المهندس وشويكار،
وق ــام ب ــاإلع ــداد لمشهد يجمع
بينهما ويعترف فيه فؤاد بحبه
لها ،وكــان هذا المشهد بمثابة
تشجيع له بأن يخرج عن النص

ويفاجئ شويكار بما يحمله
لها من حب حقيقي في قلبه،
ً
ويطلب منها ال ــزواج قــائــا:
«تتجوزيني يا بسكوتة؟».
وك ـ ـ ـ ــان مـ ــدبـ ــولـ ــي ي ـع ـت ـبــر
ف ـ ــؤاد ال ـم ـه ـن ــدس مـ ــن أغ ـلــى
األصدقاء ،وقدما الكثير من
األعمال الناجحة في المسرح
والسينما منها «حالة حب»
و«حـ ـ ــواء ال ـســاعــة  »12و«أن ــا
وهـ ـ ــو وه ـ ـ ــي» و«ال ـس ـك ــرت ـي ــر
الـ ـفـ ـن ــي» و«أخ ـ ـطـ ــر رج ـ ــل فــي
الـ ـع ــال ــم» و«الـ ــوص ـ ـيـ ــة» وظ ــل
ً
ت ـع ــاون ـه ـم ــا الـ ـفـ ـن ــي م ـم ـت ــدا
ل ـس ـنــوات طــوي ـلــة ،وق ــد رحــل
ف ـ ـ ـ ـ ــؤاد ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ف ـ ـ ــي 16
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 82ع ــام ــا ،بـعــد رح ـيــل رفيق
ع ـمــره عـبــدالـمـنـعــم مــدبــولــي
بشهر واحد فقط!

وص ــاح الـسـعــدنــي وف ـ ــاروق الـفـيـشــاوي وآث ــار
الحكيم وفردوس عبدالحميد ومحمود الجندي،
وكذلك الفنانون الكبار عبدالوارث عسر وحسن
عابدين ورش ــوان توفيق وصـبــري عبدالعزيز،
وفي هذا المسلسل ال ينسى أحد أغنيته الشهيرة
«ال ـشــاطــر ع ـمــرو» الـتــي غـنــاهــا مــع الـطـفــل وليد
يحيى ،باعتبارها واحدة من أبرز أغاني الصغار.
ودارت أحداث هذا المسلسل حول «بابا عبده»،
الموظف الذي تجاوز الستين ،ويتعرض لمواقف
متباينة وردود فعل أبنائه الذين رباهم بجهده،
وهــم طبيب ومـهـنــدس وصـحــافــي وابـنــة تكمل
تعليمها ،ليكتشف األب حقائق مختلفة ،ويجد
أنه يحتاج للتعرف إليهم من جديد ،ويكتشف
ً
األب ـنــاء أنـهــم اب ـت ـعــدوا عــن أبـيـهــم كـثـيــرا وأنـهــم
ً
بحاجة إليه دائما كما يحتاج هو إليهم.
َّ
وجسد مدبولي شخصية األب بكل نوعياتها،
ً
فهو األب والزوج المكافح الذي يعمل كثيرا حتى
ّ
يعلم ويزوج أبناء ه في فيلم «الحفيد» (،)1974
وش ـ ــارك ف ــي بـطــولـتــه كــري ـمــة م ـخ ـتــار ومـيــرفــت
أمين ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز ،وهذا
الشريط السينمائي يمثل الجزء الثاني من فيلم
«أم ال ـعــروســة» ( ،)1963بـطــولــة تحية كــاريــوكــا
وعماد حمدي وحسن يوسف وسميرة أحمد،
والـفـيـلـمــان مــن إخـ ــراج عــاطــف ســالــم عــن قصة
لألديب ّ عبدالحميد جودة السحار.
ً
ً
وحـ ــقـ ــق «الـ ـحـ ـفـ ـي ــد» نـ ـج ــاح ــا مـ ـم ــاث ــا لـفـيـلــم
ِّ
«أم ال ـع ــروس ــة» ،واس ـت ـطــاع مــدبــولــي أن يجسد
شخصية األب ب ــأداء مختلف عــن الفنان عماد
ً
ً
حمدي ،وأضفى على الشخصية طابعا كوميديا،
ويعد من أهم أدواره على الشاشة ،كممثل يجمع
ُّ
ويغير المفهوم
بين الكوميديا والتراجيديا،
السائد عن تصنيف الفنان ،وحصره في مجال
درامي واحد ،وعدم اكتشاف مواهبه في جانب
آخر.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ان ـ ـضـ ــم م ــدب ــول ــي إل ــى
مـمـثـلـيــن ق ــائ ــل ،تـ ـم ــردوا ع ـلــى ح ـص ــاره ــم في
نـ ـط ــاق ال ـك ــوم ـي ــدي ــا أو الـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــا ،وم ـن ـهــم
ال ـف ـنــان ال ـكــوم ـيــدي نـجـيــب الــري ـحــانــي ،ودوره
«ال ـت ــراج ـي ـك ــوم ـي ــدي» ف ــي ف ـي ـلــم «غ ـ ــزل ال ـب ـن ــات»
ً
( ،)1949وأيضا عميد المسرح العربي يوسف
وهـبــي ،بعد أن خلع قـنــاع الـتــراجـيــديــا ،وأثبت
أنــه فـنــان كــومـيــدي مــن ط ــراز ن ــادر ،حين أقنعه
المخرج فطين عبدالوهاب ،بالمشاركة في فيلم
«إشاعة حب» ( )1961مع عمر الشريف وسعاد
حسني وهند رستم وعبدالمنعم إبراهيم ورجاء
الجداوي.

«الحفيد»
يضع الفنان
الضاحك
في مباراة
تمثيلية مع
عماد حمدي

تداخلت أقنعة الدراما في حكاية عبدالمنعم
مــدبــولــي ،وب ــدأت بصرخته األول ــى فــي يــوم 28
ديسمبر  1921في حي باب الشعرية بالقاهرة،
ً
ليولد أصغر إخوته يتيما ،فقد توفي والده وهو
يبلغ مــن العمر  6أشـهــر ،وكــانــت والــدتــه شابة
ولــديـهــا ثــاثــة أط ـفــال ،وأكـبــر أبنائها يبلغ من
ً
العمر ست سنوات ،وكــان «آخــر العنقود» طفال
ً
ً
ضعيفا يعاني حساسية الصدر ،ويمرض كثيرا،
فحظي باهتمام كبير من والدته ورعاية خاصة،
ً
وكانت تحيطه بحنانها كثيرا.
وظلت أصداء الطفولة عالقة في ذاكرته ،وترك
ً
ً
فـقــدانــه لــوالــده وهــو رضـيــع ،أث ــرا نفسيا طــوال
ً
ً
حـيــاتــه ،ولــذلــك ك ــان أب ــا حـنــونــا لــدرجــة كبيرة،
ً
ويحتوي أوالده بشكل كبير ويتأثر كثيرا عندما
ً
يرى أي طفل يتيم يقابله ويحتضنه ،وأحيانا
يبكي ،وزاد هذا الشعور بشكل كبير عندما كبر
في السن.
ً
ً
كانت والدة مدبولي ،أما وأبا في الوقت نفسه،
وحــازمــة فــي الـتـعــامــل مـعــه وأش ـقــائــه ،وكـ ّـرســت
حياتها لتربيتهم بعد وفاة والدهم ،وعلى الرغم
من أنها كانت على قدر بسيط من التعليم ،فإنها
عال،
كانت مهتمة بتعليم أبنائها على مستوى ٍ
وكانت حريصة على أن تحضر ألصغر أبنائها
ِّ
وتسمع له الدروس رغم أنها
معلمين في البيت،
لم تكن تفهم ما تقوم بتسميعه ،ولكنها أرادت
ً
أن تطمئن على أنه يذاكر دروسه جيدا ،وكانت
تمسك له العصا أثناء التسميع ،حتى يحرص
ً
على أن يذاكر جيدا.

عبدالمنعم مدبولي في شبابه
ً
ً
وفي ذلك الوقت كان عبدالمنعم طفال خجوال،
يميل إلى االنطواء ،حتى ظهرت اهتماماته الفنية
ً
في سن مبكرة ،منذ أن كان طالبا في المرحلة
َّ
االب ـتــدائ ـيــة ،وف ـجــأة تـفـجــرت مــواه ـبــه ،وت ـحــول
يستعينون به في
إلى نجم بين أقرانه ،وكانوا
ِّ
مسرح المدرسة ،ليؤلف ويخرج ويمثل ،وأصبح
المسؤول عن الفريق الفني بالمدرسة ،ومرت
ً
فترة مراهقته هادئة جدا بعيدة عن أية مشكالت.
كما كان مدبولي يحب الرسم ويتابع المسارح
ِّ
المتجولة ،ويشاهد األعمال التي تقدم عليها من
ّ
دون مقابل ،وهو ما نمى موهبته في التمثيل،
ّ
وكان يستمتع بهذه المسرحيات ،وتعلم منها
الكثير ،وبخالف عبدالمنعم مدبولي ،كانت تلك
ً
الفرق حافزا لكثير من أبناء جيل الثالثينات،
لدخول عالم الفن ،ومنهم فريد شوقي ومحمود
المليجي وإسماعيل ياسين وغيرهم.

مدرس النحت
ً
عـنــدمــا بـلــغ عـبــدالـمـنـعــم مــدبــولــي  17عــامــا،
قادته قدماه إلى مسرح جورج أبيض ،واجتاز
ً
الباب باحثا عن أول فرصة للوقوف على خشبة
شهرة كبيرة،
المسرح ،وحينها كانت لتلك الفرقة َ ّ
حقق ُ
حلم
وتعرض المسرحيات التراجيدية ،وت
الـفـتــى الـصـغـيــر ،وأس ـنــد إلـيــه دور رج ــل ُمـ ِـســن،
وفـ ــي إح ـ ــدى ل ـيــالــي الـ ـع ــرض ،ت ـع ـ َّـرض لـمــوقــف
ً
محرج ،حين بلع جــزء ا من شاربه ،لكنه تدارك
ً
األمر ،ووضع منديال على فمه ،حتى ال يالحظ
الـجـمـهــور أي ش ــيء غــريــب ،وأك ـمــل أداء دوره،
ووق ـت ـهــا تـنـبــأ ل ــه جـ ــورج أب ـيــض بــأنــه سيكون
ً
ً
ممثال كبيرا.
وفـ ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت ت ـخ ــرج ف ــي ك ـل ـيــة ال ـف ـنــون
ً
التطبيقية ،وعمل بها مدرسا في قسم النحت
حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي
في أوج شهرته ومجده ،واكتشف آنذاك الكثير
مــن الموهوبين فــي التمثيل مــن طــاب الكلية،
ومنهم الفنان نبيل الهجرسي .والتحق مدبولى
بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي ليتخرج فيه
عام  1949بتقدير جيد ،في ثاني دفعة تخرجت
في المعهد ،ومن بين زمالئه عبدالمنعم إبراهيم
وعدلي كاسب وأحمد الجزيري ومحمود عزمي
وإبراهيم سكر ومحمد الطوخي ،وأصبح هو
وكل دفعته من ألمع نجوم الفن بعد ذلك.

مدبولي والمهندس

«المنولوجست» يتابع يوسف وهبي على مسرح رمسيس

مع يحيى الفخراني في إحدى المسرحيات

بــدأ عبدالمنعم مدبولي رحلته مع الفن،
منذ كان في الصف الثاني االبتدائيَّ ،
وقدم
بعض العروض الفنية والمونولوجات أمام
زمالئه ومدرسيه ،منها مونولوج من تأليفه
يقول فيه« :أنا شنجر دنجر دنجورة ...عثمان
بقى ملك الطمبورة».
و فــي منتصف الثالثينيات ،دفعه عشقه
الـ ـش ــدي ــد ل ـل ـم ـس ــرح ،إل ـ ــى ال ـ ــذه ـ ــاب كـ ــل ي ــوم
خميس ليشاهد مسرحيات الفنان يوسف
وهبي في مسرح رمسيس بوسط القاهرة،
حتى أنه شاهد معظم أعمال عميد المسرح،
ً
وأي ـضــا ك ــان شــديــد اإلع ـجــاب ب ــأداء حسين

رياض وزكي رستم وعباس فارس ونجيب
الريحاني.
ً
وكــان الـشــاب الصغير مدفوعا بقوة إلى
ع ــال ــم الـ ـف ــن ،واتـ ـج ــه ف ــي دراسـ ـت ــه إلـ ــى كلية
ال ـف ـن ــون ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ،لـيـشـبــع مــوه ـب ـتــه في
مـجــال الـفــن التشكيلي ،وبـعــد تخرجه عمل
بالتدريس فــي الكلية ،و ظــل بها حتى سن
التقاعد ،واستفاد من عمله األكاديمي كمخرج
مـســرحــي ،وتمكن مــن توظيف هــذه الفنون
على المسرح في الديكور وتنسيق المناظر
واختيار األكسسوارات وغيرها من جماليات
العرض المسرحي.

يوسف وهبي وأمينة رزق في مشهد مسرحي

توابل ةديرجلا
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ملك القدود وسيد الموشحات وحارس التراث 						

ّ
صباح فخري ...صناجة العرب
وساقي عطاش الطرب
ألقابه المتعددة ،وأعماله الخالدة ،وألحانه الطريفة والتالدة ،يقف
ما بين ً
ً
صوته معلنا عن نفسه بالتفرد ،محتالً ساحة الطرب ،حتى صار زرياب
العصر ومبعث الفخر ،فقد ولد عمالقا في زمن ًالعمالقة ،في وقت كان
الصعب على أي إنسان أن يحجز لنفسه ً مكانا بين النجوم ،لكنه عزف
من ً
فأطرب ،وعاش مكرسا حياته ألجل التراث والفن
وغنى
فأبدع،
منفردا
ً
ً
األصيل ،وحامال الراية عاليا بكل ثقة ،منذ أول صرخة في حياته وحتى
اآلن.

()13-1

إنه صاحب الصوت الفاخر ،ملك القدود الحلبية ،ابن حلب الشهباء التي
ترى وتسمع في آن ،إنه «قلعة حلب الثانية» وأجمل قطوف الطرب
الدانية ...إنه صباح فخري ،صاحب السيرة الطربية ،نجم الموال وملك
الذي يسعد «الجريدة» أن تفرد له هذه المساحة ،لتنثر على
القدودً ،
قرائها عبيرا من سيرته.

• مدينة حلب تشهد والدة صاحب الحنجرة الذهبية ونجم الموال
• صهره كان «يقرصه» وهو رضيع ليسمع صوت بكائه العذب المميز
والدته كانت
ً
صباحا فاختارت
ً
له أمه اسما
يناسب التوقيت
ووافق والده فكان
«صباح الدين»

َّ
تعلم التالوة
والتجويد
ومبادئ الحساب
وختم القرآن في
الخامسة من
عمره فأجاد اللفظ
واللغة

أقرأ كتاب الله
للبركة والثواب...
ُ
برعت في
ومهما
التالوة فهناك من
هم أكبر مني
صباح فخري

ولـ ـ ــد صـ ـب ــاح الـ ــديـ ــن أبـ ـ ــو قـ ـ ــوس الـ ـمـ ـع ــروف
ب ـ ـ «ص ـب ــاح ف ـخ ــري» ف ــي مــدي ـنــة ح ـلــب الـشـهـبــاء
السورية المشهورة بأصوات فنانيها الرائعة
والمميزة ،وباألغاني التراثية األصيلة ،لدرجة
أنك مباشرة عندما تستذكر حلب تخطر على
بالك مباشرة عبارة «حلب أم الطرب» ،وكان يقال
أيضا «كــل الـمــدن تــرى إال حلب تــرى وتسمع»،
ومن أشهر مطربيها ،إلى جانب صباح فخري:
صبري المدلل ،وأديــب الدايخ ،ومحمد خيري،
وحسن الحفار ،ومصطفى ماهر ،وغيرهم ممن
سنذكرهم فــي سـيــاق التفاصيل ،ونـحــن نقدم
لقارئنا الكريم سيرة صاحب الصوت الفاخر
صباح فخري.
ّ
بأنهم ال يقبلون أن
حلب
و
موسيقي
يعرف
ً
ُ
تـعـتـبــر مــوسـيـقــاهــم «نــاق ـصــة» ألي تفصيل أو
ـاج ،وسرعة
مـقــام ،وهــم يتميزون ب ـغــزارة اإلن ـتـ ّ
التلحين ،ويتميز أه ــل الـمــديـنــة بــدقــة السمع،
ولهم طريقة رواج محددة تتعلق بسمعة مطرب
وافد إلى تلك المدينة ،ومنها القصة المشهورة
عن زيــارة الموسيقار محمد عبدالوهاب ألول
مرة بين العامين  1927و ،1930ففي أول
حفلةٍ
ً
لــه فــي المدينة أتــى لـحـضــوره عــدد قليل جــدا،
ّ
الحلبيين
فأراد إلغاء الحفلة ،إلى أن أخبره أحد
الـقــائـمـيــن عـلــى الـحـفـلــة أن الـجـمـهــور الحاضر
ه ــو «ل ـج ـنــة سـ ّـمـي ـعــة ح ـل ــب» ال ــذي ــن يـ ْـح ـضــرون
مدينتهم؛
أولى حفالت المطربين
ً
الوافدين إلى ً
ّ
فــإن نجح فــي إطــرابـهــم نــظـمــوا لــه حفلة ثانية
ً
ً
ح ــاش ــدة وكـســب ش ـهــرة بـيــن أه ـل ـهــا ...وه ــذا ما
ً
ّ
حصل مع عبدالوهاب .وفي حلب أيضا عندما
يـ ــردد ال ـب ـعــض اس ــم م ـط ــرب أو ف ـن ــان م ــا ،فــإنــه
سرعان ما يذكر الحلبيون اسم معلمه ،ومعلم
معلمه ،وأصحاب هذا المعلم أو ذاك من مشايخ
وفنانين .ثم يذكرون المحيط الموسيقي الذي
تربى فيه ،والزاوية الصوفية التي تردد إليها ،ثم
الف َرق التي انضم إليها وتدرب معها .أضف إلى
ِ
ذلك أن حفالتهم تستمر من العشاء إلى الفجر.
كانت والدة الفنان في الثاني من شهر مايو
عام  ،1933وصباح هو االسم الذي أطلقته أمه
عليه عندما ولــدتــه فــي الـصـبــاح ،رغــم رغبتها
آنذاك في إنجاب أنثى.
ولد صباح فخري في حلب ،وتحكمت والدته
ً
باسمه ،ألنه ولد صباحا فأطلقوا عليه االسم،
ووالــدتــه من قــرر التسمية ،وكــان والــده شيخا،
وفــي وقــت والدتــه كــان المولد قائما وقتها في
ً
م ـنــزلــه ،وال ــذك ــر قــائـمــا فــي ال ـم ـنــزل أي ـض ــا ،وقــد
انـتـظــر الـمـشــايــخ م ـعــه ،وال ــرج ــال ال ــذي ــن كــانــوا
يـ ــرددون الــذكــر ،حـتــى الـفـجــر وط ـلــوع الصباح
عـنــدمــا ب ـشــروه (اب ـنــة الـشـيــخ مـحـمــد هــي التي
ب ـشــرتــه) ب ـق ــدوم ال ـص ـبــي ،وع ـنــد ق ــدوم ــه لغرفة
زوجته استقبلته الداية بولد موفور الصحة،
وقد أتقنت لفه بإحكام وقالت له :يربى بداللك
ِّ
يا شيخي ،اللهم صل عالنبي ،متل القمر .فحمل
ً
الشيخ محمد ابـنــه متباهيا ،ورفـعــه إلــى فمه،
ليهمس في أذنه باألذان وبشهادة ال إله إال الله
محمد رسول الله ،وبابتسامته المعهودة أطل
على زوجـتــه مباركا مهنئا :مـبــارك مــا إجاكي،
صبي والحمد لله.
نسيت السيدة عليا آالم المخاض والوالدة،
وارتسمت على وجهها ابتسامة هــادئــة طغت
على كل تعبير لأللم ،وهي تقول :يربى بداللك
حجي ،سنسميه صباح .فرد قائال ،بعد أن هز
بــرأســه :ولـيـكــن صـبــاح الــديــن ،أكــرمـنــا الـلــه بــه،
وذكره سبحانه ورسوله ملء الدار ،وتختلط هنا
التسابيح والزغاريد بفرحة كبيرة ،ولم يكن في
الحسبان أن هذا المولود سيدخل الفرحة إلى
قلوب الماليين ،ويطرب كل من سمعه في أنحاء

ً
هــذا الطفل يمتلك صوتا مميزا ،وأحــب صوت
ً
بكائه وصراخه جدا.

تالوة القرآن

على يمينه والده محمد نجيب أبو قوس وعلى اليسار أخوه محمد

ً
صباح مراهقا

في عشرينياته

المعمورة على طول الزمن.
والشيخ محمد والــد صباح قــارئ ومـ ّ
ـدرس
للقرآن الكريم ومنشد صوفي ،تزوج أربع نساء،
ً
الزوجة األولى أنجبت له ولدين وبنتا ،وتوفيت،
ثــم ت ـ ّ
ـزوج مــن وال ــدة الفنان صباح فخري التي
ً
أنجبت أربعة شبان وبنتا ،كان صباح أصغرهم،
ً
ثم تزوج الزوجة الثالثة وأنجب منها ابنا ،أما
ً
الزوجة الرابعة فلم ينجب منها أوالدا.
وأما قصة اكتشاف جمال صوته ،ومن أول من
اكتشف ذلك ألول مرة ،فيقول فخري إن زوج أخته
كان يقوم بقرصه لكي يبكي ،وكانت والدته تلوم
صهره على هذه العملة ،التي يقوم بها ،متسببا
في بكاء الطفل!
وعن الحادثة يقول صباح فخري ،بكل عفويته
وض ـح ـك ـتــه ف ــي ل ـق ــاء ل ــه ع ـلــى إح ـ ــدى ال ـق ـنــوات
الـمـصــريــة ،فــي الـثــامــن عـشــر مــن شـهــر نوفمبر
عام  :2014صهري كان يزورنا عندما كنت أنا
رضيع ،وكان يتسلل إلى الغرفة التي أنام فيها
و"يقرصني" ،وكنت أطلق عقيرتي بالبكاء ،وكان
يعيدها في كل مــرة يــزورنــا فيها ...األمــر الذي
أدخــل الشك في ذهــن والــدتــي ،فقررت مراقبته،
ّ ً
متلبسا ،وسألته عن السبب،
وفعال قبضت عليه
فكان رد الصهر :سوف أحكي لك السبب ،وأعتقد
بأنك لن تصدقي كالمي ،وتابع :أقسم بالله ،إن

السيدة «خانوم»
علمته أول موال
في حياته «غرد
ّ
يا بلبل وسلي
الناس بتغريدك»

تعلم صباح فخري في مدرسة والــده الشيخ
ّ
محمد ،كالكتاب ،وهناك تعلم القرآن وهو صغير
َ
الـســن ،وظــل مــع وال ــده حتى ختم الـقــرآن الكريم.
وفــي ذلــك الـيــومّ ،
ودع الشيخ تالميذه ،ثم أمسك
بيد صغيره ،مع ابتسامة حاول إخفاءها ارتسمت
على وجهه ،وانطلق عائدا إلى منزله وهو يرمي
ً
ال ـس ــام ع ـلــى أه ــل ال ـح ــي ،وداخ ـ ــل ال ـ ــدار م ـنــاديــا
زوج ـتــه ،بــأعـلــى صــوتــه" :أم ع ـبــدو" تـعــالــي يــا أم
عبدو ،فهرعت عليا ملهوفة لترى ماذا يريد منها
الشيخ محمد ،قائلة :خير يا حجي ،خير شو في؟
فــرد عليها الشيخ محمد :بــاركــي البنك صباح،
بتباه واعتزاز واضحين،
فقد ختم القرآن .قالها
ٍ
بينما لم تسع الفرحة عليا ،التي ركضت لترفع
الصغير صباح بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها،
حتى تكاد الدموع تفر من عينيها فرحة وغبطة:
"ختمت ال ـقــرآن يــا صـبــوحــي؟ الـلــه يــرضــى عليك
ويفرحني فيك".
كما أن الشيخ محمد نجيب والد صباح اعتاد
اصـطـحــابــه إل ــى جــامــع األط ــروش ــي ،حـيــث تـقــام
حـلـقــات الــذكــر واإلن ـش ــاد ،والـجــامــع ال ــذي اخـتــار
الشيخ فيه ركـنــا لـيــدرس ت ــاوة ال ـقــرآن وحفظه
والتجويد والخط العربي والحساب.
وهنا يكمن السر فــي أن صباح يجيد اللفظ
واللغة والكلمة ،فقد ختم القرآن وهو في الخامسة
من عمره ،فكانت هــذه أولــى مراحل النبوغ منذ
الصغر ،ونالحظ هنا أن شيوخ الطرب في حلب،
في معظمهم ،هم من هذا الجانب الديني ،وإن كل
الموسيقى التي نسمعها نشأت من مدرستين إذا
صح القول؛ من الكنائس ومن الجوامع ،من إنشاد
القرآن ومن تراتيل الكنائس ،فالموسيقى نشأت
قبل األديان ،وخاصة في حلب ،واألمر يحتاج إلى
دراســة مفصلة وبحث لنعلم من أيــن استمددنا
التراث الفني والموسيقي ما قبل األديان.
ي ـت ـح ــدث صـ ـب ــاح فـ ـخ ــري عـ ــن فـ ــائـ ــدة تـعـلـمــه
تجويد وتــاوة القرآن في تمكين صوته ولغته،
قــائــا :عندما يريد أحــد مــا أن يقرأ الـقــرآن ،وفي
علم التجويد« :ورتل القرآن ترتيال»؛ فإنه يعطي
ً
ال ـحــروف أماكنها والـمــد مكانه أي ـضــا ،ويعطي
كذلك أحكام التجويد حقها من إدغام وغنة ،وأنا
ً
أيضا وبصوتي أعطي أيضا هذه األشياء وبشكل
عفوي ،من خالل علم عميق في الجمل الموسيقية
ً
والمقامات ،وفي صوتي إيقاع ،فالقصة إذا ليست
قصة جمال فقط ،قصة اإليقاع.
ويتابع صباح :لم أسجل القرآن الكريم ،ربما
في المستقبل قد أسجل ،وحتى نكون واضحين
ً
ونحكي ما لنا وما علينا ،طبعا القرآن أو تالوة
ال ـق ــرآن ه ــو اخ ـت ـصــاص وع ـل ــم ،وع ـن ــدي أن ــا علم
ً
التجويد والمقامات أيضا عندي ،ولكن كتالوة
ً
لها أيـضــا أسـلــوب ،وأن ــا لــم أرغ ــب فــي ذلــك حتى
ال أت ـعــرض لـلـهـجــوم ،وي ـقــولــوا :إن ــه يـقــرأ الـقــرآن
ب ــأس ـل ــوب غ ـن ــائ ــي ،هـ ــذا م ــن نــاح ـيــة أولـ ـ ــى ،ومــن
الناحية الثانية أنا مهما برعت في التالوة هناك
من هم أكبر مني في ذلك ،وسأعطيكم مثاال عن
ذل ــك ،قــالــوا لــي م ــرة :ل ـمــاذا ال أم ـثــل؟ فـكــان ردي:
ول ـمــاذا أمـثــل فــأنــا فــي الـغـنــاء سـيــد مــوقـفــي ،أمــا
عندما أمثل فهناك نجوم أكبر مني ،لماذا سأضع
ً
نفسي في موقف يجعلني صغيرا .وبالعودة إلى
تــاوة الـقــرآن ،هناك من هم مرجع وجهابذة في
ذلك ،لن أصير بمستواهم ،لكنني للتبرك ولألجر
وال ـثــواب ســوف أسـجــل بعض قـصــار الـســور في
ً
المستقبل ،علما أن هناك عمال أعتز وأفتخر به،

وأرجو من الله أن يتقبله مني وهو تسجيل أسماء
ال ـلــه الـحـسـنــى ،وأن ـصــح كــل مـسـلــم وك ــل مسلمة
وكــل مستمع وكــل مستمعة مــن كافة األدي ــان أن
يسمع ما سجلته عن أسماء الله الحسنى ،فهي ال
تتضمن سوى ابتهاالت إلى الله ،ونحن بالتأكيد
جميعا نؤمن بالله ،بغض النظر عن األنبياء ،فهم
أصحاب رسالة واحدة ونحن جميعا نعرف ذلك،
وال يوجد أحد ال يقول يوميا :يا رب.
وف ــي حـ ــوار م ــع اإلع ــام ـي ــة ه ـيــام ح ـمــوي قــال
صباح فخري عن تالوة القرآن :عندما يقرأ أحدهم
القرآن ويعرف علم التجويد «ورتل القرآن ترتيال»
فإنه يعطي الحروف مكانها ويعطي المد مكانه
وي ـع ـطــي اإلدغـ ـ ــام وال ـغ ـن ــة ،وأنـ ــا أع ـطــي ك ــل هــذه
األشياء بصوتي ...وجاء كل ذلك من خالل الدراسة،
إضــافــة إل ــى معرفتي الـكـبـيــرة بـعـلــوم التجويد.
نعم ،وال شك في ذلك إطالقا ،وهناك أشياء كثيرة
صنعت صباح فخري أولها القرآن الكريم ،وثانيا
حلقات األذكار والمدائح الدينية ،ثم تعلمت على
يد كبار األساتذة في فترة الصغر ،فتربيت أوال
تــربـيــة روح ـيــة ،ثــم تــربـيــت بـعــدهــا تــربـيــة مــاديــة
أكاديمية في المعهد الموسيقي.
وأضاف :الفنان الذي يتخرج حاليا من المعاهد
ً
الموسيقية يكون بارعا جدا ،لكننا ال نستطيع
أن نقول لــه :آه .هــو بــارع بالفعل ،ويلعب باآللة
بكل سالسة وسهولة ،وبإمكاننا أن نسمي أي
اس ــم حــال ـيــا م ــن األسـ ـم ــاء ال ـم ــوج ــودة ،وف ـعــا ال
نستطيع أن ن ـقــول ل ــه :آه ،ألن ــه لــم ي ـتـ َّ
ـرب تربية
روحية باألساس ،وغير المربى تربية روحانية لن
يستطيع إدخال األشياء إلى دواخلنا ،فنحن كيف
نتعامل مع األشياء الروحانية؟ اآلن يتعاملون مع
األشياء كالكمبيوتر ،مثل ّ
العواد إذا أعطيته جملة
موسيقية يستطيع من خالل الكمبيوتر أن يعزف
أي لحن تريده ،أما أنا فقد تربيت تربية روحانية
مــن خــال حلقات األذك ــار والــدراســة األكاديمية
في المعهد ،فدخلت من األبــواب؛ «وأتــوا البيوت
من أبوابها”.

أول موال
ّ
تعتبر السيدة المسماة «خانوم» أول من علمه
ً
ال ـغ ـنــاء .ي ـقــول ص ـبــاح ف ـخــري :كـنــا نـسـكــن مـنــزال
ً
ً
ّ
يتوسطه
دمشقيا كـبـيــرا  ،يتسع لست عــائــات،
صحن وأشجار ليمون ،وكانت النسوة يجتمعن
مـسـ ً
ـاء للمزاح والـتـحــادث ،وكنت أتسلق شجرة
وأدن ـ ــدن بـنـغـمــات ،فــانـتـبـهــت إل ــي س ـيــدة تمتلك
ً
ً
صوتا جميال ،واقترحت أن تعلمني المواويل،
ً
وفعال شدتني هذه السيدة وأصبحت أجالسها،
ّ
ّ
وعلمتني أول م ــوال فــي حـيــاتــي« :غ ــرد يــا بلبل
ّ
ّ
وسلي الناس بتغريدك ،الله يتمم عليك الجمال
يا حلو ويزيدك» ،ثم تتالت الجلسات مع النسوة،
وعلمنني ما ّ
تيسر من المواويل.
ولمن ال يعرف الموال فهو صنف من صنوف
ال ـش ـعــر ال ـع ــرب ــي ،وق ــال ــب م ــن ال ـق ــوال ــب الـغـنــائـيــة
ً
التقليدية ،كما أنه الباب األوسع لالرتجال كالما
ً
ولحنا ،وهــو مؤلف من أبيات شعرية باللهجة
ّ
المحكية ،يختلف عــدد أشطرها من مدينة إلى
ُ
ّ
السبعاوي (ذو
الموال
أخــرى .في حلب ،يشتهر ُ
ً
مرتجل بالكامل من
األشطر ّ
السبعة) ،فيكون لحنه ً
طرف المغني ،وترافقه الفرقة عزفا على جمله .وقد
يغير المغني كلمات الموال خالل الحفلة .وعادة
يبدأ الـمــوال بعبارة «يــا ليل يا عين» ،لتحضير
ال ـجــو ال ـتــراب ـطــي م ــع الـمـسـتـمــع واالن ـس ـج ــام مع
الطابع المقامي.

مدرسة حلب األصيلة
إن إحدى أبرز ركائز انتقال التراث الموسيقي
ُّ
الحلبي والحفاظ عليه هي التعلم بين األستاذ
والتلميذ ،فعندما يقضي الطالب و قـتــا طويال
مع أستاذه ينقل عنه شفهيا ما ينبغي ،فيحفظ
ال ــوص ــات وي ـت ــدرب عـلـيـهــا .أم ــا أخ ـبــار مشايخ
ّ
وموسيقيي حلب فتقع على
ومنشدي وشعراء
عــاتــق األس ـت ــاذ ال ــذي يتعلم ال ـفــن مـمــارســة
أيضا متتلمذا عند معلمين حلبيين ،مما
يجعل الفنان الحلبي يظهر كمؤتمن
على إرث مدينته الفني ،ينقله معه
ّ
بشكل شفهي أينما حل .والمعروف
عـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـح ـل ـب ـي ـيــن أن ـهــم
واألمسيات
ُ«ي َحلبنون» السهرات
ِ
التي يتواجدون فيها ،فتتحول
ـص
إل ـ ــى ج ـَل ـس ــات س ـ ـ ِ
ـرد ق ـصـ ٍ
وسوالف عن مدرسة ثقافية
م ـش ــرق ـي ــة أص ـي ـل ــة اس ـ ُـم ـه ــا:
حلب.
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ألف ليلة وليلة

َّ
أبناء الملك الدمشقي فرقتهم الليالي وجمعتهم الحرب

)(٣٠ - ١

أوالد عمر النعمان شركان وضوء المكان ونزهة الزمان
القاهرة  -ةديرجلا•

نستكمل هذا العام ،طوال الشهر الفضيل ،حكايات الليالي العربية ،واالستمتاع بقصص «ألف ليلة وليلة» ،التي
ترويها شهرزاد لشهريار ،وتسرد في هذه الحلقة ،حكاية الملك عمر النعمان وأوالده :شركان ،وضوء المكان،
وأختهم نزهة الزمان ،الذين ّفرقتهم صنوف الليالي واأليام ،وجمعتهم الحرب والطعان.

النعمان قهر
الملوك األكاسرة
والقياصرة
وملك جميع
األقطار

ولـمــا كــانــت الليلة الـســادســة وال ـع ـشــرون بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
أن ــه ك ــان بـمــديـنــة دم ـشــق ق ـبــل خــافــة عـبــدالـمـلــك
بــن م ــروان ،ملك يـقــال لــه عمر النعمان ،وكــان من
ال ـج ـبــابــرة ال ـك ـب ــار ،وق ــد ق ـهــر ال ـم ـلــوك األك ــاس ــرة،
والقياصرة ،وكان ال يصطلي له بنار ،وال يجاريه
منخريه
أحــد في مضمار ،وإذا غضب يخرج من
ّ
لهيب الـنــار ،وك ــان قــد ملك جميع األق ـطــار ،ونفذ
حكمه في سائر القرى واألمصار ،وأطاع له جميع
العباد ،ووصلت عساكره إلى أقصى البالد ،ودخل
في حكمه المشرق والمغرب ،وما بينهما من الهند،
والسند ،والصين ،واليمن ،والحجاز ،والسودان،
والشام ،والــروم ،وديار بكر ،وجزائر البحار ،وما
فــي األرض مــن مشاهير األن ـه ــار ،مـثــل سيحون،
وجيحون ،والنيل والفرات ،وأرسل رسله إلى أقصى
البالد ،ليأتوا بحقيقة األخبار ،فرجعوا وأخبروه
بأن سائر الناس أذعنت لطاعته ،وجميع الجبابرة
خضعت لهيبته ،وقد ّ
عمهم بالفضل واالمتنان،
وأشاع بينهم العدل واألمان ،ألنه كان عظيم الشأن،
وحملت إليه الهدايا من الكل ،فكان يأتي إليه خراج
األرض في طولها وعرضها.

شركان قاهر الشجعان
وكان له ولد ،وقد ّ
سماه شركان ،قهر الشجعان،
ً
ً
وأباد األقران ،فأحبه والده حبا شديدا ،وأوصى له
َ
بالملك من بعده ،ثم إن شركان هذا حين بلغ مبلغ
الرجال ،وصار له من العمر عشرون سنة ،أطاع له
جميع العباد لما به من شدة البأس والعناد ،وكان
والــده عمر النعمان له أربــع نساء ،لكنه لم يرزق
منهن بغير شركان ،وهو من إحداهن ،والباقيات
عواقر لم يرزق من واحدة منهن بولد.
ثــم إن ول ــده شــركــان اشتهر فــي ســائــر األنـحــاء
ففرح به والــده ،وازداد قـ ّـوة فطغى وتجبر ،وفتح
الحصون والبالد ،واتفق باألمر المقدر أن جارية
من جــواري النعمان قد حملت ،واشتهر حملها،
ً
ً
وعلم الملك بذلك ففرح فرحا شديدا ،وقــال ":لعل
ً
ّ
ذريتي ونسلي تكون كلها ذكورا ،فأرخ يوم حملها،
وص ــار يحسن إليها ،فعلم شــركــان بــذلــك فاغتم،
وعظم األمر .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح".

ملك
القسطنطينية
يحتال على
النعمان
الستعادة ابنته
صفية

نزهة الزمان
وفي الليلة السابعة والعشرين بعد الستمئة،
قالت ":لما علم شركان أن جارية أبيه قد حملت،
ُ
اغ ـت ــم وع ــظ ــم ع ـل ـيــه ذل ـ ــك ،وق ـ ــال :ق ــد ج ــاء ن ــي مــن
ينازعني في المملكة ،فأضمر في نفسه أن هذه
الجارية :إن ولدت ذكرا أقتله ،وكتم ذلك في نفسه،
هذا ما كان من أمر شركان.
وأما ما كان من أمر الجارية ،فإنها كانت رومية،
وكان قد بعثها إليه هدية ملك الروم ،وكان اسمها
ً
صفية ،وكانت أحسن الجواري ،وأجملهن وجها،
وكانت ذات عقل وافر ،وجمال باهر ،وكانت تدعو
الله أن يرزقها بولد صالح ،ويسهل عليها والدته،
ً
وكان الملك قد وكل بها خادما يخبره بما تضعه،
هــل هــو ذكــر أو أن ـثــى؟ ،وكــذلــك ول ــده شــركــان كان
أرســل مــن يعرفه بــذلــك ،فلما وضعت صفية ذلك
ً
المولود تأملته القوابل ،فوجدنه بنتا بوجه أبهى
من القمر ،فأعلمن الحاضرين بذلك ،فرجع رسول
الملك وأخبره بذلك ،وأسماها نزهة الزمان ،وكذلك
ً
ً
رس ــول شــركــان أخـبــره بــذلــك ،فـفــرح فــرحــا شــديــدا
وانصرف.

ضوء المكان

الملك يستشير
وزراءه إلرسال
الجيش
لمحاربة الروم

فـلـمــا ان ـصــرف ال ـخ ــدام ،قــالــت صـفـيــة لـلـقــوابــل:
امهلوا ّ
علي ساعة فإني أحس بأن أحشائي فيها
ً
ش ــيء آخـ ــر ،ث ــم ت ــأوه ــت وج ــاء ه ــا ال ـط ـلــق ثــان ـيــا،
ً
ً
فــوضـعــت م ــول ــودا ثــان ـيــا ،فـنـظــرت إل ـيــه الـقــوابــل
ً
ّ
فوجدنه ذكرا يشبه البدر ،بجبين أزهر ،وخد مورد
أحمر ،ففرحت به الجارية والخدام والحشم ،وكل
مــن حـضــر ،ورم ــت صفية ال ـخــاص ،وق ــد أطلقوا
الزغاريد في القصر ،فسمع بقية الـجــواري بذلك
ف ـح ـســدن ـهــا ،وب ـل ــغ ع ـمــر ال ـن ـع ـمــان ال ـخ ـبــر ف ـفــرح،
واستبشر وقام ودخل عليها ،ونظر إلى المولود،
ثــم انحنى وقـبـلــه ،وضــربــت ال ـجــواري بــالــدفــوف،
ولعبت ب ــاآلالت ،وأم ــر الملك أن يسموا المولود
ضــوء الـمـكــان ،فامتثلوا أم ــره وأجــابــوه بالسمع
ّ
والـطــاعــة ،ورت ــب لهم مــن يخدمهم مــن المراضع،
والـخــدم والحشم ،ورتــب لهم الــرواتــب من المأكل
ّ
والمشرب واألدهان ،وغير ذلك مما يكل عن وصفه
اللسان ،وسمع أهل دمشق ،وأقبل األمراء والوزراء
وأرباب الدولة ،وهنأوا الملك عمر النعمان بولده
ضوء المكان ،وبنته نزهة الزمان ،فشكرهم الملك
على ذلك ،وخلع عليهم ،وزاد إكرامهم من األنعام،
وأحسن إلى الحاضرين من الخاص والعام ،وما
زال على تلك الحالة إلــى أن مضت أربـعــة أعــوام،
وكل هذا وابن الملك شركان ال يعلم أن والده عمر
ً
ً
النعمان رزق ولدا ذكرا،
ول ـ ــم ي ـع ـل ــم س ــوى
بـنــزهــة

ال ــزم ــان ،وأخ ـف ــوا عـلـيــه خ ـبــر ض ــوء ال ـم ـك ــان ،إلــى
أن مـضــت أي ــام وأعـ ـ ــوام ،وه ــو مـشـغــول بـمـقــارعــة
الشجعان ومبارزة الفرسان.

وفود ملك القسطنطينية
ً
فبينما عمر النعمان جــالــس يــومــا مــن األي ــام،
ّ
الحجابّ ،
وقبلوا األرض بين يديه،
إذ دخل عليه
وقالوا :أيها الملك قد وصلت إلينا رسل من أرض
ال ــروم مــن ملك القسطنطينية العظمى أفــريــدون،
وإنهم يريدون الدخول عليك ،والتمثل بين يديك،
ف ــإن أذن لـهــم الـمـلــك بــذلــك نــدخـلـهــم ،وإال فــا مـ ّ
ـرد
ألم ــره ،فعند ذلــك أمــر لهم بــالــدخــول ،فلما دخلوا
عليه مال إليهم ،وأقبل عليهم وسألهم عن حالهم،
وعن سبب إقبالهمّ ،
فقبلوا األرض بين يديه وقالوا:
أيها الملك الجليل ،صاحب الباع الطويل ،اعلم أن
الــذي أرسلنا إليك الملك أفريدون ،صاحب البالد
اليونانية ،والعسكر المقيم بمملكة القسطنطينية،
يعلمك أنه اليوم في حرب شديد ،مع جبار عنيد،
هــو الملك قيسارية ملك ال ــروم ،والسبب فــي ذلك
أن بعض ملوك العرب وجد في بعض الفتوحات
ً
كنزا من قديم الزمان في عهد اإلسكندر ،فنقل منه
ً
أمواال ال تعد وال تحصى ،ومن جملة ما وجد فيه
ثالث خرزات مدورات على قدر بيض النعام ،وتلك
الخرزات من أغلى الجواهر األبيض الخالص ،الذي
ال يوجد له نظير ،وكل خرزة منقوش عليها بالقلم
ّ
اليوناني أمور من األسرار ،ولهن منافع وخواص
ّ
كثيرة ،ومــن خواصهن أن كل مولود علقت عليه
ّ
خرزة منهن ،لم يصبه ألم ،ما دامت الخرزة معلقة
عليه ،وال يحمي وال يسخن.

أن ينتخب من عسكره  10آالف فارس كاملين العدة
صابرين على الشدة.

حيلة أفريدون
وقال الرسل للملك النعمان ،إن الملك أفريدون
كـ ــان ق ــد أرس ـ ــل ه ــدي ــة م ــن ال ـت ـحــف وال ـ ـمـ ــال ،ومــن
جملتها ال ـخــرزات الـثــاث ،وجـهــز مركبين :واحــد
فيه مــال ،واآلخــر فيه رجــال يحفظون تلك الهدايا
ّ
يتعرض لها في البحر ،وكان يعرف من نفسه
ممن
ّ
أنه ال أحد يقدر أن يتعدى عليها لكونها مرسلة
إلــى ملك الـعــرب ،وال سيما وطريق المراكب التي
فيها الهدايا في البحر ،والــذي في مراكبه مملكة
الـقـسـطـنـطـيـنـيــة وه ــي مـتــوجـهــة ع ـل ـيــه ،ل ـيــس في
سواحل ذلك البحر إال رعاياهّ ،
فلما جهز المركبين
سافر إلى أن قربا من بالدنا ،فخرج عليهما بعض
قـطــاع الـطــرق مــن تلك األرض ،وفيهم عساكر من
عند ملك قيسارية حــردوب ،فأخذوا جميع ما في
المركبين من التحف واألموال والذخائر والخرزات
الـثــاث ،وقتلوا الــرجــال ،فبلغ ذلــك ملكنا ،فأرسل
ً
ً
إليهم عسكرا فهزموه ،فأرسل إليهم عسكرا أقوى
ً
من األول فهزموه أيضا.
فعنذ ذلــك اغـتــاظ الملك أفــريــدون ،وأقـســم بأنه
يـخــرج إلـيـهــم بنفسه فــي جميع عـسـكــره ،وأن ــه ال
يــرجــع عنهم حتى يـخــرب قـيـســاريــة ،وال ـمــراد من
صاحب الـقــوة والسلطان الملك عمر النعمان أن
يـمــدنــا بعسكر مــن عـنــده ،وقــد أرس ــل إلـيــك ملكنا
ً
معنا شيئا من أنواع الهدايا ،ويرجو من إنعامك
قبولها ،والتفضل عليه بــاإلنـجــاز ،ثــم إن الرسل
ّ
قبلوا األرض بين يدي الملك عمر النعمان .وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

شركان يسعى
لجلب الخرزات
الثالث ويدخل
وادي الدير

فامتثل شركان لما قاله والده عمر النعمان ،وقام
في الوقت واختار من عسكره عشرة آالف فارس ،ثم
ً
ً
دخل قصره وأخرج ماال جزيال ،وأنفق عليهم المال،
ّ
وقال لهم :قد أمهلتكم ثالثة أيام ،فقبلوا األرض بين
يديه ،مطيعين ألمره ،ثم خرجوا من عنده ،وأخذوا
من األهبة وإصالح الشأن ،ثم إن شركان دخل خزائن
السالح وأخــذ ما يحتاج إليه من العدد والسالح،
ودخل االسطبل واختار منه الخيل المسالمة ،وأخذ
غير ذلــك ،وبعد ذلــك أقاموا ثالثة أيــام ،ثم خرجت
الـعـســاكــر إل ــى ظــاهــر الـمــديـنــة ،وخ ــرج الـمـلــك عمر
النعمان لوداع ولده شركان ،وأهدى له سبع خزائن
من المال ،وأقبل على الوزير دندان ،وأوصاه بعسكر
ولده شركان ،وأجابه بالسمع والطاعة ،وأقبل الملك
على ولده شركان ،وأوصاه بمشاورة الوزير دندان
في سائر األمور ،فقبل ذلك ،ورجع والده إلى أن دخل
المدينة ،ثم إن شركان أمر كبار العسكر بعرضهم
عـلـيــه ،وكــانــت عــدتـهــم ع ـشــرة ّآالف ف ــارس غـيــر ما
يتبعهم ،ثم إن القوم حملوا ودقت الطبول ،وصاح
النفير ،وانتشرت األعالم تخفق على رؤوسهم ،ولم
ّ
يزالوا سائرين والرسل تقدمهم إلى أن ولى النهار
وأقبل الليل ،فنزلوا واستراحوا وباتوا تلك الليلة.

وادي الدير

هدايا ثمينة
و فــي الليلة الثامنة والعشرين بعد الستمئة،
قــالــت :بلغني أيـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،أن رس ــل ملك
القسطنطينية ّ
قبلوا األرض بين يدي الملك عمر
الـنـعـمــان بـعــد أن ح ـكــوا ل ــه ،ثــم أعـلـمــوه بــالـهــديــة،
وكــانــت الـهــديــة خمسين جــاريــة مــن خ ــواص بالد
ً
الروم ،وخمسين مملوكا عليهم أقبية من الديباج
بمناطق من الذهب والفضة ،وكل مملوك في أذنه
حلقة من الذهب ،فيها لؤلؤة تساوي ألــف مثقال
من الذهب ،والجواري كذلك ،وعليهم من القماش
ً
ً
ما يساوي ماال جزيال ،فلما رآهم الملك ّقبلهم وفرح
بهم ،وأمر بإكرام الرسل ،وعاد الرسل بعد أن تيقنوا
أن الحيلة انطلت على الملك عمر النعمان ،وأقبل
الملك على وزرائه يشاورهم فيما يفعل.

وصية دندان
ً
ً
فنهض مــن بينهم وزي ــر ،وك ــان شـيـخــا كبيرا
ً
يقال له دندان ،وقال :أيها الملك أرسل لهم جيشا
ً
جــرارا ،واجعل قائدهم ولــدك شركان ،ونحن بين
يديه غلمان ،هذا الرأي أحسن لوجهين :األول أن
ملك القسطنطينية قد استجار بك ،وأرســل إليك
هدية فقبلتها ،والوجه الثاني :أن العدو ال يجسر
على بالدنا ،فإذا منع عسكرك عن ملك الروم وهزم
عدوه ينسب هذا األمر إليك ،ويشيع ذلك في سائر
األقـطــار وال ـبــاد ،وال سيما إذا وصــل الخبر إلى
جــزائــر الـبـحــر ،وسـمــع بــذلــك أه ــل الـمـغــرب فإنهم
يحملون إلـيــك الـهــدايــا والـتـحــف واألم ـ ــوال ،فلما
سمع الملك هــذا الـكــام مــن وزي ــره دن ــدان أعجبه
واس ـت ـص ــوب ــه ،وخ ـل ــع ع ـل ـيــه ،وق ـ ــال ل ــه :مـثـلــك من
تستشيره الملوك ،ينبغي أن تكون أنت في مقدم
العسكر ،وولدي شركان في ساقة العسكر ،ثم إن
الملك أمــر بإحضار ولــده ،فلما حضر قص عليه
القصة ،وأخبره بما قاله الرسل ،وبما
قاله الوزير دندان ،وأوصاه بأخذ
األهبة والتجهيز للسفر ،وأنه
ال يـخــالــف ال ــوزي ــر دن ــدان،
فيما يشور به عليه ،وأمره

شركان يقبل المهمة

أم الدواهي
تسخر من
الجارية
وتدعوها إلى
المصارعة

الملك شركان عن جواده في األسحار ،ومشى حتى
أشرف على نهر ،فرأى فيه الماء يجري ،وسمع كالم
ام ــرأة تتكلم بالعربية ،وشــركــان يمشي إلــى جهة
الصوت حتى انتهى إلى طرف المكان ،ثم نظر فإذا
بنهر مسرح ،وطيور تمرح ،وغزالن تسنح ،ووحوش
ترتع ،والطيور بلغاتها لمعاني الحظ تنشرح ،وذلك
المكان مزركش بأنواع النبات ،فقال:
م ـ ــا ت ـح ـس ــن األرض إال عـ ـن ــد ز ه ــر تـ ـ ـه ـ ــا
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء م ـ ــن ف ــوقـ ـه ــا ي ـ ـجـ ــري ب ـ ـ ــإرس ـ ـ ــال
صـ ـن ــع اإللـ ـ ـ ــه ال ـع ـظ ـي ــم ال ـ ـشـ ــأن مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــدرا ّ
م ـع ـط ــي الـ ـعـ ـط ــاي ــا ومـ ـعـ ـط ــي كـ ــل ف ــض ــال
ً
فنظر شركان إلى ذلك المكان فرأى فيه ديرا ،ومن
داخل الدير قلعة شاهقة في الهواء في ضوء القمر،
وفي وسطها نهر يجري الماء منه إلى تلك الرياض،
وهناك امرأة بين يديها عشر جوار كأنهن األقمار،
ّ
الحلي والحلل ما يدهش األبصار،
وعليهن من أنواع
وكلهن أبكار بديعات .كما قيل فيهن هذه األبيات:
يشرق المرج بما فيه
من البيض العـوال
ً
ً
زاد حسنا وجـمـاال
من بديعات الخالل
كل هيفاء قـوامـا
ذات غـنـج ودالل
راخيات الشـعـور
كعناقيد الـدوالـي
فاتـنـات بـعـيون
راميات بالـنـبـال
مائسـات قـاتـالت
لصناديد الـرجـال

فلما أصـبــح الـصـبــاح رك ـبــوا وسـ ــاروا ،والــرســل
ً
يدلونهم على الطريق مدة  20يوما ،ثم أشرفوا في
فنظر شركان إلى هؤالء الجواري العشر ،فوجد
اليوم الحادي والعشرين على واد واسع الجهات،
كثير األشـجــار والـنـبــات ،وكــان وصولهم إلــى ذات بينهن جارية كأنها البدر عند تمامه ،فأنشد:
ً
تزهو علي بألحـاظ بـديعـات
الـ ــوادي ل ـيــا ،فــأمــرهــم شــركــان بــال ـنــزول واإلقــامــة
وقدها مخجل للسـمـهـريات
فيه ثــاثــة أي ــام ،فـنــزل العساكر وضــربــوا الخيام		،
ً
ً
تبدو إلينـا وخ ّـداهـا مـوردة
وافترق العسكر يمينا وشماال ،ونزل الوزير دندان،
فيها من الظرف أنواع المالحات
وصحبته رسل أفريدون ،صاحب القسطنطينية ،في		
كأن ّ
طرتها في نور طلعتـهـا
وسط ذلك الــوادي ،أما الملك شركان فإنه كان في
ليل يلوح على صبح المسرات
وقت وصول العسكر ،وقف بعدهم ساعة حتى نزلوا		
جميعهم ّ
وتفرقوا في جوانب الوادي ،ثم إنه أرخى
عنان جواده وأراد أن يكشف ذلك الوادي ،ويتولى فروسية الجارية
الحرس بنفسه ألجل وصية والــده إيــاه ،فإنهم في
فسمعها شركان وهــي تقول للجواري :تقدموا
أول بالد الــروم وأرض العدو ،فسار وحــده بعد أن
أمر مماليكه وخواصه بالنزول عند الوزير دندان ،حتى أصارعكم قبل أن يغيب القمر ويأتي الصباح،
ً
ثم إنه لم يزل سائرا على ظهر جــواده في جوانب فصارت كل واحــدة منهن تتقدم إليها ،فتصرعها
الوادي ،إلى أن مضى من الليل ربعه ،فتعب وغلب في الحال ،وتكتفها بزنارها ،فلم تــزل تصارعهن
عليه النوم ،فصار ال يقدر أن يركض الجواد ،وكان وتصرعهن حتى صرعت الجميع ،ثم التفتت إليها
له عادة أنه ينام على ظهر جواده ،فلما هجم عليه جارية عجوز كانت بين يديها ،تدعى أم الدواهي،
ً
النوم نام ،ولم يزل الجواد سائرا به إلى نصف الليل .وق ــال ــت ل ـهــا وه ــي كــالـمـغـضـبــة ع ـل ـي ـهــا :أتـفــرحـيــن
بصرعك للجواري؟! فها أنا عجوز! وقد صرعتهن
أربعين مرة ،فكيف تعجبين بنفسك؟ ولكن :إن كان
جميلة الوادي
لــك ق ــوة عـلــى مـصــارعـتــي فـصــارعـيـنــي ،ف ــإن أردت
فدخل به في بعض الغابات ،وكانت تلك الغابة ذلك وقمت لمصارعتي أقوم لك ،وأجعل رأسك بين
ً
ً
كثيرة األشجار ،فلم ينتبه شركان حتى دق الجواد رجليك ،فتبسمت الجارية ظاهرا ،وقد امتألت غيظا
بـحــافــره فــي األرض ،فاستيقظ فــوجــد نفسه بين منها باطنا ،وقامت إليها وقالت لها :يا سيدتي
األشجار ،وقد طلع عليه القمر وأضاء في الخافقين ،ذات ا ل ــدوا ه ــي أتصارعينني حقيقة أو تمزحين
فــانــدهــش شــركــان لما رأى نفسه فــي ذلــك المكان ،معي؟ قالت لها :بل أصارعك حقيقة .وأدرك شهرزاد
وقال كلمة ال يخجل قائلها وهي :ال حول وال قوة الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
إال بــالـلــه ،فبينما هــو كــذلــك خــائــف مــن الــوحــوش،
متحير ال يدري أين يتوجه ،فلما رأى القمر أشرف
ً
ً
على مرج ،كأنه من مروج الجنة ،سمع كالما مليحا،
ً
ً
ً
وإلى اللقاء في حلقة الغد
وصوتا عليا ،وضحكا يسبي عقول الرجال ،فنزل

مصارعة ذات الدواهي
وفــي الليلة التاسعة والـعـشــريــن بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك
السعيد ،أن الجارية لما قالت لها :أصارعك
حقيقة قالت لها :قومي للصراع إن كان لك
قوة ،فلما سمعت العجوز منها اغتاظت
ً
ً
غيظا شديدا ،وقام شعر بدنها كأنه شعر
قنفذ ،ثم إن العجوز أخذت منديل حرير
وشدته في وسطها ،فصارت كأنها حية
رقـطــاء ،ثــم انحنت على الـجــاريــة ،وقالت
لـهــا :افعلي كفعلي ه ــذا ،وشــركــان ينظر

إلـيـهـمــا ،ث ــم إن ش ــرك ــان ص ــار يـتــأمــل في
تشويه صــورة العجوز ،ويضحك ،ثم إن
ال ـع ـجــوز لـمــا فـعـلــت ذل ــك قــامــت الـجــاريــة
على مهل ،وأخــذت فوطة يمانية وثنتها
مرتين ،ثم انحنت عليها العجوز وتماسكا
ببعضهما ،فرفع شركان رأسه إلى السماء،
ودعـ ــا ال ـلــه أن ال ـج ــاري ــة تـغـلــب ال ـع ـجــوز،
فدخلت الجارية تحت العجوز ،ووضعت
يدها الشمال في شفتها ،ويدها اليمين
ف ــي رق ـب ـت ـهــا م ــع حـلـقـهــا ورف ـع ـت ـهــا على

يديها ،فانفلتت العجوز من يديها ،وأرادت
ال ـخــاص فــوقـعــت عـلــى ظـهــرهــا ،فضحك
شركان منهما حتى وقع على األرض ،ثم
ّ
ً
ً
قام وسل حسامه ،والتفت يمينا وشماال،
ً
فـلــم ي ــر أح ـ ــدا غـيــر ال ـع ـجــوز مــرمـيــة على
ظهرها ،فقال في نفسه :ما كذب من سماك
ذات الدواهي ،ثم ّ
تقرب منهما ليسمع ما
يجري بينهما.

٢٢

توابل ةديرجلا
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أمل عبدالله تطل على المستمعين ببرنامجين
عبر إذاعة الكويت خالل الشهر الفضيل
فضة المعيلي
تـطــل اإلعــامـيــة أم ــل عبدالله
ع ـلــى مـسـتـمـعــي إذاع ـ ــة الـكــويــت
ف ــي ش ـهــر رم ـض ــان بـبــرنــامـجــي
«سوالف رمضانية» و«حكايات
رمـ ـض ــانـ ـي ــة» ،ح ـي ــث تـ ـق ــدم عـلــى
الـبــرنــامــج ال ـثــانــي فــي الــواحــدة
والــربــع ظـهــرا بــرنــامــج «ســوالــف
رمضانية» ،الذي يتناول يوميا
حلقة مختلفة بـطــر حـهــا ،ولكن
فـ ـك ــرت ــه ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى الـ ـس ــوال ــف
ال ــرم ـض ــان ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدث فــي
الشهر الفضيل.

وقــالــت عبدالله« :هــذه السنة
ال ـح ـل ـق ــات ت ــرك ــز ع ـل ــى حـيــاتـنــا
االجـتـمــاعـيــة الـتــي نعيشها في
هذه األيام ومنها أجواء الحظر،
ويتضمن البرنامج أيضا جانبا
ت ــوع ــوي ــا ،ح ـي ــث ي ـح ــث ال ـن ــاس
ع ـل ــى عـ ــدم اإلسـ ـ ـ ــراف ف ــي االك ــل
وال ـم ـش ـت ــري ــات ،وال ـتــأك ـيــد على
صـلــة ال ــرح ــم ،وتــذكــر األصــدقــاء
والمعارف والتواصل معهم».
وتـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـب ــرن ــام ــج
الثاني بالبرنامج العام بعنوان
«ح ـك ــاي ــات رم ـض ــان ـي ــة» ،والـ ــذي
يذاع على إذاعة البرنامج الثاني
في التاسعة والنصف صباحا،

م ـض ـي ـف ــة« :ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج
ن ـس ـت ـعــرض ذكـ ــريـ ــات رم ـض ــان،
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات وال ـت ـج ـه ـيــزات
التي تقوم بها األسرة ،والعادات
والتقاليد ،ونوعية الطبخ الذي
يقدم على مائدة الشهر الفضيل،
وسـ ــأت ـ ـك ـ ـلـ ــم عـ ـ ــن ص ـ ـلـ ــة الـ ــرحـ ــم
وال ــزي ــارات وطابعها ،والغبقة،
والقريش».
وأشارت إلى أن شهر رمضان
ف ــي ال ـك ــوي ــت ل ــه ط ــاب ــع خ ــاص،
ومميز لدى الجميع ،سواء الكبار
أو الصغار ،مضيفة أن البرنامج
ب ـم ـن ــزل ــة إح ـ ـيـ ــاء واس ـت ـح ـض ــار
للماضي الجميل بكل تفاصيله.

●

أمل عبدالله

إميرالد فينيل تفوز بجائزة «بافتا»
ألفضل نص سينمائي
في أول تجربة إخراجية لها بفيلم «امرأة شابة واعدة»
حصل الفيلم الدرامي «امرأة
شـ ــا بـ ــة وا عـ ـ ـ ـ ــدة» (Promising
 )Young Womanع ـلــى جائزة
أفضل فيلم بريطاني ،من جوائز
األكاديمية البريطانية لألفالم
«بافتا» ،والفيلم أول تجربة في
اإلخراج للممثلة إميرالد فينيل،
وف ــازت االخـيــرة أيـضــا بجائزة
أف ـضــل ن ــص سـيـنـمــائــي ،وك ــان
الفيلم مرشحا للحصول على
 6من جوائز بافتا.
ك ـم ــا ف ـ ــاز أن ـت ــون ــي هــوبـكـنــز
بجائزة أفضل ممثل عــن أدائــه
في فيلم «ذا فاذر» (األب) ،بينما
ذهبت جائزة تصويت الجمهور
ألفضل نجم صاعد لبطلة فيلم
«روكــس» بوكي بكراي ،البالغة
 19عاما ،وتم ترشيح الفيلم في
 7فـئــات ،وي ــروي قصة مراهقة
بريطانية نيجيرية في الخامسة
عـ ـش ــرة ت ــرك ـت ـه ــا أمـ ـه ــا ت ـح ــاول
تخطي صعوباتها مع شقيقها
األصغر ،بدعم من صديقات من
شرق لندن.
وفــاز فيلم «روك ــس» بجائزة
أف ـ ـضـ ــل طـ ــاقـ ــم ت ـم ـث ـي ـلــي خ ــال

إميرالد فينيل
توزيع الدفعة األولى من جوائز
«بــافـتــا» ،ونــال فيلم «مــا راينيز
بالك باتم» جائزتي أفضل شعر
وم ــاكـ ـي ــاج ،وأفـ ـض ــل تـصــامـيــم،
وحـصــد «م ــان ــك» جــائــزة أفضل

تصور إنتاجي ،وفيلم «تينيت»
لكريستوفر نوالن جائزة أفضل
مؤثرات خاصة ،و«ساوند أوف
ميتل» ،الذي يروي قصة عازف
درا مـ ــز لموسيقى هــا فــي ميتل

المشاهدون متشوقون للقصص
الحقيقية في الدراما الرمضانية

ي ـف ـق ــد سـ ـمـ ـع ــه ،جـ ــائـ ــزة أف ـض ــل
صوت.
وسيحصل المخرج أنــغ لي
(«سـ ـن ــس آنـ ــد سـنـسـيـبـيـلـيـتــي»
و«ك ــراوت ـش ـي ـن ــغ ت ــاي ـغ ــر ،هـيــدن
دراغ ـ ــون» و«اليـ ــف أوف ب ــاي»)،
ع ـلــى ج ــائ ــزة «ب ــاف ـت ــا أكــادي ـمــي
ف ـي ـلــوش ـي ــب» ،أرف ـ ــع ت ـكــري ــم فــي
ه ــذه ال ـجــوائــز ،تـقــديــرا لمجمل
م ـس ـي ــرت ــه ،ك ـم ــا ن ـ ــال ف ـي ـل ــم «ذا
جيفت» او «الـهــديــة» للمخرجة
البريطانية  -الفلسطينية فرح
الـنــابـلـســي جــائــزة أف ـضــل فيلم
بريطاني قصير في حفل توزيع
جوائز بافتا.
وف ـ ـ ـ ــاز فـ ـيـ ـل ــم «ن ـ ــوم ـ ــادالن ـ ــد»
للمخرجة الصينية كلوي تشاو
ب ــأرب ــع م ــن ج ــوائ ــز األكــادي ـم ـيــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ــأف ــام «ب ــاف ـت ــا»،
مــن بينها جــائــزة أف ـضــل فيلم
وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة،
وف ـ ــازت م ــاك ــدورم ــان ــد بـجــائــزة
أ فـضــل ممثلة ،لكنها لــم تظهر
عبر تطبيق «زووم» بعد إعالن
فوزها بالجائزة.
(د ب أ)

القاهرة  -محمد قدري

يـبــدأ الـمــوســم ال ــدرام ــي الـجــديــد بــرامـجــه الـيــوم،
وســط مجموعة كبيرة من األعـمــال الــدرامـيــة ،التي
تتصارع لنيل لقب األفضل ،وخطف قلوب المتابعين.
وت ـت ــواج ــد مـجـمــوعــة م ــن ال ـق ـصــص الـحـقـيـقـيــة في
األعمال الدرامية الجديدة حدثت بالفعل ،ويعالجها
العمل الدرامي بشكل معين ،وهو ما جعل الجمهور
ً
متشوقا لطريقة المعالجة.
يقدم مسلسل «هجمة مرتدة» ،بطولة النجم أحمد
عــز والـنـجـمــة هـنــد ص ـبــري ،قـصــة حقيقية بالفعل
حدثت خــال السنوات القليلة الماضية ،مستندة
إلــى ملف مــن ملفات الـمـخــابــرات العامة المصرية
لـشــاب حــاولــت أجـهــزة دول خارجية تجنيده ضد
مصر ،وبالتواصل مع المخابرات المصرية انقلبت
ً
األمور رأسا على عقب وأصابهم بصدمة كبيرة ،من

خالل ضربة موجعة للمخابرات المصرية .ويقدم
مسلسل االختيار أحداثا حقيقية في الجزء الثاني
منه ،بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعدد كبير
من النجوم ،وخاصة في الفترة من  2013حتى ،2020
وكـيــف عبثت الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة بــالــوطــن ،لكن
القوات واألجهزة األمنية وقفت لهم بقوة.
ويقدم مسلسل «الطاووس» ،بطولة النجم جمال
سليمان وسهر الصايغ ،لكن بشكل درامــي ،حادث
الـفـيــرمــونــت الـشـهـيــر فــي مـصــر واغ ـت ـصــاب إحــدى
الـفـتـيــات ،لـكــن الـ ُمــؤلــف والـمـخــرج ح ــاوال ع ــدم نقل
الحادث برمته ،وأطلق العنان للخيال في هذا العمل،
وهو ما حدث مع مسلسل «القاهرة كابول» ،للنجم
ط ــارق لـطـفــي ،وخــاصــة ال ـجــزء ال ـخــاص بالجماعة
اإلرهابية بكابول ،وزيارة اإلعالمي الشهير لتنظيم
القاعدة ،لكن تم دمج القصة بقصص مختلفة ،من
أجل تنشيط السياق الدرامي.
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دوليات
إيران لن ترد على «هجوم نطنز» لعدم تخريب مسار فيينا

َّ
• تضارب بشأن الضرر الذي لحق بـ «التخصيب» • نتنياهو :طهران لم تتخل عن السعي للسالح النووي
مساع دولية حثيثة،
بدأت ً ٍ
خصوصا من األوروبيين
والروس ،لتطويق ذيول
الهجوم الذي يحمل توقيع
إسرائيل على منشأة نطنز
النووية اإليرانية دون أن
يؤثر على المفاوضات النووية
الجارية في فيينا ،فيما بدا أن
إيران ستتجاهل مرة جديدة
الضربة التي تظهر ثغرات
كبيرة في نظامها األمني.

كــل الـمــؤشــرات الـتــي صــدرت
عن إيران في الساعات األخيرة
بعد الهجوم الــذي تعرضت له
منشأة نظنز النووية تفيد بأن
ط ـهــران ستتجنب أي رد على
ً
ال ـضــربــة ،ال ـتــي تـحـمــل توقيعا
ً
إسرائيليا ،لتفادي أي تأثيرات
سـلـبـيــة ق ــد ت ـحــرف م ـفــاوضــات
ف ـي ـي ـنــا الـ ـن ــووي ــة ع ــن م ـســارهــا
إلح ـي ــاء االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ومــا
يستتبع ذلك من رفع العقوبات
القاسية ،التي فرضها الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب
على طهران.
وات ـ ـ ـهـ ـ ــم وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإلي ــران ــي مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف
ً
رسميا إسرائيل بشن االعتداء
على المحطة الضخمة الواقعة
بــوســط ال ـب ــاد ،لـكـنــه ش ــدد في
كلمة خالل اجتماع بلجنة األمن
الوطني ،في البرلمان أمس ،على
أن بالده لن تسمح «للصهاينة
باالنتقام مــن الشعب اإليــرانــي
ل ـل ـن ـجــاحــات ال ـت ــي ح ـق ـق ـهــا فــي
مسار رفع العقوبات الظالمة».
وأكد الوزير اإليراني «ضرورة
تجنب الوقوع في الفخ الماكر
ل ـل ـك ـي ــان الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي» ،وه ــي
العبارة التي باتت مــرادفــة في
ال ـ ـقـ ــامـ ــوس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي لـتـجـنــب
ال ــرد ،وت ــوزاي عـبــارة «ال ــرد في
ال ـم ـكــان وال ــزم ــان الـمـنــاسـبـيــن»
التي تستخدمها أنظمة أخرى
ً
لبعث ر ســا لــة بــأ نـهــا عمليا لن
تقوم بالرد.
وأش ـ ــار رأس الــدبـلــومــاسـيــة
إلى أن مسؤولي إسرائيل كانوا
قـ ــد أعـ ـلـ ـن ــوا صـ ــراحـ ــة أنـ ـه ــم لــن
يسمحوا بأي تقدم على صعيد
رفع العقوبات عن إيــران ،و«هم
يـتـصــورون الـيــوم أنـهــم حققوا
أهـ ــداف ـ ـهـ ــم ،ل ـك ـن ـه ــم س ـي ـت ـل ـقــون
ال ــرد بـمــزيــد مــن الـتـطــويــر على
الصعيد النووي وتقوية موقفنا
التفاوضي».

ً
نتنياهو متحدثا خالل مؤتمر مشترك مع أوستن في القدس أمس
ً
وقدم ظريف تقريرا مفصال
عن محادثات فيينا التي جرت
األس ـبــوع الـمــاضــي ،وأوضــح
أن المباحثات لرفع العقوبات
األميركية ستبدأ غدا في فيينا
«في حال أصبحت التفاصيل
نهائية».
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،وص ــف
ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة سـ ـعـ ـي ــد خ ـط ـي ــب
زادة حـ ـ ـ ـ ـ ــادث ن ـ ـط ـ ـنـ ــز بـ ــأ نـ ــه

األعرجي ،وجود معلومات موثقة لدى طهران
تثبت دعم الواليات المتحدة لـ»داعش» ،لتوتير
الوضع األمني في العراق ،بهدف بقاء القوات
االميركية.
وأض ــاف شمخاني أن «اإلس ــراع فــي تنفيذ
قانون البرلمان العراقي بشأن خروج القوات
األم ـيــرك ـيــة م ــن الـ ـع ــراق سـيـســاهــم ف ــي تـقــويــة
وتعزيز االستقرار في المنطقة».

«إرهـ ــاب ن ــووي وجــريـمــة ضد
اإلن ـس ــان ـي ــة» ،لـكـنــه ل ــم يحقق
هدفه ،ولم يتسبب في خسائر
بشرية أو تلوث إشعاعي.
و شـ ـ ــدد زادة ع ـل ــى أن «رد
إي ــران االنـتـقــامــي سيكون في
الزمان والمكان المناسبين».
و ك ـ ـ ـشـ ـ ــف خ ـ ـط ـ ـيـ ــب زادة ع ــن
إعطاب أجهزة الطرد المركزي
م ــن طـ ــراز « »IR1األق ـ ــدم ج ــراء
الهجوم.

تضارب التخصيب
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،تـضــاربــت
األنباء حول مستقبل استمرار
وســرعــة تخصيب الـيــورانـيــوم
بالمنشأة اإليرانية بعد الحادث
الــذي لم ُت َ
عرف مالبساته بعد.
وأشارت تقديرات الى أن عملية
التخصيب تضررت بشكل كبير
مما سيؤثر على ق ــدرة طهران
مدة أشهر ،بينما قللت تقارير
أخرى من الضرر.
من ناحيته ،أكد رئيس هيئة
الطاقة الذرية علي صالحي ،أن
الـحــادث لــم يسفر عــن أي خلل،
ً
مـشــددا على اسـتـمــرار عمليات

ّ
ً
بائع ّ
يجهز محله في مدينة صيدا الجنوبية استعدادا لبداية رمضان
األعمال ووزيرة الدفاع ورئيس
الجمهورية ،تمهيدا إلحالته إلى
األمم المتحدة ليصبح مطالبة
رسـمـيــة بتسجيل اإلحــداثـيــات
الجديدة للمنطقة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـجـ ـ ــار ،فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي ،إنه يتوقع أال يواجه
ت ــوق ـي ــع الـ ـم ــرس ــوم أي عـقـبــات
ل ـت ـم ــري ــره ،ألن وزي ـ ـ ــرة ال ــدف ــاع
ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ورئ ـ ـي ـ ــس
الجمهورية حريصون على ذلك،
مضيفا« :ال نتهاون بــأي شبر
من أرض الوطن وال بأي نقطة
من مياهه أو ذرة من كرامته».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس ،ذكـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ــر
الـ ـط ــاق ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ي ــوف ــال
شتاينتز ان الخطوة اللبنانية
الجديدة ستخرج المفاوضات

األردن يحيل قضية
الفتنة للمدعي العام

الحوثيون يستهدفون مصافي
«أرامكو» في جدة والجبيل

(أ ف ب)

التخصيب بعد وصل الكهرباء
االحتياطية.
وال تزال المعلومات تتحدث
عن سيناريوهين للهجوم؛ االول
انـ ــه ن ـفــذ ب ــاخ ـت ــراق س ـي ـبــرانــي،
وال ـثــانــي أن ــه نـجــم ع ــن انـفـجــار
ب ـ ـع ـ ـبـ ــوات ن ــاسـ ـف ــة زرع ـ ـ ـ ــت فــي
المكان.

إصابة غامضة
وب ـ ـعـ ــد س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن إع ـ ــان
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
وقـ ـ ـ ـ ــوع حـ ـ ـ ـ ــادث ن ـ ـط ـ ـنـ ــز ،أعـ ـل ــن
س ـك ــرت ـي ــر م ـج ـل ــس تـشـخـيــص
مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام ،م ـح ـس ــن
رضائي ،انــدالع حريق آخر في
المنشأة ذاتها ،في حين أفادت
تـقــاريــر رسـمـيــة ب ــأن المتحدث
ب ــاس ــم مـنـظـمــة ال ـط ــاق ــة ب ـهــروز
كـ ـم ــال ــون ــدي ،تـ ـع ــرض ل ـك ـســور
فــي قــدمــه ورأس ــه أث ـنــاء زيــارتــه
لـلـمــوقــع دون اإلشـ ـ ــارة إل ــى ما
أعلنه رضائي.

نتنياهو وأوستن
عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،أك ــد

لبنان يتشدد في «الترسيم» مع إسرائيل...
والعين على سورية
قـ ـب ــل سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن وصـ ـ ــول
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ديـ ـفـ ـي ــد هـ ـي ــل إل ــى
بيروت ،في زيارة وداعية قبل أن
مهامه لخليفته فيكتوريا
يسلم
ّ
ن ـ ــوالن ـ ــد ،وقـ ـ ـ ــع لـ ـبـ ـن ــان ،أم ـ ــس،
مرسوما يوسع المنطقة التي
يطالب بها في مفاوضاته حول
تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة مع
إسرائيل التي ترعاها واشنطن،
بينما تبقى األن ـظــار مـشــدودة
الى ما إذا كانت بيروت ستبادر
ال ــى اجـ ــراء م ـفــاوضــات مماثلة
وبنفس الحدة مع سورية ،التي
تبين وجود مشكلة كبيرة معها
بشأن الحدود البحريةُ .
ويضيف التعديل ،الذي أدخل
على المطالب اللبنانية األصلية
ال ـم ـقــدمــة إل ــى األمـ ــم الـمـتـحــدة،
نحو  1400كيلومتر مربع إلى
المنطقة االقتصادية الخالصة
التي يطالب بها لبنان.
وب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـمـ ـف ــاوض ــات بـيــن
لـبـنــان وإس ــرائ ـي ــل ف ــي أكـتــوبــر،
ب ــوس ــاط ــة واشـ ـنـ ـط ــن ورع ــاي ــة
االمم المتحدة ،في محاولة لحل
ال ـن ــزاع عـلــى ال ـح ــدود الـبـحــريــة
ّ
بينهما ،وهو ما عطل اكتشاف
م ـ ـ ــوارد ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـت ــي قــد
تكون غنية بالغاز ،والمحادثات
التي توجت جهودا دبلوماسية
بذلتها واشنطن على مدى ثالث
سنوات متوقفة منذ ذلك الحين.
ويـ ـحـ ـت ــاج ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم ،الـ ــذي
وق ـع ــه وزي ـ ــر األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة
وال ـن ـق ــل ف ــي ح ـكــومــة تـصــريــف
األعـ ـ ـم ـ ــال مـ ـيـ ـش ــال ن ـ ـجـ ــار ،إل ــى
توقيع رئيس حكومة تصريف

سلة أخبار

أحالت السلطات المعنية
«قضية الفتنة» التي تم
على إثرها توقيف عشرات
المسؤولين األسبوع
الماضي إلى المدعي العام.
وأوضح مصدر مطلع لقناة
«المملكة» الرسمية ،أمس،
إحالة ملف القضية إلى
المدعي العام ،الستكمال
المقتضى القانوني
والتحقيقات لجميع
المتورطين .وأضاف المصدر
أن «مسألة األمير حمزة بن
الحسين ستحل ضمن إطار
األسرة الهاشمية» .أتى
ذلك ،بعد أن ظهر حمزة ،مع
العاهل األردني الملك عبدالله
الثاني ،أمس األول ،يرافقه
عدد من األمراء الهاشميين،
في زيارة لألضرحة الملكية.

األعرجي في طهران لشرح نتائج
الحوار االستراتيجي مع بايدن
بــدأ مستشار األمــن القومي العراقي قاسم
األعـ ــرجـ ــي ،أم ـ ــس ،زيـ ـ ــارة إلـ ــى طـ ـه ــران ل ـشــرح
مخرجات الحوار االستراتيجي مع واشنطن،
ً
الذي جرى قبل أيام ،خصوصا عدم تضمينه
أي م ــوع ــد الن ـس ـحــاب الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة من
العراق ،وهو أحد مطالب طهران وحلفائها.
وزعم أمين المجلس األعلى لألمن القومي
اإليـ ــرانـ ــي ع ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي ،خـ ــال اسـتـقـبــالــه
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عن مسارها بدال من أن تساعد
فــي الـعـمــل عـلــى الـتــوصــل لحل
مـ ـشـ ـت ــرك ،وأضـ ـ ـ ــاف فـ ــي ب ـي ــان:
«بالطبع سـتــرد إســرائـيــل على
اإلجـ ــراء ات اللبنانية األحــاديــة
الجانب بإجراءات موازية».
وتـ ـض ــخ إس ــرائـ ـي ــل بــال ـف ـعــل
الغاز من حقول بحرية ضخمة،
ل ـك ــن ل ـب ـن ــان لـ ــم ي ـك ـت ـشــف بـعــد
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ـ ـيـ ــات غـ ـ ـ ــاز ب ـك ـم ـي ــات
تجارية في مياهه.
ولـ ـبـ ـن ــان الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــان ــي مــن
ان ـه ـيــار مــالــي ي ـهــدد اس ـت ـقــراره
بـحــاجــة مــاســة لـلـسـيــولــة ،وهــو
ي ــواج ــه أسـ ــوأ أزمـ ــة اقـتـصــاديــة
منذ الحرب األهلية التي دارت
بين  1975و.1990
ويأتي هذا الموقف اللبناني

(رويترز)

الـ ـمـ ـف ــاج ــئ ب ـي ـن ـم ــا ت ـت ـص ــاع ــد
ال ـ ـض ـ ـغ ـ ــوط ع ـ ـل ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ل ـت ـت ـفــاوض م ــع س ــوري ــة بـشــأن
 750كيلومترا مربعا أظهر عقد
وقعته سورية مع شركة روسية
أن دمشق قضمتها من الحدود
ال ـب ـح ــري ــة مـ ــع لـ ـبـ ـن ــان .وي ـق ــول
مــراقـبــون إن الـتـشــدد اللبناني
مــع إســرائ ـيــل قــد ي ـكــون مقدمة
لمفاوضة سورية بنفس التشدد
عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس م ـ ـبـ ــدأ «ت ــوح ـي ــد
المعايير».
وجـ ـ ـ ـ ــاء تـ ــوق ـ ـيـ ــع ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم
قـبــل ســاعــات مــن وص ــول هيل،
ال ــذي تــولــى مـلــف الـمـفــاوضــات
اإل ســرا ئـيـلـيــة  -اللبنانية لمدة
 3سنوات الى بيروت ،في إطار
جولة وداعية الى المنطقة.

وي ـ ـقـ ــول ال ـص ـح ــاف ــي جــونــي
منير إن «تـعـيـيــن نــوالنــد التي
تعتبر خبيرة في شؤون منطقة
اوراس ـ ـ ـيـ ـ ــا بـ ـ ــدل هـ ـي ــل ال ـخ ـب ـيــر
فـ ــي ش ـ ـ ــؤون ال ـ ـشـ ــرق االوس ـ ـ ــط،
يـعـطــي ان ـط ـبــاعــا واض ـح ــا بــأن
االهـ ـتـ ـم ــام االمـ ـي ــرك ــي ب ـش ــؤون
الـ ـ ـش ـ ــرق االوسـ ـ ـ ـ ــط س ـي ـت ــراج ــع
بعض الشيء ،لكن ال يعني ابدا
االنكفاء بل ترتيب جديد لسلم
االولويات».

رئ ـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
المكلف بنيامين نتنياهو ،أنه
لن يسمح إليران بالحصول على
ق ــدرات نــوويــة تـهــدد إســرائـيــل،
خ ــال استقباله لــوزيــر الــدفــاع
األم ـيــركــي لــويــد أوس ـت ــن ،الــذي
عقد مباحثات حول التحديات
األمنية اإلقليمية فــي تــل أبيب
على مدار اليومين الماضيين.
وق ـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو« :إس ــرائ ـي ــل
س ـتــواصــل ال ــدف ــاع ع ــن نفسها
ضد العدوان اإليــرانــي» ،متهما
طـ ـه ــران ،ال ـت ــي وص ـف ـهــا بــأنـهــا
أخطر نظام في الشرق االوسط،
َّ
بأنها «لم تتخل قط عن سعيها
المتالك أسلحة نووية».
وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي
بيني غانتس تعهد بالتعاون
م ـ ــع واش ـ ـن ـ ـطـ ــن فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بالملف اإليراني ،وعبر عن أمله
أن تتم حماية أمن إسرائيل في
أي اتفاق نووي جديد تتوصل
إليه واشنطن مع طهران.
وذكر خالل استقباله أوستن:
«سنعمل عن كثب مع حلفائنا
األميركيين لضمان أن يؤمن أي
اتفاق جديد مع إيران المصالح
ال ـح ـي ــوي ــة ل ـل ـعــالــم ول ـل ــوالي ــات

المتحدة ،ويمنع سباق تسلح
خطر في منطقتنا».

تحذير وتشاؤم
عـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي ،رأت
ألمانيا أن تشغيل طهران أجهزة
طرد مركزي متطورة في نطنز
ً
أخ ـي ــرا «غ ـيــر إيـجــاب ّـيــة» لمسار
فيينا ،فــي حـيــن ح ــذر االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــن أي مـ ـح ــاوالت
لتقويض أو إضـعــاف الجهود
الدبلوماسية المرتبطة باالتفاق
النووي .وأصدرت موسكو بيانا
م ـت ـطــاب ـقــا ،حـ ـ ــذرت ف ـي ــه م ــن ان
يـقــوض الـهـجــوم الـمـفــاوضــات،
وذلك بالتزامن مع وصول وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
الف ـ ـ ــروف إلـ ــى طـ ـه ــران لـتــوقـيــع
وث ـي ـقــة ال ـت ـع ــاون ال ـش ــام ــل بين
البلدين.
ُ
وف ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة ت ـ ـظ ـ ـه ـ ــر أن
األوروبيين يحملون العصا بيد
والجزرة بأخرى ،فرض االتحاد
األوروبي ،أمس ،عقوبات على 8
مسؤولين أمنيين إيرانيين في
إطار قمع تظاهرات .2019
(طهران  -وكاالت)

اضطرابات عرقية في مينيابوليس
على بعد مسافة قريبة من موقع حادثة مقتل األميركي األسود
جورج فلويد في  25مايو الماضي ،ومقر محاكمة الشرطي السابق
ديريك شوفين ،المتهم بخنقه حتى الموت ،اندلعت احتجاجات عنيفة
ً
ليل األحد -االثنين في مينيابوليس ،بعدما قتلت الشرطة شابا من
أصول إفريقية يدعى داونت رايت بإطالق النار عليه.
وألول مرة منذ وصول الرئيس جو بايدن للبيت األبيضّ ،
تجمع
المئات خارج مركز للشرطة في بروكلين سنتر ،وحطموا سيارة لها
ً
وألقوا الحجارة على القسم ،قبل أن يتعرض نحو  20متجرا للنهب
في مركز تسوق محلي.
وأطلقت الشرطة طلقات غير قاتلة في محاولة لتفريق المحتجين
واستخدمت الغاز المسيل والقنابل الصوتية ،وبعد نحو ساعة،
تراجع انتشار الشرطة وأضاء الحشد الشموع وكتبوا رسائل على
نحو «العدالة لــداونــت رايــت» بالطبشور في الـشــارع ،وســرعــان ما
تجددت الصدامات بعدما ّ
تجمع حشد آخر من مئات المتظاهرين
بالمنطقة .وقالت كاتي رايت والدة القتيل داونت رايت أمام حشد ليل
األحد -االثنين ،إنه اتصل بها إلبالغها أن الشرطة أوقفته ،موضحة
أنها سمعت عناصر األمن يطلبون منه ترك هاتفه المحمول قبل أن
ينهي أحدهم المكالمة .وبعد وقت قصير ،أبلغتها صديقته أنه قتل
بالرصاص .ووفق بيان لقسم شرطة بروكلين سنتر ،فإن العناصر
طلبوا من سائق التوقف بسبب مخالفة مرورية ،وعندما اكتشفوا
وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه أساسا ،حاولوا توقيفه.
لكنه عاد إلى سيارته وأطلق أحد العناصر النار ،فأصيب السائق
ً
فورا .وجاء في البيان أن راكبة كانت معه في السيارة ّ
تعرضت
وتوفي
ً
ّ
«إلصابات ال تشكل خطرا على حياتها».
ويأتي الحادث في وقت مثل الشرطي شوفين للمرة الثالثة أمام
المحكمة ،التي تــم تحويلها إلــى معسكر محصن .وبعد سلسلة
جلسات خصصت الختيار هيئة المحلفين ،بين أعضائها  4من
السود ،بدأت أمس المرافعات النهائية.
وعلى مدى ثالثة أو أربعة أسابيع ،سيستمع األعضاء الـ 12في
الهيئة إلــى حجج الطرفين وإلــى شهود وخـبــراء قبل أن يباشروا
مداوالتهم .وعليهم التوصل إلى قرار باإلجماع في نهاية أبريل أو
مطلع مايو ،وإال فإن المحكمة ستعتبر باطلة وملغاة ،ومن شأن
مثل هذا السيناريو أو تبرئة الشرطي أن يثير أعمال شغب جديدة.
على صعيد منفصلّ ،
تعهد حاكم والية فرجينيا إجراء تحقيق
ّ
كامل ،أمس األول ،بعدما أظهر تسجيل مصور عنصري شرطة وهما
ً
يعتقالن ضابطا في الجيش أســود البشرة تحت تهديد السالح،
ويرشان رذاذ الفلفل على وجهه.
إلى ذلك ،أفادت قناة «إن بي سي نيوز» بأن الفعاليات تحت شعار
«حياة البيض مهمة» ،التي دعــا منظموها عبر منصات مراسلة
مشفرة إلجرائها في أنحاء الواليات المتحدة ،أمس األول ،من أجل
«التصدي لوسائل اإلعالم والسلطات والمؤسسات التعليمية التي
ً
تضطهد البيض» ،لم تسجل حضورا يذكر( .واشنطن  -وكاالت)

ادعت جماعة «أنصار الله»
الحوثية المتمردة ،أمس،
تنفيذ عملية هجومية في
السعودية بواسطة  17طائرة
ً
ً
ّ
مسيرة وصاروخا بالستيا،
مؤكدة استهداف مصافي
«أرامكو» في منطقتي جدة
والجبيل بـ 10طائرات ّ
مسيرة.
وزعم المتحدث العسكري
باسم الجماعة ،المدعومة
من إيران ،يحيى سريع ،عبر
«تويتر» ،أن االعتداء تضمن
استهداف مواقع عسكرية
حساسة في منطقتي خميس
مشيط وجيزان بخمس
طائرات مسيرة نوع «قاصف
َّ
بالستيين
 »2Kوصاروخين
نوع «بدر .»1

البرهان يزور الجنينة
عقب العنف القبلي

زار رئيس مجلس السيادة
االنتقالي في السودان،
عبدالفتاح البرهان ،أمس،
مدينة الجنينة عاصمة والية
غرب دارفور ،في ظل أحداث
عنف قبلية أسفرت عن مقتل
وجرح المئات من المدنيين
والعسكريين .وكانت لجنة
أطباء والية غرب دارفور
أشارت ،مساء أمس األول،
إلى أن عدد قتلى األحداث،
التي اندلعت في الثالث من
أبريل الجاري ،وصل إلى
 144شخصا فيما أصيب
 233آخرون .كما أوضحت
في بيان ،أنه تم إجالء
مجموعة جديدة من الجرحى
والمصابين إلى العاصمة
الخرطوم عبر  3طائرة تابعة
لألمم المتحدة.

تمديد «والية الرئيس» يطيح
رئيس شرطة مقديشو

أعلن قائد شرطة العاصمة
الصومالية مقديشو ،صادق
عمر حسن ،أنه علق عمل
البرلمان ،أمس ،قائال إنه
تصرف بشكل منفرد لمنع
النواب من تمديد والية
الرئيس؛ مما دفع مفوض
الشرطة في البالد إلقالته
ً
بعد ذلك بلحظات .والحقا،
قال رئيس البرلمان محمد
مرسال شيخ إن الغرفة
األدنى صوتت لمصلحة
تمديد فترة الرئيس عامين
للسماح بالتحضير إلجراء
انتخابات مباشرة.
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ً
ً
مصر تطلب تدخال روسيا في أزمة «سد النهضة»

foreigndesk@aljarida●com

ّ
• الفروف يتمسك بالوساطة اإلفريقية • إثيوبيا :القاهرة أنكرت كرمنا والسودان غير مواقفه
القاهرة -حسن حافظ

ً
ً
طلبت مصر تدخال روسيا في
أزمة سد النهضة اإلثيوبي،
لكن يبدو أن موسكو ،التي
تجمعها عالقات تاريخية
ودينية مع إثيوبيا ،لم تبد
الحماسة الكافية للعب دور،
أو أنها ،كما يقول مراقبون،
ربطت أي مسعى إيجابي
من قبلها بالئحة طويلة
من القضايا التي تريدها من
القاهرة ،وأولها ملف السالح
الروسي الذي يشكل حساسية
للقاهرة في عهد بايدن.

فاجأ وزيــر الخارجية الروسي
س ـيــرغــي الف ـ ـ ــروف ص ــان ــع ال ـق ــرار
المصري أمــس االثـنـيــن ،بمواقف
هـ ــادئـ ــة مـ ــن أزمـ ـ ـ ــة سـ ــد ال ـن ـه ـضــة
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،إذ ت ـم ـســك بــال ـم ـســار
اإلفريقي للمفاوضات بين مصر
وإثـيــوبـيــا وال ـ ـسـ ــودان ،ول ــم يدعم
ال ـم ـق ـت ــرح الـ ـمـ ـص ــري الـ ـس ــودان ــي
بتشكيل رباعية دولية للوساطة
لحل األزمة ،على عكس لهجة نظيره
المصري سامح شكري الذي أبدى
رغبة بالده في انخراط موسكو في
ملف السد على أمل حلحلة الجمود
ال ـح ــال ــي ف ــي ال ـم ـف ــاوض ــات وســط
تصاعد االتهامات المتبادلة بين
مصر والسودان وإثيوبيا.
الفروف وخالل مؤتمر صحافي
مع نظيره المصري سامح شكري
في القاهرة أمس ،استخدم لغة أكثر
ً
هـ ــدوءا ح ــول الــوســاطــة الــروسـيــة
فــي أزم ــة ســد الـنـهـضــة ،إذ أك ــد أن
موسكو مقتنعة بأن الحل المنسق
بين كل األط ــراف المعنية بقضية
ســد النهضة ،ويضمن المصالح
ً
الشرعية ،سيوفر ظروفا للتسوية
ال ـشــام ـلــة ،وأش ـ ــار إل ــى أن روسـيــا
مهتمة بتسوية هذه المسألة عبر
الحوار السياسي ،وتابع" :اقترحنا
تحريك هــذا الموضع ،وال نسعى
للعب أي أدوار أخرى".
وأش ــار الف ــروف إلــى أن روسيا
اقترحت في وقت سابق مساعدة
تقنية وفنية وتحليل الخبراء في
هذا المجال ،وهذه المعطيات نقلت
إلى جميع األطراف ،ولم تكن هناك
أي دعوة لروسيا للوساطة ،بل ان
الوساطة كانت للواليات المتحدة
واالتحاد اإلفريقي ،وأن على األخير
أن يـلـعــب دوره ف ــي ه ــذا الـمـســار
ويحل هذه المسألة اإلفريقية ،وهو
نفس موقف إثيوبيا التي ترغب في
استكمال المفاوضات تحت مظلة
إفريقية فقط.

رغبة مصرية
حديث الفــروف يبدو أنــه شكل
خـيـبــة أمـ ــل ل ـل ـقــاهــرة ال ـت ــي كــانــت
تتلهف لــدور روســي ضاغط على
إثيوبيا ،ما بدا واضحا في حديث

ً
مستقبال الفروف في القاهرة أمس (ا ف ب)
السيسي
س ــام ــح شـ ـك ــري ،خ ـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي المشترك ،الــذي قال إن
ً
روسيا أظهرت استعدادا الستمرار
ال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع مـ ـص ــر ف ـ ــي إط ـ ــار
التوصل التفاق بشأن سد النهضة
ي ـح ـقــق م ـص ــال ــح الـ ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث،
ً
مضيفا" :نعول على عالقات روسيا
بــالــدول الـثــاث وقــدرتـهــا الدولية
على الدفع لوقف اتخاذ أي إجراءات
أحادية في قضية سد النهضة".
وأطلع شكري نظيره الروسي
ع ـلــى ن ـتــائــج ج ـ ــوالت م ـفــاوضــات
ح ــول ســد النهضة ،وأهـمـيــة هذه
القضية لمصر وشعبها ،باعتبار
أن حصتها المائية أمــر وجــودي،
ً
الفـتــا إلــى تعثر المسار اإلفريقي
ً
بسبب التعنت اإلث ـيــوبــي ،داعـيــا
إلى ضرورة التوصل التفاق يحقق
مصالح الدول الثالث ،وينزع فتيل
األزمة بما يعفي من أي عواقب من
إج ــراءات أحادية يكون لها تأثير
ضار على دولتي المصب ،وتابع

"لروسيا دور مــركــزي باعتبارها
ً
ً
ع ـضــوا دائ ـم ــا فــي مجلس األم ــن،
ودولة لها إمكانياتها الدبلوماسية
وتأثيرها على الساحة الدولية".
وأبدى مصدر مصري صدمته
مــن الـمــوقــف ال ــروس ــي ،وق ــال إنــه
كــان يتوقع مــواقــف روسـيــة أكثر
ً
ت ـف ـه ـمــا ل ـخ ـط ــورة س ــد الـنـهـضــة
على دولـتــي المصب ،وأن هناك
نقطة غابت عن الجانب الروسي
وهي أن الوساطة اإلفريقية فشلت
بسبب التعنت اإلثيوبي المستمر،
ب ـه ــدف تـضـيـيــع ال ــوق ــت وف ــرض
األم ــر الــواقــع ،لــذا طلب الـســودان
بوساطة رباعية دولية ،وهو ما
دعمته مصر للخروج من عبثية
التفاوض تحت المظلة اإلفريقية
ال ــذي أض ــاع أك ـثــر مــن ع ــام كامل
دون التوصل ألي نتيجة.

هجوم إثيوبي
وغـ ــداة حــديــث ســامــح شـكــري

ل ـ ـف ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة م ـ ـص ـ ــري ـ ــة عـ ـ ـ ــن أن
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاص م ـ ــن ح ـ ـقـ ــوق م ـصــر
ً
ً
ال ـم ــائ ـي ــة ي ـع ـت ـبــر ع ـم ــا ع ــدائ ـي ــا،
ً
مــؤكــدا أن كــل الـخـيــارات متاحة،
ردت وزارة الخارجية اإلثيوبية
باتهام مصر بالفشل في االعتراف
بـ "الكرم اإلثيوبي" وتقبل تفاوض
أدي ــس أبــابــا بحسن نـيــة ،وتــابــع
ال ـح ـس ــاب ال ــرس ـم ــي ل ـل ـخــارج ـيــة
اإلثـيــوبـيــة على تــويـتــر" :عالجت
إثيوبيا جميع مخاوف السودان
المتعلقة بسد النهضة ،وتبادلت
معه المعلومات".
ً
وبـ ــدا واض ـح ــا ح ـجــم ال ـم ــرارة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــانـ ـيـ ـه ــا إثـ ـي ــوبـ ـي ــا مــن
الـتـنـسـيــق ال ـســودانــي مــع مـصــر،
إذ ش ــددت عـلــى أن مـســألــة أم ــان
الـســد وه ــي قضية مـحــل تخوف
ال ـخــرطــوم "سـيـتــم االع ـت ـنــاء بها
من أجل أمان إثيوبيا في المقام
األول ،فمن المستفيد مــن رفض
السودان لملء سد النهضة؟" في

اتـهــام مبطن بانحياز الخرطوم
للموقف المصري.
وأضافت الخارجية اإلثيوبية:
"ل ـس ـنــوات ك ــان ال ـم ـســؤولــون في
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان يـ ـمـ ـت ــدح ــون أه ـم ـي ــة
ســد الـنـهـضــة لـمـنــع الفيضانات
وتـنـظـيــم تــدفــق ال ـم ـيــاه وتــوفـيــر
طـ ــاقـ ــة رخـ ـيـ ـص ــة ،ف ـك ـي ــف يـمـكــن
ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق م ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
ال ـس ــودان ــي ب ــرف ــض م ــلء ال ـس ــد".
وشددت على أنه "ال يوجد تجربة
يمكن مقارنتها بتجربة إثيوبيا،
بـ ــدعـ ــوت ـ ـهـ ــا ل ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــي ال ـم ـص ــب
للتفاوض حول سد لتوليد الطاقة
الكهربائية من نهر تنبع مياهه
من أرضيها".

ضجيج مصري
بالتزامن مع ذلك ،شن عدد من
الـخـبــراء اإلثـيــوبـيـيــن عـبــر وكــالــة
األنباء اإلثيوبية الرسمية ،أمس،
ً
ه ـج ــوم ــا ع ـلــى دولـ ـت ــي ال ـم ـصــب،

بالتأكيد على أن السودان ومصر
ت ـت ـع ـم ــدان إطـ ــالـ ــة ال ـم ـف ــاوض ــات
الثالثية مــن أجــل تأخير مرحلة
الملء الثاني لسد النهضة ،لكن
ه ــذه الـمـحــاولــة سـتـبــوء بالفشل
في ظل التقدم المحرز في السد
وبـ ــدء ال ـم ــلء ال ـثــانــي ف ــي مــوســم
األمطار المقبل.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ات ـ ـ ـهـ ـ ــم األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ
ال ـم ـس ــاع ــد ب ـم ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات
اإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة بـ ـج ــامـ ـع ــة أديـ ـ ــس
أبــابــا ،صــامــويــل تيفيرا ،مصر
وال ـ ـس ـ ــودان بــأن ـه ـمــا تـسـعـيــان
لكسب الــوقــت إلطــالــة أم ــد مــلء
الـ ـ ـس ـ ــد ،هـ ــاجـ ــم خ ـب ـي ــر الـ ـس ــام
واألم ـ ـ ـ ــن ،لــول ـس ـي ـج ـيــد أب ـي ـب ــي،
ال ـق ــاه ــرة ق ــائ ــا" :اسـتــراتـيـجـيــة
مـ ـص ــر ه ـ ــي تـ ـح ــوي ــل االنـ ـتـ ـب ــاه
وإحـ ـ ـ ــداث ض ـج ـيــج كــال ـم ـع ـتــاد،
واالخ ـ ـتـ ــاف اآلن أن الـ ـس ــودان
انـضــم لـمـصــر" ،داع ـيــا الـقــاهــرة
والخرطوم لقبول األمر الواقع.

حزب ميركل يتبنى ترشيح الشيت «غير الشعبي» لخالفتها

أرمين الشيت

منحت إدارة حزب "االتحاد المسيحي
الديمقراطي"  CDUاأللماني أمس ،دعمها
لزعيم الـحــزب المحافظ أرمـيــن الشيت
الذي ال يحظى بشعبية ،للترشح لخالفة
أنجيال ميركل في منصب المستشارية
في سبتمبر المقبل.
واخ ـ ـ ـتـ ـ ــار الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي فــي
"المسيحي الديمقراطي" ،خالل اجتماع
م ـغ ـلــق لـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ـحـ ــزب ،دع ـ ــم تــرش ـيــح
رئيسه مقابل زعيم "الـحــزب المسيحي
االج ـت ـمــاعــي الـ ـب ــاف ــاري"  ،CSUالشقيق
األص ـغ ــر ل ـ ـ "ال ـم ـس ـي ـحــي الــدي ـم ـقــراطــي"،
والذي يحظى بشعبية كبيرة.
وأكد أحد المشاركين في االجتماع ،أن
ً
ً
"المجلس الرئاسي أصدر رأيــا واضحا
ب ـع ــد مـ ـ ـش ـ ــاورات م ـف ـ ّـص ـل ــة" ك ــي يـصـبــح
الشيت مرشح تحالف هذين الحزبين،

المعروف باسم "التحالف المسيحي"،
لحملة االنتخابات التشريعية المقررة
في  26سبتمبر.
وقـ ــال رئ ـيــس حـكــومــة واليـ ــة هيسن،
فولكر بوفييه عقب االجتماع" :نعتبر أن
الشيت مؤهل بشكل استثنائي ،وطلبنا
منه التناقش اآلن مع سودر حول طريقة
ً
المضي قدما".
ً
والـ ـ ـق ـ ــرار ل ـي ــس ن ـه ــائ ـي ــا بـ ـع ــد ،إال أن
م ــع هـ ــذا ال ــدع ــم ،س ـت ـكــون لـ ــدى الشـيــت
ال ـس ـت ـي ـنــي ،وه ـ ــو رئـ ـي ــس واليـ ـ ــة ش ـمــال
ً
ري ـنــان ـيــا فـيـسـتـفــالـيــا األك ـث ــر اك ـت ـظــاظــا
بالسكان ،فرص جيدة لخالفة ميركل في
المستشارية ،بعدما أمضت هذه األخيرة
ً
 16عاما في الحكم.
وس ـب ــق أن أكـ ــد الش ـي ــت م ـس ــاء أمــس
األول ف ــي حــديــث م ــع ق ـنــاة تـلـفــزيــونـيــة

تــابـعــة لصحيفة "ب ـي ـلــد" ،أن ــه واث ــق من
أنــه سيحصل على موافقة إدارة حزبه
لـيـصـبــح مــرشــح الـمـحــافـظـيــن لمنصب
المستشارية.
من ناحيته ،يسعى سودر ،ألن يكون
مـ ــرشـ ــح ال ـك ـت ـل ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة لـمـنـصــب
المستشار.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـت ــاد أن تـ ـخـ ـت ــار ال ـك ـت ـلــة
المحافظة الحاكمة في ألمانيا المعروفة
بــاســم "ال ـت ـحــالــف الـمـسـيـحــي" شخصا
واح ــدا فـقــط لـيـكــون مرشحها لمنصب
المستشار.
في المقابل ،أقر حزب "البديل من أجل
أل ـمــان ـيــا"  AFDبــرنــام ـجــه لــانـتـخــابــات
البرلمانية االتحادية المزمع إجراؤها
في  26سبتمبر المقبل.
وجاء إقرار البرنامج بعد ساعات من

النقاش خالل مؤتمر الحزب الذي انعقد
في مدينة دريسدن على مدى يومين.
وص ـ ـ ــوت  400م ـ ـنـ ــدوب أمـ ـ ــس األول
لمصلحة الطلب الرئيسي الذي تضمن
العديد من التغييرات.
وكــان عدد المندوبين الذين شاركوا
ً
في المؤتمر وصل إلى نحو  570شخصا.
ويتضمن الـطـلــب الــرئـيـســي ال ــذي تم
إقراره رفضا واضحا لالتحاد األوروبي
وتأييدا لخروج ألمانيا منه وتأسيس
جماعة مصالح اقتصادية جــد يــدة في
أوروبا.
كما يتضمن البرنامج تقييد الهجرة
وع ـ ـ ــدم الـ ـسـ ـم ــاح ب ـع ـم ـل ـيــات لـ ــم ال ـش ـمــل
الـعــائـلــي لـلـمـهــاجــريــن ال ـمــوجــوديــن في
ألمانيا.
(برلين ـ ـ وكاالت)

«رئاسية فرنسا» :مرشح شيوعي للمرة
األولى منذ  ...2007ولوبن تواصل التقدم
اعتداء على مركز ثقافي إسالمي عشية رمضان
ً
لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ  14عــامــا ،اخ ـتــار المؤتمر
الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسل
مرشحا لالنتخابات الرئاسية عام  ،2022بعدما
حصد تأييد أكثر من  73في المئة من بين نحو
 800عضو شــاركــوا فــي المؤتمر الــذي أقيم عبر
تقنية الفيديو ،أمــس األول ،بينما زادت زعيمة
حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين
لوبن مــن فرصها فــي الـفــوز بالجولة األول ــى من
ً
االنتخابات ،وفقا آلخر استطالع.
ً
وقال روسل ( 51عاما) بعد التصويت "أطلب
من القوى اليسارية األخــرى والمدافعين عن
ً
البيئة احترام خيارنا" ،مضيفا "دعونا نعمل
ً
معا في ظل احترام تنوعنا".
ونـ ـ ــاشـ ـ ــد أط ـ ـ ـيـ ـ ــاف الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار ،مـ ـ ــن أحـ ـ ـ ــزاب
ومواطنين ،من أجل "إبرام ميثاق لعام ."2022
وهــذه الـمــرة األول ــى منذ  2007التي ّ
يقدم
ً
فيها الحزب الشيوعي مرشحا إلى االنتخابات
الرئاسية .ففي المرتين السابقتين ،في 2012
و ،2017وقع الخيار على دعم اليساري جان
لوك ميالنشون ،زعيم حركة "فرنسا المتمردة"
الــذي حصل على نسبة  19.58فــي المئة من
األصوات في الجولة األولى النتخابات .2017
ّ
وسيتعين على أعضاء الحزب البالغ عددهم
نحو  50ألفا ،إقرار ترشيح روسيل في  9مايو.
ّ
وصوت  73.57في المئة من أصل  889مندوبا
لمصلحة السكرتير الوطني للحزب ،فيما حصل
كــل مــن الـمــرشـ َـحـيــن اآلخ ــري ــن ،إيـمــانــويــل دانــغ
تــران وغريغوار مونك ،على  1.97في المئة من
األصوات .وامتنع  22.48في المئة عن التصويت.
ً
ً
وانتخب روسل سكرتيرا وطنيا في 2018
ِ
وس ــط تـعـ ّـهــده ب ــأن ي ـكــون لـلـحــزب الشيوعي
ً
مرشحا في .2022
وحسب استطالع للرأي أجراه معهد "ايفوب ـ ـ
فيدوسيال" لمصلحة "جورنال دو ديمنش" و"سود

رادي ـ ــو" ،أم ــس األول ،ف ــإن زعيمة ح ــزب "التجمع
الوطني" لوبن ( 25إلــى  27فــي المئة) والرئيس
الليبرالي إيمانويل ماكرون ( 23إلى  28في المئة)
سيخوضان جولة اإلعادة من "الرئاسية".
ّ
وتوقع االستطالع زيادة لوبن من فرصها
في الفوز بالجولة األولى.
وأظهر االستطالع أن لوبن ستأتي في المرتبة
األول ـ ــى ف ــي  6س ـي ـنــاريــوهــات م ــن أص ــل  10في
الجولة األولى إذا تم اإلدالء باألصوات اليوم.
وأض ـ ـ ـ ــاف االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن ـ ـهـ ــا س ـت ـت ـعــرض
لـلـهــزيـمــة بـعــد ذل ــك فــي الـجــولــة الـثــانـيــة بين
المرشحين األولين ،بنسبة  46في المئة في
جولة اإلعادة مقابل  54في المئة لماكرون.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" األميركية لألنباء عن
فــريــدريــك داب ــي ،نــائــب الـمــديــر الـعــام للمعهد ،ان
"النتائج تعكس ديناميكية لوبن القوية ،وكذلك
الصعوبات التي يواجهها الرئيس مــاكــرون في
سياق األزمة الصحية ،لم يحدث من قبل مع تبقي
عام واحد فقط على االنتخابات ،أن يحصل مرشح
التجمع الوطني على مثل هذه النتائج".
ويكافح مــاكــرون إلرض ــاء الناخبين فــي وقت
تواجه البالد زيادة جديدة في اإلصابات بـ"كوفيد
 ،"19ليقترب عدد الوفيات بسبب الوباء إلى ما نحو
 100ألف وفاة ،وقد أمر الرئيس بإغالق البالد في 3
الجاري بعد تأجيل القرار ألسابيع.
وانـخـفـضــت نسبة الـتــأيـيــد لــه نقطة واح ــدة
ً
إلـ ـ ــى  33فـ ــي ال ـم ـئ ــة فـ ــي أوائ ـ ـ ـ ــل أب ـ ــري ـ ــل ،وف ـق ــا
الستطالع أجراه معهد "ايالبي" ونشر األسبوع
الماضي ،وأظهر االستطالع أن  63في المئة من
المستطلعة آراؤهم ال يثقون بماكرون ،بزيادة 3
نقاط عن االستطالع السابق.
وكانت لوبن أعلنت في مؤتمر صحافي الجمعة
الماضي ،انها ستخوض انتخابات  ،2022معربة
عن اعتقادها بأن فوزها أمر محتمل جدا.

وكان الرئيس الحالي ماكرون فاز على لوبن
في انتخابات عام .2017
وعلى يسار المشهد ،تشير نتائج االستطالع
إلــى حصول ميالنشون على أفضل نتيجة ،ما
ّ
بين  10إلى  13.5في المئة من األصوات .بيد أن
أيا من مرشحي الحزب االشتراكي أو المدافعين
عــن الـبـيـئــة أو الـشـيــوعـيـيــن يتخطى نـسـبــة 10
فــي المئة مــن نــوايــا التصويت ،حتى فــي حالة
الـتــرشــح الـمـشـتــرك بـيــن ه ــذه األطـ ــراف الـثــاثــة،
حسب استطالع "ايفوب-فيدوسيال" لمصلحة
"جورنال دو ديمنش" و"سود راديو".
وبين المرشحين اليمينيين خافيير برتران
وفاليري بيكريس ،وميالنشون ،واالشتراكيون
آن إيدالغو وآرناؤود مونتبورغ ويانيك يادو
البيئي ،إال أن فرصهم ليست كبيرة في تجاوز
الجولة األولى.

اإلكوادور تتحول إلى
اليمين

انتخب المصرفي السابق
اليميني غييرمو السو (65
ً
عاما) رئيسا لإلكوادور في
وجه منافسه االشتراكي
أندريس أراوس ( 36عاما)،
المدعوم من الرئيس السابق
رافاييل كوريا ،الذي حكم 10
سنوات ( )2007-2017هذا
البلد النفطي المديون ،الذي
اقتصادية ّ
ّ
حادة
يواجه أزمة
فاقمها فيروس "كورونا".
وسيخلف السو ،الذي نجح
في محاولته الثالثة الرئيس
لينين مورينو ،الذي الذي
ال يتمتع بشعبية ،وتنتهي
واليته في  24مايو.
وكوريا الذي قام بتحديث
اإلكوادور يعيش في بلجيكا
بلد زوجته .وفي  2020حكم
عليه غيابيا بالسجن 8
سنوات بتهمة الفساد ،وقال
محللون انه لو فاز أراوز فإن
البند األول على جدول أعمال
الحكومة سيكون عودة كوريا.

عودة المناورات السنوية
بين الفلبين وأميركا

انطلقت مناورات "باليكاتان"
(كتفا إلى كتف) العسكرية
السنوية الثنائية بين القوات
الفلبينية واألميركية ،أمس،
والتي كان قد تم إلغاؤها
العام الماضي .وجاء التدريب
المشترك في وقت تكثف
مانيال وواشنطن التعاون،
وسط مخاوف من تمركز
السفن الصينية في ويتسون
ريف في بحر الصين الجنوبي
المتنازع عليه.

قرغيزستان :نتائج هزيلة
الستفتاء يعزز موقع جاباروف

أظهرت نتائج شبه نهائية
الستفتاء دستوري في
قرغيزستان ،موافقة  79في
المئة من أصل نحو  37في
المئة من الناخبين الذي
شاركوا باالقترع أمس
األول ،على توسيع السلطات
الرئاسية ،والسماح لرئيس
الدولة الحالي صدر جاباروف
بالترشح لوالية ثانية.
ويلغي التعديل الدستوري
تحديد عدد الواليات
الرئاسية بواحدة مدتها 6
سنوات الذي أقر عام ،2010
بعدما طرد الشارع رئيسين
متتاليين بسبب ميلهما إلى
المحسوبية واالستبداد.
ّ
ويقرب النظام السياسي
الجديد قرغيزستان ،أكثر دول
المنطقة تعددية لكن أقلها
استقرارا ،من الدول المجاورة
لها ذات األنظمة االستبدادية
وروسيا.

ميانمار :تهمة جنائية
جديدة لسوتشي

إدانات
على صعيد آخر ،ومع اقتراب شهر رمضان الذي
يبدأ في فرنسا اليوم ،نـ ّـددت الحكومة الفرنسية
بتشويه ج ــدران مركز ثقافي إســامــي يستخدم
كمصلى فــي مدينة ريــن غــرب ال ـبــاد ،بشعارات
م ـنــاه ـضــة ل ــإس ــام ،وق ــال ــت إن "ال ـه ـج ــوم على
المسلمين هو هجوم على الجمهورية" ،فيما أعلن
مكتب النائب العام المحلي فتح تحقيق.
ّ
وتصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانان موجة
اإلدانة السياسية للحادثة التي تأتي بعد أيام من
اعتداء مماثل على مسجد غرب فرنسا ووسط ،ما
يعتبره بعض المسلمين عداء متزايدا تجاههم.
وق ــال دارم ــان ــان إن ــه "اع ـت ــداء مـقــزز على حرية
االعتقاد الديني ،وإن المسلمين يستحقون الحماية
ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخــرى في
فرنسا" .وأضاف بعد زيارته للمكان "الهجمات على
المسلمين هي هجمات على الجمهورية".

سلة أخبار

روسل خالل مشاركته في مؤتمر الحزب عبر تقنية الفيديو أمس األول (تويتر)
في المقابلّ ،
ردت لوبن على "تويتر" على
م ــوق ــف دارم ـ ــان ـ ــان ق ــائ ـل ــة" :مـ ــن ف ـض ـلــك سيد
دارمانان ،ال تعطي االنطباع بأن هناك معايير
ّ
وتعبر عن سخطك عند االعتداء على
مزدوجة
المساجد والمعابد والكنائس".
كـمــا أدان ـ ــت ال ـح ــادث ــة رئـيـســة بـلــديــة الـمــديـنــة
االشتراكية ناتالي أبير ،وعضو مجلس الشيوخ
اليمينية عن حزب "الجمهوريين" فاليري بوييه.
ومــن بين الـعـبــارات التي كتبت بالطالء على
المبنى "الكاثوليكية دين الدولة" و"ال لألسلمة".
ووص ـ ـ ـ ــف "الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـف ــرنـ ـس ــي ل ـل ــدي ــان ــة

اإلسالمية" ،الذي يعد أحد الكيانات الرئيسية
الممثلة للمسلمين في فرنسا ،الواقعة بأنها
"عدوان ال يحتمل".
مــن جـهـتــه ،أدان رئ ـيــس الـمـجـلــس اإلقليمي
للمسلمين محمد زيدوني "العبارات الفاحشة".
وقال" :نحن أبناء الجمهورية ،ونجد أنفسنا في
ّ
والوحشية".
مواجهة الكراهية والعنف
ووجـهــت تهم الجمعة الماضي إلــى شــاب من
النازيين ُ
الجدد يبلغ  24عاما لتوجيهه تهديدات
إلى مسجد في لومان الواقعة أيضا غرب فرنسا.
(باريس ـ ـ وكاالت)

ُو ّجهت إلى الزعيمة المدنية
السابقة أونغ سان سوتشي،
التي طردها الجيش في
ميانمار من الحكم ،تهمة
جنائية جديدة ،أمس ،في وقت
يتواصل القمع الذي تمارسه
المجموعة العسكرية الحاكمة
على المعارضين في الشوارع.
ولم تظهر سوتشي التي كانت
الواقع
ترأس بحكم األمر
ً
الحكومة البورمية ،علنا منذ
اعتقلت في األول من فبراير،
وهي محتجزة من دون إمكان
التواصل مع الخارج في دارة
في العاصمة نايبيداوً .
والزعيمة البالغة  75عاما
والحائزة جائزة نوبل للسالم
عام  ،1991مالحقة في سلسلة
دعاوى جنائية قد تؤدي إلى
حرمانها مدى الحياة من
العودة إلى الحكم.
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نارية للعربي والكويت ...وبداية جديدة للنصر والشباب
استئناف دوري  stcبمباراتين في الجولة العاشرة
حازم ماهر

يلتقي اليوم العربي
مع الكويت ،والنصر مع
الشباب ،في الجولة
العاشرة من القسم
الثاني لدوري stc
لكرة القدم ،الذي
يستأنف
بعد توقف
استمر 24
يوما.

تستأنف منافسات دوري  stcللدرجة الممتازة
ل ـكــرة ال ـقــدم ال ـي ــوم ،بــإقــامــة م ـبــارات ـيــن فــي الـجــولــة
العاشرة بالقسم الثاني ،يلتقي خاللهما العربي
مــع الـكــويــت عـلــى اس ـتــاد صـبــاح الـســالــم ،والنصر
مع الشباب على استاد علي صباح السالم ،وتقام
المواجهتان بتوقيت واحد في  10.00مساء.
وتوقفت البطولة  24يوما ،بسبب "الفيفا داي"،
وكــان مـقــررا استئنافها  2أبــريــل الـجــاري ،لكن تم
تــأجـيــل الـبـطــولــة بـعــد دخـ ــول الع ـبــي المنتخبين
الوطنيين األول واألولمبي في حجر صحي ،بعد
العودة من اإل مــارات والبحرين ،ثم تطعيم العبي
األندية بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا ،ومن
ثم تم تحديد اليوم موعدا الستئنافها.

العربي والكويت
تعد مباراة العربي والكويت هي االقوى في هذه
الجولة ،نظرا لتقارب المستوى ،ورغبة كل منهما
في تحقيق الفوز ألسباب مختلفة ،ويتربع العربي
على قمة البطولة برصيد  23نقطة ،بعد فوزه على
خيطان في الجولة التاسعة .0-3
وتعد المباراة بالنسبة للعربي بمنزلة حجر
الزاوية ،فالفوز يجعل الفريق يضرب اكثر من
عصفور بحجر واحد ،أهمها الحفاظ على فارق
ا لـنـقــاط بينه و بـيــن منافسيه على ا لـقـمــة ،إلى
جانب زيادة الفارق مع منافسه اليوم ،وهو ما
يعني السير في الطريق الصحيح القتناص لقبه
الغائب عن خزائنه منذ .2002-2001
واس ـت ـغ ــل ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ل ــاخ ـض ــر ،ب ـق ـيــادة
المدرب الكرواتي انتي ميشا ،فترة التوقف بإقامة
مباراتين مــع الـيــرمــوك وخـيـطــان ،وحقق
ا لـفــوز خاللهما بنتيجة  ،0-2و،0-3
ويفتقد الفريق اليوم جهود قلبي
الدفاع أحمد إبراهيم والسوري
احمد الصالح لإلصابة ،وهناك
محاوالت لتجهيز عيسى وليد.
أما الكويت ،الثالث برصيد
 17نـقـطــة ،فــالـمـبــاراة ستحدد

إل ــى حــد كـبـيــر م ــدى قــدرتــه عـلــى االح ـت ـفــاظ بلقبه
الذي حققه في المواسم االربعة الماضية ،حيث إن
الفوز يجعله يقلص الفارق مع االخضر إلى  3نقاط،
ويؤكد على انه يسير على الطريق الصحيح ،بينما
الخسارة ستزيد موقفه ،وتجعل مصيره مرتبطا
بنتائج اآلخرين.
وشهدت الجوالت االخيرة نتائج جيدة لألبيض،
أبرزها تحقيق الفوز على السالمية بهدف نظيف
في الجولة التاسعة ،وجهز الجهاز الفني بقيادة
المدرب اإلسباني غونزاليس الفريق بمواجهتي
ا لـتـضــا مــن وا لـنـصــر التجريبيتين ،و حـقــق فيهما
الفوز  2-4و.1-5
ويـفـتـقــد االب ـي ــض ال ـي ــوم ج ـهــود ف ـهــد ال ـهــاجــري
ل ــإص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وال ـت ــون ـس ــي اح ـمــد
العكايشي وسيسوكو بداعي اإليقاف ،فيما استعاد
جهود حميد القالف وفيصل زايد وعبدالله البريكي
بعد تعافيهم ،في حين تم تجهيز االيفواري جمعة
سـعـيــد وطـ ــال ف ــاض ــل ،وف ــرص ــة مـشــاركـتـهـمــا في
التشكيل االساسي تبدو كبيرة جدا.
يذكر أن مباراة القسم األول انتهت بالتعادل .1-1

النصر والشباب
تمثل م ـبــاراة الـنـصــر والـشـبــاب اهـمـيــة خاصة
للفريقين ،اللذين يرغبان في فتح صفحة جديدة
مع بداية القسم الثاني ،ويحتل النصر المركز
الخامس برصيد  14نقطة ،بعد تراجع نتائجه
بـشـكــل الف ــت فــي ال ـجــوالت األخ ـي ــرة ،وآخــرهــا
الخسارة أمام كاظمة بهدفين لهدف ،علما
أن الفريق كان ينافس بقوة على القمة في
الجوالت األولى.
وع ـ ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــدرب أح ـ ـمـ ــد ع ـب ــدال ـك ــري ــم
ك ـث ـي ــرا ع ـل ــى فـ ـت ــرة الـ ـت ــوق ــف لـتـجـهـيــز
فــريـقــه م ـج ــددا ،حـيــث واج ــه الـكــويــت
والتضامن وخسر األولى  ،1-5وفاز
فــي ا لـثــا نـيــة  ،1-2و يـفـتـقــد العنابي
الـيــوم جـهــود الــاعــب خــالــد شامان
بسبب اإليقاف.

ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ظ ـ ـهـ ــر الـ ـشـ ـب ــاب
ال ـ ـثـ ــامـ ــن بـ ــرص ـ ـيـ ــد  7نـ ـ ـق ـ ــاط ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا عــن
مستواه ،ولم يقدم
الفريق المستوى
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر م ـن ــه،
و جـ ــاء ت نتائجه
ب ـع ـي ــدة ت ـمــامــا
عـ ــن الـ ـم ــأم ــول،
وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـخـ ـس ــارة امـ ــام
القادسية بثالثة
أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف لـ ـ ـه ـ ــدف،
ويـ ـخـ ـط ــط ال ـ ـمـ ــدرب
الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي مـ ـ ــارجـ ـ ــان
للظفر بنقاط اليوم ،ومن
ثم االنطالق نحو التواجد
في مركز جيد.
واستعد الشباب للبطولة من
خ ــال مــواجـهـتــي بــرقــان وال ـيــرمــوك
الــودت ـيــن ،والـلـتـيــن حـقــق ال ـفــوز فيهما
 1-2و ،3-5ويغيب عــن الفريق ا لـيــوم نجمه
عبدالمحسن التركماني .وكان النصر حقق
الفوز في مباراة القسم االول
بهدف دون رد.

مباراتا اليوم

مدرب العربي إنتي ميشا

مدرب النصر أحمد عبدالكريم

التوقيت

الفريق

الملعب

١٠:٠٠م

العربي  -الكويت

صباح السالم

١٠:٠٠م

النصر  -الشباب

علي صباح السالم

مدرب الكويت غونزاليس

مدرب الشباب مارغان

عبدالعزيز يعتذر عن عدم االستمرار الشباب أسقط برقان في «ثالثية الطائرة»

مع سلة الساحل
●

جابر الشريفي

اع ـ ـتـ ــذر ال ـ ـمـ ــدرب الـ ـمـ ـص ــري لـلـفــريــق
األول لكرة السلة بنادي الساحل أحمد
عبدالعزيز عن عدم االستمرار مع الفريق
خالل منافسات الموسم المقبل ،إذ ينوي
قيادة أحد الفرق في الدوري المصري.
وك ـ ــان ع ـبــدال ـعــزيــز ،ال ـ ــذي َّ
درب فــرق
المراحل السنية فــي ن ــادي الساحل ،ثم
تسلم بعدها مهمة تدريب الفريق األول
خالل الموسم الماضي ،خرج مع فريقه
الـســاحــل بــالـمــركــز األخ ـيــر فــي النسخة
الحالية من ال ــدوري ،التي تــوج الكويت
ً
بلقبها ،كما خرج الفريق أيضا من الدوري
التمهيدي.
وتـبـحــث إدارة ال ـن ــادي خ ــال الفترة
ال ـح ــال ـي ــة ف ــي س ـي ــر ذاتـ ـي ــة ل ـل ـعــديــد من
المدربين ،ســواء الوطنيين أو األجانب،
شريطة أن يكونوا قد دربــوا في الكويت

●

وعلى معرفة بمستويات
الفرق المحلية.
ب ــدوره ،قــال يوسف
ال ـيــوســف ،مــديــر لعبة
ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة ف ــي ن ــادي
الساحل ،إن اإلدارة متريثة
ً
حــالـيــا فــي اخـتـيــار الـمــدرب،
للبحث عــن األف ـضــل ،فــي ظل
ت ــواف ــر ال ـعــديــد م ــن الـمــدربـيــن،
ً
مشيدا بالدور الذي بذله المدرب
المصري عبدالعزيز مع الفريق.
ولـفــت الـيــوســف إل ــى أن اإلدارة
تـسـعــى لـتــدعـيــم ص ـف ــوف الـفــريــق
بعدة العبين ،للمنافسة في دوري
ال ــدرجــة األولـ ــى والـتــأهــل لـلــدوري
الممتاز ،إذ من المتوقع أن تشهد
منافسات الموسم المقبل المزيد
من الندية واإلثارة ،في ظل تطبيق
نظام الدرجتين.

أحمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز

استعاد فريق الشباب للكرة الطائرة اتزانه،
بفوزه على برقان  2-3في مباراة ماراثونية
جمعت الفريقين على صالة االتحاد بمجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله ،ضمن الجولة
الثانية من الدور المؤهل للدوري الممتاز في
الموسم الجديد بــالــدورة الثالثية .وجــاءت
األشـ ــواط كــالـتــالــي،25-27 ،22-25 ،25-19( :
.)12-15 ،25-22
بذلك حصل الشباب على أول نقطتين ،واحتل
المركز الثاني ،متأخرا بفارق نقطة واحدة خلف
الجهراء المتصدر بثالث نقاط حققها من فوز
في الجولة األول ــى ،فيما اكتفى برقان بنقطة
واحدة في المركز الثالث واألخير.
وق ــال م ــدرب ال ـش ـبــاب ،الـتــونـســي فــريــد بن
عايشي ،عقب اللقاء" :قطعنا نصف المشوار،
ومباراتنا المقبلة مهمة جدا مع برقان ،وفي
حالة الفوز بها سنضمن البقاء في (الممتاز)،
أما الخاسرة ،فسوف تؤجل حسم البقاء لمباراة
الجهراء".
مــن جانبه ،أكــد عضو مجلس إدارة نــادي

مباراة الشباب وبرقان للكرة الطائرة
بــرقــان محمد عـسـكــر ،أن "خ ـس ــارة الـفــريــق ال
تعني ابتعادنا عن المنافسة .الفرصة قائمة
في المباريات المقبلة" .وقال إن "ما وصل إليه
برقان هذا الموسم ُيعد إنجازا ساهم الجميع

في تحقيقه ،وهو تدرج طبيعي بعد حصولنا
على المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي،
ودليل على أن الفريق يتقدم بخطى ثابتة ،وفق
خطة طويلة األجل".

الرجاء أول المتأهلين لربع نهائي كأس االتحاد اإلفريقي
التعادل يحسم «كالسيكو» تونس
بــات الرجاء المغربي أول فريق يحجز مكانه في
الــدور ربع النهائي لمسابقة كأس االتحاد اإلفريقي
لكرة القدم ،بفوزه على مضيفه بيراميدز المصري،
وصيف بطل النسخة الماضية-3 ،صفر ،فيما آلت القمة
التونسية بين الصفاقسي وضيفه النجم الساحلي إلى
التعادل ُ ،2-2أمس األول ،في الجولة الرابعة من دور
المجموعات (ثمن النهائي).
على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة ،بلغ الرجاء،
بطل  ،2018دور الثمانية ،بعدما جدد فوزه على وصيف
بطل النسخة الماضية ،ضمن منافسات المجموعة
الرابعة.
وكان الرجاء فاز على بيراميدز في المرحلة الثالثة
بهدفين نظيفين فــي ملعب محمد الخامس بالدار
البيضاء .وأحيا نكانا حظوظه في التأهل إلــى دور
الثمانية ،بفوزه على ضيفه نامونغو التنزاني -1صفر،
سجله فريدي تشيمينغا (.)71
ورفع الرجاء رصيده إلى  12نقطة ،وابتعد بصدارة
المجموعة ،فيما تجمد رصيد بيراميدز عند  6نقاط
في المركز الثاني ،بفارق المواجهات عن نكانا الزامبي
الثالث بنفس رصـيــد الـنـقــاط ،فيما تــذيــل نامونغو
التنزاني جدول الترتيب بال رصيد.

وعاد الصفاقسي التونسي من تأخر بهدفين إلى
التعادل مع ضيفه ومواطنه النجم الساحلي  2-2في
"كالسيكو" تونسي احتضنه ملعب الطيب المهيري
في صفاقس.
وحافظ الصفاقسي على صدارة المجموعة الثالثة
ب ـ  6نـقــاط ،بـفــارق نقطة أم ــام الـنـجــم ،ويــأتــي جــراف
السنغالي ثالثا بأربع نقاط ،وساليتاس رابعا بثالث
نقاط ،وهما التقيا أمس في ختام الجولة.
ً
وفي الثانية ،سيطر التعادل السلبي مجددا على
"الــدربــي المغاربي" بين شبيبة القبائل الجزائري
وضيفه نهضة بركان المغربي ،حامل اللقب ،على
ملعب "أول نوفمبر ."1954
وف ــي الـمـجـمــوعــة عـيـنـهــا ،وض ــع ك ــوت ــون سـبــور
ً
الكاميروني قــدمــا فــي ربــع النهائي ،بعدما اكتسح
ضيفه نابسا ستارز الزامبي  1-5في غــاروا (شمال
الكاميرون).
ورفع الفريق الكاميروني رصيده إلى  9نقاط في
الصدارة بفارق ثالث نقاط أمام شبيبة القبائل ،ويأتي
نهضة بركان ثالثا بخمس نقاط ،فيما تجمد رصيد
نابسا عند نقطة واحدة.
وفي المجموعة األولى ،تعرض أهلي بنغازي الليبي

لخسارة قاسية أمام مضيفه أورالندو بايرتس الجنوب
إفريقي صفر 2-في جوهانسبورغ.
وف ــي الـمـجـمــوعــة عـيـنـهــا ،أن ـع ــش وف ـ ــاق سطيف
الجزائري حظوظه في التأهل للدور المقبل ،بعدما
ثأر من ضيفه انييمبا النيجيري -3صفر على ملعب

ً
" 8ماي  "1945في سطيف .وكان انييمبا فاز ذهابا .1-2
وتصدر أورالندو برصيد  8نقاط أمام انييمبا ،الذي
تجمد رصيده عند  6نقاط ،وأهلي بنغازي ثالثا بأربع
نقاط ،بفارق المواجهات أمام وفاق سطيف الرابع.
(أ ف ب)

يـجــري مــدافــع الـنــادي
العربي لكرة اليد محمد
جــاســم عـمـلـيــة جــراحـيــة
ف ــي كـتـفــه األي ـم ــن مـطـلــع
األسبوع المقبل.
وك ــان جــاســم تـعــرض
لـ ـ ــإصـ ـ ــابـ ـ ــة ب ـ ـق ـ ـطـ ــع ف ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ـ ـجـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــي
والخلفي لكتفه األيمن
خــال م ـبــاراة فريقه مع
ن ــادي كــاظ ـمــة ،لـتـحــديــد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث ف ــي
ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
لكرة اليد.
والـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــم الـ ــريـ ــاضـ ــي
يـتـمـنــى الـشـفــاء الـعــاجــل
لـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم "األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــر"...
"سالمات ما تشوف شر".

المصري البورسعيدي يهزم
الجونة وينتزع وصافة الدوري
●

سفيان رحيمي يحتفل بهدفه في مرمى حارس «بيراميدز» شريف إكرامي

عملية جراحية
لمحمد جاسم
األسبوع المقبل

القاهرة  -ةديرجلا

•

انتزع فريق المصري البورسعيدي وصافة الدوري المصري الممتاز
لكرة القدم ،بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على نظيره فريق الجونة
بهدف نظيف ،في اللقاء الذي أقيم باستاد اإلسكندرية ضمن مباريات
الجولة الـ  19من ُعمر المسابقة.
جاء هدف النادي الساحلي عن طريق مهاجمه أحمد جمعة (،)72
ليقود فريقه إلى النقطة رقم  29في وصافة الــدوري الممتاز مؤقتا،
فيما تجمد رصيد فريق الجونة عند  21نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي مباراة أخرى بالجولة الـ ،18حسمت نتيجة التعادل اإليجابي
بهدف لمثله المواجهة التي جمعت فريقي سيراميكا كليوباترا
واإلنتاج الحربي ،الذي تقدم عن طريق العبه أحمد علي ( ،)22فيما
تعادل العب الوسط صالح جمعة لسيراميكا (ُ ،)57لينهي الالعب
صيامه عن التهديف بعد مرور  717يوما ،حيث كان آخر هدف سجله
مع فريقه السابق النادي األهلي نهاية أبريل عام  2019أمام المصري
البورسعيدي .ورفع التعادل رصيد سيراميكا للنقطة الــ ،25ليحتل
المركز السادس بجدول الترتيب ،فيما ارتفع رصيد اإلنتاج الحربي
للنقطة الـ 12في المركز األخير.
وشهدت المباراة إصابة صالح جمعة في العضلة الخلفية ،وكشف
طبيب الفريق أن الجهاز الفني لفريق سيراميكا ،بقيادة
فريد رضوان َّ
هيثم شعبان ،فضل خروج الالعب ،حتى ال تتفاقم إصابته ،وأجرى
أمس أشعة على العضلة الخلفية ،لتحديد حجم اإلصابة والبرنامج
العالجي والتأهيلي له ،وكذلك مدة غيابه عن التدريبات الجماعية.
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رياضة
مهمة شاقة لبايرن في باريس ...وتشلسي يخشى غدر بورتو
ةديرجلا

•
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تتجه األنظار اليوم إلى
قمة مباريات دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،عندما
يلتقي بايرن ميونيخ األلماني
مضيفه باريس سان جرمان
الفرنسي ،في إياب دور
الثمانية من المسابقة.

يـ ـ ـخ ـ ــوض بـ ـ ــايـ ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ
األلماني ،حامل لقب دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ــا ،م ــواج ـه ــة ث ــأري ــة أم ــام
بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
اليوم ،في إياب دور الثمانية من
البطولة القارية.
وخـ ـس ــر ب ــاي ــرن ع ـل ــى مـلـعـبــه
أم ـ ـ ــام س ـ ــان جـ ــرمـ ــان فـ ــي جــولــة
الــذهــاب  3-2األسـبــوع الماضي،
وتكمن صعوبة المهمة فــي أنه
لم يحدث سوى خمس مرات على
مــر ال ـتــاريــخ فــي دوري األب ـطــال
أن ن ـجــح أي ف ــري ــق ف ــي تـحــويــل
خسارته بهذه الطريقة في ذهاب
دور الثمانية إلى فوز وتأهل في
لقاء اإلياب.
وعانى بايرن من ذات المصير
ف ــي نـسـخــة  2011ف ــي مــواجـهــة
إنتر ميالن اإليطالي ،لكنه يأمل
الـ ـسـ ـي ــر عـ ـل ــى نـ ـه ــج مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد اإلنكليزي ،الــذي حقق
هذا اإلنجاز النادر قبل عامين،
عندما خسر في مباراة الذهاب
على ملعب أولد ترافورد صفر2-
قبل أن يهزم باريس سان جرمان
على ملعبه  1-3في لقاء اإلياب.
ولـ ـ ــم ي ـس ـب ــق لـ ـب ــاي ــرن الـ ـف ــوز
عـلــى س ــان جــرمــان فــي بــاريــس،
وس ـي ـخ ــوض ال ـف ــري ــق مــواج ـهــة
اإليـ ـ ــاب دون ه ــداف ــه ال ـبــول ـنــدي
روبرت ليفاندوفسكي ،وتعرض
النادي البافاري لتعادل مفاجئ
أمـ ـ ـ ــام ي ــونـ ـي ــون ب ــرلـ ـي ــن ب ـه ــدف
لمثله ،فــي الـجــولــة األخ ـيــرة من
البوندسليغا.
ودفع بايرن ثمن إهدار العديد
مــن الـفــرص فــي مـبــاراة الــذهــاب،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي اق ـت ـنــص ســان
جرمان الفوز في ميونيخ بفضل
تألق نجمه الشاب كيليان مبابي
الذي سجل هدفين.

مباراة صعبة
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك
األرج ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ــاوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــو

مبابي

sports@aljarida●com

بوكيتينو مدرب سان جرمان
أن "م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة اإليـ ـ ـ ــاب س ـت ـكــون
صعبة" ،لكن مهاجمه الشاب
مـ ــويـ ــس كـ ـي ــن قـ ـ ـ ــال" :س ـن ـك ــون
م ـس ـت ـعــديــن" لـ ـه ــذه "الـ ـمـ ـب ــاراة
الهائلة".
وم ــازال ســان جــرمــان يطارد
لقبه األول في دوري األبطال بعد
خسارة نهائي النسخة الماضية
على يد بايرن.
ويلتقي الـفــائــز مــن مواجهة
بـ ــايـ ــرن مـ ــع سـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان فــي
الـمــربــع الــذهـبــي مــع الـفــائــز من
مواجهة سيتي مع دورتموند.

تشلسي يواجه بورتو
وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ال ـي ــوم
يلتقي تشلسي اإل نـكـلـيــزي مع
بورتو البرتغالي ،وكانت مباراة
الـ ــذهـ ــاب ان ـت ـه ــت ب ـف ــوز ال ـب ـلــوز
بهدفين دون رد ،واستضافت
اش ـب ـي ـل ـي ــة االسـ ـب ــانـ ـي ــة مـ ـب ــاراة
الــذهــاب بين تشلسي وبــورتــو،
ك ـم ــا ت ـس ـت ـض ـيــف لـ ـق ــاء اإليـ ـ ــاب
ب ـس ـبــب ق ـي ــود ال ـس ـفــر ال ـخــاصــة
بجائحة كورونا.
ويـ ـع ــول ال ـف ــري ــق االن ـك ـل ـيــزي
ع ـل ــى م ــايـ ـس ــون مـ ــاونـ ــت الـ ــذي
ثـ ّـبــت مـكــانــه نجما فــي تشكيلة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي تـ ــومـ ــاس
توخل ،وتجسدت أهمية ماونت
بالنسبة لتشلسي فــي طريقة
إنـهــائــه للهدف األول فــي الفوز
-2صـ ـ ـف ـ ــر عـ ـل ــى ب ـ ــورت ـ ــو ذه ــاب ــا
االسبوع الماضي.
وأقـ ــر تــوخــل بــال ـجــودة الـتــي

جانب من مباراة الذهاب بين تشلسي وبورتو
يضيفها ماونت للفريق الساعي
الى احتالل أحد المراكز االربعة
االولـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي
والفوز بدوري االبطال والكأس
الـمـحـلـيــة ،وق ــال" :طــريـقــة إنـهــاء

ال ـهــدف كــانــت مـمـيــزة ومـمـتــازة
مـ ــن م ــايـ ـس ــون .ي ـم ـل ــك الـ ـج ــودة
لـلـقـيــام بــذلــك ،وأن يـنـفــذهــا في
ربع النهائي هي خطوة كبيرة له
ومساعدة كبيرة للنادي".

مباراتا اليوم
10:00

سان جرمان – بايرن ميونيخ
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10:00

تشلسي  -بورتو
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كيميش :سنتأهل ألننا األفضل
يعتقد مـحـ ّـرك وســط بــايــرن ميونيخ األلماني
جوشوا كيميش أن فريقه البافاري قادر على قلب
ً
خسارته ذهابا أمــام ضيفه باريس ســان جرمان
ّ
الفرنسي ،عندما يحل عليه الـيــوم فــي إيــاب ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وسقط حامل اللقب  3-2األربـعــاء الماضي في
عقر داره أليانز أرينا ،مما يعني أن بطل ألمانيا
ً
فــي آخــر ثمانية مــوا ســم سيكون مطالبا بالفوز
بـفــارق هدفين على ســان جــرمــان أو الـفــوز بفارق
هدف مع تسجيله على األقل أربعة أهداف لبلوغ
نصف النهائي.
ّ
وأكــد كيميش في مقابلة على موقع ناديه

الــرس ـمــي أم ــس "ف ــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب كـنــا الـطــرف
األفـضــل ،حتى إذا لــم تعكس النتيجة هــذا األمــر،
ً
ً
لألسف" ،مضيفا أن النتيجة "ستعتمد كثيرا على
ً
نفسيتنا ،لكن أيضا على فاعليتنا".
ً
وقــال الالعب البالغ  26عاما القادر على شغل
ّ
مراكز عدة إن العبي باريس "شكلوا خطورة ثالث
مرات وسجلوا ثالثة أهداف .فضال عن ذلك ،ال أذكر
ً
فرصا باريسية كثيرة".
وس ــدد العـبــو بــايــرن  12م ــرة عـلــى مــرمــى ســان
ً
جــرمــان ذه ــاب ــا وسـجـلــوا هــدفـيــن ،فيما بـلــغ عــدد
تسديدات سان جرمان بين الخشبات ثالث كرات
فقط.

ساني

كيميش

سيميوني حزين على الفرص الضائعة
أب ـ ــدى األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي
ألتلتيكو مدريد ،حزنه الشديد،
بعد تعادل فريقه أمام مضيفه
ري ــال بيتيس ،أمــس األول ،في
الجولة ال ــ 30لليغا ،السيما أن
الفريق صنع فرصا كثيرة "مع
نهاية الشوط األول".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــي ،ف ــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات خـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة،
ال ـت ــي ش ـهــدهــا م ـل ـعــب بينيتو
بـ ـي ــام ــاري ــن" :كـ ـن ــا قــري ـب ـيــن مــن
التقدم ( ،)0-2لكننا في المقابل
استقبلنا هدف التعادل (.)1-1
ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،الـفــريـقــان
بحثا عن االنتصار .سعيد جدا
بمجهود الالعبين".
وأضاف" :حزين لعدم نجاح

سيميوني
(أنخيل) كــوريــا فــي التسجيل
مع كل المجهود الــذي يبذله.
إذا اس ـت ـم ــر ه ـ ـكـ ــذا ،ف ـس ـيــأتــي

كولن يقيل مدربه
إلنقاذ الموسم
أقال نادي كولن ،وصيف القاع في الدوري األلماني
لكرة القدم ،مدربه ماركوس غيسدول ،بعد ساعات من
الخسارة أمام ماينتس ،في محاولة إلنقاذ الموسم
قبل  6مراحل من النهاية.
ونقل بيان النادي عن المدير العام هورست هيلد،
قوله إنه "مع تغيير المدرب ،نريد أن نمنح الفريق
انطالقة جديدة".
وس ـقــط ال ـفــريــق عـلــى أرض ــه  3-2أم ــام مــايـنـتــس،
أم ــس األول ،فــي الـمــرحـلــة ال ـ ـ  ،28ليتجمد رصـيــده
عند  23نقطة في المركز السابع عشر ،الذي يعيده
مباشرة إلــى الدرجة الثانية ،على ُبعد ثــاث نقاط
من أرمينيا بيليفيلد السادس عشر ،الذي يخوض
ملحق الهبوط.
ووصل غيسدول إلى رأس الجهاز الفني للفريق،
القريب من الحدود البلجيكية -الهولندية ،في نوفمبر
 ،2019ونجح في إبقائه بدوري األضواء ،وكان عقده
الحالي يستمر حتى نهاية يونيو.

الهدف ،ألنه يستحقه".
كما أقر "التشولو" بأن الفريق
"عــانــى فــي الـشــوط الثاني أمــام

فريق يهاجم بشكل جيد جدا"،
م ــؤك ــدا أن ال ـت ـش ـي ـلــي مــانــويــل
ب ـل ـي ـغ ــري ـن ــي ،م ـ ـ ــدرب ب ـي ـت ـيــس،
"يعشق كرة القدم هذه ،وتدريب
أنــديــة ت ـقــدم ك ــرة ق ــدم جميلة"،
ولـ ـ ـه ـ ــذا ي ـع ـت ـق ــد أن "ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل
مستحق".
وأعــرب سيميوني عن أسفه
للغيابات التي تضرب صفوف
"الروخيبالنكوس" أخيرا ،والتي
كان آخرها الثنائي البرتغالي
ج ـ ـ ـ ــواو ف ـي ـل ـي ـك ــس بـ ـ ـت ـ ــورم فــي
ال ـك ــاح ــل األي ـ ـمـ ــن ،واإلن ـك ـل ـي ــزي
ك ـيــران تريبيير بــ"كــدمــة أسفل
الظهر".
وأتــم" :سنرى مــاذا سيحدث
مــع نـهــايــة ال ـمــوســم .أتـمـنــى أن
تـنـتـهــي ف ـتــرة ت ــذب ــذب الـنـتــائــج
سريعا".

ً
روبن :ال أستسلم أبدا
أك ــد ال ــاع ــب ال ـهــول ـنــدي آري ـيــن
روبــن ،الــذي شــارك أمس األول مع
فــريـقــه غــرونـيـنـغــن خ ــال الـشــوط
الثاني من مواجهة هيرنفين في
الــدوري الهولندي لكرة القدم ،أنه
ً
ال يستسلم أبدا.
وق ــال ال ــاع ــب ،فــي تصريحات
لـشـبـكــة ق ـن ــوات "" :"ESPNوصـلــت
ل ـمــرح ـلــة ال ـت ـف ـك ـيــر ف ـي ـمــا إذا ك ــان
استمراري في اللعب منطقيا أم ال،
لكن شيئا ما بداخلي يقول لي إن
االستسالم ليس ضمن قاموسي".
وأض ـ ـ ــاف روب ـ ـ ــن ،الـ ـ ــذي وص ــف
م ـش ــارك ـت ــه ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة بـمـنــزلــة
الـتـعــويــض" :ل ـقــد قـطـعــت م ـشــوارا
ط ــوي ــا ،وال أع ـل ــم إذا م ــا خضت
تعاف صعبة جدا مثل هذه
عملية
ٍ
من قبل أم ال".

ودخ ــل الــاعــب األس ـبــق لـنــادي
ريـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب ()78
ب ــدي ــا ل ــاع ــب أل ـي ـس ـيــو دا كـ ــروز،
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـت ــي خ ـس ــر فـيـهــا
غرونينغن بهدفين دون رد ،بعد
فترة غياب طويلة لإلصابة.
وحظي روبن بفرصة جيدة في
الــوقــت بــدل الضائع ،بعدما سدد
ك ــرة قــويــة ،لكنها عـلــت الـعــارضــة
بحوالي نصف متر.
وكـ ــان روبـ ــن أع ـلــن اع ـتــزالــه في
ع ــام  ،2019لـكـنــه فــاجــأ الـجـمـيــع،
وتـ ــراجـ ــع ع ــن قـ ـ ـ ــراره ،ل ـي ـل ـعــب فــي
صـ ـف ــوف الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ فـيــه
مسيرته الرياضية ،بعدما عرض
عليه الفريق الهولندي األمــر في
مايو الماضي.
(إفي)

ً
بيليه :كنت أمزح مع مارادونا دائما حول من األفضل

بيليه

تــذكــر أس ـطــورة كــرة الـقــدم الـبــرازيـلـيــة األسبق
إدسون أرانتس دو ناسيمينتو "بيليه" صداقته
مع األرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا،
الذي توفي في أكتوبر الماضي ،وأوضح أنه دائما
ما كان يمزح معه حول "من منهما كان األفضل".
وق ــال بـيـلـيــه ،خ ــال مـقــابـلــة م ــع ق ـنــاة "راي "3
اإليطالية" ،كنا نلتقي في بعض األحيان ،وعلى
الرغم من أننا لم تجمعنا عالقة وثيقة فإننا كنا
نمزح معا ،فقد قال لي مرة (احذر ألنهم يقولون
إنـنــي أفـضــل مـنــك) وأن ــا أخـبــرتــه (م ــن الممكن أن
تكون أفضل ولكنني أحرز أهدافا بالقدم اليمنى

والـيـســرى وبــالــرأس وأن ــت ال يمكنك) وضحكنا
كثيرا" ،مضيفا" :دائما ما كنا نمزح بشأن من كان
األفضل ،لكننا جميعا واحد أمام الرب".
وكشف أسطورة البرازيل ،والالعب الوحيد في
التاريخ الذي فاز بكأس العالم  3مرات ،عن أصل
تسميته باسم "بيليه" مؤكدا أنه لم يكن يحب هذا
االســم وهــو صغير ،متابعا" :اسـمــي هــو إدســون
والجميع كانوا يلقبوني بيليه .لم يعجبني االسم
ألنني كنت محبا ومشجعا للمخترع األميركي
إديسون".
(إفي)

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

«النبي»ٌ ...
كتاب
ُ
قرأته عدة مرات!

د .نجم عبدالكريم

فــي عــام  1923صــدر كتاب "الـنـبــي" لـجـبــران ،ليحتل قائمة
ً
األك ـث ــر مـبـيـعــا مـنــذ ذل ــك الـحـيــن وح ـتــى اآلن ،فــالـكـثـيــر من
ً
ً
األميركيين يعتبرونه إنجيال جديدا ،لما احتوى عليه من
موضوعات سأختزلها في النقاط التالية:
ٍ

***

• الحرية:
ً
ً
 أكثر الناس حرية يحملون حريتهم نيرا على أعناقهم ،فإنشاء الناس إسقاط الصنم الطاغية الذي أقاموه ،وسجدوا
له ،فعليهم أن ُيس ِقطوا مكانته التي صنعوها في نفوسهم.
• الحب:
ُ
ٌ ُ
نار تطهر ،وتحرر ،وهو ال يعطي إال نفسه ،وال ُيطيق
 إنهً
أن يكون مملوكا.
• الزواج:
ً
 أحـبــوا بعضكم ،وال تجعلوا مــن الحب ق ـيــدا ...وال يجوزٍّ
للزواج أن يقضي على شخصية كل من الزوجين المميزة.
• األوالد:
 إن ـهــم أب ـنــاء أ ِّشـ ــواق ال ـح ـي ــاة ...تـسـتـطـيـعــون أن تعطوهمُ
لعصر يختلف
محبتكم ،وال تلقنوهم أفكاركم ،إنهم خلقوا
ٍ
عن عصر آبائهم.
• الفرح والترح:
ً
ً
 هما توأمان ال ينفصالن ،يأتيان معا ،ويمضيان معا.• العطاء:
ُ
 هو ما ُيعطيه اإلنسان من نفسه ...فالحياة هي التي تعطيالحياة ،وما اإلنسان إال شاهد ،ليس إال.
• البيوت:
 بيتكم هو جسدكم األكبر ،ينمو بالشمس ،ويهجع في الليل.• العقل والهوى:
ـراع دائـ ٍـم مهما كانت الدفة والشراع للنفس
 إنهما في صـ ٍالـمــاخــرة فــي ال ـب ـحــر ...ف ــإن تحطمت الــدفــة وت ـمــزق الـشــراع
غرقت السفينة.
• األلم:
ُ
 إنه انكسار القشرة التي تغلف اإلدراك.• معرفة النفس:
 الحقيقة نسبية ،لــذلــك ال يجب أن يـقــول الـمــرء إنــه وجدالحقيقة ،بل وجد حقيقته.
• التعليم:
 ال يـعـطــي الـمـعـلــم م ــن حـكـمـتــه ،ب ــل م ــن إي ـمــانــه ومـحـبـتــه،فالحكيم والعالم والفنان ال يعطون فهمهم ،بل يرشدون
إلى الطريق.
• الدين:
عمل ،وتأمل… إنما الدين باألعمال!
من
الحياة
في
ما
 هو كلٍ
***
ً
ـدد مــن الكلمات فسأتوقف ُمـضـطــرا عن
• ألنـنــي مقيد بـعـ ٍ
نقاط أخرى ...ولكن من يحب أن يقرأ الكتاب
االستطراد في
ٍ
فسيجد فيه متعة أدبية ،وفكرية ،وروحية.

بصراحة

د .ناجي سعود الزيد

بـصــراحــة لــم أفـهــم م ــاذا يستفيد أي مــواطــن مقترض من
تأجيل سداد أقساطه لفترة ستة أشهر؟!
فلن يزيد رصيده المالي...
ولــن تقل مـصــاريـفــه ...وسيدفعها بالكامل ،كما أنــه بعد
مضي ستة أشهر سيعود للدفع المنتظم لفترة حتى سداد
القرض بالكامل!
فما مدى استفادته من ذلك التأجيل؟!
ك ــل ال ـف ــائ ــدة ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا ه ــي فـسـحــة م ــن الــوقــت
فقط ،وبعدها ستتراكم عليه نفس الديون ونفس األقساط،
وسيصرف أكثر على أمل تمديد فترة ســداد نفس األقساط
سـتــة أشـهــر أخ ــرى ،ولــديــه أم ــل بــإسـقــاط ال ـقــروض بالكامل
استجابة لضغوط النواب على الحكومة.
بما أن ذلك لن يحدث ألن من ليس لديه أي قرض له الحق
في مساواته بالمقترض الذي استفاد من أموال الدولة ،والتي

ً
الحكومة تنقذ فيال سقط في بئر
أنقذت ُّ
السلطات الهندية في
ً
ً
والية أوديشا فيال صغيرا من
موت ُمحقق ،بعدما سقط في
بئر عميقة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة إنـ ــديـ ــا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوداي ،فـ ـ ــي خ ـ ـبـ ــرهـ ــا الـ ـ ــذي
نقله مــو قــع سبوتنيك ،أ مــس،
إن الـ ـح ــادث وقـ ــع ف ــي منطقة
م ــاي ــورب ــان ــغ ب ــوالي ــة أودي ـش ــا
شمال شرقي البالد.

ً
هي ملك لجميع المواطنين ،وليست حكرا على فئة دون أخرى.
ً
ال مانع أبدا من مساعدة المحتاج...
ً
وال مانع أيضا من أن تحاول الحكومة ترتيب طريقة ما
إلنقاذ البعض ،ولكن استنزاف أموال الدولة ومدخراتها على
ً
فئة دون أخرى ليس باألسلوب المناسب ،خصوصا أن معظم
القروض استهالكية ترفيهية ،أما القروض التي ترتبت على
احتياجات أساسية ،كالسكن أو تعليم األبناء أو أي نوع من
الرعاية فإنها أمر آخر...
ً
هــؤالء لــن يستفيدوا أب ــدا مــن تأجيل ســداد ال ـقــروض ،بل
يحتاجون إلــى حلول جــذر يــة تتعلق بإمكانياتهم المادية
وطــريـقــة حصولهم على مـســاعــدات مــن الــدولــة بطريقة ما،
أما االستمرار في الهدر االستهالكي دون مبررات فنتيجته
معروفة وهي الخسارة المتوقعة للجميع!

وأضافت أنه تم إنقاذ الفيل
ال ـص ـغ ـي ــر مـ ــن ب ـئ ــر م ـه ـج ــورة
ً
بعمق  15قدما ،بمساعدة آلة
ثقيلة (.)JCB
وقد وصل مسؤولو الغابات
إل ــى ال ـم ـكــان بـعــد أن أخـبــرهــم
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــون ب ـش ــأن
سـ ـق ــوط الـ ـحـ ـي ــوان فـ ــي ال ـب ـئــر
المهجورة.
ويظهر الفيديو آ لــة الحفر

قولوا الحمد لله!

حسن العيسى

تعليم خريج الثانوية العامة يعادل تعليم الصف
الـســابــع ،هــذا هــو الخبر المفجع عــن أوض ــاع التعليم
"الببغائي" في كتاتيب الكويت ،بعد عقود من الصرف
المرهق على مؤسسة التعليم ،التي تعتبر تكلفة اإلنفاق
على الطالب فيها من أعلى المعدالت في العالم ،هذه
مجرد صورة من صور الفساد في الدولة ،لكن السؤال
هل تكون بداية التنمية المستدامة بإصالح التعليم ،أم
أنه يأتي بعد إصالح البنية التحتية مثل طرق جيدة،
وسائل مواصالت متقدمة ...إلخ؟
االق ـت ـص ــادي ش ــارم ــا رش ـيــر يــذكــر ف ــي ك ـتــابــه" قـيــام
وسقوط األمم" اآلتي:
في تايوان كانت نسبة األمية عام  1945تعادل 55
في المئة من السكان ،وظلت هذه النسبة عالية بدرجة
 45فــي المئة حتى  ،1960فــي كــوريــا الجنوبية كانت
نسبة األمـيــة عــام  1950فيها تـعــادل نسبة األمـيــة في
إثيوبيا ،في الصين التي أقلع  take offاالقتصاد بها
في الثمانينيات شرع المسؤولون فيها بالصرف المالي
الكبير على الطرق والمصانع وغيرها من االستثمارات،
التي كان لها التأثير المباشر السريع على النمو ،ثم
بدأوا بالصرف على إصالح التعليم ،الذي يأخذ عادة
ً
ً
ً
وقتا طويال قد يستغرق سبعين عاما.
بالكويت " مـحــل مــا طقها تطلع عــو جــة" ،فالتعليم
كارثي بمعنى الكلمة ،أما االستثمار في البنية التحتية
بغير استعراض أطول عمارة وعندنا دار األوبرا ،فهو
"شوفة عينكم" ال وسائل مواصالت عامة جيدة ،كما
هو الحال في اإلم ــارات ،وطــرق مكسرة سيئة تختنق
بالسيارات المزدحمة ،تفرض على صاحب المشوار
ابتالع حبة مهدئ قبل أن يقود السيارة ،ولــم يقصر
وزيـ ــر ال ـص ـحــة بـسـكــب ال ـم ـلــح ع ـلــى الـ ـج ــراح بــالـحـظــر
ال ـجــزئــي ،وتـغـيـيــر ســاعــات ال ـخ ــروج بـيــن كــل يــومـيــن،
فكأنه يطلب منا أن نكرر بسرعة عبارة "أرنب نطت من
منومها تبي منوم غير منومها" ،قولوها ثالث مرات
بسرعة!...
مؤسسة تعليم "مــع حمد قـلــم" كما ت ــرون ،هــي في
الــدرك األسفل ،وهي األســوأ في دول مجلس التعاون،
بعد أن كنا وكان أيام زمان ....لكن الحمد لله ،فنحن في
الصفوف األمامية في االستثمار بأبواب الفساد ،مثل
التربح من الوظيفة العامة ،وسيادة مبدأ "دهان السير"
(الرشوة) ً
بدء ا بالكبار من أهل السلطة وتوابعهم من
ً
أيام "التثامين" في الخمسينيات ،مرورا بنهج التسوير
بالبراميل ذلك الوقت ،إلى تحديد أسعار صرف جوازات
السفر للبدون الكويتيين بثالثة آالف د يـنــار ،ويظل
الفساد والمحسوبية يتمددان من األعلى لألسفل ،ومن
الكبير للصغير ...قولوا الحمد لله.

شريحة ذكية تكشف فيروس كورونا
ابتكر علماء في البنتاغون
ضمن وكالة مشاريع األبحاث
الــدفــاع ـيــة الـمـتـقــدمــة (دارب ـ ــا)،
شريحة متناهية الصغر يمكن
تركيبها تحت الجلد للكشف
عن اإلصابة بفيروس كورونا.
وف ــي حــديــث لـبــرنــامــج "60
دقـ ـيـ ـق ــة" عـ ـل ــى "سـ ـ ــي بـ ــي إس
نـ ـي ــوز" ،ون ـق ـلــه م ــوق ــع سـكــاي
نيوز ،أمس ،أوضح المسؤول

وه ــي تـقــوم بــإزالــة الــرمــال من
محيط البئر ،ثم انتشال الفيل
ً
الحقا من خالل الحبال ،وسط
سعادة األهالي وتصفيقهم.
وقـ ـ ــال ال ـض ــاب ــط ال ـم ـيــدانــي
رابيا نارايان موهانتي لوكالة
أنـبــاء "آنــي نـيــوز" الهندية ،إن
الفيل سقط داخــل البئر أثناء
تجواله في المنطقة.

مواعيد المسلسالت

ع ــن ت ـطــويــر ال ـش ــري ـح ــة ،مــات
هيبورن ،وهو ضابط متقاعد،
أن الـ ـغ ــرض م ـن ـهــا ه ــو كشف
ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ـ ــ«كـ ــوف ـ ـيـ ــد،»19-
ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ت ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــع ت ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــات
األشخاص الذين غرست فيهم.
وأوض ـ ــح ه ـي ـبــورن أن آلـيــة
عمل الشريحة تقوم على رصد
أي تفاعالت في الــدم ،للتنبؤ
بحصول العدوى ،دون تقديم

مزيد من التفاصيل .وأوضح
أن ــه "يـمـكـنـنــا ال ـح ـصــول على
تقييم للعدوى واإلصــابــة في
غ ـضــون ف ـتــرة زمـنـيــة قصيرة
تـ ـ ـت ـ ــراوح ب ـي ــن  3و 5دق ــائ ــق،
ً
ً
وهو ما ُيعد زمنا حاسما في
عمليات التشخيص والعالج
ً
الحقا".

وفيات
مريم محمود عبدالهادي محمد
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www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:02

العظمى 31

الشروق

05:26

الصغرى 18

الظهر

11:49

ً
أعلى مد  01:03صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

ً
 12:47ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:12

ً
أدنى جزر  07:07صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:32

 07:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

