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جلسة إساءة للديمقراطية

الشتائم والهوشات وصراخ النواب أدت إلى رفعها بعد ساعة واحدة
• الغانم :ما يحدث فوضى مرفوضة هدفها حل مجلس األمة
• الحكومة نجحت في تجاوز استجوابات رئيس الوزراء وتأجيل مساءلة وزير الصحة
عبدالكريم الكندري للخالد :أقسم بالله راح تصعد المنصة ولن نتركك

الطريجي :ليكن للعقالء والحكماء دور قبل غرق سفينة الكويت

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
بـ ـحـ ـلـ ـق ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن مـ ـسـ ـلـ ـس ــل اإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة
للديمقراطية ،أكملت الجلسة التكميلية لمجلس
األمة أمس ،ما شهدته سابقتها أمس األول ،ببلوغ
درك م ــروع مــن الشتائم والـفــوضــى والـهــوشــات
والسجاالت النيابية ،كادت تصل إلى حد التشابك
ً
باأليدي ،فضال عن حالة غير معهودة من الصراخ
عقب الموافقة على طلب وز ي ــر الصحة الشيخ
د .باسل الصباح تأجيل استجوابه أسبوعين،
ما حدا برئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع
ً
الجلسة نهائيا بعد ساعة فقط من انعقادها.
وفــي تصريح لــه ،قــال الـغــانــم إنــه رفعها إلى
ً
الجلسة المقبلة بـعــد أسـبــوعـيــن ،مــؤكــدا أن ما
يحدث في قاعة عبدالله السالم من فوضى أمر
م ــرف ــوض ،وه ــدف ــه ح ــل الـمـجـلــس ،لـكــن «أطـمـئــن
الشعب الكويتي إلى أن القيادة السياسية واعية
لهذا األمر ،وأن المادة  107تقول إن حل المجلس
حق دستوري أصيل لسمو األمير».
وأضاف الغانم« :أود إيصال نقاط للشعب ،فما
ً
يشهده المجلس لألسف شيء مؤسف جدا؛ ألن
ً
ً
ً
ً
الخالف ،أيا كان دستوريا أو قانونيا أو سياسيا
أو في التقدير ،يجب أن يتم من خالل حوار هادئ
ً
وراق كما كان يحدث بالسابق» ،مؤكدا 02
ٍ

•

حكاية أديب

الماغوط من السجن
إلى بيروت لكتابة حزنه
في ضوء القمر

١٦

سيرة

عبدالمنعم مدبولي...
عاشق التمثيل ّ
يقدم
عروضه المسرحية في
«مدرسة المدبوليزم»

١٧

جانب من المشادات النيابية التي شهدتها جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

ً
الشحومي للسويط :أنتم ًكنتم صغارا
وال تسوون نفسكم أبطاال

ثامر يرد :لو فيك خير ما خليت ولد عمك
ً
ً
شـهــدت جلسة أمــس سـجــاال ح ــادا بين نائب
رئيس المجلس أحمد الشحومي والنائب ثامر
السويط ،والذي كاد أن يصل إلى التشابك باأليدي،
وذل ــك عـنــدمــا ت ـحــدث الـشـحــومــي عـقــب انـسـحــاب
ً
ً
الـنــواب من القاعة ،قــائــا« :قدمت استجوابا إلى
وزي ــر الـصـحــة األس ـبــق الـشـيــخ أحـمــد الـعـبــدالـلــه،
وكنت على تواصل معه ،وتم تأجيله أسبوعين»،
ً
م ـس ـت ـغــربــا رفـ ــض ال ـن ــائ ــب أح ـم ــد م ـط ـيــع تــأجـيــل
استجوابه أسبوعين.
وعندئذ دخل النواب د .عبدالكريم الكندري ود.
صالح المطيري والسويط وآخرون إلى 02

«احترام الدستور» ...بين الغانم والعتيبي
ً
دخل على خط السجاالت أمس النائب خالد العتيبي ،عندما تحدث معارضا
ً
لما اتخذه المجلس من قرارات في الجلستين السابقتين ،متسائال :هل ما حدث
فيهما يتوافق مع الدستور والالئحة؟ وهل ما وقع فيهما من تجاوزات يتفق مع
الدستور؟« ...أستحلفكم بالله الرد وأنتم في الشهر الفضيل».
02

ً
 34عضوا يوافقون على تأجيل
استجواب وزير الصحة
أحمد الشحومي ،أحمد الحمد ،أحمد المحمد ،باسل الصباح،
بــدر الحميدي ،ثامر الصباح ،حمد العلي ،حمد الهرشاني،
حمود مبرك ،خالد العنزي ،خليفة حمادة ،خليل الصالح ،رنا
الفارس ،سعد الخنفور ،سعدون العتيبي ،سلمان الحليلة ،شايع
الشايع ،صباح الخالد ،عبدالله السلمان ،عبدالله الطريجي،
عبدالله الــرومــي ،عبدالرحمن المطيري ،عــدنــان عبدالصمد،
علي القطان ،علي المضف ،عيسى الكندري ،فــرز الديحاني،
مبارك الحريص ،مبارك العجمي ،محمد الفارس ،مرزوق الغانم،
مشعان العتيبي ،ناصر الدوسري ،يوسف الغريب.

أحمد مطيع ،أسامة المناور ،بدر المال ،حسن جوهر ،حمد
روح الدين ،سعود بوصليب ،شعيب المويزري ،عبدالعزيز
الصقعبي ،فارس العتيبي ،مبارك المطيري ،محمد الراجحي،
محمد الحويلة ،مهلهل المضف ،هشام الصالح.

 ...و 11لم يصوتوا
ثامر السويط ،حمد المطر ،حمدان العازمي ،خالد العتيبي،
صالح المطيري ،عبدالكريم الكندري ،فايز الجمهور ،مبارك
الحجرف ،محمد المطير ،مرزوق الخليفة ،مساعد العارضي.

جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918
الدور الوطني في مجلس 1938
وكتلة الشباب الوطني
• ضغط من قبل ُّ
السلطة ...والشرطة دخلت
السوق لمنع المظاهرات
• من قيادات الصف الثاني لكتلة الشباب الوطني
بأعضائها الـ 12

08

دراسة دستورية حول مدة بقاء
رئيس مجلس األمة في منصبه
• انتخابات الرئاسة
لمدة الفصل التشريعي
كاملة

●

فهد تركي

أعـلـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة ،فـتــح ب ــاب الـتــرشــح
النـتـخــاب عـضــو مجلس األم ــة فــي االنـتـخــابــات
ً
التكميلية عــن ال ــدائ ــرة الـخــامـســة ،اع ـت ـبــارا من
اليوم حتى نهاية ال ــدوام الرسمي ليوم السبت
 24الجاري.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
بــالــوزارة ،في بيان ،أمــس ،إن هــذا اإلعــان يأتي
ً
وف ـق ــا ألح ـك ــام ال ـقــانــون  35لـسـنــة  ،1962بـشــأن
ان ـت ـخ ــاب ــات أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،وال ـقــوان ـيــن
المعدلة له.
ً
وأض ــاف الـبـيــان أن ذلــك يــأتــي أيضا 02

اقتصاديات
تقرير القانون الجديد لحماية
اقتصادي المنافسة ...يعزز االحتكار!

10

الطاقة المتجددة
في الكويت ...حاجة
ملحة وتحديات
صعبة
12
تبادل أدوار بين مؤشرات البورصة ...والسيولة
11
 33.7مليون دينار

عادل سامي

كشفت وزارة الصحة أنه تم إلغاء  31ألف عملية
جراحية بالكويت خالل  3أشهر في ذروة الجائحة،
مؤكدة أن إعادة جدولتها واالنتهاء منها قد يحتاج
إل ــى عـ ــام ،ب ـطــاقــة ع ـمــل  ،%120وه ــو أم ــر يصعب
الوصول إليه في ظل استخدام غرف للعناية المركزة،
وانشغال أطباء التخدير بالتصدي للفيروس.
مــن جهة أخ ــرى ،تستأنف وح ــدات التطعيم في
المستشفيات التابعة للوزارة حمالت التطعيم ضد

●

«كوفيد  »19األحــد المقبل ،وذلــك للطواقم الطبية،
والتمريضية ،والفنية ،واإلدارية.
ً
وتزامنا مع إنجاز تطعيمات العاملين بالمساجد،
ومواصلة تلقي العاملين ب ـ «التعاونيات» للقاح،
كشفت المصادر أمس ،أن عدد التطعيمات تجاوز
ً
 790ألفا ،مرجحة أن يصل العدد إلى المليون مع
نهاية رمضان ،السيما أن حمالت التطعيم الميداني
ستتواصل خالل األسابيع المقبلة ،وستشمل شرائح
مجتمعية جديدة.

٠٣

ألف ليلة وليلة

الملكة إبريزة تخطط
للهروب مع شركان

إلغاء  31ألف عملية جراحية خالل  3أشهر لبنان :عون ُيحرج الجميع في «الترسيم»

توقعات بتجاوز التطعيمات المليون نهاية رمضان

18

دار سجال حــاد بين النائبين سلمان الحليلة ومساعد العارضي ،كــاد أن
يصل إلى التشابك باأليدي لوال تدخل النواب ،وذلك بعدما دافع األول عن رئيس
ً
الوزراء ووقف ضده العارضي قائال :ما ينفعكم ،ليرد الحليلة :ال تجرح رأيي
ُ
خرج النواب مساعد من القاعة ويعود سلمان إلى موقعه.
وكيفي ...قبل أن ي ِ

بقلم المستشار
 ٠٧شفيق إمام

٠٦

القصر الجمهوري يحتضن
صوت صباح بحضرة
الرئيس والبارودي

سجال الحليلة والعارضي

• االنتقاص منها أو
بترها يخالف أحكام
المادة  92من الدستور

تشكيل لوبي ضغط كويتي
لدعم مواطني القدس

سيرة

الترشح لالنتخابات التكميلية
في الدائرة الخامسة اليوم

ً
 ...و 14نائبا يرفضون

مركز البحوث والدراسات الكويتية
يوثق تاريخ أسرة الصقر
(الحلقة الثالثة)

●

في رمضان
ةديرجلا

بيروت -منير الربيع

دخـ ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان فـ ـ ـ ــي «مـ ـ ـ ـ ــدار
استراتيجي» جديد ،بين مزارع
شبعا الـبـ ّـريــة ،ومــا يطلق عليه
بـ ـع ــض الـ ـس ــاس ــة ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن
«م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع شـ ـبـ ـع ــا ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة».
إنـ ـه ــا دوام ـ ـ ــة م ــن ال ـم ــواج ـه ــات
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـسـ ـتـ ـع ــد
اللبنانيون لخوضها ،في أسوأ
األح ــوال االقـتـصــاديــة والمالية
والسياسية.

ّ
وفي عز العزلة التي يعيشها
ً
ً
ل ـب ـن ــان ع ــرب ـي ــا ودولـ ـ ـي ـ ــا ،تـحــت
سقف الضغوط القصوى التي
يتعرض لها البلد ،أصبح ملف
تعديل مساحة لبنان البحرية
في الواجهة.
كـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــد ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي
المتفاوض مع إسرائيل يشدد
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة إقـ ـ ـ ــرار م ــرس ــوم
ي ــوس ــع م ـس ــاح ــة ل ـب ـن ــانّ ،
وأيـ ــد
رئيس الجمهورية ميشال عون
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة ،وت ــم 02

١٩

جريمة

رصاصة طائشة
تودي بحياة مطرب
شاب في فرح شعبي

20

Cooking

 15وجبة متكاملة
تضاعف طاقة الجسم

22

ةديرجلا

•
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األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين

ولي العهد يستقبل الغانم والخالد

تلقى اتصالين من تركي بن محمد ورئيس تيار الحكمة العراقي
استقبل صــاحــب السمو أمـيــر البالد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أم ــس ،سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل
األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه ،رئ ـيــس مجلس
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم ،ورئ ـي ــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
في مجال آخر ،تلقى صاحب السمو،
ً
ً
أم ــس ،ات ـصــاال هــاتـفـيــا مــن وزي ــر الــدولــة
عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية
السعودية الشقيقة تركي بــن محمد آل
سـعــود ،عـ ّـبــر خــالــه عــن خــالــص تهانيه
وأطـيــب تمنياته بمناسبة حـلــول شهر
ً
رمضان المبارك ،سائال المولى عزوجل
أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين
الشقيقين والشعبين الكريمين ،وعلى
األمتين العربية واإلسالمية بوافر الخير
واليمن والبركات ،وأن يديم على سموه

ً
األمير مستقبال صباح الخالد أمس

وزير الداخلية لرجال األمن :االنضباط
واليقظة ومراعاة الحاالت اإلنسانية
●

محمد الشرهان

أك ــد وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الشيخ
ثامر العلي ضرورة تحلي رجال
األمن باالنضباط واليقظة أثناء
متابعة الحالة األمنية في البالد
وتطبيق القانون على الجميع
مـ ــن أج ـ ــل س ــام ــة ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين.
وشدد وزير الداخلية ،خالل
جولة قام بها في أول ايام شهر
رمـضــان المبارك على عــدد من
الـنـقــاط األم ـن ـيــة ،عـلــى ض ــرورة
م ـ ــراع ـ ــاة الـ ـ ـح ـ ــاالت اإلن ـس ــان ـي ــة
والتصدي بكل حزم ألي محاولة
تهدف للخروج على القانون.
ووف ــق ب ـيــان ل ـ ــإدارة الـعــامــة
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي
بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ،ه ـن ــأ ال ـع ـل ــي خ ــال
الجولة أبناء المؤسسة األمنية
بمناسبة حلول الشهر المبارك،
ون ـ ـقـ ــل لـ ـه ــم تـ ـحـ ـي ــات وت ـق ــدي ــر
القيادة السياسية العليا على
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدؤوب واإلخـ ـ ـ ــاص
والتفاني في أداء المهام الموكلة
اليهم.
وأثنى على الجهود الكبيرة،

العلي خالل تفقده النقاط األمنية أمس األول
التي يبذلها رجال األمن من أجل
توفير األمن واألمان للمواطنين
ً
والمقيمين ،مشيدا بتنفيذهم
ل ـم ـه ــام ـه ــم وواج ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــم بـكــل
إخالص.
وتفقد وزيــر الداخلية خالل
ً
جولته عددا من النقاط األمنية
اطـ ـل ــع ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
االحـ ـت ــرازي ــة وال ــوق ــائ ـي ــة ،الـتــي
يطبقها رج ــال األم ــن فــي فترة
الحظر الجزئي.

جلسة إساءة للديمقراطية
أن «الـهــدف مما يحدث واضــح للجميع ،وأعتقد أن الشعب فطن
ويعرف مــاذا يــدور وما الهدف ،وهو خلق أزمــة في كل جلسة من
أجل حل المجلس».
وذكر أن «هناك قلة تحاول أن تسيء في كل جلسة من أجل الوصول
إل ــى حــل الـمـجـلــس ،وال أعـتـقــد أن ه ــذا سـيـكــون الـسـبـيــل أو الوسيلة
للوصول بهذا الهدف أو غيره ،ألن هذه ليست أخالق الكويتيين ولم
نتعودها».
ً
وشهدت الجلسة انسحاب  27نائبا فور االنتهاء من التصويت على
تأجيل استجواب وزيــر الصحة واالنتقال إلى البند التالي الخاص
بتقريري لجنة شــؤون التعليم والثقافة واإلرشــاد البرلمانية بشأن
المداولة الثانية لتعديالت قانون المرئي والمسموع والمطبوعات
والنشر.
ولحظة االنسحاب ،اقترب النائب د .عبدالكريم الكندري من مقعد
رئيس الوزراء وقال له« :أقسم بالله راح تصعد المنصة اليوم أو باكر
ولن نتركك ...وخلي وزراءك ينفعونك» ،وفي هذه األثناء ،كاد النائبان
مساعد العارضي وسلمان الحليلة أن يتشابكا لوال تدخل النواب.
ً
ً
ثم عاد سريعا عدد من النواب تزامنا مع كلمة أحمد الشحومي،
ً
ليرفع الرئيس الغانم الجلسة نهائيا بسبب السجاالت التي نشبت بين
الشحومي وثامر السويط من جهة ،والتي كادت تصل إلى التشابك
بــاأليــدي ،ثــم بينه وبـيــن المطير مــن جهة أخ ــرى ،مــع اسـتـمــرار حالة
الصراخ داخل القاعة.
وخــال الجلسة وفــي نقطة نـظــام ،قــال الـكـنــدري« :بما أن الجلسة
استمرار لجلسة أمس األول ،فعلى أي أساس تم التصويت على قرار
ً
استجوابات رئيس الوزراء خصوصا أنه تم سحبه من مقدميه؟!».
مــن جـهـتــه ،أكــد الـنــائــب الـســويــط أن «ال ـنــاس مــو فــاهـمــة عـلــى مــاذا
ً
كانت تصوت ،وهناك حرس كان موجودا على المنصة من المفترض
أن يكون دوره حماية األعضاء ،وما حدث أنه تم تحويله إلى بودي
غاردات لرئيس المجلس ،وبلغني من أحدهم أنه يتم صرف مكافآت
لمن يقوم بتلك األعمال».
وواصل السويط طلبه بأخذ نقاط نظام ،وعندما قال له الغانم :إلى
متى؟ رد« :أزعجك كالمي؟» ،ليقول الغانم« :لم يزعجني وسأرد عليه
لكن أعطيتك الكلمة مرتين لتوضيح نقطة نظامك بإيجاز».
وأوضـ ــح ال ـغــانــم أن ــه «ط ــق الـمـطــرقــة ف ــي جـلـســة أم ــس األول وب ــدأ
التصويت ،فال يمكن أن يتم سحبه بعد ذلك» ،ليرد النائب د .عبدالكريم
الكندري« :جرت قبل ذلك وتم سحب طلبات أثناء التصويت والمضابط
موجودة ،كما أنه لم ينتبه أحد للتصويت بسبب السجاالت ،وراجع
شريط الجلسة وإذا لم تثبت صحة كالمي فسنوافق عليه».
بدوره ،ذكر النائب د .صالح المطيري« :لسنا هنا للتصادم ،ونحن
ً
نخدم البلد بكل شيء لكن ليس من خالل الخطأ» ،مؤكدا أن «ما حصل
سابقة خطيرة ،وأحترم األمين العام ،ويجب على الغانم أن يستجيب
لسحب الطلب».
أما النائب سعود بوصليب ،فقال« :أنا طلبت من األمين العام ومنك
سحب طلبي عندما بدأ المجلس التصويت عليه ،وكان من المفترض
على األمين أن يوقف التصويت ويبلغك بذلك ،وما حصل مخالفة».
ً
ً
وم ـج ــددا تـحــدث الـســويــط مــوجـهــا حــديـثــه لـلـغــانــم« :ل ـمــاذا يزعلك
ال ـح ــوار الــدي ـم ـقــراطــي ،فــأنــت قـلــت قـبــل ثــاثــة أش ـهــر أن ــك ال يـمـكــن أن
تخالف الدستور والالئحة ،واليوم تخالف الدستور ،وتقول إن الطلب
ً
غير الئحي وهو من وجهة نظري الئحي ،ومازلت وسأبقى متمسكا
بالالئحة والدستور؟».
ثــم انتقل المجلس إلــى اسـتـجــواب وزيــر الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،المقدم من النائبين د .أحمد مطيع وسعود بوصليب ،وسط
صراخ النواب عبدالكريم ومحمد المطير والسويط وخالد المونس،
واعـتــراضـهــم عـلــى ع ــدم إل ـغــاء تـصــويــت تثبيت تــأجـيــل اسـتـجــوابــات
رئيس الوزراء.
وقال المطير بدون ميكروفون« :ما في بند ،ما في استجواب ،رئيس
الوزراء يصعد منصة االستجواب ،غير ذلك ما في».
ووســط االعتراضات ســأل الغانم وزيــر الصحة« :هــل أنــت مستعد
لصعود المنصة اليوم أو تطلب التأجيل؟» ،ليرد الوزير« :أؤكد ما ذكره
سمو رئيس الوزراء بأن الحكومة تؤمن بالديمقراطية ،واالستجواب
مقيد بضوابط ،وأطلب تأجيله أسبوعين».

العلي تفقد النقطة األمنية مكان
وفاة الشهيد العنزي
تفقد وزير الداخلية ،خالل الجولة ،النقطة األمنية التي تعرض
فيها العسكري شهيدها سعد العنزي لحادث دهس في وقت سابق
وتوفي على إثره .
ووجه الوزير العلي القيادات الموجودة في الموقع بضرورة
توخي الحذر واتخاذ التدابير واالحتياطات الالزمة.

وتساء ل النائب د .صالح الشالحي :لماذا تطلب التأجيل؟ اصعد
المنصة ورد أنت جزء من هذه الحكومة ...فما األسباب التي دعتك لذلك؟
ووسط استمرار الصراخ واالعتراضات صوت المجلس على طلب
وزير الصحة تأجيل استجوابه أسبوعين وانتهى التصويت بموافقة
ً
 ٣٤عضوا ورفض  ١٤وامتناع .١١
وقال المطير لرئيس الوزراء بدون ميكروفون« :يا تصعد المنصة
أو تستقيل» ،وبالطريقة ذاتها ،ذكر السويط أن رئيس الوزراء ساقط
ً
شعبيا.
أم ــا الـنــائــب مطيع فـقــال لـلـنــواب الــذيــن واف ـقــوا عـلــى طـلــب تأجيل
استجواب وزير الصحة :اتقوا الله وكل يوم هناك وفيات ونضعها في
ً
رقابكم ،وال تجاملوا أحدا على حساب صحة الشعب ،يجب أال يستمر
الوزير في منصبه.
وفي نقطة نظام ،قال النائب د .عبدالعزيز الصقعبي« :والله العظيم
حرام الذي يحدث بالمجلس وأنت تدري األخ الرئيس أن قرار تأجيل
االستجوابات غير دستوري ،وما بني على باطل فهو باطل ،فال يمكن
أن ننتقل من بند إلى بند».
ورد الغانم :صــوت على طلب تأجيل استجوابات رئيس الــوزراء
ومــوضــوعــه ان ـت ـهــى ،ف ــرد ال ـنــائــب عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري :وي ــن الـنــص
الدستوري الذي يسمح بتأجيل االستجوابات المستقبلية؟ فرد الغانم:
قلت ذلك أمس.
وقال النائب د .حمد المطر :الحل الوحيد هو صعود رئيس مجلس
الوزراء ،فال يمكن قبول مسألة تأجيل االستجوابات المستقبلية ،ومادام
رئيس الوزراء يرى أنه يمتلك األغلبية ،فلماذا ال يصعد المنصة؟!
وفي هذه األثناء حدثت سجاالت و»هوشات» بين النواب ،وكادت
أن تـصــل إل ــى مــرحـلــة الـتـشــابــك بــاأليــدي بـعــد ع ــودة ع ــدد مــن الـنــواب
المنسحبين إلــى القاعة ،األمــر الــذي دفــع الرئيس الغانم إلــى رفعها
ً
نهائيا للجلسة المقبلة بعد ساعة واحدة من انعقادها.
وعقب رفع الجلسة ،قال النائب د .عبدالله الطريجي إن «ما يجري
منذ بداية هذا المجلس من سلوكيات نشاز ،غير مسبوق في تاريخ
ً
البرلمان الكويتي» ،مبينا أن هــذه السلوكيات «ال تستهدف مجرد
َ
َ
مجلسي األمة والوزراء ،فوراء األكمة ما وراءها ،فليكن
شخصي رئيسي
للعقالء والحكماء دور قبل أن تغرق سفينة الكويت».

الشحومي للسويط :أنتم...

ً
القاعة مجددا ،لينتقدوا منح الغانم الكلمة للشحومي ،الذي قال
لهم« :أنتم تريدون تخريب الجلسة» ،فرد السويط« :لماذا لم تتكلم
عندما كنا متواجدين؟».
ُ
وفي هذه األثناء طلب الكندري الكلمة ،ولم تتح له ،وعندئذ كاد
أن يحصل اشتباك بين الشحومي والسويط ،لوال تدخل وزراء ونواب
لمنع السويط من الوصول إليه ،وجاء في تفاصيل السجال:
الكندري للغانم :اشلون يتكلم عن االستجواب ،أغلق المايك عليه.
ً
ً
الشحومي :أنتم كنتم صغارا وال تسوون نفسكم أبطاال.
السويط :أنت لو فيك خير ما خليت ولد عمك ...استح على وجهك،
والله يجيك شي ما تقدر عليه.
الشحومي :والله ما تقدر ،وأعرف حجمك ،ال تسوي نفسك بطل.
السويط :أنــا بطل غصب عليك ،وأشــرف من شــاربــك ،والله أدفنك
دفن هنيه.
الشحومي :أنتم تهددوننا بالقتل ،وحتى مسلم الـبــراك ماتبونه
يرجع ،وهذه حقيقتكم.

«احترام الدستور»...
وتابع العتيبي« :ال تطلب مني رأي األغلبية في تزوير وقــرار
غير دستوري ،فأنا أحترم وربعي قرار األغلبية والديمقراطية لكن
ً
وفق الدستور ،ومن ال يحترم الدستور قسما بالله ما نحترمه».
ً
فرد الرئيس الغانم قائال« :أنت احترم الدستور ،ومو من حقك
تقول تزوير ومو تزوير ،وتكلم باحترام نرد باحترام ،ونحن مو
طوفه هبيطة».
وأضاف الغانم« :هذا األسلوب لن ينفع ،تكلم باحترام نحترمك،
ً
ً
ونحن هنا يجب أن نحترم بعضا ،وال يملك أي شخص منفردا
ً
أن يسحب طلبا قدمه بمشاركة آخــريــن ،وطقينا المطرقة ،وبــدأ

رعاه الله موفور الصحة والعافية.
وقد شكره سموه على هذه المبادرة
ً
الكريمة ،وهذا التواصل األخوي ،متمنيا
لسموه دوام الصحة وموفور العافية.
ً
ً
وتلقى صاحب السمو اتصاال هاتفيا،
مساء أمس األول ،من عمار الحكيم رئيس
تيار الحكمة بالعراق الشقيق ،عبر خالله
ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه وأطـ ـي ــب تـمـنـيــاتــه
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
ً
س ــائ ــا ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن يـعـيــد هــذا
الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين
وال ـش ـع ـب ـيــن ال ـكــري ـم ـيــن وع ـل ــى األم ـت ـيــن
العربية واإلسالمية بوافر الخير واليمن
والبركات ،وأن يديم على سموه موفور
الصحة والعافية.
وقد شكره سموه على هذه المبادرة
ً
الكريمة وهذا التواصل األخوي ،متمنيا
له دوام الصحة وموفور العافية.

ً
ولي العهد مستقبال رئيس مجلس االمة أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد.

ً
«الهالل األحمر» توزع  2000وجبة يوميا على العمالة

ضمن برنامجها السنوي «إفطار الصائم»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األحـ ـ ـم ـ ــر ،أمـ ـ ــس األول ،أن ـه ــا
ً
ستوزع يوميا وجبات إفطار
على نحو  2000مــن العمالة
وحـ ـ ــراس األم ـ ــن ف ــي عـ ــدد من
المناطق والمؤسسات ضمن
بــرنــامـجـهــا ال ـس ـنــوي "إف ـطــار
الصائم".
وقــال نائب رئيس مجلس
اإلدارة فـ ــي ا ل ـج ـم ـع ـيــة أ نـ ــور
الحساوي لـ"كونا" ،إن برنامج
"إفـطــار الـصــائــم" يــأتــي ضمن
مـ ـجـ ـم ــوع ــة أن ـ ـش ـ ـطـ ــة ت ـع ـكــس
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
للجمعية ،التي تحرص عليها
ً
خـصــوصــا فــي شـهــر رمـضــان
الكريم.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاوي ،أن
ً
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ت ــأت ــي تــأك ـيــدا
على القيم اإلنسانية والروح
الـحـقـيـقـيــة لـلـشـهــر الـفـضـيــل،
ً
وتقديرا لهؤالء العمال الذين
يـفـتـقــدون األج ـ ــواء الـعــائـلـيــة،
ً
ً
معتبرا إياها جزءا من أنشطة
الـجـمـعـيــة ال ـهــادفــة إل ــى خلق
المزيد من األلفة والتقارب بين
أفراد المجتمع.
وأك ــد الـحــرص على تقديم

جانب من حمالت «الهالل األحمر» لتوزيع الوجبات (أرشيف)
أفضل الـخــدمــات للعمالة مع
مراعاة االشتراطات الصحية
وسـ ـ ـ ــط جـ ــائ ـ ـحـ ــة "ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا"
وضـ ـ ـم ـ ــان ت ــوفـ ـي ــر ال ــوجـ ـب ــات
الالزمة لهم.
وذك ـ ــر أن ب ــرن ــام ــج "إف ـط ــار
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائ ـ ـ ــم" ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــرص
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه
ً
سـنــويــا س ــواء داخ ــل الكويت

التصويت ،فكيف تطلبون منا ذلك؟».
وتواصل السجال بينهما ،فقال العتيبي« :أستغفر الله العظيم،
هذه إدارة» ،فرد الغانم« :أسمعك لما تتكلم باحترام» ،فقال العتيبي:
«أنت يا بوعلي ماذا تسمي ما َ
قمت به من تجاوزات؟ ...ونحن نحترم
من يحترم الدستور».
فرد الغانم« :وأنا أقسم لك يا بومحمد من ال يحترم الدستور ال
ُي َ
حترم ،وعندما يتم تقديم طلب موقع من  10أعضاء وبعد االحتكام
للتصويت يتم االعتراض بهذا الشكل واالحتكاك باألمين العام،
فهذا أمر مرفوض ،ولن ينفع معي ذلك».
فقال العتيبي« :خالك رحمة الله عليه ما سواها عندما صعد
ً
المنصة  25نائبا ولم يطلب تدخل الحرس» ،فرد الغانم« :الحمد
لله أني جعلتك تترحم على خالي ،وأنت تعلم أنه تعرض للتجريح
ُ
تعرضت له ،وحرس المجلس لم يتدخل إال بعد
والتخوين أكثر مما
أن تم االعتداء على األمين العام».

الترشح لتكميلية «األمة»...

ً
بناء على القرار الــوزاري  206لسنة  ،2021بشأن دعوة الناخبين
إلى االنتخابات التكميلية لعضوية البرلمان بالدائرة الخامسة،
والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها أمس.
وأوضح أن الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يريد الترشح ،هي
ً
أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون ،وأن يكون
ً
اسمه مدرجا في أحد جداول االنتخاب ،وأال تقل سنه يوم االنتخاب
عن ثالثين سنة ميالدية ،وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها،
وأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ،أو في جريمة مخلة
بالشرف أو باألمانة ما لم يكن قد ُر ّد إليه اعتباره.
ولفت إلى أنه ُيحرم من االنتخاب كل َمن أدين بحكم نهائي في
جريمة المساس بالذات اإللهية ،واألنبياء ،والذات األميرية.
ً
ً
ّ
وبين أن باب الترشح سيكون مفتوحا من  10صباحا حتى 1.30
ً
ظهرا ،على أن يقدم المرشح شهادة الجنسية األصلية ،والبطاقة
المدنية األصلية ،وصورتين شخصيتين.
وأشار البيان إلى أن على طالب الترشح التوجه أثناء ساعات
الدوام الرسمي خالل الفترة المحددة لفتح باب الترشح إلى مخفر
شرطة العدان الخاص بالدائرة الخامسة ،ليقدم الطلب إليه ،وفي
ً
حال عدم تقديمه يعتبر ترشحه ملغى ،موضحا أن باب التنازل
ممتد إلى موعد أقصاه قبل يوم االنتخاب بسبعة أيام على األقل.

لبنان :عون ُيحرج الجميع...

ّ
خوض معركة سياسية ألجلها ،ووقع المرسوم الوزراء المعنيون،
ً
لكن عون ّ
أصر ،أمس ،على إقراره من قبل مجلس الوزراء مجتمعا،
وهو أمر غير ممكن ،ألن الحكومة في حالة تصريف األعمال.
أمسك عــون بــورقــة قــويــة ،قبل ســاعــات مــن وصــول وكيل وزارة
الخارجية األميركية ديفيد هيل إلى بيروت ،ويبدو أنه سيفاوض
على أساس هذه الورقة؛ إما أن يضغط على الحكومة إلقراره ،وهو
يريد الحصول على تواقيع كل القوى السياسية ،وإما أنه سيترك
ً
هامشا له فيما بعد إلعادة توقيعه إذا اقتضت الحاجة.
خالصة ما يجري يضعف موقع لبنان التفاوضي ،وتظهر القوى
السياسية في حالة تخبط هائلة أمام األميركيين واإلسرائيليين.
كـمــا سـلــم وزي ــر الـخــارجـيــة والمغتربين فــي حـكــومــة تصريف
األعمال اللبنانية شربل وهبة ،المحسوب على عون ،سفير سورية
في لبنان علي عبدالكريم ،مذكرة تدعو إلى التفاوض على ترسيم
ال ـحــدود الـبـحــريــة ،وذل ــك بـعــد أن تبين قـضــم ســوريــة لنحو 750
ً ّ ً
مربعا من المنطقة البحرية اللبنانية.
كيلومترا
يأتي ذلك بعد أيام ،من نشر السفير األميركي السابق ،والذي كان
ً
مكلفا من اإلدارة األميركية بملف ترسيم الحدود ،فريديريك هوف،
ً
مقاال ينقل فيه على لسان بشار األسد أن مزارع شبعا سورية ال
لبنانية .ما كشفه هوف ينقض وجهة نظر لبنان الدولة ووجهة
نظر حزب اللهّ .
تقصد الدبلوماسي األميركي تمرير الموقف في
ّ
لحظة مفصلية يعيشها لبنان على خط ترسيم حدوده البحرية.
مــا تــريــد واشـنـطــن إيـصــالــه واض ــح ،وه ــو أن ذه ــاب لـبـنــان إلــى
توسيع حدوده سيعني تثبيت الحدود من جانب واحد ،من دون

أو خ ــارج ـه ــا ي ـس ـت ـهــدف ســد
حاجة الصائمين من الفقراء
وال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن ع ـب ــر ت ــوزي ــع
وج ـب ــات اإلفـ ـط ــار أو ال ـطــرود
الغذائية.
وأشـ ــاد ب ــدور المتطوعين
وإصرارهم ونشاطهم الكبير
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـف ـض ـي ــل
رغ ــم حـ ــرارة الـصـيــف ومشقة

ً
الصيام ،معربا عن فخره بهذه
"الـمـجـمــوعــة الـمـتـمـيــزة" التي
تخصص وقتها وجهدها دون
مقابل مــن أجــل إسـعــاد أفــراد
المجتمع ومساعدة الضعفاء.

قدرة قانونية أو سياسية على صيانتها ،مما يعني أن الملف يشبه
إلى ّ
حد بعيد ملف مــزارع شبعا غير المثبتة لبنانيتها وتنتظر
ً
ً
ً
إق ــرارا رسميا ســوريــا بذلك لــدى األمــم المتحدة ،وهــو األمــر الذي
تمتنع عنه دمشق.
نظرية عــدم لبنانية م ــزارع شبعا كــان ولـيــد جنبالط أول من
ً
أطلقها .منذ سنوات طويلة ،وتحديدا في عام  ،2006جال جنبالط
في الواليات المتحدة وزار األمم المتحدة لبحث ملف مزارع شبعا،
وحينها لم يقم النظام السوري بإقرار لبنانية المنطقة ،ولم يرسل
أي توضيح للجهات الدولية المعنية .ووفق القانون الدولي ،فإن
ً
مزارع شبعا ليست لبنانية بل سورية ،وهي مضمومة إسرائيليا
إلى الجوالن ،وخاضعة للقرار الصادر عن مجلس األمن الدولي ،242
الذي يشمل سورية ،ال القرار  425الذي يتناول لبنان ،كما أن القوات
الدولية العاملة في مــزارع شبعا هي «اإلن ــدوف» ،ال «اليونيفيل»
العاملة في لبنان.
ّ
استمر هذا السجال طوال السنوات ،حتى تجدد قبل سنتين بين
ً
ً
جنبالط ونصر الله أيضا ،وحينها قال جنبالط مجددا إن مزارع
ً
شبعا قانونيا غير لبنانية ،وإلثبات لبنانيتها البد من اعتراف
سوري باألمر ،ونصح حزب الله بأن يذهب إلى دمشق للحصول
على هذا االعتراف وتسجيله لدى األمم المتحدة .هذا الملف الشائك
ً
كانت له انعكاسات سلبية كثيرة على لبنان استدرجت ضغوطا
كبيرة لها عــاقــة بـســاح حــزب الـلــه ومعركته فــي سبيل تحرير
ً
األرض ،وهذا يدرج نقاطا كثيرة في دفتر الشروط األميركية على
لبنان ،أولها تفريغ مخازن صواريخ الحزب من الجنوب ،وتفكيك
الصواريخ الدقيقة ،وجعل الجنوب منطقة آمنة .ما ينطبق على
ّ
البر ينطبق على البحر ،وسط توقعات بزيادة منسوب الضغوط
األميركية-اإلسرائيلية ،بعد توقيع لبنان مرسوم توسيع الحدود
البحرية وتسجيله لدى األمم المتحدة ،بأن المساحة اللبنانية هي
ً
 2290كم مربع بدال من  860كم.
تستخدم واشنطن ما قاله أحــد ال ــوزراء اإلسرائيليين في عام
 ،2011مع بدء المفاوضات حول ترسيم الحدود ،إذ اتهمت تل أبيب
لبنان بأنه يحاول استنساخ مــزارع شبعا بحرية ،بمعنى فشل
المفاوضات ،وادعــاء لبنان أن لديه مساحة أوسع غير قادر على
صيانتها واالستثمار فيها ،فعندها يكون هناك حاجة لتحريرها
عن طريق المقاومة .هذه الخطوة اللبنانية قد تؤدي إلى ممارسة
الكثير من الضغوط األميركية واإلسرائيلية .وما يجري يتزامن مع
لحظة توتر إيراني-إسرائيلي من خالل زيادة إسرائيل لمنسوب
عملياتها ضد طهران.
بارتفاع
توقع
وسط
ومفصلية،
حساسة
أيام
سيكون لبنان أمام
ّ
منسوب االنهيار واتساعه ،على وقع «صراع األمم» الذي كان يحذر
ً
منه جنبالط دائـمــا ويـقــول« :عند لعبة األمــم احفظ رأس ــك» .هذه
الخطوات اللبنانية كان جنبالط قد استبقها ،كما استبق مسألة
ً
مزارع شبعا ،متقدما بمبادرة سياسية شاملة تنص على ضرورة
الذهاب إلى تسوية من خالل اتفاق سياسي وتشكيل حكومة تقر
ً
اإلصالحات المطلوبة دوليا للجم االنهيار .مبادرة أحدثت صدى
ً
ً
ً
 24وزيرا،
داخليا
وخارجيا ،وحظيت بقبول عربي ودولي لصيغة ّ
ّ
بال ثلث معط ّل ،لكنها أجهضت فيما بعد ،وسط حملة شنت على
الرجل ،كما شنت عليه من قبل حملة بسبب موقفه من مزارع شبعا.
لكن الهجوم الذي تعرض له جنبالط ،أو ما وصف باالنقالب ،هو
ليس كذلك ،وفق ما تقول مصادر متابعة ،إذ تؤكد أن جنبالط عندما
ً
ذهب إلى عون كان واضحا معه أن سعد الحريري هو زعيم السنة،
وال يمكن استبداله ،فــي محاولة منه لقطع الطريق على فتاوى
قانونية يعمل عون على ابتكارها ،لتبرير سحب تكليف الحريري
وتعيين شخص آخر مكانه ،كذلك شدد في طرحه على عدم نيل
الثلث المعطل من قبل أي طرف .في خطوته ،كان جنبالط يستشرف
مخاطر االنهيار على الصيغة اللبنانية ولبنان الكبير ،في محاولة
البطريرك الراعي ،ومع كل األطراف ،تحت عنوان واضح
تكاملية مع
ّ
هو عدم إضعاف السنة ،كي ال يكون هناك اختالل في الميزان .وهذا
ً
ما بحثه الرجل أيضا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري،
وسيبحثه مع ديفيد هيل ،كما سيبحثه مع المسؤولين الروس،
إذ تشير المعلومات إلى احتمال إجرائه زيارة لروسيا بعد زيارة
الحريري هذا األسبوع ،وبعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح في
األسبوعين المقبلين.
24

ةديرجلا

•
العدد  / 4708الخميس  15أبريل 2021م  3 /رمضان 1442هـ

local@aljarida●com

3

محليات
تفاؤل بتطعيم مليون شخص نهاية شهر رمضان

المستشفيات تستأنف حمالت التطعيم األحد مع توافر «استرازينيكا»
عادل سامي

إنهاء تطعيم
موظفي  19تعاونية
وحمالت مماثلة
ألنشطة أخرى

رفع وتيرة
التطعيمات ...وعدد
من تلقوا اللقاح
ً
ناهز الـ 790ألفا

تستأنف وحدات التطعيم في
المستشفيات الـتــابـعــة ل ــوزارة
الصحة حـمــات التطعيم ضد
م ــرض "كــوفـيــد  "19ي ــوم األحــد
المقبل ،وذلــك للطواقم الطبية
والتمريضية والفنية واإلدارية.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة" أن
الـمـسـتــودعــات الـطـبـيــة ستقوم
خــال نهاية األس ـبــوع الـجــاري
ب ـت ـخ ـص ـيــص آالف الـ ـج ــرع ــات
يوميا للمستشفيات مــن لقاح
"أسترازينيكا أكسفورد" والذي
وص ـ ــل م ـن ــه ال ـش ـح ـن ــة ال ـثــان ـيــة
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدرة ب ـ ـ ـ ـ ــ 129أل ـ ـ ــف ج ــرع ــة
األسبوع الماضي.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة ان ـط ـل ـق ــت خ ــال
شهر فبراير الـمــاضــي ،فــي ظل
ت ـ ــوري ـ ــد ال ـش ـح ـن ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
لقاح "أسترازينيكا أكسفورد"
والـ ـمـ ـق ــدرة بـ ـ ــ 200ألـ ــف ج ــرع ــة،
وتــوقـفــت مــع انـتـهــاء الـجــرعــات
من اللقاح.

وأوضـحــت أنــه سيتم إعطاء
الـ ـج ــرع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة لـ ـم ــن تـلـقــى
الجرعة األولى من اللقاح مطلع
شـهــر ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،نهاية
الشهر الجاري.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـم ــراك ــز
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
تـسـتـخــدم ل ـقــاح "أسـتــرازيـنـيـكــا
أكسفورد" ،حيث أنه يحفظ في
درجة حرارة الثالجة العادية ما
بين  2إلى  8درجات ،وال يحتاج
إلــى ظــروف تخزين استثنائية
مثل لقاح "فايزر" الــذي يحتاج
حفظه إلى درجة حرارة .70-
وتواصل وزارة الصحة رفع
معدالت ووتيرة التطعيمات في
البالد ،وذلك من خالل التوسع
ف ــي حـ ـم ــات ال ـت ـط ـع ـيــم ل ـف ـئــات
وشــرائــح جــديــدة فــي المجتمع
ب ـهــدف ال ــوص ــول إل ــى الـمـنــاعــة
المجتمعية ،ومن ثم العودة إلى
الحياة الطبيعية.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق تــواصــل

يطالب «الصحة» بتطعيم
«الصيادين» َ
العمالة في سوقي شرق والفحيحيل
دعـ ــا رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ل ـص ـيــادي
األس ـمــاك ظــاهــر الـصــويــان وزارة الصحة إلى
تطعيم العمالة في سوقي شــرق والفحيحيل
وأصـحــاب البسطات وموظفي مكاتب الداللة
والبائعين وذل ــك حتى يـكــون هـنــاك استعداد
السـتـقـبــال الـجـمـهــور بـعــد فــك الـحـظــر ،وع ــودة
مزاد سوق السمك.
وثمن الصويان في تصريح صحافي جهود
وزارة الـصـحــة وحــرص ـهــا عـلــى ال ـح ـفــاظ على
الصحة العامة في الـبــاد ،مشيدا بقرار وزير
الصحة الشيخ باسل الصباح بتطعيم العمالة

التي لها احتكاك مباشر بالجمهور مثل عمالة
الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة واألس ـ ـ ــواق الـمــركــزيــة
والمجمعات التجارية والمطاعم وغيرها.
وأع ــرب عــن أمـلــه بــأن تتفهم وزارة الصحة
مطلب اتـحــاد الصيادين ،وأن تـبــادر بتطعيم
عـمــالــة ســوقــي ش ــرق والـفـحـيـحـيــل لــأسـمــاك،
ألن هذه الخطوة بتطعيم هؤالء العمال سوف
تحقق مزيدا من األمان لمرتادي السوق وتعزز
الوقاية من هــذا الــوبــاء ،مؤكدا أهمية ذلــك في
ظل وعود المسؤولين بقرب عودة الحياة إلى
طبيعتها بعد فك الحظر الجزئي.

ا لـ ـ ــوزارة حملتها للتطعيمات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،بـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم 35
أل ـ ـ ــف شـ ـخ ــص م ـ ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن
ف ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة
والـ ـمـ ـس ــاج ــد ،وال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
بـعــض األن ـش ـطــة الـتـجــاريــة في
المجمعات ،حيث أنـجــزت فرق
الوزارة الميدانية تطعيم  5آالف
شخص يومي األحــد واالثنين
الماضيين من األئمة والمؤذنين
ف ــي الـمـســاجــد الـتــابـعــة ل ــوزارة
االوق ــاف وال ـشــؤون االسالمية،
ومستمرة في تطعيم العاملين
فــي الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة في
البالد والمقدرة بنحو  30ألف
شخص ،ومن المرجح االنتهاء
مــن تطعيم منتصف األ سـبــوع
المقبل.
وأكدت وزارة الصحة تطعيم
مـ ــوظ ـ ـفـ ــي ك ـ ــاف ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــافـ ــظ
حولي( 12جمعية) ،إضافة إلى
مــوظ ـفــي ال ـم ـح ــات ال ـت ـجــاريــة
التابعة لها.
وأعلنت الــوزارة عن االنتهاء
مـ ــن ت ـط ـع ـيــم م ــوظ ـف ــي جـمـعـيــة
اليرموك والخالدية والعديلية
وال ـف ـح ـي ـح ـيــل والـ ــرقـ ــة وج ــاب ــر
ال ـع ـل ــي والـ ـمـ ـنـ ـق ــف ،الفـ ـت ــة إل ــى
ت ـط ـع ـي ــم ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـ ــي ك ــاف ــة
المساجد في جميع محافظات
البالد.
مــن جـهـتــه أع ـلــن المتحدث
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة
د .ع ـبــدا ل ـلــه ا ل ـس ـنــد ان حملة
وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
لـتـطـعـيــم الـعــامـلـيــن ف ــي بقية
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـي ـ ــة
واألنـشـطــة الـتـجــاريــة وأمــاكــن
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات بــالـمـنــاطــق
السكنية ،وذلك في إطار حرص
ال ــوزارة على توسيع شريحة

الراشد :إلغاء  31ألف عملية جراحية خالل  3أشهر
«إعادة جدولتها قد تحتاج إلى سنة في حال العمل بطاقة »%120
•

عادل سامي

كـشـفــت اسـتـشــاريــة الـجــراحــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وجـ ـ ــراحـ ـ ــة ال ـم ـن ــاظ ـي ــر
والسمنة في مستشفى األميري
د .أس ـمــاء الــراشــد عــن إل ـغــاء 31
ألف عملية جراحية في الكويت،
خالل  3أشهر ،ذروة وباء كورونا،
مؤكدة أن إعادة جدولة واالنتهاء
م ــن ج ـم ـيــع هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات قــد
تحتاج إلى سنة ،في حال كانت
طاقة العمل  120في المئة ،وهو
شيء صعب الوصول إليه في ظل
استخدام غرف العنايات المركزة
وأط ـب ــاء الـتـخــديــر فــي الـتـصــدي
لفيروس كورونا.

وقــالــت الــراشــد ،فــي تصريح
صحافي ،إنه تم تأجيل أو إلغاء
 28مليون عملية جــرا حـيــة في
العالم خالل ذروة الوباء ،وفقا
لـ ــدراسـ ــة عــال ـم ـيــة ش ـم ـلــت 189
دول ـ ــة ،مــوض ـحــة أن الـعـمـلـيــات
الـ ـمـ ـج ــدول ــة ت ــؤث ــر ع ـل ــى ح ـيــاة
ال ـمــريــض وذوي ـ ــه ،وانـتـظــارهــم
ل ـف ـتــرات طــوي ـلــة ق ــد يــؤثــر على
تطور المرض.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن م ـ ــرض
"كــوفـيــد  "19ال يــؤثــر فقط على
الحالة الوبائية ،بل يؤثر أيضا
على تخصصات عــديــدة ،منها
الجراحة ،مضيفة ان العمليات
الجراحية توقفت أكثر من مرة

ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ون ـح ــو  10آالف
عملية جراحية تؤجل أو تلغى
شهريا ،ويضطر المرضى إلى
التعايش مع المرض.
ودعت الجميع إلى المبادرة
بـ ــال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـنـ ـص ــة
التطعيم ،وتلقي اللقاح المضاد
ل ـم ــرض كــوف ـيــد " ،19لـلـحـفــاظ
على حياتنا وصحتنا وصحة
من نحب".

اسماء الراشد

«أسترازينيكا الكويت» تطلق حملة
َّ
«ما بعد السكر» في رمضان
أعلنت شركة أسترازينيكا الكويت أمس عزمها
إطالق حملة توعية عامة جديدة في الشهر المبارك،
بعنوان "ما بعد السكر" ،بالشراكة مع رابطة السكر
الكويتية ،والرابطة الكويتية ألمراض الكلى ،ورابطة
الغدد الصماء الكويتية ،والجمعية الطبية الكويتية،
وتهدف إلى زيادة الوعي بمضاعفات النوع الثاني
من مرض السكري ،والتمكين من السيطرة عليه.
وقــال المدير اإلقليمي لشركة أسترازينيكا في
الكويت مصطفى عبد الهادي" :ليس هناك شك في
أن األمراض غير المعدية مثل السكري تحتاج إلى
السيطرة عليها ،نظرا إلى معدل انتشارها المرتفع
في الكويت .وإحدى الطرق المهمة للقيام بذلك هي
من خالل التوعية ،وهذا هو الهدف من حملتنا (ما
بعد السكر) التوعوية ،التي تستهدف جذب انتباه
المرضى إلى حقيقة أن التحكم في مستويات السكر
بالدم ليس هو العامل الوحيد في إدارة النوع الثاني

من مرض السكري ،لكن أيضا المثابرة على تجنب
الـمـضــاعـفــات الـتــي تنتج بشكل ثــانــوي عــن الـنــوع
الثاني من مرض السكري ،سواء على المدى القصير
أو في المستقبل".
مــن جــانـبــه ،ذكــر رئـيــس رابـطــة السكر الكويتية
رئـيــس وح ــدة الـسـكــري بمستشفى م ـبــارك الكبير
د .وليد الضاحي" :تحرص الرابطة على دعم مبادرات
توعية المرضى ،ولضمان تحقيق صيام آمن خالل
شهر رمضان من هذا العام ،فإنه يسرنا أن نتعاقد
مع أسترازينيكا إلطالق مبادرة ما بعد السكر ،إذ إن
توعية وتثقيف المرضى يعد أمرا بالغ األهمية ،ومن
خالل هذه المبادرة نأمل أن نعمل معا على التخلص
من المفاهيم الخاطئة عن النوع الثاني من مرض
السكري ،بما في ذلك أن المرض ال يرتبط بارتفاع
مستويات السكر فقط ،ولكنه في الواقع يؤثر أيضا
على األعضاء الحيوية مثل القلب والكلى".

مصطفى عبدالهادي

«تدريس الجامعة» لعودة االختبارات
الورقية والدراسة التقليدية
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس
د.إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم الـ ـحـ ـم ــود ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ــرجـ ــوع
لالمتحانات الورقية والــدراســة التقليدية
بـسـبــب سـ ــوء الـ ــدراسـ ــة ع ــن ب ـعــد وتـهــافــت
االمتحانات "أونالين".
وبين الحمود في تصريح صحافي أمس
ان "الجمعية بينت رأيها في االمتحانات

عن بعد من خالل العديد من تصريحاتها
وكتبها الــرسـمـيــة ،وفــي مجلس الجامعة
بتاريخ  2021/3/7تم تأكيد أن االختبارات
عن بعد تــؤدي إلــى التضخم في الدرجات
بسبب استخدام البعض ألساليب الغش
من ناحية وأن قرارات مجلس الوزراء بفرض
الحظر الجزئي على البالد لم تتطرق إلى

عقد االختبارات بجامعة الكويت عن بعد
من ناحية ثانية".
وذكر الحمود أن االستمرار في التعليم
عن بعد واالمتحانات أونالين لن ينتج عنه
اال المزيد من التأخر في مدركات التصنيف
العالمي للجامعة والضعف في مخرجات
التعليم العالي.

جانب من حمالت التطعيم بالجمعيات التعاونية
المستفيدين من اللقاح اضافة
الى تسريع وتيرة التطعيم.
وت ــوقـ ـع ــت م ـ ـصـ ــادر صـحـيــة
مطلعة أن نصل بهذه الوتيرة
مـ ــن ال ـت ـط ـع ـي ـمــات إل ـ ــى م ـل ـيــون
ت ـط ـع ـيــم ن ـهــاي ــة ش ـهــر رم ـض ــان
المبارك.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن عـ ـ ــدد مـ ــن تـلـقــى
الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت م ــن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن بـلــغ
حـتــى أم ــس أك ـثــر مــن  790ألــف
شخص ،وبنسبة قاربت %20
من السكان.

المرحلة الثانية

وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر ع ــن بــدء
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة م ــن حـمــات
التطعيم الـمـيــدانــي خ ــال أيــام
وب ـعــد انـتـهــاء الـمــرحـلــة األول ــى
م ـن ـت ـص ــف األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل،
وس ـت ـش ـمــل عـ ـ ــددا م ــن األم ــاك ــن
ال ـح ـيــويــة ال ـت ــي ت ـق ــدم خــدمــات
لـلـمـجـتـمــع ،ومـ ــن بـيـنـهــا فـئــات
وشرائح مجتمعية جديدة مثل
عـمــال المطاعم والعاملين في

األن ـش ـطــة الـتـجــاريــة المختلفة
وال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ال ـم ــؤس ـس ــات
اإلعالمية والصحافية وغيرها
من الشرائح.
وذكــرت المصادر أن الــوزارة
سـتـخـصــص وح ـ ــدات مـيــدانـيــة

م ـت ـن ـق ـلــة مـ ــوزعـ ــة عـ ـل ــى جـمـيــع
م ـحــا ف ـظــات ال ـكــو يــت للتطعيم
ضد "كوفيد ،"19-تضم فرقا من
التمريض واألطباء والمسعفين.
ج ـ ــد ي ـ ــر بـ ــا لـ ــذ كـ ــر أن وزارة
ال ـص ـحــة دش ـن ــت ق ـبــل أســاب ـيــع

ح ـم ـل ــة ت ـط ـع ـي ـم ــات ل ـطــري ـحــي
الـ ـف ــراش ونـ ـ ــزالء دور الــرعــايــة
وكبار السن والمحتجزين ومن
في السجون وغير ذلك من فئات
المجتمع المختلفة.

«األميري» يطلق برنامج «دواؤك في رمضان»
لتوجيه وإرشاد المرضى لالستخدام األمثل ألدويتهم خالل الصيام
•

عادل سامي

أعلن قسم الصيدلة في مستشفى األميري إطالق
برنامج "دواؤك فــي رم ـضــان" ،مــن خــال الحساب
الرسمي للمستشفى على تطبيق انستغرام.
وقال القسم عبر حسابه على "تويتر" إن ذلك يأتي
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وإيمانا من
القسم بأهمية دور الصيدلي في توجيه وإرشــاد
المرضى لالستخدام األمـثــل لــدوائـهــم خــال فترة
الصيام.
وأوضح أنه سيتم تقديم معلومات عن دوائك من

خالل الحساب الرسمي للمستشفى األميري على
انستغرام كل أحد وثالثاء من شهر رمضان ،إضافة
إلى بث مباشر عبر "االنستغرام اليف" مع نخبة من
الصيادلة لإلجابة عن األسئلة الدوائية من خالل
الحساب الرسمي للمستشفى على تطبيق انستغرام،
وذلك يوم األربعاء الساعة  9مساء ولمدة  20دقيقة.
وأكـ ــد الـقـســم أن خــدمــة االس ـت ـش ــارات الــدوائ ـيــة
لمراجعي عـيــادة كـبــار الـســن بمستشفى األمـيــري
ستكون متوفرة كل أحد وخميس من شهر رمضان
الساعة  10صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
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انخفاض وتيرة نقل اإلطارات وعوائق جنوب سعد العبدالله
لجنة اإلزالة رفعت تقريرها إلى الشايع
أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت لـ ـجـ ـن ــة م ـت ــاب ـع ــة
م ــوق ــف إزال ـ ـ ــة ع ــوائ ــق ج ـنــوب
سعد العبدالله ،برئاسة نائب
المدير العام لشؤون التخطيط
والتصميم ،تقريرها الــدوري
بناء على تكليف وزير الدولة
ل ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان والـتـطــويــر
العمراني وزير الدولة لشؤون
ال ـب ـل ــدي ــة ش ــاي ــع الـ ـش ــاي ــع ،عــن
الفترة بين  5و 11الجاري.
وأشار التقرير ،الذي رفعته
الـلـجـنــة إل ــى ال ـش ــاي ــع ،إل ــى أن
وتيرة العمل في الموقع الذي
ت ـش ــرف عـلـيــه ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
لـلـبـيـئــة ق ـلــت نـسـبـيــا ف ــي نقل
االطارات.
وأوضح أنه بشأن المعوقات
ال ـمــرت ـب ـطــة بـ ـم ــزارع ال ــدواج ــن
تـبـيــن اس ـت ـمــرار ب ـقــاء انـقــاض
الـمـبــانــي ال ـتــي سـبــق أن تمت
إزالـ ـتـ ـه ــا ،الـ ــى ج ــان ــب ش ـبــرات
م ـس ـت ـخــدمــة ل ــم ت ـتــم إزال ـت ـه ــا،
مضيفا أن العمل جار إلخالء

«األشغال» :التقدم للوظائف
اإلشرافية يبدأ  18الجاري
«المناقصات» يرفض تمديد دراسة عطاءات محطة جنوب المطالع
●

سيد القصاص

أعلن الناطق الرسمي باسم
وزارة األشغال العامة والهيئة
العامة للطرق والنقل البري
م .عبدالله العجمي فتح باب
الـتـقــدم لـلــوظــائــف اإلشــرافـيــة
الـشــاغــرة لــدرجــة رئـيــس قسم
ومراقب ومدير إدارة في وزارة
األش ـ ـغـ ــال الـ ـع ــام ــة ،بـ ـ ــدءا مــن
األحد  18الجاري.
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي ج ـم ـي ــع
الموظفين الراغبين في التقدم
لشغل الوظائف اإلشرافية إلى
مــراج ـعــة الـ ـش ــروط ال ـم ـحــددة
لـشـغــل ك ــل وظ ـي ـفــة ،م ــن حيث
الـ ـت ــدرج الــوظ ـي ـفــي وس ـن ــوات
الـ ـخ ــدم ــة فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ،عـ ــاوة
ع ـل ــى اس ـت ـي ـف ــاء ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
الـ ـت ــي س ـي ـتــم اإلع ـ ـ ــان ع ـن ـهــا،
وسـ ـيـ ـك ــون تـ ـق ــدي ــم ال ـط ـل ـبــات
بالحضور الشخصي لمبنى
وزارة األشغال العامة بمنطقة
الـ ـ ــوزارات فــي ج ـنــوب ال ـســرة،
لتعبئة نموذج التقدم لشغل
الوظيفة اإلشرافية.

محطة جنوب المطالع
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،رفـ ــض
الجهاز المركزي للمناقصات
ال ـعــامــة ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى طلب

عبدالله العجمي

وزارة األ ش ـ ـ ـغـ ـ ــال ا ل ـم ـت ـع ـلــق
بتمديد فترة دراسة العطاءات
للمناقصة رقــم "ه ـ ص،"208/
وال ـخــاصــة بــإنـشــاء وتشغيل
وصيانة محطة تنقية مدينة
جـ ـن ــوب الـ ـمـ ـط ــاع واألع ـ ـمـ ــال
ال ـم ـك ـم ـلــة ل ـهــا ل ـم ــدة أس ـب ــوع،
واس ـت ـع ـجــل ال ـج ـهــاز الـ ـ ــوزارة
برفع التوصية بخصوص تلك
العطاءات.
وقالت مصادر ،لـ"الجريدة"،
إن مـ ـ ـش ـ ــروع مـ ـحـ ـط ــة ت ـن ـق ـيــة
م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع
واألعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ـك ـم ـلــة ل ـه ــا مــن
ا لـمـشــار يــع التنموية الكبرى
ال ـت ــي س ـت ـحــدث ن ـق ـلــة نــوعـيــة
لـلـخــدمــات والـبـنـيــة التحتية

●

جانب من اإلطارات التالفة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات مـ ــن ق ـب ــل ال ـش ــرك ــة،
تمهيدا إلزالتها ،حيث تشرف
الهيئة العامة للزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة ع ـل ــى إزالـ ـ ـ ــة مــوقــع
المرزعة ،بالتنسيق مع بلدية

ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا ال ـ ـبـ ــاد ،حيث
تصل سعة المحطة الــى 400
ألـ ــف م ـتــر م ـك ـعــب م ــن ال ـم ـيــاه
يوميا.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ــأن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
ي ـت ـض ـم ــن ت ـص ـم ـي ــم وإن ـ ـشـ ــاء
م ـح ـط ــة تـ ـح ــوي ــل ك ـه ــرب ــائ ـي ــة
رئيسية إلنتاج  16ميغاواط،
وتصميم وإنشاء نظام تحكم
وت ــوزي ــع ل ـل ـم ـيــاه الـمـعــالـجــة،
مــؤلــف مــن مــركــز الـتـحـكــم في
المياه المعالجة " ،"dmcوخط
بـطــول  40كيلومترا تقريبا،
ي ـصــل إلـ ــى مـحـمـيــة ال ـط ـيــور،
وخـ ـ ــط إلـ ـ ــى خ ـ ــزان ـ ــات مــدي ـنــة
جـ ـن ــوب الـ ـمـ ـط ــاع ال ـس ـك ـن ـيــة،
م ـ ـ ـ ــن أ جـ ـ ـ ـ ـ ــل ري و ت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــر
ال ـط ــرق الــرئـيـسـيــة المحيطة
بــالـمــديـنــة ،وم ــن جـهــة أخ ــرى
ت ـص ـم ـي ــم وإنـ ـ ـش ـ ــاء ال ـم ـب ــان ــي
اإلداري ـ ــة لـخــدمــات المحطات
والـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرات ،وت ـص ـم ـي ــم
وإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق الـ ــراب ـ ـطـ ــة
وخ ـ ــدم ـ ــات ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـحـت ـيــة
ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع م ـع ــال ـج ــة ال ـ ـمـ ــواد
الصلبة الناتجة عن عمليات
المعالجة.

ً
«المسالخ» رسميا من «البلدية»
إلى «هيئة الغذاء»

ا لـ ـك ــو ي ــت ووزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
والماء.
وح ـ ـ ــول م ـص ـن ــع الـ ـمـ ـع ــادن،
الـ ـت ــاب ــع لـ ـش ــرك ــة ال ـص ـن ــاع ــات
التحويلية ،لفت إلى أنه تمت

إزالـ ـ ـ ــة ال ـم ـب ـن ــى وال ـم ـس ــاح ــات
التابعة ،وتتبقى إزالة النفايات
ال ـتــي ه ــي ع ـب ــارة ع ــن أن ـقــاض
مـ ـ ـب ـ ــان وشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات وأنـ ـ ـق ـ ــاض
صـ ـن ــاعـ ـي ــة جـ ـ ـ ــار ت ـج ـم ـي ـع ـهــا

تمهيدا لنقلها ،وذلك حسبما
ذكرت الهيئة العامة للصناعة
بالتنسيق مع بلدية الكويت.

محمد جاسم

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للغذاء واألغذية
ستتسلم مـبــا نــي مـســا لــخ ا لـمــا شـيــة بشكل ر سـمــي من
بلدية الكويت.
وأ ك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ا ل ـه ـي ـئ ــة أن ع ـ ــدد ا ل ـم ـســا لــخ
الرئيسية  4تقع في محافظات الجهراء ،والفروانية،
والعاصمة ،واأل حـمــدي ،وأن االنتقال الرسمي سيتم
خــال شهر ر م ـضــان ،و مــن خــا لــه ستصبح المسالخ
داخ ـلــة ضـمــن اخـتـصــاصــات الـهـيـئــة مــن جـهــة صيانة
ً
ال ـم ـبــانــي وم ـتــاب ـع ـت ـهــا ،ف ـضــا ع ــن تـحـكـمـهــا ف ــي آلـيــة
تخصيص المطابخ ا لـمــو جــودة دا خــل نطاقها ،ليس
فـقــط ب ــاإلش ــراف عـلــى عـمـلـيــة الــذبــح ومــراق ـبــة أس ــواق
الماشية بداخله ،بل متابعة كل المستندات واألرشيف
الخاص بالمسالخ األربعة ،التي ستنتقل بالكامل إلى
هيئة الغذاء.
وأو ض ـحــت أ نــه بالنسبة لـلــرؤ يــة ا لـجــد يــدة لمسلخ
محافظة حولي ،ذكرت أنه مغلق بعد إخالئه وتحويل
عمليات الذبح جميعها إلى مسلخ العاصمة الجديد،
ً
إذ تم تسليم المسلخ ألمالك الدولة ،موضحا أن هناك
ً
ً
تخصيصا قريبا لمسلخ جديد في محافظة حولي تم
طــر حــه مــن قبل البلدية ،على أن تتسلم هيئة ا لـغــذاء
المشروع بعد طرحه على المستثمرين بنظام الشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،لمتابعة أعمال تنفيذه.

ً
 48طالبا يشاركون بمسابقة «كانجارو موهبة»

المنيفي حصل على الميدالية الفضية في اختباراتها بالسعودية
ً
ً
شارك  48طالبا كويتيا من
مركز صباح األحمد للموهبة
واإلب ــداع في اختبار لمسابقة
"كــانـجــارو للرياضيات "2021
نـ ـظـ ـمـ ـتـ ـه ــا م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـمـ ـل ــك
عبدالعزيز للموهبة واإلب ــداع
"موهبة" في السعودية.
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ع ـ ـ ـ ــدد ال ـم ـس ـج ـل ـي ــن
للمشاركة في المسابقة 29062
ً
ط ــالـ ـب ــا وط ــالـ ـب ــة مـ ــن مـخـتـلــف
المراحل الدراسية في مدارس
التعليم العام والمدارس األهلية
في السعودية ،بينهم  29طالبة
ً
و 19ط ــال ـب ــا م ــن ال ـك ــوي ــت مــن

ال ـص ــف ال ـس ــاب ــع ح ـتــى الـصــف
ال ـثــانــي ع ـشــر ،ي ـتــوزعــون على
ً
 15طــالـبــا وطــالـبــة مــن الصف
ً
ال ـس ــاب ــع ،و 11طــال ـبــا وطــالـبــة
من الثامن ،و 6طالب وطالبات
من الصف التاسع ،و 10طالب
وطــالـبــات مــن الـصــف العاشر،
و 4طالب وطالبات من الصف
الـ ـح ــادي ع ـش ــر ،وط ــال ـب ــان من
الصف الثاني عشر.
وتأتي مشاركة طالب مركز
"ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ل ـل ـم ــوه ـب ــة
واإلبداع" في مسابقة "كانجارو
ً
مــوه ـبــة" لـلــريــاضـيــات تفعيال

لمذكرة التفاهم الموقعة بين
الـمــركــز ومــؤسـســة مــوهـبــة في
عــام  2019للتعاون فــي مجال
اكتشاف ورعاية الموهوبين إذ
شارك  42من الطلبة الكويتيين
ف ــي ب ــرام ــج مــوه ـبــة اإلث ــرائ ـي ــة
العالمية  2019و.2020
وجـ ــاء ت الـنـتــائــج بحصول
ً
 1678م ـش ــارك ــا ع ـلــى درجـ ــات
ال ـق ـط ــع فـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،ال ـتــي
أهـلـتـهــم لـلـفــوز بــالـمـيــدالـيــات،
و مــن ضمنهم الكويتي ماجد
المنيفي الطالب بالصف الثاني
ع ـشــر م ــن م ــدرس ــة "أكــادي ـم ـيــة

«المسابقة الهندسية الثامنة» تعلن
نتائج الفائزين في «اإلبداع الهندسي»
ا خـتـتـمــت لجنة ا لـمـســا بـقــة الهندسية
الـ ـث ــامـ ـن ــة ل ـط ـل ـب ــة الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة
(الحكومية والخاصة) عبر منصة "تيمز"
بإعالن نتائج الفائزين بمسابقة "اإلبداع
الهندسي لمجتمع أفـضــل" ،تحت رعاية
ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة
والـ ـبـ ـت ــرول ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت د .أســامــة
العمير.
وأشـ ــارت الـلـجـنــة ،فــي بـيــان صحافي،

أمس ،إلى أن ثانوية الروضة  -بنات ممثلة
بفصول الموهبة واإلبداع التابعة لمركز
صباح األحمد للموهبة واإلب ــداع حازت
المراكز الثالثة األولى من أصل  23فريقا.
ولفتت إلــى أن المسابقة تم تنظيمها
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
ال ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي ت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـم ــادي
للطاقات الشبابية ،لما له من أهمية في
إبـ ــراز إبــداعــات ـهــم ،وتـعــزيــز قــدرات ـهــم في

مجال التصميم الهندسي ،وكذلك برعاية
من الصندوق الكويتي للتنمية العربية
االقتصادية.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
للمسابقة من قسم الهندسة الكهربائية،
د .سلطان العنزي ،بالجهد المبذول من
قبل أعضاء اللجنة وكل القائمين على هذه
المسابقة ،الــذيــن ساهموا فــي إظهارها
بالصورة التي تليق باسم الكلية.

ال ـمــوه ـبــة ال ـم ـش ـتــركــة" للبنين
والـ ــذي حـصــل عـلــى الميدالية
الفضية.

شراكة تكاملية
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لـ"موهبة" د .سعود المتحمي
في تصريح لـ"كونا" عن اعتزاز
"موهبة" بالشراكة التكاملية مع
مركز "صباح األحمد للموهبة
واإلب ـ ـ ــداع" وب ـم ـشــاركــة  48من
طلبة الكويت للمرة األولى هذا
العام في المسابقة.
وأش ـ ــار إل ــى ات ـفــاق ـيــات عــدة
عقدتها المؤسسة مع الكويت
واإلمارات والبحرين والمنظمة
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـت ــرب ـي ــة وال ـث ـق ــاف ــة
والعلوم "اإللسكو" كذلك منظمة
"يـ ــون ـ ـس ـ ـكـ ــو" ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة األم ـ ــم
المتحدة للطفولة "يونيسيف".
وأوضـ ــح أن بــرامــج وج ــودة
م ـ ـنـ ــاهـ ــج الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز لـ ـ ــم ت ـت ــأث ــر
ب ـه ــذه ال ـجــائ ـحــة ب ــل تــوسـعـنــا
فـ ـ ـ ــي أ ن ـ ـش ـ ـط ـ ـت ـ ـنـ ــا وزاد ع ـ ــدد
المستفيدين من برامج "موهبة"
لـ ـطـ ـلـ ـبـ ـتـ ـه ــا ع ـ ـبـ ــر م ـن ـص ــات ـه ــا
اإللـكـتــرونـيــة وبنفس الوتيرة
وال ـجــودة العالية مما جعلها
ً
ً
ً
تنعكس نجاحا باهرا وتمثيال
ً
م ـش ــرف ــا ف ــي تـحـقـيــق ن ـحــو 40
ج ــائ ــزة دول ـي ــة للمملكة خــال
فترة جائحة كورونا فقط.

محافظ األحمدي :صادق العزاء
لوفاة مختار الرقة
أع ــرب محافظ االحـمــدي الشيخ ف ــواز الخالد عــن بالغ
الحزن واألسى لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ،مختار
منطقة الرقة ناصر الحويلة ،سائال المولى سبحانه أن
يتغمده بواسع رحمته ،معبرا عن صادق العزاء والمواساة
آلل الحويلة وعـمــوم أهــالــي محافظة االحـمــدي وقـيــادات
ومنتسبي جميع الجهات الحكومية واالهلية والتطوعية
على امتدادها.
وقال الخالد :ال يسعنا أمام قضاء الله تعالى وبقلوب
يملؤها اال ي ـمــان بقضائه و قـ ــدره ،اال ان نستحضر بكل
االعـ ـت ــزاز وال ـت ـقــديــر ال ـم ـنــاقــب ال ـح ـم ـيــدة لـلـفـقـيــد ال ـعــزيــز،
وإخـ ــاصـ ــه وت ـف ــان ـي ــه فـ ــي ع ـم ـل ــه ألج ـ ــل خ ــدم ــة مـنـطـقـتــه
ومحافظته ووطنه على امتداد فترة توليه مهامه سائلين
المولى جل وعال أن يجعل الفردوس نزله ويكتبه من عتقاء فواز الخالد
الشهر الكريم.

ةديرجلا
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محليات

تقرير محلي

ماذا بعد رفع الفلبين الحظر عن إرسال عمالتها المنزلية؟
الدخنان لـ ةديرجلا• :أنصح غير القادرين على االلتزام بعقد العمل بعدم االستقدام
جورج عاطف

على «القوى
العاملة» تغيير
نهجها في
المنازعات
وأال يكون «اإليواء»
حلها األسهل

الفرصة األخيرة
للكويت ...وقرار
اإليقاف القادم
نهائي وال رجعة فيه

ً
وافقت الفلبين أخيرا على رفع
الـحـظــر ال ـم ـفــروض عـلــى إرس ــال
عمالتها المنزلية الجديدة إلى
ال ـكــويــت ،واس ـت ـئ ـنــاف تــوريــدهــا
خالل األسابيع القليلة المقبلة،
غـيــر أن ه ــذه الـجـهــود المضنية
ال ـم ـبــذولــة طـ ــوال م ــا ي ــرب ــو على
ال ـع ــام م ــن الـمـمـكــن إفـشــالـهــا في
غـمـضــة ع ـي ــن ،وأن ت ـت ـحــول إلــى
«ه ـ ـبـ ــاء» وت ـض ـي ــع سـ ـ ــدى ،م ــا لــم
يحافظ عليها ويتم استغاللها
ب ــأف ـض ــل الـ ـص ــور ال ـم ـم ـك ـن ــة ،بــل
وتحويلها إلى منصة لالنطالق
مـنـهــا إل ــى م ــا ه ــو أف ـضــل خــدمــة
لـ ـس ــوق ال ـع ـم ــل وتـ ـط ــوي ــره ،بـمــا
ً
يحفظ صورة الكويت دوليا لدى
المنظمات الحقوقية والمعنية
بشؤون العمالة.
المراقب لسوق العمل المنزلي
ً
ً
يعرف جيدا أنه عانى كثيرا طوال
فترة «االيقاف الفلبيني» ،السيما
أن «عمالة مانيال» تشكل نحو 40
في المئة من قوامه ،وتأتي بعد
العمالة الهندية التي تستحوذ
على نصيب األس ــد مــن إجمالي
ه ــذه ال ـع ـمــالــة ف ــي ال ـب ــاد بــواقــع
 50في المئة والبقية للجنسيات
األخرى ،هذه األرقام واإلحصاءات
المهمة لها دالالت كبيرة يجب
ع ـل ــى صـ ـن ــاع ال ـ ـقـ ــرار وال ـج ـه ــات

وغيرها ،أو ينتقص من آدميتها،
أو يخل ببنود عقد العمل الموقع
عليه قبل االستقدام.

رفع عن استحياء

الحكومية ذات الصلة استيعابها،
ووضـ ـعـ ـه ــا فـ ــي ال ـح ـس ـب ــان بـمــا
يضمن عدم تعرض سوق العمل
إلــى أي هــزات مستقبلية كالتي
ً
يعيشها حاليا جــراء االيـقــاف....
ولكن ما هو المطلوب؟
ف ـ ـ ـ ــي رأي عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن ذوي
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ـت ـ ـطـ ــورات م ــوض ــوع
العمالة وســوق العمل المحلية،
هـنــاك جملة مـطــالــب آنـيــة وغير
ق ــاب ـل ــة ل ـل ـتــأج ـيــل أو ال ـت ـســويــف

ً
أو ال ـم ـمــاط ـلــة صـ ــار ل ــزام ــا على
الجهات المعنية وفي مقدمتها،
الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة،
ممثلة في إدارة تنظيم استقدام
العمالة المنزلية ،البدء الفوري
في تطبيقها ،أوالها قيام الهيئة
بـ ــدورهـ ــا ال ـم ـن ــوط الـ ـ ــذي رس ـمــه
القانون ( )2015/ 68بشأن العمالة
ال ـم ـن ــزل ـي ــة ،ب ـح ـفــظ ح ـق ــوق ه ــذه
العمالة والفصل في المنازعات أو
المشكالت التي قد تحدث بينها

محافظ العاصمة يتفقد بعض النقاط األمنية
أجرى محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد جولة ميدانية على
عدد من النقاط األمنية في المحافظة ،لتفقد األوضاع واالطالع على
جهود رجال األمن خالل اليوم األول من رمضان.
وشملت الـجــولــة ع ــددا مــن الـنـقــاط األمـنـيــة الـمــوزعــة فــي نطاق
المحافظة ،حيث التقى فيها المدير العام لــإدارة العامة للنجدة
اللواء عبدالعزيز الهاجري ،ومدير نجدة العاصمة العقيد همالن
الهمالن ،والعقيد موسى العنزي ،ورئيس قسم عمليات العاصمة
العقيد همالن العمير ،والعقيد عبدالله العدواني ،ورافــق الخالد
خالل الجولة مساعد المدير العام لمديرية أمن المحافظة العميد
عبدالله الرجيب ،إضافة إلى عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.
وهنأ المحافظ الخالد رجال األمن في مختلف النقاط األمنية
بــال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،وأك ـ ــد ع ـلــى دورهـ ـ ــم ف ــي ح ـفــظ األم ـ ــن وخــدمــة
المواطنين في شتى المواقع.

المحافظ خالل الجولة أمس األول

خادمة إثيوبية قتلت زميلتها الهندية
في منزل مخدومهما بمنطقة عبدالله المبارك
●

محمد الشرهان

شـ ـه ــدت م ـن ـط ـقــة ع ـبــدال ـلــه
ال ـم ـبــارك ،م ـســاء أم ــس األول،
ق ـبــل م ــوع ــد اإلف ـ ـطـ ــار بـقـلـيــل،
ج ــري ـم ــة ق ـت ــل ب ـش ـعــة أق ــدم ــت
خاللها خادمة اثيوبية على
ق ـت ــل خ ــادم ــة ه ـن ــدي ــة ،تـعـمــل
مـ ـعـ ـه ــا بـ ـنـ ـف ــس ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل فــي
منطقة عبدالله المبارك.

وفي التفاصيل ،قال مصدر
أمـنــي ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن غرفة
عمليات وزارة الداخلية تلقت
بالغا من مواطن أفــاد خالله
بوقوع جريمة قتل في منزله
بـمـنـطـقــة ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـب ــارك،
أقدمت خاللها خادمة اثيوبية
ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـتـ ــل خـ ـ ــادمـ ـ ــة ه ـن ــدي ــة
تعمل معها ،مضيفا أنه فور
ت ـل ـق ــي ال ـ ـبـ ــاغ تـ ــوجـ ــه رجـ ــال

األم ــن والـمـبــاحــث إل ــى موقع
ال ـب ــاغ ،وأل ـق ــوا الـقـبــض على
ال ـخ ــادم ــة ال ـق ــات ـل ــة ،وأح ـي ـلــت
المجني عليها الى ادارة الطب
الشرعي.
وأضاف المصدر أن القاتلة
اعترفت بأنها سددت للمجني
عـلـيـهــا ع ــدة ط ـع ـنــات ،بسبب
خالف على توزيع مهام العمل
في المطبخ.

وب ـي ــن أرب ـ ــاب أع ـمــال ـهــا ب ـصــورة
قانونية تكفل لهم حقوقهم كاملة،
وأال تتخذ السبيل األسهل وهو
إيداع العامالت في مركز اإليواء
إلى حين تسفيرهن إلى بالدهن،
دون مـحــاسـبــة الـكـفـيــل عـلــى أي
مضايقات أو حجب حقوق اقترفه
بحق العمالة ،أو دون التأكد من
تسلمها كــا مــل حقوقها المالية
قبل المغادرة.
ك ـمــا أنـ ــه ي ـجــب ع ـلــى «ال ـق ــوى

العاملة» تغيير نهجها فــي حل
الـ ـمـ ـن ــازع ــات وت ـف ـع ـي ــل أدواتـ ـه ــا
بـ ـص ــورة حـقـيـقـيــة وأال يقتصر
دورها فقط على نشر االحصاءات
حــول أع ــداد المكاتب المرخصة
وال ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ الـ ـمـ ـحـ ـصـ ـل ــة م ـن ـهــا
لمصلحة المواطنين وإجمالي
القضايا العمالية ،وغيرها من
األرقام التي ال تسمن أو تغني من
جوع ،دون محاسبة حقيقية لكل
من يجحب حقوق العمالة المالية

ّ
«القصر» :تحويل مبالغ المؤونة الرمضانية لألسر المستحقة
●

محمد راشد

أعلنت مديرة إدارة الرعاية االجتماعية في
الهيئة الـعــامــة لـشــؤون الـقـ ّـصــر ،تماضر العمر
«ت ـحــويــل م ـبــالــغ ال ـم ـســاع ــدات ال ــدوري ــة لــأســر
المستحقة الخاصة بالمؤونة الرمضانية لعام
 2021لـ  812أسرة و 2357مستفيدا».
وقالت العمر ،في تصريح ،إن «هذه الخطوة
ج ــاء ت تـلـبـيــة الح ـت ـيــاجــات األس ــر المستفيدة
ً
الـمـشـمــولــة بــرعــايــة الـهـيـئــة ،وتـيـسـيــرا لصرف
ال ـم ـعــاش ال ـمــؤقــت ل ــأس ــر ،إض ــاف ــة إل ــى صــرف
المساعدات الشهرية ممن يعاني ضعف الدخل
وب ــدل اإلي ـج ــار» ،مـشـيــرة إل ــى أن «الـهـيـئــة خــال

الـفـتــرة الـســابـقــة سـعــت لتلبية كــل احـتـيــاجــات
ّ
القصر والتواصل معهم عبر منظومة متكاملة
ً
لتنفيذ جميع المعامالت الخاصة بهم إلكترونيا
وذلك عبر الموقع االلكتروني ووسائل التواصل
االجتماعي إضافة إلى خدمة الواتساب لتلقى
كل استفساراتهم وطلباتهم التي تم تسخيرها
لخدمتهم».
وت ـق ــدم ــت ال ـع ـم ــر «ب ــأس ـم ــى آيـ ـ ــات ال ـت ـهــانــي
وال ـت ـبــري ـكــات بـمـنــاسـبــة ح ـل ــول ش ـهــر رم ـضــان
المبارك لكل العاملين بالهيئة والبنائها وبناتها
الـقـصــر أعـ ــاده الـلــه علينا بــالـيـمــن وال ـبــركــات»،
متمنية «من المولى عز وجل أن يرفع هذا البالء
وأن يحفظ وطننا الكويت من كل مكروه».

ً
الفلكي السعدون :تستمر إلى منتصف مايو وأحيانا تمتد إلى يونيو
قال الفلكي الكويتي عادل السعدون ،إن دول
ً
الخليج العربية وخصوصا المناطق الشمالية
والشرقية تشهد في منتصف شهر أبريل من
كل عام بفصل الربيع تقلبات مناخية تعرف
بـ«السرايات».
وأضـ ـ ــاف الـ ـسـ ـع ــدون لـ ــ«ك ــون ــا» أمـ ـ ــس ،أن
الـســرايــات هــي «ســايـكـلــونــات» هــوائـيــة تنتج
عن تغيير مفاجئ بمناطق الضغط الجوي
المرتفعة والمنخفضة واقترابها من بعض،

مما يؤدي إلى مرور منخفض جوي على جزء
ً
ً
صغير مــن أي منطقة يـجــاور مرتفعا جويا
ً
فتهب الرياح الشديدة التي تصل أحيانا الى
مستوى العاصفة بحيث تصل سرعة الرياح
ً
إلــى نـحــو  70كـيـلــومـتــرا فــي الـســاعــة أو أكثر
وتثير الغبار الشديد.
ولفت إلى أنه قد يتزامن معها تراكم سحب
ركــامـيــة يـحــدث بـهــا ب ــرق مـتـكــرر ورع ــد قــوي
وس ـقــوط أم ـطــار غــزيــرة تسقط معها حبات

الفهد :رغم سنة الجائحة االستثنائية والتحديات حققنا  56مليون دينار مبيعات
قال الفهد إن «تعاونية
مشرف كسرت الـ  56مليون
دينار مبيعات ،محتلة المركز
الثاني على مستوى العمل
التعاوني بعد جمعية الروضة،
فضال عن حصولها على المركز
األول على مستوى الكويت في
البيانات المالية».

خالف مرجعية
الصيدليات إلى
«الفتوى» لتوضيح
منطوق حكم
«الدستورية»

●

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية
مشرف التعاونية علي الفهد أنه
«رغم السنة االستثنائية التي مرت
على الكويت إبــان ظهور جائحة
ك ـ ــورون ـ ــا ،والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـع ـظــام
الـتــي واجهتنا ،حققت الجمعية
أعـلــى صــافــي رب ــح عـلــى مستوى
ال ـت ـع ــاون ـي ــات ،ب ـمــا ي ــزي ــد ع ـلــى 7
مــايـيــن دي ـن ــار» ،مضيفا أن هــذا
الرقم غير مسبوق ،ولم يحقق منذ
تأسيس العمل التعاوني.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـهـ ــد ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عقده
للحديث عن أعمال السنة المالية
السابقة للجمعية ،إن «تعاونية
مشرف كسرت الـ 56مليون دينار
مـبـيـعــات ،محتلة الـمــركــز الثاني
عـلــى مـسـتــوى الـعـمــل الـتـعــاونــي
بعد جمعية الــروضــة ،فضال عن
حصولها على المركز األول على
م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـب ـيــانــات
المالية».
ولـفــت الفهد إل ــى أن الجمعية
ق ــدم ــت ال ـك ـث ـي ــر خـ ـ ــال الـ ـظ ــروف
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،م ـ ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
االجتماعية والتجارية وغيرها،
التي تعود بالنفع على مساهميها
ومرتاديها ،ومنها توفير األدوات
وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ال ــوق ــائ ـي ــة ال ـخــاصــة
بـ ـ ــدخـ ـ ــول الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة وأفـ ــرع ـ ـهـ ــا
والمساجد والمشي في الساحات
وأماكن ألعاب االطفال.
وأضــاف« :كما أنها استحدثت
ال ـ ـمـ ــاعـ ــب الـ ـح ــديـ ـث ــة بـمـخـتـلــف
أنواعها ،فضال عن تنظيم حفالت

التكريم عن بعد ،مثل تكريم الطلبة
المتفوقين على مستوى مدارس
المنطقة ،بمنحهم سيارات جديدة،
وتـكــريــم أع ـضــاء مـجــالــس إدارات
الـجـمـعـيــة ال ـســاب ـق ـيــن ،بمناسبة
م ـ ــرور  40ع ــام ــا ع ـلــى إن ـشــائ ـهــا،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ت ـط ـع ـيــم
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،ح ــرص ــا م ـن ـهــا على
تحقيق المناعة المجتمعية ،إلى
جانب تعيين الكوادر الوطنية في
ظل األزمة الراهنة».

خالف «الصيدليات»
وكـشــف الفهد عــن خــاف دائــر
بين اتـحــاد الجمعيات وجمعية
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــادلـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــول م ــرجـ ـعـ ـي ــة
الصيدليات ،مشيرا إلى أن هناك
لغطا حــدث بين الجانبين حول
حـ ـك ــم ال ـم ـح ـك ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة،
والـفـيـصــل لـفــك ال ـنــزاع ح ــول هــذه
الجزئية إدارة الفتوى والتشريع.
وأوض ــح أن الطرفين بانتظار
رد «الفتوى» ألخذ الــرأي النهائي
ل ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ــوق ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــم ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص
بــالـمـحـكـمــة ،الف ـتــا إل ــى أن هـنــاك
رأيين قانونيين ،األول بأن جميع
الصيدليات تعود إلى الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة (وه ـ ــذا ال ـ ــرأي يلغي
ا لـ ـق ــا ن ــون ( ،)2016 /30و ت ــرج ــع
األمور إلى ما كانت عليه قبل عام
 ،)1996أما اآلخر فهو أن الرخص
التي تم انشاؤها بعد  1996تعود
إل ــى ال ـص ـيــادلــة ،بـيـنـمــا الــرخــص
التي تم انشاؤها قبل  1996تبقى
للجمعيات.
وب ـي ــن أن اتـ ـح ــاد الـجـمـعـيــات

تماضر العمر

فصل الربيع ...موسم تقلبات «السرايات»

ً
«جمعية مشرف» تحقق إنجازا غير مسبوق بربح تجاوز  7ماليين
جورج عاطف

ويــؤكــد الـمــراقـبــون أن «الـقــرار
الفلبيني» ص ــدر عــن استحياء،
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـك ــويـ ـت ــي
وال ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـم ـت ــواص ـل ــة حـتــى
صــدوره ،غير أنــه مشروط بعدم
تـكــرار المشكالت التي تعرضت
لها العامالت سابقا ،مع تأكيد،
م ـســؤولــي مــان ـيــا ،ف ــي ك ــل لـقــاء،
على حفظ حقوق العمالة كاملة
مـنــذ وصــولـهــا إل ــى ال ـبــاد حتى
انتهاء مدة العقد ،وفي حال تكرار
المشكالت ذاتها ،دون وقفة جادة
م ــن ال ـج ـهــات ذات ال ـع ــاق ــة ،فــإن
الوقف جاهز وفوري ،وقد يكون
ً
هذه المرة نهائيا دون رجعة.
وأه ــاب رئـيــس اتـحــاد مكاتب
اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـم ـن ــزل ـي ــة
خ ــال ــد ال ــدخـ ـن ــان ،بــال ـمــواط ـن ـيــن
والـمـقـيـمـيــن ،راغ ـبــي االس ـت ـقــدام،
قـ ــراءة جـمـيــع ب ـنــود عـقــد العمل
الـ ـث ــاث ــي ك ــام ـل ــة ق ـب ــل تــوق ـي ـعــه،
لـ ـمـ ـع ــرف ــة حـ ـ ـ ـ ــدود الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــم
ً
وواجـبــاتـهــم وحـقــوقـهــم ،مـشــددا
على أنه في حالة التوقيع يصير

ً
ل ــزام ــا ال ـت ـق ـيــد ب ـب ـنــود الـعـقــد
كاملة والمستمدة من القانون
الكويتي «أم ــا غير الـقــادريــن
ع ـلــى ذلـ ــك فــأنـصـحـهــم بـعــدم
االستقدام».
وأضــاف الدخنان أن «ثمة
ً
ج ـ ـهـ ــودا م ـض ـن ـيــة ب ــذل ــت فــي
سبيل معاودة االستقدام ،لذا
يـجــب عـلــى الـجـمـيــع االل ـتــزام
بــالـقــانــون والـعـقــود المبرمة
ل ـض ـمــان اس ـت ـم ــرار قـ ــرار رفــع
الـ ـحـ ـظ ــر ،وعـ ـ ـ ــدم حـ ـ ـ ــدوث أي
مشكالت مستقبلية» ،مؤكدا
حــرص «االت ـح ــاد» على حفظ
ح ـ ـق ـ ــوق جـ ـمـ ـي ــع ج ـن ـس ـي ــات
العمالة المنزلية المتواجدة
في البالد.
أم ــا ب ـســام ال ـش ـمــري ،وهــو
ص ـ ــاح ـ ــب إح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ش ـ ــرك ـ ــات
االسـ ـتـ ـق ــدام ،ف ـيــؤكــد ض ــرورة
المعالجة الشاملة ألي قصور
س ـ ــاب ـ ــق ب ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـعـ ـم ــال ــة،
وحـ ـ ـ ـ ــل ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـشـ ـك ــات
ً
السالفة ،مشددا على ضرورة
ض ـم ــان ت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــود الـعـقــد
الثالثي التي تضمن الحياة
ال ـكــريـمــة ل ـلـعــامــات وتــوفـيــر
احتياجاتهم الشخصية من
س ـكــن الئ ــق وم ــأك ــل وم ـشــرب
وغيرها من الحقوق.

رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف خالل المؤتمر الصحافي (تصوير عوض التعمري)
ووزارة ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ع ـ ـمـ ــا ع ـلــى
تـعــديــات ق ــرار ( )2016/16بشأن
تنظيم العمل التعاوني ألكثر من
 4أشهر ،حتى وصال إلى التقرير
النهائي ،مؤكدا أن أبرز التعديالت
تضمنت األع ـمــال الفنية ،ومنها
رفع سقف حرية الشراء للجمعيات
التعاونية لتصل إلى  7500دينار
بــدال مــن  ،2500وكــذلــك تخفيض
نسبة المحافظين من  5إلى  2في
المئة ،إضــافــة إلــى إع ــادة رحــات
العمرة.

نسب التوظيف
وحــول نسبة التعيين ،أوضح
ال ـ ـف ـ ـهـ ــد أن «ن ـ ـس ـ ـبـ ــة الـ ـت ــوظـ ـي ــف
الموجودة حاليا  7في المئة من
نسبة ا لـمـبـيـعــات ،لكننا طالبنا
بـتـخـفـيـضـهــا إل ـ ــى  6ف ــي ال ـم ـئــة،
م ــن خ ـ ــال اتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات»،
مشيرا إلــى أن هــذا األم ــر يضبط
عمل الجمعيات التعاونية التي

تتجاوز نسبة التعيين فيها 10
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،واع ـت ـب ــر أن ن ـس ـبــة 6
فــي المئة معقولة ومــريـحــة وفق
الميزانية والمصاريف ،وجمعية
مشرف ،وهي األولى على مستوى
الكويت في حجمها وأدائها ،نسبة
التعيين فيها  4.8في المئة.
وأشـ ــار إل ــى أن «ه ـن ــاك الكثير
م ــن ال ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ي ـس ـع ــون إل ــى
تعديلها ،والتي أضيفت من قبل
لـجـنــة تـطــويــر الـعـمــل الـتـعــاونــي،
ومنها جزئيات االفرع المستثمرة
واالعمال الفنية وطرح المشاريع»،
آمال أن يكون هناك قرار يتفق عليه
كل من اتحاد الجمعيات ووزارة
الشؤون تجنبا للصدام.
مــن جــانـبــه ،أك ــد الـمــديــر الـعــام
ل ـل ـج ـم ـع ـي ــة عـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـسـ ــريـ ــع أن
النتائج ا لـتــي حققتها الجمعية
تعزز موقفها في المحافظة على
الـصــدارة ،موضحا أن االستمرار
فــي تطبيق الـخـطــط الموضوعة
من االدارة التنفيذية ،ومتابعتها

ب ــاالش ــراف الـمـبــاشــر ،ســاعــدا في
تحقيق هذه االرقام ،مشيرا إلى انه
العام الخامس على التوالي الذي
نكسر خالله االرقام القياسية.
أما المدير المالي في الجمعية
محمد طــاهــر فــأكــد أن ســر تميز
«مشرف» هو سيرها على النهج
ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـطـ ــي ،وف ـ ــرض ـ ـه ـ ــا رقـ ــابـ ــة
الكترونية محكمة ،مبينا أن هذا
الـنـهــج يـمـكــن ال ـج ـهــاز التنفيذي
مــن التحكم فــي أدواتـ ــه وتحقيق
االهداف.
من جهته ،ثمن المدير االداري
فــي الجمعية ناصر معرفي دور
مجلس اإلدارة ودعمه المتواصل
ل ـل ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي وم ــوظ ـف ــي
الجمعية ،مما أدى إلــى تبوؤها
المركز المتقدم ،مــؤكــدا أنــه «رغــم
الـظــروف السيئة التي مررنا بها
خـ ــال ازم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،ت ــم تعيين
الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة واس ـت ـق ـطــاب
مجموعة مؤهلة للعمل».

الـبــرد والـتــي يطلق عليها «ال ـب ــردي» ويصل
حجمها بعض األحيان إلى حجم كرة الغولف.
وأفاد السعدون بأنه من صفات السرايات أنها
ً
غالبا مــا تـحــدث بشكل مفاجئ مــع صعوبة
ً
الـتـنـبــؤ بـهــا إال ف ــي ذات ال ـي ــوم ،مـبـيـنــا أنـهــا
تستمر بشكل متقطع إلــى حــوالــي منتصف
ش ـهــر م ــاي ــو ،إذ يـنـتـهــي مــوســم األمـ ـط ــار في
الكويت وأحيانا تمتد الى شهر يونيو ،وسبق
أن سقطت أمطار في بداية يونيو.

«إحياء التراث» تنظم دورات
شرعية رمضانية للنساء
تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي ،العديد من الدورات
الشرعية فــي علوم العقيدة والسيرة والحديث خــال شهر
رمضان المبارك ،ضمن برنامجها الثقافي الموجه للنساء
تحت شعار «دورات دروب الخير» ،والتي تشرف عليها إدارة
العمل النسائي.
وقــالــت الجمعية ،فــي بـيــان ،أمــس ،إن «البرنامج يتضمن
دورة بعنوان «مجالس شهر رمضان» ،يلقيها الشيخ د .محمد
ً
الـنـجــدي فــي الـســاعــة « »4ع ـصــرا مــن األح ــد حـتــى الخميس،
بــاإلضــافــة ل ــدورة «تفسير ســورة المؤمنون» تلقيها لطيفة
الغريب خــال أيــام األحــد والثالثاء والخميس الساعة ()11
ً
صـبــاحــا ،بينما االثنين واألرب ـعــاء دورة فــي «هــدايــات سور
ّ
المفصل» تلقيها د .صبيحة الفرج.
ودع ــت الـنـســاء والـطــالـبــات لـلـمـشــاركــة فــي ه ــذه الـبــرامــج،
واالس ـت ـفــادة منها فــي اسـتـغــال الــوقــت فيما يـعــود عليهن
بالخير والمنفعة.

 ...وتطلق حملة لحفر  10آبار
في إفريقيا وآسيا والبلقان
تطلق جمعية احياء التراث االسالمي ،اليوم ،حملة لحفر
اآلبار في إفريقيا وآسيا والبلقان ،وتتضمن المرحلة األولى
للمشروع حفر وإنشاء  10آبار.
وأوضحت الجمعية ،أن الحملة تأتي ضمن انطالقة خيرية
كويتية حققت نتائج ممتازة وهي حملة سباق الخير ،التي
بدأت حملتها السنوية في األول من رمضان بطرح مشروع
مساعدة األسر المحتاجة داخل الكويت واستهدف مساعدة
 200أســرة ضمن الدفعة االولــى ،لكن اإلقبال الكبير ونجاح
الحملة نجح في رفع عدد األســر المستفيدة إلى  425أسرة
داخل الكويت.
وذكرت أن ثاني مشاريع هذه الحملة هو إيواء وإغاثة األسر
األشد حاجة في كل من اليمن وسورية ،داعية إلى االستمرار
في تلك الفزعة الخيرية الكويتية ،التي تنادى إليها أهل الخير
إلغاثة إخواننا في اليمن وسورية.
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ً
«الحملة الدولية» عقدت اجتماعا لبحث منع تهجير  19عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح
ما يحدث
في القدس
يتجاوز
القضية
الفلسطينية...
ويجب تحديد
خطوات عملية
لتقديم العون
لعوائلها

سعود العنزي

ع ـ ـقـ ــدت "الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ــدولـ ـي ــة
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ال ـ ـق ـ ــدس" ،وال ـت ــي
تضم شخصيات وممثلين عن
مؤسسات كويتية وفلسطينية
ً
ً
وأردن ـي ــة اجـتـمــاعــا افـتــراضـيــا،
ل ـب ـح ــث سـ ـب ــل مـ ـن ــع ال ـس ـل ـط ــات
اإلسرائيلية المحتلة من تهجير
 19عائلة فلسطينية من منازلها
في حي الشيخ جــراح بالقدس
المحتلة ،معلنة تشكيل جماعة
ضغط كويتية في إطار الحملة
لدعم مواطني القدس.
وقــال رئيس الحملة ،جودت
م ـنــاع ،فــي بــدايــة االج ـت ـمــاع ،إن
"أبــرز أهــداف الحملة في الوقت
ال ــراه ــن ال ــوق ــوف م ــع مــواطـنــي
الـ ـ ـق ـ ــدس ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ج ـيــش
االحتالل اإلسرائيلي وجماعات
المستوطنين العسكرية ،التي
ت ــاح ــق ف ــي مـحـكـمــة عـسـكــريــة

إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ـ ـغ ـ ـطـ ــاء م ــدن ــي
عشرات العائالت الفلسطينية
في القدس لتهجيرها وإحــال
المستوطنين مكانها".
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،ش ـ ــدد خـطـيــب
ال ـم ـس ـج ــد األق ـ ـصـ ــى الـ ـمـ ـب ــارك،
ال ـش ـي ــخ ع ـك ــرم ــة صـ ـب ــري ،عـلــى
ض ـ ـ ــرورة أن "تـ ـك ــون ال ـبــوص ـلــة
مــوج ـهــة إلـ ــى الـ ـق ــدس ف ــي هــذه
األيام ،وبخاصة انشغال بعض
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـخــافــات
والصراعات الدموية ،مما ادى
إلى تناسي هذا الموضوع".
وأش ــار الــى أن "حــي الشيخ
ج ـ ـ ــراح فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس فـ ــي صـلــب
اهتمام هذه الحملة ،خصوصا
بـ ـع ــد ت ــوجـ ـي ــه إخـ ـ ـط ـ ــار ل ـس ـبــع
عــائــات يجبرهم على مغادرة
م ـنــازل ـهــم" ،م ـحــذرا مــن ان ــه "إذا
ت ــم ذل ــك فـسـتـنـفــرط الـمـسـبـحــة،

وسيقود لترحيل عائالت أخرى
لذلك يجب منع تهجيرهم".

خطوات عملية
من جانبه ،قال رئيس لجنة
"كـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــون ألجـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس"،
د .سـعــود الـعـنــزي ،المستشار
التنفيذي لـجــريــدة "الـجــريــدة"،
إن "مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـح ـ ــدث فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــدس
يـتـجــاوز القضية الفلسطينية
بشكل كبير" ،داعيا الى "تحديد
خطوات عملية لنستطيع تقديم
الـعــون الــذي يفيد هــذا التحرك
بمشاركة مؤسسات كويتية".
أما السفير السابق للبوسنة
ف ــي ال ـك ــوي ــت م ــن أصـ ــل أردنـ ــي
وال ـخ ـب ـي ــر ب ــال ـش ــأن ال ـقــانــونــي
الدولي ،د .ياسين رواشدة ،فقد
اشاد بدور الكويتيين في دعم
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ودع ــا

 7عائالت تنتظر التهجير في مايو وأغسطس
نقترح تشكيل
لجنة محامين
مشتركة
للمساهمة
في الدفاع عن
هذه القضية

الكندري

تحدث في االجتماع أحــد أصحاب المنازل
ال ـم ـه ــددة بــالـتـهـجـيــر ف ــي ح ــي ال ـش ـيــخ ج ــراح،
خــالــد ال ـقــواس ـمــي ،قــائــا إن عــائـلـتــه "حصلت
على البيت من وكالة غوث وتشغيل الالجئين
عام  ،"1956مضيقا" :تم سحب بطاقة اإلعاشة
مقابل إسكاننا ،واستمر دون ان تنفذ اتفاقية
السكان مع الحكومة األردنية حتى عام 1967
إلى أن وقع العدوان اإلسرائيلي ولم نتمكن من
الحصول على أوراق رسمية".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ع ـ ـ ـ ــام  1972رف ـ ـعـ ــت ج ـم ـع ـي ـت ــان

لـلـمـسـتــوطـنـيــن ق ـضــايــا لـمـحــاكــم إســرائـيـلـيــة،
وقدمت وثائق مــزورة صــادرة عــام  1875إبان
الحكم العثماني ،وطلبوا منا إخــاء منازلنا
ب ـح ـجــة ان ال ـم ـس ـتــوط ـن ـيــن ي ـم ـت ـل ـكــون األرض
بموجب تلك الوثيقة".
وختم بالقول" :نحن بانتظار تنفيذ تهجير
 4عــائــات فــي الـثــانــي مــن شهر مــايــو المقبل،
وثالث عائالت في شهر اغسطس المقبل ،لكن
المحامين ر فـعــوا ال ئـحــة استئناف للمحكمة
لنقض األحكام".

لتلبية احتياجات المقدسيين
ل ـ ـي ـ ـت ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــوا م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود
في منازلهم وعلى أرضهم.
إل ــى ذل ـ ــك ،أوض ـ ــح مـسـتـشــار
ملف القدس ،والسفير السابق
ل ـم ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون اإلس ــام ــي
فــي فلسطين ،الـمـحــامــي أحمد
الرويضي ،أن خطة االستيطان
اإلسرائيلية الجديدة في ثالثة
ً
أحياء في القدس المحتلة ،الفتا
الى أن "حي الشيخ جراح به 28
م ـن ــزال ،وق ــد ت ــم تـهـجـيــر سـكــان
ثالثة منازل سابقا مكونة من
عدة عائالت هي الكرد ،وحنون،
وغاوي".
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث الـ ـ ــروي ـ ـ ـضـ ـ ــي ع ــن
 88م ـنــزال آخ ــر م ـه ــددة بــالـهــدم
ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـس ـتــان ف ــي حي
سلوان تحت ذريعة "المصلحة
العامة" ،إلقامة حديقة توراتية
في منطقة تطلق عليها بلدية
الـقــدس اإلســرائـيـلـيــة "الـحــوض
المقدس".
وتــابــع" :أمــا الحي الثالث الذي
ي ـقــع قـ ــرب ح ــي ال ـب ـس ـتــان جـنــوب
الـمـسـجــد األق ـص ــى ال ـم ـبــارك فهو
حــي بـطــن ال ـهــوى وأرضـ ــه خمسة
دونومات ونصف الدونم وعليها
 52وحـ ــدة سـكـنـيــة ،وه ــي مـهــددة
بالتدمير والتهجير".

قضية القدس
مــن ناحيتها ،قــالــت المحامية
إسراء المعتوق ،إن "قضية القدس
تكتسب أهمية بالنسبة لنا نحن
الكويتيين ،فهي مسرى الرسول

سعود العنزي

اسراء المعتوق

محمد وقـيــامــة المسيح عليهما
السالم".
وشكرت بيت الــذاكــرة ومتحف
ال ـقــدس عـلــى تبينه ه ــذه الحملة
ودع ــوة الكويتيين للمشاركة في
هــذه الحملة ،كي نساهم في هذه
القضية التي نحملها في قلوبنا،
مشيرة إلــى أنــه منذ  50عــامــا من
مقارعة فــي المحاكم ذهـبــت دون
جدوى.
وق ــال ــت الـمـعـتــوق إن ـهــا تــراهــن
عـلــى "ال ــدع ــم اإلع ــام ــي والتوعية
ال ـج ـمــاه ـيــريــة" ،واق ـت ــرح ــت بــاســم
الحركة الدستورية اإلسالمية في
الكويت (حدس) فرض منهج على
المدارس ثنائية اللغة في الكويت،
للتحدث عن القضية الفلسطينية،
لتعزيز معرفة األجيال القادمة.

أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري إل ـ ـ ـ ــى دور
المجتمع المدني في نشاطات
إعالمية كان لها األثر في توعية
المجتمعات ،كما اقترح تشكيل
لـجـنــة مـشـتــركــة مــن المحامين
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ـ ـيـ ــن والـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن
واألتـ ــراك ومــن أي دول ــة أخــرى،
للمشاركة فــي الــدفــاع عــن هذه
القضية.
وف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء أكـ ــد
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون ف ـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع
م ــواف ـق ـت ـه ــم ع ـل ــى مـ ــا جـ ـ ــاء فــي
البيان المشترك لدعم مواطني
القدس ،معتبرين هذا اللقاء نواة
لتشكيل جماعة ضغط كويتية
في إطار "الحملة الدولية للدفاع
عن القدس".

لجنة مشتركة

عكرمة صبري

القدس
تكتسب أهمية
بالنسبة
للكويتيين
ونراهن
على الدعم
اإلعالمي
والتوعية
الجماهيرية

المعتوق

بدوره ،أشار الشاعر الكويتي

ُ َ
ّ
«طلبة مصر» الستثناء المطعمين من الحجر

لإلنتربينور»
الجامعات
«معركة
ـ
ب
يفوز
«األسترالية»
فريق
العتيبي لـ ةديرجلا  :السماح للدارسين بالسفر دون قيود بعد التطعيم

شارك في مشروع يخفف أعباء المكفوفين خالل التجول باألماكن العامة
ف ــاز فــريــق طـلـبــة الـكـلـيــة األس ـتــرال ـيــة
في الكويت بالمركز الثالث في مسابقة
"معركة الجامعات لإلنتربينور" المنظمة
مــن قبل وزارة الــدولــة لـشــؤون الشباب،
ح ـيــث ش ــارك ــوا بــاق ـت ــراح ف ـكــرة م ـشــروع
إلعانة المكفوفين في حياتهم اليومية.
وذك ــرت الكلية االسـتــرالـيــة فــي بيان
ص ـح ــاف ــي امـ ـ ــس ،ان م ـس ــاب ـق ــة "م ـعــركــة
الـجــامـعــات لــريــادة األع ـمــال" نظمت من
قبل وزارة الدولة لشؤون الشباب لطلبة
ال ـجــام ـعــات ف ــي ال ـكــويــت لــدعــم وتنمية
قــدرات ـهــم فــي م ـجــاالت مختلفة وإلب ــراز
مــواه ـب ـهــم اإلب ــداع ـي ــة ف ــي اب ـت ـكــار أف ـكــار
لمشاريع ذات فائدة مجتمعية.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى أن ال ـم ـســاب ـقــة ش ــارك
بها  18فريقا مــن  7جــامـعــات مختلفة،
وتـضـمــن فــريــق الـكـلـيــة األس ـتــرال ـيــة في
الـكــويــت طالبتين هما نـجــود العازمي
ونــور المطيري ،وعـنــون مشروعهما بـ
"الخريطة المتكلمة للمكفوفين".
ولـفـتــت الكلية ال ــى ان م ـشــروع الفريق

يهدف إلى تخفيف أعباء المكفوفين خالل
منحهم إمكانية التجول في األماكن العامة
عن طريق خريطة توضح لهم االتجاهات.
وتــاب ـعــت ان ف ـكــرة ال ـم ـشــروع تضمنت
سماعة السلكية صغيرة تعمل بــاألوامــر
الـ ـ ـص ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـح ـ ـيـ ــث ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ت ـف ـع ـي ـل ـه ــا
واستخدامها بالصوت وحده.
وذكرت الكلية أن "من مزايا المشروع
أن ــه يـمـكــن اسـتـخــدامــه بـمـبــانــي الـقـطــاع
الـحـكــومــي لتسهيل إجـ ــراء الـمـعــامــات
الحكومية ،مما يجعل المشروع فريدا
م ــن ن ــوع ــه إلم ـك ــان ـي ــة ت ـن ـف ـيــذه عــال ـم ـيــا،
ووفقا لتقدير الطلبة سيستغرق إنشاؤه
وتنفيذه  17شهرا ،وسيكلف المشروع
حوالي خمسين ألف دينار تقريبا".
وأضــافــت الكلية "ف ــي خـتــام المسابقة
أعلنت وزارة الــدولــة لـشــؤون الشباب عن
الفائزين خالل جلسة مباشرة على برنامج
التواصل االجتماعي االنستغرام ،ولتمثيل
الكلية األسترالية في الكويت".
وأكــد مدير شــؤون الطلبة في الكلية

جانب من تكريم فريق الكلية األسترالية
االسترالية حسين على أهمية المسابقة
ل ـل ـط ـل ـب ــة ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى "ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـعــزيــز
روح المنافسة مهم فــي بناء شخصية
ال ـط ــال ــب واسـ ـتـ ـخ ــدام ط ــاق ــات ـه ــم بـشـكــل

م ـف ـي ــد ،وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ـش ــارك ــات م ـمــاث ـلــة
ت ـس ــاع ــد الـ ـط ــال ــب ع ـل ــى ك ـس ــب ال ـخ ـب ــرة
وتقوية شخصيتهم ونمو روح التحدي
واالختراع لخدمة المجتمع".

«جمعية االجتماعية» 75 :دقيقة وقت
المحاضرة في رمضان يرهق طلبتنا
•

فيصل متعب

أكد رئيس جمعية طلبة كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت
صالح اإلحيمر أن هناك محاضرات دراسية في الكلية خالل أوقات
الدوام في رمضان تبلغ مدتها  75دقيقة ،وهذا مرهق للطلبة خالل فترة
الصيام ،مطالبا بضرورة تقليص وقتها الى المدة التي تناسب الطالب
خالل شهر الصوم ،أسوة بجهات العمل كافة التي تقلص أوقات عملها.
وبين االحيمر ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن "طلبة الكلية يعانون
في كل أسبوع من طــول وقــت المحاضرات ،وتحديدا يومي االثنين
واألربعاء ،والتي تنطلق في التاسعة صباحا وتنتهي في السادسة
مساء ،لذلك فإننا نطالب بتقليص أوقات المحاضرات ،حتى ال ترهق
الــدراســة الطلبة في هــذا الشهر" ،مضيفا أن المطالبة بتقليص مدة
المحاضرات يعود أيضا إ لــى كثرة الطلبة الخريجين لهذا الفصل
الدراسي ،والذين سجلوا بأكثر من  5مقررات دراسية.
وتابع" :ان بعض الطلبة اضطروا الى تسجيل  7مقررات دراسية
في الفصل الثاني وهم من فئة الخريجين ،والشــك في أن ذلك العدد
من المقررات سينعكس سلبا على معدلهم العلمي ،وال يستطيعون
الـتـخــرج فـيـمــا ب ـعــد ،بـسـبــب ال ـتــراك ـمــات الـحــاصـلــة نتيجة الـمـقــررات
الدراسية وكثرة مناهجها".

•

•

أحمد الشمري

طــالــب أمـيــن ص ـنــدوق االتـحــاد
الوطني لطلبة الكويت فرع مصر
د .نـ ــاصـ ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي ال ـس ـل ـط ــات
الصحية باستثناء الطلبة الذين
لديهم شهادة تطعيم لقاح فيروس
كورونا مؤخرا من الحجر المنزلي
أثناء العودة الى أرض الوطن.
وق ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
أمـ ــس" ،ب ـعــد قـ ــرار وزارة الصحة
تـسـلـيــم شـ ـه ــادات تـطـعـيــم لـلــذيــن
اص ـي ـبــوا ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا قبل
الـ ـج ــرع ــة االول ـ ـ ـ ــى ب ـس ـتــة ش ـه ــور،
وعـلــى اث ــره حصلوا على شهادة
ان ـهــاء التطعيمات ،يـجــب أن يتم
العمل بهذه الشهادة اثناء السفر،
ودون عمل فحص  Pcrللمسافرين،
والسماح للطلبة بالسفر والعودة
دون قيود" ،مضيفا ان اخذ اللقاح
يـحـمــي م ــن ال ـف ـي ــروس ،وال داع ــي
ل ـل ـخــوف ،فـمــن خ ــال اخ ــذ جميع
االشتراطات الصحية اثناء السفر

مــع المطعمين فــإن فرصة انتقال
العدوى ضئيلة ،الن اللقاح يقضي
على هذا الفيروس".
وافاد بأن التوجه الى استثناء
ال ـط ـل ـبــة ف ــي الـ ـخ ــارج م ــن الـحـجــر
المنزلي يعتبر خطوة أولية لعودة
الحياة الطبيعية بشكل تدريجي
ق ـب ــل االنـ ـتـ ـق ــال ل ـب ــاق ــي ال ـم ــراح ــل،
مشيرا إلــى أن الكثير مــن الطلبة
أثناء عودتهم لديهم مراجعات في
الجهات الحكومية ،وليس لديهم
متسع من الوقت في قضاء الحجز
المنزلي لمدة أسبوع ،فلماذا ال يتم
استثناء فئة المطعمين ،وتكون
فرصة تشجيعية للطلبة على أخذ
اللقاح في المراكز الصحية.
واردف" :إذا استثنت السلطات
الصحية المطعمين مــن الحجر
الـمـنــزلــي ف ــإن الـكـثـيــر م ــن الطلبة
سيتجهون الخذ اللقاح ،ألن هناك
أعـ ـ ــدادا كـبـيــرة م ــن ال ــدارس ـي ــن في
الـخــارج والمبتعثين" ،متمنيا أن
تكون فئة الدارسين بالخارج ضمن

ناصر العتيبي

الفئات التي لها أولوية في التطعيم
خالل الفترة المقبلة ،وهذا األمر قد
يـســرع مــن وتـيــرة بـلــوغ نسبة 65
في المئة من تطعيم سكان الكويت
للوصول الى مرحلة العودة للحياة
الطبيعية.

ةديرجلا
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دراسة

دراسة دستورية حول مدة بقاء رئيس مجلس األمة في منصبه

انتخابات الرئاسة لمدة الفصل التشريعي كاملة
االنتقاص منها أو بترها يخالف أحكام المادة  92من الدستور

شفيق إمام

ً
ً
ُ
الحكومة إلى المحكمة الدستورية في مقال نشر له بصحيفة القبس في عددها الصادر  1و 2أبريل  2018و 6و 13و 20مايو  ،2018وقد كان وقتئذ مستشارا لوزير المالية،
يقدم هذه الدراسة الباحث الدستوري المستشار شفيق إمام ،ردا على رأي طرحه
السيد األستاذ الدكتور محمد المقاطع بقناة  ATBفي مطلع هذا الشهر خالل الحوار  3أبريل  ،1995بعنوان« :لماذا كان التجاء الحكومة إلى المحكمة الدستورية؟» ،فقد وهو الرأي الذي َّأيدت فيه المحكمة الدستورية المستشار في هذه الدراسةُ ،بحكمها
السياسي الذي استضافته القناة ،وهي فكرة لم يسبق د .محمد المقاطع من قبل إليها كان رأي المجلس وقتئذ أن على الحكومة أن تسحب هذا الطلب من المحكمة ،وكان الذي أصدرته بجلستها التي ُعقدت بتاريخ  10مايو  2019في ُ
الحكم الذي قضت فيه
ً
ُ
أحد ،وهي أن لمجلس األمة ،باألغلبية العادية ُالم ًطلقة للحاضرين من أعضائه ،الحق رأيه أن «الدستورية» يجب أن تدلي بدلوها في هذا الموضوع ،إزاحة ألي شبهة ،األمر بعدم دستورية القانون رقم  13لسنة  2018بشأن تعارض المصالح.
وإزاحة ألي شبهة في مصداقية هذه الدراسة ،فقد علمت «الجريدة» أن المستشار
الذي أدى بإدارة الفتوى والتشريع إلى تقديم هذا المقال إلى المحكمة الدستورية
في عزل رئيس المجلس ،أي أن ثالثة وثالثين عضوا من حقهم عزله ،وهي الفكرة
اعتذر عن عدم استمرار عمله بالمجلس بعد نهاية مدة عقده.
التي ابتناها األستاذ الدكتور على قاعدتين ،أطلق عليهما أنهما من القواعد األصولية بجلستها التي ُعقدت بتاريخ  6مايو .1995
ُ
في تفسير النصوص التشريعية ،وهما أن َم ْن يملك الكل يملك الجزء ،وأن َم ْن يملك وقد قال الحاضر عن الحكومة ،وهو يقدمه للمحكمة« :لقد ًشهد شاهد من أهلها» ،وتتناول هذه الدراسة الرد على القاعدتين اللتين تبناهما السيد الدكتور محمد
الدستور ،التي حددت
ويقصد َبهذه العبارة المستشار شفيق إمام ،لكونه مستشارا بمجلس األمة.
التعيين يملك العزل.
المقاطع ،وبنى عليهما رأيه ،ومخالفة هذا الرأي للمادة  92من ً
ً
ُّ
مجلس األمة بمدة الفصل التشريعي كاملة ،مؤكدا بذلك فساد
ويناقش صاحب هذه الدراسة الفكرة وأسانيدها بموضوعية وتجرد ،غير عابئ بما قد ً ولم يخش الباحث في الحق لومة الئم عندما نشر مقاال على صفحات «الجريدة»
مدة والية رئيس ً
َّ
االستدالل بهما ،وفقا لقواعد التفسير السليمة لنصوص الدستور ،باعتباره وحدة
الصادر  2018 /3 /25انتقد فيه قانون تعارض المصالح تحت عنوان:
لكونه مستشارا بعددها
يتقوله البعض عن هذه الدراسة ،بأن مصداقيتها محل شك أو ًريبة،
ً
ً
ُ
«جعلوني مجرما في قانون تعارض المصالح» ،وقد أعقب المقال بدراسة له نشرت على واحدة ُيكمل كل نص النص اآلخر.
بمجلس األمة ،وقد سبق له أن خالف رأي المجلس عندما كان خبيرا قانونيا به في
صفحات «الجريدة» عن المثالب الدستورية بهذا القانون في أعداد «الجريدة» بتاريخ وتنشر «الجريدة» هذه الدراسة فيما يلي:
الفصل التشريعي السابع في طلب تفسير المادة  71من الدستور ،الذي تقدمت به

النائب يمثل
األمة بأسرها
ً
إعماال للمادة
108

ْ
َمن يصوتون
الختيار
الرئيس في
انتخابات
الرئاسة
ينوبون عن
األمة بأسرها

رئيس مجلس
األمة َمدين
بمنصبه
لألمة كلها
في هذه
االنتخابات

طالعتنا قـنــاة  ATBالتلفزيونية بمطلع هــذا
الشهر ببرنامجها «ال ـحــوار السياسي» ب ــرأي لم
يكن في حسبان أحــد ،بعد أن تم انتخاب السيد
ً
مــرزوق الغانم رئيسا لمجلس األمــة ،ولمثل مدة
ً
المجلس ،بأغلبية الحاضرين من أعضائه ،إعماال
ألح ـكــام ال ـم ــادة  92مــن الــدس ـتــور ،دون اع ـتــراض
من أحد على خطأ في حساب األصــوات ،أو ورقة
تـصــويــت شــابـتـهــا شـبـهــة ب ـطــان ،كـمــا ح ــدث في
انتخابات الرئاسة للفصل التشريعي الثامن ،حيث
لجأ مجلس األمة إلى المحكمة الدستورية بطلب
تفسير الـمــادة  92مــن الــدسـتــور ،الــذي قــررت فيه
المحكمة بجلستها التي ُعقدت في  8يناير 1997
ْ
فوز َمن حصل على األغلبية المطلقة للحاضرين
من األعضاء بأكثر من نصف األصوات الصحيحة
المعطاة ،ولــو كانت هــذه الــزيــادة أقــل من الواحد
الصحيح.
وكان رأي ضيف هذا الحوار الذي استضافته
الدستوري والقانون العام
القناة ،أستاذ القانون
ُ ُّ
د .محمد المقاطع ،والذي نكن لشخصه كل احترام
وتقدير ،أن الكتلة التصويتية من أعضاء المجلس
التي َّ
صوتت الختيار الرئيس تملك عزله.
وهــي فكرة ابتدعها األسـتــاذ الكبير ،ال مظهر
لها من نصوص الدستور أو روحه نستدل بهما
عليها ،إال ما بنى عليه فكرته من:
ْ
 - 1أن َمن يملك التعيين يملك العزل.
َ ْ
ُ
 - 2أن من يملك الكل يملك الجزء.
ْ
وفـكــرة األسـتــاذ الــدكـتــور فــي أن َمــن يملك فعل
الـ ـش ــيء ي ـم ـلــك ف ـعــل ضـ ــده ت ـن ـطــوي ع ـلــى تـشــويــه
لنصوص الــدسـتــور وه ــدم ألركــانــه ،عندما يقف
ً
ً
ً
الـبــاحــث حــائــرا ض ــاال ،يتطلب بصيصا مــن نور
ً
َ ْ
ي ـهــديــه ،أو أثـ ــرا فــي ال ـطــريــق سـلـكــه م ــن يـجــب أن
يحتذيه ،فهو أستاذ أجيال من خريجي المدرسة
القانونية الكويتية؛ باحثين ومحامين وقضاة
ْ
ومـسـتـشــاريــن قــانــونـيـيــن ،بـمــا ال ي ـجــوز لـ َـمــن في
مكانته العلمية أن يـحـ ِّـول الـحــوار السياسي في
ه ــذا الـبــرنــامــج إل ــى ح ــوار دس ـت ــوري ،وأن يخرج
فــي تـفـسـيــره لـلـنـصــوص الــدس ـتــوريــة عــن مـجــراه
ا لـطـبـيـعــي ،ليلقي بــه فــي منعطفات تقصيه عن
ً
تحقيق أهدافه وتجعل أمره فرطا.
َّ
وإن الباحث مهما فكر وجاهد النفس ،في أن
ً
يجد شيئا من العيب في صياغة نصوص الدستور
قد أدى باألستاذ الكبير إلى هذا الرأي ،فلن يجد
ولن يوفق من ذلك إلى قليل وال إلى كثير ،فليس
ذنبه أن واضعي هذا الدستور قصدوا إلى عملهم
في جد وأمانة وصدق وقدرة على احتمال المشقة
والعناء والتجرد من المصالح الخاصة واألهواء
التي تعبث بالنفوس ،فوفقوا من ذلك إلى أعظم
دستور تستطيع دولة أن تظفر به في هذه الحياة.
نعم ،وليس من ذنب الباحث أن الرعيل األول قد
استقصى فأحسن االستقصاء ،وقرأ فأجاد القراءة،
وفهم فأتقن الفهم ،واستنبط فوفق إلى الصواب.
ليس من ذنب الباحث هذا وال ذاك ،وليس من
ُ
ُ
ذنبه أنه بعد هذا كله ،وبفضل هذا كله ،أن الرعيل
األول فتح الباب على مصراعيه للعالم بعد الحرب
العالمية الثانية ،بإعالن وثيقة تقدمية لحقوق
اإلن ـس ــان ،هــي دس ـتــور الـكــويــت ،وق ــد ظـلــت ال ــدول
بعد صدور هذا الدستور تدنو من هذا الغرض في
وضع دساتيرها ،ثم ترتد عنه ،أو تطرقه فال يفتح
لـهــا ،ففتحته الـكــويــت على مـصــراعـيــه ،وأظهرته
للعالم على ما وراء ه من حقائق ناصعة ،يبتهج
لها عقل الباحث والعالم والسياسي.
وإذا كان الدافع إلى طرح هذه الفكرة هو الحرص
على صــون الــدسـتــور وعـلــى تفعيل الصالحيات
الــدس ـتــوريــة ال ـ ـ ــواردة ب ــه ،وال ـت ــي يـنـشــد الجميع
تـحـقـيـقـهــا ،فــإنــه ال ري ــب أم ــر يـحـمــد .أم ــا إذا كــان
ً
باعثها ولعا باللدد ،لتحريف الكلم عن مواضعه،
وإطالة فيما ال طائل منه ،فإنها تكون قصية عن
الجادة ،عصية على التقبل.
فالدستور له مكانته الكبيرة في عقول وقلوب
المواطنين ،حيث تتمثل فيه المبادئ األساسية
الـعـلـيــا ف ــي ال ــدول ــة ال ـت ــي تـتـعـلــق ب ـن ـظــام الـ ُـح ـكــم،
وطبيعته ،وتنظيم اختصاصات ُّ
السلطات ،عالوة
عـلــى حـقــوق األفـ ــراد وحــريــاتـهــم الـتــي كفلها لهم
الــدس ـتــور ،كـمــا كـفــل لـهــم ال ـم ـســاواة ،حـيــث اعتبر
الدستور الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية،
وه ـ ــم م ـ ـت ـ ـسـ ــاوون ل ـ ــدى ال ـ ـقـ ــانـ ــون ف ـ ــي ال ـح ـق ــوق
وال ــواج ـب ــات ال ـع ــام ــة ،وقـ ــرر ح ــق االقـ ـت ــراع ال ـعــام،
ً
ً
ُ
ونظاما ديمقراطيا يشع على الوطن العربي كله.
لذلك فإننا ال نملك مع كل ُهذه المكانة العلمية
الكبيرة لألستاذ الدكتور أن نمسك عن الرد على
ً
ً
تعففا أو اسـتـحـيـ ً
ـاء ،أو حـمــا لــه عن
ه ــذا الـ ــرأي،
ال ـع ـجــز ع ــن ال ـب ـي ــان ،وق ــد تـ ــردى ف ــي مـتـنــاقـضــات
وخلط بين األشياء والشطط بلب الموضوع إلى
مــوضــوعــات أخ ــرى تشتت الـفـكــر ،وتـخــرج بــه عن
المجال األصيل لبحث هذا الــرأي الذي لم يسبقه
إليه أحد ،والذي ينبغي حصره فيه.
ون ـج ـت ــزئ ب ـمــا ن ـســوقــه ف ـي ـمــا ي ـلــي م ــن تجني
هــذا الــرأي على الحقائق الدستورية والقانونية
والمنطقية والواقعية ،وهــو التجني الــذي يدين
نفسه بنفسه دون حاجة في استشفافه إلى عميق
نظر أو التطرق إلــى التفاصيل التي تشهد بذلك

بين ثنايا السطور ،والتي يطول تعقبها بالتفنيد
بعضا من هذا التجلي:

ً
أوال :رئيس المجلس يمثل األمة بأسرها

ولعل السيد األسـتــاذ الدكتور في رأيــه ،سالف
ً
الــذكــر ،كــان مـتــأثــرا بــاالتـجــاهــات الـتــي س ــادت في
بـعــض األنـظـمــة الـبــرلـمــانـيــة الـقــديـمــة ،وال ـتــي عفا
عليها الزمن ،حيث كانت هيئة الناخبين تفرض
على النائب تعليمات محددة عليه أن ينفذها بدقة
وأمانة ،وإال سحبت منه الثقة التي أولته إياها.
وتختلف االتجاهات الدستورية الحديثة عن
ُ
هــذا كـلــه ،حيث ينظر إلــى سـيــادة األمــة على أنها
ال تصادر حق كل فرد في هذه السيادة ،باعتباره
ً
طرفا في العقد االجتماعي ،الذي نشأت من رحمه
َ ْ
الــدولــة أو م ــن يمثلها فــي مـمــارســة جــزء مــن هذه
السيادة ،لذلك أوجبت المادة  108من الدستور على
عضو مجلس األمة تمثيل األمة بأسرها ،ورعاية
المصلحة العامة ،وأنه ال سلطان ألي هيئة عليه
في عمله بالمجلس أو لجانه ،بما ال يجوز معه أن
تكون انتخابات الرئاسة موضع نقاش أو جدل بين
ً
فرد وهيئة ،بعد أن تم اتخاذ القرار وفقا لإلجراءات
الدستورية الصحيحة التي تبناها الدستور في
المادة .92
فـمــن الـخـطــأ الـخـلــط بـيــن تمثيل األم ــة وتقليد
الوظيفة الـعــامــة ،وإن كــان كالهما خــدمــة وطنية
تستهدف المصلحة العامة ،حيث َّ
نصت المادة 26
من الدستور على أن الوظائف العامة خدمة وطنية
تناط بالقائمين بها ،ويستهدف موظفو الدولة في
أداء وظائفهم المصلحة العامة ،وحيث َّ
نصت المادة
 108من الدستور على أن عضو مجلس األمة يرعى
المصلحة العامة.
وقــد أدى الخلط بين تقليد المواطن الوظيفة
ً
الـعــامــة وبـيــن تمثيل األم ــة إل ــى خـطــأ أكـثــر خـطــرا
ً
وأكبر أثــرا ،هو االعتقاد لدى األستاذ الكبير بأن
من يعين رئيس األمــة هم أغلبية الحاضرين من
النواب ،الذين لم يتجاوز عددهم األربعة وثالثين
ً
عضوا في انتخابات الرئاسة األخـيــرة ،وأن هذه
الكتلة التصويتية المكونة من هذا العدد تملك عزل
الرئيس ،في الوقت الذي حظي رئيس المجلس بثقة
هيئة الناخبين في كل دائــرة من الدوائر الخمس
التي يمثلها أعضاء المجلس المنتخبون الذين
صـ َّـو تــوا لرئيس المجلس ،فلم يكن تصويت كل
منهم للرئيس بصفته الشخصية ،بــل باعتباره
ً
ً
نائبا عن األمة بأسرها ،بل ال نذهب بعيدا عندما
نقول إن رئيس المجلس في انتخابات الرئاسة،
بفوزه بأصوات أغلبية الحاضرين ،قد حصل على
ً
ثقة األمة بأسرها ،إعماال للمادة  108من الدستور.

فكرة أن من
يملك فعل
الشيء يملك
فعل ضده
تنطوي
على تشويه
لنصوص
الدستور

ً
ثانيا :الوالية تتقيد بالزمان والمكان

ً
رابعا :فساد االستدالل

وهي قاعدة من قواعد أصــول الفقه في تفسير
الـنـصــوص الـتـشــريـعـيــة بــوجــه ع ــام ،وف ــي تفسير
النصوص الدستورية بوجه خاص.
وحـيــث تنص ال ـمــادة  92مــن الــدسـتــور على أن
«يختار مجلس األمة في أول جلسة له ،ولمثل مدته،
ً
رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه.»....
والقاعدة األصولية الفقهية ،أنه ال اجتهاد مع
ص ــراح ــة ال ـن ــص ،وم ــن ث ــم ي ـكــون ق ــد ثـبــت لرئيس
مجلس األم ــة حــق دس ـتــوري فــي الـبـقــاء بمنصبه
حتى نهاية مدة المجلس ،وأن عزل الرئيس خالل
ً
هــذه المدة واختصارها يكون إه ــدارا لهذا الحق
الدستوري.

ً
ثالثا :إهدار هذا الرأي لكل ما يمثله الدستور
من سمو ومكانة

وقد فات األستاذ الدكتور في حماسه السياسي
ال ـبــالــغ ع ــن ع ــزل رئ ـيــس مـجـلــس األم ـ ــة ،أن ب ـقــاءه
فــي منصبه حـتــى نـهــايــة م ــدة الـمـجـلــس هــو حق

دستوري ثابت له بنص المادة  92من الدستور،
وأن ال ــرأي القاضي بعكس ذلــك إنما يفتح الباب
على مصراعيه إلهــدار الحقوق الدستورية كاملة
والحريات العامة والحق في الخصوصية ،وهي
الحقوق التي كفلها الدستور ،بما يخالف ما استقر
عليه القضاء الدستوري من أن الحق الدستوري ال
يمس به ،وال ينتقص منه قرار أو تشريع ،ولو كان
الدستور قد َّ
فوض ُّ
السلطة التشريعية في إصداره
ً
تنظيما لهذا الحق.
ّ
فليس معنى تفويض الدستور للمشرع بتحديد
الشروط واألوضاع التي يمارس من خاللها الحق
ال ــدس ـت ــوري ،إط ــاق ي ــده ،بـمــا ينتقص مــن الحق
الدستوري أو ينال منه ،وهو المبدأ الــذي استقر
عليه القضاء الدستوري في كل الدول التي تأخذ
بهذا القضاء.
ً
ومصداقا لذلك ما قضت به المحكمة الدستورية
ُ
ـادر فــي أول مايو سنة
بالكويت فــي ح ّكمها الـصـ ّ
ً
المشرع فيما يسنه من قوانين تنظيما
 ،2006بأن
للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور،
باعتبارها من الدعامات األساسية التي ال يقوم أي
نظام ديمقراطي من دونها ،يجب عليه أال يجاوز
الحدود والضوابط التي فرضتها هذه النصوص،
أو ينال من أصــل الحق ،أو يحد من ممارسته أو
يحي ـ ــد عـ ــن الغ ــايـ ــة من تنظيمه على الوجه الذي
ال ينقص من الحق أو ينتقص منه.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر،
ب ــأن الــدسـتــور إذ يعهد إل ــى الـ ُّـسـلـطــة التشريعية
بتنظيم موضوع َّ
معين ،فإن تشريعاتها في هذا
اإلط ــار ال يجوز أن تنال مــن الحق محل الحماية
الدستورية ،باقتحامها بالنقض أو االنتقاص من
ً
ً
المنطقة التي اعتبرها الدستور مجاال حيويا لهذا
الحق لضمان فاعليته (جلسة  4يناير سنة  1992-ق
 27لسنة  8قضائية دستورية).
ّ
المشرع للحق الدستوري ينبغي أال
وأن تنظيم
يعصف به أو ينال منه ،وأن القواعد التي يتولى
ً
َّ
يتعين
الـمـشـ ّـرع وضعها تنظيما لـهــذه الـحـقــوق،
أال تؤدي إلى مصادرتها أو االنتقاص منها ،كما
َّ
ّ
المشرع في
يتعين أال تخل بالقيود التي يفرضها
مجال هذا التنظيم (جلسة  1991 /4 /15ق 23لسنة
 8ق دستورية عليا).
ف ـ ـ ــإذا ك ـ ــان ال ــدسـ ـت ــور فـ ــي ت ـف ــوي ـض ــه ل ـلـ ُّـسـل ـطــة
التشريعية لتنظيم حــق مــن الحقوق الدستورية
أو حرية من الحريات العامة أو الخاصة ،ال يعطي
ً
ه ــذه الـ ُّـسـلـطــة تـفــويـضــا عـلــى ب ـيــاض ،بــل يقيدها
بعدم المساس بأصل الحق أو االنتقاص منه ،فإن
ُّ
السلطة التشريعية في غياب هذا التفويض يكون
واجبها مضاعف األثقال في عدم المساس بأصل
حــق دس ـتــوري أو االنـتـقــاص مـنــه ،وه ــو هـنــا حق
رئيس مجلس األمة في البقاء بمنصبه للمدة التي
حددتها المادة  92من الدستور ،وهي مدة الفصل
التشريعي كاملة.

رئيس
المجلس
يمثل األمة
بأسرها

ليس للقاعدتين اللتين بنى عليهما الدكتور
َ ْ
ْ
ُ
ومن يملك
رأيه في أن َمن يملك الكل يملك الجزء،
ال ـت ـع ـي ـيــن ي ـم ـلــك الـ ـع ــزل ،أصـ ــل ث ــاب ــت ف ــي تـفـسـيــر
النصوص التشريعية ،بــل هما أبـعــد مــا تكونان
عن قواعد التفسير .أما إذا كان ما يقصده الدكتور
ْ
ُ
أن َمن يملك الكل يملك الجزء ،فالبد أن يكون هذا
ً
الجزء فرعا من أصــل ،فيكون صحيح القاعدة أن
ً
الفرع يتبع األصل ،والعزل ليس فرعا من التعيين
أو مــن تمثيل األم ــة ،وهــو مــا أوقـعــه فــي خطأ آخر
ً
ْ
أش ــد خ ـطــورة وتـنــاقـضــا ،وه ــو أن َم ــن يملك فعل
ال ـش ــيء يـمـلــك أن يـفـعــل ضـ ــده ،وهـ ــذا م ــا ال يمكن
ً
ً
قبوله عقال ومنطقا ،ألن للتعيين شروطه وقيوده
ُ
وحدوده ،وهي تختلف كلية عن الشروط والقيود
والـحــدود والضمانات التي ُيحاط بها العزل من
الوظيفة العامة.
ومن الجدير بالذكر أن المادة  163من الدستور

تـنــص عـلــى أن «يـبـيــن الـقــانــون ضـمــانــات القضاة
واألح ـك ــام ال ـخــاصــة بـهــم وأح ـ ــوال ع ــدم قابليتهم
للعزل».
حيث تعتبر عدم قابلية القضاة للعزل من أولى
الـضـمــانــات الـتــي تحيط بـهــا الــدســاتـيــر الحديثة
استقالل قضائها ،بعد التطور الهائل في قضايا
حقوق اإلنسان ،والتي أصبحت قضايا كونية ،يهتز
ضمير العالم للعدوان عليها في أي بقعة بالعالم،
وهو ما أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،
للعقاب على جــرائــم اإلب ــادة الجماعية والجرائم
ضــد اإلنـســانـيــة وج ــرائ ــم ال ـحــرب وب ـســط الـقـضــاء
الوطني في كثير من البالد األوروبية واليته على
ً
ً
هذه الجرائم أيا كانت جنسية مرتكبيها ،وأيا كان
موقع ارتكابها.
وكان تقرير هذه الضمانة بإنكلترا ألول مرة في
عــام  ،1701كما قررها دستور الــواليــات المتحدة
األميركية سنة  ،1787وقررها في فرنسا مرسوم
ملكي صدر في أكتوبر سنة  ،1664ثم توارى هذا
المبدأ مع قيام الثورة الفرنسية حتى عادت دساتير
الثورة لتنص عليه.
ومن القضاة في بعض الــدول (مثل بريطانيا)
َمن يبقون مدى الحياة.
ومن الوظائف الدينية بوجه خاص ما يرتبط
البقاء فيها بحياة شاغلها ،مثل بابا الفاتيكان،
وشيخ الجامع األزهر.

ً
خامسا :مخالفة قاعدة أصولية في تفسير
نصوص الدستور وهي وحدته

م ــن الـ ـق ــواع ــد ال ـس ـل ـي ـمــة ف ــي ت ـف ـس ـيــر ن ـصــوص
الــدس ـتــور هــي الـنـظــر إل ـيــه عـلــى أس ــاس أن يـكــون
التفسير لنصوصه باعتباره وحدة واحــدة ُيكمل
كــل نــص الـنــص اآلخ ــر ،بما يبعد عنه التنافر أو
التهاتر أو التناقض.
ونسوق بعض األمثلة من نصوص الدستور
فيما يلي:
 - 1خــالــف ال ــدس ـت ــور ال ـقــاعــدت ـيــن الـلـتـيــن بنى
عليهما الــدكـتــور رأي ــه ،حيث ينص الــدسـتــور في
المادة  56على أن «يعين األمير ...الوزراء ويعفيهم
من مناصبهم».
فـلــم يــأخــذ الــدس ـتــور بـمــا أط ـلــق عـلـيــه األس ـتــاذ
الكبير قاعدة أصولية في تفسير النصوص ،بأن
ْ
َمــن يملك التعيين يملك العزل ،بل نـ َّـص على ذلك
صراحة ،ولو سكتت المادة  ،56سالفة الذكر ،عن
صالحية األمير في إعفاء ال ــوزراء من مناصبهم،
لكان ذلك معناه ومفاده أن بقاء الوزير في منصبه
رهن بإرادة مجلس األمة وحده ،من خالل استجواب
يـ َّ
ـوجــه إلــى رئيس مجلس ال ــوزراء أو إلــى ال ــوزراء
بــاألمــور الــداخـلــة فــي اختصاصاتهم ،وهــي طرح
موضوع الثقة بالوزير إذا قرر المجلس عدم الثقة
ً
به ،إعماال للمادتين  100و 101من الدستور.
وهو ما تجري عليه الدساتير البرلمانية فيما
تتطلبه من موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة،
وحق البرلمان في سحب الثقة منها.
 - 2أكد الدستور الفصل بين األداتين؛ التعيين
والعزل ،فيما تنص عليه المادة  74من الدستور
(يعين األ مـيــر الموظفين المدنيين والعسكريين
والـمـمـثـلـيــن الـسـيــاسـيـيــن ل ــدى ال ـ ــدول األجـنـبـيــة،
ً
ويعزلهم وفقا للقانون.).....
ومـفــاد هــذا النص أن صالحية األمـيــر فــي عزل
الموظفين المدنيين والعسكريين َّقيدها الدستور،
ً
بــأن يكون الـعــزل وفـقــا للقانون ،وهــي تكليف من
ً
الدستور ُّ
للسلطة التشريعية ،بــأن تضع قانونا
يحدد الشروط والضمانات الــازم تحققها لعزل
الـمــوظــف مــن وظيفته الـعــامــة ،بــاعـتـبــارهــا خدمة
وطنية تناط بالقائمين بها ،ويستهدف موظفو
الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .....فعزل
ً
ً
الـمــوظــف مــن وظيفته أشــد خـطــرا وأكـبــر أث ــرا من
إسنادها إليه ،وقد تتداول ألسنة الناس الشخص
ً
الذي يتم عزله بما يلحق به عارا ال يمكن محوه ،إذا
لم تتم إحاطة هذا العزل بضمانات جوهرية تحفظ
له حقوقه وحقوق أسرته.
 - 3وق ــد خ ـلــط ال ـس ـيــد األسـ ـت ــاذ ال ــدك ـت ــور بين
االسـتـقــالــة وال ـع ــزل عـنــدمــا اس ـتــدل عـلــى أن قبول
استقالة رئيس مجلس األمة يماثل صالحية عزله،
ً
مستدال على ذلك بما حدث في الفصل التشريعي
األول من استقالة السيد عبدالعزيز الصقر ،وموافقة
مجلس األم ــة عـلــى قـبــول اسـتـقــالـتــه ،حـيــث اعتبر
ً
األستاذ الدكتور هذه الموافقة من المجلس دليال
ال يرقى إليه شك على فكرته في حق أغلبية أعضاء
المجلس في عزل رئيس مجلس األمة ،وهو قياس
مع الفارق الكبير ،ألن حق كل كويتي في العمل وفي
اختيار نوعه هو حق دستوري ،بموجب المادة 41
من الدستور ،وأنه ال يجوز فرض عمل إجباري على
أحد (مادة  42من الدستور).
ك ـمــا ت ـنــص الـ ـم ــادة  17م ــن الــائ ـحــة الــداخـلـيــة
للمجلس على أن «مجلس األمة هو المختص بقبول
االستقالة من عضويته» .وهو ما يدل داللة واضحة
على افتقاد فكرته ألي سند من نصوص الدستور
أو الالئحة الداخلية ،وهي ذات طبيعة دستورية
ً
وفقا لقرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير
رقم  26لسنة .1996

كتاب

8

ةديرجلا

•
العدد  / 4708الخميس  15أبريل 2021م  3 /رمضان 1442هـ

local@aljarida●com

مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

(الحلقة الثالثة)

جاسم حمد الصقر ()2006 -1918

الدور الوطني في مجلس  1938وكتلة الشباب الوطني
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

ل ــم تـنـقـطــع عــاقــة جــاســم الـصـقــر بــالـكــويــت بــالـتــأكـيــد،
فكان يــزور بلده في أوقــات العطل ،ويمكث فيها ،ويلتقي
أهله وأصدقاءه .وكان له حضور خالل فترة مجلس األمة
التشريعي ال ــذي تــأســس سنة 1938م ُ
وح ــل سنة 1939م.
ً
فكان منتميا إلى كتلة الشباب الوطني ذات التوجه القومي
الـعــربــي .ويمكن أن نـعــده مــن بين الـصــف الـثــانــي لشباب
ال ـح ــراك الـسـيــاســي خـلــف قـيــاديـيــه ال ـم ـعــروفــة أس ـمــاؤهــم،
ً
ومن بينهم أخــوه عبدالله ،الــذي كان عضوا في المجلس
ً
ال ـت ـشــري ـعــي .وال ن ـن ـســى أيـ ـض ــا أن ان ـت ـخ ــاب ــات الـمـجـلــس
واجتماعات النواب كانت تحدث بديوان الصقر في القبلة.
احـتـفـظــت مـجـمــوعــة وثــائــق أس ــرة الـصـقــر بالكثير من
المراسالت واألوراق التي تعود إلى هذه الفترة التشكلية من
حياة جاسم الصقر .فمراسالت أصدقائه إليه تحتوي على
أخبار الكويت في نهاية الثالثينيات وبداية األربعينيات.
وهــي تعطينا وجهة نظر مــن زاوي ــة معينة لما حــدث في
الكويت بتلك الفترة .وهي بال شك ال تمثل الحقيقة المطلقة،
بل تمثل تيارا معينا ذا فئة اجتماعية معينة وفئة عمرية
محددة ،وتوجها سياسيا محددا .وسنرى فيما يلي طائفة
من تلك الوثائق:

المشاركة في كتلة الشباب الوطني
ان ـضــم ع ــدد م ــن ش ـبــاب ال ـكــويــت الـمـتـطـلــع إل ــى الـتـقــدم
الحضاري إلى جماعات وتنظيمات حركة القوميين العرب
الـتــي أخــذت بالظهور فــي الـعــراق والـشــام ومـصــر ،وتلقت
تأييدا ودعما من بعض الدول ،كمملكة العراق .وتأثرا بهذا
المد األيديولوجي تأسس حزب في الكويت ُيعد األول من
نوعه في البالد ،أطلق عليه تسمية كتلة الشباب الوطني.
ومــن خــال الـمــراســات الشخصية والــوثــائــق البريطانية
وبعض الكتب يتضح انضمام جاسم حمد الصقر إلى كتلة
الشباب الوطني تلك.
يخبرنا عبدالله الحاتم في كتاب «من هنا بدأت الكويت»،
عــن تــأسـيــس أول ح ــزب سـيــاســي فــي الـكــويــت ،وه ــو كتلة
الشباب الوطني .فيقول إنه تأسس في يوليو عام 1938م –
أي بعد تأسيس المجلس التشريعي مباشرة – وبإيعاز منه.
وجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارته في بيت الشيخ يوسف
بن عيسى القناعي .وتم انتخاب اثني عشر عضوا ،وهم:
أحمد زيــد السرحان ،جاسم حمد الصقر ،عبداللطيف
ص ــال ــح ع ـث ـم ــان ال ـ ــراش ـ ــد ،ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ص ــال ــح ال ـم ـط ــوع،
عبدالرحمن ال ـفــارس ،محمد صــالــح إبــراهـيــم العدساني،
محمد الحاج حبيب ،عبداللطيف طباطبائي .وهناك أربعة
أعضاء لم يذكر الحاتم أسماءهم .كما تم اختيار أحمد زيد
السرحان سكرتيرا ،واختير عبداللطيف محمد ثنيان الغانم
رئيسا فخريا لكتلة الشباب الوطني.
ثم بدأ كثير من الناس باالنضمام إلى الكتلة ،أو التعبير
عــن تأييدها عبر وســائــل متعددة .وأقـيــم حفل ألداء قسم
الــوالء واإلخ ــاص لمبادئ الكتلة وأهــدافـهــا ،وتــرمــي هذه
المبادئ واألهداف إلى:
 )1دعم المجلس التشريعي ،وتأييد ما يتخذه من قرارات.
 )2نشر الوعي الثقافي في البالد.
 )3إذكاء روح القومية بين المواطنين ،باعتبار الكويت
جزءا ال يتجزأ من الوطن العربي الكبير.
ويستمر الحاتم بقوله إن الكتلة أصدرت كتيبا صغيرا
كتب فيه قانونها ،ووزعته على األعضاء والمنتمين إليها.
ُ
ووصف بأن هذا الحدث ت ّوج بإقامة مهرجان كبير اشترك
فيه أعداد كبيرة من المواطنين ،وبشكل لم تشهده الكويت
من قبل .وافتتح المهرجان بتالوة القرآن الكريم ،ثم كلمة
للسيد أحـمــد زي ــد ال ـســرحــان ،أعـقـبـهــا كـلـمــة الـسـيــد خالد
سليمان العدساني سكرتير المجلس التشريعي ،ثم ألقى
أحمد السيد عمر قصيدة حماسية تضمنت نقدا الذعا ألحد
خصومهم السياسيين ،ذكر نصها عبدالله الحاتم .وبعد
ذلك ألقى األستاذ عبدالرزاق البصير كلمة مطولة .وبعد
فترة زمنية قصيرة من العمل الحزبي توترت العالقة بين
ُّ
1939م،
الس
لطتين ،فأدت إلى حل المجلس التشريعي سنة ُ
ُ
وبالتالي أغلق أيضا حــزب كتلة الشباب الوطني ،وختم
مقرها بالشمع األحمر لتنتهي هذه التجربة الوليدة.
ويــروي جاسم الصقر بنفسه أن كتلة الشباب الوطني
َّ
كلفته حمل رســالــة إلــى المقيم السياسي البريطاني في
بوشهر ،ويسمى رئيس الخليج ،يشتكون فيها من الوكيل
السياسي البريطاني في الكويت ديجوري غير المتعاون
معهم .وحين قدم رئيس الخليج البريطاني إلى الكويت،
وك ــان يأتيها بالسنة م ــرة ،حـمــل جــاســم الــرســالــة وذهــب

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.

ال ـك ـتــاب م ــن (ال ـس ـيــد ع ـبــدال ـلــه الـطـبـطـبــائــي)
إل ـ ـ ــى الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
والله أعلم .والحمد لله أن الكتاب جدا مفيد.
البريطاني دي ـجــوري لكي
وأتـمـنــى لــو يـتـكــرر إرس ــال هـكــذا كـتــب تعزز
ُيسلمه ا لــر ســا لــة الموجهة
مركز الكتلة وتبث في الشباب روح طيبة.
إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـخ ـل ـي ــج فــي
عناصر الشغب – لم يبق لديهم إال تطيير
بـ ــوش ـ ـهـ ــر ،إال أنـ ـ ـ ــه رف ــض
اإلشاعات الكاذبة ،ومن ذلك أن عبدالله المال
ت ـس ـل ـم ـه ــا ،ول ـ ـ ــم ي ـس ـت ـطــع
ّ
ي ـ ّـدع ــي أن ــه وص ـلــه ك ـتــاب تـهــديــد م ــن  -شــاب
ج ــاس ــم م ـن ــاق ـش ـت ــه ،ف ـبــلــغ
وطني غيور – يقول فيه ( ،)...................ونحن
رف ــاق ــه ،م ـمــا ح ـتــم عـلـيـهــم
نـعــرف أنـهــا إشــاعــة بــاطـلــة .هــذا مــا ل ــزم علي
إرسالها بواسطة البريد.
ذكره إليكم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ــاسـ ـ ــم إن ـ ـ ـهـ ـ ــم ال
وال يسعني في الختام إال أن أؤكــد لكم أن
ي ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون مـ ـ ـ ــا إذا ك ـ ــان
َّ
األم ــور جميلة ،وجميلة جــدا ،والـبــاد تسير
تـســلـمـهــا رئ ـيــس الخليج
بخطوات سريعة إلى حيث التقدم والرقي إن
أم ال.
رسالة إلى جاسم
الصقر عن انتخابات مجلس المعارف عام 1951م
شــاء الـلــه .والكتلة أقــوى مــن ال ـفــوالذ .وأخيرا
لجنة الثقافة واألدب قائمة بالواجب خير قيام
رسائل حول
(...؟) وقد أحضرنا برنامج االجتماع العام ليلة
المجلس
أحداث
ضغط من قبل ُّ
السلطة
الجمعة القادمة ،وهو كما يلي:
كلمة لجنة الثقافة واألدب ،يلقيها المقرر (حضرتك).
جــديــد وث ــائ ــق أس ــرة ال ـص ـقــر ،رس ــال ــة مـكــونــة م ــن ثـ
ـاث والشرطة دخلت السوق
كلمة السيد عيسى المطر
صـفـحــات بعثها أح ــد أع ـضــاء الـحــركــة فــي ال ـكــويــت ،وهــو
محاضرة صحية ،يلقيها السيد أحمد السرحان
محمد حبيب التتان ،في ديسمبر 1938م إلى جاسم الصقر لمنع المظاهرات
محاضرة دينية من الشيخ عبدالرحمن الفارسي (العالم)
وه ــو فــي الـبـصــرة يـخـبــره فـيـهــا عــن أخ ـبــار ال ـكــويــت ،ومــا
ُ
تلقى بالنيابة عنه.
جرى فيها ،وخاصة ما يتعلق بالحراك الوطني ،ونشاط
ســامــي إل ــى (اإلخ ـ ـ ــوان) وم ـنــا األخ ــوي ــن مــوســى أحـمــد
المدرسين الفلسطينيين ،ونشاط محو األمـيــة ،والدعوة
السرحان وعبداللطيف الصالح يسلمون عليك ،والسالم.
إل ــى م ـب ــادئ ال ـح ــرك ــة ،وال ـج ـل ـســات ال ـتــي ض ـمــت األع ـضــاء
أخوك محمد حبيب».
والمتوقع انضمامهم إلــى التنظيم ،إضــافــة إلــى برنامج
إحدى الجلسات.
إن هذه الوثيقة تبرز الصف الثاني من الكتلة الوطنية من قيادات الصف الثاني واجب الناس تجاه الحكومة
التي نعلم أسماء أعضائها المؤسسين االثني عشر الذين
ُ
في لكتلة الشباب الوطني
وهذه رسالة أخرى حول نفس الموضوع أرسلت لجاسم
ذك ــر أس ـمــاء هــم ال ـمــرحــوم خــالــد سـلـيـمــان ال ـعــدســانــي
الصقر من قبل صديق ،لعله يدعى حسين ،وفيها يتحدث
حبيب
مذكراته ،حيث نقرأ أسماء :جاسم الصقر ،ومحمد
بأعضائها الـ 12
عــن برنامج حفلة أو اجتماع عــام ألعـضــاء كتلة الشباب
[ال ـت ـت ــان] ،وأح ـم ــد ال ـس ــرح ــان ،وم ــوس ــى أح ـمــد ال ـســرحــان،
الوطني ،ويبدو أن أطرافا من العراق كانت تراقب الوضع
وعبدالعزيز الـصــالــح ،وأحـمــد البشر [ال ــروم ــي] ،وعيسى
وترسل لهم نصائح وإرش ــادات تخص العمل السياسي،
المطر ،وعبدالله الطبطبائي .ويتبين فيها أن جاسم الصقر
وبصورة غير مباشرة .إذ كانوا يرسلون لهم رسائل غير
كان مقرر لجنة الثقافة واألدب في كتلة الشباب الوطني.
موقعة .وقد حصل هذا أكثر من مرة.
« 13شوال سنة 1357هـ الكويت
وفيما يلي نص الرسالة وصورتها:
لحضرة المكرم األخ العزيز السيد قاسم الصقر المحترم
«أخي األعز جاسم حفظه الله
تحية
وإخالصا...بخير وسرور ،وأتمنى لكم من صميم الشباب يتلهفون
تحيتي وبعد ،فقد أرسل لك األخ محمد حبيب ريبورتاج
وبعد ،أرجو أنكم
كتلوي فيه ما يكفيني عن التبيان لحضرتكم ،مع أنــه ال
فؤادي الموفقية والنجاح.
على محمد البراك
يوجد لدينا شيء مهم.
عزيزي :كنت أود أن تكون كلمتي إليك ليست قصيرة ،إذ
كنت أود أن (أنبئك؟) بكل ما يجول بخاطري ،بيد أن الوقت «والمسألة حامضة»
سنحقق اق ـتــراحــك ،وستقيم ه ــذه الـحـفـلــة ،حفلتنا أو
باألصح اجتماعنا العام .وإني على يقين  100بالمائة أنها
لم يسع ذلك ،فمعذرة.
ناجحة على طول .فالخطباء جدا كويسين وخطبهم أكيس
أخبار طرفنا - .المعارف – بعدما ّقدم األستاذية التقرير
وأكيس .فهم الشيخ عبدالرحمن الفارسي ،كلمة في األخالق
إلــى مديرية الـمـعــارف حــدث بعض التغييرات مــن جانب
تلقى بالنيابة عنه من أحد األعضاء .كلمة عيسى المطر
المديرية .أما المديرين ،فقد استاؤوا من ذلك ،وكاد أن يحدث
أخالقية دينية .كلمة عبدالرحمن مال حسين جميلة في
بينهم وبين األستاذية ما ال تحمد عقباه .األمر الذي اضطر
حالة البالد الحالية ،وواجب الناس تجاه الحكومة الشعبية.
األستاذية أن يخرجوا من البيت (حوطة السميط) ويؤجروا
كلمة محمد حبيب في الوضع الراهن للبالد ووضع الكتلة
بيت خــاص .وقد حــاول الشيخ يوسف إقناعهم غير أنهم
وخدماتها ونواياها في المستقبل .وقد قررنا أن نفرش
أظهروا له ما حدث فعذرهم.
الليوان بالمداد ونجر الكهرباء من الحجر.
وقد رأت لجنة الثقافة واألدب أن نعزز مركز األستاذية،
شكرت وفد من شباب الكتلة
ُ
ُ
جاءني كتاب من البصرة بدون إمضاء ،باآللة الطابعة.
فكتبت إلى كل من الشيخ يوسف وإليهما كتابان:
ّ
فيه نصائح وإرشادات وغيره .الحالة هادئة لدى المعلمين،
أوال األساتذة على غيرتهم ،ولفت نظر الشيخ يوسف إلى قابلوا األمير مطالبين
ولكن األستاذية :عبداللطيف الصالح ومحمد محمود نجم
أهمية المالحظات التي أبدوها .وقد أجاب الشيخ يوسف
جواب (نصف شافي) .أما األساتذة فهم جدا مرتاحين من بحل «القوة التي أرهبت سينتقالن بكرة إلى محل آخر خاص بهم ،ألنهم رأوا من
الجانب اآلخر مضايقة وتحدي اضطروا معه إلى االنعزال.
عمل لجنة الثقافة
واألدب.أعمال الكتلة على أحسن صورة ،الكويتيين»
أخوك (حسين؟)».
أعمال الكتلة – تسير
وقد دبت في األعضاء روح جدية هذه األيام .وقد الحظت
المطالبة بالدستور ومنع المظاهرات
في ُهذه الجلسة شعور فياض غمر جميع شباب الكتلة.
وقد أل ِق َي ْت عدة خطب ،أهمها كلمة لـ (عبدالعزيز الصالح)،
ُ
تطلعنا إحــدى وثائق أســرة الصقر ،وهي رسالة يبدو
ومحاضرة عن علي المصري ،ألقاها األخ أحمد البشر ،وهي
أنها مرسلة من محمد حبيب التتان إلى جاسم الصقر على
من المحاضرات القيمة.
حلقة من حلقات أحداث مجلس 1939-1938م ،وهي تخص
تعليم األميين – يزداد عدد الطالب يوما بعد يوم .وقد
المظاهرات ،وردة فعل شرطة الكويت .ومــع األس ــف ،فإن
ضاق نطاق الصف ،األمر الذي جعلنا نفكر في فتح صف
هذه الرسالة غير مؤرخة ،ولكننا نعلم التاريخ من سياق
ثاني .والمعلمين سائرين على التعليمات التي أعطيناها
لهم .وقد ألقيت هذا األسبوع كلمة شكرت فيها المعلمين« ،يا معودين الدستور
األحداث في بداية سنة 1939م .وتظهر فيها أسماء جاسم
الصقر ومحمد الثنيان الـغــانــم ومحمد ال ـبــراك ،وتحدث
وطلبت منهم المواظبة
واالجتهاد.كتاب مبهم من البصرة ،مو حبر على ورق»
الـكــاتــب أي ـضــا عــن ال ـش ـبــاب ،ويـعـنــي كـتـلــة الـشـبــاب
أخبار منوعة – وصل إلى الكتلة
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ـ ــو فـ ـ ـي ـ ــه
م ــرس ـل ــه ش ـبــاب
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـت ـ ـ ـلـ ـ ــة إل ـ ـ ــى
االتحاد والعمل
ً
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدا واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة،
وأنـ ـ ـ ـ ــا أظـ ـ ـ ــن أن

أصداء حركة المجلس في عدن
وضمن الرسائل المهمة تلك التي توضح اهتمام أقطار عربية بما يحدث
في الكويت ،وهي مرسلة إلى جاسم الصقر من عدن بتاريخ 1938 /12 /27م
والتي يرغب كاتبها في معرفة تطورات األوضاع بعد حل المجلس األمة في
ديسمبر سنة  .1938كما تبين نشاط الجالية الكويتية في عدن واهتمامها
بالقضية الفلسطينية ،ودرجة تواصلها مع الوطن ،واهتمامها بنشر أخبار
نشاطاتها وتغطيتها إعالميا .وهذا نصها:
«عدن في  5ذي القعدة سنة  1357إلى البصرة
لجناب األكــرم جاسم بن سيدي العم المرحوم حمد العبدالله الصقر
المحترم
السالم عليكم ورحمة الله .بطيه بيان استقبال أحرار فلسطين في عدن
اطالعكم عليه أرجوكم تسلمونه لعبدالله الصقر ،وإذا هو بالكويت
بعد ِ
إرســالــه .كما أنــي أرجــو اإلف ــادة منكم عن أحــوال الكويت هــذي اليومين،
وعن إقالة المجلس لنكون في طمأنينة .األخبار التي زودناك كلها ليست
صحيحة ألنها من أناس أهل أغراض .ودمتم( .توقيع عبدالرحمن....؟)
اليوم ستقام حفلة شــاي في محل خالد العبداللطيف الحمد باسم
الجالية الكويتية ألحــرار فلسطين بتقدير الجالية الكويتية ،واختاروا
المحل .وإذا هناك نشر عن هذا االستقبال يجب أن يذكر بعد تقرير الجالية
الكويتية اتفقوا على محل خالد .أرجوكم إذا ( )...نشرها أرسلوا لنا كم
عدد منها .ودمتم ،وسنوافيكم األسبوع القادم بالخطب التي ألقيت».

الــوطـنــي .ويتضح فيها أن اجتماعات الشباب كــانــت في
ديوان الصقر.
وفيما يلي نص الرسالة:
«حضرة سيدي األخ العزيز جاسم الحمد الصقر المحترم
بعد التحية واالحترام
قبل هذا أرسلت لكم كتاب بالبريد ،األمل وصلكم .وقد
حدثتكم فيه عن أحوال الشباب وما يعانونه من الضغط
الـشــديــد مــن قـبــل الـسـلـطــة الـحــاكـمــة (ف ـق ــط) ،وذل ــك بتأثير
الدعايات المضرة التي يشيعها المغرضون لتعكير الصفو.
يــوم أول أمــس مـســاء ذهــب وفــد لمقابلة األم ـيــر ،وأخــذ
الـجــواب النهائي منه عن الدستور ،غير أن الوفد فوجئ
بخبر لم يكن يحسب له حسابا ،إذ قال له األمير إن الشباب
ينوي القيام بمظاهرة (بكرة) ،وهذا أمر ال بد من مكافحته،
وسوف أصدر أوامري إلى الشرطة بأن تضرب المتظاهرين،
إلــى َّ غير ذلــك من الكالم الــذي ال يخلو من تهديد الشباب
ُ
الوفد هذا الخبر ،ولكنه لم يقتنع) .وأخيرا ،أوعد
(فكذ َب
الوفد بأنه سوف يخبرهم عن الدستور هذا اليوم (والظاهر
أن هذا اليوم الثالثاء تظهر نتيجة والله أعلم) .نرجع اآلن
على خبر المظاهرة ،فأقول:
لقد أص ــدر األمـيــر أوام ــره المطاعة إلــى دائ ــرة الشرطة
بــأن تستعد لـمـطــاردة المتظاهرين .ومــا كــاد األم ــر يصل
إلــى مسامع الشرطة ومــديــريــة األمــن حتى قامت القيامة
وفار التنور ،وجمعت الشرطة كلها تلك الليلة ،واستعدت
مديرية األمن ،وكثرة السالح والرجال وبقوا حتى الصباح
لم يناموا (وفي كل ساعة من الوقت ينهضون ويستعدون
ويمسحون السالح ويصبون الخراطيش) والشباب في نوم
هادئ عميق ،لم يدروا بكل ذلك ،ولم يعلموا بهذه الحوادث.
وفي صباح أمس انتشر الخبر في األسواق ،فعجب الناس
من خوف الشرطة والمديرية واستعدادهما .وبينما الناس
كذلك وإذا (بالجند [ )]....يدخلون السوق بشكل مظاهرة
مسلحة ،حتى جاءوا إلى قهوة الشباب ووقفوا أمامها ،ثم
ذهبوا إلى قهوة بوناشي ،ثم إلى السوق الداخلي .وبعدها
رجعوا .وقد استغربت الناس ذلك .وعادت فيهم روح األمل
في الشباب ،حيث إن الناس كانوا يظنون أن الشباب (مات)،
فأيقنوا اآلن بعد هذه االستعدادات أن الشباب ال يزال حي،
ويستطيع أن يقوم بمظاهرة .والحاصل أنهم بعملهم هذا
أحسنوا إلى الشباب وهم ال يشعرون.
أخبرتكم برسالة سابقة أن التشديدات على السيارات
بلغت الدرجة األولى .وأن ال أمر لسيارة بالخروج إال بعد
أخذ رخصة .وأخبرتكم عن مركبتنا لما ذهبنا إلى حولي،
فرجعونا .واآلن أفيدكم أنــه بعد إرس ــال المديرية علينا
واشتهار الخبر ،استاء الناس من هذه المعاملة .وقد أصدر
األمير أوامره بإسقاط الرخصة .والمدير أول األمر لم يمتثل،
ولكنه باألخير أذعن ،فأمر بإسقاطها .وأصحاب السيارات
اآلن يتبرأون من الشباب (وإذا قالولك ان شاب ركب سيارة
أجرة ال تصدقه) ،حيث إن الشاب أصبح يخوف القهوجية
والسواق ،وال سيما الشاب ( ).........فإنه والعياذ بالله أشبه
شيء بالشيوعي المطارد .هذا ولنا أمل وطيد بأن تزول كل
هذه العقبات في المستقبل القريب.
محمد الـثـنـيــان؛ مـنــذ قــدومــه وه ــو يعمل مــع الجماعة
ً
يــدا بيد .وحسب ما يظهر لي أن األمــور تسير على خطة
منظمة من قبل الجماعة ،والحاصل أننا محتارين ،وربنا
يحنن علينا.
الـشـبــاب؛ على مــا نعهده مؤمنين ال تهمهم الـحــوادث
متحدين فيما بينهم ،شعورهم قــوي وفـيــاض ،وال زالــوا
يجتمعون كــل ليلة (بــديــوانـكــم الـعــامــر) ويـتـبــاحـثــون في
شؤونهم الخاصة.
بـلــغ تـحـيــاتــي ال ـح ــارة ل ــأخ مـحـمــد الـ ـب ــراك ،وق ــل ل ــه إن
جميع الـشـبــاب يتلهفون عليه ،وال ـطــاب أكـثــر ،ولـكــن مع
ذلــك يـعــرفــون (أن المسألة حــامـضــة) ،والجميع يسلمون
عليه وعليك ،وأخــص منهم بالذكر (أبوحميد :وإلطيف)
اند كمباني ليمتد.
هذا وبالختام تفضلوا بقبول فائق االحترام.
كل ما يصير عندنا من حــوادث أخبركم عنها بوقتها
إن شاء الله.
سامحني الكتابة عجلة ،ألني مشغول ومرتبك جدا.
(توقيع [محمد حبيب؟])

الرئاسة والخالف على الدستور
ُ
وفـ ــي رس ــال ــة أخ ـ ــرى أي ـض ــا ت ـل ـقــي أضـ ــواء
جـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل تـ ـج ــرب ــة ال ـم ـج ـلــس
الـتـشــريـعــي 1939-1938م ،وق ــد كتبها نفس
الصديق .وهــي تتحدث عن إجــراء انتخابات
رئاسة المجلس في المدرسة المباركية ،وعن
ال ـخ ــاف ح ــول ال ــدس ـت ــور ،وع ــن الـقـبــض على
مأمور الجوازات وتعيين آخر مكانه ،واجتماع
األمير بنواب المجلس الذين طلبوا من سموه
اإلفراج عن المأمور ،واحتجوا على زيادة أعداد
ال ـح ــرس وال ـت ـم ـســوا تـســريـحـهــم ،وغ ـيــرهــا من
تفاصيل كتبت بلغة عصبية.

وثيقة انتخابات المعارف
سنة 1951م

الــورقــة األول ــى مــن رســالــة محمد حبيب
الـتـتــان إل ــى جــاســم الـصـقــر مــؤرخــة ب ـ 13
شوال 1357هـ  6 /ديسمبر 1938م.

رسالة من صديق يدعى (حسين؟) إلى جاسم
الصقر حول آخر أخبار النشاط السياسي
لشباب الكتلة الوطنية ،غير مؤرخة.

ت ـخ ـب ــرن ــا إحـ ـ ـ ــدى الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـم ــرس ـل ــة
إل ــى جــاســم ال ـص ـقــر بــأن ـبــاء ف ــوز ع ــدد من
الشخصيات الكويتية بانتخابات مجلس
المعارف سنة 1951م ،حيث صنع الكاتب
جدوال ضمن فيه أسماءهم ،وعدد األصوات
التي حصلوا عليها .ويخبر الكاتب أيضا
أنه استقال من المعارف بسبب عدم تعاون
اإلدارة معه بإحضار مساعدين له يتقاسم
معهم أعباء العمل الكثيرة.

ةديرجلا

•
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ألف قضية ضد الحكومة؟
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
تقرير ديــوان المحاسبة المنشور هــذا األسبوع في (الجريدة
 )2021-4-11عن نشاطه خالل السنوات من  2015حتى  2019ذكر
ً
معلومات غريبة جدا عن القضايا اإلدارية التي خسرتها وزارات
الدولة وحملت الخزينة العامة مبالغ مالية كتعويضات لألطراف
األخرى ،الديوان يقول إن إجمالي القضايا تجاوز  152ألف قضية
ً
ضد الحكومة وإن الدولة دفعت تعويضات مالية تنفيذا لألحكام
النهائية تجاوزت  118مليون دينار ،وبخالف هذا ما زالت هناك
ً
 30ألف قضية منظورة في القضاء حاليا ضد األجهزة الحكومية
لم تصدر فيها أحكام نهائية بعد ومتوقع أن تكلف الدولة عشرات
الـمــايـيــن كـتـعــويـضــات ل ــأط ــراف األخ ـ ــرى ،وه ــذا األم ــر يوجهنا
مباشرة ألعمال إدارة الفتوى والتشريع الممثل القانوني لألجهزة
الحكومية أمام القضاء.
الحقيقة لــم أسـتــوعــب حـجــم ه ــذه األعـ ــداد للقضايا ولمبالغ
التعويضات ،وراودن ــي الـشــك بــوجــود خطأ مــا فــي رصــدهــا ،لقد
كتبنا من قبل وما زلنا نطالب بالشفافية في أعمال إدارة الفتوى
والتشريع ،وض ــرورة تقديمها لتقارير دوريــة مفصلة للحكومة
ً
ً
ولمجلس األمة أيضا ،وسبق لي شخصيا أن تقدمت لبعض اإلخوة
ً
أعضاء مجلس األمــة السابق  2016مقترحا بهذا الشأن وتفضل
ً
النائب عمر الطبطبائي مشكورا بتبني اقتراحي آنذاك المتضمن
ً
بــأن "تـقــدم إدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع تـقــريــرا تفصيليا بأعمالها
الفنية واالستشارية التي قدمتها للمؤسسات الحكومية وغيرها،
والقضايا التي تترافع عليها في المحاكم المختلفة ،وذلك بشكل
ً
فصلي كل أربعة أشهر لمجلس الوزراء ،مبينا فيه الحالة القائمة
للقضايا وتطوراتها واألحـكــام النهائية الـصــادرة فيها ،ومــا تم
بشأن تنفيذها بالصورة الصحيحة على أن يتم ذكر القضايا التي
ربحتها اإلدارة في بيان منفصل ،والقضايا التي خسرتها اإلدارة
في بيان منفصل ،ويتم إيــداع نسخة من هذا التقرير التفصيلي
لدى األمانة العامة لمجلس األمة فور صدوره كل مرة".
ً
إن ال ـهــدف مــن إعـ ــداد ه ــذا الـتـقــريــر ال ـ ــدوري أوال حــوكـمــة أداء
الفتوى والتشريع وتطوير أعمالها بما يحقق الهدف من وجودها
كجهة قانونية ممثلة للدولة أمام القضاء وحامية لحقوقها أمام
المتخاصمين ،ومعرفة أسباب خسارتها للقضايا إن كان لقصور
فــي الـتـشــريـعــات والـقــوانـيــن أم بتقصير منها وب ــطء إجــراء اتـهــا
ومتابعتها للقضايا ،أم بسبب قــرارات إداريــة وأفعال صادرة من
الجهات الحكومية ،وجاء تقرير ديــوان المحاسبة األخير ليؤكد
استمرار وجــود اإلخفاقات في عمل الفتوى مع تقديرنا لجهود
المخلصين من أبنائها ممن يقومون بواجباتهم بصدق وإخالص
ً
بعيدا عن األضواء.
نناشد مجلس الوزراء الموقر بعد هذا التقرير الفاضح للديوان
مواجهة ديــوان المحاسبة مع إدارة الفتوى والتشريع لتوضيح
هــذه البيانات الخطيرة ودالالتـهــا على األداء الحكومي وجــودة
التشريعات وحسن تصرف القياديين بأجهزة الدولة المختلفة
والتزامهم بالقوانين وأنظمتها ،والعمل الجاد على تالفي األخطاء
الحكومية الفاحشة التي سببت خسارة قضاياها سواء من األنظمة
واإلجـ ــراء ات أو مــن القياديين والـجـهــات مــع تحميل المتسببين
ً
لخسارة الدولة المسؤولية اإلدارية على األقل حفظا لحقوق الدولة
ً
وإنصافا للناس.
والله الموفق.

ريتشارد هانانيا*

دروس خاطئة من أزمة قناة السويس

في شهر مارس الماضيَ ،ع ِلقت سفينة في قناة السويس ثم
ً
جرى تعويمها أخيرا بعد ستة أيام بفضل جهود طواقم زوارق
ّ
السحب وحركة األمواج المتبدلة ،وقبل تحرير السفينة ،أطلق
المحللون تحذيرات قاتمة مفادها أن األزمة التي شهدتها قناة
السويس تثبت عدم استقرار اقتصاد العولمة .ذكر أحد عناوين
صحيفة "واشنطن بوست" أن "أزمة السويس هي دليل قاطع على
هشاشة نظام التجارة العالمي" ،حتى أن موقع "بلومبيرغ" ذهب
أبعد من ذلك ،فكتب ما يلي" :تثبت أزمة السويس أن الحضارة
أضعف مما نظن" ،فكانت سفينة واحدة كافية إلغالق ممر يعبر
فيه أكثر من  %10من التجارة الدولية ،لذا افترض كاتبو المقالة
أن وجــود الحضارة بحد ذاتـهــا يتأثر بــإغــاق عــدد صغير من
نقاط االختناق.
ّ
لكن الدرس المستخلص من حادثة السويس يتناقض مع هذه
ُ
ّ
التحليالت ،فالعولمة ال ترسخ الضعف ،بل إنها تزيد قوة سالسل
اإلمدادات في وجه الصدمات ،وعند فهم هذه الحقيقة ،يسهل أن
ينهار عدد كبير من الحجج الداعمة لتطبيق السياسة الحمائية
وتكثيف االستثمارات التي تضمن التفوق العسكري األميركي.
تذكر وثيقة جديدة صــادرة عن البيت األبيض أن السياسة
الخارجية األميركية تهدف إلــى "الــدفــاع عن حق الــوصــول إلى
الـمـشــاعــات الـعــامــة ،بما فــي ذلــك حــريــة الـمــاحــة" ،وب ــرأي وزيــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي الـســابــق مــايــك بومبيو ،يجب أن تحافظ
الواليات المتحدة على وجودها ّفي الشرق األوســط خشية أن
تغلق إيران مضيق هرمز ،كذلك ،تنفذ القوات البحرية األميركية
"عمليات حرية المالحة" في المياه التي تطالب بها بكين في
بحر الصين الجنوبي ،فتجازف بذلك باندالع الحرب لضمان
أن تبقى تلك المساحات مفتوحة أمام عمليات الشحن الدولية.
لـكــن تـتـجــاهــل ه ــذه األف ـك ــار ال ـح ــوادث الـمـتـكــررة فــي الـنـظــام
ّ
التكيف مع الظروف
القائم وقدرة المستهلكين والمنتجين على
المستجدة حين تفرض عليهم مصالحهم االقتصادية فعل ذلك،
وعند إغــاق أي شــارع في بلدة ّ
معينة ،ال يعني ذلــك استحالة
العبور من نقطة إلى أخرى ،حيث يسلك البعض طرقات مختلفة،
وقد يتكل البعض اآلخر على وسائل النقل العامة أو يعمل من
ُ
المنزل .سرعان ما يتم إصــاح الطريق أو تبنى طريق جديدة
في نهاية المطاف.
ً
تنطبق هذه الفكرة على المحيطات تحديدا ،إذ ينحصر نظام
ّ
الطرقات ببنية تحتية نشأت خالل فترة زمنية معينة ،لكن البحار
المفتوحة ال تخضع لهذا المعيار المحدود ،فبعد إغــاق قناة
السويس ،بــدأت السفن تلتف حــول إفريقيا ،وهــذا الــوضــع زاد
ً
ّ
التكاليف طبعا ،لكن إقفال القناة لفترة طويلة ما كان ُليسبب
كارثة عالمية على األرجح.
تحمل الفكرة القائلة إن الواليات المتحدة تحتاج إلى حراسة
مـمــرات الشحن أو الــدفــاع عــن حــريــة الـمــاحــة فــي منطقة آسيا
ً
ّ ً
كما كبيرا من األوهــام ،إذ يكفي أن ننظر إلى
والمحيط الهادئ
خريطة بحر الصين الجنوبي لالقتناع بهذه المسألة ،وعلى
َ
عكس قـنــاة الـســويــس الـتــي تــربــط بين قــارتـيــن ،تحيط كميات
إضافية من المياه بكامل المنطقة المتنازع عليها.
ً
غالبا ما تعطي محاوالت السياسيين تقوية سالسل اإلمدادات
نتيجة عكسية ،حيث يتعلق السبب الوحيد الــذي يدفع إيــران
إلــى التفكير بإغالق مضيق هرمز (مــع أن هــذه الخطوة تسيء
إليها أكثر من أي بلد آخر) باالضطرابات المشتقة من محاوالت
واشنطن الحفاظ على هيمنتها العسكرية في المنطقة ،كذلك
تترافق السياسة الحمائية الرامية إلى تطوير صناعات محلية
مع إضعاف المرونة التي تضمنها العولمة .تستطيع الدول أن
ً
تضع الخطط للتعامل مع الحاالت الطارئة التي واجهتها سابقا،
لكن ال يمكن أن تتوقع أي حكومة تداعيات األزمات المستقبلية.
يكثر منتقدو العولمة الذين يتوقون إلى التلويح بانهيارها
المزعوم ،لكن بفضل مستوى الترابط الذي تحقق حتى اآلن ،تميل
األزمات إلى التالشي بأضرار أقل مما يتوقعه الناس ،وللتعامل
مع مشاكل غير متوقعة في سالسل اإلمــدادات ،ال تزال الحلول
الالمركزية أفضل من الخطط المركزية ،ولمعالجة أي اضطرابات
مفاجئة في هذا المجال ،تقضي أفضل طريقة بأن تبذل الحكومات
الجهود الالزمة لتوسيع هامش العولمة االقتصادية.
* «ريل كلير»

ٌ
أذاكر أنت وجهي؟

د .سلطان ماجد السالم

كشف تسلل الحكومة
ً
ً
ً
شكرا لمملكة إسبانيا التي أعطت الكرة األرضـيــة دوري ــا جميال
ً
وتنافسيا لكرة القدم تجسد في مباراة كالسيكو رائعة مطلع هذا
األسبوع ،مخففة االحتقان والغليان في الشارع الكويتي جراء األخبار
السياسية المتداولة وترقب جلسة مجلس األمة من جهة أخرى ،فمبارك
لريال مدريد الملكي وحظا أوفر لفريق برشلونة.
المباراة أيضا كانت فرصة لكشف تسلل هدف الحكومة بالزاوية
التسعين في مرمى الشعب ،حيث تم تداول خبر عجيب غريب لسفر
إحدى الشخصيات العامة والتي مثلت مؤخرا أمام النيابة بتهم فساد،
بــل تقدمت وتــم الموافقة لها (بحسب مــا تــم تــداولــه) بموجب كتاب
استرحام إثر سفر طارئ للعالج.
عموما وبغض النظر عمن كان هو ذاك الشخص من كبير أو صغير
أو وزيــر أو خفير ،لكن لــو تمت تلك المعادلة المعادية لكل أعــراف
المنطق اإلدراي والقانوني خصوصا أن من نتحدث عنه كان شخصية
ً
عامة سياسية متورطة بتهم فساد ،لكان الشارع مختلفا اليوم ولما
ً
كــانــت لفلفة الـمــوضــوع بتلك الطريقة تـجــدي خـيــرا مــع ال ــرأي العام
الشعبي الضاغط ،فليس من المنطق أن يخرج كل من (خمط) الماليين
خارج حدود الدولة وبطريقة رسمية كذلك ،ولكن األمر الذي يدعو الى
التفاخر أمام العالم أجمع هو تالحم صفوف المواطنين بالشارع الذين
أجمعوا عن بكرة أبيهم بأن سيناريو خروج ماليين التأمينات لن ولم

فيصل خاجة
يتكرر .فليس من المنطق أنه كل من يختلس الماليين يعفى بطريقة
أو بأخرى من السجن ومن عليه فاتورة هاتف محمول بعشرة دنانير
ً
تعثر عن سدادها أصبح ممنوعا من السفر!!
وإن سافر فمن ستتم محاسبته ،رئيس وزراء محصن لمدة عامين
تقريبا؟ وقتها نقولها بلهجتنا الكويتية (والـلــه خــوش) ،ولكن لله
ً
ً
الحمد فالمستشفيات أيضا أصبحت سجنا مركزيا في عالمنا العربي.
عموما مـبــارك عليكم الشهر وعساكم مــن ع ــواده ،قــرائــي األع ــزاء،
سائلين المولى عز وجل أن يكشف الغمة عن األمة.
على الهامش:
األس ـبــوع الـمــاضــي كــان تقرير (الـعــم س ــام) وه ــذا األس ـبــوع تقرير
(المعازيب) في إشارة واضحة ،وكما أسلفت مرارا وتكرارا بأن حلول
قضايانا النوعية يبدو أنها تلوح في األفق من خارج حدود الدولة .ما
نملك حله بأيدينا اليوم بطريقة عقالنية وعادلة سيفرض علينا في
الغد من الخارج ولن يفيدنا أسلوب (األمور طيبة) و(يصير خير) البتة.
هامش أخير:
رحمة الله عليك يا شيخ ناصر صباح األحمد ألف مرة بهذا الشهر
الفضيل ،فبسببك انكشف جزء من فساد كان ينخر بين ظهرانينا.

نايجل غولد ديفيس*

أوروبا تحتاج إلى هدف جيوسياسي عاجل!
ل ـ ــم يـ ـك ــن قـ ـ ـ ــرار روسـ ـ ـي ـ ــا ب ـح ـش ــد ق ــوات ـه ــا
ً
ً
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى ح ــدوده ــا ت ـح ــرك ــا خ ـط ـيــرا
ّ
بالنسبة إلى أوكرانيا فحسب ،بل إنه يشكل
أحــدث مرحلة من حملة الضغط القوية على
االتـحــاد األوروبـ ــي ،فقد أدت تناقضات الــرد
األوروبي ونقاط ضعفه إلى زيادة جرأة روسيا
ً
وتشجيعها على تعقيد األوضاع راهنا ،إنها
لحظة خطيرة بالنسبة إلى أوروبا والتحالف
العابر لألطلسي في آن.
بدأت تلك الحملة في بداية فبراير حين زار
الممثل األعـلــى لــاتـحــاد األوروب ـ ــي ،جوزيب
بــوريــل ،موسكو وت ـعـ ّـرض إلهــانــات متكررة
هناك ،واستنتج بوريل في النهاية أن "روسيا
ً
تفصل نفسها تــدريـجــا عــن أوروبـ ــا وتعتبر
ً
ً
القيم الديمقراطية تهديدا وجوديا عليها" ،لكن
أثبتت أوروبا عدم تماسك مقاربتها وضعفها
الشديد في المسائل الثالث التي تطغى على
عالقاتها مع روسيا.
فــي الـمـقــام األول ،رف ــع االت ـحــاد األوروب ــي
الصوت ضد طريقة تعامل روسيا مع زعيم
المعارضة ألكسي نافالني الذي كاد يموت في
السنة الماضية غداة تسميمه بغاز األعصاب
نــوف ـي ـت ـشــوك .اع ـت ـبــرت الـمـحـكـمــة األوروبـ ـي ــة
لحقوق اإلنسان روسيا مذنبة في هذا الملف.
لكن لــم تترافق مــواقــف االتـحــاد األوروب ــي
مع أفعال ملموسة ،حيث ّ
هدد وزير الخارجية
ال ــروس ــي ،سـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،بـقـطــع عــاقــات
بلده باالتحاد األوروبي إذا فرض هذا األخير
ُ
عقوبات تهدد بإضعاف االقتصاد الروسي،
بما فــي ذلــك أكـثــر القطاعات حساسية .هذا
التهديد دفــع االتحاد األوروب ــي إلــى االكتفاء
بتدابير رمزية ،فلم يفرض العقوبات الشاملة
التي دعا إليها نافالني.

تتعلق المسألة الثانية بخط أنابيب الغاز
"نـ ــورد سـتــريــم  ،"2وف ــي ح ــال اسـتـكـمــال هــذا
المشروع (سبق أن ُب ِني  %94منه) ،سيتعمق
نفوذ الكرملين في ألمانيا وتضعف أوكرانيا
بــدرجــة إضــاف ـيــة ،فــا يحظى ه ــذا الـمـشــروع
ب ـت ــأي ـي ــد واس ـ ـ ــع داخ ـ ـ ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
ُ
ص ّر
وتعارضه الواليات المتحدة ،ومع ذلك ت ِ
ألمانيا على فصل هــذه المسألة عــن قضية
نافالني ،والمخاوف المرتبطة بحقوق اإلنسان،
وعمليات القرصنة اإللكترونية التي استهدفت
ال ـب ــون ــدس ـت ــاغ ،وت ـ ّ
ـوس ــع األجـ ـن ــدة المتعلقة
بمسائل شائكة أخرى.
أم ـ ــا ال ـم ـس ــأل ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ف ـت ـت ـع ـلــق ب ـل ـقــاح
"سـبــوتـنـيــك  "Vال ــروس ــي ،وف ــي شـهــر فـبــرايــر
الماضي ،تساءلت رئيسة المفوضية األوروبية،
أورسوال فون دير الين ،عن السبب الذي يجعل
روسيا ّ
تقدم لقاحها إلى دول أخرى رغم تراجع
أعــداد متلقي اللقاح في روسيا نفسها ،لكن
بعدما طغت االضطرابات المرتبطة بتراجع
ّ
كمية اللقاحات المتاحة على آخر قمة نظمها
االتحاد األوروب ــي ،اتصل إيمانويل ماكرون
وأنجيال ميركل ببوتين لمناقشة كيفية إنتاج
لـقــاح "سبوتنيك  "Vوتأمينه ل ــدول االتـحــاد
األوروبي.
تـسـتـطـيــع روسـ ـي ــا أن تـسـتـخـلــص ثــاثــة
استنتاجات من دبلوماسية الضغوط التي
ّ
تطبقها:
ً
أوال ،لن تترافق مطالب االتحاد األوروبي
بشأن عدو بوتين الشخصي (أي الرجل الذي
حــاول قتله وأصبح تحت رحمته الـيــوم) مع
أي عواقب بارزة.
ً ُ
جبر ألمانيا روسيا على تحقيق
ثانيا ،ست ِ
هــدفـهــا االسـتــراتـيـجــي ال ــذي يـقـضــي بــإنـهــاء

م ـشــروع "نـ ــورد سـتــريــم  "2بـغــض الـنـظــر عن
تحركات روسيا في مجاالت أخرى.
ً
ثالثا ،تبدو االنتقادات المرتبطة بتباطؤ
توزيع اللقاحات داخل االتحاد األوروبي قوية
بما يكفي إلجبار الدول األعضاء على تجاوز
مخاوف المفوضية وطلب مساعدة روسيا.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،كـ ــان رد االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
ً
ً
متفاوتا ومبنيا على االنقسامات والتسييس
ّ
والتسرع االستراتيجي ،وقد استغلت روسيا
ّ
نقاط الضعف هذه لدفع أوروبــا إلى التكيف
م ـع ـهــا ب ـ ــدل م ـقــاوم ـت ـهــا ق ـب ــل ح ـش ــد قــوات ـهــا
الـعـسـكــريــة ،وي ـبــدو أن ه ــذه الـمـقــاربــة أعطت
ثمارها.
وفـ ـ ــي ح ـي ــن عـ ـ ّـبـ ــرت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وبريطانيا عــن مخاوفهما الكبرى مــن هذه
ً
ال ـت ـطــورات ،أصـ ــدرت فــرنـســا وألـمــانـيــا بيانا
َ
تدعوان فيه الطرفين إلى منع تصعيد الوضع،
وك ــأن أوكــران ـيــا قــد تصبح الجهة المعتدية
ً
دفــاعــا عــن أرض ـهــا ،لكن قــد ي ــؤدي أي هجوم
روسي واسع النطاق ضد أوكرانيا اليوم إلى
فصل القارة عن العالم األنغلو أميركي.
قد تظن روسيا أن الوقت مناسب لمحاولة
تفكيك التحالف األطلسي ،وهو الهدف الذي
ً
ل ــم ُيـحـقـقــه االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ي ــوم ــا .إذا
انتظرت لفترة إضافية ،فسيعالج الرئيس
األميركي جــو بــايــدن األض ــرار التي أحدثها
سلفه فــي التحالف وستتعافى أوروب ــا من
تــداع ـيــات "ك ــوف ـي ــد ،"19وسـتـكــون الـمـجــازفــة
ً
كبيرة ج ــدا بالنسبة إلــى أوكــرانـيــا والـغــرب
ً
معا ،ولتجنب هذا الوضع ،يجب أن يستجمع
ُ
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ق ــوت ــه ويـ ـ ـح ـ ــدد هــدفــه
الجيوسياسي في أسرع وقت.
* «موسكو تايمز»

سيباستيان سترانجيو*

مزالق العدالة الدولية في ميانمار
ُ ّ
أعلنت مجموعة تمثل الحكومة المدنية
المخلوعة في ميانمار منذ أيام أنها جمعت
 180ألف دليل على انتهاك المجلس العسكري
المحلي لحقوق اإلنسان ،وهي تتطلع بهذه
الطريقة إلى رفع قضايا جنائية ضد جنراالت
رفيعي المستوى في نهاية المطاف.
جاء هذا اإلعــان على لسان "لجنة تمثيل
بـيـيــداونـغـســو ه ـل ــوت ــاو" ال ـمــؤل ـفــة م ــن ن ــواب
منتمين إل ــى حـكــومــة "الــراب ـطــة الــوطـنـيــة من
أجل الديمقراطية" التي سقطت في  1فبراير
الماضي ،مما أدى إلــى انتشار الفوضى في
أنحاء البلد.
خالل األسابيع التسعة التي تلت استيالء
الجيش على السلطة ،زعمت "جمعية مساعدة
ً
السجناء السياسيين" أن  581شخصا على
ُ
األقــل ق ِتلوا على يد قوى األمــن ،وقد اعترفت
ُ ّ
بأن هذا الرقم مخفف على األرجح.
ّ
تشكل "لجنة تمثيل بييداونغسو هلوتاو"
نواة الحكومة الموازية التي نشأت للتصدي
ّ
لـلـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري ،وق ــد ن ــظ ــم مـحــامــوهــا
ً
اجـتـمــاعــا مــع مـســؤولـيــن مــن "آل ـيــة التحقيق
المستقلة في ميانمار" التابعة لألمم المتحدة
منذ أيام ،وذكر بيانهم أن ذلك االجتماع يهدف
إلــى مناقشة أساليب الـحــوار والـتـعــاون بين
ميانمار وآلية التحقيق في ما يخص األعمال
الوحشية التي ارتكبها الجيش.
قــد ُت ّ
مهد هــذه األدل ــة لتحقيق العدالة في
مــرحـلــة غـيــر م ـح ــددة م ــن الـمـسـتـقـبــل ،لكنها
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زوايا ورؤى

تـطــرح فــي الــوقــت نفسه أسـئـلــة صعبة على
المدى القصير :هل ستؤدي محاوالت تحقيق
العدالة إلى تعقيد الجهود التي تبذلها الحركة
االحتجاجية في ميانمار لتحقيق النصر؟ وهل
سيصبح كبار أعضاء المجلس العسكري أقل
ً
ميال إلى تقديم التنازالت أو ّ
تقبل الهزيمة عند
ً
تهديدهم بمالحقتهم قضائيا؟
ال ت ـ ــزال هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة خــاف ـيــة ح ـتــى اآلن
ً
نظرا إلــى تراجع احتمال أن يبدي المجلس
الـعـسـكــري اس ـت ـع ــداده لـلـتـنــازل أو الــرضــوخ
لمطالب الـحــركــة االحـتـجــاجـيــة ،لـكــن بـمــا أن
"لجنة تمثيل بييداونغسو هلوتاو" وحكومة
ً
الــوحــدة الوطنية الـمــوازيــة تــواجـهــان مسارا
ّ
ً
ش ــاق ــا ض ــد خـصــم مـســلــح ووح ـش ــي ،تتعدد
األسباب التي تدعونا إلى التشكيك في اتخاذ
خطوة استباقية وإغالق المنافذ التي تسمح
لقادة المجلس العسكري بالهرب.
لهذا السبب ،تعكس الجهود القانونية التي
تبذلها "لجنة تمثيل بييداونغسو هلوتاو"
ً
ً
إخفاقا شائعا لآلليات الجنائية الدولية التي
ً
ً
ّ
تشكل نظاما ضعيفا لردع األعمال الوحشية،
ً
مع أنها تكون صارمة بما يكفي أحيانا لدفع
القادة المستغلين إلى تخفيف سطوتهم.
يظن بعض المراقبين أن تهديد المرتكبين
بإحالتهم إ ل ــى المحكمة الجنائية ا لــدو لـيــة
ُيفترض أن يكون من األدوات القسرية التي
تـسـتـعـمـلـهــا األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـلـضـغــط على
المجلس العسكري ،شرط أال يتوقف المعنيون

عن التساؤل حول احتمال أن يستسلم الجنرال
م ـيــن أونـ ــغ هـلـيـنــغ وأع ــوان ــه ع ـنــد تـهــديــدهــم
بالمحاكمة في الهاي.
في معظم الحاالت ،تتطلب الحلول السلمية
للصراعات والحروب األهلية تنازالت سياسية
فــوضــويــة .على سبيل الـمـثــال ،ك ــان انتصار
"حــركــة ق ــوة ال ـش ـعــب" فــي الـفـلـبـيــن ف ــي 1986
ً
مبنيا على استعداد الواليات المتحدة للسماح
لرئيس البالد فرديناند ماركوس بالتوجه إلى
هاواي بكل أمان (حتى أن سالح الجو األميركي
ّأم ــن طــائــرة النقل "سـ ــي "130-لنقل ماركوس
وأفراد عائلته وغنائمهم غير المشروعة إلى
المنفى) .لــوال هــذه الـضـمــانــات ،كــان الوضع
ً
جدا في ظل ّ
توسع
سيتطور بطريقة مختلفة
ً
التهديدات التي تنذر بمالحقة الرئيس قضائيا
كما يستحق.
ُ
َ
ال تعتبر الحالتان متشابهتين بالكامل،
بل إن مسار تحقيق العدالة وإرس ــاء السالم
قــد يختلف فــي كــل حالة منهما ،ومــع ذلــك ال
َ
ً
يمكن اال سـتـخـفــاف بالتقاء القضيتين معا
بكل وضوح.
ً
سيكون ال ـصــراع فــي ميانمار طــويــا وال
ت ـبــدو نتيجته الـنـهــائـيــة م ــؤك ــدة حـتــى اآلن،
ً
ف ــإذا انـتـهــى ه ــذا ال ـص ــراع أخ ـي ــرا عـبــر إع ــادة
إرس ــاء الـ ُـحـكــم الـمــدنــي مــع درج ــة مــن مظاهر
الديمقراطية ،يرتفع احتمال أن تترافق هذه
الرحلة الشاقة مع مقايضات وتنازالت مزعجة.
* «دبلومات»

ً
في عام  1979وبمبادرة تتسق مع شخصية الكويت الرائدة ثقافيا
آنذاك أهدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلعالم الشيخ جابر
العلي الصباح ،رحمه الله ،ثالث أغنيات جديدة من تلحين رياض
ً
السنباطي إلى فيروز مع حفظ األلقاب لجميع من زانوا حياتنا جماال
ً
وبهاء ،قام السنباطي بتسجيلها بصوته بمصاحبة عوده بما يشبه
"الكروكي" اثنتان للشاعر اللبناني جوزيف حرب (أمشي إليك ،بيني
وبينك) وواحــدة للمصري عبدالوهاب محمد (آه لو تــدري بحالي)
جميعها بالفصحى ،ولكن بوفاة السنباطي وترك الشيخ جابر العلي
مناصبه عــام  1981وتصاعد ضــراوة الحرب األهلية اللبنانية في
السنوات التالية ووفاة زوج فيروز عاصي الرحباني عام  1986ظلت
تلك الهدية حبيسة األدراج.
تنقصنا المعلومات الكافية المتعلقة بتلك الهدية الثمينة ذات
الصلة بالكويت ،فقد ذكر السنباطي بصوته قبيل أحد البروفات أن
العمل مهدى من الشيخ جابر العلي ،ولكن بال تبيان لطبيعة تلك
الهدية ،هل كانت سياسية بالجمع ما بين القامتين الرفيعتين؟ أم
فنية بالمساهمة باختيار الشعراء أو األشعار أو األلحان؟ أم مادية
سبق؟
بتمويل تكاليف تلحين وتسجيل تلك األعمال؟ أم مزيجا مما ّ
ال نعلم ولكنها في جميع األحوال تكشف لنا عن جانب مشرق تمثل
في مدى حرص وذائقة كبار المسؤولين الكويتيين آنذاك مع تحليهم
بروح المبادرة والتي شكلت شخصية الكويت الثقافية/الفنية المميزة
بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي.
في عام  1989ومع توقيع اتفاق الطائف إلنهاء الحرب األهلية الح
أمل إحياء تلك الهدية ،إذ صرحت فيروز أثناء زيارتها للكويت باكتمال
ً
تسجيل الموسيقى مع وعد بمعاودة تسجيل صوتها قريبا على تلك
ً
األلحان ،علما أنها قامت بتسجيل صوتها أول مرة عام  1985بشهادة
الشاعر جوزيف حرب ،وفي عام  1995دخلت االستديو ثانية إلتمام
هذا العمل المرتقب ،ولكن عند تناول وسائل اإلعالم ذلك الخبر المثير
ً
فنيا ســارع أحمد بن ريــاض السنباطي في إرســال مذكرة قانونية
غير الئقة وال تتناسب مع البيئة التي يتطلبها إنجاز العمل الفني
مفادها رغبته في احتكار العمل ،وأن يشرف هو نفسه على التنفيذ
ً
الفني والموسيقي ،معتقدا أنه يرث موهبة أبيه الموسيقية لمجرد
ً
كونه ابنا له (وهــي ظاهرة منتشرة) بالرغم من أنه ال يميز صوت
ً
فيروز من غيرها ،وهو ما أثبته الحقا في مقابلة تلفزيونية على قناة
الجزيرة عندما قام بنشر مقطع صوتي (كاسيت) من أرشيف والده
ً
زاعما أنه بصوت فيروز بالرغم من أن صوت المغنية ال يشبه صوت
ً
فيروز إطالقا ،ليقوم بتهديد فيروز بالسجن والغرامة إن لم تستجب
ً
لمطالبه ،وهو ما أزعج فيروز بال شك ،وجعلها تتوقف نهائيا عن
متابعة تنفيذ هذا العمل ،وال نعلم كم عدد الدقائق التي تم استكمال
تسجيلها من أصل  58دقيقة تشكل مجموع تلك األغنيات قبل أن
تتخذ قرارها بالتوقف عن التسجيل.
أحــاديــث كـثـيــرة دارت عـلــى ألـسـنــة الـمـتــذوقـيــن والـنـقــاد عــن هــذا
التعاون بين مدرستين مختلفتين فــي الفن أحدهما تطغى عليه
سمة المعاصرة وهي مدرسة فيروز ،واألخرى موغلة في الكالسيكية
الشرقية مبتعدة عن األداء الصوتي المستعار وهي مدرسة السنباطي،
وأغلب تلك األحاديث كانت تعتقد بصعوبة نجاح تلك األعمال ،إلى أن
جاءت المفاجأة األخيرة متمثلة بتسريب مقطع مدته دقيقتان فقط
من قصيدة (أمشي إليك) للشاعر جوزيف حربن وفيها البيتان السابع
ً
هذه القصيدة:
والثامن من أصل َ  11بيتا تتشكل َمنها
ُ
َ
َ َ
يـ ـ ــا ل ـ ــأ ِح ـ ـ َّـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةِ نـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـواه ـ ُـ ـ ـ ـ ْـم ونـ ـع ــش ـ ـ ــق ـ ُـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ّ
ُ ْ ُ ُ
َ
ُ
َ
ح ـ ــت ـ ــى إذا ص ـ ـ ـ ـ َّـ ـ َـار يـ ـ ـب ـ ـ ِـك ـ ــي ب ـ ـ ــع ـ ـ ــده ـ ـ ــم رحـ ـ ـل ـ ــوا
َ
ٌ
َ َ
ُ ََ
ٌ
أ ِ
ذاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ـ ــت وج ـ ـ ِـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زمـ َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـ ـ ـ ـ ّـن ُ َ
َُُ
ع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــهِ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ــة أيـ ـ ــامـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األ و ل
وال أخفي دهشتي من جمال هذا المقطع بالرغم من قصر مدته،
ً
ً
ً
والذي شهد انتقاال مباغتا وعذبا ما بين مقامي الهزام والعجم بالرغم
من أنه ربط غير معتاد بينهما ،وكأنه يرمز إلى قــدرة الفنان على
بأسره،
الجمع المتناغم والمتقن بين متضادات ،ومنها هذا التعاون
ِ
والذي نأمل أن يتم اإلفراج عنه في أقرب فرصة لتغرس زهرة جديدة
وناضرة فيروزية اللون في رياض األلحان.

سودها راماشاندران*

ّ
ال نساء بين المرشحين النتخابات
الواليات في الهند؟!

ً
ال يزال الطريق طويال قبل أن تبلغ الهند المستوى المطلوب من
َ
الجنسين على الساحة السياسية واالنتخابية ،إذ تتردد
المساواة بين
األحزاب حتى اآلن في ترشيح المزيد من النساء خالل االنتخابات ،ففي
عدة النتخاب أربعة
ظل االستحقاق المستمر والممتد على مراحل ّ
ً
مجالس في الواليات وفي منطقة اتحادية أخرى ،رشحت األحزاب عددا
ً
ضئيال من النساء للمشاركة في االنتخابات.
من الواضح أن األحزاب السياسية من جميع األطياف ال تزال مترددة
بشأن ترشيح النساء ،وبرأي الخبراء ،يتعلق السبب باعتبار المرأة
ضعيفة ،وبالتالي قد يحمل ترشيحها «مجازفة» كبرى ،لكن بيانات
مشتقة من سلسلة انتخابات حديثة تكشف أن العكس صحيح ،مما
ُ
ً
يعني أن المرأة تحقق نتائج انتخابية جيدة ويمكن اعتبارها «رهانا
ً
جديرا بالثقة».
ً
قد تكون المرأة أقل نجاحا في االستحقاقات االنتخابية ،لكن ال
ً
يتعلق السبب بتقصير منها ،فعمليا ،يتركز العدد الصغير الذي يترشح
ُ
لالنتخابات في دوائر انتخابية يصعب أن تحقق فيها األحزاب الفوز،
ً
وفي والية كيراال مثال ،يمنح حزب «المؤتمر الوطني الهندي» مقاعد
ال يمكن الفوز بها للمرشحات النساء ،وخــال انتخابات المجالس
التشريعية في الــواليــات في  ،2016خسرت النساء الثماني اللواتي
ّ
ّ
رشحهن الحزب.
تمتنع أغلبية األح ــزاب السياسية عــن ترشيح عــدد منطقي من
النساء في االنتخابات ،ومع ذلك تعترف هذه الجهات كلها بأهمية
أصوات النساء.
َ
ّ
في واليــتــي تاميل نــادو وكـيــراال ،يفوق عــدد الناخبات نظراءهن
ّ
ّ
الرجال ،وتشكل نسبتهن في البنغال  %49من مجموع الناخبين .كذلك،
من المعروف أن نسبة مشاركة النساء في االنتخابات تكون عالية ،وعلى
عكس التجارب االنتخابية في العقود الماضية ،أصبحت المرأة اليوم
أكثر استقاللية حين تختار الجهة التي تريد التصويت لها بعدما كان
ً
خيارها يتأثر سابقا بقرارات رب العائلة.
وفي والية كيراال ،وعدت «الجبهة الديمقراطية اليسارية» النساء
ّ
حققت الفوز وعادت
بمنحهن غساالت وخفاقات كهربائية وثالجات إذا
ُ
إلى السلطة .ذكر الحزب في بيانه االنتخابي« :نريد أن نخفف األعمال
ّ
تتحملها النساء» ،كذلك َو َعد الحزب ربات المنازل بمعاش
المنزلية التي
تقاعد ،وفي معسكر المعارضة ،أعلنت «الجبهة الديمقراطية المتحدة»
بقيادة حزب «المؤتمر َالوطني الهندي» في الوالية نفسها تخصيص
إعانة شهرية بقيمة ألفي روبية لجميع النساء بين عمر األربعين
ّ
والستين .لكن الناشطات في مجال حقوق اإلنسان ال يتأثرن بهذه
الوعود التي تطلقها األحزاب الستمالة الناخبات ،فوراء هذه اإلعانات،
تكمن فكرة ضمنية مفادها أن المرأة عاجزة وتحتاج إلى حماية الرجال.
تعمد األح ــزاب السياسية الذكورية في الهند إلــى توزيع إعانات
ً
ّ
مجانية على النساء لكسب أصواتهن في االنتخابات إذا ،لكنها ليست
مستعدة لتجاوز هذه الحدود وتقاسم السلطة مع النساء.
ً
المشاركة في المعركة االنتخابية
كان الفتا أن تدعم معظم األحزاب
ِ
الراهنة تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمان الوطني والمجالس
التشريعية في الــواليــات .لم يتم إقــرار قانون الكوتا النسائية بعد،
ُ
لكن تستطيع األحــزاب التي تزعم أنها تدعم هذا التشريع أن تحقق
الهدف من القانون عبر ترسيخ مظاهر المساواة بين الجنسين عند
اختيار المرشحين ،مما يعني أن تحتل النساء  33%من المقاعد في
المجالس التشريعية على األقل ،وبعبارة أخرى يجب أال ينتظر أحد
ّ
تحول المسودة إلى قانون رسمي قبل التحرك ،لكن يثبت امتناع جميع
ّ
األطراف عن اتخاذ هذه الخطوة أن دعم األحزاب لتمكين المرأة هو مجرد
* «دبلومات»
		
التزام سطحي.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.941

السوق األول السوق الرئيسي

6.516

4.796

2.410 2.773 3.317

ُ ّ
القانون الجديد لحماية المنافسة ...يعزز االحتكار!
َّ

تقرير اقتصادي

السابق بإلغائه سقف تحديد السيطرة المحدد بـ %35
للتشريع
الفقري
العمود
شل
•
ّ
• تغريم الصين شركة «علي بابا» يتسق مع اتجاه العالم لمحاربة المحتكرين
عدم تعريف
السيطرة مريح
بشكل واضح
لشريحة غير
محدودة من
المتحكمين في
توريد السلع
االستهالكية
أو الغذائية
أو الدوائية

بينما يتجه ا لـعــا لــم نـحــو تعظيم قـيــم حماية
الـمـنــافـســة وم ـحــاربــة االح ـت ـكــار ،مــن خ ــال تقييد
الممارسات االحتكارية وكشفها وفرض الغرامات
ً
والعقوبات على المتسببين بها ،فضال عن تشجيع
التنافس بين الشركات وفتح األسواق بما يصب
في النهاية بمصلحة المستهلكين ،نعاكس نحن
في الكويت هذا االتجاه العالمي بشكل شبه ُمعلن،
من خالل تفريغ القانون المعني بحماية المنافسة
من محتواه!
ف ـخ ــال األس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــرض ــت سـلـطــات
مكافحة االحتكار الصينية على شركة علي بابا
للتجارة اإللكترونية غرامة بلغت  2.78مليار دوالر،
بسبب ممارسات الشركة الضارة بالمنافسة ،وهذه
الـغــرامــة الـتــي فرضتها الـصـيــن عـلــى شــركــة علي
بــابــا الفـتــة -لـيــس فقط فــي قيمتها القياسية ،بل
أيضا في معانيها -عن ّ
أي غرامات متكررة طالت
الشركات العالمية األخــرى في الجانب اآلخــر من
العالم ،خالل السنوات الماضية ،كشركات السيارات
والتكنولوجيا والطيران والبنوك العالمية.
فقد ج ــاءت الـغــرامــة فــي حــالــة شــركــة علي بابا
من دولة كانت حتى عهد قريب محدودة االهتمام
بـقـضــايــا مـكــافـحــة االح ـت ـكــار وحـمــايــة المنافسة،
باعتبار أن هــذه المفاهيم بــات وجــودهــا فــي ّ
أي
سوق قيمة مضافة تصب في مصلحة االقتصاد،
وتخفض المخاطر المتنوعة من آثار السياسات
ّ
أن هذه الغرامة
التضخمية
على المستهلكين ،كما ّ
ً
ّ
شكلت تقويضا لشركة عالمية تمثل و جـهــا من
وج ــوه "الـسـيــاســة الـنــاعـمــة" للصين فــي تسويق
نموذجها الــى العالم ،وتنافس كبريات منصات
الشركات العالمية في التجارة اإللكترونية.

حماية
المنافسة
ليست
ً
شعارا يقال
ً
أو مفتاحا
لتأسيس جهاز
الصين و«الكونغرس»
لـ «تضبيط
المناصب»
تتسق هذه الغرامة الصينية مع سلوك عالمي

يـحــارب االحـتـكــار بـشــراســة ،ليس فقط مــن خالل
فرض الغرامات والعقوبات ،بل أيضا في مناقشات
ش ـهــدت ـهــا ق ــاع ــات "الـ ـك ــونـ ـغ ــرس" األمـ ـي ــرك ــي قـبــل
أشهر ،عندما تم استجواب شركات التكنولوجيا
األميركية الكبرى ،مثل أبل وأمازون ومايكروسوفت
وفيسبوك وألفابت ،المالكة لـ "غــوغــل" ،لضخامة
أعمالها في السوق ،خصوصا أنها قامت مجتمعة
بـ  730عملية استحواذ على شركات أصغر حجما
ف ــي ال ـس ـنــوات الـخـمــس األخـ ـي ــرة ،مـمــا ح ـ ّـول هــذه
الـشــركــات مــن منافسين محتملين إل ــى ج ــزء من
الكيان.
وبلغت النقاشات في "الكونغرس" نهاية العام
الماضي مستوى متقدما كــاد يفضي الــى إجبار
هــذه الشركات على االنقسام لكيانات متنافسة،
كي ال تسيء استخدام قوتها كمسيطر على سوق
ّ
معين فــي فــرض رس ــوم باهظة أو ش ــروط تعاقد
صارمة أو الحصول على بيانات مهمة من جانب
األفراد والشركات التي تعتمد عليها في الحصول
على الخدمات.

تمييع التعريف
في حين يتجه العالم شرقه وغربه ،بشيوعيته
ورأس ـم ــال ـي ـت ــه ،ن ـحــو مـفــاهـيــم ح ـمــايــة الـمـنــافـســة
ومـ ـح ــارب ــة االحـ ـتـ ـك ــار ،ب ــاع ـت ـب ــاره ـم ــا مـقــوضـيــن
للنشاط االقـتـصــادي وأش ــد الـمـمــارســات الـضــارة
ّ
ّ
بالمستهلكين ،فإن الكويت كعادتها تتخلف عن
َّ
الركب ،وهذا ليس تجنيا ،بل مثبت بما صدر في
القانون رقم  72لسنة  2020بشأن حماية المنافسة،
الــذي ألغى القانون السابق (قانون رقم  10لسنة
 )2007في شأن حماية المنافسة المعروف
بـ ( ،)2007/10بدعوى تطويره ومواكبة االتجاهات
العالمية بهذا الشأن.
غير أنــه بعد الـمـقــارنــة بين الـقــانــونـيــن ،يمكن

بسهولة مالحظة أن القانون الجديد الصادر في
نوفمبر "َ 2020م ّيع" عمليات تجريم االحتكار بشكل
الفت ،السيما عند إزالة الفقرة "د" في تعريف عملية
السيطرة من أنها "وضع يتمكن من خالله شخص
أو مجموعة أشـخــاص تعمل معا ،بشكل مباشر
أو غير مباشر ،من التحكم في ســوق المنتجات،
وذلك باالستحواذ على نسبة تجاوز  35في المئة
مــن حجم الـســوق الـمـعـنـيــة" ...إلــى الـنــص الجديد
الــذي عـ ّـرف السيطرة بأنها "العالقة القانونية أو
التعاقدية التي تــؤدي بشكل منفصل أو مجتمع
الى التأثير الحاسم".

تقدير ومزاجية
ومــا بين التعريفين يمكن الـقــول إن التعريف
السابق الــذي حــدد نسبة ال ـ  35في المئة كوضع
للسيطرة ،تترتب عليه إجراءات قانونية وعقوبات،
كــان أكـثــر وضــوحــا وجــزمــا مــن التعريف الجديد
الذي لم يضع نسبة بديلة ،وحمل من العموميات
مــا يجعل تطبيقه أكـثــر عــرضــة للتقدير أو حتى
المزاجية ،بل إن هذا التعديل نسف العمود الفقري
ال ــذي تـقــوم عليه عمليات مكافحة االحـتـكــار في
تحديد نسبة ال يتجاوزها ّ
أي خاضع للقانون،
ُ
وإال اعتبر مخالفا.
ولـ ـع ــل ه ـ ــذا ال ـت ـع ــدي ــل ب ـ ــات م ــري ـح ــا لـشــريـحــة
غير م ـحــدودة مــن المتحكمين فــي تــوريــد السلع
االس ـت ـهــاك ـيــة أو ال ـغــذائ ـيــة أو ال ــدوائ ـي ــة ،لــدرجــة
ّ
االح ـت ـكــار ،ألن ال ـقــانــون لــم يـضــع سـقـفــا لتعريف
ّ
الـسـيـطــرة عـلــى س ــوق مـعــيــن ،وتــركـهــا فضفاضة
بال تحديد.

جهاز بال عمل
المتتبع لواقع حال حماية المنافسة في الكويت

يعلم أن اإلدارة الحكومية تعاملت مع هذا المفهوم
ب ـقــدر ع ــال م ــن الـتـسـطـيــح خ ــال س ـن ــوات طــويـلــة،
فالقانون السابق رقم  10لسنة  ،2007رغم أنه أنتج
جهازا تابعا هو جهاز حماية المنافسة ،فإن هذا
الجهاز لم ّ
يقدم طوال  11عاما ّ
أي تطور نعرفه في
ّ
مجال اختصاصه ،حتى تغير مجلس إدارته عام
 ،2017ليعلن المجلس الجديد أنه بحاجة إلى 5
سنوات لتطبيق أهدافه التي يبدو أنه لم يتحقق
منها شــيء ،ونحن على مشارف نهاية السنوات
الخمس المطلوبة.
ف ــا ت ــزال عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال أمـثـلــة االحـتـكــار
صــارخــة فــي شــركــات وق ــود ال ـس ـيــارات ،إذ ترجع
ملكية الشركتين لعائلة واحدة ،أو شركات توصيل
األغ ــذي ــة وال ـم ـس ـت ـلــزمــات ،إذ ت ــرج ــع مـلـكـيــة أكـبــر
شركتين في السوق لمالك أجنبي واحد ،وال تزال
الدولة تضمن االحتكار باشتراطها مثال إصدار
قانون لتأسيس بعض الكيانات االقتصادية ،مثل
شــركــات االت ـص ــاالت أو الـبـنــوك ،فـهــذا مــن صميم
عمل المستثمرين ال الدولة ،التي يجب أن تنحصر
مـســؤولـيـتـهــا ف ــي تـنـظـيــم ال ـق ـطــاعــات وال ـخــدمــات
وحماية المنافسة ،خصوصا اذا كانت الدولة أصال
ال تمتلك هذه القطاعات أو تديرها.
ً
ً
حماية المنافسة ليست شعارا يقال ،أو مفتاحا
لتأسيس جـهــاز ل ـ "تضبيط الـمـنــاصــب" ،بــل هي
مفهوم بات ينتشر بصورة عالمية وله ارتباطات
عـ ّـدة بالحد من التضخم وحركة األسـعــار وحتى
األم ــن ال ـغــذائــي واالق ـت ـصــادي ب ـ ّ
ـأي دول ـ ــة ...وهــذه
مفاهيم يجب أن تستوعبها اإلدارة الحكومية،
وإال فــا قيمة للصرف على جهاز ّ
يطبق قانونا
فـضـفــاضــا ال يـحــدد قــواعــد الـسـيـطــرة واالحـتـكــار
في السوق.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

الكويت تضمن
االحتكار
باشتراطها
إصدار قانون
لتأسيس
بعض الكيانات
االقتصادية
مثل شركات
االتصاالت
أو البنوك
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اقتصاد

األسهم القيادية تدعم نمو مؤشري السوق «العام» و«األول»
علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت
الرئيسية ،وتم تبادل األدوار ،إذ ارتفع
مــؤشــرا ال ـســوق "ال ـع ــام" و"األول" بعد
ت ــراج ـع ـه ـم ــا ،أم ـ ــس األول ،وان ـخ ـفــض
ال ـمــؤشــران "الــرئ ـي ـســي" و"رئ ـي ـســي "50
وخسرا مكاسبهما خــال جلسة أمس
األول.
وربـ ــح مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام نسبة
 0.15في المئة تعادل  8.93نقاط ليقفل
على مستوى  5941.56نقطة بسيولة
ً
مـتــراجـعــة قـيــاســا عـلــى الـجـلـســة األول
م ــن رم ـ ـضـ ــان ،أم ـ ــس األول ،إذ بـلـغــت
أمس  33.7مليون دينار ،لكنها مازالت
ً
مرضية وفـقــا لـمـعــدالت هــذا الـعــام 44
مليون دينار.
ومع قصر وقت الجلسة الرمضانية
بحوالي ساعة ،تم تداول  182.4مليون
سـهــم عـبــر  9003صـفـقــات ،وتــم تــداول
ً
ً
 132سهما ربح منها  51سهما وخسر
ً
ً
 60س ـه ـمــا بـيـنـمــا اس ـت ـقــر  21سـهـمــا،
ً
وسجل مؤشر السوق األول نموا أكبر
بـلــغ نـسـبــة  0.29ف ــي الـمـئــة أي 19.01
نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 6516.62
نقطة بسيولة جيدة بلغت  22.3مليون
ديـنــار تــداولــت  55.5مليون سهم عبر
 4163صفقة.
وتعادلت كفة الرابحين والخاسرين
ً
وك ــان ــت  11س ـه ـمــا بـيـنـمــا اس ـت ـقــرت 3
أسـهــم دون تغير ،وفــي المقابل بهذه

البنوك تستعد لـ «تأجيل
القروض» وتحذر من المحتالين
●

الـجـلـســة ت ــراج ــع مــؤشــر "رئ ـي ـســي "50
وفـقــد نسبة  0.37فــي المئة أي 18.68
نقطة ليقفل على مستوى  4973.24نقطة
وبسيولة قاربت  9ماليين دينار تداولت
 85.66مليون سهم عبر  3282صفقة،
ً
وتــم تــداول  46سهما في "رئيسي "50

ً
ربــح منها  12سهما فقط بينما خسر
ً
 29سهما واستقرت  5أسهم دون تغير.

تذبذب ومحاولة ارتداد
ت ــذب ــذب أداء ال ـج ـل ـســة الــرم ـضــان ـيــة

ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت وب ـعــد
خسارة جلستين على وقع جني األرباح
أصبحت بعض األسعار مغرية لتكوين
ً
مــراكــز مــالـيــة واالن ـط ــاق م ـج ــددا منها
وب ـع ــد خـ ـس ــارة األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة فــي
ً
بــدايــة الجلسة ،خـصــوصــا بيتك وزيــن

وأجيليتي وبــوبـيــان وحـتــى منتصف
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة بـ ـ ـ ـ ــدأت األس ـ ـ ـهـ ـ ــم ت ـس ـت ــرج ــع
خسائرها.
وبـ ـق ــي س ـه ــم ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى ال ـل ــون
األخـضــر معظم فـتــرات الجلسة وحتى
نهايتها وارتد بيتك من سعر  708فلوس

مجلس إدارة «طيران الجزيرة»
يوصي بزيادة رأسمال الشركة

أخبار الشركات

محمد اإلتربي

بدأت البنوك في االستعداد لتنفيذ قانون تأجيل خصم القروض ،الذي
سيتم تطبيقه اعتبارا من أبريل الجاري على الرواتب االعيتادية للموظفين،
في حين سيطبق للمتقاعدين اعتبارا من مايو المقبل.
ووضع البنك المركزي آلية للتنفيذ ستتسلمها البنوك األسبوع المقبل،
ً
ً
بعد نشر القانون رسميا يوم األحد ليكون نافذا اعتبارا من رواتب الشهر
الجاري.
وتتخذ البنوك أقصى درجات الحيطة والحذر في شأن استقبال رغبات
العمالء ،إذ حــذرت مصادر مصرفية من أن البنوك لن تتصل بأي عميل
للسؤال عن رغبته ،وفي المقابل يجب على كل العمالء عدم التجاوب مع أي
اتصال يطلب الرقم السري أو بيانات البطاقة من أجل تأجيل خصم األقساط.
وتابعت المصادر ان هناك ثالثة خيارات امام العميل ،منها استخدام
التطبيق الخاص بكل بنك ،أو استخدام القنوات الرقمية "اون اليــن" ،أو
اتصال العميل مباشرة بالبنك.
وأفادت بأن تأجيل خصم األقساط متاح للجميع ما عدا غير الراغبين،
والمنتظر أن تكون شريحة غير الراغبين مـحــدودة ،وبالتالي هي التي
ستكون معنية بتأكيد عدم رغبتها في الخصم واستمرار عملية السداد.
وتأتي إتاحة القنوات الرقمية بسبب الظروف الصحية الحالية وعدم
مراجعة المواطنين ألفرع البنوك ،مشيرة الى أن القاعدة األكبر ستستفيد من
التأجيل ،والشريحة الراغبة في استمرار السداد ستؤكد ذلك بمرونة عالية.
وبحسب المصادر سيكون هناك تعاون من البنوك في تلبية استفسارات
المستفيدين من القانون.
وتطبيق القانون اعتبارا من أبريل يعني أن فترة األشهر الستة ستواكب
كل ثالثة أشهر منها نهاية ربــع مالي ،ومــن المتوقع ان تسدد الحكومة
التزاماتها للبنوك قبل نهاية يونيو لفترة األشهر الثالثة األولــى ،وقبل
نهاية سبتمبر لفترة األشهر الثالثة الثانية ،حتى تنعكس في البيانات
المالية ،وفي حال تأخرت الحكومة أو رغبت في سداد كلفة التأجيل دفعة
واحدة فستسجل ذمما دائنة تحت التحصيل لدى الحكومة ،وهي خالية
من أي مخاطر ،ومضمونة.

هيئة األسواق توافق على تخفيض رأسمال «المنار»
حصلت شركة المنار للتمويل واإلجارة على موافقة هيئة
أسواق المال على تخفيض رأس المال من  30.875مليون دينار
إلى  28مليونا ،بنسبة  9.31بالمئة.
وقالت «المنار» إن التخفيض سيتم على مرحلتين ،األولى،
من  30.875مليونا إلى  29.958مليونا ،بقيمة  916.434ألف
دينار ،وذلك بإلغاء  9.164ماليين سهم بقيمة اسمية  100فلس
للسهم؛ إلطفاء خسائر الشركة المتراكمة.
أما المرحلة الثانية من عملية التخفيض فستتم عن طريق
تخفيض رأس المال الزائد عن الحاجة من  29.958مليونا إلى
 28مليونا ،بقيمة  1.958مليون ،وذلك بإلغاء  19.583مليون

«إيفا» :عدم توزيع أرباح

سهم بقيمة اسمية  100فلس للسهم ،وسداد القيمة االسمية
ً
نقدا لمساهمي الشركة ،كل حسب نسبته في رأس المال.
وسيقوم مجلس إدارة الشركة باتخاذ اإلج ــراء ات الالزمة
للعمل على دعــوة الجمعية العمومية غير العادية لالنعقاد؛
للنظر في اعتماد ُمقترح مجلس اإلدارة بالتخفيض وإلتمام
اإلجراءات الخاصة بذلك.
وأوضـحــت الشركة أن المعلومة السابقة ال يوجد لها أثر
على المركز المالي في الوقت الحالي ،لحين الحصول على
موافقة «العمومية» غير العادية وإتـمــام اإلج ــراء ات الخاصة
بتخفيض رأس المال.

ً
«عقارات الكويت» تبيع أسهما بـ  11مليون دينار

بلغت أرباح شركة االستشارات المالية الدولية القابضة
(إيفا)  8.22ماليين دينار ،بواقع  33.01فلسا للسهم خالل
عــام  ،2020مقابل تحقيقها خسائر ب ـ  18.4مليونا بما
يعادل  73.82فلسا للسهم خالل عام  ،2019وأوصى مجلس
إدارتها بعدم توزيع أرباح عن أداء العام الماضي.

كشفت شركة عقارات الكويت عن إتمام صفقة بيع عدد  13.897مليون
سهم من أسهم شركة غير ُمدرجة بسعر  0.7915دينار للسهم ،بقيمة
إجمالية تبلغ  11مليون دينار.
وقالت "عقارات الكويت" إن هذه األسهم ُمصنفة ضمن أصول مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
وأوضـحــت أن الصفقة سيترتب عليها زي ــادة حقوق المساهمين
بمبلغ  4.733ماليين دينار ،وسيظهر أثرها المالي في الربع الثاني
من عام .2021

رب ـحــت شــركــة الـمـجـمــوعــة التعليمية الـقــابـضــة 3.98
ماليين دينار ،بواقع  16.24فلسا للسهم خالل الربع الثاني
المنتهي في  28فبراير  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بـ
 4.26ماليين ،بما يعادل  17.39فلسا للسهم في الفترة
نفسها من العام الماضي.

«التعمير» :استقالة المطوع

«تعليمية» تربح  3.98ماليين دينار

أسعار صرف العمالت العالمية

أفادت شركة التعمير للتطوير العقاري باستقالة عضو مجلس
اإلدارة خالد المطوع بصفته العضو المستقل ألسباب شخصية.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أوصى مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة ،بعد اجتماعه أمس،
بزيادة رأسمال الشركة بعد مرور ستة فصول مالية منذ بداية أزمة
جائحة "كوفيد  "19وتأثيرها على االقتصاد العالمي ،وعلى وجه
الخصوص ،صناعة السفر والسياحة.
وتخضع توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال بنسبة  10في
المئة من  20مليون دينار إلى  22مليونا ،لموافقة الجهات الرقابية
المختصة ومساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العامة غير
ً
العادية .ومن المتوقع استكمال عملية هذه الزيادة خالل  90يوما.
وستتم تغطية زيادة رأس المال عن طريق إصدار  20مليون سهم
عــادي بإجمالي مبلغ  10ماليين دينار (بقيمة  500فلس للسهم
الــواحــد) ،مــوزعــة على مليوني ديـنــار زي ــادة فــي رأسـمــال الشركة
ّ
المسرح به والمصدر والمدفوع (بقيمة اسمية  100فلس للسهم
الواحد) ،مع عالوة إصدار قدرها  8ماليين دينار (بقيمة  400فلس
للسهم الواحد).
وحافظت "طيران الجزيرة" طوال فترة األزمة على قاعدة أصولها
ً
ووضعها النقدي الحر والمتاح فعال لسداد المصروفات ،والذي بلغ
ُ
بنهاية السنة المالية  2020إجمالي  19.7مليون دينار .وتعد زيادة
ً
رأس المال خطوة احترازية الستيفاء المتطلبات الرقابية تحسبا
لتراكم الخسائر في ظل استمرار تعليق حركة السفر في المطار.
مــن جهته ،قــال رئيس مجلس إدارة "طـيــران الـجــزيــرة" ،مــروان
ب ــودي" :شـهــدت شــركــات الـطـيــران حــول العالم أســوأ أزمــة لها فى
الـتــاريــخ خــال هــذه الجائحة الـتــي ّ
تسببت فــي تعليق الــرحــات
الجوية والحد منها ألكثر من عام" ،مضيفا "ال شك أن تأثير هذه
األزمة غير مسبوق ،لذا قامت الشركة باتخاذ إجــراء ات احترازية
لحماية وضعها المالي وضمان استمرارية األعمال بما يحمي
حقوق المساهمين".
وأضــاف بــودي" :فــي حين تستمر حملة التطعيم في الكويت،
ً
نحن على ثقة بأن حركة السفر ستعود تدريجيا إلى مطار الكويت
ا لــدو لــي ،وستكون الشركة مستعدة لخدمة عمالئها بشكل آمن
وموثوق كما اعتادوه طوال الخمس عشرة سنة الماضية".

النفط يصعد ومخاوف الفيروس تكبح المكاسب
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  49سنتا ليبلغ
 62.55دوالرا فــي تـ ــداوالت أم ــس األول مـقــابــل 62.06
دوالار في تداوالت يوم االثنين وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،صـ ـع ــد الـ ـنـ ـف ــط الـ ـخ ــام
صباح أمــس بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع
الـمـخــزونــات األميركية بأكثر مــن المتوقع ،فــي حين

أسعار صرف العمالت العربية

ً
حتى أقفل على سعر  719فلسا وباللون
األخضر وبمكاسب  5فلوس ونسبة 0.7
في المئة.
وربح أهلي متحد ووطني وأجيليتي
ً
ن ـس ـبــا م ـت ـف ــاوت ــة ،لـكـنـهــا دون الـنـقـطــة
ال ـم ـئــويــة ،وخ ـس ــرت أس ـهــم ورب ــة وزي ــن
في السوق األول ،بينما مال أداء معظم
األسـهــم ذات السيولة إلــى الـتــراجــع في
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ،مـمــا ك ـبــد مــؤشــريــه
خـســارة واضـحــة وكــانــت خـســارة سهم
ً
الجزيرة نسبة  5هي األكثر ضغطا على
"رئيسي  "50إضافة إلــى خسارة أسهم
الخليجي واألولى وأرزان وهي األسهم
ً
األكـثــر نشاطا بينما ربــح سهم تجارة
في أول ظهور له بين األسهم النشيطة
لتنتهي الـجـلـســة عـلــى عـكــس الجلسة
األول ــى مكاسب الـعــام واألول وخسارة
رئيسي  50والرئيسي.
ً
خليجيا ،مال األداء إلى اإليجابية ،إذ
ربحت معظم مؤشرات األسواق المالية
بدول مجلس التعاون الخليجي ،وكانت
على مكاسب متقاربة ومحدودة ،بينما
خسر مؤشرا السعودية الرئيسي "تاسي"
ومؤشر سوق عمان وكانت أسعار النفط
ً
تقترب من مستوى  65دوالرا للبرميل
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى هـ ــذا ال ـش ـهــر وقـ ــت عمل
مــؤشــرات األسـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية
ب ــان ـت ـظ ــار ب ـي ــان ــات مـ ـخ ــزون ــات الـنـفــط
األميركية التي تصدر مساء كل أربعاء.

رف ـع ــت "أوب ـ ـ ــك" ال ـت ــوق ـع ــات لـلـطـلــب ع ـلــى الـ ـخ ــام ،لكن
الـمـخــاوف حـيــال فـيــروس كــورونــا وزي ــادة اإلم ــدادات
كبحت المكاسب.
وارتـفـعــت العقود اآلجـلــة لـخــام بــرنــت  85سنتا ما
يعادل  1.3في المئة إلى  64.52دوالرا للبرميل ،بعدما
زاد  39سنتا الثالثاء.
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط

«ترايستار للنقل» تسحب
طلب طرحها لالكتتاب
مملوكة لـ «أجيليتي» ومؤسسة الخليج لالستثمار
ذكـ ــرت م ـص ــادر لــوكــالــة "رويـ ـت ــرز" أن شــركــة "تــراي ـس ـتــار"
للنقليات التابعة لـ "أجيليتي" الكويتية سحبت خطط الطرح
العام ّ
األولي في سوق دبي المالي ،بسبب عدم تلقي ما يكفي
من طلبات االكتتاب على أسهمها من المستثمرين.
كانت  Tristarللنقليات قد بدأت بطرح أسهمها لالكتتاب
الـعــام فــي الــرابــع مــن أبــريــل الماضي ،مـحــددة نطاقا سعريا
ينطوي على أســاس قيمة سوقية للشركة تتراوح بين 719
و 882مليون دوالر.
وكانت خطة شركة الخدمات اللوجستية في الشرق األوسط
 Tristar Transportتتمثل بطرح نحو  287.8مليون سهم.
وحددت النطاق السعري لالكتتاب العام األولي المخطط
له في دبي عند  2.20درهم إلى  2.70درهم للسهم ،في حين
سيكون اإلدراج الثاني للمركز المالي فقط في  3سنوات وفق
"بلومبرغ".
وت ـخ ـطــط ال ـشــركــة ل ـطــرح م ــا ي ـصــل إل ــى  24بــالـمـئــة من
أسهمها فــي الـطــرح الـعــام ّ
األول ــي ،وفــق بيان صــدر الشهر
الـمــاضــي ،تـقــدر قيمتها بنحو  3.24مـلـيــارات دره ــم (882
مـلـيــون دوالر) .ك ــان ال ـطــرح سيشمل إصـ ــدار  199مليون
سهم جديد ،وطرح ثانوي يصل إلى  88.8مليون سهم من
المساهمين الحاليين.
ُيذكر أن شركة  Tristarمملوكة بشكل مشترك لـ "أجيليتي"
الكويتية ،ومؤسسة الخليج لالستثمار.
يمكن أن تجمع "ترايستار" ما يصل إلى  777مليون درهم
مــن عــروضـهــا الـثــانــويــة واألول ـي ــة ،وفــي حــال جــرى تسعيره
بالنطاق األعلى كان االكتتاب األكبر سيصبح في بورصة دبي
منذ عام  2017عندما جمعت "إعمار للتطوير"  1.3مليار دوالر.
ومنذ ذلــك الحين ،تراجعت الـعــروض الجديدة للطروح،
وسط تقلص أحجام وشطب الشركات الكبرى ،مثل موانئ
دبي العالمية.

األمـيــركــي  82سنتا أو  1.4فــي الـمـئــة إل ــى  61دوالرا
للبرميل بعد زيادة  48سنتا أمس االول.
ودعـمــت مــؤشــرات على تـعــاف اقـتـصــادي قــوي في
الصين والواليات المتحدة مكاسب النفط في اآلونة
األخيرة ،لكن المخاوف حيال تعثر حمالت التطعيم
وزيادة اإلصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل
أبطأت تقدم السوق.

اقتصاد
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الطاقة المتجددة في الكويت

ّ
حاجة ملحة
وتحديات صعبة

ً
ً
من اختالالت الكويت األساسية االعتماد على مصدر وحيد فإن الطاقة المتجددة تعتبر عامال مساندا للنفط وليست على أسطح خزانات مياه الصبية األرضية ،تم إنجاز  ٪8من
ً
ً
المشروع ومتوقع االنتهاء منه في سنة .2024
بديال .وبالفعل سعت الكويت إلى وضع خطط لالتجاه
للدخل ،فهذا يكلف الدولة مستقبال انهيار االقتصاد،
ً
ً
للطاقة المتجددة في رؤية  2035بدال من االعتماد الكلي  -3مركز تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة ،تم
وبعيدا عن العجز في الميزانية والهدر المالي ،نعاني في
إنجاز  ٪2من المشروع ومتوقع االنتهاء منه في سنة
على حرق الوقود في تزويد الكهرباء.
البالد كثرة استهالك الكهرباء ،والدعوم المقدمة من
وبحسب البيانات المتوفرة على موقع «كويت جديدة» هناك .2025
الحكومة للجميع تزيد استهالك النفط من غير عائد،
 -4مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة  -المرحلة
أربعة مشاريع خاصة في توظيف الطاقة المتجددة في
في حين يكمن الحل بتقليل االعتماد على النفط إلنتاج
الثالثة ،لم يتم البدء فيه.
رؤية :2035
الكهرباء واالتجاه إلى البديل أي «الطاقة المتجددة».
ً ً
لكن هذه الطاقة ال يمكن أن تكون حال بديال بنسبة  -1 100مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ،وتم إنجاز  ٪96من وفي هذا الشأن أجمع متخصصون استطلعت «الجريدة»
آراءهم على أهمية الطاقة المتجددة والمشاريع القائمة
ولها المشروع ومتوقع االنتهاء منه في سنة .2022
في المئة ،فالطاقة الشمسية أو الرياح هي متقطعة ً
أثرها السلبي ،ومن الصعوبة بمكان االعتماد عليها كليا ،لذا  -2توريد وتركيب وتشغيل وصيانة األلواح الكهروضوئية والمستقبلية ،سواء من الناحية البيئية أو االقتصادية.
حصة المطيري

تكلفة دعم الطاقة
ً
عموما داخل بند
الدعومات في
ميزانية الدولة
تشكل تقريبا
%40

إبراهيم العوضي

في البداية ،تحدث الرئيس التنفيذي
لشركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي
عن مشاريع المناطق الصديقة للبيئة،
ً
ق ــائ ــا :يـجــب أن ننطلق مــن منطلقين،
أولـهـمــا أنـنــا ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن الـعــالــم،
وعلينا واجبات للمحافظة على البيئة
وتحقيق االشـتــراطــات التي تساهم في
ديمومة الحياة ،والمحافظة على صحة
اإلنسان ،جميعها عوامل مهمة بتجارب
الدول المتقدمة وبعض الدول المجاورة.
وعن المنطلق الثاني أفاد العوضي،
بأن الكويت بحاجة ّ
ملحة إلى مثل هذه
المشاريع الصديقة للبيئة لتوفير الكثير
على الميزانية العام للدولة ،فالدعومات
المقدمة للكهرباء وال ـمــاء كبيرة وهي
ً
تؤثر على الميزانية ،وقيمة الدعم تقريبا
ً
تـبـلــغ  2.8م ـل ـيــار دي ـن ــار س ـن ــوي ــا ،وهــي
مبالغ كبيرة ،واالستمرار في استهالكنا
للكهرباء وال ـمــاء بـهــذه الـطــريـقــة ،بــدون
وجــود بــدائــل ،سيؤثر بشكل كبير على
الدولة.
ولفت إلــى دراســة "اطلعنا عليها في
ات ـح ــاد ال ـع ـقــاري ـيــن ،وأظـ ـه ــرت أن قيمة
الــدعــم سيصل إلــى  7.5مـلـيــارات دينار
بـحـلــول ع ــام  ،2035ل ــذا م ــن ال ـض ــروري
إيجاد مصادر بديلة للكهرباء والخدمات
األخـ ـ ــرى وت ـك ــون صــدي ـقــة لـلـبـيـئــة لقلة
تكلفتها".

سيكون للمشاريع
الصغيرة دور
كبير بموضوع
الطاقة المتجددة
فالمحطات
تحتاج إمدادات
أسامة الصايغ

وق ــال الـعــوضــي ،إن الــدولــة مسؤولة
ً
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ج ـ ـ ــدا عـ ــن ت ـغ ـي ـيــر ث ـقــافــة
الـمـسـتـهـلــك" ،م ـث ــل االس ـت ـه ــاك ب ـحــدود
الحاجة وتقليل الهدر وتعديل استخدام
ً
مــا استهلكناه ،وأي ـضــا الــدولــة مطالبة
بشكل رئيسي بتوعية الناس بموضوع
أهمية المشاريع الصديقة للبيئة والطاقة
الشمسية ودوره ــا فــي المحافظة على
ديمومة واستمرارية الخدمات.
وأشار إلى أن الكويت من أكثر الدول
الداعمة للكهرباء والـمــاء على مستوى
العالم ،فقد ذكر في دراسة أعدها (مارمور
مـيـنــا إنـتـلـيـجـنــس) وه ــي شــركــة تابعة
للمركز المالي الكويتي أن استهالك الفرد
للكهرباء في الكويت (بالكيلوواط/ساعة)
نحو  3.5أضعاف المتوسط العالمي.
ورأى العوضي أن األم ــور الرئيسية
أن تكلفة دعــم الطاقة بشكل عــام داخــل
بند الدعومات في ميزانية الدولة تشكل
ً
تقريبا  40في المئة ،وأن الدعم المقدم
للطاقة أكبر من الدعم المقدم للتعليم،
وه ـن ــا تـكـمــن أه ـم ـيــة اس ـت ـخ ــدام الـطــاقــة
الشمسية والمواضيع الجديدة التي توفر
على الدولة مصاريف.

تحديات
من جانبه ،قال األمين العام المساعد

أسباب التعثر
في مشروع
العبدلية تتمثل
بالتقنية
المقترحة

أحمد العازمي

لـ ـش ــؤون ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى للتخطيط
وال ـت ـن ـم ـي ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــراف ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
باإلنابة أحمد العنزي ،إن أحــد أسباب
تـعـثــر مـشــاريــع الـطــاقــة الـمـتـجــددة هي
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي واجـ ـه ــت ال ـم ـشــاريــع
مثل مجمع الشقايا للطاقة المتجددة
ومركز تحلية المياه باستخدام الطاقة
المتجددة ،وحسب ما ورد من الجهات
في تقرير متابعة الخطة هي تحديات
إدارية متعلقة ببطء الدورة المستندية
لإلجراءات التعاقدية وتحديات رقابية،
إضافة إلى تأثير فيروس كورونا على
األنـ ـشـ ـط ــة اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة وت ـع ـط ـي ــل سـيــر
اإلجراءات .
وأضاف العنزي ،أن المشاريع المقبلة
للطاقة المتجددة هو استكمال مشروع
م ـج ـم ــع ال ـش ـق ــاي ــا ل ـل ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة
ً
(المرحلة الثانية) وفقا لنظام الشراكة
بين القطاعين (هيئة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص) ،لتحقيق
رؤية الكويت بأن يكون  15في المئة من
إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية مصدره
الطاقة المتجددة.
وأشار إلى مشروع الخطة الخمسية
لـعــام  2016 - 2015إل ــى 2020 - 2019
التي كــان الهدف منها تقليل االعتماد
عـلــى الـنـفــط بنسبة  60فــي الـمـئــة ،وأن
الـ ـخـ ـط ــة اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ت ـص ــدت
لمعالجة بعض الـتـحــديــات المتراكمة
من السنوات والعقود الماضية (هيمنة
ً
القطاع النفطي اقتصاديا ،ضعف دور
القطاع الخاص في التنمية ،الخلل في
الـمـيــزانـيــة ال ـعــامــة ،ضـعــف االسـتـثـمــار
األجـ ـنـ ـب ــي الـ ـمـ ـب ــاش ــر ،ضـ ـع ــف ال ـب ـن ـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة وض ـع ــف ارت ـ ـبـ ــاط الـمـخـطــط
الهيكلي بخطط التنمية) ،التي تحول
بعض منها إلى اختالالت جذرية تؤثر
ً
سلبا على عملية التنمية فــي الــدولــة،
وتبنت الخطة مجموعة من التوجهات
األساسية للتعامل مــع تلك التحديات
بهدف تنويع هيكل االقتصاد وتوسيع
دور القطاع الخاص في التنمية ،ومنها
رفع نسبة مساهمة الناتج غير النفطي
"الـ ـخ ــاص وال ـ ـعـ ــام" ف ــي تــول ـيــد ال ـنــاتــج
المحلي اإلجمالي.
وأض ــاف أن اإلح ـص ــاءات المنشورة
من اإلدارة المركزية لإلحصاء تظهر أن
نسبة مساهمة الناتج غير النفطي في
توليد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الثابتة لــم تتجاوز  50فــي المئة خالل
الثالث سنوات األخيرة ،مما يؤكد أهمية
تكثيف الجهود خالل الخطة اإلنمائية
الثالثة بـصــورة أكـبــر على جـهــود دعم
القطاع الخاص والتحول نحو االقتصاد

تسعير المنتجات النفطية والكهرباء أهم
العقبات أمام الطاقة المتجددة في الخليج
قال الخبير النفطي والطاقة الدولي د .أنس الحجي ،إن
ً
الطاقة المتجددة في دول الخليج ،خصوصا السعودية،
ضرورة حتمية لعدة أسباب:
 -1تسهم في تعزيز أمن الطاقة عن طريق تنويع مصادر
الطاقة.
 -2تسهم في تخفيض تكاليف نقل النفط إلى المحطات
الكهربائية في المناطق النائية.
 -3تـمـكــن م ــن تـحــويــل الـنـفــط م ــن ال ـح ــرق ف ــي الـمـحـطــات
الكهربائية إلى التصدير بدون أي استثمارات إضافية.
 -4تـمـكــن م ــن ت ـحــويــل ال ـغ ــاز الـ ــذي ي ـح ــرق ف ــي مـحـطــات
الكهرباء إلى استخدامات ذات جدوى اقتصادية أكبر.
 -5تمكن من مقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء.
 -6وجود الربط الكهربائي مع دول الخليج والدول العربية
األخرى يعني إمكانية تصدير الكهرباء
 -7تخفيف انبعاثات الكربون

ً
ً
 -8هناك منافع سياسية واستراتيجية أيضا ،خصوصا
فيما يتعلق في مباحثات المناخ.
وأضاف الحجي أن الطاقة المتجددة كما هو الحال مع
أي مصدر طاقة ،فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لها
منافعها ومساوئها ،ولكن اختيار مواقع مثلى للمشاريع
يخفف مــن الـمـســاوئ ،الـتــي هــي أقــل بكثير مــن المنافع
المذكورة أعــاه .وبشكل عام ،مساوئ الطاقة المتجددة
في دول الخليج أقــل بكثير من دول أخــرى ألنها بعيدة
عن المراكز السكانية.
وفيما يتعلق بالعقبات ،أ ف ــاد بــأن أ هــم العقبات في
وج ـهــة ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ف ــي دخـ ــول الـخـلـيــج العــاقــة
لها بــاأل مــور التقنية أو بالتمويل ،بــل بطريقة تسعير
المنتجات النفطية والـكـهــربــاء ،وتـحــريــر هــذه األس ــواق
بــدون أي تدخل حكومي هــو الطريقة األفـضــل لتوسيع
استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.

أنس الحجي

المعرفي وتقليص دور القطاع الحكومي
مــن أجــل افـســاح المجال لتنويع هيكل
االقتصاد وتقليل االعتماد على النفط.

مشاريع
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال الـمــديــر التنفيذي
لمركز األبـحــاث والـبـنــاء التابع لمعهد
ال ـكــويــت لــأب ـحــاث الـعـلـمـيــة د .أســامــة
الصايغ ،إن المعهد تولى تطوير الموقع
والمخطط الهيكلي بجميع مراحل مجمع
ً
الشقايا ،وأيضا تصميم وتطوير وبناء
ً
المرحلة االولــى ( 70ميغاوات) وحاليا
تعمل وت ـضــخ الـكـهــربــاء عـلــى الشبكة،
وس ـت ـكــون ال ـم ــراح ــل ال ـثــان ـيــة والـثــالـثــة
والرابعة مع وزارة الكهرباء والماء وهيئة
الـشــراكــة بـيــن الـقـطــاع ال ـعــام وال ـخــاص،
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية شريك
أساسي لهما في تقديم المشورة العلمية.
ً
وأضــاف الصايغ :سنعمل قريبا مع
وزارة الكهرباء والماء وهيئة الشراكة في
إعداد الشروط المرجعية في هذا الصدد،
واس ـت ـق ــدام الـ ـع ــروض والـمـسـتـشــاريــن،
ً
والمضي قدما في بناء وتطوير الشقايا
في مرحلتيها الثانية والثالثة.
وذك ــر أنــه على الــرغــم مــن التأخر في
األم ــور اإلداري ــة بسبب جائحة كورونا
جار ويتوقع أن نرى في سنة
فإن العمل ً ٍ
 2021تطورا من وزارة الكهرباء وهيئة
الـ ـش ــراك ــة ،وم ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت لــأب ـحــاث
العلمية ومــؤسـســة بـحـثـيــة ،واألمـ ــل أن
يكون المعهد هو المستشار الفني لوزارة
الكهرباء والماء وهيئة الشراكة إذ يملك
ط ــور الـمـعــرفــة ،لـكــن مـســؤولـيــة تطوير
وبناء المحطة تقع على وزارة الكهرباء
والماء وهيئة الشراكة.
وتناول الصايغ بقية مشروع مجمع
ً
الشقايا" ،إذ كان مخططا للمرحلة الثانية
أن تنتهي في  2023-2022وبما أن حصل
تأخير فمن المتوقع للمرحلة الثانية
(ب ـقــدرة  1500مـيـغــاوات) أن تــرى النور
ما بين سنة  2025إلى  ،2027والمرحلة
ً
الثالثة (إضافة  1500ميغاوات) متوقعا
انتهاءها سنة  ،2030والمجموع 3070
مـيـغــاوات ،مما سيوفر لـلــدولــة الكثير،
فبدل حرق النفط والغاز ستتم االستفادة
منه بــاألســواق الخارجية لعوائد أكثر،
ً
إضافة إلى الحفاظ على البيئة ،وأيضا
فتح قطاعات اقتصادية اخرى ،في حين
سيكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
دور فــالـمـحـطــات تـحـتــاج إم ـ ـ ــدادات في
المؤونات على سبيل المثال تمديدات
كهربائية وحــدادة ونجارة ،وستحتاج
إلى أعمال صيانة".

سياسة الصرف واألهداف
بــدورهــا ،قالت عضوة هيئة تدريس
جامعة الـكــويــت  -الهندسة الصناعية
د .إسراء العيسى ،إنه ال يمكن أن تنجح
منظومة دون أن تتسق سياسة الصرف
مع األهداف المعلنة ،فاعتماد الميزانيات
لــديـنــا غـيــر م ــرب ــوط م ــع األه ـ ــداف ،وكــل
األهداف مجرد حبر على ورق ،والجهود
مشتتة ألن ه ــذه الـمـشــاريــع ت ـكــون إمــا
فردية أو مؤسسية.
وأك ــدت العيسى ،أن الـمـشــروع يجب
ً
أن يكون وطنيا" ،فسمو األمير الراحل
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد وق ــع "اتـفــاقـيــة
مراكش" الذي تنص على تقليل انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،لذا يجب أن تصب
ميزانيات الدولة في هذا االتجاه ،عندما
تكون لدينا سياسة بهذا الحجم يجب
أن نــزيــد االن ـفــاق فــي الـطــاقــة المتجددة
ونــوقــف االنـفــاق فــي التنقيب المكثقف
على البترول".
وأضــافــت أن  50فــي المئة مــن إنتاج
النفط يذهب إلى كهرباء وماء ،والنصف

على االقتصاديين
مشاركة
المهندسين
لتكون هناك
سياسة وخطة
تنفيذ تعمل
بطريقة صحيحة

الخطة اإلنمائية
الثانية للدولة
تصدت لمعالجة
بعض التحديات
المتراكمة من
السنوات والعقود
الماضية

إسراء العيسى

أحمد العنزي

اآلخــر من الميزانية يذهب للمعاشات،
وهذا دليل على عدم وجود تنمية "فكل
مانقوم به هو العمل ليومنا فقط ال يوجد
استثمار للمستقبل.
ولفتت إلــى دراســة من بريطانيا lse
تقول إن استراتيجية الكويت  2035حبر
على ورق" ،فتقرير الـفـجــوات يثبت أن
كل سنة تتسع هذه الفجوة ،وهذا دليل
عـلــى أن الـكــويــت ذاه ـبــة عـكــس الخطط
عـلــى جـمـيــع الـصـعــد بـمــا فـيـهــا الـطــاقــة
المتجددة".
وأش ــارت العيسى إلــى أهمية الوعي
المجتمعي باستخدام الطاقة المتجددة
ً
ً
وضربت مثاال على ذلك دوال مثل الهند
وأستراليا ،إذ وافق الشعب على انقطاع
التيار الكهربائي لديهم في سبيل العمل
على تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة،
وعـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة أن ت ـس ـعــى لـتـثـقـيــف
المجتمع مــن خــال االع ــام والقوانين
الخاصة بالطاقة المتجددة.
وق ـ ــال ـ ــت إنـ ـ ــه عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن
وأص ـ ـحـ ــاب الـ ـعـ ـل ــوم اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وع ـلــم
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع والـ ـتـ ـم ــوي ــل أن يـ ـش ــارك ــوا
المهندسين حتى تكون هناك سياسة
وخطة تنفيذ تعمل بطريقة صحيحة،
"ومشكلتنا في كل وزيــر يأتي (مشتط)
بأفكار لكن األفكار للتسويف اإلعالمي
فقط ،يتكلم باألبحاث من دون تطبيق،
يحصل هذا بسبب عدم وجود سياسة
تجبره على العمل والتطبيق".

إن ـت ــاج ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة م ــن الـطــاقــة
المتجددة بكل تأكيد سنة .2030

الطاقة المتجددة
من جهته ،قال مهندس أول كهرباء في
وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد
ال ـعــازمــي ،إن مـشــاريــع الـ ـ ــوزارة للطاقة
المتجددة تتفرع مــن نوعين األول هو
المشاريع المقامة على اليابسة ،واآلخر
ه ــو أن األن ـظ ـم ــة ت ـك ــون ع ـل ــى األس ـط ــح
ألــواح كهروضوئية وألــواح ريــاح" ،ففي
يوليو  2020تــم سحب مـشــروع مجمع
ال ـش ـقــايــا م ــن شــركــة ال ـب ـت ــرول وتكليف
وزارة الكهرباء وهيئة مشروعات الشراكة
بــإكـمــال ال ـم ـشــروع ،مــرحـلــة الــدبــدبــة تم
العمل فيه من عام  2016ومنذ ذلك الوقت
أصبح الكثير من التطورات في التقنيات
المستخدمة".
وذكر العازمي أنه تم ضم المشروعين
الثاني (الدبدبة) والثالث (األبــرق) تحت
مستشار عالمي واحد ،وهذا وفر في المال
الـعــام ،الخطوة الثانية بعد المستشار
هو الكم الضخم للمشروع ممكن يتقسم
ً
إل ــى ح ــزم لـحــد م ــا يـتــم تـغـطـيــة ،مـعــربــا
عن اعتقاده بأننا سوف نتخطى 4000
ميغاوات قبل عام .2030
وت ــاب ــع أنـ ــه ف ــي عـ ــام  2030سـيـكــون
ً
ال ـم ـش ــروع ج ــاه ــزا ح ـســب رؤيـ ــة ،2035
والخطة أن نصل فــي  2030إلــى  15في
ال ـم ـئــة م ــن ال ـك ـهــربــاء ت ـكــون م ــن الـطــاقــة
ً
الـمـتـجــددة ،مجمع الشقايا كــامــا بعد
االنتهاء منه إضافة إلى بعض المشاريع
المنفصلة الصغيرة سيصل الرقم إلى
ً
 4500وأكثر ولكن مبدئيا سنصل إلى
رؤيــة الكويت  15في المئة من إجمالي

عودة مشروع العبدلية
ولفت إلــى ع ــودة مـشــروع "العبدلية"
للدراسة في معهد األبـحــاث بعد ما تم
ً
إلغاؤه سابقا" ،وكمختص أرى أنه لو تم
استخدام طاقة كروضوئية في مشروع
العبدلية من الممكن أن نصل إلــى 300
ميغاوات ،ومن أسباب التعثر في مشروع
العبدلية هــي التقنية المقترحة (طاقة
شـمـسـيــة ح ــراري ــة ،وغ ــازي ــة وب ـخــاريــة)،
هــذا نــوع مــن التقنيات ليس لــه توجه،
واألس ـع ــار لـهــا تــأثـيــر ،لــذلــك تــم اإلل ـغــاء،
ثم قامت وزارة الكهرباء والماء بتكليف
معهد األبحاث بدراسة األرض وماأفضل
تقنية لالستخدام".

جنوب سعد العبدالله
ون ـفــى ال ـع ــازم ــي إم ـكــان ـيــة اس ـت ـخــدام
الطاقة المتجددة في مدينة جنوب سعد
العبدالله بشكل كامل ،وقال ،إن قرار 126
لسنة  2018يلزم كل المشاريع الحكومية
الجديدة تركيب ما يقارب  10في المئة
منها فــي استهالك المبنى ،واإلسـكــان
سـيـضـطــر ل ــوض ــع  10ف ــي ال ـم ـئــة طــاقــة
متجددة من االستهالك المتوقع للمدينة،
على سبيل المثال المساجد والجمعيات
وال ـم ـحــوالت يـتــم وض ــع عليها شــرائــح
كهروضوئية بحيث أن القدرة المنتجة
فيها  10في المئة ،أما المنازل فال أعتقد أن
يتم إجبارها على وضع الطاقة المتجددة
فبالنهاية حق المواطن وهو حر فيه.

تكاليف مشروعات الطاقة المتجددة
ً
وتطرق إلى تكاليف المشاريع ،معتبرا
أن الطاقة المتجددة ستوفر الكثير على
الميزانية ،اليوجد حرق وقود وال يوجد
انبعاثات ،ومن ناحية التشغيل والصيانة
غير معقدة مثل المحطات التقليدية ،ومن
ناحية األسعار أتوقع أن المرحلة الثانية
"الــدبــدبــة" ستكلف  450مـلـيــون ديـنــار،
وستكون القدرة اإلنتاجية أكبر ،والمرحلة
ً
الثالثة "األبرق" سيكلف تقريبا من 600
إلى  800مليار دينار.
وبالنسبة لألسعار ،إذا كانت مجدية
أو ال؟ رأى أنها بكل تأكيد مجدية لعدة
أسباب ،أولها أن تكلفة الكهرباء من 10
ً
إلى  35فلسا حسب سعر الوقود وحسب
المحطة ،يكلف لتوليد  10كيلوات ساعة،
عندما نعمل محطة الشرائح الشمسية
س ـع ــره ي ـصــل إلـ ــى  3.4ف ـل ــوس ل ـكــل 10
كيلوات ساعة ،وبالمقارنة يتضح لنا أن
هناك جدوى ،أما محطة الرياح سعرها
مــا بين  5إلــى  6فـلــوس ،نستفيد منها
 40في المئة وهذا مقارنة غير منصفة،
وبــالـنـسـبــة لمحطة ال ـطــاقــة الشمسية
ً
الحرارية سعرها ما بين  18و 24فلسا،
هنا المقارنة غير عادلة ذلك ألن الفائد من
الشرائح الشمسية مجرد ساعات قليلة
بينما الكهرباء نستفيد منها  24ساعة.
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« »B.Onlineتوقع عقد شراكة مع «اتحاد الجمعيات»
لتزويد المناطق السكنية بمنظومة أمنية متكاملة
ةديرجلا
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مبارك الصباح :ندعم مبادرات الحد من انتشار الجرائم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن المواطنين وسالمتهم
دور اتحاد
الجمعيات
التعاونية ال
يقتصر على
ضمان األمن
الغذائي

الكشتي

ً
ومتوسطا الكشتي والرميضي
...

مبارك الصباح مع الكشتي عقب توقيع العقد

أصدرنا
ً
تعميما لكل
الجمعيات
للتعاقد
المباشر
مع شركة
B.Online

الرميضي

أعـلـنــت شــركــة شـبـكــة الخليج
للتصاالت ( )B.Onlineالكويتية،
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة فـ ـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــات
تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت
واالتصاالت ،إبرامها عقد شراكة
مع اتحاد الجمعيات التعاونية،
ل ـ ـتـ ــزويـ ــد ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـس ـك ـن ـي ــة
بمنظومة أمنية متكاملة ،وفقا
ألح ــدث الـتـكـنــولــوجـيــا العالمية
المستخدمة فــي المراقبة ،وبما
يـتــوا فــق مــع المعايير القياسية
لــأنـظـمــة األم ـن ـيــة ،وب ـمــا يــرســخ
مكانتها كــإحــدى أه ــم الـشــركــات
ال ــرائ ــدة فــي تــوفـيــر تكنولوجيا
األن ـظ ـمــة األم ـن ـيــة ع ـلــى مـسـتــوى
المنطقة.
جاء ذلك بعدما تقدمت الشركة
بأقل األسعار وأفضل المواصفات
الـ ـمـ ـتـ ـط ــابـ ـق ــة مـ ـ ــع ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات
والـمــواصـفــات القياسية ل ــوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،التـ ـح ــاد الـجـمـعـيــات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،ل ـتــرك ـيــب وتـشـغـيــل
حـلــول أم ــان متكاملة ومترابطة
مع األنظمة األمنية اإللكترونية
ل ــوزارة الــداخـلـيــة ،ضمن مـبــادرة

"م ـن ــاط ــق آمـ ـن ــة" الـ ـت ــي أطـلـقـتـهــا
الوزارة لتأمين المناطق السكنية،
عمال بقانون رقم  61لسنة .2015
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ص ــرح مــديــر
قـطــاع االسـتــراتـيـجـيــة فــي شركة
 B. Onlineالشيخ مبارك الصباح
ب ــأن ال ـع ـقــد ال ـم ـبــرم م ــع االت ـح ــاد
يـشـمــل تــركـيــب كــام ـيــرات مــراقـبــة
عـلــى مــداخــل وم ـخــارج المناطق
ال ـس ـك ـن ـي ــة وم ـ ـح ـ ـطـ ــات ت ـح ــوي ــل
الكهرباء الثانوية الموجودة بكل
منطقة ،إضــافــة إلــى ربــط جميع
الكاميرات في المناطق السكنية
بنظام وزارة الداخلية عن طريق
ش ـب ـكــة رب ـ ــط م ـب ــاش ــر ل ـل ـب ـيــانــات
بغرفة عمليات الوزارة ،والمزودة
بــدقــة عــال ـيــة وخ ـصــائــص ق ــراءة
لوحات السيارات.
وق ـ ــال ال ـش ـي ــخ مـ ـب ــارك" :ن ـظ ــرا
ل ـل ـث ـق ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة الـ ـت ــي يــول ـي ـهــا
اتحاد الجمعيات التعاونية في
شركة شبكة الخليج لالتصاالت
( )B.Onlineوفي ريادتها بمجال
الـتـكـنــولــوجـيــا األم ـن ـيــة ،فـقــد قــام
ب ــإص ــدار ك ـت ــاب تـعـمـيــم إلـ ــى كــل

الجمعيات التعاونية ،للعمل على
التعاقد المباشر مع الشركة ،ما
يضعها أمام تحد كبير بترسيخ
هــذه الـثـقــة ،اتـســاقــا مــع حرصها
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر أكـ ـث ــر ال ـم ـن ـت ـجــات
والخدمات التكنولوجية تقدما،
وبما يضمن أفضل سبل الحماية
واألمن".
وأردف" :أيـ ـ ـض ـ ــا ،ي ــأت ــي ه ــذا
الـتـعــاون مــع ات ـحــاد الجمعيات،
إي ـ ـمـ ــانـ ــا ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدور ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي
ال ــرائ ــد الـ ــذي تـقــدمــه الـجـمـعـيــات
ال ـت ـعــاون ـيــة ف ــي دع ــم ال ـم ـب ــادرات
الـتــي تـصــب فــي مصلحة الـبــاد
عامة والمناطق السكنية بشكل
خاص ،للحد من انتشار الجرائم،
والحفاظ على الممتلكات العامة
والخاصة وحفظ أمن المواطنين
وسالمتهم".
مـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،عـ ـ ـل ـ ــق رئـ ـي ــس
مجلس إدارة اتـحــاد الجمعيات
التعاونية فهد الكشتي على هذه
الشراكة قائال" :ارتأينا في اتحاد
الجمعيات التعاونية أنه يجب أال
تقتصر مسؤولياتنا على ضمان

األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ف ـق ــط ،ب ــل نـلـتــزم
ب ــدورن ــا الـمـجـتـمـعــي ف ــي حماية
المواطنين ،إضافة إلــى الحفاظ
على الممتلكات العامة والخاصة،
لذا ،جاءت هذه المبادرة ،األولى
مــن نــوعـهــا ،مــن جــانــب االت ـحــاد،
مـتـسـقــة م ــع رؤي ـ ــة ش ــرك ــة شبكة
الخليج لالتصاالت (،)B.Online
وانطالقا من مسؤولياته الراسخة
تـ ـج ــاه أم ـ ــن وس ــام ــة الـمـجـتـمــع
الكويتي".
وص ــرح نــائــب رئـيــس االتـحــاد
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ــرم ـ ـي ـ ـضـ ــي بـ ـ ــأنـ ـ ــه ت ــم
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة ش ـب ـكــة
الخليج لالتصاالت ()B.Online
ل ـتــزويــد الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
على مستوى الدولة بالمنظومة
األمنية محل الشراكة ،عن طريق
ال ـت ـعــاقــد ال ـم ـبــاشــر ،ن ـظــرا للثقة
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي يــولـيـهــا االت ـح ــاد
ف ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة بـ ـمـ ـج ــال
التكنولوجيا األ م ـن ـيــة ،وبفضل
موثوقية الحلول والخدمات التي
تــوفــرهــا ،خــاصــة انـهــا نــالــت ثقة
وزارة الداخلية ،وجاءت متطابقة

م ــع مـتـطـلـبــاتـهــا ومــواص ـفــات ـهــا
القياسية للمبادرة.
واستهدافا لتحقيق الريادة في
مجال األنظمة األمنية ،وبفضل
ب ـن ـي ـت ـه ــا ال ـت ـح ـت ـي ــة وخ ـب ــرات ـه ــا
الـ ـمـ ـت ــاح ــة ،ت ـ ـ ــزود ش ــرك ــة شـبـكــة
الخليج لــاتـصــاالت الـعــديــد من
الهيئات والمؤسسات بالقطاعات
المصرفية ،والطبية ،والنفطية،
وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
األنظمة.
وتتيح شــركــة  B.Onlineعبر
خصائص منتجاتها متطلبات
الـهـيـئــات الـحـكــومـيــة مــن تركيب
أنـ ـظـ ـم ــة أمـ ـنـ ـي ــة ،ت ـش ـم ــل أن ـظ ـمــة
ك ــامـ ـي ــرات م ــراق ـب ــة ع ــال ـي ــة ال ــدق ــة
م ـطــاب ـقــة م ــواص ـف ــات ـه ــا ل ـش ــروط
وزارة الداخلية من حيث التركيب
والـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ،وتـ ـنـ ـف ــرد ال ـش ــرك ــة
بــإدارتـهــا الكويتية ذات الكفاء ة
الـعــالـيــة والـمـتـمـيــزة ،وملكيتها
الكويتية الخالصة بنسبة  ١٠٠في
المئة ،مما يزيد من ثقة عمالئها
ودعمها لحركة النمو االقتصادي.
كما تنفرد بامتدادها العالمي

إلى أكثر من  53دولة و 100موقع
ع ـبــر م ــراك ــز ات ـص ــال ف ــي أوروبـ ــا
والكويت واإلمارات وباقي الشرق
األوسط ،إذ تعتمد شبكتها على
األلياف الضوئية األرضية وتحت
ال ـم ــاء لـتــوفـيــر ات ـص ــال مـضـمــون
لنقل البيانات عبر اإلنترنت ،وما
يميز هذه الشبكة هو إمكانياتها
ال ـم ـط ــورة ال ـتــي تــوظــف شـبـكــات
بديلة لتنتقل إليها خدمة التصال
في حاالت الطوارئ أو االنقطاع.
وت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة حـ ـ ـل ـ ــوال
متخصصة وم ــدارة عبر البحث
والتطوير والتكنولوجيا الجديدة
إلى الشركات الكبيرة والحكومية
والمصرفية ومؤسسات التمويل
والشركات الصغيرة ومتوسطة
الحجم ألكثر من  29سنة ،تسعى
ب ـه ــا ن ـح ــو ن ـم ــو ال ـم ـســاه ـمــة فــي
تطوير الشبكات والبنى التحتية
لتكنولوجيا المعلومات.
وتـ ـ ــوفـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة خ ـ ــدم ـ ــات
مـتـكــامـلــة تـشـمــل أن ـظ ـمــة وغ ــرف
االجتماعات الذكية ،غرف التحكم،
أن ـظ ـم ــة الـ ـع ــرض ع ـل ــى الـ ـج ــدران

( ،)video wallوأنظمة اإلعالنات
الــرق ـم ـيــة الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة
( ،)digital signageوتـخــدم بها
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـكـ ـب ــرى وال ـه ـي ـئ ــات
الـحـكــومـيــة وال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
والمالي والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة واألفراد ،حيث توفر
لها خدمات اإلنترنت واالتصال
الـسـلـكـيــة ب ـســرعــات فــائ ـقــة ،عبر
أحدث شبكة اتصال في الكويت.
وارتكازا على بنيتها التحتية
وخ ـبــرات ك ــوادره ــا ،تــوفــر شركة
 B.Onlineا لـ ـخ ــد م ــات ا لــر ق ـم ـيــة
األكثر استقرارا وموثوقية وقابلة
لـلـتــوســع ،إذ تـقــدم حـلــوال تهدف
إلى توفير خدمات متكاملة تغطي
جميع أرجــاء الكويت عبر شبكة
اتصال هي األكثر تطورا وأمانا،
ت ـس ـعــى م ــن خ ــال ـه ــا إلـ ــى ريـ ــادة
ق ـطــاع تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واالت ـ ـصـ ــاالت بــال ـكــويــت ،وت ـعــزز
مسيرتها نحو التحول الرقمي.

«زين» تقدم «الماچلة الرمضانية»
 :Ooredoo Businessشراكة مع «مايكروسوفت»
لـ «الهالل األحمر» لتوزيعها على المحتاجين لتسريع عجلة التحول الرقمي في الكويت

ً
مستقبال وليد الخشتي ووفد «زين» بحضور مها البرجس
د .هالل الساير
أعـلـنــت شــركــة زي ــن اس ـت ـمــرار مـبــادرتـهــا
لـتـقــديــم "الـمــاچـلــة الــرمـضــانـيــة" مــع دخــول
الشهر الفضيل ،والتي قدمتها مؤخرا إلى
شريكها االستراتيجي جمعية الهالل األحمر
الكويتي ،ليتم توزيعها على األسر المتعففة
داخ ــل ال ـكــويــت ،وتــأمـيــن احـتـيــاجــاتـهــم من
المواد الغذائية التموينية األساسية عبر
القسائم الشرائية.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن
مبادرة تقديم "الماچلة الرمضانية" بدأت
قبل دخول الشهر الكريم ،حيث قام مسؤولو
اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة ف ــي "زي ـ ــن" ب ــزي ــارة مقر
جمعية الهالل األحمر الكويتي في الشويخ
لتقديم "الماچلة" ،بحضور رئيس مجلس
إدارة الجمعية د .هالل الساير ،واألمين العام
للجمعية مها البرجس ،والرئيس التنفيذي
للعالقات واالتصاالت في زين الكويت وليد
الخشتي ،وبتواجد مسؤولي الشريكين.
وبـيـنــت "زيـ ــن" أن ه ــذه ال ـم ـبــادرة تعتبر
أ حــد روا ف ــد حملتها الرمضانية السنوية
"زيـ ـ ــن الـ ـشـ ـه ــور" ،ال ـت ــي ت ــأت ــي ت ـح ــت مـظـلــة

اسـتــراتـيـجـيـتـهــا لـلـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة
واالس ـ ـتـ ــدام ــة ،ل ـتــأم ـيــن اح ـت ـي ــاج ــات األس ــر
المتعففة داخل البالد ،حيث قامت الشركة
بتقديم "الماچلة" إلى جمعية الهالل األحمر
الكويتي عبر القسائم الشرائية ،بالتعاون
م ــع شــركــة "أون ـك ــوس ــت" ال ـتــي تـعـتـبــر أحــد
أكبر متاجر المواد الغذائية واالستهالكية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وذلـ ــك ل ـكــي تـعـطــي ك ــل أس ــرة
فرصة اختيار المواد التي تفضلها حسب
احتياجاتها الشخصية المختلفة.
وقدمت الشركة هذا العام قسائم "الماچلة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة" إلـ ــى عـ ــدد م ــن ال ـج ـه ــات غير
الربحية والخيرية المعتمدة مــن الجهات
الرسمية في الدولة ،والتي شملت جمعية
الـهــال األحـمــر الـكــويـتــي ،والـبـنــك الكويتي
للطعام واإلغاثة ،ودور الرعاية االجتماعية
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
وجمعية صندوق إعانة المرضى ،بحيث تم
توزيع القسائم على األسر المتعففة داخل
الـكــويــت مــن قـبــل ه ــذه الـجـهــات المعتمدة،
ويمكن لألسر استخدامها عبر "أونكوست"

ً
مقدما «الماچلة» للساير بحضور البرجس ومسؤولي الشريكين
الخشتي

ال ـتــي تــوفــر تـشـكـيـلــة كـبـيــرة ومـتـنــوعــة من
المواد الغذائية واالستهالكية.
وبينت أن خطتها لتغطية احتياجات
ال ـش ـهــر ال ـكــريــم تـضـمـنــت ت ــوزي ــع الـقـســائــم
الشرائية على الجهات الرسمية األكبر على
مستوى الكويت ،لضمان وصولها إلى أكبر
عدد ممكن من األسر المحتاجة والمتعففة
بــالــوقــت الـكــافــي قـبــل ق ــدوم شـهــر رمـضــان،
إضافة إلى تزامنها هذا العام مع استمرار
ظروف الجائحة ،وتأمل "زين" أن يكون لهذه
البادرة األثر البالغ في تعزيز مساهماتها
والتزاماتها تجاه مختلف فئات المجتمع
خالل هذه الظروف.
وبصفتها المزود الرائد للخدمات الرقمية
في الكويت ،فإن "زين" تسعى جاهدة لخدمة
مجتمعها وأف ــراده ،من خالل تنظيم ودعم
المبادرات اإلنسانية القيمة على مدار السنة
بشكل عام وفي شهر رمضان بشكل خاص،
لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز
ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع
المختلفة.

ك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت O o r e d o o
 ،B u s i n e s sا لـ ـ ـش ـ ــر ي ـ ــك
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ال ـم ــوث ــوق
لحلول أعمالك ،عن إطالق
خ ــد م ــة Cloud Connect
لعمالئها في قطاع األعمال
وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
أنـ ـح ــاء دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت عن
ت ــوف ــر م ـج ـمــوعــة مـتـنــوعــة
م ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــات الـ ـح ــوسـ ـب ــة
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ـ ــن خ ـ ــال
منصة Microsoft Azure
السحابية ا لـتــي أنشـأتها
شـ ـ ــركـ ـ ــة مـ ــاي ـ ـكـ ــروسـ ــوفـ ــت
معتمدة على شبكة مراكز
ال ـب ـي ــان ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـهــا،
ً
علما أن منصة Microsoft
 Azureالسحابية تتميز
بالمرونة العالية وا لـقــوة
والتكلفة المناسبة.
ُ
وي ـتــوقــع أن ت ـكــون هــذه
ً
ً
ال ـخ ـط ــوة ع ــام ــا اضــاف ـيــا
ً
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدا فـ ـ ـ ــي ت ـ ـسـ ــريـ ــع
ع ـج ـل ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــرق ـم ــي
ً
ً
وعنصرا رئيسا لالزدهار
االق ـت ـص ــادي الـمـنـصــوص
عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي رؤيـ ـ ـ ــة "ك ــوي ــت
جديدة ."2035
وقالت مديرة التسويق
االس ـتــرات ـي ـجــي وتخطيط
األعمال – قطاع الشركات،
ل ــدى  Ooredooالـكــويــت،
زيـ ـن ــب الـ ـشـ ـم ــري" :تـتـمـتــع
 Ooredooب ـتــاريــخ وثـقــة
عميقة في سوق الخدمات
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
الدولة والمنطقة" ،ويأتي
اطــاق مثل هذه الخدمات
والحلول الرقمية ٌ
المبتكرة
ً
تماشيا مع استراتجيتنا
ورؤيتنا الهادفة إلى تعزيز
مـكــانــة  Ooredooكـمــزود
لــات ـصــاالت ال ـمــوحــدة في
دول ــة الـكــويــت والمنطقة،

ً
وانسجاما مع رؤية "كويت
جديدة".
وأضافت الشمري" :نرى
ً
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي عـنـصــرا
ً
رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــا ل ـت ـح ـق ـي ــق هـ ــذا
الوعد ،إذ ستعمل شراكتنا
مـ ــع م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت عـلــى
تسريع عملية االنتقال إلى
الخدمات السحابية وجلب
المزيد من االبتكار وتلبية
احتياجات العمالء وقيادة
االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ،وخ ـ ـلـ ــق ف ــرص
الـعـمــل واالزده ـ ــار لجميع
أفـ ــراد الـمـجـتـمــع الكويتي
وقطاع األعمال".
وم ــن الـمـتــوقــع أن توفر
خ ــدم ــة الـ ــربـ ــط ال ـس ـحــابــي
Ooredoo Cloud Connect
ل ـل ـش ــرك ــات وال ـم ــؤس ـس ــات
في الدولة خدمات اتصال
سـحــابـيــة آم ـنــة ومــوثــوقــة
وب ــأسـ ـع ــار م ـع ـقــولــة لــدفــع
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي ،ك ـمــا
س ـت ـس ـم ــح هـ ـ ــذه الـ ـش ــراك ــة
ب ـي ــن  Ooredooا ل ـكــو يــت
ومــاي ـكــروســوفــت بتعزيز
مـكــانــة  Ooredooكـمــزود
ات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت م ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة م ــن
خالل خدمة الربط "Azure
 ،"ExpressRouteا ل ـت ــي
تـمـكــن ال ـشــركــات م ــن ربــط
شبكاتهم في مقار العمل.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال الـمــديــر
الـعــام لــدى مايكروسوفت
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،عـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــدي ـ ــن
ك ـ ـ ــري ـ ـ ــم" :تـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل م ـه ـم ــة
مايكروسوفت في تمكين
كل فرد ومؤسسة لتحقيق
المزيد من اإلنجازات" ".إن
ش ــراك ـت ـن ــا م ــع Ooredoo
تـ ـه ــدف ل ـت ـعــزيــز ال ـتــزام ـنــا
ت ـجــاه ال ـح ـكــومــة واألف ـ ــراد
وم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال فــي
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت .وم ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال

زينب الشمري

Microsoft Cloud
ال ـ ـمـ ــوثـ ــوقـ ــة وال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــددة
االسـ ـتـ ـخ ــدام ــات وال ــذك ـي ــة،
س ـت ـت ـم ـكــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات مــن
مشاركة العمالء والتفاعل
معهم وتمكين الموظفين
وتحسين العمليات وإعادة
ابتكار نماذج األعمال من
خالل التحول الرقمي".
ويعد Cloud Connect
 to Microsoft Azureمن
 Ooredooم ـ ــن ا ل ـح ـل ــول
المهمة التي توفر وصول
آم ـ ــن ومـ ــوثـ ــوق وب ــأس ـع ــار
م ـن ــاس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـخ ــدم ــات
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة
والخاصة مــن Microsoft
.Azure
فـ ـ ـم ـ ــع هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـحـ ـ ــل م ــن
 ،Ooredooيمكن للشركات
الــوصــول بثقة وأم ــان إلى
خ ــدم ــات ال ـن ـطــاق الـخــاص
بـ ـ ـ ـ Microsoft Azure
فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،والـ ـخ ــدم ــات
ال ـس ـح ــاب ـي ــة الـ ـع ــام ــة مـثــل
Microsoft Office 365
و.Dynamics 365
وب ــذل ــك ،يـمـكــن للعمالء

عالء الدين كريم

مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات إطـ ـ ـ ــاق
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق
بسرعة أعلى ومرونة أكبر،
ً
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول أيـ ـ ـض ـ ــا عـلــى
خ ــدم ــات ات ـ ـصـ ــاالت آم ـن ــة،
وتـ ـع ــزي ــز إدارات ـ ـ ـهـ ـ ــا لــدفــع
عجلة التحول الرقمي.
و ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم Microsoft
 Azureمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــة م ــن
األن ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وال ـخــدمــات لـلـشــركــات مع
تحسين التكاليف وتقليل
تعقيدات إدارة الشبكة.
وت ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات
الموجودة في Microsoft
 Cloudذ ك ـ ـ ـ ـ ــاء األ ع ـ ـ ـمـ ـ ــال
والتعلم اآللي والتحليالت
ال ـت ـن ـب ــؤي ــة وال ـ ــروب ـ ــوت ـ ــات
ال ــذكـ ـي ــة وم ـع ــال ـج ــة ال ـل ـغــة
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
االتصال الميداني بإنترنت
األشياء.

14
اقتصاد
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● الهاشل :إلزام المصارف بنسبة توطين  %70لوظائف اإلدارات العليا والوسطى
● تعيين غير الكويتيين بالوظائف القيادية لفترة محدودة وتأهيل الكفاءات الكويتية
ً
أصدر بنك الكويت المركزي تعميما
إلى جميع البنوك المحلية للتأكيد على
أهـمـيــة تــوطـيــن الــوظــائــف ف ــي اإلدارات
العليا والوسطى ،وبذل الجهود الالزمة
لتحقيق ذل ــك ،ضـمــن سـعــي "ال ـمــركــزي"
االستراتيجي لتعزيز حضور الكفاء ات
الــوطـنـيــة فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي وعلى
جميع المستويات الوظيفية ،واهتمامه
الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر
ً
الـكــويـتـيــة ،وه ــو مــا ك ــان دائ ـم ــا موضع
متابعة حثيثة منه؟
وقـ ــال م ـحــافــظ "ال ـم ــرك ــزي" د .محمد
ال ـه ــاش ــل ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ــس،
ً
إن ال ـب ـنــك أص ـ ــدر أمـ ــس األول تـعـمـيـمــا

أكــد فيه أهمية تأهيل الـكــوادر الوطنية
وإعطائها األولــويــة في شغل الوظائف
القيادية ،ســواء الفنية أو اإلداري ــة ،عبر
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتدريب الكوادر
الوطنية وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.
وأوضـ ــح الـمـحــافــظ أن الـتـعـمــي يلزم
البنوك بأن تصل نسبة توطين الوظائف
فــي اإلدارات الـعـلـيــا والــوس ـطــى إل ــى ما
ال يـقــل عــن  70فــي الـمـئــة ،وه ــي النسبة
ال ـم ـق ــررة م ــن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء لـلـقـطــاع
ً
الـمـصــرفــي كـكــل ،م ـش ــددا عـلــى أن يكون
تـعـيـيــن غـيــر الـكــويـتـيـيــن ف ــي الــوظــائــف
ال ـق ـي ــادي ــة ل ـف ـت ــرة م ـ ـحـ ــدودة وأن ي ـكــون
ً
مرتبطا بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل

تلك الوظائف في إطــار خطط التطوير
الوظيفي واإلحالل المطلوب.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ع ـل ــى ال ـب ـن ــوك تـقــديــم
خـطـطـهــا ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن م ـع ـت ـمــدة من
مـجــالــس إداراتـ ـه ــا إل ــى الـبـنــك الـمــركــزي
على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه
لتحقيق هــذا اإلحــال في إطــار زمني ال
يتجاوز نهاية عام .2023
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـهـ ــاشـ ــل إل ـ ـ ــى أن الـ ـقـ ـط ــاع
المصرفي يعتبر أكبر موظف للعمالة
الوطنية في القطاع الخاص ،وقد بادر
البنك الـمــركــزي فــي هــذا الـشــأن بتأهيل
أكبر قدر من الكفاءات الوطنية ليرفد بها
احتياجات القطاع المصرفي ،وعمل على

تنمية رأس المال البشري لهذا القطاع
الـحـيــوي عـبــر مجموعة مــن الـمـبــادرات
يــأتــي عـلــى رأس ـهــا م ـب ــادرة ك ـفــاءة التي
أطلقها "المركزي" بالتعاون مع البنوك
الكويتية وبإدارة اتحاد مصارف الكويت
لتأهيل الكوادر الوطنية عبر مجموعة
واسعة من البرامج التدريبية الموجهة
ً
لجميع الـمـسـتــويــات بـ ــدء ا مــن حديثي
ً
التخرج ،وصوال إلى القيادات التنفيذية.

محمد الهاشل

ً
ً
ُ
«الوطني» %25 :استرجاعا نقديا مع عرض «بيتك» يطلق مسابقة لتالوة القرآن عن بعد
مكافآت السفر من Mastercard
فــي إط ــار حــرص بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم م ـك ــاف ــآت
استثنائية لعمالئه وتلبية كافة
اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم ال ـم ـت ـن ــوع ــة عـلــى
اخـتــاف شرائحهم ،يــوفــر البنك
لـحــامـلــي بـطــاقــات Mastercard
ال ــوط ـن ــي االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـمــؤه ـلــة
ف ــرص ــة اس ـت ــرج ــاع ح ـتــى  25في
المئة على قيمة مشترياتهم حول
ال ـعــالــم ع ـنــد اس ـت ـخ ــدام بـطــاقــات
 Mastercardالوطني االئتمانية
المؤهلة عند التسوق عبر المواقع
اإللكترونية لدى مجموعة رائدة
من العالمات التجارية العالمية،
وذلك للمرة األولى في الكويت.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء الـ ــوط ـ ـنـ ــي
االس ـت ـفــادة مــن ع ــروض مـكــافــآت
السفر في حالة الشراء باستخدام
ب ـطــاقــات  Mastercardالــوطـنــي
االئتمانية المؤهلة عند التسوق
عبر اإلنترنت والشراء من المواقع
اإللكترونية لمجموعة مختارة
من العالمات التجارية المنتشرة
حــول العالم ومــن أبــرز العالمات
التجارية التي يمكن الـشــراء من
خالل مواقعها عبر اإلنترنت:
، Abercrombie & Fitch
و  ،Boggi Milanoو ،GILT
و ،Neiman Marcus Online
و ،Saks Fifth Avenueو،Farfetch
و ،Forzieriو ،Giglioو،Hollister
و  ،Anatomieو ،Slowear
و ،Learn Primaryو،Malababa
و  ،YOOXو ،Macy’s Online
و ،Feverو ،Rue La LaوTWGTEA.
 ،comو ،StrawberrynetوFaire
 .Leather coو ،MYUS.com
و.Tocco Toscano
كــذلــك يـمـكــن لـعـمــاء الــوطـنــي
من حاملي بطاقات Mastercard
االئتمانية التالية االستفادة من
م ـكــافــآت ال ـس ـفــر :بـطــاقــة World
 Mastercardالوطني االئتمانية
وبطاقة World Elite Mastercard
ال ــوطـ ـن ــي االئ ـت ـم ــان ـي ــة وب ـط ــاق ــة
 Titanium Mastercardالوطني
االئـتـمــانـيــة وب ـطــاقــة Platinum
 Mastercardالوطني االئتمانية.

كما يمكن التسجيل والتعرف
على العروض الحصرية ونسب
االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـن ـ ــد ال ـ ـت ـ ـسـ ــوق
أث ـنــاء الـسـفــر عــن طــريــق الـمــوقــع
اإللكتروني:
https://mtr mastercardservices.com/en

وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
مــديــر مـنـتـجــات ال ـب ـطــاقــات في
مجموعة الخدمات المصرفية
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ف ـ ــي "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي"
أن ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــام" :ن ـ ـس ـ ـعـ ــى إلـ ــى
مـكــا فــأة عمالئنا على اختالف
ش ــرائـ ـحـ ـه ــم مـ ــن خـ ـ ــال تــوف ـيــر
عروض حصرية تناسب أنماط
حياتهم المتنوعة وتتماشى
مع تطلعاتهم ،إذ نوفر لمحبي
السفر من حاملي بعض بطاقات
 Mastercardالوطني االئتمانية
فــرصــة الـحـصــول عـلــى عــروض
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ف ــي إط ـ ــار سعينا
ل ـم ـن ـح ـه ــم بـ ــاقـ ــة م ـت ـن ــوع ــة مــن
المكافآت على مدار العام".
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـبـ ــام إل ـ ــى ح ــرص
"الوطني" على تشجيع استخدام
القنوات اإللكترونية في إتمام
الـ ـم ــدف ــوع ــات وال ـ ـت ـ ـسـ ــوق عـبــر
اإلنترنت للحفاظ على سالمة
ال ـع ـمــاء ف ــي ظ ــل تـلــك ال ـظــروف
االستثنائية التي نعيشها.

أنور البالم

محمد دباغ

وأض ـ ـ ـ ــاف" :ت ـل ـق ــى ال ـح ـمــات
المخصصة لالسترجاع النقدي
ً
ً
ً
ً
اهتماما كبيرا وقبوال ملحوظا
م ـ ــن عـ ـم ــائـ ـن ــا ،ل ـ ـهـ ــذا ن ـع ــده ــم
ب ـمــواص ـلــة ت ـقــديــم ال ـم ــزي ــد من
العروض والمكافآت الحصرية
والـمـتـمـيــزة" .وأك ــد أن بطاقات
الـ ــوط ـ ـنـ ــي االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ت ــوف ــر
لـلـعـمــاء فــرصــة الـمـشــاركــة في
الحمالت التي يطلقها "الوطني"
على مدار العام كما تضمن لهم
ً
أسلوب حياة مميزا بما توفره
مــن مــزايــا مـتـعــددة لحامليها،
والتي تساهم في إثراء التجربة

الـمـصــرفـيــة ال ـتــي يـقــدمـهــا لهم
البنك.
مــن جــانـبــه ،ق ــال محمد دب ــاغ،
مدير تنمية األعمال  -الكويت في
شــركــة " :Mastercardإن توفير
م ـك ــاف ــآت ال ـس ـفــر ع ـنــد اس ـت ـخــدام
ب ـطــاقــات  Mastercardالــوطـنــي
االئتمانية يعكس التزامنا بتقديم
منتجات مخصصة تلبي مختلف
أنماط الحياة الفريدة للعمالء".
وأضاف الدباغ :نحن فخورون
بتعزيز شراكتنا طويلة األمد مع
بنك الـكــويــت الــوطـنــي ،وواثـقــون
ً
تـمــامــا ب ــأن ع ــروض االسـتــرجــاع
ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة س ـت ـس ــاع ــد
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن عـلــى
االقتراب أكثر من شغفهم ،وجعل
م ـع ــام ــات ال ــدف ــع ال ـيــوم ـيــة أكـثــر
ً
بساطة وأمانا مع مكافآت مجزية.
وتــوفــر بطاقات Mastercard
الــوطـنــي االئـتـمــانـيــة الـعــديــد من
الـ ـم ــزاي ــا وال ـ ـعـ ــروض ال ـح ـصــريــة
للعمالء والتي تتضمن برنامج
م ـكــافــآت الــوط ـنــي ل ــدى أك ـثــر من
 900م ـح ــل م ـ ـشـ ــارك ،والـ ــدخـ ــول
ً
مـ ـج ــان ــا إلـ ـ ــى قـ ــاعـ ــات االنـ ـتـ ـظ ــار
الفخمة في المطارات حول العالم،
ً
وت ــأم ـي ــن ال ـس ـفــر م ـج ــان ــا ،خــدمــة
الــوط ـنــي لـلـتـســوق اآلمـ ــن ،خــدمــة
ً
إيقاف السيارات مجانا وخدمة
ا لـمـســا عــدة الشخصية المحلية
ً
"الكونسيرج" ،فضال عن العروض
الحصرية المميزة.

أطلق بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـت ــك) م ـســاب ـقــة "ق ـ ـ ــراء بـيـتــك"
ل ـ ـتـ ــاوة الـ ـ ـق ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم خ ــال
شـهــر رم ـض ــان ،وذل ــك لشريحة
عـمــاء "بـيـتــي" و"ح ـســابــي" ،من
خالل التواصل عن بعد ،تطبيقا
لالشتراطات الصحية الحالية.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر خـ ــدمـ ــات مــركــز
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة وال ـت ــواص ــل
االجتماعي في "بيتك" عبدالله
السيف إن المسابقة األولــى من
نــوعـهــا تـشـجــع الـجـيــل الـحــالــي
على ق ــراء ة الـقــرآن الكريم خالل
هــذا الشهر ،مع توضيح بعض
أحـ ـك ــام ال ـت ـج ــوي ــد ،الس ـي ـم ــا أن
هـنــاك ع ــدة حـلـقــات سيتم بثها
مـبــاشــرة عبر قـنــاة "بـيـتــك" على
انـسـتـغــرام  kfhgroupالختبار
بعض المشاركين في المسابقة.
وأضـ ـ ــاف ال ـس ـي ــف" :إن بيتك

حرص على التنسيق مع لجان
تحكيم مختصة لتطبيق معايير
التقييم بشفافية ومهنية عالية،
ع ــاوة عـلــى تـخـصـيــص جــوائــز
بقيمة  8آالف د ي ـنــار للفائزين
مــن شــريـحــة األط ـف ــال والـشـبــاب
دون  25ع ــام ــا وف ـ ــق الـ ـش ــروط
والضوابط المعلنة".
وأوض ــح أنــه بإمكان العمالء
الـتـسـجـيــل م ـبــاشــرة عـبــر مــوقــع
"بـ ـيـ ـت ــك" اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،وس ـي ـتــم
التواصل معهم لتحديد مواعيد
اخ ـت ـب ــاره ــم ،ع ـل ـمــا أن الـمـقــاعــد
محدودة ،وسيتم اعتماد أولوية
التسجيل حسب األسبقية ،كما
أن قـنــوات "بـيـتــك" فــي التواصل
االجتماعي جاهزة للرد على أي
استفسارات تتعلق بالتسجيل
والمشاركة في المسابقة.
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن اه ـت ـم ــام "ب ـي ـتــك"

عقد اتحاد مصارف الكويت
اجتماعا افتراضيا مع اتحاد
البنوك التشاركية في تركيا،
عبر تطبيق زووم ،بمشاركة
مــديــر إدارة الـعــاقــات العامة
بـ ــات ـ ـحـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــارف ال ـك ــوي ــت
شـ ـيـ ـخ ــة ال ـ ـع ـ ـي ـ ـسـ ــى ،ونـ ــائـ ــب
األم ـيــن ال ـعــام الت ـحــاد البنوك
ف ــي تــرك ـيــا إس ـمــاع ـيــل فـ ــورال،
ومــديــر ال ـخــدمــات المصرفية
س ــاي ـج ـي ــن سـ ـنـ ـج ــر ،ورئـ ـي ــس
الـعــاقــات الــدولـيــة واالت ـصــال
ال ـم ــؤس ـس ــي ف ــاط ـم ــة س ـي ـنــار،
وأخ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق عـ ـم ــل
المجلس االستشاري الشرعي
المركزي مصطفى سنكر.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،صـ ــرحـ ــت
ال ـع ـي ـس ــى ب ــأن ــه تـ ــم ال ـت ـش ــاور
خالل االجتماع حول العالقات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـ ـي ــن االت ـ ـحـ ــاديـ ــن،
وسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ت ـ ـف ـ ـع ـ ـيـ ــل األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
المشتركة ،كما تم عمل عرض

تقديمي من فريق عمل اتحاد
البنوك التركية حول الصناعة
المصرفية في تركيا.
بهذه المناسبة ،أشار فورال
إلى أن اتحاد البنوك في تركيا
مــؤ سـســة مهنية عــا مــة تعمل
كمنظمة غير حكومية ،وهي
ال ـم ـم ـث ــل ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـق ـطــاع
المصرفي المشارك في تركيا.
واكـ ـ ـ ــد ان اتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـب ـن ــوك
الـتـشــاركـيــة فــي تــركـيــا يهدف
ال ـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ــع
المؤسسات المعنية للحصول
عـ ـل ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ـت ـ ـبـ ــادل ل ــدع ــم
وتـ ـط ــوي ــر ص ـن ــاع ــة ال ـت ـمــويــل
اإلس ــام ــي الـعــالـمــي ،متابعا:
"نـ ـ ـح ـ ــن نـ ـ ـق ـ ــدر قـ ـ ـب ـ ــول ات ـ ـحـ ــاد
مصارف الكويت لعقد اجتماع
عبر اإلنترنت لتقديم الخدمات
المصرفية التركية التشاركية
ومناقشة مجاالت التعاون ذات
المنفعة المتبادلة".

أعـلــن بـنــك ورب ــة ،ط ــرح بـطــاقــة جــديــدة تحت
اســم "وورل ــد إيليت مــاس ـتــركــارد–World Elite
 "MasterCardذات ا ل ـش ــر ي ـح ــة ا لـ ـم ــزدو ج ــة،
ـال مــن األم ـ ــان ،فــي إط ــار الـتــزامــه
وبـمـسـتــوى ع ـ ٍ
بتقديم منتجات جــديــدة ومبتكرة ومواصلة
تعزيز قطاع الخدمات المصرفية الخاصة.
وتـعــد هــذه البطاقة األول ــى مــن نوعها على
مستوى العالم ،والمتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،إذ تم إصدارها بالتعاون والشراكة
مع شركة ماستركارد ،وتتميز بوجود شريحتي
 EMVتوفران ميزتي الخصم المباشر.
وتعتبر الشريحة األولــى للحساب الجاري/
التوفير أمــا الشريحة الثانية فتمثل البطاقة
االئـتـمــانـيــة ،وبــذلــك ت ـكــون الـبـطــاقــة ع ـبــارة عن
بطاقتين مدمجتين في بطاقة واحــدة ،وسيتم
طرحها لعمالء المصرف من شريحة "الماسي"
ً
ً
حـيــث ستتيح لـهــم عــال ـمــا ج ــدي ــدا م ــن الـمــزايــا
والعروض الحصرية.
وبهذه المناسبة ،قال مساعد المزيد رئيس
المجموعة المصرفية لألفراد بالوكالة في بنك
وربــة ،إن بطاقة وورلــد إيليت ماستركارد ذات
الشريحة المزدوجة مــزودة بشريحتي ()EMV
مدمجتين في بطاقة واحدة ،بحيث تحتوي كل
شريحة على رقــم خــاص بها ،إضــافــة إلــى رمز
سري ( )PINورقم الرمز التعريفي الخاص بكل
شريحة (.)CVV
وأوض ـ ــح ال ـم ــزي ــد ،أن ــه ي ـتــم الـتـعــامــل م ــع كل
شريحة على أنها بطاقة منفصلة ،مما يتيح
لعمالء وربة الراحة في سداد المبالغ أو إجراء
عمليات السحب الـنـقــدي بسهولة باستخدام
بطاقة واح ــدة فقط ،وتعتمد بذلك على كيفية
إدخــال البطاقة في جهاز نقاط البيع ،إذ يؤدي
اس ـت ـخــدام ـهــا م ــن إح ـ ــدى ال ـج ـه ــات إلـ ــى إجـ ــراء
معاملة الدفع أو السحب المباشر عبر شريحة
الـخـصــم مــن الـحـســاب الـجــاري/الـتــوفـيــر بينما
يؤدي استخدامها من الجانب اآلخر السداد عبر
استخدام البطاقة االئتمانية .وأفاد بأن بطاقات

عبدالله السيف

ً
ً
«المصارف» يعقد اجتماعا افتراضيا مع اتحاد
البنوك التشاركية في تركيا

«وربة» يطلق بطاقة «وورلد إيليت» ذات الشريحة المزدوجة
وورلد إيليت ماستركارد ذات جودة عالية إذ تتم
ً
طباعتها وفــق أعلى المعايير ،فضال عن ذلك،
ً
ً
ـال جــدا ،نظرا
فإن البطاقة ذات مستوى أمــان عـ ٍ
لوجود رقم سري لكل شريحة ،إضافة إلى الرقم
التعريفي لكل شريحة ،مما يوفر أعلى مستويات
األمان لمستخدمي البطاقة الجديدة من شريحة
ً
"ال ـمــاســي" ،ويمكن لعمالء ورب ــة أيـضــا إصــدار
بطاقة إضافية ائتمانية ألي فرد من أفراد العائلة
ً
الذين تزيد أعمارهم على  15عاما.
وتابع المزيد" :كما يسعدنا أن نكون أول بنك
على مستوى العالم والمنطقة يقدم بطاقة وورلد
إيليت ماستركارد ذات الشريحة المزدوجة (Dual
 ،)Chipالتي تجمع بين ميزتي الخصم المباشر
واالئـتـمــان ،لتضيف أعـلــى مستويات المرونة
وال ــراح ــة والـتـمـ ّـيــز لـعـمــاء ال ـمــاســي ،وسـتــوفــر
بطاقات وورل ــد إيليت ماستركارد االئتمانية
الفريدة والــوحـيــدة مــن نوعها لعمالئنا مزايا
ال مثيل لها ،ومكافآت مختارة بعناية ،وفوائد
حصرية ،يمكن لعمالء وربة تجربتها".
بدورها ،قالت نادية الغساسي مديرة منطقة
قطر والكويت والعراق ُ
وعمان في ماستركارد:
ّ
"ينصب تركيزنا على تقديم أفضل المنتجات
الجديدة والمبتكرة في الكويت ومختلف أنحاء
ً
الـمـنـطـقــة ،ون ـحــن ف ـخ ــورون بــالـتـعــاون م ـجــددا
م ــع شــري ـك ـنــا ال ـم ــوث ــوق ب ـنــك ورب ـ ــة ف ــي إط ــاق
بطاقة وورلــد إيليت ماستركارد ذات الشريحة
ال ـمــزدوجــة ،الـتــي تـعــد األول ــى مــن نــوعـهــا على
مستوى العالم والمنطقة".
وأضافت الغساسي ،أنه ال تقتصر مزايا هذه
البطاقة الجديدة على ّ
مجرد تقديم المكافآت
والـمــزايــا الحصرية فحسب ،بــل إنـهــا مصممة
ً
أيضا لتلبية االحتياجات المتغيرة لعمالئنا
وتزويدهم بطرق مريحة وآمنة للدفع.
وتتمتع بطاقات وورل ــد إيليت ماستركارد
بمزايا ال مثيل لها وفوائد حصرية ،مثل الدخول
الـمـجــانــي غـيــر ال ـم ـحــدود مــع مــرافــق إل ــى أكثر
مــن  1000صــالــة انـتـظــار فــاخــرة فــي الـمـطــارات

بــالـمـســابـقــة وت ـخ ـص ـيــص أكـبــر
ق ـي ـمــة ج ــوائ ــز ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـم ـح ـل ــي ل ـل ـف ــائ ــزي ــن ي ـع ـبــر عــن
إي ـمــانــه بــأهـمـيــة ال ـق ــرآن الـكــريــم
وغرس قيمه في نفوس األجيال،
مع التأكيد على ضرورة أن يتم
هـ ــذا الـتـشـجـيــع أي ـض ــا م ــن قبل
أولياء األمور ،بمشاركة أبنائهم
في هذه المنافسة المميزة.
وأضــاف السيف ان فعاليات
"ب ـي ـتــك" الــرمـضــانـيــة خ ــال هــذا
ال ـعــام تستهدف جميع شــرائــح
العمالء ،كما سيكون هناك تركيز
على شريحة الشباب من خالل
ب ـعــض ال ـف ـعــال ـيــات ال ـت ــي تـمــزج
بين الجانب الرياضي والجانب
االجـتـمــاعــي ،كما سيتم تنظيم
بـ ـع ــض الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ل ـت ـش ـج ـيــع
أصحاب المشروعات الصغيرة
ومعظمهم من شريحة الشباب.

مساعد المزيد

الدولية عن طريق خدمة ( ،)Lounge Keyوترقية
صــاحــب البطاقة لفئة العضوية الذهبية في
نادي االمتياز للخطوط الجوية القطرية ،والتي
تمنح وزن أمتعة إضافي باإلضافة إلى خدمة
المها الذهبية في مطار حمد الدولي وأولوية
الصعود إلــى الطائرة باالضافة إلــى عديد من
المزايا األخرى.
ً
ويمكن لحاملي البطاقة أيضا الحصول على
خصم حصري في خدمات االستقبال والترحيب
(كونسيرج) في المطارات لرحلة سلسة ،وذلك في
ً
أكثر من  470مطارا حول العالم ،والتي تشمل
المرافقة حتى مكتب تسجيل الدخول أو بوابة
الطائرة ،إضافة إلى المساعدة في مكتب عمليات
األمن أو الهجرة وأي تأشيرات أو وثائق أخرى.
كما تشمل أبــرز مزايا وفوائد البطاقة أنها
توفر لصاحبها الترقية الفورية لعضوية بالك
ديسكفري ( )Black Discoveryفي برنامج غلوبل
هوتيل آالينس ( ،)Global Hotel Allianceالذي
يـشـمــل منتجعات كمبنسكي (،)Kempinski
وأنانتارا ( ،)Anantaraوغيرها من المنتجعات
الفاخرة.
كـمــا يـحـصــل ع ـمــاء الـمــاســي عـلــى خــدمــات
الـمـســاعــد الشخصي (الـكــونـسـيــرج) العالمية

والـحـصــريــة لـضـمــان تـجــربــة استثنائية على
م ــدار الـســاعــة لتخطيط الفعاليات والــرحــات
والـحـجــوزات ،واستئجار جميع وسائل النقل
الـفــاخــرة مــن الـطــائــرات الـخــاصــة إل ــى اليخوت
الضخمة ،وحـجــز الـفـنــادق والـمـطــاعــم ،وحجز
تذاكر ألهم األحداث الرياضية والثقافية في أي
بلد في العالم ،وخصومات وعروض ترويجية
ح ـصــريــة م ــن مـنـتـجـعــات أوب ـ ـ ــروي وســونـيـفــا
الحائزة على الجوائز.
كـمــا أن الـبـطــاقــة مليئة بــالـمــزايــا المختارة
بعناية والمصممة لمساعدة عمالء بنك وربة
على االستمتاع بأرقى الكماليات في الحياة،
كـمــزايــا الـسـفــر بـمــا فــي ذل ــك عـضــويــة مـكــافــآت
جــولــد ب ـل ــس( )Gold Plus Rewardsالمجانية
من شركة هرتز لتأجير السيارات (Hertz Car
 ،)Rentalالتي تتيح الترقية المجانية للسيارة،
وإضافة سائق إضافي ،وإقامه فندقية مجانية
في أكثر من  200من فنادق ومنتجعات ماريوت
بونفوي ( )Marriott Bonvoyفي منطقة الشرق
األوس ــط وأفــريـقـيــا ،وخــدمــات جـلــوبــل بـلــو في
آي بـ ــي( )Global Blue VIPالتي تسهل عملية
استرداد ضريبة القيمة المضافة ،والعديد من
امتيازات السفر الحصرية.

شيخة العيسى

إسماعيل فورال

وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن االت ـح ــاد
ي ـت ـط ـلــع إل ـ ــى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
التجربة المصرفية المتطورة
ف ــي ت ــرك ـي ــا ،آم ـل ـي ــن اس ـت ـم ــرار
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة بـيــن
ا لـبـلــد يــن ،وتنظيم الفعاليات

والمؤتمرات المشتركة وتبادل
ال ـخ ـبــرات ،مــن خ ــال الـبــرامــج
الـتــدريـبـيــة والـ ــدراسـ ــات الـتــي
تتعلق بالقضايا المصرفية
ذات االهتمام المشترك.

«المتحد» يقدم قسائم شراء لألسر
المتعففة للحصول على «ماجلة» رمضان
قــدم البنك األهـلــي المتحد ،فــي إطــار
ً
مـســاعـيــه اإلن ـســان ـيــة الـمـسـتـمــرة ،دعـمــا
ً
مــاديــا لمساندة جـهــود البنك الكويتي
لـلـطـعــام واإلغ ــاث ــة ف ــي م ـســاعــدة األس ــر
الـمـتـعـفـفــة داخـ ــل ال ـكــويــت ،وت ــأت ــي هــذه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة فـ ــي إط ـ ــار ح ـ ــرص "األهـ ـل ــي
المتحد" على تعزيز األمان المجتمعي،
وتلبية احتياجات األســر المتعففة مع
حلول شهر رمضان المبارك.
ً
وتعليقا ،على هــذه الـمـبــادرة ،أفــادت
رئـيـســة فــريــق الـمـســؤولـيــة المجتمعية
وال ـمــديــرة الـعــامــة لـحـمــايــة الـعـمــاء في
البنك سحر دشتي ،في تصريح صحافي
أم ــس ،بــإن "األهـلــي المتحد" أطـلــق هذه
المبادرة اإلنسانية لمواجهة احتياجات
األس ـ ــر ال ـم ـت ـع ـف ـفــة ل ــ"م ــاج ـل ــة" رم ـض ــان،
ً
استشعارا لمسؤوليته تجاه المجتمع،
ً
ً
وإسـ ـه ــام ــا م ـنــه أيـ ـض ــا ف ــي ت ـعــزيــز قيم
الـتــراحــم والتكافل والـعـطــاء الـتــي يحث
ً
عليها ديننا اإلسالمي وخصوصا في
شهر رمضان الكريم.
وأضــافــت دشـتــي :حرصنا فــي البنك
على أن نقدم هذه المساعدات على شكل

قسائم لـشــراء الطعام لــأســر المتعففة
ال ـتــي يــرعــاهــا الـبـنــك الـكــويـتــي للطعام
ً
عوضا عن تقديم "الماجلة" كما اعتدنا
ً
في السابق؛ مراعاة لإلجراءات االحترازية
والـصـحـيــة ال ـتــي أقــرت ـهــا الـسـلـطــات في
البالد لمواجهة تداعيات جائحة فيروس
كــورونــا المستجد ،فضال عن أن تقديم
ً
قسائم الشراء بدال من "الماجلة" يعتبر
آلية مناسبة تضمن لهؤالء األسر حرية
اختيار المواد الغذائية التي يحتاجونها
من خالل الذهاب إلى أحد مراكز التسوق
للحصول على ما يرغبون فيه من أغذية
بقيمة قسيمة الشراء التى حصلوا عليها.
وذكــرت أن "األهـلــي المتحد" حريص
بشدة على التعاون مع البنك الكويتي
ً
ً
للطعام بــو صـفــه شــر يـكــا استراتيجيا ،
مبينة أن ه ــذا الـمـشــروع ج ــاء فــي إطــار
ال ـت ـعــاون المستمر مــع ه ــذه المؤسسة
اإلن ـســان ـيــة ذات الـ ــدور ال ـخ ـيــري ال ـبــارز
ً
تقديرا لــدورهــا الــرائــد فــي رعــايــة األســر
المتعففة وتوفير المساعدات المختلفة
لهم.

سحر دشتي تسلم قسائم الشراء إلى عبدالله الكندري من بنك الطعام

انتقادات لـ «ملوك الجدعنة» بسبب األزياء والديكورات
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أيتن عامر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو
سعد ومصطفى شعبان انـتـقــادات مــن جانب الجمهور ،بــاإلضــافــة إلى
اإلشادة باألداء التمثيلي في العمل ،ولغة الحوار بين الصديقين ،وروح
الدعابة المستمرة في المشاهد.
جــاء الخطأ األول مــن خــال وج ــود أمـيــن شــرطــة فــي الـعـمــل ،بينما ال
توجد رتبة على كتفه من خالل وضع " 4شرط" على الكتافة ،في حين ال
توجد رتبة في مصر بهذا الشكل على اإلطالق ،وهو ما جعل الكثير من
ً
المتابعين ،خصوصا ضباط الشرطة واألمناء يسخرون من هذا الخطأ
الكبير.
الخطأ الـثــانــي جــاء بسبب دي ـكــورات العمل المفترض أنـهــا تـقــام في
منطقة شعبية في مصر ،إال أن بعض الديكورات وألوانها ظهرت بالفعل
أنها ليست في مصر ،وكذلك الحارة الشعبية ،حيث تم تصوير المسلسل
ً
في لبنان ،وفقا لرغبة شركة اإلنـتــاج ،إضافة إلــى وجــود عــدد كبير من
"الكومبارس" ،وأصحاب األدوار المساعدة من اللبنانيين المختلفين من
حيث الشكل ،وطريقة المالبس وقصة الشعر.

مشهد من «ملوك الجدعنة»

تضامن فني مع
أيتن عامر

الجسمي يقدم 3
أعمال رمضانية

إشادة بأداء مكي
وكريم

فــي أع ـقــاب خ ــروج تفاصيل األزم ــة بين
الفنانة ريهام حجاج ،بطلة مسلسل "وكل ما
نفترق" ،وزميلتها أيتن عامر ،التي تشاركها
في العمل ،إلى اإلعــام ،وتبادل السجاالت
بينهما عبر تدوينات في حساباتهم على
مواقع التواصل االجتماعي ،بعد تسريب
أخ ـبــار عــن افـتـعــال أيـتــن للمشكالت ،القــت
األخيرة دعما كبيرا من زمالئها الفنانين،
وم ــن بينهم زمـيـلـهــا فــي الـمـسـلـســل أحمد
فهمي.
ونـفــى فهمي تسبب أيـتــن فــي خــافــات،
بعدما نسب إليها التسبب في مشكلة مع
فهمي بسبب رغبتها في زيادة مشاهدها،
وت ـض ــام ــن م ــع اي ـت ــن اي ـض ــا م ـج ـمــوعــة مــن
الفنانين والمخرجين ،منهم رانيا يوسف،
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج يـ ـس ــري نـ ـص ــرالـ ـل ــه ،مـ ــن خ ــال
تــدويـنــات أع ــادت أيـتــن الـتـغــريــد ببعضها
عبر حسابها.

يقدم الفنان اإلماراتي حسين الجسمي في
شهر رمضان ثالثة أعمال غنائية اجتماعية
م ــؤث ــرة ف ــي كـلـمــاتـهــا وألـحــانـهــا وتـصــويــرهــا
بطريقة الفيديو كليب ،تعاون فيها مع ثالث
جهات مهمة؛ إماراتية وعربية ،شكلت معايدة
رمضانية للجمهور العربي.
ً
ويطل الجسمي يوميا عبر قنوات أبوظبي
لإلعالم بأغنية رمضانية بعنوان "هل هاللك...
أبوظبي دارك" أما االغنية الثانية تحت عنوان .
و"رم ـضــان فــي مصر حــاجــة تانية" وتأتي
األغنية الثالثة ،التي تعاون فيها مع "ماونتن
ف ـي ــو" ،ب ـع ـنــوان "س ــر ال ـس ـع ــادة" ،حـيــث تحمل
رســالــة اجتماعية عائلية فــي كلماتها ،وهي
من توقيع الشاعر نصرالدين ناجي ،وألحان
أحمد فرحات ،توزيع ومكساج وماستر الموزع
ُ
الموسيقي "تــومــا" .وقــد طــرح الفيديو كليب
عبر قناة الجسمي الرسمية بـ"يوتيوب" ،من
إخراج عمر هالل.

نالت الحلقة األولــى من الجزء الثاني من
مسلسل "االختيار" النصيب األكبر من إشادات
الجمهور العربي والمصري بصفة خاصة،
وس ــط كــل درام ــا رمـضــان واألع ـم ــال الكثيرة
ً
المعروضة حاليا.
كان النجم كريم عبدالعزيز الذي يقدم دور
ضابط أمــن وطني من النجوم الذين قدموا
مشاهدهم بالسالسة خالل الحلقة األولى من
المسلسل الجديد.
وع ـلــى الـجــانــب اآلخـ ــر ،ق ــدم الـنـجــم أحمد
مكي دورا جادا للمرة األولىّ ،
جسد من خالله
مـفــاجــأة كبيرة للجمهور مــن خ ــال ضابط
بالعمليات الخاصة بوزارة الداخلية ،ويخدم
في منطقة شمال سيناء ،وظهر بقوة بدنية
عالية ولياقة مرتفعة أثار إعجاب المتابعين،
وفي نهاية الحلقة كان المسلسل األكثر تداوال
عبر مواقع التواصل االجتماعي.

حسين الجسمي

األعمال الرمضانية متباينة في حلقاتها األولى
الفهد والفرج والبالم والدري والقصبي والشمراني أجادوا

كريم عبدالعزيز

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـه ـمــل م ــواع ـي ــدك الـ ـي ــوم أو
ّ
تؤجلها وحافظ على كلمتك.
ً
عــاطـفـيــا :رغـبـتــك الــواضـحــة فــي إسـعــاد
شريك العمر تفرح قلبه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :األمـ ــور ال ـتــي تـتـفــاداهــا في
ً
الماضي أصبحت واقعا ينبغي معالجته.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

حياة الفهد

●

ً
مهنيا :يمنحك الفلك فرصة لتحقيق حلم
يراودك أو لتطوير مهنتك.
ً
عاطفيا :قم بما يرضي الشريك فلن تكون
ً
خاسرا ألنه يريد مصلحتكما.
ً
اجتماعيا :تواسي أحد المعارف الذي خسر
ً
شخصا أو ّ
تعرض لحادثة.
رقم الحظ.53 :

سعد الفرج

الفي الشمري

األسد

مع بدء عرض األعمال الرمضانية ،ظهرت بعض المالمح لفكرة العمل
و مـســار الشخصيات ،و كــذ لــك نوعية ا لـبــرا مــج وماهيتها ،السيما برامج
المقالب ،إذ اتضح كيف يتم استدراج الضيوف للمشاركة.
ومن هذه األعمال ،مسلسل "مارغريت" ،الذي استطاع فريق العمل فيه
تقديم أداء جميل ،إذ تمكن المخرج باسل الخطيب من جذب المشاهد
من خالل التقطيع السريع للحوارات وعدم اإلطالة واالسهاب والمحافظة
على ايقاع الحلقة لتظهر بشكل متقن .وبدورها أجادت الفنانة حياة
الفهد في تقديم شخصية المرأة القوية التي ال تعتمد على الصراخ ،بل
ترتكز على األداء المتزن واإليماء ات المعبرة ،ومن خالل أدائها أحكمت
الفهد قبضتها على الشخصية بكل ثقة واقتدار ،كما استطاع الفنان
حسن البالم تقديم دور مغاير عن مشاركاته األخرى ،وفي شخصيته
هذه ينهل البالم من تجربة طويلة رافق فيها الكبار على مدى األعوام
ً
السابقة ،فكان البالم حسنا في األداء واإلقناع.
و عـلــى الصعيد نفسه ،ظـهــرت الفنانة هبة ا ل ــدري ب ــأداء جميل
يـحـســب لـهــا ،كـمــا أج ــاد كــل مــن الـفـنــان بـشــار الـشـطــي خ ــال هــذه
الحلقات األولى .وفي حال استمرار العمل بهذه الطريقة واإليقاع
سيكون من بين األفضل في رمضان.
وأطل الفنان الكبير سعد الفرج عبر مسلسل "مطر صيف"
ً
ً
مصحوبا باألداء الجميل ،إضافة إلى أنه يمنح المشهد ثقال
ً
ً
فـنـيــا كـبـيــرا ينعكس ذ لــك عـلــى الفنانين ا لـمـشــار كـيــن معه،
ويحفزهم على أداء أفضل ،وقد ظهر ذلك من خالل المشهد
الذي جمعه بمشاري المجيبل وحسين المهدي.

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تشعر بالحيوية وترغب في إنجاز
العديد من األفكار العملية.
ً
عــاطـفـيــا :يفاجئك الـشــريــك بما يرضيك
ويجعلك تتأكد من حبه لك.
ً
اجتماعيا :وســائــل الـتــواصــل تغني عن
ً
اللقاءات الشخصية فاستعملها دائما.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ّ ً
ً
تقدما ملموسا في عملك
مهنيا :كي تحرز
عليك تغيير بعض األساليب.
ً
عاطفيا :ال تتوقف عن الحوار مع شريك
العمر ألن فيه راحة لك وإفادة.
ً
اجتماعيا :احــرص على صحتك وانتبه
لمأكلك ورياضتك ألنها ال تشترى بمال.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ربما تجمعك المصادفة ّ
برب عمل
جديد أو شريك في استثمار ما.
ً
ُعاطفيا :ال بأس بهدية متواضعة للحبيب
تظهر له مدى محبتك.
ً
اجتماعيا :مهما ّ
تهربت من مسؤولياتك
ّ
العائلية فأنت ستبحث عن حل لها.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
مهنيا :ينبغي أن تستغل مهارتك المهنية
للسيطرة على أمور العمل.
ً
ً
عاطفيا :اهتمامك بالحبيب واضــح جدا
والمهم أن تحقق له مطالبه.
ً
اجتماعيا :تتحمل بعض النفقات اإلضافية
وتعتمد البدء في االقتصاد.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :على الــرغــم مــن العراقيل الكثيرة
فإنك تتمكن من بلوغ هدفك.
ً
عاطفيا :ال تخف من أي خالف ينشأ مع
الحبيب إذا كانت أسبابك حسنة.
ً
ّ
استعد اليوم لمفاجأة سارة لم
اجتماعيا:
ً
تكن تتوقعها أبدا.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تنجز أعمالك بسهولة في الوقت
الراهن وال يعترضك شيء.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية بين ّ
مد وجزر
ّ
وأنت تتأخر في اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :ال تتأفف من حاجة العائلة إليك
ً
وكن عطوفا في تصرفاتك.
رقم الحظ.44 :

«ممنوع التجول»
ضمن اإلطار الكوميدي ،تسير حلقات مسلسل ممنوع
التجول ،فجاء ت الحلقة األولى منسجمة مع العنوان،
ونــاق ـشــت م ــوض ــوع ال ـح ـظــر بـسـبــب ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
وتتلخص القصة حول الزواج في "كورونا" وما يحدث
من مواقف مضحكة تهدد اقامة حفل الزفاف ضمن
هذه الظروف االستثنائية.
واسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـفـ ـن ــان ــون ن ــاص ــر ال ـق ـص ـب ــي وراش ـ ــد
ال ـش ـم ــران ــي وح ـب ـي ــب ال ـح ـب ـي ــب ت ـق ــدي ــم ش ـخ ـص ـيــات
مختلفة ،وأنماط بشرية متباينة ارتقت بالشكل العام
للحكاية ،ودفعتها نحو الكثير من الفكاهة.
ي ـشــار إل ــى أن "م ـم ـنــوع ال ـت ـجــول" مــن تــألـيــف خلف
ال ـح ــرب ــي ،وإخ ـ ـ ــراج أوس ال ـش ــرق ــي ،وب ـط ــول ــة نــاصــر
القصبي ،وعبداإلله السناني ،وحبيب الحبيب ،وفايز
ال ـمــال ـكــي ،وراشـ ــد ال ـش ـمــرانــي ،وإل ـه ــام ع ـلــي ،وري ـمــاس
منصور ،وفاطمة الحوسني وغيرهم من النجوم.

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تستمتع بــاألمــور التي تنجزها
ألنك تحب مهنتك وتحرص عليها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ــا ي ــري ــح ش ــري ــك ح ـيــاتــك هو
صحتك قبل أي أمر آخر.
ً
اجتماعيا :عملية التواصل مع من حولك
رائعة وتمنحك بعض اإللهام.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

«رامز عقله طار»
أمــا الـفـنــان رام ــز جــال فـتـعــرض الن ـت ـقــادات واس ـعــة مــع بــدء عــرض
برنامجه الجديد "رامز عقله طار" ،وكان المطرب أحمد سعد ضيف
أولى حلقاته .حيث اتهم بالتنمر خاصة في ظل وصفه الضيف بألفاظ
ليست جيدة ،كما ألمح إلى خالفاته مع الفنانة سمية الخشاب زوجته
السابقة ،وهو أمر لم يفضله الجمهور على اإلطالق.
وحول فكرة البرنامج لم يقدم رامز جالل فكرة مغايرة ،بل تكررت
في برامجه السابقة.

ً
مهنيا :أنت مرتاح مع ذاتك في العمل وال
تهمك سائر المواضيع.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـط ــرح الـحـبـيــب عـلـيــك بعض
األسئلة وتناور كي ال تصارحه.
ً
ً
اجتماعيا :الكثير من األمور ال تسير سيرا
ً
حسنا في المنزل فانتبه إليها.
رقم الحظ.56 :
هبة الدري

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :لن يكون مستقبلك المهني ناجحا
إن لم ّ
تتزود بالمعارف الجديدة.
ً
عاطفيا :تتعاطى مع الحبيب كأنه بعيد
عما يجري بينك وبين الغير.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ــوم رائـ ــع لـتـقــويــة ال ــرواب ــط
العائلية والعالقات االجتماعية فاستفد
منه.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :إن لم تبدأ بتخفيف مسؤولياتك
فإنها ستتراكم على كتفيك.
ً
عاطفيا :تهتمان بأموركما بشكل جيد لكن
الرتابة تغمر أوقاتكما.
ً
اجتماعيا :تهتم بحالة صحية ألحد أفراد
ً
العائلة وتمضي وقتا معه.
رقم الحظ.22 :
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-3

الماغوط من السجن إلى بيروت لكتابة
حزنه في ضوء القمر
دمشق  -شادي عباس

ً
انتقل الماغوط بعد سجنه في المزة إلى بيروت ،أمال بوظيفة جديدة تلبي طموحاته في توسيع نطاق شهرته ًونشر إنتاجه الشعري ،وهناك قدمه الشاعر ً الكبير أدونيس
ً
إلى مجلة «شعر» ،التي عرف الناس الماغوط من خاللها بقصيدة «حزن في ضوء القمر» ،التي أثارت جدال كبيرا بين أوساط الشعراء والنقاد ،وتبعها الحقا بمجموعة
شعرية حملت نفس االسم.

إلياس ّ
مسوح
صديق السجن
ّ
الثاني شكل مع
الماغوط وأدونيس
ثالثي السجن
والسفر والجوع

السجن لم يعذب
شاعرنا بل ضايقه
ولم يتعرض فيه
للضرب أكثر من 3
مرات لكن الخوف
منه الزمه لألبد

هرب إلى لبنان
بطريقة غير شرعية
أواخر الخمسينيات
وانضم فيها إلى
مجلة شعر بإدارة
يوسف الخال

مجموعته «حزن
في ضوء القمر»
فجرت المعركة
بين مجلتي «شعر»
و«األنوار» حول
قصيدة النثر

لــم يـكــن أدون ـي ــس وح ــده مــن ت ـعــرف عليه
ال ـمــاغــوط فــي الــزنــزانــة مــن أص ــدق ــاء الشعر
والسياسة ،بل كان هناك الكثيرون ،ومنهم
الصحافي إلياس ّ
مسوح (اسمه إلياس خرفان
ّ
مسوح ،مواليد بلدة مرمريتا السورية عام
 ،1933حصل على الشهادة الثانوية ،ثم اتجه
إلــى العمل األدب ــي وعـمــل صحافيا فــي عدة
صحف لبنانية كالمجلة والحياة والبناء.
وفــي الـكــويــت ،التي انتقل إليها عــام ،1969
اشتغل مديرا لتحرير جريدة «الــرأي العام»
ً
وكاتبا لمقاالتها االفتتاحية حتى  ،1985ثم
عــاد إلــى دمشق وعمل في الوكالة السورية
لألنباء ،وفي مجلة «العربي» -مكتب دمشق،
ومــن أهــم أعماله الشعرية :ديــوان «حنان يا
أصدقائي» عام  1968وديوان «سنوات الرياح»
عام  ،1988وتوفي في مرمريتا عام  2007عن
عمر ناهز  73عاما).
كــان الثالثي (محمد وإلياس وأدونيس)
أصدقاء السجن والسفر ،إضافة إلى صداقة
ال ـ ـجـ ــوع .الـ ـم ــاغ ــوط ت ــأث ــر ك ـث ـي ــرا بــالـسـجــن
والخوف ،الذي حفر فيه كما تحفر الجرافة،
بحسب وصفه .يقول :إنه موجود في أعماقي،
ّ
عيني ،فــي أذنـ ّـي،
فــي قلبي ،فــي روح ــي ،فــي
وفــي ركـبـتـ ّـي .نعم ال ـخــوف فــي الــركــب وهي
تــرت ـجــف ،أن ــا ال أرت ـج ــف م ــن ال ـب ــرد وال من
ال ـج ــوع ،فـقــط أرت ـجــف مــن ال ـخ ــوف ،الـخــوف
هــو ف ـقــدان الـحــريــة هــو ان ـعــدام ال ـحــريــة ،أنــا
على طبيعتي ال أحب التنظير ،أقول كلمتي
وانتهى« ،اللي بيفهمها يفهمها ،واللي ما
بيفهمها عمرو ما يفهمها».
ومـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواقـ ــف ال ـ ـتـ ــي تـ ــذكـ ــر ف ـ ــي ح ـي ــاة
الـمــاغــوط ،عندما كــان ال يــزال يتابع إكمال
ما تبقى من خدمته العسكرية بعد خروجه
مــن الـسـجــن ،وق ـبــل الـسـفــر إل ــى ب ـي ــروت ،في
مقهى الهافانا في دمشق ،ملتقى الشعراء
واألدباء والمثقفين والمناضلين والوطنيين
والثوريين ،وحتى العبي الورق والنرد ،حيث
دخــل الشاعر نــزار قباني مــرة إلــى المقهى،
وسأل عنه ،وكان قد قرأ بعضا من قصائده،
لكنه حين علم أنــه يــؤدي خدمته اإللزامية
ُدهش ،ولم يصدق!

سجين الخوف
بقي تأثير الخوف مالزما الماغوط حتى
آخ ــر أي ــام حـيــاتــه .ي ـقــول :ال ـخــوف ال ُيـشــرح،
مثل الله ال ُيفسر ،وكالبحر والـسـمــاء ...هل
يعرف أحــد مــاذا يوجد في السماء؟ كواكب
متصلة بعضها ببعض ،وكذلك الخوف هو
سياط وكماشات ،هو أسنان مخلوعة وعيون
مفقوءة تغطي العالم ،والعالم يرقص ويغني
غير مكترث.
الخوف هو الظلم .أنا لم أتعذب كثيرا ،لكن
المبدأ كان يضايقني .لقد تعرضت للضرب
ً
بالكرباج مرتين أو ثــا ثــا  ،و حـتــى اللحظة
أت ـح ــدث ع ــن ت ـلــك الـ ـم ــرات ،م ــع ال ـحــديــث عن
ً
ضــرب بالكفوف على فمي مرتين أو ثالثا
ً
أيضا .لقد كان عندنا في السجن سجانان؛
األول م ــن م ـحــاف ـظــة ديـ ــر الـ ـ ــزور لـئـيــم ج ــدا،
ولكزته فقط كالسم ،واآلخر من حوران يده
تعادل سهل البقاع كبرا ،خبطته غير مؤلمة
ال تسبب الوجع .ومرة في السجن أحضروا
ً
ألجــل الـصــاة رادي ــو ومـيـكــروفــونــا ،وأتــذكــر
أول أغنية بثت على الراديو ،أول تجربته« ،يا
ظالم لك يوم» ،أقسم بالله ،وقد طلبوا وقتها
إغالق الراديو!
ً ُ
وعــن لقائي بالسجان ،فمرة افتتح محل
ل ـل ـح ـلــويــات ،وع ـنــدمــا دخ ـلــت ألش ـت ــري منه
عرفته ،وقلت له :لقد كنت في سجن المزة،
ً
ف ـقــال ل ــي :ن ـعــم ،لـكـنـنــي ك ـنــت مــوظ ـفــا فـقــط.
وصرنا أصحابا ،ولم أشتر إال من دكانه.
وف ــي حـ ــواره مــع الـكــاتــب خليل صويلح،
ً
ي ــروي عــن سجنه فـيـقــول« :ب ــدال مــن أن أرى
ال ـس ـمــاء ،رأيـ ــت الـ ـح ــذاء ،حـ ــذاء عبدالحميد
السراج (رئيس المباحث آنــذاك)» ،ويضيف:
«تعلمت فــي السجن أشـيــاء كـثـيــرة ،وأولـهــا
معاني العذاب وكلمة آه ...السجن والسوط
كانا معلمي األول ،وجامعة العذاب األبدية
ً
ً
ً
التي تخرجت فيها إنسانا معذبا وخائفا
ُلألبد».
أما زوجته الشاعرة سنية صالح فتقول:
«بمقدار ما كانت الكلمة التي هي أداتــه في
ً
مــواجـهــة ال ـح ـيــاة ،طــريـقــا نـحــو الـحــريــة في
الحلم ،كانت طريقه إلى السجن في الواقع».
ذهب الماغوط إلى بيروت بعد خروجه من
السجن ،آخذا معه أشعارا كان قد نشرها في
دمشق سابقا ،وهي« :الشتاء الضائع – أغنية
لباب توما».
وفـ ــي ق ـص ـيــدة أغ ـن ـيــة ل ـب ــاب ت ــوم ــا ،الـتــي
اشتهرت وانتشرت ولقيت إعجابا كبيرا من
الناس عامة ومتذوقي الشعر خاصة يقول:
حلوة عيون النساء في باب توما
حلوة حلوة
وهـ ــي ت ــرن ــو حــزي ـنــة إلـ ــى ال ـل ـيــل وال ـخ ـبــز
والسكارى...
َ
األ ّ
سرة
وجميلة تلك األكتاف الغجرية على
لتمنحني البكاء والشهوة يا أمي
ليتني حصاة ملونة على الرصيف
أو أغنية طويلة في الزقاق
هناك في تجويف من الوحل األملس
يذكرني بالجوع والشفاه المشردة

الماغوط مع زمالئه في بيروت

نازك المالئكة
حيث األطفال الصغار
يتدفقون كالمالريا
أمام الله والشوارع الدامسة
أو ليتني وردة جورية في حديقة ما
يقطفني شاعر كئيب
في أواخر النهار
أشتهي أن أكون صفصافة خضراء
قرب الكنيسة
أو صليبا من الذهب على صدر عذراء
تقلي السمك لحبيبها العائد من المقهى
وفي عينيها الجميلتين
ترفرف حمامتان من البنفسج
أشتهي أن أقبل طفال صغيرا في باب توما
ومن شفتيه الورديتين
تنبعث رائحة الثدي الذي أرضعه
فأنا مازلت
وحيدا وقاسيا
أنا غريب يا أمي
تلك األشعار قرأها يوسف الخال ،وقال
للماغوط :يا محمد ،نريد شعرا للمجلة .فرد
عليه :ستكون القصيدة غدا في المجلة ،مما
جعل يوسف يشعر باالستغراب ،وفعال كانت
قصيدة «حزن في ضوء القمر».

يوسف الخال

قصيدتا «باب توما»
و«الشتاء الضائع»
كانتا زوادته إلى
بيروت ...وأدونيس
قدمه إلى «شعر»
البيروتية حيث
كانت المفاجأة

العمل في بيروت
لــم يتمكن محمد الـمــاغــوط بعد خروجه
من السجن ،خالل فترة الوحدة بين سورية
ومـصــر ،مــن الـبـقــاء فــي دمـشــق لـعــدم تمكنه
من الحصول على وظيفة تسمح له بتأمين
ن ـف ـقــاتــه ال ـيــوم ـيــة ال ـب ـس ـي ـطــة ،ك ـمــا أنـ ــه كــان
ً
م ـط ـل ــوب ــا ف ــي دمـ ـش ــق ،وربـ ـم ــا ي ـس ـجــن م ــرة
أخ ــرى ،فـقــرر ال ـهــرب إلــى ب ـيــروت فــي أواخــر
الخمسينيات ،ود خ ــول لبنان بطريقة غير
ً
ّ
انضم الماغوط
شرعية سيرا على األقدام ،ثم
إلى جماعة مجلة شعر ،بعد أن تعرف على
الـشــاعــر يــوســف ال ـخــال ال ــذي احـتـضـنــه في
المجلة ،التي قدمه لها وللمجموعة العاملة
فيها وأدونـيــس ،ويعتبر هذا اللقاء الثاني
لهما بعد السجن ،حيث كان أدونيس يقيم
ف ــي بـ ـي ــروت م ــع زوجـ ـت ــه األديـ ـب ــة وال ـن ــاق ــدة
خ ــال ــدة ص ــال ــح ،ح ـيــث ال ـت ـقــى ال ـم ــاغ ــوط في

يوسف الخال
استأجر له في
ً
لبنان غرفة وسريرا
ً
والحقا كتب
الماغوط ضده في
مجلة «األنوار»
للحصول على
وظيفة!

الياس مسوح

بيت أدونيس بزوجته سنية صالح في بيت
أختها خالدة في بيروت.
ً
ً
كــان محمد الـمــاغــوط غريبا ووح ـيــدا في
بـ ـي ــروت ،ق ـبــل أن ي ـقــدمــه أدونـ ـي ــس ف ــي أحــد
اجتماعات مجلة «شعر» المكتظة بالوافدين،
ويـ ـق ــرأ ل ــه ب ـع ــض ن ـت ــاج ــه ال ـج ــدي ــد ال ـغــريــب
بصوت رخيم ،دون أن يعلن عن اسمه ،ليترك
المستمعين يتخبطون ( بــود ل ـيــر؟ را م ـبــو؟)
لـكــن أدون ـي ــس ل ــم يـلـبــث أن أشـ ــار إل ــى شــاب
مجهول ،غير أنيق ،أشعث الشعر ،وقال« :هو
الشاعر »...ومما ال شك فيه أن تلك المفاجأة
قد أدهشتهم وانقلب فضولهم إلى تمتمات
خفيضة .أما هو ،وكنت أراقبه بصمت (تقول
زوج ـت ــه س ـن ـيــة) ،فـقــد ارت ـب ــك واش ـت ــد لمعان
عينيه .ومــن خــال هــذه التفاصيل ولغتها،
وفي هذا الضوء الشخصي نقرأ غربة محمد
الـمــاغــوط وعــزلـتــه ،الـتــي لــم يـخــرج منها مع
األي ـ ــام ،ب ــل غـيــر مــوقـعـهــا م ــن عــزلــة الـغــريــب
إلى عزلة الرافض( ،من مقدمة كتبتها سنية
صالح بعنوان «طفولة بريئة وإرهاب مسن»
لكتاب األعمال الكاملة لمحمد الماغوط).
ويقول شاعرنا في قصيدة «حزن في ضوء
القمر»  ،1959التي نشرت في أول عدد:
أيها الربيع المقبل من عينيها
أيها الكناري المسافر في ضوء القمر
خذني إليها
قصيدة غرام أو طعنة خنجر
فأنا متشرد وجريح
أحب المطر وأنين األمواج البعيدة
من أعماق النوم أستيقظ
ألفكر بركبة امرأة شهية رأيتها ذات يوم
ألعاقر الخمرة وأقرض الشعر
قل لحبيبتي ليلى
ذات الفم السكران والقدمين الحريريتين
إنني مريض ومشتاق لها
دمشق يا عربة السبايا الوردية
وأنا راقد في غرفتي
أكتب وأحلم وأرنو إلى المارة
من قلب السماء العالية
وفي حوار نادر ومهم مع الشاعر يوسف
الخال سنة  ،1985أثناء رحلة العالج األخيرة
ف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،حـ ـي ــث أج ـ ـ ــرى الـ ـ ـح ـ ــوار «ج ـ ــاك

خالدة سعيد« ...خزامى»
النقد وأيقونته

أدونيس وزوجته خالدة سعيد

كاتبة وناقدة وأكاديمية سورية .ولدت في مدينة مصياف
بمحافظة ح ـمــاة ،ودرس ــت األدب الـعــربــي فــي دم ـشــق ،ثــم في
الجامعة اللبنانية في بيروت ،وحازت على شهادة الدكتوراه
فــي األدب مــن جــامـعــة «ال ـس ــورب ــون» فــي فــرنـســا .كتبت باسم
«خــزامــى صـبــري» فــي ال ـبــدايــات ،لكنها وقـعــت أول كـتــاب لها
باسم خالدة سعيد سنة  1959لتصبح من أهم الناقدات في
العالم العربي ،وأطلقت عليها صحيفة «النهار اللبنانية لقب
«أيقونة النقد العربي الحديث في بالدنا» ،أما صحيفة الحياة
اللندنية فوصفتها ب ـ «شــاعــرة النقد الـعــربــي» ،وهــي شقيقة
الفنانة السورية الراحلة مها الصالح وشقيقة سنية صالح
زوجة الشاعر محمد الماغوط .من أهم مؤلفاتها« :البحث عن
الجذور» « ،1960حركية اإلبداع» « ،1982المرأة التحرر اإلبداع»
 ،1991وشــاركــت فــي كـتــب ع ــدة مــع زوج ـهــا الـشــاعــر الـســوري
أدونيس« :عبد الرحمن الكواكبي» « ،1982اإلمام محمد عبده»
« ،1983الشاعر أحمد شوقي» .1983

أمــاتــائ ـيــس» ،يـتـحــدث ال ـخ ــال ع ــن الـمــاغــوط
عندما جاء إلى مجلة الشعر قائال:
«مـ ــا ش ـف ـنــاه إال إجـ ـ ــا» ،وهـ ـن ــاك ك ـث ـيــر من
األدب ـ ــاء مــن ال ـشــام يــأتــون إل ــى ب ـي ــروت .كــان
ً
ً
قوميا سوريا ،يتردد إلى بيروت .استأجرت
ً
له غرفة وسريرا ليدبر حاله .ال أعرف ،ولكن
عندما يعمل المرء شغلة حلوة ال تعرف من
أين يأتي الناس.
وعـنــد ســؤالــه عــن ابـتـعــاد ال ـمــاغــوط عنه،
يـجـيــب ال ـخ ــال :فــي ف ـتــرة مـعـيـنــة .ن ـعــم ،كتب
مـقــالــة ض ــدي فــي جــريــدة «األنـ ـ ــوار» .أذكــرهــا
ً
تـ ـم ــام ــا .بـ ــدو ي ـش ـت ـغــل .أقـ ـ ــول لـ ــه :ي ــا مـحـمــد
اشتغل .ما بيشتغل ،ال يعرف الفرنسي وال
اإلنكليزي .يمكن صار يعرف فيما بعد .برز
في المقاالت الساخرة والهزلية .هو شاعر
وليس كاتب مقاالت صحافية أو أدبية .لما
ض ــاق بــه ال ـحــال راح يفتش عــن عـمــل بجد،
صرنا نساعده ووجدنا له عمال في جريدة
الزمان ،التي يحررها رفيق معلوف .اشتغل
ً
بتصحيح البروفات ،ال يكتب .يأخذ معاشا
وال يكتب ،ثم أقفلت الجريدة .عاد يبحث عن
عمل ،قصد األن ــوار .قالوا لــه :أنــت مع مجلة
شعر ،والمجلة صوفتها حمراء ،الزم تكتب
ضدهم .نهار األحد تغدينا معا ،ويوم الثالثاء
طلع المقال في األنوار؛ يهاجم ويقول «إنني
ذهـبــت إلــى مؤتمر األدب العربي فــي رومــا.
جئت إليكم وفي أنفي رائحة اإلبل» ،وما عاد
ي ـتــردد إل ــي ك ـعــادتــه! اسـتـحــى عـلــى مــا أظــن.
وفــي عــام  ،1961سافرت إلــى الكويت ،وكان
يشتغل هناك ،ولما عرف لم يتركني دقيقة في
الكويت ،من لحظة وصولي إلى يوم سفري؛
كأنه يكفر عن ذنوبه.
ً
لــم أق ــل لــه شـيـئــا ،وال هــو ق ــال .إل ــى الـيــوم
محمد الـمــاغــوط صــديـقــي ،ودائ ـمــا يذكرني
ويكتب.
ومما يجب ذكره في مرحلة الخمسينيات
تلك المقالة المشهورة التي حملت عنوان
«ذكراك في قلبي إلى األبد» ،التي نشرها في
مجلة «الدنيا» الدمشقية في  29سبتمبر عام
 ،1950وقد وجهها إلى زعيم الحزب القومي
ومؤسسه أنطون سعادة في ذكرى اغتياله
في  8يوليو  ،1949كانت باكورة منشوراته
الحزبية و»ا لـمـقــا لـيــة» ،كما وصفها الحزب
السوري القومي االجتماعي.

«حزن في ضوء القمر»
أنـجــز الـمــاغــوط فــي نهاية الخمسينيات
مجموعته الشعرية «حزن في ضوء القمر»،
وأصـ ـ ــدرهـ ـ ــا عـ ـ ــام  ،1959وتـ ـض ــم ع ـ ـ ــددا مــن
الـقـصــائــد مـنـهــا :ج ـنــازة الـنـثــر -أغـنـيــة لباب
توما -المسافر -الشتاء الضائع -رجل على
ال ــرصـ ـي ــف -ت ـب ــغ وش ـ ـ ـ ــوارع -جـ ـف ــاف ال ـن ـهــر-
الغرباء -الخطوط الذهبية -حريق الكلمات-
وداع الموج وغيرها.
ويقول في قصيدة حريق الكلمات:
أيتها الصحراء إنك تكذبين
لمن هذه القبضة األرجوانية
والزهرة المضمومة تحت الجسر؟
لمن هذه القبور المنكسة تحت النجوم
هذه الرمال التي تعطينا
ً
في كل عام سجنا أو قصيدة؟
عاد البارحة ذلك البطل الرقيق الشفتين
ترافقه الريح والمدافع الحزينة
ومهمازه الطويل ،يلمع كخنجرين عاريين
ً
أعطوه شيخا أو ساقطة
أعطوه هذه النجوم والرمال اليهودية
أيها الطفل األحدب الجميل
أصابعي طويلة كاإلبر
وعيناي فارسان جريحان
ال أشعار بعد اليوم
إذا صرعوك يا لبنان
وانتهت ليالي الشعر والتسكع
سأطلق الرصاص على حنجرتي
وفور صدور الديوان كتبت خالدة سعيد
دراسة عنه ونشرتها في مجلة شعر ،فقامت
ن ــازك الـمــائـكــة بـكـتــابــة دراسـ ــة عــن قصيدة
ً
ً
النثر ضمنتها ردا قويا على دراســة خالدة
سعيد ،ونشرتها في «اآلداب» ،اعتبرت فيه
أن قصيدة النثر «بدعة» ،وأن «دعواها ركيكة
فــارغــة مــن المعنى» ،وال «مصلحة ال لــأدب
العربي وال للغة العربية وال لألمة العربية
نفسها» فيها .وحين راحت تعرف مضمون
«دعوى» تلك القصيدة قالت :إن «ما جاء في
مقال كتبته السيدة األديبة خزامى صبري
عــن كـتــاب نثر فيه تــأمــات وخــواطــر ألديــب
لـبـنــانــي ن ــاش ــئ» .أم ــا خ ــزام ــى ص ـبــري فهي
خــا لــدة سعيد ،حيث إنها كانت توقع بهذا
االســم ،وأمــا األديــب (اللبناني) الناشئ فهو
محمد الماغوط .فردت «شعر» بدورها على
نازك ،مفصلة في الرد أنواع الشعر ،وبخاصة
الـ ـن ــوع الـ ـ ــذي ي ـك ـت ـبــه الـ ـم ــاغ ــوط .ك ــذل ــك ت ــرد
المالئكة على جبرا إبراهيم جبرا الذي اعتبر
أن شـعــر المستقبل هــو الـشـعــر الـخــالــي من
الوزن والقافية كليهما ،وأن محمد الماغوط
وتوفيق صايغ وهو-أي جبرا ذاته -من بين
الشعراء العرب الذين يكتبون هذا النوع .إن
ً
نازك المالئكة ال تتصور شعرا بال تفعيلة،
ألن هذه هي التي تمنح القصيدة شرعيتها،
من حيث إنها تجعلها منتسبة لبحور الشعر
العربي الكالسيكي ،التي اكتشفها الفراهيدي.

توابل ةديرجلا
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عاشق التمثيل

ّ
يقدم عروضه المسرحية في «مدرسة المدبوليزم»
َّ
تحول عبدالمنعم مدبولي إلى فنان شامل ،واقتحم عالم السينما كمؤلف ألعمال
كوميدية ،وخالل فترة الستينيات كتب ّعشرات األفالم ،وشارك فيها بأدوار
صغيرة ،وظل المسرح عشقه األول ،وحقق حضوره المتفرد كممثل أمام
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

«ساحر
االرتجال»
يقنع
الموسيقار
محمد
عبدالوهاب
بالتلحين
للمسرح

مدير المسرح
الكوميدي
يترك منصبه
من أجل «حواء
الساعة »12

«اللص
الشريف»
ينهي عالقة
مدبولي بفرقة
«الفنانين
المتحدين»

من كواليس أحد أعماله

كــان عبدالمنعم مدبولي رجــل المهام الصعبة،
َّ
ً
وحلق منفردا بمواهبه المتعددة ،ولم يرتكن إلى
ف ـكــرة الـنـجــومـيــة ،أو الـبـحــث ع ــن فــرصــة الـبـطــولــة
المطلقة ،وبعد تجربته فــي فرقتي جــورج أبيض
وفــاطـمــة رش ــدي ،الـتـحــق فــي بــدايــة الخمسينيات
بفرقة المسرح المصري الحديث ،التي أسسها الفنان
زكــي طليمات ،وقـ َّـدمــت بعض األعـمــال ذات الطابع
التراجيدي ،وتوقف نشاطها في عام .1952
وفي العام ذاته ،قاده طموحه الفني إلى تأسيس
فرقة «المسرح ُ
الحر» ،واضطلع باإلخراج والتمثيل
في أعمالها ،ومن أبرزها «األرض الثائرة» ،و«حسبة
برما» ،و«الرضا السامي» ،و«خايف أتجوز» ،و«مراتي
نمرة  ،»11و«كوكتيل العجائب» ،وشارك في كتابة
بعض العروض مثل «كفاح بورسعيد» ،وكانت عبارة
عــن مجموعة مــن المشاهد (اسـكـتـشــات) أخرجها
الفنانان سعد أردش ،وصالح منصور.
وبعد إنشاء التلفزيون المصري في عام ،1960
انضم مدبولي إلــى «فــرقــة التلفزيون المسرحية»،
وك ــان ــت ت ـض ــم م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـف ــرق ال ـكــوم ـيــديــة
والـتــراجـيــديــة وال ـف ـنــون االسـتـعــراضـيــة ،ويــرأسـهــا
الـفـنــان الـسـيــد بــديــر ،وأس ـنــد األخ ـيــر إل ــى مدبولي
مسؤولية «فرقة المسرح الكوميدي» ،وأخرج العديد
من أعمالها ،منها «جلفدان هانم» ،و«أنا وهو وهي»،
و«مطرب العواطف» ،و«أصل وصــورة» ،و«حلمك يا
ّ
شيخ علم» ،و«المفتش العام» ،و«السكرتير الفني»،
و«وسط البلد».
فــي تـلــك الـفـتــرة ،ت ـحـ ّـول مــدبــولــي إل ــى شعلة من
نشاط وحركة دائـبــة ،وبــات حديث الوسط الفني،
وأثـ ــار ده ـشــة زم ــائ ــه ب ـقــدرتــه عـلــى الـتــوفـيــق بين
مواهبه المتعددة وعمله كأستاذ في كلية الفنون
التطبيقية ،وفي غمار مهامه الصعبة ،استعان به
أصحاب الفرق المسرحية الخاصة إلخــراج بعض
أعمالهم ،ومنها «فرقة إسماعيل يس» ،التي أخرج
لها عملين ،هما « 3فرخات ودي ــك» ،و«أنــا وأخويا
وأخويا».
وأسهم «ساحر االرتجال» في تأسيس فرقة «ساعة
لقلبك» المسرحية ،التي ضمت مجموعة كبيرة من
نجوم البرنامج اإلذاعــي الشهير ،الــذي كان يحمل
االسم ذاته ،مثل محمد أحمد المصري (أبو لمعة)،
وفـ ــؤاد را َتـ ــب (ال ـخ ــواج ــة ب ـي ـجــو) ،ومـحـمــد يــوســف
َ
(المعلم شــكــل) ،وتــولــى مدبولي إخ ــراج عروضها،
َّ
ومنها «أنا مين فيهم» ( ،)1958و«دور على غيرها»
( ،)1959و«طلعت لي في البخت» ( ،)1960و«البعض
يفضلونها قديمة» (.)1961
ً
ولـ ــم ت ـص ـمــد ت ـل ــك ال ـف ــرق ــة ط ــوي ــا ف ــي ال ـســاحــة
المسرحية ،ألسباب إنتاجية ،وتفرق شمل أبطالها
بين الفرق األخرى ،واندثرت جميع أعمالها ،وبقيت
تسجيالت برنامج «ساعة لقلبك» في أرشيف اإلذاعة
ال ـم ـصــريــة ،ك ـشــاهــد ع ـلــى ب ـ ــزوغ مــوه ـبــة مــدبــولــي

الجمهور ومخرج خلف الستارّ ،
وقدم للساحة الفنية الكثير من النجوم ،منهم
محمد عوض ،وأمين هنيدي ،وتتابعت رحلة «ساحر االرتجال» في فضاء اإلبداع
الفني ،وواصل تنويع أدواره بين التراجيديا والكوميديا.

1

ً
وزمــائــه ،ورغــم مــرور نحو  70عــامــا على بــث هذا
ال ـبــرنــامــج ال ـف ـكــاهــي ،فــإنــه الي ـ ــزال يـحـظــى بنسبة
استماع عالية من هواة البرامج القديمة في الراديو
ورواد مواقع اإلنترنت بمختلف أعمارهم.

نشنت يا ناصح
شارك عبدالمنعم مدبولي في عروض الكثير من
الفرق المسرحية ،وأخرج لفرقة «المسرح الضاحك»
ً
عــرضــا بعنوان «مـطــار الـحــب» ( ،)1968وش ــارك في
بطولته مــع ميرفت أمـيــن ،ويــوســف شـعـبــان ،وفي
العام التالي أخرج «البنات والثعلب» ولفرقة «عمر
الخيام» مسرحية «الشنطة في طنطا»َّ ،
وقدم عملين
متباعدين لفرقة ثالثي أضواء المسرح التي أسسها
مــع ثــاثــي أضـ ــواء الـمـســرح سـمـيــر غــانــم ،وج ــورج
سيدهم ،والضيف أحمد ،والعمالن هما «حدث في
عزبة ال ــورد» ( ،)1968و«نشنت يــا نــاصــح» ()1995
بطولة جورج سيدهم ،وأحمد آدم ،وحنان شوقي،
وفاروق فلوكس ،وحسين الشربيني.
كما أخرج مدبولي لفرقة «الكوميدي المصرية»
مسرحيات« :طبق سلطة» ( ،)1969و«العبيط» (،)1970
و«يا ما كان في نفسي» ( ،)1974وحين أسس الفنان
أمين الهنيدي فرقته المسرحية ،استعان بصديق
عـمــره ليخرج عــروضـهــا ،ومنها «سـبــع وال ضبع»
( ،)1972و«أج ـم ــل ل ـقــاء فــي ال ـعــالــم» ( ،)1973و«أن ــا
آه أنــا أل» ( ،)1977وكذلك أخــرج لفرقة «الريحاني»
مسرحيتي «الـمــاك األزرق» ( ،)1974و«أوالد علي
بمبة» ( ،)1975وأخرج لفرقة «محمد نجم» مسرحيتي
«الواد النمس» ( ،)1983و«البلدوزر» (.)1986
وارتحل «المخرج َّ
الجوال» إلى فضاء المسرحيات
َّ
المصورة ،عندما انتشرت تلك الموجة خالل فترة
التسعينيات ،إثر تراجع اإلقبال على دور المسرح،
واقتصار النشاط المسرحي على موسم الصيف
فقط ،ولجأ المنتجون إلى جذب الفنانين لعروض
ً
اليوم الواحد أمام الجمهور ،وتصويرها تلفزيونيا،
وم ــن بـيـنـهــا مـســرحـيــة «أنـ ــا نـسـيــت اسـ ـم ــي» ،الـتــي
أخرجها عبدالمنعم مدبولي ،وشارك في بطولتها
م ــع م ـح ـمــد ن ـج ــم ،وإس ـ ـعـ ــاد ي ــون ــس ،ون ـب ـي ــل ب ــدر،
وعبدالسالم محمد ،وفؤاد خليل.

مشهد من أحد أعماله المسرحية

لقاء كوميدي
بين «المخرج
الجوال»
وميرفت أمين
في «مطار
الحب»

أمين هنيدي
يستعين
بصديق
العمر ليخرج
«أجمل لقاء في
العالم»

مدبولي مع صديقه فؤاد المهندس

ً
ً
ً
العمل نجاحا جماهيريا كبيرا ،ودارت أحداثه في
إطار كوميدي حول المؤلف سامي الباجوري (فؤاد
المهندس) ،وزوجته الغيور محاسن (زهرة ُ
العال)،
وخالل عمله على كتابة رواية ،يباغته ظهور شبح
ً
زوجته األولى فكرية (شويكار) وتنقلب حياته رأسا
على عقب.
وف ــي ال ـعــام ذاتـ ــه ،أخ ــرج مـســرحـيـتــي «الـمـغـفــل»،
و»زنـقــة الـسـتــات» ،واألخـيــرة بطولة ميمي شكيب،
ون ـب ـي ـلــة ال ـس ـي ــد ،وف ــاي ــزة فـ ـ ــؤاد ،وأس ــام ــة ع ـبــاس،
وإبراهيم سعفان ومحمد يوسف ،وفي عام 1969
ً
ً
أخــرج مسرحية «ســري جــدا جــدا» بطولة شويكار
وف ــؤاد المهندس ،وفــي عــام  1971اختتم مـشــواره
مع «الفنانين المتحدين» بإخراج مسرحية «اللص
ال ـش ــري ــف» ،وش ـ ــارك ف ــي بـطــولـتـهــا مــدي ـحــة كــامــل،
ومحمود المليجي ،وسعيد صــالــح ،وأحـمــد زكــي،
وحسن مصطفى ،وعبدالله فرغلي ،ونظيم شعراوي.
وشـ ـ ــارك م ــدب ــول ــي بــال ـت ـم ـث ـيــل ف ـق ــط ف ــي بـعــض
العروض المسرحية للفرقة ،ومنها مسرحية «الزوج
الـعــاشــر» ( ،)1964إخ ــراج نــور الــدمــرداش ،وبطولة
السيد بدير ،ونجوى فؤاد ،وكوثر رمزي ،و»البيجاما
الـحـمــراء» ( ،)1967وإخ ــراج كمال حسين ،وبطولة
أبوبكر عــزت ،وعــادل إمــام ،وعقيلة راتــب ،ونجوى
ســالــم ،وسعيد صــالــح ،وفــي الـعــام ذات ــه ش ــارك في
«حــالــة حــب» إخ ــراج فــؤاد المهندس ،وبطولته مع

حالة حب
عقب ق ــرار بضم ا لـفــرق التابعة للتلفزيون إلى
مــؤس ـســة «ف ـن ــون ال ـم ـســرح وال ـمــوس ـي ـقــى وال ـف ـنــون
الـشـعـبـيــة  -إدارة وزارة الـثـقــافــة» ع ــام  ،1966قـ ّـرر
مدبولي وعــدد كبير مــن النجوم آنــذاك االنسحاب
من عضوية فرقة «المسرح الكوميدي» بعد رفض
طلباتهم الـفـنـيــة والـمــالـيــة ،وحـيـنـهــا ك ــان صديقه
الكاتب والمنتج سمير خفاجي يتحمل مسؤولية
تأسيس فرقة «الفنانين المتحدين» وتـعــاون معه
ّ
نخبة من الكتاب وكبار نجوم الكوميديا.
وأخـ ـ ـ ــرج م ــدب ــول ــي بـ ــاكـ ــورة أع ـ ـمـ ــال «ال ـف ـنــان ـيــن
المتحدين» بعنوان «أنــا وهــو وسموه» عــام ،1966
ت ــأل ـي ــف س ـم ـيــر خ ـف ــاج ــي وب ـه ـج ــت قـ ـم ــر ،وب ـطــولــة
الثنائي الشهير فؤاد المهندس وشويكار ،وحققت
ً
ً
هــذه المسرحية نـجــاحــا كـبـيــرا ثبت أق ــدام الفرقة،
فاستمرت مسيرتها إلى بدايات القرن الحالي  -أي
ً
لـمــا يـقــرب مــن خمسة وثــاثـيــن عــامــا  -وقــد قدمت
خــال مسيرتها الفنية أر بـعـيــن مسرحية ،وكانت
ً
تقدم أحيانا في بعض المواسم أكثر من مسرحية
من خالل شعبتين أو ثالث شعب.
وشهدت «أنا وهو وسموه» أول لقاء بين «ساحر
االرتجال» وموسيقار األجيال محمد عبدالوهاب،
ال ـ ــذي وضـ ــع ألـ ـح ــان ال ـم ـســرح ـيــة ،وك ـت ــب أغــانـيـهــا
ً
ً
ً
الـشــاعــر حـسـيــن الـسـيــد ،وك ــان حــدثــا فـنـيــا كـبـيــرا،
جــذب الجمهور إلــى شباك التذاكر ،ودارت أحــداث
ً
المسرحية حــول شــاب يطمح فــي أن يكون روائـيــا
ولكن كل محاوالته لكتابة رواية تبوء بالفشل ،بينما
ً
تؤنبه زوجته دائما لعدم قدرته على الكتابة ،وتتغير
حياته بعد عودة ابن عمه المليونير المهاجر إلى
الوطن.
وتتابعت رحلة مدبولي مع «الفنانين المتحدين»،
وأخـ ــرج مـســرحـيــة «حـ ــواء الـســاعــة  »12ع ــام ،1968
اقتباس سمير خفاجي وبهجت قمر ،وحقق هذا

من فيلم «مولد يا دنيا»

مدبولي في مشهد سينمائي

شويكار ،وزوزو شكيب ،وسهير الباروني ،وسناء
يونس ،ومسرحية «العيال الطيبين» ( )1972إخراج
حسن عبدالسالم ،وبطولة نــور الشريف ،ونيللي،
ونبيلة السيد ،ونظيم شعراوي.

مدرسة المدبوليزم
واس ـت ـم ــرت رح ـلــة «س ــاح ــر االرتـ ـج ــال» م ــع فــرقــة
«الفنانين المتحدين» حتى انفصل عنها فــي عام
 ،1973م ــن دون أس ـب ــاب واضـ ـح ــة ،وتـ ــرك بصمته
المتفردة كمخرج وممثل ،وأسهم في إبراز نجومية
ً
ً
الكثير من الوجوه الشابة آنذاك ،ولعب دورا مؤثرا
في تاريخ تلك الفرقة ،كواحد من أبــرز مؤسسيها
األوائل ،وظلت أعماله شاهدة على أزهى مراحلها،
س ـ ــواء ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـي ـمــة ال ـف ـن ـيــة أو ال ـن ـجــاح
الجماهيري.
وب ـع ــد «اسـ ـت ــراح ــة الـ ـمـ ـح ــارب» ان ـط ـلــق مــدبــولــي
م ــرة أخ ــرى ،وك ـ ّـون فــي ع ــام  1975فــرقـتــه الـخــاصــة
«المدبوليزم» ّ
وقدم من خاللها عروض مسرحيات
«راجل مفيش منه» ( ،)1976و«حمار ما شالش حاجة»
( ،)1977وق ــام ب ــاإلخ ــراج والـتـمـثـيــل فــي مسرحية
«مولود في الوقت الضائع» ( ،)1978وشاركه البطولة
عقيلة راتب ،ومحمد نجم ،وزيزي مصطفى ،وسالمة
إلياس ،وحسن حسين.
وأسدل الستار على فرقة «المدبوليزم» عام ،1979
ً
بعد أن حققت مسرحية «مع خالص تحياتي» نجاحا
ً
كبيرا ،وأخرجها مدبولي وشارك في بطولتها مع
ثــريــا حـلـمــي ،وف ــؤاد أح ـمــد ،وع ـمــاد رش ــاد ،وسـنــاء
يونس ،وفؤاد خليل ،ودارت أحداث المسرحية حول
ً
هــاشــم (عـبــدالـمـنـعــم مــدبــولــي) ال ــذي يعمل موظفا
بــإحــدى الـشــركــات ،ويتعرض للعديد مــن المواقف
الكوميدية في منزل رئيس مجلس إدارة الشركة.
ً
ً
وحققت «المدبوليزم» نجاحا هــائــا ،وعرضت
أعمالها في العديد من العواصم العربية ،وطارت
إلــى النمسا وألمانيا ،وأصبحت خير سفير للفن
ال ـم ـصــري ،وق ــد أط ـلــق ه ــذا لـقــب «مــدبــول ـيــزم» على
مــؤســس الـفــرقــة خــال فـتــرة نشاطه المسرحي في
ً
الستينيات ،ونـظــرا ألسلوب أدائــه المتفرد ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي تـلـقــاهــا ف ــي ال ـبــدايــة،
بـسـبــب اعـتـمــاد أعـمــالــه عـلــى االرتـ ـج ــال ،فــإنــه القــى
ً
ً
نجاحا كبيرا ،وأصبح ظاهرة فنية سميت «مدرسة
ال ـمــدبــول ـيــزم» ،وت ـخــرجــت فـيـهــا أج ـي ــال م ــن نـجــوم
الكوميديا.

مع ثالثي أضواء المسرح

«قلم رصاص» أول جائزة فنية لتلميذ «مدرسة باب الشعرية»

مدبولي مع ميرفت أمين

واجـ ــه عـبــدالـمـنـعــم مــدبــولــي ال ـعــديــد م ــن الـمــواقــف
الصعبة ،واستطاع أن يتغلب على مأساة فقده لوالده،
وانطلق الطفل اليتيم صوب الكوميديا ليصبح من أبرز
نجومها في الساحة الفنية العربية ،وظل حتى تجاوز
الثمانين من عمره يتذكر المراحل المبكرة من حياته،
وكيف تخطى الحواجز في طريقه ،حتى حقق حضوره
المتفرد في فضاء اإلبداع الفني.
اعتاد الطفل اليتيم أن يذهب ألحــد الـشــوادر بحي
ً
باب الشعرية التي تقدم عروضا مسرحية لفرق شهيرة
منها «فرقة الفار» ،و»فرقة سليم» ،وكان المسرح عبارة
عن ساحة من دون أي ديكورات ،ومنحته تلك العروض
الـقــدرة على التخيل ،والـخــروج مــن أحــزانــه ،ليضحك
ويتبادل النكات مع زمالئه أثناء دراسـتــه بالمرحلة
ً
االبتدائيةَّ ،
وكون فريقا من التالميذ الصغار ،وكانوا
يمثلون فــي فناء المدرسة وقــت الفسحة أو فــي أحد
الشوارع بعد انتهاء اليوم الدراسي.
وك ــان ه ــذا أول فــريــق للتمثيل كـ َّـونــه مــدبــولــي في
حياته ،وعمره ال يتجاوز الثمانية أعوام ،وفي إحدى
الحفالت طلب من ناظر المدرسة أن يتيح له الفرصة
ً
ً
ّ
ليقدم مع زمالئه عرضا مسرحيا مدته  20دقيقة فقط،

وواف ــق الـنــاظــر على الـفـكــرة ،وق ــام الـمــؤلــف والمخرج
الصغير بتدريب التالميذ على العرض ،وحصل على
أول تصفيق فــي حياته ســواء مــن داخــل المدرسة أو
الجيران الذين يشاهدون العرض من النوافذ والشرفات،
وانتزع ضحكاتهم ووقف يحييهم بثقة كبيرة.
ونــال الفنان الصغير أول جائزة في حياته ،وهي
ع ـبــارة عــن «ق ـلــم رصـ ــاص» أع ـطــاه لــه الـنــاظــر وانـتـهــز
تلك الفرصة وطلب منه إعفاء ه من دفع المصروفات
الدراسية بسبب ظروفه الصعبة ،وعــدم قــدرة والدته
على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها من دون
أن تشكو ،فاحتضنه الناظر بحنان شديد ،وقــال له:
سأعفيك من المصروفات بشرط أن تقوم بتكوين فريق
للتمثيل في المدرسة تنافس به فرق المدارس األخرى».
وكلفه الناظر بكتابة هذه المسرحيات وإخراجها،
ً
ً
وبالفعل ّ
كون مدبولي فريقا متفوقا وفاز على كل الفرق
األخرى ،ونال شهرة كبيرة في أرجاء حي باب الشعرية،
ً
فقام أيضا بتكوين فريق من أبناء الحارة ،وكان يوزع
عليهم األدوار ويحتفظ لنفسه بدور البطولة ،ووقتها
ً
ً
حقق معهم نجاحا جـيــدا ،وانطلق بعدها إلــى عالم
األضواء والشهرة.

من أحد أعماله السينمائية
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القصر الجمهوري يحتضن صوت
صباح بحضرة الرئيس والبارودي
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.

ً
• كمنجة الشوا تجاوزت الرسميات مضيفة إلى نفس صباح الطمأنينة فطغى رنين صوته على رهبة الرئاسة
ً
ً ً
• فخري بك اهتم بصباح اهتماما بالغا ومنحه اسمه الفني وظل مرتبطا به
لقبه تغير من
أبوقوس إلى
محمد صباح ثم
استقر عند صباح
فخري

ال ـط ـفــل ال ـص ـغ ـيــر ،الـ ــذي أص ـبــح فـيـمــا ب ـعــد من
مشاهير العالم ،قابل في طريق شهرته العديد من
الملوك والرؤساء وغيرهم ،وأولهم الرئيس شكري
القوتلي ال ــذي كــان رئـيــس الجمهورية السورية
وقتها ،والسبب في وصوله إلى القصر الجمهوري،
هو األستاذ سامي الشوا.

الرئيس القوتلي
دخــل صباح ،القصر ،تتنازعه مشاعر الرهبة
ً
والفرح معا ،ويذكر أن صباح غنى أمــام الرئيس
وأمام شخصيات سورية مرموقة ومعروفة ،وقد
كان صباح يحاول أن يتجاوز خوفه ليبدأ الغناء،
حـيــث ب ــدأت كمنجة ال ـشــوا تـتـجــاوز الــرسـمـيــات،
بحنين يـنـســاب بـيــن قــوسـهــا واألوتـ ـ ــار ،مضيفة
إلــى نفس صـبــاح الطمأنينة ،ومــا أن بــدأ صباح
بالغناء حتى تغلبت الموهبة على الرهبة ،وطغى
رنين الصوت على هــدوء القاعة ،وكسر تشجيع
الفتى الموهوب،
الحاضرين حاجز الخوف لدى ُ
فــأبــدع وهــو ينشد «تعلم بكائي ونــح يــا حـمــام...
وخذ من شجوني دروس الغرام» ،مما أثار إعجاب
الـحــاضــريــن وتـقــديــرهــم لموهبة صـبــاح ،وأولـهــم
الرئيس القوتلي ،األمر الذي أسعد الشوا كثيرا.
ي ـقــول ال ـف ـنــان ص ـبــاح ف ـخــري ع ــن ت ـلــك ال ـف ـتــرة:
لقد اهتم بي الفنان سامي إلــى درجــة أنــه فكر أن
يــأخــذنــي مـعــه إل ــى مـصــر ،وك ــان لــأسـتــاذ سامي
جولة فنية ،وكانت لديه حفالت في حلب وحمص
وحماة ودمشق.
ويتابع فـخــري حديثه :فــي تلك الفترة أصبح
ل ــدي عــرضــان؛ األول هــو أن انـتـســب إل ــى المعهد
الموسيقي الشرقي وأعـيــن فــي اإلذاع ــة السورية
وأق ــدم كــل أسـبــوع حـفـلــة .والـثــانــي أن أســافــر إلــى
مصر ،وطبعا في تلك الفترة كانت والدتي مرافقتي
وولية أمــري ،ألنني كنت قاصرا ،وبحكم انشغال
والدي بأعماله وإخوتي في مدينة حلب قالت لي
أمي« :يا ابني أبوك وأخواتك بحلب ،وحلب قريبة،
ووينك يا مصر ،فينا نركب اليوم ونوصل المسا
على حلب».

فخري البارودي

«الصبحية»
ّ
غيرت مفهوم ملك
الطرب للسهرات
إلى األبد

كــانــت بيئة حلب كاملة هــي ال ـمــورد والمنهل
والمدرسة والقدوة لصباح فخري ،ومن اللقاءات
الـتــي مـهــدت لــه إلــى الـشـهــرة كــان لـقــاؤه األول مع
الــرئ ـيــس ش ـكــري ال ـقــوت ـلــي ،الـ ــذي ك ــان ف ــي زي ــارة
رسمية لحلب ،من أجــل تدشين مستشفى برفقة
س ــام ــي الـ ـش ــوا ،ع ـنــدمــا أق ـي ـمــت حـفـلــة السـتـقـبــال
وتـكــريــم الـقــوتـلــي ،وذل ــك قـبــل الـلـقــاء ال ــذي تــم في
القصر الجمهوري بدمشق ،وقد تعرف هناك على
األستاذ فخري بيك البارودي السياسي المعروف،
والذي كان وقتها نائبا في المجلس ،وفي الوقت
ذاتــه كــان مهتما وحاضنا للفن ،حيث كــان رجل
مجتمع وسـيــاســة وأدب وف ــن ،ويـعــرف عنه حبه
لكوكب الشرق الراحلة الكبيرة أم كلثوم ،فبينما
كان حاضرا إحدى حفالتها ،وكانت أم كلثوم تغني
أغنية «جددت حبك ليه» ،قام أمام الجميع وتغزل
بها ،وكــان طــوال الحفلة يقول لها« :الله يبليكي
بحبي ...الله يبليكي بحبي» ،لدرجة أن كل الجمهور
الذي كان موجودا ،ومنهم وزير الداخلية ،ضحك
وضحكت الـســت على الـمـســرح ،وم ـعــروف عــن أم
كلثوم أنها ال تظهر مشاعرها للجمهور والعموم.
وم ـم ــا ذكـ ــر ف ــي ك ـت ــاب «صـ ـب ــاح ف ـخ ــري س ـيــرة
وحـ ـي ــاة» ،أن ــه ع ـنــدمــا ك ــان يــراف ـقــه س ــام ــي ال ـشــوا
ك ــان الــرجــل قــريـبــا ج ــدا مــن ص ـبــاح ويـمـلــي عليه
مالحظاته معظم الوقت ،خصوصا في الحفالت
التي كان يحضرها ،ومنها حفل العشاء في القصر

كلمة السر

صباح المراهق
الخجول يقع
في أول حب
عذري و«خبي
شعرك» فتحت له
قلب الحبيبة

نتساء ل :لـمــاذا يتميز صــوت صباح فخري
عن باقي األصوات؟ وما السبب في هذا التميز؟
ليأتي الـجــواب على لسان الفنان مباشرة ،في
ح ــوار أجــرتــه معه اإلعــامـيــة الـســوريــة القديرة
وسـ ـي ــدة اإلذاع ـ ـ ـ ــة ،ه ـي ــام حـ ـم ــوي ،ح ـي ــث ي ـقــول
عــن صــوتــه :صـبــاح فـخــري كحنجرة مساحته
الصوتية كـبـيــرة ،ثانيا كحنجرة فهي ليست
ه ــرم ـي ــة بـ ــل أسـ ـط ــوانـ ـي ــة ،ألن األص ـ ـ ـ ــوات ال ـتــي
تسمعونها في معظمها من تحت يوجد «ممر»
يـشـبــه ال ـه ــرم ،وكـلـمــا ارتـفـعـنــا يـصـبــح الـصــوت
ض ـي ـقــا ،وبــإم ـكــانــك ال ـق ــول إن م ــن يـغـنــي ليس
ه ــو ن ـف ـســه ب ـعــد االرت ـ ـفـ ــاع ،أمـ ــا ص ـب ــاح فـخــري
فتستطيعون سماعه تحت وفوق بنفس الصوت،
ً
ال يتغير ،لذلك نسميه «أسطواني» ،أما ثالثا فإن
ما نفعله هو مهنتنا ،وهو علم أيضا ،والصوت
أو الجملة الموسيقية لها إيقاع ،ولدينا الجملة
اللحنية ،ولنأخذ على سبيل المثال «قل للمليحة
فــي الخمار األس ــود»؛ ففيها أكثر مــن نوته وال
تشبه بعضها ،وبالتالي كل نوتتين أو ثالثة
لـهــن إي ـقــاع ،وه ــذا الـشــيء أو التكنيك لــه وقعه
الخاص في النفس.

فخري البارودي

مع الملحن بكري كردي

لقب به فكان وقتها في دمشق ،إذ منحه األستاذ
ف ـخــري الـ ـب ــارودي اس ـم ــه ،وكـ ــان م ـح ـتــارا م ــا بين
سامي الشوا وفخري البارودي ،من سيقتني هذه
الجوهرة الثمينة.

من هو فخري بيك البارودي؟

صباح فخري
الجمهوري ،إذ أجلسه جــواره على المائدة ،ومن
شدة حرصه على صباح كان يغمره بالتعليمات:
«ال تكثر من الملح .إياك والماء المثلج .ضع السكين
جانبا .تجنب البهارات الـحــارة و ،».....لدرجة أن
صباح توقف عــن األكــل ،مستغيثا بالله ،وادعــى
الشبع ليتخلص من سيل النصائح الموجهة إليه.
ومن بعد حفل دمشق ،انتقل صباح إلحياء حفل
في فندق بلودان الشهير ،وأراد أستاذه الشوا أن
ً
ً
يغني في هذا الحفل لونا مختلفا ،فطلب من عازف
القانون إبراهيم عبدالعال ،الذي كان رئيس الفرقة
الموسيقية في إذاعــة دمشق ،أن يختار له أغنية
تناسب صــوتــه الـيــافــع ،ووق ــع اخـتـيــار عبدالعال
على أغنية «يا جارحة قلبي» للمطربة نجاح سالم،
وأجاد صباح االغنية التي أعجب بها الحاضرون،
وك ــان فـخــري بيك ال ـب ــارودي حــاضــرا ،وهــو الــذي
أس ــس مـعـهــدا لـلـمــوسـيـقــى ف ــي دم ـشــق جـمــع فيه
النخب من األصــوات الجميلة والمواهب الفنية،
حيث الحظ فخري اهتمام الشوا الكبير بصباح،
وحاول جديا اختطافه منه.

الجوهرة الثمينة
وب ـقــي اس ـمــه «ص ـب ــاح ال ــدي ــن» أب ــوق ــوس ،حتى
اكتشفه سامي الـشــوا ،فحصل على اســم «محمد
صباح» ،وبقي بهذا االســم فترة من الزمن ،حيث
كــان يحضره معه إلــى الـحـفــات الـتــي يـقــوم بها،
ً
وكـ ــان ص ـبــاح وق ـت ـهــا ال يـ ــزال ط ـف ــا ،وه ــو يشبه
الرجل ،الطفل الذي تمكن منذ صغره من تحقيق
مــا عـجــز عـنــه الـكـبــار ،وه ــو فــي ه ــذه ال ـســن ،حيث
تخطت نجوميته عـمــره .أمــا االس ــم الـثــالــث الــذي

صاحب الحنجرة
األسطوانية
قرر منذ صغره
الحفاظ على
التراث الغنائي
العربي األصيل

ول ــد ُف ــي دم ـشــق ب ـيــن األعـ ـ ــوام (١٨٨٩–١٨٨٦م)
ً
تقريبا ،ألسرة لها باع طويل في التاريخ السياسي،
ُّ
جده األكبر هو ظاهر العمر حاكم صفد وما يليها،
ُ
الذي قاد حركة مناوئة للدولة العثمانية ،ووالده
مــن أع ـيــان دمـشــق خ ــال الـعـقــد األخ ـيــر مــن الـقــرن
التاسع عشر ،وقد حمل لقب «البارودي» ألن جده
كان يعمل في مصنع للبارود فنسب إليه .كان من
أوائل المقاومين لالحتالل الفرنسي لسورية ،فقد
شارك في معركة ميسلون ( 24يوليو .)1920نظم
األزجال واألناشيد الحماسية والوطنية ،ليغنيها
أهل الطرب وتالميذ المدارس.
ً
وضع البارودي عــددا من المؤلفات في حياته
المديدة ،كان من بينها« :فصل الخطاب بين السفور
وال ـح ـج ــاب» (دم ـش ــق  ،)1934و«م ــذك ــرة شــرطــي»
(دمشق  ،)1938و«كارثة فلسطين» (دمشق ،)1950
و«مذكرات البارودي :ستون سنة تتكلم» (بيروت
 ،)1951و«الـصـلــح مــع إســرائـيــل» (دمـشــق ،)1957
و«ت ــاري ــخ يتكلم» (دم ـشــق  ،)1960و«ق ـلــب يتكلم»
(دمشق  .)1962وكان آخر ما أنجزه البارودي هو
إعــادة نشر كتاب الطبخ لمحمد حسن بن محمد
الـبـغــدادي ،الــذي ذيله بكتاب صغير عن المطبخ
ً
 .1964كما وضــع معجما عن
الشامي ،صــدر عــام ُ
الموسيقى الـشــرقـيــة ،أح ــرق فــي حــريــق داره عام
 ،1963وتراجم لعدد من الملحنين األتراك والعرب،
لم تنشر حتى اليوم ،ودراســة عن تبسيط النوتة
الموسيقية لجعلها بمتناول كل الناس ،ومن أهم
أعـمــالــه ال ــذي عــرفــه الـعــرب جميعا بــه كــان نشيد
الوحدة العربية:
بالد العرب أوطاني  ...من الشام لبغدان
ومن نجد إلى يمن  ...إلى مصر فتطوان
فال حد يباعدنا وال دين يفرقنا...
لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان

الصبحية
ُوج ـ ـ ــد فـ ــي ح ـل ــب أي ـ ـ ــام زم ـ ـ ــان مـ ــا ك ـ ــان يـسـمــى
«ال ـ ـص ـ ـب ـ ـح ـ ـيـ ــة» ،وك ـ ـ ـ ــان ص ـ ـبـ ــاح ف ـ ـخـ ــري ي ـح ـضــر
ه ــذه الـصـبـحـيــة م ــع األس ـت ــاذ مـصـطـفــى ال ـط ــراب،
وال ـص ـب ـح ـي ــة ه ـ ــذه ك ــان ــت تـ ـب ــدأ مـ ـس ــاء وتـنـتـهــي
صباحا ،لذلك سميت بهذا االسم ،وهي أحد تقاليد
مــدي ـنــة ح ـلــب .وف ــي إحـ ــدى ال ـم ــرات خ ــرج صـبــاح

والـطــراب لحضور إحــدى هــذه الجلسات فــي دار
أحــد األثــريــاء بحلب ،وكــان وقتها محمد صباح
ممن يدعمون الجوقة بالمشاركة ،ويدعونه في
حلب «الجحيف» أو «السنيد» ،وذلك قبل أن يبدأ
المطربون الكبار غناء هم ،وقــد القــى استحسان
ً
الحاضرين جميعا .وفي اليوم التالي خرج الفتى
قبل الظهر مــع ال ـطــراب ،والـتـقــوا صــدفــة بالناس
الذين أحيوا الصبحية عندهم في اليوم السابق،
وفوجئا -يقول صباح -بتجاهل هؤالء الناس لهما،
مبتعدين باتجاه آخر من الشارع ،لكي ال تتقابل
ً
الوجوه ،فتساءل صباح عن السبب ،متحدثا إلى
الطراب فقال له :نحن المطربين الكبار مثل صبري
مدلل وبكري الكردي وعلي عبدالجليل نحيي كل
صبحية عند هؤالء الناس أيام السبت والخميس،
وه ــم يـتــرجــونــا فــي الـلـيــل أن نغني ونتجاهلهم
ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،ألن ـهــم ال ي ـح ـبــذون ال ـعــاقــات
االجتماعية مع الفنانين ،بل إنهم ال يعتبرونهم
من مستواهم االجتماعي!
ت ـلــك ال ـح ــادث ــة تــركــت أث ــره ــا ف ــي ح ـيــاة صـبــاح
ً
وقـتـهــا ،ودار فــي ذهـنــه مـطــوال ال ـســؤال« :ل ـمــاذا؟»
وانـتـهــى فــي نـهــايــة الـمـطــاف إلــى االسـتـقــرار عند
ال ـم ـقــولــة« :م ــن يـهــن يـسـهــل ال ـه ــوان ع ـل ـيــه» ،فـقــرر
الفتى في قرارة نفسه أنه لن يسمح لنفسه كباقي
الفنانين بــأن يكون غير محترم كــل حياته ،وأن
تــأتــي ال ـن ــاس إل ـيــه وال يــذهــب ه ــو إل ـي ـهــم ،وفـعــا
حقق ما أراد.

أول حب
مر صباح فخري في مرحلة المراهقة وبداية
ً
ا لـشـبــاب بقصص ال تنسى ،مما كــان يظنه حبا
وفي عذابه لذة وفي ألمه متعة وبوجوده تفيض
السعادة وتحلو الحياة ،ال سيما أن األجواء الفنية
هي التربة الخصبة لهيجان العواطف ونشأتها،
على الرغم من خجله وكونه ابن تربية دينية ،وهو
يذكر أنه كان يراقب فتاة قد لفتت نظره بجمالها
األخاذ وقوامها الجميل ،كما أن مشيتها الجدية
أوح ــت لــه بأنها مــن بيئة خلوقة وتــربـيــة جيدة،
وصباح في تلك السن لم يملك مفاتيح الغزل من
كالم معسول وغيره حتى يقرب تلك الفتاة منه،
وتنجذب هي األخــرى إليه ،وبما أنه خجول كان
يراقبها عند خروجها من المدرسة ويلحق بها،
في محاوالت كثيرة للفت نظرها إليه ،لكنه فشل
فــي ذل ــك بــاسـتـثـنــاء ع ـبــارة «خ ـبــي ش ـعــرك شعرك
باين» ،وهو من قلبه كان يتمنى أن ترفع تلك الفتاة
المنديل األسود الذي تغطي به وجهها ورأسها كي
يراها بمعالمها وبوضوح .من جهتها عرفت الفتاة
أن صباح يتغزل بها بطريقته ،لكن تربيتها لم
تسمح لها بالرد عليه ،إال أنها كانت سعيدة بذلك.
ومــن الـمـعــروف عنه تعلقه الـصــامــت بينه وبين
ً
نفسه بنساء يكبرنه سنا بكثير ،نساء جميالت
جــدا ،كما كان لديه نوع من الشغب الطفولي في
فترة حياته تلك.
ويـتـســاء ل الكثير مــن المستمعين لفن وغناء
ص ـب ــاح ف ـخ ــري ع ــن س ـبــب اخ ـت ـي ــاره ل ـه ــذا الـنـمــط
من الغناء ،ويأتي الــرد أيضا ودائما في كل لقاء
أجري معه ،منذ فترة طويلة ،وقبل عقد من الزمن،
وحتى اآلن يتحدث صباح عن تلك الغاية ،وعن
الـسـبــب فــي الـتــوجــه إل ــى ال ـتــراث قــائــا :لـقــد آليت
على نفسي أن أحمل لــواء إحـيــاء الـتــراث العربي
القديم األصـيــل ،والـمــوشـحــات هــي جــزء أساسي
من هذا التراث ،فالموشحات في حلب ،والدور في
مصر ،والمقامات في العراق ،وقد أعطيت التراث
أهمية كبيرة ألنه مرتبط بقوميتنا ،وهو جزء من
َ
َّ
«وحبب أوطان الرجال
عاطفتنا ،وكما ّقال الشاعر:
ُ
مآرب قضاها الشباب هنالك».
إليهم ...
ويتذكر الطفل طفولته ويقول :لقد كنت ألعب
في المكان الفالني ،في المنطقة الفالنية مع فالن
وف ــان ،وكـنــا نغني األغـنـيــة الفالنية ،فهو شيء
مرتبط بحياة اإلنسان وعاطفته وأرضــه ،فقررت
ً
أن أكون واحدا من الفنانين المرتبطين بالتاريخ
والفن ،بالنسبة لي ليس لهوا ولعبا وتسلية ،وال
شك أن للفن رســالــة ،ولتكن لهذه الرسالة جذور
عميقة ،والموشحات هي أحد أعمدة هذا التراث،
لذلك ركزت اهتمامي عليها.
وبالمرور على قوالب الغناء ،سنجد «الموشح»
الذي يعتبر من أرقى المؤلفات الغنائية بالنسبة
إلى الحلبيين ،ويمتاز بصياغته األدبية الجميلة،
وتكون فيه القصيدة بالفصحى البسيطة ،ولكن
تتخللها كلمات بالعامية ،كما يمتاز بجمال لحنه،
وبحسن ترابط الكالم واللحن ،وبانسجام اللحن
مع اإليقاع.
ومما يتردد عن بعض الحلبيين من التالميذ
واألساتذة أنه في زيار ٍة قام بها الموسيقار محمد
عبدالوهاب إلى حلب تساءل عبد الوهاب عن غياب
أحد المقامات عن موشحات حلب ،فرد الشيخ عمر
البطش ( ،)1950-1885أحد أقدر المشايخ المنشدين
الملحنين والمتصوفين في حلب ،بأن ذلك المقام
ً
ً
ليس غائبا ،وأن هناك موشحا منه ،ولكنه نسي
تـفــاصـيـلــه .وف ــي ال ـيــوم ال ـثــانــي ،أت ــى الـبـطــش إلــى
ً
بموشح -عرف الحلبيون مباشرة أنه
عبدالوهاب
ٍ
طــازج -من المقام المذكور .ويوجد أيضا قوالب
غنائية أخرى كالقد والــدور والمقام ،وسنتعرف
على بعضها في الحلقات القادمة.

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
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ابن الملك يصرع البطارقة ...والجارية تطلب منه العودة إلى بالده
القاهرة  -ةديرجلا•

لمنزلها ،الذين ً أرسلهم والدها للقبض على شركان،
توقفنا في الحلقة السابقة ،عندما رفضت ابنة ملك الروم اقتحام البطارقة
ً
وقالت لهم :إن هذا الرجل واحد ،وأنتم مئة ،فإذا أردتم مصادمته فابرزوا له واحدا واحدا ،ونتابع في هذه الحلقة ،صراع شركان
مع البطارقة وقتلهم جميعا ،وإفصاح الجارية عن شخصيتها لشركان ،وأنها إبريزة ابنة الملك حردوب ملك الروم ،وكشفها
خديعة ملك القسطنطينية لوالده عمر النعمان ،حتى يأتي بشركان إلى هذه البالد وقتله أو أسره ،السترداد ابنته الملكة صفية
التي تقيم لدى أبيه ،وأنجبت له ضوء المكان ونزهة الزمان.

ابنة ملك
الروم تكشف
حيلة أفريدون
الستعادة ابنته
صفية

ولما كانت الليلة الثالثة والثالثون بعد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أن الملكة
إبريزة لما قالت للبطريق أخرجوا له فارسا لفارس،
قال :لقد قلت الحق ،ولكن ما يخرج له إال أنا ،فقالت
الـجــاريــة :إصبر حتى أذهــب إليه وأعـ ّـرفــه بحقيقة
األمر ،وأنظر ما عنده من الجواب ،فإن أجاب األمر
كذلك ،وإن أبى فال سبيل لكم إليه ،ثم أقبلت على
شــركــان وأخـبــرتــه بـمــا ك ــان ،فتبسم وعـلــم أنـهــا لم
ُ
ً
تخبر أح ــدا بــأمــره ،وإنـمــا شــاع خبره حتى وصل
إلى الملك بغير إرادتها ،فرجع باللوم على نفسه
وقال :كيف رميت روحي في بالد الروم؟ ثم إنه لما
ً
سمع كالم الجارية قال لها :إن مبازتهم لي واحدا
واح ــدا إجـحــاف لهم ،فهال يبارزونني عشرة بعد
عـشــرة؟ وبعد ذلــك وثــب على قدميه وســار إلــى أن
أقبل عليهم ،وكان معه سيفه وآلة حربه ،فلما رآه
ّ
البطريق وثب إليه ،وحل عليه ،فقابله شركان كأنه
األسد ،وضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف
ُ
يلمع من أمعائه ،فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر
شركان عندها ،وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته
بقوتها ،بل بحسنها وجمالها ،ثم إن الجارية أقبلت
على البطارقة ،وقالت لهم :خــذوا بثأر صاحبكم،
ً
ً
فخرج له أخو المقتول ،وكان جبارا عنيدا ،فحمل
على شركان ،فلم يمهله ،وضربه شركان بالسيف
على عاتقه ،فخرج السيف يلمع من أمعائه.

المبارزة القاتلة

جيش من نساء
اإلفرنج يقطع
طريق العودة
على كتيبة
شركان

فعند ذل ــك ن ــادت ال ـجــاريــة ،وق ــال ــت :خ ــذوا بثأر
ً
صــاحـبـكــم ،فـلــم يــزالــوا يـخــرجــون إلـيــه واح ــدا بعد
واحد ،وشركان يلعب فيهم بسيفه حتى قتل منهم
ّ
ً
خمسين بطريقا ،والجارية تنظر غلتهم ،وقد قذف
الله الرعب في قلوب من بقي منهم ،وقد تأخروا عن
ً
ً
المبارزة ولم يجسروا عليه واحدا واحدا ،بل حملوا
عليه حملة واحــدة بأجمعهم ،وحمل عليهم بقلب
أق ــوى مــن الحجر إلــى أن طحنهم طحن ال ــدروس،
وسلب منهم العقول والنفوس ،فصاحت الجارية
على جواريها ،وقالت لهن :من بقي في الدير؟ فقلن
لها :لم يبق سوى البوابين ،ثم إن الملكة رحبت به
ً
ً
ترحيبا كبيرا ،وطلع شركان معها إلى القصر بعد
فراغه من القتال ،وكان قد بقي منهم قليل كامن في
زوايــا الــديــر ،فلما نظرت الجارية إلــى ذلــك القليل
قامت من عند شركان ،ثم رجعت إليه وعليها زردية
ضيقة العيون وبيدها صارم مهند ،وقالت :ال أبخل
بنفسي على ضيفي وال أتخلى عنه ،ولم أبق بسبب
ذلك معيرة في بالد الروم ،ثم إنها تأملت البطارقة
فــوجــدتـهــم ق ــد قـتــل مـنـهــم ث ـمــانــون وان ـه ــزم منهم
عشرون ،فلما نظرت إلى ما صنع بالقوم قالت له:
بمثلك تفتخر الفرسان ،فلله ّ
درك يا شركان ،ثم إنه
قــام بعد ذلــك يمسح سيفه مــن دم القتلى وينشد
هذه األبيات:
وكم من فرقة في الحرب جاءت
تركت كماتهم طعم السـبـاع
		
سلوا عني إذا شـئتـم نـزالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
جميع الخلق في يوم الـقـراع
		
تركت ليوثهم في الحرب صرعى
على الرمضاء في تلك البقـاع
		

درع الملكة
ف ـل ـمــا فـ ــرغ م ــن شـ ـع ــره ،أق ـب ـل ــت ع ـل ـيــه ال ـج ــاري ــة
مبتسمةّ ،
وقبلت يده وقلعت الدرع الذي كان عليها،
فقال لها :يا سيدتي ألي شيء لبست الــدرع الزرد
ً
وشـهــرت حسامك؟ قــالــت :حــرصــا عليك مــن هــؤالء
اللئام ،ثم إن الجارية دعت البوابين وقالت لهم :كيف
تركتم أصحاب الملك يدخلون منزلي بغير إذني؟
فقالوا لها :أيتها الملكة ما جرت العادة أن نحتاج
ً
إل ــى اس ـت ـئــذان مـنــك عـلــى رس ــل ال ـم ـلــك ،خـصــوصــا
البطريق الكبير ،فقالت لـهــم :أظنكم مــا أردت ــم إال
هتكي وقـتــل ضيفي ،ثــم أم ــرت شــركــان أن يضرب
رقابهم ،وقالت لبقية خدامها إنهم يستحقون أكثر
من ذلك ،ثم التفتت لشركان وقالت له :اآلن ظهر لك
ً
ما كان خافيا ،فها أنا أعلمك بقصتي.

إبريزة تطلب الرحيل

الملكة ترتدى
زي الفرسان
وتواجه عساكر
عمر النعمان

وقالت :اعلم أني بنت ملك الروم واسمي إبريزة
ابـنــة الـمـلــك حـ ــردوب ،وال ـع ـجــوز الـتــي تسمى ذات
الدواهي جدتي أم أبي ،وهي التي أعلمت أبي بك،
ً
وال ّ
بد أنها ّ
تدبر حيلة في هالكي ،خصوصا وقد
قتلت بطارقة أبي ،فالرأي السديد أنني أترك اإلقامة
هنا ما دامت ذات الدواهي خلفي ،ولكن أريد منك
أن تفعل معي مثل ما فعلت معك من الجميل ،فإن
الـعــداوة قد أوقعت بيني وبين أبــي ،فال تترك من
ً
كالمي شيئا ،فإن هذا كله ما وقع إال من أجلك.
فلما سمع شركان هذا الكالم طار عقله من الفرح،
واتسع صــدره وانـشــرح ،وقــال :والله ال يصل إليك
ً
أح ـ ــدا م ــا دام ـ ــت روح ــي
فــي جـســدي ،ولكن
هـ ــل لــك

صبر على فراق والدك وأهلك؟ قالت :نعم ،فحلفها
شــركــان وتـعــاهــدا على ذل ــك ،فقالت لــه :إنــك ترجع
بعسكرك إلــى بــادك ،فقال لها :يا سيدتي إن أبي
عمر النعمان أرسلني إلى قتال والدك بسبب المال
الذي أخــذه ،ومن جملته الخرزات الثالث الكثيرة
ً
ً
الـبــركــات ،فقالت لــه :طــب نفسا وقـ ّـر عينا ،فها أنا
أحدثك بحديثها.

سر الخرزات الثالث
قالت إبــريــزة لشركان ،إن سبب معاداتنا لملك
ً
القسطنطينية ،أن لنا عيدا يقام كل سنة تجتمع فيه
الملوك من جميع األقطار وبنات األكابر والتجار،
ويقعدون فيه  7أيام ،وأنا من جملتهم ،فلما وقعت
بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيد مدة
 7سنين ،فاتفق في سنة من السنين أن بنات األكابر
مــن سائر الجهات قــد جــاء ت مــن أماكنها فــي ذلك
العيد على العادة ،ومن جملة من جاء إليه بنت ملك
القسطنطينية ،وكان يقال لها صفية ،فأقاموا  6أيام،
وفي اليوم السابع انصرف الناس ،فقالت صفية :أنا
ما أرجع إلى القسطنطينية إال في البحر ،فجهزوا
ً
لـهــا مــركـبــا فـنــزلــت فـيـهــا هــي وخــواص ـهــا وأح ـلــوا
القلوع وســاروا ،فبينما هم سائرون إذا بريح قد
هبت عليهم ،فــأخــرج الـمــركــب عــن طريقها ،وكــان
هناك بالقضاء والـقــدر مركب مــن جــزيــرة الكافور
وفيها خمسمئة إفرنجي ،ومعهم ّ
العدة والسالح،
وكان لهم مدة في البحر ،فلما الح لهم قلع المركب
الـتــي فيها صفية ومــن معها مــن البنات انقضوا
عليها مسرعين ،فما كان غير ساعة حتى وصلوا
إلى ذلك المركب ووضعوا فيه الكالليب ّ
وجروها
وحلوا قلوعهم وقصدوا جزيرتهم ،فما بعدوا غير
قليل حتى انعكس عليهم الريح ،فجذبهم إلى شعب
بعد أن مــزق قلوع مركبهم ّ
وقربهم منا ،فخرجنا
فــرأي ـنــاهــم غـنـيـمــة ق ــد ان ـســاقــت إل ـي ـنــا ،فــأخــذنــاهــم
وقتلناهم واغتنمنا ما معهم من األموال والتحف،
وكــان في مركبهم  40جارية ومــن جملتهم صفية
ابنة الملك أ فــر يــدون ملك القسطنطينية ،فاختار
ـوار ،وفـيـهــن ابـنــة الـمـلــك وفــرق
أبــي منهن عـشــر ج ـ ٍ
البقية على حاشيته ،ثم عــزل  5منهن ابنة الملك
من الجواري العشر ،وأرسل تلك الخمسة وهو ال
يدرى أن من بين الجواري الخمس صفية ابنة الملك
أفــريــدون هدية إلــى والــدك عمر النعمان مــع شيء
من الجوخ ومن قماش الصوف ومن قماش الحرير
الرومي ،فقبل والدك الهدية.

ابن الملك
يكتشف
سر الفارسة
الرومانية
ويعلم أنها
إبريزة ويعرض
عليها الزواج

ّ
ودعتها ويدي اليمين ألدمعي
ّ
ويدي اليسار لضمة وعـنـاق
			
قالت :أما تخشى الفضيحة؟ قلت :ال
يوم الوداع فضيحة العـشـاق
			

لقاء دندان

ندم حردوب
فـلـمــا وص ـلــت ه ــذه الـمـكــاتـبــة إل ــى أب ــي وقــرأهــا
وفهم ما فيها شق عليه ذلك وندم ،حيث ال يعرف
أن صـفـيــة بـنــت الـمـلــك ف ــي تـلــك الـ ـج ــواري لـيــردهــا
ً
إلــى والــدهــا ،فـصــار متحيرا فــي أم ــره ،ولــم يمكنه
بعد هــذه المدة الطويلة أن يرسل إلــى الملك عمر
النعمان ويطلبها منه ،وال سيما وقد سمعنا من
مدة يسيرة أنه رزق من جاريته صفية بنت الملك
أفــريــدون أوالدا ،فلما تحقق ذل ــك ،علمنا أن هذه
الورطة هي المصيبة العظمى ،ولم يكن ألبي حيلة،
ً
غير أنــه كتب جــوابــا للملك أفــريــدون يعتذر إليه،
ويحلف له باألقسام أنه ال يعلم أن ابنته من جملة
الـجــواري التي كانت في ذلــك المركب ،ثم أظهر له
على أنه أرسلها إلى الملك عمر النعمان ،وأنه رزق
منها أوالدا.

المكيدة
ف ـل ـمــا وص ـل ــت رس ــال ــة أبـ ــي إلـ ــى أفـ ــريـ ــدون ملك
القسطنطينية قام وقعد وأرغى وأزبد ،وقال :كيف
تكون ابنتي مسبية بصفة الجواري وتتداولها أيدي
الملوك ويطأونها بال عقد ،ثم قال :إنه ال يمكنني أن
أتعاقد مع هذا األمر دون أخذ الثأر وكشف العار،
ً
فال ّبد من أن أفعل فعال يتحدث به الناس من بعدي،
ً
وما زال صابرا إلى أن عمل الحيلة ونصب مكيدة
ً
عظيمة ،وأرسل رسال إلى والدك عمر
النعمان ،وذكــر لــه مــا سمعت من
األق ـ ــوال حـتــى ج ـهــزك وال ــدك
بــالـعـســاكــر ال ـتــي م ـعــك من
ّ
وسيرك إليه حتى
أجلها،

عودة شركان
وفي الليلة الرابعة والثالثين بعد الستمئة ،قالت:
فلما سمع شركان هذا الكالم صار مشغول الفكر
باألوهام ،ثم إنه ّقبل يد الملكة إبريزة وقال :الحمد
ً
ّ
لله الذي من علي بك وجعلك سببا لسالمتي ومن
ّ
ّ
معي ،ولكن يعز علي فراقك ،وال أعلم ما يجري عليك
من بعدي؟ فقالت لــه :اذهــب أنــت اآلن إلــى عسكرك
ّ
ورده ــم ،وإن كانت الرسل عندهم فاقبض عليهم،
حتى يظهر لكم الخبر وأنـتــم بالقرب مــن بالدكم،
وبعد ثالثة أيام أنا ألحقكم ،وما تدخلون بغداد إال
وأنا معكم ،فندخل كلنا سواء ،فلما أراد االنصراف،
قالت له :ال َ
تنس العهد الذي بيني وبينك ،ثم إنها
نهضت قائمة معه ألجل التوديع ،وبكت بكاء يذيب
األحجار وأرسلت الدموع كاألمطار ،فلما رأى منها
ذلك البكاء والدموع ،اشتد به الوجد والولوع ،ونزع
في الوداع دمع العين ،وأنشد هذين البيتين:

رسالة أفريدون
فلما كان أول هذا العام ،أرسل أبوها إلى والدي
ً
مكتوبا فيه كالم ال ينبغي ذكره ،حيث راح يهدده
ّ
ويوبخه ،ويقول له :إنكم أخذتم
في ذلك المكتوب
مركبنا منذ سنتين ،وكان في يد جماعة لصوص
من اإلفــرنــج ،وكــان من جملة ما فيه ابنتي صفية
ومعها من الجواري نحو ستين جارية ولم ترسلوا
ً
إل ــى أحـ ــدا يـخـبــرنــي ب ــذل ــك ،وأن ــا ال أق ــدر أن أظـهــر
ً
ً
خبرها ،خوفا أن يكون في حقي عارا عند الملوك،
فكتمت أمري إلى هذا العام ،والذي بين لي كذلك أني
كاتبت هؤالء اللصوص وسألتهم عن خبر ابنتي،
وأكــدت لهم أن يفتشوا عليها ويخبروني عند أي
ملك هي من ملوك الجزائر ،فقالوا :والله ما خرجنا
بـهــا مــن بـ ــادك ،ثــم ق ــال فــي الـمـكـتــوب ال ــذي كتبه
لوالدي :إن لم يكن مرادكم معاداتي وال فضيحتي
وال هتك ابنتي ،فساعة وصول كتابي إليكم ترسلوا
ّ
إلي ابنتي من عندكم ،وإن أهملتم كتابي وعصيتم
أمري فال ّ
بد لي من أن أكافئكم على قبيح أفعالكم
وسوء أعمالكم.

يـقـبــض عـلـيــك أن ــت وم ــن مـعــك مــن ع ـســاكــرك ،وأمــا
الخرزات الثالث التي أخبر والدك بها في مكتوبه
فليس لذلك صحة ،وإنـمــا كانت مــع صفية ابنته،
وأخــذهــا أبــي حين استولى عليها هي والـجــواري
التي معها ،ثم وهبها إلي وهي عندي اآلن ،فاذهب
أنت إلى عسكرك ّ
وردهــم قبل أن يتوغلوا في بالد
اإلف ــرن ــج وال ـ ـ ــروم ،فــإن ـكــم إذا تــوغـلـتــم ف ــي بــادهــم
يضيقون عليكم الطرق ،وال يكون لكم خالص من
أيديهم إلى يوم الجزاء والقصاص ،وأنا أعرف أن
الجيوش مقيمون في مكانهم ،ألنك أمرتهم باإلقامة
ثالثة أيام ،مع أنهم فقدوك في هذه المدة ولم يعلموا
ماذا يفعلون ،وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

شركان يسند
قيادة الفرسان
إلى الوزير
دندان

ثــم فــارق ـهــا ش ــرك ــان ،وق ـ ّـدم ــوا لــه جـ ــواده وخــرج
ً
متوجها إلى الجسر ،فلما وصل إليه مر من فوقه
ّ
ودخل بين تلك األشجار ،فلما تخلص من األشجار،
وم ـشــى ف ــي ذل ــك ال ـم ــرج وإذا ه ــو بـثــاثــة ف ــوارس،
فأخذ لنفسه الحذر منهم وشهر سيفه ،فلما قربوا
ً
منه ونظر بعضهم بعضا عرفوه وعرفهم ،ووجد
أحدهم الوزير دندان ومعه أميران ،وعندما عرفوه
ترجلوا له ،وسأله الوزير دنــدان عن سبب غيابه،
فأخبره بجميع ما جــرى له من الملكة إبريزة من
أوله إلى آخره ،فحمد الله تعالى على ذلك ،ثم قال
شركان :ارحلوا بنا من هذه البالد ،ألن الرسل الذين
جـ ــاؤوا مـعـنــا رح ـلــوا مــن عـنــدنــا ،لـيـعـلـمــوا ملكهم
بقدومنا ،فربما أسرعوا إلينا وقبضوا علينا ،ثم
نــادى شركان في عسكره بالرحيل ،فرحلوا كلهم
ولم يزالوا سائرين مجدين في السير حتى وصلوا
إلى سطح الــوادي ،وكانت الرسل قد توجهوا إلى
ً
ملكهم ،وأخبروه بقدوم شركان ،فجهز إليه عسكرا
ليقبضوا عليه وعلى من معه.

ً
يوما حتى أشرفوا على أوائل بالدهم ،فلما وصلوا
هناك أمنوا على أنفسهم ونزلوا ألخذ الراحة ،فخرج
إليهم أهل تلك البالد بالضيافات ،ثم أقاموا يومين
ورحلوا طالبين ديارهم ،وتأخر شركان بعدهم في
ً
مئة فارس ،وجعل الوزير دندان أميرا على من معه
من الجيش ،فسار دندان بمن معه مسيرة يوم ،ثم
بعد ذلك ركب شركان هو والمئة فارس الذين معه،
وس ــاروا مـقــدار فرسخين حتى وصـلــوا إلــى محل
مضيق بين جبلين ،وإذا أمــامـهــم غـبــرة وعـجــاج،
فـمـنـعــوا خـيــولـهــم م ــن ال ـس ـيــر م ـق ــدار ســاعــة حتى
انكشف الـغـبــار وب ــان مــن تحته مئة ف ــارس ليوث
عوابس ،وفي الحديد والزرد غواطس ،فلما قربوا
من شركان ومن معه صاحوا عليهم وقالوا :وحق
يومنا إننا قد بلغنا ما أملناه ونحن خلفكم مجدون
ً
ً
السير ليال ونهارا حتى سبقناكم إلى هذا المكان،
ّ
فانزلوا عن خيولكم وأعطونا أسلحتكم ،وسلموا
لنا أنفسكم حتى نجود عليكم بأرواحكم.
فـلـمــا س ـمــع ش ــرك ــان ذل ــك ال ـك ــام الج ــت عـيـنــاه،
واحمرت وجنتاه ،وقال لهم :كيف تجاسرتم علينا
وجئتم بالدنا ومشيتم أرضنا ،وما كفاكم ذلك حتى
تخاطبونا بهذا الخطاب؟ أظننتم أنكم تخلصون من
أيدينا وتعودون إلى بالدكم؟ ثم صاح على المئة
فارس الذين معه وقال لهم :دونكم وهــؤالء فإنهم
ّ
فــي عــددكــم ،ثــم ســل سيفه وحـمــل عليهم وحملت
مـعــه الـمـئــة فـ ــارس ،فاستقبلتهم اإلف ــرن ــج بقلوب
أق ــوى مــن الـصـخــر ،واصـطــدمــت الــرجــال بــالــرجــال،
ووقعت األبـطــال باألبطال ،والتحم القتال واشتد
ال ـنــزال ،وعظمت األه ــوال ،وقــد بطل القيل والـقــال،
ولم يزالوا في الحرب والكفاح والضرب بالصفاح
ّ
حتى ولى النهار وأقبل الليل باالعتكار ،فانفصلوا
عن بعضهم ،واجتمع شركان بأصحابه فلم يجد
ً
ً
أحــدا منهم مجروحا غير أربعة أنفس حصل لهم
ج ــراح ــات بـسـيـطــة ،ف ـقــال لـهــم ش ــرك ــان :أن ــا عـمــري
أخوض بحر الحرب العجاج المتالطم من السيوف
بــاألمــواج ،وأقــاتــل الــرجــال ،فوالله مــا لقيت أصبر
على الجالد ،ومالقاة الرجال مثل هــؤالء األبطال،
ً
ً
فقالوا له :اعلم أيها الملك أن فيهم فارسا إفرنجيا،
ّ
المقدم عليهم ،له شجاعة وطعنات نافذات،
وهــو
غير أن كل من وقع منا بين يديه يتغافل عنه وال
ّ
فتحير
يقتله ،فوالله لو أراد قتلنا لقتلنا بأجمعنا،
شركان لما سمع ذلك المقال ،وقال في غد نصطف
ونبارزهم فها نحن مئة وهم مئة ،ونطلب النصر
عليهم من رب السماء ،وباتوا تلك الليلة على ذلك
االتفاق ،وأما اإلفرنج فإنهم اجتمعوا عند مقدمهم
ً
وقالوا له :إننا ما بلغنا اليوم في هؤالء إربا ،فقال
ً
لهم :في غد نصطف ونبارزهم واحــدا بعد واحد،
ً
فباتوا على ذلك االتفاق أيضا ،فلما أصبح الصباح
وأضــاء بنوره والح ،وطلعت الشمس على رؤوس
الروابي والبطاح ،وسلمت على محمد زين المالح،
ركب الملك شركان وركب معه المئة فارس وأتوا إلى
الميدان كلهم ،فوجدوا اإلفرنج قد اصطفوا للقتال،
فـقــال شــركــان ألصـحــابــه :إن أع ــداء ن ــا قــد اصطفوا
فدونكم والمبادرة إليهم ،فنادى مناد من اإلفرنج:
ال يكون قتالنا في هذا اليوم إال مناوبة بأن يبرز
بطل منكم إلى بطل منا.
وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح فسكتت عــن الكالم
المباح.

شركان يقاتل اإلفرنج
لما سافر شركان بعسكره مدة خمسة وعشرين

وإلى اللقاء في حلقة الغد

الفارس الشجاع
ق ــال ــت ش ـ ـهـ ــرزاد :ل ـم ــا ن ـ ــادى م ـن ــاد مــن
اإلف ــرن ــج :ب ــأن يـبــرز بـطــل منكم إل ــى بطل
منا ،برز فارس من أصحاب شركان وسار
بين الصفين ،وق ــال :هــل مــن م ـبــارز؟ هل
من مناجز؟ ال يبرز لي اليوم كسالن وال
عاجز ،فلم يتم كالمه حتى برز إليه فارس
من اإلفرنج ،غريق في سالحه وقماشه من
ذهب ،وهو راكب على جواد أشهب ،وذلك
اإلفرنجي ال نبات بعارضيه ،فسار جواده
حتى وقــف فــي وســط الـمـيــدان ،وصادمه
بالضرب والـطـعــان ،فلم يكن غير ساعة

حـتــى طـعـنــة اإلفــرن ـجــي بــالــرمــح فنكسه
ً
عن جــواده وأخــذه أسـيــرا ،ففرح به قومه
ومنعوه أن يخرج إلى الميدان ،وأخرجوا
غيره ،وقد خرج إليه من المسلمين آخر
وهو أخو األسير ،ووقف معه في الميدان
وحمل االثنان على بعضهما ساعة يسيرة
ثــم ك ـ ّـر اإلفــرن ـجــي عـلــى الـمـسـلــم وغــالـطــه
وطعنه بعقب السيف ،فنكسه عن جواده
ً
وأخ ــذه أسـيــرا ،ومــا زال يخرج إليهم من
الـمـسـلـمـيــن واحـ ــد ب ـعــد واحـ ــد واإلف ــرن ــج
ّ
يــأســرون ـهــم إل ــى أن ولـ ــى ال ـن ـهــار وأق ـبــل

الليل باعتكار ،وقد أسروا من المسلمين
ً
عشرين فارسا.
ُ
ف ـل ـمــا ع ــاي ــن ش ــرك ــان ذلـ ــك ع ــظ ــم عليه
األمــر ،فجمع أصحابه وقــال لهم :ما هذا
ّ
األمر الذي حل بنا؟ أنا أخرج في غد إلى
ّ
الميدان ،وأطلب مبارزة اإلفرنجي المقدم
وأنظر ما الذي حمله على أن يدخل
عليهم،
ّ
بالدنا وأحذره من قتالنا ،فإن أبى قاتلناه،
وإن رضي صالحناه.

٢٠

توابل ةديرجلا

جريمة
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رصاصة طائشة تودي بحياة مطرب شاب في فرح شعبي
الجاني أراد االنتقام من فتاة أحالمه ليلة زفافها فأخطأ التصويب
القاهرة  -هشام محمد

تحولت ليلة الزفاف إلى مأساة ،وسقط المطرب الشعبي مضرجا في دمائه،
وسط ذهول العروسين والمدعوين ،وانطلقت صرخات مدوية ،وساد الذعر
في أرجاء المكان ،وحملت عربة اإلسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى،
لكنه فارق الحياة ،ودفع حياته ثمنا لعشقه الغناء ،واغتيل غدرا في أول مرة
يغني فيها أمام الجمهور ،بينما اختفى القاتل من مسرح الجريمة ،دون أن
يحقق رغبته في االنتقام ،وبات في مرمى االتهام بجريمة عبثية.

«الشبيح» يفتعل
مشاجرة مع
القاتل بعد
تسليمه أداة
الجريمة

«الميكانيكي»
القاتل رفض
فكرة العالج
النفسي حتى ال
ُيتهم باالختالل
العقلي

تشابكت تفاصيل تلك الجريمة بين قاتل
أطلق رصاصة طائشة ،وشاب في مقتبل العمر
يحلم بالنجومية والشهرة ،لكن حياته انتهت
على نحو مأساوي ،واكتنف الغموض دوافع
الجاني الرتكاب جريمة ،وكادت القضية تقيد
ضد مجهول وليس بفعل فاعل ،أراد أن ينتقم
من الفتاة التي أحبها في ليلة عرسها ،وباء ت
محاولته بالفشل ،حين أخطأ التصويب بيد
مرتجفة ،وسقط الضحية أثـنــاء انــدمــاجــه في
الغناء.
ف ــي ص ـبــاح ي ــوم ال ـجــري ـمــة ،تـحـســس الـقــاتــل
مـســدســه ،بينما تفصله ســاعــات عــن ارت ـكــاب
جريمته ،وإلحاق األذى بالفتاة التي خفق لها
قلبه ،و تـقــدم لخطبتها ،ولكنه فوجئ برفض
أهلها طلبه ،وتملكته مشاعر متضاربة بين
االنتقام والرضوخ لألمر الواقع ،وأن يخرج من
رأسه تلك األفكار الشيطانية ،السيما أنه يحبها
من طرف واحد ،وال تعرف عنه شيئا ،سوى أنه
شاب يعمل في إصالح السيارات (ميكانيكي)
ويسكن في شارع مجاور ،وأراد الــزواج منها،
وكان ذلك كافيا أن يمر رفضه بسالم ،وال يترك
أثرا في نفسه.
حاول حسين أن ينسى قصة حبه الصامت،
إال أن شيئا ما تغير في داخله ،وتملكته عصبية
غير مـبــررة لكل مــن حــولــه ،حتى أنــه دأب على
افـتـعــال الـمـشــاجــرات مــع أصــدقــائــه ،واع ـتــاد أن
ي ـحــوم ح ــول م ـنــزل مـحـبــوبـتــه ،عـلــه ي ــراه ــا في
الشارع ،ويبوح لها بمشاعره تجاهها ،وتمنى
أن يصادفها تمر بـجــوار محل عمله ،فيقطع
عليها الـطــريــق ،ويفاتحها فــي األم ــر ،وتقتنع
بصدق رغبته في الزواج منها ،وبدورها تضغط
على أهلها ،ويحظى معها بنهاية سعيدة.
وجـ ــاء ت الـمـصــادفــة لـتـبــدد ال ـخ ـيــاالت التي
عصفت بعقل العاشق الصامت ،ويفيق على
صــدمــة أطــاحــت بــأوهــامــه ،وتــركـتــه حــائــرا في
متاهة من األفـكــار الشيطانية ،حين رأى فتاة
أحالمه تسير مع خطيبها ،وعيناها تلتمعان
بالسعادة ،ووقتها مادت األرض تحت قدميه،
ووقف مذهوال حتى غابا عن ناظريه ،وأصابته
ل ــوث ــة م ـف ــاج ـئ ــة ،وصـ ـ ــار يـ ـه ــذي ب ـك ـل ـمــات غـيــر
مفهومة ،وترك محل عمله ،وهام في الطرقات
بـغـيــر ه ــدى ،ودون أن ي ـعــرف وج ـه ـتــه ،وقـطــع
مسافة طويلة بعيدا عن منزله ،وأغلق هاتفه
الجوال حتى ال يضطر للتحدث مع أمه أو أحد
اخوته.
وت ـحــول الـحــب الـصــامــت إل ــى م ــرض ينهش
في جسده ،وال تدري أسرته شيئا عما أصابه،
وجعله ال يفارق غرفته لساعات طويلة ،وفقد
شهيته للطعام ،وبات يتفوه بكلمات مقتضبة،
وي ـط ـم ـئــن أمـ ــه أنـ ــه ب ـخ ـيــر ،ل ـك ـنــه ال ي ــرغ ــب في
الخروج ،وأعطاها بعض النقود ،وطلب منها
أن تتركه على حريته ،ووعدها بأن يعود إلى
حالته الطبيعية في أقــرب وقــت ،بينما نــوازع
االنـ ـتـ ـق ــام ت ــزل ــزل ك ـي ــان ــه ،وت ـ ـطـ ــارده كــواب ـيــس
مفزعة ،وتلقي به وســط طوفان من الخياالت
المتراكمة في عقله الباطن ،حتى داهمه رهاب
النوم ،وأصرت أمه على أن يذهب إلى الطبيب،
وشخص األخير حالته بأنه ال يشكو من مرض
عضوي ،بل يعاني أزمــة نفسية حــادة ،وعليه
أن يتوجه إلى أقرب عيادة متخصصة ،قبل أن
تتدهور حالته ،ويصعب عالجه.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب أن
يقتنع حسين بفكرة العالج
النفسي ،ورفض أن يوصم
باالختالل العقلي ،وقطع
عزلته االختيارية ،وعاد
م ـجــددا إل ــى عـمـلــه ،بينما
تـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـ ــي عـ ـقـ ـل ــه أف ـ ـكـ ــار
م ـت ـضــاربــة حـ ــول االن ـت ـقــام
حـ ـت ــى ل ـ ــو أف ـ ـضـ ــى ب ـ ــه إل ــى
ارتكاب جريمة ،وصار مريضا
ال ُيـ ــرجـ ــى شـ ـ ـف ـ ــاؤه ،وأح ـ ــاط
ن ـف ـســه ب ـس ــور ع ـ ــال ،ورف ــض
ال ـ ـبـ ــوح بـ ـم ــأس ــات ــه ،لـيـقـطــع
على نفسه طريق الــرجــوع،
وينفذ خطته دون أن يثير
الشبهات ،ويقع في قبضة
الشرطة ،ويخسر كل شيء.

مسدس الشبيح
أدرك حـ ـسـ ـي ــن أ ن ــه
ف ــي مـ ـ ــأزق ،والب ــد

ُ
أن يصل إلى فكر ٍة تشفي غليله ،وذات يوم مر
من أمــام المقهى المجاور لمحل عمله ،ولمح
شخصا جالسا إلى طاولة في الداخل ،فتسمرت
قدماه للحظات ،ثم تحرك في اتجاهه ،وطلب
بصوت خافت أن يقتني له قطعة سالح بأي
منه
ٍ
ثمن يطلبه ،ولم ينتظر إجابته ،وانصرف من
أمامه مسرعا ،دون أن يلحظ أحد من الرواد تلك
المحادثة الخاطفة ،ويقع في دائــرة الشبهات
مع «شبيح» له سجل إجــرامــي ،وسبق دخوله
السجن فــي قضايا جنائية ،ويتجنبه أهالي
المنطقة.
وذات يوم كان حسين مستغرقا في إصالح
سيارة ،ووجد «الشبيح» يقترب منه بخطوات
بطيئة ،ويـضــع أحــد كفيه فــي جيب الجاكيت
الذي يرتديه ،وقال له« :طلبك موجود سأدخل
المحل وبعدها افتعل معي مشاجرة» ،وأخرج
لفافة صغيرة من جيبه ،وقبل أن يلتقطها طلب
منه ثمنها ،فأعطاه مــا يــريــد ،وأخـفــى اللفافة
في درج مكتبه ،وبعدها افتعل مشاجرة معه،
وتجمع بعض المارة ،وفضوا بينهما ،وانصرف
الشبيح بعد انتهاء المهمة.
وف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة الـمـتـبـقـيــة ع ـلــى تنفيذ
ال ـجــري ـمــة ،اع ـت ــاد حـسـيــن أن يـغـلــق عـلـيــه بــاب
غرفته ،ويتدرب على حمل المسدس ،وكيفية
تصويبه إلى الهدف ،ثم يخفيه في مكان خلف
ال ـ ــدوالب الـمـلـتـصــق بــال ـحــائــط ،حـتــى ال تعثر
عليه أمــه أو أحــد اخوته ،وبعدها يتمدد فوق
فراشه ،ويخطط لجريمته ،ويرسم سيناريوهات
متعددة للتخلص مــن فتاته فــي ليلة زفافها،
لكنه بدل خطته ،واستقر على قتل عريسها ،دون
أن يدرك أن طلقته الطائشة ستستقر في جسد
مطرب شاب ،وأنه لن يفلت من قبضة الشرطة.
ٍ

قوات الشرطة
تتمكن من
القبض على
الجاني في منزله

اعترافات القاتل

عاشق الغناء
كان القاتل والقتيل تفصلهما ساعات قليلة
عن موعد الجريمة ،وكالهما ال يعرف اآلخــر،
فـ ــاألول أراد االن ـت ـقــام ،وال ـثــانــي ي ـبــدأ م ـشــواره
االحترافي في عالم الغناء ،ويحلم بالنجومية
والـشـهــرة ،وبــدأ عشقه للغناء فــي ســن مبكرة،
واعتاد أن يردد أغنيات كبار المطربين ،ويلقى
استحسان أفراد أسرته ،لكن والده اشترط عليه
أن ينال شهادة جامعية ،وبعدها يشق طريقه
كما يشاء ،وامتثل صالح لرغبة أبيه ،وتفوق في
دراسته ،حتى تخرج في كلية التجارة ،وحينها
ب ـح ــث ع ــن ف ــرص ــة ل ـي ـظ ـهــر خ ــال ـه ــا مــوه ـب ـتــه،
وتحقيق حلمه الوحيد في الحياة.
َ
وقرر المطرب الصاعد أن يرتقي ُسلم الشهرة
درجة تلو أخرى ،وطرق أبواب المنتجين دون
فائدة ،فنصحه أحدهم بالمشاركة في إحياء
ليالي الزفاف ،حتى يحقق االنتشار المطلوب،
وبعدها ستفتح لــه األب ــواب المغلقة ،واقتنع
صــاح بالفكرة ،وتــرك بياناته الشخصية في
م ـكــاتــب م ـت ـع ـهــدي ت ـلــك ال ـح ـف ــات ،وب ــدت
فرصته ضئيلة في خوض التجربة،
لكنه لــم يفقد األم ــل ،وفكر في

أن يـصـقــل مــوهـبـتــه ب ــال ــدراس ــة ،وانـتـظــر رنين
هاتفه بفارغ الصبر ،حتى تلقى المهاتفة التي
غيرت مجرى حياته أو باألحرى أنهتها على
نحو مأساوي.
فــي تلك الليلة أخـبــره متعهد الـحـفــات أنه
زفاف في اليوم التالي ،وعليه أن
سيحيي حفل
ٍ
ً
يحضر فورا ،وعقب انتهاء المكالمة ،غادر منزله
مسرعا ،وبعد دقائق كان في مكتب المتعهد،
واتـفــق معه على األج ــر الـمـحــدد ،وهـنــاك قابل
قائد الفرقة الموسيقية ،واستمع األخير إلى
المطرب الصاعد في بعض األغنيات ،واطمأن
ً
ً
أنــه يمتلك صوتا عذبا وأنــه قــادر على إحياء
ً
ً
الحفل ،وسيلقى نجاحا كبيرا في المستقبل،
وطلب منه أن يهتم بأناقته ،ويرتدي بدلة كاملة
مـثــل الـمـطــربـيــن ال ـك ـبــار ،وك ــان عـلــى ص ــاح أن
يجتاز أصعب اختبار في بداية مشواره الفني.
ومرت الساعات بطيئة على المطرب الشاب،
وبعد نوم متقطع ،نظر إلى ساعته ،ونهض من
فــراشــه ،وتــأهــب للخروج مــن الـمـنــزل ،واطـمــأن
ال ـش ــاب عـلــى هـيـئـتــه ،وه ــو يـنـظــر إل ــى ال ـم ــرآة،
ثــم أغلق بــاب غرفته ،وألـقــى التحية على أمــه،
ومضى في طريقه إلى مكتب متعهد الحفالت،
وهناك جلس في انتظار وصــول العربة التى
ستقله مع الفرقة الموسيقية إلى مكان الحفل.

عقب ارتكابه
الجريمة أخبر
القاتل والدته
أنه ينوي السفر
لتأمين مستقبله

انتفض حسين من نومه بعد كابوس مفزع،
ونهض متثاقال من فراشه ،وبعد دقائق تأهب
للخروج ،وارتدى مالبسه ،وحمل معه مسدسه،
وغادر المنزل في طريقه إلى محل عمله ،وكان
قد رتب خطته الشيطانية للتخلص من غريمه،
ومكث في المحل حتى حان الموعد المرتقب،
وت ـح ــرك نــاح ـيــة م ـك ــان ال ـح ـفــل ،وك ـل ـمــا اق ـتــرب
تسارعت دقات قلبه ،وارتعشت أطرافه ،وكادت
ق ــدم ــاه ت ـخــذالنــه وي ـع ــود م ــن حـيــث أتـ ــى ،لكنه
سيطر على اضطرابه بصعوبة بالغة ،ووقف
يرقب الحاضرين ،بينما ال تقوى عيناه على
النظر إلى فتاة أحالمه في ثوب عرسها ،وهي
جالسة مع عريسها ،والمطرب يشدو بأغانيه
ع ـلــى أنـ ـغ ــام ال ـف ــرق ــة ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،وال ـح ـضــور
ي ـت ـجــاوب م ـعــه ،وال يـنـتـبــه إل ــى ه ــذا الشخص
المثير لالرتياب ،والــذي سيقدم بعد لحظات
على ارتكاب جريمته.
ً
وقف حسين صامتا وسط الضجيج ،وانتظر
أن يطلق أحــدهــم أعـيــرة مــن مـســدس الـصــوت،
وهو األمر الشائع في بعض األفراح الشعبية،
رغم مخالفته للقانون ،وحانت اللحظة التي
ً
ي ـخــرج فـيـهــا مـســدســه ،وبـ ــدال مــن أن يرفع
يده في الهواء ،صوب في اتجاه العريس،
وخــرجــت رصــاصــة طــائـشــة اسـتـقــرت في
جسد الـمـطــرب ،وتعالت الصرخات
وعمت الفوضى ،بينما تسلل القاتل
فــي هـ ــدوء ،حـتــى ابـتـعــد عــن مكان
ال ـح ـف ــل ،وأسـ ــرعـ ــت خ ـط ــوات ــه فــي
طريقه إلى المنزل.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد دق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق م ـ ـ ــن وق ـ ـ ــوع
الحادث ،انتقلت قوات الشرطة
إلــى مسرح الجريمة ،وحملت
عربة اإلسعاف المجني عليه
إلــى المستشفى ،وهناك لفظ

أنـفــاســه األخ ـي ــرة ،وتكثفت الـتـحــريــات لكشف
غموض الحادث ،والقبض على القاتل الهارب،
واستمعت النيابة إلــى أقــوال الشهود ،وتبين
عــدم وجــود خصومة مع أهــل العروسين ،وأن
القتيل شاب في مقتبل العمر ،ويتمتع بسمعة
ط ـي ـبــة ،وت ـتــاب ـعــت ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ل ـك ـشــف هــويــة
الجاني.
ولــم تكن المسافة الـتــي قطعها الـقــاتــل إلى
م ـنــزلــه تـسـمــح ل ــه بــالـتـفـكـيــر ف ــي ف ـشــل خـطـتــه،
وأنه بدال من قتل غريمه أودى بحياة شخص
ال يعرفه ،وتحول الفرح إلى مأتم ،ولن ينسى
العروسان تلك الذكرى األليمة في ليلة تحدث
في العمر مرة واحدة ،وأفسدها عليهما مريض
نـفـســي ،رف ــض أن يـمـتـثــل لـنـصـيـحــة الـطـبـيــب،
ويتوجه إلى أقرب عيادة لتلقي العالج ،ولكنه
استسلم لـغــوايــة الـشـيـطــان ،وارت ـكــب جريمته
الـبـشـعــة ،دون وازع مــن ضـمـيــر ،والذ بغرفته
بينما عجز عن التفكير في خطة جديدة تنأى
به عن الوقوع في قبضة الشرطة.
حاول القاتل السيطرة على اضطرابه ،وأخبر
أمـ ــه أنـ ــه ي ـن ــوي ال ـس ـفــر خ ـ ــارج الـ ـب ــاد ،لـيــؤمــن
مستقبله ،ول ـكــن األم س ــاوره ــا ال ـشــك فــي ذلــك
الـقــرار المفاجئ ،واستفسرت منه عــن عالقته
بحادث ليلة زفاف الفتاة التي سبق أن طلبها
للزواج وقوبل بالرفض ،فقال لها إنه نسي هذا
الموضوع ،وانه ليس بمجنون حتى يرتكب تلك
الجريمة ،فهي مجرد حادثة قتل بالخطأ ،ثم انه
ً
ال يمتلك مسدسا ،وال يعرف طريقة استخدامه،
وربما فعلها شخص مستهتر ،والدليل أنها
ً
أصابت المطرب وليس العروسين أو أحدا من
المدعوين في ليلة الزفاف.
كاد حسين يفلت من العقاب ،وظل في عزلته،
وانتظر أن تبتعد عنه شبهة ارتكاب الجريمة،
وتسرب الشك إلــى األم مــرة ثانية ،عندما رأت
ال ـف ــزع يــرتـســم عـلــى وج ــه اب ـن ـهــا ،حـيــن يسمع
طرقات الـبــاب ،وتبين من التحريات أنــه أغلق
محل عمله بعد ال ـحــادث مـبــاشــرة ،وال يخرج
من منزله ،وسبق له التقدم لخطبة الفتاة التي
تحول عرسها إلى مأساة ،وكان ذلك أول الخيط
لكشف غموض تلك الجريمة التي راح ضحيتها
المطرب الشاب.
وتمكنت الـشــرطــة مــن القبض
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــات ـ ـ ــل ،وبـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش
منزله ُعـ ِـثــر على أداة الجريمة،
وأمـ ــام الـمـحـقــق اع ـتــرف الـجــانــي
بالتفصيل عن دوافع إقدامه على
القتل ،وقــام بتمثيل جريمته
فـ ــي مـ ـك ــان وق ــوعـ ـه ــا ،وأمـ ـ ــرت
ال ـن ـيــابــة ب ـســرعــة ال ـق ـبــض على
«الشبيح» لتورطه في الجريمة،
وأمـ ـ ـ ـ ــرت ب ـح ـب ـس ـه ـم ــا عـ ـل ــى ذم ــة
ً
القضية ،تمهيدا لمثولهما أ مــام
القضاء.

توابل ةديرجلا

صحتنا

•
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ثمة طرق كثيرة تساعدك على تقوية جسمك بشكل طبيعي من دون
تمرين فعلي باتباع روتين يومي بسيط.
يمكنك د م ــج تـمــار يــن و ضـعـيــة الجسم،
وال ـح ــرك ــة ،والـ ـق ــوة إل ــى ح ـيــاتــك الـيــومـيــة
ّ
بحيث ت ـعــزز ه ــذه ال ـم ـهــارات ط ــوال الـيــوم
ب ـش ـكــل ط ـب ـي ـعــي ،وم ــن دون أن ت ـك ــون في
ً
حصة تمرين فعلية .تستطيع مثال إدراج
م ـع ـظــم ح ــرك ــات ال ـت ـم ـطــط وال ـت ـم ــاري ــن في
حياتك اليومية خارج إطار برنامج الركض
الذي تتبعه .إليك بعض االقتراحات:
 - 1توازن على قدم واحدة أثناء تنظيف
أسنانك:
ً
يـبــدو أح ــد االق ـتــراحــات األك ـثــر شـيــوعــا
ّ
تخصص الوقت لتنظيف
بالغ السهولة.
ً
أسـنــانــك يــومـيــا ،وال تـحـتــاج إلــى التفكير
ّ
ل ـت ــرك ــز ع ـلــى ع ـمــل م ـم ــاث ــل .ي ـك ـمــن مـفـتــاح
ً
النجاح في ممارسة هذا التمرين باكرا في
الصباح وتحويله إلى عادة.
 - 2توازن على قدم واحدة أثناء ارتدائك
جوربيك وحذاء ك:
ال تجلس .قف ووازن جسمك على قدم
واحـ ــدة فـيـمــا ت ـحــاول ارتـ ــداء جــوربـيــك ثم
ح ــذائ ــك .ح ــاف ــظ ع ـلــى ت ــوازن ــك أث ـن ــاء ربــط
ِّ
الشريط .انتقل إلى القدم األخرى وكرر هذا
التمرينّ .
بدل كل يوم القدم التي تبدأ بها
كي تتوازن على قدم عارية مختلفة كل مرة.
ّ -3
مرن العضالت األلوية خالل تناول
ً
القهوة أو الشاي صباحا:
عـنــدمــا اشـتــريــت مطحنة قـهــوة يــدويــة
قبل بضع سنوات ،بــدأت القيام بتمارين
القرفصاء في الهواء أثناء طحن الحبوب.
وصـ ــار بــإم ـكــانــي ال ـي ــوم أداء  15إل ــى 20
ح ــرك ــة ق ــرف ـص ــاء أثـ ـن ــاء ط ـح ـنــي م ــا يـكـفــي
مــن الحبوب أل عــد كــوب إسبريسو .كانت
ه ــذه ال ـم ــرة األولـ ــى ال ـتــي أع ــرب فـيـهــا عن
مثابرة حثيثة إلــى هــذا الـحــد .وعــاد هذا
التمرين بفائدة كبيرة على قوة عضالتي
األلوية ونشاطها .وما عاد بإمكاني اليوم
طحن حبوب القهوة من دون أداء تمارين
ً
القرفصاء ،فقد باتت جزء ا من العمل ذاته
في دماغي.
يؤدي كاسبار كوبيتي ،أحد مؤسسي
أحذية  Onفي سويسرا ،تمارين "صدفة
المحار" ( )clamshellsأثناء انتظاره تخمر
كوب اإلسبريسو .يخبر" :أحــب أن أكتفي
بشرب القهوة" .إال أ نــه يقول لنفسه" :إذا
لم تمارس هذا التمرين ،فلن تحصل على
القهوة" .ويعزو الفضل في استمراره في
ممارسة رياضة الركض إلى تحسن الشكل
والقوة الذي اكتسبه من هذا التمرين.
أطلق العنان لمخيلتك .ولكن اعثر على
تـمــريــن تـحــب ال ـق ـيــام بــه وال يـتـطـلــب منك
اتـخــاذ الـقــرار كــل يــوم .حـ ّـولــه إلــى جــزء من
روتينك.
ً
 - 4اجلس مستقيما أثناء القيادة:

وراء مقود السيارة
ارفع صدرك وكتفيك
ّ
وشد عضالت بطنك

صـحـيــح أن ــك تـجـلــس وراء ال ـم ـقــود ،إال
أن ــك تـسـتـطـيــع تـحـسـيــن وضـعـيــة جسمك
ً
بــالـجـلــوس مستقيما ق ــدر اإلم ـك ــان :ارفــع
صدرك وكتفيك ،وشد عضالت بطنك ،وحدّ

مــن ت ـقـ ّـوس ع ـمــودك الـفـقــري .ارج ــع رأســك
إلــى الخلف وارفـعــه .عـ ّـدل المرآة األمامية
ل ـت ـن ــاس ــب هـ ـ ــذا االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع .وه ـ ـكـ ــذا كـلـمــا
ّ
أخفضت كتفيك ،تذكرك هذه المرآة بأنك
خرجت عن وضعية الجسم الصحيحة.
 - 5أرج ـ ــع كـتـفـيــك إلـ ــى ال ـخ ـلــف وارفـ ــع
ً
ً
ً
رأس ــك عــالـيــا كلما رأي ــت لــونــا م ـحــددا أو
ً
عبرت بابا:
يـتـبــع ري ــاض ـي ــون م ـح ـتــرفــون ب ـ ــارزون،
أمثال بطل العالم في سباقات الماراثون
م ــارك بــاتـيــس والـبـطـلــة األولـمـبـيــة ديـنــا
كاستور ،هــذه الطريقة التي تعتمد على
مذكرات بسيطة.
 - 6م ـ ّـرن عـضــات البطن وال ـقــدم أثناء
القيادة:
ع ـنــدمــا ت ـس ــأم خ ــال رح ـل ــة طــوي ـلــة في
السيارة ،حاول أن ّ
تشد العضلة الظنبوبية
األمامية (عضلة بطنية داخلية تقع بين
عظمي ال ــورك) .واصــل شـ ّـدهــا أطــول وقت
ً
س ـت ـع ـي ـنــا ب ـســاعــة
م ـم ـك ــن .قـ ــس الـ ــوقـ ــت م ـ ّ
الـ ـسـ ـي ــارة أم ــام ــك .أو ش ــغ ــل ن ـظ ــام مـثـبــت
السرعة في السيارة ومارس تمارين إطالة
عضالت القدم.
ّ -7
حسن توازنك وعزز استقبال الحس
ال ـع ـم ـيــق ف ــي ورك ـي ــك أث ـن ــاء ان ـت ـظ ــارك في
الصف في المقهى:
أو أث ـنــاء س ـيــارة األج ــرة أو وقــوفــك في
الصف لــر كــوب الطائرة أو طلب شطيرة.
ً
كلما وقفت منتظرا ،حاول أن تدير وركيك

كي ال تعودا مندفعتين نحو األمام وانقل
ن ـق ـطــة تـ ــوازنـ ــك م ــن ال ـج ـه ــة ال ـخ ـل ـف ـيــة مــن
عقبيك إلى قدميك .قم بهذا التمرين وأنت
تــرا قــب أوالدك أو تـشــا هــد لعبة كــرة سلة
تعثر على مكان
في المدرجات .حاول أن َ
ً
ال تحجب فـيــه الــرؤيــة واب ــق واق ـفــا طــوال
ً
ا ل ـم ـبــاراة ،محافظا على وضعية الجسم
ّ
الجيدة هذه ألطول فترة ممكنة (أو جرب
حركات اليوغا هذه لوضعية جسم أفضل).
ّ
 - 8نشط العضالت األلوية أثناء تنزيه
الكلب:
ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـع ـ ّـم ــد ت ـن ـش ـيــط ال ـع ـض ــات
ّ
ً
األل ــوي ــة كـلـمــا سـ ــرت .م ــط جـسـمــك طــويــا
ً
وشد ردفيك مع كل خطوة ،دافعا بساقك
ً
إ لــى الخلف بحركة مبالغ فيها قليال ثم
ُدس األرض تحتك ال أمامك.
 - 9مــارس تـمــاريــن مــط الــوركـيــن أثناء
عملك على جهاز الكمبيوتر:
ُ
أبعد الكرسي واجــث على ركبة واحدة
أمـ ـ ــام م ـك ـت ـب ــك .أدر وركـ ـ ــك وحـ ــافـ ــظ عـلــى
ه ــذه الــوضـعـيــة فـيـمــا تتحقق مــن بــريــدك
اإلل ـك ـتــرونــي .خـصــص خـمــس دقــائــق لكل
جانب .وهكذا تنجز هذا التمرين بسهولة
خـ ــال يـ ــوم ع ـمــل ط ــوي ــل .ي ـم ـك ـنــك ت ـك ــراره
مــرت ـيــن إل ــى  3م ـ ــرات :ف ــي ال ـص ـب ــاح ،بعد
ال ـغــداء ،وخ ــال الــدقــائــق القليلة األخـيــرة
من العمل.
 - 10مارس تمارين تقوية القدم وأنت
جالس إلى طاولة المكتب:

حـتــى لــو كـنــت تـنـتـعــل ح ـ ــذاء ك ،يمكنك
الـقـيــام بتمارين إطــالــة عـضــات الـقــدم أو
ال ــدف ــع ال ـم ـت ـســاوي ال ـق ـيــاس ع ـلــى األرض
وجانبي طاولة المكتب .يقترح كونينيلو
ّ
أن تمط أعلى القدم ومشطها وأنت جالس
إلى طاولة مكتبك .تتشنج عضالت القدم
ج ـ ــراء الـ ـقـ ـي ــادة وب ًـقــائ ـهــا م ـطــويــة ف ـتــرات
ط ــوي ـل ــة (م ـن ـح ـن ـيــة ن ـح ــو الـ ـس ــاق بـ ــدل أن
ت ـكــون مـ ـم ــدودة ن ـحــو ال ـخ ـلــف واألسـ ـف ــل).
ي ـق ــول" :ض ــع قــدمــك خـلـفــك واحـ ــرص على
مــط أصــابـعـهــا واضـغــط نـحــو األس ـفــل .أو
ّ
رك ــز عـلــى غ ــرس إب ـهــام قــدمــك فــي األرض
خــال مـحــاضــرة" .كذلك قــم بتمرين يوغا
األصابع ورفعها كلما خلعت حذاء ك تحت
طاولة المكتب.
 - 11مارس تمرين مط الورك وأنت واقف
حين تشارك في اجتماع عبر الهاتف:
ً
ار ف ــع إ ح ــدى ساقيك و قــف منتصبا ثم
انحن نحو األمام على الورك التي تحمل
ِ
وزن الجسم .ال أحد يراك ،وال يحتاج هذا
ً
التمرين إلى التنفس بعمق .أو قف موازنا
جسمك على إ حــدى ساقيك و ب ـ ّـد ل الساق
التي ترتكز عليها من حين إلى آخر .ولكن
احــرص على أال تفقد تــوازنــك ،أو تسقط،
وتحدث ضجة كبيرة.
ً
م ـ ــارس أيـ ـض ــا ت ـم ــاري ــن الـ ـم ــط ،أو رفــع
الجسم ( ،)bridgesأو تقوية ا لـقــدم أثناء
مشاهدتك التلفزيون أو المطالعة مساء.
ل ـم ــا ك ـن ــت ت ـت ـم ـتــع ب ـخ ـصــوص ـي ـتــك فــي
ً
ال ـم ـنــزل وتـسـتـعــد ل ـلــراحــة ل ـي ــا ،فيمكنك

القيام بما تشاء .عليك فحسب أال تكتفي
ّ
بالتمدد على الكنبة.
 - 12مارس تمرين القرفصاء كلما أردت
االنحناء:
بدل أن تنحني من الخصر ،ادفع ردفيك
إلى الخلف ومارس تمرين القرفصاء أثناء
نزع العشب من الحديقة ،أو قطف الفراولة،
أو تدليل الكلب ،أو توضيب لعب األوالد،
أو تــرت ـيــب رفـ ــوف الـمـكـتـبــة الـسـفـلـيــة .قد
ّ
ً
تشعر بأن تمرين القرفصاء يتطلب جهدا
أكبر في البداية .ولكن عندما تقوم بنشاط
ً
ً
يستغرق وقتا طويال ،تالحظ بسرعة أنه
يـخـفــف ال ـض ـغــط ع ــن ال ـظ ـهــر ويـنـقـلــه إلــى
الردفين .كذلك ّ
يبد ل هذا التمرين طريقة
تحركك .ولكن ا حــرص على الحفاظ على
وض ـع ـي ــة ص ـح ـي ـح ــة :ي ـج ــب أال تـتـخـطــى
ركبتاك المثنيتان أ صــا بــع قدميك .كذلك
ينبغي أال تشعر باأللم فيهما وأال ترغم
ن ـف ـســك ع ـلــى االن ـخ ـف ــاض إن ك ـنــت تـعـجــز
عن ذلك.
ّ
 - 13مط وركيك أثناء النوم:
إن كنت تفضل النوم على جنبك ،ترفع
ً
على األرجــح ركبتيك إلــى األعـلــى ،متخذا
و ضـعـيــة ا لـجـنـيــن .لكنني ا كـتـشـفــت أنني
إذا مددت الساق السفلية وأبقيت العلوية
ً
مثنية واندفعت قليال نحو األمام ،يمكنني
ّ
مط عضالت الورك والتمدد في توازن تام.
أستطيع حـتــى االسـتـغــراق فــي الـنــوم في
هذه الوضعية.

أنواع شاي تحارب الوزن الزائد واألرق وضعف المناعة ألو دكتور
أخبروا عمي بوجود سائل حول قلبه.
ما معنى ذلك؟ وكيف يمكن معالجة
الحالة؟

●

ت ـ ـك ـ ـتـ ــظ رف ـ ـ ـ ـ ــوف ال ـ ـم ـ ـتـ ــاجـ ــر
بـ ـخـ ـلـ ـط ــات ع ـش ـب ـي ــة ت ـ ّـدع ــي
أن ـه ــا تـ ـ ــداوي ش ـت ــى ال ـع ـلــل،
م ـ ــن تـ ـع ــزي ــز الـ ـمـ ـن ــاع ــة إل ــى
خفض ا لــوزن .صحيح أننا
نفتقر إلى أدلة علمية تدعم
ه ــذه ا ل ـفــوا ئــد ،إال أن بعض
ً
الدراسات يبدو واعدا.

أظ ـهــرت دراس ــة أجــريــت عــام
 2015أ ن ـه ــا ت ـح ـ ّـس ــن عـمـلـيــة
أيض الدهون.
 يساهم شاي النعناع الفلفليفــي خفض كمية الطعام التي
تستهلكها ،إذ أظهرت الدراسات
أن رائحة النعناع الفلفلي ّ
تحد
من الشهية.

جوديث س .ثالهايمر

القلق واألرق

إلـيــك لـمـحــة عــن أن ــواع شــاي
تـ ـ ــدعـ ـ ــي أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ــي
خسارة الوزن:
 يـ ـحـ ـت ــوي كـ ــل مـ ــن الـ ـش ــاياألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،واألب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــض،
ُ
والولونغ (تستخرج كلها من
نبتة شاي كاميليا الصينية)
ُ
ع ـلــى مـ ــواد ك ـي ـمــاويــة تــدعــى
كاتيشين ّ
تبين في المختبر
أ نـهــا تــؤ ثــر فــي عملية أ يــض
ا لـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــون و تـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض وزن
الـجـســم وكـتـلــة الــدهــون لــدى
الحيواناتُ .
ويعتبر الشاي
األخضر األكثر غنى بها.
 ي ـح ـتــوي شـ ــاي روي ـب ــوس(األسبالط الخطي) على مادة
ُ
كيماوية تدعى األسبالطين

يـســاهــم بـعــض أنـ ــواع الـشــاي
العشبي فــي الـحــد مــن القلق
ّ
ويحسن النوم:
 ي ـســاعــدك ش ــاي الـبــابــونــجُعلى االسترخاء .أظهرت دراسة
أجريت عام  2009أن خالصة
البابونج تساعد َمن يعانون
اضطراب القلق العام.
 يشتهر شاي الكافا بقدرتهع ـلــى الـتـحـكــم ف ــي ال ـق ـل ــق ،إال
أن مــن ال ـضــروري استخدامه
بحذر ،بما أن مكمالت الكافا
ُرب ـطــت بتعرض الكبد لتلف
ك ـب ـي ــر ،وفـ ـ ــق إدارة األغ ــذي ــة
واألدوية األميركية.
 ي ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدك ش ـ ـ ـ ـ ــرب ش ـ ــايالناردين قبل النوم في التمتع

بليلة نوم أفضل ،وفق بعض
البحوث.

وظائف جهاز المناعة
ً
ُيقال إن ثمة أعشابا مستخدمة
ف ــي أن ـ ــواع ال ـش ــاي المختلفة
تعزز وظائف جهاز المناعة:
 يساهم شــاي القنفذية فيتعزيز المناعة .لذلك تتناول
دراســات عدة اليوم استخدام
هذه العشبة في عالج أخماج
ً
جهاز التنفس العلوي ،فضال
عــن تأثيراتها المحتملة في
جهاز المناعة .لكن نتائجها
مــا زال ــت غير حاسمة ،مــع أن
ً
ً
القنفذية تحقق نجاحا كبيرا
في معالجة الرشح.
 ُي ـع ـت ـب ــر شـ ـ ــاي الــزن ـج ـب ـيــلً
ً
خيارا جيدا في هذا الفصل من
السنة .تشير أدلة عدة إلى أن
الزنجبيل األميركي يساهم في
تفادي الرشح واألنفلونزا ،أو
على األقل ّ
يحد من أعراضهما.

قراءة أوراق الشاي
صحيح أن أنــواع الشاي هذه

ت ـح ـم ــل عـ ـل ــى غ ــافـ ـه ــا ،وف ــق
التنظيمات ،عبارة "لم تخضع
هذه المعلومات لتقييم إدارة
األغذية واألدوي ــة األميركية"،
لكن العلماء الــذيــن يــدرســون
مركبات أنواع النقوع الدافئة
ه ــذه ي ـتــوص ـلــون إل ــى نتائج
واعدة وإن لم تكن حاسمة بعد.
في هذه األثناء ،ال شك في أن
الكافيين في كوب الشاي ّ
يمدك
بالطاقة ،وبخار كوب النقوع
العشبي أو النباتي يدفعك إلى
االسترخاء ،والسائل الساخن
يـســاهــم ف ــي تـحــريــر المخاط
ويبعد عنك نوبات البرد.

شاي البابونج
يساعدك على
االسترخاء
الكافا يشتهر
بقدرته على
التحكم في القلق

د .ديباك بات

ً
يكون القلب محاطا بكيس رقيق من
طبقتين اسمه التأمور ،ويتولى حماية
القلب والحد من حركته ،ويمنعه من
الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع ب ــدرج ــة م ـف ــرط ــة ح ـي ــن يــزيــد
ح ـجــم ال ـ ــدم .ف ــي الـ ـح ــاالت ال ـع ــادي ــة ،ال
وجود ألي سائل بين التأمور وعضلة
القلب .لكن تتعدد األسباب التي تجعل
السائل يتراكم في هذه المنطقة ،منها
االلتهابات والنوبات القلبية والجراحة
والسرطان والفشل الكلوي ومجموعة
من االضطرابات األخرى.
ال ت ـتــرا فــق ا لـمـشـكـلــة ا ل ـتــي يسميها
األط ـ ـبـ ــاء "انـ ـصـ ـب ــاب الـ ـت ــأم ــور" م ــع أي
ً
أعراض أحيانا .لكنها قد تكون مؤلمة
أو ي ـم ـك ــن أن ت ـع ـي ــق و ظـ ـيـ ـف ــة ا ل ـق ـل ــب.
يـتــوقــف ع ــاج انـصـبــاب ال ـتــأمــور على
سبب المشكلة ،وكمية السائل وسرعة
تراكمه.
يؤدي استهداف االضطراب الكامن
ً
أحـ ـي ــان ــا إلـ ــى ت ــراج ــع ف ــائ ــض ال ـســائــل
ً
ً
أو ال ـت ـخ ـلــص م ـنــه ن ـه ــائ ـي ــا .غ ــال ـب ــا مــا
ي ـص ــف األطـ ـ ـب ـ ــاء مـ ـ ـض ـ ــادات االل ـت ـه ــاب
غـيــر الـسـتـيــرويــديــة مـثــل األسـبــريــن أو
اإليبوبروفين ،لتخفيف االلتهاب واأللم
وأعراض أخرى.
لكن قد يتطلب تراكم السائل بسرعة
أو بـ ــدر جـ ــة ف ــا ئـ ـق ــة ا ت ـ ـخـ ــاذ م ـج ـمــو عــة
إضافية من التدابير الجذرية وإال قد
يؤدي الضغط داخل التأمور إلى عصر
َ
ا لـقـلــب .مــن خــال مـنــع حـجــرتــي القلب
ّ
م ــن ال ـت ــوس ــع ب ــال ـك ــام ــل ،ق ــد ي ـح ــد هــذا
الضغط مــن كمية ا لــدم ا لـتــي يضخها
ال ـق ـلــب .ق ــد يـسـمــح س ـحــب ال ـســائــل من
ً
التأمور بإبرة بتخفيف الضغط فورا .
في بعض ا لـحــاالت ،السيما إذا تراكم
ا ل ـســا ئــل م ــن ج ــد ي ــد ،ي ـجــب أن يخضع
المرضى للجراحة لتصفية السائل أو
إزالة النسيج الندبي.
ب ـع ــد تـ ـس ــارع ض ــرب ــات ق ـل ـبــي خ ــال
فترات متقطعة من األشهر الماضية،
ُ ّ
ً
شــخــص ل ــدي حــدي ـثــا م ــرض الــرجـفــان

ً
ُ
اكتشفت أيضا أنني مصاب
األذ يـنــي.
بفرط نشاط الغدة الدرقية وقد أحالني
ط ـب ـي ـبــي إلـ ــى اخ ـت ـص ــاص ــي ف ــي ال ـغ ــدد
الصماء لمعالجة هذه الحالة .هل كان
ً
اضـطــراب غـ ّـدتــي الــدرقـيــة مـســؤوال عن
الرجفان األذيني؟
يـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــي ت ـ ـش ـ ـخ ـ ـيـ ــص فـ ـ ـ ـ ــرط ن ـ ـشـ ــاط
ّ
ال ـغــدة الــدرقـيــة بـهــذه الـطــريـقــة أن هــذا
االض ـ ـطـ ــراب س ـ ّـب ــب ال ــرج ـف ــان األذي ـن ــي
ف ــي ح ــال ـت ــك ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح .ل ـك ــن ت ـبــرز
أعـ ـ ـ ــراض أخ ـ ـ ــرى لـ ـف ــرط نـ ـش ــاط الـ ـغ ــدة
الدرقية ،منها اضطراب النوم والشعور
ّ
والتعرق بدرجة غير
بسخونة مزعجة
طبيعية وفقدان الوزن وزيادة الشهية
واإلسهال.
لـ ـك ــن ال يـ ــوا جـ ــه ج ـم ـي ــع ا ل ـ ـنـ ــاس (ال
سيما كـبــار الـســن) هــذه األع ــراض ،لذا
يجب أن يخضع كل من يعرف إصابته
ً
بالرجفان األذيني حديثا للفحوصات
ال ـت ــي ت ـك ـشــف ع ــن أي خ ـلــل ف ــي ال ـغــدة

ً
الدرقية .غالبا ما يطلب األطباء إجراء
لكنهم ّ يغفلون عنه
فحص دم بسيط
ُ
ً
ً
أحيانا ،وتحديدا إذا شخص الرجفان
األذي ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـ ــدى ال ـ ـمـ ــريـ ــض ف ـ ــي غ ــرف ــة
الطوارئ.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن ال ــدواء الــذي
ً
ُيـسـتـعـ َـمــل أح ـيــانــا لـمـعــالـجــة الــرجـفــان
األذيني واضطرابات أخرى في ضربات
ال ـق ـلــب ،أي األم ـ ـيـ ــودارون (كـ ـ ــوردارون،
باسيرن) ،يحتوي على نسبة مرتفعة
مــن ال ـيــود .يـمـكــن أن يــؤثــر هــذا ال ــدواء
ع ـلــى ال ـغ ــدة ال ــدرق ـي ــة ،وق ــد ي ــؤدي إلــى
فــرط نشاطها أو قـصــور هــا ،لــذا يجب
أن يـخـضــع ك ــل م ــن يــأخــذ ه ــذا الـ ــدواء
ل ـف ـح ــو ص ــات دم دور ي ـ ـ ــة ل ـل ـت ـح ـقــق مــن
سالمة ّ
غد ته الدرقية.
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( )15وجبة متكاملة تضاعف طاقة الجسم
القاهرة  -ةديرجلا

•

هناك أطباق صحية ّ
تتكون من عناصر مفيدة ،واألهم أنها تمنح
الجسم الطاقة الالزمة ،من بينها المأكوالت البحرية ،التي تمتاز بأنها
من األغذية الغنية بالبروتين العالي الجودة ،بخالف تدني محتواها

من السعرات الحرارية والدهون المشبعة وإجمالي الدهون ،إلى
وفي السطور
جانب أنها خفيفة على المعدة وبالتالي سهلة الهضمً ،
التالية نقدم لربات البيوت وجبة متكاملة تمنح الجسم مزيدا من الطاقة،

طاجن الجمبري اإلسكندراني

وتتكون من مأكوالت بحرية بجانب سلطة البطاطا المغذية ،وطبق
حلوى وعصير.

ريد ڤلڤيت كيك
المقادير:

المقادير:
• 2/1كيلوغرام جمبري مقشر
•بصلة مفرومة
• 5فصوص ثوم
•ف ـل ـف ــل روم ـ ـ ــي أحـ ـم ــر وأخ ـض ــر
مقطع
•كوب ونصف طماطم مفرومة
• 2/1ملعقة صغيرة كسبرة جافة
•ملعقة صغيرة سماق
•ملعقة صغيرة كمون
•ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
• 2/1مـ ـلـ ـعـ ـق ــة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ه ـي ــل
مطحون
•ملح وفلفل أسود
•زيت زيتون
•بقدونس مفروم
•صنوبر ُم َّ
حمص
•شرائح ليمون

الطريقة:
فــي مـقــاة كبيرة نضع زيــت الزيتون،
ِّ
ونشوح الجمبري إلى أن يتغير لونه.
ُ
ُي ـص ـفــى ال ـج ـم ـبــري م ــن ال ــزي ــت وي ـتــرك
ً
ً
جانبا .وفــي نفس المقالة نضيف قليال
من الزيت مع البصل والثوم مع التقليب،

وحين يتغير اللون نضع الفلفل األخضر
واألحمر مع مواصلة التقليب.
نـضـيــف الـطـمــاطــم والـقـلـيــل مــن الـمــاء،
ونترك المكونات حتى تنضج ،ثم نضيف
إليها الجمبري والتوابل وباقي المكونات

عصير التوت بالمانجو والموز

م ــع ال ـت ـق ـل ـيــب .ن ـس ـكــب خ ـل ـيــط الـجـمـبــري
والـطـمــاطــم والـفـلـفــل فــي طــاجــن وندخله
الفرن لمدة  10دقائق ،ثم نخرجه ونزينه
بالصنوبر والـبـقــدونــس ،وي ـقــدم الطبق
ساخن.

• 2ونصف كوب دقيق
•ملعقة صغيرة كاكاو (ينخل
مع الدقيق)
•ملعقة صغيرة ملح
• 1وربع كوب سكر
• 2/1كوب زبدة مذابة
• 2/1كوب زيت نباتي
• 3/2كوب لبن زبادي
• 3/1كوب حليب كامل الدسم
• 2حبة بيض ،حجم كبير
• 3بيضات بحجم صغير
• 2مـلـعـقــة ص ـغ ـيــرة فانيليا
سائلة
•ملعقة كبيرة خل
•مـلـعـقــة ص ـغ ـيــرة كــربــونــات
الصودا
• 2ملعقة كبيرة ّ
ملون الطعام
األحمر
•كوب سيرب
•الكريمة:
• 400غـ ـ ـ ــرام ج ـب ـن ــة ال ـك ــري ــم
(بدرجة حرارة الغرفة)
• 2/1كوب زبدة
• 2كوب سكر باودر
•ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:
ف ــي الـ ـخ ــاط ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،ن ـخ ـفــق الـبـيــض
ً
والفانيليا جـيــدا  ،ثــم نضيف السكر ونخفق
ً
ج ـيــدا م ــرة أخ ــرى ،ثــم نضيف الــزبــدة الــذائـبــة
والـ ــزيـ ــت ول ـ ـ ــون الـ ـطـ ـع ــام األح ـ ـمـ ــر والـ ــزبـ ــادي
ً
والحليب ويخفق الخليط جـيــدا ،ثــم نضيف
ً
الدقيق تدريجيا ويخفق الخليط بحرص.
في صينية مدهونة بالسمن ،نضع الخليط
السابق كله ونخبزه في فرن ساخن حرارته
مـتــوسـطــة ( 180م ـئــويــة) ل ـمــدة  30دق ـي ـقــة ،ثم
نـخــرج الصينية مــن ال ـفــرن ونـتــركـهــا لـمــدة 5
دقــائــق ثــم نـقـلــب الـكـيــك عـلــى شـبـكــة ،ونـتــركــه

ً
ً
لتبرد تماما ،ثم نخفق مقادير الكريمة جيدا
ً
في الخالط الكهربائي ،ونقطع الكيك عرضيا
إلــى ثــاثــة أج ــزاء مـتـســاويــة االرت ـف ــاع ،ونضع
ـوان ون ـصــب على
قـطــع الـكـيــك ب ـحــذر عـلــى صـ ـ ٍ
الكيك بكمية قليلة من السيرب ،ثم نــوزع 3/1
كمية الكريمة على الطبقة السفلية من الكيك،
ِّ
ثم توضع الطبقة الوسطى فوقها ،ثم نوزع 3/1
كمية الكريمة ،ثم الطبقة العليا ،بحيث تكون
ُ
جهة القطع إلى أسفل ،وتغطى بباقي الكريمة
من دون الجوانب ،ثم نضعها في البراد لمدة
 90دقيقة قبل التقديم.

شوربة الكابوريا بالذرة الحلوة

سلطة البطاطا الحلوة
المقادير:
•  2/1كيلوغرام بطاطا
حلوة مقطعة مسلوقة
• 2حبة بصل شرائح
• 4أكــواب طماطم كرزية
ّ
مقطعة إلى أنصاف
•كوب جرجير
•مـ ـلـ ـعـ ـق ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة زيـ ــت
زيتون
•ملعقة كبيرة سماق
•م ـل ـع ـقــة ك ـب ـي ــرة عـصـيــر
ليمون
•ملعقة كبيرة دبس رمان
•رشة ملح
•فـ ـلـ ـف ــل أسـ ـ ـ ـ ــود (حـ ـس ــب
الرغبة)

المقادير:
•كوب ماء
•كوب زبادي
•كوب مانجو
•كوب توت بري مجمد

المقادير:
• 2حبة جزر
• 850مل مرق دجاج
• 175غرام مكعبات صغيرة
بطاطس
• 170غرام ذرة حلوة

•حبة موز
• 2/1ليمونة مقشرة

الطريقة:
ً
في الخالط الكهربائي ،نضع كل المكونات ونخلطها جيدا
حتى تمتزج ،ثم نسكبها في كاسات التقديم ،ويمكن تزيين
الوجه بحبات من التوت أو العنب.

•لحم الكابوريا
• 4مالعق كبيرة كريمة
•ورق لورا
•بصل أخضر

الطريقة:
الطريقة:

ِّ
ً
في إناء عميق ،نضع زيت الزيتون وعصير الليمون والسماقودبس الرمان ونقلب جيدا،ثم نضيف الملح والفلفل األسود
ً
ونتركه جانبا.
ِّ
نقشر البطاطا المسلوقة وفي وعاء التقديم نضعها ونسكب فوقها الخليط المتبل ،ونقلب كل المكونات برفق حتى تمتزج
وتكتسب البطاطا مذاق التتبيلة، ثم تزين بأوراق الجرجير أو البقدونس والطماطم وحبيبات الذرة الشامية.

في الكبة ،نفرم كل المكونات عــدا الكابوريا وال ــذرة ،وفي
إناء عميق على نار هادئة نضع المرق والمكونات المفرومة
ونتركها تغلي ،ثم نضيف الكابوريا والذرة ونتركهما لمدة 5
ً
دقائق ،ثم نضيف الكريمة مع التقليب جيدا ،ثم نقدم الشوربة
في طبق بعد تزيينه بالبصل األخضر.

أسرار المطبخ:
ً
•يحفظ زيت الزيتون بعيدا عن ضوء الشمس في وعاء غير
شفاف ،للحفاظ على العناصر الغذائية بشكل أفضل.
•عند طهي الخضراوات الخضراء الطازجة ،يضاف بعض

بيكربونات الصودا إلى الماء للحفاظ على اخضرارها.
•ينقع األرز قبل الطهي لمنع التصاق الحبات عند الطهي.
•تضاف بضع حبات من األرز إلى «المالحة» لمنع تكتل الملح داخلها.

•يمسح الليمون على األفوكادو والفطر قبل تخزينها في
البراد للحفاظ على نضارتها ولونها.
•عند طهي اللبن الزبادي ،تضاف ملعقة من النشا إليه وهو

بارد ويحرك الخليط حتى يغلي ،فالتحريك يمنع تكتله بينما
يجعل النشا اللبن الزبادي أكثر سالسة.

توابل ةديرجلا
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بهبهاني« :شرنقة» فرصة إلنعاش المشهد الثقافي في «كورونا»
ً
 18عاما من اإلنجازات الفنية شاركت خاللها بمعارض في فرنسا ولبنان والدوحة ودبي والبحرين
أحمد الخالدي

تحدثت الفنانة التشكيلية
وعضوة مجلس اإلدارة
في «البا» أميرة بهبهاني
عن مشاركتها في معرض
«شرنقة» الذي كان برعاية
الشيخة هال آل خليفة في
مملكة البحرين ،وأقيم في 5
ً
واستضاف  45عمال
الجاري
ً
ً
فنيا لـ  14فنانا من  7دول.

ّ
ـدأت ف ــي ال ــرس ــم ع ــام  2003هــا
• بـ ـ ِ
حدثتينا عن تلك المرحلة؟
 جميع الـتـجــارب الـتــي م ــررت بهاً
سابقا ،وجميع الوظائف التي عملت
بها قبل عام  2003كانت مهمة ،وكنت
أح ــب الـتـعـلــم ،فـقــدمــت استقالتي عــام
 2001ألنني كنت أشعر بوجود شيء
لـ ـ ّ
ـدي ل ــم أك ــن أعـ ــرف م ــا ه ــو ،ول ــم أكــن
أريـ ــد االس ـت ـم ــرار بــالــوظ ـي ـفــة ،وخ ــال
سنتين كنت أريــد أن أعــرف مــاذا أريد
بالضبط ،وبالفعل وجدت نفسي عام
 2003وبدأت الرسم ،واليوم إذا تسألني
هل تستطيعين القيام بشيء آخر غير
ال ـفــن وال ــرس ــم؟ فـسـتـكــون إجــاب ـتــي ال،
وأصـبـحــت أرب ــط جميع أم ــور حياتي
وعملي بالفن .
• هل يسعدك هذا الموضوع؟
ً
 يسعدني طـبـعــا  ،ألن شخصيتيصقلت وأشعر بأنني مختلفة.
ً
• لــك مقولة أيـضــا «الــرســم جعلني
أرى الحياة بشكل آخر» كيف ذلك؟
 ص ــار ع ـنــدي عـمــق أك ـثــر ،وبينماأقــوم بالرسم فــا بــد أن أتــأمــل قبلها،
فأجلس أتأمل ،وأربط الفكرة مع أفكار
ً
أخ ــرى ،وأجـلــس أيــامــا فــي هــذا التأمل
ً
ً
ً
ورب ـمــا أش ـه ــرا أي ـض ــا ،وأع ـيــش أيـضــا
ً
ً
نوعا من البساطة في الحياة ،ونوعا
من التعقيد في اللحظة نفسها.
• هل أصبحت ترين العالم بشكل
دقيق؟
 نعم ،عندما أرســم يجب أن تكونّ
لدي فكرة ،وليس األمر مجرد أن أمسك
الفرشاة وأرسم بدون تدقيق أو فكرة
معينة.

شاهدت اللوحات والرسومات
• إذا
ِ
الفنية هل تتأملين بها؟
 ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن أت ـ ـ ــأم ـ ـ ــل ف ــيل ــوح ــاتـ ـه ــم ،وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن أص ـ ـ ــل إل ــى
مستواهم وأكثرهم من غير الدارسين
لـلـفــن ،وال ـف ــن م ـجــرد ه ــواي ــة بالنسبة
لهم ،وأحب العشوائية في شغلهم ألنه
بنفس الوقت صعب تقليدهم.
• مثل من؟
 فرانسيس بيكن ،والرسمة بالنسبةله دراســة فهو يــدرس الرسمة قبل أن
يرسمها ،وايـغــون شيلي الــذي يرسم
ب ـط ــري ـق ــة ك ــأن ــه ي ـن ـح ــت ،وأح ـ ــب ال ـفــن
ً
اإليراني أيضا.
• هل يوجد فنانون تشكيليون عرب
تحرصين على متابعة أعمالهم؟
 نـعــم م ــن الـبـحــريــن وال ـكــويــت منجيل خالي وجيل سامي محمد وأحب
ً
أيضا محمد الحمد ويعجبني بأن كل
ً
معرض لــه فكر ودراس ــة وأيـضــا أحب
ً
عمق غادة الكندري ،وأحب أيضا شباب
من الجامعة يعجبني شغلهم.
• هــل الــدراســة أم الموهبة أهــم في
الفن؟
 أن ــا لـســت دارسـ ــة لـلـفــن ،وأرى أنالموهبة أهــم ،ومــن الممكن أن أدرس
لكن الموهبة والهواية تجعل اإلنسان
يبحث ويبدع أكثر.
ً
• دائـ ـم ــا ت ـقــول ـيــن إن لــوحــاتــك من
مـحـيـطــك وقــري ـبــة م ـنــك ،ه ــل م ــا زلـتــي
محافظة على هذا الشيء؟
 نعم ،والذي يرى لوحاتي ال يعرفمــا الـحــالــة أو الـمــوقــف ال ــذي جعلني
أرسمها.

أميرة بهبهاني تستعد للمعرض

أميرة بهبهاني

لم أتعامل
مع المجلس
الوطني للثقافة
والفنون وال مرة
وال أعتقد أنني
سأفعل ذلك

لألسف بعض
الفنانين
التشكيليين في
الكويت يرسمون
من غير فكر وال
بحث وال دراسة

المشاركون في معرض شرنقة
• مـ ــا أك ـ ـثـ ــر لـ ــوحـ ــة كـ ـ ــان ف ـي ـه ــا أل ــم
بالنسبة لك؟
 عـنــدمــا تــوفــت جــدتــي ع ــام 2008كنت خاللها أعمل لمعرض وسميته
«مملكة التعلق» نفذت الفكرة في امرأة
حــامــل ،حــامـلــة طفلها وإذا خ ــرج من
ً
الــدن ـيــا م ـ ــازال مـعـلـقــا فـيـهــا ،ورسـمــت
ً
عباءتها أيضا.
• بصمتك في الرسم هي الخطوط
هل تحرصين على وضــع الخطوط أم
أن الموضوع تلقائي؟
 تلقائي وأنا بدايتي كانت خطوط.تدربت على
• بجانب التدريب هل
ِ
الفن والرسم؟
 درب ـ ــت ن ـف ـس ــي ،وأن ـ ــا اآلن أش ـعــربأنني وصلت إلى مرحلة ممكن أتلقى
م ـع ـل ــوم ــات ،ول ـك ــن ف ــي ب ــداي ــات ــي كـنــت
مستعجلة وأريد أن أتعلم بنفسي.
• بـخـصــوص م ـعــرض «شــرن ـقــة» ما
ً
رأيك به عموما؟
ً
 عجيب ومرتب ومعد جيدا وبشكلص ـح ـي ــح ،وي ـع ـت ـب ــر الـ ـمـ ـع ــرض فــرصــة

إلنـعــاش المشهد الثقافي والـفـنــي في
زمن «كورونا».
• م ــا أهـمـيــة ال ـم ـشــاركــة بــالـمـعــرض
وسط أزمة كورونا؟
 أحس بأنني أمشي بشكل طبيعي،وأريـ ـ ـ ــد الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ال ـض ـغ ــط وأتـ ــت
الفرصة واغتنمتها.
• ه ــل تـشـعــريــن أن ال ـحــركــة الفنية
والثقافية متوقفة في أزمة كورونا؟
 ال هـ ـن ــاك م ـ ـحـ ــاوالت ل ـل ـم ـع ــارض،وهناك معارض قائمة اآلن ،وأنا أعمل
اآلن على معرضي ،وسيكون إن شاء الله
في شهر سبتمبر المقبل.
ـت فيها
• مــا الـمـعــارض الـلــي شــاركـ ِ
خارج الكويت؟
 شــاركــت فــي فرنسا معهد العربيال ـعــال ـمــي وال ـب ـحــريــن ودبـ ــي وب ـي ــروت
والدوحة.
• ما هي نظرتك إلى مستقبل الفنون
في الكويت؟
 لدينا شباب واعون ويدرسون ،لكنال يوجد دعم لألسف ،والدعم الحكومي

لـنــاس معينة لــأســف ول ــم أع ــرض مع
الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون
واآلداب ،لــم أتـعــامــل مــع هــذا المجلس
وال مـ ــرة ،وال أع ـت ـقــد أن ـن ــي ســأتـعــامــل
م ـعــه ،ول ــأس ــف بـعــض الــرســام ـيــن في
الكويت يرسمون من غير فكر وال بحث
وال دراسة.
• ما هو نوع الدعم الذي تحتاجونه؟
ً
 أوال ،نحن بحاجة إلى كلية للفنونالتشكيلية ،ونحتاج إلى تثقيف بعض
الـنــاس الــذيــن يــدعــون الـثـقــافــة ،ولدينا
مبان تاريخية تنهدم بروحها وليس
ٍ
لدينا من يهتم بهذه المباني.
• ما تفاصيل معرضك المقبل؟
 اس ـم ــه ال ـح ـي ــاة ال ـج ــاف ــة وتـغـطـيــةال ـم ــاض ــي ،ف ــي ش ـهــر سـبـتـمـبــر المقبل
وع ـن ــدي ل ــوح ــات م ــن ع ــام  2003واآلن
أج ـ ــدد ف ـي ـهــا وس ـت ـك ــون ف ــي ال ـم ـعــرض
المقبل.

ةديرجلا
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دوليات

ضمانات إسرائيلية لواشنطن بتهدئة «حرب السفن»

السعودية تشكك في سلمية «نووي» إيران وبيان ثالثي أوروبي ينتقد رفع التخصيب إلى %60
يبدو أن مسار المفاوضات
النووية في فيينا قد اهتز ،بعد
«هجوم نطنز» ،وما تبعه من
تصعيد إيراني غير مسبوق
برفع تخصيب اليورانيوم
إلى  ،%60وضرب سفينة
إسرائيلية ،لكن المؤشرات
تظهر أنه لم يسقط ،وتشير
المعلومات إلى أن إسرائيل
تعهدت بتهدئة حرب
السفن ،فيما تتجه األنظار إلى
فيينا ،حيث سيعقد اجتماع
فني اليوم.

وســط استمرار «حــرب السفن»
الدائرة مع إيــران ،أفــادت صحيفة
«ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» أمـ ـ ــس ب ــأن
إســرائـيــل لــن تــرد على استهداف
سفينتها «هايبريون راي» ،أمس
األول ،ب ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ عـ ـن ــد م ـخ ــرج
مضيق هرمز ،على بعد نحو 30
كيلومترا من السواحل اإلماراتية،
فــي وقــت تــداولــت وســائــل اإلعــام
اإليرانية ،على نطاق واسع ،أنباء
ع ــن اس ـت ـه ــداف م ــرك ــز مـعـلــومــات
وعمليات خاصة تابع لـ «الموساد»
اإلسرائيلي في شمال العراق.
ونـقـلــت الصحيفة األمـيــركـيــة،
عن مسؤول أمني بالدولة العبرية،
قــولــه أم ــس إن «إســرائ ـيــل معنية
ب ـت ـه ــدئ ــة الـ ــوضـ ــع فـ ــي ال ـخ ـل ـيــج،
وتحاول تخفيف التوتر بالمنطقة،
وال نية لها لتنفيذ هجوم انتقامي
عـلــى أي قطعة بـحــريــة إيــران ـيــة»،
بعد سلسلة من الـحــوادث بينها
استهداف سفينة تابعة للحرس
الثوري في البحر األحمر ،وأخرى
تــاب ـعــة ل ــرج ــل أعـ ـم ــال إســرائ ـي ـلــي
فــي خليج عـمــان ،والـهـجــوم على
منشأة نطنز.
ونقل تقرير «نيويورك تايمز»،
عن مسؤول أميركي ،أن تل أبيب
ط ـل ـب ــت فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة مــن
واشـنـطــن الـمـســاعــدة فــي حماية
سـفـيـنــة «هــاي ـبــريــون راي» ،الـتــي
ترفع علم جزر بهاماس ،وتديرها
شركة «راي» للمالحة اإلسرائيلية،
وتم استهدافها بهجوم مماثل في
فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،مــوضـحــا أنها
كانت قلقة من احتمال استهدافها
من قبل الحرس الثوري اإليراني،
ردا على هجوم بألغام شنته على
سفينة عسكرية تابعة له في البحر
األحمر األسبوع الماضي.
وف ـي ـم ــا ات ـه ــم رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نتنياهو
إيــران باستهداف السفينة ،وهو
ما نفته طهران ،ذكر موقع «واال»
أن مسؤولين سياسيين أوضحوا
أن «هــاي ـبــريــون» ،ال ـتــي تستخدم
لنقل السيارات ،استهدفت بطائرة
مسيرة أو صاروخ تسبب لها في
أضرار طفيفة خالل توجهها على
ما يبدو من الدمام في السعودية
إل ــى س ـن ـغــافــورة ،وف ــق مجموعة
«درياد غلوبال» لألمن البحري.

اإلرهاب النووي

أربيل ترفض
زجها في «بازار»
النووي و«رئاسية
إيران»

وفي أوج الجهود الدبلوماسية
إلح ـ ـيـ ــاء االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي ،ب ــرر
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رفـ ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـخـ ـصـ ـي ــب
الـيــورانـيــوم بنسبة  60فــي المئة
بأنه «رد» الجمهورية اإلسالمية
ع ـل ــى «خـ ـب ــث األع ـ ـ ـ ــداء واإلره ـ ـ ــاب
النووي» إلسرائيل.
وقال روحاني ،في خطاب بثه
التلفزيون« ،مــا فعلتموه يسمى
إره ـ ــاب ـ ــا ن ـ ــووي ـ ــا ،ومـ ـ ــا نـ ـق ــوم بــه
مشروع ،وال يمكنكم التآمر على
إيــران وارتـكــاب جرائم ضدها،

ليبيا واليونان تستأنفان
محادثات ترسيم الحدود

إسرائيليون على دبابات قديمة خالل مراسم إحياء ذكرى قتلى الحروب والعمليات العدائية في المرطون بين القدس وتل أبيب أمس
ومقابل كل جريمة سنقطع أيديكم،
لتفهموا أنكم ال تستطيعون منعنا
م ــن ال ــوص ــول ال ــى التكنولوجيا
النووية» ،مضيفا« :على مسؤولي
األمن تزويدنا بتقريرهم النهائي
حول ما حدث في نطنز ،لكن يبدو
أنه جريمة صهيونية».
وتـ ــابـ ــع« :ت ــري ــدن ــا أن يـنـتـهــي
بـ ـن ــا الـ ـمـ ـط ــاف خـ ــالـ ــي الـ ــوفـ ــاض
فـ ــي الـ ـمـ ـف ــاوض ــات الـ ـج ــاري ــة فــي
فيينا ،لكننا سنذهب إلــى هناك
وف ــي أيــديـنــا الـمــزيــد مــن األوراق،
وب ــال ـت ــأك ـي ــد س ـت ـب ـقــى أنـشـطـتـنــا
ال ـن ــووي ــة سـلـمـيــة ت ـحــت إشـ ــراف
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة»،
س ـ ـ ــواء ك ـ ــان «ال ـت ـخ ـص ـي ــب لــدي ـنــا
بـنـسـبــة  60ف ــي ال ـم ـئــة أو  20في
المئة» ،مؤكدا أن إيران لن تحتاج
إلى الكثير من الوقت للتحقق من
رفــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة بشكل
عملي وفعال ،فإذا وافقت واشنطن
على العودة إلــى االتفاق النووي
ورفعت عقوباتها فستتم العودة
إلى االمتثال الكامل لالتفاق.

محادثات فيينا
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أرج ـ ـ ـ ـ ــئ االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
ال ـم ــرح ـل ــي ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ن ــواب
وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة الس ـت ـع ــراض
وضــع مـحــادثــات فيينا مــن أمس
إلى اليوم ،أعلن سفير إيــران لدى
ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ك ــاظ ــم غــريــب
آبادي البدء في إنتاج اليورانيوم

طهران  -فرزاد قاسمي

ك ـش ــف أحـ ــد كـ ـب ــار اإلص ــاح ـي ـي ــن اإلي ــران ـي ـي ــن
لـ«الجريدة» ،أن قرار المرشد االعلى علي خامنئي
بـمـنــع ح ـســن خـمـيـنــي حـفـيــد روح ال ـل ــه خميني
مؤسس الجمهورية اإلسالمية من الترشح
لــان ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ال ـم ـق ــررة في
يونيو المقبل ،دفــع اإلصالحيين الى
معاودة الضغط على وزيــر الخارجية
مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف لـلـتــرشــح ،عـلــى اسـ ــاس أنــه
المرشح الوسطي الوحيد الذي يمكن التعويل عليه.

المخصب بنسبة  60فــي المئة،
اع ـت ـبــارا م ــن «األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل»،
لتقترب بذلك من عتبة  90في المئة
التي تتيح االستخدام العسكري.
وك ـ ـتـ ــب آب ـ ـ ـ ـ ــادي ،فـ ــي ت ـغ ــري ــدة
ليل الثالثاء  -األربـعــاء« ،األعمال
التحضيرية لتنفيذ ه ــذا الـقــرار
ب ـ ــدأت م ـس ــاء ال ـث ــاث ــاء ،ونـخـطــط
لتكديس اإلنـتــاج (سلسلتان من
أجهزة الطرد المركزي المخصصة
لليورانيوم بنسبة  60في المئة)
األسبوع المقبل».
وأوضــح السفير الروسي لدى
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة مـيـخــائـيــل
اول ـي ــان ــوف أن «اج ـت ـم ــاع اللجنة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة» بـ ــرعـ ــايـ ــة االت ـ ـحـ ــاد
األوروبــي «سيعقد اليوم ،وسيتم
التطرق لإلجراءات األخيرة اليران
في المجال الـنــووي ،وخصوصا
تخصيب اليورانيوم بنسبة ،»60
الذي يشكل خطوة إضافية وغير
مسبوقة في عودتها عن التزامات
بموجب االتفاق النووي.

إلحــراز تقدم ،والمحادثات ،حتى
لو كانت غير مباشرة ،هي السبيل
األفضل للتوصل إلى حل».
وف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــره ــا ال ـص ـح ــاف ــي
اليومي ،دعت ساكي الدول المعنية
ب ــاالتـ ـف ــاق م ــع ط ـ ـهـ ــران ،أل ـمــان ـيــا
وال ـص ـي ــن وف ــرن ـس ــا وبــري ـطــان ـيــا
وروسيا ،إلى «اإلجماع على رفض»
مــا أعلنته إي ــران بشأن تخصيب
الـيــورانـيــوم ،معتبرة أن الخطوة
اإليرانية «تؤكد الحاجة الملحة الى
العودة الحترام متبادل» لالتفاق
الدولي ،و»قد التزمنا بشكل بناء
ما بدا لنا أنه حوار بناء األسبوع
الفائت ،رغم أنه تم في شكل غير
مباشر في فيينا».
وف ـ ــي بـ ـي ــان ل ــإل ـي ــزي ــه ،أدان ـ ــت
فرنسا إعالن إيران خططها لرفع
تخصيب اليورانيوم ،معتبرة أن
«هذا تطور خطير ندينه ويتطلب
ردا مـنـسـقــا ض ـمــن صـيـغــة إي 3
مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ــروس
والصينيين».

واشنطن وباريس

السعودية

فــي الـمـقــابــل ،أك ــدت المتحدثة
ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ج ـيــن
ساكي أمس األول أن الرئيس جو
بايدن ال يــزال مستعدا لمواصلة
المفاوضات مع إيران رغم «إعالنها
االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازي» زيـ ـ ــادة تـخـصـيــب
ال ـيــوران ـيــوم ،مــؤكــدة أن «الـمـســار
الدبلوماسي هو الطريق الوحيد

وأكــدت السعودية ،أمــس ،أنها
«تـتــابــع بقلق الـتـطــورات الراهنة
لبرنامج إيــران الـنــووي ،وآخرها
اإلع ــان عــن رفــع نسبة تخصيب
اليورانيوم إلى  60في المئة ،هذه
الخطوة ال يمكن اعتبارها جزءا
من برنامج نووي سلمي».
ود ع ـ ـ ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة

ال ـس ـع ــودي ــة إيـ ـ ــران إل ـ ــى «تـ ـف ــادي
الـتـصـعـيــد ،وعـ ــدم ت ـعــريــض أمــن
المنطقة واستقرارها للمزيد من
ال ـت ــوت ــر ،واالن ـ ـخـ ــراط ب ـجــديــة في
المفاوضات الجارية حاليا ،اتساقا
م ــع ت ـط ـل ـعــات الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
تجاه تسخير برنامجها النووي
ـراض سلمية ،وتحت إشــراف
ألغ ـ
ٍ
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة،
وبما يحقق األمن واالستقرار في
ويحد من انتشار
المنطقة والعالم،
ِ
أسلحة الدمار الشامل».
وأكدت المملكة «أهمية توصل
ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي إلـ ـ ــى اتـ ـف ــاق
ب ـم ـح ــددات أق ـ ــوى وأط ـ ـ ــول ،وبـمــا
يعزز إجــراءات الرصد والمراقبة،
ويضمن منع إيــران من الحصول
عـلــى ال ـســاح ال ـنــووي أو تطوير
ال ـ ـقـ ــدرات ال ــازم ــة ل ــذل ــك ،ويــأخــذ
بعين االعتبار قلق دول المنطقة
العميق من الخطوات التصعيدية
التي تتخذها إيران لزعزعة األمن
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار اإلق ـل ـي ـم ــي ،ومـنـهــا
برنامجها النووي».

بيان ثالثي
وعلى غرار السعودية ،اعتبرت
ف ــرن ـس ــا وألـ ـم ــانـ ـي ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا
أن إعـ ـ ــان ايـ ـ ــران رف ـ ــع تـخـصـيــب
الـيــورانـيــوم بنسبة  60فــي المئة
يشكل «تطورا خطيرا» ،ووصفته
ب ــأن ــه خـ ـط ــوة «تـ ـخ ــال ــف أج ـ ـ ــواء»
م ـحــادثــات فيينا إلن ـقــاذ االتـفــاق

(أ ف ب)

الـ ـن ــووي .وقـ ــال ال ـنــاط ـقــون باسم
وزارات خــارج ـيــة ال ـ ــدول ال ـثــاث
الـمــوقـعــة عـلــى ات ـفــاق ع ــام ،2015
«ه ـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـشـ ـك ــل تـ ـ ـط ـ ــورا خ ـط ـي ــرا
ألن إنـ ـت ــاج الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ال ـعــالــي
التخصيب يـشـكــل خ ـطــوة مهمة
لـصـنــع س ــاح نـ ــووي» و»تـخــالــف
األجــواء البناءة وحسن النية في
المحادثات».
واعتبرت ال ــوزارات الثالث أنه
«ليس لدى إيران أي حاجة مدنية
تبرر مثل هذا التخصيب» ،مشيرة
بشكل خــاص إلــى مشروع نصب
 1000جـ ـه ــاز ط ـ ــرد مـ ــركـ ــزي فــي
موقع نطنز.

كردستان
إل ــى ذلـ ــك ،نـفــت ارب ـي ــل تـقــاريــر
أوردتها وسائل إعالم إيرانية بأن
مجموعة مجهولة الهوية نفذت
«ضــربــة جــديــة» باستهداف مركز
معلومات وعمليات خاصة تابع
للموساد في كردستان ،موضحة
أن الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة
عدد من القوات اإلسرائيلية.
وقالت مصادر كردية إن قيادة
اإلق ـل ـيــم تــرفــض زج ـهــا ف ــي ب ــازار
المفاوضات النووية ،وتعتبر أن
دوائــر خبيثة في طهران وراء هــا،
مضيفة أن حـمــات االنـتـخــابــات
الرئاسية اإليرانية يجب أن تخاض
داخل الحدود وليس خارجها.
(عواصم  -وكاالت)

وأوضـ ــح ال ـم ـصــدر أن دوائـ ــر إصــاح ـيــة كانت
تــراهــن عـلــى أن تــرشــح خميني قــد يــوحــد التيار
المعتدل والتيار اليساري المتطرف في صفوف
االصالحيين ،لكن قرار المرشد أعاد اإلصالحيين
إلى المربع األول ،مما يعني أن الصراعات بينهم
ستتجدد.
وأضاف ان كبار االصالحيين باتوا متفقين على
أن الشخص الوحيد الــذي يمكن ان يعيد اللحمة
لالصالحيين هو محمد جواد ظريف ،حيث انه لديه
المقبولية الالزمة من كل االتجاهات االصالحية.
ً
وقال إن ظريف شخصيا يعتبر أن إعالن رغبته

في الترشح سيؤدي الى حرب شعواء عليه سواء من
االصوليين أو من االصالحيين الذين ال يؤيدونه،
ً
ويتخوف من أن يؤدي ذلك الى التأثير سلبا على
عمل وزارة الخارجية خالل المفاوضات النووية
ً
الجارية حاليا.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ظ ــري ــف يـعـتـقــد أنـ ــه إذا فشلت
مفاوضات فيينا خصوصا في رفع العقوبات فلن
يكون هناك أي جــدوى من التفكير في ترشح أي
إصــاحــي لالنتخابات ،وعلى اإلصالحيين فقط
ً
المشاركة شكليا بمرشحين ثانويين.
وذكر المصدر ،الذي شارك في اجتماع لكبار قادة

اإلصالحيين في منزل الرئيس اإليراني االيراني
االسبق محمد خاتمي مساء األحد بحضور ظريف،
انه جرت نقاشات جدية حول ترشح ظريف ،وان
األخـيــر قــال إن نـجــاح مـســار فيينا قــد يدفعه الى
الترشح ،لكن المشكلة في رأيه ال تكمن في الترشح
فقط ،بــل فــي حــال فــوزه باالنتخابات ،ألن جميع
أجهزة السلطة االخــرى هي حاليا بيد معارضيه
مما سيمنعه من تحقيق اي انجاز.
ً
وأشار إلى أن هذه المرة ،لم يكن ظريف قاطعا
مثل السابق في رفضه الترشح.

ّ
ح ــث مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة
دي ـف ـي ــد ه ـي ــل أم ـ ـ ــس ،مـ ــن ب ـي ــروت
الـ ـق ــادة الـلـبـنــانـيـيــن ع ـلــى إظ ـهــار
"مــرونــة" لتسريع تشكيل حكومة
طال انتظارها وقادرة على تنفيذ
إصالحات اقتصادية ّ
ملحة.
وخ ــال زي ــارة تستمر يومين،
يقوم هيل بجولة بدأها أمس ،على
المسؤولين والـقــادة السياسيين،
ف ــي مــؤشــر رب ـمــا عـلــى تـغـيـيــر في
سـيــاســة إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي
جو بايدن.
وكــان زميل هيل مساعد وزيــر
الخارجية السابق ديفيد شينكر زار
لبنان في سبتمبر الماضي ،دون أن
يلتقي اي مسؤول في إشارة قاسية
وقتها من إدارة دونالد ترامب.

الماضي" ،أميركا والمجتمع الدولي
جاهزان للمساعدة ،لكن ال يسعنا
ال ـق ـي ــام بـ ــأي شـ ــيء ب ـن ــاء م ــن دون
شريك لبناني".
وتابع "لقد حان الوقت لمطالبة
الـقــادة اللبنانيين بإظهار مرونة
كافية لتشكيل حكومة قادرة على
الـقـيــام بــإصــاح جــدي وجــوهــري.
هــذا هو الطريق الوحيد للخروج
ً
م ــن ه ــذه األزمـ ـ ــة" ،مــوض ـحــا أنـهــا
ً
"أي ـضــا خـطــوة أول ــى فـقــط ،فهناك
حاجة للتعاون المستدام ،إذا أردنا
أن نشهد إقرار وتنفيذ إصالحات
شفافة".
ومـ ـن ــذ مـ ــا ق ـب ــل انـ ـفـ ـج ــار مــرفــأ
بيروت ،يشترط المجتمع الدولي
على لبنان تنفيذ إصالحات ّ
ملحة
ك ـشــرط لـيـحـصــل عـلــى دع ــم مــالــي

●

ً
الحريري مستقبال هيل أمس (رويتزر)
ضروري يخرجه من دوامة االنهيار
االقتصادي التي يعانيها منذ عام
ونصف العام.
لكن ،وبعد مــرور ثمانية أشهر
على استقالة حكومة حسان دياب
إثــر االنـفـجــار ،ورغــم ثقل االنهيار
االق ـت ـص ــادي وال ـض ـغــوط الــدولـيــة

ً
التي تقودها فرنسا خصوصا ،ال
تزال األطراف السياسية عاجزة عن
االتفاق على تشكيل حكومة جديدة
قـ ــادرة عـلــى الـقـيــام بــاإلصــاحــات
المطلوبة.
واعتبر هيل أن األزمة الحالية،
التي فقدت خاللها الليرة اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني
كيرياكوس ميتسوتاكيس،
أمس ،عن اتفاق مع السلطات
الليبية الجديدة على استئناف
محادثات ترسيم حدود
المناطق البحرية في المتوسط
ً
فورا.

األردن :محكمة أمن الدولة
تحقق في «ملف الفتنة»

قال مصدر أردني رسمي
أمس إن مدعي محكمة أمن
الدولة باشر التحقيق مع
الموقوفين فيما عرف بقضية
«الفتنة» األخيرة ،والمتعلقة
بمخططات تعرض النظام
الملكي «للخطر» .ونقل
تلفزيون «المملكة» ،عن مصدر
رسمي ،قوله إن «مدعي عام
محكمة أمن الدولة باشر اليوم
األربعاء (أمس) التحقيق في
قضية ملف الفتنة ،لجميع
المتورطين فيها» .ولم يعط
المصدر مزيدا من التفاصيل.
ومنذ عام  2013انحصر
اختصاص محكمة أمن
الدولة في النظر في قضايا
االرهاب والتجسس والخيانة
والمخدرات وتزييف العملة.
وأشارت السلطات في 4
أبريل إلى ضلوع ولي العهد
السابق األمير حمزة (41
عاما) وآخرين في «مخططات
آثمة» هدفها «زعزعة أمن
األردن واستقراره» ،واعتقل
حينها نحو  20شخصا،
بينهم رئيس الديوان الملكي
األسبق باسم عوض الله،
والشريف حسن بن زيد ،بينما
وضع األمير حمزة في اإلقامة
الجبرية كما قال .وقال رئيس
الوزراء بشر الخصاونة،
االثنين ،ألعضاء مجلسي
النواب واألعيان ،إن األزمة
األخيرة التي شهدها االردن
ليست محاولة انقالب ،مؤكدا
أن األمير حمزة لن يحاكم.

ً
لقاءات مصرية  -تركية قريبا

لبنان :هيل يدعو إلى مرونة لتشكيل حكومة
ً
والتقى هيل أمس ،كال من رئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس
الحكومة المكلف سعد الحريري
ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي ح ـكــومــة
ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال ش ــرب ــل وه ـبــة
وال ــزع ـي ــم ال ـ ــدرزي رئ ـي ــس ال ـحــزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط.
ومــن المتوقع أن يلتقي اليوم
رئـيــس الجمهورية ميشال عــون،
وفق الرئاسة.
وإث ــر لـقــائــه ب ــري ،ق ــال هـيــل في
بيان" :أميركا وشركاؤها الدوليون
ً
قـلـقــون جـ ــدا إزاء الـفـشــل هـنــا في
ال ـم ـض ــي فـ ــي أج ـ ـنـ ــدة إص ــاح ــات
ضرورية".
وأضاف المسؤول ،الذي كان زار
لبنان بعد أيام على انفجار المرفأ
ال ـم ــروع ف ــي ال ــراب ــع م ــن أغسطس

ً
واشنطن تمضي قدما
في صفقة سالح لإلمارات

أبلغت إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن الكونغرس بأنها
ً
ستمضي قدما في صفقة بقيمة
 23مليار دوالر لبيع أسلحة
لإلمارات من ضمنها طائرات
إف -35المتقدمة وطائرات
مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.
وأكدت الخارجية األميركية أن
ً
اإلدارة تعتزم المضي قدما في
بيع األسلحة لإلمارات وتتوقع
ً
ً
حوارا قويا ومستداما معها
لضمان شراكة أمنية أقوى،
موضحة أن مواعيد التسليم
المتوقعة للمبيعات ،في حال
تنفيذها ،ستكون خالل عام
 2025أو بعد ذلك.

اإلصالحيون يعاودون الضغط على ظريف للترشح للرئاسة
●

سلة أخبار

أكثر من  85في المئة من قيمتها
أمام الــدوالر وبات أكثر من نصف
السكان تحت خط الفقر ،هي نتاج
"ع ـقــود مــن س ــوء اإلدارة والـفـســاد
وفشل القادة اللبنانيين في وضع
مصالح البالد أولوية".

القاهرة  -حسن حافظ

دارت عجلة تطبيع العالقات المصرية -التركية بسرعتها القصوى،
بعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،الذي هاتف
نظيره المصري لتهنئته بشهر رمضان السبت الماضي ،بــدء مرحلة
جديدة من العالقات المصرية -التركية ،أمــس ،متوقعا إجــراء زيــارات
ومباحثات متبادلة ،في إشارة ال تخطئها العين عن تقارب وشيك بين
البلدين الكبيرين في الشرق األوسط ،وطي صفحة القطيعة والتوتر التي
استمرت منذ .2013
جاويش أوغلو أعلن في تصريحات نشرتها وكالة األنباء التركية
(األنــاضــول) أمــس ،بدء مرحلة جديدة في العالقات بين تركيا ومصر،
واحتمال إجراء زيارات ومباحثات متبادلة ،وكشف عن اجتماع تركي-
مصري مرتقب على مستوى مساعدي وزيــري خارجية البلدين ،وأن
العمل جار لتحديد الموعد ،وألمح إلمكانية مناقشة ملف تبادل السفراء
خالل االجتماع المرتقب.
تصريحات الوزير التركي جاءت بعد خطوات من قبل أنقرة لتلطيف
األجــواء مع القاهرة ،إذ أجــرى اتصاال هاتفيا بنظيره المصري سامح
شكري ،مطلع األسبوع الجاري ،لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك ،في
أول اتصال بين رئيسي الدبلوماسية في البلدين منذ سنوات ،بالتوازي
مع إغالق عدد من البرامج على قنوات اإلخوان التي تبث من تركيا.

ةديرجلا
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بايدن يتعهد باالنسحاب من أفغانستان بحلول  11سبتمبر

ّ
االستخبارات تحذر من العودة إلى ما قبل  ...2001و«طالبان» تتصلب وتتمسك باتفاق الدوحة

جنود أميركيون في أفغانستان (أ ف ب)

رغم المخاطر الكبيرة التي
قد يحملها هذا القرار ،أعلن
الرئيس األميركي جو بايدن
رغبته في سحب القوات
األميركية بالكامل ومن دون
شروط من أفغانستان بحلول
 11سبتمبر المقبل ،وسط
تحذيرات من أن األوضاع قد
تعود إلى ما قبل  ،2001مما
يعني أن أطول حرب أميركية
ستنتهي حيث ما بدأت.

بعد أسابيع مــن الـتــردد حول
كيفية الـتـعــامــل مــع أط ــول حــرب
خ ــاض ـت ـه ــا ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
فــي تاريخها على ضــوء اقـتــراب
الموعد الذي حددته إدارة الرئيس
السابق دونالد ترامب لسحب كل
الـقــوات االميركية بحلول مايو،
أعلن الرئيس األميركي جو بايدن،
أنه سيبدأ بانسحاب تدريجي في
الموعد ال ــذي ح ــدده سلفه ،على
أن تـنـتـهــي الـعـمـلـيــة ب ـح ـلــول 11
سبتمبر ،في موعد رمزي ،يشير
إلـ ــى ه ـج ـمــات عـ ــام  ،2001ال ـتــي
كانت السبب في الغزو األميركي
إلسـ ـق ــاط ح ـكــم ح ــرك ــة "ط ــال ـب ــان"
المتشددة.

انسحاب آمن
وق ـ ـبـ ــل س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن خ ـط ــاب

ل ـبــايــدن خـصـصــه ل ــأوض ــاع في
أفغانستان ،قال مسؤول أميركي
رف ـي ــع ال ـم ـس ـتــوى لـلـصـحــافـيـيــن:
ّ ً
ً
ً
ومنسقا
انسحابا متزامنا
"سنبدأ
ُ
مع القوات األخرى التابعة لحلف
شـ ـم ــال االطـ ـلـ ـس ــي" (نـ ـ ّـاتـ ــو) قـبــل
األول مــن مــايــو ،ونـتــوقــع إخــراج
كل القوات األميركية قبل الذكرى
العشرين العتداءات  11سبتمبر".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أب ـ ـل ـ ـغ ـ ـنـ ــا ح ــرك ــة
طالبان من دون أي التباس أننا
ّ
سنرد بقوة على أي هجوم على
الجنود األميركيين خالل قيامنا
بانسحاب منظم وآمن".

العودة إلى ما قبل 2001
ل ـك ــن قـ ـ ــرار ب ــاي ــدن وهـ ــو أك ـبــر
قــرار لــه فــي السياسة الخارجية
م ـنــذ تـسـلـمــه ال ـس ـل ـطــة ،اسـتـقـبــل

بتحذير من مجتمع االستخبارات
األميركي الــذي عبر عن مخاوفه
الشديدة على مستقبل الحكومة
المدعومة من الواليات المتحدة
في كابول ،وعودة الوضع الى ما
كان عليه في .2001
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد تـ ـق ــري ــر اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري
تقييمي رفع إلى الكونغرس ،بأن
"ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة سـتــواجــه
صـعــوبــات فــي صــد طــال ـبــان ،إذا
سحب التحالف دعمه" .وأضاف
التقرير أن "كابول ال تزال تواجه
ان ـت ـك ــاس ــات ف ــي س ــاح ــة ال ـق ـت ــال،
وط ــال ـب ــان واث ـق ــة ب ــأن بــإمـكــانـهــا
تحقيق نصر عسكري".
إال أن مـ ـ ـس ـ ــؤوال ر فـ ـيـ ـع ــا فــي
اإلدارة األمـيــركـيــة اعـتـبــر أن ــه "ال
يوجد حل عسكري للمشاكل التي
نكبت بها أفغانستان ،وسنركز

انسحاب سهل بعواقب وخيمة
في افتتاحيتها أمس ،أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى المعضلة
المؤلمة التي واجهها جو بايدن في أفغانستان ،وكان أمامه خياران :إما
ترك القوات األميركية في مكانها رغم ما يشكله ذلك من مخاطرة بتجدد
الصراع مع حركة "طالبان" ،أو المضي قدما في االنسحاب على الرغم من
أنه قد يؤدي إلى انهيار الجيش والحكومة األفغانية.
وقالت الصحيفة إنه بعد جهد قصير وفتور في الدبلوماسية قرر
بايدن االنسحاب غير المشروط ،باعتبار أن ذلك قد يجنب الواليات
المتحدة المزيد من التكاليف واألرواح.
مع ذلك رأت الصحيفة أن تلك الخطوة ستكون كارثية بالنسبة
لسكان البالد خصوصا للنساء البالغ عددهم  39مليون نسمة.
ونقلت عن مجتمع االستخبارات األميركية ودراسة بتكليف من

الكونغرس ،أن االنسحاب قد يتيح لتنظيم القاعدة استعادة مكانته
في أفغانستان التي شن منها هجمات  11سبتمبر .2001
وأضافت أن االنسحاب يمكن أن يــؤدي إلــى عكس مسار التقدم
السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي حاربت الواليات المتحدة
من أجله طــوال عقدين من الزمن ،وكلف أكثر من ألفين من القتلى
األميركيين ومئات المليارات من الدوالرات ،وعلى أقل تقدير يعني
التخلي عــن األفـغــان الــذيــن آمـنــوا ببناء ديمقراطية تضمن حقوق
اإلنسان األساسية ،وإلغاء تضحيات الجنود األميركيين الذين قتلوا
أو جرحوا في تلك المهمة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن بايدن اختار الطريق السهل
للخروج من أفغانستان ،لكن من المحتمل أن تكون العواقب وخيمة.

جهودنا على دعم عملية السالم
المستمرة".

معارضون
ويقول معارضو االنسحاب،
إن خ ــروج ال ـقــوات أشـبــه بالدفع
بأفغانستان إلى مصير مجهول،
وهو ما يعتبره الخبراء أنه ربما
ً
ً
كان أمرا محتوما.
وقـ ـ ـ ــال أن ـ ـتـ ــونـ ــي كـ ـ ــوردزمـ ـ ــان
بمركز الدراسات االستراتيجية
والــدولـيــة فــي واشـنـطــن" :مــا من
سبيل مستساغ يمكن للواليات
الـمـتـحــدة مــن خــالــه االنـسـحــاب
من أفغانستان .فال يمكنها إعالن
النصر وال يمكنها االنتظار إلى
ما ال نهاية حتى يتحقق ضرب
شكلي من ضروب السالم".
وباالنسحاب من دون إعالن
النصر ،تفتح الواليات المتحدة
ال ـب ــاب أمـ ــام ان ـت ـق ــادات ب ــأن تلك
الخطوة اعتراف فعلي بالفشل.
وأعاد احتمال عودة "طالبان"
ال ــى الـسـلـطــة ش ـبــح حـقـبــة حكم
ال ـحــركــة م ــن  1996ح ـتــى 2001
ح ـيــن ف ــرض ــت ن ـظــامــا م ـت ـشــددا،
ومنعت الـنـســاء مــن الــدراســة أو
العمل.
وأعـ ـ ــرب ال ـن ــائ ــب ال ـج ـم ـهــوري
ع ـ ــن تـ ـكـ ـس ــاس م ــايـ ـك ــل م ــاك ــول
ع ــن أس ـفــه ألن ه ــذا "االن ـس ـحــاب
ال ـس ــاب ــق ألوان ـ ـ ــه ي ـع ـنــي انـ ـن ــا ال
نترك أي قــوة متبقية لمواجهة
الـتـهــديــدات اإلرهــابـيــة الـصــادرة
مــن أفـغــانـسـتــان ،وان ـنــا نتخلى
ع ـ ــن ش ــرك ــائـ ـن ــا األف ـ ـغ ـ ــان خ ــال
م ـف ــاوض ــات الـ ـس ــام ال ـحــاس ـمــة،

ون ـ ـع ـ ـطـ ــي ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان ان ـ ـت ـ ـصـ ــارا
ك ــام ــا رغـ ــم ف ـش ـل ـهــا ف ــي ال ــوف ــاء
بتعهداتها".

«طالبان»

ّ
أما "طالبان" ،التي حذرت بايدن
من انها ستعاود هجماتها في حال
لم يلتزم باتفاق ترامب
لـسـحــب كــل الـجـنــود بحلول
 1مــايــو ،فـقــد أب ــدت الـمــزيــد من
االصرار ،وقالت انها لن تشارك
ف ــي اي مـ ـح ــادث ــات س ـ ــام قـبــل
انسحاب كل الـقــوات االجنبية،
وهــو ما سيعقد ،على االرجــح،
مهمة بايدن.
ون ــص االت ـف ــاق بـيــن الـحــركــة
المتشددة وإدارة ترامب ،والذي
وقع في الدوحة في  ،2020على
س ـحــب ك ــل الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
واألجنبية قبل  1مايو بشرط
ّ
يتصدى المتمردون لنشاط
أن
أي تنظيم إرهابي في المناطق
ال ـت ــي ي ـس ـي ـطــرون ع ـل ـي ـهــا .كما
ن ــص ع ـل ــى وجـ ـ ــوب أن تـبــاشــر
"ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان" م ـ ـفـ ــاوضـ ــات س ــام
مباشرة مع حكومة كابول .لكن
هذه المفاوضات تراوح مكانها
منذ بدأت في سبتمبر .وكان من
المقرر عقد مؤتمر في اسطنبول
قبل هذه التطورات.
وأمس ،تمسكت "طالبان" ،في
بيان ،بانسحاب جميع القوات
األجنبية فــي الموعد المحدد،
وفق اتفاقية الدوحة.
وانـ ـتـ ـق ــدت روس ـ ـيـ ــا اإلع ـ ــان
األمـ ـي ــرك ــي ،وق ــال ــت إن تــأجـيــل
االنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى

عــرقـلــة ال ـم ـفــاوضــات والعملية
السياسية بين األفغان.
وكان االنسحاب محور اجتماع
وزراء خـ ــارج ـ ـيـ ــة ودفـ ـ ـ ـ ـ ــاع دول
حـلــف الـنــاتــو فــي بــروكـســل أمــس.
وناقش الــوزراء باستفاضة ما إذا
كــانــت ال ـشــروط قــد تمت تلبيتها
إلن ـهــاء مهمة "الــدعــم ال ـح ــازم" في
أفـغــانـسـتــان ،أو مــا إذا ك ــان يجب
اإلبقاء على هذا الوجود العسكري
الـ ــذي يتمثل بـ ـ  9600ج ـنــدي من
 36دولة.
وقـبـيــل االج ـت ـم ــاع ،ج ــدد وزي ــر
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن،
تأكيده أن بــاده ستعمل مع دول
"الناتو" على إعداد خطة النسحاب
"آمن ومنسق" ،ورد على التشكيك
الذي قوبل به إعالن بايدن بالقول
إن الوقت حــان إلعــادة القوات إلى
الوطن.
وعـ ـل ــى ع ـك ــس م ــا ك ــان ــت عليه
األوضــاع في عهد ترامب ،عكست
وزي ــرة الــدفــاع األلمانية أنيغريت
ك ــرام ــب ك ــارنـ ـب ــاور ال ـت ـنــاغــم بين
واشنطن وحلفائها االطلسيين،
ً
وقــالــت ام ــس" :قلنا دائ ـم ــا :ندخل
معا مع األميركيين ونخرج معا"،
مضيفة" :أنا مع انسحاب منظم".
واستبقت بريطانيا النقاشات
في بروكسل مؤكدة انها ستسحب
جميع قــواتـهــا بـحـلــول سبتمبر.
ويوجد نحو  750جنديا بريطانيا
في أفغانستان كانوا سيواجهون
مهمة صعبة من دون دعم أميركي،
ب ـس ـبــب االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـق ــواع ــد
والبنية التحتية األميركية.
(عواصم  -وكاالت)

موسكو تستقبل بارتياح وحذر دعوة
واشنطن إلى قمة بين بايدن وبوتين

دوليات
سلة أخبار
ّ
الدنمارك تتخلى نهائيًا
عن «أسترازينيكا»

في ضربة قوية لعمليات
التلقيح المضاد لفيروس
كورونا المستجد،
ً
وتحديدا للقاح الذي
ّ
طورته شركة "آسترازينيكا"
البريطانية ـ ـ السويدية،
أعلنت الدنمارك ،أمس،
ّ
ً
تخليها نهائيا عن
استخدام "أسترازينيكا"
في حملة التطعيم ،لتصير
أول دولة أوروبية تقرر
ذلك على خلفية االشتباه
في وجود آثار جانبية
للقاح ،نادرة ،لكنها
خطيرة.
وقال مدير هيئة
الصحة الدنماركية،
سورن بروستروم ّ ،في
مؤتمر صحافي ،إنه
رغم توصيات منظمة
الصحة العالمية والهيئة
األوروبية الناظمة
بمواصلة استخدام اللقاح،
فإن "حملة التطعيم
الدنماركية ستمضي
قدما من دون لقاح
أسترازينيكا".
في المقابل ،اعتبرت فرنسا
أمس" ،أسترازينيكا"
أداة أساسية لمكافحة
"كورونا".

استقالة قائد شرطة
منيابوليس وقاتلة الشاب

على وقع اضطرابات
عرقية استمرت على مدى
ليلتين وشهدت عمليات
نهب وتخريب ،استقالت
الشرطية األميركية كيم
بوتر ،التي قتلت الشاب
األسود دوانتي رايت
بالرصاص في إحدى
ضواحي منيابوليس،
وكذلك قائد شرطة
المدينة تيم جانون ،الذي
وصف العملية بأنها
حادث.
وقال مايك إليوت رئيس
بلدية بروكلين سنتر،
المتاخمة ألكبر مدن والية
مينيسوتا ،إن جانون
وبوتر تقدما باالستقالة
عقب إفادة صحافية ،قال
فيها إن الشرطية التي
خدمت على مدار  26عاما
سحبت مسدسها بطريق
الخطأ بدال من الصاعق
الكهربائي ،فقتلت دوانتي
رايت ( 20عاما) ،األحد
الماضي.

باكستان :مقتل شرطيين
بتظاهرات مناهضة لفرنسا

استعجلت مناوراتها في البحر األسود قبل وصول بارجتين أميركيتين
مع استمرار التوتر على الحدود بين أوكرانيا
وروسـيــا ،استقبلت موسكو أمــس ،بحذر شديد،
دعوة الرئيس األميركي جو بايدن نظيره الرئيس
الروسي فالديمير بوتين للقاء بينهما "في دولة
ثالثة خالل األشهر المقبلة".
وقـ ـ ــال ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم "ال ـك ــرم ـل ـي ــن" دي ـم ـتــري
ُّ
التحدث عن هذا اللقاء من
المبكر
بيسكوف" :من ّ
حيث التفاصيل .إنه اقتراح جديد وستتم دراسته".
وأضاف أنه ال يوجد حتى اآلن جدول أعمال محدد
للقمة.
وفي مؤشر آخر على البرودة الروسية ،استدعى
يــوري أوشاكوف ،مساعد الرئيس بوتين ،أمس،
السفير األمـيــركــي لــدى موسكو جــون سوليفان
وأبلغه أن بالده "سترد بأكثر الطرق حسما" ،في
ـال تبني ال ــوالي ــات المتحدة عـقــوبــات جديدة
حـ ّ
بحق موسكو.
أمــا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية،
مــاريــا زاخ ــاروف ــا ،فـقــد س ـخــرت ،أم ــس ،مــن دعــوة
واشنطن لموسكو التباع "سياسة قابلة للتنبؤ"،
معتبرة أن واشنطن آخر من يحق لها التحدث عن
السياسة القابلة للتنبؤ.
وكان بايدن قد أجرى االتصال مع بوتين بعد
مــرور نحو شهر على وصفه الرئيس الروسي بـ
"القاتل".
ُ
من جهة أخرى ،ن ِظر إلى اقتراح جو بايدن لعقد
قمة ثنائية في بلد ثالث مفاجأة دبلوماسية تبدو
ً
ّ
سارة إلى حد كبير بالنسبة لموسكو ،خصوصا
أن واشنطن بادرت إليها.
ورأى نــائــب رئـيــس مجلس االت ـح ــاد (الـغــرفــة
ّ
البرلمانية العليا) قسطنطين كوساتشيف ،أن
ً ّ
إعالن قمة كهذه "نبأ عالمي" ،مضيفا أن بايدن أظهر
ً
رغبته في "عقد هذا االجتماع سريعا".
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس
ّ
الدوما ليونيد سلوتسكي ،إن الواليات المتحدة
"اتخذت ّخطوة لتنتقل من المواجهة إلى الحوار"،
ً
مضيفا أنه "من الجيد أن يكون زعيما أكبر قوتين
نوويتين على استعداد للتعاون".

وقـ ـ ـ ـ ــارن م ـي ـخ ــائ ـي ــل غ ــورب ــاتـ ـشـ ـي ــف ،ال ــزع ـي ــم
السوفياتي األخير ،قمة بايدن بوتين بأخرى عقدها
في خضم الحرب الـبــاردة مع الرئيس األميركي
األسبق رونالد ريغان ،والتي أسفرت عن معاهدة
لنزع السالح النووي.
ّ
في مقلب آخر ،فإن األنباء عن إمكان تنظيم القمة
ً
تثير إحباطا بين معارضين روس ،معتبرين أنها
تنازل لبوتين.

أزمة أوكرانيا
وتصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن في
األسابيع األخيرة ،مع اتهام روسيا بتعزيز قواتها
قــرب ال ـحــدود مــع أوكــران ـيــا ،حيث تقاتل الـقــوات
الحكومية انفصاليين موالين لموسكو ،وفي جزيرة
القرم التي ضمتها موسكو عام .2014
ودعـ ـ ــت واش ـن ـط ــن وح ـل ـف ــاؤه ــا م ــوس ـك ــو إل ــى
االنسحاب ،لكن روسيا قالت إنها تتحرك داخل
أراضيها إلجراء مناورات عسكرية عادية.
ّ
وقــال بيسكوف ،أمــس" ،نعتبر أن مخاوف أي
شـخــص ،بما فــي ذلــك الــواليــات المتحدة ،بشأن
تحرك قواتنا المسلحة على األراض ــي الروسية
غير مبررة".
وبدأت موسكو بالفعل ،أمس ،مناورات بحرية
فــي الـبـحــر األس ـ ــود ،وذلـ ــك قـبــل أيـ ــام م ــن وص ــول
سفينتين حربيتين أميركيتين إلى المنطقة ،على
أن تجرى المناورات البرية في وقت الحق.
وشــاركــت فــي الـتــدريـبــات سفن مــن األسـطــول
الــروســي في البحر األس ــود ،المتمركز في القرم،
إضافة إلى طائرات مروحية وطائرات أخرى .وقد
شملت التدريبات إطــاق النار على أهــداف على
السطح وفي الجو.
وكانت موسكو قد أنذرت السفينتين الحربيتين
األميركيتين ،وطلبت منهما البقاء على مسافة
كبيرة مــن الـقــرم "مــن أجــل مصلحتهما" ،واصفة
إرسالهما إلى البحر األسود بأنه استفزاز يهدف
إلى اختبار أعصاب روسيا.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

قناصون من الجيش األوكراني خالل تدريب قرب مدينة مارينكا في دونتيسك أمس األول (رويترز)

أرمينيا تسعى لتوسيع الوجود الروسي على أراضيها
أع ـل ـن ــت أرم ـي ـن ـي ــا أم ـ ــس أنـ ـه ــا سـتـسـعــى
إل ــى تــوسـيــع وج ــود ال ـقــوات الــروسـيــة على
أراضيها ،في خطوة من شأنها تعزيز دور
موسكو كضامن أمن لهذه الدولة في القوقاز.
وكانت روسيا ساعدت في التوسط في
اتفاق سالم بين أرمينيا وخصمها أذربيجان
فــي نوفمبر أنـهــى ستة أســابـيــع مــن القتال
بـشــأن منطقة نــاغــورنــي قــره بــاغ المتنازع
عليها مما أسفر عن مقتل ستة آالف شخص.
بموجب االتفاق ،تنازلت أرمينيا عن مساحات
شــاسـعــة مــن األراض ـ ــي ألذرب ـي ـجــان فــي الجيب
المتنازع عليه ومناطق محيطة به كانت تسيطر
عليها منذ حرب في التسعينيات ،وكذلك سمحت
بنشر قوات حفظ سالم روسية في المنطقة.
وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان،
أمـ ـ ــس ،إن ح ـكــوم ـتــه تـ ـج ــري "مـ ـح ــادث ــات مــع

الـ ـش ــرك ــاء الـ ـ ـ ــروس ح ـ ــول إقـ ــامـ ــة م ــوط ــئ ق ــدم
لـلـقــاعــدة الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة رق ــم  "102في
منطقة سيونيك بأرمينيا الواقعة على حدود
أذربيجان وإيران.
وأوضح باشينيان في البرلمان أن "التحالف
العسكري األرمني الروسي أساسي لضمان أمن
ارمينيا" ،مشددا على "األهمية الكبرى للتحالف
العسكري الــروســي األرمـنــي المشترك ونظام
الدفاع الجوي المشترك".
وأض ــاف "نـنــاقــش إمـكــانـيــة تــوسـيــع قــدرات
القاعدة العسكرية الروسية".
وأرمـيـنـيــا ج ــزء مــن منظمة مـعــاهــدة األمــن
الجماعي بقيادة روسيا ،وهو تحالف عسكري
ي ـضــم أي ـض ــا بـ ـي ــاروس وث ـ ــاث ج ـم ـهــوريــات
سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى.
وبموجب المعاهدة ،تلتزم روسيا بالدفاع

عن أرمينيا في حــال تعرض هــذه الــدولــة الى
هجوم من قوة أجنبية.
وتستضيف أرمينيا قاعدة عسكرية روسية
تضم ثالثة آالف جندي في ثاني أكبر مدنها،
غيومري ،وينتشر حرس حدود روس على طول
حدود أرمينيا مع أذربيجان وتركيا وإيران.
ي ـشــار ال ــى ان أرمـيـنـيــا وتــرك ـيــا عـلــى خــاف
منذ حصول أرمينيا على االستقالل بعد تفكك
االتحاد السوفياتي عام  1991وال تزال حدودهما
المشتركة مغلقة منذ ذلك الحين.
وأدى دعم تركيا ألذربيجان الناطقة بالتركية
في نزاعها مع أرمينيا بشأن قره باغ ومساعي
أرمينيا للحصول على اعتراف بالمجازر بحق
األرمـ ــن خ ــال ال ـحــرب العالمية األولـ ــى فــي ظل
السلطنة العثمانية على انها إب ــادة ،الــى توتر
العالقات بين البلدين.

أسفرت اشتباكات عنيفة
جرت في الهور ،ثاني
أكبر مدينة في باكستان،
مع أنصار لـ "حركة لبيك
باكستان" اإلسالمية
المتطرفة ذات النفوذ،
ً
كانوا يتظاهرون احتجاجا
على اعتقال زعيمهم بعد
أن طالب بطرد السفير
الفرنسي ،عن مقتل اثنين
من رجال الشرطة وثالثة
ناشطين ،لكن الشرطة لم
تؤكد هذه المعلومات.
ورد أنصار الحركة
بغضب على اعتقال
زعيمهم سعد رضوي
االثنين في الهور،
وقطعوا العديد من الطرق
الرئيسية في المدينة،
وكذلك في كراتشي
الجنوبية ،وفي العاصمة
إسالم أباد.
واعتقل رضوي ،نجل
خادم حسين رضوي،
مؤسس الحركة ،بعد
ساعات من دعوته إلى
تظاهرة في  20ابريل في
إسالم أباد للمطالبة بطرد
السفير الفرنسي ،لمسألة
تتعلق بنشر الرسوم
المسيئة للنبي محمد
ّ
ّ
صلى الله عليه وسلم ،في
فرنسا.

ةديرجلا
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رياضة

عاشور يحذر العبي العربي من سيناريو
 ...2015وميشا يرفض الراحة
األخضر يعزز صدارته على قمة «الممتاز» واألبيض يواصل نزيف النقاط
أحمد حامد
وعبدالرحمن الفوزان

ارتفعت وتيرة المنافسة في
الدوري الممتاز لكرة القدم،
مع انطالق منافسات القسم
الثاني ،بفوز العربي على
الكويت بهدف دون رد،
وابتعاده في الصدارة برصيد
 26نقطة ،في حين تعادل
النصر والشباب بهدف لكل
منهما.

حــذر رئيس الـنــادي العربي عبدالعزيز
عــاشــور العـبــي األخ ـضــر مــن الـمـبــالـغــة في
ال ـفــرحــة ب ـعــد ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـك ــوي ــت ،مــؤكــدا
أن ال ـف ــوز بـلـقــب الـ ـ ــدوري يـتـطـلــب الـتــركـيــز
ومــواصـلــة العمل الـجــاد ،لتجنب مــا حدث
سابقا ،في إشارة إلى خسارة لقب الممتاز
ل ـم ـص ـل ـح ــة الـ ـك ــوي ــت مـ ــوسـ ــم  ،2015رغ ــم
الصدارة التي كانت حاضرة حتى الجولة
قبل األخيرة.
وكان العربي نجح في الفوز على الكويت
بـهــدف دون رد ،فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعت
بينهما مساء أمس األول على استاد صباح
السالم بالمنصورية ،ضمن مباريات الجولة
العاشرة ،وجــاء هدف المباراة الوحيد في
الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدال
من الضائع ،عبر السنوسي الـهــادي الذي
استغل ارتباك دفاعات األبيض ،ليسدد من
داخ ــل منطقة ال ـجــزاء على يـســار الـحــارس
حميد القالف.
وبـهــذا الـفــوز ،رفــع األخـضــر رصـيــده إلى
 26نقطة في صدارة الترتيب ،بينما تجمد
رصـيــد الـكــويــت عـنــد  17نقطة فــي المركز
الثالث ،وكانت نتيجة مـبــاراة الــدور األول
بين الفريقين انتهت بالتعادل اإليجابي
بهدف لكل فريق.
وقـ ـ ــال عـ ــاشـ ــور ،ف ــي اج ـت ـم ــاع ــه بــاعـبــي
األخ ـضــر" ،ال شــك فــي أن ال ـفــوز عـلــى فريق
بحجم الكويت انتصار مهم ،إال أن الطريق
ال يزال طويال للوصول إلى منصة التتويج"،
مضيفا" :علينا مواصلة األداء بنفس الروح
ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات ال ـم ـق ـب ـلــة ،وال ـل ـع ــب بنفس
التركيز واإلصرار" ،ومنح عاشور كل العب
 500دينار بمناسبة الفوز.
من جانبه ،قرر الجهاز الفني لألخضر،
ب ـق ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب الـ ـك ــروات ــي ان ـت ــي مـيـشــا،
مواصلة التدريبات دون راحة

استعدادا لمواجهة كاظمة المقررة األحد
المقبل ،في الجولة  11من عمر المسابقة.

تعادل بطعم الخسارة
من جانبه ،أكــد مدير الكرة بنادي الشباب
جابر الزنكي أن فريقه خسر نقطتين بتعادله
مع النصر ،مشيرا إلى أن التعادل أمام النصر
ج ــاء بطعم ال ـخ ـســارة ،عطفا عـلــى أفضلية
أبناء األحمدي في المباراة.
وكان الشباب تعادل إيجابيا بهدف لكل
فريق أمام النصر ،في المباراة التي جمعت
بينهما امس األول بالجولة العاشرة ،ووصل
الشباب إلى النقطة الثامنة بالمركز الثامن
ب ـج ــدول ال ـتــرت ـيــب ،نـظـيــر  15نـقـطــة لفريق
النصر الذي استقر في المركز الخامس.
وقــال الزنكي إن نتيجة المباراة لم تلب
طموحات الشباب ،في ظل المستويات التي
ظ ـهــر عـلـيـهــا ال ــاع ـب ــون ،وسـيـطــرتـهــم على
مجريات اللقاء أمام النصر.
وأضـ ــاف أن فــريـقــه ت ـفــوق عـلــى ال ـظــروف
الصعبة وسط غياب عبدالمحسن التركماني
والـمــدافــع السنغالي ســايــر ،مشيرا الــى أن
فريقه ال يزال يعاني من أزمة سوء طالع على
صعيد استغالل الفرص المتاحة للتسجيل.

مباراتا اليوم
في السياق نفسه ،تختتم عند العاشرة
م ـســاء ال ـي ــوم م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة ال ـعــاشــرة
بمواجهتي الساحل وخيطان ،على استاد
نادي الشباب باألحمدي ،والسالمية وكاظمة
على استاد ثامر.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ،ي ـت ـط ـلــع ال ـســاحــل
صاحب الـ 8نقاط ،مع مدربه محمد دهيليس،
إل ــى تـحـقـيــق ال ـف ــوز ل ـلــدخــول ف ــي المنطقة
الدافئة مع انطالقة القسم الثاني ،السيما ان
كفة الفريق هي األرجح في مواجهة خيطان
صاحب المركز األخير والثالث نقاط.
وتضم كتيبة الساحل ،الذي حسم مواجهة
الـقـســم األول أمـ ــام خـيـطــان بـثــاثــة أه ــداف
لـ ـه ــدف ،تــول ـي ـفــة م ـت ـجــان ـســة م ــن الــاعـبـيــن
ال ـصــاعــديــن ،إل ــى جــانــب وج ــود محترفين
م ـم ـيــزيــن ن ـج ـحــوا ف ــي ص ـنــاعــة الـ ـف ــارق مع
الفريق بالدور األول .وكــان الساحل اختتم
مبارياته الودية في فترة التوقف الماضية

فرحة السنوسي بخطفه هدف المباراة الوحيد
بفوز عريض على الجهراء قوامه  7أهداف
دون رد.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـبـحــث خـيـطــان ع ــن انـطــاقــة
جــديــدة مــع الـمــديــر الفني هــانــي الصقر الــذي
تـسـلــم الـمـهـمــة م ــع نـهــايــة الـقـســم األول خلفا
ل ـل ـمــدرب االس ـب ــان ــي خــوس ـيــه ،وك ـثــف الـصـقــر
خالل فترة التوقف الماضية مبارياته الودية
بواقع  3مباريات امام الصليبيخات ،والعربي،
وال ـقــادس ـيــة ،عـلــى أم ــل ال ــوص ــول ال ــى توليفة
مناسبة تكون قادرة على تغيير الصورة التي
ظهر عليها الفريق في الدور األول.
وفــي م ـبــاراة السالمية وكــاظـمــة ،الـتــي كان
مقررا لها أمس ،يحل كاظمة بـ 15نقطة ضيفا
ثقيال على السالمية ب ــ 12نقطة على استاد
ثامر ،وتشهد صفوف السالمية ،الذي استعد

مباراتا اليوم
ردة فعل مدرب العربي انتي ميشا بتسجيل الهدف

الوقت
10:00م
 10:00م

المباراة
الساحل × خيطان
السالمية × كاظمة

بصورة إيجابية خــال فترة التوقف ،بالفوز
على الفحيحيل  ،2-7وعلى التضامن بهدفين
دون رد ،غياب مساعد ندا ،وأحمد عادي بداعي
اإلصابة.
في المقابل ،يعاني البرتقالي ،الــذي واجه

مباراتان في انطالق «األولى»
ُ
تقام اليوم منافسات الجولة العاشرة من
دوري  stcللدرجة األولى ،بإقامة مباراتين
في الساعة العاشرة مساء ،حيث يلتقي في
المباراة األولى الصليبيخات مع التضامن
على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك،
وفــي الـمـبــاراة الثانية يستضيف الجهراء
نظيره اليرموك على استاد مبارك العيار.

مواجهة الصدارة

الملعب
ملعب الشباب
استاد ثامر

ف ــي ال ـم ـب ــاراة األولـ ـ ــى ،ال ـتــي تـجـمــع بين

حجازي ومسعودان يرفضان التجديد ليد العربي وبرقان
●

محمد عبدالعزيز

عـلـمــت "ال ـجــريــدة" أن م ــدرب الـفــريــق األول ل ـكــرة اليد
بالنادي العربي الجزائري سعيد حجازي قرر عدم تجديد
عقده مع النادي في الموسم المقبل .2022-2021
وانتهى عقد المدرب بنهاية منافسات الموسم الحالي
 ،2021 - 2020الذي اختتم مؤخرا ببطولة كأس االتحاد،
وحـصــل فيها االخـضــر على المركز الـثــالــث ،وهــو نفس
المركز الذي حصل عليه العربي في الدوري الممتاز خلف
القادسية الوصيف والكويت بطل ثنائية الدوري والكأس.
ويعتبر حجازي من المدربين أصحاب الخبرة الطويلة
فــي المالعب الكويتية ،ولــه بصمات واضـحــة ومسيرة
حافلة بــاإلنـجــازات مــع عــدد مــن األنــديــة الملحية ،حيث
كــانــت ال ـبــدايــة مــع ن ــادي الصليبيخات ثــم الفحيحيل،
وحصل معهما على عدة القاب محلية ،قبل الحصول مع
فريق الكويت على  7القاب متتالية من ال ــدوري وكأس
االتحاد.

واك ــدت مـصــادر أن الـمــدرب حـجــازي ي ــدرس حاليا
بعض العروض من أندية محلية وخارجية الختيار
االنسب.
وأضــافــت الـمـصــادر كــذلــك أن م ــدرب الـفــريــق األول
بنادي برقان الجزائري محمد مسعودان اتخذ خطوة
مماثلة لمواطنه حجازي ،وقرر ايضا عدم تجديد
عقده مع الفريق في الموسم الجديد.
يذكر أن مسعودان قاد برقان لمدة اربعة
مــواســم متتالية ،ونجح فــي الحصول
على المركز الثالث في بطولة الدوري
الممتاز قبل موسمين ،للمرة األولى
في تاريخ النادي ،لكن نتائج الفريق
لم ترتق للمستوى المأمول ،السيما
في الموسم المنصرم ،الذي حصل فيه
برقان على المركز السادس في الــدوري
الممتاز ،وخرج من دور الثمانية من بطولة
الكأس.

محمد مسعودان

الصليبيخات ،المتصدر برصيد  14نقطة،
مع وصيفه التضامن بـ  13نقطة ،يرفع كل
ً
منهما شعار الفوز ،سعيا لالنفراد بصدارة
الترتيب.
ً
وتبدو كفة الفريقين متوازنة ،قياسا على
أدائهما خالل الفترة الماضية.
وفي المباراة الثانية تبدو كفة اليرموك،
الثالث بـ  11نقطة ،مرجحة لتخطي عقبة
مـضـيـفــه ال ـج ـه ــراء ،الـ ــذي ش ـه ــدت نـتــائـجــه
تراجعا ،إذ يحتل المركز األخير في الترتيب
برصيد نقطتين.

الجهراء يصطدم بالكويت
وكاظمة يواجه الصليبيخات
●

سعيد حجازي

ال ـي ــرم ــوك والـصـلـيـبـيـخــات وديـ ــا خ ــال فـتــرة
الـتــوقــف ،مــن غـيــابــات مــؤثــرة تتمثل فــي عمر
ال ـح ـب ـي ـت ــر ،وم ـح ـم ــد الـ ـعـ ــازمـ ــي ،وال ـب ــرازي ـل ــي
هاريسون ،بداعي اإلصابة.

جابر الشريفي

تنطلق فــي ال ـ ـ  10:00مــن مـســاء الـيــوم
منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس
االتحاد لكرة السلة ،حيث يلتقي الكويت
مع الجهراء على صالة االتحاد في مجمع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي ،كما يلعب
اليوم أيضا كاظمة مع الصليبيخات على
صالة يوسف الشاهين في التوقيت ذاته.
وبلغ الجهراء ربع النهائي بفوزه على
كاظمة
بــرقــان فــي ال ــدور األول ،كما تأهل ّ
بـتـغـلـبــه ع ـلــى ال ـش ـب ــاب ،ف ــي ح ـيــن جــنـبــت
القرعة الكويت والصليبيخات الدور األول،
وهما سيبدآن مشوارهما في البطولة من
ربع النهائي.

وف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ي ــريــد ال ـكــويــت،
المتوج بلقب الدوري هذا الموسم ،تحقيق
بداية قوية وتكرار انتصاره على الجهراء
للمرة السابعة هــذا الـمــوســم ،وهــو يبدو
ً
ً
مــؤهــا لبلوغ نصف الـنـهــائــي ،نـظــرا لما
يمتلكه من عناصر مميزه بقيادة مدربه
األلماني بيتر شومرز.
في المقابل يسعى الجهراء إلى تقديم
ع ــرض قـ ــوي ،وتـحـقـيــق نـتـيـجــة إيـجــابـيــة
تمكنه من إزاحة المرشح األبرز من طريقه.
وف ــي ال ـل ـقــاء ال ـثــانــي ل ــن ي ـجــد كــاظـمــة،
ث ــان ــي الـ ـ ـ ــدوري ،أي ص ـعــوبــة ف ــي ت ـجــاوز
الصليبيخات الـمـتــواضــع ،نـظــرا للفارق
الفني الكبير بين عناصر الفريقين.

جمال يعقوب في ذمة الله

ُ
فليطح يرثي رفيق دربه :ستظل سيرتك العطرة تذكر على ألسنة الجميع
ربانية وأقــدار مكتوبة ال يمكن ّاالعتراض
هي حقوق
ّ
عليها ،فالموت حــق وق ــدر محتوم ،وإن حــزنــا فإننا ال
يمكن أن نجزع.
قبل أيام فقدت األسرة الرياضية نجم الكرة الطائرة في
عصره ،فارس موسى ،وها نحن نودع اليوم صاحب الخلق
الــدمــث ،طيب السمعة ،عطر الـكــام ،صاحب اإلنـجــازات،
المدرب المساعد للفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة،
جمال يعقوب ،الذي آلمنا أمس األول نبأ وفاته ،واليوم
ّ
يودعه الرياضيون إلى مثواه األخير.
ال شك في أن جثمان جمال هو الذي سيتوارى تحت
ال ـثــرى ،بينما جـمــال بــروحــه ب ــاق معنا بما تحقق من
إنجازات وتاريخ حافل بطيب العالقات ،وبالسيرة العطرة
كــريــاضــي ب ــدأ حين لعب بصفوف ن ــادي كاظمة خالل
الفترة من موسم  1976إلى موسم  ،1990وشارك بصفوف
المنتخب منذ عام  1978إلى عام .1988

ُي ـعــد ي ـع ـقــوب أح ــد ن ـجــوم ال ـع ـصــر الــذه ـبــي للكرة
الـكــويـتـيــة ،حـيــث ســاهــم ف ــي ال ـف ــوز ب ـكــأس آس ـيــا عــام
 ،1980والتأهل إلى أولمبياد موسكو في العام ذاته،
ّ
ولـعــل اإلن ـجــاز األكـبــر هــو المساهمة فــي الـتــأهــل الى
ّ
نهائيات كــأس العالم فــي إسبانيا عــام  ،1982وتــوج
بكأس الخليج مرتين عامي  1982و ،1986وساهم مع
المنتخب العسكري في الفوز بلقبي كأس العالم عامي
 1981و.1983
وحقق الفقيد مع النادي لقب الدوري مرتين عامي
 1986و 1987وكــأس سمو األمير مرتين عامي 1982
و 1984وكأس أندية الخليج عام .1987
وانـتـقــل الفقيد ال ــى مـجــال ال ـتــدريــب بـعــد اعـتــزالــه،
ً
وعمل مساعدا للمدرب التشيكي ميالن ماتشاال في
نادي كاظمة ومنتخب الكويت ،ليحققا إنجازات الفتة
للمنتخب والنادي ،أبرزها لقب كأس الخليج عامي 1996

و ،1998والصعود إلى نصف نهائي كأس آسيا 1996
وآسياد بانكوك المركز الثاني عام .1998
وقاد الراحل الجهاز الفني لفريق كاظمة مدربا ومساعدا
للمدرب ،آخرها الموسم الحالي مدربا مساعدا لإلسباني
بيانكي.
وقد نعى المدير العام للهيئة العامة للرياضة ،د .حمود
فليطح ،صديقه ورفيق دربه المغفور له جمال يعقوب،
قائال" :زاملت الفقيد في صفوف نادي كاظمة مدة تزيد على
ً
 15عاما ،بدأناها بفريق الناشئين ،وتدرجنا معا بمنتخب
بالمنتخب أو
الناشئين ،وبعدها للفريق األول؛ ســواء
ّ
النادي ،وتشرفت بزمالته خالل تلك الفترة ،وتمكنا من
تحقيق العديد من البطوالت المحلية ،وأبرزها بطولة
ال ــدوري العام ،ألول مــرة في تاريخ نــادي كاظمة وكأس
األمير ،وبطولة مجلس التعاون".
وأضاف معددا مناقب الفقيد" :على صعيد المنتخب،

ً
كانت بدايتنا واحدة ،وانضمامنا معا لمنتخب الناشئين
َ
المشارك فــي كــأس اسـيــا فــي بنغالدش ،ومنها انتقلنا
معا إلى المنتخب األول ،وبفضل الله تحققت في فترة
مشاركتنا أهم اإلنجازات التي تعتز وتفتخر بها كرة القدم
الكويتية" ،رحمك الله يا أخي جمال ،ونسأل الله أن يسكنك
فسيح جناته ويغفر لك ويرحمك ،فلقد عشت بيننا بهدوء
ورحلت إلى الدار اآلخرة بهدوء ،وستظل سيرتك العطرة
تروى ُعلى ألسنة جميع محبيك.
عزائنا فيك أنك رحلت إلى دار خير من دارك ،وإلى أهل
خير من أهلك .وفي هذا اإلطــار ،يتقدم القسم الرياضي
بـ "الجريدة" بخالص العزاء وصادق المواساة الى أسرة
ّ
الفقيد ،سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ،ويلهم أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

جمال يعقوب

ةديرجلا
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رياضة

سان جرمان يجرد بايرن من
اللقب ويبلغ نصف النهائي
بلغ باريس سان جرمان
الفرنسي الدور نصف النهائي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا،
رغم خسارته أمام بايرن
ميونيخ األلماني صفر،1-
مستفيدا من فوزه ذهابا على
أرض خصمه بنتيجة .2-3

تشلسي يحقق
المطلوب ويلحق
بركب المتأهلين

ثـ ـ ــأر ب ـ ــاري ـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
الـ ـف ــرنـ ـس ــي لـ ـخـ ـس ــارت ــه ن ـه ــائ ــي
الموسم الماضي ،وج ـ ّـرد ضيفه
بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ األلـ ـم ــان ــي مــن
لقب بطل مسابقة دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ب ـف ـضــل
األه ــداف المسجلة خــارج ملعبه
بعد خسارته على أرضه صفر1-
الثالثاء في إياب ربع النهائي.
وكــان الـنــادي الباريسي قطع
أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ال ـط ــري ــق نـحــو
الثأر لخسارة نهائي  2020بهدف
وح ـيــد مــا حــرمــه مــن لـقـبــه األول
في المسابقة القارية األم ،بفوزه
ً
ذه ــاب ــا فــي مـيــونـيــخ  2-3بفضل
ثـنــائـيــة كـيـلـيــان م ـبــابــي ،وه ــدف
البرازيلي ماركينيوس الذي غاب
عن لقاء اإلياب بسبب اإلصابة.
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي نـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الـســاعــي ألن يصبح ثــانــي فريق
فـ ــرن ـ ـسـ ــي يـ ـ ـت ـ ــوج ب ــالـ ـلـ ـق ــب ب ـعــد
مرسيليا ( ،)1993في دور األربعة
مع المتأهل من مباراة مانشستر
سـ ـيـ ـت ــي االن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي وم ـض ـي ـف ــه
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األلـمــانــي
ً
األربعاء ( 1-2ذهابا لسيتي).
وسـ ـيـ ـخ ــوض سـ ـ ــان ج ــرم ــان
نـصــف الـنـهــائــي لـلـمــرة الثالثة
بعد  1995حين انتهى مشواره

على يد ميالن اإليطالي ،و2020
حـيــن تخطى الـفــريــق األلـمــانــي
اآلخ ــر الي ـبــزيــغ قـبــل أن يخسر
النهائي ألول في تاريخه على
يد بايرن الذي سجل له الهدف
ال ــوح ـي ــد الـ ـث ــاث ــاء العـ ــب س ــان
ج ــرم ــان ال ـســابــق الـكــامـيــرونــي
إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ
ً
( )40من دون أن يكون ذلك كافيا
لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.
وكـ ــان س ــان ج ــرم ــان ال ـطــرف
األفضل في الشوط األول ،لكن
الحظ والـحــارس مانويل نوير
وقفا في وجهه ،السيما في وجه
ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار ال ــذي أصــاب
العارضة والقائم قبل أن ينجح
بــايــرن فــي إنـهــاء الـشــوط األول
ً
متقدما من إحدى فرصه النادرة
برأسية لتشوبو موتينغ.
وب ـع ــد ب ــداي ــة ق ــوي ــة لـلـشــوط
الثاني ،عجز بايرن عن إضافة
ه ـ ــدف ث ـ ــان ي ـض ـم ــن لـ ــه ب ـطــاقــة
العبور ،فيما كان اعتماد سان
جرمان على الهجمات المرتدة
ً
ً
لكن دون أن يكون موفقا أيضا.

تشلسي يواصل المشوار
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ب ـ ـلـ ــغ ت ـش ـل ـس ــي
االنكليزي الــدور نصف النهائي

نيمار :باريس فريق كبير
أع ــرب ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار ،الع ــب بــاريــس
سان جرمان الفرنسي ،عن سعادته بالتأهل
لـنـصــف نـهــائــي دوري األبـ ـط ــال ،عقب
إقصاء بايرن ميونيخ األلماني حامل
اللقب.
وقـ ـ ـ ــال نـ ـيـ ـم ــار ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
تلفزيونة بعد المباراة ،إن باريس
ســان جــرمــان أصـبــح "نــاديــا كبيرا"
وال يــرضــى بــالــوصــول إلــى
هذه المرحلة فقط.
وص ـ ــرح ال ــاع ــب "أن ــا
س ـع ـيــد رغـ ــم هــزيـمـتـنــا
أمـ ــام أح ــد أف ـض ــل فــرق
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .نـ ـح ــن ف ــري ــق
ك ـب ـي ــر .أق ـص ـي ـنــا بـطــل
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .ن ـ ـحـ ــن ف ــي
نصف النهائي .علينا
العمل والتطور".
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة

ب ـه ــدف ف ــإن ال ـف ــوز ذه ــاب ــا بـنـتـيـجــة ثــاثــة
الثنين دفــع الـنــادي الباريسي إلــى نصف
النهائي.
وقـ ــال نـيـمــار "أثـبـتـنــا أن ـنــا فــريــق
متحد .تحدثنا كثيرا فــي الملعب
ونظمنا أنفسنا ً
جيدا".
وأضاف الالعب "الحت لنا فرص
كثيرة ،أهدرناها بفارق ضئيل ،لكن
أهم شيء أننا تأهلنا".
وتابع نيمار "باريس
س ـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ف ــري ــق
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ال ي ـ ــر ض ـ ــى
بالقليل .نحن على
أق ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر ف ــي
نصف النهائي".
(إفى)

نافاس حارس مرمى باريس يتصدى إلحدى محاوالت بايرن
ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى م ـن ــذ  2014رغ ــم
س ـق ــوط ــه أمـ ـ ــام "ض ـي ـف ــه" ب ــورت ــو
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي بـ ـه ــدف ن ـظ ـي ــف مــن
مقصية رائ ـعــة للبديل اإليــرانــي
م ـه ــدي ط ــارم ــي ف ــي ال ــوق ــت بــدل
الـضــائــع فــي اي ــاب رب ــع النهائي
الثالثاء في إشبيلية اإلسبانية،
ً
مستفيدا من تفوقه عليه -2صفر
ً
ذهابا.
ويـ ــأمـ ــل الـ ـ ـم ـ ــدرب األلـ ـم ــان ــي
توماس توخل الذي أعاد هيكلة

فليك :كنا األفضل
في المباراتين
قال المدير الفني لبايرن
م ـي ــون ـي ــخ األل ـ ـمـ ــانـ ــي ،عـقــب
إق ـ ـ ـصـ ـ ــاء فـ ــري ـ ـقـ ــه مـ ـ ــن ربـ ــع
نهائي دوري األبطال على
يـ ــد بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
ا ل ـف ــر ن ـس ــي ،إن ف ــر ي ـق ــه ك ــان
األف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراتـ ـ ــي
الذهاب واإلياب.
وذكر فليك بعد المباراة
"أ ع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن م ـ ــا ح ـ ـ ــدث فــي
ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب هـ ـ ــو مـ ـ ــا ج ـع ـل ـن ــا
نـ ـخ ــرج مـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة .لـقــد
أهدرنا فرصا كثيرة .ربما
كــان من األفضل أن تنتهي
المباراة بهدفين لمثلهما".
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب "ل ـ ــم
ي ـ ـحـ ــال ـ ـف ـ ـنـ ــا ال ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــق ف ــي
ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة م ــن

الخليفي :ال عذر لرحيل نجوم الفريق
أكد رئيس باريس سان جرمان الفرنسي،
ناصر الخليفي ،أن تأهل فريقه لنصف نهائي
دوري األبطال حافز إضافي كي يمدد العباه
الـبــرازيـلــي نيمار والـفــرنـســي كيليان مبابي
تعاقدهما مع الفريق.
وقــال الخليفي في تصريحات تلفزيونية
ع ـق ــب الـ ـمـ ـب ــاراة "ب ـن ـي ـن ــا ف ــري ـق ــا ل ـل ـف ــوز بـكــل
البطوالت .ما من عذر موجود قد يبرر نيتهما
في الرحيل .لدينا كل شيء للفوز بكل األلقاب.
لدينا فريق قوي .اجتهدنا كثيرا طوال سنوات،
لكن يجب علينا مواصلة العمل والحفاظ على
هدوئنا ،فدوري األبطال لم ينته".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن م ـف ــاوض ــات ال ـت ـمــديــد مع

تشلسي منذ وصوله في يناير
الفائت ،أن يكرر أقله إنجاز العام
الماضي عندما بلغ مــع فريقه
ال ـســابــق ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
المباراة النهائية قبل أن يخسر
امام بايرن ميونيخ.
وفي  18مباراة تحت إشراف
تــو خــل فــي جميع المسابقات،
خـســر تـشـلـســي م ـب ــاراة واح ــدة
كــانــت ف ــي ال ـ ــدوري أمـ ــام وســت
بــرومـيـتــش مـنــذ قــرابــة العشرة

الالعبين مستمرة ،وأنه واثق أنهما سيمددان
عقدهما مع النادي حيث سينتهيان في .2022
وقال الخليفي "أنا فخور ً
جدا بفريقي .إنه
نصف النهائي الثاني على الـتــوالــي .هدفنا
هو الوصول إلى النهائي والفوز بالبطولة.
قدم الفريق مباراة استثنائية .كان في إمكاننا
تسجيل ثالثة أو أربعة أهداف".
وأضـ ــاف "أن ــا أث ــق فــي فــريـقــي وأش ـعــر أنــه
تـطــور وأصـبــح يمتلك خـبــرة أكـبــر .فــزنــا هذا
ال ـع ــام عـلــى مــانـشـسـتــر وأقـصـيـنــا بــرشـلــونــة
وب ــاي ــرن .بــالـنـسـبــة ل ــي ه ــو أف ـضــل فــريــق في
أوروبــا .علينا اآلن أن نفكر في الــدوري ،فهو
أيضا مهم.

الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،خـ ـص ــوص ــا فــي
فــرصــة لـيــروي ســانــي الــذي
ك ـ ـ ــان ف ـ ــي وض ـ ـع ـ ـيـ ــة جـ ـي ــدة
وفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــر عـ ـل ــى
التسديد .لقد دافع باريس
س ــان ج ـيــرمــان ج ـيــدا ج ــدا،
وكـمــا حــدث فــي الــذهــاب لم
ن ـت ـح ــل ب ــال ـح ـس ــم الـ ـك ــاف ــي.
اف ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرنـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـلـ ـمـ ـس ــة
األخيرة".
وتابع فليك "أعتقد أننا
كنا األفضل في المباراتين،
لـكــن عـلــى أي ح ــال ع ـلـ ّـي أن
على
أ قــدم التهنئة لفريقي ً
لعبهم الجيد .علينا أيضا
أن ن ـقــدم الـتـهـنـئــة لـبــاريــس
سان جرمان على التأهل".
(إفى)

ايام بعد سلسلة من  14مباراة
من دون هزيمة.
وكـ ــانـ ــت آخ ـ ــر مـ ـش ــارك ــة لـبـطــل
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــام  2012فـ ــي ال ـمــربــع
الذهبي في عام  ،2014عندما خرج
على يد أتلتيكو مدريد اإلسباني،
ً
علما بأنه أخرجه من ثمن النهائي
ه ــذا ال ـمــوســم ،فـيـمــا فـشــل بــورتــو
في التأهل لنصف النهائي للمرة
االولى منذ  2004عندما توج بلقبه
ال ـثــانــي ف ــي الـبـطــولــة م ــع ال ـمــدرب

جوزيه مورينيو بعد أول عام .1987
وبعد دقيقتين من نزوله بديال
لـغــرويـيـتــش ،ه ــدد طــارمــي مرمى
الخصم برأسية استقرت بين يدي
مندي (.)65
وانـتـظــر تشلسي حتى الوقت
ب ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع ل ـي ـس ــدد أول م ــرة
على المرمى عبر بوليسيك اال ان
الحارس األرجنتيني أوغوستين
مــارشـيـسـيــن ت ـص ــدى لـمـحــاولـتــه
(.)2+90

وسجل طارمي الهدف الوحيد
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة بـمـقـصـيــة رائ ـع ــة
إثــر عرضية من الغابوني نانو
( ،)4+90إال أن الوقت لم يكن ً
كافيا
لرجال كونسيساو الذين ّ
ودعوا
البطولة مرفوعي الرأس.
وشهدت نهاية المباراة مشادة
بين األلـمــانــي أنتونيو روديغر
والع ـ ـبـ ــي بـ ــورتـ ــو ب ـع ــد ص ــاف ــرة
النهاية.

ً
ً
مولر :لم نمارس ضغطا كافيا
أع ـ ـ ــرب تـ ــومـ ــاس م ــول ــر م ـه ــاج ــم ب ــاي ــرن
ميونيخ عن أسفه إلقصاء فريقه من ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس
ســان جرمان ،مؤكدا أنهم لم ينجحوا
فـ ــي مـ ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــط الـ ـك ــاف ــي عـلــى
الفرنسيين.
و فــي تصريحات عقب المواجهة
ال ـ ـتـ ــي اقـ ـيـ ـم ــت عـ ـل ــى مـلـعــب
"حديقة األمراء" ،قال مولر
إن "الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة لـ ــم تـكــن
م ـثــل ت ـلــك ال ـتــي أقـيـمــت
في ميونيخ .لم ننجح
فـ ــي مـ ـم ــارس ــة الـكـثـيــر
م ــن ا ل ـض ـغــط عليهم
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـقـ ـتـ ـه ــم
مـ ـ ـن ـ ــذ ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة،
وحصل باريس
س ــان جـيــرمــان

عـ ـل ــى أفـ ـض ــل الـ ـ ـف ـ ــرص .قـ ـ ــام ن ــوي ــر
بالتصديات بشكل جيد".
وتابع" :في الشوط الثاني،
تحسن الجهد ،لكن المباراة
ك ــان ــت م ـغ ـل ـق ــة ،ول ـ ــم نـتـمـكــن
مــن تسجيل أه ــداف أكـثــر في
شباكهم".
وأض ـ ــاف" :إنـ ــه ألم ــر مخيب
ل ــآم ــال أن ي ـت ــم إق ـص ــاؤك
من هذه المنافسة بعد
الفوز في باريس".

بوكيتينو :لسنا مرشحين للفوز باللقب

ناصر الخليفي

أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــدرب بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان،
ماوريسيو بوكيتينو ،أنه ال يشعر أن فريقه
مــرشــح للفوز ب ــدوري أبـطــال أوروبـ ــا ،بعد
إقـصــائــه بــايــرن ميونيخ مــن ربــع النهائي
وبرشلونة من ثمن النهائي.
وفـ ــي ت ـصــري ـحــات ع ـقــب الـ ـمـ ـب ــاراة ،قــال
بوكيتينو "ال أعتقد أننا المرشحون للفوز
باللقب .لقد أقصينا برشلونة في مباراتين،
واآلن بايرن في مباراتين ،أعتقد أن كليهما
مستحق .لكن ال أعتقد أنـنــا األوف ــر حظا.
هناك منافسون متبقون ،وأي شخص في
الدور قبل النهائي سيفعل ذلك .لديهم نفس
فرصة الفوز".

وأكد بوكيتينو أن فريقه ّ
"حسن أشياء"
فيما يتعلق بمباراة الذهاب في ميونيخ،
خصوصا على المستوى الدفاعي ،واتخذ
خطوة إلى األمام بثقة.
وقال المدرب األرجنتيني "أعتقد أنه في
المباراتين كانت أفضل الفرص لنا ،رغم أنه
من الصحيح أنه في مباراة الذهاب كانوا
أفضل قليال وكانوا يفتقرون إلى التهديف".
وأكد بوكيتينو أنه يمضي على أساس
فكرته القائمة على أن باريس سان جرمان
"يتصرف كفريق سواء بالكرة أو دونها".
(إفي)

بوكيتينو

يونايتد وروما للبناء على أفضلية الذهاب في «يوروبا ليغ»
يأمل مانشستر يونايتد اإلنكليزي ورومــا اإليطالي وفياريال
اإلسباني البناء على النتيجة اإليجابية التي حققها كل من هذا
الثالثي خارج قواعده من أجل بلوغ نصف نهائي مسابقة الدوري
األوروبــي "يوروبا ليغ" ،فيما يبدو أرسنال اإلنكليزي أمام خطر
الخروج المرادف لفقدان األمل بالعودة الى دوري األبطال.
ً
على ملعب "أولد ترافورد" ،يبدو يونايتد مرشحا بقوة إلنهاء
المغامرة القارية األولى على اإلطالق لضيفه غرناطة اإلسباني بعد
ً
ً
فوزه عليه ذهابا في األندلس -2صفر ،معززا حظوظه بمواصلة
ً
مشواره نحو الفوز بلقبه األول منذ  2017حين تــوج بطال لهذه
المسابقة بالذات.
وبعدما تخطى صدمة الخروج من الدور األول لمسابقة دوري
أبطال أوروبا ،يواصل يونايتد بقيادة المدرب النروجي أولي غونار
سولشاير مشواره الموفق في المسابقة القارية الرديفة ويبدو في
طريقة إلضافة غرناطة الى ضحيتيه السابقتين مواطن األخير ريال
سوسييداد اإلسباني وميالن اإليطالي.
ً
ويدخل "الشياطين الحمر" اللقاء بمعنويات مرتفعة جدا بعد
الـفــوز على توتنهام  1-3فــي ال ــدوري المحلي خــال عطلة نهاية
األسبوع المنصرم ،لكنه يواجه ضيفه األندلسي بغياب الثالثي
ه ــاري مــاغــوايــر ول ــوك شــو واالسـكـتـلـنــدي س ـكــوت ماكتوميناي
بسبب اإليقاف.
ً
وخــافــا ليونايتد ،يبدو الغريم اللندني أرسـنــال فــي وضــع ال
ً
ّ
يحسد عليه إذ يحل ضيفا على سالفيا براغ التشيكي وهو مهدد
بتوديع المسابقة ،ما يعني فقدان األمل بالعودة الى دوري األبطال
ً
للمرة األولى منذ موسم  ،2017-2016وذلك بعد تعادله ذهابا على
أرضه .1-1
وأعتقد فريق المدرب اإلسباني ميكل أرتيتا ،القادم من فوز خارج
ملعبه على شيفيلد يونايتد -3صفر في الدوري الممتاز ،أنه فاز

ً
ذهابا حين وضعه البديل العاجي نيكوال بيبي في المقدمة قبل
 4دقائق على النهاية ،لكن الضيوف خطفوا التعادل في الدقيقة
الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويأمل أرسـنــال أال يلقى نفس مصير ليستر سيتي ورينجرز
االسكتلندي اللذين خرجا من المسابقة القارية على يد الفريق
التشيكي.

مباريات اليوم
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انحصرت اآلمال اإليطالية بإحراز لقب قاري هذا الموسم بروما
ً
الذي يمثل بالده وحيدا في الدور ربع النهائي ،إن كان في "يوروبا
ليغ" أو دوري األبطال.
ً
ويبدو "جيالوروسي" مرشحا لالبقاء على التمثيل اإليطالي
ً
بـعــدمــا حـقــق نـتـيـجــة مـلـفـتــة ذه ــاب ــا ب ـفــوزه خ ــارج ق ــواع ــده على
ال ـع ـمــاق ال ـهــول ـنــدي أي ــاك ــس ،بـطــل دوري األب ـط ــال أرب ــع م ــرات،
بنتيجة .1-2
ً
وو س ــط مـعــا نــا تــه محليا حـيــث يحتل ا لـمــر كــز ا لـســا بــع بـفــارق
سبع نقاط عن ّأول المراكز المؤهلة إلى دوري األبطال الموسم
المقبل بسبب نتائجه المتواضعة أ مــام منافسيه المباشرين
على المشاركة القارية ،سيكون لقب "يوروبا ليغ" أمله الوحيد
بالمشاركة في المسابقة القارية األم.
وعلى غرار روما ويونايتد اللذين سيتواجهان ضد بعضهما
فــي دور األر ب ـعــة فــي حــال حــا فـظــا عـلــى أفضلية ا لــذ هــاب ،يبدو
ً
ً
ف ـي ــاري ــال مــرش ـحــا أي ـض ــا ل ـل ـع ـبــور ال ــى ن ـصــف ال ـن ـهــائــي بـعــدمــا
حسم لقاء ا لــذ هــاب خــارج ملعبه أ مــام دينامو ز غــرب الكرواتي
ً
بهدف المتألق جيرار مورينو ا لــذي سجل حتى اآلن  24هدفا
في جميع المسابقات هذا الموسم ،بينها تسعة في مبارياته
التسع األخيرة.

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

اإلعالنات:

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

مانشستر يونايتد  -غرناطة beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR2
سالفيا براغ  -ارسنال
beINSPORTS PR3
روما  -اياكس
beINSPORTS xtra1
فياريال – دينامو زغرب

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

رسالة مواطن
عصامي

اشتدي یا أزمة
حتى تنفجري

د .ناجي سعود الزيد

ال أذكر في يوم من األيام أنه اتصف بالسعي
نحو الشهرة اإلعالمية...
ولـ ــم ي ـكــن م ــن أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ب ـن ــوا تــواجــدهــم
المالي أو المعنوي من خالل التودد الممجوج
أو الـتـسـلــق عـلــى أغ ـص ــان ش ـجــرة الـحـكــومــة أو
أصحاب النفوذ...
ً
ك ـ ــان واليـ ـ ـ ـ ُـزال ع ـص ــام ـي ــا ،واليـ ـ ـ ــزال بـمـنـتـهــى
التواضع والخلق ،ولن تجد من يستطيع القول
إن ثــروتــه التي نماها بساعده مــردهــا مصالح
حكومية أو حتى بــاعـتـمــاده على صــداقــاتــه أو
انتماء اته العائلية.
ً
ومع ذلك قالها صراحة إن:
ً
ً
ً
 )1هناك إنفاقا حكوميا منفلتا.
 )2المشاريع التي تم تنفيذها ليست تنموية
ومعظمها "عبثية".
ً
 )3تأجيل القروض ليس إال تدميرا.
 )4الضريبة على الشركات واجبة ،وحان وقت
إقرارها.
 )5ال ـتــردد فــي معالجة األزمـ ــات ،س ــواء كانت
ً
سياسية أو اقتصادية ،ليس مجديا.
 )6ال ـق ــرارات الحكومية "خــربــوطـيــة" ،وهـنــاك
مسؤولون يتصرفون وكأنهم يتعمدون تدمير
االقتصاد.
من قــال هــذا الكالم لصحيفة "ال ــراي" شخص
عــادي ومتواضع ،ولديه من اإلمكانات المادية
والمعنوية ما يجعله في غنى عن مكاسب كثيرة
بمحاولة التملق للحكومة أو لمراكز النفوذ بها.
أعـتـقــد أن ــه ق ــال مــا قــالــه بـصــراحــة وأمــانــة من
موقع مسؤوليته كمواطن ،وما َّ
عبر عنه بشجاعة
ً
أث ــار مــواجــع ك ـث ـيــرة ،خ ـصــوصــا عـنــدمــا وصــف
صراحة أن السياسات الحكومية "خربوطية"،
ً
ً
وهي السبب في دمار البلد اقتصاديا وسياسيا.
ألن ال ـ ــوط ـ ــن عـ ــزيـ ــز ع ـل ـي ــه أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـعــزتــه
لطموحاته المادية فهي في مأمن...
ً
فهنيئا لــه ،ولتستمع الحكومة آلرائــه وآلراء
غيره من الغيورين والمخلصين لهذا البلد...
إنــه رجــل األع ـمــال العصامي الـخـلــوق السيد
يعقوب يوسف الجوعان ،كثر الله من أمثاله.

ً
مصرع َ 23مصريا
في حادثي مرور
ً
ل ـق ــي  20ش ـخ ـص ــا مـصــرعـهــم
ف ــي ح ــادث سـيــر وق ــع فـجــر أمــس
بجنوب مصر.
وكانت وزارة الصحة المصرية
ً
ق ــد أع ـل ـنــت م ـص ــرع  20شـخـصــا
وإصابة  3في حادث تصادم حافلة
نقل ركاب مع شاحنة تحمل مواد
بترولية على طريق القاهرة /البحر
األح ـمــر ،على بعد  100كيلومتر
ج ـن ــوب أس ـي ــوط ( 400كيلومتر
جنوب القاهرة) .من جهة أخرى،
ذك ــرت م ـصــادر طبية وأمـنـيــة أن
 3أش ـخ ــاص ل ـقــوا مـصــرعـهــم في
انقالب حافلة نقل ركــاب صغيرة
بالقرب من مدينة السويس (شمال
شرق) .وتقع حوادث سير عديدة
في مصر ،حيث ال توجد صيانة
جيدة للطرق وتحصل مخالفات
كثيرة لقانون السير.

مواعيد الصالة

وفيات

الفجر

04:00

الشروق

05:22

الظهر

11:48

العصر

03:22

المغرب

06:14

بدرية عبدالوهاب عبدالله بوعركي

العشاء

07:34

حليمة أحمد سالم الهزاع

الطقس والبحر
العظمى 31
الصغرى 19
ً
أعلى مد  02:20صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:09ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:54صب ــاحـ ـ ــا
 08:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ماجد عبداللطيف عبدالله اللهو

 57ع ــا م ــا ،ش ـي ــع ،ت،99015253 ،99664744 :
99004698
 71عاما ،شيعت ،ت90909041 :

أرملة يوسف عبدالمحسن عبدالعزيز المانع
 60عــامــا ،شـيـعــت ،ت،99752599 ،99413811 :
67006221

علي غلوم علي نور

 77عاما ،شيع ،ت55123222 ،69656568 :

شمالن عبدالعزيز محمد الرومي

 62عاما ،شيع ،ت99888838 :

إبراهيم عباس إبراهيم باقر

 49عاما ،شيع ،ت99430336 ،97506051 :

حسن العيسى

ً
"اشـتــدي یــا أزمــة تنفرجي" ،أب ــدا غیر صحیح هذا
المثل في وقتنا وبالدنا .ما حدث باألمس في جلسة
المجلس لم یكن بدایة األزمــة السیاسیة في الدولة،
هو تصعید ألزمات بال نهایة ،البدایة بعد االستقالل
ربما كانت منذ منتصف الستینيات ،بعد وفاة األمیر
ً
عبدالله السالم ،رحمه اللهُّ ،
السلطة لم تهضم أبدا روح
ُ
الدستور وال مبدأ المشاركة في الحكم ،ودخلت الدولة
في أزمة تلو األخرى.
ً
تمر عبر ثقافة ُّ
دائما ُّ
السلطة المختزلة
كانت الحلول
بالمال السیاسي ،دبلوماسیة الدینار ،لم تكن قاصرة
على عالقة دولــة صغیرة مثل الكویت بحاجة لدعم
الخارج ،بل وظفتها ُّ
السلطة في الداخل لشراء الوالءات
وض ـمــان م ـشــروع الـ ُـح ـكــم ،اسـتـثـمــرت سـیــاســة "شیخ
القبیلة" الثري الذي یسكت اآلخرین بثروته ووجاهته،
َّ
وتكرست في السنوات األخیرة ،وتكاد تقنن في مدونة
الفساد.
ً
تـغـیــر ش ـخــوص ال ـم ـعــارضــة وف ـق ــا لـتـغـیــر مـعــادلــة
التركیبة السكانیة ،فمن تمت ا لـمــرا هـنــة عليهم في
الـســابــق ك ـحــرس للحكم ل ـضــرب ال ـت ـیــارات التقدمیة
أضحوا بوعیهم شوكة في بلعوم ُّ
السلطة ،إال أن هذه
المعارضة الجدیدة یغلب عليها -ولیس كلها -روح
المحافظة الدینیة والجمود االجتماعي ،لدرجة تقدیم
مشروعات مرعبة ،مثل إعــدام المسيء للذات اإللهیة
والــرســل والصحابة واألم ـیــر ...ووصــل أحــدهــا الیوم
لدرجة الخرافة ،مثل مشروع إعدام السحرة الذي تغیر
ً
"إنسانیا" إلحالل السجن بدل المشنقة.
عدد من المحسوبین على الفكر التقدمي بصموا
عـلــى مـشــروعــات الــرعــب مـثــل إع ــدام الـمـســيء ،بحجة
ً
ع ــدو ع ــدوي صــدیـقــي ،وه ــذا وه ــم سـیــاســي ،أو وفـقــا
لتقلید "وین رایحین إحنا ویاكم" ،وهذا اآلخر مدمر
لمستقبل الدولة.
مثل ذلك النهج یثیر مخاوف الكثیر من الناس بأنهم
في النهایة یستجیرون من الرمضاء بالنار ،فخسر
البشر حریاتهم السیاسیة ،واآلن یخاطرون بالقلیل
الباقي من "شكل" الحریات االجتماعیة!
أی ــن سـتـمـضــي بـنــا ه ــذه األزم ـ ــة ف ــي مـُّحـیــط ثقافة
ضحلة ال ت ــدرك معنى حــركــة الــزمــن وتـقــلــب ال ـحــال...
ضاع االقتصاد ،وضاعت السیاسة قبله .اشتدي یا
أزمة حتى تنفجري ال تنفرجي.

