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راشد الماجد األكثر نجاحا في
مقدمات األعمال الرمضانية ص 19

ّ
«غاز لبنان» يفرق بين طهران وموسكو
روسيا تضع شرطين قاسيين على «حزب الله» :تنسيق عسكري مباشر وفتح الطريق أمام شركاتنا
• دخول الروس على خط نفط شرق المتوسط يتضارب مع خطط صينية  -إيرانية
• الفروف سمع في إيران الئحة اتهامات الذعة لبالده حول سورية وأفغانستان
طهران ـ فرزاد قاسمي

ً
روسيا تقارع أميركا لبنانيا من السياسة إلى «الترسيم»

فــي زي ــارت ــه األخ ـي ــرة ل ـط ـهــران قـبــل أيـ ــام ،وج ــد وزيــر
الخارجية الــروســي سيرغي الف ــروف نفسه أمــام جــدار
من الصد اإليراني ،وتلقى ،حسبما كشف مصدر رفيع
ً
في الحكومة اإليرانية لـ «الجريدة» ،سيال من االنتقادات
الـ ــاذعـ ــة وال ـق ــاس ـي ــة م ــن عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن
اإليرانيين ،منهم أولئك المحسوبون على «خط موسكو»
في طهران.
والـسـبــب ،حسب الـمـصــدر وهــو عضو فــي المجلس
األعلى لألمن القومي ،ليس فقط أن الفروف اختار زيارة
الرياض وأبوظبي قبل طهران ،وليس التباينات القديمة
الجديدة بين البلدين حول ملف سورية ،بل هو بشكل
أساسي الملف اللبناني ،إذ تــزايــدت الحركة الروسية
بشأنه بشكل ملحوظ في الشهور األخيرة ،وهو ما تجلى
ً
أخيرا في زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد
الحريري لموسكو التي ستستقبل في األيــام القادمة
مسؤولين وسياسيين لبنانيين من مختلف المشارب.
وق ــال الـمـصــدر إن الـتــوتــر حــول لـبـنــان تـصــاعــد بعد
زيارة وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس الكتلة 02

●

ً
وك ـث ـيــرا م ــا كــانــت مــوسـكــو تــؤكــد بنفسها
أنه ليس لديها مشروع في لبنان ،مما يعني
ً
سياسيا أن البلد متروك لحصة األميركيين،
إال أن ال ـحــركــة الــروس ـيــة األخ ـي ــرة تـشـيــر إلــى
تـغـيـيــر ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ويـنـعـكــس ذل ــك من
خالل المسؤولين اللبنانيين ،الذين سيزورون
ً
العاصمة الروسية تباعا.
فبعد زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة
سعد الحريري ،من المقرر أن تستقبل العاصمة
ا لــرو سـيــة شخصيات مختلفة ،مـثــل حليفها
التقليدي وليد جنبالط ،ورئيس التيار الوطني
ال ـح ـ ّـر ج ـب ــران بــاس ـيــل ،ورئ ـي ــس ت ـيــار ال ـمــردة

بيروت -منير الربيع

َ
ً
بعد أن خفت اهتمامها سابقا ،في ظل إدارة
دونالد ترامب ،بسبب تفاهمات وتقاطعات بين
ّ
تجلت بعد ّ
قمة هلسنكي
موسكو وواشنطن
بـيــن الــرئـيـسـيــن األم ـيــركــي وال ــروس ــي ،أع ــادت
ً
رو سـيــا تزخيم حركتها لبنانيا  ،حيث تملك
جملة مشاريع وملفات تهتم بها.
وفي ظل التوتر بين الدولتين في عهد جو
بايدن ،تسعى كل منهما لإلمساك بكمية أكبر
من األوراق على الساحة الدولية ،بما في ذلك
لبنان.

جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918

دخوله المعترك النيابي
وجرأته في طرح األفكار

●

أص ــدر وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر العلي،
ً
قرارا يقضي ّ
بمد فترة تعديل وضع
أمس األول،
ً
ً
مخالفي قانون إقامة األجانب ،شهرا ،اعتبارا
من الخميس الماضي وحتى  15مايو المقبل.
ونص القرار في مادته الثانية على أن َمن لم
ّ
يتقدم ّ لتعديل وضعه خالل الفترة المذكورة،
ً
فستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ،ولن
يتم لــه الترخيص بــاإلقــامــة ،وسيتم إبعاده
عن البالد ،ولن ُي َ
سمح له بالعودة إليها مرة
أخرى.
ويهدف هذا القرار إلى منح المزيد من الوقت
للمخالفين لتعديل أو ضــا عـهــم خ ــال المهلة
ً
الجديدة ،وتحفيزهم الستغالل الفرصة؛ تجنبا
للوقوع تحت طائلة العقوبات واإلجراء ات التي
ستتخذها «الداخلية» عقب انتهاء هذه المهلة.

١٣

قفزة كبيرة لمؤشر قطر ومكاسب واضحة في اإلمارات
أمين معلوف« :غرق الحضارات»
سببه ُّ
تطورنا الذهني غير المواكب
للتطور العلمي والتكنولوجي

10

محمد الشرهان

حكاية أديب

20

سيرة

رحيل «جدو عبده»
بعيدًا عن خشبة
المسرح

22

سيرة

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي:

• قصة إنشاء «القبس» وتوليه رئاسة مجلس اإلدارة
• ترشحه لعضوية مجلس األمة عام  1975خرج
من ديوان الصقر
ً
• كتابه تضمن تقريرا أورد فيه ملخص كلمته
عن جلسة سرية لمجلس األمة عام 1982

تمديد تعديل وضع مخالفي
اإلقامة حتى  15مايو

سليمان فرنجية ،وهما «مرشحان طبيعيان»
لرئاسة الجمهورية.
يعكس ذلك مدى تطور االهتمام الروسي
بالملف اللبناني ،وهو أمر ال يرتبط فقط
بــالـمـجــال الـسـيــاســي أو بــاالسـتـحـقــاقــات،
ً
بــل هـنــاك ارت ـبــاط استراتيجي أي ـضــا ،من
ً
ال ـحــدود مــع ســوريــة وص ــوال إلــى الـحــدود
الجنوبية.
ويبدو أن العالقات الروسية  -األميركية
ً
تتجه إلى مزيد من التوتر ،خصوصا في
ظ ــل إحـ ـب ــاط مــوس ـكــو م ــن عـ ــدم تحقيقها
اختراقات كبيرة بسورية ،في ظل 02

خدمات «االستشارية
إلى شركات
المالية» تعود ً
االستثمار مجددا

«القائمة السوداء» ...لماذا غابت
عن جلسات مجلس 2020؟ 06

•

جناية الماغوط على
شريكة الشعر آخر طفلة
بالعالم!

اقتصاديات

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

في رمضان
ةديرجلا

نشر القانون ومذكرته اإليضاحية بالجريدة الرسمية ...اليوم
●

محمد اإلتربي

عـقــب ن ـشــره ومــذكــرتــه اإليـضــاحـيــة
الـيــوم فــي الجريدة الرسمية ،ستكون
البنوك جاهزة لتطبيق القانون الخاص
بتأجيل أقساط القروض االستهالكية
ً
والمقسطة (اإلسكانية)  6أشهر ،اعتبارا
من رواتــب الشهر الجاري ،إضافة إلى
جــاهــزيـتـهــا لتقديم الـتـمــويــل الـخــاص
ل ـل ـع ـم ــاء ال ـم ـت ـض ــرري ــن مـ ــن أص ـح ــاب
المشاريع الصغيرة.
وفــي حين سيتم وقــف االستقطاع

ّ
بريطانيا تودع األمير فيليب

ّ
ودع ــت بريطانيا ،األمـيــر الــراحــل فيليب ،أم ــس ،خالل
مراسم أقيمت لتشييع جثمانه ،في جنازة عكست عراقة
األسرة الملكية البريطانية بمراسم مهيبة ،رغم مشاركة
الحد األدنى من الحضور بسبب قيود «كوفيد .»19
وفي جميع أنحاء البالد ،وقف المواطنون دقيقة صمت
ً
حــدادا على رحيل شخصية محورية في النظام الملكي،
بينما نقلت سـيــارة «النــدروفــر» نعش األمـيــر فيليب إلى
كنيسة سان جورج بقلعة وندسور ،حيث أقيمت الجنازة.
ً
ووقـفــت الملكة ،البالغة مــن العمر  94عــامــا ،بمفردها
بسبب قيود الجائحة ،أثناء إنزال نعش زوجها في القبو
الملكي للكنيسة القديمة.
وب ـعــد زواج اسـتـمــر أك ـثــر مــن  7ع ـقــودّ ،
ودعـ ــت الملكة
ّ
إليزابيث زوجها الراحل دوق إدنبره ،الذي توفي  9الجاري
ً
في قلعة وندسور عن عمر  99عاما.
وشــارك في تشييع الجثمان األمير تشارلز ولــي عهد
بريطانيا ،وأبناء فيليب الثالثة اآلخرون ،كما حضر األمير
وليام وشقيقه األمير هاري ،الذي عاد من الواليات المتحدة
ل ـل ـم ـشــاركــة ،وك ــذل ــك اب ــن عـمـهـمــا بـيـتــر فـيـلـيــب ،واقـتـصــر
ً
الحضور داخل الكنيسة على  30شخصا ،معظمهم أفراد
من األســرة الملكية فقط ،إلــى جانب عــدد قليل من رجال
الدين ،في مقدمهم رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي،
والزعيم الروحي لإلنغليكان ،وأعضاء الجوقة الذين أحيوا
المراسم بقيادة عميد وندسور ديفيد كونر.
(بريطانيا  -وكاالت)

«الشال» 1.1 :مليار دينار
وفرها «المحاسبة» من هدر
وفساد في  4سنوات مالية

١٤

٠٩

البنوك جاهزة لتأجيل استقطاعات
القروض وتمويل المشاريع
بالنسبة للقروض االستهالكية بمجرد
إخـطــار البنك برغبة العميل فــي ذلــك،
سيحتاج تمويل المشاريع إلى تقديم
طلب من صاحب المشروع إلى البنك،
على أن يقوم األخير بدراسة أوضاعه
وتـقــديــر احـتـيــاجــاتــه ،وتـحــديــد مــا إذا
كان ينطبق عليه شروط االستفادة من
القانون من عدمه.
ً
واعتبارا من اليوم ستدخل البنوك
فـ ـ ــي ورشـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل مـ ـكـ ـثـ ـف ــة ل ـت ـط ـب ـيــق
التعليمات ،وآلية التنفيذ التي حددها
لها البنك المركزي ،والمتعلقة 02

ولي العهد األمير تشارلز وأفراد األسرة الملكية خلف نعش األمير فيليب أمس

١٣

تطعيم موظفي المصارف اليوم

ً
َّ
إشغاال ّ
لألسرة
المطعمين األكثر
الوافدون وغير
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل الـ ــدف ـ ـعـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
● عادل سامي
بعدما انتهت من تطعيم
األئمة والمؤذنين ،واقتربت
م ــن إنـ ـج ــازه لـلـعــامـلـيــن في
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة،
تـبــدأ وزارة الـصـحــة ،الـيــوم،
ت ـ ـط ـ ـع ـ ـيـ ــم م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع
المصارف ،لتنتقل بعد ذلك
إلى العاملين في المجمعات
واألسواق التجارية.
وع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،من
م ـصــادرهــا ،أن عـصــر الـيــوم
سيشهد وصول الدفعة الـ 13
من لقاح «فايزر  -بيونتيك»،
عـلــى مـتــن ط ـيــران اإلمـ ــارات،
ع ـ ـلـ ــى أن ت ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـورد األسـ ـ ـب ـ ــوع

م ــن ل ـق ــاح «أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا -
أكـسـفــورد» ،بــواقــع  130ألف
جرعة.
من جهة أخرى ،أكد رئيس
ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـمــواج ـهــة
«كورونا» د .خالد الجارالله
أن اإل شـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـس ـ ــر ي ـ ــري
والـ ـح ــرج «أعـ ـل ــى» لـ ــدى غير
ً
المطعمين والوافدين ،الفتا
إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع ح ـ ــدة ال ـمــوجــة
ً
ً
الوبائية خليجيا وإقليميا
ً
وق ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــا ،م ـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة اإلب ـ ـطـ ــاء فــي
ال ـت ـط ـع ـي ــم الـ ـف ــاع ــل فـ ــي ظــل
التفشي الوبائي.
04

«كورونا» يحصد  3ماليين
ضحية حتى اآلن
تجاوز عدد ضحايا فيروس "كورونا"
عـتـبــة الـثــاثــة مــايـيــن وفـ ــاة ،فــي أعلى
حصيلة لوباء فيروسي خالل القرنين
الـ  20والـ  ،21بعد "اإلنفلونزا اإلسبانية"
واإليدز ،وهي حصيلة تفوق عدد قتلى
ال ـح ــرب ال ـعــراق ـيــة  -اإلي ــرانـ ـي ــة ،وأع ـلــى
بألفي مرة من وفيات سفينة "تايتانيك"،
ً
وأعـلــى قليال مــن عــدد سـكــان جامايكا
وأرمينيا.
وشهد الشهر الماضي وحــده ،وفاة
ً
أكثر من  10آالف يوميا جراء "كورونا"،
وه ــو رق ــم يـفــوق بـثــاث م ــرات حصيلة
االعتداء على مركز التجارة العالمي في
 11سبتمبر عام  2001بنيويورك.
وبـ ــال ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ـ ـيـ ــن ض ـ ـحـ ــايـ ــا هـ ــذه
ال ـجــائ ـحــة ،ومـ ــا ش ـهــدتــه ال ـب ـشــريــة من
أوبـئــة ،فقد أودت "إنفلونزا الخنازير"
ً
رسميا عام  2009بحياة  18500شخص،
لكن مجلة "ذي النست" الطبية راجعت
الحصيلة لترفعها إلى ما بين 151.700
و 575.400وفـ ــاة ،بـمــا ي ـقــارب حصيلة
ّ
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العلي :لن نسمح بأي تهاون أو تقصير في بسط مظلة األمن

ً
تفقد عددا من النقاط األمنية بالمحافظات
محمد الشرهان

ج ــدد وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ
ثامر العلي التأكيد على تطبيق
القانون وعدم السماح بأي تهاون
في هذا المجال.
وتـ ـفـ ـق ــد الـ ـعـ ـل ــي م ـ ـسـ ــاء أم ــس
االول نـقــاطــا أمـنـيــة فــي ع ــدد من
المحافظات فــي الـبــاد؛ للوقوف
عـ ـل ــى سـ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل األمـ ـ ـن ـ ــي فــي
تـطـبـيــق االج ـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة

والوقائية واالشتراطات الصحية.
وأعلنت االدارة العامة للعالقات
واالعـ ـ ـ ـ ــام االم ـ ـنـ ــي بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ان
الجولة تأتي ضمن استراتيجية
المؤسسة االمنية للتواصل مع
رج ــال االم ــن فــي جـمـيــع الـمــواقــع
ال ـم ـيــدان ـيــة ،مــوض ـحــة وأن وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة ن ـقــل ال ــى رجـ ــال األم ــن
تحيات وتقدير القيادة السياسية

إفطار نزالء «اإلصالحية» على نفقة وزير الداخلية
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة إنـ ـس ــانـ ـي ــة مـ ـن ــه وع ـ ـلـ ــى ن ـف ـق ـتــه
الشخصيةّ ،
وجــه وزيــر الداخلية الشيخ ثامر
العلي بتجهيز وجبات إفطار صائم لتوزيعها
على نزالء المؤسسات اإلصالحية ،بمناسبة
الشهر الفضيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية

العلي الرامية إلى تعزيز القيم اإلنسانية مع
ن ــزالء تـلــك الـمــؤسـســات ،وتــوطـيــده للعالقات
االجتماعية وبناء الثقة معهم ،بهدف تحقيق
دم ـج ـهــم ف ــي الـمـجـتـمــع وإع ــادت ـه ــم مــواطـنـيــن
صالحين يساهمون في بناء المجتمع.

الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ل ـ ـج ـ ـهـ ــودهـ ــم الـ ـ ــدؤوبـ ـ ــة
واإلخـ ـ ـ ــاص وال ـت ـف ــان ــي ف ــي أداء
المهام الموكلة إليهم.
وأكد أن رجال االمن هم العين
الساهرة على حماية المنظومة
االم ـن ـي ــة ب ــال ـب ــاد وف ـ ــرض هـيـبــة
ال ــدول ــة وتـطـبـيــق ال ـقــانــون ،الفتا
الـ ــى أنـ ــه ل ــن ي ـس ـمــح بـ ــأي ت ـهــاون
أو تقصير في بسط مظلة األمن
واألمان في ربوع البالد.
والـتـقــى الــوزيــر أث ـنــاء الجولة
ب ـع ــدد م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن واسـتـمــع
م ـن ـهــم الـ ــى ب ـع ــض ال ـم ــاح ـظ ــات،
مشيدا بتعاونهم مع رجال األمن.
وأكـ ـ ـ ــد ح ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى
تسهيل وتذليل كل العقبات لهم
وفق ما يقتضيه القانون ،موجها
رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن ب ـ ـضـ ــرورة م ــراع ــاة
الـ ـح ــاالت اإلن ـس ــان ـي ــة والـ ـظ ــروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـج ـم ـهــور أث ـن ــاء
أوقات الحظر.

العلي متفقدا إحدى النقاط األمنية

الديحاني :الكويت تولي القضية الفلسطينية أهمية «استثنائية»

تدشين مشروع إفطار الصائم في المسجد األقصى بتمويل من «األوقاف»
بدأت جمعية «وفا للتنمية وبناء القدرات» ،أمس األول،
تنفيذ مشروع إفطار الصائم في المسجد األقصى بتمويل
من األمــانــة العامة لــأوقــاف في الكويت وإشــراف السفارة
الكويتية في األردن والمحالة لدولة فلسطين.
وقالت الجمعية في بيان انــه تم البدء بتوزيع وجبات
االفـ ـط ــار ال ـســاخ ـنــة ع ـلــى أب ـ ــواب الـمـسـجــد األق ـص ــى وال ـتــي
ستستمر طيلة شهر رمضان متقدمة بالشكر الى الكويت
اميرا وحكومة وشعبا والــى جميع الجمعيات والهيئات
الكويتية لما يقدمونه من مساعدات للشعب الفلسطيني.
وأشارت الى ان الكويت تعتبر من أكثر الدول التي تدعم
الجمعيات الخيرية وا لـمــؤ سـســات الفلسطينية ،موجهة
الشكر الى سفير الكويت لدى األردن الهاشمية والمحال الى
دولة فلسطين عزيز الديحاني والمستشار مبارك الهاجري
والملحق الدبلوماسي مشعل المطيري و طــا قــم السفارة
المشرفين على المشروع الخيري في المسجد األقصى.
مــن جانبه ،قــال السفير الديحاني ل ـ «كــونــا» ان القيادة
السياسية العليا فــي ا لـكــو يــت تــو لــي أهمية «استثنائية»
لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وأحـ ــد جــوان ـب ـهــا دع ــم احـتـيــاجــات
الـشـعــب الفلسطيني االســاس ـيــة وتــوف ـيــرهــا ،مــوضـحــا ان
هذا ما تترجمه باستمرار المؤسسات الرسمية واالهلية

والشعبية على أرض الــواقــع من خــال البرامج واالنشطة
الخيرية واالنسانية.

دعت سفارة الكويت لدى مملكة تايلند
المواطنين الكويتيين ا لـمــو جــود يــن ّفي
مختلف المحافظات التايلندية إلى تجنب
السفر لمختلف المقاطعات أو المحافظات
في جميع أنحاء تايلند ،بسبب الزيادات
الكبيرة لحاالت اإلصابة بجائحة فيروس
كورونا.
ونــاشــدت الـسـفــارة ،فــي بـيــان ،الرعايا
الكويتيين كــذلــك «تجنب عمل الــزيــارات
والرحالت السياحية» ،قائلة «إذا ما كان
م ــن ال ـ ـضـ ــروري ال ـس ـف ــر أو ال ـت ـح ــرك إل ــى
تلك المقاطعات أو المحافظات ،فيجب
ً
توخي الحيطة والحذر الشديدين حرصا
ع ـلــى صـحـتـكــم وســام ـت ـكــم م ــن ال ـع ــدوى
واإلصابة بهذ الوباء» ،داعية المواطنين
في حال طلب أي مساعدة إلى التواصل
مع السفارة.

واجب انساني
وأكد الديحاني ان هذا العمل واجب انساني وأخوي يحرص
الكويتيون على تأديته ألشقائهم الصامدين في فلسطين،
مشيرا الــى ان الشهر الفضيل فرصة مالئمة لمد يــد العون
لألشقاء في فلسطين وتخفيف المعاناة االنسانية عنهم.
وذكر ان مشروع افطار الصائم الذي تنفذه االمانة العامة
لألوقاف الكويتية بالتعاون مع جمعية «وفا للتنمية وبناء
ال ـ ـقـ ــدرات» الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـق ــدس سـيـسـتـمــر طـيـلــة شهر
رمضان المبارك على ان يتم خدمة الصائمين وتوفير أكثر
مــن  250وجـبــة إفـطــار يوميا ،الفـتــا الــى ان مشروعا مماثال
ستنفذه السفارة بالتعاون مع «االوقاف» الكويتية لالجئين
والمحتاجين في االردن.
وحـيــا الــديـحــانــي االش ـقــاء الفلسطينيين الـمــرابـطـيــن في
القدس واالراضــي المحتلة ،داعيا المولى عز وجل ان يرفع
عنهم المحنة وتنتصر ارادتهم بالحصول على دولة مستقلة
يكتسبون من خاللها حقوقهم المشروعة كافة.

سفارتنا بتايلند تحذر
من السفر للمملكة
لزيادة حاالت «كورونا»

جانب من مشروع إفطار صائم بالمسجد األقصى

«غاز لبنان» ّ
يفرق بين طهران...
النيابية التابعة للحزب محمد رعد للعاصمة الروسية .ورغم أن
موسكو جددت للوفد موافقتها على استمرار الوجود العسكري
للحزب في سورية ،وما يعطيه ذلك من دور سياسي في دمشق،
فإنها ربطت ذلــك بشرطين :أولهما ،تنسيق جميع تحركاته في
سورية مع موسكو مباشرة بدل خط التنسيق الحالي الذي يمر
بطهران ،إذ إن الحزب اآلن يتصل باإليرانيين الذين ينسقون عنه
مع الروس.
وتريد موسكو من هذا األمر محاولة إبعاد سورية التي تستعد
للدخول في انتخابات رئاسية عن حسابات المفاوضات النووية
اإليرانية ،وكذلك تأمين الحد األدنى من المطالب العربية إلعادة
دمـشــق إلــى الجامعة العربية وتطبيع الـعــاقــات معها وأبــرزهــا
تقليص النفوذ اإليراني المباشر.
أما الشرط الثاني وهو األهــم ،فقال المصدر ،إن الــروس طلبوا
من «حزب الله» لعب دور ملموس في فتح الطريق أمام الشركات
الروسية لحيازة حصة في عمليات التنقيب عن الغاز على الشواطئ
ً
اللبنانية ،مــوضـحــا أن ط ـهــران كــانــت اتـفـقــت مــع الـصـيــن إلنـشــاء
شركات نفطية وغازية لبنانية ـ ـ صينية ـ ـ إيرانية مشتركة ،بدعم من
«حزب الله» ،وأن وزير النفط السابق المكلف أنشطة االلتفاف على
ً
العقوبات النفطية في «الحرس الثوري» زار أخيرا سورية ولبنان
للعمل على تسريع إط ــاق هــذه الـشــركــات وقــد نجا مــن محاولة
اغتيال تسربت أخبارها إلى اإلعــام لكن من دون تفاصيل حول
هوية الطرف المنفذ.
ويرى اإليرانيون أن موسكو ال تنظر إلى التطلعات اإليرانية
ـ ـ الصينية للدخول إلى ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر
األبيض المتوسط ألن هذا قد يتناقض مع مشاريعها األوروبية،
ولــذلــك عــارضــت على ال ــدوام إع ــادة فتح أنـبــوب نفط ال ـعــراق إلى
سورية ولبنان.
ً
ً
وتـلـعــب روس ـيــا دورا م ـتــزايــدا عـلــى الـســواحــل الـلـبـنــانـيــة ،وقــد
فــازت بعقد لتطوير منشآت النفط في مدينة طرابلس الشمالية
ً
واستغاللها لمدة  20عاما ،كما أنها قد تتوسط بين دمشق وبيروت
ً
بعد أن أظهر عقد للتنقيب وقعه السوريون مع شركة روسية تداخال
في المياه اإلقليمية بين البلدين.
وذكر المصدر أن موسكو طلبت من «حزب الله» اتخاذ قرار حاسم
وتوضيح موقفه بشأن هذين الشرطين أو الـخــروج من سورية،
ً
ً
األمر الذي اعتبرته إيران تجاوزا وتدخال في أنشطتها اإلقليمية،
ويعني أن موسكو تحاول إبعاد حلفائها في لبنان وسورية عنها.
وأوضح أن الفروف سمع الئحة طويلة من االتهامات اإليرانية
لبالده ،ومنها محاولة موسكو االستئثار بكل شيء في سورية
ً
من االقتصاد إلى السياسة ،وحذف الدور اإليراني تماما ،وكذلك
ً
تنسيقها مع تركيا حصرا في الشأن السوري ،إلى جانب تجاهل
طهران في مؤتمري موسكو وإسطنبول بخصوص أفغانستان.

روسيا تقارع أميركا لبنانيًا من السياسة...

ً
الضغوط األميركية ،مما سينعكس سلبا على لبنان ال على
سورية فقط.
ً
ً
ان ـطــاقــا مــن ه ــذه الـمـعـطـيــات ،تــأتــي حــركــة روس ـيــا لـبـنــانـيــا في
استقطاب مختلف الشخصيات السياسية ،وجعل نفسها مرجعية
ّ
للمبادرة أو لحل الخالفات .وهي تراهن على عالقتها الجيدة بإيران
ً
وإســرائـيــل وســوريــة للعب هــذا ال ــدور ،خصوصا فــي ملف ترسيم
الحدود اللبنانية  -السورية ،حيث تعمل شركتان روسيتان عمالقتان
في مجال التنقيب عن النفط والغاز في لبنان .والنجاح في الترسيم
ّ
ً
شماال قد يدفع روسيا للتفكير باالضطالع بدور لحل مشكلة الحدود
ً
البرية والبحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل ،تماما كما هي الحال
بالنسبة إلى دورها في الجنوب السوري ،من خالل تحديد مواضع
ّ
التماس
نفوذ حزب الله والقوات التابعة إليران وإبعادهم عن خط
القريب من إسرائيل.
ّ
ً
لن تكون روسيا قادرة على حل كل هذه الملفات العالقة سريعا،
ً
لكنها حتما ستستخدمها في مواجهة األميركيين ،لذلك البد في
األيام المقبلة من توقع المزيد من الحركة الروسية تجاه إيران وحزب
ّ
الله ،للعمل على حل بعض المشاكل حول نقاط نفوذه في سورية،

لجهة تخفيف الحركة العسكرية المستفزة إلسرائيل.
أما في لبنان فإن موسكو تطمح للعب دور واسع في ملف ترسيم
ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة ،بـشـكــل ت ـكــون فـيــه راع ـيــة الس ـت ـعــادة الـعــاقــات
الـســوريــة-الـلـبـنــانـيــة ،مــن خ ــال مـفــاوضــات مـبــاشــرة ورسـمـيــة بين
الطرفين .والبد من اإلشارة إلى أن أي حركة روسية من هذا النوع
ً
ً
يالقيها قبول لبناني ستكون لها ،حتما ،تداعيات غربية وخصوصا
أميركية ،من خالل رفع منسوب الضغط.

البنوك جاهزة لتأجيل استقطاعات...
بآليات اإلخطار أو الحاالت غير المستفيدة من التأجيل.
وسيستفيد من هذا القانون المواطنون المستحقون الراغبون
في ذلك ،بالبنوك المحلية ،وشركات التمويل واالستثمار الخاضعة
لرقابة «المركزي» ،وصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين،
وصندوق دعم األسرة ،والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
وبنك االئتمان ،والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
١٥

«كورونا» يحصد  3ماليين...

ً
ً
ً
يــرحــل بسببها بين  290ألـفــا و 650ألـفــا سنويا وفــق منظمة
الصحة العالمية.
َ
وخــال القرن العشرين ،خلفت كل من جائحتي "اإلنفلونزا
اآلسـيــويــة" عامي  1957و 1958و"إنـفـلــونــزا هونغ كــونــغ" بين
عامي  1968و ،1970نحو مليون ضحية ،أما اإلنفلونزا الكبرى
"اإلسبانية" فأودت خالل عامي  1918و ،1919بحياة نحو 50
مليون شخص.
والحصيلة المؤقتة لفيروس "كورونا" إلى اآلن أعلى بالفعل
من عــدد ضحايا "إيـبــوال" ،الــذي أوقــع منذ عــام  1976نحو 15
ً
ّ
ضحية في إفريقيا ،وهذا الفيروس أكثر فتكا من "سارس
ألف
(يموت نحو نصف المصابين به وفق منظمة الصحة
"2
كوف
ّ ّ
العالمية) ،لكنه أقل عدوى بكثير.
ً
ّ
أما اإليدز ،الذي ال يوجد حتى اآلن لقاح ضده بعد  50عاما من
ظهوره ،فقد أدى إلى وفاة نحو  33مليون ،أي  11مرة أكثر من
كوفيد  19األحدث بكثير ،وبفضل تعميم مضادات الفيروسات،
تراجعت الحصيلة السنوية لإليدز منذ بلغت ذروتها عام 2004
حينما وصلت إلى  1.7مليون وفــاة ،وبلغت حصيلة ضحايا
اإليدز عام  2009نحو  690ألف وفاة وفق برنامج األمم المتحدة
المشترك.
َ
فيروسي التهاب الكبد من نوعي "بي" و"سي" ،فإنهما
وعن
ً
يوديان بنحو  1.3مليون شخص سنويا ،معظمهم في الدول
الفقيرة ،في حين تسبب "سارس كوف  "1الذي سبب وباء سارس
(مــرض االلتهاب الــرئــوي الـحــاد) بين عامي  2002و ،2003في
وفاة  774فقط.

ةديرجلا
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محليات
مراقبة الحسابات البنكية لمخالفي ضوابط التبرعات

3

اتخاذ اإلجراءات القانونية حال ثبوت ارتكاب مخالفات
جورج عاطف

معظم االتصاالت
الهاتفية
للتبرع لطباعة
المصاحف...
مخالفة

عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة" م ــن
م ـ ـصـ ــادرهـ ــا ،أن ثـ ـم ــة م ــراق ـب ــة
و مـتــا بـعــة حثيثة مــن الجهات
المعنية في البالد ،للحسابات
البنكية للمواطنين والمقيمين
ال ـم ـس ـج ــل ب ـح ـق ـهــم م ـخــال ـفــات
ل ـ ـل ـ ـضـ ــوابـ ــط واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة جـ ـم ــع
الـ ـتـ ـب ــرع ــات؛ ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن ع ــدم
ً
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــالـ ـه ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ــوال خ ــاص ــة
بالجمع.
وقالت المصادر ،إنــه سيتم
ات ـخ ــاذ االجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
الالزمة في حال ثبوت استقبال
هذه الحسابات أموال تبرعات
بالمخالفة لـلـمــادة األول ــى من
ال ـقــانــون رق ــم  59لسنة ،1959
الـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـش ــأن جـ ـم ــع الـ ـم ــال
لالغراض العامة ،موضحة أن
الهدف من هذا االجــراء حماية

التبرعات مــن عمليات الجمع
المخالفة ،والتأكد من وصول
األم ـ ـ ــوال إلـ ــى مـسـتـحـقـيـهــا من
خــال مصارفها الحقة ،وعبر
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق الـ ـ ـش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة ،واألطـ ـ ـ ــر
القانونية المنظمة لذلك.
وأضافت أن المادة ،السالف
ذكـ ـ ــرهـ ـ ــا ،قـ ـض ــت "بـ ـ ـ ــأال ي ـج ــوز
لـ ــافـ ــراد أو ال ـج ـم ــاع ــات جـمــع
ال ـت ـبــرعــات م ــن الـجـمـهــور بــأي
وسيلة كانت بغرض إنفاقها
ف ــي أح ــد أوجـ ــه ال ـب ــر أو الـنـفــع
العام أو مساعدة المنكوبين في
الكويت أو فــي الـبــاد العربية
الـشـقـيـقــة أو األعـ ـم ــال األهـلـيــة
األخرى ،إال بعد الحصول على
ت ــرخـ ـي ــص م ـس ـب ــق مـ ــن وزارة
الشؤون ،قبل بدء الجمع بشهر
على األقــل ،على أن تحدد مدة
الجمع وطريقته والغرض منه".

ً
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه ،وفـ ـ ـق ـ ــا
ل ـل ـق ــرارات وال ـل ــوائ ــح المنظمة
ل ـل ـع ـمــل الـ ـخـ ـي ــري ،ي ـت ــم اب ـع ــاد
ال ــواف ــد ال ـم ـتــورط فــي عمليات
ال ـج ـمــع ال ـم ـخــال ـفــة ،وفـ ــي حــال
ك ــان الـمـخــالــف مــواط ـنــا يــوقــع
على إقــرار وتعهد بعدم تكرار
ال ـم ـخ ــال ـف ــة ،غ ـي ــر أنـ ـ ــه لـضـبــط
األم ـ ـ ـ ــور أك ـ ـثـ ــر س ـت ـت ــم م ــراق ـب ــة
ومتابعة حساباتهم البنكية،
إن وجـ ـ ـ ــدت ،ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن ع ــدم
اسـتـقـبــالـهــا أمـ ـ ــوال الـتـبــرعــات
المخالفة.
وشددت على أن فرق متابعة
نشاط العمل الخيري ترصد أي
اع ــان جـمــع ت ـبــرعــات مخالف
سواء كان عبر مواقع التواصل
االجتماعي أو النشر بالصحف
المحلية ،وستتخذ االجــراء ات
ً
القانونية الالزمة حياله فورا،

ب ـمــا ي ـض ـمــن ال ـم ـحــاف ـظــة على
العمل الخيري الكويتي.

طباعة المصاحف
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر
أن مـعـظــم االتـ ـص ــاالت الـهــاتـفـيــة
ال ـ ـت ـ ــي يـ ـتـ ـلـ ـق ــاه ــا ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــون
والمقيمون مــن جـهــات مجهولة
تـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم بـ ــال ـ ـت ـ ـبـ ــرع ل ـط ـب ــاع ــة
وت ـ ــوزي ـ ــع ال ـم ـص ــاح ــف م ـخــال ـفــة
وغ ـيــر قــانــون ـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن
ثمة مخالفات عدة سجلت بحق
م ـج ـه ــول ـي ــن يـ ــدعـ ــون إلـ ـ ــى جـمــع
التبرعات النقدية بدعوى طباعة
م ـص ــاح ــف ،م ــن خ ـ ــال االتـ ـص ــال
الهاتفي أو عبر موقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي (وات ـ ـسـ ــاب) ،إضــافــة
إل ــى الـجـمــع ال ـن ـقــدي ،واالت ـص ــال
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي عـ ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن

جانب من جمع التبرعات في المساجد «أرشيف»
والمقيمين لجمع التبرعات.
وذكـ ـ ــرت أن هـ ـ ــؤالء ال ــدخ ــاء،
غـيــر التابعين ألي جـهــة خيرية

معتمدة لــدى ال ــوزارة ،يشوهون
ّ
ويضيعون
صورة العمل الخيري،
أهدافه المرجوة ،مهيبة بالجميع

عدم التبرع إال للجهات المعتمدة
م ــن الـ ـ ــوزارة حـفــاظــا عـلــى أم ــوال
التبرعات من الضياع.

«تعليمية حولي» تدشن مراكز رعاية المتعلمين االفتراضية
بن غيث لـ ةديرجلا  :لطلبة الـ  12عبر «تيمز» عقب عيد الفطر
•

●

فهد الرمضان

أعلنت منطقة حولي التعليمية انتهاء
التجهيزات إلطالق خدمات مراكز رعاية
المعلمين االفتراضية التعليمية ،لطلبة
ا ل ـصــف ا ل ـثــا نــي عـشــر بقسميه العلمي
واألدبي ،والتعليم الديني.
وقال المدير العام لـ "تعليمية حولي"
ول ـي ــد ب ــن غ ـيــث ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،إن هــذه
المراكز هي عبارة عن مركزين؛ أحدهما
لـلـبـنـيــن ،واآلخـ ـ ــر ل ـل ـب ـنــات ،وهـ ــي تـقــدم
خدمات تعليمية لطلبة الصف الثاني

عشر بقسميه العلمي واالدبي والتعليم
الديني في الفترة المسائية ،لمساعدتهم
ودعمهم في االختبارات المزمع عقدها
لهم نهاية مايو المقبل.
وأضاف بن غيث أن المراكز ستنطلق
عقب عطلة عيد الفطر ولمدة  3أسابيع،
وس ـت ـق ــدم ح ـص ـصــا م ـت ــزام ـن ــة وأخ ـ ــرى
مسجلة ،وذلك لتوفير خدمات تعليمية
وح ـص ــص لـتـقــويــة ال ـط ـل ـبــة ،ع ـلــى غ ــرار
مراكز رعاية المتعلمين المسائية قبل
الجائحة ،موضحا أنه تم توفير افضل
الـمـعـلـمـيــن م ــن ذوي ال ـخ ـبــرة الـطــويـلــة

بــالـمـنــاهــج ،والــذيــن يـتــم اخـتـيــارهــم من
ال ـمــوج ـه ـيــن ال ـف ـن ـي ـيــن ل ـل ـم ــواد لـتـقــديــم
شروحات وافية للطلبة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـمـ ــراكـ ــز س ـت ـق ــدم
حـصـصـهــا االل ـك ـتــرون ـيــة ع ــن ُب ـعــد عبر
ت ـط ـب ـيــق "تـ ـيـ ـم ــز" وف ـ ــق جـ ـ ـ ــداول زم ـن ـيــة
محددة ،بحيث يتمكن الطالب من متابعة
دروس ـ ــه ،وت ـعــويــض أي نـقــص يعانيه
فــي أي م ــادة دراس ـيــة ،الفـتــا الــى انــه تم
توفير حصص في كل المواد الدراسية
األساسية بالقسمين العلمي واألدبي.
وأوض ـ ـ ـ ــح انـ ـ ــه س ـت ـت ــم م ـ ــراع ـ ــاة ع ــدد

الفصول االفتراضية ،بحيث يتناسب مع
عدد الطلبة المسجلين بهذه المراكز ،إذ
تم االعالن عن "باركود" للتسجيل ليتم
حصر االعداد ،ووضع عدد من الفصول
االف ـت ــراض ـي ــة ي ـت ــاءم م ــع ع ــدد الـطـلـبــة،
م ــؤك ــدا انـ ــه س ـت ـتــم م ــراع ــاة وضـ ــع عــدد
مناسب في كل فصل لعدم تكدس الطلبة.

حصص مسجلة
ولـ ـف ــت الـ ــى انـ ــه ت ــم ت ــوف ـي ــر حـصــص
أخــرى مسجلة للدروس ،بحيث يتمكن

الطالب من الرجوع اليها ،ومتابعتها،
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـن ـه ــا فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
يناسبه.
وذكر أنه سيتم توفير بنوك لألسئلة
ف ــي ك ــل ال ـم ــواد ال ــدراس ـي ــة ،اض ــاف ــة الــى
ساعات مكتبية قبل موعد االختبارات،
ليتمكن الطالب من طرح أسئلتهم على
المعلمين المتخصصين لمساعدتهم
في فهم أي معلومة ،وحل األسئلة التي
تصعب عليهم.

صورة ضوئية لكتاب «حولي ا

لتعليمية» لمراكز رعاية المتعلمين
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محليات
«الصحة» :تطعيم العاملين في البنوك يبدأ اليوم
ةديرجلا
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وصول الدفعة الـ  13من لقاح «فايزر بيونتيك»
عادل سامي

أكدت وزارة الصحة تقديم
جرعتي التطعيم األولى
والثانية يوم الخميس الماضي،
لجميع المراجعين ممن حضروا
إلى مركز الكويت للتطعيم في
أرض المعارض.

فيما تدشن وزارة الصحة،
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ت ـط ـع ـي ــم ال ـع ــام ـل ـي ــن
فـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف،
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري
ً
تـ ـطـ ـعـ ـي ــم أي ـ ـ ـضـ ـ ــا الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن
فـ ــي ال ـم ـج ـم ـع ــات واألس ـ ـ ــواق
التجارية وموظفي األسواق
المركزية الموازية.
وأكدت مصادر صحية ،أن
ا ل ـفــرق ا لـمـيــدا نـيــة المختصة
م ـس ـت ـمــرة ف ــي ت ـق ــدي ــم خــدمــة
ال ـ ـت ـ ـطـ ـع ـ ـيـ ــم لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ــي
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة
واألنشطة التجارية التابعة
لها ،وأماكن تقديم الخدمات
في المناطق السكنية.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أك ــدت
وزارة الصحة أ نــه تــم تقديم
ج ــرعـ ـت ــي ال ـت ـط ـع ـي ــم األولـ ـ ــى
وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـج ـم ـي ــع
المراجعين ممن حضروا إلى
مركز تطعيم "كوفيد "19-في
ً
أرض المعارض ،وفقا للوقت
ً
ال ـ ـم ـ ـحـ ــدد لـ ـه ــم سـ ــاب ـ ـقـ ــا ع ـبــر
الرسالة النصية المرسلة.

و ن ــا ش ــدت وزارة ا لـصـحــة،
في بيان توضيحي ،الجميع
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ــال ـ ـيـ ــوم والـ ـفـ ـت ــرة
ال ـ ــزمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــددة ع ـب ــر
الرسالة المبين فيها موعد
الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم ،ال ـ ـتـ ــي طـ ـل ــب مــن
الـ ـم ــراج ــع ال ـك ــري ــم ال ـح ـضــور
ً
خـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،حـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى
ان ـس ـيــاب ـيــة وت ـن ـظ ـيــم ال ـع ـمــل،
وإ ت ـمــام عملية تـلـقــي ا لـلـقــاح
لـ ـك ــل مـ ــراجـ ــع بـ ــأسـ ــرع ف ـت ــرة
ممكنة ،وبالجودة والسالمة
ا ل ـم ـط ـلــو ب ـت ـيــن دون تـعـطـيــل
أو تــأخـيــر ،ولـتـجـنــب حــدوث
تـجـمـعــات ك ـب ـيــرة ف ــي أوق ــات
دون أخرى ،وحتى ال يتسبب
ذلك أي خلل بظروف تحضير
جرعات اللقاح.

وصول اللقاحات
في سياق اللقاحات ،علمت
"ا لـ ـج ــر ي ــدة" أن ع ـص ــر ا ل ـي ــوم
سـ ـيـ ـشـ ـه ــد وصـ ـ ـ ـ ــول ال ــدفـ ـع ــة
الثالثة عشر من لقاح "فايزر
بيونتيك" ،على متن طيران

اإلمارات قادمة من العاصمة
البلجيكية بروكسل ،على أن
يتم نقلها مباشرة إلى مركز
ال ـكــويــت لـلـتـطـعـيــم فــي أرض
المعارض بمنطقة مشرف.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،أن
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل سـيـشـهــد
ت ـ ـ ــوري ـ ـ ــد الـ ـ ــدف ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة
مـ ـ ــن لـ ـ ـق ـ ــاح "أس ـ ـتـ ــرازي ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــا
أك ـس ـفــورد" ،بــواقــع  130ألــف
جــر عــة ،سيتم توزيعها على
مـ ــر كـ ــز ا لـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم ف ـ ــي أرض
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض ،كـ ــذلـ ــك وحـ ـ ــدات
الـتـطـعـيــم ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات
ال ـع ــام ــة والـ ـم ــراك ــز الـصـحـيــة
التي تقدم خدمات التطعيم،
إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات
ال ـم ـي ــدان ـي ــة ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ال ـتــي
تـقــدم خــد مــة التطعيم لفئات
و شــرا ئــح مختلفة تشمل كل
فئات المجتمع.

جانب من حمالت التطعيم

ً
الجارالله :الوافدون وغير َّ
إشغاال لألسرةّ
المطعمين األكثر
أك ــد رئ ـي ــس الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـمــواجـهــة
"كورونا" ،د .خالد الجارالله ،أن اإلشغال
ال ـ ـسـ ــريـ ــري والـ ـ ـح ـ ــرج "أعـ ـ ـل ـ ــى" لـ ـ ــدى غـيــر
المطعمين والوافدين.
وأشـ ـ ــار ال ـج ــارال ـل ــه ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة على

الشطي لـ ةديرجلا• :افتتاح  50عيادة لمكافحة
التدخين خالل  5سنوات

ً
شدد على أهمية رفع أسعار منتجات التبغ بإقرار الضريبة االنتقائية سريعا
•

عادل سامي

ك ـشــف م ــدي ــر مـنـطـقــة ال ـص ـب ــاح الـطـبـيــة
التخصصية نائب رئيس البرنامج الوطني
لمكافحة التدخين د .أحمد الشطي أن وزارة
الصحة تستهدف افتتاح  50عيادة لإلقالع
عــن التدخين فــي مــراكــز الــرعــايــة الصحية
األول ـي ــة والـمـسـتـشـفـيــات ،خ ــال الـسـنــوات
الـخـمــس الـمـقـبـلــة ،مـشـيــرا إل ــى أن الـ ــوزارة
تهدف إلى افتتاح  10عيادات سنويا ولمدة
 5سنوات.
وأكـ ـ ــد ال ـش ـط ــي لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" أن الـكـلـفــة
االقـتـصــاديــة للتبغ فــي الـكــويــت تبلغ 419
مليون دينار سنويا ،بسبب آثار التدخين
الـمـبــاشــرة وغـيــر الـمـبــاشــرة ،وه ــو مــا يعد
عبئا كبيرا على ميزانية الدولة ،مشددا على
أهمية رفع أسعار منتجات التبغ عن طريق
إقـ ــرار الـضــريـبــة االنـتـقــائـيــة بــأســرع وقــت،
مؤكدا أن عبء المرض للتدخين بالكويت
مرتفع جدا.
وأضاف أن فرض ضريبة على منتجات
التبغ في بلدان مختلفة أثبت فعالية كبيرة
في خفص معدالت وأعداد المدخنين ،قائال
إن أحـ ــدث ال ـت ـقــاريــر اإلح ـصــائ ـيــة للكويت
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تشير

إلى أن نسبة تدخين البالغين في المجتمع
ال ـكــوي ـتــي  ،%20.5ف ــي ح ـيــن بـلـغــت نسبة
المدخنين البالغين الذكور  ،%39.2والنسبة
بين اإلنــاث  ،%3.3أمــا بين المراهقين من
الفئة العمرية من  13وحتى  15عاما فقد
بلغت النسبة  ،%15.4وكانت لألوالد %23.2
وللفتيات .%8.3
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن أك ـث ــر ال ـف ـئ ــات الـعـمــريــة
للتدخين في الكويت ما بين  30و 40عاما
تلتها الفئة العمرية من  18وحتى  29عاما.

 7عيادات
وأش ــار إلــى أن عــدد عـيــادات اإلق ــاع عن
التدخين في وزارة الصحة حاليا  7عيادات،
مؤكدا أنها تتمتع ببنى تحتية قوية جدا
لمساعدة األشخاص الراغبين في اإلقالع
عن التدخين.
وق ــال إن ع ـي ــادات اإلقـ ــاع عــن التدخين
مـ ــوجـ ــودة وم ـن ـت ـش ــرة ف ــي ج ـم ـيــع مـنــاطــق
الـ ـك ــوي ــت ،وت ـع ـم ــل ي ــوم ـي ــن فـ ــي األسـ ـب ــوع
الستقبال الحاالت الراغبة في اإلقــاع عن
التدخين.
وأشــار الشطي إلى أنه تم تدريب مئات
األط ـ ـب ـ ــاء والـ ـمـ ـم ــرضـ ـي ــن واالخ ـص ــائ ـي ـي ــن

«اإلعالم» تعيد أقسام «اإلدارية»
إلى مبنى الوزارة الرئيسي
نقل إدارات من «التخطيط» إلى «الحمراء»
•

االجتماعيين واإلداري ـي ــن لتقديم الخدمة
للراغبين في اإلقالع عن التدخين من خالل
ورش عمل أقامتها وزارة الصحة بالتعاون
مع خبراء من منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن اإلقالع عن التدخين عالميا
يكون من  30إلى  %40من المترددين على
تلك العيادات.

حملة موسعة
وأعلن إطالق وزارة الصحة حملة إعالمية
موسعة لمكافحة التبغ بكافة أشكاله تحت
شعار "التزم باإلقالع عن تعاطي التبغ أثناء
جائحة كوفيد  ،"19الفتا إلى أن هذه الحملة
تستهدف كــافــة شــرائــح الـمـجـتـمــع ،بهدف
توعيتهم بالمخاطر الناجمة عن التدخين.
ول ـفــت الـشـطــي إل ــى أن ه ـنــاك  8ماليين
ش ـخ ــص ي ـل ـق ــون ح ـت ـف ـهــم س ـن ــوي ــا بـسـبــب
ال ـتــدخ ـيــن ،م ــن بـيـنـهــم  7مــاي ـيــن شخص
بسبب التدخين المباشر ومليون شخص
ب ـس ـبــب ال ـت ــدخ ـي ــن ال ـس ـل ـب ــي أو ال ـتــدخ ـيــن
ب ـ ــاإلك ـ ــراه ،م ــؤك ــدا ع ـل ــى أن ال ـق ـض ــاء عـلــى
الـتــدخـيــن يـعــد حـجــر ال ــزاوي ــة للتنمية في
أي بلد.

حسابه ب ـ "تــويـتــر" ،إلــى وجــود انخفاض
نسبي في إيجابية المسحات الميدانية
في المحافظات باستثناء مناطق السكن
االستثماري والوافدين.
وأكـ ــد ارت ـف ــاع ح ــدة ال ـمــوجــة الــوبــائـيــة

 419مليون
دينار الكلفة
االقتصادية
للتبغ في
ً
الكويت سنويا
أحمد الشطي

محمد راشد

عـلـمــت "ا ل ـج ــر ي ــدة" مــن م ـصــادر مطلعة
ان وزارة اإل عــام ،أ عــادت األقسام التابعة
ل ـق ـط ــاع ال ـ ـشـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ــة إل ـ ــى ال ـم ـب ـنــى
الرئيسي للوزارة بعد سنوات من بقاء تلك
األقسام المهمة في برج الحمراء التجاري،
م ــو ضـ ـح ــة ان ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرار ا لـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــدر ق ـبــل
اسبوعين تقريبا ،يهدف إلى توفير الوقت
والجهد على الموظفين والمراجعين.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر ان ه ــذا ال ـق ــرار الــذي
ج ـ ــاء ب ـت ــوج ـي ـه ــات الـ ــوزيـ ــر ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
المطيري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي،
يهدف إلى تنظيم آلية العمل في الشؤون
اإلداري ـ ـ ــة بــاع ـت ـبــارهــا ال ـع ـصــب الــرئـيـســي
ل ـل ــوزارة ،ال سـيـمــا أن ه ــذا ا لـقـطــاع يتولى
م ـســؤو ل ـيــة آالف ا لـمــو ظـفـيــن ف ــي مختلف
القطاعات ،مشيرة إلى ان الوزارة حرصت
على االستفادة من المكاتب الموجودة في
برج الحمراء ،من خالل نقل بعض اإلدارات
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـن ـم ـيــة
المعرفية لـتـكــون بــد يـلــة إلدارات وأ قـســام
الـ ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ــة ال ـت ــي أص ـب ـحــت داخ ــل
الوزارة فقط.
وأو ضـحــت أن آ لـيــة العمل فــي ا لـشــؤون

الشمري يصدر دراسة عن التعامل
مع وسائل التواصل
أكد الباحث الكويتي د .جدعان الشمري ،ضرورة تبني جميع
مسؤولي الـ ــوزارات والـهـيـئــات ،والصحافيين ،ومقدمي البرامج
الحكومية والـخــاصــة ،بعض اإلرش ــادات فــي التعامل مــع وسائل
التواصل االجتماعي ،لحماية الموظفين ،وتحديد طريقة التعامل
مع المواطنين والرد عليهم ،وبناء استراتيجية اتصالية حوارية
قــادرة على إدارة العالقة طويلة المدى ،وقائمة على االحترام مع
المواطنين واألفراد.
وأوضح الشمري ،في دراسة علمية أعدها بعنوان "دليل التعامل
مع وسائل التواصل االجتماعي في عصر االتصال الرقمي ...دليل
تطبيقي يشرح قواعد وأخالقيات التعامل مع وسائل التواصل
االجتماعي لمسؤولي الوزارات والهيئات ،والصحافيين ،ومقدمي
البرامج" ،أن الدراسات أثبتت أن  98في المئة من العاملين في أغلب
المؤسسات من الموظفين يستخدمون على األقــل موقعا واحــدا
من مواقع التواصل االجتماعي في عمليات التواصل الشخصي
مع الغير ،وأن  50في المئة ينشرون العديد من التغريدات حول
مؤسساتهم وأنشطتها المختلفة ،وكذلك مجاالت تميزها.

جدعان الشمري

«زكاة األندلس» لدعم مشاريعها الخيرية
أكد مدير زكاة األندلس التابعة
لـجـمـعـيــة ال ـن ـج ــاة ال ـخ ـي ــري ــة زي ــد
ال ـه ــام ـل ــي ،الـ ـح ــرص خ ـ ــال شهر
رمضان المبارك على طرح العديد
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ـتــي
ننفذها داخــل الكويت وخارجها
منها مشروع كفالة األيتام وعالج
المرضى ،وبناء المساجد ،وبناء
ال ـم ـس ـت ــوص ـف ــات ال ـط ـب ـي ــة وب ـن ــاء
المدارس التعليمية وحفر اآلبــار،
وكفالة طالب العلم ومشروع توزيع
الـ ـس ــال ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـم ـس ــاع ــدات
المادية الشهرية والمقطوعة لألسر
المتعففة وتركيب البرادات وغيرها
من أوجه الخير األخرى.
ودعا الهاملي ،في تصريح أمس،
الـمـحـسـنـيــن إل ــى دع ــم الـمـشــاريــع
الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـنـ ـف ــذه ــا زك ـ ــاة
األندلس والتي تحتاج إلى تكاتف
وتعاضد ،مؤكدا أن ذلك من سمات
أهل الكويت الذين عرفوا بالعطاء
والبذل منذ القدم.

خـلـيـجـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا وقـ ــاريـ ــا ،الف ـت ــا إلــى
استمرار إستراتيجية اإلبطاء والتطعيم
الفاعل في ظل التفشي الوبائي.

اإلداري ـ ـ ـ ــة ب ــات ــت أكـ ـث ــر س ــرع ــة ف ــي إن ـج ــاز
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بــال ـت ـع ـي ـي ـنــات ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن الـ ـج ــدد ،إذ تــم
تقليص الدورة المستندية في المخاطبات
وا لـمــرا ســات اليومية بشكل كبير ،الفتة
إلــى ان عــودة األقـســام اإلداري ــة إلــى مبنى
ال ـ ــوزارة ،ســاهــم أي ـضــا فــي إن ـهــاء مـعــانــاة
الموظفين في كل ما يتعلق بقرارات النقل
والندب وغيرهما.
وذك ـ ـ ــرت ان ـ ــه ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع ه ـ ــذه ال ـن ـق ـلــة
الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي آلـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل ،ج ـ ــاء تــأك ـيــد
قيادات الوزارة على ضرورة االلتزام بكافة
اإلرشـ ـ ــادات الـصـحـيــة ل ـمــواج ـهــة ف ـيــروس
كورونا ،وأهمها أال تتجاوز نسبة حضور
الموظفين في الوزارة  30في المئة ،بناء
عـ ـل ــى ت ــوصـ ـي ــات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـه ــذا
الشأن ،مع قيام لجنة متابعة االشتراطات
الـصـحـيــة بـمـتــابـعــة ه ــذه الـ ـق ــرارات خــال
جوالتها اليومية داخل الوزارة.

«النجاة» :أنفقنا  1.6مليون
دينار للتصدي لـ «كورونا»
أشاد رئيس قطاع الموارد
وا لـعــا قــات العامة واإل عــام
بـجـمـعـيــة ال ـن ـج ــاة الـخـيــريــة
ع ـم ــر الـ ـث ــويـ ـن ــي ،ب ــال ـج ـه ــود
الـ ـحـ ـثـ ـيـ ـث ــة وال ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ــرائـ ــد
ل ـ ــوزارة ال ـص ـحــة م ـنــذ بــدايــة
جــا ئـحــة كــورو نــا ،فــي سبيل
حماية الكويت وأهلها ومن
يعيش على أرضها.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــويـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ــس،
"إن ـ ـ ـنـ ـ ــا ش ـ ــاه ـ ــدن ـ ــا عـ ـ ــن قـ ــرب
خــال تطعيم ا لـعــا مـلـيــن في
العمل الخيري ،يوم االثنين
الماضي ،العمل المنظم في
أجـمــل وأبـهــى ص ــورة ،حيث
روعة ودقة التنظيمُ ،
وحسن

االستقبال ،والتعامل الراقي
الذي تلمسه من الجميع".
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح أن "(ا لـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاة)
أنـفـقــت قــرابــة مـلـيــون و600
ألـ ـ ـ ـ ـ ــف ديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــار ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــدي
لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة ،وبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ عـ ـ ــدد
ا لـمـسـتـفـيــد يــن مــن أنشطتنا
 641أ ل ـ ـ ــف مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد ،ك ـمــا
وز عـ ـ ـن ـ ــا  320أ ل ـ ـ ــف و ج ـ ـبـ ــة،
وس ــددن ــا اإليـ ـج ــار ع ــن 321
أس ـ ـ ـ ــرة ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم مـ ـس ــاع ــدة
مالية ل ــ 277أ ســرة ،و تــوز يــع
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـلـ ـي ــون سـ ـج ــادة
صالة ،وغيرها من الحمالت
التطوعية".
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• لم تشهد كما جرت العادة تالوة أسماء األعضاء الغائبين عن اجتماعات اللجان
• هل تشهد الجلسة القادمة عودة العمل بالقرار الذي اتخذه البرلمان في الفصل التشريعي الـ 14؟
محيي عامر

ً
بعيدا عن أجواء المشاحنات
ومسلسل السجاالتُ ،يثار
تساؤل مهم عن سبب عدم
تالوة أسماء الغائبين عن
اجتماعات اللجان البرلمانية
الدائمة والمؤقتة في الفصل
التشريعي السادس عشر.

«التعليمية» تبدأ
اليوم مناقشة
«االختبارات
الورقية» للثانوية
وسط مواقف سابقة
لبعض أعضائها

غـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات
ال ـع ــادي ــة لـلـفـصــل الـتـشــريـعــي
ال ـس ــادس عـشــر ت ــاوة أسـمــاء
الـ ـغ ــائـ ـبـ ـي ــن ب ـ ـعـ ــذر أو ب ـ ــدون
ع ــذر ع ــن اج ـت ـمــاعــات الـلـجــان
البرلمانية الدائمة والمؤقتة،
ً
تـنـفـيــذا لـلـقــرار ال ـجــريء الــذي
اتخذه مجلس أمة  ،2013وهي
ال ـت ــاوة ال ـتــي تعتبر مزعجة
ألذان األعضاء الذين يسمعون
أسماءهم بها.
ومنذ أن اتخذ مجلس األمة
فــي فصله الـتـشــريـعــي الــرابــع
عشر هــذا ال ـقــرار ،كــان األمين
العام لمجلس األمــة يتلو في
بداية كل جلسة عادية أسماء
الـ ـغ ــائـ ـبـ ـي ــن ع ـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
ال ـل ـجــان ال ـبــرل ـمــان ـيــة الــدائ ـمــة
وال ـمــؤق ـتــة ،وذلـ ــك بـعــد ت ــاوة
أسماء الغائبين والمعتذرين
عن عدم حضور الجلسة.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ت ـ ــاوة
أسماء الغائبين عن اجتماعات
الـلـجــان إح ــراج ال ـنــواب الذين
يغيبون بـعــذر أو ب ــدون عــذر
ع ـن ـهــا ،و ي ـت ـس ـب ـبــون بتطيير
ن ـصــاب ـهــا ،وكـ ــان ل ـه ــذا ال ـق ــرار
بــالــغ األث ــر فــي ح ــرص الكثير
م ــن األعـ ـض ــاء ع ـلــى تصحيح
م ـســارهــم وااللـ ـت ــزام بحضور
االجـتـمــاعــات ،حتى يتجنبوا
تالوة أسمائهم في القاعة ،وأال
يكونوا ضمن القائمة السوداء،
التي تتضمنها اإلحصائيات
التي تنشرها الصحافة بشأن
عـ ــدد غ ـيــابــات ـهــم ،والـ ـت ــي كــان
ي ـت ـفــاعــل ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام مـعـهــا
بشكل واسع.

َ
جلسة الق َسم

وإن كــان هـنــاك مـبــرر لعدم
تـ ـ ـ ــاوة األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ف ـ ــي ج ـل ـســة
«ال ـ ـق ـ ـسـ ــم» ،الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر أول
جلسة عادية يعقدها مجلس
األم ــة بعد انـتـخــابــات اللجان
الـبــرلـمــانـيــة ،بـسـبــب ظــروفـهــا

الحميدي لرئيس الوزراء:
صعود المنصة أو االستقالة
طالب النائب بــدر الحميدي
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد بصعود
مـنـصــة االس ـت ـجــواب أو الـتـقــدم
ب ــاالس ـت ـق ــال ــة ،م ـع ـت ـبــرا أن ذل ــك
أفضل حل للخروج من المشكلة
العالقة.
وقــال الحميدي ،في تصريح
صحافي« ،نحن اآلن نمر بمرحلة
حرجة جدا ،الديمقراطية تنتهك
والــدس ـتــور يـنـتـهــك ،والـحـكــومــة
غ ـيــر ق ـ ــادرة ع ـلــى إدارة ال ـب ـلــد»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد م ـن ـه ــار
وال ـت ـن ـم ـيــة واقـ ـف ــة ،ون ـح ــن على
أع ـ ـتـ ــاب ال ـش ـه ــر الـ ـخ ــام ــس ول ــم
ننجز شيئا للوطن والمواطنين،
وكله بسبب ما نعانيه اآلن من
الـمـشــاكــل بمجلس األم ــة ،حيث
تــم تحصين رئيس ال ــوزراء عن
االستجوابات لمدة سنة ونصف،
وهذا غير جائز ال دستوريا وال
ً
الئحيا ولن نقبل به بتاتا».
وتــابــع« :على رئيس ال ــوزراء
صـ ـع ــود م ـن ـص ــة االسـ ـتـ ـج ــواب،

بدر الحميدي

وأرج ـ ـ ـ ـ ــو أن ي ـت ـف ـه ــم ال ـم ـش ـه ــد
السياسي وا لــو ضــع السياسي
الـ ـح ــال ــي اآلن ،فـ ــا ي ــوج ــد حــل
إال بصعود المنصة أو تقديم
استقالتك ،هذا أفضل حل لحل
ال ـم ـش ـك ـلــة ال ـع ــال ـق ــة اآلن ،حـتــى
نسير فــي خطى التنمية ...الله
يحفظ الكويت وأهلها وأميرها
من كل سوء».

ورق ـيــة لطلبة ال ـصــف الـثــانــي
عشر ،مؤكدين أنهم سيدفعون
نحو عودة إجراء االختبارات
«أونـ ــايـ ــن» هـ ــذا الـ ـع ــام أس ــوة
ببقية الصفوف الدراسية.

ديوان المحاسبة

جانب من الجلسة الماضية لمجلس األمة
الخاصة وأحداثها المشحونة
وســط ما شهدته مقاطعة 30
ً
ن ــائ ـب ــا اع ـت ـصــم أغ ـل ـب ـهــم أم ــام
م ــدخ ــل م ـج ـلــس األمـ ـ ــة لـحـظــة
ان ـع ـقــادهــا ،فــإنــه ال يــوجــد ما
يـبــررعــدم تــاوتـهــا فــي جلسة
ً
الـثــاثــاء الـمــاضــي ،خصوصا
أن الـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي يـجــب
أن يـ ـع ــرف مـ ــن لـ ــم ي ـل ـت ــزم مــن
األعضاء بحضور اجتماعات
اللجان ،التي تعتبر «المطبخ»
الحقيقي للتشريعات ومنها
تـ ـ ـ ـ ـ ــدور ع ـ ـج ـ ـلـ ــة اإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات
التشريعية.

وي ــؤك ــد م ــراق ـب ــون ضـ ــرورة
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـس ــاب ــق
ل ـل ـم ـج ـلــس وال ـ ـ ــذي ت ــم الـعـمــل
ب ــه ف ــي م ـج ـلــس  2016ط ــوال
فـ ـت ــرة ان ـ ـع ـ ـقـ ــاده ،وأن تـشـهــد
الجلسة المقبلة ا لـمـقــررة 27
الجاري تالوة القائمة الطويلة
لألعضاء ،الذين تغيبوا بعذر
أو ب ــدون عــذر عــن اجتماعات
اللجان منذ بداية اجتماعاتها،
حتى يتسنى للصحافة نشر
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ول ـي ـط ـلــع عـلـيـهــا
الــرأي العام ،السيما أن هناك
الكثير مــن االجتماعات التي

ط ـ ـ ــارت ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم اك ـت ـم ــال
النصاب.

اجتماع «التعليمية»
وعلى صعيد متصل ،تعقد
لجنة شؤون التعليم والثقافة
ً
واإلرشاد البرلمانية اجتماعا
اليوم برئاسة النائب د .حمد
المطر تناقش خــا لــه تكليف
المجلس لها ببحث ودراســة
أسباب تدهور التعليم العام
ال ـح ـكــومــي وال ـ ـخـ ــاص وم ــدى
فاعلية خطة وزارة التربية في

ا لـنـهــوض بمستوى التعليم،
واإلجـ ــراء ات االحـتــرازيــة التي
اتبعتها ا لـجـهــات التعليمية
لـمــواجـهــة جــائـحــة كــوفـيــد 19
وم ــدى تأثير هــذه اإلج ــراء ات
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ــم فــي
ال ـكــويــت ،إضــافــة إل ــى أسـبــاب
تـ ــأخـ ــر الـ ــائ ـ ـحـ ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
للقانون ر قــم  76لسنة 2019
في شأن الجامعات الحكومية
وم ــا أثـيــر مــن مــاحـظــات عند
رفعها لمجلس الوزراء.
ويعقد االجتماع بحضور
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم

ُ ِّ
الهرشاني :اإلخوان المسلمون صنفوا
جماعة إرهابية إال في الكويت
قــال النائب حمد الهرشاني،
«إن أ غ ـ ـ ـلـ ـ ــب ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ا لـ ـع ــر بـ ـي ــة
واألوروب ـ ـيـ ــة وال ـع ــال ــم اكـتـشـفــت
ح ـق ـي ـق ــة اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـس ـل ـم ـيــن
وأع ـ ـم ـ ــال ـ ـه ـ ــم ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـي ـ ـثـ ــة ،وت ـ ــم
تصنيفهم جـمــاعــة إرهــاب ـيــة إال
في الكويت».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـه ـ ــرش ـ ــان ـ ــي ،فــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس« ،أن
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة ه ـ ـ ــي أس ـ ـ ــاس
الـ ـ ـب ـ ــاء والـ ـ ـخ ـ ــراب ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،
وال ــدول ــة تــدعـمـهــم ع ـلــى أس ــاس
أنـهــا جمعية نـفــع ع ــام (جمعية
اإلصالح) لكنها جمعية الخراب
ً
ل ـل ـب ــاد والـ ـعـ ـب ــاد ،مـ ــؤكـ ــدا أن ـهــم
«يدربون األطفال من الصغر على
أهدافهم حتى يكونوا مطيعين
ل ـم ــرش ــده ــم وت ـن ـف ـيــذ أوامـ ــرهـ ــم،
وهـ ـن ــاك م ـن ـهــم م ــن يـ ــدس ال ـســم
بالعسل ويتحركون بين األطراف
المؤزمة».
وطالب الدولة بإغالق إحدى

الجمعيات ،ومحاسبة القائمين
ع ـل ـي ـهــا والـ ـتـ ـص ــدي ل ـه ــم «ح ـتــى
نسلم من شرورهم ونحفظ أمن
بالدنا واستقرارها واتـخــاذ كل
اإلجـ ــراء ات القانونية إلغالقها،
ال ـ ـتـ ــي ه ــدفـ ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ــي دع ــم
اإلرهاب واإلرهابيين والتحريض
وزعزعة أمن واستقرار البالد».
وأوض ـ ــح ال ـه ــرش ــان ــي ،أن مــا
يـ ـح ــدث فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة مــن
بعض النواب معروفة انتماءاتهم
وم ــن ورائ ـهــم مــن داخ ــل وخ ــارج
ال ـ ـب ـ ــاد ه ـ ــو إض ـ ـع ـ ــاف الـ ـنـ ـظ ــام
والسيطرة على مفاصل الدولة
والبالد والعباد ،وهدفهم إما أن
يـكــون رئـيــس الحكومة ورئيس
مجلس األمة منهم وإما الخراب،
والهدف ليس مرزوق الغانم.
وتــابــع أنـهــم «تــوعــدوا وأعـلــن
رم ــوزه ــم بـشـكــل واض ــح وعلني
أنــه سيتم تقديم االستجوابات
ألبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة إلط ــاحـ ـتـ ـه ــم

حمد الهرشاني

ب ــال ـص ــوت وال ـ ـصـ ــورة ،وال ـه ــدف
ً
أص ـ ـبـ ــح واضـ ـ ـح ـ ــا وه ـ ـن ـ ــاك مــن
يوجههم من داخل وخارج البالد،
ووض ـ ـحـ ــت ن ــواي ــاه ــم ال ـش ــري ــرة
وتناقض تصريحاتهم السابقة
عن الحالية».
وت ــاب ــع أن ه ـ ــؤالء «ي ـف ـســرون

الدستور والالئحة على أهدافهم
وبالصوت والصورة والتطاول
ب ــأس ــال ـي ــب وبـ ـ ـ ــذاءة وت ـحــريــض
أهل الكويت وأعلنوا ،وقالوا إن
الربيع العربي انطلق من الكويت
بالصوت والصورة ،وال يعترفون
ال بالدستور وال الشرع ،ويقولون
ل ـل ـش ـعــب ال ـك ــوي ـت ــي س ـيــدخ ـلــون
بـ ـي ــوتـ ـك ــم وي ـ ـق ـ ــول ـ ــون ارحـ ـ ـل ـ ــوا
والهدف تقويض الدولة وإشاعة
ً
ال ـف ــوض ــى ،ت ـم ـه ـيــدا لــوصــولـهــم
للسلطة.
وخـ ــاطـ ــب ال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
ً
قائال« ،احــذروا من تلك األطراف
الـ ـت ــي مـ ــازالـ ــت ت ـ ـحـ ــاول إش ــاع ــة
الفوضى وتحريض المغرر بهم
لـخـلــق أج ـ ــواء مـقـلـقــة ف ــي الـبـلــد،
ً
وذل ــك تـمـهـيــدا لتحقيق حلمهم
التاريخي المريض في السيطرة
على مقاليد الدولة».

ووزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة الـ ـشـ ـي ــخ د.
باسل الصباح والمختصين
بالوزارتين ،وسط ترجيحات
ب ـح ـس ــب مـ ــا أف ـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر
نـيــابـيــة م ــن داخـ ــل الـلـجـنــة أن
يشهد االجتماع ،ومن باب بند
ما يستجد من أعمال مناقشة
تكليف المجلس للجنة حول
إج ــراء «االخ ـت ـبــارات الــورقـيــة»
لطلبة الصف الثاني عشر في
ظل جائحة كورونا.
ً
وجـ ــديـ ــر ب ــال ــذك ــر أن ع ـ ــددا
من أعضاء اللجنة عبروا عن
رف ـض ـه ــم إلجـ ـ ـ ــراء اخـ ـتـ ـب ــارات

ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذات ـ ـ ـ ــه ت ـع ـقــد
لجنة حـمــايــة األمـ ــوال العامة
ً
البرلمانية اجتماعا الساعة
الواحدة من ظهر اليوم تناقش
خ ــال ــه ال ــرس ــال ــة الـ ـ ـ ــواردة من
رئ ـ ـيـ ــس لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات
والحساب الختامي البرلمانية
بإحالة جميع مالحظات ديوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ع ــن ال ـم ـخــال ـفــات
المالية الواردة في الحسابات
ال ـخ ـت ــام ـي ــة ل ـ ـ ـ ــإدارة ال ـمــال ـيــة
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
لالستثمار والمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ومعهد
األبحاث العلمية وبيت الزكاة
ل ـب ـع ــض ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـل ـح ـقــة
والهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة والـهـيـئــة
العامة للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم والسنة النبوية
وج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت وال ـه ـي ـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والتدريب لسنوات
مالية مختلفة.
كما تناقش اللجنة رسالة
أخ ــرى مــن لـجـنــة الـمـيــزانـيــات
بإحالة موضوع تعاقد وزارة
األشغال العامة دون الحصول
على موافقة سابقة من ديوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـم ـب ــال ــغ االح ـت ـي ــاط ـي ــة بـعـقــد
مبنى الــركــاب الجديد بمطار
الكويت الــدولــي ،للتحقق من
صحة تصرف الــوزارة وبحث
أي حــاالت أخــرى مشابهة في
هذا العقد.

الشاهين :تكويت القضاء
الوطني مطلب حيوي
ّ
وجـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب أس ـ ــام ـ ــة
ال ـشــاه ـيــن سـ ــؤاال إل ــى نــائــب
رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
ال ـعــدل وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
تـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـن ـ ــزاه ـ ــة ع ـب ــدال ـل ــه
الرومي بشأن تكويت القضاء.
وقال الشاهين في سؤاله:
تـ ـك ــوي ــت الـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ــوط ـن ــي
م ـ ـط ـ ـلـ ــب حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ،لـ ـتـ ـع ــزي ــز
ا لـسـيــادة وتمكين العناصر
الوطنية وتعزيز االستقالل،
وق ــد فــوجــئ ال ـمــواط ـنــون في
م ـط ـلــع أب ــري ــل  ،2021بـخـبــر
ت ـع ـي ـي ــن  85مـ ـسـ ـتـ ـش ــارا مــن
إح ــدى الـجـنـسـيــات العربية،
فــي مــرفــق الـقـضــاء والـنـيــابــة
الـ ـع ــام ــة .وطـ ـل ــب ف ــي س ــؤال ــه
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي لـ ـه ــذه
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــات ،وأس ـ ـبـ ــاب ـ ـهـ ــا
ال ـع ـم ـل ـيــة ،وخ ـط ــط «ت ـكــويــت
الـقـضــاء الــوط ـنــي» ،والسقف
الزمني لذلك.

أسامة الشاهين

نقل تبعية الهيئات ...يربك أسئلة النواب

ً
وزير المالية 22 :سؤاال خاصة بـ «الجمارك» لم تعد من اختصاصي
●

األمر لم يتوقف
عند «الجمارك»
فهناك قائمة
أسئلة طويلة
للنواب عن جهات
تم نقل تبعيتها
ولم يتم الرد
عليها

علي الصنيدح

أحدثت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء
ً
مؤخرا بنقل تبعية  19جهة حكومية إلى وزراء
آخرين ربكة بالنسبة ألسئلة األعـضــاء ،حيث
فــوجــئ ع ــدد م ــن ال ـن ــواب بـ ــردود الـ ـ ــوزراء الـتــي
تسلموها بعد أ كـثــر مــن شهر على توجيهها
يعلنون فيها عدم اختصاصهم بتلك األسئلة.
ووج ــد ال ـنــواب أنفسهم أم ــام إع ــادة توجيه
األسـئـلــة مــن جــديــد إلــى الـ ــوزراء الــذيــن تــم نقل
إل ـي ـه ــم ت ـب ـع ـيــة هـ ــذه الـ ـجـ ـه ــات ،ل ـي ـن ـت ـظــروا مــن
جديد الدورة المستندية الطويلة في الرد على
أسئلتهم.
وفتحت هذه اإلجابات باب الحديث المتكرر
عن تأخر الوزراء في الردود على أسئلة النواب،
خــاصــة أن أغـلـبـهــم ق ــام ــوا بـتــوجـيــه أسئلتهم
قبل فترة ليست بالقصيرة من صــدور قــرارات
ن ـقــل تـبـعـيــة ال ـج ـه ــات ،ف ـلــو كـ ــان ه ـن ــاك ال ـت ــزام
بمدة اإلجابة التي حددتها الالئحة الداخلية
والمتمثلة في فترة أسبوعين ،لما كانت هذه
الربكة.
وكان من أبرز االجابات إجابة وزير المالية
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
خـلـيـفــة ح ـم ــادة ع ــن ال ـس ــؤال الـ ــذي وج ـهــه إلـيــه
ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة الـ ـمـ ـن ــاور ع ــن االدارة ال ـعــامــة
للجمارك ،حيث إن النائب وجه سؤاله بتاريخ

 21فـبــرايــر الـمــاضــي وتـسـلــم ال ــرد فــي ي ــوم 25
مارس أي بعد نحو أكثر من شهر على تقديمه.
وجـ ــاء ف ــي ن ــص إج ــاب ــة وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة ،الـتــي
حـصـلــت «الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى نـسـخــة م ـن ــه« :ن ـظــرا
لصدور المرسوم رقم  41لسنة  2021بتاريخ 10
مارس  2021بنقل تبعية االدارة العامة للجمارك
الى وزير الداخلية.
وأرفـ ــق مـعــه األس ـئ ـلــة الـبــرلـمــانـيــة المتعلقة
بـ ــاإلدارة الـعــامــة للجمارك وعــددهــا  22ســؤاال،
والتي ال يختص وزيــر المالية باالجابة عنها
بعد تــاريــخ ص ــدور الـمــرســوم الـمــذكــور ،والتي
وردت خــال الفترة من  18يناير  2021وحتى
 1مارس .»2021
ولم يتوقف األمر عند اإلدارة العامة للجمارك،
فهناك قائمة أسئلة طويلة للنواب عن جهات
تـ ــم ن ـق ــل ت ـب ـع ـي ـت ـهــا ول ـ ــم ي ـت ــم الـ ـ ــرد ع ـل ـي ـهــا مــن
الوزراء ،الذين أصبحت تلك الجهات ليست من
اختصاصهم ،وبات على النواب إعــادة توجيه
أسئلتهم ،مع مراعاة ما صاحبها من مستجدات
في مواضيعها إلى الوزراء المعنيين ،وذلك بعد
صدور مراسيم نقل الجهات إليهم.
ويبقى السؤال :هل سيعاود النواب توجيه
أسئلتهم إلى الوزراء المعنيين عن الموضوعات
التي أرادوا االستفهام عنها؟ أم أن مواضيعها
انتهت بمرور فترة طويلة على توجيهها؟ ولماذا
يتأخر الوزراء في الرد على أسئلة النواب؟

الجهات المنقول اختصاصاتها ما بين الوزراء
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

الجهة
جهاز المراقبين الماليين
الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
هيئة تشجيع االستثمار المباشر
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الهيئة العامة لالستثمار
مؤسسة الموانئ الكويتية
الهيئة العامة للقوى العاملة
ديوان الخدمة المدنية
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
اإلدارة المركزية لإلحصاء
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وزارة المواصالت
اإلدارة العامة للجمارك
الهيئة العامة للبيئة
اإلدارة العامة للطيران المدني

الوزير المعني
وزير الدولة لشؤون تعزيز نزاهة
وزير الدولة لشوؤن تعزيز نزاهة
وزير الدولة لشوؤن تعزيز نزاهة
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وزير الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وزير الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وزير الدولة لشؤون البلدية
وزير التربية
وزير الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وزير الداخلية
وزير النفط
وزير الدفاع

ةديرجلا
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«الزراعة» و«النوير» :تعزيز التعاون لتنمية البالد وحماية البيئة

اليوسف :مشاريع الهيئة مفتوحة لكل الجادين في خدمة الكويت

أطلقنا برامج
متميزة ومؤثرة
آتت ثمارها
الملموسة على
البيئة
انتصار العلي

أكــدت الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية ،أمس
االول ،سـعـيـهــا لــاس ـت ـفــادة من
الـ ـط ــاق ــات ال ـش ـبــاب ـيــة الــوط ـن ـيــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع مـ ــؤس ـ ـسـ ــات
المجتمع المدني بهدف خدمة
وتـنـمـيــة ال ـب ــاد وال ـح ـفــاظ على
البيئة.
ول ـفــت ,الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد الـ ـي ــوس ــف ،فــي
تصريح صحافي ،على هامش
تــوقـيــع بــروتــوكــول ت ـعــاون بين
الهيئة وشركة "النوير" الكويتية
إلدارة المشاريع (غير الربحية)
الى أهمية التعاون مع مؤسسات
المجتمع المدني لخدمة الكويت.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـي ــوس ــف ان ه ــذا
البروتوكول يدخل ضمن توجه
ال ـه ـي ـئ ــة ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ت ــوج ـه ــات
مجلس الوزراء وبدعم كامل من
سمو أمير الـبــاد الشيخ نــواف
األحـ ـم ــد بـ ــأن يـ ـك ــون لـلـمـجـتـمــع
ال ـمــدنــي دور ف ــي تـنـمـيــة الـبــاد
والحفاظ على البيئة.
وذ ك ـ ـ ـ ــر ان ت ـ ـطـ ــور اي دو ل ـ ــة
وخصوصا الكويت لتصل الى
المستوى الذي نطمح اليه البد
ان يـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـن ـس ـيــق بـيــن
ا لـجـهــات الحكومية والمجتمع
المدني والقطاع الخاص ،حيث
إن هذا المثلث بتكامله يساعدنا
ل ـل ــوص ــول الـ ــى م ــا ن ـس ـعــى الـيــه
لتكون الكويت من افضل الدول
سواء على مستوى االقليمي أو
العالمي.

ورأى أن هناك طاقات شبابية
كبيرة يمكن االستفادة منها من
خـ ــال ال ـت ـع ــاون م ــع مــؤس ـســات
المجتمع المدني دون ان ننسى
ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ـ ـقـ ــادريـ ــن عـلــى
تقديم خدمات لوطننا الحبيب
س ــواء فــي الـمـجــال التطوعي او
المشاركة مع جهات اخرى.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود تـ ـع ــاون
للهيئة مــع منظمات المجتمع
المدني سواء كانت فرقا تطوعية
او جمعيات نفع عــام وذلــك من
اجـ ــل خ ــدم ــة ال ـك ــوي ــت وخ ــاص ــة
في وقت االزمــات ،قائال من هذا
الـم ـن ـطـلــق وق ـع ـنــا هـ ــذا االت ـف ــاق
لالستفادة من خبرات "النوير"
بمجال الزراعة المستدامة.

الطاقات الشبابية
وق ــال ان ال ـطــاقــات الشبابية
تحتاج الــى الخبرة حيث يكمل
أحـ ــده ـ ـمـ ــا اآلخ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـهـ ــدف دع ــم
المشاريع التي نسعى لتنفيذها،
مـبـيـنــا ان ب ــروت ــوك ــول الـتـعــاون
ي ـن ــص ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون الن ـج ــاز
عدد من المشاريع الزراعية في
مختلف البالد.
واضـ ـ ــاف :لــدي ـنــا ال ـعــديــد من
ال ـم ـشــاريــع سـ ــواء ال ـت ـحــريــج او
الغابات والمتنزهات الطبيعية
وال ـ ـطـ ــرق ال ـس ــري ـع ــة وال ـح ــدائ ــق
الـ ـع ــام ــة الـ ـت ــي ت ـع ـط ــي ال ـل ـم ـســة
ال ـج ـمــال ـيــة ل ـل ـكــويــت ،مـبـيـنــا ان
"جميع مشاريع الهيئة مفتوحة

لـ ـك ــل م ـ ــن ه ـ ــو ج ـ ــاد ف ـ ــي خ ــدم ــة
الكويت".
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت
المؤسسة والرئيسة التنفيذية
ل ـ ـشـ ــركـ ــة "الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي ـ ـ ــر" ال ـش ـي ـخ ــة
انـتـصــار ســالــم الـعـلــي ،عــن فخر
الشركة ألنها حازت ثقة الهيئة،
مشيرة الى ان هذا التعاون مهم
جـ ــدا وأخ ـ ــذ وق ـت ــا م ــن ال ــدراس ــة
والتخطيط حتى وصلنا الى هذا
التعاون الذي يفيد الجانبين من
أجل الحفاظ على بيئة الكويت
حاضرا ومستقبال.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـعـ ـل ــي ان ه ــذا
ال ـت ــوق ـي ــع ي ــأت ــي بـ ـن ــاء ع ـل ــى مــا
ي ـم ـت ـل ـك ــه ال ـ ـطـ ــرفـ ــان م ـ ــن خ ـب ــرة
بـهــدف تعزيز الــزراعــة الفطرية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة مـ ــن خ ـ ــال ت ـب ــادل
ال ـم ـع ـلــومــات وأعـ ـم ــال الـتــوثـيــق
وإقامة أنشطة ومشاريع وبرامج
مشتركة.
وذكــرت ان هــذا التعاون جاء
نتيجة الثقة التي توليها الهيئة
لشركة الـنــويــر لما لها مــن باع
في تنوير أفراد المجتمع ونشر
ث ـقــافــة ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـبـيـئــة
ف ــي م ـجــال ال ــزراع ــة الـمـسـتــدامــة
والعمل التطوعي ،مؤكدة العمل
الدائم في تبيان أثر المسؤولية
االجتماعية فــي تحقيق الــرفــاه
المجتمعي.

منصة «أرض النوير»
وقالت :إننا في "النوير" قمنا

انتصار العلي واليوسف يتبادالن وثائق البروتوكول بعد التوقيع
بالعديد مــن الـبــرامــج المتميزة
والمؤثرة طوال مسيرتنا والتي
آتـ ــت ث ـم ــاره ــا ال ـم ـل ـمــوســة عـلــى
البيئة فقد أطلقنا منصة أرض
ا لـنــو يــر البيئية ذات المشاريع
البيئية المتعددة والتي تعمل
ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـجـ ـي ــع الـ ـ ـن ـ ــاس ع ـل ــى
ال ـم ـم ــارس ــات اإلي ـج ــاب ـي ــة تـجــاه
البيئة وإن ـشــاء حـ ــوارات بيئية
ت ــوع ــوي ــة واسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ح ـلــول
مـسـتــدامــة تـحــافــظ عـلــى التنوع
الفطري والبيئة العامة وتحافظ

«كورونا» تهدد بتغيير موازين انتخابات «التطبيقي»
ّ
ً
ُ
الجائحة قلصت تواصل القوى الطالبية مع  17342مستجدا

●

أحمد الشمري

ع ـلــى خـلـفـيــة اس ـت ـم ــرار األزمـ ــة
الصحية في البالد ،تواجه القوى
الطالبية في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب صعوبة في
ال ـت ــواص ــل م ــع  17342مـسـتـجــدا
التحقوا بكليات ومعاهد الهيئة
خالل الفصليين الدراسيين األول
والثاني للعام الدراسي 2021-2020
بسبب الدراسة عن ُبعد.
وأص ـب ــح مـصـيــر المستجدين
مجهوال في حال عودة الطلبة إلى
مقاعد الــدراســة فــي حــرم الكليات
والمعاهد ،مما يؤثر على األجواء
االنتخابية الطالبية المقبلة ،وقد
تتغير معها موازين االنتخابات،
نظرا الختفاء الفعاليات الطالبية
الـ ـت ــي تـقـيـمـهــا الـ ـق ــوى ال ـطــاب ـيــة
وإي ـ ـقـ ــاف ج ـم ـيــع األن ـش ـط ــة ال ـتــي
تساهم فــي توجيه الطلبة ،األمــر
ال ــذي ال يعطي ضمانات للقوائم
المتنافسة عـلــى مـقــاعــد االتـحــاد
بشكل فعلي ،ألن عملية التقديم لم
تكن كما في السابق.
ويـبــدو أنــه "كلما طــالــت األزمــة
زادت أع ــداد الطلبة المستجدين
في مختلف كليات ومعاهد الهيئة
الذين ليست لديهم قناعات بشكل
مـلـحــوظ بــالـقــوائــم الـمـشــاركــة في

االنتخابات الطالبية ،نظرا الفتقاد
الـطـلـبــة اإلغـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي ّ
تقدمها
ال ـق ــوائ ــم لـهــم وال ـم ـس ــاع ــدات ،مما
يضيع على بعض القوائم األصوات
المضمونة في كشوف التحضير".
وي ــرى بـعــض ال ـقــوى الطالبية
أنــه "إذا كانت نتائج االنتخابات
في القوائم محسومة في السابق
لقائمة ّ
معينة ،إال أن االنتخابات
المقبلة ستشهد تغييرا في موازين
االنتخابات ،بسبب التحاق أكثر من
 17ألــف مستجد يـغـ ّـيــرون مصير
النتائج".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إل ـ ــى أن ـ ــه "ف ـ ــي ح ــال
عــودة الحياة الدراسية في الحرم
الـجــامـعــي بشكل تــدريـجــي خــال
ال ـعــام الـمـقـبــل ،فــإنــه مــن المتوقع
أن تـعـقــد االن ـت ـخ ــاب ــات الـطــابـيــة
ف ــي ال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي ال ـث ــان ــي ال
األول ،ويــأتــي ه ــذا األم ــر تطبيقا
لــاشـتــراطــات الصحية وتخفيف
االزدح ـ ــام الـطــابــي أث ـنــاء مرحلة
الـعــودة إلــى الــدراســة فــي القاعات
الدراسية".

التواصل الطالبي
وأكـ ـ ــد رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـعــام
لطلبة ومـتــدربــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال ـتــدريــب،

ُ
«الحقوق» تطلق «مستجدات
التشريع بدول التعاون»
●

أحمد الشمري

كـشــف الـقــائــم بــأعـمــال عميد
كـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق فـ ـ ــي ج ــام ـع ــة
الكويت ،د .عبدالله الحيان ،عن
تنظيم الكلية برنامجا قانونيا
تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان "الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
التشريعية والقانونية في دول
مجلس ال ـت ـعــاون" ،اعـتـبــارا من
الساعة التاسعة والنصف مساء
غ ــد حـتــى  5مــايــو الـمـقـبــل ،عن
طريق البث المباشرة على قناة
كلية الحقوق عبر "يوتيوب".
وأشــار الحيان ،في تصريح
أمس ،إلى أن البرنامج يتخلله
سلسلة من الحوارات بمشاركة
ن ـخ ـب ــة م ـ ــن األك ــاديـ ـمـ ـيـ ـي ــن مــن
أعـ ـ ــرق ج ــام ـع ــات دول مـجـلــس
التعاون الخليجي المتمثلة في
ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات وعـمــان
وقطر والبحرين.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف
لتبادل الخبرات والتعاون بين

الــدول وإث ــراء المعلومات فيما
ب ـي ـن ـهــا وت ـع ــزي ــز ون ـش ــر ثـقــافــة
العمل المشترك.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــان الـ ـجـ ـمـ ـي ــع
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
ل ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات
األكــاديـمـيـيــن ال ـتــي اكتسبوها
على مدى سنوات طويلة.
يذكر أن البرنامج القانوني
خـ ـص ــص س ـل ـس ـل ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات
لنخبة من األكاديميين من أعرق
جامعات دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ف ـف ــي  19الـ ـج ــاري
ل ـم ـش ــارك ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،وي ــوم
األربـعــاء  21الجاري لمشاركي
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،وي ـ ـ ــوم االثـ ـنـ ـي ــن 26
ال ـجــاري لمشاركي قـطــر ،ويــوم
األربـعــاء  28الجاري لمشاركي
ع ـم ــان ،ويـ ــوم االث ـن ـيــن  3مــايــو
ل ـم ـشــاركــي ال ـب ـح ــري ــن ،وأخ ـي ــرا
يوم األربعاء  5مايو لمشاركي
الكويت.

مواطن صدم نقطة أمنية
ألمن الحدود بالجهراء
اصطدم مواطن يقود مركبته بسرعة كبيرة بنقطة أمنية
مكلفة بتطبيق ق ــرار الـحـظــر الـجــزئــي تــابـعــة لـ ــادارة الـعــامــة
ألمــن الـحــدود البرية ،فــي محافظة الجهراء بالقرب مــن نــادي
الـجـهــراء الــريــاضــي ،وأحـيــل الشخص ال ــذي صــدم النقطة الى
جهات التحقيق ،علما بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات
واقتصرت االضرار على تلف معدات النقطة.

صورة أرشيفية النتخابات الطلبة في «التطبيقي»
صالح الجاركي ،أن أزمة كورونا
قلصت التواصل الطالبي بشكل
فعلي ومـبــاشــر ،واقـتـصــرت على
التواصل في برامج التواصل.
وذكر الجاركي لـ "الجريدة"" ،أن
هذه األزمة لم تكن مقتصرة على
فـعــالـيــات "الـتـطـبـيـقــي" ،ب ــل على
جميع مؤسسات التعليم العالي
منها جامعة الكويت والجامعات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة" ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن ـ ــه "ف ــي
السابق كان عمل االتحاد والقوائم

الطالبية قبل بدء االنتخابات عبر
الـتــواصــل مــع المستجدين ،لكن
مــع األس ــف خــال الـعــام الماضي
وب ـس ـب ــب األزمـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة ك ــان
التواصل مـحــدودا وليس بشكل
مباشر".
وتـ ــابـ ــع" :فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ،وقـبــل
األزم ــة كــانــت لجنة المستجدين
لها دور ريــادي في التواصل مع
الطلبة المستجدين ،لكن على مدى
فصليين متتالين ،كان التواصل

مع المقبولين الجدد قليال ،ولم
بالشكل المطلوب".
يكن ّ
وتمنى الجاركي خــال الفترة
المقبلة وعند االستعداد للعودة
الــى الــدراســة فــي الـحــرم الــدراســي،
أن تكون هناك خطة واضحة من
الهيئة في إدارة العملية االنتخابية
والقضاء على الـظــروف الصحية
ال ـ ـتـ ــي أوقـ ـ ـف ـ ــت ج ـم ـي ــع األن ـش ـط ــة
الطالبية والنقابية".

عـ ـل ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء نـ ـقـ ـي ــا وتـ ـس ــاع ــد
ع ـلــى ات ـس ــاع رق ـع ــة الـمـســاحــات
الخضراء.
وأش ـ ـ ــارت ال ـع ـلــي إلـ ــى ان من
أهم المشاريع مشروع "أنا أحب
ديرتي" الذي يشجع الجميع كال
في مجال اهتمامه على أن يكون
صديقا للبيئة في الكويت ،حيث
يتم تقديم مكافآت لألفراد الذين
يحافظون على البيئة وتعريف
اآلخرين بهم حتى يكونوا قدوة
حسنة لهم في هذا المضمار.

وافـ ـ ــادت ب ــأن ه ـن ــاك بــرنــامــج
"نحمي بـحــرنــا" ال ــذي نــريــد من
ورائ ـ ـ ـ ــه حـ ـم ــاي ــة ب ـي ـئ ــة ال ـك ــوي ــت
الـبـحــريــة اض ــاف ــة إل ــى كـثـيــر من
البرامج ذات الصلة ،مــؤكــدة أن
شركة النوير اليزال في جعبتها
الكثير من البرامج والفعاليات
التي تصب في الهدف الرئيسي
وهو الحفاظ على بيئة الكويت
واستدامتها.

محليات
سلة أخبار
«رحماء» تطلق «ماجلة
رمضان لألسر المتعففة»
أطلقت جمعية "رحماء بينهم"
حملتها الخيرية (ماجلة
رمضان لألسر المتعففة)،
لتغطية احتياجات 400
أسرة في مختلف مناطق
ومحافظات الكويت.
وقالت الجمعية ،في
بيان صحافي ،إن الحملة
تستهدف دعم األسر المتعففة
واأليتام بسلة مواد غذائية
واستهالكية عالية الجودة
تحتوي على جميع السلع
الغذائية الضرورية خالل
شهر رمضان ،موضحة أن
ً
أكثر من  60متطوعا من
الجمعية سيوزعون الماجلة
على األسر المحتاجة.
وصرح رئيس مجلس إدارة
الجمعية ،خالد العنزي ،بأن
"هذه الحملة تأتي استكماال
للمشاريع والمبادرات
الخيرية التي تطلقها
الجمعية ،بالتعاون مع
مؤسسات المجتمع المدني،
وإشراف الجهات الرقابية
والتنفيذية ،التي القت
ً
ً
جميعها نجاحا ملحوظا
في الفترة الماضية" ،مؤكدا
أن البنك يواصل حمالته
ومشروعاته الخيرية التي
تستهدف تقديم المساعدات
الغذائية والطبية والشتوية
داخل الكويت وخارجها.

«إحياء ًالتراث» تطلق
مشروعا لكفالة األرامل

«المهندسين» لمواءمة مخرجات
التعليم مع احتياجات سوق العمل
ق ــدم أم ـيــن ص ـنــدوق جمعية
الـمـهـنــدسـيــن ع ـلــي الـفـيـلـكــاوي
ال ـت ـهــانــي لـلـمـهـنــدسـيــن ،الــذيــن
تم قبولهم للعمل في مؤسسة
ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة والـشــركــات
النفطية التابعة لها ،الفتا إلى
أن زيـ ـ ــادة ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـم ـه ـن ــدس هــاشــم
هاشم ألعداد المقبولين خطوة
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ع ـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق ال ـع ـم ــل
لتكويت عمالة القطاع النفطي،
على أمل أن يتم استكمال قبول
الذين تجاوزوا االمتحانات في
أقرب وقت ممكن.
وثمن الفيلكاوي ،في تصريح
له ،استجابة المؤسسة لمطالب
الجمعية لرفع أعداد المقبولين،
الفتا إلى أنه رغم مضاعفة عدد
المقبولين فإنه مــن الـضــروري
جدا إعادة النظر في مخرجاتنا
الـتـعـلـيـمـيــة وت ــوج ـي ــه طـلـبـتـنــا
الى دراســة التخصصات ،التي
يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا سـ ـ ــوق ال ـع ـمــل
فــي القطاعين الـعــام والـخــاص
بالبالد.
وقـ ـ ــال :ن ـق ــدر هـ ــذا ال ـت ـعــاون
ل ـم ـض ــاع ـف ــة عـ ـ ــدد ال ـم ـق ـبــول ـيــن
وجهودهم المستمرة لتكويت
عـ ـ ـم ـ ــال ـ ــة م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول
و شـ ـ ــر كـ ـ ــا ت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،إال ان أ ع ـ ـ ـ ــداد
المتقدمين لــاخـتـبــارات ،وفــق
اع ــان الـمــؤسـســة األخ ـي ــر ،فــاق

علي الفيلكاوي

عدد الوظائف المعلن عنها ،مما
يؤكد وجود خلل في مخرجاتنا
التعليمية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أم ـ ـي ـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق
"المهندسين" أن هذا الخلل في
تحقيق التوازن بين المخرجات
التعليمية وحاجة السوق يضع
أمــامـنــا مشكلة مــن الــواجــب أن
نتعاون جميعا لحلها وتوجيه
مخرجاتنا التعليمية وبرامجنا
الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي م ــؤس ـس ــات ـن ــا
التعليمية ا لـعــا لـيــة والمهنية-
الـتــدريـبـيــة إل ــى الـتـخـصـصــات،
ال ـ ـتـ ــي ك ـش ـف ـت ـه ــا األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـت ــي
ش ـه ــدن ــاه ــا خ ـ ــال مــواج ـه ـت ـنــا
لجائحة كورونا.

أطلقت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،أمس ،مشروعها
لـ"كفالة األرامل" ،والذي
يهدف إلى كفالة  150أرملة
فقيرة داخل الكويت ،حيث
سيخصص لكل واحدة منهن
مبلغ  600دينار.
وقد أطلقت الجمعية هذه
الحملة في سياق الحث
على التنافس والتسابق
لفعل الخير ،وتلبية رغبات
المتبرعين في شهر رمضان،
وتنفيذ مجموعة من
المشاريع الخيرية داخل
الكويت وحول العالم ،حيث
يتم من خاللها طرح مشروع
مختلف كل يوم عن طريق
فرق النشر عبر الوسائل
اإلعالمية ووسائل التواصل
االجتماعي المختلفة طوال
شهر رمضان لهذا العام ،ويتم
فتح باب التبرع يوميا لكل
ً
مشروع من  11صباحا حتى
ً
مساء .وأعلنت أنه سيتم
11
اليوم طرح حملة إنسانية
خيرية لبناء قرية متكاملة
للفقراء والمحتاجين من
المتضررين من الفيضانات
األخيرة في النيجر.

8
محليات
إنجاز  9جسور للمشاة يوليو المقبل
ةديرجلا
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تكلفتها اإلجمالية  3.2ماليين دينار
سيد القصاص

كشفت مصادر في الهيئة العامة للطرق
والنقل الـبــري ،عــن إنـجــاز  98فــي المئة من
أعمال مشروع العقد « »224الخاص بإنشاء
 9جسور للمشاة مغطاة ومــزودة باإلنارة
ليال ومواقف باصات ،وموزعة في مناطق
مختلفة فــي الـمـحــافـظــات بـكـلـفــة اجـمــالـيــة
 3.249مــايـيــن دي ـنــار ،مـتــوقـعــة أن ينتهي
العمل بالعقد في  21يوليو المقبل.
وقالت المصادر لـ "الجريدة" ،إن المتبقي
من أعمال المشروع تشطيبات نهائية جار
العمل بها وإنجازها ،الفتة إلى أن المشروع
يخدم حركة السير على الطرق لتكون آمنة
وبعيدة عن حوادث الدهس ،خاصة أن بعض

الطرق كانت تعاني من تلك الـحــوادث قبل
وجود "جسور المشاة".
وبينت أن تلك الجسور موزعة في مناطق
مختلفة ،منها  4جسور على شارع المطار
« ،»55و 3فــي منطقة الـعــارضـيــة الحرفية،
وجسر على طريق  601بجانب نادي النصر/
اشبيلية ،وآخ ــر عـلــى طــريــق الـمـلــك فيصل
« ،»50إضافة إلى تظليل جسر مشاة العديلية
الـخــالــديــة ،الفـتــة إل ــى أن ــه يـتــم تشغيل تلك
الجسور تباعا عقب االنتهاء من األعمال في
كل جسر حرصا على استفادة المارة منها.
ولفتت إلى أن تحديد مواقع الجسور يتم
بناء على حاجة السكان واألماكن الحيوية

لتلك الـجـســور ،وحــرصــا على توفير األمــن
والسالمة للمشاة على الطرق السريعة بين
المناطق المختلفة ،موضحة أنه يوجد بتلك
الجسور تكييفات وكاميرات مراقبة ومكائن
كهرباء احتياطية في حال انقطاع الكهرباء.
يــذكــر أن طــريــق ال ـم ـطــار " "55والـ ــذي له
نـصـيــب األسـ ــد ف ــي ال ـم ـش ــروع بــرص ـيــد ""4
جسور يعد من أكثر الطرق التي تقع فيها
حوادث دهس للمارة العابرين بين منطقتي
ال ـفــروان ـيــة وخ ـي ـطــان ،وه ـمــا م ــن الـمـنــاطــق
الكثيفة بــالـسـكــان ،إضــافــة إلــى الـعــديــد من
ال ـم ــواق ــع األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـعــانــي من
حوادث الدهس للمارة.

أحد الجسور

«بيت الزكاة» :ساعدنا  30ألف أسرة بـ  25مليون دينار
الصعفاك لـ ةديرجلا :.توسع تكنولوجي في خدماتنا بسبب استمرار «كورونا»
محمد راشد

أكد المدير العام لبيت الزكاة باإلنابة د .ماجد الصعفاك أن «بيت الزكاة قدم مساعدات مالية في
عام  2020بلغت  24.724.257دينارا ،استفادت منها  29.805أسر ،مشيرا إلى التوسع في
استخدام التكنولوجيا في أعماله الخيرية بسبب استمرار جائحة «كورونا».
وقال الصعفاك في لقاء مع «الجريدة» ،إن «بيت الزكاة استعد لشهر رمضان الحالي ،عبر
تجهیزه مشروع السلة الغذائية الرمضانية لألسر المستحقة ،وتجهيز موقعه اإللكتروني
وتطبيقه على الهواتف الذكية ،لكي يتمكن المحسنون من دفع زكواتهم وصدقاتهم من
خاللها بكل سهولة» ...وفيما يلي اللقاء:
• حــدث ـنــا ع ــن اس ـت ـع ــدادات
ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة ل ـش ـه ــر رم ـض ــان
المبارك؟
 يستعد بيت الزكاة للشهرالفضيل هــذا العام في ظروف
صحية استثنائية ،فمن ضمن
استعداداته تجهیزه مشروع
السلة الغذائية الرمضانية التي
ستوزع على األسر المستحقة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
ت ـج ـه ـيــز م ــوق ـع ــه اإلل ـك ـت ــرون ــي
وتطبيقه على الهواتف الذكية،
ل ـكــي يـتـمـكــن ال ـم ـح ـس ـنــون من
دفــع زكــواتـهــم وصدقاتهم من
خــال ـهــا ب ـكــل س ـهــولــة وي ـســر،
وتـجـهـيــز ص ــاالت المحسنين
في مقره الرئيسي وفي أفرعه
فـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات ،ومـ ــراكـ ــزه
اإليرادية المنتشرة في مناطق
البالد الستقبال زکاة وصدقات
المحسنين الكرام ،وأيضا زكاة
الـفـطــر ال ـن ـقــديــة ،م ــع اسـتـمــرار
استقباله لطلبات المساعدة
ل ــأس ــر الـمـسـتـحـقــة م ــن خــال
موقعه اإللكتروني.

الزكاة على تنفيذها سنويا في
هذا الشهر الكريم؟
 يحرص البيت خالل شهررمـ ـض ــان ال ـك ــري ــم ع ـلــى تــوفـيــر
خدمة احتساب زكاة الشركات
وزكاة األسهم وزكاة الذهب من
خــال تجهيز فريق محاسبي
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص فـ ـ ـ ــي اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب
الزكاة ،كما أن البيت يوفر أوال
بأول قيمة زكاة األسهم سواء
أكانت مقتناة بنية المضاربة
أو بـنـيــة الـتـمـلــك ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني بعد حصوله على
الحسابات الختامية للشركات
وال ـب ـن ــوك ال ـم ــدرج ــة ف ــي ســوق
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ــأوراق الـ ـم ــالـ ـي ــة،
ً
وي ـح ــرص أي ـض ــا ع ـلــى تــوفـيــر
خدمة التحصيل السريع لتسلم
الزكاة والصدقات المالية من
رج ــال األع ـمــال والـشــركــات في
الوقت والمكان الذي يحددونه،
إضافة إلى استقبال زكاة الفطر
ال ـن ـق ــدي ــة ،واس ـت ـق ـب ــال طـلـبــات
المساعدة من األسر المحتاجة
من خالل موقعه على اإلنترنت.

احتساب الزكاة

حجم المساعدات

• م ـ ـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
االجتماعية التي يحرص بيت

• مــا إجمالي المساعدات
الـتــي قــدمـهــا بـيــت الــزكــاة عــام

«ديوان حقوق اإلنسان» دعا إلى
مراعاة مالحظات التقارير الدولية
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــوان
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـحـ ـق ــوق
اإل ن ـس ــان السلطتين
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة الـ ــى
االنـتـبــاه لما تتلقاه
الكويت من انتقادات
ومــاح ـظــات قويمة
ت ـجــاه حــالــة حـقــوق
اإلن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـي ـ ـهـ ــا،
إث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ـ ـ ــر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ــة
ً
ال ـتــي ت ــم اطــاق ـهــا م ــؤخ ــرا من
منظمة العفو الدولية ،ووزارة
الخارجية األميركية ،ومجلس
العموم البريطاني.
وقـ ــال ع ـضــو مـجـلــس إدارة
الديوان ،رئيس لجنة الشكاوى
وال ـت ـظ ـل ـمــات ال ـم ـحــامــي ،علي
البغلي ،في تصريح لوسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،إن «م ـ ـ ــا ت ـض ـم ـن ـتــه
ت ـلــك ال ـت ـقــاريــر م ــن مــاحـظــات
وانـ ـتـ ـق ــادات فـيـهــا ال ـك ـث ـيــر من
ً
ال ـص ـح ــة ،وت ـب ـع ــا ل ــذل ــك يجب
عـلــى الـسـلـطـتـيــن م ــراع ــاة تلك
الـ ـج ــوان ــب ،وم ـح ــاول ــة تغيير
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـت ــي
تسبب تــراجـعــات خـطـيــرة في
تصنيف الكويت لــدى العديد
مــن المنظمات الــدول ـيــة ،وفــي
أكـثــر مــن حـقــل ،ليس فقط في
موضوع حقوق اإلنسان».
ودع ـ ـ ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــرص عـلــى
احترام مبادئ حقوق اإلنسان
م ــن ق ـبــل ال ـس ـل ـطــات الــرسـمـيــة
ف ـ ــي م ـ ـقـ ــار ت ـل ـق ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى،
والتحقيق فيها فــي المخافر
والنيابات ،ومــن قبل دوريــات
وزارة ا ل ـ ــد خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وأ مـ ـ ــا كـ ـ ــن
االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ،وب ـ ـ ـ ـ ــذل جـ ـه ــود
التوعية ألفراد المجتمع تجاه
احترام مبادئ حقوق اإلنسان
ف ــي ال ـت ـعــامــل ال ـي ــوم ــي ،س ــواء
فــي ال ـم ـنــازل أو مـقــار األعـمــال
واألماكن العامة.

وأو ض ــح البغلي أن مسألة
حـقــوق اإلن ـســان تعتبر مهمة
ً
ج ــدا لبلد مـثــل الـكــويــت ،الــذي
تـ ـ ــداعـ ـ ــت اك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن  ٣٠دولـ ـ ــة
لتحريرها من الغزو العراقي
ع ــام  ،١٩٩١بسبب دسـتــورهــا
وتاريخها المشرف في مجال
الــديـمـقــراطـيــة وت ـ ــداول ال ــرأي،
وأن ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاب ال ـم ـص ـل ـح ــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة
اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ب ـص ـي ــان ــة
حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ألن ـ ــه سـبــب
أس ــاس ــي ل ـح ـيــاة ال ـ ـ ــدول ،وأن ــه
يجب على السلطتين احترام
اللقب الذي حازته الكويت من
األ م ــم المتحدة كمركز للعمل
اإلنـ ـس ــان ــي ،ويـ ـج ــب أال ُي ـت ــرك
ليكون مجرد شعار فقط.
وخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى
االستجابة للعديد من القضايا
التي أثارتها تلك التقارير من
خالل تعديل تشريعات قائمة
م ـن ــاق ـض ــة ل ـح ـق ــوق االن ـ ـسـ ــان،
وال تـعـبــر ع ــن ت ــاري ــخ الـكــويــت
المشهود له في المنطقة تجاه
حرية التعبير واحترام حقوق
اإلنسان.

 ،2020والفئات التي استفادت
منها؟
 قدم بيت الزكاة مساعداتم ــال ـي ــة ف ــي عـ ــام  2020بـلـغــت
 24.724.257دينارا استفادت
م ـن ـه ــا  29.805أ سـ ـ ـ ــر ،م ـن ـهــا
 27.377أ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـسـ ـلـ ـم ــت
مساعدات مقطوعة كل  3أو 4
أو  6أشهر ،وهي فئات ضعاف
ال ــدخ ــل وال ـغ ــارم ـي ــن ،و2.428
أس ـ ـ ـ ــرة تـ ـسـ ـلـ ـم ــت م ـ ـسـ ــاعـ ــدات
ش ـهــريــة ،وه ــي ف ـئــات األرامـ ــل
واأليتام والمطلقات والعجزة
وك ـب ــار ال ـســن م ـمــن ل ـيــس لهم
معيل أو دخل مالي.

توسع تكنولوجي
• كيف يتم تنفيذ المشاريع
الـ ـخـ ـي ــري ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فــي
رمضان في ظل استمرار جائحة
كورونا؟
 ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــةال ـ ـ ـحـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب جـ ــائ ـ ـحـ ــة
«كوفيد »19 -وما صاحبها من
إج ـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة لـلـحــد من
انتشاره كالتباعد االجتماعي
وتطبيق الحظر الجزئي جعلت
بيت الزكاة ينتهج آلية تناسب
هــذه ال ـظــروف ،ومنها التوسع

في استخدام التكنولوجيا في
أع ـم ــال ــه ال ـخ ـي ــري ــة ،كــاسـتـقـبــال
ط ـل ـبــات ال ـم ـس ــاع ــدة م ــن األس ــر
ال ـم ـح ـتــاجــة م ــن خـ ــال مــوقـعــه
ع ـ ـلـ ــى اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت ،وت ـ ـحـ ــويـ ــل
ه ــذه ال ـم ـســاعــدات الـنـقــديــة إلــى
ح ـس ــاب ــات م ــن ي ــرغ ــب م ــن هــذه
األسر في البنوك المحلية بعد
ت ــزوي ــد ال ـب ـيــت ب ــأرق ــام األي ـب ــاد
للحسابات البنكية ،أمــا األسر
التي ليس لديها أرقام حسابات
بنكية فإنها تستطيع الدخول
على موقعه على اإلنترنت وأخذ
موعد لتسلم شيك المساعدة من
أي فرع يحددونه ،وأيضا إتاحة
المجال الستقبال التبرعات من
الـمـحـسـنـيــن م ــن خ ــال مــوقـعــه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وت ـط ـب ـي ـق ــه عـلــى
ال ـهــواتــف الــذك ـيــة ،مــع إمكانية
احـ ـتـ ـس ــاب زك ــاتـ ـه ــم بـمـخـتـلــف
أنواعها ،سواء أكانت نقدية أو
ذهبا أو أسهما.

مشاريع خيرية
• م ــا أهـ ــم ال ـم ـشــاريــع الـتــي
يحرص عليها بيت الزكاة داخل
الكويت وخارجها؟
 تقديم المساعدات الماليةلـ ـ ــأسـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــة داخـ ـ ـ ــل

الكويت ،ســواء شهرية لألرامل
واأليـتــام والمطلقات والعجزة
وكـ ـب ــار الـ ـس ــن ،م ـمــن ل ـيــس لهم
معيل أو دخ ــل مــالــي ثــابــت ،أو
مقطوعة كل  3أو  4أو  6أشهر
لـ ــأسـ ــر ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــان ــي ض ـعــف
ال ــدخ ــل ،أو تـمــر ب ــأزم ــات مالية
مــؤ قـتــة ،كما أن البيت يحرص
أي ـض ــا ع ـلــى الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة
ألبناء األسر المسجلة لديه من
خـ ــال ص ـن ــادي ــق م ـش ـتــركــة مــع
كل من وزارة التربية ،وجامعة
الكويت ،والهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي ،وح ـ ــرص ـ ــه أي ـض ــا
عـلــى م ـســاعــدة ال ـغــارم ـيــن ممن
عليهم أحـكــام ضبط وإحـضــار
أو سـجـنــوا بسبب ال ــدي ــون من
خالل اتفاقيات تعاون مع بعض
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة واأله ـل ـيــة
وف ــي مقدمتها األم ــان ــة العامة
لألوقاف ،التي تدعم الكثير من
المشاريع الخيرية التي ينفذها
البيت داخل البالد.
أمــا المشاريع الـتــي ينفذها
البيت خارج البالد فهي تحقق
رغبات المحسنين ومنها كفالة
أيتام ،أو بناء مساجد ،أو مراكز
صحية ،أو دور أيـتــام ،أو حفر
آبار وغيرها من مشاريع خيرية
يختارها المتبرعون.

مساعدة
الغارمين ممن
عليهم أحكام
ضبط وإحضار
أو سجنوا
بسبب الديون
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محليات

ّ
أمين معلوف« :غرق الحضارات» سببه تطورنا
الذهني غير المواكب للتطور العلمي والتكنولوجي
في لقاء حصري مع «جيل الجوهر» من خالل «البا» بإشراف اإلعالمية جيزال خوري
ُ
ّ
خوري :الطالب المشاركون تميزوا وهم من نخبة المشاركين في برنامج الجوهر
ُ
فأحمد الخالدي الذي حاور الضيف في كتاب «غرق الحضارات» بلقاء المفكر واألديب العالمي أمين معلوف.
أن تحاور أمين معلوف ،فهذا يعني أنك تحادث قامة ثقافية
ّ
تميزت هذه الحلقة الحوارية بحضور عدد من الشخصيات
لها مكانتها العالمية في عالم األدب ،وهي المكانة التي حاولت ونظرته الى قضايا الوطن العربي والعالم ،وعبدالوهاب الخاطر
«ورشة جيل الجوهر األولى» التي ّ
الثقافية والعامة المهتمة بالشأن الثقافي من الكويت ،ولبنان،
الذي ناقش التوجه السياسي لمعلوف ونظرته الى القضية
تقدمها أكاديمية لوياك
والسعودية ،مثل نائب رئيس الوزراء األردني األسبق
الفلسطينية وقضايا أخرى.
للفنون األدائية (البا) ،مقاربتها في حوار شارك فيه خمسة
واألردنّ ،
ّ
متدربين من الكويت ولبنان ،هم ألطاف المطيري التي حاورت انطلقت ورشة جيل الجوهر األولى بقيادة وإشراف
والسفيرة نبيلة المل ،والكاتبة الروائية
اإلعالمية د .مروان المعشرْ ،
ُ
معلوف في محور العائلة واالنتماء ،وساندرا عبدالباقي في محور جيزال خوري التي أشادت ّ
بتميز الطالب المشاركين ،وهم من السعودية د .بدرية ِالبشر ،والكاتب الروائي السعودي عبدالله
المنفى ،ثم جنان نبعة التي حاورت معلوف الكاتب والصحافي ،نخبة الطالب الذين شاركوا في برنامج الجوهرّ ،
وتوجت الدورة ثابت ،ود .ابتهال الخطيب ،ومناف الهاجري ،والكاتبة الروائية

أمين معلوف

دلع المفتي ،والكاتبة هدى الشوا ،وسيدة األعمال فدوى
الحميضي ،وفتوح الداللي ،ومنى الكالوتي من «لوياك الكويت»،
وروال جردانة ،وريم المعشر من «لوياك األردن» ،وعدد من كبار
موظفي شركة المركز ،ومن أعضاء مجلس األعمال اللبناني في
الكويت ،وبعض موظفي السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي
بالكويت ،إضافة إلى عدد من الصحافيين واإلعالميين .وكان
الحوار اآلتي:

طلبة الجوهر الخاص من الكويت أحمد الخالدي وألطاف المطيري وعبدالوهاب الخاطر

ساندرا عبدالباقي وجنان نبعة وأحمد الخالدي

محور العائلة واالنتماء
• أن ـ ــت ق ـل ــت إن م ـص ــر هـ ــي ف ـ ــردوس
والـ ــدتـ ــك ،ول ـب ـن ــان فـ ـ ــردوس وال ـ ـ ــدك ،أيــن
فردوس أمين معلوف؟
 فردوسي هو األدب ،انتقلت من بلدإل ــى آخ ــر وم ــن ح ـيــاة إل ــى ح ـيــاة أخ ــرى،
ل ـكــن األمـ ــر ال ـم ـش ـتــرك فـيـهــم جـمـيـعــا هو
اهتمامي باألدب ،وقد يكون هذا مصير
ّ
ّ
كل المهاجرين ،ألن الهجرة فيها نوع من
األســى ،ومن أفضل األشياء التي تواجه
األسى هي األدب.
• ما هي الصورة العالقة في ذهنك الى
اآلن من الطفولة؟
 كنت على شرفة منزل أهلي ،وكان أبيبجانبي ،وكــان هناك الكثير من الناس
هناك ،وسألت أبي :لماذا كل هؤالء الناس
هنا؟ قال ّ :هنالك انتخابات ،وكانت سنة
 ،1953وكنا نسكن في مواجهة بيت عادل
الصلح ،وكان والد صديقي العزيز منح
ال ـص ـلــح ،وكـ ــان بـيـتــا سـيــاسـيــا وال ـنــاس
يتجمعون هناك.
• ف ــي ذكـ ــرك ل ـهــذه ال ـح ــادث ــة ،ن ــرى أن
عــاق ـتــك ب ــوال ــدك قــويــة جـ ــدا ،ب ـع ـيــدا عن
الـكـتــابــة ،مــا هــو األث ــر ال ــذي تــركــه والــدك
في نفسك؟
 ال يمكن أن تقولي بعيدا عن الكتابة،ألن ّ
أبي ربط العمل بالكتابة ،ودائما ما
رأيته يكتب مقاالت أو شعرا ،وكان هناك
ربط في ذهني بين العمل والكتابة.
• ألم تأخذ هواية أو صفة منه؟
 كانت لديه موهبة حقيقة في الرسم،ّ
حظي لم تنتقل ّ
إلي ،وكان شاعرا،
ولسوء
ّ
وأع ـتــرف بأنني ليست ل ــدي موهبة في
ال ـش ـع ــر ،فــات ـب ـعــت ك ـت ــاب ـت ــه ،ل ـك ــن بـشـكــل
مختلف إلى حد ما.
• أريد أن أسألك عن زواجك ألول قارئة
ألع ـمــالــك ،ال ـس ـيــدة أن ــدري ــا م ـع ـلــوف ،هل
تملكان النظرة نفسها للحياة؟
 أعتقد ذلك ،إننا نملك النظرة نفسهاللحياة ،وهي نظرة واقعية ،ويوجد بها
تفاؤل ،ونظرتنا للحياة يجب أن نتعدى
هـ ــذه ال ـص ـع ــوب ــات ،ون ـن ـظــر الـ ــى الـحـيــاة
اإليجابية.
• ماذا أعطيت أنت للعائلة؟
 ال ـت ــزام بـحـيــاة مـشـتــركــة ،وأن أك ــونبجانبهم وبجانب أوالدي واألحفاد.
• يعني ال توجد قيمة ّ
معينة نقلتها
من والديك الى أبنائك؟
 ممكن أن يكون بشكل تلقائي ،وأعتقدأن ـنــا ف ــي مــرح ـلــة ال نـسـتـطـيــع ان نـ ّ
ـوجــه
أبناءنا ،لكنني آمل أن يرى األوالد األمور
بطريقة جيدة.
• أمين معلوف األب واالبن ،ما الشيء
المتشابه بينهما؟
 أنا ال أفصل بين االثنين ،والدي توفيوعمري  ،30ووالدتي توفيت قبل أسابيع،
وكنا نلتقي بشكل كثير ،وأوالدي كانوا
ي ـ ــرون ك ـيــف أت ـع ــام ــل م ــع والـ ــدتـ ــي ،ومــن
الصعب أن ّ
أفرق بينهم ،ولست قادرا على
تحديده بالكلمات.
• في نطاق العائلة ،ما أجمل دور لك
على اإلطالق ،األب أو االبن أو الجد؟
ّ
 الجد ،ألن ّلدي معزة خاصة لألحفاد.

محور المنفى
• لماذا بقيت في فرنسا ولم تعد إلى
لبنان؟
 ل ــم ي ـت ــم ذل ـ ــك بـ ـق ــرار واح ـ ـ ــد ،عـنــدمــاغادرت لبنان عام  1976كنت متوقعا ّأن
المغادرة ستكون طويلة ،لكن لم أتوقع
أن ـهــا سـتـسـتـمــر  45ع ــام ــا ،وف ــي مــرحـلــة
ّ
معينة قــررت خاللها أن أحــاول العودة،
وص ـ ـ ــرت أت ـ ـ ـ ــردد عـ ـل ــى ب ـ ـيـ ــروت وأراق ـ ـ ــب
األوضاع ،وذهبت الى مدرستي القديمة
لتسجيل أوالدي ،لـكــن ا ل ــو ض ــع األ مـنــي
لـلـبـلــد ان ـه ــار وق ـت ـهــا ،وب ـعــد االن ـه ـيــارات

األمنية واالقتصادية بــدأ يتضح لي أن
األم ــور صعبة لـلـغــايــة ،وأم ـلــي أن يعود
لبنان لحالة طبيعية ألتردد على بيروت
والجبل.
• المنفى هو االقتالع القسري لشخص
مــن وطـنــه ،هــل مــا زال ــت فرنسا منفى أم
أصبحت وطنا؟
 ف ــر نـ ـس ــا هـ ــي و ط ـ ــن ومـ ـنـ ـف ــى ،ف ـهــيمــن الـبــدايــة لــم أك ــن أري ــد أن أعـيــش في
وض ــع م ــؤق ــت ب ـفــرن ـســا ،ف ـفــي كـتــابــاتــي
أقول دائما إن اإلنسان له مجموعة من
االنتماء ات للبلد الذي ُو لد فيه والبلد
الذي عاش فيه وعمل فيه واالنتماء ان
ال يتناقضان.
• هل واجهت العنصرية بفرنسا في
بــدايــة إقــامـتــك فـيـهــا؟ وإل ــى ّ
أي حــد تــرى
انتشار ظاهرة اإلسالموفوبيا موجودا
عند الغرب؟
 أوال الـنـظــرة ال ــى اإلن ـســان اآلت ــي منالخارج دائما مسألة صعبة ،لكن أيضا
ّ
يسهلوا عليك
يوجد ناس من الممكن أن
ّ
ويرحبون بك بشكل كبير ،وموقفي
األمور
ّ
في الحياة أل أتوقف عند هذا.
• هــل يـحـتــرم ال ـغــرب حـقــوق اإلنـســان
أكثر من العرب؟
 ه ــل ت ـش ـعــر أن ح ـك ــاي ــة ال ـم ـن ـفــى فــيالعائلة تتكرر؟ أو في شخصية اللبناني
ُ
الذي قلت في صخرة طانيوس ،إنه دائما
ً
ما ينظر إلى البحر أمال في الهجرة؟
• هل تتابع الوضع في لبنان؟
 أتابع بشكل جيد أوضاع لبنان ،لكنّ
ال آخ ــذ مــوقـفــا عـلـنـيــا ،ل ـكــن ش ـع ــوري أن
اإلنـســان يغيب  45سنة يفقد شيئا من
شرعية التحدث عن األوضاع،
وأعتقد أن وضعي اليوم هو أن أستمع
وأتألم ،وغالبا أبقى صامتا.
العربية؟
للقومية
• هل لديك حنين
ّ
ســى ،ألنني ما
أ
يبقى
 الحلم العربيّ
زلت أعتقد أن الحلم الذي مثله في مرحلة
جمال عبدالناصر كان مخرجا للمنطقة
فــي الكثير مــن محنها ،وه ــذا ج ــزء مما
كتبته في كتابي األخـيــر ،وطبعا جمال
عبدالناصر ارتكب أخطاء كثيرة ،ودائما
أذكــر الحزن الكبير الــذي شعرت به عند
استقالته.
• ه ــل م ــا زالـ ــت ب ــرأي ــك م ــوج ــودة عند
الشباب العربي؟
 ف ــي أي ـ ــام ع ـبــدال ـنــاصــر ،كـ ــان عـنــدنــاُ
انطباع أنه شخصية ال تنسى في التاريخ
الـ ـع ــرب ــي ،وس ـي ـس ـت ـمــر سـ ـن ــوات ع ــدي ــدة،
ول ــم نـكــن نـتـصــور أن ــه زم ــن سـيـمـ ّـر ،وأن
سينسى الى ّ
عبدالناصر ُ
حد ما.

الكاتب والصحافي
• لماذا كتبت بـ "الفرنسية" ال العربية؟
 حينما كنت في لبنان كنت أعمل فيصحيفة النهار ،وكنت أكتب بالعربية،
وعندما انتقلت ا لــى فرنسا كنت أشعر
ب ــأن الـغــربــة أصـعــب إذا ك ــان اإلن ـس ــان ال
يتحدث مع من حوله بلغتهم ،ففضلت أن
أكتب بالفرنسية ،ولعلي لو هاجرت إلى
البرازيل لكتبت بـ "البرتغالية".
• ه ــل تـعـتـقــد أن ــك ك ـنــت سـتـصــل إلــى
العالمية لو كتبت بـ "العربية"؟
 طبعا اإلنسان صعب أن يحدد كيفسـتـكــون حـيــاتــه لــو اتـخــذ ه ــذا ال ـقــرار أو
ّ
ذاك ،لكن أعتقد أن هناك كتابا يكتبون
بالعربية ولهم قراء في العالم كله ،وهناك
ّ
كتاب يكتبون بلغات صغيرة كاأللبانية،
مثل إسماعيل الكدري ،وهذا ليس عائقا
للكاتب ،واألفضل اليوم إذا كان اإلنسان
هــاج ـســه ال ــوص ــول ل ـل ـق ــراء ه ــو الـكـتــابــة
اإلنكليزية.
• رغم المنفى الطويل ،واعتراف أوروبا
ودول العالم بك كروائي ،لماذا تعود دائما
في كتاباتك إلى حكايات الشرق والعرب؟
 -ألنها مهمة بالنسبة لي ،ومنذ الصغر

فارعة السقاف ونبيلة المال

مشروع لثالثة كتب قادمة
فــي خـتــام الـلـقــاء ،ســأل المشاركون
معلوف :هل تمنحنا سرا ّ
عما يتحدث
ّ
عنه كتابك الجديد؟ فقال :لــدي ثالثة
مشاريع كتب.
ً
حاليا ،أقرأ عن الكثير من التجارب
ال ـت ــي ح ــدث ــت ف ــي آسـ ـي ــا ،ه ـن ــاك حــدث
كتبت عنه في العديد من الكتب ،لكني
اآلن أدرسـ ــه أك ـثــر ،وه ــو عـنــدمــا بــدأت
م ـج ـمــوعــة ثـ ـ ــورات ف ــي آس ـي ــا انـطــاقــا

من الحرب بين اليابان وروسيا ،كان
لهذه الحرب صدى في العالم كله ،ألنه
ّ
ألول مــرة تنتصر دولــة آسيوية على
روس ـي ــا ،وه ــي دول ــة أوروبـ ـي ــة .حصل
ذلك في سنة  ،1905ولحق ذلك ثورات
ف ــي الـ ـش ــرق كـ ـ ـ ّ
ـرد ف ـع ــل ع ـل ــى ف ـك ــرة أن
ً
يمكن لــدو لــة آسيوية صغيرة نسبيا
أن تنتصر على دولة أوروبية كبيرة،
وهذه الفكرة يمكن أن تصبح كتابا.

حين غادرت لبنان ّ
سنة  1976كنت أتوقع
ً
أنني سأبقى بعيدا
فترة طويلة ...لكن لم
ّ
أتصور أنها ستكون
ً
 45عاما
جيزال خوري
وأبي يروي لي قصص المتنبي
وآخرين ،وأنا ّ
لدي مصدران من الثقافة
العربية والغريبة ،ومصير هذه المنطقة
يهمني للغاية وهاجس بالنسبة لي.
ً
• لـمــاذا تعود إلــى الـتــاريــخ دائـمــا في
كتاباتك؟
 أنا عندي شغف بالتاريخ منذ الصغرإلى اآلن ،وبرغم أنني أقرأ أدبا وروايات،
فإنني أهتم كثيرا بالتاريخ.
• أنت دخلت األكاديمية الفرنسية مع
الخالدين ،ماذا أضفت إلى األدب الفرنسي
لتحظى بكل هذا ُالتكريم؟
 األك ــادي ـم ـي ــة أسـ ـس ــت ق ـبــل  400عــامت ـق ــري ـب ــا ،والـ ـفـ ـك ــرة م ـن ـهــا بـ ــاألسـ ــاس أال
ّ
ي ـج ـت ـمــع الـ ـك ــت ــاب والـ ـمـ ـفـ ـك ــرون بـسـلـطــة
الملك ،فكانت األكاديمية باألساس مركزا
لـسـلـطــة ثـقــافـيــة ،ول ــم أض ــف كـثـيــرا لـهــا،
وتجمع األكاديمية بالكثير من العلماء
والسياسيين ،وال أعتقد بأن هناك شيئا
ّ
معينا أضيفه.

كتاب غرق الحضارات
• تـ ـح ــدث ــت ف ـ ــي كـ ـت ــاب ــك ع ـ ــن س ـق ــوط
األخ ـ ـ ــاق ،ك ـيــف ت ــرب ــط س ـق ــوط األخـ ــاق
بسقوط العالم أو سقوط المنطقة؟
 فحوى الكتاب أن جميع الحضاراتالعالم اآلن في مرحلة انهيار ،ومنطقتنا
كان من الممكن أن تلعب دورا في تفادي
هذا االنهيار ،لكنها لم تلعب هذا الدور،
ألسباب كثيرة ذكرتها بالكتاب.
• قلت إن انهيار االتحاد السوفياتي
ووصول الخميني إلى إيران وثاتشر في
بريطانيا ســاعــدا فــي سقوط الـعــالــم ،أو

ساندرا عبدالباقي

ُ
ً
أتابع جيدا عن قرب
ما يحدث في لبنان...
ّ
أتحدث وال آخذ
لكن ال
ً
ً
موقفا علنيا حيال
ذلك

مصر فردوس
والدتي ولبنان
فردوس أبي واألدب
فردوسي أنا...
وفرنسا هي وطن
ومنفى في الوقت
نفسه

لقاء معلوف حقق
للبرنامج نقلة نوعية
وأشكره على منح
«البا» الفرصة في
هذه الظروف

السقاف

أن ذلك أوصلنا إلى ما يحدث في العالم
اليوم ،ما تفسيرك لذلك؟
 ألك ـ ـ ــون واضـ ـ ـح ـ ــا ،هـ ـن ــاك ت ــاري ـخ ــانذكرتهما بالكتاب ،هما عام  ،1967وفي
رأيي كان بداية يأس ّ
معين في منطقتنا،
وفــي عــام  1979كانت هناك أمــور كثيرة
ح ــدث ــت؛ م ـن ـهــا م ــا حـ ــدث م ــن بــريـطــانـيــا
ّ
يسمى بالثورة
والواليات المتحدة وما
الـم ّـحــافـظــة ،كـمــا سـ ّـمـتـهــا ثــات ـســر ،وهــي
تمثل نجاحا ّ
معينا لالقتصاد والدولة،
وما قالته إن الدولة يجب أال تلعب دورا
في االقتصاد
وأن تـ ـك ــون ال ــركـ ـي ــزة األس ــاسـ ـي ــة هــي
االقتصاد نفسه ،وهذا أحدث تغييرا في
الـطــريـقــة الـتــي تحكم فيها دول الـعــالــم،
وتزامن هذا مع صعود تيارات تشدد على
االنتماء الديني أو القومي أو االثنين معا،
وصعود التيار الليبرالي
وت ـ ـيـ ــار ال ـ ـهـ ــويـ ــات جـ ـ ــاء مـ ــع االتـ ـح ــاد
السوفياتي ،ولم يكن انهيار االتحاد هو
الـسـبــب ،لـكــن هــو أعـطــى مـجــاال لصعود
تيارات مختلفة.
• بوجهة نظرك ،ما السبب الرئيسي
لغرق الحضارات؟
 السبب المركزي لذلك هــو أن تطورالــذهــن عندنا لــم يــرافــق التطور العلمي
والتكنولوجي واالقتصادي.
• بــال ـحــديــث ع ــن ان ـت ـفــاضــة ال ـش ـبــاب
العربي ،أو ما ُسمي بالربيع العربي ،التي
حدثت عام  ،٢٠١٠لماذا لم تكتب عنها؟
 ألن هــذه المرحلة أ تــت بين كتابينك ـت ـب ـت ـه ـم ــا ،وقـ ـب ــل هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب كـتـبــت
كتابا آ خ ــر ،وكتبت عــن الربيع العربي،
والمضمون أنه لم يكن ّ
لدي شعور بأن ما
حدث في الربيع العربي ّ
غير من المسار
فــي المنطقة ،بــل ك ــان مـحــاولــة ولـكــن لم
ّ
يغير من المسار.
• برأيك ،لماذا لم يتغير المسار؟
 الذين كانوا يحملون تفكير التغييرلــم يكن وضعهم السياسي يسمح لهم
ّ
بالتغيير ،ولم يكونوا مستعدين لتولي
ال ـت ـغ ـي ـيــر ب ــأن ـف ـس ـه ــم ،ف ــأص ـب ــح آخ ـ ــرون
يتولون التغيير ،وأيضا ألنها واجهت
قمعا من كثير من األطراف.
• ذكرت في الكتاب أن السفينة متجهة
إلى الغرق ،برأيك؛ ما هو الحل؟
 هذا أصعب سؤال ،وأنا دائما أقول إنعلينا أال نيأس ،ولكن أيضا هذا ال يعني
أن هناك حلوال سهلة ،وعلينا أن نكسب
وعيا ّ
معينا لهذه المرحلة ،وأال نحاول
ّ ّ
أن نجد حلوال ،وألنه ال يوجد لدي حل،
ومن الواضح أننا نتجه الى مواجهة بين
الواليات المتحدة والصين ،وال أعلم إذا
كنا نستطيع أن نتجنب هذه المواجهة.

القضية الفلسطينية
ً
• لنعد إل ــى شـبــابــك ،أن ــت كـنــت ثــائــرا
ً
ً
ع ـنــدمــا ك ـنــت ط ــال ـب ــا ،وك ـن ــت قــري ـبــا إلــى
اليسار ،ما الذي جذبك إلى هذا الطرف؟
 ربـمــا شـعــوري أن المجتمع لــم يكنعـ ـ ـ ــادال ،فـ ـك ــان ل ـ ـ ـ ّ
ـدي ش ـ ـعـ ــور ،وال يـ ـ ــزال،
بتحقيق العدالة ،وطموحي أن نصل الى
مجتمع ال تفرقة فيه ،وال يشعر اإلنسان

جنان نبعة

بسبب وضعه االجتماعي أو طائفته أنه
ّ
ضحية تمييز.
• أي حزب أو أي انتماء سياسي جذبك
أو لفت انتباهك؟
أنتم لفترة طويلة لحزب ،وفي فترة
 ّ لم ِمعينة كنت قريبا من الحزب الشيوعي،
ّ
وهذا لم ُ
يدم أكثر من سنة ،ألن طبيعتي ال

تتماشى مع األحزاب ،وال أشعر أني قادر
على مماشاة حزب ّ
معين ،ألنني أنتقد،
وبطبعي ال أحب أن أتلقى أو أعطي أوامر،
ففضلت أن أكون مستقال.
• كـنــت مــن الـشـبــاب ال ــذي ي ـشــارك في
التظاهرات لتغيير الحكومة اللبنانية،
ً
وسعيا إلى أن يصبح لبنان دولة مدنية،
هل برأيك ال يوجد أمل في التغيير؟
ّ
 تــذكــرنــي بـفـتــرة غــريـبــة فــي حياتي،ألنني كنت أتظاهر ضد رئيس الحكومة
وأوالده أصدقائي ،وأذهب لكي أتناقش
م ـعــه ،وم ــن ثــم أذه ــب لـلـشــارع ألتـظــاهــر،
هكذا كان لبنان في الستينيات ،ولبنان
تركيبته معقدة
وال ـنــاس تتظاهر لــوضــع ع ــام ،وكلنا
يعلم أنه ليست الحكومة التي تحكم في
لبنان ،وإنما أحزاب وطوائف ،وأن ّ
تغير
الحكومات اللبنانية هو جزء صغير من
اللعبة الـسـيــاسـيــة ،ومـنــذ ع ــدة أشـهــر ّ ال
توجد حكومة في لبنان والوضع معقد
جدا هناك.
ً
ً
• كـ ـن ــت دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــرا ل ـل ـق ـض ـيــة
الفلسطينية ،برأيك ما الحل الممكن بين
إسرائيل وفلسطين في الوقت الراهن؟
 في كل مرة يقترب الحل كنت أشعر أنهذا ضروري لكي تنتعش المنطقة ،لكن
ّ
لسوء الحظ ينهار ،وآخر مرة شعرت بحل
كــان عندما أوبــامــا فــي جامعة القاهرة،
ّ
تصورا لحل هذه المشكلة ،وكان
وعرض
تصورات وجيهة ،وكانت آخر مرة أتامل
جــديــا فــي ه ــذه الـقـضـيــة ،وبـعــد أسابيع
ـور ،ول ــم ُي ــذك ــر بـعــد،
اخ ـت ـفــى ه ــذا ال ـت ـص ـ ّ
واختفت المبادرة ،لكنني ال أرى حال اآلن.
• أنت أجريت مقابلة لقناة إسرائيلية،
هل تدعو الى التطبيع الثقافي؟
 أنا ال أدعو الى شيء ،والتطبيع مجردك ـل ـمــة ،وواضـ ـ ــح أن إس ــرائ ـي ــل م ــوج ــودة
ح ــال ـي ــا ،وه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ــدول لها
ع ــاق ــات م ـع ـهــا؛ س ـ ــواء ك ــان ــت عـلـنـيــة أو
مخفية ،و لـيـســت المشكلة فــي الحديث
مــع صـحــافــي ،إنـمــا أن نـجــد حــا ُيـخــرج
المأساة ،فمن الواضح
المنطقة من هذه ّ
أن هـ ــذه ال ـم ــأس ــاة أثـ ـ ــرت ع ـلــى الـمـنـطـقــة
العربية أكثر من إسرائيل ،وال يمكن أن
ّ
نبني حــا على ظلم ،والحل ال يبنى إال
على العدل ومنح الفلسطينيين حقوقهم.
• ماذا بقي عندك بعد رؤيتك للحروب
األهلية في فيتنام وبيروت؟
 في مرحلة من حياتي ،كنت أحــاولأن أك ـ ــون م ــوج ــودا ف ــي حـ ــال وج ـ ــود أي
شــيء أسمع أن هناك ثــورة فــي إثيوبيا
أذهب الى هناك ،أسمع أن هناك حربا في
فيتنام أذهب الى هناك لمشاهدة المشهد
األخـ ـي ــر ل ـل ـح ــرب ،وفـ ـع ــا ح ـ ــرب فـيـتـنــام
انـتـهــت ،وح ــرب لـبـنــان اب ـتــدأت فــي شهر
أبريل  ،1975وعدت من فيتنام ،وعندما
وصلت الى بيروت جرى أول حادث كبير
في حرب لبنان ،وكأنني عدت مع الحرب
مــن فيتنام الــى لـبـنــان ،لكن ال ـحــروب لم
تكن متشابهة.
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ش ـكــرت رئـيـســة مجلس
إدارة "لـ ــويـ ــاك" ،ف ــارع ــة ال ـس ـق ــاف ،أمـيــن
معلوف ،وقالت "إنك وضعت مؤسستنا
وبــرنــامــج ال ـجــوهــر ف ــي م ـكــان آخ ــر بعد
هذا اللقاء مع طالب من الكويت ولبنان
مهتمين باإلعالم ،وهم أيضا حريصون
عـلــى كـتــاب غ ــرق ال ـح ـضــارات ،ال ــذي كــان
مقررا للحلقة ،وأعتقد أن كل من حضر
شعر بمتعة كبيرة ،وشكرا لهذا االمتياز،
وشـ ـك ــرا ل ــك أنـ ــك ف ــي ظ ــل هـ ــذه ال ـظ ــروف
خصصتنا بهذا اللقاء".
واخـتـتــم معلوف كــامــه بــأنــه مسرور
جــدا بهذا اللقاء ،ويتمنى أن تحقق كل
آمالنا ،وأن تندثر كل مخاوفنا.
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مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

(الحلقة الخامسة)

جاسم حمد الصقر ()2006 -1918

دخوله المعترك النيابي وجرأته في طرح األفكار
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

قصة إنشاء
«القبس» وتوليه
رئاسة مجلس
اإلدارة

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

فاز المرحوم جاسم حمد الصقر بعضوية مجلس
األم ــة الـكــويـتــي فــي دوره الـتـشــريـعــي ال ــراب ــع سنة
1975م ممثال للدائرة االنتخابية الثانية (القبلة).
وحــول سبب ترشيحه للمجلس يقول الصقر ،إنه
عــاد إلــى الكويت بعد االنتهاء من إجــراء ات التركة
ألمالكهم بالعراق بعد وفاة أخيه المرحوم عبدالله
سنة 1974م ،وفوجئ في اجتماع بالديوانية التي
كان فيها أخوه عبدالعزيز الصقر ومحمد النصف
واثـنــان مــن األصــدقــاء قــد يكون منهم عبداللطيف
الثنيان الغانم ،وقالوا له إنهم كانوا بانتظاره ،وانهم
يطلبون منه أن يرشح نفسه لعضوية مجلس األمة
التي ستقام انتخاباتها بعد شهرين.

مجلس األمة 1981م:

ترشحه لعضوية
مجلس األمة عام
 1975خرج من
ديوان الصقر

قال للشيخ جابر:
تعديل الدستور
يترك للجنة
المختصة
و 10دوائر شريطة
تسجيل الناخبين
في نفس المنطقة

فــاز جاسم الصقر للمرة الثانية فــي انتخابات
مجلس األمــة فــي فصله التشريعي الخامس سنة
1981م،
وأثناء تلك الدورات كتب ملخصا لكلمته بجلسة
سرية عقدت عام  1982نجدها في ورقتين من أوراقه
الخاصة مؤرخة بـ 1982/12/10م .عن جوانب من إدارة
الكويت وسياستها الداخلية ،وفيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
 يجب أن ننأى عن الحساسية. ليس الغرض اإلثارة وعرض العضالت ،ومع ذلكيجب أن يكون الحديث في حدود اللياقة.
 يستحسن أن يكون هناك اتفاق بإصدار قراراتملزمة ،وإال أصبح حوار طرشان.
 ( )....طيب القلب- ،لم يذكر اسمه -وكذلك مترددوبطيء في اتخاذ القرار ،يستمع ثم يغير رأيه .هذا
ما يقولونه أهل الكويت.
 وزيـ ــر ال ـ ـ ـ ــ( )...ع ـلــى خ ـلــق ك ــري ــم ،ودائـ ـم ــا يـقــوللألعضاء عندما يتكلم عنهم باألخ الكريم.
 واألخ ( )...يستفز األعضاء والمجلس بطريقةمثيرة.
 ا ل ـ ــو ض ـ ــع اإلداري سـ ـي ــئ – سـ ـمـ ـع ــت ح ـ ـ ــوارابالتلفزيون قيل فيه إن الجهاز اإلداري أصبح جثة
أو رم ــة ،وان ــه مـثــل الـشـجــرة ال ـتــي جـفــت وال فــائــدة
منها ،البديل ال أستطيع تقديمه ،أنا لست من أهل
االختصاص.
 الوضع اإلداري ال يفيد فيه الترقيع ،وأشاطراألخ حمد الـجــوعــان رأي ــه عندما تـحــدث بصراحة
بالتلفزيون في األسبوع الماضي.
 ه ـنــاك ف ــارق بـيــن ال ـحــزم واالس ـت ـب ــداد  -الـحــزممطلوب ولكنه مفقود.
 انحالل إداري الزم يصار إلى حلول. الهجرة والجنسية واالنتماء القومي للكويت. الصناعة لها مقوماتها – الموجود في الكويتهو الوقود.
 المنافسة والـتـســويــق غير مــوجــود – تشغيلالعمالة غير موجود.
 الهجرة لها مخاطر كثيرة ،خاصة اآلسيوية. األمـ ـ ــن األعـ ـ ــم – ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة تـتـصــلبموضوع األمن.
 ي ـجــب أن ت ـت ـصــدى ال ـح ـكــومــة ب ــدراس ــة ج ــادةللجنسية وبجرأة – واالرتجال في هذه المواضيع
خطير ،ألنه يتعلق باألمن.
 كلما نظرنا لموضوع الجنسية قالوا الجيش،وقالوا الشرطة ،الزم تزال الحساسية.
 نطلب من الحكومة تقليص الجهاز الوظيفي. الزم ننقد أنفسنا فــي ا لــو قــت ا ل ــذي ننقد فيهالحكومة بخصوص ترشيد اإلنفاق.

الحرب العراقية  -اإليرانية

ً
كتابه تضمن تقريرا
أورد فيه ملخص
كلمته عن جلسة
سرية لمجلس األمة
عام 1982

اه ـتــم جــاســم ال ـص ـقــر ب ـمــواج ـهــة ال ـف ـكــر الـقــومــي
اإليراني الذي يصر وبدوافع إمبريالية على تسمية
الخليج بالخليج الفارسي ،فرد على هذه المزاعم
كـمــا ي ــرد أي مـثـقــف َوم ــن خ ــال األدل ــة والـبــراهـيــن.
ففي سنة 1976م َع َرض في مجلس األمة خريطتين
عثمانيتين ،أعارهما له صديقه بدر خالد البدر ،ال
تأخذ باالعتبار تسمية الفرس ،بل بين أنها ّ
سمتها
مــرة بخليج الـبـصــرة ،ومــرة أخــرى بتسمية خليج
القطيف ،فهو يريد أن يقول ان تسمية الخليج ليست
تسمية مقدسة وثابتة ،بل متغيرة عبر الزمن.
وعلى ضوء تداعيات الحرب العراقية -اإليرانية
نجد مــوقــف جــاســم الصقر موثقا بوثائق تسجل
كلمته التي ألقاها في جلسة 1981/4/21م المخصصة
لموضوع قــرض الجمهورية العراقية ،والتي بين
فيها دعمه للجانب العراقي بسبب ارتباط الكويت

والـخـلـيــج بـهــا مــن الـنــاحـيــة الـحـضــاريــة والـقــومـيــة
والجغرافية ،وبسبب وجود قدرات وكثافة سكانية
عالية لدى العراق تجعلها درعا يحمي دول الخليج
التي ال تستطيع بمفردها مقاومة الخطر اإليراني.
كما أوضــح أن هذا الموقف سببه أيضا انتهاكات
إيران للسيادة العربية ،وتعديها على جزر اإلمارات
ومـطــالـبـتـهــا بــالـبـحــريــن ،وإص ــراره ــا عـلــى تسمية
الخليج بالفارسي.

«القبس» ورئاسة مجلس اإلدارة
ت ـع ــد ج ــري ــدة «الـ ـقـ ـب ــس» م ــن ك ـب ــري ــات الـصـحــف
الكويتية والعربية ،وهي ذات ثقل وتأثير عظيم على
ُّ
الــرأي العام ،حيث امتازت في ذلك الوقت بكتابها
وصحافييها المرموقين ،وتحقيقاتها الجريئة،
وقــدرتـهــا على الــوصــول إلــى المعلومات ،ومقابلة
صناع القرار في كثير من الدول ،وكانت هي الممثل
لطبقة رج ــال األع ـمــال فــي الـكــويــت ،يـنـشــرون فيها
و جـهــات نظرهم ومطالباتهم وميولهم فيما يتم
النقاش فيه من أمــور تشريعية .اشترك خمس من
الـعــوائــل الـتـجــاريــة فــي تأسيسها عــام  1971وهــم:
الصقر والشايع والنصف والخرافي والبحر ،وقد
كتب أحد مالكها ،السيد عبدالعزيز محمد الشايع،
فــي مــذكــراتــه «أص ـ ــداء ال ــذاك ــرة» عــن إن ـشــاء جــريــدة
القبس.
قال فيها «نشأ (مشروع جريدة القبس) على أيدي
مجموعة متقاربة على مختلف الصعد ،كالتجارة
والموقف السياسي المتجانس ،وقــد تكونت هذه
المجموعة المترابطة أساسا من كل من عبدالعزيز
الـصـقــر وجــاســم الـصـقــر ومـحـمــد وح ـمــود النصف
وعبدالعزيز الشايع .وكانت لنا الكثير من العالقات
والـ ـص ــات م ــع ال ـك ـث ـيــر م ــن األص ــدق ــاء م ــن أع ـضــاء
غرفة التجارة وغيرهم .وقد شعرنا في ذلك الوقت
بضرورة أن يكون هناك صوت إعالمي قوي يمثلنا
كمجموعة مترابطة من االقتصاديين والسياسيين
الكويتيين .ويـكــون ذا مصداقية ويـضــع مصلحة
الكويت فوق كل اعتبار .لذلك جرت بعض المحاوالت
إلصدار صحيفة ،إال أن وزارة اإلعالم لم تصرح لنا
بذلك ،إذ كان هناك حظر على الترخيص للصحف.
لـكــن الـعــاقــة الـطـيـبــة ال ـتــي كــانــت تــربــط كــا من
محمد النصف وعبدالعزيز الصقر مع السلطة،
خصوصا مع الشيخ جابر األحمد والشيخ صباح
األحـمــد ساعدتهما على الـحـصــول على ترخيص
بإنشاء جريدة ،وذلك في سبتمبر 1971م.
وبعد الحصول على الترخيص ،رأينا التوسع
في ملكية الجريدة ،فأصبح الشركاء خمسة (أسر)،
وهم :عبدالعزيز وجاسم الصقر ،ومحمد اليوسف
النصف ،وعبدالعزيز الشايع ومحمد عبدالمحسن
ال ـخــرافــي ومـحـمــد عـبــدالــرحـمــن الـبـحــر .وه ـكــذا تم
تأسيس الجريدة على أيدي الخمس (أسر)».
«وعند تأسيس أول مجلس إدارة للجريدة اتفقنا
ع ـلــى تـسـمـيـتـهــا (ال ـق ـب ــس) .أص ـب ــح مـحـمــد يــوســف
النصف رئيسا لمجلس اإلدارة ،تحديدا في يوليو
سـنــة 1972م .وكـنـ ُـت أعــاونــه ،فـصــرنــا أكـثــر أعـضــاء
مجلس اإلدارة فعالية في التأسيس الفعلي ،فكنا
نجتمع عصر كل يوم في مبنى اإلدارة ،ويشاركنا
عبدالعزيز الصقر في أغلب األحيان.
وفي سنة 1980م استقال محمد يوسف النصف
من رئاسة مجلس اإلدارة ليحل محله جاسم حمد
الصقر من سنة 1981م إلى سنة 1982م ،حيث حل
محله عبدالعزيز محمد الشايع».

محطات في تاريخ «القبس» كما يسجلها ماجد جمال الدين
 -1تــم توقيع عقد تأسيس شــر كــة دار
القبس للصحافة والطباعة والنشر  -شركة
مساهمة كويتية مقفلة ي ــوم  13فبراير
1972م ،ونشر في العدد  869للكويت اليوم.
 -2عين السيد سمير مطاوع من األردن
أول مــديــر إلدارة «ال ـق ـب ــس» ع ــام 1972م،
ً
ً
ولـكـنــه ل ــم يـسـتـمــر إال ع ــام ــا واحـ ـ ــدا .وقــد
اختار السيد شحوري صديقه السيد ذو
الفقار قبيسي ليتولى المهمة ،واستمر
حتى 1979م.
 -3صدر العدد األول من «القبس» يوم
الـثــاثــاء  22فـبــرايــر 1972م ،وك ــان مــن 16
صفحة.

يضيف السيد ماجد بدر جمال الدين ،مستشار
م ـج ـلــس إدارة غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت،
معلومات نادرة عن كواليس نشأة جريدة «القبس»
وت ـط ــوره ــا .وف ـي ـمــا ي ـلــي ن ــص ت ـقــريــره الـ ــذي تـكــرم
بإرساله لمركز البحوث والدراسات الكويتية:
«بعد وفاة العم المرحوم محمد يوسف النصف
(يونيو 1981م) ،أسندت رئاسة مجلس إدارة «القبس»
إلى العم المرحوم جاسم حمد الصقر .وبعيد أكثر
ً
من شهرين من توليه الرئاسة ،اتصل بي هاتفيا
وتمنى أن أزوره في داره ألنه رغم مواكبته لخطوات
تأسيس «القبس» منذ بدايتها ،يود أن يتأكد مما
حفظته الذاكرة.
وليس هناك من يحيط بهذا األمر أكثر مني كما
تفضل وق ــال ،وبــالـفـعــل اتفقنا عـلــى الـمــوعــد الــذي
اقترحه ،ولكنه عاد في اليوم التالي فاقترح أن أكتب
له مذكرة موجزة عن خطوات تأسيس القبس ،ألن

فيها جاسم حمد الصقر كنائب برلماني.
«س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ورئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء المحترم
ً
تحية واحتراما،
أش ـيــر إل ــى م ــذك ــرة س ـمــوكــم المتعلقة
برغبتكم في التعرف على وجهة نظري
في النقاط المذكورة فيها ،وإليكم رأيي:
 -1فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــأي ــة م ـق ـتــرحــات عن
تعديل الدستور والـبــدائــل :أرى أن يترك
ذلك إلى اللجنة المنوي تكوينها لمراجعة
نصوص الدستور.
 -2يـنـطـبــق ذل ــك عـلــى ال ـس ــؤال الـثــانــي
والسادس.

 -3أم ــا ال ـس ــؤال ال ـثــالــث ف ــأرى أن يبت
فيه مجلس األم ــة ال ـقــادم ،ذلــك أدن ــى إلى
وضــع األم ــور فــي نصابها ،ألنها صميم
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ال ـمـ ـجـ ـل ــس ف ـ ــي ش ــؤون ــه
الداخلية.
 -4االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح الـ ـمـ ـتـ ـص ــل ب ـ ــال ـ ــدوائ ـ ــر
االنتخابية ،أرى اإلبقاء على العدد الحالي،
وهو عشر دوائر؛ شريطة إعادة تسجيل
جـ ـ ــداول ال ـنــاخ ـب ـيــن ع ـلــى أن تـحـصــر في
المقيمين في المنطقة ذاتها.
 -5بشأن حجم مجلس األمة القادم ،أرى
اإلبقاء على العدد الحالي ،وهو خمسون
نائبا منتخبا».

 -4طبعت القبس في مطبعة مقهوي،
وكان المسؤول عن طباعتها لسنوات
م ــدي ــر ال ـم ـط ـب ـعــة ع ـبــدال ـلــه ب ــره ــم .كما
أن اســم وش ـعــار «الـقـبــس» مــن تصميم
الـخـطــاط ن ــزار محملجي ،وق ــد حــررت
شـخـصـيــا ال ـص ـف ـحــة االق ـت ـص ــادي ــة من
هذا العدد.
 -5ق ـ ــام الـ ـع ــم ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـش ــاي ــع
شخصيا  -يصحبه السيدان شحوري
وقبيسي  -بشراء مطبعة القبس ،وتم
تــركـيـبـهــا ف ــي األرض ال ـت ــي خصصت
للقبس في الشويخ ،وضمت المكاتب
الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـق ـبــس ،وال ـم ـط ـب ـعــة كــانــت

ذلك سيساعده على تحضير أسئلة واستفسارات
عندما نجتمع ،وهكذا كان؛ أرسلت للعم «أبو وائل»
رحمه الله وأكرم مثواه ،بطاقات مكتوبة بخط اليد
ً
عمال بتوجيهاته ،إذ ّنبه ّ
علي أال يطلع عليها أحد.
ً
وه ــذه الـبـطــاقــات الـتــي كـنــت كـثـيــرا مــا أستعملها،
ً
مصورة حسب ما هو مرفق ،علما أنه رحمه الله قد
اكتفى بذلك ،ولم نجتمع بعد ذلك بشأنها.

خطوات تأسيس «القبس»

من
أقواله:
الصناعة
لها مقومات
والموجود هو
الوقود
الهجرة
اآلسيوية لها
مخاطر

رواية ماجد جمال الدين

رد على الشيخ جابر
يقول العم المرحوم جاسم الصقر إن
دراسته القانونية كانت خير عون له في
عـمـلــه الـنـيــابــي بـمـجـلــس األمـ ــة .م ــن بين
أوراق جاسم الصقر نجد مسودة كتاب
رد على سمو ولي العهد رئيس مجلس
الـ ــوزراء ،الشيخ جــابــر األحـمــد الصباح،
بخصوص مسألة إ ح ــداث تغييرات في
ع ــدد ال ــدوائ ــر ،وع ــدد األعـ ـض ــاء ،ولعلها
ا لـمـحــاد ثــات ا لـتــي سبقت عملية تنقيح
ً
الدستور التي قامت بها الحكومة منفردة
سنة 1980م ،مما يعني أن هــذه األوراق
َّ
كتبت خالل مجلس  1975الذي ُحل سنة
1976م .وهــي الـمــرة األول ــى التي يشارك

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.

االرتجال
في موضوع
الجنسية
خطير

ب ـع ــد ت ـ ــردد ط ــوي ــل ،وفـ ــي يـ ــوم خ ـم ـيــس ح ــوال ــي
مـنـتـصــف شـهــر مــايــو 1971م ،دخ ـلــت مـكـتــب الـعــم
الرئيس عبدالعزيز الصقر في الغرفة ،واستأذنته
ببضع دقائق من وقته ألعرض فكرة ُّ
تلح علي منذ
مدة ،ال عالقة لها بالغرفة وال بشخصي ،ولما سمح
لي بذلك ،حدثته عن أهمية أن يكون للمجموعة التي
يـشـتــرك معها فــي اآلراء االجـتـمــاعـيــة والسياسية
واالقتصادية ،صحيفة يومية تعكس مواقفها من
القضايا الكويتية بالدرجة األولــى ،ومــن القضايا
ً
العربية عموما ،كما يكون لها اهتمام خاص بالشأن
االق ـت ـص ــادي ال ـكــوي ـتــي ،بـحـيــث تـنـشــر المنطلقات
األساسية لعمل الغرفة وأولها :الحرية االقتصادية
ودور القطاع الـخــاص ،وتشجيع المنافسة ومنع
االحتكار وتحقيق تكافؤ الفرص.
وقــد أصغى سعادة العم لي باهتمام ،وأكــد أنه
س ـي ــدرس ال ـم ــوض ــوع ،ونـ ـ ّـوه إل ــى صـعــوبــة إص ــدار
ترخيص في الفترة الراهنة.
بعد أكثر من شهر ،وقبل أن يسافر إلى لندن في
رحلته السنوية الطويلة التي يهتم خاللها بأعمال
مكتب شركة ناقالت النفط ،دعاني سعادة العم إلى
مكتبه بالغرفة ،وكان معه السيد العم محمد يوسف
النصف ،رحمه الله ،وطلب مني أن أعيد ما سبق أن
كلمته عنه بخصوص إصدار جريدة يومية ،ففعلت،
وعدت إلى مكتبي دون أن أسمع أي تعليق.
مـضــى عـلــى ه ــذه الـحــادثــة قــرابــة  3أش ـهــر ،حين
استدعاني العم محمد يوسف النصف ،رحمه الله،
إلى مكتبه في شركة التأمين األهلية ،حيث سلمني
صــورة لخطاب وجهه إلى العم عبدالعزيز الصقر
يتضمن  3نقاط رئيسية:
 -1صـ ــدور تــرخ ـيــص ب ــإص ــدار صـحـيـفــة يــومـيــة
باسم العم السيد محمد يوسف النصف (الترخيص
ال ـص ــادر عــن س ـعــادة الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد وزيــر
الخارجية ووزير اإلعالم بالوكالة).
 -2التأكيد على أن العم النصف سينقل الترخيص
إلى اسم الشركة التي ستؤسس إلصدار الصحيفة.
 -3الطلب من العم أبوحمد سرعة العودة ما أمكن
لبدء العمل على تأسيس الشركة وإصدار الجريدة.
وطلب مني العم أبويوسف أن أحتفظ بصورة
ً
هذا الخطاب ،وأال أطلع عليه أحدا .وهذا ما حصل،
ً
علما بأنني سلمت صورة الخطاب مع العديد من
المستندات األخرى إلى السيد جاسم أحمد النصف.

رحلة بيروت والقاهرة

هناك فارق
بين الحزم
واالستبداد

فــور تسلمه عمله كرئيس للتحرير ،وذلــك بناء
عـلــى تعليمات الـعــم أبــويــوســف ،رحـمــه ال ـلــه ،وفــي
أكتوبر 1971م ،كلفني العم الرئيس أبوحمد بزيارة
كل من العم الفاضل محمد الخرافي ،والعم الفاضل
محمد البحر ،والعم الفاضل يوسف إبراهيم الغانم،
ألش ـ ــرح ل ـكــل م ـن ـهــم م ــوض ــوع إص ـ ــدار الـصـحـيـفــة،

ً
حديثة جدا ،وأعطت القبس دفعة قوية
ً
بالنوعية وسبقا في سرعة اإلصــدار،
كما تعمل للطباعة التجارية بنجاح.
 -6فــي نهاية فـبــرايــر 1972م أنهيت
ع ـم ـلــي بــال ـق ـبــس وعـ ـ ــدت إل ـ ــى مــوقـعــي
ب ــالـ ـغ ــرف ــة بـ ـع ــد حـ ــوالـ ــي ث ــاث ــة أش ـهــر
اجــازة بال راتــب ،ولكني استمررت في
ت ـحــريــر الـصـفـحــة االق ـت ـصــاديــة كــامـلــة
لمدة شهرين أو ثالثة ،وكانت القبس
أول صحيفة كويتية يومية تخصص
لالقتصاد صفحة كاملة».

والتعرف على رغبته في أن يكون شريكا بالشركة
ال ـت ــي س ـتــؤســس إلصـ ــدارهـ ــا .وقـ ــال ل ــي ان ــه اتـصــل
ً
ّ
وعلي تحديد
بهم جميعا وأبلغهم أني سأزورهم
المواعيد معهم .وبالفعل قمت بالمهمة ،ووافق كل
من العم محمد الخرافي والعم محمد البحر على
ً
المشاركة ف ــورا ،بينما اعـتــذر العم يوسف الغانم
ألسـبــاب شخصية ،مــؤكــدا تــأيـيــده للفكرة ودعـمــه
للصحيفة المنتظرة.
ف ــي ن ـهــايــة أك ـت ــوب ــر 1971م ح ــل ش ـهــر رم ـضــان
المبارك ،وأصبحت الجهود بطيئة ومتقطعة ،وفي
نوفمبر وديسمبر كلفت بالبحث عن الكوادر الالزمة
لتحرير وإدارة الجريدة الجديدة ،والتي اختار لها
مؤسسوها اسم «القبس» من بين قائمة مختصرة
م ــن أس ـم ــاء مـقـتــرحــة عــرض ـهــا عـلـيـهــم ،و»ال ـق ـبــس»
اس ــم صـحـيـفــة دمـشـقـيــة ك ــان ي ـصــدرهــا الـسـيــاســي
والصحافي السوري الوطني نجيب الريس.
وب ــالـ ـفـ ـع ــل تـ ــم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـس ــادة
الـصـحــافـيـيــن الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـص ـحــافــة الـمـحـلـيــة،
كما ب ــدأت الـشــركــة أو الصحيفة تعمل مــن مكاتب
مستأجرة أنيقة في مبنى كبير فيه شركة سيارات
الشايع والصقر بساحة الصفاة.
في مطلع يناير 1972م ،كلفت بالسفر إلى بيروت
ُ
اجتمعت في بيروت وبواسطة من
والقاهرة ،حيث
صــديــق مـشـتــرك مــع الـسـيــد ري ــاض نـجـيــب الــريــس
(ابن السيد نجيب الريس الذي سبق ذكره) من كبار
صحافيي جــريــدة «ال ـن ـهــار» اللبنانية والـمـســؤول
ع ــن أعـمــالـهــا وعــاقــات ـهــا ال ـخــارج ـيــة ،لـكــي أع ــرض
على «الـنـهــار» أن تشتري منها «القبس» حــق نشر
االفتتاحية التي كان يكتبها ميشال أبوجودة ،أبرع
وأغـلــى كــاتــب صحافي حـيـنــذاك ،وكــذلــك حــق نشر
مـقــاالت الـثــاثــاء فــي ذات الصحيفة وبــوقــت واحــد
مع النهار.
ً
وبالفعل ُو ِّف ُ
قت في ذلك ،ووقعت اتفاقا مع «النهار»
على نشر مقاالت أبوجودة ومقاالت الثالثاء .كما
قمت بإجراء مقابالت مع عدد قليل من الصحافيين
اللبنانيين الختيار مدير تحرير للقبس.
بعد ذل ــك ،غ ــادرت إلــى الـقــاهــرة ،وهـنــاك  -وبناء
على توصية من الكويت  -التقيت باألستاذ الكبير
مـحـمــد حـسـنـيــن هـيـكــل ف ــي مـكـتـبــه ب ــاأله ــرام ،وقــد
ش ــرح ــت ل ــه هـ ــدف ال ـل ـق ــاء ،وأس ـه ـب ــت ف ــي تــوضـيــح
مواقف وآراء أصحاب «القبس» ،وأنهم يتمنون أن
تحظى صحيفتهم الوليدة بنشر مقاله األسبوعي
الــذي تنشره «األه ــرام» كل يــوم جمعة تحت عنوان
«بصراحة» ،وهنا ،حولني لمقابلة السيد علي حمد
بالفكرة مبدئيا،
الجمال مدير «األهــرام» ،وقد رحب ً
ووعد بالرد النهائي وبالشروط كتابة خالل أسبوع،
ً
ولكن هذا الرد لم يأت أبدا.
عدت إلى بيروت لمقابلة بعض من رشحهم السيد
رياض الريس للعمل في الكويت ،فوجدت أن موقف
ً
«النهار» قد ّ
تغير كليا ،وطلب مني السيد الريس
الـمــوافـقــة على إلـغــاء االت ـفــاق مــع «الـن ـهــار» ،وأعــرب
عن أسفه واعتذاره لذلك ،ولكني رفضت ذلك إلى أن
كلمني العم أبويوسف هاتفيا ووجهني بالموافقة
عـلــى إل ـغــاء االت ـف ــاق .وق ــد ب ــررت «ال ـن ـهــار» موقفها
المستغرب بأن صاحب «النهار» ورئيس تحريرها
السيد غسان تويني ينوي أن يترشح في االنتخابات
النيابية القادمة.

ةديرجلا
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الفرجة إن طالت!
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

القيادة السياسية مطالبة باسترجاع المناخ الكويتي الذي
سبق إصدار الدستور عام  ،١٩٦٢مناخ الحريات ،والثقافة،
والفنون ،واإلعمار والبناء ،فغياب القرارات المتأخرة
سيسهم في تفريخ مزيد من الصبية والمرتزقة الذين
يتسيدون المشهد.
أول العمود:
ً
يفتقد إعالمنا المحلي برنامجا يتخصص في التقييم
والنقد الفني لعشرات المسلسالت ا لـتــي تنهمر علينا في
رمضان ،فمثل هذه البرامج تسهم في توجيه الذائقة العامة،
وتطور أساليب النقد.
***
ستشهد الحياة السياسية في الكويت المزيد من التأزيم،
والمظاهر التي ال يريدها المواطن كتلك التي مألت منصة
قاعة عبدالله السالم في جلسة البرلمان األخيرة ،وهو عارض
ال سبب.
تداعيات ورائحة أيام الغزو العراقي أصبحت قريبة منا،
التجليات واحدة ،والمعاول هي هي ،والنتائج ستكون وخيمة،
فنحن نغزو أنفسنا هذه المرة ،وهذا الغزو سيدعو الخارج
وغنى الدولة،
إلى التدخل ،وما يؤخر هذا "الحتف" هو المال ِ
وعلى عكس الصورة في المشهد اللبناني حيث الدولة ُمفلسة
هناك والنظام شبه منهار.
األيام التي سبقت سحق بالدنا في  ٢أغسطس  ١٩٩٠تشبه
هذا سيقود إلى نتائج مختلفة ُ ُربما،
هذه األيــام ،والتشابه ُ
ولكنها بشعة إن طالت الفرجة عليها ،كما تسببت به الفرجة
ً
ً
على غزونا فجرا قبل  ٣١عاما.
يـجــب أال نـتــرك الـعـمــل الـسـيــاســي هـكــذا لصبية ومــرتــزقــة
ول ـصــوص م ــال ع ــام ،الـعـمــل الـسـيــاســي يعني الديمقراطية
وتفعيل الدستور الذي تريد أطراف كثيرة االنقضاض عليه
ووأده ،وهو أســاس انتشال البالد من مرض إضاعة الوقت
وشرائه بالمال السياسي.
القيادة السياسية مطالبة باسترجاع المناخ الكويتي الذي
سبق إصــدار الدستور عام  ،١٩٦٢مناخ الحريات ،والثقافة،
والفنون ،واإلعمار والبناء ،فغياب القرارات المتأخرة سيسهم
فــي تـفــريــخ مــزيــد مــن الـصـبـيــة والـمــرتــزقــة الــذيــن يتسيدون
المشهد.
ال يهمني كمواطن نقد األقــربــاء مــن اإلخ ــوة الخليجيين
لحياتنا السياسية ،ألنهم يختزلون المشهد بمقاطع فيديو
وص ــور فوتوغرافية نتفق على رفـضـهــا ،لكن تقف وراء ه ــا
الرغبة في إخضاع الحكومة للمساءلة َ
وسوق مجاميع سراق
المال لحكم القضاء.

حـنان بدر الرومي

ضحوا من أجل الكويت

hanan.alroumi@gmail.com

عيال األصول
النماذج المشوشة
والمضطربة التي طفحت
على الساحة تتطلب
من الحكومة والمجتمع
الكويتي االنتباه للتغيرات
االجتماعية والسلوكية
الحالية والمستقبلية
في الشخصية الكويتية
األصيلة والتي عرفت
بالهدوء والتعقل وحب
مساعدة اآلخرين ،فغول
األنانية التامة والخداع
والسعي إلى التخريب
والتدمير قد بدأ بالظهور
وسيمتد إلى كل مكان.

محمد أحمد المجرن الرومي

م ـص ـط ـلــح أ بـ ـن ــاء األ صـ ـ ــول أو ك ـمــا ن ـقــول
بــال ـكــوي ـتــي ع ـي ــال األصـ ــل م ــن الـمـصـطـلـحــات
ال ـش ــائ ـع ــة ف ــي م ـع ـظــم ال ـ ـ ــدول ،ولـ ــه م ـعــاي ـيــره
ال ـخــاصــة بـكــل مـجـتـمــع عـلــى ح ــدة ،فـهــو علم
م ـت ـكــامــل ل ــه ع ـش ــاق ــه وال ـم ـت ـخ ـص ـصــون ف ـيــه،
فــي بــدا يــات شبابي اعتقدت أن ا بــن األ صــول
ه ــو ال ـث ــري صــاحــب ال ـم ــال وال ــوج ــاه ــة ،وفــي
مــرح ـلــة تـلـتـهــا ع ــرف ــت أن األص ـ ــول الـبـشــريــة
تــرت ـبــط ب ـج ــذور األفـ ـ ــراد وت ــاري ــخ عــائــاتـهــم
عبر األزمنة السابقة ،وبعد صــوالت الحياة
وتجاربها أدر ك ــت أن ال بــن األ ص ــول معنيين
أحدهما يرتبط بنسبه واآل خــر هــو صنيعة
اإلنسان نفسه.
تيقنت أن ابن األ صــول هو الشخص الذي
ً
يمتلك قيما عالية يــؤ مــن بها ويطبقها في
ً
حـيــا تــه ،و بـمـعـنــى بـسـيــط ج ــدا هــو الشخص
ال ـ ـم ـ ـتـ ــربـ ــي تـ ــرب ـ ـيـ ــة أخـ ــاق ـ ـيـ ــة سـ ـلـ ـيـ ـم ــة ،ابـ ــن
األصـ ــول ه ــو م ــن ت ـشــاركــه ف ــي ال ـع ـمــل أو في
الحياة وحتى في المسكن وتشعر بالراحة
واأل م ــان مـعــه ،هــو الشخص ا لــذي ال يخونك
مـهـمــا ت ـغ ـيــرت الـ ـظ ــروف ،يـحـتـفــظ ب ــال ــود لــك
حـتــى إن فــرقـتـكــم األي ــام ،هــو الـشـخــص الــذي
ال ي ـف ـضــح أ س ـ ـ ــرارك وال ي ـظ ـهــر ع ـي ــو ب ــك عـنــد
الخالف ،يرفض أن يعمل في الظالم لينجح
فــي تخطيك وا لـتـفــوق عليك ،يـشــار كــك الفرح
وال ـحــزن بـنـفــس طـيـبــة صــادقــة ،اب ــن األص ــول
ت ـب ـت ـســم ب ـم ـج ــرد أن ت ـت ــذ ك ــر ا سـ ـم ــه و ع ـنــد مــا
ً
تلتقيان ولو بعد سنوات يكون اللقاء مفعما
بالشوق والفرح.
ً
نــاق ـشــت نـفـســي ك ـث ـيــرا وأنـ ــا أت ــاب ــع الــزخــم
الـسـيــاســي الـمــريــض فــي وطـنــي الـجـمـيــل ،إن
معظم مــن يمثلون الشعب اآلن ال يعتبرون
قــدوات سليمة للشباب وال نماذج سياسية
وطنية ،حتى إن سعوا هم ومن يقف وراء هم

وباالستعانة بشبكات التواصل االجتماعي
إل ــى ت ـحــريــف ال ـح ـقــائــق وت ـص ــوي ــر أعـمــالـهــم
بالبطوالت ،والواقع ما هي إال أالعيب صبية
في الحارة ،فأفعال العظماء تؤرخ وكلماتهم
تــوثــق بـحــروف تـتــوارثـهــا األج ـيــال ،فــي حين
أف ـ ـعـ ــال مـ ــن ي ـح ـل ـم ــون ب ــال ـع ـظ ـم ــة فـ ــي مــزب ـلــة
التاريخ وصراخهم يتبدد مع هبوب الرياح.
ا ب ـ ــن األ صـ ـ ــل يـ ـح ــرص ع ـل ــى أرواح ا ل ـب ـشــر
وحياتهم ،وعندما يتقلد أي منصب يجتهد
للبناء والتعمير ،في حين قليل األصل تتحكم
ف ـيــه ال ـن ــذال ــة ،لــذلــك ف ـهــو ع ـلــى اس ـت ـع ــداد تــام
للتضحية باألشخاص وتدمير كل ما يقف
في طريقه في سبيل تحقيق غاياته حتى إن
أساء األدب في الكالم والتصرفات ،ابن األصل
يتجاوز عن المخطئ ويعفو لتستمر الحياة،
فـ ــي ح ـي ــن ق ـل ـي ــل األصـ ـ ــل ي ـف ـس ــر األم ـ ـ ــور بـمــا
تتوافق مع مصلحته فقط؛ لذلك فمن السهل
تقليب الحقائق وتشويه الوقائع ،وبما يتفق
مع مصلحته فقط ويطبق قاعدة أنت عدوي
ما دمت ال توافقني في أقوالي وأفعالي ،وقد
يصل العداء إلى الفجور في الخصومة.
الـ ـنـ ـم ــاذج ال ـم ـش ــوش ــة وال ـم ـض ـط ــرب ــة ال ـتــي
طـفـحــت عـلــى ال ـســاحــة تـتـطـلــب مــن الـحـكــومــة
وال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـك ــوي ـت ــي االنـ ـتـ ـب ــاه ل ـل ـت ـغ ـيــرات
االجتماعية والسلوكية الحالية والمستقبلية
في الشخصية الكويتية األصيلة والتي عرفت
بــالـهــدوء والـتـعـقــل وحــب مـســاعــدة اآلخــريــن،
ف ـغ ــول األن ــان ـي ــة ال ـت ــام ــة وال ـ ـخـ ــداع وال ـس ـعــي
إل ــى الـتـخــريــب وال ـتــدم ـيــر ق ــد ب ــدأ بــالـظـهــور،
وس ـي ـم ـت ــد ل ـك ــل مـ ـك ــان داخـ ـ ــل الـ ـبـ ـي ــوت وف ــي
العالقات االجتماعية واإلنسانية وفي األروقة
التعليمية والعملية والسياسية ،وأ كـثــر ما
نخافه هــو أن يصبح ا ل ــوالء ا لــو طـنــي مجرد
شعار لعديمي األصل.

أندرو فوكسال وجيمس روجرز *

استراتيجية الكرملين إلضعاف بريطانيا

ً
الواضح أن روسيا تخوض حربا سياسية ضد أوكرانيا
من ً
مجددا ،إذ تحاول موسكو وقوى رجعية أخرى مثل الصين
تحقيق أهدافها عبر خلق ظروف مبهمة تتراوح بين
الحرب والسلم ،ولهذا السبب ،تعتبر روسيا تحركاتها تجاه
أوكرانيا «دفاعية» ،مع أن الكرملين هو الطرف المعتدي.

في األسبوع الماضي ،احتدمت مظاهر الحرب األوكرانية التي
بدأت تتفاقم في آخر سبع سنواتن ووفق مصادر كييف ،حشدت
روسيا  85ألف جندي بالقرب من حدودها ،وقد ناقشت موسكو
احتمال شن حرب شاملة قد تكون «بداية نهاية أوكرانيا».
ً
من الواضح أن روسيا تخوض حربا سياسية ضد أوكرانيا
ً
م ـجــددا ،إذ تـحــاول موسكو وقــوى رجعية أخــرى مثل الصين
تحقيق أهدافها عبر خلق ظــروف مبهمة تتراوح بين الحرب
والسلم ،ولهذا السبب ،تعتبر روسيا تحركاتها تجاه أوكرانيا
«دفاعية» ،مع أن الكرملين هو الطرف المعتدي.
ّ
لـكــن الـحــرب السياسية ليست ظــاهــرة جــديــدة ،فقد أطلقت
القوى االستبدادية تحركات هجومية على مر العقد الماضي
وكانت على شكل اعتداءات إلكترونية في مدن مثل سالزبوري
ُ
ً
عملت أحيانا قوات غير نظامية (وحدة «الرجال
أو برلين ،أو است ِ
الخضر الصغار» الروسية في شبه جزيرة الـقــرم ،و»المراكب
ُ
البيضاء الصغيرة» الصينية في بحر الصين الجنوبي) .تعتبر
هــذه األن ــواع مــن العمليات «الــرمــاديــة» جبهة جــديــدة لتهديد
ديمقراطيات العالم ،بما في ذلك بريطانيا.
لقد نسيت الحكومات البريطانية المتالحقة أن النظام الدولي
ً
ً
ً
ً
ليس واقـعــا موضوعيا بل ترتيبا سياسيا شاركت لندن في
صياغته ودعمه ،وتحاول روسيا وقوى استبدادية أخرى تفكيك
األفكار والمفاهيم الكامنة وراء هذا النظام داخل مناطقها وعلى
ً
المستوى العالمي أيضا الستبدالها بأفكارها الخاصة.
خالل العقد األخير على األقل ،اتخذ الكرملين مقاربة صدامية
ّ
يصب في
في عالقاته مع بريطانيا ،فحاول التعامل معها بما
ُ
ضعف مكانة لندن وعواصم أخرى في أوروبا
مصلحة موسكو وي ِ
والمنطقة العابرة لألطلسي.
وقت سابق من هذه السنة ،اشتكى السفير الروسي في
في
ٍ
بريطانيا ،أندريه كيلين ،من «تصوير بلده كعدو» واعتبر أن
هــذه النزعة تشتق من ظاهرة «روسوفوبيا» (مـعــاداة روسيا)
ّ
غير المنطقية ،كذلك ،اتهم وزيــر الخارجية الــروســي ،سيرغي
الفروف ،بريطانيا بازدواجية المعايير في سياستها الخارجية
ّ
وأعلن أن لندن تنشر «أكاذيب ومعلومات ُمضللة فاضحة» ،وفي
العام  ،2013وصف متحدث باسم روسيا بريطانيا بـ»الجزيرة
الصغيرة التي ال ّ
يتنبه لها أحد».
يستهدف الكرملين بريطانيا لعدد من األسباب ،منها الدور
ً
المحوري الذي تؤديه بريطانيا دفاعا عن أوروبا ،ال سيما في
المناطق التي تريد روسيا السيطرة عليها مثل البلطيق ،ودور
الوساطة الذي أدته بريطانيا لفرض عقوبات االتحاد األوروبي
على روسـيــا منذ عــام  ،2014والجهود البريطانية لمحاسبة
روسيا على مقتل ألكسندر ليتفينينكو في عام  .2006لطالما
كــانــت ردود الـنـخـبــة الـسـيــاسـيــة الـبــريـطــانـيــة عـلــى ال ـم ـنــاورات
الروسية الواسعة مختلطة ،فحين صدر الموقف الروسي حول
عدم أهمية بريطانياّ ،
رد ديفيد كاميرون عبر الدفاع عن بلده
بكل وضوح ،وفي عام  ،2018استعمل غافين ويليامسون الذي
كــان وزيــر الدفاع حينها مصطلحات صارمة ،فقال« :يجب أن
تختفي روسيا وتلتزم الصمت» ،وخالل مأدبة اللورد مايور في
ً
ً
ً
عام  ،2017ألقت تيريزا ماي خطابا مباشرا وصريحا فحذرت
ً
قائلةّ :
«لدي رسالة بسيطة جدا لروسيا ،فنحن نعرف ما تفعلونه
ولن تنجحوا في خططكم».
إذا أرادت لندن أن تعوق خطط الكرملين ،فيجب أن تغلق
الـمــؤسـســات ووس ــائ ــل اإلعـ ــام ذات الـتــوجـهــات االس ـت ـبــداديــة،
ً
ً
ً
لكن ُيفترض أن تتبنى بريطانيا موقفا استباقيا أيضا ،فهل
حللت الحكومة الخطابات الجيوسياسية الروسية؟ وما الذي
يمنع بريطانيا مــن الـتـصــدي لــروسـيــا عبر مــواقــف هجومية
واستراتيجية من خالل اعتبار تلك الدولة «كليبتوقراطية»؟
تبقى المواقف الشفهية والخطط االستراتيجية بالغة األهمية
تجاه أوكرانيا أو دور بريطانيا في العالم ،إذ يجب أن يعترف
القادة السياسيون البريطانيون بهذا الواقع ،ويتجاوبوا مع
التطورات ً
بناء عليه ،ويتجنبوا الوقوع في فخ األفكار والمفاهيم
التي ينشرها الخصوم.
* «ذا سبيكتاتور»

١١

زوايا ورؤى

كتبت ع ــدة م ـقــاالت بـعــد  ٥ديسمبر  ٢٠٢٠مــوعــد االنـتـخــابــات
لمجلس األمــة الكويتي ،ووضحت صــورة المجلس منذ الجلسة
األولــى وما حصل فيها من هرج ومرج وتجاوزات وتعديات على
ً
الدستور ،بعد ذلك تفاءلت خيرا بتعديل مسار الجلسات لألفضل
ألن المواطن الكويتي وضع أمله في هذا المجلس الجديد ،ثم توالت
األحداث المؤسفة حتى دخلنا في النفق المظلم الذي كنت أحذر منه،
فالسلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية-حسب الدستور
الكويتي -مستقلة مع ضرورة التعاون فيما بينها ،وهذا لم يحصل
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لألسف الشديد لالختالف
بينهما مما أدى إلى ظهور المشاكل وتطورها.
إذا رجعنا إلى سنوات بعيدة نجد أن أهل الكويت كان يحلون أي
مشكلة بينهم بالحكمة والهدوء ومراعاة مصلحة الوطن والمواطنين،
وضحوا بالكثير لمصلحة الكويت ،فالتضحية كانت بأغلى شيء
وهي األرواح في سبيل الحفاظ على الكويت وترابها الغالي ،لقد
سطر الكويتيون مالحم بطولية منذ أكثر من ثالثة قرون وآخرها
كانت في الدفاع عن الكويت أيام الغزو العراقي الغاشم ،فاختلطت
دماء الكويتيين الطاهرة وأسهمت المرأة الكويتية في هذه الملحمة
البطولية واستشهد الكثيرون للحفاظ على الكويت وأرضها الطيبة.
اآلن ونحن نمر بهذه األزمة السياسية العاصفة علينا أن نضحي
من أجل الكويت ،ويجب أال نتمسك بالكراسي الوثيرة والمناصب
سواء كانت في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ،فالمناصب
زائلة وأصحابها زائلون ،وتبقى الكويت هي األساس.
من أجل الكويت اتركوا مناصبكم وكراسيكم الوثيرة ليأتي جيل
أفضل من الحالي يقوم بالحفاظ على المكتسبات الدستورية ،من أجل
الكويت على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تبتعدا عن التصادم
وأن يحل محلها التعاون واحترام الدستور المنظم لعمل السلطات
والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعدم العبث بالدستور ،وأن
تطبق القوانين على الجميع دون تفرقة ،وأن نحافظ على المال العام
ونحاسب سراق المال العام أيا كانت صفتهم أو مركزهم ،وغير ذلك
فإننا ال نستطيع التقدم إلى األمام.
وأسأل العلي القدير ونحن في شهر رمضان المبارك أن يحفظ
الكويت ومن يعيش على أرضها الطيبة من كل سوء ويــدرأ عنها
المخاطر والفتن ،آمين يارب العالمين ،وكل عام وأنتم جميعا بخير،
وأن يعود عليكم الشهر المبارك باألمن والخير والبركات.
السفير شمالن
سقط فارس آخر من فرسان وزارة الخارجية ،وهو يؤدي عمله
في الخارج ،رحل السفير شمالن عبدالعزيز الشمالن الرومي سفير
ً
دولــة الكويت لدى إثيوبيا متأثرا بجائحة كورونا التي حصدت
أرواح الماليين من البشر في العالم ،فمنذ حوالي شهر كان بيني
وبينه اتصال عبر الرسائل اإللكترونية ،وكان هو في مقر عمله في
أديس أبابا في إثيوبيا ،كان رحمه الله يشيد بمقالي الذي رثيت فيه
بعض اإلخوان العاملين بوزارة الخارجية والذين انتقلوا إلى رحمة
الله تعالى ،وهــم المرحوم السفير عبدالعزيز الخضر والمرحوم
القنصل العام علي الحمدان والمرحوم السفير عبدالعزيز الشراح.
ً
يقول لي أخي شمالن ،رحمه الله" :جزاك الله خيرا ذكرتهم بمقالك
المتميز" ،ولم أعلم أنني بعد شهر من إرساله هذه الرسالة سأرثيه،
ً
ً
ً
فقد كــان ،رحمه الله ،إنسانا وسفيرا متميزا على خلق عــال ،خدم
بالده في الخارج بأمانة وإخالص وقضى أكثر من ثالثة عقود وهو
ينتقل بين القارات ،وعمل في آسيا والخليج وأوروبا حتى انتهى به
المطاف النهائي في القارة اإلفريقية في إثيوبيا.
شاهدت عدة أفالم عن نشاطه الخيري في القارة اإلفريقية ،وقد
كتب عنه من رأوا نشاطه اإلنساني والخيري في إثيوبيا ،فقد مثل
ً
عمله الخيري ،الله يرحمه ،نموذجا للدبلوماسي الكويتي الذي
يتغرب مــن دول ــة إلــى أخ ــرى ومــن ق ــارة إلــى ق ــارة أخ ــرى ،فــالــذي ال
يعرف عمل الدبلوماسي الكويتي في الخارج وما يعانيه في بعض
الدول من تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية ال يعلم ما
يتحمله الدبلوماسي الكويتي من أجل خدمة بلده وتمثيله خير
تمثيل في جميع أصقاع العالم ،فهم يتغربون هم وأسرهم من أجل
خدمة الكويت.
رحــم الله أخــي العزيز السفير شمالن الــرومــي وأسكنه فسيح
جناته ،وألهم أهله وذويــه وأصدقاءه الصبر والسلوان ،و"إنــا لله
وإنا إليه راجعون".

غوردون براون وتيدروس أدهانوم غيبريسوس وماري روبنسون وآخرون*

مجموعة السبع مطالبة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطعيم العالم
علينا أن نضمن أن يكون
لجميع الحكومات-
والمجتمع المدني -صوت
في تشكيل التعاون
الدولي ،وأن توفر جمعية
الصحة العالمية منبرا
متعدد األطراف لذلك
الصوت ،وأن يكون لها
دور رئيس في تحقيق
العدالة في اللقاحات.

يمكن أن توافق
مجموعة السبع على
إصدار  15-10مليار
دوالر في سندات
ُ
لقاح كوفيد 19تمرر
من خالل برنامج
التمويل الدولي
للتحصين

"ال أحد في أمان حتى يكون الجميع كذلك"،
هذا هو الشعار الذي يميز عصر كوفيد19؛
فيروس ال
فهو يجسد حقيقة أساسية ،وأمام
ٍ
يعرف الحدود ،ال يوجد بلد منعزل في جزيرة
لوحده ،وال شيء يعوض التضامن الدولي.
وت ــوف ــر ق ـمــة مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع ال ـم ـقــررة
فــي يــونـيــو ،فــي المملكة الـمـتـحــدة ،للقادة
السياسيين ألغنى دول العالم ،فرصة إلظهار
هــذا التضامنـ ،ويجب عليهم اغتنامها من
خــال االت ـفــاق على خطة عمل مالية لدعم
ً
معركة البشرية ضد كوفيد ،19بدءا بالوصول
العادل إلى اللقاحات .لقد كان تطوير لقاحات
آمنة وفعالة ضد كوفيد 19انتصارا علميا،
إذ اختبرت الشراكات الجديدة ،التي تضم
الحكومات والـشــركــات والـجـهــات الخيرية
والمؤسسات المتعددة األطــراف ،اللقاحات
وسلمتها وبدأت بإدارتها في وقت قياسي،
وتوفر مبادرة الوصول إلى برنامج مسرع
أدوات كوفيد ،19وهي شراكة فريدة من نوعها
بين منظمة الصحة العالمية وغيرها ،إطارا
متعدد األطـ ــراف للتعاون فــي التشخيص
والعالج واللقاحات ،وقدم برنامج الوصول
العالمي للقاح كوفيد ،19وهو ركيزة أساسية
في تلك الشراكة ،ما مجموعه ،حتى اآلن40 ،
مليون جرعة ألكثر من  100دولة.
وعلى الرغم من هذه اإلنجازات ،فإن فجوة
عدم المساواة في اللقاحات آخذة في االتساع
يوما بعد يوم ،إذ تستحوذ البلدان ذات الدخل
المرتفع ،التي تشكل  16في المئة من سكان
العالم ،على أكثر من نصف طلبات اللقاحات
المؤكدة ،أو حوالي  4.6مليارات جرعة ،وهو
ما يكفي لتطعيم سكانها عدة مرات في بعض
الحاالت؛ في حين توفر أفقر البلدان النامية،
التي تشكل ساكنتها ضعف ما تشكله بلدان
الدخل المرتفع من سكان العالم ،نصف عدد
الطلبات المؤكدة ،وتغطي اإلمدادات الحالية
إلفريقيا جنوب الصحراء أقل من  1في المئة
من السكان ،وفي الوقت الذي تقوم فيه البلدان
الغنية بتحصين الفئات السكانية األصغر
والتي تتمتع بصحة أفضل ،فــإن العاملين
فــي مـجــال الصحة فــي موزمبيق ،ونيبال،
وبوليفيا ،يكافحون ضد الوباء دون حماية،
ُ
وثمة أرواح عديدة تهدر.
إن فجوة اللقاح تسلط الضوء على ظلم
صـ ـ ــارخ ،ف ـفــي ح ـيــن تـسـيــر دول مجموعة
ال ـس ـبــع ع ـلــى ال ـطــريــق الـصـحـيــح لتحقيق
تغطية بنسبة  70في المئة بحلول نهاية
عام  ،2021فإن بعض أفقر البلدان لن تصل
إلى هذا المستوى قبل عام  ،2024استنادا
إلـ ــى االتـ ـج ــاه ــات ال ـح ــال ـي ــة ،وه ـ ــذا يــذكــرنــا
باالستجابة األولية المشؤومة ألزمة فيروس
ُ
نقص المناعة البشرية (اإليدز) ،عندما تركت

إفــريـقـيــا ومـنــاطــق نــامـيــة أخ ــرى فــي الـجــزء
األخـيــر مــن قائمة االنتظار للحصول على
األدوية المضادة للفيروسات القهقرية ،التي
كانت متاحة على نطاق واســع في البلدان
الغنية ،وتسبب التأخر في التسليم في وفاة
ً
 12مليون شخص تقريبا.
ويـمـثــل جـعــل ف ـقــراء الـعــالــم متخلفة في
الــركــب فــي سـبــاق التطعيم ضــد كــوفـيــد19
فشال أخالقيا كارثيا؛ وهو عمل يؤذي الذات
بصورة مدمرة ،إذ مع انتشار فيروس كورونا
وتحوره بين السكان غير المطعمين ضده،
سيشكل تهديدا للصحة العامة للناس في كل
مكان ،بما في ذلك في أغنى البلدان ،وفضال
عــن ذل ــك ،يمكن أن يكلف اض ـطــراب السوق
الـنــاجــم عــن انـخـفــاض م ـعــدالت التحصين
في البلدان النامية االقتصاد العالمي 9.2
تــريـلـيــونــات دوالر ،وتـشـكــل االق ـت ـص ــادات
المتقدمة نصف هذه الخسارة.
وباختصار ،هناك حجة أخالقية ووبائية
واقتصادية كاسحة التخاذ إجراءات جماعية
عاجلة من أجل تحقيق العدالة في اللقاحات،
وكلما ُعملنا بصورة حاسمة كمجتمع بشري
واح ــد ،أنـقــذت المزيد من األرواح ،وتعافت
االقتصادات بوتيرة أسرع.
ويتجلى التحدي في ضمان توافر لقاحات
كافية وبــأسـعــار معقولة لجميع الـبـلــدان،
ولن نواجه هذا التحدي من خالل التبرعات
الطوعية وحدها ،والصفقات الثنائية خارج
مرفق (كوفاكس) ،وقومية اللقاح المتفشية
التي ميزت استجابة الدول الغنية حتى اآلن.
إن هذه اللحظة هي لحظة اتخاذ إجراءات
جريئة ،ويجب على مجموعة الــدول السبع
أن تزيد بصورة عاجلة من دعمها لـمسرع
ال ــوص ــول إلـ ــى أدوات ك ــوف ـي ــد ،19م ــع دعــم
الجهود لبناء االعتماد على الذات فيما يتعلق
باللقاحات في البلدان النامية ،ولبناء دفاعات
عالمية فعالة ضــد كــوفـيــد 19والتهديدات
الوبائية المستقبلية ،نحتاج إلى المشاركة
ال ـعــادلــة لـلـقــاحــات وال ـم ـشــاركــة المنفتحة
ل ـل ـم ـعــرفــة ،وال ـم ـع ـل ــوم ــات والـتـكـنــولــوجـيــا
الالزمة لتطوير قدرات التصنيع المعقد عند
االقتضاءن إذ إن التنازل عن حقوق الملكية
الفكرية طوال مدة الوباء سيساعد في تسهيل
تقاسم اإلنـتــاج وزيــادتــه وخفض األسعار،
ويعبئ تحالف لقاح الشعب الدعم للتنازل،
وقد قدمت حكومتا جنوب إفريقيا والهند
مقترحات إلى منظمة التجارة العالمية.
إن ما ينقص هو خطة التمويل الالزمة
لـلـبـنــاء عـلــى األسـ ــس ال ـتــي أنـشــأهــا مسرع
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى أدوات ك ــوفـ ـي ــد ،19ويـمـكــن
لـ ِقـمــة مجموعة الـ ــدول الـسـبــع أن تضطلع
ب ــدور حاسم هنا ،ويجب أن يــوافــق القادة

السياسيون على تمويل خطة عالمية تهدف
إل ــى تحقيق طـمــوحــات الـلـقــاحــات لجميع
البلدان بحلول نهاية هذا العام ،مع تطعيم
كل من يريد تلقي التلقيح بحلول نهاية عام
 ،2022وقد حــددت مراكز إفريقيا لمكافحة
األم ــراض والوقاية منها ،هدفا يتجلى في
تغطية  60فــي المئة مــن المنطقة بحلول
ذل ــك ال ـت ــاري ــخ .إن ال ـت ــزام مـجـمــوعــة السبع
بمبلغ يناهز  30مليار دوالر سنويا على
مدى العامين المقبلين ،واستكماله بتدابير
أوسع لدعم االعتماد على الذات في اللقاحات،
سيجعل هذا الهدف في متناول اليد ،كما أنه
سيساعد فــي ســد فجوة التمويل الحالية
لـمسرع الوصول إلى لقاحات كوفيد 19لهذا
العام ،والتي تبلغ حوالي  22مليار دوالر،
وك ـتــب رئ ـيــس ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا ،رام ــاف ــوزا،
ورئ ـي ـســة وزراء ال ـن ــروي ــج ،إرنـ ــا ســول ـبــرغ،
إل ــى الـحـكــومــات يـقـتــرحــان ترتيبا عالميا
لتقاسم األعـبــاء المالية على أســاس الــوزن
االقتصادي النسبي للدول ،ونحن نؤيد هذا
النهج ،وقــد اقترح أحدنا (ب ــراون) اعتماده
في قمة مجموعة السبع .فهل تستطيع دول
مجموعة السبع تحمل الخطة التي نقترحها؟
ً
ندعو القادة إلى قلب هذا السؤال رأسا على
عقب :هل يمكنها تحمل عدم االستثمار في
ذلك؟ إن التمويل المطلوب يعادل تقريبا ما
يمكن أن تخسره اقتصادات مجموعة الدول
الـصـنــاعـيــة الـسـبــع ال ـك ـبــرى ك ــل أسبوعين
بـسـبــب االض ـ ـطـ ــراب ال ـت ـج ــاري ال ـن ــات ــج عن
محدودية الوصول إلى اللقاح ،وفضال عن
ذلك ،سيسدد التطعيم العادل نفقاته بنفسه،
إذ تقول تقديرات صندوق النقد الدولي أن
االقتصادات المتقدمة ستكسب أكثر من 1
تريليون دوالر من العائدات اإلضافية من
التعافي االقتصادي الــذي تحقق من خالل
التطعيم العالمي المتسارع ،وهو عائد يعادل
 16دوالرا لكل دوالر ُيستثمر.
وتمتلك حكومات مجموعة السبع بعض
آل ـيــات الـتـمــويــل ال ـجــاهــزة تـحــت تصرفها،
ويمكن أن توافق على إصــدار  15-10مليار
ُ
دوالر في سندات لقاح كوفيد 19تمرر من
خــال برنامج التمويل الدولي للتحصين،
وتعد ضمانات مخاطر االكـتـتــاب لتمويل
كوفيد ،19المقدمة من خــال البنك الدولي
والـمــؤسـســات الـمــالـيــة الـمـتـعــددة األط ــراف
األخرى خيارا آخر ،ويمكن للبنك بتصنيفه
االئتماني بدرجة (أ أأ) المحمي ،تعبئة 5-4
دوالرات لكل دوالر واحد مقدم في الضمانات.
وب ـص ـف ــة حـ ـك ــوم ــات م ـج ـم ــوع ــة ال ـس ـبــع
مساهمة رئيسة في صندوق النقد الدولي
ِ
والبنك الدولي ،يجب أن تكون أكثر طموحا
فــي االسـتـفــادة مــن م ــوارد كــا المؤسستين

لالستجابة لفيروس كوفيد ،19وإن البلدان
ً
ذات الدخل المنخفض التي تواجه مزيجا
ً
قــاتــا مــن انـخـفــاض الـنـمــو ،وال ــدي ــون غير
المستدامة ،والحيز المالي المحدود ،بحاجة
م ــاس ــة إل ــى دع ــم م ــال ــي ،وأف ـ ـ ــادت ت ـقــديــرات
صندوق النقد الدولي مؤخرا أنه يلزم 200
مـلـيــار دوالر إضــاف ـيــة الح ـت ــواء الـجــائـحــة،
بما في ذلك تمويل النظم الصحية وبرامج
التطعيم .وم ــع مــوافـقــة ال ــوالي ــات المتحدة
من حيث المبدأ على إصــدار جديد لحقوق
السحب الخاصة بقيمة  650مليار دوالر
(حقوق السحب الخاصة ،األصول االحتياطية
ل ـص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ـ ــدول ـ ــي) -ال ـت ــي ه ــي في
الحقيقة ،أموال دولية جديدة -هناك فرصة
لتعزيز السيولة وتضييق فجوة التمويل،
ويمكن أن توافق حكومات مجموعة الدول
السبع على مضاعفة مخصصات حقوق
السحب الخاصة للبلدان المنخفضة الدخل،
وهي خطوة من شأنها أن تدر  42مليار دوالر
لمكافحة الوباء ،وقد تتساءل أيضا عن سبب
استمرار أكثر من  40دولة فقيرة في اإلنفاق
عـلــى خــدمــة الــديــون أكـثــر مــن اإلن ـفــاق على
الصحة ،وتتحرك لتحويل التزامات الديون
غير المستحقة الــدفــع إلــى لقاحات منقذة
للحياة .وبطبيعة الحال ،التمويل هو مجرد
جزء واحد من المعادلة ،فالحكم مهم أيضا،
إذ يجب علينا أن نضمن أن يكون لجميع
الحكومات -والمجتمع المدني -صوت في
تشكيل التعاون الدولي ،وأن توفر جمعية
الصحة العالمية منبرا متعدد األطراف لذلك
الصوت ،وأن يكون لها دور رئيس في تحقيق
العدالة في اللقاحات.
وحذر بنجامين فرانكلين مؤلفي إعالن
االستقالل األميركي من مخاطر االنقسام في
مواجهة عدو قوي ،حيث قال قولته الشهيرة
ً
"يجب علينا ،في الحقيقةُ ،أن نبقى جميعا
َّ
ً
مجتمعين ،وإال فال شك سنعلق جميعا كل
واحــد على حــدة" ،وفــي مواجهة هــذا الوباء
ال ـقــاتــل ،يـجــب عـلــى قـ ــادة مـجـمــوعــة ال ــدول
السبع إظهار التضامن العالمي اآلن ،فسالمة
مواطنيها وآمال العالم تعتمد على ذلك.
*غوردون براون هو رئيس وزراء سابق
للمملكة المتحدة ،وتيدروس أدهانوم
غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية ،وماري روبنسون رئيسة أيرلندا
السابقة ،وكيفين واتكينز الرئيس التنفيذي
لمنظمة .Save the Children UK
وغارسا ماتشل مؤسسة غارسا ماتشيل
تراست ،وكين أوفوري أطا منصب وزير
مالية غانا،
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.530

5.٩53

4.805

ً
خدمات «االستشارات المالية» تعود إلى شركات االستثمار مجددا
2.398 2.769 3.318

بعد إجراء هيكلة شاملة عبر االستعانة بالمتخصصين
عيسى عبدالسالم

قاعدة بيانات
وأنظمة تحليلية
لألسواق المالية
المحلية واإلقليمية

إجراءات «هيئة
األسواق» ساهمت
في ضبط القطاع
واعتمدت قائمة
تضم نحو  40شركة

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ـعـ ـ ــض شـ ـ ــركـ ـ ــات
االستثمار إلى ممارسة أنشطة
ت ـقــديــم خ ــدم ــات االس ـت ـش ــارات
المالية ،السيما الشركات التي
حصلت على ترخيص صانع
سوق من هيئة أسواق المال.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة،
لـ ـ ـ ــ»الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،إن شـ ــركـ ــات
استثمارية نشطت خالل الفترة
ال ـم ــاض ـي ــة فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
قـ ـط ــاع خ ــدم ــات االسـ ـتـ ـش ــارات
الـمــالـيــة ،مــن خ ــال االستعانة
ب ــالـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن ف ـ ـ ــي ه ـ ــذا
ال ـم ـجــال ،بـهــدف إن ـشــاء قــاعــدة
بيانات شاملة وأنظمة تحليلية
لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي وبـ ـع ــض
األسواق المالية اإلقليمية ،علما
أن ه ـن ــاك ش ــرك ــات اسـتـطــاعــت
تـحـقـيــق إيـ ـ ـ ــرادات وص ـل ــت في
بـعـضـهــا ال ــى الـمـلـيــون دي ـنــار،
و ه ــذا مبلغ لـيــس بالقليل في
ظل الظروف الراهنة.
وذكرت المصادر أن الشركات
ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى رخ ـص ــة
لـتـقــديــم صــانــع ال ـس ــوق عملت
على ترميم وحداتها وإداراتها
المعنية في قطاع االستشارات
المالية ،بهدف قراء ة مؤشرات
األسهم التي يمكن االستفادة
م ـن ـه ــا ،وتـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــة س ــوق
عليها ،السيما أن تقديم هذه
ال ـخــدمــات ي ـجــري عـلــى دراس ــة
الـ ـم ــؤش ــرات ال ـمــال ـيــة الـحــالـيــة
وبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـت ــوقـ ـع ــات ال ـخ ــاص ــة
بمستقبل األسهم وفق المتوفر
لديها مــن بيانات ومعلومات
داخـ ـلـ ـي ــة ،ي ـت ــم ع ـل ــى أســاس ـهــا

قياس مــدى العوائد المرجوة
من تقديم هذه الخدمات.

صناعة سوق
وبينت المصادر أن الشركات
قــامــت خ ــال ال ـف ـتــرة الماضية
بالتعاقد مــع شــركــات صــانــع،
ب ـغ ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـع ـه ــا لـعـمــل
ص ـنــاعــة س ــوق ع ـلــى أسـهـمـهــا
المدرجة ،من خالل االستفادة
م ـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ش ـ ـ ـ ـ ــراء أسـ ـه ــم

الخزينة لديها ،عبر الرخصة
المسموحة لها من هيئة أسواق
الـ ـم ــال ،ع ـبــر إق ـ ــراض أسـهـمـهــا
وإيـ ـج ــاد تـ ـ ــوازن مـسـتـمــر بين
الـ ـع ــرض والـ ـطـ ـل ــب ،وان ـح ـســار
الـ ـفـ ـج ــوة بـ ـي ــن سـ ـع ــري ال ـب ـيــع
والشراء.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
بـعــض ال ـشــركــات أحـ ــدث حــالــة
مــن ال ـت ــوازن واالس ـت ـق ــرار على
أسهمها ،يــأتــي مــن خــال دور
ص ــان ــع ال ـ ـسـ ــوق ،ال ـ ـ ــذي يـعـمــل

●

ذكرت مصادر لـ«الجريدة» ،أن وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة أح ــال ــت شــركــات
س ـج ـل ــت ع ـل ـي ـهــا ع ـم ــال ــة وه ـم ـي ــة إل ــى
النيابة العامة ،مبينة أن قرار اإليقاف
والسحب سيطبق بعد صــدور أحكام
نهائية عليها ،حيث إنه اإلجراء المتبع
للشركات التي قامت بتسجيل عمالة
وه ـم ـي ــة ،وتـ ــم اك ـت ـشــاف ـهــا خـ ــال أزم ــة
كورونا.
وأفادت المصادر بأن هناك تنسيقا
مباشرا بين «الـتـجــارة» وهيئة القوى
العاملة والـنـيــابــة الـعــامــة ،للبحث في
م ـل ـفــات ت ـلــك ال ـش ــرك ــات ال ـم ـخــال ـفــة من
عدمها .كما قــامــت «الـتـجــارة» بتزويد

أزمات صعبة

إجراءات رقابية
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
اإلجراءات التي قامت بها هيئة
أسواق المال لضبط رقابة هذا
القطاع ،من خالل إجراء عمليات
م ـ ـسـ ــح شـ ــام ـ ـلـ ــة حـ ـ ـ ــول ب ـعــض
ال ـج ـه ــات واألش ـ ـخـ ــاص الــذيــن
يـ ـم ــارس ــون أن ـش ـط ــة مـسـتـشــار

«التجارة» تحيل شركات «العمالة
الوهمية» إلى النيابة
جراح الناصر

ع ـ ـلـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر ط ـ ـل ـ ـبـ ــات شـ ـ ــراء
مـقــابـلــة تـمـكــن هـ ــؤالء م ــن بيع
أسهمهم بشكل سلس دون أن
يغير االتـجــاه النزولي للسهم
جــراء عمليات البيع؛ والعكس
ص ـح ـيــح ع ـن ــدم ــا ت ـك ــون ه ـنــاك
ضغوط شرائية يقوم بتوفير
عروض بيع مقابلة من مخزون
األسهم التي يعمل صانع سوق
عليها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن قـ ـط ــاع
االس ـت ـش ــارات الـمــالـيــة مرتبط

بشكل كبير بالقطاع المالي،
ونتيجة لعودة النشاط للقطاع
ب ـش ـكــل م ـق ـب ــول ،ان ـع ـك ــس ذل ــك
ايجابا على قطاع االستشارات
المالية ،السيما أن لهذا القطاع
دورا مـ ـ ـح ـ ــور ي ـ ــا فـ ـ ــي ت ـق ــد ي ــم
االستشارات المالية بشكل عام،
وال يـقـتـصــر عـلــى م ــن يـمــارس
رخصة صانع سوق فقط.

وذكرت المصادر أن شركات
استشارات وأخرى استثمارية
كــانــت لديها خــدمــات وإدارات
مـعـنـيــة بـتـقــديــم ه ــذه الـخــدمــة
واجهت أزمــات صعبة ماضية
عـ ـ ـل ـ ــى واقـ ـ ـ ـ ـ ــع األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث غ ـي ــر
االعتيادية التي جرت لألسواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى واق ـ ـ ــع جــائ ـحــة
كورونا ومخاوف تباطؤ نمو
االقتصاد العالمي ،مما جعلها
تـضـطــر ا ل ــى تقليص نفقاتها
ومصروفاتها عــن طــريــق عدم
االه ـت ـمــام بـهــذا الـنـشــاط خــال
ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،ك ــون ـه ــا اق ـت ـصــر
أغـلـبـهــا ع ـلــى تـسـيـيــر األع ـمــال
الحالية وعدم التوسع.
ولـفـتــت ال ــى أن هـنــاك أمثلة
ون ـم ــاذج ع ــدة لـلـشــركــات الـتــي
ت ـقــدم ال ـخــدمــات االسـتـشــاريــة،
حـ ـي ــث ت ـ ــوج ـ ــد مـ ـك ــات ــب ت ـق ــدم
استشارات مالية ،وأخرى تقدم
استشارات محاسبية ،إضافة
إلى مكاتب استشارية متعددة
ف ـ ــي ك ـ ــل ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاالت ،وهـ ـن ــاك
شركات استثمارية خصصت
وحـ ــدات تــابـعــة لـهــا أو ادارات
متكاملة لتقديم هذه الخدمة.

النيابة بكل البيانات التي تحتاجها
فيما يخص هذه القضية.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه تــم تــزويــد الـنـيــابــة
فعليا خــال الـفـتــرة السابقة بالعديد
من البيانات ،وتم التنسيق مع «القوى
ال ـعــام ـلــة» فـيـمــا يـخــص تـلــك الـشــركــات
المخالفة ،موضحة أن «التجارة» على
اتصال مباشر مع النيابة في حال تم
اكتشاف مخالفة شركة بتهمة االتجار
بــالـبـشــر وغـيــرهــا مــن الـتـهــم المتعلقة
بالعمالة الوهمية ،سواء كانت مخالفات
تجارية أو على سجلها التجاري.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك تـنـسـيـقــا
مباشرا مــع النيابة أيـضــا ،لتزويدهم
بموظفين مختصين ،لتوضيح بعض
الـحـقــائــق واألم ـ ــور ال ـت ـجــاريــة ،منوهة

ب ــأن ــه ال ي ـص ــدر ع ـل ـي ـهــم ق ـ ــرار بـسـحــب
الترخيص أو إيقافه اال حين يتم صدور
ُحكم عليهم.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن فـ ــرق الـتـفـتـيــش
الـتــابـعــة لهيئة ال ـقــوى الـعــامـلــة قامت
بــال ـك ـشــف ع ــن م ـ ــدى ال ـ ـتـ ــزام أص ـح ــاب
األعـمــال بأحكام الـقــانــون رقــم  6لسنة
 ،2010الصادر بشأن العمل في القطاع
األهلي ،واكتشفت العديد من المنشآت
المغلقة والــوهـمـيــة ،والـتــي ال تمارس
أي ن ـشــاط ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،وال ـتــي
كانت مرصودة منذ فترة من قبل فرق
التفتيش ،حيث رصدتها سابقا خالل
فترة مسائية ،من ثم معاودة التفتيش
ً
صباحا ،للتأكد من مزاولة النشاط من
عدمه ،وتجنب ظلم أحد.

ا سـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ،دون ا لـ ـحـ ـص ــول
ع ـلــى تــرخ ـيــص مـسـبــق مـنـهــا،
وإح ــال ــة محللين مــالـيـيــن إلــى
التحقيق فــي ضــوء رصــد آراء
وتحليالت مالية تحمل إيحاء
وتــوج ـي ـهــا ن ـحــو ورق ـ ــة مــالـيــة
بـ ــال ـ ـشـ ــراء ،إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى حـظــر
إصدار أي وسيط أوراق مالية
مـ ــؤهـ ــل م ـس ـج ــل ف ـ ــي ب ــورص ــة
األوراق ال ـم ــال ـي ــة ب ـح ــوث ــا عــن
الشركات المتداولة في السوق
واالقـتـصــاد ،إال إذا كانت لديه
ال ـمــوارد لـمــزاولــة هــذا النشاط
ورأسـمــالــه يسمح بــذلــك ،وكــان
م ــرخـ ـص ــا ل ـ ــه مـ ـ ــزاولـ ـ ــة ن ـش ــاط
م ـس ـت ـش ــار اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،س ــاه ــم
بشكل كبير في تقنين عمل هذه
الشركات وضبط نظام عملها
بما يتناسب مع المستجدات
التي طرأت على السوق المالي
وبـ ـ ــات ع ـل ــى م ــرم ــى م ــؤش ــرات
األسواق الناشئة.
وأشارت الى أن هيئة أسواق
الـ ـم ــال اع ـت ـم ــدت خـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية قائمة مــن الشركات
والمؤسسات المتخصصة يبلغ
عددها نحو  40مؤسسة ،التي
يمكن االعتماد واالستناد إليها
واالسـتـعــانــة بـهــا لتقديم هــذه
األنشطة ،خصوصا أن الفترة
ال ـم ــاض ـي ــة أث ـب ـت ــت أن ال ـعــديــد
مــن الـتـصـنـيـفــات والتقييمات
التي صدرت لمصلحة شركات
ومؤسسات كانت غير دقيقة،
وك ـش ـفــت األزم ـ ـ ــات الـمـتـعــاقـبــة
مدى قصور هذه الشركات التي
لم تكن تخضع للرقابة.

 ...وتحدد أكتوبر المقبل للعمل
بدفتر الوسيط العقاري اإللكتروني
●

سند الشمري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة،
أن وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة حــددت
ً
شهر أكتوبر المقبل موعدا لبدء العمل
بدفتر الوسيط العقاري اإللكتروني،
ـار االنتهاء من ربط الدفتر مع كل
وجـ ٍ
الجهات المعنية.
وقالت المصادر ،إن وزارة التجارة
بالتنسيق مع وزارة العدل تعمالن على
االنتهاء مــن الخطوات األخـيــرة لربط
دف ـتــر الــوسـيــط ال ـع ـقــاري اإللـكـتــرونــي
فيما بينهما وبين الجهات الحكومية
األخرى.

وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن وزارة ال ـت ـجــارة
ج ــددت خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة دفــاتــر
الــوسـطــاء التقليدية ،عـلــى أن تنتهي
مــدت ـهــا خ ــال ش ـهــر أك ـت ــوب ــر الـمـقـبـلــة
ً
تـمـهـيــدا لـبــدء الـعـمــل بــدفـتــر الــوسـيــط
اإللكتروني.
وك ــان ــت «الـ ـتـ ـج ــارة» أص ـ ــدرت دقـتــر
ال ــوس ـي ــط ال ـع ـق ــاري اإلل ـك ـت ــرون ــي في
مـنـتـصــف م ــاي ــو م ــن ع ــام  ،2019وتــم
تـطـبـيـقــه كـمــرحـلــة أول ـي ــة ع ـلــى بعض
المكاتب ،بهدف تفادي السلبيات ،التي
قــد تظهر فــي حــال تطبيقه وتعميمه
على كل المكاتب العقارية.
وت ــم رب ــط الــدف ـتــر م ــع ك ــل الـجـهــات

األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وهـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للمعلومات المدنية ،واإلدارة العامة
لإلطفاء ،ووزارة العدل ،وبلدية الكويت،
إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة.
ولدفتر الوسيط العقاري اإللكتروني
العديد من المميزات ،منها ميكنة كاملة
للصفقات العقارية ،ومرونة أكبر في
استيعاب بيانات البائع والمشتري،
إضــافــة إل ــى أن ــه سـيـســاهــم فــي سرعة
إنجاز عملية تداول العقارات وسيحد
إل ـ ــى ق ـ ــدر ك ـب ـيــر م ــن دخ ـ ــاء ال ـم ـه ـنــة،
وسيعمل على حماية جميع األطراف
المشاركة في عملية البيع والشراء.
من جهتهم ،قال عدد من العقاريين،

إن القطاع العقاري المحلي يجب أن
يــواكــب الـتـطــورات واألس ــواق األخــرى،
فهناك العديد من القضايا التي تخص
العقار يجب االلتفات لها والعمل على
حلها.
وبين العقاريون ،أن إطــاق الدفتر
اإللكتروني سيعمل على تغيير مسار
القطاع العقاري ككل ،إذ سيعمل على
تـســريــع عملية ت ــداول ال ـع ـقــارات دون
وجـ ــود أي م ـشــاكــل ق ــد ت ـع ــوق عملية
الـ ـت ــداول ،إذ سـتـكــون كــل الـمـعـلــومــات
المتعلقة بالعقار متاحة للمشتري،
وهـ ــذا ف ــي ح ــد ذاتـ ــه يــدعــم الـثـقــة لــدى
المتعاملين في السوق.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

قطر ...ومكاسب واضحة في اإلمارات
لمؤشر
كبيرة
قفزة
ً
ً

بورصة الكويت حققت نموا محدودا في تعامالت األسبوع الماضي
●

علي العنزي

مال أداء مؤشرات األسواق المالية بدول
مجلس التعاون الخليجي إلــى اإليجابية
بنهاية تعامالت األسبوع الماضي ،وجاءت
محصلتها األسبوعية بين نمو كبير لثالثة
م ــؤش ــرات واس ـت ـق ــرار وم ـك ــاس ــب م ـح ــدودة
للبقية.
وتصدر الرابحين مؤشر السوق القطري،
ً
ً
الذي سجل نموا كبيرا بنسبة  3.4في المئة،
تــاه مــؤشــرا ســوقــي اإلمـ ــارات دبــي المالي
وأبوظبي ،إذ ربح األول نسبة  1.9في المئة
بينما حقق «أبوظبي» نسبة  1.2في المئة
ً
وصعد إلى أعلى مستوياته خالل  16عاما.
ً
وج ـ ـ ــاء رابـ ـ ـع ـ ــا م ــؤش ــر س ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
بنمو بنسبة  1.5فــي ا لـمـئــة بينما استقر
مــؤشــر بــورصــة الـكــويــت الـعــام عـلــى نصف
نقطة مئوية خضراء ،وكان مؤشرا السوق
السعودي الرئيسي «تاسي» ومؤشر سوق
ً
ً
عمان المالي محايدا تماما وسجال خسارة
لم تزد على نقطة واحدة فقط.

مؤشر قطر ومحفزات عديدة
من أهم محفزات مؤشر سوق قطر المالي
ق ــرار مجلس الـ ــوزراء الـقـطــري بــرفــع نسبة
تملك غير القطريين في الشركات القطرية
إلى  100في المئة ،مما قفز بالسوق في آخر
جلساته بنسبة  2.7في المئة ليبلغ مجموع
مكاسبه نسبة  3.4في المئة أي  357.53نقطة
ً
ليقفل على مستوى  10899.06نقطة متصدرا
األداء الخليجي.
وك ــان ــت هـ ـن ــاك م ـح ـف ــزات ع ــدي ــدة خ ــال
األسبوع الماضي لعل أبرزها إنشاء سوق

مواز للشركات القطرية وتقديم حزمة دعم
ٍ
جديدة للشركات القطرية وبداية إعالنات
الربع األول من هذا العام للشركات القطرية،
ً
التي أعلنت منها  6شركات تحقيقها نموا
بنسبة  1.5في المئة مقارنة مع الربع األول
من العام الماضي ،وكــان أبــرز النتائج في
قطاع البنوك إذ نمت أرباح مصرفين بينما
تراجعت أرباح أكبر المصارف القطرية بنك
قطر الوطني بنسبة  7في المئة.
واستمر األداء اإليجابي للسوق القطري،
كذلك معظم مــؤشــرات األس ــواق الخليجية
ً
مدعوما بعوامل مشتركة قد يكون أهمها
ً
تحقيق أس ـعــار الـنـفــط ن ـمــوا بنسبة  6في
المئة خــال األسـبــوع الماضي وبعد حالة
من التراجع والتذبذب لعدة أسابيع وكذلك
صـعــود كـبـيــر ل ـمــؤشــرات األسـ ــواق المالية
األميركية إذ بلغ داو جونز أعلى مستوياته
ً
على اإلطالق محققا مستوى  34ألف نقطة.

دبي وأبوظبي والبحرين
ً
ً
سـجــل مــؤشــر دب ــي ن ـمــوا أس ـبــوع ـيــا هو

الثالث له على التوالي ،وبدعم من قطاعات
الـبـنــوك وال ـع ـقــار فــي اإلم ـ ــارة ،الـتــي تنتظر
ً
ً
ق ــرارا حاسما فيما يخص «إكسبو »2020
ً
المقرر له سابقا تأجيله مدة عام واحد على
أن يبدأ أكتوبر هــذا العام ،وبسبب تحسن
شهية الشراء وسط نمو األصول الرأسمالية
على مستوى عالمي وتقديرات البنك الدولي
وبعض المؤسسات العالمية بنمو اقتصاد
دول مجلس التعاون الخليجي ربح مؤشر
سوق دبي المالي نسبة  1.9في المئة ليقفل
على مستوى  2633.01نقطة بعد أن أضاف
ً
 50.14نقطة منتظرا نتائج الربع األول من
ً
هذا العام والتي ستحدد كثيرا آفاق النمو
لهذا العام على مستوى الشركات المدرجة
ً
خصوصا في قطاعات البنوك والعقار في
سوق دبي المالي.
و عـلــى الجهة المقابلة ،استطاع مؤشر
ً
ً
سـ ــوق أب ــوظ ـب ــي أن ي ـح ـقــق نـ ـم ــوا واض ـح ــا
بنسبة  1.2في المئة أي  72.64نقطة ويحذو
حذو مؤشرات أسواق مالية عالمية إذ بلغ
ً
أعلى مستوياته خالل  16عاما بعد أن أقفل
ً
على مستوى  6131.69مواصال تقدمه بين

األســواق المالية الخليجية وضمن طليعة
ً
أفضل عشر أســواق مالية نموا لعام 2021
على مستوى العالم.
ً
وسجلت بورصة البحرين نموا لجميع
ج ـل ـس ــات األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي وب ــدع ــم مــن
قـطــاعــي الـبـنــوك والـصـنــاعــة بـقـيــادة أسهم
األهلي المتحد البحريني والبحرين الوطني
وألمنيوم البحرين لينتهي األسبوع بنمو
إجمالي بلغ نسبة  1.5في المئة يعادل 21.27
نقطة ليقفل على مستوى  1475.48نقطة.

نمو محدود للبورصة الكويتية
حققت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
ً
ً
ن ـ ـمـ ــوا م ـ ـح ـ ــدودا فـ ــي تـ ـع ــام ــات األسـ ـب ــوع
ال ـمــاضــي ،لــأس ـبــوع ال ـثــالــث عـلــى الـتــوالــي
كحال معظم مؤشرات األسواق المالية بدول
مجلس التعاون الخليجي ،غير أنها تراجعت
عن القيادة لمصلحة مؤشر قطر.
واك ـت ـفــى مــؤشــر ب ــورص ــة ال ـكــويــت الـعــام
بـنـمــو بـنـصــف نـقـطــة مـئــويــة ت ـســاوي 27.5
نقطة ليقفل على مستوى  5953.58نقطة

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2021/04/15
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2021/04/08

5.926.08

9.988.70

10.541.53

3.708.88

1.454.21

6.059.05

2.582.87

2021/04/15

5.953.58

9.987.92

10.899.06

3.707.92

1.475.48

6.131.69

2.633.01

الفرق

27.50

0.78-

357.53

0.96-

21.27

72.64

50.14

التغير ()%

%0.5

%0.0

%3.4

%0.0

%1.5

%1.2

%1.9

ً
مـقـتــربــا مــن مـسـتــوى  6آالف نـقـطــة ،بينما
ً
س ـجــل م ــؤش ــر ال ـس ــوق األول ارت ـف ــاع ــا أقــل
بنسبة  0.4في المئة أي  25.65نقطة ليقفل
على مستوى  6530.04نقطة ،بينما ربح
مؤشر رئيسي ُ 50عشري نقطة مئوية فقط
هي  9.07نقاط ليقفل على مستوى 4978.38
ً ً
نقطة مقتربا جدا من مستوى  5آالف نقطة.
وت ـحــركــت ال ـم ــؤش ــرات مـتـعــاكـســة حيث
النمو خالل الجلسة األولى ،ثم جني أرباح
مستحق لجلستين إحداهما أولى جلسات
شهر رمضان ،الذي تداول لثالث جلسات من
األسبوع بوقت أقل بحوالي  3ساعات مقارنة
مع األسبوع الماضي ،غير أن إجمالي مقارنة
المتغيرات الرئيسية جــاء ت متقاربة بين
األسبوع الماضي وما سبقه خالل األسبوع
األول من أبريل ،وربحت القيمة نسبة  17في
ً
المئة تقريبا على الرغم من قصر الجلسات
الثالث مقابل تراجع النشاط بنسبة  6في
الـمـئــة كــذلــك ع ــدد الـصـفـقــات بـنـسـبــة  5في
المئة تقريبا ،وتسببت صفقة واحــدة على
سهم البنك الوطني بفارق السيولة حيث تم
تداول حوالي  30مليون سهم بصفقة واحدة
ً
كان متفقا عليها.
ويـنـتـظــر أن تـلـعــب ن ـتــائــج ال ــرب ــع األول
ً
المنتظرة خــال نهاية هــذا األسـبــوع دورا
ً
مهما في اتجاه المؤشرات المدعومة بعدة
محفزات أهمها أسعار النفط الذي يتداول
ً
 65دوالرا لبرميل النفط الكويتي.

جني أرباح السعودي ونتائج عمانية
بـ ـع ــد نـ ـم ــو ك ـب ـي ــر ب ـ ـ ــدأ مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
ً
السعودي أسبوعه على جني أرباح مستغال
ً
ه ــدوء ت ـعــامــات شـهــر رم ـض ــان خـصــوصــا

خالل أسبوعه األول فتراجع مؤشر «تاسي»
فــي أول ــى جـلـســات األس ـب ــوع ،ثــم ع ــاد بقوة
وع ـ ــوض م ـع ـظــم خ ـس ــائ ــره خـ ــال الـجـلـســة
األخـ ـي ــرة ب ــدع ــم م ــن ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط
ً
وت ـجــاوز برميل بــرنــت مستوى  65دوالرا
للبرميل وســط ارتفاع حالة التفاؤل بنمو
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي عـلــى الــرغــم مــن أخـبــار
لقاحات كورونا ،التي جاءت متناقضة بين
ً
ً
فترة وأخ ــرى ،وسجل «تــاســي» نـمــوا كبيرا
خـ ــال ج ـل ـســة ال ـخ ـم ـيــس وب ـن ـس ـبــة  1.5في
المئة ليصل إلى نقطة األساس األسبوعية،
ولم يتبق من خسائره سوى أقل من نقطة
كانت  0.75نقطة فقط ليقفل على مستوى
ً
 9987.06مـحـتـفـظــا بـطـمــوحــاتــه بــاخـتــراق
جديد لمستوى  10آالف نقطة وللمرة الثانية
خالل هذا الشهر.
طوت معظم الشركات المدرجة في سوق
عـمــان الـمــالــي نـتــائــج الــربــع األول مستبقة
معظم الشركات الخليجية ولــم تبق سوى
 3شركات لم تعلن عن نتائجها للربع األول
مــن عــام  2021وسجلت الـشــركــات المعلنة
ً
نموا في أرباحها بلغ  35في المئة مقارنة
مع نتائج الفترة المقارنة من العام الماضي
مما دعم مؤشر السوق العماني وابقاه فوق
مستوى  3700نقطة إذ انخفضت عمليات
ج ـنــي األربـ ـ ــاح وك ـح ــال ال ـس ــوق ال ـس ـعــودي
ً
بقي محتفظا بنقطة األســاس ولم يتراجع
ً
بأكثر من نقطة واحــدة فقط كانت تحديدا
 0.96نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى م ـس ـتــواه الـســابــق
 3707.92نقطة.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 1.1مليار دينار قيمة ما وفره «المحاسبة» في  4سنوات

دراسات الديوان كشفت التخبط أو ربما شبهات اختالس ببعض جهات الدولة
تناول «الشال» ما أورده
تقرير ديوان المحاسبة من
بعض األمثلة على التخبط
في الدولة ،منها ًأن وزارة
الصحة قدمت طلبا لشراء
 200ألف عبوة معقم بحجم
 500مل ًبسعر الواحدة
 880فلسا ً ،وقدمت وزارة
الدفاع طلبا لشراء نفس
الكمية والنوعية ،لكن بسعر
الواحدة  2.950دينار.

قال تقرير الشال االقتصادي
األسبوعي ،إن ديوان المحاسبة
وم ـ ـعـ ــه زم ـي ـل ــه ب ـن ــك ال ـك ــوي ــتالـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي -م ـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــات
النادرة التي مازالت تمثل نقطة
ضوء تستحق الدعم واإلشادة،
وتقرير «المواطن» الذي يصدره
ً
الــديــوان سنويا هــو اســم على
ّ
والتميز هنا كامن في
مسمى،
استقاللية الديوان وصراحته
في مخاطبة المواطن.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل ،ي ـح ـم ــل
ت ـقــريــر ال ـم ــواط ــن  ،2020أب ــرز
ه ـمــوم ال ــوط ــن وال ـم ــواط ــن ،أي
الفساد والـهــدر وغـيــاب الربط
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الحكومية ،ورغم فاعلية رقابته،
يـظــل مــن الـمــؤسـســات ال ـنــادرة
ً
التي تحقق وفــرا على المالية
العامة ،وإن بشكل غير مباشر.
وبـ ـل ــغ مـ ــا وفـ ــرت ــه م ــن وق ــف
هــدر وفـســاد فــي أرب ــع سنوات
مالية ،نحو  1.1مليار دينار،
وفي السنة المالية 2020/2019
وفـ ــرت  8.7دنــان ـيــر م ـقــابــل كل
 1دي ـنــار كــويـتــي أنـفــق عليها،
ون ـ ــأم ـ ــل أال ي ـص ـب ــح ال ـ ــدي ـ ــوان
ضحية ســا مــة عمله كما كان
حال مؤسسات أخرى.
ف ـ ــي ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر ون ـص ــف
ا ل ـش ـه ــر ،أو م ــا ب ـيــن منتصف

شهر مارس  2020ونهاية شهر
يونيو  ،2020درس الديوان 827
ً
موضوعا ،بلغت تكلفتها نحو
 1.4مليار دينار ،كانت نتيجة
ً
ال ــدراس ــة وف ـ ــرا ع ـلــى الـخــزيـنــة
الـ ـع ــام ــة ب ـن ـح ــو  44.4م ـل ـيــون
دينار.
ك ـمــا درس فــري ـقــه لـلـحــاالت
الطارئة لقطاع الرقابة المسبقة
ً
 550مــوضــوعــا 46 ،فــي المئة
م ـن ـه ــا م ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـج ــائ ـح ــة،
وا ل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــي  54ف ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة
لموضوعات طارئة أخــرى ،تم
تمرير  64في المئة منها ،وكان
 3في المئة منها مخالفة ،و13
في المئة رفضت ،و 20في المئة
تم سحب أوراقها.
ويـ ــورد بـعــض األمـثـلــة على
ت ـخ ـبــط ،ورب ـم ــا شـبـهــة ف ـســاد،
لـبـعــض تـلــك ال ـمــواض ـيــع الـتــي
ت ــم درسـ ـه ــا ،ف ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة،
ً
قدمت طلبا لشراء مستلزمات
واق
صحية ،من ضمنها قناع ٍ
للوجه ،وتم تقديم ثالثة أرقام
للمخزون منه ،األول من وزارة
الصحة بوجود عدد  200ألف
قناع ،والثاني من وزارة الصحة
ً
أيضا بعدد صفر قناع ،والثالث
م ــن األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لـمـجـلــس
ال ــوزراء بوجود عــدد  300ألف
قناع ،كلها عن نفس المخازن.

وال ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ــال اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـج ـع ــل
«الصحة» أرحــم ،إذ قدمت هذه
ً
الـ ــوزارة طلبا لـشــراء  200ألف
ع ـب ــوة م ـع ـقــم ب ـح ـجــم  500مــل
ً
ب ـس ـعــر ال ـ ــواح ـ ــدة  880ف ـل ـســا،
وق ــدم ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع طـلــب
ل ـ ـشـ ــراء ن ـف ــس ال ـك ـم ـي ــة ون ـفــس
الـنــوعـيــة ،لكن بسعر الــواحــدة
 2.950دينار ،والوزارتان ضمن
نفس مجلس ال ــوزراء ،ووســط
جائحة تتطلب التنسيق الدائم
بـيــن وزاراتـ ـه ــا ،وت ـحــت ضغط
ش ــدي ــد مـ ــن ح ــري ــق ال ـس ـي ــول ــة،
ولــوال الــديــوان لمرت صفقتان
بمثل هذا التفاوت في األسعار.
ويـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــح الـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــوان ب ـ ــأن
الجهات تحت رقابته خسرت
في أربع سنوات مالية قضايا
بأحكام نهائية بأكثر من 120
مـلـيــون دي ـن ــار ،وأن القضايا
الـ ـم ــرف ــوع ــة عـلـيـهــا

 221مليار دوالر سيولة بورصات الخليج
في الربع األول بنمو ٪١٣٩.٥
أف ـ ـ ــاد «ال ـ ـش ـ ــال» ب ـ ــأن إجـ ـم ــال ــي س ـيــولــة
بورصات الخليج السبع ارتفع من مستوى
 92.3مليار دوالر في الربع األول من عام
ً
 ،2020إلى مستوى  221.1مليارا في الربع
ً
األول من عام  ،2021أي حقق نموا بحدود
 139.5فــي الـمـئــة ،ومـعـظــم ال ـفــارق الكبير
الرتفاع السيولة جاء من ارتفاع السيولة
المطلقة للسوق السعودي.
ً
وارت ـف ــاع الـسـيــولــة ك ــان شــامــا لمعظم
البورصات السبع ،إذ حققت خمس أسواق
ارت ـفــاعــات ،وبعضها كـبـيــرة ،بينما حقق
ً
سوقان انخفاضا في مستوى السيولة.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من
نصيب سوق أبوظبي وبحدود  401.7في
المئة مقارنة بسيولة الربع األول من عام
 ،2020وحقق مؤشره مكاسب هي األعلى
في اإلقليم وبحدود  17.2في المئة.
ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه السوق
الـسـعــودي وبـنـحــو  155.5فــي الـمـئــة ،ذلــك

االرتفاع في مستوى السيولة نتجت عنه
مكاسب لمؤشره بنحو  14في المئة ،أي
ً
ثــانــي أع ـلــى األسـ ــواق ارت ـفــاعــا فــي مؤشر
األسعار.
وحققت بورصة قطر ثالث أعلى ارتفاع
نسبي وبنحو  67.2في المئة ،لكن مؤشرها
ً
خــالــف م ـســار الـسـيــولــة وح ـقــق انـخـفــاضــا
ً
طفيفا وبنحو  0.3 -في المئة.
وكانت بورصة الكويت رابــع األســواق،
ال ـتــي ارت ـف ـعــت سـيــولـتـهــا وبـنـحــو  8.9في
المئة ،ومؤشرها العام ارتفع بنسبة  4.1في
ً
المئة ،وآخر األسواق ارتفاعا في السيولة
ك ــان س ــوق دب ــي وبـنـسـبــة  8.6ف ــي الـمـئــة،
ً
ومؤشره أيضا وافق مسار سيولته وحقق
مكاسب بنحو  2.3في المئة.
وأكبر انخفاض نسبي في السيولة حققه
سوق مسقط بفقدان سيولته خالل الفترة
نحو  16.3 -في المئة ،ومؤشره خالف مسار
سيولته وارتفع بنحو  1.4في المئة.

واالنخفاض اآلخر في السيولة حققته
بــورصــة الـبـحــريــن الـتــي فـقــدت سيولتها
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ن ـحــو  5.1 -ف ــي ال ـم ـئــة عن
مـسـتــواهــا لـلـفـتــرة ذات ـه ــا م ــن ع ــام ،2020
ومؤشرها حقق خسائر هي األعلى وبنحو
  2.1في المئة.ذلك يعني أن خمسة أسواق في اإلقليم
كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة
المؤشرات ،بينما سوقان آخران خالف فيها
مسار السيولة مسار المؤشرات.
وم ـ ـسـ ــار س ـي ــول ــة وأسـ ـ ـع ـ ــار ب ــورص ــات
الخليج في الربع األول من العام الحالي
يـتـفــق وتــوق ـعــات ـنــا ل ـهــا ،إذ ت ـعــرضــت تلك
البورصات في عام  2020لضغوط ناتجة
عن سقوط سوق النفط وجائحة «كورونا»،
ومع بعض اإلنفراج لكليهما ،يفترض أن
تـعــوض تـلــك ال ـبــورصــات بـعــض الـتـفــاوت
ال ــذي خـلــق ف ـجــوة واس ـع ــة بينهما وبـيــن
بورصات العالم الرئيسية.

قطاع الرقابة
المسبقة َد َر َس ٥٥٠
ً
موضوعا  ٪٤٦منها
مرتبطة بالجائحة

تـبـلــغ قـيـمــة مـطــالـبــاتـهــا نحو
ً
 333م ـل ـيــونــا ،وي ـع ــزو الـسـبــب
إل ــى غـيــاب قــاعــدة المعلومات
وغ ـيــاب الــربــط والـتـنـسـيــق مع
إدارة الفتوى والتشريع.
ً
ثـ ــم ي ـس ـمــي ال ـ ــدي ـ ــوان ه ــدف ــا
ً
رئ ـي ـس ـي ــا ي ـس ـت ـحــق مــواج ـه ـتــه
بكل قوة ،أي آفة الفساد ،ويذكر
مساوئ تلك اآلفة االقتصادية
والسياسية واالجتماعية ،وفي
تشخيص صحيح لـهــا ،يذكر
ً
ً
ً
مثال عن كم كان فاضحا وغبيا
فساد ضيافة وزارة الداخلية.
ً
ويـعــرج أيـضــا وبتشخيص

ص ـح ـيــح ح ـ ــول أزمـ ـ ــة ال ـمــال ـيــة
الـ ـع ــام ــة ،مـ ــن أحـ ــاديـ ــة م ـصــدر
الـ ــدخـ ــل غ ـي ــر الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ،إل ــى
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ــرش ـ ـيـ ــد اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق،
فاإليراد في انخفاض متصل،
والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات ف ـ ــي ارت ـ ـفـ ــاع
م ـت ـص ــل ،والـ ـعـ ـج ــز إل ـ ــى أرق ـ ــام
قياسية.
جـهــد م ـقــدر ،ال نـمـلــك ســوى
ت ـقــديــم ك ــل ال ـش ـكــر ل ـكــل من
ساهم به ،فاألصل في
مؤسسات العامة

هو أن تكون مؤسسات دولة،
وليس مؤسسات واحــد من
فروعها ال يجيد أبجديات
ً
الـ ـعـ ـم ــل ،ول ـل ـم ــوق ــف ح ـت ـمــا
ثـ ـم ــن ،ي ــدف ـع ــه ال ـص ــال ــح مــن
المؤسسات لألسف.

سوقا «أبوظبي» و«السعودية» قادا مكاسب
األسواق في أول  ٣أشهر من العام
يفترض أن تشاركهما بورصة الكويت لوال «خطايا» السياسة المالية
ذكر تقرير «الشال» أن أداء شهر مارس
ً
ك ــان مــوج ـبــا لـمـعـظــم األس ـ ــواق الـمـنـتـقــاة،
ً
إذ حقق خــالــه  11ســوقــا مكاسب بينما
سجلت  3أســواق خسائر مقارنة مع أداء
مماثل في شهر فبراير.
وبــان ـت ـهــاء شـهــر مـ ــارس ،انـتـهــى الــربــع
األول من العام الحالي بحصيلة إيجابية
ً
ً
أيـضــا ،إذ حقق خــالــه  11ســوقــا مكاسب
ً
مقارنة أيضا بمستويات مؤشراتهم في
نهاية العام الفائت ،بينما حققت  3أسواق
خسائر مع انتهاء الربع األول .2021
أك ـب ــر الــراب ـح ـيــن ف ــي ش ـهــر مـ ــارس كــان
السوق األلماني بمكاسب بحدود  8.9في
ا لـمـئــة ،لترتفع مكاسبه منذ بــدا يــة العام
إلى نحو  9.4في المئة ،لكن مكاسبه كانت
أدنــى من سوقي «أبوظبي» و«السعودية»
عـنــد مـقــارنــة مـكــاســب كــل الــربــع األول مع
مستويات نهاية العام الفائت.

ثاني أكبر الرابحين خــال مــارس كان
ال ـســوق ال ـس ـعــودي بـنـحــو  8.3فــي الـمـئــة،
ليصبح ثــانــي أكـبــر الــرابـحـيــن منذ بداية
الـ ـع ــام بـنـحــو  14ف ــي ال ـم ـئ ــة ،تــاه ـمــا في
االرت ـفــاع الـســوق األمـيــركــي بنحو  6.6في
المئة ،لتصبح جملة مكاسبه منذ بداية
العام بنحو  7.8في المئة.
ويـلـحـقـهــم فــي مـكــاســب م ــارس الـســوق
الـفــرنـســي بنحو  6.4فــي الـمـئــة ،ثــم ســوق
أبوظبي بنحو  4.4في المئة ،لكنه يحتل
المرتبة األول ــى ضمن أس ــواق العينة مع
نـهــايــة الــربــع األول بمكاسب بلغت 17.2
في المئة ،وحقق المؤشر العام لبورصة
الكويت مكاسب خالل شهر مارس بنحو
 2.2فــي المئة ،ليرفع مكاسبه منذ بداية
العام إلى نحو  4.1في المئة.
ال ـخــاســر األك ـب ــر ف ــي ش ـهــر مـ ــارس كــان
الـســوق الصيني ال ــذي فقد مــؤشــره نحو

  1.9فــي الـمـئــة ،ه ــذه الـخـســائــر أدت إلــىا نـتـقــا لــه للمنطقـة ا لـســا لـبــة بخسائر منذ
بــدايــة الـعــام بنحو  0.9 -فــي الـمـئــة ،ثاني
أكـبــر الـخــاســريــن كــانــت بــورصــة البحرين
بخسائر بحدود  0.6 -في المئة فـي شهر
واحد ،وخسائر بنحو  2.1 -في المئة هي
األعلى مقارنة مع نهاية عام  ،2020تالهما
في االنخفاض ،سوق دبي بخسائر طفيفة
بلغت  0.1 -فــي المئة ،ليصبح ثــانــي أقل
الرابحين منذ بداية العام بنحو  2.3في
المئة.
وق ـيــادة كــل مــن س ــوق أبــوظـبــي وســوق
السعودية لمكاسب األسواق في الربع األول
يــوحــي بــأن األفضلية فــي األداء فــي شهر
أبريل سوف تستمر ألسواق اإلقليم ،ومن
المفترض أن تشاركهما بورصة الكويت
لــوال خطايا السياسة المالية واالحتقان
السياسي.

اتجاهات النمو في االقتصاد العالمي لن تكون متكافئة
ما يصنع الفارق باألداء هي اإلدارة ...والمثال األميركي ال يحتاج أفضل دليل وكذلك المثال الكويتي المعاكس
رأى «الشال» أن تقرير شهر أبريل الجاري
ل ــ«ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي» ح ــول توقعات
االقتصاد العالمي ،يبدو أنه متفائل ،وهو
أمــر طيب« ،إذ يخفض مــن خـســارة الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي فــي عــام 2020
من  4 -في المئة في تقرير شهر يناير ،إلى
  3.3في المئة.األهـ ــم ،هــو أن الـتـقــريــر يـتــوقــع أن ينمو
االقتصاد العالمي في عــام  2021بنحو 6
في المئة ،ويتبعها بنحو  4.4في المئة في
عام  ،2022ذلك يعني أن االقتصاد العالمي

سوف يبدأ عام  2022بنفس حجمه في عام
 ،2019بينما كان اإلعتقاد السابق هو أنه
ســوف يستعيد حجمه فــي عــام  2019مع
بداية عام .2023
بالمطلق تلك أخبار جيدة ،لكنها ليست
ً
تـمــامــا كــذلــك حين البحث فــي تفاصيلها،
ف ـه ـنــاك م ــن ي ـتــوقــع أن ي ـك ــون ش ـكــل الـنـمــو
ً
الـجــديــد ال ـقــادم مـمــاثــا لـحــرف ( )Kباللغة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،ف ـ ــال ـ ــدول الـ ـت ــي أدارت أزمـ ــة
الجائحة بشكل جيد ،ســوف تضاعف من
م ـعــدالت نـمــوهــا ،والـ ــدول الـتــي فـشـلــت في

إدارة اقتصادها في زمن الجائحة ،سوف
ً
تخسر ،مماثال التجاهي الجزء األيمن من
حرف الـ (.)K
أك ـبــر اق ـت ـص ــادات ال ـعــالــم ،أو االقـتـصــاد
األميركي ،المرجح أن يصرف  4تريليونات
دوالر خالل السنوات القليلة القادمة على
البنى التحتية والتعليم والتقدم الصناعي،
ً
يقدر له الصندوق أن يحقق نموا في عام
 2021بنحو  6.4في المئة.
تلك سابقة مــا كــان لها أن تتحقق لوال
مــؤشــرات على جهد ضخم تـقــوم بــه إدارة

ً
«بايدن» ،بدءا بمواجهة الجائحة ،إذ باتت
ً
التوقعات أن يفتح االقتصاد تماما بحلول
 4يــولـيــو  ،2021أو بـتــوجـيــه تـلــك األم ــوال
الضخمة إلى مقاصدها الناجعة.
ذل ــك ينطبق ،وإن بــدرجــة أق ــل ،عـلــى كل
االقتصادات الرئيسية المتقدمة ،فكلها مقدر
لها أن تحقق مـعــدالت نمو فــي عــام 2021
أعـلــى مــن  4فــي الـمـئــة ،بــإسـتـثـنــاء ألمانيا
المقدر لها تحقيق  3.6في المئة.
ً
وينطبق أيضا على االقتصادات الناشئة
الـكـبــرى ،فالصين ثــانــي أكـبــر اقـتـصــاد في

العالم ،وهو االقتصاد الكبير الوحيد الذي
ً
ً
لم يحقق نموا سالبا في عام +2.3( ،2020
ً
فــي الـمـئــة) ،مــن الـمـقــدر لــه أن يحقق نـمــوا
بنحو  8.6في المئة في عــام  ،2021ونحو
 5.6في المئة في عام .2022
واالق ـت ـص ــاد الـكـبـيــر ال ـنــاشــئ اآلخـ ــر ،أو
االقتصاد الهندي ،من المقدر له أن ينمو
بنحو  12.5في المئة في عام  ،2021ويتبعها
بنمو بنحو  6.9في المئة في عام .2022
نستخلص مــن التقرير أم ــران فــي غاية
األه ـم ـي ــة ،األول ،ه ــو أن ات ـج ــاه ــات الـنـمــو

في االقتصاد العالمي لن تكون متكافئة،
بمعنى أن التباعد في مستويات الدخل بين
الدول سوف يتزايد لمصلحة االقتصادات
ً
الكبرى بديال لنمو أكثر عدالة ومعه عالم
ً
أكثر استقرارا.
األمر الثاني ،هو أن ما يصنع الفارق في
األداء هو اإلدارة ،اإلدارة هي العامل األهم
فــي ال ـظــروف ال ـعــاديــة ،وتـتـضــاعــف أهمية
حـصــافـتـهــا فــي ظ ــروف األزمـ ـ ــات ،والـمـثــال
األميركي ال يحتاج أفضل دلـيــل ،والمثال
ً
الكويتي المعاكس ال يحتاج إلى دليل أيضا.

«الوطني» :آفاق نمو االقتصاد العالمي تتلقى دفعة

بعد حزمة استثمارات بايدن الضخمة في البنية التحتية
ال ت ـ ــزال آف ـ ــاق ال ـن ـمــو الـعــالـمــي
لـعــام  2021تشير إل ــى أداء قــوي،
فيما يتم تعديلها لتعكس تعافي
االقتصادات من االنكماش الحاد
الذي شهدناه العام الماضي ،إلى
جانب تطبيق سياسات التحفيز
الضخمة فــي الــواليــات المتحدة،
وإط ــاق بــرامــج اللقاحات ،والــذي
ً
ً
ً
شهد تباينا واختالفا ملحوظا من
دولة ألخرى.
ً
وم ــؤخ ــرا ،رف ــع ص ـنــدوق النقد
الدولي آفاق نمو االقتصاد العالمي
لعام  2021بنسبة  0.5في المئة إلى
 6.0في المئة على خلفية تسارع
وتيرة نمو االقتصادات المتقدمة
( 5.1ف ــي ال ـم ـئــة) ،عـلــى ال ــرغ ــم من
أن نمو األس ــواق الناشئة سيظل
بوتيرة أسرع ( 6.7في المئة).

وحـ ـ ـس ـ ــب ت ـ ـقـ ــريـ ــر صـ ـ ـ ـ ــادر عــن
بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،ق ــد يـبــدو
ً
المشهد العام أكثر تـفــاؤال ،إال أن
بـعــض الـمـخــاطــر مــا زال ــت تحيط
باالقتصاد العالمي في ظل تزايد
ح ــاالت اإلصــابــة بــالـفـيــروس ،مما
أدى إل ــى ف ــرض قـيــود جــديــدة في
دول كالهند على سبيل المثال ،إلى
جــانــب اسـتـمــرار الـمـخــاوف بشأن
السالالت المتحولة من الفيروس
حـ ـت ــى فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول ذات مـ ـع ــدالت
التلقيح المرتفعة.
وفي ذات الوقت ،فإن المخاطر
المتمثلة في تحسن معدالت النمو
باإلضافة إلى ما تشهده سالسل
الـتــوريــد مــن اضـطــرابــات وارتـفــاع
تـكــالـيــف الـ ـم ــواد ال ـخ ــام س ـتــؤدي
م ـج ـت ـم ـعــة إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع م ـع ــدالت

التضخم ،وهو األمر الذي يستدعى
االن ـت ـبــاه .ول ــم تعكس إح ـصــاءات
التضخم الرسمية ذلك التوجه بعد،
إال أن ضـغــوط األسـعــار آخ ــذة في
التزايد بشكل واضح ،وإذا استمرت
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــال ،ف ـق ــد ت ـت ـضــرر
الـشــركــات وتــزعــزع الـثـقــة وتجبر
البنوك المركزية على التخلص من
سياسات التحفيز المالي ،مما قد
يؤثر بدوره على وتيرة االنتعاش.

تحفيز بايدن
أدى تـ ـ ـس ـ ــارع وتـ ـ ـي ـ ــرة ب ــرام ــج
ال ـل ـقــاحــات ،وإعـ ـ ــادة فـتــح أنشطة
األعـ ـم ــال ،وال ـط ـلــب الـمـكـبــوت إلــى
تلقي آفاق نمو االقتصاد األميركي،
في ظل إدارة الرئيس جو بايدن،

دفعة قوية مع اإلعــان عن حزمة
مالية تنصب على تحسين البنية
التحتية بقيمة تريليوني دوالر
( 9فــي الـمـئــة مــن الـنــاتــج المحلي
اإلج ـم ــال ــي) ب ـمــا ف ــي ذل ــك تـطــويــر
الـطــرق والجسور ووســائــل النقل
ال ـ ـع ـ ــام واإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان والـ ـشـ ـبـ ـك ــات
واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا
الصديقة للبيئة.
ويأتي هذا المقترح باإلضافة
إلى برامج التحفيز المالي بقيمة
 2.8تــري ـل ـيــون دوالر ،والـ ـت ــي تم
ت ـن ـف ـي ــذه ــا عـ ـل ــى ح ــزم ـت ـي ــن مـنــذ
ديسمبر الماضي .وإذا تم تنفيذ
ذلـ ــك بــال ـف ـعــل ،ف ـس ـي ـكــون الـتــأثـيــر
على المدى القريب أقل بكثير من
ً
التأثيرات السابقة ،وذلك نظرا ألن
النفقات المتعلقة بهذا البرنامج

ستستغرق  10س ـن ــوات ،وسيتم
ً
تعويضها جــزئـيــا مــن خــال رفع
ضــرائــب الـشــركــات (وإن ك ــان ذلك
ً
على مدى  15عاما).
وي ـب ــدو م ــدى زخ ــم االن ـت ـعــاش
ً
االقـ ـتـ ـص ــادي ج ـل ـي ــا بــال ـف ـعــل مــن
خ ــال تـحـســن بـيــانــات االقـتـصــاد
الكلي ،بما في ذلك ارتفاع قراءات
مؤشر مديري المشتريات الصادر
فــي شـهــر م ــارس عــن معهد إدارة
التوريدات ( )ISMلكل من قطاعي
الـصـنــاعــة وال ـخــدمــات ،بــاإلضــافــة
إلى القفزة التي شهدتها بيانات
الوظائف غير الزراعية التي سجلت
ً
ن ـمــوا تخطى الـتــوقـعــات بإضافة
 916ألف وظيفة.
وظ ـ ـلـ ــت م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت ال ـت ــوظ ـي ــف
دون مستويات مــا قبل الجائحة

ب ـم ـقــدار  8مــاي ـيــن وظ ـي ـفــة (أو 6
فــي الـمـئــة) ،ويـبــدو ،على األرج ــح،
أن ب ـيــانــات الــوظــائــف سـتــواصــل
ن ـمــوهــا ب ـم ـعــدالت مـمــاثـلــة خــال
األشهر القادمة ،وهــو األمــر الذي
سيساهم بــدوره في تعزيز عودة
الثقة واالنفاق االستهالكي .وتشير
بعض التوقعات إلى وصول معدل
نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى
 8في المئة هذا العام ،مقابل 3.5 -
في المئة في عام .2020
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـجـ ـل ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الـفــدرالــي قــد أبـقــى سياسته دون
تغيير في مارس الماضي ،وأصر
على موقفه بــأنــه -على الــرغــم من
الـ ـمـ ـخ ــاوف الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة -م ــن غير
الـمــرجــح أن ي ــؤدي تـســارع وتيرة
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي إلـ ــى  6.5في

المئة هــذا الـعــام لــزيــادة التضخم
ً
بمعدالت ضخمة ،نظرا الستمرار
بعض مظاهر الركود االقتصادي.
إال أن استمرار الكشف عن موجات
متتالية من البيانات االقتصادية
القوية ستضع البنك تحت وطأة
المزيد من الضغوط خالل األشهر
المقبلة.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ق ـ ـ ــراءة
مــؤشــر أسـعــار نفقات االستهالك
الـشـخـصــي األس ــاس ــي بـلـغــت 1.4
في المئة فقط على أساس سنوي
في مــارس ،فإنه قد يشهد المزيد
مــن االرت ـفــاع متخطيا المستوى
المستهدف البالغ  2في المئة في
األش ـه ــر الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة نتيجة
لـتــأثـيــر ال ـعــوامــل االســاس ـيــة على
أساس سنوي.

واألهـ ـ ــم م ــن ذلـ ـ ــك ،أن ب ـيــانــات
ال ـم ــؤش ــر تـظـهــر بــالـفـعــل تـعــرض
الشركات لزيادات حادة في أسعار
ً
مستلزمات االنتاج ،نظرا للقيود
المفروضة على الطاقة اإلنتاجية،
واالضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات الـ ـت ــي تـشـهــدهــا
ســاســل ال ـتــوريــد ،بــاإلضــافــة إلــى
ارتفاع تكاليف المواد الخام -وهو
ما قد ينعكس في نهاية األمر على
ارتـفــاع أسـعــار المستهلك خاصة
مــع انتعاش الطلب .وعلى الرغم
م ــن تــأكـيــد االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي
ع ـلــى اس ـت ـع ــداده لـتـحـمــل ارت ـف ــاع
معدل التضخم إلى أعلى من  2في
المئة لفترة من الوقت ،فقد يضطر
إلى التراجع عن سياسته شديدة
التيسير بنهاية العام.
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• القانون والمذكرة اإليضاحية للتنفيذ اعتبارا من اليوم
• تمويل المشاريع الصغيرة  10سنوات 8 ...للسداد وعامان مهلة
محمد اإلتربي

عند أي تعثر
للعميل فترة 90
ً
يوما تتوقف الدولة
عن تحمل الفوائد

 250ألف دينار
الحد األقصى
للمستفيدين
من أصحاب
المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

ً
رسميا سيتم تطبيق تأجيل
أقـســاط ال ـقــروض االستهالكية
والمقسطة "اإلسكانية" فترة 6
أشهر اعتبارا من رواتب الشهر
الحالي ،وكذلك تقديم التمويل
ا ل ـخــاص للعمالء المتضررين
أص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
جاهز ،بعد أن تم نشر القوانين
في الجريدة الرسمية.
أم ـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـق ــروض
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة ف ـي ـط ـب ــق وق ــف
االس ـت ـق ـط ــاع  6أش ـه ــر بـمـجــرد
اخـ ـط ــار ال ـب ـن ــك ب ــال ــرغ ـب ــة ال ـتــي
يـ ـح ــدده ــا الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ،وت ـم ــوي ــل
المشاريع ستحتاج إلى تقديم
ط ـ ـلـ ــب ل ـل ـب ـن ــك ع ـ ـلـ ــى ان ي ـق ــوم
بدراسة أوضاع العميل وتقدير
احتياجاته وتحديد ما اذا كان
ينطبق عليه شروط االستفادة
من القانون من عدمه.
واعتبارا من اليوم ستدخل
الـبـنــوك فــي ورش ــة عمل مكثفة
ل ـت ـط ـب ـي ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات وآلـ ـي ــة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـت ــي ح ــدده ــا الـبـنــك
المركزي للبنوك ،والتي تتعلق
بآليات اإلخطار أو الحاالت غير
المستفيدة من التأجيل.
وبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة
اإلي ـض ــاح ـي ــة ل ـل ـقــانــون  3لـعــام
 2021بشأن تأجيل االلتزامات
ال ـم ــال ـي ــة  6أشـ ـه ــر ،سـيـسـتـفـيــد
مـ ـن ــه ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــون الـ ــراغ ـ ـبـ ــون
المستحقون لـكــل مــن الجهات
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة :ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة،
وشركات التمويل واالستثمار
الـ ـ ـخ ـ ــاضـ ـ ـع ـ ــة لـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة الـ ـبـ ـن ــك
الـ ـم ــرك ــزي ،صـ ـن ــدوق مـعــالـجــة

أوضاع المواطنين المتعثرين،
وص ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوق دعـ ـ ـ ـ ـ ــم األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة،
والمؤسسة العامة للتأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وب ـنــك االئ ـت ـمــان،
وال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
السكنية.

تمويل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

ستضطلع البنوك المحلية
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــروع الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
المسجلة لــدى البنك المركزي
بـتـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون رقـ ــم  2لـعــام
 2021ا لـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ب ـ ـت ـ ـمـ ــو يـ ــل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الـمـتـضــررة مــن تــداع ـيــات أزمــة
فيروس "كورونا".
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي مـ ـ ـ ــواد الـ ـق ــان ــون
والـ ـم ــذك ــرة اإلي ـض ــاح ـي ــة جملة
ضوابط ومحددات للمستفيدين
أبرزها ما يلي:
 ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــل غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـلـ ـت ــزمبـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـ ــداد ل ـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد م ــن
التمويل ،كما فــي  31ديسمبر
 ،2019و يـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــى مـ ـ ــن ذ لـ ــك
الـعـمــاء الـمـتـضــررون اصحاب
الـمـشــروعــات الـنــاشـئــة قـبــل 12
مارس .2020
 البنوك المحلية واألجنبيةالمسجلة لــدى البنك المركزي
سـتـقــدم الـتـمــويــل عـلــى دفـعــات
ت ـ ـت ـ ــزام ـ ــن م ـ ـ ــع االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات
الــدوريــة المطلوبة لسد العجز
فــي الـتــدفـقــات النقدية الفعلية
المتحققة للعميل المتضرر.
 ي ـتــوجــب ع ـلــى ال ـع ـم ـيــل انيـسـتـخــدم الـتـمــويــل فــي تمويل
رأس الـ ـم ــال الـ ـع ــام ــل لـتـغـطـيــة

العجز في النفقات التشغيلية
الـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة م ـثــل
الـ ـ ــرواتـ ـ ــب واإلي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارات ،وأي
دف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــات مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــة عـ ـ ـ ــن أي
التزامات.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،سـتـقــوم
البنوك بــدور في متابعة أوجه
الـصــرف والتأكد مــن استخدام
الـعـمـيــل للتمويل فــي الـقـنــوات
ال ـم ـح ــددة ،ومـ ــن اب ـ ــرز أو جهة
ال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـت ـخ ــذه ــا
الـ ـبـ ـن ــوك فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ع ــدم
ت ـس ـل ـيــم ال ـم ـس ـت ـف ـيــد أي مـبــالــغ
نـ ـق ــدي ــة ،ح ـي ــث س ـي ـتــم ت ـحــويــل
المبالغ المستحقة الى حسابات
المستفيدين ،س ــواء روات ــب أو
إيجارات أو نفقات تعاقدية.
 ستكون مدة سداد التمويل 10س ـن ــوات بـحـيــث يـتــم س ــداد
اصل التمويل والعائد خالل مدة
ال تتجاوز  8سنوات بعد فترة
سماح عامين من تاريخ المنح.
 سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــد ع ـل ــىالتمويل  1في المئة بحد اقصى
فــوق سعر الخصم المعلن من
البنك المركزي وقت المنح.
 تتوزع كلفة التمويل خاللً
فترة السداد وفقا لآلتي:
 -1تتحمل ا لـخــز يـنــة العامة
للدولة الفوائد والعوائد المرتبة
على تمويل العمالء المتضررين
خالل السنة األولى والثانية من
تاريخ المنح.
 -2تتحمل ا لـخــز يـنــة العامة
للدولة  90في المئة من الفوائد
والعوائد خالل السنة الثالثة من
تاريخ المنح.
 -3تتحمل ا لـخــز يـنــة العامة

ً
النفط يحقق مكسبا
ً
أسبوعيا بدعم آمال
التعافي
ارت ـفــع سـعــر بــرمـيــل النفط
الـ ـك ــويـ ـت ــي  96س ـن ـت ــا لـيـبـلــغ
 66.09دوالرا فـ ــي ت ـ ـ ــداوالت
أمس األول مقابل  65.13دوالرا
ف ــي ت ـ ـ ـ ــداوالت ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة
تـ ـ ــراجـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـفـ ــط قـ ـلـ ـي ــا ع ـنــد
الـتـســويــة ي ــوم الـجـمـعــة ،لكنه
حـ ـق ــق رب ـ ـحـ ــا أسـ ـب ــوعـ ـي ــا مــع
تحسن آفاق الطلب ومؤشرات
على تعاف اقتصادي قوي في
الـصـيــن وال ــوالي ــات المتحدة،
مما بــدد أثــر المخاوف بشأن
زيادة اإلصابات بكوفيد.-19
وج ــرت تـســويــة خ ــام برنت
عـ ـل ــى ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض  17س ـن ـت ــا،
بما يـعــادل  0.3فــي المئة إلى
 66.77دوالرا للبرميل .وحقق
خــام القياس العالمي مكسبا
أس ـب ــوع ـي ــا  6ف ــي ال ـم ـئ ــة بـعــد
زي ــادت ــه فــي الـجـلـســات األرب ــع
األخ ـ ـي ـ ــرة .وهـ ـب ــط خ ـ ــام غ ــرب
ت ـك ـســاس الــوس ـيــط األم ـيــركــي
 33سنتا أو  0.5في المئة عند
ال ـت ـســويــة إلـ ــى  63.13دوالرا
للبرميل.

مكاسب البنوك تدعم
صعود مؤشرات
األسهم األميركية
أغ ـل ـق ــت مـ ــؤشـ ــرات األس ـه ــم
األمـيــركـيــة الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة،
أمس األول ،على زيــادة يومية
وأس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا اخـ ـت ــرق
المؤشران ستاندرد آنــد بورز
 500وداو المستويات القياسية
لـهـمــا عـنــد اإلغـ ـ ــاق ،إذ اعتبر
المستثمرون بيانات اقتصادية
قوية ومكاسب لقطاع البنوك
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ع ـ ـلـ ــى زخـ ــم
االن ـت ـع ــاش م ــن ال ـجــائ ـحــة في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة .وس ـجــل
ستاندرد آنــد بــورز  ،500وداو
جـ ــونـ ــز الـ ـصـ ـن ــاع ــي ل ــأس ـه ــم
الـ ـقـ ـي ــادي ــة رابـ ـ ـ ــع م ـكــاس ـب ـه ـمــا
األسـبــوعـيــة على الـتــوالــي ،في
حين أغلق "ناسداك" الذي تشكل
أسهم التكنولوجيا ثقال عليه
عند ما يقل عن أعلى مستوياته
عند اإلغالق الذي بلغه في 12
فبراير بأقل من نقطة مئوية.
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى بـ ـي ــان ــات غـيــر
رس ـم ـي ــة ،ص ـعــد ال ـم ــؤش ــر داو
جونز الصناعي  159.31نقطة
ب ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل  0.47فـ ــي ال ـم ـئــة
إلـ ــى  34195.3ن ـق ـطــة ،وأغ ـلــق
ال ـمــؤشــر س ـت ــان ــدرد آن ــد ب ــورز
مرتفعا  14.39نقطة أو 0.35
فــي المئة إلــى  4184.81نقطة،
وزاد المؤشر ناسداك المجمع
 11.07نقطة أو  0.08في المئة
إلى  14049.84نقطة.

للدولة  80في المئة من الفوائد
والعوائد المترتبة على التمويل
ل ـل ـع ـم ــاء الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن خ ــال
السنة الرابعة من تاريخ المنح.
 -4يتحمل الـعـمـيــل الـفــوائــد
والـ ـع ــوائ ــد ال ـت ــي ل ــم تـتـحـمـلـهــا
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع س ـ ـنـ ــوات
السداد.
وشدد القانون على ضرورة
ال ـتــزام العميل بــالـســداد ،حيث
تم التشدد في هذا الجانب بأنه
ف ــي ح ــال ــة ع ــدم الـ ـت ــزام الـعـمـيــل
المتضرر بسداد احدى الدفعات
المستحقة عليه مــدة  90يوما
تتوقف الخزينة العامة للدولة
ع ــن ت ـح ـمــل اي ج ـ ــزء م ــن كـلـفــة
التمويل من تاريخ عدم االلتزام .
الـ ـج ــدي ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،س ـي ـكــون
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد األق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـتـ ـم ــوي ــل
المخصص للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة  500مليون دينار
ف ـقــط ،وت ـض ـمــن ال ــدول ــة  80في
المئة من اصل التمويل المقدم
للمتضررين.

محظورات على المستفيدين
ي ـ ـ ـح ـ ـ ـظـ ـ ــر عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء
المقترضين استخدام التمويل
ألغراض المضاربة أو المتاجرة
فــي الـعـقــار أو األوراق المالية
أو س ـ ـ ـ ــداد أ ق ـ ـس ـ ــاط أو أ عـ ـب ــاء
التسهيالت االئتمانية القائمة
ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـمـ ـي ــل وقـ ـ ـ ــت صـ ـ ــدور
القانون.
وفــي سياق متصل ،سيكون
على المستفيد التزامات تتعلق
بــالــوصــول ال ــى نـسـبــة العمالة

الوطنية المقررة للنشاط الذي
يعمل فيه بحلول  31ديسمبر
.2021

عقوبات وجزاءات
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ج ـ ـ ـ ـ ــزاءات
وع ـ ـقـ ــوبـ ــات ب ــال ـح ـب ــس مـ ـ ــدة ال
تـتـجــاوز  5س ـنــوات ،وغــرامــة ال
تـقــل عــن ال ـفــي دي ـنــار وال تــزيــد
على  10آالف دينار ،أو بإحدى
العقوبتين كل من اخفى واقعة
مــوجــودة أو اصـطـنــع دي ـنــا ،أو
مستندا ،أو تصرف على خالف
ال ـح ـق ـي ـقــة بـ ـغ ــرض االسـ ـتـ ـف ــادة

من قانون تمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.

مهام للبنك المركزي
يـحــق للبنك ال ـمــركــزي وقــف
ضـ ـم ــان ال ـ ــدول ـ ــة عـ ــن ال ـت ـمــويــل
ال ـم ـخــالــف وي ـق ــدم ال ــى مجلس
األم ـ ـ ــة تـ ـق ــري ــرا نـ ـص ــف س ـن ــوي
وتقريرا آخر بشكل سنوي.
ي ـح ــق ل ـل ـم ــرك ــزي بـ ـن ــاء عـلــى
تفويض من وزير المالية اصدار
صكوك او سندات او تورق الى
البنك المحلي بقيمة الضمان
ال تتجاوز فترة استحقاقها 5

س ـن ــوات ،وي ـج ــوز ان يـتــم منح
ال ـب ـن ــوك ع ــائ ــدا يـ ـح ــدده الـبـنــك
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ،وتـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك هـ ــذه
السندات والصكوك مــن حصة
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة فـ ـ ــي أي م ـ ـبـ ــالـ ــغ ي ـتــم
تحصيلها من محفظة التمويل.
كما فــرض الـقــانــون ضــرورة
ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن ال ـب ـنــك ال ـمــانــح
وال ـب ـن ــوك األخ ـ ــرى ف ــي تـحــويــل
األموال للمستفيدين ،وسيكون
سقف التمويل الممنوح بحد
اقصى  250الف دينار.

16
اقتصاد
الكويتيين يخططون للسفر
من
%31
الجزيرة»:
«طيران
ً
 5مرات على األقل خالل  ١٢شهرا
ةديرجلا

•
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 %88من المشاركين
قالوا إنهم
سيحصلون على
التطعيم إذا تطلب
السفر ذلك
 %71يرون أن
مقصورة الطائرات
آمنة

 %90يفضلون
استخدام البوابات
اإللكترونية في
المطارات

كشف استطالع رأي أجرته
ً
"طيران الجزيرة" مؤخرا حول
آراء ال ـم ـســافــريــن وتــوج ـهــات
الـسـفــر فــي الـكــويــت أن  31في
المئة من الكويتيين يخططون
ل ـل ـس ـف ــر  5مـ ـ ـ ــرات عـ ـل ــى األق ـ ــل
ً
خ ـ ــال الـ ـ ـ ــ 12شـ ـه ــرا ال ـق ــادم ــة،
بـيـنـمــا يـخـطــط  58ف ــي الـمـئــة
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن مـ ــن جـمـيــع
ال ـج ـن ـس ـي ــات ل ـل ـس ـفــر  3م ــرات
ً
عـلــى األقـ ــل خ ــال ال ـ ــ 12شـهــرا
القادمة .وأطلقت الشركة هذا
ّ
للتعرف على آراء
االستطالع
المسافرين ،وخلق تجربة سفر
تناسبهم في المستقبل.
كما أظهر االستطالع الذي
جمع ما يقرب من  4500عميل
من المواطنين والمقيمين ،أن
معظم المشاركين يخططون
ل ـل ـس ـفــر فـ ــي إج ـ ـ ـ ــازات طــوي ـلــة
وإجازات سنوية ،بينما قال 30
في المئة من المشاركين أنهم
س ـي ـســافــرون ل ــزي ــارة الـعــائـلــة
واألصدقاء .وشملت الوجهات
الـسـيــاحـيــة الـمـفـضـلــة ك ــا من
ت ــرك ـي ــا ،وت ــاي ـل ـن ــد ،واإلم ـ ـ ــارات

العربية المتحدة ،وجورجيا،
والمملكة المتحدة.

وأظـ ـ ـه ـ ــر اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع "ط ـ ـيـ ــران
الجزيرة" أن المشاركين يؤمنون
ب ــأن الـسـفــر آم ــن فــي ظــل جائحة
ك ــوفـ ـي ــد ،19-وأن م ـعــرف ـت ـهــم عــن
إجـ ــراء ات التعقيم والـنـظــافــة في
المقصورة هو أمر مهم للشعور
بأمان أكثر.
وأجــاب أكثر من  71في المئة
مــن الـمـشــاركـيــن أن ـهــم يعتقدون
أن ال ـطــائــرة آم ـن ــة ،فـيـمــا ق ــال 80
فــي الـمـئــة مـنـهــم أن مــا يجعلهم
يـشـعــرون بـثـقــة أك ـثــر للسفر هو
م ـع ــرف ـت ـه ــم ب ـ ـ ــأن فـ ــاتـ ــر ال ـ ـهـ ــواء
المتواجدة في الطائرات تساهم
فـ ــي ت ـن ـق ـي ــة الـ ـ ـه ـ ــواء طـ ـ ــول ف ـت ــرة
الرحلة.

الحجر وفحص الـPCR

ّ
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  59فـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة م ــن
المشاركين في االستطالع أنهم
س ـي ـســافــرون ح ـتــى إن ت ــم فــرض

تــوزيــع وجـبــات يومية على المحتاجين بــالـتـعــاون مع
«تراحم»

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  stcإطالق
حملتها " #الـيــوم_نـقــدر" خــال شهر رمضان
ال ـف ـض ـي ــل ،الـ ـت ــي ت ــرك ــز ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق نـتــائــج
ً
مستدامة وتحمل آ فــا قــا مستقبلية ،وتهدف
إلى نشر الوعي بأهمية العمل اليوم من أجل
غد أفضل ،سواء كان ذلك عبر دعم المجتمع أو
اقتناص الفرص.
وأوضحت الشركة ،في بيان لها ،أن الحملة
تشتمل عـلــى ع ــدد مــن الـفـعــالـيــات والـحـمــات
اإلعالمية واإلعالنية على نطاق مجموعة stc
االقليمية ،مشيرة إلى أن الفعاليات بدأت من
خالل إطالق "قريش" لموظفيها قبل عدة أيام
من بدء الشهر الكريم.
وف ــي إط ــار حملتها اإلقـلـيـمـيــة ،رك ــزت stc
الكويت على إبــراز أهمية العمل اليوم ،سواء
كان ذلك للقضاء على الجوع ،أو إنهاء الوباء،
أو تعليم المحتاجين ،أو االستفادة من فرصة
يمكن أن تغير حياة اآلخرين في نهاية المطاف.
وفي هذا االطار ،تم إطالق إعالن تلفزيوني عبر
المنصات الرقمية للمجموعة للترويج لهذه
الرسالة المشجعة والجريئة.
وعلى صعيد أنشطتها المتعلقة بالموظفين
والمجتمع الكويتي ،ستقوم  stcبمشاركة باقة
من الرسائل والنصائح التي تشمل مختلف
جوانب الحياة ،مثل الصحة والرياضة والدين
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات .ك ـم ــا تـضـمـنــت
ً
ً
األنـشـطــة مـشــروعــا تعاونيا مــع فــريــق تراحم
التطوعي.
كما قامت الشركة بإجراء عدد من المقابالت
مع عدد من األفراد من مختلف مناطق الكويت،
تـطــرقــت فيها ال ــى قـضــايــا انـســانـيــة متنوعة،
وسيتم بثها للجمهور من خــال سلسلة من
ً
الحلقات التي ستعرض قريبا .وألن رمضان
هــو شهر الـعـطــاء ،تهدف هــذه المقابالت إلى
تسليط ا لـضــوء على قضاياهم ومساعدتهم
في تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم في
إطار مبادرة المسؤولية االجتماعية للشركة.
وفي إطار الخطوات التي تتخذها الشركة
لمكافحة الوباء الحالي ،أشــارت  stcالى انها

الركاب اآلخرين وطاقم الطائرة،
يمنحهم ثقة باألمان.
وأك ـ ـ ــد  89فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـنـهــم
أنهم سيأخذون اللقاح إذا كان
ً
ملزما للسفر إلى وجهتهم ،فيما
قــال  71فــي الـمـئــة منهم بأنهم
سيشعرون بأمان أكبر إذا علموا
بــأن الــركــاب اآلخــريــن قد أخــذوا
اللقاح ،في حين أن  75في المئة
منهم سيشعرون بأمان أكبر إذا
تم تطعيم طاقم الطائرة.

إجراءات السالمة على متن
الطائرات

« »stcتطلق حملة «اليوم نقدر»
خالل الشهر الفضيل

دانة الجاسم

economy@aljarida●com

حرصت على تطبيق كل االلتزامات الصحية
وت ـع ـل ـي ـمــات وزارة ال ـص ـح ــة بـ ـش ــأن ال ـت ـبــاعــد
االجتماعي وعدم االختالط ،األمر الذي تطبقه
على جميع ممارسات الشركة داخــل مقراتها
وأفرعها وخارجها.
ومــن جهتها ،قــالــت الـمــديــرة الـعــامــة إلدارة
اتـ ـص ــاالت ال ـش ــرك ــات ف ــي  stcدان ـ ــة ال ـجــاســم:
"نؤمن في  stcبالدور الحيوي والهام لكل فرد
في المجتمع من أجل المساهمة في التمهيد
لمستقبل مستدام وداعم لجيل الشباب .ومن
خالل القيام بدورنا في دعم مجتمعنا وحماية
بـيـئـتـنــا ،فــإنـنــا ق ـ ــادرون عـلــى تـحـقـيــق هدفنا
ً
األوسع في جعل عالمنا مكانا أفضل .فاألمر
متروك لنا لالستفادة من الفرص التي تحيط
بنا اليوم ،وهي الرسالة التي نحاول ايصالها
من خالل حملتنا  #اليوم_نقدر".
ً
وبـهــذه المناسبة ،تقدمت الـجــاســم ،نيابة
ع ــن ف ــري ــق ع ـمــل  ،stcبــال ـش ـكــر ل ـفــريــق تــراحــم
التطوعي على الدور الفعال الذي قاموا به في
إطار شراكتهم مع  ،stcوبأرق االمنيات لشعب
الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم،
اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :تـ ـعـ ـم ــل  stcب ــاسـ ـتـ ـم ــرار عـلــى
إط ـ ـ ــاق الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم فـ ــي دع ــم
وتمكين المجتمع .ويــأتــي هــذا كــرد للجميل
ا لــى مجتمعنا ،والشعور بالمسؤولية تجاه
عمالئنا وشعب الكويت كافة .وعلى الرغم من
الظروف التي نواجهها اليوم ،سنواصل أنشطة
المسؤولية االجتماعية التي تركز على دفع
المجتمع الى األمام".

إجراءات السالمة والتباعد

حجر صحي أكثر من  7أيــام في
وجهة وصولهم أو وجهة العودة،
وهـ ـ ــو ت ــوج ــه إيـ ـج ــاب ــي م ـق ــارن ــة
بــالــدراســة الـتــي أصــدرهــا اتـحــاد
ال ـن ـقــل ال ـج ــوي ال ــدول ــي (،)IATA
والتي أظهرت بالمقارنة بأن 84
في المئة المسافرين لن يسافروا
ً
إذا كان الحجر الصحي إلزاميا.
أم ــا فـيـمــا يـخــص الـمـشــاركـيــن
الكويتيين في استطالع الجزيرة،

فقال  58في المئة منهم انهم لن
يسافروا إذا كان الحجر الصحي
ً
إلــزامـيــا ،مما يــدل على أنــه يمثل
ً
ً
عائقا رئيسيا أمام السفر.
كـ ـم ــا أظـ ـه ــر االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن
ً
ف ـح ــص  PCRال ي ـش ـكــل عــا ئ ـقــا
أمــام السفر ،وأكــد  81في المئة
من المشاركين أنهم سيظلون
يـ ـس ــاف ــرون إذا اضـ ـ ـط ـ ــروا إل ــى
إجـ ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــص ق ـب ــل ال ـس ـف ــر.

التطعيم بلقاح كوفيد 19-
أظهر معظم المشاركين في
ً
ً
االستطالع قبوال كبيرا بالنسبة
للتطعيم قبل السفر ،حيث أكدوا
أن مـعــرفـتـهــم ب ــأن ــه ت ــم تطعيم

السفر بدون تالمس

ك ـم ــا تـ ـط ـ ّـرق االسـ ـتـ ـط ــاع إل ــى
ً
الـسـفــر ب ــدون تــامــس خصوصا
ف ــي ه ــذه األوق ـ ــات االسـتـثـنــائـيــة،
وكشف أن أكثر من  90في المئة
من المشاركين يفضلون استخدام

المشاركون في االستطالع
ج ـم ــع االسـ ـتـ ـط ــاع ع ـي ـنــة مــن
ً
 4480عـمـيــا ،شملت العينة 29
في المئة من الكويتيين ،و 27في
المئة من الجنسية المصرية ،و20
في المئة من الجنسية الهندية،
 13ف ــي الـمـئــة م ــن مــواط ـنــي دول
المشرق العربي ،و 3في المئة من
مــواطـنــي دول الخليج ،والباقي
م ــن مـخـتـلــف الـ ـ ــدول ف ــي أوروب ـ ــا
واألميركيتين وآسيا.
وشـ ـمـ ـل ــت ال ـ ـف ـ ـئـ ــات ال ـع ـم ــري ــة
للعينة  35في المئة ممن تتراوح
أعمارهم بين  35و 44سنة ،و24
في المئة بين  25و 34سنة ،و24
في المئة بين  45و 54سنة.

« »Ooredooتحصد  3جوائز ضمن «جوائز ستيفي®
الشرق األوسط وشمال إفريقيا »2021
ح ـصــدت  Ooredooال ـكــويــت 3 ،جــوائــز
ضـمــن "ج ــوائ ــز سـتـيـفــي® ال ـشــرق األوس ــط
ً
وشمال إفريقيا  ،"2021والــذي يقام سنويا
لتكريم اإلنـجــازات واإلسـهــامــات اإليجابية
للشركات في جميع أنحاء العالم.
وحازت شركة  Ooredooالكويت جوائز
ذهبية وفضية وبرونزية عن مجموعة من
مبادراتها ٌ
المبدعة ومنتجاتها وخدماتها
المبتكرة ،فتوجت بالجائزة الذهبية عن فئة
"االبتكار في تطبيقات المعلومات التجارية"
عن تطبيقها للهواتف الذكية ،My Ooredoo
وال ــذي يسمح للعمالء بالتحكم الـتــام في
حسابهم حتى أثناء التنقل عبر الهاتف الذكي
في أي وقت ومن أي مكان ،فيمكن لهم إتمام
العديد من العمليات مثل دفــع الفواتير أو
إعادة تعبئة الرصيد ،وتفعیل حساب نجوم
الـخــاص بهم وتتبع عــدد الـنـقــاط ،وتفعيل
العديد من الخدمات الرقمية وشراء القسائم
اإللكترونية والمزيد.
ويعتبر  My Ooredooمــن أه ــم وأكـبــر
ً
التطبيقات في دولة الكويت ،واألكثر تحميال
من العمالء على الهواتف الذكية ،لما يتيحه
مــن الـعــديــد مــن االم ـت ـي ــازات والـخـصــائــص
ً
االستثنائية للعمالء ،علما بــأن التطبيق

يتميز بأن  88في المئة من جميع الخدمات
المضافة التي تقدمها  Ooredooيتم تفعيلها
من قبل العمالء عبره ،وهو رقم يتفوق على
التطبيقات األخرى المستخدمة في السوق
الكويتي.
بينما حصلت على الجائزة الفضية عن
فئة "التميز فــي تحقيق أفـضــل االن ـجــازات
في النمو" ،في مجال األعمال والتكنولوجيا
والخدمات الرقمية في قطاع االتصاالت .على
مدى أعوام ،حافظت  Ooredooالكويت على
ً
نجاحها بل حققت نموا من خالل إيجاد طرق
جديدة ومبتكرة إلدارة األعمال ،مما سمح
لها بالوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع
محفظة منتجاتها وخــدمــاتـهــا وتوسيع
كفاءات مواردها البشرية.
ومن أهم هذه االنجازات ،طرح أول eSIM
في الكويت ،والقيام بأول اتصال  5Gدولي
بـيــن  Ooredooالـكــويــت و Ooredooقطر
والتجارب الرائدة للجيل الخامس.
كما حصلت على الجائزة البرونزية عن
فئة "االبتكار في خدمة العمالء والتخطيط
والممارسات" ،فقد تمثل أهم انجازات الشركة
في إكمال مركز بيانات  Ooredooالكويت ألف
يوم متواصل من تقديم الخدمات بأعلى أداء

وبدون إنقطاع ،مما يؤكد التزام الشركة بأن
تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال
حـلــول تكنولوجيا الـمـعـلــومــات ،والـشــركــة
المفضلة للعمالء الذين يبحثون عن حلول
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتي
تلبي احتياجات الشركات بشكل خاص.
ويوفر مركز البيانات مجموعة من خدمات
ً
خصيصا
االستضافة الـ ُـمــدارة والمصممة
لتناسب احـتـيــاجــات ال ـشــركــات واألع ـم ــال.
هذه الخدمات مثالية للشركات التي تتطلع
إلى إدارة بياناتها ومنصاتها وتطبيقاتها
بشكل أفضل.
ً
وتعليقا على الفوز بهذه الجوائز ،قال
مــديــر أول إدارة االت ـصــال المؤسسي ،لدى
 Ooredooالـكــويــت ،مجبل األي ــوب" :يعود
استحقاق هذه الجوائز إلى جهود فرق العمل
ً
المبذولة وعملهم ال ــدؤوب ،ويمثل اعترافا
ً
وتقديرا لالنجازات التي حققناها .أود أن
أهدي هذه الجوائز إلى جميع عمالئنا والى
كــل مــن وض ــع بصمة واض ـحــة فــي تحقيق
المزيد من التطور والنمو واالبتكار للشركة".
جوائز "ستيفي الشرق األوســط" برعاية
غــرفــة ت ـج ــارة وص ـنــاعــة رأس الـخـيـمــة هي
م ـســاب ـقــات ل ـن ـيــل ج ــوائ ــز عــال ـم ـيــة مـتــاحــة

مجبل األيوب

للشركات واألف ــراد فــي  ١٧دولــة مــن منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ينصب تركيز
جميع الفئات لهذه الجائزة على االبتكار:
االبتكار بجميع أشكاله وفي كل جانب من
جوانب الحياة العملية واإلنجازات المهنية.
تعد جائزة ستيفي ،وهي الجائزة الممنوحة
في جوائز ستيفي للشرق األوسط وجميع
برامج جائزة ستيفي ،واحدة من أكثر الجوائز
المرغوبة في العالم.

«زين» تشارك رجال «الداخلية» أجواء الشهر المبارك

ً
الشركة قدمت لهم «نقصة رمضان» تقديرا لجهودهم في الصفوف األمامية
أعلنت شركة زين مساهمتها في تقدير جهود رجال وزارة
الداخلية العاملين في الصفوف األمامية عند عدد من نقاط
التفتيش المرورية والنقاط األمنية في الطرق ،عبر وجودها
معهم على أرض الميدان لتقديم "نقصة رمضان" لهم ،كبادرة
منها للتعبير عن شكرها وتقديرها لجهودهم الجبارة في
حماية الوطن خالل الجائحة وفي الشهر الفضيل.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن هذه المبادرة أتت
ضمن حملتها الرمضانية السنوية "زيــن الشهور" ،والتي
تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
واالس ـتــدامــة ،حيث قــام فريق زيــن بــزيــارة عــدد مــن النقاط
األمنية العاملة خالل فترة الحظر الجزئي ،بوجود الوكيل
المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ،
والرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت في زين الكويت
وليد الخشتي ،وعدد من قياديي الوزارة ومسؤولي الشركة.
وبينت أن فريقها قدم "نقصة رمضان" للضباط وأفــراد
األمن العاملين في الصفوف األمامية ،والذين يجاهدون حرارة
الجو المرتفعة وخطورة التقاط العدوى يوميا ،لنشر األمن
والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين ،كمساهمة منها
للتعبير عن شكرها وتقديرها لجهودهم الجبارة في تأمين

جانب من الزيارة
صحة وسالمة المجتمع ،وخصوصا خالل شهر رمضان.
وبصفتها شــركــة االت ـص ــاالت ال ــرائ ــدة فــي الـكــويــت ،فإن
"زين" تسعى جاهدة إلى خدمة مجتمعها وأفراده ،من خالل
تنظيم ودعم المبادرات القيمة خالل الشهر الفضيل ،تفعيال
لدور القطاع الخاص في دعم الحمالت المجتمعية ،فالشركة

«ذا كونفرنس بورد» :تحسن طفيف بمؤشر ثقة
المستهلك لمنطقة الخليج بالربع األول
أصـ ــدر مــركــز "ذا كــون ـفــرنــس ب ـ ــورد" الـخـلـيــج للبحوث
االقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس
التعاون الخليجي عن الربع األول لعام .2021
ّ
وحــل مؤشر ذا كونفرنس بــورد لثقة المستهلكين في
دول مجلس التعاون الخليجي من بين أعلى المعدالت على
مستوى العالم في الربع األول من عام  ،2021بالتساوي مع
ً
ً
ً
منطقة شرق وجنوب آسيا ،مسجال تحسنا طفيفا عن الربع
الرابع لعام .2020
ورغم توقعات انتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره
في عــام  ،2021سيتعين على اقتصادات الــدول الخليجية
االعتماد على انتعاش النمو في القطاعات غير النفطية،
ً
ً
ً
مما سيتطلب دعما كبيرا من الحكومات التي تواجه أصال
ً
عجزا في ميزانياتها منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014
لتحقيق ذلك.
كما أدى تفشي وباء "كوفيد "19-إلى تسريع برامج توطين
الوظائف ،واإلصالحات الضريبية والدعوم في جميع أنحاء
المنطقة ،مع تداعياتها المباشرة على المستهلكين ،التي أثرت

وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ات ـف ــق
أغـلـبـيــة الـمـشــاركـيــن عـلــى أنهم
مـسـتـعــدون إل ــى دف ــع قـيـمــة 20
دينارا كحد أقصى لكل فحص.

أج ــاب أك ـثــر مــن  55فــي المئة
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن ب ـ ــأن ـ ــه ي ـجــب
استمرار إلزام التباعد االجتماعي
والـ ـ ـكـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـط ـ ــارات
ً
والطائرات مدة  12شهرا وأطول،
ً
وذلك حفاظا على سالمة الركاب.

خ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ال ـ ــذات ـ ــي،
وب ـطــاقــات ال ـص ـعــود وال ـبــوابــات
اإللكترونية عند السفر مــن اآلن
ً
فصاعدا.

ً
سلبيا على الوافدين بشكل أكبر من تأثيرها على المواطنين.
وظل مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في
دول مجلس التعاون الخليجي في الربع األول من عام
ً
ً
 2021ثابتا نسبيا عند  118مقارنة بـ  117في الربع
الرابع من عام .2020
وشهدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات
اقتصادين فــي المنطقة ،الــزيــادة
العربية المتحدة ،أكـبــر
ً
الوحيدة في معدل التفاؤل مقارنة بالربع السابق ،مدعومة
باالنتعاش االقتصادي اإليجابي لعام  ،2021السيما في
ً
القطاع غير النفطي ،فضال عن تطوير اللقاحات والتوسع في
توزيعها .وأظهرت اقتصادات ًالدول الخليجية األربعة األخرى
ً
تراجعا في معدل الثقة مقارنة بالربع السابق ،حيث تواجه
ً
ً
ً
انتعاشا اقتصاديا معتدال في عام  2021بسبب اعتمادها
الكبير على عائدات النفط وضعف العائدات غير النفطية.
ً
وظل التفاوت في الثقة بين الوافدين والمواطنين مرتفعا
في منطقة الخليج ،إذ انخفض مستوى ثقة الوافدين بشكل
طفيف من  110في الربع الرابع من عام  2020إلى  109في

الربع األول من عام  ،2021في حين ظلت ثقة المواطنين دون
تغيير عن الربع السابق عند .128
وظلت ثقة المستهلك في منطقة الخليج ثابتة في الربع
األول من عــام  ،2021بدعم من الركائز الثالث لمؤشر ثقة
المستهلك :آفاق الوظائف ،واألموال الشخصية ،ونوايا اإلنفاق.
وظلت الثقة في آفــاق العمل في المستقبل عالية .وعلى
الرغم من انخفاض عدد المواطنين الخليجيين المتفائلين
بشأن آفاق وظائفهم بمقدار  4نقاط مئوية مقارنة بالربع
السابق ،فإن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة
األمن الوظيفي المضمون.
وللمرة األولى منذ بداية الجائحة ،تصدرت الصحة قائمة
مخاوف المستهلكين ،إذ تواجه الــدول الخليجية الموجة
الثانية من حاالت اإلصابة بوباء"كوفيد ،"19-التي أتت متأخرة
ً
قليال عن الواليات المتحدة وأوروبــا .وكانت وتيرة توزيع
اللقاحات بطيئة في الخليج ،باستثناء اإلمارات والبحرين
اللتين تسعيان بقوة لتمكين قطاعي السياحة والخدمات
بالعودة إلى نشاط ما قبل الجائحة.

تفخر بالرصيد الزاخر من البرامج والمشاريع التي تدعمها،
عن طريق الشراكات االستراتيجية التي تعقدها مع العديد
من الجهات التي تتبنى مختلف األعمال من المؤسسات غير
الربحية والجهات الحكومية والمنظمات العالمية وغيرها.

«كي بي إم جي» %45 :من الرؤساء التنفيذيين
ال يتوقعون «الحياة الطبيعية» حتى 2022
يـخـطــط ال ــرؤس ــاء التنفيذيون
ً
للشركات األكثر نفوذا في العالم
لما سيبدو عليه "الواقع الجديد"
ف ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة م ـ ــا ب ـ ـعـ ــد انـ ـتـ ـش ــار
الجائحة.
وجدت دراسة توقعات نبض الرئيس
التنفيذي لشركة "كي بي إم جي" لعام  2021أن ما يقرب
مــن نصف ( 45فــي المئة) مــن المديرين التنفيذيين
العالميين ال يتوقعون ال ـعــودة إل ــى مـســار األعـمــال
"الطبيعي" حتى وقت ما في عام  ،2022مقارنة بثلث
ً
( 31في المئة) تقريبا الذين يتوقعون حدوث ذلك في
وقت الحق من هذا العام.
وأدت التغييرات التي أحدثتها الجائحة إلى أن
ربع الرؤساء التنفيذيين ( 24في المئة) يقولون ،إن
نموذج أعمالهم قد تغير إلى األبد بسبب الجائحة
العالمية.
وسألت الدراسة التي أجرتها شركة "كي بي إم
ج ــي" فــي فـبــرايــر وم ــارس مــن ه ــذا ال ـعــام ع ــدد 500
رئيس تنفيذي عالمي عــن استجابتهم للجائحة

والتوقعات على مدى  3سنوات.
لـ ــدى مـعـظــم ( 55ف ــي الـمـئــة)
ال ــرؤس ــاء التنفيذيين اهتمام
إزاء حـصــول الموظفين على
لقاح كوفيد ،19-مما يؤثر على
توقعاتهم حــول مــوعــد عــودة
الموظفين إلى مكان العمل.
وتنظر أغلبية كبيرة ( 90في المئة) من الرؤساء
التنفيذيين في مطالبة الموظفين باإلبالغ عن موعد
تطعيمهم ،مما قد يساعد الشركات على النظر في
اتخاذ تدابير لحماية قوتها العاملة.
ومــع ذلــك ،فــإن ثلث التنفيذيين العالميين (34
في المئة) قلقون بشأن المعلومات المضللة بشأن
سالمة لقاح كوفيد 19-واحتمال أن يكون ذلك على
الموظفين الذين يختارون عدم التلقيح.
وقال د .رشيد القناعي الشريك المدير في شركة
كي بي إم جي في الكويت :إن إطالق برنامج اللقاح
ً
في كويت وفر لنا جميعا جرعة من التفاؤل التي
تشتد الحاجة إليها.
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ً
 671ألف برميل يوميا من شمال الكويت في 2020

ً
«نفط الكويت» :جهود متسارعة إلنتاج  3.1ماليين برميل يوميا مع نهاية 2021
قال مصدر نفطي مطلع ،إن شركة نفط
الـكــويــت اسـتـطــاعــت خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي
تـعــز يــز قــدر تـهــا اال نـتــا جـيــة بتحقيق طاقة
إن ـت ــاج ـي ــة ب ـم ـع ــدل  671ألـ ــف ب ــرم ـي ــل نـفــط
ً
يوميا من منطقة عمليات الشركة في شمال
ً
الـكــويــت فـقــط ،الف ـتــا إلــى أن ذلــك يــأتــي في
اطار الجهود المتسارعة للوصول بإنتاج
الشركة من النفط الى نحو  3.100ماليين
ً
برميل يوميا مع نهاية العام الحالي.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن مـنـطـقــة عـمـلـيــات
الشركة في شمال البالد شهدت في االشهر
الماضية عمليات تنظيف لجميع خطوط
ا ل ـمــاء ،بين مــرا كــز تجميع النفط ومحطة
ً
حقن المياه المركزية ،وتحديدا في منطقة
أم العيش شمال الكويت.
وأشار الى أن هذا األمر ساهم ،الى حد
كبير ،في تحسين جودة المياه المصاحبة
ل ـل ـن ـف ــط ،وال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي ع ـم ـل ـيــات

أشرف عجمي

ً
الـحـقــن ،وإطــالــة عـمــر اب ـيــار الـحـقــن ،فضال
عن المساهمة في تقليل الضغط العكسي،
والحمل على مضخات الماء ،والذي يوفر
في نهاية االمر استهالك الكهرباء.
وذك ـ ـ ــر أنـ ـ ــه ت ـ ــم أي ـ ـضـ ــا ت ـش ـغ ـي ــل م ـح ـطــة
م ـعــال ـجــة وحـ ـق ــن ال ـم ـي ــاه ال ـم ـصــاح ـبــة فــي
مـنـطـقــة ع ـم ـل ـيــات ش ـم ــال ال ـك ــوي ــت ،وال ـتــي
تساعد في تقديم الحلول التقنية ،والتغلب
على جميع الصعوبات في مواعيد الحقن
المستهدفة.
وأوضـ ـ ـ ــح انـ ـ ــه ف ـي ـم ــا ي ـخ ـت ــص بـمـنـطـقــة
عمليات الشركة في جنوب وشرق الكويت
فـقــد وصـلــت ال ـقــدرة االنـتــاجـيــة فــي حقول
ت ـلــك ال ـم ـنــاطــق ال ــى  1.519م ـل ـيــون بــرمـيــل
ً
نفط يوميا ،إذ بلغ انتاج النفط من مكمن
المناقيش في حقل برقان اكثر من  30ألف
برميل يوميا ،مشيرا إلى انه معدل انتاج
لم تصل اليه الشركة منذ عام .1983

«الوطني» :إقبال غير مسبوق
على إعالن شهر رمضان
حقق  2.5مليون مشاهدة في أقل من  48ساعة
ش ـ ـهـ ــد إعـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الــوطـنــي لشهر رم ـضــان المبارك
ً
إق ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاال غ ـ ـي ـ ــر م ـ ـس ـ ـب ـ ــوق ع ـل ــى
مـشــاهــدتــه ،م ــا دف ـعــه إل ــى تصدر
عدد المشاهدات بين كل اإلعالنات
خ ـ ــال أول ي ــوم ـي ــن مـ ــن ع ــرض ــه،
وبـلــغ إجـمــالــي ع ــدد المشاهدين
لفيديوهاته خالل أقل من  48ساعة
مــا يــزيــد عـلــى  847أل ــف مشاهد،
ب ـي ـن ـم ــا وص ـ ــل ع ـ ــدد مـ ـش ــاه ــدات
الفيديوهات خالل نفس المدة ما
يزيد على  2.5مليون.
وتـفــاعــل جـمـهــور المشاهدين
مع فيديوهات إعالن البنك بشكل
الفت وغير مسبوق ،حيث بلغ عدد
التفاعالت من اإلعجاب والمشاهدة
والتعليق وإعــادة النشر نحو من
 2.9مـلـيــون تـفــاعــل خ ــال أق ــل من
يومين.
وك ــان الـبـنــك نـشــر فـيــديــوهــات
اإلع ــان الـخــاصــة بشهر رمضان
المبارك بمنصات البنك على كل
وسائل التواصل االجتماعي ،وقدم
اإلع ــان محتوى هــادفــا فــي إطــار

كوميدي يحث على االدخار ونشر
الـثـقــافــة الـمــالـيــة بـيــن كــل شــرائــح
المجتمع.
وبهذه المناسبة ،قالت مديرة
اإلعالن في "الكويت الوطني" بسمة
الحسن" :نحرص على المشاركة
فــي اح ـت ـفــاالت المجتمع بحلول
الشهر المبارك من خالل العديد من
الفعاليات على صعيد العروض
المصرفية وأنشطة المسؤولية
المجتمعية وكذلك نشر المحتوى
المناسب من خالل منصات البنك
على وسائل التواصل االجتماعي".
وأضافت الحسن" :نحن سعداء
ب ــاإلق ـب ــال الـكـبـيــر ع ـلــى مـشــاهــدة
ف ـي ــدي ــوه ــات إع ـ ــان ال ـب ـنــك خــال
الساعات األولى من عرضه وحجم
التفاعل الكبير مع اإلعالن ،والذي
يعكس ريـ ــادة مـنـصــات الوطني
على وسائل التواصل االجتماعي
وش ـغــف المتابعين وانـتـظــارهــم
ً
إلعــان البنك الــذي يكون متميزا
كل عام".
وأشارت إلى حرص البنك على

بسمة الحسن

تـقــديــم اإلعـ ــان لـمـحـتــوى متميز
يهدف إلــى نشر الثقافة المالية،
وال ـ ـحـ ــث ع ـل ــى االدخـ ـ ـ ـ ــار ب ـي ــن كــل
شرائح المجتمع ،في إطار جهود
"ال ــوطـ ـن ــي" ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى تـعــزيــز
الشمول المالي ،والتي تشهد زخما
في الوقت الحالي ،في إطــار دعم
البنك لحملة "لنكن على دراية" التي
أطلقها بنك الكويت المركزي في
وقت سابق من هذا العام.
وي ـ ـحـ ــرص "ال ــوطـ ـن ــي"
على نشر الثقافة المالية
والتوعية المصرفية بين
شرائح المجتمع ،كما دأب
بصفته أكـبــر المؤسسات
ال ـ ـم ـ ــال ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
وال ـم ـن ـط ـق ــة عـ ـل ــى تـنـظـيــم
مـخـتـلــف ال ـف ـعــال ـيــات الـتــي
تساهم في توعية المجتمع
بكل القضايا المالية ونشر
ثـ ـق ــاف ــة االدخـ ـ ـ ـ ـ ــار وت ـع ــزي ــز
الشمول المالي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

واعـ ـتـ ـب ــر تـ ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوة بـ ــدايـ ــة ج ـي ــدة
للوصول ا لــى الهدف المنشود إلنتاج 80
ً
ألف برميل نفط يوميا من مكمن المناقيش
خ ــال الـسـنــة الـحــالـيــة  ،2022/2021وذلــك
ً
تماشيا مع االهداف االستراتيجية للشركة.
وع ــن تـقـيـيــم س ـيــر أع ـم ــال ال ـم ـشــروعــات
بالشركة ،قال المصدر إنها ستتبع في هذا
االطار نظام تفعيل متابعة أداء المقاولين
اآلل ـ ــي ،إذ سـيـتــم تـقـيـيــم أداء ال ـم ـق ــاول كل
 6أشـ ـه ــر ،ف ـضــا ع ــن وج ـ ــود ن ـظ ــام تـقـيـيــم
نـهــائــي لـلـمـشــروع ،وذل ــك فــي إط ــار تجنب
توريد مواد أو القيام بأعمال غير مطابقة
لـلـقـيــاســات ،بــاالضــافــة ال ــى مــراقـبــة أعـمــال
الـ ـمـ ـق ــاولـ ـي ــن ،ل ـض ـم ــان ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع
دون تأخير ،فــي إ طــار ضـمــان سير أعمال
الـمـشــاريــع ،وإنـهــائـهــا فــي الــوقــت المحدد
حسب العقود المبرمة.
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اقتصاد

تلتقي
اإلدارة العليا بـ «نفط الكويت» ً
العاملين بمناطق العمليات افتراضيا
ف ــي إط ـ ــار حــرص ـهــا ع ـلــى ال ـت ــاق ــي مع
ً
جميع العاملين فيها ،وحفاظا منها على
العادات والتقاليد التي تلتزم بها ،السيما
خالل شهر رمضان ،تنظم اإلدارة العليا في
شركة نفط الكويت سلسلة من اللقاءات مع
العاملين في المرافق والمنشآت بمناطق
عملياتها المختلفة.
وتـ ـت ــم ه ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات رغ ـ ــم الـ ـظ ــروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ف ــرض ـت ـه ــا جــائ ـحــة
ك ــورون ــا ،وال ـت ــي تــراف ـقــت م ــع اش ـتــراطــات
وقائية وصحية أدت إلى صعوبة التالقي
ال ـش ـخ ـصــي ،م ــن خ ــال تـنـظـيــم  5ل ـقــاءات
افتراضية ،يشتمل كل منها على العاملين
فــي ع ــدة مــواقــع بـمـنــاطــق عـمـلـيــات "نفط
الكويت" ،تتضمن مراكز تجميع ومحطات
تعزيز وحفر آبار وغيرها.
ولتنفيذ هذه اللقاءات ،يجتمع الرئيس

التنفيذي للشركة عماد سلطان وعدد من
نــوابــه فــي كــل ل ـقــاء داخ ــل غــرفــة عمليات
الطوارئ وإدارة األزمات التابعة للشركة،
حـيــث يـتــم االت ـصــال مـبــاشــرة عـبــر تقنية
الفيديو من خالل برنامج  MS Teamمع
العاملين في المواقع المحددة ،ويمضون
معهم الوقت.
وق ــد ارت ــأت اإلدارة العليا فــي الشركة
ً
الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة تـ ــأك ـ ـيـ ــدا مـنـهــا
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ووجـ ـ ـ ــوب الـ ـت ــاق ــي ال ــدائ ــم
م ــع ال ـعــام ـل ـيــن ،ل ــاط ــاع مـنـهــم مـبــاشــرة
عـلــى أوضــاع ـهــم ،واالس ـت ـمــاع إل ــى آرائـهــم
واق ـت ــراح ــات ـه ــم ،وال ـع ـمــل ع ـلــى تــذل ـيــل أي
عقبات وصعوبات قد تعترض طريقهم،
للتأكد من تأمين أفضل بيئة محيطة بهم،
وبما يساعدهم على العمل براحة وسالمة
وأمان ،من أجل مواصلة التألق واإلنجاز.

«التجاري» :أول مايو آخر موعد «بيتك» يطلق خدمة «األسعار
لدخول سحب حساب النجمة المباشرة للعمالت» ...أونالين
أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
الكويتي أن الفرصة األخيرة
لـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول س ـ ـ ـحـ ـ ــب "ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
النجمة" نصف السنوي هو
 1مــايــو  ،2021وذلـ ــك لـلـفــوز
ب ـ ـجـ ــائـ ــزة ق ـ ــدره ـ ــا  500أل ــف
دينار ،حيث سيجرى السحب
في  4يوليو  ،2021بحضور
وإشراف ممثل وزارة التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة وك ــذل ــك مـمـثـلــي
مكاتب التدقيق.
وصرح عبدالعزيز الزعابي
المدير العام بالوكالة  -قطاع
الخدمات المصرفية لألفراد
في البنك بأن جوائز حساب
النجمة ليست مميزة بحجم
مـ ـب ــال ــغ الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ال ـم ـق ــدم ــة
فـحـســب ،بــل أيـضــا بتنوعها
ط ــوال الـسـنــة ،فـهـنــاك جــوائــز
أسـبــوعـيــة وشـهــريــة وجــائــزة
نصف سنوية سيقام عليها
السحب في  4يوليو المقبل،
وقدرها نصف مليون دينار،
إضــافــة إلــى الـجــائــزة الكبرى
 1.5مليون دينار ،والتي تعد
ال ـج ــائ ــزة األك ـب ــر ف ــي ال ـعــالــم،
الفتا إلــى أن حساب النجمة
بات من الحسابات المفضلة
للعديد من العمالء.
وأشـ ـ ـ ــار ال ــزع ــاب ــي إل ـ ــى أن
ال ـب ـن ــك قـ ــام ب ـت ـعــديــل ش ــروط
ومزايا حساب النجمة اعتبارا
من  17أبريل  ،2021ليصبح
الحد األدن ــى المطلوب لفتح
الحساب ودخول السحوبات
هـ ــو  500دي ـ ـنـ ــار ومـ ـ ــا فـ ــوق،
وكلما زاد المبلغ المحتفظ به
في الحساب زادت فرص فوز
العميل ،حيث إن كل  25دينارا
تمنح العميل فــرصــة واحــدة
لـ ـلـ ـف ــوز ،م ـض ـي ـفــا أن ح ـســاب
النجمة يوفر ألصحابه أيضا

عبدالعزيز الزعابي

العديد من المزايا ،إذ يحصل
ال ـع ـم ـيــل ع ـلــى ب ـطــاقــة سحب
آلــي ،كما يستطيع الحصول
عـلــى بـطــاقــة ائـتـمــان بضمان
الـ ـحـ ـس ــاب ،والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
كل الخدمات المصرفية التي
يوفرها التجاري.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه ي ـم ـك ــن ألي
ع ـم ـيــل م ــن عـ ـم ــاء ال ـت ـج ــاري
فـ ـت ــح ح ـ ـسـ ــاب ال ـن ـج ـم ــة بـكــل
سـهــولــة وف ــي ثـ ــوان م ـعــدودة
عــن طــريــق تطبيق الـتـجــاري
 C B K M o b i l eأ و خ ــد م ــة
"التجاري أونالين" ،والدخول
ف ــي جـمـيــع ال ـس ـح ــوب ــات ،أمــا
بالنسبة للعمالء الجدد فإنهم
يستطيعون تقديم طلب فتح
الحساب مباشرة عبر تطبيق
التجاري  CBK Mobileوطلب
الحصول على بطاقة السحب
اآللي واستالمها على العنوان
ال ـ ــذي ي ـخ ـت ــارون ــه ،واإليـ ـ ــداع
م ـب ــاش ــرة ف ــي ال ـح ـس ــاب عـبــر
الــوســائــل االلـكـتــرونـيــة بــدون
الحاجة إلى زيارة الفرع.

«برقان» يطلق برنامج
«مكافآت برقان»
فــي إط ــار سـعـيــه إل ــى االرت ـقــاء
بتجارب العمالء وتعزيز الخدمات
الـمـصــرفـيــة ال ـم ـقــدمــة ل ـه ــم ،أعـلــن
بنك برقان إطــاق برنامج الــوالء
الشامل "مكافآت برقان" ،البرنامج
األح ـ ــدث ضـمــن قــائـمــة منتجاته
المبتكرة ،ويكافئ برنامج الوالء
الجديد جميع عمالء البنك على
جـمـيــع مـعــامــاتـهــم وعـمـلـيــاتـهــم
ال ـش ــرائ ـي ــة ب ــواس ـط ــة ال ـب ـطــاقــات
االئتمانية ،مما يوفر لهم مجموعة
م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن خـ ـ ـي ـ ــارات وم ــزاي ــا
االسترداد الحصرية.
ومـ ــن خـ ــال م ـن ـصــة "م ـكــافــآت
برقان" الجديدة ،سيتمكن عمالء
ب ـن ــك ب ــرق ــان م ــن اك ـت ـس ــاب نـقــاط
الـ ـمـ ـك ــاف ــآت عـ ـن ــد اس ـت ـخ ــدام ـه ــم
بطاقاتهم ،كما توفر هذه المنصة
مـ ــرونـ ــة اس ـ ـت ـ ــرداد ه ـ ــذه ال ـن ـق ــاط
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ـ ـهـ ــا بـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الخيارات التي تتضمن الحصول
على تذاكر السفر وإتمام حجوزات
الـ ـفـ ـن ــادق ،إض ــاف ــة إلـ ــى إمـكــانـيــة
الـت ـســوق وشـ ــراء قـســائــم الـهــدايــا
والـ ـقـ ـي ــام بـ ــاالس ـ ـتـ ــرداد ال ـن ـق ــدي.
وتتيح هذه المنصة للعمالء أيضا
اسـ ـت ــرداد ال ـن ـقــاط واسـتـخــدامـهــا
للدفع مقابل مشترياتهم بواسطة
ميزة "الدفع بالنقاط" ،وفضال عما
س ـبــق يـمـكــن لـلـعـمــاء اس ـت ـخــدام
الـنـقــاط ل ـشــراء أم ـيــال ط ـيــران من
شركات طيران محددة واستبدال
نقاط "مكافآت برقان" الخاصة بهم
بتذاكر طـيــران متوفرة عبر أكثر
مــن  750شــركــة ط ـيــران ،والحجز
في أكثر من  700000فندق حول
العالم ،كما يمكن استبدال النقاط
ل ـ ــدى الـ ـش ــرك ــاء الـ ــذيـ ــن ي ـق ــدمــون
ميزة تبادل األميال ،مثل العربية
ل ـل ـط ـي ــران واالت ـ ـح ـ ــاد ل ـل ـط ـي ــران،
وال ـح ـصــول عـلــى تــذاكــر الـطـيــران
وحـ ـج ــوزات ال ـف ـن ــادق لــأصــدقــاء
وأفراد العائلة.
ب ـ ــدوره ،ص ــرح رئ ـيــس مــديــري
الخدمات المصرفية الشخصية
ف ــي بـنــك ب ــرق ــان نــاصــر الـقـيـســي:

ناصر القيسي

"يواصل بنك برقان ترسيخ مكانته
الـ ــرائـ ــدة ف ــي األسـ ـ ـ ــواق الـمـحـلـيــة
واإلقليمية ،من خالل تقديم مزايا
جديدة وحصرية لعمالئه ،فضال
عن تجربة مصرفية تتسم باألمان
وال ـت ـم ـيــز .وتـمــاشـيــا م ــع خطتنا
لتوفير تجربة فــريــدة لعمالئنا،
ي ــأت ــي ال ـ ـيـ ــوم ب ــرن ــام ــج م ـك ــاف ــآت
بــرقــان ليعكس الـتــزامـنــا بتقديم
خدمات تتالءم تماما مع متطلبات
عمالئنا وأس ـلــوب حـيــاتـهــم .وإذ
نؤمن بأهمية مكافأة عمالئنا على
الـ ــدوام فسنتمكن مــن خ ــال هــذا
البرنامج من تحقيق ذلــك ،حيث
سيتاح لهم فرص متزايدة لكسب
ن ـق ــاط ال ـم ـك ــاف ــآت ع ـنــد إتـمــامـهــم
أي عملية مـصــرفـيــة بــاسـتـخــدام
ً
ب ـطــاقــات بـنــك ب ــرق ــان ،ف ـضــا عن
م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة م ــن خ ـي ــارات
االسترداد المميزة والمتكاملة من
خالل خدمة االنترنت المصرفية
وتطبيق برقان للهواتف الذكية".
وأع ـل ــن بـنــك ب ــرق ــان أن ــه سيتم
إدراج العمالء تلقائيا في برنامج
المكافآت الجديد ،الذين سيتسنى
لهم تسجيل دخولهم عبر خدمة
االن ـتــرنــت الـمـصــرفـيــة أو تطبيق
برقان للهواتف الذكية والوصول
إل ــى الـمـنـصــة الكـتـشــاف مكافآت
برقان واسترداد نقاطهم.

أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق ب ـ ـ ـيـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) ،ك ــأول بنك
في الكويت ،الخدمة الرقمية
الجديدة والفريدة من نوعها
"األسعار المباشرة للعمالت"
 ،L i v e F X P r i c i n gو هـ ــي
خ ــدم ــة ت ـت ـيــح ل ـل ـع ـمــاء مـيــزة
التسعير ا لـمـبــا شــر للعمالت
أثـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـمـ ـلـ ـي ــات تـ ـح ــوي ــات
التلكس المحلي أو العالمي،
وكــذلــك عـمـلـيــات الـتـحــويــات
ب ـي ــن ال ـح ـس ــاب ــات بــال ـع ـمــات
األجنبية ،حيث تتميز الخدمة
بأنها متوافرة على مــدار 24
ســاعــة ط ــوال أي ــام الـعـمــل في
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وت ـ ـقـ ــدم ه ــوام ــش
ربحية تنافسية.
وقــال المدير العام لخزانة
ال ـك ــوي ــت ف ــي "بـ ـيـ ـت ــك" -أح ـمــد
ع ـي ـســى ال ـس ـم ـي ــط ،إن خــدمــة
"األسعار المباشرة للعمالت"
ت ـت ـم ـي ــز ب ــال ــدي ـن ــام ـي ـك ـي ــة فــي
األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،الفـ ـ ـت ـ ــا ال ـ ـ ــى ان ـه ــا
ت ـم ـنــح ال ـع ـم ـيــل م ــرون ــة أك ـبــر
وكفاء ة أثناء تنفيذ العملية،
باالعتماد على احدث الحلول
التكنولوجية.
وأشار السميط ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إلـ ـ ــى أن ال ـخ ــدم ــة
م ـت ــواف ــرة ع ـبــر ،KFHonline
على الموبايل او عبر الموقع
اإللكتروني لـ"بيتك" ،وتشمل
ب ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات وهـ ـ ــي:
ال ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،والـ ــدوالر
ال ـك ـنــدي ،والـ ـي ــورو ،والجنيه
االسترليني ،والين الياباني،
والليرة التركية.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـسـ ـمـ ـي ــط" :ف ــي
الوقت الذي تزيد فيه البنوك
مـ ــن ه ــام ــش ال ــرب ـح ـي ــة اث ـن ــاء
العمليات التي ينفذها العمالء

أحمد السميط

خـ ـ ــارج سـ ــاعـ ــات ال ـع ـم ــل عـبــر
الموبايل واالنترنت كنوع من
التحوط ،يتخذ "بيتك" مبادرة
مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة عـ ـب ــر ط ـ ـ ــرح خ ــدم ــة
"األسعار المباشرة للعمالت"
 ،Live FX Pricingالتي تخلق
حال لزيادة االسعار وتحافظ
على أسعار تنافسية مباشرة"
خالل وخــارج ساعات العمل،
مبينا ان ذلــك يجسد الخبرة
الـ ـع ــريـ ـق ــة ل ـل ـب ـن ــك ف ـ ــي م ـج ــال
الـخــزيـنــة وال ـك ـفــاء ة فــي إدارة
االنكشاف على العمالت عبر
تـبـنــي ح ـل ــول ال ـ ـ ـ ـ ــ Fintechفي
أسواق العمالت االجنبية.
وأضاف ان من ابرز مميزات
ال ـخ ــدم ــة ان ـه ــا ت ـق ــدم للعميل
اسـ ـع ــارا ت ـنــاف ـس ـيــة لـلـعـمــات
اث ـنــاء الـتـحــويــل أكـثــر فعالية
مـ ــن األسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا
الـ ـف ــروع ،بــاالضــافــة ال ــى انـهــا
خدمة رقمية يمكن تنفيذها
"اون ــاي ــن" فــي غـضــون دقيقة
م ـ ــن اي م ـ ـكـ ــان وزمـ ـ ـ ـ ــان دون
الـحــاجــة لــزيــارة ال ـفــرع ،األمــر
الذي يتماشى مع استراتيجية

الـتـحــول الــرقـمــي فــي "بـيـتــك"،
التي قطع فيها أشواطا كبيرة
ّ
وتفرده في طرح
اكدت ريادته
الخدمات المصرفية الرقمية
المبتكرة.
وت ــاب ــع الـسـمـيــط" :يــواصــل
"بـ ـيـ ـت ــك" ج ـ ـهـ ــوده فـ ــي تــوف ـيــر
ب ــاق ــة م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـح ـل ــول
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
وخ ــدم ــات ومـنـتـجــات اس ــواق
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ومـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات الـ ـنـ ـق ــد
األجنبي ،الــى جانب خدمات
حساب المقاصة ،والتسوية
باليورو ،وبيع وشراء العمالت
األج ـن ـب ـيــة ،وح ـس ــاب الــذهــب،
ومـنـصــة بـيــع الـعـمــات (KFH
 ،)Globalو مـ ـنـ ـت ــج م ـب ــاد ل ــة
األربــاح ( ،)PRSومنتج الوعد
بالشراء ،وغيرها من الخدمات
والمنتجات التي مــن شأنها
أن ت ـعــزز مـكــانــة "ب ـي ـتــك" على
خريطة الصناعة المصرفية
اإلسالمية والعالمية".
وأكد ان الحلول المصرفية
الرقمية التي يقدمها "بيتك"
تلقى اقباال وترحيبا كبيرين
م ــن ال ـع ـمــاء ،م ــؤك ــدا المضي
قدما في هذا التوجه لتعزيز
ت ـجــربــة الـعـم ـيــل الـمـصــرفـيــة،
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــرد ب ـ ــإط ـ ــاق خ ــدم ــات
مصرفية متطورة ،والحفاظ
ع ـل ــى م ـك ــان ــة "بـ ـيـ ـت ــك" ال ــرائ ــد
عالميا.

«الخليج» يتوج الفائز بـ  100000دينار
في سحب الدانة ربع السنوي األول
أجرى بنك الخليج الخميس
الماضي سحب حـســاب الــدانــة
ربــع الـسـنــوي األول هــذا الـعــام،
معلنا فوز عبدالعزيز عبدالله
علي بن غيث بجائزة 100000
دينار ،وجــرى السحب في مقر
ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،ب ـح ـضــور ممثل
مــن وزارة التجارة والصناعة،
ومـمـثــل مــن شــركــة إرن ـســت آنــد
يونغ.
وحـ ـ ـ ــول هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـح ــب ،ق ــال
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة لـ ــأفـ ــراد فـ ــي بـنــك
الخليج محمد القطان" :نبارك
لعميل حساب الدانة المحظوظ،
ع ـبــدال ـعــزيــز ع ـبــدال ـلــه ع ـلــي بن
غ ـيــث ،فـ ــوزه ب ـجــائــزة 100000
دي ـ ـنـ ــار .هـ ــذا ال ـس ـح ــب ه ــو أول
سحب ربــع سنوي لهذا العام،
ول ــديـ ـن ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـف ــرص
ال ـقــادمــة ،شـهــريــا ورب ــع سنوي
وس ـن ــوي ــا! لــذلــك نــذكــر الـعـمــاء
وندعوهم لــادخــار في حساب
ال ـ ــدان ـ ــة ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ـن ـهــم فـتـحــه
واإلي ـ ـ ـ ــداع ف ـي ــه إل ـك ـتــرون ـي ــا عــن
طريق تطبيق بنك الخليج ،أو
زي ــارة أح ــد فــروعـنــا المنتشرة

في أنحاء البالد .وأتمنى الحظ
الوفير للجميع!".
ويتميز حـســاب الــدانــة بأنه
من أفضل حسابات االدخار في
ال ـكــويــت ،بـسـحــوبــاتــه ال ــدوري ــة
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـم ــل ج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز ق ـي ـم ــة
وب ـم ـم ـيــزاتــه ال ـك ـث ـيــرة لـحــامـلــي
الحساب ،فهناك فرص شهرية
لـ ـلـ ـف ــوز بـ ــألـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار ل ـع ـشــرة
فــائــزيــن ،إض ــاف ــة إل ــى سحبين
ربع سنويين جائزة كل منهما
 100000دينار ،وسحب نصف
سنوي جائزته  1000000دينار،
والسحب السنوي الكبير على
الـ ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى الـ ـت ــي تـبـلــغ
 1500000دينار.

مميزات كثيرة
ومن المميزات العديدة التي
يتمتع بها عمالء حساب الدانة
أنه الحساب الوحيد في الكويت
الــذي ِّ
يحول فرصك بالفوز من
ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة إل ـ ــى ال ـس ـنــة
ال ـتــال ـيــة ،وذلـ ــك ضـمــن بــرنــامــج
م ـكــافــأة ال ـع ـمــاء ع ـلــى وفــائـهــم
ووالئهم لبنك الخليج.

ٔ
ً
فريق «الخليج» حامال شيك الفائز بـ  100الف دينار

محمد القطان

وكذلك تمت إضافة كل فرص
الــربــح لعمالء الــدانــة الحاليين
مـ ــن ع ـ ــام ( 2020م ـ ــن  1ي ـنــايــر
إ لـ ــى  31د ي ـس ـم ـبــر  )2020إ ل ــى
سحوبات عام  .2021من الجدير
بــالــذكــر أن جـمـيــع الـسـحــوبــات
تـتــم بـحـضــور ممثل مــن وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،وت ـت ــم
مــراج ـعــة وتــدق ـيــق الـسـحــوبــات
ربع السنوية والسحب السنوي
من شركة إرنست آند يونغ.
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F8 Tributo

إقالع بجمال التفاصيل

بمحرك  8سلندرات توربو مزدوج بقوة  710أحصنة

يوسف العبدالله

استكملت أسطورة الصناعات اإليطالية للمحركات الرياضية ،فيراري ،خط إنتاج
 488GTBعبر  F8 Tributoبمحرك  8سلندرات ،بشاحن توربيني مزدوج بسعة 3.9
ّ
لترات ،يولد ّقوة ّ حصانية تصل إلى  710أحصنة ،مرتبط بناقل حركة  F1من  7سرعات.
و«الجريدة» تسلط الضوء عليها من خالل صفحة السيارات ،بعد تجربة قيادتها في
شوارع البالد ،بدعوة خاصة من شركة الزياني للسيارات ،الوكيل الحصري لعالمة فيراري
في الكويت ،وبتنسيق مباشر مع «فيراري الشرق األوسط».
خ ــرج ــت ف ـ ـيـ ــراري  F8 Tributoبـكــونـهــا
ً
ال ـس ـيــارة الــريــاضـيــة ال ـجــديــدة كـلـيــا لعالمة
ف ـي ــراري الـ ـم ـ ّ
ـزودة ب ـم ـحـ ّـرك وس ـطــي خـلـفــي،
لـتـجـ ّـســد عـبــر اسـمـهــا عــربــون وف ــاء وتقدير
ّ
المزودة بمحرك " "V8األقوى
ألقوى السيارات
في تاريخ سيارات عالمة الحصان الجامح.
ً
وترسي سيارة "إف  8تريبوتو" معيارا
ً
جديدا في السوق على صعيد األداء ومتعة
ال ـق ـي ــادة وال ـت ـج ــاوب وس ـهــولــة ال ـت ـح ـكــم ،إذ
ستضمن لجميع السائقين ا خـتـبــار األداء
الــرائــع ألفـضــل مـحــرك " "V8فــي الـعــالــم ،إلى
جانب االستمتاع بمستويات غير مسبوقة
م ــن ال ـت ـج ــاوب وت ـج ــرب ــة ال ـق ـي ــادة الـمــريـحــة
ّ
والمتميزة.
ومع استطاعة ضخمة تبلغ  710أحصنة
ً
ونــاتــج طــاقــة يتجاوز حــاجــز  185حصانا/
ً
ل ـ ـتـ ــرا ،ب ـ ــات ه ـ ــذا م ـ ـحـ ـ ّـرك الـ ـسـ ـي ــارة ث ـمــانــي
األسطوانات " "V8األقوى في تاريخ سيارات
فيراري خارج إطار فئة السيارات الخاصة؛
ً
ليرسي معايير جديدة كليا ليس على صعيد
ّ
ّ
المجهزة بشاحن توربو فحسب،
المحركات
ً
ّ
وإنما لمختلف أنواع المحركات أيضا.
ّ
المزودة بشاحن
وتم استخدام محرك ""V8
ّ
تــوربـيـنــي م ــزدوج فــي طـ ــرازات أخ ــرى تــولــد
مـسـتــويــات مختلفة مــن ال ـطــاقــة؛ وف ــاز هــذا
المحرك بجائزة "أفضل ّ
محرك" في مسابقة
"أفضل ّ
محرك للعام" لثالث سنوات متتالية
" ،2016و ،2017و ."2018كـمــا ف ــاز فــي عــام
َ
العقدين
 2018بـجــائــزة "أف ـضــل م ـحـ ّـرك فــي
الماضيين".
ّ
وتــولــد  F8 Tributoقدرتها البالغة 710
أحصنة من دون ّ
أي تأخير في عمل التوربو
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـك ـمــل األداء ال ـص ــوت ــي ال ـمــذهــل
والـمـمـيــز لـلـسـيــارة .ويستكمل ه ــذه الطاقة
الـمـتــاحــة بـشـكـ ٍـل ف ــوري مــع أس ـلــوب الـقـيــادة
الـمـمـتــاز وال ـت ـجــاوب عــالــي ال ـك ـفــاءة ،بفضل
الحلول المتطورة المعتمدة على العناصر
ّ
والمستمدة من تجارب
الديناميكية للسيارة،
قيادة فيراري.
ّ
تجسد سـيــارة "ف ـيــراري إف  8تريبوتو"

الــريــاضـ ّـيــة " ،"F8 Tributoمــن إب ــداع "مــركــز
ً
ً
ف ـ ـيـ ــراري ل ـل ـت ـص ـم ـيــم" ،ت ــوج ـه ــا جـ ــديـ ــدا فــي
ّ
التفرد والمزايا
التصميم يعكس في جوهره
ً
األســاسـ ّـيــة ،الـتــي دائ ـمــا تـمـ ّـيــزت بـهــا جميع
ً
سـ ّـيــارات ف ـيــراري ،وخـصــوصــا على صعيد
األداء االسـتـثـنــائــي واالنـسـيــابـ ّـيــة والـكـفــاءة
ّ
ّ
الهوائية.
الديناميكية
ك ـم ــا ت ـع ـت ـبــر "ف ـ ـيـ ــراري إف  8تــري ـبــوتــو"
السيارة األقــوى على صعيد أداء الخواص
الديناميكية والهوائية ضمن فئة السيارات
ّ
المزودة بمقعدين ،والمستوحاة
الرياضية
من تصميم ّ
سيارة "بيرلينيتا" ذات المقعدين
بمحرك مثبت في القسم األوسط والخلفي من
هيكل السيارة.
ّ
وت ـح ــل ه ــذه ال ـس ـي ــارة م ـكــان طـ ــراز "488
جي تي بــي"  ،GTB 488وهــي تتمتع بأعلى
مستويات األداء الذي يقدم للسائق تجربة
قيادة تفاعلية غير مسبوقة.
وش ـه ــدت ه ــذه ال ـس ـي ــارة تـحـسـيـنــات في
مختلف جوانبها ،إذ باتت تحقق أداء أفضل
مــن حـيــث الـتـحـكــم بــالـسـيــارة عـنــد قيادتها
بأقصى قدراتها ،مع تعزيز مستويات الراحة
في المقصورة.

محرك الجوائز
يعتبر محرك فيراري ثماني األسطوانات
" "V8المحرك المثالي لمنح السائق تجربة
ً
قيادة ممتعة وأداء رياضيا هو األعلى على
مستوى قطاع السيارات الرياضية الخارقة،
ويمكن االستمتاع بهذا األداء االستثنائي
ال ـخــارق بشكل خ ــاص فــي طـ ــرازات فـيــراري
ّ
ّ
بمحرك مثبت في القسم
المزودة بمقعدين
األوسط والخلفي.
ً
ودائما عملت فيراري على تطوير وتعزيز
ً
ق ــدرات هــذه المنظومة ،التي تحقق تــوازنــا
ً
مثاليا من حيث الوزن ،إذ نجحت على مدى
أكثر من أربعة عقود في توفير تجارب قيادة
رياضية متكاملة ومنقطعة النظير.
وتم تزويد سيارة "إف  8تريبوتو" بمحرك

المواصفات التقنية
المحرك

ّ
ومثبت بزاوية  90درجة
• النوع :توربو مزدوج بثماني أسطوانات ""V8
ّ
الكلية 3902 :سم مكعب
• اإلزاحة
• الطاقة القصوى للمحرك 710 :أحصنة عند  7000دورة في الدقيقة
ً
• عزم الدوران األقصى 770 :نيوتن /مترا عند  3250دورة في الدقيقة
ً
ً
• القدرة النوعية لقوة المحرك 185 :حصانا /لترا
• سرعة الدورات القصوى للمحرك 8000 :دورة في الدقيقة
• نسبة االنضغاط9.6:1 :
• ناقل الحركة وعلبة التروس
• علبة تروس  F1مزدوجة القابض بسبع سرعات

األداء

•  0-100كيلومتر /ساعة  2.90ثانية
•  0-200كيلومتر /ساعة  7.8ثوان
ً
• السرعة القصوى  340كيلومترا في الساعة
• الزمن المسجل على حلبة فيورانو 1 :دقيقة و 22ثانية و 5أجزاء من الثانية

ثماني األسطوانات ّ
مزود بشاحن توربيني،
ال ــذي حـصــد أه ــم جــوائــز عــالــم الـمـحــركــات،
ألنــه األفضل ضمن فئته على مــدى األعــوام
العشرين الماضية ،بحسب تصنيف خبراء
القطاع.
وفــي عــام  ،2018تم ترشيح هــذا المحرك
للفوز بجائزة "أفضل ّ
محرك" للعام الثالث
على التوالي ،وهــي الجائزة التي حصدها
بعد أن تجاوز أقرب منافسيه بضعف نقاط
التقييم.
كـ ـم ــا ي ـت ـم ـت ــع م ـ ـحـ ــرك ف ـ ـ ـيـ ـ ــراري ال ـ ـمـ ــزود
بـ  8أسطوانات بمواصفات فنية استثنائية
ً
جدا ،مما يجعله األفضل على اإلطالق ضمن
ّ
المحرك طاقة قصوى قدرها
فئته ،إذ يولد
 710أحصنة عند  8000دورة في الدقيقة ،مع
ً
طاقة ّ
محددة تبلغ  185حصانا /لتر.
ّ
كما يمتاز المحرك بعزم دوران أعلى عند
جميع الـســرعــات ،إذ يصل إلــى  770نيوتن
ً
مترا " +10نيوتن أمتار مقارنة مع طراز "488
جي تي بي"" عند  3.250دورة في الدقيقة.

الديناميكا الهوائية
زودت سيارة "إف  8تريبوتو" بمجموعة
من الحلول الدينامية الهوائية المتطورة،
وتـ ـجـ ـم ــع ه ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـ ـفـ ــريـ ــدة ب ـيــن
االبـتـكــارات الجديدة والخبرة المتعمقة
ال ـت ــي راك ـم ـت ـهــا ال ـش ــرك ــة ع ـبــر تــاريـخـهــا
الطويل من المشاركة في بطوالت "جي
تي" و"تشالنج".
وتم تطوير هذه الحلول بهدف صنع
سيارة "بيرلينيتا" مخصصة للسير على
الطرقات مــع محرك ّ
مثبت فــي القسم
األوسط والخلفي من السيارة ،ليقدم
أعلى مستويات األداء الممكنة.
وخ ــاص ــة الـ ـق ــول ،إن ال ــزي ــادة
اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـع ــام ــل الــدي ـنــام ـي ـكــا
ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــارة "إف 8
ً
تريبوتو" قياسا بسيارة " 488جي
ت ــي بـ ــي" تـعـتـبــر نـتـيـجــة لـمـجـمــوعــة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات والـ ـتـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات ال ـت ــي
خضعت لها القناة الهوائية األمامية
" 15في المئة" والجناح الخلفي "25
فــي المئة" والـجــزء األمــامــي من
البدن السفلي " 15في المئة"
وم ــول ــدات ال ــدوام ــات "25
في المئة" ونظام الناشر
الخلفي " 20في المئة".

تصميم أسطوري
أب ـ ـ ــدع "مـ ــركـ ــز فـ ـي ــراري
للتصميم" بتصميم سيارة
"فيراري إف  8تريبوتو" ليقدم

أيقونة جديدة في عالم السيارات الرياضية.
وم ـنــذ ال ـمــراحــل الـمـبـكــرة لـعـمـلـيــة تصميم
السيارة ،ركزت فيراري على تحقيق هدفين
رئيسيين :أولهما تصميم سيارة أنيقة توفي
محرك  V8حقه ،وتستوحي شكلها من أبرز
سيارات فيراري الرياضية المزودة بمحرك
في القسم األوسط
ثماني األسطوانات مثبت ّ
والخلفي من السيارة ،لتمثل عالمة فارقة
في تاريخ العالمة ،وثانيهما منح السيارة
شخصية متفردة من خالل تقديم تصميم
ينبض بالخصائص الرياضية وفق أعلى
معايير الديناميكية الهوائية المتطورة.
وت ــم الـتــركـيــز بـشـكــل كـبـيــر عـلــى اح ـتــرام
ال ـع ـنــاصــر الـتـصـمـيـمـيــة ال ـخ ــاص ــة بـشـعــار
الحصان الجامح حتى عند دمج العناصر
الديناميكية الهوائية في تصميم السيارة،
ومـ ـ ــن ثـ ــم الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر ال ـخ ـط ــوط
التصميمية البسيطة والجريئة.
أما الداخلية ،فقد حافظت "إف  8تريبوتو"
على التصميم الكالسيكي لمقصورة القيادة
التقليدية التي تركز على السائق في سيارات
ف ـيــراري ذات المقعدين بـمـحــرك مثبت في
القسم األوسط والخلفي من السيارة.
وخضعت جميع العناصر التصميمية
األساسية ،وخاصة لوحة العدادات والجيوب
الداخلية لألبواب وممرات التهوية لعملية
إعادة تصميم مخصصة تنسجم مع هوية
ال ـس ـي ــارة .وزودت ال ـس ـيــارة بـعـجـلــة قـيــادة
جديدة كليا مزودة بعناصر تحكم شاملة،
كـمــا أن ـهــا تـتـمـيــز بــالـتـصـمـيــم الـجــديــد
للمقاعد القياسية.
وزودت الـمـقـصــورة بفتحات هــواء
دائرية جديدة فائقة الجمال ،مع إطار
مـصـنــوع مــن األلـمـنـيــوم "يـتــوافــر
ً
أيضا إطــار مصنوع من ألياف
ال ـكــربــون كـخـيــار إض ــاف ــي" في
م ـق ــارب ــة ذكـ ـي ــة لـبـنـيــة
العدادات.
لوحة
ّ
ولـضـمــان خــفــة ال ــوزن
في جميع التفاصيل ،باتت
لوحة العدادات تشتمل على
لوحة من األلمنيوم لتشكل
استمرارية للوحة التحكم
المركزية.
وإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
شعور بالخفة،
ت ـمــت إضــافــة
قـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــة م ــن
أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــون
بـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــون
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
لـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل بـ ـي ــن
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء لـ ـ ــوحـ ـ ــة

تصوير نوفل إبراهيم

ال ـت ـح ـكــم ال ـع ـل ــوي ــة وال ـس ـف ـل ـي ــة ،ل ـت ـع ــزز مــن
اللمسات الجمالية داخل المقصورة.
ً
ويشتمل هذا القسم أيضا على شاشة
جــديــدة تعمل باللمس قـيــاس  7بوصات
ً
ً
أم ــام ال ــراك ــب ،وتـضـفــي انـطـبــاعــا ريــاضـيــا
منقطع النظير.
وت ـك ـت ـمــل ص ـ ــورة ل ــوح ــة ال ـ ـعـ ــدادات مع
مـجـمــوعــة الـ ـع ــدادات الـكــاسـيـكـيــة وع ــداد
دورات المحرك المركزي وعجلة القيادة
المبتكرة وأزرار التحكم الجديدة.
ً
وي ـبــدو الـكــونـســول ال ـمــركــزي منفصال

بوضوح عن لوحة العدادات في األعلى ،مما
يعزز شعور الخفة الذي ينبض في مختلف
تفاصيل السيارة .وينطوي الكونسول على
جزء جديد مميز ذي تصميم نافر يضفي
ال ـمــزيــد م ــن االنـسـيــابـيــة عـلــى الـمـقـصــورة
الداخلية.

تجربة ةديرجلا.
الفخامة اإليطالية تنشر
جمالها في شوارع الكويت

استطاعت فيراري  F8 Tributoالجديدة
وخ ــال تـجــربــة قـيــادتـهــا أن تنشر سحر
جمالها اإليطالي في شوارع البالد ،بعد
أن استطاعت فـيــراري أن تجعل مــن هذه
المركبة نكهة مختلفة لإلقالع بتفاصيل
جــديــدة وغـيــر مسبوقة ،فعلى الــرغــم من
تزويدها بمحرك  488GTB Pistaالشرس،
فإن  F8أخف وزنا من األخيرة ،لتستطيع
بذلك أن تخرج بمعادلة لم يسبق لها مثيل
على الطريق ،وبمحرك ازدادت سرعته،
بعد تــزويــدهــا بحزمة مــن الهوائيات
الديناميكية ا لـتــي غ ــزت تصميمها
الـجــديــد ،اب ـتــداء مــن الجهة األمامية
ً
ً
للتصميم ،مــرورا بالجوانب وأخيرا
في الجهة الخلفية.
وكانت تجربة قيادة  F8في شــوارع
الـبــاد خــال إج ــازة نهاية االس ـبــوع ،لها

تفاصيل خاصة ،إذ كانت بدعوة خاصة
م ــن ش ــرك ــة ال ــزي ــان ــي ل ـل ـس ـي ــارات ،الــوكـيــل
ال ـح ـصــري ل ـعــامــة فـ ـي ــراري ف ــي الـكــويــت
وبـتـنـسـيــق م ـبــاشــر م ــع "فـ ـي ــراري ال ـشــرق
األوســط" ،والتي كانت عنوانها الفخامة
والهيبة ،بعد أن شهدت التجربة العديد
مــن الــوقـفــات أبــرزهــا قــوة االن ـطــاق التي
كانت فيراري حاضرة عبر قدرة انطالقها
مــن ســرعــة الـصـفــر إل ــى  100كـلــم فــي 2.9
ثانية فقط ،وهو أقرب الى انفجار سريع
على الطريق.
وكان من الالفت خالل قيادة  ،F8نظرات
المارة وسحر جمال فيراري في تصميمها
ال ـجــديــد ،وه ــو ال ــذي ع ــادة م ــا تـتـمـيــز به
األسـطــورة اإليطالية فــي مركباتها التي
تـسـحــرك بـقــوة مـحــركــاتـهــا ت ــارة ،وجـمــال
تصميمها تارة أخرى.

ً
راشد الماجد األكثر نجاحا في مقدمات
األعمال الرمضانية
أدى أغنية مسلسل «ممنوع التجول»

om

t

c
bil@aljarida.

aw
a

العدد  / 4710األحد  18أبريل 2021م  6 /رمضان 1442هـ

انتقادات ألخطاء مسلسل
موسى ...وإشادة بالصورة

تـنــوعــت األع ـم ــال الــرمـضــانـيــة الـمـعــروضــة
ً
حــالـيــا ،وف ــرض هــذا التباين وج ــود مقدمات
وموسيقى لألعمال تتماشى مــع طبيعة كل
عمل ،وكــان أداء الفنان راشــد الماجد ألغنية
أو "اسكتش" مسلسل "ممنوع التجول" عامل
جــذب للكثير مــن محبي هــذا الـفـنــان لسماع
األغنية التي تميزت بالتماس مع الواقع الذي
فرضته جائحة كورونا.
وحققت األغـنـيــة رواج ــا كبيرا عبر مواقع
ال ـتــواصــل ،وخ ــال "مـمـنــوع الـتـجــول" يتجدد
ال ـت ـع ــاون م ــرة أخـ ــرى ب ـيــن ال ـمــاجــد وال ـف ـنــان
ناصر القصبي ،حيث أدى راشد تتر المقدمة
ل ـل ـم ـس ـل ـســل ال ـك ــوم ـي ــدي "مـ ـمـ ـن ــوع الـ ـتـ ـج ــول"،
واألغنية من كلمات أحمد علوي وألحان أحمد
الهرمي.
وع ــن ه ــذا ال ـع ـمــل ،ت ـحــدث ع ـلــوي قــائــا إن
"األغنية هي مشاركة مع زمالئي الكبار راشد
الماجد وناصر القصبي ،من خالل المسلسل
الــدرامــي ممنوع الـتـجــول" ،متابعا" :حاولنا
تقديم وصف لحالة ظروف الناس االجتماعية
في ظل الحظر الــذي فرضته جائحة كورونا
بـ ـط ــريـ ـق ــة ظ ــريـ ـف ــة تـ ـتـ ـم ــاش ــى م ـ ــع الـ ـم ــواق ــف
الكوميدية داخل المسلسل".
وحــول فكرة تتر المسلسل ،ذكــر" :الحقيقة
قدمت تترات سابقة مع راشد الماجد ووليد
الـ ـش ــام ــي ،وتـ ـع ــاون ــت فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن  6أو 7
مسلسالت بعضها درامية وتاريخية وبعضها
ذات مواضيع اجتماعية ،وموضوعنا هذا كان

يحتاج إلى مجهود خاص ،والتكليف جاء من
راش ــد الـمــاجــد ،وتـشــرفــت بــاعـتـمــاده علي في
بعض األم ــور ،نظرا ألن الـمــوضــوع ال مرجع
سابق له ،إذ لم تكن هناك أي قصيدة أو أغنية
تـتـطــرق إل ــى ك ــورون ــا ،وحــاول ـنــا التعبير عن
المعاني ببساطة و سـهــو لــة ،ونتيجة العمل
كانت مرضية للجميع".
وفيما يتعلق بمشاهدته لمسلسل "ممنوع
ال ـت ـج ــول" ،ذكـ ــر ع ـل ــوي" :أن ـ ــا مـهـتــم بـمـتــابـعــة
الدراما ،واتضح لي أن هناك مجهودا كبيرا،
وهـنــاك مـشــاركــة  4مخرجين ضمن مسلسل
واحد ،وحلقات منفصلة متصلة ،وسيناريو
وفكرة مستقلة ،وكلها تدور في دائرة ظروف
ممنوع التجول في ظل الجائحة".
ومن األعمال األخرى التي نالت استحسان
الجمهور تتر مسلسل نسل االغراب ،واألغنية
من كلمات الشاعرة سارة سعيد وألحان هيثم
نبيل ،وتقول كلماتها:
مــن صلب بعض على ال ــورق وفــروعـنــا من
طريقين
والود فى قلوبنا انحرق عدى السلف والدين
صدق إللي قال إن الزمن لو تأمنه ينهيك
نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين
كما تمكن الموسيقار سمير كويفاتي من
تـقــديــم مــوسـيـقــى تـصــويــريــة جـمـيـلــة ،ج ــاءت
مناسبة ألجــواء مسلسل "مارغريت" للنجمة
حياة الفهد وحسن البالم وهبة الدري وسعاد
علي ،وغيرهم.

ملصق مسلسل «موسى»
ُعرضت خالل األيام الماضية ،الحلقات األولى من مسلسل
موسى ،بطولة النجم محمد رمضان ،والذي يقدمه في حقبة
األربعينيات من القرن الماضي حتى الخمسينيات.
وشهدت الحلقات الماضية مجموعة من االنتقادات الخاصة
ببعض األشياء التاريخية ،مثل األسلحة التي حملها رجال
الفنان ريــاض الخولي في المسلسل ،والتي لم تكن موجودة
خالل بداية األربعينيات ،وكانت حكرا على بعض النخبة من
ضباط اإلنكليز .ورغم أن المسلسل حاول التدقيق التاريخي،
فإن بعض األمور لم تكن متقنة ،مثل الغرافيك الخاص بمشاهد
الطائرات ،حيث رأى البعض أنه لم يكن مميزا.
على صعيد آخر ،نال مخرج المسلسل محمد سالمة إشادات
واسعة بالصورة والكادرات المختلفة التي قدمت لوحات فنية
مميزة.

ليلى عبدالله تبكي على الهواء

تامر حسني

سمير كويفاتي

راشد الماجد

مشهد لقاء السقا ومي عمر يثير وفاء عامر تدخل على خط أزمة ماجد الكدواني يخطف أنظار
شقيقتها أيتن وريهام حجاج المشاهدين في «والد ناس»
السخرية بـ «نسل األغراب»

ملصق «نسل األغراب»

ليلى عبدالله
بكت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ،ليلى عبدالله،
على الهواء خالل استضافتها في برنامج "علي ونجم" عبر
تلفزيون الكويت ،بعدما سألها المذيع علي نجم عن بدايتها
الفنية ،وأنها كانت مجرد "كومبارس" في بداية ظهورها.
وقــالــت ليلى إن دموعها سببها السعادة ال الـحــزن ،ألن
التمثيل بالنسبة لها كان حلما منذ الطفولة ،وإحساسها
أنها بدأت تحقق حلمها الفني جعلها فخورة وممتنة ،ولكنه
يربكها في الوقت ذاته.

شـهــدت الـحـلـقــة الــرابـعــة مــن مسلسل "نـســل األغ ـ ــراب" ،بطولة
الفنان أحمد السقا ،المزيد من االنتقادات والسخرية ،من خالل
عدة مشاهد رآها البعض مكررة من أعمال أخرى ،وال يوجد بها
جديد ،بل وصلت إلى حد التكلف.
وشهدت الحلقة الرابعة مشهد لقاء "جليلة" الفنانة مي عمر
مع "عساف" الفنان أحمد السقا بالقرب من إ حــدى الترع ،حيث
اعتبر البعض أنه نفس المشهد الذي قدمه السقا في الجزء األول
من فيلم الجزيرة مع الفنانة هند صبري ،وأن المشهد ليس به
جديد ،إضافة إلى حرصه على السير بالحصان ،في الوقت الذي
خرج من السجن وال يوجد لديه أي مال ولم يخرج أمواله القديمة
من مخازنها بعد.
كما نال أحمد مالك وأحمد داش النصيب األكبر من االنتقادات
على ظهورهما في أدوار صعيدية.

وفاء عامر
طلبت الفنانة وفــاء عامر من شقيقتها أيتن التوقف عن كتابة
أي تصريحات هجومية ضــد الفنانة ريـهــام حـجــاج ،على خلفية
الخالف بينهما حول مسلسل "وكــل ما نفترق" ،مع حذف مشاهد
عدة لشخصية أيتن من العمل خالل الفترة الماضية ،وكتابة اسمها
بطريقة غير مناسبة مع ما جرى االتفاق عليه عند موافقتها على
العمل.
وج ــاء تــدخــل وف ــاء فــي األزم ـ ــة ،بـعــدمــا تـصــاعــدت التصريحات
المتبادلة بين الطرفين ،فــي وقــت طلبت مــن شقيقتها انتظار ما
ستتخذه نقابة الممثلين من إجراءات في الشكوى التي تقدمت بها
بالفعل خالل األيام الماضية.
وساطة وفــاء جــاءت في ظل عالقتها بالمنتج طــارق الجنايني،
الذي أكد وجود أشخاص يسعون إلثارة أزمة بين أيتن وريهام ،وهو
مضمون نفس الرسالة التي تحدثت بها وفاء إلى شقيقتها الصغرى.

ماجد الكدواني
خطف الفنان ماجد الكدواني األنظار في الدراما الرمضانية،
فــي مسلسل "والد نــاس" بالحلقة الــرابـعــة ،حيث ظهر فــي العمل
بشخصية أب يعود من الخارج ،بعدما علم بإصابة نجله في حادث
أتوبيس المدرسة الذي ينقله بشكل يومي.
وظـهــر مــاجــد فــي المشهد وه ــو يستقبل خـبــر وف ــاة نجله من
الطبيب فــي المستشفى برفقة زوجـتــه ،حيث قــدم أداء بــارعــا في
دور األب المكلوم الــذي يعجز عن التعامل مع الصدمة ،ويتذكر
األحــاديــث بينه وبين نجله الــذي فــارق الحياة قبل دقائق قليلة،
وســط صمت وحــزن من باقي الموجودين في المستشفى الذين
يشاهدون لحظات انهياره.
َّ
وتصدر ماجد محركات البحث ومواقع التواصل االجتماعي بعد
وقت قليل من عرض مشهده ،حيث حقق المشهد الذي ال يتجاوز 8
دقائق أكثر من مليون مشاهدة عبر المنصات المختلفة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مـهـنـيــا :تـتــراجــع ضـغــوط الـعـمــل روي ــدا
ً
رويدا ،لكن ال مجال لألخطاء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـثــق ال ـح ـب ـيــب ب ــك أك ـث ــر مما
تتصور ،وهو يدعمك في كل أمر.
ً
ً
اجتماعيا :من المستحسن جدا االستماع
إلى آراء العائلة وعدم التفرد برأيك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :أن ــت سـ ّـيــد مــوقـفــك ،ألن إرادت ــك
وحدك هي التي تدفعك إلى المثابرة.
ً
عاطفيا :تحمل في صدرك محبة كبيرة
للشريك ،وهو يعلم بذلك.
ً
اجتماعيا :لكل شخص الحق في أوقات
فراغ لترفيه نفسه ،وأنت واحد منهم.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :يزداد التوتر في العمل ،فيما تحتاج
ً
حاليا إلى التعاون والتضامن.
ً
ُ
عاطفيا :حاول أن تتفهم شريك العمر في كل
ما يقوم به ،ألنه صادر عن ُحب.
ً
اجتماعيا :تجنب باستمرار اإلف ــراط في
تناول الطعام ،وحافظ على صحتك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تستطيع أن تمأل وقتك بالعمل
المجدي بالتعاون مع فريق.
ً
عــاطـفـيــا :رأي شــريــك حـيــاتــك قــد يكون
ً
مصيبا ،فاستمع له.
ً
اجتماعيا :ضع عقلك وقلبك وأعصابك
وكل كيانك في خدمة راحتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ُ
ً
مـهـنـيــا :ه ــواج ــس مهنية ضــاغـطــة تـشـعــرك
باالنزعاج والتوتر الشديد.
ً
عاطفيا :استخدم طاقتك في السحر ،لتنال
رضا الحبيب وإعجابه.
ً
اجتماعيا :تجنب القطيعة والـخــافــات مع
ً
ً
ُ
معارفك ،وكن متفهما وصبورا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :إذا كنت مولعا بتضييع الوقت ،فال
تنتظر نتائج مثمرة.
ً
عاطفيا :أجمل ما في تصرفاتك هو احترامك
الشديد لشريك عمرك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــواج ـه ــة ال ـم ـتــاعــب بــالـصـبــر
ً
والحكمة قد تخفف كثيرا من وطأتها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ربح مالي وفير يأتيك من مشروع
أسهمت فيه ،فاستثمره.
ً
ً
عاطفيا :وضع الحبيب مريح جدا ،وهذه
فرصة جيدة لمصارحته بما تريد.
ً
اجتماعيا :انتبه من تبذير أموالك ،فأنت
تبالغ بعض الشيء في إنفاقها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
َّ
ً
مهنيا :ال تتخل عن واجباتك تجاه الزمالء،
واحترمهم ،كي يحترموك.
ً
عاطفيا :عندما تسير األمور على غير ما
يرام تلقي اللوم على شريك حياتك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اح ـت ــرز م ــن اإلن ـف ــاق ف ــي غير
ضرورة ،فاأليام المقبلة صعبة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :احــذر المجازفة ،واتـ ِـق المخاطر،
ً
فأنت ُّ
تمر بفترة حساسة جدا.
ً
عاطفيا :ينتظر الطرف اآلخر سماع كلمة
عاطفية منك تفرح بها قلبه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـحـ ّـمــل ن ـف ـســك أك ـث ــر من
المستطاع ،فأنت تحتاج إلى الراحة.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :أن ترجو بدون أن تعمل ،فإن رجاءك
سيبقى أمنية.
ً
عاطفيا :لقد نفد صبر الحبيب من وعودك
التي لم تستطع تحقيقها.
ً
اجتماعيا :عليك أن تخلد للراحة من حين إلى
ً
آخر لتعطي ثمارا أفضل.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا ّ :يوم مخيب لآلمال ال تفاوض فيه،
وال توقع على أي عقد.
ً
عاطفيا :المناسبة اليوم جيدة للنواحي
العاطفية وللبوح بما تشعر به.
ً
اجتماعيا :تشغل بالك مسألة دين عالقة،
وقد حان موعد تسديدها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :لم تخلق أنت لتكون ذنبا في عملك،
ً
بل رأسا يدير اآلخرين.
ً
ً ُ
عاطفيا :كــن مرنا في تعاطيك مع رفيق
حياتك ،واظهر له بعض الحنان.
ً
اجتماعيا :ال تنكر ما فعله أحد األهل معك،
ً
ُ
وكن له شاكرا.
رقم الحظ.22 :

٢٠

توابل ةديرجلا

حكاية أديب

•
العدد  / 4710األحد  18أبريل 2021م  6 /رمضان 1442هـ

شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-٥

جناية الماغوط على شريكة الشعر
آخر طفلة بالعالم!
دمشق  -شادي عباس

ّ
ً
ً
ً
ً
فوثقت دمشق عالقته بها ّ
وتزوجا .لينبت هذا الزواج شعرا كان معطاء وظالما في آن واحد.
عاد الماغوط إلى دمشق محبا وعاشقا ،بعد أن منحته بيروت معرفة سنية،
وتبادل العاشقان الشعر والحب ،ليبقى منهما رثاء بعد رحيل الحبيبة ذرفه الماغوط على الورق .وال يحتاج القارئ لشعر الماغوط إلى كثير ليعرف كم كانت سنية مؤثرة في
حياته وشعره ،وبالمقابل لم تبخل سنية في وصف حياتها معه ومشاعرها تجاهه في كل ما كتبت ،سواء تأثرت بما أسموه مدرسة الماغوط الشعرية أم ال.
الماغوط يعود
ً
إلى دمشق مالحقا
بنفس التهم
السابقة فيستأجر
غرفة في «عين
الكرش» ليختبئ
فيها

عــاد الـمــاغــوط بــدايــة الستينيات إلــى دمشق من
بيروت ،بعد أن اكتسب شهرة كبيرة وأصبح اسمه
ً
م ـعــروفــا ك ـشــاعــر مـخـتـلــف وم ـه ــم .وب ـ ــدأت ف ــي هــذه
الـمــرحـلــة تـتــوطــد عــاقــة ال ـمــاغــوط بــزوج ـتــه سنية
صالح.
ً
حين عــاد من بيروت وجــد نفسه مالحقا لنفس
األسباب التي أدت إلى سجنه ،فاستأجر غرفة في
دمـشــق بمنطقة تسمى «عـيــن ال ـكــرش» كــانــت غرفة
ضيقة ومسدلة الستائر كأنها غرفة تحميض أفالم
ً
ً
وصــور ،واصفا إياها بقوله« :كنت دائما في غرفة
ضيقة .كــان لــدي بابور كــاز وفرشة ومطبخ بحجم
معلف الفرس .»...أما زوجته الشاعرة الكبيرة سنية
ً
صــالــح فتصف تلك الـفـتــرة ،وتـصــف أيـضــا غرفته،
ً
وت ـقــول« :ك ــان يرتعد هلعا إثــر كــل انـقــاب مــر على
ال ــوط ــن ،وف ــي أحــدهــا خــرجــت أب ـحــث ع ـنــه ،ك ــان في
ضــائـقــة قــد تـجــره إل ــى الـسـجــن أو مــا هــو أم ـ ّـر منه،
وساعدني انتقاله إلى غرفة جديدة في إخفائه عن
ً
األنظار؛ غرفة صغيرة ذات سقف واطئ حشرت حشرا
في أحد المباني ،بحيث كان على من يعبر عتبتها
أن ينحني وكأنه يعبر بوابة ذلك الزمن .سرير قديم،
مالءات صفراء ،كنبة زرقاء طويلة سرعان ما هبط
مقعدها ،ستارة حمراء من مخلفات مسرح قديم .في
ً
هذا المناخ عاش محمد الماغوط أشهرا عدة ،بدت
األيام األولى كاللعبة البطولية لنا نحن االثنين .ولكن
لما شحب لونه ومال إلى االصفرار المرضي ،وبدأ
مزاجه يحتد بدت لي خطورة اللعبة ،كنت أنقل له
ً
الطعام والصحف والزهور خفية .كان يقرأ مدفوعا
بــرغـبــة جـنــونـيــة ،وك ـنــت أرك ــض فــي ال ـبــرد ال ـقــارس
والشمس المحرقة ألشبع له هذه الرغبة ،فال ألبث
ً
أن أرى أكثر الكتب أهمية وأغــاهــا ثمنا ممزقة أو
مبعثرة فوق األرض ،مبقعة بالقهوة ،حيث ألتقطها
وأغسلها ثم أرصفها على حافة النافذة حتى تجف.
كان يشعل نيرانه الخاصة في روائــع أدبية ،بينما
ً
كــانــت الهتافات فــي الـخــارج تــأخــذ مــن بعيد شكال
ً
معاديا».

الزواج

قضى في السجن
ثالثة أشهر بداية
الستينيات تعرف
خاللها على الشاعر
كمال خير بيك
الملقب بـ«قدموس»

أرسل إلى خالدة
شقيقة سنية رسائل
كثيرة يعبر فيها
عن حبه لسنية
ويصفها بالحنونة

في بداية الستينيات كانت العالقة تتطور وتتوطد
بين الماغوط وسنية التي قدمت إلى دمشق إلكمال
دراس ـت ـهــا الـجــامـعـيــة ،إال أن شــاعــرنــا ع ــاد مـجــددا
ودخل السجن سنة  1961ثالثة أشهر .وفي سجنه
الثاني ،تعرف على كمال خير بيك ،وهو يقول عن
الـعــاقــة الـتــي جمعتهما :بيني وبينه عــاقــة عمر،
وقــد التقينا في سجن المزة في بداية الستينيات
عندما قــام الـقــومـيــون بــانـقــاب ...كـمــال هــرب وكــان
من قادتهم .كــان صديقا مقربا من كــارلــوس ،وكان
الـمــوجــه الـخــاص لــه ،وقــد كتب عني فــي أطروحته
فـصــوال رائـعــة ،تلك األطــروحــة الـتــي حصل بها من
جنيف على «الدكتوراه».
وكمال خير بيك هو شاعر سوري ولد في مصياف
عــام  ،1935وانـتـســب إلــى الـحــزب ال ـســوري القومي
االجتماعي باسم حركي رافقه طيلة حياته (قدموس).
حصل على تعليمه االبتدائي والثانوي في الالذقية،
وانتقل الحقا إلى لبنان ،كما أنه انتسب إلى جامعة
ال ـس ــورب ــون ف ــي ب ــاري ــس واغ ـت ـيــل ف ــي ال ـخــامــس من
نوفمبر عام  .1980له أربعة دواويــن :دفتر الغياب،
ومظاهرات صاخبة للجنون ،ووداعــا أيها الشعر،
والبركان ،وله أيضا :األنهار ال تعرف السباحة في
البحر.
من أهم كلماته:
أبحث عن عاصفة مرة
تجتاحني ،تجتاح جدراني
تخطفني لعالم ثان
لعالم يعلو على األرض
والحب والبغض
لعالم تخضر في لحمه
خناجر الرفض
كانت سنية صالح وصديقه المقرب زكريا تامر،
يمدانه بالكتب في فترتي سجنه عامي  1955و،1961
وفي فترات مالحقته.
بعد خروج الماغوط من السجن ،تزوج من سنية
صالح وأنجب منها ابنتيه شام وسالفة .وعن عالقته
بزوجته نشرت جريدة «األخبار» اللبنانية ألول مرة
فــي ع ــام  2015بـعــض الـمـقــاطــع مــن رســالــة خاصة
كتبها محمد الماغوط سنة  1963إلى الشاعرة خالدة
سعيد ،وبإذن منها ،وذلك بعد تعرفه إلى شقيقتها
وزوجته سنية صالح.
يخاطب الماغوط خالدة بالعزيزة ويقول« :أيتها
الـعــزيــزة خــالــدة ،منذ شـهــور وفـكــرة واح ــدة تضرب
رأسي وأعصابي كالرصاصة :ماهو العالم لوال تلك

سئم الشعر من أجل لبنان
ً
ً
طبعت بيروت في ذاكــرة الماغوط حبا أبــديــا لن ينساه ،ومنحها
من شعره ومن كالمه ما ال ينسى ،وغالبا ما كان الماغوط يكتب إلى
ً
بيروت متحدثا إليها مباشرة ،ففي حوار مع يوسف بزي عام 2004
يصارح اللبنانيين قائال« :أقول للبنانيين ،أيها اللبنانيون الطائفيون
أو العلمانيون ،الـمــاديــون أو الــروحــانـيــون أو النص ن ــص ...تمسكوا
بشقفة الحرية ،تمسكوا بكعب حــذاء الحرية الباقي لكم ،فهو خشبة
خالصنا .تمسكوا بما بين أيديكم من أطالل الحرية العربية .الحرية
تؤخذ وال تعطى».
وفي محبته للبنان قال:
«ال أشعار بعد اليوم ...إذا صرعوك يا لبنان ...وانتهت ليالي الشعر
والتسكع ...سأطلق الرصاص على حنجرتي».
ً
وقال متأثرا في أوضاع لبنان:
«سئمتك أيها الشعر ،أيها الجيفة الخالدة ...لبنان يحترق ...يئن
كفرس جريحة عند مدخل لـصـحــراء ...وأنــا أبحث عن فتاة سمينة...
أحتك بها في الحافلة».

الرغم من اقتسامهما نفس الظروف ،فسنية تعيش
عالمها الهادئ المليء بالرومانسية واألحالم ،بينما
يعارك الماغوط في عالمه كل أنواع القسوة ،ومع هذا
االختالف تبدو حياتهما متكاملة.
قال عنها الماغوط :جاءت غيمة وأحكمت اللجام
ّ
الحريري بين القواطع ،وحكت بأظافرها الجميلة
الصافية قشرة التابوت وبريق المرآة ،وأغلقت كل
الشوارع ،ولملمت كل أوراق الخريف ووضعتها في
أنبوب المدخنة الكبرى.
وف ــي قـصـيــدتـهــا «ال ـص ــدي ـق ــان» ت ـقــول سـنـيــة عن
الماغوط:
سحابة ليست كالسحب
وفارس ليس كالفرسان
هطل مع األمطار
سار وحيدا
قويا وبريئا
تتبعه ماليين الطعنات
وهي تلمع تحت نور الشمس

الماغوط وزوجته في إحدى المناسبات

وفاة الزوجة

سنية مع طفلتيها شام وسالفة
ّ
اإللـهــة النحيلة ،تلك اإللـهــة الرقيقة الـحـنــونــة ،تلك
ُ
ّ
ّ
التي ُس ّميت صدفة سنية ،والتي كان يجب أن تسمى
الـعــالــم يبكي ،أو الـعــالــم ذو القدمين ّ
الصغيرتين.
خ ــال ــدة ،لـتــذهــب الـكـلـمــات ال ـش ـعـ ّ
ـريــة إل ــى الـجـحـيــم.
سنية حياتي .آه يا خالدة ،أنت شقيقتها! هل َّ
لت
تأم
ِ
ً
أصــابـعـهــا ذات ي ــوم؟ أبـ ــدا .إن ــه جــاهــل وطــائــش كل
ّ
من يقول إنها أصــابــع ...إنها ّمجموعة مـشــردة من
الـقـيـثــارات .أب ــواق بــدائـيــة تغني لــوحــوش ّ
تقوست
ظهورها من الزمهرير والوحدة ...أروع ما في سنية
ً
روحها .إنني أستطيع أن أراها تماما ،كما أرى قطرة
ّ
المطر وراء الزجاج ،كما أرى الطائر بين األغصان».
ومن جهته ،نقل الكاتب إيلين كركو عن الماغوط
قــولــه« :سـنـيــة هــي حـبــي الــوح ـيــد ،نـقـيــض اإلره ــاب
والكراهية ،عاشت معي ظروفا ًصعبة ،لكنها ظلت
على الدوام أكبر من مدينة ،وأكبر من كون ،ربما آذاها
ً
اسمي ،فقد طغى على حضورها ،وهو أمر مؤلم جدا».
وتـحــدثــت الـكــاتـبــة مـيـســون شـقـيــر عــن الـمـنــابــع،
التي أثرت في نتاج سنية صالح الشعري ،فكان من
ضمنها االرتباط بالماغوط .تقول ميسون :المنبع
الرابع الذي حكم إنتاج سنية الشعري هو ارتباطها
العاطفي والعقلي والفكري والشعري بالشاعر محمد
الماغوط .ولعل هذا المنبع هو األعمق في روح سنية،
ً
واألكثر تأثيرا في روح النص الذي قدمته .لقد جمعت
بيروت سنية والماغوط مثلما جمعتهما القصيدة،
وجمعهما هــروب الـمــاغــوط مــن المالحقة األمنية،
ّ
وتخفيه الطويل في دمشق .في البداية ،كانت العالقة
بين سنية والـمــاغــوط هــي سبب وهجها الداخلي.
وقــد كتب فيها الـمــاغــوط عــدة قـصــائــد ،ومسرحية
«األرجوحة» ،التي بقيت زادها ،وهي المرأة المولعة
بالكلمة الـحــارة .و ًقــد وصفته سنية حين قالت إن
ً
للماغوط روحا برية محمية من التحجر والتكلس.
ل ـك ـن ـهــا أرادت م ــن ال ـش ـع ــر أن يـ ـك ــون حـصــانـهــا
الخشبي ،مثلما أرادت من الحب أن يكون عصاها
في البقاء ،لكن المشكلة الموجعة أنه يوجد للماغوط
ثاراته الخاصة مع هذا العالم ،ولم تكن عادلة معه كي
ً
يكون عادال مع نفسه ومع سنية ،بل لم تبق الحياة
ً
ً
بينهما شعرا أبدا بعد الزواج ،إنما انقلبت تعقيدا
ومــأســاة ،وراح ينتقم بها مــن العالم والظلم ،ومن
الخيبة والفشل .مع ذلك ،ظل الماغوط شاعرها األول.
وفــي ديــوانـهــا األول« ،ينهض الـحــب كنيسان»،
تقول سنية:
إنك نسر من الفرح
ونسر من الشعر
وغدائر الحزن
تفقد ذاكرتها
لكنها ،بعد الفجيعة ،تعود لتقول:
لكن الغابة بيضاء
والعصافير ثلج
شخص ما سيطلق الرصاص على ذاكرتي المعلقة
في الهواء..

كمال خير بيك

زوجتي
هي قارئتي
ومعلمتي
األولى
في الشعر
والحياة وكان
ً
رأيها أساسيا
فيما أكتب

الماغوط

من جهة أخــرى يتهم البعض الماغوط مباشرة
بأنه من قــاد نجم الشاعرة سنية صالح إلــى الظل،
ألنـهــا زوجـتــه وهــو المهيمن على األضـ ــواء ،وأنها
فقدت جزء كبيرا من لمعانها نتيجة لهذا السبب،
مما أدى إلى الحكم على الشاعر بأنه تسبب بالظلم
لـحـبـيـبـتــه ع ــن ق ـصــد أو ع ــن غ ـيــر ق ـص ــد ،وأنـ ــه رغــم
محاوالته الكثيرة في لملمة الشظايا بعد وفاتها
وصــدق دموعه في مواقف عــدة عند مــرور ذكراها،
إال أن األوان قد فات لرد الدين.
وي ــرى بـعــض الـنـقــاد أن مـنــاهــل سنية الشعرية
كانت من بحيرة الماغوط الكبيرة العميقة الحديثة،
فاتبعت خطه ونهجه ،إال أن ألختها الشاعرة خالدة
سعيد موقف ورأي آخر حول هذه القضية ،وقد كتبت
في مجلة «موقف» عام  1988مدافعة عن شقيقتها:
طالما قيل عن سنية صالح بأنها متأثرة بزوجها
محمد الماغوط ،وهذا كالم جاهل بالشعر والقراءة
ً
ً
ً
جهال فادحا .هناك دائما بعض المفردات أو العناصر
المشتركة بين أبناء الجيل الواحد بسبب شفافية
الشعراء ونفاذية لغتهم ،وسيادة هواجس معينة
في مرحلة زمنية معينة ،مع ذلك لها مالمحها التي
ً
ال تشبه فيها أحدا ،شقت طريقها إلى التميز وسط
التجاهل والغبن والنكران ،وفــي أســرة التقى فيها
أدونـيــس والـمــاغــوط ،بينما عـشــرات الشعراء حول
العالم العربي يصارعون للتخلص من سحر هذا
أو ذاك.

الحب والشعر

بعد معاناة مع
مرض السرطان
رحلت سنية
وقبل الموت قالت
لزوجها :أنت أنبل
إنسان في العالم

الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن الـ ـم ــاغ ــوط وس ـن ـي ــة ت ــرج ـم ــت فــي
كتاباتهما ،كــل عــن اآلخ ــر ،إذ يـقــول الـكــاتــب محمد
الماغوط في حديثه عن زوجته ّ
سنية صالح :كانت
سنية أمي ومرضعتي وحبي ومرضي ،وكان رأيها
ً
أساسيا فيما أكتب ،فإذا كتبت شيئا وترددت أمامه،
ولــو للحظة ،كنت أمزقه وأعيد كتابته من جديد...
أمــا إذا قــالــت «حـلــو» فكنت أحــس باطمئنان كبير،
إنها قارئتي األولى ومعلمتي األولى في الشعر وفي
الحياة ...حين كانت مريضة جلست بقربها ،وهي
عـلــى ف ــراش ال ـمــوت ،أقـبــل قدميها المثقوبتين من
كثرة اإلبــر ،فقالت لي عبارة لن أنساها« :أنــت أنبل
إنسان في العالم» .وعلى شاهدة قبرها كتبت« :هنا
ترقد الشاعرة سنية صالح آخر طفلة في العالم» .لم
أزر قبرها في مقبرة «الست زينب» إال مــرة واحــدة.
حزني عليها ال أعرضه في المقاهي والشوارع؛ إنه
ً
إحـســاس شخصي ج ــدا ومــدفــون فــي األعـمــاق دون
شــاهــدة ،سنية هــي ال ـمــرأة فــي كــل مــا كتبت ،كانت
كـعــروق الــذهــب فــي األرض ...كــل النساء مــن بعدها
نجوم ّ
تمر وتنطفئ ،وهــي وحدها الـسـمــاء ...واآلن
ً
نادرا ما أراها في أحالمي.
ويــرى البعض أن هناك اختالفا من نوع ما بين
الماغوط وسنية ،وكأنهما في عالمين مختلفين ،على

أصيبت الـشــاعــرة سنية صــالــح بـمــرض عضال،
واستمرت معاناتها فترة زمنية تقارب عشرة أشهر
في مستشفى بضواحي باريس .وهي جسدت هذا
األلم شعرا في كلماتها ،ففي «أوراق مبعثرة» تقول:
أحلم بالمعجزات وأنا غارقة في العجز حتى أذني.
كتبت سنية ،قبل أن ينهك السرطان جسدها ،في
قصيدة «رامبو األلف وبولدير العشرون»:
مساء الخير أيتها الحزينة
وحدك في الليل ومتعددة في النهار
أراقبك من نافذة المنفى
كي ال نفقد مجاديفنا في الظالم
بعيدا مضوا
أخذو ظاللهم ومضوا
تركوا حصادهم ومضوا
ً
ومـضــت ع ــام  1985تــاركــة ال ـمــاغــوط وح ـي ــدا مع
طفلتين بعد حياة قصيرة .لكنه استمر في رثائها
الحزين ،يقول في كتابه سياف الزهور:
«أيها األنف األحدب الجميل
كسنبلة تحت طائر
أيها الفم الدقيق ،كمواعيد الخونة أو األبطال
يا بذرة الحروب المقبلة
لم استعجلت الرحيل
والرقاد إلى األبد باسمة مطمئنة
في أقرب نقطة آلل البيت
مولية ظهرك لكل ثورات العالم؟
يا يتيمة الدهر وكل الدهور
من أين ورثت
هاتين الرئتين الواهنتين كرئتي عصفور؟
ث ــاث ـي ــن س ـن ــة وأن ـ ـ ــت ت ـح ـم ـل ـي ـن ـنــي ع ـل ــى ظ ـهــرك
كالجندي الجريح
وأنا لم أستطع أن أحملك بضع خطوات إلى قبرك
ً
أزوره متثاقال
ألنني لم أكن في حياتي كلها
ً
ً
وفيا أو مباليا
بحب أو شرف أو بطولة».
رحلت الحبيبة واألم والــزوجــة وشريكة الشعر
والملهمة والـصـبــورة .وقبل أن نغلق الستار على
حياة الشاعرة ،نذكر أنها حصلت على عدة جوائز،
فـفــي ع ــام  1961حـ ــازت ج ــائ ــزة ج ــري ــدة ال ـن ـهــار عن
قصيدة «جسد الـسـمــاء» ،وقــد نالت إجـمــاع أعضاء
التحكيم مــن شــوقــي أبــي شـقــرا وأدون ـيــس وأنـســي
الحاج على تفرد هذه القصيدة وتميزها عن الشعر
السائد ،وأن فيها تباشير لمرحلة جديدة من الشعر
العربي آنذاك.
تقول سنية في القصيدة:
جسد السماء مظلم وحزين
فليكن الليل آخر المطاف
اإلضاءة وهمية ومؤقتة
وأكثر حساسية أجنحة الصمت
ال صوت لي وال أغاني
خلعت صوتي على وطن الرياح والشجر
ً
الظالل أكثر تعانقا مع األهداب
وما من أغنية تضيء ظلمات األعماق
لكن األصداء تدق صدر الليل
فأنام في صدري
وفي عام  1964حازت جائزة مجلة حواء للقصيدة
القصيرة ،وفي عام  1967حصلت على جائزة مجلة
الحسناء للشعر.

شاعرة الظل ...سنية صالح
س ـن ـي ــة ص ــال ــح هـ ــي ش ــاع ــرة
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،ول ـ ـ ـ ـ ــدت ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة
مصياف  1935التابعة لمحافظة
حماة ،ودرست األدب اإلنكليزي
في لبنان ،ثم انتسبت إلى قسم
ال ـل ـغ ــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة ف ــي جــامـعــة
دمـ ـ ـش ـ ــق .ت ـ ــزوج ـ ــت ال ـ ـمـ ــاغـ ــوط
وأن ـ ـج ـ ـبـ ــت مـ ـن ــه ابـ ـنـ ـتـ ـي ــن ش ــام
وسالفة.
ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت سـ ـنـ ـي ــة أش ـ ـعـ ــارهـ ــا
وكـ ـت ــاب ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المطبوعات السورية والعربية،
منها مجالت «شـعــر» و«اآلداب»
و«موقف» ،وحازت جائزة جريدة
النهار لقصيدة النثر عام ،1961

وم ــن مــؤلـفــاتـهــا «ح ـبــر اإلعـ ــدام»
 ،1970و«الزمان الضيق» ،1964
و«الـ ـغـ ـب ــار»  ،1982و«ق ـص ــائ ــد»
 ،1980و«ذكر الورد  ،»1988ورغم

تـمـيــزهــا وتـمـكـنـهــا مــن أدوات ـهــا
الشعرية لم يسلط الضوء على
تجربتها من كل النواحي النقدية
واألدبية ،وبقيت شاعرة الظل.

٢٢

توابل ةديرجلا

سيرة

•
العدد  / 4710األحد  18أبريل 2021م  6 /رمضان 1442هـ

عبدالمنعم مدبولي ...ناظر مدرسة الكوميديا ()5 - 5

رحيلً «جدو عبده»
بعيدا عن خشبة المسرح

ّ
والتمثيل واإلخراج والرسم والنحت ،واليزال الفنان الشامل ّ
يتجدد حضوره
تتابعت رحلة عمالق التمثيل عبدالمنعم مدبولي ،وحقق بصمته المتفردة في
التمثيليةً ،وظل المسرح كأيقونة خالدة في تاريخ الفن العربي.
فضاء الكوميديا ،وأعاد مخرجو السينما اكتشاف طاقاته ً ً
«بيته األول» حتى تجاوز الثمانين من عمره ،ليترك أرشيفا فنيا متنوعا بين التأليف
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

التقى جمهوره
للمرة األخيرة
في مسرح
«مارينا»

«الكالم المباح»
آخر مسلسل
شارك فيه
عام ٢٠٠٥

السادات
ِّ
يكرم مدبولي
ألدائه المتميز
في مسلسل
تلفزيوني

شـكـلــت ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة إح ــدى المحطات
المهمة في مشوار مدبولي ،وشارك في بطولة عدد
كبير من المسلسالتّ ،
وقدم مع المخرج محمد فاضل
أشهر أدواره الدرامية ،ومنها دور «بابا عبده» في
ً
المسلسل الشهير «أبنائي األعــزاء شـكــرا» (،)1979
وشخصية «ال ـحــاج يــونــس» فــي مسلسل «الـشــارع
الـجــديــد» ( ،)1997وأسـنــد إلـيــه الـمـخــرج إسماعيل
عبدالحافظ دور «عم يوسف» في مسلسل «العائلة»
( ،)1994مع محمود مرسي ،وليلى علوي ،وخيرية
أحمد ،وحمدي غيث ،ومحمد رياض.
وارت ــدى النجم الكوميدي عبدالمنعم مدبولي
قناع التراجيديا في مسلسل «لقاء السحاب» (،)2004
تأليف الكاتب مهدي يوسف ،وإخراج هاني الشين،
وشــاركــه الـبـطــولــة ليلى طــاهــر ،وك ـمــال الـشـنــاوي،
وعمر الحريري ،ومديحة حمدي ،وميرنا المهندس،
وصبري عبدالمنعم ،وقام مدبولي بدور «عم صابر»،
الــرجــل ال ــذي تقسو عليه الـحـيــاة ،ويـفـقــد الــذاكــرة،
ويصبح بال مأوى.
وكــان آخــر ظهور تلفزيوني للفنان عبدالمنعم
مدبولي في مسلسل «الكالم المباح» عام  ،2005قصة
الكاتبة سناء البيسي ،وإخراج إبراهيم الشقنقيري،
وشاركه البطولة حسين اإلمــام ،ودالل عبدالعزيز،
والمنتصر بالله ،وميمي جمال ،وفي ُ العام ذاته وافق
ً
دور صغير في فيلم «أريد خلعا» مع الفنان
على أداء ٍ
ّ
أشرف عبدالباقي ،والمخرج أحمد عواض ،وجسد
ً
شخصية الزوج المخلوع بعد زواج دام  47عاما.
ُ وأثـنــى الجمهور على ِّ أدائ ــه المتميز فــي «أريــد
ً
خ ـل ـع ــا» ،وكـ ــان دوره يـمــثــل ال ــوج ــه اآلخـ ــر لـمــأســاة
َّ
«السيدة الـعـجــوز» ،التي جسدتها ببراعة الفنانة
ً
أمينة رزق في فيلم «أريد حال» ( ،)1975بطولة فاتن
حمامة ،ورشدي أباظة ،وإخراج سعيد مرزوق.
ً
وبعد مسيرة مسرحية دامت ألكثر من  60عاما،
َّ
ودع مدبولي جمهوره في عام  2006ببطولة «ريا
وسكينة فــي مــاريـنــا» مــع مــاجــد الـمـصــري ،ونهلة
سالمة ،ومحمد أبوالحسن ،والعمل تأليف سمير
ال ـطــائــر ،وإخ ـ ــراج أح ـمــد ال ـب ــدري ،وتـ ــدور األح ــداث
ف ــي إطـ ــار ك ــوم ـيــدي ،وم ـح ــاك ــاة لـلـقـصــة الـمـعــروفــة
ً
تاريخيا للسفاحتين «ريا وسكينة» ،ولكن العرض
ً
ً
توقف لظروف إنتاجية ،ولم يحقق نجاحا مماثال
لمسرحية «ري ــا وسكينة» ( ،)1982إخ ــراج حسين
كمال ،وشارك في بطولتها مدبولي بدوره الشهير
«حسب الله» ،أمام شادية ،وسهير البابلي ،وأحمد
بدير.

حاصد الجوائز
وقــد نــال مــدبــولــي خــال م ـشــواره الفني العديد
من الجوائز وشهادات التكريم ،كرد اعتبار لنجوم
الكوميديا ،وكان يشعر بالحزن لتهميشه وزمالئه،

مدبولي

1

مع زوجته أثناء أداء فريضة الحج

إحدى الجوائز يسلمه إياها الفنان محمد صبحي
ووضـعـهــم فــي خــانــة أدن ــى مــن فناني التراجيديا،
حتى منحه الرئيس المصري األسبق محمد أنور
السادات شهادة تقدير خاصة في أكاديمية الفنون،
ً
وذلك عن دوره في مسلسل «أبنائي األعزاء شكرا»،
وفي أثناء التكريم ،قال له الرئيس السادات« :يا بابا
عبده أنا باسهر كي أشاهد مسلسلك وأطلب منهم
ً
أن يسجلوا الحلقة لو كنت مشغوال».
وحـصــد «ســاحــر االرت ـجــال» الكثير مــن الجوائز
األخرى ،منها جائزة أحسن ممثل في السينما عن
أفــامــه «الحفيد» ( ،)1974و«مــولــد يــا دنـيــا» ،1976
و»أهال يا كابتن»  ،1978وفي عام  1983حصل على
وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى ،وفي العام
الـتــالــي مـبــاشــرة نــال جــائــزة الــدولــة التقديرية عن
مجمل أعماله ،وحصل عام  1986على جائزة تكريم
في مهرجان زكي طليمات ،وقام المهرجان القومي
لـلـمـســرح الـمـصــري فــي يــولـيــو  2006بـتـكــريــم اســم
الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي.

جارفة ،وكانت ابنة صاحب العمارة التي يقيم فيها،
ً
ومنذ المرة األولى التي رآها ،تبدلت حياته تماما،
وتملكته مشاعر ال يستطيع الفكاك منها ،ووقتها
كان يسهر الليل ،ويستمع ألغاني أم كلثوم ومحمد
عبدالوهاب ،وظل فترة طويلة يحلم بالتحدث إليها،
ً
وقـ ّـرر أن يتقدم للزواج منها ،واكتشف الحقا أنها
كانت تبادله نفس المشاعر.
ً
ً
وأظ ـه ــرت رفـيـقــة الـعـمــر قـ ــدرا ك ـب ـيــرا مــن التفهم
لطبيعة عمل زوجها ،وكانت بمنزلة الصديق واألم
بالنسبة إليه ،وتعيش معه لحظات الفرح بميالد
ً
عمل فني جــديــد ،وفــي بعض األحـيــان تــوجــه نقدا
ً
ً
الذعا ،إذا رأت أن العمل ليس جيدا ،وتحرص على
مشاهدة مسرحياته ،ويدور بينهما نقاش طويل،
ً
وك ــان مــدبــولــي سـعـيــدا بحماسها الـشــديــد ،ليقدم
ً
ـأت ذل ــك م ــن فـ ــراغ ،فــزوجـتــه
األف ـض ــل دائـ ـم ــا ،ول ــم ي ـ ِ
خريجة كلية التربية الفنية وأستاذة رسم ،ودرست
فــن السيناريو ،وكــانــت تــرغــب فــي العمل كمذيعة،
لكنها ضحت بأحالمها من أجل سعادة أسرتها.
وحين أصابها المرض ،ســاء ت حالته النفسية
ً
كثيرا ،وكان يشعر باأللم والخوف عليها والحزن
ً
بسبب مرضها الشديد الرتباطه وجدانيا بها ،ألنه
لم يكن يتمنى أن يراها بتلك الحالة ،وكانت تحمل
عنه كل المسؤوليات ،وذراعه اليمنى ،ولما مرضت
وأصبحت قعيدة ،كان يغلق عليه باب غرفته ،حتى
ال يراه أحد من أبنائه وهو يبكي بحرقة.

األب الحنون

األطباء
يدرسون «حالة
مدبولي» في
قهر المرض
اللعين

كان معظم فناني الجيل القديم ،ال يرغبون في أن
يعمل أبناؤهم بالفن ،حتى ال يتعرضوا لمتاعب هذه
المهنة الشاقة ،ويواجهون الصعاب التي مروا بها،
وحين رغب أحد أبناء مدبولي في الدخول إلى عالم
التمثيل ،نصحه بأنها مهنة مرهقة ،واقتنع االبن
بكالم والده ،من دون أن يحمل في داخله أي مشاعر
غاضبة منه ،والتحق بكلية الهندسة ،وتخرج فيها
ً
ً
بتفوق ،وصار مهندسا مرموقا.

ً
وكــان مدبولي حنونا على أبـنــائــه ،ويعوضهم
عن فترة غيابه عن المنزل ،وخالل تحضيره لعمل
فني ،كان يغلق باب غرفته من أجل زيادة التركيز،
وبدورهم يتجنبون التعامل معه حتى ال يخرج عن
تركيزه ،بينما كان يكافئهم باصطحابهم معه إلى
المسرح ،وتعلموا منه الكثير من األشياء المهمة في
حياتهم ،ومنها احترام المواعيد ،وااللتزام في العمل.
امـتــزجــت شخصية مــدبــولــي بـكــل الشخصيات
ً
التي جسدها على الشاشة ،واعتاد أن ينصت جيدا
ألبنائه ،ويشعرهم أنهم أصحاب القرار ،وأن يتحملوا
المسؤولية ،ويعتمدوا على أنفسهم ،ومن المواقف
التي ال تنساها ابنته «أمــل» ،أنها عندما بلغت 18
سنة طلبت منه سيارة ،فأجابها بطريقة كوميدية،
واصطحبها إلــى مـكــان ال تـعــرفــه ،وق ــال لـهــا« :هــذه
ورشة إصالح السيارة إذا احتجت إليها» ،وفي طريق
عودتهما ،أشار ناحية مبنى ،وقال لها« :هذا قسم
البوليس الذي سأدخله لو ارتكبت مخالفة».
ً
ً
كما كان مدبولي تلقائيا بسيطا في تعامالته مع
الجمهور في الشارع ،وكان يسعده أن يناديه المارة
بـ»بابا عبده» ،أو «جدو عبده» ،وذات مرة تناول طعام
اإلفطار في شهر رمضان مع عمال محطة وقود في
القاهرة ،عندما ضرب مدفع اإلفطار وهو بالشارع
يمون سيارته بالبنزين ،فجلس معهم على األرض
وشاركهم الطعام والتقطت له صورة طريفة تسجل
هذه الذكرى.

قاهر السرطان
بــدأت قصة عبدالمنعم مدبولي مع المرض في
منتصف الثمانينيات ،وأثناء عرضه إحدى حفالت
مسرحية «ريا وسكينة» ،وليلتها سقط على المسرح،
وتبين أنــه يعاني السرطان في الكبد ،فسافر إلى
بــاريــس وأج ــري ــت لــه عملية جــراحـيــة وت ــم شـفــاؤه
ً
نهائيا ،وعاد مرة أخرى ليقدم فوازير «جدو عبده»
وبعد عامين َمن تقديمها ،أصابه مرض في المرارة
ً
وتم عالجه وش ِف َي منه تماما.
وذك ــرت ابنته أمــل أنــه لصعوبة الحالة وغــرابــة
نجاح والدها في تجاوز األزمة من وجهة نظر العلم،
جــرى تدريسها لألطباء في المستشفى بباريس،
بعد أن أطلقوا عليها «حالة مدبولي» ،لما تحمله
م ــن إص ـ ــرار وقـ ــوة ف ــي مــواج ـهــة ال ـم ــرض وت ـحـ ّـديــه
واالنتصار عليه ،وبعدها عــاش النجم الكبير 25
ً
عاما بصحة جيدة.
وفي عام  2006وقبل وفاته بأشهر قليلة ،أصيب
بــالـســرطــان مــرة أخ ــرى ،ولـكــن فــي الـطـحــال ،فسافر
ً
مـجــددا إلــى فرنسا ،لكن األطـبــاء هناك أخـبــروه أن
حــالـتــه الـصـحـيــة وك ـبــر سـنــه سـيـمـنـعــان إجـ ــراء أي
عملية له ،فعاد إلى مصر ،وتعامل مع مرضه بالحقن
ً
واألدوي ـ ــة ،إال أن حــالـتــه تــدهــورت كـثـيــرا ،وأصـيــب
بمرض السكري بسبب األدوية التي يتناولها ،وبدأ
ً
يقل تركيزه وأصبح لسانه ثقيال في الكالم ،حتى أن
أبناءه ال يستطيعون فهم ما يقوله.
وفـ ــي أواخـ ـ ــر أي ــام ــه أص ـي ــب م ــدب ــول ــي بــالـتـهــاب
رئــوي أدى إلــى نقله إلــى العناية المركزة فــي أحد
المستشفيات ،و تــو فــي بعدها بأسابيع قليلة في
ً
التاسع من يوليو عام  2006عن عمر تجاوز  85عاما،
ورحل فارس الكوميديا على فراش المرض ،من دون
أن تتحقق أمنيته في الرحيل فوق خشبة المسرح.

قصة حب
ت ـ ــرك م ــدب ــول ــي ت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة ب ـي ــن زم ــائ ــه
وج ـم ـهــوره ،ح ــول ت ـعــدد أنـشـطـتــه الـفـنـيــة ،وقــدرتــه
على التوفيق بين حياته الخاصة وتألقه اإلبداعي،
وكان وراء ذلك زوجة عظيمة تقف خلفه ،وتوفر له
ً
االستقرار والـسـعــادة ،وعاشا معا أكثر من نصف
قرن في حب دائم ،ومنذ أول يوم لزواجهما ،تفرغت
للبيت وتربية أبنائهما الثالثة (أمل ومحمد وأحمد)،
وعوضتهم غياب والدهم المتكرر بسبب العمل.
تــزوج مدبولي من رفيقة العمر ،بعد قصة حب

الرئيس السادات أثناء تكريم مدبولي

أسرار المكالمة األخيرة مع فؤاد المهندس
ارتبط النجمان الــراحــان عبدالمنعم
مدبولي وفؤاد المهندس ،بصداقة دامت
ً
ً
ً
أكثر مــن  50عــامــا ،وشكال ثنائيا فريدا
في المسرح الكوميدي ،ولــم تظهر على
السطح أي خالفات بينهما ،وطاولتهما
الشائعات قبل رحيلهما بــأعــوام قليلة،
حول خصامهما عقب اعتذار المهندس
عن عدم تقديم فوازير رمضان ،وإسنادها
إلى مدبولي.
والـ ـت ــزم ال ـن ـج ـمــان ال ـك ـب ـيــران الـصـمــت
حيال تلك الشائعات ،حتى كشفت ابنة
مدبولي (أم ــل) حقيقة هــذا الـخــاف بعد
رحيلهما ،وأن فؤاد المهندس على مدى
سنوات عديدة ،قــدم فوازير «عمو فــؤاد»
فــي رم ـض ــان ،وك ــان ينتجها التلفزيون
المصري ،حتى اختلف مع المخرج ،وطلب
ً
مخرجا آخر ،فرفض المسؤولون طلبه.
واع ـتــذر الـمـهـنــدس عــن ع ــدم مواصلة
تقديم الـفــوازيــر ،فعرضوا على مدبولي
ت ـقــديــم ب ــرن ــام ــج وفـ ــوازيـ ــر ل ــأط ـف ــال في

رمضان بعنوان «جدو عبده» ،فأخبرهم
أنــه لــن يــوافــق إال بعد االتـصــال بزميله،
ويـ ـع ــرف س ـب ــب االعـ ـ ـت ـ ــذار .وك ــان ــت ه ــذه
األخــاق السائدة بين الفنانين وقتذاك،
ٌ
معتذر ،ولــن يعمل في
فأخبره فــؤاد أنــه
الفوازير مرة أخرى ،فوافق مدبولي على
ً
تقديم «جدو عبده» ،والقى العمل نجاحا
ً
كبيرا.
وعــن عالقتهما في أيامهما األخيرة،
ذك ـ ـ ـ ــرت أم ـ ـ ــل م ـ ــدب ـ ــول ـ ــي« :ات ـ ـص ـ ــل ف ـ ــؤاد
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس عـ ـل ــى ت ـل ـي ـف ــون ــي ل ـي ـط ـم ـئــن
على وال ــدي ،وهــو فــي العناية المركزة،
فــأع ـط ـي ـتــه ألبـ ــي وخ ــرج ــت م ــن ال ـغ ــرف ــة،
وقــام الطبيب المعالج بوضع التليفون
على أذن أبــي ،ولم يفهم فــؤاد المهندس
كالم أبي ،وشعر بأنه في أيامه األخيرة
وأخبرتني زوجة ابنه محمد ،بأنه بكى،
ً
وح ــزن كـثـيــرا على أب ــي ،ولـحــق بــه فــؤاد
المهندس بع ـ ــد شه ــور قليلـ ــة ،وكأنهم ــا
ال يستطيعان أن يفترقا».

ً
مدبولي متحدثا في الهاتف

مع شادية في مشهد من «ريا وسكينة»

مشوار فني حافل بالجوائز

لقاء نادر مع األديب العالمي نجيب محفوظ
نـ ـش ــر الـ ـفـ ـن ــان خـ ــالـ ــد الـ ـنـ ـب ــوي عـلــى
صفحته بموقع التواصل االجتماعي
«ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،ص ـ ـ ــورة ن ـ ـ ـ ــادرة تـجـمـعــه
باألديب العالمي نجيب محفوظ ،ونجم
الكوميديا عبدالمنعم مدبولي ،وكشف
ً
عن مناسبة التقاطها ،قائال« :في منزل
األدي ـ ــب الـكـبـيــر ،ك ــان ذل ــك وق ــت عــرض
مسرحية (الجنزير) ،يوم عظيم» ،وجاء
ذلك اللقاء عقب نجاة أديب «نوبل» من
محاولة اغتياله عام .1995
وتــدور مسرحية «الجنزير» للكاتب
محمد سـلـمــاوي ،حــول شــاب إرهــابــي،
يقوم باختطاف أحد األسر ويحتجزها
كرهينة ،وخــال مدة االحتجاز يرتبط
الشاب باألسرة ،فيتغير فكره المتطرف،
ويرفض في النهاية أوامر قائد الجماعة
بقتل األسرة.
وقام مدبولي ببطولة النسخة األولى
مــن المسرحية ،وشــاركــه مجموعة من
النجوم ،منهم خالد النبوي ،وماجدة

 ...مع نجيب محفوظ وخالد النبوي
الخطيب ،ووائــل نــور ،وقــام بإخراجها
ج ـ ــال الـ ــديـ ــن ال ـ ـشـ ــرقـ ــاوي .وأخ ــرج ـه ــا
ل ـل ـت ـل ـفــزيــون الـ ـمـ ـخ ــرج م ـح ـمــد الـ ـش ــال،

ً
ً
وح ـق ـق ــت ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا ع ـل ــى خـشـبــة
ال ـم ـس ــرح ال ـق ــوم ــي خـ ــال ع ــام ــي 1994
و.1995

توابل ةديرجلا
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ملك القدود وسيد الموشحات وحارس التراث

َ
صباح يصدح عبر أثير إذاعتي دمشق
وحلب وسهرات التلفزيون
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

يعود صباح إلــى الغناء من أبــوابــه الواسعة في
حلب ودمشق ،عبر وسائل اإلعالم المتاحة وقتها في
المدينتين ،ويشارك في عدة سهرات تلفزيونية ،مع
أشهر المطربين السوريين والعرب.
عاد اسم صباح فخري إلى أوســاط حلب الفنية،
التي احتضنته وعاد إلى مسارحها بعزيمة وإصرار
كبيرين ،بعد أن اكتمل صوته الرجولي ،وأصبحت
حنجرته وحباله الصوتية مكتملة النضج ،لتطرب
آذان السامعين جميعا بصوت تفرد عن أبناء جيله،
وعادت األماكن تصدح بصوته العذب من مسرح إلى
ناد إلى آخر.
مسرح ومن ٍ
وصــل مــرة ثانية إلــى إذاعــة حلب ،وهناك انصب
اهتمام الملحنين عليه مجددا ،وأصبحوا يلحنون
أغاني خاصة بصباح فخري ،ومنها قصيدة لحنها
األس ـت ــاذ نــديــم درويـ ــش «أدع ـ ــوك يــا ّ
رب مــن روحــي
آالمي وأشجاني ،أدعوك يا
ووجداني ،أدعوك من قلب
َ
كشف ٍّ
ضر مس إخواني».
ذا المن والشان ،مستعجال

«أنا في ُس َكرين»

سهرات التلفزيون
ساهمت في
انتشاره وأهمها
«خيمة حماد»

«سهرة الحمام»
أطرف وأجمل ما
مر بصباح في
حفالته الحلبية

يذكر أن أول أدوار صباح القديمة كانت من ألحان
ســري الطنبورجي ،وهــو حمصي المنشأ سكن في
دمشق وعمل بائع أحــذيــة ،وتـقــول األغنية «أنــا في
ُسكرين من خمر وعين ،واحتراق بلهيب الوجنتين،
ال تزدني فتنة بالحاجبين ،أنا في سكرين» ،وغدت
هذه القصيدة ملتصقة باسم صباح فخري ،بعد أن
أضاف إليها من روحه في اللحن والكلمة.
وبـمــا أن هــذه األغـنـيــة اعـتـبــرت مــن أكـثــر األغــانــي
شـهــرة للفنان صـبــاح ف ـخــري ،فـقــد ق ــدم الـعــديــد من
الموسيقيين بحثا فــي كلماتها وألـحــانـهــا ،حيث
اعتبرت القصيدة من الشعر الصوفي الرمزي ،الذي
ً
ً
معان مختلفة
تكون ألفاظه الغزلية ظاهريا رموزا عن
ٍ
روحية تتعلق بالحب اإللهي ،وهو أسلوب متبع عند
بعض شعراء التصوف ،عندما يتسع المعنى وتضيق
العبارة .وقــد اعتبر البعض عند البحث والتدقيق
أن لحن المذهب لنعسان الحريري ،وليس كما هو
متداول ومشهور للملحن سري طمبورجي ،فسري
ً
ً
لحنها بشكل مختلف تماما كليا ،وإن أبـقــى على
مقام النهاوند ،ولذلك فللقصيدة نسختان قديمتان،
ونسخة ثالثة مستحدثة ،وهي المنتشرة الخاصة
باألستاذ صباح ،حيث إن ما نسمعه في الكوبليهات
ً
مختلف تماما عما لحنه نعسان او سري ،وهو من
لحن االستاذ صباح ،ولكنه أبقى على المذهب األصلي
ً
لنعسان ال ـحــريــري ،وإن قــدمــه مختلفا عــن طريقة
تقديم نعسان للمذهب ،فجعل الــدخــول بالمذهب
مثل دخول مذهب قصيدة خمرة الحب ،التي هي من
ألحان االستاذ صباح المشهورة ،وقد عرض الباحث
ً
الموسيقي الدكتور سعدالله آغا القلعة سابقا النسخ
ً
الثالث وقارن بينها وحللها علميا ،ومن يسمع يجد
االخـتــافــات واضـحــة ،ســواء الكوبليهات أو طريقة
تقديم المذهب عند نعسان الحريري وعند االستاذ
صـبــاح ،وأم ــا ســري طمبورجي فلم يكتف بتعديل
الكوبليهات ،وإنما المذهب أيضا.
في ألحان الفنان صباح ،المقام :نهاوند ،واإليقاع:
فوكس ،والقصيدة من كلمات الشاعر بدرالدين حامد،
والـمــذهــب :نـهــاونــد للملحن نعسان الـحــريــري .في
الكوبليه  1بيات لألستاذ صباح فخري ،وفي الكوبليه
 2حجاز أيضا لألستاذ صباح فخري:
ـراق في
أن ــا فــي سكرين مــن خـمـ ٍـر وعـيــن  ...واح ـت ـ ٍ
لهيب الشفتين
ً
ال تزدني بل فزدني ...فتنة في الحاجبين
الكوبليه  :1يا حبيبي أقبل الليل فهيا للمدام...
وارسل العود ُيغنينا تراتيل الغرام
نفحتني منك باألشواق أنفاس الهيام ...يا حبيبي
ْ َُ
إن تكن لي فعلى الدنيا السالم
َ ُ
(وأحيانا يرددها :أنت كلي)
الكوبليه  :2أترع الكاس ّ
بعطر من لماك...
وطيبها
ٍ
واسقنيها إن عيني ال ترى شيئا سواك
فليقولوا ما أرادوا أنــا صـ ٌـب في ه ــواك ...خمرتي
كاس ُ
الحميا ونعيمي في رضاك

سهرة تلفزيونية لنجوم سورية  1969وصباح أقصى اليسار
وفيها منى واصف وعبدالفتاح سكر وعبداللطيف فتحي

مع دريد لحام في نادي اللواء بحلب 1969

األرض سـ ـ ـ ـ ـ ــور يـ ـ ـ ـ ـ ــة أ ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ر ب ـ ــو عـ ـ ـه ـ ــا
عـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدي ول ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ج ـ ـب ـ ــال ـ ـه ـ ــا
وال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاس أك ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــي عـ ـشـ ـي ــره ــا
روح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــداء لـ ـ ــره ـ ـ ـط ـ ـ ـهـ ـ ــا وآللـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
م ـ ـ ــرح الـ ـصـ ـب ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــذالن ف ـ ــي أسـ ـح ــاره ــا
ومـ ـن ــى ال ـص ـب ــا ال ــولـ ـه ــان فـ ــي أغ ـصــان ـهــا
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدوت مـ ـ ــع أطـ ـ ـي ـ ــاره ـ ــا وس ـ ـ ـهـ ـ ــرت مـ ـ ْـع
أق ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ـ ــا ورقـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــع شـ ــال ـ ـهـ ــا
تـ ـشـ ـت ــاق ع ـي ـن ــي قـ ـب ــل ي ـغ ـم ـض ـه ــا ال ـ ـ ــردى
ل ـ ـ ـ ــو أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا اكـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــت ولـ ـ ـ ـ ـ ــو بـ ــرمـ ــال ـ ـهـ ــا

الموشح عند صباح
أواخر الستينيات مع أستاذه نديم الدرويس وعجمي ووليد تراب في فنزويال
ً
ً
(مرة يقول الحميا بمعنى الرضاب ،ومرة المحيا
ً
ً
بمعنى الوجه ،وكذلك يقول مرة رضاك ،ومرة هواك،
ومرة لقاك)

إذاعة حلب
وعاد فخري إلى أضــواء الشهرة من بوابة إذاعة
ح ـلــب ،وس ـه ــرات إذاعـ ــة دم ـشــق ،وم ــا ك ــان ي ـعــرف بـ
«خيمة حماد» ،الذي عرض على التلفزيون باألبيض
واألسود ،والذي يذكر أن الفنان السوري محمد بشار
القاضي كتب منه ست سهرات ،أما اإلعداد والتنفيذ
فكان للفنان :دريــد لـحــام ،وقــد غنى صباح فخري
مــع المطربة اللبنانية الـشـحــرورة صـبــاح ،وهناك
ّ
قدم الموال بالقدود الحلبية ،وغنى «مالك يا حلوة
مالك» ،و»يا مال الشام ويالله يا مالي ،طال المطال
يا حلوة تعالي».
تميز صباح بظهوره في هذا البرنامج ،وقد عبر
أيضا عن إعجابه بالشحرورة ،وبصوتها الجبلي
ُالقادر ،ومظهرها المتألق ،وبأنوثتها الطاغية ،وقد
قدم وقتها في البرنامج بشكل طريف.
كما غنى الفنان صباح في سهرات «خيمة حماد»:
«أيـهــا الـســاقــي إلـيــك المشتكى ،قــد دعــونــاك وإن لم
تسمع ،يا الال يا ليل يا الللي ،ونديم همت في غرته،
ِ
وبشرب الراح من راحته».
وفي أيام الوحدة بين سورية ومصر ،كان اإلعالم
العربي في موقع ريادي ،وكانت مصر واجهة اإلعالم
العربي من كل النواحي في مجال اإلذاعة والسينما
وغيرهما ،وفي جمهورية الوحدة السورية-المصرية
أعـلــن وقتها عــن افـتـتــاح بــث تلفزيوني بين مصر
وســوريــة ،فــي آن واح ــد يــوم الثالث والعشرين من
يــولـيــو ع ــام  ،1960وكــانــت ال ـبــرامــج تـبــث مـبــاشــرة
ب ــدون تـسـجـيــل ،ول ــم يـكــن األم ــر سـهــا ،وق ــد شــارك
صباح وقتها في تلك البرامج ،ولم يكن لديه مشكلة
في البث المباشر ،ومــن أشهر البرامج التي شارك
بها فــي تلفزيون دمـشــق« :الـلــه يمسيكن بالخير»،
و«سهرة دمشق».
وفي تلك الفترة كانت إذاعة حلب ملتقى الفنانين
والهواة ،فاستقطبت أصحاب المواهب ،وقد تميزت
ببرنامج «سهرة الميكروفون» ،الذي أخرجه األستاذ
شــاكــر بــري ـخــان ،حـيــث اكـتـشـفــت وقـتـهــا األصـ ــوات
الجميلة مثل سمير حلمي ومها الجابري.
ومن األغاني الخاصة لألستاذ صباح فخري ،التي
سجلت في إذاعة حلب أواخر الخمسينيات:
هل تذكرين الشط في بحر الخيال
هل تذكرين السحر يا أخت الجمال
وهــي مــن كلمات :عبدالحميد خــوارنــة ،وألـحــان:
عدنان أبوالشامات
ومن ذكريات اإلذاعة الدمشقية ،حول لقب صباح
ال ــذي رافـقــه فــي كــل مسيرته الفنية ،أنــه فــي إحــدى
الحفالت اإلذاعية المباشرة على الهواء ،والتي كان
يقدمها المذيع صباح القباني؛ شقيق الشاعر نزار
قباني ،أراد النائب فخري البارودي أن يتبنى المطرب
محمد صباح ويعطيه لقبه ،فقدم المذيع المطرب
باسم «صباح فخري».

صباح فخري يعزف على العود بسهرة في منزل
المنتج السينمائي نادر األتاسي

 10ساعات من
الغناء المتواصل
في كاراكاس
أدخلته موسوعة
غينيس

وم ــن ذكــريــات الـفـنــان ص ـبــاح ،فــي تلك الفترة،
الحفالت التي كان يقيمها في السبيل؛ أحد أحياء
مدينة حلب ،في سهرة كل يوم خميس ،وفي إحدى
تلك الـسـهــرات ،الـتــي كــانــت بــالـعــادة ال تنتهي إال
فجرا أو عند طلوع الشمس صباحا ،استمر صباح
بالغناء ليلتها يطرب جمهوره كالعادة في انسجام
تام ،إلى أن حصلت حادثة جميلة تمثلت باقتراب
الحمام والعصافير من المسرح ،الذي كان يغني
عليه ،وبدأت بالتحرك حول صباح وحول الفرقة
الموسيقية ،وعال صوتها في بعض األحيان على
صوت الموسيقى ،واستمرت الحفلة وقتها حتى
ً
الساعة السابعة صـبــاحــا .وسميت هــذه الحفلة
بسهرة الحمام ،ألن العصافير والحمام رافقته ما
يقارب الساعة أو الساعة ونصف الساعة من الفجر
حتى طلوع الشمس.

جامع عبدالناصر
كانت فكرة بناء جامع تتكرر في ذهن صباح فخري
مدة طويلة ،وفي الستينيات عرض صباح االقتراح
على مفتي حلب السيد سليمان النسر ،الــذي وافق،
وكانت التسمية التي طرحها صباح هي «جامع جمال
عبدالناصر» ،حيث كانت شعبية الرئيس عبدالناصر
ً
في أوجها عربيا ،وفي سورية خصوصا ،وعلى وجه
التحديد فــي حلب ،ومــن ثــم دخلت تلك الفترة حيز
التنفيذ ،بعد ان تبرع لبنائه الكثيرون من أهالي حلب
وتجارها ،وتلقى المشروع دعما من الحكومة السورية
ومـحــافـظــة ح ـلــب ،واه ـتــم ص ـبــاح بنفسه كــي يوفي
الجامع كل مواصفات الصحة والراحة للمصلين ،وقد
بقي مؤذنا فيه مدة من الزمن ،ومن ثم انتقل صباح إلى
جامع آخر موجود في منطقة «الجديدة» ،وهي منطقة
في مدينة حلب من المعروف عنها أن أغلبية سكانها
من المسيحيين ،وعرف وقتها ،كما تناقل الكثيرون
عن إعجاب مواطني المنطقة بصوت المؤذن صباح،
ومما يذكر أنه في الزيارة الثانية للرئيس المصري
الراحل جمال عبدالناصر إلى مدينة حلب صلى في
الجامع األموي الكبير ،وكان بصحبته األمير البدر،
وقد أذن للصالة وقتها الفنان صباح فخري كتكريم
للزائر المحبوب من أهالي المدينة.

موسوعة غينيس

صباح يؤذن
بالجامع
األموي في حلب
ً
تكريما للرئيس
عبدالناصر

عــام  1968فــي كــاراكــاس بـفـنــزويــا ،غنى صباح
ف ـخــري م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة م ـســاء حـتــى الـســاعــة
ً
العاشرة صباحا ،متجاوزا الساعات العشر ،التي تم
الحديث عنها ،في حفلة أدخلته موسوعة غينيس
لألرقام القياسية ،وكانت هي الحفلة األولى لصباح
فـخــري خ ــارج ســوريــة ،واخ ـتــار صـبــاح للحاضرين
جــزءا مــن قصيدة إليليا أبوماضي وقــام بتلحينه
في الطائرة:
ومـ ـلـ ـيـ ـح ــة ف ـ ـ ــي وج ـ ـه ـ ـهـ ــا أل ـ ـ ـ ــق ال ـض ـح ــى
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــر وال ـ ـص ـ ـه ـ ـب ـ ــاء فـ ـ ـ ــي أق ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــا
ق ـ ــال ـ ــت :أي ـ ـن ـ ـسـ ــى الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــون بـ ــادهـ ــم
م ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــاج ح ـ ـ ـ ــزن ال ـ ـق ـ ـلـ ــب غ ـ ـيـ ــر س ــؤالـ ـه ــا

الموشحات من األندلس إلى المشرق

في إحدى حفالته

()13-٥

ً
ً
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.

مطلع العقد الثاني من عمره في خمسينيات القرن الماضي

«أنا في ُسكرين»
أشهر أغاني
صباح التي أعاد
تلحينها ّ
وغير
بعض كلماتها

٢٣

ال ـمــوش ـحــات ف ــي أص ـل ـهــا أنـ ــدلـسـيــة،
ان ـتـق ـلــت إل ــى ال ـم ـشــرق ال ـعــربــي أواخ ــر
القرن الخامس ،إذ جاء ت مع الوافـدين
م ــن األدب ـ ـ ـ ـ ــاء وال ـم ـغ ـن ـيــن وأهـ ـ ــل الـعـلـ ــم
وا ل ـ ـمـ ــو س ـ ـي ـ ـقـ ــى ،و ق ـ ـ ــد ازداد ا هـ ـتـ ـم ــام
ال ـم ـشــارق ـ ــة ب ـهــا ف ــي ال ـقــرن ـيــن ال ـســابــع
والثامن ،ونبغ في نظمها شعـراء كبار
م ــن مـصــر وال ـش ـ ــام ،وه ـن ــاك مـخـتــارات
كثيرة منها لــدى يـاقوت الحموي في
«معجم البلـدان» ،ولـدى ابن أبي أصيبعـة

في «طبقـات األطباء» ،ولدى ابن شاكـر
في «فـوات الوفيات» ،ولدى الصفدي في
«توسيع التـوشيح» ،وأهــم جامع لهذا
الـمــوضــوع كـتــاب «دار الـطــراز فــي عمل
الـمــوشـحــات» الب ــن سـنــاء الـمـلــك ،الــذي
حققه ونشره الـدكتور جودت الركابي.

في مطار فنزويال

ع ـن ــدم ــا يـ ـس ــأل ال ـف ـن ــان صـ ـب ــاح فـ ـخ ــري ع ــن أه ــم
الموشحات ،التي قدمها وعــددهــا كبير جــدا ،منها
م ــا ه ــو م ــن أل ـحــانــه ومـنـهــا م ــن أل ـح ــان غ ـي ــره ،يذكر
على سبيل المثال ال الحصر« :مــا لعيني أبصرت»
(مــن ألحان أبــي خليل القباني)« ،مــن لصب» (ألحان
كامل الخلعي)« ،داع ــي الـهــوى» (ألـحــان الشيخ عمر
البطش)« ،حـين دعـاني للـوصال» (ألحان الشيخ سـيد
درويش)« ،هـل لي إليك يـا بعيـد سبيل» (ألحان عدنان
أبوالشامات)« ،منيتي عـز اصطبـاري» (ألحـان الشيخ
سيد درويش)« ،مال الكاسات» (ألحان محمد عثمان)،
«يــا شــادي األل ـحــان» (ألـحــان الشيخ سيد دروي ــش).
وهناك موشحات بألحان قـديمة من التراث مثل« :فيك
كل ما أرى حسن» ،و«كحل السحـر عيونا» ،و«اجمعـوا
بـالقـرب شملي» ،و«بـدت من الخدر» ،و«بالذي أسكر»،
وهناك موشح شهير «أيها الساقي» شعر ابـن زهـير
األندلسي ،وموشح «جـادك الغيث» شعر لسـان الدين
بن الخطيب ،بـاإلضافـة إلى فاصل «اسق العطاش»،
ُ
ومجموعة مـوشحـات غنيتها مع المطربة وردة في
البرنامـج التلفزيوني «الوادي الكبير» ،وهي من ألحان
محمد محسن ،وبليغ حمدي ،وعدنـان أبوالشامات.
ويـنـصــح ف ـخــري مــن ي ـ ّ
َ
ـود الـتـ ــوسـ ــع فــي االط ـ ــاع
على الـمــوشـحــات ،ومــا تعنيه ،أن يستعين بكتاب
«الموشحـات األندلسية ،نشأتها وتطورها» لألستاذ
سليم الحلو .ويعتبر الموشحات لغة تعتمد على
ال ــوش ــي والـتــزيـيــن واإلي ـق ــاع ــات الـبـهـيـجـ ــة ،وتبعث
على التطـريب النفسي العميق ،وإذا كـان الملحنـون
المعاصرون يبتعدون عن تلحينها فألن تلحينها
مهمة صعبة تتطلب قدرة استثنائية في التلحين،
على عكس مـا قد يبدو للمستمع .أما التسميـة ،فقد
جـاءت من خرجات الموشح وأغصانه التي كالوشاح
أو اإلش ــاح (كــرســان مــن لــؤلــؤ وجــواهــر منظـومان،
مخالف بينهما ومعطـوف أحـدهما على اآلخ ـ ــر...
تتوشح المرأة بـه ،وهو أيضا سير منسوج من الجلد
يرصع بالجوهـر ،تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها).
أما من جهة إدخـال ألفـاظ الترنم على الموشحات،
مـثــل« :يـ ـ ــاالال ...يــا اللـلــي أم ـ ــان ...أه يــا عـيـنــي» ،فذلك
إلكـمال تطابق اإليقـاع الغنائي ،الذي يراد التلحين
عليه ،إلكـ ـمــال أطـقــم الـمـيــزان اإليـقــاعــي الموسيقي،
ويـتــم تلحين الموشحـات على مــوازيــن موسيقيـة
خــاصـ ــة ،ومـنـهــا :الـسـمــاعـيــات (كـ ــالـثـقـيــل) ،والـ ــدارج،
واليورك ،والسربند ،واالتصاق ،والظرافات ،والـدور
الهندي ،والجورجنة ،والمخمس ،والمربع ،والمدور،
وال ـم ـص ـمــودي ،وال ـعــويــص ،وال ـن ـ ــوخــت ،والـنــوخــت
الهنـدي ،والسنكين سماعي ،والسماعي الدارج .ولعل
أظرف ما قيل في الموشحات ،ما جاء على لسان ابن
سـنــاء الـمـلــك« :ملحة الــدهــر ،وبــابــل الـسـحــر ،وعنبر
الشجر ،وعــود الهند ،وخمر القفص ،وتبر الغرب،
ومـعـيــار اإلف ـه ــام ،وم ـيــزان األذهـ ــان ،ول ـبــاب األلبـاب
تلهي وتـطـ ــرب ،وتــؤيــس وتطمع ،وتخلب وتجلب،
وتفرغ وتشغل ،وتؤنس وتنفر ،هزل كله جد ،وجد
كلـه هــزل ،ونظم تشهد العين أنــه نثر ،ونثر يشهد
الذوق أنه نظم».
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ضوء المكان يستعيد عافيته ويعود إلى دمشق

)(٣٠ - ٥

صاحب حمام يعتني به ويطعمه ويصاحبه في رحلة العودة
القاهرة  -ةديرجلا•

ضوء المكان ،ولكنها غابت ولم تعد،
توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عندما خرجت نزهة الزمان لشراء الطعام ألخيها ّ
وعندما اشتد الجوع والمرض على ضوء المكان ،نادى على صبي الخان ليحمله إلى السوق عله يجد مساعدة ،وفي هذه الحلقة،
تستكمل شهرزاد قصته مع الوقاد ،الذي يعتني به حتى يسترد صحته ،ويصاحبه في رحلة العودة إلى بالده ،كما تستكمل قصة
نزهة الزمان التي احتال عليها البدوي ،وباعها جارية لتاجر رقيق ،باعها بدوره لوالي دمشق شركان.

ابن الملك يبوح
بسره للوقاد
ويناجي أخته
بالشعر

قــالــت ش ـه ــرزاد :لما اشـتــد الـجــوع بـضــوء المكان
خرج من الحجرة وصاح على صبي الخان ،وقال له:
أريد أن تحملني إلى السوق فحمله وألقاه في السوق،
فاجتمع عليه أهل القدس وبكوا عليه لما رأوه على
تلك الحالة ،وأشار إليهم بطلب شيء يأكله ،فجاؤوا له
من التجار الذين في السوق ببعض دراهم ،واشتروا له
ً
شيئا وأطعموه إياه ،ثم حملوه ووضعوه على دكان،
ً
وفرشوا له قطعة برش ووضعوا عند رأسه إبريقا.

الوقاد وضوء المكان
فلما أقبل الليل ،انصرف عنه الناس وهم حاملون
هـمــه ،فلما ك ــان نـصــف الـلـيــل تــذكــر أخـتــه فـ ــازداد به
الضعف ،وامتنع من األكل والشرب وغاب عن الوجود،
ف ـق ــام أه ــل ال ـس ــوق وأخ ـ ـ ــذوا ل ــه م ــن ال ـت ـجــار ثــاثـيــن
ً
ً
درهما واكتروا له جمال ،وقالوا للجمال :احمل هذا
وأوصـلــه إلــى دمشق وأدخـلــه المارستان لعله يبرأ،
فقال لهم :على الرأس ثم قال في نفسه :كيف أمضي
بهذا المريض وهو مشرف على الموت؟ ثم خرج به
إلى مكان واختفى به إلى الليل ثم ألقاه على مزبلة
مستوقد حمام ،ثم مضى إلى حال سبيله.
فلما أصبح الصباح ،طلع وقاد الحمام إلى شغله،
فوجده ملقى على ظهره ،فقال في نفسه :ألي شيء
ما يرمون هذا الميت إال هنا؟ ورفسه برجله فتحرك،
فقال الوقاد :الواحد منكم يأكل قطعة حشيش ويرمي
نفسه في أي موضع ،ثم نظر إلى وجهه فرآه ال نبات
بعارضيه ،وهو ذو بهاء وجمال ،فأخذته الرأفة عليه،
وعــرف أنه مريض وغريب فقال :ال حول وال قوة إال
بالله ،إني دخلت في خطيئة هذا الصبي ،وقد أوصاني
النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الغريب ،السيما
ً
إذا كان مريضا ،ثم حمله وأتى به إلى منزله ودخل
ً
به على زوجته ،وأمرها أن تخدمه وتفرش له بساطا،
ففرشت له وجعلت تحت رأسه وســادة ،وسخنت له
ماء وغسلت له يديه ورجليه ووجهه ،وخرج الوقاد
إلــى الـســوق وأت ــى لــه بـشــيء مــن مــاء ال ــورد والسكر،
ً
ورش على وجهه وسقاه السكر وأخــرج له قميصا
ً
نظيفا وألبسه إياه ،فشم نسيم الصحة ،وتوجهت إليه
العافية ،واتكأ على المخدة ،ففرح الوقاد بذلك ،وقال:
الحمد لله على عافية هذا الصبي ،اللهم إني أسألك
بسرك المكنون أن تجعل سالمة هذا الشاب على يدي.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

نزهة الزمان
تعاني ضيق
الحال وتباع
ً
جارية في
القدس

رعاية الوقاد
ولما كانت الليلة الـ 38بعد الستمئة ،قالت :بلغني
أيها الملك السعيد ،ان الوقاد ظل يتعهده ثالثة أيام،
وهو يسقيه السكر وماء الورد ،ويتعطف عليه ويتلطف
بــه حتى عــادت الصحة فــي جسمه وفتح عينيه ،ثم
ً
إن الوقاد دخل عليه فرآه جالسا وعليه آثار العافية،
فقال له :ما حالك يا ولدي في هذا الوقت؟ فقال ضوء
المكان :بخير وعافية ،فحمد الوقاد ربه وشكره ،ثم
نهض إلــى السوق واشـتــرى له عشر دجــاجــات وأتى
إلى زوجته ،وقال لها :اذبحي له في كل يوم اثنتين،
واحدة في أول النهار وواحدة في آخره ،فقامت وذبحت
له دجاجة وسلقتها ،وأتــت بها إليه وأطعمته إياها
ً
وسقته مرقتها ،فلما فرغ من األكل قدمت له ماء مسخنا
فغسل يديه ،واتكأ على الوسادة وغطته بمالءة فنام
إلى العصر ،ثم قامت وسلقت دجاجة أخرى وأتته بها
وفسختها وقالت له :كل يا ولدي فبينما هو يأكل وإذا
بزوجها قد دخل فوجدها تطعمه ،فجلس عند رأسه،
وقال له :ما حالك يا ولدي في هذا الوقت؟ فقال :الحمد
لله على العافية جزاك الله عني خير.
وقالت شهرزاد :لما رأى الوقاد التحسن على ضوء
المكان قال له :قل لنا ما سبب مجيئك إلى هذه المدينة،
ومن أنت؟ فقال له ضوء المكان :قل لي أنت كيف وقعت
بي حتى أخبرك بحديثي؟ فقال له الوقاد :أما أنا فإني
ً
وجدتك مرميا على القمامة في المستوقد حين الح
الفجر لما توجهت إلى أشغالي ،ولم أعرف من رماك.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

تاج الملوك يبوح بسره

البدوي يحتال
على ابنة الملك
وتاجر الرقيق
ينقذها من
براثنه

ولما كانت الليلة الـ 39بعد الستمئة ،قالت :بلغني
أيها الملك السعيد ،ان الوقاد قال :لم أعرف من رماك
فأخذتك عندي وهــذه حكايتي ،فقال ضــوء المكان:
سبحان من يحيي العظام وهي رميم ،إنك يا أخي ما
فعلت الجميل إال مع أهله ،وسوف تجني ثمرة ذلك،
ثم قال للوقاد :وأنا اآلن في أي بالد؟ فقال الوقاد :أنت
في مدينة القدس فعند ذلك تذكر ضوء المكان غربته
وفراق أخته وبكى حيث باح بسره إلى الوقاد وحكى
له حكايته ،ثم أنشد هذه األبيات:
لقد حملوني في الهوى غير طاقتي
ّ ومـ ـ ــن أجـ ـلـ ـه ــم قـ ــام ــت عـ ـل ــي ق ـيــام ـتــي
أال ف ـ ــرق ـ ــوا يـ ــا ه ــاج ــري ــن بـمـهـجـ ـتـ ــي
ف ـق ــد رق ل ــي م ــن ب ـع ــدك ــم ك ــل شــامــت
وال تمنعوا أن تسمحوا لــي بنظـرة
ت ـخ ـف ــف أحـ ـ ــوالـ ـ ــي وف ـ ـ ــرط ص ـبــاب ـتــي
ســألــت ف ــؤادي الصبر عنكم فـقــال لي
إلـ ـي ــك ف ـ ــإن ال ـص ـب ــر م ــن غ ـي ــر عــادت ـ ــي
ث ــم زاد ب ـ ـكـ ــاؤه ،ف ـقــال
ل ــه ال ــوق ــاد :ال تبك،
واح ـمــد

الله على السالمة والعافية ،فقال ضــوء المكان :كم
بيننا وب ـيــن دم ـش ــق؟ ف ـق ــال :سـتــة أيـ ــام ،ف ـقــال ضــوء
المكان :هل لك أن ترسلني إليها؟ فقال له الوقاد :يا
سيدي كيف أدعك تذهب وأنت شاب صغير ،فإن شئت
السفر إلى دمشق فأنا الذي أذهب معك ،وإن أطاعتني
زوجتي وسافرت معي أقمت هناك فإنه ال يهون علي
فراقك ،فقال الوقاد لزوجته :هل لك أن تسافري معي
إلى دمشق الشام أو تكوني مقيمة هنا ،حتى أوصل
سيدي هذا إلى دمشق الشام وأعود إليك فإنه يطلب
السفر إليها ،فإني والله ال يهون علي فراقه وأخاف
عليه من قطاع الطرق ،فقالت له زوجته :أسافر معكما
فقال الوقاد :الحمد لله على الموافقة ،ثم ان الوقاد قام
وباع أمتعته وأمتعة زوجته .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

وفاة زوجة الوقاد
ولما كانت الليلة األربعين بعد الستمئة ،قالت:
بلغني أيها الملك السعيد ،ان الوقاد اتفق هو وزوجته
على السفر مع ضوء المكان ،وعلى أنهما يمضيان معه
إلى دمشق ،ثم إن الوقاد باع أمتعته وأمتعة زوجته،
ً
ثم اكترى حمارا وأركب ضوء المكان إياه ،وسافروا
ولم يزالوا مسافرين ستة أيام إلى أن دخلوا دمشق،
فنزلوا هناك في آخر النهار ،وذهب الوقاد واشترى
ً
شيئا من األكل والشرب على العادة ،ومازالوا على ذلك
الحال خمسة أيــام ،وبعد ذلــك مرضت زوجــة الوقاد
ً
أياما قالئل ،وانتقلت إلى رحمة الله تعالى ،فعظم ذلك
على ضوء المكان ،ألنه قد اعتاد عليها وكانت تخدمه،
ً
ً
وحزن عليها الوقاد حزنا شديدا ،فالتفت ضوء المكان
ً
إلى الوقاد ،فوجده حزينا فقال له :ال تحزن فإننا كلنا
داخلون في هذا الباب ،فالتفت الوقاد إلى ضوء المكان،
ً
وقال له :جزاك الله خيرا يا ولدي ،فالله تعالى يعوض
علينا بفضله ويزيل عنا الحزن ،فهل لك يا ولدي أن
تخرج بنا ونتفرج في دمشق لنشرح خاطرك.

قافلة الوالي
ق ــال لــه ض ــوء ال ـم ـكــان :الـ ــرأي رأيـ ــك ،ف ـقــام الــوقــاد
ووضــع يده في يد ضوء المكان ،وســارا إلى أن أتيا
ً
تحت إصطبل وال ــي دمـشــق ،فــوجــدا جـمــاال محملة
ً
ً
صـنــاديــق وف ــرش ــا وق ـمــاشــا مــن الــدي ـبــاج ،وجـنــائــب
ً
مسرجة ،ونجاتي وعبيدا ومماليك والناس في هرج،
فقال ضوء المكان :يا ترى لمن تكون هؤالء المماليك
والجمال واألقمشة ،وسأل بعض الخدم عن ذلك ،فقال
له المسؤول :هذه هدية من أمير دمشق يريد إرسالها
إلى الملك عمر النعمان مع خــراج الشام ،فلما سمع
ضــوء المكان هــذا الـكــام تغرغرت عيناه بالدموع،
وأنشد يقول:
إن ش ـ ـكـ ــونـ ــا ال ـ ـب ـ ـعـ ــاد مـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـق ـ ــول
أو ت ـل ـف ـن ــا ال ـ ـشـ ــوق ف ـك ـي ــف ال ـس ـب ـ ـيــل
ً
أو رأي ـ ـ ـنـ ـ ــا رس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـتـ ــرج ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـن ـ ــا
م ـ ــا ي ـ ـ ـ ــودي ش ـ ـكـ ــوى لـ ـمـ ـح ــب رس ـ ــول
أو ص ـب ــرن ــا ف ـم ــا م ــن ال ـص ـب ــر ع ـنــدي
بـ ـ ـع ـ ــد فـ ـ ـق ـ ــد األحـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب إال قـ ـ ـلـ ـ ـي ــل
ً
وقال أيضا:
رح ـ ـل ـ ــوا غ ــائـ ـبـ ـي ــن ع ـ ــن جـ ـف ــن ع ـي ـنــي ّ
وهــم فــي الـفــؤاد مــنــي حلول
غ ـ ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـن ـ ــي جـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم فـ ـحـ ـي ــات ــي
ل ـي ــس ت ـح ـل ــو وال اش ـت ـي ــاق ــي ي ـحــول

ضوء المكان
يتذكر شقيقته
فيشعر بالوهن
ويمتنع عن
األكل والشرب

ً
ثم إن نزهة الزمان صــارت تمشي وتلتفت يمينا
ً
ويـســارا ،وإذا بشيخ مسافر من البدو ومعه خمسة
أنفار من العرب قد التفت إلى نزهة الزمان فرآها جميلة
وعلى رأسها عباءة مقطعة ،فتعجب من حسنها وقال
في نفسه :إن هذه جميلة ولكنها ذات قشف ،فإن كانت
من أهل المدينة أو كانت غريبة فالبد لي منها ،ثم إنه
ً
ً
تبعها قليال قليال حتى تعرض لها في الطريق في
مكان ضيق ونــاداهــا ليسألها عن حالها ،وقــال لها:
يا بنية هل أنت حرة أم مملوكة؟ فلما سمعت كالمه
نظرت إليه ،وقالت له :بحياتك ال تجدد علي األحزان.

شعر وبكاء
ولما فرغ من شعره بكى ،فقال له الوقاد :يا ولدي
ً
نحن ما صدقنا أنك جاءتك العافية فطب نفسا وال
تبك ،فإني أخــاف عليك من النكسة ،وم ــازال يالطفه
ويمازحه وضوء المكان يتنهد ويتحسر على غربته
وعلى فراقه ألخته ومملكته ويرسل العبرات ،ثم أنشد
هذه األبيات:
ت ـ ـ ـ ـ ــزود م ـ ــن ال ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ـ ــإن ـ ـ ــك راح ـ ـ ـ ــل
وأي ـ ـق ـ ــن ب ـ ـ ــأن ال ـ ـم ـ ــوت ال ش ـ ــك ن ـ ـ ــازل
ن ـع ـي ـمــك ف ــي ال ــدن ـي ــا غـ ـ ــرور وح ـس ـ ــرة
وع ـ ـي ـ ـشـ ــك فـ ـ ــي الـ ــدن ـ ـيـ ــا م ـ ـحـ ــل وابـ ـ ــل
أال إنـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــا كـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزل راك ـ ـ ـ ــب
ً
أن ــاخ عـشـيــا وه ــو فــي الـصـبــح راح ــل.
ثم إن ضوء المكان جعل يبكي وينتحب على غربته،
وكذلك الــوقــاد صــار يبكي على فــراق زوجته إلــى أن
أصبح الصباح ،فلما طلعت الشمس ،قال له الوقاد:
كأنك تذكرت بــادك؟ فقال له ضــوء المكان :نعم وال
أستطيع أن أقيم هنا ،وأستودعك الله فإني مسافر
ً
ً
مع هؤالء القوم وأمشي معهم قليال قليال حتى أصل
بالدي ،فقال له الوقاد :وأنا معك فإني ال أقدر أن أفارقك،
فإني عملت معك حسنة ،وأريد أن أتممها بخدمتي لك،
ً
فقال له ضوء المكان :جزاك الله عني خيرا ،وفرح ضوء
المكان بسفر الوقاد معه ،ثم إن الوقاد خرج من ساعته
ً
ً
واشترى حمارا وهيأ زادا ،وقال لضوء المكان :اركب
هذا الحمار في السفر فــإذا تعبت من الركوب فانزل
وامش ،فقال له ضوء المكان :بارك الله فيك وأعانني
على مكافأتك فإنك فعلت معي من الخير ما ال يفعله
أحــد مــع أخـيــه ،ثــم صـبــرا إلــى أن جــن الـظــام فحمال
زادهما وأمتعتهما على ذلك الحمار وسافرا ،هذا ما
كان من أمر ضوء المكان والوقاد.

ً
تخدم أح ــدا وتشتري ألخيها مــا اشتهاه مــن اللحم
المشوي ،وصارت تبكي في الطريق وهي ال تعرف إلى
ً
أين تتوجه ،وصار خاطرها مشغوال بأخيها وقلبها
مفتكر في األهل واألوطان ،فصارت تتضرع إلى الله
تعالى في دفع هذه البليات ،وأنشدت هذه األبيات:
ج ــن الـ ـظ ــام وه ـ ــاج ال ــوج ــد بــالـسـ ـقـ ــم
وال ـ ـشـ ــوق ح ـ ــرك م ــا عـ ـن ــدي م ــن األل ــم
ولــوعــة البين فــي األحـشــاء قــد سكنت
والـ ــوجـ ــد ص ـي ــرن ــي ف ــي ح ــال ــة ال ـع ـ ــدم
والـ ـح ــزن أقـلـقـنــي والـ ـش ــوق أحــرقـنـ ــي
وال ـ ـ ــدم ـ ـ ــع بـ ـ ـ ــاح ب ـ ـحـ ــب أي م ـكـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم
ولـيــس لــي حيلة فــي الــوصــل أعرفها
ح ـتــى ت ــزح ــزح م ــا ع ـن ــدي م ــن الـغـمــم
فـ ـ ـن ـ ــار قـ ـلـ ـب ــي ب ـ ـ ـ ـ ــاألش ـ ـ ـ ـ ــواق م ـ ـ ــوق ـ ـ ــدة
وم ـ ــن ل ـظ ــاه ــا ي ـظ ــل الـ ـص ــب فـ ــي نـقـ ــم
يــا مــن ي ـلــوم عـلــى مــا حــل بــي وجــرى
إن ـ ــي صـ ـب ــرت ع ـل ــى مـ ــا خـ ــط بــالـقـلـ ــم
ً
أق ـس ـمــت بــال ـحــب م ــال ــي س ـل ـ ــوة أب ـ ـ ــدا
ي ـم ـيــن أهـ ــل الـ ـه ــوى م ـ ـبـ ــرورة الـقـسـ ــم
ي ــا ل ـيــل ب ـلــغ رواة ال ـح ــب ع ــن خـبــري
واش ـ ـهـ ــد ب ـع ـل ـم ــك أنـ ـ ــي فـ ـي ــك ل ـ ـ ــم أن ـ ــم

حيلة البدوي

البدوي يهدد
نزهة الزمان
بقطع لسانها إن
سمعها تبكي

فقال لها :إني رزقت  6بنات مات لي منهن  5وبقيت
واحدة ،وهي أصغرهن ،وأتيت إليك ألسألك هل أنت من
أهل المدينة أو غريبة؟ ألجل أن آخذك وأجعلك عندها
لتؤانسيها ،فتتشغل بك عن الحزن على إخواتها ،فإن
لم يكن لك أحد جعلتك مثل واحدة منهن وتصيرين
مثل أوالدي ،فلما سمعت نزهة الزمان كالمه قالت في
سرها :عسى أن آمن على نفسي عند هذا الشيخ ،ثم
أطرقت برأسها من الحياء ،وقالت :يا عم أنا بنت غريبة
ولي أخ ضعيف ،فأنا أمضي معك إلى بيتك بشرط أن
أكون عندك بالنهار وبالليل أمضي إلى أخي ،فإن قبلت
هــذا الشرط مضيت معك ألنــي غريبة ،وكنت عزيزة
فأصبحت ذليلة ،وجئت أنا وأخي من بالد الحجاز،
ً
وأخاف أن أخي ال يعرف مكانا لي.
فلما سمع البدوي كالمها قال في نفسه :والله إني
فزت بمطلوبي ،ثم قال لها :ما أريد إال لتؤانسي بنتي
ً
ً
نهارا وتمضي إلى أخيك ليال ،وإن شئت فانقليه إلى
مكاننا ،ولم يزل البدوي يطيب قلبها ويلين لها الكالم
إلى أن وافقته على الخدمة ،ومشى قدامها وتبعته،
ولم يزل سائر إلى جماعته وكانوا قد هيئوا الجمال
ووضعوا عليها األحمال ،ووضعوا فوقها الماء والزاد،
وك ــان ال ـبــدوي قــاطــع طــريــق وخــائــن رفـيــق وصاحب
مكر وحـيــل ،ولــم يكن عنده بيت وال ول ــد ،اإنـمــا قال
ذلك الكالم حيلة على هذه البنت المسكينة ألمر قدره
الله ،ثم إن البدوي صار يحدثها في الطريق إلى أن

غلظة البدوي
فلما سمعت نــزهــة الــزمــان كــامــه كــرهــت الحياة
وتمنت الموت ،فالتفتت إليه وقالت له :يا شيخ السوء
يا شبيهة جهنم كيف استأمنتك وأنت تخونني وتمكر
ب ــي؟ فلما سـمــع ال ـبــدوي كــامـهــا ق ــال لـهــا :يــا قطعة
حضرية لك لسان تجاوبينني به ،وقام إليها ومعه
سوط فضربها ،وقــال :إن لم تسكتي قتلتك ،فسكتت
نزهة ثم تفكرت أخاها وما هو فيه من األمراض فبكت
ً
ســرا ،وفي ثاني يوم التفتت إلى البدوي ،وقالت له:
كيف تعمل على هذه الحيلة حتى أتيت بي إلى هذه
الجبال القفرة ،وما قصدك مني؟ فلما سمع كالمها
قـســا قـلـبــه وقـ ــال ل ـهــا :ي ــا قـطـعــة حـضــريــة أل ــك لسان
تجاوبينني ،وأخذ السوط ونزل على ظهرها إلى أن
غشي عليها فانكبت على رجليه وقبلتهما ،فكف عنها
الضرب وصار يشتمها ويقول لها :إن سمعتك تبكين
ً
قطعت لسانك ،فعند ذلك سكتت ولم ترد جوابا ،وآلمها
الضرب فقعدت على قرافيصها وجعلت رأسها في
طوقها وصارت تتفكر في حالها وفي حال أخيها ،وفي
ذلها بعد العز ،وفي مرض أخيها ووحدته واغترابهما
وأرسلت دموعها على الوجنات ،وأنشدت هذه األبيات:
م ـ ــن ع ـ ـ ــادة ال ــده ـ ـ ــر إدب ـ ـ ـ ـ ـ ــار وإق ـ ـ ـب ـ ـ ــال
فـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــدوم ل ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى ح ـ ـ ــال
وكـ ـ ــل شـ ـ ــيء م ـ ــن ال ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـي ــا ل ـ ـ ــه أج ـ ـ ــل
وت ـن ـق ـض ــي ل ـج ـمـ ـ ـيــع ال ـ ـ ـن ـ ـ ــاس آج ـ ـ ــال
كــم أحـمــل الضيم واألهـ ــوال يــا أسفـي
م ـ ــن ع ـي ـش ــة ك ـلـ ـ ـه ـ ــا ض ـ ـ ـي ــم وأه ـ ـ ـ ـ ــوال
ً
ال أسـ ـع ــد الـ ـل ــه أيـ ــام ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــززت بـ ـهـ ــا
ً
دهـ ـ ـ ـ ــرا وف ـ ـ ــي ط ـ ــي ذاك الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــز إذالل
قد خاب قصدي وآمالي بها انصرمت
وق ـ ـ ــد ت ـق ـط ــع ب ــالـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــري ــب أوص ـ ـ ـ ــال
يـ ــا مـ ــن ي ـم ــر ع ـل ــى دار ب ـه ــا سـ ـكـ ـنـ ــي
بـ ـلـ ـغ ــه عـ ـن ـ ـ ــي أن ال ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــع هـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال.

قرص شعير
فلما سمع البدوي شعرها عطف عليها ورثى لها
ً
ورحمها ،وقام إليها ومسح دموعها وأعطاها قرصا
من شعير ،وقال لها :أنا ال أحب من يجاوبني في وقت
الغيظ وأنت بعد ذلك ال تجاوبينني ،وأنا أبيعك لرجل
جيد مثلي يفعل معك الخير مثل ما فعلت معك ،قالت:
نعم ما تفعل ،ثم إنها لما طال عليها الليل وأحرقها
ً
ً
الجوع أكلت من ذلك القرص الشعير شيئا يسيرا ،فلما
انتصف الليل أمر البدوي جماعته أن يسافروا ،وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

بيع نزهة الزمان

نزهة الزمان
وأم ـ ــا م ــا كـ ــان م ــن أمـ ــر أخ ـت ــه نــزهــة
ال ــزم ــان ،فــإنـهــا لـمــا فــارقــت أخــاهــا
ضوء المكان ،خرجت من الخان
الذي كانا فيه في القدس بعد
أن التفت بالعباءة ألجل أن

خرج من مدينة القدس ،واجتمع برفاقه فوجدهم قد
جهزوا الجمال فركب البدوي وأردفها خلفه وساروا
معظم الليل ،فعرفت نزهة الزمان أن كالم البدوي كان
حيلة عليها وأنــه مكر بها ،فصارت تبكي وتصرخ
ً
وهم في الطريق قاصدين الجبال خوفا من أن يراهم
أحد ،فلما صاروا قرب الفجر نزلوا عن الجمال ،وتقدم
البدوي إلى نزهة الزمان وقال لها :يا مدنية ما هذا
البكاء ،والله إن لم تتركي البكاء ضربتك إلى أن تهلكي
يا قطعة حضرية.

لـمــا كــانــت الليلة ال ــواح ــدة واألربـعـيــن
بعد الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها
الملك السعيد ،ان البدوي لما أعطى نزهة
الزمان القرص الشعير ووعدها أن يبيعها
لرجل جيد مثله ،قالت له نعم ما تفعل،
فلما انتصف الليل وأحرقها الجوع أكلت
ً
ً
مــن الـقــرص الشعير شيئا يسيرا ،ثــم إن
البدوي العجوز وضع نزهة الزمان خلفه
وس ـ ــاروا وم ــا زالـ ــوا ســائــريــن م ــدة ثــاثــة
أيام ،ثم دخلوا مدينة دمشق ،ونزلوا في
خ ــان الـسـلـطــان بـجــانــب ب ــاب الـمـلــك ،وقــد
تغير لون نزهة الزمان من الحزن وتعب
السفر فصارت تبكي من أجل ذلك ،فأقبل

عليها البدوي ،وقال لها :يا حضرية إن لم
تتركي هذا البكاء ال أبيعك إال ليهودي ،ثم
إنه قام وأخــذ بيدها وأدخلها في مكان،
وت ـم ـشــى إل ــى ال ـس ــوق وم ــر ع ـلــى الـتـجــار
الـ ــذيـ ــن يـ ـتـ ـج ــرون فـ ــي الـ ـ ـج ـ ــواري وصـ ــار
يكلمهم ،ثم قــال لهم :عندي جارية أتيت
بها معي وأخوها ضعيف فأرسلته إلى
أهلي في مدينة القدس ألجــل أن يــداووه
حتى يبرأ ،وقصدي أن أبيعها ،ومن يوم
ضعف أخوها وهي تبكي وصعب عليها
فــراقــه ،وأريــد من الــذي يشتريها مني أن
يـلـيــن لـهــا ال ـك ــام ،وي ـق ــول ل ـهــا :إن أخ ــاك
عـنــدي فــي ال ـقــدس ضعيف وأن ــا أرخــص

له ثمنها ،فنهض رجــل من التجار وقال
لــه :كم عمرها؟ فقال :هي بكر بالغة ذات
عقل وأدب وفطنة وحسن وجـمــال ،ومن
حين أرسـلــت أخــاهــا إلــى الـقــدس اشتغل
قلبها وتغيرت محاسنها وانهزل سمنها،
فلما سمع التاجر ذلك تمشى مع البدوي،
وقــال لــه :اعلم يــا شيخ الـعــرب أنــي أروح
معك وأشتري منك الجارية التي تمدحها
وتشكر عقلها وأدبها وحسنها وجمالها
وأعطيك ثمنها.

توابل ةديرجلا

جريمة

•
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قرينة الشيطان تتخلص من رضيعها المعاق ...بال رحمة

ّ
ٌّأم تقتل فلذة كبدها وتدعي أن شابين يستقالن دراجة نارية اختطفاه
القاهرة  -هشام محمد

حملت األم طفلها الرضيع ،وذهبت إلى الصيدلية ،وبعد شرائها الدواء،
اتجهت إلى شارع جانبي يفضي إلى مكان مهجور ،وعادت من الطريق ذاته
إلى بيتها مسرعة ،وأمام الباب انهارت باكية ،وتعالت صرخاتها ،والتف
حولها الجيران يستطلعون األمر ،فأخبرتهم أن شابين يستقالن دراجة
نارية ،قاما بخطف ابنها من يديهاّ ،
وفرا هاربين ،وبعدها أصابها الذهول،
ولم تدر ماذا تفعل!

رجال الشرطة
يكشفون حقيقة
جريمة الخطف
الوهمية

ت ـسـ ّـرب الـخـبــر فــي أرجـ ــاء الـقــريــة ال ـهــادئــة ،وفــي
الطريق كان صابر يحمل شباك الصيد ،واستوقفه
ً
أحــد جـيــرانــه ليخبره بخطف ابـنــه ،فانطلق عــدوا
إلــى المنزل ،وهناك وجــد زوجته في حالة انهيار،
ّ
وال ـج ـيــران يـتـحــلـقــون حــولـهــا ،فــألـقــى شـبــاكــه على
ً
األرض ،وان ــدف ــع نـحــوهــا غــاض ـبــا ،وان ـه ــال عليها
ً
تخلصت منه ..أنت
بالضرب ،وصــرخ قــائــا« :أنــت
ِ
أوالدك ..مش كفاية إنهم معاقين؟! ..حرام
بتكرهي ُ ِ
عليك ..سأبلغ عنك الشرطة».
ِ
ح ــاول الـجـيــران تـهــدئــة ال ـصـ ّـيــاد ،لكنه دخــل في
نوبة بكاء هستيري ،واقـتــرح أحدهم عــدم إضاعة
الــوقــت ،وإب ــاغ الـشــرطــة بجريمة الـخـطــف ،قبل أن
يختفي الجناة ،فنهض ناحية زوجته ،وطلب منها
ً
أن تحكي ما حدث تفصيال ،ليتمكن من إرجاع ابنه»،
فأومأت برأسها ومشت معه في طريقهما إلى مركز
الشرطة ،وخلفهما جمع من رجال ونساء وأطفال،
وكانت األم تتلفت حولها ،وبدا عليها الخوف من
مصير غامض.
شعرت أحالم أن ماضيها يطاردها ،وحانت لحظة
ً
ً
النهاية ،وكأنها تخفي سرا دفينا في بئر سحيقة،
ومعها بعض الذكريات التائهة عن فتاة في مقتبل
العمر ،نشأت في أسرة متوسطة الحال ،ولم تكمل
دراستها بعد حصولها على الشهادة االبتدائية،
ومـنـعـهــا أهـلـهــا مــن الـلـعــب فــي ال ـش ــارع ،وانـتـظــرت
سنوات خلف نافذتها العريس المرتقب ،وسرعان
ما طرق بابها جارهم الشاب ،وطلبها للزواج ،وبعد
أيام قليلة تأهبت لدخول القفص الذهبي.
أفاقت أحالم من خياالتها ،وانتبهت إلى اقترابها
ً
من الصيدلية ،وتصاعدت دقات قلبها ،خوفا أن يثير
ظهورها مع زوجها والجيران فضول الصيدالني،
وتـجـنـبــت الـنـظــر نــاحـيــة ال ـش ــارع الـجــانـبــي ،ورغــم
سريان الخوف في جسدها ،فقد حاولت التماسك
حتى اجتازت منطقة الخطر ،وعجزت عن التفكير
في حيلة لتنقذ نفسها من تهمة ضياع طفلها ،وفي
تـلــك اللحظة نـظــرت إل ــى زوج ـهــا ،وهـمـســت قائلة:
«سامحني ...أنا ليس لي ذنب» ،ولم تعرف هل أنصت
لكلماتها أم أنه شارد الذهن ،لكنه تفرس في وجهها
فجأة ،وقال« :المهم نجد الولد ونتحاسب بعد ذلك».
تضاربت مشاعر أحالم بين اإلحساس بالذنب،
والشفقة على زوجها الغافل عن الحقيقة ،والــذي
ت ـس ــاوره الـشـكــوك فــي أن ـهــا الـمـســؤولــة عــن ضياع
طفلهما ،لكنها انتبهت إلى لكزة في كتفها ،وحين
الـتـفـتــت وجـ ــدت طـفـلـهــا الـكـبـيــر يـشـيــر بــأصــابـعــه،
وينطق الكلمات بصعوبة بالغة ،وأدركت أنه يسأل
عن أخيه الرضيع ،فاحتضنته باكية ،وجذبه والده،
وقال له« :ال تخف يا حسن ،أخوك سيرجع» ،ونظر
إلــى زوجـتــه ،والـشــرر يتطاير مــن عينيه ،وأجهش
في البكاء.

البحار الصغير

كاميرات المراقبة
ترصد لحظة
اختفاء األم مع
رضيعها

كانت تلك الليلة مليئة بالمفاجآت ،وبدأت بخروج
أحالم مع رضيعها لشراء الدواء ،وانتهت بعودتها
من دونه ،والصدمة التي دهمت حياة زوجها صابر
بعد يوم عمل شاق ،وقد عاد من رحلة الصيد إلى
الشاطئ ،وفــرغ مــن بيع األسـمــاك التي اصطادها،
وتحرك إلى منزله ،ولكن االبتسامة التي ارتسمت
ع ـلــى وج ـه ــه ،ت ــاش ــت ف ــور س ـمــاعــه ال ـخ ـبــر األل ـي ــم،
وال ي ــدري كـيــف اتـهــم زوج ـتــه بــأنـهــا تخلصت من
ً
الرضيع ،وهل كان ذلك متعلقا بلحظة الغضب ،أم
أن ظنه في موضعه ،وشعر في تلك اللحظة بثقل
في قدميه ،وأنه على وشك
السقوط.
ت ـ ـحـ ــامـ ــل صـ ـ ــابـ ـ ــر ع ـل ــى
نـفـســه ،وحـ ــاول أن يتشبث
ب ــأم ــل واه ـ ــن ف ــي ع ـ ــودة طـفـلــه،
ولـكــن نـفــور زوجـتــه الــدائــم من
طـفـلـيــه الـمـعــاقـيــن ،جـلــب عليه
الــذكــريــات السيئة ،وتـلــك األيــام
ال ـتــي تـلــت مــولــد طـفـلـهـمــا األول
حـ ـس ــن وهـ ـ ــو ي ـع ــان ــي
ال ـص ـم ــم وص ـع ــوب ــة
ش ــدي ــدة ف ــي الـنـطــق،
ورغـ ـ ـ ـ ــم ح ـ ــزن ـ ــه ع ـلــى
ط ـ ـف ـ ـلـ ــه ،فـ ـ ــإنـ ـ ــه كـ ــان

يحصي الساعات حتى يعود إلى المنزل ،ويجلس
معه ليالعبه ،بينما األم الجاحدة تقول« :وماذا بعد؟
ً
هل سيظل هذا الولد معاقا هكذا طوال حياته؟ ال بد
من وجود طبيب ليعالجه» ،فيومئ الزوج لها برأسه،
ويتمتم« :إن شاء الله هناك أمل».
ً
ذهب صابر إلى أحد األطباء حامال طفله ،فأخبره
بعيب خلقي ال تجدي معه الجراحة ،وعليه
أنه ُولد
ٍ
أن يلتزم بقائمة من األدوية والعقاقير ،وأن يذهب به
إلى مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة ،بعد أن يبلغ
ً
أربعة أعوام ،وعليه أال يفقد األمل ،مادام كان مدركا
لما حــولــه ،ويجيد التعبير عــن نفسه بــاإلشــارات،
ولـيـســت لــديــه م ـيــول عــدوان ـيــة ت ـجــاه اآلخ ــري ــن ،أو
يحاول إيذاء نفسه.
ظلت كلمات الطبيب تتردد في عقله ،ولم يعرف
إلى أين يذهب ،وتغلب بصعوبة على اليأس الذي
سرى في كيانه ،بينما تالحقه نظرات الشفقة من
الـعــابــريــن ،وف ــي تـلــك اللحظة احـتـضــن ابـنــه بـقــوة،
ً
ورفعه عاليا ،حتى ارتسمت االبتسامة على وجهه
ّ
ال ـبــريء ،وأخ ــذ يخاطبه قــائــا« :الزم تصير بحار
ً
يا حسن وتلف العالم كله ،إيــاك أن تصبح صيادا
مثل أبيك» ،وتوقف عند محل لبيع مالبس األطفال،
واشـتــرى له زي البحارة ،وأكمل سيره مع البحار
الصغير.
ّ
وترقب صابر وصول طفله الثاني ،ومرت شهور
الحمل ،وأنجبت أحــام المولود المنتظر ،وهــوت
ُ
الصدمة عليهما كالصاعقة ،عندما ُولد ُمعاقا مثل
شقيقه ،وأخبره الطبيب أنه يحتاج إلى رعاية فائقة،
وتناول الــدواء بانتظام ،وبعدها يقرر حاجته إلى
الجراحة أو يبقى على العالج بالعقاقيرّ ،
وقرر األب
أن يسميه «رزق» ،وحاول التخفيف عن زوجته ،لكنها
ّ
ستضيع شبابها في خدمة
أبدت حنقها ،وقالت إنها
طفلين معاقين ،فنهرها قائال« :األطفال نعمة ،وهناك
أناس محرومون من اإلنجاب ،يجب أن تحمدي الله».

زوجة الصياد
تتجرد من
أمومتها بعد
والدة طفلها
ً
الثاني معاقا

ّ
فأخذت تهدهده حتى كف عن البكاء ،وجلست تترقب
ً
شيئا سيحدث ،ثم حملت رضيعها وغادرت المنزل.
ّ
عندما خرج صابر في ذلك اليوم إلى عمله ،فكر
فــي الـتـغـيــر الـمـفــاجــئ ألحـ ــام ،واهـتـمــامـهــا الــزائــد
بطفليها ،وتـلـبـيــة طـلـبــاتــه ،واالبـتـســامــة ال تـفــارق
وجهها ،وأدرك أنها رضيت بنصيبها ،واستردت
أمــومـتـهــا الـمـفـتـقــدة ،وظ ــل األم ــر يشغل بــالــه أثـنــاء
وج ــوده فــي مركب الصيد ،وحين عــاد إلــى شاطئ
النهر ،وانتهى مــن بيع األسـمــاك ،قـ ّـرر الـعــودة إلى
ً
م ـنــزلــه م ـب ـك ــرا ،وعـ ــدم ال ــذه ــاب إل ــى ال ـم ـق ـهــى ،لكن
اطمئنانه ّ
تحول إلى صدمة مدوية ،حين أخبره أحد
جيرانه باختفاء طفله الرضيع.
اقتربت المأساة من فصلها األخير ،وطلب صابر
من ابنه حسن ،عبر لغة اإلشــارة ،أن يبقى مع جار
ً
لهم ،حتى يعود إلـيــه ،وهــز الطفل رأســه مبتسما،
واحتضنته أمه باكية ،ثم اختفت مع زوجها داخل
قـســم الـشــرطــة ،وانـتـظــر الـجـيــران خــروجـهـمــا لعدة
ســاعــات ،وبـعــدهــا خ ــرج األب بـمـفــرده ،واصطحب
طفله معه ،بينما األسئلة تالحقه عما حدث أثناء
ً
التحقيق ،لكنه ظل صامتا حتى وصل إلى المنزل،
وأغلق الباب ،ثم أجهش في البكاء ،والطفل يربت
على كتفه ،ويتمتم بكلمات غير مفهومة.

اعترافات أحالم

فكرة خادعة
ّ
وتحول حزنها على طفليها
فقدت أحالم صوابها،
إلى سخط ،وفكرت أكثر من مرة في التخلص منهما،
لتبدأ حياة جديدة خالية من الهموم ،وتتنصل من
أمومتها التي أفضت بها إلى إنجاب طفلين معاقين،
وبدال عن رعايتهما والحنو عليهما في محنتهما،
أرادت الهرب بال عــودة ،وتمنت أن تلقي بهما في
ملجأ أيتام ،وخشيت أن تفصح عن نواياها ،حتى ال
تحاصرها االتهامات ،وانتظرت أن يغويها الشيطان
بفكرة خادعة ال تثير ريبة زوجها ،وبعدها تشترط
عليه عدم اإلنجاب مرة أخرى.
كادت الهالوس تعصف بعقلها ،وأهملت رعاية
طفليها ،وقبل اختفاء رضيعها بأيام قليلة ،بالغت
فــي حنانها على الطفلين أمــام زوجـهــا ،واعـتــادت
الــذهــاب إلــى الصيدلية لـشــراء ال ــدواء لـهـمــا ،حتى
استيقظت ذات ص ـبــاح ،وأع ــدت اإلف ـط ــار لــزوجـهــا
قبل ذهابه إلى عمله ،وودعته عند باب المنزل على
غير عادتها ،وقد ارتسمت على
وجهها ابتسامة غامضة،
و حـيــن خلت لنفسها،
ت ـم ـل ـك ـه ــا شـ ـع ــور
مـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرب،
وانـتـبـهــت إلــى
بكاء الرضيع،

األب المفجوع
بابنه يطلق األم
القاتلة

عندما مثل صابر وزوجته أمام المحققّ ،
تفحص
ّ
مالمحهما عــلــه يعثر عـلــى بــدايــة خـيــط لـحــل لغز
اختفاء الطفل ،وجاء في أقوال الــزوج ،أنه يشك في
حكاية خطف الرضيع ،ووجــه االتهام إلى زوجته،
وأنها تخلصت من طفلهما المعاق ،ال سيما أنها
كــانــت تـنـفــر م ــن طـفـلـيـهــا ،وتـعــامـلـهـمــا ك ــزوج ــة أب
قاسية ،ولم ترحم ضعفهما ،وكانت تفتعل الشجار،
وال تـكــف عــن الـشـكــوى منهما ،وأن ـهــا ال تستطيع
تربيتهما ،وأنهما بال مستقبل ،وستفني حياتها
عليهما من دون فائدة ،أو أمل في شفائهما.
وب ـس ــؤال صــابــر ع ــن مـعــرفـتــه بـنـ ّـيــة زوج ـت ــه في
التخلص من الرضيع ،قال« :أتمنى من الله أن يخيب
ظني ،وتكون بريئة من التهمة ،فمهما كان هي أم،
ّ
لكني فـقــدت صــوابــي عندما علمت باختفاء رزق،
والحقيقة أنها كانت تعاملهما في األيام األخيرة قبل
ً
ّ
وتغير سلوكها تماما ،وهذا
الحادث معاملة طيبة،
ً
أيضا أمر محير ،فهناك سر سينكشف ،وستتضح
الحقيقة رغم أي شيء».
بدت القضية محيرة أمام المحقق ،خصوصا أن
أصابع االتهام تشير إلى األم ،ومهما كانت دوافعها
ً
للقتل ،فإنها ارتكبت إثما يحتاج إلى أدلــة دامغة،
ول ــذل ــك ات ـخــذ الـتـحـقـيــق م ـجــرى آخـ ــر ،واالس ـت ـمــاع
ً
إلى أقوال الزوج منفردا ،ثم أقوال الزوجة ،للتمكن
من العثور على تناقض أو شبهة اشتراكهما في
تــدبـيــر تـلــك الـجــريـمــة الـفــادحــة،
لكن كليهما أصر على أقواله،
وتـ ـب ــاع ــدت أصـ ــابـ ــع االتـ ـه ــام
ع ــن الـ ـ ـ ــزوج ،ب ـي ـن ـمــا ال ــزوج ــة
تصر على عملية االختطاف،
وتدفع عنها التهمة بكل ذرة من
كيانها ،وكأنها ترى أمامها حبل
ال ـم ـش ـن ـقــة ي ـل ـت ــف ح ــول
عنقها.
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
ال ـت ـح ـق ـي ــق ع ــدة
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات،
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــع
المحقق ألقــوال
الشهود ،والحظ
ً
ً
شيئا غريبا على األم،
ويتنافى مع المعتاد في قضايا اختفاء األطفال ،وبينما
ّ
كرر األب مطالبته بالعثور على طفله المختفي ،خلت
أقــوال زوجـتــه مــن أنها تريد طفلها الضائع ،وأخــذت
تــردد حكاية الخطف كــأن صوتها ينطلق من شريط
تبد أي رغبة في العثور على الرضيع،
تسجيل ،ولــم ِ
وكان اضطرابها ال ينطوي على حزن أو صدمة فقط،
بل خوف شديد من مصير مجهول.
دارت شكوك المحقق حول إصرار أحالم على
حكاية خطف رضيعها ،وأنها بعد خروجها من
الصيدلية ،اقترب منها شابان يستقالن دراجة
نارية ،وقام أحدهم بانتزاع الطفل من يدها ،وفرا
هاربين ،ولسوء حظها أن للصيدلية كاميرات
مــراق ـبــة ،وب ـعــد مـعــايـنــة شــريــط الـفـيــديــو ،تبين
أنها خرجت من الصيدلية ،واتجهت إلى شارع
جانبي ،بما يتعارض مع أقوالها بأن الخاطفين

قاما بجريمتها فور خروجها مباشرة.
وقامت أجهزة األمن بتحرياتها ،وتوصلت إلى
شهود عيان لــأم ورضيعها في الشارع الجانبي
للصيدلية ،وأنها عادت مرة أخرى من دون الطفل،
وبمواجهة األم بالتحريات وبأقوال الشهود ،أصابها
االنهيار واعترفت بقتلها فلذة كبدها من دون وازع
من رحمة ،وأنها ارتكبت جريمتها بزعم أن نجلها
ً
معاق جسديا ،وأرادت أن تريحه من عذابه في الدنيا،
وفي الوقت ذاته ترفع عن كاهلها معاناة خدمتهما
حتى نهاية حياتها.
وبعد العثور على جثة الرضيع ملقاة في مكان
مـهـجــور ،ان ـهــارت األم الـقــاتـلــة ،وأدل ــت بــاعـتــرافــات
تفصيلية عن جريمتها ،وهي تبكي نادمة ،وقالت:
ً
«زوجي يعمل صيادا ،وتزوجته قبل ست سنوات،
ً
ُ
ورزقنا الله بنجلي األول ،وكان معاقا ،وحمدت الله
عليه ،وقلت في نفسي إن ربنا سيرزقني بمولود
آخ ــر سـلـيــم ،وحـمـلــت فــي نجلي الـثــانــي ،لكنه ُو ِل ــد
ً
ً
معاقا أيضا».
وقــالــت المتهمة نــادمــة« :الشيطان هيأ لــي قتل
رضيعي ،وكنت أذهب به للصيدلية لكي يأخذ حقنة
وأشتري الدواء لشقيقه ،وفي يوم الحادث خرجت
ً
به مبكرا وتوجهت به إلى مكان مهجور ،وألقيته
على األرض ،وهربت مسرعة ،ورجعت إلى المنزل،
واختلقت واقعة اختطافه لزوجي والجيران حتى
أبعد التهمة عني».
وتـتــابـعــت اع ـتــرافــات الـمـتـهـمــة ،أنـهــا حملت في
طفلها الـثــانــي ،وذه ـبــت إلــى المستشفى ل ـلــوالدة،
و فــو جـئــت بالطبيب يخبرها بــأن الطفل المولود
م ـعــاق ،وأصــاب ـهــا ال ـيــأس ال ـشــديــد ،بـيـنـمــا زوجـهــا
حاول التخفيف عنها ،وأسماه «رزق» ،لكن الشيطان
أغواها بالتخلص من فلذة كبدها ،وقالت لزوجها إن
عليهما إرجاء اإلنجاب لمرة ثالثة ،وبالفعل دبرت
خطة الجريمة ،وادعت حكاية الخطف المزعوم.
وأمــر المحقق بحبس المتهمة أربعة أيــام على
ذمة القضية ،ووجه لها تهمة القتل العمد لطفلها
ً
الرضيع ،تمهيدا لمثولها أمام محاكمة عادلة ،وفي
ّ
أثناء فترة توقيفها رفض زوجها زيارتها ،وطلقها،
وطوى تلك الصفحة القاتمة من حياته.
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خبيرة الطهي الصحي سالي فؤاد :وصفاتي
ّ
سهلة وأقدم نصائح في التغذية
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ثم حصلت على شهادة خبيرة تغذية من ألمانيا.
تعد المصرية سالي فؤاد أشهر خبيرة تغذية متخصصة في
تقديم برامج تلفزيونية عن الطهي الصحي ،وقد بدأت هذه
وأوضحت أنها خالل الدراسة حصلت على منحة إلى ألمانيا مدة
التجربة منذ عام  2010في العديد من القنوات الفضائية.
شهر لدراسة الترجمة الفورية ،وبعد التخرج عملت بعدة جهات
وقالت فؤاد لـ «الجريدة» إنها حصلت على «الثانوية األلمانية» ،وشركات عالمية ،أما اآلن فتقدم برنامج «سفرة سالي» على قناة
ثم التحقت بكلية اآلداب بجامعة القاهرة قسم «آداب ألماني»« ،بانوراما فوود».

طاجن البامية باللحم المفروم

وأضافت« :أقدم وصفات سهلة ولذيذة ،مع إرشادات ونصائح
في التغذية والريجيم والصحة عموما ،فقد حصلت على شهادة
خبيرة تغذية من ألمانيا ،وأتابع كل ما هو جديد حتى أقدمه»...
وفي السياق ّ
تقدم مجموعة من أطباقها المميزة.

الجالش بالجبنة والزيتون
المقادير:

المقادير:

•لفة جالش
• 2كوب فلفل ألوان مقطع
•كوب زيتون شرائح
• 2كـ ـ ـ ـ ــوب ج ـ ـب ـ ـنـ ــة جـ ـ ـ ــودة
مبشورة
•كوب جبنة موتزاريال
•ملعقة كبيرة زعتر جاف
•ملح وفلفل أسود
•زبدة لدهن الجالش
• 2/1كوب لبن
•بيضة
•ملح وفلفل أسود

• 2/1كيلوغرام بامية
• 4/1كيلوغرام لحم مفروم منزوع الدسم
• حبة فلفل حار مقطع (حسب الرغبة)
ً
• بـصـلــة كـبـيــرة مـقـطـعــة قـطـعــا صـغـيــرة
ومشوحة
• 2ملعقة كبيرة زيت
• 2كـ ــوب ف ـل ـفــل أل ـ ـ ــوان م ـق ـطــع (أو فـلـفــل
أخضر فقط)
• 2ملعقة كبيرة عصير ليمون
• 4فصوص ثوم شرائح
• 3كوب عصير طماطم
• 3ملعقة كبيرة صلصة طماطم
•ملعقة كسبرة جافة
•مرق (حسب االحتياج)
•ملعقة توابل مشكلة أو بهارات
• 2/1كوب كسبرة خضراء مفرومة
•ملح وفلفل أسود

الطريقة:
فــي إن ــاء عميق على ال ـنــار ،نضع
الزيت ثم اللحم المفروم ويشوح مع
الملح والفلفل األ سـ ــود ،ثــم نضيف
ال ـ ـب ـ ـصـ ــل و 2ف ـ ــص ث ـ ـ ـ ــوم ،وال ـف ـل ـف ــل
الـ ـح ــار وال ـف ـل ـف ــل األل ـ ـ ـ ــوان ،وتـ ـش ـ ّـوح
كــل ال ـم ـكــونــات ،مــع إضــافــة الـتــوابــل
وال ـ ـص ـ ـل ـ ـصـ ــة ،ثـ ـ ــم نـ ـضـ ـي ــف ع ـص ـيــر
الطماطم والبهارات والكسبرة وتقلب

ً
جيدا وتترك حتى تغلي ويتعصج
ً
اللحم ،ثم نترك الخليط جانبا.
فــي إن ــاء آخ ــر بــه قـلـيــل مــن الــزيــت
نشوح  2فص ثوم ونضيف البامية
ونـ ـقـ ـل ــب قـ ـلـ ـي ــا ،ثـ ــم ن ـض ـي ــف الـ ـث ــوم
والبامية مع خليط اللحم المعصج
والصلصة ونقلب جميع المكونات.
وفي طاجن عميق نصب العصاج

وال ـبــام ـيــة ،ونــدخ ـلــه ال ـف ــرن م ــدة 30
دقيقة أو حتى تنضج البامية ويزين
ً
ّ
ويقدم ساخنا.
الطاجن بالكسبرة،

الطريقة:
ندهن صينية مستديرة بالزبدة ،ثم
نرص نصف ورق الجالش مع دهن كل
ورقــة بالزبدة ،ثم نضع الفلفل األلــوان
والجبنة الموتزاريال والجودة
والزيتون
ّ
المبشورة مع رشــة من الملح والفلفل

شوربة الطماطم والريحان

األســود والزعتر ،ثم نــرص بقية كمية
ِّ
ال ـجــاش .ونـقــطــع الـجــاش على هيئة
مثلثات.
و فــي إ ن ــاء عميق نخفق البيض مع
اللبن والملح والفلفل ،ثم نصب الخليط

على وجه الجالش ،وندخله الفرن على
ن ــار هــادئــة ( -170 160درج ــة مـئــويــة)
حتى تنضج طبقات الجالش من الداخل
وتكتسب اللون الذهبي.

سلطة الفاصوليا الخضراء

المقادير:
•لتر مرق لحم منزوع الدسم
• 4حبات طماطم قطع
• 4مالعق كبيرة صلصة طماطم
•حبة بصل مقطعة
•حبة جزر متوسطة مقطعة
• 2ملعقة كبيرة ريحان مفروم
• 2/1كوب حليب خالي الدسم
•ملعقة كبيرة نشا
•كوب زبادي خالي الدسم
• 2ورق لورا مجفف
•ملح وفلفل أسود
•ورق ريحان أخضر كامل

المقادير:

الطريقة:
في إناء على النار نضع المرق والطماطم
والـب ـصــل وال ـج ــزر والـمـلــح والـفـلـفــل األس ــود
وورق ال ـلــورا ونـتــرك الـمـكــونــات حتى تغلي
ل ـ  10دقــائــق ،وفــي كــوب نذيب ملعقة النشا

الطريقة:

مــع الحليب ونضيفه إ ل ــى خليط الطماطم
والمرق مع استمرار التقليب على نار هادئة،
ثم نضيف كوب الزبادي والريحان المفروم،
ونرفع الخليط عن النار ،ثم نخفق الشوربة

بالمضرب الكهربائي إلــى أن يصبح القوام
ً
كــريـمـيــا .وتــزيــن الـشــوربــة بـ ــأوراق الــريـحــان
األخضر الطازج.

• 2/1كيلوغرام فاصوليا خضراء مسلوقة
•بصلة حمراء كبيرة مقطعة جوليان
• 2ملعقة كبيرة عسل أبيض
• 3مالعق كبيرة خل أبيض
•ملح وفلفل أسود

نخلط العسل والخل والملح والفلفل األسود
ً
ونقلب جيدا ،ثم نضيف إلى الخليط الفاصوليا
الـمـسـلــوقــة م ــع الـبـصــل ونـقـلــب ك ــل الـمـكــونــات،
ُ
وت ّ
قدم باردة.

باوند كيك بالبرتقال
الطريقة:

المقادير:

في العجان نخفق الزبدة مع السكر جيدا ،ثم
نضيف البيض والملح والفانيليا أثناء الخفق.
وف ـ ــي إنـ ـ ــاء ع ـم ـيــق ن ـق ـلــب ال ــدقـ ـي ــق ال ـم ـخ ـلــوط
بالبيكنج باودر ونضيف عصير البرتقال وقطع
ً
قشر البرتقال ونقلب جيدا ،ثم نضع خليط الدقيق
في العجان مع خليط البيض والسكر والزبدة
ونخفق المكونات حتى تمتزج ويصبح القوام
ً
ً
ثقيال ،ونحضر قالبا وندهنه بالزبدة أو الزيت
ً
ونصب بداخله الخليط .ثــم ندخل القالب فرنا
ً
مسخن مسبقا على  180درجة مئوية ،ونتركه لـ
 35دقيقة حتى النضج.
نترك الباوند كيك حتى يبرد ،ثم نضعه على
طبق التقديم ويــزيــن بالسكر ال ـبــاودر وشرائح
البرتقال.

•كوب زبدة طرية
•كوب سكر ناعم ُحبيبات
• 4بيض
• 2كوب دقيق
•ملعقة كبيرة بيكنج باودر
•رشة ملح
•فانيليا
•كـ ــوب قـشــر بــرت ـقــال مـقـطــع مكعبات
صغيرة
• 4/1كوب عصير برتقال
•سكر باودر
•شرائح برتقال

قمر الدين بالخوخ والموز
المقادير:
• 2ثمرة موز
• 2ثمرة خوخ مقطعة
• 1م ـل ـع ـقــة ك ـب ـي ــرة ع ـس ــل أب ـيــض
(حسب الرغبة)
• 3كوب عصير قمر الدين
•ماء بارد للتخفيف (حسب االحتياج)
•خوخ مقطع جوانح
•موز قطع

الطريقة:
في الخالط الكهربائي نضع
ً
كــل الـمـكــونــات ونخفقها جـيــدا،
ثــم نصبها فــي ك ــؤوس التقديم
ون ـقــدم ـهــا مــزي ـنــة بـقـطــع ال ـمــوز
والخوخ.
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خالد أمين :مهرجان الكويت للسينما الجديدة يحتفي بجيل الشباب
اللجنة المنظمة رفعت سقف العمر للمشاركين في جميع المسابقات
تتضمن الدورة األولى من
مهرجان الكويت للسينما
الجديدة  3فئات؛ مسابقة
لألفالم القصيرة الروائية
ومسابقة األفالم الوثائقية
والمسابقة العربية لألعمال
الروائية.

تـ ــرس ـ ـي ـ ـخـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ــدور نـ ـق ــاب ــة
ال ـف ـن ــان ـي ــن واإلع ــامـ ـيـ ـي ــن فــي
الـ ـك ــوي ــت ب ــاالحـ ـتـ ـف ــاء بـجـيــل
الشباب ،تتواصل التحضيرات
إلقامة الدورة األولى لمهرجان
ال ـكــويــت لـلـسـيـنـمــا ال ـجــديــدة،
ا ل ــذي تنظمه نقابة الفنانين
واإلعالميين في الكويت.
وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي،
ش ـ ـ ــدد عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
ا لـنـقــا بــة ،عضو لجنة تحكيم

شعار المهرجان

المهرجان ،الفنان خالد أمين،
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم بــه
ق ـط ــاع الـسـيـنـمــا ف ــي الـنـقــابــة،
ال ــذي يـبــذل جـهــودا كبيرة في
التحضير لهذا المهرجان الذي
وصـفــه بــأنــه «احـتـفــاء حقيقي
بجيل ا لـشـبــاب المبدعين من
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـي ـيــن فـ ــي ال ـك ــوي ــت
والعالم العربي».

اكتشافات فنية
وق ـ ــال أم ـي ــن إن ال ـم ـهــرجــان
يأتي مكمال لــدور العديد من
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
المحلية والخليجية والعربية
وال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي االع ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاء
بــالـمـبــدعـيــن م ــن ال ـش ـبــاب في
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي م ـ ــن ع ـش ــاق
الـفــن ال ـســابــع .كـمــا أن ــه يذهب
الى ترسيخ دور الشباب عبر
اكتشافات فنية نـعــول عليها
كـ ـثـ ـي ــرا ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــدد مــن
الوجوه السينمائية الشابة في
صناعة الفن السابع.

لجنة اختيار
وتابع :إن إقامة  3مسابقات
ل ــأف ــام ال ـق ـص ـي ــرة ال ــروائـ ـي ــة

انفصال جينيفر ًلوبيز وأليكس
رودريغيز رسميا

لوبيز ورودريغيز
أعلنت جينيفر لوبيز وال عــب
البيسبول أليكس رودريغيز إنهاء
ً
عالقتهما رسميا وأن محاوالت
ال ـص ـلــح بـيـنـهـمــا ب ـ ــاءت بــالـفـشــل
وأن ـه ـم ــا ي ـن ـف ـصــان مـ ــرة واحـ ــدة
وإلى األبد.
وقـ ـ ــاال ف ــي بـ ـي ــان ت ــم ب ـث ــه عـبــر
البرنامج اليومي لشبكة «إن بي
سي»« :لقد أدركنا أنه من األفضل
لكلينا أن نكون أصدقاء ونتطلع
إلى البقاء كذلك ،وسنواصل العمل
ً
ً
م ـعــا ون ــدع ــم بـعـضـنــا بـعـضــا في
أعمالنا ومشاريعنا المشتركة،
نتمنى األفضل لبعضنا البعض

وألطفالنا» .وطلب الالعب السابق
لفريق نيويورك الزواج من لوبيز،
ً
الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  51عــامــا ،في
م ـ ـ ــارس  2019ب ـع ــد ع ــام ـي ــن مــن
االرت ـبــاط ،لكن عالقتهما توترت
خالل األسابيع العديدة الماضية
وألغيا خطبتهما الشهر الماضي.
ول ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق رودريـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــز45 ،
ً
عـ ــامـ ــا ،ب ـل ــوب ـي ــز إل ـ ــى ج ـم ـهــوريــة
ّ
الدومينيكان ،حيث كانت تصور
ف ـي ـل ــم «شـ ــوت ـ ـغـ ــان ويـ ـ ــدنـ ـ ــغ» ،فــي
م ـح ــاول ــة إلص ـ ــاح األمـ ـ ــور ولـكــن
مسعاه باء بالفشل.
(د ب أ)

م ـن ـه ــا وال ــوث ــائـ ـقـ ـي ــة ،وأي ـض ــا
ال ـم ـســاب ـقــة ال ـعــرب ـيــة لــأعـمــال
الروائية سيكون له أبعد األثر
ف ــي اس ـت ـق ـطــاب أك ـبــر ع ــدد من
الـمـشــاركــات ،وه ــذا مــا نلمسه
مـنــذ ال ـيــوم األول لــإعــان عن
ال ـم ـه ــرج ــان ،ح ـيــث ت ـصــل الــى
اللجنة المنظمة العشرات من
األعمال السينمائية من أنحاء
العالم العربي ،وستخضع تلك
األع ـمــال للمشاهدة مــن لجنة
االختيار التي تضم صفوة من
الكوادر السينمائية واإلعالمية
المتخصصة.

احتكاك وتنافس
وأشــار أمين الــى أنــه يشعر
بالفخر للمشاركة في عضوية
لجنة التحكيم التى سيترأسها
اإلعالمي القدير علي الريس،
وت ـ ـضـ ـ ّـم فـ ــي ع ـض ــوي ـت ـه ــا كــا
مـ ـ ـ ــن فـ ـ ــاط ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــان،
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة م ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـك ــوي ــت
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـظ ـمــه
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــى ل ـل ـث ـقــافــة
وال ـف ـنــون واآلداب ،والـمـخــرج
حـ ـم ــد ال ـ ـ ـصـ ـ ــراف ،واإلعـ ــامـ ــي
س ـ ـعـ ــود الـ ـمـ ـسـ ـف ــر ،وس ـي ـم ـثــل
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع ف ـ ــي الـ ـخـ ـب ــرات

خالد أمين
زادا ل ــاك ـت ـش ــاف والـ ــوصـ ــول
الــى نتائج تـثــري مسيرة هذا
العرس السينمائي .وأضــاف:
كما سعدت باستجابة اللجنة
المنظمة للمهرجان برئاسة
ال ـف ـن ــان ال ـم ـخ ــرج ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـص ــاي ــغ ب ــرف ــع س ـق ــف الـعـمــر
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــات ،م ـم ــا
سيمنح فرصة أكثر لالحتكاك
والتنافس بين أجيال صناعة

المؤسسات الفنية الكويتية تنعى
سليمان معيوف مجلي
●

فضة المعيلي

نعت المؤسسات الفنية والثقافية
في الكويت ومنها جمعية الفنانين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ون ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن
واإلعالميين وأس ــرة تحرير «عالم
الفن» رئيس فرقة «معيوف مجلي»
لـلـفـنــون الشعبية ا لـفـنــان سليمان
م ـع ـي ــوف م ـج ـل ــي ال ـ ـ ــذي ت ــوف ــي فــي
أح ــد الـمـسـتـشـفـيــات بــال ـقــاهــرة عن
ً
ع ـمــر ي ـنــاهــز الـ ـ ـ  51ع ــام ــا ،م ـتــأثــرا
بمضاعفات فيروس كورونا.
ونعى الراحل عدد من المسؤولين
والفنانين ،ومحبيه ،ورواد مواقع
على وسائل التواصل االجتماعي
فكتب األمين العام المساعد لقطاع
الثقافة د .عيسى االنصاري« :رحل
االخ س ـل ـي ـم ــان مـ ـعـ ـي ــوف ،خــالــص
ال ـعــزاء وال ـمــواســاة ألس ــرة معيوف
الـمـجـلــي ال ـك ــرام ولـجـمـيــع أع ـضــاء،
ورواد ديوان فرقة معيوف المجلي
للفنون الشعبية وفرقة التلفزيون».
أما الفنان عبد الله الرويشد فكتب
«الله يرحمه ويغفر له ،انا لله وانا
اليه راجعون».
ودون ا لـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ا ل ـف ـن ــا ن ـي ــن
م ـش ــارك ــات ـه ــم ال ـ ـعـ ــزاء ع ـب ــر م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل وم ـن ـهــم ال ـم ـل ـحــن ن ــواف
عبد الله ود .حمد المانع ،ورئيس
وأع ـضــاء فــرقــة ال ـج ـهــراء ،والملحن
ناصر غنام الديكان وغيرهم.

عبدالعزيز الصايغ

سليمان معيوف مجلي
ي ــذك ــر أن ف ــرق ــة م ـع ـيــوف مجلي
ت ـعــد إحـ ــدى ال ـف ــرق ال ــرائ ــدة لـفـنــون
البحر بالكويت ،وأسست عام 1962
على يد مجلي معيوف ،واشتهرت
بتقديم التراث الكويتي ،وترأسها
الراحل بعد وفاة والده معيوف ،وقد
شاركت في العديد من المناسبات
التراثية والرسمية في المهرجانات
المحلية والدولية.

السينما فــي الكويت والعالم
العربي.

استثمار الفرصة
وقـ ــال أم ـي ــن :أجـ ــدد الــدعــوة
لـشـبــاب السينما فــي الكويت
وال ـع ــال ــم ال ـعــربــي لـلـمــزيــد من
المشاركات من أجل استثمار
هـ ــذه ال ـف ــرص ــة ال ـت ــي يـطـلـقـهــا
م ـه ــرج ــان ال ـك ــوي ــت لـلـسـيـنـمــا

الـ ـج ــدي ــدة ال ـ ـ ــذي سـيـفــاجـئـنــا
بجوائزه المحفزة للمشاركة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــافـ ـ ــس ،والـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ي ــوف ــق
الجميع.
يــذكــر أن مـهــرجــان الـكــويــت
للسينما الجديدة ينظمة قطاع
السينما فــي نـقــا بــة الفنانين
واإلعــامـيـيــن فــي الـكــويــت في
ال ـف ـت ــرة م ــن  25إلـ ــى  27مــايــو
المقبل ،وآخر موعد للمشاركة
هو العاشر من الشهر.
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خبريات
بيت ينضم لبولوك في
«لوست سيتي أوف دي»

انضم الممثل األميركي براد
بيت إلى فريق عمل الفيلم
الكوميدي الرومانسي
«لوست سيتي أوف دي»
الذي تقوم ببطولته النجمة
ً
ساندرا بولوك جنبا إلى
جنب مع تشانينغ تاتوم.
وذكر تقارير فنية أن هذه
الخطوة جاءت كخدمة ودية
متبادلة ألنها تأتي عقب
ظهور بولوك في فيلم الحركة
«بوليت ترين» الذي يجسد
بيت دور البطولة فيه ،حيث
ً
رأت بولوك التي تنتج أيضا
«لوست سيتي أوف دي»
فرصة لمشاركة فنية أخرى
مع بيت .وتدور قصة الفيلم
حول مؤلفة روائية رومانسية
انعزالية تتعرض لمغامرة
يمكن أن تكون أكثر غرابة
ورومانسية من رواياتها
الورقية.
(د ب أ)

هيلين ماكروري تخسر
معركتها مع السرطان

أغنيات األوسكار تشدو من أعلى
متحف بلوس أنجلس وآيسلندا
مع سعي المنتجين إلى تغيير شكل
ال ـح ـف ــل ال ـ ــذي ي ـت ــأث ــر ك ـس ــائ ــر األح ـ ــداث
العالمية بتبعات وباء كوفيد ،19 -سيتم
تـقــديــم األغ ــان ــي الـخـمــس الـمــرشـحــة في
حفل توزيع جوائز األوسـكــار هــذا العام
من أعلى متحف األفالم الجديد في لوس
أنجلس -ومن مدينة صغيرة في آيسلندا.
وس ـي ـكــون ن ـجــم «هــام ـي ـل ـتــون» لـيــزلــي
أودوم جــونـيــور مــن بـيــن الــذيــن ي ــؤدون
أغــانــي مــن شــرفــة سطح متحف الصور
الـمـتـحــركــة غـيــر الـمـنـجــز بـعــد ف ــي لــوس
أنجلس ،الــذي ظل قيد اإلنشاء سنوات،
ل ـك ــن ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ح ـف ــل تـ ــوزيـ ــع ج ــوائ ــز
األوسكار ،تأخر إطالقه بسبب كوفيد.19 -
وسـتـشـكــل أغـنـيـتــه «س ـب ـيــك نـ ــاو» من
فيلم «وان نايت إن ميامي» عن الحقوق
ً
الـمــدنـيــة ،جـ ــزءا مــن ال ـعــرض التمهيدي
الخاص لجوائز األوسكار.
كذلك أغنية «هوسافيك» من فيلم ويل
فـيــريــل ال ـكــوم ـيــدي «يــوروف ـي ـجــن ســونــغ
كونتست :ذي ستوري أوف فاير ساغا»،
َّ
ستقدم من ميناء آيسلندي تحمل
التي
األغنية اسمه.
وقال المخرج ستيفن سودربرغ الحائز
ج ــائ ــزة أوس ـ ـكـ ــار وزمـ ـ ـ ــاؤه الـمـنـتـجــون
ال ـم ـشــاركــون للحفل فــي ب ـيــان« :أعــددنــا
ب ـعــض األح ـ ـ ــداث ال ـم ـشــوقــة ق ـبــل الـحـفــل
وبعده لتعزيز حدثنا الرئيسي» .وأضاف
البيان «ندعوكم إلى متابعة الحدث ّ
برمته،

ً
ّ
ستفوتون عليكم أم ــرا غير متوقع
وإال
ً ً
وممتعا حقا».
ُ َّ
وت ـنــظــم حفلة جــوائــز األوس ـك ــار هــذا
ال ـع ــام بـنـســق شـبـيــه بـفـيـلــم سـيـنـمــائــي،
ُ
وس ــت ـج ــرى بـشـكــل أس ــاس ــي ف ــي محطة
ي ــون ـي ــون ل ـل ـق ـط ــارات ف ــي وسـ ــط مــديـنــة
لوس أنجلس ،مع التزام تدابير التباعد
الجسدي.
وسيكون هاريسون فورد وبراد بيت
مع ريز ويذرسبون بين قائمة مقدمين من
الصف األول للحفل ،الذي سيشهد أكبر
تجمع للنجوم على الـسـجــادة الحمراء
منذ الربيع الماضي .كما ستقام أماكن
خاصة في بريطانيا وفرنسا للمرشحين
الدوليين الذين يتعذر عليهم السفر إلى
لوس أنجليس للمناسبة.
كــذلــك سـ ُـي ـقــدم ع ــرض مــوسـيـقــي قبل
ال ـح ـف ــل ب ـع ـن ــوان «أوس ـ ـ ـكـ ـ ــارز :إن ـت ــو ذي
ً
س ـبــوتــايــت» .وأع ـل ــن الـمـنـتـجــون أيـضــا
عن عرض بعد الحفل بعنوان «أوسكارز:
أفتر دارك» ،سيجمع كبار الفائزين خالل
األم ـس ـي ــة م ــع ال ـت ـمــاث ـيــل الــذه ـب ـيــة الـتــي
نالوها ،إلى جانب مقابالت مع النجوم.
ويقام حفل توزيع جوائز األوسكار في
دورتــه الثالثة والتسعين في  25أبريل،
بـيـنـمــا سـيـفـتــح مـتـحــف األكــادي ـم ـيــة في
لوس أنجلس في  30سبتمبر( .أ ف ب)

خسرت الممثلة البريطانية
هيلين ماكروري معركتها مع
السرطان ليتم إعالن وفاتها
متأثرة بمضاعفات المرض
ً
عن  52عاما بسبب السرطان.
شاركت ماكروري في أفالم
سينمائية شهيرة بينها
«سكاي فال» وسلسلة هاري
بوتر ،وبمسلسالت تلفزيونية
بينها «بيكي باليندرز».
وبعد إطالق مسيرتها في
التلفزيون ،ظهرت ماكروري
للمرة األولى في السينما
عبر دور صغير في «إنترفيو
ويذ ذي فامباير» ،ثم ّ
جسدت
ً
خصوصا دور نرسيسا
مالفوي في آخر أفالم سلسلة
«هاري بوتر» .وبرزت الممثلة
ً
التي شاركت أيضا في فيلم
«سكاي فال» من سلسلة
جيمس بوند ( ،)2012عبر
شخصية العمة بولي في
مسلسل «بيكي باليندرز»
الذي يروي مغامرات عصابة
عائلية في برمينغهام في
منتصف القرن العشرين.
وتزوجت داميان لويس سنة
 2007وأنجبت منه ولدين.
(أ ف ب)
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دوليات

«محادثات فيينا» تدخل مرحلة رمادية وإسرائيل تراجع خياراتها

ً
ً
طهران تقاوم مقترحا أميركيا لتجزئة العقوبات وتكشف أن منفذ هجوم نطنز فر للخارج
دخلت محادثات فيينا بشأن
البرنامج النووي اإليراني
مرحلة رمادية ،بعد أن عادت
األمور للتوقف عند نقطة رفع
بينما ً
العقوبات .جاء ذلك ً
عقدت إسرائيل اجتماعا أمنيا
للنظر بخياراتها ،بعد أن أثار
هجومها المفترض على نطنز
حفيظة واشنطن.

دخـ ـل ــت ال ـم ـب ــاح ـث ــات ال ــدول ـي ــة
ال ـج ــاري ــة ف ــي فـيـيـنــا ح ــول إح ـيــاء
االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي "مرحلة
رمادية" .وعقد أمس اجتماع جديد
بين اللجان الفنية ،لكن مع اقتراب
ان ـت ـهــاء الـجــولـتـيــن االبـتــدائـيـتـيــن
م ــن دون تـحـقـيــق اخـ ـت ــراق ،شكك
دبلوماسيون أوروبيون في موعد
انعقاد الجولة الثالثة ،مشيرين إلى
أن الوفود ستعود إلى عواصمها
للتشاور.

متظاهر يرتدي علم إيران قبل الثورة اإلسالمية يمر أمام شرطيين نمساويين قرب مقر المحادثات النووية وفي اإلطار صورة كريمي (أ ف ب)
التي تريد طهران رفعها في البداية
ه ــي الـمـتـعـلـقــة بــال ـم ـصــارف بكل
تشعباتها وبشكل كــامــل ،إضافة
إلى عقوبات بيع النفط والتجارة
واس ـت ـث ـم ــار ال ـش ــرك ــات األجـنـبـيــة
فـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ــران .وبـ ـحـ ـس ــب ال ـم ـص ــدر
تطالب طـهــران بــإلـغــاء العقوبات
واألح ـك ــام الـقـضــائـيــة الـمـفــروضــة
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــات وال ـش ـخ ـص ـيــات
والدول التي ساعدتها في محاولة
االلتفاف على العقوبات ،في حين
أن األميركيين يريدون تأجيل رفع
معظم العقوبات المؤثرة لمرحلة
الح ـقــة وي ـطــرحــون رف ــع عـقــوبــات
ً
"بسيطة جدا" ،رغم أن عددها يمكن
ً
أن يكون كبيرا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
ً
األوروبيين ال يحركون ساكنا ،وهم
فقط يقومون بدور نقل الرسائل من
جهة إلى أخرى ،وهو ما جعل الوفد
اإليراني يرى أنه ما من جدوى في
استمرار المباحثات بهذا الشكل،
وأصـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـق ــرر
الــواليــات المتحدة وأوروبـ ــا مــاذا
ً
تريدان عمليا ،ثم يقرر اإليرانيون
أن يستمروا بالمفاوضات أو ال،

ألن "شكلية المفاوضات اضحت
ً
تضييعا للوقت فقط".

موضوعية بشأن رفــع العقوبات
وإن المحادثات ستستمر.

تقدم بطيء

تعقيد المفاوضات

وك ـش ــف مـمـثــل روس ـي ــا ال ــدائ ــم
لدى المنظمات الدولية في فيينا،
مـيـخــائـيــل أولـ ـي ــان ــوف ،أم ـ ــس ،أن
ً
ً
المباحثات تحرز تقدما ملموسا،
لكنه بطيء.
وأضاف أوليانوف عبر "تويتر"
ً
أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعا
ً
تقييميا .وأوض ــح أنــه "باإلضافة
ً
إلى اللقاءات المخطط لها سابقا
عـلــى مـسـتــوى ال ـخ ـب ــراء ،فـقــد قــرر
ال ـم ـشــاركــون إعـ ــادة عـقــد اجتماع
رس ـمــي للجنة الـمـشـتــركــة لخطة
العمل الشاملة".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ع ـب ــر ال ـم ـب ـعــوث
ال ـص ـي ـنــي ل ـل ـم ـحــادثــات ال ـنــوويــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن تـبــدأ
األطــراف في األيــام القليلة المقبلة
ال ـت ـف ــاوض ع ـلــى ص ـي ـغــة م ـحــددة
ً
لــرفــع الـعـقــوبــات ،مضيفا أن كل
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف اتـ ـفـ ـق ــت عـ ـل ــى ت ـســريــع
الــوتـيــرة والـخــوض فــي عمل أكثر

وأتــى ذلــك ،بعد أن أكد مسؤول
في االتحاد األوروبــي ،أمس األول،
أن إع ــان إيـ ــران ال ـبــدء بتخصيب
اليورانيوم بنسبة  %60فضال عن
الحادث الذي وقع في نطنز قبل أيام
واتهمت طهران إسرائيل بتنفيذه،
ّ
ّ
وصعب المفاوضات.
عقد
إال أنه أوضح في الوقت عينه أن
المحادثات الرامية إلنقاذ االتفاق
النووي المبرم عام  2015ستستمر
بضعة أيــام .وأضــاف أنه بعد ذلك
ستتوقف المحادثات أليــام ،حتى
يتسنى للمسؤولين اإليــرانـيـيــن
واألميركيين الـعــودة إلــى بالدهم
للتشاور.

خيارات إسرائيل
فــي غضون ذلــك ،شــارك رئيس
أرك ــان الجيش اإلســرائـيـلــي أفيف
كوخافي ،ورئيس الموساد يوسي

كوهين ،باجتماع مجلس الــوزراء
األمني اإلسرائيلي المصغر ،أمس،
لمناقشة ما إذا كان ينبغي تنفيذ
المزيد من الهجمات على المنشآت
ال ـنــوويــة اإليــران ـيــة أم أن ــه ينبغي
اللجوء إلى الهدوء.
وأف ــادت قـنــاة عبرية بــأن وزيــر
الدفاع اإلسرائيلي ،بيني غانتس،
يؤيد اتخاذ "نهج نشط" واحد تجاه
إيران ،لكنه في الوقت عينه يخشى
أن يؤدي الحديث عن هذه القضية،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى اإلض ـ ـ ـ ـ ــرار بــأمــن
إســرائـيــل ،إل ــى وض ــع األميركيين
فــي مــوقــف ح ــرج ،ويـجـعــل ضبط
النفس وعدم االنتقام أكثر صعوبة
على إيران.
وجاء ذلك وسط تقارير عبرية
متطابقة بــأن إدارة بــايــدن طلبت
ً
م ـ ــرارا مــن إســرائ ـيــل االم ـت ـنــاع عن
"ال ـت ـح ــرش بـ ــإيـ ــران" خـ ــال األيـ ــام
القليلة الماضية .وأضافت أن البيت
األبـيــض أك ــد فــي رســائـلــه على أن
التقارير المستمرة من المسؤولين
اإلسرائيليين بشأن إيــران أعاقت
المحادثات بين واشنطن وطهران
بشأن اتفاق نووي جديد.

وأكدت التقارير نقال عن مصادر
أن إدارة بايدن تشعر بعدم االرتياح
فيما يتعلق بالعملية اإلسرائيلية
األخيرة ضد مفاعل نطنز ،مشيرة
إلى أن الثرثرة اإلسرائيلية األخيرة
بهذا الشأن أمر "خطير ومحرج".
ك ـم ــا أش ـ ـ ـ ــارت تـ ـق ــاري ــر الـ ـ ــى ان
اسرائيل قدمت بالفعل ضمانات
لبايدن بوقف حرب السفن بينها
وبين ايران.
في سياق قريب ،بث التلفزيون
اإليـ ــرانـ ــي أمـ ــس صـ ـ ــورا لشخص
ق ــال إن الـسـلـطــات األمـنـيــة تتهمه
بالمسؤولية عــن تفجير منشأة
نطنز الـنــوويــة ،وأف ــاد بأنه يعمل
بالمحطة الــذريــة وأن ــه تمكن من
الهرب خارج البالد.
وتــم تحديد المشتبه بــه ،وهو
مواطن إيراني يبلغ من العمر 43
عــامــا يــدعــى رض ــا كــريـمــي .وذكــر
التقرير أنه غادر البالد قبل تخريب
شبكة الكهرباء في محطة نطنز.
(طهران -فرزاد قاسمي)

العراق :هجوم مسلح يستهدف بئري نفط في كركوك
بعد  3أيــام من هجوم غير مسبوق بطائرة
مـسـيــرة اس ـت ـهــدف م ـطــار أرب ـي ــل ال ــدول ــي ،ال ــذي
ي ـت ـمــركــز ف ـي ــه ع ـس ـك ــري ــون أمـ ـي ــركـ ـي ــون ،هــاجــم
مسلحون أمس بئري نفط في محافظة كركوك
شمال العراق في عمل "إرهابي تخريبي جبان".
ووفق وزارة النفط العراقية ،فإن عبوتين
ناسفتين انفجرتا عند بئرين نفطيين في
ح ـقــل بـ ــاي ح ـســن ب ـك ــرك ــوك ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن
االنـفـجــاريــن لــم يتسببا بـحــرائــق وال أضــرار
مادية أو بشرية.
كما أكــدت وزارة النفط أن االنفجارين لم

يؤثرا على عمليات اإلنـتــاج ولــم يوقفا ضخ
النفط من البئرين المستهدفين .ولم تتهم أي
جهة بالوقوف وراء الحادث لكنها أشارت إلى
ً
أن الجهات المعنية واألمنية فتحت تحقيقا
للكشف عن مالبساته.
وأكدت أن "هذه األعمال اإلرهابية الجبانة
لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية
اإلنتاجية دعما لالقتصاد الوطني" .وكانت
م ـصــادر فــي ق ـيــادة الـشــرطــة الـعــراقـيــة ذكــرت
في وقت سابق أمس أن مسلحين من تنظيم
"داعش فجروا البئرين ضمن حقل باب حسن

ال ـن ـف ـطــي وه ـم ــا ي ـخ ـض ـعــان ل ـح ـمــايــة س ـكــان
المنطقة ،ضمن عقود الحماية".
وأشارت المصادر إلى معلومات استخبارية
لدى األجهزة األمنية عن وجود مخطط لعناصر
"داعـ ــش" لمهاجمة حـقــل خـبــاز الـنـفـطــي غربي
كركوك.
وفي بيان مشترك أمس األول ،دانت ألمانيا
وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والواليات المتحدة
"االعتداءات" التي استهدفت ليل األربعاء مطار
أربيل الدولي بكردستان "بأشد العبارات" .وقالت
الــدول الخمس ،في البيان" ،ستدعم حكوماتنا

تحقيق حكومة العراق في االعتداء ات لضمان
محاسبة المسؤولين عنها".
ولــم تتبن أي جـهــة بـعــد هـجــوم أربـيــل الــذي
سمع دوي انفجاره في كل أرجاء المدينة ،لكنه
يأتي بعد حوالي شهرين من هجوم صاروخي
ً
ً
استهدف مجمعا عسكريا في المطار ،تتمركز
فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي بقيدة
الواليات المتحدة ،وسقط فيه قتيالن بينهما
متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.
وت ـب ـنــت حـيـنـهــا م ـج ـمــوعــة غــام ـضــة تـعــرف
ب ــ"أول ـي ــاء الـ ــدم" ال ـه ـجــوم .ورح ـب ــت المجموعة

نفسها ،التي ّ
تعد واجهة لفصائل موالية إليران
فــي ال ـعــراق بــاتــت منضوية فــي أج ـهــزة الــدولــة
الرسمية ،بشكل غير مباشر بهجوم األربعاء،
عبر قنوات على تطبيق "تلغرام".
وأض ــاف بـيــان الـعــواصــم الغربية المشترك:
"نــؤكــد بـصــوت واح ــد أنــه لــن يتم التسامح مع
االع ـ ـتـ ــداءات" ع ـلــى أف ـ ــراد وم ـصــالــح "ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـتـ ـح ــال ــف ،ونـ ــؤكـ ــد ع ــزم ـن ــا عـلــى
مواصلة القتال ضد داعش" ،التسمية اإلعالمية
المختصرة لتنظيم الدولة اإلسالمية.
(عواصم -وكاالت)

لبنان« :المجموعات السيادية»
تتحرك ضد دمشق وطهران
اقتحام القاضية عون لشركة صيرفة يتفاعل
اعـتـصـمــت مـجـمــوعــات مــن "ال ـحــراك
المدني" في لبنان ،أمس ،أمام مقر وزارة
ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن بــاألشــرف ـيــة،
احتجاجا على "انـتـهــاك ح ــدود البالد
ال ـبــريــة وال ـب ـح ــري ــة" ،ودع ـ ــوا إل ــى قطع
العالقات الدبلوماسية مع إيران وطرد
سفيرها.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ــراك ،فـ ــي بـ ـي ــان أوردت ـ ـ ــه
"الوكالة الوطنية لإلعالم" ،أمس" :نحن
المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة
 17تشرين ،المؤمنين بالسيادة والحرية
واالس ـت ـق ــال ،ن ـقــف ه ـنــا ال ـي ــوم لنعلي
الـ ـص ــوت ،م ــن أمـ ــام وزارة ال ـخــارج ـيــة،
صرح الدبلوماسية اللبنانية ،الغافلة
وال ـم ـت ـخ ــاذل ــة عـ ــن ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــوان ـي ــن
والـمـعــاهــدات الــدول ـيــة ،وقـبــولـهــا ،دون
اعتراض ،رفض السفير اإليراني تلبية
استدعائه بعد التصريحات المسيئة
للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته،
ضاربا بكرامة لبنان وهيبته وسيادته
عرض الحائط".
وأش ـ ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى أن هـ ــذا "خ ـيــر
تعبير عــن سياسة التفريط بحقوقنا
وال ـخ ـض ــوع ال ـتــي ت ـمــارس ـهــا الـ ُّـسـلـطــة،

رسائل من «الحلفاء»
لألسد بعيد الجالء

السوري
تلقى الرئيس ً
بشار األسد عددا من رسائل
التهنئة من دول تعتبر حليفة
لدمشق ،بمناسبة "عيد
الجالء" ،في إشارة إلى مغادرة
آخر جندي فرنسي األراضي
السورية .وبعث الرئيس
اإليراني ،حسن روحاني،
أمس ،برقية تهنئة إلى نظيره
السوري ،أعرب فيها عن أمله
"إقامة تعاون إقليمي من
خالل توظيف كل اإلمكانيات
المتوفرة لدى البلدين".
كما هنأ رئيس بيالروسيا،
ألكسندر لوكاشينكو ،نظيره
السوري ،وأكد له استعداد
مينسك لمساعدة دمشق في
إعادة إعمارها .بدوره ،بعث
رئيس الوزراء األرمني ،نيكول
باشينيان ،برقية تهنئة إلى
األسد دعا فيها لـ"تعميق
الحوار".

بايدن غير مستعجل
وك ــان ــت ت ـصــري ـحــات الــرئ ـيــس
األميركي ،جو بايدن ،أمس األول،
أوح ـ ــت بـ ــأن إدارتـ ـ ـ ــه ال ـت ــي تــواجــه
ً
ً
رفضا داخليا للعودة الى االتفاق،
وكذلك ضغوطا من حلفاء اميركا
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــن ،ل ـي ـســت مـسـتـعـجـلــة
للتوصل الى تفاهم بأي ثمن ،في
حـيــن ان الــوقــت ينفد أم ــام إي ــران
التي تتجه إلى استحقاق انتخابي
رئاسي في يونيو.
ّ
وق ـ ــال ب ــاي ــدن إن "مـ ــن الـســابــق
ألوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه" مـ ـع ــرف ــة م ـ ــا إذا ك ــان ــت
ال ـم ـح ــادث ــات غ ـيــر ال ـم ـبــاشــرة مع
ّ
ُ
إيـ ـ ـ ـ ــران س ــت ـن ـق ــذ االتـ ـ ـف ـ ــاق ب ـشــأن
ً ّ
بــرنــامـجـهــا الـ ـن ــووي ،مـعـتـبــرا أن
إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة
ً
 ،%60ال ُيساعد إطالقا في الخروج
من المأزق.
وعلمت "ال ـجــريــدة" مــن مصدر
مطلع في وزارة الخارجية اإليرانية
أن الــوفــد اإليــرانــي فــي فيينا بات
لديه تصور ان االميركيين ليس
لديهم مشروع واضح للمحادثات،
وانهم يسعون فقط لكسب الوقت،
وهو ما حذر منه قبل ايام المرشد
األعلى علي خامنئي.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن اصـ ــرار
واشـنـطــن على تجزئة العقوبات
هو العائق االكبر بالنسبة للوفد
اإليراني.
وأوض ــح أن واشنطن اقترحت
أن تقسم العقوبات من قبل اللجان
الــى ثالثة اقـســام :العقوبات التي
يمكن رفعها ،والعقوبات القابلة
للتفاوض والعقوبات غير القابلة
ً
للرفع حاليا.
واض ــاف أن طـهــران ترفض هذ
ً
المبدأ مــن اســاســه ،خصوصا أن
واشـنـطــن تطلب بالمقابل عــودة
طهران إلى تنفيذ كامل التزاماتها.
وأوضح المصدر أن العقوبات،

سلة أخبار

وش ـ َّـوه ــت وج ــه ل ـب ـنــانَّ ،ودمـ ــرت مــرفــأه
ونصف عاصمته ،وســخــرت اقتصاده
وودائــع أهله لخدمة المحور اإليراني،
َّ
ولـطـخــت ُسمعته وحــطـمــت صــداقــاتــه،
وعــزلـتــه عــن ج ــواره الـعــربــي ومحيطه
اإلقليمي والعالمي".
وأضاف أن "نهج التفريط في الحقوق
والـمـســاومــة عليها م ــازال مستمرا من
الـمـنـظــومــة ،حـتــى وص ــل إل ــى خيراتنا
البحرية وثــرواتـنــا النفطية والغازية،
معتمدين كــالـعــادة ،سياسة المماطلة
وت ـقــاذف الـمـســؤولـيــات والـصــاحـيــات
فــي تـعــديــل مــرســوم ح ــدد فـيــه الجيش
اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في
الجنوب بالخط  ،29ليضمن لنا الحقل
رقــم  9وتـقــدر قيمة ثــروتــه ب ـ  40مليار
دوالر ،حتى بتنا على شفير ضياع هذا
الحق ،والعدو على وشك بدء التنقيب
في عمق مياهنا ،غير آبهين بمصلحة
الوطن".
ُ
ولفت إلى أن "الوطن تسلب خيراته،
ُ
ُ
وتقضم أرضــه ،وتستباح سيادته كل
ُّ
يوم ،على مرأى هذه السلطة ومسمعها
و ع ـل ـم ـه ــا .آن اآلوان ل ـت ـح ــر ي ــر ل ـب ـنــان

وشرعيته واسـتـعــادة ق ــراره المصادر
فــي كــل الـمــؤسـســات ،إذ ال أمــل ُيرتجى
من ُّ
السلطة المستسلمة".
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـبـ ـي ــان ب ـت ــوق ـي ــع ت ـعــديــل
ال ـم ــرس ــوم الـ ــذي يـضـمــن حـ ــدود لـبـنــان
الـ ـبـ ـح ــري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل.
واإلصرار عبر المفاوضات على تحصيل
الحقوق كاملة من حقول الغاز المشتركة،
ومواجهة االعتداء الفاضح على حدود
البالد البحرية الشمالية مع سورية.
جانب من االعتصام ضد طهران ودمشق أمس أمام وزارة الخارجية في بيروت (أ ف ب)
وأك ــد ال ـحــراك فــي خـتــام الـبـيــان" :لــن
ن ـس ـكــت ،ول ــن نـسـتـكـيــن ،ول ــن نـقــايــض
وعقد ،أمس ،اجتماع قضائي طارئ برفقة عناصر مــن جهاز أمــن الدولة النائبجـبــران باسيل ،صهر رئيس
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــادة ب ـ ــال ـ ــرغـ ـ ـي ـ ــف ،وس ـن ـس ـت ـم ــر
بالمقاومة السيادية الشريفة ُ
المحقة ،دع ــت إل ـي ــه وزيـ ـ ــرة ال ـع ــدل ف ــي حـكــومــة ونــاشـطـيــن م ــن تـحــالــف "م ـت ـحــدون" ،الجمهورية العماد ميشال عون.
ّ
وبعد االجتماع الطارئ ،أكدت نجم
ولــن نستسلم حتى تحرير بــادنــا من ت ـصــريــفاألعـ ـم ــالم ـ ــاري ك ـل ــود نـجــم ،ال ـم ـك ـت ــب ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـش ــرك ــة م ـكــتــف
االحتالل ،واسترجاع سيادتنا وحريتنا على خلفية ما قامت به القاضية عون ،للصيرفة ،في منطقة عوكر ،بعدما تم أمس أن "ما حصل باألمس مرفوض
"لتضع فيه النقاط على الحروف" ،وضم تحطيم باب الشركة وفك أختام الشمع كـلـيــا م ــن جـمـيــع الـلـبـنــانـيـيــن ،والـلــي
واستقاللنا".
إل ــى ذل ــك ،بـقـيــت قـضـيــة مــدعــي عــام االجتماع رئيسمجلسالقضاء األعلى األحمر عنه ،وأصرت على البقاء ولو ب ــدو يــزعــل يــزعــل" ،قــائـلــة فــي مؤتمر
جبل لبنان باالستئناف القاضية غادة سهيل عبود ،والنائب العام التمييزي وحـيــدة داخــل الشركة بعد انسحاب ص ـحــافــي" :ال أن ـ ّـص ــب نـفـســي حكما،
عــون تتفاعل فــي بـيــروت أمــس ،بعدما القاضي غسان عويدات ،ورئيس هيئة عـنــاصــر أم ــن الــدولــة الــذيــن رافـقــوهــا ولــن أدخــل في لعبة االصطفاف رغم
بأمر من مدير جهاز أمن الدولة اللواء ال ـم ـحــاوالت ل ـجـ ّـري إل ــى ه ــذا الـمـكــان،
اقتحمت برفقة عناصر من أمن الدولة التفتيشالقضائي بركان سعد.
وليست لــدي أي تبعية سياسية بل
ورغ ــم أن ــه لــم يـعــد لـلـقــاضـيــة عــون أنطوان صليبا.
شركة للصيرفة ،رغم قرار المدعي العام
ومعروف أن القاضية عون مقربة مــرج ـع ـي ـتــي ال ــوحـ ـي ــدة ه ــي ال ـق ــان ــون
التمييزي القاضيغسان عويدات بكف أي ص ــاحـ ـي ــات ف ـ ــي الـ ـمـ ـل ــف فــإن ـهــا
اقتحمت بشكل مفاجئ أمــس األول ،مـ ــن رئـ ـي ــسالـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ـر والمؤسسات".
يدها عن الملفات المالية.

الحوثيون ينتقدون
بيان مجلس األمن

انتقد محمد علي الحوثي
القيادي بجماعة "أنصار
الله" المتمردة المسيطرة
على العاصمة اليمنية
صنعاء ،أمس ،بيان مجلس
األمن الدولي األخير بشأن
التطورات في اليمن.
واتهم القيادي بالجماعة،
المدعومة من إيران ،المجلس
الدولي بانعدام المعايير.
وجاء ذلك غداة ترحيب
المجلس بالمبادرة السعودية
إلنهاء الصراع في اليمن
إلى حل سياسي
والتوصل ً
شامل ،داعيا األطراف
لالنخراط بشكل بناء مع
المبعوث األممي الخاص
لليمن والتفاوض دون شروط
مسبقة.

الجيش اإلسرائيلي
يقصف أهدافًا بغزة

ّ
شنت طائرات حربية
إسرائيلية ،أمس ،غارات
على مواقع متفرقة في قطاع
غزة ،دون أن يبلغ عن وقوع
إصابات.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن
طائراته شنت عدة غارات
استهدفت مواقع ً تابعة لحركة
"حماس" ،مضيفا أن الغارات
شملت "منشأة تدريب ،وموقع
إطالق صواريخ مضادة
للطائرات قيد التطوير،
ومصنع يستخدم إلنتاج
الخرسانة لحفر األنفاق
وتخزين األسلحة ،ونفق
هجومي".

إريتريا ّ
تقر بوجود قواتها
في تيغراي وتعد بسحبها

أقرت إريتريا ألول مرة
بوجود قوات لها في منطقة
تيغراي شمال إثيوبيا،
ووعدت بسحبها في رسالة
وجهتها ليل الجمعة ـ
السبت إلى مجلس األمن
الدولي.
وتلقى الجيش اإلثيوبي
ً
االتحادي دعما من قوات
جاءت من إريتريا المحاذية
لتيغراي من جهة الشمال،
إضافة إلى قوات من منطقة
أمهرة اإلثيوبية المحاذية
لها من الجنوب.
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ّ
واشنطن تجدد استعدادها الستخدام «النووي» للدفاع عن طوكيو ...وبيونغ يانغ تحرك صواريخها

بحذر شديد يبدو أن الرئيس
االميركي جو بايدن يحاول
مرة جديدة استخدام الرياضة
التي لطالما طبعت العالقات
الصينية ــ االميركية .فقد
عبر بايدن عن دعمه إلجراء
اولمبياد اليابان هذا الصيف،
رغم عدم حسمه مسألة
مشاركة واشنطن فيه ،وذلك
بعد أيام من تسريبات نفتها
إدارته عن نيته حشد الحلفاء
لمقاطعة اولمبياد الصين
الشتوي العام المقبل.

الممرات المائية
ووسط تزايد المخاوف من ّ
تحركات الصين في
الممرات المائية المتنازع عليها ،أكد الزعيمان
ال ـتــزام ـه ـمــا ب ـمــواج ـهــة ال ـت ـح ــدي ــات م ــن ال ـص ـيــن،
وض ـمــان مـنـطـقــة الـمـحـيـطـيــن ال ـه ـنــدي وال ـهــادي
سلمية ّ
وحرة ومفتوحة ،وشددا على أن تحالفهما
ودعمهما لألمن المشترك "راسخ".
وقــال بــايــدن ،فــي مؤتمر صحافي مــع سوغا:
ً
ّ
مصممون على العمل معا لمواجهة الصين
"نحن
وفي قضايا مثل البحر الشرقي والبحر الجنوبي،
ّ
وكذلك كوريا الشمالية ،وأننا نعمل ً
معا إلثبات أن
ّ
الديمقراطيات يمكنها االنتصار من خالل تحقيق
نتائج لمصلحة شعوبها".
وقال سوغا" :اتفقنا على معارضة أي محاوالت
لتغيير الــوضــع الــراهــن فــي البحرين بــالـقــوة أو
اإلك ـ ــراه وتــره ـيــب اآلخ ــري ــن ف ــي الـمـنـطـقــة" ،الـتــي
تـطــالــب الـصـيــن بــال ـس ـيــادة عـلـيـهــا ،كـمــا تطالب

الفلبين ومــالـيــزيــا وفـيـتـنــام وب ــرون ــاي وتــايــوان
بالسيادة على أجزاء منها.
ّ
ُ ّ ً
الديمقراطياتّ ،
ّ
تحدث
كررا فكرة االتحاد بين
وم
ّأول زعيم أجنبي يستقبله بايدن في واشنطن عن
ّ
ّ
والديمقراطية وحقوق
"الحرية
تحالف أساسه
ّ ّ
اإلنسان" ،مؤك ًدا أن طوكيو وواشنطن ستعارضان
ّ
"أي مـحــاولــة" مــن جــانــب بكين "لتغيير الوضع
الــراهــن بالقوة أو بالترهيب فــي بـحـ َـري الصين
الجنوبي والشرقي".

دبلوماسية األولمبياد
وإذ أك ــد ب ــاي ــدن ال ـع ـمــل م ــع طــوك ـيــو "لـتـعــزيــز
شبكات  5Gموثوقة وآمـنــة"ّ ،
تعهد سوغا بفعل
كل ما في وسعه الحتواء فيروس كورونا وعقد
دورة ألعاب أولمبية "آمنة" هذا العام.
ّ
وق ـبــل أق ــل م ــن  100ي ــوم م ــن اف ـت ـتــاح األل ـعــاب
األولـمـبـ ّـيــة الـتــي أرج ـئــت ال ـعــام الـمــاضــي بسبب
ً
الجائحة ،وبعد تقارير نفتها الحقا إدارت ــه عن
ن ـيــة بـ ــاده إن ـش ــاء ت ـحــالــف لـمـقـ ّـاطـعــة أولـمـبـيــاد
الـصـيــن ال ـش ـتــوي ،ق ــال بــايــدن إن ــه "يــدعــم جهود
ّ
أولمبية بأمان
رئيس الوزراء سوغا لتنظيم ألعاب
ـام"ّ ،
تـ ّ
وعبر ،في بيان مشترك ،عن فخره وسوغا
"بــالــريــاضـ ّـيـيــن األمـيــركـ ّـيـيــن والـيــابــانـ ّـيـيــن الــذيــن
ّ
ّ
أولمبية".
تدربوا لهذه األلعاب ،ليتنافسوا بروح
ً
ولعبت الرياضة دورا في تحسين العالقات بين
الصين والواليات المتحدة في عز الخالف الصيني
 الـســوفـيــاتــي فـيـمــا ب ــات ي ـعــرف بـ ـ "دبـلــومــاسـيــةالبينغ بونغ".
وقـبــل أن يستقبله بــايــدن ،ش ـ ّـدد ســوغــا خالل
لقائه نائبة الرئيس كاماال هاريس على أنه "يجب
ً
أن يكون التحالف قويا للغاية في هذا الوقت".
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض ،جين

ســاكــي ،إن ه ــذه الـقـمــة وت ـلــك الـمـقــرر عـقــدهــا مع
رئيس كوريا الجنوبية يجب أن تبعث "رسالة
قوية" حول "األهمية البالغة" لعالقات الواليات
المتحدة في آسيا.
وفي بيان مشترك ،جــددت الواليات المتحدة
دعمها لليابان "باستخدام مجموعة كاملة من
القدرات ،بما في ذلك النووية" ،رافضة ّ
"أي عمل
أح ـ ــادي ي ـهــدف إل ــى تـقــويــض اإلدارة الـيــابــانـيــة
لجزر سينكاكو" ،الصغيرة غير المأهولة بالبحر
الشرقي ،التي ترصدها الصين بسفنها بانتظام
ف ــي األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ،وت ـط ــال ــب م ــع ت ــاي ــوان
ً
بالسيادة عليها أيضا.

الصين غاضبة
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أع ــرب ــت ال ـس ـف ــارة الـصـيـنـيــة في
واشـ ـنـ ـط ــن عـ ــن ال ـق ـل ــق مـ ــن الـ ـبـ ـي ــان الـ ـي ــاب ــان ــي -
األمـيــركــي .وقــالــت ،فــي بـيــان" ،إن تــايــوان وهونغ
كونغ وشينغيانغ من الشؤون الداخلية للصين.
ّ
وي ـت ـعــلــق ب ـحــر ال ـص ـيــن ال ـشــرقــي وب ـحــر الـصـيــن
الجنوبي بوحدة أراضيها وحقوقها ومصالحها
صــالــح
ال ـب ـح ــري ــة .وت ــؤث ــر هـ ــذه األمـ ـ ــور ع ـلــى الـمـ ّ
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـص ـيــن ،وال ت ـس ـمــح بـ ــأي ت ــدخ ــل".
وأضافت" :نعرب عن قلقنا الشديد ومعارضتنا
الشديدة للتعليقات ذات الصلة في بيان القادة
المشتركين .ستعمل الصين بحزم على حماية
سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية".
واعتبرت السفارة الصينية أن "هذه التعليقات
تـ ـج ــاوزت ن ـط ــاق ال ـت ـط ــور ال ـط ـب ـي ـعــي لـلـعــاقــات
الثنائية ،وتضر بمصالح طرف ثالث ،والتفاهم
ال ـم ـت ـبــادل وال ـث ـقــة بـيــن دول الـمـنـطـقــة ،وال ـســام
واالستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي،
وم ـمــا يـثـيــر ال ـس ـخــريــة ع ـلــى ن ـحــو أك ـبــر أن هــذه

ً
ً
روسيا توقف دبلوماسيا أوكرانيا و 3دول
تريد استضافة قمة بايدن  -بوتين
 50طائرة و 15سفينة حربية روسية تناور قبالة أوكرانيا
ّ
وس ـ ـ ــط ت ـ ــزاي ـ ــد ال ـ ـتـ ــوتـ ــر بـ ـي ــن روسـ ـي ــا
وأوك ــرانـ ـي ــا ،أع ـلــن ج ـهــاز األمـ ــن ال ـفــدرالــي
الـ ــروسـ ــي أمـ ـ ــس ،ال ـق ـب ــض ع ـل ــى الـقـنـصــل
ً
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ـت ـل ـب ـس ــا ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة س ــان
بـطــر سـبــورغ عندما تلقى معلومات ذات
طبيعة سرية خالل لقاء مع أحد مواطني
روسيا.
ً
وأوض ــح الجهاز فــي بـيــان ،أن "قنصال
في القنصلية العامة األوكرانية في سان
بطرسبورغ يدعى ألكسندر سوسونيوك
أوق ــف الجمعة مــن جـهــاز األم ــن الـفــدرالــي
بالجرم المشهود خالل اجتماع مع مواطن
روس ــي فـيـمــا ك ــان يـسـعــى لـلـحـصــول على
معلومات سرية".
وأكــد جهاز األمــن أن "مثل هذا النشاط
ّ
ال يتوافق مع وضعه الدبلوماسي ويتسم
بطبيعة معادية بوضوح حيال روسيا"،
ً
مـضـيـفــا أن ــه سـيـتـ ّـم ات ـخــاذ "تــداب ـيــر ضــده
بموجب القانون الدولي".
وفــي كييف ،قــال السكرتير الصحافي
لــوزارة الخارجية األوكرانية ،إن القنصل
األوكــرانــي احتجز ســاعــات ،وهــو اآلن في
المؤسسة الدبلوماسية األوكرانية.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ن ـق ـلــت روسـ ـي ــا أكـثــر
من  50طائرة حربية إلى جمهورية القرم
ومـقــاطـعــة أس ـتــراخــان جـنــوب روس ـيــا في
إطار اختبار جاهزية القوات.
وأش ـ ــار ال ـم ـك ـتــب ال ـص ـحــافــي للمنطقة
العسكرية الجنوبية إلى أنه تم نقل طواقم
طائرات "سو  25إس إم  "3التابعة للجيش
الــرابــع مــن إقـلـيــم سـتــافــروبــول إل ــى الـقــرم،
وس ــرب آخ ــر لـطــائــرات "س ــو  25إس إم "3
من القرم إلى مطار أشولوك العسكري في
أستراخان.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أرسـ ـل ــت بـ ــدورهـ ــا ال ـب ـحــريــة
الروسية  15سفينة حربية إلجراء مناورة
في بحر قزوين والبحر األسود.
ومـ ّـرت السفن عبر مضيق كيرتش في
شبه جزيرة القرم أمس.
وكانت الواليات المتحدة ألغت في وقت

مقاتلون انفصاليون موالون لروسيا خالل تدريبات في دونتسيك أمس األول (رويترز)
سابق نشر اثنتين من السفن الحربية إلى
البحر األسود.
ّ
كما أعلنت موسكو فــي خضم التوتر
الجديد بمنطقة الـصــراع شــرق أوكرانيا،
أنها تنوي إجراء مناورة بحرية في البحر
األسود و"إغالق" بعض المناطق البحرية
هناك في إطار ذلك لمدة  6أشهر ،أي حتى
 31من أكتوبر المقبل.
لـكــن ه ـنــاك ان ـت ـق ــادات وردت م ــن حلف
شمال األطلسي (ناتو) واالتحاد األوروبي
ومن داخل أوكرانيا لهذه الخطوة ،اعتبرت
أنها "غير مـبــررة وجــزء مــن سلوك أوســع
تنتهجه لزعزعة االستقرار".
ًّ
وردا على العقوبات
من ناحية أخــرى،
األميركية الجديدة ،اتخذت موسكو قرارات
شملت طرد  10دبلوماسيين وحظر دخول
مـســؤولـيــن أمـيــركـيـيــن رفـيـعــي الـمـسـتــوى
حاليين وسابقين إلى أراضيها "متورطين

سلة أخبار
قاتل الـ  8بإنديانابوليس
كان موظفًا سابقًا بالبريد

ذكرت السلطات األميركية
أن املهاجم الذي قتل 8
أشخاص بينهم  4من طائفة
السيخ ،بالرصاص في أحد
مراكز "فيديكس" ،في مدينة
انديانابوليس كان موظفا سابقا
في مركز فرز الطرود في شركة
نقل البريد.
وكان املسلح ،ويدعى براندون
سكوت هول ويبلغ من العمر
 19عاما ،نزل ببندقية هجومية
من سيارته وبدأ بإطالق النار
عشوائيا أوال في ساحة انتظار
السيارات ثم في املستودع "قبل أن
يقتل نفسه" كما قال كريغ ماكارت
مسؤول شرطة إنديانابوليس في
مؤتمر صحافي.
وقالت السلطات إن هول عمل
في مركز الفرز نفسه في شركة
"فيديكس" في .2020
وأكد ماكارت أن املحققني لم
يتمكنوا حتى اآلن من كشف
دوافعه ،لكن "تحالف السيخ" دعا
الشرطة إلى إجراء "تحقيق كامل"
لتحديد دوافع القاتل ،بما في ذلك
ما إذا كان األمر يتعلق "بأحكام
مسبقة" عنصرية.

يابانيون يسيرون في شارع بمدينة أوساكا أمس (أ ف ب)
في أول قمة له في البيت األبيض منذ توليه
منصبه ،واص ــل الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
العمل على ّ
تعهده بتنشيط تحالفات انهارت في
عهد سلفه الجمهوري دونالد ترامب ،وسعى إلى
إظهار جبهة موحدة مع رئيس الوزراء الياباني
يوشيهيدي سوغا لمواجهة تنامي قوة الصين،
التي اعترضت بشدة على اللقاء.
وعـ ـك ــس ق ـ ـ ــرار بـ ــايـ ــدن دع ـ ـ ــوة رئـ ـي ــس وزراء
الـ ـي ــاب ــان ل ـي ـك ــون ض ـي ـفــه األول ،وبـ ـع ــده رئ ـيــس
كوريا الجنوبية مون جاي-إن ،في مايو المقبل،
تعديل األولويات األميركية وانتقالها من الشرق
األوسط الى آسياـ واستراتيجية ترميم التحالفات
األم ـي ــرك ـي ــة لـلـتــركـيــز ع ـلــى ال ـص ـيــن بــاعـتـبــارهــا
ً
التحدي األكثر إلحاحا.

دوليات

في تطبيق النهج المعادي لروسيا".
ورغـ ـ ـ ــم الـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ــة ،ع ـ ّـب ــر
السيناتور ا لــرو ســي أليكسي بوشكوف،
أم ــس ،ع ــن اع ـت ـقــاده ب ــأن مـقـتــرح الــرئـيــس
جو بايدن ،إلجراء قمة ثنائية مع الرئيس
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن "لـ ــه عـ ــدة أسـ ـب ــاب ،فــي
مقدمتها على ما يبدوّ ،
تخوف بايدن من
ت ــده ــور ال ــوض ــع ف ــي دونـ ـب ــاس وتـحــويـلــه
إلى نزاع عسكري جديد لن يكون بمقدور
الواليات المتحدة أن تشارك فيه إلى جانب
ً
أوك ــران ـي ــا" ،مـضـيـفــا أن "دع ــوت ــه إل ــى عــدم
المبالغة في اتخاذ اإلجراءات والعقوبات
األم ـيــرك ـيــة ال ـج ــدي ــدة ت ــدل ب ــوض ــوح على
رغبته في مواصلة الحوار".
بعد أن د خـلــت فنلندا والنمسا سباق
المنافسة على احتضانهاّ ،قررت سويسرا
أيـ ـض ــا ع ــرض ـه ــا اس ـت ـض ــاف ــة ق ـم ــة م ـق ــررة
الــرئـيــس األمـيــركــي ،ال ــذي اقـتــرح فــي وقت

سابق عقد قمة مع نظيره الروسي خالل
األشهر المقبلة «في دولة ثالثة».
وذك ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «تـ ـ ــاس أن ـت ـســاي ـغــر»
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ام ـ ــس ،ن ـق ــا عـ ــن «مـ ـص ــادر
دبلوماسية» ،أن السفارتين في واشنطن
وموسكو تقدمتا بطلبات متطابقة فيما
يتعلق باستضافة القمة.
وكان المستشار النمساوي زيباستيان
كورتس عرض تقديم الدعم كمضيف للقمة.
وقـ ــال« :ن ـحــن عـلــى ات ـص ــال بــالـفـعــل مع
الجانبين الــروســي واألم ـيــركــي ،فــي حــال
تم عقد مثل هــذا االجتماع حقا» ،مضيفا
فــي المقابل أن النمسا ال تلعب هنا دور
الوسيط.
ُي ــذك ــر أن ف ـن ـل ـنــدا ،ال ــواق ـع ــة ف ــي شـمــال
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أعـ ـلـ ـن ــت م ـ ــن ق ـبــل
استعدادها لتنظيم االجتماع المحتمل.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ال ـم ـحــاولــة ال ـت ــي ت ــأت ــي إلذك ـ ــاء االن ـق ـس ــام وب ـنــاء
التكتالت ضد الدول األخرى ،يتم إدراجها تحت
ّ
"الحرية واالنفتاح".
راية
وتابعت" :يتعارض مخطط الواليات المتحدة
واليابان مع اتجاه العصر وإرادة شعوب المنطقة.
ورغم أنه يهدف لهدم اآلخرين ،فإنه لن يؤدي إال
إلى إيذاء أنفسهم".
وأعربت تايوان عن تقديرها ألميركا واليابان
بسبب إعادة تأكيد أهمية السالم واالستقرار في
مضيقها ،الــذي أصبح مركز منطقة المحيطين
ً
داعيا بكين إلى ّ
تحمل
الهندي والهادي والعالم"،
المسؤولية للمساهمة بشكل مشترك في األمن
والرخاء في المنطقة.
وخ ـ ــال م ــؤت ـم ــر افـ ـت ــراض ــي ب ـم ــرك ــز األب ـح ــاث
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة وال ــدول ـي ــة ف ــي واش ـن ـط ــن ،أع ــرب
رئـيــس الـ ــوزراء الـيــابــانــي عــن اس ـت ـعــداده إلج ــراء
لـقــاء مــع زعـيــم كــوريــا الشمالية كيم جــونــغ أون
ً
دون أي شــروط مسبقة ،مؤكدا أنه "مصمم على
العمل في الخطوط األمامية في سبيل حل قضية
المختطفين وإقامة عالقات مثمرة معه".
في هذه األثناء ،أفادت تقارير بأن كيم بصدد
تكثيف برنامجه النووي ،وأمر الجيش بالتأكد
من أن صواريخه جاهزة للقتال .وقال مصدر رفيع
المستوى إنه تم إبــاغ المسؤولين العسكريين
هذا األسبوع بأنهم يجب أن يكونوا مستعدين
لتنفيذ أوامر الزعيم "في أي وقت".
ووضعت القوات في حال تأهب ،قبل أن تحتفل
الدولة الشيوعية بعيد ميالد مؤسسها ،كيم إيل
سونغ ،في حدث ُيعرف باسم "مهرجان الشمس".
وزعم مصدر ّ
مقرب من النظام الكوري الشمالي،
أنه من غير المعتاد إصدار مثل هذا األمر خالل
أسبوع المهرجان.
(عواصم -وكاالت)

كوبا تطوي صفحة من تاريخها
مع تقاعد راوول كاسترو

ّ
دياز كانيل سيتولى رئاسة الحزب الشيوعي

في خطوة كانت متوقعة لتنهي  6عقود من حقبة القيادة الرسمية له
ولشقيقه التي بدأت مع ثورة عام  ،1959أعلن راوول كاسترو استقالته
من قيادة الحزب الشيوعي الكوبي.
ً
وقال كاسترو ،البالغ من العمر  89عاما ،إنه سيسلم القيادة لجيل
أصغر "مشحون بالعاطفة والــروح المناهضة لإلمبريالية" .وسيتم
أيام.
انتخاب خليفة له في
ختام مؤتمر الحزب الذي يستمر أربعة ُ
ً
وتابع كاسترو مخاطبا وفود الحزب في هافانا أمس األول" :أؤمن
ً
بشدة بقوة رفاقي وفهمهم وطبيعتهم التي ترسي مثاال لآلخرين".
وأض ــاف" :أؤك ــد أم ــام مؤتمر ال ـحــزب ،الــرغـبــة فــي ح ــوار قــائــم على
ّ
االحترام ،شكل جديد من العالقات مع الواليات المتحدة على أال تتخلى
كوبا عن مبادئ الثورة واالشتراكية".
ّ
وعقب انفراج تاريخي بين عامي  2014و ،2016توترت العالقات
ً
بين كوبا والواليات المتحدة مجددا في عهد الرئيس السابق دونالد
ترامب الذي ّ
شددت إدارته الحصار المفروض على البالد منذ عام .1962
ّ
مــن جهته ،لــم يعلن الرئيس جــو بــايــدن الــذي تعهد خــال حملته
االنتخابية برفع بعض من القيود المفروضة على كوبا ،منذ توليه
سدة الرئاسة أي تدبير على صلة بالجزيرة.
وقال كاسترو إن "الهدف من اإلجراءات األميركية تشديد الحصار
االقتصادي على كوبا بغية خنق البالد وإحداث انفجار اجتماعي"،
ً
منددا بما سماه "الحرب االقتصادية".
ُ
ورغم أن كاسترو لم يزكي خليفة له ،فإنه يعتقد على نطاق واسع
ً
أن قيادة الحزب ستذهب إلى ميغيل دياز كانل ( 61عاما) ،المدني الذي
تولى منصب رئيس البالد في .2018
وكــان راوول شغل منصب األمين العام للحزب الشيوعي منذ أن
خلف شقيقه األكبر فيدل عام .2011
وقاد فيدل الثورة التي أطاحت بالحكومة الكوبية في  ،1959عندما
كان راوول أحد قادته.
وظل فيدل كاسترو زعيما للبالد أن أصيب بالمرض في  2006وفي
ّ
 2008سلم رئاسة البالد إلى شقيقه .وتوفي فيدل كاسترو عام .2016
وجاء في تغريدة أطلقها دياز كانيل الذي سيتولى بحلول االثنين
رئــاســة الـحــزب" ،إنــه مؤتمر االسـتـمــراريــة" ،مـشــددا على أن الخطوط
ّ
تتغير.
التوجيهية ألحد آخر  5بلدان شيوعية في العالم ،لن
وبـعــد وف ــاة فـيــدل كــاسـتــرو ،سيسمح تقاعد راوول بطي صفحة
تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا أي أسرة حاكمة أخرى
َ
الثائرين.
غير عائلة
وقال رامون بالندي الناشط الشيوعي البالغ من العمر  84عاما وهو
يضع كمامة من القماش على وجهه لحماية نفسه من فيروس كورونا
"راوول لن يكون على رأس الحزب بعد اآلن ،لكن في حال وجود مشكلة
سيكون راوول موجودا ،فهو ما زال حيا".
واعتبارا من الساعة التاسعة ( 13.00ت غ) ،بدأ مئات من مندوبي
الحزب الوحيد في الجزيرة ،أتــوا من كل المقاطعات ،اجتماعا لمدة
أربعة أيام في العاصمة في قصر المؤتمرات من أجل مناقشة القضايا
الرئيسية في البالد.
(هافانا ـ ـ وكاالت)

بومبيو وزوجته انتهكا
القواعد األخالقية  100مرة

كشف تقرير للمفتش العام
لوزارة الخارجية األميركية،
أن مايك بومبيو وزوجته
انتهكا القواعد األخالقية
عندما كان وزيرا للخارجية في
عهد الرئيس السابق دونالد
ترامب ،بطلبهما من املوظفني
القيام بمهام شخصية مثل
القيام بنزهة لكلبهما أو إجراء
حجوزات في مطاعم.
وجاءت هذه االتهامات في تقرير
بعد تحقيقات داخلية أثارت
ً
جدال عندما أقال ترامب العام
املاضي املفتش العام لوزارة
الخارجية بطلب من بومبيو.
وكشفت التحقيقات أن بومبيو
وزوجته سوزان طلبا أكثر
من  100مرة «مهام طبيعتها
شخصية».

سلوفينيا تنفي وجود خطة
إلعادة رسم حدود البلقان

نفى الرئيس السلوفيني وجود
أي رغبة في إعادة رسم حدود
يوغوسالفيا السابقة غداة نشر
وسائل اإلعالم خطة نسبت إلى
رئيس الوزراء يانيز يانيس
يانشا تقضي بحل البوسنة.
وقال بوروت باهور ،في مؤتمر
صحافي ،في ليوبليانا« :لم وال
أعلم بهذه الوثيقة».
وفي سراييفو ،أفاد املكتب
الصحافي للعضو املسلم في
الرئاسة الجماعية للبوسنة
شفيق جعفروفيتش ،إنه
تحدث هاتفيًا مع رئيس
الوزراء السلوفيني «وأبلغني
أنه ال وجود لوثيقة يمكن
ربطها بالحكومة السلوفينية
وتدعو إلى إعادة رسم الحدود
في البلقان أو انتهاك وحدة
أراضي البوسنة».

الفلبين :مقتل انتحاري
مصري من «أبوسياف»

لقي مصري ومسلحون
إسالميون فلبينيون من
جماعة «أبوسياف» اإلرهابية
حتفهم في تبادل إلطالق النار
مع القوات الحكومية في قرية
إغاسان فى بلدة باتيكول
بجزيرة جولو في جنوب
الفلبني ،حسبما أعلن الجيش
أمس.
وقال القائد العسكري
اإلقليمي إن «املصري ،الذي
عرف باسمه املستعار
يوسوب ،نجل انتحارية
مصرية قتلت في هجوم
على مفرزة عسكرية في بلدة
إندانان القريبة في .»2019

ةديرجلا
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كاظمة يحتج على قرارات الحكم سعد الفضلي

بيانكي يهدي الفوز على السالمية لروح جمال يعقوب
حازم ماهر

لم تمر القرارات التحكيمية
خالل مباراة كاظمة والسالمية
مرور الكرام ،إذ قرر البرتقالي
تقديم احتجاج على قرارات
سعد الفضلي الذي أدار
اللقاء وسط حالة من الجدل
واإلثارة.

قدم مجلس إدارة كاظمة
ً
احتجاجا إلى اتحاد الكرة
على قـ ــرارات الحكم سعد
الفضلي ال ــذي أدار مباراة
الـبــرتـقــالــي مــع السالمية في
الجولة العاشرة من منافسات دوري  stcللدرجة الممتازة.
وأوضح النادي ،في احتجاجه ،أن الحكم الرابع محمد منسي وافق
على دخول طبيب الفريق لعالج شبيب الخالدي الذي تعرض إلصابة
قــويــة ،لكن الحكم الفضلي اشهر للطبيب
ً
البطاقة الحمراء في قرار غريب جدا.
وأشـ ــار ال ـن ــادي إل ــى ان عـضــو مجلس
اإلدارة ورئـيــس جـهــاز الـكــرة ف ــواز بخيت
تدخل لتوضيح األمــر للفضلي لكنه أشهر
ً
له البطاقة الحمراء مع تلفظه بألفاظ غير الئقة ،مطالبا
في احتجاجه ،بإلغاء البطاقتين.
يذكر أن كاظمة تمكن من تحقيق الفوز على السالمية بثالثة
اهداف مقابل هدف واحد ،ليرتفع رصيده إلى  18نقطة احتل بها المركز
الثالث منفردا بفارق ثالث نقاط عن القادسية الوصيف.

كرة مشتركة خالل مباراة السالمية وكاظمة

•

محمد عبدالعزيز

ت ـ ّـوج فــريــق سـلــوى الـصـبــاح بلقب النسخة
األولى من بطولة الدوري الممتاز للفتيات للكرة
الطائرة ،برصيد  11نقطة ،بعد فوزه على نظيره
َّ
نادي الفتاة ،الذي حل ثانيا بـ  10نقاط ،بنتيجة
ثالثة أش ــواط لشوط واح ــد ،فــي الـمـبــاراة التي
جمعت الفريقين أمس األول على صالة نادي
الكويت ،ضمن الجولة السادسة واألخيرة من
البطولة .وجاءت نتائج األشواط كالتالي-25( :
.)20-25 ،17-25 ،25-14 ،21
وأت ــى فــريــق الـعــربــي فــي الـمــركــز الـثــالــث بــ9
نقاط ،بعد فوزه على فتيات العيون ،الذي اكتفى
بالمركز الرابع واألخير بـ  6نقاط ،بنتيجة ثالثة
أشــواط مقابل ال شيء ،بواقع أشــواط،12-25( :
 ،)15-25 ،22-25ف ــي ا ل ـم ـب ــاراة ا ل ـت ــي جمعت
الفريقين أمس األول على صالة نادي الفتاة.
وعقب مباراة سلوى الصباح ونادي الفتاة
جرت مراسم التتويج ،حيث قام رئيس اتحاد
الكرة الطائرة د .عبدالهادي الشبيب ،ونائبه
نايف الخميلي ،وعضو مجلس إدارة االتحاد
رئـيــس لـجـنــة الـتـطــويــر ب ــدر ال ـك ــوس ،ورئـيـســة
الـلـجـنــة الـنـســائـيــة ب ــاالت ـح ــاد خ ـيــريــة بـخـيــت،
وأعضاء اللجنة ،بتوزيع الميداليات التذكارية
على العبات الفرق الثالثة األوائل ،وتسليم درع
البطولة لقائدة فريق سلوى الصباح.

المنافس الفوز عن جدارة واستحقاق".
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـس ـ ـعـ ــى لـ ـت ــاف ــي
السلبيات ،ال سيما أن المرحلة الحالية
من الدوري تتطلب حصد أكبر عدد من
النقاط لضمان البقاء.
وشدد دهيليس على أن الصراع على
الهروب من الهبوط سيكون رباعيا في
الفترة المقبلة ،بين خيطان والفحيحيل
والساحل والشباب ،موضحا أن األولوية
ف ــي ال ـب ـقــاء س ـت ـكــون لــاف ـضــل تــركـيــزا
واستثمارا للفرص وحسم المباريات
ً
التي ستجمعهم معا.
وأشار إلى أن مواجهة
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ـج ــول ــة
الحادية عشرة ستكون
ص ـع ـب ــة جـ ـ ـ ــدا ،م ــؤك ــدا
أن ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق س ـي ـل ـعــب
جميع المباريات بروح
بطوالت الكؤوس للبقاء
في البطولة.
وقــال دهيليس في ختام
تصريحه إن الشبهات تحوم
ح ــول مـشــاركــة المهاجمين
فـيـصــل ع ـجــب وال ـبــرازي ـلــي
إدواردو أ مـ ـ ـ ــام ا لـ ـك ــو ي ــت،
بسبب اإلصابة.

ي ـت ـف ــاوض م ـج ـلــس إدارة ال ـس ــاح ــل،
بالتنسيق مــع جـهــاز ال ـكــرة ،مــع مــدرب
الفريق األول لكرة القدم بالنادي محمد
دهيليس ،مــن أجــل تجديد عـقــده لمدة
عامين.
وينتهي عقد دهيليس ،ا لــذي تولى
الـمـهـمــة خـلـفــا ل ـل ـمــدرب يــوســف جــالــي،
بنهاية الموسم الجاري.
وأكــد دهيليس أنه سيحسم
م ــوق ـف ــه مـ ــن ت ـج ــدي ــد ع ـقــده
خالل األيام القليلة المقبلة،
مضيفا أن إدارة الساحل
تدعم الفريق بشكل الفــت،
وهو األمر الذي يرجح كفة
استمراره.
وبشأن الخسارة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــة
ال ـع ــاش ــرة لـ ــدوري
 s t cلـ ـ ـ ـل ـ ـ ــد ر ج ـ ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــازة ،ق ــال
ده ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس:
"الساحل لم يكن
جـ ـ ـي ـ ــدا فـ ـ ــي هـ ــذه
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،ولـ ــم
يقدم ما يستحق
ع ـل ـي ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل،
محمد دهيليس
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا اسـ ـتـ ـح ــق

القادسية واليرموك إلى نصف نهائي «كأس السلة»

خيطان يميل إلى اإلبقاء على الصقر

«سلوى الصباح» َّ
يتوج باللقب
األول لدوري فتيات «الطائرة»

•

منهما  6نقاط ،وبالتالي فإن الفائز
سيخطو خطوة جيدة لألمام.
وتوقع أن يطغي الحماس
ع ـل ــى أح ـ ــداث ال ـل ـق ــاء ال ــذي
س ـي ـج ـمــع ال ـف ــري ـق ـي ــن غـ ــدا،
مؤكدا أن الحالة المعنوية
لــاعـبـيــه مــرتـفـعــة لـلـغــايــة،
ال سـيـمــا ف ــي ظ ــل اكـتـمــال
الـ ـصـ ـف ــوف ،إذ ال يـعــانــي
خيطان أي غيابات تذكر.
وأشاد الصقر ،في ختام
تـصــريـحــه ،بــالـمـسـتــوى الــذي
ظـهــر عليه العـبــوه فــي مواجهة
الساحل ،وتحقيق فوز مستحق
على منافس قوي بهدفين مقابل
ال شـ ـ ـ ــيء ،مـ ـع ــرب ــا ع ـ ــن أم ـ ـلـ ــه أن
تكون هذه المباراة نقطة تحول
لخيطان في البطولة.

هاني الصقر

جابر الشريفي

ت ــأه ــل ف ــري ــق ال ـقــادس ـيــة إلــى
ا ل ــدور نصف النهائي لبطولة
كـ ـ ــأس االت ـ ـح ـ ــاد ل ـ ـكـ ــرة ال ـس ـل ــة،
بعد تغلبه على نظيره القرين
بنتيجة  84-95خــال المباراة
التي جمعتهما أمس األول على
صالة االتحاد في مجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي ،ضمن
منافسات ال ــدور ربــع النهائي،
ً
والتي شهدت أيضا تأهل فريق
الـ ـي ــرم ــوك ل ـن ـفــس ال ـ ـ ـ ــدور ،بـعــد
تـغـلـبــه ع ـلــى ال ـع ــرب ــي بنتيجة
.56-69
وبذلك يكون القادسية ضرب
ً
مــوعــدا مــع الـيــرمــوك فــي ال ــدور
ق ـبــل ال ـن ـهــائــي ،ب ـعــد غـ ـ ٍـد ،فيما
ً
سـيـلـتـقــي أي ـض ــا بـنـفــس ال ــدور
ال ـكــويــت (ح ــام ــل ال ـل ـق ــب) ،ال ــذي
أقصى الجهراء ،مع كاظمة ،الذي
أقصى الصليبيخات.
وقد جاء ت مباراة القادسية
مــع الـقــريــن قــويــة ومـثـيــرة منذ
بدايتها ،وتبادل بها الفريقان
ا لـتـقــدم ،مــع أفضلية لمصلحة
القرين ،الــذي أنهى الربع األول
لمصلحته بنتيجة .19-20

وواصل القرين أفضليته في
ال ــرب ــع ال ـثــانــي ،م ــن خ ــال تــألــق
عبداللطيف محمد في االختراق
وال ـت ـس ـج ـيــل ،وم ـتــاب ـعــة محمد
الـمـطـيــري أس ـفــل الـسـلــة ،وســط
تسرع العبي "األصفر" في إنهاء
الهجمات ،ليرفع الفارق إلى 10
ن ـق ــاط ،ل ـكــن ث ــاث ـي ــات عـبــدالـلــه
ً
الصراف قلصت الفارق مجددا
مع نهاية الربع الثاني (.)47-41
ونجح القرين في العودة إلى
السيطرة على المباراة في الربع
الـثــالــث ،بعدما استغل العبوه
أخـطــاء العبي القادسية وعــدم
تركيزهم في الهجوم ،من خالل
االعتماد على الهجوم المعاكس
ال ـســريــع ع ـبــر يــوســف الـسـلـيــم،
ل ـي ــرف ــع ال ـ ـفـ ــارق إل ـ ــى  13نـقـطــة
( ،)43-58لـكــن ســرعــان مــا عــاد
"األص ـفــر" إلــى تقليص الـفــارق،
مــع تــألــق م ـشــاري بــودهــوم في
التسجيل من الداخل والخارج،
ليتقلص ال ـف ــارق إل ــى  3نـقــاط،
لـيـنـتـهــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث بـتـقــدم
القرين بنتيجة .64-67
واستطاع "األصفر" أن يقلب
الطاولة على منافسه في الربع
الـ ــرابـ ــع ،ب ـعــد أن ت ـق ــدم ،67-68

األهلي في سهرة رمضانية بـ «القمة »121
يستضيف
الزمالك
ً

كارتيرون وموسيماني وجها لوجه ألول مرة في مباريات القطبين
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

تتجه أنظار الماليين من عشاق كرة
القدم في الوطن العربي صوب استاد
القاهرة الدولي
فــي العاشرة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف
م ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاء
اليوم،

موسيماني

ً
تكون العودة اعتبارا من الموسم المقبل.
ويستعد الفحيحيل لمواجهة خيطان
غد ،ضمن منافسات الجولة الـ ،11
بعد ٍ
حيث شهدت التدريبات عودة المحترف
عبدالله الشامي ،الــذي غاب عن الفريق
في مواجهة القادسية السابقة لإلصابة،
في حين يغيب مدافع الفريق جاسم كرم
لحصوله على  3إنذارات.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــدرب الـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل ،ظ ــاه ــر
ال ـعــدوانــي ،إن فريقه يــواجــه صعوبات
ب ــداع ــي اإلص ــاب ــات ،السـيـمــا ف ــي العـبــي
الخط الخلفي ،معربا عن ثقته بجميع
الالعبين وقدرتهم على تجاوز الخسارة
الماضية أمام القادسية.

الساحل يفاوض دهيليس لتجديد عقده

إلى ذلك ،أكد مدرب الفريق االسباني روبيرتو بيانكي ان كاظمة قدم مستوى رائعا
امام منافس قوي ،مضيفا أن فريقه فرض اسلوبه على اللقاء منذ البداية حتى إطالق
صافرة الحكم االخيرة ،ولذلك حقق فوزا مستحقا.
وأشار بيانكي إلى أنه ابطل نقاط القوة في السالمية ،فيما تم التركيز على نقاط
الضعف ،الفتا إلى أنه يهدي الفوز إلى روح فقيد النادي ،الراحل جمال يعقوب.
وشدد على أنه ال يفكر في اللقب ،موضحا أنه يفكر فقط في تحقيق االنتصارات
ومواصلة العروض الجيدة.
واشاد بيانكي بقرار اتحاد الكرة بإنهاء منافسات الدوري يوم  17مايو،
األمر الذي يبعده عن التفكير في التجديد لمدة شهر ،مشددا على أن ال يعلم
إال انتهاء عقده بنهاية شهر مايو المقبل ،وال يعلم ما ستحمله األيام المقبلة
في تحديد وجهته المقبلة.
من جهة اخرى ،وضع الجهاز الفني لفريق السالمية لكرة القدم الحارس
أحمد عادي تحت المجهر ،الختبار جاهزيته ،استعدادا لمواجهة فريق الشباب،
غد ،ضمن الجولة الـ  11من منافسات الدوري الممتاز.
المقررة بينهما بعد ٍ
وتشهد صفوف السالمية في مواجهة الشباب غياب مدافع الفريق مساعد
ندا لإليقاف.
وكان السالمية خسر على أرضه في الجولة العاشرة أمام كاظمة
بثالثة أهداف لهدف ،ليتجمد رصيد الفريق عند  12نقطة في المركز
السادس.
ويسعى الجهاز الفني لفريق السالمية ،بقيادة المدرب ثامر عناد ،إلى تجاوز
أثار الخسارة أمام كاظمة ،السيما أن الفريق دخل في دوامة الفرق القريبة من
المراكز األخيرة.

تـتـجــه ال ـن ـيــة داخـ ــل مـجـلــس إدارة
نادي خيطان إلى تجديد عقد مدرب
الفريق األول لكرة القدم هاني الصقر،
من أجل االستمرار في الموسم المقبل.
وحددت إدارة خيطان للصقر ،خالل
ا لـتـفــاوض معه لتولي المهمة خلفا
للمدرب االسباني خوسيه ،هدفين؛
األول ال ـب ـقــاء ف ــي الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
وال ـث ــان ــي ب ـن ــاء ف ــري ــق ج ــدي ــد يعتمد
على أبناء النادي من المراحل السنية
المختلفة.
وأكـ ـ ــد ال ـص ـق ــر أن ت ــرك ـي ــزه حــالـيــا
يقتصر على بقاء الفريق في الدوري
الممتاز ،وأن تحقيق هذا الهدف هو
ما يشغل تفكيره ،مضيفا أن الحديث
عن تجديد عقده سابق ألوانه.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ف ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـ
"ال ـجــريــدة" ،إن مــواجـهــة خـيـطــان مع
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـح ــادي ــة
عشرة لدوري " "stcالممتاز في غاية
األهمية بالنسبة للفريقين ،ألنهما
يـصــارعــان الـهـبــوط ،وفــي رصـيــد كل

•

أحمد حامد

دخل العب فريق الفحيحيل لكرة القدم
عباس القالف ضمن قائمة المصابين،
حيث كشفت الفحوصات إصابته بقطع
ف ــي ال ــرب ــاط ال ـص ـل ـي ـبــي ،جـ ــراء سـقــوطــه
ف ــي مــواج ـهــة فــريـقــه وال ـق ــادس ـي ــة ،الـتــي
جاءت ضمن منافسات الجولة العاشرة
لمنافسات الدوري الممتاز.
وكـ ــان الـفـحـيـحـيــل ت ـع ــرض لـخـســارة
ثقيلة أمام القادسية بثالثة أهداف دون
رد ،كما خسر جهود القالف في أول ربع
ساعة من المباراة لإلصابة.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـبــدأ ال ـق ــاف رحـلــة
التعافي من إصابة "الصليبي" ،على أن

بيانكي :ال أفكر في اللقب

السالمية يختبر
جاهزية عادي
ً
استعدادا للشباب

الصليبي ينهي موسم القالف والشامي يعود

بتوقيت الكويت ،لمتابعة سهرة كروية
رمضانية في مباراة القمة  121التي
ستجمع الــزمــالــك مــع ضيفه األهـلــي
والمؤجلة من األسبوع الرابع لمسابقة
ال ــدوري الممتاز الـمـصــري ،ويديرها
طاقم تحكيم مصري وليس أجنبيا،
كما هو معتاد في مواجهات الفريقين.
وتحمل سهرة اليوم الكروية أهمية
كبيرة للفريقين ،حيث يرغب الزمالك
صــاحــب الـمـلـعــب ف ــي ان ـت ــزاع الـنـقــاط
ال ـثــاث مــن أج ــل إح ـكــام قبضته على
الـ ـص ــدارة ال ـتــي يحتلها وال ــوص ــول
للنقطة  ،36فيما يريد األهلي التقدم
نحو استرداد القمة ،خصوصا
أنه يحتل حاليا المركز الرابع
برصيد  27نقطة ،إال أنه لعب
 11مباراة فقط وتتبقى له
 3مباريات مؤجلة.
وت ـع ــد مـ ـب ــاراة ال ـيــوم
أول مواجهة بين المدير
الـفـنــي لـلــزمــالــك الفرنسي
باتريس كــارتـيــرون ونظيره المدير
الفني لألهلي الجنوب إفريقي بيتسو
موسيماني في لقاءات القمة.
األبيض "كامل العدد"

ويـتـطـلــع ال ــزم ــال ــك إلـ ــى اسـتـغــال
الغيابات المؤثرة في صفوف األهلي
في انتزاع النقاط الثالث ،وإحكام األمور
على صدارة البطولة المحلية ،والمضي
قدما نحو استعادة اللقب الغائب عن
خزائن النادي منذ أكثر من  5سنوات.
وال توجد غيابات مؤثرة في صفوف
ال ــزم ــال ــك ،حـيــث يـعـتـبــر ال ـفــريــق شبه
مكتمل ،وهو ما خلق حالة من الراحة
والطمأنينة لدى كارتيرون الذي يخطط
لمفاجأة في تغيير استراتيجي بمنطقة
الـمـنــاورات بين الثالثي ط ــارق حامد
وفــرجــانــي ســاســي ويــوســف إبراهيم
"أوبـ ــامـ ــا" ،وه ــو م ــا ات ـضــح م ــن خــال
اهتمامه بهم في التدريبات األخيرة.

الذي يعاني شدا في العضلة الضامة،
بجانب غياب الجناح جونيور أجايي
والمدافع الدولي ياسر إبراهيم وحمدي
فتحي وأكرم توفيق بسبب اإلصابات
المختلفة.

ل ـي ـت ـبــادل ال ـت ـق ــدم م ــع مـنــافـســه
بعدها ،بيد أن خبرة وثالثيات
عبدالله الصراف قــادت الفريق

ل ـل ـف ــوز فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة بـنـتـيـجــة
.84-95

الكويت وكاظمة يتأهالن
لنصف نهائي كأس االتحاد
تأهل فريقا الكويت وكاظمة للدور نصف النهائي في بطولة
كأس االتحاد للكرة الطائرة ،بعد فوز األول على منافسه الساحل
بثالثة أشــواط مقابل ال شــيء ،في المباراة التي جمعتهما على
صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة ،بواقع أشواط25- ،25-20 ( :
 .)25-23 ،12وبنفس النتيجة تغلب الثاني على منافسه التضامن،
وج ــاء ت نتيجة األش ــواط كالتالي ،)25-17 ،25-14 ،25-11( :في
المباراة التي جمعتهما على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله بصباح السالم ،وذلك في المباراتين اللتين جرتا أمس
األول ضمن دور الثمانية في البطولة.
وبذلك سيلتقي الكويت (حامل اللقب) في نصف النهائي الفائز
من لقاء القادسية والجهراء ،فيما سيلعب كاظمة مع الفائز من
لقاء العربي وبرقان ،والمباراتان جرتا في ساعة متأخرة أمس.

الكويت والساحل

أزمة غيابات في األحمر
ف ـ ــي ال ـم ـع ـس ـك ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ي ـعــانــي
موسيماني أزمــة كبيرة بسبب كثرة
ال ـغ ـي ــاب ــات الـ ـم ــؤث ــرة ،خ ـص ــوص ــا أن
الفريق يفقد جهود كل من التونسي
ع ـلــي م ـع ـلــول وزم ـي ـل ــه ف ــي الـجـبـهــة
ال ـ ُـيـ ـس ــري م ـح ـم ــود وحـ ـي ــد بسبب
اإلصابة في العضلة الخلفية ،كما
يغيب الظهير األيمن محمد هاني

جانب من مباراة القادسية واليرموك

كارتيرون

ج ــاء ت الـمـبــاراة األول ــى سريعة وقــويــة ،وبأفضلية واضحة
للكويت ،الــذي فرض أسلوبه على مجريات اللعب من البداية،
بفضل األداء المميز لالعبين ،خصوصا على مستوى الدفاع
بحوائط صد صلبة واستقبال جيد للكرة األولى ،وكذلك الهجوم
المنظم بقيادة عبدالله بوفتين ،بــإ عــداده المتقن للضاربين
عبدالله جاسم والمحترف الكوبي روالند على طرفي الشبكة،
وعــامــر السليم مــن منتصفها ،لينهي الكويت الشوطين األول
والثاني لمصلحته.
وفي الشوط الثالثَّ ،
جرب مدرب الكويت ،التونسي خالد بلعيد،
باقي الالعبين ،لالطمئنان على مستواهم ،األمــر الــذي استغله
الساحل ،وحاول العودة للقاء ،لكن خبرة العبي الكويت ،خصوصا
عبدالرحمن العتيبي ،حسمت الشوط والمباراة لمصلحة "األبيض".

٣١
إنتر لالقتراب أكثر من اللقب على حساب نابولي
ةديرجلا

•
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تتجه األنظار الليلة إلى قمة
المرحلة الحادية والثالثين
من الدوري اإليطالي لكرة
القدم عندما يلتقي إنتر مضيفه
نابولي.

يخوض إنتر ،متصدر الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،اليوم ،رحلة
محفوفة بالمخاطر إلى نابولي،
ً
ً
مدركا أن فوزه الثاني عشر تواليا
عـلــى خــامــس الـتــرتـيــب سيقربه
أكـ ـث ــر م ــن ل ـق ـبــه األول م ـن ــذ ع ــام
 ،2010في حين يحل يوفنتوس
ً
(الـ ـث ــال ــث) ض ـي ـف ــا ع ـل ــى أت ــاالن ـت ــا
(الــرابــع) باليوم ذات ــه ،فــي صــراع
حسم بطاقة دوري أبطال أوروبا،
ضمن المرحلة الـ .31
ي ـ ـت ـ ـصـ ــدر الـ ـ ــ"نـ ـ ـي ـ ــراتـ ـ ـس ـ ــوري"
ً
الدوري برصيد  74نقطة ،متقدما
بـ ـف ــارق  11ع ــن وص ـي ـفــه وجـ ــاره
فــي المدينة مـيــان ،قبل أن يحل
ً
ضيفا على ملعب دييغو مارادونا
فــي نــابــولــي ،فــي سعيه لتحقيق
ً
انتصاره الـ  12تواليا ،ما يقربه
أكثر من اللقب الغالي.
وي ـح ـت ــل ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،حــامــل
اللقب في األعوام التسعة األخيرة،
ً
ال ـمــركــز ال ـثــالــث ،م ـتــأخــرا بـفــارق
نـقـطــة ع ــن م ـي ــان ،ح ـيــث ينتظر
ً
انتهاء الـ"سيري أ" رسميا ليسدل
ال ـس ـتــار ع ـلــى آمـ ــال ال ـف ــوز بلقب
ً
عاشر تواليا.
وفاز فريق كونتي في مبارياته
الثالث األخيرة بمواجهة نابولي
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،فـ ــي حـ ـي ــن يـحـتــل
األخير المركز الخامس برصيد
 59نقطة ،ويتأخر بفارق نقطتين
عن أتاالنتا (الرابع) ،صاحب آخر
المراكز المؤهلة لدوري األبطال.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،سـيـفـتـقــد فــريــق
الـمــدرب جينارو غــاتــوزو جهود
ج ـن ــاح ــه ال ـم ـك ـس ـي ـكــي هـيــرفـيـنــغ

لــوســانــو ال ـم ــوق ــوف ،فـيـمــا يقف
ال ـ ـحـ ــارس أل ـي ـك ــس م ـي ــري ــت بـيــن
ً
ال ـ ـخ ـ ـش ـ ـبـ ــات الـ ـ ـث ـ ــاث ب ـ ـ ـ ـ ــدال مــن
الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي داف ـ ـيـ ــد أوس ـب ـي ـن ــا
المصاب.
وكـ ـ ـ ــان نـ ــابـ ــولـ ــي ف ـ ـ ــاز ف ـ ــي 19
م ــن م ـبــاريــاتــه ال ـ ـ  30األول ـ ــى في
الـ"سيري أ" للمرة الخامسة فقط،
علما أن المرة األخيرة التي حقق
ف ـي ـهــا م ـث ــل ه ـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز أن ـهــى
المنافسات في المركز الثالث.

ميالن يواجه جنوى
ويـسـتـقـبــل م ـي ــان الــوص ـيــف،
بقيادة مدربه ستيفانو بيولي،
جنوى (الثالث عشر) ،في سعيه
إلنهاء معاناته على أرضه.
ولم يفز النادي اللومباردي في
"سان سيرو" في غضون شهرين،
ً
ع ـل ـمــا أن ــه س ـي ـخــوض ال ـل ـقــاء من
دون ه ــداف ــه الـ ـس ــوي ــدي زالت ـ ــان
إبراهيموفيتش الموقوف.
غـ ـي ــر أن دعـ ـس ــة ن ــاقـ ـص ــة مــن
"روسونيري" بإمكان أن تصب في
مصلحة الفائز من يوفنتوس أمام
أ تــاال نـتــا للتقدم للمركز الثاني،
حيث يتواجهان في برغامو.
ُ
وت ـعــد ه ــذه ال ـم ـبــاراة "بــروفــة"
عما سيكون عليه نهائي مسابقة
الـ ـك ــأس ال ـم ـح ـل ـيــة ف ــي  19مــايــو
المقبل.
ويتقدم فريق "السيدة العجوز"
بفارق نقطة عن أتاالنتا ،صاحب
المركز الرابع األخير المؤهل إلى
المسابقة القارية األم.

العبو إنتر ميالن خالل مباراة سابقة
ومـ ــع ب ـق ــاء  8م ـب ــاري ــات فـقــط،
يـبـحــث ال ـفــري ـقــان ع ــن ال ـف ــوز من
دون أي بديل.
ويـ ـس ــاف ــر أت ــاالنـ ـت ــا األسـ ـب ــوع
ال ـم ـق ـب ــل إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة روم ـ ــا،
لمواجهة فريقها صاحب المركز
الـســابــع ( 54نـقـطــة) ،فيما يسدل
الستار على مبارياته في الدوري
بمواجهة صعبة أمــام ميالن في
المرحلة الـ .38
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ـب ــدو م ـش ــوار

ً
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس مـ ـحـ ـف ــوف ــا أي ـ ـضـ ــا
بالمخاطر ،حيث يتوجب عليه
أن يــواجــه قطبي مدينة ميالنو،
فيستقبل ميالن فــي المرحلة ا لـ
 ،35وإن ـت ــر ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـ ـ ،37
وبينهما ساسوولو.
ُ
وي ـم ـن ــي أت ــاالنـ ـت ــا ال ـن ـف ــس أن
ينهي سلسلة من عدم الفوز على
ال ـي ــوف ــي ف ــي "س ـي ــري أ" م ـنــذ 20
ً
ً
عاما ،وتحديدا منذ فبراير .2001
لكن فــي مختلف المسابقات،

البورتا يثق في بقاء ميسي
أع ــرب خ ــوان الب ــورت ــا رئ ـيــس ن ــادي برشلونة
اإلسـبــانــي عــن اقتناعه بــأن األرجنتيني ليونيل
ميسي نجم الفريق سيوقع عقدا جديدا للبقاء في
النادي الكتالوني.
ويـنـتـهــي عـقــد مـيـســي ( 33ع ــام ــا) م ــع الـفــريــق
بنهاية الموسم الحالي ،لكن مستقبل الالعب مع
الفريق الكتالوني ال يبدو محسوما على اإلطالق،
في ظل المحاوالت القوية من باريس سان جرمان
ال ـفــرن ـســي ومــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي لضم
الالعب.
ورغــم هــذا يظل البورتا حريصا ومصرا على
إبرام عقد جديد مع ميسي ،الذي قضى كل مسيرته
الكروية حتى اآلن في "كامب نو" ،معقل برشلونة.
وعـ ــن م ــوق ــف م ـي ـس ــي ،ال ـف ــائ ــز ب ـج ــائ ــزة ال ـك ــرة

َّ
سجل الكاميروني العمالق جويل إمبيد  36نقطة و 14متابعة،
فأوقف فيالدلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة من سبعة انتصارات
متتالية للوس أنجلس كليبرز ثالث المنطقة الغربية ،103-106
أمس األول ،في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،الذي شهد
خسارة يوتا جاز المتصدر العبه دونوفان ميتشل لإلصابة.
وأصبح إمبيد أول العب من فيالدلفيا منذ  2006يسجل 35
نقطة أو أكثر في ثالث مباريات تواليا ،إذ يتابع حمل العبء
الهجومي لفريقه منذ عودته إلى التشكيلة قبل أسبوعين.
وفــي سولت اليــك سيتيَّ ،
سجل دونــوفــان ميتشل  22نقطة
ً
قبل خروجه مصابا بكاحله األيمن مطلع الربع الثالث ،خالل
فوز فريقه يوتا جاز متصدر الدوري على إنديانا بيسرز على
.111-119
وق ـ َّـدم العمالق الصربي نيكوال يوكيتش مـبــاراة رائـعــة مع
فريقه دنفر ناغتس ،رابع المنطقة الغربية ،الفائز على مضيفه
هيوستن روكتس .99-128
وفي مباراة أخرى ،زرع نورمان باول سلة الفوز قبل  22ثانية
من مباراة فريقه المنقوص بورتالند ترايل باليزرز ،الذي قلب
تأخره أمام سان أنتونيو سبيرز إلى فوز صعب .106-107
ً
ً
وحقق بروكلين نتس ،وصيف المنطقة الشرقية ،فوزا عريضا
على تشارلوت هورنتس  ،115-130ليبقى قريبا من سيكسرز
في الصدارة.

ت ـم ـي ــل الـ ـكـ ـف ــة ل ـم ـص ـل ـحــة رجـ ــال
المدرب جان بييرو غاسبيريني،
ح ـيــث ل ــم ي ـفــز يــوف ـن ـتــوس ســوى
ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أص ــل
مواجهاتهم الست السابقة منذ
نوفمبر .2019
مــن جــانـبــه ،يغيب البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو مـهــاجــم
يــوفـنـتــوس عــن مــواجـهــة أتالنتا
بـسـبــب إص ــاب ــة عـضـلـيــة تـعــرض
لها ،حسب ما أعلن مدرب الفريق

ويـسـتـقـبــل الت ـس ـيــو ال ـســادس
( 55نقطة) منافسه بينيفينتو،
فيما يسافر في اليوم ذاته "جاره"
اللدود روما السابع بفارق نقطة
إل ــى تــوري ـنــو ال ـســابــع ع ـشــر ،مع
معنويات عالية ،بعد تأهله إلى
نـصــف نـهــائــي مسابقة "يــوروبــا
ليغ" ،بفوزه على أياكس أمستردام
الهولندي بإجمالي المباراتين
ً
 ،3-2ليضرب موعدا في هذا الدور
مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي.

أنـ ـ ــدريـ ـ ــا بـ ـي ــرل ــو خ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
صحافي عقد امس.
وقال بيرلو "سيغيب رونالدو.
لــم يتمكن خ ــال ه ــذه األيـ ــام من
التعافي من مشكلة في العضالت
ت ـعــرض ل ـهــا األحـ ــد ال ـم ــاض ــي .ال
يشعر أنــه على ما يــرام وال نريد
المخاطرة كثيرا".
وأض ــاف "قــررنــا منحه راح ــة،
وسنحاول الدفع به خالل مباراة
األربعاء (أمام بارما)".

بيليه يعلن إطالق مجموعته من «التوكنز»

ال ــذه ـب ـي ــة ألف ـض ــل العـ ــب ف ــي ال ـع ــال ــم س ــت م ــرات
سابقة ،من التجديد ،أجاب البورتا في تصريحات
لـ"ديبورتيس كواترو"" :كل شيء يسير على نحو
جيد".
وأردف" :ســأفـعــل كــل مــا بــوسـعــي ،وف ــي إطــار
إمكانيات النادي لإلبقاء عليه .هذا هو ما نفعله.
ميسي لديه حافز ...إنه شخص استثنائي ،وأنا
على قناعة بأنه سيرغب في البقاء ببرشلونة".
ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري اإلسباني
حاليا برصيد  23هدفا ،كما صنع ثمانية أهداف،
وذلك على مدار  28مباراة خاضها مع برشلونة
في المسابقة هذا الموسم حتى اآلن.
(د ب أ)

سيكسرز ينهي سلسلة
انتصارات كليبرز

رياضة

ميسي

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إطالق
مجموعته األولى من رموز "NFT" (Non-Fungible
 )Tokenأو (التوكنز غير القابلة لالستبدال) على
منصة متخصصة في الفن الرقمي.
وق ــال بـيـلـيــه عـبــر حـســابــه ب ــ"تــوي ـتــر" ،أمــس
األول" :أصدقائي ،يسرني إعالن أن ()Ethernity
ً
ستطلق ( )NFTأسطوريا تكريما لي .أرى أنه
مــن الــرائــع تخليدي بـهــذه الـطــريـقــة .يــا لــه من
شرف!".
ً
وسـتـكــون هــذه المجموعة مـتــاحــة اعـتـبــارا
م ــن ال ـث ــان ــي م ــن م ــاي ــو ال ـم ـق ـبــل ،وتـ ـه ــدف إلــى
تـخـلـيــد أف ـضــل ال ـل ـح ـظــات ف ــي م ـس ـيــرة بـيـلـيــه،
الــذي يعتبره الكثيرون أفضل العــب كــرة قدم
على مر العصور.
وطوال مسيرته الكروية ،التي امتدت لعقدين
من الزمان ،سجل الالعب السابق ،الذي أتم 80

أتلتيكو لمواصلة الصراع على صدارة «الليغا»
يدخل الصراع على لقب الليغا مراحله الحاسمة ،حيث يتشبث أتلتيكو
مدريد بــالـصــدارة ،بفارق ضئيل جــدا عن منافسيه ،حيث يتفوق بنقطة
وحيدة عن ريال مدريد ،ونقطتين عن برشلونة ،و 6نقاط عن إشبيلية ،الذي
يدخل أيضا الصراع ،رغم أنه ليس مرشحا للتتويج باللقب.
وستقام مباريات الجولة الـ 33من "الليغا" ،اليوم ،مع تأجيل مباراتين،
بسبب إقامة نهائي كأس الملك بين أثلتيك بلباو وبرشلونة.
وس ـي ـس ـت ـق ـبــل أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد ن ـظ ـي ــره إي ـ ـبـ ــار ع ـل ــى م ـل ـع ـبــه (وان ـ ـ ــدا
متروبوليتانو) ،وليس لديه أي هامش آخر لمواصلة نزيف النقاط ،بعدما
فقد  16من أصل آخر  33نقطة خالل الجوالت الماضية ،وجنى نقطة وحيدة
في آخر جولتين.
ولن تكون المباراة سهلة على أتلتيكو ،رغم أن إيبار يحل في المركز 20
واألخير ،حيث يحتاج الفريق الباسكي للنقاط بأي شكل في صراعه من أجل
البقاء في األضواء ،لذا سيصعب بالتأكيد المهمة على "الروخيبالنكوس".
كما سيخوض أتلتيكو الـمـبــاراة و ســط مشكالت هجومية ،فــي غياب
نجمي الخط األمــامــي ،األوروغــوايــانــي لويس ســواريــز ،والبرتغالي جواو
فيلكس ،لإلصابة.
بدوره ،يعاني إيبار على مستوى النتائج ،حيث لم يفز في أي مباراة منذ
 3يناير ،كما لم يفز مطلقا على أتلتيكو في مدريد ،ويغيب عن صفوفه أيضا
نجمه الشاب الدولي بريان جيل ،إضافة لالعب الوسط السنغالي بابي ديوب.
بينما يحل ريــال مــدريــد ضيفا على خيتافي فــي كوليسيوم ألفونسو
بيريز ،وتسعى كتيبة زين الدين زيدان لتحقيق خامس انتصار على التوالي
في "الليغا" ،منتشية بعد الفوز محليا بمواجهة الكالسيكو على حساب
برشلونة  1-2والصعود لوصافة الجدول ،لتعزز بشكل قوي من حظوظها
لالحتفاظ بلقب "الليغا".

بيليه
عاما في أكتوبر الماضي ،أكثر من ألف هدف،
وتوج بالمونديال مع منتخب البرازيل ثالث
مرات ( ،1958و ،1962وُ .)1970يشار إلى أن ""NFT
هو توكن ّ
يعرف األصل بشكل فريد ،ويمكن أن يتمثل
(إفي)
بأصل رقمي مثل صورة.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
كأس االتحاد اإلنكليزي

8:30

ليستر سيتي  -ساوثامبتون

beINSPORTS pr2

الدوري اإلنكليزي
3:30

أرسنال  -فولهام

beINSPORTS pr1

6:00

مانشستر يونايتد  -بيرنلي

beINSPORTS pr1

الدوري اإلسباني
3:00

ريال سوسييداد  -إشبيلية

beINSPORTS HD1

5:15

أتلتيكو مدريد  -أيبار

beINSPORTS HD1

10:00

خيتافي  -ريال مدريد

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي

ماركوس لورينتي نجم أتلتيكو مدريد

1:30

ميالن  -جنوى

beINSPORTS HD3

4:00

التسيو  -بينفينتو

beINSPORTS pr2

4:00

أتاالنتا  -يوفنتوس

beINSPORTS HD3

7:00

تورينو  -روما

beINSPORTS HD3

9:45

نابولي  -إنتر ميالن

beINSPORTS HD3

توتنهام يتعثر أمام إيفرتون ...وال مجال للخطأ مع مان يونايتد

هاري كين نجم توتنهام يغادر أرض الملعب بعد تعرضه إلصابة

سـ ـ ـق ـ ــط ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام ف ـ ـ ــي ف ــخ
التعادل أمــام مضيفه إيفرتون
ب ـ ـهـ ــدف ـ ـيـ ــن لـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـن ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ف ــي
مـ ـ ـب ـ ــاراة ش ـ ـهـ ــدت ث ـن ــائ ـي ــة لـكــل
م ــن هـ ـ ــاري ك ـي ــن واإلي ـس ـل ـن ــدي
غ ـي ـل ـفــي سـ ـيـ ـغ ــوردس ــون ،أم ــس
األول ،ف ــي اف ـت ـت ــاح م ـنــاف ـســات
المرحلة الثانية والثالثين من
ال ــدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وسجل كين هدفين ( 27و،)68
وس ـي ـغــوردســون ( 31م ــن ركـلــة
جزاء ،و.)62
وبات توتنهام يحتل المركز
السابع برصيد  50نقطة ،على
ُبـ ـع ــد خ ـم ــس نـ ـق ــاط مـ ــن وس ــت
هــام (ال ــراب ــع) ،فــي آخــر المراكز
ال ـمــؤه ـلــة إل ــى دوري األب ـط ــال.
ً
فـيـمــا بـقــي إي ـفــرتــون ثــامـنــا مع
 49نقطة.
وب ـ ـهـ ــذيـ ــن الـ ـه ــدفـ ـي ــن انـ ـف ــرد
كـيــن ب ـص ــدارة ه ــداف ــي الـ ــدوري

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

ً
اإلنـكـلـيــزي ،راف ـعــا رصـيــده إلى
ً
 21هدفا ،بفارق هدفين عن نجم
ليفربول المصري محمد صالح.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان إيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ـ ـ ــون األكـ ـ ـث ـ ــر
ً
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذا وس ـ ـي ـ ـطـ ــرة خ ــال
الشوط األول ،لكن كين هو من
ا فـتـتــح التسجيل ( ،)27بعدما
ت ـل ـقــى ع ــرض ـي ــة مـ ــن ال ـفــرن ـســي
تانغي ندومبيلي داخل منطقة
ال ـجــزاء ،ليتسلم الـكــرة ويسدد
مباشرة في الشباك.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـج ـ ــح
سيغوردسون في إدراك التعادل
م ــن ر ك ـل ــة جـ ــزاء ( ،)31لينتهي
الشوط األول بالتعادل اإليجابي
(.)1-1
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،نجح
سيغوردسون في منح األفضلية
ً
ألصحاب األرض ،محرزا هدفه
الـثــانــي ( ،)62لـكــن رد كـيــن كــان
ً
سـ ــري ـ ـعـ ــا م ـ ــع ت ـس ـج ـي ـل ــه ه ــدف

اإلعالنات:

التعادل ( ،)68ليخرج الفريقان
بالتعادل ،رغم ضغط إيفرتون
فــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة مــن دون
نتيجة.

مان يونايتد
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،سـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد الـضـغــط
عـلــى غــريـمــه وجـ ــاره المتصدر
مانشستر سيتي ،قدر اإلمكان،
عندما يستضيف بيرنلي على
ملعب أولد ترافورد اليوم.
و يــد خــل "الشياطين الحمر"
اللقاء السهل على ال ــورق أمــام
صــاحــب الـمــركــز الـســابــع عشر،
على وقع تأهله إلى الدور نصف
النهائي مــن ال ــدوري األوروب ــي
(ي ــوروب ــا ل ـيــغ) ،الـخـمـيــس ،بعد
أن ج ـ ــدد ف ـ ـ ــوزه ع ـل ــى غ ــرن ــاط ــة
اإلسباني -2صفر في إياب ربع

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

ال ـن ـهــائــي ،ل ـي ـضــرب م ــوع ــدا مع
روم ـ ــا اإلي ـط ــال ــيُ ،
وي ـب ـق ــي على
آم ــال ــه بـتـحـقـيــق ل ـقــب أول منذ
ً
عام  2017حين توج بطال لهذه
المسابقة بالذات.
وي ـس ـعــى يــونــاي ـتــد لتحقيق
ف ـ ـ ـ ــوزه ال ـ ـخـ ــامـ ــس تـ ــوال ـ ـيـ ــا فــي
ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ،ك ـمــا أنـ ــه لم
ي ـخ ـســر ف ــي م ـب ــاري ــات ــه ال ـع ـشــر
األخيرة في الـ"بريميرليغ".
وي ـ ـخـ ــوض أرسـ ـ ـن ـ ــال "دربـ ـ ــي
لندن" أمام جاره فولهام صاحب
المركز الثامن عشر ،بعد تأهله
إلى نصف نهائي "يوروبا ليغ"،
الخميس ،برباعية نظيفة في
مرمى مضيفه سالفيا براغ في
ا لـعــا صـمــة التشيكية ،ليضرب
مـ ـ ــوعـ ـ ــدا مـ ـ ــع مـ ـ ــدربـ ـ ــه الـ ـس ــاب ــق
أون ــاي إيـمــري وفريقه فياريال
اإلسباني.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

الديمقراطية
الضائعة

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .حمد محمد المطر

ال ـهــدف مــن الــدســاتـيــر فــي أي دول ــة ديـمـقــراطـيــة هــو إي ـجــاد عقد
اجتماعي يرسم حدود السلطات وعالقاتها مع بعضها ،إضافة إلى
حفظ حقوق األف ــراد وصيانتها مــن ّ
أي تـغـ ّـول أو انـحــرافــات ،وبذلك
ً
ً
ً
ً
يعتبر الدستور إطارا واضحا ،ومبدأ أساسيا يحكم الحياة السياسية،
التي تستند إلى روح هذا الدستور وغاياته ومقاصده ،وبالطبع هذا
ما هدف إليه المؤسسون األوائــل حين وضعوا الدستور ،وتم بذلك
ّ
ّ
تأسيس دولة ديمقراطية تتضح فيها حقوق الجميع ،لكن الممارسات
ّ
السابقة خالل العقد الماضي أدت ،بشكل أو بآخر ،إلى االنتقاص من
حقوق األفــراد ومكتسباتهم وحرياتهم من خالل إجــراءات وقوانين
حرية األفراد ،وهو ما ّ
أدت في النهاية إلى تقليص ّ
يعد بشكل أو بآخر
ً
ّ
التفافا على الديمقراطية ومحاولة إفراغها من محتواها؛ فنتج ،ألول
ً
ُ
مرة في تاريخ الكويت ،ما يعرف بسجناء الرأي والمنفيين اختياريا،
ّ
ً
ً
نتيجة "جرائم" تتعلق بمواقفهم السياسية ،وهو ما أوجد واقعا جديدا
ّ
نتيجة محاوالت السلطة التنفيذية التغول على السلطات األخرى،
ونـقــص الشفافية ،وااللـتـفــاف ّعلى األدوات الــرقــابـيــة ،مما أدى في
النهاية إلى إشاعة جو من التشنج في تعاملها مع ّأي نواب معارضين
يوصلهم الشعب إلى مجلس األمة؛ وهو ما نشهده اليوم؛ فالسلطة
التنفيذية لم تقرأ نتائج االنتخابات األخيرة بالشكل الصحيح ،ولم
تهتم باالتجاهات التي أفرزتها هذه االنتخابات.
ال شك في أن الحياة السياسية بالكويت ّ
تمر اليوم بنفق مظلم،
تحتاج معه إلى الحكمة ورجاحة العقل ،وأمام هذا التشنج الحاصل
ّ
يسأل كل صاحب موقف وطني حقيقي نفسه :هل تحتم علينا مثل
هذه األوضــاع أن نمسك العصا من المنتصف ،كما يقال ،أم نسعى
إلى تصويب هذه األوضاع والدفاع عن الديمقراطية وعن المكتسبات
الدستورية؟
والواقع أن كال الخيارين صعب ،فإمساك العصا من المنتصف قد
ّ
يضيع الفرصة األخيرة إلعادة الديمقراطية الكويتية إلى مسارها،
كما أن التصدي لهذه األوض ــاع ومحاولة تصحيحها ال يخلو من
مزيد من المواجهات.
لكن مع انسداد األفق الحاصل ،يتساءل الشارع الكويتي :أين دور
القيادة السياسية أمام هذه األوضاع ،التي ّ
تمر بها الكويت؟ فالشعب
الكويتي يراهن -عن يقين -على أن القيادة السياسية ستعيد األمور
إلى نصابها.
يأتي انسداد األفــق الحاصل بالدرجة األولــى من إصــرار السلطة
التنفيذية على عدم ّ
التقدم بأي مبادرات من شأنها حلحلة األزمــة،
ويتساءل الشارع السياسي والشعبي :أين التعهدات بالعفو الخاص -
ّ
من دون استثناء  -عن المحكومين بـ "جرائم" تتعلق بالرأي السياسي،
ُ
ولماذا هذا اإلصرار على عدم ّلم الشمل وفتح صفحة جديدة تخرج
البالد من هــذه األزمــة؟ وهــل هــذا جــزاء الشعب الكويتي من حكومة
ّ
المصرة على تجاهله وتجاهل أولوياته؟
صباح الخالد
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
ُّ
تدخل سيادي  +احترام خيارات الشعب = عبور األزمة

احترموا ذكراه

د .ناجي سعود الزيد

نأمل أن تأخذ العدالة مجراها السليم في قضايا
المال العام...
ً
واضح أن تلك القضايا لن تنتهي غدا أو بعد أسبوع
أو ش ـهــر ،وإن ـمــا ستستمر لـشـهــور ع ــدي ــدة ،ولــربـمــا
سـنــوات ،يتبعها استئناف وتمييز وطعن بأحكام
وقوانين ،وغير ذلــك من الوسائل القانونية ...وهذا
حق للمتهمين.
ما يثير االنتباه هو استغالل واضح لمقام وذكرى
سمو األمير الراحل ،رحمة الله عليه ،الشيخ صباح
األحمد ،في تلك القضايا كوسيلة للدفاع عن النفس.
استغالل اسم سموه ،واالعتداد بما قاله دون أدلة
مـلـمــوســة أو مـكـتــوبــة ،ال يـجــب االع ـت ــداد ب ــه ،بــل هو
بمثابة اإلهانة لذكراه ومسيرته.

أليس هو القائل في يوم ما:
"إن بالدي دولة مؤسسات وفيها دستور وقانون"،
ً
مشددا على أنه" :لن يفلت من العقاب أي شخص مهما
كانت مكانته إذا ثبتت إدانته باالعتداء على المال
العام ،فال حماية للفاسدين".
ه ــذا مــا قــالــه سـمــو األم ـيــر ال ــراح ــل الـشـيــخ صباح
األحمد ،وهذه كانت وصيته ،فلنحترم ذكراه ،ولننفذ
وصيته.

وفيات
الجمعة 4 / 16
إبراهيم جاسم محمد القطان

ً
 91عاما ،شيع ،ت55558888 :

فهيد حسن آل فهيد العجمي
ناصر
ً
 66عاما ،شيع ،ت65884556 :

يعقوب ًيوسف إبراهيم الغريب

 93عاما ،شيع ،ت99447574 :

نسيمة حسن محمد عبدالرزاق

مواعيد الصالة
لطيفه سعود صقر القضيبي

زوجة سالم خالد داود المرزوق
ً
 75عاما ،شيعت ،ت94006020 ،97999944 :

الفجر

03:56

الشروق

05:19

 33عاما ،شيع ،ت90017106 ،50977717 :

الظهر

11:47

العصر

03:22

المغرب

06:16

العشاء

07:37

محمد ًعبدالله حسين الفودري

السبت 4 / ١٧

ً
 74عاما ،شيعت ،ت66000707 :

عبدالعزيز حبيب علي المجادي
ً

أرملة نايف صدام الشبه الشمري
ً
 81عاما ،شيعت ،ت97917112 ،55202060 :

نادية ناصر علي حسين عبدالرضا

ً
 59عاما ،شيع ،ت99599092 :

وضحة جازي معتوق العازمي

صبيحة مدلول لواح

سليمان عنبر ماجد المطيري
يوسف علي هجول البدر

ً
 70عاما ،شيع ،ت97878735 :

عبدالله محمد عبدالله العويرضي

ً
 72عاما ،شيع ،ت99878763 ،97996111 :

عبدالكريم علي حسن محمد اإلبراهيم

ً
 84عاما ،شيع ،ت99088870 ،98991880 :

عبدالرحمن علي عبدالله السالحي

ً
 60عاما ،شيع ،ت99441960 ،99232278 :

 68عاما ،شيع ،ت99311119 :

زوجة فاضل عباس عبدالله حسين
ً
 51عاما ،شيعت ،ت94940444 ،51796961 :

أرملة رفاعي جمعان العازمي
ً
 81عاما ،شيعت ،ت55544946 :

الطقس والبحر
العظمى 32
الصغرى 20
ً
أعلى مد  04:35صب ــاحـ ـ ــا
 02:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:24صب ــاحـ ـ ــا
 10:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

كيف تحضر
المجبوس؟

حسن العيسى

ً
اجتمع معنا مرة قبل عشرين عاما أو أكثر يوسف
النصف ،فــي غرفة رئيس تحرير "القبس" ذلــك الوقت
محمد الصقر" ،أبــو عمر" (يوسف النصف) هو عضو
ً
مـجـلــس إدارة "ال ـق ـبــس" ،وه ــو أي ـضــا مـتــابــع منضبط
لكل ما نكتب ،وكنا في ذلك الوقت في أوج النقد شبه
اليومي لبعض الوزراء أو لنواب المجلس ،ولم يكن ذلك
ً
االنتقاد قاسيا ،بقدر ما كان في حدود "ما يمكن تجرعه"
عند السلطة أو إمكانيات حدود الحرية عند الصحف
الخمس اليومية في ذلك الزمن ،اقترح علينا "أبو عمر"
ً
أن نغير قليال من نهج كتاباتنا ،لربما القراء ملوا من
ً
الـسـيــاســة وأس ـن ـهــا ،فـلـمــاذا ال نكتب مـثــا عــن قضايا
خفيفة مثل الطبخ وغيرها.
ً
يوسف النصف ،الــذي عمل وزيــرا لمدة عشرة أيــام،
على ما أذكر ،في الثمانينيات ،قد يكون أول من اكتشف
مقولة "غطيني يا صفية" المنسوبة لسعد زغلول ،بعد
أن يئس من تغيير الحال في مصر ذلك الوقت ،لهذا لم
يطل المقام عند "أبو عمر" في الوزارة ،بعد أن أدرك البئر
وغطاء ها في العمل الوزاري على الطريقة الكويتية أو
الخليجية أو العربية (كله صابون).
ال جدوى مما يكتب أو يتم تناقله في "تويتر" ،وغيرها
من وسائل التواصل ،طالما ال يمكن أن نؤشر مباشرة
إلى المسؤول عن الحال المتردي ،لذلك البد من البحث
ً
عن الغير ،أيا كان مقامه ،الذي يستطيع امتصاص النقد
وتحمله ،هو كبش الـفــداء أو قد تكون له مصلحة في
ً
البقاء مرضيا عنه في إمارة من "سبق لبق".
ه ــذا ال يـعـنــي أن مــن ي ـعــارض هــو مــن يـمـلــك مفتاح
الحل ألزمات مستعصية في النظام السياسي ،فليس
لدينا أح ــزاب وال بــرامــج عمل يمكن لـهــذه األح ــزاب أن
ً
تـشـكــل الـ ـ ــوزارة وت ـحــاســب ،ويـمـكــن أن ت ـقــدم مـشــروعــا
ً
نهضويا ينتشل البلد من هذا الحال ،هناك اجتهادات
م ــن ت ـج ـم ـعــات س ـيــاس ـيــة م ـثــل ح ــرك ــة حـ ــدس والـمـنـبــر
الديمقراطي والتجمع التقدمي ،لكن حتى هذه قدراتها
على خلق التغيير الـجــذري بــالــدولــة مـحــدودة بفضل
قوانين منع األحزاب ولتدني الوعي السياسي بالعمل
ً
الحزبي عند الكثيرين ،فالشيوخ دائما أبخص ،على
ما تقول عاداتنا وتقاليدنا أو كما يريدوننا أن نؤمن
دون جدل.
ما العمل؟ الله أعلم ،لعل أفضل ما يمكن عمله اآلن
للكاتب هنا اتـبــاع نصيحة "أب ــو ع ـمــر" ...فالمجبوس
ً
يحضر بطريقتين أوال "تفوح اللحم وتضع البهارات
الالزمة ...إلخ ،ثم يجبس اللحم فوق الرز ،أي يكبس على
بطونكم وعقولكم ،أما الطريقة الثانية فهي غير قابلة
للنشر ببركة الرقيب الذاتي وسيف السلطة.

