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جلسة االحتكام إلى «التصويت»

َّ
مجلس األمة رفض فتح «ما يستجد» لـ «عزل الرئيس» وثبت تأجيل استجوابات الخالد
ً
• أزمة «مضبطة  30مارس» حسمها التصويت و 28نائبا رفضوا التصديق عليها
• نواب يهاجمون منصة الرئاسة ...ومكبر المطير ينادي «هذا لعب»
محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
رغــم ما شهدته جلسة مجلس األمــة ،أمس،
مــن س ـجــاالت وت ــراش ــق بــاألل ـفــاظ وص ـلــت إلــى
حد التطاول على األمين العام للمجلس ،فإنها
عبرت في األخير باالحتكام إلى رأي األغلبية،
فبالتصويت حسم البرلمان معركة مضبطة
جلسة  30م ــارس ،بالموافقة على التصديق
عليها و م ــا ورد بـهــا بنتيجة  32مـقــا بــل ،28
وبالنتيجة ذاتها ر فــض فتح بند ما يستجد
مــن أع ـمــال ،لمناقشة طلب ص ــدور ق ــرار بعزل
ً
رئيس المجلس من منصبه ،ومن خاللها أيضا
حسم المعركة الكبرى الخاصة بقرار تأجيل
استجوابات رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني.
وبالتصويت رفض المجلس فتح الحديث
فــي بـنــد المضبطة وتـخـصـيــص عـشــر دقــائــق
لكل متحدث ،ورفض تقديم بند االستجوابات
ع ـلــى ب ـنــد األس ـئ ـل ــة ،وع ـن ــدم ــا وصـ ــل إلـ ــى بند
االس ـت ـجــوابــات تــا األم ـيــن ال ـعــام االسـتـجــواب
الرابع المقدم إلى وزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح من النائبين د .أحمد مطيع وسعود
ُ
بــوص ـل ـيــب ،ولـ ــم ي ـت ــل االس ـت ـج ــواب ــات ال ـثــاثــة
المقدمة إلى الخالد بموجب القرار الذي اتخذه
الـمـجـلــس ف ــي جـلـســة  30مـ ــارس بـتــأجـيــل كل
االستجوابات المقدمة أو المزمع تقديمها له
إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني ،وفور انتهائه
م ــن ال ـت ــاوة رف ــع ال ـغــانــم الـجـلـســة رب ــع ســاعــة
لصالة العصر.
02

السجن يوقظ
«القتل» في الماغوط
ويجمعه بأدونيس

١٦

١٨

سيرة

جانب من صعود النواب إلى منصة الرئاسة ...والمطير
ً
مستنكرا عبر مكبر الصوت (تصوير عبدالله الخلف)

ً
 32عضوا رفضوا فتح
«ما يستجد من أعمال»

وتـســاء ل الـخــالــد :هــل تـجــوز االستجوابات
ت ـل ــو االسـ ـتـ ـج ــواب ــات؟ وه ـ ــل نـ ـش ــارك ف ــي ه ــذا
يرضي ديمقراطيتنا؟
النهج؟ أم نذهب إلى ما
ُ
واالستجوابات األربعة ،التي قدمت ،هل محلها
الدستور ،وهي جاءت قبل القسم وقبل 02

ش ـهــدت جـلـســة أم ــس أزمـ ــة بـسـبــب تقرير
لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن تعديل
ً
القانون المعروف إعالميا بـ «المسيء» ،والذي
قــرر المجلس في جلسة  30مــارس الماضي
نواح شرعية ،وذلك عندما أثار
رده لبحثه من
ٍ
الموضوع النائب مرزوق الخليفة بقوله :ال بد
أن يعرف الشعب الكويتي أن من أعاد 02

ً
رفض طلب فتح بند ما يستجد من أعمال تمهيدا للتصويت
على طلب صــدور قــرار عــزل رئيس مجلس األمــة من منصبه 32
ً
عضوا ،هم أحمد الشحومي ،أحمد الحمد ،أحمد الناصر ،باسل
الـصـبــاح ،ثــامــر الـعـلــي ،حمد الـجــابــر ،حمد الهرشاني02 ،

 ...و 28وافقوا
ً
وافــق على طلب فتح هــذا البند  28نائبا ،هــم :أحمد مطيع،
أسامة المناور ،بدر المال ،بدر الحميدي ،ثامر السويط ،حسن
جوهر ،حمد روح الــديــن ،حمد المطر ،حمدان العازمي ،خالد
العتيبي ،سعود بوصليب ،شعيب المويزري ،صالح المطيري،
عبدالعزيز الصقعبي ،عبدالكريم الكندري ،عبدالله المضف،
فارس العتيبي ،فايز الجمهور ،فرز الديحاني ،مبارك 02

الغانم للمطير:
اللهم إني صائم

الرومي :طلب عزل
الرئيس خطأ وباطل

أبرز قرارات
الرسائل الواردة

«اللهم إني صائم» ،بتلك الجملة التي كررها
ثــاث مــرات ،رد رئيس مجلس األمــة مــرزوق
الغانم على إساءات النائب محمد المطير له
خــال الجلسة ،بعدما قــال األخـيــر فــي نقطة
ن ـظ ــام إن «مـ ــا ح ـصــل ف ــي الـجـلـســة 02

أعرب وزير العدل عبدالله الرومي عن ألمه
ً
لهذا «الشق» في موضوع الديمقراطية ،معقبا:
«نختلف لكن بــدون أن نتعدى بكالم جــارح،
ومع التقدير لمقدمي طلب عزل الرئيس فهو
بند غير موجود في جدول األعمال02 ،

• الموافقة على عدم تشكيل لجان تحقيق
برلمانية في أي موضوع منظور أمام القضاء
• ت ـك ـل ـي ــف الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ب ـحــث
االختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر على
أن تقدم تقريرها خالل أسبوعين
02
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جريمة

• قضت بعدم اإلفراج عن خالد الجراح ومنعت النشر بقضية صندوق الجيش

• راسل مجلة «اللطائف» القاهرية في
الثالثينيات للتعريف بالكويت واكتشاف النفط
في «بحرة» عام 1937

في سابقة قضائية بتاريخ محاكمات الوزراء
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ق ـ ــررت مـحـكـمــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،بــرئــاســة
المستشار بدر الصرعاوي ،أمــس ،إلقاء القبض
على رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ
ً
جابر المبارك وحبسه احتياطيا على ذمة قضية
«صندوق الجيش» ،ليكون بذلك أول رئيس وزراء
ً
يحبس احتياطيا فــي قضية تتعلق باتهامات
مالية أثناء توليه منصبه.
وفــي القضية ذاتـهــا ،رفضت المحكمة إخــاء
سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح

• تفاعل مع الحياة الثقافية وهو في المرحلة الثانوية
• أول كويتي يحصل على شهادة جامعية في الحقوق
08

الفلبين ترفع الحظر
عن توريد عمالتها للكويت

مع قياديين اثنين في الجيش ،وحددت جلسة ٢٧
الجاري إلطالع الدفاع على ملف القضية بعدما
وا جـهــت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم من
لجنة التحقيق الدائمة في المحكمة ،فأنكروها.
وقررت المحكمة كذلك حظر النشر في القضية
بعد مطالبة الدفاع بعقد جلسات سرية وحظر
النشر ،غير أنها استجابت للطلب الثاني فقط،
ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع ومنها
رف ــع مـنــع ال ـس ـفــر ع ــن ال ـم ـب ــارك وإط ـ ــاق ال ـجــراح
وقياديي الجيش.

ليلة القبض على
«سفاح الجيزة» في وكر
الشيطان
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Cooking

اقتصاديات

جورج عاطف

ع ـقــب أك ـث ــر م ــن عـ ــام ع ـلــى ق ـ ــرار وزارة الـعـمــل
الفلبينية بحظر تصدير عمالتها المنزلية إلى
ال ـك ــوي ــت ،أع ـلــن رئ ـيــس ات ـح ــاد م ـكــاتــب اس ـت ـقــدام
العمالة المنزلية خالد الدخنانَ ،
رفع هذا الحظر،
ً
مـشـيــرا إلــى أن وزي ــر الـعـمــل فــي مانيال 02
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الجارية الرومية الحسناء
تكشف حقيقة شركان

جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918
المرحلة الجامعية مشبعة بالصخب السياسي والفكري • محكمة الوزراء رفضت رفع منع السفر عن المبارك وأجلت القضية إلى  27الجاري

• تطوع لتوزيع البريد أثناء ثورة
رشيد الكيالني عام 1941

الشوا ورجب...
جناحا صباح اللذان
ّ
حلق بهما عاليًا

ألف ليلة وليلة

ُ
َ
أول رئيس وزراء كويتي يحبس
في شبهات مالية

مركز البحوث والدراسات الكويتية
يوثق تاريخ أسرة الصقر

●

حكاية أديب

عبدالمنعم مدبولي...
أول فنان عربي تكتب عنه
دائرة المعارف النمساوية

تشكيك بنتيجة التصويت أزمة «المسيء»
ش ـ ـهـ ــد ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــم ب ـنــد
ً
ً
االستجوابات على بند األسئلة سجاال حادا،
بعد إعالن نتيجة التصويت عليه ،في البداية
برفع األيدي ،بالرفض ،إذ لم يوافق عليه إال
ً
 19من  59عضوا كانوا في القاعة ،فاعترض
النائب د .حسن جوهر ،وشكك في النتيجة،
ً
وأكد أنها غير صحيحة ،مشيرا إلى 02

•

سيرة

الخالد :لن أشارك في دمار مسيرتنا
أك ــد رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
ص ـبــاح الـخــالــد أن ــه أول مــن يـحـتــرم الــدسـتــور
ً
ويحترم الالءات األربعة التي أطلقها ،لكن وفقا
للدستور وال ـضــوابــط ،و«ل ــن أش ــارك فــي دمــار
مسيرة بناها أجدادنا».

في رمضان
ةديرجلا

اﻹﻣﺴﺎك

اﻟﻔﺠﺮ

اﻟﻈﻬﺮ

3:51

4:01

11:48

اﻟﻌﺼﺮ

اﻟﻤﻐﺮب

اﻟﻌﺸﺎء

3:23

6:14

7:34

«البترول
الوطنية»7.54 :
مليارات دينار
إجمالي اإليرادات
في «-2019
«المقاصة» تضع خطة استراتيجية
»2020
 13لعملها الفترة المقبلة

«كامكو إنفست»:
 %39.3تراجع
أرباح الشركات
الخليجية بسبب
جائحة كورونا
10

10

أطباق شهية من
المطبخ العصري
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جلسة االحتكام إلى «التصويت»

َّ
مجلس األمة رفض فتح «ما يستجد» لـ «عزل الرئيس» وثبت تأجيل استجوابات الخالد
ً
• أزمة «مضبطة  30مارس» حسمها التصويت و 28نائبا رفضوا التصديق عليها
• نواب يهاجمون منصة الرئاسة ...ومكبر المطير ينادي «هذا لعب»
محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
رغــم ما شهدته جلسة مجلس األمــة ،أمس،
مــن س ـجــاالت وت ــراش ــق بــاألل ـفــاظ وص ـلــت إلــى
حد التطاول على األمين العام للمجلس ،فإنها
عبرت في األخير باالحتكام إلى رأي األغلبية،
فبالتصويت حسم البرلمان معركة مضبطة
جلسة  30م ــارس ،بالموافقة على التصديق
عليها و م ــا ورد بـهــا بنتيجة  32مـقــا بــل ،28
وبالنتيجة ذاتها ر فــض فتح بند ما يستجد
مــن أع ـمــال ،لمناقشة طلب ص ــدور ق ــرار بعزل
ً
رئيس المجلس من منصبه ،ومن خاللها أيضا
حسم المعركة الكبرى الخاصة بقرار تأجيل
استجوابات رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني.
وبالتصويت رفض المجلس فتح الحديث
فــي بـنــد المضبطة وتـخـصـيــص عـشــر دقــائــق
لكل متحدث ،ورفض تقديم بند االستجوابات
ع ـلــى ب ـنــد األس ـئ ـل ــة ،وع ـن ــدم ــا وصـ ــل إلـ ــى بند
االس ـت ـجــوابــات تــا األم ـيــن ال ـعــام االسـتـجــواب
الرابع المقدم إلى وزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح من النائبين د .أحمد مطيع وسعود
ُ
بــوص ـل ـيــب ،ولـ ــم ي ـت ــل االس ـت ـج ــواب ــات ال ـثــاثــة
المقدمة إلى الخالد بموجب القرار الذي اتخذه
الـمـجـلــس ف ــي جـلـســة  30مـ ــارس بـتــأجـيــل كل
االستجوابات المقدمة أو المزمع تقديمها له
إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني ،وفور انتهائه
م ــن ال ـت ــاوة رف ــع ال ـغــانــم الـجـلـســة رب ــع ســاعــة
لصالة العصر.
02

السجن يوقظ
«القتل» في الماغوط
ويجمعه بأدونيس

١٦

١٨

سيرة

جانب من صعود النواب إلى منصة الرئاسة ...والمطير
ً
مستنكرا عبر مكبر الصوت (تصوير عبدالله الخلف)

وتـســاء ل الـخــالــد :هــل تـجــوز االستجوابات
ت ـل ــو االسـ ـتـ ـج ــواب ــات؟ وه ـ ــل نـ ـش ــارك ف ــي ه ــذا
يرضي ديمقراطيتنا؟
النهج؟ أم نذهب إلى ما
ُ
واالستجوابات األربعة ،التي قدمت ،هل محلها
الدستور ،وهي جاءت قبل القسم وقبل 02

ش ـهــدت جـلـســة أم ــس أزمـ ــة بـسـبــب تقرير
لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن تعديل
ً
القانون المعروف إعالميا بـ «المسيء» ،والذي
قــرر المجلس في جلسة  30مــارس الماضي
نواح شرعية ،وذلك عندما أثار
رده لبحثه من
ٍ
الموضوع النائب مرزوق الخليفة بقوله :ال بد
أن يعرف الشعب الكويتي أن من أعاد 02

مركز البحوث والدراسات الكويتية
يوثق تاريخ أسرة الصقر

ً
 32عضوا رفضوا فتح
«ما يستجد من أعمال»

ً
رفض طلب فتح بند ما يستجد من أعمال تمهيدا للتصويت
على طلب صــدور قــرار عــزل رئيس مجلس األمــة من منصبه 32
ً
عضوا ،هم أحمد الشحومي ،أحمد الحمد ،أحمد الناصر ،باسل
الـصـبــاح ،ثــامــر الـعـلــي ،حمد الـجــابــر ،حمد الهرشاني02 ،

 ...و 28وافقوا
ً
وافــق على طلب فتح هــذا البند  28نائبا ،هــم :أحمد مطيع،
أسامة المناور ،بدر المال ،بدر الحميدي ،ثامر السويط ،حسن
جوهر ،حمد روح الــديــن ،حمد المطر ،حمدان العازمي ،خالد
العتيبي ،سعود بوصليب ،شعيب المويزري ،صالح المطيري،
عبدالعزيز الصقعبي ،عبدالكريم الكندري ،عبدالله المضف،
فارس العتيبي ،فايز الجمهور ،فرز الديحاني ،مبارك 02

الغانم للمطير:
اللهم إني صائم

الرومي :طلب عزل
الرئيس خطأ وباطل

أبرز قرارات
الرسائل الواردة

«اللهم إني صائم» ،بتلك الجملة التي كررها
ثــاث مــرات ،رد رئيس مجلس األمــة مــرزوق
الغانم على إساءات النائب محمد المطير له
خــال الجلسة ،بعدما قــال األخـيــر فــي نقطة
ن ـظ ــام إن «مـ ــا ح ـصــل ف ــي الـجـلـســة 02

أعرب وزير العدل عبدالله الرومي عن ألمه
ً
لهذا «الشق» في موضوع الديمقراطية ،معقبا:
«نختلف لكن بــدون أن نتعدى بكالم جــارح،
ومع التقدير لمقدمي طلب عزل الرئيس فهو
بند غير موجود في جدول األعمال02 ،

• الموافقة على عدم تشكيل لجان تحقيق
برلمانية في أي موضوع منظور أمام القضاء
• ت ـك ـل ـي ــف الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ب ـحــث
االختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر على
أن تقدم تقريرها خالل أسبوعين
02

ً
محكمة الوزراء تحبس المبارك احتياطيا
وتؤجل القضية إلى  27الجاري

• راسل مجلة «اللطائف» القاهرية في
الثالثينيات للتعريف بالكويت واكتشاف النفط
في «بحرة» عام 1937
• تفاعل مع الحياة الثقافية وهو في المرحلة الثانوية
• أول كويتي يحصل على شهادة جامعية في الحقوق
• تطوع لتوزيع البريد أثناء ثورة
رشيد الكيالني عام 1941

08

الفلبين ترفع الحظر
عن توريد عمالتها للكويت
جورج عاطف

ع ـقــب أك ـث ــر م ــن عـ ــام ع ـلــى ق ـ ــرار وزارة الـعـمــل
الفلبينية بحظر تصدير عمالتها المنزلية إلى
ال ـك ــوي ــت ،أع ـلــن رئ ـيــس ات ـح ــاد م ـكــاتــب اس ـت ـقــدام
العمالة المنزلية خالد الدخنانَ ،
رفع هذا الحظر،
ً
مـشـيــرا إلــى أن وزي ــر الـعـمــل فــي مانيال 02

ف ــي ســاب ـقــة قـضــائـيــة ب ـتــاريــخ مـحــاكـمــات
ال ــوزراء فــي الكويت ،قــررت محكمة ال ــوزراء،
برئاسة المستشار بــدر الـصــرعــاوي ،أمــس،
إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
السابق سمو الشيخ جابر المبارك وحبسه
ً
احتياطيا على ذمة قضية «صندوق الجيش»،
لـ ـيـ ـك ــون ب ــذ ل ــك أول ر ئـ ـي ــس وزراء يـحـبــس
ً
احتياطيا في قضية تتعلق باتهامات مالية
أثناء توليه منصبه.
وفـ ــي ال ـق ـض ـيــة ذاتـ ـه ــا ،رف ـض ــت الـمـحـكـمــة
إخــاء سبيل وزيــر الداخلية السابق الشيخ
خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش،
وحددت جلسة  ٢٧الجاري إلطالع الدفاع على
ملف القضية بعدما واجهت المتهمين بالتهم

الشوا ورجب...
جناحا صباح اللذان
ّ
حلق بهما عاليًا
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ألف ليلة وليلة

جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918
المرحلة الجامعية مشبعة بالصخب السياسي والفكري رفضت اإلفراج عن خالد الجراح ومنعت النشر في قضية صندوق الجيش

●

حكاية أديب

عبدالمنعم مدبولي...
أول فنان عربي تكتب عنه
دائرة المعارف النمساوية

تشكيك بنتيجة التصويت أزمة «المسيء»
ش ـ ـهـ ــد ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــم ب ـنــد
ً
ً
االستجوابات على بند األسئلة سجاال حادا،
بعد إعالن نتيجة التصويت عليه ،في البداية
برفع األيدي ،بالرفض ،إذ لم يوافق عليه إال
ً
 19من  59عضوا كانوا في القاعة ،فاعترض
النائب د .حسن جوهر ،وشكك في النتيجة،
ً
وأكد أنها غير صحيحة ،مشيرا إلى 02

•

سيرة

الخالد :لن أشارك في دمار مسيرتنا
أك ــد رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
ص ـبــاح الـخــالــد أن ــه أول مــن يـحـتــرم الــدسـتــور
ً
ويحترم الالءات األربعة التي أطلقها ،لكن وفقا
للدستور وال ـضــوابــط ،و«ل ــن أش ــارك فــي دمــار
مسيرة بناها أجدادنا».

في رمضان
ةديرجلا

المنسوبة إليهم من لجنة التحقيق الدائمة
في المحكمة ،فأنكروها.
وقـ ــررت المحكمة كــذلــك حـظــر الـنـشــر في
القضية بعد مطالبة ا لــد فــاع بعقد جلسات
ســريــة وح ـظــر الـنـشــر ،غـيــر أن ـهــا استجابت
للطلب الثاني فقط ،ورفضت باقي الطلبات
التي قدمها الدفاع ومنها رفع منع السفر عن
المبارك وإطالق الجراح وقياديي الجيش.

الجارية الرومية الحسناء
تكشف حقيقة شركان
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جريمة

ليلة القبض على
«سفاح الجيزة» في وكر
الشيطان

21

Cooking

اقتصاديات
«البترول
الوطنية»7.54 :
مليارات دينار
إجمالي اإليرادات
في «-2019
«المقاصة» تضع خطة استراتيجية
»2020
 13لعملها الفترة المقبلة

«كامكو إنفست»:
 %39.3تراجع
أرباح الشركات
الخليجية بسبب
جائحة كورونا
10

10

أطباق شهية من
المطبخ العصري
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الثانية

جلسة االحتكام إلى...
وعقب استئناف الجلسة ،بدأت المعركة الكبرى عندما اعترض
ع ــدد مــن ال ـن ــواب عـلــى ع ــدم ص ـعــود ال ـخــالــد مـنـصــة االس ـت ـجــواب،
معتبرين أن ق ــرار الـمـجـلــس ب ـشــأن تــأجـيــل االس ـت ـجــوابــات باطل
ً
ً
دستوريا والئحيا ،لكن األمــر حسم في األخير بالتصويت رغم
سعي النواب إفشال الجلسة عبر محاولتهم الوصول إلى األمين
العام واستخدام النائب محمد المطير مكبر صــوت ،لكن الغانم
أعلن في النهاية تثبيت قرار جلسة  30مارس بتأجيل استجوابات
ً
الخالد إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني بموافقة  33عضوا من أصل
 ،60ورفــع الجلسة إلــى الـيــوم ،وســط توقعات بــأن تبدأ بمناقشة
استجواب وزير الصحة.
وكان الغانم قال فور استئناف الجلسة« :نناقش استجواب
وزير الصحة وننتهي منه ثم سنناقش بعد ذلك الطلب الخاص
بقرار تأجيل االستجوابات ،وإذا أردنا تقديم استجواب رئيس
الوزراء نرجع للمجلس» ،وفي ظل االعتراضات المتواصلة فتح
الغانم الحديث للنواب قبل أن يصوت على ما لديه من طلبات.
وق ــال الـنــائــب سـعــود بوصليب« :أن ــا مـقــدم اسـتـجــواب وزيــر
الصحة ،واستجوابي ال يسمو على استجواب رئيس الوزراء»،
وهو ما اتفق معه زميله في تقديمه د .أحمد مطيع ،الذي قال:
«ال يمكن أن نتجاوز استجواب رئيس الحكومة قبل استجواب
الوزير».
وأك ــد الـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري أن اس ـت ـجــواب رئيس
الحكومة قائم ،وعليه الصعود للمنصة ،ومن وافقوا على تأجيل
االستجوابات لم يحصنوا رئيس الوزراء فحسب ،بل أغلقوا كل
شيء برلماني ،وهذا الدستور ُيعمل به منذ عام  ،62وما يحصل
ً
ً
به اليوم بدعة ،معتبرا أن ما يحصل انهيار للديمقراطية ،صارخا
في الجميع« :اصحوا ،يبون يسوون المجلس صوري».
كما شهدت الجلسة سجاالت كبيرة حول موضوع عدم إدراج
طلب النائب بدر المال الخاص بصدور قرار بعزل رئيس المجلس
من منصبه ،ومطالبات نيابية لرئيس المجلس بترك كرسي
الرئاسة لنائب الرئيس ،باعتبار أن موضوع الطلب خاص به،
وقال المال :ال يجوز أن تترأس الجلسة يالغانم ،وعليك احترام
الالئحة ،وما تقوم به أمر غير مقبول.
وأضاف المال :أقسم بالله ما يحدث شي مخجل ،وعلى رئاسة
مجلس األم ــة التنحي كما فعل عبدالعزيز الـصـقــر ،وه ــذه هي
رج ــاالت الـكــويــت ،لكن هناك مــن هــم عبدة الـكــرســي ،وأخبرتني
يالغانم أن نكون معك على خــاف ،وهــذا هــو خــاف الدستور،
عـنــدمــا ت ـجــرأت عـلــى الــدس ـتــور ،ف ــأي م ــادة تــوافــق عـلــى تأجيل
االستجوابات؟!
وقال الغانم للمال :رغم إساءاتك لي أنا سامحتك ،واستشهدت
بالمجلس التأسيسي ،وأنا أستشهد به كذلك ،والمرحوم عبدالعزيز
ً
الصقر قــدم استقالته ا حـتـجــا جــا على عــدم تمكين الحكومة من
القسم ،كما أن الخبير الــدسـتــوري عثمان خليل عثمان قــال «إذا
أعطى الرئيس حق الرئاسة ،من خالل انتخاب المجلس له لمدة
أربــع سـنــوات ،فــا يجوز أن تسحب الــرئــاســة ،وال يمكن أن يعزل
الرئيس قبل مدة أربع سنوات معصوبة النواب ،وانتهاء الرئاسة
بمدة انتهاء المجلس».
وأثار الطلب النيابي ،الذي قدمه عشرة نواب ،إلعادة التصويت
ً
ً
على طلب تأجيل استجوابات الخالد ،جدال واسعا بين الرئيس
الغانم ونائبه أحمد الشحومي واألمين العام للمجلس من جهة،
والنواب الذين تقدمهم محمد المطير ،وشعيب المويزري ،وثامر
السويط ،وصالح المطيري من جهة أخرى.
ففي الـبــدايــة ،طلب الغانم مــن األمـيــن الـعــام التصويت على
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الطلب ،فاعترض النواب بقولهم« :الطلب غير الئحي» ،وطالبوا
بوقف التصويت ،لكن الغانم أشار إلى األمين العام باالستمرار.
وأخرج المطير مكبر صوت واتجه بمعية المويزري والسويط
وعبدالكريم الكندري وصالح المطيري وعدد كبير من النواب
إلى المنصة بغية وقف التصويت ،مع استمرار األمين العام في
النداء باالسم ،فاحتك به المطيري إليقافه عن التصويت ،وعندئذ
تدخل حرس المجلس من جهة ،والشحومي ،وحمد الهرشاني
من الجهة األخرى ،وسيطر الحرس على الوضع.
ومرة أخرى ،يحتدم الوضع على المنصة ،فيقول المطير« :ما
تفعلونه غلط وإجراء باطل» ،فيطوق الحرس المنصة ،ويدعو
الغانم النواب للعودة إلى أماكنهم ،والمطير يكرر «هذا لعب»،
فيرد الشحومي« :ماله معنى اللي تسوونه ،نحن في مجلس
ً
األمة» ،قائال للمطير« :انزل».
ويرد الغانم على المطالبات النيابية بقوله« :الطلب لن يسقط»،
ويشير لألمين العام بإتمام التصويت ،عندئذ خاطب المويزري
الرئيس الخالد« :مستانس يا رئيس الحكومة؟» ،فيكتفي الخالد
بتحريك يده على مكتبه ،ويزيد المطير بقوله« :أكيد مستانس».
ً
وبينما قال الغانم« :ما فيه شي يصير بالقوة» ،داعيا النواب
إلى التراجع عن المنصة ،استمر النواب باالعتراض بشتى الطرق
في ظل استمرار التصويت الذي انتهى بعدم الموافقة على الطلب،
ثم يحتدم الموقف ،ويتكرر السجال الذي كاد أن يصل إلى حد
التشابك باأليدي لوال تدخل الحرس.
ووسط هذا الصخب ومكبر المطير ،قال الغانم« :الطلب مكتمل
ً
األركان ،وال يمكن أن تأخذوا شيئا بالقوة» ،وسط قول السويط:
«هذا تدمير للديمقراطية» .وقال الغانم« :انتهى التصويت بعدم
ً
ً
موافقة  33عضوا من أصل  ،»60معلنا تثبيت الطلب بتأجيل
استجوابات رئيس الوزراء ،كما جاء في الجلسة الماضية حتى
نهاية دور االنعقاد الثاني ،ثم رفع الجلسة إلى الثانية عشرة
والنصف من ظهر اليوم.
ومــن المتوقع أن تبدأ جلسة مجلس األمــة التكميلية اليوم
ببند استجواب وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،والذي
ً
كــان مصطحبا فريقه معه بجلسة األمــة ،بما يوحي بأنه كان
ً
مستعدا لصعود منصة االستجواب.

الخالد :لن أشارك
برنامج عمل الحكومة؟ هل نشارك في خراب مسيرة  60سنة؟
وخالل حديثه ،قام عدد من النواب قاموا بمقاطعة الخالد ،أكثر
من مرة ،وحاولوا منعه من االستمرار بالحديث ،مما دعا الرئيس
الغانم إلى طلب االلتزام بالالئحة وتمكينه من مواصلة حديثه.
وبعدها انتقل الغانم لتالوة طلب نيابي بإعادة التصويت على
تأجيل استجوابات رئيس ال ــوزراء الــذي تم في جلسة  ٣٠مارس
الماضي نداء باالسم ،وهنا تعالت أصوات النواب بأنه غير الئحي.
ً
وك ــان الـطـلــب مـقــدمــا مــن ال ـنــواب ب ــدر الـحـمـيــدي وف ــرز الديحاني
ومرزوق الخليفة وحمد المطر ومبارك العرو وفايز الجمهور وأحمد
مطيع وأسامة المناور وسعود بوصليب ومحمد الراجحي ،ووسط
استمرار االعتراضات أعلن الغانم التصويت بتثبيت قرار المجلس
بتأجيل االستجوابات إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني.

 32عضوًا رفضوا فتح...
حمود مبرك ،خالد العنزي ،خليفة حمادة ،خليل الصالح ،رنا الفارس،
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سـعــد الـخـنـفــور ،س ـعــدون ح ـمــاد ،سـلـمــان الحليلة ،شــايــع الـشــايــع،
صباح الخالد ،عبدالله السلمان ،عبدالله الطريجي ،عبدالله الرومي،
عبدالرحمن المطيري ،عدنان عبدالصمد ،علي القطان ،علي المضف،
عيسى الـكـنــدري ،مـبــارك العجمي ،محمد الـفــارس ،م ــرزوق الغانم،
مشعان العتيبي ،ناصر الدوسري ،هشام الصالح ،يوسف الغريب.

 ...و 28وافقوا ...
زيد المطيري ،مبارك الحجرف ،محمد المطير ،محمد الراجحي،
محمد الحويلة ،مرزوق الخليفة ،مساعد العارضي ،مهلهل المضف،
مهند الساير.

تشكيك بنتيجة التصويت...

ً
نائبا ،كما أن الطلب ُق ِّدم للتصويت ً
نداء باالسم.
وجود ّ أكثر من 20
ً
وعقب الغانم على جوهر ،قائال«ُ :ال نسمح بالتشكيك .قلت لألخ
ثامر السويط ،أحد مقدمي الطلب ،نجري التصويت برفع األيدي،
فوافق على ذلك ،ولكن سنعيد التصويت ونحتكم لرأي األغلبية.
وأتت نتيجة التصويت ً
نداء باالسم بموافقة  ،27ورفض  ،32مما
ً
يعني رفض الطلب أيضا لكن بتغير األرقام».

أزمة «المسيء»...

ً
التقرير للجنة مجددا ،هم النواب سعدون حماد ،وسعد الخنفور،
وحمود مبرك ،وسلمان الحليلة ،وأحمد الحمد.
ً
وقــال النائب أحمد مطيع ،إن «الـمـســيء» كــان سببا فــي إبعاد
مرشحين من االنتخابات بغير حق ،وبدر الداهوم كان ضحيته،
«ونحن في بلد قانون ،والقوانين ال تسري بأثر رجعي ،والداهوم
حصل على حكم تمييز سمح له بخوض االنتخابات ،والغانم يقول
كان بإمكانك حضور الجلسة الماضية».
من جهته ،قال النائب حماد« :قدمنا قانون المسيء في مجلس
ً
 2013بمشاركة مطيع» ،فرد مطيع قائال« :تشرفت بالتوقيع عليه،
ُ َ
ْ
وهو أمر شرعي؛ ألن َمن يسب الله واألمير يجب أن يشطب ،وهذا
ً
َ ْ
أقل من حقه شرعيا ،لكن من حضر جلسة  30مارس هو من أسقط
الداهوم ال القانون».

الغانم للمطير :اللهم...
الماضية كارثة ،فكيف يتم التصويت على مضبطة ال توجد على
ً
ً
أرض الــواقــع؟» ،مؤكدا أن «هناك أمــرا غير أخالقي ...تسقط العفو
ً
الشامل صباحا وتعزي فيصل المسلم مساء ...أنت ما تستحي».
فرد الغانم« :اللهم إني صائم ،ومفرداتك غير الئقة ،وواجبي عزاء
حتى خصومي السياسيين ،وأنا لم أسقط العفو الشامل ،بل أنت
السبب بعدم حضورك ،والمجلس هو من صوت وأسقط القانون
الذي عرضته بناء على طلب نيابي».

الرومي :طلب عزل...

ً
والبــد من التصويت أوال على فتح بند ما يستجد من أعمال ثم

التصويت على إدراج الطلب».
وأض ــاف أن «رئـيــس المجلس مدته  4سـنــوات ،وال يوجد نص
ً
يشير إلى عزل عضو أو رئيس» ،معتبرا أن «الطلب في مبدئه خطأ
وباطل».
وكان النائب عدنان عبدالصمد قال« :الحقيقة مللنا من أسلوب
التعامل في المجلس ،وليس من حق الرئيس أن يدرج طلب العزل،
فهذه بدعة دستورية» ،أما أن «تستقيل أو تتنحى عن الرئاسة فهذا
أمر آخر ،لكن إدراج هذا الطلب غير دستوري ،وأدعو الحكومة ألن
تبدي رأيها ،كما أدعو األخ الرومي أن يقول رأيه».

أبرز قرارات الرسائل الواردة

• تأجيل ّ
بت تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لـ «كورونا» بناء على
طلب الحكومة
• إحالة اقتراح برغبة بشأن االستفادة من خبرات المتقاعدين
إلى «الموارد البشرية»
• تكليف «المحاسبة» بحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في
التحول الرقمي والتقني
• تكليف «المحاسبة» التدقيق في كفاءة إجراءات بلدية الكويت
إلحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية
• تكليف «المحاسبة» دراسة رسوم الجهات الحكومية المختلفة
على االنتفاع بأراضي الدولة
• تكليف «الصحية» البرلمانية بحث عدم تطبيق القانون النفطي
رقم  28لسنة  1969على الكويتيين
• تكليف «الميزانيات» بحث أسباب امتناع هيئة الرياضة عن
صرف المكافآت الواردة بالقرار ( )714لسنة 2014

الفلبين ترفع الحظر...

ً
سيلفستر بيلو ،وقع قرارا بهذا الشأن« ،ونتوقع وصول أولى دفعات
العمالة الجديدة خالل أسبوعين».
ً
وأوضح الدخنان ،أن التقرير الذي رفعه أخيرا الملحق العمالي
بالسفارة الفلبينية ناصر مصطفى ،إلى مانيال ممتاز وإيجابي،
وحمل في طياته الجهود المبذولة على المستوى الرسمي ومن
االتحاد ،للمحافظة على حقوق هذه العمالة ومكتسباتها ،ومنع
ً
تعرضها ألي مضايقات من أصحاب األعمال ،مؤكدا أن هذا التقرير
أذاب الجليد بين الجانبين ،وكــان لــه أثــر كبير على إص ــدار قــرار
معاودة االستقدام.
ولفت إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في تصديق عقود العمل
الـجــديــدة مــن الـسـفــارة ،ثــم إرســالـهــا إلــى الفلبين إلنـهــاء إج ــراءات
ً
ً
االسـتـقــدامُ ،مـجــددا تأكيده ضمان وصــون حقوق العامالت وفقا
للمواد التي تضمنها «العقد الثالثي» المبرم بين الجانبين ،الذي
استند إلى كل الحقوق والواجبات التي تضمنها القانون ،2015/68
بشأن العمالة المنزلية.
ّ
وثمن الدخنان الجهود المبذولة من الجهات ذات العالقة ،ممثلة
بوزارتي الخارجية والداخلية ،والهيئة العامة للقوى العاملة ،والتي
ساهمت بصورة فاعلة في إيجاد حلول جذرية للمشكالت العالقة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4707األربعاء  14أبريل 2021م  2 /رمضان 1442هـ

local@aljarida●com

3

محليات

األمير يتبادل التهاني برمضان مع قادة دول مجلس التعاون
سموه أجرى اتصاالت هاتفية بخادم الحرمين وسلطان عمان ورئيس العراق وولي عهد أبوظبي وأمير تبوك
ً
أجرى سمو أمير البالد عددا
من االتصاالت الهاتفية مع
قادة دول مجلس التعاون
الخليجي ،تبادل فيها سموه
بمناسبة
معهم التهاني ً
الشهر الفضيل ،داعيا الله أن
يعيده على األمتين العربية
واإلسالمية بوافر الخير واليمن
والبركات.

ت ـب ــادل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ،ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد،
الـتـهــانــي وال ـت ـبــركــات بمناسبة
ح ـل ــول ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـم ـبــارك
م ــع قـ ــادة دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي.
وأجرى صاحب السمو ،اتصاال
هاتفيا ،مساء أمس األول ،بخادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان
ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز آل س ـع ــود ملك
المملكة العربية السعودية ،هنأه
س ـمــوه خــالــه بـمـنــاسـبــة حـلــول
شـهــر رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك ،سائال
سموه المولى عز وجل أن يعيد
هذا الشهر الفضيل على البلدين
الشقيقين والشعبين الكريمين،
وعلى األمتين العربية واإلسالمية
بــوافــر الخير واليمن والبركات،
متمنيا سموه لـخــادم الحرمين
الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن مـ ـ ــوفـ ـ ــور ال ـص ـح ــة
وال ـع ــاف ـي ــة ،ولـلـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية وشعبها المزيد من
التقدم واالزدهــار في ظل القيادة
الحكيمة.
وق ـ ــد ب ـ ـ ــادل خ ـ ـ ــادم ال ـحــرم ـيــن
الشريفين سموه التهاني بحلول
الشهر الكريم ،مبتهال إلى الباري
تعالى أن يديم على سموه دوام
الصحة والعافية ،ويحقق للكويت
كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي
وازدهار في ظل القيادة الحكيمة
لسموه.
وأجرى سموه ،اتصاال هاتفيا

بسلطان عمان هيثم بــن طــارق،
تـ ـب ــادل خ ــال ــه س ـم ــوه الـتـهــانــي
بمناسبة ح ـلــول شـهــر رمـضــان
المبارك ،سائال سموه المولى عز
وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل
على البلدين والشعبين وعلى
األم ـت ـي ــن ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة
بــوافــر الخير واليمن والبركات،
متمنيا سموه له موفور الصحة
والعافية ،ولسلطنة عمان المزيد
م ــن ال ـت ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ــار ف ــي ظل
القيادة الحكيمة له.
وقد شكر سلطان عمان سموه
على هذا التواصل األخوي وهذه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ال ـك ــري ـم ــة ال ـم ـج ـســدة
ألواص ـ ـ ــر الـ ـع ــاق ــات الـتــاريـخـيــة
والمتميزة بين البلدين والشعبين
الشقيقين ،مبتهال ال ــى الـبــاري
تعالى أن يديم على سموه دوام
الصحة والعافية ،ويحقق للكويت
كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي
وازدهار في ظل القيادة الحكيمة
لسموه.

تواصل أخوي
كما تلقى سموه اتصاال هاتفيا
م ــن الــرئ ـيــس ال ـع ــراق ــي ،د .برهم
ص ــال ــح ،ت ـب ــادل خ ــال ــه الـتـهــانــي
بمناسبة ح ـلــول شـهــر رمـضــان
المبارك ،سائال المولى عز وجل
أن يعيد هذا الشهر الفضيل على
ا لـبـلــد يــن الشقيقين والشعبين

الكريمين ،وعلى األمتين العربية
واإلسالمية بوافر الخير واليمن
والبركات ،متمنيا لسموه موفور
الصحة والعافية وللكويت المزيد
م ــن ال ـت ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ــار ف ــي ظل
القيادة الحكيمة لسموه.
وقـ ـ ــد شـ ـك ــر سـ ـم ــوه ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ع ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـت ــواص ــل
األخــوي ،وهذه المبادرة الكريمة
التي تجسد عمق العالقات بين
البلدين الشقيقين ،مبتهال إلى
ال ـ ـبـ ــاري ت ـع ــال ــى أن ي ــدي ــم عليه
دوام الصحة والعافية ،ويحقق
لجمهورية العراق كل ما تتطلع
إليه من رفعة ورقي وازدهــار في
ظل القيادة الحكيمة له.

وافر الخير
وأجرى سموه ،اتصاال هاتفيا
بولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعـلــى للقوات المسلحة بدولة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة
الشقيقة ،الشيخ محمد بن زايد،
تـ ـب ــادل خ ــال ــه س ـم ــوه الـتـهــانــي
بمناسبة ح ـلــول شـهــر رمـضــان
المبارك ،متمنيا لبن زايد موفور
الصحة والعافية ،ولدولة اإلمارات
العربية المتحدة الشقيقة المزيد
م ــن ال ـت ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ــار ف ــي ظل
القيادة الحكيمة للشيخ خليفة
بن زايد.
وقــد شكر ولــي عهد أبوظبي

سـ ـ ـم ـ ــوه ع ـ ـلـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
والـ ـمـ ـب ــادرة ال ـكــري ـمــة الـمـجـســدة
ألواص ـ ـ ــر الـ ـع ــاق ــات الـتــاريـخـيــة
والمتميزة بين البلدين والشعبين
الشقيقين ،مبتهال ال ــى الـبــاري
تعالى أن يديم على سموه دوام
الصحة والعافية ،ويحقق لدولة
الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة
ورق ــي وازده ـ ــار فــي ظــل الـقـيــادة
الحكيمة لسموه.

صاحب السمو يستقبل المحمد

مبادرة كريمة
وتلقى سموه اتصاال هاتفيا
من األمين العام لمجلس التعاون
ل ــدول الخليج العربية ،د .نايف
الحجرفّ ،
عبر خالله عن خالص
تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة
ح ـل ــول ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك،
سائال المولى عز وجل أن يعيد
هذا الشهر الفضيل على األمتين
العربية واإلسالمية بوافر الخير
واليمن والبركات ،وأن يديم على
سموه موفور الصحة والعافية.
وق ــد ش ـكــره س ـمــوه عـلــى هــذه
المبادرة الكريمة ،متمنيا له دوام
الصحة وموفور العافية.
ك ـم ــا ت ـل ـق ــى س ـ ـمـ ــوه ،ات ـص ــاال
هــاتـفـيــا م ــن أم ـيــر منطقة تبوك
بالمملكة العربية السعودية فهد
بن سلطانّ ،
عبر خالله سموه عن
خالص تهانيه وأطيب تمنياته
بالمناسبة.

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد،
بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
وقد شكره سموه بن سلطان
على هذه المبادرة الكريمة وهذا
التواصل األخوي ،متمنيا لسموه
دوام الصحة وموفور العافية.
وأجرى سموه اتصاال هاتفيا

ولي العهد استقبل المحمد وتلقى اتصاالت تهنئة برمضان
سموه تبادل مع بن زايد وولي عهد البحرين وأمير تبوك التبريكات
استقبل سمو و لــي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،بقصر
ب ـ ـيـ ــان ،أمـ ـ ــس ،س ـم ــو ال ـش ـيــخ
ناصر المحمد.
وت ـل ـقــى س ـمــو ول ــي الـعـهــد
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـ ـش ـ ـعـ ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد،
ً
ً
ا تـصــاال هاتفيا  ،مـســاء أمس
األول ،من ولي عهد أبوظبي
نــا ئــب ا لـقــا ئــد األ عـلــى للقوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ب ــدول ــة اإلم ـ ـ ــارات
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ال ـش ـيــخ
م ـح ـم ــد بـ ــن زايـ ـ ـ ــد ،عـ ـب ــر ف ـيــه
سـ ـم ــوه ع ــن أطـ ـي ــب ال ـت ـهــانــي
والتبريكات بمناسبة حلول
ً
شهر رمضان المبارك ،سائال
ا ل ـلــه ا لـعـلــي ا ل ـقــد يــر أن يعيد
هذه المناسبة الفضيلة على
البلدين والشعبين الشقيقين
وعـ ـ ـل ـ ــى االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــربـ ـي ــة
واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة بـ ــوافـ ــر ال ـخ ـيــر
واليمن والبركات ،وأن يديم
عـلــى س ـمــوه مــو فــور الصحة
وتمام العافية ،وعلى الكويت
بالمزيد من التقدم واالزدهار
تـحــت ظــل ا ل ـق ـيــادة الحكيمة

لصاحب السمو أمير البالد
ً
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ذخ ــرا
للبالد.
وش ـكــر س ـمــو ول ــي الـعـهــد،
بــن زا ي ــد عـلــى هــذه المشاعر
ً
األخ ــوي ــة ال ـص ــادق ــة ،مـتـمـنـيــا
لــه مــو فــور الصحة والعافية
ول ــدول ــة اإلم ـ ـ ــارات وشـعـبـهــا
الـكــريــم دوام الـتـقــدم والــرقــي
واالزدهـ ـ ـ ــار ف ــي ظ ــل ال ـق ـيــادة
ال ــرش ـي ــدة لــرئ ـيــس اإلمـ ـ ــارات
الشيخ خليفة بن زايد ،وعلى
األمتين العربية واإلسالمية
جـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاء ب ـ ـ ــاألم ـ ـ ــن واألم ـ ـ ـ ـ ــان
واالستقرار.

قيادة حكيمة
ً
وتـ ـلـ ـق ــى سـ ـ ـم ـ ــوه ،ات ـ ـصـ ــاال
ً
هاتفيا من ولي العهد رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـبـحــريـنــي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر س ـ ـل ـ ـمـ ــان بـ ـ ــن حـ ـم ــد،
أعرب فيه عن أصدق التهاني
والتبريكات بمناسبة حلول
ً
شهر رمضان المبارك ،سائال

«الخدمة المدنية» :استقبال ً
المراجعين من  10إلى  1ظهرا
أعـلــن دي ــوان الـخــدمــة المدنية
أن أوقـ ـ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــل ،خ ـ ــال شـهــر
رم ـ ـضـ ــان ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،فـ ــي ص ــال ــة
اسـتـقـبــال الـمــراجـعـيــن ،تـبــدأ من
الـعــاشــرة صـبــاحــا إل ــى الــواحــدة
ظهرا ،بموعد مسبق.

وأوضـ ـ ــح الـ ــديـ ــوان ،ف ــي بـيــان
صحافي ،أن الحضور يكون عن
طريق حجز الموعد عبر منصة
ً
"م ـت ــى" ،م ــؤك ــدا ضـ ــرورة االل ـتــزام
بـكــل االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة من
أجل سالمة وصحة المراجعين.

والدة طفل بمستشفى جابر
ألم مصابة بـ «كورونا»

ا ل ـلــه ا لـعـلــي ا ل ـقــد يــر أن يعيد
هذه المناسبة المباركة على
البلدين والشعبين الشقيقين
وعـ ـ ـل ـ ــى األمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــربـ ـي ــة
واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة بـ ــوافـ ــر ال ـخ ـيــر
واليمن والبركات ،وأن يديم
عـلــى س ـمــوه مــو فــور الصحة
وتمام العافية وعلى الكويت
بالمزيد من التقدم واالزدهار
تـحــت ظــل ا ل ـق ـيــادة الحكيمة
لصاحب السمو.
وقد شكر سمو ولي العهد
نـظـيــره البحريني عـلــى هــذه
ً
المشاعر داعيا الله سبحانه
و تـعــا لــى أن يــد يــم عليه وا فــر
ال ـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة وعـ ـل ــى
ال ـب ـح ــري ــن وش ـع ـب ـهــا ال ـكــريــم
ال ـمــزيــد مــن ال ـت ـقــدم والــرخــاء
واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ظ ــل ق ـي ــادة
الملك حمد بن عيسى.

رفعة وازدهار
ً
كـمــا تـلـقــى س ـمــوه ات ـصــاال
ً
ه ــاتـ ـفـ ـي ــا م ـ ــن أم ـ ـيـ ــر م ـن ـط ـقــة

أع ـل ـن ــت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،أن
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة مـ ـ ـ ــددت ف ـت ــرة
التسجيل اإللكتروني لبرنامج
التطعيم السنوي الدوري لطلبة
المدارس في المراحل الدراسية،
لغاية تاريخ  29أبريل الجاري.
وق ــال ــت ال ـت ــرب ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان
صحافي أمــس ،إن التطعيمات

ال ـم ـق ــررة لـلـحـمـلــة ه ــي تطعيم
"الحصبة والـنـكــاف والحصبة
األ ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ن ـ ـ ـيـ ـ ــة  "MMRا ل ـ ـصـ ــف
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات ،وت ـط ـع ـي ــم
"ال ـخ ـنــاق والـ ـك ــزاز  "DTللصف
الخامس والصف الثاني عشر
بنين وبنات.

سفير أذربيجان يهنئ األمير
وولي العهد بالشهر الفضيل
تـ ـ ـق ـ ــدم سـ ـفـ ـي ــر أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان
فــي الـكــويــت إيـلـخــان قهرمان
بـ ـ ــأس ـ ـ ـمـ ـ ــى آي ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــي
وا لـتـبــر يـكــات بمناسبة شهر
رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك ،إل ــى سمو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد وحكومة
دولة الكويت وشعبها الشقيق
ً
والـصــديــق ،داعـيــا الله تعالى
أن يعيد هــذه األيــام الفضيلة
عليكم وعلى األمــة اإلسالمية
بالخير والبركات ،وأن يتقبل
م ـن ــا وم ـن ـك ــم ص ــال ــح األع ـم ــال
وأن يوفقنا وإ يــا كــم لصيامه
ولقيامه.
وأك ـ ـ ــد الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ،فـ ــي ب ـي ــان
ً
صحافي ،إنــه يــولــي اهتماما
ً
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـط ـي ـب ــة
والمتينة بين بلدينا ،وعلى
ثقة بــأن عــاقــة ال ــود واالخ ــوة
والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــداق ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ب ـي ــن
أذربـ ـيـ ـج ــان والـ ـك ــوي ــت س ــوف
ً
تشهد تطورا وتخدم مصالح
البلدين والشعبين فــي شتى
المجاالت.
ً
وأعــرب قهرمان مجددا عن
تـمـنـيــاتــه ال ـص ــادق ــة لـصــاحــب

ت ـب ــوك بــال ـس ـعــوديــة ف ـهــد بــن
سلطان ،عبر فيه سموه عن
أ طـيــب ا لـتـهــا نــي والتبريكات
بمناسبة حلول شهر رمضان
ً
المبارك ،مبتهال إلى الباري
عز وجل أن ينعم على سموه
بــدوام الصحة والعافية وأن
يحقق للكويت كل ما تتطلع
إليه من رفعة وتقدم وازدهار
فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة
لصاحب السمو.
وق ـ ـ ــد ش ـ ـكـ ــر سـ ـ ـم ـ ــوه أمـ ـي ــر
تـ ـب ــوك ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـم ـش ــاع ــر
ً
سـ ـ ــا ئـ ـ ــا ا لـ ـ ـم ـ ــو ل ـ ــى أن ي ـن ـع ــم
ع ـلــى س ـم ــوه ب ـ ــدوام الـصـحــة
وتمام العافية وعلى الشعب
السعودي الشقيق بمزيد من
ا لـخـيــرات وا لـبــر كــات والنماء
فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ــرشـ ـي ــدة
ل ـخــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن
الملك سلمان بن عبدالعزيز
مـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـقــة وع ـلــى
األمتين العربية واإلسالمية
بالخير واليمن والبركات.

إيلخان قهرمان

ال ـس ـم ــو وسـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ب ـم ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـســامــة
والتوفيق وللشعب الكويتي
الـ ـص ــدي ــق وال ـش ـق ـي ــق ال ـت ـقــدم
ً
واالزده ـ ــار وال ــرخ ــاء ،متمنيا
من الله عز وجل أن يبعد عن
الجميع هذه الغمة في القريب
ال ـع ــاج ــل ل ـت ـعــود ال ـح ـي ــاة إلــى
ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ،وأن ي ـح ـفــظ ال ـلــه
الكويت وشعبها الطيب واألمة
اإلسالمية من كل مكروه ،وأن
يديم عليهم األمن واألمان.

«الصحة» تسمح لموظفيها باإلجازات بشروط

ً
مركز التطعيم يعمل من  10صباحا حتى  10مساء خالل الشهر المبارك
أعلنت وزارة الصحة أن
األشخاص الذين تأكدت
إصابتهم بواسطة مسحة
الـ  PCRخالل فترة  3إلى 6
أشهر يتلقون جرعة واحدة
فقط من لقاح «كوفيد .»19

افتتح مستشفى جابر األحمد قسم النساء والوالدة وقسم األطفال
ال ـخــدج ،وكــانــت بــاكــورة عملياته أول حــالــة والدة لمريضة مصابة
بـفيروس كورونا ،ولدت بأعلى معايير السالمة ومنع العدوى ،وقد
ً
ً
وضعت مولودا ذكرا بصحة جيدة.
وبذلك أضــاف المستشفى خدمات إكلينيكية تخصصية جديدة
لمرضى "كوفيد ."19

تمديد التطعيم الدوري للطلبة
حتى  29الجاري

ب ـنــائــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
لشؤون مجلس الــوزراء بسلطنة
ع ـمــان ف ـهــد ب ــن م ـح ـمــود ،ت ـبــادل
خالله سموه التهاني بمناسبة
ح ـل ــول ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك،

وقد شكر بن محمود سموه على
هذه المبادرة الكريمة المجسدة
ألواص ـ ـ ــر الـ ـع ــاق ــات الـتــاريـخـيــة
والمتميزة بين البلدين والشعبين
الشقيقين.

لم يثبت
حتى اآلن أي
حالة وفاة في
الكويت لها
عالقة بتلقي
اللقاح
«الصحة»

●

عادل سامي

أكد عضو لجنة اللقاحات في
وزارة الصحة د .خالد الجارالله
أن مــر كــز ا ل ـكــو يــت للتطعيم في
أرض المعارض بمنطقة مشرف
سـيـعـمــل م ــن ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
حـ ـت ــى الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة م ـ ـسـ ــاء خ ــال
ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك ،بـهــدف
مواصلة تقديم خدمات التطعيم
للمسجلين على المنصة.
ودع ــا الـجــارالـلــه فــي تصريح
صـحــافــي الـجـمـيــع إل ــى ض ــرورة
الحرص على عدم تفويت موعد
التطعيم خــال الـفـتــرة الحالية،
للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة
م ــن ال ـحــاص ـل ـيــن ع ـلــى الـتـطـعـيــم
والتحصين خالل فترة التفشي.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أكـ ـ ـ ــدت وزارة
الصحة أنه لم يثبت حتى اآلن أي
حالة وفاة في الكويت لها عالقة
بتلقي لقاح «كوفيد .»19
وأعلنت الوزارة عبر حسابها
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أي
توصيات علمية أو عالمية حتى
اآلن لفحص األجـســام المضادة
أو عمل مسحة  PCRلبيان الخلو
من الفيروس قبل تلقي تطعيمات
«كوفيد .»19
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن األش ـخــاص
الذين تأكدت إصابتهم بواسطة

جانب من استقبال المواطنين والمقيمين في مركز التطعيم
مسحة الـ  PCRخالل فترة ما بين
 90إلى  180يوما ( 3إلى  6أشهر)
يـتـلـقــون جــرعــة واحـ ــدة فـقــط من
لقاح «كوفيد .»19

ً
 14يوما

مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــررت وزارة
الصحة السماح للعاملين فيها،
ً
بالتمتع بــاإلجــازات اعـتـبــارا من
ً
 15أبريل الجاري وفقا لشروط.

وم ــن أبـ ــرز شـ ــروط ذلـ ــك ،وفــق
ت ـع ـم ـي ــم إداري أ ص ـ ـ ـ ــدره و ك ـي ــل
الوزارة د .مصطفى رضا ،وحمل
ال ــرق ــم  32ووج ـه ــه إل ــى ال ــوك ــاء
الـمـســاعــديــن ومــديــري المناطق
ا لـ ـصـ ـحـ ـي ــة و مـ ـ ــد يـ ـ ــري اإلدارات
المركزية ،أال تزيد مــدة اإلجــازة
ً
على  14يوما ،وفــي حالة قضاء
اإلجازة خارج دولة الكويت تطبق
االشتراطات الصحية المقررة.
ً
وج ــاء ضـمــن ال ـش ــروط أيـضــا

أن يـ ـق ــوم الـ ـمـ ـس ــؤول ال ـم ـبــاشــر
ال ـم ـخ ـتــص بـتـنـسـيــق اإلج ـ ـ ــازات
بحيث ال تــز يــد نسبة العاملين
الـمـتـمـتـعـيــن ب ــاإلج ــازة ع ـلــى 10
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة،
م ــع م ــراع ــاة اح ـت ـيــاجــات الـعـمــل،
وع ــدم تــأثــر الـخــدمــة مــع اعتماد
وكـيــل القطاع أو مــديــر المنطقة
الصحية.
ً
ومن ضمن الشروط أيضا أن
تكون األولوية للذين لم يتمتعوا

بإجازاتهم خــال األشـهــر الستة
الماضية.
وأكــد وكيل وزارة الصحة ،أن
ً
ه ــذا الـتـعـمـيــم ج ــاء ان ـطــاقــا من
حرص الوزارة على حسن تنظيم
العمل ،وتقديم أفضل الخدمات
ً
ال ـص ـح ـيــة ،ونـ ـظ ــرا إلـ ــى الــوضــع
الـ ــوبـ ــائـ ــي وتـ ــداع ـ ـيـ ــات ان ـت ـش ــار
فـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،وبـ ـن ــاء عـلــى
مقتضيات مصلحة العمل.

٤

محليات
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«التربية» أنهت إجراءات الترقي للوظائف اإلشرافية
•ترقيات «االبتدائي» بعد عطلة «الفطر » • «صناعة جيل» يوصي بإدخال القيم في المناهج
فهد الرمضان

القائد هو
صناعة
شخصية
مسؤولة
عن اإلبداع
واالبتكار
الناصر

انتهت وزارة التربية من إجراءات
إص ــدار قـ ــرارات الـتــرقــي للوظائف
اإلشــراف ـيــة التعليمية لمجتازي
ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــات ،ال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ــرت خ ــال
الشهرين الماضيين.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" أن إدارة التنسيق
ومتابعة التعليم ال ـعــام أص ــدرت
قــرارات الترقي لعدد من مجتازي
مـ ـق ــاب ــات ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــرافـ ـي ــة
التعليمية بالمدارس ،موضحة أنه
تم إصدار قرارات الترقي لوظائف
رؤساء أقسام ومديرين مساعدين
ومديري مدارس في مراحل رياض
األطـ ـف ــال وال ـم ــرح ـل ــة الـمـتــوسـطــة
والثانوية.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـت ــرق ــي
ل ـم ـج ـت ــازي م ـق ــاب ــات اإلش ــراف ـي ــة
للمرحلة االبتدائية ستتأخر لما
بعد عطلة عيد الفطر ،ألن المقابالت
ما زالت مستمرة ،مبينة أن ترتيب
مـ ـجـ ـت ــازي ال ـم ـق ــاب ــات ي ـت ــم وف ــق
الدرجة ،التي يحصلون عليها في
االختبار والمقابلة ،وعلى ضوئها
يتم وضعهم في ترتيب أرقام وتتم
ترقية األول ثم الذي يليه.
وذك ــرت ال ـم ـصــادر ،أن موظفي
إدارة التنسيق يقومون بالرجوع
إلى الرغبات التي وضعها المتقدم

مناير الحمادي

حنان الناصر

لشغل الوظيفة اإلشرافية ،من حيث
تحديده للمناطق التعليمية التي
يرغب بها ،ثم مراجعة الشواغر في
هذه المناطق ليتم بعدها إصدار
ق ـ ــرارات الـتــرقــي وف ــق ه ــذه اآلل ـيــة،
مبينة أن المرشح بإمكانه رفض
الـتــرقـيــة فــي ح ــال رغ ــب ،وانـتـظــار
شاغر في منطقة أخرى.
إل ــى ذلـ ــك ،أوض ـح ــت الـمـصــادر
أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ـج ــأت إلـ ـ ــى إصـ ـ ــدار
قرارات الترقية لمجتازي مقابالت
اإلشرافية في هذا التوقيت لمعالجة
الـ ـنـ ـق ــص ف ـ ــي بـ ـع ــض ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس،
السيما مع وجود شواغر إشرافية

نتيجة قرارات اإلحالة إلى التقاعد
واالس ـت ـق ــاالت ،مـمــا تطلب سرعة
تسكينها قبل نهاية العام الدراسي.
من جانب آخر ،أكد المشاركون
في الملتقى التربوي "صناعة جيل
مسؤول" ،الذي نظمته شركة ""ka
لــاس ـت ـشــارات الـتــربــويــة واخـتـتــم
أع ـ ـمـ ــالـ ــه ،أم ـ ــس االول ،ض ـ ــرورة
ت ـف ـع ـيــل ال ـق ـي ــم ال ـ ًس ـلــوك ـيــة داخ ــل
المدارس خصوصا لطلبة المرحلة
االبتدائية ،داعين إلى إدخال القيم
السلوكية ضمن المناهج وتفعيلها
بحيث تشمل كل المواد الدراسية.
ومن جانبها ،قالت المستشارة

ال ـت ــرب ــوي ــة م ـنــايــر الـ ـحـ ـم ــادي ،في
ك ـل ـم ــة لـ ـه ــا ،خـ ـ ــال ال ـم ـل ـت ـق ــى ،إن
المدرسية تــوزع مشروع
االدارات ً
القيم سنويا على شكل نشرة في
ال ـمــدارس بحيث َيحمل كــل شهر
ق ـي ـمــة ت ــرب ــوي ــة مـ ـح ــددة ولـ ـك ــن ال
تفعل هذه القيم بالشكل المطلوب،
مؤكدة ضرورة ممارسة هذه القيم
الـسـلــوكـيــة داخ ـ ــل ال ـ ـمـ ــدارس بكل
أنواعها ،بحيث يكون المعلم قدوة
للطالب في ممارستها.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت د .حـنــان
ال ـن ــاص ــر إن ص ـنــاعــة الـ ـق ــادة امــر
يتطلب فهما دقيقا لمفهوم القائد،
إذ ان القائد هو الشخص المسؤول
ع ــن االخ ــري ــن بــاف ـكــاره ومـشــاعــره
وافـعــالــه ،الفتة الــى ان االستثمار
بــال ـب ـشــر ه ــو االفـ ـض ــل لـ ـم ــردوده
الطويل االم ــد .وبينت ان صناعة
القائد هي صناعة شخصية قيادية
م ـســؤولــة ع ــن االب ـ ـ ــداع واالب ـت ـكــار
ولكن لالسف البعض يفهم القيادة
ب ـش ـكــل خ ــاط ــئ وه ـ ــي بــان ـص ـيــاع
االخرين لقراراته دون مناقشة او
اعتراض وهذا خطأ كبير يقع فيه
الـبـعــض وت ـكــون عــواقـبــه وخيمة
على المؤسسة التي يرأسها هذا
الشخص.

«الشؤون» :حل أزمة البيض بـ«الشراء المباشر»

الرشيدي لـ ةديرجلا  :توفير كميات كبيرة من المنتج بالجمعيات واألسواق
•

●

جورج عاطف

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون
ب ــوزارة الـشــؤون االجتماعية سالم الرشيدي،
أن الضرر الذي لحق ببعض المزارع الكويتية
المنتجة للبيض جــراء االج ــراءات االحترازية
ً
المتبعة أخـ ـي ــرا ،وم ــا تـبــع ذل ــك مــن انخفاض
اإلنـتــاج ،مقابل ارتـفــاع حجم الطلب ،نتج عنه
شــح بسيط فــي هــذا المنتج المهم فــي بعض
"التعاونيات".
وقـ ــال ال ــرش ـي ــدي لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إنـ ــه ،بفضل
الله ،تم حل هذه اإلشكالية البسيطة ،وتوفير
كميات كبيرة من البيض داخل شبرات الخضار
ً
واألس ـ ـ ـ ــواق ال ـت ـعــاون ـيــة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن بعض
ُ ً
الجمعيات كانت ال تملك عـهــدا مالية للشراء

المباشر لمنتج البيض ،غير أننا أوعزنا إلدارة
الــرقــابــة الـتـعــاونـيــة بالتعميم عـلــى مراقبيها
بتسهيل عمل الجمعيات فيما يخص العهد
المالية ،والسماح بالشراء المباشر.
من جانبه ،أرجع رئيس مجلس إدارة جمعية
الخالدية التعاونية خالد الياسين أزمــة شح
البيض ،التي ظهرت في األي ــام الماضية ،إلى
إعدام عدد كبيرة من الدجاج البياض ،في أعقاب
اكتشاف فـيــروس إنفلونزا الطيور فــي بعض
المزارع ،وما ترتب على ذلك من ظهور األزمة.
وأضاف الياسين لـ"الجريدة" ،أنه "بالتنسيق
مــع قطاع التعاون فــي وزارة الـشــؤون رصدنا
ً
ُع ـه ــدا م ـبــاشــرة ل ـل ـشــراء الـمـبــاشــر عـبــر شبرة
الخضار ،ونحمد الله تــم حــل األزم ــة ،واألمــور
تحت السيطرة".

إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أكـ ــد ال ــرشـ ـي ــدي ،أن الـجـمـعـيــات
التعاونية كــافــة ،الموزعة على جميع مناطق
ً
البالد ،استعدت جيدا بفترة كافية ،الستقبال
شهر رمضان المبارك ليتسنى لها توفير السلع
وال ـم ــواد الـغــذائـيــة واالسـتـهــاكـيــة الـضــروريــة
والتكميلية ،السيما التي يكثر الطلب عليها
ً
خالل الشهر الفضيل ،معتبرا أن حاالت التزاحم
الـمـتــوسـطــة ،ال ـتــي شـهــدتـهــا بـعــض األسـ ــواق
المركزية واألفــرع التعاونية أو حتى األســواق
ً
الموازية وأسواق الجملة طبيعية جدا ،ومعتادة
ً
قبل حلول رمضان ،مطمئنا عموم المستهلكين
مــن الـمــواطـنـيــن والمقيمين بــوفــرة الـمـخــزون
السلعي الرمضاني وغيره داخل "التعاونيات"
وبكميات كبيرة تلبي احتياجات الجميع.

سالم الرشيدي

«التعريف باإلسالم»:
حاالت إشهار اإلسالم
تكثر في رمضان
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـع ـ ــام لـلـجـنــة
التعريف باإلسالم إبراهيم البدر،
بأسمى آيات التهاني والتبريكات
لسمو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األحمد وسمو ولــي عهده األمين
الشيخ مشعل األحمد ،وجميع أبناء
الكويت ومن يعيشون على أرضها
واألم ــة اإلســامـيــة جمعاء بقدوم
شهر رمضان المبارك.
وقـ ــال ال ـب ــدر إن شـهــر رمـضــان
ال ـك ــري ــم ه ــو أك ـث ــر ال ـش ـه ــور الـتــي
تشهد حاالت إشهار إسالم داخل
ً
ال ـك ــوي ــت لـ ــدى ال ـل ـج ـنــة ،مـضـيـفــا:
"وندين بالفضل في ذلــك إلــى الله
عز وجل ،ثم إلى عطاء أهل الكويت
في دعم مشاريع اللجنة والتفاعل
مع أنشطتها".
وذكر أن اللجنة تقوم من خالل
مشروع السالل الغذائية بتوفير
وجبات إلفطار الصائمين من أسر
المهتدين الجدد ،وذلك إلشعارهم
بالتكافل اإلسالمي وتأليف قلوبهم،
داعيا أهل الخير إلى مواصلة دعم
اللجنة ومساندتها في رسالتها
الدعوية والتوعوية الرائدة.

«الدعوة اإللكترونية»:
نبلغ رسالة اإلسالم
في  118دولة
ه ـ ـنـ ــأ مـ ـ ــديـ ـ ــر لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ــدعـ ـ ــوة
اإللكترونية التابعة لجمعية النجاة
الخيرية عبدالله ال ــدوس ــري ،أهل
الكويت وجموع المسلمين بحلول
شهر رمضان المبارك ،أعــاده الله
ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع بــال ـخ ـيــر وال ـي ـمــن
وال ـب ــرك ــات ،معلنا تــوســع أعـمــال
اللجنة لتشمل دولتين جديدتين،
هما أندورا األوروبية ،وسريالنكا،
وبذلك يكون عدد الدول التي تعمل
بها عبر الـ "أون الين" .118
وأوضــح الــدوســري أن "أن ــدورا"
ه ــي دولـ ــة أوروبـ ـي ــة صـغـيــرة تقع
بين فرنسا وإسبانيا ،يبلغ عدد
سكانها حــوالــي  100ألــف نسمة،
ومساحتها حوالي  468كيلومترا
مربعا ،الفتا إلى أن اللجنة وصلت
بفضل الله وتوفيقه إلــى أكثر من
ن ـصــف دول ال ـع ــال ــم" ،ون ــأم ــل في
التوسع واالنتشار والوصول لكل
دول العالم".
ودعــا أهــل الخير والمحسنين
في الكويت إلى التبرع للجنة لدعم
مشروعها الدعوي ،سائال الله أن
يتقبل هذا العمل ،ويجعله خالصا
لوجهه الكريم.

ةديرجلا

•
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محليات

«األشغال» 1300 :وصلة زائدة على شبكة المياه المعالجة في العبدلي
المطيري لــ ةديرجلا• :بدء التشغيل التجريبي لخط نقل المياه إلى الوفرة
سيد القصاص

الخط ينقل
 250ألف
متر مكعب
ً
يوميا من
مركز التحكم
( )DMCفي
الصليبية

كشف رئيس قسم شبكات
ال ـم ـيــاه الـمـعــالـجــة ف ــي وزارة
األشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،ط ـ ــال
ال ـم ـط ـيــري ،ع ــن وجـ ــود 1300
وصـ ـل ــة عـ ـل ــى ش ـب ـك ــة ال ـم ـي ــاه
المعالجة في العبدلي زائدة
ع ـل ــى ال ـم ـخ ـطــط الـتـصـمـيـمــي
للشبكة ،وا ل ــذي قــدر بحسب
العقد بـ  1200وصلة ،مرجعا
زي ـ ـ ـ ــادة تـ ـل ــك ال ـ ــوص ـ ــات إل ــى
التوسع من قبل الهيئة العامة
للزراعة في توزيع الحيازات
ال ــزراعـ ـي ــة ،ح ـتــى ب ـل ـغــت على
الشبكة  2500وصلة.
وقال المطيري في تصريح
لـ «الجريدة» ،إن التعديات على
الشبكة فــي ا لـعـبــد لــي كبيرة،
وتحرص وزارة األشغال ،من
خالل مشاريعها المستقبلية،
عـلــى تـغـطـيــة ك ــل احـتـيــاجــات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزارع ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـي ــاه
الالزمة لها ،خصوصا في ظل
م ـشــار يــع ا ل ـتــو ســع بمحطات
المعالجة.

ّ
وبين أن موظفي «األشغال»
ل ـ ـ ـيـ ـ ــس لـ ـ ــدي ـ ـ ـهـ ـ ــم «ض ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــة
قضائية» تمكنهم من الدخول
إلــى الـمــزارع والتفتيش على
التعديات على شبكة المياه
الـمـعــالـجــة ،الف ـتــا إل ــى أن من
يحق لهم دخــول الـمــزارع هم
موظفو الهيئة العامة للزراعة
فقط.

تشغيل تجريبي
وكـشــف الـمـطـيــري عــن بــدء
ا ل ــوزارة التشغيل التجريبي
لـ ـمـ ـش ــروع خـ ــط نـ ـق ــل ال ـم ـي ــاه
الـمـعــالـجــة مــن مــركــز التحكم
( )DMCف ــي ا ل ـص ـل ـي ـب ـيــة إ ل ــى
محطة ضخ الــوفــرة ،ومن ثم
توزيع تلك المياه على مزارع
الوفرة.
وأشار إلى أن الخط بقطر
 1600مم حديد مرن ،ويهدف
ال ـم ـشــروع إل ــى زيـ ــادة الـمـيــاه
بـمـقــدار  250أ لــف متر مكعب

طالل المطيري

يوميا من منطقة « »DMCفي
الصليبية إ لــى ا لــو فــرة ،الفتا
إلــى أن هــذا الـمـشــروع يعتبر
ً
جزء ا من خطط التنمية لدولة
الكويت.

خط نقل المياه المعالجة من مركز التحكم بالصليبية إلى محطة ضخ الوفرة

ربط الطرق بين «صباح األحمد» و«الخيران» يوليو المقبل

ً
االنتهاء من  %98من أعمال المشروع بطول  52كيلومترا
●

سيد القصاص

كـشـفــت م ـص ــادر ف ــي الـهـيـئــة
ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـبــري
أن ن ـس ـبــة إنـ ـج ــاز األع ـ ـمـ ــال فــي
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة
طرق وجسور ومجاري أمطار،
وصحية وخدمات أخرى ،للطرق
ال ــراب ـط ــة ب ـيــن مــديـنـتــي صـبــاح
األحـ ـم ــد والـ ـخـ ـي ــران الـسـكـنـيــة،
العقد « ،»239بلغت  98في المئة،
وأنه سيتم تسليم المشروع في
يوليو المقبل.
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة»،
إن الـمـشــروع يـهــدف إلــى إعــادة
تأهيل الطرق القائمة ،وإنشاء
طــرق حديثة بحسب المعايير
التصميمية للطرق السريعة،
الفتة إلى أن المشروع يحتوي
ع ـلــى إنـ ـش ــاء  3طـ ــرق م ــزدوج ــة
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى  3حـ ـ ـ ــارات لـكــل
ات ـ ـ ـجـ ـ ــاه ،ب ـ ـطـ ــول إج ـ ـمـ ــالـ ــي 52
كيلومترا.
وأض ــاف ــت أن ال ـطــريــق األول
سـيـكــون ب ـطــول  11كـيـلــومـتــرا،
ويــربــط مــديـنــة ص ـبــاح األحـمــد

بـ ـط ــر ي ــق «  »309أم ا لـ ـصـ ـف ــق،
والـ ـط ــري ــق الـ ـث ــان ــي بـ ـط ــول 19
كـيـلــومـتــرا ،ويــربــط بـيــن مدينة
صباح األحمد السكنية وطريق
« »40ال ـن ــوي ـص ـي ــب ،م ـب ـي ـنــة أن
الـطــريــق األطـ ــول فــي الـمـشــروع
ب ـط ــول  22ك ـي ـلــوم ـتــرا ،ويــربــط
بين طريق الوفرة « »306وطريق
« »309أم الصفق.
وأفادت بأن المشروع يحتوي
ع ـل ــى ت ـق ــاط ـع ـي ــن ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
خــدمــات الـبـنـيــة التحتية التي
تشمل شبكات صــرف األمطار،
واإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،وأعـ ـ ـم ـ ــال
المياه ،والهاتف ،الفتة إلــى أن
المشروع يستمد أهميته كونه
أحـ ــد ال ـم ـش ــاري ــع الـمـسـتـحــدثــة
فــي خطة التنمية ،التي تهدف
إل ــى رف ــع ال ـق ــدرة االسـتـيـعــابـيــة
ل ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرق ،وتـ ـقـ ـلـ ـي ــل
االزدحـ ـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــروري ،وخـفــض
نسب الـحــوادث ،من خــال فتح
محاور مرورية جديدة ،وتحقيق
م ـس ـت ــوي ــات ع ــال ـي ــة م ــن األم ـ ــان
والسالمة.

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة اإل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام إ ط ـ ـ ــاق
االسـتــراتـيـجـيــة اإلعــام ـيــة المعتمدة
ل ـق ـطــاع اإلعـ ـ ــام ال ـج ــدي ــد خـ ــال أيـ ــام،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـتـ ـط ــوي ــر ص ـ ـنـ ــاعـ ــة وإنـ ـ ـت ـ ــاج
المحتوى المقدم للجمهور والمتابعين
ل ـل ـم ـن ـصــات اإلع ــامـ ـي ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
التابعة للقطاع ليكون أكثر جذبا وأكبر
تأثيرا وتأثرا بهم.
وق ــال وكـيــل قـطــاع اإلع ــام الجديد،
جاسم الحبيب ،في تصريح صحافي
أمـ ـ ــس ،إن ال ـخ ــري ـط ــة ال ـب ــرام ـج ـي ــة فــي
شهر رمضان للقطاع ستشمل تقديم
برامج متنوعة ّ
تلبي رغبات واهتمام
متابعي هذه المنصات داخل الكويت
وخارجها ،السيما في برامج التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ع ــدد
متابعيها أكثر من مليون متابع.
وأضاف الحبيب أن القطاع سيقوم

ً
ً
األحمد 5 :مواعيد شهريا و 200زورق يوميا
● عادل سامي
ك ـ ـشـ ــف الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
للهيئة العامة للبيئة الشيخ
عبدالله األحمد عن االنتهاء
م ــن ال ـم ـن ـصــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
الستقبال طلبات التصاريح
للصيد في جون الكويت.
وقال األحمد ،في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن ـ ـ ــه م ـ ــن خ ــال
ال ـم ـن ـص ــة س ـي ـت ـم ـكــن هـ ــواة
الـصـيــد م ــن حـجــز مــواعـيــد
ال ـص ـيــد ف ــي ال ـج ــون ب ـمــا ال
ً
يتجاوز  5مواعيد شهريا
و بـ ـ ـح ـ ــدود  200زورق فــي
الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـ ــواحـ ـ ــد .وأوضـ ـ ــح
أن ت ـج ـه ـيــز هـ ـ ــذه األم ــاك ــن
للصيادين و ه ــواة الصيد
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــون سـ ـيـ ـس ــاه ــم
فـ ــي ت ـخ ـف ـي ــف األعـ ـ ـب ـ ــاء عــن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ل ـل ــذه ــاب إل ــى
أماكن بعيدة للصيد.
وث ـ ـمـ ــن تـ ـ ـع ـ ــاون ال ـه ـي ـئــة
ال ـع ــام ــة لـ ـل ــزراع ــة والـ ـث ــروة

جانب من شبكة الطرق

«اإلعالم» :االستراتيجية الجديدة
تنطلق خالل أيام
بإنتاج وعرض برامج وتقارير تتطرق
لـلـقـضــايــا الـمـجـتـمـعـيــة ال ـم ـه ـمــة ،مثل
البرامج الرياضية والثقافية والفنية
وال ـش ـبــاب ـيــة وع ـ ــدة م ــواض ـي ــع أخـ ــرى،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى بـ ــرامـ ــج تـ ـب ــرز ال ـج ــان ــب
اإلنساني والتطوعي للشعب الكويتي.
وأوضح أن القطاع سينتج برنامج
م ـســاب ـقــات «غ ـي ــر ت ـق ـل ـيــدي» ،بــاعـتـبــار
أن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـب ــرام ــج مــرغــوبــة
للمشاهدين ،مبينا أن القطاع سيعرض
أيضا برامج وفالشات توعية للقضايا
الـمـج ـتـم ـعـيــة ال ـم ـه ـم ــة ،م ـث ــل ضـ ــرورة
ت ـع ــاون ال ـن ــاس م ــع ال ــدول ــة لـمــواجـهــة
جــائـحــة «ك ــورون ــا» وحـثـهــم عـلــى أخــذ
التطعيمات لحماية أنفسهم وأسرهم
ومجتمعهم من خطر اإلصابة بالمرض
وغيرها من المواضيع.
وذك ــر أن الـقـطــاع سيسلط الـضــوء

عـلــى ك ــل األمـ ــور ال ـتــي ت ـهـ ّـم المجتمع
وتساهم بتنميته وازدهــاره من خالل
إع ــاء قيم األخ ــاق الحميدة واإلخ ــاء
والوحدة الوطنية.
وث ـ ّـمــن الـحـبـيــب دع ــم وزي ــر االع ــام
والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب
عبدالرحمن المطيري لـهــذه الخطوة
الــرائــدة الـتــي مــن شأنها إح ــداث نقلة
نــوع ـيــة ل ـه ــذا ال ـق ـط ــاع ال ـ ــذي بـ ــات من
أهم روافد اإلعالم الرسمي في البالد،
م ـش ـي ــدا ك ــذل ــك ب ـج ـه ــود وت ــوج ـي ـه ــات
وكيلة وزارة اإلع ــام منيرة الهويدي
ومتابعتها الدائمة إلنجاز هذا العمل.

«البيئة» :إنجاز منصة
تصاريح الصيد في الجون

عبدالله األحمد

السمكية وخفر السواحل،
ً
مشيدا بالعاملين في الهيئة
العامة للبيئة على تجهيز
المنصة.
وأكد أن الجميع يأملون
اسـتــدامــة ال ـثــروة السمكية
في الكويت.

المدلج لـ ةديرجلا  :السماح لشركات المقاوالت
بتفجير األراضي الصخرية في المطالع
•

«اإلجراء يوفر للمواطنين  2000دينار من قيمة أعمال الحفر»
●

محمد الجاسم

كشف عضو المجلس البلدي حمد المدلج عن اتفاق
بين «الــرعــايــة السكنية» ووزارة الــداخـلـيــة ،للسماح
لشركات المقاوالت المتخصصة باستخدام المتفجرات
لحفر األراضي الصخرية في مدينة المطالع.
وق ـ ــال ال ـم ــدل ــج ب ـعــد ل ـقــائــه وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـب ـلــديــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان والـتـطــويــر
ال ـع ـمــرانــي ،شــايــع ال ـشــايــع ،إن «ال ـخ ـطــوة تــأتــي بعد
مطالبته بتعويض أصحاب األراضــي الصخرية في
المطالع» ،مضيفا أن «هــذه اآللية بإمكانها أن توفر
على المواطنين ما قيمته  2000دينار من قيمة حفر
األرض» ،حسب ما ذكره الوزير.
وفيما يتعلق بتخصيص أرض منتزه أبوحليفة
للمشاريع السكنية ،أكد المدلج أن المجلس سيعيد
طرح تخصيص أرض المنتزه وموقع جنوب القيروان
في جلساته المقبلة ،من أجل الموافقة عليه ،بعد مرور

ً
عام من رفضه من الوزير السابق ،داعيا إلى تعاون
الجهات الحكومية فــي هــذه القضايا ،وإذا اعترض
وزير البلدية فسيتم تفعيل المادة  ،25ونقل القضية
لطاولة محلس الوزراء المجلس.
وبـشــأن فتح بــاب التوظيف فــي اإلدارة القانونية
لوظيفة «محامي بـلــديــة» ،أوض ــح المدلج أن الــوزيــر
وع ــد بــالـتـنـسـيــق م ــع ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسرعة انعقاد
اجتماع مجلس الخدمة المدنية إلصدار القرار النهائي
بــال ـس ـمــاح بـتـعـيـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ح ـســب ط ـلــب وزي ــر
ً
البلدية وموافقة ديــوان الخدمة المدنية ،متابعا أن
اإلدارة القانونية تخلو من وظيفة محامين للدرجات
الوظيفية الدنيا مثل «محام» أو «محام ب».
وبين أن البلدية امتألت بالمستشارين ،ما يضعف
ً
من متابعة قضاياها في المحاكم ،داعيا وزير شؤون
مجلس الوزراء إلى االستعجال باجتماعات «الخدمة
المدنية» إلنصاف محامي البلدية.

حمد المدلج

ً
«تعاونية الشعب» تنظم يوما لتطعيم موظفيها ضد «كورونا»
أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب
ال ـت ـعــاون ـيــة تـنـظـيــم يـ ــوم لتطعيم
جـمـيــع الـمــوظـفـيــن والـعــامـلـيــن في
الجمعية ضد فيروس كورونا ،في
صالة أفــراح مشرف ،وفق الشروط
وال ـض ــواب ــط الـصـحـيــة والــوقــائ ـيــة
لـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة وال ـم ـخ ـت ـصــة،
ح ــرص ــا م ــن م ـج ـلــس اإلدارة عـلــى
سالمة الجميع.
وأكـ ــدت الـجـمـعـيــة ،فــي ب ـيــان ،أن
مجلس إدارة «تعاونية الشعب» ال
يــدخــر جـهــدا فــي الـحــد مــن انتشار
تفشي فـيــروس كــورونــا ،حيث إنه
واجـ ـ ــب وطـ ـن ــي ف ــي ال ـم ـق ــام األول،
وكذلك مسؤولية اجتماعية.
وأشـ ـ ــادت ب ـج ـهــود الـمـســؤولـيــن
وال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى عـمـلـيــة التنظيم
بــأس ـلــوب راق وحـ ـض ــاري ،مثمنة
جهود الطاقم الطبي لوزارة الصحة،
وحرصه وتعاونه وتعامله بأسلوب
راق وتنظيمي في عملية التطعيم.

عدد من المشرفين على إجراءات التطعيم

الموظفون في صالة االنتظار
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دراسة
المقاطع :سلطة مجلس األمة في عزل رئيسه
أو إعفائه مستمدة من الدستور
ةديرجلا
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في دراسة ناقشت البنود الدستورية والالئحية وموجبات المساءلة

ً
للعزل ال يعني عدم جواز قيام المجلس بذلك ،ألن الحظر هو ما يتطلب نصا
أكد الخبير الدستوري د .محمد عبدالمحسن المقاطع أن سلطة مجلس األمة في عزل رئيسه
مستمدة من أحكام الدستور ،وأن عزل رئيس المجلس يحتاج إلى ذات األغلبية التي قررت انتخاب يقرره ،وهو األمر المنتفي في حالة عزل أو إعفاء الرئيس من منصبه،
بناء على موافقة المجلس ،وفيما يلي نص الدراسة:
العضو لمنصب رئيس مجلس األمة .ورأى المقاطع ،في دراسة له ،أن خلو النصوص المقررة

يجب أن يكون
ً
الرئيس بارا
بقسمه الوارد
في المادة 91
من الدستور

إن سلطة مجلس األمة في عزل رئيسه
مسألة جــوهــريــة وينبغي تناولها من
حيث أساسها سواء كان ذلك بالنصوص
الــدسـتــوريــة أو القانونية ذات العالقة
بالموضوع أو بالمبادئ العامة للقانون،
أو كان بالقواعد األصولية العامة ،وهي
تتعاضد جميعها بعضها مــع بعض
ف ــي تـشـيـيــد وبـ ـي ــان ال ـس ـنــد واألس ـ ــاس
الــذي يحكم الموضوع ،ومــا قد يستمد
منه وبكل أريحية تحديد مــدى حيازة
ال ـم ـج ـلــس الخـ ـتـ ـص ــاص وس ـل ـط ــة ع ــزل
رئيسه.
وس ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــرة األس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــد واألسـ ـ ـ ـ ــس
الدستورية لمكنة مجلس األمة بعزل أو
ً
إعفاء رئيسه ،فضال عن أمثلة لألسباب
الـقــانــونـيــة أو الــواقـعـيــة الـتــي يمكن أن
تفرض اعفاء مجلس األمة لرئيسه كونه
خيارا ال مفر منه.

ً
أوال :النصوص الدستورية والقانونية
ذات العالقة بموضوع عزل الرئيس

المادة 21
من الئحة
المجلس
حددت أسباب
خلو المنصب
ويجوز
أن يكون
من بينها
االستقالة
والعزل

األغلبية
الالزمة لعزل
الرئيس هي
ذات األغلبية
المقررة
النتخابه
ويجب أن
تكون إرادة
النواب
واضحة بذلك

تنص ال ـمــادة  ٩١مــن الــدسـتــور على
أنــه (قبل أن يتولى عضو مجلس األمة
أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام
المجلس في جلسة علنية اليمين اآلتية:
"أقـســم بالله العظيم أن أك ــون مخلصا
لـلــوطــن ولــأمـيــر وأن أح ـتــرم الــدسـتــور
وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب
وم ـصــال ـحــه وأمـ ــوالـ ــه وأؤدي أع ـمــالــي
باألمانة والصدق".
كما تـقــرر ال ـمــادة  ٩٢منه أن "يختار
مجلس األمــة في أول جلسة لــه ،ولمثل
م ــدت ــه رئ ـي ـســا ون ــائ ــب رئ ـي ــس م ــن بين
أعضائه وإذا خال مكان أي منهما اختار
المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويكون االنتخاب في جميع األحوال
باألغلبية المطلقة للحاضرين فــإن لم
تتحقق هــذه األغلبية فــي الـمــرة األولــى
أعيد االنتخاب بين االثنين الحائزين
ألكثر األصوات ،فإن تساوى مع ثانيهما
غيره في عدد األصوات اشترك معهما في
انتخاب المرة الثانية ،ويكون االنتخاب
في هذه الحالة باألغلبية النسبية ،فإن
ت ـس ــاوى أك ـثــر م ــن واحـ ــد ف ــي الـحـصــول
على األغلبية النسبية تم االختيار بينهم
بالقرعة.
ويرأس الجلسة األولى لحين انتخاب
الرئيس أكبر األعضاء سنا".
ويجري نص المادة  ٩٧من الدستور
ب ـم ــا يـ ـل ــي" :يـ ـشـ ـت ــرط ل ـص ـحــة اج ـت ـمــاع
مـجـلــس األم ــة ح ـضــور أك ـثــر مــن نصف
أعـضــائــه ،وت ـصــدر ال ـق ــرارات باألغلبية
المطلقة لألعضاء الحاضرين ،وذلك في
غير الحاالت التي تشترط فيها أغلبية
خاصة.
وعند تساوي األصــوات يعتبر األمر
الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا".
وتنص المادة  ١٠٨من الدستور على
أن "عضو المجلس يمثل األمة بأسرها،
ويرعى المصلحة العامة ،وال سلطان ألي
هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه".
وتـقــرر الـمــادة  ١١٤مــن الــدسـتــور أنه
"يحق لمجلس األمة في كل وقت أن يؤلف
لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من
أعضائه للتحقيق في أي أمر من األمور
الداخلة في اختصاص المجلس ،ويجب
عـلــى ال ـ ــوزراء وجـمـيــع مــوظـفــي الــدولــة
تقديم الـشـهــادات والــوثــائــق والبيانات
التي تطلب منهم".

الالئحة الداخلية

المنع هو
الذي يحتاج
إلى نص
صريح يقرره
وعدم ذكر
العزل في
صلب النص
ال يعتبر
ً
حظرا

كـمــا تـضــع ال ـم ــادة  ١١٧نـصــا عــامــا،
بـ ـ ـ ــأن "يـ ـ ـض ـ ــع مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة الئ ـح ـت ــه
الــداخـلـيــة متضمنة ن ـظــام سـيــر العمل
في المجلس ولجانه وأصول المناقشة
وال ـت ـص ــوي ــت وال ـ ـسـ ــؤال واالس ـت ـج ــواب
وسائر الصالحيات المنصوص عليها
في الدستور .وتبين الالئحة الداخلية
الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو
للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو
اللجان بدون عذر مشروع".
في حين تنص المادة  ٢٨من الالئحة
الداخلية لمجلس األمــة على أن "يختار
مجلس األمــة فــي أول جلسة لــه ،ولمثل
م ــدت ــه ،رئ ـي ـســا ون ــائ ــب رئ ـي ــس م ــن بين
أع ـضــائــه ،وإذا خــا مـكــان أح ــد منهما،

اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية
مدته ،ويكون االنتخاب في جميع األحوال
باألغلبية المطلقة للحاضرين ،فــإن لم
ُتتحقق هــذه األغلبية فــي الـمــرة األولــى
أعـيــد االنتخاب بين االثنين الحائزين
ألكثر األصوات ،فإن تساوى مع ثانيهما
غيره في عدد األصوات اشترك معهما في
انتخاب المرة الثانية ،ويكون االنتخاب
في هذه الحالة باألغلبية النسبية ،فإن
ت ـس ــاوى أك ـثــر م ــن واحـ ــد ف ــي الـحـصــول
على األغلبية النسبية تم االختيار بينهم
بالقرعة .ويــرأس الجلسة األولــى لحين
ً
انتخاب الرئيس أكبر األعضاء سنا".
كما ّ
تبين المادة  ٢٩من الالئحة ،أنه
"في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو
نائب الرئيس ،ألي سبب من األسباب،
يختار المجلس مــن يحل محله خالل
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع م ــن ت ــاري ــخ ال ـخ ـلــو إذا
كــان المجلس فــي دور االنعقاد وخــال
األسبوع األول من اجتماع المجلس إذا
حدث الخلو أثناء العطلة".
وت ـح ــدد ال ـم ــادة  ٣٠م ــن الــائ ـحــة في
فقرتها األولى ،أن "الرئيس هو الذي يمثل
المجلس في اتصاله بالهيئات األخرى
ويـتـحــدث باسمه ويـشــرف على جميع
أعماله ويراقب مكتبه ولجانه ،كما يتولى
اإلشــراف على األمانة العامة للمجلس،
ويـ ــرعـ ــى فـ ــي كـ ــل ذل ـ ــك ت ـط ـب ـيــق أح ـك ــام
الدستور والقوانين ،وينفذ نصوص هذه
الالئحة ،ويتولى على وجه الخصوص
األمور التالية."....
كما تبين المادة  ٣١من الالئحة ،وعلى
األخــص بفقرتها األخيرة ،أنه "إذا غاب
الــرئـيــس ونــائــب الــرئـيــس كــانــت رئاسة
الجلسات بالتوالي ألمين السر فالمراقب،
وإذا غــاب هــؤالء جميعا كانت الرئاسة
ألكبر األعضاء الحاضرين سنا .ولرئيس
المجلس عـنــد غـيــابــه أن يـفــوض نائب
الــرئـيــس فــي كــل اختصاصاته األخــرى
أو بعضها .ويحل نائب الرئيس محل
الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد
غيابه ألكثر من ثالثة أسابيع متصلة".
كما تنص الفقرة رابعا من المادة ٤٣
ً
من الالئحة على" :رابعا :لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وعدد أعضائها
سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب
القانوني في أعمال المجلس والــوزارات
والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق
منها بـشــؤون وزارت ــي الـعــدل واألوق ــاف
وإدارة الفتوى والتشريع كما تختص
هذه اللجنة بكل األمور التي ال تدخل في
اختصاص لجنة أخرى".
فــي حين يـجــري نــص ال ـمــادة  ٥٥من
الــائـحــة ،بــأن "تـقــدم اللجنة إلــى رئيس
المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال
إليها يلخص عملها ويبين توصياتها،
وذلك في خالل ثالثة أسابيع من إحالة
الـمــوضــوع إليها ،مــا لــم يـقــرر المجلس
غير ذلك ،وإذا تقرر تأخير تقديم التقرير
ف ــي ال ـم ــوع ــد ال ـم ـح ــدد ل ــه ع ــن مــوضــوع
واحد عرض رئيس المجلس األمر على
المجلس في أول جلسة تالية ،وللمجلس
ً
ً
أن يمنح اللجنة أجــا جــديــدا أو يحيل
الموضوع إلــى لجنة أخــرى ،كما يجوز
له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع".
وتـقــرر الفقرة األخـيــرة مــن الـمــادة ٧٤
من الالئحة ،أنه "وفي جميع األحــوال ال
يصدر أي قرار إال بحضور أكثر من نصف
أعضاء المجلس ،وذلك في غير الحاالت
التي تشترط فيها أغلبية خاصة".
كما تنص المادة  ٧٦من الالئحة على
أن ــه "ال ت ـجــوز الـمـنــاقـشــة ف ــي مــوضــوع
غير وارد في جــدول األعمال إال لألمور
المستعجلة وتحت بند ما يستجد من
األعـ ـم ــال ،وي ـك ــون ذل ــك ب ـنــاء عـلــى طلب
الـحـكــومــة ،أو الــرئـيــس ،أو طـلــب كتابي
مسبب مقدم من خمسة أعضاء على األقل،
ويـشـتــرط مــوافـقــة الـمـجـلــس فــي جميع
األح ـ ــوال ،ول ـلــوزيــر المختص دائ ـمــا أن
يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة
ال تجاوز أسبوعين ،ويجاب إلى طلبه".
وي ـ ـصـ ــدر قـ ـ ـ ــرار ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي ه ــذه
الطلبات دون مناقشة إال إذا رأى الرئيس
أن يأذن ،قبل إصدار القرار ،بالكالم لواحد
من مؤيدي الطلب ،وواحد من معارضيه
ل ـمــدة ال تــزيــد عـلــى خـمــس دق ــائ ــق لكل
منهما".
وتقرر المادة  ٧٧ما يلي "ليس للرئيس
أن يشترك في المناقشات إال إذا تخلى عن

سلطة العزل ...وإجراءاته
من جماع ما تقدم في هذه الدراسة المختصرة بشأن أسس وأسانيد إعفاء رئيس
مجلس األمة أو عزله من منصبه ،فإننا نخلص إلى أن النصوص الدستورية والقانونية
المتعلقة بموضوع اختصاصات مجلس األمة وبسلطته في عزله أو إعفائه من منصبه
ّ
تمدنا بأساس قانوني رصين بشأن مكنة مجلس األمة في إعفاء رئيسه أو عزله ،وهو
ما تتعاضد بشأنه كل النصوص الدستورية والالئحة الواردة في هذه الدراسة ،لتتكامل
بأحكامها ونصوصها المتفرقة ،ولتشييد سند واضح في مكنة وقدرة المجلس على
ّ
عزل رئيسه ،ويساند ذلك القواعد القانونية العامة والقواعد األصولية التي تعزز هذه
المكنة وتؤكد وجودها.
ّ
وعليه ،فــإن لمجلس األمــة اختصاص وسلطة عــزل رئيسه أو إعفائه ،وهــو يستلزم
تقديم طلب بذلك من عدد ال يقل عن  10أعضاء ،ليدرج على جدول أعمال المجلس ،ثم
تتم مناقشة الطلب ،ويتاح للرئيس إبداء وجهة نظره بوقت كاف وبشكل عادل ،من خالل
وجوده بقاعة المجلس ال من منصة الرئاسة ،وبعد سماع وجهة اثنين مؤيدين واثنين
معارضين لالقتراح على األقل ،ثم يتم عرض الموضوع للتصويت ،والً يعتبر قرار عزل
ً ّ
صحيحا إل إذا حصل على أغلبية األعـضــاء الحاضرين وفقا للمادة  ٩٢من
الرئيس
ّ
فإن لم ُ
يحز تلك األغلبية يعد الطلب مرفوضا.
الدستور،

كرسيه وال يعود إليه إال بعد أن تنتهي
المناقشة التي اشترك فيها".
وت ـق ــرر ال ـم ــادة  ١١٠م ــن الــائ ـحــة في
فقرتها األولـ ــى عـلــى "ي ـكــون أخ ــذ اآلراء
على المشروع علنيا بطريق رفــع اليد،
فــإن لم تتبين األغلبية على هــذا النحو
أخذت اآلراء بطريق المناداة على األعضاء
بــأسـمــائـهــم ،ويـجــب أخ ــذ ال ــرأي بطريق
المناداة باألسماء في األحوال اآلتية:
أ -م ـشــروعــات الـقــوانـيــن والـمــراسـيــم
بقوانين والمعاهدات.
ب -الحاالت التي يشترط فيها أغلبية
خاصة.
ج -إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس
أو عشرة أعضاء على األقل".
وي ـج ــري ن ــص ال ـم ــادة  ١١٨بـمــا يلي
"يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من
رغبات في األمور الداخلة في اختصاص
الـمـجـلــس أو ال ـتــي ي ــرى توجيهها إلــى
الحكومة في المسائل العامة ،وتسري
فــي شــأن هــذا االقـتــراح األحـكــام المقررة
فــي الـفـقــرة األول ــى مــن ال ـمــادة  97بشأن
اقتراحات القوانين ،وللمجلس في حالة
االستعجال أن يقرر نظر االقتراح بقرار
أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة
المختصة ،وللحكومة أو الوزير المختص
طلب تأجيل مناقشة االقتراح لمدة أسبوع
على األكثر فيجاب هذا الطلب وال يكون
التأجيل ألكثر مــن هــذه الـمــدة إال بقرار
من المجلس".
وتقرر الفقرة األولى من المادة  ١٢٠ما
يلي "إذا رأى الرئيس أن اقتراحا بقرار أو
برغبة ليس من اختصاص المجلس ،كان
لـه بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه
على المجلس ،وينبه على مقدمه بعدم
التكلم فـيــه ،وعـنــد إص ــرار العضو على
الكالم في الموضوع أمام المجلس يؤخذ
رأي المجلس في األمر دون مناقشة".

ثانيا :بيان تعاضد النصوص بشأن
جواز عزل الرئيس
 .1مـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراض ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص
الدستورية والالئحة السابقة يتضح لنا
أن اختصاص وسلطة المجلس في إعفاء
أو عزل رئيسه له سنده وأساسه النابع
من القراءة الفاحصة للنصوص السابقة،
وما يزودنا به كل منها من حكم أو أحكام
يكمل ويتمم بعضها األحكام واإلجراءات
ّ
التي أوردتها نصوص أخرى ،بما ُيمكن
المجلس من المضي قدما في عزل رئيسه
أو إعفائه.
 .2حيث نجد أن نــص الـمــادة  ٩١من
الدستور تزودنا بحكم مقتضاه وعلى ما
يجرى به نصها أنه عند إخالل العضو
ً
ً
أو الرئيس باعتباره عضوا ورئيسا في
آن واحد بقسمه الذي أداه أمام المجلس،
والذي يتضمن "أن أكون مخلصا للوطن
ولألمير ،وأن أحترم الدستور وقوانين
ال ـ ــدول ـ ــة ،وأذود عـ ــن حـ ــريـ ــات ال ـش ـعــب
وم ـصــال ـحــه وأمـ ــوالـ ــه ،وأؤدي أعـمــالــي
باألمانة والصدق" ،فمتى ما أخل الرئيس
بأي من تلك األمور التي أقسم بالحفاظ
عليها أو الذود عنها فإن ذلك يعد ً
أساسا
ً
ً
صحيحا إلخضاعه للمساءلة من
قانونيا
قبل أعضاء المجلس.
 .3كما تزودنا المادة  ٩٢بأن المجلس
ينتخب رئيسه ونائبه ولمدة المجلس
بأغلبية أعضائه الحاضرين ،ولم يتناول
النص صراحة إعفاء رئيسه ،إال أن هذا
االخ ـت ـص ــاص يـسـتـخـلــص م ــن طبيعة
السلطة المخولة للمجلس وهي سلطة
اال ًنـتـخــاب ،والـتــي تشتمل فــي ثناياها
أيضا سلطة اإلعفاء وإن لم ينص عليها
ً
صراحة ،عمل بالمبدأ القانوني العام أال
وهو من يملك التولية انتخابا أو تعيينا
يملك اعفاء من يولي ،لعدم وجود تولية
مؤبدة أو مطلقة ،وال محل لتجزئة سلطة
المجلس باإلعفاء أو العزل عن سلطته
بالتولية باالنتخاب أو التعيين ،فمن
يملك األصــل يملك ما يتفرع عنه ،ومن
يملك الكل يملك الجزء ،وعليه من يملك
التعيين يملك اإلع ـف ــاء ،لـعــدم إمكانية
الفصل بينهما أو تجزئتهما ،وهــو ما
يـمـكــن اس ـت ـن ـبــاطــه م ــن س ـي ــاق صحيح
عبارة المادة  ،٩٢وال محل للتعويل على
أن م ــدة االنـتـخــاب لمثل م ــدة المجلس
ً
أساسا لمنع صاحب السلطة
لنجعلها

األكبر واألهم ،وهي االنتخاب ،أن يكون
ً
مجردا من السلطة األقل والمتفرعة عن
األصل أو عن الكل ،وهي سلطة اإلعفاء
أو العزل ،وإال لصرنا إلى تأبيد للبقاء
بالمنصب يـجــرد األص ـيــل عـمــا يتفرع
لزوما من سلطته الكلية واألكثر ،وهو
أمر يجافي المنطق القانوني.
 .4ول ـعــل ال ـم ــادة  ١٠٨مــن الــدسـتــور
ً
ً
بسياقها تــرســم بـعــدا إضــافـيــا لسلطة
المجلس واختصاصه بـعــزل أو إعفاء
رئـ ـيـ ـس ــه ،وهـ ـ ــي الـ ـت ــي تـ ـق ــرر أن عـضــو
المجلس يمثل األم ــة بــأســرهــا ،ويرعى
المصلحة العامة ،وال سلطان ألي هيئة
عـلـيــه ف ــي عـمـلــه بــالـمـجـلــس أو لـجــانــه،
ً
ً
فتمثيل األمة تملي عليه فردا أو جمعا
من األعضاء أن يراعي الذود عن مصالح
األم ــة وحماية المصلحة الـعــامــة ،التي
أؤتمن عليها بصراحة نص المادة ،١٠٨
ً
وذلك برا بقسمه الوارد بالمادة  ،٩١وهو
إذ ينهض بهذه المسؤولية إنما يحقق
الصدق الــذي أقسم عليه دون أن يكون
رهينة لسلطان أية جهة أو هيئة عليه،
ً
أي ــا كــانــت ،يمكن أن تـحــول بينه وبين
حسن تمثيله لألمة بأمانة وصدق.
 .5ومتابعة للنصوص الدستورية
الـســابـقــة نـجــد أن نــص ال ـمــادة  ١١٧من
ً
الدستور يضفي بعدا أخــر على سلطة
المجلس واختصاصه وهو الذي يملك
ً
وفقا للمادة  ١١٧أن يضع كل قواعد عمله
وينظمها بقرار منه بما فيها إعفاء أو
عزل الرئيس ،بل وهو ما ينبغي أال يتردد
في النهوض به ،وإن فاته أو تراخى عن
ً
تنظيمه بــأي مرحلة من المراحل عمال
بصالحياته المقررة بالمادة  ،١١٧إذ إن
المادة  ١١٧تمكنه من ذلك بعموم حكمها
وبداللة عبارتها وغاياتها .وتتكامل مع
المواد الدستورية األخــرى في تكريس
سلطته بإعفاء رئيسه أو عزله
 .6أم ــا ن ـصــوص الــائ ـحــة الــداخـلـيــة
لمجلس األم ــة ال ـصــادرة بالقانون رقم
 ١٢لسنة  ،١٩٦٣فـهــي األخ ــرى تعاضد
ً
الـنـصــوص الــدسـتــوريــة وتـقــرر أحكاما
إضافية تؤكد سلطة المجلس بإعفاء
رئ ـي ـســه أو ع ــزل ــه .ح ـيــث ن ـجــد أن نص
ً
الـمــادة  ٢٨مــن الالئحة متطابق تماما
مع نص المادة  ٩٢من الدستور ،ومن ثم
يصح االستناد إليه بالحجج ذاتها التي
أوردناها بشأن المادة  ٩٢من الدستور.
 .7أما المادة  ٢٩من الالئحة الداخلية
فــإنـهــا تـتـنــاول فــرضـيــة مهمة أال وهــي
خلو منصب الرئيس أو نائبه ألي سبب
من األسباب ،وأمــام عموم عبارة ونص
المادة  ٢٩من الالئحة بشأن خلو منصب
الرئيس أو نائبه فإن كافة أسباب الخلو
ً
دون قيد أو حصر يمكن اعتبارها أسبابا
سائغة لحدوث ذلك الخلو ،سواء كانت
الوفاة أو االستقالة أو اإلعفاء أو العزل
ألسباب صحية أو قانونية أو غيرها،
بما في ذلك أي سبب آخر قد ال يكون في
واردنا أو أحطنا معرفته راهنا ،فعموم
نص حكم المادة  ٢٩من الالئحة تجعل
كل األسباب تدخل ضمن عبارته وحكمه
بما فيها إعفائه أو عزله ،بما ستكتمل
والنصوص الدستورية السابقة عرضها،
ومن المهم اإلشــارة هنا إلى أنه يترتب
على ذلك الخلو وتتمة لحكم المادة ٢٩
من الالئحة أن يختار المجلس من يحل
مـحـلــه خ ــال ثــاثــة أســابـيــع مــن تــاريــخ
الخلو.
 .8أم ــا ال ـم ــادة  ٣٠مــن الــائـحــة وهــي
الـتــي تنظم مـهــام ومـســؤولـيــات رئيس
ً
المجلس ،فإنها أيضا وبسياق النص
ً
ً
ذاتــه تلقي على عاتقه التزاما جوهريا
في فقرتها األولى فتقرر" ويرعى في كل
ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين
وينفذ نصوص هذه الالئحة".
ً
إذا من أوجــب واجباته وهو ينهض
بمسؤوليات رئاسة مجلس األمــة ،هي
أن يلتزم في أداء مهامه مراعاة تطبيق
أحـكــام الــدسـتــور والـقــوانـيــن ونصوص
الــائـحــة الــداخـلـيــة للمجلس ،ويستدل
ً
من هذا النص ،ووفقا لمفهوم المخالفة،
ع ـل ــى ع ـ ــدم ج ـ ـ ــواز م ـخــال ـف ـتــه لــأح ـكــام
ً
القانونية السابقة وإال فإنه يكون مقصرا
ً
بواجباته ومـخــا بالتزامه ،مما يمكن
معه أن يعرضه للمساءلة والمحاسبة،
ً
ترتيبا على ذلــك التقصير أو اإلخــال،
األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أن يصل
أعضاء المجلس لتقرير عدم صالحيته

د .محمد المقاطع
للقيام برئاسة المجلسومن ثم إعفائه
من الرئاسة.
 .9ون ـجــد أن ال ـمــادت ـيــن  ٤٣و ٥٥من
الالئحة الداخلية تعطي للجنة الشئون
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة بــالـمـجـلــس
االختصاص بكل موضوع قانوني ،ولذا
فإنها تملك دراسة إجراءات عزل الرئيس
أو إعفائه وعــرض أمــره على المجلس،
وتمنح المادة  ٥٥المجلس مكنة التصدي
المباشر ألي أمــر قانوني دون انتظار
رأي اللجنة ،بما في ذلك موضوع عزل
الرئيس والبت فيه ،ويصدر القرار من
المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين
المادة  ٧٤من الالئحة ،والمادتين  ٩٢و٩٧
من الدستور ،ويمكن مناقشة طلب العزل
بإدراجه بجدول أعمال المجلس ،أو ببند
ً
ما يستجد من أعمال عمال بحكم المادة
 ٧٦من الالئحة.
 .10من المنطقي عند نقاش طلب عزل
رئـيــس مجلس األم ــة أن يمنح الرئيس
فــرصــة كافية لالستماع لوجهة نظره
ودفاعه وينبغي أن يمنح فرصة عادلة
لبيان ذلك ،وعليه أن يشارك بالمناقشة
مــن الـقــاعــة ولـيــس مــن منصة الــرئــاســة
ً
عمال بما تقرره الـمــادة  ٧٧من الالئحة
الداخلية للمجلس.
 .11ول ـم ــا ك ــان ــت األغ ـل ـب ـيــة ال ــازم ــة
لعزل الرئيس هي ذات األغلبية المقررة
ً
الن ـت ـخــابــه ،ون ـظ ــرا ل ـخ ـطــورة إج ـ ــراءات
العزل ،والتي تحتاج إلى أن تكون إرادة
األعـ ـض ــاء بـشــأنـهــا قــاط ـعــة ال يشوبها
غموض أو إبهام ،فأرى أن تطبيق حكم
المادة  ١١٠من الالئحة الداخلية مرتبط
بــاألمــر بـمــا يستحسن مـعــه الـطـلــب أن
يكون التصويت باالسم.
ً
 .12وأخيرا تزودنا المادتان  ١١٨و١٢٠
من الالئحة بتنظيم إجرائي وموضوعي
مهم يتصل بكيفية التعامل مــع طلب
العزل ،حيث نجد أن المادة  ١١٨تعالج
أي موضوع يمكن أن يناقشه المجلس
ويـتـخــذ بـشــأنــه ق ــرارا لـكــون الـمــوضــوع
م ـمــا ي ــدخ ــل ف ــي اخ ـت ـصــاصــه ،فــالـشـكــل
القانوني لبحث الموضوع والبت فيه
ً
يقدم بطلب اقـتــراح بـقــرار ،وفقا للمادة
 ،١١٨ويدخل موضوع طلب عزل الرئيس
الذي ليس هناك إجراءات محددة تنظمه،
ضمن نطاق اإلجراءات المقررة بالمادة
( ١١٨اقـ ـت ــراح ب ـق ــرار) أي اق ـت ــراح بـقــرار
لعزل الرئيس ،وهو اإلجراء الذي تبناه
األعضاء الثالثين بطلبهم عزل الرئيس
ً
كما يتضح من ديباجة الطلب .ونظرا
لما يفرضه طــرح مــوضــوع جديد ألول
مرة على المجلس من نقاشات وحوارات
بشأن مدى سالمة الموضوع المطروح
ً
على المجلس قانونيا ،واحتمال تباين
وجهات النظر بين تأييد ومعارضة ،فقد
نظمت المادة  ١٢٠من الالئحة الداخلية
ه ــذا األمـ ــر ،وال ـتــي تـشـيــر أن ــه فــي حالة
وجود مثل هذا الخالف فاألمر يحسمه
المجلس بالتصويت.

ثالثا :عدم جواز ّ
غل يد المجلس
عن إعفاء أو عزل رئيسه بال نص
يحظر ذلك

األص ــل فــي األمـ ــور ،ومـنـهــا ممارسة
االختصاصات والصالحيات القانونية
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،أن ـه ــا م ـب ــاح ــة وم ـتــاحــة
ل ـص ــاح ــب ال ـس ـل ـطــة واالخـ ـتـ ـص ــاص مــا
ً
دامــت متصلة اتصاال وثيقا بعمله وال
تخرج عما هو مخول له من صالحيات
ً
واخ ـت ـصــاصــات ،ع ـمــا ب ـقــاعــدة األص ــل
ً
فــي األم ــور اإلبــاحــة ،وأخ ــذا بقاعدة من
يملك األكثر يملك األقل ومن يملك الكل
يـمـلــك الـ ـج ــزء ،وف ــي ض ــوء ع ــدم وج ــود
نص صريح يحظر إعفاء أو عزل رئيس
مجلس األمــة ،ولما كان األصل باألمور
اإلباحة حتى في ممارسة االختصاص
ً
وال ـصــاح ـيــات ،وم ــن ثــم فــإنــه وترتيبا
على مــا سبق فــإن لمجلس األم ــة ،وهو
من يملك سلطة انتخاب رئيسه (وهي
السلطة األكثر واألوسع) وهو ما ينبثق
ع ـن ـهــا وي ـت ــول ــد م ـن ـهــا (أي م ــن سـلـطــة
تــول ـيــة رئ ـيــس الـمـجـلــس بــاالن ـت ـخــاب)،
باعتبارها سلطة الكل ،فإنه يتفرع عن
ً
تلك القواعد لزوما وحتما سلطة الجزء
واألقل ،وهي اإلعفاء أو العزل ،وال يمكن
فــي ه ــذا الـخـصــوص أن تقبل فـكــرة غل
يد المجلس عن عــزل رئيسه أو إعفائه
دون وجوده نص يحظر ذلك ،وال محل
فــي هــذا الخصوص للقول بـعــدم مكنة
المجلس من ذلــك ،تعويال على ترجيح
ع ـبــارة أن تـكــون م ــدة انـتـخــاب الرئيس
لمدة المجلس ،قفزا ووصوال الستنتاج
غـيــر ســائــغ أال وه ــو ع ــدم جـ ــواز إعـفــاء
الرئيس أو عزله قبل انتهاء مدته ،متى
ك ــان لــإعـفــاء وج ــه أو مـســوغ ي ـبــرره أو
يستلزمه ،فالمنع هو الذي يحتاج إلى
نص صريح يقرر الحظر ،ال العكس ،كما
أن عــدم ذكــر اإلعفاء أو العزل في صلب
ً
ً
النص ال يمكن اعتباره حظرا ومنعا بال
نص يقرره ،وال محل في هذا الخصوص
للركون إلى تفسير عابر أورده الخبير
الدستوري ،بعبارة مقتضبة ومرسلة،
فما قاله الخبير الدستوري وقتذاك ليس
ً
نصا في الدستور ،بل ال يعدو عن كونه
ً
ً
رأيا مرسال ال يمكن االعتداد به والتعويل
عليه ،خصوصا وأنه خالف لكل القواعد
القانونية العامة والقواعد األصولية،

الـتــي ذكــرنــاهــا أع ــاه ،والـتــي تساندها
أحكام القضاء على نحو متواتر.

ً
رابعا :بعض األسباب القانونية
والواقعية التي تطرأ لرئيس
المجلس وتحول دون قدرته
على أداء مهامه

ت ـن ــاول ف ــي ه ــذا ال ـج ــزء م ــن ال ــدراس ــة
بحث اإلجابة عن ســؤال منطقي واقعي
وقــانــونــي ،وعلى ضــوء مــا سـنــورده من
ن ـقــاش ،يمكن أن نـصــل إل ــى رأي لبيان
إمكانية مجلس األمــة في إعفاء رئيسه
أو عزله من منصبه ،أال وهو :ما الموقف
واإلج ـ ــراء الـقــانــونــي ال ــذي يـكــون متاحا
لمجلس األمة عندما يطرأ سبب واقعي
(صـحــي) أو قــانــونــي يـحــول بين رئيس
مـجـلــس األمـ ــة وب ـيــن ق ــدرت ــه ألداء مهام
رئاسته للمجلس؟
 -1األسباب الصحية أو القانونية التي
تحول دون أداء الرئيس مهام رئاسته.
نـ ـ ـ ــورد هـ ـن ــا تـ ـب ــاع ــا بـ ـع ــض األم ـث ـل ــة
لألسباب التي يمكن أن تحول بين رئيس
الـمـجـلــس وب ـيــن قــدرتــه عـلــى أداء مهام
منصبه كرئيس للمجلس.
أ -ماذا لو طرأ على رئيس مجلس األمة
حالة فقدان القدرة العقلية (ذهول  -خرف -
أو نحوه) ،وعلى ضوئه وبعد إجراء كل ما
يلزم للتثبت من وجود هذا السبب ،ما هو
اإلجراء الذي يمكن للمجلس أن يتخذه في
هذه الحالة؟ الجواب لدينا هو بالتأكيد
إعفاؤه من منصبه واختيار من يتولى
ً
بدل منه للفترة المتبقية من
مهام الرئيس ً
مدة رئاسته ،وفقا إلجراءات المادة  ٩٢من
الدستور والمادتين  ٢٨و ٢٩من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة.
ب -ما هو وضع رئيس مجلس األمة
إذا أصابه العمى بالعينين ،هل يعتبر
ه ــذا سـبـ ًـبــا صـحـ ًـيــا ي ـحــول دون قــدرتــه
على أداء مهام رئاسة المجلس؟ الجواب:
نعم ،باعتبار ً أن فقدان البصر وإن كان
ال يعتبر عائقا عن أداء مهام العضوية
العادية لمجلس األمةّ ،إل أنه يعتبر ً
سببا
ً
صحيا يحول دون قيام رئيس المجلس
بمهام الرئاسة.
ومن ّ
ثم ،فإن المجلس يملك إعفاءه من
منصبه واختيار من يتولى مهام الرئيس
ً
بدل منه للفترة المتبقية من مدة رئاسته
ً
وفقا لإلجراءات في الفقرة السابقة.
ج -ما التصرف الذي يقوم به مجلس
األمــة في حالة صــدور حكم جزائي على
رئـيــس المجلس فــي جنحة غير مخلة
باألمانة والشرف غير ّنهائي ،لكن مشمول
ّ
المعجل ،لكنه ال يرقى إلسقاط
بالنفاذ
عـضــويـتــه ،وواف ـ ــق الـمـجـلــس عـلــى رفــع
الحصانة عنه لتنفيذ الحكم عليه؟
فالمجلس في هذه الحالة أمام سبب
قــانــونــي ي ـحــول دون الــرئ ـيــس وقــدرتــه
على أداء مهام الرئاسة ،فالمجلس في
هــذه الـحــالــة ّإم ــا أن ّ
ينحي الــرئـيــس عن
ال ــرئ ــاس ــة مــؤق ـتــا أو يـعـفـيــه م ــن رئــاســة
المجلس بصورة نهائية ،حسبما يكون
تقدير المجلس في شأن الحكم الجزائي
الصادر عليه ،ومن ثم يختار غيره لمهام
الرئاسة لنهاية ّ
مدتها حسب المادة ٩٢
مــن الــدس ـتــور ،وال ـم ــادة  ٢٩مــن الالئحة
الداخلية.
د -أم ــا إذا ك ــان الـحـكــم ال ـجــزائــي في
الـجـنـحــة بــالـمـثــال ال ـســابــق ن ـهــائــي ،فال
مندوحة للمجلس أال يقوم بإعفائه أو
عــزلــه مــن رئــاســة المجلس ،وإن لــم يتم
إسقاط عضويته ،ومن ّ
ثم اختيار غيره
ً
ليخلفه بالرئاسة وفقا لإلجراء السابق.
و -ول ـع ــل االسـ ـتـ ـط ــراد ب ـس ــرد أمـثـلــة
لألسباب القانونية أو الصحية التي يمكن
أن تحول دون رئيس مجلس األمة وقدرته
على أداء مهام الرئاسة ال يمكن تعدادها
ً ّ
جميعا ،إل أن المؤكد أنه في حالة تحققها
يترتب عليها إعفاؤه من رئاسة المجلس
أو عزله ،واختيار ًغيره لرئاسة المجلس
للمدة المتبقية ،وفقا لحكم المادة  ٩٢من
الدستور والمادتين  ٢٨و ٢٩من الالئحة
الداخلية.
ّ
 -2الـنـتـيـجــة الـمـتــرتـبــة ع ـلــى تـحــقــق
أسـبــاب صحية أو قانونية تـحــول بين
الرئيس ومهام الرئاسة.
وال شك في أن إيراد األسباب القانونية
أو الصحية السابقة حجة دامغة وسند
قانوني يؤكد اختصاص وسلطة مجلس
األمة وأحقيته في إعفاء أو إقالة أو عزل
رئـيـســه ،حـتــى وإن سـكــت الــدسـتــور عن
تنظيم ذل ــك ص ــراح ــة ،ذل ــك أن نصوص
ال ــدسـ ـت ــور وال ــائـ ـح ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـتــي
أوردن ــاه ــا فــي ه ــذه ال ــدراس ــة والـمـبــادئ
القانونية العامة والقواعد األصولية التي
ذكرناها في هذه الدراسة كافية لتمكين
المجلس من إعفاء رئيسه أو عزله متى
ك ــان ق ـ ــراره ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن مبنيا على
أسباب قانونية أو واقعية يحمل عليها
وتـبــرره ،وال وجاهة في المقابل للجدل
ال ـمــرســل الـ ــذي ي ـح ــاول أن يـتـحـجــج به
البعض للحيلولة بين المجلس ومكنته
من عزل رئيسه أو إعفائه ،مع كل التقدير
لــوج ـهــة ن ـظــرهــم ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـصــوص،
ً
خصوصا أن القانون المقارن في العديد
من الدول يمدنا بأمثلة عديدة على عزل
رؤس ــاء الـبــرلـمــان ،حتى مــع غـيــاب ّ
نص
يـنـظــم ه ــذا اإلج ـ ــراء كـمــا هــي ال ـحــال في
الكويت.
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«شؤون الجامعة» :اإللمام باللوائح يحمي الطلبة
من اإلنذارات والتعثر الدراسي

ّ
خالل لقاء تنويري نظمه اإلرشاد األكاديمي للطلبة المستجدين
حمد العبدلي

استمرار
اللقاءات عن
ُبعد مع إضافة
ترجمة للغة
اإلشارة
المطيري

ش ـ ــدد ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال عـمـيــد
شــؤون الطلبة بجامعة الكويت،
د .سـلـمــان ال ـع ـنــزي ،عـلــى أهمية
ً
أن يكون الطالب الجامعي ملما
ب ـم ـخ ـت ـلــف الـ ـل ــوائ ــح وال ـق ــوان ـي ــن
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ال ـ ّـتـ ــي ت ـح ـم ـي ــه مــن
اإلنذارات والتعثر الدراسي ،مؤكدا
ضـ ــرورة أن ي ـكــون ه ـنــاك تـعــاون
ال ـم ـت ـبــادل م ــع م ـكــاتــب الـتــوجـيــه
واإلرش ـ ـ ــاد بــالـكـلـيــات المختلفة
ل ــدع ــم الـ ـط ــال ــب خ ـ ــال م ـس ـيــرتــه
الجامعية.
جاء ذلك خالل اللقاء التنويري
الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه إدارة اإلرشـ ـ ـ ــاد
األكاديمي بعمادة شؤون الطلبة،
للمستجدين في الفصل الدراسي
الثاني والمقبلين على الدراسة
للعام الجامعي  ،٢٠٢١ /٢٠٢٠وذلك
ص ـبــاح أم ــس األول عـبــر حـســاب
الجامعة في «يوتيوب».
وأوض ـ ـ ــح ال ـع ـن ــزي أن ع ـم ــادة
ش ـ ــؤون ال ـط ـل ـب ــة تـ ـق ــدم مـخـتـلــف
األن ـش ـط ــة وال ـخ ــدم ــات الـطــابـيــة
للطالب الجامعي ،وا لـتــي تكمن

سلمان العنزي

فهد المطيري

في المشاركة بمختلف األنشطة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
تنظمها ع ـمــادة ش ــؤون الطلبة،
مشيرا إلى أهمية دور المشرفين
االجـتـمــاعـيـيــن ومـخـتـلــف إدارات
وأقسام العمادة لخدمة الطالب،
ومــؤكــدا أن بــاب العمادة مفتوح
دائـ ـ ـم ـ ــا لـ ــدعـ ــم مـ ـسـ ـي ــرة ال ـط ـل ـب ــة
الجامعية.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ــدي ــر إدارة

اإلرشاد األكاديمي بعمادة شؤون
الطلبة ،فهد المطيري ،إن اإلدارة
حريصة على سالمة الطالب ،حيث
إنها نظمت هذا اللقاء اإلرشــادي
تزامنا مع انتشار جائحة كورونا
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي للطلبة المستجدين
ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ،وذل ـ ــك ضـمــن
خطة عمل اإلدارة للعام الجامعي
ال ـحــالــي  ،٢٠٢١ /٢٠٢٠مــو ضـحــا

أنـ ــه ألول مـ ــرة ي ـت ــم ف ـي ـهــا وض ــع
مترجم للغة اإلشــارة للطلبة من
فئة الصم.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـم ـط ـي ــري أنـ ـ ــه فــي
إط ــار تــداع ـيــات جــائـحــة كــورونــا
سعت إدارة اإلرش ــاد األكــاديـمــي
إلى تقديم مثل هذا اللقاء ضمن
سلسلة من اللقاء ات التي تهدف
اإلدارة إ لــى تنظيمها مستقبال،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مـخـتـلــف مـكــاتــب
ال ـتــوج ـيــه واإلرش ـ ـ ــاد بــالـكـلـيــات،
والتي تقام بهدف تسليط الضوء
ع ـل ــى أه ـ ــم الـ ـل ــوائ ــح وال ـق ــوان ـي ــن
والـخــدمــات المقدمة ،والـتــي تهم
طلبة و طــا لـبــات جامعة الكويت
خــال مسيرتهم األكــاديـمـيــة في
الجامعة.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال إن إدارة اإلر شـ ـ ـ ـ ـ ــاد
األكاديمي قامت بتكثيف اإلرشاد
عن ُبعد ،حيث تم ذلك عبر البث
ال ـم ـب ــاش ــر لـ ـلـ ـق ــاءات ال ـت ـنــويــريــة
واإلرشادية للطلبة المستجدين،
وذلك ضمن خطة اإلدارة المحددة
إلرشاد أكاديمي أفضل للطلبة.

7

محليات

العنزي لـ ةديرجلا  :حملة تبادل الكتب
تغطي احتياج  2000طالب بـ «التربية»
•

●

فيصل متعب

أكـ ــد أسـ ـت ــاذ تـكـنــولــوجـيــا
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم ،ع ـ ـ ـضـ ـ ــو ه ـي ـئ ــة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ـق ـس ــم م ـن ــاه ــج
وط ـ ــرق ال ـت ــدري ــس ف ــي كلية
ال ـتــرب ـيــة بـجــامـعــة ال ـكــويــت،
د .ول ـيــد ال ـع ـنــزي ،أن حملة
تـبــادل الكتب التي أطلقتها
ال ـك ـل ـي ــة ب ـت ـن ـظ ـيــم وت ـ ـعـ ــاون
مــن مكتب العميد للشؤون
الطالبية ستغطي احتياج
 2000طالب وطالبة من أصل
 7آالف دارس بالكلية.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح لـ ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة»
أمـ ـ ــس« ،أن هـ ـن ــاك ض ــواب ــط
واشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات تـ ــم وض ـع ـهــا
ّ
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـس ــل ــم ال ـك ـت ــب،
وذلك حرصا من الكلية على
تطبيق االشتراطات الصحية
من الطلبة ،وتتمثل في لبس
الـكـمــامــات وال ـق ـفــازات وتــرك
م ـســافــة كــاف ـيــة ب ـيــن الـطـلـبــة
ّ
اثناء الحضور للتسلم».
وأضاف العنزي ،أن حملة
تـ ـب ــادل ال ـك ـت ــب القـ ــت إق ـب ــاال

جانب من حملة الكتب
ك ـب ـيــرا م ــن طـلـبــة «ال ـتــرب ـيــة»،
وه ـ ــي ت ـع ــد امـ ـ ـت ـ ــدادا لـحـمـلــة
س ــابـ ـق ــة كـ ــانـ ــت ف ـ ــي ال ـف ـص ــل
الدراسي األول ،الفتا إلى أنه
«ت ــم اعـتـمــادهــا بـعــد مطالبة
دارســي الجامعة لالستفادة
م ــن ك ـت ــب زم ــائ ـه ــم ال ـط ـل ـبــة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــم االن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء م ــن
دراستها».

وأشار إلى أن المعرض تم
تقسيمه على فترتين ،فترة
تسليم الكتب التي بدأت منذ
األسبوع الماضي حتى نهاية
ً
يــوم  12الـجــاري ،لتبدا فترة
ّ
ت ـســلــم ال ـك ـتــب م ــن ال ـســاعــة 9
صباحا وحتى الثالثة مساء
ل ـمــدة أس ـبــوع ـيــن م ـنــذ بــدايــة
شهر رمضان».

مؤتمر «أمانة الخليجي» يوصي «العلوم الحياتية» تبحث التعاون مع هيئة الغذاء «األوقاف» تحدد مواعيد عمل
بهيئة لتمويل البحث العلمي الهاجري :الكلية تساهم في رفع مستوى المهارات المهنية واألكاديمية واإلدارية لألفراد «المكلفين» خالل رمضان
اختتمت األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
منتدى واقع ومستقبل البحث العلمي بدول مجلس التعاون عبر برنامج
 ،ZOOMبعدة توصيات؛ أبرزها إنشاء هيئة لتمويل البحث العلمي على
مستوى جميع دول مجلس التعاون ،لضمان استدامة التمويل البحثي
واستمرارية التعاون وزيادة الناتج البحثي على مستوى الخليج.
وشاركت نائبة مدير الجامعة لتحليل وتطوير األبحاث ،د .نورية
الكندري ،في المؤتمر ممثلة عن مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث.
وأشــار المؤتمر في توصياته إلى عمل إطار خليجي شامل لينظم
ويحدد آلية العمل في جميع مجاالت البحث العلمي.
وطــالــب المؤتمر ،فــي توصياته ،بــزيــادة بــرامــج تــوأمــة الجامعات،
لتشمل عدة مبادرات للتعاون في نطاق البحث العلمي من تبادل الطلبة
والباحثين والمصادر ،فضال عن عمل منصة ألفضل ممارسات البحث
العلمي في دول الخليج لتبادل المعرفة والخبرات.
ونــاقــش المنتدى عــدة مـحــاور ،منها واقــع البحث العلمي فــي دول
مجلس التعاون في الفترة ما بين عامي  2016و ،2019والتحديات التي
تواجه البحث العلمي لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
بدول المجلس ،والعمل الخليجي المشترك ،واآلفاق والرؤى المستقبلية
في البحث العلمي واالبتكار.

●

أحمد الشمري

ك ـشــف ا لـعـمـيــد ا ل ـم ـســا عــد للتخطيط
واالستشارات والتدريب في كلية العلوم
ال ـح ـيــات ـيــة ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت د .ن ــواف
الهاجري ،عن مناقشة سبل التعاون بين
قسم علوم ا لـغــذاء والتغذية فــي الكلية
مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
جــاء ذ لــك خــال اال جـتـمــاع التنسيقي
ا ل ــذي ُعـقــد أ خـيــرا بـيــن الكلية والهيئة،
تماشيا مع سياسة الجامعة لتحقيق
سبل التعاون مع مؤسسات الدولة.
وأ ش ـ ـ ــار ا لـ ـه ــا ج ــري إ ل ـ ــى دور ا ل ـك ـل ـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـب ـح ـث ـي ــة
والـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة ،والـ ـ ــذي
يساهم بدوره في رفع مستوى المهارات
المهنية واألكاديمية واإلدارية لألفراد.

ً
ضبط  387مخالفا للحظر خالل أسبوع

بوحسن :تحرير  22ألف مخالفة مرورية وحجز  39مركبة
●

محمد الشرهان

تمكن رج ــال قـطــاع الـمــرور
وال ـع ـم ـل ـيــات ،م ــن ض ـبــط 387
ً
ً
شخصا مخالفا لقرار مجلس
ال ــوزراء بشأن تطبيق الحظر
ال ـج ــزئ ــي ،خـ ــال أسـ ـب ــوع ،من
خالل نقاط التفتيش التابعة
لـلـقـطــاع فــي مختلف مناطق
الـ ـب ــاد ،وع ــدده ــا  105نـقــاط
أمنية.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ض ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــط قـ ـس ــم
ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة وال ـتــوع ـيــة
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرور الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ب ــوحـ ـس ــن ،أمـ ـ ــس ،ب ـ ــأن رجـ ــال
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـم ـ ــرور وال ـع ـم ـل ـي ــات
واص ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــوا خ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ــاعـ ـ ــات
الـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــر تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـح ـ ـمـ ــات
األم ـن ـي ــة الـ ـم ــروري ــة لـمــاحـقــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـت ــري ــن وم ــرتـ ـكـ ـب ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــال ـ ـ ـفـ ـ ــات الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــروري ـ ـ ــة
الجسيمة ،التي تعرض حياة
مستخدمي ا لـطــر يــق للخطر،
ً
وأس ـفــرت عــن تـحــريــر  22ألـفــا
و 473مخالفة مرورية ،وحجز
 39مركبة ،و 76دراجــة نارية،
ً
وإحالة  20مخالفا إلى نظارة
حجز اإلدارة العامة للمرور،
وإح ــال ــة  5أح ـ ــداث إل ــى نيابة
األح ـ ـ ــداث وض ـب ــط  11مــركـبــة
م ـط ـل ــوب ــة مـ ــن جـ ـه ــات أم ـن ـيــة
وقضائية ،كذلك إلقاء القبض

ً
ً
عـ ـل ــى  19شـ ـخـ ـص ــا م ـط ـل ــوب ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ
ا لـ ـجـ ـن ــا ئ ــي وإدارة ا ل ـت ـن ـف ـيــذ
المدني.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــن ،إن
اإلحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة
الصادرة عن قطاع العمليات
الـ ـم ــروري ــة ،أظـ ـه ــرت أن إدارة
مــرور محافظة حولي احتلت
الـ ـم ــرتـ ـب ــة األول ـ ـ ـ ــى بـتـسـجـيــل
الـمـخــالـفــات ال ـم ــروري ــة ،وبـلــغ
عدد المخالفات المسجلة فيها
 6519مخالفة مرورية ،وحلت
ً
ثــانـيــا إدارة م ــرور الـفــروانـيــة
ب ـ  3685مخالفة م ــروري ــة ،ثم
إدارة مرور العاصمة بـ 3584
مخالفة مــروريــة ،تلتها إدارة
العمليات ال ـمــروريــة بـ ـ 2882
م ـخ ــال ـف ــة م ـ ــروري ـ ــة ،ثـ ــم إدارة
مرور محافظة الجهراء بـ 2773
مخالفة مــروريــة ،تلتها إدارة
مرور األحمدي وسجلت 1848
مخالفة مرورية ،وإدارة مرور
مبارك الكبير
ب ـ ـ  446م ـخــال ـفــة م ــروري ــة،
ً
وأخيرا إدارة المهام الخاصة
بـ  236مخالفة مرورية.
وأظـ ـه ــرت اإلح ـص ــائ ـي ــة ،أن
رجال دوريات المرور تمكنوا
مــن ضـبــط  5أحـ ــداث يـقــودون
مــركـبــات دون الـحـصــول على
رخصة قيادة ،وتمت إحالتهم
إلــى اإلدارة الـعــامــة للمباحث

مواطن يشهر
سالحه على
نقطة تفتيش
●

عبدالله بوحسن

الجنائية إدارة شرطة األحداث
ً
تمهيدا إلحالتهم إ لــى نيابة
األحداث.
وأش ـ ـ ـ ــار ب ــوحـ ـس ــن إلـ ـ ــى أن
اإلدارة العامة لشرطة النجدة
نفذت خالل األسبوع الماضي
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ً
ً
شخصا مطلوبا لإلدارة العامة
ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ ا لـ ـجـ ـن ــا ئ ــي وإدارة
الـتـنـفـيــذ ال ـمــدنــي ،كـمــا تمكن
رجال شرطة النجدة من ضبط
 11مــرك ـبــة م ـط ـلــوبــة لـجـهــات
أمنية وقضائية ،إضــافــة إلى
تسجيل  330مخالفة مرورية
م ـت ـن ــوع ــة والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع 24
ً
ً
حـ ــادثـ ــا مـ ـ ــروريـ ـ ــا ،وإحـ ــالـ ــة 6
أشخاص بتهمة حيازة مواد
مسكرة ومخدرة.

من جانبه ،لفت القائم بأعمال رئيس
قسم علوم الغذاء والتغذية في الكلية د.
فواز المنصور إلى الدور الرائد للقسم،
والـ ــذي ُي ـعــد مــن ال ـم ـجــاالت الـمـهـمــة في
علوم الحياة ،والتي تجمع بين العلوم
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وال ـت ـط ـب ـي ـق ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
ب ـت ـط ــوي ــر وتـ ـح ــدي ــث ص ـن ــاع ــة األغ ــذي ــة
وضمان سالمتها وجودتها.
بدورها ،أكدت هيئة الغذاء والتغذية
أن هــذا االجـتـمــاع يـهــدف إلــى فـتــح بــاب
التعاون المشترك بين الجهتين ،الفتة
إلى أن مجاالت العمل متنوعة لخريجي
قسم علوم الغذاء والتغذية.
وأضافت الهيئة ،في بيان صحافي،
أم ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـهـ ــا تـ ـخـ ـت ــص بـ ــوضـ ــع خ ـطــط
و بــرا مــج ا ل ـغــذاء وا لـتـغــذ يــة ،وتقييمها،
وم ــراق ـب ــة تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح

محمد الشرهان

ف ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــئ رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ـ ــن
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــون بـ ـ ــإحـ ـ ــدى نـ ـق ــاط
ا لـتـفـتـيــش ،المكلفة بتطبيق
ق ـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء بـشــأن
ال ـح ـظــر ال ـج ــزئــي ف ــي منطقة
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـقـ ــف ،بـ ـ ـه ـ ــروب إح ـ ــدى
المركبات مــن النقطة ،وعلى
الـ ـ ـف ـ ــور عـ ـم ــل أف ـ ـ ــراده ـ ـ ــا عـلــى
مطاردة قائدها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر أن
رج ـ ــال ال ـ ــدوري ـ ــة ت ـم ـك ـنــوا من
استيقاف قائد المركبة ،الذي
بــادر بإشهار سالح ناري في
وجوههم وهددهم بالقتل إذا
مــا تـعــرضــوا ل ــه ،الفـتــا إل ــى أن
المتهم وضــع سالحه الناري
على رأس أحــد أفــراد الدورية،
وطلب منهم إطالق سراحه.
وأضاف أن المتهم تمكن من
الفرار إلــى جهة غير معلومة،
بينما سجل رجال األمن قضية
فـ ــي م ـخ ـف ــر شـ ــرطـ ــة ال ـم ـن ـقــف
ع ــن أمـ ــر وك ـي ــل ال ـنــائــب ال ـعــام
المناوب في محافظة األحمدي،
والــذي صنفها «جناية شروع
بالقتل وتهديد بسالح ناري»،
وكلف رجــال المباحث بإجراء
ال ـت ـحــريــات الـ ــازمـ ــة ،وضـبــط
المتهم الهارب.

«اإلطفاء» :مستعدون للمشاركة في تطوير
مناهج التعليم للطلبة عبر علم الوقاية
●

محمد الشرهان

أب ـ ــدت ق ـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء ال ـ ـعـ ــام اس ـت ـع ــداده ــا
للمشاركة في تطوير مناهج التعليم للطلبة
من المرحلة االبتدائية حتى المرحلة الثانوية
مــن خــال عـلــوم اإلطـفــاء والــوقــايــة والتوعية
من مخاطر حوادث الحريق واإلنقاذ لترسيخ
عناصر األدلة التعليمية الثمانية ضمن جدول
مؤشرات األداء لتعزيز قيم المواطنة واالنتماء
بتحمل المسؤولية
والوعي السلوكي للطلبة
ّ
لحماية األرواح والممتلكات لتمكين النظام
التعليمي من تكوين رأسمال بشري إبداعي
وفق رؤية دولة الكويت .2035
ج ــاء ذل ــك خ ــال مـشــاركــة «اإلط ـف ــاء» مساء
أمس األول في اجتماع فريق تطوير المناهج
الدراسية التابع لوزارة التربية عبر االتصال
المرئي الــذي شــاركــت فيه  16جهة حكومية

وفد «اإلطفاء» المشارك خالل اللقاء
وج ـم ـع ـيــات لـلـنـفــع الـ ـع ــام الـمـتـخـصـصــة في
التعليم والـبـيـئــة والتنمية والـتـطــويــر ،وقــد
تمت مناقشة اإلطار المرجعي العام للمنهج
الدراسي الوطني بدولة الكويت لعام .2021
ت ــرأس االج ـت ـمــاع مــن جــانــب ق ــوة اإلط ـفــاء

العام نائب رئيس القوة لقطاع تنمية الموارد
البشرية ،اللواء محمد إبراهيم ،بمشاركة مدير
مــركــز إعـ ــداد رج ــال اإلط ـف ــاء الـعـقـيــد عبدالله
أح ـم ــد ،ورئ ـي ــس قـســم ال ـج ــودة ال ـم ـقــدم حمد
حسين ،والرائد د .علي عيد.

ال ـخــاصــة ب ــال ـغ ــذاء وال ـت ـغ ــذي ــة ،وت ـقــريــر
البرامج الخاصة بمواصفات وإجراء ات
ف ـحــص األغـ ــذيـ ــة ،وت ـق ــري ــر صــاحـيـتـهــا
لـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــاك اآلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ومـ ـط ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا
للمواصفات القياسية المعتمدة.

●

محمد راشد

أص ـ ـ ــدرت وزارة األوق ـ ـ ــاف،
تعميما إداري ـ ــا ،أم ــس األول،
بشأن تحديد ساعات الــدوام
للموظفين المكلفين بالوزارة
خ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـه ـ ــر رم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــان ،إذ
سيكون على فترتين أيضا؛
صـبــاحـيــة ت ـبــدأ مــن الـعــاشــرة
صـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــا حـ ـ ـت ـ ــى الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــدة
ظهرا ،ومسائية من الواحدة
وال ـن ـصــف ظ ـهــرا إل ــى الـثــالـثــة
عصرا.
كـ ـ ـم ـ ــا أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ت ـع ـم ـي ـمــا إداريـ ـ ـ ــا آخ ـ ــر ب ـشــأن
م ـ ــوا عـ ـ ـي ـ ــد دوام ا لـ ـع ــا مـ ـلـ ـي ــن

ب ــالـ ـم ــراك ــز الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـق ـطــاع
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرآن الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم
وال ــدراس ــات اإلســامـيــة خالل
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان لـ ـه ــذا الـ ـع ــام،
عـلــى أن يـكــون عـلــى فترتين؛
صـبــاحـيــة ت ـبــدأ مــن الـعــاشــرة
صباحا حتى الثانية عشرة
والنصف ظهرا ،ومسائية من
الواحدة والنصف ظهرا حتى
الثالثة والنصف عصرا.
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مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

(الحلقة الثانية)

جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918

المرحلة الجامعية مشبعة بالصخب السياسي والفكري
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

راسل مجلة
«اللطائف» القاهرية
في الثالثينيات
للتعريف بالكويت
واكتشاف النفط في
«بحرة» عام 1937

تفاعل مع الحياة
الثقافية وهو في
المرحلة الثانوية

انتسب إلى
معهد خاص في
لبنان لدراسة
اللغتين الفرنسية
واإلنكليزية

أول كويتي يحمل
شهادة جامعية
في الحقوق

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.

ً
كـ ــان ج ــاس ــم ال ـص ـقــر م ـت ـفــاعــا م ــع ال ـح ـيــاة
ً
ً
ً
الثقافية ،متحمسا ونهما في القراءة ،وحريصا
ً
أيضا على التعريف بالكويت والمساهمة في
كـتــابــة م ـقــاالت أو تعقيبات عـنـهــا فــي بعض
ال ـم ـجــات .وم ـمــا بـقــي مـنـهــا ،م ـس ــودة رســالــة
أرسلها لمجلة «اللطائف» المصورة ،يتحدث
فيها عن اكتشاف آبــار نفط في بحرة ،لعلها
أرسلت في سنة 1936م أو 1937م وهذا نصها:
«سيدي األستاذ صاحب اللطائف المصورة
المحترم،
ً
تحية واحتراما:
تجد بطيه أربعة رسوم قد صورتها في أثناء
عطلتي الصيفية بالكويت ،وأرج ــو أن تكون
مــوضــع الـقـبــول لــديـكــم ،ول ــدى ق ــراء اللطائف.
ولعل هذه الرسوم تقوم بنزر قليل للتعريف
بالمدينة العربية الجميلة ا لـكــو يــت ،عــروس
الخليج.
وفي هذه الرسالة التي بعث بها إلى المجلة
وضـ ــع ال ـص ـق ــر ش ــرح ــا ل ـل ــرس ــوم الـمـصــاحـبــة
ً
لرسالته ،مبينا أن أولها يتضمن رسما «للبرج
ُ
الـهــرمــي لبئر الـنـفــط فــي (ب ـح ــرة) ،إذ قــد منح
امـتـيــاز اسـتـثـمــار الـنـفــط الـكــويـتــي ال ــى شركة
تدعى شركة النفط الكويتية المحدودة ،وبدأت
الشركة منذ عــدة شهور العمل ،فحفرت بئرا
عمقها نحو  3000قدم».
أمـ ــا ع ــن ال ـث ــان ــي ف ــذك ــر أنـ ــه «رس ـ ــم لسفينة
ش ــراع ـي ــة ف ــي أثـ ـن ــاء ب ـن ــائ ـه ــا ،إذ إن ال ـكــويــت
حائزة قصب السبق في بناء السفن الشراعية
ب ـس ــواح ــل بـ ــاد الـ ـع ــرب ،وأله ـل ـه ــا ش ـه ــرة في
الـمــاحــة وأح ــوال ـه ــا» ،وال ـثــالــث عــن «السفينة
ُ
نفسها بعد االنتهاء من صنعها ،وقد هيئت
إلنزالها بالبحر» ،فــي حين يمثل الــرابــع تلك
السفينة «أثناء إنزالها الى البحر ،ونراها قد
أحيلت الى جهة واحــدة ،وعند إنزال السفينة
ّ
تــوثــق بــالـحـبــال وتــوصــل ال ــى َب ـكــرة حــديــديــة
مثبتة في األرض ،ويقوم المالحون بإدارتها
وبمساعدة البكرة واأللواح الخشبية المطلية
بمادة غروية تنزل السفينة رويدا رويدا».

حياته الجامعية في بغداد
وفي صيف سنة 1939م قبل التحاق الصقر
ً
بجامعة بغداد سافر إلى لبنان ليتلقى دروسا
في اللغتين اإلنكليزية والفرنسية؛ إذ إن هاتين
اللغتين مطلوبتان في تخصص الحقوق ،وكان
بحاجة إ لــى تقوية فيهما ،ف ــدرس فــي معهد
ً
خ ــاص بمنتجع بــرمــانــا .وك ــان جــاســم راغـبــا
في الدراسة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة
(كانت تسمى جامعة فؤاد آنذاك) ،حيث راسلهم
وط ـلــب االل ـت ـح ــاق ،ولـكـنــه ل ــم يــدخـلـهــا بسبب
اندالع الحرب العالمية الثانية في  3سبتمبر
والتي حالت دون ذلك.
ً
وصل جاسم الصقر إلى بغداد مسافرا إليها
بالسيارة من دمشق وقـ َّـد َم أوراقــه إلى جامعة
ُ
بـغــداد وقـبــل فيها .دام ــت دراس ـتــه لـمــدة أربــع
سنوات ،حيث بدأ في أكتوبر 1939م وتخرج
سنة 1943م ليكون من أوائل من حمل اإلجازة
الجامعية ،وقيل إنه أول كويتي يحمل الشهادة
الجامعية.
وفيما يلي رسالة من عبدالعزيز الصقر إلى
أخيه جاسم يسأل عن أحواله وهو في لبنان
أثناء دراسته للغتين اإلنكليزية والفرنسية.
ويبدو أن توقيت هذه الدراسة كان في العطلة

وفد طلبة ثانوية البصرة في زيارة للكويت وبضيافة جاسم الصقر  15 -فبراير 1937م
الصيفية التي سبقت أول سنة دراسية لجاسم
في جامعة بغداد .وفيها كتب عبدالعزيز:
«أخـ ــي ج ــاس ــم ،ال ـس ــام عـلـيـكــم .أرجـ ــو أنـكــم
بصحة تامة .وصلت الشام بأتم الراحة ،وأقمنا
في فندق الخديوية ،وفكرنا اإلقامة هنا لمدة
 10أيام زايد ناقص ،وقبل ال نعزم على السفر
سنعرفكم .وأملي أنكم باشرتم الدراسة للغة
اإلنكليزية والفرنسية ،ومنكم اإلفادة.
تجدون في طيه مكتوب لكم من األخ عبدالله.
اطالعكم عليه كفاية ،وأفيدونا عما استقر عليه
رأيكم بخصوص الدراسة ،تكون في بغداد أو
مصر؟ وعن الفن الذي ستتخصصون به .هذا
مــا ل ــزم .ســامــي لــأخــت شــاهــة وثـنـيــان واألخ
يوسف ،ودمتم( .توقيع عبدالعزيز الصقر)».
رس ــال ــة م ــن ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـمــد ال ـص ـقــر إلــى
جاسم ،يتفقد أحواله ويبشره بوصوله ويسأله
عــن ق ــراره حــول استكمال دراسـتــه الجامعية،
بتاريخ  16أغسطس 1939م.
وفيما يلي رسالة بعثها عبدالله الصقر إلى
أخيه جاسم (يبدو أنها تلك التي أشار إليها
عبدالعزيز في الرسالة الماضية) كتب فيها
ً
مقارنا بين المنهجين في مصر والعراق فيما
يتعلق بالدراسة القانونية ،ويبدي فيها رأيه.
وكــذلــك يتبين اشـتــراك عبدالله الصقر في
الـ ـن ــادي ال ـعــربــي ف ــي دم ـش ــق ،وص ـل ـتــه بـفــريــد
عزالدين أحد أعضاء النادي القومي:
«أخي جاسم
بعد السالم عليكم
كتابكم من دمشق وصــل ،واآلن أنتم بقرب
األخ عبدالعزيز .الجميع إن شــاء الله بصحة
ت ــام ــة .ل ـمــا رج ـع ــت م ــن ب ـغ ــداد وجـ ــدت تـقــويــم
الجامعة لكلية الحقوق المصرية .وقد أرسلته
لكم مع خالد العدساني ،ال بد اطلعتم عليه.
وال أعرف أنتم اآلن تدرسون اللغة اإلنكليزية
والفرنسية أم ال؟ وال أع ــرف مــا استقر رأيكم
عليه عن الدراسة في بغداد أو في مصر؟
منهج الكلية التجارية المصرية ال بد وردكم
إيضاح عنه .أنا رأيي إذا عندكم رغبة للتجارة

أبحاث تاريخية
من بين أوراق جاسم الصقر امتحان مقرر القانون
الــدسـتــوري ،الصف األول ،الــذي حصل فيه على درجــة
 .45وسؤاال االمتحان هما )1 :عرف مفاهيم الدولة ،األمة،
والحكومة؛  )2تكلم بإيجاز عن االنتقادات التي ُو ِّجهت
إلى الديمقراطية .وهذه صور األوراق:
ً
تتضمن مجموعة وثائق أسرة الصقر أوراقا للمرحوم
ً
جاسم كتب فيها أبحاثا وتلخيصات جميلة عن مسائل
تاريخية عدة .ولعله كتبها أثناء دراسته الجامعية في
بغداد .وفيما يلي بعض مما كتبه المرحوم:
درهم
 12.000ألزواج النبي (ص) ولعمه العباس
ً
 5.000لمن شهد بدرا من المهاجرين واألنصار ،وألحق
بهم الحسن والحسين
 4.000لمن كان إسالمه كإسالم أهل بدر ولم يشهدها،
وألحق بهم أسامة بن زيد
 3.000لعبدالله بــن عمر ولبعض أبـنــاء المهاجرين
واألنصار كعمر بن أبي سلمة
 2.000ألبناء المهاجرين واألنصار
 800ألهل مكة
 300و  400لسائر الناس
 200و  400و  600لنساء المهاجرين واألنصار
«وكان يفرض ألمراء الجيوش والقرى في العطاء ما
بين  9.000و 8.000و 7.000على قــدر ما يصلحهم من
الطعام وما يقومون به من األمــور ،وكان المنفوس إذا
طرحته أمه  10دراهم ،فإذا ترعرع بلغ به  ،200فإذا بلغ
زاده[ ».من كتاب الخراج إلبي يوسف يعقوب].
وفــي ورق ــة أخ ــرى كتب أسـمــاء حـكــام شـمــال إفريقيا
وجنوب أوروبا المتعاصرين« :بن إبراهيم فاتح صقلية
 223 – 201هــ ،ويعاصره فــي فرنسا شارلمان صديق

تطوع لتوزيع
البريد أثناء ثورة
رشيد الكيالني عام
1941

أبيه ،وقد توفي سنة 814م ،ثم لويز األول الملقب باللين.
ويعاصر في بالد المغرب األقصى إدريس بن إدريس بن
عبدالله سنة ( )213 – 188ثم ابنه محمد بن إدريس (213
–  .)221ويعاصره في إفريقيا من بني األغلب ،عبدالله بن
إبراهيم بن األغلب ( ،)201 – 196ثم ابنه زيادة الله .وكان
يعاصره من الملوك باألندلس ملكان :الحكم بن هشام
ثالث أمــراء بني أمية ( ،)206-180ثم ابنه عبدالرحمن
الثاني ( .)238-206ويعاصره في القسطنطينية ليون
األرم ـن ــي ( ،)820 - 813ث ــم مـيـخــائـيــل ال ـثــانــي الملقب
بالتمتام [المتئتئ بالكالم] ثاني مرة (.»)829 - 820
وفــي ورقــة ثالثة كتب ملخصات ونبذة عن األمين
والمأمون:
«محمد األمين:
الوالدة :سنة  170هـ.
واليته للعهد ُسنة 175هـ.
الوفاة198 :هـ قتل ،محرم.
والده هارون الرشيد ووالدته زبيدة.
 5سبتمبر  ،813مدة حكمه ثالث سنوات وثمانية
أشهر ال غيرها.
المأمون:
هو عبدالله المأمون ،والده هارون الرشيد.
والدت ـ ــه س ـنــة 170ه ـ ـ ــ ،وف ــات ــه س ـنــة 218ه ـ ـ ـ بمدينة
طــرســوس  19رجــب 833 /م .بــويــع لــه بالخالفة سنة
 198بعد قتل أخيه األمـيــن .مــدة حكمه عشرين سنة
وخمسة أشهر وثالثة أيام .أقام بخراسان من تاريخ
والي ـتــه سـنــة إل ــى منتصف صـفــر سـنــة 204ه ـ ــ ،وهــو
تــاريــخ قــدومــه لـبـغــداد .تـمــرض بـمــرض الحمى وهو
بالبدندون شمالي طرسوس في رجــب  218وعمره
 ،48وحمل إلى طرسوس ودفن فيها».

ً
فهو ما يالئم لكم في المستقبل نظرا لوضعنا
وأع ـمــال ـنــا م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـمــال ـيــة وال ـت ـجــاريــة
للمستقبل وللبيئة الذي نحن بها .بقي ميلكم،
إذا لكم ميل هــذا األح ـســن .وأم ــا إلــى الحقوق
فــأنــا تـصـفـحــت ت ـقــويــم ال ـجــام ـعــة ف ــوج ــدت أن
منهج الدراسة يحوي على أربعة فروع ،منها
حقوقي ومالي وإداري واقتصاد سياسي .وما
يختص بالجنايات وسلك الشرطة .والمنهج
ً
راق وغزير المادة ،وأقوى وأرقى من بغداد
جدا ٍ
بكثير ،وأ حـســن مــا يالئمكم فــرع الليسانس
واالقتصاد المالي .فاإلفادة منكم قادمة عما
استقر عليه وضعكم بعد االطالع على المناهج
واالستجواب .هذا ما لزم ،ومنا الوالدة واألوالد
يسلمون( .توقيع عبدالله الصقر)
تجد طيه َو ْصــل َو َر َد َّ
علي وأنــا في بغداد،
وبقي هنا إلى أن عدت من هناك ،وكان داخل
(كتالي؟) في النادي العربي في دمشق يطالبون
ً
برسم االشتراك ،وأنا كنت معتمدا على األستاذ
فريد عزالدين .سلم لهم أنت أو سلم إلى فريد
يسلم لهم .وإذا لم يمكن أن تواجه فريد أنت
سلم أو ّ
وصل لهم المبلغ( .توقيع عبدالله)

ثورة رشيد الكيالني

رسالة من
عبدالعزيز الصقر
لشقيقه جاسم:
الدراسة هل ستكون
في بغداد أم القاهرة
أفيدونا بالرأي؟

ع ــاص ــر ج ــاس ــم أث ـن ــاء دراسـ ـت ــه مـعـظــم مــدة
الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة (1945-1939م)،
ً
وع ــاص ــر أيـ ـض ــا ال ـ ـثـ ــورة ع ـل ــى اإلن ـك ـل ـي ــز ع ــام
ً
1941م ،وهي تسمى أيضا ثــورة رشيد عالي
الكيالني ،وصفها الصقر بأنها «حركة وطنية
كبرى» .وكان الصقر إبانها في السنة الثانية
بــالـجــامـعــة ،وتعطلت ال ــدراس ــة ودع ــي الـنــاس
للتطوع لألعمال المدنية ،فوقعت عليه مهمة
توزيع الرسائل في دائرة البريد .وانتهى هذا
األمر مع إخفاق الحركة.
ويـقــول جــاســم الصقر ،إن التيار الـعــام في
ً
ال ـعــراق ك ــان مـتـعــاطـفــا مــع ألـمــانـيــا الهتلرية،
ً
ً
ومعجبا إعجابا «ساذجا» بشخصية الزعيم
األ لـمــا نــي هتلر ويحمل تمنيات لــه بتحقيق
االنتصارات العسكرية .وهذا التوجه كما يؤكد
ً
الصقر ليس حبا باأللمان بــل بــدافــع كراهية
اإلنكليز التي ترسبت خالل العقود األولى من
ذلك القرن.
وحينذاك استقدمت الجامعة األستاذ الكبير

ر
سالة من عبدالعزيز حمد الصقر إلى
جاسم ،يتفقد أحواله ويبشره بوصوله
وي
سأله
عن
ق
راره
حول
استكمال دراسته
الجامعية ،بتاريخ  16أغسطس 1939م.

والفقيه القانوني المصري المعروف عبدالرزاق
السنهوري ليجري تعديالت على نظام الدراسة
ف ــي كـلـيــة ال ـح ـق ــوق .فـجـعــل الـسـنـتـيــن األول ــى
والثانية ذات مقررات عامة ،أما السنتان الثالثة
والرابعة فألزم الطالب اختيار قسم واحد من
بـيــن قسمين ،األول :دراس ــة الـفـقــه اإلســامــي،
والتحقيقات الجنائية والـطــب الـشــرعــي .أما
القسم الثاني فتضمن القانون الدبلوماسي
والتاريخ السياسي والمذاهب السياسية.
وه ــذا التخصص الـثــانــي هــو ال ــذي التحق
به المرحوم جاسم الــذي كــان يهتم بالجانب
الثقافي من القانون.
ك ــان الـجــو ال ـعــام فــي ب ـغــداد ،وبـخــاصــة في
ً
مجتمع الطلبة مشبعا بالشؤون السياسية،
ً
وكــان يخرج مع زمالئه سنويا في مظاهرات
ذكــرى وعد بلفور كل يوم  2نوفمبر .وأصبح
ج ــاس ــم ال ـص ـقــر أم ـي ــن صـ ـن ــدوق ل ـج ـنــة إعــانــة
فلسطين ،وزاول نشاطات اجتماعية وسياسية
عدة في تلك المرحلة.
ويــؤكــد جــاســم الـصـقــر أن مـفـهــوم القومية
ال ـعــرب ـيــة ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت ل ــم ي ـت ـب ـلــور بشكل
أيديولوجي ممنهج يعالج قضايا االقتصاد
والسياسة واألمن ،بل كان «يغلب عليه التوجه
ال ـعــاط ـفــي ،وال ـت ـغ ـنــي بــأم ـجــاد األمـ ــة الـعــربـيــة
وتــراثـهــا ،والـتــذمــر مــن حــالــة االنـحـطــاط التي
بلغناها».
وع ـن ــد ت ـخــرجــه ل ــم يـ ـ ــزاول ال ـم ـح ــام ــاة رغــم
انـتـمــائــه لـنـقــابــة الـمـحــامـيــن ،ول ــم يـعـمــل بــأي
ً
وظيفة قانونية .ويعلل ذلك بأنه كان منشغال
ب ـشــؤون ت ـجــارة أس ــرة الـصـقــر الــواسـعــة التي
ً
ً
أخذت قسما كبيرا من حياته ،وقد خلف أخاه
عـبــدالـلــه ف ــي ال ـب ـصــرة ب ـ ــإدارة شــركــة عـبــدالـلــه
الـصـقــر وإخ ــوان ــه ،الـتــي كــانــت ت ـصـ ّـدر التمور
وتتاجر بالمواد اإلنشائية والغذائية وغيرها.
وعـلــى الــرغــم مــن عمله الـتـجــاري ،فــإن ذلــك لم
يشغله عن االهتمام بالفكر وممارسة السياسة
على مستوى عال.
ً
و كـتــب أ ي ـضــا قــا ئـمــة للمبالغ المجبية من
األقاليم:

جمعية «العباسيين»
ً
وك ـتــب جــاســم الـصـقــر أي ـضــا عــن الجمعية
السرية ا لـتــي شكلها بنو العباس بمساعدة
نقبائهم االثني عشر قبل توليهم الخالفة:
«الجمعية السرية:
اب ـ ـتـ ــدأت هـ ــذه الـ ــدعـ ــوة ع ـلــى ع ـهــد ع ـمــر بن
عبدالعزيز ،الخليفة األم ــوي .ومــركــز الــدعــوة
هو الكوفة.
وفي ورقة أخرى كتب جاسم الصقر قائمة
بالمبالغ المجبية من األقاليم اإلسالمية:
ويبدو أن المرحوم جاسم الصقر قد اطلع
ع ـل ــى ك ـت ــاب ج ــرج ــي زي ـ ـ ــدان «تـ ــاريـ ــخ ال ـت ـمــدن
اإلسـ ــامـ ــي» ،ح ـيــث ن ـقــل م ـنــه ق ــوائ ــم عـ ــدة من
المصادر اإلسالمية كابن خلدون وقدامة بن
جعفر وابن خرداذبة وغيرهم.
و كـتــب الصقر فــي كشكوله قائمة بأسماء
الخلفاء العباسيين وسنوات حكمهم ،وقائمة
بــأس ـمــاء أه ــم ش ـع ــراء وق ـ ــواد وع ـل ـمــاء الـفـتــرة
اإلسالمية وسنوات حياتهم ،وقائمة بالملوك
البويهيين ،والسالطين الغزنويين ،والسالجقة،
ً
وتـلـخـيـصــا عــن ح ـيــاة الـسـلـطــان أل ــب أرس ــان
السلجوقي.

رسالة من عبدالله إلى أخيه جاسم الصقر ،غير مؤرخة
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أسئلة تبحث عن إجابات
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
• هل غاب تقدير العالم للحضارات الشرقية؟ وهل غابت نماذج
النجاح اإلداري في الشرق؟ ولماذا تبدو وكأنها أصيبت بآفات
تاريخية؟ وهل صحيح أن دول الشرق األوسط ال تعرف اإلصالح
والتغيير؟ ال يخفى على أحد أن حضارة الشرق جاءت نتاج أقدم
مجتمعات قومية عرفها التاريخ ،على سبيل المثال ال الحصر مصر
والصين واليابان وفيتنام وغيرها ،ونشأت منها الديانات القديمة
وتوحدت الفلسفات واأليديولوجيات الدينية والقومية ،لذا فقصص
النجاح الخاصة بتطورها وصعودها تستحق القراءة واالستفادة.
• هل سيأتي ذلك اليوم الذي تحقق فيه دول الخليج ما حققته
دول شرقية وغربية بإرثها التاريخي في مؤسساتها التعليمية
من معجزات إداريــة وجاذبية استثمارية؟ ولـ َـم ال ،فقد حققت في
ال ـمــاضــي ال ـن ـجــاح واس ـت ـحــوذت عـلــى الـنـصـيــب األك ـبــر فــي صقل
المهارات التجارية ألبناء المنطقة ،باإلضافة إلى اإلدارة المتميزة
للموانئ التجارية كالبحرين والبصرة والكويت وعمان ،قبل مرحلة
ظهور النفط ،وهي قصص نجاح جمعت االبتكار باإلدارة الجيدة
واالستثمار السليم المثمر بالموارد البشرية ،فهل نحن مستعدون
إلعادة إنتاج قصص النجاح؟
• الفرص أمام دولنا الخليجية اآلن لصياغة نماذج إدارية خاصة
بـنــا ،عبر اإلص ــاح وتـجــربــة التحديث واسـتـحــداث استراتيجية
للتغيير من خالل اإلصالح اإلداري بأنواعه المتعددة والتي تتضمن
"اإلص ــاح الـمـتــدرج" ،وهــو الــذي يطبق من داخــل الجهاز اإلداري
ويتسم بالبطء في مرحلة التطبيق ،لكن النتيجة فعالة على األمد
الطويل ،ومن الدول الشرقية التي طبقته إندونيسيا وسنغافورة
وماليزيا ،أمــا النموذج اآلخــر فهو "اإلصــاح عبر الصدمة" وهو
األسـلــوب الــذي اتبعته اليابان بعد الـحــرب العالمية الثانية من
خالل اإلقالة الشاملة وإعادة التعيين وتحويل المسار اإلداري إلى
نموذج اإلنتاجية العالية.
• كلمة أخيرة:
نجحت مملكة البحرين في إدارة األزمــة الصحية ،واستكملت
ذلك النجاح بابتكار تطبيق "أبليكيشن" إجباري لكل مواطن ومقيم
يرصد وقت التطعيم وعدد الجرعات وآخر إصابة بكورونا ،األمر
الذي ساعدهم في السماح للمطعمين فقط بالصالة في المساجد
ودخول المجمعات التجارية ،أما في الكويت ووسط غياب التطعيم
عن العمالة التي تجهل استخدام نظام منصات التسجيل ستقف
الـعـمــالــة الـســائـبــة وس ــط المصلين فــي الـمـســاجــد ووس ــط صمت
الحكومة المريب تجاه انتشار الوباء وتمسكها باستراتيجية أكل
عليها الدهر وشرب ،فإلى متى؟
مبارك عليكم الشهر الفضيل.

جيمس زغبي*

الفلسطينيون ...انتخابات وتحديات ديمقراطية
ما يثير قلقي هو الطريقة التي تبتعد فيها
السلطة الفلسطينية عن النهج الديمقراطي،
بطريقة تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية،
ً
وم ــا يبعث عـلــى الـقـلــق أي ـضــا غـيــاب الــرؤيــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـ ــا ج ـع ــل الـفـلـسـطـيـنـيـيــن
يشعرون باليأس من مستقبلهم ،وأجــد في
ً
نفسي تـعــاطـفــا مــع ال ـعــبء الـهــائــل المتمثل
ب ـق ـيــادة «س ـل ـطــة» لــديـهــا الـقـلـيــل لـلـغــايــة من
ال ـس ـل ـطــة ،فــال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة تتحمل
مسؤولية توفير الرواتب ألسر عشرات اآلالف
من الموظفين المدنيين الفلسطينيين وتوفير
الـتـمــويــل لـطــائـفــة مــن ال ـخــدمــات األســاسـيــة،
ويتعين عليها القيام بهذا من دون أساس
اقتصادي مأمون.
وم ــن ال ـم ــؤك ــد أن ــه ل ـيــس خ ـطــأ ع ـب ــاس أن
أصبحت السلطة الفلسطينية معتمدة على
ال ـس ـخ ــاء ال ــدول ــي وع ـل ــى نـ ـ ــزوات االحـ ـت ــال،
فــالـسـيــاســات اإلســرائـيـلـيــة أدت إل ــى حــدوث
اختناق نمو االقتصاد الفلسطيني ،ومنعت
الفلسطينيين من إمكانية الدخول إلى أكثر
مــن  %80مــن أراض ــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،كما
ق ـي ــدت إس ــرائ ـي ــل حــرك ـت ـهــم ف ــي إطـ ــار أج ــزاء
ً
تـتـقـلــص دوم ـ ــا م ــن األراضـ ـ ــي ال ـتــي تــركـتـهــا
لهم ،حتى في المناطق الخاضعة للسيطرة
االسمية للسلطة الفلسطينية ،تتمتع قوات
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـح ــري ــة االق ـت ـح ــام
واعتقال الفلسطينيين حسبما تشاء.
ل ـك ــن ف ــي م ــواج ـه ــة ك ــل هـ ـ ــذا ،كـ ــان أف ـضــل
م ــا اس ـت ـطــاع ع ـبــاس تـقــديـمــه ه ــو مـطــالـبــات
مـ ـ ــن «الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي» بـ ـ ـ ــأن ي ـع ـت ــرف
بـ «المشروعية» ،وأن تكون هناك عــودة إلى
«عـمـلـيــة سـ ــام» ق ــد تـ ــؤدي إل ــى تـنـفـيــذ «حــل
الدولتين» ،وهــي أمــور لم تعد ذات صلة في
ظل واقــع سياسة اآلبارتايد التي تمارسها
إس ــرائ ـي ــل ،وم ــا زاد ال ـط ـيــن ب ـلــة أن الـسـلـطــة
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة أص ـب ـح ــت أقـ ــل ت ـس ــام ـح ــا مــع
ال ـم ـعــارض ـيــن ل ـهــا م ــن ال ــداخ ــل ومـ ــع ق ـيــادة
صاعدة للمجتمع المدني تسعى إلى اتباع

وسائل مبتكرة غير عنيفة لتحدي االحتالل.
ونتيجة لهذا ،تكلست حركة فتح وأصبحت
بعيدة عن الكفاح الشعبي ،بعدما كانت ،ذات
يــوم ،القوة المهيمنة على الحركة الوطنية
الفلسطينية ،ولم تعد «فتح» على قيد الحياة
إال بفضل نظام من الرعاية األبوية.
ومازالت استطالعات الــرأي تشير إلى أن
«فتح» تتمتع بدعم أكبر من ذاك الذي تتمتع
به منافستها الرئيسة ،حركة «حماس» ،وهذا
مـسـتــوى منخفض لـلـغــا يــة ،فاستطالعاتنا
ً
ً
للرأي تظهر أن «حماس» فقدت دعما كبيرا
بسبب حكمها السلطوي وا لـنـهــج المضلل
ً
الذي اتبعته في «المقاومة» والذي صب مرارا
في مصلحة إسرائيل ،وتشير استطالعاتنا
ً
للرأي أيضا أن الفلسطينيين يريدون بشدة
االتحاد ،لكن االتحاد بين «فتح» و«حماس»
في حالتهم الحالية لن يؤدي إال إلى ترسيخ
الوضع الراهن ،والخطر على الفلسطينيين
هو أنه إذا حافظ محمود عباس على سيطرته
الـمـشــددة على «فـتــح» وخ ــاض الـسـبــاق ضد
قوائم انتخابية لزعماء منافسين ،فستكون
ً
هذه االنتخابات تكرارا ،إلى حد كبير ،لكارثة
 .2006واالع ـت ـقــاد الـســائــد هــو أن «ح ـمــاس»
ف ــازت فــي ع ــام  2006ألن الناخبين رفـضــوا
فـســاد السلطة الفلسطينية ا لـتــي تتزعمها
ً
«ف ـتــح» ،وه ــذا ببساطة ليس صحيحا ،فقد
أوضحت استطالعاتنا للرأي أن الناخبين
كانوا يشعرون بأن كال الطرفين كانا سواء
ف ــي ال ـف ـس ــاد ،وكـ ــان ه ـنــاك س ـب ـبــان لتحقيق
«حماس» الفوز وهو انقسام «فتح» واعتقاد
ال ـنــاخ ـب ـيــن أن ـ ــه ح ـ ــان وق ـ ــت إعـ ـط ــاء ال ـط ــرف
اآلخـ ــر ف ــرص ــة ب ـعــد ع ــدم تـحـقــق ت ـق ــدم نحو
ال ـســام ،فحين طــرحـنــا عـلــى الفلسطينيين
الـســؤال التالي« :إذا كنت تعتقد أن تحقيق
الـســام ممكن ،فلمن تـصــوت؟» ،أجــاب ثالثة
ً
أرب ـ ــاع ت ـقــري ـبــا م ــن نــاخ ـبــي «حـ ـم ــاس» أنـهــم
سيتحولون إلى تأييد «فتح» ،ومربط الفرس
أنـهــم لــم يكونوا يعتقدون أن الـســام ممكن

ولذا صوتوا بطريقة تخلصهم من الذين لم
يحققوا توقعاتهم ،وكانت النتيجة كارثة،
وقد كان على الفائز باالنتخابات االضطالع
بوظيفتين وهـمــا إدارة السلطة ،عــن طريق
التعامل مــع االحـتــال فــي األس ــاس ،وتقديم
القيادة والرؤية للشعب ،و«حماس» لم تهتم
بتحقيق متطلبات الوظيفة األولى ،ورؤيتها
التي سعت إلــى تحقيقها تسببت في دمــار،
ً
وبعد  15عاما لدى فتح فرصة ثانية.
فـ ـل ــدى «نـ ــاصـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــدوة» ،ال ـم ـن ــاف ــس فــي
االنتخابات الفلسطينية المقبلة ،مقترحات
ذكـ ـي ــة وذات بـ ـصـ ـي ــرة ،ودخ ـ ـ ـ ــول مـصـطـفــى
البرغوثي السباق خلق حالة من الحماس،
وهذا ما يحتاجه الفلسطينيون اآلن ،ولهذا
يتعين على «عباس» رفع قبضته عن الحركة.
والبرغوثي والـقــدوة بمفردهما ،ومــن خالل
انتخابات واحدة ،لن يخرجا الفلسطينيين،
ب ـم ـع ـجــزة ،م ــن ال ــوه ــدة ال ـت ــي ه ــم ف ـي ـهــا ،بل
يستطيعان وقف هبوط مستوى الوهدة ،فقد
قدما الوعود بتغيير في االستراتيجية ورؤية
جــديــدة واسـتـعــادة األم ــل ،وهــذا مــا يحتاجه
ً
ً
الفلسطينيون تحديدا وهــذا أيضا أكثر ما
يخشاه اإلسرائيليون.
ً
لـقــد كـنــت ج ـ ــزءا م ــن فــريــق مــراق ـبــة مــركــز
كارتر لمتابعة االنتخابات الفلسطينية لعام
 1996في مخيم دير البلح لالجئين ،وحينها
كــانــت طوابير الناخبين طويلة لــدرجــة أنه
تعين علينا إبـقــاء مــراكــز االق ـتــراع مفتوحة
ً
لـســاعــات بعد وقــت اإلغ ــاق الـمـقــرر مسبقا.
فقد كــان الـنــاس يـشـعــرون أنـهــم على مقربة
مــن تحقيق تغير م ـحــوري ،وبـعــد م ــرور 25
ً
عاما ،تبخرت هذه المشاعر ،فقد أصبح قيام
ً
الدولة أبعد مناال من أي وقت مضى ،ومعظم
الـنــاخـبـيــن لـيـســوا مـتــأكــديــن مـمــا ستحققه
هذه االنتخابات بخالف مجرد إقرار القيادة
القديمة نفسها.
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن

إيرييل ديفيدسون وآري سيكوريل*

اتفاق الصين مع إيرانّ ...
مجرد بداية!
بينما تسعى بكين إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة
لمنافسة الدول الغربية ،ستضطر إدارة بايدن ّ
لتحمل
مسؤولية التصدي للمكائد الصينية في الشرق األوسط،
ً
ّ
علما أنها تتراوح بين التدخل في شؤون شركاء واشنطن
التقليديين ودعم خصوم الواليات المتحدة ،لذلك يبدو أن
االتفاق الصيني اإليراني هو ّ
مجرد بداية للتطورات المقبلة!
ً
أعلنت الصين وإيــران حديثا عقد "شراكة استراتيجية شاملة"
مدتها  25سنة لتوسيع التعاون العسكري والدفاعي واألمني بين
َ
مخاوف خصومهما.
البلدين في ظل تنامي
ً
بالنسبة إلى إيران كونها تتوق إلى
كان توقيت االتفاق مثاليا ّ
تلقي األم ــوال النقدية بعدما شلت العقوبات األميركية اقتصاد
البلد ،وهي تأمل تخفيف وقع تلك العقوبات بفضل اتفاقها الجديد
مــع الصين ،وبـمــا أن الصين ستشتري ص ــادرات النفط اإليــرانــي
خالل العقود المقبلة ،فستجد إدارة بايدن صعوبة متزايدة في ّ
جر
طهران إلى طاولة المفاوضات ،وفي المقابل ،من المتوقع أن تستفيد
الصين من النفط لدعم اقتصادها المتنامي وتحظى بحليف إقليمي
يشاركها طموحها بكبح النفوذ األميركي العالمي.
باإلضافة إلــى االتفاق مع إيــران ،زار وزيــر الخارجية الصيني،
وانغ لي ،الشرق األوسط حيث وضع خطة أمنية إقليمية مع المملكة
العربية السعودية ،واجتمع مع نظيره َالتركي في إسطنبول ،وأعلن أن
اإلمارات العربية المتحدة ستنتج مليوني جرعة من لقاح "سينوفارم"
ُالصيني ،وفي غضون ذلك ،بدأت الشركات الصينية المملوكة للدولة
ت ّ
كجزء من
وسع استثماراتها في إسرائيل والسعودية واإلمــارات
ٍ
"مبادرة الحزام والطريق".
ً
تطرح نشاطات الصين في الشرق األوسط خطرا على الواليات
المتحدة ألن بكين تتعامل مــع الــوضــع بـنـ ً
ـاء على مـبــدأ الواقعية
السياسية ،مما يعني أنها قد تدعم أعداء الواليات المتحدة (مثل
إيران) أو تتقرب من حلفائها (مثل إسرائيل) ،وال تحمل بكين ً
والء
ً
ثابتا ألي طرف ،بل تحاول تقوية خصوم واشنطن أو سرقة شركائها
التقليديين.
لن تعجز واشنطن عن احتواء النفوذ الصيني في المنطقة ،لكنها
تحتاج إلى استراتيجية واضحة لكبح مساعي الصين إلى توسيع
نفوذها في الشرق األوسط ،والحد من تأثيرها على شركاء واشنطن،
وإعاقة الجهود الصينية الرامية إلى تقوية خصوم الواليات المتحدة.
في المقام األول ،يجب أن تتعاون واشنطن مع شركائها لمنع
بكين من الوصول إلى البنى التحتية األساسية والملكية الفكرية
فوفق
والتقنيات المتطورة في الدول الشريكة للواليات المتحدة،
ً
توصيات "المعهد اليهودي لألمن القومي األميركي" إلسرائيل حديثا،
ثمة حاجة إلى دعم الشركاء لتطوير أنظمة قوية لمراقبة االستثمارات
الخارجية المباشرة والصادرات وتأمين مصادر تمويل تنافسية
للشركات المتعطشة لالستثمارات في الشرق األوسط.
في الوقت نفسه ،يجب أن تعترف الواليات المتحدة بأنها تعجز
عـ ُـن إعــاقــة جميع النشاطات االقـتـصــاديــة الصينية فــي المنطقة
ّ
في البنى التحتية اإلقليمية غير
وتشجع بكين على االستثمار ُ
األســاس ـيــة وف ــي ال ـشــركــات الـتــي تـعـنــى بـتـحــديــات مـشـتــركــة مثل
االحتباس الحراري.
للتعامل مع محاوالت الصين الرامية إلى تعزيز عالقاتها مع
خصوم واشـنـطــن ،قــد تسمح تكتيكات "نــاعـمــة" بالحد مــن قــدرة
ما
بكين على إقامة ًعالقات مستقرة مع األنظمة اإلقليمية ،وفي ً
يخص طهران مثال ،تستطيع الواليات المتحدة أن تطلق خليطا
مــن العمليات السيبرانية والمعلوماتية َ والنفسية للكشف عن
االضطرابات الداخلية الكامنة بين حكومتي الصين وإيران ،وقد
تشمل هذه الجهود تسليط الضوء على اإلبادة الجماعية المريعة
الـتــي ارتكبتها الـصـيــن بـحــق جـمــاعــات اإلي ـغــور ون ـفــاق األنظمة
المسلمة التي ّ
تتقبل هذه الممارسات.
الطابع السري
على مستوى المعلومات ،انتقدت جهات
كثيرة ّ
ُ
والغامض لعملية المفاوضات ،لذا ُيفترض أن تضخم الواليات
المتحدة تلك األصــوات عبر منصات دولية متنوعة ،وقــد تسهم
ّ
المنسقة في إضعاف مصداقية االتفاق األخير ومنع
هذه َالحملة
الطرفين من االتكال على بعضهما على المدى الطويل.
وفــي جين تسعى بكين إلــى تغيير ميزان القوى في المنطقة
ّ
لتحمل مسؤولية
لمنافسة الدول الغربية ،ستضطر إدارة بايدن ً
التصدي ّللمكائد الصينية في الشرق األوسط ،علما أنها تتراوح
بين التدخل في شؤون شركاء واشنطن التقليديين ودعم خصوم
الواليات المتحدة ،يبدو أن االتفاق الصيني اإليراني هو ّ
مجرد
بداية للتطورات المقبلة!
* «ناشونال إنترست»

٩

زوايا ورؤى
سورة النور وانعكاسها
االجتماعي
د .عبد المحسن حمادة

سورة النور ،والنور عكس الظالم ،مدنية ،وسماها الله بالنور
لتنير المجتمع بما فرض فيها من أحكام وآداب لتنظم المجتمع
المسلم ،واهتمت بخلق المسلم وتهذيب سلوكه وأخالقه ،فحرمت
عليه الزنى ووضعت عقوبة لمن يقوم بهذا العمل المشين سواء من
الرجال أو النساء ،كما حرمت القذف ووضعت عقوبة لمن يرتكب
هذه الجريمة ،والقذف أن يتهم شخص إنسانا آخر بارتكاب جريمة
الزنى دون أن تكون له أدلة كافية تثبت ذلك.
وسأركز في هذا المقال على جريمة القذف ألهميتها في الواقع
االجتماعي ،فالقاذف هو من يتهم الناس بالباطل دون أن تكون له
أدلة ،وقد يكون هدفه إثارة الفتن والقالقل أو البروز وإظهار نفسه
بصورة البطل حتى لو أدى ذلك إلى تشويه سمعة المجتمع أو
تشويه سمعة شخصيات فاضلة أو زعزعة أمن واستقرار الدولة،
فهو شخصية أنانية ال يهتم إال بنفسه ويقوم بفعل محرم حرمة
الدين وتجرمه القوانين.
وسنحاول تطبيق هــذا المثل على األزمــة بين بعض أعضاء
المجلس والحكومة ،حيث يحاول بعض األعضاء تعطيل جلسات
مجلس األمــة مطالبين بتغيير رئـيــس ال ــوزراء ورئـيــس مجلس
األمة ،وأعتقد أن ليس من حق هؤالء األعضاء المطالبة بمثل هذه
المطالب ،ألن سمو رئيس الوزراء تم تعيينه من صاحب السمو
أمير البالد ،ورئيس مجلس األمة تم انتخابه لمدة أربعة أعوام
من غالبية أعضاء المجلس ،وهذه اإلجــراءات مطابقة لنصوص
الدستور.
ً
إذا لماذا يصر هؤالء األعضاء على تحقيق مطالب قد تتعارض
مع روح الدستور؟ يتهم بعضهم رئيس المجلس بقضايا فساد،
وقــد قــال رئيس المجلس أكثر من مــرة ،من عنده على أي شبهة
فليتقدم بها إلى المحكمة ،فهي الجهة المخولة لفض النزاعات
بين الخصوم.
واآلن علينا أن نعرف كيف نخرج بالدنا من هذه األزمة ،حيث
إننا في حيرة من أمــرنــا ،نــرى حولنا أشقاء نا في دول الخليج
والسعودية في استقرار وأمان ،ويعملون بصمت لتطوير دولهم،
أما نحن فقد أدخلنا أنفسنا في صراع ونزاع فيما بيننا ،فمن الذي
يقود الصراع ويحرك الفتنة في بالدنا؟ ال شك أن الحكومة لديها
أجهزتها األمنية والمخابراتية ،فعليها أن تكشف هذه الجماعة،
وهــي واضـحــة فيما يكتبون مــن مـقــاالت فــي الصحافة ووسائل
االتصال االجتماعي األخرى ،ولديهم خبراؤهم الدستوريون الذين
وهذه خصلة
ليطابق مصالحهم،
يفسرون الدستور على هواهم
َْ َ ُ
ْ
َ َ َ َّ
القرآن في ُآيات َكثيرة منها "فل تت ِب ُعوا ال َ َه َوى أن ت ْع ِدلوا
حرمها
ً
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 ،)135وقوله تعالى" :أ َرأ ْيت َم ِن اتخذ ِإل َهه ه َو ُاه أفأنت تكون عل ْيهِ
ً
َو ِكيال"( .الفرقان.)43 ،
الحكومة ملزمة بوقف هــذا العبث ،الــذي أصبح يهدد أمننا
واسـتـقــرارنــا ،أمــن الــدولــة ال يـعــادلــه أي ش ــيء ،قــال رئـيــس وزراء
بريطانيا ،وهي في مقدمة الدول الديمقراطية وقد ارتكب مخالفات
لحقوق اإلنسان ،واستنكرت عليه منظمات حقوق اإلنسان ذلك،
فرد عليهم قائال :إذا تعرض أمن بريطانيا للخطر فال تسألوني
عن حقوق اإلنسان ،فأمن الكويت يتعرض للخطر من جماعة تجيد
العبث في أمن الدول ،فيجب وقفها قبل فوات األوان.

تيد غالين كاربنتر*

هل سياسة بايدن في أوكرانيا تكرار
لسياسة بوش في جورجيا؟

نانسي تشيان*

إعادة بناء الثقة االجتماعية في أميركا «ما بعد كوفيد»
يلتزم األفراد األقل عرضة للخطر
بقيود كوفيد  19ألنهم يريدون ذلك،
ويعتقدون أن القيام بذلك سيساعد
في الحفاظ على سالمة اآلخرين
وكذلك أنفسهمً ،وخالل ًالوباء دفعت
األغلبية السليمة ثمنا باهظا لحماية
أقلية ضعيفة.
منذ الــوهـلــة األولـ ــى ،أدت جائحة فيروس
كورونا إلــى تعميق االنقسامات االقتصادية
داخــل الــواليــات المتحدة ،فــأدت إلــى تضخيم
ال ــدخ ــل وح ـ ــدة ع ــدم ال ـم ـس ــاواة االجـتـمــاعـيــة،
وسـلـطــت ال ـض ــوء عـلــى ال ـعــديــد م ــن المشاكل
النظامية الطويلة األمد.
فعلى سبيل المثال ،أثرت الجائحة في النساء
أكثر من الرجال ،كما أن األطفال المنحدرين من
أسر فقيرة أقل قــدرة على التكيف مع التعليم
االفتراضي مقارنة مع أطفال العائالت الثرية،
ويـعـتـقــد ال ـخ ـبــراء أن م ـعــدل الـعـنــف المنزلي
وإساءة معاملة األطفال قد ارتفع بسرعة خالل
الــوبــاء ،إال أنــه لم يتم اإلبــاغ عن نسبة كبيرة
من ذلك االرتفاع جــراء تراجع المراقبة بسبب
إغــاق ال ـمــدارس ،ويــواجــه األف ــراد ذوو الدخل
المنخفض مخاطر صحية أكبر ألن العديد من
العوامل التي تؤدي إلى تفاقم عواقب كوفيد19
ترتبط سلبا بالدخل.
إال أنه على الرغم من هذه التكاليف الباهظة
وغير الموزعة بالتساوي ،هل يمكن أن تساعد
التجربة الصعبة التي اجتازتها أميركا أثناء
الوباء على استعادة الثقة المتبادلة الالزمة
ل ـت ـح ـس ـيــن ال ــرف ــاه ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة لـجـمـيــع
األميركيين على المدى الطويل؟
إن الثقة التي يقصد بها خبراء االقتصاد ثقة
شخص ما في صدق ونزاهة شخص ال يعرفونه
شخصيا ،هي عنصر أساسي لنجاح االقتصاد،
وغالبا ما يتم تجاهلها أيضا.
الثقة بالمعنى االقتصادي هي االعتقاد بأن
الشخص اآلخر ال ينوي استغاللك ،وعدم الثقة
يعني أن تشعر أنه يجب عليك القتال لتحصل
على النصيب األكبر من شيء ما في كل مرة ،وإن
الثقة تجعل التسويات السياسية ممكنة ،ألن
جميع األطراف تدرك أنه سيتم تقاسم المكاسب
بمرور الوقت ،حتى لو لم يستفد الجميع في
لحظة التوصل إلــى االتـفــاق ،وكما هي الحال
مع عالقة شخصية صحية ،يمكن للناس أن
يتناوبوا في الحصول على ما يريدون ،ألنهم

يعلمون أنه سيكون هناك العديد من التفاعالت
المستقبلية الـتــي تتطلب حــا وسـطــا حتى
تتحسن األمور على المدى الطويل .وفضال عن
ُ
ذلك ،تظهر األدلة العملية أن الثقة تفسر جزءا
كبيرا من االختالفات في النمو االقتصادي عبر
البلدان ،وتزيد االستقرار السياسي خالل فترات
الركود االقتصادي ،فالقدرة على التعاون يحسن
النتائج للجميع.
ُ
وتـظـهــر ال ــدراس ــات االستقصائية أن ــه من
بين البلدان األوروب ـيــة أو غيرها مــن البلدان
التي ينحدر سكانها إلــى حــد كبير مــن أصل
أوروبـ ــي ،تتمتع ال ــدول االسكندنافية بأعلى
مستويات الثقة ،حيث صــرح أكثر من  70في
المئة مــن سكانها أنـهــم يثقون باألشخاص
ُ
الذين ال يعرفونهم شخصيا ،وتسجل البرازيل
ومقدونيا أدنى مستويات الثقة حيث تبلغ نحو
 7في المئة و 13في المئة على التوالي.
وت ـق ــع م ـس ـتــويــات ال ـث ـقــة داخـ ـ ــل ال ــوالي ــات
المتحدة فــي المنتصف بين تلك الموجودة
في شمال أوروب ــا وشرقها ،حيث قــال  41في
المئة من األميركيين إنهم يثقون بأشخاص
ال يعرفونهم ،وبالنظر إلى األدلة العلمية التي
تظهر أن عدم ثقة األميركيين من المحتمل أن
يكون متجذرا في التمييز التاريخي ،فليس
مدهشا إطالقا أن يكون لدى الواليات المتحدة
مستويات ثقة أقل من أوروبا الشمالية .كما أنه
ليس من المستغرب أن يصبح الجدل السياسي
في الواليات المتحدة مثيرا لالنقسام على نحو
متزايد ،ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المؤسسات
ُ
اإلعالمية خلصت إلــى أن إثــارة الغضب أكثر
ربحية من تشجيع التسوية.
لقد كان االفتقار إلى الثقة عائقا حاسما أمام
السياسة االقتصادية األميركية في السنوات
األخ ـي ــرة ،ألن حـلــول الـمـشـكــات الــرئـيـســة في
إعادة
البالد تتطلب جميعها درجة معينة من َّ
التوزيع ،وتوفير فرص أفضل لألقليات الممثلة
تمثيال ناقصا وللنساء ،من خالل سياسات مثل
العمل اإليجابي ،يسلب الفرص من المجموعات
األخ ــرى ،كــذلــك ،يمكن أن ترفع أسـعــار حماية
الوظائف الصناعية والــزراعـيــة فــي الــواليــات
المتحدة ،وهو ما يعادل الضريبة المفروضة
على المستهلكين األميركيين.
ول ـل ـخ ــروج م ــن مـ ــأزق ال ـس ـيــاســة ،يـجــب أن
يكون الناخبون على استعداد لوضع بعض
ً
من مصالحهم اآلنية جانبا ،وهم أكثر احتماال
للقيام بذلك إذا كانوا على ثقة من أن إعفاءهم
سـيـقـ َـابــل بــالـمـثــل ،فــال ـنــاس يـبـنــون الـثـقــة من
خالل العمل لتحقيق هدف مشترك ،وتزداد مع
التعاون االجتماعي واالقتصادي ،خصوصا
إذا كان النشاط يولد قيمة ألعضاء آخرين في

المجتمع .وهذا بالضبط ما حدث أثناء الوباء،
فالقيود والتكاليف االقتصادية التي ينطوي
عليها اإلغالق الوطني للواليات المتحدة هي
التكلفة الـتــي يدفعها الـشـبــاب واألمـيــركـيــون
األصحاء لحماية األفراد المعرضين لمخاطر
كبيرة .وعلى عكس العديد من البلدان األخرى،
ُ
طبقت العديد مــن القيود ذاتـيــا وطوعيا في
النهاية .وفــي الــواليــات المتحدة ،على عكس
المملكة المتحدة ودول االتحاد األوروب ــي ،ال
يتم تغريم أي شخص لعدم ارتدائه الكمامة ،أو
مراقبته لضمان االمتثال للحجر الصحي ،وهذا،
بالطبع ،له سلبيات واضحة ،إذ ساهم االفتقار
إلى اإلنفاذ واالستجابة المنسقة في تسجيلها
لثالث أعلى معدل في حاالت اإلصابة بالعدوى،
واحتاللها المركز الثاني عشر فــي تصنيف
ألعلى معدالت الوفيات بين دول العالم جميعا،
ولكن هناك أيضا جانب إيجابي مهم :يكشف
سلوك الناس عن استعدادهم للمساهمة في
الرفاهية العامة ،وليس خوفهم فقط من عقوبات
عدم االمتثال.
يلتزم األفـ ــراد األق ــل عــرضــة للخطر بقيود
كــوفـيــد 19ألنـهــم يــريــدون ذل ــك ،ويعتقدون أن
القيام بذلك سيساعد في الحفاظ على سالمة
اآلخرين وكذلك أنفسهم ،وخالل الوباء دفعت
ً
ً
األغلبية السليمة ثمنا باهظا لحماية أقلية
ً
ضـعـيـفــة ،ونـ ـظ ــرا ألن ال ـح ـكــومــات ال ـفــدرال ـيــة
وحكومات الــواليــات لــم تجبر على االمتثال،
يمكننا الـقــول إن الـنــاس دفـعــوا ثمن ذلــك عن
طيب خــاطــر (عـلــى الــرغــم مــن أنـهــم لــم يفعلوا
ذلك بسرور) ،ولم يكن الجهد موحدا ولم يتبع
الجميع االحتياطات نفسها ،ولكن في النهاية،
قلص عشرات الماليين من حريتهم ونوعية
المكلف
حياتهم ألكثر مــن عــام ،وهــذا الجهد
ِ
جدير بالمالحظة ،نظرا للمخاوف المنتشرة
من أن أميركا َّ
تقوض في الوقت الراهن بسبب
الشعبوية والمصالح الــذاتـيــة .وسيكون من
العار أن يغفل األميركيون عن هذه المكاسب
التي حققوها بشق األنفس في تقييمهم للوباء،
فالثقة تنتقل أيضا عبر األجيال ،ويجب على
اآلبــاء تذكير أطفالهم ،ويجب على المعلمين
تثقيف طالبهم حول التضحيات التي قدمها
الماليين للحفاظ على سالمة الغرباء ،ولدى
الــواليــات المتحدة اآلن فرصة فــريــدة لتعزيز
الثقة والتضامن والتعاون ،ومن ثم لمواجهة
التحديات االقتصادية المقبلة.
* أستاذة االقتصاد اإلداري وعلوم القرار
في كلية كيلوج لإلدارة بجامعة نورث
وسترن ،ومديرة مختبر الصين.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

تبذل إدارة بايدن قصارى جهدها لطمأنة حكومة أوكرانيا
ح ــول دع ــم ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وح ـل ــف األط ـل ـس ــي لـكـيـيــف في
ّ
المتوسعة مع االنفصاليين المدعومين من روسيا
مواجهتها
ومع موسكو بحد ذاتها ،فقد أكد البيت األبيض في بيان صحافي
بـتــاريــخ  2أبــريــل على تــواصــل الــرئـيــس األوكــرانــي فولوديمير
زيلينسكي مــع جــو بــايــدن ،وقــد أكــد لــه هــذا األخـيــر على الدعم
األميركي المتواصل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في وجه
االعتداءات الروسية المستمرة في دونباس وشبه جزيرة القرم،
وأطلق مسؤولون مرموقون آخرون في اإلدارة األميركية مواقف
مماثلة ،بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية
أنتوني بلينكن.
ً
بــدأت الـمــواقــف ت ــزداد صــرامــة على مستويات أخــرى أيـضــا،
فأعلنت الحكومة األوكرانية احتمال إطالق تدريبات عسكرية
أوكرانيا وقوات حلف الناتو خالل الصيف المقبل،
مشتركة بين ّ
وفي المقابل ،حذر المتحدث باسم الكرملين ،ديمتري بيسكوف،
من اضطرار روسيا التخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها في حال
انتشار قوات الناتو في أوكرانيا.
تجازف إدارة بايدن بتكرار السياسة الكارثية التي اعتمدها
جـ ــورج ب ــوش االبـ ــن وك ــان ــت تـقـضــي بــإق ـنــاع رئ ـيــس جــورجـيــا،
ميخائيل ساكاشفيلي ،بأن بلده حليف ّقيم للواليات المتحدة
ّ
إذا
وأن واشـنـطــن وحـلــف ا ّلـنــاتــو سيهبان لمساعدة جــورجـيــا ً
تـ ّ
ـورطــت فــي صــراع مسلح مــع روسـيــا .كــان ساكاشفيلي محقا
ّ
حين اقتنع بأنه يحظى بدعم أميركي شامل ،فقد قدمت إدارة
بوش أسلحة بماليين الدوالرات لبلده ،حتى أنها ّ
دربت القوات
العسكرية الجورجية.
حين اتصل بوش بساكاشفيلي بعد بدء العملية الهجومية
الــروسـيــة ،طلب منه الــرئـيــس الـجــورجــي أال يتخلى عــن دولته
الديمقراطية ،فطمأنه بوش إلى التزام واشنطن بسيادة جورجيا،
لكنه لم َي ِعده بتقديم الدعم العسكري .رغم جميع مواقف الدعم
مستعدين
السابقة ،لم يكن األميركيون وحلفاؤهم األوروبيون
ّ
للمجازفة بإطالق مواجهة خطيرة وغير متوقعة مع قوة مسلحة
ً
ن ــووي ــا بسبب ن ــزاع غــامــض عـلــى األراض ـ ــي ،ل ــذا بقيت الـقــوات
األمـيــركـيــة وعـنــاصــر الـنــاتــو فــي الـثـكـنــات الـعـسـكــريــة ،واضـطــر
ســاكــاشـفـيـلــي لـتـقـ ّـبــل ات ـف ــاق س ــام مـهـيــن يـمـنــح روس ـي ــا الـحــق
بالسيطرة على أوسيتيا الجنوبية ومنطقة انفصالية أخرى.
تبدو نقاط التشابه بين التشجيع األميركي المفرط ألوكرانيا
وأخطاء بوش في تعامله مع جورجيا مريبة ومقلقةّ ،
فوجهت
حكومة فالديمير بوتين تحذيرات عدة للغرب على مر السنين
مفادها أن أي محاولة لتحويل أوكــرانـيــا إلــى قــاعــدة عسكرية
تعني تجاوز الخط األحمر المرتبط بأمن روسيا.
لحلف الناتو ّ
هذه الرسالة حين قرر الكرملين في 2014
ضح
تت
كان ُيفترض أن
ً
ضم شبه جزيرة القرم ردا على حملة الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي لمساعدة المتظاهرين على إسقاط الحكومة األوكرانية
ُ َ
المنتخبة والموالية لروسيا واستبدالها بنظام داعم للغرب.
األخطاء نفسها َ في
لكن تبدو إدارة بايدن مستعدة الرتكاب
َ
المرحلة المقبلة .اليوم ،تنذر التطورات بحصول حدثين مؤسفين
بسبب هــذه المقاربة :الحدث األول سيئ والثاني مريع ،حيث
يرتفع احتمال أن تتكرر أحداث جورجيا ،فيقرر البلد التصدي
للنشاطات الروسية بعدما ّ
شجعته واشنطن على اتخاذ موقف
صدامي ألنه يفترض أنه سيحظى بدعم أميركي شامل لكنه يعود
ويتعرض لهزيمة عسكرية حاسمة ومواقف مهينة فيما يمتنع
القادة األميركيون عن خوض الحرب رغم مواقف الدعم السابقة.
ستبدو الواليات المتحدة في هذه الحالة ضعيفة وغير مسؤولة.
لكن يبرز احتمال أسوأ بعد ،فقد تستنتج إدارة بايدن أنها
لتنفيذ التزامها الضمني بحماية أمن أوكرانيا ،فتقرر
مضطرة ً
وستكون
وأوكرانيا،
روسيا
بين
القتال
احتدام
على
عسكريا
الرد
ً
هــذه الخطوة جنونية بامتياز ألنها قــد تتطور وتطلق حربا
نووية في نهاية المطاف.
تحتاج إدارة بايدن إلى إعادة النظر بسياستها تجاه أوكرانيا
في أ ًســرع وقــت ،فمن الــواضــح أن واشنطن تعطي كييف اليوم
وعودا أمنية لن يرغب أي أميركي منطقي في تنفيذها.
* «ناشونال إنترست»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.932

6.497

4.810

2.415 2.785 3.314

«المقاصة» تضع خطة استراتيجية لعملها الفترة المقبلة
• إنجاز متطلبات « »ccpوتطوير نظام التقاص والتسوية وفق  3مستويات
• استكمال إجراءات فصل األنشطة وتوزيعها على  3شركات في النصف الثاني من العام الحالي
عيسى عبدالسالم

ميكنة جميع
الخدمات المقدمة
للمستثمرين بما
يتوافق مع أفضل
المعايير العالمية

كش ـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ــادر م ـ ـ ـط ـ ــلع ـ ــة
لـ "الجريدة" أن الشركة الكويتية
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـق ـ ــاص ـ ــة وضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت خـ ـط ــة
واستراتيجية عملها خالل الفترة
الـمـقـبـلــة ،السـتـكـمــال اإلن ـج ــازات
الـ ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا ع ـل ــى أن ـظ ـم ـت ـهــا
الداخلية ودوره ــا المحوري في
تطوير خطة السوق.
وأضــافــت المصادر ُأن خطة
العمل تتضمن المضي قدما في
تنفيذ متطلبات هيئة أ ســواق
المال فيما يخص منظومة عمل
الطرف المقابل المركزي ،الذي
يعرف بـ " ،"ccpحيث يتوقع أن
تبدأ عملية االختبارات في الربع
األخير من العام الحالي.
وبـ ّـي ـنــت أن ــه تــم فـتــح حساب
تـ ـس ــوي ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ل ـل ـم ـقــاصــة ل ـ ــدى ب ـن ــك ال ـكــويــت
ال ـمــركــزي ،حـيــث يستخدم هــذا
الحساب ألغــراض قبض ودفع
أ ثـ ـ ـم ـ ــان األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة مــن
الوسطاء وإليهم ،عبر البنوك
التجارية المؤهلة باستخدام
الرسائل اإللكترونية المعتمدة،
ل ـت ـس ــوي ــة ق ـي ــم عـ ـق ــود الـ ـت ــداول
المنفذة على كل األوراق المالية
الـمـتــداولــة فــي ال ـبــورصــة ،على
أس ــاس الـتـسـلـيــم مـقــابــل الــدفــع
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج الـ ـث ــان ــي ال ـم ـع ـت ــرف
ب ــه دو لـ ـي ــا (Delivery versus
.)Payment
وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـ ــه س ـي ـت ــم فـتــح

حـ ـس ــاب ــات ت ـس ــوي ــة ل ـلــوس ـطــاء
ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـل ـ ـيـ ــن لـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك،
وس ـت ـتــولــى ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاص ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـبـ ـن ــوك
المؤهلة ،التي يتم من خاللها
تـ ـح ــوي ــل الـ ــدف ـ ـعـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بعملية الـتـســويــات إل ــى البنك
المركزي ،ومــن ثم إلــى البنوك،
مبينة أن المرحلة المقبلة من
مــراحــل تـطــويــر ال ـســوق تتعلق

بالتسويات عن طريق "المركزي"
والبنوك التجارية ،علما بأن
االنطالق نحو عملية التطبيق
ترتبط باستعدادات المقاصة
واألطراف األخرى ذات الصلة
م ــن ش ــرك ــات وس ــاط ــة وبـنــوك
تجارية لمالء مة أنظمتها مع
منظومة عمل الطرف المقابل
الـ ـم ــرك ــزي ،م ـتــوق ـعــة أن تـبــدأ
عملية االختبارات في النصف

تراجع مؤشري السوقين العام واألول
وارتفاع «الرئيسي» والسيولة  38مليون دينار
استمرار عمليات جني األرباح على األسهم القيادية
●

علي العنزي

تباين أداء مــؤشــرات بــورصــة الكويت
ف ــي أول ت ـعــامــات ـهــا الــرم ـضــان ـيــة أم ــس،
وسجلت جلسة منتصف األسبوع تراجعا
كبيرا على مستوى مؤشري السوق العام
واألول ،وارتفاع مؤشري السوق الرئيسي
ورئـيـســي  ،50بينما تــراجـعــت متغيرات
الجلسة ،حيث إنها أقل زمنيا بنحو ساعة
عن الجلسة السابقة.
وخسر مؤشر السوق األول  0.43نقطة،
تعادل  25.41نقطة ،ليقفل على مستوى
 5932.63نقطة ،وتراجعت السيولة وسط
الـ ـل ــون األحـ ـم ــر ع ـلــى األسـ ـه ــم ال ـق ـيــاديــة،
وبالكاد المست  38مليون دينار ،تداولت
 225مليون سهم عبر  9164صفقة ،وتم
تــداول  126سهما ،ربــح منها  51سهما،
وخسر  53سهما ،بينما استقر  22سهما
دون تغير.
وكان الضغط على مؤشر السوق العام
م ــن ال ـس ــوق األول ،الـ ــذي س ـجــل خ ـســارة
كبيرة بنسبة  0.68في المئة ،تعادل 44.56
نقطة ،ليقفل على مستوى  6497.61نقطة
بسيولة متراجعة إلى  23.4مليون دينار،
تداولت  58مليون سهم عبر  3823صفقة،
وربح  6أسهم فقط مقابل تراجع  13سهما
واستقرار  6اسهم دون تغير.
وعلى الطرف اآلخر ربح مؤشر رئيسي
 50نسبة  0.16في المئة ،تعادل  8نقاط،

ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  4991.92نـقـطــة
بسيولة متراجعة إلى  11.4مليون دينار،
ت ــداول ــت  116.3مـلـيــون سـهــم عـبــر 3445
صفقة ،وتم تــداول  46سهما في رئيسي
 ،50ربح منها  21سهما ،وخسر  20سهما،
بينما استقر  5أسهم دون تغير.

جلسة رمضانية أولى
اعتدنا الفتور والهدوء بدرجة أكبر من
جلسة أمــس خــال بدايات شهر رمضان
فــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،وبـ ــدأت الجلسة
حمراء على وقع استمرار عمليات جني
األربــاح ،خصوصا على األسهم القيادية
التي قادت المؤشرات ،واستحوذت على
السيولة خالل الجلسات األربع الماضية،
ومــع تحرك سهم بيتك األحمر وارت ــداده
ال ــى نقطة األس ــاس كــانــت الـمـشــاعــر بين
تـكــويــن مــراكــز مــالـيــة جــديــدة واسـتـغــال
ضـعــف الـ ـت ــداوالت ف ــي شـهــر رم ـض ــان او
االستفادة من سعر مرتفع لبيتك في يوم
توزيع اسهم المنحة الذي تم أمس ،لذلك
تذبذب السهم بدرجة كبيرة وسبب ترددا
كبيرا على األسهم القيادية ليتراجع سهم
بنك بوبيان الذي سيوزع اسهم المنحة
اليوم.
كـمــا تـمــت عـمـلـيــات جـنــي أربـ ــاح على
سهم اجيليتي ،وتماسك سهما الوطني
وزيـ ـ ــن ع ـل ــى اقـ ــل خ ـ ـسـ ــارة ،ف ـي ـمــا رب ـحــت

بعض األسهم األقل وزنا مثل اهلي متحد
والبورصة وبوبيان بتروكيماويات ووربة
وال ــدول ــي واالم ـت ـي ــاز ،بـيـنـمــا ف ــي الـســوق
الرئيسي كان األداء مغايرا ،ومالت األسهم
األفـ ـض ــل س ـي ــول ــة الـ ــى االرت ـ ـفـ ــاع ب ـق ـيــادة
س ـهــم ارزان واالولـ ـ ــى واعـ ـي ــان الـعـقــاريــة
والخليجي ،وخسر سهمان مهمان ،هما
ايـفــا وال ـجــزيــرة ،لتميل الـكـفــة ال ــى الـلــون
األخـ ـض ــر ،ب ــدع ــم م ــن ارت ـف ــاع ــات شــركــات
التأمين بنسب كبيرة فاقت  8فــي المئة
وب ـن ـش ــاط مـ ـح ــدود ،كـ ــان أب ــرزه ــا سهما
اإلع ــادة واول ــى تـكــافــل ،لتنتهي الجلسة
قريبة من التقديرات ومستمرة في جني
األربـ ــاح بــانـتـظــار إعــانــات نـتــائــج الــربــع
األول للشركات القيادية خصوصا.
خـلـيـجـيــا ،تــراج ـعــت م ــؤش ــرات جميع
األس ــواق المالية بــدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وك ـ ــان االرت ـ ـفـ ــاع م ــن نصيب
ســوق البحرين المالي ،وبدعم من سهم
أهـ ـل ــي م ـت ـحــد ف ــي س ـ ــوق الـ ـك ــوي ــت ال ــذي
تـ ـص ــدر رابـ ـح ــي الـ ـس ــوق األول ،وك ــان ــت
أكبر الخسائر في سوقي دبي وابوظبي
بـنـســب واض ـح ــة ،وك ــذل ــك ت ــراج ــع مــؤشــر
الـســوق القطري والكويتي ،بينما كانت
تراجعات السعودي والعماني محدودة،
وعاد سعر برميل برنت فوق مستوى 64
دوالرا للبرميل وقت عمل األسواق المالية
الخليجية غير انه لم يكن مؤثرا.

الثاني من العام الحالي.

 3مستويات
وأك ــدت أن الـمــرحـلــة المقبلة
من مراحل تطوير السوق المالي
تستهدف تطوير نظام التسوية
وال ـت ـقـ ّ
ـاص ،للحد مــن المخاطر
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــأعـ ـم ــال ال ـت ـســويــة
لـ ـتـ ـع ــا م ــات األوراق ا ل ـم ــا ل ـي ــة،

ودعم تداول المزيد من األدوات
ا لـجــد يــدة كالمشتقات المالية،
حيث سيتم توزيع مهام عمليات
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاص وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـم ـس ـت ــوي ــات
ال ـج ـه ــات ال ـم ـش ــارك ــة م ــن بـنــوك
وش ــرك ــات اس ـت ـث ـمــار وش ــرك ــات
وس ـ ـ ــاط ـ ـ ــة ،إذ سـ ـيـ ـت ــم ت ـط ـب ـيــق
ج ـم ـي ــع م ـت ـط ـل ـب ــات ت ــوص ـي ــات
اللجنة المختصة بنظام الدفع
والتسوية ،والتي تضم التطبيق

الوسيط المركزي أيضا.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أنـ ــه سيتم
تأهيل بعض الشركات والبنوك
وش ــرك ــات الــوســاطــة ألداء ال ــدور
المنوط بها في عملية التقاص،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ع ـض ــو
ال ـت ـق ــاص الـ ـخ ــاص أو ال ـم ـبــاشــر،
وال ـم ـعــروف بـ ـ Direct Clearing
 ،Memberوسيكون مسؤوال عن
إجراء عمليات التقاص لعملياته
وعمليات هذه الجهات.
أم ـ ــا عـ ـض ــو الـ ـتـ ـق ــاص ال ـ ـعـ ــام،
الـمـعــروف ب ـ General Clearing
 Memberف ـس ـي ـت ـض ـمــن بـعــض
البنوك المرخصة للقيام بعمليات
الـ ـتـ ـق ــاص ،إض ــاف ــة ال ـ ــى ش ــرك ــات
االس ـت ـث ـمــار ال ـك ـب ـيــرة ،وسـيـجــري
عمليات التقاص لعملياته ،فضال
ع ــن ع ـم ـل ـيــات هـ ــذه ال ـج ـه ــات هي
األخرى.
ول ـف ـتــت ال ــى أن ع ـضــوا خ ــارج
منظومة الـتـقــاص ،وه ــو نـمــوذج
الوسيط المعتاد ،الــذي يعرف بـ
 Non-Clearing Memberسيكون
مسؤوال عن إجراء عمليات تداول
مـ ـ ـح ـ ــدودة ،وسـ ـتـ ـج ــرى عـمـلـيــات
ال ـت ـقــاص ال ـخــاصــة ب ــه م ــن خــال
ع ـضــو ال ـت ـق ــاص ال ـ ـع ـ ــامGeneral
.Clearing Member
ولفتت إلى أن إنجاز هذا الملف
ي ـع ــد ت ـح ــدي ــا ج ــدي ــدا سـيـتـعــامــل
العمل عليه خالل الفترة المقبلة،
لـ ـك ــون ــه أح ـ ــد ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـم ـه ـمــة

الـتــي ستنقل الـســوق الــى مرحلة
جديدة كليا ،وستصبح البورصة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة أول األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـتــي
ستطبق هذا النطام في المنطقة.
وضـ ـم ــن خ ـط ــة ع ـم ــل ال ـش ــرك ــة
الكويتية للمقاصة سيتم إطالق
الـعـمــل بـخــدمــة " nettingصــافــي
ال ـت ـع ــام ــات" ،ال ـع ـمــل ب ـهــا ف ــي 25
الجاري.

ميكنة الخدمات
تتضمن خطة التطوير ،كذلك،
ت ـطــويــر جـمـيــع خ ــدم ــات الـشــركــة
الكويتية للمقاصة التي تطرحها
الشركة للمستثمرين وميكنتها
بـمــا يـتــوافــق مــع أف ـضــل األنـظـمــة
ال ـم ـط ـب ـقــة ع ــال ـم ـي ــا ،وب ـم ــا يـخــدم
الـ ـس ــوق وج ـم ـي ــع الـمـسـتـثـمــريــن
ويلبي متطلباتهم ،وسيتم ذلك
خالل السنوات الثالث المقبلة.

استكمال إجراءات
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن ــه سيتم
اس ـت ـك ـمــال اإلج ـ ـ ـ ــراء ات المتعلقة
بـفـصــل ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا
الشركة الكويتية للمقاصة على 3
شركات ،وهي شركة ألمانة الحفظ
والتقاص،
وشركة أخرى للتسوية
ّ
وأخرى لإليداع المركزي ،متوقعة
مزاولة أنشطة هذه الشركات خالل
النصف الثاني من العام الحالي.

أخبار الشركات
صدور أحكام ضد «األولى لالستثمار» ...والشركة تستأنف
قالت شركة األولــى لالستثمار ،إنه صدر حكم ضدها لمصلحة
أحمد الحمد يقضي ببطالن عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق
مالية ،وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ  3ماليين
دينار والمصروفات واالتعاب.
وأفــادت الشركة بأنه صدر حكم ضدها لمصلحة شركة مسعى
العقارية ببطالن عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية ،وإلزام
الشركة المدعى عليها بــأن تــؤدي للمدعي مبلغ  1.5مليون دينار
والمصروفات واألتعاب.
كما صدر حكم لمصلحة شركة مشاعر القابضة ضد «األولى»
يقضي ببطالن عقد شــراء أسهم وادارة محفظة أوراق مالية،
وال ــزام الشركة المدعى عليها بــأن تــؤدي للمدعي مبلغ 1.08

مليون دينار والمصروفات واألتعاب.
وأضافت «األولى» أن حكما آخر صدر لمصلحة محمد عبدالرحمن
الشايع يقضي ببطالن عقد شراء أسهم وادارة محفظة أوراق مالية،
وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ  1.74مليون
دينار والمصروفات واألتعاب.
ولفتت إلى أنه صدر حكم لمصلحة شركة بيت االستثمار الخليجي
يقضي ببطالن عقد شراء أسهم وادارة محفظة أوراق مالية ،وإلزام
الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ  1.73مليون دينار
والمصروفات واألتعاب.
وأشــارت الشركة إلــى أنــه تم أخــذ مخصصات في فترات سابقة،
وسيتم الطعن على هذه األحكام باالستئناف.

«المباني» :استئناف األعمال في مشروع «أفنيوز -الرياض» «أركان» تقدم أفضل العروض
قرر مجلس إدارة شركة المباني  60في المئة من إجمالي حصص في مزايدة «نادي الكورنيش»

الكويتية ،الموافقة على استئناف
األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي م ـ ـشـ ــروع «أفـ ـنـ ـي ــوز-
الـ ــريـ ــاض» .وق ــال ــت «ال ـم ـب ــان ــي» ،إن
«أفنيوز -الرياض» هو أحد مشاريع
ش ــرك ــة شـ ـم ــول الـ ـق ــابـ ـض ــة ،وال ـت ــي
تمتلك فيها «المباني» نسبة قدرها

الشركة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــو مـ ــة
ال ـجــوهــريــة ال ـســابــق ال يــوجــد لها
ً
حــال ـيــا أث ــر ج ــوه ــري ع ـلــى الـمــركــز
المالي لـ«المباني».

إيقاف «تعليمية» عن التداول لحين تخفيض رأسمالها
ً
بناء
أعلنت بورصة الكويت أنه
على قــرار الجمعية العامة لشركة
ال ـم ـج ـمــوعــة الـتـعـلـيـمـيــة الـقــابـضــة
(ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة) ،وال ـ ـتـ ــي أق ـ ـ ـ ــرت فـيـهــا
تـخـفـيــض رأس الـ ـم ــال ،فــإنــه تـقــرر
إيـقــاف أسـهــم الـشــركــة عــن الـتــداول

اعتبارا مــن األربـعــاء 2021-04-14
إل ــى االث ـن ـيــن  ،2021-04-19وذل ــك
لـ ـحـ ـي ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
التخفيض ،على أن تتم إعادة أسهم
الشركة للتداول اعتبارا من الثالثاء
.2021-04-20

ذكرت شركة أركان الكويت العقارية ،أن شركة المشروعات
السياحية أخطرتها ،أنها تقدمت بأفضل العروض في المزايدة
الخاصة بالموقع (ن )-1الواجهة البحرية ،نــادي الكورنيش
ً
سابقا .وقالت «أركان» ،إنه تمت تسمية الشركة بالمزايد المفضل
ُ
في المناقصة المشار إليها .وأوضحت أن هذا اإلخطار ال يمثل
ً
ً
ً
التزاما تعاقديا أو وعدا بالتعاقد؛ ما لم يتم إبرام العقد موضوع
ُ
هذا الطرح بعد إفراغه بصيغته النهائية المذيلة بتوقيع أطرافه.
وأفادت بأن أثر المعلومة الجوهرية السابقة لم يتم تحديده
لحين توقيع العقود النهائية.

«النخيل» تخسر  269.24ألف دينار
بلغت خسائر شركة النخيل لإلنتاج الزراعي  269.24ألف
ديـنــار ،بــواقــع  5.15فلوس للسهم خــال عــام  ،2020مقابل
تحقيقها خسائر بقيمة  17.54ألف دينار بما يعادل 0.34
فلس للسهم في عام .2019

«كامكو إنفست» %39.3 :تراجع أرباح الشركات الخليجية بسبب جائحة كورونا
قطاعات المرافق العامة وإنتاج األغذية صمدت لطبيعتها الدفاعية
قال تقرير لشركة "كامكو إنفست" عن أرباح الشركات المدرجة في
البورصات الخليجية للربع الرابع من عام  2020إن جائحة كوفيد19-
تسببت بإحداث تأثيرات غير مسبوقة وانعكست تداعياتها على
اقـتـصــاد دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ،مما أثــر على األوض ــاع
المالية للشركات والحكومات.
ووفق التقرير ،انخفضت األرباح التي أعلنتها الشركات المدرجة
بدول "التعاون" إلى أدنى مستوياتها المسجلة في خمسة أعوام إلى
ً
 91.3مليار دوالر في عام  2020مقابل  150.5مليارا في عام .2019
ويعزى هذا التراجع ،الذي بلغت نسبته  39.3في المئة أو ما يعادل
 59.2مليار دوالر بصفة رئيسية إلى تراجع أرباح أرامكو (بمقدار
ً
 38.9مليارا أو ما يوازي نسبة  44.1في المئة على أساس سنوي)،
تبعها قطاعات البنوك والعقار والمواد األساسية.
وساهمت القطاعات الثالثة بما يعادل  85في المئة من تراجع
صافي األرباح السنوية للشركات بعد استبعاد صافي أرباح أرامكو.
وباستثناء البيانات المالية لـ"أرامكو" التي يطلق عليها عمالق
ً
ً
النفط ،بلغ تراجع صافي أرباح الشركات الخليجية معدال أقل نسبيا،
إذ بلغت نسبته  32.6في المئة.
ً
ً
وكانت القطاعات الوحيدة التي أظهرت نموا ملحوظا في صافي
األرباح خالل العام هي قطاعات المرافق العامة وإنتاج األغذية ،التي
ظلت صامدة خالل الجائحة نتيجة طبيعتها الدفاعية ،وضمن 21
ً
ً
قطاعا من قطاعات البورصة ،تراجعت أرباح  12قطاعا على أساس

ً
ً
سنوي بينما سجل الرابحون نموا هامشيا فقط.
وعلى مستوى األسواق المالية ،شهدت بورصة أبوظبي أقل معدل
تراجع في األرباح خالل العام بنسبة  7.4في المئة ،تليها عمان وقطر
بانخفاض بلغت نسبته  18.6في المئة و 20.5في المئة على التوالي.
		 وعـلــى صعيد األداء المالي للشركات على أس ــاس ربــع سنوي،
انخفض صافي الربح في الربع الرابع من عام  2020بنسبة  21.6في
ً
ً
المئة على أســاس سنوي لتصل إلى  25.0مليارا مقابل  31.9مليارا
خالل الربع الرابع من عام .2019
ً
ومن حيث معدالت النمو المتتالي ،انخفضت األرباح هامشيا بنسبة
 1.3في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام  .2020ويعزى هذا التراجع
السنوي فــي األرب ــاح خــال الــربــع الــرابــع مــن عــام  2020إلــى تسجيل
ً
الشركات في خمس من أصل سبع بورصات في المنطقة انخفاضا في
أرباحها ،بينما سجلت الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي والبحرين
زيادة في األرباح بنسبة  28.5في المئة و 9.5في المئة ،على التوالي.
وفيما يتعلق بأداء قطاعات السوق المختلفة ،سجل قطاع الطاقة
مرة أخرى أكبر انخفاض قدره  6.2مليارات دوالر في صافي األرباح
أو ما يعادل  30.8في المئة على أساس سنوي ،تبعه كل من قطاعي
البنوك والعقار ،بتراجع بلغت نسبته  23.8في المئة و 94.9في المئة،
على التوالي.
من جهة أخــرى ،سجل قطاع المرافق العامة أعلى معدل نمو في
األرباح على أساس سنوي.

ً
وكان قطاع البنوك ضمن أكبر القطاعات ،التي سجلت انخفاضا
في األرباح خالل عام  .2020إذ انخفض صافي ربح البنوك الخليجية
بـمـقــدار  11.8مـلـيــار دوالر عـلــى خلفية ارت ـف ــاع الـمـخـصـصــات التي
ً
احتجزتها البنوك نـظــرا إلــى زي ــادة الـقــروض المتعثرة خــال العام
بسبب الجائحة.
فقد وصلت مخصصات خسائر القروض إلى مستوى قياسي بقيمة
 20.3مليار دوالر في عام  2020بزيادة ملحوظة شملت دول مجلس
التعاون الست دون استثناء.
وس ـج ـلــت ال ـب ـن ــوك الـ ـم ــدرج ــة ف ــي اإلم ـ ـ ـ ــارات أع ـل ــى م ـع ــدل ارت ـف ــاع
لمخصصات خسائر القروض خالل العام بزيادة قدرها  3.4مليارات
دوالر أو ما يقرب من نسبة  71.6في المئة ،إذ بلغت  8.2مليارات دوالر.
من جهة أخرى ،سجلت البنوك السعودية أقل معدل نمو لمخصصات
خسائر القروض ،التي بلغت نسبتها  37.6في المئة أو ما يعادل 1.3
مليار دوالر بوصولها إلى  4.6مليارات دوالر خالل العام.
وخصصت بنوك المنطقة  6.4مليارات دوالر للديون المشكوك في
تحصيلها في الربع الرابع من عام  ،2020فيما يعد أعلى مستوى يتم
تسجيله على اساس ربع سنوي في المنطقة.
وفي قطاع الطاقة ،جاء تراجع أرباح أرامكو بنسبة  44في المئة على
خلفية االنخفاض التاريخي ،الذي شهدته أسعار النفط خالل النصف
ً
األول من عام  ،2020إضافة إلى انخفاض الكميات المبيعة ،فضال عن
ضعف هوامش التكرير والمواد الكيماوية.

ً
وكان االتجاه مشابها بالنسبة لمعظم شركات القطاع ،إذ سجلت 14
من أصل  21شركة مدرجة ضمن قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون
ً
الخليجي انخفاضا في صافي األرباح في عام  .2020وبالمثل ،كان ثلثا
ً
التراجع الذي شهدته أرباح قطاع المواد األساسية ناتجا عن تراجع
األداء المالي للشركات المرتبط نشاطها بقطاع الطاقة .وسجلت سابك
أكبر انخفاض في األرباح على مستوى القطاع بعد تقلص أرباح الشركة
بمقدار  1.4مليار دوالر لتصل إلى  17.8مليون دوالر في عام 2020
نتيجة تراجع اإليــرادات اإلجمالية للشركة على خلفية تراجع الطلب
على المنتجات الكيماوية.
وباالنتقال إلى قطاع العقار ،الــذي سجل ثالث أكبر انخفاض في
األرب ــاح فــي عــام  ،2020نلحظ تــأثــر نتائجه المالية بصفة رئيسية
بالخسائر التي شهدتها إيرادات اإليجارات نتيجة للقيود التي فرضتها
الحكومات في كل أنحاء المنطقة خالل العام الحتواء جائحة كوفيد.-19
وانخفضت أرباح القطاع بواقع  3.1مليارات دوالر لتصل إلى 1.9
مليار في عام  2020مقابل  5.0مليارات دوالر في عام  ،2019متأثرة
بصفة رئيسية بتراجع أرباح الشركات العقارية اإلماراتية بقيمة 2.1
مليار دوالر.
وشهدت شركات إعمار الثالث ،إعمار العقارية وإعمار مولز وإعمار
للتطوير ،تراجع صافي الربح المجمع بقيمة  1.7مليار دوالر ،بينما
سجلت داماك العقارية خسائر أكبر بلغت  283مليون دوالر في عام
 2020مقارنة بخسارة قدرها  10.0ماليين دوالر في عام .2019
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األستاذ :العالم يتجه إلى االقتصاد الرقمي
حجم سوق العمالت الرقمية وصل في «ماركت كاب» إلى تريليوني دوالر
ق ــال الـمـحـلــل ال ـمــالــي مـحـمــد األسـ ـت ــاذ ،إن
العمالت الرقمية جــزء صغير من االقتصاد
الــرق ـمــي ،وال ـعــالــم يـتـجــه إل ــى ه ــذا ال ـنــوع من
االقتصاد ،وقد جعلتنا أزمة كورونا مرتبطين
بشكل كبير مع اإلنترنت ،وأصبحت جميع
التعامالت من خالل وجود تكنولوجي.
وأض ـ ــاف األسـ ـت ــاذ ،أن ــه م ــع وجـ ــود ال ـ ـ 5G
ظ ـهــرت لــديـنــا الـعـمـلــة الــرق ـم ـيــة ،وسـيـتـحــول
عــالـمـنــا إل ــى عــالــم اف ـتــراضــي داخـ ــل عالمنا
ً
الحقيقي ،و ه ــذا ليس خ ـيــاال " ،فعلى سبيل
ً
الـمـثــال مستقبال بــإمـكــان األفـ ــراد السفر من
ً
خــال  ،vrوهــذا األمــر يخلق لنا شيئا اسمه
الترميز  mftأي ممكن أن نبني جامعة داخل
ً
العالم االفتراضي ،وهذه الجامعة تعتبر أصال
ً
رقميا لها قيمة يتم بيعها وشراؤها ،وهذا
هو االقتصاد الرقمي الذي نحن نتجه إليه".
وأشار إلى قضية تعامل الدول مع العمالت
ً
ً
الرقمية ،معتبرا أن الموضوع مازال غامضا،
"فالكثير من الدول تحارب العمالت الرقمية،
ألن وجودها سيؤثر على الكثير من جوانب
ً
االقـ ـتـ ـص ــاد" ،مـبـيـنــا أن ه ــذا ال ـعــالــم الــرقـمــي
الحديث مبني على مفاهيم اقتصادية قديمة،
لكن اآلن بدأ تطبيقها على أرض الواقع من
خ ــال عــالــم االق ـتـصــاد الـنـمـســاوي فــرديــريــك
ً
هــايــك ،ال ــذي كــان دائ ـمــا يتكلم عــن الطبقات
االجتماعية والعبودية وعدم مركزية اإلدارة.
وتــابــع األس ـت ــاذ" :سـنــأخــذ ال ـمــوضــوع من
ناحية نظرية المؤامرة ،هايك يقول إن المال
ً
يـجــب أن يـكــون المــركــزيــا وأن تـكــون اإلدارة
ال مركزية ،الــدول تقبلت النظريات في عدم
مركزية اإلدارة لكن لم تطبق ال مركزية المال،

حصة المطيري

قمة غير مسبوقة لـ«بتكوين»
قبل إدراج أسهم «كوينبيس»
ب ـل ـغ ــت "بـ ـتـ ـك ــوي ــن" قـمــة
غير مسبوقة عند 62.741
ألفا صباح أمس ،لتواصل
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة مـ ـك ــاسـ ـبـ ـه ــا ف ــي
 ،2021وتبلغ ذروة جديدة
قـبــل يــوم مــن إدراج أسهم
لمنصة كوينبيس.
ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر إدراج أ ك ـ ـبـ ــر
منصة أ مـيــر كـيــة للعمالت
الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة عـ ـل ــى ال ـم ــؤش ــر
نـ ــاسـ ــداك الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
انـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارا تـ ـ ــاري ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــا
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــري الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات
المشفرة.
وارتفعت أكبر العمالت
المشفرة فــي ا لـعــا لــم ،التي
ي ـ ـت ـ ـنـ ــامـ ــي ق ـ ـبـ ــول ـ ـهـ ــا ل ـ ــدى
ا لـقـطــاع ا لـمــا لــي التقليدي
باعتبارها أداة لالستثمار
ووسيلة للدفع ،بما يصل
إلى خمسة في المئة اليوم.
ك ـ ـمـ ــا بـ ـلـ ـغ ــت م ـن ــاف ـس ـت ـه ــا
األصـ ـغ ــر إي ـث ـي ــري ــوم ذروة
عند  2205دوالرات.

كانت شركات كبرى قد
أب ـ ـ ــدت ق ـب ــول ـه ــا ل ـل ـع ـمــات
ا لـ ـمـ ـشـ ـف ــرة أو ا س ـت ـث ـم ــرت
ف ـي ـه ــا ،م ـن ـه ــا ب ـ ـ ـ ــي.إن.واي
مـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــون وم ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــارد
وتسال.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت "ب ـت ـك ــوي ــن"
حاجز الستين أ لــف دوالر
أوائ ـ ـ ـ ــل الـ ـشـ ـه ــر الـ ـم ــاض ــي
ب ــدع ــم مـ ــن ش ـ ـ ــراء "تـ ـس ــا"
عمالت مشفرة بقيمة 1.5
مـلـيــار دوالر لـمـيــزا نـيـتـهــا
ال ـع ـم ــوم ـي ــة .وكـ ـ ــان ن ـطــاق
تــداو لـهــا ضيقا على مــدار
األسبوعين األخيرين.
(رويترز)

محمد األستاذ
وهذه مبنية على أربع نقاط رئيسية:
 على الدولة أال تصنع المال الدولة ال تحدد سعر صرف قيمة عملتها الدولة ال تراقب حركة األموال الدولة ال تعرف العمليات التي تمت فيهاهذه األموال.
وت ـ ــاب ـ ــع أن ال ـ ـ ـ ــدول وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة
وال ـت ـج ــاري ــة س ـت ـكــون ف ــي ط ــي ال ـن ـس ـيــان في
عالم االقتصاد الرقمي ،وخلق مفهوم مالي
اقـتـصــادي حــديــث صعب على ال ــدول تقبله،
لذا يجب على الدول أن تسارع بإصدار عملة
رقمية رسمية وطنية ،ومن شأن عدم دخول
ال ــدول فــي هــذا الـعــالــم االفـتــراضــي أن يجعل

ً
ً
ال ــدول تـتــرك مـجــاال كبيرا للعمالت الرقمية
وجزء منها العمالت المشفرة ،وأكثر األموال
المجرمة حسب القانون يتم استغالل العمالت
ً
المشفرة فيها وخصوصا البتكوين.
وأوضــح أن الــدول ال تستطيع أن تسيطر
فــي هــذا الـعــالــم ،بــل يمكن أن يـكــون لها دور
ً
تنظيمي يعطيها مساحة لتكون ج ــزء ا من
المنظومة ،فالكثير من الحكومات كلما زاد
فسادها وفشلها كلما زادت سلطتها القمعية،
وكـلـمــا أدى ذل ــك إل ــى تــوجــه الـشـعــب باتجاه
الالمركزية والتعامل مع المال بدون مركزية،
إذ إنه يرفض أن تقيده الحكومة في ماله.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـص ـي ـنــي
أ ص ــدر عملة رقمية رسمية للصين ،بسبب
الـنـظــام الـمــالــي الـجــديــد ،فالشعوب ستكون
ً
ً
مــرتـبـطــة ارت ـبــاطــا م ـبــاشــرا مــع ه ــذا الـنـظــام،
والحكومات ستكون خــارج النظام ،الصين
وروسيا استوعبتا أنهما ستفقدان التواصل
والسيطرة على الشعوب فـبــادرتــا بإصدار
عملة رقمية ،وجاء إصدارهما للعملة بشكل
سريع ليس بسبب االقتصاد بل للمحافظة
على نظامهما السياسي.
وذك ــر األس ـتــاذ أن الـعـمــات الــرقـمـيــة جــزء
منها مشفر وهذا الجزء ينقسم إلى قسمين،
ً
وحــال ـيــا وص ــل ع ــدد الـعـمــات الــرقـمـيــة أكثر
من  9آالف عملة ،في حين وصل حجم سوق
ال ـع ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ف ــي "مـ ــاركـ ــت كـ ـ ــاب" إل ــى
تــريـلـيــونــي دوالر وه ــذا رق ــم أك ـبــر مــن ســوق
النفط العالمي.

الدوالر يرتفع من قاع قرابة  3أسابيع
مع ترقب بيانات التضخم األميركية
ارت ـفــع الـ ــدوالر عــن ق ــاع قــرابــة ثــاثــة أســابـيــع
م ـقــابــل ال ـع ـم ــات ال ـم ـنــاف ـســة الــرئ ـي ـس ـيــة ،أم ــس،
ً
مــدعــومــا بــارتـفــاع فــي عــائــدات سـنــدات الخزانة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ي ـتــرقــب
المستثمرون بيانات التضخم األميركية التي
تحظى بمتابعة وثيقة والتي من المقرر صدورها
في وقت الحق اليوم.
وكان الدوالر عاود التراجع شأنه شأن عائدات
السندات األميركية هذا الشهر بعد ارتفاع إلى
قمة عدة أشهر بدعم توقعات بأن التحفيز المالي
الـضـخــم إل ــى جــانــب اسـتـمــرار التيسير النقدي
سيحفزان نموا اقتصاديا أســرع فــي الــواليــات
المتحدة يرفعان التضخم.
وارتفع مؤشر الدوالر  0.2في المئة إلى 92.281
ف ــي جـلـســة ال ـت ـعــامــات اآلس ـي ــوي ــة ،لـيـبـتـعــد عن
المستوى المنخفض الــذي بلغه يــوم الخميس
عند  ،91.995والــذي كان األدنــى منذ  23مارس.
وكان قد صعد إلى قمة نحو خمسة أشهر عند
 93.439في آخر أيام مارس.
وص ـع ــد ع ــائ ــد سـ ـن ــدات الـ ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

القياسية بنحو نقطتي أساس إلى  1.6926في
المئة ،لكنها ال تزال متداولة عند ما يقل كثيرا
عــن مستوى  1.7760فــي المئة الــذي بلغته في
 30مــارس ،والــذي كــان األعلى في أكثر من عام.
ومقابل ال ـيــورو ،زاد ال ــدوالر  0.2فــي المئة إلى
مستوى  1.18890دوالر.
وارتفعت العملة األميركية  0.3في المئة إلى
 109.73ين بعد النزول إلى ما دون مستوى 109
في األسبوع الماضي للمرة األولى منذ  25مارس.
وهـبــط ال ــدوالر األسـتــرالــي  0.3فــي المئة إلى
 0.75990دوالر ،في حين نزل الجنيه اإلسترليني
 0.1في المئة إلى  1.37305دوالر.
وع ـل ــى صـعـيــد ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة ،ارتـفـعــت
ً
بتكوين قليال إلى  60ألفا و 369.01دوالرا ،لتكون
أكثر قربا من أعلى مستوياتها على اإلطالق عند
ً
 61ألفا و 781.83دوالرا التي بلغتها قبل شهر.

الذهب يهبط مع
صعود الدوالر
وعوائد السندات
هبطت أس ـعــار الــذهــب ،أمــس،
إذ ن ــال صـعــود الـ ــدوالر وارت ـفــاع
عوائد سندات الخزانة األميركية
من الطلب على المعدن ،الذي ُيعد
م ــاذا آمـنــا قبيل ص ــدور بيانات
التضخم بالواليات المتحدة في
وقت الحق.
ونزل الذهب  0.4في المعامالت
الـفــوريــة ،ليكون بحلول الساعة
 06:33ب ـ ـتـ ــو ق ـ ـيـ ــت غ ــر يـ ـنـ ـت ــش
ع ـنــد  1725.15دوالرا لــأو ق ـيــة
(األونـصــة) .كما تراجعت العقود
األميركية اآلجلة للذهب  0.4في
المئة إلى  1726.20دوالرا لألوقية.
يـضـغــط ص ـعــود ال ـ ــدوالر على
ال ــذه ــب ،إذ يـصـيــر ال ـم ـعــدن أكـثــر
تكلفة بالنسبة للمشترين خارج
الواليات المتحدة ،في حين ترفع
زيادة عوائد السندات تكلفة فرصة
حيازة المعدن الذي ال يدر عائدا.
وخـ ـ ـل ـ ــص م ـ ـسـ ــح نـ ـ ـش ـ ــره ب ـنــك
االحتياطي االتحادي لنيويورك،
أ مـ ـ ــس األول ،إ لـ ـ ــى أن ت ــو ق ـع ــات
المستهلكين األميركيين للتضخم
ارتفعت من جديد في مارس ،بعد
زي ـ ـ ــادات تــدري ـج ـيــة ف ــي ال ـش ـهــور
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وأن ـ ـهـ ــا صـ ـ ـ ــارت أك ـث ــر
إيجابية حـيــال ســوق الـعـمــل ،ما
يدعم عوائد السندات والدوالر.
وقال ستيفن إنز ،كبير محللي
األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة لـ ــدى شــركــة
ال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة أكـ ـس ــي" :مــن
ال ـص ـع ــب تـ ـص ــور أن الـ ــذهـ ــب لــن
يرتفع إذا أظهرت البيانات زيادة
التضخم ،لكن هناك احتماال كبيرا
الرتداده عن هذا المسار في وقت
الحـ ــق هـ ــذا األسـ ـب ــوع إذا ج ــاءت
بيانات مبيعات التجزئة إيجابية
الخميس".
وبالنسبة للمعادن النفيسة
األخ ـ ــرى ،هـبـطــت الـفـضــة  0.1في
المئة إلى  24.81دوالرا لألوقية،
ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـق ــر الـ ـ ـب ـ ــادي ـ ــوم عـنــد
 2676.70دوالرا لألوقية ،وهبط
الـ ـب ــاتـ ـي ــن  0.2ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ــى
 1166.82دوالرا.
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وجهة نظر

الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم التأمين
داوود سالم توفيق*
ت ـح ـي ــة لـ ــوحـ ــدة ت ـن ـظ ـي ــم ال ـت ــأم ـي ــن
إلنجازها الالئحة التنفيذية لقانون
ال ـت ــأم ـي ــن ف ــي ال ـك ــوي ــت بـمـضـمــونـهــا
ال ـث ــري ،ال ــذي اشـتـمــل عـلــى ع ــدد غير
قليل من مواد وبنود صيغت بطريقة
عـكـســت الــرغ ـبــة ف ــي تـطــويــر صناعة
ً
ً
ً
التأمين فنيا وإداريا واقتصاديا.
فــالـمــادة ( )182الخاصة بوسطاء
التأمين والمهن التأمينية ،نصت على
ضرورة أن يكون للشركة مدير كويتي
متفرغ ولديه خبرة في مجال التأمين،
وهذه سابقة تشريعية أكدت االهتمام
بالعنصر الـكــويـتــي لــم نـعـهــدهــا من
قبل ،وبــرزت في البند  11من المادة
( ،)27ال ـ ــذي ط ــال ــب بـتــوفـيــر ك ـف ــاء ات
ب ـش ــري ــة م ــؤه ـل ــة ل ـم ـم ــارس ــة أن ـش ـطــة
التأمين بما في ذلــك تأسيس معهد
لهذه الغاية ...فمنذ عام  2010والعلوم
التأمينية ملغاة من المناهج الدراسية
في جميع المراحل التعليمية ،حتى
جـ ــاء ت ال ـم ــادة  24م ــن ه ــذه الــائـحــة
مشترطة فــي رئـيــس وح ــدة التأمين
ونائبه أن يكونا من ذوي االختصاص
في مجال التأمين أو المال ،وعمال في
مـجــال الـتــأمـيــن أو ال ـمــال م ــدة ال تقل
عن عشر سنوات ،لتمنح هذه المادة
ً
كثيرا مــن الثقة فــي طبيعة الـقــرارات
الحكومية المستقبلية بشأن تطوير
التأمين.
وال ـ ــاف ـ ــت ل ـل ـن ـظ ــر ق ــائـ ـم ــة ال ـم ـه ــام
الـجــديــدة المنوطة بــوحــدة التأمين،
لتزيد من مسؤولياتها في العمل على
رفــع أداء شــركــات التأمين التقليدية
والـ ـتـ ـك ــافـ ـلـ ـي ــة ،وت ـ ـطـ ــويـ ــر ك ـف ــاء ت ـه ــا،
وإلزامها بقواعد الحوكمة ،وقواعد
م ـم ــارس ــة ال ـم ـه ـنــة وآدابـ ـ ـه ـ ــا ،ل ــزي ــادة
قــدرت ـهــا عـلــى تـقــديــم خــدمــات أفضل
للمستفيدين مــن التأمين ،وتحقيق
المنافسة اإليـجــابـيــة بـيــن وحــداتـهــا
الـتــأمـيـنـيــة ،وهـ ــذا يــؤكــد أن ــه الب ــد أن
ي ـكــون مــوظـفــو وحـ ــدة الـتــأمـيــن على
درجة عالية من حيث الكفاءة العلمية
والخبرة العملية والمهنية.
واهتمت الالئحة التنفيذية بمسألة
إقرار البرامج والخطط لتطوير قطاع
الـتــأمـيــن فــي كــل ال ـم ـجــاالت ،والـعـمــل
على تنمية الوعي التأميني ،وإعداد
الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط
الـتــأمـيــن وتعميمها ،بــاإلضــافــة إلــى
وضــع قــاعــدة بيانات تأمينية تنظم
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ــأم ـي ــن الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
شـ ــركـ ــات الـ ـت ــأمـ ـي ــن الـ ـم ــرخ ــص ل ـه ــا،
وتحديد المخاطر التي يجب أن يكون
ً
فيها التأمين إ ج ـبــار يــا  ،للعمل على
االنتقال بصناعة التأمين الكويتية
إلــى آف ــاق جــديــدة ،ولترتقي بها إلى
مصاف التأمين العالمي.

ولم تغفل الالئحة مواثيق الشرف
ل ـت ـت ـحــدد ب ـمــوج ـب ـهــا ق ــواع ــد س ـلــوك
وأخـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ـع ـم ــل ل ـ ــدى الـ ــوحـ ــدة،
وقواعد االلتزام بأخالقيات ممارسة
ال ـم ـه ـن ــة ،وال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة وال ـ ـنـ ــزاهـ ــة ل ــدى
األش ـخــاص الـمــرخــص لـهــم ،وه ــذا ما
تطرقنا لــه فــي م ـقــاالت ســابـقــة حــول
أخــاقـيــات مهنة الـتــأمـيــن ،وض ــرورة
أن ي ـكــون ه ـنــاك مـيـثــاق ش ــرف ينظم
ال ـع ــاق ــات الـتـنــافـسـيــة ب ـيــن شــركــات
التأمين ،لتطوير صناعة التأمين في
السوق الكويتي المحدود اإلمكانات،
فـ ــي ظ ـ ـ ــروف ت ـت ـس ــم بـ ـغـ ـي ــاب ال ــوع ــي
التأميني ،وغياب القوانين الرادعة.
ومــن بين االشـتــراطــات المذكورة
ضمن الالئحة ،لطلب إصدار ترخيص
ش ــرك ــة ت ـ ـ ــزاول أن ـش ـط ــة ال ـت ــأم ـي ــن فــي
ال ـكــويــت ،م ــوض ــوع دراس ـ ــة ال ـجــدوى
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة شـ ــام ـ ـلـ ــة خ ـ ـطـ ــة ع ـمــل
لخمس سنوات مقبلة ،والمصاريف
ال ـم ـت ــوق ـع ــة لـ ـب ــدء الـ ـنـ ـش ــاط ،والـ ـع ــدد
المتوقع للعاملين ،و خـطــة توظيف
وتــأهـيــل الـعـمــالــة الـكــويـتـيــة ،وكشف
باألسماء المقترحة لتولي المناصب
التنفيذية مع بيان مفصل لمؤهالت
وخـبــرات كل منهم ،وإرف ــاق ما يثبت
هذه المؤهالت والخبرات ،وتوضيح
التكاليف السنوية بناء على معدالت
ال ـن ـم ــو ال ـم ـت ــوق ــع ل ـل ـن ـش ــاط ،وخ ـطــة
تسويق المنتجات التأمينية ،وغيرها
من متطلبات للحصول على موافقة
وحدة التأمين.
ون ـ ـحـ ــن إذ نـ ــؤيـ ــد وحـ ـ ـ ــدة تـنـظـيــم
التأمين في تطبيق هذا الشرط ،فذلك
ألن الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ال يـسـتــوعــب
ً
مزيدا من شركات تأمين جديدة ،كما
أن دكاكين االستشارات االقتصادية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـسـ ــخ دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدوى
االقتصادية نفسها ألكثر من شركة
م ــع تـغـيـيــر ب ـعــض ال ـم ـس ـم ـيــات ،على
طــريـقــة ال ـ ـ " "Copy and Pasteحتى
وإن اختلفت القطاعات االقتصادية،
لتشكل أي شركة وليدة قنبلة تأمينية
واقتصادية موقوتة مآلها االنفجار
في أي لحظة ،وهــذا ما تعرفه وحدة
ً
تـنـظـيــم الـتــأمـيــن ج ـي ــدا ،وم ــا ال ـمــواد
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـت ــي اش ـت ـم ـل ــت عـلـيـهــا
الــا ئـحــة التنفيذية لـقــانــون التأمين
إال نوايا صادقة لكي يستعيد قطاع
ال ـتــأم ـيــن ف ــي ال ـكــويــت هـيـبـتــه ،وال ـلــه
الموفق.
*رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لشركة غزال للتأمين

١٢
اقتصاد
حملة «زين الشهور» تواصل رسالة المشاركة والعطاء
ةديرجلا

•
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قوافل الخير انطلقت في رحلتها إلى العديد من جهات ومؤسسات الدولة
تقديم "الماچلة
الرمضانية" لتأمين
احتياجات أكثر من
 10آالف شخص

استمرار الشراكة
مع ّ
منصة Give
الخيرية لتشجيع
العطاء عبر 162
ً
ً
مشروعا خيريا

أطلقت شركة "زين" حملتها السنوية لشهر
رمضان المبارك "زين الشهور" بتسيير قوافل
الخير إلى ُمختلف الجهات والمؤسسات في
الدولة ،لتواصل رسالة العطاء والمشاركة في
الشهر الفضيل.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن قوافل
الـخـيــر انـطـلـقــت وه ــي تـحـمــل مـعـهــا م ـب ــادرات
متنوعة مــن األنشطة الخيرية واالجتماعية،
كما تحمل معها مبادرات جديدة في مجاالت
الرياضة اإللكترونية ،واألنشطة الثقافية على
مدار الشهر الكريم ،وقد حدت ظروف الجائحة
ً
كثيرا من مبادرات "زين" ،ومن خطوط تسيير
قوافلها ،حيث كانت تأمل بمشاركة أوسع مع
مختلف جهات المجتمع في هذا الشهر الذي
ينتظره الجميع من العام إلى العام.
وأضافت أن هذه الظروف الصعبة لم تمنعها
مــن ُمـشــاركــة شــركــائـهــا ،وج ـهــات ومــؤسـســات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة فـ ــرحـ ــة الـ ـشـ ـه ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ك ـع ــادت ـه ــا
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة ،إذ ك ـث ـفــت بــرامـجـهــا
ومـبــادراتـهــا وزيــاراتـهــا المجتمعية لتواصل
رســالـتـهــا ال ـتــي تــؤمــن ب ـهــا ،كـمــا سـعــت "زي ــن"
ً
ج ــاه ــدة الخـتـيــار األنـشـطــة والـفـعــالـيــات التي
ُ
ُيمكن من خاللها أن تشارك قيم العطاء والبذل
مــع أط ـيــاف الـمـجـتـمــع الـ ُـمـخـتـلـفــة مــع االل ـتــزام
بــاالش ـتــراطــات الصحية الـتــي تضمن سالمة
وحماية الجميع.
وبينت "زيــن" أن حملتها الرمضانية "زين
ً
ُ
ال ـش ـهــور" دائ ـم ــا مــا تـتـجــدد ك ــل ع ــام بالعديد
مــن ُ
المساهمات واألنـشـطــة التي ترتكز حول
نشر الخير والسالم في المجتمع ،التي تأتي
ً
جميعها انطالقا من استراتيجيتها المتوازنة
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة ،وتحرص
ع ـل ــى بـ ـن ــاء جـ ـس ــور الـ ـت ــواص ــل والـ ـتـ ـق ــارب مــع
المجتمع الكويتي خالل هذا الشهر الفضيل،
وف ـ ــي ال ـت ـق ــري ــر الـ ـت ــال ــي أب ـ ـ ــرز األنـ ـشـ ـط ــة ال ـتــي
ستنظمها الشركة خالل شهر رمضان الجاري
للعام :2021

الماچلة الرمضانية

"زين" ّ
طورت
تطبيق KUWAIT
 TVلمتابعة
المسلسالت
والبرامج
الرمضانية

ّ
دشنت "زين" حملتها الرمضانية بالفعل
ّ
ق ـب ــل دخـ ـ ــول ال ـش ـه ــر الـ ـك ــري ــم ،ح ـي ــث ق ــدم ــت
"الماچلة الرمضانية" بالتعاون مع شريكها
االستراتيجي البنك الكويتي للطعام واإلغاثة
ليتم توزيعها على األ س ــر ُ
المتعففة دا خــل
ال ـكــويــت لـتــأمـيــن اح ـت ـيــاجــات ـهــم م ــن ال ـمــواد
الـغــذائـيــة التموينية األســاسـيــة قبل دخــول
ال ـش ـهــر الـفـضـيــل وخـ ــال ظـ ــروف الـجــائـحــة،
حيث قــا مــت بتوفير "الماچلة الرمضانية"
في مخازن البنك الكويتي للطعام واإلغاثة
في منطقة الصليبية ،بحضور نائب رئيس
م ـج ـل ــس إدارة ال ـب ـن ــك م ـش ـع ــل األنـ ـ ـص ـ ــاري،
وسيستفيد منها ا لـتــي ّ
قد متها "ز ي ــن" هذا
العام أكثر من  10آالف شخص داخل الكويت،
وتم توزيعها عن طريق شبابيك ُمخصصة
ً
لـ ـم ــرور الـ ـسـ ـي ــارات ،الـ ـت ــزام ــا بــاالش ـتــراطــات
ُ
الصحية وللحفاظ على صحة المستفيدين
ُ
من خطر العدوى التي تصاحب التجمعات.
كما قدمت "الماچلة" عبر القسائم الشرائية
ُ
بالتعاون مع "أونكوست" التي تعتبر أحد
أكبر متاجر المواد الغذائية واالستهالكية في
ُ
عطي كل أسرة فرصة اختيار
الكويت ،لكي ُت ّ
ال ـمــواد الـتــي تـفــضـلـهــا حـســب احتياجاتها
الشخصية المختلفة ،حيث تم تقديم القسائم
إلى عدد من الجهات غير الربحية من شركاء
"زين" ،منها جمعية الهالل األحمر الكويتي،
بـحـضــور ر ئـيــس مجلس إدارة الجمعية د.
ه ــال ال ـســايــر ،ودور الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والعمل بحضور الوكيل ُ
المساعد للرعاية
االجتماعية مسلم السبيعي ،باإلضافة إلى
تقديم الكوبونات إلى البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة ،وجمعية صندوق إعانة المرضى.

تطبيق "زين" للقرآن الكريم

بطوالت رياضية
ُ
إلكترونية تشعل
روح المنافسة
مع أكبر األلعاب
العالمية

كعادتها كل عامُ ،ت ّ
قدم "زين" تطبيق القرآن
الكريم المجاني ا لــذي تهديه لعمالئها في
شهر رمضان المبارك ،وهــو التطبيق الذي
ُي ـق ـ ّـدم أف ـضــل تـجــربــة ل ـق ــراء ة ال ـق ــرآن الـكــريــم
ع ـلــى األجـ ـه ــزة الــذك ـيــة ال ـتــاب ـعــة ل ـن ـظــام iOS
ون ـظ ــام  Androidوجـ ـ ـه ـ ــاز،Apple Watch
وي ـســاعــد الـمـسـتـخــدم لـلـحـصــول عـلــى أكـبــر
قــدر مــن الـفــائــدة أثـنــاء ق ــراء ة الـقــرآن الكريم،
وذلـ ــك م ــن خ ــال تـصـمـيــم ع ـصــري وواج ـهــة
سهلة االستخدام ،باإلضافة لعدد كبير من
المميزات الرائعة ذات الفائدة الكبيرة.
ّ
ويـ ــوفـ ــر ال ـت ـط ـب ـيــق م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة مــن
ال ـم ـم ـيــزات ال ــرائ ـع ــة ،وال ـت ــي تـشـمــل تحميل
وق ـ ــراء ة جميع صـفـحــات ال ـق ــرآن الـكــريــم في
واجهة سهلة االستخدام ،وتحميل واالستماع
إل ــى آيـ ــات الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم ب ـصــوت أك ـثــر من
ع ـشــريــن ق ــارئ ــا ش ـه ـي ــرا ،وت ـح ـم ـيــل وع ــرض
ال ـعــديــد م ــن ك ـتــب الـتـفـسـيــر لـلـحـصــول على
تفسير اآليات من مصادر مختلفة ،والبحث

ً
في نص القرآن الكريم كامال ،هذا باإلضافة
إلمكانية بدء القراء ة على جهاز والمتابعة
من نفس الصفحة على جهاز آخر.
وأض ــاف ــت الـشــركــة أن الـمـمـيــزات تتضمن
ً
أيضا قراءة القرآن الكريم في "الوضع الليلي"
مــع شاشة غامقة لـقــراء ة أسهل فــي الظالم،
واالط ــاع على مواقيت الـصــاة والحصول
ع ـل ــى ت ـن ـب ـي ـهــات ل ـك ــل أوق ـ ـ ــات ال ـ ـصـ ــاة ،إل ــى
جانب االطالع على اتجاه الكعبة المشرفة،
وبــاس ـت ـطــاعــة ال ـع ـمــاء تـحـمـيــل التطبيق
ً
مجانا عن طريق البحث عن ""Zain Quran
في الـ App Storeأو .Google Play Store
ويمكن للمستخدم االستماع إلى تالوات
القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئا
من القراء المعروفين ،من ضمنهم عبدالباسط
عـبــدالـصـمــد ،عـبــدالـلــه بـصـفــر ،عـبــدالــرحـمــن
الـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــس ،أبـ ــوب ـ ـكـ ــر الـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــري ،مـ ـش ــاري
العفاسي ،سعد الغامدي ،هاني الرفاعي ،علي
الحذيفي ،محمود الحصري ،ماهر المعيقلي،
محمد صديق المنشاوي ،محمد الطبالوي،
محمد أيوب ،محمد جبريل ،سعود الشريم،
ياسر سالمة ،وياسر الدوسري.

استمرار الشراكة االستراتيجية مع Give
ت ـس ـت ـم ــر "زي ـ ـ ـ ــن" هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ب ـش ــراك ـت ـه ــا
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـ ُـم ـث ـمــرة م ــع م ـنـ ّـصــة Give
غير الربحية التي بدأتها في شهر رمضان
الماضي ،ضمن جهودها لنشر وتعزيز العمل
ُ
الخيري خالل الشهر الفضيل ،حيث تعتبر
 Giveالمنصة اإللكترونية الوحيدة من نوعها
للتبرعات في الكويت ،وتهدف إلى تسهيل
عملية الـتـبــرع وتشجيع الـعـطــاء عــن طريق
الراغبين في التبرع مع الجمعيات
إيصال
ُ ّ
رخصة في الكويتُ ،
ومساعدة
الخيرية الم
ُ
المتبرعين على البحث عن مشاريع خيرية
وفــرص للتبرع في مكان واحــد مع إمكانية
ً
إتمام عملية الدفع إلكترونيا بشكل آمن.
وت ـع ـت ـب ــر ج ـم ـيــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـخ ـيــريــة
ّ
منصة  Giveمعتمدة من قبل
التي تشملها
الجهات الرسمية في الدولة ،وتندرج تحتها
ً
ً
ً
ً
حاليا  162مشروعا خيريا ُمختلفا ،وتشمل
ال ـقــائ ـمــة ال ـحــال ـيــة جـمـعـيــة الـ ـه ــال األح ـم ــر،
و"العون المباشر" ،وجمعية الشيخ عبدالله
النوري الخيرية ،و"الرحمة العالمية" ،والهيئة
الخيرية اإلسالمية العالمية ،وجمعية رحماء
بينهم ،والجمعية الخيرية العالمية للتنمية
والتطوير ،و"سدرة" للرعاية النفسية لمرضى
السرطان ،وجمعية النجاة الخيرية ،وغيرها
من الجهات ُ
المعتمدة.
وتشمل منصة  Giveالعديد من المميزات
الـتــي يمكن للمتبرع االسـتـفــادة منها ،مثل
س ـهــولــة ال ـت ـعــرف ع ـلــى ال ـم ـشــاريــع الـمـتــاحــة
عبر الموقع اإللكتروني وتطبيق الهواتف
الذكية ،واستخدام أداة التصفية للبحث عن
مشاريع معينة ،والمقارنة بين المشاريع من
مختلف الجمعيات الخيرية واالختيار بينهم،
واالط ــاع على معلومات شاملة وواضـحــة
حول المشاريع ،ليتمكن المتبرع من اتخاذ
القرار الذي يناسبه ،ومتابعة سجل تبرعاته،
وتـلـقــي إش ـع ــارات ح ــول تـحــديـثــات وتـقــاريــر
المشاريع التي شارك فيها ،والمزيد.

تطبيق KUWAIT TV
مع دخول شهر رمضان ُ
المبارك ،تعاونت
"زيـ ـ ــن" م ــع وزارة اإلعـ ـ ــام ل ـت ـطــويــر تطبيق
ُ ً
 KUWAIT TVالجديد كليا وتزويده بأحدث
تقنيات البث عبر اإلنترنت ،لتنقل تلفزيون
ّ
المنصات الرقمية
دولــة الكويت إلــى عصر

أكثر من  10آالف شخص يستفيد من «الماچلة الرمضانية» التي ّ
قدمتها زين

و Super Stationوالشعبية والبرنامج الثاني
و EASY 92.5والغناء العربي القديم.

"مع حمد قصص"

رعاية برنامج
«مع حمد قصص»
الحواري بنكهة
ُمتجددة

عـبــر تــوفـيــر خ ــدم ــات ال ـبــث ال ـحــي وخــدمــات
الڤيديو عبر الطلب ( )VODبجودة فائقة لـ
 9قنوات تلفزيونية و 11قناة إذاعية تابعة
للوزارة.
و حــر صــت خــال عملية تطوير التطبيق
ع ـلــى تـ ــزويـ ــده ب ــأح ــدث ت ـق ـن ـيــات ال ـب ــث عبر
ً
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ل ـي ـك ــون ُمـ ـط ــابـ ـق ــا ل ـل ـم ــواص ـف ــات
ُ
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ب ـح ـيــث ُي ـم ـك ــن ل ـلــم ـس ـت ـخــدم ـيــن
االس ـت ـم ـت ــاع ب ــال ـب ــث الـ ـح ــي لـ ـقـ ـن ــوات وزارة
اإلع ــام التلفزيونية واإلذاع ـيــة بضغطة زر
ـودة فــائ ـقــة ال ــوض ــوح ،ه ــذا بــاإلضــافــة
وبـ ـج ـ ّ
إلــى توفر ميزة الڤيديو عبر الطلب ()VOD
ُ ّ
مكنهم من اختيار برامجهم ُ
المفضلة
التي ت
المختارة واالستمتاع ُ
ُ
بمشاهدتها على الفور
فــي أي وقــت ومــن أي مـكــان ،ومنها البرامج
ً
ُ
والمسلسالت الرمضانية األكثر ُمشاهدة.
ُ
ُ
ويمكن للمستخدمين اآلن تحميل تطبيق
 KUWAIT TVمن متجر  App Storeلألجهزة
ال ـعــام ـلــة ب ـن ـظــام  iOSوم ـت ـجــر Play Store
لألجهزة العاملة بنظام  ،Androidويشمل
التطبيق  9قنوات تلفزيونية هي الكويت و
ّ
 KTV2والعربي وإثراء والقرين خلك بالبيت
والــريــاضـيــة والــريــاضـيــة  2والـمـجـلــس ،هذا
بــاإلضــافــة إل ــى  11ق ـنــاة إذاع ـي ــة هــي ال ـقــرآن
الكريم وكويت أف أم والبرنامج العام وOFM

ت ـح ــرص "زيـ ـ ــن" ف ــي ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـم ـبــارك
عـلــى ت ـنـ ّـوع مـحـتــوى حملتها ليشمل الـبــرامــج
الـتــرفـيـهـيــة والـثـقــافـيــة ،حـيــث تــرعــى ه ــذا الـعــام
برنامج "مع حمد قصص" الذي ُي ّ
قدمه اإلعالمي
الم ّ
ُ
تميز حمد العلي على قناة العدالة  ،atvوالذي
ُيعيد مــن خــالــه تقديم فئة الـبــرامــج الـحــواريــة
بشكل ُمتجدد وخ ــارج عــن الـمــألــوف ،وذل ــك من
خ ــال تـنــاولــه لـلـعــديــد مــن الـقـضــايــا اإلنـســانـيــة
والمواضيع التاريخية ُ
والمقابالت الفنية التي
ُ
ت ــراع ــي اه ـت ـمــامــات ُمـخـتـلــف أط ـي ــاف المجتمع
ُ
وجميع الفئات العمرية المختلفة.
وتأتي رعاية "زين" لهذا البرنامج من منطلق
حرصها على دعــم ّ وتشجيع الجهود واألفكار
ّ
المتميزة التي يتبناها شباب الكويت في شتى
ّ
الفنية والترفيهية
المجاالت ،ومنها المجاالت
ف ــي وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ووس ــائ ــل
ُ
ً
ً
اإلعــام التقليدية ،والتي تالقي تجاوبا كبيرا
من قبل الجماهير في شهر رمضان ،خصوصا
أن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على عدد
مــن القضايا ا لـتــي تهم المجتمع الكويتي في
مختلف المجاالت.

بطوالت الرياضة اإللكترونية
مع تزايد اإلقبال على الرياضات اإللكترونية
في الفترة األخيرة ،خصوصا مع تطبيق إجراءات
الـحـجــر الـمـنــزلــي خ ــال الـجــائـحــة ،ارت ــأت "زي ــن"
ه ــذا ال ـع ــام إطـ ــاق ع ــدد م ــن ب ـط ــوالت الــريــاضــة
اإللكترونية عبر منصتها الجديدة Zain esports
ُ
لتشعل روح ُ
المنافسة
خالل شهر رمضان ،وذلك
ب ـيــن الــاع ـب ـيــن م ــع أك ـب ــر األلـ ـع ــاب الـتـنــافـسـيــة
العالمية وهي  PUBGو Fortniteو.FIFA21
ُ
وتتيح هذه البطوالت الفرصة أمام إبداعات
العـ ـب ــي الـ ــريـ ــاضـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة مـ ــن الـ ـه ــواة
والـمـحـتــرفـيــن لـفــرصــة ال ـفــوز بـجــوائــز متنوعة
في بيئة عادلة وتنافسية ،حيث تحرص "زين"
على التأكد من إقامة جميع بطوالت الرياضات
ً
اإللكترونية وفقا إلرشادات منظمة اليونيسف،
مــن أجــل ضمان سالمة األطـفــال على اإلنترنت
ومنع التنمر السيبراني عبر اإلنترنت ،وبالتالي
خلق مساحة آمنة لحدوث جميع التفاعالت بين
الالعبين.
كما ترعى "زيــن" تطبيق "دواوي ــن" لبطوالت
ألعاب الورق االفتراضية ،والتي ُت ّ
قدم من خاللها
ً
ً
أيضا عــددا من الجوائز القيمة للفائزين خالل
الشهر الفضيل ،حيث تــم تطوير التطبيق من
قبل ُمبادرين كويتيين ُ
ويعتبر األول من نوعه
ُ
في الخليج والمنطقة العربية ،ويشهد مشاركة
أكـثــر مــن  350ألــف العــب يتنافسون فــي ألعاب
َ
َ
و"الهند" ،ويتوفر التطبيق
و"البلوت"
"الكوت"
على جميع أنظمة الهواتف الذكية الرئيسية iOS
و Androidو.Huawei

التغذية الصحية مع "دايت نينجا"
تحرص "زين" في شهر رمضان ُ
المبارك من كل
عام على رعاية العديد من الفعاليات واألنشطة
الصحية والرياضية للتشجيع على تبني نظام
غذائي صحي ُ
وممارسة الرياضة خالل الشهر
الفضيل ونشر الوعي بأهمية التغذية السليمة،
ولـهــذا فقد حرصت الشركة على رعــايــة الشاب
الكويتي فهد اليحيى المعروف بـ "دايت نينجا"
في وسائل التواصل االجتماعي ،لنشر مقاطع
ُم ّ
سجلة ُلمختلف النصائح ا لـتـغــذو يــة الهامة
خالل الشهر الفضيل.
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«البترول الوطنية» 7.54 :مليارات دينار إجمالي
اإليرادات في 2020 - 2019
ذكر البدر أن «البترول
الوطنية» نجحت أيضا في
تدشين وحدات مهمة في
مصفاة ميناء عبدالله ضمن
المشروع مثل وحدة إنتاج
الديزل ( ،)216التي ستنتج
ديزل بمحتوى كبريتي منخفض
جدا ومتوافق مع االشتراطات
العالمية.

ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة
الـبـتــرول الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة ،وليد
الـبــدر ،إن إجمالي إي ــرادات الشركة
في العام المالي ( )2020 /2019بلغت
ن ـحــو  7.54م ـل ـي ــارات دي ـن ــار (نـحــو
 24.8مليار دوالر) فــي حين بلغت
المبيعات  6.88مليارات دينار (نحو
 22.7مليار دوالر).
وأضاف البدر ،في كلمته بالتقرير
الـسـنــوي لـلـشــركــة عــن ال ـعــام الـمــالــي
( )2020 /2019الصادر أمس بعنوان
"م ــواجـ ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات" أن ال ـشــركــة
نجحت في تشغيل وحــدات مشروع
ال ــوق ــود الـبـيـئــي ف ــي م ـص ـفــاة مـيـنــاء
األحمدي وبدء اإلنتاج بكامل طاقتها.
وأشار إلى اقتراب حزمتي مصفاة
ميناء عبدالله من االنتهاء ،بعد أن
و صـلــت نسبة التنفيذ فــي الحزمة
األولـ ــى إل ــى  98.11بــالـمـئــة ونسبة
اإلن ـجــاز فــي الـحــزمــة الثانية بلغت
 99.83بحلول نهاية ا لـعــام المالي
(.)2020 /2019
وذكـ ــر أن ال ـشــركــة نـجـحــت أيـضــا
فـ ـ ــي تـ ــدش ـ ـيـ ــن وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات مـ ـهـ ـم ــة فــي
م ـ ـص ـ ـفـ ــاة م ـ ـي ـ ـنـ ــاء ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ض ـمــن

الـمـشــروع مثل وح ــدة إنـتــاج الــديــزل
( ،)216التي ستنتج ديــزل بمحتوى
كبريتي منخفض جــدا مـتــوافــق مع
االشتراطات العالمية.
وقــال" :بذلك تبدأ مرحلة جديدة
أم ــامـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا إلدارة وتـشـغـيــل
جميع وحدات هذا المشروع الحيوي
الضخم الذي ننتظر أن يحقق فوائد
ع ـلــى ع ــدة م ـس ـتــويــات ،أه ـم ـهــا رفــع
قــدراتـنــا التحويلية وزي ــادة القيمة
المضافة للثروة الكويتية وتعزيز
ه ــام ــش ال ــرب ــح ،إض ــاف ــة إل ــى إن ـتــاج
مـ ــواد نـظـيـفــة قـلـيـلــة األثـ ــر الـسـلـبــي
على البيئة".
ولفت إلى أن هذه المرحلة سترفع
مــن ق ــدرات الـشــركــة التنافسية ،بما
يسمح لها بــدخــول أس ــواق جــديــدة،
مشيرا إلى المضي في تنفيذ مشروع
خــط ال ـغــاز الـخــامــس "وه ــو مـشــروع
حيوي آخر للنهوض بصناعة النفط
الكويتية وإم ــداد األس ــواق المحلية
والعالمية بالطاقة النظيفة".
وتابع" :مما يؤسف له أن انتشار
وبـ ـ ــاء فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـمـسـتـجــد
ب ــدء بــال ـتــزامــن م ــع ف ـتــرة التحضير

لالحتفال بتدشين وحدات المشروع
ف ــي م ـص ـفــاة م ـي ـنــاء األح ـ ـمـ ــدي ،مما
اضطرنا إلى تأجيله إلى وقت الحق".
وأض ـ ـ ــاف أن ـ ــه رغ ـ ــم خـ ـط ــورة ه ــذا
الفيروس وضــرورة االلـتــزام بقواعد
صحية صارمة لمنع انتشاره ،إال أن
أعـمــال الشركة التشغيلية استمرت
كما هــو مخطط لها لضمان تلبية
ك ــل اح ـت ـيــاجــات ال ـســوق ـيــن الـمـحـلــي
والعالمي من اإلمدادات النفطية.
ّ
وبين أن هذا الوباء ظهر في وقت
كانت األسواق النفطية العالمية تمرّ
بـفـتــرة مــن التقلبات وع ــدم اليقين،
األمــر الــذي فاقم الــوضــع ،وأدى إلى
"ت ــراج ــع أس ـعــار الـنـفــط بـشـكــل حــاد
ووصولها إلى مستويات منخفضة
جدا على نحو يهدد استقرار صناعة
النفط لفترة طويلة".
وأفاد بأن انخفاض أسعار النفط
ّ
يعرض القطاع النفطي واالقتصاد
لمخاطر ال حصر لها تتطلب اتخاذ
إجـ ـ ـ ــراء ات ل ــم ي ـس ـبــق أن شـهــدنــاهــا
لـلـحــد م ــن اإلنـ ـف ــاق غ ـيــر ال ـض ــروري
"لذا علينا تغيير ترتيب أولوياتنا
ووض ـ ـ ــع أسـ ـ ــس جـ ــديـ ــدة ألع ـم ــال ـن ــا
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«نفط الكويت» تؤجل الموعد
النهائي لمناقصة «خط األنابيب»

وليد البدر

وممارساتنا في كل األقسام وعلى
كل المستويات".
وذكر أن "البترول الوطنية" حققت
مـعــدل تـكــريــر بـلــغ  619أل ــف برميل
يوميا ،وهو ّ أقل من العام الماضي،
ب ـس ـب ــب ت ـ ــوق ـ ــف بـ ـع ــض ال ـ ــوح ـ ــدات
اإلنتاجية لتشغيل الوحدات الجديدة
التابعة لمشروع الوقود البيئي ،في
حـيــن بـلــغ م ـعــدل لـقـيــم ال ـغ ــاز 1682
مليون قدم مكعبة في اليوم.

َّ
أجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ن ـ ـفـ ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـمــوعــد ال ـن ـهــائــي لـتـقــديــم الـعـطــاء
لـمـشــروع يـقــدر بـنـحــو  150مليون
دوالر لتثبيت خطوط التدفق آلبار
الحقن فــي شمال ا لـكــو يــت ،لينضم
المشروع على قائمة تضم العديد
من المشاريع المماثلة األخرى التي
ق ــام ــت "ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت" ،الـمـشـغـلــة،
بـتـمــد يــد ا ل ـمــو عــد ا لـنـهــا ئــي لتقديم
العطاء لها.
وأشارت "ميد" إلى أنه تم تمديد
الموعد النهائي لتقديم العطاء ات
الخاصة بالمشروع حتى  26أبريل.
وكانت المواعيد النهائية لتقديم
الـعـطــاء ات الـســابـقــة لـلـمـشــروع هي
 12أبريل و 15مارس.
وت ـش ـمــل قــائ ـمــة ال ـم ـشــارك ـيــن في
ال ـع ـطــاء ات؛ شــركــة الـغــانــم الــدولـيــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوالت
(ا ل ـكــو يــت) ،شــر كــة ا لـمـيــر للخدمات
الفنية (ا ل ـكــو يــت) ،و شــر كــة هندسة
وإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ات ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ـص ـي ـن ـي ــة
(الصين) ،وسيترا بانجي مانونغال
(إ نــدو نـيـسـيــا) ،و شــر كــة المجموعة
ال ـم ـش ـتــركــة ل ـل ـم ـقــاوالت (ال ـك ــوي ــت)،

ُ
«الوطني» :مخاوف ضعف الطلب تلقي بظاللها على أسعار الخام
يـبــدو أن أس ـعــار الـنـفــط قــد تــراجـعــت بعد
المكاسب المفاجئة التي حققتها عقب اجتماع
"أوبــك" وحلفائها األسبوع الماضي ،وتتجه
نحو االستقرار في نمط يعتمد على حساسية
األسعار تجاه الطلب على النفط ،إذ أنهى خام
النفط المرجعي ،مزيج خــام برنت ،تــداوالت
يوم األربعاء على ارتفاع طفيف ،ليغلق عند
مستوى  63.2دوالرا للبرميل ( 0.7+بالمئة على
أساس يومي 21.9+ ،بالمئة منذ بداية العام).
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط
ً
بنفس القدر ،ليصل إلى  59.8دوالرا للبرميل
( 24.5 +بالمئة منذ بداية العام الحالي).
وحسب الموجز االقتصادي الـصــادر عن
بنك الكويت الوطني ،يشير منحنى العقود
المستقبلية لمزيج خام برنت إلى بقاء العرض
ً
مقيدا على المدى القريب ،مع ارتفاع أسعار
ا ل ـع ـقــود المستقبلية للتسليم ا ل ـقــر يــب عن
أسعار عقود التسليم في تاريخ أبعد (الميل
إلــى التراجع) ،إال أننا نلحظ مسارا عرضيا
للمنحنى إلى حد كبير منذ بداية شهر مارس،
ً
إذ يبدو العرض أكثر اتساقا ،في حين تقلصت
التوقعات الخاصة بتسجيل الطلب معدالت
ً
نمو أقوى .كما انعكس ذلك أيضا على تراجع
صافي مراكز المضاربة (الفرق بين عدد العقود
"ال ـتــي يـتــم االح ـت ـفــاظ بـهــا" فــي ظــل توقعات
ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار و"ال ـب ـي ــع عـلــى الـمـكـشــوف"
التي تراهن على انخفاض األسـعــار) ،والتي
تراجعت من أعلى مستوياتها المسجلة في
أواخــر فبراير بحوالي  348ألــف عقد ،لتصل
إلى  289ألف عقد.
خالل الفترة األخيرة ،أثرت مخاوف الطلب
على النفط على المدى القريب بشكل متزايد
على معنويات السوق ،خاصة بعد أن أعادت
أوروبـ ـ ــا وال ـه ـنــد ف ــرض ال ـق ـيــود عـلــى التنقل
الحـ ـت ــواء ت ــزاي ــد ح ـ ــاالت االص ــاب ــة بـفـيــروس
كورونا .إال أن أداء األسواق ّ
تحسن يوم الثالثاء

على خلفية رفع صندوق النقد الدولي آفاق
إلى 6.0
نمو االقتصاد العالمي للعام الحالي ّ
بالمئة (مــن  5.5بالمئة) .وساهمت توقعات
وك ــال ــة ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي تـعــزيــز زي ــادة
استهالك البنزين في الواليات المتحدة هذا
الصيف ،مع تزايد عدد المستهلكين من قائدي
السيارات ،مما دعم أداء األسواق.
على الرغم من ذلك ،يبدو أن الموقف الحذر
ً
ال ــذي اتـخــذه الـســوق كــان أكـثــر انسجاما مع
الواقع الحالي غير المؤكد للطلب على النفط
إلــى حــد مــا .وكــانــت استجابة األس ــواق بعد
اإلعالن عن زيادة إنتاج "أوبك" وحلفائها في 1
أبريل مفاجئة ،إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت
بأكثر من  2بالمئة ،مقارنة بأداء اليوم السابق.
وكــان قــرار "أوب ــك" وحلفائها في حد ذاته
ً
مفاجئا ،باعتبار أنه قبل يوم واحد فقط ،بدا أن
"أوبك" قد أقرت بحالة عدم اليقين تجاه الطلب
على النفط عندما قامت بخفض توقعاتها

الخاصة بالطلب على النفط لعام  2021بمقدار
ً
 300ألف برميل يوميا إلى  5.6ماليين برميل
ً
ّ
يوميا ،مع تركز تراجع الطلب بصفة خاصة
في الربع الثاني من عام .2021
لذلك كــان من الممكن أن تتفاعل توقعات
األسـ ــواق الـخــاصــة بـقـيــام "أوبـ ــك" وحلفائها
بتمديد تخفيضات اإلن ـتــاج مــدة شهر آخر
ً
على األقل ،حتى يونيو .وبدال من ذلك ،ستزيد
المنظمة كميات ال ـعــرض ،وإن ك ــان بوتيرة
تدريجية ،خالل األشهر الثالثة المقبلة.
وسـ ـ ــوف ت ـت ـق ـلــص ت ـخ ـف ـي ـضــات إن ـت ــاج
"أوبك" وحلفائها بمقدار  350ألف برميل
ً
يوميا في مايو ،وذلــك بإضافة  350ألف
ً
برميل يوميا في يونيو و 450ألف برميل
ً
يوميا في يوليو .كما ستوقف السعودية
ً
أيـضــا خفضها اإلضــافــي الطوعي البالغ
ً
نحو مليون برميل يوميا  ،بإضافة 250
ً
أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا فــي مــايــو ،و 350ألــف

ً
برميل يوميا في يونيو و 400ألف برميل
ً
يوميا في يوليو.
ومع بداية شهر يوليو ،سيزداد اإلجمالي
التراكمي إلمــدادات "أوبــك" وحلفائها بمقدار
ً
 2.1مليون برميل يوميا ،لتصل إلــى 36.34
ً
مليون برميل يوميا ،وهو سقف اإلنتاج الذي
كــان مــن المفترض أن يتم الــوصــول إليه في
يناير الماضي.
وسيستمر هذا المستوى من اإلنتاج حتى
ً
أبريل  2022وفقا للجدول الزمني الصادر في
أبريل  ،2020على الرغم من أن "أوبك" وحلفاءها
ً
قد تتجه إمــا إليقاف التخفيضات مؤقتا أو
تعميقها (بما ال يزيد على  500ألــف برميل
ً
يوميا) في اجتماعها المقبل المقرر انعقاده
في  22الجاري.
وانعكس قرار "أوبــك" وحلفائها بتخفيف
ً
تخفيضات اإلن ـتــاج ايـجــابـيــا على اإلم ــارات
بصفة خــاصــة ،إذ بــدأ ت ــداول العقود اآلجلة

ً
«وفرة العقارية» تدشن حملتها الرمضانية «معا لعمل الخير »4

توزع الوجبات طوال الشهر الفضيل بالتعاون مع «كاسكو»
ً
دشنت شركة وفرة العقارية حملة "معا لعمل
الخير  ،"4لتوزيع وجبات اإلفطار بالتعاون مع
شركة "كاسكو".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة
ً
في الشركة ،محمد جاسم الحميضي ،أن حملة "معا
لعمل الخير  ،"4تأتي ضمن سياق برنامج المسؤولية
االجتماعية لدى "وفــرة العقارية" ،الــذي يشهد إقامة
العديد من الفعاليات والمبادرات على مدار العام.
وقال إن الشركة حريصة على الوقوف بجانب
ً
جـمـيــع ف ـئ ــات الـمـجـتـمــع ،مـضـيـفــا أن ـه ــا سـتـقــوم
بالتعاون مع "كاسكو" بتوزيع وجبات اإلفطار،
طيلة شهر رمضان الكريم.
وذكــر أن فريق الشركة سيحرص على اتباع
جميع اإلرشادات الوقائية ،في ظل الظروف التي
ً
تشهدها الكويت حاليا بسبب انتشار فيروس
ً
كــورونــا الـمـسـتـجــد ،م ـشــددا عـلــى حــرصـهــا على
حماية صحة موظفيها وغيرهم.

وأك ـ ــد ال ـح ـم ـي ـضــي الـ ـت ــزام "وفـ ـ ــرة ال ـع ـقــاريــة"
ال ـم ـس ـت ـم ــر ب ـت ـق ــدي ــم ق ـي ـم ــة مـ ـض ــاف ــة لـلـمـجـتـمــع
والمناسبات المختلفة ،مما يجعلها تحرص على
ً
ً
تناول القضايا األكثر تأثيرا في المجتمع ،مبينا
أن حملتها الرمضانية تأتي لتترجم هذا التوجه،
وتحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم
والمشاركة في الحياة ونشر السالم في العالم.
من جهته ،قال مدير العالقات العامة في الشركة
إبراهيم الربيعان ،إن الشركة تتعاون مع العديد
من الشركاء من المؤسسات الحكومية والمجتمع
الـ ـم ــدن ــي ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص األنـ ـشـ ـط ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ً
واإلنسانية ،مؤكدا أن مبادرة إفطار الصائم تعتبر
ً
ً
رافدا أساسيا في برنامجها الرمضاني السنوي،
الذي يأتي تحت مظلة إستراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية واالستدامة ،والتي تضعها في مقدمة
الشركات الوطنية الرائدة التي ّ
تفعل جهودها في
المجاالت الخيرية والتطوعية على مدار العام.

محمد الحميضي

إبراهيم الربيعان

اتحاد شركات االستثمار يعقد ورشة عمل تفاعلية
تطرقت إلى التعريف بنظام الرقابة الشرعية ومكوناته التنظيمية المستقلة
عقد اتحاد شركات االستثمار ورشة عمل
 5الجاري بعنوان تفاعلية "حوكمة الرقابة
الـشــرعـيــة فــي شــركــات االسـتـثـمــار" حاضر
فيها د .محمد هـشــام حـتــا حــت ،مستشار
تطوير أعمال المؤسسات المالية اإلسالمية،
وشــارك فيها مجموعة من المتخصصين
في التدقيق الشرعي الداخلي والمطابقة
واالل ـت ــزام واإلدارة التنفيذية فــي شركات
االستثمار.
وت ـنــوعــت م ـح ــاور ه ــذه ال ــورش ــة ،حيث
ت ـط ــرق ــت إل ـ ــى ال ـت ـع ــري ــف ب ـن ـظ ــام ال ــرق ــاب ــة
الشرعية ومكوناته التنظيمية المستقلة
وتعريف األدوار التنظيمية لكل منها داخل
ه ــذا ال ـن ـظــام ،ثــم تــم اس ـت ـعــراض تعليمات
الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـن ـظــام
وضوابطه التنظيمية والمتعلقة بــاألدوار

والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ألصـ ـح ــاب
المصالح الداخلين في الشركة المعنيين
بهذا النظام ،تلى ذلك استعراض تعليمات
الجهات الرقابية حول الحوكمة المؤسسية
وال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن االرتـ ـ ـك ـ ــاز ع ـل ـي ـهــا ل ـت ـطــويــر
وتطبيق أمـثــل لحوكمة الــرقــابــة الشرعية
في الشركة.
ً
ً
والقى عقد هذه الورشة قبوال كبيرا لدى
مجتمع شــركــات االسـتـثـمــار والمشاركين
ً
فيه ،نظرا ألهمية موضوعها في الصناعة
المالية ،وتنوع محاورها التدريبية ،وموعد
انـعـقــادهــا ال ــذي ج ــاء فــي ه ــذا الــوقــت الــذي
ً
ً
تولي فيه الجهات الرقابية اهتماما كبيرا
لتطبيق الحوكمة المؤسسية بشكل عام
وحوكمة الرقابة الشرعية بشكل خاص.
يذكر أن عقد هذه الورشة أتى ضمن خطة

مركز دراسات االستثمار في اتحاد شركات
االس ـت ـث ـمــار ف ــي نـشــر ال ـم ـعــارف والـفـنـيــات
المتعلقة بأعمال شركات االستثمار سواء
التقليدية أو التي تلتزم بالعمل وفق أحكام
ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة م ــن خ ــال مجموعة
مــن الـبــرامــج التدريبية األخ ــرى الـتــي عمل
على تصميمها وتطوير محاورها لتلبية
االحتياجات التدريبية للعاملين في شركات
االستثمار.
وصرحت فــدوى درويــش مديرة المركز
بــأن هـنــاك بــرامــج تــوعــويــة تـطــرح على كل
القطاعات المالية واالستثمارية ويشارك
بها جهات دولية لنشر الوعي االستثماري
والمالي.

فدوى درويش

اقتصاد

لخام مربان الرئيسي الخاص بشركة بترول
أبوظبي الوطنية  -أدنوك 1.7( -مليون برميل
ً
يوميا) في  30مارس ببورصة أبوظبي للعقود
اآلجلة التي افتتحت حديثا (بورصة أبوظبي
انتركونتيننتال للعقود اآلجلة) ،وستحرص
أدنـ ـ ّـوك عـلــى زيـ ــادة الـكـمـيــات لتلبية الطلب.
ويمثل عقد مربان اآلجــل عقد قابل للتسليم
الفعلي ،ويأتي ذلك في الوقت الذي تأمل فيه
"أدنوك" تعزيز مكانة خام مربان كخام قياسي
على المستوى اإلقليمي لتسعير النفط.
كـمــا ك ــان لــأن ـبــاء ال ـخــاصــة بــاق ـتــراب بــدء
ال ـم ـفــاوضــات غـيــر الـمـبــاشــرة بـيــن الــواليــات
الـمـتـحــدة وإي ـ ــران ب ـشــأن إم ـ ّكــان ال ـع ــودة إلــى
تطبيق االتفاق النووي الموقع في عام 2015
ً
ً
تأثيرا محدودا على أسعار النفط.
ومنذ تولى الرئيس بايدن رئاسة الواليات
المتحدة ،كانت األسواق تتوقع إمكانية العودة
إلى طاولة المفاوضات لمناقشة خطة العمل
الشاملة المشتركة .ومن جهة أخرى ،وفي ّ
تحد
بارز للعقوبات األميركية ،ظهر النفط اإليراني
بالفعل على ساحة اإلمدادات العالمية للنفط
ال ـخــام .وكــانــت الـعــديــد مــن شــركــات التكرير
ال ـص ـي ـن ـيــة ،وخ ــاص ــة ال ـم ـصــافــي الـمـسـتـقـلــة
("أباريق الشاي") ،من المستوردين المتحمسين
لـلـخــام اإلي ــران ــي المنخفض الـسـعــر ،وال ــذي
أدى بشكل متزايد إلى استبداله باإلمدادات
من المصادر التقليدية ،بما في ذلــك أنغوال
والنرويج والبرازيل .وإذا أدت مفاوضات خطة
العمل الشاملة المشتركة إلى رفع العقوبات
عــن إي ــران ،فمن المتوقع إضــافــة حــوالــي 2.5
ً
مليون برميل يوميا من صادرات النفط الخام
اإليراني ،وإن كان من غير المرجح حدوث ذلك
قبل عام  2022على أقرب تقدير ،إذ إن إحراز
ّ
تقدم سريع في المفاوضات ،يعتبر من األمور
ً
غير الواقعية ،نظرا لتباعد وجهات النظر بين
الواليات المتحدة وإيران.

وشركة اتحاد المقاولين (اليونان)،
و شــر كــة جـلـفــار ا لـمـسـنــد للهندسة
وال ـم ـقــاوالت (ق ـطــر) ،وشــركــة جلف
سباك للتجارة العامة والمقاوالت
(الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت) ،وش ـ ــرك ـ ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــات
ال ـهـنــدسـيــة الـثـقـيـلــة وب ـن ــاء الـسـفــن
(ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت) ،وه ـ ـ ـ ـ ــوت لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة
والبناء (الكويت) ،والرسن وتوبرو
للهندسة الهيدروكربونية (الهند)،
وشـ ــركـ ــة ال ـه ـن ــدس ــة ال ـم ـي ـكــان ـي ـك ـيــة
واإلنـ ـش ــاء ات (ال ـك ــوي ــت) ،وســايـبـيــم
وسيسيم (إيطاليا).
ُ
ويـ ـع ــد مـ ـش ــروع تــرك ـيــب خـطــوط
الـ ـت ــدف ــق آلبـ ـ ــار ال ـح ـق ــن فـ ــي ش ـمــال
ال ـك ــوي ــت أح ـ ــد م ـخ ـط ـط ــات خ ـطــوط
ال ـت ــدف ــق الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي طــرح ـت ـهــا
" نـفــط ا لـكــو يــت" أ خـيــرا .لكن العديد
مــن م ـشــاريــع خ ـطــوط ال ـتــدفــق هــذه
تواجه تأخيرات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر،
ذك ــرت "م ـيــد" أن سـتــة ع ـقــود تــدفــق
أخرى تبلغ قيمتها اإلجمالية 780
مليون دوالر تــم تأجيل المواعيد
النهائية لتقديم العطاء ات الخاصة
بها.

النفط يرتفع بدعم بيانات صينية
قوية وتوتر في المنطقة
ارتفعت أسعار النفط ،أمس ،إذ أظهرت بيانات
م ــن ال ـص ـيــن زي ـ ــادة ف ــي ن ـمــو واردات ثــانــي أكـبــر
مـسـتـهـلــك لـلـنـفــط ف ــي ال ـع ــال ــم ،إلـ ــى ج ــان ــب تــوتــر
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط ،بعد أن قــالــت حركة
الحوثي باليمن إنها أطلقت قذائف على مواقع
نفطية سعودية.
وكانت العقود اآلجلة لخام برنت مرتفعة 31
سنتا ،بما يعادل  0.5في المئة ،إلى  63.59دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،فــي حـيــن زادت الـعـقــود اآلج ـلــة للخام
األميركي  28سنتا ،أو  0.5في المئة ،إلــى 59.98
دوالرا للبرميل.
وارتفع سعر برميل النفط الكويتي  17سنتا
ليبلغ  62.06دوالرا في تداوالت أمس األول ،مقابل
 61.89دوالرا في تداوالت الجمعة الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وزادت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس
فــي دفعة جــديــدة لتعافي الـبــاد االقـتـصــادي مع
تنامي الطلب العالمي ،في ظل التقدم على صعيد
التطعيم بلقاحات كوفيد  19فــي أنـحــاء العالم،
بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.
كـمــا قـفــزت واردات الـصـيــن مــن الـنـفــط الـخــام
 21في المئة في مارس من أساس مقارنة متدن
للفترة نفسها قبل عام ،إذ كثفت شركات التكرير
الـنـشــاط وســط قــوة فــي الطلب على الــوقــود مع
انحسار في جائحة كوفيد .19
وق ـ ــال سـتـيـفــن إن ـ ــز ،ك ـب ـيــر مـحـلـلــي األس ـ ــواق
العالمية لدى أكسي" ،البيانات ...تشير إلى تعاف
محلي قــد يكون أ مــرا إيجابيا بالنسبة للطلب
على البنزين (و) ارتفعت أسعار النفط نفسها
بعد اإلصدار".
وم ـمــا دع ــم األس ـع ــار أي ـض ــا ،م ــن الـمـتــوقــع أن
مخزونات النفط الخام األميركية انخفضت في
األسـبــوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي،
في حين من المرجح زيــادة مخزونات البنزين
ونواتج التقطير ،وفقا الستطالع رأي أولي أجرته
رويترز أمس األول.
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اقتصاد
ّ
البنك المركزي يكرم موظفيه المتميزين لعام 2020
ةديرجلا
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يأتي حفل التكريم ضمن
مبادرة اختيار الموظف المتميز
في «المركزي» ،ليجسد حرص
البنك على تقدير موظفيه
وتحفيزهم على البذل ،وتعزيز
االنتماء والوالء الوظيفي
لديهم.

للسنة الثامنة على ا لـتــوا لــي ،يقيم
ً
بنك الكويت المركزي تكريما للموظفين
المتميزين لعام  2020برعاية المحافظ،
د .محمد الهاشل ،وبمشاركة مسؤولي
البنك ،وراعى الحفل الذي أقيم في مقر
البنك أمس األول االحترازات الصحية
ومعايير الـســامــة مــن خــال الحرص
على تطبيق جميع التدابير واإلجراءات
الوقائية.
يأتي الحفل ضمن مـبــادرة اختيار
الـ ـم ــوظ ــف ال ـم ـت ـم ـيــز فـ ــي "ال ـ ـمـ ــركـ ــزي"،
ل ـي ـج ـســد ح ـ ــرص ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ت ـقــديــر
موظفيه وتحفيزهم على البذل ،وتعزيز
االنتماء والوالء الوظيفي لديهم .ويتم
اخ ـت ـيــار ال ـمــوظــف الـمـتـمـيــز فــي البنك
ً
استنادا إلى منهجية موضوعية تتسم
بالوضوح والدقة ،وتقوم على مجموعة
من المعايير والمقاييس التي تشمل
ّ
وتحمله
أداء ال ـمــوظــف ،وان ـض ـبــاطــه،
للمسؤولية ،وجهوده لتطوير قدراته
ومهاراته ومبادراته.
وق ـ ــد أع ـ ـ ــرب ال ـم ـح ــاف ــظ فـ ــي كـلـمـتــه
خالل حفل التكريم عن شكره وتقديره
ً
للموظفين ا لـمـتـمـيــز يــن ،مـتـمـنـيــا لهم
ً
مزيدا من التوفيق والنجاح.

economy@aljarida●com

كما ّ
قدم المحافظ الجوائز وشهادات
التقدير لكل من الموظف المتميز على
مستوى البنك الـمــركــزي ،وهــو السيد
خ ـل ــدون ف ـهــد ال ـخ ـش ـتــي ،والـمــوظـفـيــن
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ق ـطــاعــات
ال ـب ـنــك األرب ـ ـعـ ــة ،وهـ ــم ك ــل م ــن فــاطـمــة
جابر أحمد حسن على مستوى قطاع
المحافظ ،وفاطمة طاهر صالح الحمد
على مستوى قطاع تقنية المعلومات
واألع ـمــال المصرفية ،وجــاســم محمد
جاسم المسيليم على مستوى قطاع
العمليات والبحوث ،وداليا عبدالرحمن
سـل ـطــان ال ـســالــم عـلــى م ـس ـتــوى قـطــاع
الرقابة ،كما أضيفت أسماء المتميزين
وصورهم إلى لوحة الشرف المصممة
ً
خ ـص ـي ـصــا ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ف ــي "ل ـي ــوان
ال ـت ـم ـيــز" بــال ـم ـب ـنــى الــرئ ـي ـســي لـلـبـنــك،
ون ـ ـشـ ــرت ع ـل ــى الـ ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
الداخلي للبنك المركزي.

ً
«الوطني» يتبرع لـ «الهالل األحمر» دعما لمركز التطعيم
الهاشل مع الموظفين المكرمين

المطر :البنك يفخر بتصدره داعمي الجهود الوطنية في حملة التلقيح ضد «كورونا»
ً
َّ
قدم بنك الكويت الوطني تبرعا لمصلحة
ً
جمعية الهالل األحمر الكويتي دعما لمركز
الكويت للتطعيم ،شمل توفير سيارات نقل
( )Golf Cartsلـنـقــل ا لـمـسـجـلـيــن مــن وإ لــى
مواقف السيارات بمركز الكويت للتطعيم
ا ل ـم ـق ــام ف ــي أرض ا ل ـم ـع ــارض لـلـمـسـجـلـيــن
لتلقي اللقاحات ضد "كوفيد."19-
ً
وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة حــرصــا مــن البنك
على أن يكون في مقدمة الداعمين لحملة
ً
ال ـت ـط ـع ـي ــم ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل ح ـج ــرا
ً
أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
ا لـمـسـتـمــرة مـنــذ ع ــام ،وا لـمـنـتـظــر أن تشكل
ً
منحنى تدريجيا يهدف إلى القضاء على
الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ً
ويـمـثــل ه ــذا الـتـبــرع ج ــزء ا ال يـتـجــزأ من
الشراكة االستراتيجية بين البنك وجمعية
ً
ال ـهــال األح ـمــر وال ـتــزامــا مــن بـنــك الـكــويــت
ً
ال ــوطـ ـن ــي تـ ـج ــاه م ـج ـت ـم ـعــه وإي ـ ـمـ ــانـ ــا مـنــه
بواجبه االجتماعي الريادي الذي يعتز به.
و ت ـس ـل ــم ر ئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة "ا لـ ـه ــال
األ ح ـ ـ ـمـ ـ ــر" د .ه ـ ـ ــال ا ل ـ ـسـ ــا يـ ــر ا ل ـ ـت ـ ـبـ ــرع مــن
ً
"الوطني" ممثال بمسؤولي إدارة العالقات
العامة في البنك.
وبهذه المناسبة ،قالت مساعدة المدير
ا ل ـ ـعـ ــام إلدارة ا لـ ـع ــا ق ــات ا لـ ـع ــا م ــة بــا ل ـب ـنــك
منال المطر ،إن "الوطني" يعتز بالجهود
الوطنية الجبارة التي يتم بذلها لمكافحة
ً
ال ـ ــوب ـ ــاء" ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ــن دورن ـ ـ ــا ون ـه ـج ـنــا
األصيل الداعم لمجتمعنا في الشدة وفي
الرخاء ،فكان من الطبيعي أن نوفر الدعم
لهذه الجهود الوطنية المتفانية ،السيما
للعاملين في الصفوف األمامية من أطباء
وجهات أمنية وتنظيمية.

جانب من سيارات الـ ()Golf Carts
وأ ضــا فــت المطر" :كما كنا سباقين في
دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة،
ً
نفخر الـيــوم أ يـضــا بــأن نـكــون األوا ئ ــل في
دعم الجهود الوطنية لحملة التطعيم".
وأش ـ ــارت إل ــى أن "شــراك ـت ـنــا م ــع ال ـهــال
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت عـ ـ ــامـ ـ ــة ف ـ ـ ــارق ـ ـ ــة ف ــي
مساهماتنا االجتماعية مــن خــال برامج
ذات تأثير فاعل في مجال العمل اإلنساني،
ومع بدء الجائحة ،فإن التنسيق والتواصل
مع الجمعية لم يتوقف ،فكان لنا مساهمة
بـقـيـمــة مـلـيــون دي ـنــار مــع بــدايــة الـجــائـحــة
لمصلحة توفير أجهزة تنفس اصطناعية
ومستشفى متنقل مجهز بالكامل".

لقطة جماعية للمشاركين
وتابعت" :نحن اليوم في بنك الكويت
الوطني ما زلنا ملتزمين بدورنا الداعم
ً
وس ـن ـب ـق ــى م ـت ـح ــدي ــن يـ ـ ــدا ب ـي ــد إلـ ــى حـيــن
االنتهاء من هذه الجائحة".
وأ شـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ــى أن ا ل ـع ـم ــل م ـس ـت ـمــر مــع
"ال ـه ــال األح ـم ــر" لـلـتـعــرف عـلــى مــا يمكن
ً
توفيره تعزيزا للجهود الوطنية لمكافحة
الـجــائـحــة ،الف ـتــة إل ــى أن الـمـجـتـمــع الـيــوم
ً
أ صـبــح أ كـثــر إيجابية وو عـيــا فــي تعامله
مع الجائحة والجميع مقتنعون أكثر من
أي و قــت مضى بــأن المناعة المجتمعية
ه ــي ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي سـتـنـقــذ م ــن ال ــوب ــاء،
ولــن يـتــأتــى ذلــك إال عــن طــريــق الـلـقــاحــات

ً
ً
ال ـم ـع ـت ـمــدة دولـ ـي ــا وم ـح ـل ـيــا م ــن ال ـج ـهــات
الصحية ذات المصداقية والثقة العالمية.
وي ـحــافــظ الـبـنــك الــوط ـنــي عـلــى مــوقـعــه
ال ـ ــري ـ ــادي ب ـي ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
فـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
اإلنساني ،من خالل التزامه بدعم الهيئات
والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
االجـتـمــاعـيــة عـلــى اخ ـتــاف أهــدافـهــا على
غ ـ ــرار الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـ ــذي ل ــه ب ـص ـمــات
إنـســانـيــة واض ـحــة ويـضـطـلــع ب ــدور كبير
في هذا المشروع.
وكـ ـ ــان "ال ــوطـ ـن ــي" ق ــد تـ ـب ــرع لـمـصـلـحــة
"ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر" ب ـم ـل ـي ــون ديـ ـن ــار لــدعــم

الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـح ــي فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ت ـف ـشــي
فيروس كورونا.
و تــوزع تبرع البنك بين توفير أجهزة
ط ـب ـيــة وأج ـ ـهـ ــزة ت ـن ـفــس اص ـط ـن ــاع ــي إل ــى
جانب مستشفى متنقل بكافة تجهيزاته
ومستلزماته مجهز بــأ حــدث التجهيزات
وال ـم ـعــدات الـطـبـيــة ال ـحــدي ـثــة ،يــوجــد فيه
مختبر وأشعة وصيدلية مجهزة بالكامل
وخدمة الطوارئ.

«برقان» يعلن
مواعيد العمل
في شهر رمضان

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ب ـ ــرق ـ ــان
مـ ـ ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل
خ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر رم ـ ـضـ ــان،
ً
م ـش ـيــرا إ ل ــى أن ا ل ـف ــروع
ستستقبل ا لـعـمــاء من
ً
 10صـبــا حــا حـتــى 1:30
ً
ظهرا .
وأشار "برقان" إلى أن
فرع المطار سيكون في
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء م ــن 10
ً
ً
صباحا إلى  1:30ظهرا.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـمـ ــزيـ ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات
واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ح ـ ـ ــول جـ ـمـ ـي ــع خـ ــدمـ ــات
ومنتجات البنك ،يمكن
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـ ـ ــع م ــرك ــز
خدمة العمالء أو خدمة
ال ــواتـ ـس ــاب ع ـل ــى ال ــرق ــم
 1804080ف ــي أي و قــت
خالل شهر رمضان.
و هـنــأ ا لـبـنــك الجميع
ب ـم ـنــاس ـبــة ح ـل ــول شـهــر
رمضان لهذا العام.

«الخليج» يجري ً سحب «الدانة»
ربع السنوي غدا
يـ ـج ــري ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج فــي
ً
مـ ـ ـق ـ ــره غ ـ ـ ـ ــدا س ـ ـحـ ــب حـ ـس ــاب
"ال ــدان ــة" رب ــع ال ـس ـنــوي األول
هـ ــذا الـ ـع ــام ،ب ـح ـض ــور مـمـثــل
من وزارة التجارة والصناعة،
وم ـم ـث ــل مـ ــن ش ــرك ــة إرن ـس ــت
أ ن ــد يــو نــغ ،Ernst & Young
وي ـ ـك ـ ـشـ ــف خ ـ ــال ـ ــه عـ ـ ــن اسـ ــم
ال ـع ـم ـي ــل ال ـم ـح ـظ ــوظ ال ـف ــائ ــز
بجائزة  100ألف دينار.
وقال محمد القطان المدير
العام للمجموعة المصرفية
لألفراد في البنك في تصريح
صحافي أ مــس" :و صـلـنــا إلى
ال ــوق ــت ال ـم ـن ـت ـظــر م ـنــذ ثــاثــة
أش ـهــر ،ونـتـطـلــع لـلـكـشــف عن
ال ـف ــائ ــز ب ـس ـحــب الـ ــدانـ ــة رب ــع
ا لـسـنــوي ،العميل المحظوظ
ً
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـح ـص ــل غـ ـ ـ ــدا ع ـلــى
جائزة الـ  100ألف دينار".
وأض ـ ــاف ال ـق ـط ــان ،أن هــذا
السحب يعد أول سحب ربع
سنوي لهذا العام ،لكن فرص
ال ــرب ــح م ــع حـ ـس ــاب "الـ ــدانـ ــة"
ً
تـتـكــرر ش ـهــريــا ،وبـشـكــل ربــع
سنوي ،وسنوي ،لذلك نذكر
ال ـع ـمــاء ونــدعــوهــم لــادخــار
فـ ــي حـ ـس ــاب "ال ـ ــدان ـ ــة" الـ ــذي
يمكنهم فتحه واإل ي ــداع فيه
ً
إلكترونيا عن طريق تطبيق
بـنــك الـخـلـيــج ،أو زي ــارة أحــد
فروعنا المنتشرة في أنحاء
البالد .وأتمنى الحظ الوفير
للجميع".
وي ـع ـت ـبــر ح ـس ــاب "ال ــدان ــة"
مــن أ فـضــل حسابات االد خــار
ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ب ـس ـح ــوب ــات ــه
ال ــدوري ــة الـتــي تـحـمــل جــوائــز
ق ـي ـم ــة وب ـم ـم ـي ــزات ــه ال ـك ـث ـيــرة
ل ـح ــام ـل ــي الـ ـحـ ـس ــاب ،ف ـه ـنــاك
فـ ــرص ش ـه ــري ــة ل ـل ـف ــوز بــألــف
دينار لعشرة فائزين ،إضافة
إل ــى سـحـبـيــن رب ــع سـنــويـيــن
جـ ــا ئـ ــزة كـ ــل م ـن ـه ــا  100أ ل ــف

محمد القطان

دينار ،وسحب نصف سنوي
جـ ـ ــائـ ـ ــزتـ ـ ــه مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار،
والـ ـسـ ـح ــب الـ ـسـ ـن ــوي ال ـك ـب ـيــر
ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـبــرى الـتــي
تبلغ  1.5مليون دينار.

مميزات كثيرة
مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات الـ ـع ــدي ــدة،
ال ـ ـت ـ ــي يـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـ ـهـ ــا عـ ـم ــاء
حساب "ا لــدا نــة" أ نــه الحساب
ال ــوحـ ـي ــد ف ــي الـ ـك ــوي ــت ال ــذي
ي ـ ـحـ ـ ِّـول ف ــرص ــك ب ــالـ ـف ــوز مــن
الـسـنــة الـمــاضـيــة إل ــى الـسـنــة
التالية ضمن برنامج مكافأة
العمالء على وفائهم ووالئهم
لبنك الخليج.
ك ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـم ــت إض ـ ــاف ـ ــة كــل
فــرص الــربــح لعمالء "الــدانــة"
الحاليين من عام ( 2020من 1
يناير إلى  31ديسمبر )2020
إلى سحوبات عام .2021
وج ـم ـيــع ال ـس ـح ــوب ــات تـتــم
بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ــل مـ ــن وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ،وت ـتــم
مراجعة وتدقيق السحوبات
ربـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة والـ ـسـ ـح ــب
السنوي من شركة إرنست أند
يونغ .Ernst & Young

إلهام علي :المشاركة مع ناصر
القصبي مصحوبة بالرهبة

تجسد شخصيات متنوعة في «ممنوع التجول»
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عساف يطرح «أمل إصرار حياة»

ت ـشــارك الـفـنــانــة إل ـهــام عـلــي فــي السباق
الرمضاني بمسلسل "ممنوع التجول" ،الذي
يـعــرض عـبــر قـنــاة  MBCفــي وق ــت ال ــذروة،
وتأتي هذه المشاركة عقب نجاحها العام
ال ـمــاضــي ف ــي مـسـلـسـلــي "م ـخ ــرج  ،"7و"أم
هارون" ،حيث قدمت خاللهما أدوارا نالت
استحسان المشاهدين.
وعبرت إلهام علي عن سعادتها بتكرار
التعاون مع الفنان ناصر القصبي وفريق
العمل ،قائلة" :سأطل على المشاهدين في 9
حلقات ،وأتمنى أن يرسم العمل االبتسامة
على وجوه الناس في رمضان ،وأن نسعدهم
في ذلــك الشهر الكريم" ،متابعة" :مــا يميز
هذه المشاركة في مسلسل ممنوع التجول
أنني بدأت أشعر براحة أكثر في أداء دوري،
السيما أن الـمـشــاركــة مــع النجم القصبي
ت ـك ــون م ـص ـحــوبــة ب ــال ــره ـب ــة ،ألنـ ــه يـمـتـلــك
حضورا طاغيا ،لذلك لديه التقاطات جميلة
وحس فني رفيع".
وستظهر إلهام خالل العمل بشخصيات
عدة ،منها الزوجة والمرأة المسنة واالبنة،
وغيرها من األدوار المختلفة ،والمسلسل
عبارة عن حلقات منفصلة ،ترصد كيفية
تعايش الناس مع جائحة كورونا في قالب
كوميدي اجتماعي ،تأليف ور شــة لكتابة
النص ،بقيادة الكاتب خلف الحربي ،وتضم
 10ك ـتــاب ،مـنـهــم ســامــي الـفـلـيــح ،وعـثـمــان

السليمي ،ومحمد الهمزاني ،وهبة مشاري
ح ـم ــادة ،وم ــن إن ـت ــاج أوس ال ـشــرقــي ال ــذي
يـشــارك فــي اإلخ ــراج بجانب هـنــاء العمير
وعبدالعزيز الشالحي وموسى الثنيان.
والعمل بطولة ناصر القصبي ،حبيب
الحبيب ،راشــد الشمراني ،فايز المالكي،
عبداإلله السناني ،إلهام علي ،أسيل عمران،
فــاط ـمــة ال ـح ــوس ـن ــي ،م ــاج ــد م ـط ــرب فـ ــواز،
عـبــدالـمـجـيــد ال ــره ـي ــدي ،ع ـلــي الـحـمـيــدي،
خــالــد ال ـف ــراج ،هـبــة الـحـسـيــن ،عبدالعزيز
السكيرين.
وع ــن أعـمــالـهــا األخـ ــرى ،انـتـهــت إلـهــام
م ــن ت ـصــويــر م ـشــاهــدهــا ف ــي مسلسل
"اختطاف" ،حيث كتبت تغريدة عبر
حسابها فــي "تــويـتــر"" ،انتهينا من
ت ـصــويــر مـسـلـســل اخـ ـتـ ـط ــاف ...كل
الشكر لجميع المشاركين صغارا
وكـ ـب ــارا ...أب ـطــال الـعـمــل جميعا،
والشكر األكبر ألبطال اختطاف
الـحـقـيـقـيـيــن خ ـلــف ال ـك ــام ـي ــرا...
شـ ـك ــرا ع ــائ ـل ــة إل ـ ـهـ ــام ال ـف ـن ـيــة،
قدمتم لي كل الحب والتشجيع،
وبدوري ترجمت تلك المشاعر
ألق ــدم لـكــم عـمــا ســأتـحــدى به
ُ
قدمت ...أتمنى أن يالمس
كل ما
قلوبكم" ،معتبرة أن هذا العمل سيكون
نقطة ُّ
تحول جديدة في مسيرتها الدرامية.

محمد عساف

طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف فيديو
كليب أغنيته الجديدة (أمل إصرار حياة) عبر
موقع يوتيوب ،وهي من كلمات نزار فرنسيس،
وموسيقى ميشيل فاضل ،وإخراج مروان أسعد.
بمنصات
ونشر عساف عبر حساباته الرسمية َّ
التواصل االجتماعي فيديو األغنية ،وعلق عليه:
«مع هالل شهر رمضان نجد األمل بنا بعزيمة
وإصرار ،ليكون بكرة أحلى ،ونزرع بذرة ألجيال
تبني الوطن وتصنع مجد وتاريخ شعبنا على
طول الزمن».

بسمة وهبة تعود بـ «العرافة»

إلهام علي وناصر القصبي في «مخرج »7

إلهام علي

انتقادات لغادة عبدالرازق
في «لحم غزال»

إشادة بكوميديا «خلي بالك من السعدني ودرويش ينسحبان
زيزي» وبشعبية «ملوك الجدعنة» من «كله بالحب»

غادة عبدالرازق

بسمة وهبة

نشرت اإلعالمية بسمة وهبة عبر صفحتها
الرسمية بـ«إنستغرام» برومو برنامجها الجديد
«العرافة» ،الذي سيتم بثه في شهر رمضان
على قناة المحور المصرية .وعلقت بسمة:
«انتظرونا في رمضان ،أقوى المواجهات،
ً
وأجرأ الحوارات ،وأجدد األسرار الخاصة جدا
بضيوفنا».

عــرضــت الحلقة األول ــى مــن مسلسل "لـحــم غ ــزال" للنجمة غــادة
عبدالرازق عبر قنوات "إم بي سي" ،وسط ترقب كبير من جمهورها،
بعد الدعاية الكبيرة للعمل هــذا ا لـعــام بعد تصويرها مسلسلها
الجديد خارج مصر.
ول ـكــن بـعــد ال ـم ـشــاهــدة ،وض ــع الـجـمـهــور ع ــددا مــن الـمــاحـظــات
واالنتقادات ،حيث ظهرت الفنانة غادة عبدالرازق في دور "غــزال"،
وهي سيدة فقيرة تسعى إلى العمل في "المدبح" من أجل اإلنفاق على
أسرتها برفقة الفنانة مي سليم ،ولكن ظهر الثنائي بمكياج كامل،
وهو ما يتنافى مع الطبقة الفقيرة التي من المفترض أال تظهر بهذا
الشكل في العمل ،وهو ما دفع الجمهور للسخرية من هذا الشكل.
االنتقاد الثاني للعمل ظهور الكثير من أصحاب األدوار الثانوية
من الممثلين اللبنانيين ،و هــو ما سخر منه الكثير ،حيث وضح
االختالف الكبير بين المصريين واللبنانيين في اللهجة.

أمينة خليل
عرضت الحلقة األول ــى مــن مسلسل "خلي بالك مــن زي ــزي" من
بطولة الفنانة أمينة خليل ،والفنان محمد ممدوح ،عبر قنوات "إم
بي سي" ،وحصل المسلسل على إشادات واسعة ،بسبب التغيير
الكبير الذي يشهده دور أمينة خليل وتقديمها لعمل خفيف.
تقدم أمينة للمرة األول ــى كوميديا خفيفة ،وهــو مــا أعجب به
ً
الجمهور مــن خــال شخصية مهتزة تسعى لكي تصبح حامال،
ولكنها تفشل للمرة الخامسة ،وهو ما يسبب لها مشكالت كبيرة
مع المحيطين بها ،وتعد الشخصية الجديدة ألمينة غير متوقعة،
ً
نظرا لتعارضها تماما مع ما قدمته من قبل.
وأشاد الجمهور بظهور الفنان يوسف شعبان للمرة األخيرة عبر
الحلقة األولى من مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة الفنان عمرو
سعد ،والفنان مصطفى شعبان ،كما قدم الثنائي حلقة مختلفة
أعجبت الكثير من الجمهور من خالل لهجة شعبية.

أحمد السعدني
أعلن الفنان مصطفى درويش ،انسحابه من مسلسل "كله بالحب"،
ورفعه قضية على شركة إنتاج المسلسل.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعالن الفنان أحمد السعدني ،انسحابه
من مسلسل "كله بالحب" ،حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك":
"أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل وتقدمي بشكوى رسمية
للنقيب الدكتور أشــرف زكــي ضد شركة اإلنتاج للخرق الواضح
ً
للعقد الموقع مع الشركة متمسكا بكل حقوقي المادية ،وآسف
لإلزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".
جاء ذلك إثر عرض الحلقة األولى من المسلسل على شاشة
قناة النهار ،وفوجئ المشاهد بكتابة اسم بطلة العمل زينة 3
مرات ،مرة بشكل منفرد ،ومرة بجوار أحمد السعدني ،والثالثة
ب ـجــوار اس ــم الـفـنــانــة صــابــريــن ،بـمــا يـخــالــف الـعـقــد ال ـم ـبــرم مع
الجهة المنتجة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :قد تنتقل إلى وظيفة جديدة
أو تباشر بمشروع جديد.
ً
عاطفيا :ال تقدم على اتخاذ خطوة
عــاط ـف ـيــة ب ـت ـســرع وادرس وضـعــك
ً
جيدا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـمـنـحــك ال ـق ــدر فــرصــة
جــديــدة لـلـتـعــرف بـصــديــق مخلص
ترتاح إليه.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـتـ ـك ــت ــل األبـ ـ ـ ـ ـ ــراج ض ـ ـ ّـدك
ً
وتضغط عليك لكنك تبقى صامدا.
ً
عاطفياّ :
يسهل شريك حياتك الكثير
عليك كي ال يتعبك.
من األمور
ّ
ً
تجنب الكالم ّ
السيئ مع
اجتماعيا:
ّ
معارفك فهو قد يرتد عليك ويؤذيك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـلـقــى إش ـ ــارة إي ـجــاب ـيــة من
مؤسسة ترغب في العمل لديها.
ً
عاطفيا :قبل أن تنتقد أسلوب الشريك
في تعامله معك انظر إلى نفسك.
ً
اجتماعيا :الفرصة مناسبة للحوار مع
األهل ووضع قواعد جديدة تريحهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أساء اليك أحد زمالء العمل
بدون قصد فاصفح عنه تكسبه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :أج ـم ــل م ــا ف ــي عــاقـتـكـمــا
العاطفية االتفاق حول هدف واحد.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اص ـبــر عـلــى م ـ ّـر الــزمــان
ً
ً
قليال فإنك ستذوق حالوته قريبا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تثر الشكوك بين الزمالء وليكن
تعاملك بمهنية وصدق.
ً
ً
عاطفيا :تضع المصادفة أمامك وجها
ً
جديدا ّ
تحبذ التعرف به.
ً
اجتماعيا  :قــد تنشغل على صحتك أو
على قريب أصيب بوعكة مرضية.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تطمح إلــى تطوير مهنتك كي
ً
تعطيك ثمارا أفضل.
ً
عاطفياّ :
تمر األيام بسرعة وأنت تؤجل
ً
ً
ً
قرارا عاطفيا أصبح ناضجا.
ً
ً
اجتماعيا :ال تترك في صــدرك مجاال
للكراهية ألنها تأكلك في النهاية.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ّ
ً
مهنيا :حضر ملفاتك ونظمها قبل
أي اتفاق أو تفاوض.
ً
عــاطـفـيــا :ال ت ـتــردد فــي ات ـخــاذ قــرار
جريء يتعلق بأموركما العاطفية.
ً
اجتماعيا :تتلقى إشارة ايجابية أو
ً
خبرا يفرح قلوب أفراد العائلة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :احرص على ما لديك واطمح
للوصول إلى مرتبة أعلى.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـل ـت ـه ـمــك االشـ ـتـ ـي ــاق إل ــى
الحبيب بعد فترة طويلة من االنتظار.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـعــرفــك ال ـنــاس مــن خــال
أعمالك الحسنة ويمدحون خصالك
الطيبة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مـهـنـيــا :ت ـمـ ّـر بـفـتــرة ال تـســاعــد على
اتخاذ القرارات أو حسم أي أمر.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ـبــالــغ ب ـمــواق ـفــك تـجــاه
الحبيب وال تمزج عملك بعاطفتك.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :ال تستسلم للهواجس
والـقـلــق بسبب وضـعــك االقـتـصــادي
ّ
يتحسن.
فقد
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :إذا كان زميلك مخاتال فابتعد
عنه وال تضع ثقتك به.
ً
عــاطـفـيــا :يــرتــاح الحبيب إلـيــك فــي كل
لحظة ويطالب بالمزيد من الحضور.
ً
اجتماعيا :في القناعة غنى تجده في
راحة نفسك وفي جسدك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
● العذراء (:)22/9 – 23/8
ً
مهنيا :تستعيد حماستك بعد فترة
ركود وتنطلق في تنفيذ أعمالك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـقــع س ــوء تـفــاهــم بسيط
بينكما ثــم يـعــود الــوضــع كما كان
ً
سابقا.
ً
اجتماعيا :انتبه لــردود أفعالك كي
ال تضع نفسك في موقع سخيف.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً َ
ًّ
مصرا على إنجاز عملك
مهنيا :ابق
وال تهمله بانتقالك إلى آخر.
ً
ّ
عاطفيا :سوء الظن بالحبيب ال ينفع
ألنه ليس في مكانه.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :إذا عـمـلــت م ـع ــروف ــا مع
أحدهم فال تذكره ألن الله يراه.
رقم الحظ.22 :

١٦

توابل ةديرجلا
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حكاية أديب

شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-2

السجن يوقظ «القتل» في الماغوط
ويجمعه بأدونيس
دمشق  -شادي عباس

ً
يترجم الماغوط حياته الفقيرة وطبيعته المتمردة في الشعر ،يكتب وال يتوقف ،يسابق أبناء جيله ويتقدم ،مستمدا أولى طاقاته من عرابه الشعري سليمان عواد ،ولكي
يحمي نفسه يلتجئ إلى أحد األحزاب .وهنا تبدأ مشاكله السياسية الفعلية في منتصف الخمسينيات ،لينتقل إلى مرحلة جديدة من الشعر والخوف المتعانقين في روحه.

سليمان عواد أول
من كتب القصيدة
النثرية وعرف
الماغوط على الشعر
الحديث وقرأ له
ً
«رامبو» مترجما

المدفأة كانت سبب
انتساب الشاعر
للحزب السوري
القومي االجتماعي
الذي لم يكن يعرف
مبادئه

تعرف الماغوط في الرابعة عشرة من عمره على
سـلـيـمــان ع ــواد ،ال ــذي عــرفــه عـلــى الـشـعــر الـحــديــث،
إذ يعتبره الماغوط معلمه األول ،الــذي كــان ينشر
وق ـتــذاك فــي «اآلداب» و»األدي ـ ــب» ،ويــذكــر الـمــاغــوط
ً
دائـمــا أنــه أول من عرفه على هــذا النوع من الشعر
ً
وقرأ له «رامبو» مترجما ،كما يعتبره من أوائل من
كتبوا قصيدة النثر.
فمن هو سليمان عواد؟ هو شاعر ولد في سلمية
عام  ،1922وتلقى تعليمه االبتدائي فيها ،ثم تابع
دراسته اإلعدادية والثانوية في حمص وطرطوس
وحـمــاة ،وأتــم دراسـتــه فــي كلية العلوم السياسية
بالجامعة اليسوعية ببيروت ،عمل في وزارة الزراعة،
ً
ثم معيدا في كلية الزراعة بجامعة دمشق ،وبعد ذلك
في دائرة الرقابة بوزارة اإلعالم.
كـتــب ع ــواد الـشـعــر ف ــي األرب ـع ـي ـن ـيــات م ــن الـقــرن
الـ ـم ــاض ــي ،وب ـ ـ ــدأ ب ـن ـش ــره فـ ــي م ـج ـل ــة األدي ـ ـ ـ ــب فــي
الخمسينيات ،ويعد شيخ قصيدة النثر في سورية،
وه ــو أح ــد أع ـمــدة الـتـيــار الــرومــانـســي فــي قصيدة
النثر ،فتراه يرسم ملحمته الخاصة بعفوية وصدق
وحس مرهف.
يرى أن الشعر حس ومعاناة ،وقد دعا إلى التوحد
مع الطبيعة في أشعاره .لم يكن يحب لقب أستاذ
فــي ال ـح ــوارات الـتــي تـجــرى مـعــه ،بحجة أن ــه حتى
ً
كافور اإلخشيدي لقب بهذا اللقب! كان مياال للعزلة،
وقد قال عنه أحد أصدقائه إنه كعصفور دوري ال
ً
يقترب إال مــن صديقه وحـســب ،وكــان يــردد دائـمــا:
«لوال المرأة لما وجد الفن أو اإلبداع ،فهي ملهمة إذا
أرادت ،وجحيم إذا لم ترد» ،وكان يحب التسكع في
شوارع دمشق ،وكان كل ما يكتبه يخرج من أعماقه.
مات وقصيدته األخيرة بين يديه ،وقد نعته األديبة
كوليت خــوري بقولها« :كنت أحس في هذا العالم
الذي يعيش على الكذب والنفاق والحسد والدنس
أنني أمام نبع فياض من الصدق والعطاء والحب،
وأن مجرد وجوده في هذا العالم المريض بالحقد
كان يدعو إلى االطمئنان والسرور».
أعماله الشعرية المطبوعة:
س ـمــرنــار  -1957ش ـت ــاء  -1958أغـ ــان بــوهـيـمـيــة
 -1960حقول األبدية  -1978أغان إلى زهرة اللوتس
 -1982األغنية الزرقاء األبدية  ( 1986طبع بعد وفاته
بجهد من نجله رياض).
ول ــه ف ــي ال ـتــرج ـمــة :ش ـع ــراء م ــن رومــان ـيــا -1979
قصائد الضياء  -1980ذئب البحر .1983
وله مؤلفات في السياسة والنقد االجتماعي ،كما
ترك مجموعة مخطوطات لم تطبع حتى اآلن .توفي
ً
سليمان عواد في  18يناير  1984عن عمر  62عاما،
ودفن في مدينته سلمية.
وق ــال الـكــاتــب محمد ع ــزوز ،فــي صحيفة الـفــداء
ً
الحموية بسورية وأيـضــا فــي كتابه «راح ـلــون في
الذاكرة» إن الماغوط مرت به سنوات عجاف ،وداهم
بيته نهر في أحد أحياء دمشق فخرب أثاثه وعطب
كتب الشاعر.

الحياة السياسية

الشاعر الثائر
كتب أولى قصائده
«غادة يافا» عندما
ً
كان فالحا يعمل
في األرض كأبيه

انتسب الـمــاغــوط إلــى أحــد األح ــزاب السياسية
المنتشرة في سورية بتلك الفترة الزمنية في مرحلة
مــراهـقـتــه ،مختصرا انتسابه إلــى الـحــزب بالقول:
انقلبت اآلية ودخلت في حزب لم أقرأ مبادئه ،وبدأت
أتنقل من سجن إلــى آخــر ،حتى وصلت إلــى ما أنا
عليه .أما عن بداية انتسابه للحزب القومي السوري
االجتماعي فيقول :كانت الدنيا بردا وشتاء ،وكان
في السلمية حزبان حزب البعث والحزب القومي،
أمــا حــزب البعث فقد كــان مــركــزه فــي ح ــارة بعيدة
والطرقات موحلة جدا وتنتشر فيها الكالب والتي
يعلو عواؤها في الطرقات ذاتها ،كما أنها لم تكن
مضاءة .ومن جهة أخرى ،وفي مكان قريب من بيتي،
يتواجد مركز الحزب القومي ،وفيه مدفأة ،فانتسبت
إليه ،وال أعرف إن كان لحزب البعث في مقرة مدفأة
أم ال ،ولكن كان مسؤول حزب البعث وقتها سامي
الجندي ،وهو مالكم ،وأنا أكره العضالت ،كنت أخاف
أن أتعرض للكمة منه «يسفقني بوكس» يعيدني به
إلى بطن أمي.
ً
ويقول أيضا :كنا في المنزل ،كل ينتمي لحزب،
أن ــا منتسب إل ــى ال ـحــزب الـقــومــي ال ـس ــوري ،وأخــي
شيوعي ،وآخر من جماعة أكرم الحوراني ،أما أمي
فكانت تقول عن ماركس« :سركيس».

ً
الماغوط شابا

الشاعر سليمان عواد

في تلك المرحلة ،التي يمكن أن نسميها «مرحلة
النشر األولى» ،والتي كانت غير مستقرة في مراحل
حـيــاتــه عــامــة ،الـتـفـتــت األن ـظ ــار إل ـيــه ،ألن بــواكـيــره
الشعرية كانت جديدة في مضمونها وواقعيتها،
وغــرف مما كــان يعانيه ،ويعانيه جيل كامل ،كما
أن الصور الجديدة التي جاء بها في قصائده كانت
الف ـت ــة ،وك ــان ــت نـقـيــض ال ـتــأنــق الـلـفـظــي وال ــزخ ــرف
الكالمي .في حين كان الشعراء والمثقفون واألدباء
العرب عامة ،يحومون في مــاء التجربة والعبثية
والوجودية ،وبقية المدارس التي كانت رائجة في
الغرب في تلك الفترة.
ودائما ما يرد شاعرنا على المنتقدين لطريقته
الشعرية بــالـقــول :ليقل الكثيرون مــا يقولون عما
ً
أكتبه بأنه ليس شعرا ألنــه بال وزن وال قافية وال
روي ،فهو إلهام شعري قد ركبني ،وبهذه الصيغة
سمه شعرا مطلقا .إنه شعر ...شعر.

قصيدة ّ «النبيذ
المر» وقعها
الماغوط بصفته
ً
دكتورا في الزراعة
وطلبه بسببها قائد
فصيل الدرك

«غادة يافا»
ً
بدأ الماغوط فعليا باالنتشار كشاعر في الفترة،
الـتــي تلت عــودتــه إلــى سلمية ،بعد تــرك المدرسة
الثانوية فــي خــرابــو بالغوطة ،عندما عمل وقتها
ً
كــأبـيــه ف ــاح ــا ،فـظـهــرت بـ ــوادر مــوهـبـتــه الـشـعــريــة،
ونشر قصيدة بعنوان «غادة يافا» في مجلة اآلداب
البيروتية عام .1953
ويقول في قصيدته هذه:
لقد هجرت بــادي ،كنوز الخير والجمال ،ولكن
بالسياط ...السياط الجائعة ،تدفعني إلى الهالك،
والرحيل األعمى...
بين الشوارع واألدغال
كخفاش مسلول ...أرهقه التجوال والظمأ
فراح يأكل من جناحيه الممزقين
ولي رسالة في العودة الكبرى ،إلى الينبوع األزرق
الصافي ،بين صخور يافا...
إلى المعاصر الخمرية في ظالل الورد والزيتون...
األمل الشادي سوف يتثاءب من جفوني ليصحو
ويكون ما نريد
لن أموت ،كبعوضة في حلق تمساح...
أنا «تامار» ...غادة يافا
ابنة الصراع ،وفراشة الوادي ،ورمح االنتقام

اغتيال العقيد
عدنان المالكي
تسبب بمالحقة
أعضاء «السوري
القومي» وأدخل
الماغوط السجن
 9أشهر

وشكره وطلب منه الجلوس .يقول الماغوط :جلست
وأنا مرتاح نفسيا ،ووضعت رجال على رجل وأنا
حاف ،فاكتشفت كم كنت صغيرا! (يقول عن نفسه:
ٍ
أنا أكره الكرافات ،ارتديتها كثيرا ،حين ألبسها ال
أفهم ما الذي أتحدث به وال أفهم ما الذي أسمعه)،
ً
وقال قائد الفصيل مجددا :أنا أرسل لمجلة اآلداب
لكنهم ال يقومون بالنشر ،فقلت له :سوف أتحدث
من أجلك مع المجلة.
ف ــي ق ـص ـيــدة «ال ـن ـب ـيــذ الـ ـم ــر» س ـنــة  1953يـقــول
الماغوط:
(مقدمة إلــى ذلــك الشيطان الــذي قــال :اشــرب من
نبيذ لندن يا شاعري! فقلت له :لن أشربها إال من
كروم ضيعتي ...بين جناحي «الغور»)
رباه ...أيها الناموس العظيم
لم تجرف الموجة الغاضبة ...محارات نفسي إلى
قعر المحيط
حيث أشالء المالحين التعساء ...تخنقها إلى األبد
فروحي لم تزل ...غيمة رقيقة من سحاب الجنوب،
دفنتها األهواء ...في ألف نعش ،ولكن لن تغيب
فأي دمعة رشيقة في جفون البرتقال ...نهبتها
الريح العاتية ...من مساكب الغور
فتاهت على ألف خد غريب ...تلسعها األظافر...
وتميتها لفحات الوجد والجفاف
كما كتب الماغوط قصيدة جديدة ،حيث كانت من
أوائل قصائده النثرية ،بعد تأديته الخدمة العسكرية
ُف ــي ال ـج ـيــش؛ قـصـيــدة «الج ـئ ــة بـيــن ال ــرم ــال» ،الـتــي
نشرت في مجلة الجندي ،التي كان ينشر فيها كل
من أدونيس وخالدة سعيد وسليمان عواد .نشرت
بتاريخ األول من مايو عام ،1957ونلفت االنتباه هنا
إلى أن أغلب المصادر قالت :إن القصيدة نشرت عام
 ،1951ولكن منطقيا في هذا العام كان عمر الماغوط
 17عاما فقط ،وبالتالي لم يكن قد أدى بعد خدمته
اإللزامية التي بدأها سنة  1953تقريبا ،والتي كانت
مدتها في تلك الفترة تقارب ثالث سنوات.

السجن والخوف

النبيذ المر
سمع الماغوط ،عندما كــان طالبا في المدرسة
الزراعية ،عن مجلة اآلداب ليوسف إدريس ،وقرر أن
يرسل لهم قصيدة كتبها ويوقع في نهايتها باسمه،
وقــال فــي نفسه :شــو يعني طالب زراع ــة؟ ثــم كتب:
محمد الماغوط ،دكتور في الزراعة .وأرسل القصيدة
إلى تلك المجلة ،فنشروها .وفي إحدى المرات كان
عــائــدا مــن الـبـسـتــان حــافــي الـقــدمـيــن ،وإذا بــالــدرك
يوقفونه .قال أحدهم :هل أنت محمد الماغوط؟ فرد
عليه :أنا .فقالوا :تعال معنا .فتساءل :إلى أين؟ فقال:
بتعرف حالك شو عامل!
ذهــب معهم ،وعندما وصــل ،كــان قائد الفصيل
ج ــال ـس ــا ف ــي ب ـي ـتــه ع ـل ــى ه ـض ـبــة وح ــول ــه مــوظ ـفــو
البلدية والـطــابــو والـنـفــوس وغـيــرهــم ،فـقــام وسلم
على محمد ،ثم قال :هل أنت من نشر قصيدة باسم
«النبيذ الـمــر» عــن فلسطين .فقال لــه :هــل مــن شيء
حــول هــذه الـقـصـيــدة .فــرد الـقــائــد :ال ،مــا مــن شــيء.

عدنان المالكي

الماغوط وأدونيس
ّ
حوال سجن المزة
إلى مسرح وتشاركا
التمثيل مع رجال
الشرطة

أثناء فترة تأدية خدمته اإللزامية ،اغتيل العقيد
المجاز عدنان المالكي رئيس الشعبة الثالثة في
هيئة األركان بالجيش العربي السوري ،يوم الجمعة
فــي الـثــانــي والعشرين مــن أبــريــل عــام  ،1955حيث
أطلقت عليه ثــاث رصــاصــات فــي الملعب البلدي
بدمشق أثناء حضوره مباراة بكرة القدم بين فريق
الشرطة في الجيش العربي الـســوري وفريق خفر
السواحل المصري ،واتهم الحزب القومي السوري
االجتماعي بالوقوف وراء هذه الجريمة ،فتم اعتقال
المئات من نشطاء هــذا الحزب وكــان الماغوط من
بينهم.
وعـ ــن ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ي ـت ـحــدث ال ـم ــاغ ــوط ف ــي لـقــاء
تلفزيوني قائال :لقد قتل المالكي الساعة الخامسة
فــي الـمـلـعــب ال ـب ـلــدي ،وف ــي ال ـســاعــة الــراب ـعــة كــانــوا
ً
يسألون عني في السلمية ،إذا فالقصة مرتبة ،مع أن
من قتله كان من أعز أصدقائي (يونس عبدالرحيم)،
وكان في الشرطة العسكرية وكنت أزوره كلما ذهبت
إلى قطنا ،وخاصة بعد أن أجريت عملية جراحية
لعيني ووض ـعــت عليها ال ـض ـم ــادات ،وف ــي إحــدى
المرات مررت وسألت عنه فقالوا :إنه في مهمة .فقلت
لهم :أنــا محمد الماغوط ،وأنــا بحاجته لموضوع
ض ــروري ،هناك خطط تــم تغييرها .وبعد اغتيال

المالكي جمعوا كل القوميين ،وأنا منهم سنة ،1955
ً
ويتابع :إن انتمائي للحزب كــان لجوء ا لألكثرية،
فاألكثرية تحمي.
ب ـعــد إل ـق ــاء ال ـق ـبــض ع ـل ـيــهُ ،س ـجــن ال ـمــاغــوط في
سجن المزة العسكري تسعة أشهر ،فتعرف هناك
ً
على الشاعر الكبير أدونـيــس ،الــذي كــان أيضا من
الناشطين فــي ال ـحــزب .أث ــرت تجربة السجن هذه
ومــرارتـهــا على نفسيته ،فـقــرر هــو وأدون ـيــس معا
االنسحاب من الحزب القومي السوري االجتماعي
ً
الحقا (في الستينيات).
يقول عن تلك التجربة :عندما دخلت إلى السجن
أحسست أن في داخلي شيئا قد بدأ يتحطم ،وبعد
السجن أصبحت كل كتاباتي في المسرح والشعر
والسينما والصحافة ترمم كل ما كسر ولم أستطع.
إذا دق ال ـبــاب لـيــا لــن أف ـتــح ،وبــإمـكــانـهــم أن يــأتــوا
ويــأخــذونــي ،مع أنني في حماية الــدولــة السورية،
وقــد حمتني كثيرا ،ومــع ذلــك أخ ــاف .السجن مثل
الشجرة له جذور .جذوره تذهب باتجاه القصيدة
والمسرحية والفيلم ،والــى الفم الــذي تقبله ،والى
الصدر الذي ترضع منه ،الى الله الذي تصلي له.

رفيق السجن
تعرف محمد الماغوط على أدونيس في السجن
(سـجــن ال ـمــزة – المهجع ال ــراب ــع) عــام  ،1955حيث
كان أدونيس في المهجع الخامس وعمل محمد له
وللموجودين في السجن مسرحا (ديكور وإكسسوار
وحوار).
وي ـقــول :كـنــا دائ ـمــا مـقــابــل بعضنا الـبـعــض ،أنــا
وأدون ـي ــس ،وخـصــوصــا فــي الـلـيــل .كـمــا أذك ــر أنني
جعلت الشرطة تشاركنا التمثيل .ومما أذك ــره أن
مــؤلــف الـمـســرحـيــة ه ــو يــوســف وه ـب ــي .وف ــي أحــد
المشاهد تحدثت باللهجة المصرية ،وناداني أحدهم
معترضا« :ال» ،وصرنا نقول «المرض المهيمن على
المجتمع» باللهجة المصرية ،ونفس الشخص يعود
مجددا ويقول« :ال» ...ثم يضحك.

إثارة وجدل
يــذكــر ال ـمــاغــوط دائ ـم ــا أن أدون ـي ــس ه ــو مفتاح
دخوله إلى «مجلة الشعر» المثيرة للجدل ،من خالل
قـصـيــدتــه الـشـهـيــرة «ال ـق ـت ــل» ،ال ـتــي أثـ ــارت إعـجــاب
واه ـت ـمــام أس ــرة الـتـحــريــر وزوار الـمـجـلــة ،لـكـنــه لم
يكمل مسيرته مع جماعة المجلة لخالفات فكرية،
كما يقول.
ويـتـحــدث عــن تلك القصيدة قــائــا :عندما كنت
في السجن كتبت «مذكراتي» ّ
وهربتها معي خارجه
ع ــن ط ــري ــق حـيــاكـتـهــا ج ـي ــدا بـمــابـســي الــداخ ـل ـيــة،
وعندما سألني يوسف الخال ،مجددا ،عن قصيدة
للنشر قدمتها لــه ،و قــام بطباعتها ونشرها على
شكل مقاطع أسميناها «القتل» ،تتحدث عن سجن
المزة (التحقيق واالستجواب والضرب والشتائم
والخوف).
ومما جاء في القصيدة:
ضع قدمك الحجرية على قلبي يا سيدي
الجريمة تضرب باب القفص
والخوف يصدح كالكروان
ها هي عربة الطاغية تدفعها الرياح
وها نحن نتقدم
كالسيف الذي يخترق الجمجمة
أتى الليل في منتصف آيار
كطعنة فجائية في القلب
لم نتحرك
شفاهنا مطبقة على لحن الرجولة المتقهقر
في المقصورات الداخلية ثمة عويل يختنق
ثمة بسالة مضحكة في قبضة السوط
األنوار مطفأة ...لماذا؟
القمر يذهب إلى حجرته
وشقائق النعمان تحترق تحت األسفلت
الجريمة تعدو كالمهر البري
وأنا ما زلت ألعق الدم المتجمد على الشفة العليا
ً
مالحا كان ..من عيوني يسيل
ً
ً
وداعا ،وداعا إخوتي الصغار
أنا راحل وقلبي راجع مع دخان القطار

صديق الشعر والسجن

الماغوط

أدونيس صديق السجن والشعر ومفتاحه...
هو الشاعر السوري علي أحمد سعيد إسبر،
المعروف باسمه المستعار أدونيس .ولد في
األول من يناير عــام  1930في قرية ّقصابين
الـتــابـعــة لـمــديـنــة جـبـلــة ب ـســوريــة .تـبــنــى اســم
ً
أدونيس (تيمنا بأسطورة أدونيس الفينيقية)،
الــذي خرج به على تقاليد التسمية العربية،
منذ عام  .1948تزوج من األديبة خالدة سعيد
ولهما ابنتان :أرواد ونينار.
أهــم أعـمــال أدون ـيــس الـشـعــريــة« :م ـنــارات»-
دار الـمــدى -دمـشــق  ،1976و«كـتــاب القصائد
الـخـمــس» -دار ال ـعــودة -بـيــروت  .1979و«هــذا
هو اسمي» -دار اآلداب -بيروت  ،1980و«كتاب
التحوالت والهجرة في أقاليم النهار والليل»-
ب ـيــروت  ،1988و«أغ ــان ــي مـهـيــار الــدمـشـقــي»-
بيروت  ،1988و«األعمال الشعرية الكاملة» -دار
ّ
و«تنبأ أيها األعمى» -دار
المدى -دمشق ،1996
ّ
و«وراق يـبـيــع كتب
ال ـســاقــي -ب ـيــروت ،2003
ّ
النجوم» -بيروت  ،2008و«تــاريــخ يتمزق في
جسد امرأة» -بيروت .2007

أدونيس

١٨

توابل ةديرجلا

سيرة
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أول فنان عربي

تكتب عنه دائرة المعارف النمساوية
تتابعت رحلة الفنان عبدالمنعم مدبولي ،واكتشف الطفل اليتيم مواهبه في
المدرسة االبتدائيةّ ،
وتعددت أقنعته بين التأليف والتمثيل والرسم ،والتحق
بفرقة جورج أبيض ،وتنبأ له األخير بمستقبل باهر ،وانتقل إلى فرقة فاطمة
ّ
ً
ً
حقق مدبولي نجاحا كبيرا وراء ميكروفون
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال
اإلذاعة ،واشتهر بكلمة «حيجننوني» خالل فقراته
ً
التمثيلية ،وك ــان واح ــدا مــن أب ــرز نـجــوم «ساعة
لقبلك» ،ومنهم فــؤاد المهندس ،وخيرية أحمد،
الحداد،
وأمين الهنيدي ،وجماالت زايد ،وأحمد
«أيامي
َّ
ومحمد يــوســف ،وتوجهت إليهم أنـظــار ُصناع
السعيدة»
السينما فــي الخمسينيات ،الستثمار النجاح
الساحق لهذا البرنامج ،ومنحوهم أول فرصة
أول ظهور
ظهور على الشاشة.
سينمائي
وشهد عــام  1958أول فيلم لمدبولي بعنوان
«أيــامــي الـسـعـيــدة» ،وأس ـنــد إلـيــه الـمـخــرج أحمد
ً
ً
لنجم
ضياء الــديــن ،دورا صغيرا أمــام فـيــروز ،وحسن
ف ــاي ــق ،وع ـب ــدال ـف ـت ــاح الـ ـقـ ـص ــري ،وع ـبــدال ـم ـن ـعــم
كوميدي وراء
ُ
إبــراهـيــم ،وفــي عــام  1960كتبت شـهــادة ميالده
الميكروفون
ّ
وتحولت كلمته الشهيرة
الحقيقية على الشاشة،
«حيجننوني» إلى عنوان لفيلم قام بكتابة قصته،
وأخرجه فطين عبدالوهاب ،وشارك فيه بالتمثيل
مــع إسماعيل ياسين ،وسامية جـمــال ،وتوفيق
الدقن ،وشفيق نورالدين.
ويسرد الفيلم في قالب كوميدي ،قصة رجل
يضطر إلــى إرس ــال ابـنــه الـمــريــض وزوج ـتــه إلى
مدينة اإلسكندرية الساحلية ،ويواصل عمله مع
نجمة السينما كمصفف شعر ،التي تقرر إبالغ
الشرطة بأعمال زوجها المشبوهة ،بعد حدوث
خالف بينهما ،وعندما يأتي المصفف إلى منزل
الـفـنــانــة ،يكتشف مقتلها ،ويبلغ الـشــرطــة التي
تتولى التحقيق ،وحين تظهر براءته ،تطلب منه
الجهات األمنية أن ينضم إلى العصابة ،للمساعدة
في القبض على أفرادها.
وف ــي ال ـعــام نـفـســه ،كـتــب الـقـصــة والسيناريو
وال ـح ــوار للفيلم الــرومــانـســي «غــرام ـيــات ام ــرأة»
بطولة كـمــال الـشـنــاوي ،وأحـمــد رم ــزي ،وسعاد
حسني ،وسميرة أحمد ،وف ــردوس محمد ،ومن
بطل «ساعة
إخراج طلبة رضوان ،وتدور أحداثه حول طبيب
لقلبك»
شـ ــاب تـ ـط ــارده ف ـت ــاة غ ــام ـض ــة ،وي ـك ـت ـشــف أنـهــا
الممرضة الجديدة ،وتتصاعد األحداث.
يتحول إلى
وبـعــد نـجــاح مسرحية «أن ــا وهــو وه ــي» التي
مؤلف وممثل
ك ـت ـب ـهــا وأخ ــرجـ ـه ــا ع ـبــدال ـم ـن ـعــم م ــدب ــول ــي ،ق ــام
بتحويلها إ ل ــى فيلم سينمائي ع ــام  ،1964من
في فيلم
بطولة فؤاد المهندس ،وشويكار ،وتوفيق الدقن،
وعـ ــادل إمـ ــام ،وال ـض ـيــف أح ـم ــد ،ونـبـيـلــة الـسـيــد،
«حيجننوني»
ونـظـيــم ش ـع ــراوي ،وكـتــب الـسـيـنــاريــو عبدالحي
أديب ،وأخرج الفيلم فطين
عبدالوهاب.
وي ـ ـسـ ــرد ه ـ ــذا ال ـشــريــط
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـم ـ ــائ ـ ــي ح ـ ـكـ ــايـ ــة
«حـ ـم ــدي» ال ـم ـحــامــي ال ــذي
يعاني مشكالت كـبــرى مع
السيدات تتسبب في إيقافه
عن العمل ،ليذهب إلى فندق
فــي مــديـنــة الـفـيــوم (جنوبي
القاهرة) لالستجمامُ ،
ويقام
في الفندق حفل رأس السنة،
وتمطر السماء بشدة فيضطر
ض ـيــوف الـحـفــل إل ــى المبيت
ف ــي الـ ـفـ ـن ــدق ،وي ـق ــاب ــل س ـيــدة
تبدل مسار حياته ،وتتصاعد
األحداث.
وتستمر رحلة مدبولي مع
التأليف السينمائي ،وحينئذ
ملصق أول فيلم
كان الفنان كمال الشناوي يؤلف
شارك فيه مدبولي ع
ام
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رشدي ،وتوجه بعدها إلى دار اإلذاعة المصرية ،وانضم إلى فريق البرنامج
الفكاهي «ساعة لقلبك» َّ
ليتحول مسار حياة األستاذ بكلية الفنون التطبيقية،
ويجمع بين العمل األكاديمي واالحتراف الفني.

1

مع السندريال سعاد حسني
فيلم «غ ــرام فــي أغسطس»  ،1966ليتعاون معه
عبدالمنعم مدبولي ،ويكتب السيناريو والحوار
بمشاركة الفنان حسين عبدالنبي ،والفيلم من
بطولة فؤاد المهندس ،وشويكار ،وعماد حمدي،
ومن إخراج فطين عبدالوهاب.
ويـســرد الفيلم قصة سـلــوى الـتــي تعيش في
سعادة مع خطيبها ،ولكن في ليلة الزفاف تصاب
بصدمة نفسية ،حينما يموت خطيبها في حادث
سيارة ،وتنجو سلوى من الموت ،وتمر األيام وال
تنسى الفتاة الحادث إلى أن فوجئت أن زوجها لم
يمت ،حين تقابل فريد ،وهو شبيه زوجها ،لكنها
سرعان ما تتفهم األمــر ،فتتعامل معه على أنه
زوجها ،ويحاول فريد إقناعها بالحقيقة لكنها
ال تقتنع بالمرة ،ويطلب والد سلوى من فريد أن
يمثل عليها أنــه زوجها حتى ال تــزداد عقدتها،
وحتى يتم شفاؤها ،فيتقرب إليها الشاب ،ويبدأ
في التعاطف معها ،ثم ال يلبث هذا التعاطف أن
يتحول إلى حب وتبدأ سلوى في اجتياز أزمتها
النفسية ،وتعرف الحقيقة.

شنطة حمزة
تـحـ َّـول عبدالمنعم مــدبــولــي إلــى فـنــان شامل
خ ــال ف ـتــرة الـسـتـيـنـيــات ،وأس ـه ــم ف ــي اكـتـشــاف
عدد كبير من نجوم الكوميديا ،ومنحهم فرصة
المشاركة فــي أعماله المسرحية ،بينما اكتفى
بدوره كمخرج يقف خلف الستار ،أو ممثل يمنح
زمــاء ه أدوار البطولة ،ومنهم محمد عوض في
مسرحية «مطرب العواطف» ( ،)1963وفي العام
نـفـســه أعـ ــاد اك ـت ـشــاف أم ـيــن ه ـن ـيــدي زم ـي ـلــه في
ً
برنامج «ساعة لقلبك» ،ومنحه دورا في مسرحية
«أصل وصورة» من تأليف سمير خفاجي ،ليدفع
به إلى طريق النجومية.
والـتـقــى مــدبــولــي وهـنـيــدي فــي أعـمــال أخــرى،
منها مسرحية «لوكاندة الفردوس» ( )1964وظهر
اسمه على «األفيش» مرتين كممثل ومخرج ،وهذا
الـعـمــل ش ــارك فــي بطولته نـجــوى ســالــم ،وثــريــا

مع ماجدة الخطيب ومحمد عوض في مشهد سينمائي

«أنا وهو
وهي» نسخة
سينمائية
بتوقيع مخرج
المسرحية
الشهيرة

حلمي ،وسالمة إلياس ،وألول مرة الفنان صالح
السعدني فــي بــدايــة مـشــواره ،وأيـضــا الفنانتان
«الشقيقتان» بوسي ونورا ،وجسدا دور طفلتين
صغيرتين.
وتدور المسرحية حول «عبدالمتجلي سليط»
المدرس القادم من القرية إلى «لوكاندة الفردوس»
بـعــد أن الق ــى ع ــدم تــرحـيــب م ــن صــديـقــه «عطية
الشلشلموني» وزوج ـتــه «شـفـيـقــة» ومـعــه بناته
ً
األربع ،ويعاملهم جميعا بحزم وقوة ،بينما كانت
«سميحة» جارة عطية دائمة الشجار مع زوجها
مسعود بسبب غيرتها الزائدة ،وتتابع األحداث.
كما ذهــب مدبولي مع الهنيدي إلــى كواليس
اإلذاع ــة عــام  ،1967ومـعــه مسلسل كــومـيــدي من
تــألـيـفــه ب ـع ـنــوان «شـنـطــة ح ـم ــزة» ،وح ـقــق العمل
ً
ً
نجاحا كبيرا عند إذاعـتــه خــال شهر رمـضــان،
وبعد أشهر قليلة ،أعاد تأليفه للسينما في فيلم
بنفس العنوان ،بطولة أمين الهنيدي ،ونجوى
ف ـ ــؤاد ،وم ـح ـمــود الـمـلـيـجــي ،وم ــن إخ ـ ــراج حسن
الصيفي.
وتـ ـن ــاول الـفـيـلــم ح ـكــايــة «حـ ـم ــزة» ،الـمــوظــف
ً
الصغير ال ــذي يعمل ُمـحـ ِّـصــا ويـتـســم بأمانة
شــديــدة ،ويـجــد نفسه فــي م ــأزق ،حينما يقوم

أثناء تسجيل عمل إذاعي

بعض اللصوص بإخفاء مبلغ من المال سرقوه
من أحد األثرياء في حقيبته ،وذلك أثناء مطاردة
رجــال الشرطة لهم وتستمر األح ــداث في إطار
كوميدي.
وبعد مرور سبع سنوات على رحيل عبدالمنعم
مدبولي ،ظهرت مــرة أخــرى «شنطة حـمــزة» عام
 2017مــن خــال فيلم يحمل الـعـنــوان نفسه ،من
دون إشارة إلى المؤلف األصلي ،وقام ببطولته
المطرب حمادة هــال ،ويسرا الـلــوزي ،وبيومي
فـ ــؤاد ،وأح ـم ــد فـتـحــي ،وتــأل ـيــف أح ـمــد عـبــدالـلــه،
وإخراج أكرم فاروق.
وح ــاول المؤلف أن يقدم معالجة سينمائية
م ـغ ــاي ــرة لـلـنـسـخــة األولـ ـ ــى م ــن «ش ـن ـطــة ح ـم ــزة»،
ودارت أحداث الفيلم حول «حمادة هالل» النصاب
المحترف ،الذي يقع في حب فتاة قوية الشخصية،
كــانــت تعمل هــي األخ ــرى مــع إح ــدى العصابات
المشهورة بالنصب ،وتتصاعد األحداث في إطار
تشويقي يمتزج بالمفارقات الكوميدية.

أبطال الضحك
استطاع مدبولي ،خالل حقبة الستينيات ،أن
يحقق حضوره كمخرج مسرحي ،وبدت مشاركاته
ً
ً
التمثيلية في المرتبة الثانية ،ولعب دورا كبيرا
فــي إث ــراء الـمـســرح الـكــومـيــدي ،وتـمـتــع بشعبية
جارفة ،وأثنى عليه النقاد ،وتناول مورخو الفن
مسيرته اإلبداعية ،كما ُيعد أول فنان عربي كتبت
عنه دائرة المعارف النمساوية.
وتصدرت صورته غالف كتاب «أبطال الضحك
فــي تــاريــخ الـسـيـنـمــا الـمـصــريــة» لـمــؤلـفــه الـنــاقــد
ال ـف ـنــي الـكـبـيــر م ـح ـمــود ق ــاس ــم ،واألخـ ـي ــر ت ـنــاول
ً
ا لـمـشــوار السينمائي لمدبولي ،بوصفه مؤلفا
ً
لألفالم وممثال غلب عليه طابع األداء المسرحي،
حتى أعاد المخرج عاطف سالم اكتشاف طاقاته
التمثيلية الـهــائـلــة فــي فيلم «الـحـفـيــد» (،)1974
وحينئذ كــان «ســاحــر االرت ـجــال» قــد أبطأ عجلة
اإلخراج المسرحيّ ،
وكرس جل وقته للتمثيل فقط.

«بابا شارو» يجمع مدبولي وكريمة
مختار قبل «الحفيد»

العندليب يشيد بأداء مدبولي
في أغنية «زمان»

شهد البرنامج اإلذاع ــي «بــابــا شــارو»
لــإعــامــي مـحـمــد مـحـمــود ش ـع ـبــان ،أول
ظ ـهــور لـكـثـيــر م ــن ال ـن ـجــوم ف ــي منتصف
الخمسينيات ،ومنهم عبدالمنعم مدبولي،
وكــري ـمــة م ـخ ـتــار ،وم ــن خ ــال ــه اشـتـهــرت
األخ ـ ـيـ ــرة كـ ـص ــوت إذاعـ ـ ـ ــي م ـم ـي ــز يـجـيــد
تقديم األعمال الدرامية عبر أثير اإلذاعة،
وشاركها مدبولي في العديد من الفقرات
التمثيلية.
وف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،ك ــان «بــابــا ش ــارو»
م ــن أش ـهــر ب ــرام ــج األط ـف ــال ف ــي اإلذاعـ ــة
المصرية ،ويحظى بنسبة استماع كبيرة
من مختلف األعمار ،وآنذاك بات محطة
مهمة لمدبولي وكريمة محتار ،وتزوجت
األخيرة من المخرج نور الدمرداش عام
 ،1958وأسند لها دور البطولة في فيلم
«ثمن الحرية» (.)1968
ً
وبـعــد أكـثــر مــن أربعين عــامــا ،التقى
مــدبــولــي وم ـخ ـتــار ف ــي فـيـلــم «الـحـفـيــد»
( ،)1974وف ــي لـقــاء تـلـفــزيــونــي للفنانة
الراحلة ،ســردت ذكرياتها في كواليس
ً
ً
ه ــذا الـعـمــل ال ــذي حـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا،
وعن المشهد الذي لم تنسه في العمل،
قـ ــالـ ــت« :عـ ـن ــدم ــا ك ـن ــت أش ـ ـتـ ــري الـ ـف ــراخ
(الدجاج) مع الفنان عبدالمنعم مدبولي
البنتنا بعد والدتـهــا ،وكنت أطلب من
ً
ً
البائع رقما كبيرا ،ونظرة مدبولي في
ذلك الوقت للفراخ كانت مرعبة بسبب
خوف ــه من الحس ـ ـ ـ ـ ــاب ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا المشهـ ـ ــد

أتقن الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي الدراما الكوميدية
والتراجيدية ،وفي عام  ،1976كشف موهبته في الغناء ،عندما
شارك في فيلم «مولد يا دنيا» للمخرج حسين كمال ،وبطولة
ياسين ،وعفاف راضي ،ولبلبة ،وسعيد صالح ،ومحيي
محمود
ّ
ً
ً
ً
إسماعيل ،وحقق هذا الشريط السينما نجاحا جماهيريا كبيرا.
وفــي ذلــك الوقت أشــاد العندليب األسمر عبدالحليم حافظ
ً
بأغنية «زمان» التي قدمها مدبولي في سياق الفيلم ،خصوصا
الجملة الشهيرة التي يقول فيها «طيب يا صبر طيب» ،وقال
ً
عنه إن «أداءه رائع ،وبالرغم من صوته األجش فإنه كان داخال
فــي الـمـقــام الموسيقي ،وك ــان قمة فــي عظمة األداء والتمثيل
واإلح ـســاس بــالـمــوقــف ،لــدرجــة أن المتفرج البــد أن يبكي مع
صوته».
بــدأت الحكاية قبل فيلم «مولد يا دنيا» بأعوام ،فقد شارك
عبدالمنعم مدبولي ،في مسرحية «بمبة كشر» من إخراج حسين
كمال ،وبعده بعدة سنوات طلب منه المشاركة في الفيلم ،وقال
له« :زي ما بتقدر تضحك الناس بقوة ،الزم تبكيهم بقوة ،داخل
ً
ً
الفيلم أغنية جديدة شكال ومضمونا وأنت ستؤديها ،كلمات
مرسي جميل عزيز ،وألحان كمال الطويل».
ووافق مدبولي على الغناء ،وأجرى بروفات كثيرة مع كمال
الطويل ،وحضر حسين كمال الختيار وتحديد مناطق الحزن،
والوقت الذي يبكي فيه ،وكان في وسط األغنية موسيقى يرقص
عليها عبدالمنعم مــدبــولــي ،وق ــام بعزفها الـمــوسـيـقــار عمار
الشريعي على آلة األورج ،وبعد االنتهاء من تسجيل األغنية
دخل جميع الموجودين في االستديو في حالة من البكاء بعد
سماعها.
ووقتها كشف الفنان الراحل سر إتقانه الغناء بهذا الشكل
ال ـمــؤثــر ،بـقــولــه إن ــه ك ــان يحتفظ فــي ذاك ــرت ــه ب ـصــورة سائقي
«الحناطير» الذين يقفون أمــام مدرسته االبتدائية بحي باب
الشعرية ،ويرتدون البذل السوداء المستعملة ،وينتظرون أن

مع كريمة مختار في فيلم «الحفيد»
ً
ال أنساه خصوصا أنه كان يحمل طابعا
ً
كوميديا».
قـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــت كـ ــري ـ ـمـ ــة م ـ ـخ ـ ـتـ ــار ش ـخ ـص ـيــة
«زينب» في فيلم «الحفيد» ،زوجة حسين
(عبدالمنعم مدبولي) وأم «ميرفت أمين،
وم ـن ــى ج ـب ــر ،ودي ـن ــا ع ـب ــدال ـل ــه» ،وكــانــت
ً
تتدخل دائما في حياة ابنتها لتخالف
ات ـف ــاق ـه ــا مـ ــع زوج ـ ـهـ ــا بـ ـع ــدم اإلن ـ ـجـ ــاب،
مــا يتسبب فــي انـفـصــالـهــا عــن زوجـهــا،
كـمــا ت ـصـ ِّـور شخصية زي ـنــب ،نـمــط األم
ال ـم ـصــريــة ال ـم ــدب ــرة ال ـتــي ت ـسـ ِّـيــر بيتها
بــالـتــدبـيــر والـحـكـمــة ،وكــذلــك قـ َّـدمــت في
الفيلم نفسه نمط للحماة الواعية التي

تتمتع بكلمة مسموعة لدى أزواج بناتها.
أمــا دور مدبولي ،فكان نقلة نوعية في
أدواره الـسـيـنـمــائـيــة ،وق ــد ط ــرح نفسه
بقوة كممثل يجمع بين قناعي الدراما
التراجيديا والكوميديا ،ما جعل المخرج
سعيد م ــرزوق يـخـتــاره فــي دور مغاير
ً
َّ
وجسد شخصية شرير في فيلم
تماما،
ّ
«المرأة والساطور» ( ،)1997وعده البعض
مقامرة من نجم كوميدي يحظى بشعبية
ج ــارف ــة ،ولـكــن أص ــداء اإلع ـج ــاب بــأدائــه،
جعلت جمهوره يتقبل هذه الشخصية
ال ـمــؤثــرة ف ــي ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي ألح ــداث
الفيلم.

مع محمود ياسين في فيلم «مولد يا دنيا»

يطلبهم أ حــد ،ليسيروا بعرباتهم التي تجرها الخيول أ مــام
الجنازة ،أو يطلبوهم ليقدموا القهوة في أماكن العزاء ،وخالل
انتظارهم ساعات طويلة ،كانوا يرددون المواويل وأغاني الصير
بأصوات مليئة بالشجن والحزن.

توابل ةديرجلا
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ورجب ...جناحا ً صباح
الشوا
ّ
اللذان حلق بهما عاليا
دمشق  -شادي عباس

بكل ثقة ،منذ أول صرخة في حياته وحتى اآلن.
ألقابه المتعددة ،وأعماله الخالدة ،وألحانه الطريفة والتالدة ،يقف
ما بين ً
ً
إنه صاحب الصوت الفاخر ،ملك القدود الحلبية ،ابن حلب الشهباء التي ترى
بالتفرد ،محتال ساحة الطرب ،حتى صار زرياب العصر
صوته معلنا عن نفسه
ً
كان من الصعب على وتسمع في آن ،إنه «قلعة حلب الثانية» وأجمل قطوف الطرب الدانية ...إنه
ومبعث الفخر ،فقد ولد عمالقا ًفي زمن العمالقة ،في وقت ً
القدود ،الذي يسعد
وملك
الموال
نجم
الطربية،
السيرة
صاحب
فخري،
صباح
وغنى
فأبدع،
منفردا
لنفسه مكانا بين النجوم ،لكنه عزف
ً
ً
أي إنسان أن يحجز ً
ً
فأطرب ،وعاش مكرسا حياته ألجل التراث والفن األصيل ،وحامال الراية عاليا «الجريدة» أن تفرد له هذه المساحة ،لتنثر على قرائها عبيرا من سيرته.

سامي الشوا

والدة صباح تقنع
زوجها الشيخ
محمد بإدخال
ابنهما مدرسة
حكومية إلكمال
تعليمه

صباح أبوقوس
الفتى الذي ذاع
صيته في مدارس
حلب لجمال
صوته

تعلم المقامات
واإليقاعات العربية
في الموشح وحفظ
العديد من ألحان
رجب المولود في
إدلب عام 1922

صباح فخري يعزف على العود
اكتسب صـبــاح فـخــري علمه الـخــاص بالصوت
واللغة والكلمة ،بعد تالوة القرآن الكريم ،من خالل
تتلمذه عـلــى يــد مجموعة مــن كـبــار الموسيقيين
ً
الحلبيين خـصــوصــا ،ومنهم عــازف الـعــود محمد
رجــب ،والعبقري سامي الشوا عــازف الكمان ،كما
أن بيئته ساعدته فــي الحصول على ثقته بنفسه
وبصوته وتعلقه بالتراث العربي األصيل.

دخول المدرسة
تـمـيــز ص ـبــاح مـنــذ ص ـغــره بــأنــه ذك ــي ومــوهــوب
ً
جدا ،وكان لوالدته -ولألم دائما دور كبير في حياة
أوالدها -تأثير كبير على مسيرة حياته ،فقد اقترحت
إدخال صباح مدرسة حكومية ،وذلك بعد تخرجه
من الكتاب عند أبيه الشيخ محمد ،وكان عليه في
ذلك الوقت أن يكمل مسيرة تقدمه .كانت عالقته مع
ً
والدته قوية جدا وملتحمة ،لم يغب في صغره عن
ناظريها إال قليال ،وإن غــاب فيبقى في وجدانها،
حيث استمرت عليا القدسي متابعة له في مسيرة
ً
حياته وشبابه ،وفي زواجه أيضا.
وت ــروي الـمـصــادر قـصــة طـلــب عليا مــن زوجـهــا
الشيخ إدخال ابنهما لمدرسة حكومية قائلة :بعد
أن أنهى الشيخ محمد والد صباح الدرس واالمتحان
والفصل الدراسي ودع تالميذه ،متمنيا أن يلقاهم
في الفصل التالي ،وفي أحد المرات في العطلة دخلت
عليا على زوجها الشيخ محمد تحمل إبريق الشاي،
ً
وفي فمها حديث تريد أن تبوح به ،وقد اتخذته قرارا
ال تريد الحياد عنه .تطلب منها األمر حنكة وطريقة
فــي اإلق ـن ــاع ،فتحينت الـفــرصــة حـيــن ك ــان زوجـهــا
جالسا باسترخاء ،وطلبت منه إدخال صباح الدين
ً
المدرسة الحكومية ،فانتفض الزوج مستفسرا من
عليا زوجته عن سبب طلبها هذا ،وقد كان صباح
قــد تعلم عند وال ــده كــل شــيء وتـفــوق على تالميذ
الحي كلهم« ،ألم يحفظ القرآن والتجويد؟ ألم يتعلم
الخط والحساب؟ وأنا أدرس أبناء الحي واألحياء
المجاورة وابني يدخل مدارس الحكومة؟! ال ...دعي
عنك هذه األفكار ،فقد اكتفى ولدي صباح الدين بما
تعلمه عندي في المكتب».
إال أنها استطاعت في النهاية إقناعه بإرسال
ابـنـهـمــا إل ــى ال ـم ــدرس ــة ،وق ــد ب ــرز الـتـلـمـيــذ صـبــاح
أب ــوق ــوس ف ــي م ــدرس ــة ال ـح ـمــدان ـيــة كـتـلـمـيــذ مجد
ومجتهد ،وكــان واضـحــا للجميع تفوقه فــي اللغة
ال ـعــرب ـيــة وال ـتــرب ـيــة الــدي ـن ـيــة ،وت ـم ـيــزه ف ــي حـفــات
المدرسة ،التي تتطلب إلقاء وخطابة وغناء ،وقد ذاع
صيته في المدارس األخرى؛ لجمال صوته ،فطلبته
مديرة روضة البالبل ليشارك في المهرجان السنوي
الخاص باألطفال للمدرسة ،والذي تحييه في حي
«الفرافرة» ،وغنى يومها:
يا ليتني كنت عصفورا أحب الضوء والنور
وأأبى العيش مأسورا فيا أوالد خلوني

مجالس الطرب ،التي كان ُيدعى إليها ،فتعرف صباح
فخري بعازف العود والملحن السوري محمد رجب،
الشهير بتلحينه الموشحات بالطريقة التقليدية،
وق ــد أبـ ــدى ه ــذا األخ ـي ــر إع ـجــابــه بـمــوهـبــة صـبــاح
الصوتية ،فعلمه أصول غناء الليالي ونغم البياتي
ً
والغناء كموشح «يا هالال غاب عني واحتجب» ،كما
تعلم المقامات واإليـقــاعــات العربية فــي الموشح،
وحفظ العديد من ألحان
محمد رجب المولود في إدلب عام  ،1922حيث
نشأ حبه للموسيقى فتعلم مبادئها والعزف على
العود على يد محمد قاسم آغا ،ثم انتقل إلى مدينة
حلب حيث الحركة الموسيقية المزدهرة .وفي عام
 1949تعرف إلى الدكتور فؤاد رجائي ،وتتلمذ على
يديه في المعهد وخارجه الكثير من الموسيقيين،
منهم صباح فخري ونــزار موره لي وصبري مدلل
وإبــراه ـيــم ج ــودت وع ــدن ــان أب ــو ال ـشــامــات وسمير
حلمي والدكتور كمال صباغ الباحث الموسيقي،
وغ ـن ــى أل ـحــانــه ك ـب ــار ال ـم ـطــرب ـيــن وال ـم ـط ــرب ــات في
حلب ،منهم صباح فخري وصبري مدلل وروحية
عبد القادر وحسن الحفار ومصطفى ماهر وسحر.
كما وضع موسيقى وألحان عدد من المسرحيات
التي قدمتها فرق حلب المسرحية ،منها مسرحية
أل ـح ــان ودم ـ ــوع ،تــألـيــف حـسـيــن ســانـيــك وإخـ ــراج
حقي الـمــدرس ،وقدمت على مسرح سينما رويــال
(سينما حلب حاليا) عــام  .1947وفــي فبراير عام
 1972شارك في المسابقة الدولية ألغاني التضامن
والسالم في ألمانيا الديمقراطية آنذاك بنشيد «لكل
شعوب األرض» ،وحصل على جائزة أجمل لحن في
المهرجان ،والنشيد كلمات عمر البابا.
وع ـنــدمــا تــأسـســت إذاعـ ــة حـلــب ع ــام  1949كــان
محمد رجب من أوائل العاملين فيها ،وتولى رئاسة
شعبة التدوين فيها ،إضافة إلى العزف ضمن فرقتها
الموسيقية ،فقد كان يجيد العزف على آالت العود
والنشاة كــار والكمان والمندولين ،ويعتبر رجب
ً
ً
موسيقيا قديرا له دور مهم في النهضة الموسيقية،
التي شهدتها حلب مطلع الخمسينيات من القرن
الـعـشــريــن ،بــاإلضــافــة إل ــى عـمـلــه فــي الـحـفــاظ على
تراثها الغنائي من الضياع.

الدراسة اإلعدادية

محمد رجب

الملحن محمد
ّ
رجب علم صباح
أصول غناء
الليالي ونغم
البياتي والغناء
كموشح

حارة الريش التي
خرج منها صباح
ً
منحته ثباتا على
األصالة وحب
التراث

لفت صباح فخري في مرحلة الدراسة اإلعدادية
ان ـت ـبــاه زمــائــه بـصــوتــه الــرخ ـيــم الـجـمـيــل ،وحـســن

محمد رجب
كـ ــان ل ـص ـب ــاح ف ـخ ــري أقـ ــربـ ــاء م ــن ج ـه ــة والـ ـ ــده،
منشدون ،أصواتهم مقبولة ،ولكن أقاربه من جهة
والدته (أخواله) كانوا يحبون الطرب ،فجاء صباح
مزيجا من الطرفين وذا صوت شامل وجميل.
بـقــي ص ـبــاح يـتــابــع مــع والـ ــده وإخ ــوت ــه م ــدارس
اإلن ـشــاد مــن جـهــة ،حيث اصطحبه شقيقه الكبير
ً
عـبــدالـهــادي ،وه ــو فــي عـمــر ثــاثــة عـشــر عــامــا ،إلــى

عمر بطش جالسا وخلفه من اليسار زهير منيني وبهجة حسان وصباح فخري

أدائــه ألناشيد ومدائح دينية جمعها خالل تردده
ً
ع ـلــى ح ـل ـقــات ال ــذك ــر ب ـح ـلــب ،وت ــدري ـج ـي ــا شجعته
إدارة المدرسة اإلعدادية على المشاركة في الغناء
بـحـفــاتـهــا ،ف ـقــويــت شـخـصـيـتــه الـفـنـيــة وارت ـف ـعــت
معنوياته الموسيقية ،وكانت المدارس الحكومية
ت ـط ـل ـبــه ل ـص ــوت ــه ال ـج ـم ـي ــل ،ف ـج ـع ـل ــوه ي ـ ـشـ ــارك فــي
مسرحيات المدرسة ومنها مسرحية «الكارثة».

البيئة الفنية
ولد صباح فخري الفنان الموهوب ،منذ صغره،
والمجتهد فــي بيئة مـ ّـهــدت لــه كــل السبل ،ليصبح
المطرب الــذي مأل صوته أصقاع األرض في حارة
الريش بحلب ،والتي ال تختلف طبيعتها البسيطة
وال ـج ـم ـي ـلــة ك ـث ـيــرا ع ــن ط ـب ـي ـعــة ال ـب ـي ــوت ال ـشــام ـيــة
المعروفة بديكورها المتميز مــن حيث المساحة
الكبيرة واألبواب والنوافذ العريضة و«أرض الديار»
الـمــزيـنــة بـكــل أنـ ــواع ال ــزه ــور وال ـن ـبــاتــات والـبـحــرة
ً
وغـيــرهــا ،حيث خــرج صـبــاح منها متسلحا بحب
التراث واألصالة.
وفــي هــذا الشأن تتحدث الباحثة السورية شذا
نصار ،التي تعرفت على الفن األصيل ،الذي دفعها
لتكتب عن أستاذ الغناء العربي ،في حــارة الريش
بحلب ،فــاألوقــات التي حفرت بمحبة فــي ذاكرتها
أوقــات ال تنسى في حــارة الريش ،يقودها الحنين
السترجاعها وتعود إلى الزمن الجميل ،إلى المرح
الـ ـب ــريء ،إل ــى ال ـح ـلــم ،مـصـلـيــة ل ـع ــودة ت ـلــك األيـ ــام.
فتتحدث عن لقائها للمرة األولــى بصباح فخري،
وتقول :لقد كنت وقتها طفلة صغيرة ،عندما التقيت
باألسطورة في منزل أخته ،وقتها كان أبي يمسكني
ً
بيديه عندما نمشي في الشارع ،وأذكــر يوما أحب
فيه والدي أن يصحبنا بزيارة عائلية لقريبه ،الذي
كان يسكن في حارة الريش من حلب القديمة .وصلنا
إلى بوابة صغيرة ،وقرع والدي الباب بما كنا نسميه
سـقــاطــة ال ـبــاب .فـتــح صــاحــب ال ــدار بنفسه مؤهال
ومسهال بقريبه وعائلته ،وواكبته زوجته بترحيب ال
مثيل له ،أفسحوا لنا دربا تبدو لنا من خالله فسحة
أرض الديار ،التي أذكر منها تماما البحرة الصغيرة
التي تلتف حولها كراسي الخيزران ،وتتوسطها
نافورة تغدق الماء بارتفاع خفيض تداعب به ورودا
تناثرت على صفحتها،
ال تختلف أرض ديارهم كثيرا عن مثيالتها في
أحياء حلب القديمة ،وما علق في ذاكرتي ولم يغب
أن شابا يافعا من ضيوف الدار تناول العود وبدأ
يــداعــب أوتـ ــاره بــريـشــة خـبـيــرة ،وب ـصــوت خفيض
حتى أقنعته صحة النغم ،فهز رأسه بحركة فهمها
اآلخرون ،فأحضر أحدهم الدف ،وجلب ثان الدربكة،
ودندن معه العود ،ودندن معه الحاضرون من أهل
الدار ،كما انتشى الدف وتحمست الدربكة ،لينتظم
الجميع في إيقاع متقن باألكف واألصابع لطالما
ُع ــرف بــه أهــالــي ح ـلــب ،بــل وت ـم ـيــزوا ب ــه ،وارتـفـعــت
األص ــوات بغناء موشح جميل تـفـ ّـرد بينها عــازف
ا لـعــود بطبقات عالية متميزة مــن حنجرة فريدة
أخرجت الحاضرين كلهم ،ومــن بينهم والــدي ،عن
وقارهم المعهود ،بكلمة «الله» التي رافقت وقوفهم
على أقدامهم وارتـفــاع أيديهم إلــى السماء ،ومألت
أص ــداء الغناء أرج ــاء ال ــدار ،وبلغت النشوة ّ
حدها
الكافي ،لينهض رجــال الــدار وينتظموا فــي حركة
متناسقة مــع مــوشــح «لـمــا ب ــدا يـتـثـنــى» ،وتـتـحــرك
أرجلهم فــي إيـقــاع يتوافق مــع نـقــرات الــدفــوف بين

منهج العود الشرقي

سامي الشوا في الوسط بين الشاعرين معروف
الرصافي وجميل صدقي الزهاوي 1931

فخري بالمدرسة الحمدانية_ الصف الرابع

ُيذكر من عناوين مؤلفات الـشــوا ،التي فقد معظمها ،كتاب «منهج العود
ً
ال ـشــرقــي» ،ال ــذي أل ـفــه ع ــام  1921وك ــان م ـق ــررا فــي ال ـمــدرســة األه ـل ـيــة لتعليم
ً
الموسيقى .أيضا اشترك مع منصور عوض عام  1946في تأليف كتاب «القواعد
ً
الفنية للموسيقى الشرقية والغربية» ،ووضع لوحده كتابا بعنوان «ميتودا»
ً
ً
لتعليم العزف على الكمان .أيضا وضــع كتابا جمع فيه مقامات وإيقاعات
الموشحات واألدوار التي كانت شائعة في زمانه.

أيديهم ،وتعلو رؤوسـهــم وتنخفض بما يقتضيه
اللحن.
وتتابع شــذا :كانت النساء يشاركن في الغناء،
بـيـنـمــا يــرقــص ال ــرج ــال .لـيـلــة ال تـنـســى ح ـفــرت في
ذاكــرتــي ،واسـتـقــرت فــي وجــدانــي ،وكــانــت أول مرة
في حياتي أشاهد فيها ما عرفته بعد ذلك برقص
السماح ،وكانت أول مرة أسمع فيها صوت صباح
فخري؛ أسطورة الغناء.

رقص السماح
أمـ ــا رقـ ــص ال ـس ـم ــاح ف ـهــو رقـ ــص دي ـن ــي صــوفــي
ســوري ،يعود أصله إلــى مدينة منبج شمال شرق
ح ـلــب ،حـيــث ُول ــد مــن أذكـ ــار وتـجـمـعــات ص ــاة في
منزل الشيخ عقيل المنبجي ( 550هــ) ،الــذي ابتكر
ً
ح ــرك ــات خــاصــة تـ ــؤدي اإلي ـق ــاع ب ــاألق ــدام بـ ــدال من
األيدي .ويقال إن رجال الدين سمحوا به لبعده عن
الخالعة والمجون ،وهناك رأي آخر يقول إن أعضاء
فرقة السماح كــانــوا يستأذنون شيخ الطريقة ،أو
رئيس حلقة الذكر ليؤدوه ،فيسمح لهم ،ومن هنا
جاءت التسمية.
ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــص اإليـ ـق ــاع ــي ال ـج ـم ــاع ــي ت ـصــاح ـبــه
ً
ً
الموشحات والقدود ،ويرتبط بها ارتباطا وثيقا.
وللسماح أنــواع يتحدث عنها الباحث عبدالفتاح
قلعه جــي بــأنـهــا :الـصــف الــواحــد بقسميه الساكن
والمتحرك ،الصفان ،وأربعة صفوف ،وهما تشكيالن
للتقابل والـتـعــاكــس ،تــأتــي «ال ــدائ ــرة» وت ـقــوم على
تكوين دائرة من الراقصين ،ويمكن أن يضاف تكوين
دائرة أخرى داخلية صغرى ،ثم يعود الراقصون إلى
مواضعهم على محيط الدائرة .وهناك «الدائرتان»
المتجاورتان المستقلتان ،وهما تتشكالن من التئام
صفين أو أربعة صفوف متقابلة.

سامي الشوا
اجتمع القدر والحظ معا في طريق صباح فخري
منذ طفولته ،ليتميز بصوته ويصبح على ما عليه،
فقد أعـطــاه الـلــه موهبة رائ ـعــة ،ووض ــع فــي طريقه
األشخاص المناسبين ليصل إلى المكان المناسب،
ومن هؤالء األشخاص األستاذ سامي الشوا ،والده
أنـ ـط ــون إلـ ـي ــاس الـ ـش ــوا ،مــوس ـي ـقــي ح ـل ـبــي ال ـمــولــد
والمنشأ ،اشتهر بعزفه على آلــة الكمان وأدخلها
إلــى التخت الـشــرقــي بــدال مــن الــربــابــة ،وك ــان يعتز
بآلة كمان قديمة ورثها عن جده ،الذي عزف عليها
في حضرة القائد إبراهيم باشا عند غزوه سورية،
وغــادر سامي الشوا حلب إلى مصر ،بلد السينما
واألضواء في ذلك الوقت ،واستقر قريبا من األوساط
الفنية ،ويذكر عنه أنه عزف في الفرقة الموسيقية ألم
كلثوم ،منذ أن بدأت الغناء بمصاحبة آالت موسيقية
في أولى حفالتها العامة عام  ،1926إلى جانب محمد
القصبجي وكبار العازفين المعروفين .كما َّ
ضمه
محمد عبدالوهاب إلــى فرقته الموسيقية ،وتسلم
قيادة الفرقة الحقا َ
لعدة سنوات،
وفي إحدى المرات التي كان فيها الشوا في حلب
ي ـشــرب الـقـهــوة عـلــى الــرص ـيــف ،أم ــام ف ـنــدق ب ــارون
الحلبي ،تقدم منه رجل وقــور ذو شخصية جدية،
ومـعــه ولــد صغير تـجــاوز عـمــره الـسـنــوات العشر،
واقتربا منه معا ،وبادر الرجل بالحديث معرفا عن
نفسه :أنــا ف ــوزي الشماع أحــد التجار المعروفين
فــي حـلــب ،وق ــد سمعت بــأنــك تبحث عــن األص ــوات
الجميلة ،وقد جئتك بموهبة نادرة وصوت ال مثيل
لــه ،وأتمنى أن تسمعه .وبالتأكيد سمعه ،وكانت
هذه من أهم المحطات في طريق صباح فخري نحو
الشهرة الحقا.
اللقاء والتعلم مــن العبقري ســامــي الـشــوا ّ
مهد
الطريق أمام صباح لينطلق مباشرة ،فمن هو سامي
الشوا الذي ذاع صيته في كل مكان وقتها؟
الموسيقي الذي انحدر من أسرة الشوا الحلبية
الموسيقية العريقة ،ا لـتــي قـ ّـد مــت ثمانية عازفين
ومطربين ّ
مميزين على األق ــل ،ولــد عــام  1889في
حلب ،ورحل عن دنيانا مساء الجمعة  31ديسمبر
 .1965عــزف الشوا على الكمان في سن الخامسة،
حيث تقول بعض المصادر إنه استيقظ على صوت
أذان الفجر ينطلق من مئذنة جامع الهزازة القريب
من المنزل في حلب ،فانسحب من سريره ،وتوجه
ً
َ
ليمسك الكمان ويعزف
رأســا إلــى غرفة نــوم والــده
عليه األذان ،قبل أن ينتهي الـمــؤذن ،وتـكــون بذلك
مقطوعة «أذان الـفـجــر» أول مــؤلـفــاتــه الموسيقية،
ّ
ً
العزف على
وقام بتطويرها كثيرا فيما بعد .تعلم
ُ
العود في القاهرة على يد منصور عــوض .أعجب
أمير الشعراء أحمد شوقي بعبقرية سامي الشوا
الموسيقية ،واصطحبه في عام  1910في زيارة إلى
اسـطـنـبــول ،حيث عــزف الـشــوا أم ــام األمـيــر يوسف
عزالدين ولــي عهد السلطان العثماني ،وبحضور
كبار الموسيقيين األتراك.
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ألف ليلة وليلة

الجارية الرومية الحسناء تكشف حقيقة شركان

)(٣٠ - ٢

ابن الملك النعمان يشعر بالحسرة ويندم لمخالفته وصايا والده
القاهرة  -ةديرجلا•

نتابع في هذه الحلقة حكاية شركان وما حدث له مع الجارية ،وماذا فعل عندما شاهد مصارعة الجارية للعجوز ،فاقترب منهما ليسمع ما
سيدتي ذات الدواهي ،ما أردت إال
يجري بينهما ،فأقبلت الجارية ورمت على العجوز مالءة من حرير رفيعة ،واعتذرت إليها ،وقالت لها :يا
ً
صرعك ألجل جميع ما حصل لك ،ولكن أنت ّ
انفلت من بين يدي ،فالحمد لله على السالمة ،فلم ترد عليها جوابا ،وقامت تمشي غاضبة ،ولم
تزل ماشية إلى أن غابت عن البصر ،وصارت الجواري مكتفات مرميات ،والجارية واقفة وحدها ،وشركان يكتفي بمراقبة ما يحدث.

الجارية فتحت
له أبواب الدير
وأنشدت
له األشعار
واألغاني

ق ــال ــت شـ ـه ــرزاد ،إن ش ــرك ــان ي ـح ــدث ن ـف ـســه :كل
ماحدث لي بسبب غلبة النوم ،وما سار بي الجواد
إلى هذا المكان إال لحسن حظي ،فلعل هذه الجارية
وما معها يكون غنيمة لي ،ثم ركب جــواده ولكزه
ففر به كالسهم إذ انطلق من القوس ،وبيده حسامه
ً
م ـجــردا مــن غ ـمــده ،ثــم ص ــاح :الـلــه أك ـبــر ،فلما رأتــه
الجارية نهضت قائمة ،وقالت :إذهب إلى أصحابك
قبل الصباح لئال يأتيك البطارقة ،فيأخذونك على
أسنة الرماح ،وأنت ما فيك قوة لدفع النسوان ،فكيف
تدفع الرجال الفرسان ،وقد ولت عنه معرضة لقصد
الدير ،فتحير شركان في نفسه ،وقال لها :يا سيدتي
أتذهبين ،وتتركين المتيم الغريب المسكين الكسير
القلب؟ فالتفتت إليه وهي تضحك ،ثم قالت له :ما
حاجتك فإني أجيب دعوتك؟ فقال :كيف أطأ أرضك،
وأتحلى بحالوة لطفك ،وأرجع بال أكل من طعامك،
وقد صرت من بعض خدامك؟ فقالت :ال يأبى الكرامة
إال لئيم تفضل ،إركب جوادك ،وسر على جانب النهر
مقابلي ،فأنت في ضيافتي.

الجارية تستضيف شركان

ذات الدواهي
توشي بقائد
جيوش
المسلمين لدى
ملك الروم

وقالت شهرزاد :ففرح شركان ،وبادر إلى جواده
ً
وركــب ومــا زال ماشيا مقابلها إلــى أن وصــل إلى
ج ـســر م ـع ـمــول ب ــأخ ـش ــاب م ــن الـ ـج ــوز ،وف ـي ــه بـكــر
بسالسل مــن ال ـبــوالد ،وعليها أقـفــال فــي كالليب،
فنظر شركان إلى ذلك الجسر ،وإذا بالجواري الالتي زنار المحبة
كن معها في المصارعة قائمات ينظرن إليها ،فلما
وعقب ذلك ،أقبلت الجارية فنظر إليها فإذا هو
أقبلت عليهن كلمت جارية منهن بلسان الرومية،
وقالت لها :قومي عليه وأمسكي عنان جــواده ،ثم بأكثر من عشرين جارية كاألقمار حول تلك الجارية،
سيري به إلى الدير ،فسار شركان وهي قدامه إلى وهي بينهن كالبدر بين الكواكب ،وعليها ديباج
أن عدى الجسر ،وقد اندهش عقله مما رأى ،وقال ملوكي ،وفي وسطها زنار مرصع بأنواع الجواهر،
في نفسه :يا ليت الوزير دنــدان كان معي في هذا فلما نظر شركان ذلك كاد عقله أن يطير من الفرح،
المكان ،وتنظر عيناه إلى تلك الجواري الحسان ،ثم ونسي عسكره ووزيره ،وتأمل رأسها فرأى عليها
التفت إلى تلك الجارية ،وقال لها يا بديعة الجمال شبكة من اللؤلؤ مفصلة بأنواع الجواهر ،والجواري
قد صــار لي عليك اآلن ،حرمتان :حرمة الصحبة ،عن يمينها ويسارها يرفعن أذيالها ،وهي تتمايل
ً
ً
وحــرمــة سـيــري إلــى منزلك وقـبــول ضيافتك ،وقد عجبا ،فعند ذلك وثب شركان قائما على قدميه من
صــرت تحت حكمك وفــي عـهــدك ،فلو أنــك تنعمين هيبة حسنها وجمالها فصاح :واحسرتاه من هذا
علي بالمسير إلــى بــاد اإلس ــام ،وتتفرجين على الزنار ،وأنشد هذه األبيات:
تكتمت ما عندها من جوى
كــل أســد ضــرغــام ،وتعرفين مــن أن ــا ،فلما سمعت
ولست أكتم الذي عنـدي
كالمه اغتاظت منه ،وقالت لــه :لقد كنت عندي ذا		
خدامها يمشين من خلفهـا
عقل ورأي ،ولكني أطلعت اآلن على ما في قلبك من
كالقبل في حل وفي عقد
الفساد ،وكيف يجوز لك أن تتكلم بكلمة تنسب بها		
إلى الخداع ،كيف أصنع هذا؟ وأنا أعلم متى حصلت
عند ملككم عمر النعمان ،ال أخلص منه ألنه ما في حقيقة شركان
قصوره مثلي.
ً
ثم إن الجارية جعلت تنظر إليه طويال ،وتكرر
فيه النظر إلى أن تحققته وعرفته ،فقالت له بعد أن
ظنون شركان
أقبلت عليه :قد أشــرق بك المكان يا شركان ،كيف
وأمــا قولك :تعرفين من أنــا! فأنا ال أصنع معك كانت ليلتك يا همام بعدما مضينا وتركناك؟ ثم
ً
جـمـيــا ،وإن ـمــا أفـعــل ذلــك ألجــل الـفـخــر ،ومـثـلــك ما قالت له :إن الكذب عند الملوك منقصة وعــار ،وال
يقول لمثلي ذلــك ،ولو كنت شركان بن الملك عمر سيما عـنــد أكــابــر الـمـلــوك ،وأن ــت شــركــان بــن عمر
النعمان :الذي ظهر في هذا المكان ،فقال شركان في النعمان .فال تنكر نفسك وحسبك ،وال تكتم أمرك
نفسه :لعلها عرفت قدوم العسكر ،وعرفت عدتهم عني ،وال تسمعني بعد ذلك غير الصدق ،إن الكذب
وأنهم عشرة آالف فارس ،وعرفت أن والدي أرسلهم يورث البغض والعداوة ،فقد نفذ فيك سهم القضا،
معي لنصرة ملك القسطنطينية ،ثم قــال شركان :فعليك بالتسليم وا لــر ضــا ،فلما سمع كالمها لم
يا سيدتي أقسمت عليك أن تحدثيني بسبب ذلك يمكنه اإلن ـكــار ،فأخبرها بــالـصــدق وق ــال لـهــا :أنا
حتى يظهر لي الصدق من الكذب ،ومن يكون عليه ش ــرك ــان ب ــن عـمــر الـنـعـمــان الـ ــذي عــذبـنــي ال ــزم ــان،
وبال ذلك ،فقالت له :لوال أني خفت أن يشيع خبري وأوقـعـنــي فــي هــذا الـمـكــان ،فمهما شئت فافعليه
أني من بنات الروم ،لكنت خاطرت بنفسي وبارزت اآلن ،فأطرقت برأسها إلى األرض برهة ،ثم التفتت
ً
ً
العشرة آالف فارس ،وقتلت مقدمهم الوزير دندان ،إليه ،وقالت له :طب نفسا وقر عينا فإنك ضيفي،
ً
وظـفــرت بفارسهم شــركــان ،ومــا كــان علي مــن ذلك فأنت في ذمتي وفي عهدي ،فكن آمنا ،لو أراد أهل
عــار ،ولكني قــرأت الكتب وتعلمت األدب مــن كالم األرض أن يــؤذوك لما وصـلــوا إليك إال إن خرجت
العرب ،ولست أصف لك نفسي بالشجاعة ،مع أنك روحي من أجلك ،ولو كان خاطري في قتلك لقتلتك
رأيت مني العالمة والصناعة ،والقوة في الصراع في هذا الوقت ،ثم تقدمت إلى المائدة وأكلت من كل
والبراعة ،ولو حضر شركان مكانك في هذه الليلة لون لقمة ،فعند ذلك أكل شركان ففرحت الجارية،
ألجعله في األغالل .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت وأكلت معه إلى أن اكتفيا ،وبعد أن غسال أيديهما،
فـقــالــت لــه :أنـظــر كـيــف أن ــت فــي أل ــذ عـيــش ومـســرة.
عن الكالم المباح.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

شركان ينشد الشعر

ابن عمر
النعمان يقع في
غرام الجارية
الحسناء

مقنطر ،وكانت قنطرته من رخام ،ففتحت الجارية
الـبــاب ودخـلــت ومعها شــركــان ،وس ــارا إلــى دهليز
طويل مقبى على عشر قناطر معقودة ،وعلى كل
قنطرة قنديل من البللور يشتعل كاشتعال الشمس،
فلقيها الجواري في آخر الدهليز بالشموع المطيبة،
وعلى رؤوسهن العصائب المزركشة بالفصوص من
أصناف الجواهر ،وســارت وهن أمامها ،وشركان
وراءها إلى أن وصلوا إلى الدير ،فوجد بداخل ذلك
الدير آسرة مقابلة لبعضها ،وعليها ستور مكللة
بــالــذهــب ،وأرض الــديــر مـفــروشــة ب ــأن ــواع الــرخــام
المجزع ،وفي وسطه بركة ماء عليها أربع وعشرين
ق ــارورة من الــذهــب ،والـمــاء يخرج منها كاللجين،
ً
ً
ورأى في الصدر سريرا مفروشا بالحرير الملوكي،
فقالت له الجارية :إصعد يا موالي على هذا السرير،
فصعد شركان فوق السرير ،وذهبت الجارية وغابت
عنه ،فسأل عنها بعض الخدام فقالوا له :إنها ذهبت
إلــى مــرقــدهــا ،ونـحــن نخدمك كما أم ــرت ،ثــم إنهن
قدمن إليه من غرائب األلوان فأكل حتى اكتفى ،ثم
ً
ً
بعد ذلك قدمن إليه طشتا وإبريقا من الذهب فغسل
يــديــه ،وخــاطــره مشغول بعسكره ألنــه ال يعلم ما
ً
جرى لهم بعد ،وتذكر أيضا كيف نسي وصية أبيه؟
ً
ً
فصار متحيرا في أمره ،نادما على ما فعل إلى أن
طلع الفجر وبان النهار ،وهو يتحسر على ما فعل،
ً
وصار مستغرقا في الفكر.

البطارقة
يقتحمون منزل
الملكة وإبريزة
تدافع عن
شركان

الرومية تغني بالعربية

وفي الليلة الثالثين بعد الستمئة ،قالت :بلغني
وفــي الليلة الــواحــدة والثالثين بعد الستمئة،
أيها الملك السعيد ،أن الجارية لما قالت هذا الكالم
ل ـشــركــان وه ــو يـسـمـعــه أخ ــذت ــه ال ـن ـخــوة والـحـمـيــة قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،إن الجارية قالت:
ً
وغيره األبطال ،وأراد أن يظهر لها نفسه ويبطش يا مرجانة هات لنا شيئا من آالت الطرب ،فقالت:
ً
بها ،ولكن رده عنها فرط جمالها وبديع حسنها سمعا وطاعة ،ثم غابت لحظة ،وغنت بصوت رخيم
أرق من النسيم ،وأعذب من ماء التسنيم ،وأنشدت
فأنشد هذا البيت:
مطربة بهذه األبيات:
وإذا المليح أتى بذنب واحد
عفا الله عن عينيك كم سفكت دما
جاءت محاسنه بألف شفيع
		
وكم فوقت نحو الجوانح أسهما
		
أكل جيب حاز رق ُم ِّ
حبه
ثم صعدت وهو في أثرها ،وأنشد هذه األبيات:
حرام علـيه أن يرق ويرحـمـا
		
في وجهها شافع يمحو إساءتهـا
ث ــم قــامــت واحـ ــدة م ــن الـ ـج ــواري ومـعـهــا آلـتـهــا،
من القلوب وجيه حيثما شفعـا
		
وأنشدت تقول عليها أبيات بلسان الرومية فطرب
إذا تأملتها ناديت مـن عـجـب
ً
شركان ،ثم غنت الجارية سيدتهن أيضا وقالت :يا
البدر في ليلة اإلكمال قد طلعـا
		
شركان أما فهمت ما أقول؟ قال :ال! ولكن ما طربت
لو أن عفريت بلقيس يصارعهـا
إال على حسن أناملك ،فضحكت وقالت له :إن غنيت
من فرط قوته في ساعة صرعا
		
لــك بالعربية م ــاذا تـصـنــع؟ فـقــال :مــا كـنــت أتمالك
عقلي ،فأخذت آلة الطرب وغيرت الضرب وأنشدت
قناطر الرخام
هذه األبيات:
طعم التفريق مـر
ولـ ـ ــم ي ـ ـ ــزاال س ــائ ــري ــن
فهل لذلك صـبـر
ح ـت ــى وص ـ ــا إل ــى		
ً
أهوى ظريفا سباني
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
بالحسن والهجر مر
		

إقبال وإدبار
ف ـل ـمــا ف ــرغ ــت م ــن شـعــرهــا
نظرت إلى شركان فوجدته
قــد غ ــاب عــن وجـ ــوده ،ولــم

شركان تساوره
الشكوك
ويخشى أن
يكون وقع في
فخ الجارية

ً
ً
فلما رأت الجارية شركان قامت له وأخذت يده،
يــزل مـطــروحــا بينهن م ـمــدودا إلــى أن ولــى النهار
بالرواح ،ونشر الليل الجناح ،فقامت إلى مرقدها ،وأجلسته إلى جانبها ،وقالت له :أنت ابن الملك عمر
فـســأل شــركــان عـنـهــا؟ فـقــالــوا ل ــه :إنـهــا مـضــت إلــى النعمان فهل تحسن لعب الشطرنج؟ فـقــال :نعم،
مرقدها ،فقال :في رعاية الله وحفظه .وأدرك شهرزاد ولكن ال تكوني كما قال الشاعر:
أقول والوجد يكويني وينـشـرنـي
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
ونهلة من رضاب الحب تروينـي
		
حضرت شطرنج من أهوى فالعبني
زفة الجواري
بالبيض والسود ولكن ليس يرضيني
		
كأنما الشاة عند الرخ مـوضـعـه
و فــي الليلة الثانية والثالثين بعد الستمئة،
وقد تفقـد دسـتـا بـالـفـرازين
قالت :فلما أصبح أقبلت عليه الجارية ،وقالت له		:
فإن نظرت إلى معنى لواحظـهـا
إن سيدتي تدعوك إليها فقام معها وسار خلفها،
فإن ألحاظهـا يا قـوم تـردينـي
فلما ق ــرب مــن مكانها زفـتــه ال ـج ــواري بــالــدفــوف		
ثم قدم الشطرنج ،ولعبت معه فصار شركان كلما
والمغاني ،إلى أن وصل إلى باب كبير من العاج
ً
مرصع بالدر والجوهر ،فلما دخلوا منه وجد دارا أراد أن ينظر إلــى نقلها نظر إلــى وجهها ،فيضع
ً
كبيرة أيـضــا ،وفــي صدرها إيــوان كبير مفروش الفرس موضع الفيل ،ويضع الفيل موضع الفرس،
بأنواع الحرير ،وبدائر ذلك شبابيك مفتحة مطلة فضحكت وقالت :إن كان لعبك هكذا فأنت ال تعرف
ً
على أشـجــار وأنـهــار ،وفــي البيت صــور مجسمة شيئا ،فقال :هذا أول دست ال تحسبيه ،فلما غلبته
ً
ً
ي ــدخ ــل فـيـهــا الـ ـه ــواء ف ـت ـت ـحــرك ف ــي جــوف ـهــا آالت رجع وصف القطع ،ولعب معها فغلبته ثانيا ،وثالثا،
ً
ً
فيتخيل للناظر أ نـهــا تتكلم ،وا لـجــار يــة جالسة ورابعا ،وخامسا ،ثم التفتت إليه وقالت له :أنت في
تنظر إليهم ،فلما نظرته الجارية نهضت قائمة كل شيء مغلوب ،فقال :يا سيدتي مع مثلك يحسن
ً
عليه ،وأخ ــذت يــده وأجلسته بجانبها ،وسألته أن أكــون مغلوبا ،ثم أمــرت بإحضار الطعام فأكال،
وغسال أيديهما ،وبعد ذلك أخذت القانون ،وكان لها
عن مبيته ،فدعا لها.
ً
ثم جلسا يتحدثان ،فقالت له :أتعرف شيئا مما بضرب القانون معرفة جيدة فأنشدت هذه األبيات:
الدهر ما بين مطوي ومبسـوط
يتعلق بالعاشقين والمتيمين؟ فـقــال :نعم أعــرف
ً
ومثله مثل مجرور ومخـروط
شـيـئــا مــن األش ـع ــار ،فـقــالــت أسمعني فــأنـشــد هــذه		
ً
فاضرب على حسنه إن كنت مقتـدرا
األبيات:
أن ال تفارقني في وجه التفريط
		
ال ...ال أبوح بحب عزة إنهـا
ً
ثــم إنهما لــم ي ــزاال على ذلــك إلــى أن أقـبــل الليل،
أخذت علي مواثقا وعهـودا
		
فكان ذلــك الـيــوم أحسن مــن الـيــوم الــذي قبله ،فلما
رهبان مدين والذين عهدتهـم
أقبل الليل مضت الجارية إلــى مرقدها ،وانصرف
يبكون من حذر العذاب قعودا
		
ً
ً
فـلـمــا سمعته قــالــت :لـقــد ك ــان ب ــاه ــرا كـثـيــرا في شــركــان إلــى موضعه فنام إلــى الصباح ،ثــم أقبلت
الفصاحة ،بارع البالغة ،ألنه بالغ في وصفه لعزة عليه ال ـجــواري بــالــدفــوف ،وآالت ال ـطــرب ،وأخ ــذوه
كــال ـعــادة إل ــى أن وص ـلــوا إل ــى ال ـجــاريــة ،فـلـمــا رأتــه
حيث قال ،وأنشدت هذين البيتين:
نهضت قائمة ،وأمسكته من يده وأجلسته بجانبها
لو أن عزة حاكمت شمس الضحى
وسألته عن مبيته ،فدعا لها بطول البقاء ،ثم أخذت
في الحسن عند موفق لقضي لها
		
العود ،وأنشدت هذين البيتين:
وسعت إلي بغيب عـزة نـسـوة
ال تركنن إلى الفراق
جعل اإلله خدودهن نعـالـهـا
		
فإنه مـر الـمـذاق
ثــم قــالــت :وقـيــل إن عــزة كــانــت فــي غــايــة الحسن		
الشمس عند غروبهـا
والجمال ،ثم قالت له :يا ابن الملك إن كنت تعرف
ً
تصفر من ألم الفراق
شيئا مــن كــام جميل فأنشدنا مـنــه ،ثــم ق ــال :إني		
أعرف به ،ثم أنشد من شعر جميل هذا البيت:
البطارقة في منزل إبريزة
تريدين قتلي ال تريدين غـيره
ً
ولست أرى قصدا سواك أريد
		
فبينما هما على هذه الحالة ،وإذا هما بضجة،
فـلـمــا سـمـعــت ذل ــك قــالــت ل ــه :أح ـس ـنــت ي ــا ابــن
ً
ً
الملك ،ما الذي أرادته عزة بجميل حتى قال هذا فــالـتـفـتــا فــرأيــا رجـ ــاال وش ـبــانــا مـقـبـلـيــن ،وغالبهم
الشطر؟ أي :تريدين قتلي ال تريدين غيره ،فقال بطارقة بأيديهم السيوف مسلولة تلمع ،وهم يقولون
لها شركان :يا سيدتي لقد أرادت به ما تريدين بلسان رومية :وقعت عندنا يا شركان ،فأيقن الهالك،
مني ،وال يرضيك ،فضحكت لما قال لها شركان ولما سمع شركان هذا الكالم قال في نفسه :لعل هذه
هذا الكالم ،فقامت الجارية وذهبت إلى مرقدها الجارية الجميلة خدعتني وأمهلتني إلــى أن جاء
ونــامــت ،ون ــام شــركــان فــي مــرقــده إلــى أن أصبح رجالها وهــم البطارقة الذين خوفتني بهم ،ولكن
أنا الذي جنيت على نفسي وألقيتها في الهالك ،ثم
الصبح.
التفت إلى الجارية ليعاتبها ،فوجد وجهها قد تغير
باالصفرار ،ثم وثبت على قدميها وهي تقول لهم :من
دفوف وأغاني
أنتم؟ فقال لها البطريق المقدم عليهم :أيتها الملكة
فلما أفاق أقبلت عليه الجواري بالدفوف وآالت الكريمة والدرة اليتيمة أما تعرفين الذي عندك من
الطرب كالعادة  ،ومشت الجواري حوله يضربن هو؟ قالت له :ال أعرفه فمن هو؟ فقال لها :هذا شركان
بالدفوف ،واآلالت إلى أن خرج من تلك الدار ،ودخل بن الملك عمر النعمان ،هذا الذي فتح القالع ،وملك
ً
دارا غيره أعظم من األولــى ،وفيها من التماثيل كل حصن منيع ،وقد وصل خبره إلى الملك والدك
ً
وصور الوحوش ما ال يوصف ،فتعجب شركان من العجوز ذات الدواهي ،وتحقق ذلك ملكنا نقال
مما رأى من صنع ذلك المكان فأنشد هذه األبيات :عن العجوز ،وها أنت قد نصرت عسكر الروم بأخذ
هذا األسود المشؤوم.
أجني رقيبي من ثمار قالئد
ً
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
در النحور منضدا بالعسجد
		
وعيون ماء من سبائك فـضة
وخدود ورد في وجوه زبرجد
		
فكأنما لون البنفسج قد حكـى
وإلى اللقاء في حلقة الغد
زرق العيون وكحلت باإلثمد
		

دفاع الجارية
قالت شهرزاد :لما سمعت الجارية كالم
البطريق نظرت إليه وقــالــت لــه :مــا اسمك؟
قال لها :اسمي ماسورة بن عبدك موسورة
بن كاشردة بطريق البطارقة ،قالت له :كيف
دخلت علي بغير إذني؟ فقال لها :يا موالتي
إني لماوصلت إلى الباب ما منعني حاجب
وال بواب ،بل قام جميع البوابين ومشوا بين
أيدينا كما جرت به العادة ،إنه إذا جاء غيرنا
ً
يتركونه واقفا على الباب حتى يستأذنوا
عليه الدخول ،وليس هذا وقت إطالة الكالم،
والـمـلــك منتظر رجــوعـنــا إلـيــه بـشــركــان بن
الملك عمر النعمان ،ألجل أن يقتله ،ويرحل

عسكره إلــى الموضع الــذي جــاء وا منه من
غير أن يحصل لنا تعب في قتالهم.
فلما سمعت الـجــاريــة هــذا الـكــام قالت
له :إن هذا الكالم غير حسن ،ولكن قد كذبت
ال ـع ـجــوز ذات ال ــدواه ــي ظـنـهــا ،ق ــد تكلمت
بـكــام بــاطــل ال تعلم حقيقته ،ال ــذي عندي
ما هو شركان ،وإال كنت أسرته ،ولكن رجل
أت ــى إل ـي ـنــا ،وقـ ــدم عـلـيـنــا فـطـلــب الـضـيــافــة
فاستضفناه ،فإذا تحققنا أنه شركان بعينه،
وثبت عندنا أنه هو من غير شك ،فال يليق
بمروء تي أن أمكنكم منه ،ألنــه دخــل تحت
عهدي وذمـتــي ،فــا تخونوني فــي ضيفي،

وال تفضحوني بين األن ــام ،بــل إرج ــع أنت
إل ــى ال ـم ـلــك أبـ ــي ،وق ـبــل األرض ب ـيــن يــديــه،
وأخبره بأن األمر بخالف ما قالته العجوز
ذات الدواهي.
فـقــال البطريق مــاســورة :أنــا مــا أق ــدر أن
أعود إلى الملك إال بغريمه ،فلما سمعت هذا
الكالم قالت :إذا كان هذا األمــر فإنه عنوان
السفه ،ألن هذا الرجل واحد وأنتم مئة ،فإذا
ً
أردتم مصادمته فابرزوا له واحدا بعد واحد،
ليظهر عند الملك من هو البطل منكم.

توابل ةديرجلا

جريمة
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ليلة القبض على «سفاح الجيزة» في وكر الشيطان
استدرج ضحاياه على طريقة «ريا وسكينة»
القاهرة  -هشام محمد

ّ
تحرك القاتل المتسلسل إلى مسرح الجريمة ،من دون أن يكترث
بكاميرات المراقبة ،وترك بصمته األخيرة في عالم اإلجرام الوحشي،
وكانت لحظة سقوطه مدوية ،وبات "سفاح الجيزة" حديث الشارع
المصري خالل العام الحالي ،وكشفت التحقيقات سجله الحافل بالقتل
والنصب واالحتيال والتزوير في أوراق رسميةّ ،
وتبين سر اختفاء أربعة
من ضحاياه على طريقة السفاحتين "ريا وسكينة" وتوالت المفآجات.

سقوط سارق
زوجته
الصيدالنية
يكشف سر
اختفاء
«المهندس»

القاتل المتسلسل
يدفن ضحاياه
في مقبرتي
الجيزة
واإلسكندرية

بــدأت قصة "قذافي فـ ّـراج" مع اإلجــرام في عام
 ،2015عندما كــان صــديــق طفولته رضــا يعمل
ً
مهندسا في إحــدى دول الخليج ،وأقنعه بعمل
توكيل عام له في مصر ،حتى يستثمر أمواله في
سلسلة مكتبات ،وبعدها اكتشف رضــا خيانة
صديق العمر ،فطالبه ّ
برد أمواله ،وبهدوء شديد
ً
أخبره قذافي أن خالفاتهما يمكن حلها وديــا،
ودعاه إلى شقته في حي بوالق الدكرور لتناول
الغداء ،والتوصل إلى اتفاق يرضيه.
لجأ قذافي إلى تلك الحيلة الشيطانية ،وهيأ
ً
مـســرح الجريمة ،الس ـتــدراج صديقه بعيدا عن
األن ـظــار ،واسـتـجــاب رضــا لـلــدعــوة ،ولــم يتخيل
ً
ل ـل ـح ـظــة أن ص ــدي ــق عـ ـم ــره س ـي ـق ـ ِّـدم ل ــه ط ـعــامــا
ً
مسموما ،وينتظر لحظات احتضاره ،من دون
أن ينقذه مــن الـمــوت ،وبعدها دفـنــه فــي الشقة،
وإلبعاد شبهة الجريمة عن نفسه أرسل رسالة
إلى أهل القتيل من هاتفه نصها "إلحقوني أنا
ّ
اتـقـبــض ع ـلـ ّـي" ،وتـخــلــص مــن الـهــاتــف فــي أثـنــاء
عودته إلى شقته أخرى بمنطقة الهرم.
أخبر قــذافــي زوجـتــه بما حــدث ،وخشيت من
تـهــديــده لـهــا ،إذا كشفت الـســر ،ولعبت برأسها
ْ
ال ـهــواجــس ،فـ َـمــن يـقـتــل صــديــق ع ـمــره يـفـعــل أي
شيء آخر ،واستشعر القاتل اضطرابها الشديد،
فحاول تهدئتها ،حتى يفكر في حيلة للتخلص
ً
َ
ّ
بالسم أيـضــا ،بعد
منها ،ولــم يـتــوان عــن قتلها
وضعه لها في العصير ،ثم خبأ الجثة في "ديب
ف ــري ــزر" ،ونـقـلـهــا إل ــى شـقـتــه فــي ب ــوالق ودفـنـهــا
بجوار صديقه!
م ـ ــرت شـ ـه ــور ط ــوي ـل ــة ،ول ـ ــم ي ـع ـثــر أح ـ ــد عـلــى
ضحيتيه ،وقـ ّـرر قذافي خطبة فتاة أخــرى ،وفي
الوقت نفسه وقــع في عالقة غرامية مع أختها،
ً
وهددته بفضح عالقتهما معا ،ليستخدم الطريقة
نفسها في قتلها ،ودفنها في مقبرة شقة بوالق
ً
أيـضــا ،وأقـنــع أهلها أنها هربت مــع مخرج إلى
خارح مصر ،لتعمل في مجال التمثيل ،ثم تزوج
ً
ُ
ـط ـطــا ل ــذل ــك ،وبـعــدهــا
شـقـيـقـتـهــا ،ك ـمــا ك ــان م ـخـ ِ
انفصل عنها.
باتت جرائم قذافي يكتنفها الغموض ،وتدور
في فضاء ضبابي ،وأراد أن ينقل مسرح جرائمه
إل ــى مــديـنــة اإلس ـك ـنــدريــة ،فـ ـ ّ
ـزور أوراق ـ ــا ثبوتية
بشخصية الـصــديــق الـمـقـتــول ،وع ــاش باسمه،
وأصبح "المهندس رضا" ،وفتح هناك محل أدوات
كهربائية ،وكانت تعمل لديه سيدة في المحل،
ّ
بحبه لها ،وطلب
وبطريقته المعتادة أقنعها
منها أن تشاركه في إدارة أعماله مقابل أن تدفع
له  45ألف جنيه ،وبالفعل منحته المبلغ ،وبعد
فترة شعرت بخداعه لها ،وطالبته ّ
برد أموالها،
فأخبرها أنه اشترى بالمبلغ بضائع ،ويمكنها
الحصول عليها إذا ذهبت معه إلــى "المخزن"،
وعـنــدمــا ذهـبــت لنيل حقها ،قتلها ودفـنـهــا في
"مقبرة مخزن اإلسكندرية".

كاميرات المراقبة
مــرت خمسة أع ــوام ،مــن دون أن ينكشف لغز
اخ ـت ـفــاء ال ـض ـحــايــا ،ورغـ ــم ب ــراع ــة ه ــذا الـسـفــاح
فــي ارتـكــاب الـجــرائــم ،وع ــدم تــرك أي أدل ــة خلفه،
ً
فإنه سقط أخـيــرا في قبضة الشرطة عن طريق
ّ
المصادفة ،فقد تزوج من طبيبة صيدالنية ،وبعد
فـتــرة دخــل فــي خــافــات معها ،وطلبت الـطــاق،
فـقـ ّـرر السطو على "فـيــا" والــدهــا ،وظـ ّـن أنــه ّ
دبــر
خطته بــإتـقــان ،وخ ــرج مــن مـســرح الجريمة من
دون أن يعترضه أحــد ،وأســرع بالفرار بما معه
من ذهب وأموال.
ّ
وبـعــد اكـتـشــاف ســرقــة "الـفـيــا" ،تعقب األمــن
الـ ـ ـس ـ ــارق ب ـف ـح ــص ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات ،وات ـ ـضـ ــح أن ــه
زوج االب ـن ــة ،وسـقــط الـلــص فــي قبضة أجـهــزة
األم ـ ـ ـ ــنُ ،
وح ـ ِـك ــم
عليه بالسجن
ع ــام ــا بــاسـمــه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ــف
"ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدس
رضــا" ،وكــان أهل
األخـ ـي ــر يـبـحـثــون
عـ ـن ــه ،وعـ ـلـ ـم ــوا أن ــه
عـ ـ ـل ـ ــى ذمـ ـ ـ ـ ــة ق ـض ـي ــة

سرقة فــي اإلسـكـنــدريــة ،وعندما ذهـبــوا لرؤيته
اكتشفوا أنه صديق طفولته "قذافي" ،وأنه انتحل
اسمه ،وتقدموا ببالغ يتهمونه بقتله.
مفاجآت أخــرى كانت في انتظار هــذا القاتل
المتسلسل ،كشفتها "سكرتيرته" التي تعرفت إليه
بعد طلبه موظفة للعمل بشركة دعاية وإعالن
ك ــان يمتلكها ،وب ـعــد ف ـتــرة مــن الـعـمــل ،الحظت
أن لديه غرفة ال يسمح ألي شخص بدخولها،
وذات يــوم طلب منها إحـضــار سـيــدة لتنظيف
مقر العمل ،بعدها غادر وترك مفاتيحه ولم يعد،
وحين عجزت عن الوصول إليهّ ،قررت فتح الغرفة
الـســريــة لـلــوصــول إل ــى ّ
أي أوراق تـســاعــدهــا في
التعرف إلى محل إقامته ،لكنها فوجئت بدوالب
يحتوي على قسائم زواج وسبع هويات مزيفة
تحمل صورته!
وبـعــد أي ــام تلقت مكالمة هاتفية مــن قــذافــي،
ّ
وعلل غيابه بظروف خارجة عن إرادته ،وعندما
واجـهـتــه بــالـحـقـيـقــة ،طـلــب مـنـهــا الـتـكـتــم مقابل
جنيه ،وأنــه سيحضر
الحصول على  250ألــف ّ
إلى المحل ومعه المبلغ ،لكنها رفضت إغراءاته،
وانقطعت عــن العمل ،وتواصلت مــع ضحاياه،
ّ
وبعدها سلموا األوراق للنيابة.

المجرم قتل
زوجته وقطع
ً
جزءا من جسدها
وألقاه للكالب!

السقوط األخير
تسارعت أحداث قضية "سفاح الجيزة" وقامت
مديرية أمن الجيزة بنقله من مقر محبسه بقسم
شرطة الهرم ،إلى سجن االستئناف ،الستكمال
فترة حبسه سنة في القضية المتهم فيها بسرقة
مصوغات ذهبية من زوجته الطبيبة الصيدالنية
باإلسكندرية ،وبعد انتهاء فترة عقوبته ،بدأ في
تنفيذ قــرار الحبس في قضايا القتل والتزوير
والسرقة والنصب المتورط بارتكابها في الجيزة
واإلسكندرية.
وتـبـ ّـيــن مــن خ ــال حـصــر ف ـتــرة الـحـبــس التي
قضاها في السجن باإلسكندرية ،قبل اكتشاف
من الحكم القضائي
جرائمه ،أن قضى  3أشهر ّ
بحبسه في قضية السرقة ،ونفذ بقية فترة حبسه
في سجن االستئناف ،واتهامه في  4جرائم قتل،
وسلسلة من وقائع النصب والتزوير وانتحال
الـصـفــة ،ودف ــن جثث ضـحــايــاه بشقة فــي بــوالق
الدكرور ،ومخزن في محافظة اإلسكندرية.
واع ـ ـت ـ ــرف ال ـم ـت ـه ــم ب ـق ـت ــل صـ ــديـ ــق ط ـفــول ـتــه
المهندس رضا ،بوضع السم له في الطعام ،ودفن

محكمة جنايات
الجيزة تحيل
أوراقه إلى مفتي
الديار المصرية

جثته بشقة في بــوالق الــدكــرور ،بعد استيالئه
على أمواله ،وقتل زوجته فاطمة زكريا ،بالطريقة
ذاتها ،ونقل جثتها داخل "ديب فريزر" من شقة
الزوجية بالهرم ،إلى شقة ببوالق الدكرور ودفنها
هناك ،والجريمة الثالثة هي قتل شقيقة إحدى
زوجاته ،التي جمعت بينهما عالقة قبل الزواج
من شقيقتها.
وغــادر المتهم إلــى مدينة المنصورة (شمال
ً
شرقي القاهرة) ،منتحال صفة صديقه المجني
عليه المهندس رضــا ،وتـعـ َّـرف إلــى فـتــاة ،وعقد
قــرانــه عـلـيـهــا ،إال أن ــه لــم يــدخــل ب ـهــا ،ول ــم يتمم
الــزواج ،وغادر إلى محافظة اإلسكندرية ،لينفذ
جــريـمـتــه الــراب ـعــة ،ويـتـخـلــص مــن الـسـيــدة التي
تعمل معه في محل أدوات كهربائية يمتلكه ،وقد
وعدها بالزواج ،وحصل منها على مبلغ "قيمة
بيع شقة ملكها" ولــدى إلحاحها فــي استعادة
المبلغ أو إتـمــام ال ــزواج منها ،اسـتــدرجـهــا إلى
مخزن وخنقها ودفنها بمالبسها داخل المخزن.
ٍ
وأقر المتهم في التحقيقات ،أنه واصل انتحال
ص ـفــة صــدي ـقــه الـمـجـنــي ع ـل ـيــه ،وتـ ـ ـ ّ
ـزوج طبيبة
ّ
صيدالنية ،وعندما اكتشتفت مطامعه ،قــر رت
ً
االن ـف ـصــال ع ـنــه ،فــاتـخــذ قـ ــرارا بــاالنـتـقــام منها،
ً
وارتدى نقابا للتخفي ،واستولى من فيال والدها
على مصوغات ذهبية تصل قيمتها إ لــى نحو
مليون جنيه.
وعقب ارتكاب المتهم جريمته ،انتحل صفة
ّ
وتقدم
مهندس كهرباء ُيدعى "محمد مصطفى"،
ل ـلــزواج بــابـنــة تــاجــر ث ــري ،وخ ــال فـتــرة زواج ــه
منهاّ ،
قرر بيع المصوغات الذهبية التي سرقها
مــن زوج ـتــه الطبيبة الـصـيــدالنـيــة ،فـتــوجــه إلــى
محل جواهرجي ،إال أن القدر شاء أن مالك المحل
يرتبط بعالقة صداقة بوالد الطبيبة ،ويعلم بأمر
السرقة ،فأبلغ رجــال المباحث ،وجــرى القبض
على المتهم بصفته المهندس رضا التي انتحلها
عقب قتل المجني عليه.
وتتابع سقوط األقنعة عــن "سـفــاح الجيزة"،
حـيــن فــوجـئــت زوج ـتــه "اب ـنــة ال ـتــاجــر" بحضور
فتاة على عالقة عمل بزوجها الذي اختفى فجأة
مــن دون أن تعلم بــأمــر القبض عليه ،بإحضار
بطاقة شخصية لها خــاصــة بــزوجـهــا ،إال أنها
تحمل اسمه الحقيقي "قذافي فراج" ،فتأكدت من
ّ
ّ
وتقدمت
تعر ضها للنصب مــن جانب زوجـهــا،
ببالغ ضده ،وبدأت النيابة المختصة التحقيق
معه في االتهامات المنسوبة إليه.
في ذلــك الوقت ،وصلت معلومة إلــى محامي
ً
ً
"أسرة المهندس رضا" ،مفادها أن حكما قضائيا
ص ــدر ضــد شـخــص يحمل اس ــم الـمـفـقــود ،وبــدأ
مـحــامــي األس ــرة وف ـ ّـي الــديــن ف ــؤاد ،فــي التحرك
لـكـشــف مــاب ـســات األمـ ــر ،وات ـض ــح أن الشخص
المحبوس بــاســم المهندس رض ــا ،هــو المتهم
قــذافــي ف ــراج ،وأن ــه ينتحل صـفـتــه ،فـتــم إبــاغ
رجال المباحث باإلسكندرية ،كما تقدم ببالغ
ً
إلــى النائب الـعــام للتحقيق ،وتـقــدم أيضا
ُّ
التغيب
بتظلم لفتح التحقيق فــي بــاغ
الـخــاص بالمهندس رض ــا ،ال ــذي جرى
تحريره منذ سنوات ،مع توجيه تهمة
القتل إلى قذافي.
وفــور التقدم ببالغ إلــى النائب
ال ـ ـع ـ ــام ،جـ ـ ــرى ت ـك ـل ـي ــف ال ـن ـي ــاب ــة
المختصة بالجيزة ،للتحقيق
ف ــي ال ـق ـض ـيــة ،وتــم

التنسيق مع مديرية أمن اإلسكندرية ،وتوجهت
قوة أمنية لتسلم المتهم ،وترحيله إلى مديرية
ً
أمن الجيزة ،وتحديدا إلى قسم شرطة الهرم ،وبدأ
فريق البحث في إجــراء التحريات ،واستجواب
الـمـتـهــم ،وج ـمــع ال ـم ـع ـلــومــات ،ومــواج ـه ـتــه بـهــا،
حتى اعترف بقتل المهندس رضا ،وقتل زوجته،
وشـقـيـقــة إح ــدى زوج ــات ــه ،وال ـف ـتــاة ال ـتــي قتلها
باإلسكندرية ،وأرشد عن مكان دفنه الجثث.

جرائم مروعة
مفاجأة مدوية نطق بها سفاح الجيزة ،خالل
اع ـتــرافــه ب ـجــرائ ـمــه ،وب ــأن ــه قـتــل زوج ـت ــه ،وقـطــع
ً
جزء ا من جسدها وألقاه للكالب ،ليشفي غليله
أن
منها،
ألنها ًاستولت على أمواله ،وكانت تريد ً
ُ
فلسا ،حتى ال يتزوج عليها ،وأعد خطة
تجعله م ِ
لقتلها بعد أن قتل صديقه واستولى على أمواله،
وأنه ظل يفكر في طريقة للتخلص منها ،فدس
ً
َّ
ُ
وتعجل موتها ،فأمسك
خدرا في الطعام،
لها م ِ
بــرأسـهــا ورط ـمــه فــي الـحــائــط فلفظت أنفاسها
في الحال.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل ِقبل
المتهم فــي القضايا األربـعــة مــن شـهــادة سبعة
ً
عشر شاهدا ،واعترافات المتهم في التحقيقات،
واسـتـخــراج رف ــات جثامين المجني عليهم من
األماكن المدفونة بها ،وما ثبت بتقارير الصفة
التشريحية لتلك الجثامين ،وتطابق البصمات
الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة
مــن ذوي المجني عليهم ،ومــا ثبت فــي تقارير
"اإلدارة العامة لتحقيق األدلــة الجنائية" بشأن
فـحــص اآلث ـ ــار ال ـمــرفــوعــة م ــن أم ــاك ــن اسـتـخــراج
ً
الـجـثــامـيــن ،فـضــا عــن مـحــاكــاة المتهم لكيفية
ارتكابه الوقائع األربع.
وشـ ـه ــدت م ـحــاك ـمــة "سـ ـف ــاج ال ـج ـي ــزة ،تـفــريــغ
الحرز األول بمعرفة خبير فني من اإلدارة العامة
للمساعدات الفنية التابعة لوزارة الداخلية ،وهو
أسـطــوانــة مــدمـجــة بـهــا  6مـقــاطــع فـيــديــوُ ،ت ِّ
بين
خط سير المتهم قذافي ،وحمله حقيبة بها جثة
الضحية "ن ــادي ــن" ونقلها إل ــى شـقــة فــي بــوالق
الدكرور ،لدفنها إلى جوار جثة زوجته وصديقه.
وشاهدت المحكمة المقطع األول ،ومدته 14
ّ
وتبين أن المتهم قذافي يسير بالشارع،
ثانية،
ً
ح ــام ــا حـقـيـبــة ،كـمــا ش ــاه ــدت الـمـقـطــع الـثــانــي،
ً
ً
وظهر فيه شخص المتهم يرتدي جلبابا ونقابا،
ويحمل حقيبة ويخرج من باب عقار سكني إلى
الشارع.
ً
وتضمن المقطع الثالث ظهور المتهم حامال
بيده اليسرى حقيبة ،ويسير بالشارع ،وتضمن
المقطع الــرابــع ظ ـهــوره وس ــط ال ـمــارة بــالـشــارع
ً
ً
يرتدي جلبابا ونقابا ،كما ورد بمقطع سابق،
ً
حامال بيده ذات الحقيبة ،وأوقــف سيارة أجرة
"تــاك ـســي" لــونـهــا أص ـفــر (تــاكـســي اإلسـكـنــدريــة)
واسـ ـتـ ـقـ ـلـ ـه ــا ،وتـ ـضـ ـم ــن ال ـم ـق ـط ـع ــان ال ـخ ــام ــس
والسادس ،ومدتهما نحو  39ثانية ،دخول المتهم
أحد العقارات.
وفــي أسطوانة ثانية ،مقطع فيديو مدته 36
دقيقة ،يكشف تمثيل المتهم جرائم قتل صديقه
وزوجته وشقيقة إحدى زوجاته ،ويتضمن دخول
المتهم إلــى الغرفة فــي شــارع بـبــوالق الــدكــرور،
وي ـق ــف أم ـ ــام بـ ــاب ال ـغ ــرف ــة والـ ـص ــوت ل ــم يظهر
بــوضــوح ودخــل إليها ،وبها ثالجة ونجفة في
السقف وغرفتان على اليمين واليسار وتحدث
ً
المتهم ،إال أن صوته لم يكن واضحا.
وق ـض ــت مـحـكـمــة ج ـن ــاي ــات ال ـج ـي ــزة ،بــإحــالــة
ً
أوراق المتهم قذافي فراج ( 48عاما) ،والمعروف
بـ "سفاح الجيزة" إلى مفتي الجمهورية ،إلبداء
رأي ــه الـشــرعــي فــي إع ــدام ــه ،كـمــا ح ـ ّـددت جلسة
أخ ــرى لـلـنـطــق بــالـحـكــم ،لـ ُـي ـسـ َـدل ال ـس ـتــار على
الـقـضـيــة ال ـتــي روعـ ــت الـ ـش ــارع ال ـم ـصــري خــال
الفترة الماضية.
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Cooking

أطباق شهية من المطبخ العصري
القاهرة  -ةديرجلا.

من الشباب على تناول األكالت العصرية في المطاعم
يقبل الكثير ً
الحديثة ،نظرا لتنوع أطباقها ،ولمذاقها الشهي اللذيذ ،لكن في

ً
ً
ظل انتشار جائحة كورونا عالميا ،بدأ خبراء الطهي يقدمون طرقا
سهلة وبسيطة يمكن االعتماد عليها من أجل إعداد مثل هذه

دجاج البروكلي بالكريمة

األطباق في المنزل من دون الحاجة للخروج ...وفي السياق التالي
نقدم خمسة أطباق من هذا النوع يمكن تنفيذها بسهولة:

صينية الدجاج بالطحينة والفطر
المقادير:

المقادير:
• 2/1كيلوغرام بروكلي طازج
مقطع
• 2/1كيلوغرام صدور دجاج
مسلوقة ومقطعة مكعبات
• 300غرام كريمة
• 3/1كوب حليب
• 2/1ك ـ ـ ـ ــوب ج ـ ـب ـ ـنـ ــة شـ ـي ــدر
مبشورة
•ملعقة زبدة مذابة
• 2ملعقة مــن قـطــع التوست
المحمص

• 2/1كوب طحينة
•كوب فطر مقطع شرائح
• 2ص ـ ــدر دجـ ـ ــاج م ــن دون
جلد
• 4فصوص ثوم مفروم
• 2كوب مرق دجاج
• 2ملعقة زيت زيتون
• 4مالعق عصير ليمون
•ملح وفلفل أســود (حسب
الرغبة)
• 2م ـل ـع ـق ــة بـ ـص ــل أخ ـض ــر
مفروم

الطريقة:
الطريقة:
 يسخن الفرن على درجــة حــرارة 230مئوية ،ونضع البروكلي في إناء صغير
مــع مــاء بحيث يغمره ونـتــرك البروكلي
يغلي لمدة  5دقائق ،ثم نصفيه.
 نـضــع الـبــروكـلــي فــي صينية للخبزً
ونضع فوقه الدجاج ونتركه جانبا .وفي

وعـ ــاء آخ ــر ن ـمــزج ال ـشــوربــة م ــع الحليب
والـ ـك ــريـ ـم ــة ،ث ــم ن ـس ـك ـب ـهــا ف ـ ــوق ال ــدج ــاج
والـبــروكـلــي ونـ ـ ّـوزع عـلــى الــوجــه مبشور
الجبنة الشيدر .ونمزج الزبدة المذابة مع
قطع التوست المحمص ونوزعها كطبقة
أخيرة على الوجه.

 ندخل صينية الدجاج والبروكلي فيالفرن لمدة  15دقيقة أو إلى أن يميل اللون
إلى البني الفاتح.

 في مقالة على نار متوسطة نضعزيـ ــت ال ــزيـ ـت ــون ون ـ ـشـ ـ َّـوح الـ ــدجـ ــاج مع
إضافة قليل من الملح والفلفل األسود
لمدة  3-5دقائق حتى يحمر كل جانب.
 نخرج الدجاج من المقالة ونضعهفي صحن جانبي ،وفي نفس المقالة
نضع شرائح الفطر مع الثوم ونقلبهم
ع ـلــى نـ ــار ه ــادئ ــة ل ـم ــدة  5دقـ ــائـ ــق ،ثم

ً
نضع الفطر والثوم جانبا في صحن
الدجاج.
 ف ــي ن ـفــس ال ـم ـق ــاة ،ن ـض ـيــف مــرقالدجاج مع الطحينة وعصير الليمون،
ُيطهى على نار متوسطة مع التحريك
المستمر لمدة  1-2دقائق ،ثم نضيف
لخليط المرق والطحينة الفطر والثوم
والدجاج ،ونطهو المكونات كلها لمدة

سلطة البازالء بالمايونيز والزبادي شوربة القرع بالجبنة

 5دق ــائ ــق م ــع ض ـبــط ال ـم ـلــح وال ـف ـل ـفــل،
ً
ونـ ـق ــدم ال ـط ـبــق س ــاخ ـن ــا ب ـعــد تــزيـيـنــه
بالبصل األخضر المفروم.

بسكويت الليمون وجيلي األناناس

المقادير:

المقادير:
• 2/1كوب بازالء مسلوقة
• 4/1كوب مايونيز
• 2حبة جزر مبشور
•حـ ـب ــة بـ ـط ــاط ــس م ـس ـل ــوق
ومقطع مكعبات

•كوب زبادي
•ملعقة كبيرة زيت الزيتون

الطريقة:
ً
 فــي إن ــاء عميق نـضــع ال ـب ــازالء وال ـجــزر ونقلبهما مـعــا،ثم نضيف المايونيز والــزبــادي على مزيج الـبــازالء والجزر
ً
ونقلب جيدا.
 نـضـيــف مـكـعـبــات الـبـطــاطــس ب ـحــرص حـتــى ال تتعجنً
مكعبات البطاطس ،ثم نضيف قليال من زيت الزيتون على
الوجه ثم تقدم.

•ح ـب ــة م ـق ـط ـعــة مـكـعـبــات
متوسطة الحجم
•ملعقة كبيرة زيت زيتون
•ملعقة كبيرة زبدة
•حبة بطاطس متوسطة
مقشرة ومقطعة مكعبات
•ملح وفلفل أسود (حسب
الرغبة)
• 50غرام جبنة بارميزان
• 50غرام جبنة شيدر
•كوب حليب
• 100غرام كستناء مقشر
ومسلوق
•حبة بصل مفرومة
•ليتر مرق دجاج
•شرائح ليمون (للتزيين)

المقادير:
•كوب حليب ُمكثف ُ
ومحلى
• 2عبوة بسكويت سادة
•بياض  2بيضة
• 4مالعق عصير ليمون

الطريقة:

الطريقة:
 ف ــي إن ـ ــاء ع ـلــى الـ ـن ــار نـسـخــن الــزيــتوال ــزب ــدة ونـضـيــف الـبـصــل م ــع التقليب
حتى يذبل ثم نضيف الملح والكستناء
م ــع اس ـت ـمــرار الـتـقـلـيــب ،ونـضـيــف الـقــرع
والبطاطس ونحرك المزيج لمدة  5دقائق.
 ن ـ ـض ـ ـيـ ــف مـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـ ــدج ـ ـ ـ ــاج لـ ـلـ ـق ــرعوالبطاطس ونغطي اإلنــاء ونتركه حتى

• 2ك ـ ـ ـ ـ ــوب س ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــل ج ـي ـل ــي
أناناس

ً
يتضج المكونات تـمــامــا ،لمدة 30 – 20
دقيقة.
 في الخالط الكهربائي نخفق الشوربةً
ج ـيــدا ،ثــم نضيف الحليب ونـخـفــق مــرة
أخرى.
 نعيد المزيج إلى القدر ونضعه علىنار هادئة ونتركه حتى الغليان لمدة 5

دقائق ونضيف للمزيج الفلفل مع نصف
ً
كمية الجبن ،ونقلب جيدا.
 نزين الشوربة بباقي الجبنة وتقدمساخنة.

ً
 في الخالط الكهربائي نخفق اللبن والليمون جيدا لمدة 5دقائق ،ثم نضيف لهذا الخليط بياض البيض ،ونواصل خفق
ً
كل المكونات جيدا ،ثم نضع الخليط في البراد لمدة  60دقيقة.
ً
 نطحن البسكويت جيدا ونضعه في قالب كبير ،ونسكبً
عليه خليط اللبن والليمون ونضع مقدارا من الجيلي السائل
ً
المعد مسبقا ،ونضعه في البراد لمدة  30دقيقة ،ثم نزيتنه
بقطع األناناس ونقطعه إلى مربعات ويقدم.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
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«الناموس» أوركسترا فنية تقدم الجريمة في قالب مثير
ةديرجلا• واكبت آخر أيام تصوير العمل في منزل أثري بالمنصورية
 3أشهر ،بواقع « 100لوكيشن» ،تم بناؤها
انطلق الماراثون الرمضاني بحضور ما
يتجاوز  20عمال ،تنوعت في الطرح والفكرة بالكامل بتكلفة إنتاجية ضخمة« ...الجريدة»
والنجوم ،بشكل يثري الساحة الدرامية ويعزز واكبت آخر أيام تصوير العمل أمس في أحد
المنازل األثرية بمنطقة المنصورية ،حيث
قوتها ،أغلب األعمال استطاعت االنتهاء
تجولنا في الموقع ،وقابلنا عددا كبيرا من
من التصوير قبل انطالق العروض ،ما عدا
مسلسل «الناموس» ،الذي استغرق أكثر من نجوم العمل لتأتي هذه التغطية.
عزة إبراهيم

محمد أنور
أبدع في
نسج الخيوط
الدرامية
خالد أمين

قـ ــال ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر جــاســم
النبهان« :أجسد دور األب ورب
العائلة راشد الماثر ،وأتعرض
لـ ـلـ ـع ــدي ــد م ـ ــن الـ ـمـ ـشـ ـك ــات فــي
إ ط ــار اجتماعي مثير ،والعمل
فــي مجمله يجمع بين اإلث ــارة
والتشويق والمتعة ،وهو نمط
جديد على أعمالنا الخليجية،
ولــذلــك أراه ــن بقوة على نجاح
المسلسل».
وأضاف النبهان ان «مسلسل
الناموس تجربة ثرية باألحداث
والفنانين الكبار والشباب ،وأنا
عــاشــق لــأعـمــال الـتــراثـيــة التي
تدور في حقب غير التي نعيش

فـيـهــا اآلن ،ف ـت ـطــرح لـلـمـشــاهــد
صورا جديدة ومغايرة للواقع،
ما يثير اهتمامه ويساعده في
التعرف على واقع آخر ،وإن كان
من الماضي ،لكن له جمالياته
ومشكالته وطباعه المختلفة».

أعلى مشاهدة
من جانبه ،ذكر الفنان خالد
أمين« :المسلسل يعد أوركسترا
فنية ،حيث يضم نخبة كبيرة
من النجوم لم تجتمع في عمل
آخر بالموسم ،وكل منهم يعزف
بأدائه المنفرد تارة والجماعي

هيفاء عادل وعبدالله بهمن وبثينة الرئيسي في «الناموس»

جاسم النبهان وخالد أمين ونجوم عمل «الناموس»
ت ــارة أخ ــرى أفـضــل مــا لــديــه من
مقطوعة فنية ،في عمل يعكس
واقــع فترة السبعينيات برؤية
مثيرة ومعالجة مميزة لكاتب
العمل محمد أن ــور ،الــذي أبــدع
في نسج خيوط عمله الدرامي،
وب ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة م ـ ـخ ـ ــرج مـ ـخـ ـض ــرم
وص ـ ــاح ـ ــب رؤي ـ ـ ـ ــة ،ه ـ ــو ج ــاس ــم
المهنا الذي يعد أحد أهم نجوم
هذا العمل».
وأفـ ــاد أم ـيــن ب ــأن «الـنــامــوس
يـسـتـحــق تـحـقـيــق أع ـلــى نسبة
م ـ ـشـ ــاهـ ــدة ،فـ ـه ــو وج ـ ـبـ ــة فـنـيــة
مـغــايــرة تـمــامــا لـلـمـطــروح على
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة ،ف ـ ـهـ ــو ل ـ ـيـ ــس ع ـم ــا
اجـتـمــاعـيــا ع ــادي ــا ،ب ــل يناقش
ج ــري ـم ــة ف ــي إط ـ ــار م ـث ـي ــر ،وك ــل
حلقة تكشف المزيد من الخبايا،
وربما يشعر المشاهد بأنه أمام
واق ــع جــديــد لـلــدرامــا الكويتية
والخليجية ،كما تعد شخصية
ط ــال ،الـتــي ألـعـبـهــا ،أح ــد أكثر
الشخصيات جدال بالعمل».
وأشار الفنان ناصر كرماني
إلى أنه يجسد شخصية «عادل»،
و ه ــي شخصية تظهر فتحرك
األحـ ــداث فــي ات ـجــاه خـطـيــر ،ثم
تختفي فجأة وتـعــاود الظهور
مــن جــديــد ،حـيــث يعتبر ال ــدور
أحد أدوار ضيوف الشرف ولكنه

محوري باألحداث بشكل كبير،
م ــؤك ــدا سـ ـع ــادت ــه بــال ـم ـشــاركــة
فــي ه ــذا اإلن ـتــاج الـضـخــم الــذي
يستحق بجدارة ليكون أفضل
أعمال الموسم.

عمل قوي
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،قـ ــال ال ـم ـخــرج
ج ــاس ــم ال ـم ـه ـن ــا« :اس ـت ـف ــزت ـن ــي
ت ـجــربــة الـ ــدرامـ ــا الـتـلـفــزيــونـيــة
بموجب عرض مغر من المنتج
الفنان عبدالله بوشهري ،الذي
وف ـ ــر ل ــي ك ــل األدوات ال ــازم ــة
ل ـخ ــروج ع ـمــل ق ـ ــوي ،م ــن طــاقــم
فني ونجوم وممثلين ،ومواقع
ت ـص ــوي ــر م ـك ـل ـفــة جـ ـ ــدا ،وق ـصــة
مـ ـمـ ـي ــزة ،ال ـ ـعـ ــرض ك ـ ــان فــرصــة
بــالـنـسـبــة ل ــي ل ــدخ ــول ال ــدرام ــا
التلفزيونية المطولة مــن باب
ا لـكـبــار وبصحبة نخبة نجوم
الدراما الكويتية».
وشـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـهـ ـن ــا ع ـ ـلـ ــى أنـ ــه
ح ــرص خ ــال «ال ـنــامــوس» على
تقديم صورة جذابة بمقاييس
سينمائية عالمية ،مع تسريع
إي ـ ـق ـ ــاع الـ ـعـ ـم ــل حـ ـت ــى ال ي ـمــل
المشاهد كعادة مسلسالت الـ30
حلقة ،وسيشعر المشاهد بكم
الجهد الـمـبــذول فــي المسلسل

م ــن ح ـل ـق ــات ــه األول ـ ـ ـ ــى ،وأراهـ ـ ــن
على زيــادة المتابعة مع تواتر
الحلقات ،ألن العمل يزيد جرعة
اإلثارة والتشويق والقوة بشكل
ت ــدري ـج ــي ح ـتــى ال ــوص ــول إلــى
ذروة األحداث».

 3سنوات كتابة
وأكـ ــد كــاتــب الـعـمــل الـمــؤلــف
مـحـمــد أن ــور أن ف ـكــرة مسلسل
«الناموس» تبادرت إلى ذهنه،
وج ـ ـ ــرى ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا ق ـب ــل 3
سنوات ،حتى شعر أن هذا هو
الوقت المناسب لخروجها بعد
نجاح مسلسله العام الماضي
«محمد علي رود» ،حيث اكتشف
أن ا لـمـشــا هــد الخليجي جاهز
لتلقي أع ـمــال ال ـغ ـمــوض ،التي
ت ـج ــذب ــه ل ـل ـم ـتــاب ـعــة ع ـل ــى م ــدى
 30يــومــا مـتـتــالـيــة ،وه ــو تحد
صـ ـع ــب ،ف ـب ـعــض ال ـم ـشــاهــديــن
يتسربون من المشاهدة ،والقوة
ف ـ ــي اح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ الـ ـعـ ـم ــل ب ـن ـس ـبــة
المشاهدة ،وزيادتها مع تقدم
أيام الموسم.
وحـ ـ ـ ـ ــول اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاره ل ـح ـق ـبــة
السبعينيات قــال أن ــور« :حقبة
غـنـيــة ب ــاألح ــداث ف ـهــي الـعـصــر
الـ ــذه ـ ـبـ ــي بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وت ـت ـي ــح

ل ــي ك ـك ــات ــب ثـ ـ ــراء ف ــي ال ــوق ــائ ــع
والشخصيات ،ولذلك استطعت
أن أضــع  35شخصية رئيسية
بــالـعـمــل أغـلـبـهــم ل ـن ـجــوم كـبــار
وش ـ ـبـ ــاب واع ـ ــدي ـ ــن ،ف ـض ــا عــن
ث ـ ـ ــراء مـ ــواقـ ــع ال ـت ـص ــوي ــر ال ـتــي
تجاوز عددها  ،100وتم بناؤها
ب ــالـ ـك ــام ــل ب ـت ـك ـل ـف ــة ان ـت ــاج ـي ــة
ضـخـمــة ،وه ــو مــا يـعـكــس بــذخ
المنتج عبدالله بوشهري الذي
وفر للعمل كل عناصر النجاح».

استفزتني
الدراما
التلفزيونية
وعبدالله
بوشهري
ّ
وفر لي كل
اإلمكانات
الفنية

جاسم المهنا

أكدت أن تجربة اإلصابة بـ «كورونا» كانت صعبة

●

القاهرة  -هيثم عسران

أك ــدت الـفـنــانــة يـســرا أن مسلسلها الـجــديــد «ح ــرب أهلية»
يختلف بشكل كامل عن مسلسل «خيانة عهد» ،الذي قدمته في
رمضان الماضي ،مشيرة إلى أن القصة مختلفة ،والمعالجة
الدرامية ليس لها عالقة على اإلطالق بما قدم العام الماضي،
وهو أمر ال يقتصر على دورها فقط ،ولكن على جميع أدوار
المشاركين في العمل.
وقالت يسرا في تصريح لـ «الجريدة» ،إن الحلقات القادمة
من المسلسل ستشهد تصاعدا كبيرا وتحوالت في شخصية
طبيبة التجميل (مريم) ،التي تقدمها في األحداث ،خصوصا
مع اعتمادها على نفسها حتى في األخطاء التي ترتكبها ،فهي
ترى أن لديها القدرة على تحمل نتائج قراراتها ،سواء كانت
صحيحة أو خاطئة ،مؤكدة أن اسم المسلسل «حــرب أهلية»
معبر بشكل دقيق عن األحداث وتفاصيلها.
ً
وأوضـحــت يـســرا أنـهــا تهتم بالتفكير والـبـحــث دائـمــا عن
الموضوعات الجديدة والمختلفة والتي تهم الجمهور ،مع
التركيز على المضمون الــذي يعيش مع الجمهور ال لمجرد
الــوجــود مــن أجــل الظهور على مــواقــع التواصل االجتماعي،

صفاء سلطان تقدم
برنامجين في رمضان

صفاء سلطان

تطل الممثلة صفاء سلطان على الشاشة
خ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر رمـ ـ ـض ـ ــان ع ـ ـبـ ــر ب ــرن ــامـ ـجـ ـي ــن
ً
تلفزيونيين بعيدا عن التمثيل.
وق ــال ــت إن ال ـب ــرن ــام ــج األول ي ـح ـمــل اســم
«صفي قلبك مــع صـفــاء» ،ويـعــرض عبر أحد
التطبيقات ،وتستضيف أحد النجوم لتصفية
ً
الـقـلــوب مــن خــال تــوجـيــه عـتــب مــا مـثــا في
ح ــال ك ــان ــوا مـتـخــاصـمـيــن م ــع أحـ ــد ،بمعنى
أن الـبــرنــامــج كـلــه لــه عــاقــة بـصـفــاء الـنـفــس.
وأض ــاف ــت أن ال ـبــرنــامــج ال ـثــانــي يـحـمــل اســم
«الكنز» ،وهو عبارة عن مسابقات تتلقى فيه
االتصال وتمنح الفائزين جوائز ،مشيرة إلى
أنها سعيدة بهذه الجوائز ،ومتمنية أن تذهب
إلى مستحقيها ،على أن يعرض عبر شاشتي
الفضائية السورية وسورية دراما.
ويشار إلى أن صفاء سلطان شاركت هذا
ال ـم ــوس ــم ف ــي مـسـلـسـلــي «خ ــري ــف ال ـع ـش ــاق»،
و«بنات الماريونت» ،إضافة إلى «صدفة».

وعبرت عن شعورها بالفخر والسعادة لمشاركتها
في حفل نقل موكب المومياوات الملكية لموقعها
الـجــديــد بمتحف ال ـح ـضــارة ،مــؤكــدة أن الـحـفــل قــام
بدعايا ال تقدر بثمن لالثار المصرية الثمينة وروج
لها ،ليس في مصر فقط لكن حول العالم ،في ظل
األصداء العالمية للحفل ومتابعته بشكل مكثف
خارج مصر.
وحــول تجربة إصابتها بفيروس «كــورونــا»،
تمنت يسرا أال تكتب على أحد بسبب صعوبتها
ً
الشديدة ،فضال عن المعاناة التي عاشتها خاللها
مــدة تتجاوز  6أسابيع لم تستطع التحرك فيها
من السرير ،وشعورها بالقلق على زوجها الذي
ً
أصيب في نفس التوقيت تقريبا.
وأكــدت يسرا أن هــذه التجربة جعلتها تشعر
بالنعم الكثيرة التي نتمتع بها في الحياة بشكل
يــومــي ،ونـتـعــامــل معها بــاعـتـبــارهــا أمـ ــورا عــاديــة،
مـشـيــرة إل ــى أن ـهــا تـشـعــر بــال ـحــزن ل ـفـقــدان أصــدقــاء
وزمالء لها بسبب الفيروس.

ريبيكا رومين تستعد لمغامرة جديدة
ضمن سلسلة «»Star Trek
تـسـتـعــد شــركــة اإلنـ ـت ــاج الـعــالـمـيــة
 Paramountإلط ــاق نسخة جديدة
م ــن سـلـسـلــة األف ـ ــام الـشـهـيــرة «Star
 ،»Trekبمشاركة عدد كبير من نجوم
هوليوود.
وحددت الشركة موعد طرح الفيلم
الجديد « ،»Star Trekفي  9يونيو عام
 ،2023وت ـت ـصــدى لـبـطــولـتــه النجمة
العالمية ريبيكا رومين.
وأك ـ ــد ت ـقــريــر ن ـشــرتــه عـ ــدة مــواقــع
فنية عالمية ،أن قصة الفيلم بعيدة
ً
كـلـيــا عــن الـعـمــل األخ ـيــر ال ــذي أنتجه
أبــرامــز ،على أن يكون العمل الجديد
من تأليف الكاتبة والمنتجة كاليندا
فاسكويز «،:»Discovery» «Star Trek
ويشارك ببطولته إيثان بيك ،وأنسون
ماونت ،وكريستينا تشونغ ،وغيرهم
من النجوم.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـك ـش ــف ش ــرك ــة
 Paramountا ل ـم ــز ي ــد حـ ــول ا لـفـيـلــم
ال ـج ــدي ــد ف ــي م ــؤت ـم ــر س ـي ـع ـقــد تـحــت
اس ــم « ،»Star Trekفــي شـيـكــاغــو في
أبــريــل  ،2022بما فــي ذلــك مــا إذا كان
الفيلم الجديد سيتم وضعه في نفس
ال ـك ــون أم ال م ـثــل ال ـثــاث ـيــة الـســابـقــة
م ــن األف ـ ــام م ــن ب ـطــولــة كــريــس بــايــن
وزاكاري كوينتو ،حيث كان آخر أعمال
تـلــك السلسلة هــو فـيـلــم «Star Trek
 »Beyondالذي طرح خالل عام ،2016

ريبيكا رومين في كواليس الفيلم
وأخرجه جاستن لين وحقق إيرادات
وصـلــت إلــى  343.4مليون دوالر في
جميع أنحاء العالم.
وشهد الجزء األخير من السلسلة
ت ــدخ ــل ق ــوة إره ــاب ـي ــة خ ـط ـيــرة داخ ــل
األسطول الفضائي وتتمكن من تدمير
كل ما أمامها ،وتترك العالم في كارثة
ح ـق ـي ـق ـيــة ،وه ـن ــا يـنـبـغــي ع ـلــى طــاقــم
سفينة ال ـف ـضــاء ال ـع ــودة إل ــى الــوطــن
ومحاولة محاربة تلك القوة الخارقة،
فيحاول كابتن (كيرك) أن يقود الفريق
فــي حــرب فضائية ضــاريــة للسيطرة

ع ـلــى س ــاح دمـ ــار شــامــل يـتـحـكــم به
رجل واحد ،وسيكون عليه التضحية
بعائلته وفريقه إلنقاذ العالم.
ي ــذ ك ــر أن س ـل ـس ـل ــة « »Star Trek
ظـلــت فــي ص ــدارة اهـتـمــامــات العديد
مــن المعجبين فــي الـسـنــوات القليلة
ال ـمــاض ـيــة ب ـعــد ن ـج ــاح سـلـسـلــة مثل
« »Picardو« »Discoveryوحتى الرسوم
المتحركة «.»Lower Decks

طرحت المغنية األميركية
ديمي لوفاتو ،أغنيتها
الواقعية الجديدة Dancing
 ،With The Devilقبل
أيام لتحقق حتى اآلن 13
مليون مشاهدة عبر موقع
الفديدوهات يوتيوب.
وفي بداية الفيديو كليب،
أفادت لوفاتو بأنه يحوي
بعض اللقطات الصادمة،
إذ يدور بإطار قصة
حقيقية يواجهها الكثير من
األشخاص ،مبدية استعدادها
«لمساعدة أي شخص يريد
هذه المساعدة».
وتتعاون لوفاتو في ألبومها
الجديد مع النجمة العالمية
إريانا غراندي التي تتمتع
بشعبية كبيرة حول العالم،
وبمجرد أن أعلنت لوفاتو
عن تعاونهما القى الخبر
ً
ً
تفاعال كبيرا بين المعنيين
بالموسيقى والغناء مؤكدين
انتظارهم لألغنية ،كذلك
يحتوي ألبوم لوفاتو الجديد
على أغنية تجمعها بنجمة
الراب ساويتي.

يستعد الممثل نيكوالج
كوستر  -فالداو «Game Of
 ،»Thronesلدخول موقع
تصوير مسلسل «المنزل
الثاني» ،The Second Home
المتسوحى من رواية المؤلفة
ً
كريستينا كالنسي ،جنبا إلى
أنه سيشارك في اإلنتاج.
يتابع المسلسل الجديد،
عائلتي جوردون وشو بعد
صيف مصيري في كيب
كود ،تدور القصة على مدى
جيلين ،حيث كيف يمكن لسر
مدمر أن يعرقل حب الشباب،
ويمزق العائالت ،ويغير
مصير عدد ال يحصى من
األفراد إلى األبد إذا سمحوا
بذلك.
تعد رواية «The Second
 ،»Homeأو «المنزل الثاني»،
األولى لكالنسي ،وتم نشرها
من قبل مطبعة سانت مارتن
في يونيو .2020
سيكون هذا أول دور
تلفزيوني للنجم العالمي منذ
انتهاء «»Game of Thrones
في عام  ،2019واستطاع من
خالل هذا الدور الحصول
على ترشيحين لجائزة إيمي
ألفضل ممثل مساعد.

يسرا

فضة المعيلي

قــالــت المخرجة والـ ُـمـعــدة
فــاطـمــة ال ـقــاف إنـهــا تـحــاول
فـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــم ،وبـ ـ ـك ـ ــل
ُ
ُ
المناسبات ،أن تعد وتخرج
ب ــرام ــج ت ـت ـنــاســب م ــع ذائ ـقــة
المستمع ،الفتة إلى أن لديها
فـ ــي رم ـ ـضـ ــان ب ــرن ــام ـج ــا مــن
إخراجها بعنوان «مطبات»،
على إذاع ــة الشباب «،»OFM
ت ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــذيـ ـ ــع ضـ ـ ـ ــاري
البليهيس.
وأوضـ ـح ــت أن ال ـبــرنــامــج
ي ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــات
والصعوبات التي يواجهها
ال ـش ـبــاب فــي بــدايــة حياتهم
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو ب ــرن ــام ــج
شيق ،ويطرح محاور مهمة
ً
وقـصـصــا تـهــم كــل ش ــاب في
ب ـ ــداي ـ ــة حـ ـي ــات ــه ،كـ ـم ــا ي ـع ــزز
التعامل مع التحديات ،وهذا
من شأنه أن يقود إلى زيادة
القدرة على التخطيط السليم
ُ
وص ـ ـنـ ــع الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـم ـن ــاس ــب،
م ــن خ ــال الـمـعـلــومــات الـتــي
س ـت ـطــرح ،الت ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات
السليمة في المستقبل».

ديمي لوفاتو تطرح أغنية
واقعية جديدة

«غودزيال ضد كونغ» أعلى
إيرادات منذ الجائحة

ُ
ُ
فاطمة القالف تخرج وتعد
برنامجين في رمضان
●

خبريات

نيكوالج كوستر  -فالداو
يدخل «المنزل الثاني»

يسرا« :حرب أهلية» ال يشبه «خيانة عهد»
مؤكدة أن «حرب أهلية» يناقش قضايا عدة وليس قضية أو
مشكلة واحدة.
وأشارت إلى أن المسلسل يركز على الصراعات التي تشهدها
أ س ــرة « م ــر ي ــم» و ل ـيــس عـلــى طبيعة عملها كطبيبة تجميل،
وهــو أمــر جــرى االتـفــاق بشأنه منذ فترة تحضيرات العمل،
لذا سنشاهد عبر األحــداث ما سيحدث بين مريم وعائلتها،
وكــذلــك االخـتــافــات الكبيرة بينها وبين ابنتها التي قدمت
دورها جميلة عوض ببراعة شديدة وإتقان .وعبرت يسرا عن
سعادتها بالتعاون مع فريق العمل بالكامل ،خصوصا باسل
الخياط الذي يطل بشكل جديد ومختلف عن أدواره السابقة
كذلك باقي فريق العمل ،مشيرة إلى أنه لن يكون هناك توقع
بــاألحــداث فــي كــل حلقة ،وستزيد االحـتـمــاالت باستمرار مع
تصاعد األحداث.
وحول تكرار جملة «إحنا مش واطيين إحنا بنربي الواطي»،
التي ظهرت في البرومو الدعائي الخاص بالمسلسل ،قالت
يسرا إن هذه الجملة جاءت في السيناريو للتعبير عن صدمة
مريم في األشخاص المحيطين بها ،ألن ما تكتشفه يفوق
قدرتها على التوقع ،خصوصا مع طبيعتها الشخصية التي
ظهرت في الحلقات األولى.
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وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف أن
البرنامج اآلخر من إعدادها
وتـقــديـمـهــا ،وه ــو ع ـبــارة عن
ب ــرن ــام ــج م ـس ــاب ـق ــات يــومـيــة
سـ ـ ُـي ـ ـبـ ــث م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال إذاع ـ ـ ـ ــة
ال ـبــرنــامــج ال ـث ــان ــي ،وي ـهــدف
إل ــى تـقــديــم مـعـلــومــات تثري
حصيلة الـمـتـلـقــي ،وه ــو من
البرامج الخفيفة والبسيطة
الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى تـحـفـيــز
الـجـمـهــور وال ـت ـفــاعــل بشكل
إيجابي هادف.

واصل فيلم «غودزيال ضد
كونغ» صدارة إيرادات
السينما في أميركا الشمالية
بعد تحقيقه  13.4مليون
دوالر في األسبوع الثاني من
عرضه ،ليعتبر أكثر األفالم
ً
تحقيقا لإليرادات منذ تفشي
ً
الجائحة ،متجاوزا فيلم
«تينيت» للمخرج كريستوفر
نوالن الذي جمع  58.4مليون
دوالر.
وبذلك يرتفع مجمل ما حققه
الفيلم إلى  69.5مليون دوالر،
وهو رقم مثير لإلعجاب
ً
خصوصا أنه تحقق في
خضم جائحة عالمية.
وأكثر ما يلفت االنتباه إلى
األداء التجاري القوي للفيلم
وسط قيود فيروس كورونا،
التي تحد من استيعاب دور
العرض كذلك إتاحة الفيلم
على منصة (إتش.بي.أو
ماكس) ،بالتزامن مع طرحه
بدور العرض السينمائية.
وتراجعت إيرادات الفيلم في
أسبوعه الثاني  58في المئة
عن التي حققها في مطلع
أسبوعه االفتتاحي والبالغة
 32.2مليون دوالر.
(رويترز)

ةديرجلا
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ً
إيران تزيد «التخصيب» إلى  %60ردا على «هجوم نطنز»

استهداف باخرة إسرائيلية في الخليج ...ومحادثات بين واشنطن وتل أبيب حول «حرب السفن»
أعلنت إيران ًزيادة تخصيب
اليورانيوم ردا على الهجوم،
الذي أصاب منشأة نطنز
النووية ،معتبرة في الوقت
نفسه أن الضربة ستعزز
موقفها التفاوضي في
محادثات فيينا حول إحياء
االتفاق النووي.

فــي أك ـبــر تصعيد إي ــران ــي من
ن ــوع ــه ،أع ـلــن كـبـيــر الـمـفــاوضـيــن
ال ـنــووي ـيــن اإليــران ـي ـيــن إن إي ــران
ب ـ ـ ـ ــدأت ت ـخ ـص ـي ــب ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم
ب ـن ـس ـب ــة  60فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وأنـ ـه ــا
ستضع  1000جهاز طرد مركزي
إضافي في منشأة نطنز النووية
التي ّ
تعرضت لهجوم يعتقد انه
إسرائيلي هذا األسبوع.
ويــأتــي ه ــذا التصعيد الكبير
ردا على هجوم نظنز ،كما أعلن
عراقجي .ومن أجل أغراض الطاقة
وتوليد الكهرباء ّ
يتعين تخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم إلـ ــى م ــا ب ـي ــن  3و5
بالمئة فقط ،في حين ّ
يتعين زيادة
نسبة تركيزه إلى مستويات أعلى
من  80بالمئة ،أو ما يعرف باسم
النقاء المثالي لصنع سالح نووي.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،اعـ ـتـ ـب ــر ال ــرئـ ـي ــس
اإليراني حسن روحاني أمس أن
مـهــاجـمــة مـنـشــأة نطنز الـنــوويــة
اإلي ــرانـ ـي ــة «م ـح ــاول ــة م ــن الـكـيــان
الـصـهـيــونــي إلي ـجــاد مــوطــئ قــدم
ً
فــي الـخـلـيــج» ،م ـحــذرا مــن أن هذا
«أم ــر خطير سـيــزعــزع االسـتـقــرار
في المنطقة».
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــالـ ــه وزيـ ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
بمواقف روسـيــا ودعمها إليــران
بــالـمـفــاوضــات الـنــوويــة الـجــاريــة
ً
فــي فيينا ،مــؤكــدا أهـمـيــة تعزيز
العالقات االقتصادية والتعاون
ً
الدفاعي والعسكري ،نظرا لرفع
حظر التسلح عن إيران.

ظريف والمقامرة السيئة

ّ
روحاني يحذر
من أزمة
في الخليج

بدوره ،وصف وزير الخارجية
اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظــريــف،
في مؤتمر صحافي مع الفــروف،
الهجوم على نطنز بأنه «مقامرة
ً
بالغة السوء» ،زاعما أنها ستعزز
موقف طهران في محادثات فيينا
إلحياء االتفاق النووي.
وقال ظريف« :إذا ظنت إسرائيل
أن الهجوم سيضعف يد إيران في
المحادثات النووية فإنها تكون
ب ــذل ــك ق ــد ل ـع ـبــت م ـق ــام ــرة بــالـغــة

ً
روحاني مستقبال الفروف في طهران أمس
الـ ـس ــوء ،وع ـل ــى ال ـع ـكــس سـيـعــزز
مــوقـفـنــا ،وإن ظـنــت أن بإمكانها
وق ــف ال ـج ـهــود الــرام ـيــة إل ــى رفــع
العقوبات المفروضة على الشعب
ً
فــإنـهــا قــامــت بــرهــان سـيــئ ج ــدا،
وأطمئنكم بأن أجهزة طرد مركزي
ً
أكثر تطورا ستوضع في منشأة
نطنز في القريب العاجل».
وأضــاف« :ال مشكلة لدينا في
العودة إلى التزاماتنا ،لكن ليعلم
األميركيون أنــه ال العقوبات وال
أعمال التخريب ستزودهم بأدوات
للتفاوض ،وأن هــذه األعـمــال من
شــأن ـهــا أن تـجـعــل ال ــوض ــع أكـثــر
ً
تعقيدا بالنسبة لهم».
واختلفت تقديرات المراقبين
بـيــن م ــن أشـ ــار ال ــى أن واشـنـطــن
ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون س ـم ـح ــت إلس ــرائـ ـي ــل
بــالـهـجــوم للضغط عـلــى طـهــران
في المفاوضات وبين من تحدث
عن رسالة اسرائيلية إلدارة بايدن

(رويترز)

بشن الهحوم ،بالتزامن مع زيارة
وزير الدفاع األميركي لويد اوستن
الى تل أبيب.

الفروف
فــي الـمـقــابــل ،ذكــر الف ــروف أنه
ال يــوجــد أي عــوائــق أم ــام تعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ط ـ ـهـ ــران فـ ــي كــافــة
ال ـم ـج ــاالت ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ــدف ــاع ــي،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أهـ ـ ـ ـ ــداف م ـش ـتــركــة
ومـتـقــاربــة فيما يخص التعاون
اإلقليمي والدولي.
وأكد الفروف أن الحل الوحيد
إلحياء االتفاق النووي هو عودة
واشنطن إلى االتفاق من دون قيد
أو شرط ،وتنفيذ بنوده وتطبيق
ً
القرار  ،2231الفتا إلى أنه «ليس
م ــن ال ـم ـف ـيــد ال ـط ـل ــب م ــن ط ـه ــران
القبول بتعهدات خارج ما جاء في
االتفاق النووي».

وح ـ ـمـ ــل الف ـ ـ ـ ــروف ب ـ ـقـ ــوة عـلــى
االتحاد األوروبي واتهمه بتهديد
ً
الجهود الجارية حاليا في فيينا
بفرضه عقوبات على مسؤولين
أمـنـيـيــن إيــران ـي ـيــن ،ل ــدوره ــم في
القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر
 .2019وقال الفروف« :في االتحاد
ً
األوروبــي ال تنسيق بتاتا ،فاليد
اليمنى ال تعرف ما تفعله اليسرى،
ُ
هذا أمر مؤسف ،وإذا اتخذ القرار
ً
عمدا في خضم محادثات فيينا
الهادفة إلى إنقاذ االتفاق النووي،
ً
فـهــذا لـيــس مــؤسـفــا بــل هــو خطأ
أفظع من جريمة».

رد من الدخل
ورغــم أن المؤشرات تفيد بأن
طهران «ستبلع الموسى» مجددا
و»س ـت ـت ـجــرع س ــم» ض ــرب ــة نطنز
لـعــدم التأثير على مـســار فيينا،

ش ــدد الـمـتـحــدث بــاســم الحكومة
اإليرانية علي ربيعي ،أمس ،على
أن «هناك العديد من القرائن على
تورط الكيان الصهيوني بهجوم
نـ ـطـ ـن ــز ،وال ـ ـ ـ ـ ــرد سـ ـيـ ـك ــون داخ ـ ــل
أرض من نفذ االعتداء في الوقت
المناسب».

حرب السفن
الى ذلك ،أبلغ ثالثة مسؤولين
إســرائـيـلـيـيــن أن ك ـبــار مـســؤولــي
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي م ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة وإسرائيل عقدوا أمس
ج ــول ــة ث ــانـ ـي ــة مـ ــن الـ ـمـ ـح ــادث ــات
االستراتيجية بشأن طهران.
ووفــق موقع «أكـسـيــوس» ،فإن
ال ـ ـحـ ــوار االس ـت ــرات ـي ـج ــي ي ـق ــوده
م ـس ـت ـش ــار األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي جـيــك
ســولـيـفــان ون ـظ ـيــره اإلســرائـيـلــي
م ــائـ ـي ــر ب ـ ــن شـ ـ ـب ـ ــات ،ب ـم ـش ــارك ــة

مـســؤولـيــن م ــن مـخـتـلــف وك ــاالت
األمن القومي واالستخبارات وتم
عـقــده عبر الفيديو ،موضحة أن
ال ـجــولــة األول ـ ــى م ــن الـمـحــادثــات
الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي رك ـ ـ ـ ــزت ع ـلــى
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة
المحيطة ببرنامج إيران النووي
والثانية على أنشطتها اإلقليمية
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ولـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـعـ ــراق
ً
واليمن ،وأيضا محادثات فيينا،
ً
فضال عن الهجمات األخيرة على
السفن اإليرانية واإلسرائيلية في
البحر األحمر والخليج العربي.
جاء ذلك بينما افــادت وسائل
اعالم مقربة من ايران عن تعرض
سـفـيـنــة اســرائ ـي ـل ـيــة ل ـه ـجــوم في
الخليج .
(طهران  -وكاالت)

خامنئي يطلب من حفيد الخميني عدم الترشح للرئاسة

●

حسن الخميني

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد ياسر الخميني ،حفيد مؤسس الجمهورية
اإلسالمية في إيران الراحل روح الله الخميني ،أن
المرشد اإليــرانــي األعـلــى علي خامنئي طلب من
حسن الخميني الحفيد عدم الترشح لالنتخابات
الرئاسية اإليرانية ،في تأكيد للخبر الخاص الذي
نشرته «الجريدة» منذ حوالي الشهرين.
وحسب العرف في إيران ،فإن الشخصيات التي
ترغب بالترشح لالنتخابات الرئاسية يجب أن
تحصل على «مباركة» المرشد ،بعد تجديد الوالء له.
ويعد شرط إثبات المرشح الرئاسي أو النيابي

والئه للولي الفقيه ،أحد أبرز األسباب التي كان يتم
إقصاء المرشحين بسببها ،وكسب مباركة المرشد
يعني تلقائيا تخطي المرشحين لهذا الشرط.
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،أق ـص ــى مـجـلــس صـيــانــة
الدستور في االنتخابات النيابية التي جرت العام
الماضي أكثر من  12ألف مرشح من أصل حوالي 16
ألفا سجلوا أسماءهم للترشح ،بسب الشك بوالئهم
للولي الفقيه والنظام الثوري أو أصول الثورة.
وكان من ضمن هؤالء شخصيات سياسية بارزة
أو أبناء شخصيات ثورية معروفة أو حتى نواب
ووزراء سابقين.
وكان مجلس صيانة الدستور قد رفض أهلية

حسن (حفيد الخميني) للترشح النتخابات مجلس
خبراء القيادة ،بحجة أن مستواه العلمي هو ما
دون المستوى العلمي الـحــوزوي الــذي يحتاجه
المرشحين ،على الرغم من أن أكثر من  10من كبار
علماء الدين في قم اعتبروا مستواه العلمي أعلى
بكثير مــن ع ــدد كبير مــن أع ـضــاء مجلس خـبــراء
القيادة الحاليين.
وعلمت «الجريدة» من مصدر في مكتب المرشد،
أن خامنئي التقى حفيد الخميني بشكل خاص،
وأبلغه مخاوفه من أن تتضرر سمعة عائلة مؤسس
الجمهورية اإلسالمية
في حال فشل الخميني الحفيد في إدارة البالد،

إما بسبب تجربته اإلدارية غير الكافية ،أو بسبب
بعض اإلصالحيين الذين يقفون خلفه.
وأضــاف المصدر أن خامنئي رفض حتى اآلن
ل ـقــاء مــرشـحـيــن محتملين آخ ــري ــن ،ف ــي مقدمهم
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والرئيس
األسبق محمد خاتمي.
وكــان المرشد قد منح مباركته فقط لعدد من
كبار ضباط الحرس الثوري للترشح الذي أدى الى
خالفات سياسية كبيرة داخــل القوات المسلحة،
خاصة الحرس الثوري بين الجيل القديم والجيل
الجديد من القادة.

سورية :بدء االستعدادات لالنتخابات الرئاسية مصر :انفراجة قريبة في ملف المعتقلين

• السفارات تدعو سوريي الخارج للتسجيل قبل  25الجاري
• األسد ُيقيل حاكم المصرف المركزي
في أول تحرك رسمي بشأن
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،ب ــدأت
السفارات السورية في الخارج
تـحـضـيــر ال ـق ــوائ ــم االنـتـخــابـيــة
لـ ـم ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــا ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن فــي
الخارج الراغبين باالقتراع.
ودعت السفارة السورية لدى
الكويت ،في بيان على موقعها،
مواطنيها المقيمين في البالد
ً
ممن أتـمــوا ســن الـ ـ  18عــامــا أو
ت ـجــاوزوهــا بـتــاريــخ االنـتـخــاب
إلـ ـ ــى ت ـس ـج ـيــل أس ـم ــائ ـه ــم قـبــل
تاريخ  25الجاري.
ولم تعلن السلطات السورية
م ــوع ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،غ ـي ــر أن
ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر ع ــن ال ـس ـفــارة
السورية في أبوظبي أشــار في
إع ـ ــان ال ــدع ــوة الـ ــى الـتـسـجـيــل
إل ــى أن ــه م ــن ال ـم ـقــرر أن تـجــرى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ق ـب ــل  14يــول ـيــو
ال ـم ـق ـب ــل م ــوع ــد انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ــة
ً
الــرئ ـيــس ب ـش ــار األس ـ ــد .ووف ـق ــا
لقانون االنتخابات كان يجب أن
تعقد االنتخابات بين  16أبريل
و 16مايو المقبلين.
وم ـ ــع ب ـ ــدء ظـ ـه ــور م ــؤش ــرات
ح ـم ـل ــة إعـ ــام ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـن ــاط ــق
ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي ت ـش ـمــل ال ـمــدن
الــرئ ـي ـس ـيــة والـ ـع ــدد األك ـب ــر من
السكان ،مع أنباء عن اتصاالت
م ــع «اإلدارة ال ــذات ـي ــة» الـكــرديــة

سوري يضع زينة رمضانية في إدلب
العربية شــرق الـفــرات للتفاهم
حـ ــول ن ـش ــر م ــراك ــز اق ـ ـتـ ــراع فــي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ــرة ،تـ ـفـ ـي ــد م ـع ـل ــوم ــات
ب ـ ــأن م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب يـسـتـعــد
لالجتماع خالل أسبوعين على
أقصى تقدير إلطــاق إجــراء ات
االنتخابات التي ال تزال تقابل
بتحفظ غربي.
وأ مـ ـ ـ ـ ــس األول ،قـ ـ ـ ــال وز يـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــري ســامــح
شكري ،خــال مؤتمر صحافي

(أ ف ب)

م ــع ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة ،إن
االنتخابات الرئاسية السورية
ً
شــأن داخـلــي ،مضيفا أن بــاده
تــأمــل إجــراء هــا فــي جــو يتالءم
مع المعايير الدولية.
وكــانــت الـمـعـلــومــات أش ــارت
إلــى أن الــدول األوروبـيــة تجري
محادثات التخاذ موقف موحد
م ــن االن ـت ـخــابــات ال ـس ــوري ــة في
إط ـ ـ ـ ــار م ـ ــا ي ـ ـعـ ــرف ب ـ ـ ـ «ال ـ ــورق ـ ــة

الـفــرنـسـيــة» الـتــي تـقـتــرح رفــض
أي انتخابات رئاسية ال تحصل
بـمــوجــب ال ـقــرار الــدولــي ،2254
وتـ ـش ــدد ع ـل ــى أن إج ـ ــراء ه ـ ــا ال
ي ـع ـن ــي ت ـط ـب ـيــع الـ ـع ــاق ــات مــع
دمشق.
على صعيد آخر ،ووسط أزمة
اقتصادية ومالية خانقة ،قالت
وكالة «سانا» الرسمية ،أمس ،إن
الرئيس بشار األسد أقال حاكم
المصرف المركزي حازم قرفول.

سلة أخبار
الرئيس التونسي يهاجم
«اإلسالم السياسي»

من قلب جامع الزيتونة ،الذي
يتمتع برمزية كبيرة لدى
التونسيين ،وعشية حلول
شهر رمضان المبارك ،شن
الرئيس التونسي قيس ّ
سعيد
ً
،أمس األول ،هجوما على تيار
اإلسالم السياسي ،وقال في
كلمة بحضور شيوخ الجامع
ومفتي الجمهورية الشيخ
عثمان بطيخ ،إن «الله توجه
إلى المسلمين والمؤمنين
وليس إلى اإلسالميين،
ً
والنبي إبراهيم كان مسلما
ً
ولم يكن إسالميا» .وتابع:
«هذا الفرق ،وهذه المناورة
الكبرى التي يقصد منها
تفريق المجتمع .لم تكن
القضية قضية إسالم وغير
إسالم» .وفي كلمة وجهها
للشعب التونسي بمناسبة
شهر رمضان ،انتقد ّ
سعيد
«استغالل بعض القوى
السياسية للشهر من أجل
تحقيق مكاسب» ،وقال:
«حفظنا الله من كورونا ومن
األوبئة السياسية».

اليابان ستصرف مياه
فوكوشيما النووية في المحيط

ستصرف اليابان أكثر من
مليون طن من مياه محطة
فوكوشيما النووية المتضررة،
بعد معالجتها في المحيط
رغم معارضة دول مجاورة
من بينها الصين ومجموعات
الصيادين المحليين.
ويضع هذا القرار حدا لنقاش
مستمر منذ  7سنوات حول
طريقة التخلص من المياه
الناجمة عن األمطار والطبقات
الجوفية أو المياه المستخدمة
لتبريد قلب المفاعالت النووية
التي تضررت جراء التسونامي
الهائن الذي ضرب في 11
مارس .2011
ً
وبات هذا القرار ملحا مع سرعة
تراكم المياه .وقد تبلغ قدرات
التخزين مستواها األقصى
اعتبارا من خريف عام .2022
وخضعت المياه التي ستلقى
في المحيط لمعالجات متكررة
لتنقيتها من المواد المشعة
لكن ليس من مادة تريتيوم
التي ال يمكن أن تزال بواسطة
التقنيات المتوافرة حاليا .ولن
يتم بدء تصريف هذه المياه في
المحيط قبل سنتين من اآلن.

ّ
أميركا تعلق جونسون
ولن تستخدم أسترازينيكا

القاهرة تطالب «إيفر غيفن» بـ  900مليون دوالر
●

القاهرة  -حسن حافظ

أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة سـ ـ ــراح
ال ـص ـحــافــي وال ـم ـع ــارض خــالــد داوود ،ليل
االثنين الثالثاء ،بعد أن أمضى قرابة العامين
فــي الحبس االحـتـيــاطــي ،وج ــاء اإلف ــراج عن
داوود وسط حديث عن تحركات من القاهرة
لــإفــراج عــن عــدد مــن المعتقلين فــي مسعى
لتحسين موقف مصر الحقوقي من ناحية،
وخلق حالة من االصطفاف الوطني في وقت
تواجه القاهرة عدة أزمات وجودية.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـض ـ ــو م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة نـ ـق ــا ب ــة
الصحافيين محمد عبدالحفيظ ،لـ»الجريدة»،
إنه تم اإلفراج عن داوود بعدما لم يتم توجيه
أي اتهام له ،وبعد أن مضى نحو  20شهرا في
الحبس االحتياطي ،الفتا إلى زيارته وعدد
من أعضاء المجلس لخالد داوود في منزله
فجر أمس.
وتزامن اإلفراج مع حديث مصادر مطلعة
لـ«الجريدة» عن أن هناك نية من قبل السلطات
ال ـم ـصــريــة ل ـمــراج ـعــة م ـل ـفــات الـمـحـبــوسـيــن
احتياطيا ،والذين لم يتم توجيه أي اتهامات
لـهــم ،أو لــم يتم إدراج أسمائهم فــي قضايا
تتعلق باإلرهاب ،من أجل اإلفراج عنهم خالل
رمضان الجاري ،في محاولة لتحسين موقف
مصر الحقوقي.
وت ــأك ــدت ه ــذه األن ـب ــاء ب ــإع ــان الـمـحــامــي
الحقوقي والمرشح الرئاسي األسبق خالد
عـلــي ،أم ــس ،نـبــأ اإلفـ ــراج عــن ال ـشــاب مجدي
أحـ ـم ــد صـ ـ ـ ــادق ،الـ ـ ــذي س ـب ــق أن تـ ــم حـبـســه
احـتـيــاطـيــا لـنـحــو عــام ـيــن ،دون تــوجـيــه أي
اتهام له ،وقد وجه والده الممثل أحمد صادق

اس ـت ـغــاثــة لـلــرئـيــس الـسـيـســي ع ـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي لإلفراج عن ابنه.
وش ـه ــدت وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
مطالبات من شخصيات عامة من مختلف
التيارات السياسية للسلطة بإجراء مراجعة
لملف المحبوسين احتياطيا ،واإلفــراج عن
مئات ال تهمة لهم ،من أجل خلق اصطفاف
وطـ ـن ــي ف ــي وق ـ ــت ت ــواج ــه الـ ـب ــاد ت ـحــديــات
وجودية تتمثل في أزمة سد النهضة ،خاصة
أن الرئيس السيسي ال يــواجــه أي تحديات
داخلية تواجه حكمه الممتد منذ عام .2014
وت ـع ــرض ــت م ـصــر الن ـت ـق ــادات عـنـيـفــة من
الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبــي،
ب ـس ـب ــب ت ـ ـ ــردي م ـل ــف حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،مــع
اتـ ـه ــام ــات بـ ــوجـ ــود ن ـح ــو  60ألـ ـ ــف سـجـيــن
س ـي ــاس ــي مـ ــن ال ـم ـع ــارض ـي ــن فـ ــي ال ـس ـج ــون
ال ـم ـصــريــة ،وه ــي أرق ـ ــام ال تـعـتــرف الـقــاهــرة
بصحتها.
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،ق ــرر رئ ـي ــس هـيـئــة قـنــاة
السويس أسامة ربيع التحفظ على سفينة
الحاويات الضخمة إيفر غيفن التي جنحت
الشهر الماضي فــي الممر المائي ،وعطلت
المالحة فيه ستة أيــام ،حتى تسدد الشركة
ال ـمــاك ـلــة لـلـسـفـيـنــة ت ـعــوي ـضــات بـقـيـمــة 900
مـلـيــون دوالر .وق ــال رب ـي ــع ،أم ــس ،إن مبلغ
ال ـت ـعــويــض تـضـمــن «ق ـي ـمــة م ــا تـسـبـبــت فيه
ً
السفينة الجانحة من خسائر للهيئة ،فضال
عن التعويم وعملية الصيانة ،وذلك بموجب
حكم قضائي أصدرته محكمة اإلسماعيلية
االقتصادية».

أعلن مسؤول األمراض
المعدية في أميركا أنتوني
فاوتشي ،أنه إذا تمت تسوية
المخاوف المتعلقة بشأن لقاح
«أسترازينيكا» البريطاني،
ً
فإنه سيكون فعاال ،لكنه قد
ً
ال يكون ضروريا لألميركيين
بسبب إمدادات من لقاحات
أخرى.
وأعرب فاوتشي عن اعتقاده
بأن أسترازينيكا «من وجهة
نظر الفعالية هو لقاح جيد،
وإذا تمت تسوية مشكلة
السالمة في االتحاد األوروبي،
فإن فعالية هذا اللقاح جيدة
ً
حقا ،لكن يبدو اآلن أننا لن
نحتاج إليه في الوقت الحالي.
ً
ً
إنه ليس اتهاما سلبيا
ألسترازينيكا ،فمن المحتمل
ً
أنه نظرا لإلمداد الذي لدينا
من الشركات األخرى قد ال
نحتاج إلى استخدام هذا
اللقاح».
إلى ذلك أوصت أمس ،سلطات
الصحة األميركية بتجميد
استخدام لقاح «جونسون آند
جونسون» من باب «الحرص
الزائد» في وقت تحقق بشأن
أي رابط محتمل بينه وبين
ّ
حاالت تجلط في الدم.

ةديرجلا
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دوليات
سلة أخبار
بكين لواشنطن :كفوا
عن اللعب بنار تايوان

أوكرانيا

«برميل بارود»...
ومناورات روسية في البحر والبر
كييف تطلب نشر «باتريوت» على أراضيها
وموسكو تتعهد بحماية انفصاليي الدونباس
جندي أوكراني في موقع قريب من الحدود المقابلة لالنفصاليين أمس األول

لم تهدأ موجة التصعيد في
أوكرانيا ،على العكس من
ذلك ،يبدو أن التوتر المستمر
منذ أيام يتجه إلى مستوى
آخر من التجاذب بين الواليات
المتحدة وحلفائها من جهة،
وروسيا التي ًوجدت نفسها
ً
هدفا رئيسيا لعملية إعادة
تحديد أولويات السياسة
الخارجية التي تقوم بها إدارة
جو بايدن من جهة أخرى.

فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات
الـغــربـيــة بــالـتـصـعـيــد عـبــر حشد
ال ـق ــوات ،وتـسـلـيــح االنفصاليين
األوك ــران ـي ـي ــن ال ـم ــوال ـي ــن ل ـهــا في
ّ
منطقة دونباس ،اتهمت موسكو،
أمس ،الواليات المتحدة وغيرها
م ــن الـ ــدول الـمـنـضــويــة ف ــي حلف
شمال األطلسي بتحويل أوكرانيا
إل ــى «بــرمـيــل بـ ـ ــارود» ،بـعــدمــا دق
الغرب ناقوس الخطر حيال حشد
ال ـج ـن ــود الـ ـ ــروس ع ـل ــى الـ ـح ــدود
األوكرانية.
وقـ ــال ن ــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
سيرغي ريابكوف للصحافيين،
إن الدول الغربية تزيد إمداداتها
من األسلحة إلى أوكرانيا .وتابع:
«يجب أن تفهم الواليات المتحدة
أن خطر وقــوع ال ـحــوادث مرتفع،
ونحذر الواليات المتحدة من أنه
من األفضل بالنسبة لها أن تبتعد
ع ــن ال ـق ــرم وســاح ـل ـنــا ف ــي الـبـحــر
األس ـ ـ ـ ــود .وهـ ـ ــذا س ـي ـك ــون أف ـضــل
بالنسبة لها».
ووصف ريابكوف دخول سفن
حــرب ـيــة أم ـيــرك ـيــة ح ــوض الـبـحــر
األسود بالعمل االستفزازي.

(أف ب)

وق ـ ـ ـ ــال« :ال أود ال ـ ـخـ ــوض فــي
األسـئـلــة والـتـفـسـيــرات المتعلقة
بماهية حــريــة ال ـمــاحــة ،وحــريــة
الـبـحــر ،لـكــن أع ــرف شـيـئــا واح ــدا
هو أن السفن الحربية األميركية
بالقرب من شواطئنا ليس لديها
ما تفعله هنا على اإلطالق ،وهذه
إجراءات استفزازية من قبلهم».
و كـ ـ ــا نـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
التركية قالت االسبوع الماضي،
إن واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن أب ـ ـل ـ ـغـ ــت أن ـ ـقـ ــرة
بـمــرور سفينتيها العسكريتين
بــالـبــوسـفــور إل ــى الـبـحــر األس ــود
حيث ستتواجدان ابـتــداء مــن 14
و 15الجاري حتى  5مايو القادم.
وأوضح ريابكوف ،ان الجانب
األميركي يختبر موسكو ويضغط
على أعصابها ،لكنه لن يفلح في
تحقيق شيء.
وأضــاف أن موسكو ستستمر
ف ــي ح ـم ــاي ــة ال ـس ـك ــان الـنــاطـقـيــن
باللغة الروسية في جنوب شرقي
ً
أوكرانيا ،منتقدا في الوقت نفسه
ال ـت ـص ــري ـح ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
أشـ ــارت إل ــى أن مــوسـكــو ستدفع
ثمن األع ـمــال الـعــدائـيــة فــي شرق

أوكرانيا ،مشددا على أن استخدام
مثل هذه اللغة تجاه روسيا يعد
ً
أمرا غير مقبول.
وأكـ ــد أن بـ ــاده سـتـسـتـمــر في
الــدفــاع عــن مصالحها ومصالح
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـنــاط ـق ـيــن بــالـلـغــة
الروسية.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أك ـ ــد وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الـ ــروسـ ــي ،س ـيــرغــي ش ــوي ـغ ــو ،أن
موسكو نشرت قوات على حدودها
الغربية للقيام بـ «تدريبات قتالية»
ردا ع ـل ــى أن ـش ـط ــة ح ـل ــف ش ـمــال
األطـلـســي العسكرية الـتــي تـهـ ّـدد
ّ
روسيا .وأضاف« :اتخذنا إجراءات
مناسبة ،وتم بنجاح نقل جيشين
وث ــاث وح ــدات مــن ق ــوات اإلن ــزال
الخاصة في مناطق التدريب».

إنزال سفن
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أع ـل ـن ــت
موسكو أن سفن اإلن ــزال وزوارق
المدفعية التابعة ألسطول قزوين
الـبـحــري ال ــروس ــي ،تمكنت أثـنــاء
ال ـتــدري ـبــات ال ــدوري ــة ،م ــن إنـجــاز
رح ـ ـلـ ــة مـ ـعـ ـق ــدة ت ـش ـم ــل ال ـب ـح ــار

ّ
محتجو مينيابوليس يتحدون حظر التجول
وبايدن أمام «االختبار العرقي»

الشرطة ّ
تبرر قتل شاب أسود بخطأ في استخدام المسدس بدل الصاعق

الشرطة تالحق متظاهرين خالل مواجهات ليلية في بورتالند مساء أمس األول (أ ف ب)
ي ــوم ث ــان م ــن االض ـط ــراب ــات الـعــرقـيــة الـتــي
شهدتها مينيابوليس األميركية ،مساء أمس
األول ،رغم فرض حظر تجول ليلي في إحدى
ضواحي هــذه المدينة التي تحولت الــى رمز
لـمــا يـقــول المجتمع اإلفــري ـقــي األم ـيــركــي إنــه
عنف ممنهج يتعرض له من قبل الشرطة ،ما
رفع بشكل كبير منسوب التوتر مع استمرار
محاكمة الشرطي األبيض ديريك شوفي بتهمة
قـتــل ج ــورج فـلــويــد فــي حــادثــة شـهـيــرة هــزت
البالد ألسابيع.
وب ـعــد ح ــوال ــى ســاعـتـيــن م ــن دخـ ــول حظر
التجول حيز التنفيذ ،واصل عشرات المحتجين
ترديد الهتافات أمام مركز للشرطة في بروكلين
سنتر ،الضاحية التي شهدت األحد حادثة قتل
ً
جديدة لشاب أسود يبلغ  20عاما يدعى دنتي
رايــت بإطالق الــرصــاص عليه داخــل سيارته،
بينما كانت صديقته برفقته.
واستفز المحتجون عناصر الشرطة عبر
ســور من األســاك الشائعة أقيم حديثا حول
الـمــركــز ،وحـمـلــوا الف ـتــات تـقــول «اسـجـنــوا كل
الـشــرطـيـيــن الـقـتـلــة الـعـنـصــريـيــن» و»هـ ــل أنــا
التالي؟» و»ال عدالة ال سالم».
ّ
المسيل للدموع على
وأطلقت الشرطة الغاز
المحتجين عدة مرات وأمرتهم بفض التجمع.

وأوقف نحو أربعين شخصا ،في حين أصيب
بعض عناصر الشرطة بجروح طفيفة وحصلت
عمليات نهب متفرقة في المنطقة على ما قالت
األجهزة األمنية.
وتظهر مقاطع صــورتـهــا كــامـيــرا الشرطة
شرطيا يصيح «تايزر تايزر تايزر» ،في إشارة
لـجـهــاز الـصـعــق ال ـك ـهــربــائــي ،لـكـنــه اسـتـخــدم
مسدسه الحقيقي.
وق ــال تـيــم غــانــون رئـيــس شــرطــة بروكلين
ً
س ـن ـتــر «س ـح ــب ال ـش ــرط ــي م ـســد ّســه ب ـ ــدال من
الـصــاعــق الـكـهــربــائــي» .وتــابــع أن ــه يعتقد أن
العنصر الــذي منح إجــازة بانتظار التحقيق
«كان ينوي استخدام الصاعق الكهربائي ،لكنه
أطـلــق رصــاصــة واح ــدة على رايـ ــت» .وأوضــح
ً
«كــان هــذا حادثا عرضيا أدى إلــى وفــاة رايت
بشكل مأسوي».
وتـظـهــر لـقـطــات ال ـكــام ـيــرات الـمـثـبـتــة على
أج ـس ــاد ع ـنــاصــر ال ـش ــرط ــة ،الـشــرطـيـيــن وهــم
يسحبون رايت من سيارته ،بعدما أوقفوه إثر
مخالفة مرورية ليكتشفوا أن ثمة مذكرة توقيف
ســاريــة فــي حقه .وب ــدأت االح ــداث حين حــاول
الضباط تكبيل يــدي راي ــت ،ليتشاجر معهم
ويعود إلى سيارته.
وصرخت ضابطة شرطة «سأقوم بصعقك»

ثم «تايزر تايزر تايزر» ،وهي تدابير معيارية
للشرطة فــي مــواقــف كهذا قبل أن يطلق أحد
العناصر النار من أحد بنادق الصعق.
وقــالــت الشرطية «اللعنة لقد أطلقت النار
عـلـيــه» ،بينما ك ــان راي ــت يـقــود سـيــارتــه وهــو
مصاب بجروح قاتلة ،قبل أن تصطدم سيارته
على بعد عــدة بنايات .لــم يتضح على الفور
كـيــف أخـطــأ الـشــرطــي فــي اسـتـخــدام مسدسه
ً
عوضا عن الصاعق الكهربائي.
ّ
وأوضح غانون أن الشرطة مدربة على وضع
الـمـســدســات «ع ـلــى الـجــانــب المهيمن لدينا،
والصاعق الكهربائي على جانبنا الضعيف».
وعـ ـ ـ ّـرف مـكـتــب ال ـتــوق ـي ـفــات ال ـج ـنــائ ـيــة في
مينيسوتا الشرطي على أنه كيم بوتر ،وهو
ً
عنصر مخضرم في الشرطة يخدم منذ  26عاما.
واالث ـن ـي ــن وص ــف الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي جو
بــا ّيــدن مقتل الـشــاب األس ــود بــأنــه «مــأســوي»،
لكنه حــذر مــن أن االحتجاجات العنيفة غير
مبررة .ووصف الحادثة بأنها «مأسوية حقا،
لكني أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتظر ونرى
ما ستكشفه التحقيقات».
وتابع بــايــدن« :فــي األثـنــاء ،أريــد أن أوضح
مجددا ما يلي :ال مبرر على اإلطالق للنهب».
(مينيابوليس -وكاالت)

واألنهار .وتضمنت الرحلة بحري
قـ ــزويـ ــن وأزوف وكـ ــذلـ ــك ال ـب ـحــر
األســود ونهري الفولغا والــدون،
فـضــا عــن ع ـبــور الـقـنــاة المائية
التي تربط بين النهرين ،مع العلم
أن نـهــر الـفــولـغــا يـصــب فــي بحر
قزوين ،أما نهر الدون فيصب في
بحر أزوف.

كييف
وف ــي كـيـيــف ،طــالـبــت الــرئــاســة
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ــوالي ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ـن ـص ــب م ـن ـظ ــوم ــات
ص ــواري ــخ «ب ــات ــري ــوت» الـمـضــادة
للطائرات على األراضي األوكرانية،
بينما أعلنت نائبة رئيس الوزراء
األوك ـ ــران ـ ــي ل ـل ـت ـكــامــل األوروب ـ ـ ــي
واألوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األط ـ ـل ـ ـسـ ــي أولـ ـغ ــا
ستيفانيشينا ،امــس ،ان بالدها
تنتظر من الغرب خطوات عملية
لمواجهة االسـتـفــزازات الروسية
في دونباس.
وكــان الجيش األوكــرانــي أعلن
أمس ،مقتل أحد جنوده وإصابة
اثنين في هجوم لطائرة مسيرة

تــاب ـعــة لــانـفـصــالـيـيــن الـمــوالـيــن
ل ــروسـ ـي ــا ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع لـلـجـيــش
األوك ــران ــي قــرب بـلــدة ميروسكي
شرقي البالد.

األطلسي
ّ
وف ــي بــروك ـســل ،ح ــض األمـيــن
العام حلف شمال األطلسي ينس
ستولتنبرغ روس ـيــا عـلــى وضــع
حــد لحشد قواتها «غير المبرر»
حول أوكرانيا ،ووقف استفزازاتها
وخفض التصعيد فورا».
وأكـ ــد خ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
مشترك مع وزير خارجية أوكرانيا
دميتري كوليبا ،دعم الحلف وحدة
األراض ــي األوكــرانـيــة وسيادتها،
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن ال ـح ـل ــف ي ـعــزز
وجوده في حدود أوروبا الشرقية،
لمواجهة الحشد الروسي.

غزو أوكرانيا
وحذر سفير الواليات المتحدة
السابق لدى روسيا مايكل ماكفول
من أن «الـتــوتــرات المستمرة بين

روسـيــا وأوكــرانـيــا قــد ت ــؤدي إلى
حرب شاملة بين جيشين هائلين».
وق ـ ـ ـ ــال مـ ــاك ـ ـفـ ــول ال ـ ـ ـ ــذي ش ـغــل
المنصب بين عامي  2012و2014
عندما ضمت روسيا شبه جزيرة
الـ ـق ــرم إن «أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ل ــن ت ـت ــردد
ف ــي الـ ــرد إذا ق ــرر الـكــرمـلـيــن شن
هـ ـج ــوم ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب ال ـش ــرق ــي
م ــن ال ـب ــاد لـتـحــريــر المتحدثين
باللغة الروسية المقيمين هناك».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :إذا ح ـ ــدث ذل ـ ــك ،ف ــإن
ال ـح ـكــومــة األوك ــرانـ ـي ــة والـجـيــش
األوك ــران ــي س ـي ــردان ،ولـيــس لــدي
أدنـ ــى ش ــك ف ــي أن ـه ــم سـيـفـعـلــون،
وبـ ـع ــد ذل ـ ــك س ـت ـن ــدل ــع ح ـ ــرب فــي
أوروبا بين جيشين هائلين».
وت ــأت ــي ت ـص ــري ـح ــات الـسـفـيــر
السابق بعد أن قال مذيع األخبار
الروسي ،ديمتري كيسليوف ،إن
البالد «على بعد خطوة واحدة من
الحرب» ،ووصــف أوكرانيا بأنها
دولة «نازية» ،وأضاف أن «روسيا
ُ
يمكن أن تجبر على نــزع النازية
بالقوة ،وذلك سيؤدي إلى االنهيار
االقتصادي والعسكري ألوكرانيا».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

تركيا تطلق  10أدميراالت انتقدوا
«قناة إسطنبول»

ّ
فون ديرالين تحذر ميشال :لن أسمح بتكرار «صوفاغيت»
أفرجت تركيا أمس ،عن  10أدميراالت متقاعدين
بعد نحو أسبوع من اعتقالهم بسبب إدالئهم ببيان
انتقدوا خالله «قناة إسطنبول» التي سيبدأ العمل
بها الصيف المقبل ،وح ــذروا كذلك من انسحاب
تركيا من «اتفاقية مونترو» البحرية.
وذك ـ ــرت وك ــال ــة أن ـب ــاء «األنـ ــاضـ ــول» الــرسـمـيــة،
ً
أن المحكمة فــي أن ـقــرة فــرضــت ق ـي ــودا عـلــى سفر
االدميراالت العشرة وأربعة آخرين من أفراد مشاة
البحرية السابقين ،ومن غير المسموح للمتهمين
بمغادرة أقاليمهم.
وك ـ ــان  104م ــن ال ـض ـب ــاط ال ـســاب ـق ـيــن بينهم
ً
األدميراالت نشروا بيانا منذ نحو أسبوع ،حذروا
فـيــه م ــن ان ـس ـحــاب تــركـيــا م ــن «اتـفــاقـيــة مــونـتــرو»
ّ
المبرمة في عام  ،1936والتي تنظم المرور من خالل
البوسفور والدردنيل ،وهما المضيقان الواقعان بين
البحر األسود والبحر المتوسط.
كما حذر األدميراالت المتقاعدون في البيان ،من
أن القوات المسلحة التركية يجب أن تلتزم بمبادئ
الدستور ،التي تتضمن العلمانية.
مــن جــانـبــه ،اتـهــم الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
إردوغــان ،في البيان ،الجنود السابقين بالتلميح
ً
إلى وقوع انقالب ،مؤكدا أن العمل بـ»قناة إسطنبول»
سيبدأ الصيف المقبل .وتــم فتح تحقيقات ضد
الموقعين على البيان ،بشأن ارتكاب مخالفات ضد
الدستوري.
أمن الدولة والنظام
ّ
عـلــى صعيد آخ ــر ،حـ ــذرت رئـيـســة المفوضية
األوروبية أورســوال فون ديرالين رئيس المجلس
األوروبي شارل ميشال الذي استقبلته أمس األول،
في أول لقاء بينهما منذ حادثة «صوفاغيت» في
أنقرة ،أنها «لن تسمح بتكرار ما حصل».
وأوضــح المتحدث باسم المفوضية األوروبية
ع ـق ــب ال ـل ـق ــاء أن فـ ــون ديـ ــراليـ ــن وم ـي ـش ــال «ع ـق ــدا
اجتماعهما الـ ــدوري األسـبــوعــي وبحثا سلسلة
مسائل آنية».
وجرى اللقاء في مقر المفوضية األوروبية في
برليامون ودام نحو ساعتين.
وق ــال مـصــدر فــي المفوضية ،إن فــون ديــراليــن
«أشـ ــارت صــراحــة إل ــى أنـهــا لــن تسمح بـتـكــرار ما
حصل».
من جهته جدد ميشال «أسفه الشديد» للحادثة
التي وقعت في أنقرة وأكد «عدم جواز تكرارها» ،وفق

ً
متحدث باسمه .وهو شدد أيضا على ضرورة «عدم
السماح ألحد بزرع االنقسام في االتحاد األوروبي».
وأثير جدل حول إعطاء البروتوكول األسبقية
ل ـشــارل مـيـشــال خ ــال لـقــائــه بــرفـقــة ف ــون ديــراليــن
الثالثاء الماضي في أنقرة الرئيس التركي ،والذي
اعتبر إهانة بروتوكولية بحق رئيسة المفوضية.
وكانت رئيسة المفوضية األوروبـيــة تعرضت
لموقف محرج خالل ذلك االجتماع بعدما اضطرت
ال ــى الـجـلــوس على أري ـكــة قبالة وزي ــر الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو الــذي ّ
يعد منصبه
أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول بعدما
ً
جلس ميشال سريعا على الكرسي الرئيسي إلى
جانب إردوغان.
وأك ــد جـهــاز المجلس األوروب ـ ــي أن ميشال له
األولوية في البروتوكول الدولي ،لكن المفوضية
تـحـتــج ع ـلــى ه ــذه الـ ـق ــراءة وت ـطــالــب بــالـمـسـتــوى
البروتوكولي نفسه.
وطلبت فون ديرالين من مكتبها االتصال بمكتب
المجلس األوروبي «إليجاد ترتيب يتيح تجنب مثل
هذه األوضــاع في المستقبل» ،كما أوضح الناطق
باسمها إريك مامر.
وأضاف مامر أن مذكرة تعرض في خمس نقاط
مطالب رئيسة المفوضية على أس ــاس «تفسير
القواعد السارية» نقلت عبر البريد اإللكتروني إلى
مساعدي شارل ميشال.
وقال ممثل عن المجلس ،الهيئة التي تمثل الدول
االع ـضــاء ال ـ ــ ،27إن الـنــص يعتبر وكــأنــه «سلسلة
شروط» فرضتها المفوضية مع الرغبة في «إضعاف
الـمـجـلــس األوروبـ ـ ـ ـ ــي» .وأضـ ـ ــاف أن «الـمـفــوضـيــة
تستفيد من هذا الحادث إلعادة النظر في اتفاقيات
ً
وخصوصا المادة  15التي تفصل مسؤوليات كل
من المسؤولين».
لـكــن الـنــاطــق باسمها نـفــى أن ت ـكــون تـلــك هي
ً
النية قائال« :ال نطالب بشيء أكثر مما هو وارد في
االتفاقيات».
(بروكسل ،إسطنبول ـ ـ وكاالت)

ّ
حضت الصين الواليات
المتحدة على االمتناع عن
«اللعب بالنار» بشأن قضية
تايوان ،بعد أن أصدرت مبادئ
توجيهية جديدة ستمكن
المسؤولين األميركيين
من االجتماع بحرية أكبر
مع مسؤولين من تايوان.
وأكد المتحدث باسم وزارة
الخارجية الصينية ،أمس،
تشاو ليجيان ،أن الصين
ترفض بشدة أي اتصال بين
الواليات المتحدة وتايوان.
وبعد مرور ساعات على
تحذير بلينكن ،أعلنت حكومة
ً
ً
ّ
تايوان أن عددا قياسيا من
 25طائرة عسكرية صينية
اخترقت منطقة دفاع الجزيرة
لليوم العاشر هذا الشهر.

ميركل :سأبقى خارج
السباق على المستشارية

رفضت المستشارة األلمانية،
أنجيال ميركل ،مجددا
التعليق على الصراع الداخلي
في التحالف المسيحي حول
الترشح لمنصب المستشار.
وعندما سئلت عما إذا كانت
تخشى أن تؤدي المنافسة
المستمرة بين رئيس الحزب
المسيحي الديمقراطي،
أرمين الشيت ،ورئيس
الحزب المسيحي االجتماعي
البافاري ،ماركوس سودر ،إلى
خسارة التحالف المسيحي
للمستشارية في نهاية
المطاف ،قالت« :أردت وأريد
وسأظل أريد أن أبقى خارج
ذلك األمر».

أميركا تقرر نشر 500
عسكري إضافي بألمانيا

أعلن وزير الدفاع األميركي
لويد أوستن ،أمس ،أن بالده
ستنشر  500عسكري إضافي
في ألمانيا ،في مسعى لتعزيز
العالقات الثنائية ،وذلك في
مستهل أول ّزيارة يجريها
ألوروبا .وتمثل الخطوة
موقفا متمايزا إلدارة الرئيس
األميركي جون بايدن عن ذاك
األكثر عدائية حيال ألمانيا
الذي انتهجته إدارة سلفه
دونالد ترامب .ويذكر أن
األخير ّ
تحرك لخفض التواجد
العسكري األميركي في ألمانيا
التي لطالما اعتبرت حجر
األساس بالنسبة ألمن حلف
شمال األطلسي منذ بدء
الحرب الباردة .وقال أوستن
للصحافيين بعدما أجرى
محادثات مع نظيرته األلمانية
أنغريت كرامب كارينباور
«أبلغت الوزيرة نيتنا نشر
نحو  500عنصر أميركي
إضافي بشكل دائم في منطقة
فيسبادن في موعد أقربه
خريف العام الحالي».

علييف ال يستبعد
توقيع سالم مع أرمينيا

صرح الرئيس األذربيجاني،
إلهام علييف ،بأن توقيع
اتفاق سالم بين بالده
وأرمينيا أمر ممكن.
وقال في مؤتمر في باكو،
أمس« ،نعتقد أن صفحة النزاع
مغلقة ،وقد أعلنت مرات عدة
احتمال توقيع اتفاق سالم
مع أرمينيا» .وأضاف« :هذه
هي خططنا ،لكننا ال نرى أي
إشارات مماثلة من الجانب
األرمني .وأنا كرئيس أتطلع
إلى المستقبل .سنعمل ما
بوسعنا لتطبيع العالقات ،إذا
كانت هناك إشارات إيجابية
من أرمينيا».

ةديرجلا
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رياضة
«الكرة» ينهي الدوري  17مايو تلبية لمطالب األندية
تحذيرات من ضغط المباريات و«الفنية» تتمسك بموقفها
عقد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـي ــوس ــف اج ـت ـمــاعــا مع
اللجنة الفنية أمس األول ،استطلع خالله
رأي الـلـجـنــة ،بــرئــاســة عـضــو المجلس
خالد الشمري ،في تقليص فترة إعــداد
الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي لـتـنـطـلــق  20مــايــو
المقبل ،استعدادا لمواجهات أستراليا
واألردن والـصـيــن تايبيه ،الـمـحــدد لها
أي ــام  3و 11و 15يونيو المقبل ،ضمن
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ال ـتــي تستضيفها
الـ ـك ــوي ــت ،مـ ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات اآلس ـي ــوي ــة
المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم
 2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
الجدير بالذكر أن النية كانت تتجه إلى
إنهاء الدوري  30يونيو المقبل.
ويـ ــأتـ ــي اسـ ـتـ ـط ــاع ال ـ ـ ـ ــرأي مـ ــن قـبــل
اليوسف للجنة الفنية ،للحصول على
موافقتها على التقليص ،تمهيدا إلنهاء
الموسم  17مايو المقبل ،نظرا لمطالب
األندية بإنهاء الدوري في هذا التوقيت،
في ظل انتهاء عقود مدربيها والعبيها
األجــانــب ،س ــواء أواخ ــر مــايــو ،أو الـيــوم

حازم ماهر

تلبية لمطالب األندية،
استطلع الشيخ أحمد اليوسف
رأي اللجنة الفنية في تقليص
برنامج إعداد األزرق ،تمهيدا
إلنهاء الدوري  17مايو.

االخير من شهر يونيو المقبلين ،وتتجه
النية لتلبية مطالب األندية ،التي ترى أنه
ليس مــن المنطقي أن تتوقف البطولة
 9مايو المقبل ،ثم تستأنف مجددا 20
يونيو ،حيث إن هذا األمر سيلقي بظالله
السلبية على الفرق المشاركة ،كما أنه
سيرهق خزائنها.

«الفنية» تتمسك ببرنامج اإلعداد
وعلمت "الـجــريــدة" أن اللجنة الفنية
تتمسك بـبــرنــامــج إع ــداد األزرق كــامــا،
الذي يتضمن  4مباريات تجريبية ،إلى
جانب معسكر خارجي ،وهو البرنامج
الذي حدده الجهاز الفني بقيادة المدرب
كاراسكو ،وفي حال اإلصرار على إنهاء
الموسم  17مايو فإنها لن ترفع توصية
بهذا األمر ،على أن يتحمل مجلس اإلدارة
مسؤولية قراره ،خصوصا أن المباريات
الـ ـث ــاث ال ـت ــي سـيـخــوضـهــا األزرق في
التصفيات حاسمة ،ويحتاج فيها إلى
التعادل مع األردن ،والفوز على الصين
تــاي ـب ـيــه ،م ــن أج ــل ال ـتــأهــل ل ـكــأس آسـيــا

م ـبــاشــرة ،وال ـ ــدور الـنـهــائــي لتصفيات
المونديال.
يأتي هذا في الوقت الذي لم تعترض
لجنة المسابقات على برنامج األزرق،
ووافـ ـق ــت ف ــي وق ــت س ــاب ــق ع ـلــى إي ـقــاف
النشاط بعد لعب  6جوالت في الدوري،
عـ ـل ــى أن ت ـس ـت ـك ـمــل ال ـ ـج ـ ــوالت الـ ـث ــاث
المتبقية في يونيو.

سلبيات متوقعة
وث ـم ــة ت ـح ــذي ــرات سـيـتــم رف ـع ـهــا إلــى
م ـج ـل ــس اإلدارة ،مـ ـف ــاد ه ــا أن ل ـع ــب 9
مباريات في الدوري ،خالل الفترة من 13
الجاري حتى  17مايو ،من شأنها إصابة
الالعبين الدوليين باإلرهاق واإلجهاد،
كـمــا أن إصــابــة بـعــض ه ــؤالء الالعبين
وارد ،وهــو ما سينعكس بالسلب على
جاهزية األزرق بالسلب إلى جانب نقص
صفوفه.

مع كاراسكو ،الذي طالب بتوقف الدوري
 10مايو ،على أن يتم منح الالعبين راحة
مــن الـتــدريـبــات لـمــدة  3أي ــام ،ثــم يـغــادر
الــوفــد إلــى اإلمـ ــارات  14مـنــه ،ويخوض
ه ـن ــاك  4م ـب ــاري ــات ت ـح ــدد ل ـهــا أيـ ــام 18
و 20و 23و ،27وتــم االتـفــاق بالفعل مع
منتخبي ماليزيا وتايلند ،على أن يعود
ال ــوف ــد إل ــى ال ـب ــاد  28م ــن الـشـهــر ذات ــه،
للدخول في معسكر يستمر حتى انتهاء
التصفيات.
وأكـ ـ ــد ك ــاراسـ ـك ــو ،خـ ــال االج ـت ـم ــاع،
تـمـسـكــه بــالــاع ـب ـيــن ال ـص ــاع ــدي ــن ،على
أن ي ـت ــم ضـ ــم أص ـ ـحـ ــاب الـ ـخـ ـب ــرة وف ـقــا
للحاجة إلـيـهــم ،وح ــدد ال ـمــدرب أنــه في
حال لعب األزرق بالمعسكر  4مباريات
فــإنــه سيضم  30العـبــا ،بينما فــي حال
االكـتـفــاء بـمـبــاراتـيــن أو ث ــاث سيختار
 26العبا فقط.

مطالب كاراسكو
إلى ذلك ،عقدت اللجنة الفنية اجتماعا

القادسية لتكرار فوزه على الفحيحيل وكاظمة يلتقي السالمية «الفتاة» بطل النسخة األولى لدوري السلة
•

في منافسات الجولة العاشرة لدوري  stcالممتاز لكرة القدم
•

أحمد حامد

يتطلع فريق القادسية لكرة الـقــدم إلــى تكرار
تـفــوقــه عـلــى الـفـحـيـحـيــل ،الـ ــذي حـقـقــه ف ــي ال ــدور
األول من الــدوري الممتاز بأربعة أهــداف لهدف،
فــي الـمـبــاراة التي ستجمع بينهما فــي العاشرة
مساء اليوم على استاد عبدالله الخليفة بنادي
اليرموك ،ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري
 stcالممتاز .وفي التوقيت نفسه يسعى كاظمة إلى
الثأر من السالمية في المباراة التي تجمع بينهما
على استاد ثامر بالجولة ذاتها.
في المباراة األول ــى ،يدخل "األصـفــر" ،وصيف
الدور األول برصيد  18نقطة ،في مواجهة سهلة
على ال ــورق مــع الفحيحيل ،صــاحــب المركز قبل
األخـ ـي ــر بـ ـج ــدول ال ـتــرت ـيــب
ب ــرصـ ـي ــد  6نـ ـق ــاط،
إال أن المباراة
ع ـ ـل ـ ــى أرض
ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ل ــن
تكون سهلة،

ً
عطفا على رغبة الفحيحيل في االبتعاد عن شبح
الهبوط والعودة إلى طريق االنتصارات وتغيير
الصورة التي ظهر عليها في الدور األول ،السيما
أنه يملك بعض المقومات التي تؤهله لذلك على
صعيد الالعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب
ظاهر العدواني.
ويـ ــدرك م ــدرب ال ـقــادس ـيــة ،اإلس ـبــانــي بابلو
فرانكو ،أن مباريات الــدور الثاني من الــدوري
الممتاز ال تقبل القسمة على اثنين حــال أراد
الـتـقــدم للمنافسة على لقب الـبـطــولــة .ويـعـ ّـول
فرانكو  -الذي استعاد خدمات رضا هاني في
وسط الملعب ،إلى جانب المحترف النيجيري
ســالــومــون ،وال ــذي بــات جــاهــزا لتدعيم هجوم
"األص ـف ــر" ،بعد انـتـهــاء فـتــرة الحجر الصحي،
إثــر التحاقه بالفريق بــاالنـتـقــاالت الشتوية -
على صفوف مكتملة ،باستثناء ضاري سعيد،
وسلطان صلبوخ لإلصابة.
وخ ـ ــاض "األص ـ ـفـ ــر" خـ ــال ف ـت ــرة ال ـت ــوق ــف 3
م ـب ــاري ــات م ـت ـفــاوتــة ال ـم ـس ـتــوى أمـ ــام الـشـبــاب
والساحل وخيطان ،في محاولة للحفاظ على
اللياقة البدنية لالعبين ،واإلبقاء على جاهزية
المباريات.
في المقابل ،يــدرك مــدرب الفحيحيل ،ظاهر
الـ ـع ــدوان ــي ،أن م ــواج ـه ــة "األصـ ـ ـف ـ ــر" ،الـمـتـخــم
بــالــاعـبـيــن الـمـمـيــزيــن بــالـخـطــوط ال ـثــاثــة ،لن
ت ـكــون سـهـلــة ،وأن ال ـخ ــروج بنقطة
ال ـت ـع ــادل ق ــد ي ـك ــون ب ـط ـعــم ال ـف ــوز،
السيما أن صفوف الفريق تعاني
اإلص ــاب ــات ،بـعــد انـضـمــام سلمان
بورمية وسالم الهاجري وعبدالله
الشامي لقائمة المصابين ،التي
تضم اإليفواريين هنري وجاكوب.
ً
وت ـل ـقــائ ـيــا ،ل ــن ي ـغــامــر الفحيحيل
بالهجوم وفتح خطوطه أمام القوة الهجومية
في القادسية ،المتمثلة بسيف الحشان وبدر

الـمـطــوع ،وأيـضــا عــدي الصيفي ،والنيجيري
سالومون حال مشاركته في اللقاء.

قمة ثأرية
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يـحــل كــاظـمــة ،بـ ـ 15
نقطة ،ضيفا ثقيال على السالمية بـ  12نقطة
على استاد ثامر ،وسط تطلعات من الفريقين
لحصد نقاط الفوز ،وتسجيل بداية قوية بالقسم
الثاني .وكانت مباراة القسم األول شهدت تفوقا
للسالمية على كاظمة بهدفين لهدف.
وتشهد صفوف السالمية  -الذي استعد بصورة
إيجابية خالل فترة التوقف بالفوز على الفحيحيل
 ،2-7وعلى التضامن بهدفين دون رد  -شكوكا حول
مشاركة مساعد ندا وأحمد عادي لإلصابة ،في حين
تزخر الصفوف وكتيبة المدرب ثامر عناد بالعديد
من األوراق الرابحة ،مثل :البرازيلي فابيانو،
ومواطنه رونينيو ،واإلسباني مارتنيز،
وحسين الموسوي ،ومبارك الفنيني،
وفواز عايض ،ومحمد الهويدي.
فــي الـمـقــابــل ،يعاني "الـبــرتـقــالــي"،
الــذي واجــه اليرموك والصليبيخات
ً
وديـ ــا خ ــال فـتــرة الـتــوقــف ،غيابات
مؤثرة لعمر الحبيتر ومحمد العازمي
والبرازيلي هاريسون لإلصابة.
وي ــدرك م ــدرب كاظمة ،اإلسباني
بيانكي ،أن مهمة فريقه لن تكون
سـهـلــة ل ـل ـعــودة م ــن السالمية
ب ـ ـن ـ ـقـ ــاط ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز ،وهـ ـ ـ ـ ــو مــا
يـسـتــوجــب جـ ــرأة هـجــومـيــة،
واستغالل الفرص المتاحة
للتسجيل ،واألهــم تضييق
ال ـم ـس ــاح ــات أمـ ـ ــام العـبــي
الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة لـ ـلـ ـح ــد مــن
انطالقاتهم.

توج فريق نادي الفتاة بلقب النسخة
األولى من بطولة الدوري العام النسائي
ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ع ــن ال ـم ــوس ــم ال ــري ــاض ــي
 ،2021-2020بـعــد تـغـلـبــه ف ــي الـجــولــة
ال ـخ ـتــام ـيــة م ــن الـ ـ ـ ــدوري ع ـل ــى نـظـيــره
الـقــريــن بنتيجة  ،56-57فــي الـمـبــاراة
ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ـت ـه ـم ــا أم ـ ـ ــس األول ع ـلــى
صـ ــالـ ــة االت ـ ـح ـ ــاد ف ـ ــي م ـج ـم ــع ال ـش ـيــخ
سعد العبدالله الرياضي ،وجاء فريق
ال ـن ــادي الـعــربــي  Aفــي الـمــركــز الثالث
من البطولة.
وأسـ ـف ــر ال ـت ــرت ـي ــب ال ـن ـه ــائ ــي لـلـفــرق
المشاركة في النسخة األولى للبطولة
عـ ــن ج ـم ــع الـ ـفـ ـت ــاة ال ـب ـط ــل  17ن ـق ـطــة،
ً
والـقــريــن  ،15ثــم العربي أ  ،13وأخـيــرا
العربي بـ .12
وم ــن ال ـم ـع ـلــوم أن الـنـسـخــة األول ــى
من البطولة أقيمت بنظام الــدوري من
ثالثة أقسام ،بمشاركة  4فرق منها
النادي العربي بفريقين.

مباراتا اليوم
ظاهر العدواني

الوقت
 10:00م
 10:00م

المباراة
القادسية × الفحيحيل
السالمية × كاظمة

الملعب
عبدالله الخليفة
ثامر

جابر الشريفي

بابلو فرانكو

 ...والطائرة تستضيف العربي
ومن جانب آخر ،يستضيف
فـ ــريـ ــق نـ ـ ـ ــادي ال ـ ـف ـ ـتـ ــاة ل ـل ـك ــرة
الطائرة في التاسعة من مساء

جانب من التتويج
ال ـيــوم نـظـيــره الـعــربــي ،فــي مباراتهما
ال ـمــؤج ـلــة م ــن ال ـجــولــة ال ـخــام ـســة قبل
األخـ ـي ــرة م ــن "دور اإلي ـ ـ ــاب" ب ــال ــدوري
الممتاز للكرة الطائرة للفتيات.
يــذكــر أن ــه ت ــم تــأجـيــل ه ــذه ال ـم ـبــاراة
ب ـس ـبــب إص ــاب ــة إح ـ ــدى العـ ـب ــات ن ــادي
الفتاة بفيروس كورونا.
ً
ح ـس ــاب ـي ــا ،ال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى ال ـل ـقــب
محصورة بين ثالثة أندية هي :سلوى
ال ـص ـبــاح الـمـتـصــدر بــرصـيــد  9نـقــاط،

العربي «ثالث» دوري اإلسكواش العام
حقق النادي العربي المركز الثالث
في بطولة الدوري العام لالسكواش
ل ـل ـم ــو س ــم  ،2021 -2020بـ ـع ــد أن
حسم أبناء القلعة الخضراء اللقاء
الفاصل مع النصر بالفوز بنتيجة
 ،1-2وكان الفريقان قد تساويا بالمركز
الثالث برصيد  37نقطة ،ليحتكما للقاء الفاصل
لفض الشراكة ،وكانا قد تعادال .1-1
وب ـفــوز الع ــب الـعــربــي مـحـمــد الـتــركــي على
ال ع ـ ــب ا ل ـن ـص ــر م ـح ـم ــد ا ل ـم ـس ـع ــود  ،0-3و ف ــي
الـمـقــابــل خـســر العــب األخـضــر يــوســف النجار
أمام عمر عبداللطيف بنفس النتيجة ،ليتقابل
فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـف ــاص ــل م ـح ـم ــد ج ــاس ــم ال ــذي ــاب

لقاء سهل لألهلي أمام النصر ...والزمالك يواجه حرس الحدود
في دور الـ  32لكأس مصر اليوم
•

جنيور أجايي يغيب عن األهلي إلصابته

القاهرة  -ةديرجلا

•

يخوض األهلي في العاشرة والنصف مساء اليوم،
ً
مــواجـهــة سهلة نسبيا ،حين يــواجــه فــريــق النصر
القاهري (أحد أندية الدرجة الثانية) على ملعب المكس
باإلسكندرية في دور الـ 32لبطولة كأس مصر.
ويفقد األهلي في مباراة اليوم جهود أكثر من العب
على رأسهم الحارس محمد الشناوي لإليقاف ،بعد
حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء طالئع
الجيش األخـيــر بــالــدوري الممتاز ،كما يغيب علي
معلول ومحمود وحيد بسبب اإلصابة في العضلة
الخلفية ،بجانب غياب محمد هاني وجونيور أجايي،
بعدما تعرض األول إلصــابــة فــى العضلة الخلفية
ويحتاج إلى فترة طويلة للعالج ،وأصبح بعيدا عن
حسابات الجهاز الفني في مباراة القمة امام الزمالك،
كما يغيب الثاني بسبب نفس موضع اإلصابة ،وهناك
غموض أيضا حول لحاقه بمواجهة القمة.
الجهاز الفني لألهلي بقيادة بيتسو موسيماني
ً
درس فريق النصر جيدا ،بعد أن شاهد مبارياته في
دوري القسم الثاني الذي يحتل فيه المركز العاشر
في مجموعة القاهرة ،وأكــد لنجوم الفريق األحمر
أن مـبــاريــات الـكــأس تحمل دائـمــا معها المفاجآت،

وال ـف ـت ــاة ال ـث ــان ــي بـ ــ 7ن ـق ــاط ،وال ـعــربــي
الثالث بــ 6نقاط ،وفــي حــال فــوز فريق
الفتاة على العربي اليوم يتساوى األول
مع فريق سلوى برصيد واحد  9نقاط،
ويخرج العربي ،وبذلك يودع البطولة،
بـيـنـمــا ف ــوز األخ ـض ــر يـ ــؤدي لـتـســاوي
الفريقين ب ــ 8نـقــاط ،لـكــن ذلــك سيبقي
على فرص الفرق الـ 3في المنافسة على
اللقب حتى مباراتي الجولة األخيرة.

وأن النصر ال يملك ما يبكي عليه ،وبالتالي سيلعب
الليلة بكل قوة ،أمال في تحقيق مفاجأة كبيرة بإقصاء
األهلي ،ولذلك يجب الحذر من المنافس واحترامه
وتقديم أداء قوي أمامه.
على الجانب اآلخر ،كشف سيد عيد مدرب فريق
النصر عن سعي ناديه إلى تقديم أداء جيد وصورة
مشرفة الليلة أمام الفريق األحمر ،موضحا أن العبيه
يقدمون دائما أداء قويا أمام الفرق الكبيرة.
وف ــي نفس الـتــوقـيــت ،يلتقي الــزمــالــك مــع حرس
الـ ـح ــدود ع ـلــى اسـ ـت ــاد ال ـس ــوي ــس ال ــري ــاض ــي ضمن
منافسات دور الـ 32لكأس مصر أيضا.
ويسعى الزمالك إلى عبور الحدود والتأهل لدور
الـ 16بالكأس ،من أجل مصالحة جماهيره بعد الخروج
من دوري أبطال افريقيا.
ويفكر المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون
في منح الفرصة ألكثر من العب شاب خالل مباراة
الحدود ،على رأسهم أسامة فيصل ،وحسام أشرف،
وسـيــف ف ــاروق جعفر لتعويض الـثــاثــي فرجاني
ساسي ،وأحمد سيد زيزو ،وأشرف بن شرقي الغائبين
لإليقاف ،باإلضافة إلى الدفع بمحمد أشرف "روقا"
ومحمود عبدالعزيز في خط الوسط ،مع إراحة طارق
حامد الذي يعاني إجهادا بسبب ضغط المباريات.

(العربي) مع ناصر الرامزي (النصر) في مباراة
مثيرة و قــو يــة ،حيث تمكن ا لــذ يــاب مــن التقدم
بشوطين ،ليعتقد كــل مــن تــا بــع ا لـمـبــاراة أنها
ستنتهي بشوطها الثالث ،إال أن الرامزي كانت
له كلمة لينتفض ويفوز بشوطين متتاليين،
لـيـتـعــادل الــاع ـبــان  ،2-2وف ــي ال ـشــوط األخـيــر
استطاع الذياب أن يستغل استنزاف الرامزي
للياقته البدنية ،ويسرع الذياب اللعب ليفوز
بالشوط الفاصل.

دوري أبطال آسيا ينطلق اليوم
بنظام التجمع في ثالث دول
تنطلق عجلة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في كرة القدم اليوم،
بمباريات منطقة الغرب المقامة بنظام التجمع بسبب تداعيات "كورونا".
وتستضيف الـسـعــوديــة مـبــاريــات ث ــاث مـجـمــوعــات ،وك ــل من
اإلمارات والهند مباريات مجموعة واحدة ،حتى  30الجاري ،فيما
تأجلت مباريات الشرق إلى  7مايو.
ويتأهل لدور الــ 16صاحب المركز األول في كل مجموعة ،إلى
جانب أفضل ثالثة أندية وصيفة ،ويقام الدور النهائي من مباراتي
ذهاب وإياب يومي  21و 27نوفمبر.
في المجموعة األولى المقامة في الرياض ،يلعب الخميس الهالل
السعودي مع أي جي أم كي األوزبكي ،واالستقالل الطاجيكستاني
مع شباب األهلي دبي اإلماراتي.
وف ــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ال ـيــوم فــي ال ـشــارقــة ،يـلـعــب الـشــارقــة
اإلمـ ــاراتـ ــي الـمـضـيــف م ــع ال ـق ــوة ال ـجــويــة ال ـع ــراق ــي ،وبــاخ ـتــاكــور
األوزبكستاني مع تراكتور اإليراني.
و فــي المجموعة الثالثة الخميس فــي ج ــدة ،يلعب
الدحيل القطري مع الشرطة العراقي ،واالستقالل
اإليراني مع األهلي السعودي.
وفي المجموعة الرابعة اليوم في
الرياض ،يلعب الوحدات األردني مع
النصر السعودي ،والسد القطري
مع فوالد خوزستان اإليراني.
وفي المجموعة الخامسة اليوم
ف ــي ال ـه ـن ــد ،ي ـل ـعــب بـيــرسـيـبــولـيــس
اإليراني مع الوحدة اإلماراتي،
وغـ ـ ـ ــوا ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي م ـ ــع الـ ــريـ ــان
القطري.
(أ ف ب)
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يسعى ليفربول إلى تحقيق
"ريمونتادا" على حساب
ريال مدريد ،بينما سيكون
مانشستر سيتي مطالبا
بالحذر عندما يلتقي بروسيا
دورتموند ،اليوم ،في إياب
دور الثمانية من مسابقة
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.

ال يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي ل ـي ـف ــرب ــول
االنكليزي ،في حال أراد أن يحقق
"ريمونتادا" جديدة في مسابقة
دوري أوروبـ ـ ـ ــا ،أن يـعـتـمــد على
موجة من الشغف أو ألوان أو حتى
ضجيج جماهيره فــي مــدرجــات
ملعب "أنفيلد" لكي يستلهم منها
ق ـص ــة ن ـ ـجـ ــاح ،ع ـن ــدم ــا يـسـتـقـبــل
الـيــوم ريــال مــدريــد االسباني في
إيــاب ربع النهائي بعد الخسارة
ذهابا .3-1
ويسعى "الريدز" لبلوغ المربع
ال ــذه ـب ــي ل ـل ـم ـســاب ـقــة األوروب ـ ـيـ ــة
األعــرق ،للمرة الثالثة في األعوام
األربعة األخيرة ،ولكن عليه بداية
أن ي ـط ـلــب م ــن م ــدرب ــه األل ـم ــان ــي
يورغن كلوب أن يمنح جرعة ثقة
لالعبيه واعـتـمــاد خـطــة ناجحة
تقود إلى إقصاء أحد عمالقة الكرة
االسبانية.
دخ ــل ك ـلــوب ت ــاري ــخ لـيـفــربــول
من بابه الواسع ،بعدما قاده إلى
تتويجه السادس بالكأس صاحبة
األذنين الكبيرتين في عام ،2019
وإلى ّأول لقب في الدوري الممتاز
ً
فــي ع ــام  2020بـعــد  30عــامــا من
االن ـت ـظ ــار .غ ـيــر أن ه ـ ّـذا ال ـم ــدرب
صاحب الشخصية الفذة ،لم يكن
ً
قــادرا على منع سقوط فريقه من
أعالي القمم في هذا الموسم.
فقبل  7مباريات على نهاية
الـ "بريميرليغ" ،خسر ليفربول
لقبه حـيــث يـتــأخــر فــي المركز
ال ـســادس ب ـفــارق  22نقطة عن
المتصدر مانشستر سيتي.

مباراتا اليوم
10:00

ليفربول – ريال مدريد

beINSPORTS PR1

10:00

دورتموند – مانشستر سيتي

beINSPORTS PR2

ويـ ـمـ ـك ــن أن يـ ــأتـ ــي الـ ـخ ــاص
بــال ـن ـس ـبــة ألبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا على
الساحة األوروبية ،على الرغم من
ً
ً
أن الفريق خاض شوطا ّأول كارثيا
أمام ريال على ملعب "ألفريدو دي
ستيفانو".
ول ـك ــن خ ـس ــارة "ال ـح ـم ــر" أم ــام
ريـ ــال لـيـســت ب ـق ـســاوة ال ـخ ـســارة
ً
ذه ــاب ــا أمـ ــام مــواط ـنــه بــرشـلــونــة
(ص ـفــر )3-قبل عامين فــي نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،وذل ـ ـ ــك ق ـب ــل أن يـ ــزور
النادي الكتالوني ملعب "أنفيلد"
ف ــي أم ـس ـيــة سـتـبـقــى خ ــال ــدة في
األذهان كأجمل الذكريات الكروية
حـيــن تمكن مــن قـلــب تخلفه إلــى
فــوز برباعية نظيفة ،فــي طريقه
إلحراز اللقب.
وإلــى جانب عامل المدرجات
ً
الـخــالـيــة ،لعبت االص ــاب ــات دورا
ً
مهما في تراجع مستوى الفريق
في ظل غيابات مؤثرة وتحديدا
فــي خــط الــدفــاع أمـثــال الهولندي
فيرجيل فــان داي ــك وجــو غوميز
والكاميروني جويل ماتيب والعب
الوسط القائد جوردان هندرسون
ّ
المتكرر غيابهم عن زيارة مدريد.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ــأث ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم االول
لـلــوافــديــن الـجــديــديــن االسـبــانــي
تياغو ألكانتارا القادم من بايرن
مـيــونـيــخ االل ـمــانــي والـبــرتـغــالــي
دي ـ ــوغ ـ ــو ج ـ ــوت ـ ــا الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـق ــل مــن
ولفرهامبتون بسبب االصابات
الطويلة.
ً
وش ـم ـل ــت االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات أي ـض ــا
ك ـل ــوب ،ال ـم ــام ب ــال ــدرج ــة األول ــى
على الفشل أمام ريال ،وذلك بعد
قرار التخلي عن تياغو لمصلحة
الـغـيـنــي ن ــاب ــي ك ـي ـتــا ،ف ــي ثــانــي
مشاركة لألخير منذ ديسمبر،
في ذهاب ربع النهائي أمام نادي
الـعــاصـمــة االسـبــانـيــة االس ـبــوع

جانب من مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد
الماضي قبل أن يقدم على تغيير
الثاني باألول في الدقيقة .42
قبلها ،سيطر أصحاب األرض
وتـقــدمــوا -2صـفــر بفضل هيمنة
ثالثي الوسط البرازيلي كازيميرو
واأللماني توني كروس والكرواتي
لوكا مودريتش.
كما أن قــرار إرج ــاع البرازيلي
ف ــابـ ـيـ ـنـ ـي ــو إلـ ـ ـ ــى وسـ ـ ـ ــط ال ـ ــدف ـ ــاع
لتعويض غياب الثالثي الدفاعي
لالصابة معظم هذا الموسم ،خدم
ً
أي ـضــا كـعــامــل سلبي عـلــى أرض
الملعب.
ومن المتوقع أن يجمع كلوب

بين تياغو وفابينيو الـيــوم من
أج ــل م ـحــاولــة ال ـحــد م ــن مــوهـبــة
العـ ـب ــي ري ـ ــال فـ ــي الـ ــوسـ ــط ،لـكــن
ً
أم ـ ــام ال ـ ـمـ ــدرب األلـ ـم ــان ــي أي ـض ــا
خ ـيــارات حاسمة عليه اتخاذها
في المقدمة.
ويبدو أن صبر كلوب بدأ ينفد
بسبب تراجع مستوى السنغالي
ساديو ماني والبرازيلي روبرتو
فيرمينو ،حيث عمد إلى وضعهما
على مقاعد البدالء في مباراة من
مباراتي الفريق االخيرتين.
ومـ ــع إدراك ك ـل ــوب أن فــريـقــه
يحتاج لتسجيل أكبر كمية ممكنة

ً
بيريس رئيسا لريال مدريد حتى  ٢٠٢٥إصابة راموس بـ «كورونا»
انتخب رجل األعمال فلورنتينو بيريس (74
ً
ً
عاما) ،المرشح األوحد ،رئيسا لنادي ريال مدريد
االسـبــانــي لــواليــة ســادســة ،حسبما أعـلــن نــادي
العاصمة مساء أمــس األول ،وسيبقى فــي سدة
الرئاسة حتى عام .2025
وأفــاد الفريق "الملكي" في بيان نشره صباح
أمس بأنه "تم التصديق على ترشيح واحد فقط
مــن قبل اللجنة االنتخابية بموجب الـمــادة 40
م ــن ال ـن ـظــام االس ــاس ــي ال ـس ــاري ل ـل ـنــادي ،وأعـلــن
ً
فلورنتينو بيريس رودريغيس رئيسا".
واجتمعت اللجنة االنتخابية للنادي المدريدي
ال ـثــاثــاء بـعــد انـقـضــاء مـهـلــة االث ـن ـيــن ،الـمـحــددة
مــن أجــل إقـفــال بــاب تقديم طلبات الترشيحات
لرئاسة ريال.
و تــم انتخاب الالئحة التي يترأسها بيريس
لتنتهي عملية االنتخاب بعد أقل من ربع ساعة
على بدايتها ،حسبما أكد بيان النادي.
ً
وهي الوالية الرابعة تواليا لبيريس والسادسة
بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة.
ويراهن بيريس في ترشحه على إنهاء أعمال
الترميم في ملعب "سانتياغو  -برنابيو" ،وإدارة
الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس
كــورونــا ،والتعاقد إمــا مــع مهاجم بــاريــس سان
ج ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ك ـي ـل ـيــان م ـب ــاب ــي أو مـهــاجــم
بوروسيا دورتموند النرويجي إرلينغ هاالند.

فلورنتينو بيريس
وكان قد أعيد انتخاب رجل األعمال والمهندس
ً
والسياسي السابق بيريس رئيسا للنادي في عام
 2009بعد مــرور أول خــال حقبة ضمت كوكبة
من النجوم "غاالكتيكوس" في واليته االولى بين
 2000و.2006
وأعـيــد انتخابه بالتزكية مــرة ثانية في عام
 ،2013وثالثة في يونيو .2017
وفي االجمالي ،تجاوز بيريس رئيس مجلس
إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "آيه اس سي"
ً
للهندسة المدنية ،حــاجــز  18عــامــا لــه فــي سدة
رئاسة الـ "ميرينغي".

أع ـل ــن ري ـ ــال م ــدري ــد ثــانــي
ترتيب الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،إصابة قائده سيرخيو
ً
رام ــوس المبتعد حــالـيــا عن
المالعب جراء إصابة في ربلة
الساق اليسرى والغائب عن
مباراة العودة أمــام ليفربول
اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي ربـ ــع نـهــائــي
مسابقة دوري أبطال أوروبا
اليوم ،بفيروس كورونا.
وأفاد النادي المدريدي في
بيان" :جــاء ت نتيجة مسحة
الع ـب ـن ــا س ـي ــرخ ـي ــو رامـ ـ ــوس
إيجابية بكوفيد."19-
وبــات رام ــوس ثاني حالة
إيـجــابـيــة فــي ري ــال فــي خــال
أسبوع ،بعد المدافع الدولي
الفرنسي رافايل فاران الثالثاء
ً
قبل الماضي ،علما أن األخير
لــم يحصل بعد على الضوء
األخضر لاللتحاق برفاقه.
ويـ ـت ــوج ــب ع ـل ــى رامـ ـ ــوس
الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـيـ ــب م ـ ــع مـنـتـخــب
ب ــاده خــال الـنــافــذة الدولية

وكيل هاالند :دورتموند ال يريد بيعه
قــال وكيل المهاجم النرويجي إيرلينغ هــاالنــد ،مينور
رايوال ،أمس األول ،إن نادي بوروسيا دورتموند أخبره أنه
ليس لديه نية لبيع الالعب في نهاية الموسم ،مضيفا" :لقد
أوضحوا لي أنهم لن يبيعوه هذا الصيف".
وذكر رايوال ،في تصريحات لموقع  sport1األلماني" ،ال
اتفق في الرأي ولكني احترمه" ،وذلك بعدما زار عدة أندية
أوروبية ،بينها برشلونة وريال مدريد ،وبعض فرق الدوري
اإلنكليزي مع والد الالعب ،الف انجي هاالند ،متابعا" :ال
توجد حرب بيننا وبين دورتموند ،على اإلطالق".
وي ـم ـتــد ع ـقــد ه ــاالن ــد ( 20ع ــام ــا) م ــع دورت ـم ــون ــد حتى
 ،2024وهو هــداف الفريق بــ 21هدفا في الموسم الحالي
بالبوندسليغا.
(إفي)
هاالند

راموس

أن يبتعد عــن زمــائــه بعدما
شـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات عـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ــي
ال ـم ــدرج ــات يـشـجــع ال ـفــريــق،
آخ ــره ــا أمـ ـ ــام ب ــرش ـل ــون ــة في
"الكالسيكو" الــذي خــرج منه
ً
"لوس بالنكوس" منتصرا 1-2
في المرحلة  30من "الليغا".

من األه ــداف ،وإن كــان قــرر وضع
ثـقـتــه بـجــوتــا وال ـم ـصــري محمد
صــاح فــي الهجوم ،فعلى هذين
الــاع ـب ـيــن أن ي ـه ــزا ال ـش ـب ــاك في
حال أراد مدربهم اعــادة اكتشاف
لمساته السحرية.

سيتي لمواصلة المشوار
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـحــل مــانـشـسـتــر
س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ض ـي ـفــا على
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األلـمــانــي
اليوم ،في إياب ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا.

ً
ً
غـيــر أن كــونــديــه ك ــان أي ـضــا م ـص ــدرا ل ـهــدف الـتـعــادل
للضيوف بتسببه في ركلة جزاء بعد خطأ على سانتي
مينا داخل المنطقة ،سددها ياغو أسباس قوية بنجاح
( ،)20قبل أن يضيف الثاني بعد ثــاث دقــائــق فقط إثر
تمريرة من زميله العب برشلونة السابق دنيس سواريس،
فانفرد بالحارس الدولي المغربي ياسين بونو وسدد
كرة بينية.
وأدرك إشبيلية التعادل بتسديدة من فرناندو اصطدمت
بقدم مدافع أصحاب األرض الغاني جوزيف أيدو وخدعت
الحارس فيار (.)35
واس ـت ـعــاد فـيـغــو تـقــدمــه بـعــد ثــانــي ت ـمــريــرة حاسمة
في األمسية لسواريس إلى برايس منديس ،الــذي انفرد
بالحارس بونو وســدد كرة ساقطة عندما خرج االخير
لمالقاته (.)44
مع بداية الشوط الثاني ،فرض الكرواتي إيفان راكيتيش
الـتـعــادل مــرة جــديــدة بعدما ح ـ ّـول تمريرة مــن المهاجم
الــدولــي المغربي يوسف النصيري داخــل المنطقة إلى
تسديدة الـهــدف الثالث للنادي األنــدلـســي ( ،)60قبل أن
يضيف البديل األرجنتيني أليخاندرو غوميس الهدف
ً
الرابع مستفيدا من خطأ من أيدو ليخطف الكرة ويسدد
قوية باغتت الحارس (.)76

وق ـب ــل أقـ ــل م ــن ش ـه ــري ــن عـلــى
ن ـهــايــة ال ـم ــوس ــم ،ال يـ ــزال سيتي
منغمسا فــي عملية الـبـحــث عن
ربــاعـيــة تــاريـخـيــة :دوري أبـطــال
أوروبا ،والدوري ،والكأس ،وكأس
الرابطة في إنكلترا.
مجرد تخطي ربع نهائي دوري
األب ـطــال سـيـكــون ســابـقــة لـمــدرب
سيتي اإلسباني بيب غوارديوال،
القادم قبل  5سنوات إلى الفريق
المملوك إماراتيا.
و ي ـ ـسـ ــافـ ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق األزرق
الـسـمــاوي إلــى دورتـمــونــد بعد
حـسـمــه مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب بـفــوز

"مفخخ" .1-2
ويـ ـ ـع ـ ــول ال ـس ـي ـت ـي ــزن ــس عـلــى
مــدربــه العبقري غ ــواردي ــوال ،إلى
جــانــب الـنـجــم البلجيكي كيفين
دي بروين ،الذي مدد تعاقدته مع
النادي بصفقة قياسية.
وعـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر ي ـعــول
دورت ـم ــون ــد عـلــى ه ــداف ــه هــاالنــد،
ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر أح ـ ــد أب ـ ــرز ن ـجــوم
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــارة
األوروبية ،وسيكون هاالند ورفاقه
مطالبين بتقديم كــل امكاناتهم
لتخطي الصعوبات أمــام الفريق
اإلنكليزي.

ديمبيلي يعاني مشكالت بدنية منذ أسبوعين
أكدت تقارير إخبارية ،أمس،
أن المهاجم الفرنسي لبرشلونة
ع ـ ـث ـ ـمـ ــان دي ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ي ـع ــان ــي
مـ ـشـ ـك ــات ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـح ــوض
جعلته ينهي المباريات األخيرة
بآالم ،منها مواجهة الكالسيكو
أمـ ـ ــام ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،وي ـخ ـضــع
لـعــاج تـحـفـظــي ،لكنه لــم يحل
مشكالته البدنية.
وتعددت إصابات ديمبيلي
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ ان ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــه لـ ـصـ ـف ــوف
بــرش ـلــونــة ،لـكـنــه ظـهــر بأفضل
نسخة خــال األشـهــر األخـيــرة،
بعدما كان يشارك بانتظام في
المباريات ،ما سمح له بإظهار
تــألـقــه فــي أرض الـمـلـعــب ،لكنه
يعاني منذ أسابيع مشكالت في
الـحــوض ،كما أن فترة التوقف
الدولي األخيرة زادت من آالمه.
ويستبعد النادي حتى اآلن
خيار إخضاع الالعب لجراحة
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاف ــي م ـ ـ ــن آالم ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ح ـي ــث
يــركــز ديمبيلي فــي الـمـشــاركــة،
وي ــرغ ــب ف ــي اسـ ـتـ ـع ــادة أف ـضــل
أداء له مجددا ،وفقا للصحيفة،

ديمبيلي
وخــاصــة أنــه ي ــدرك أن الموسم
في نهايته.
و تـ ـسـ ـت ــد ع ــي آالم ا لـ ـح ــوض
الــراحــة ،لكن ديمبيلي ال يريد
التوقف عن اللعب.
وخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ب ـ ــرش ـ ـل ـ ــون ـ ــة آخ ـ ــر
مـبــاريــاتــه بــ"الـلـيـغــا" أم ــام ريــال

مدريد بهدفين لواحد ،ليتراجع
لـ ـلـ ـم ــرك ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث فـ ـ ــي جـ ـ ــدول
"الليغا".
ويـسـتـعــد "ال ـبــرســا" لخوض
نـ ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس الـ ـمـ ـل ــك ال ـس ـبــت
المقبل أمام أثلتيك بلباو.

كوري يتخطى األسطورة تشامبرالين
بـ ــات سـتـيـفــن ك ـ ــوري أفـضــل
مـ ـسـ ـج ــل فـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ غـ ــولـ ــدن
ً
سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ـ ـ ــرز م ـت ـخ ـط ـي ــا
األسـطــورة ويلت تشامبرالين،
بتسجيله  53نقطة في مباراة
الـفــوز على دنفر ناغتس -116
 ،107في حين استعاد فيالدلفيا
سـ ـفـ ـنـ ـت ــي سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز صـ ـ ـ ــدارة
ً
المنطقة الشرقية منفردا بفوزه
على داالس مافريكس ،95-113
بفضل نجمه الكاميروني جويل
إمبيد ،أمس األول في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،احتاج
كـ ــوري إل ــى  19نـقـطــة ف ـقــط من
أجـ ــل تـخـطــي رص ـي ــد أس ـط ــورة
الستينيات تشامبرالين ونقاطه
الـ ـ ـ  17.783ب ـق ـم ـيــص ووري ـ ــرز

ً
محتفظا بالرقم القياسي ألكثر
ً
من  50عاما ،فنجح في الوصول
إلى مبتغاه بعد  10دقائق فقط
ً
من الربع األول ،منهيا المباراة
بـ  53نقطة.
و ف ـ ـ ـ ــي داالس ،ق ـ ـ ـ ــاد ال ع ـ ــب
االرتـ ـك ــاز ال ـكــام ـيــرونــي إمـبـيــد،
الـمــرشــح لـلـفــوز بـلـقــب األفـضــل
ف ــي الـ ـم ــوس ــم الـ ـ ـع ـ ــادي ،فــري ـقــه
ف ـيــادل ـف ـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز
للفوز على مافريكس بتسجيله
 36نقطة ( 10مــن أصــل  17من
الرميات) ،إضافة إلى  7متابعات
في  26دقيقة فقط.
ً
و ظـ ـ ـ ــل داالس سـ ــا ب ـ ـعـ ــا فــي
ا ل ـم ـن ـط ـقــة ا ل ـغ ــر ب ـي ــة ()29v 24
ً
متقدما على ممفيس غريزليز
الـثــامــن والـفــائــز عـلــى شيكاغو

إشبيلية يعزز مركزه الرابع بفوز مثير على سلتا فيغو
ً
حقق إشبيلية فوزه الثاني تواليا أمام مضيفه سلتا
فيغو  3-4أمس األول ،في ختام منافسات المرحلة الـ 30
ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان النادي األندلسي أسقط أتلتيكو مدريد المتصدر
-1صفر في المرحلة الـ  ،29ليعزز مركزه الرابع في الترتيب
ً
برصيد  61نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن برشلونة
الثالث الخاسر أمــام ريــال مدريد  2-1في قمة المرحلة،
ً
التي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو أمام ريال بيتيس 1-1
األحد الماضي.
ب ــدوره ،كــان سلتا فيغو يمني النفس بتحقيق فوزه
ً
ً
الثاني تواليا بعد خروجه منتصرا أمام أالفيس  1-3في
المرحلة  ،29لكنه اصطدم بالنجاعة الهجومية لرجال
المدرب يولن لوبيتيغي.
وتجمد رصيد سلتا فيغو عند  37نقطة في المركز
ً
العاشر .وافتتح إشبيلية التسجيل سريعا عبر مدافعه
الفرنسي جــول كونديه الــذي حـ ّـول بــراســه كــرة مــن ركلة
ركنية ارتقى لها الحارس إيفان فيار من دون أن يمنعها
من هز الشباك (.)8
وهــو الهدف الثاني للفرنسي هــذا الموسم ،بعد ّأول
ً
سجله أيضا في مرمى فيغو من رباعية الفوز  4-2في
الذهاب (المرحلة العاشرة).

رياضة

راكيتيتش نجم إشبيلية يحتفل بهدفه

ب ــو ل ــز  ،90 -101و عـ ـل ــى س ــان
انتونيو سبيرز التاسع ،الذي
تـغـلــب ع ـلــى أورالن ـ ـ ــدو مــاجـيــك
.97-120
وسـقــط يــوتــاه ج ــاز متصدر
"الغربية" أمام واشنطن ويزاردز
 ،125 -121ر غـ ـ ـ ــم أن ن ـج ـمــه
دونوفان ميتشل حاول بفضل
 42نقطة و 6تمريرات حاسمة
ت ـق ـل ـيــص فـ ـ ــارق وصـ ــل إلـ ــى 14
ن ـق ـط ــة ،فـ ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـخ ـمــس
األخـ ـي ــرة ،إال أن الـضـيــف ق ــاوم
ببسالة لينتزع الفوز.
ولم يتمكن حامل اللقب لوس
أنجلس ليكرز من المتابعة على
م ـن ــوال االن ـت ـص ــارات ذات ــه بعد
يومين من فوزه على بروكلين،
من دون نجميه ليبرون جيمس

ستيفن كوري

وأن ـ ـ ـتـ ـ ــونـ ـ ــي ديـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــس ب ـس ـب ــب
االصابة ،فسقط أمام نيويورك
نيكس .111-96

 100يوم على أولمبياد طوكيو
و 24أكتوبر  1964أول ألعاب
استقبلت طوكيو بين ً 10
أولمبية في قارة آسيا ،مغتنمة الفرصة إلظهار براعتها
التكنولوجية وبنيتها التحتية الحديثة.
ً
وفيما يأتي ّ
قصة تلك األلـعــاب اسـتـنــادا إلــى مــا بثته
وكالة فرانس برس في أولمبياد يرمز بالنسبة لليابانيين
إلى االنتعاش االقتصادي بعد الحرب وعودتهم إلى مسرح
ً
األمم المتحدة ،بعد أقل من عشرين عاما من هزيمتهم في
الحرب العالمية الثانية.
بحسب فــرانــس بــرس قبل ستة أيــام مــن األلـعــاب "بــدأ
أسـبــوع تــاريـخــي لـلـيــابــان .لــم يسبق لــه أن استقبل هذا
العدد من األجانب" .وتتوقع البالد  20ألف سائح ،و6348
ً
ً
ريــاض ـيــا أجـنـبـيــا ،و 1500م ـس ـ ّـؤول ،و 2000صـحــافــي...
وبحسب االنتربول  400من النشالين.
ّ
ً
والستيعابهم ،عززت المدينة األكثر اكتظاظا بالسكان
في العالم تجهيزاتها الفندقية بمقدار النصف إلى  30ألف
غرفة ،مع أكثر من عشرة فنادق جديدة بينها أربعة قصور.
ُ
وانجزت المواقع الـ 36األولمبية قبل أسبوع من حفل
االفتتاح .من بين المواقع الرمزية ،نيبون بودوكان الذي
ُبـنــي السـتـضــافــة م ـب ــارزات ال ـج ــودو ،الــريــاضــة الوطنية
اليابانية التي دخلت برنامج األلعاب.
استحضر هــذا المبنى بــزوايــاه الثماني والقريب من
القصر االمبراطوري ،جبل فوجي الشهير.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ديوان شريم

حسن العيسى

ْ
لم يعد شريم ،الــذي ينفخ دون جــدوى ،هو َمــن يكتب وينقل
باإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي -في حدود المسموح به
وفق مدونات اخرس القانونية -بل أصبح شريم مؤسسة رسمية
اسمها ديوان المحاسبة ...تقرير الديوان األخير يفترض أن يهز
بعنف هذه الحكومة ،لكن ما العمل إذا كان "عمك أصمخ" .ال جديد
عن بعض قضايا الفساد التي ذكرها تقرير الديوان ،وأثرها في
تعطيل التنمية وضياع مــوارد الدولة ...أو ما ذكره التقرير عن
جريمة ضيافة الداخلية ،وخـســارة الــدولــة للكثير من القضايا
القانونية ،والتي تزيد من جروح الميزانية ،وغيرها من مسائل
يدري الناس عنها.
لم يذكر الــديــوان أن أبطال النهب المبرمج لم يتغيروا ،وأن
اإلدارة السياسية الحالية لم تغير من نهج عهد سابق ،بإعادة
فــرض طقم األسـنــان المسوس القديم ،وحشره بأفواهنا .بشر
انتهت مدة صالحيتهم منذ زمن قديم ،وحولهم عشرات التساؤالت
في ماضيهم السيئ بالعمل الحكومي ،تمت إعادتهم إلى مكانهم
العالي ،وكأنك يا أبوزيد ما غزيت .طبيعي ليس دور الديوان أن
يقترح لفظ هؤالء ،فهو دور ُّ
السلطة القابعة باألبراج العالية ،ولم
ً
تكترث يوما لسماع الحقيقة عن فشلها المتأصل في إدارة الدولة.
مربع صغير بهذه الجريدة نقل من تقرير الديوان عن سكرتارية
عدد من أعضاء مجلس األمة ،عسكريون منهم ميكانيكي ومشرف
سجن تم ندبهم للعمل بسكرتارية "سواد الوجه" ،تنفيع بتنفيع
وهدر للمال العام ومحسوبية تعسة ،وعلى عينك يا تاجر ،هي
جريمة بحق مبدأ الجدارة والمساواة في حكم القانون ،الفاعل
الرئيسي هــو وزارة الــدفــاع -أم الـصـنــدوق إي ــاه والـيــوروفــايـتـرـ
والشريك الملتمس عطفها وصدقاتها هم هؤالء األعضاء فاقدو
الحياء ...ما العمل مع ُسلطة مشيني وامشيك؟ وانفخ يا ديوان
شريم.

درايش

المستنقع العفن وأسبابه

د .ناجي سعود الزيد

حـتــى فــي عــالــم الـسـيــاســة ،ه ـنــاك طـحــالــب وفـطــريــات
وطفيليات ال تطفو على السطح ،إال عندما يصل العفن
إل ــى أق ـصــى حــد وإل ــى أن تـصــل "الـخـيـســة" إل ــى األن ــوف
لتزكمها!
هـ ــذا م ــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ال ـت ــي اب ـت ـل ـيــت ببعض
متنفذيها وساستها ..فهم من َّ
لوث المستنقع ،وهم من
كشف بالوعة المجاري العفنة بسلوكياتهم...
النظيف الشريف العفيف من أصحاب الفكر والرأي لم
يسمح لنفسه بالدخول في هذا المستنقع العفن...
ما ال يدخل في عقل أي مواطن أن كل ما يحدث عبارة
ً
عن كالم الشارع ،وأن ُّ
السلطة السياسية ال تعلم شيئا
مما يحدث!
ً
طبعا من الصعوبة هضم أو قبول جهل ُّ
السلطة بما
يحدث ،فــإن كــان الشخص الـعــادي يـتــداول المعلومات،

فإن األسرة الحاكمة ،بمعظم أركانها وأفرادها ،على علم
بما يدور!
والسؤال المطروح ،أو من الواجب طرحه ،هو:
هل هناك متنفذون ممن ليسوا بعيدين عن المشاركة،
ً
ً
وأيضا ليسوا بعيدين عن ُّ
السلطة ،وهــم أيضا مصدر
لتأجيج األوضاع ألسباب وأطماع شخصية؟!
لـسـنــا فــي مــوقــع الـتـخـمـيــن أو الـبـحــث عــن المعلومة
ً
الصحيحة ،ولكن مــن أجــل تصحيح المسار ،البــد أوال
من البحث عن أولويات لألسرة الحاكمة ،أولها الحفاظ
على مكانتها واسـتـقــرارهــا ،وكــذلــك الـحـفــاظ على والء
ً
وحب المواطنين اللذين ليسا محل شك أبــدا .فمن أجل
المصلحة العامة ،فإن األسرة الحاكمة في موقع يستوجب
ً
مراجعة أولوياتها كأسرة حاكمة أوال ،وليس أولويات
الخالف السياسي مع مجلس األمة ونوابه!

ال تعاند
أماني الناس

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

َ
َ
تع ْبنا من الصراع اللي دخلنا فيه وأشقانا
ّ
َ َ ّ
ّ
وتسرب في خاليانا
َوهن شل الجسد كله
" مجالسكم" مثل أي شي ما هو صج
بس إسمي!
مشاكلكم ختم رسمي...
وال واحد أبد منكم وقف في يوم ّ
ويانا
ّ
عصا شلت دواليب الشغل في الدار
ّ
َ
الشعب كفه...
إذا صار
ّ
وانتم في البلد كفه...
شنو الدبره وشنو التبصار؟!!
ّ
هوا وغبار ...غطانا

ّ
وإذا اللي ما يبيه الشعب يتخلى...
وال يعاند أماني الناس
ّ
الحمى بعد "ال باس"
ترى تنحل هالعقده ومن
نقول الرب ّ
نجانا

استعاد نقاله بعد عام بالبحيرة

يا مركب خافق اشراعه َ
تمايل والهوا غربي
وشوفوا هالهوا الغربي لى وين اليوم ّ
ودانا؟!
ّ
أخذنا في مشاويره وبنص َ
اليم خلنا!
ِ
ونسأل :يا موانينا...
أمانينا ...موانينا...
َب َعدنا حيل عن ِسيفك وال ندري متى نوصل!

اسـتـعــاد رجــل هاتفه الـنـقــال ،ال ــذي كــان قــد فـقــده بمياه
بحيرة في تايوان أثناء ممارسة التجديف على اللوح قبل
ّ
وتبين أن الهاتف اليــزال يعمل بفضل غالفه الواقي
عــام،
من الماء.
واعتقد الرجل ،الذي ُيعرف باسم تشين فقط ،أن هاتفه
اختفى إلى األبد عندما غرق في قاع بحيرة "صن مون".
وأدى الجفاف الشديد في تايوان إلى جفاف حفرة المياه
الشهيرة ،وعثر عامل على هاتف تشين في الوحل.

وفيات
سعد سالم نفاع العنزي

إعادة ترتيب أوراق الوطن ()١٠-٥
نـحــن بـحــاجــة ج ــادة ومـلـ ّـحــة وصــادقــة إلع ــادة
قراءة أوراق الوطن وترتيبها ،فقد أضاعنا وأضاع
ً
البلد معنا ،حقا ،سلوك بعثرة األوراق أو خلطها
أو إهمالها أو تمزيقهاّ ،
وربما حرقها.
فهناك أخطاء وتراجعات كبيرة بحق الوطن،
تكشفها قــراء ة أوراقــه ،ارتكبتها أو ساهمت بها
األطراف كافة ،عن علم ودراية وإدراك ،أو من دون
بسذاجة ،وقد ُس ِت َر ْت حقائقها
علم ،أو بال قصد ،أو ّ
ً
بمسلك غير حميد ،تمثل بالمجاملة أحيانا ،أو
ً
ً
بالتغافل أحيانا ،وبالتحالفات أحيانا ثالثة ،أو
ً
بتفريط متعمد أحيانا أخرى.
وقد انعكس كل ذلك بشكل مرعب على المسار
ً
ً
ّ ّ
ال ـعــام لـلــوطــن ،إل أن ه ـنــاك تـجـنـبــا واض ـح ــا عن
الخوض فيها وتناولها بشكل موضوعي ومحايد
ّ
وبحس وطني مسؤول.
وصريح ومنطقي،
وأع ـلــم أن ال ـخــوض فـيـهــا وتـنــاولـهــا بالبحث
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والـنـقــاش والـتـشـخـيــص ،سيثير حساسية لــدى
الـبـعــض ،ورب ـمــا يثير حفيظتهم ،بــل وإطــاقـهــم
ّ
التهم واالنتقادات الالذعة لكل من يقترب منها أو
ً
يثيرها ،خصوصا عند تناول أوراق المعارضة
فــي مجلس األمــة وخــارجــه ،التي لــم تلعب الــدور
المرتقب منها بشكل عام.
ّ
ً
ف ــاإلش ـك ــال لـ ــدى ال ـم ـع ــارض ــة ال ي ـق ــل إل ـحــاحــا
ً
ً
ّ
ّ
عما تقوم به الحكومة ،ألن هناك غيابا واضحا
ّ
للمشروع الوطني المتكامل ،ولذا فإن تحالفاتها
ّ
ً
هــشــة تـلـتـقــي آن ـي ــا عـلــى م ــوض ــوع م ـعـ ّـيــن ،لكنها
س ــرع ــان م ــا تـتـفـكــك ف ــي االخ ـت ـب ــارات الـسـيــاسـيــة
الـحــاسـمــة ،فـيـنــدفــع كــل منها ألجـنــدتــه الخاصة
ا لـهــا مـشـيــة ،فمنها مــن يتحالف مــع السلطة في
مــواجـهــة بـقـيــة مـكــونــات ال ـم ـعــارضــة ،ومـنـهــا من
يسقط عند أول تلويح لهم بمصالح أو مكاسب
حــزبـيــة ،أو حتى عائلية أو مــالـيــة ،وكثير منهم

َمن تغريه المكاسب السياسية وإعــادة انتخابه،
وتتفكك مكونات المعارضة ،لتبدأ حالة الصراع
بـيـنـهــا وال ـض ــرب تـحــت الـ ـح ــزام ،وه ــو م ــا يـطــرب
السلطة ،ويجهض ّأية محاوالت إصالحية واعدة،
بسبب غياب المشروع الوطني ّلدى المعارضة،
فـيـسـ ُـهــل اخ ـت ــراق تـكــويـنـهــا ال ـه ــش ،بــل وتسليط
ّ
ألن ّ
هم ّالوطن كمشروع ليس
بعضها على بعض،
هو أساس التقائها ،وإن تغنى كل منهم بالوطن
ف ــي م ـعــزوفــة جـمـيـلــة ال أسـ ــاس لـهــا وال مـشــروع
يجمعها.
ول ـع ــل أخ ـط ــر م ــا ت ـج ـ ّـس ــده ال ـم ـع ــارض ــة داخ ــل
البرلمان هو الرغبة الجامحة واإلغراق في الفردية،
حتى فيما بين الجماعات السياسية المنظمة،
ً
التي يفترض فيها أن تكون مثاال للمعارضة ذات
البرنامج والمتكامل في أدوار نوابها ،إذ نجد أن
ّ
ّ
خط مسار ّ
أي جماعة سياسية منها مشتت حتى

في المواقف التي يفترض عدم قابليتها القسمة
على اثنين ،وال تحتمل ّ
أي تباين فــي المواقف،
ً
ً
حيث نــادرا ما تجد الموقف الموحد ،وغالبا ما
ً
ً
ّ
تجد أن منهم من يميل يمينا أو يـســارا ،وهناك
ّ
ث ــال ــث م ـ ـتـ ــردد ،ورابـ ـ ــع ص ــام ــت ع ـلــى ن ـحــو مثير
ّ
ّ
لالمتعاض ،فكل منهم يفكر بقاعدته ويرتب أموره
االنتخابية ،ويكابد في استجداء أصوات ناخبيه
واسترضائهم كمنطقة انتخابية أو مكونات ّ
قبلية،
أو كأطراف عائلية أو دائرة ّ
مقربة من األصدقاء،
ً
وتــزداد الحال ســوء ا لشخصيات المعارضة من
أفراد النخب أو الباحثين عن المجد أو البطوالت
ّ
وتحقيق الزعامات ،فكل منهم ال يــرى إال نفسه،
ّ
فيعدد اقتراحاته ويستعرض مشاركاته ويبث
كـلـمــاتــه ،وكـلـهــا ع ـب ــارة ع ــن أل ـح ــان لـحـمــاســة من
السراب ،ال تسمن وال تغني من جوع.
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