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أسماء الفنانين على شارات الدراما
بين الرفض والقبول ص ١١

ِّ
ُّ
تخبط «الكهرباء» ًيعطل «العدادات الذكية»
www.aljarida.com

المشروع يراوح مكانه منذ  12عاما كانت كافية الستبدال شبكة التيار كاملة
ّ
• «المحاسبة» :أداء الوزارة إخفاق بامتياز وتقصيرها كبدها مبالغ كبيرة
منذ أعلنت وزارة الكهرباء والماء  ،في
مطلع  ،2009طرحها مناقصة للعدادات
الذكية لــانـخــراط فــي «مــوجــة الحكومات
اإللكترونية» ،اليزال هذا المشروع يراوح
مـكــانــه ،وال ينتظر أن يــدخــل إلــى الخدمة
عـبــر «الـعــالــم االف ـتــراضــي» قـبــل  3سـنــوات
على األق ــل ،وفــق مــا أعلنه وزيــر الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية ،مشعان
العتيبي ،األسبوع الماضي.
جملة عــوامــل أوق ـعــت وزارة الـكـهــربــاء،
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـ ـقـ ــد ،ف ـ ــي م ـتــاهــة
اإلخـفــاق ،إذ فشلت فــي نيل موافقة لجنة
المناقصات المركزية على هذا المشروع،
فـقــد ردت ــه األخ ـي ــرة غـيــر م ــرة لـعــدم كفاية
دراس ـ ـ ــة الـ ـج ــوان ــب ال ـف ـن ـيــة والـ ـم ــالـ ـي ــة ،أو
لـتـعــديــل ال ـم ــواص ـف ــات ،أو بـسـبــب الـلـغــط
والشكوك المحيطة بالملف ،ثم يأتي ديوان

المحاسبة ويصف ،في أكثر من تقرير له
أداء «الـكـهــربــاء» فــي طــرح مناقصات تلك
ً
العدادات بأنه «إخفاق بامتياز» ،مؤكدا أن
تقصيرها أدى إلى خسارتها مبالغ كبيرة
كعائدات لخدماتها.
ورغ ـ ــم م ـطــال ـبــة الـ ــديـ ــوان ل ـ ـلـ ــوزارة منذ
سنوات باتخاذ إجراءات لضمان التشغيل
الناجح لمنظومة العدادات الذكية ،يبدو
أن «ال ـك ـهــربــاء» ال ت ــزال فــي واد آخ ــر ،إلــى
درجة أن وكيلها بالتكليف جاسم النوري،
غ ــرد عـلــى حـســابــه فــي «تــويـتــر» ب ــأن لتلك
العدادات «فائدة كبرى في كيفية التحكم في
االستهالك الكهربائي للجميع ،من خالل
ال ـق ــراء ات الـلـحـظـيــة» ،مــا يعني أن األم ــور
بالنسبة إلــى مـســؤولــي «الـكـهــربــاء» ،بعد
 12سنة من اإلجراءات ،ال تزال عند حدود
محاولة اإلقناع بالمشروع!
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مــا بـيــن يـنــايــر  2009وأ
02

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

• عضويته في مجلس التخطيط األول كانت
بطلب من الشيخ جابر األحمد
ً
• أوفده الشيخ عبدالله السالم حامال  3رسائل
لعبدالسالم عارف والبكر وعماش حول
الحدود وترسيمها
٠٦

• يناير  : 2009إعالن مناقصة شراء العدادات الذكية.
• يونيو  : 2009نجاح التشغيل التجريبي لتلك العدادات
في الجهراء.
• مارس  : 2010إعالن تطبيق المشروع في القطاعين
االستثماري والتجاري بالمرحلة األولى.
• يناير  : 2011لجنة المناقصات تطلب إلغاء عدادات الدفع
المسبق لتشابهها مع مناقصة «الذكية».
• مايو « : 2012الكهرباء» تطرح للمرة الثالثة «العدادات
الذكية» بـ  78مليون دينار.
• فبراير  : 2013إعادة طرح «العدادات» بعد تعديل المواصفات.
•مارس « : 2014المناقصات» أعادت طرح «العدادات
الذكية» بالدفع المسبق.

• سبتمبر  : 2015طرح مناقصة التصنيع.
• مارس  : 2016بدء طرح منظومة العدادات الذكية.
• مارس « : 2017زين» تفوز بمناقصة المنظومة الذكية.
• سبتمبر  : 2018تركيب  5آالف عداد ذكي في  3مناطق.
• مايو  14 : 2019شركة تتنافس على تركيب  300ألف عداد.
• أغسطس « : 2020المناقصات» تقر ترسية  200ألف
عداد.
• أبريل  :2021وزير الكهرباء يعلن الحاجة إلى  3سنوات
أخرى لتنفيذ المشروع.

الصين تخوض لعبة مزدوجة
خطيرة في كوريا الشمالية
نفوذ ترامب لن يبلغ ذروته
قبل  20سنة!
19

«المركزي» :صندوق ً النقد «المشاريع» تؤكد الحذر
بخصوص 2021
الدولي ًيتوقع تعافيا
تدريجيا لالقتصاد المحلي مع استمرار تأثيرات
هذا العام
« 08كورونا»
09
مكاسب جيدة لمؤشرات البورصة والسيولة
08
 58مليون دينار

عون يرغب في فتح قناة مع واشنطن
عبر مفاوضات «الترسيم» مع إسرائيل

َ
تراجع عن مرسوم توسيع الحدود البحرية ...وهيل يدعو إلى «تسوية»
●

رغ ــم االن ـت ـقــادات الـتــي تـعــرضــت لها
إدارة الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن،
ب ـس ـب ــب م ـ ـبـ ــادرتـ ــه إلـ ـ ــى دع ـ ـ ــوة ن ـظ ـيــره
الروسي فالديمير بوتين إلى قمة ،وهو
ُ
ً
مــا اعــتـبــر ان ـت ـصــارا لــأخـيــر ،تراجعت
واشـ ـنـ ـط ــن عـ ــن ق ـ ـ ــرار ن ـش ــر سـفـيـنـتـيــن
األسود ،في انتصار
حربيتين في البحر
ّ
ـان لـمــوسـكــو ،لـكــنــه تــزامــن مع
رم ــزي ث ـ ٍ
فرض عقوبات جديدة على شخصيات
وكـ ـي ــان ــات روس ـ ـيـ ــة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي بـعــث
بإشارت متضاربة حول السياسة التي
تعتمدها اإلدارة األميركية الجديدة مع
موسكو.
واسـ ـتـ ـغ ــل ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ــروس ــي
المخضرم ،الناطق باسم "الكرملين"،
دميتري بيسكوف ،عبارة شهيرة للزعيم
الروسي السوفياتي الشهير فالديمير
ً
ّ
ليعبر عن هذا التضارب ،قائال إن
لينين
ُ
موسكو ال تريد أن تبنى العالقات مع
الواليات المتحدة على صيغة "خطوة
إلى األمام ،واثنتان إلى الوراء".

الماغوط يرعى السياب
ذا الوجهين و«احتضار»
أولى جوائزه

١٣

سيرة

«ناظر المشاغبين»
يسترد وظيفته في
النسخة السينمائية

03

بايدن وبوتين...
خطوة إلى األمام
واثنتان للوراء

حكاية أديب

اقتصاديات

رؤى عالمية

إقبال متزايد من الشباب على التطعيم

بيروت  -منير الربيع

ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،ديفيد
هيل ،في تغيير موقف رئيس
الجمهورية اللبنانية ميشال
ع ـ ــون تـ ـج ــاه إص ـ ـ ــدار م ــرس ــوم
بتعديل حدود لبنان البحرية
وتوسيعها.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـتــابـعــة
أن هـيــل أخ ــذ م ــن عـ ــون ،ال ــذي
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــه أم ـ ـ ـ ــس ب ــالـ ـقـ ـص ــر
ً
ال ــرئ ــاس ــي ف ــي ب ـع ـبــدا ،تـعـهــدا
بعدم توقيع المرسوم ،وتـ ْـرك
األبــواب مفتوحة أمام العودة

جانب من تطعيم العاملين بـ«المطاحن» أمس

•

أبرز المحطات الزمنية للمشروع

جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918

في مهمة وطنية بالعراق بعد
سقوط عبدالكريم قاسم

في رمضان
ةديرجلا

إلى المفاوضات مع إسرائيل
حول ترسيم الحدود البحرية،
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـنـ ــاد إل ـ ـ ــى ال ــوس ــاط ــة
األميركية.
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أن
الدبلوماسي األميركي أبــدى
اس ـت ـغ ــراب ــه م ــن إص ـ ـ ــرار ع ــون
ُّ
على الـخــروج عما اتفق عليه
ً
سابقا ،تحت ما سمي «اتفاق
ً
اإلط ــار» ،مـشــددا على ضــرورة
العودة إلى المفاوضات بناء
على النقطة التي بدأ التفاوض
منها.
ً
وبـ ــدا واض ـح ــا أن الــرئـيــس
اللبناني كــان ينتظر 02

١٤

سيرة

المبدع عمر البطش يضع
أهم اللبنات في مسيرة
فخري الفنية

١٥

ألف ليلة وليلة

شركان يعرف حقيقة
أخيه ضوء المكان

١٦

جريمة

كردستان العراق يطالب بإبعاد «فصائل إيران» عن حدوده

َّ
مسيرات وصواريخ وسيارات مفخخة من بعشيقة إلى مدينة الصدر

●

بغداد  -محمد البصري

رغــم كل الحديث عن إمكانية حصول تهدئة في
األزم ــة اإلقليمية ،مــع مـجــيء جــو بــايــدن إلــى البيت
ً
األبيض ،فإن المشهد العراقي يشهد تصعيدا تلو
اآلخر في ملف استهداف المطارات ومقرات التحالف
ً
الدولي ،إذ تعرض مطار أربيل شماال إلى هجوم هو
األول الــذي تنفذه طائرة مسيرة (درون) ،استهدف
ً
مقرا للقوات األميركية ،دون خسائر بشرية.
فــي هــذه األث ـنــاء ،قتل جـنــدي تــركــي خــال هجوم
صــاروخــي مـتــزامــن فــي مدينة بعشيقة بين أربيل
وال ـمــوصــل ،اسـتـهــدف قــاعــدة زلـيـكــان ال ـتــي تستقر
فيها قطع من الجيش التركي كانت تتولى تدريب
مقاتلين ُسـنــة يـســانــدون الجيش منذ الـحــرب ضد
تنظيم «داعش».
وهذه ثالث مرة خالل أسابيع تتعرض فيها أربيل
إلــى قصف مشابه ،بعد تصعيد شديد فــي الحرب
الكالمية المعتادة بين إقليم كردستان والميليشيات
ال ـعــراق ـيــة الـمـتـحــالـفــة م ــع ط ـه ــران ،مـمــا دف ــع رئـيــس
حكومة اإلقليم إلى مطالبة الميليشيات باالبتعاد
عن حدود كردستان اإلدارية.
وب ـع ــد س ــاع ــات م ــن ه ــذا ال ـت ـحــذيــر ،ت ـع ــرض مقر
للفصائل في ضواحي الموصل إلى هجوم 02

شريط دواء
يكشف تفاصيل
جريمة األم القاتلة

١٧

مسك وعنبر

عسكريون ومدنيون عراقيون في موقع انفجار مدينة الصدر أمس (أ ف ب)

السقا« :نسل األغراب»
من أصعب األعمال في
مسيرتي الفنية

١٨

ةديرجلا

•
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الثانية

local@aljarida●com

األمير يهنئ رئيس جيبوتي
بفوزه في االنتخابات الرئاسية

وكيل «الداخلية» :جاهزية تامة لمواجهة أي ظروف

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
جيبوتي إسماعيل عمر جيله
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
ت ـه ــان ـي ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة ف ـ ـ ــوزه فــي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة فــي
ج ـي ـب ــوت ــي ،مـتـمـنـيــا س ـم ــوه لــه
كــل التوفيق وال ـســداد وموفور
الـصـحــة وال ـعــاف ـيــة ولـلـعــاقــات
الوطيدة بين البلدين الشقيقين
المزيد من التطور والنماء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحـمــد ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ضرورة
اليقظة وسرعة التعامل مع أي سلوكيات خاطئة مخالفة
للقوانين ،واالنتباه أثناء إقامة النقاط األمنية ،وتسهيل
أمــور كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ،مشددا
عـلــى ضـ ــرورة االس ـت ـعــداد ال ـكــامــل وال ـجــاهــزيــة الـتــامــة
لمواجهة الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن اإلدارة العامة
للعالقات واإلعــام األمني بالوزارة ،عقب قيام الفريق
النهام بزيارة تفقدية للنقطة األمنية في منطقة الروضة.
وأوض ـحــت اإلدارة أن هــذه الــزيــارة تــأتــي استكماال
لجوالت قيادات الوزارة التفقدية على النقاط والمفارز
األمنية المنتشرة في جميع أنحاء البالد ،لالطالع على
تواجد رجال المؤسسة األمنية على رأس عملهم ،وآلية
سير العمل ،ومدى جاهزية رجال األمن خالل أيام شهر
رمضان.
وذك ـ ــرت أن ال ـفــريــق ال ـن ـهــام نـقــل لـلـعـنــاصــر األمـنـيــة
الميدانية الموجودة تهاني وزير الداخلية الشيخ ثامر
العلي بمناسبة شهر رمضان ،مثنيا على جهود رجال
األمن في الحفاظ على أمن البالد واستقرارها ووجودهم
في مواقع عملهم.

َّ
تفقد النقطة األمنية في منطقة الروضة وأكد تسهيل أمور المسنين والمعاقين

ً
وكيل الداخلية متحدثا مع وزير الصحة لدى مروره على إحدى النقاط األمنية في منطقة الروضة أمس األول

«الخبراء» :خطوات لرفع تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية مدير «الموانئ» :للمال العام حرمة
يجب على كل مواطن حمايتها
الدخيل :تحسين مؤشر إنفاذ العقود وجودة إجراءات التقاضي
تطوير الدورة
المستندية
بين المحاكم
وجهات
التحقيق
واإلدارة
وميكنة أعمال
الخبراء

جار تطوير
نظام الخبراء
للعمل من
خارج شبكة
الوزارة الذي
يعد نقلة
نوعية

أك ـ ــد رئـ ـي ــس اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـخ ـبــراء
خ ــا ل ــد ا ل ــد خ ـي ــل أن اإلدارة حــر ي ـصــة على
تـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــاتـ ـه ــا ذات الـ ـصـ ـل ــةبــال ـع ـمــل
القضائي للمواطنين واألعمال والشركات
المحلية والعالمية ،وفقا ألفضل المعايير
والممارسات الدولية ،كما أنها تعمل على
تحسينتصنيف الكويت وفقا لمؤشر إنفاذ
العقود ومؤشر وجودة إجراءات التقاضي
في تقرير ممارسة األعـمــال السنوي الذي
ت ـصــدره مجموعةالـبـنــك الــدولــي كــل عــام،
وال ــذي يستند إل ــى ج ــودة الـخــدمــات التي
تقدمها الهيئات والمؤسسات القانونية
وال ـق ـض ــائ ـي ــة ف ــي ال ـ ـ ــدول ل ـح ـم ــاي ــة ح ـقــوق
وممتلكات المستثمرين.
وأش ــار الــدخـيــل ،فــي تصريح صحافي،
أمس ،إلى دور "الخبراء" في تحقيق العدالة
الناجزة ،وإظهار وجــه الحق في الدعاوى
الـ ـمـ ـح ــال ــةإلـ ـيـ ـه ــا مـ ــن الـ ـمـ ـح ــاك ــم وجـ ـه ــات
الـتـحـقـيــق ،وال ـت ــي ت ـح ـتــاج ال ــى رأي فـنــي،
وإع ــداد التقارير الفنية فيها لتمكين تلك
الجهات من االستئناسواالهتداء بها في
قراراتها وأحكامها ،وذلك بالجودة العالية
والسرعة الممكنة.
وأوض ـ ـ ــح أن م ــن أه ـ ــم الـ ـخـ ـط ــوات ال ـتــي
اتخذتها اإلدارة لرفع تصنيف الكويت في
الـمــؤشــرات الــدولـيــة ،السيما مــؤشــر إنفاذ
العقود ،تحديد المدد الالزمة للمأموريات
ال ـم ـحــالــة ل ـل ـخ ـبــراء م ــن ال ـم ـحــاكــم وج ـهــات

الـتـحـقـيــق عـلــى الـنـحــو الـمـبـيــن ف ــي ال ـقــرار
االداري رقم  38لسنة  ،2019مؤكدا تطوير
ال ــدورة المستندية بين المحاكم وجهات
التحقيق واإلدارة العامة للخبراء باستالم
وإرسال مستندات ملفات الدعاوى آليا ،من
خــال نظام الخبراء اآللــي ونظام الوثائق
اآللية "االمج".

ميكنة األعمال
ولفت الدخيل إلى ميكنة أعمال الخبراء،
ومن بينها االطــاع على مستندات ملفات
الدعاوى ومباشرتها آليا ،وإخطار الخصوم
ب ـت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـح ـض ــور أم ـ ــامالـخـبـيــر
بــالــوســائــل اإللـكـتــرونـيــة الـحــديـثــة ،وحجز
الــدعــاوى وانجازها آليا ،الفتا إلــى تفعيل
ورفــع مستوى الخدمات اإللكترونية التي
تـقــدم لجمهور المتقاضين و فــق أساليب
مستحدثة ،والتي من بينها ميكنة نماذج
خـ ــدمـ ــاتط ـل ـب ــات ال ـم ـت ـق ــاض ـي ــن ،وإنـ ـش ــاء
ش ــاش ــات اس ـت ـع ــام ع ــن م ــواع ـي ــد جـلـســات
وقرارات الخبرة ،وإدراجها على موقع بوابة
العدل اإللكترونية،ومتابعة القضية وتلقي
اإلشعارات المتصلة بها عن بعد.
وتــابــع" :ج ــار الـعـمــل عـلــى تـطــويــر نظام
ال ـخ ـبــراء للعمل مــن خ ــارج شـبـكــة الـ ــوزارة
(w eb Application) ،وا ل ـتــي تعتبر نقلة
نــوعـيــة فــي الـعـمــل عـلــى نـظــام الـخـبــراء في

أي وقت ومن أي مكان ،ليساهم في سرعة
اس ـتــام مـلـفــات ال ــدع ــاوى اآلل ـيــة ومـبــاشــرة
أع ـمــال ـهــم الـمـكـتـبـيــةع ــن بـ ـع ــد" ،مـبـيـنــا أن
الـ ـم ــرس ــوم ب ـق ــان ــون رقـ ــم  40ل ـس ـنــة 1980
بإصدار قانون تنظيم الخبرة وتعديالته
وحزمة من القرارات التي اتخذتها اإلدارة
ساهمت في سرعة إنجاز تقارير الخبراء
والحفاظ على جودتها.

الكوادر البشرية
وأض ــاف الدخيل أن اإلدارة عملت على
تــوف ـيــر الـ ـك ــوادر ال ـب ـشــريــة ال ــازم ــة لشغل
وظــائــف الـخـبــرة فــي إدارات ش ــؤون خبراء
المحافظات الـســت فــيال ـبــاد ،على ضوء
الهيكل التنظيمي ا لـجــد يــد لـهــا ،وتطوير
أداء الخبراء برفع كفاءتهم وصقل خبراتهم
العلمية والفنية بالتأهيل وعقد البرامج
التدريبية التي تــؤدي جميعها الى إنجاز
المهام المكلفين بها على أكمل وجه.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات ال ـتــي
أنجزتها اإلدارة من شأنها تحسين تصنيف
الكويت وفقا لمؤشر إنفاذالعقود ومؤشر
جودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة
األعـمــال الـسـنــوي ،الــذي تـصــدره مجموعة
البنك الدولي كل عام ،وتأتينتيجة التعاون
المستمر مع قطاعات الــوزارة بتوجيهات
ودعم الوزير ووكيل الوزارة.

«التربية» و«الدفاع المدني» :إعداد
خطة لالختبارات الورقية
تدريب  300معلم وإداري واستدعاء  600متطوع لتنظيم اللجان
●

فهد الرمضان

ت ـش ــارك وزارة ال ـتــرب ـيــة ،بــال ـت ـعــاون مع
اإلدارة الـعــامــة لـلــدفــاع ال ـمــدنــي ،فــي دورة
ت ــدري ـب ـي ــة إلع ـ ـ ــداد خ ـط ــة ع ـم ــل ،اس ـت ـع ــدادا
لالختبارات الــورقـيــة للصف الثاني عشر
للعام الدراسي .-2021 2020
وق ــال الـمــوجــه ال ـعــام للتربية الكشفية،
إبــراه ـيــم ال ـع ـيــد ،إن "دورة تــداب ـيــر الــدفــاع
ال ـم ــدن ــي ان ـط ـل ـقــت ب ــال ـت ـع ــاون م ــع اإلدارة
العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية،
وقــوة اإلطفاء ،ووزارتــي الصحة والتربية،
ب ـم ـش ــارك ــة  300مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة الـتـعـلـيـمـيــة
واإلدارية في التربية".
وأوضح العيد أن مدة الدورة  6أيام ،تبدأ

ً
مساء عن
يوميا من الـ  8:30حتى الـ 10:30
طريق األونالين من خالل برنامج "تيمز"،
إلع ـ ــداد خ ـطــة ع ـمــل ل ــاخ ـت ـب ــارات الــورق ـيــة
لطلبة الـ .12
وأك ــد الـعـيــد أن ه ـنــاك ث ــاث دف ـعــات من
المشاركين في الدورة التدريبية ،وكل دفعة
فيها  100مشارك مدة يومين من أصل 309
مشاركين.
م ــن جــان ـبــه ،ذك ــر ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدف ــاع الـ ـم ــدن ــي ،ال ـع ـم ـيــد ج ـمــال
الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــودري ،انـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن بـ ـ ـ ــاب الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجتماعية والشراكة االستراتيجية يأتي
دور اإلدارة داعما أساسيا ألسس التماسك
االجتماعي لجهود المتطوعين في القيام
بتأهيل وتدريب  300متطوع من الكوادر

األب أنجيلوس :الكويت بلد مضياف
يستوعب جميع الشعوب والثقافات
●

عادل سامي

هـنــأ راعـ ــي الـكـنـيـســة القبطية
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت األب
أنـجـيـلــوس م ـس ـعــود ،سـمــو أمـيــر
البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي وال ــواف ــدي ــن
بـمـنــاسـبــة ح ـل ــول ش ـهــر رم ـضــان
ً
المبارك ،داعيا الله أن يعيده على
الكويت ومصر والعالم بكل خير
وسالم.
وق ـ ـ ـ ــال األب أنـ ـجـ ـيـ ـل ــوس ،فــي
تصريح ،إن الكويت بلد االنسانية
المضياف الــذي يستوعب جميع
الثقافات والـشـعــوب مــن مختلف
القارات ،بما يعكس سمات كويت
اإلن ـســان ـيــة ،ال ـتــي تـمـتــد أيــادي ـهــا
الخيرية واإلنسانية إلى مختلف
بقاع األرض.
وأضاف أن أزمة انتشار جائحة
ً
"كورونا" وإن فرضت قيودا كبيرة
ف ــي مـخـتـلــف دول ال ـعــالــم ومنها
الكويت ،وحرمت البشر من نعمة
التواصل االجتماعي ،فإنها عززت
روح الـتــآزر والـتــآخــي بين البشر
فــي مــواجـهــة هــذا الـعــدو الـشــرس،
كـمــا أنـهــا أك ــدت أن جميع البشر

أنجيلوس مسعود

ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي ق ــري ــة ص ـغ ـي ــرة ال
غنى ألحــد منهم عن اآلخــر" ،وأنــه
ً
علينا جـمـيـعــا أن ن ـت ـعــاون ل ــزرع
ً
ب ــذور ال ـســام ب ــدال مــن الـنــزاعــات
والتوترات التي تشهدها العديد
من دول العالم" .وأشاد بالحريات
الدينية التي يتمتع بها المجتمع
الـكــويـتــي حـيــث ي ـمــارس الجميع
شعائره الدينية فــي حرية تامة،
األمــر الــذي يعكس أصالة الشعب
الكويتي وانفتاحه على مختلف
الثقافات والشعوب ،كما أنه يعكس
روح الوسطية التي تربى عليها
على مدى تاريخه الطويل.

«نزاهة» كرمت المؤسسة لدورها في محاربة الفساد

التعليمية ،وذل ــكمــن خ ــال تــأمـيــن مسار
ه ــذه ال ـج ـهــود ،مـمــا سـيـعــزز قــدرت ـهــم على
المشاركة في تنظيم وإدارة اختبارات العام
الدراسي الحالي.
وأضــاف الفودري أنه تم استدعاء نحو
 600متطوع من "الدفاع المدني" للمساهمة
ف ــي تـنـظـيــم ل ـج ــان االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة،
ً
موضحا أن اإلدارةستكون جاهزة في تقديم
خدماتها من خالل إمكاناتها المتاحة في
الـتـنـسـيــق م ــع لـجـنــة ال ــدف ــاع ال ـمــدنــي ومــع
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ،ت ـعــزيــزا ل ــدور ال ـك ــوادر
التعليمية فــي منظومة ا لـعـمــل التطوعي
لمثل هذه الظروف.

تخبط «الكهرباء» ِّ
يعطل...
 2021رحلة طويلة لمسلسل الـعــدادات الذكية تكشف عن تخبط
ال ــوزارة ومسؤوليها في تنفيذ مشروع يشكل حجر الــزاويــة في
التحول إلى عصر ذكي قوامه تحويل كل اإلجراءات التي يتوالها
ً
قطاع خدمة العمالء حاليا لتحصيل مستحقات الوزارة عن خدمتي
ً
الكهرباء والماء إلى عملية رقمية تتم بعيدا عن التدخالت البشرية،
ً
فـضــا عــن ال ـمــزايــا األخ ــرى الـتــي يتيحها تــركـيــب تـلــك ال ـعــدادات
فــي عملية تحصيل المستحقات والـقـضــاء على مشاكل الــديــون
المستحقة للوزارة لدى العمالء.
 12سنة من التأخير تكفي الستبدال شبكة الكهرباء في البالد
برمتها ،وليس مجرد استبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية،
مــع العلم أن ال ـعــدادات المقترحة منذ سـنــوات تنتمي إلــى «جيل
ً
تكنولوجي» قد يكون ضروريا إعادة النظر فيه الختيار عدادات
ً
أخرى أكثر تطورا ...فمتى يرى المشروع النور وتتحول «الكهرباء»
إلى وزارة ذكية؟!

عون يرغب في فتح...
زيــارة هيل ،ليبني على الشيء مقتضاه فيما خص المرسوم،
ً
وهو نجح سابقا في إجبار الجميع على توقيعه ،وأبقى الورقة
في يديه للمساومة عليها ،لذلك رمى الكرة في ملعب مجلس
الوزراء ،ألنه ال يريد تحمل المسؤولية وحده ،بينما يحمل بيديه
ورقة التفاوض مع إدارة الرئيس جو بايدن.
وك ــان وفــد مــن قبل عــون ضــم مستشاره سليم جريصاتي،
والوزير السابق إلياس بوصعب ،والنائب آالن عون ،التقى هيل
لجس نبضه حول موقف اإلدارة األميركية من رئيس الجمهورية
والـتــوجــه إزاء توقيع الـمــرســوم ،وسـحــب أي فتيل للتوتر في
االجتماع بين عون وهيل.
وأبدى موفدو الرئيس االستعداد للتعاون والتفاهم في ملفات

جانب من تكريم الموانئ
قــال المدير الـعــام لمؤسسة الـمــوانــئ ،الشيخ
يوسف العبدالله ،إن "ألموال الدولة حرمة يجب
ً
على كل مواطن حمايتها ،تطبيقا لبنود الدستور
الكويتي".
جاء ذلك في تصريح صحافي للعبدالله أمس،
خــال فعالية تكريم للمؤسسة مــن قبل جمعية
"نزاهة" الوطنية ،وذلك لدور المؤسسة في محاربة
الفساد والحفاظ على المال العام.

وأضــاف العبدالله أن عملية محاربة الفساد
مازالت قائمة بسواعد كــوادر المؤسسة ،معربا
عن تفاؤله بمستقبل واعد ومشرق لها.
من جانبه ،قــال رئيس مجلس إدارة "نــزاهــة"،
محمد العتيبي ،في تصريح مماثل ،إن "الموانئ"
ً
تـعـتـبــر ن ـمــوذجــا يـحـتــذى ف ــي م ـحــاربــة الـفـســاد،
والحفاظ على المال العام من خالل استرداد أموال
الدولة من جهات تعدت على أموالها.

الكويت تدعو المجتمع الدولي لردع
الهجمات الحوثية على السعودية

ً
الظفيري عقد اجتماعا مع رؤساء بعثاتنا لدى الدول األوروبية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار
الكويت ،بأشد العبارات ،الستمرار الهجمات
اإلر هــا ب ـيــة ا لـتــي تشنها ميليشيات الحوثي
على المدنيين ،والمناطق المدنية في المملكة
العربية السعودية.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،أن
اس ـت ـمــرار ه ــذه الـهـجـمــات اإلره ــاب ـي ــة وزيـ ــادة
وتيرتها يــؤكــدان أهمية أن يتحرك المجتمع
الدولي بشكل حاسم ورادع ،لوضع حد لتلك
االعتداءات ،نظرا لما تشكله من انتهاك لقواعد
القانون الدولي اإلنساني ،وما تمثله من تهديد
ألمن المملكة واستقرار المنطقة ،إضافة إلى ما
تمثله من تقويض للجهود الدولية الهادفة إلى
وضع حد للصراع الدائر في اليمن.
وأكـ ـ ــدت وق ـ ــوف ال ـك ــوي ــت الـ ـت ــام إلـ ــى جــانــب
ال ـم ـم ـل ـكــة ،وت ــأي ـي ــده ــا ف ــي ك ــل م ــا ت ـت ـخــذه من

عديدة ،أبرزها تشكيل الحكومة ومعالجة ملف ترسيم الحدود.
ً
ّ
ومهد هذا االجتماع للقاء هيل وعون ومخرجاته ،وكان واضحا
ً
ً
أن األخير تراجع عن توقيع المرسوم ،وسيبقيه مجمدا ومعلقا
في هذه المرحلة ،بانتظار التطورات التي ستشهدها الساحة
اللبنانية ،وبالرهان على دور أميركي إلعادة إحياء المفاوضات.
وقد طالب عون المسؤول األميركي بالحصول على ضمانة من
ً
اإلسرائيليين بوقف عمليات التنقيب في البحر ،وخصوصا في
حقل كاريش أو المياه المحاذية للمنطقة االقتصادية اللبنانية
الـخــالـصــة ،دون أن يحصل على ج ــواب واض ــح حــول إمكانية
ضمان األميركيين لذلك أو التزام إسرائيل به.
لــم يشأ عــون اسـتـفــزاز األميركيين أو الــدخــول فــي مواجهة
معهم ،بل اختار طريق إعادة وصل ما انقطع والدخول في حوار
ً
للوصول إ لــى تفاهم .و مــا يهتم بــه رئيس الجمهورية حاليا
هو إعادة نسج عالقاته مع القوى الخارجية ،بينما كان يهدد
بأنه في حال كانت اللهجة األميركية تصعيدية فهو مستعد
للتصعيد ،لكنه -وقــد التمس بعض الـمــرونــة -لــن يمضي في
سياسة التصعيد واالستفزاز.
ً
وم ــا يـنـطـبــق عـلــى مـلــف «ال ـتــرس ـيــم» ي ـســري أي ـض ــا ،بحسب
مــا تكشف المعلومات ،على ملف تشكيل الحكومة؛ إذ تشير
ً
المعطيات إلى أن هيل كان واضحا في مدى تشدده لتشكيل
حكومة بشروط المجتمع الدولي إلنجاز اإلصالحات الدولية
المطلوبة .لم يدخل في تفاصيلها وشكلها ،لكنه أيد حكومة
التسوية ،بشرط توافقها مع الشروط الدولية.
وتكشف المعلومات أن هيل أكد لكل المسؤولين اللبنانيين
االهتمام األميركي بلبنان ،بشرط التزام األخير بمقررات الشرعية
الدولية ،وضرورة تشكيل حكومة متوازنة بعيدة عن الصراعات
اإلقليمية والدولية ،تقوم بتنفيذ اإلصالحات االقتصادية ،وتسعى
إلنجاز ملف ترسيم الحدود ،ليتمكن لبنان من التنقيب عن النفط
والغاز ،إذ ال قدرة للبنان على إنجاز ذلك بال توافق ،كما أنه ال
مجال لنهضة االقتصاد اللبناني من دون استخراج النفط والغاز.

إجـ ـ ــراءات لـلـحـفــاظ عـلــى أمـنـهــا واس ـت ـقــرارهــا
وسيادتها.
من جهة أخــرى ،عقد نائب وزير الخارجية
ال ـس ـف ـيــر م ـج ــدي ال ـظ ـف ـي ــري ،أم ـ ــس ،اجـتـمــاعــا
إقليميا عبر تقنية االتصال المرئي والمسموع
"عن بعد" مع رؤساء بعثات الكويت لدى الدول
األوروبية.
وت ـ ــم خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع اسـ ـتـ ـع ــراض أوجـ ــه
ال ـع ــاق ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ـيــن ال ـك ــوي ــت وال ـ ــدول
األوروبـ ـي ــة ،وس ـبــل تـعــزيــزهــا وتــوطـيــدهــا في
جميع المجاالت ،وبما يخدم مقاصد السياسة
الخارجية للكويت.
وح ـض ــر ال ـل ـق ــاء م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ،ومساعد
وزيــر الخارجية لـشــؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيهم العمر.

ومـ ــن ب ـيــن ال ـم ـل ـف ــات ،ال ـت ــي أب ـ ــدى ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي األم ـيــركــي
ً
االهتمام بها أيضا ،هو واقع الجيش اللبناني وضروة توفير
كل المساعدات له واالحتياجات ،ليتمكن من الصمود في هذه
المرحلة الخطيرة ،التي تمر بها البالد ،واالطالع على مدى قدرة
ً
ً
الصمود غذائيا ولوجستيا ،السيما أن واشنطن مهتمة إلى
أقصى الحدود باالستقرار اللبناني ،في ظل تخوف من احتمال
حصول تــوتــرات أمنية على وقــع األزمــة المالية واالقتصادية
والمعيشية.

كردستان العراق يطالب...
صــاروخــي أدى إلــى جــرح اثنين مــن المقاتلين مــن قومية الشبك
الشيعية ،واتهم هؤالء قوات البيشمركة التابعة إلقليم كردستان
باستهداف الفصيل.
ولــم تبق بـغــداد بعيدة عــن هــذا التصعيد ،إذ انفجرت سيارة
مفخخة مركونة على جانب الطريق في مدخل رئيسي عند مدينة
الصدر ،مما أدى إلى وقوع  4قتلى ،وهو ما يحمل مؤشرات خطيرة
على توتر سياسي كبير بين خطوط متعددة ،السيما مع انطالق
التحضيرات لماراثون االنتخابات المبكرة.

ةديرجلا
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محليات
الناصر لضباط «اإلطفاء» :حماية األرواح والممتلكات مسؤولية عظيمة

ً
شهد حفل تخريج  29ضابطا حصلوا على مؤهالت جامعية
محمد الشرهان

شــدد وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
الشيخ د .أحـمــد الـنــاصــر ،على
ضـ ـ ــرورة م ــواص ـل ــة ال ـتــدري ـبــات
واالطالع على آخر علوم اإلطفاء،
لكي تظل قــوة اإلطـفــاء األحــدث
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة ضـ ـم ــن مـ ـج ــاالت
التنمية بالكويت.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال حـ ـض ــوره
ورئـ ـي ــس ق ـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء الـ ـع ــام،
الفريق خالد المكراد ،وعدد من
ق ـي ــادات ق ـطــاع تـنـمـيــة ال ـم ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،حفل
ت ـخــريــج ال ـض ـب ــاط الـحــاصـلـيــن
على مؤهالت جامعية عن طريق
البعثات واإلجـ ــازات الــدراسـيــة
بقوة اإلطفاء العام ،وعددهم 29
ضابطا برتبة مــازم في مبنى
رئاسة قوة اإلطفاء العام.
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــأ ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــاصـ ــر
الخريجين وطالبهم بالنهوض

الناصر متوسطا ضباط اإلطفاء أمس
واالرت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى أداء
مهامهم الجسام التي هي أمانة
بــأع ـنــاق ـهــم ،م ــؤك ــدا أن حـمــايــة

األرواح والممتلكات مسؤولية
عظيمة تجسد ما بذله زمالؤهم
طوال تلك السنين الى أن وصلوا

الـ ـ ــى هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـع ــال ــي
لتحقيق األمن المجتمعي ،حيث
يعيش المواطنون والمقيمون

إقبال متزايد من الشباب على التطعيم

«الصحة العالمية» :قلقون من
زيادة اإلصابات بشرق المتوسط

 4400موظف في «المطاحن» تلقوا اللقاح
•

أكثر من  30مليون متطعم في دول اإلقليم

عادل سامي

شهد مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة
مشرف إقباال الفتا من فئة الشباب على تلقي اللقاح ،بهدف
تحصين أنفسهم ضد مرض "كوفيد ."19
وأك ــدت مسجلة أولــى األم ــراض الباطنية في مستشفى
مبارك الكبير د .مريم كريمي ،أنه تم تسجيل حاالت كثيرة
بالكويت والعالم من فئة الشباب ،ومن أعمار صغيرة ،أصيبوا
بــالـفـيــروس واسـتــدعــت حالتهم الــدخــول إل ــى المستشفى
والعناية الـمــركــزة ،رغــم أنهم كــانــوا ال يعانون أي مشاكل
صحية أو مرضية.
وأوضحت كريمي ،في تصريح ،أن الضمان الوحيد لتقليل
العدوى والخروج من األزمة الراهنة هو تلقي اللقاح.
وأكدت أهمية أن يتحلى الجميع بالمسؤولية في اتباع
اإلرش ـ ــادات والـتــوصـيــات الـصـحـيــة ،والـتـقـيــد ب ــاإلج ــراءات
االحترازية والوقائية.
من جانب آخر ،أكدت مصادر صحية مطلعة ،عدم تسجيل
أي إصابة بتجلط في الدم لمن تلقوا الجرعة الثانية من لقاح
أسترازينيكا أكسفورد.
ً
وردا على مخاوف البعض في الكويت عقب إيقاف الدنمارك
التطعيم بـ "أسترازينيكا" ،أكدت المصادر أن وزارة الصحة
تتابع عن كثب كل ما يتعلق بجميع اللقاحات والتوصيات
العالمية بشأنها.

جانب من تطعيم العاملين بالمطاحن
وشددت على أن "الصحة" لن تتوانى عن إيقاف أي لقاح
أو دواء يثبت ضرره ،أو يتم إيقافه من المؤسسات الدولية
المعتمدة .وبالتزامن مع استمرار الحمالت الميدانية لتطعيم
العاملين بالجمعيات التعاونية ،أعلنت "الصحة" أنــه تم
تطعيم  4400موظف في شركة مطاحن الدقيق والمخابز
الكويتية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الــوزارة د .عبدالله السند،
اس ـت ـمــرار ف ــرق "ال ـص ـحــة" الـمـيــدانـيــة فــي تطعيم العاملين
بالجمعيات التعاونية ،واألنشطة التجارية التابعة لها،
وأماكن تقديم الخدمات في المناطق السكنية ،إضافة إلى
تدشين تطعيم موظفي األسواق المركزية الموازية.

«الكهرباء» تمد مركز تطعيم جسر جابر
بـ  500كيلوواط كمرحلة أولى

المنطقة المخصصة للتطعيم السريع بالسيارات في جسر جابر ...وفي اإلطار خالد العنزي

•

كشف مراقب محافظة العاصمة بالتكليف في وزارة الكهرباء
خالد العنزي عن االتفاق المبدئي على تزويد مركز تطعيم "كوفيد
 ،"19الذي سيتم إنشاؤه على جزيرة جسر جابر الجنوبية بحمل
مبدئي قدره  500كيلو واط كمرحلة أولى لألعمال المتعلقة بالمركز.
وقال العنزي ،في تصريح لـ "الجريدة" ،إنه سيتم إيصال الـ 500
ً
كيلو واط عبر  3كــابــات ،الفتا إلــى أن االجتماعات بين وزارتــي

ً
محافظ األحمدي يتفقد عددا
من النقاط األمنية
قام محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد بجولة ميدانية ،مساء أمس
األول ،على عدد من النقاط األمنية بمناطق المحافظة لمتابعة الجهود
الحثيثة لتنفيذ قرار الحظر الجزئي القائم والوقوف على مدى التزام
المواطنين والمقيمين بالقرار الصادر ضمن اإلجــراء ات االحترازية
لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد.19
وشملت الجولة النقاط واالرت ـكــازات األمنية في مدينة األحمدي
ومناطق أبوحليفة والظهر وجابر العلي وطريق الملك فهد والزور،
ً
واطلع عن كثب على آليات العمل وسير عملية التنفيذ ميدانيا ،ومدى
التجاوب من المواطنين مع قرار الحظر .والتقى الخالد خالل الجولة
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون األمن العام اللواء فراج الزعبي
والمدير العام لمديرية أمن محافظة األحمدي اللواء صالح العنزي،
وأجرى معهما أحاديث حول الحالة األمنية.

الكهرباء والصحة والجهات المشاركة في إقامة المركز مستمرة
ً
أسبوعيا لسرعة إنجازه في الوقت المطلوب.
ّ
وبين أن "الكهرباء" تسخر خدماتها لتوفير الطاقة الكهربائية
الــازمــة والـتــي تحتاج إليها وزارة الصحة فــي مختلف المواقع
خاصة المتعلقة بأزمة كورونا.
يذكر أن الجهات ذات العالقة بدأت تحضيراتها لتوفير الخدمات
المختلفة على الجزيرة والمقرر أن يستعين المركز بها خالل عمله.

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي لـمـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة لـشــرق
المتوسط د .أحمد المنظري أن  12بلدا من أصل  22في إقليم
شــرق المتوسط أبلغ عــن زي ــادة فــي حــاالت اإلصــابــة األسبوع
الماضي ،مقارنة باألسبوع الــذي سبقه ،كما أبلغ  11بلدا عن
زيادة في الوفيات.
وقــال المنظري ،في إفــادة صحافية حــول آخــر المستجدات
اإلقـلـيـمـيــة عـلــى م ــدار  24ســاعــة ،إن ــه "ع ـلــى الـصـعـيــد العالمي
شـهــدنــا سـبـعــة أســابـيــع متتالية مــن تــزايــد ال ـح ــاالت ،وأرب ـعــة
أسابيع من تزايد الوفيات" ،مؤكدا أن هذه الزيادة في الحاالت
تعكس اتجاها يبعث على القلق ،وهو أن العديد من الناس في
جميع أنحاء اإلقليم ال يزالون غير مدركين لخطورة الوضع،
وال يلتزمون بالتدابير الوقائية التي أثبتت فعاليتها في وقف
سريان العدوى.
وأضاف" :يساورنا القلق على وجه الخصوص من أن الوضع
الـحــالــي قــد يتفاقم خ ــال شـهــر رم ـضــان ،إذا لــم يـلـتــزم الـنــاس
بالتدابير االجتماعية التي أثبتت جــدواهــا" ،مـشــددا على أن
"اإلجراءات التي ما زلنا نطالب بااللتزام بها مرارا وتكرارا تنقذ
الحياة ،وأصبحت اللقاحات متوفرة اآلن في جميع بلدان اإلقليم،
وهي أداة رئيسية الحتواء المرض".
أن  21بلدا مــن أصــل  22بــدأ تقديم التطعيمات
وأش ــار الــى َّ
للسكان ،حيث تلقى الناس أكثر من  30مليون جرعة من لقاحات
كوفيد  19حتى اآلن في جميع أنحاء اإلقليم.

«الشؤون» :مخالفتان فقط حصيلة
«تبرعات رمضان» خالل يومين
الهاجري لـ ةديرجلا• :التزام واسع بضوابط الجمع واالشتراطات
•

سيد القصاص

بسالم وطمأنينة.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ،وزع
ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات الـ ـتـ ـخ ـ ّـرج

ع ـلــى أوائ ـ ــل ال ـخــري ـج ـيــن ،وفـقــا
لالشتراطات الصحية للحفاظ
على سالمتهم.

جورج عاطف

أك ـ ــدت ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــدة
ل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية في وزارة الشؤون
االجتماعية هناء الهاجري ،أن
ّ
فرق التفتيش الميدانية المشكلة
م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـم ـتــاب ـعــة ورص ــد
وإزالة مخالفات المشروع الـ 18
لجمع التبرعات الخيرية خالل
شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،حــررت
مخالفتين فقط خــال اليومين
األول وا ل ـ ـث ـ ــا ن ـ ــي مـ ـ ــن ا ل ـش ـه ــر
الـفـضـيــل .وأوض ـحــت الـهــاجــري
لـ "الجريدة" ،أن ذلك يعد مؤشرا
جيدا على مــدى التزام الجهات
المشاركة باالشتراطات ،مؤكدة
اس ـت ـمــرار ف ــرق الـتـفـتـيــش ،التي
تضم ممثلين عن الجهات ذات
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ،فـ ــي ع ـم ـل ـه ــا لـضـبــط
ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـب ــرع ،والـ ـت ــأك ــد مــن
التقيد بــاالشـتــراطــات الصحية
والوقائية.

هناء الهاجري

وعن مشاركة الفرق التطوعية
في "تبرعات رمضان" أوضحت
الهاجري ،أنــه يسمح بمشاركة
الـ ـ ـف ـ ــرق ال ـ ـت ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــة ش ــري ـط ــة
تـبـعـيـتـهــا إلحـ ـ ــدى ال ـج ـم ـع ـيــات
الخيرية المشهرة والمشاركة
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،م ـ ـشـ ــددة عـلــى
أن ــه ال ُيـسـ َـمــح لـهــا بــالـجـمــع ،بل

باإلعالن والترويج للمشروعات
الخيرية التي تطلقها الجمعية
فقط ،ومن خالل الروابط اآللية
الخاصة بذلك.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـت ــابـ ـع ــة
عملية تــوزيــع وجـبــات االفـطــار،
للتأكد من االلـتــزام بــاإلجــراءات
االحترازية والوقائية الصادرة
عن مجلس الوزراء بهذا الصدد،
ً
فـ ـض ــا ع ــن الـ ـت ــأك ــد م ــن الـ ـت ــزام
الجميع بضوابط واشتراطات
الجمع المصرح بها من الوزارة.
وأهابت الهاجري بالجميع
م ــراع ــاة اإلجـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
المطبقة مــن ال ــدول ــة ،واالل ـتــزام
باستخدام الحسابات البنكية
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ــالـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ف ـق ــط
الـمـعـتـمــدة مــن ال ـ ــوزارة ،مــؤكــدة
دور المتبرعين في تحري الدقة
لدى التبرع للجمعيات الخيرية،
لضمان وصــول تبرعاتهم إلى
مستحقيها.

ً
«كونا» :فصل المتسببين بأخطاء «اإللكتروني» «األرصاد» :موجة غبار اليوم وغدا
الرويح :تدوير في قطاع التحرير لضخ دماء من الشباب الكويتيين المتميزين
أعــرب الناطق الرسمي لوكالة األنباء الكويتية
(كونا) عصام الرويح ،عن اعتذار الوكالة عن الخطأ
الــوارد في حسابها اإللكتروني على "تويتر" ،أمس
األول ،مشيرا الى اتخاذ مجموعة من االجراءات.
وأوضـ ــح ال ــرويــح فــي بـيــان صـحــافــي أن "كــونــا"
بتوجيهات من وزير االعــام والثقافة وزير الدولة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري اتـخــذت
ع ــددا مــن االج ـ ــراءات الـحــازمــة فيما يتعلق ب ــإدارة
التحرير االلكتروني في الوكالة لتالفي تكرار مثل
هذه األخطاء.

وأف ــاد بــأنــه مــن بين تلك اإلج ـ ــراءات نقل بعض
ال ـق ـيــادات فــي إدارة الـتـحــريــر االل ـك ـتــرونــي وفصل
المتسببين فــي الخطأ ،موضحا ان "كــونــا" أجــرت
عملية تــدويــر فــي قـطــاع التحرير لضخ دم ــاء من
الشباب الكويتيين المتميزين ومــن ذوي الخبرة
والكفاءة في ادارة التحرير االلكتروني.
وأكد الحرص على ضمان دقة التحرير االلكتروني
وعلى المكانة المتميزة والدور الكبير الذي تقوم به
(كونا) في تغطية االخبار المحلية والدولية ونقل
المعلومات والحقائق بكل مصداقية وشفافية.

قالت إدارة األرصاد الجوية ،إن طقس البالد يتأثر بامتداد مرتفع جوي
مصحوب برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على
ً
فترات خصوصا في أوقات الظهيرة مثيرة للغبار على بعض المناطق
السيما المكشوفة.
وقــال مراقب التنبؤات الجوية ب ــاإلدارة عبدالعزيز القراوي لـ "كونا"
ً
ً ً
ً
أمس ،إن الطقس اليوم يكون مائال للحرارة نهارا ومعتدال ليال والرياح
ً
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا مثيرة للغبار
ً
على بعض المناطق خصوصا المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة
ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين  34و 36درجة مئوية والصغرى
بين  21و 23درجة.
ً
ً
ً
ً
وعن الطقس غدا ،أفاد القراوي بأنه يكون مائال للحرارة نهارا ومعتدال
ً
ً
ً
ليال وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة
ً
ً
السرعة تنشط تدريجيا مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا
المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين  34و 36درجة مئوية
والصغرى بين  23و 25درجة.

سلة أخبار
«أمانة األوقاف» تدعم
مشروع مراجعة المصاحف

ّقدمت األمانة العامة لألوقاف
الدعم لواحد من أهم املشاريع
التي تتبناها الهيئة العامة
بطباعة ونشر القرآن
للعناية
ّ
الكريم والسنة النبوية
علومهما ،وهو مشروع
مراجعة املصاحف .وأعرب
مدير إدارة اإلعداد واملطبعة
بالهيئة ،سعيد الهاجري ،عن
امتنان وشكر اإلدارة العليا
في الهيئة لألمانة للعامة
لألوقاف على هذا الدعم"،
مؤكدًا أن "التعاون مع األمانة
بارز جدًا في عدد من مشاريع
الهيئة" .وأوضح الهاجري أن
"هذا املشروع يتم من خالله
التدقيق واملراجعة على
املصاحف التي قامت الهيئة
بطباعتها للتأكد من ّ
خلوها
من األخطاء ،واعتمادها
من مجموعة مختارة من
املراجعني املتخصصني قبل
توزيعها".

«النجاة» تطلق حملة لدعم
النازحين اليمنيين
قال مدير املوارد والحمالت
بـ "النجاة" الخيرية عمر
الشقراء ،إن الجمعية تطرح
أولى حمالتها خالل شهر
رمضان الفضيل لدعم
األشقاء في جمهورية اليمن،
تحت شعار "إغاثتهم لك
أجر ولهم حياة" .وأضاف
الشقراء ،في تصريح
صحافي ،أمس ،ان الحملة
تستهدف جمع مبلغ 100
ألف دينار لتوزيع  2000سلة
رمضانية ،وعالج  3000طفل
يعانون أمراض سوء التغذية
ً
وبناء  20منزال جديدًا لألسر
املتعففة .وتابع "اننا نطمح
إلى تقديم الدعم واملساندة
لــ 13000مستفيد من
النازحني اليمنيني" ،داعيا
املحسنني إلى دعم الحملة.
وذكر أن الحملة تسعى
لتخفيف معاناة اليمنيني،
حيث ذكرت تقارير أممية
أن  20مليون شخص من
أهل اليمن يواجهون انعدام
األمن الغذائي ،ويحتاج 14
مليونًا إلى تدخل إنساني
عاجل ،كما قدر عدد األطفال
املصابني بسوء التغذية
الحاد بحوالي مليوني حالة
ممن هم دون الخامسة.

«المكفوفين» ّ
تكرم «التراث»
لدعمها المؤسسات الكويتية

َّ
كرم رئيس مجلس اإلدارة
بجمعية املكفوفني فايز
العازمي ،جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،تقديرًا
لجهودها واهتمامها
بدعم املؤسسات الكويتية،
ضمن سياستها في توطني
العمل الخيري .وقال مدير
إدارة التنسيق واملتابعة
بالجمعية نواف الصانع،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن "إحياء التراث" تحرص
على التواصل مع املؤسسات
واملنظمات الكويتية ،لتنفيذ
مشاريع مشتركة ضمن
سياستها في تطوير العمل
الخيري ،وإعطاء األولوية
للعمل الخيري داخل الكويت.
َّ
ووجه الصانع الشكر
لـ"املكفوفني" على تعاونهم،
وإتاحة الفرصة للجمعية في
"مساعدة إخوان لنا يعيشون
بيننا ،ونحن مسؤولون عن
مساعدتهم وتقديم كل عون
ممكن لهم" .جدير بالذكر،
أن الجمعية قدمت الدعم
واملساعدة ألكثر من 100
أسرة من أسر أصحاب الهمم
العالية "ذوي االحتياجات
الخاصة" عن طريق كوبونات
شرائية ضمن مشروع
"تموين رمضان" ،والذي
استفاد منه أكثر من 500
شخص.

برلمانيات 4
مطالبات نيابية بضرورة االحتكام إلى الدستور
ةديرجلا
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• عبدالله المضف :المشرع مكن النائب الواحد من المساءلة • الساير :يتحدثون عن أخالق أهل الكويت وهم بعيدون عنها
علي الصنيدح

رئيس الوزراء
ال يملك إال
أغلبية مزيفة

مهلهل المضف

استمرت ردود فعل النواب عقب
األحـ ــداث األخ ـيــرة الـتــي شهدتها
جلسة مجلس األم ــة ،داعـيــن إلى
ض ــرورة الـحــذر مــن الـتـعــدي على
الدستور وتشويه صورته وصورة
الديمقراطية ألجل أهداف معينة،
ط ــال ـب ـي ــن مـ ــن ال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
متابعة محاسبة النواب.
قال النائب مرزوق الخليفة في
رســالــة وجهها إل ــى سمو األمير
وولــي عهده "أطــالــب سمو األمير
بالتدخل بحكمته المعهودة لنزع
ف ـت ـيــل األزم ـ ــة م ــن م ـج ـلــس األمـ ــة،
وال ــرج ــوع ال ــى الـشـعــب الكويتي،
نظرا لما تمر به الكويت من أزمة
سـيــاسـيــة ال يـمـكــن ت ـجــاوزهــا إال
بــرح ـيــل رئ ـي ـســي الـسـلـطـتـيــن من
المشهد السياسي".
وأضــاف "أقسمنا على احترام
الدستور والثقة التي أوالنا إياها
الشعب ،ومــا حــدث في جلسة 13
أب ــري ــل جــريـمــة بـحــق الكويتيين

عبدالله المضف

مهند الساير

مهلهل المضف

مرزوق الخليفة

والـ ـ ـن ـ ــواب ،وس ـل ــب ح ـقــوق ـهــم في
تفعيل أدواتـهــم الرقابية في يوم
أسود تواطأت فيه رئاسة المجلس
مع الحكومة".
وذك ـ ــر "ك ـ ــان ه ـن ــاك ت ــزوي ــر في
نتائج التصويت في ذات الجلسة،
تـ ـص ــوي ــت الـ ـبـ ـلـ ـطـ ـج ــة ،ف ــرئ ـي ــس

المجلس أعلن أن عدم الموافقين
 33من أصل  ،60وهذا غير صحيح،
وبـعــد سـمــاع مــا ورد بالتسجيل
اتـ ـض ــح أن ـ ــه تـ ــم الـ ـ ـن ـ ــداء ع ـل ــى 51
اسـمــا مــن الـ ـ  60الـحــاضــريــن ،ولم
يـتــم ال ـنــداء عـلــى ع ــدد مــن الـنــواب
وه ــم :أســامــة ال ـم ـنــاور ،وعبدالله

الـ ـمـ ـض ــف ،وع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ـل ـم ــان،
وف ــارس العتيبي ،م ـبــارك الـعــرو،
ومبارك الخجمة ،مبارك الحجرف،
ومحمد المطير ،ويوسف الغريب،
وهـ ـ ـ ــم ح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرون فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــاعـ ــة،
وه ــذا تــزويــر فــي التصويت على
تأجيل استجواب رئيس الــوزراء
واالستجوابات المزمع تقديمها،
ً
ً
ويعد تعديا سافرا على الدستور".
وقال الخليفة "بأي حق يتحدث
رئيس مجلس األمة باسم القيادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــن الـ ـم ــادة  107من
ال ــدسـ ـت ــور ،وعـ ــن ن ــواي ــا الـ ـن ــواب،
وأن القيادة السياسية واعية لما
يجري ،وأنــا أطالب وزيــر الديوان
األم ـي ــري بــات ـخــاذ ك ــل اإلجـ ـ ــراءات
تـ ـج ــاه م ــن ي ـت ـع ــدى ع ـل ــى ال ـم ـقــام
السامي".
وت ــاب ــع" :رئ ـي ــس مـجـلــس األم ــة
تعدى على المادة  90من الالئحة
ب ــرف ــع ال ـج ـل ـس ــة ن ـه ــائ ـي ــا ،وك ـلــف
موظفيه برفع شكوى سب وقذف
على النواب ثامر السويط ،وخالد
مؤنس ،ومحمد المطير".

الــدولــة الديمقراطية الدستورية،
وإذا كــان بــاعـتـقــاده انــه بتحقيق
هذه األحداث يمنع تحقيق النظام
البرلماني ،أؤكــد أن هذه األحــداث
تـقـصــر ال ـم ــدة ف ــي إي ـج ــاد الـنـظــام
البرلماني ،وان الحكومة البرلمانية
ه ــي ال ـت ــي ت ـس ــود ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة»،
مضيفا ان هناك تعمدا واضحا في
إسقاط هيبة المجلس وأعضائه،
خ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا ي ـك ــون ه ـنــاك
استفزاز واعتداء لفظي وجسدي
على االعضاء من بعض الموظفين،
وهذا األمر ال يحدث إال من أناس
ساقطين ،وال يزيد أعضاء مجلس
األمـ ــة إال هـيـبــة ف ــي أع ـيــن الـنــاس
والشعب الكويتي.
وأفــاد المضف بــأن «جلسة 30
م ـ ــارس ك ــان ــت جــري ـمــة سـيــاسـيــة
بامتياز ،وكــل من حضر الجلسة
ش ــارك فيها ،إذ كيف تتم حماية
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء مــن اسـتـجــوابــات
مستقبلية؟ هذا األمر ال يتم حتى
ف ــي دول أحـ ــاديـ ــة ال ـ ـحـ ــزب ،وإذا
ك ــان ه ـنــاك تــأج ـيــل لــاسـتـجــواب
ف ــي ال ـس ــاب ــق ف ــإن ــه ل ــم ي ـك ــن سنة
ح ـم ـي ــدة بـ ــل س ـن ــة س ـي ـئ ــة ،واآلن
السنة الجديدة تتمثل في تأجيل
االسـتـجــوابــات الـتــي س ــوف تقدم
بالمستقبل ،هذا األمر غير موجود
ال فــي دسـتــور وال قــانــون وال في
المنطق وال في العقل».
وأض ـ ـ ــاف أن «رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
لـيـســت لــديــه أغـلـبـيــة حقيقية بل
م ــزي ـف ــة ،وك ـ ــان ي ـف ـتــرض بــرئـيــس
م ـج ـلــس االم ـ ــة ب ـح ـكــم مــوق ـعــه أن
يرفض طلب رئيس الــوزراء ،ال أن
يشارك في هذا االمــر وليس لديه
االغ ـل ـب ـيــة الـحـقـيـقـيــة ،خـصــوصــا
أن ثـلـثــي أع ـض ــاء الـمـجـلــس ضد
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،أم ــا اس ـت ـخ ــدام اص ــوات
الحكومة واصوات النواب االغلبية
لتمرير ق ــرار غير دسـتــوري فهذا
كــارثــة كبيرة ،وال نعاتب الـنــواب
المشاركين بــل الشعب الكويتي
ه ــو م ــن ي ـح ــاس ــب نـ ــوابـ ــه ،ول ـكــن
عتبنا على أعضاء مجلس الوزراء
كيف يشاركون في هذا األمر ،ففي
سبيل حماية رئيسهم أصبحت
ظهورهم مكشوفة لمجلس األمة،
فكيف يقبلون أن يكونوا في هذا

ً
الغانم :مكتب المجلس لن يقف متفرجا
على محاولة تكرار أحداث الجلسة الماضية
قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
إن م ـك ـتــب ال ـم ـج ـلــس اسـ ـتـ ـع ــرض ،أم ــس،
جميع أحداث جلستي الثالثاء واألربعاء،
وما تضمنته من أحــداث مؤسفة ال ّ
تمت
لعاداتنا بصلة ،وقــرر المكتب اتخاذ كل
اإلج ــراء ات الالئحية والقانونية الالزمة
ات ـ ـجـ ــاه مـ ــا حـ ـ ـ ــدث ،ل ـم ـن ــع ت ـ ـكـ ــرارهـ ــا فــي
المستقبل.
وبـ ّـيــن ال ـغــانــم ،فــي تـصــريــح ،أن ادع ــاء
أحد النواب (في إشارة الى النائب محمد
المطير) ،وهــو أمــر مــوثــق ومـسـجــل ،بأن
رئيس مجلس األمة أطلق العنان للسانه
بشتم النواب وأمهاتهم ،هذا والله محض
النائب بدأ
افتراء وكذبة بلهاء ،إنما
هذا ّ
ّ
السب والشتم الى
جلسة الثالثاء بتوجبه
الرئاسة ولغير الرئاسة ،ورديت عليه كما
شاهد الشعب الكويتي بعبارة "اللهم إني
صائم" ،إال أنه استمر بهذا السلوك منذ
جلسة الثالثاء الى جلسة األربعاء.

وأض ــاف الـغــانــم أن الـنــائــب تـ ّ
ـوجــه الى
م ـن ـص ــة األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ّ
ووجـ ـ ـ ــه ال ـس ـب ــاب
وال ـ ـم ـ ـفـ ــردات غ ـي ــر ال ــائـ ـق ــة الـ ـ ــى رئ ــاس ــة
المجلس ،والشعب الكويتي سمع ّ
رد ي
عليه بأنني لن أنزل الى مستواها ،وبعد
ّ
ردة فعل الشعب الكويتي وحتى يغطي
هذا العمل المشين ،قال إن رئيس المجلس
أطلق العنان للسانه لشتم ّأمهات النواب،
وهذا األمر غير صحيح ،وأتحداه أن يأتي
بشاهد واحد يؤكد حقيقة ما حدث.
وأضاف :إن هذا النائب أزعج الشعب
الـكــويـتــي بتسجيالته ،وه ــو سـ ّـجــل كل
ه ــذه األمـ ــور ،ول ــم يسجل عـنــدمــا أطلق
رئ ـيــس الـمـجـلــس الـعـنــان لـلـســانــه وهــو
يـشـتــم أم ـه ــات الـ ـن ــواب!! ه ــذا ه ــو م ــا لم
ّ
تسجلها؟! بل
تسجله وبقية الجلسة
هذا محض افتراء وكذب ،مضيفا :أشكر
ّ
ردة فعل الشعب ّالكويتي الغاضبة على
هــذا السلوك ،بغض النظر عن االتجاه

السياسي الذي جعل البعض يكذب.
وقــال إنــه بعد تحويل أحــداث الجلسة
االف ـت ـتــاح ـيــة ال ــى ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ،أدع ــو
الـ ـن ــائ ــب لـ ـل ــذه ــاب الـ ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة ل ـيــدلــي
بشهادته ،لتقول َمــن هــو المجني عليه،
وتــأتــي بـشـهــودك ون ـعــرف إن ك ــان هناك
مخطئ ،فال أحد فوق القانون ،والجميع
َ
يحاسب.
يجب أن
وتابع :يزعم البعض أنهم سيحاولون
ت ـك ــرار األح ـ ــداث الـمــؤسـفــة الـمــاضـيــة في
الجلسات القادمة ،وهذا أمر غير مقبول،
ومكتب المجلس لــن يقف متفرجا على
األمـ ــر ،وإذا ك ــان ق ــدرن ــا أن ال ـلــه وضعنا
في هــذه المراكز تحديدا للتصدي لهذه
األســالـيــب غير المقبولة ،فصدقوني لن
نـتــوانــى عــن أداء ال ــدور الـمـنــاط بـنــا ،وال
يـمـكــن أن نـحـنــث بـقـسـمـنــا ،ون ـس ــأل الـلــه
الهداية للجميع ،وال نستثني أنفسنا من
ذلك ،حتى ال نحرق بلدنا بأيدينا.

إسقاط هيبة المجلس
ب ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر ال ـن ــائ ــب مهلهل
المضف أن األحداث التي شهدها
مجلس األمــة واضــح أنها مدبرة
ومخطط لها ،وتستغل من بعض
األطراف لعدة أهداف ،منها تشويه
صـ ــورة الــديـمـقــراطـيــة بــالـكــويــت،
وإسقاط هيبة المجلس وأعضائه،
وال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـل ــى أح ـ ـ ــداث جلسة
أحداث  30مارس.
وقـ ـ ــال ال ـم ـض ــف ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي« ،م ــن ب ـعــد دس ـت ــور 62
ال نـ ـ ــزال ن ـع ـيــش أح ـ ـ ــداث تـشــويــه
الديمقراطية ،وجزء من المنظومة
داخ ــل الـحـكــومــة ،وج ــزء خارجها
يـ ـح ــاول ــون بـ ــأي ط ــري ـق ــة إس ـق ــاط
ال ــدس ـت ــور ب ـ ـ ــأدوات م ــن داخ ـ ــل أو
خارج الدستور ،ومازالوا يعيشون
في نظرية الدولة العشائرية ،وهذا
المشروع ال يمكن أن يستمر وال
للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار
السياسي».
وبـ ـي ــن أن «مـ ـ ــن ي ـس ـع ــى ب ـهــذا
االتـ ـج ــاه ه ــو م ــن ي ـش ــوه صــورتــه
وليس من يسعى لتحقيق مشروع

العتيبي يسأل عن صندوق
المشروعات الصغيرة
وجه النائب فارس العتيبي
ً
س ـ ـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة د .عبدالله السلمان
جـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـق ـ ــدمـ ـ ـت ـ ــه" :صـ ـ ـ ــدر
المرسوم رقم  98لسنة  2013في
شأن الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،كما ورد في نص
البند رقــم  1مــن الـمــادة الثالثة
بأن يهدف الصندوق إلى تنويع
مصادر الدخل لتخفيف األعباء
الـمــالـيــة عـلــى ال ـمــوازنــة العامة
للدولة".
وطـلــب العتيبي فــي ســؤالــه:
ما إجمالي الدخل الــذي أنتجه
ال ـص ـن ــدوق م ـبــاشــرة م ــن خــال
أعماله أو غير مباشرة من خالل
المشاريع الـتــي قــام بتمويلها
مــع بـيــان نــوع الــدخــل والقطاع
"حـ ـس ــب ت ـص ـن ـيــف ال ـق ـط ــاع ــات
ال ـمــذكــورة بــال ـمــادة األولـ ــى من
ذات الـ ـق ــان ــون" وح ـج ــم الــدخــل
ونسبة هذا الدخل من الموازنة
العامة منذ تأسيس الصندوق

فارس العتيبي

حتي تاريخ السؤال؟
وتساءل" :ما خطة الصندوق
ل ـت ـح ـق ـي ــق ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف؟ وم ــا
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي طـ ـ ــرأت عـبــر
اإلدارات ا لـمـتـعــا قـبــة لتحقيق
الهدف المذكور أعاله ؟ وما آلية
قياس األداء للتحقق من تحقيق
هذا الهدف؟".

 4مرشحين في اليوم األول
لـ «تكميلية الخامسة»
تـقــدم أربـعــة مرشحین إلــى إدارة ش ــؤون االنتخابات،
التابعة ل ــوزارة الداخلیة ،بطلبات الترشح فــي أول أیــام
فتح باب الترشح لالنتخابات التكمیلیة للدائرة الخامسة،
وهم بكر بادي الرشیدي وحماد مناحي الدوسري وخالد
عبدالعزیز العجمي ونهار ثقل العتیبي.
وأكد مدیر شؤون االنتخابات بوزارة الداخلیة العقید
الحقوقي د .أحمد الهاجري ،في تصریح أمس ،استعداد
اإلدارة الستقبال المرشحین لالنتخابات التكمیلیة 2021
للدائرة الخامسة الختیار مرشح واحد ،مضيفا أن استقبال
الطلبات سیستمر  10أیام في مقر إدارة شؤون االنتخابات،
خالل ساعات العمل الرسمي ،من  10صباحا حتى 1.30
ظهرا ،مع الحرص على اتباع االشتراطات الصحیة.

الوضع ،وسوف يسقطون واحدا
تلو اآلخــر ،ورئيس ال ــوزراء ليس
مـهـتـمــا إال ب ـن ـف ـســه ،إال إذا ك ــان
أعـ ـض ــاء مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء لــديـهــم
يقين بأن هذا المشهد السياسي
لن ينطوي ،ولن تقف استجوابات
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ول ـ ـ ــن ت ـن ـط ــوي
ايضا ،وأنــا أشاركهم هــذا اليقين
ب ــأن اسـتـجــوابــات رئـيــس ال ــوزراء
ل ــن ت ـق ــف ،ون ـص ــر ع ـل ــى ض ـ ــرورة
صعوده منصة االستجواب ،ليبين
للشعب الـكــويـتــي مــن ال ــذي لديه
الحق ،وأدعــو الخالد الى ان يقدم
استقالته».

الحفاظ على الدستور
ب ـ ـ ــدروه ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب عـبــدالـلــه
المضف «حفاظنا على الدستور
واالل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزام ب ـ ـ ـ ــه ،وسـ ـمـ ـعـ ـن ــا فــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق عـ ـ ــن ت ــأجـ ـي ــل وش ـط ــب
وإحالة االستجوابات إلى اللجنة
التشريعية ،لكن مــا ح ــدث اليوم
من تأجيل االستجوابات المزمع
تقديمها في أي الئحة هذه؟! وفي
أي دستور هذه موجودة؟! عملية ال
تمت للدستور بأي صلة».
وق ـ ــال ال ـم ـض ــف :م ـ ــاذا ل ــو أتــى
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وطـ ـل ــب تــأج ـيــل
اسـ ـتـ ـج ــواب ــات ــه إلـ ـ ــى  4سـ ـن ــوات،
واقـتــدى بــه بقية ال ــوزراء ّ
وأجـلــوا
َّ
المساءلة إلــى  4سـنــوات ،لتحول
الـمـجـلــس ون ــواب ــه إل ــى مجموعة
م ـس ـت ـشــاريــن ،وه ــو أم ــر ال يمكن
ً
القبول فيه ،مستطردا« :إذا كنتوا
ت ـبــون تــؤج ـلــون الـمـسـتـقـبــل فــأنــا
أتـ ـح ــدث الـ ـي ــوم إلـ ــى الـمـسـتـقـبــل،
وأح ـف ــادن ــا ب ــأال تـعـتـبــروا حــادثــة
ت ــأج ـي ــل االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ال ـمــزمــع
تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا سـ ــاب ـ ـقـ ــة دس ـ ـتـ ــوريـ ــة
ت ـع ـت ـمــدون عـلـيـهــا ،ف ـهــي ال تمت
للدستور وال لالئحة بأي صلة».
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـ ـمـ ــادة  100من
ال ــدسـ ـت ــور أعـ ـط ــت الـ ـح ــق لـنــائــب
واحــد أن يتقدم بمساءلة لرئيس
الــوزراء أو الــوزراء« ،وهنا افترض
ً
المشرع بأن نائب مقابله  49نائبا
وحكومة ال يريدون االستجواب إال
أن المادة انتصرت لتمكين النائب
الــواحــد مــن حــق المساءلة ،وهنا
تتجلى الديمقراطية باحترام رأي
األقلية ،وليس بالشطب والتأجيل
َّ
واإلحاالت وأن يمكن من مساءلته،
ثــم يـكــون ال ـقــرار للمجلس ،وهنا
يتجلى مفهوم الديمقراطية.

تأجيل االستجوابات
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب د.
عبدالعزيز الصقعبي« :فوجئت
بشطب مداخلتي ومداخالت الكثير
من األعضاء في جلسة أمس األول».
وتساءل الصقعبي ،في تصريح
أمــس« ،إلــى متى هذه الممارسات
التي دمــرت مجلس األمــة ودمــرت
العمل الديمقراطي فــي الكويت؟

أريد أن يشهد الشعب الكويتي إذا
كان الخطاب الذي وصلته مباشرة
إل ــى رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة ب ــه أي
إساءة ،وأنا أعلم كما يعلم األعضاء
أن قرار تأجيل استجوابات رئيس
الـ ــوزراء بــاطــل ،والمخالفة األكبر
تأجيل استجواب لم يتم تقديمه».
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ال يـ ـج ــوز
مـحــاسـبــة الـ ـن ــواب ع ـلــى ال ـنــوايــا،
فأي منطق وأي عقل وأي دستور
يقبل ذل ــك؟ مضيفا« :ال يمكن أن
ن ـس ـمــح بـتـعـطـيــل م ـج ـلــس األمـ ــة،
فبهذا الشطب لم يتم تأجيل فقط
االستجوابات بل تم شطب المادة
 ١٠٠من الدستور».
وأردف« :ال ـ ـي ـ ــوم لـ ــن ت ـح ـتــرم
الحكومة ورئيسها وال وزرائـهــا
مـجـلــس األم ـ ــة ،ولـ ــن ي ـ ــردوا على
األس ـئ ـلــة الـبــرلـمــانـيــة ،وإذا كنتم
تعتقدون أنكم بهذه الممارسات
وشـ ـط ــب الـ ـم ــداخ ــات سـتـخـفــون
الحقيقة فأنتم واهمون ،ألن الشعب
ال ـكــوي ـتــي واع لــذلــك والـصـحــافــة
الحرة موجودة».
من ناحيته ،قــال النائب مهند
الـســايــر إن مــا ح ــدث فــي جلسات
تعد
مجلس األمة هذا األسبوع من ٍ
صــارخ على الدستور ،وتحصين
رئيس مجلس الــوزراء ،والتمهيد
ل ـب ـق ـيــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،والـ ـتـ ـع ــدي على
النواب؛ لن يمر مرور الكرام.
وأض ــاف الـســايــر :منذ اسبوع
يتحدثون عن اخالق اهل الكويت
واإلره ــاب الفكري ،وهــم أبعد عن
اخ ــاق اه ــل الـكــويــت ،مـنــذ جلسة
االف ـت ـت ــاح ومـ ــا ش ـه ــدت م ــن شتم
للنواب وفي اسرهم ،وما تاله من
تحصين لرئيس مجلس الــوزراء،
وتجريدنا من األدوات الدستورية،
حتى أصبح الوزراء ال يجيبون عن
االسئلة البرلمانية ،ونطلب نقطة
نظام ال تتجاوز دقيقة واحدة يتم
منعها عنا ،وفــي المقابل يعطى
لنائب رئيس مجلس االمــة احمد
الـشـحــومــي رب ــع ســاعــة للحديث!
ً
مستدركا :إن كــانــوا يعتقدون أن
بــاسـتـطــاعـتـهــم تـكـمـيــم أفــواه ـنــا
وت ـم ــري ــر ك ــل م ــا ي ــري ــدون ــه ،فـهــذا
وه ـ ــم ول ـ ــن ن ـق ـبــل ب ـ ــأن ي ـم ــارس ــوا
هــذه الممارسات ،ونقول لرئيس
مجلس االم ــة م ــرزوق الـغــانــم :لن
تنعم بجلسة هادئة اذا لم يصعد
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ــى
مـنـصــة االس ـت ـج ــواب ،ويتحملوا
مسؤولياتهم الدستورية.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب عـبــدالـلــه
ال ـ ـطـ ــري ـ ـجـ ــي إن «ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات
الدخيلة واأللفاظ البذيئة لم تكن
ً
يــومــا س ــاح الـمـعــارضــة العاقلة
ف ــي ب ـل ــدن ــا» ،مـضـيـفــا« :صــراع ـكــم
الـ ـسـ ـي ــاس ــي او الـ ـشـ ـخـ ـص ــي مــع
الرئيسين شيء يخصكم ،لكن أن
يساهم ذلك في شل البلد وتعطل
صــالــح ال ـمــواط ـن ـيــن ف ـي ـجــب ان
مـ ّ
يتوقف ذلك بتكاتف العقالء إلنقاذ
الكويت قبل فوات األوان».

ةديرجلا
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«اتحاد األلبان» :رفع اإلنتاج  7أضعاف لتغطية االستهالك
بحاجة لترخيص ...ومعامل «الزراعة» ال تدعم المنتجين
األبقار
مزارع
:
• األحمد لـ ةديرجلا•
ً
• المزارع تنتج  200طن من األلبان يوميا والمستورد يغطي  %50من االحتياجات
محمد جاسم

طــالــب رئ ـيــس ات ـحــاد منتجي
األلـ ـ ـب ـ ــان ،ع ـبــدال ـح ـك ـيــم األحـ ـم ــد،
باإلسراع في إنشاء معامل إنتاج
مشتقات األلبان في مزارع األبقار،
قائال إن تلك الـمــزارع تنتج 200
ً
ط ــن م ــن األل ـ ـبـ ــان ي ــوم ـي ــا حـســب
االحتياج المتفق عليه من الهيئة

العامة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة
والـ ـسـ ـمـ ـكـ ـي ــة ،ل ـت ـغ ــذي ــة ش ــرك ــات
تصنيع مشتقات األلبان.
وك ـشــف األح ـم ــد ،فــي تصريح
ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،ع ــن قـ ـ ــدرة مــربــي
األبـقــار على رفــع كميات اإلنتاج
للوصول إلــى ما نحو  1500طن

ً
يوميا ،للمساهمة في دفع األمن
الـ ـغ ــذائ ــي وت ـغ ـط ـي ــة االس ـت ـه ــاك
ال ـم ـح ـل ــي ومـ ـس ــان ــدة ال ـش ــرك ــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة لـ ـل ــوص ــول ل ــاك ـت ـف ــاء
الـ ــذاتـ ــي ،ع ـبــر م ـعــامــل ت ـن ـشــأ من
مساحة كل مــزرعــة ،بعد تنسيق
«الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة» م ـ ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــة لـفـتــح

ً
البغيلي رئيسا للجمعية التعاونية للثروة الحيوانية
أعلنت الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية
تشكيل مجلس إدارتها الجديد ،برئاسة محمد
البغيلي ،وضم :عوض النصافي نائبا للرئيس،
ومحمد المطيري أمينا لـلـصـنــدوق ،وعايض
الـعــازمــي أمـيـنــا لـلـســر ،وفــالــح الـنـمـشــان عضو
مجلس إدارة.
َّ
ووج ـ ــه الـبـغـيـلــي ال ـش ـكــر ألع ـض ــاء الجمعية
العمومية على ثقتهم الكبيرة ،مؤكدا أن مجلس
اإلدارة الجديد سيسعى جاهدا لتحقيق جميع
مطالب مربي الثروة الحيوانية ،وفي مقدمتها
دعم األعالف وتوافرها على مدار العام بأسعار
مناسبة.

كما َّ
وجه الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء،
ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،بعد توجيه
قطاع أمن المنافذ البرية بالسماح للمواطنين
أصحاب الحالل بالخروج والعودة من المنافذ
البرية ،وفق الشروط الموضوعة.
وأكد البغيلي أن الثروة الحيوانية في البالد
هي قضية أمن غذائي وطني ،ويجب المحافظة
عليها ،الفـتــا إل ــى تــوافــر جميع أن ــواع األغـنــام
والماشية المحلية خالل شهر رمضان بأفضل
األسـ ـع ــار ،داع ـي ــا ال ـل ــه ع ــز وج ــل أن ي ــدي ــم على
الـكــويــت؛ أم ـيــرا وحـكــومــة وشـعـبــا ،نعمة األمــن
واألمان واالستقرار واالزدهار.

محمد البغيلي

تــرخ ـيــص ن ـش ــاط ب ـيــع مـشـتـقــات
األلـبــان في الـمــزارع .وأوضــح أن
ال ـم ــزارع تـغــذي نـحــو  18بالمئة
م ــن إج ـم ــال ــي االسـ ـتـ ـه ــاك ال ـع ــام
مـ ــن األلـ ـ ـب ـ ــان ح ــالـ ـي ــا ،واإلن ـ ـتـ ــاج
المحلي يغطي  50بالمئة ،بينما
المتسورد يغطي نسبة  50بالمئة
األخ ـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ــي ن ـس ـبــة مــرتـفـعــة
للمستورد ،مما دفع لعدم زيادة
االنتاج من األلبان.

 50مزرعة
وذكــر األحمد أن عــدد المزارع
المخصصة لــأبـقــار  50مــزرعــة،
تنتج الحليب ا ل ـخــام ،وتختلف
مساحاتها ،وال تقل في المزرعة
ال ــواح ــدة ع ــدد األب ـق ــار عــن 2000
ً
بـ ـق ــرة م ـن ـت ـج ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
الـمــزارع ّ
تمد كميات األلبان عبر
بيع اللتر الواحد ،بـما يعادل 130
فلسا ،الفتا إلى أن قلة الشركات
الـمـصـنـعــة لــأل ـبــان بـسـبــب عــدم
ا سـتـغــال الكميات المنتجة من
األبقار بالشكل الصحيح ،وممكن
ً
أن تـنـتـهــي أح ـي ــان ــا ف ــي ال ـصــرف

عبدالحكيم األحمد في إحدى مزارع األبقار
ال ـص ـح ــي ،مــوض ـحــا أن اح ـت ــراق
إح ــدى ال ـشــركــات المصنعة قبل
سنوات أهدر نحو  45ألف طن من
األلبان في الصرف الصحي ،وهذه
خسارة كبيرة لم تسجل من قبل.
وع ــن الــدعــم الـمـقــدم مــن هيئة
الزراعة ،قال األحمد إن «الزراعة»
م ـ ـق ـ ـص ـ ــرة فـ ـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ــدع ـ ــم
ً
لـلـمـنـتـجـيــن ،ع ـل ـمــا بـ ــأن األب ـق ــار
تستهلك األعالف أكثر من غيرها

إلعطاء مزيد من األلبان اليومية،
ً
مبينا أن هـنــاك مبالغ تعويض
ودع ـ ـ ــوم ـ ـ ــات م ـ ــن  5سـ ـ ـن ـ ــوات لــم
يحصل عليها المربون ،بالرغم
من مطالبتهم المستمرة بشأنها،
مضيفا أن مزارع األبقار تعد من
ً
أخطر الـمــزارع تعامال ،وبحاجة
لجهد كبير للحفاظ على مستوى
اإلن ـت ــاج فـيـهــا ،خــاصــة ف ــي فـتــرة
الصيف.

«الزراعة» ترفع حظر استيراد الطيور «البيئة» :مد أحمر على بعض المناطق البحرية
من تشيلي وأستراليا والدومينيكان

أص ـ ــدرت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ال ــزراع ــة
ً
والـ ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة قـ ـ ـ ــرارا ب ــرف ــع ال ـح ـظ ــر عــن
اسـتـيــراد جميع أن ــواع الـطـيــور الـحـيــة وبيض
التفريخ والصيصان عمر يــوم واحــد للدجاج
البياض والالحم من كل من تشيلي وأستراليا
والــدوم ـي ـن ـي ـكــان ،لـخـلــو تـلــك ال ـ ــدول م ــن مــرض
إنفلونزا الطيور.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي ،أمــس ،إن
القرار أكد ضرورة أن تخضع جميع اإلرساليات،
وفق نوعها ،للشروط والضوابط التي تصدرها

إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات
المنظمة العالمية للصحة الحيوانية واإلجراء
المنصوص عليه مــن الئحة الحجر البيطري
في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضــافــت أنــه ســوف يتم رفــض اإلرســالـيــات
المصابة بأي من األمراض الوبائية ُ
والمعدية
بعد فحص العينات بمختبر الهيئة ،على أن
يكلف الـمـسـتــورد إع ــادة الـطـيــور والـحـيــوانــات
المصابة إلــى الجهة الـتــي وصـلــت منها على
نفقته الخاصة دون ُّ
تحمل الهيئة أي مسؤولية.

أكدت أنها ستستكمل المسوحات الميدانية على سواحل الجون
●

عادل سامي

أك ـ ــدت ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة وج ــود
مد أحمر على بعض المناطق البحرية،
مبينة أن ــه مــن خ ــال عـمـلـيــات المتابعة
وال ـم ـســوحــات ال ـب ـحــريــة لـلـمـنــاطــق الـتــي
تكثر فيها ظــاهــرة الـمــد األح ـمــر ،والـتــي
ت ـص ــاح ـب ـه ــا ظ ـ ــاه ـ ــرة ن ـ ـفـ ــوق األسـ ـ ـم ـ ــاك،
ف ـقــد أج ـ ــرت ال ـه ـي ـئــة ص ـب ــاح أمـ ــس األول
ال ـم ـســوحــات ال ــازم ــة ،ال ـتــي أس ـف ــرت عن
وجود مد أحمر ممتد من شاطئ السالم
إلى جون الصليبيخات.

َوقـ ــالـ ــت ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،إنـ ــه تمت
مــاحـظــة نـفــوق أعـ ــداد قليلة نسبيا من
أسـمــاك الـجــم وال ـعــوم ،إضــافــة إلــى تغير
لــون مـيــاه البحر الساحلية بــالـقــرب من
مخارج األمطار ،نتيجة األنشطة البشرية
الساحلية التي تؤثر سلبا ،وتساهم في
انـخـفــاض ج ــودة مـيــاه الـبـحــر ،وتتسبب
في حدوث ظاهرتي المد األحمر ونفوق
األسماك ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأف ـ ـ ــادت ب ــأن ــه ت ــم رصـ ــد ظ ــاه ــرة الـمــد
األحـمــر خــارج جــون الكويت بالقرب من
س ــاح ــل ال ـب ــاج ــات ،وت ــم ج ـمــع الـعـيـنــات

وتحليلها في المختبر ،وأشــارت نتائج
ال ـت ـح ــال ـي ــل ال ـب ـي ــول ــوج ـي ــة إلـ ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع
ف ــي أع ـ ـ ــداد الـ ـه ــوائ ــم ال ـن ـبــات ـيــة م ــن ن ــوع
 ،Myrionekta rubraحـيــث بـلــغ الـعــدد
 150300خلية/لتر ،ويتسبب هــذا النوع
عند ازدهــاره في تغيير لون مياه البحر
(ظ ــاه ــرة ال ـمــد األح ـم ــر) ،كـمــا قــد يتسبب
فــي اخ ـت ـنــاق األس ـم ــاك نتيجة اسـتـهــاك
كمية األوكسجين المذاب بالماء ،وسوف
تستكمل المسوحات الميدانية في األيام
ال ـم ـق ـب ـلــة ع ـل ــى سـ ــواحـ ــل ج ـ ــون ال ـك ــوي ــت
ومتابعة األوضاع البيئية.

«اإلغاثة اإلنسانية» وزعت  1250سلة غذائية لمحتاجين في الصليبيخات

الدويلة 1.6 :مليون مستفيد من مشاريعنا خالل  2020رغم «كورونا»

مستمرون
في مساعدة
العمالة
المتضررة
التي انقطعت
بها السبل
خالد السعيد

تـ ـ ــواصـ ـ ــل جـ ـمـ ـعـ ـي ــة اإلغ ـ ــاث ـ ــة
اإلنـســانـيــة مسيرة الخير التي
بدأتها منذ بداية أزمة فيروس
كورونا ،بتوزيع السالل الغذائية
على األسر المحتاجة والمتعففة
فـ ــي ج ـم ـي ــع مـ ـن ــاط ــق الـ ـك ــوي ــت،
ورك ــزت نشاطها على عــدد من
المناطق ،حيث قامت على مدى
ال ـيــوم ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ب ـتــوزيــع
ن ـح ــو  1250س ـل ــة فـ ــي مـنـطـقــة
الصليبيخات ،وشهدت عملية
التوزيع تنظيما رائعا ومميزا.
ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال عضو
مجلس إدارة الجمعية رئيس
اللجنة اإلعالمية محمد الدويلة
إن عدد المستفيدين من مشاريع
الجمعية لعام  2020نحو مليون
و 600ألف ،بالرغم من تداعيات
«ك ــورون ــا» ،وهــم مقسمون على
ركائز خيرية وإنسانية.
وأضــاف الدويلة أن إجمالي
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــن م ـ ـ ـ ــن حـ ـمـ ـل ــة
اإلغ ــاث ــات والــوج ـبــات وال ـســال
الـغــذائـيــة  450أل ـفــا ،والـمــرحـلــة
الـحــالـيــة تــرتـكــز عـلــى مـســاعــدة

الـمـحـتــاجـيــن م ــن خ ــال تــوزيــع
سالل غذائية على المحتاجين
واألسر المتعففة ،مشيدا بجهود
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات فــي
مواجهة جائحة كورونا.
وتابع« :نحرص على ضرورة
االخـ ــذ بـكــل ال ـتــداب ـيــر الــوقــائـيــة
واالشتراطات الصحية الصادرة
م ــن وزارة ال ـص ـح ــة ل ـمــواج ـهــة
كورونا ،وااللتزام بارتداء الكمام
وال ـق ـفــازات والـتـبــاعــد الجسدي
واالجتماعي» ،مؤكدا ان النجاح
في هذا البلد الخيري والتعاوني
واالج ـت ـم ــاع ــي ال ـت ـكــاف ـلــي رائ ــع
جــدا ،وتعتبر الجمعية شريكا
استراتيجيا مع مختلف جهات
ال ــدول ــة فــي تــوزيــع تـلــك الـســال
الغذائية ،ودعا الله عز وجل أن
يــرفــع ال ـبــاء وال ــوب ــاء عــن االمــة
العربية االسالمية جميعا.

وقت الشدائد
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ــر مـ ــديـ ــر إدارة
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد الـ ـسـ ـعـ ـي ــد

انقالب شاحنة محملة باألدوية
أربك المرور على «الغزالي»

محمد الدويلة

أن «و جـ ـ ـ ـ ــود نـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
الصليبيخات يأتي من منطلق
مساعدتنا للمحتاجين واالسر
المتعففة والمتضررة ،ووزعنا
أك ـثــر م ــن  1250سـلــة غــذائ ـيــة»،
شاكرا جميع المتبرعين من أهل
الخير وجميع المتبرعين الذين
أظهروا المعدن األصيل للشعب
ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي وقـ ـ ــت ال ـش ــدائ ــد
واألزمات.

●

محمد الشرهان

تعطلت الـحــركــة الـمــروريــة على طــريــق الغزالي
بــات ـجــاه مـيـنــاء ال ـشــويــخ م ـســاء أم ــس األول ،ج ــراء
انقالب شاحنة عبارة عن قاطرة ومقطورة محملة
بحاويتين تحمل شحنات أدو ي ــة ومستحضرات
طبية ،ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات ،واقتصر
على الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالشحنة،
فضال عــن إغ ــاق تقاطع دوار الجامعة مــع طريق
الغزالي ألكثر من  12ساعة.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة

واإلعــام بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد الغريب
إن غرفة عمليات قوة اإلطفاء العام تلقت بالغا يفيد
بانقالب شاحنة محملة بمواد طبية ومواد خطيرة،
وفور تلقي البالغ تم توجيه مراكز اطفاء الشويخ
الصناعي ومبارك الكبير للمواد الخطيرة إلى موقع
البالغ ،حيث تبين أن الحادث ادى الى تسرب مواد
خطيرة جراء انقالب شاحنة تحمل حاويتين على
طــريــق جـمــال عـبــدالـنــاصــر مـقــابــل مـيـنــاء الـشــويــخ،
مضيفا أن ف ــرق اإلط ـف ــاء عملت عـلــى وق ــف تسرب
ال ـمــواد الـخـطـيــرة ،بينما عـمــل رج ــال ال ـمــرور على
تنظيم الحركة التي تعطلت جراء الحادث.

وأضاف السعيد أن من صور
النجاح في المجتمع الكويتي
هـ ــذا ال ـت ـن ــاغ ــم والـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
م ــؤس ـس ــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
في األعمال التطوعية الخيرية،
م ــردف ــا« :ن ـح ــن م ـس ـت ـمــرون في

م ـس ــاع ــدة ال ـع ـمــالــة ال ـم ـت ـضــررة
التي انقطعت بها السبل حاليا
بسبب ازمة كورونا».
وت ــوج ــه بــالـشـكــر إل ــى رج ــال
وزارة الداخلية على جهودهم
في تنظيم عملية تسليم السالل

الغذائية إلى مستحقيها ،والذي
أظهر حقيقة الجانب اإلنساني
لرجال األمن في الكويت.

ّ
لص المركبات في قبضة المباحث

ً
هلعا ّ
لتهوره في سرقاته ...واألجهزة األمنية استنفرت لضبطه
أثار
●

منطقة انقالب الشاحنة

تنظيم دقيق لتوزيع السالت الغذائية

محمد الشرهان

بعد سلسلة مــن جــرائــم الـســرقــة التي
ارتكبها بشكل متهور ،وفي وضح النهار،
وتسبب خاللها في ترويع السكان ببعض
ّ
ال ـم ـنــاطــق ،ت ـمــكــن رجـ ــال اإلدارة الـعــامــة
لـلـمـبــاحــث ال ـج ـنــائ ـيــة ،وبــالـتـنـسـيــق مع
إدارت ــي البحث والتحري في محافظتي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة وح ـ ــول ـ ــي ،مـ ــن ضـ ـب ــط «ل ــص
المركبات» الذي أرعب سكان المحافظتين،
إذ ارتـكــب الـعــديــد مــن الـســرقــات غير آبه
بـكــامـيــرات الـمــراقـبــة فــي ع ــدد مــن مـنــازل
المواطنين ،والتي رصدت عملياته.
وقـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إن
ال ـم ـت ـه ــم ( 30عـ ــامـ ــا) مـ ــن غ ـي ــر م ـح ــددي
الـجـنـسـيــة ،وم ــن أربـ ــاب ال ـســوابــق ،الفتا
الى أن رجال المباحث ضبطوه في كمين
ُمحكم بمنطقة حولي ،وتبين أن المركبة
ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا ف ــي عـمـلـيـ ّـات الـســرقــة
مسروقة أ يـضــا ،ومسجل بحقها قضية
سرقة في وقت سابق.
وكانت كاميرات المراقبة المثبتة في
بعض منازل المواطنين قد رصدت عدة
مـقـّـاطــع لشخص مـجـهــول ال ـهــويــة ،وهــو
ينفذ سرقة محتويات مركبات متوقفة
أم ــام ال ـم ـنــازل ،أو ســرقــة ّ
دراج ـ ــات نــاريــة

أو مــركـبــات فــي وضــع التشغيل .وقالت
مصادر أمنية لـ «الـجــريــدة» ،إن األجهزة
األمنية في محافظتي العاصمة وحولي،
ّ
تلقت عدة بالغات من مواطنين أردفوها
بلقطات لكاميرات المراقبة في منازلهم
ً
أو مـنــازل جيرانهم ،وهــي تلتقط صــورا
للص يقود مركبة رباعية الدفع يتوقف
ً
أمام المنازل مرتديا كمامة طبية ،ويفتح
ال ـم ــرك ـب ــات ب ـم ـف ـتــاح م ـص ـط ـنــع ،وي ـســرق
مـحـتــويــاتـهــا ،ثــم ّ ي ـغــادر ال ـم ـكــان ،مشيرا
إلــى أن اللص ينفذ جرائمه في مختلف
األوق ــات ،غير مبال بما قد يحدث ،وهو
ً
ما أثار هلعا بين السكان.
ّ وأضافت المصادر أن أحد المواطنين
وثق سرقة اللص إلحدى الدراجات النارية
منزل مواطن في محافظة مبارك
من أمام ّ
ً
الكبير ،ووثق أيضا هروب اللص بعد أن
سقطت الدراجة ،التي كانت محملة على
مقطورة بمركبته ،وغادر المكان بسرعة،
ً
تاركا خلفه الدراجة.
وأوضحت أن رجال المباحث الجنائية
فــي المحافظتين ب ــدأوا بتحديد مالمح
ال ـلــص وال ـمــرك ـبــة ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا في
السرقات ،وعملوا على تحديد خط سيره
ومكان وجوده ،وقادت تلك التحريات الى
إلقاء القبض عليه.

لص المركبات

محليات
سلة أخبار
نادي المصارف ينظم حملة
لتطعيم موظفي البنوك األحد

ينظم نادي المصارف
بالتعاون مع وزارة
الصحة حملة لتطعيم
موظفي القطاع المصرفي
في فندق الميلينيوم
األحد المقبل ،وذلك
ً
انطالقا من مسؤوليته
ً
االجتماعية ،وحرصا
على سالمة العاملين في
البنوك الكويتية ،ودعما
للجهود المبذولة في
مكافحة فيروس كورونا
(كوفيد .)19 -
وقال النادي ،في بيان
أمس ،إن هذه المبادرة
تأتي بجهود ومتابعة
رئيس مجلس إدارة
نادي المصارف يوسف
الرويح وعضوة مجلس
اإلدارة مريم المضف
والمدير العام للنادي
ً
عباس البلوشي ،تأكيدا
على القيام بكل ما من
شأنه حفظ سالمة
موظفي القطاع المصرفي
ً
في الكويت ،وتجسيدا
ألهمية تكاتف الجميع في
مواجهة هذا الوباء حتى
تنتهي هذه الجائحة،
ً
وأمال بعودة الحياة إلى
طبيعتها.

تقيم
«إحياء التراث» ً
محاضرات ودروسا رمضانية

تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي العديد من
المحاضرات والدروس
العلمية الخاصة بشهر
رمضان ،والتي تشرف
عليها لجنة الدعوة
واإلرشاد في مدينة سعد
العبدالله.
وأشارت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،إلى تنظيم
درس علمي بعنوان
«إضاءات رمضانية»
يلقيه الشيخ د .حسين
القحطاني ،الساعة 5:45
ً
مساء ،إضافة إلى إقامة
مجالس علمية للشيخ د.
مشعل الظفيري بعنوان
«سؤال وجواب» ،بعد صالة
الفجر.
وأوضحت أن الجمعية
ً
تقيم أيضا محاضرات
عامة تتناول العديد من
المواضيع الشرعية المهمة
تحت شعار «ليدبروا
آياته» ،ويشارك فيها نخبة
من المشايخ ،حيث ستقام
بعد صالة الفجر.
ودعت الجمعية الجمهور
للمشاركة في فعاليات
المحاضرات والدروس
التي تقيمها طوال شهر
رمضان ،األمر الذي يعود
عليه بالنفع والفائدة في
دينه ودنياه.

«الرحمة» تطلق مشروع
«أطفال اليمن» اليوم
أعلنت جمعية الرحمة
العالمية إطالق مشروعها
اإلغاثي «أطفال اليمن»،
اليوم ،ضمن مشروعات
حملتها «بادروا بالخير».
وقال رئيس مكتب اليمن
في الجمعية ،د .عبدالله
العجمي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن
المشروع يستهدف إيصال
المساعدات اإلنسانية لما
يقارب  15ألف متضرر
معظمهم من األطفال،
مبينا أن المساعدات
الغذائية والتعليمية
تأتي على رأس أولويات
المشروع ،من خالل توزيع
الطرود الغذائية وتناكر
المياه وعالج سوء التغذية
وتوفير الفصول التعليمية
المتنقلة .ودعا العجمي
جموع المحسنين إلى
المسارعة في بذل الخير
ألبرياء اليمن ،ودعمهم بما
يعينهم على أوضاعهم
المأساوية ،مشيرا إلى
أن اإلحصائيات الدولية
المتعلقة بأوضاع األطفال
اليمنيين تؤكد معاناة
 2.4مليون طفل من سوء
التغذية الحاد.
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مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

(الحلقة الرابعة)

جاسم حمد الصقر ()2006 -1918

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

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

ي ـق ــول ال ـم ــرح ــوم ج ــاس ــم ال ـص ـقــر ع ــن ظ ــروف
وتوقيت تركه للعراق وعودته إلى بلده الكويت
في مقابلة تلفزيونية ،إنه عاد في سنة 1960م،
وتشير وثــائــق أخ ــرى إلــى عــودتــه سنة 1959م.
يعلل السبب في ذلك بالتغير السياسي الجذري،
الـ ـ ــذي ح ـ ــدث ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ب ـع ــد سـ ـق ــوط ال ـن ـظــام
الملكي بانقالب  14تموز 1958م ،حيث بدأ المد
الشيوعي بقيادة عبدالكريم قاسم يشكل عقبة
وأداة تضييق على التجارة والتجار ،ومن بينهم
الصقر ،من خالل القرارات والقوانين الجديدة غير
المعقولة .فيذكر أن شيوعيين منتمين للشرطة
اقتحموا مكتب الصقر فــي الـبـصــرة ،وضايقوا
الموظفين ،وأصبح الوضع غير مريح بعد ذلك.
متواز ،بدأ االقتصاد الكويتي ينتعش،
وبشكل
ٍ
خصوصا بعد سنة تدفق النفط وبيعه منذ سنة
1946م ،حيث انعكس ذلك الحقا في الخمسينيات
على القوة الشرائية للحكومة والمواطنين ،مما
فرض على تجارة الصقر في الكويت أن تتطور.
وكــان هذا التطور التجاري بحاجة إلى إشراف
شخصي من أصحاب التجارة .لذلك غادر جاسم
البصرة إلى الكويت ،وعبدالله إلى القاهرة وأقام
هناك بشكل دائم.

ترسيم الحدود مع العراق

عضويته في
مجلس التخطيط
األول كانت بطلب
من الشيخ جابر
األحمد

وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ت ــول ــى ج ــاس ــم
الصقر أولى مهامه ،بعد عودته إلى الكويت ،في
هذه تخص
1963/3/29م .وكانت مهمته الوطنية ُ
وف ـ ـ َـد إلــى
ال ـعــاقــات الـكــويـتـيــة-الـعــراقـيــة ،حـيــث أ ِ
العراق ليحمل ثالث رسائل إلى رئيس جمهورية
العراق ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها .فنظرا
لمكوثه الـطــويــل فــي ال ـعــراق ومـعــارفــه الواسعة
ضــافــة إل ــى خـبــرتــه الـقــانــونـيــة بحكم
فـيـهــا ،بـ
ـاإل ِّ َ
ُ
دراس ـت ــه ،كــلــف مــن قـبــل ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة في
الكويت ،ممثلة بالشيخ عبدالله السالم الصباح
أمير الكويت ،والشيخ صباح األحـمــد الصباح
وزير الخارجية ،بالذهاب إلى بغداد ،التي لم يكن
بها سفارة كويتية ،الستكمال مفاوضات كانت قد
بدأت بعد سقوط نظام عبدالكريم قاسم ،الذي لم
يكن يعترف باستقالل الكويت كما هو معروف،
وذلك بانقالب  8فبراير 1963م.
ويقول جاسم إنــه ركــب الطائرة ،وتوجه إلى
ب ـغ ــداد ،ال ـتــي كــانــت تـخـلــو مــن س ـفــارة كويتية،
بسبب أزمة عبدالكريم قاسم ،وعندما وصل إلى
الفندق اتصل بأحد أصدقاء الدراسة العراقيين،
ال ــذي ك ــان وقـتـهــا وزي ــرا لـلـتـجــارة ،وه ــو شكري
صــالــح زك ــي .نـســق ه ــذا الــوزيــر عملية اجتماع
الصقر بالمسؤولين العراقيين لتوصيل رسائل
دولة َّ الكويت.
وث ـ ـ ــق ج ــاس ــم ال ـص ـق ــر ه ـ ــذه ال ـم ـه ـم ــة ،فـكـتــب
ت ـق ــري ــره ب ـعــد االج ـت ـم ــاع م ــع رئ ـي ــس جـمـهــوريــة
العراق عبدالسالم عــارف ،واجتماعه مع رئيس
ال ــوزراء أحـمــد حسن البكر ،واجـتـمــاع مــع وزيــر
الخارجية العراقي صالح عماش ،وكذلك ما رواه
الصقر بشكل مختصر في مقابلته التلفزيونية
ومقابالته الصحافية ،إضافة إلى مقالة صحافية
بـجــريــدة القبس كتبها وزي ــر الـتـجــارة العراقي
َ
الـســابــق شـكــري صــالــح زكــي ال ــذي سـ َّـهــل عملية
االجتماع.
وتكمن أهمية هــذه الوثائق فــي أنها تكشف
حلقة مفقودة من تاريخ المفاوضات الكويتية-
العراقية ،حيث بينت كواليس تلك المفاوضات.
وتبين هذه الوثائق مدى إصرار العراقيين على
إلحاق الكويت بها بأي شكل من األشكال ،حيث
طــالـبــوا بــإقــامــة فــدرالـيــة .وأوض ـحــت أيـضــا عدم
صحة ما قيل من أن الشيخ عبدالله السالم كان
يسعى نحو الفدرالية ،بل تبين أنه يرفض ذلك.
وكذلك أكدت هذه الوثائق القدرة الدبلوماسية
ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـلــى تـخـطــي ه ــذه الـعـقـبــة الـعــراقـيــة
الطامعة بضم الكويت.

االتحاد الفدرالي

اقترح تخصيص
مبلغ من ميزانية
الدولة لألجيال
القادمة

أما محضر أو تقرير جاسم الصقر المكتوب
بطريقة االختزال الجتماعه مع وزير الخارجية
العراقي صالح ّ
عماش ،فنصه فيما يلي:
ُ
عرضت أنا الموضوع بعد إبالغه تحيات
«1-
الشيخ صباح األحمد ،وزير الخارجية وتمنياته،
وس ـل ـم ـت ــه الـ ــرسـ ــالـ ــة ،ثـ ــم بـ ـ ـ ـ ُ
ـدأت ب ــالـ ـك ــام وكـ ــان
ً
(مستمعا) ،بأنه بعد رجــوع الوفد الكويتي من
بغداد وتشكيل لجنة لدراسة مباحثات بغداد،
ً
طلب أن أتوجه حامال الرسائل مع إعطاء انطباع
أمين عن رأي الحكومة وسمو الشيخ .وقلت وأنا
أنقل كالم األمير حسبما سمعته.
ً
كانت نوعا من الصدمة مطالبة العراق باتحاد
ف ــدرال ــي ،ح ـتــى إن األم ـي ــر ق ــال ب ـتــأثــر :ح ـتــى لو

اعترف العراق ال ألغي المعاهدة بهذه السهولة،
ألن عنصر الشك وعدم الطمأنينة قائم( .مع هذا
التفسير ل ـهــذا اإلص ـ ــرار) نـعـتـبــره حــالــة عصية
حسبما قيل لي .ومن الممكن إذا اعترف العراق
بـسـيــادة الـكــويــت وكيانها أن تلغى المعاهدة.
فعليه إن فكرة االتحاد الفدرالي غير مقبولة من
جانب الكويت.
أما بالنسبة للرأي العام ،فهو اآلخر عنده شيء
من الذهول ( )...الوضع وعدم االعتراف .والرأي
العام الكويتي ال يريد أي نوع من االتحاد%99 ،
ال يريد ،وحللت اتجاهات الرأي العام .وحكومة
الكويت تقول إذا صار اتحاد عربي فنحن أول من
يدخل به كدولة ذات كيان قائم.
ث ــم أوضـ ـح ـ ُـت ض ــرر وص ـعــوبــة ال ــوض ــع على
استقرار الناس ،وفائدة العراق من عنصر الثقة،
وتبادل االستثمارات الحكومية التي بها منفعة
للعراق .وبعث الوفد هي عنصر تماسكي.
ُ
وقلت هذا انطباعي .وقلت أنا رسول مؤتمن
أحمل بأمانة ما قيل لي حرفيا وانطباعي:
أم ــا رأي ــي الـشـخـصــي ف ــأق ــول :وض ــع الـكــويــت
واضح؛ معترف بها دوليا .وبعد إعالن االتحاد
السوفييتي سندخل األمم [المتحدة] وال نرجي
للعراق أي أمل من استفتاء.
فما هــي فــائــدة بقاء الــوضــع .وعلى أي حــال،
ف ـع ـلــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ــدولـ ــي ومـ ـص ــال ــح الـ ـغ ــرب،
والمستوى العربي أنتم كحكومة أعرف ،إنما ال
أرى فائدة وزيادة عنصر الشك.
هذا خالصة ما قلته.
ث ــم بـ ــدأ وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ي ـت ـح ــدث ف ـق ــال مــا
خــاص ـتــه :نـحــن قـلـنــا ل ـلــوفــد ،ورأي ـن ــا أن ــه يجب
أن ي ـكــون ه ـنــاك ن ــوع م ــن االرتـ ـب ــاط م ــع ال ـعــراق
أوضـحـنــاه وقلنا اتـحــاد فــدرالــي .ف ــإذا كــان لدى
الـجـمــاعــة مـقـتــرح آخ ــر لــارت ـبــاط فـلـيــوضـحــوه.
ونحن أناس لنا عقيدة وفكرة ،ونعني ما نقول.
ويوم نقرر فكرة ال نتراجع عنها مطلقا .والعراق
يصر على وج ــود االرت ـبــاط ،وإلـغــاء المعاهدة،
واتفاق عسكري.
ومـســألــة وج ــود الـكـيــان الكويتي واالع ـتــراف
الــدولــي واعـتــراف االتـحــاد السوفييتي .ودخــول
الـكــويــت األم ــم المتحدة هــذا ال يـقــدم وال يؤخر
في وجهة نظر العراق .والعراق لم يطلب ابتالع
الكيان ،العراق معتدل .تبقى الكويت دولة بجميع
مــؤسـســاتـهــا وحـكــامـهــا وبــرلـمــانـهــا ونـظــامـهــا.
إنما هو مرتبط بالعراق باالتحاد الفدرالي أو
أي إط ــار آخــر يحقق الـفـكــرة .ال ـعــراق مــن الجهة
العسكرية والــوجـهــات األخ ــرى ال يرضى ببقاء
الوضع الراهن.
ون ـح ــن راغ ـ ـبـ ــون أشـ ــد ال ــرغ ـب ــة ف ــي أن تـسـيــر
األم ــور سلميا ،وبمحبة ووئ ــام ،وال نــريــد غير
ذلـ ــك ،ولـكـنــي أرجـ ــو أن تـفـهــم الـجـمــاعــة أن عــدم
حسم األمــر شيء غير مفيد .وال نريد أن يسبق
السيف العذل .وسورية وراءنا كذلك ،وكـ ــذلـ ــك
الجمهورية العربية المتحدة أكدت لنا
أن ما يطلبه العراق ال تقف الجمهورية
( )...ل ــه ب ــل ت ــؤي ــده .ه ــذا ش ــيء أكـيــد،
ثم مسألة دخــول الكويت في اتحاد
فـ ــدرالـ ــي م ــع ال ـم ـج ـمــوعــة مـسـتـحـيــل
يتم هذا.
س ـ ـيـ ــوضـ ــع ن ـ ـ ــص :ب ـ ـ ــأن الـ ـك ــوي ــت
مستقلة إذا كانت مرتبطة مع العراق
بشكل مــا ،أمــا إذا لــم ترتبط تعتبر
(كقضاء).
وقال :نحن ال نساوم على مسائل
مادية ،والعراق به خير عميم ،وفعال
منذ (حدثت الثورة؟) حضر وفد (.)...
وهناك عــروض قــروض من الغرب
وألمانيا الغربية ،بل حتى االتحاد
السوفييتي مستعد لإلقراض.
ومــن الوجهة الدولية ،فالغرب
ل ــدي ــه الـ ــرضـ ــا ال ـ ـتـ ــام لـ ـلـ ـع ــراق ألن
ال ـبــديــل هــو الـشـيــوعـيــة ،وعنصر
الـمـســاومــة عندنا كــامــل .حتى الـ
 15ألف شهيد ومعتقل هو عنصر
مساومة (.)....
والـعــراق لديه خمس فــرق .وال
يحسن أن يـكــون اإلنـكـلـيــز منها
( .)...قاعدتهم في عدن عشرة آالف
فرقة (ونصف؟) ولو أراد الهجوم
س ـن ـح ـت ــاج  15فـ ــرقـ ــة ،وع ـن ــدن ــا
الـحــرس القومي وحــده  20ألف
كافين (للحرب؟).
وأش ـ ــار إل ــى طــري ـقــة اع ـتــراف
اال ت ـحــاد السوفييتي للكويت،
والمفاوضات التي جرت ،وأبدى
امتعاضه من الكويت وسماها
(مساومات تاجر) ،مع احترامي

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.

تزويد الكويت بالمياه العذبة
من بين وثائق أسرة الصقر المهمة وثيقة مشروع اتفاق (لم يتم) بين حكومة
دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية حول تزويد العراق للكويت بالمياه
العذبة .والوثيقة التي لدينا غير مؤرخة ،ولكن يبدو أنها في عهد الشيخ عبدالله
السالم الصباح ،ويمثل حكومة الكويت في مشروع االتفاقية هذه الشيخ صباح
األحمد الصباح الذي كان وزير خارجية الكويت آنذاك .ولعل وصول هذه الوثيقة
إلى جاسم الصقر ووجود تعديالت على النص يشير إلى أن جاسم الصقر كان
مشاركا في صياغة االتفاق وفي فريق المفاوضات ،خصوصا بعد أن كلف بحمل
رسائل ثالث إلى حكومة عبدالسالم عارف سنة 1963م.

الكويت رفضت
االتحاد الفدرالي مع
العراق عام 1963

مالحظة:

أوفده الشيخ
عبدالله السالم
ً
حامال  3رسائل
لعبدالسالم عارف
والبكر وعماش
حول الحدود
وترسيمها

عضو في مجلس التخطيط األول 1962م
بعد ع ــودة جــاســم الصقر إلــى الـكــويــت ومــزاولـتــه
اإلشراف المباشر على شركة األسرة ،اتصل به بعد
فترة المرحوم الشيخ جابر األحمد الصباح ،وكان
وزيــرا للمالية آنــذاك ،فطلب منه أن يكون عضوا في
مجلس التخطيط األول فوافق ،وكان ذلك في نهاية
سنة 1962م .وصدر المرسوم األميري رقم  76لسنة
 1962بتاريخ  4ديسمبر 1962م بتعيين أربعة أعضاء،

كان هذا المجلس مؤلفا من فريقين :األول حكومي
وع ــدده ــم سـتــة مــن ال ـ ــوزراء والـمـســؤولـيــن ،والـثــانــي
فريق أهلي مكون من جاسم الصقر ،ويعقوب الحمد،
ويوسف إبراهيم الغانم ،و[خالد عيسى الصالح].
وك ـ ـ ــان ضـ ـم ــن االقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات الـ ـت ــي اقـ ـت ــرحـ ـه ــا فــي
جـلـســة مـنــاقـشــة الـمـيــزانـيــة ،هــي أن يـخـصــص مبلغ
من الميزانية ،التي كانت صغيرة ،لتكون مدخرات

للتجار .وليست على مستوى رفيع...
فــي الــوقــت ال ــذي ك ــان ال ـع ــراق فــي مـعــركــة مع
الشيوعية ،التي هي خطر على الجميع وعقائديا.
وقال برأيي لم يكونوا أذكياء ( )....وسيشعرون
مستقبال بخطئهم السياسي بذلك.
ثــم قــال :الجماعة يــريــدوا كسب الــوقــت ،فلهم
مــا ش ــاء وا ،ولكني أقــول بــأن المطمطة ال تنتج
إال الضرر ،وقال (ال سمح الله) .نحن ال نرغب إال
بالخير والمحبة ،ولكني أرجو أال نلجأ لغير ذلك.
وكان في كالمه (حزم وتلويح).
وقـ ــال :أتــوقــع أن نـسـمــع مـقـتــرحــات إيجابية
تمشي فــي هــذا الـخــط ،وبـمــدة معقولة ،ال أقــول
حاال ،ولكني ال أرى فائدة في التأخر.
وفي سياق حديثه قال :بين للشيوخ حسبما
علمت من كويتيين (ال أدري من هم) ربما بقاؤهم
سيدوم إذا صار االتفاق مع العراق لهم ضمان
أطول وأكثر.
وقال إن الخيار الوحدوي بالبالد العربية ال
يدع مجاال لبقاء هذه األنظمة ما لم تنسجم مع
مستوى األحداث.

لألجيال القادمة .لكن هذا المقترح لم ينفذ إال بعد
عشرين سنة ،وهــذا بحسب روايــة المرحوم جاسم.
ويدل هذا المقترح على نظرة بعيدة المدى ،وتعكس
ثقافة وفهما لطبيعة الحياة وتقلباتها .استقال جاسم
الصقر ويوسف الغانم ويعقوب الحمد من المجلس
في 1965/1/4م.

من جملة ما قال وجهة نظر الكويت ال تلقى أي
عطف أو تأييد من الرأي العام العربي .بالعكس
ال ـ ــرأي ال ـع ــام ال ـعــربــي م ــع الـ ـع ــراق وض ـم ــه .ق ــال:
عندنا رأي عام يعتبر عدم اتحاد الكويت تفريط،
وضباط الجيش هذا رأيهم.
قال :تأخر مجيء وفد من الكويت كان مصدر
امتعاض ،ولو لم يأت الوفد لتعقدت األمور».

لقاء الرئيس البكر
وأما تقرير أو محضر اجتماع جاسم الصقر
مــع رئـيــس وزراء الـجـمـهــوريــة الـعــراقـيــة فنصه
كما يلي:
« - 1أبلغته تحيات الشيخ صباح األحمد ،وزير
الخارجية ،والجماعة.
 - 2ع ــرض ـ ُـت ن ـت ـي ـجــة رجـ ـ ــوع ال ــوف ــد وص ــدى
المطالبة لالتحاد الفدرالي ،ووقعه
على الشيخ وما قال.
وأن هذا تغير حالة
( )...وأن ا ل ـك ــو ي ــت
تـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراف
بكيانها ومستعدة
إلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء الـ ـمـ ـع ــاه ــدة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون اش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراط
اتحاد...
بدأ سيادة الرئيس
الحديث بأن قال:
أخ ق ــاس ــم لـنـحـكــي
بصراحة .نحن أخذنا
الـحـكــم ب ــال ــدم ،ولـيــس
بـ ـط ــريـ ـق ــة اعـ ـتـ ـي ــادي ــة،
وأخ ــذن ــا الـحـكــم وبقي
لنا أه ــداف ...وأهدافنا
ون ـ ـحـ ــن ع ــاه ــدن ــا ال ـل ــه
وحلفنا يقينا أن تتسم
مـ ــع أهـ ــداف ـ ـنـ ــا .بـمـعـنــى
نحن ثوار لنا أهداف ال
ننحرف عنها .وهدفنا
الــرئ ـيــس وحـ ــدة ال ـعــرب
ألن ـنــا نـفـهــم أن الــوحــدة
ق ـ ـ ـ ــوة ل ـ ـل ـ ـع ـ ــرب ،ونـ ـح ــن
ب ــادرن ــا (وأقـ ـس ــم) بطلب
الــوحــدة قبل أن يبادرنا
أحد .نحن ذهبنا للرئيس
عبدالناصر نطلب وحدة.
ومعنى ذلك هو نفهم أن
الرئيس عبدالسالم يبقى
رئيس جمهورية؟ الواضح
غ ـ ـ ـيـ ـ ــره يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون .وي ـ ـجـ ــوز
يصير شخص عادي .وأنا

كرئيس وزراء لما أطلب وحــدة هل أتوقع أبقى
رئيس وزراء؟ ربما أصير موظف عــادي .معنى
ذلــك نـكــران ال ــذات فــي سبيل ال ـهــدف( .أي أقصد
 ...........يشعر بنفس المشاعر).
وق ـ ــال :ن ـحــن ف ــي ثــورت ـنــا قـضـيـنــا ع ـلــى خطر
الشيوعية ،الذي يهدد العراق واألمة العربية.
نقاط شتى:
* ال م ـطــامــع ل ـنــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ن ـحــن نضمن
كيانها ونظامها ومستوى معيشتها ....إلخ .إنما
يجب أن يكون هناك ارتباط .والعبرة (بالمعاني)
ال نشترط أن نسميه فدرالي .أي ارتباط يتسم مع
حسن الـجــوار والمصالح المتبادلة ،ومصلحة
ال ـعــرب مــو صـحـيــح حـكــومــة ال ـكــويــت وأمــرائـهــا
يعتمدون على اإلنكليز ،نحن إخوانهم .واالعتماد
على اإلنكليز عيب وتجريح.
* لما قلت طالما الوضع يبقى ،أنتم تريدون
مـطــالــب مـعـيـنــة ،وال ـكــويــت تــرفـضـهــا .وعــرضـ ُـت
وضــع الكويت الــدولــي والـعــربــي .وال مجال لهم
باستفتاء ا ل ــرأي ا ل ـعــام .بقيت المسألة متعلقة
بفهمكم للوضع الدولي ،وهذه سياسة عليا .مو
ً
أنه بقوة عمل عسكري مثال.
* قال وحلف يمين :مستحيل أن نمس الكويت
بسوء .جيشنا لمحاربة أعداء العرب ،ال الكويت.
والكويت وأهلها إخواننا .مستحيل نقدم على
عمل ،وهذا شيء نقر به ،وأكد ذلك.
* وال نسمح لجريدة أو إذاعــة تمس الكويت.
وأهل الكويت أحرار يتنقلون بالعراق فهو بلدهم
وبين أهلهم بالضبط مثل العراقي.
* وكذلك الطرفين يذهبون للكويت أو أي بلد
عربي بكل حرية.
* أنــا مؤمن أن الله معنا ،وكــل يــوم نلزم (أي
حبل) الله ....
* نـحــن ال ن ـخــاف اإلنـكـلـيــز أو األم ــري ـك ــان ،أو
ميثاق بغداد.
ً
* وضعنا قديما أو و ضــع عبدالكريم قاسم
كان مغيب.
* لما ُ
قلت الكويت كــدولــة تدخل باتحاد مع
الدول االتحادية الثالث ،قال :هل يعقل بلد يرتبط
مع اإلنكليز بمعاهدة يدخل ،ونظام حكم كذا...
هذا يعني للدول المتحررة
هل يقبل األردن فعال يدخل وهي مع اإلنكليز.
اإلنكليز أعداء العرب .هم الذين جلبوا اليهود،
هم ...
الـكــويــت بخير كـبـيــر ،كـيــف تــرتــاح (وتـقـبــل؟)
وقسم من إخوانها بالد العرب في حالة مدقعة.
* ضرب مثال رسالة وردته من السالل تقول إن
اليمن بحاجة لكل شيء ،بحاجة للتمر ،بحاجة ...
* روى ل ــي ق ـصــة ف ـكــرة ع ـنــده ع ــن ال ـس ـيــارات
الحكومية قبل الـثــورة ويريد يطبقها ،وهــو أن
الوزراء ال تستعمل سيارات حكومية .وقال أبدأ
بنفسي ....وأحسن بدأ (بالضحك) إذا دقيت الباب
ما افتحه لكم ....وأنــه كان راكــب بسيارة األمانة
(بعشرة فلوس) مع الفقراء.
* عبدالكريم قاسم كذاب يقول فقير ما عنده
غير ( )...ضرب مثال سيارة أوصــى عليها بـ 20
ألف دينار والمخابرة التي حدث.
* عــن االشـتــراكـيــة ق ــال :االشـتــراكـيــة لـهــا عــدة
معاني ،نحن ال نقصد إال رفــع مستوى العامل
الـ ــذي ي ــأخ ــذ  350ف ـل ــس .وت ـص ــور ع ـن ــده أط ـفــال
وزوجة .قال أنا مثال عندي  11ولد .نحن نشجع
القطاع الخاص ،الذي يريد يبني معمل أو عمارة.
وأبــديــت أنــا مالحظة على مفهوم االشـتــراكـيــة،
وكــونـهــا مـطـلــب ،وه ــي حــق وع ــدل .والمسلمين
بطلوا من أثالث الخيرات ،والزكاة .وارتاح لذلك.
وقـ ـ ــال :ن ـحــن غــاي ـتـنــا م ـقــاوم ــة ال ـف ـقــر والـظـلــم
االجتماعي.
وأب ـ ـ ــدي ـ ـ ــت مـ ــاح ـ ـظـ ــة عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال ك ـل ـمــة
(برجوازية) وقلت :االشتراكية كلمة (مطاطة).
ـرض ال ـحــديــث :ق ـلـ ُـت أن ــا لـلـحــق أق ــول.
ف ــي م ـ ُعـ ُ
واألمور تعرف بأضدادها كما يقال .أمراء الكويت
مقارنة مع غيرهم جيدين ويستجيبون للخير
والعمل الجيد .إنما كأسر حاكمة وبشر ال تلمهم.
وحب الحكم والبقاء صفة.
قال :أنا دائما أقول عليهم جيدين مع شعبهم،
وجـ ــدا متعقلين وخ ـطــوات ـهــم ج ـيــدة وس ــاع ــدوا
البالد العربية.
الخالصة :أكد لي سيادة رئيس الوزراء حسن
النوايا وعدم الرغبة في أي إيذاء .بالعكس .وهم
م ــا يـهـمـهــم اع ـت ــراف روس ـي ــا أو غ ـيــرهــا ،يهمهم
الفكرة .ويجب على الكويت أن تتقدم بمقترحات
واض ـح ــة ف ــي خ ــط ال ـف ـك ــرة .وأن ال ـ ــرأي بــال ـعــراق
جماعي ،وال يتفرد أحد برأي».

 ...وعضو مؤسس في صندوق التنمية
أص ـبــح جــاســم الـصـقــر ع ـضــوا مــؤسـســا في
صندوق الكويت للتنمية االقتصادية العربية،
الذي كان يديره المرحوم الشيخ جابر األحمد
ال ـص ـب ــاح .ك ــان ــت هـ ــذه ال ـمــؤس ـســة نــاف ـعــة جــدا
لالستمرار بالعمل القومي العربي المحبب إلى
نفس جــاســم ،وربـمــا وقــع اختيار الــدولــة عليه
بسبب معرفتهم بما يمتلكه من عالقات واسعة

مع مسؤولي الدول العربية.
وب ـع ــد ع ـمــل ام ـت ــد ألك ـث ــر م ــن ع ـشــر س ـنــوات
استقال جاسم الصقر من عضوية الصندوق
بـعــد فـ ــوزه ف ــي ان ـت ـخــابــات مـجـلــس األمـ ــة سنة
1975م ،وعلل ذلك كتابة في خطاب االستقالة
بـ ــأن م ـشــاغ ـلــه ف ــي مـجـلــس األم ـ ــة ال تـسـمــح له
باالستمرار في عمله بالصندوق.
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شوشرة :انتكاسة
د .مبارك العبدالهادي
قضية الهوية أصبحت واقعا ملموسا للذين فقدوها مقابل االستيالء
على المنافع التي أصبحت ظــاهــرة للعيان مــن خــال الكسب غير
المشروع أو الصفقات المليونية وغيرها من البالوي التي ال تعد
وال تحصى ،بعد أن أصبحت الكيكة هدفا لكل مــن يصل الــى ذلك
الكرسي والتحكم في مصير أغلبية الناس ،فهم بال هوية وطنية وال
ً
قيم أخالقية وال مبادئ ،فهل يستحقون أن يكونوا مواطنين وجزءا
من نسيج هذا المجتمع المسالم أم أنهم مجرمون استغلوا مواطنتهم
للوصول إلى أهدافهم وتحقيق مآربهم؟
اليوم بتنا أكثر حاجة إلى تعزيز القيم الوطنية من السابق بعد أن
بصيرتهم وتحولوا إلى آالت وأدوات لتعزيز أرصدتهم
فقد البعض
ّ
الملوثة بكل ما لذ وطاب من أموال تحصلوا عليها مقابل مواقفهم
السيئة ،ورغم تزاحم القضايا والمشاكل فإنهم مستمرون في شفط
المزيد غير مبالين بهذا الوطن الــذي ضاق ذرعــا من استمرار هذا
المسلسل الذي لن تنتهي حلقاته.
وكلما استمر هذا الصراع زادت فرص هؤالء لتحقيق المزيد ،في حين
ال نزال نعاني التراجع في كل شيء وال تزال تنميتنا تراوح مكانها
فأصبح كورونا الشماعة الحالية ،بيد أن الوباء الحقيقي المنتشر
أشد منه ،وال وجود للقاح لعالجه ،فكلما تم استئصال مجموعة من
الفاسدين ظهرت أخرى لتكمل حلقات السابقين ،ولتبدأ المشاهد من
جديد ،وتنفتح قضايا أخرى أكثر سخونة ،ويئن الشارع من الويالت
وينشغل الجميع بهذه األحداث التي ستغطي على السابقة ،فهناك فئة
ترغب بذلك وتدعم انتشار الطفيليات والجراثيم لتحقيق مساعيها
واالستيالء مجددا على منافع أخرى تدر لهم الماليين.
مــاذا صنعنا لمستقبلنا؟ ومــاذا سنحقق لألجيال القادمة؟ ومــاذا
سـيـتــوارث أبـنــاؤنــا وأح ـفــادنــا؟ وم ــاذا سيسرد الـتــاريــخ عنا سوى
صراعات وتناحر وتطاحن واختالسات وسرقات ونهب للثروات؟
فهذه هــي اإلن ـجــازات الحقيقية التي أسهم فيها المرتزقة والبالد
ال تــزال مكانك راوح ونحن على نهج طمام المرحوم نسير وننعى
حظنا العاثر.
متى ستتحد الصفوف وتلتفت لهذا الوطن الذي أصبحت أوجاعه
تصدع وجراحه تنزف واألمة كأنشودة الصباح تغرد من هنا وهناك؟
ومتى سنحقق إنجازا ترسو عليه السفن التي فقدت طريقها وسط
هذه األمواج المتالطمة؟ ومتى سنصحو على إشراقة شمس السالم
واالحترام؟ ومتى ستزدهر أرضنا بربيع أخضر يحقق أحالم شعب؟
ومتى ستصبح المواطنة واقعا ألولئك الذين يختلسون هذا الوطن
ويحملون وطنيته كشعار لهم؟
األسئلة كثيرة ولكن اإلجابة قد تكون صعبة في هذه األيام الثكلى.

مصطلح حقوق اإلنسان
والحذر في استخدامه
د .نوري أحمد الحساوي
نعم إن مصطلح حقوق اإلنسان شيء خطير ،ويجب أن نعرف
ون ــدرك كيفية التعامل معه وال نــأخــذه على مفهومه الـعــام هكذا،
حيث يختلف معنى مفهوم ثقافة حقوق اإلنسان من شخص آلخر،
فبالنسبة إلى البعض يعني هذا المفهوم ضمان معاملة كل الناس
بصورة تحترم كرامتهم األساسية وقيمتهم اإلنسانية في حين
ينظر آخرون إلى مفهوم حقوق اإلنسان على أنه يعني أن السلطة
ورجال األمن يجب عليهم حماية مصالح المشبوهين والمجرمين
والمسجونين وغيرهم ،ومعاملتهم معاملة إنسانية ،ففي بريطانيا
ً
مـثــا وب ــدواع ــي حـقــوق اإلن ـســان دخ ــل الـكـثـيــرون واس ـت ـقــروا هناك
بموجب اللجوء السياسي مما ساعد في ازدياد العنصر األجنبي
في هذه الدولة ،وبالتالي بدأت تظهر سلبيات هذا الوضع الجديد مع
مرور الزمن مما جعل بريطانيا تفكر في تغيير أنظمتها وقوانينها
بهذا الخصوص.
وقد يستخدم مصطلح حقوق اإلنسان من بعض الــدول ليكون
ً
ً
تبريرا خبيثا الستخدام القوة العسكرية ضد دولة أخرى لتحقيق
بعض المصالح ،وهناك أمثلة كثيرة من واقعنا الذي نعيشه ،وبسبب
االس ـت ـخــدام الـسـيــئ لـهــذا المصطلح أخ ــذت بـعــض الـ ــدول تتدخل
بالشؤون الداخلية لدول أخرى مما يخرق مفهوم السيادة الوطنية.
نحن في الكويت ومن خالل مشكلة ما يسمى (البدون) استخدم
هذا المصطلح بقصد أو بدون قصد بطريقة تم إظهار دولة الكويت
وكأنها دوله قمعية واستبدادية ال تراعي حقوق اإلنسان ،وكل ذلك
ً
بسبب حشر هذا المصطلح بهذه القضية التي أعتبرها شخصيا
مسألة قانونية تنظيمية تحل بالقانون وتطبيقه بالشكل الصحيح
ليأخذ كل مستحق حقه ،ولكن مع األسف البعض يحاول أن يسيس
هــذه المسألة ويستخدمها لمصالح انتخابية لــذ لــك يلصق بها
مصطلح حقوق اإلنسان ليزيد الضغط على الحكومة ليجبرها على
الحل العشوائي الذي يضر بكيان ووحدة الوطن وأمنه واستقراره.
نقول إنــه يجب الـحــرص كــل الـحــرص فــي التعامل مــع مصطلح
ومفهوم حقوق اإلنسان ألنه يحمل معاني ومبادئ سامية ،ناهيك
عــن شعور البشر المشترك بالمعاناة اإلنسانية المشتركة التي
تجعل مفهوم حـقــوق اإلن ـســان داخ ــل ضمير كــل إنـســان حــي لذلك
يفسر كاحتجاج وتذمر وعدم رضا عن كل انتهاك لحقوق اإلنسان.
لنعلم جميعا أن هـنــاك قـبــوال عالميا واض ـحــا لــرســالــة حقوق
اإلنـســان وفــي الــوقــت نفسه هناك خــاف حــول ماهية مــا يعد حقا
لإلنسان وكيفية تطبيق هذه الحقوق ،وأن كثيرا من الــدول تطبق
قانون حقوق اإلنسان بالصورة التي تخدم مصالحها ،لهذا كله
نـقــول فــي الـنـهــايــة يـجــب علينا أن نـكــون موضوعيين وواقعيين
وحذرين في التعامل والتعاطي مع مصطلح حقوق اإلنسان الذي
ً
نحترمه ونقدره ونعمل جميعا للنهوض بهذه الحقوق اإلنسانية
حتى تكون الكويت رائدة وسباقة في هذا المجال وتظل بلد األمن
واألمان واإلنسانية ولكن بفكر وحذر.

بالعربي المشرمح :الحل بحل
المجلسين!
محمد الرويحل
لقد وصلنا الى طريق مسدود وعبث ال معقول ،وال يمكن لعاقل القبول
به في ظل دولة القانون والمؤسسات ،فال يمكن أن يوصف ما يقوم به
المجلس وقبول الحكومة به بعمل سياسي رزين يجعل المواطن واثقا
من إدارة وطنه ومستقبله ويحقق له األمن واالستقرار.
منذ الجلسة االفتتاحية لمجلس األمة الحالي ونحن في حالة صراع
غير مسبوق ،وحالةٍ من االنقسام الحاد وفجور بالخصومة لم يسبق
أن رأيناها من قبل ،حيث أثــر بشكل واضــح على المجتمع ليجعله
فريقين يريدان االنتقام من بعضهما ،وكأننا في حلبة مصارعة أو
معركة يجب االنتصار فيها وسحق الخصم ،وهو أمر لن يحقق أي
طموح للمتصارعين ،حيث نتيجته الخسارة للجميع ولن يكون هناك
منتصر في هذه المعارك العبثية.
ال يمكن أن مــا نــراه مــن تصرفات مــن الطرفين وبحظوة وقـبــول من
الحكومة أن يكون لمصلحة الوطن وازدهاره واستقراره الذي ينتظره
المواطنون من السلطتين اللتين وضع الجمهور وسمو األمير ثقتهم
بهما ،األمر الذي أصبح معه القانون أداة والدستور وسيلة لتصفية
الحسابات وحسم الصراعات بين أطــراف المعادلة العبثية والحالة
الطفولية الال مسؤولة التي نعيشها اليوم.
يعني بالعربي المشرمح:
بات من الضروري أن ترحل السلطتان اللتان أذخلتانا والوطن في نفق
صراعاتهما وأشغلتانا بعبثية خصوماتهما وجعلتا من مستقبل
الوطن ساحة لهذا العبث لتنعدم لديهما الرؤية والحكمة والرأي الرزين،
فهل يقصان الحق من أنفسهما ويستقيالن أم ينتظران إقالتهما؟

بقايا خيال« :حمار تركبه
وال يركبك»

د .نبيلة شهاب

ً
«إذا أنت مو معاي إذا أنت ضدي»
مومعاي ،يعني أنت ضدي!!
أحيانا عند البعض ال يوجد منطقة محايدة في المفاهيم
والـ ـمـ ـب ــادئ والـ ـتـ ـص ــرف ــات ،إم ـ ــا ي ـم ـيــن أو شـ ـم ــال ،ال ـم ـن ـط ـقــة
ً
المحايدة غــا لـبــا مــا تـكــون مهمشة و مـهـجــورة مــن الكثيرين
في مجتمعاتنا العربية ،حتى حين يكون الفرد مع الجانب
اآلخر فهذا من حقه حسب قناعاته وميوله.
وإلـ ـغ ــاء ح ــري ــة ال ـف ــرد ف ــي االخ ـت ـي ــار أو ال ـت ـص ــرف أو عــدم
احترامها ال يكون على مستوى المجتمع فقط ،بل حتى داخل
ً
األسرة الواحدة أحيانا نجد ذلك ،فإذا مال أحد الوالدين أو
كليهما البن أو ابنة فإن بعضهم يشعرون بالحزن والتفرقة،
ويصعب عليهم فهم أن ما يقوم به ا لــوا لــدان سلوك مرتبط
ً
بما يرونه مناسبا لموقف معين أو حسب سلوك معين أو
ً
حتى تبعا لشخصية أو احتياج بعض األبناء دون غيرهم،
إال إذا وصل إلى درجة التفرقة الصريحة المؤذية بال سبب
ً
فيكون هنا مرفوضا .
ســوء فهم حــريــة اآلخــريــن فــي االخـتـيــار والـتـصــرف سلوك
خطأ ال يستهان به ،ففيه من الخطورة الشيء الكثير ،حيث
تبنى على هذا الفهم الخطأ قناعات وتترتب عليه سلوكيات
قــد تـضــر صــاحـبـهــا وت ـضــر اآلخ ــري ــن ،فــذلــك ال ــذي يـعـتـقــد أن
صديقه أو زميله لم يقف معه ويناصره في موقف معين ألنه
يكرهه قد يتعامل مع صديقه أو زميله بعداء ،ويتفاوت هذا
العداء من مقاطعة التواصل والبعد النفسي الى محاولة إنزال
الضرر النفسي أو حتى الجسدي بهذا الصديق أو الزميل!!
وال يقف الوضع عند ذلك فقط ،بل قد يجيش آخرين ممن

يوسف عبدالكريم الزنكوي

ً
ً
ً
يماثلونه في الفهم والشخصية ويخلقون جوا سلبيا مزعجا
ً
ً
وأحيانا خطرا على ذلك الذي يرون أنه خذل صاحبهم ،وقد
يصل بهم األمر الى اتهامه بالخيانة!! وقد يكون ذلك فرصة
ً
ً
لـشـخــص يـحـمــل م ـي ــوال عــدائ ـيــة وب ـغ ـضــا لــآخــريــن ف ــا يــرى
سـعــاد تــه إال بـشـقــاء ا ل ـنــاس ،أو شـخــص يـغــار بـشــدة ويحمل
كرها لذلك الصديق أو الزميل.
المشكلة قد تكمن في اإلدراك الخطأ لتصرفات اآلخرين،
فسوء اإلدراك يتبعه تصرفات وردود أفعال مغلوطة ،واإلدراك
الخطأ له أسبابه التي تتعلق بالموقف أو بمن يسيء الفهم
ً
أو حتى ذلك الذي يساء فهمه ،وأحيانا ال يوجد أي سوء فهم
أو التباس ،إال أن الشخص المتسلط ال يريد من يخالفه في
شــيء وال يـعــرف كيف يحترم حــر يــة اآل خــر يــن ،و بـكــل صفاقة
يفرض رأيه الخاص وقناعاته على اآلخرين مهما كان األمر.
وقـ ــد ي ـن ـتــج ع ــن فـ ــرض الـ ـ ــرأي وال ـق ـن ــاع ــات ع ـل ــى اآلخ ــري ــن
وخصوصا من يخالفه الرأي الشعور باالضطهاد وقلة الحيلة
والحزن الشديد ممن فرض عليه الرأي ،ألنه يتصرف ويقول
ً
ً
خــاف قناعاته ورغبته ،مما يولد غالبا في داخله صراعا
ً
ً
ً
ً
ً
نفسيا يسبب له شعورا سلبيا وقهرا وحزنا قد ينعكس على
سلوكياته وقد يطول الضرر من يعيش معه.
فرض الرأي والتسلط على اآلخرين يخلق داخل المجتمع
ً
جـ ــوا ي ـخ ـلــو م ــن الـ ـه ــدوء وال ــراح ــة ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـت ــي ت ـن ـبــع فــي
األوضاع الطبيعية من المودة واالحترام بين أفراد المجتمع،
وتقدير خصوصية الفرد واختالفه وعدم التعدي على حدود
وخيارات وقناعات اآلخرين.

ناجي المال

رمزية ما يجري عندما غاب اإلبداع
ال ـم ـش ـه ــد ب ـق ـع ــة ضـ ـ ــوء عـ ـل ــى م ـس ــرح
يـظـهــر شـمـشــون ا لـجـبــار ا ل ــذي ال يقهر،
وقد أحكمت ربطه دليلة التي استنفرت
طاقتها بالرغم من ضعفها ،فاكتشفت
ســر ضعفه المتمثل فــي شعره ا لــذي ال
يملك تقطيعه ،فخدرته وأحكمت ربطه
ب ـش ـع ــره ،ال ـغ ـم ــوض ف ــي ال ـع ـمــل األدبـ ــي
ِّ
يولد لذة ومتعة يجدها كل من يقرأ أو
ً
يـشــاهــد أو يـتــابــع عـمــا فـنـيــا ش ـعــرا أو
قصة أو مسرحية أو منحوتة أو لوحة،
ً
فــال ـع ـمــل ال ـف ـن ــي ك ـل ـمــا كـ ــان مـنـكـشـفــا
ً
وسافرا في مضمونه انطفأ فيه السحر
وخمد معه الفضول.
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا وجـ ـ ــدتـ ـ ــه فـ ـ ــي مـ ـس ــرحـ ـي ــة
المجلس والحكومة التي رضيت بدور
الكومبارس ا لــذي يطل بسرعة ويذوب
في زحمة اصطراع أبطال المجلس.
الشيء الذي عاب العمل الفني هو في
انكشاف استراتيجية النص فأفصحت
ال ـم ـســرح ـيــة ع ــن ح ـب ـكــة أس ــراره ــا الـتــي
تمثلت في استخدام الالئحة الداخلية
ك ـش ـع ــر شـ ـمـ ـش ــون ل ـت ــرب ـي ـط ــه األغ ـل ـب ـي ــة
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،وتـ ـم ــري ــر كـ ــل مـ ــا ال ت ــري ــده

هــذه األ غـلـبـيــة ا لـنـيــا بـيــة بـقــوة األغلبية
ا لـبــر لـمــا نـيــة ا لـمــؤ لـفــة مــن أ قـلـيــة نيابية
التصويت على
وأصوات الحكومة ،فتم
ُ
تــأجـيــل مـنــاقـشــة أي اس ـت ـجــواب ق ــدم أو
سيقدم إلى سمو رئيس الوزراء إلى ما
بعد نهاية دور اال نـعـقــاد ا لـثــا نــي ،لشل
عمل األغلبية النيابية التي وقعت هي
األخرى في أخطاء تتصادم مع الدستور
ً
بتقديمها ا سـتـجــوا بــا لحكومة قبل أن
تقسم وتباشر أعمالها ،وبالتالي بدون
تحديد موضوع لالستجواب وقبل ذلك
ق ـيــام األغـلـبـيــة الـنـيــابـيــة إيــاهــا بـفــرض
مــو ضــوع غير د سـتــوري و غـيــر قانوني
و غـيــر ال ئـحــي يتمثل بــا لـتـصــو يــت على
إزاحة رئيس مجلس األمة.
وم ــا ب ــدد كــل غـمــوض الـنــص وفضح
س ــذاج ــة اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه إقـ ـ ــدام رئ ـيــس
مجلس األمة على التصويت على طلب
تقدم به عشرة أعضاء إللغاء قرارات تم
التصويت عليها في الجلسات السابقة
إ لـغـ ً
ـاء نهائيا ،وليس إ عــادة التصويت
ع ـل ـي ـهــا ل ـي ـس ـت ـخ ــدم ال ـت ـص ــوي ــت كـشـعــر
ِّ
فيربط األغلبية النيابية ،مما
شمشون

أثار نواب األغلبية على تصرفه ،والذين
طالبوا بإيقاف التصويت بعنف وصل
إلــى هــدم معبد كــل األص ــول والـثــوابــت،
وتجلى في استخدام أحدهم ميكرفون
ِّ
مكبر للصوت ومطالبة آخر باعتصام
ال ـن ــواب ف ــي ال ـم ـن ـصــة ،وي ـب ــدو أن األم ــر
ان ـت ـهــى ع ـلــى خ ـيــر ول ـك ــن اسـتــراتـيـجـيــة
النص مستمرة لم تنته بعد!!
ه ـك ــذا ت ـب ــدو األ مـ ـ ــور إذا كـ ــان ا لـعـمــل
ال ـ َف ـن ــي غ ـي ــر رصـ ـي ــن وح ـب ـك ـتــه مـحـكـمــة
ْ
الفتل ولم يكن انبثاقه من عبقرية تخرج
ُ
عــن كــل ُ اال ح ـت ـمــاالت ا لـمـتــو قـعــة مشعلة
لظى الفضول لدى الجمهور ،وأ ظــن أن
العمل الفني قد فارقه اإلبداع وأظن أن
الـجـمـهــور خــاب ظـنــه وأخـشــى أن يصل
إلى الكفر بالفن وأهله.
وال يتفجر اإلبداع إال إذا أقدم واضعو
النص على صياغة عمل أدبي يحتضن
استراتيجية تخترق جدار خيال الشيخ
محمد بــن را شــد المكتوم و يـكــون عمال
فنيا ملحميا معجونا بعبقرية الشيخ
عبدالله السالم والشيخ ناصر صباح
األحمد ،عليهم الرحمة والغفران.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :الحشاشون ...ووثائق «البدون» المزورة
من األ مــور التي تلفت انتباهي بشدة ،وأستغرب حدوثها
أمامي أو بمسمع مني ،التناقض الكبير بين هيئة الشخص
ً
وفعله أو قوله ،فحين ّ
تقد ر شخصا ثم تتفاجأ أن ما يفعله
ّ
(المقد ر) ال يتناسب مع تقديرك له ،أو ما يقوله دون ما
هذا
تتوقعه منه ،فإنك إما أن تشك في حقيقة الفعل أو أن تقديرك
للشخص ليس في محله ،ولتبرر لنفسك العجز عن فهم طبائع
ّ
مخدر.
الناس فإنك تشك أن الشخص ربما واقع تحت تأثير
ً
وألن تعاطي المخدر بكل األحوال سواء كان الصنف جيدا
ً
مضروبا ال يكون من شخص سـ ّ
ـوي ،فإن األقــوال واألفعال
أو
ً
تكشف دائما السوي من الالسوي دون الحاجة لتبرير السوء
بمعزل عن صاحبه ،فما حكاية المخدرات (جيدها ومضروبها)
إال طريقة تبريرية لسوء تصنيف الناس للناس وخطأ تقدير
ً
الناس للناس ،لكن هذا التبرير للخطأ يأخذ أبعادا مختلفة
وب ـح ـســب ن ــوع ال ـخ ـطــأ وح ـج ـمــه وح ـجــم ال ـصــدمــة م ــن سـلــوك
المخطئ.
وأذكـ ــر ذات م ــرة أن أح ــد الـمـتـســوقـيــن ف ــي الـمـبــاركـيــة رفــع
ً
ً
مسدسا (ال أعلم إن كان حقيقيا أم ال) في وجه بائع من إحدى
الجنسيات التي اشتهرت باستخدام اللسان أكثر مــن اليد،
ً
والبائع ال يتوقف عن السباب دون خوف اعتقادا منه على ما
يبدو أن حامل المسدس ال يجرؤ على ارتكاب جريمة بسبب
خالف بسيط ،فما كان من أحد كبار السن الذين أغراهم الموقف
بالتفرج إال أن قــال لحامل المسدس" :يــا ولــدي صــدرك بكبر
الجبل ،خــش المسدس وروح مــردغــه) ،وخــال دقــائــق كنا قد
ً
أبعدنا (أبوصدر) عن البائع بعد جهد والبائع ينزف دما ،وإلى
هذه اللحظة ال أعلم إن كان حامل المسدس هو المحشش حيث
أوشك أن يدمر مستقبله أو البائع الذي لم يتوقف عن استفزاز

حامل المسدس أو (الشايب) الذي استبدل مشروع جريمة قد
ال تقع (بهوشة) مؤكدة الوقوع.
ورغ ـ ــم ب ـس ــاط ــة ال ـم ــوق ــف ومـ ـح ــدودي ــة ض ـ ــرره فـ ــإن ت ـط ــوره
الدراماتيكي بهذا الشكل ينم عن نقص في العقول ،لكن بعض
ال ـمــواقــف ت ـخــرج مــن دائـ ــرة ال ـشــك بـتــأثـيــر الـمـخــدر إل ــى الشك
بجودة المخدر من عدمها ،وإال بماذا نصف من يشارك في
االنتخابات باستمرار فيحصل على بضعة أ صــوات دون أن
ً
ً
يجد سببا لتكرار المشاركة أو راد عــا للتوقف عنها ،وبماذا
ً
نصف ناشطا يطعن بالذمم وذمته من كثرة الطعون تكسرت
ً
فــوقـهــا الـنـصــال عـلــى ال ـن ـصــال ،ومـ ــاذا نـصــف سـيــاسـيــا يكرر
أخطاء ه باستمرار ويصر على عدم تغييرها ألنها صواب ال
تحتمل الخطأ ،فمثل هذه المواقف ال تصدر إال من أشخاص
واقعين تحت تأثير المخدر.
ل ـكــن ب ـعــض األفـ ـع ــال أو األقـ ـ ــوال ت ـصــل إلـ ــى درج ـ ــة الـيـقـيــن
بــأن (الـصـنــف م ـضــروب) ،فما زلــت أذك ــر تحشيشة مــن النوع
ً
المضروب جــدا تقول إن االكتشاف الكبير ا لــذي أثبت تزوير
البدون وادعاء اتهم الكاذبة ما وجد في أحد المخابئ السرية
للنظام البائد في العراق من وثائق خاصة بجنسياتهم مما
غـ ّـيــر الـتـصـ ّـور الحكومي فــي هــذا الـمـلــف ،ورغ ــم أن تحشيشة
بهذا الحجم ال يجرؤ على التفوه بمثلها حتى فناننا الكبير
سـعــد ال ـفــرج فــي مـســرحـيــة حــامــي ال ــدي ــار ،ف ــإن مــن ت ـفــوه بها
سياسي وناشط يحاول أن يكون ضمن أهل المقدمة ،وألننا
إلى هذه اللحظة لم نسمع بأحد هؤالء البدون (المزورين) قد
تم تحويله إلى القضاء ليثبت تزويره ،فإن هذا االدعاء يزيد
شكوكي بأن الفترة الحالية من أكثر الفترات التي ينتشر بها
الشبو السياسي.

محمد واني *

رجل المهمات الصعبة!
مر إقليم كردستان بفترة ازدهار تجاري
وثقافي وعمراني واسع في ظل الحكومات
المتعاقبة التي ترأسها "نيجيرفان برزاني"
وال ـتــي بلغت ثـمــانــي كــابـيـنــات بــدأهــا عــام
 2006وان ـت ـهــى بـتــولــي اب ــن عـمــه "م ـســرور
برزاني" الحكومة مكانه عام .2018
وقد حرص نيجيرفان على تطوير النظم
االقتصادية واالجتماعية لإلقليم وتحسين
ً
معيشة المواطن الكردستاني وعمل جاهدا
على جلب االستثمار األجنبي إلى اإلقليم
من خالل إصدار قانون االستثمار الذي منح
المستثمرين األجانب امتيازات واسعة ،مما
دفع بعشرات الشركات األجنبية أن تتدفق
على أربيل العاصمة لبناء الجسور وتنظيم
ال ـشــوارع وإنـشــاء ال ـمــوالت ،كما أسهم في
تطوير التجارة الداخلية والخارجية حتى
وصل الحجم التجاري مع تركيا في فترة
من الفترات الى  12مليار دوالر.
أ مــا على الصعيد السياسي فكثيرا ما
يوصف برجل المهمات الصعبة ،كلما وقع
اإلقليم فــي أزم ــة س ــارع الــى إيـجــاد مخرج
ل ـهــا أو س ــاع ــد ف ــي تـخـفـيــف ال ــوق ــع عـلـيــه،
فـفــي ذروة أزمـ ــة اإلق ـل ـيــم م ــع ب ـغ ــداد ج ــراء
عملية االستفتاء عام  2017وقيام حكومة

"حيدر العبادي" باستعمال قوات الجيش
ومـيـلـيـشـيــات ال ـح ـشــد الـشـعـبــي الجـتـيــاح
مــدي ـنــة ك ــرك ــوك وطـ ــرد قـ ــوات الـبـيـشـمــركــة
الـ ـك ــردي ــة م ـن ـهــا ف ــي خ ـ ــرق ف ــاض ــح لـبـنــود
ال ــدس ـت ــور ال ـتــي ت ـحــرم وت ـج ــرم اسـتـعـمــال
الجيش فــي الـمـنــازعــات الــداخـلـيــة ،وكذلك
إغ ــاق الـمـطــارات وتـطــويــق منافذ اإلقليم
وتشديد الحصار عليه ،أمام هذه الهجمات
البربرية الغاشمة ،شد الرحال إلى فرنسا
ع ـبــر ال ـطــريــق ال ـب ــري ف ــي تــرك ـيــا واجـتـمــع
برئيسها "عمانويل ماكرون" الذي يصفه
دائما بـ"صديقي" (يسعدني اللقاء بصديقي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم
في باريس) وكانت لتلك الصداقة سحرها
ال ـن ــاف ــذ ف ــي ت ـهــدئــة األوض ـ ـ ــاع ب ـيــن ب ـغــداد
وأرب ـي ــل وف ـتــح ال ـم ـط ــارات وال ـض ـغــط على
حكومة حيدر العبادي للحد من العقوبات
الجائرة التي فرضها على اإلقليم.
وب ـم ـنــاس ـبــة ت ـتــوي ـجــه رئ ـي ـس ــا لــإقـلـيــم
وم ـن ـح ــه ال ـث ـق ــة م ــن ب ــرل ـم ــان اإلق ـل ـي ــم ع ــام
 2019دعـ ــاه م ــاك ــرون إل ــى زي ـ ــارة فــرنـســا،
وعندما اشتدت أزمة الموازنة لعام 2021
فــي الـبــرلـمــان ،ط ــار ال ــى بــاريــس فــي زي ــارة
خاطفة للمرة الثالثة وتباحث مع ماكرون
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إضافات

الـقـضـيــة وقـضــايــا أخ ــرى تتعلق بصميم
الحياة المعيشية للمواطن الـكــردي ...ولم
تكد أزمة الموازنة تنفرج ويتجه البرلمان
العراقي نحو إقــرار القانون ،حتى اجتمع
بقادة األحــزاب الكردية لتوحيد الصفوف
وإن ـه ــاء الـمـشــاكــل الـعــالـقــة ،وب ـعــد أن أخــذ
مـنـهــم الـتـفــويــض فـيـمــا ي ـب ــدو ،تــوجــه الــى
بغداد لحث قادة الكتل واألحزاب السياسية
الشيعية والسنية والرئاسات الثالث على
"ضرورة إنهاء المرحلة االنتقالية وتدشين
م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق واسـ ـتـ ـع ــادة
موقعه ومكانته على المستويين اإلقليمي
ً
والعالمي ،داعيا لتوصل القوى واألطراف
ال ـس ـيــاس ـيــة وم ـك ــون ــات الـ ـع ــراق إل ــى رؤي ــة
وفهم مشتركين لمستقبل العراق تضمن
االستقرار والتعايش وقبول اآلخر" ،وكذلك
تحسين العالقة بين اإلقليم والمركز بما
يفضي الى نشر السالم في ربوع البالد.
فهل ينجح رئيس إقليم كردستان في
إقناع القادة في بغداد وفي اإلقليم على حد
سواء بوضع صراعاتهم البيزنطية جانبا
وااللتفات الى مصالح مواطنيهم وتوفير
األمن واألمان والعيش الكريم لهم؟!
* كاتب عراقي

سمعت اإلعــامــي الـقــديــر محمد السنعوسي فــي أح ــد الـلـقــاءات
ً
التلفزيونية متحدثا عن كيفية اختيار المسؤولين لتقلد المناصب
الحساسة في الدولة فيقول" :في بداية الثمانينيات دخلت على واحد
مسؤول كبير وله تأثير في ترشيح وتشكيل أعضاء الحكومة ..وكان
يتكلم في التلفون ،ويقول :أنا والله أثق فيه ..وهذا كذا ..وكذا ..واتضح
أنــه كــان يرشحه لتقلد منصب وزيــر التربية ..استغربت أنــا من هذا
الكالم ،يرشح فالن لوزارة التربية؟ فالن غير كفؤ إلدارة وزارة التربية..
المهم أنه خلص من المكالمة و"صك" التلفون فقلت له :يا ....إنت قاعد
ترشح فــان ل ــوزارة التربية!! وزارة التربية يجب أن يكون وزيرها
عنده دكتوراه ،أستاذ في الجامعة ،أكاديمي ،وعنده خبرة ،هذه هي
المواصفات كلها ،هــذي اللي تصلح للتربية ،نحن نعاني فقال لي:
أووووه" ....حمار تركبه وال يركبك" .هذا مثل ما زال "يون بإذني" ..أنا
مقهور منه" .انتهى االقتباس.
ً
هل يعقل أن تكون مقولة "حمار تركبه وال يركبك" مقياسا الختيار
األشخاص إلدارة مؤسسات حساسة في البلد؟ وهــل يعقل أن هذه
الشخصيات التي نحترم مكانتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية،
ونقدر تخصصاتها وخبراتها وقدراتها اإلدارية ،كانت تعرف أن هذا
المعيار في اختيار من يتقلد المناصب الحساسة هو المعتمد عندنا،
قبل قبولها بالمنصب؟
بعد أن سمعت كالم بوطارق ،ضمن هذا المقطع من الفيديو ،مر أمام
ً
عيني شريط طويل جدا غير ممل ،اشتمل على قائمة ال حصر لها من
شخصيات كويتية مرموقة تقلدت مناصب حساسة في الدولة على مر
العقود الماضية ،كمنصب الوزير ،أو كيل وزارة ،أو كيل وزارة مساعد،
أو رئيس هيئة ،أو نائب رئيس هيئة ،أو رئيس مجلس إدارة شركة ،أو...
أو ،...لكنه شريط رافقه في الوقت نفسه فيض من تالل الحسرات على
أجيال مخلصة للبلد جاءت بحسن نية من أجل العطاء لخدمة البلد،
دون أن تدري أن هناك من ينظر إليها بمنظار آخر ،ومن يدري فقد يكون
من بين هؤالء الذين تقلدوا هذه المناصب كثيرون يعرفون هذه الحقيقة
ً
ً
المرة ،لكنهم يتجاوزونها عشقا لهذه األرض وهياما بالكويت ،وكأن
لسان حالهم يقول :كل شي في حبك يا بلدي يهون ،حتى إن كان هذا
الـ"كل شيء" عصا غليظة في دواليب العطاء واإلنجاز.
ويبدو أن مبدأ "حمار تركبه وال يركبك" استخدم لفترة طويلة من
الزمن ،وإال فلماذا تدهور التعليم ،وتدنت الخدمات الصحية ،ودمرت
البنية التحتية ،وانتشر الفساد في أروقة غالبية مؤسسات الدولة ،حتى
ً
تسيد الفرد على القانون بدال من أن يتسيد القانون على المجتمع!

بصراحة :األحكام القضائية
والتعليم
ناصر المحياني
لقد كان المشرع حريصا تمام الحرص على حفظ الحقوق الدستورية
لألمة ،والتي تكفل بموجبها إرساء مبدأ حق التعليم الذي يرتقي باألمم
وتقدمهاُ ،ليدرج هذا الحق في المادة ( )13من الدستور والتي تنص
على أن« :التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ،تكفله الدولة وترعاه»،
ً
كذلك أورد هذا الحق أيضا بالمادة ( )14في تشجيع البحث العلمي،
والمادة ( )40من الدستور.
إال أن هناك قــرارات أتت غير متوافقة مع نصوص مواد الدستور في
ً
هذا الجانب تحديدا لتمنع هذا الحق الدستوري الصريح عن طالب
العلم ،ومن بينها «منع التسجيل في المالحق الثقافية خارج الكويت،
لمن كــان يعمل فــي القطاع ال ـخــاص ،إال بـشــرط إحـضــار شـهــادة من
الهيئة العامة للقوى العاملة تثبت صراحة عدم تقاضي دعم العمالة
عن طالبي استكمال الدراسات العليا» ،مما حدا بطالبي العلم للجوء
الــى عدالة القضاء النتزاع هــذا الحق الــذي كفله المشرع عبر أحكام
قضائية باتة ونافذة.
والجدير بالذكر أن ما يكشف لنا أن تلك القرارات لم تصدر عن دراسة
شاملة تكفل الحق الصريح في التعليم ،فقد صدرت قرارات متزامنة مع
القرار سالف الذكر ،ومن بينها« :منع التسجيل في المالحق الثقافية
خارج الكويت ،لمن مضى على حصوله للمؤهل أكثر من عامين» ،ليتم
تأكيد ذلك عبر تصريح مدير الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي،
والـصــادر يــوم األحــد الموافق  8نوفمبر  ،2020والمتضمن« :صــدور
الـقــرار ال ــوزاري رقــم ( )173لسنة  2020القاضي بإلغائه ،وأردف بأن
اإللغاء جاء نتيجة لحيثيات وأسباب األحكام العديدة الصادرة في
الطعون المقامة على هذا القرار ،والتي خسرتها الوزارة وكانت تشكل
الجزء األكبر من فئات القضايا المرفوعة ضد وزارة التعليم العالي»،
وهذا األمر ُيحسب لهم في تدارك األخطاء المخالفة للدستور واألحكام
القضائية عبر تصحيحها.
لنوجه رسالتنا الــى وزي ــر التعليم العالي واإلخ ــوة ال ـنــواب رئيس
وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرلمانية للحفاظ
على الحقوق الدستورية للمواطنين ،دون حاجة طالب العلم للجوء الى
ساحة القضاء إلنصافه ،وذلك عبر إلغاء قرار «شرط إحضار شهادة من
الهيئة العامة للقوى العاملة تثبت صراحة عدم تقاضي دعم العمالة عن
طالبي استكمال الدراسات العليا» ،السيما أن الدراسات العليا تعتمد
ً ً
اعتمادا تاما على المصادر والمراجع وإعداد خطط البحوث والرسائل
على عكس الدراسة الجامعية ،عالوة على ذلك أن الجامعات قد اعتمدت
التعليم عن ُبعد ،السيما في السيمنار ومناقشة الرسالة.

رمضان كريم
بشاير يعقوب الحمادي
رمضان خير شهور السنة ،حل علينا بمغفرة ورحمات كثيرة من الله،
فكم نشتاق له كل عام ،ونشتاق إلى أجوائه الروحانية المليئة بالذكر
والصيام والصالة والتصدق على الفقراء والمحتاجين وعمل الخير،
فنحن في الكويت نساعد القريب والبعيد داخل البلد وخارجها ولله
الحمد ،فاألجر مضاعف في هذا الشهر ،ونسأل الله القبول منا جميعا.
لذلك يجب استقباله بكل حب واستعداد ولهفة ألداء العبادات التامة
الخالصة لوجه الله تعالى ونيل رضاه وكسب جنته الواسعة بإذن
الله ،ومن طقوس هذا الشهر الفضيل الزيارات بين األقارب واألصدقاء،
فصلة الرحم من أهم وصايا الله لنا ،وكم نحرص عليها طوال السنة
ِ
لكنها تكثر في الشهر المبارك ،لكن كورونا فرقنا وباعد بيننا ،فمنذ
ً
سنة ونصف أصبحت الزيارات قليلة جدا ،وتكاد تنعدم بين األقارب
واألصدقاء ألكثر الناس ،لكن مع تلقى أكثر من  ٧٠٠ألف اللقاح في البالد
ربما تكون بداية الفرج القريب بإذن الله.
ً
ومن طقوسه أيضا تبادل النقصات (عطية وهدية متبادلة) بين األهل
والجيران ،هو أمر معتادون عليه في شهر رمضان الكريم ،والنقصة
ً
التقليدية تكون عادة طبقا من الطعام الرمضاني الشهي يوزع على
الجيران واألهل قبل الفطور بدقائق قليلة ،ويتم تبادل هذه األطباق
طوال الشهر المبارك كنوع من المحبة والعادات والتقاليد بينهم ،على
عكس نقصات البعض في اآلونة األخيرة ،فتكون باهظة الثمن ومبالغا
فيها ،وفيها نوع من التفاخر والبذخ ،والبعد عن البساطة والود القديم،
وكذلك التباهي بالمالبس بشراء األغلى منها التي تقدر بمئات الدنانير
والتفاخر أمام اآلخرين وعرضها في وسائل التواصل االجتماعي ،فلهذا
الشهر حرمته واحترامه ووقاره.
ربما بعض الناس كانوا فقراء أو محتاجين ،أو ينقصهم الكثير من
الطعام واللباس والمعيشة ،فيسبب هذا التباهي الضيق لهم والحسرة،
شهر رمضان لإلحساس بمعاناه الفقير الجائع المحتاج ،ولطاعة الله
تعالى ال للتباهي والعرض.
وفــي الختام أتمنى أن يتقبل الله منا ومنكم صيام هــذا الشهر
الفضيل بصحة وعافية ،وزوال هذا الوباء عن بالدنا وسائر البلدان،
وأن يعيده علينا كل عام بخير ،ومبارك عليكم الشهر.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.953

السوق األول السوق الرئيسي

6.530

4.805

ً
ً
«النقد الدولي» يتوقع تعافيا تدريجيا لالقتصاد المحلي هذا العام
2.404 2.771 3.317

ً
«المركزي» :القطاع المصرفي ال يزال مرنا ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة
قــال محافظ بنك الـكــويــت الـمــركــزي د .محمد الـهــاشــل ،إن
ً
بعثة صندوق النقد الدولي أصدرت بيانا ختاميا عقب انتهاء
ً
ً
مهمتها ا لــدور يــة إ لــى الكويت توقعت فيه تعافيا تدريجيا
ً
لالقتصاد المحلي الـعــام الحالي مــدعــومــا بانتعاش الطلب
المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
جــاء ذ لــك فــي تصريح صحافي للهاشل بمناسبة انتهاء
مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبالد التي أجريت
"عـبــر اإلنـتــرنــت" خــال الفترة مــن  4إلــى  8أبــريــل الـجــاري في
إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام  2021بموجب المادة
الرابعة التفاقية إنشاء الصندوق.
وأوضح الهاشل أن "المركزي" تولى بالتنسيق مع صندوق
النقد الــدولــي والـجـهــات المحلية المعنية إنـجــاز الترتيبات
الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات
وت ــرت ـي ــب االج ـت ـم ــاع ــات م ــع ك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي ال ـج ـهــات
الحكومية وغير الحكومية لمناقشة األو ض ــاع االقتصادية
والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي
والمالي.

وذكــر أن البيان الختامي للبعثة أشــاد بجهود "المركزي"
لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزي ــادة تحصينه،
السـيـمــا مــواصـلـتــه لـلــرقــابــة االسـتـبــاقـيــة المستمرة لمخاطر
االئتمان والجهود المبذولة لتقوية األطر التنظيمية والرقابية
التي تهدف إلى تعزيز االستقرار المالي.
وأشار إلى أن البعثة اعتبرت أنه على الرغم من الصدمات
الـتــي واجـهـهــا الـقـطــاع الـمـصــرفــي الـكــويـتــي خ ــال ع ــام 2020
ً
فإن القطاع ال يزال مرنا ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة
والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف للمركزي.
وأف ــاد المحافظ بــأن البيان الختامي للبعثة أبــرز طبيعة
التحديات الهيكلية التي يواجهها االقتصاد الكويتي وسبل
معالجتها كما نوه بتحرك السلطات الكويتية السريع والحاسم
لمعالجة اآلثار الصحية واالقتصادية لجائحة كورونا على
الرغم من التحديات الجسيمة التي تشكلها الجائحة.
ولفت إلــى أنــه مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجية
األخ ــرى فقد أدت الجائحة إلــى جــانــب صــدمــة أسـعــار النفط
وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية "أوبك "+إلى إلقاء عبء ثقيل

على النشاط االقتصادي واألرصدة المالية في عام .2020
وعـلــى صعيد األداء االقـتـصــادي لـعــام  2020قــال الهاشل،
إن البعثة قدرت انكماش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
لـلـكــويــت بـنـحــو  8ف ــي ال ـم ـئــة وان ـك ـمــاشــه بـنـحــو  6ف ــي الـمـئــة
للقطاعات غير النفطية في عام .2020
تعاف
وأضاف أن البعثة توقعت في المرحلة المقبلة حدوث
ٍ
ً
تدريجي في العام الحالي ،مدعوما بانتعاش الطلب المحلي
والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم رغم وجود قدر كبير
من عدم اليقين بالتوقعات ألسباب منها استمرار الجائحة
وتدابير االحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة.
وأشار إلى أن البعثة أكدت في ختام بيانها أهمية االستمرار
في إعطاء األولوية لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها
ً
السيما على الفئات األكثر ضعفا إلى أن يستقر التعافي على
مسار ثابت يلي ذلك الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة
وتنفيذ إصالحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية
العامة وتعزيز النمو االقتصادي.

مكاسب جيدة لمؤشرات البورصة والسيولة  58مليون دينار

تماسك األسهم القيادية دعم مؤشرات الجلسة األسبوعية األخيرة
●

علي العنزي

أقـ ـفـ ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى الـ ـل ــون األخ ـضــر
فـ ــي آخـ ـ ــر جـ ـلـ ـس ــات األس ـ ـبـ ــوع،
وسجلت مكاسب محدودة في
م ـع ـظ ـم ـهــا ،ح ـي ــث رب ـ ــح مــؤشــر
السوق العام نسبة  0.2في المئة
تعادل  12.02نقطة ،ليقفل على
مستوى  5953.58نقطة بسيولة
كبيرة بلغت  58مليون دينار،
منها حــوالــي  28مليون دينار
سيولة صفقة واحدة على سهم
الـبـنــك الــوط ـنــي ف ــي أول ســاعــة
من الجلسة ،وتــم تــداول 258.2
مليون سهم عبر  8706صفقة،
ونشط  133سهما ،أمــس ،ربح
م ـن ـه ــا  62س ـه ـم ــا وخ ـ ـسـ ــر 48
س ـه ـم ــا ،فـ ــي ح ـي ــن اس ـت ـق ــر 23
سهما دون تغير ،وسجل مؤشر
السوق األول نسبة نمو مقاربة
بلغت  0.21في المئة ،أي 13.42
ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 6530.04ن ـق ـطــة ب ـس ـيــو لــة هي
األكبر بلغت  45.7مليون دينار
تداولت  78.6مليون سهم عبر
 3222صفقة وربح  11سهما في
األول ،مقابل انخفاض أسعار
 8اسـ ـه ــم واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار  6اس ـهــم
دون تغير ،بينما اكتفى مؤشر
رئيسي ُ 50
بعشر نقطة مئوية
فقط هي  5.14نقطة ليقفل على
مستوى  4978.38نقطة بسيولة
مـ ـت ــراجـ ـع ــة إلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى 7.5

أخبار الشركات
«االمتياز» تستثمر في منصة إلكترونية لبيع األغذية بـ  3ماليين دينار

ماليين دينار تداولت  88مليون
سهم عبر  3012صفقة ،وربح 24
سهما مقابل تراجع  14سهما
واستقرار  8اسهم دون تغير.

أعلنت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية االستثمار في شركة
«سي أو إف إي ديستريكت ليمتيد» ،التي تعمل في قطاع التكنولوجيا،
ً
بمبلغ  10ماليين دوالر بما ُيعادل  3ماليين دينار تقريبا.
وقالت «االمـتـيــاز» ،إن االستثمار في الشركة المذكورة من خالل
المساهمة في زيادة رأس المال وبحيث تمتلك «االمتياز» نسبة 25
في المئة من رأس المال.
وتمتلك «سي أو إف إي ديستريكت ليمتيد» تطبيق ( )COFEوهو
عبارة عن منصة سوق متخصص في قطاع األغذية والمشروبات.
وت ـم ــارس ال ـشــركــة عـمـلـيــاتـهــا ف ــي الـخـلـيــج وب ـعــض دول الـشــرق
األوســط وشمال إفريقيا ودول أوروب ــا ،إضافة إلــى ذلــك ومــن ضمن
ً
الصفقة ،سوف تمتلك «االمتياز» أيضا نسبة  25في المئة من شركة
«ديستريكت جنرال تريدينج كومباني» ،التي تمارس أنشطتها في
دولة الكويت والخليج.
ولفتت إلــى أن االسـتـثـمــارات السابقة ســوف يتم تسجيلها في
البيانات المالية للمجموعة في الربع الثاني من عام .2021

تماسك جيد
للجلسة الرمضانية الثالثة
عـلــى ال ـتــوالــي تـتـمــاســك أسـعــار
األس ـهــم الـقـيــاديــة فــي تعامالت
بـ ــورصـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وتـ ـت ــراج ــع
عمليات جني األرباح الى ادنى
م ـس ـتــويــات ـهــا ،خ ـصــوصــا على
اسـهــم قـطــاع الـبـنــوك كالوطني
وب ـ ـي ـ ـتـ ــك وبـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ل ـت ـع ـطــى
إيجابية جيدة ألداء بقية األسهم
في السوق األول التي انقسمت
بين مكاسب جـيــدة كــانــت على
استثمارات وصناعات وميزان
وبوبيان بتروكيماويات ،مقابل
تراجع بعض األسهم بنسب أقل
كان أبرزها اسهم كابالت وبنك
ال ـخ ـل ـيــج وم ـت ـكــام ـلــة وه ـيــومــن
ســوفــت وس ـهــم أج ـل ـي ـتــي ،ال ــذي
تأثر بسحب طرح اسهم شركة
تــابـعــة لــه فــي دب ــي ،وال ــذي كــان
م ـقــررا لــه ان ينتهى ي ــوم امــس
ويـ ـج ــذب س ـي ــول ــة ب ـح ــوال ــي 17
مليون ديـنــار لخزائن الشركة،
ف ــي ح ـيــن ن ـش ـطــت اس ـه ــم بـيــان
وأعـيــان العقارية فــي الرئيسي
وأس ـه ــم م ـسـت ـث ـمــرون واالن ـم ــاء
واالولي وإيفا ونور والكويتية،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأداء م ـ ـت ـ ـبـ ــايـ ــن ،ل ـي ـن ـت ـه ــي

محمد الهاشل

«أعيان» تتوصل إلى اتفاق نهائي
مع مجموعة من دائنيها
مؤشر رئيسي  50الــى مكاسب
م ـ ـحـ ــدودة ،ان ـت ـظ ــارا لـمـجــريــات
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ـ ــن ش ـهــر
رمضان يوم االحد القادم.
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا ،سـ ـجـ ـل ــت ج ـم ـيــع
مؤشرات أسواق المال الخليجية
ن ـمــوا ،بــاسـتـثـنــاء مــؤشــر ســوق
عمان ،وكان أفضلها في مؤشري
ســوقــي قـطــر ودب ــي ،حـيــث ربــح
األول  2.5فــي الـمـئــة ،عـلــى وقــع
موافقة مجلس الــوزراء القطري

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

عـ ـل ــى رف ـ ـ ــع نـ ـسـ ـب ــة تـ ـمـ ـل ــك غ ـيــر
القطريين في الشركات القطرية
الى  100في المئة ،وكذلك حقق
دبي نموا كبيرا بنسبة فاقت 2
في المئة ،وربح أبوظبي نسبة
 1.5فــي المئة ،وعــاد السعودي
قريبا من مستوى  10آالف نقطة

مرة أخــرى ،كما سجلت أسواق
الكويت والبحرين نموا محدودا،
وكانت أسعار النفط قد سجلت
مكاسب وارتفعت فوق مستوى
 65دوالرا للبرميل على مستوى
برنت القياسي.

مجموعة األوراق تنفذ صفقة «حسابات
عمالء» على أسهم «الوطني»
قيمتها بلغت  27.492مليون دينار
● محمداإلتربي
كشفت م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة ل ـ "ال ـجــريــدة" ،أن صفقة أسهم
البنك الوطني التي شهدتها بورصة الكويت أمس ،والتي بلغت
كميتها  33.243مليون سهم بقيمة  27.492مليون دينار ،هي
صفقة تبادلية بين حسابات عمالء من كبار مالك "الوطني" لدى
مجموعة األوراق المالية.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن ه ــذه الـصـفـقــة تـمــت وف ــق صحيح
اإلجراءات القانونية المعمول بها والمنظمة للسوق ،وتم إبالغ
هيئة أسواق المال -قطاع أسواق المال.
ومثلت قيمة الصفقة نحو  47.3في المئة من إجمالي قيمة
تداوالت البورصة ،التي بلغت نحو  58.024مليون دينار.
وبحسب مصادر مالية ،فإن الصفقة تمت وفق آليات البيع
والشراء عبر أمر تداول إلكتروني ،وطبقت عليها عمولة السوق
كصفقة مكتملة االركــان ،لكن ملكية السهم بقيت تحت مظلة
المالك الرئيسي ،إذ تم نقل الملكية من حساب ،والحصول على
كاش من حساب آخر.

«السفن» :عقد مباشر
مع «الدفاع» بـ 4.9
ماليين دينار
ك ـش ـفــت ش ــرك ــة ال ـص ـنــاعــات
الهندسية الثقيلة وبناء السفن
عــن التعاقد المباشر لصيانة
وإص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح حـ ـ ـس ـ ــب ال ـ ـحـ ــاجـ ــة
وال ـم ـعــدات الـمـســانــدة وزوارق
الـ ـق ــوة ال ـب ـحــريــة شــام ـلــة قطع
الغيار لمصلحة وزارة الدفاع
الكويتية.
وقالت «سفن» إن العقد بقيمة
 4.985ماليين ديـنــار ولـمــدة 3
سنوات ،موضحة أنه سيحقق
ً
أرباحا تشغيلية سيتم إدراجها
ضمن البيانات المالية للشركة
ألعوام  2021و 2022و.2023

«عقارات» تبيع أسهم
«آللئ العقارية»
بـ  11مليون دينار
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ع ـ ـقـ ــارات
ال ـك ــوي ــت إتـ ـم ــام ص ـف ـقــة بيع
عدد  13.897مليون سهم من
أس ـه ــم ش ــرك ــة آللـ ــئ ال ـكــويــت
العقارية (غير ُمدرجة) بسعر
 0.7915دينار للسهم ،بقيمة
إجمالية  11مليون دينار.

توصلت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار إلى اتفاق مع مجموعة من
دائنيها؛ إلجراء التسوية النهائية لسداد مديونيتها.
وقالت الشركة إن األثر المالي إلتمام ذلك االتفاق يتمثل في انخفاض
بند األصول بقيمة  2.36مليون دينار ،وانخفاض بند مطلوبات التمويل
ً
اإلسالمي بـ 2.95مليون دينار ،فضال عن تحقيق أرباح نتيجة خصم جزء
من المديونية بقيمة  589.38ألف دينار.
ولفتت «أعيان» إلى أن األثر المالي للصفقة سينعكس على البيانات
المالية في توقيت إتمام االتفاق ،كاشفة عن استمرارها في التواصل مع
باقي الدائنين إلجراء التسوية النهائية.
ً
يأتي ذلك تماشيا مع الحكم الصادر من محكمة التمييز ،حيث ستتم
التسوية من خالل سداد مبلغ نقدي وتحويل عدد من األسهم في شركة
توازن القابضة غير المدرجة.

«هيئة األسواق» توافق على تخفيض
رأسمال «مدينة األعمال»
حصلت شركة مدينة األعمال الكويتية على موافقة هيئة أسواق
المال على تخفيض رأسمالها من  62.732مليون دينار إلى 60.540
ً
مليونا بنحو  2.192مليون ،بنسبة خفض قدرها  3.5في المئة.
وقالت «مدينة األعمال» إن التخفيض سيتم على مرحلتين .األولى،
ً
من  62.732مليون دينار إلى  62.412مليونا بقيمة  320.064ألف دينار؛
وذلك بعد إلغاء عدد  3.201ماليين سهم من أسهم الشركة بالقيمة
االسمية  100فلس للسهم؛ إلطفاء خسائر الشركة المتراكمة وذلك بعد
تسوية رصيد كل من االحتياطي االختياري واإلجباري.
أما المرحلة الثانية ،فسيتم فيها تخفيض رأس المال الزائد على
ً
الحاجة من  62.412مليون دينار إلى  60.540مليونا بقيمة 1.872
مليون دينار؛ وذلك بإلغاء عدد  18.724مليون سهم من أسهم الشركة
ً
بالقيمة االسـمـيــة  100فلس للسهم ،وس ــداد القيمة االسـمـيــة نقدا
لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.
وأوضحت الشركة أن المعلومة السابقة ال يوجد لها أثر على المركز
المالي للشركة؛ وذلك إلى حين الحصول على موافقة الجمعية العامة
غير العادية وإتمام إجراءات تخفيض رأس المال.

النفط قرب أعلى مستوى في شهر

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  97سنتا ليبلغ  63.52دوالرا
أسعار المعادن الثمينة والنفط

ارت ـف ــع سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي  97سـنـتــا ليبلغ
 63.52دوالرا في تــداوالت أمس األول ،مقابل  62.55دوالرا
في تــداوالت يوم الثالثاء ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة اسـتـقــرت أس ـعــار الـنـفــط امــس
لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو
 5في المئة في الجلسة السابقة ،بعد أن رفعت وكالة الطاقة
الدولية و"أوبك" توقعات الطلب على النفط
مع تعافي اقتصادات رئيسية من
الجائحة.
وصـعــد خ ــام بــرنــت أربـعــة
س ـن ـتــات إلـ ــى  66.62دوالرا
للبرميل ،بعد أن ربح  4.6في
المئة أمس األول ،وأغلق عند
أعلى مستوى منذ  17مارس.
ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب
تـكـســاس الــوس ـيــط األم ـي ــرك ــي ثــاثــة
سنتات إلى  63.12دوالرا للبرميل ،بعد أن
زادت  4.9في المئة في الجلسة السابقة.

وق ــال محللو "غــولــدمــان ســاكــس" فــي تقرير جــديــد ،إن
االم ـت ـثــال عـلــى صعيد اإلم ـ ــدادات وان ـت ـعــاش االق ـت ـصــادات
بصدد إعطاء النفط فرصة لتجاوز نطاقاته المسجلة في
اآلونة األخيرة.
وقــال محللو غولدمان "نظل متفائلين إزاء توقع بلوغ
خــام برنت  80دوالرا للبرميل فــي الــربــع الثالث مــن 2021
بفضل تعافي الطلب في األمد القريب واالمتثال على صعيد
اإلمدادات".
وقــدم بنك االستثمار األميركي موعد تنبؤه
بذروة طلب قطاع النقل العالمي على النفط عاما
واحدا إلى  ،2026بسبب زيادة معدل انتشار
السيارات الكهربائية وسعي االقتصادات إلى
التخلص من الكربون.
ومن المنتظر أن يستعيد الطلب والعرض
العالمي للنفط توازنهما في النصف الثاني
من العام الحالي بعد تبدد الطلب
في  2020مع تأجج جائحة
كوفيد.19-
وربما يحتاج المنتجون

حينها لضخ مليوني برميل يوميا إضافية لتلبية الطلب.
وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اإلمدادات
بجانب منتجين آخرين من بينهم روسيا ،ورفعت المنظمة
هــذا األسبوع توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام
الـجــاري .وقالت إنها تتوقع ارتـفــاع الطلب  70ألــف برميل
يوميا عن توقع الشهر الماضي ،وأن يزيد الطلب العالمي على
األرجح بواقع  5.95ماليين برميل يوميا في .2021

أنابيب «ارامكو»
قال مصدران إن إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز ستقود
كونسورتيوم لم يعلن اسمه بعد إلصدار سندات بمليارات
الـ ــدوالرات عبر صفقتين أو ثــاث صفقات السـتـبــدال دين
مصرفي يــدعــم استثمارا فــي أص ــول خـطــوط أنابيب نفط
أرامكو السعودية.
وقــال الـمـصــدران إن كونسورتيوم الشركة التي مقرها
واشنطن العاصمة سيصدر سندات الستبدال حزمة تمويل
أساسية بقيمة  10.5مليارات دوالر رتبتها أرامكو للعارضين
المحتملين للحصول على حصة  49في المئة.

ةديرجلا
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اقتصاد

َ
«المشاريع» على حذر بخصوص توقعات  2021مع استمرار «كورونا»

ً
ِّ
العيار :شركاتنا بذلت جهودا كبيرة للحد من آثار الوباء مما انعكس على نتائجنا
وافق مساهمو «مشاريع
الكويت» خالل اجتماع
الجمعية العمومية على توزيع
أرباح نقدية بنسبة %5
( 5فلوس للسهم الواحد)،
كما تم تنظيم اجتماع غير
عادي للجمعية العمومية
للشركة ،التي اتفق خاللها
المساهمون على رفع رأس
المال ّ
المصرح به من 200
مليون دينار إلى .300

أكــدت شركة مشاريع الكويت
(القابضة) في منتدى الشفافية
ً
ال ــذي تـعـقــده سـنــويــا أنـهــا تبقى
على حــذر بخصوص التوقعات
لعام  2021على خلفية تأثيرات
وباء فيروس كورونا على أنشطة
الشركات.
ّ
وقدمت الشركة خالل المنتدى
ً
اس ـت ـعــراضــا لـنـتــائـجـهــا ف ــي عــام
 2020وتـطـلـعــاتـهــا ل ـعــام .2021
ً
وتماشيا مع توجيهات السلطات
الصحية فيما يتعلق بالتباعد
ّ
االجتماعي ،فقد تم بث فعاليات
ال ـم ـن ـتــدى ع ـبــر شـبـكــة اإلن ـتــرنــت
للمساهمين والمحللين الماليين
والمؤسسات المستثمرة.

الجمعية العمومية

وكـ ــان الـمـنـتــدى ق ــد ُع ـقــد عقب
اجتماع الجمعية العمومية للشركة،
ال ـتــي واف ــق خــالـهــا المساهمون
على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5
بالمئة ( 5فلوس للسهم الواحد)،
كما تم تنظيم اجتماع غير عادي
للجمعية العمومية للشركة ،اتفق
خالله المساهمون على رفع رأس
ّ
المصرح به من  200مليون
المال
دينار إلى .300

استعراض نتائج عام 2020

الشركة حققت
ً
نموا على صعيد
اإليرادات بلغ 753
مليون دينار مقارنة
ً
مع  698مليونا في
عام 2019

وف ــي إطـ ــار اس ـت ـعــراض األداء
للعام الـمــاضــي ،أش ــارت الشركة
إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ن ـم ــو ع ـل ــى صـعـيــد
اإليــرادات لتصل إلى  753مليون
دينار ( 2.5مليار دوالر) مقارنة
مع  698مليون دينار ( 2.3مليار
دوالر) في عام .2019
وال ّبد من اإلشارة إلى أن الشركة
أعادت إدراج بياناتها المالية لعام
 2019بسبب التغيير الذي طرأ على
تصنيف  ،OSNبعد زي ــادة حصة
ملكية شركة المشاريع فيها.
وعلى الرغم من التحديات التي
فرضها انتشار فيروس كورونا،
فإن الشركة قامت خالل شهر يوليو
بتسديد سندات بقيمة  500مليون
دوالر ( 153.9مليون دينار) كانت
قد أصدرتها في إطــار برنامجها
إلصـ ـ ــدار أوراق مــال ـيــة متوسطة
األجل باليورو من مواردها الحالية.
ول ــن ي ـكــون عـلــى ال ـشــركــة تسديد

قيمة أي سندات حتى عــام ،2023
األم ــر ال ــذي يعكس استراتيجية
الشركة المالية الحكيمة وإدارتها
االستباقية للديون.

أداء شركات المجموعة
أم ــا عـلــى صـعـيــد أداء شــركــات
المجموعة الرئيسية ،فقد لفتت
شــركــة ال ـم ـشــاريــع إل ــى أن صافي
دخ ــل بـنــك ب ــرق ــان بـلــغ  34مليون
دينار ( 112مليون دوالر) ،أما معدل
كفاية رأس المال فهو عند نسبة 18
بالمئة ومستوى ج ــودة األصــول
مستقر ،حيث يبلغ معدل األصول
المتعثرة  3.5بالمئة.
بدورها ،حققت أرباح مجموعة
ً
الخليج للتأمين نموا بنسبة 22
بالمئة ،كما ارتفع إجمالي األقساط
ال ـم ـك ـت ـت ـبــة ب ـن ـس ـبــة  13بــال ـم ـئــة.
وكانت المجموعة قد أعلنت خالل
ال ـع ــام تــوقـيــع اتـفــاقـيــة م ــع شــركــة
 AXAلالستحواذ على عملياتها
التأمينية في منطقة الخليج ،والتي
ستجعل المجموعة بعد استكمال
الـصـفـقــة إح ـ ــدى أك ـب ــر  3شــركــات
تأمين في المنطقة.
وكانت شركة الخليج المتحد
القابضة قد استكملت خالل العام،
بـنـجــاح ،ط ــرح اكـتـتــاب بقيمة 70
م ـل ـيــون دوالر ،ف ــي وقـ ــت أطـلـقــت
"ك ــام ـك ــو إن ـف ـس ــت" ،ال ـتــاب ـعــة لـهــا،
الـعــامــة الـتـجــاريــة ال ـجــديــدة بعد
استكمال عملية االندماج مع بيت
االستثمار العالمي (غلوبل).
وتأثرت شركة العقارات المتحدة
ب ـ ـقـ ــرارات إغ ـ ــاق ق ـط ــاع الـضـيــافــة
والتجزئة بسبب الوباء ،ومبادرتها
إلى منح إعفاءات وخفض معدالت
التأجير لمساعدة الشركات .وعلى
الرغم من ذلك ،بلغت إيرادات الشركة
 97م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ( 320مـلـيــون
دوالر) .كما أطلقت الشركة خالل
العام مشروع بيوت حصة ،وهو
مشروع سكني جديد في ضاحية
حصة المبارك.
في غضون ذلك ،سجلت شركة
الـ ـق ــري ــن ل ـص ـن ــاع ــة ال ـك ـي ـم ــاوي ــات
ً
البترولية نموا بنسبة  12بالمئة
في اإليرادات لتصل إلى  240مليون
دي ـنــار ( 791مليون دوالر) خالل
األشهر االثني عشر من عام 2020

ً
مترئسا عمومية الشركة
العيار
(ت ـبــدأ السنة المالية للشركة في
شهر أبريل) .وعلى الرغم من أسعار
ال ـن ـفــط الـمـنـخـفـضــة ،ف ـقــد حققت
ً
الشركة أربــاحــا صافية بقيمة 22
مليون دينار ( 72.5مليون دوالر)
خالل أشهر عام .2020
وس ـج ـلــت ال ـش ــرك ــة الـسـعــوديــة
لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان واألغـ ـ ــذيـ ـ ــة
ً
(سدافكو) ارتفاعا بنسبة  10بالمئة
في اإليرادات و 11بالمئة في صافي
األرباح خالل األشهر االثني عشر
من عام ( 2020تبدأ السنة المالية
للشركة في شهر أبريل) ،وتتمتع
الشركة بمركز مالي قوي بما يعادل
 691مـلـيــون ري ــال س ـعــودي (184
مليون دوالر) ومن دون مديونية.
أما شركة التعليم المتحدة ،فقد
حققت إيـ ــرادات بقيمة  27مليون
دي ـنــار ( 89مـلـيــون دوالر) ،بينما
بلغ صافي الدخل  1.8مليون دينار
( 6ماليين دوالر) للسنة المالية
المنتهية في  31أغسطس .2020
وف ـ ــي س ـب ـيــل ضـ ـم ــان ح ـصــول
الـتــامـيــذ عـلــى تعليم إلـكـتــرونــي
بمستوى جيد خــال فترة إغــاق
المدارس عملت الشركة على إطالق
عدة منصات تعليم رقمية.
وبــالـنـسـبــة لـشــركــة  ،OSNفقد
قالت شركة المشاريع ،إن العملية
الصعبة والطويلة من أجل تحقيق
نقلة نوعية في الشركة الناشطة
بقطاع خدمات التلفزة المدفوعة
ال تــزال مستمرة .وأش ــارت إلــى أن

وجهة نظر
ً
برنامج حكومي أكثر صراحة لكن مازال قاصرا
حسن مصطفى الموسوي
ً
أخيرا ،وبعد خمسة أشهر من انتهاء االنتخابات الماضية ،أعلنت
الحكومة برنامج عملها للسنوات األربــع المقبلة ،في ظل أوضاع
اقتصادية صعبة ،بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من أزمة
سيولة لدى الدولة وانكشاف الخلل الكبير في ماليتها.
وفـ ــي ق ـ ـ ــراءة ل ـه ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ،ن ـج ــد أنـ ــه احـ ـت ــوى ع ـل ــى بـعــض
اإلي ـج ــاب ـي ــات ،ول ـك ــن ب ـن ـفــس ال ــوق ــت ع ـلــى ال ـع ــدي ــد م ــن الـسـلـبـيــات
والمعالجات الخاطئة والكالم الغامض المثير للعديد من األسئلة.
فمن ناحية اإليجابيات ،نجد أن الحكومة اعترفت باختالالت
هيكلية في االقتصاد الوطني والمالية العامة ،وانخفاض إنتاجية
القطاع الـعــام ،وتــداخــل مـهــام الجهات الحكومية ،وارت ـفــاع تدخل
الحكومة في تقديم الخدمات ،وتدني كفاء ة البنية التحتية وعدم
تناغمها بيئيا ،كما اعترفت الحكومة بضعف رأس المال البشري،
وتدني جودة التعليم بفارق بلغ  4.8سنوات ،وهو اعتراف صعب
وشجاع .كل هذه االعترافات بداية جيدة التخاذ خطوات جادة في
سبيل اإلص ــاح الحقيقي الـمــرجــو ،ولـكــن التفاصيل خلت مــن أي
سياسات واضحة لترجمة هذا اإلصالح على أرض الواقع ،عوضا عن
عدم التطرق بتاتا لبعض المشاكل المزمنة ،التي يعاني منها الناس.
فبداية ،خال البرنامج من أي ذكر لمشكلة البدون ،في تجاهل تام
وغير مسؤول لتكرار حاالت االنتحار ،التي تدق ناقوس خطر انفجار
هذه المأساة اإلنسانية المستمرة ،فلم يعد بإمكاننا الحديث عن
"استدامة الرخاء" وفئة كبيرة تعيش البؤس بين ظهرانينا.
لقد آن أوان وضع حد لهذه المعاناة ،فسياسة التضييق ،التي
يتبعها الجهاز المركزي ،فاقمت المشاكل دون حلها ،واستمرار
التسويف والمماطلة في وضع حل نهائي وشامل سيعقد األمور
أكثر ،في وقت نحن بحاجة إلى تصفير األزمات المزمنة.
أما من الناحية المالية ،فتوقعت الحكومة أن يصل العجز إلى
 60 – 45مليار دينار خالل السنوات الخمس المقبلة ،وأقرت بأن كلفة
اإلصالح المالي واالقتصادي ستتفاقم في حال تأخر المعالجة ،ومع
ذلك لم تأت بأي أهداف لتقليص هذا العجز وسده ،خالل السنوات
المقبلة ،سواء بزيادة اإليرادات أو تقليص اإلنفاق .فهل يجوز المرور
هكذا على مثل هذه األرقام المخيفة من دون الوقوف بالتفصيل على
كيفية معالجتها؟!
فالمعلومة الوحيدة تقريبا التي أعطت مؤشرا لنوايا الحكومة
فــي كيفية معالجة هــذا الخلل هــو نيتها تطبيق ضريبة القيمة
المضافة ،التي أقرتها بقية دول الخليج .والمشكلة بهذه السياسة
ليس فقط ارتباطها المفترض بمشاركة الناس باختيار حكومتهم
من باب ( ،)No taxation without representationبل تتعداه لما
هو أعمق ،فالدول المتقدمة تفرض الضرائب ،لكي تستطيع تقديم
الـخــدمــات األســاسـيــة مثل األمــن والتعليم والصحة والمساعدات
للطبقة الفقيرة أو العاطلة عن العمل ،لكن الحكومة عبر تطبيق هذه
الضريبة ال تريد تقديم الخدمات ،بل تريد تمويل رواتــب عشرات
اآلالف من البطالة المقنعة في وزارات الدولة ممن ال حاجة فعلية
إليهم ،ويساهمون في تعقيد المعامالت .أي أن الحكومة تريد أن
تجبي الضرائب للحفاظ على جهاز بيروقراطي فاسد يساهم في
تعطيل اإلنجاز بدال من تسريعه!
َ
فاألولى قبل التحدث عن ضريبة مضافة هو التخلص من هذا
الـقـطــاع الـحـكــومــي المتضخم وتــرشـيـقــه ،مــن أجــل خـفــض اإلنـفــاق
العام الذي يشكل فيه بند الرواتب  %50من المصروفات ،خاصة أن
الحكومة تطرقت في برنامجها إلى دمج وتقليص الجهات الحكومية
ذات االختصاص المتشابه ،وتبسيط اإلجراءات وإعادة هيكلة القطاع
العام لتحويل الحكومة من التشغيل إلى وضع السياسات العامة
والتنظيم .كل تلك األهداف ممتازة لكن يستحيل تطبيقها من دون

التحدث صراحة عن مآل عشرات آالف الوظائف ،التي من المفترض
أن تلغى من الوزارات ،وهو الفيل الموجود في الغرفة والذي ال تريد
الحكومة (وال المجلس) التحدث عنه.
فخفض القطاع الـعــام المتضخم ليس مـجــرد ض ــرورة لخفض
اإلنفاق العام لضمان استدامة مالية الدولة ،بل هو ضرورة لتحقيق
أهداف أخرى مثل مكافحة الفساد ،الذي يستحيل تحقيقه -مهما بلغ
تشديد الرقابة -في ظل وجــود هذا الغول البيروقراطي ،الــذي هو
بحد ذاته يعتبر البيئة الحاضنة للفساد .وال يمكن تحويل الكويت
لمركز مالي وتجاري وال تشجيع االستثمار األجنبي في ظل تعقيد
اإلج ــراء ات ،خاصة في ظل وجــود نظام الكفيل الفاسد -وال ــذي لم
تتطرق له الحكومة في برنامجها -مما أدى إلى تفكير االستثمارات
والمشاريع الوطنية في الهجرة للخارج.
نـعــم الـحـكــومــة ذك ــرت فــي برنامجها أنـهــا سـتـشــرع فــي برنامج
خصخصة ،لكن من غير المقبول عدم التطرق لتفاصيل هذا البرنامج
ومدته الزمنية والمؤسسات المستهدفة ،خاصة أنه مضى على تشكيل
المجلس األعلى للتخصيص أكثر من  8سنوات ،دون أي انتاج يذكر.
كما يجب أن يصاحب ذلك برامج أخرى تجعل توظيف المواطن جاذبا
أكثر ألصحاب األعمال من الوافد ،وهذا يتطلب رسم سياسات على
أعلى المستويات ،ال أن توكل لمؤسسة فاشلة مثل الهيئة العامة للقوى
العاملة ،كما ذكرت الحكومة في برنامجها .أما إطالق ضريبة على
أرباح الشركات فيجب أن يكون أولوية ويتم ربطها بمدى توظيفها
للمواطنين ،ال مجرد (فكرة) يتم تقييمها اآلن (لتطبق مستقبال).
وقبل أن نتحدث أصال عن الخصخصة وإقناع المواطنين بترك
وظــائـفـهــم الـحـكــومـيــة الـمـجــزيــة اآلم ـنــة ،يـجــب أن تـعــالــج الحكومة
أزمــة اإلسكان ،التي تعتبر أكثر عامل يزيد من تشبث المواطنين
بالوظائف الحكومية والمطالبة بالمزيد من الــزيــادات .فمن غير
المقبول طرح الحكومة مشروع الرهن العقاري ،قبل تقديم أي حلول
ألساس األزمــة وهو قلة المعروض واحتكار الدولة وتجار العقار
لألراضي وتحول المناطق السكنية إلى استثمارية.
إن طرح مشروع الرهن العقاري في ظل ظروف السوق الحالية قد
يؤدي إلى نتائج عكسية ويرفع أسعار العقار المرتفعة أصال ،ويجعل
المواطن أسيرا البنوك لفترة أطول .وال أبالغ بالقول إن حل األزمة
اإلسكانية هو المدخل إلصالح مالية الدولة وضمان استدامتها،
وهذا يحتاج إلى مقال منفصل لشرحه.
أما عن التعليم ،فكل ما احتواه البرنامج كلمات منمقة ومكررة
في عدة بنود ،وفارغة من المضمون مثل (تطوير) دون أن يبين ما
هو هذا التطوير وكيف سيتم تطبيقه! واألمــر ذاتــه تكرر مع ملف
الصحة ،باستثناء عبارة خجولة وهي "تفعيل شراكة القطاع الخاص
والــدولــي فــي إدارة وتشغيل المستشفيات" ،بينما المطلوب هو
الذهاب إلى أبعد من ذلك بتفكيك كامل لوزارة الصحة واستقاللية
المستشفيات واقتصار دور الــوزارة على التنظيم ،تطبيقا لهدف
الحكومة الــذي ذكرته بنفس البرنامج وهو "تحويل الحكومة من
التشغيل إلى التنظيم".
الــزمــن تغير ودول الخليج ماضية فــي إصــاحــات جــذريــة تقلل
من اإلنفاق العام والمركزية والبيروقراطية ،التي دمرت بيئة العمل
الصحية وكبحت اإلبــداع وإطــاق طاقات الشباب ،ونحن ما زلنا
أس ــرى الـمـنــاكـفــات السياسية الـتــافـهــة بـيــن السلطتين التنفيذية
والـتـشــريـعـيــة .فـهــل يـعــي ال ـم ـســؤولــون خ ـطــورة الــوضــع ويتحلوا
بالشجاعة المطلوبة لمصارحة الشعب بأن زمن الترف السياسي
قد انتهى ،أم سنظل على "طمام المرحوم" ،لينتهي بنا المطاف إلى
نفس النتائج الكارثية التي وصلت إليها دول أخرى نتيجة نماذج
فاسدة في إدارة الدولة واالقتصاد؟!

تطبيق البث عبر اإلنترنت يعد من
بين أفضل  3منصات في المنطقة،
وهـ ــو ال ـ ــذي ش ـهــد ق ـف ــزة ف ــي عــدد
المشتركين من  80ألفا في أبريل
 2020إلى  450ألفا في فبراير .2021
وم ــن المتوقع إط ــاق منصة هي
ً
األحدث تقنيا في الربع الثاني من
 2021لتعزيز تجربة المشتركين.
وكانت  OSNقد بدأت ببث برامج
 ،+ Paramountعـلــى أن تنضم
ً
 + Discoveryإلــى القائمة قريبا.
كما تم إطالق  3برامج عربية خالل
ال ـعــام الـمــاضــي ،وتـعـتــزم الشركة
في المحتوى
مضاعفة االستثمار ّ
العربي عــام  .2021ووقـعــت OSN
ش ـ ـ ــراك ـ ـ ــات مـ ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع شـ ــركـ ــات
االتصاالت الكبرى في المنطقة ،كما
بدأت التعاون مع ّ
مزودي المحتوى
اآلخرين بهدف تعزيز مكانتها.
وقد حققت الشركة خالل العام
ّ ً
تحسنا في األداء المالي
الماضي
ّ
بعد استكمال التحول التشغيلي.
كـ ـم ــا ق ـل ـص ــت ت ـك ـل ـف ــة ال ـم ـح ـتــوى
بـعــد ال ـت ـفــاوض عـلــى ال ـع ـقــود مع
االسـتــديــوهــات الـكـبــرى والتحكم
بالنفقات التشغيلية .ومن المتوقع
تحقيق تـحـ ّـول مــالــي فــي النصف
الثاني من عام .2021

أولويات عام 2021
وتحدثت شركة المشاريع عن
أولــويــات شركاتها الرئيسية في
عـ ــام  ،2021ح ـيــث سـيـعـمــل بنك

ب ــرق ــان عـلــى تـعــزيــز عـمـلـيــاتــه في
ت ــرك ـي ــا ،وض ـب ــط نـ ـم ــوذج ال ـع ـمــل،
ك ـمــا سـيـعـمــل ال ـب ـنــك ع ـلــى إط ــاق
وتسييل المنتجات الرقمية خالل
ّ
سينصب تركيز
العام .من جهتها،
مجموعة الخليج للتأمين على
دمج عملياتها مع  ،AXAوبالتالي
إعادة تشكيل مكانة المجموعة في
األسواق الرئيسية.
ّ
وف ــي قـطــاع اإلع ـ ــام ،ف ــإن OSN
س ـت ــواص ــل رف ـ ــع ق ــاع ــدة ال ـع ـمــاء
واإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مـ ــن م ـن ـص ـت ـهــا عـبــر
شبكة اإلنترنت ،إضافة إلى إطالق
المنتجات الـتــي تلبي متطلبات
عمالئها .كما سـتــواصــل الشركة
تقليص النفقات وتنويع المحتوى.
بدورها ،ستعمل شركة العقارات
المتحدة على عودة اإليــرادات إلى
مستويات ما قبل انتشار الوباء،
مــع مــواصـلــة الـعـمــل فــي مشاريع
التطوير السكنية بضاحية حصة
المبارك .ومن المتوقع أن تستفيد
شركة القرين لصناعة الكيماويات
البترولية من انتعاش أسعار النفط،
عـلــى أن تــواصــل الـنـمــو مــن خــال
عمليات االستحواذ.
أم ـ ــا ش ــرك ــة ال ـخ ـل ـي ــج الـمـتـحــد
ّ
سينصب
القابضة ،فــإن تركيزها
عـلــى ال ـت ـخ ــارج م ــن األص ـ ــول غير
األساسية في عــام  ،2021والعمل
على إعادة ابتكار نموذج التشغيل.
في غضون ذلــك ،تستمر شركة
التعليم المتحدة في تقديم البرامج

التعليمية بشكل ّ
فعال خالل فترة
الوباء ،بالتزامن مع متابعة رحلة
التحول الرقمي.

التطلعات لعام 2021
وحول تطلعاتها المستقبلية،
قالت شركة المشاريع إنها تبقى
عـلــى ح ــذر ب ـشــأن ع ــام  2021في
وق ــت ت ــراق ــب ع ــن ك ـثــب تــأث ـيــرات
الوباء على أنشطة شركاتها.
فــي الــوقــت ال ــذي يـســود األمــل
ً
بــأن تلعب عملية التطعيم دورا
فــي الـحــد مــن انـتـشــار الـفـيــروس،
ف ــإن الـمــوجــة الـثــانـيــة مــن الــوبــاء
ً
ت ـش ـكــل ت ـح ــدي ــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
الجهود المبذولة إلعادة النشاط
االقتصادي إلى مستويات ما قبل
انتشار فيروس كورونا.
وف ــي ظــل الـتــوقـعــات بــارتـفــاع
أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـن ـ ـفـ ــط لـ ـتـ ـسـ ـتـ ـق ــر ف ــي
المتوسط عند مستويات أعلى
بمقدار  20دوالرا عن مستويات
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،فـ ــإن ذلـ ــك يـعــد
ب ـت ــأث ـي ــرات أك ـث ــر إي ـجــاب ـيــة عـلــى
األسواق بشكل عام.
وقالت الشركة إنها ستواصل
مــرا قـبــة التأثير العالمي للوباء
خ ــال ال ـع ــام .وأك ــد نــائــب رئيس
مـجـلــس اإلدارة (ال ـت ـن ـف ـيــذي) في
شــركــة مـشــاريــع الـكــويــت ،فيصل
العيار ،إن "شركاتنا بذلت طوال
ً
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي جـ ـه ــودا كـبـيــرة
فــي سبيل ال ـحـ ِّـد مــن آث ــار الــوبــاء

على أعـمــالـهــا ،وقــد انعكس ذلك
بشكل واضــح على النتائج التي
تم تحقيقها.
فــي ه ــذا الـمـجــال ،وعـلــى الــرغــم
من المتطلبات المتحفظة للغاية
م ــن ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،فــإن
ً
أداء بنك برقان كان إيجابيا خالل
العام ،وذلك في الوقت الذي واصلت
مجموعة الخليج للتأمين تحقيق
أداء جيد ،ونجحت في االستحواذ
على عمليات شركة  AXAالتأمينية
في منطقة الخليج.
وبينما كانت تأثيرات قرارات
اإلغ ـ ـ ـ ــاق عـ ـل ــى قـ ـط ــاع ال ـت ـج ــزئ ــة
والضيافة كبيرة ،إال أن مشاريع
شركة العقارات المتحدة السكنية
ف ـ ــي ض ــاحـ ـي ــة حـ ـص ــة الـ ـمـ ـب ــارك
استمرت دون انقطاع .وسجلت
ك ــل م ــن ش ــرك ــة ال ـقــريــن لـصـنــاعــة
الكيماويات البترولية وشركتها
ً
الـ ـت ــابـ ـع ــة ،سـ ــداف ـ ـكـ ــو ،ن ـ ـمـ ــوا فــي
اإليرادات خالل العام الماضي".
وأضـ ــاف" :أصـبــح مــن الــواضــح
أن فيروس كورونا سيبقى معنا
فـتــرة مــن الــزمــن ،وعـلــى الــرغــم من
أن الـنــاس ب ــدأوا بتعديل أسلوب
حياتهم التخاذ االحتياطات الالزمة
لمواجهة مرض غير مرئي ،فإننا
نبقى على حــذر بشأن عــام .2021
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ن ــواج ــه موجة
ثانية من الوباء ،فإننا على أمل بأن
تــؤدي عملية التطعيم المستمرة
إلى وضع نهاية لهذا الوباء".

10

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 4709الجمعة  16أبريل 2021م  4 /رمضان 1442هـ

economy@aljarida●com

«الوطني» يتوج بجائزة أفضل بنك
في الكويت لعام 2021

 ...و«بيتك» يفوز بجائزة أفضل مؤسسة
مالية إسالمية في العالم

خالل االستبيان السنوي لـ «غلوبل فاينانس»

حصد  5جوائز مرموقة من المجلة العالمية

تعتبر جائزة أفضل بنك في
الكويت لعام  2021العاشرة
على التوالي في سجل الوطني
الطويل والحافل بالجوائز
والتقديرات.

ت ـ ــوج ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي بـ ـج ــائ ــزة أف ـضــل
ب ـنــك ف ــي ال ـكــويــت ل ـع ــام  2021م ــن مـجـلــة "غـلــوبــل
فــاي ـنــانــس" الـعــالـمـيــة ،خ ــال االس ـت ـب ـيــان الـسـنــوي
الثامن والعشرين ،الــذي شــارك فيه مئات الخبراء
وال ـم ـح ـل ـل ـيــن وكـ ـب ــار ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن وال ـم ــدي ــري ــن
التنفيذيين لـكـبــرى الـشــركــات الـعــالـمـيــة ،الختيار
أفضل البنوك في العالم.
واس ـت ـن ــدت "غ ـل ــوب ــل ف ــاي ـن ــان ــس" ،ف ــي تصنيف
أفضل بنوك منطقة الشرق األوسط ،إلى مجموعة
متنوعة من المعايير الموضوعية ،منها النمو في
األصول ،والربحية ،والوصول الجغرافي ،والعالقات
االستراتيجية ،وتطوير األعمال الجديدة واالبتكار
في المنتجات.
ويعد تتويج بنك الكويت الوطني بهذه الجائزة
المرموقة تقديرا لجهوده المتواصلة فــي تقديم
تجربة مصرفية استثنائية لعمالئه ،على الرغم من
الظروف االقتصادية غير المسبوقة التي أحدثها
وباء كوفيد .19
وتـعـتـبــر ج ــائ ــزة أف ـضــل بـنــك ف ــي ال ـكــويــت لـعــام
 2021ال ـعــاشــرة عـلــى ال ـتــوالــي فــي سـجــل الــوطـنــي
الطويل والحافل بالجوائز والـتـقــديــرات ،وهــو ما
يؤكد حفاظ البنك على مكانته الريادية وحصته
المهيمنة فــي الـســوق المحلي وعـلــى مستوى كل
األعمال والقطاعات.
وقــالــت "غلوبل فاينانس" إن جــوائــز هــذا العام
تسلط ال ـضــوء عـلــى الـبـنــوك ال ــرائ ــدة ،الـتــي تشكل
محورا الستعادة النمو ودورا رئيسيا في التعافي
االقتصادي من جائحة كورونا.
ي ــذك ــر أن "غ ـل ــوب ــل ف ــاي ـن ــان ــس" ال ـعــال ـم ـيــة ،الـتــي
تــأسـســت ع ــام  ،1987وتـتـخــذ م ــن ن ـيــويــورك مـقــرا
لها ،مــن أعــرق المجالت المتخصصة فــي قطاعي
التمويل واالقتصاد ،ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50
ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات

االستثمارية واالستراتيجية بالمؤسسات المالية
في  189دولة حول العالم.
وتجري المجلة سنويا العديد من االستبيانات
حول االبتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية
حــول العالم ،يتم على اثرها اختيار األفضل على
المستويين اإلقليمي والعالمي.
وي ــواص ــل بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي تـمـيــزه بأعلى
مستويات التصنيف االئتماني ضمن بنوك منطقة
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،بــإج ـمــاع مــؤس ـســات التصنيف
االئـتـمــانــي ال ـثــاث :مــوديــز وفيتش وسـتــانــدر آند
بورز ،بدعم من رسملته القوية وسياسات اإلقراض
الحكيمة التي يتبعها ،واتباعه لمنهج منظم إلدارة
األصول ،إلى جانب الخبرة واالستقرار الذي يتمتع
بــه جـهــازه اإلداري .إضــافــة إلــى ذل ــك ،يحتفظ بنك
الكويت الوطني بموقعه بين أكثر  50بنكا أمانا
في العالم.

«هيئة األسواق» :خصخصة بورصة
الكويت وترقياتها مثال يحتذى
أطلقت تقريرها بشأن مسيرة مرفق السوق «»2020-2010
أط ـل ـق ــت ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ،ع ـب ــر مــوقـعـهــا
اإللكتروني ،تقريرها بشأن مسيرة خصخصة
مرفق سوق الكويت لألوراق المالية ،2020 –2010
وتـنــوعــت مــوضــوعــاتــه لتغطي جــوانــب عــدة في
مسيرة هــذا المرفق المهم والحيوي ،الــذي أدى
ً
ً
دورا مـحــوريــا فــي تطوير ســوق الـمــال الكويتي
وتنويع االقتصاد الوطني ،بما يتوافق مع أهداف
رؤية "كويت جديدة ."2035
وب ـ ـ ــدأ ال ـت ـق ــري ــر ب ـج ــول ــة فـ ــي ع ـب ــق ال ـم ــاض ــي،
صاحبته لمحة تاريخية عــن ســوق األسـهــم في
الـكــويــت ،ثــم انـعـطــف عـلــى م ـشــروع رؤي ــة الــدولــة
التنموية  ،2035-2010إذ اتخذت البالد في إطار
هذه الرؤية إجــراء ات حاسمة لتنويع االقتصاد
وتحسين بيئة األعمال واالستثمار وتعزيز دور
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص بــاعـتـبــارهــا م ـح ــاور أســاسـيــة،
ً
وقطعت أشواطا كبيرة نحو اإلصالح االقتصادي
لتعزيز دور القطاع الخاص وإصــاح البورصة
وتـعــديــل قــوانـيــن كــالـتــأمـيــن وحـمــايــة المنافسة
وق ــان ــون ال ـش ــرك ــات والـ ـش ــراك ــة ب ـيــن الـقـطــاعـيــن
الحكومي والخاص ،والخصخصة.

ثــم تــوالــت زواي ــا التقرير لتغطي باستفاضة
أربعة فصول رئيسية هي:
 .1الفصل األول :أهم األحداث الزمنية التي مرت
في مسار أنشطة سوق الكويت لألوراق المالية.
 .2الفصل الـثــانــي :خصخصة ســوق الكويت
لألوراق المالية.
 .3الفصل الثالث :مراحل وإجراءات خصخصة
سوق الكويت لألوراق المالية.
 ال ـمــرح ـلــة األول ـ ـ ــى :م ــا ق ـبــل تــأس ـيــس شــركــةالبورصة.
 المرحلة الثانية :تأسيس شركة البورصة. ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة :ن ـق ــل األع ـ ـمـ ــال وال ـم ـه ــاموالترخيص الرسمي.
ال ـمــرح ـلــة ال ــراب ـع ــة :ط ــرح وتـخـصـيــص أسـهــمرأسمال شركة بورصة الكويت لألوراق المالية.
 .4الفصل الرابع :ترقيات دولة الكويت لمصاف
األسواق الناشئة.

فـ ــاز ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (ب ـي ـتــك)،
بـجــائــزة "أف ـضــل مــؤسـســة مــالـيــة إسالمية
في العالم لعام  "2021من مجموعة "غلوبل
فــاي ـنــانــس" ال ـعــال ـم ـيــة ،وذلـ ــك ف ــي الـنـسـخــة
ً
الـ  14للجوائز التي تمنحها المجلة سنويا.
ومنحت "غلوبل فاينانس" "بيتك" جائزة
أفضل مــزود تمويل مشاريع إســامــي في
ال ـعــالــم ،إضــافــة إل ــى منحها شــركــة شركة
بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) جائزة
أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم ،كما
منحت المجلة "بيتك ـ تركيا" جائزة أفضل
مؤسسة مالية إسالمية في تركيا ،و"بيتك
 أل ـمــان ـيــا" ،جــائــزة أف ـضــل مــؤسـســة ماليةإسالمية في أوروبا.
وتستند "غلوبل فاينانس" في تقييمها
لـلـمــؤسـســات الـمــالـيــة اإلســام ـيــة إل ــى آراء
م ـصــرف ـي ـيــن وم ـح ـل ـل ـيــن وخ ـ ـبـ ــراء مــالـيـيــن
متخصصين من جميع أنحاء العالم .وتضع
مـعــايـيــر ومـنـهـجـيــة مـهـنـيــة دق ـي ـقــة مبنية
لقياس أداء هذه المؤسسات منها تطوير
األعـمــال والمنتجات ،وال ـقــدرة على تلبية
احتياجات قاعدة عمالء متنوعة في جميع
القطاعات ،فضال عن االبتكار التكنولوجي
في تقديم الخدمة ونوعية المنتج ،وسمعة
ال ـم ــؤس ـس ــة ،ورض ـ ــا الـ ـعـ ـم ــاء ،واالن ـت ـش ــار
ال ـج ـغ ــراف ــي ،والـ ـع ــاق ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وااللتزام بالمعايير األخالقية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك"
بــالـتـكـلـيــف ،ع ـبــدالــوهــاب عـيـســى الــرشــود
إن الـ ـف ــوز ب ـج ــائ ــزة "أفـ ـض ــل ب ـنــك إســامــي
ً
فــي الـعــالــم" يــأتــي تتويجا لجهود "بيتك"
ف ــي تــوف ـيــر أع ـل ــى م ـس ـتــوى م ــن ال ـخــدمــات
المالية اإلسالمية ،ال سيما بعد النجاحات

المهمة التي حققها "بيتك" وساهمت في
االرتـ ـق ــاء بـصـنــاعــة ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
بــالـعــالــم ،إضــافــة إل ــى حــرصــه عـلــى تقديم
الدعم المنهجي والتشريعي لنشر صناعة
التمويل اإلسالمي.
وأضاف الرشود ،في تصريح صحافي،
أن الـجــوائــز الـتــي فــاز بها البنك مستحقة
بفضل اإلسهامات الواضحة التي حققتها
ال ـم ـج ـم ــوع ــة فـ ــي ن ـم ــو ص ـن ــاع ــة ال ـت ـمــويــل
اإلسالمي في كل األسواق التي يعمل فيها،
ون ـجــاحــه ف ــي تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات الـعـمــاء
مــن الـمـنـتـجــات الـمـصــرفـيــة الـمـتــوافـقــة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ،وترسيخ دعائم
استدامة نمو صناعة التمويل اإلسالمي
في المستقبل بكفاءة عالية ومواكبة أحدث
التقنيات التمويلية والمصرفية.
وأشـ ــار إل ــى أن تـمـيــز مـجـمــوعــة "بـيـتــك"
يـنـعـكــس ف ــي مــواك ـب ـت ـهــا ت ـط ــور ال ـخــدمــات
المصرفية الرقمية واعتماد التكنولوجيا
وااللـتــزام بأعلى درجــات المهنية ،وأفضل
م ـعــاي ـيــر إدارة ال ـم ـخ ــاط ــر ،وال ـم ـم ــارس ــات
الحصيفة.
كما أكد أن "بيتك" يمتلك خبرات واسعة
فــي الـعـمــل الـمـصــرفــي اإلس ــام ــي وإص ــدار
ال ـص ـك ــوك ل ـب ـن ــوك وشـ ــركـ ــات وح ـك ــوم ــات،
وترتيب كبرى صفقات التمويل لمشاريع
تنموية عمالقة في مجال البنية التحتية،
بما يغطي كثيرا مــن القطاعات الحيوية،
ويساهم في دفع عجلة االقتصاد ،وتطوير
ال ـعــديــد م ــن الـمـنـتـجــات الـمــالـيــة وال ـبــدائــل
والـخـيــارات التمويلية ،التي يتم التعامل
ً
بها في األسواق الدولية حاليا.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ــرش ـ ــود أن فـ ـ ــوز بـ ـع ــض ب ـن ــوك

عبدالوهاب الرشود
المجموعة بجوائز أفضل مؤسسة مالية
إس ــام ـي ــة ف ــي أس ــواقـ ـه ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب فــوز
ش ــرك ــات ال ـب ـنــك ال ـتــاب ـعــة ،يـشـيــر إل ــى مــدى
الـ ـج ــاه ــزي ــة والـ ـ ـق ـ ــدرة ل ـ ــدى كـ ــل الـ ــوحـ ــدات
الـمـصــرفـيــة ف ــي مـجـمــوعــة "ب ـي ـتــك" ،وكــذلــك
األداء الـمـنـسـجــم الـمـتـنــاغــم الـ ــذي يمضي
وفــق قــواعــد ونظم مـحــددة واضـحــة وعلى
أســس سليمة ،تعكس الجهود التي بدأت
قبل سـنــوات لتوحيد نظم العمل وتعزيز
الشفافية والتنسيق والتعاون بين وحدات
المجموعة.

«المتحد» يعلن فائزي السحب «الكويتية» تختتم حملتها الوطنية
األسبوعي لـ «الحصاد»
التوعوية لتشجيع التطعيم
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـبـ ـن ــك
األهـ ـ ـل ـ ــي ال ـم ـت ـح ــد،
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،مــع
االل ـت ــزام ال ـتــام بكل
اإلرشادات الوقائية
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات
الصحية ،السحب
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي عـلــى
ج ــوائ ــز ال ـح ـصــاد
اإلسالمي ،حساب
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب عـ ـل ــى
الجوائز اإلسالمي األول في الكويت والحاصل على
"جائزة أفضل برنامج إدخار في الكويت للعام  "2019من مجلة "بانكر
ً
ميدل إيست" المرموقة ،نظرا إلى العديد من المميزات التي ينفرد بها،
ً
إذ يقدم لعمالئه ما يزيد على  750جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم
حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ.
ً
وأسفر السحب عن حصول  20فائزا على  1000دينار لكل منهم ،وهم:
فيصل رضا اسماعيل ،وفايزة مجيد أبوشاهين ،ويوسف عبدالنبي
العلي ،وأحمد عبدالله المطيري ،وحسين منصور قبازرد ،وعلي مزيد
العدواني ،ونور جعفر نعمة الله ،وليلى طاهر بوحمد ،وعلي عبدالعزيز
الصفار ،ومحمد علي كاظم ،وإسماعيل عاصم عبدالرازق ،وفاطمة محمد
المرشد ،وعبدالقادر محمد الحبيل ،ولولوة جابر أحمد ،وأحمد عبدالله
آل بن علي ،وسارة عبدالله الهاجري ،وأحمد فؤاد المزيدي ،وياسر داود
توانا ،وسالمه سعد العنزي ،وهناء عيد حربي.

اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت شـ ــركـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
الجوية الكويتية ،بالتعاون مع
مركز الكويت للتطعيم ،حملتها
الــوط ـن ـيــة ال ـت ــوع ــوي ــة للتشجيع
على التطعيم ،والتي أطلق عليها
"حملة الخطوط الجوية الكويتية
لدعم التطعيم" ،وذلك خالل الفترة
مـ ــن  4حـ ـت ــى  15أ بـ ــر يـ ــل ،2021
ً
وجــاءت الحملة تزامنا مع دعوة
الحكومة للمواطنين والمقيمين
إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـس ـج ـيــل لـتـلـقــي
اللقاح ضد "كوفيد  "19للوصول
إلى الوقاية من هذا الفيروس.
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال مــديــر
دائرة العالقات العامة واإلعالم في
"الكويتية" فايز العنزي" :اختتمت
الخطوط الجوية الكويتية اليوم
(أم ــس) حملتها التوعوية لدعم
وتشجيع التطعيم بالتعاون مع
مــركــز الـكــويــت للتطعيم ،والـتــي
ً
ً
ً
الق ــت ت ـفــاعــا ك ـب ـيــرا وج ـ ــادا من
المجتمع الكويتي".
وأضـ ــاف ال ـع ـنــزي أن الحملة

فايز العنزي

ح ـق ـقــت أه ــداف ـه ــا ح ـســب الـخـطــة
ال ـم ــوض ــوع ــة ل ـه ــا ،وهـ ــي اي ـصــال
الرسائل التوعوية المهمة ألكبر
عـ ــدد م ـم ـكــن م ــن ال ـم ـج ـت ـمــع مـنــذ
إط ــاقـ ـه ــا فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم االول مــن
مــركــز الـكــويــت للتطعيم ،اضــافــة
إلـ ــى ن ـشــر ف ـي ــدي ــوه ــات ورس ــائ ــل
تشجيعية وتــوعــويــة م ــن خــال

ح ـس ــاب ــات ال ـش ــرك ــة ف ــي وس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وخ ــال
وسائل االعــام المختلفة ،سواء
فــي التلفزيونات أو الصحف أو
الــراديــو ،كذلك تم وضــع إعالنات
الحملة في المجمعات التجارية
ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـمـحــافـظــات،
وفي مطار الكويت الدولي بمبنى
الركاب  1و."4
ً
وأكد أن "الحملة جاءت حرصا
من الشركة على تطبيق برامجها
وسياساتها الخاصة بالمسؤولية
االجـتـمــاعـيــة ،إذ إن ــه تــم اعــدادهــا
وتـنـفـيــذهــا وف ــق خـطــة مــدروســة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع مـ ــركـ ــز ال ـك ــوي ــت
للتطعيم الذين يبذلون قصارى
جـ ـه ــوده ــم ،ل ـت ـط ـع ـيــم أكـ ـب ــر ع ــدد
ممكن من المواطنين والمقيمين
بشكل يــومــي ،لتحقيق االه ــداف
المنشودة والمرجوة التي تسعى
لها السلطات الصحية في البالد
للوصول الى المناعة المجتمعية.

 :Ooredooعروض مميزة ضمن «زين» ترعى برنامج «مع حمد قصص»

حملة «السعادة في العطاء»
أط ـل ـقــت  Ooredooالـ ـك ــوي ــت ،مــوســم
ال ـ ـع ـ ــروض الـ ـحـ ـص ــري ل ـع ـم ــائ ـه ــا ذوي
اشتراكات باقات شامل  5Gللدفع اآلجل،
ضمن حملتها الرمضانية "السعادة في
العطاء".
وحــرصــت الـشــركــة عـلــى تصميم هــذه
العروض وتقديم هدايا قيمة ،مراعاة منها
ً
للظروف الراهنة ،وتشجيعا للعمالء على
البقاء في المنزل ،وتحقيق أفضل استفادة
خالل هذا الشهر الكريم.
ومن خالل العرض ،سيحصل العمالء
ع ـلــى راوت ـ ــر  5Gم ـجــانــي ع ـنــد االش ـت ــراك
ب ــإح ــدى ب ــاق ــات شــامــل لــإن ـتــرنــت ،حيث
سيستمتعون بإنترنت  5Gغير محدود
مقابل  20دينارا بالشهر .ويتيح العرض
للعمالء فرصة اختيار الــراوتــر المفضل
لديهم والمجاني من بين Huawei 5G CPE
 ،Pro2أو  ،Nokia FastMile 5G Gatewayأو
.Huawei 5G Portable routers
ُيشار إلى أن الشركة تضمن استرجاع
المبلغ المدفوع خالل  7أيام ،وينطبق ذلك
على عروض الدفع اآلجل على الراوتر فقط.
كـمــا تشمل ال ـع ــروض ح ـصــول عمالء
الدفع اآلجل على هاتف ذكي مجاني عند
االشتراك بإحدى باقات شامل  5Gوشامل
برو ،والتي تقدم إنترنت  5Gغير محدود
ومكالمات وإنترنت تـجــوال ،إضــافــة إلى
هــدايــا مجانية .ويمكن للعمالء اختيار
الهاتف المفضل لديهم من عائلة iPhone
 12أو  ،Samsung S21أو أي هاتف آخر من
ً
المجموعة المحددة ،علما أن باقات عائلة
هواتف  Samsung S21تبدأ من  25دينارا
لـكــل شـهــر ،فيما تـبــدأ أس ـعــار اشـتــراكــات
بــاقــات عائلة هــواتــف  iPhone 12مــن 24
دينارا لكل شهر.
وأدت الـظــروف الراهنة التي يعيشها
ال ـعــالــم أج ـم ــع ،حـيــث أصـبـحــت ال ــدراس ــة
والعمل عــن ُبعد ومــن المنزل ،إلــى توافر
المزيد من وقــت الـفــراغ ،ما أدى بالمقابل
إلــى تعلق األف ــراد باألجهزة اإللكترونية
ووســائــل الـتــواصــل االجتماعي كوسيلة
للترفيه ومتابعة آخــر األحــداث واألخبار
حــول العالم .وهــذا يعني حاجة متزايدة
إلى اإلنترنت ،وبالتالي تم تصميم جميع
بــاقــات شــامــل مــوبــايــل لتشمل استخدام

يوسف الشالل

غير محدود لوسائل التواصل االجتماعي
و"يوتيوب".
وحـ ـ ــول عـ ـ ــروض رمـ ـض ــان الـحـصــريــة
لهذا العام ،قال مدير إدارة التسويق لدى
 Ooredooالكويت ،يوسف الـشــال" :مع
استمرار جائحة (كوفيد ،)19-أصبح األفراد
يقضون المزيد من الوقت على اإلنترنت،
سواء بهدف الدراسة أو العمل أو الترفيه
عــن ُب ـعــد .بــا شــك شـهــدنــا طلبا مـتــزايــدا
على الخدمات الرقمية ،ومن هنا طرحنا
مجموعة من ُالعروض المميزة طوال شهر
رمـضــان ،كي نبقي الجميع على تواصل
مع العائلة واألصدقاء ،ومكافأة منا لثقة
عمالئنا العالية في ."Ooredoo
وأضـ ــاف ال ـش ــال" :أه ـنــئ جميع أبـنــاء
شعبنا بـحـلــول شـهــر رم ـضــان الفضيل،
وأدع ــو الله أن يزيل عنا هــذه الغمة ،وأن
يصرف عنا البالء ،ويحفظ بالدنا الحبيبة".
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ش ــرك ــة Ooredoo
ال ـكــويــت ت ـق ــوم بــال ـعــديــد م ــن ال ـم ـب ــادرات
اإلنسانية والمجتمعية التي تساهم بدعم
المواهب الوطنية والفكر الشبابي المبدع،
وتنمي المجتمع .فقد أطلقت أخيرا حملتها
اإلعالنية الرمضانية ،بهدف تعزيز مستوى
الوعي بالمسؤولية الرقمية ،وجعل الفضاء
ً
ً
اإللكتروني مكانا أكثر إيجابية وأمــانــا
للجميع .كما أطلقت أكبر حملة للسالل
الرمضانية ،بعنوان "شهر الخير كله خير"،
بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية ،لدعم
األسر المتعففة ،وسد احتياجات الفقراء
والمساكين.

أعـلـنــت زي ــن ال ـ ُـم ـ ّ
ـزود الــرائــد
للخدمات الرقمية في الكويت
رعايتها البالتينية للبرنامج
ال ـج ـم ــاه ـي ــري الـ ـ ـح ـ ــواري "م ــع
ح ـ ـمـ ــد قـ ـ ـص ـ ــص" مـ ـ ــن تـ ـق ـ ّـدي ــم
اإلع ـ ــام ـ ــي ال ـ ُـمـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز ح ـمــد
ً
العلي ،والــذي ُيعرض يوميا
طــوال شهر رمضان ُ
المبارك
 atvبعد
ع ـلــى ق ـنــاة ال ـعـ ًـدالــة ّ
اإلفـطــار ُمـبــاشــرة ،وحقق في
ً
ً
حلقاته األولى تجاوبا كبيرا
م ــن ق ـب ــل ال ـج ـمــاه ـيــر والق ــى
ً
أصداء واسعة على ّ
منصات
التواصل االجتماعي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ف ــي
بـيــان صحافي أن رعايتها
للبرنامج تــأ تــي مــن ُمنطلق حــر صـهــا على
ت ـنـ ّـوع مـحـتــوى حملتها الــرمـضــانـيــة "زيــن
الـ ـشـ ـه ــور" ل ـي ـش ـمــل الـ ـب ــرام ــج ال ـت ــروي ـح ـي ــة
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،ك ـم ــا تـ ـح ــرص زي ـ ــن ع ـل ــى دع ــم
وتشجيع الجهود واألفـكــار ُ
المتميزة التي
ّ
ّ
يتبناها الشباب الكويتي في شتى المجاالت،
ومنها البرامج الحوارية في وسائل التواصل
االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية ،والتي
ُ
ً
ً
تالقي تجاوبا كبيرا من قبل ًالجماهير في
ُ
شهر رمضان المبارك ،خاصة أن البرنامج
ي ـهــدف إل ــى تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى ع ــدد من
القضايا ا لـتــي تهم المجتمع الكويتي في
مختلف المجاالت.
الم ّ
وبينت زيــن أن اإلعــامــي ُ
تميز حمد
العلي  -المعروف بـ "حمد قلم" في وسائل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ُ -ي ـع ـي ــد م ــن خ ــال
برنامجه الجديد "مع حمد قصص" تقديم
ف ـئ ــة الـ ـب ــرام ــج ال ـ ـحـ ــواريـ ــة ب ـش ـك ــل ُم ـت ـج ــدد
وخارج عن المألوف ،وذلك من خالل تناوله
للعديد من القضايا اإلنسانية والمواضيع
التاريخية والـ ُـمـقــابــات الفنية والرياضية
ُ
ال ـت ــي ت ــراع ــي اه ـت ـمــامــات ُم ـخ ـت ـلــف أط ـيــاف
ُ
المجتمع وجميع الفئات العمرية المختلفة،
حيث ُيقابل العلي عبر البرنامج العديد من
الشخصيات الكويتية ُ
المؤثرة في ُمختلف
ُ
ً
المجاالت لتشاركه قصصا فريدة من نوعها
ُ
تبث ألول مرة عبر اإلعالم.
وسـ ـب ــق أن رعـ ـ ــت زيـ ـ ــن اإلع ـ ــام ـ ــي حـمــد
الـعـلــي فــي بــرنــامـجــه الـجـمــاهـيــري الـســابــق
"م ــع حـمــد ش ــو" بـمــواسـمــه األرب ـع ــة ،وال ــذي
ً
ً
ً
حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بعد عرضه
فــي وســائــل التواصل االجتماعي ووسائل

اإلع ــام التقليدية ،حـيــث ضــم طــاقــم العمل
مجموعة واعــدة من الشباب الكويتي الذي
قاد فريق إعــداد البرنامج وتجهيز فقراته،
وال ـت ــي ت ـنــاولــت أه ــم األحـ ـ ــداث األسـبــوعـيــة
فــي المجتمع ،بــاإلضــافــة إل ــى مـقــابــات مع
شـخـصـيــات كــويـتـيــة مـتـمـيــزة م ــن مختلف
المجاالت.
وأكدت الشركة أن دعمها لمثل هذه األفكار
اإلبداعية جاء من منطلق حرصها على إبراز
المبادرات الشبابية التي تتفوق في التفرد
غيرها من خالل العمل الجاد واإلنجاز،
عن ً
خاصة أن برنامج "مع حمد قصص" يهدف
إلى تسليط الضوء على القضايا التي تهم
المجتمع الـكــويـتــي فــي مختلف الـمـجــاالت
ً
وبشكل يومي بعد موعد اإلفطار ُمباشرة.
ومع انتشار وسائل التواصل االجتماعي
وازدياد شعبيتها في األعوام السابقة ،فإن
القنوات الفضائية التقليدية باتت تفتقر إلى
ُ
البرامج التلفزيونية التي ت ّقرب المسافة بين
جمهور وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم
التقليدي ،مما يـفــوت الـ ّفــرصــة لـجــذب هذه
الشريحة المهمة التي يمثلها الشباب بشكل
رئيسي ،وهــو الهدف الــذي يعمل البرنامج
على تحقيقه من خالل محتوى مسل ومبهر
بإمكانيات احترافية عالية.
وأكـ ــدت زي ــن أن ـهــا س ـتــواصــل اهـتـمــامـهــا
بــاألع ـمــال الـتــي تـقــدمـهــا األيـ ــادي الكويتية
ً
وخ ـصــوصــا م ــن ال ـف ـئـ ّـات الـعـمــريــة الـشــابــة،
وذلك رغبة منها في تبني طموحاتهم ولنقل
ص ــورة ح ـضــاريــة ع ــن الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،
فهدفها كــان والزال تسليط الـضــوء وإبــراز
األعمال الوطنية في كل المجاالت.

مصطفى قمر يقاضي منتجي برنامج «خمس نجوم»

om

t

aw
abil@ arida.c
alj

العدد  / 4709الجمعة  16أبريل 2021م  4 /رمضان 1442هـ

أعرب الفنان مصطفى قمر عن استيائه من دعاية الشركة المنتجة لبرنامج «خمس نجوم»،
التي رأى أنها ال تتناسب مع تاريخه الفني ،لذلك قرر اللجوء إلى القضاء.
ونشر مصطفى قمر مقطع فيديو يتحدث خالله عن المشكلة ،عبر حسابه على «إنستغرام»،
وقال« :تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم ،ويقدر تاريخهم
الكبير في الفن والنجاح» ،مضيفا« :ظني خاب لألسف ،وشعوري بالحزن واالندهاش هو ما
دفعني إلى التعليق على تصرف غير مسؤول يقترب لحد المهزلة ...ولن أنتظر طويال لتصحيح
هذا الخطأ».
ً
ً
وأردف« :أوال كل سنة وأنتم طيبين ور مـضــان كــر يــم ...ثانيا في هــذا الفيديو سأتحدث عن
مشكلة الدعاية التي أذيعت بالخطأ في برنامج  5نجوم ،كما أن ما نشر عبر الشوارع واألمكنة
المخصصة لإلعالن لم تكن دقيقة» ،متابعا« :خذلوني جدا اال خــوة المنتجين وتصرفاتهم لم
تكن مناسبة السمي وتاريخي ،لذلك أنا ألجأ إلى القضاء من خالل المحامي ياسر قنطوش».
ويقدم برنامج المقالب «خمس نجوم» ،على إم بي سي ،غادة عادل ،نور ،كريم فهمي ،مصطفى
قمر ،محمد الشرنوبي ،حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي فــي أماكن
مختلفة ،ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة.

مصطفى قمر

نسرين أمين تنتقد خالفات الفنانين
على مواقع التواصل

أسماء الفنانين على شارات الدراما
بين الرفض والقبول

عـلـقــت الـفـنــانــة نـســريــن أم ـيــن عـلــى خــافــات
ال ـف ـن ــان ـي ــن فـ ــي بـ ــدايـ ــة الـ ـم ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي،
الـتــي شغلت الـكـثـيــريــن عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،خالل اليومين الماضيين.
وان ـت ـق ــدت أم ـي ــن هـ ــذه ال ـت ـص ــرف ــات ون ـشــرت
تـغــريــدة ،عبر صفحتها على «تــويـتــر» ،قائلة:
«كفاية تريندات مدفوعة وحسابات مزيفة».
وت ــابـ ـع ــت« :م ـ ــا ت ـف ـع ـلــونــه ل ــن ي ـن ـط ـلــي عـلــى
ال ـم ـشــاهــديــن ي ـجــب ال ـت ــوق ــف وال ـك ــف ع ــن هــذه
ال ـ ـت ـ ـصـ ــرفـ ــات ،كـ ـف ــاي ــة كـ ـ ــذب عـ ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور،
واس ـت ـخ ــدم ــت وسـ ــومـ ــا ل ـت ــأك ـي ــد ك ــام ـه ــا مـثــل
احترموا ذكاء الجمهور ،وكفاية واسطة».
وعندما واجهت العديد من أسئلة الجمهور
حول قصدها قالت إنها تشير إلى  99في المئة
م ــن ال ـم ـس ـل ـســات ال ـم ـع ــروض ــة خـ ــال ال ـس ـبــاق
الرمضاني الحالي.

نسرين أمين

الحملي« :ماما أمينة» عمل للعائلة
ً
خصوصا لألطفال
ياسمين عبد العزيز

●

حنان مطاوع

القاهرة  -هيثم عسران

شهدت شــارات األعـمــال الدرامية وجــود احتفاء ات واستثناء ات
ً
في طريقة كتابة االسماء الخاصة بالفنانين في وقت كان واضحا
ً
تقاسم األسماء منعا للمشكالت وهو ما ظهر في أكثر من عمل ينتمي
للبطولة الجماعية من بينها «نسل األغراب» الذي يتقاسم بطولته
أحمد السقا مع أمير كرارة.
وم ــن ال ـم ـعــروف أن تــرتـيــب األس ـم ــاء فــي ال ـش ــارة يـعـتـبــر مـشــروع
أزمة بين الفنانين لذلك تجد أن ذلك يحظى بقبول البعض ورفض
اآل خــر يــن ،وعليه يسعى صناع العمل إلر ض ــاء فريق العمل خشية
الوقوع في مأزق مع النجوم.
وشهدت شارة مسلسل «نجيب زاهي زركش» الذي يقوم ببطولته
الفنان يحيي الفخراني ظهور أسماء ثالثي الشباب إسالم إبراهيم،
ورامز أمير ،وكريم عفيفي بشكل متزامن على الشارة مع كتابة عبارة
«ظهور خــاص» قبل اســم الفنانة هالة فاخر الــذي وضــع في نهاية
ً
الشارة ،بينما ظهر التزامن أيضا في مسلسل «لعبة نيوتن» مع بطلي
العمل محمد فراج ومحمد ممدوح.
وظ ـهــر اس ــم ال ـف ـنــان أح ـمــد ال ـعــوضــي خـلــف اس ــم زوج ـتــه الـفـنــانــة
ياسمين عبدالعزيز على شارة مسلسل «اللي مالوش كبير» قبل كتابة
اسم المسلسل ،في حين وضع اسم الفنان خالد الصاوي قبل اسم
ً
المخرج بنهاية الشارة مصحوبا بعبارة «قام بدور عابد تيمور»،
ً
فيما و ضــع ا ســم الفنانة نرمين الفقي مصحوبا بلقب النجمة في
شارة مسلسلي «النمر» و«ضل راجل».
وشهد مسلسل «بين السما واألرض» وضع اسم الفنانة درة بعد
اسم الفنان هاني سالمة في بداية شارة العمل بينما وضعت باقي
اال سـمــاء بحسب الظهور فــي المسلسل باستثناء اسمي الفنانين
سوسن بدر وأحمد بدير اللذين وضعا في نهاية أسماء الفنانين،
فيما وضـعــت ع ـبــارة «ظ ـهــور خ ــاص» قـبــل اس ــم الـفـنــانــة ايـتــن عامر
فــي مسلسل «وك ــل مــا نـفـتــرق» مــع كتابة عـبــارة «ظـهــور مميز» قبل
اســم الفنان سيد رجــب ،ووضــع اســم الفنانة رانيا يوسف والفنان
عمرو عبد الجليل قبل نهاية شارة العمل مصحوبة بأسمائهم في
المسلسل.
ورغم ظهور الفنانة حنان مطاوع على االفيشات الخاصة بمسلسل
«القاهرة كابول» فإن اسمها وضع في نهاية شارة العمل قبل اسم
المخرج ،في حين شهدت شارة مسلسل «موسى» كتابة عبارة «ظهور
خــاص» قبل ا ســم الفنانة منة فضالي بينما و ضــع اسما الفنانين
فردوس عبدالحميد وإدوارد قبل نهاية شارة العمل.
وشهدت شارة مسلسل «هجمة مرتدة» كتابة عبارة ظهور خاص
قبل اسمي صــاح عبدالله وا نـجــي المقدم بينما كــان ا ســم الفنانة
ماجدة زكي بنهاية التتر مع لقب النجمة الكبيرة ،وتقاسم عمرو
سعد ومصطفى شعبان ظهور اسميهما على شارة مسلسل «ملوك
الجدعنة» في حين تقاسمت رانيا يوسف مع ياسمين رئيس ظهور
أسماء البطولة النسائية في المسلسل.

محمد الحملي
انتهى المخرج محمد الحملي من تصوير
جــزء مــن مسلسل «مــامــا أمينة» ،مــن إخــراجــه،
وتأليف الكاتبة يوني.
وق ـ ــال ال ـح ـم ـل ــي(« :مـ ــامـ ــا أم ـي ـن ــة) مـسـلـســل
للعائلة ،خصوصا لألطفال ،وهــو عبارة عن
ق ـصــص تــروي ـهــا م ــام ــا أم ـي ـنــة ،وف ــي ك ــل يــوم
قصة جديدة نتابعها ونعيش أجواءها ،ومن
الـمـحـتـمــل أن يـتــم عــرضــه عـقــب انـتـهــاء شهر
رمضان ،لكن حتى اآلن لم يتم تحديد موعد
العرض النهائي».

وأكد أن «المسلسل سيمتع الكبير والصغير،
وسيعيد لنا ذكريات جميلة من الطفولة».
في سياق آخر ،انتهى الحملي من تصوير
دوره كممثل في مسلسل «بوطار» ،من إخراج
ثامر العسالوي ،وتأليف بندر السعيد ،وبطولة
الفنان داود حسين وإبراهيم الحربي ومحمد
العجمي وعـبـيــر الـجـنــدي وعـبــدالـلــه الخضر
وعدد من الفنانين والفنانات .وتــدور أحداث
المسلسل في قالب كوميدي بين عائلتين ،وهو
ُيعرض حاليا في شهر رمضان.

ً
ً
محمد محمود يقدم دورا مميزا أمام
يحيى الفخراني

درة

نــالــت الحلقات األول ــى مــن مسلسل «نجيب
زاهـ ــي زركـ ــش» إشـ ــادة ال ـج ـم ـهــور ،وال ـع ـمــل من
بطولة الفنان يحيى الفخراني.
والحظ الجمهور الدور المختلف الذي يقدمه
الفنان القدير محمد محمود ،الــذي يقدم دور
الخادم المخلص للفنان يحيى الفخراني الذي
يعمل لديه فــي القصر منذ عـشــرات السنوات،
وأنـ ـ ــه يـ ـق ــدم دورا ك ــوم ـي ــدي ــا وت ــراجـ ـي ــدي ــا هــو
األفضل خالل مسيرته الفنية ،وأن الفنان يحيى
الفخراني يقدم أمامه مباراة تمثيلية مميزة.
وشـهــد المسلسل أيـضــا تــألــق الفنانة هالة
ف ــاخ ــر الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت ك ـض ـي ـفــة ل ـل ـش ــرف خ ــال
الحلقتين األولى والثانية حتى توفيت ،وسببت
ً
ً
ً
لنجيب زاهي زركش ألما ولغزا كبيرا في حياته،
حيث قالت له إن لديه ولدا يحاول البحث عنه
في الحلقات القادمة.

محمد محمود

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
مهنيا :لن ينتظم جدول أعمالك إن لم ترتبه
بحسب أولوياته.
ً
عاطفيا :يمكنك تلطيف األجواء مع الشريك
وتصحيح الخطأ الذي ارتكبته.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــزاجــك ال ـيــوم سـيــئ وأف ـكــارك
مشتتة فابتعد عن الضجة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً ّ
ً
مهنيا :وضح كالمك جيدا في نطاق العمل
وال تتردد أمام الزمالء.
ً
عاطفيا :تحين أمامكما فرصة ذهبية فال
ً
تفسداها أبدا.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ــرغـ ــب ف ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــاذ بـعــض
التغييرات الشخصية في حياتك العادية.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تغمرك الحيوية وترغب في العمل
ً
بجهد تعويضا عما مضى.
ً
ً
عاطفيا :تجري اتصاال بالحبيب لالطمئنان
ّ
ويتحول إلى نقاش.
عنه
ً ً
ً
اجتماعيا :لقاءاتك بمعارفك تترك دوما أثرا
ً
إيجابيا لديهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :زمـيــل فــي العمل يــدعــم قضيتك
المحقة ويقف إلى جانبك.
ً
عــاطـفـيــا :شــريــك ع ـمــرك يحتفظ بشيء
خاص قد يفاجئك به ويفرحك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاول أال تفقد مــزاجــك في
تعاملك مع أفراد العائلة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :إيجابيتك في التعاطي مع اآلخرين
تجعلهم يمنحونك ثقتهم.
ً
عاطفيا :يشعر الحبيب بجميع ما تعانيه من
مصاعب ويرغب في مساعدتك.
ً
اجتماعيا :تشعر بوعكة صحية خفيفة لكنها
ال تمنعك من متابعة أعمالك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
على بدائل لكل مشكلة إن لم يكن
مهنيا :اعثر ّ
باستطاعتك حلها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ك ــل م ــا ت ـشــرع ف ــي ال ـق ـيــام ب ــه مع
الحبيب سيكون لصالحكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـح ـتــاج إلـ ــى ب ـعــض الـتــرفـيــه
وتمضية الوقت مع األصدقاء.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :يـ ــوم م ــؤه ــل لـلـعـمــل م ــع فــريــق
تستطيع فيه إنجاز أمور صعبة.
ً
عاطفياّ :
هدىء من روعك وال ّ
تتذمر أمام
الحبيب فتكفيه مشاكله.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :االع ـت ـن ــاء بـنـفـســك أصـبــح
ً
ً
ضـ ـ ــروريـ ـ ــا خ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
الرياضية.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :فترة فــارغــة ومليئة بالرتابة في
تصاب بخيبة أمل.
العمل ًوقد َ
عاطفيا :ال تخش التجديد ألن عالقتكما
العاطفية يغمرها الروتين.
ً
اجتماعيا :مفاجآت سارة تنتظرك تشارك
بها جميع األحباب.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ًّ
ً
مهنيا
مهنيا :كــل شخص تتعامل معه
يشيد بمهارتك وحسن ّ
تصرفاتك.
ً
عاطفيا :الحبيب مشغول بأمور كثيرة
والمطلوب اليوم هدف واحد.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـبــدو أن ال أح ــد يـمـ ّـد لــك يد
المساعدة أو يتحمل بعض المسؤوليات
عنك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يــزداد عملك صعوبة مما يتطلب
مساعدة الزمالء لك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـتــأســف ع ـلــى أي ـ ــام ال ـغ ــرام
الماضية فالمستقبل سيكون أفضل.
ً
ً
اجتماعيا :كن حازما في تعاطيك مع من
أساء إليك كي ال ّ
يكررها ثانية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً ّ
مـهـنـيــا :أخـ ــرت ال ـظ ــروف الـمـفــاجـئــة بعض
المعامالت الرسمية التي تحتاج إليها.
ً
عاطفيا :تساورك الشكوك في محبة الحبيب
ً
وإخالصه وتكون مخطئا.
ً
اجتماعيا :تشعر بالضيق والتوتر وما عليك
سوى الرياضة والركض.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :ال تؤجل برنامج عملك بــل نظمه
بشكل جيد لتوفير الوقت.
ً
عاطفيا :مــن المحتمل أن تلعب الـظــروف
لمصلحتكما ويكون مستقبلكما أفضل.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلعــادة تنظيم عالقتك
ببعض األشخاص غير المخلصين لك.
رقم الحظ.22 :
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أدباء وشعراء :رمضان فرصة ذهبية للتأمل واإلبداع
خبران
سعوديان!

يمتاز شهر رمضان بطابعه الروحاني الفريد ،وبالنسبة إلى كثير من األدباء هو فرصة ذهبية لإلبداع في أجواء قلما تتكرر في باقي
شهور السنة .وفي هذا التحقيق تواصلت "الجريدة" مع عدد من المبدعين في مجاالت الشعر والرواية والنقد ،للتعرف إلى إيقاع
يومياتهم في شهر الصوم ،فأجمعوا على ًأنه شهر للتأمل والقراءة ،وفي بعض األحيان يكون فرصة لإلبداع أو شحن الذهن
بالمعلومات إلنتاج مزيد من النصوص الحقا ،وفيما يلي التفاصيل:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

الشهر الكريم
فرصة لشحذ
ً
الذهن تمهيدا
إلنتاج إبداع أكثر
ً
صفاء
محمد محمود

يمثل الشهر الكريم ،بالنسبة
ـري
إلـ ــى األدي ـ ــب وال ـن ــاق ــد ال ـم ـصـ ً
م ـح ـمــد ع ـط ـيــة م ـح ـم ــود ،ف ــرص ــة
رائعة لصفاء الذهن ونقاء الروح،
وي ــؤك ــد لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" أن أحـ ــوال
القراءة واالطــاع في رمضان قد
تختلف من آن إلى آخر ،وبحسب
ما تــؤدي إليه الحالة الروحانية
التي تتراوح بين التفرغ للعبادة
والـقــراء ة وممارسة التأمل الذي
يـ ـ ــؤدي بـ ـ ــدوره إل ـ ــى ال ـم ــزي ــد مــن
ت ـن ـش ـيــط الـ ـح ــال ــة ال ــذهـ ـنـ ـي ــة ،ثــم
االس ـت ـع ــداد لـلـعـمـلـيــة اإلبــداع ـيــة
بتهيئة المناخ الخاص بها.
ويوضح صاحب كتاب "القصة
الـقـصـيــرة وأسـئـلــة ال ــوج ــود" ،أن
"الروحانيات هي أساس اإلبداع،
وهي حالة التوحد مع الكتابة من
حيث كونها عملية إلهام وتفاعل
م ــع الـ ــذهـ ــن ،وم ـ ــع م ــا ي ـ ــدور فــي
ً
المحيط" ،الفـتــا إلــى أن "هاجس
ال ـك ـتــابــة ه ـنــا ي ـك ــون ع ـلــى حــافــة
الـتـعــامــل مــع تـلــك الـحــالــة ،وأذك ــر
أنـنــي كتبت الـعــديــد مــن أعمالي
ً
وأجزاء من رواياتي في
القصصية
أيــام مباركة من الشهر الفضيل،
ل ـعــل أب ــرزه ــا ن ـق ـطــة ال ـب ــداي ــة في
روايتي األحدث (بهجة الحضور)،
إذ س ـ ـي ـ ـطـ ــرت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـح ــال ــة

ُ
كرست
الوجدانية الصوفية ،كما
ً
مساحة من الوقت للكتابة النقدية
يكون استقبال األفكار والتعامل
معها أكثر قدرة على االستيعاب
وسرعة البديهة ،فشهر رمضان
عـمــومـ ًـا يمثل ل ـ ّ
ـدي فــرصــة جيدة
لشحذ الذهن وإن لم يكن باإلبداع،
ً
فإنه بالتأمل تمهيدا إلنتاج إبداع
ً
صفاء".
أكثر

ذكريات ملهمة
وهناك مبدعون تتألق أقالمهم
ف ــي ش ـهــر ال ـص ــوم ،م ـثــل الـشــاعــر
المصري أحمد طــه ،الــذي خاض

محمد عطية محمود

ذكريات شاعرة إريترية في شهر الفرقان
ال يقتصر عشق رمضان على األدباء العرب
فقط ،بل يمتد عبيره إلــى كل كاتب مسلم في
أي مكان حول العالم ،يحمل في قلبه ذكريات
ُ
ال تنسى عن الشهر الكريم ،وتلك حال الشاعرة
اإلريترية ،المقيمة في ألمانيا ،فاطمة موسى،
حيث تقول لـ"الجريدة" :كنت منذ صغري أجد
روحــانـيــة الشهر الفضيل مبجهة لــوجــدانــي،
وتعود بي الذكريات الرمضانية إلى طفولتي
وح ــرص أم ــي وأب ــي عـلــى ال ـع ـبــادات واألخ ــاق
وال ـت ــرب ـي ــة ال ـت ــي رس ـخ ــت ف ـي ـنــا ح ــب ال ـص ـيــام
والعطاء وصلة الرحم وحفظ وتالوة القرآن".
ً
تــواصــل الكاتبة التي تنتظر قريبا صــدور
م ـج ـم ــوع ـت ـه ــا الـ ـشـ ـع ــري ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة "هـ ـج ــرة

غمار الـســرد للمرة األول ــى خالل
ً
رمضان العام الماضي ،مصدرا
يركت".
روايته "رسائل ِس ِ
البالنفورد"" :كنت أنا وأخوتي نتنافس لختم
القرآن ،وكنت أحب المطالعة منذ صغري ،وفي
مكتبة أبي رحمه الله أطالع كتب مثل (تفسير
بــن كـثـيــر) ،و(عـبـقــريــة محمد) لعباس العقاد،
و(رج ـ ــال ح ــول ال ــرس ــول) ال ــذي ي ـت ـنــاول سيرة
الـصـحــابــة األجـ ــاء ومــآثــرهــم الـحـسـنــة ،وهــذه
الطقوس تــوجــد فــي معظم البيوت اإلريترية
فتزداد حلقات الذكر والعلم وصلوات التراويح
وزي ـ ـ ـ ــارات الـ ـت ــراح ــم ،وج ـل ـس ــات ح ـف ــظ ال ـق ــرآن
التي تحفظ لغة الضاد البديعة في إرتيريا".
وتوضح" :رمضان بالنسبة ّ
إلي شهر المطالعة
والقراءة ،حيث أحشد ذهني بمعلومات تكون
ً
ملهمة في يوما ما".

طه لـ"الجريدة"" :لم تكن
يقول ً
ثمة فــرصــة أمــامــي إلنـجــاز أغلب
روايـتــي األولــى إال في أيــام شهر
رم ـضــان ،وه ــا أن ــا أنـتـظــر حلوله
ً
مـ ـج ــددا إلنـ ـج ــاز أك ـب ــر م ــا يمكن
إنجازه في الرواية الثانية ،كيف
ال وهو يعد فرصة زمنية فريدة
إلع ــادة الترتيب وكـســر الـعــادات
الـيــومـيــة وت ـفــريــغ م ـســاحــات من
ال ــوق ــت ل ـي ـســت ف ــي س ـ ـ ــواه ،فـهــو
يـ ـح ـ ِّـول أوق ــات ــه ك ــاف ــة إلـ ــى كـنــوز
زمنية".
ي ـت ــاب ــع" :ي ـت ـخ ـيــل ال ـب ـعــض أن
ال ـمــزاج الـعــام يتأثر فــي رمضان
ب ـس ـب ــب الـ ـت ــوق ــف الـ ـم ــؤق ــت عـمــا
أدم ـن ــاه أو رب ـمــا لـقـلــة الـمـجـهــود
قبيل الـمـغــرب وب ـعــده ،وقــد كنت
أظ ــن ذل ــك ح ـتــى م ـ ــررت بـتـجــربــة
الكتابة خالل هذا الشهر العظيم
في جميع ساعاته ،فوجدته أنسب
األوقات التي يمكن أن تنجز فيها
ً
ً
عـمــا إبــداع ـيــا وذكــريــاتــه تجعل
ً
الكاتب أكثر إلهاما".
فــي حين يتسبب رمـضــان في
إرب ــاك مــواعـيــد مبدعين آخــريــن،
ً
خصوصا في بلد يعاني ويالت
ال ـ ـحـ ــرب ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم ال ــروائ ــي
اليمني محمد الغربي عمران ،إذ
يقول" :رمضان حين يأتي يلخبط
أنساق حياتي ،فالقراءة والكتابة
بالنسبة إل ـ ّـي وعـلــى م ــدار أشهر
السنة تسير وفق مواعيد سلسة،
وب ـح ـلــولــه تـتـغـيــر ك ــل الـمــواعـيــد
والـ ـم ــواقـ ـي ــت ،ف ــال ـن ـه ــار ن ـ ــوم ثــم
نصحو في ظهيرة اليوم بمزاج
غير س ــوي ،والـلـيــل بالطبع غير
جيد وغير مناسب هنا للحياة،
كون الكهرباء منقطعة منذ ست
سنوات بسبب أجواء الحرب".
لـ ـيـ ـس ــت ت ـ ـلـ ــك ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة ع ــام ــة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـب ـ ــدع رواي ـ ـ ـ ــة
"مصحف أحمر" ،فبحسب قوله:
ً
"ح ـي ــن أكـ ــون ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـحــرب
ف ــي مــدي ـنــة م ـثــل ال ـق ــاه ــرة يــأتــي
رمضان بأجوائه الليلية ومقاهيه
وال ـص ـح ـب ــة ال ـج ـم ـي ـل ــة ،أم ـ ــا هـنــا
فــي اليمن فرمضان ع ــذاب ،ليس
رمضان في حد ذاتــه ،بل الحرب

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ميادة األشقر
ال ـتــي صـبـغــت ك ــل شـ ــيء ،خــاصــة
َّ
ما يتعلق بالليل ،فال خروج إلى
ال ـ ـشـ ــوارع ،وال م ـن ـت ــدي ــات ،حتى
الـ ـم ــديـ ـن ــة ح ــزيـ ـن ــة بـ ــا خ ــدم ــات
ينخرها الخوف والرعب ،فما بالك
ورمضان يحل مع وجود كورونا".
يتابع مؤلف "مملكة الجواري":
"نأمل أن يأتي رمضان إلينا وقد
ح ــل الـ ـس ــام ،وع ـ ــادت ال ـك ـهــربــاء،
ٌ
ومـ ـ ّـس لـيــالـيــه أمـ ـ ــان ،وأن تـكــون
ال ـم ـســاجــد دور ع ـب ــادة ،والـبـشــر
ينظرون للحياة بعظمةٍ وجمال،
وم ـ ــع ذل ـ ــك ن ـس ـت ـمــر ف ــي حـيــاتـنــا
َّ
اب وكأنه لم يأتي ولم يلخبط
ككت ٍ
النهار ..نستمر في الحياة وذلك
ال ـبــرنــامــج ال ـن ـهــاري م ــن ال ـق ــراءة
مستمر ..ومن الكتابة وكل الخلق
نيام".
فـيـمــا ت ـقــص عـلـيـنــا ال ـشــاعــرة
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة بـ ـسـ ـم ــة م ـ ــروان ـ ــي،
صفحات من إيقاع يومياتها في
رمضان ،فتقول" :رمضان إشارة
ـس ت ـع ــي م ـع ـن ــى ال ـن ــور
ل ـك ــل نـ ـف ـ ٍ
الالمع ،وفرصة لمحاسبة النفس
كــال ـطــائــر ال ـح ــذر يـخـشــى م ـهــارة
ال ـق ـن ــاص وط ــائ ـش ــة ال ــرص ــاص،
وأقـ ـص ــد أن ي ـت ـقــي ال ـص ــائ ــم الـلــه
ويـصـيــر بينه وبـيــن رب ــه معرفة
خ ــاص ــة ،فـي ـعــرض ع ــن الـسـيـئــات
وي ـصــوم عـنـهــا لـيـطـمـئــن ،فرصة
لنرتقي بأنانا إلى ما بعد الروح،
فنقضم آثامنا".
وف ــق مـبــدعــة ديـ ــوان "إشـ ــارات
آرت ـم ـيــس" ،ف ــإن رم ـضــان "فــرصــة
ً
ً
ألصـ ـن ــع ل ــذات ــي ل ـي ـم ــون ــا حـ ـل ــوا،
وأج ـعــل لــأســرة كيمياء الحياة
ب ــالـ ـق ــداس ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـنـ ـه ــال ع ـلــى
األم ـك ـنــة ،حـيــث ل ـقــاء األخـ ــوة في
الـبـيــت الكبير وض ــم شملهم ،إذ
ـروف
أنـحــت مــن شجن رخـ ّـام الـحـ ً
كـتــابــاتــي ،وت ـكــون الــنـفــس راغـبــة

بسمة مرواني
في نثر ما يدور في الرأس إلكمال
ـروع كـ ـت ــاب ــي شـ ــرعـ ــت ف ـي ــه،
م ـ ـش ـ ـ ً ٍ
وأي ـضــا ألك ــون فــي حضن بعض
ال ـك ـت ــب أم ـت ـط ـي ـهــا رخ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء ،حـيــث
أصيب في انتقائي".
وت ـ ـقـ ــول ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة الـ ـس ــوري ــة
ً
ً
م ـيــادة األش ـقــر" :قــديـمــا وحــديـثــا
يترنم األدباء بالمعاني الروحية
والدينية لشهر رمضان ،باعتباره
ً
ً
شهرا كريما تتجلى فيه المحبة
وال ـت ـس ــام ــح وال ـت ـن ــاغ ــم الــدي ـنــي
والـ ـ ــروحـ ـ ــي وت ـ ـصـ ــوم ال ـ ـجـ ــوارح
كـلـهــا ع ــن مـعـصـيــة ال ـل ــه ،وشـهــر
ال ـب ــرك ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ـ ّـي ل ــه وق ــع
خاص في الروح والنفس ،حيث
أستعيد الكثير من طقوسه منذ
مرحلة الطفولة حتى اآلن ألقرأ
بشغف االخ ـتــاف وال ـف ــارق في
بلوغ الشهر من جيل إلى جيل
وال ـت ـغ ـيــرات ال ـتــي طـ ــرأت عليه،
ً
ألقــوم بتدونها ونقلها نثرا أو
مقالة".
ً
وتضيف األشقر ،وهي أيضا
ح ـق ــوق ـي ــة ون ــاشـ ـط ــة بــال ـم ـجــال
ال ـث ـق ــاف ــي واإلنـ ـس ــان ــي" :ال شــك
أن ـ ـ ـنـ ـ ــي أع ـ ـ ـيـ ـ ــد ش ـ ـحـ ــن ط ــاقـ ـت ــي
الــروح ـيــة وال ـف ـكــريــة ع ــن معنى
رمـضــان وفلسفته ومــا يحدثه
من عمق وصفاء ،وألقرأ المزيد
وأك ـت ــب ال ـمــزيــد ل ـي ـكــون الـنــاتــج
ً
حـ ــروفـ ــا م ـق ـم ــرة ي ـت ـج ـلــى فـيـهــا
ً
الفكر نـجــومــا تـتــأأل فــي سماء
األدب ،وال ش ــك أنـ ــه ي ـق ــع عـلــى
عــاتــق األدبـ ــاء إي ـصــال ج ــزء من
رسالة رمضان بكل إرثه الثقافي
والفني واإلبداعي والفلكلوري
لـلـعــالــم أج ـمــع ،حـيــث إن ــه يمثل
ً
ً
كنزا تاريخيا  ،ويبقى رمضان
شهر المعرفة والتأمل والتذكر
والكتابة المشوقة".

خــال األس ـبــوع ال ـجــاري لفت نـظــري خـبــران ج ــاءا مــن السعودية؛
األول :تسمية شارع في محافظة الطائف باسم الشاعر محمد الثبيتي
( ،)2011-1952والثاني :حصول بعض المعنيين بالنشر ّعلى صفة
ووظيفة "وكيل أدبي" أو "وكالة أدبية" ،وكال الخبرين يستحق الوقوف
عنده .إن تسمية شارع باسم شاعر ترك بصمة كبيرة والفتة في مسيرة
الشعر الحديث بالمملكة وفي أقطار الوطن العربي ،وبرعاية كريمة من
ّ
السمو الملكي األمير خالد الفيصلُ ،لهو تقدير
الشاعر والفنان صاحب
كبير ،كبير بأن يكون شارع بعالمه وعابريه ومرتاديه لشاعر ،وكبير
لحظة تنتمي بقعة أرض لشاعر ،بحيث يتواعد أخــوان أو صديقان
ّ
تتجمل بقعة أرض
الثبيتي! وكم
وأحدهما يقول لآلخر :أراك في شارع
ُ
ً
حين تنسب لشاعر! لكن ،ما لفت نظري أيضا فيما حمله الخبر ،هو أن
ّ
ّ
وكأن
تبقى أنظمتنا العربية مصرة على تكريم أبنائها بعد موتهمّ ،
وجودهم اإلنساني واإلبــداعــي ال يأخذ ًقيمته األكبر ويبلغ ّقمته إل
بموتهم! وكم كان وقع الخبر سيكون مفرحا ّ
حد الزلزال في نفس الثبيتي،
ّ
ُ
َّ
َّ
قبره!
وهو في ً
لو أنه تم في حياته ،لكن قدر الثبيتي ،ونحن معه أن يكرم ّ ً
الخبر الثاني ،هو تعيين وكيل أدبي ،وهذا أمر بات ملحا وضروريا
في اللحظة الراهنة ،فوسط هدير ال يتوقف من اإلصدارات األدبية ،في
الرواية والقصة والسيرة والشعر ،ووسط فيض يومي من ترجمات من
كل لغات الدينا ،صار الوكيل األدبي ضرورة للكاتب .ضرورة لكي ّ
يتفرغ
ّ
المبدع إلبداعه ،وأن يكف ويرتاح من طرق أبواب الناشرين ،والتفاوض
معهم ،ومتابعة أمور النشر ،ولوحة الغالف ،وأخبار الصدور! وضرورة
ّ
وتخير األفضل ،وضرورة لمتابعة كل ما
لقيام الوكيل بالبحث عن ناشر،
ّ
ّ
تقف عند حد التصحيح اللغوي
ال
حقيقية
يخص الطباعة من مراجعة
ّ
العابر والفقير ،بل تتجاوزه إلى مراجعة تفتش في توافر عناصر الجنس
األدبــي بالمخطوط ُ
الم َّقدم للنشر ،وقيادة تلك العناصر بمعادالتها
األفضل ّ
لتقدم نتاج المبدع بأفضل صورة .فالكاتب العربي اليوم ،يكاد
يقوم بكل شيء ،ويكاد ال يحصل على أي شيء ،وهذا الكالم ليس من
الصحافية ،لكنه من باب واقع الحال المرير الذي يعيشه
باب الكتابة
ّ
الكاتب العربي .فقلة قليلة ،أولئك المحظوظون ،الذين ابتسم لهم الحظ،
ّ
كتاباتهم! ّأما البقية الباقية التي تشكل ما
وصاروا يعيشون من
وراء ّ
نسبته  99.999بالمئة ُ
فهم الكتاب الذين بالكاد يحصلون على نتف
مال كمردود ألعمالهم.
وببساطة ،إذا كان الكاتب الروائي العربي المحترف ُينتج رواية واحدة
ّ
فإن قلة نادرة من دور النشر
على امتداد العام ،وبجهد يومي
متواصلً ،
ً
وهذا
دوالر،
500
بحدود
مقدما
مبلغا
ً
الكاتب ً
العربية تلك التي تعطي ً
مقداره  41.66دوالرا شهريا ،ويعني مبلغ  1.38دوالر يوميا،
يعني ما ّ
وهذا مبلغ أقل من أن يقيم جوع إنسان ،فما بالك بحاجاته الضرورية،
وكيف تراها تكون المأساة لو كان ُيفترض بهذا المبلغ أن يعيل الكاتب
صحيحة.
بالمجان"! ً
وعائلته؟! لذا فإن عبارة "الكاتب العربي يكتب ً
الشعبية الدارجة :األدب ما ُيطعم خبزا ،هي أيضا صحيحة!
والمقولة ّ ّ
النشر
وفي
الكتابة
في
حياتهم
أفنوا
الذين
العرب،
اب
الكت
ومن هنا فإن
ّ
تضحيات ًكبيرة ،وأفنوا زهرة شبابهم ،وهم قانعون بأقل
هؤالء ّقد
موا ً
ّ
القليل ،وكأن قدرا سماويا سار بهم في دروب الكتابة .وعليهم وفق الخبر
األول أن ينتظروا مماتهم ،لكي ُي ّ
سمى شارع باسمهم؛ هذا إذا كانوا أكثر
ً
حظا في مماتهم ّ
مما كانوا عليه في حياتهم!
ً
الخبر األول جميل بــأن يقرأ األطـفــال اســم شــارع منسوبا لشاعر،
والخبر الثاني جميل ،بأن يكون هناك وكيل أدبي يصادق الكاتب ويأتي
له ببعض حقه!

توابل ةديرجلا

حكاية أديب
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-٤

الماغوط يرعى السياب ذا الوجهين
و«احتضار» أولى جوائزه
شادي عباس

ً
بيروت التي قدمت هوامش الحرية على مدار األزمنة لكل األقالم التي ُهدد حبرها ُ
المعاني التي يطبعها على الورق وفي العقل ،كانت ملجأ للماغوط كغيره،
ودرت
وص
ً
فيما تركه في كتبه ،متحدثا فيها عن عالقته ببيروت وعالقته بشعرائها ومرتاديها من الشعراء
وقد ً تميزت حياته في لبنان بعطاء شعري كبير وشهرة كان لها األثر ً
أيضا ،وفي مقدمتهم بدر شاكر السياب ،كما حصل الماغوط في لبنان أيضا على أولى جوائزه في مجال الشعر ،وأطلق مجموعته الشعرية الثانية «غرفة بماليين الجدران».
يوسف الخال
ّ
كلف الماغوط في
الستينيات بمالزمة
السياب وبعدم
تعذيبه

الشاعر العراقي
كان يعاني
الروماتيزم الذي
أثر على صحته
ّ
وصعب
ومشيته
مهمة الماغوط
بمرافقته

أمسية شعرية
في بيروت كشفت
ً
للماغوط وجها
آخر للسياب غير
ً
الذي عرفه تماما

نشأت بين الماغوط والشاعر بدر شاكر السياب
فــي ب ـيــروت صــداقــة حميمة ،فـكــان الـسـيــاب صديق
ّ
التسكع على أرصفة بيروت ،وكتب الماغوط عن هذه
العالقة في كتابه «سأخون وطني ،هذيان في الرعب
والحرية» ،يقول:
في عام  1960كنت عاطال عن العمل ،وكانت العروبة
نفسها عاطلة عن العمل ،ويا ليتها ظلت كذلك ،وكنت
حينذاك ضيفا على مجلة «شعر» ،وأسرة التحرير كلها
ضيفة على صاحبها يوسف الخال.
فــي هــذه األث ـنــاء ،حــل بــدر شاكر السياب بأناقته
ً
ً
المعروفة ضيفا على الجميع ،وهو يمشي قدما في
ً
الشرق وقدما في الغرب ،بسبب تباشير الروماتيزم
ً
ً
فــي ركبته .ولـمــا كــان بريئا وســاذجــا وال يـعــرف أن
يتحرك بمفرده فقد كلف يوسف الخال ،محمد الماغوط
بمرافقته طول إقامته هناك ،وأوصاه وهو يسلمه إياه:
«ال تعذبه ،إنه شاعر كبير».
توطدت عرى الصداقة من أول المشوار فيما بينهما،
خصوصا بعد أن أهدى السياب للماغوط في لحظة
انفعال «كرافيت» من نوع سيلكا أو سمكا ،كما يقول
الـمــاغــوط .ويتابع :لــم أعــد أذك ــر ،ولكنه عــربــون على
صــداقـتـنــا األب ــدي ــة ،وهـنــا ب ــدأت مهمتي فــي إطــاعــه
على الحياة الثقافية في بيروت ،فأخذته من ذراعــه
وقلت له :هذا هو الشارع الفالني ،وهذه هي السينما
الفالنية .في هــذا المطعم يجلس أركــان الناصريين
ليهاجموا القوميين ،وفي هذا المطعم يجلس أركان
القوميين ليهاجموا الناصريين والشيوعيين ،وفي هذا
المقهى يجلس أركان مجلة شعر ليهاجموا الجميع،
متخذين كل واحد منهم أفضل طاولة وأفضل واجهة
من الصباح إلى المساء على فنجان قهوة وخمسين
كــأس مــاء بنصف لـيــرة ،وعـنــد هــذه الــزاويــة بــالــذات
سحبني صاحب المقهى مــن يــدي وق ــال لــي :إمــا أن
تخلصني منهم وإما أهدم المقهى وأحوله إلى محل
لبيع الشاورما كرمى ليوسف الخال وشعره الحديث!
وكان بدر يضحك كاألطفال من هذه المعلومات ،وكنت
بدوري أكثر سعادة منه وأنا أقوم بمهمتي خير قيام
لصالح الشعر والحرية ،حسب مفهومي.
ويتابع :ولكن ما إن انتهينا من الشوارع العريضة
والمناطق السكنية وبلغنا منطقة األسواق التجارية
والشوارع المزدحمة بالواجهات والمتفرجين ،حتى
أخ ــذت بعض المتاعب تواجهني فــي مرافقته ،فقد
اكتشفت أن المسكين ال يستطيع التسكع كالمراهقين
أكثر من عشر دقائق أو ربع ساعة.
بعدها يأخذ في الترنح والدوران حول نفسه وحول
مرافقه ولذلك كنت أجده في لحظة على يميني وفي
اللحظة التالية على يساري .وعندما ال يجد مرافقه
إلى جواره يدور حول أي شيء؛ حول عمود كهرباء أو
شرطي سير أو حول نفسه ،ويتابع طريقه وحديثه عن
الشعر الحديث والشعر القديم.
وفي باب إدريس ،حيث رافقته لشراء بعض الهدايا
«ألم غيالن» ،أتعبني أكثر من ثالثة صفوف في سن
الحضانة ،إذ ما إن يمر بزقاق أو زاروب فرعي حتى
يترك طريقه األصلي ويسلكه ،ومــا إن يــرى أي باب
مفتوح حتى يــدخـلــه؛ ب ــاب دك ــان أو ب ــاب مستودع،
ويتابع حديثه عن صالح عبدالصبور وعمر أبوريشة.
ً
م ـثــا :فيما نحن نهم بــدخــول «نــوفـتـيــه» يــدخــل هو
صيدلية أو مكتب طيران أو فرن كاتو ،وعندما زادها
بعض الشيء قلت له أمام المارة :إما أن تظل مالزما لي
في كل خطوة ُوفي كل اتجاه ،وإما أن أمسك بيدك أو
أربطك بخيط وأ ّ
عرف قراءك عليك وأنت في هذا الوضع.

الوجه اآلخر للسياب
تواصلت عالقة الماغوط بالسياب فترة طويلة من

توضيح
ورد خـ ـط ــأ فـ ـن ــي ف ـ ــي عـ ـ ــدد أم ــس
ب ـص ـف ـحــة " 16ح ـك ــاي ــة أديـ ـ ـ ــب" ،حـيــث
نشرت صــورة غير صحيحة لألديب
والصحافي إلياس مسوح ،بينما كانت
في حقيقتها للصحافي إلياس فاضل.
لـ ــذا وجـ ــب ال ـت ــوض ـي ــح ،وه ـ ــذه هــي
صورة إلياس مسوح الصحيحة.

«انتو نايمين يا
فخامة الرئيس»

الماغوط مع الفنان التشكيلي السوري الراحل نذير نبعة
الزمن ،كان قد تعرف فيها على شخصية هذا الشاعر
الـمـعــروف والمشهور جــدا اللطيف وال ـه ــادئ ،الــذي
احتاج فعليا إلى مساعدته بسبب حالته الصحية،
حتى جاءت األمسية الشعرية التي أحياها السياب،
ذات مساء في بيروت ،إذ انقلب إلى شخص آخر لم
أعرفه ولم أرافقه خطوة واحدة من قبل (يقول الماغوط)
حتى أنني عندما رأيته يحدق بالحضور فــردا فردا
بكل ثقة وثبات خفت منه ،وانتقلت من الصف األول
إلى الصف الثامن أو التاسع ،ومن هناك أخذت أراقبه،
كان كل ما فيه كبيرا؛ قلبه ،وموهبته ،ورأسه ،وأذناه،
ً
ماعدا جسمه .كان المسكين رأسا.
وعندما تقدم من الميكروفون تحت اإلضاءة نصف
الخافتةّ ،امـحــت مالمحه كلها ولــم يبق ب ــارزا منها
أمام الجمهور سوى أسنانه ،كانت جاحظة من خالل
ً
ً
شفتيه بوضوح ،فيزيولوجيا وإيديولوجيا ،حتى
كادت تغطي الصف األول من الحضور .ووسط الصمت
المطبق ،صرح بقصيدته الجزائرية الشهيرة «من قاع
قبري أصيح حتى تضج القبور».
وما إن انتهت األمسية حتى كنت في الصف األخير
بسبب تدافع المعجبين والمعجبات للوصول إلى
الشاعر الكبير ،شــاعــر الحرية وال ـثــورة الجزائرية،
مقرظين مهنئين ،ولكن ما إن سلمت عليه أول معجبة
وهي تتنهد ،حتى ارتخى وأخــذ يصرفني من بعيد
بإشارات متالحقة من يده ،وكلما ازداد عدد المتحلقات
من حوله بثيابهن الفاخرة وعطورهن المثيرة ركبه
الغرور أكثر وأكثر ،وراح يحلق في أجواء من المواعيد
الوهمية واألج ــواء الكاذبة؛ إذ قــال لي ما معناه أنه
يعتذر عن مرافقتي تلك الليلة ،وربما ال يستطيع أن
يراني أو يرى غيري حتى بعد يومين أو أسبوعين!
وعاد لتبادل كلمات اإلعجاب واإلطراء مع المتحلقين
من حوله ،ولما كانت السماء ممطرة ،وأعــرف جيدا
هذا النوع من االنبهار وتبادل العواطف والمجامالت
أثناء ارتداء المعاطف والتهيؤ لالنصراف على أبواب
النوادي والمراكز الثقافية فقد أشفقت على بدر.
كان المطر ينهمر والرؤية معدومة فوق البحر ،وفي
الشوارع ،عندما أخذت مصافحات الوداع والتمنيات
باللقاءات فــي مناسبة أخ ــرى تتوالى على مسامع
الشاعر الكبير ،مع انغالق أبواب السيارات ،وانطالقا
بمعجبيها ومعجباتها في ظلمات بيروت الضاجة
الـســاهــرة ،وبــدأ بــدر بالحديث عــن إيطاليا وزيــارتــه
األخيرة لها ،ثم تحدث عن شعر عبدالوهاب البياتي،
ثم عاد للحديث مرة أخرى عن إيطاليا ،ثم انتقل إلى
أحاديث أخرى .وفي آخر الليل بعد أن صرفنا نقودنا
كلها ،غــادر بدر بصحبة إحــدى المعجبات ،ولحقت
بهما حتى وجدته فجأة قد جلس على جنب الرصيف
وحـيــدا فسحبته مــن يــده وانطلقنا فــي أول تاكسي
باتجاه الفندق ،ولكن في اللحظة التي وصلنا فيها
وصل الترامواي وتوقف فترة هناك لجمع الركاب.
وبعد أن ودعته مضيت على أساس أن هذه الليلة
انتهت على خير ،ولكنه وبدال من دخول الفندق دخل
الترامواي وانطلق به ،وأظن أنه بهذه الطريقة دخل
الحزب الشيوعي من قبل.

الجائزة األولى
إلياس مسوح

لم يكن لبنان بداية شهرة كبيرة للماغوط وحسب،
بل كان أيضا البوابة التي بدأ فيها باقتناص جوائزه،
حيث أعلنت جريدة النهار/الصفحة األدبية سنة ،1958

عـمــل الـمــاغــوط فــي ب ـيــروت ،فــي الـصـحــافــة ،في
جريدة «الــزمــان» و«صباح الخير» ،ويــروي الراحل
جـ ــوزف ن ـصــر (ال ـم ــدي ــر ال ـم ـس ــؤول ف ــي ال ـن ـه ــار) أن
ً
الرئيس كميل شمعون اتصل به ذات صباح سائال
ً
ع ــن مـحـمــد ال ـم ــاغ ــوط ،م ـبــديــا رغـبـتــه ف ــي الـتـعــرف
إليه ،بعد أن قرأ إحدى مقاالته .بدوره اتصل نصر
ً
بيوسف الخال للوصول إلى الماغوط ،وذهبا معا
إلــى غرفته المستأجرة فــي ش ــارع ال ـســادات ،رأس
بيروت .رتب نصر الموعد مع الرئيس بعد ساعتين.
ولما استقبلهم الرئيس في القصر الجمهوري نظر
إلــى الماغوط ،وقــد بــدت آثــار النعاس على وجهه،
وقال« :شايفك نعسان يا محمد» .فأجابه الماغوط:
«صحيح .بس انتو نايمين يا فخامة الرئيس».

بدر شاكر السياب

قصيدة «احتضار»
حصدت أولى جوائز
الماغوط الشعرية
نهاية الخمسينيات
ولم تنشر إال عام
2005

الماغوط يصدر
مجموعته الشعرية
«غرفة بماليين
الجدران» سنة 1960

بيروت
ً
أحبتني حبا
غير طبيعي
وأعطتني...
وأنا أحب
ً
الشام كثيرا
رغم أنها تأخذ
ً
وال تعطي أبدا

الماغوط

التي كان يشرف عليها أنسي الحاج ،عن جائزة قصيدة
النثر وقيمتها خمسمئة ليرة لبنانية ،وكانت لجنة
التحكيم مؤلفة من :سليم باسيال وأدونيس ويوسف
الخال وشوقي أبي شقرا وأنسي الحاج .وكان من بين
المتنافسين على الجائزة :محمد الماغوط وسنية
صالح .ففاز الماغوط بها عن قصيدته« :احتضار عام
 ،»1958التي لم ينشرها في كتاب إال في عام ،2005
حيث نشرها في كتابه «شرق عدن غرب الله» ،وكانت
هذه الجائزة موازية لجائزة قصيدة التفعيلة وقيمتها
ألــف ليرة لبنانية ،وفــاز بها بــدر شاكر السياب عن
قصيدته «أنشودة المطر» .إال أن «اآلداب» لم تستطع
البقاء مكتوفة األيــدي تجاه تلك «الخزعبالت» -كما
أسمتها وقتها -التي تقوم بها مجلة «شعر» و»النهار»،
فأسست جائزة مـضــادة ،ومنحتها لــديــوان «كلمات
ريفية» للشاعر صالح الصبور.
َم ـن ـ ُـح ال ـجــائــزة لـلـمــاغــوط جـعــل عـ ــددا م ــن الـنـقــاد
الذع،
والمعجبين يطلقون كتاباتهم بين إعجاب ونقد ٌ
حيث اعتبر جابر عصفور أن «هــذا التكريم اعتراف
ٌ
وتقدير له داللته ،من حيث هو تأكيد لما
له مغزاه
قامت به كتابته التي كانت أشبه بحصان طروادة ،في
اقتحامها األسوار العمودية والدخول من الباب الذي
لم تستطع الدخول منه محاوالت سابقة ومعاصرة لم
تتميز بالزخم الشعري نفسه» .ومع هذا ،فإنه إذا كانت
توجد معارك جميلة في التاريخ ،فإن هذه المعركة من
أجملها .لقد أسفرت عن والدة الشعر العربي الحديث،
الذي أنقذ الشعر العربي منذ ما بعد عصوره الذهبية
ً
من موت كاد يكون محققا.
وفي قصيدته «احتضار» يقول:
رأيت قبر أبي يتسخ كالمغسلة
وأمي منهوكة القوى
تقلب التراب بيديها كأنها في مختبر
لترى هل يستحق هذا التراب
المليء بالقش والحصى والمسامير
كل هذا الشوق والعناد والكلمات الطنانة
هــل يستحق ه ــذا ال ـتــراب المتنقل عـلــى األحــذيــة
والحوافر
كل هذا الفقر والغيظ والمسدسات المدفونة بين
األفخاذ؟
سورية
أيتها الحبيبة والمفداة
يا بواخر الشرف التي ال مرافئ لها
نعرف أنك أبية ال تطلبين النجدة
لو مزقوا أجسادنا بعدد نجومك
لو شطروا أطفالنا كاإلسفنج
ونشروا دماءهم على مطالع الكتب والتماثيل
لن نخونك يا حبيبة
بعد عام واحد ،وعن الدار نفسها أصدر الماغوط
مجموعته الثانية ،والتي حملت عنوان «غرفة بماليين
الجدران» .1960
وتضم المجموعة عددا من القصائد ،منها :أوراق
الخريف ،نجوم وأمطار ،خيانة ،الرجل المائل ،منزل
قرب البحر ،مصافحة في أيار ،مقهى في بيروت ،الرعب
والجنس ،الصديقان ،وجه بين حذائين ،النار والجليد،
الدموع ،بكاء الثعبان ،وفي يوم غائم.
ويقول في قصيدة «النار والجليد»:
تحت مطر الربيع الحار
أنتقل من مدينة إلى مدينة
وحقائبي مليئة بالجراح والهزائم

تحت مطر الربيع الحار
أسير يا حبيبتي
وصدرك الشبيه بشجرة التفاح العارية
يظللني كدخان القطارات
لقد ودعت الكثيرين
ودعت بالدي
وسهولها المحترقة في الليل
هجرت رفاقي
والدم ينزف من صدورهم وأنوفهم
ولم أتنهد
كنت أغرد كاليمامة فوق الجبال
أتثاءب في مآتم الشهداء
وأحدق في أثداء األمهات الثكالى
يذكر أن مجلة «البناء» البيروتية هي التي احتضنت
باكورة نتاجه الساخر ،منذ أعدادها األولى عام .1958
ويقول الماغوط ،في حــوار تلفزيوني ،مختصرا
حياة كاملة في بيروت وعمرا شعريا كبيرا في دمشق:
لما صارت الوحدة هربنا إلى بيروت ،وهناك التقيت
جماعة الشعر يوسف الخال وأنسي الحاج وشوقي أبو
شقرا والرحابنة وسعيد عقل .لقد أحبتني بيروت حبا
كبيرا غير طبيعي وأعطتني شيئا غير طبيعي ،الشام
تأخذ وال تعطي أبدا ،وأنا أحبها كثيرا ،وقد سميت
ابنتي شام .وتغنى بالشام في كتاباته ،ونذكر بعض
ما كتب عن دمشق:
دمشق يا عربة السبايا الوردية
وأنا راقد في غرفتي
أكتب وأحلم وأرنو إلى المارة
من قلب السماء العالية
أسمع وجيب لحمك العاري
عشرون عاما
ونحن ندق أبوابك الصلدة
والمطر يتساقط على ثيابنا وأطفالنا
ووجوهنا المختنقة بالسعال الجارح
تبدو حزينة كالوداع ...صفراء كالسل
ورياح البراري الموحشة
تنقل أرواحنا
إلى األزقة وباعة الخبز والجواسيس
ونحن نعدو كالخيول الوحشية
على صفحات التاريخ
نبكي ونرتجف

العالقة مع بيروت
غلبت على حياته مرحلة البيروتية ،أيــام اللقاء
بالمفكرين واألدباء ،وكثر فيها إنتاجه الشعري القيم،
ومما يتذكر الماغوط من أيام مجلة «شعر» وخميسها
(سهرات ولقاءات يوم الخميس) ،أنه كان وأنسي الحاج
ً
ً
األكثر صمتا ،وأنه وفؤاد رفقة األكثر قربا من البراد،
وكان يستمتع بتجليات المرشد الجمالي ،كما يسميه،
شوقي أبي شقرا .فينسج محمد الماغوط عالقة خاصة
مع بيروت ،ويكتب عنها« :بيروت موجودة في داخلي،
بيروت احتضنتني أكثر من أمي .أخذت بيدي عندما
ً
ً ّ
كنت شريدا ومفلسا .أحن إلى بيروت الخمسينيات إلى
ّ
مقاهيها ،إلى شارع الحمرا حيث تعرفت إلى يوسف
الـخــال وأنـســي الـحــاج وب ــدر شــاكــر السياب وفـيــروز
وعاصي ومنصور رحباني .بيروت مثل أم منهكة في
الغسيل ،وإذا بان فخذاها قالوا عنها عاهرة».

يوسف الخال ...منشئ مجلة شعر

ً
لقاء في منزل يوسف الخال بالحمرا في سياق اجتماعات مجلة شعر .من اليمين جلوسا على األرض فدوى طوقان وأدونيس وفؤاد رفقة ويوسف الخال ومحمد
الماغوط وشوقي أبي شقرا ،ومن اليمين إلى أعلى لور غريب وسلمى الخضراء الجيوسي وبدوي الجبل ونازك المالئكة وجورج صيدح

ي ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ــاع ـ ــر
وصحافي لبناني س ــوري ،ولد
في  5مايو عام  1916في «عمار
الحصن» ،في التاسع من مارس
 1987إحدى قرى وادي النصارى
في سورية ،وعاش فترة شبابه
في مدينة طرابلس ،شمال لبنان.
درس الفلسفة وت ـخــرج بــدرجــة
ب ـك ــال ــوري ــوس عـ ـل ــوم .أن ـش ــأ فــي
بيروت دار الكتاب ،وبــدأت هذه
ال ـ ــدار نـشــاطـهــا ب ــإص ــدار مجلة
«صوت امرأة» التي تسلم الخال
تحريرها ،باإلضافة إلى تسلمه
اإلدارة ح ـتــى س ـنــة  ،1948كما
أنشأ مجلة شعر الفصلية سنة
.1957
م ــن أه ـ ــم م ــؤل ـف ــات ــه :س ـل ـمــاي
(  ،)1936وا ل ـ ـحـ ــر يـ ــة ( ،)1944

وه ـيــروديــا – مسرحية شعرية
( ،)1954وا لـ ـبـ ـئ ــر ا ل ـم ـه ـج ــورة
( ،)1958وقصائد فــي األربعين
(  ،)1960و ت ـ ــر جـ ـ ـم ـ ــة «األرض
ال ـ ـ ـخـ ـ ــراب» ،ل ـ ـ «ت .س.إلـ ـ ـي ـ ــوت»،
 ،1958دي ــوان الـشـعــر األمـيــركــي

(مـ ـخـ ـت ــارات ش ـع ــري ــة) (،)1958
وروبـ ـ ـ ـ ــرت ف ـ ــروس ـ ــت ...ق ـصــائــد
مختارة ( ،)1962والوالدة الثانية
( ،)1981وال ـح ــداث ــة ف ــي الـشـعــر
( ،)1978ورسائل إلى دونكيشوت
( ،)1979ودفاتر األيام (.)1988
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عبدالمنعم مدبولي ...ناظر مدرسة الكوميديا ()5 - 4

«ناظر المشاغبين»
يسترد وظيفته في النسخة السينمائية

ّ
ً ً
ّ
حقق الفنان عبدالمنعم مدبولي حضورا الفتا في فترة الستينيات ،وتألق كمخرج
وممثل مع فرق مسرحية ِع ّدة ،واتجه إلى تأسيس فرقته الخاصة تحت اسم
«المدبوليزم»ّ ،
وقدم الكثير من المسرحيات الناجحة ،منها «مطرب العواطف»
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

مدبولي يواجه
فريد شوقي
في «صراع
مع الموت»

ّ
مثل مع
ً
شويكار بعيدا
عن «أخطر
رجل في
العالم»

ّ
مر مدبولي بمراحل مختلفة في مشواره الفني،
وخالل السنوات العشر األولى من عمله في السينما،
ً
ً
لم ّ
يقدم سوى  25فيلما فقط ،بواقع فيلمين تقريبا
كل عــام ،بسبب انشغاله في ذلــك الوقت بالمسرح
ال ــذي كــان يعتبره «بيته األول» ،وكــانــت أب ــرز تلك
األف ـ ــام م ــع ال ـث ـنــائــي فـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس وشــوي ـكــار،
ِّ
ّ
المتنو ع في الفكرة
وتميزت بطابعها الكوميدي
ً
وال ـم ـض ـم ــون ،وح ـق ـقــت ن ـج ــاح ــا ك ـب ـيــرا ف ــي عـقــدي
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
ً
ً
ولـعــب الـفـنــان ال ـبــارز دورا مــؤثــرا فــي نجومية
«شويكار والمهندس» على شاشة السينما ،وشارك
معهما في عشرات األفالم ،منها «اقتلني من فضلك»
( ،)1965و«غرام في أغسطس» ( ،)1966و«المليونير
المزيف» ( ،)1968إخراج حسن الصيفي ،وفي العام
ً
نفسه ّ
قدم «عالم مضحك جدا» إخراج حسام الدين
مـصـطـفــى ،و«مـ ـط ــاردة غــرام ـيــة» مــن إخـ ــراج نجدي
حافظ.
وتعاون مدبولي مرة أخرى مع «الثنائي» كمؤلف
للفيلم الكوميدي الشهير «العتبة جزاز» عام ،1969
إخ ــراج ن ـيــازي مصطفى ،ودارت أحــداثــه فــي إطــار
فانتازي عن مزاولة أفراد إحدى شبكات التجسس
الشبكة شخص
نشاطه في أحد المالهي ،ويــرأس
ِّ
ُيــدعــى «ع ـب ــاس» ،وف ــي الــوقــت نفسه تـجــنــد أجـهــزة
األمن «هدى» مساعدة عباس لمصلحتها ،وبعد فترة
يتردد «عبدالحفيظ» الشبيه بـ «ماكس» على الملهى،
فيعتقد أفراد الشبكة أنه لم يمت ،وتستمر األحداث.
ولعب مدبولي دور «السجين حتحوت» في فيلم
«ربع دستة أشرار» عام  ،1970تأليف الضيف أحمد
وإخـ ــراج نـجــدي حــافــظ ،وش ــارك فــي بطولته فــؤاد
المهندس شويكار وسعيد صالح وعبدالله فرغلي
ونظيم شعراوي ومحمد صبيح ،ودارت قصة الفيلم
في إطار كوميدي ممزوج بأجواء الحركة واإلثارة من
خالل مطاردة الشرطة إلحدى العصابات الخطيرة.

حواء والقرد

ملصق

فيلم «العتبة جزاز»

وهناك أفــام أخــرى ،شارك
ف ـي ـهــا م ــدب ــول ــي م ــع شــوي ـكــار
ً
بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،مـثــل
«أش ـ ـ ـجـ ـ ــع رجـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم»
( ،)1968سيناريو أنور عبدالله،
وإخراج حسن الصيفي ،وشارك
فـ ــي ب ـط ــول ـت ــه أمـ ـي ــن ال ـه ـن ـي ــدي
وتــوف ـيــق ال ــدق ــن ون ـج ــوى ف ــؤاد
وم ـح ـمــد رض ــا وع ـب ــاس ف ــارس،
وب ـع ــده ــا ق ـ ـ ّـدم ال ـم ـه ـن ــدس فـيـلــم
«عودة أخطر رجل في العالم» عام
 ،1973وشاركته البطولة ميرفت
ً
أمـيــن ،ب ــدال مــن «شــويـكــار» رفيقة
مشواره في الفن والحياة.
َّ
ً
وح ـ ــل ـ ــق مـ ــدبـ ــولـ ــي بـ ـع ـ ـيـ ــدا عــن
«الـثـنــائــي» فــي أف ــام أخ ــرى ،منها
«آخ ــر حـنــان» عــام  ،1965مــع أحمد
رمزي وعماد حمدي ،وإخراج عيسى

و«مولود في الوقت الضائع»ُ ،وعرضت في العديد من العواصم العربية ،وطار بها
إلى ألمانيا والنمسا ،وتتابعت رحلة «ساحر االرتجال»...
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سيدة تلد في مسرحه من كثرة الضحك!

صورة فكاهية نادرة لمدبولي
كرامةّ ،
وقدم مع السندريال سعاد حسني «التلميذة
واألستاذ» ،بطولة شكري سرحان عام  1968وإخراج
أحمد ضياء الدين ،وفي العام نفسه شارك في فيلم
«حواء والقرد» بطولة محمد عوض وإخراج نيازي
مصطفى ،و«شيء من العذاب» بطولة يحيى شاهين
وحـســن يــوســف وإخـ ــراج ص ــاح أبــوسـيــف و«فـتــاة
االستعراض» ،إخراج محمود ذوالفقار.
وأســدل مدبولي الستار على فترة الستينيات،
ع ـق ــب م ـش ــارك ـت ــه ع ـ ــام  ،1969ب ـث ــاث ــة أفـ ـ ـ ــام ،هــي
«ل ـل ـم ـتــزوج ـيــن ف ـق ــط» ،تــأل ـيــف وإخ ـ ـ ــراج إسـمــاعـيــل
القاضي ،مع الفنان أحمد رمزي وميرفت أمين ،و«من
أجــل حفنة أوالد» ،إخــراج إبراهيم عمارة وبطولة
رش ــدي أبــاظــة وسـهـيــر رم ــزي وسـهـيــر الـمــرشــدي،
و«أصعب زواج» بطولة مديحة كامل وحسن يوسف
ومـحـمــد ع ــوض ،ورج ــاء ال ـجــداوي ونبيلة السيد،
وإخراج محمد نبيه.

الحسناء واللص
ً
وفي حقبة السبعينيات قـ ّـدم مدبولي  52فيلما
ً
سينمائيا ،وهــذا الرصيد يفوق بكثير أفالمه في
الـسـتـيـنـيــات ،وأع ــاد الـمـخــرجــون اكـتـشــاف طاقاته

صــادف الفنان عبدالمنعم مدبولي
ً
ً
مــوقـفــا طــريـفــا أث ـنــاء ع ــرض مسرحية
«حالة حب» مع الفنان فؤاد المهندس،
ووسـ ـ ــط ض ـح ـك ــات ال ـج ـم ـه ــور فــوجــئ
ـال ،ف ــإذا
بـ ـص ــراخ وصـ ـي ــاح ب ـص ــوت عـ ـ ـ ٍ
بـ ـسـ ـي ــدة حـ ــامـ ــل كـ ــانـ ــت تـ ـجـ ـل ــس ب ـيــن
ال ـم ـش ــاه ــدي ــن ف ــاج ــأت ـه ــا آالم الـ ـ ــوالدة
مــن كـثــرة الـضـحــك ،فاضطر إلــى وقف
العرض وإدخالها إحدى غرف المسرح،
وحضر لها الطبيب وأنجبت ،وفوجئ
ّ
تصر على إطــاق اســم «مدبولي»
بها
على وليدها.
وت ـ ـعـ ـ ّـرض ال ـف ـن ــان الـ ــراحـ ــل لـمــوقــف
آخ ــر ،مـنــافـيــا لـلـمــوقــف ال ـســابــق ،حين
كان عائدا ذات ليلة في ساعة متأخرة
ل ـش ـق ـتــه ب ــاإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة بـ ـع ــد ان ـت ـه ــاء
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ،وي ـ ـح ـ ـمـ ــل رادي ـ ـ ـ ـ ــو ص ـغ ـي ــرا
(ترانزستور) ،وفجأة ظهر له جاويش
وطـلــب مـنــه ال ـتــوقــف ،فـلــم يستجب له
وواصل سيره ،فأسرع خلفه واستوقفه
بالقوة ،فنظر له وفوجئ بأنه ال يعرفه،
وهـ ــذا ك ــان شـيـئــا غــري ـبــا ل ــم يـصــادفــه
ً
لـكــونــه نجما م ـش ـهــورا ،وحـيــن ق ــال له

«شيء من
العذاب»
يجمع نجم
الكوميديا
وسعاد حسني

في أحد عروضه المسرحية
إنه الفنان عبدالمنعم مدبولي استنكر
الجاويش كالمه ،وأصر على اصطحابه
لقسم الشرطة ،فنظر له الضابط وهو

ّ
وتنوعت أدواره بين الكوميديا
التمثيلية الهائلة،
والتراجيديا ،وشارك في عام  1970بفيلمين مميزين
هما «صراع مع الموت» بطولة فريد شوقي وسهير
زكي ،ومحمود المليجي ،و»سوق الحريم» مع صالح
ذوالـفـقــار ومــريــم فخرالدين وسميحة أي ــوب ،وكال
الفيلمين من إخراج إبراهيم عمارة.
وشارك في العام التالي بفيلم «الحسناء واللص»
م ــع م ـيــرفــت أم ـيــن وح ـســن يــوســف وس ـه ـيــر رم ــزي
وإخراج نجدي حافظ ،وفي عام  1972التقى نبيلة
عبيد ومحمد عوض وناهد يسري ونبيل الهجرسي
في «جنون المراهقات» ،تأليف فاروق صبري وإخراج
ّ
وجسد مدبولي شخصية رجل أعمال
تيسير عبود،
ُيدعى «بيومي بك» تواجهه مشكلة مع بناته الثالث
اللواتي يرفضن الزواج إال من فتى أحالمهن ،فاألولى
تحلم بالزواج من «كازانوفا» ،والثانية من «هوالكو»،
والثالثة من «جيمس بوند» ،ويضطر لعرضهن على
طبيبة أمراض نفسية ،وتتتابع األحــداث من خالل
مفارقات كوميدية.

ناظر المشاغبين
وكــان مدبولي أول من شــارك بــدور «الناظر» في
الـمـســرحـيــة الـشـهـيــرة «م ــدرس ــة الـمـشــاغـبـيــن» عــام
 ،1973بـطــولــة ع ــادل إم ــام وسـعـيــد صــالــح وسهير

في مشهد سينمائي مع رشدي أباظة

سر انسحابه من «مدرسة المشاغبين»

من كواليس أحد أفالمه

ظ ـ ــل انـ ـسـ ـح ــاب الـ ـفـ ـن ــان ع ـبــدال ـم ـن ـعــم
مدبولي مــن دور «الـنــاظــر» فــي مسرحية
«م ــدرس ــة ال ـم ـشــاغ ـب ـيــن ،ي ـث ـيــر ت ـس ــاؤالت
كثيرة ،ووقتها لــم يفصح النجم الكبير
عن دوافعه لالنسحاب من عمل مسرحي
ً
ً
حقق نجاحا جماهيريا غير مسبوق خالل
ّ
ً
فترة السبعينيات ،وحل بدال منه الفنان
حسن مصطفى ،وتم تسجيلها وعرضها
من خالل شاشة التلفزيون المصري.
وبـ ـع ــد رحـ ـيـ ـل ــه ،ك ـش ـف ــت اب ـن ـت ــه «أم ـ ــل»
غموض انسحاب والدها من «المشاغبين»،
ّ
وذلـ ـ ـ ــك ألن أبـ ـ ـط ـ ــال الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ك ــان ــوا
ً
يرتجلون كثيرا ويخرجون عن النص ،مما
ً
كان يزيد من مدة عرض المسرحية كثيرا،
ولفت الفنان عبدالمنعم مدبولي نظرهم،
ألنه كان يحب االلتزام ،لكنهم لم يعيروا
ً
لذلك انتباها ،وفي أحد أيام العرض بعد
المسرحية نشبت مشاجرة بين زوجين
وص ـلــت إل ــى ح ــد ال ـط ــاق بـسـبــب انـتـهــاء
ً
الـمـســرحـيــة ف ــي وق ــت مـتــأخــر ج ـ ــدا ،بعد
انتهاء وقت عمل المواصالت ،مما جعل
مدبولي يقرر عدم االستمرار في العرض.
واس ـت ـن ـك ــرت اب ـن ــة ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل ما
أثـيــر مــن أقــاويــل ذهـبــت إلــى أن انسحاب

صورة نادرة مع نجوم «مدرسة المشاغبين»
والدها كان بسبب غيرته من أبطال العمل
الشباب ،أو بسبب مطالبته بزيادة أجره،
الفنانين
فالمعروف َّعنه أنه كان يشجع ُ ُ
ُ
وتخرج على يده نجوم كثر مثل
الجدد،
ع ـ ــادل إم ـ ـ ــام ،وال ـض ـي ــف أحـ ـم ــد ،وسـعـيــد

صالح ،ويونس شلبي ،ومحمد صبحي
ً
وغـ ـي ــره ــم ،وظـ ــل آلخـ ــر ح ـي ــات ــه مـكـتـشـفــا
ألص ـح ــاب ال ـم ــواه ــب م ــن ج ـيــل ال ـش ـبــاب،
ً
وداعما لهم.

ي ـجــذبــه وي ــدف ــع ب ــه أم ــام ــه ف ــي ذه ــول
شديد ،وبعدها أصبح صديقا لرجال
الشرطة في المنطقة.

مدبولي مع سهير رمزي
البابلي ويونس شلبي وأحمد زكي وعبدالله فرغلي
وسمير ولي الدين ونظيم شعراوي ،وأخرجها جالل
الشرقاوي ،وبعد أسابيع قليلة انسحب مدبولي من
ً
المسرحية ،وحل بدال منه الفنان حسن مصطفى.
ّ
وفــي الـعــام نفسه ،اس ـتــرد مــدبــولــي دور الناظر
في النسخة السينمائية للمسرحية ،وحمل الفيلم
العنوان ذاته ،وشارك في بطولته مجموعة أخرى من
النجوم ،منهم نور الشريف وميرفت أمين ومحمد
ع ــوض وس ـم ـيــر غ ــان ــم وج ـ ــورج س ـيــدهــم ويــوســف
فخرالدين وإخراج حسام الدين مصطفى ،لكن الفيلم
ً
ً
لم يحقق نجاحا مماثال للمسرحية.
ً
والقــت «المشاغبين» كمسرحية وفيلم هجوما
م ــن ال ـن ـق ــاد ،ب ــدع ــوى أن ـهــا ت ـح ـ ِّـرض ع ـلــى االن ـفــات
األخــاقــي ،والـخــروج على آداب تعامل الـطــاب مع
أول ـيــاء أمــورهــم ومعلميهم ،وت ــدور فكرتها حــول
مجموعة من الطالب المشاغبين في إحدى المدارس
الثانوية ،المجتمعين في فصل واحد بزعامة «بهجت
األباصيري» (عــادل إمــام) يتسببون في العديد من
ِّ
الـمـشـكــات لـ ُـمـعــلـمــي ال ـمــدرســة ج ــراء اسـتـهـتــارهــم
ُ
الشديد ،مما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن معلم
جــديــد ،وتــرســل اﻹدارة التعليمية اآلن ـســة «عـفــت»
ً
(سـهـيــر الـبــابـلــي) ال ـتــي ت ـحــاول أن تتبنى منهجا
ً
مختلفا في التعامل مع أولئك الطالب المشاغبين،
تحد كبير.
لتضع نفسها في ٍ
وخالل مشواره المسرحي والسينمائي ،سنجد
ً
ً
أن ع ـبــدال ـم ـن ـعــم م ــدب ــول ــي كـ ــان ط ــرف ــا رئ ـي ـس ــا فــي
أعمال سبق تقديمها ،وعــادت للظهور مرة أخرى،
وتفاوت النجاح بين العمل األصلي أو المقتبس،
ومنها مسرحية «حالة حــب» المأخوذة عن الفيلم
ال ـس ـي ـن ـمــائــي «إشـ ــاعـ ــة حـ ـ ــب» ،وم ـس ــرح ـي ــة «م ـط ــار
الحب» من فيلم «مطاردة غرامية» ،وحتى «مدرسة
المشاغبين» في نسختها المسرحية والسينمائية،
فإنها مقتبسة من فكرة فيلم «إلى المعلم مع الحب»
( ،)1963بطولة النجم األميركي سيدني بواتييه،
وقد ُعرض آنذاك في دور السينما بالقاهرة باسم
تجاري «مدرسة المشاغبين».

«اللمبي» يمنع مدبولي من الظهور في مسلسل تلفزيوني!
واجه الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي ،الكثير من
المواقف الصعبة خالل مشواره الفني ،إال أنه تلقى
صدمة موجعة في عام  ،2004وحينها كان يتأهب
لالحتفال بعيد ميالده الحادي والثمانين ،وثارت
ردود فـعــل متباينة عـقــب قــولــه إلح ــدى المحطات
الفضائية إن الفنان محمد سعد حقق بشخصية
«اللمبي» ما لم يحققه عمالق المسرح يوسف وهبي،
ورائــد فن الكوميديا نجيب الريحاني ،بل وكوكب
الشرق أم كلثوم.

وجـ ـ ــاء ت ردود ال ـف ـعــل واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق بــداخــل
الــوســط الـفـنــي بصفة خــاصــة وجـمــاهـيــر السينما
ّ
يتعرض
والمسرح بصفة عامة ،وصــدر أغــرب قــرار
لــه فـنــان بقيمة ومـكــانــة عبدالمنعم مــدبــولــي الــذي
حمل على عاتقه لواء المسرح الكوميدي المصري
ط ــوال نـصــف ق ــرن ،بــاسـتـبـعــاده مــن الـمـشــاركــة في
مسلسل «راجعلك يا إسكندرية» ،بعد االتفاق عليه
ودراسته للشخصية التي سيقدمها ،وتردد حينها
ً
أن تصريحاته عــن محمد سعد أغضبت مـســؤوال

ً
ً
إعــامـيــا كـبـيــرا ،فـطــالــب بــاسـتـبـعــاده لـهــذا السبب.
وحــاول شيخ الفنانين أن يفهم أسباب استبعاده
ّ
من مخرج المسلسل هاني الشين ،لكن األخير اعتذر
لمدبولي ،وق ــال لــه إن دوره قــد جــرى حــذفــه بشكل
كامل من السيناريو ،مما أصابه بالدهشة واألسف
في الوقت نفسه ،ولم يصدق األمر ،وتأكد أن هناك
أسبابا أخرى الستبعاده ،واضطر إلى التعقيب على
التحريف وسوء الفهم لتصريحاته بشأن «اللمبي»،
وأن ــه يـقـصــد نـجــاحــه عـلــى صـعـيــد اإلي ـ ـ ــرادات الـتــي

حققها في أفالمه األخيرة ،ال على صعيد الموهبة
والقدرات الفنية التي يمتلكها عمالقة الفن يوسف
وهبي ونجيب الريحاني وأم كلثوم ،وأنه لم يصل
إلى درجة التخريف لكي يقول إن محمد سعد أفضل
من هؤالء النجوم الكبار.
والحقت تداعيات أزمة ّ«اللمبي» مدبولي بسيل من
الشائعات ،حول أسباب توقف عرض آخر مسرحياته
«ريا وسكينة في مارينا» عام  ،2006بدعوى خروج
إحــدى الفنانات عن النص ،والظهور بمالبس غير

الئقة ،وتـ ّ
ـوجــه إليه البعض باللوم الشديد ،لكونه
واف ــق عـلــى الــرغــم مــن اسـمــه وتــاريـخــه الكبير على
الـمـشــاركــة فــي هــذا ال ـعــرض ،رغــم مــا اشتهر بــه من
جـ ّ
ـديــة والـتــزام وضبط إيـقــاع كــل الفنانات اللواتي
عملن معه فــي الستينيات والسبعينيات ،ومنهن
الفنانة شويكار ،ليوضح أن هذا الكالم ال صلة له
بالحقيقة ،وهذه الفنانة إذا كانت فعلت هذا األمر،
ً
كان سينسحب ّمن المسرحية حفاظا على تاريخه،
لكن العرض توقف لظروف إنتاجية.

توابل ةديرجلا
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المبدع عمر البطش يضع أهم
اللبنات في مسيرة فخري الفنية
دمشق  -شادي عباس

ألقابه المتعددة ،وأعماله الخالدة ،وألحانه الطريفة والتالدة ،يقف
ما بين ً
ً
صوته معلنا عن نفسه بالتفرد ،محتالً ساحة الطرب ،حتى صار زرياب
العصر ومبعث الفخر ،فقد ولد عمالقا في زمن ًالعمالقة ،في وقت كان
الصعب على أي إنسان أن يحجز لنفسه ً مكانا بين النجوم ،لكنه عزف
من ً
منفردا فأبدع ،وغنى فأطرب ،وعاش مكرسا حياته ألجل التراث والفن

ً
ً
األصيل ،وحامال الراية عاليا بكل ثقة ،منذ أول صرخة في حياته وحتى
اآلن.
إنه صاحب الصوت الفاخر ،ملك القدود الحلبية ،ابن حلب الشهباء التي
ترى وتسمع في آن ،إنه «قلعة حلب الثانية» وأجمل قطوف الطرب
الدانية ...إنه صباح فخري ،صاحب السيرة الطربية ،نجم الموال وملك
الذي يسعد «الجريدة» أن تفرد له هذه المساحة ،لتنثر على
القدودً ،
قرائها عبيرا من سيرته.

ّ
ّ
• «الوشاح األول» يعلم صباح أصول التأليف والتلحين في المعهد الموسيقي
• أولى خطوات فخري في التأليف الموسيقي كانت أنشودة دينية ساعده البطش على تلحينها
البطش لحن
لصباح موشحات
ً
«يمر ُعجبا»
و«هاتي كأس
الراح» و«لما غاب
قلبي»

تعرفنا على اللقاء األول ،الــذي جمع صباح مع
السياسي الكبير األستاذ فخري الـبــارودي ،وكانت
هذه المرحلة من أهم مراحل حياة صباح فخري.
وفي إحدى المرات ،قال البارودي للشوا ،بعد أن
ً
رآه ملتصقا بصباح« :مــالــي أراك ملتصقا بالفتى
كالدبور؟ دعه وشأنه» .وكان في نهاية هذا اللقاء أن
دعا البارودي صباح لزيارته مع ولي أمره (والدته
السيدة عليا قدسي) في مكتبه .وبعدها انضم للمعهد
الموسيقي ،الذي أسسه البارودي ،ليرى ّنفسه تحت
يدي األستاذ عمر البطش الذي لقب بـ«الوشاح األول».
وكان للبطش تأثير كبير على الفتى ،إذ علمه طريقة
التأليف الفني (تأليف القطعة الموسيقية) ،ونذكر أنه
كان لصباح فخري منذ صغره تجارب في التأليف،
كاألنشودة الدينية «يا رايحين لبيت الله مع السالمة
وألف سالم ،مبروك عليك يا عبدالله ،يا قاصد كعبة
اإلس ـ ــام» ،ال ـتــي كــانــت أول ــى تـجــاربــه فــي التلحين.
ً
ونذكر أيضا أن صباح غنى الكثير من ألحان البطش،
ُ
وأشهرها «يمر عجبا» و«يا ذا القوام».

عمر البطش

نجاة تستنجد
بالكرسي لتصل
إلى الميكروفون
أثناء أداء دويتو
مع صباح في
اإلذاعة

أما عمر البطش الملحن والمنشد العبقري الحلبي
فقد ولــد في حي الكالسة بمدينة حلب سنة 1885
ميالديا ،وأخــذ من الفنانين الحلبيين المشهورين
أحمد عقيل وأحمد المشهدي وأحمد الشعار والشيخ
صالح الجذبة ومصطفى المعظم ،الموشحات وعلم
النغمة واألوزان ورقص السماح ،فبـرع وفـاق ،وكـان
يـ ــازم حلقـة فنيـة مؤلفـة مــن أشـهــر الفنانين ،وقد
فتح الله عليه بمواهب التلحين ليتفوق على فناني
حلب ،الذين بايعوه بالزعامة عليهم .وابتكر البطش
وصالت مشبكة من رقص السماح ،من مقامات الرست
والحجاز والبيات .ويذكر أن إنتاجه الفني في مدة
ً
حياته الفنية بلغ أكثر من  134موشحا من مختلف
ً
الـنـغـمــات واألوزان ،منها  80مــوشـحــا فــي المعهد
الموسيقي ،والباقي حفظته الفرق الموسيقية.
ومن أشهر الموشحات التي لحنها الشيخ عمر
الشعري الغنائي «يمر ُعجبا» ،وقد
البطش الموشح ّ
وغناه صباح فخري ،ويقول فيه«َ :ي ُّ
مر
نظمه البارودي
ً
ً
ْ
السالمَ .
هذا عجيبا؟
أليس
يؤدي
وال
ويمضي،
ُعجبا
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
كاس
رب
أليس هذا حرام؟
ِ
العشق ّيا ناس يقضي ،بش ْ ِ
ْ
ُ
الحمام ،إذا الحبيب تجنى ،على أسير الغرام»
ِ
كـمــا لـ ّـحــن الـبـطــش لـصـبــاح مــوشــح «هــاتــي كــأس
الراح ،واسقيني األقداح» ،إضافة إلى أنه كتب ولحن
لصباح موشح «لما غاب عني» ،ولحن أيضا موشح
«حير األفكار» على مقام الرست.
ّ
حير األفكار بدري في صفا خده األسيل
من لغصن البان يزري بالتثني إذ يميل
سيدي لو كنت تدري صرت في الحب عليل
فاغتنم بالله أجري واصطنع فعل الجميل
كما غنى صباح من الفلكلور موشح «رمى قلبي»،
ألحان عمر البطش ،ويقول فيه:
ْ
أحور بأهداب العيون السود
رمى قلبي رشا
ومعسول اللمى ْ
كوثر ولكن ليس بالمورود
َ ْ َ
ْ
االسمر ولكن بنده معقود
وق ٍّد مال ملك
وغنى كذلك موشح «داعي الهوى قد صاح»

المعهدالموسيقي

َ
المراهقة تقطع
صباح عن الغناء
والخدمة اإللزامية
تعيده إليه

ً
وفي المعهد الموسيقي ،كان هناك أيضا األستاذ
مجدي العقيلي ،الــذي اهتم بصباح فخري ورعــاه،
لدرجة أنه أسكنه في الفترة األولــى في بيته وعلمه
ً
أش ـي ــاء ك ـث ـيــرة ،ث ــم ت ـع ــرف أي ـض ــا ع ـلــى ع ــزي ــز غـنــام
وغيرهما.
كـمــا قــابــل ص ـبــاح ،م ــاري ج ـبــران ،الـتــي كــانــت قد
سمعت صوته في اإلذاعة وطلبت منه تخفيف لهجته
الحلبية قليال .وماري التي تعود أصولها إلى حلب
غيرت هي األخــرى من لهجتها ،حتى تكون مالئمة
وقريبة إلــى أذواق كــل الجمهور .ومــن األم ــور التي
ساهمت فــي شـهــرة صـبــاح فـخــري فــي ســن الرابعة
عشرة بث أغانيه على إذاعة دمشق ،التي ّ
عرفته وقتها
بالفنان الموهوب ،ومن بين األسماء ،التي ذاع صيتها

من اليمين عبد الرحمن مدلل وصباح فخري في الوسط وعدنان عبيس ومن الخلف عبد القادر صباغ وفؤاد كلزية

عمر البطش

ٔ
صحيفة ايام الشام

وترددت على أثير إذاعة دمشق ،وقتها :األستاذ رفيق
شكري وكروان وفتى دمشق ونجيب السراج وياسين
خطاب ،وغيرهم.
كما وعده فخري البارودي بأن يكون في المدرسة
صباحا ،وفي المعهد مساء ،وبأن يعطيه أدوارا في
اإلذاعة بشكل دائم ،مقابل أجر مادي .وال ننسى أنه
غنى دويتو مع الفنانة نجاة الصغيرة ،ويتذكر صباح
فخري من ذكريات التسجيل أنهم اضطروا لوضع
نجاة الصغيرة على كرسي ،حتى تصل للميكروفون،
حيث كانت وقتها طفلة صغيرة موهوبة وصوتها
جميل ،وكــان األستاذ فخري البارودي عندما يقدم
نجاة يقول «أم كلثوم سورية» ،في حين قدم صباح
فخري بـ«أبو كلثوم سورية» ،في حفلة من الحفالت
والدويتو يحمل كلمات« :يا واردة عالعين ،ظمآن أريد
المي ،وحياة عينيك الزين ،ال تبخلين علي» .وترد
نجاة بالقول« :إن كنت يــا فتى ظمآن نسقيك ،وإن
كنت عطشان نرويك ،أما الهوى إن كان يالعب بيك،
ال تقربن لقى الموت حداي».

مازلت في الخامسة عشرة من عمرك ،والطريق أمامك
ً
مفتوحة ،وأراك قلقا ،واشكر الله أنك في مدينتنا حلب
وفي بيتنا ،بقي أن تسجل في مدرسة إلكمال تعليمك».
وطلب منه عزيز غنام ترك الغناء ،وقتها ،ووعده بأنه
سيتابع معه غناءه وصوته حتى يستعيد ألقه ،لكن
عزيز لم يتابع معه كل تلك الفترة ،وقد انتشرت وقتها
ً
إشاعات تقول إن أحدا ما قد سقى صباح شيئا أو
ما شابه ذلك ،بحيث تسبب في حالته ،وتوقف فترة
ال بــأس بها عن الغناء حتى يستقر صوته ،صوت
الرجل؛ صباح الجديد.

االنقطاع عن الغناء

كبوة الصوت
تغيرت طبيعة صــوت صباح مع نموه ودخوله
مــرحـلــة الــرجــولــة ،بفعل الـتـغـيــر الـفـسـيــولــوجــي في
الـجـســم ،والـتـبــايــن ال ـهــرمــونــي ،حـيــث ب ــدأ بتشكيل
حنجرته ،فانتقل من مرحلة صوتية وأداء ،إلى مرحلة
مختلفة تماما بالصوت واألداء ،وبفعل هذه التغيرات
ً
تعبت نفسيته بادئ األمــر ،وقد اكتشف أن شخصا
آخر بدأ بالغناء ،حيث بدا األمر مربكا ومزعجا له،
وصل به أحيانا إلى حد البكاء ،وقد استمرت هذه
الحالة ثالث سنوات ،حتى وصل إلى مرحلة الخدمة
اإللزامية ،حيث وصفت تلك الفترة بالكآبة واالبتعاد
ً
ً
عن الغناء ،وكان يفكر وقتها جديا بترك الغناء نهائيا،
لكن والدته لم تتركه ،وكانت تقول له« :بني صباح،

صباح يعمل
ً
مدرسا في ريف
حلب الجنوبي
ويقع في غرام
«مليحة»

أدوار ّ
تزينت
بالصوت الفاخر
مـ ــن أ جـ ـم ــل األدوار ا ل ـتــي
غناها صباح ،وهي كثيرة:

ً
صورة لطالب المعهد العربي اإلسالمي ( )1949-1948تظهر الهيئة التدريسية بالمقدمة وصباح يسارا يحمل العلم

• «القلب مال للجمال» (ألحان
بكري الكردي).
• «ضيعت مستقبل حياتي»
(ألـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ س ـي ــد
درويش).
• «الحب ماهـوش بالسـهل»
(ألحـان داود حسني).
• «أصل الغرام نظرة» (ألحان
محمد عثمان).
• «يللي تشكي مــن الـهــوى»
(ألحان زكريا أحمد).

عـمــل ص ـبــاح ،فــي تـلــك الـفـتــرة الـتــي انـقـطــع فيها
ً
ً
ً
عن الغناء ،جابيا ومؤذنا وبائع كتب وأستاذا في
ً
المدرسة ،وقد اشتغل ليقدم شيئا لألسرة ،خصوصا
والــدتــه ،فعمل أيضا مــرة في محطة للبنزين ،ومرة
ً
في معمل للنسيج ،ومرة محاسبا ،ولكن أكثر المهن
التي اهتم بها وكــان يحبها وسببت له إزعاجا في
نفس الوقت هي بيع الكتب ،إذ كان سعيدا القتنائه
كتبا يقرأها ،وحزينا لبيع كتب أخرى ،ويذكر دائما
أن هاجسه األساسي كان العلم ،وكان قلقه من عدم
حصوله على التعليم واضحا ،إال أن والدته لم تتركه
وسجلته في الكلية اإلسالمية.
وم ــن األش ـي ــاء الـلـطـيـفــة ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة انـتـقــالــه
للعمل كمدرس في قرية صغيرة جميلة ،هاربة من
التاريخ ،اسمها «إرجــل» ،ذات بيوت طينية مجبولة
بالتبن والـمــاء على شكل قـبــاب بـطــراز م ــوروث من
س ـنــوات وع ـقــود طــويـلــة ،فــي ري ــف حـلــب الجنوبي،
وبدأ الفتى صباح المعلم حياة جديدة بين عشائر
«الهيب» ،وقد ِألف صباح العيش فيها بعد مدة من
الزمن ،والحظ االختالف الكبير بين ذكرياته السابقة
القريبة وما أوصاه به سامي الشوا من لباس رسمي
محدد والحذاء األســود الالمع وتناول الطعام وفق
برستيج بالشوكة والسكين ،وبين تأقلمه مع العيش
في تلك القرية واعتياده الحياة مع العقارب والنوم
معها أيضا.
أما عن غرامياته في تلك القرية ،التي رافقت صباح
وهو في سن السابعة عشرة ،فقد أحب فتاة من القرية
وأحبته ،وكان يفكر فيها كثيرا وأسماها «مليحة».
وفي تلك الفترة أخفى صباح عن الناس أمر غنائه،
إال أنه كان مستمعا جيدا لما تغنيه العشيرة ،مثل:
«رماني الهم وقال شو فاي ،غثيث وتكره الدثمان
شو فاي ،عالي هالدكة المنحر والشفاي ،متى لحجن
دعاثير الجناب».
انـتـهــت ف ـتــرة إقــامــة ص ـبــاح فــي ال ـقــريــة ،وانـتـهــى
ً
معها حبه العذري ،ليعود مضطرا إلى مدينته حلب،
َ
لاللتحاق بخدمة العلم التي لم تكن تشكل بالنسبة
له أي عائق أو أي خوف ،فهو تعود خشونة العيش
وقسوته ،وجرب الكثير من حاالت الحياة بحلوها
ومرها .ويتذكر صباح ،المقدم «مارين» حليق الرأس
بالموس ،والــذي طلب من جميع المتدربين الجدد
االقتداء به وحلق رؤوسهم ،األمر الذي أربك صباح،
وحاول تقديم عذر له ،وفي النهاية استسلم صباح
لموس الحالق .والمثير أن خدمة العلم قد ساعدته

فــي الـعــودة إلــى الـغـنــاء ،مــن بــاب الحفالت الخاصة
واألع ـ ـ ــراس ،وك ــان يـغـنــي مــع ال ـمــوجــوديــن مـعــه في
الخدمة ويحصل من خاللها على بعض المحسوبية.
كــان لصباح صديق اسمه الشيخ جميل العقاد
المصري ،أستاذ التربية الدينية ،وقد نصح صباح
بقوله« :ما عليك يا صديق سوى أن تتجه إلى الخالق
بأسمائه الحسنى ،فقد مررت بضيق وكرب أسأمني
حياتي ،فلجأت بعد زمن إلى القدوس أسبح باسمه
في غرفة اعتكافي ،ألف مرة في كل زاوية من زواياها،
حـتــى ارتــاح ــت نفسي وزال الـغــم عـنــي ،حـتــى حلت
مشكلتي وعدت إلى عملي».
وما كان من صباح إال أن سمع ،ثم نفذ نصيحة
ً
صديقه ،وصلى لربه مستخيرا إياه لمسيرة حياته،
ومن تأثير ذلك على الفنان فخري أنه قال لوالدته:
«لقد منحني الله كنزا قيما في حنجرتي وصدري،
وفــي صــوتــي ال ــذي أسـبــح بــه بــاســم الـلــه تعالى ليل
نهار ،وأنشد له وأذكره وأؤذن قياما للصالة ،وسيكون
مصدر رزقي طوال عمري» .ثم عاد بقوة إلى الغناء.
ومن األغاني الدينية ،التي سجلها وغناها صباح
فخري ،أغنية «إلهي».

الدور والنوتة
ً
كان لصباح دائما رأيه في المطرب والعلم ،الذي
يجب على الـمـطــرب أن يتلقاه بكل اجـتـهــاد .يقول:
المطرب هو مجموعة أشياء ،أولها الصوت الذي يعد
العمود الفقري في الموضوع والجوهر األساسي،
ومن ثم ثقافته الموسيقية والعلمية واالجتماعية،
وحضوره الشخصي وحسه الفني ،كل هذه األشياء
يجب أن يحصل فيها على درجات قبل أن نقول عنه
مطرب ،ونقول عن فالن بأن صوته جميل ...لكن كيف
نتنبأ له بمستقبل جيد؟ وهل سيستمر؟ هل سيكمل
بقية العناصر المكونة للمطرب؟ هل تابع هل درس
هل تعلم؟ الجيل الحالي قد استسهل األمور كثيرا،
على عكس جيلنا الذي تعب كثيرا وثابر لدرجة أنني
أقــول إنني حتى اآلن تلميذ وال زلت أتعلم وأدرس،
وهذا هو الواقع ،وأبحث دائما عن الجديد والجيد.
أما الجيل الحالي فقرر عدم بناء نفسه ،وانظر إلى
األجـيــال الماضية ،لقد كانوا أدب ــاء وشـعــراء ،كانوا
مطربين ولهم مؤلفات ،وهم ندماء ،وكانوا مهمين
ً
أيضا على الصعيد االجتماعي ،فعندما كان أحدهم
من جلساء الخليفة كان يعلم الكثير ،يعلم في األدب
وفي الكثير من العلوم.
نعود إلى العلم ،الذي يتحدث صباح عنه دائما،
ً
وأن على الفنان المجتهد أن يكتسبه ليكون ممسكا
بثوابت الغناء والصوت واللغة وغيرها ،فهو يقول في
ّ ً
معرفا الدور بأنه قالب غنائي لـه شهرة
أحد حوارته،
ومكـانة كبيرة في الغناء العـربي ،وكـان يعتبر قمة
الغناء في مصر ،وتختتم به عادة السهرات الغنائية،
وقد ظهر منذ منتصف القرن التاسع عشر ،ويكتب
بالزجل ،وتشارك جماعة المنشـدين (المذهبجيـة) في
تـرديـد بعض المقـاطع واآلهات.
وعــن القالب الغنائي «القصائد» ،يـقــول :انتقيت
مـجـمــوعــة كـبـيــرة مـنـهــا ،لـحـنــت بعضهـا مـثــل «قـ ــل
للمليحـة» ،و«انتهينـا» ،و«سمراء» ،و«جـاءت معذبتي»،
ُ
و«أقبلت كـالبـدر» .ومنهـا ما لحنه غيري مثل «حـامل
تعب» ألحان عـزيز غنـام ،و«هذه العبرة» ألحان
الهوى ِ
بكـري الكردي ،و«سلي فؤادي» ألحان سليم سروة.
وعــن النـوتة ،يتابع فخري حديثه قائال :النوتة
ً
التي دونت سابقا ليست النـوتة التي نعرفها اليوم،
ً
إنما هي وصــف من كـاتب يكتب لغة ،يصف لحنا،
ً
والـكــاتــب يمكن أن يـكــون ضعيفا ،يمكن أن يخطئ
أخطـاء لغـويـة ،ويمكن أن يخطئ في وصــف البنـاء
ً
الموسيقي ،هـذا فضـال عن أن في الصوت ما ال يمكن
ترويضه وتطويعه ،أو بــاألحــرى تقنينه في نوتة،
ألنه يبقى في الحس وفي المفاجأة ...وفضال عن هذه
المراجع المتاحة لتدوين التراث هناك مرجع مهم،
هـو األسطوانات القديمة ،التي صنعت في ظروف
وشروط تقنية بدائية ،حتى ال أقول سيئة ،فقد كـانت
األسطـوانـة تصنع من الزفت ،وكانت دورتها سريعة،
فالمطرب في واد ،والقانون في واد ،والعود في واد
ثـالث ،وهـنــا كـانت تواجهني صعوبة استخالص
اللحن ،خاصة أن المطرب كان يؤدي اللحن كل مرة
بطريقة تختلف عن األخرى.
وعن كيفية تغلبه على هذه الصعوبة يقول :جمعت
ع ــددا كـبـيــرا مــن األس ـطــوانــات الـقـ ــديـمــة والـنـ ــوتــات،
وذهبت إلى الفنـانين الكبـار في السن ممن يحفظـون
التراث ،وقمت بتسجيل مـا يحفظـون بأصواتهم ،ثم
رحت أقـارن بين كل ما لـدي إلى أن توصلت إلى ضبط
اللحن والنغمات ،على نحـو أكثر أمــانــة ،وبــإخــراج
جديد عصري ومناسب.
فــي الـلـقــاء أيـضــا تـحــدث فـخــري عــن تــوقــه لغناء
قصائد للمتنبي وأبي فراس الحمداني وأبي تمام،
إض ــاف ــة إل ــى عـمـ ــر ب ــن أب ــي رب ـي ـع ـ ــة ،وح ـتــى شـعـ ــراء
القصيـدة الــواحـ ــدة مثل قصيدة «اليتيمة» لـدوقلة
المنبجي ،التي يقف فيها على األط ــال ويقول في
مطلعها:
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــول لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ُّ
رد
ُ
أو هـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ُ بـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ٍـم ع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد ؟
ل ـ ـه ـ ـفـ ــي ع ـ ـل ـ ــى دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد وم ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـلـ ـق ــت
إال لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ُّـهـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــي د ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد
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شركان يعرف حقيقة أخيه ضوء المكان
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ابنة ملك الروم تصل إلى قصر النعمان ومعها الخرزات الثالث
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفنا في الحلقة السابقة ،عندما نصحت ابنة ملك الروم ،شركان بالعودة إلى بالده ،بعد أن كشفت له حيلة الملك أفريدون
لإليقاع به ،حتى يسترد ابنته الملكة صفية التي تزوجها والده عمر النعمان ،وفي طريق العودة يفاجأ بجيش من اإلفرنج يقطع
عليه الطريق ،فيضطر إلى قتالهم ،ويتغلب على فارسهم ،لكنه يكتشف أن هذا الفارس ما هو إال الملكة إبريزة ،وأن جيش
والجواري ،فيرمي سيفه ويعفو عنهم ،ثم يرسل إبريزة ومعها الخرزات الثالث هدية إلى والده ،كما
اإلفرنج كله من النساء ً
يكتشف شركان أن له أخا يدعى ضوء المكان ،وهو توأم نزهة الزمان ،اللذان يخرجان للحج خفية عن والدهما ،ثم يذهبان إلى
زيارة بيت المقدس ويفترقان عن بعضهما.

الملكة إبريزة
مع النساء
المحاربات
تختبر شركان
في الميدان

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة الـخــامـســة وال ـث ــاث ــون بعد
الستمئة ،قــالــت ش ـهــرزاد :لما قــال شــركــان فــي غد
أنزل إلى الميدان وأطلب مبارزة اإلفرنجي المقدم
عليهم ،وأنظر ما الذي حمله على أن يدخل بالدنا
وأح ــذره مــن قتالنا ،فــإن أبــى قاتلناه ،وإن رضي
صالحناه ،وبــاتــوا على هــذا الحال إلــى أن أصبح
الصباح وأضــاء بنوره والح ،ثم ركبت الطائفتان
واصطف الفريقان ،فلما خرج شركان إلى الميدان،
رأى اإلفرنج قد ترجل منهم أكثر من نصفهم قدام
فارس منهم ومشوا قدامه إلى أن صاروا في وسط
الميدان ،فتأمل شركان ذلك الفارس ،فرآه الفارس
المقدام عليهم وهــو البــس قباء مــن أطلس أزرق،
وجهه فيه كالبدر إذا أشرق ،ومن فوقه زردية ضيقة
العيون ،وبيده سيف مهند ،وهو راكب على جواد
أدهــم ،في وجهه غرة كالدرهم ،وذلك اإلفرنجي ال
نبات بعارضيه ،ثم إنه لكز جواده حتى صار في
وســط الميدان ،وأشــار إلــى المسلمين وهــو يقول
بلسان عربي فصيح :يا شركان ،يا ابن عمر النعمان
الـ ــذي م ـلــك ال ـح ـصــون والـ ـبـ ـل ــدان ،دونـ ــك وال ـح ــرب
والـطـعــان ،واب ــرز إلــى مــن قــد ناصفك فــي الميدان،
فأنت سيد قومك ،وأنا سيد قومي ،فمن غلب منا
صاحبه أخذه هو وقومه تحت طاعته ،فما استتم
كالمه حتى برز له شركان وقلبه من الغيظ مآلن،
وساق جواده حتى دنا من اإلفرنجي في الميدان،
فكر عليه اإلفــرنـجــي كــاألســد الـغـضـبــان ،وصدمه
صدمة الفرسان ،وأخذا في الطعن والضرب وصارا
إلــى حومة الميدان كأنهما جبالن يصطدمان أو
بحران يلتطمان ،ولم يزاال في قتال وحرب ونزال من
أول النهار إلى أن أقبل الليل باالعتكار ،ثم انفصل
كل منهما من صاحبه وعاد إلى قومه.

حرب الرماح

الفارس
اإلفرنجي
يكشف عن نفسه
وسط ضربات
السيوف

فلما اجتمع شركان بأصحابه ،قال لهم :ما رأيت
مثل هــذا الفارس قط إال أنــي رأيــت منه خصلة لم
أرهــا مــن أحــد غـيــره ،وهــو أنــه إذا الح فــي خصمه
مضرب قاتل يقلب الــرمــح ويـضــرب بعقبه ،ولكن
ما أدري مــاذا يكون مني ومنه ،ومــرادي أن يكون
عسكرنا مثله ومثل أصحابه ،وبات شركان ،فلما
أصبح الصباح خرج له اإلفرنجي ونزل في وسط
الـمـيــدان وأقـبــل عليه شــركــان ثــم أخ ــذا فــي القتال
وأوس ـع ــا فــي ال ـحــرب وال ـم ـجــال ،وام ـت ــدت إليهما
األعناق ولم يزاال في حرب وكفاح وطعن بالرماح
إل ــى أن ول ــى ال ـن ـهــار وأق ـب ــل الـلـيــل بــاالع ـت ـكــار ،ثم
افترقا ورجعا إلى قومهم وصار كل منهما يحكي
ألصحابه ما القاه من صاحبه ،ثم إن اإلفرنجي قال
ألصحابه :في غد يكون االنفصال ،وباتوا تلك الليلة
إلى الصباح ثم ركب االثنان وحمال على بعضهما،
ولم يــزاال في الحرب إلى نصف النهار وبعد ذلك
عمل اإلفرنجي ولكز جواده ثم جذبه اللجام فعثر
بــه فــرمــاه فإنكب عليه شــركــان ،وأراد أن يضربه
ً
بــالـسـيــف خ ــوف ــا أن ي ـطــول ب ــه ال ـم ـطــال ف ـصــاح به
اإلفرنجي وقال :يا شركان ما هكذا تكون الفرسان،
إنما هو فعل المغلوب بالنسوان.

جواري في الميدان

نزهة الزمان
وتوأمها
يخرجان سرا
للحج في مكة
ويفترقان في
القدس

فلما سمع شركان من ذلك الفارس هذا الكالم،
رفــع طــرف إلـيــه وأمـعــن النظر فيه فــوجــده الملكة
إب ــري ــزة ،فلما عــرفـهــا رم ــى الـسـيــف مــن ي ــده وقبل
األرض بين يديها ،وقــال لها :ما حملك على هذه
األفـعــال؟ فقالت لــه :أردت أن أختبرك في الميدان،
وأنظر ثباتك في الحرب والطعان ،وهــؤالء الذين
معي كلهن جواري وكلهن بنات أبكار ،وقد قهرن
فرسانك فــي حزمة الـمـيــدان ،ولــوال أن ج ــوادي قد
عثر بي لكنت ترى قوتي وجالدي ،فتبسم شركان
مــن قــولـهــا ،وق ــال :الحمدلله على الـســامــة وعلى
اجتماعي بك يا ملكة الزمان ،ثم إن الملكة إبريزة
صــاحــت عـلــى جــواري ـهــا وأمــرت ـهــن بــالــرحـيــل بعد
ً
أن يطلقن العشرين أسيرا من قوم شركان ،الذين
وقعوا بأسرهن ،فامتثلت الجواري ألمرها ،ثم قبلن
األرض بين يديها ،فقال لهن :مثلكن من يكون عند
ً
الملوك مدخرا للشدائد ثم إنه أشار إلى أصحابه أن
ً
يسلموا عليها ،فترجلوا جميعا وقبلوا األرض بين
يدي الملكة إبريزة ،ثم ركب المائتا فارس وساروا
في الليل والنهار مدة ستة أيام وبعد ذلك أقبلوا
على الديار ،فأمر شركان الملكة إبريزة وجواريها
أن ينزعن ما عليهن من لباس اإلفرنج.
وأدرك شـ ـه ــرزاد ال ـص ـبــاح فـسـكـتــت ع ــن ال ـكــام
المباح.

بنت الروم
وفي الليلة السادسة والثالثين بعد الستمئة،
قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،إن شركان أمر
الملكة إبريزة وجواريها أن ينزعن ثياب الحرب
وأن يلبسن لباس بنات
الــروم ففعلن ذلك،

ثم إنه أرسل جماعة من أصحابه إلى بغداد ليعلم
وال ــده عمر النعمان بـقــدومــه ،ويـخـبــره أن الملكة
إبــريــزة بنت ملك ال ــروم ج ــاء ت صحبته ألجــل أن
ً
يرسل مركبا لمالقاتهم ،ثم إنهم نزلوا من وقتهم
وساعتهم في المكان الذي وصلوا إليه وباتوا فيه
إلــى الـصـبــاح ،فلما أصـبــح ركــب شــركــان هــو ومن
ً
معه وركبت أيضا الملكة إبــريــزة هي ومــن معها
واستقبلوا المدينة ،وإذا بالوزير دنــدان قد أقبل
في ألف فــارس من أجل مالقاة الملكة إبريزة هي
وشركان ،وكان خروجه بإشارة الملك عمر النعمان،
فلما قربوا منهما توجهوا إليهما وقبلوا األرض
بين أيديهما ،ثم ركبا وركبوا معهما وصاروا في
خدمتهما حتى وصــا إلــى المدينة وطلعا قصر
الملك ،ودخل شركان على والده ،فقام إليه وعانقه
وسأل عن الخبر فأخبره بما قالته الملكة إبريزة
وما اتفق له معها ،وكيف فارقت مملكتها وفارقت
أباها ،وقال لها إنها اختارت الرحيل معنا والقعود
عندنا ،وأن ملك القسطنطينية أراد أن يعمل لنا
حيلة من أجل صفية بنته ألن ملك الروم قد أخبره
بحكايتها وبسبب إهدائها إليك ،وأن ملك الروم ما
كان يعرف ذلك ما كان أهداها إليك ،بل كان يردها
إلى والدها ،ثم قال شركان لوالده :وما خلصنا من
هذه الحيل والمكايد إال إبريزة ،وما رأينا أشجع
منها ثم أنه شرع يحكي ألبيه ما وقع له معها من
أوله إلى آخره من أمر المصارعة والمبارزة.

الملك والخرزات
فلما سمع الملك عمر النعمان من ولده شركان
ذلك الكالم عظمت إبريزة عنده وصــار يتمنى أن
يراها ،ثم إنه طلبها ألجل أن يسألها فعند ذلك ذهب
شركان إليها وقال لها :إن الملك يدعوك فأجابت
بالسمع والطاعة ،فأخذها شركان وأتــى بها إلى
ً
والــده ،وكــان والــده قاعدا على كرسيه وأخــرج من
كان عنده ولم يبق عنده غير الخدم ،فلما دخلت
الملكة إبــريــزة عـلــى الـمـلــك عـمــر الـنـعـمــان وقبلت
األرض بين يديه وتكلمت بأحسن الكالم فتعجب
الملك مــن فصاحتها وشكرها على مــا فعلت مع
ولده شركان ،وأمرها بالجلوس فجلست وكشفت
عن وجهها فلما رآها الملك خبل بينه وبين عقله،
ً
ثــم إنــه قربها إليه وأدنــاهــا منه وأف ــرد لها قصرا
ً
مختصا بها وبجواريها ،ثم أخذ يسألها عن تلك
ً
الخرزات الثالث التي تقدم ذكرها سابقا فقالت له:
إن تلك الخرزات معي يا ملك الزمان ،ثم إنها قامت
ً
ومضت إلى محلها وفتحت صندوقا وأخرجت منه
ً
علبة وأخرجت من العلبة حقا من الذهب وفتحته،
وأخرجت منه تلك الخرزات الثالث وناولتها للملك
وانـصــرفــت ،فــأخــذت قلبه معها وبـعــد انصرافها
أرسل إلى ولده شركان فحضر فأعطاه خرزة من
الثالث خرزات فسأله عن االثنتين األخريين فقال :يا
ولدي قد أعطيت منهما واحد ألخيك ضوء المكان،
والثانية ألختك نزهة الزمان.

ضوء المكان
يصاب بالحمى
ويتمكن منه
المرض فيغيب
عن الوعي

غضب شركان
ً
فلما سمع شركان أن له أخا يسمى ضوء المكان،
ومــا كــان يعرف إال أخته نزهة الــزمــان ،التفت إلى
وال ــده الملك النعمان وقــال لــه :يــا وال ــدي ألــك ولد
غيري؟ قال :نعم وعمره اآلن ست سنين ،ثم أعلمه أن
اسمه ضوء المكان ،وأخته نزهة الزمان وأنهما ولدا
في بطن واحد ،فصعب عليه ذلك ولكنه كتم سره
وقال لوالده :على بركة الله تعالى ثم رمى الخرزة
مــن يــده ونفض أثــوابــه فقال لــه الملك :مالي أراك
قد تغيرت لما سمعت هذا الخبر مع أنك صاحب
المملكة من بعدي ،وقد عاهدت أرباب الدولة على
ذل ــك ،وه ــذه خ ــرزة لــك مــن الـثــاث خ ــرزات؟ فأطرق
شركان برأسه إلى األرض واستحى أن يكافح والده،
ثم قام هو ال يعلم كيف يصنع من شدة الغيظ وما
ً
زال مــاشـيــا حتى دخــل قصر الملكة إبــريــزة فلما
أقبل عليها نهضت إليه قائمة وشكرته على أفعاله
ودعت له ولوالده ،وجلست وأجلسته في جانبها،
فـلـمــا اسـتـقــر بــه الـجـلــوس رأت فــي وج ـهــه الغيظ
فسألته عــن حــالــه ،ومــا سبب غيظه فأخبرها أن
ً
والده الملك عمر النعمان رزق من صفية ولدين ذكرا
وأنثى ،وسمى الولد ضــوء المكان واألنثى نزهة
الزمان ،وقال لها :إنه أعطاهما خرزتين وأعطاني
واحدة فتركتها ،وأنا إلى اآلن لم أعلم بذلك إال في
هــذا الــوقــت فخنقني الغيظ ،وقــد أخبرتك بسبب
ً
غـيـظــي ول ــم أخ ــف عـنــك شـيـئــا ،وأخ ـشــى عـلـيــك أن
يتزوجك فإني رأيت منه عالمة الطمع في أنه يتزوج
ب ــك ،فيما تـقــولـيــن أن ــت فــي ذل ــك؟ فـقــالــت :إعـلــم يا
شركان أن أباك ما له حكم علي وال يقدر أن يأخذني
ً
بغير رضاي ،وإن كان يأخذني غصبا قتلت روحي،
وأمــا الثالث خــرزات فما كــان على بالي أنــه ينعم
علي أحد من أوالده بشيء منها ،وما ظننت إال أنه
يجعلها في خزائنه مع ذخائره ،ولكن أشتهي من
إحسانك أن تهب لي الخرزة التي أعطاها لك والدك
ً
إن قبلتها منه ،فقال سمعا وطاعة ،ثم قالت له :ال
تخف وتحدثت معه ساعة وقالت له :إني أخاف أن
يسمع أبــي أنــي عندكم فيسعى في طلبي ويتفق
هو والملك أفريدون من أجل ابنته صفية ،فيأتيان
إليكم بعساكر وتكون ضجة عظيمة،
فلما سمع شــركــان ذلــك قــال لها:
يــا مــوالتــي إذا كـنــت راضـيــة
بــاإلقــامــة عـنــدنــا ال تفكري
فيهم فلو اجتمع علينا كل

من في البر والبحر لغلبناهم ،فقالت :ما يكون إال
الخير ،وها أنتم إن أحسنتم إلي إن قعدت عندكم،
وإن أسأتموني رحلت مــن عندكم ،ثــم إنها أمــرت
الجواري بإحضار شيء من األكل فقدمن المائدة
ً
ً
ً
فأكل شركان شيئا يسيرا ومضى إلى داره مهموما
ً
مغموما ،هذا ما كان من أمر شركان.

صفية ترفض الرحيل
وأم ــا مــا كــان مــن أمــر أبـيــه عمر الـنـعـمــان ،فإنه
بعد انـصــراف ول ــده شــركــان مــن عـنــده قــام ودخــل
على جاريته صفية ومعه تلك الخرزات ،فلما رأته
نهضت قائمة على قدميها إلــى أن جلس ،فأقبل
عـلـيــه ولـ ــداه ض ــوء ال ـم ـكــان ون ــزه ــة ال ــزم ــان ،فلما
رآهما قبلهما وعلق على كل واحــد منهما خرزة
ففرحا بالخرزتين ،وقبال يديه وأقبال على أمهما
ففرحت بهما ودعت للملك بطول الدوام ،فقال لها
الملك :يا صفية حيث أنك ابنة الملك أفريدون ملك
القسطنطينية ألي شيء لم تعلميني ألجل أن أزيد
في إكرامك ورفع منزلتك؟ فلما سمعت صفية ذلك
قالت :أيها الملك ومــاذا أريــد أكثر من هــذا زيــادة
على هذه المنزلة التي أنا فيها ،فها أنا مغمورة
بــأنـعــامــك وخ ـيــرك وق ــد رزق ـنــي الـلــه مـنــك بولدين
ذكــر وأنـثــى ،فأعجب الملك عمر النعمان كالمها
واسـتـظــرف عــذوبــة ألفاظها ودق ــة فهمها وظــرف
أدبها ومعرفتها ،ثم إنه مضى من عندها وأفرد
ً
ً
لها وألوالدهـ ــا قـصــرا عجيبا ،ورت ــب لهم الخدم
والحشم والفقهاء والحكماء والفلكية واألطـبــاء
والـجــرائـحـيــة ،وأوصــاهــم بهم وزاد فــي رواتبهم
وأحسن إليهم غاية اإلحسان ،ثم رجع إلى قصر
المملكة والمحاكمة بين الـنــاس .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

والية دمشق

النعمان ُي ِّ
نصب
ً
شركان واليا
على دمشق

ول ـم ــا ك ــان ــت الـلـيـلــة ال ـســاب ـعــة وال ـثــاث ـيــن بعد
ً
الستمئة ،قالت :لما علم شركان أن له أخــا يدعى
ضوء المكان ظهر أثر الغيظ في وجهه ،ولم يزل
ً
ً
متمرضا فقال له والده يوما من األيام :مالي أراك
ً
تزداد ضعفا في جسمك واصفرار في لونك؟ فقال
لــه شــركــان :يــا وال ــدي كلما رأيـتــك تـقــرب أخــواتــي
وتـحـســن إلـيـهــم يحصل عـنــدي حـســد وأخ ــاف أن
يزيد بي الحسد فأقتلهم وتقتلني أنت بسببهم
إذا أنا قتلتهم فمرض جسمي وتغير لوني بسبب
ذلــك ،ولكن أنــا أشتهي مــن إحسانك أن تعطيني
قلعة مــن الـقــاع حتى أقيم بها بقية عـمــري ،فإن
صــاحــب الـمـثــل ي ـقــول :بـعــدي عــن حبيبي أجـمــل،
وأحـســن عين ال تنظر ،وقـلــب ال يـحــزن ،ثــم أطــرق
برأسه إلى األرض.
فلما سمع الملك عمر النعمان كالمه عرف سبب
ما هو فيه من التغير ،فأخذ بخاطره ،وقال له :يا
ولــدي إنــي أجيبك إلــى ما تريد ،وليس في ملكي
أكبر من قلعة دمشق فقد ملكتها من هذا الوقت،
ثم أحضر الموقعين في الوقت والساعة وأمرهم
بكتابة تقليد ولــده شــركــان واليــة دمـشــق الـشــام،
فكتبوا له ذلك وجهزوه وأخــذ الوزير دنــدان معه
وأوص ــاه بالمملكة والـسـيــاســة وقـلــده أم ــوره ،ثم
ودعه والــده وودعته األمــراء وأكابر الدولة وسار
بالعسكر حتى وصل إلى دمشق ،فلما وصل إليها

دق له أهلها الكاسات ،وصاحوا بالبوقات وزينوا
المدينة ،وقابلوه بموكب عظيم .

السفر لمكة
وقالت شهرزاد :بعد سفر شركان ،أقبل الحكماء
على عمر النعمان ،وقالوا لــه :يا موالنا إن أوالدك
ضوء المكان ،ونزهة الزمان ،تعلموا الحكمة واألدب،
ً
ً
فعند ذلــك فــرح عمر النعمان فــرحــا شــديــدا وأنعم
على جميع الحكماء ،حيث رأى ضــوء المكان كبر
وترعرع وركب الخيل وصار له من العمر أربع عشرة
ً
ً
سنة ،وطلع مشتغال بالدين والعبادة ،محبا للفقراء
وأهل العلم والقرآن ،وصار أهل بغداد يحبونه نساء
ً
ورجــاال ،إلى أن طاف بغداد محمل العراق من أهل
الحج ،فلما رأى ضوء المكان مركب المحمل اشتاق
إلى الحج فدخل على والده وقال له :إني أتيت إليك
ألستأذنك في أن أحج ،فمنعه من ذلك ،وقال له :إصبر
إلى العام القابل وأنا أتوجه إلى الحج وآخذك معي.
فلما رأى األمر يطول عليه دخل على أخته نزهة
الزمان ،فوجدها قائمة تصلي ،فلما قضت الصالة،
قــال لـهــا :إنــي قــد قتلني الـشــوق إلــى حــج بيت الله
ال ـحــرام وزيـ ــارة قـبــر الـنـبــي عليه ال ـصــاة والـســام
واستأذنت والدي فمنعني من ذلك ،فالمقصود أن
ً
ً
آخذ شيئا من المال وأخرج إلى الحج سرا وال أعلم
أبــي بذلك ،فقالت له أخته :بالله عليك أن تأخذني
معك وال تحرمني من زيــارة النبي صلى الله عليه
وسلم ،فقال لها :إذا جن الظالم فأخرجي من هذا
ً
المكان وال تعلمي أحدا بذلك.
فلما كان نصف الليل ،قامت نزهة الزمان وأخذت
ً
شيئا من المال ،ولبست لباس الرجال ،وكانت قد
بـلـغــت مــن الـعـمــر مـثــل عـمــر ض ــوء ال ـم ـكــان ،ومشت
مـتــوجـهــة إل ــى ب ــاب الـقـصــر ،فــوجــدت أخــاهــا ضــوء
ً
المكان قد جهز الجمال فركب وأركبها وسارا ليال
واختلطا بالحجيج ،ومشيا إلى أن صارا في وسط
الحجاج وما زاال سائرين وكتب الله لهما السالمة
حتى دخــا مكة المشرفة ،ووقـفــا بعرفات وقضيا
مناسك الـحــج ،ثــم توجها إلــى زي ــارة النبي صلى
الله عليه وسلم فزاراه ،وبعد ذلك أرادا الرجوع مع
الحجاج إلى بالدهما ،فقال ضوء المكان ألخته :يا
أختي أريد أن أزور بيت المقدس والخليل إبراهيم
عليه الصالة والسالم فقالت له :وأنــا كذلك واتفقا
على ذلــك ،ثم خرجا واكترى له ولها مع المقادسة
وجهزا حالهما وتوجها مع الركب.

السفر للقدس
لما توجهها مع الركب حصل ألخته في تلك الليلة
حمى بــاردة فتشوشت ثم شفيت ،وتشوش اآلخر
فصارت تالطفه في ضعفه ،ولم يزاال سائرين إلى
أن دخــا بيت المقدس ،واشتد المرض على ضوء
المكان ،ثم إنهما نزال في خان هناك واكتريا لهما
فيه حجرة واستقرا فيها ،ولم يزل المرض يتزايد
على ضــوء الـمـكــان حتى أنحله وغ ــاب عــن الدنيا.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

فراق نزهة الزمان
ق ــال ــت ش ـ ـهـ ــرزاد :ع ـنــدمــا مـ ــرض ضــوء
المكان اغتمت لذلك أخته نزهة الــزمــان،
وقالت :ال حول وال قوة إال بالله ،هذا حكم
الله ثم إنها قعدت هي وأخوها في ذلك
المكان وقد زاد به الضعف وهي تخدمه
وتنفق عليه وعلى نفسها حتى فــرغ ما
معها من المال وافتقرت ولــم يبق معها
دينار وال درهم ،فأرسلت صبي الخان إلى
السوق بشيء من قماشها فباعه وأنفقته
ً
ع ـلــى أخ ـي ـهــا ،ث ــم ب ــاع ــت ش ـي ـئــا آخ ــر ولــم
ً
ً
تزل تبيع من متاعها شيئا فشيئا حتى
لــم يـبــق لـهــا غـيــر حصير مقطعة فبكت،
وقــالــت :لـلــه األم ــر مــن قـبــل وم ــن بـعــد ،ثم

قال لها أخوها :يا أختي إني قد أحسست
بالعافية وفــي خــاطــري شــيء مــن اللحم
المشوي ،فقالت له أخته :أنا ما لي وجه
ً
للسؤال ،ولكن غدا أدخل بيت أحد األكابر
وأخدم وأعمل بشيء نقتات به أنا وأنت،
ثم تفكرت ساعة وقالت :إني ال يهون علي
فراقك وأنت في هذه الحالة ولكن ال بد من
ً
طلب المعاش قهرا عني ،فقال لها أخوها:
بعد العز تصبحين ذليلة ،فال حــول وال
قوة إال بالله العلي العظيم ،ثم بكى وبكت
وقالت له :يا أخي نحن غرباء وقد أقمنا
هنا سنة كاملة ما دق علينا الباب أحد
فهل نموت من الجوع؟ فليس عندي من

الرأي غير أني أخرج وأخدم وآتيك بشيء
ت ـق ـتــات ب ــه إل ــى أن ت ـب ــرأ م ــن م ــرض ــك ،ثم
نسافر إلى بالدنا ،ومكثت تبكي ساعة،
ثــم بـعــد ذلــك قــامــت نــزهــة الــزمــان وغطت
رأسها بقطعة عباء ة من ثياب الجمالين
ك ــان صاحبها نسيها عـنــد هـمــا ،وقبلت
رأس أخـيـهــا وغـطـتــه وخــرجــت مــن عنده
وهي تبكي ،وبعد أن مضت غابت وما زال
أخوها ينتظرها إلى أن قرب وقت العشاء،
ولم تأت فمكث بعد ذلك هو ينتظرها إلى
أن طلع النهار فلم تعد إليه.

توابل ةديرجلا

جريمة

•
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شريط دواء يكشف تفاصيل جريمة األم القاتلة
تخلصت من طفليها بـ«عقار القلب» لتتزوج من صديق زوجها المريض
القاهرة  -هشام محمد

ارتدت القاتلة ثوب الحداد ،وتوافدت نساء القرية لمواساة األم
الثكلى ،بينما األب كان في طريقه إلى مركز الشرطة لإلبالغ عن
اشتباهه في جريمة قتل طفليه خالل شهر واحد ،وبعد ساعات
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة ،وأمام المحقق أدلت
باعترافات مثيرة عن أسباب تجردها من مشاعر األمومة ،والتخلص
من ابنيها ،لرغبتها في الزواج من صديق زوجها.

الزوجة الخائنة
تطلب الطالق
من سيد في فترة
الحداد

جرت أحداث تلك الجريمة المروعة في إحدى
القرى المصرية ،عندما ارتــاب سيد في أسباب
وف ــاة طـفـلـيــه ،وق ــادت ــه ال ـم ـصــادفــة إل ــى اكـتـشــاف
أش ــرط ــة ف ــارغ ــة م ــن دواء ل ـعــاج مــرضــى الـقـلــب،
فتوجه إلى زوجته لسؤالها ،وفوجئ بها تصرخ
ً
في وجهه ،وتطلب منه أن يطلقها فورا ،وانسحبت
ً
من أمامه إلى غرفتها ،وتركته حائرا بين تلبية
رغبتها وإبالغ الشرطة.
حاول سيد أن يطرد الهواجس من رأسه ،وظل
يجوب شوارع القرية الهادئة ،وكلما صادف أحد
معارفه ،يتلقى كلمات المواساة ،ويأتيه صوت
ً
محدثه خافتا ال يكاد يستوضحه ،وكأنه ال يراه
أو يسمعه ،حتى وصل إلى المقابر ،وهناك ظل
يبكي على فقده لطفليه ،ثم جرى نحو الحقول،
وجلس أسفل الشجرة التي شهدت ميالد قصة
حب جارفة بينه وبين عزيزة التي اختارها قلبه
لتكون شريكة العمر ،وظل ينبش بأظافره آثار
الذكريات ،حتى سالت الدماء من أصابعه ،وتملكه
اإلعياء حتى استسلم للنوم.
كــان سيد يــرى فـتــاة أحــامــه ،وال يـجــرؤ على
االقتراب منها ،لكنه ذات يوم اعترض طريقها عند
شجرة التوت ،وطلب منها الزواج ،فتورد وجهها،
ً
وقالت« :اذهــب إلى أبــي» ،وتركته حائرا ال يدري
ماذا يفعل ،وظل يراقبها وهي تحمل الطعام إلى
أبيها في حقله ،وحينئذ غمرته السعادة ،وحفر
أول حرفين من اسمهما وأحاطهما بالقلب في
جذع الشجرة.
أفاق سيد من نومه ،وكانت أمامه عدة ساعات
على شروق الشمس ،وعليه أن يتخذ أصعب قرار
في حياته ،ويفقد زوجته إلى األبد ،ومنذ اعتلت
صحته ،وأصيب بمرض مزمن ،تغيرت مشاعرها
تجاهه ،وتـحـ ّـولــت حياتهما إلــى جحيم ،وظلت
ً
تعامل الطفلين بقسوة ،وتنهال عليهما ضربا،
وفي كل مرة يحذرها من سوء تعاملها ،ويقول
لها« :أنت لو زوجة أبيهم لن تعاملي األوالد بهذا
الشكل» ،فتجيبه ساخرة« :أنت طول النهار خارج
البيت وأنا الزم أخليهم يسمعوا كالمي».
ن ـظــر س ـيــد إل ــى ال ـحــرف ـيــن ال ـغــائــريــن والـقـلــب
الملطخ بدمائه ،وتعجب من أمر زوجته ،وكيف
كــانــت فـتــاة بريئة مــن أس ــرة طيبة ،وحـيــن تقدم
للزواج منها ،استقبله والدها بترحاب ،وسرعان
ما تحول الحلم إلى حقيقة ،وصارت عزيزة شريكة
العمر ،وأنجبا طفلهما األول سعيد ،وبعد عامين
جاء مولودهما الثاني حسن وصار يبذل قصارى
جهده ليوفر ألسرته السعادة واألمان.
أط ـ ــاح رح ـي ــل ط ـف ـلــه ال ـث ــان ــي ب ـكــل الـمـسـلـمــات
الواجبة في تلك الظروف ،ورفــض إقامة سرادق
عـ ــزاء ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ،بـيـنـمــا ع ــزي ــزة ت ـبــالــغ في
صراخها وبكائها أمام جاراتها ،وحين انصرفن
الذت بغرفتها ،وأغلقت الباب في وجــه زوجها،
وكــانــت الـصــدمــة قــد أفـقــدتــه ال ـقــدرة على الـكــام،
ً
وجـلــس صــامـتــا ،والــدمــوع تتساقط مــن عينيه،
وال يــدري مــاذا سيفعل بعد فــراق طفليه ،وأدرك
أن حياته مع زوجته مهددة باالنهيار ،وقـ ّـرر أن
يطلقها بعد انتهاء فترة الحداد.
س ــرت الـ ـب ــرودة ف ــي ج ـس ــده ،وان ـت ـبــه إل ــى أنــه
ً
ال يزال جالسا تحت الشجرة ،فنظر إلى ساعته،
وقـ ــرر أن يـقـضــي ال ــوق ــت الـمـتـبـقــي ع ـلــى ش ــروق
ً
الشمس بعيدا عن المنزل ،رغم وحشة المكان بعد
منتصف الليل ،ودخل في نوبة بكاء هيستيري،
وتعالت صرخاته« :عزيزة حرمتني من أوالدي»،
وشعر أنه خسر كل شيء ،وال أمل له في الحياة،
ً
وتحسس شرائط الدواء الفارغة ،ونهض متوجها
إلى قسم الشرطة.

دليل االتهام

الزوج البائع
المتجول زار
المقابر قبل
الذهاب إلى مقر
الشرطة

اختلطت األوهام بالحقائق في ذهن سيد وفي
قرارة نفسه تمنى لو كانت ظنونه غير حقيقية،
وأن وفاة طفليه طبيعية ،وكفاه أنه فقدهما إلى
األب ــد ،وإذا كانت عــزيــزة تريد الـطــاق ،فسيلبي
رغبتها ،ولكن ظلت تساؤالته بال إجابة «ما سبب
وجــود تلك الشرائط في

م ــع س ـي ــد إلـ ــى م ــأس ــاة،
ول ـك ـن ـهــا ب ـ ــدأت م ـنــذ أن
داهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــرض مـ ــزمـ ــن،
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت صـحـتــه ،ورغ ــم ذل ــك ك ــان يلبي
طلباتها ،وال يجعلها تحتاج إلى أي شيء،
ّ
متجول ،وظل
وضاعف ساعات عمله كبائع
ي ـجــوب األسـ ـ ــواق بـبـضــاعـتــه ،وي ـع ــود ف ــي آخــر
النهار ،وقد استبد به التعب ،ولم تفلح نصائح
الـطـبـيــب ف ــي إث ـنــائــه ع ــن ال ـج ـهــد ال ـم ـتــواصــل،
والخلود إلى الراحة خالل فترة العالج.
أدركت عزيزة أن حياتها مع سيد ستنتهي
في أي لحظة ،وأنه سيتركها أرملة ،وعليها أن
تتحمل مسؤولية طفليها بمفردها ،فقد رحل
والــدهــا بعد فـتــرة مــن زواج ـهــا ،ولــم يـتــرك لها
ً
ميراثا ،وكانت االبنة الوحيدة ،وستلح أمها
عليها حتى تـتــزوج مــن أول شخص يطرق
بابها ،ولــن يكون لها شــروط أو مواصفات
للعريس المنتظر ،ألنها تحمل على كاهلها
طفلين.
وذات يــوم جــاء أحــد أصــدقــاء زوجـهــا لزيارته،
وع ـث ــرت الـشـيـطــانــة عـلــى ضــالـتـهــا ،ول ـج ــأت إلـيــه
شاكية مــن حياتها اليائسة ،وتـحـ ّـول اللقاء إلى
عالقة عاطفية ،بعدما وعدها بالزواج بعد طالقها
من سيد ،ولكنه اشترط عليها بقاء الطفلين مع
أبيهما ،حتى ال تنشغل عنه بتربيتهما ،وحينئذ
شـعــرت بــالـسـعــادة لموافقته على االرت ـبــاط بها،
وطـمــأنـتــه قــائ ـلــة« :اتـ ــرك ه ــذا األمـ ــر لـ ــي» ،وع ــادت
الزوجة الخائنة لتطلب من زوجها الطالق ،وحاول
الزوج المخدوع أن يثنيها عن طلبها ،من دون أن
يدري ما سيحدث في األيام المقبلة.

مـنــزلــه ،ول ـمــاذا لــم تتخلص منها زوجـتــه،
وه ــل ك ــان األم ــر مـجــرد مـصــادفــة ،وأن هــذا
العقار يخص إحدى النساء اللواتي جئن
لمواساتها».
أصغى الضابط باهتمام إلى الشاب ذي
المالبس الرثة ،وقــال لــه« :الشرائط الفارغة
ليست دليل إدانة لزوجتك فقط ،ألن بصماتك
عـلـيـهــا ،وم ــن ال ـص ـعــب أن ت ـع ـتــرف أم بقتل
طفليها ،بل إنه أمر ال يقبله العقل ،ولكننا
سنحقق في البالغ» وهنا رفع سيد رأسه،
وقال« :وهل ستتركونها تفلت بجريمتها؟»،
فأجابه الضابط« :ال تقلق ،سنذهب للقبض
عليها ،وسنواجهها باتهامك ،وبناء على
أقوالها ستتكشف الحقيقة».
ج ــاء فــي ب ــاغ سـيــد ضــد زوج ـتــه أن ــه فقد
طفليه في غضون شهر واحد ،وحين توفي ابنه
األكبر سعيد ظن أن الوفاة طبيعية ،ولكن بعد
أقل من أسبوعين توفي ابنه الثاني حسن وكانت
صدمة مــروعــة ،أعجزته عــن التفكير ،واستسلم
لحزنه على فقدهما ،وبعد أيام ساورته الشكوك
ح ـ ــول وف ــات ـه ـم ــا ،ألن ـه ـم ــا ك ــان ــا ب ـص ـحــة ج ـي ــدة،
واك ـت ـم ـلــت ري ـب ـتــه ع ـنــدمــا عـ ــادت ع ــزي ــزة لتطلب
الـطــاق ،دون أدنــى شعور بالمأساة التي حلت
بهما.
وأكد الزوج أنه عثر عن طريق المصادفة على
أش ــرط ــة ف ــارغ ــة م ــن ع ـقــار ل ـعــاج ال ـق ـلــب ،وأن ــه ال
يتناول هذا النوع من الــدواء ،ألنه يشكو مرضا
آخر في الجهاز الهضمي ،وليس لديهما مريض
يـحـتــاج ل ـهــذا ال ـع ــاج ،م ــا دف ـعــه لـلـشــك ف ــي وف ــاة
نـجـلـيــه ،وأن ه ـنــاك شـبـهــة جــري ـمــة ،السـيـمــا أنــه
كان يعيش في منزل عائلته لوجود خالفات مع
زوجـتــه ،والطفالن كانا بصحة جيدة ثم توفيا
فجأة.
انـتـهــت أق ــوال سـيــد ،وت ـحــرك الـضــابــط إلتـمــام
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة لـلـقـبــض ع ـلــى الـمـتـهـمــة،
وحين عاد األب البائس إلى المنزل ،رأى زوجته
ت ــرت ــدي م ــاب ــس الـ ـ ـح ـ ــداد ،وت ـج ـل ــس م ــع بـعــض
النسوة اللواتي جئن لمواساتها ،وبعد دقائق
جــاء رج ــال الـمـبــاحــث ،وقـبـضــوا على عــزيــزة من
دون مقاومة منها ،وكأنها تتوقع تلك اللحظة،
ً
وجلس سيد صامتا على عتبة البيت ،وتجمع
الجيران يستطلعون األمر ،بينما عربة الشرطة
تختفي عن األنظار.

اعترافات مثيرة

الزوجة الخائنة
تبلدت مشاعر المتهمة في أثناء ترحيلها إلى
قسم الشرطة ،وأدركــت أن حياتها أوشكت على
الـنـهــايــة ،ولــن يفيدها الـخــوف وال ـنــدم ،بــل إنها
ارتكبت أبشع جريمة ،حين تخلصت من طفليها
ً
واحدا تلو اآلخر ،وتخيلت أنها تحررت من عبء
ثقيل ،وباتت على أعتاب مرحلة جديدة مع زوج
آخ ــر ،وال ي ــدري أح ــد كـيــف تـحــولــت قـصــة حبها

الزوج المخدوع
يمحو الحرفين
والقلب الغائر من
جذع الشجرة

تكثفت التحريات لكشف مالبسات الجريمة،
وات ـج ـهــت أصــابــع االت ـه ــام إل ــى ع ــزي ــزة ،وه ــي ربــة
منزل في الخامسة والعشرين من عمرها ،وأنها
تسببت في وفاة طفليها ،وعلى خالف دائم
ً
ً
مع زوجها سيد ( 32عاما) ،ويعمل بائعا
ً
مـتـجــوال ،ويتهمها بقتلهما ،وتــأكــدت
صحة الواقعة ،وتمكنت قوة من القبض
على الزوجة والتي اعترفت في محضر
ال ـشــرطــة بــارت ـكــاب الـجــريـمــة ،وأك ــدت
أن ـه ــا ع ـلــى عــاقــة
ع ــاط ـف ـي ــة بــأحــد
األش ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــاص،
وت ـ ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ـ ــب ف ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاق م ــن
زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
ولـ ـكـ ـن ــه رف ــض
بـحـجــة رغـبـتــه
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ــرب ـ ـي ـ ــة
األوالد ،فـقــررت
الـتـخـلــص مــن طفليها
حتى تتمكن من الطالق.
وا عـ ـ ـت ـ ــر ف ـ ــت األم ب ــأ ن ـه ــا
اش ـتــرت الـعـقــار مــن صيدلية
مجاورة لعلمها بــأن تناول هــذا العقار
ي ــؤدي إل ــى ه ـبــوط فــي ال ـ ــدورة الــدمــويــة
ويسبب ا لــو فــاة ،فأعطت طفلها سعيد
كـمـيــة مــن الـعـقــار وتــوفــي بـعــد أيـ ــام ،ثم
أعطت طفلها حسن من العقار نفسه ما
ً
تسبب في وفاته أيضا.
وجاء في أقوال صاحب الصيدلية ،أن
الزوجة حصلت على العقار ،وأنكر علمه
بنية المتهمة بقتل ُ طفليها .و تـحـ ّـر ر
ٌ
محضر بالواقعة ،وأحيل إلــى النيابة
العامة للتحقيق والتحفظ على شرائط
ال ــدواء الـفــارغــة ،ومثلت األم المتهمة
بـقـتــل طفليها أم ــام الـنـيــابــة ،وتـبـ ّـيــن
ً
أنها أعطت طفليها عشرين قرصا من
ً
الــدواء على مراحل يوميا للتخلص
ً
مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،وأن ـ ـ ـهـ ـ ــا خـ ـطـ ـط ــت أي ـ ـضـ ــا
للتخلص م ــن زوج ـه ــا الرتـبــاطـهــا
ً
عاطفيا بشخص آخر.
س ــرى خ ـبــر ات ـه ــام عــزيــزة

بقتل طفليها فــي أن ـحــاء ال ـقــريــة ،وأم ــام المحقق
أدلت المتهمة باعترافات مثيرة ،وأنها تخلصت
ً
من طفليها تباعا خــال شهر واحــد ،وبــررت ذلك
برغبتها في الزواج من آخر ،بعدما تدهورت صحة
زوجها ،وأنها طلبت منه الطالق أكثر من مرة ،لكنه
رفــض من أجــل الطفلين ،فقررت أن تنال حريتها
حتى لو كان ذلك بقتلهما ،وحينئذ لن يمانع سيد
من خروجها من حياته إلى األبد.
وتــوالــت اعـتــرافــات المتهمة قائلة إنـهــا ذهبت
إلى الصيدلية ،واشترت شرائط دواء لعالج القلب،
وفي هذا الوقت افتعلت مشاجرة مع سيد ،فتركها
إلى منزل عائلته ،وبدأت تنفذ جريمتها البشعة،
وتجردت من مشاعر األمومة ،وتخلصت من طفلها
األول ثم الثاني ،بإعطائهما الدواء القاتل ،وفي كل
مرة كانت تبالغ في إظهار حزنها ،حتى ال ينكشف
أمــرهــا ،وحـيــن عـثــر سـيــد عـلــى األشــرطــة الـفــارغــة،
وسألها عن سبب وجــودهــا ،ألجمتها المفاجأة،
ـدر مــاذا تقول له ،السيما أنه ال يتناول هذا
ولم تـ ِ
النوع من الدواء ،فصرخت في وجهه تطلب الطالق،
ولكنه غادر المنزل ،وظنت أنه سيبيت عند أقاربه،
وسيعود إليها مرة ثانية ،ويخفف عنها حزنها
على فقد و لــد يـهــا ،وساعتها ستحضر أشقاء ها
ليتفاوضوا معه على إتمام الطالق.
ونفت المتهمة تورط عشيقها في جريمة القتل،
وقالت إنه وعدها بالزواج إذا انفصلت عن سيد،
وطلب منها أن تترك الطفلين مع أبيهما ،حتى ال
ً
تتحمل عــبء تربيتهما ،وتتفرغ تماما لحياتها
الجديدة ،وبموافقتها على هذا الشرط ،يمكنهما
ال ــزواج ،ثــم االنـتـقــال إلــى بلدة أخ ــرى ،السيما أنه
ميسور الحال ،ويستطيع أن يوفر لها السعادة،
ووعدها بشراء منزل جديد لها ،وأن يقضيا شهر
العسل في إحدى المدن الساحلية.
وبسؤالها عن تخطيطها للجريمة ،قالت« :كنت
أعــرف هذا الــدواء ،ألن أمي كانت مريضة بالقلب،
وتتناوله بانتظام ،وخططت للتخلص من أوالدي
من دون إثارة الشبهات حولي ،وذهبت لشرائه من
الصيدلية ،وأعطيته ألبنائي في العصائر
والطعام ،حتى توفي سعيد ،وبعد
نحو شهر توفي حسن».
ظل المحقق يراقب انفعاالت
المتهمة وعينيها الجاحظتين،
والكلمات تتدفق منها كالسيل،
ً
ً
وظن أنها تعاني مرضا عقليا،
فسألها عــن حالتها الصحية،
وهل لها تاريخ مرضي ،فأجابته
بالنفي ،وأنها بكامل قواها العقلية،
وليست الزوجة األولى التي تطلب
ال ـط ــاق ،ول ـكــن تـعـنــت زوجـهــا
دفعها للتخلص من الطفلين،
وقطع الرباط الذي يوصل
ب ـي ـن ـه ـمــا ،الس ـي ـم ــا أن ـهــا
خ ـش ـيــت ع ـل ــى نـفـسـهــا،
وت ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــت م ـ ـعـ ــانـ ــاة
كبيرة ،بسبب مرض
زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـم ـ ــزم ـ ــن،
وأرادت أن تتزوج من
صــدي ـقــه ،وذل ــك دفعها
الرتكاب هذه الجريمة.
انـتـهــت اع ـت ــراف ــات المتهمة،
وق ـ ــررت ال ـن ـيــابــة انـ ـت ــداب الـطــب
ال ـ ـشـ ــرعـ ــي لـ ـتـ ـش ــري ــح ج ـث ـم ــان ــي
ال ـط ـف ـل ـيــن ،ل ـب ـي ــان س ـب ــب ال ــوف ــاة،
وال ـ ـغـ ــريـ ــب أنـ ـه ــا خـ ـ ــال تـمـثـيـلـهــا
الـجــريـمــة ،لــم تظهر عليها مشاعر
الـ ـن ــدم والـ ـ ـح ـ ــزن ،واعـ ـت ــرف ــت بــأنـهــا
ارت ـك ـبــت الـجــريـمــة بـكــامــل إرادت ـه ــا.
وأمـ ــر الـمـحـقــق بـحـبـسـهــا عـلــى ذمــة
ال ـق ـض ـيــة ،وع ــرض ـه ــا ع ـلــى الـطـبـيــب
الـنـفـســي ،لـلـتــأكــد مــن ســامــة قــواهــا
ً
العقلية ،تمهيدا لتقديمها لمحاكمة
عادلة ،بينما عاد سيد إلى زيارة قبر
طفليه ،وذهب إلى الشجرة ومعه آلة
حادة ،وأخذ في محو الحرفين والقلب
ال ـغــائــر ،واع ـت ــاد أه ــال ــي ال ـقــريــة على
ً
رؤيته جالسا في المقابر.

18

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
العدد  / 4709الجمعة  16أبريل 2021م  4 /رمضان 1442هـ

السقا« :نسل األغراب» من أصعب األعمال في مسيرتي الفنية
«لم أختلف مع أمير كرارة وعالقتنا جيدة»
القاهرة – هيثم عسران

اع ـت ـبــر ال ـف ـن ــان أح ـم ــد ال ـس ـقــا شـخـصـيــة عـســاف
الغريب ،التي يقدمها في مسلسل "نسل األغــراب"
واح ــدة مــن أصـعــب األدوار الـتــي قــدمـهــا بمسيرته
ً
الفنية ،مؤكدا أنه استمتع بالعمل منذ بدايته حتى
االنتهاء من تصويره ،ويتابع ردود الفعل مع عرض
الحلقات.
وتـ ـح ــدث ال ـس ـقــا ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" عن
اهتمامه بأدق التفاصيل خالل فترة التحضيرات،
ً
حتى يتمكن من اإللمام بتفاصيل الشخصية ،فضال
عن النقاشات التي دارت حول الخطوط العريضة
للدور قبل بداية التصوير.
وحــول تخوفه من الــدور في البداية قــال السقا،
إن رغبته في تقديم دور مختلف وعمل جديد كانت
ال ـس ـبــب وراء ه ــذا الـ ـخ ــوف ،ل ـكــونــه ق ــدم شخصية

السقا مع كرارة في مشهد من مسلسل «نسل األغراب»

الـصـعـيــدي مــن قـبــل فــي ع ــدة أع ـمــال بـيــن السينما
والتلفزيون ،لكن مع قراءة السيناريو تبدد الخوف
وت ـح ــول إل ــى ح ـمــاس شــديــد لـلـتـجــربــة ،ألن ال ــدور
مختلف ومليء بالتفاصيل التي لم يقدمها من قبل،
ومن ثم جاء قراره بالموافقة على خوض التجربة
والتعاقد على العمل.
وأ ض ــاف أن عالقته بالصعايدة ليست قاصرة
على التحضير لألعمال ولكن ممتدة لشخصيات
ك ـث ـيــرة م ــن ال ـص ـع ـيــد ت ـع ــرف ع ـل ـي ـهــا ،ب ـس ـبــب حبه
ً
للخيل واهتمامه به ،مشيرا إلى أنه قام بتحضير
الشخصية من شخصيات عديدة شاهدها أو التقى
بها من قبل بجانب جلسات التحضير األولى التي
جمعته مع المخرج محمد سامي ،وكان فيها تركيز
على جميع التفاصيل ،بداية من الشكل الخارجي،
مرورا بأسلوب اللبس وغيرها من التفاصيل التي
ً
جضر لها جيدا.
وعــن تعاونه الثاني مع أمير كــرارة بعد تجربة
"ه ــروب اض ـطــراري" أكــد السقا أن عالقته مــع أمير
طيبة وهناك كيميا بينهما في العمل وظفت بشكل
جيد في المعالجة الدرامية للمسلسل ،التي اعتمدت
على مسارين متوازيين في صراع نتابع تفاصيله.
ونفى السقا أن يكون هناك خالفات حدثت بينهما
خالل التصوير أو مشكالت كما تردد خالل الفترة
ً
الماضية ،مؤكدا أنه تحدث مع فريق العمل عن هذه
الشائعات التي يــرى أن أصحابها يرغبون في أن
ينشغلوا بها مــن دون أن يــركــزوا فــي العمل ،وفي
تقديم أفضل ما لديهم خالل التصوير.

محاوالت إلعادة السعدني ودرويش
لمسلسل «كله بالحب» بعد اعتذار المنتج
●

القاهرة  -محمد قدري

تقدم المنتج إسالم مرسي ،صاحب شركة "سكرمو ميديا" المنتجة
لمسلسل "كله بالحب" ،بطولة الفنانة زينة ،باعتذار لكل طاقم العمل،
خصوصا الفنان أحمد السعدني ،والفنانة زينة ،بعد المشاكل التي حدثت
مؤخرا ،وأدت إلى انسحاب الثنائي من العمل.
وأكدت الشركة أن ما حدث من وجود اسم الفنانة زينة على شارة البداية
أكثر من مرة خطأ ليس مقصودا ،وأن الشركة تكن كل االحترام لهما ولطاقم
العمل ،ولم تنحز لطرف على حساب األطراف األخرى.
وتحاول الشركة المنتجة إعــادة كل من أحمد السعدني ومصطفى
درويش للوكيشن العمل مرة أخرى ،الستكمال تصوير المشاهد المتبقية
من العمل الجديد مرة أخرى ،من أجل استمرار تصوير المسلسل خصوصا
مع عرض الحلقات وتأخر بعض المشاهد التي تم تأجيلها ،خصوصا
أن المسلسل بدأ في وقت متأخر ولم يحتمل التعطيل أكثر من ذلك ،وإال
فسيقع المنتج وباقي طاقم العمل في مشكلة أخرى مع القنوات العارضة
للمسلسل لعدم اكتمال الحلقات األخيرة.

زينة

أحمد السعدني

وأوض ـ ــح أن ــه ط ـلــب م ــن زم ــائ ــه ع ــدم االن ـش ـغــال
بما يكتب على مــواقــع الـتــواصــل خــال التصوير،
وأن يـقــومــوا بمتابعتها مــع بــدء عــرض المسلسل
والبرومو الدعائي الخاص بالمسلسل لمعرفة رد
ً
الفعل ،مشيرا إلى أن البرومو الدعائي والملصقات
الخاصة بالمسلسل حققت من قبل انطالق العرض
ردود فعل ايجابية.
وحــول الصعوبات التي واجهته في التصوير،
ق ــال الـسـقــا إن تـجــربــة "ن ـســل األغ ـ ــراب" مــن أصعب
األعمال التي اشترك بها في مسيرته الفنية ،ليس
فقط لصعوبة دور عساف الغريب ،لكن بسبب الجهد
الكبير المبذول في التصوير والتصوير الخارجي
ً
ألغلبية مشاهد العمل ،فضال عن الضغط العصبي
الكبير الموجود بالدور.
وأوضح أن فريق العمل تعرض لصعوبات كثيرة،
لكن في الوقت نفسه كان حريصا على المصداقية
فــي األح ـ ــداث ،وه ــو مــا سيظهر بـشـكــل واض ــح في
ً
الحلقات المقبلة ،مؤكدا أن مشاهد المسلسل اتسمت
بــالـحــوارات الطويلة في الغالب ،وهــو ما يزيد من
المجهود المبذول في التحضيرات ،وحفظ الحوار
قبل التصوير.
أما عن تغيير نبرة صوته وظهور شكله بطريقة
مختلفة ،فــأكــد السقا أن هــذا األمــر كــان مــن األمــور
التي جرى االستقرار عليها باعتباره الشكل األنسب
للشخصية ولطبيعتها في األح ــداث ،وبالرغم من
صعوبته وما واجهه في البداية من تعثر فيه فإنه
مــع م ــرور وقــت قصير اسـتـطــاع التأقلم مــع الـلــوك،

أحمد السقا
وتعايش معه ،لــدرجــة أنــه لــم يستطع أن يتخلص
ً
منه حتى اآلن في نبرة الصوت تحديدا رغم انتهاء
التصوير.
وأوضح أن الصعوبة في البداية لم تكن مشكلة
لهم كفريق عمل بسبب االتفاق على بداية التصوير
بعدد من المشاهد التي تعتبر خفيفة نسبية من
أجل اإللمام والتأقلم مع الشخصية قبل الدخول في
ً
المشاهد الرئيسية ،مشيدا بالمخرج محمد سامي
ومرونته في التعامل خالل فترة التصوير.

سلة أخبار
انتهاء تصوير فيلم
 Friendsرغم «كورونا»

انتهى فريق عملفيلم
 Friendsمن تصوير آخر
مشاهده وذلك رغم تأجيله
عدة مرات بسبب القيود
المفروضة النتشارفيروس
كورونا .ونشر حساب
الفيلم على مواقع التواصل
اإلجتماعي صورة ظهرت
فيها عبارةFriends The
 REUNIONفي موقع
التصوير الخاص بالفيلم،
ّ
وعلقوا الى جانب الصورة
قائلين" :هذا ملف الفيلم
الذي يضم أعضاء التمثيل
األصليين وهم جينيفر
أنيستون وكورتيني كوكس
وليزا كودرو وماثيو بيري
ومات ليبالنك وديفيد
شويمر.

«هاري بوتر» تصدر
مؤلفة ً
ً
كتابا جديدا لألطفال

النصار ينتهي من «حمام البيت»
●

عزة إبراهيم

انـتـهــى الـفـنــان نـصــار النصار
م ــن تـنـفـيــذ فـيـلــم قـصـيــر بـعـنــوان
"حمام البيت" ،في قصة من تأليفه
وإخراجه.
وق ـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــار :ان ـت ـه ـي ـنــا من
إن ـج ــاز فـيـلــم قـصـيــر م ــن تأليفي
ك ـم ــا ت ـص ــدي ــت ل ـم ـه ـمــة اإلخ ـ ـ ــراج
بالتعاون مع مجموعة من الفنانين
المميزين" .وأوضح أن قصة العمل
ت ــدور ح ــول ثــاثــة أش ـخ ــاص ،هم
ً
ً
عسكريان يحرسان مدنيا متهما
في إحدى القضايا ،وفي طريقهم،
يتعرضون لحادث سيارة وخالل
انتظارهم لإلسعاف يحاول المتهم
إثبات براءته داخل السيارة ويبدأ
بينهم نـقــاش ح ــول األم ــر إل ــى أن
ت ـصــل س ـي ــارة اإلسـ ـع ــاف وي ـكــون
ً
المشهد قد تبدل تماما".

وأش ـ ــار إلـ ــى أن تـنـفـيــذ الـفـيـلــم
تــم فــي مــزرعــة خــاصــة بالعبدلي،
مما أتــاح تصوير العمل بواقعية
شديدة ،من حادث انقالب السيارة
واالك ـس ـس ــوارات ال ــازم ــة إلضـفــاء
المزيد من الواقعية والمصداقية عن
العمل في إطار من األمان لضمان
سالمة الفنانين.
وأكد أن الفيلم يسعى للمشاركة
في العديد من المهرجانات المحلية
والدولية خالل العامين المقبلين،
ً
مبينا أن أول الـمـهــرجــانــات التي
يشارك بها الفيلم مهرجان نقابة
الفنانين واإلعــام ـي ـيــن ،كـمــا تتم
م ـخ ــاط ـب ــة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ـه ــات
لـمـشــاركــة الفيلم فــي مهرجانات
محلية ودولية.
وذك ـ ــر ال ـن ـص ــار أن ال ـف ـي ـلــم من
تأليفه وإخراجه ،ومن بطولة داود
أشكناني وعبدالعزيز التركي وعلي

نصار النصار

ششتري ،وإنتاج شركة جالبوت
فيلم لإلنتاج الفني بالتعاون مع
مسرح سليمان البسام ،وتصوير
عـ ـل ــي ك ــري ــم وم ــوسـ ـيـ ـق ــى مـحـمــد
النصار.

ُ
صدر مؤلفة سلسلة روايات
ت ِ
"هاري بوتر" جيه كيه
ً
ً
رولينغ كتابا جديدا لألطفال
بعنوان "ذي كريسمس بيغ"
في الخريف المقبل .كشفت
دار "غاليمار" الفرنسية
للنشر ،أن أحدث مؤلفات
الكاتبة االسكتلندية سيصدر
في وقت واحد في  20دولة
مختلفة ولغات متعددة في
 12أكتوبر المقبل .وتتناول
الرواية الجديدة الموجهة
لألطفال من سن الثامنة
فما فوق قصة صبي صغير
يدعى جاك يبذل قصارى
جهده للعثور على دميته
المحشوة على شكل خنزير.

ةديرجلا
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رؤى عالمية

الصين تخوض لعبة مزدوجة خطيرة في كوريا الشمالية
أوريانا سكايالر
ماسترو – فورين أفيرز

يجب أن تكون مقاربة بايدن
الجديدة تجاه كوريا الشمالية
كفيلة بدفع الصين إلى إبداء
استعدادها لتعاون شامل أو
تعطيل ًالجهود الحاصلة،
واستنادا إلى الوجهة التي
تختارها الصين ،تستطيع
الواليات المتحدة أن تقرر ضمّ
بكين إلى جهودها السياسية
تجاه كوريا الشمالية أو
استبعادها منها.

الصين اآلن قد
تسعى إلى فرض
ضغوط جديدة على
كوريا الشمالية
عبر تقديم حوافز
إيجابية قد تستفيد
منها إدارة بايدن
في المراحل الالحقة

كوريا الشمالية
فرضت أقسى
العقوبات الممكنة
على نفسها فأغلقت
حدودها بالكامل
ً
في يناير  2020منعا
النتشار فيروس
كورونا المستجد

ت ـ ــوا ج ـ ــه اإلدارة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة
الجديدة مشكلة مألوفة ،فقد بدأت
كوريا الشمالية اختبار الصواريخ
ً
م ـج ــددا ،بـمــا فــي ذل ــك الـصــواريــخ
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـخ ــال ــف قـ ــرار
مجلس األم ــن ،ولـكــن بــدل تعديل
المسارات العقيمة ،تعهدت إدارة
الرئيس جو بايدن بإعادة النظر
في تعاملها مع كوريا الشمالية،
وحــرصــت عـلــى إث ـبــات اختالفها
ع ــن اإلدارة ال ـســاب ـقــة ع ـبــر إبـ ــداء
اسـتـعــدادهــا للتشاور مــع حلفاء
ً
واشـ ـنـ ـط ــن وش ــرك ــائـ ـه ــا ت ـم ـه ـيــدا
إلطالق رد قوي تجاه بيونغ يانغ
لـكــن مــن دون اسـتـبـعــاد الـجـهــود
الدبلوماسية.
قـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون ت ـغ ـي ـي ــر ال ــوجـ ـه ــة
ّ ً
مرحبا به،
األميركية بهذا الشكل
لـكــن إذا أرادت اإلدارة الـجــديــدة
ُ
ً
ً
أن تـ ـح ـ ِـدث اخـ ـت ــراق ــا م ـع ـي ـنــا في
م ـلــف ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،فيجب
أن تـعـيــد ال ـن ـظــر ف ــي الـفــرضـيــات
التي ورثتها عــن ال ــدور الصيني
ه ـن ــاك ،حـتــى اآلن يـتـمـســك فــريــق
بــايــدن بــالـفـكــرة الـقــديـمــة القائلة
إن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـصـيــن
ت ـت ـق ـّـاس ـم ــان م ـص ـل ـحــة مـشـتــركــة
تتمثل في نزع األسلحة النووية
الكورية الشمالية ،حتى أنه يعترف
بـ ـض ــرورة االس ـت ـف ــادة م ــن تــأثـيــر
الصين الهائل على حكومة بيونغ
يــانــغ ،وقــد أعلن وزيــر الخارجية
األميركي ،أنتوني بلينكن ،خالل
زيــارتــه إلــى سيئول فــي األسبوع
الـمــاضــي« :ستستفيد بكين بكل
وضــوح مــن جهود نــزع األسلحة
النووية في كوريا الشمالية ألن
هذه األسلحة هي جزء من أسباب
زعــزعــة االس ـت ـق ــرار» ،وف ــي الــوقــت
نفسه ،أشاد بلينكن بدور الصين
«المحوري» و»عالقتها الفريدة من
نوعها» مع كوريا الشمالية.
لكن أثبتت بكين ط ــوال ثالثة
ً
ع ـ ـقـ ــود تـ ـق ــريـ ـب ــا أن مـصـلـحـتـهــا
الحقيقية تقضي بالحفاظ على
ال ــوض ــع ال ـقــائــم ال ـي ــوم ،وال تــريــد
الصين أن تضعف كوريا الشمالية
مقابل زيادة قوة الواليات المتحدة
في شبه الجزيرة الكورية ،لكنها
ً
لن ترغب أيضا في أن ترجح الكفة
لمصلحة كوريا الشمالية لدرجة
أن ت ـض ـطــر ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
لتعزيز موقعها العسكريّ .
تطبق
ً
الصين إذا مـقــاربــة ح ــذرة إلبقاء
خـ ـي ــار نـ ـ ــزع األسـ ـلـ ـح ــة ال ـن ــووي ــة
ً
بطريقة سلمية واردا ،لكن من دون
ّ
استفزاز بيونغ يانغ أو زيادة توتر
عالقاتها مع الواليات المتحدة.
إذا ل ــم تـ ـب ــذل ب ـك ـيــن أي جـهــد
لـتـسـهـيــل عـمـلـيــة نـ ــزع األس ـل ـحــة
ال ـن ــووي ــة ،ف ـقــد تـخـســر ال ــوالي ــات
ا لـمـتـحــدة ثقتها بالدبلوماسية
وتقرر تكثيف وجودها العسكري
في شبه الجزيرة أو حتى إطالق
تحرك عسكري ،لكن إذا بذلت بكين
ً
جهودا كبرى لمساعدة الواليات

ً
مجددا
كوريا الشمالية تختبر الصواريخ البالستية
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،فـ ـق ــد تـ ـنـ ـه ــار ك ــوري ــا
الشمالية وتصبح شبه الجزيرة
ً
كلها جزءا من المحور األميركي،
ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـب ــب ت ــرت ـك ــز س ـيــاســة
الصين تجاه كوريا الشمالية على
توازن دقيق ،إذ تحاول بكين بهذه
الطريقة أن تحافظ على تأثيرها
عـلــى ن ـظــام كـيــم جــونــغ أون لكن
مــن دون أن تــزيــد قــوتــه وجــرأتــه،
وتسعى إلى المشاركة في جهود
م ـت ـعــددة األط ـ ــراف للضغط على
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ع ـبــر بــرنــامــج
ً
ع ـق ــوب ــات األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة م ـثــا،
ل ـك ــن مـ ــن دون ت ـع ــري ــض ب ـيــونــغ
يانغ لضغوط قادرة على تسريع
ان ـه ـيــار ال ـن ـظ ــام ،كــذلــك ق ــد تمنح
ال ـص ـيــن واش ـن ـط ــن م ــا يـكـفــي من
األمل للتوصل إلى حل دبلوماسي
إلبطاء التدخل العسكري المحتمل
واتخاذ قرارات تضمن زيادة قوة
الصين ،ال الواليات المتحدة.
ّ
لطالما شككت بكين في خيار
استعمال العقوبات إلجبار كوريا
الشمالية على االلتزام بالشروط
المطلوبة منها في الملف النووي،
ّ
فعبرت عن قلقها من احتمال أن
ُ
ضعف كيم جونغ أون الجهود
ي ِ
ال ــدولـ ـي ــة إذا ت ـ ـعـ ـ ّـرض ل ـض ـغــوط
م ـ ـفـ ــرطـ ــة ،ف ـح ـي ــن فـ ــرضـ ــت األم ـ ــم
المتحدة عقوبات في عــام ،2017
حرصت الصين في البداية على
تنفيذها بكل صــرامــة ،ثــم عــادت
بكين إلــى تصرفاتها االعتيادية
ً
س ــري ـع ــا ،ف ـت ـعــاونــت م ــع موسكو
لـ ـمـ ـح ــاول ــة ت ـخ ـف ـي ــف ال ـع ـق ــوب ــات
المفروضة ،كذلكُ ،يقال إن الصين
انـتـهـكــت ال ـقــواعــد الـمـعـمــول بها
عبر تزويد كوريا الشمالية بـ22
ألفا و 730طنا من النفط ُ
المكرر
ومـســاعــدتـهــا فــي تـصــديــر الفحم
بـقـيـمــة  370م ـل ـيــون دوالر .منذ
ّ
ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،ات ـه ـم ــت ال ــوالي ــات

جو بايدن

شي جي بينغ

كيم جونغ أون

ً
المتحدة الصين علنا بالتحايل
على العقوبات لمساعدة كوريا
الشمالية ،لكن أنكرت الصين هذه
التهمة.
ت ـش ـتــق س ـي ــاس ــة ب ـك ـيــن ت ـجــاه
كــوريــا الشمالية مــن رغبتها في
ال ـت ـصــدي لـلـنـفــوذ األم ـي ــرك ــي في
منطقة آس ـيــا والـمـحـيــط ال ـهــادئ
وتعزيز النفوذ الصيني في شبه
الـجــزيــرة الـكــوريــة ،ومــن الــواضــح
أن المشكلة النووية تعطي بكين
ال ـعــذر ال ــذي تـحـتــاج إل ـيــه لــدعــوة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى تقليص
وجودها العسكري ونشاطاتها في
شبه الجزيرة على اعتبار أن كوريا
الشمالية ستوقف تطوير األسلحة
إذا شعرت بأنها لم تعد ُمهددة.
ال تريد بكين أن تندلع أي حرب
فــي شبه الـجــزيــرة ،فقد يــؤدي أي
صراع مماثل إلى زعزعة استقرار
َ
ال ـم ـن ـط ـقــة وت ــوح ـي ــد ال ـكــوريــت ـيــن
ـط م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ب ـض ـغـ ٍ
في نهاية المطاف ،وأدت مقاربة
ت ــرام ــب ال ـه ـجــوم ـيــة واس ـت ـع ــداده
ً
لمقابلة كيم مباشرة إلى إضعاف
ق ــدرة الـصـيــن عـلــى الـتــوفـيــق بين
واشنطن وبيونغ يانغ لتوسيع

هامش مناوراتها ،فقد كان احتمال
ُ
أن تـ ـسـ ـ ِق ــط ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ً
الـنـظــام ال ـك ــوري الـشـمــالــي كفيال
بــإق ـنــاع بـكـيــن بـتـقــويــة روابـطـهــا
مع كيم وفــرض ضغوط حقيقية
على حكومته ،لكن القمة األخيرة
التي جمعت بين ترامب والرئيس
ال ـص ـي ـنــي ش ــي ج ـي ــن ب ـي ـن ــغ ،فــي
فبراير  2019كانت فاشلة بامتياز،
ُ ّ
وبدا كأن إدارة ترامب لم تعد تركز
على نزع األسلحة النووية في شبه
الجزيرة الكورية وسرعان ما عادت
بكين إلى مقارباتها االعتيادية.
إلط ـ ـ ــاق مـ ـس ــار ج ــدي ــد ت ـجــاه
كوريا الشمالية ،يجب أن تزعزع
ً
إدارة بايدن تــوازن بكين مجددا،
ً
فلم يعد الــوضــع الــراهــن مقبوال،
إذ تستطيع بكين اليوم أن تزيد
ت ــأثـ ـي ــره ــا عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل شـبــه
ُ
وت ّ
حسن صورتها على
الجزيرة
ً
الساحة الدولية تزامنا مع إضعاف
السياسة األميركية تجاه كوريا
الشمالية ،وأمام هذا الوضع ،يجب
أن تجد الواليات المتحدة التوازن
ُ
الذي يناسبها ،حيث تحرز التقدم
ال ـم ـن ـشــود لـتـقـلـيــص ال ـت ـهــديــدات
الكورية الشمالية وتثبت قوتها

في المنافسة التي تخوضها مع
بكين.
ال يـمـكــن تـحـقـيــق ه ــذا ال ـهــدف
من خالل بذل جهود دبلوماسية
متعددة األطــراف واتخاذ مقاربة
ً
تدريجية تمهيدا لنزع األسلحة
ال ـنــوويــة عـبــر تجميد الـبــرنــامــج
ً
ال ـك ــوري الـشـمــالــي ال ــراه ــن مـثــا،
ّ
وسترحب بكين بأي خطوة مماثلة
ألن جهات كثيرة في الصين كانت
مقتنعة بأن مطالب ترامب بنزع
جميع األسلحة النووية تترافق
مــع نـتــائــج عكسية وأن تهميش
واشـ ـنـ ـط ــن ل ـح ـل ـفــائ ـهــا قـ ــد يــدفــع
كــوريــا الجنوبية أو الـيــابــان إلى
تطوير قدرات نووية .تظن الصين
أن الـمـقــاربــة الـمـتـعــددة األط ــراف
ً
ً
ستمنحها نفوذا إضافيا للتأثير
على أهم الالعبين وتساعدها في
تحقيق نتائج إيجابية.
ل ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،ي ـجــب أن يفكر
البيت األبيض في تطبيق مقاربة
دبلوماسية تستثني الصين أو
ال تعطيها مـكــانــة مـتـقــدمــة على
األق ــلُ .يـفـتــرض أن تتماشى هذه
المقاربة مع توجهات عــدد كبير
م ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ب ـ ــاي ـ ــدن ال ــذي ــن

يبحثون عن حل براغماتي ال يتكل
على ُحـســن نــوايــا بكين ،وسـتـ ّ
ـرد
الصين على األرجح عبر محاولة
تـجــديــد دورهـ ــا فــي إدارة شــؤون
شبه الجزيرة لتجنب استبعادها
مــن أي اتـفــاق محتمل ،فقد تعمد
ً
الصين مثال إلى توثيق عالقاتها
م ــع ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وروسـ ـي ــا
للتأثير على السياسات المعتمدة
عبر التعامل مع َ
البلدين كعمالء
لها ،وتستطيع الواليات المتحدة
ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة أن ت ـت ـعــاون مع
حلفائها األوروب ـي ـي ــن لمجابهة
الـمـطــالــب الصينية الـمـفــرطــة في
بـحــر الـصـيــن الـجـنــوبــي أو لدعم
الديمقراطيات فــي وجــه التدخل
السياسي الصيني.
ق ــد ي ـك ــون ال ـت ـق ــارب ال ـم ـتــزايــد
ب ـيــن ال ـص ـيــن وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
ً
ً
مفيدا للواليات المتحدة ،فعمليا،
فــرضــت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة أقـســى
العقوبات الممكنة على نفسها،
فــأغ ـل ـقــت ح ــدوده ــا بــال ـكــامــل في
ً
يناير  2020منعا النتشار ًفيروس
كورونا المستجد ،ونتيجة لذلك،
ت ــراج ـع ــت ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـجــاريــة
م ــع ال ـص ـيــن بـنـسـبــة  ،%81وفــي
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ت ــاش ــى ال ـن ـفــوذ
االق ـت ـصــادي الصيني فــي كــوريــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ـم ــا ي ـع ـن ــي ت ــراج ــع
فاعلية الـعـقــوبــات ك ــأداة إلجـبــار
الـبـلــد عـلــى االم ـت ـث ــال .ق ــد تسعى
الـصـيــن اآلن إل ــى ف ــرض ضـغــوط
جديدة على كوريا الشمالية عبر
تقديم حوافز إيجابية قد تستفيد
مـنـهــا إدارة ب ــاي ــدن ف ــي الـمــراحــل
الــاح ـقــة ،وإذا ع ـجــزت بـكـيــن عن
توثيق عالقاتها مع بيونغ يانغ،
فقد تـحــاول الـتـقــرب مــن سيئول،
وه ــو ت ـطــور إي ـجــابــي لــواشـنـطــن
ً
أيضا ألن هذا النوع من العالقات
ق ــد ي ـس ـمــح لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة

بـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري مع
حلفاء كوريا الجنوبية اإلقليميين
مــن دون الـخــوف مــن مواجهة رد
صيني قوي.
دعــا بعض مستشاري بايدن،
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ك ـ ـيـ ــرت ك ــام ـب ـي ــل،
إل ــى ات ـخ ــاذ م ـقــاربــة أك ـث ــر ج ــرأة،
ً
إذ تـسـتـطـيــع واش ـن ـط ــن م ـث ــا أن
ُت ّ
حول تركيزها من نزع األسلحة
ّ
ال ـنــوويــة إل ــى ال ـحــد مــن الـتـســلــح،
ووفــق هذا السيناريو ،ستعترف
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة بـ ـك ــوري ــا
الشمالية كــدولــة نــوويــة وتتخذ
ال ـتــداب ـيــر ال ــازم ــة لـتـقــويــة نـظــام
الردع ضدها عبر تعزيز الوجود
ً
العسكري األميركي مثال أو تقوية
ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري مــع الحلفاء
اإلقـلـيـمـيـيــن ،وف ــي غ ـض ــون ذل ــك،
ستجد الصين صعوبة متزايدة
فـ ــي إض ـ ـعـ ــاف ش ــرع ـي ــة ال ــوج ــود
العسكري األميركي في المنطقة
وق ــد تضطر لـبــذل الـجـهــود التي
ت ـض ـمــن نـ ــزع األس ـل ـح ــة ال ـنــوويــة
َ
الكورية الشمالية ،حتى لو تحقق
هذا الهدف مقابل زعزعة استقرار
النظام القائم.
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،ي ـج ــب أن ت ـكــون
م ـق ــارب ــة ب ــاي ــدن الـ ـج ــدي ــدة تـجــاه
كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ك ـف ـي ـلــة بــدفــع
ال ـص ـيــن إلـ ــى إب ـ ــداء اس ـت ـعــدادهــا
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون شـ ـ ــامـ ـ ــل أو ت ـع ـط ـي ــل
ً
الجهود الحاصلة ،واستنادا إلى
الــوجـهــة الـتــي تختارها الصين،
تستطيع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن
ت ـق ــرر ضـ ـ ّـم ب ـك ـيــن إلـ ــى ج ـهــودهــا
السياسية تجاه كوريا الشمالية
أو استبعادها منها ،وفي مطلق
األح ــوال ،من الواضح أن التمسك
ب ــالـ ـمـ ـق ــارب ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ال ي ـخ ــدم
األهــداف األميركية على مستوى
نزع األسلحة النووية والمنافسة
مع الصين.

نفوذ ترامب لن يبلغ ذروته قبل  20سنة!
●

جاكوب فينكل  -أتالنتيك

ّ
انتهى عهد تــرامــب الــرئــاســي لكن عصره
ّ
بدأ للتو ،أقله من حيث النفوذ الذي يملكه في
المحاكم الوطنية ،فعند تقييم تأثير دونالد
ً
استنادا إلى عدد القضاة الذين ّ
عينهم
ترامب
ً
حـصــرا ،يسهل أن نستنتج أن نفوذه صادم
ً
بمعنى الكلمة ،فهو ّ
عين  234قاضيا ،منهم 54
ً
قاضي استئناف أقوياء ،أي ما يساوي قاضيا
ً
ً
واحدا من كل ثالثة تقريبا ،وفي المقابل ،كان
ً
ّ
الرئيس باراك أوباما قد عين  172قاضيا (30
منهم قضاة استئناف) خالل واليته الرئاسية
األولى ،أما الرئيس جورج بوش االبنّ ،
فعين
 204قضاة (منهم  35قاضي استئناف) ،لكن
سيحصل ترامب على نفوذ يفوق ما توحي
به هــذه األرق ــام ألن القضاة الذين ّ
عينهم لن
يبلغوا ذروة نفوذهم قبل أربعينات القرن
الحادي والعشرين ،إذ سيكون رؤساء المحاكم
المحسوبون على ترامب حينها في طريقهم
إلى ترؤس معظم محاكم االستئناف المحلية.
تنذر هذه التطورات بكارثة محتملة على
م ـس ـتــوى ال ـم ـكــاســب الـتـقــدمـيــة ف ــي م ـجــاالت
قانونية متعددة ،بما في ذلك حقوق التصويت
بشكل
والــرعــايــة الصحية ،ويـصـ ّـب التركيز
ٍ
أســاســي عـلــى المحكمة العليا لتقييم هــذه
ّ
ال ـت ـط ــورات ،ل ـكــن مـعـظــم ال ـخ ـطــوات الـمــؤثــرة
ً
تحصل عمليا في المحاكم األدنــى مستوى،
فـقــد أصـ ــدرت الـمـحـكـمــة الـعـلـيــا فــي واليـتـهــا
ً
األخيرة التي انتهت في شهر يوليو  63قرارا
ّ ً
ُموقعا .في المقابل ،أصدرت محاكم االستئناف
ال ــدوري ــة قـ ــرارات فــي  48300قضية فــي عــام
 .2020تملك المحكمة العليا الكلمة األخيرة
ً
دوما ُ
وسيحدد القضاة الثالثة الجدد الذين
ّ
عينهم ترامب شكل القوانين طوال عقود ،لكن
سيتحدد مصير معظم طلبات االستئناف
(أك ـث ــر م ــن  %97م ـن ـهــا) ف ــي  12مـحـكـمــة من
محاكم الدوائر الجغرافية بقيادة  167قاضي
استئناف فيها .وسيكون رؤساء المحاكم في
ً
كل دائرة األكثر تأثيرا على تلك النتائج.

ترامب
على المستوى الرسمي ،يتولى كل رئيس
َ
محكمة َ
أساسيين ،فهو يتعامل مع
دوري ــن
الـشــؤون اإلداري ــة ويــرأس جلسات االستماع
بكامل هيئاتها ،إنها مهام ضرورية لكنها ال
ُت َ
قارن بالنفوذ الهائل الذي يتمتع به رئيس
المحكمة وراء الـكــوالـيــس ،فـهــو يــؤثــر على
ُ
اختيار القضاة في مختلف الهيئات ،وتحدد
هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة مصير كل طلب
استئناف ،وقــد تكون تركيبة تلك الهيئات
مصيرية بالنسبة إلى القضية كلها.
ّ
لنتخيل أن تشمل إحــدى محاكم الدوائر
الـ ـم ــؤلـ ـف ــة م ـ ــن ت ـس ـع ــة ق ـ ـضـ ــاة أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة مــن
الليبراليين ( 5مقابل  ،)4حيث يستطيع رئيس
المحكمة المحافظ أن يجمع ثالثة ليبراليين
َ
في هيئة واح ــدة ،ثم ينشئ هيئتين يتفوق
ّ
ُ
فيهما المحافظون ( 2مقابل  ،)1فيغير بذلك
توازن المحافظين في تلك المحكمة من أقلية
نسبتها  %44إلى أغلبية بنسبة  ،%67ويمكن
تسمية هذه المقاربة «التالعب القضائي».
ُتستعمل التقنيات التي ّ
سهلت تنفيذ هذه
العملية منذ اآلن ،فقد حلل أستاذا القانون
آدم تـشـيـلـتــون وم ــاري ــن ل ـي ـفــي م ــن جــامـعــة
شيكاغو وجامعة ديوك على التوالي التركيبة
الحزبية لمهام الهيئاتّ ،
وتقدم النتائج التي

بوش االبن
ّ
توصال إليها أدلة قوية مفادها أن العمليات
ُ
َ
ستعمل في جميع
العشوائية الصارمة ال ت
ال ـ ـحـ ــاالت ،م ـمــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى تـغـيـيــر ال ـت ــوازن
اإليــديــولــوجــي لـلـهـيـئــات ال ـنــاش ـئــة .بـعـبــارة
أخرى ،يستطيع رؤساء المحاكم أن يتحكموا
ً
باختيار القضاة ومناصبهم ضمنا ،وقد تؤثر
هذه الصالحية على حقوق الماليين.
ال تزال نتائج هذه التركيبة حميدة اليوم
ً
بشكل عام ،ففي جميع الدوائر تقريبا ،تبدأ
عملية التعيين بـنـظــام آل ــي ُيـعـ ّـيــن القضاة
ً
عشوائيا فــي هيئات المحاكم قبل السماح
لرئيس المحكمة بتغيير تلك النتائج .حتى
ً
اآلنّ ،
يطبق رؤس ــاء المحاكم ح ــدا أدن ــى من
ّ
ّ
التدخل ،فيحلون المشاكل المرتبطة بتضارب
ً
المواعيد مثال أو يفصلون بين أعضاء الهيئة
عند وجــود خالفات بينهم ،ويتردد رؤســاء
المحاكم اليوم قبل إغراق محاكمهم بتعيينات
غير متكافئة.
لكن تشير معظم المعلومات التي نعرفها
عــن تــرامــب حتى اآلن إلــى استعداد البعض
لتجاوز المعايير المعتمدة في سبيل تحقيق
غــايــاتــه ال ـخــاصــة ،إذ يتمتع ع ــدد كـبـيــر من
القضاة الذين اختارهم ترامب «بخبرة واسعة
في مجال الحروب االيديولوجية والسياسية»،

 أوباماوفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»،
وت ــذك ــر دراسـ ــة مــرتـقـبــة أن وصـ ــول الـقـضــاة
الموالين لترامب إلى السلطة بعد ستين سنة
من اتخاذ قرارات غير ّ
مسيسة أدى إلى إحداث
«تغيير جذري وبارز من الناحية اإلحصائية»
في عملية التصويت ،مما قد يعني تحويل
ه ــذه ال ـمــراكــز إل ــى «سـ ــاح لتحقيق رغـبــات
األحزاب التي تملك األغلبية» ،حتى أن هؤالء
القضاة قد ال يترددون في تعديل التعيينات
القضائية لتحقيق نتائج معينة.
ً
قد يبدو هذا الوضع مقلقا حتى لو اقتصر
تأثيره على عدد صغير من المحاكم مع مرور
ً
ّ
الوقت ،لكن الواقع أكثر اضطرابا بكثير ،إذ
سيحصل ه ــؤالء الـقـضــاة عـلــى نـفــوذ هائل
طوال عقود بفضل االستثناءات التي استغلها
فريق ترامب ،فحين أنشأ الكونغرس منصب
رئـيــس المحكمة فــي ع ــام  ،1948أراد بذلك
ابتكار منصب مدته سبع سنوات ،ويمكن أن
قاض يشغل منصبه منذ وقت طويل
يمأله
ٍ
في إحدى محاكم الدوائر ويكون عمره أقل من
ً
 65عاما .استغل فريق ترامب هذا النظام عبر
َ
َ
أساسيتين ،فبدأ باختيار
اتخاذ خطوتين
ّ
ً
مرشحين أصغر مما توقعه الكونغرس يوما،
فقد انتشرت هــذه النزعة على نطاق واســع،

لكنها لن تكون السبب المباشر لزيادة عدد
رؤس ــاء الـمـحــاكــم المحسوبين عـلــى تــرامــب
ً
مستقبال ،أما الخطوة الثانية ،فكانت تقضي
بترشيح قـضــاة مؤهلين بحسب ترتيبهم
العمري.
قد يتطور الوضع على الشكل التالي :يمكن
اعتبار األسماء التي اختارها ترامب صغيرة
السن على نحو غير مألوف (يبلغ متوسط
ً
ّ
عمرهم  48عاما) ،لكن تعيين ثالثة قضاة بهذا
ً ً
العمر في دائرة واحدة لن يكون إيجابيا جدا،
ففي معظم الدوائر ،تنتج هذه االستراتيجية
ً
ً
رئيسا واح ــدا ويتجاوز القاضيان اآلخــران
فــي عهده العمر المسموح بــه ،وفــي الحالة
المثلى ،سيتماشى العمر المطلوب مع معيار
ً
ً
األقدمية (بدءا من عمر  48عاما ثم  44ثم ،)38
مما يسمح لألسماء الثالثة بتولي منصب
رئيس المحكمة ،وبالتالي سيستمر ُحكمهم
طوال عشرين سنة في دائرتهم.
إن ــه الـنـمــط الـســائــد فــي تعيينات تــرامــب
وهو ُيحقق نتائج بارزة وواقعية ،فقد اتضح
حجم هــذا النمط المؤثر بعد تحليل جميع
قضاة الــدوائــر منذ عــام ( 1948يبلغ عددهم
 ،)574ومع مرور الوقت ،من المتوقع أن يبقى
رؤس ــاء المحاكم المحسوبون على ترامب
في مناصبهم ألكثر من  120سنة ،بما يفوق
األسماء التي ّ
عينها أي رئيس آخر في حقبة
ما بعد الحرب .تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس
أوبــامــا كــان قد اختار أربعة قضاة مؤهلين
خالل واليته الرئاسية األولى ،مقابل ثمانية
في عهد بوش .لكن كان ترامب أفضل منهما،
ّ
فعين  18رئـيــس محكمة على مــر الثالثين
سنة الالحقة.
ً
فــي الــدائــرة العاشرة مـثــا ،اخـتــار ترامب
قــاضـ َـيـيــن فـقــط لـكــن م ــن الـمـتــوقــع أن ُيـمـ ّـهــد
تعيينهما لخالفة مثالية ،سيبلغ كالهما 64
ً
عاما في السنة التي يستعدان فيها الستالم
رئاسة المحكمة ،وفي المقابل ،لن يكون ٌّ
أي من
القضاة الخمسة الذين ّ
عينهم الرئيس أوباما
ً
فــي الــدائــرة الـعــاشــرة مــؤهــا لـهــذا المنصب

ً
ألن ـهــم سـيـكــونــون جـمـيـعــا أك ـبــر م ــن العتبة
المسموح بها في تلك المرحلة.
ستعطي استراتيجية ترامب ثمارها في
العامين  2040و ،2041حين يستعد رؤســاء
المحاكم الذين ّ
عينهم للسيطرة على  11دائرة
من أصل  ،12لكن سيزيد نفوذ ترامب قبل تلك
المرحلة بكثير (سيتسلم أول رئيس محكمة
محسوب عليه منصبه في عــام  ،)2027وقد
ً
يتوسع ذلك النفوذ بدرجة إضافية مستقبال،
ومن المتوقع أن يبقى آخر رئيس محكمة من
تعيين ترامب في منصبه حتى عام  ،2049إال
إذا وقعت ظروف استثنائية.
لمواكبة هذا الوضع ،يجب أن تتخذ إدارة
بايدن خطوات استراتيجية مكثفة عند تعيين
األسماء في المناصب الشاغرة خالل األسابيع
والسنوات المقبلة .في معظم الدوائر ،وحدهم
ً
المرشحون األصـغــر سنا سيحصلون على
ً
فرصة استالم مناصب رؤساء المحاكم يوما،
ً
منهم كانديس جاكسون أكيومي ( 41عاما)
التي ّ
عينها بايدن في الدائرة السابعة ،لكن كما
حصل في استراتيجية ترامب الناجحة ،يبقى
الشباب ّ
مجرد خطوة أولى في هذه العملية،
ً
وعلى جو بايدن أن يختار أسماء أصغر سنا
مع مرور الوقت لتعزيز نفوذه خالل العقود
المقبلة ،فهذه االستراتيجية لن تضمن ظهور
جيل من رؤساء المحاكم التقدميين فحسب،
ّ
بــل إنـهــا تـشــكــل أداة ضــروريــة ل ــردع الفريق
اآلخر .قد يكون التهديد بظهور موجة تقدمية
وشيكة الطريقة الوحيدة لمنع رؤساء المحاكم
المحسوبين على ترامب من متابعة أالعيبهم
القضائية.
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاق األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،ن ـجــح
الجمهوريون في اكتساب نفوذ مستقبلي غير
مسبوق في المحاكم ،وإذا فشل الديمقراطيون
ّ
في تبني مقاربة بعيدة النظر في التعيينات
المقبلة ،ستصبح مرحلة ما بعد عــام 2040
حقبة ترامب بامتياز.
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دوليات

كردستان العراق يطالب بإبعاد «الحشد» عن حدوده

• قصف على مواقع لـ «فصائل طهران» بعد الهجومين على مطار أربيل ومعسكر بعشيقة
• مقتل  4في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر
بغداد -محمد البصري

شهد العراق ًفي الساعات
األخيرة تصعيدا قد يكون
األخطر منذ أشهر؛ من
بعشيقة وأربيل في الشمال،
ً
وصوال إلى مدينة الصدر في
بغداد.
يأتي ذلك على وقع "هجوم
نظنز" في إيران ومفاوضات
فيينا ،وبعد أيام من عودة
رئيس الحكومة مصطفى
الكاظمي من جولة خليجية
وإجراء واشنطن وبغداد
جولة جديدة من الحوار
االستراتيجي.

رغــم كــل الحديث عــن إمكانية
ح ـ ـ ـصـ ـ ــول تـ ـ ـه ـ ــدئ ـ ــة فـ ـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ــة
اإلقليمية ،مع مجيء جو بايدن
إلى البيت األبيض ،فإن المشهد
العراقي يشهد تصعيدا تلو آخر
ف ــي م ـلــف اس ـت ـه ــداف ال ـم ـط ــارات
ومـ ـق ــرات ال ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي ،إذ
تـعــرض مـطــار ارب ـيــل شـمــاال الــى
هـ ـج ــوم ه ــو األول الـ ـ ــذي ت ـن ـفــذه
طائرة مسيرة (درون) ،استهدف
م ـق ــرا ل ـل ـق ــوات االم ـي ــرك ـي ــة ،دون
خسائر بشرية ،بينما قتل جندي
ت ــرك ــي خـ ــال ه ـج ــوم ص ــاروخ ــي
مـ ـت ــزام ــن ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ب ـع ـش ـي ـقــة
على الحدود االداريــة بين أربيل
وال ـ ـمـ ــوصـ ــل ،اسـ ـتـ ـه ــدف ق ــاع ــدة
زليكان التي تستقر فيها قطعات
من الجيش التركي كانت تتولى
تــدريــب مقاتلين سنة يساندون
الجيش منذ الحرب ضد تنظيم
"داعش".
وهذه ثالث مرة خالل أسابيع
تتعرض فيها اربـيــل الــى قصف
مـشــابــه ،بعد تصعيد شــديــد في
ال ـحــرب الـكــامـيــة الـمـعـتــادة بين
إقـلـيــم كــردس ـتــان والميليشيات
العراقية المتحالفة مــع طـهــران،
مما دفــع رئـيــس حكومة اإلقليم
ال ـ ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة الـ ـمـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات
بــاالبـتـعــاد عــن ح ــدود كــردسـتــان
اإلدارية.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــن هـ ـ ــذا
التحذير ،تعرض مقر للفصائل
ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــواح ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوص ـ ــل الـ ــى
هجوم صــاروخــي ادى الــى جرح
اثنين مــن المقاتلين مــن قومية
ال ـش ـبــك الـشـيـعـيــة ،وات ـه ــم ه ــؤالء
قــوات البيشمركة التابعة القليم
كردستان باستهداف الفصيل.
ويؤشر استهداف مقر الجيش
التركي الى صلة الهجمات بأزمة
م ـن ـط ـق ــة سـ ـنـ ـج ــار ،وهـ ـ ــي ب ــواب ــة
الـمــوصــل الغربية نحو الـحــدود
مـ ــع سـ ــوريـ ــة ،إذ ي ـ ـحـ ــاول اق ـل ـيــم
كــردس ـتــان تـشـجـيــع ب ـغ ــداد على

«المركزي» السوري
يرفع سعر صرف الليرة

أطفال عراقيون يتفقدون سيارة احترقت بعد االنفجار في مدينة الصدر أمس
إخــائـهــا مــن الـفـصــائــل الحليفة
إليـ ـ ـ ــران وض ـم ـن ـه ــم ق ـ ـ ــوات ح ــزب
الـعـمــال الـكــردسـتــانــي المعارض
ألنقرة ،والتي تتمسك بمواقعها
داخل المنطقة االستراتيجية التي
تـسـتـخــدمـهــا ايـ ــران كــذلــك معبرا
ب ــري ــا ي ــرب ــط طـ ـه ــران ب ــاالراض ــي
السورية نحو المتوسط ،ويثير
وج ــوده ــا حـســاسـيــة كـبـيــرة بين
الـ ـمـ ـك ــون ــات وأتـ ـ ـب ـ ــاع ال ــدي ــان ــات
المختلفة فــي نينوى ،كما يثير

قلق تركيا التي تشتبك فعليا مع
قــوات حزب العمال على الحدود
ال ـج ـب ـل ـي ــة ال ـ ــوع ـ ــرة بـ ـي ــن تــرك ـيــا
والعراق ،وتهدد باقتحام سنجار
بين الحين واآلخر.
واعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت أربـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا
ان ال ـف ـص ــائ ــل ت ــزي ــد مـ ــن اعـ ـ ــداد
ال ـم ـقــات ـل ـيــن وك ـم ـي ــات االس ـل ـحــة
والذخائر ،استباقا ألي محاولة
من بغداد لفرض السيطرة أمنيا
على سنجار.

(رويترز)

ولم تبق بغداد بعيدة عن هذا
ال ـت ـص ـع ـيــد ،إذ ان ـف ـج ــرت س ـيــارة
م ـف ـخ ـخــة م ــرك ــون ــة ع ـل ــى جــانــب
الـطــريــق فــي مــدخــل رئيسي عند
مدينة الصدر ،مما أدى الى وقوع
 4ق ـت ـل ــى ،م ـم ــا ي ـح ـمــل م ــؤش ــرات
خطيرة على توتر سياسي كبير
بين خطوط متعددة ،السيما مع
ان ـطــاق الـتـحـضـيــرات لـمــاراثــون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـم ـ ـب ـ ـكـ ــرة ،ال ـت ــي
سـتـخـتـبــر ق ـ ــدرة ال ـف ـصــائــل على

الـمـحــافـظــة عـلــى حـجــم تمثيلها
ال ـن ـي ــاب ــي ،م ــع دخ ـ ــول الـمـجـتـمــع
الــدولــي على خــط الــرقــابــة ومنع
الـ ـت ــاع ــب بـ ـ ــاالصـ ـ ــوات ،ودخ ـ ــول
مـمـثـلــي حـ ــراك ت ـشــريــن الـشـعـبــي
للمنافسة.
وتـتـهــم أح ــزاب عــراقـيــة ،إي ــران
بأنها تستخدم الـعــراق للضغط
على الواليات المتحدة في ملف
االزمــة النووية .وخــال األسبوع
الحالي ،أجــرى القادة العراقيون

ات ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت مـ ـكـ ـثـ ـف ــة م ـ ـ ــع كـ ـب ــار
الـمـســؤولـيــن فــي ط ـهــران ،وقــالــت
البيانات الرسمية ان بغداد ابلغت
ال ـق ـي ــادة االي ــران ـي ــة بــأن ـهــا ب ــدأت
تعمل مع شركاء عــرب ودوليين
ل ـب ـنــاء ق ــواع ــد اس ـت ـق ــرار جــديــدة
فــي الـشــرق االوس ــط ،ألن فــاتــورة
النزاعات باتت اكبر من ان يمكن
تحملها .لكن اإلشارات الواردة من
طهران تحمل انطباعات مرتابة
من أي محاولة للحوار.

فـ ــي هـ ـ ــذه األج ـ ـ ـ ــواء وعـ ـل ــى ّوق ــع
ت ــداعـ ـي ــات "هـ ـج ــوم ن ـط ـنــز" لــخــص
دب ـلــومــاســي أوروبـ ـ ــي ال ــوض ــع في
اجتماع فيينا بــأن إي ــران "تضغط
على الجميع" باقترابها من نسبة
ً
 90ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـع ـت ـبــرا أنـ ــه "بـعــد
البداية الجيدة تعقدت األمور".
وعقب انتهاء االجـتـمــاع الفني،
أم ــس ،فــي فيينا ،تـحــدثــت روسـيــا
عــن "انـطـبــاع إيـجــابــي" ،بينما دعا
م ـب ـعــوث ال ـص ـيــن ف ــي ال ـم ـحــادثــات
مع إيران ،وانغ تشون ،إلى تسريع

وتـيــرة الـمـفــاوضــات ،خــاصــة فيما
يتعلق برفع العقوبات األميركية،
ً
معتبرا أن جهود إحياء المحادثات
ال ـن ــووي ــة ت ـعــرضــت ل ـمــا يـكـفــي من
العراقيل والتعطيل.
ودافعت طهران عن قرارها زيادة
التخصيب ،الــذي حــذرت منه دول
اوروبية والسعودية.
واعتبر الرئيس حسن روحاني
أن "المخاوف" من القرار ال أساس
لها ،وأوضح" :يقولون اننا نقترب
مــن الــوصــول إلــى نسبة تخصيب

 90في المئة دفعة واحدة لكن هذا
خ ـط ــأ .الـ ـي ــوم يـمـكـنـنــا الـتـخـصـيــب
بنسبة  90في المئة إذا أردنا ذلك،
لـكـنـنــا قـلـنــا ذل ــك مـنــذ ال ـي ــوم األول
ونـ ـح ــن ن ـف ــي ب ــوع ــدن ــا ،أنـشـطـتـنــا
ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــوو يـ ـ ــة سـ ـلـ ـمـ ـي ــة وال ن ـس ـع ــى
للحصول على قنبلة ذرية".
أمـ ـ ـ ــا ن ـ ــائ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإليــرانــي عباس عراقجي فقد قال
للتلفزيون الرسمي ،إن مفاوضات
ُ
فيينا ستعلق إذا لم تكن بناءة أو ال
تسير في االتجاه الصحيح.

وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـمـ ــرشـ ــد األع ـ ـل ـ ــى ع ـلــي
ح ــامـ ـنـ ـئ ــي ح ـ ـ ــذر أم ـ ـ ــس األول مــن
أن تـسـتـمــر ال ـم ـفــاوضــات فتصبح
"استنزافية ومضرة".
وجدد تمسكه بمطلب رفع جميع
الـعـقــوبــات أوال مــن قبل واشنطن،
ً
مـضـيـفــا "ب ـم ـجــرد ال ـتــأكــد م ــن ذلــك
سننفذ التزاماتنا".
ووسـ ـ ــط ت ـص ـع ـيــد ع ـس ـك ــري فــي
ال ـع ــراق والـيـمــن واسـتـئـنــاف حــرب
ال ـس ـف ــن مـ ــع امـ ـي ــرك ــا ،ألـ ـم ــح وزيـ ــر
الخارجية محمد جواد ظريف الى

تــوتــر عـسـكــري أوس ــع ف ــي ح ــال لم
تظهر إدارة بايدن المزيد من العزم،
وكتب ظريف" :اإلرهاب النووي في
حادث نطنز سيطلق العنان لدوامة
خطيرة يمكن فقط احتواؤها عبر
إنهاء اإلرهاب االقتصادي الذي بدأه
ً
ترامب" ،معتبرا أن أمام إدارة بايدن
ً
ً
خيارا واضحا ال غيره ،هو العودة
لالتفاق النووي أو مواصلة سياسة
الضغوط االقتصادية الفاشلة.

لبنان :وساطة أميركية مع إسرائيل وروسية مع سورية
هيل يلوح بعقوبات من واشنطن وحلفائها على معطلي تشكيل الحكومة
ي ـب ــدو أن مـصـيــر م ــرس ــوم تـعــديــل
ال ـحــدود الـبـحــريــة الجنوبية للبنان
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــوس ـ ــع م ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـم ـن ـط ـق ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــال ـصــة ل ـل ـب ـنــان مع
إسرائيل حوالي  1400كيلومتر مربع،
الذي وقعه الوزراء المعنيون ورفعوه
ً
الــى رئــاســة الجمهورية ،بــات معلقا
بعد اللقاء الذي جمع أمس ،الرئيس
الـلـبـنــانــي مـيـشــال ع ــون ،ال ــذي قبض
على ورقة ترسيم الحدود مع اسرائيل
وس ــوري ــة ،ووك ـي ــل وزارة الـخــارجـيــة
األميركية للشؤون السياسية ديفيد
هيل ،الــذي جاء إلى بيروت في إطار
زيـ ــارة وداع ـي ــة يــرتــب فـيـهــا الملفات
لخليفته فيكتوريا نوالند وهي على
عكس هيل الخبير في الشرق األوسط
معنية أكثر بمنطقة أوراسيا.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ،قـ ـ ــالـ ـ ــت رئ ـ ــاس ـ ــة
ّ
الجمهورية ،إن عــون أك ــد أم ــام هيل،
حـ ــرصـ ــه عـ ـل ــى "ت ـج ـن ـي ــب لـ ـبـ ـن ــان أي
ّ
ت ــداع ـي ــات سـلـبـيــة ق ــد ت ـتــأتــى ع ــن أي
ٍّ
مـ ــوقـ ــف غـ ـي ــر م ـ ـتـ ــأن ب ـ ـشـ ــأن تــرس ـيــم
ً
ال ـح ــدود" ،لكنه شــدد ايـضــا على أنه
ً
"يـحــق للبنان أن يـطـ ّـور موقفه وفقا
ً
لمصلحته ووفقا لألصول الدستورية،
وطـ ــالـ ــب ب ــاع ـت ـم ــاد خ ـ ـبـ ــراء دول ـي ـي ــن
لترسيم الخط ،وااللـتــزام بعدم البدء
بأي أعمال تنقيب نفطية وغازية في
حقل كاريش وال في المياه المحاذية".
وأشار البيان إلى أن عون "مؤتمن
على الـسـيــادة والـمـصــالــح والحقوق
ولن ّ
يفرط بها ،وعلى بذل كل الجهود

اإلمارات ّ
توسطت للتهدئة
بين الهند وباكستان

كشف سفير اإلمارات لدى
واشنطن ،يوسف العتيبة ،عن
مساع للوساطة بين الهند
وباكستان لمساعدة القوتين
النوويتين على الوصول
إلى عالقة "صحية وعملية".
وقال العتيبة في لقاء عبر
اإلنترنت مع "مؤسسة هوفر"
في "جامعة ستانفورد" ،أمس
األول ،إن "اإلمارات لعبت
ً
دورا في تهدئة التصعيد في
ّ
كشمير ،وتوصلت إلى وقف
للنار ،على أمل أن يؤدي ذلك
في نهاية األمر إلى إعادة
الدبلوماسيين ،وإعادة
العالقة إلى مستوى صحي".
وأضاف السفير" :قد ال تربط
بينهما صداقة حميمة ،لكننا
على األقل نريد أن نصل إلى
مستوى العالقة العملية التي
يتبادالن فيها الحديث".

إيران تلعب بورقتي ضغط مع استئناف مفاوضات فيينا
مــع استئناف مفاوضات فيينا
بين إي ــران وال ــدول الكبرى إلعــادة
إحياء االتفاق النووي ،لعبت طهران
ورق ـ ـتـ ــي ض ـغ ــط ق ــوي ـت ـي ــن ،األول ـ ــى
تمثلت فــي إع ــان زي ــادة تخصيب
اليورانيوم الى  60في المئة مقتربة
من نسبة  90في المئة الضرورية
لــاسـتـخــدام الـعـسـكــري ،والـثــانـيــة،
بتحذيرها من توتر عسكري واسع
يشمل العراق واليمن وحرب السفن
مــع إســرائـيــل ،تــريــد إدارة الرئيس
جو بايدن تجنبه ربما بأي ثمن.

سلة أخبار

ليكون ملف ترسيم الـحــدود موضع
ً
تفاهم وليس انقساما ،بهدف تعزيز
موقف لبنان في المفاوضات".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،عـ ــرض ه ـيــل إعـ ــادة
تفعيل الوساطة األميركية ،وقال بعد
ّ
مستعدة لتسهيل
اللقاء ،إن "أميركا
ال ـم ـفــاوضــات بـيــن لـبـنــان وإســرائ ـيــل
حـ ــول ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة ،واالتـ ـي ــان
بخبراء للمساعدة في هذا الملف".
وك ــان ــت واش ـن ـطــن تــوسـطــت لعقد
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـ ـنـ ــاقـ ــورة بـ ـي ــن ل ـب ـنــان
وإس ــرائ ـي ــل ب ــرع ــاي ــة األم ـ ــم الـمـتـحــدة
وج ــرت  4ج ــوالت اب ـتــداء مــن أكتوبر
 ،2020لـكـنـهــا تــوق ـفــت ب ـعــد أن رفــع
الـ ـج ــان ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي س ـق ــف ش ــروط ــه
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ان ـت ـق ــال ال ـس ـل ـطــة فــي
أميركا.
وكانت جريدة "األخبار" المحسوبة
على "حــزب الله" أشــارت إلــى أن هيل
ً
كان حاسما في اللقاءات التي سبقت
ُ
اجتماعه مع عون وأكــد أنه "ال يمكن
ل ـل ـب ـن ــان ت ــوقـ ـي ــع تـ ـع ــدي ــل الـ ـم ــرس ــوم
وإي ــداع ــه ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة ،وهــذا
األمــر سيدفع بإسرائيل إلــى مغادرة
طــاولــة ال ـم ـفــاوضــات ،ول ــن يستطيع
ً
لبنان أن يفعل شيئا!".
وك ــان الــرئـيــس عــون رفــض توقيع
الـمــرســوم وطـلــب أن تــوقــع الحكومة
عليه مجتمعة لتأمين توافق سياسي
حوله.
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أك ــد هـيــل على
ً
"التزام أميركا دعم لبنان" ،معتبرا أن

"الشعب اللبناني يعاني ألن القادة
فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل
االقتصادية".
وق ـ ــال ب ـعــد ل ـقــائــه ع ـ ــون ،إنـ ــه حــان
ال ــوق ــت لـتـشـكـيــل ح ـكــومــة ف ــي لـبـنــان
وتنفيذ إصــاحــات شاملة ،وأضــاف:
" ال ـل ـب ـنــان ـيــون ي ـع ــان ــون ألن قــادتـهــم
ً
يضعون مصالحهم أوال".
ورأى ه ـ ـيـ ــل أ نـ ـ ـ ــه ت ـ ــو ج ـ ــد ف ــر ص ــة
ال ـي ــوم لـتـشـكـيــل حـكــومــة قـ ــادرة على
وق ــف االن ـه ـيــار وإج ـ ــراء اإلصــاحــات
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي.
وتابع" :من يستمر بعرقلة التقدم في
أجندة اإلصالحات في لبنان يعرض
عالقته معنا و مــع شركائنا للخطر
وي ـعــرض نـفـســه إلج ـ ــراءات عـقــابـيــة".
ويجري الحديث عن عقوبات أميركية
أوروب ـ ـي ـ ــة خ ـل ـي ـج ـيــة م ـش ـت ــرك ــة عـلــى
سياسيين لبنانيين.
وأكد المسؤول األميركي ،أن "إيران
تغذي وتمول حزب الله ،الذي يتحدى
الــدولــة ويــزعــزع الحياة السياسية"،
ً
مضيفا أن "حزب الله يراكم األسلحة
ال ـخ ـط ـيــرة وي ـق ــوم بــال ـت ـهــريــب ودع ــم
الفساد مما يقوض مؤسسات الدولة".
ّ
وك ــان هـيــل ح ــث ،أم ــس األول ،من
بيروت القادة اللبنانيين على إظهار
"مرونة" لتسريع تشكيل حكومة.

األزمة مع سورية
بالعودة الــى ملف ترسيم الحدود

ً
البحرية هذه المرة شماال مع سورية
أو باألحرى الخالف اللبناني السوري
حـ ـ ـ ــول ق ـ ـضـ ــم دمـ ـ ـش ـ ــق حـ ـ ــوالـ ـ ــي 750
ً
كيلومترا مــن ال ـحــدود الـبـحــريــة ،كما
أظهر عقد للتنقيب عن النفط والغاز
وقعته دمشق مع شركة روسية ،قالت
صحيفة "الشرق األوسط" السعودية إن
السوريين لم يتجاوبوا مع طلب لبنان
ً
التفاوض وديا لحل الخالف الناتج عن
استخدام معايير مختلفة في الترسيم.
ً
وكان عون أجرى اتصاال مع نظيره
ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،ك ـم ــا بـعـثــت
السلطات اللبنانية مذكرة مع السفير
السوري تتضمن دعوة للتفاوض لحل
هذا الخالف.
وس ـبــق لــدمـشــق أن اشـتــرطــت بــدء
تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـبــريــة ب ـيــن لـبـنــان

رئيس حكومة ليبيا يبحث
التعاون في موسكو

وصل رئيس حكومة الوحدة
الوطنية الليبية ،عبدالحميد
الدبيبة ،إلى موسكو ،أمس،
ليلتقي نظيره الروسي،
ميخائيل ميشوستين.
وأفاد المكتب الصحافي
لرئيس الحكومة الروسية،
بأنه من المقرر أن يبحث
رئيسا الحكومتين
الروسية والليبية المسائل
الخاصة بالتعاون التجاري
واالقتصادي بين البلدين،
بما في ذلك آفاق التعاون
في مجاالت الطاقة والنقل
والزراعة.

تركيا واليونان تناقشان
جميع الخالفات

ً
عون مستقبال هيل والسفيرة األميركية في قصر بعبدا (داالتي ونهرا)
وسـ ــوريـ ــة م ــن م ـ ـ ــزارع ش ـب ـعــا وت ــال
كفرشوبا المحتلة في  2006قبل أن
ينقل المبعوث األميركي السابق إلى
ســوريــة فــردري ــك ه ــوف قـبــل أي ــام عن
لسان األســد تأكيده أن مــزارع شبعا
لسورية ،من
وتــال كفرشوبا تابعة ُ
دون أن يبادر إلى نفي ما نسب إليه
في هذا الخصوص.
وقد يكون هذا الملف حضر أمس
فــي زيـ ــارة رئ ـيــس الـحـكــومــة المكلف
س ـعــد ال ـح ــري ــري إل ــى مــوس ـكــو حيث
سـ ـيـ ـج ــري مـ ـب ــاحـ ـث ــات م ـ ــع ال ــرئ ـي ــس
فــاديـمـيــر بــوتـيــن ووزي ــر الخارجية
سـيــرغــي الفـ ــروف والـمـمـثــل الـخــاص
ل ـلــرئ ـيــس الـ ــروسـ ــي لـ ـش ــؤون ال ـش ــرق
األوسط وبلدان إفريقيا ونائب وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـي ـخــائ ـيــل ب ــوغ ــدان ــوف،

رفع مصرف سورية المركزي
أمس بعد يومين على إقالة
حاكمه ،سعر صرف الليرة
الرسمي في مقابل الدوالر من
 1256إلى  2512ليرة ،ليقترب
بذلك أكثر من سعر السوق
السوداء .وأعلن المصرف
سعر الصرف الجديد في
نشرته اليومية .وبذلك ،يكون
ً
تدهور الليرة رسميا بنسبة
تفوق  98في المئة منذ بدء
النزاع في عام  ،2011حين كان
سعر الصرف يعادل  47ليرة
للدوالر .وفي إطار سلسلة
إجراءات للحد من تدهور
الليرة بينها وقف استيراد
بضائع ومالحقة الصرافين
غير الشرعيين ،أقال الرئيس
بشار األسد أمس حاكم
المصرف المركزي ،من دون
ً
أن يسمي خلفا له أو يحدد
أسباب إقالته.

الخبير بملف لبنان ،باإلضافة إلى
مسؤولين آخرين.
ولم يستبعد مصدر دبلوماسي أن
ً
تقوم موسكو بدور وساطة خصوصا
أن ال ـش ــرك ــة ال ـم ـع ـن ـيــة روس ـ ـيـ ــة ،وأن
موسكو فازت بعقود بحرية وغازية
ونـفـطـيــة فــي م ـيــاه لـبـنــان الـشـمــالـيــة.
ودعــا الـحــريــري خــال اجتماع عقده
مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل
ميشوستين موسكو إلى االستثمار
ً
في االقتصاد اللبناني خصوصا في
قـطــاعــات الـطــاقــة والـكـهــربــاء والبنية
التحتية والمواصالت ومساعدة بالده
في التصدي لجائحة فيروس كورونا،
ً
مـ ـع ــرب ــا عـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـتـشـجـيــع
الـشــركــات الــروسـيــة عـلــى االستثمار
في لبنان.

أعلن وزير الخارجية
التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،أمس ،أنه سيناقش
جميع الخالفات بين تركيا
واليونان في اجتماع مع
نظيره اليوناني نيكوس
ديندياس في أنقرة،
وأضاف أن من المهم أن
يتواصل الحوار بين البلدين
العضوين في حلف شمال
األطلسي.

ةديرجلا
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بايدن وبوتين ...خطوة إلى األمام واثنتان إلى الوراء
واشنطن تتراجع عن نشر سفينتين في البحر األسود ...وتفرض عقوبات على موسكو
تواصلت اإلشارات المتضاربة
من إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن تجاه موسكو ،وبعد
مبادرة بايدن بدعوة نظيره
الروسي إلى قمة ،في انتصار
معنوي لبوتين ،تراجعت
واشنطن عن نشر سفن في
البحر األسود ،بالتزامن مع
اإلعالن عن عقوبات جديدة
على موسكو.

رغم االنتقادات التي تعرضت
ل ـهــا إدارة ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن،
بـسـبــب م ـب ــادرت ــه ل ــدع ــوة نـظـيــره
الروسي فالديمير بوتين الى قمة،
ُ
ً
وهــو ما اعتبر انتصارا لألخير،
تراجعت واشنطن عــن قــرار نشر
سفينتين حــر بـيـتـيــن ف ــي البحر
ـان
األسـ ــود ،فــي ّانـتـصــار رم ــزي ثـ ٍ
لموسكو ،لكنه تــزامــن مــع فرض
عقوبات جديدة على شخصيات
وكيانات روسية ،األمر الذي بعث
بإشارت متضاربة حول السياسة
التي تعتمدها اإلدارة األميركية
الجديدة مع موسكو.
واستغل الدبلوماسي الروسي
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـض ـ ــرم ،ال ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ب ــاس ــم
«الـكــرمـلـيــن» ،دمـيـتــري بيسكوف،
ع ـب ــارة شـهـيــرة لـلــزعـيــم الــروســي
ال ـســوف ـيــاتــي الـشـهـيــر فــاديـمـيــر
لينين ّ
ليعبر عــن هــذا التضارب،
ُ
قائال إن موسكو ال تريد أن تبنى
الـعــاقــات مــع الــواليــات المتحدة
عـلــى صيغة «خ ـطــوة إل ــى األم ــام،
خطوتان إلى الوراء».

دوليات
سلة أخبار
فرنسا توصي رعاياها
وشركاتها بمغادرة باكستان

بعد أيام من االحتجاجات
العنيفة التي قادتها «حركة
لبيك باكستان» ،ضد باريس
على خلفية قضية الرسوم
المسيئة ،أوصت السفارة
الفرنسية في باكستان أمس،
رعاياها والشركات الفرنسية
ً
بمغادرة البالد مؤقتا ،بسبب
«تهديدات جدية» للمصالح
الفرنسية.
وتتظاهر الحركة المتشددة
للمطالبة بطرد السفير من
باكستان ،وهو ما تعهدت به
السلطات الباكستانية قبل
اشهر مع تجدد قضية الرسوم
العام الماضي.

واشنطن :عالقتنا بتايوان
أقوى من أي وقت مضى

تراجع على وقع مناورات

كييف ُت ّ
هدد
بالتسلح النووي
إذا لم تصبح
ً
عضوا في «ناتو»

وأعلن وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغـلــو ،أمــس ،أن
ً
«الــواليــات المتحدة ألغت شفهيا
ً
خططا إلرسال سفينتين حربيتين
عبر المضيق التركي إلــى البحر
األسـ ــود أم ــس األول» ،وذل ــك بعد
ّ
أي ـ ــام م ــن إع ـ ــان أنـ ـق ــرة تـبــلـغـهــا
مــن خــال قـنــوات دبلوماسية أن
المدمرتين األميركيتين «دونالد
ك ـ ـ ــوك» و»روزف ـ ـ ـل ـ ـ ــت» س ـت ـع ـب ــران
بــاتـجــاه البحر األس ــود وتبقيان
في المنطقة حتى  4مايو المقبل،
ل ـك ـن ـه ـمــا لـ ــم تـ ـص ــا إلـ ـ ــى ال ـب ـحــر
األســود ،وتوجهتا إلى جهة غير
مـعــروفــة بـعــد أن غ ــادرت ــا جــزيــرة
كريتّ .
وحذرت روسيا ،في وقت سابق
هــذا األس ـبــوع ،مــن أن أي انتشار
لـلـبـحــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـبـحــر
األسود سيعتبر عمال «استفزازيا
للغاية».
وجـ ــاء ال ـتــراجــع األم ـيــركــي في
وق ـ ــت اس ـت ـب ـقــت روسـ ـي ــا وص ــول
الـسـفــن األم ـيــرك ـيــة ،ب ــاإلع ــان عن
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــر األس ـ ـ ــود
ستستخدم فيها عدة أسلحة ،بما
فــي ذلــك منظومة الــدفــاع الجوي
المضادة للطيران.
كما جاء قبل ساعات من إعالن
إدارة بايدن عن سلسلة عقوبات

جنديان أوكرانيان على الخطوط األمامية في دونيتسك أمس األول
مالية ضــد  32كيانا وشخصية
روس ـيــة وط ــرد  10دبلوماسيين
ً
روس ردا على هجمات معلوماتية
االنتخابات الرئاسية
والتدخل في ُ
عام  2020الذي نسب الى موسكو،
وكــذلــك عـقــوبــات ضــد  5أف ــراد و3
شركات في شبه جزيرة القرم.
وح ـم ـل ــت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
رسـ ـمـ ـي ــا ج ـ ـهـ ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي مـســؤولـيــة
الهجوم اإللكتروني ،الذي استهدف
شركة «سوالر ويند».
كما أعلن البيت األبيض طرد
 10من أعضاء البعثة الدبلوماسية
ً
ال ــروس ـي ــة ف ــي واش ـن ـط ــن ،مـشـيــرا
إلى أن الدبلوماسيين الذين ّ
تقرر
ط ــرده ــم يـتـضـمـنــون  5موظفين
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
الروسية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ّاألبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،إن
«ال ــرئ ـي ــس ب ــاي ــدن وقـ ــع مــرســومــا
يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل
ي ــؤدي ال ــى عــواقــب استراتيجية
واقتصادية إذا واصلت أو شجعت
ت ـص ـع ـي ــد أعـ ـم ــالـ ـه ــا الـ ـم ــزع ــزع ــة
لالستقرار الدولي».

إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،حـ ـظ ــرت
الواليات المتحدة على شركاتها
ال ـشــراء الـمـبــاشــر لـسـنــدات الــديــن
ال ــروسـ ـي ــة ال ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن ال ـب ـنــك
الـ ـم ــرك ــزي ،أو صـ ـن ــدوق الـ ـث ــروة
الوطني ،أو وزارة المالية الروسية.
وع ـ ّـب ــرت ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
حلف شـمــال األطـلـســي ،فــي بيان
أمس ،عن «دعمها وتضامنها مع
حليفتها الــواليــات المتحدة بعد
اإلع ــان عــن إجـ ــراءات تـهــدف الى
الرد على أنشطة روسيا المزعزعة
لالستقرار» ،بينما قالت موسكو إن
العقوبات ال تساعد في عقد قمة
بوتين وبايدن ،مؤكدة أنها سترد
عليها بالمثل.

كييف نووية
وأع ـلــن السفير األوك ــران ــي في
ألمانيا ،أندريه ميلنيك ،أن بالده
ّ
تفكر فــي التسلح الـنــووي ،إذا لم
تـصـبــح ع ـضــوا ف ــي ح ـلــف شـمــال
األطلسي (ناتو).
وقـ ــال مـيـلـنـيــك ،أمـ ــس« ،إمـ ــا أن
نكون جزءا من تحالف مثل ناتو،

(أ ف ب)

ونـ ـس ــاه ــم أيـ ـض ــا فـ ــي أن تـصـيــر
أوروبـ ــا أق ــوى ،أو سـيـكــون لدينا
خيار وحيد بالتسلح بأنفسنا».
وأضاف أنه ربما تنظر كييف «في
وض ــع ن ـ ــووي» ،وتــابــع متسائال:
ّ
«وإل كيف يمكننا ضمان دفاعنا؟».
يذكر أن كييف أعلنت عام 1994
الـتـخـلــى عــن ثــالــث أك ـبــر تــرســانــة
لــأس ـل ـحــة الـ ـن ــووي ــة ف ــي ال ـعــالــم
ّ
تعود للعهد السوفياتي ومخزنة
عـلــى األراض ـ ــي األوك ــران ـي ــة .وفــي
المقابل التزمت الواليات المتحدة
وبــري ـطــان ـيــا وروس ـ ـيـ ــا بــاح ـتــرام
حدود أوكرانيا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،اس ـت ـمــر الـتــوتــر
بالتصاعد بين أوكرانيا وروسيا.
وأط ـل ـق ــت ك ـي ـيــف م ـ ـنـ ــاورات على
الحدود مع شبه جزيرة القرم التي
ضمتها موسكو فــي ع ــام ،2014
وقامت قواتها بمحاكاة سيناريو
صد هجوم تقليدي من قبل القوات
الروسية.
كـمــا أع ـلــن الـجـيــش األوك ــران ــي
ً
أيضا انطالق مناورات في محيط
مــدي ـنــة خ ــارك ـي ــف ،شـ ــرق ال ـب ــاد،
على تخوم مناطق االنفصاليين

ال ـمــوال ـيــن لــروس ـيــا ،والـ ــى جانب
الحدود مع روسيا.
واتهم وزيــر الــدفــاع األوكــرانــي
أن ــدري ــه ت ـ ــاران ،روسـ ـي ــا ،بتهيئة
مواقع لتخزين أسلحة نووية في
شبه جزيرة القرم ،بينما قال وزير
ال ـخــارج ـيــة األوك ــران ــي ديـمـيـتــرو
ك ــول ـي ـب ــا ،فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
مشترك مع نظرائه بدول البلطيق
ال ـث ــاث ال ــذي ــن ق ــدم ــوا إل ــى كييف
للتعبير عن تضامنهم ،إن موسكو
ً
تهدد علنا بتدمير كييف.
وأضاف« :ندين تدهور الوضع
األمني الذي تسببه روسيا وأعمال
وتصريحات موسكو الهادفة إلى
وتقويض
زيادة التوتر العسكري
ّ
ال ـج ـهــود الــدب ـلــومــاس ـيــة» .وح ــذر
كــول ـي ـبــا م ــن أن «الـ ـخ ــط األح ـم ــر
بــالـنـسـبــة ألوك ــرانـ ـي ــا ه ــو ح ــدود
دولتها .إذا انتهكت روسيا الخط
األحـ ـ ـم ـ ــر ،ف ـس ـي ـت ـع ـيــن ع ـل ـي ـهــا أن
ت ـتــألــم» ،داع ـ ًـيــا ال ـغــرب إل ــى فــرض
عقوبات جديدة على موسكو في
هذه الحالة.
وتخشى الحكومة األوكرانية
مــن أن مــوسـكــو تــدفــع إل ــى سبب

موجب للحرب في محاولة لتبرير
عملية مسلحة.
وأك ـ ــد «ال ـك ــرم ـل ـي ــن» م ــن جهته
أن ـ ـ ـ ــه «ال ي ـ ـ ـهـ ـ ــدد أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا» ،ودان
«االستفزازات» األوكرانية.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي
الـمـشـتــرك بـيــن ال ـ ـ ــوزراء األرب ـع ــة،
قــال وزي ــر خــارجـيــة التفيا إدغــار
ري ـن ـك ـي ـف ـي ـكــس ،إن م ــوس ـك ــو هــي
الطرف الوحيد الــذي يحتاج إلى
خفض تصعيد تصرفاته.
وف ــي هـلـسـنـكــي ،أك ــد الــرئـيــس
الفنلندي ساولي نينيستو «دعم
فنلندا المطلق» لسيادة أوكرانيا
ووحـ ـ ـ ـ ــدة أراضـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ــك فــي
مكالمة هاتفية ،أمس ،مع الرئيس
األوكراني فولوديمير ّ زيلينسكي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،حـ ـ ــذر سـكــرتـيــر
مجلس األم ــن الــروســي نيكوالي
بــاتــروشـيــفّ ،أم ــس األول ،مــن أن
أوكرانيا قد تنفذ أعماال استفزازية
بمساعدة الــواليــات المتحدة قد
تـصــل إل ــى قـتــل ج ـن ــود ،ك ــي تـبــدأ
عمليات عسكرية ضد شبه جزيرة
القرم.
(عواصم  -وكاالت)

بلينكن في كابول :شراكتنا تتغير لكنها مستمرة
بعد أقل من  24ساعة من إعــان الرئيس جو بايدن
االنـسـحــاب الـكــامــل لـلـقــوات األمـيــركـيــة مــن أفغانستان
بحلول  11سبتمبر من هذا العام ،لتنهي ما يقرب من
عقدين من انتشار القوات على األرض في هذه البالد،
وصل وزير الخارجية األميركي انتوني بلينكن ،أمس،
إلى افغانستان في زيارة مفاجئة غير معلنة ،ليعرض
على الحكومة األفغانية خطة إدارة بايدن لالنسحاب في
الذكرى العشرين لهجمات .2001
وذه ــب بلينكن إل ــى الـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي كــابــول،
حيث التقى جنودا أميركيين ،ثم ذهب للقصر الرئاسي،
ً
حيث اجتمع مع الرئيس أشرف غني .واجتمع أيضا مع
مسؤولين بارزين آخرين.
وقال بلينكن في السفارة األميركية« :سبب وجودي
هنا بعد فترة وجيزة جــدا من خطاب الرئيس ،هو أن

ُ
نـظـهــر بــوجــودنــا بـمــا تعنيه الـكـلـمــة أن لــديـنــا الـتــزامــا
متواصال ومستمرا إزاء أفغانستان».
وتحدث إلى غني« :الشراكة تتغير ،لكنها مستمرة».
وأعلن الرئيس األميركي ،أمس األول ،أنه سيبدأ سحب
القوات من أفغانستان اعتبارا من أول مايو ،إلنهاء أطول
حــرب أميركية ،رافضا دعــوات لبقاء القوات األميركية
لضمان حل سلمي للصراع األفغاني.
واتفقت الدول األعضاء بحلف شمال األطلسي أيضا
على سحب القوات األجنبية ،التي يقودها الحلف ،من
أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب القوات األميركية من
هناك بحلول  11سبتمبر.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ش ــدد االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،أمـ ــس ،على
ضــرورة التوصل إلى "تسوية سياسية تفاوضية" في
أفغانستان من خالل االستمرار بالمحادثات المباشرة.

وفد تركي إلى القاهرة الشهر المقبل
شكري :إثيوبيا تخطط لبناء سدود أخرى على النيل األزرق
●

القاهرة  -حسن حافظ

ف ــي إشـ ــارة ال تخطئها الـعـيــن إل ــى ط ــي صفحة
الـخــاف بين القاهرة وأنـقــرة والمستمرة منذ عام
 ،2013أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش
ً
ً
أوغلو ،أمــس ،أن وفــدا تركيا سيزور القاهرة مطلع
مــايــو المقبل ،تلبية لــدعــوة مــن الجانب المصري،
وهــو لقاء علني سيكون على مستوى نــواب وزراء
الـخــارجـيــة فــي الـبـلــديــن ،بما يمهد لعقد لـقــاء بين
جاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري.
ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،قـ ــال ف ــي ت ـصــري ـحــات نقلتها
وكالة األناضول األنباء التركية الرسمية ،إن فترة
ما وصفه بـ «االنـقــاب» في إشــارة لثورة  30يونيو
ً
 ،2013شهدت توترا في العالقات بين تركيا ومصر،
لكن تم االتفاق على استمرار قناة مفتوحة للتواصل
عبر استخبارات البلدين في البداية ،ثم عبر وزارتي
الخارجية.
واعترف وزيــر الخارجية التركي بأهمية مصر،
ً
ق ــائ ــا ،إن ـهــا دولـ ــة «ذات أه ـم ـيــة لـلـعــالــم اإلســامــي
وإفريقيا وفلسطين ،لذا فاستقرار مصر وازدهارها
مهم للجميع».
ً
ً
وأش ــار إلــى أن وف ــدا تــركـيــا بــرئــاســة نــائــب وزيــر
الخارجية سيزور مصر مطلع مايو المقبل ،استجابة
ً
لدعوة من الجانب المصري ،الفتا إلى إمكانية لقاء
ً
نظيره شكري حقا.
وهذه هي التصريحات الثانية لوزير الخارجية
التركي في أقل من  48ساعة حول العالقات مع مصر،
إذ صرح أمس األول ،ببدء مرحلة جديدة في العالقات
بين البلدين ،واحـتـمــال إج ــراء زي ــارات ومباحثات
متبادلة ،وكشف عن اجتماع تركي ـ مصري مرتقب
على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين ،وأن
جار لتحديد الموعد ،وألمح إلمكانية مناقشة
العمل ٍ
ملف تبادل السفراء.

فــي غـضــون ذل ــك ،وم ــع اسـتـمــرار تعقد أزم ــة سد
النهضة اإلثيوبي ،قال وزير الخارجية المصري ،إن
بــاده متمسكة بالعمل في إطــار المفاوضات فيما
ً
يخص السد ،على الرغم من أن هناك قدرا من التعنت
اإلثيوبي ،والمرونة من الجانب المصري والسوداني.
وذك ــر ش ـكــري ،فــي كلمة لــه أم ــام لجنة الـشــؤون
اإلفريقية بالبرلمان المصري ،أمس ،أن «هناك متابعة
يومية ألزمة سد النهضة ،ألن المياه «مسألة وجود
ً
لمصر وشعبها وال تهاون فيها» ،مشددا على أنه لن
يقع أي ضرر على مصر.
وأشار إلى أن هناك فسحة من الوقت ،لذا تحرص
مصر على حل األزمة من خالل التفاوض والتفاهم،
وإتاحة الفرصة كاملة للمفاوضين الدوليين لحل
ً
األزمة بما ال يضر بمصالح دولتي المصب ،ووصوال
ً
التفاق قانوني ملزم ،داعيا إلى احترام االتفاقيات
والمعاهدات الدولية بما ال يضر بمصالح الــدول
األخرى.
وتأتي تصريحات شكري بعد يومين من توجيهه
خطابات إلى مجلس األمــن واألمــم المتحدة وطلب
تعميمها كمستند رسمي تم من خالله شرح جميع
أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة
ً
وآخر التطورات ،محذرا من أن إثيوبيا تفكر في إنشاء
سدود أخرى على النيل األزرق.
في المقابل ،هاجمت الخارجية اإلثيوبية مصر
والـســودان ،أمــس ،وقالت إن البلدين يريدان إخراج
مـلــف ســد الـنـهـضــة مــن اإلطـ ــار اإلفــري ـقــي بــالــذهــاب
بالملف إلــى مجلس األم ــن ،وأن النية كانت مبيتة
منذ البداية إلفشال الوساطة اإلفريقية ،وحمل دولتي
المصب مسؤولية فشل مفاوضات كينشاسا ،من أجل
تحقيق غرضهما.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلثيوبية
دينا مفتي ،السودان بعدم خدمة مصالحه بل مصالح
الطرف اآلخر ،في إشارة إلى مصر.

ويرى الكثير من المحللين أن هذا االنسحاب قد يغرق
البالد في حرب أهلية جديدة أو يسمح بعودة «طالبان»
إلى السلطة ،التي طردت منها في نهاية .2001
وفي هذا السياق ،قال رئيس أركــان الجيش الهندي
الجنرال بيبين راوات ،أمس ،إن الهند قلقة بشأن الفراغ
الــذي سيخلفه االنـسـحــاب المقترح للقوات األميركية
وقوات «األطلسي» من أفغانستان .وأضاف راوات ،خالل
مــؤتـمــر أم ـنــي ،أن سـبــب الـقـلــق هــو أن ي ـســارع «مـثـيــرو
االضطرابات» بملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات
األجنبية من أفغانستان .وأكثر ما يقلق الهند هو أن
يمتد عدم االستقرار في أفغانستان إلى إقليم كشمير
ذي الغالبية المسلمة ،الــذي تقاتل فيه مسلحين منذ
نحو  30عاما .كما يقلقها أن يصبح لباكستان ،خصمها
التقليدي ،نفوذ أقوى في أفغانستان ،بسبب عالقاتها

طويلة األم ــد مــع حــركــة «طــالـبــان» الـمـتـشــددة ،الـتــي من
المتوقع أن تلعب دورا بارزا بعد االنسحاب األميركي.
إلى ذلك ،أعلن بايدن أنه ّ
تحدث مع الرئيس السابق
جورج بوش لـ «إبالغه بقراري سحب القوات األميركية
من أفغانستان» ،قبل يوم من اإلعالن عنه.
وقال بايدن« :في حين كان لدينا العديد من الخالفات
ّ
ً
حول السياسة على ّ
مر السنين ،اال أننا متحدون تماما
في احترامنا ودعمنا لبسالة وشجاعة ونزاهة الرجال
وال ـن ـســاء ف ــي قــوات ـنــا الـمـسـلـحــة ،ون ـحــن مـمـتـنــون جــدا
للشجاعة والـثـبــات ال ــذي أظ ـهــروه خ ــال مــا يـقــرب من
عقدين من عمليات االنتشار القتالية» في أفغانستان.
ك ـم ــا ذكـ ــر ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض أن ب ــاي ــدن تـ ـح ـ ّـدث ب ـهــذا
الخصوص مع الرئيس السابق باراك أوباما.
(عواصم  -أ ف ب ،رويترز)

أكد السناتور السابق
كريستوفر دود ،أحد أعضاء
وفد أرسله الرئيس األميركي
جو بايدن إلى الجزيرة،
التي تواجه تحركات عدائية
متزايدة من قبل الصين،
أن العالقات بين تايوان
والواليات المتحدة «أقوى
من أي وقت مضى» .وقال
دود أمس ،خالل اجتماع مع
الرئيسة التايوانية تساي
اينغ وين ،إن إدارة بايدن
ً
الجديدة ستكون «شريكا
ً
ً
وجديرا بالثقة،
أمينا
وستساعد تايوان على النمو
ً
دوليا ،وستدعم استثماراتها
في مجال الدفاع».

أوستن :الصين ّ
التحدي
األول للواليات المتحدة

وصف وزير الدفاع األميركي،
لويد أوستن ،الصين بأنها
التحدي األول للواليات
المتحدة ،ورأى ان بكين
تسعى إلى تغيير النظام
العالمي .وقال أوستن خالل
مؤتمر صحافي في بروكسل،
أمس« ،كما قلت سابقا ،الصين
هي التحدي األول بالنسبة
لنا ،ألنهم يحاولون إعادة
تشكيل النظام العالمي».
وكانت الواليات المتحدة
تحدثت في مناسبات عدة عن
التهديد الذي تمثله الصين،
ّ
وصنفت في البنود االنتقالية
الستراتيجية األمن القومي،
الصين وروسيا على أنهما
التهديدان الرئيسيان.

ةديرجلا

•
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رياضة

إقامة كأس سمو األمير بعد التصفيات المشتركة
تقليص برنامج إعداد األزرق والمعسكر إلى  10أيام
حازم ماهر

ح ـســم مـجـلــس إدارة ات ـح ــاد ال ـك ــرة ق ــراره
بإنهاء دوري  stcللدرجة الممتازة يــوم 17
مايو المقبل ،وإنهاء دوري االولى يوم  20منه.
ومــن الـمـقــرر أن تـصــدر لجنة المسابقات
جدول البطولة كامال خالل الساعات األخيرة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ع ـل ــى ان تـ ـق ــام الـ ـج ــول ــة األخـ ـي ــرة
للبطولتين فــي توقيت واح ــد تــأكـيــدا لمبدأ
تكافؤ الفرص ،وذلك في حال استمرار صراع
المنافسة على اللقب.

تقرر بشكل نهائي انهاء
دوري  stcالممتاز يوم 17
مايو ،والدرجة األولى يوم
 20منه ،على ان يختتم
الموسم عقب التصفيات
الختام بكأس سمو األمير
اآلسيوية بكأس سمو
دخول
األمير ،إضافة إلى
واسـتـقــر األم ــر خــال االجـتـمــاع ال ــذي عقد
األزرق معسكرا خارجيا
م ـســاء ام ــس األول بـحـضــور رئ ـيــس مجلس
األقرب الستضافة دبي لمدة إدارة االتحاد الشيخ أحمد اليوسف ،ونائبه
أحـ ـم ــد الـ ـعـ ـن ــزي وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس خــالــد
 10ايام.
الشمري وفهد الهمالن وسالم سعدون على

إقامة بطولة كأس سمو األمير عقب انتهاء
الـتـصـفـيــات اآلس ـي ــوي ــة الـمـشـتــركــة الـمــؤهـلــة
لنهائيات كــأس الـعــالــم  2022بقطر ،وكــأس
آسيا  2023بالصين ،على ان تختتم البطولة
يوم  30يونيو المقبل ،والتي ستقام بنظام
خــروج المغلوب من الــدور األول حتى الدور
النهائي للبطولة.
يــذكــر أن مـســؤولــي األنــديــة طــالـبــوا خــال

سلة األصفر يلتقي القرين
والعربي يواجه اليرموك
•

جابر الشريفي

ت ـخ ـت ـتــم الـ ـي ــوم م ـنــاف ـســات
الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي لبطولة
كأس االتحاد لكرة السلة ،حيث
يـلـتـقــي ف ــي ال ـســاعــة  10مـســاء
القادسية مع القرين على صالة
االتـ ـح ــاد ف ــي م ـج ـمــع ال ـش ـيــخ سـعــد
العبدالله الرياضي ،وفي نفس التوقيت يلتقي ال ـي ــرم ــوك
مع العربي على صالة نادي الساحل.
وكانت منافسات الدور ربع النهائي قد انطلقت امس
بـلـقــاء يــن ،إذ الـتـقــى الـكــويــت مــع ال ـج ـهــراء ،وكــاظـمــة مع
الصليبيخات.
وقد أعفت القرعة القادسية من خوض منافسات الدور
التمهيدي ،فيما تأهل القرين لمالقاة القادسية ،بعد أن
تغلب على النصر بنتيجة  ،41-62وبلغ اليرموك دور
الثمانية بفوزه على الساحل  ،77-86وكذلك تأهل العربي
لدور الثمانية بفوزه على التضامن .43-47
في المباراة األولــى التي تجمع ً القادسية مع القرين
تعتبر صـعـبــة عـلــى األص ـف ــر ،ن ـظــرا ل ـقــوة فــريــق الـقــريــن
من جانب ،والظروف التي يعيشها فريق القادسية من
جانب آخر ،فبعد اإلصابات التي عصفت بسلة األصفر،
أبــرزهــا لنجوم الـفــريــق صــالــح الـيــوســف وعبدالمحسن
مرتضى ومشاري بودهوم ،أصيب  4العبين بسلة األصفر
بفيروس "كورونا" هم :فهاد السبيعي ،وعبدالله توفيق،
وعبدالرحمن السهو ،وربــاح الحسيني ،باإلضافة الى
مدرب الفريق الليتواني لوكاس ،ولم يتدرب مع الفريق
سوى يوم أمس فقط بعد انتهاء فترة الحجر الصحي،
ما يعني أن مباراة اليوم ستكون صعبة على الفريقين.
وف ــي الـمــواجـهــة الـثــانـيــة ،تـعــد ال ـم ـبــاراة ال ـتــي تجمع
اليرموك مــع العربي ،ليست سهلة على الفريقين ،رغم
األفضلية النسبية التي يمتلكها اليرموك.

الفترة األخـيــرة بإنهاء بطولة الــدوري
ق ـبــل اس ـت ـع ــدادات الـمـنـتـخــب الــوطـنــي
للتصفيات المشتركة ،وعدم استمرار
البطولة حتى يونيو المقبل ،ووافــق
مجلس اإلدارة على هذا األمر.
إلى ذلك ،شهد االجتماع اتخاذ قرار
بــإ قــا مــة معسكر خــارجــي لمنتخبنا
الــوط ـنــي األول األق ـ ــرب السـتـضــافــة
دبي لتجهيزه لمواجهات أستراليا
واألردن والصين تايبيه ايام  3و11
و 15يونيو المقبل بالكويت ضمن
منافسات المجموعة الثانية من
التصفيات اآلسيوية المشتركة.
وتـ ـق ــرر أن يـ ـغ ــادر االزرق إل ــى
معسكره الخارجي أحد يومي 18
او  ،19وســوف تحسم المسحات
التي ستجرى ألعضاء الوفد موعد المغادرة،
على ان ينتهي المعسكر يــوم  30من الشهر
ذات ـ ـ ــه ،ع ـل ــى ان يـ ـخ ــوض االزرق م ـبــارات ـيــن
تجريبيتين خالله يومي  23و.28
ومازال اتحاد الكرة لم يستقر على الدولة
التي ستستضيف المعسكر ،علما بأن االولية
ل ــأم ــارات ثــم الـسـعــوديــة وق ـطــر ،مــع الــوضــع
ف ــي االع ـت ـبــار أن ال ـم ـبــارات ـيــن التجريبيتين
ستحسمان مكان المعسكر بشكل مؤكد.

ص
وش ـهــد االج ـت ـمــاع تـمـســك رئ ـيــس اللجنة
الفنية خالد الشمري بتنفيذ برنامج األزرق
كامال والذي كان مقررا ان ينطلق  10مايو.

اليوسف يطلب االجتماع مع كاراسكو
إل ــى ذل ــك ،طـلــب الـشـيــخ أحـمــد اليوسف

ورة ضوئية لخ

االجتماع مع كاراسكو في حضور اللجنة
الـفـنـيــة ،وذلـ ــك لـمـنــاقـشـتــه ف ــي ال ـعــديــد من
األمــور ،اهمها التأكيد على أهمية التأهل
لـ ـل ــدور ال ـن ـهــائــي ل ـت ـص ـف ـيــات ال ـم ــون ــدي ــال،
والتأهل المباشر لكأس العالم ،مع مناقشته
في بعض المالحظات الخاصة بالنتائج

القادسية يتخطى الفحيحيل بثالثية ويطارد المتصدر
واص ــل الـفــريــق األول لـكــرة القدم
بنادي القادسية مطاردته للعربي،
بفوزه على الفحيحيل بثالثة أهداف
مقابل ال شــيء ،مساء أمــس األول
على استاد عبدالله الخليفة ،ضمن
منافسات الجولة العاشرة لدوري
 stcللدرجة الممتازة لكرة القدم.
وبـ ـه ــذه الـنـتـيـجــة ارتـ ـف ــع رصـيــد
الـ ـق ــادسـ ـي ــة إل ـ ــى  21ن ـق ـطــة مـحـتــا
المركز الثاني ،فيما تجمد رصيد
الفحيحيل عند  6نقاط ،ومازال في
المركز قبل األخير.
وسيطر القادسية على مجريات
األم ـ ـ ــور ف ــي الـ ـش ــوط األول ت ـمــامــا،
وهاجم دون توقف ،غير ان هجماته
ال ـم ـت ـتــال ـيــة اف ـت ـق ــدت ال ـفــاع ـل ـيــة ،في
ال ـم ـق ــاب ــل اع ـت ـم ــد ال ـف ـح ـي ـح ـيــل عـلــى
الجوانب الدفاعية بغية الخروج من
هذا الشوط متعادال.
جاء ت البداية سريعة عن طريق
ع ـلــى ط ــري ــق الع ـب ـيــه ب ــدر ال ـم ـطــوع،
وعيد الــرشـيــدي ،وأحـمــد الظفيري،
وفهد األنصاري ،وعدي الصيفي.
ودشــن عيد الرشيدي الهجمات
في الدقيقة السادسة حيث تصدت
العارضة لتسديدته.
وف ــي الــدقـيـقــة  14تـسـلــم مــدافــع
الفحيحيل الـكــرة لكنه سقط أرضــا
بـعــد اخ ـتــال ت ــوازن ــه ليسيطر بــدر
ال ـم ـطــوع عـلــى ال ـك ــرة ،وي ـس ــدد على
يمين خالد عجاجي محرزا الهدف
األول لالصفر.

االتحاد يلتقي الباطن لتشديد
الخناق على ثنائي الصدارة
ستكون الفرصة سانحة أمام االتحاد لتشديد الخناق
على شريكي الصدارة؛ الهالل والشباب ،عندما يستقبل
ال ـب ــاط ــن ،الـ ـي ــوم ،ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـمــرح ـلــة ال ـســادســة
والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويسعى االتحاد الستغالل تأجيل قمة الهالل والشباب
ً
فــي الـ ــدوري ،النـشـغــال "الــزع ـيــم" حــالـيــا بـمــواجـهــات دور
المجموعات من دوري أبطال آسيا ،من أجل زيادة رصيده.
وق ــررت لجنة المسابقات فــي رابـطــة الـ ــدوري ،تأجيل
مباريات الفرق المشاركة في دوري األبطال ،وهي :الهالل
والـنـصــر واأله ـل ــي ،ضـمــن مـنــافـســات الـمــرحـلــة الـحــالـيــة،
وبالتالي فــإن مواجهة الـهــال والشباب ستنتقل إلــى 7
ُ
مايو المقبل على غرار مباراة التعاون واألهلي ،فيما تقام
مباراة النصر والفيصلي يوم الخامس من الشهر نفسه.
ّ
وكان االتحاد تمكن من إسقاط الهالل بثنائية نظيفة
في المرحلة الماضية ،ودخــل بقوة في سباق المنافسة
على اللقب.
ويحتل االتحاد المركز الثالث في الترتيب برصيد 45
نقطة ،بفارق  3نقاط عن الهالل والشباب ،األول والثاني
ً
تواليا.
فــي الـمـقــابــل ،يتطلع الـبــاطــن للتعافي ،بعد الخسارة
الكبيرة التي تلقاها الجولة الماضية أمام الشباب (،)4-1
إذ وضعته في موقف حرج في المركز الثالث عشر برصيد
 28نقطة ،بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط ،وهو ما
يجعل أي تعثر جديد بمنزلة تهديد حقيقي له.
وفي اليوم نفسه ،يستضيف القادسية ،المنتشي بفوزه
ً
ً
في "ديربي الشرقية" ،نظيره الرائد ،الذي حقق فوزا مهما
على األهلي في الجولة الماضية أبعده عن مناطق الخطر.
وفاز القادسية على االتفاق  1-3في الجولة الماضية،
فيما تغلب الرائد على األهلي .2-3
ويحتل القادسية المركز الثامن بـ 34نقطة ،فيما يأتي
الرائد في المركز العاشر بـ 32نقطة.
ُ
ً
وتـخـتـتــم مـنــافـســات الـمــرحـلــة غ ــدا بـمــواجـهـتــي الفتح
صاحب المركز التاسع مع ضمك الرابع عشر ،والوحدة
الخامس عشر مع االتفاق السادس.
(أ ف ب)

بر «الجر
يدة» أمس األول

السابقة للمنتخب ،إلى جانب القائمة التي
سيتم اختيارها للمعسكر والتي ستضم
 26العبا.

استئناف كأس «الطائرة» اليوم
بمباراتين في دور الثمانية
•

محمد عبدالعزيز

تستأنف بطولة كــأس االتحاد للكرة الطائرة في التاسعة من
مـســاء ال ـيــوم بـمـبــاراتــي الـكــويــت مــع الـســاحــل عـلــى صــالــة يوسف
الشاهين بنادي كاظمة ،والقادسية مع التضامن على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ،وتستكمل باقي مباريات
ربع النهائي غدا السبت في التاسعة مساء بمباراتي القادسية مع
الجهراء على صالة االتحاد ،والعربي مع برقان على صالة فجحان
هالل المطيري بنادي القادسية.
يذكر ان البطولة بــدأت اواخــر فبراير الماضي بنظام الذهاب
واالياب في الدور التمهيدي لكنها توقفت بسبب قرار فرض الحظر
الجزئي قبل ان يقرر االتحاد استكمالها بنظام خــروج المغلوب
من مرة واحدة.

فوز برقان

فرحة العبي القادسية بتسجيل الهدف الثالث
ب ـعــد الـ ـه ــدف ،واص ـ ــل ال ـقــادس ـيــة
هـ ـج ــوم ــه مـ ــن أجـ ـ ــل األج ـ ـه ـ ــاز عـلــى
ال ـم ـنــافــس م ـب ـك ــرا ،وح ـس ــم ال ـن ـقــاط
الثالث ،لكن دون جدوى ،حيث افتقد
الهجوم للفاعلية ،وكانت أبرز هذه
الـهـجـمــات تـلــك ال ـتــي س ــدد خاللها
عيد الرشيدي في الدقيقة  42والتي
تصدى لها عجاجي ببراعة ،لينتهي
الشوط األول بهدف نظيف.

واص ـ ـ ــل الـ ـق ــادسـ ـي ــة اسـ ـتـ ـح ــواذه
وهجومه في الشوط الثاني ،وترجم
ال ـم ـت ــأل ــق ع ـي ــد ال ــرشـ ـي ــدي سـيـطــرة
ال ـف ــري ــق ب ــال ـه ــدف ال ـ ــذي احـ ـ ــرزه في
الدقيقة الدقيقة  ،65ثم أطلق راشد
ال ــدوس ــري رص ــاص ــة الــرح ـمــة على
الفحيحيل بالهدف الذي احرزه في
الدقيقة .74
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدت عـ ـ ــارضـ ـ ــة عـ ـج ــاج ــي

مجددا لتسديدة عدي الصيفي ،في
المقابل سنحت للفحيحيل فرصة
واح ــدة لسدريك هنري تصدى لها
خالد الرشيدي ،واستمر االداء بين
الفريقين في الدقائق األخيرة سجاال
دون فاعلية تذكر بتهديد المرمى.

ً
ً
من جانب آ خــر ،حقق فريق برقان لكرة الطائرة فــوزا ثمينا
على نظيره الجهراء بنتيجة ثالثة اشواط مقابل شوطين امس
االول على صالة االتحاد ضمن الجولة الثالثة من الدور المؤهل
للدوري الممتاز ،ورغم الهزيمة ظل الجهراء في صدارة الترتيب
وله  4نقاط يليه برقان ثانيا بـ  3نقاط والشباب ثالثا بنقطتين.

ختام دوري الفتيات
ومن جهة اخرى يختتم اليوم الدوري الممتاز للفتيات بإقامة
مباراتين ضمن الجولة االخيرة حيث يلتقي في ا لـ  9:30مساء
فريق سلوى الصباح مع الفتاة ولكل منهما  9نقاط ويتنافسان
على لقب البطولة ،ويسبق ذ لــك فــي ا ل ـ  9مساء مـبــاراة العربي
برصيد  7نقاط مع فتيات العيون بـ  5نقاط على صالة نادي
الفتاة.

بداية جيدة للشارقة ومتعثرة للسد
والوحدة في دوري أبطال آسيا
اس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــارقـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي دور
المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا
ف ــي ك ـ ــرة الـ ـق ــدم بـ ـف ــوز ث ـم ـيــن ع ـل ــى ال ـق ــوة
الجوية -1صفر ،فيما سقط السد القطري
ف ــي ف ــخ ال ـت ـع ــادل أم ـ ــام ف ـ ــوالد خــوزس ـتــان
اإليراني  ،1-1وخسر الوحدة اإلماراتي أمام
بيرسيبوليس اإليراني صفر ،1-أمس األول،
في الجولة األولى.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،ح ـق ــق ال ـش ــارق ــة
اإلمــاراتــي فــوزا صعبا على القوة الجوية
-1صـ ـف ــر ف ــي الـ ـش ــارق ــة ،ض ـمــن مـنــافـســات
المجموعة الـثــانـيــة ،الـتــي شـهــدت تعادال
م ـث ـي ــرا ب ـي ــن ب ــاخ ـت ــاك ــور األوزب ـك ـس ـت ــان ــي
وتراكتور سازي اإليراني .3-3
وت ـ ـصـ ــدر ال ـ ـشـ ــارقـ ــة ،الـ ـ ــذي يـسـتـضـيــف
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،الترتيب
برصيد  3نقاط ،مقابل نقطة لباختاكور
وتــراك ـتــور ،وبـقــي ال ـقــوة الـجــويــة مــن دون
رصيد.
وحقق باختاكور وتراكتور سازي تعادال
مثيرا بثالثة أهداف مقابل ثالثة أهداف.
وبعد شوط أول سلبي تخللته العديد
م ــن ال ـف ــرص ال ـضــائ ـعــة ،أب ــرزه ــا تـســديــدة
سيران في القائم ( ،)27جاء الثاني في قمة
اإلثارة واألحداث الدراماتيكية ،بعدما شهد
تسجيل  6أهداف.
وخ ـ ـ ـسـ ـ ــر الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة اإلمـ ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ــام
بيرسبوليس اإليــرانــي ،وصيف النسخة
ال ـمــاض ـيــة ،بنتيجة ص ـف ــر 1-عـلــى اسـتــاد
بانديت جواهر الل نهرو في الهند ضمن
منافسات المجموعة الخامسة.
وكان الوحدة تأهل إلى دور المجموعات
عبر الملحق ،بفوزه على الــزوراء العراقي
.1-2

وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ذاتـ ـه ــا ،تـ ـع ــادل غــوا
الهندي ،المستضيف ،مع الريان القطري
صفر-صفر.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الرابعة ،أنقذ المدافع
خ ـ ـ ــوخ ـ ـ ــي بـ ـ ــوعـ ـ ــام
ال ـســد مــن الـخـســارة
أمام فوالد خوزستان،
ب ــإدراك ــه ال ـت ـع ــادل (،)89
بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـ ــان األخـ ـ ـي ـ ــر فــي
ط ــريـ ـق ــه إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق الـ ـف ــوز
بهدف سجله المهاجم البرازيلي
لوسيانو فيريرا (.)61
وفي المجموعة ذاتها ،استهل النصر
الـسـعــودي م ـشــواره بـتـعــادل سلبي أمــام
الــوحــدات األردن ــي على ملعب مرسول
بارك بالرياض.
وتــابــع الـمــدرب الجديد للنصر،
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي مـ ــانـ ــو م ـي ـن ـي ــزي ــس،
ال ـم ـب ــاراة م ــن الـ ـم ــدرج ــات ،قبل
ً
تسلمه المهمة رسميا اعتبارا
ً
م ــن الـ ـي ــوم ،ت ــأه ـب ــا ل ـم ـبــاراتــه
المقبلة أمام السد في الجولة
الثانية.
(أ ف ب)

جانب من مباراة النصر السعودي والوحدات األردني (ا ف ب)

األهلي والزمالك إلى
دور الـ  16لكأس مصر
تأهل األهلي حامل اللقب وغريمه
ال ـت ـق ـل ـي ــدي الـ ــزمـ ــالـ ــك لـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــ16
لبطولة كــأس مصر في كــرة القدم،
في بروفة أخيرة قبل مواجهتهما
األحد المقبل في مباراة مؤجلة من
المرحلة الرابعة لبطولة الدوري.
ّ
وتخطى األهلي فريق النصر 1-2
ّ
األربعاء بملعب االسكندرية .وتقدم
األه ـل ــي ع ــن طــريــق ول ـيــد سليمان
( ،)45+2ثم عــادل أحمد الصعيدي
( .)54وسجل هدف الفوز المتأخر
ال ـك ــون ـغ ــول ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وال ـت ــر
بواليا (.)83
ويلتقي األهلي مع إنبي في دور
الـ ،16واألخير تأهل لهذا الدور بعد
ال ـفــوز عـلــى ن ـبــروه  1-2فــي فبراير
الماضي.
كما حقق الزمالك فوزا كبيرا على
ح ــرس ال ـح ــدود الـمـنـقــوص عــدديــا
 1-3بملعب السويس.
تـقـ ّـدم حــرس ال ـحــدود عــن طريق
حسن يــوســف ( )9وع ــادل للزمالك
ي ــوس ــف اب ــراهـ ـي ــم "اوب ـ ــام ـ ــا" (.)19
وأض ـ ـ ــاف م ـح ـم ــود ع ـ ــاء ال ـهــدف ـيــن
الثاني والثالث ( 51و 68من ركلتي
جزاء).
ول ـع ــب حـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود بـعـشــرة
العبين منذ الدقيقة  17عقب طرد
م ــداف ـع ــه احـ ـم ــد قـ ـط ــاوي لـعــرقـلـتــه
ال ـم ـغــربــي حـمـيــد احـ ـ ــداد وهـ ــو في
طريقه للمرمى.
ويلتقى الزمالك مع االسماعيلي
في دور ال ــ ،16واالخـيــر صعد لهذا
ال ــدور عقب ف ــوزه على الفيينا اف
سي  1-2في فبراير الماضي.
(أ ف ب)

23
الريال والسيتي يكمالن عقد نصف نهائي دوري األبطال
ةديرجلا

•
العدد  / 4709الجمعة  16أبريل 2021م  4 /رمضان 1442هـ

sports@aljarida●com

أكد ريال مدريد اإلسباني
جدارته ببطاقة التأهل
للدور نصف النهائي بدوري
األبطال ،بعد أن عاد بتعادل
سلبي من عقر دار مضيفه
ليفربول اإلنكليزي ،في اللقاء
الذي احتضنه ملعب «آنفيلد
رود» أمس األول في إياب دور
الثمانية.

فودين وولكر

أك ـ ـم ـ ــل ري ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
ومــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي ،أمــس
األول ،عقد الفرق المتأهلة للدور نصف
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا
ف ــي ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ب ـع ــدم ــا ف ـ ــرض األول
التعادل السلبي على مضيفه ليفربول
اإلن ـك ـل ـيــزي ،وج ــدد الـثــانــي ف ــوزه على
مضيفه بوروسيا دورتموند األلماني
 1-2في اياب ربع النهائي.
ً
وك ــان ري ــال مــدريــد ف ــاز  1-3ذهــابــا
فــي مــدريــد الـثــاثــاء الـمــاضــي ،فضرب
ً
موعدا في نصف النهائي مع
تشلسي اإلنـكـلـيــزي الــذي
تخطى بورتو البرتغالي
بـ ـف ــوزه ع ـل ـيــه -2ص ـف ــر
ً
ذه ـ ـ ــاب ـ ـ ــا وخ ـ ـسـ ــارتـ ــه
ً
أمــامــه ص ـفــر 1-إيــابــا
في مباراتين أقيمتا
في اشبيلية بسبب
ق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـس ـ ـف ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة بـ ـي ــن
إنكلترا والبرتغال.
و ك ــان مانشستر
س ـي ـت ــي ف ـ ـ ــاز بــال ـن ـت ـي ـجــة
ذاتـهــا الـثــاثــاء الماضي
ع ـل ــى ارض ـ ـ ــه فـ ــي مـلـعــب
االت ـح ــاد فــي مانشستر،
ً
ل ـ ـي ـ ـضـ ــرب مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــدا م ــع
ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي الذي جرد بايرن
ميونيخ األلماني من لقبه
ً
ال ـث ــاث ــاء (ف ـ ــاز  2-3ذه ــاب ــا
ً
وخسر صفر 1-إيابا).
وت ـ ـ ـقـ ـ ــام مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ــذه ـ ــاب
ف ــي ب ــاري ــس ف ــي  27ال ـج ــاري،
واإلياب في الخامس من مايو
في مانشستر.

ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة االول ـ ـ ــى ،ي ــدي ــن ري ــال
مدريد بتعادله بشكل كبير الى األداء
الجماعي لالعبيه وتألق حارس مرماه
الدولي البلجيكي تيبو كورتوا ،الذي
ً
أنقذ مرماه من أهــداف محققة مبقيا
على سلسلة فريقه دون خسارة في 14
مباراة متتالية في مختلف المسابقات.
وح ــرم الـنــادي الملكي مضيفه من
تكرار "ريمونتادا" العام قبل الماضي،
ع ـن ــدم ــا خ ـس ــر ب ـثــاث ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ام ــام
برشلونة قبل أن يضربه بالرباعية
ً
إيابا في الدور ذاته من المسابقة التي
تــوج بلقبها ذلــك الموسم ،لكنه فشل
في تسجيل هدف واحد ،وهو الذي كان
بحاجة الى ثنائية نظيفة فقط لبلوغ
المربع الذهبي.

السيتي يفك النحس
وفك سيتي نحس ربع النهائي مع
مدربه اإلسباني جوسيب غوارديوال،
وبـ ـل ــغ دور االرب ـ ـعـ ــة ل ـل ـم ــرة ال ـثــان ـيــة
فــي تــاريـخــه بـعــد االولـ ــى مــع ال ـمــدرب
التشيلي مانويل بيليغريني عام 2016
حين خرج على يد ريال مدريد.
وعوض سيتي اخفاقاته في األعوام
األربعة الماضية ،حيث خرج من ثمن
النهائي أم ــام مــونــاكــو الفرنسي عام
 ،2017ورب ــع الـنـهــائــي أم ــام مواطنيه
ليفربول ( ،)2018وتوتنهام (،)2019
وليون الفرنسي (.)2020
وتمكن سيتي ا ل ــذي حقق سلسلة
ً
ً
ق ـيــاس ـيــة م ــن  28ف ـ ـ ــوزا م ـت ـتــال ـيــا فــي
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ،مـ ــن تـخـطــي
فــخ دورت ـمــونــد فــي سـبــاقــه عـلــى أربــع
جبهات ورباعية تاريخية ،حيث كان
قــاب قوسين أو أدنــى من الفوز بلقب

زيدان :علينا الفخر بأنفسنا
أقـ ـ ــر الـ ـف ــرنـ ـس ــي زيـ ـ ــن ال ــدي ــن
زيـ ـ ـ ــدان ،ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ــري ــال
مدريد اإلسباني ،بأنهم عانوا
على ملعب آنفيلد رود ،من أجل
الـعـبــور ببطاقة نـصــف نهائي
دوري األبطال.
وقــال زيــدان ،في تصريحات
تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة بـ ـع ــد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة:
"عـ ــان ـ ـي ـ ـنـ ــا ،وك ـ ـنـ ــا ن ـ ـ ـ ــدرك أن ـن ــا
س ـن ـعــانــي ،لـكـنـنــا ف ــي الـنـهــايــة
بحثنا عن التأهل للدور التالي.
األمـ ــور كــانــت تـحــت سيطرتنا
إلـ ــى ح ــد ك ـب ـي ــر ،وك ــان ــت هـنــاك
لحظات صعبة ،لكن بإمكاننا
ال ـش ـعــور بــالـفـخــر ب ـمــا قــدمـنــاه
اليوم مجددا".
وأضـ ــاف ال ـم ــدرب الـفــرنـســي:
"ك ـن ــا نـ ــدرك أن ـن ــا سـنـعــانــي مع

زيدان

ميلنر :كنا أفضل منهم
قـ ـ ـ ــال جـ ـيـ ـم ــس مـ ـيـ ـلـ ـن ــر ،الع ــب
ليفربول ،إنهم كانوا الفريق األفضل
فــي مواجهة ري ــال مــدريــد ،مشيرا
إلــى أنهم كــانــوا يستحقون الفوز
في إيــاب ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا.
وذكـ ــر مـيـلـنــر ،ف ــي تصريحات
لقناة "بي تي سبورت"" :اإليجابي
هو الفرص التي صنعناها ،ورد
ال ـف ـعــل ال ـ ــذي حـصـلـنــا ع ـل ـيــه .من
الواضح أننا كنا أفضل ،وفعلنا ما
يكفي للفوز بالمباراة".
وأض ـ ــاف الع ــب ال ــوس ــط ،ال ــذي
بــدأ كأساسي فــي الـمــواجـهــة" :إذا
لعبنا مباراة الذهاب بنفس القوة،
لكان األمر مختلفا .في النهاية لم
نكن جيدين بما فيه الكفاية في
المباراتين .الـشــيء األكـثــر أهمية
هو أننا إذا لعبنا بهذا الشكل ،فإنه
يمكننا الوصول إلى المراكز األربعة
األولى في البريميير ليغ".
وفشل "الريدز" في المرور نحو

جيمس ميلنر

نصف النهائي في البطولة التي
فــاز بها  6مــرات ،آخرها في 2019
للمرة الثانية على التوالي ،بعد أن
َّ
ودع نسخة العام الماضي على يد
فريق إسباني آخــر ،وهو أتلتيكو
مدريد ،ولكن في دور الـ.16
(إفي)

فرحة العبي ريال مدريد بعد التأهل لنصف النهائي
الدوري الممتاز ،بانتظار استحقاقاته
ف ــي ال ـك ــأس وكـ ــأس ال ــراب ـط ــة لــأنــديــة
المحترفة.
وشكل ربع الساعة ّ
األول جس نبض
بين الفريقين ،قبل أن ينجح دورتموند
في افتتاح التسجيل بفضل اإلنكليزي
جود بيلينغام في مباراته العاشرة في
المسابقة ،بعدما أنهى هجمة بدأها
هاالند بتسديدة لولبية بالقدم اليمنى
عجز الحارس البرازيلي إيدرسون عن
صدها (.)15
وبــات بيلينغام في سن الــ 17عاما
ً
و 289يوما ثاني أصغر العب يسجل
ف ــي األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة لـلـمـســابـقــة
االوروبـ ـ ـي ـ ــة ب ـع ــد االس ـ ـبـ ــانـ ــي ب ــوي ــان
كــركـيـتــش ،ال ــذي سـجــل فــي ســن ال ــ17

ً
ً
عــامــا و 217يــومــا بقميص برشلونة
أم ــام شــالـكــه -1ص ـفــر رب ــع نـهــائــي في
أبريل .2008
وحصل سيتي على ركلة جــزاء اثر
لمسة يــد على إم ــري دج ــان تــم التأكد
منها عبر حكم الفيديو المساعد "في
أيــه آر" ،فانبرى لها الدولي الجزائري
رياض محرز بنجاح (.)55
وأض ــاف فـيــل ف ــودن ال ـهــدف الثاني
بتسديدة قوية أرضية اصطدمت بيد
الحارس وهزت الشباك (.)75

موعد مباريات قبل النهائي
من جانبه ،حـ ّـدد االتـحــاد األوروبــي
لـكــرة الـقــدم "يــويـفــا" مــواعـيــد مباريات

الــدور نصف النهائي لمسابقة دوري
أبطال أوروبا في كرة القدم ،حيث يلعب
ً
ذهابا ريال مدريد اإلسباني مع ضيفه
تـشـلـســي االن ـك ـل ـيــزي ف ــي  27ال ـج ــاري،
وب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الـفــرنـســي مع
مانشستر سيتي اإلنكليزي في  28منه.
ّ
وكــان االتحاد األوروب ــي أكــد في 19
م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي خـ ــال س ـح ــب قــرعــة
الـ ــدوريـ ــن ربـ ــع ون ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي أن ــه
ّ
سيحدد مــوعــد مـبــاريــات دور األربـعــة
منتصف الشهر الحالي.
وخدمت المواعيد الجديدة فريقي
ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد وتـ ـشـ ـلـ ـس ــي ل ـكــون ـه ـمــا
سيلتقيان مرتين في مدى ثمانية ايام،
فيما سيتواجه سان جرمان وسيتي في
مدى ستة أيام.

بداية الـمـبــاراة .المنافس دخل
بقوة كبيرة خالل أول  15دقيقة،
وهو أمر طبيعي في إيــاب ربع
نهائي دوري األب ـطــال .نتيجة
كانت فــي مصلحتنا ،وسعداء
بالتأهل".
كما أثنى مدرب "الميرينغي"
على استجابة العبيه إزاء كم
اإلص ــاب ــات الكبير فــي صفوف
الـفــريــق ،وق ــال فــي هــذا الـصــدد:
"نحن فريق واحــد ،وإزاء كل ما
ُّ
نمر به من غيابات وإصــابــات،
الـفــريــق حــاضــر دائ ـمــا ،ويرغب
فــي الـمــزيــد ،وه ــذا أمــر جـيــد .لم
نفز بأي شيء بعد ،لكننا مازلنا
ننافس في بطولتين".
(إفي)

أفضل حارس مرمى

قال األلماني يورغن كلوب ،مدرب ليفربول ،بعد
إقصاء فريقه من ربع نهائي دوري األبطال على
يــد ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،إنــه كــان ينبغي
التسجيل من الفرص التي سنحت لهم.
وذكــر كلوب ،في مؤتمر صحافي بعد
الـمـبــاراة التي احتضنها ملعب آنفيلد
رود" :كان يجب أن نسجل األهداف في
الفرص التي سنحت لنا".
وأضاف" :لو تقدمنا بنتيجة
 ،0-1لكان األمــر مختلفا .لقد
سـيـطــروا عـلــى الـمـبــاراة
ف ــي أوق ـ ــات م ـحــددة.
نحن كانت لدينا
في مرتين فرص
أك ـب ــر للتأهل
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــدور
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــف
النهائي".

َّ
قدم البلجيكي تيبو كورتوا ،حارس مرمى ريال مدريد ،أداء
يستحق الـثـنــاء مــع مــا يصل إلــى ثــاث تـصــديــات رئيسية في
مواجهة ليفربول ( ،)0-0مما ساهم في تأهل فريقه إلى نصف
نهائي دوري أبطال أوروبــا .وأكد بعد اللقاء أنه يشعر بأنه في
وضــع "جيد جــدا" ،رغــم أنــه ال يستطيع أن يقول ما إذا كــان هو
األفضل في العالم بمركزه.
وفي تصريحات عقب المباراة ،قال كورتوا" :أشعر أنني بحالة
جيدة جدا .لقد قلت بالفعل إننا نعمل بجد .أريد أن أفوز بالعديد
مــن األلـقــاب مــع ريــال مــدريــد .وأعـطــي كــل شــيء مــن أجــل ذلــك .ال
أستطيع أن أخبرك ما إذا كنت األفضل أم ال .هناك حراس مرمى
عال .الرحيل من هنا بشباك
رائعون ،لكننا جميعا في مستوى ٍ
نظيفة يجعلني سعيدا جدا" .وأضاف" :في الشوط األول أنقذت
شباكي مرتين بشكل جيد .وفي بداية الشوط الثاني كان َّ
علي
أن أتصدى لتسديدة أخرى .دافعنا جيدا ،وشتت ميليتاو الكرة
مرتين بشكل جيد ،وسعيد جدا بالمباراة".

غوارديوال يشيد بأداء فريقه
أث ـنــى اإلس ـبــانــي بـيــب غ ــواردي ــوال ،الـمــديــر الـفـنــي لمانشستر سيتي
اإلنكليزي ،على أداء فريقه أمام بوروسيا دورتموند األلماني ،أمس األول،
ً
ً
ً
في إياب ربع نهائي دوري األبطال ،مؤكدا أن ما فعله يعد أمرا "مذهال"،
َ
ولكنه ذكر بأنهم لم يصنعوا التاريخ بعد.
وقال غوارديوال ،في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" بعد المباراة
ً
التي احتضنها ملعب "سيغنال إيدونا بــارك"" :سعيد جدا من أجل هذا
النادي ،ومن أجل رئيسه والجماهير ،والجميع .هذه هي المرة الثانية
التي نتأهل فيها لنصف النهائي ،ولهذا لم نصنع تاريخا للنادي بعد،
ولكننا في طور التمهيد له".
ً
وأضاف أن "األداء كان رائعا باستثناء أول عشر دقائق في المباراة.
أنا سعيد جدا بكون فريقنا أحد أفضل أربعة في أوروبا".
وتعد هذه المرة األولــى التي يبلغ فيها "السيتيزنس"
المربع الذهبي منذ  ،2016حيث كان يدرب الفريق حينها
التشيلي مانويل بليغريني.
ولفت إلى أن "هذه البطولة جميلة جدا ،ولكنها أيضا
غير عادلة ،ألن الجميع يحكم علينا بأننا نمر بكارثة
عندما نودعها .نلعب لمدة  11شهرا في البريميرليغ،
وب ـع ــض الـ ـبـ ـط ــوالت األخـ ـ ـ ــرى .الـ ـي ــوم ح ـص ـل ـنــا عـلــى
ركلة جــزاء من لمسة يد ،وقد ال تحتسب في مباراة
أخــرى .خرجنا العام قبل الماضي بسبب لمسة يد
لــم تحتسب أمــام توتنهام هوتسبر .ولكننا اليوم
لعبنا بشخصية".

سـ ّـجــل الـعـمــاق الـكــامـيــرونــي جــويــل امـبـيــد  39نقطة وقــاد
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز إلى ّ
التفوق في قمة المنطقة الشرقية
على ضيفه بروكلين نتس المنقوص  ،117-123أمس األول ،في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،فيما ّقدم كل من ستيفن
ً
كوري والسلوفيني لوكا دونتشيتش ً
أداء خارقا.
وفيما ّ
سجل امبيد  13من  29محاولة والتقط  13متابعة،
ّ
شاهد ّ
تقدم فريقه بفارق  22نقطة يتقلص إلى  3في الربع األخير.
وبرغم غيابه نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ،حقق
ً
ميلووكي باكس فوزه الثاني تواليا بنتيجة كبيرة على مينيسوتا
تيمبروولفز متذيل ترتيب الدوري  ،105-130وسط تألق كريس
ميدلتون صاحب  27نقطة و 8متابعات و 7تمريرات حاسمة في
 25دقيقة فقط.
َ
مدافعين وعلى قدم
على وقــع صافرة نهاية الـمـبــاراة ،بين
واحدة ،أطلق النجم السلوفيني رمية مذهلة من خارج القوس
منحت فريقه داالس مافريكس سلة الفوز على أرض ممفيس
غريزليز .113-114
ّ
ً
بدوره ،علق دونتشيتش ،العب ريال مدريد اإلسباني سابقا،
ّ
عـلــى سلته الــرائ ـعــة ،وعـمــا إذا ك ــان فــي مــوقــع جــيــد للتسديد
ً
ّ
"بصراحة ،ال أتذكر .كدت أقع .كنت محظوظا".
وفي أوكالهوما ،جلس ستيفن كوري موزع غولدن ستايت
ووري ــرز على مقاعد الـبــدالء في الربع األخـيــر ،ليحرمه مدربه

يومية سياسية مستقلة

وتابع" :لم نخسر المنافسة اليوم .خسرناها في
مدريد .اليوم لم يكن مريحا لهم .كنا جيدين،
وتميزنا بالنزعة الهجومية ،وصنعنا
فرصا".
وحول الفرصة الضائعة عن طريق
محمد صــاح في الدقيقة الثانية من
ُعمر المباراة ،أكــد كلوب أن المصري
يـعــرف كيف يسجل مثل هــذه الـكــرات
"بعينين مغمضتين".
وت ــاب ــع" :ل ــم نفقد فــرصـتـنــا من
ال ـيــوم .كــل شــيء الليلة كــان على
م ــا ي ـ ـ ــرام ،لـكـنـنــا خــرج ـنــا من
البطولة".
(إفي)

كلوب

ليفربول يعتذر عن رشق حافلة مدريد

حافلة ريال مدريد

غوارديوال

أقر إيميليو بوتراجينيو ،مدير العالقات
المؤسسية فــي ري ــال مــدريــد ،بــأن ليفربول
اع ـ ـتـ ــذر عـ ــن اس ـت ـق ـب ــال ج ـم ــاه ـي ــره ل ـل ـفــريــق
اإلس ـبــانــي ،ال ــذي تـعــرضــت حــافـلـتــه للرشق
بالحجارة وكسر زجاجها .وقال بوتراجينيو:
"مــن المؤسف ما حــدث .اليوم احتفال لكرة
القدم بين ليفربول وريال مدريد .إنها واحدة
من أفضل المباريات التي يمكن أن يشاهدها
الجمهور في العالم .العالقة بين الناديين
جيدة جدا ،وإنه ألمر مؤسف .الجهاز اإلداري
في ليفربول اعتذر لنا".

ستيف كير من تحطيم الرقم القياسي ألكبر عدد من الرميات
الثالثية في مباراة واحدة.
زرع كوري  11ثالثية من  16محاولة في  29دقيقة ،ليقود غولدن
لتحطيم الرقم
ستايت إلى فوز كبير  .109-147وكان في طريقه ّ
القياسي لزميله كالي تومسون ( ،)14بيد أن مدربه فضل إراحته.
لكنه أصبح أول العب في تاريخ الدوري يسجل  10ثالثيات
ً
على األقل في مباراتين تواليا ،بعدما سجل  11االثنين في سلة
دنفر.

نيكس يهزم بيليكانز
وب ـع ــد تـسـجـيـلــه م ـع ــدل  35ن ـق ـطــة ف ــي آخـ ــر  3ان ـت ـص ــارات
لنيواورليانز بيليكانز ،اكتفى النجم الصاعد زيون وليامسون
بـ 25نقطة في خسارة فريقه أمام نيويورك نيكس .116-106
ً
ويدين نيكس بفوزه الرابع تواليا إلى جوليوس رانــدل (32
نقطة و 8متابعات) ،ليبقى في المركز السابع ضمن المنطقة
الشرقية أم ــام تـشــارلــوت هــورنـتــس الـخــاســر على أرض ــه أمــام
كليفالند كافالييرز .103-90
وبرغم غياب الخماسي األساسي في لوس أنجلس كليبرز،
ّ
تخطى فريق والي ــة كاليفورنيا مضيفه ديـتــرويــت بيستونز
 ،98-100بعدما قلب تأخره بفارق خمس نقاط في آخر دقيقتين.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ويفتتح ريال مدريد وتشلسي الدور
نصف النهائي بمواجهتهما بملعب
"ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة
مــدريــد فــي  27ال ـج ــاري ،ويـلـعــب ســان
جرمان مع مانشستر سيتي في اليوم
التالي بملعب بارك دي برانس.
وي ـبــدأ مــانـشـسـتــر سـيـتــي وبــاريــس
سان جرمان إياب دور االربعة في الرابع
من مايو بملعب االتحاد في مانشستر،
فيما يختتمه تشلسي والنادي الملكي
بملعب ستامفورد بريدج في الخامس
من الشهر ذاته.
وتقام المباراة النهائية في  29مايو
المقبل بالملعب األولـمـبــي "أتــاتــورك"
في اسطنبول.

كورتوا :ال أعرف ما إذا كنت كلوب يتحسر على نتيجة الذهاب

فيالدلفيا يحسم قمة «الشرقية» وسلة مذهلة لدونتشيتش

دونيتش نجم داالس

رياضة

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

اإلعالنات:

وت ـعــرضــت حــاف ـلــة ريـ ــال م ــدري ــد لـلــرشــق
بالحجارة لــدى وصولها إلــى ملعب أنفيلد
من جانب الجماهير التي احتشدت في محيط
الملعب بانتظار الفريقين.
وظهرت حافلة ريال مدريد ،التي تعرضت
لكسر في الــزجــاج ،بأحد الـشــوارع الموازية
لملعب أنفيلد قبل نحو ساعة ونصف الساعة
من انطالق المباراة.ورغم أن االستقبال كان
ً
سلميا بشكل عــام ،في ظل حراسة الشرطة
الـبــريـطــانـيــة ،ف ــإن بـعــض الجماهير رشـقــوا
الحافلة بالحجارة.

مباراتا اليوم
التوقيت

المباراة

9:30

اليبزيغ  -هوفنهايم

10:00

ايفرتون  -توتنهام

القناة

beINSPORTS PR1

مباريات الغد
كأس االتحاد اإلنكليزي
7:30

تشلسي – مانشستر سيتي

beINSPORTS PR1

كأس ملك إسبانيا
10:30

اثلتيك بلباو  -برشلونة
الدوري اإلنكليزي

2:30

نيوكاسل – وست هام

beINSPORTS PR1

10:15

وولفرهامبتون  -شيفيلد

beINSPORTS PR1

الدوري اإليطالي
7:00

ساسوولو  -فيورنتينا

beINSPORTS hd3

9:45

كالياري  -بارما

beINSPORTS hd3

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

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم
الله بالنور

نقطة

مرزوق وطالبة
مرزوق...

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

فهد البسام

أرادوا الظهور بمظهر األبطال المنقذين فخربوا الجلسات،
وأرجعوا ،بجدارة ُيحسدون عليها ،المخاوف والتوجسات منهم،
وزادوا بالمقابل من رصيد التعاطف مع السيد مرزوق الغانم من
ّ
حيث أرادوا أن ّ
ّ
يستطب به إل
يكرهوا الناس به ،ولكل داء دواء
الحماقة أعيت من يداويها.
ً
ً
يحاربون م ــرزوق ظالما أو مظلوما ،فهو بنظرهم مخطئ
فــي كــل األح ــوال ،حتى لــو فعل مــا كــانــوا يـنــادون بــه ،أو قــال ما
الذين يركضون وراءهم ،أو ارتكب
كان يقوله رموزهم ونوابهم ّ
األخ ـط ــاء ذات ـهــا ال ـتــي كــانــوا يـغــضــون ال ـطــرف عـنـهــا حـيــن كــان
يرتكبها أحبابهم.
ً
عنزة ولو طارت ،وال أحد يلوم أو يحاسب أحدا ،فالهجوم على
ً
ً
رئيس المجلس والهروب إلى األمام ُمربح غالبا ،خصوصا حين
ُيلهي الناس ّ
عما حدث هناك بالخلف ،فما بالك إذا ما كان خصمك
من طبقة التجار األثرياء ،لتشعر بعدها براحة ضمير روبن هود؟
كما أنه أسهل بالتأكيد من النقد الذاتي واالعتراف باألخطاء
وال ـم ــراج ـع ــات وإعـ ـ ــادة ال ـح ـســابــات وفـ ـ ّـك االرت ـب ــاط ــات وتـقــديــم
ال ـت ـنــازالت ،نــاهـيــك عــن اق ـتــراح الـقــوانـيــن الـجــديــدة أو مراجعة
ً
الميزانيات أو تقييم السياسات مثال ،فهذه أمــور تحتاج إلى
أفكار متجددة وجهد وبحث وصياغة ،وهذا عمل عسير عليهم،
كما هو واضح.
ـاق وي ـت ـمـ ّـدد ويــرت ـكــب األخ ـط ــاء والـخـطــايــا
ـ
ب
ـم
ـ
ن
ـا
مـ ــرزوق ال ـغـ
ٍ
ً
أحيانا ،كان ومــازال وسيستمر بارتكابها ،حاله حال غيره من
السياسيين ،والحياة تجري ،وهذا الوقت سوف يمضي ،وال بدّ
ً
ً
من نقده وتقويمه على الــدوام ،فهو ليس تابو مقدسا أو مالكا
ً ّ
ُمنزال ،لكن الحد األدنى من اإلنصاف والموضوعية الذي تطلبونه
ً
ألنفسكم هو المطلوب هنا فقط ال أكثر ،أو على األقــل ،وعوضا
ّ
عن إضاعة الوقت بالشخصنة المملة ،فبإمكانكم ممارسة اللعبة
بدهاء وتكتيك أفضل ،كي ال تتحول حفالت الهجوم المتحامل
إلى حفالت تعاطف مضادة.
ّ
أمــا َمــن يهوى العيش في الماضي ،ليذكرنا في كل مناسبة
حزينة بالفارق بين رئاستي السعدون وغيره للمجلس ،فعليه أن
يرى الصورة كاملة ،وال يختار ما يناسبه من "كتالوج" التاريخ،
حيث ال يخلط بين كاريزما السيد السعدون وسمته ومالمحه
الحادة ،وبين مواقفه السياسية المتنوعة ،وبعدها يستذكر تاريخ
ّ
ركوب السيد السعدون لكل الموجات المتاحة في سبيل وصوله
إلى الرئاسة ،ومن ثم إعطاءه الغطاء والقيمة لخريجي الفرعيات
ّ
ومخلصي المعامالت حين فقد الكرسي وانضم معهم في التكتل
الشعبوي ،وقبل كل شيء استذكار أن آخر رئاسة "للعم" أحمد
ّ
يضم
السعدون للمجلس كانت منذ قرابة ربع القرن ،ولمجلس كان
ً
بين جنباته نوابا من طراز الدكتور أحمد الخطيب والنيباري
ّ
والمشاريين ،وغيرهم الكثير
والشريعان والمخلد وسعد طامي
من النواب "التكانه" ،باختالف توجهاتهم ومشاربهم ،أما مجلس
السيد مرزوق فانظر حولك ،فال ترجموه وحده.

درايش

إنزين وبعدين؟!

د .ناجي سعود الزيد

عقب هالقرقة شيبون؟!
ما يقدرون يعزلون الرئيس...
وما يقدرون يستجوبون رئيس الوزراء...
حتى وزير الصحة طلب استيضاحات باستجوابه حول أشياء
ً
واضحة ،وقدمها في آخر لحظة متعمدا لتعطيل االستجواب ،رغم
قدرته على تفنيد االستجواب بسهولة...
والعفو الشامل أصبح في خبر كان!
ً
والبديل للنائب السابق د .بدر الداهوم سيتم انتخابه قريبا ،وكذلك
البديل للنائب المستقيل السيد يوسف الفضالة!
يعني ليس هناك وصف لهذه الحالة إال كونها غابة ،ليس بها
نظام أو قانون أو حتى أقــل القليل من الفهم الديمقراطي وأقل

القليل من الفهم لمفهوم عام وتعريف متكامل لتلك الدولة...
فوضى عارمة على كل المستويات ،وقصص وحكايات تتجدد
ً
يوميا عن فساد الذمم ،وانحدار أخالقي حتى في لغة التخاطب على
ّ
ّ
غصب عليك! كما تم ذكر "يا حيوان"!
طريقة :إنت مو رجال ...وآنا رجال
ٍ
شتبون بعد؟! أكو مسخرة أكثر من جذي؟!
خياران ال ثالث لهما :إما أن يتم حل المجلس ،أو أن يستقيل معظم
ً
النواب المنتخبين من الذين يشكلون المعارضة ،وعددهم  28نائبا،
ً
وفقا آلخر أمر طرح للتصويت...
وأي عبقري في هذه الغابة لديه بديل غير ذلك ،فليتفضل ويدلي
بــه ،ألنــه  -أي ذلــك العبقري  -يريد إبـقــاء األم ــور على مــا هــي عليه،
كمسلسل لتسالي رمضان!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

إلى اإلعالمي /سعد الخلف مقدم البرنامج
الرمضاني « مدفع اإلفطار»
شللي بقى مــن ا لــو قــت غير التجاعيد
ـار م ــا ح ـ َـس ــب الن ـت ـظ ــارك
وم ــدف ــع إف ـ ـطـ ـ ٍ
وكـ ـ ــم ارمـ ـ ـض ـ ــان يـ ـم ــر مـ ــا ي ـت ـب ـع ــه عـيــد
َ
ي ــذك ــر اهـ ـ ـ ـ ــال ...وم ـ ــا ط ـل ــع ف ــي م ـ ــدارك
أخ ـط ــر م ــن ال ـح ــرم ــان چ ــذب الـمــواعـيــد
ْ َ
وأك ـ ــل ـ ــف ع ـل ـيــك أح ـ ـيـ ــان :حـ ـي ــرة ق ـ ــرارك
وهـ ــذي ال ـح ـيــاة ادروب فـيـهــا جــامـيــد
م ـ ــا ت ـ ـتـ ــركـ ــك كـ ـيـ ـف ــك تـ ـ ـح ـ ـ ّـدد م ـ ـسـ ــارك
ولــو هو بكيفك تسحب الطوب باإليد
ب ــس الـ ـف ــرح م ــاه ــو ب ـح ـ ْـســب اخ ـت ـي ــارك
لـ ـلـ ـغـ ـي ــث م ـ ـ ـ ـ ّ
ـاري ـ ـ ـ ــه ول ـ ـل ـ ـغ ـ ـيـ ــم ت ـم ـه ـي ــد
وع ـس ــاه ي ـص ــدق ي ــوم م ــوع ــد خ ـضــارك
وعـقــب الظما يـنــزل على الچبد تبريد
خـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــة ي ـ ـ ـنـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ـ ٍـع تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـدر ل ـ ـ ـ ـ ــدارك

ثعبان في سلطة خس!

ديمنشا

حسن العيسى

اع ـت ــرض أن ـتــونــي عـلــى ابـنـتــه ال ـك ـبــرى حين
استأجرت عاملة رعاية تساعده في كهولته ،إذ
قال لها :لست بحاجة لها لترعاني ،أستطيع أن
أقــوم بكل أمــوري دون حاجة ألحــد ،ثم إن هذه
العاملة سرقت ساعتي فقمت بطردها.
أيــن ساعتي اآلن؟ فتحت ابنته بــاب الحمام
ً
وأحضرت له ساعته ...سكت ،ثم عاد مكررا :إن
حالي بخير في منزلي ...جميل أنك تزورينني
كل يوم.
اللقطة تنتقل ويتغير المكان والزمان ،أنتوني
ي ـفــاجــأ بـشـخــص غ ــري ــب يـجـلــس ف ــي صــال ـتــه...
ي ـســألــه :م ــاذا تـفـعــل فــي بـيـتــي؟ وك ـيــف دخـلــت؟
يرد الجالس :هذا بيتي أنا ،وأنت ساكن عندي،
ً
وأنا زوج ابنتك .صمت أنتوني مستغربا ماذا

بانتظار مدفع
اإلفطار...

يـجــري فــي عالمه وأي ــن ه ــو...؟ تنتقل الكاميرا
من مكان آلخر ،في كل مكان يجد أنتوني نفسه
ً
غــريـبــا فــي الـمـكــان وال ــزم ــان ،ويـســأل مــن جديد
عن ساعته ...في النهاية يجد نفسه في مصحة
لرعاية الكهول ...ال يوجد حدث يومي استقر في
الذاكرة غير مشهد صورة ابنته الصغرى وهي
تودع الدنيا بعد حادث مؤلم ...وقد كان يتصور
أنها تحيا معه ،وقامت برسم لوحة كان يعلقها
في صالون المنزل ...صدمة وألم ...حزن وضياع.
كــانــت تـلــك لـقـطــات مــن فـيـلــم "األب" أنـتــونــي
(لعب الدور بجدارة أنتوني هوبكنز) يعاني من
"ديمنشا" الخرف ،يتصور أنه ال يعاني من علة
ما وإنما العلة في اآلخرين ،في الزمان  -المكان
ال ـق ــاس ــي .ال ي ــري ــد أن ي ـع ـتــرف بـحـقـيـقــة مــرض

كهولته ،فهو ال يدرك تالشي الوعي عنده بالزمن
وأحداثه ...ال يدرك الفرق بين الحلم والحقيقة...
"ال ــدي ـم ـن ـش ــا" ه ــي م ـ ــوت بـ ـط ــيء م ــؤل ــم ،تـنـســي
صاحبها وجود اآلخرين ،وتمحو من فكره تبدل
الزمن وتغير األح ــوال ...مــرض يصيب الكهول
والعجائز بدرجات مختلفة ...قد يبدأ بنسيان
مسائل ضئيلة ،ثم تكبر وتتسع تلك القضايا
حتى تنسى ماضيك ووجودك.
ديمنشا الكهولة هي قضاء الله وقدره ،أبدع
هوبكنز ومخرج الفيلم في تصويرها اإلنساني،
نتقبلها آخر األمر فنحن بشر نتعرض لصدمات
دائـمــة ...نسيانها أمر جيد للبشر في شبابهم
حتى تستمر حياتهم ،لكن حين تصيبنا في
وقت الشيخوخة ال تتركنا بغير التحسر على

زم ــن مـضــى أي ــام الـشـبــاب وال ـج ـمــال ،ثــم ننسى
حتى هذه.
م ـ ــاذا جـ ــرى ل ـنــا ن ـحــن أبـ ـن ــاء وبـ ـن ــات نـهــايــة
األرب ـع ـي ـن ـيــات والـخـمـسـيـنـيــات (بـيـبــي بــومــرز)
في السنين األخيرة غير الصدمات السياسية
وتــراكــم كثبان القلق والـضـيــاع على أجيالنا؟
ن ــدرك أن ــه بــالـطــريــق سـتــأتــي مـهــرولــة صــدمــات
اقتصادية مروعة ...ستزيد من حالة الديمنشا...
هل نحن من يعاني منها اآلن أم هي حكومتنا
وحكوماتنا الكهلة التي مازالت تعتقد أنها في
ريعان صباها...؟ يا رب اشفها من الديمنشا،
لـعـلـهــا تـ ــدرك أن ال ــزم ــن تـغـيــر ،ي ــا س ـل ـطــة ...هل
تدركين ذلك وتذكرين أنك لم تعودي كما كنت...
ولم نعد بدورنا كما كنا؟!

ّ
تعر ضت عائلة أسترالية
تـقـيــم فــي مــديـنــة مومسمان
بوالية سيدني لموقف مفزع،
بعدما فوجئت بوجود ثعبان
حي داخل كيس سلطة ّ
خس
اش ـت ــرت ــه م ــن م ـت ـجــر "ألـ ـ ــدي"
الشهير.
وقال رب األسرة أكساندر
وايـ ـ ـ ـ ــت ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ن ـق ـلــه
مــوقــع روس ـي ــا ال ـي ــوم ،أم ــس:
"كان الثعبان يتحرك ويخرج
لسانه الصغير ..فــي الــواقــع
لسانه هو الذي أخبرني أنه
ليس دودة عمالقة".
ً
وأضــاف" :ألكون صريحا،
كـنــت س ــأرت ــاح أك ـثــر ل ــو كــان
دودة".
وظهر الثعبان أثناء تفريغ
مواد البقالة في المنزل ،حيث
ات ـص ـل ــت ال ـع ــائ ـل ــة بـمـنـظـمــة
 Wiresإلنقاذ الحياة البرية،

ّ
الـتــي أك ــدت أن ه ــذا الثعبان
هي أحد أكثر أنواع الثعابين
ال ـ ـسـ ــامـ ــة والـ ـ ـع ـ ــدوانـ ـ ـي ـ ــة فــي
أستراليا،
وق ــد ب ـلــغ ط ــول ــه ن ـ ّحــو 20
ً
سـنـتـيـمـتــرا ،وي ـبــدو أن ــه كــان
ينام بهدوء في عبوة الخس
بخزانة البقالة الـمـبــردة في
السوبر ماركت.
وقـ ـ ــال وايـ ـ ــت إن ال ـث ـع ـبــان
ً
ً
الصغير ك ــان "لـطـيـفــا ج ــدا"،
وقـ ـ ــد أمـ ـض ــى هـ ــو وزوجـ ـت ــه
أم ـي ـل ــي ن ـي ــت ب ـع ــض ال ــوق ــت
خــال تـصــويــره ،فــي انتظار
مساعدة الخبراء.

وفيات
عائشة عقيل خليفة العقيل
أرملة محمد محمد السنافي
 83عاما ،شيعت ،ت99118959 :

محمد أحمد عبدالرحمن الكندري
 66عاما ،شيع ،ت99060032 :

جمعة سالم جمعة الخشتي

مواعيد المسلسالت

 54عاما ،شيع ،ت99177475 ،99055500 ،99044807 :

إبراهيم صالح عبدالعزيز الدويسان

 89عاما ،شيع ،ت65002232 :

الفي ضحوي جازي العجيري العازمي

ممنوع التجول

موسى

مارغريت

نبض مؤقت

الروح والرية

9:00 :Mbc

 DmcوMbc :009

شاهد  VIPو12:00 Mbc

قناة أبوظبي وتلفزيون الكويت 8

سما دبي و OSNوتلفزيون
الكويت و4:10 Atv

مطر صيف

سما عالية

غريب

بيت الذل

وأنا أحبك بعد

قناة أبوظبي وتلفزيون الكويت
4:15

aTVدراما وتلفزيون دبي و Mbc
5:20

روتانا دراما وAtv
وتلفزيون الكويت 1:05

8:20 Atv

سما دبي و9:15 Atv

بو طار

أمينة حاف

شيلوي ناش

الناجية الوحيدة

الناموس

 Atvوتلفزيون الكويت 11:55

 - MBCسما دبي  -الراي4:30 :

 Mbcدراما 3:00

شاهد  VIPو Mbcدراما 1:00

 OSNوتلفزيون الكويت
ودبي 2:00

 57عاما ،شيع ،ت98882317 ،99887025 :

أحمد سيد عبدالعزيز سيد عبدالله الرفاعي

 79عاما ،شيع ،ت92217559 ،92217554 :

جمال محمد يعقوب يوسف القبندي

 62عاما ،شيع ،ت،98844664 ،90909893 ،99085326 :
97838683

شفيق إبراهيم عبدالرحيم العوضي

 67عاما ،شيع ،ت،99887887 ،50050038 ،99181873 :
99553144

سلطان مترك ماجد العتيبي

 85عاما ،شيع ،ت65069990 ،66988899 :

علي خليفة إبراهيم الراشد

 82عاما ،شيع ،ت50501590 ،51651693 :

كوهرة حسين كليدر

أرملة جاسم عباس محسن دشتي
 79عاما ،شيعت ،ت،66655999 ،66144130 ،99452363 :
66211164

يوسف محمد راشد الصانع

 74عاما ،شيع ،ت99393973 ،60466066 ،99705315 :

إبراهيم جاسم محمد القطان

 91عاما ،شيع ،ت55558888 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

03:59
05:21
11:48
03:22
06:15
07:35

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

32
19
ً
 03:38صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:40ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
 08:20صب ــاحـ ـ ــا
 09:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

