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تطعيم  42ألف طالب و %60من المعلمين

اجتماع «التعليمية» البرلمانية رجح االختبارات الورقية للثاني عشر

في رمضان
ةديرجلا
•

حكاية أديب

• اللجنة طالبت بحصص تقوية اختيارية حضورية الختبار التدابير االحترازية بالمدارس
ً
ً
• «الصحة» تتفقد مراكز االمتحانات وترفع تقريرا تفصيليا نهاية األسبوع الجاري
فهد الرمضان

خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
الـبــرلـمــانـيــة م ــع ق ـيــاديــي وزارت ـ ــي الـتــربـيــة
وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،رج ـ ـحـ ــت كـ ـف ــة تـطـبـيــق
االخـتـبــارات الورقية لطلبة الصف الثاني
عشر ،إذ أكــدت مـصــادر حضرت االجتماع
أن معظم أعـضــاء اللجنة كــا نــوا مقتنعين
بـ ـمـ ـب ــررات «الـ ـت ــربـ ـي ــة» وخ ـط ـط ـهــا لـتـنـفـيــذ

الماغوط يطلق
«العصفور األحدب»
في فضاء الوجع العربي

ت ـل ــك االمـ ـتـ ـح ــان ــات ،م ــوض ـح ــة أن الـلـجـنــة
طــال ـبــت ال ـ ـ ــوزارة بـتـنـظـيــم ح ـصــص تـقــويــة
حضورية اختيارية للطلبة فــي الـمــدارس
الختبار التجهيزات والتدابير االحترازية
الموضوعة.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إن قياديي
«الـ ـت ــربـ ـي ــة» ع ــرض ــوا أم ـ ــس خـطــة 02
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قوة أمنية لتأمين اللجان و«الكنترول»
●

محمد الشرهان

علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن وزارة التربية خاطبت وزارة الداخلية لتوفير
ً
قوة أمنية لتأمين المدارس التي ستكون مقرا لالختبارات النهائية لطلبة الصف
الـثاني عشر ،إلى جانب تأمين موقع الكنترول العام.
ً
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن م ـســؤولــي «ال ـتــرب ـيــة» ع ـق ــدوا اج ـت ـمــاعــا م ــع ق ـي ــادات من
«الداخلية»؛ لبحث التصورات األولية لعملية تأمين اللجان من الخارج ،موضحة
أن «الداخلية» قررت تثبيت دورية أمنية أمام كل مدرسة ،إلى جانب تزويد إدارتها
بأرقام هواتف ضابط ارتباط من كل مديرية أمن بالمحافظات الست.

مركز البحوث والدراسات الكويتية
يوثق تاريخ أسرة الصقر
(الحلقة السادسة)
جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918

جولة في آراء جاسم
الصقر الثقافية والفكرية

• الحياة الديمقراطية عليها مآخذ واالستجوابات
إضاعة للوقت والجهد
• الطاعون والمجاعة دفعا اإليرانيين للهجرة إلى الكويت
• قسم من المهاجرين األوائل من ّبر فارس أصولهم عربية
• ال بديل عن النظام الديمقراطي رغم السلبيات

07

«المركزي» يحدد آلية تنفيذ تأجيل األقساط
مهلة شهر للعميل إلبداء الرغبة شرط عدم تعثره أو اتخاذ إجراء قانوني ضده
●

محمد اإلتربي

مـنــح الـبـنــك ال ـمــركــزي ال ـم ـصــارف الـضــوء
ً
األخـضــر للمضي قــدمــا فــي استقبال طلبات
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي ت ــأج ـي ــل أق ـس ــاط
القروض االستهالكية والمقسطة.
وأوض ــح «الـمــركــزي» ،فــي اآللـيــة التنفيذية
ال ـت ــي م ـن ـح ـهــا ل ـل ـب ـنــوك وشـ ــركـ ــات ال ـت ـمــويــل
واالس ـت ـث ـمــار الـمـعـنـيــة بـتـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون ،أن
استفادة العميل من تأجيل األقساط  6أشهر
مــرهــونــة بـتـقــديـمــه لـلـجـهــة الــدائ ـنــة م ــا يفيد
برغبته في التأجيل عبر القنوات اإللكترونية
وغيرها التي ستحددها البنوك الستطالع
رغبة العمالء ،خــال مهلة أقصاها شهر من
تاريخ العمل بالقانون الذي دخل أمس حيز
التنفيذ.
ووفــق اآللية ،فإنه في حــال إبــداء 02

«المركز العلمي» :خلق مستقبل
أكثر استدامة للكويت
06
ً
الفلبين ترفع الحظر رسميا
عن إرسال عمالتها للكويت

ً
تأكيدا لما نشرته ةديرجلا ....والملحق العمالي
أصدر الالئحة التنفيذية
● جورج عاطف
ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» األربـعــاء ّالماضي بعنوان «الفلبين
ترفع الحظر عن إرسال عمالتها للكويت» ،وقع وزير العمل في مانيال
ً
سيلفستر بيلو ،قــرار رفع الحظر ،داعيا الملحق العمالي بالسفارة
الفلبينية لدى البالد ناصر مصطفى ،إلى اتخاذ اإلجراءات والتدابير
الــازمــة لمباشرة عملية االستقبال وتصديق عقود العمل 02

«الكهرباء» :تدوير 6
مديرين في القطاعات
●

سيد القصاص

أص ــدر وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
والطاقة المتجددة وزير الشؤون
االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل والـتـنـمـيــة
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
ً
ق ـ ــرارا ب ـتــدويــر سـتــة م ــن مــديــري
اإلدارات ف ــي ق ـط ــاع ــات ال ـ ــوزارة
ً
المختلفة ،موضحا أن ذلك يهدف
إلــى اكـتـســاب الـكـفــاءات الوطنية
ً
مزيدا من الخبرات.
وتضمن الـقــرار نقل 02

جانب من االستعدادات لالختبارات الورقية في مدرسة أحمد الربعي

●

طهران -فرزاد قاسمي

علمت «الجريدة» من نائب إيراني عضو في لجنة السياسة الخارجية
بمجلس الشورى (البرلمان) ،أن محادثات فيينا حول إحياء االتفاق
النووي وصلت إلى حائط مسدود ،بعد أن قدمت إيــران ،أمس األول،
مسودة اقتراح لرفع  1500عقوبة تتناقض مع االتفاق النووي ،من أجل
أن تعود طهران إلى التزامات تراجعت عنها في االتفاق.
وقال النائب ،الذي رفض ذكر اسمه ،إن واشنطن رفضت ،بشكل شبه
ً
فــوري ،رفــع أكثر من  %٨٥من الالئحة التي قدمتها طهران ،مضيفا
أن هذا األمر قد ينسف المسار التفاوضي بأكمله ،خاصة أن من بين
العقوبات المرفوضة عقوبات مصرفية وتجارية تعتبر طهران رفعها
ً ً
حيويا جدا إلنقاذ اقتصادها.
ً
وكانت «الجريدة» علمت أن الوفد اإليراني رفض مقترحا 02
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«االئتمان» و«التأمينات» يعلنان بدء
تلقي طلبات التأجيل
أعلن بنك االئتمان التزامه بتأجيل أقساط
القروض وااللتزامات المالية  6أشهرً ،
بناء
على الـقــانــون  3لسنة  2021الـصــادر بهذا
الشأن.
وقالت الناطقة الرسمية باسم «االئتمان»
حباري الخشتي ،إن البنك سيتلقى طلبات
الراغبين في تأجيل التزاماتهم المالية ،عبر
موقعه اإللكتروني ،أو تطبيقه الذكي.
وأوضحت الخشتي أن «االئتمان» يوفر

خدمة خاصة بتلقي طلبات كبار السن فوق
ً
ال ـ  65عــامــا ،وذوي اإلعــاقــة ،وأســر األســرى
وال ـش ـه ــداء وال ــورث ــة ،م ــن خ ــال الـمــراجـعــة
الشخصية ألفرع البنك حسب عنوان البطاقة
المدنية.
ً
وأضافت أنه سيتم تلقي الطلبات اعتبارا
من اليوم ولمدة شهر من تاريخه ،موضحة
أن البنك استقبل خــال الساعة األولــى من
فتح نظام التأجيل  300طلب.
02

عبدالوهاب يرفض تلحين
قصيدة لصباح متحججًا
باألزهر!

١٦

ألف ليلة وليلة

 1.6مليار دينار قيمة القروض الممنوحة
من الكويت لدول العالم
05

سورية :االنتخابات الرئاسية الشهر المقبل
وسط انسداد سياسي وانهيار اقتصادي

والي دمشق يكتري نزهة
الزمان جارية ضمن
الحاشية
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جريمة

«المدمن» يقتل زوجته
في ليلة زفاف ابنته
الوحيدة

واشنطن تنسف الئحة من 1500
عقوبة طلبت طهران رفعها بفيينا
 5سيناريوهات إسرائيلية لوقف «نووي إيران»

سمراء القاهرة
تحصد لقب «ملكة جمال
البحر المتوسط»

ً
دنماركيان مناهضان للمهاجرين يلصقان إعالنا في كوبنهاغن كتب عليه:
«بشرى سارة يمكنك العودة إلى سورية المشمسة .بلدك بحاجة إليك».
خــال افتتاح دورة برلمانية استثنائية ،أمس،
ً
حدد مجلس الشعب السوري يوم  26مايو موعدا
لالنتخابات الرئاسية ،في استحقاق تبدو نتائجه
محسومة لمصلحة الرئيس بشار األســد ،في بلد
دخل النزاع الدامي فيه عامه الحادي عشر ،وسط
غياب ألي آفاق تسوية سياسية.
وتــأتــي االنتخابات الرئاسية ،الثانية منذ بدء
النزاع في عام  2011والتي تجرى كل سبع سنوات،
في وقت تشهد البالد أزمة اقتصادية خانقة ،وبعدما
استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي
وإيــرانــي مساحات واسعة ،في حين تبقى مناطق

أخرى تحت نفوذ أطــراف محلية مدعومة من قوى
خارجية.
وأعـلــن رئـيــس مجلس الـشـعــب ،حـمــودة صـبــاغ،
ً
فتح بــاب الـتــرشــح عـشــرة أي ــام ،اعـتـبــارا مــن الـيــوم،
كما حدد موعد اقتراع سوريي الخارج بسفاراتهم
في  20مايو.
ً
ولم يعلن األسد ( 55عاما) ،الذي يحكم البالد منذ
ً
عام  ،2000ترشحه رسميا حتى اآلن .وقد فاز ،في
االنتخابات الرئاسية األخيرة (يونيو  ،)2014بنسبة
تجاوزت  88في المئة.
وواف ــق مجلس الشعب فــي  2014على 02
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مسك وعنبر

العصفور :أحرص على
توثيق عادات أهل الكويت
بلوحاتي

19
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األمير استقبل ولي العهد والغانم والخالد ووزراء استقباالت ولي العهد
سموه هنأ رئيس زيمبابوي بالعيد الوطني
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،في قصر بيان صباح أمس ،سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة
مرزوق الغانم ،ثم سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،فنائب رئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.
ً
واستقبل سموه أيضا نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز
النزاهة عبدالله الرومي.
وفـ ـ ــي مـ ـج ــال آخ ـ ـ ــر ،ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زيمبابوي
إي ـمــرســون مـنــانـغــاغــوا عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
متمنيا لــه مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس
الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ً
األمير مستقبال وزير الدفاع أمس

السفيرة األميركية :تجديد التأشيرة
للكويتيين والمقيمين دون مقابلة
المشعان ورومانوسكي بحثا أوجه التعاون المشترك
كـشـفــت الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة لــدى
الـ ـ ـب ـ ــاد ،أل ـي ـن ــا رومـ ــانـ ــوس ـ ـكـ ــي ،أن ــه
يـمـكــن اآلن لـلـمــوا طـنـيــن الكويتيين
والمقيمين التقدم بطلبات تجديد
ت ــأش ـي ــرة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة دون
مقابلة إذا كانت التأشيرة صالحة أو
منتهية الصالحية في آخر ً 48
شهرا.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ال ـت ـقــى مـســاعــد
وزير الخارجية لشؤون األميركيتين
حمد المشعان السفيرة األميركية،
لبحث أوجــه التعاون المشترك بين
البلدين الصديقين.

المشعان خالل لقائه السفيرة األميركية

ً
ً
ولي العهد مستقبال عددا من الوزراء أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بقصر بـيــان أم ــس رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق
الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ثم نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ووزير

الخارجية وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،ووزيــر الداخلية
الشيخ ثامر العلي.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

النواف استقبل قادة «الحرس» المهنئين برمضان
استقبل نائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي ،الـشـيــخ أحـمــد ال ـنــواف،
كـ ـب ــار ال ـ ـقـ ــادة والـ ـضـ ـب ــاط ،حـيــث
قدموا له التهنئة بشهر رمضان
المبارك.
وش ـك ــر ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـحــرس
ال ــوط ـن ــي ال ــوك ـي ــل وكـ ـب ــار ال ـق ــادة
ع ـل ــى ت ـه ـن ـئ ـت ـهــم ،س ــائ ــا ال ـل ــه أن
يعيد الشهر الفضيل على الكويت
وجـ ـمـ ـي ــع دول الـ ـع ــال ــم بــال ـخ ـيــر
والبركات ،وأن يرفع البالء والوباء
ويـحـفــظ ال ـكــويــت مــن كــل مـكــروه
في ظل قيادتها الرشيدة ،ممثلة
ب ـصــاحــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ ن ــواف
األحمد أمير البالد القائد لألعلى
ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة ،وس ـمــو ولــي
العهد الشيخ مشعل األحمد.

النواف مستقبال قادة الحرس الوطني

«الهالل األحمر» تدشن مشروع «إفطار صائم» للسوريين باألردن
أطلقت مشروع التعليم لطالبات «الروهينغا» في بنغالدش
دشنت جمعية الهالل األحمر،
أمـ ــس األول ،مـ ـش ــروع «إف ـط ــار
صـ ــائـ ــم» ،الـ ـ ــذي ي ـش ـمــل ت ــوزي ــع
وج ـ ـبـ ــات طـ ـع ــام ع ـل ــى  15أل ــف
الجــئ س ــوري فــي األردن طــوال
شهر رمضان.
وق ـ ـ ــال س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
األردن عزيز الديحاني ،لـ»كونا»،
خالل عملية التوزيع التي تمت
بمركز الـهــال األحـمــر األردن ــي
في محافظة البلقاء ،إن الهالل
األح ـم ــر ال ـكــوي ـتــي مـسـتـمــر في
تقديم الدعم اإلنساني لالجئين
السوريين بــاألردن منذ انــدالع
األزمة السورية عام .2011
وأضاف الديحاني أن الكويت
حريصة على تخفيف معاناة
الالجئين ،وتوفير االحتياجات
األساسية لهم ،مراعاة للظروف

التي يعيشونها ،والتزاما منها
بـ ــالـ ــدور األخـ ــاقـ ــي وال ـش ــرع ــي
تـ ـج ــاهـ ـه ــم ،م ــوضـ ـح ــا أن ه ــذه
ال ـج ـه ــود ال ـكــوي ـت ـيــة الــرس ـم ـيــة
والـشـعـبـيــة م ــا ه ــي إال تــرجـمــة
ع ـم ـل ـي ــة ل ـت ــوج ـي ـه ــات الـ ـقـ ـي ــادة
السياسية العليا بدعم األوضاع
اإلنسانية لالجئين.
وأف ـ ــاد ب ــأن م ـش ــروع «إف ـطــار
ص ــائ ــم» تـنـفــذه جـمـعـيــة الـهــال
األحمر الكويتي بالتعاون مع
الهالل األحمر األردني ،ويشمل
توزيع  500وجبة طعام يوميا
على الالجئين طوال أيام شهر
رمضان المبارك ،وفي مختلف
ال ـمــدن والـمـحــافـظــات األردن ـيــة
بإجمالي  15ألف وجبة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى مـ ـش ــارك ــة ع ــدد
من طالبات الكويت الــدارســات

تطعيم  42ألف طالب و...%60
الــوزارة التي سيتم تطبيقها لضمان عدم انتقال العدوى إلى جانب
مبررات عقد االختبارات بهذه الكيفية ،والتي كان أبرزها صحة شهادات
الثانوية العامة ونتائج طلبتها إذ ال يمكن تخريجهم دون إخضاعهم
الختبارات حقيقية ،ألنهم لم يؤدوا أي امتحانات ورقية طوال العام
ً
خالفا لطلبة الثاني عشر العام الماضي الذين أدوا اختبارات بالفصل
األول وظهرت لهم نتائج حقيقية بنيت عليها نتائجهم نهاية العام.
وبينما أشارت إلى أن مسؤولي الصحة أكدوا ،خالل االجتماع ،أن
ً
ً
عدد الطلبة الذين تلقوا التطعيم في فئة فوق الـ  16عاما بلغ  42ألفا،
ذكرت أن نسبة المعلمين والعاملين بالمدارس ممن تلقوا التلقيح بلغت
 ،60%مفيدة بأنه سيتم تقديم تقرير مفصل من الوزارتين عن أعداد
المطعمين وأوضــاع الـمــدارس والتجهيزات نهاية األسبوع الجاري
حيث سيقوم فريق «الصحة» بالكشف على المدارس.
ً
وكشفت أن االجتماع شهد شرحا آللية عقد االختبارات والتدابير
الصحية التي ستتخذ في اللجان ،إذ لن يتجاوز عدد الطلبة في كل
فـصــل  6إلــى  8كـحــد أقـصــى ،بــإجـمــالــي  50ألــف طــالــب مــوزعـيــن على
ً
 306م ــدارس ،ليكون فــي كــل مــدرســة  164طالبا سـيــوزعــون على 24
ً
فصال ،مبينة أن تلك التدابير تتضمن توفير التعقيم المستمر للجان
والكمامات وأجهزة فحص الحرارة.
03

«المركزي» يحدد آلية تنفيذ تأجيل...
العميل رغبته في تأجيل الـســداد ،يتم نفاذ ذلــك من أول قسط الحق
ً
إلب ــداء الــرغـبــة ،علما بــأن الـقــانــون ال يسري على الـقــروض وعمليات
التمويل التي تم اتخاذ إجــراء ات قانونية بشأنها وأصبحت واجبة
األداء كاملة بسبب تأخر العميل في سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون،
في حين لن يستفيد من التأجيل أصحاب األقساط المتأخرة ،إذ يمكن
للجهات الدائنة االستمرار في مطالبتهم بها وفق القانون.
ووفق القانون ،سيتم تأجيل جميع االستقطاعات التي تمت وفق
أوامر دفع دائمة ،على أن يتم التنسيق بين الشركات المستفيدة من
ً
هذه االستقطاعات والبنوك ،علما بأن األقساط المؤجلة لن تحتسب
ً
أقساطا متأخرة.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،سـتـقــدم الـجـهــات الــدائ ـنــة المعنية بتأجيل
ً
ً
األقساط تقريرا مفصال للبنك المركزي خالل ثالثة أشهر من تاريخ
ً
ً
العمل بالقانون ،على أن يكون مدققا من مراقبي الحسابات ومتضمنا
جميع حاالت التأجيل.

«االئتمان» و«التأمينات» يعلنان البدء...
بــدورهــا ،أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بدء ها

ف ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــب بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألردن،
ومـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن ك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن فــي
بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع الـ ـي ــوم ــي،
الـ ــذي يـشـمــل تـعـبـئــة الــوج ـبــات
وتسليمها للمستفيدين ،مثمنا
الجهود «الطيبة» للمشاركين
التي تعكس «العادات األصيلة
ال ـتــي جـبــل عـلـيـهــا الـكــويـتـيــون
في التكافل االجتماعي ومد يد
العون للمحتاجين.
في مجال آخر ،أعلنت جمعية
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ،أم ـ ــس ،إط ــاق
م ـ ـشـ ــروع ال ـت ـع ـل ـي ــم ل ـل ـطــال ـبــات
ال ـن ــازح ــات م ــن الــروهـيـنـغــا في
بنغالدش على مــدار  4سنوات
بمنحة مقدمة من بيت التمويل
الكويتي.
وق ــال ــت األم ـي ـن ــة ال ـع ــام ــة في
ال ـج ـم ـع ـيــة ،م ـهــا ال ـب ــرج ــس ،في

تصريح لــ»كــونــا» ،إن الجمعية
وقـ ـع ــت االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة
مـ ــع الـ ـج ــامـ ـع ــة االس ـ ـيـ ــويـ ــة فــي
بـ ـنـ ـغ ــادش ل ــدع ــم ت ـع ـل ـيــم 100
طالبة مــن نــازحــات الروهينغا
في بنغالدش.
وأش ـ ـ ـ ــادت ب ـج ـه ــود ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـخ ـ ــاص والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ل ــدع ـم ـه ــا
ال ـج ـم ـع ـيــة ،ل ـت ـعــزيــز مـسـيــرتـهــا
في االرتـقــاء بالعمل اإلنساني،
وتنظيم برامج اغاثية وتعليمية
وصحية ومشاريع انسانية.
وأوض ـحــت أن أع ــدادا كبيرة
م ــن الـ ـن ــازح ــات ت ـقــل أع ـمــارهــن
عــن  18عــا مــا بحاجة للتعليم،
وجـمـيـعـهــن غ ـيــر قـ ـ ــادرات على
م ـت ــاب ـع ــة ال ـم ـن ــاه ــج ال ــدراسـ ـي ــة
فــي ب ـن ـغــادش ،مـشـيــرة ال ــى أن
الجمعية تبنت هــذا المشروع

تلقي طـلـبــات تــأجـيــل س ــداد أق ـســاط االس ـت ـبــدال و«الـسـبــع مـعــاشــات»
ً
اعتبارا من أمس.
وأشارت المؤسسة إلى تأجيل سداد بعض المبالغ الواردة بقانون
التأمينات الخاصة بــاالسـتـبــدال ،وأقـســاط المعاشات المقدمة ،إلى
َ
القطاعين
جانب بعض االشتراكات ،تمثل حصة أصحاب األعمال في
األهلي والنفطي غير المملوك للدولة ،واشتراكات المؤمن عليهم في
ً
الباب الخامس (العاملين لحسابهم الخاص) ،علما بأن طلب التأجيل
ً
متاح على موقع المؤسسة لمدة شهر اعتبارا من  18الجاري ولمن
يرغب في ذلك فقط.
ً
ُ
وح ــددت مــدة التأجيل ستة أشهر اعـتـبــارا مــن  1مايو المقبل ،أو
ً
من أول يونيو المقبل لمن يتقدم بالطلب بعد تاريخ  4مايو علما
بأن إمكانية التأجيل متاحة حتى  17مايو المقبل .أما فيما يخص
ً
اعتبارا من أول مايو ويستأنف تقسيط
االشتراكات فسيتم التأجيل
مبالغ االشتراكات المؤجلة على ً 24
شهرا تبدأ من شهر نوڤمبر لمن
لم يسبق له التأجيل في عام  ،2020ومن الشهر التالي النتهاء مدة الـ24
ً
شهرا لمن سبق له التأجيل.

الفلبين ترفع الحظر رسميًا...

ً
الجديدة ،تمهيدا الستئناف االستقدام.
وقال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان
لـ «الجريدة» ،أمس ،إن «مصطفى أصدر الالئحة التنفيذية المتداولة
ً
حاليا بشأن آليات وخطوات تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية
ً
الـجــديــدة» ،الفـتــا إلــى أن «هــذه الالئحة تؤكد تصريحاتنا ،األسبوع
الماضي ،حول استئناف االستقدام».
وأوضح الدخنان أن الالئحة أشارت إلى  3تواريخ مهمة؛ األول يبدأ
ّ
اليوم ،وهو الخاص بتأكد السفارة من خلو سجالت المكاتب الراغبة
في االستقدام من أي مشكالت عمالية ،والثاني  21الجاري لتسليم عقود
ً
العمل المعروفة بـ« »job orderللسفارة ،مضيفا ،أما الثالث واألهم ،فهو
األحد المقبل  25الجاري ،وهو تاريخ تصديق عقود العمل الجديدة من
السفارة ،ثم إرسالها إلى الفلبين إلنهاء إجراءات االستقدام.
ً
وجــدد تأكيده ضمان وصــون حقوق العامالت وفقا للمواد التي
تضمنها «العقد الثالثي» المبرم بين الجانبين ،الذي استند إلى كل
الحقوق والواجبات التي تضمنها القانون  ،2015/68بشأن العمالة
المنزلية.

«الكهرباء» :تدوير  6مديرين في...
مديرة إدارة التطوير اإلداري والتدريب بقطاع التخطيط والتدريب م.
عواطف الشاهين للعمل مديرة بإدارة اإلحصاء في القطاع ذاته ،ونقل
مدير إدارة التمديدات الكهربائية بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية

جانب من عملية توزيع وجبات اإلفطار
الـتـعـلـيـمــي أس ـ ــوة بــالـمـشــاريــع
األخــرى المقدمة للنازحين من
الروهينغا في بنغالدش.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـمـ ـ ــان ح ــق
ال ـت ـع ـل ـيــم ل ـل ـج ـم ـيــع ب ـم ــن فـيـهــم

ال ـ ـنـ ــازحـ ــون الـ ـمـ ـتـ ـض ــررون مــن
ال ـن ــزاع ــات الـمـسـلـحــة ،م ــن أجــل
إيجاد آلية مستدامة تتناسب
م ــع ظ ــروف ـه ــم الـمـعـيـشـيــة ومــع
احتياجاتهم التعليمية ،بداية

ً
هشام الشطي للعمل مديرا إلدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع نفسه.
وشمل القرار نقل مدير إدارة مشاريع شبكات الوقود بقطاع مشاريع
ً
المياه عبدالعزيز الكندري للعمل مديرا إلدارة الــدراســات والبحوث
بـقـطــاع التخطيط وال ـتــدريــب ،ون ـقــل مــديــرة إدارة اإلح ـص ــاء بقطاع
التخطيط والتدريب م .شذى التميمي للعمل مديرة إلدارة مشاريع
شبكات الوقود بقطاع مشاريع المياه.
ً
وتضمن أيضا نقل مراقب مراقبة الصيانة الميكانيكية بمحطة
ً
ً
الصبية م .خالد الصفار للعمل مراقبا في مراقبة األمن والسالمة ،فضال
عن نقل مراقب التفتيش والتدقيق بــإدارة مكتب التفتيش والتدقيق
ً
بمكتب الوزير ،نور العنزي ،للعمل مراقبا للمتابعة والتطوير بإدارة
شؤون العاملين.
٠٤

واشنطن تنسف الئحة من ...1500
لتجزئة العقوبات وتصنيفها إلى ثالثة أقسام :عقوبات يمكن رفعها،
ً
وأخرى قابلة للتفاوض ،وأخيرة غير قابلة للرفع حاليا.
في غضون ذلك ،أجرت شبكة «سي إن بي سي» اإلخبارية األميركية،
ً
حوارا مع رئيس االستخبارات اإلسرائيلي السابق الجنرال عاموس
يادلين ،وهــو كــان أحــد الطيارين الذين شــاركــوا في عملية «األوب ــرا»
لقصف المفاعل الـنــووي الـعــراقــي ،قــارن خــالــه بين تدمير المفاعل
العراقي ونظيره اإليراني.
وتحدث يادلين عن  5سيناريوهات أمام إسرائيل للعمل على وقف
نووي إيران« ،بصرف النظر عن المحادثات التي تجري في فيينا» ،هي:
ً
أوال الدفع باتجاه اتفاقية أقوى بين إيران وأميركا وروسيا والصين
ً
وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ،وثانيا التأكيد إليران بأن التكلفة باهظة،
من حيث العقوبات والدبلوماسية ،لالستمرار في المسار الحالي.
والثالث ما ُيعرف في إسرائيل باسم «االستراتيجية ج» ،وتعني
استخدام الهجمات واألعمال السرية والهجمات اإللكترونية ،وهي
استراتيجية عـسـكــريــة ،ت ـقــوم ،فــي األسـ ــاس ،عـلــى تـجــربــة كــل شــيء
ً
ً
ما عدا الحرب ،ورابعا قصف البرنامج النووي اإليراني ،وخامسا
الضغط من أجل تغيير النظام في إيران ،واألخير هو االستراتيجية
األكثر صعوبة.
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سورية :االنتخابات الرئاسية الشهر...
مرشحين اثنين ،إضافة إلى األسد .وال تتوافر حتى اآلن أي معلومات
عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
ولن تجرى االنتخابات الرئاسية إال في المناطق الخاضعة لسيطرة
القوات الحكومية ،أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة اإلدارة الذاتية
الكردية (شمال شرق) ،فقد توضع صناديق اقتراع بأحياء قليلة ال تزال
تتواجد فيها قــوات النظام بمدينتي الحسكة والقامشلي ،في حين

مـ ـ ــن م ـ ـحـ ــو األم ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف
أن ــواع ـه ــا وال ـت ـع ـل ـيــم األس ــاس ــي
والجامعي.
وق ــال ــت إن الـجـمـعـيــة وف ــرت
المأوى والغذاء والعالج الطبي،

وم ـس ـت ـم ــرة ف ــي إغ ــاث ــة الج ـئــي
(الروهينغا) سواء بالشراكة مع
منظمات دولية أو محلية.

ستغيب االنتخابات عن المناطق األخرى.
كما ال تعني االنتخابات نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق
مـحــدودة محاذية لها (شـمــال غ ــرب) ،وتسيطر عليها «هيئة تحرير
ً
ً
الشام» المتشددة (جبهة النصرة سابقا) ،فضال عن منطقة حدودية
واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
وتنظم االنتخابات الرئاسية بموجب الدستور ،الذي تم االستفتاء
عليه في  ،2012في حين لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية ،التي
تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة ،برعاية األمم المتحدة ،عن أي
نتيجة .وتنص المادة  88من الدستور ،الذي تم االستفتاء عليه في
 ،2012على أن الرئيس ال يمكن أن ينتخب أكثر من واليتين كل منها
من سبع سنوات .لكن المادة  155توضح أن هذه المواد ال تنطبق على
ً
الرئيس الحالي إال اعتبارا من انتخابات .2014
ومــن ش ــروط الـتــرشــح لالنتخابات أن يـكــون الـمــرشــح قــد أق ــام في
سورية بشكل متواصل خالل األعوام العشرة الماضية ،مما يغلق الباب
أمام ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ً
ولقبول ترشيحه ،يحتاج المرشح تأييد  35عضوا على األقل من
أعضاء مجلس الشعب ،الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
وتتزامن االنتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سورية،
ً
فاقمتها العقوبات الغربية ،خصوصا قانون قيصر األميركي وإجراءات
ً
احتواء فيروس كورونا ،فضال عن االنهيار االقتصادي المتسارع في
يودع سوريون كثر ،بينهم رجال اعمال ،أموالهم.
لبنان المجاور ،حيث ِ
وترافقت األزمــة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية ،مما
ً
ً
انعكس ارتفاعا هائال في األسعار .ويعيش أغلبية السوريين اليوم
تحت خط الفقر ،ويعاني  12.4مليون شخص انعدام األمن الغذائي،
وفق برنامج األغذية العالمي.
ومع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية ،تكثر التحليالت عما إذا
كانت سورية تتجه نحو تسوية سياسية ،بعد سنوات لم تحقق فيها
جوالت تفاوض عدة قادتها األمم المتحدة أي ّ
تقدم .إال أنه ليس هناك
أي تغير ملموس في األفق ،برغم انفتاح عربي محدود تجاه دمشق،
ومحاوالت روسيا لجذب االستثمارات إلعادة اإلعمار.
وخالل جلسة لمجلس األمن الدولي ،الشهر الماضي ،قالت السفيرة
األم ـيــرك ـيــة ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة لـيـنــدا تــومــاس-غــريـنـفـيـلــد إن «ه ــذه
ُ
االنتخابات لن تكون ال حــرة وال نزيهة .ولــن تكسب نظام األســد أي
شرعية» ،و«ال تستجيب لمعايير القرار  2254الذي ينص على إجرائها
بإشراف األمم المتحدة أو بموجب دستور جديد».
وفي بيان مشترك ،دعا وزراء خارجية الواليات المتحدة وفرنسا
وألـمــانـيــا وإيـطــالـيــا والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة إل ــى مـقــاطـعــة االنـتـخــابــات
الرئاسية ،التي «لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري».
ّ
وت ــاب ــع ال ـمــوق ـعــون أن «أي م ـس ــار س ـيــاســي يـتـطــلــب م ـشــاركــة كل
السوريين ،والسيما في دول الشتات والنازحين لضمان إسماع كل
األصوات».
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محليات

ً
تعديل آلية اختيار المراقبين الماليين بـ«التعاونيات» يصدر قريبا

ً
يشترط في شاغل الوظيفة الحصول على «امتياز» بتقييمين متتاليين وأال يتجاوز عمره  33عاما
جورج عاطف

أن ي ـ ـ ــرى الـ ـ ـن ـ ــور ف ـ ــي الـ ـق ــري ــب
العاجل.
ً
ووفـقــا لمصادر «الـشــؤون»
تتمثل أ ب ــرز التعديالت التي
أدخ ـ ـ ـلـ ـ ــت عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ،فــي
تحديد سن معينة لالختيار
بحيث ال يتجاوز عمر المتقدم
ل ـش ـغــل وظ ـي ـفــة م ــراق ــب مــالــي
ً
ً
ت ـعــاونــي ال ـ ـ  33ع ــام ــا ،فـضــا
ع ــن ح ـصــو لــه ع ـلــى تقييمين

علمت «الجريدة» من مصادر
مطلعة ،أن قـطــاع الـتـعــاون في
وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
أن ـج ــز ت ـع ــدي ــات قـ ـ ــرار تـنـظـيــم
ض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط وآل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
المراقبين الماليين العاملين في
الجمعيات التعاونية ،ورفعته
إلى وزير الشؤون
د .مشعان العتيبي العتماده،
ثم إصدار قرار بشأنه ،متوقعة

سـنــويـيــن مـتـتــالـيـيــن امـتـيــاز،
مـ ـ ــو ض ـ ـ ـحـ ـ ــة أن م ـ ـ ـ ــن ضـ ـم ــن
ً
االشـ ـت ــراط ــات أي ـض ــا اجـتـيــاز
المتقدم االختبارات التحريرية
كــافــة والـمـقــابـلــة الشخصية.
وذكـ ـ ـ ــرت أن الـ ـتـ ـع ــدي ــات لــم
ت ـغ ـف ــل أوض ـ ـ ـ ــاع ال ـم ـحــاس ـب ـيــن
ال ـق ــان ــون ـي ـي ــن الـ ـق ــدام ــى داخـ ــل
إدارة ا ل ـ ــر ق ـ ــا ب ـ ــة ا لـ ـتـ ـع ــاو نـ ـي ــة،
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي شـ ـغ ــل وظ ـي ـفــة

«نزاهة» تستفسر عن مخالفات «الحاسب اآللي»
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لمكافحة
ال ـف ـســاد (ن ــزاه ــة) خــاط ـبــت وزارة ال ـش ــؤون
ً
االجتماعية لالستفسار ّ
عما أثير أخيرا من
مخالفات في إدارة الحاسب اآللي بالوزارة،
للتأكد مــن خـلــوهــا مــن شـبـهــات الـفـســاد أو
الـتـنـفـيــع وه ـ ــدر الـ ـم ــال الـ ـع ــام أو اسـتـغــال
الوظيفة في التربح.
ووفـ ـق ــا ل ـم ـص ــادر «ال ـ ـش ـ ــؤون» ،فـ ــإن هــذه
المخالفات حدت بالوكيل المساعد لشؤون
قطاع التخطيط والتطوير اإلداري في الوزارة،
عبدالعزيز ساري ،إلى إحالة مسؤولين في
اإلدارة إلى الشؤون القانونية على خلفية عدم
االلتزام بتنفيذ مشروعات «الميكنة» المدرجة
ضمن الخطة التنموية للوزارة ،وذلك خالل

الفترة الزمنية المحددة ،إضافة إلــى تدني
الصرف على هذه المشروعات.
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن التحقيقات التي
أجــريــت مــع بـعــض مــوظـفــي اإلدارة أفضت
إلى توقيع عقوبات إداريــة عليهم كالخصم
من الراتب أسبوعين و 13يوما لموظفتين
اثنتين.
وأوضـ ـح ــت أن ــه م ــن ض ـمــن ال ـم ـشــروعــات
ال ـم ـت ــأخ ــرة مـيـكـنــة ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
بـج ـنــاحـي ـهــا (ال ـخ ـي ــري ــة واألهـ ـلـ ـي ــة) ،وع ــدم
تــوق ـيــع ال ـع ـقــد ح ـتــى اآلن ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن
الوكيل س ــاري رفــض التعاقد المباشر مع
إحــدى الشركات لــدرء أي شبهات تنفيع أو
استغالل نفوذ وه ــدر الـمــال الـعــام ،السيما
أن إتمام العملية التعاقدية يجب أن يكون
وفق األطر واإلجراءات القانونية التي تنظم

«متالزمة كوفيد
«الصحة» :عيادات
ً
 »19في المستشفيات قريبا
●

عادل سامي

انتهت وزارة الصحة من إعداد بروتوكوالت استرشادية لعيادات
«متالزمة كوفيد  ،»19التي تستهدف المصابين والمتعافين من
المرض ،على أن تدخل الخدمة في المستشفيات والمستوصفات
الصحية قريبا.
وأكد مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د .أحمد الشطي،
لـ«الجريدة» ،أنه جار تقييم الوضع لتوزيع هذه العيادات ،من خالل
مراكز الرعاية الصحية األولية وأقسام الباطنية في المستشفيات
العامة بالمناطق الصحية ،مضيفا أن «مجرد طرح هذا الموضوع،
رغم عبء العمل وتصاعد حاالت اإلصابات ،يؤكد مقولة إن الصحة
فــي معركة ،ولكن يــد تبني ويــد تـقــاتــل» .وتــوقــع الشطي أن تصل
الـكــويــت إل ــى الـمـنــاعــة المجتمعية خ ــال الــربــع األخ ـيــر مــن الـعــام
الجاري ،الفتا إلى أن ذلك مرهون بتوافر اللقاحات.
وأفاد بأن مستويات التطعيم الحالية ،وهي نحو  25ألف تطعيم
يوميا ،ترسل رسالة قوية عن مدى الجهد المبذول من كل الطواقم،
واإلقبال على التطعيم ،خاصة إذا ارتبط بالسفر والحج والعمرة.
وأعرب عن فخره الكبير بانسيابية التطعيم في مركز الكويت
للتطعيم بأرض المعارض في منطقة مشرف ،والحمالت الميدانية
المتنقلة لفئات وشرائح مجتمعية مختلفة.

ً
المسألة ،تنفيذا لتوجيهات الجهات الرقابية
في الدولة.
وكــانــت «الـجــريــدة» قــد نشرت فــي عددها
الـصــادر بتاريخ  22فبراير الماضي خبرا
بعنوان «الصرف على مشروعات الميكنة...
صفر» ،أشــارت خالله إلى أن نسبة الصرف
عـلــى مـشــروعــات الميكنة الـخــاصــة ب ــوزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،والـ ـم ــدرج ــة ضمن
خطتها التنموية الـسـنــويــة ()2021-2020
بلغت «صفرا» حتى نهاية يناير الماضي ،وأن
تدني نسب الصرف على هذه المشروعات
بـ ـه ــذه ال ـ ـصـ ــورة غ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة ي ـع ـ ّـرض
ال ــوزارة للمساءلة من الجهات الرقابية في
الدولة (ديوان المحاسبة ،وجهاز المراقبين
الـمــالـيـيــن) ،لـعــدم الـتــزامـهــا بتنفيذ الخطة
التنموية خالل الفترة الزمنية المحددة.

تعيينات تعاونية
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،عـلـمــت
«ال ـجــريــدة» ،أن وزي ــر الكهرباء
وال ـ ـمـ ــاء والـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة،
وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والتنمية المجتعمية د .مشعان
العتيبي ،بصدد إصدار قرارين
وزاريين بتعيين  4موظفين في
«ال ـشــؤون» (موظفان اثـنــان في
كل مجلس) في مجلسي إدارة

جمعيتي ا لــرا بـيــة والصليبية
ً
التعاونيتين ،استنادا إلى قراره
القاضي بتعديل بعض أحكام
ال ـق ــرار الـ ـ ــوزاري (/30ت) لسنة
 ،2020بشأن الـشــروط الواجب
توافرها للتعيين في مجالس
إدارات الجمعيات التعاونية،
الذي حصر التعيين في موظفي
الوزارة الحاليين.

زيادة عدد موظفي «الكول سنتر» إلى أكثر من  160الستقبال االتصاالت
●

عادل سامي

أدى قطاع خدمة المواطن ،التابع لوزارة الصحة،
دورا هاما ومحوريا خالل جائحة «كورونا» ،حيث
يستقبل القطاع حاليا اتصاالت كثيفة من الجمهور
حول الجائحة.
ويستقبل «الكول سنتر» االتصاالت الواردة على
مدى  24ساعة طوال أيام األسبوع باللغتين العربية
واإلنـكـلـيــزيــة فيما يـخــص االسـتـفـســار عــن فـيــروس
«كورونا» ،واالستشارات الطبية والطلبات الخاصة
بتوصيل األدوية ،واالستفسارات العامة والشكاوى
واالقتراحات.
وت ـل ـقــى م ــرك ــز االتـ ـص ــال « ،»151ال ـت ــاب ــع لـقـطــاع

خدمة المواطن في وزارة الصحة ،أكثر من مليون
ات ـصــال ،بينها أكـثــر مــن  250أل ــف اسـتـفـســار خــال
األشهر الثالثة الماضية ،بواقع نحو  80ألف اتصال
واسـتـفـســار خ ــال يـنــايــر ال ـمــاضــي ،ون ـحــو  50ألفا
خالل فبراير ،ونحو  120ألفا خالل مارس  ،2021كما
شهد الموقع اإللكتروني وخدمة «الواتساب» لمركز
االت ـصــال مــا ي ـقــارب  7آالف تــواصــل مــن الـجـمـهــور،
تنوعت بين استفسارات واقتراحات ومالحظات خالل
مارس الماضي أيضا.
ون ـج ـحــت الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي تــوف ـيــر ال ـ ـكـ ــوادر الـطـبـيــة
والفنية واإلداريــة المؤهلة للرد على االستفسارات
والتساؤالت بشكل سريع ،أو معاودة االتصال في
حال لم يتم الرد عليها بسبب االزدحــام أو الضغط

الشديد من جانب الجمهور ،وأدى نشاط خدمة «»151
إلى تحسين صورة الوزارة الذهنية لدى الجمهور،
بسبب التعاون والتواصل من مركز االتصال ،حيث
اعتبره الجمهور نافذة وحلقة وصل لالطالع على
االستفسارات واالقتراحات من وزارة الصحة.

زيادة أعداد الموظفين
وشهدت فترة الجائحة زيادة عدد موظفي «الكول
سنتر» مــن  27إلــى أكثر مــن  160موظفا الستقبال
االتصاالت الواردة والتعامل معها ،كما تمت زيادة
ع ــدد األط ـب ــاء إل ــى أك ـثــر مــن  40طبيبا فــي مختلف
التخصصات ،وزي ــادة عــدد المقاعد إلــى  30مقعدا

بالشفت الواحد ،كما تم الربط والتنسيق مع قطاع
الشؤون الفنية ،من خالل تحويل جميع االستفسارات
والبالغات الخاصة أو تأخر نتيجة مسحة ،إضافة
إلى طلب ورقة إنهاء حجر للعودة لجهات العمل.
وقام مركز االتصال بالرد على جميع االستفسارات
واالتصاالت الواردة بخصوص تطبيق «شلونك» ،وتم
التنسيق مع األطباء المشرفين على التطبيق بتحويل
البالغات واالستفسارات ،إضافة إلى طلبات تغيير
العنوان التي تجاوزت  ،1500وطلب أذونات الخروج
الطبية التي تجاوزت  ،1100إضافة إلى االستفسارات
الخاصة بالدعم الفني والملصق وشهادة إنهاء مدة
الحجر واستفسارات خاصة بالسوار المرفق.

«التربية» :بدء تجهيز لجان اختبارات الـ 12
 6طالب في الفصل وتوفير أجهزة قياس الحرارة ووسائل التعقيم
●

سيد القصاص

أح ــال الـجـهــاز ال ـمــركــزي لـلـمـنــاقـصــات الـعــامــة طـلـبــات وأسـئـلــة
الشركات المتنافسة على الحزمة رقم « »3الخاصة بإنشاء وإنجاز
وتأسيس وصيانة مواقف وممرات الطائرات ،والمباني الخدمية
لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي « »T2إلى وزارة األشغال
العامة لدراستها والبت فيها خالل أيام.
وأشارت مصادر في «األشغال» ،لـ»الجريدة» ،إلى أن بعض تلك
الطلبات شملت الـســؤال عــن الـشــروط الــواجــب توافرها فــي مقدم
العطاء ،إضافة إلى طلب تأجيل موعد تقديم العطاءات لمدة شهر
وإتــاحــة الــوقــت الـكــافــي لـلــدراســة وتـقــديــم عــرض أسـعــار م ــدروس،
واستيفاء كافة االشتراطات المطلوبة.

ً
ووفقا للمصادر ،فإن الوزير
استخدم صالحياته القانونية
فــي التعيين بمجالس اإلدارة
الـتـعــاونـيــة الـتــي انـتـهــت واليــة
أكثر من نصف أعضائها (،)1+4
إلـ ـ ــى حـ ـي ــن س ـ ـمـ ــاح ال ـس ـل ـط ــات
الصحية بــإجــراء االنتخابات،
الس ـي ـمــا أن األصـ ــل ف ــي قــانــون
التعاون االنتخاب ال التعيين،

موضحة أنــه عقب ورود بيان
حالة عن هــؤالء الموظفين من
األدلـ ــة الـجـنــائـيــة ،وال ـتــأكــد من
خلو صحائفهم من الجرائم أو
األح ـكــام س ــوف تـصــدر ق ــرارات
التعيين.

«الصحة» تلقت مليون اتصال خالل جائحة «كورونا»

«المناقصات» يحيل طلبات مواقف
طائرات « »T2إلى «األشغال»
●

م ــراق ــب م ــال ــي ،مـبـيـنــة أن ثمة
بعض االستثناءات التي سوف
ت ـش ـم ـل ـهــم والـ ـخ ــاص ــة بــالـعـمــر
ً
وسـ ـن ــوات ال ـخ ـب ــرة ،ف ـض ــا عن
عدم التقيد بضرورة فتح باب
ط ـلــب تــوظ ـيــف مــراق ـب ـيــن جــدد
الختيارهم.
وأضــافــت ،أن «شـغــل وظيفة
م ــراق ــب مــالــي ت ـعــاونــي يترتب
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــوظـ ــف
ع ـل ــى ك ـ ـ ــادر م ــال ــي ك ـب ـي ــر ،مـمــا
ً
ً
يجعل الوظيفة مطلبا واسعا
لشريحة عريضة ممن تنطبق
االشـ ـت ــراط ــات عـلـيـهــم ،م ــا حــدا
بــالــوزارة إلــى ادخ ــال تعديالت
ع ـلــى ق ـ ــرار االخ ـت ـي ــار ،لـضـمــان
االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــأك ـف ــأ ال ـع ـنــاصــر
وأف ـض ـل ـه ــا ،وح ـص ــر األم ـ ــر في
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــن فـ ـ ـق ـ ــط ل ـش ـغ ــل
الوظيفة».

بدأت وزارة التربية تنفيذ خطتها لتجهيز
مـقــار لـجــان اخـتـبــارات الـصــف الـثــانــي عشر
والمقررة نهاية مايو المقبل ،حيث تتضمن
الخطة توفير عدد من االشتراطات الصحية
التي تفرضها وزارة الصحة ،لضمان سالمة
الطلبة والعاملين بمقار االختبارات ،وعدم
انتقال عدوى فيروس «كورونا».
وفي هذا السياق ،أكد مدير ثانوية أحمد
الربعي ،محمد بن حيدر ،أنه تم تكليفه من
قـبــل وكـيــل وزارة الـتــربـيــة بــاإلنــابــة الوكيل
المساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل

أحد نماذج فصول االختبار

«حقوق اإلنسان» :قرار «فوق الـ  »60يهدد
حياة العمال المهاجرين
الجمعية طالبت بإلغاء الكفيل ووضع نظام بديل يصون حقوق الجميع
طالبت الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان
بإلغاء قرار عدم التجديد إلذن عمل من بلغوا
 60عاما فأكثر من حملة الثانوية العامة وما
دون ،وذلك لما يترتب عليه من تهديد لحياة
بعض العمال المهاجرين ،مجددة دعوتها
ّ
بتحمل مسؤولياتها بإلغاء نظام
للحكومة
الكفيل ،والعمل على وضع نظام بديل يصون
الحقوق للجميع.
وقالت الجمعية ،في بيان أمس ،إنه «بين
الحين واآلخر تفاجئنا الهيئة العامة للقوى
العاملة بقرارات ال تراعي الجوانب اإلنسانية
في بلد يوصف بأنه مركز العمل اإلنساني في
العالم ّ
برمته» ،الفتة إلى أن القرار لم يلتفت
إلى الكثير من المهاجرين الذين عاشوا في
الكويت طوال حياتهم ،هم وأوالدهم وأوالد
أوالدهم ،وال يربطهم ببلدهم األم سوى جواز

ال ـس ـفــر ،نــاهـيــك ب ــأن الـكـثـيــر مـنـهــم ينتمون
ّ
لبلدان غير مستقرة ،و قــد يشكل خروجهم
تهديدا ألمنهم وحياتهم.
وأضافت أن هذا القرار ليس له مصلحة في
التركيبة السكانية أو خدمة العمالة الوطنية،
مستغربة التراجع عنه أكثر من مرة وتعديله
وتحويره بشكل غير مفهوم البتة.

التشريعات الوطنية
ودع ـ ــت ال ـح ـكــومــة إلـ ــى ضـ ـ ــرورة م ــواء م ــة
الـتـشــريـعــات الــوط ـن ـيــة ،بـمــا فـيـهــا ال ـق ــرارات
اإلدار يـ ــة ُ
المنظمة والمكملة للقوانين بما
يـتــوافــق مــع الـتــزامــاتـهــا الــدول ـيــة فــي مجال
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان وال ـم ــواث ـي ــق واالت ـفــاق ـيــات
الـ ـت ــي ان ـض ـم ــت لـ ـه ــا ،وال س ـي ـمــا االت ـفــاق ـيــة

فهد الرمضان

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
ال ـع ـن ـصــري ،م ـش ــددة ع ـلــى ض ـ ــرورة إص ــدار
قـ ـ ـ ـ ــرارات ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى دراسـ ـ ـ ـ ــات وأبـ ـح ــاث
م ـت ـخ ـص ـصــة ،ك ـم ــا ن ــوص ــي ب ـم ـنــاق ـشــة ه ــذه
ال ـق ــرارات بشكل ج ــاد مــع ممثلي جمعيات
النفع العام ذات الصلة.
وج ــددت مطالبتها ب ـضــرورة االنـضـمــام
إلـ ــى االت ـف ــاق ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـح ـمــايــة ال ـع ـمــال
المهاجرين وأفراد أسرهم ،وتفعيل الميثاق
العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
بالمنطقة العربية ( )GCMالذي اعتمد خالل
ديسمبر  2018في مدينة مراكش المغربية
كاتفاقية ملزمة سياسيا و لـيــس قانونيا،
بهدف تنظيم أحوال نحو  272مليون مهاجر
في العالم.

الـمـقـصـيــد ،وال ـمــديــر ال ـعــام لمنطقة حولي
الـتـعـلـيـمـيــة ول ـي ــد ب ــن غ ـي ــث ،إلعـ ـ ــداد لـجــان
اختبارات الثانوية للصف الثاني عشر للعام
الدراسي .٢٠٢١/٢٠٢٠
وأشــار بن حيدر إلــى أن المدرسة تطبق
جميع االشتراطات الصحية المتبعة من قبل
وزارة الصحة كالتباعد االجتماعي ،حيث
يكون في كل قاعة  6طــاب فقط ،مع قياس
درجــات الـحــرارة ،واعتماد وسائل التعقيم
المختلفة والموزعة على قاعات االختبار،
ً
مشيرا الى انه سيتم تعقيم قاعات االختبار
بالكامل بعد االنتهاء من كل اختبار.

«الخيرية» :ترسيخ الوسطية
وتعزيز التعايش السلمي
الصميط شارك بالجمعية العامة للمنتدى اإلسالمي األوروبي
●

جورج عاطف

أك ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـخ ـيــريــة م .بــدر
الـ ـصـ ـمـ ـي ــط ،أن تـ ـع ــاي ــش الـ ـثـ ـق ــاف ــات واألدي ـ ـ ـ ــان
والـمــذاهــب رهــن بـمــدى االح ـتــرام الــذي يكنه كل
طرف لآلخر ،واالعتراف لآلخر بحق االختالف،
والعمل على دحــض ما تروجه وسائل اإلعــام
مــن اتـهــامــات زائـفــة وص ــور نمطية سلبية ضد
اإلسالم والمسلمين ،ورفض التوظيف السياسي
لظاهرة التخويف من اإلسالم ،وضرورة العمل
ع ـلــى تـصـحـيــح ص ـ ــورة اإلسـ ـ ــام ف ــي الـمـنــاهــج
التعليمية .ج ــاء ذل ــك فــي كـلـمــة الـصـمـيــط التي
ً
ً
ألـقــاهــا أخ ـي ــرا مـمـثــا لــرئـيــس الـهـيـئــة الخيرية
د .عبدالله المعتوق عبر تطبيق «زووم» أ مــام
الجمعية العامة للمنتدى اإلســامــي األوروبــي
بحضور رئيس المنتدى عبدالواحد نيازوف

ونخبة رفيعة من القادة المسلمين والشخصيات
الدينية والسياسية البارزة.
وشــدد الصميط على أهمية أن يظل الحوار
ً
ً
قائما ومتفاعال بين الحضارات والثقافات مهما
كانت التحديات من أجل مساعدة البشرية في
بحثها الدائم وال ــدؤوب عن الترقي في أوضــاع
المعيشة ،وتعزيز قيم السالم والتفاهم المتبادل
والتعايش السلمي.
وأكد حاجة المسلمين في الغرب إلى االنفتاح
أكثر نحو مجتمعاتهم ،والعمل على إبراز منهج
االعـتــدال والوسطية في وجــه التطرف والغلو،
وم ــواصـ ـل ــة ال ـج ـه ــود ل ـت ـقــريــب وجـ ـه ــات الـنـظــر
وتصحيح الصور النمطية السلبية ،وااللتفاف
حــول القواسم المشتركة التي تضمن للجميع
الحرية واألمن والسالم.
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محليات
ً
ً
«الكهرباء» تضع دليال إلكترونيا لمتابعة المحطات عن بعد
ةديرجلا
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تدوير  6مديرين في قطاعات الوزارة
سيد القصاص

الوزارة اتفقت مع
اتحاد المكاتب
الهندسية على
تطوير آلية صيانة
المحطات

إعادة تشكيل
اللجنة المشتركة
العتماد مهندسي
الكهرباء والتكييف

ا تـ ـفـ ـق ــت وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
والـ ـم ــاء وال ـط ــاق ــة الـمـت ـجــددة
مع اتحاد المكاتب الهندسية
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــر آلـ ـ ـي ـ ــة وطـ ـ ــرق
ص ـ ـيـ ــا نـ ــة وإدارة مـ ـحـ ـط ــات
ت ــول ـي ــد ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــات الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة
والـفــرعـيــة ومـحـطــات الـمـيــاه،
والـ ـعـ ـمـ ــل عـ ـل ــى وضـ ـ ــع دل ـي ــل
الـ ـكـ ـت ــرون ــي ي ـت ــاب ــع عـ ــن بـعــد
ويـ ـعـ ـط ــي مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ل ـل ـخ ـلــل
وال ـع ـم ــر االف ـت ــراض ــي لـلـقـطــع
وا لـمـعــدات و تــدر يــب وتأهيل
الكوادر الكويتية.
وقال رئيس اتحاد المكاتب
الهندسية والدور االستشارية
المهندس بدر السلمان خالل
لـقــائــه وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة وزي ـ ــر
الـشــؤون االجتماعية والعمل
ال ــدكـ ـت ــور م ـش ـع ــان الـعـتـيـبــي،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور وك ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
بالتكليف جاسم الـنــوري "إن
االتحاد أبدى استعداده لوضع

الشروط المرجعية بالتعاون
مع ال ــوزارة ،ومناقشة تفعيل
مــذكــرة التفاهم الموقعة بين
الجانبين وتطويرها".
وأك ـ ــد ال ـس ـل ـمــان أن االت ـح ــاد
مستعد كذلك لتطوير الشروط
المرجعية ال ـ  TORلمناقصات
مشاريع ال ــوزارة ،وآلـيــة اشــراك
المهندسين الكويتيين للعمل
ف ـ ــي ع ـ ـقـ ــود وزارة ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء
والـ ـم ــاء وال ـط ــاق ــة ،مــوض ـحــا أن
االت ـ ـحـ ــاد شـ ــدد ع ـل ــى أن ت ـكــون
المشاركة للمستشار األجنبي
في المشاريع التي تتطلب ذلك
مــن خ ــال الـمـكــاتــب الهندسية
والـ ــدور االس ـت ـشــاريــة المحلية
لنقل الخبرات ولضمان حقوق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء بــال ـع ـمــل
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــي – االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاري
المحلي.
وثمن رغبة الوزارة والحرص
على التعاون التي أبداها كل من
الــوزيــر والوكيل مــؤكــدا حرص
االت ـح ــاد عـلــى دع ــم جـهــودهـمــا

لالرتقاء بهذا القطاع الحيوي
والهام في البالد.
وذكـ ــر ال ـس ـل ـمــان أن االت ـحــاد
قـ ــدم مـ ـس ــودة م ـق ـتــرحــة إلعـ ــادة
تشكيل اللجنة المشتركة بين
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الع ـت ـم ــاد
مهندسي الكهرباء والتكييف
وآلية دراسة مخططات الكهرباء
والتكييف واعتمادها والفحص
وتطوير نظام الربط اآللي بين
الـ ـ ــوزارة والـمـكــاتــب الهندسية
وال ــدور االسـتـشــاريــة ،متوجها
بالشكر للوزير العتيبي ووكيل
ال ــوزارة على ثقتهما باالتحاد
وحرصهما على تعزيز التواصل
والتعاون مع القطاع الهندسي
واالستشاري المهني الخاص.
فــي مـجــال اخ ــر ،أص ــدر وزيــر
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـط ــاق ــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون
االجتماعية والعمل والتنمية
المجتمعية ،د .مشعان العتيبي،
ق ــرارا بـتــدويــر ع ــدد مــن مــديــري
اإلدارات في القطاعات المختلفة

ً
متوسطا وفد اتحاد المكاتب الهندسية
العتيبي
لـلــوزارة شمل نقل مديرة إدارة
ال ـت ـط ــوي ــر اإلداري وال ـت ــدري ــب
في قطاع التخطيط والتدريب
الـمـهـنــدســة ع ــواط ــف الـشــاهـيــن
للعمل مديرة في إدارة اإلحصاء
ف ــي ال ـق ـطــاع ذات ـ ــه ،ون ـقــل مــديــر
إدارة ال ـت ـمــديــدات الـكـهــربــائـيــة
فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع شـ ـبـ ـك ــات الـ ـت ــوزي ــع
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ه ـ ـشـ ــام ال ـش ـط ــي

للعمل مــديــرا إلدارة التخطيط
والمتابعة في القطاع ذاته".
وت ـض ـمــن الـ ـق ــرار ن ـقــل مــديــر
إدارة مشاريع شبكات الوقود
ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـمـ ـي ــاه
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـكـ ـن ــدري لـلـعـمــل
مديرا إلدارة الدرسات والبحوث
في قطاع التخطيط والتدريب،
ونقل مديرة إدارة اإلحصاء في

 3إزاالت جديدة لمخالفات بناء في «شرق»

رصد زلزالين محليين بقوة
 2.8و 2.7ريختر صباح أمس

محافظ العاصمة :عازمون على تطبيق القانون مهما كانت المعوقات
أعلن محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد وقوع  3إزاالت
جديدة لمخالفات بناء في منطقة شرق ليرتفع عدد اإلزاالت
إلى  130حالة لمخالفات بناء في منطقتي شرق وبنيد القار.
جاء ذلك في تصريح للمحافظ الخالد على هامش جولة
ميدانية له أمس على مناطق شرق والمرقاب وبنيد القار
لمتابعة مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء.
وقــال إن "الحملة تمضي بكل إصــرار في بعض مناطق
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة وم ــن دون ك ـلــل وال مـلــل،
ال يستوقف جهودها أي معوقات أو عراقيل ،كما توجه
ضرباتها لكافة المخالفات ،وذلك رغبة في تنظيم عمليات
ً
البناء استنادا للقوانين واللوائح المعمول بها في البالد"،
ً
الفـتــا أن ــه "يـتــابــع شخصيا وي ـشــرف بشكل مستمر على
المواقع المختلفة إلزالة المخالفات لكن األمر يحتاج بعض
الوقت حتى يتم االنتهاء منها".
وأكــد أن "المحافظة عــازمــة بكل حــزم على إزال ــة جميع
مخالفات البناء في المناطق وتطبيق القانون مهما كانت
ً
المعوقات" ،الفتا أن "الحملة تسير بخطواتها الواثقة ،كما

يجري فريق عمل المحافظة جوالته الميدانية المتتالية
لتسريع عمليات اإلنجاز على أرض الواقع في مناطق شرق
والمرقاب وبنيد القار ،وذلــك بجهود مخلصة ومستمرة
لإلشراف على المواقع المستهدفة وإزالة المخالفات من قبل
فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة برئاسة زيد العنزي،
باإلضافة إلى الجهات المعنية".
وأشــار الخالد إلى أن "رؤاه تستهدف وضع المحافظة
على مضمار التطور على كافة المستويات واستيعاب أطر
التكنولوجيا في جميع جوانبها وهو ما يحتاج لبعض
ً
الــوقــت" ،مبينا أن "مستوى الطموحات المنشودة مــازال
يحظى بالمزيد مــن األه ــداف الـتــي يعكف على تحقيقها
ً
واحدا تلو آخر".
وذكر أن "جعبته مازالت مليئة بالكثير والكثير من آليات
تطوير العمل التنفيذي على مستوى المحافظة والتي
يعمل مسؤولوها وفريق عملها على تنفيذها بالتعاون
مع الجهات المعنية تحقيقا لرؤى التنمية المستدامة".

قـطــاع التخطيط والـتــدريــب ،م.
شــذى التميمي ،للعمل مديرة
إلدارة مشاريع شبكات الوقود
في قطاع مشاريع المياه.
ونـقــل الــوزيــر مــراقــب مراقبة
الـ ـصـ ـي ــان ــة ال ـم ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة فــي
محطة الصبية م .خالد الصفار
للعمل مراقبا في مراقبة األمن
والسالمة ،ونقل مراقب التفتيش

وا لـ ـت ــد قـ ـي ــق ف ـ ــي إدارة مـكـتــب
ال ـت ـف ـت ـيــش وال ـت ــدق ـي ــق بـمـكـتــب
الـ ــوزيـ ــر ،نـ ــور ال ـع ـن ــزي ،للعمل
مراقب المتابعة والتطوير في
إدارة شؤون العاملين.
ولـفــت ال ـق ــرار إل ــى أن الـهــدف
من التدوير اكتساب الكفاء ات
الوطنية في ال ــوزارة مزيدا من
الخبرات.

المحافظ الخالد خالل تفقده إزالة إحدى المخالفات

رصدت الشبكة الوطنية
لـ ــرصـ ــد الـ ـ ـ ـ ــزالزل ال ـت ــاب ـع ــة
لـمـعـهــد الـكــويــت لــأبـحــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،أم ـ ــس ،زل ــزال ـي ــن
مـحـلـيـيــن ب ـق ــوة  2.8و2.7
درجة على مقياس ريختر،
وذ ل ـ ــك ع ـنــد ا ل ـس ــا ع ــة 9:53
والساعة  10:03صباحا.
وقــالــت الـشـبـكــة ،فــي بيان
صحافي ،إن الزلزالين تزامنا
مع زلــزال ضــرب شمال غرب
مـحــافـظــة بــوشـهــر اإليــران ـيــة
ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة  5.8ع ـ ـلـ ــى مـ ـقـ ـي ــاس
ريختر ،ويبعد  250كيلومترا
ع ــن م ــدي ـن ــة الـ ـك ــوي ــت ،وذل ــك
عـنــد ال ـســاعــة  9:40صـبــاحــا
بالتوقيت المحلي.

وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــات
اإلي ــرانـ ـي ــة ق ــد أع ـل ـن ــت ،فــي
و ق ـ ـ ـ ــت سـ ـ ــا بـ ـ ــق أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،أن
ز ل ـ ـ ـ ــزاال ب ـ ـقـ ــوة  5.9در ج ـ ــة
على مقياس ريختر ضرب
م ـي ـن ــاء كـ ـن ــاوه ب ـم ـحــاف ـظــة
بـ ــوش ـ ـهـ ــر (ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب غـ ـ ــرب)
البالد.
ول ـ ـ ــم تـ ـسـ ـج ــل األج ـ ـهـ ــزة
ا لـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة أي إ ص ـ ــا ب ـ ــات
أو أ ض ـ ـ ـ ــرار ف ـ ــي ا ل ـم ـب ــا ن ــي
والمنشآت.

إصابة  3آسيويين في انهيار ملحق بالرميثية
•

محمد الشرهان

أصيب  3أشخاص من أسرة آسيوية بجروح
متفرقة جراء انهيار الملحق الذي تقطنه بأحد
المنازل في منطقة الرميثية ،إثر انهيار أولي
لـجــزء مــن تــدعـيــم مـنــزل قـيــد اإلن ـش ــاء مالصق
للملحق المنهار.
وقــال مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام

بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد الغريب ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن غرفة عمليات اإلطفاء
ً
تلقت بالغا فجر أمس ،يفيد بوقوع حادث انهيار
ً
لجزء من منزل في منطقة الرميثية ،موضحا أنه
تم توجيه مراكز إطفاء البدع واإلنقاذ الفني إلى
موقع البالغ.
وأض ــاف الغريب أن االنهيار تبين أنــه وقع
ف ــي ج ــزء م ــن تــدعـيــم م ـنــزل قـيــد اإلنـ ـش ــاء مما

متعاط يوثق اصطدامه بمركبة
ٍ
في ميناء عبدالله
•

محمد الشرهان

وثق مواطن في العقد الثاني من عمره ،وهو بحالة تعاط ،عملية ارتكابه
لحادث مروري وهو تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة ،وأسفر الحادث
عن وفاة وافد آسيوي وإصابة آخر عربي في منطقة ميناء عبدالله.
وفي التفاصيل ،التي رواهــا لـ"الجريدة" مصدر أمني مطلع ،ان غرفة
عمليات وزارة الداخلية تلقت عدة بالغات من مواطنين ،أفادوا خاللها بأن
أحد األشخاص صور مقطعا وهو بحالة غير طبيعية ،ويحمل بيده مواد
يعتقد أنها مخدرة ،وهدد بقتل والده ،وان هذا التصوير انتشر على مواقع
التواصل االجتماعي ،الفتا إلى أن األجهزة األمنية تلقت بالغا آخر لذات
الشخص وهو يصور نفسه خالل قيادته مركبته بسرعة كبيرة في حالة
عدم اتزان ،قبل أن يظهر له تصوير ثالث وهو مصاب جراء حادث مرور.
وأضاف المصدر أن األجهزة األمنية تعاملت فورا مع البالغ ،وتحديد
هوية صاحب التصوير ،فضال عن تلقيها بالغا من غرفة عمليات الوزارة
يفيد بوقوع حادث اصطدام ووفاة واصابة على طريق الفحيحيل السريع
مقابل منطقة ميناء عبدالله ،مبينا ان دوريات قسم العمليات المرورية
انتقلت على الفور الى موقع البالغ ،وتبين أن الشخص الذي صور مقاطع
الفيديو هو من ارتكب الحادث المروري ،بعد أن اصطدم بمركبة يقودها
وافد آسيوي ،وبرفقته وافد عربي ،مما أدى إلى وفاة اآلسيوي وإصابة
العربي والشخص المتعاطي.

«التراث» :بناء فصول
دراسية في  18دولة
أعـلـنــت جمعية إح ـي ــاء ال ـتــراث
اإلس ــام ــي أن ـه ــا ،ضـمــن فـعــالـيــات
حملتها الرمضانية ،تسعى لدعم
بناء فصول دراسية في  18دولة في
المرحلة األولى ،خصوصا في آسيا
وافريقيا ،لمساعدة األطفال الذين
حــرمــوا مــن ف ــرص التعليم ,حيث
يشير تقرير لمنظمة اليونسكو إلى
أن هناك أكثر من ربع مليار طفل بال
تعليم في مختلف أنحاء العالمً .
وقد تم طرح هذا المشروع بدءا
بهدف مساعدة
مــن صباح أم ــس،
ً
هؤالء األطفال خصوصا من أبناء
المسلمين بتوفير أماكن التعليم
المناسبة في المدن النائية واألقاليم
الفقيرة ،وهو من مشاريع الصدقة
التي ال يجوز دفع الزكاة فيها.
وأعلنت الجمعية أن فعاليات
حملة "سـبــاق الخير" الرمضانية
التي تطرحها مستمرة حتى آخر
يوم في رمضان ،ويتم من خاللها
طرح مشروع مختلف كل يوم.

تسبب بانهيار ملحق يضم عائلة مكونة من
 3أشخاص ،وكانوا محشورين تحت األنقاض،
ً
الفتا إلى أن رجــال اإلطفاء تمكنوا من انتشال
العائلة المحشورة والمكونة من أب وزوجته
وطفلهما وتسليمهم إلى فنيي الطوارئ الطبية،
وتم نقلهم إلى مستشفى مبارك الكبير لتلقي
العالج ووصفت حالتهم بالمستقرة.

ةديرجلا
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برلمانيات

األزمة مستمرة

سلة برلمانية
الشحومي يتابع المشاريع
السكنية المستقبلية
بسؤال إلى الشايع

وسط مطالبات بصعود الخالد المنصة ...والمطر :إذا كان الحل بحل المجلس فال بأس

مرزوق الغانم

حمد المطر

محيي عامر وفهد التركي

أخ ــذت األزم ــة السياسية التي
تـعـيـشـهــا الـ ـب ــاد ب ـي ــن الـمـجـلــس
وال ـح ـك ــوم ــة م ـن ـحــى آخـ ـ ــر ،أم ــس،
ب ـظ ـه ــور دعـ ـ ــوة ن ـيــاب ـيــة إل ـ ــى حل
المجلس إذا كان هو الحل للخروج
منها ،في وقت وجه عدد من النواب
اتهامات إلى رئيس مجلس األمة
م ــرزوق الغانم بــأنــه وراء الحملة
التي تتعرض لها جمعية اإلصالح،
وه ــو مــا ك ــان محل اسـتـغــراب من
الرئيس الغانم ،الذي قال" :ال أتوقع
أن يصل الفجر في الخصومة إلى
هـ ــذه الـ ــدرجـ ــة ،وأس ـت ـغ ــرب منهم
الكذب واالفتراء من أجل بطوالت
وهمية ،فهذا سلوك اعتدته منهم،
ل ـك ــن أن ي ـب ـلــغ ب ـه ــم الـ ـفـ ـج ــور فــي
ال ـخ ـصــومــة إل ــى أن ي ـف ـتــروا علي
كــذبــا بــأنـنــي أح ــرض عـلــى العمل
الخيري فهذا مــا لــم أتوقعه أبــدا،
وحسبي قول الله تعالى :وقد خاب
من افترى".
وفي تصريح له بمجلس األمة
أمس ،طالب النائب أسامة المناور
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ صباح الخالد بالصعود
ال ــى الـمـنـصــة طــواع ـيــة ،أو إع ــادة
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ط ـل ـبــه بـتــأحـيــل
االستجوابات المقدمة إليه دون
م ـش ــارك ــة ال ـح ـك ــوم ــة؛ ل ـن ــزع فتيل
األزمة ،مؤكدا أنه دون ذلك سيظل
ً
ال ـبــاب مغلقا أم ــام أي ت ـعــاون مع
الحكومة.

استمر التراشق النيابي
النيابي على مواقع التواصل
االجتماعي ،وكان عنوانه
«جمعية اإلصالح» التي
تسابق عدد من النواب على
الدفاع عنها ،والهجوم
على الرئيس الغانم ،الذي لم
يستغرب مواصلة كذبهم
وافتراءاتهم من أجل
بطوالت وهمية ،غير أنه
استغرب أن يبلغ بهم الفجور
في الخصومة إلى االفتراء عليه
كذبا بأنه حرض على العمل
الخيري.

حق األمة
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـنـ ــاور" :فـ ـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخ ـي ــرة ت ــواص ــل مـعــي كـثـيــر من
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ط ــالـ ـب ــي ال ـت ـه ــدئ ــة،
يقولون نحن انتخبناكم لتحقيق
االنجاز واصــاح البلد ونهضته،
ون ــرد عليهم بــالـقــول :جــزاكــم الله
خ ـي ــرا ،ل ـكــن ل ـي ـعــرف ال ـم ــواط ــن أن
على عضو المجلس أن يعمل في
خطين مـتــوازيـيــن؛ اص ــاح البلد
وت ـطــويــره ،وال ـخــط الــرقــابــي ،وما
حصل في جلسة  3/30هو سطو
على حقوق األمة".
وأك ـ ــد أن "الـ ـت ــاري ــخ ال ي ــرح ــم،
ويضع الرجل امام مسؤولياته .وأي
رجل او اي جهاز اذا لم توضع عليه

«اإلصالح» تثمن وقفة المجتمع
أمام تشويه العمل الخيري

ً
ّ
ثمنت جمعية اإلصــاح االجتماعي ما اعتبرته دعما ووقفة
من جميع أطياف المجتمع الكويتي أمام محاولة تشويه العمل
الـخـيــري فــي الـكــويــت ووسـمــه بــاإلرهــاب أو إقـحــامــه فــي الشأن
السياسي.
وقالت الجمعية في رسالة إلى الشعب الكويتي" :سنظل نعمل
على تحقيق رسالتنا السامية وخدمة وطننا الحبيب ،ونسأل
الله أن يعيننا على أداء واجبنا التطوعي والخيري والوطني
بما يحقق االستقرار والتماسك االجتماعي لكويتنا الحبيبة".

عبدالكريم الكندري

اسامة المناور

مساعد العارضي

فارس العتيبي

مرزوق الخليفة

قالوا
الغانم :أستغرب منهم الكذب من أجل بطوالت وهمية وقد خاب من افترى
المناور :التصويت على تأجيل استجوابات الخالد باطل وعليه صعود المنصة
الصقعبي :لعبة مكشوفة ولن يثنينا االبتزاز عن مواجهة الفساد وعزل أربابه
عبدالكريم الكندري :شيطنة العمل الخيري وجره إلى الساحة السياسية أسلوب رخيص
الخليفة :ليعلم رؤوس الفساد والمنقلبون على الدستور أنهم أمام شعب عظيم
المويزريّ :
تقدمنا بطلب جديد لعزل رئيس المجلس
الرقابة فسيفسد ،ونحن ال نطعن
في رئيس ال ــوزراء ،ونحسبه على
خير ،وال نحمله اكثر مما يتحمل،
ونـقــول ل ــه :شــاركــت فــي حكومات
سابقة كان لها توجه كذا وكذا ،وفي
هذه الحالة لن نعفي أي وزير شارك
في فساد بعض الوزراء".
وتابع "أن رئيس الوزراء السابق
ت ــم تـحـصـيـنــه ،ف ـكــانــت الـنـتـيـجــة
ص ـ ـنـ ــدوق ال ـج ـي ــش والـ ـصـ ـن ــدوق
الماليزي واليوروفايتر والكاركال
وما خفي أعظم ،ألن الرجل اطمأن
ل ــذل ــك ،ف ــال ــرق ــاب ــة ال ب ــد أن تـكــون
قــائ ـمــة" ،الف ـتــا إل ــى أن "م ــا حصل
فــي جلسة  30م ــارس ليس خرقا
ل ـل ــدس ـت ــور ف ـح ـس ــب ،بـ ــل جـعـلـنــا
مجلسا صوريا وال نقبل بذلك".
وأشار إلى أن "إعادة التصويت
الذي حصل في الجلسة الماضية
على تأجيل اسـتـجــوابــات رئيس
الوزراء كان يجب أن يقدم ،ألن من
حصن رئيس الوزراء هو المجلس،
لذلك ال يمكن إزالته اال بتصويت
الـمـجـلــس ،أو أن يصعد الرئيس
طــواعـيــة إل ــى الـمـنـصــة ،ويتعامل
مــع االس ـت ـج ــواب ،ول ـكــن يـبـقــى ان
الـتـصــويــت الـ ــذي ح ــدث تصويت
ب ـ ــاط ـ ــل ،وانـ ـ ـق ـ ــض الـ ـ ـح ـ ــرس عـلــى
المنصة ،وأصر الرئيس على إكمال
الـتـصــويــت وه ـنــا ال ـخ ـلــل ،إذ كــان
يحب عليه رفع الجلسة ،وإعادتها
م ــرة اخـ ـ ــرى ،وإذا ت ـك ــرر الـمــوقــف
يرفعها نهائيا لمنع التأثير على
التصويت".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـع ــاد
التصويت ،وعلى الحكومة االمتناع
عنه ،ألن ذلك حق خالص للمجلس،
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن "عـ ـ ـ ـ ــدم ت ـص ــوي ــت
الحكومة سيمثل إشارة للتعاون،
أما إصرارها على التصويت فهو
صك شيك على بياض لرئيسها،

الدستور وقوانين الدولة".
وشــدد على أن الدستور يحتم
على رئيس ال ــوزراء الصعود إلى
ً
المنصة ،وهــذا ليس تحديا ،انما
تطبيق للقانون والالئحة والقسم
ال ـ ــذي أقـسـمـنــا عـلـيــه أم ـ ــام األمـ ــة،
ً
مضيفا :إذا كنت يا رئيس الوزراء
لديك أغلبية فإن صعود المنصة
واج ــب ،وإذا لــم تكن لديك أغلبية
فيجب أن تسمع رأي الشارع فيك،
مؤكدا أن الخروج من هذه األزمة
يتمثل في صعودك المنصة.
وأكد المطر أنه ال يمكن القبول
بـ ــأي حـ ــال م ــن األحـ ـ ــوال بـتــأجـيــل
االستجوابات بفترة غير دستورية
ال يمكن أن يستمر ه ــذا الــوضــع،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـحــل بـيــن يــديــك،
مـبـيـنــا أن ــه م ــن الـمـمـكــن أن يـكــون
الـحــل أم ــام هــذه األزم ــة ليس بين
أروق ـ ــة مـجـلــس األمـ ــة أو الـخــاف
النيابي النيابي أو الخالف النيابي
 الحكومي ،وقد يكون الحل عندالقيادة السياسية.
وقــال المطر :إذا كــان الحل هو
الحل ،أي أن حل األزمــة يكون من
خــال حــل مجلس األم ــة والـعــودة
للصناديق ورأي الناس فال بأس
ألن من يخشى العودة للصناديق
والشعب ال يستحق تمثيل هذه
األمة.

وه ــذا يعني أنـنــا لــن نـتـعــاون مع
هذه الحكومة ،وسيكون ذلك بابا
مغلقا بسببها".
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة إعـ ـ ــادة
ال ـت ـصــويــت ع ـل ــى ق ـض ـيــة تــأجـيــل
استجوابات رئيس الوزراء بمعزل
عن الحكومة ،أو أن يصعد الخالد
للمنصة طوعا للخروج من األزمة.
وفي السياق ذاتــه ،رأى النائب
د .ح ـم ــد ال ـم ـط ــر أن حـ ــل األزم ـ ــة
السياسية الحالية إمــا من خالل
ص ـع ــود رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء مـنـصــة
االس ـت ـج ــواب ــات ،أو ب ـيــد ال ـق ـيــادة
السياسية عبر حل مجلس األمة
والعودة إلى الشارع.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـطـ ــر فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس إن "هـ ـن ــاك أزم ــة
تعيشها الكويت والوطن هو من
يدفع ثمنها ،ولدينا عجز بقيمة
ً
مليار دينار شهريا ،مما يتطلب
ال ـ ــوق ـ ــوف وق ـ ـفـ ــة جـ ـ ـ ــادة ل ـلــوضــع
االقتصادي".
وتــابــع الـمـطــر إن ــه أم ــام األزم ــة
السياسية الخانقة ،التي نعيشها
فإنه ال يمكن بأي حال من األحوال
أن ن ـحــل هـ ــذه ال ـم ـشــاكــل الـعــالـقــة
وم ــواج ـه ــة ال ـف ـســاد واحـتـيــاجــات
الـ ـم ــواط ــن ،إال م ــن خـ ــال صـعــود
رئيس الــوزراء المنصة ومواجهة
االستجوابات حتى نخرج من هذه
األزمة السياسية الخانقة.
وقــال المطر :يا بوخالد عليك موجة تصاريح
مواجهة االسـتـجــواب وأن تطبق
وجاء تصريح الغانم بعد موجة
الالئحة فــي أنــه لديك أسبوعان،
وم ـ ــن ال ـم ـم ـكــن أن ت ـح ـصــل عـلــى تصاريح نيابية ،إذ قال النائب د.
موافقة المجلس أسبوعين اخرين ،عبدالعزيز الصقعبي" :أوجه كالمي
ً
مـشـيــرا إلــى أنــه "ال يمكن القبول إل ــى م ــن يـقــف خـلــف حـمــد سيف،
بالتجاوز على الدستور والالئحة ،وأقـ ــول لــهواج ــه كــالــرجــال وق ــارع
وال يمكن القبول بتحصين رئيس ال ـح ـجــة بــالـحـجــة إذا ك ـنــت تملك
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ل ـم ــدة سـنـتـيــن ،شرف الخصومة وأخالق الفرسان،
وذلــك ألننا أقسمنا على احترام أما التحريض على العمل الخيري،

ال ـ ــذي تـفـتـخــر ب ــه ال ـكــويــت ق ـيــادة
وشعبا ،فقد أصبح لعبة مكشوفة،
ولن يثنينا هذا االبتزاز عن المضي
قدما في ركب المصلحين لمواجهة
الفساد وعزل أربابه".
وذكــر النائب م ــرزوق الخليفة:
"ليعلم رؤوس الفساد والمنقلبون
عـلــى الــدس ـتــور أن ـهــم أمـ ــام شعب
عظيم يعي وي ــدرك كــل أساليبهم
الخبيثة فــي إثـ ــارة الـفـتـنــة وشــق
الوحدة الوطنية ،وليست الحملة
الـيــوم على المؤسسات الخيرية
سوى أنها جزء من أساليب دنيئة
لن تحقق هدفها بل ستعود عليهم
بالويل والثبور".
واعتبر النائب مبارك الحجرف
ان "ج ـم ـع ـي ــة اإلص ـ ـ ـ ــاح وال ـع ـم ــل
الخيري الكويتي أكبر من إساءات
السفهاء ومعزبهم المفلس" ،مشيرا
إلى أن "محاولة إشغال الشارع عن
رحـيــل الرئيسين ال تنطلي على
أبناء الشعب".
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم
الـ ـكـ ـن ــدري" :مـ ـن ــذ نـ ـش ــأة ال ـكــويــت
والـعـمــل الــدعــوي والـخـيــري محل
ف ـخ ــر واع ـ ـتـ ــزاز ل ـك ــل ال ـمــواط ـن ـيــن
الــذيــن جـبـلــوا عـلـيــه ،حـيــث بــرزت
أهمية الجمعيات الخيرية محليا
ودول ـي ــا ،وك ــان لـهــا الـ ــدور الفعال
في بناء المجتمع وتكافله ،لذلك
فــإن شيطنته وج ــره إلــى الساحة
السياسية لتشتيت ال ــرأي العام
أمر غير مقبول ،وأسلوب رخيص
وقديم لن ينطلي على أحد".
وقال النائب مساعد العارضي:
"هذا هو النهج السيئ والمستمر
الذي مازلنا في صراع معه" ،مؤكدا
أن "اسـ ـتـ ـخ ــدام الـسـلـطــة أدواتـ ـه ــا
لضرب مكونات المجتمع أو زج
مــؤس ـســات الـعـمــل ال ـخ ـيــري ،مثل
جـمـعـيــة اإلص ـ ـ ــاح ،ف ــي ال ـص ــراع

الـسـيــاســي لـيــس بــاألمــر الـجــديــد،
فهي محاولة خبيثة ولــن تنطلي
على الشعب الكويتي ،ولــن تبعد
األنظار عن القضية الرئيسية وهي
رحيل الرئيسين".
إل ــى ذل ــك ،أش ــار الـنــائــب د .بدر
الـمــا إلــى أن "االب ـت ــزاز السياسي
الــرخـيــص مــن حـســابــات وهمية،
واستعمال أدوات ،أصبح مكشوفا،
وال قيمة له ،وتلك آخر كروت اللعبة
الفاشلة".
ف ــي وق ــت ق ــال ال ـنــائــب شعيب
المويزري« :لقد شاهد الجميع ما
حصل في جلسة الثالثاء الماضي
ودخـ ـ ـ ـ ــول ح ـ ـ ــرس ال ـم ـج ـل ــس ال ــى
المنصة واحتكاكهم مــع الـنــواب،
وكــاد يحصل ما ال تحمد عقباه،
وتـ ـق ـ ّـدمـ ـن ــا أمـ ـ ــس ك ـ ـنـ ــواب بـطـلــب
جديد لعزل رئيس مجلس األمــة
مرزوق الغانم من منصبه ،بسبب
هذا التجاوز الخطير ،خاصة أنه
الــوحـيــد ال ــذي يـصــدر أوامـ ــره الى
حرس المجلس الذين كانوا فوق
المنصة بالسالح ،والمسدس من
نوع سميث حمله الضباط واألفراد
بشكل غير جائز».
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب د .حسن
ج ـ ــوه ـ ــر« :ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات األخ ـ ـيـ ــرة
بشكل صريح عــن قضية
كشفت
ٍ
ّ
تعمد بشكل منظم إلجهاض هذا
المجلس ،لكن ذلك لم يتم ،وأؤكد
أن تــأج ـيــل اس ـت ـج ــواب ــات رئـيــس
الــوزراء ألجل غير مسمى قضية
باطلة ،وأتحدى رئيسي مجلس
األمة والوزراء ،في مناظرة عامة،
أم ــام الـشـعــب الـكــويـتــي أن يأتيا
ب ـ ـ ُ«رب ـ ــع ن ــص» م ــن ال ــدس ـت ــور أو
ّ
الــائـحــة يـمــكــن رئـيــس الحكومة
ب ـط ـلــب شـ ــيء غ ـيــر دسـ ـت ــوري أو
قــانــونــي بتأجيل االسـتـجــوابــات
ألجل غير مسمى».

 1.6مليار دينار قيمة القروض الممنوحة من الكويت لدول العالم
الالتينية
خالل الفترة من  1990إلى  2020واستفادت منها قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا ً
•  33مليون دينار قيمة المنح المقدمة • نصيب األسد من القروض لدول إفريقيا بـ  588مليونا
●

فهد التركي

أع ـ ـلـ ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وزير الدولة لشؤون مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء د .أحـ ـم ــد ال ـنــاصــر
أن إج ـم ــال ــي عـ ــدد ال ـق ــروض
الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة ل ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــال ــم
والقارات المختلفة منذ عام
 1990حتى  2020بلغ 1.567
مـلـيــار دي ـن ــار ،وبـلـغــت قيمة
ً
المنح  33مليونا.
وقــال الناصر ،في إجابته
ع ــن سـ ــؤال لـلـنــائــب عـبــدالـلــه
الطريجي ،إن قيمة المبالغ
ال ـ ـتـ ــي صـ ــرفـ ــت ك ـم ـس ــاع ــدات
وقــروض لــدول غرب إفريقيا
ب ـل ـغ ــت  588مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
مــع مـنــح ب ـ  5مــايـيــن ،و374
ً
مليونا قــروضــا لــدول وسط
وجـ ـن ــوب شـ ــرق إفــري ـق ـيــا مع
مـ ـن ــح ب ـ ـ ـ  3مـ ــا ي ـ ـيـ ــن ،و325
ً
قروضا إلى دول وسط آسيا
وأوروبا مع منح بـ  9ماليين،

و 708ماليين دينار إلى دول
جنوب وشرق آسيا والمحيط
ً
الهادئ مع  12مليونا منحة،
و 222م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ل ــدول
ام ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة وال ـب ـحــر
الكاريبي مع منح بـ  4ماليين
دينار.
وع ــن الـمـعــايـيــر وال ـشــروط
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــدم ع ـ ـلـ ــى ض ــوئ ـه ــا
المساعدات للدول أو الجهات
المختلفة ،قــال الـنــاصــر :يتم
تـقــديــم ال ـق ــروض والـمـنــح من
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـك ــويـ ـت ــي ع ـلــى
أساس برنامج عمليات يغطي
خـمــس س ـنــوات ُي ـعــرض على
مجلس إدارته للموافقة عليه،
كــان آخــرهــا برنامج عمليات
الـصـنــدوق للسنوات المالية
2025/ 2024 - 2021/ 2020
وال ــذي تضمن األس ــس الــذي
يـتــم فـيـهــا تـحــديــد الـبــرنــامــج
اإلق ــراض ــي الـسـنــوي والمنح
خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــورة

جدول القروض

ً
وال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ــاءت ات ـ ـسـ ــاقـ ــا مــع
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
لــأعــوام 2034- 2021/ 2020
 .2035/وتقوم ادارة الصندوق

كل سنة من سنوات البرنامج
بعرض برنامجها اإلقراضي
والـمـنــح الـمـقـتــرح ،بـنــاء على
ط ـل ـب ــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـم ـقــدمــة

مــن الـ ــدول الـمـسـتـفـيــدة ،على
مجلس اإلدارة للموافقة من
حيث المبدأ والمساهمة في
ت ـمــويــل ال ـم ـش ــاري ــع الـمـقــدمــة

القروض

المنح

دول غرب إفريقيا

588

5

دول وسط وجنوب وشرق
إفريقيا

374

3

دول وسط آسيا وأوروبا

325

9

دول جنوب وشرق آسيا
والمحيط الهادئ

708

12

دول أميركا الالتينية والبحر
الكريبي

222

4

ب ـط ـلــب رسـ ـم ــي م ــن ال ـج ـهــات
المعنية في الدول المستفيدة
ليتم على اثرها جدولة هذه
المشاريع خالل السنة المالية
المعنية تمهيدا لتقييمها من
النواحي الفنية واالقتصادية
والـقــانــونـيــة مــن قـبــل الجهاز

الـف ـنــي ف ــي ال ـص ـن ــدوق ،حيث
ي ـت ــم ب ـع ــد ذل ـ ــك رف ـ ــع ت ـق ــاري ــر
فـنـيــة ب ـشــأن ه ــذه الـمـشــاريــع
على مجلس اإلدارة للموافقة
النهائية عليها.

وجه نائب رئيس مجلس
األمة النائب أحمد الشحومي
سؤاال برملانيا إلى وزير
الدولة لشؤون البلدية وزير
الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني شايع
الشايع ،في شأن املؤسسة
العامة للرعاية السكنية.
وطلب الشحومي تزويده
بخطة املؤسسة العامة
للرعاية السكنية لتوفير
الرعاية السكنية للمواطنني،
وتزويده بكشف بعدد
املشاريع السكنية املستقبلية
يوضح مساحة كل مشروع
وعدد القسائم والوحدات
السكنية في كل منها والخطة
الزمنية لبدء وإنجاز كل
مشروع.

بوصليب يسأل وزير
الصحة عن قرارات الندب

ّ
وجه النائب سعود بوصليب
ً
سؤاال برملانيًا إلى وزير
الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،طالبه فيها
بتزويده بقرارات الندب
والنقل والتعيني والتكليف
الصادرة منذ تاريخ /3 /30
 2021حتى تاريخ ورود هذا
السؤال ،وأسماء املالحق
الصحية والعاملني والهياكل
التنظيمية في كل مكتب
صحي على حدة ،وهل تم
نقل أو ندب أو تعيني أحد
منذ تاريخ  2021 /3 /30حتى
تاريخ ورود هذا السؤال؟
مضيفًا" :إذا كانت اإلجابة
باإليجاب ،يرجى تزويدي
بكشف تفصيلي بذلك
وصورة ضوئية من القرارات
الصادرة".

الحمد لوضع برنامج مهارات
لخريجي الجامعات

تقدم رئيس لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية البرملانية النائب
أحمد الحمد باقتراحني برغبة،
األول لتقديم دورات ضمن
برنامج تأهيلي عملي لخريجي
الجامعات والكليات واملعاهد
إلكسابهم املهارات العملية في
أجهزة الحكومة والشركات
والبنوك بصفة مؤقتة ،مقابل
مكافأة مالية ،إلى حني حصولهم
على وظيفة دائمة.
وتمثل االقتراح الثاني في
"توفير قسم خاص من املوظفني
املتخصصني لذوي االحتياجات
الخاصة بعمادة شؤون الطلبة
في جامعة الكويت وفي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،للقيام بمساعدة
الطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة كل حسب نوع إعاقته
في إعطاء دروس تقوية باملواد
العلمية وفي اإلشراف على
إجراء االختبارات الشفوية
واالختبارات التحريرية كتابة
ولفظا ،ملنحهم الثقة واألمان في
التحصيل العلمي ومساعدتهم
في التغلب على الصعوبة
في أداء بعض املهام الخاصة
بالتحصيل العلمي ،بما يرفع
مستواهم التعليمي ودرجاتهم
العلمية".

«تكميلية الخامسة»5 ...
مرشحين في اليوم الرابع
في اليوم الرابع لفتح باب
الترشح ،تقدم أمس خمسة
مرشحني إلى إدارة شؤون
االنتخابات التابعة لوزارة
الداخلية بطلب ترشحهم
لالنتخابات التكميلية
البرملانية عن الدائرة الخامسة
(.)2021
وبتقدم املرشحني فالح محمد
الرقيب وماجد عبيد املطيري
وسعود عبدالعزيز الهاجري
ومشعل سعد الحربي وعجمي
فالح املتلقم ،يرتفع عدد
املتقدمني الى  13مرشحًا منذ
فتح باب الترشح يوم الخميس
املاضي ،والذي سيستمر حتى
نهاية دوام السبت املقبل.

6
محليات
«المركز العلمي»ً :خلق مستقبل أكثر استدامة للكويت
ةديرجلا

•
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عقد القمة البيئية األولى افتراضيا بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ  21الفتتاحه
ندعو إلى
تضامن الجميع
في مواجهة
التحديات التي
تهدد بيئتنا
النيباري

ملتزمون
بالحفاظ
على برنامج
استدامة قوي
عبر مبادراتنا
المجتمعية
واالقتصادية
القناعي

ع ـق ــد الـ ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـم ــي قـمـتــه
البيئية األولــى افتراضيا ،ضمن
ب ــرن ــام ــج ال ـم ــرك ــز ل ـش ـهــر الـبـيـئــة
 ،2021وب ــال ـت ــزام ــن م ــع ال ــذك ــرى
السنوية ال ــ 21الفتتاحه ،والتي
صـ ـ ــاد فـ ـ ــت أ مـ ـ ـ ــس األول ،وذ لـ ـ ــك
بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــك ال ـخ ـل ـي ــج
وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـهـ ـن ــدس ــي الـ ـط ــاق ــة،
ل ـم ـنــاق ـشــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـبـيـئـيــة
فــي ال ـكــويــت ،فـضــا عــن الـحـلــول
الممكنة ،التي يمكن لكل فرد في
الـمـجـتـمــع تـطـبـيـقـهــا وتـنـفـيــذهــا
بسهولة ،وبــرامــج المساعدة في
خ ـل ــق م ـس ـت ـق ـبــل أكـ ـث ــر اس ـت ــدام ــة
لبلدنا.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
للمركز رنا النيباري ،في كلمتها
االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،أن «ال ـق ـم ــة ع ـقــدت
لتأكيد أ هـمـيــة تـضــا مــن الجميع
على اختالف أدوارهم بالمجتمع
في مواجهة التحديات التي تهدد
ب ـي ـئ ـت ـنــا وح ـي ــات ـن ــا ع ـل ــى كــوكــب
األرض ،سعيا لـضـمــان حمايته
واستدامته» .وأضافت النيباري:
«ان لـ ـه ــذه ال ـق ـم ــة أه ـم ـي ــة بــال ـغــة
بالنسبة لنا ،كونها تتزامن مع
ال ــذك ــرى الـسـنــويــة الـ ــ 21الفتتاح
المركز العلمي» ،مؤكدة «التزامها
التام تجاه البيئة ،وتعهدها بذلك
على مدى هذه السنوات الطويلة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـط ـل ـع ـه ــا الـ ــدائـ ــم
لمواصلة إنجازاتنا».
وتابعت« :يؤمن المركز العلمي
إيـ ـم ــان ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ب ــأه ـم ـي ــة رف ــع

رنا النيباري

مستوى الوعي البيئي كجزء من
رسالته ورؤيته ،وذلك للمساعدة
على تحقيق االستدامة البيئية،
ح ـيــث إن ال ـتــوع ـيــة ه ــي الــرك ـيــزة
األساسية لذلك».
واسـتـطــردت« :نــأمــل أن نخرج
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـم ــة بـ ــإل ـ ـهـ ــام أك ـب ــر
شريحة ممكنة من األفراد إلحداث
ت ـغ ـي ـيــر ف ـ ـ ــارق ب ــأفـ ـع ــال بـسـيـطــة
لكنها بالطبع عظيمة في أثرها،
ك ـمــا نــأمــل أن تـنـظــر ال ـمــزيــد من
المنظمات في البيئة كاستثمار
ل ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ،وال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
تحقيق نتائج إيجابية بمواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة» ،ووج ـهــت
الشكر إلى بنك الخليج وجمعية
م ـه ـن ــدس ــي الـ ـط ــاق ــة «ع ـ ـلـ ــى ضــم
أصواتهما إلى أصواتنا ،وتسليط
الضوء على السبل التي يمكننا

ً
«طلبة أميركا»ً :دشتي رئيسا للجنة الطبية
والمطيري رئيسا لتحرير «نبراس»
●

حمد العبدلي

أعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ــة
لــاتـحــاد الــوطـنــي لـطـلـبــة الـكــويــت  -فــرع
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة م ـح ـم ــد ال ـق ـض ـي ـبــي
ت ـع ـي ـيــن ح ـس ـي ــن دشـ ـت ــي رئ ـي ـس ــا لـلـجـنــة
الطبية ،وسعود خلف المطيري رئيسا
لتحرير مجلة االتحاد «نبراس».
وأوضح القضيبي أن االتحاد مستمر
ف ــي ع ـم ـلــه ال ـم ـت ــواص ــل ف ـي ـمــا ي ـص ــب فــي

المشاركون في القمة

مصلحة وفائدة طالب وطالبات الواليات
الـمـتـحــدة ،مــن خــال تــواصـلــه بين وزارة
التعليم ا لـعــا لــي وا لـمـكــا تــب الثقافية في
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،إلي ـ ـصـ ــال ق ـضــايــا
ومـشــاكــل الـطـلـبــة لـلـمـســؤولـيــن بــالــوزارة
والمكاتب في مختلف الواليات ،مضيفا
أن االتحاد يتابع قضايا الطلبة ،والسعي
لحلها مع المسؤولين المعنيين.

م ــن خ ــال ـه ــا ال ـت ـك ــات ــف ل ـض ـمــان
مستقبل أكثر استدامة للكويت».

مبادرات االستدامة
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،اسـ ـتـ ـع ــرض ــت
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـم ــدي ــر ل ــاتـ ـص ــاالت
ال ـم ــؤس ـس ـي ــة فـ ــي ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
ل ـ ـج ـ ـيـ ــن ال ـ ـق ـ ـن ـ ــاع ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات
االستدامة المختلفة للبنك على
المستويات البيئية والمجتمعية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـشـمــل
شراكة البنك مع مشاريع محلية
إلعادة تدوير الورق والبالستيك،
وكذلك مشاركته في ساعة األرض
وتنظيف الشواطئ وغيرها.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـق ـ ـنـ ــاعـ ــي« :ك ـم ــا
يحرص بنك الخليج على تطوير

وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة ،لـمـســاعــدة
ال ـع ـمــاء لـلـحـصــول عـلــى تجربة
مـ ـص ــرفـ ـي ــة ،غـ ـي ــر ورق ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أك ـث ــر
سـ ــاسـ ــة ،مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف
النقال» ،مضيفة أن هذه المبادرات
كان لها تأثير دائم ،حيث ساعدت
ل ـيــس ف ـقــط ف ــي تـقـلـيــل الـنـفــايــات
واالن ـ ـب ـ ـع ـ ــاث ـ ــات ،ب ـ ــل أي ـ ـضـ ــا فــي
زيـ ــادة الــوعــي والـثـقــافــة البيئية
بالمجتمع .وأك ــدت الـتــزام البنك
بالحفاظ على برنامج استدامة
قوي على المستويات المجتمعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة ،عـبــر
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ــم تـحــديــدهــا
استراتيجيا لتعود بالنفع على
البالد وعلى بنك الخليج ،الفتة

إ ل ــى األ نـشـطــة المجتمعية التي
ترفع الوعي البيئي وتعزز نهجا
أكـثــر وعـيــا بــاالس ـتــدامــة ،معربة
ع ــن س ـع ــادت ـه ــا ب ــال ـم ـش ــارك ــة فــي
القمة االفتراضية األولى للمركز
العلمي« ،وهي مبادرة تساعد في
تشكيل مستقبل المجتمعات التي
نخدمها ،وتوضح التزامنا األكبر
بالعالم الذي نعيش فيه».
مــن جانبها ،أش ــارت الرئيسة
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــة لـجـمـعـيــة مـهـنــدســي
الـ ـط ــاق ــة  -ف ـ ــرع الـ ـك ــوي ــت م ــدي ــرة
برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في
معهد الكويت لألبحاث العلمية
د .فتوح الرقم إلى اتجاهات القوة
والطاقة الوطنية ،وكيف ساعدت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـب ـح ــث
والـتـطــويــر فــي الـمـعـهــد الـتـحــدي

الوطني للطاقة المتمثل في زيادة
متطلبات الطاقة من أجل تحقيق
التنمية المستدامة.
واستعرضت الرقم العديد من
مشاريع كفاءة الطاقة الرئيسية،
بما في ذلك مدونة الحفاظ على
الطاقة ،وتدقيق الطاقة ،والتحكم
في طلب الطاقة ،وتوقعات الطاقة،
وإدارة الطاقة المنزلية.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ل ـف ــت م ــدي ــر م ـش ــروع
مجمع الشقايا للطاقة المتجددة
د .أي ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــان إلـ ـ ــى ب ـعــض
مشاريع الطاقة المتجددة التي
نفذها المعهد وشركاؤه لتحقيق
االسـ ـت ــدام ــة ،م ــن خـ ــال تــوظـيــف
تقنيات الطاقة المتجددة ،وإيجاد
أ فـضــل التطبيقات على الكويت
ومـنـطـقــة دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون

ال ـخ ـل ـي ـج ــي .وشـ ـ ـ ــارك فـ ــي ال ـق ـمــة
علماء وباحثون ونشطاء وخبراء
بيئيون محليون ،منهم الباحثة
الـعـلـمـيــة الـمـشــاركــة فــي بــرنــامــج
إدارة المناطق الساحلية في مركز
أبحاث البيئة والعلوم الحياتية
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية
د .ال ـع ـنــود ال ــرق ــم ،واألخـصــائـيــة
البيئية سامية الدعيج ،والرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ ـشــركــة امـ ـ ــداد طــال
الوزان ،ومؤسس شركة ريسايكل
كويت شاكر العيسى ،والشريك
اإلداري فــي شركة  NRGالدولية
ل ـل ـت ـجــارة ال ـعــامــة س ـل ـمــان الري،
والـمــؤســس والــرئـيــس التنفيذي
فـ ــي ع ــال ــم ن ـ ــاز دالل ب ـه ـب ـهــانــي،
ومؤسس كاياك فور كويت بشار
الهنيدي.

«العربي للتخطيط» يشارك في مؤتمر «مستقبل
التعليم والتدريب» األربعاء المقبل
أعلن المعهد العربي للتخطيط مشاركته
في تنظيم المؤتمر االفتراضي الدولي الثاني
حول «مستقبل التعليم والتدريب والتنمية
الـبـشــريــة بـيــن النمطية واالب ـت ـكــار» وال ــذي
يعقد األربعاء المقبل تحت شعار «االبــداع
والريادة واالبتكار».
وذكر المعهد في بيان صحافي امس أن
فكرة المؤتمر جــاء ت في إطــار التعامل مع

متطلبات وتطلعات الدول العربية في مجال
بناء القدرات والتنمية البشرية وما جاء في
الرؤى والخطط الوطنية المستقبلية بشكل
عام وما يخص التنمية البشرية والتعليم
والتدريب بشكل خــاص .وأضــاف أن أعمال
المؤتمر الــذي سيعقد بالتعاون مع معهد
«ن ـيــو وورلـ ــد لـلـتــدريــب األه ـل ــي» ستستمر
أرب ـع ــة أيـ ــام م ــن ال ـســاعــة  10م ـســاء إل ــى 12

صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.
ون ـقــل ال ـب ـيــان ع ــن رئ ـيــس الـمــؤتـمــر ســامــة
الغريب قوله إن المؤتمر االفتراضي يهدف
إلى إبراز أهمية اإلبــداع واالبتكار لتحقيق
ال ــري ــادة ف ــي الـتـعــامــل م ــع قـضــايــا التعليم
والتدريب والتنمية البشرية والتعرف على
دور التدريب في تنمية المهارات الريادية
والمساهمة فــي تحديد آ لـيــات وسياسات

رفع مستوى االبداع واالبتكار لدى الشباب.
ولـفــت الـغــريــب إل ــى أن الـمــؤتـمــر سيضم
م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـخـ ـب ــراء م ــن الـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة ال ــذي ــن س ـي ــرك ــزون ع ـلــى مـنــاقـشــة
الـمـحــاور الرئيسية للمؤتمر ومــن أبــرزهــا
مستقبل التعليم وا لـتــدر يــب بين النمطية
واالبتكار واالبداع واالبتكار االستراتيجي
والتكنولوجي.
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•
العدد  / 4711االثنني  19أبريل 2021م  7 /رمضان 1442هـ

local@aljarida●com

7

كتاب

مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

(الحلقة السادسة)

جولة في آراء جاسم الصقر الثقافية والفكرية
الحياة الديمقراطية عليها مآخذ واالستجوابات إضاعة للوقت والجهد
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

الطاعون
والمجاعة دفعا
اإليرانيين للهجرة
إلى الكويت

قسم من المهاجرين
األوائل من ّ
بر
فارس أصولهم
عربية

إذا كان هناك
موضوع ينتهي
بسؤال فلماذا
االستجواب؟

ال بديل عن النظام
الديمقراطي رغم
السلبيات

بدايات الحياة
الديمقراطية في
الستينيات كانت
أكثر ً
نقاء

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

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

تعديل المادة الثانية من الدستور
كــانــت والت ـ ــزال قـضـيــة تـطـبـيــق الـشــريـعــة
اإلســام ـيــة ف ــي ال ـ ــدول اإلســام ـيــة الـحــالـيــة
بـ ـص ــورتـ ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي كـ ـت ــب ال ـف ـقــه
اإلســامــي ال ـص ــادرة فــي الـعـصــر العباسي
موضع نقاش في أحيان ،ومتاجرة ومزايدة
وتكسبا سياسيا وماديا في أحيان أخرى.
وعن سؤال وجهته مجلة “المجتمع” لجاسم
الصقر فــي ح ــوار أج ــري سنة 1984م حول
تعديل الـمــادة الثانية من الدستور ،أجاب
ً
بشكل قانوني وبنظرة مستقبلية معتمدا
على نتائج مباحثات فقهية قانونية سابقة:
“أن ــا حــريــص عـلــى تطبيق شــريـعــة الـلــه،
حــرص كل مسلم مؤمن بربه وديـنــه .هناك
رأيان فيما يتعلق بتطبيق الشريعة بطريقة
شاملة :الرأي األول يقول نبدأ حاال بتعديل
المادة ،ثم نباشر بتعديل ما ال يتالء م من
التشريعات والقوانين مــع حكم الشريعة،
ويـمـكــن أن أس ـمــي ه ــذا ال ـ ــرأي أن ــه ي ـبــدأ من
األع ـلــى .والـ ــرأي الـثــانــي (وأن ــا مــن أصـحــاب
ه ــذا الـ ــرأي) يـقــول ال نـبــدأ مــن ف ــوق ،بــل من
القاعدة .أصحاب هذا الرأي يقولون البد أن
يصار أوال إلى تعديل التشريعات والقوانين،
وأن تتكيف هــذه القوانين وتـتــواء م حسب
نصوص الشريعة السمحاء ،وبعد استكمال
هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة ي ـص ــار إلـ ــى ت ـعــديــل ال ـم ــادة
الثانية وتطبق الشريعة بطريقة شاملة.
وأنا في تصوري لو جرى تعديل المادة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ب ــال ـم ـق ـت ــرح األول
س ـي ـحــدث ارتـ ـب ــاك ق ــان ــوي وخ ـلــل ال أول له
وال آخــر ،وستقدم طعون ال حصر لها إلى
المحكمة الدستورية من قبل المتخاصمين
والناس ،استنادا إلى تعديل المادة الثانية،
وبالتالي ستنقلب المحكمة الدستورية من
محكمة قضاء إلى محكمة تشريع ،وبمعنى
آخـ ــر س ـت ـحــل الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة محل
المؤسسة التشريعية – أي مجلس األمــة –
واالرتـ ـب ــاك ال ــذي سـيـحــدث ال يمكن تصور
خ ـطــورتــه .أن ــا أظ ــن أن الـشــريـعــة السمحاء
قائمة على مبدأ التيسير ال التعسير.

البديل للنظام الديمقراطي
وإجابة عن سؤال حول تقييمه التاريخي
لـلـتـجــربــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت منذ
نـشــأتـهــا إل ــى ب ــداي ــة األل ـف ـيــة قـ ــال“ :ال ـح ـيــاة
الديمقراطية فــي الـكــويــت مــن بدايتها إلى
المرحلة األخيرة مرت بعدة مراحل .تقييمي
أن ــا أول ش ــيء مــن نــاحـيــة مـبــدئـيــة ،ال بديل
للنظام الديمقراطي ر غــم بعض السلبيات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــراف ـ ــق بـ ـع ــض ج ـ ــوان ـ ــب ال ـم ـم ــارس ــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة .واألقـ ـ ـ ـ ــوال ك ـث ـي ــرة فـ ــي ه ــذا
الـمـجــال؛ منها مــا قــالــه ونـسـتــون تشرتشل
عــن الديمقراطية انـهــا“ :أق ــل أنظمة الحكم
ً
س ـ ـ ــوء ا” ،ف ـهــو ل ــم ي ـب ــرئ الــدي ـم ـقــراط ـيــة من
األخطاء أو السلبيات .إنما مقارنة بأنظمة
الحكم األخرى؛ تبقى الديمقراطية هي النظام
األفـضــل .وانـظــر عبر الـتــاريــخ إلــى الـكــوارث
التي حدثت في العالم وليس فقط في العالم
ال ـع ــرب ــي .ل ـمــا ي ـكــون ال ـح ـكــم ف ــردي ــا .آخــرهــا
الكارثة التي نتجت عن حكم الطاغية الذي
ّ
احـتــل الـكــويــت ،وم ــزق شمل األم ــة العربية،
وحـطــم القطر الـعــراقــي الـعــزيــز على العرب
ً
َ
ج ـم ـي ـعــا ،ف ـقــد أحـ ـ ـ َـدث م ــا أحـ ــدث ف ــي أش ـيــاء
ّ
يعرفها القاصي والداني .وحطم آمال أمة،
ألنه في ظل نظام ديكتاتوري .لو كان في ظل
نظام ديمقراطي لكانت هناك كوابح ،وهناك
موانع تردعه ،فهذه من بديهيات القول.
لقد مرت الحركة الديمقراطية في الكويت
بـمــراحــل ،ولـمــا نــأخــذ المرحلة التشريعية
التي بدأت في المجلس التأسيسي وبداية
الــدسـتــور 1961م واسـتـمــرت خــال العقود
األربـ ـ ـع ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .وفـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــوري كــانــت
البداية من الفصل التشريعي األول والفصل
التشريعي الثاني أكثر  -ما أريد أقول أكثر
ً
ن ـقــاء  -أك ـثــر ات ــزان ــا ،رغ ــم أن ه ــذه هــي سنة
ال ـح ـيــاة .فــي الـفـصــول التشريعية الالحقة

قنصل فخري للسويد
رشحت مملكة السويد المرحوم جاسم الصقر
ليصبح قنصال فخريا لمملكة السويد في دولة
الكويت .وتولى هذه المهمة لمدة ثماني عشرة
سنة .وفي الحقيقة فإن هذا أمر نادر الحدوث.
وقـ ــد ق ــدم ــت ال ـســويــد ل ـجــاســم ال ـص ـقــر بـنـهــايــة
خــدم ـتــه س ـنــة 1985م وسـ ــام ال ـن ـجــم الـشـمــالــي
برتبة فارس قائد ،تقديرا له لجهوده في تقوية
الروابط والعالقات بين الكويت والسويد .وأقيم
حفل التكريم في السفارة السويدية في دولة
الـكــويــت ،بحضور السفير الـســويــدي ورئيس
مجلس األمة وعدد من المسؤولين الكويتيين.

إحدى جلسات الفصل التشريعي السابع لمجلس األمة ويظهر في الصورة جاسم الصقر وعبدالله النيباري ويعقوب حياتي وراشد الهبيدة
بحكم وجود جيل جديد من المثقفين وحملة
الـ ـشـ ـه ــادات ال ـع ـل ـيــا خ ــاض ــوا غ ـم ــار الـحـيــاة
الديمقراطية .بينما الفصل التشريعي األول
ر ب ـمــا نسبة الجامعيين فــي مجلس األ مــة
يعدون على األصابع اثنين أو ثالثة ،إنما
الجيل السابق -بصرف النظر عن الجانب
الثقافي أو األكاديمي  -غني بالتجربة”.
“الحياة الديمقراطية في المرحلة األخيرة
ف ــي ال ــواق ــع ي ـشــوب ـهــا ك ـث ـيــر م ــن ال ـش ــوائ ــب،
وعليها مــآخــذ ،وهــي مسؤولية الجانبين،
أقـ ـص ــد ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن :ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
وا لـسـلـطــة التشريعية ،كلتاهما تتحمالن
المسؤولية”.
ُ
أنتقل إلى السلطة التنفيذيةُ .ت ُ
الم السلطة
ً
التنفيذية فيما يتصل بهذا الموضوع لوما
ً
كبيرا ؛ باعتبار مبدأ فصل السلطات مبدأ
دستوريا متفقا عليه في الفقه الدستوري،
ً
ومنصوصا عليه في دستور الكويت ،يعني
وج ـ ــود سـلـطــة تـشــريـعـيــة مـمـثـلــة بمجلس
األمـ ــة ،لـيــس مـعـنــاه ان الـسـلـطــة التنفيذية
ّ
ً
تـبـقــى مـكــتـفــة ،إن ـمــا م ـعــروف دس ـتــوريــا ما
هي مسؤولية السلطة التشريعية؛ السلطة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ه ــي س ـل ـطــة رق ــاب ــة وت ـشــريــع،
والــرقــابــة لها أدوات ـهــا مــن الـســؤال وآخــرهــا
االس ـت ـج ــواب .ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة تـضــاء ل
وقار أو أهمية أداة االستجواب ،ألنه على أقل
سبب يتقدم نائب بطلب استجواب الوزير
ً
الـفــانــي .طبعا هــو حــق برلماني ال خالف
على ذلك ،حق دستوري ،إنما تؤخذ األمور
بثقلها؛ يعني إذا موضوع ينتهي بسؤال
فلماذا يلجأ إلى االستجواب؟ االستجواب
فيه إضاعة لوقت ثـمين من جانب السلطتين،
باعتبار الوزير الــذي ُ
سيستجوب عليه أن
ً
ُي ـ ِـع ـ ّـد إع ـ ــدادا لـمــوضــوع االس ـت ـجــواب ،ربما
كـيــان ا ل ـ ــوزارة كلها يبقى يعمل لتحضير
ً
الـنـقــاط ،ووق ــت المجلس يضيع .وأحـيــانــا

المؤتمر الشعبي في جدة
تلقى جاسم الصقر وأصدقاؤه اتصاال
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي ال ـط ــائ ــف
تدعوهم إلى المشاركة في مؤتمر شعبي
كويتي سيقام في جدة بالمملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة ب ـتــاريــخ  13أك ـتــوبــر 1990م.

مشارك بصياغة
البيان الختامي
لمؤتمر جدة

فسافر جاسم الصقر وأخــوه عبدالعزيز
إلى هناك ،حيث قدم عبدالعزيز كلمة تمثل
الشعب الكويتي.
ً
وهـ ـن ــاك أدى ج ــا س ــم دورا ف ــي لـجـنــة
صياغة الـبـيــان الختامي الـمــأخــوذة من

يكون االستجواب على شيء ممكن ينتهي
بصيغة أخــرى ،وهذه خصوصا في الفترة
ّ
يمج كلمة
األخيرة .حتى الرأي العام أصبح
االستجواب ،ما أقول من ابتذالها ،ألنه حق
م ـشــروع ،إنـمــا مــن ت ـكــرارهــا ب ــدون ض ــرورة
قصوى.

هجرة اإليرانيين للكويت

حكم رضا شاه
والبحث عن
الرخاء وراء هجرة
اإليرانيين في
الثالثينيات

تـحــدث جــاســم الصقر عــن عــوامــل هجرة
اإليرانيين إلى الكويت في فترة الثالثينيات
من القرن العشرين فقال“ :لقد شهدت فترة
الثالثينيات وما بعدها هجرة أعداد كبيرة
من اإليرانيين إلى الكويت .والعوامل التي
س ــاع ــدت ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـه ـج ــرة ف ــي ت ـص ــوري
تختلف في فترة الثالثينيات عما بعدها،
حيث اختلفت البواعث والنوازع .ففي فترة
الثالثينيات – في تصوري – عامالن مهمان
أثرا على تدفق اإليرانيين إلى الكويت:
الـعــامــل األول اقـتـصــادي مـعــاشــي .كانت
الحياة في إيران – السيما في ساحل فارس
المواجه لنا – حيث إن تلك الحقبة لم تكن
أكثر الهجرة تأتي من داخل إيران ،بل تأتي
من ذلك الساحل ،ألن الحياة كانت قاسية،

كلمات سمو األمير الشيخ جابر األحمد
وسمو ولي عهده الشيخ سعد العبدالله
وعبدالعزيز الصقر ممثل الشعب الكويتي،
والـمـهـنــدس عـبــدالــرحـمــن الغنيم األمـيــن
العام للمؤتمر.

وكانت في الشاطئ اآلخر من الخليج – أي
الكويت – نسبيا فيها رخاء أكثر ،وهذا عامل
هام في التدفق في الثالثينيات.
العامل الثاني في تصوري أن حكم (رضا
شــاه بهلوي) أحــدث تغييرات سنة 1932م
س ـمــاهــا ت ـج ــدي ــدا ع ـلــى ال ـش ـع ــب .وال ـش ـعــب
مـحــافــظ م ـتــديــن .فـفـجــأة م ـثــا ،طـلــب إلـغــاء
الحجاب باإللزام وبقوة القانون ،حيث فرض
عقوبة على المتحجبات ،إضافة إلى أشياء
كثيرة .فشعب متدين مثل الشعب اإليراني
حدث فيه نوع من النفور ،إلى جانب الضغط
السياسي واالجتماعي .وأتصور أن هذا له
دور في فرار قسم منهم .وهناك جماعة من
جنوب إيران من (كنج) و(لنجة) كنت أسمع
قصصهم بنفسي في الثالثينيات ،وقد فر
بعضهم واستقر فــي خــورفـكــان ،وبعضهم
جــاء إلــى الـكــويــت .وكثير منهم مــن أصــول
عربية ولو أنهم سكنوا ساحل فارس ،لكنهم
م ــن أص ـ ــول ع ــرب ـي ــة ،ح ـيــث ح ـص ـلــت ه ـجــرة
ف ــي ال ـق ــرن الـ ـح ــادي ع ـشــر ال ـه ـجــري بسبب
ال ـطــاعــون والـمـجــاعــة ف ـهــاجــروا عـلــى شكل
ق ـبــائــل ،فـبـعـضـهــم س ـكــن (ك ـن ــج) وبـعـضـهــم
سكن (عوض).

الغزو العراقي لدولة الكويت
كان الغزو العراقي للكويت صدمة كبيرة
للكويتيين والعرب ،وبخاصة الكويتيون
ممن يؤمن بالفكر القومي العربي لما رأوه
من طغيان وظلم جار عربي ُّ
عدوه سابقا
حــامــي ال ـبــوابــة الـشــرقـيــة لــأمــة الـعــربـيــة،
ول ـمــا رأوه مــن دول عــربـيــة ت ـخــاذلــت عن
نصرة الحق الكويتي رغــم كــل مــا قدمته
الكويت لها من مساعدات إنسانية ومادية،
وس ـم ـيــت ب ـ ــدول الـ ـض ــد .وبــال ـتــالــي حــدث
تـحــول فـكــري ومــراجـعــة لألفكار القومية
الـعــربـيــة ،وه ــو مــا ح ــدث لـجــاســم الصقر
وغيره.
كان المرحوم ُجاسم يصطاف في لندن
ح ـيــن غ ــزا الـ ـع ــراق ال ـك ــوي ــت .وك ـ ــان هـنــاك
ع ــدد غـيــر قـلـيــل مــن الـكــويـتـيـيــن ،فــأخــذوا

يجتمعون يــو مـيــا لـلـحــد يــث والتخطيط
ل ـ ــدع ـ ــم قـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
تحريرها ،وكانوا يجتمعون أحيانا في
شقة عبدالعزيز حمد الصقر.
نشط المرحوم جاسم الصقر في الدفاع
عــن الكويت ضــد الـغــزو العراقي للكويت
من خالل شرح القضية العادلة للمجتمع
الدولي وجذب انتباهه .وكان أيضا يقدم
محاضرات للكويتيين والعرب في لندن.

زوايا ورؤى
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عندما تفوح فيروسات
النرجسية
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ُ
وقعت في "مصيدة" بطلها شخص "خ ــارق" قــدم لي معلومات لم
يراودني شك في أي لحظة أنها غير صحيحة ،راح يستعرض الكتب
التي أصدرها وبعناوين مبهرة والكتب التي تنتظر دورها!
الـمـهــم أن مــا كتبته عــن ه ــذه الشخصية فـضــح الـمـسـتــور وكــانــت
التعليقات الـمـتــداولــة على مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي وغيرها
بالمئات ،كلها وليس معظمها تعري صاحب "التجربة الفذة" وأنه
ً
يضلل الناس ويقدم نفسه "كإنسان سوبر" متفاخرا بما أقدم عليه.
الـمــوضــوع فـتــح أمــامــي "م ـغــارة عـلــي بــابــا" عـلــى مــن يكتب بعض
المذكرات والسير الذاتية ،منهم من يمعن في "تضخيم األنا" ويذهب
ً
بعيدا بالمبالغات وفي هذا الجانب جرت مداخلة مع زميل معتق
في الصحافة والتأليف وهو األستاذ أنطوان بارا خالصة كالمه أن
معظم من يكتب المذكرات أو السير الذاتية في العالم العربي ،مشروع
ً
فاشل ،يشبه من يحمل خنجرا بعد خروجه من المستشفى لألمراض
العصبية ،فخطر هذه المذكرات والسير يشوش األذهان ،فإذا كان
كاتبها أو ساردها يتمتع بمخيلة خصبة فسيحدثك باألهوال كما
فــي حالة ذلــك الــرجــل السوبر الــذي انتهى مــن إع ــداد العشرات من
الكتب وهو يقبع في السجن دون أن تتعدى فترة الحبس سنتين!
ال ـق ــارئ يــريــد أن يـتـعــرف إل ــى جــوانــب الشخصية بـكــل سقطاتها
ونجاحاتها إن وجــدت ،شــرط أال يمنعه الخجل من ذكــر تفاصيل
حياته ،أو يقدم صورة ناصعة ،أو يعكسها ببطوالت زائفة ويضفي
على نفسه ما ليس فيها.
عندما سئل الشاعر أحمد شوقي :لماذا ال تكتب سيرة حياتك لتطلع
عليها األجيال؟ أجاب" :السيرة التي سأكتبها سبق أن دونتها في
أشعاري ،فماذا سأضيف عليها؟" ،وهذا ما تعثر عليه عند صاحب
جائزة نوبل األديب نجيب محفوظ والذي قال" :لم أفكر في كتابة
سيرتي الذاتية ووضعها في كتاب مستقل ألنني كتبتها في رواياتي
وقصصي".
الـمـقــارنــة غير عــادلــة عندما نــرى وجــوهـنــا فــي م ــرآة المجتمعات
الغربية ،فمستوى الثقافة والوعي مختلف بل متناقض ،فأهل الشرق
ً
عموما لديهم قيم وعادات ال تسمح "بتشريح" أو "تشخيص" الذات،
ً
في حين أن أهل الغرب ال يتهيبون أبدا من الحديث عن نقائصهم
ومثالبهم وجذورهم االجتماعية ،وهو على النقيض من أهل الشرق،
ً
فهم يفخرون بكونهم خرجوا من وسط وضيع وقد يدهشك رئيسا
ً
لبلد مــا ،باعترافه مثال أنــه ولــد أو عــاش في كــوخ وهــو صغير ،أو
ً
أن والــده كان زبــاال ،كون ثقافتهم تعطي لإلنسان حقه في الكفاح
والطموح وتحقيق األحالم.
نرى بعض الكتب تتناول السير الذاتية في العالم العربي التي يغلب
عليها طابع المبالغة والتضخيم ،ونسج البطوالت ،وهناك أسماء
المعة في دنيا الثقافة والفن والغناء واألدب وحتى في السياسة لم
تمسهم فيروسات النرجسية والتفرد دون العالمين!
ً
الشخصية العربية عموما تميل إلى إظهار عالمات الصدق والقوة
والرجولة وهي صفات يستميت أصحابها في تحصينها حتى ال
تتعرض إلــى تحطيم تابوهات صنعتها ظــروف معينة ،فالبيئة
تنظر إلى البوح عن "الوجه اآلخر" على أنه شبهة ومخالف للتقاليد
السائدة!
نختمها بـقــول الـمـبــدع الـمـغــربــي محمد ش ـكــري ،صــاحــب "الخبز
ً
ال ـحــافــي"" :ل ــن تـجــد أحـ ــدا يـتـحــدث ب ـصــراحــة فــي مـجـتـمــع تزعجه
الصراحة" .أتذكر دراسة أحد األكاديميين اليابانيين الذين درسوا
الشخصية العربية عن قرب ،ذهب إلى مصر لمعايشة التجربة وخرج
بنتيجة تقول إن هذه الشخصية "تحمل النقيضين" ،فإذا تحدث عن
الشرف والكرامة والنزاهة فهذا يعني أنه يمارس الحرمنة والرشوة
والكذب في حياته!
أغلب مجتمعاتنا محافظة وفي بعضها كم من النفاق يأسرها صورة
"البطل" و"القائد" و"المعصوم عن الخطأ" و"الزعيم" و"المقدس" فكيف
بها وهي تعري هذه الثقافة؟!

ةديرجلا
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أحمد باقر

موسم سقوط األوهام*

رياح وأوتاد :حرمة الكويت وأهلها في وسائل التواصل بين المجلس والحكومة
التقيت بعض اإلخوة من أعضاء مجلس
األ مــة والناشطين السياسيين بعد جلسة
الـ ـقـ ـس ــم ،وه ــالـ ـن ــي مـ ــا س ـم ـع ــت م ـن ـه ــم عـمــا
تعرضوا له من سب وتجريح وتطاول على
ّ
وتقول عليهم باألكاذيب
الكرامة واتهامات
في وسائل التواصل ،وكيف تعدى التجريح
شـ ـخ ــوصـ ـه ــم حـ ـت ــى وص ـ ـ ــل ال ـ ـ ــى أم ـه ــات ـه ــم
وأبنائهم وعوائلهم.
قال لي أحدهم أنا طالبت بكشف وعرض
ذمتي المالية على الـمــأ ،والـلــه يشهد أني
ص ــادق ،وق ــال آخ ــر أقـســم بــالـلــه أن ــي دخلت
ً
على والدتي وعمرها ثمانون عاما فوجدتها
تبكي مما نقل إليها من أخبار كاذبة عني،
وقالت" :يا وليدي صج إنت بايق؟".
ه ـ ــذه الـ ـج ــرائ ــم ب ـح ــق نـ ـ ــواب ونــاش ـط ـيــن
ً
ومواطنين تتكرر يوميا من مختلف األطراف
وتنشر على المأل في وسائل التواصل وعبر
الهواتف ،ويطلع عليها عشرات اآلالف ال بل
مئات اآلالف من الناس ،وفيهم الكثير ممن
يصدقها ويعيد نشرها لألسف.
وهي رغم خطورتها على المجتمع فإنها
ت ـعــرض عـلــى م ــرأى ومـسـمــع م ــن الـحـكــومــة
وأج ـهــزة الــداخـلـيــة وهيئة االت ـصــاالت دون
ً
أن يحرك أحــد ساكنا لوقف هــذه الجائحة
األخالقية.

كثير من الشكاوى ذهبت إلــى المباحث
الجنائية دون رجعة ألنها أفادت أن صاحب
الـ ـحـ ـس ــاب لـ ــم ي ـت ــم الـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ـيــه رغ ـ ــم أن
الحساب محلي كويتي ،وكثير منها حكم
القضاء فيها بالبراءة رغم اإلساءة الواضحة.
والكارثة األدهى أن مجلس األمة لم يقدم
أي شــيء لوقف هــذا التراشق الـبــذيء الــذي
أصبح يهدد المجتمع الكويتي بأسره في
استقراره وأسلوب ورقي الحوار فيه ،وكأنهم
ت ـجــاه ـلــوا حــديــث ال ـن ـبــي ،ص ـلــى ال ـلــه عليه
وسلم ،حيث قال" :فإن فساد ذات البين هي
ً
الحالقة" ،وقال أيضا" :والبغضاء هي الحالقة
وال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين".
ً
فتركوا أعدادا من المجتمع يغوصون في
الـفـحــش مــن ال ـقــول ويـغــرقــون فــي الكراهية
بين بعضهم ،حتى وصلت األكاذيب وألفاظ
وأس ــال ـي ــب ال ـت ـجــريــح وال ـس ـب ــاب وال ـت ـطــاول
إل ــى قــاعــة عـبــدالـلــه الـســالــم كـمــا شـهــدنــا في
الجلسات األخيرة ،أليس بإمكان هؤالء شرح
وجهة نظرهم دون تطاول أو إساءة؟
والـكــارثــة األكـبــر أن تـقــوم لجنة التعليم
واإلع ــام في مجلس األمــة بحذف كثير من
الممنوعات في قانوني المطبوعات والمرئي
والمسموع فتشجع هذه التصرفات وتنزع
عـنـهــا اإلدان ـ ــة الـقــانــونـيــة ،رغ ــم أن الـعـقــوبــة

المترتبة عليها هي الغرامة البسيطة.
كان على اللجنة أن تجتمع مع الحكومة
ل ـب ـح ــث ك ـي ـف ـي ــة م ـع ــال ـج ــة ه ـ ــذه ال ـج ــائ ـح ــة
األخالقية ،مع التأكيد أن حرية الكلمة هي
مسؤولية دينية واجتماعية ،كما كان عليها
أن تجتمع مع هيئة االتـصــاالت والداخلية
لمعرفة الحسابات الوهمية التي تزرع الفتنة
وتـحـلــق ذات الـبـيــن ف ــي ال ـكــويــت بــالـسـبــاب
واإلهــانــة والتطاول على كرامات الناس ،ال
أن تحذف الـمــواد المتعلقة ب ــاآلداب العامة
وكرامات الناس وخصوصياتهم وأسرارهم
من القانون وهي من أصول الدين والشريعة
فتجعلها مباحة للسفهاء.
ً
لـقــد ح ــذر سـمــو األم ـيــر عـنــدمــا ك ــان ولـيــا
للعهد في خطابه نيابة عن سمو األمير في
مجلس األمــة من إثــارة الفتن باسم الحرية
ال ــزائ ـف ــة ووص ـف ـه ــا ب ــال ـم ـم ــارس ــات ال ـش ــاذة
والمرفوضة ،ولكن لجنة التعليم واإلعــام
تصر على حذف هذه الفقرات بحجة وجود
ً
م ــا يـشــابـهـهــا ف ــي ق ــان ــون الـ ـج ــزاء ع ـل ـمــا أن
التشابه (إن وجــد) مــع بعض الفقرات فإنه
ً
ال يضير التشريع ،خصوصا أن العقوبات
في قانون الجزاء هي أشد من المطبوعات
وتصل إلى السجن ،فاتقوا الله في الكويت
وأهلها.

نورييل روبيني*
جورج باكر*

بايدن يستطيع التعويض عن غلطته
إذا كانت الحرب األفغانية تهدف إلــى منع اإلرهابيين من استعمال
أفغانستان إلطالق اعتداءات ضد الواليات المتحدة ،كانت واشنطن
ستتمكن من إعالن النصر واالنسحاب منذ سنوات ،لكن إذا كان هدفها
يتعلق بالمشاركة في بناء دولــة مستدامة (عبر منع حركة "طالبان"
ً
من االستيالء على السلطة مجددا ،والقضاء على التقدم الذي أحرزه
ماليين المواطنين األفغان ،والسماح لإلسالميين المتطرفين باسترجاع
قاعدتهم على األراضي األفغانية) ،فيعني ذلك أن أطول حرب في تاريخ
الواليات المتحدة انتهت بالهزيمة ،حيث ُي ّ
مهد إعالن الرئيس جو بايدن
حول سحب جميع القوات األميركية بحلول  11سبتمبر المقبل لبدء العد
التنازلي الذي يسبق انهيار الحكومة األفغانية.
ً
ً
يحمل بايدن تاريخا شخصيا في هذا النوع من الملفات ،ففي أبريل
ّ
ً ،1975خالل واليته األولى كسيناتور في مجلس الشيوخ ،عبر بايدن
صراحة عن اعتراضه على استعمال األموال األميركية والمجازفة بسالمة
األميركيين إلنقاذ عشرات آالف الناس الذين راهـنــوا بحياتهم على
الوعود األميركية في فيتنام الجنوبية ،فقال خالل أحد خطاباته في
مجلس الشيوخ" :الواليات المتحدة ليست مسؤولة عن إجالء شخص
واحد وال  100ألف شخص من فيتنام الجنوبية" ،وحاول الرئيس غيرالد
فورد حينها إقناع بايدن عبر تذكيره بالتقليد األميركي الذي يقضي
بالترحيب بالالجئين الهاربين من الحرب والظلم ،لكن لم يتغير موقف
بايدن .كانت فيتنام قضية خاسرة في مطلق األحوال وأراد األميركيون
نسيانها.
حين سقطت فيتنام الجنوبية ،تم إجــاء  135ألــف فيتنامي ّ
معرض
للخطر بفضل الجهود البطولية التي بذلها مـســؤولــون أميركيون
ً
ومحاربون قدامى ومواطنون عاديون ،وأعلن فورد الحقا" :كان االمتناع
ً
عن هذا النوع من الجهود سيضيف شكال من العار األخالقي إلى اإلهانة
العسكرية التي ّ
تعرضنا لها برأيي" ،فأصبح هؤالء ّالالجئون وأحفادهم
ً
ً
أميركيين اليوم ،ومن المستبعد أن يكون بايدن قد فضل وضعا مختلفا
عما حصل.
ّ
لم يؤيد بايدن أي التزام أخالقي في عام  ،1975لكنه يستطيع أن يتعلم
من غلطته اليوم ّ
ويعوض عنها ،إذ ينتظر  17ألف أفغاني كانوا قد عملوا
ً
لمصلحة الــواليــات المتحدة في أفغانستان ،فضال عن عشرات آالف
األشخاص اآلخرين من أفراد عائالتهم ،انتهاء اإلجراءات البيروقراطية
البطيئة داخل الحكومة األميركية إلتمام طلبات التأشيرة ،وإذا تطورت
هذه اإلجراءات باإليقاع الطبيعي ،فسيضطر هؤالء لالنتظار لسنوات
إضافية بعد انسحاب آخر الجنود األميركيين من بلدهم ،وستطارد
ً
ً
"طالبان" عددا كبيرا منهم في حين ينتظرون انتهاء اإلجراءات ويحاولون
َ
االخـتـبــاء ،حيث سيرحل األمـيــركـيــون ُ
ويـقــتــل األف ـغــان الــذيــن صـ ّـدقــوا
وعودهم ،وستنتهي تلك الحرب ولن يسمع األميركيون على األرجح
أخبار موت هؤالء األفغان.
ّ
حين بدأت فيتنام الجنوبية تنهار في ربيع عام  ،1975حلت النهاية
بسرعة صادمة واضطرت إدارة فــورد لتنظيم عمليات اإلجــاء خالل
أسابيع قليلة ،ففي أفغانستان ،أعـطــت إدارة بــايــدن نفسها خمسة
ً
أشهر تقريبا ،وهي مدة كافية إلنقاذ آالف األفغان الذين جازفوا بكل
شيء لمساعدة الواليات المتحدة في بلدهم ،لكن لن تكون هذه المدة
كافية إلنقاذهم عبر تسريع مراجعة طلبات التأشيرة بكل بساطة ،بل
يجب أن يخرج هؤالء األفغان من البلد ويتجهوا إلى قاعدة عسكرية
ً
أميركية خارجية ،حيث يمكن التدقيق بقضاياهم في جو آمن بعيدا
ً
عن نطاق تأثير "طالبان" ،وهذا الحل ُي ّ
سمى أحيانا "خيار غوام" غداة
العملية األميركية التي أنقذت آالف األكراد العراقيين من صدام حسين
ً
جواُ ،
ويفترض أن ينشئ بايدن
خالل التسعينيات عبر نقلهم إلى غوام
ّ
يضم مجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين من
فريق عمل
ً
أبرز الوكاالت الناشطة للتخطيط لهذه العملية وتنفيذها ،وبناء على
المعايير الحكومية االعتيادية ،قد تبدو هذه الجهود مستبعدة ،ولكن
ً
انطالقا من معايير الجيش األميركي التي ترتكز على عدم التخلي عن
ً
أحد في ساحة المعركة ،سيكون أي خيار بديل مستحيال.
* «أتالنتيك»

هل الركود التضخمي آت؟
في األمد القريب ،سيعمل التباطؤ في أسواق السلع والعمالة
والسلع األساسية ،وفي بعض أسواق العقارات ،على منع حدوث
طفرة تضخمية مستدامة ،لكن على مدار السنوات القليلة المقبلة،
ستبدأ السياسات النقدية والمالية المتساهلة في إحداث ضغوط
تضخمية بسبب نشوء أي عدد من صدمات العرض السلبية
المستمرة.
يدور اآلن جدال متزايد الحدة حول ما إذا كانت طبيعة التضخم المنتظر
خالل األشهر القليلة المقبلة مؤقتة ،بما يعكس االرتداد الحاد من الركود
الــذي أحدثته جائحة مــرض فيروس كــورونــا  ،2019أو مستمرة ،بما
يعكس العوامل التي تدفع الطلب والتكلفة إلى االرتفاع.
َ َّ
تشير العديد من الحجج إلى الزيادة المستمرة في التضخم ،الذي ظـل
أدنى من الهدف السنوي الذي حددته أغلب البنوك المركزية بنحو %2
ألكثر من عشر سنوات ،وتؤكد الحجة األولى أن الواليات المتحدة استنت
التحفيز المالي المفرط في اقتصاد كان من الواضح بالفعل أنه يتعافى
بسرعة أكبر من المتوقع .جاء اإلنفاق اإلضافي الذي بلغ  1.9تريليون
دوالر ،والــذي نال الموافقة في مــارس ،بعد حزمة بقيمة  3تريليونات
دوالر فــي الربيع الماضي ،وحــافــز بقيمة  900مليار دوالر فــي شهر
ديسمبر ،فضال عن مشروع قانون البنية األساسية بقيمة  2تريليون
دوالر المنتظر قريبا ،وعلى هذا فإن استجابة الواليات المتحدة لألزمة
جاءت أكبر كثيرا من استجابتها لألزمة المالية العالمية في عام .2008
تزعم الحجة المضادة أن هذا التحفيز لن يشعل شــرارة تضخم دائم،
ألن األس ــر ستدخر ج ــزءا كبيرا منه لـســداد الــديــون ،ع ــاوة على ذلــك،
لن تزيد االستثمارات في البنية األساسية الطلب وحسب ،بل ستزيد
أيضا العرض ،من خالل توسيع المخزون من رأس المال العام المعزز
لإلنتاجية ،لكن بطبيعة الـحــال ،حتى بوضع هــذه الديناميكيات في
الحسبان ،يعني تضخم المدخرات الخاصة بفعل التحفيز ضمنا أن األمر
سينطوي على بعض التحرير التضخمي للطلب المكبوت.
تقول حجة ثانية إن بنك االحتياطي الفدرالي األميركي ،وغيره من البنوك
المركزية الرئيسة ،يتساهل بشكل مفرط مع السياسات التي تجمع بين
التيسير النقدي واالئتماني ،وقــد أدت السيولة التي توفرها البنوك
المركزية بالفعل إلى تضخم األصــول في األمد القريب ،وستدفع نمو
االئتمان التضخمي واإلنفاق الحقيقي مع تسارع إعادة فتح االقتصاد
وتعافيه .قد يزعم بعض المراقبين أن البنوك المركزية قــادرة عندما
يحين الوقت على التخلص من السيولة الــزائــدة ببساطة عن طريق
السحب تحت حساب ميزانياتها العمومية ورفــع أسعار الفائدة من
الصـفر أو المستويات السلبية ،لكن هذا االدعاء بات من الصعب قبوله
ِ
على نحو متزايد.
كانت البنوك المركزية تعمل على تحويل عجز مالي ضخم إلى نقود
في ما يرقى إلى توظيف "أموال الهليكوبتر" أو تطبيق النظرية النقدية
الحديثة ،وفي وقت حيث يتنامى الدين العام والخاص من قيمة قاعدية
مرتفعة بالفعل ( %425من الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات
المتقدمة ونحو  %356على مستوى العالم) ،لن يتسنى اإلبقاء على
استدامة القدرة على تحمل الديون إال من خالل االستعانة بمزيج من
أسعار الفائدة المنخفضة القصيرة والطويلة األجل .وتطبيع السياسة
النقدية في هذه المرحلة من شأنه أن يفضي إلى انهيار أسواق السندات
واالئتمان ،ثم أسواق األسهم ،مما يؤدي إلى الركود .لقد فقدت البنوك
المركزية استقالليتها فعليا.
هنا ،تزعم الحجة المضادة أن البنوك المركزية ستفعل كل ما يلزم
للحفاظ على مصداقيتها واستقالليتها عندما تبلغ االقتصادات طاقتها
الكاملة ومستوى التشغيل الكامل للعمالة ،وسيكون البديل إلغاء تثبيت
توقعات التضخم وال ــذي مــن شأنه أن يدمر سمعتها ويسمح بنمو
األسعار بشكل جامح.
ينبئنا ادعاء ثالث بأن تحويل العجز المالي إلى نقود لن يكون تضخميا؛
بل إنه سيمنع االنكماش وحسب ،بيد أن هذا يفترض أن الصدمة التي
تضرب االقتصاد العالمي اآلن تشبه تلك التي حدثت في عــام ،2008

عندما تسبب انهيار فقاعة األصول في خلق أزمة ائتمانية وبالتالي
صدمة الطلب الكلي.
تكمن المشكلة اليوم في أننا نتعافى من صدمة عرض كلي سلبية ،وعلى
هذا فإن السياسات النقدية والمالية المتساهلة من الممكن أن تؤدي حقا
إلى التضخم ،أو ما هو أسوأ من ذلك ،الركود التضخمي (ارتفاع التضخم
المصحوب بالركود) .الواقع أن الركود التضخمي في سبعينيات القرن
العشرين جاء بعد صدمتين سلبيتين ارتبطتا بالمعروض من النفط
عقب حرب أكتوبر  1973ثم الثورة اإليرانية في عام .1979
في سياق اليوم ،ينبغي لنا أن نقلق بشأن عدد من صدمات العرض
الـسـلـبـيــة الـمـحـتـمـلــة ،س ــواء بــاعـتـبــارهــا ت ـهــديــدا للنمو الـمـحـتـمــل أو
بصفتها عوامل محتملة قد تدفع تكاليف اإلنتاج إلى االرتفاع ،وهي
تشمل العقبات التجارية مثل تراجع العولمة وزيادة تدابير الحماية؛
واختناقات العرض بعد الجائحة؛ والحرب الباردة الصينية األميركية
المتزايدة الحدة؛ وما سيتبع ذلك من تفتت سالسل التوريد العالمية
وإعادة االستثمار المباشر األجنبي إلى الديار من الصين المنخفضة
التكلفة إلى مواقع أعلى تكلفة.
ما يثير القلق بالقدر ذاته البنية الديمغرافية في كل من االقتصادات
المتقدمة والناشئة ،ففي حين تعمل مجموعات من المسنين على تعزيز
االستهالك عن طريق إنفاق مدخراتهم ،ستفرض القيود الجديدة على
الهجرة ضغوطا تدفع تكاليف العمالة إلى االرتفاع.
عــاوة على ذلــك ،يعني اتساع فجوات التفاوت في الدخل والثروة أن
التهديد المتمثل بحدوث ردة فعل شعبوية عنيفة سيظل قائما ،فمن
ناحية قــد يتخذ ذلــك هيئة سياسات مالية وتنظيمية لدعم العمال
والنقابات ،وهــذا مصدر إضافي للضغط على تكاليف العمالة ،ومن
ناحية أخرى قد يكون تركز قوة احتكار ال ِقـلة في قطاع الشركات أيضا
سببا للتضخم ،ألنه يعزز قدرة المنتجين على تحديد األسعار .وبطبيعة
ُ
الحال ،قد تـفـضي ردة الفعل العنيفة ضد شركات التكنولوجيا الضخمة
والتكنولوجيات الموفرة العمالة التي تعتمد على رأس المال بكثافة إلى
تقليص االبتكار واإلبداع في عموم األمر.
يــزعــم ال ـس ــرد ال ـم ـضــاد لـفــرضـيــة ال ــرك ــود الـتـضـخـمــي ه ــذه أن اإلب ــداع
التكنولوجي في الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي والروبوتات قد يستمر
في إضعاف العمالة على الرغم من ردة الفعل الشعبية العنيفة ،وأن
التأثيرات الديمغرافية يمكن التعويض عنها من خالل رفع سن التقاعد.
على نحو مماثل ،قد ينقلب تراجع العولمة في االتجاه المعاكس مع
تعمق التكامل اإلقليمي في العديد من أنحاء العالم ،في حين يساعد
تحويل الخدمات إلى الخارج في توفير حلول بديلة تلتف حول العقبات
التي تحول دون هجرة اليد العاملة (المبرمج في الهند ليس مضطرا
إلى االنتقال إلى وادي السليكون لتصميم تطبيق يستخدم في الواليات
المتحدة) .أخـيــرا ،أي تضييق لفجوة التفاوت في الدخل ربما يعمل
ببساطة ضد الطلب الفاتر والركود المزمن االنكماشي ،بدال من كونه
تضخميا بشدة.
في األمد القريب ،سيعمل التباطؤ في أسواق السلع والعمالة والسلع
األساسية ،وفي بعض أسواق العقارات ،على منع حدوث طفرة تضخمية
مستدامة ،لكن على مدار السنوات القليلة المقبلة ،ستبدأ السياسات
النقدية والمالية المتساهلة في إحداث ضغوط تضخمية -وفي نهاية
المطاف ركودية تضخمية -بسبب نشوء أي عدد من صدمات العرض
السلبية المستمرة.
ال شك أن عــودة التضخم ستخلف عواقب اقتصادية ومالية وخيمة،
إذ إننا سننتقل بذلك من "االعـتــدال الكبير" إلــى فترة جديدة من عدم
االستقرار الكلي ،وسينتهي أخيرا االتجاه الصاعد المزمن في أسواق
السندات ،ويؤدي ارتفاع عائدات السندات االسمية والحقيقية إلى جعل
ديون اليوم غير مستدامة ،فيؤدي هذا إلى انهيار أسواق األسهم العالية،
وفي الوقت المناسب ،ربما نشهد حتى عودة الوعكة والفتور على غرار
ما حدث في سبعينيات القرن العشرين.
* أستاذ االقتصاد في كلية ستيرن إلدارة األعمال
في جامعة نيويورك.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

د .خولة مطر
ً
ما إن يبدأ حتى تتساقط كثيرا من أوهامنا وتصوراتنا عن
أنفسنا إذا ما أردنا أن نقرأ أعمق مما يدور ويكتب من مقتطفات
هـنــا وه ـن ــاك ،فــي ال ـبــدء يـسـقــط مـفـهــوم الـشـعــب الـمــؤمــن حقا
عندما يتحول اإليمان إلى شكل من أشكال التفاصيل الشكلية
أو الطقوس اليومية فقط التي يؤديها الكثيرون ربما بدافع
تصورهم الناقص عن اإليمان أو ربما بدافع الخوف من "جهنم".
وم ــن ث ــم يـسـقــط م ـف ـهــوم الـمـجـتـمـعــات الـمـتـمــاسـكــة ،ف ـهــا هي
الجمعيات األهلية ذات الخمس نجوم تقوم بالتسول العلني
على شاشات المحطات عابرة الحدود واللغات ،كل على طريقته
ومــن بــاب "كسر الـخــواطــر" واللعب على المشاعر مما يعري
كيفية عمل هذه الجمعيات وفهمها لدورها في دعم مجتمعات
أهلكها الجهل والفقر.
وبعدها تتضح تدريجيا ازدواجية معايير هذه المجتمعات
وق ـ ـلـ ــة ف ـه ـم ـه ــا لـ ـل ــدي ــن رغـ ـ ــم أن الـ ـمـ ـس ــاج ــد أك ـ ـثـ ــر وفـ ـ ـ ــرة مــن
المستوصفات والمدارس والمستشفيات ،وال ننسى المحطات
الدينية التي زحمت الفضاء ،ولم تثبت أي دراسة علمية أنها
أسـهـمــت فـعــا فــي تــوفـيــر الــوعــي الحقيقي بـمـبــادئ الــديــن ال
بالمزايدة في المظاهر ،وكيف تلبس وبأي رجل تدخل المنزل
حتى انغمس بعضهم فــي الـتـحــدث عــن حـيــاة الـنــاس األكثر
خصوصية وحميمية كما المحطات اإلباحية ..وصل مرض
التمسك بالقشور ا لــى ا لــد يــن ،وأصبحت مجتمعاتنا األكثر
تمسكا بما تتصور أنه هو الدين أو هو الحضارة أو هو الثقافة
أو هو العلم أو حتى هو اإلبداع!
مــا يسقط فــي كــل عــام ويفضح مجتمعاتنا أو يفضحنا هو
ضحالة أو كسل المبدعين عندنا ،فهم إما ارتضوا أن يكتبوا
ما يملى عليهم من أصحاب المحطات أو المسيطرين عليها،
وإما استسهلوا تقليد المسلسالت الهوليودية أو البوليودية
أو التركية ،وكأن حياتنا اليومية ليست حاشدة بالكثير مما
يستحق الكتابة وتدوينه في شكل درامــي أو أن يتحول إلى
مادة خصبة لإلبداع.
في كل رمضان تكشف المسلسالت الرمضانية -التي نشاهدها
أحيانا بفعل الفضول أو البحث عن جديد أو تكذيب المؤكد– كم
فقراء نحن في اإلبداع وإنتاج األعمال الفنية بعد أن ارتضينا
أن نكون على آخر سلم العلماء والباحثين.
مسلسالت كثيرها ال يقترب من الــواقــع المعيش في أي بلد
عربي أو أنه الواقع الــذي "يبهر" بمعالجات كلها خارجية ال
تتماشى مع ما يعيشه ناسنا ،وقد نغض الطرف عن قلة اإلبداع
مثل أن يأخذ مسلسل بكامله عن مسلسل أميركي ويسقط على
واقع حي شعبي أو عشوائي في إحدى مدننا ،وقد ال نتوقف
عند تعريب األميركي باللغة فقط والشخصيات واألسماء ،ولكن
مــاذا عن األخطاء وليس كلها تارخيا ،بل كثير منها أخطاء
من أســس العمل الــدرامــي ،وهــي في بعض األحـيــان مضحكة
حــد الـحــزن مما وصـلــت لــه حــال "االسـتـسـهــال واالستخفاف"
بالمواطن الذي تعود على أن تقوم حكومته بذلك ولكن ليس
محطات التلفزة التي يدفع هــو فــي الكثير مــن األحـيــان ثمن
عيشها وبقائها وإال ما الهدف من زحمة اإلعالنات المزعجة؟
أما البرامج الرمضانية الباهظة التكلفة ففي مجملها تعتمد
على التسطيح إن لم نقل التسفيه واإلفراط في اإلغراءات المالية
و"الــذهــب" وإال فلماذا يشارك في مثل هــذه البرامج هــذا الكم
ممن يسمون "النخبة" من الفنانيين وآخرون ال يجدون حرجا
فــي التحول إلــى مــادة للفكاهة والضحك الرخيص جــدا ،في
حين كانت برامج رمضان في ذاك الزمن الذي يبدو بعيدا جدا
االن ،تحمل الكثير من المعرفة والعلم واالطــاع على تجارب
اآلخرين ال االنغالق واالنغماس في التافه من األمور واللعب
على المشاعر واألحاسيس السطحية!
ربـمــا هــو الشهر ال ــذي نتعرى فيه مــن الكثير مــن شعاراتنا
ومقوالتنا وحتى حكينا اليومي المليء باألحاديث الدينية
على السنة من هم أبعد ما يكونون عن قيم الدين وأكثرهم
قــربــا لـقـشــوره ..مجتمعات أغــرقــت فــي معاناتها اليومية أو
مغريات الحياة حتى أصبح خبر بناء أطــول بــرج أو مدينة
أو حتى "أكبر دكــان" يدعو الحتفالية كبيرة فيما نستجدي
من يمنحنا العالج والدواء ونعمل أن نشتري المعرفة التي ال
تشترى حقيقة بالمال وحده ولكن "من يفهم؟".
يبهرك كم نبدو مكشوفين في الشهر نفسه الذي يفترض أنه
األكثر قدرة على سترنا واقترابنا من أنفسنا ومن معنى الحياة
ذاك المعنى الذي فقد في زحمة األحداث والمسميات والكذب
ً
والتطبيل ووصــات "ال ــردح" التي أصبحت شرطا ألن تكون
إعالميا أو صحافيا في صحفهم ومحطاتهم "المهنية" جدا!
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

غلوبال أميركانز

ّ
زلزال سياسي جديد يهز البرازيل
بينما تغرق البرازيل في أزمتها الوبائية بسبب تفشي فيروس
«كوفيد ،»19ظهرت معضلة سياسية جديدة في هذا البلد األميركي
الجنوبي ،فبعدما أقــال الرئيس جايير بولسونارو وزيــر الدفاع
فرناندو أزيفيدو إي سيلفا بطريقة مفاجئة ،فأعلن قادة الجيش
ً
والقوات البحرية والجوية استقالتهم ردا على ما حصل ،وذكرت
صحيفة «فولها دي ساو باولو» أن ً استقالة قادة الفروع الثالثة
من القوات المسلحة البرازيلية دفعة واحدة هي سابقة تاريخية،
األخيرة ،زاد التوتر بين َالرئيس وأزيفيدو إي سيلفا،
ففي األشهر
َ
َ
صديقين َ
سياسيين في الماضي،
مقربين وحليفين
مع أنهما كانا
بسبب إصرار الرئيس بولسونارو على محاولة تسييس الجيش
البرازيلي لتحقيق غاياته الخاصة ،وذكر الصحافيون البرازيليون
ُ
ّ
أن أزيفيدو إي سيلفا ط ِرد ألنه أكد والء الجيش للدستور البرازيلي،
ً
ال الرئيس بولسونارو شخصيا.
حصلت هذه االستقاالت الجماعية في وزارة الدفاع بعد ساعات
ّ
المقرب ووزير
على استقالة إرنستو أرايجو ،حليف بولسونارو
الخارجية البرازيلي ،فتنحى هذا األخير من منصبه في ظل تصاعد
ُ
ص ّر على «شيطنة» الصين ودعمه القوي
االنتقادات لمواقفه التي ت ِ
لخطاب الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب وسياساته .وفي
مجال آخر من العالم السياسي البرازيلي ،أصدرت المحكمة العليا
ً
ُحكما للرئيس السابق لوال بتحدي بولسونارو في االنتخابات
الرئاسية البرازيلية في عام  ،2022وينذر هذا الوضع بحصول
َ
صدام انتخابي محتمل بين اثنتين من أكثر الشخصيات المثيرة
لالنقسام في تاريخ البرازيل السياسي المعاصر.
تفاقمت االضطرابات السياسية مؤخرا مع تصاعد عدد اإلصابات
وحاالت الوفاة بسبب فيروس كورونا بوتيرة مقلقة في البرازيل،
ً
ّ
يسجل هذا البلد نحو  2710حاالت وفاة يوميا بسبب كورونا،
إذ
ويتوقع بعض الخبراء أن تصل هذه األعداد إلى  500ألف حالة وفاة
ّ
المسجلة
بحلول الصيف المقبل ،فتتجاوز البرازيل بذلك األرقام
ً
في الواليات المتحدة باعتبارها الدولة األكثر تضررا من كورونا
بحلول نهاية هذه السنة.
واج ــه الـنـظــام الصحي الـبــرازيـلــي مشاكل كـبــرى فـبــات المرضى
يعجزون عن إيجاد األسـ ّـرة واألوكسجين ومساحات شاغرة في
وحدات العناية المشددة ،كذلك تالشت اآلمال بمعالجة أزمة الصحة
العامة التي يشهدها البلد نتيجة تباطؤ حملة التلقيح المحلية
في البرازيل ،إذ تفيد التقارير بأن أقل من  %2من سكان البلد تلقوا
جرعات كاملة من اللقاحات حتى اآلن ،وبسبب غياب اللقاحات
ً
محليا ،قرر بعض البرازيليين قطع الحدود نحو األوروغــواي أو
غويانا الفرنسية لتلقي اللقاح في أسرع وقت.
وارتفعت الوفيات بسبب «كوفيد »19وسط البرازيليين الشباب
ً
بين  30و 59عاما بنسبة  %317منذ بداية السنة ،وهــذا الوضع
يثبت استمرار التهديدات التي يطرحها الوباء على جميع قطاعات
ُ
ً
ً
المجتمع ،وتسبب هــذه األزم ــة نقصا ح ــادا فــي األوكسجين في
أنحاء البلد.
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

5.948

شركات حافظت على استقطاع  %10طوال السنوات الماضية
تقدمت شركات استثمارية الى وزارة
التجارة والصناعة ،بطلب تحويل مبالغ
مــن االحتياطي االخـتـيــاري الــى حساب
َّ
المرحلة.
األرباح
و ل ـ ـف ـ ـتـ ــت ا لـ ـ ـ ــى أن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة اش ـت ــرط ــت ال ـح ـص ــول عـلــى
موافقة الجمعية العمومية قبل إيقاف
عملية االستقطاع من حساب االحتياطي
اإلج ـ ـبـ ــاري أو االخـ ـتـ ـي ــاري ،أو تــرحـيــل
األرب ــاح مــن أجــل تــرك حــريــة ال ـقــرار بيد
الجمعية العمومية وقرارات مساهميها.
وقــالــت مـصــادر مطلعة ل ـ «الـجــريــدة»
إن بعض الـشــركــات الـتــي حافظت على
اس ـت ـق ـط ــاع  10ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ـ ــى ح ـســاب
االحتياطي االخـتـيــاري طــوال السنوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــات مـ ـ ـع ـ ــدودة،
ترغب فــي تحويل جــزء مــن االحتياطي
االخـتـيــاري الــى األرب ــاح الـمـ ّ
ـرحـلــة ،على

عيسى عبدالسالم

اعتبار أنها وصلت إلى الحد المسموح
به قانونيا في نظامها األساسي ،ودائما
ما يتجاوز الـ  50في المئة من رأس المال
المدفوع.
وأوضحت المصادر أن ترحيل األرباح
ه ــو ب ـم ـنــزلــة اح ـت ـيــاطــي ج ــدي ــد يـضــاف
الى احتياطيات الشركات كاالحتياطي
اإلجـ ـب ــاري أو االح ـت ـيــاطــي االخ ـت ـيــاري،
مشيرة الى أن الشركات تلجأ الى ترحيل
أربــاحـهــا فــي حــال ح ــدوث تــذبــذبــات في
السوق ،وتبقى ضمن حقوق المساهمين.
وأض ــاف ــت أن ال ـت ـح ــوط م ــن األزم ـ ــات
المفاجئة والـتــذبــذبــات ال ـحــادة للسوق
سعي
وراء ترحيل األرب ــاح ،إضافة الــى
ّ
الشركات لتمويل مشاريعها في ظل تعثر
التمويل ،منوهة الى أن ترحيل األرباح
يصب في مصلحة الشركة ومساهميها
بحكم أنه يبقى ضمن بياناتها المالية

هــذا الـفــائــض كاحتياطي لمواجهة اي
انخفاض في األرباح المحققة بالسنوات
المقبلة ال ـتــي قــد ت ــؤدي ال ــى ع ــدم قــدرة
الـشــركــة على إج ــراء تــوزيـعــات مناسبة
على حملة األسهم.
وأشـ ــارت إلــى أن هيئة أس ــواق الـمــال
حـ ـ ـ ــددت مـ ـ ـع ـ ــدالت كـ ـف ــاي ــة رأس الـ ـم ــال
لـلـشــركــات الـخــاضـعــة لــرقــابـتـهــا بـهــدف
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات مـنــاسـبــة
المخاطر المرتبطة
تتناسب مــع حجم ّ
بأنشطة الشخص المرخص له ،مع قياس
مــاء تــه وقــدرتــه على تسديد التزاماته
وم ــواجـ ـه ــة أي خ ـس ــائ ــر ق ــد ت ـح ــدث فــي
المستقبل وإمـكــان تـجــاوزهــا مــن خالل
تحقيق االكتفاء ال ــازم مــن رأس المال،
كخطوة احترازية للمحافظة على مقدرات
الشركات واحتياطياتها.

تباين مؤشرات البورصة والسيولة  33.5مليون دينار
●

علي العنزي

بدأت مؤشرات بورصة الكويت
ت ـع ــام ــات األسـ ـب ــوع ال ـث ــان ــي من
رمضان بتباين إذ خسر مؤشرا
الـ ـس ــوق الـ ـع ــام واألول ،وارت ـف ــع
مؤشرا السوق الرئيسي ورئيسي
 50وتفوق «الرئيسي» على األول
من حيث السيولة كذلك.
وان ـت ـه ــى «الـ ـع ــام» إل ــى خ ـســارة
بنسبة  0.09في المئة تعادل 5.07
نقاط ليقفل على مستوى 5948.51
ن ـق ـط ــة ب ـس ـي ــول ــة مـ ـق ــارب ــة ل ـم ـعــدل
س ـي ــول ــة ال ـج ـل ـس ــات الــرم ـضــان ـيــة
الثالث السابقة إذ بلغت أمس 33.5
مليون دينار تداولت  309.3ماليين
دينار من خالل  10770صفقة ،وتم
ً
تـ ــداول  131سـهـمــا رب ــح مـنـهــا 71
بـيـنـمــا تــراج ـعــت أس ـع ــار  47فقط
واستقر  13دون تغير.
وك ـ ـ ــان الـ ـضـ ـغ ــط م ـ ــن األسـ ـه ــم
الـقـيــاديــة م ـكــونــات ال ـســوق األول،
ال ــذي خسر نسبة  0.16فــي المئة
أي  10.32نقاط ليقفل على مستوى
 6519.72ن ـق ـط ــة و س ـ ــط ت ــرا ج ــع
س ـيــول ـتــه إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا
خالل هذا الشهر عند  15.8مليون
ديـنــار تــداولــت  43.8مـلـيــون سهم
عبر  2802صفقة ،ورب ــح  9أسهم
م ـق ــاب ــل ت ــراج ــع  12واسـ ـتـ ـق ــرار 4
دون تغير.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،سـ ـج ــل م ــؤش ــرا
الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ورئ ـي ـس ــي 50
ً
نموا في السيولة والـمــؤشــرات إذ

6.519

4.812

2.397 2.768 3.317

ّ
ُ
تحويل االحتياطي االختياري إلى األرباح المرحلة
شرط موافقة «العمومية»
والتي يمكن اللجوء إليها وقتما دعت
الحاجة.
وذكــرت أن ترحيل األربــاح الى السنة
ال ـتــال ـيــة م ــن ق ـبــل ال ـش ــرك ــات أن ـه ــا حــالــة
صحية وإيجابية ،وهــي تعكس حرص
مجلس اإلدارة على ثبات وضع الشركة
في السوق مهما ّ
تعرضت هي أو السوق
لتغيرات طــار ئــة ،حيث تلجأ الشركات
ال ــى تــرحـيــل أربــاحـهــا السـتـخــدامـهــا في
أغراض مختلفة ،منها الحاجة الى تمويل
المشاريع والـتــوسـعــات ،أو عــدم وجــود
سيولة مالية لديها لتوزيع األربــاح أو
االحتفاظ بمستويات من التوزيعات بما
ّ
ال يخل بأداء الشركة.
وبينت أن األرباح المرحلة هي المبلغ
المتبقي مــن األرب ــاح بعد إج ــراء عملية
ال ـت ــوزي ــع ال ـس ـنــويــة ع ـلــى الـمـســاهـمـيــن،
والذي يقترحه مجلس اإلدارة ،ويستخدم

السوق األول السوق الرئيسي

تأسيس «الخضراء للمشروعات
الصغيرة» برأسمال مليون دينار
●

محمد اإلتربي

أطلق تحالف عدد من رجال األعمال والمستثمرين شركة
مساهمة للمشروعات الصغيرة تحت مسمى «شركة الحياة
الخضراء للمشروعات الصغيرة» برأسمال يبلغ نحو مليون
دينار.
وأنـ ـ ـج ـ ــز دراسـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــدوى ال ـ ـشـ ــركـ ــة وت ــأسـ ـيـ ـسـ ـه ــا ش ــرك ــة
ال ـشــال لــاس ـت ـشــارات ،حـيــث سـيــوجــه نـشــاط الـشــركــة بشكل
أســاســي للمشاركة فــي المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمتخصصة المساعدة فــي تنمية ا لـمـهــارات للمواطنين
وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى االن ـ ـخـ ــراط ف ــي ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة التي تحتاج إليها البالد ،والمساعدة على تطوير
المشاريع الحرفية والمهنية الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة
مع المواطنين الكويتيين ،والمساعدة على خلق فرص للشباب
من خريجي المعاهد الصناعية والتكنولوجية وتشجيع إقامة
المشروعات المهنية الحرفية الحرة.
ويأتي إطالق الشركة في ظل مرحلة حرجة تعيشها شريحة
كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،بعضها يتجه نحو
ّ
البيع والتخارج ،وأخرى تتعلق بالبقاء على أمل االستفادة من
القانون الجديد الذي بات نافذا اعتبار من أمس.
من جهة أخرى ،سيكون رأس المال قابال للزيادة والتطور
على حسب الفرص وحجم األنشطة والمجاالت التي ستعمل
فيها الشركة على أرض الواقع.

ُّ
ترقب إجراءات أميركية ضد غسيل
األموال يهبط بالعمالت الرقمية
خسائر جماعية لألصول المشفرة ...و«بتكوين» تفقد  4600دوالر

رب ــح «الــرئ ـي ـســي» نـسـبــة  0.15في
المئة تعادل  7.08نقاط ليقفل على
مستوى  4812.44نقطة بسيولة
أكبر من سيولة السوق األول بلغت
 17.7مليون دينار تداولت 265.5
مليون سهم عبر  7968صفقة وربح
 106أس ـه ــم ف ــي الــرئ ـي ـســي مـقــابــل
خسارة  35واستقرار  9دون تغير.

أسهم السوق الرئيسي
نشطت أمس ،مجموعة كبيرة

م ـ ــن أس ـ ـهـ ــم ال ـ ـس ـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي
وتصدرت المشهد لتدعم سيولة
س ــوق ـه ــا وي ـت ـف ــوق ع ـل ــى سـيــولــة
مؤشر السوق األول للمرة األولى
ه ــذا الـ ـع ــام ،وكـ ــان ف ــي مقدمتها
أسـ ـه ــم ك ـت ـل ــة أع ـ ـيـ ــان الــرئ ـي ـس ـيــة
ال ـثــاثــة (أع ـي ــان وم ـب ــرد وأع ـيــان
ال ـع ـق ــاري ــة) إذ سـجـلــت جميعها
مكاسب كبيرة كانت  4.8و 5.5و8
في المئة على التوالي وبنشاط
قياسي لألخيرين.
ك ــذل ــك ت ـص ــدر ال ـن ـش ــاط سـهــم

أسعار صرف العمالت العالمية

بيان بنمو بنسبة  4.7في المئة
وبـ ـنـ ـسـ ـب ــة م ـ ـقـ ــاربـ ــة تـ ـ ــاه س ـهــم
األولـ ـ ـ ــى ورب ـ ـحـ ــت أسـ ـه ــم م ـن ــازل
والتعمير والمستثمرون وإيفا
فنادق والوطنية العقارية وكان
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء األح ـ ـمـ ــر فـ ــي قــائ ـمــة
األفضل نشاط في الرئيسي هو
س ـهــم ال ـت ـجــاريــة ال ـع ـقــاريــة فقط
الــذي خسر نسبة  1.7فــي المئة،
فــي المقابل تــذبــذب أداء األسهم
القيادية كبيتك والوطني وبعد
حراك في مجال ضيق لم يتجاوز

 5فـ ـل ــوس ب ـي ـن ـمــا ربـ ـح ــت أس ـهــم
أجيليتي وبنك بوبيان.
وخففت خسائر مؤشر السوق
األول ،وع ــان ــت أس ـهــم الـبــورصــة
والمباني وبنكي الخليج والدولي
وأ ه ـلــي مـتـحــد لتنتهي الجلسة
م ـت ـبــاي ـنــة إذ ت ــراجـ ـع ــت األس ـه ــم
الـقـيــاديــة ذات ال ــوزن الـمــؤثــر في
الـ ـس ــوق الـ ـع ــام واألول وارتـ ـف ــاع
الرئيسي ورئيسي  50بدعم أسهم
صغيرة.

شـهــدت الـعـمــات المشفرة تــراجـعــات جماعية،
أم ــس ،حـيــث انـخـفـضــت بـتـكــويــن بنسبة  11.5في
ً
المئة إلى  55045دوالرا ،بعدما وصلت إلى أدنى
مـسـتــويــاتـهــا عـنــد  51707دوالرات ،كـمــا سجلت
ً
إيثريوم تراجعات قياسية بلغت  18في المئة تقريبا
قبل تقليص الخسائر إلى  14في المئة.
وبعد ساعات من بدء التداول على أسهم منصة
العمالت المشفرة كوينباس  Coinbaseفي بورصة
ناسداك ،عادت العمالت المشفرة ،الخميس الماضي،
للتداول تحت قمتها التاريخية التي اخترقتها أمس
باستثناء «إيثريوم».
يأتي ذلــك ،فيما عــزى العديد مــن التقارير هذا
الهبوط إلى تكهنات بأن وزارة الخزانة األميركية
قد تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل األموال الذي
ً
يـتــم مــن خ ــال األص ــول الــرقـمـيــة ،وف ـقــا لـمــا ذكــرتــه
«بلومبرغ».
وق ـبــل أيـ ــام ،سـجـلــت عـمـلــة «ب ـت ـكــويــن» مستوى
ً
ً
قياسيا مرتفعا بلغ  64.869.78دوالرا األ سـبــوع
الماضي قبل بدء التداول األول لبورصة العمالت
المشفرة كوينباس غلوبال  Coinbase Globalفي
بورصة ناسداك يوم األربعاء.
أدى تزايد القبول السائد للعمالت المشفرة إلى
ارتفاع أسعار بتكوين ،وكذلك دفع العمالت المشفرة
األخ ــرى إلــى مستويات قياسية ،حيث أدى ارتفع
االهتمام بالعمالت المشفرة مرة أخرى بعد أن بدأت
شركات مثل باي بال ،وسكوير ،تمكين المعامالت
فــي بيتكوين على أنظمتها ،وب ــدأت شــركــات وول
ستريت مثل مورغان ستانلي في توفير الوصول
إلى العمالت المشفرة لبعض من أغنى العمالء.

انتهت شركة النخيل لإلنتاج الزراعي
من إعدام دواجن ومنتجاتها مدرجة بقيمة
 234.39أل ــف دي ـن ــار ،بـمــا يـمـثــل  2.96في
المئة ،من إجمالي الموجودات.
وق ــال ــت «ال ـن ـخ ـيــل» ،إن إعـ ــدام ال ــدواج ــن
ومـنـتـجــاتـهــا ج ــاء نتيجة انـتـشــار مــرض
إن ـ ـف ـ ـلـ ــونـ ــزا ال ـ ـط ـ ـيـ ــور ف ـ ــي إح ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ــزارع
المجموعة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ،أن إدارة ال ـش ــرك ــة قــامــت

بـتـحــديــد أث ــر ال ـخ ـســارة ومـطــالـبــة الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
بتعويض ،إذ إن إجراءات تقييم المطالبة
من قبل الهيئة ما زالت قائمة حتى تاريخه.
وبـيـنــت ال ـشــركــة ،أن ــه لــم يـتــم إج ــراء أي
تعديالت في البيانات المالية ُ
المجمعة
للسنة المالية  ،2020وسيظهر األثــر في
األشهر الثالثة األولى من عام  2021وفي
الربع الثاني من العام.

ً
«الكوت» :بوجبارة نائبا للخدمات التقنية
أفـ ــادت شــركــة ال ـك ــوت لـلـمـشــاريــع الـصـنــاعـيــة بــأنــه
تــم تعيين ن ــور بــوجـبــارة فــي منصب نــائــب الرئيس
ً
التنفيذي -الخدمات التقنية ،اعتبارا من  1يوليو .2021

إيقاف «الوطنية د ق» و«المعدات»
ً
اعتبارا من  2مايو
أشارت بورصة الكويت ،إلى أنه سيتم وقف التداول
ً
على أسهم الشركات التالية اعـتـبــارا مــن يــوم األحــد
الـمــوافــق  2021-5-2لـحـيــن ســداد الــدفـعــات المتأخرة
لرسم االشتراك السنوي عن عام  ،2019وهي الشركة
الوطنية الدولية (القابضة) ،شركة المعدات القابضة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مراجعات حكومية
تقوم الحكومات بفحص المخاطر حول القطاع
عن كثب مع اتساع قاعدة المستثمرين.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
ال ـف ـيــدرالــي ،ج ـي ــروم بـ ــاول ،األس ـب ــوع ال ـمــاضــي إن
بتكوين «تشبه الــذهــب إلــى حــد مــا مــن حيث إنها
وسيلة للمضاربة أكثر من كونها عملة».
فيما استهدفت رئيسة البنك المركزي األوروبي
كريستين الغارد في يناير دور بتكوين في تسهيل
النشاط اإلجرامي ،قائلة إن العملة المشفرة تتيح
ً
ً
«عمال مضحكا».
ب ــدوره ،حظر البنك المركزي التركي استخدام
ً
العمالت المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتبارا
ً
من  30أبريل ،قائال إن مستوى إخفاء الهوية وراء
الرموز الرقمية يجلب مخاطر «خسائر غير قابلة
لالسترداد».
ً
فيما أفادت وكالة «رويترز» في مارس ،نقال عن
مسؤول حكومي كبير مجهول على دراية مباشرة
ً
بالخطة ،أن الهند ستقترح قانونا يحظر العمالت
المشفرة ،ويفرض غرامات على أي شخص يتداول
(العربية .نت)
أو يمتلك مثل هذه األصول.

اخبار الشركات
«النخيل» تعدم دواجن بقيمة  234.4ألف دينار

أسعار صرف العمالت العربية

على الجانب اآلخر ،ارتفعت العملة المشفرة التي
روج لها إيلون ماسك ،والملياردير مــارك كوبان،
والمعروفة باسم دوجكوين  ،Dogecoinبأكثر من
 110في المئة يوم الجمعة قبل أن تنخفض في اليوم
ً
التالي ،لتسجل العملة الرقمية ارتفاعا بنحو 388
في المئة خالل آخر  7أيام.

«يونيكاب» تربح  2.4مليون دينار
ذك ـ ــرت ش ــرك ــة يــون ـي ـكــاب لــاس ـت ـث ـمــار وال ـت ـمــويــل،
أن وزارة الـمــالـيــة قــامــت ب ـســداد المبلغ الـمـحـكــوم به
لمصلحة عبدالله جابر األحمد الصباح ،ثم قام يوم
الخميس الماضي بتحويل ما يخص شركة «يونيكاب»
لالستثمار والتمويل بعد خصم حصته من مبالغ عن
األراضي الخاصة به.
وتوقعت الشركة تحقيق ربح قدره  2.4مليون دينار،
وسيظهر ذلك في البيانات المالية للربع الثاني من
العام الحالي.

«القرين» تتقدم بطلب بيع  %1من حصتها في «مدينة األعمال»
ك ـش ـف ــت شـ ــركـ ــة م ــديـ ـن ــة األع ـ ـمـ ــال
الكويتية الـعـقــاريــة عــن تـقــدم شركة
القرين القابضة بطلب بيع ما نسبته
 1ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي ملكيتها
المباشرة وغير المباشرة في «مدينة
األعمال» والبالغة  30.517في المئة
من رأس المال.
وق ـ ــال ـ ــت «مـ ــدي ـ ـنـ ــة األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال» ،إن
«القرين» تقدمت بطلب البيع لهيئة

أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ال ـكــوي ـت ـيــة ب ـن ـمــوذج
بـشــأن بـيــع أو ش ــراء المسيطر على
شركة ُمدرجة.
وأوضـ ـح ــت ال ـش ــرك ــة ،أن الـحـصــة
ُ
المراد بيعها بعدد أسهم ُيقدر بنحو
ُ
 6.273ماليين سهم تعادل  1في المئة
ً
تقريبا من رأسمال «مدينة األعمال»
البالغ حوالي  627.32مليون سهم.

«سفن» :تحديد جلسة  6مايو لبيع سفينة بالمزاد العلني
بينت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء
السفن أنه تم تحديد جلسة يوم الخميس الموافق
 6مايو 2021؛ إلتمام إجــراء ات بيع سفينة بالمزاد
العلني.
وقالت «سفن» إن بيع السفينة المذكورة بالمزاد
ً
الـعـلـنــي ج ــاء تـنـفـيــذا لـحـكــم الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة رقــم
( )2019/223ب ـيــوع ،3/والمملوكة لشركة ديزنديز
اإليرانية (مدين ومحجوز عليه).
وأوض ـحــت أن بـيــع السفينة فــي ال ـمــزاد العلني
نتيجة ديون على الشركة ُ
المشار إليها (ديزنديز)
ُ
التي تقدر بنحو  752.145ألف دينار بجانب 500
ُ
دينار مصروفات قضائية ،بخالف أتعاب المحاماة.

«وثاق» توقع عقد بيع حق
انتفاع بمبلغ  750ألف دينار
أكدت شركة وثاق للتأمين التكافلي توقيع عقد
بيع حــق انـتـفــاع مملوك للشركة بمبلغ ق ــدره 750
ألف دينار.
وق ــال ــت «وث ـ ـ ــاق» ،إن ه ــذا ال ـع ـقــد يـتـطـلــب مــوافـقــة
الجهات الرسمية لنقل حق االنتفاع للمشتري.
ولفتت إلــى أن األث ــر الـمــالــي للعقد ســوف يظهر
خـ ـ ــال الـ ــربـ ــع الـ ـث ــان ــي لـ ـع ــام  2021فـ ــي ح ـس ــاب ــات
المشتركين.

ً
وذكرت أن السفينة موجودة حاليا في مقر «سفن»
في ميناء الشويخ بالكويت ،بوابة رقم ( ،)7الفتة إلى
أن السفينة مــن نــوع (صـهــاريــج) ُ
وصنعت فــي عام
ً
 ،1989ويبلغ طولها  107.8أمتار ،وعرضها  16مترا،
ً
وبعمق  6.9أمتار تقريبا.
وح ــددت الـشــركــة الثمن األســاســي وش ــروط بيع
السفينة مـقــابــل مبلغ  810آالف دي ـنــارُ ،
ويـشـتــرط
ُ
للمشاركة في المزاد ســداد خمس ذلــك الثمن على
األق ــل بموجب شيك ُمـصــدق مــن البنك المسحوب
عـلـيــه ،أو بـمــوجــب خـطــاب ضـمــان مــن أح ــد البنوك
لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ًَ
«األهلية ت» تبيع أسهما
بـ  402.3ألف دينار
باعت شركة األهلية للتأمين  2.22مليون سهم من
أسهم شركة زميلة بسعر  0.196فلس وبقيمة إجمالية
قدرها  402.3ألف دينار.

ً
ً
«المصالح» :العيسى مديرا تنفيذيا

قالت شركة المصالح العقارية ،إنه تم تعيين حمد
العيسى بمنصب المدير التنفيذي للشركة.
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ةديرجلا
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ُّ
تحسن ملحوظ في مؤشرات االقتصاد األميركي بعد تسليم دفعة من حزمة التحفيز المالي

إعادة فتح أنشطة
االقتصاد وحزم
الدعم المالي غير
المسبوقة التي
قدمتها الحكومة
تساهمان في تعزيز
أوضاع التضخم

واص ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي أداءه
الضعيف أمام غالبية أقرانه من العمالت
المختلفة ،على الرغم من توافر العديد
من البيانات االقتصادية المتفائلة التي
تم الكشف عنها في نهاية األسبوع ،وكان
الدوالران األسترالي والنيوزيلندي هما
األف ـضــل أداء مـقــابــل الـ ــدوالر األمـيــركــي،
مما يشير إلى سيطرة معنويات االقبال
على المخاطر.
والمثير للدهشة ،حسب تقرير أسواق
النقد األسبوعي الصادر عن بنك الكويت
الــوطـنــي ،أن أس ـعــار الـسـنــدات ارتـفـعــت،
وتراجع عائد سندات الخزانة ألجل 10
سنوات إلى ما دون  1.6في المئة ،على
الرغم من البيانات اإليجابية ،وخاصة
فيما يتعلق بمبيعات التجزئة ،وقد يعزى
ذلك إلى توقع المستثمرين انتعاشا قويا
خ ــال م ــارس وأب ــري ــل ،وب ـنــاء مــراكــزهــم
بالفعل على هذا األساس.
وبــال ـن ـظــر إلـ ــى أداء األسـ ـه ــم ،نلحظ

يحرص بنك الكويت الوطني
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـحـ ـل ــول
الـتـمــويـلـيــة وال ـع ــروض الـمـمـيــزة
والـحـصــريــة لـعـمــائــه عـلــى مــدار
ال ـ ـعـ ــام .وف ـ ــي إطـ ـ ــار ت ـع ــاون ــه مــع
وك ــال ــة ال ـم ــا ل ـل ـس ـي ــارات ،يمنح
البنك عمالء الخدمات المصرفية
ال ـم ـم ـيــزة وعـ ـم ــاءه م ــن حــامـلــي
ً
ب ـطــاقــات الــذه ـبــي خـصـمــا يصل
إلـ ــى  5ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى س ـي ــارات
مرسيدس بنز من المال للسيارات
م ــودي ــل ع ــام  ،2021فـيـمــا يصل
ال ـخ ـص ــم إلـ ــى  8ف ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
س ـيــارات مــرسـيــدس بـنــز مــوديــل
العام .2020
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ــرض ت ـق ــدي ــم
خــدمــات الـصـيــانــة ألول سنتين
ً
م ـج ــان ــا ،ك ـمــا يـسـمــح بــاسـتـبــدال
السيارات المستعملة بالجديدة،
باإلضافة إلى توفير تأمين على
الـ ـسـ ـي ــارة م ـ ــدة  3س ـ ـنـ ــوات دون
تحديد حد أقصى للمسافة.
و بـهــذه المناسبة ،علق مدير
تسويق شرائح العمالء بمجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية
ً
في البنك عبدالله النجدي قائال:
«لــدي ـنــا ع ــاق ــات راس ـخ ــة وقــويــة
مــع معظم وك ــاالت الـسـيــارات في
الكويت والتي نسعى أن تنعكس
عـلــى إثـ ــراء الـتـجــربــة المصرفية
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـحـ ـص ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا عـ ـم ــاء

«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» مـ ــع م ـن ـح ـهــم أف ـضــل
العروض والمزايا باإلضافة إلى
الخصومات».
وأكد النجدي سعي «الوطني»
الدائم لتوفير الحلول التمويلية
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرن ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـنـ ـ ــاسـ ـ ــب ك ــل
اح ـت ـيــاجــات ع ـمــائــه ،بــاإلضــافــة
إلى إطالق العديد من المنتجات
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة الـ ـت ــي
ت ـنــاســب اح ـت ـيــاجــات ـهــم ،وتـلـبــي
جـمـيــع مـتـطـلـبــاتـهــم الـمـصــرفـيــة،
وذلــك بالتعاون مــع أهــم وكــاالت
السيارات في الكويت.
وي ـس ـت ـف ـيــد عـ ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات
المصرفية المميزة مــن الخدمة
الـمـصــرفـيــة الـمـنــزلـيــة ال ـتــي يعد
«ال ــوط ـن ــي» أول م ــن أط ـل ـق ـهــا في
الكويت ،والتي تساهم في الحفاظ
على راحة العمالء وسالمتهم من
خ ــال تــوصـيــل الـمـبــالــغ النقدية
وكشوف الحسابات والشهادات
إلى منازلهم .وكذلك من الخدمات
المصرفية للعائلة والتي تسمح
ل ـع ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ال ـم ـم ـيــزة وع ـم ــاء ب ــاق ــة الــذهـبــي
مـ ـش ــارك ــة ع ــائ ــاتـ ـه ــم ال ـت ـج ــرب ــة
المصرفية الثرية التي يتمتعون
بها ،حيث يمكن لكل أفراد العائلة
الحصول على المزايا والخدمات
االستثنائية إلى جانب مجموعة
من المنتجات والحلول المتميزة

ارتفاعها في الواليات المتحدة وأوروبا،
حيث وصــل مؤشر سـتــانــدرد آنــد بــورز
 500إل ــى مـسـتــويــات قـيــاسـيــة ،وكشفت
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـمــال ـيــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن أكـبــر
البنوك األميركية عن ارتفاع أرباح القطاع
المالي ،مما ساهم في تعزيز مستويات
الـتـفــاؤل ،وأعـلــن بنك مــورغــان ستانلي
ارتفاع أرباحه الفصلية بنسبة  150في
المئة ،كما سجلت بنوك جي بي مورغان
وغــولــدمــان ســاكــس وبـنــك اوف أميركا
أرباحا عالية عززت آمال تسريع وتيرة
االنتعاش االقتصادي.

زيادة مبيعات التجزئة
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة
التجارة ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة
 9.8في المئة في مارس ،بعد انخفاضها
بنسبة  2.7في المئة في فبراير ،وتخطت
تـلــك الـبـيــانــات الـتــوقـعــات ال ـتــي أش ــارت

إلــى تسجيل نمو بنسبة  5.8فــي المئة
فقط ،وبذلك يصبح مــارس هو األفضل
لمبيعات التجزئة منذ مايو  2020الذي
شـهــد ن ـمــوا بنسبة  18.3فــي الـمـئــة في
أعقاب الجولة األولى من صرف شيكات
حزمة التحفيز المالي.
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـم ـب ـي ـعــات ال ـت ـجــزئــة
األس ــاس ـي ــة ،ال ـت ــي تـسـتـثـنــي ال ـس ـي ــارات
وال ـب ـن ــزي ــن وم ـ ـ ــواد ال ـب ـن ــاء وال ـخ ــدم ــات
الـغــذائـيــة ،فـقــد ارتـفـعــت بنسبة  6.9في
ال ـم ـئــة ف ــي م ـ ــارس ،ب ـعــد ال ـت ــراج ــع ال ــذي
شهدته بنسبة  3.4في المئة في فبراير،
وج ـ ــاءت تـلــك ال ــزي ــادة ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تلقى األمـيــركـيــون شيكات إضافية من
الحكومة ،في إطار حزمة التحفيز المالي،
بينما ساهم تقدم برامج اللقاحات ضد
ف ـي ــروس كــوفـيــد  19ف ــي تـحـســن وتـيــرة
تعافي االقتصاد على نطاق أوسع ،وأشار
التقرير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بكل
شرائحها مقارنة بمستوياتها السابقة

المسجلة في فبراير من العام الماضي،
باستثناء المطاعم.
وك ـشــف ت ـقــريــر مـنـفـصــل ،صـ ــادر من
وزارة العمل ،أن إجمالي عدد األميركيين
الــذيــن تـقــدمــوا لـلـحـصــول عـلــى إعــانــات
البطالة انخفض إلى  576ألفا األسبوع
الـمــاضــي ،فيما يعد أدن ــى المستويات
القياسية منذ بدء الجائحة ،كما ان هذا
الرقم أقل بكثير من مستوى الذروة البالغ
 900ألف طلب ،والذي شهدناه في أوائل
يناير ،قبل أن يتراجع بعد ذلك ليستقر
عند مستوى  +700ألف طلب لعدة أشهر.
كما حصل  16.9مليون شخص على
إع ــان ــات ال ـب ـطــالــة م ـقــابــل  18.2مليونا
األسبوع السابق ،إال أن معدالت التوظيف
فــي فبراير  2021كانت أقــل بمقدار 8.5
ماليين وظيفة مقارنة بمستويات فبراير
 ،2020مما عــزز التوقعات بــأن األمــر قد
يستغرق أكثر من ثالث سنوات للتعافي،
وال تــزال الــزيــادة البالغة  576ألــف طلب

ً
«الوطني» يمنح عمالءه خصما  %8على «مرسيدس بنز»

عبدالله النجدي

ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا ل ـت ـل ـب ـيــة
احتياجاتهم المصرفية المتنوعة.
ً
وكــان «الوطني» أطلق مؤخرا
العديد من العروض والمنتجات
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـع ـمــاء ال ـخــدمــات
المصرفية الـمـمـيــزة ،حيث أتــاح
البنك لهم إمكانية الحصول على
ب ـطــا قــة  Visa Infiniteا لــو طـنــي
ً
االئـتـمــانـيــة مـجــانــا لـلـعــام األول،
وال ـت ــي تــوفــر ل ـهــم االشـ ـت ــراك في
بــرنــامــج مــايـلــز الــوط ـنــي ،ومـيــزة
ً
الـ ـ ــدخـ ـ ــول م ـ ـجـ ــانـ ــا إل ـ ـ ــى ق ــاع ــات
االن ـت ـظ ــار ال ـف ـخ ـمــة ف ــي أك ـث ــر من
 1,000مطار حول العالم ،وخدمة
ا لـمـســا عــدة الشخصية المحلية
والعالمية (الكونسيرج) ،وتأمين

س ـف ــر مـ ـج ــان ــي ،وخ ــدم ــة إي ـق ــاف
ً
ال ـس ـي ــارات م ـجــانــا ف ــي ال ـكــويــت،
باإلضافة إلى العروض العالمية
الحصرية عند الـتـســوق وزي ــارة
المطاعم وأماكن الترفيه.
وي ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة الـمـمـيــزة
مجموعة متنوعة وحصرية من
ال ـخ ــدم ــات م ـن ـهــا :م ــدي ــر عــاقــات
عـمــاء متخصص يهتم بجميع
احـتـيــاجــات الـعـمـيــل المصرفية،
ال ــدخ ــول إلـ ــى ق ــاع ــات ال ـخــدمــات
المصرفية الممتازة ،االستفادة
من مجموعة متنوعة من منتجات
االس ـت ـث ـمــار م ـثــل س ـم ــارت ويـلــث
وكذلك خدمات الوطني للتداول،

«األهلي» يحظى بتقدير «المكفوفين الكويتية»

فهد العنزي ومحمد العبدالله مع فوزي الثنيان
في إطار التزامه المتواصل بدعم المبادرات في
مجال المسؤولية االجتماعية ،ساهم البنك األهلي
الكويتي في دعم مشروع السلة الرمضانية لذوي
اإلعــاقــة البصرية ،حيث ستساعد هــذه المساهمة
م ــن الـبـنــك جـمـعـيــة الـمـكـفــوفـيــن عـلــى تـقــديــم ســال
رمـضــانـيــة تـحـتــوي عـلــى ال ـمــواد الـغــذائـيــة الــازمــة
لخمسين أسرة محتاجة من ذوي اإلعاقة البصرية
خالل الشهر المبارك.
وتقديرا لدور البنك ومساهمته في هذه المبادرة
االنـســانـيــة ،ق ــدم فـهــد الـعـنــزي ومـحـمــد الـعـبــد الـلــه،

وهما من أعضاء مجلس إدارة الجمعية درع شكر
وتقدير لفوزي الثنيان ،المدير العام لشؤون مجلس
اإلدارة بالبنك.
ً
وتأتي هذه المساهمة تماشيا مع استراتيجية
«األهلي» في تعزيز دوره في المسؤولية االجتماعية
وضمن مساهمات إنسانية يقوم بها بشكل مستمر
تهدف إلــى تسليط الضوء على ذوي االحتياجات
الـخــاصــة ،والـمـســاعــدة عـلــى دمـجـهــم فــي المجتمع
والعيش بطريقة طبيعية.

خ ــدم ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـش ـخ ـص ـيــة
(الكونسيرج) على مــدار الساعة
ط ـ ــوال أي ـ ــام األسـ ـب ــوع ب ـمــا فيها
توصيل المبالغ النقدية ،األولوية
ف ــي الـ ـف ــروع إلن ـج ــاز الـمـعــامــات
المصرفية بكل ســر عــة وسهولة
مع الصراف للخدمات المصرفية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة ،خـ ـ ــدمـ ـ ــة ت ــوصـ ـي ــل
البطاقات إلــى المنزل واألولــويــة
ع ـنــد االتـ ـص ــال ب ـخــدمــة الــوطـنــي
الهاتفية  1801801المتوفرة على
مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أع ـلــن بـنــك ب ــرق ــان أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن في
الـسـحــوبــات الـيــومـيــة عـلــى حـســاب يــومــي،
وفــاز كل واحــد منهم بجائزة  5000دينار،
والفائزون هم :بسمة طالب النقيب ،نجالء
علي م ـبــارك ،بــدر سـعــدي الـشـمــري ،محمد
عبدالله علي ،وعالية أحمد القطامي.
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر «برقان»
سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز
ب ـج ــائ ــزة ن ـقــديــة بـقـيـمــة  125.000دي ـن ــار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين
على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500دينار
لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما
أن كل  10دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول
السحب .وإذا كان رصيد الحساب  500دينار
وما فوق ،فإن صاحبه سيكون مؤهال لدخول
كل السحوبات اليومية وربع السنوية.

أجرى «التجاري» سحوباته على حساب «النجمة» وحملة
«أكثر من راتب» ،وتم إجراء السحب أمس في مبنى البنك
الرئيسي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أحمد
البصمان ،مع االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
المتمثلة فــي التباعد االجـتـمــاعــي ،وق ــام البنك بتغطية
السحوبات مباشرة عبر وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة األسبوعي – جائزة 5,000
دينار من نصيب الفائز محمد عبدالله الزعبي.
ثانيا :سحب حملة «أكثر من راتب» – جائزة تعادل راتبا
تصل حتى  1,000دينار كويتي من نصيب الفائز ركان
خالد العجمي.
وأوضح البنك أن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعمالء
الكويتيين الذين يحولون رواتبهم البالغة  500دينار أو
أكثر على البنك ،وبصفة خاصة العاملون في القطاعين
الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك.
وأش ــار إلــى أن مــن مــزايــا هــذه الحملة الـحـصــول على
هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من  250-إلى  500دينار أو
قرض من دون فائدة بقيمة  5أضعاف الراتب ،وبحد أقصى
 10,000ديـنــار ،وسيكون هناك سحب أسبوعي للعمالء
الكويتيين الحاليين والجدد ممن يتحولون رواتبهم على

مؤشر أسعار المستهلكين
وارتفع معدل التضخم في مارس على
أسـ ــاس س ـن ــوي ،حـيــث تـسـبــب فـيــروس
كــورونــا فــي انخفاض األسـعــار فــي هذا
ال ــوق ــت تـقــريـبــا م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،إذ
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة
 0.6في المئة على أساس شهري ،و2.6
في المئة على أساس سنوي ،فيما يعد
أكبر ارتـفــاعــات يسجلها المؤشر على
أس ـ ــاس س ـن ــوي م ـنــذ أغ ـس ـطــس ،2018
وأعلى بكثير من مستوى  1.7في المئة
المسجل في فبراير.
ولعب البنزين الدور األكبر في إحداث
هذا النمو ،إذ يعتبر مسؤوال عن حوالي

«بيتك» :استكمال معامالت التمويل
عبر التطبيق أو «»KFHONLINE
تـ ـع ــزي ــزا ل ــري ــادت ــه فـ ــي تـنـفـيــذ
استراتيجية التحول الرقمي ،يتيح
ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (بـيـتــك)
لعمالئه امكانية اجــراء معامالت
التمويل الشخصي عبر تطبيق
«بيتك» في األجهزة الذكية بنظامي
 IOSو  Androidواستكمال كافة
المستندات المطلوبة والتوقيع
عليها إلكترونيا ،س ــواء تطبيق
«ب ـي ـت ــك» ع ـل ــى ال ـم ــوب ــاي ــل أو مــن
خـ ــال  Desktopوفـ ــي أي مـكــان
دون الحاجه لزيارة الفروع ،وذلك
حسب الشروط واالحكام.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام للخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد للمجموعة
ف ــي «ب ـي ـت ــك» خ ــال ــد ال ـش ـم ــان ،ان
ال ـب ـنــك ح ــري ــص ع ـلــى تــوف ـيــر كل
م ــا ي ـســاهــم ف ــي تـحـسـيــن تـجــربــة
العمالء خصوصا في ظل الظروف
االستثنائية التي تمر بها البال.
وأكد أن «بيتك» ّ
سباق في تنفيذ
خدمة التوقيع الرقمي لمعامالت
التمويل الشخصي كأول بنك في
ا ل ـكــو يــت ،ليتيح للعميل تجربة
مصرفية متميزة ومستدامة تمكنه
مــن تنفيذ مـعــامــاتــه التمويلية
اونــايــن عبر ( )KFHonlineعلى
الموقع اإللكتروني أو عبر تطبيق
«بيتك» المتاح في األجهزة الذكية،

خالد الشمالن

مـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــديـ ــم عـ ـ ـ ـ ــروض ح ـص ــري ــة
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن خـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــات خ ــاص ــه
للعمالء مستخدمي الخدمة.
وش ـ ــدد ع ـلــى اه ـت ـم ــام «ب ـي ـتــك»
ب ـع ـمــائــه وح ــرص ــه ع ـلــى تــوفـيــر
أفـضــل وأس ــرع الــوســائــل التقنية
للحصول على الخدمات بسرعة
وكـفــاءة ،مبينا ان خدمة العمالء
تأتي فــي مقدمة أولــويــات البنك،
الذي يحرص على تلبية رغباتهم
وتـحـقـيــق تطلعاتهم وف ــق اعلى
معايير االبتكار والجودة.
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى ان خ ــدم ــة اجـ ـ ــراء
مـ ـع ــام ــات ال ـت ـم ــوي ــل «اونـ ــايـ ــن»

مــع التوقيع الرقمي تعتمد على
أن ي ـكــون ل ــدى الـعـمـيــل صالحية
الــدخــول ال ــى حـســابــه ،وان يكون
لــديــه حـســاب مـصــرفــي ،ومشترك
بخدمة التوقيع اإللـكـتــرونــي من
خــال الهيئة العامة للمعلومات
المدنية ،وبالتالي يمكنه بطريقة
سـهـلــه طـلــب ال ـت ـمــويــل ،واخـتـيــار
نـ ـ ــوع الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب مــع
ت ـح ــدي ــد ح ـس ـبــة األق ـ ـسـ ــاط ال ـتــي
تناسب احتياجاته وفق الضوابط
ال ـم ـع ـمــول ب ـه ــا ،ومـ ــن ث ــم إرسـ ــال
وإس ـتــام الـمـسـتـنــدات المطلوبة
والـ ـت ــوقـ ـي ــع ع ـل ـي ـهــا إل ـك ـت ــرون ـي ــا،
مشيرا الى انه يمكن للعمالء ممن
لديهم تمويل قائم ،إعــادة ترتيب
مديونياتهم السابقة ،وذل ــك من
خالل خدمة التوقيع اإللكتروني
حسب الشروط واألحكام.
وأضـ ــاف الـشـمــان ان الخدمة
ت ـم ـثــل ق ـف ــزة ن ــوع ـي ــة ي ـن ـف ــرد بها
«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـتـ ـم ــوي ــل
الشخصي ،وتتماشى مع تطبيق
سياسة البيع عن بعد تزامنا مع
تعليمات الـسـطــات الصحية في
الــدولــة وتــوصـيــاتـهــا فــي تطبيق
الـ ـتـ ـب ــاع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ـ ــي ظــل
الـظــروف الصحية التي تمر بها
البالد.

«بوبيان» يدعم حملة تطبيق
« MyNutriboxهالمرة أقدر»
أعلن تطبيق  MyNutriboxإطالق حملة
«هالمرة أقدر» بدعم من «بوبيان» ،ضمن
بــرنــامــج الـبـنــك ،ال ــذي يتضمن أنشطته
الصحية التي يطلقها خالل شهر رمضان
ال ـم ـبــارك ،فــي إط ــار اسـتــراتـيـجـيـتــه نحو
ال ـخــدمــة المجتمعية ال ـتــي يــولـيـهــا منذ
بدايات مواجهة فيروس «كورونا».
وقــالــت اخـصــائـيــة الـتـغــذيــة العالجية
ومؤسسة ومــديــر تطبيق MyNutribox
نوره العسكر ،إن البرنامج عبارة عن أكبر
تحد صحي تفاعلي في المنطقة« ،حيث
يمكنك ويساعدك أن تكون أصــح نسخة
من نفسك في رمضان في الوقت الذي يحث
فيه البرنامج على فقدان الــوزن بطريقة
صحية ب ــدون حــرمــان ،وتـعــزيــز الصحة
وزيادة مستويات الطاقة وتعزيز السعادة
والثقة في النفس».
وأض ـ ــاف ـ ــت «ن ـف ـت ـخ ــر ون ـس ـع ــد دائ ـم ــا
بـشــراكـتـنــا مــع «بــوب ـيــان» لـكــونــه مــن اهــم
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ــداعـ ـم ــة ل ـنــا،
خ ـصــوصــا ف ــي ك ــل م ــا يـمـيــز فـعــالـيــاتـنــا
الصحية ،في إطار دورنا االجتماعي تجاه
المجتمع الكويتي بكل شرائحه».
وحـ ــول أبـ ــرز م ــا يـمـيــز بــرنــامــج حملة
«هالمرة أقدر» أوضحت العسكر أن التحدي

«التجاري» يجري سحبي «النجمة» و«أكثر من راتب»
البنك لربح مبلغ يعادل راتبا واحدا
من الرواتب التي يتقاضونها شهريا.
كـمــا يـمـكــن لـلـعـمــاء الكويتيين
المتقاعدين ،باإلضافة الى المقيمين
الذين يقومون بتحويل مديونيتهم
ا ل ـب ــا ل ـغ ــة  10,000د.ك ف ـم ــا ف ــوق
ال ــى ال ـبـنــك ،الـحـصــول عـلــى هدية
نقدية قدرها  1في المئة من قيمة
المديونية المحولة.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن جـ ـ ــوائـ ـ ــز حـ ـس ــاب
«ال ـن ـج ـمــة» مـمـيــزة بـحـجــم مبالغ
الـجــوائــز الـمـقــدمــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تنوعها طوال السنة ،والتي تتضمن سحوبات أسبوعية
بـقـيـمــة  5,000ديـ ـن ــار ،وش ـهــريــة بـقـيـمــة  20,000دي ـنــار،
ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى ج ــائ ــزة ن ـصــف س ـنــويــة بـقـيـمــة 500,000
ديناركويتي ،وسحب آخــر العام على أكبر جائزة نقدية
مرتبطة بحساب مصرفي فــي العالم بقيمة 1,500,000
دينار.
أم ــا ع ــن آل ـي ــة ف ـتــح ح ـس ــاب الـنـجـمــة وال ـت ــأه ــل لــدخــول
السحوبات ،فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط
بإيداع  100دينار ،ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال

مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية،
إال أن الـتـبــاطــؤ يعطي إشـ ــارة مشجعة
على أن انتكاسة سوق العمل الناجمة عن
الجائحة آخذة في التالشي.

نصف الزيادة اإلجمالية لمؤشر أسعار
الـمـسـتـهـلـكـيــن ،ح ـيــث ارت ـف ـع ــت أس ـعــار
البنزين بنسبة  22.5في المئة عن العام
ال ـم ــاض ــي ،كـمــا ارت ـف ــع م ـعــدل التضخم
األســاســي الــذي يستثني أسعار السلع
المتقلبة ،مثل المواد الغذائية والطاقة،
بنسبة  0.3فــي المئة شهريا ،و 1.6في
المئة على أساس سنوي.
ورغم أن أرقام التضخم تبدو مرتفعة
فإن توقعات صناع السياسات النقدية
في مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي
ت ـش ـيــر إل ـ ــى أنـ ـه ــا زي ـ ـ ــادة م ــؤق ـت ــة ف ـقــط،
فـقــد تـنـخـفــض األرق ـ ــام بـمـجــرد تخطي
فترة المقارنات بالفترات التي شهدت
انخفاضات حادة العام الماضي .وأشار
مسؤولو االحتياطي الفدرالي عدة مرات
إلى أن السياسة النقدية المتبعة لن يتم
تعديلها على أس ــاس الـقـفــزات قصيرة
األجل لبيانات التضخم.

يـقــل عــن  500دي ـنــار للتأهل ودخ ــول جميع السحوبات
على كل الجوائز التي يقدمها الحساب ،فكلما زاد رصيد
ً
العميل زادت فرصة الفوز ،فضال عن المزايا اإلضافية التي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي،
ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب
وكل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وكشف البنك أن «النجمة» متاح للجميع ،وبإمكان أي
شـخــص فـتــح الـحـســاب مــن خ ــال تطبيق CBK Mobile
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

نوره العسكر

بأكمله سوف يكون من خالل التطبيق بكل
ما يتضمنه من ديوانيات صحية ،غبقات
تعليمية ،تـحــديــات جماعية ال ــى جانب
وجــود خبير تغذية إلرش ــاد كــل مشارك
ومساعدته للوصول إلى هدفه الصحي.
من ناحية أخــرى ،أشــارت العسكر الى
أن البرنامج يتضمن جانبا خيريا ،حيث
سـيـتــم ال ـت ـب ــرع بـنـصــف دي ـن ــار لــاعـمــال
الخيرية من قبل التطبيق مقابل كل  1كيلو
غرام ينزل من وزن المشارك.

ت ـت ـكــون ال ـح ـم ـلــة م ــن ب ــرن ــام ــج صحي
مـتـكــامــل بـمـشــاركــة مـجـمــوعــة مــن خـبــراء
ال ـت ـغــذيــة ي ـعــد ك ــل واح ـ ــد م ـن ـهــم بـمـنــزلــة
خ ـب ـيــر ت ـغ ــذي ــة ش ـخ ـصــي ل ـل ـم ـش ــارك فــي
البرنامج الممتد فترة  5اسابيع كاملة،
وال ــذي يتضمن خــالــه جــوائــز اسبوعية
للمشاركين ممكن نجحوا فــي مواصلة
تحديات العادات الصحية بجانب جوائز
كبرى بنهاية البرنامج.
ويــأتــي دعــم البنك للحملة فــي اطــاره
س ـع ـي ــه ال ـ ــدائ ـ ــم ل ـن ـش ــر ثـ ـق ــاف ــة ال ـت ـغ ــذي ــة
الصحية ،ومـحــاولــة تغيير نمط الحياة
ً
لألفضل ،خصوصا خــال شهر رمضان
الـمـبــارك ليعد فرصة ثمينة لنهج نظام
حياة صحية أكثر ،مما يسهم بــدوره في
تـخـفـيــق وزن الـجـســم وض ـب ــط مستوى
السكر في الدم ،وينعكس في النهاية على
زيادة الشعور بالصحة وتحسين الحالة
المزاجية.
يذكر ان «بوبيان» كان قد اعلن مؤخرا
بــرنــامــج فـعــالـيــاتــه خ ــال شـهــر رمـضــان
المبارك ،الذي يتناول العديد من الجوانب
كالثقافية والصحية والرياضية ،وذلك في
اطار دوره االجتماعي وخدمة منه لجميع
قطاعات المجتمع.

«وربة» ١٠ :فائزين في «السنبلة» األسبوعي
أع ـلــن «وربـ ـ ــة» أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن بـسـحــوبــات
السنبلة األ سـبــو عـيــة ،وسيستمر البنك بعمل
ً
السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي
البنك.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـع ـمــاء ال ــذي ــن حــال ـف ـهــم الـحــظ
خالل سحب السنبلة األسبوعي الحادي عشر،
فـقــد ت ــوج  10رابـحـيــن مــن عـمــاء الـبـنــك حصل
كــل منهم عـلــى  1000دي ـنــار وه ــم :لــولــوه علي
ح ـس ـيــن األنـ ـبـ ـع ــي ،وسـ ـي ــم أحـ ـم ــد غـ ــام مـحـمــد
شريف ،منيره صالح عطاالله المطيري ،صباح
محمد ادبيسان الشمري ،طيبه عبدالله خميس
األنـ ـص ــاري ،خــديـجــة يــوســف عـبــدالـلــه ص ــادق،
نـجــاه خلف علي خـلــف ،ذو الفقار لياقت علي
يعقوب ،محمد ناصر جمعه الحسينان ،هدى
جزاء ثنيان العتيبي.
ويمثل حساب «السنبلة» الخيار األمثل لكل
الــراغـبـيــن فــي تــوفـيــر األمـ ــوال وتـحـقـيــق عــوائــد
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه،
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال
باإلضافة إلى
ٍ
العام.
وح ـ ــول ال ـ ـشـ ــروط ،يـتـطـلــب اآلن وج ـ ــود 100

د.ك ل ــدخ ــول س ـح ــوب ــات الـسـنـبـلــة األس ـبــوع ـيــة
ً
والسحوبات الكبرى ،علما بــأن العميل مــازال
يحصل على فرصة واحدة مقابل كل  10د.ك في
الحساب ،والـفــرص تحتسب على حسب أدنــى
رصـيــد فــي الـحـســاب خ ــال الـشـهــر .لــذلــك يجب
أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في
الحساب للتأهل للسحب األسبوعي ،وشهران
كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص.
هذا وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع،
كلما زاد المبلغ ا ل ـمــودع زادت ف ــرص العميل
للربح.

ةديرجلا
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ً
«كامكو إنفست» :تعافي النفط جزئيا على ضوء التفاؤل إزاء الطلب وجهة نظر

ً
بعد تداوله قريبا من أدنى مستوياته المسجلة في  ٦أسابيع
على الرغم من تسارع وتيرة
برامج اللقاحات في العالم،
مما ساهم في تعزيز أسعار
النفط مع ارتفاع الطلب
على المنتجات النهائية ،فإن
عودة ظهور حاالت اإلصابة
بفيروس كوفيد 19-في
أسواق النفط الرئيسية في
أوروبا والهند ،خالل األسابيع
القليلة الماضية ،دفعت
بأسعار النفط الخام نحو ً
التراجع ًإلى أن وصلت قريبا من
 60دوالرا للبرميل.

من المتوقع أن
يشهد النصف
الثاني من العام
الحالي القدر األكبر
من تزايد استهالك
النفط

آمال بارتفاع الطلب
العالمي على النفط
مع تزايد جهود
برامج اللقاحات
على مستوى العالم

ب ـعــد أن الم ـس ــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
الشهر الماضي أعـلــى مستوياتها
ً
ً
المسجلة في  14شهرا ،عادت مجددا
للتراجع بعد أن شهدت موجة من
االنخفاضات المتواصلة في بداية
أبريل  .2021وظلت اتجاهات الطلب
عـبــر األس ـ ــواق غـيــر واض ـح ــة ،إال أن
تزايد معنويات التفاؤل كانت أوسع
ً
نطاقا تجاه رفع مستويات اإلنتاج.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو
إنفست ،فإنه على الرغم من تسارع
وت ـي ــرة ب ــرام ــج ال ـل ـقــاحــات ف ــي كــافــة
أنحاء العالم ،مما ساهم في تعزيز
أسعار النفط مع ارتفاع الطلب على
المنتجات النهائية ،فإن عودة ظهور
حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد19-
ف ــي أس ـ ـ ــواق ال ـن ـف ــط الــرئ ـي ـس ـيــة في
أوروبا والهند ،خالل األسابيع القليلة
الماضية ،دفعت بأسعار النفط الخام
ً
نحو التراجع ،إلى ان وصلت قريبا
ً
ً
من  60دوالرا أميركيا للبرميل .وظلت
االتجاهات عبر األسواق متباينة جدا
كما يتضح من تزايد اتجاهات السفر
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـبـيــانــات
التجارية القوية في الصين ،مقارنة
ب ــال ـق ـي ــود والـ ـت ــدابـ ـي ــر االحـ ـت ــرازي ــة
الجديدة في ألمانيا وفرنسا والهند
وفرض عدد من القيود الجديدة في
العديد من الدول األخرى.
وك ــان ــت ه ـن ــاك آم ـ ــال ف ــي ارت ـف ــاع
الطلب العالمي على النفط ،مع تزايد
جهود برامج اللقاحات على مستوى
العالم ،ومن المتوقع أن يساهم ذلك
في دعم النشاط االقتصادي .وأجرت
ال ـ ــوك ـ ــاالت ال ـ ـثـ ــاث ،وك ــال ــة ال ـطــاقــة
الــدول ـيــة ،وأوبـ ــك ،وإدارة معلومات
الطاقة األميركية ،مراجعات تصاعدية
ل ـت ــوق ـع ــات ال ـط ـل ــب فـ ــي ع ـ ــام 2021
التي تـتــراوح ما بين  200-150ألف
ً
برميل يوميا في تقاريرها الشهرية
األخيرة .إال أنه من المتوقع أن يشهد
النصف الثاني من عام  2021الجزء
األكبر من تزايد استهالك النفط ،في
حين خفضت وكالة الطاقة الدولية
توقعاتها للربع الـحــالــي .أمــا فيما
يتعلق بفئات المنتجات النفطية
المختلفة ،فمن المتوقع أن يرتفع
الطلب على وقــود الطائرات في ظل
عـ ــودة ال ــرح ــات الـيــومـيــة اآلن إلــى
المستويات التي شهدناها في مارس
من العام الماضي .باإلضافة إلى ذلك،
ظل الطلب على البنزين في الواليات
ً
المتحدة مرتفعا ،إذ بلغت األميال
التي قطعتها السيارات بين الواليات
ً
األميركية المختلفة مؤخرا أعلى من
ً
مستويات عام  ،2019وفقا للبيانات
الصادرة عن الحكومة األميركية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط الشهر
ال ـمــاضــي إل ــى زي ـ ــادة إن ـت ــاج النفط
مــن ال ــدول األعـضــاء وغير األعضاء
بــاألوبــك ،فــي ظــل ارتـفــاع مستويات
الـثـقــة ت ـجــاه تــزايــد م ـعــدالت الطلب
ونمو أسعار النفط في المستقبل.
كما أظهرت البيانات التي نشرتها
إدارة مـعـلــومــات الـطــاقــة األميركية
ارتفاع إنتاج النفط من مواقع النفط
الصخري الرئيسية للشهر الثالث
على التوالي في مايو  2020إلى 7.61

ً
ماليين برميل يوميا ،والتي جاءت
معظمها من حــوض بيرميان الذي
يتوقع له تسجيل أعلى معدل انتاج
خالل عام واحد ،بوصول انتاجه إلى
ً
 4.47ماليين برميل يوميا ،إال انه في
ذات الــوقــت ،ينظر إلــى تلك الــزيــادة
ً
أيضا في سياق تنشيط اآلبــار غير
المكتملة التي تأثرت بموجة الصقيع.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـت ـصــري ـحــات الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـش ــرك ــة أوك ـس ـيــدن ـتــال
ب ـت ــرول ـي ــوم ،س ـي ـكــون م ــن الـصـعــب
الوصول إلى معدل انتاج  13مليون
برميل يوميا ،في ظل تركيز شركات
الحفر على خفض مستويات الدين
وزي ــادة عــائــدات المساهمين على
حساب خفض النفقات الرأسمالية.
ويـبـلــغ مـعــدل اإلن ـتــاج الـحــالــي في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة  10.9مــايـيــن
ً
بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،أي أق ــل ب ـم ـقــدار 2
ً
م ـل ـيــون بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ع ــن مـعــدل
اإلنتاج في يناير من العام الماضي.
وارتفع إنتاج "أوبــك" مرة أخرى
ً
بأكثر من  0.2مليون برميل يوميا
خ ــال شـهــر م ــارس  ،2021بـعــد أن
ً
شهد انخفاضا خالل الشهر السابق.
وجاءت الزيادة بصفة رئيسية على
خلفية ارتفاع إنتاج إيران وأنغوال.
وفـ ـ ــي أح ـ ـ ــدث اجـ ـتـ ـم ــاع ــات "أوب ـ ـ ــك"
وح ـل ـفــائ ـهــا ،أقـ ــر ال ـت ـحــالــف زيـ ــادة
اإلنتاج وصرحت السعودية بأنها
ً
ستتراجع تدريجيا عن التخفيضات
الطوعية ،وهو األمر الذي من شأنه
أن يـ ــؤدي إل ــى ارت ـف ــاع اإلن ـت ــاج في
ح ــدود ت ـتــراوح مــا بين  0.6مليون
ً
برميل يــومـيــا فــي مــايــو  2021إلى
ً
 0.85مليون برميل يوميا في يوليو
 ،2021بفضل زيادة الثقة في الطلب
على النفط على المدى القريب.

االتجاهات الشهرية ألسعار
النفط
ت ــوق ـف ــت م ــوج ــة ارت ـ ـفـ ــاع أس ـع ــار
ال ـن ـفــط ،خ ــال ال ـن ـصــف ال ـثــانــي من
ً
مارس  ،2021نظرا لعدد من العوامل،
وإن كان من أبرزها التوجهات التي
اش ــارت إلــى عــدم اسـتــدامــة األسـعــار
في حدود  70دوالرا للبرميل ،وذلك
ً
نـ ـظ ــرا ل ـت ــواف ــر م ــؤش ــرات تـ ــدل على
ارتفاع اإلنتاج األميركي ،باإلضافة
إلى التكهنات بشأن الخطوة التالية
التي ستتخذها "أوب ــك" وحلفاؤها
تـجــاه سياسة اإلن ـتــاج على المدى
القريب .إال انــه على الــرغــم مــن ذلــك،
استقرت األسعار بعد أن المست 60
دوالرا للبرميل ،على الرغم من إعالن
قرار "أوبك" وحلفائها زيادة اإلنتاج.
وأك ــدت تلك المرونة مــدى الثقة في
توقعات الطلب لهذا العام ،بدعم من
التوقعات الـصــادرة عــن العديد من
الوكاالت بصفة عامة .وقامت إدارة
مـعـلــومــات الـطــاقــة األمـيــركـيــة برفع
توقعاتها ألسـعــار النفط للعامين
الحالي والمقبل.
وف ــي ت ـقــريــر آف ـ ــاق ال ـطــاقــة على
المدى القصير ،تتوقع الوكالة اآلن
أن يصل متوسط سعر مزيج خام
برنت إلى  62.28دوالرا للبرميل في
عام  2021مقابل توقعاتها السابقة

اقتصاد

االقتصاد الصيني
ومعوقات انتعاشه
حسان فوزي بيدس

ان يصل إلى  60.67دوالرا للبرميل،
بينما من المتوقع أن تصل األسعار
ف ــي عـ ــام  2022إلـ ــى  60.49دوالرا
للبرميل مقابل التوقعات السابقة
بأن تصل األسعار إلى  58.51دوالرا
للبرميل.
وك ـ ـشـ ــف تـ ـق ــدي ــر االج ـ ـم ـ ــاع عــن
توقعات اسـتـقــرار سعر مــزيــج خام
ً
برنت أيضا فوق مستوى  62دوالرا
للبرميل خالل الستة أرباع القادمة.
وبلغ متوسط سعر سلة خام "أوبك"
 64.6دوالرا للبرميل في مارس ،2021
فيما يعد أعلى المستويات المسجلة
ً
في  14شهرا وبزيادة شهرية بنسبة
 5.7في المئة .كما شهد سعر النفط
ً
الخام الكويتي نموا بنسبة  5.8في
المئة ليصل في المتوسط إلى 64.9
دوالر للبرميل ،بينما بلغ متوسط
أسعار العقود الفورية لمزيج خام
ً
برنت  65.6دوالر للبرميل ،مرتفعا
بنسبة  5.4فــي الـمـئــة عـلــى أســاس
شهري مقابل  61.3دوالر للبرميل
الشهر الماضي.
من جهة أخــرى ،دعمت البيانات
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـخ ــزون ــات ال ـن ـف ــط في
الواليات المتحدة استقرار األسعار
ً
ً
الذي شهدناه مؤخرا .ووفقا ألحدث
الـتـقــاريــر األسـبــوعـيــة ال ـص ــادرة عن
إدارة معلومات الـطــاقــة األميركية،
تراجعت مخزونات النفط الخام في
الواليات المتحدة لألسبوع الثالث
على التوالي في األسبوع المنتهي
ف ــي  9أب ــري ــل  2021ب ـم ـق ــدار 5.89
ً
ماليين برميل يوميا ،ليصل بذلك
إج ـمــالــي م ـخ ــزون ال ـخ ــام األمـيــركــي

إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6
أسابيع عند مستوى  492.4مليون
ب ــرم ـي ــل .ووصـ ـ ــل م ـع ــدل اس ـت ـخ ــدام
مـ ـص ــاف ــي الـ ـتـ ـك ــري ــر فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة إلى مستويات لم نشهدها
منذ األي ــام األول ــى لظهور الجائحة
العام الماضي ،مما أدى إلى ارتفاع
مخزونات البنزين.
وكشف تقرير ص ــادر عــن وكالة
بلومبرغ وص ــول مخزونات النفط
الخام في الساحل الشرقي للواليات
ال ـم ـت ـحــدة إلـ ــى أدنـ ـ ــى مـسـتــويــاتـهــا
ً
ال ـم ـس ـج ـلــة م ـن ــذ  30عـ ــامـ ــا ،بينما
ارتـ ـف ــع ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـن ـف ــط ،خ ــال
األسـبــوع بمقدار  1.1مليون برميل
ً
ً
يوميا .وردا على ذلك ،قامت شركات
ال ـن ـف ــط األم ـي ــرك ـي ــة بـ ــزيـ ــادة وت ـي ــرة
أنـشـطــة الـتـنـقـيــب ،إذ تـشـيــر أح ــدث
بـيــانــات شــركــة بيكر هـيــوز إل ــى انه
على الــرغــم مــن ثـبــات عــدد منصات
الحفر خ ــال األس ـبــوع األخ ـيــر ،فإن
البيانات التاريخية أظـهــرت زيــادة
عدد الحفارات خالل  25من أصل 29
ً
أسبوعا السابقة.

األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية .بالنسبة للدول األعضاء،
ت ـش ـيــر تـ ـق ــدي ــرات ال ـط ـلــب إلـ ــى نمو
ً
هامشي نسبيا على خلفية صدور
بـيــانــات أفـضــل مــن الـمـتــوقــع للربع
الــرابــع مــن عــام  ،2020مما أدى إلى
انخفاض الطلب بمقدار  5.6ماليين
ً
بــرمـيــل يــوم ـيــا ف ــي مـنـطـقــة منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية .كما
تــم تعديل بيانات ال ــدول األميركية
واألوربية التابعة لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ورفعها على
خـلـفـيــة تـحـســن م ـس ـتــويــات الطلب
الخاص بقطاع البتروكيماويات .أما
بالنسبة للدول غير األعضاء بمنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،فكانت
المراجعة التصاعدية أعلى بكثير
ً
بـنـحــو  0.1م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا،
إذ يقدر اآلن تقلص الطلب بمقدار
ً
 3.9مليون برميل يوميا .وعكست
المراجعة اإليجابية بصفة رئيسية
ت ـح ـســن ب ـي ــان ــات ال ـط ـل ــب ال ـخــاصــة
بالصين.

الطلب على النفط
رف ـع ــت "أوب ـ ـ ــك" ت ـق ــدي ــرات الطلب
ال ـعــال ـمــي ع ـلــى ال ـن ـفــط ل ـع ــام 2020
ً
بنحو  0.1مليون برميل يوميا ،ومن
المتوقع أن ينكمش الطلب هذا العام
ً
بوتيرة أقــل قليال تبلغ  9.5ماليين
ً
ً
ً
برميل يوميا إلى  90.5مليونا يوميا
في المتوسط .وتعكس تلك المراجعة
التصاعدية تغييرات إيجابية في
تقديرات الطلب للدول األعضاء وغير

إنتاج «أوبك» ارتفع
أكثر من  0.2مليون
ً
برميل يوميا خالل
مارس  2021بعد أن
ً
شهد انخفاضا خالل
الشهر السابق

أعلنت الصين ،ثاني أكبر اقتصاد في العالم،
ً
ً
يوم الجمعة الماضي ،نموا قياسيا في الفصل
األول م ــن ال ـس ـنــة ،م ــع ارتـ ـف ــاع إج ـمــالــي الـنــاتــج
الداخلي بنسبة  18.3في المئة على مدى عام.
ً
لكن االنتعاش يبقى متفاوتا في البالد ،في
حين يتواصل التعافي السريع في الصين من
تــداعـيــات انـتـشــار وب ــاء "كــوفـيــد  ،"19الـتــي أدت
إلى شلل النشاط االقتصادي في العام الماضي.
وكان الناتج الداخلي في الصين تراجع العام
الماضي بنسبة  6.8في المئة في أسوأ أداء له
ً
منذ  44عاما .
ال ـت ـح ـســن ال ـت ــدري ـج ــي ف ــي ت ـط ـب ـيــق الـ ـش ــروط
الـصـحـيــة أتـ ــاح لــاق ـت ـصــاد الـصـيـنــي اس ـت ـعــادة
مستوى نشاطه من الجائحة ،إذ كانت الصين
ً
ً
مــن ا لــدول ا لـنــادرة ،التي سجلت نـمــوا إيجابيا
في  2020بلغ  2.3في المئة.
م ــن ا ل ـم ـع ــروف أن ا ل ـم ـحــرك ا لــر ئ ـي ـســي للنمو
األول ه ــو م ــن ا ل ـ ـصـ ــادرات ال س ـي ـمــا ا لـمـنـتـجــات
اإللكترونية "العمل عن بعد" ،والمعدات الطبية
للواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي،
إذ استمرت ا لـصــادرات الصينية تنمو بنسبة
متصاعدة بلغت  30.6في المئة.
وهـنــا يـجــب أن نــركــز عـلــى عــوائــق االنـتـعــاش
االقتصادي للصين:
 -1تـ ــوا جـ ــه ا لـ ـصـ ـي ــن عـ ـق ــو ب ــات أ مـ ـي ــر كـ ـي ــة فــي
ص ـن ــاع ــات االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وال ـن ـس ـي ــج وال ـح ــاس ــب
الفائق.
 -2ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـص ـي ـن ـيــة ،ال ـتــي
أع ـي ـقــت م ــن ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى سـبـيــل
المثال ال الحصر :شركة هواوي ،التي تم الحظر
عليها في الواليات المتحدة األميركية وبعض
الدول األوروبية.
 -3إ فــاس شــر كــة ا سـتـثـمــارات كـبــرى أميركية
ً
أخيرا " "Archegos Capital Partnersما أدى
إلـ ــى ه ـب ــوط حـ ــاد ف ــي أسـ ـع ــار أس ـه ــم ال ـشــركــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،ب ـس ـبــب أن صــاحــب
ال ـش ــرك ــة ه ــو أم ـي ــرك ــي ص ـي ـنــي وي ـع ــد م ــن ك ـبــار
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن فـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الصينية ،فكان من الطبيعي مع إفالس شركته
ً
أن يؤثر سلبا على استثماراته الكبيرة فيها.
ً
 -4ت ـغــريــم ال ـص ـيــن أخـ ـي ــرا ش ــرك ــة ع ـلــي بــابــا
ا لـ ـعـ ـم ــا ق ــة م ـب ـل ــغ  2.78مـ ـلـ ـي ــار دوالر ب ـس ـبــب
ان ـت ـهــاكــات لـتـشــريــع مـكــافـحــة االح ـت ـك ــار ،وه ــذه
ا لـغــرا مــة تمثل  4فــي المئة مــن قيمة المبيعات
ً
الداخلية للشركة من عام  ،2019وتم أيضا وقف
اكتتاب الشركة التابعة لها باسم ""Ant Group
ب ـعــد ت ـشــديــد اإلج ـ ـ ــراء ات الــرقــاب ـيــة ع ـلــى قـطــاع
الخدمات المالية.
مــن و جـهــه نـظــري ،يجب على الصين تنويع
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد م ـ ــن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـلــى
ا لـصـنــا عــات المحلية مـثــل صـنــا عــات ا لـسـيــارات
و.Semi Conductors
وعلى الرغم من المعوقات التي ذكرتها فقد
ارتـفـعــت ال ـص ــادرات فــي شـهــر م ــارس إل ــى 30.6
فــي الـمـئــة ،وال ـصــادرات إلــى الــواليــات المتحدة
األميركية قفزت إ لــى  53.6فــي المئة مــع و جــود
ال ـحــرب الـتـجــاريــة مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة على
الصين.

ُ
ّ
 solutions by stcتعقد شراكة مع « eMushrifزين» تقدم «الماچلة الرمضانية»
لدور الرعاية االجتماعية
لتقديم حلول «مواصالت» مبتكرة

أعلنت شركة االت ـصــاالت الكويتية
" "stcأن ذراع ـ ـهـ ــا ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فــي
تــوفـيــر خ ــدم ــات ال ـشــركــات solutions
 by stcع ـقــدت ش ــراك ــة م ــع eMushrif
 ،الـشــركــة العمانية المتخصصة في
تطبيق تقنيات إنترنت األشياء والذكاء
االصطناعي في قطاع النقل من خالل
فــرع ـهــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،م ــن أج ــل تــزويــد
عمالئها مــن قـطــاع الـشــركــات بأنظمة
م ـت ـكــام ـلــة إلدارة مـ ـش ــروع ــات ال ـن ـقــل
والـمــواصــات ،إضافة إلــى حلول آمنة
وذكية إلدارة الموارد البشرية.
وف ـ ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي أط ـل ـق ـتــه stc
بهذه المناسبة ،أشــارت solutions by
 stcإلى أن شراكتها الجديدة ستسهم
ف ــي االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـح ـل ــول الــرقـمـيــة
فــي تــوسـيــع نـطــاق خــدمــاتـهــا ،وتلبية
احتياجات المدارس والشركات الخاصة
والـمــؤسـســات الحكومية ،عبر أنظمة
تتبع وإدارة وسائل المواصالت وأنظمة
الحضور الذكية.
وستسمح األنظمة الـجــديــدة ،التي
طــورتـهــا  ،eMushrifبتتبع ومــراقـبــة
تحرك وسيلة النقل ،والمشرفين عليها،
بما يعزز كفاءة السائقين وأمن الرحلة،
ً
فضال ُعن المحافظة على سالمة الركاب،
بينما تبلغ عــن الـمــؤشــرات الرئيسية
للمستخدم.
ويتألف الحل الذي توفره solutions
 by stcمن أجهزة مثبتة على مركبات

النقل ،وبطاقات مفاتيح ذكية ،إضافة إلى
تطبيق تفاعلي سهل االستخدام يوفر
تحديثات منتظمة وتفاصيل الرحلة.
ً
ومن خالل التطبيق المعد خصوصا،
سيتمكن المستخدمون مــن التحقق
مــن مــواقــع الــركــاب فــي الــوقــت الفعلي،
والــوقــت الـمـقــدر لـلــوصــول ،وتفاصيل
الــرح ـلــة ال ـســاب ـقــة ،وقــائ ـمــة ال ـح ـضــور،
وسجل الصاعدين إلى المركبة ،وتلقي
اإلشعارات المتعلقة بكل رحلة.
ك ـم ــا ت ــم ت ـص ـم ـيــم ب ـع ــض ال ـم ـي ــزات
المتعلقة بــال ـطــاب ،وأضـيـفــت بعض
الميزات إلبقاء أولياء األمور على اطالع
بمكان وجود أطفالهم ،كما حرصت على
أن يكون النظام قابل إلعــادة التعريف
بما يالئم احتياجات عمالء الشركات
المتنوعة.
ويمكن النظام المراقبين من الوصول
إلى ملخص لجميع المركبات المتصلة
بالنظام ،وتلقي اإلخطارات حول سرعة
المركبة في حال تجاوز حدود السرعة،
والتنبيهات حــول تحديثات الفحص
ال ـمــرئــي ،إض ــاف ــة إل ــى ت ـقــاريــر مفصلة
عن كل رحلة بعد اكتمالها إضافة إلى
تفاصيل الــركــاب وأوق ــات صعودهم و
نزولهم.
ولفتت  solutions by stcإلــى نظام
ً
مصمم خصوصا لقطاع النفط والغاز
يسمى "رحلتي" ،ويهدف الحل الذكي إلى
رقمنة تجربة التنقل بالكامل باستخدام

أجهزة مبتكرة وتطبيق مخصص يعمل
من الهاتف المحمولُ .
ويمكن التطبيق
المتعاقدين ،الذين يستخدمون الخدمة
أو الركاب اآلخرين ،من حجز الرحالت
وت ـس ـلــم ال ـت ــذاك ــر اإلل ـك ـتــرون ـيــة وإدارة
حجوزاتهم واالتـصــال بخدمات الدعم
إذا لزم األمر.
وأضافت الشركة ،أنه يمكن ألنظمة
إدارة النقل الذكية أن تعزز تجربة الركاب
بشكل كبير مــع الـسـمــاح للمؤسسات
بتتبع أسطولهم بشكل فعال.
ومــن خــال رقمنة التجربة ،أعربت
ع ــن اع ـت ـقــادهــا بــأنــه م ــن خ ــال تمكين
التحول الرقمي يمكن استخدام البيانات
االستقصائية لتعزيز اإلنتاجية وإدارة
خدمات النقل بشكل أكثر فعالية.
ّ
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـن ـظ ــام سـ ُـيـمــكــن
المؤسسات من تتبع حــاالت اإلصابة
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،م ـم ــا ي ـســاعــدهــم
على اتخاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة لتقليل
احـتـمــالـيــة ان ـت ـشــار ال ـع ــدوى وتطبيق
اإلرشادات المناسبة الصادرة عن وزارة
الصحة.
وم ـ ــن خ ـ ــال اع ـت ـم ــاد ه ـ ــذا ال ـن ـظ ــام،
سـتـتـمـتــع ال ـم ــؤس ـس ــات ب ـف ـهــم أف ـضــل
ألســاطـيـلـهــا وسـتـتـخــذ خ ـط ــوة مهمة

في إطــار استراتيجية التحول الرقمي
الخاصة بهم.
ً
فضال عن ذلك تم إطالق نظام حضور
وانصراف ذكي ،كبديل مثالي لبرنامج
التعرف على بصمات األصابع والوجه
لتتبع حضور الموظفين.
ويعتبر هــذا النظام خدمة إضافية
مقدمة من  solutions by stcلمساعدة
الشركات والمدارس على تحقيق أهدافها
بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا،
على أن توفر الشركة المعلومات بما
يـسـهــم ف ــي تـخـفـيــف م ـخــاطــر انـتـشــار
العدوى داخل الشركات وعبر المجتمع
المحلي.
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـحـ ـل ــول
التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ،توفر
ً
 solutions by stcحاليا مجموعة واسعة
م ــن ال ـع ــروض لـلـعـمــاء م ــن ال ـشــركــات،
لمساعدتهم في رحلة التحول الرقمي
الخاصة بهم.
ً
ً
وت ـط ـبــق ال ـش ــرك ــة ن ـه ـجــا اب ـت ـكــاريــا
ً
قائما على تلبية مختلف المتطلبات
لــدى التعاون مــع قــادة الـســوق لتزويد
عـمــائـهــا بـ ـ ــأدوات فـعــالــة ت ـعــزز كـفــاءة
أعمالهم .وكمزود لحلول األعمال ،تقدم
ً
 solutions by stcأيضا مجموعة من
ح ـلــول االت ـص ــال ال ـســريــع ،وال ـخــدمــات
الثابتة أو الالسلكية ،وإنترنت األشياء
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات وخ ـ ــدم ـ ــات ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـمـعـلــومــات واالتـ ـص ــال عـلــى شبكات
 5Gمثل خــدمــة 5G LIVEBUSالحافلة
الذكية واآلمنة المدعومة بتقنية الجيل
الخامس لحماية الركاب خالل التنقل
بكل سهولة وأمان.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن "هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة
ً
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ــأت ــي ان ـس ـج ــام ــا مع
التزامنا بتزويد عمالئنا بحلول متكاملة
تسهم في تمكين التحول الرقمي عبر
جــوانــب وقـطــاعــات تشغيلية متعددة،
وتـهــدف الحلول التي تقدمها  stcإلى
اسـتـكـشــاف ط ــرق بــديـلــة جــديــدة تعزز
بشكل كبير كفاءة وإنتاجية المؤسسات
بما يحقق نتائج إيجابية لعمالئنا
الكرام".

قد ً
الخشتي ُم ّ
ما «الماچلة» للسبيعي بحضور مسؤولي «زين» والوزارة
أعلنت شركة "زين" عن تقديمها "الماچلة الرمضانية"
ـوزارة ال ـش ــؤون
ل ـ ــدور ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمـ ُـاع ـيــة ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ ـ ً
المجتمعية ،استمرارا ُلمبادرتها،
االجتماعية والتنمية
التي انطلقت قبل دخول الشهر الفضيل ،بهدف تقديمها
إل ــى قــاطـنــي دور الــرعــايــة مــن ُ
المسنين واألي ـت ــام وذوي
االحـتـيــاجــات الخاصة وتأمين احتياجاتهم مــن الـمــواد
الغذائية التموينية األساسية.
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،إن ُمـبــادرتـهــا لتقديم
"الماچلة" بدأت قبل دخول الشهر الكريم وبالتعاون مع عدد من
شركائها االستراتيجيين ،إذ قام مسؤولو اإلدارة التنفيذية في
"زين" بزيارة إدارة دور الرعاية االجتماعية لتقديم "الماچلة"،
بحضور الوكيل ُ
المساعد للرعاية االجتماعية مسلم السبيعي،
والرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت في "زين" الكويت وليد
الجهتين.
الخشتي ،وبوجود مسؤولي
ُ
وأوضحت "زين" أن هذه ُ
حملتها
روافد
أحد
عتبر
ت
بادرة
الم
ّ
الرمضانية السنوية "زي ــن ال ـش ـهــور" ،الـتــي أت ــت تحت مظلة
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة لتأمين
احتياجات األسر ُ
المتعففة داخل البالد ،إذ قامت الشركة بتقديم
االجتماعية عبر القسائم الشرائية
الرعاية
دور
"الماچلة" إلى إدارة
ُ
أحد أكبر متاجر
عتبر
ت
التي
"أونكوست"
شركة
بالتعاون مع
ُ
واالستهالكية في الكويت ،كي تعطي اإلدارة
الغذائية
المواد
ُ
فرصة اختيار المواد التي تناسب احتياجات قاطني دور الرعاية
حسب ّاحتياجاتهم الشخصية المختلفة.
ودش ـنــت الـشــركــة حملتها الرمضانية "زي ــن الـشـ ُهــور" مع
ُمبادرة "الماچلة الرمضانية" بالتعاون مع عدد من شركائها
االستراتيجيين ومنهم البنك الكويتي للطعام واإلغاثة ،بحيث

قامت "زين" بتوفير "الماچلة الرمضانية" في مخازن البنك في
منطقة الصليبية ،التي استفاد منها هــذا الـعــام أكثر مــن 10
توزيعها عن طريق شبابيك
آالف شخص داخل الكويت ،وتم ً
ُمخصصة لـمــرور الـسـيــارات ،الـتــزامــا باالشتراطات الصحية
وللحفاظ على صحة ُ
المستفيدين مــن خطر ال ـعــدوى التي
ُ
تصاحب التجمعات.
كما قــامــت زيــن بتقديم "الـمـُـاچـلــة" عبر القسائم الشرائية
مع ّ"أونكوست" ،كي تعطي كل أسرة فرصة اختيار
بالتعاون ُ
المواد التي تفضلها حسب احتياجاتها ،إذ تم تقديم القسائم
إلى عدد من الجهات غير الربحية من شركاء "زين" ،منها جمعية
الهالل األحمر الكويتي ،ودور الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة
الشؤون االجتماعية والتنمية ُ
المجتمعية ،والبنك الكويتي
للطعام واإلغاثة ،وجمعية صندوق إعانة المرضى.
وبينت "زين" أن خطتها لتغطية احتياجات الشهر الكريم
تضمنت توزيع القسائم الشرائية على الجهات الرسمية
األكبر على مستوى الكويت ،وذلك لضمان وصولها إلى أكبر
عدد ممكن من األسر المحتاجة والمتعففة بالوقت الكافي
قبل قدوم شهر رمضان المبارك ،هذا إضافة إلى تزامنها هذا
العام مع ُاستمرار ظروف الجائحة ،وتأمل "زين" أن يكون لهذه
البادرة األثر البالغ في تعزيز مساهماتها والتزاماتها اتجاه
مختلف فئات المجتمع خالل هذه الظروف.
ّ
المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت ،فإن
وبصفتها
"زين" تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خالل ًتنظيم
القيمة على مدار السنة عموما وفي
ودعم المبادرات اإلنسانية ً
معان
من
الشهر
هذا
يحمله
لما
،
خصوصا
شهر رمضان المبارك
ٍ
وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

ّ
عابد فهد يتفوق بشخصية «نوح الريس»
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يعقوب عبدالله

لفت الممثل الـســوريعابد فهد األنـظــار ،بشخصية "نــوح الـ ّ
ـريــس" ،في
بطولة مسلسل " 350جرام" ،تأليف وسيناريو وحوارناديا األحمر ،وإخراج
محمد لطفي.
ّ
محام ينتفض على محيطه اإلجرامي ،إثر تعرضه لحادث
دور
فهد
ويجسد
ٍ
بحرف مافيوية ضده شديدة الخطورة ،إذ
إنساني يغير قناعاته ،ليصطدم ِ
يصبح أصدقاء األمس أعداء اليوم.
وأطل عابد في الحلقات السابقة بأدوات متجددة من حيث الشكل ،إذ ظهر
ً
كثعلب ماكر ،وأيضا بالمضمون ،ال سيما أنه حتى اآلن يلعب في منطقة
الشر ،كما يتحرك عبر النظرات المتحايلة من تحت نظاراته التي يخفي
تحتها الكثير من الدهاء والثقة بعقله الشيطاني ،وقدرته على التالعب
بكل من حوله.
ويشارك في البطولة إلى جانب فهد ،سلوم حداد ،كارين رزق الله ،خالد
نجم ،ستيفاني عطا الله ،مصطفى سعد الدين ،غريس قبيلي ،والء عزام،
قاسم منصور ،بيار داغر ،وعبدالهادي الصباغ.
ُيذكر أن تيم ،نجل عابد فهد ،يشارك بالعمل في تجربته التمثيلية األولى.

عابد فهد

ً
يعقوب يكون ثنائيا
ً
جميال مع السدحان

اتهام جديد ُ
لصناع
«الطاووس»

حريق «نسل األغراب»
يثير الجدل

اسـتـطــاع الممثل يـعـقــوب عـبــدالـلــه تقديم
شخصية جميلة فــي عـمـلــه "شـلـيــوي نــاش"
إلى جانب الممثل عبدالله السدحان ،إذ ّ
كونا
ً
ً
ثنائيا جميال خالل أحداث العمل الذي يمزج
بين التراجيديا والكوميديا.
وتدور أحداث العمل في فترة سبعينيات
وثمانينيات القرن الماضي ،وهو من تأليف
عبدالله السعد ،وإخراج عيسى ذياب ،وبطولة
عبدالله السدحان ،ويعقوب عبدالله ،ومحمد
العجيمي ،وعبداإلمام عبدالله وغيرهم.
وتـتـمـحــور األحـ ــداث ح ــول الـقـضــايــا التي
كانت رائجة في تلك الفترة وما يحدث خاللها
من واقف مضحكة بين األطراف.
ويجسد يعقوب شخصية " نــا شــي" وهو
من الطبقة الكادحة وتجمعه األقدار بصديقه
شليويح الــذي يجسد دوره الفنان عبدالله
الـســدحــان ومــن خــال الـمــواقــف تتضح قيمة
الصداقة الحقة.

واجه ُصناع مسلسل الطاووس ،بطولة الفنان
جمال سليمان وسهر الصايغ ،اتهاما جديدا،
بــاق ـتــراب وتـشــابــه قـصــة الـعـمــل مــع المسلسل
التركي "فاطمة".
الـمـسـلـســل ف ــي ال ـبــدايــة واجـ ــه ات ـهــامــات من
الجمهور مع عرض اإلعالن الترويجي له ،حيث
تشابهت القصة مع قصة الفيرمونت الشهيرة
في مصر ،لكن الجديد تشابه العمل مع المسلسل
التركي "فاطمة" .المسلسل التركي "فاطمة" دارت
أح ــداث ــه ح ــول اغـتـصــاب فـتــاة فــي حـفــل خطبة
بإحدى المدن التركية الساحلية ،وهو ما جرى
بأحداث "الـطــاووس" ضمن الظروف ذاتها في
قرية سياحية أثناء حفل زفاف.
ول ـ ــم ت ـ ــرد ال ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـل ـع ـمــل على
االتهامات المتتالية ،فقط ردت قبل عرض العمل
أنه ليس عن قضية الفيرمونت ،ولم يستخدم
أي صور أو أسماء من القضية ،وهو ما يجعل
موقفهم القانوني سليما.

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق
واسع لمسلسل "نسل األغراب" حالة من الجدل
بين الجمهور ،بعدما ظهر فيه مجموعة من
الممثلين الثانويين وهم يشاركون في إحراق
منزل عساف الغريب ،الشخصية التي يؤديها
الفنان أحمد السقا.
وسبب إثارة الجدل في مقطع الفيديو ،أنه
مرتبط بكشف تفاصيل ستحدث في الحلقات
ال ـقــادمــة مــن الـعـمــل ،الـ ــذي انـتـهــى تصويره
بالكامل قبل بداية شهر رمضان ،بوقت ظهرت
مقاطع أخرى لمزيد من األحــداث ،ما اعتبره
الجمهور حرقا مبكرا ألحداث العمل.
وانـتـشــرت الـفـيــديــوهــات عبر مــوقــع "تيك
تــوك" فــي وقــت تمكنت الشركة المنتجة من
حــذف معظمها مــن "يــوتـيــوب" بعد ساعات
قليلة من نشرها.
مسلسل "نسل األغراب" بطولة أحمد السقا
وأمير كرارة ومي عمر ،وإخراج محمد سامي.

جمال سليمان

أحمد السقا

رئيس :أعتبر نفسي بطلة في «ملوك الجدعنة» فلك
«مصطفى شعبان وعمرو سعد ساعداني في الشخصية وأحببت فاتن حرفوش»
نفت الفنانة ياسمين رئيس شعورها بالضيق من عدم ظهورها على األفيشات
الدعائية لمسلسل «ملوك الجدعنة» ،مؤكدة أن خبرة بطلي العمل مصطفى شعبان
وعمرو سعد أكبر من خبراتها.

●

القاهرة  -هيثم عسران

عبرت الفنانة ياسمين رئيس عن سعادتها بردود الفعل حول شخصيتها
فاتن حرفوش في مسلسل "ملوك الجدعنة" ،مؤكدة أنها انجذبت للشخصية
فور قراء ة السيناريو الخاص بالعمل.
وقالت ياسمين ،لـ"الجريدة" ،إنها ا خـتــارت دور "فاتن حــر فــوش" لتعود من
خالله للدراما التلفزيونية ،ألنها فتاة شعبية تتعامل بفطرتها ولغتها الخاصة
التي تعلمتها من ا لـحــارة التي تعيش فيها ،وسالحها دائما هو "الشبشب"،
بجانب لسانها في الدفاع عن نفسها ،مشيرة إلى أنها وجدت هذه الشخصية
تختلف كـثـيــرا عــن أدوار ا لـفـتــاة الشعبية ا لـتــي قــد مـتـهــا ،ســواء فــي فيلم " فـتــاة
المصنع" أو مسلسل "طرف ثالث" وتجربة "من ضهر راجل" ،بسبب تعليمها،
والبيئة التي تعيش فيها ،فهي فتاة تعيش فقط على أمل الزواج من حبيبها
في الحارة.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أنت متصالح اليوم مع ذاتك بشكل
كامل وتشعر باالندفاع للعمل.
ً
عاطفيا :مجال المناورة مع الشريك انتهى
ّ
والصراحة قد تكون أفضل حل.
ّ
ً
تتمتع بجاذبية ّ
تقرب الناس
اجتماعيا:
منك وتجعلهم يرغبون في رفقتك.
رقم الحظ.53 :

بطولة جماعية
وأ كــدت ياسمين أنها دا ئـمــا مــا تقرر اختياراتها ا لــدرا مـيــة بناء على العمل
والشخصية ،ووجدت في فاتن حرفوش الشخصية المناسبة للعودة للدراما
التلفزيونية بعد آخر عمل درامي ،وهو "أنا شهيرة" ،قبل  4سنوات ،الفتة إلى
أنها عملت على التحضير للشخصية من خالل إحساسها ،حتى تكون واقعية
وبعيدة عن االفتعال.
ونفت أن تكون قد شعرت بالضيق القتصار البوستر الدعائي للمسلسل على
بطليه مصطفى شعبان وعمرو سعد ،مؤكدة أنها البطلة النسائية للمسلسل،
ويمتلك بطال المسلسل خبرات أكبر بكثير منها في االعمال الدرامية.
وأوضحت أنها عندما قرأت السيناريو لم تهتم بمسألة الدعاية واألفيشات
بقدر اهتمامها بالدور والعمل ،مضيفة أنها تهتم بشكل أكبر في اختياراتها
بــا لـشـخـصـيــة ،مـعـتـبــرة أن ا لـبـطــو لــة ا لـجـمــا عـيــة أ مــر يـقــوي ا لـعـمــل و يـجـعـلــه اكثر
جاذبية للجمهور.
وأ كــدت أن كواليس المسلسل كانت مليئة باألجواء اإليجابية خاصة فيما
يتعلق بتفاصيل التصوير والتحضيرات ،مشيرة إ لــى أن بطلي العمل عمرو
سعد ومصطفى شعبان ساعداها كثيرا خالل التصوير ،وهو ما انعكس على
الصورة األخيرة التي شاهدها الجمهور في المسلسل.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يشعر الجميع اليوم بالتغيير الذي
ّ
بدأت به وينضمون إلى أسلوبك.
ً
عاطفيا :يبدو أن شكوك األمس قد زالت
وعادت المياه مع الحبيب إلى مجاريها.
ً
اجتماعيا :االلـتــزام بالمطالب المنزلية
ّ
ّ
يوفر عنك الكثير من المشادات.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

التصوير في بيروت

ً
مهنيا :على الرغم من جميع الظروف فإن
ً ً
عملك سيرجع إلى طبيعته قريبا جدا.
ً
عاطفيا :االتصال الدائم بالحبيب أهم أداة
لتأمين استمرار العالقة.
ً
اجتماعيا :المطالعة تنير العقول وتفتح
ً
أمامك أبوابا جديدة من الثقافة والفن.
رقم الحظ.39 :

وقالت ياسمين إن تصوير العمل في بيروت كان من األمور الصعبة ،خاصة
في ظل وجود ارتباطات لها بالقاهرة ،لكن الشركة المنتجة قامت بتسهيل هذا
األ مــر ،حيث تعاملت بــا حـتــرام فيما يتعلق بمواعيد التصوير واال لـتــزام بها،
وهو أمر جعلها تشعر بالراحة ،وكذلك باقي الفنانين المشاركين في العمل.
و ع ــن ا لـمـشــا هــد ا لـصـعـبــة فــي ا ل ـع ـمــل ،أ ف ــادت ب ــأن ا لـشـخـصـيــة مـخـتـلـفــة عنها
بشكل كامل ،لذا جميع المشاهد كانت صعبة ،لكن األصعب بالنسبة لها دائما
مشاهد الموت ،وهي مشاهد بطبيعتها صعبة في التصوير ،لضرورة أن تقدم
بمصداقية شديدة حتى تصل إلى المشاهد.
ونفت أن يكون قرارها بالعودة للتلفزيون بعد غياب بسبب الظروف التي
تمر بها صناعة السينما خالل الفترة الحالية ،حيث انتهت من تصوير دورها
في فيلم "قمر  "14خالل الفترة الماضية ،بجانب انتظارها استكمال تصوير
فيلم " جــارة القمر" بعد شهر رمضان ،الفتة إلى أن آخر اعمالها "لص بغداد"
مع محمد إمام حقق نجاحا كبيرا عند عرضه في الصاالت العام الماضي.
وعن الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" ،أشارت الى أنه حتى اآلن ال يوجد شيء
على أرض ا لــوا قــع ،ال فـتــة إ لــى أ نــه بعد نـجــاح بعض األ فــام السينمائية يكون
هناك حديث عن احتمالية تقديم جزء ثان ،وهو ما حدث مع "هيبتا" ،وأعمال
أخرى شاركت فيها.

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ـعــود أع ـمــالــك كـســابــق عهدها
ً
وتنتظر مشروعا تستلمه في القريب.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـقـضــي ب ـعــض ال ــوق ــت حــالـمــا
ً
بدال من أن ّ
تنمي عالقتك
بعالقات مثيرة
الحالية.
ً
اجتماعيا :رياضة المشي كل يوم تخفض
الوزن وتطيل العمر.
رقم الحظ.28 :

معارضة برلمانية ألحداث المسلسل
●

القاهرة  -محمد قدري

نال مسلسل "ملوك الجدعنة" انتقادات
كثيرة وصـلــت إلــى البرلمان المصري،
حيث أصدر أحد أعضاء مجلس النواب
ال ـم ـص ــري ب ـيــانــا ص ـحــاف ـيــا ه ــاج ــم فيه
المسلسل ،واتهمه بأنه يرسخ لسلوكيات
رديـ ـ ـئ ـ ــة ،ولـ ـفـ ـك ــرة ال ـب ـل ـط ـج ــة ،وي ـن ـت ـمــي
إل ــى األعـ ـم ــال ال ـهــاب ـطــة ،وط ــال ــب بــوقـفــه
ومحاسبة ُصناعه.
واتـهــم الـنــائــب العمل بــأنــه بعيد عن
الفن الهادف الذي يقدم للجمهور مبادئ
وقيما تفيد جيال جديدا من الشباب ،بعد
استخدام األبطال مجموعة من األلفاظ

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً ّ
ً
مهنيا :تــوقــع أخـبــارا ّمهنية ســارة بعد
اجتيازك الظروف الشاقة.
ً
عاطفيا :التفاهم ّ
تام بينكما ،وهو الداعم
األول لحياتكما العاطفية.
ً
اجتماعيا :ال تغفل عــن األم ــور المهمة،
التي تتطلب تعاونك في المنزل.
رقم الحظ.17 :

رآها أنها ليست مناسبة ويجب إيقافها.
يأتي ذلــك بعد االنـتـقــادات المتتالية
الـتــي رصــدهــا عــدد كبير مــن الجمهور،
بـسـبــب ال ـطــري ـقــة غ ـيــر ال ـم ـنــاس ـبــة الـتــي
يـتـعــامــل بـهــا بـطــا الـعـمــل م ــع م ـفــردات
ال ـك ــام ،وكــذلــك اسـتـخــدامـهـمــا المتكرر
لــأسـلـحــة الـبـيـضــاء وخـلــع مالبسهما،
إض ــاف ــة إل ـ ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـف ـن ـيــة عـلــى
مستوى الـمــابــس وأخ ـطــاء الــراكــورات،
وك ــذل ــك وجـ ــود ع ــدد كـبـيــر م ــن عـنــاصــر
الكومبارس من غير المصريين ،رغم أنه
مــن المفترض أن العمل يــدور فــي إطــار
شعبي داخل حارة شعبية مصرية.

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مهنيا :إنجازات مهمة تعزز وضعك وهي
ّ
تدل على مهارتك ومجهودك.
ً
عاطفيا :االل ـتــزام العاطفي هــو أن تكون
ً
مخلصا للشريك ال أن تبحث عن غيره.
ً
اجتماعيا :لديك القدرة على اإلحاطة بكل
ما يدور حولك من أحداث.
رقم الحظ.56 :
ياسمين رئيس

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـعــاون م ــع زمـ ــاء ال ـع ـمــل على
مواجهة الكثير من العقبات المستجدة.
عــاطـفـيـ ًـا :كــن جــريـئـ ًـا ،وال ت ـتـ ّ
ـردد فــي بناء
عالقة جديدة ،إن ماتت القديمة.
ً
اجتماعيا :تمتين عالقة الصداقة ضروري
ّ
ألنها تخفف عنك بعض األعباء.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تواجهك العراقيل من كل صوب،
ويبدو أن الجميع يعملون ضدك.
ً
عاطفيا :أبعد الشك بالحبيب عن أفكارك
فقد أثبت لك ذلك بإخالصه.
ً
ً
اجتماعيا :تضرب صفحا عن التوترات
ال ـحــاص ـلــة ف ــي ال ـعــائ ـلــة وت ـف ـتــح صفحة
جديدة.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تعمل على تحقيق إنجاز سوف
تلقى التهنئة والتنويه عليه.
ً
عــاطـفـيــا :تشعر بــالـتـنــاغــم ال ـتــام مــا بين
المهنية.
حياتك العاطفية وحياتك
ّ
ً
ً
اجتماعيا :إهمال الرياضة يكلف غاليا
فأعد النشاط إلى ذهنك وجسمك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :الـصـبــر هــو مــا تحتاجه فــي هــذه
ً
الفترة كي تبقى واقفا.
ً
عاطفيا :تبذل بعض الوقت في التخطيط
شخص أعجبك من الطرف اآلخر.
لموعد
مع ّ
ً
اجتماعيا :تعلم أن تقول ال باحترام ولطف
عندما ال يعجبك رأي.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :الخوف من المغامرة ّ
يقيدك ويصبح
ّ
أهم عائق للوصول إلى هدفك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـص ــدق ه ــو ج ــوه ــر ال ـعــاقــات
الحميمة والمبدأ األول للسعادة.
ً
اجتماعيا :أسعد أوقاتك عندما تشاطرك
عائلتك حتى في أفراحها البسيطة.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :كما زرعت في عملك سوف تحصد
هذه هي المعادلة.
ً
عــاطـفـيــا :ال تكبت أحــاسـيـســك بــل شــارك
حبيبك بها ألن لديه نفس المشاعر.
ً
اجتماعيا :حتى وإن لم ينقص وزنك تابع
التمارين ألن من شأنها خفض ضغط الدم.
رقم الحظ.22 :
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الماغوط يطلق «العصفور األحدب»
في فضاء الوجع العربي
دمشق  -شادي عباس

ً ً
ً
ً
يتابع الماغوط حياته الدمشقية ،ويباشر بكتابة أعماله المسرحية ،والتي شكلت تطورا كبيرا في المسرح السوري خصوصا ،والعربي عموما ،ليبدأ بـ«العصفور األحدب»
و«المهرج» ،وال يقف عند «ضيعة تشرين» و«غربة» ،على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل والرقابة التي واجهت نصوص الكتاب العرب آنذاك ،لتخرج تلك المسرحيات
من النصوص إلى خشبة المسرح في عدد من الدول العربية .وتهمس كلمات مسرحياته في أذن اإلنسان محركة شغاف قلبه ،وتاركة راحة وطمأنينة في داخله بأن هناك
من يشعر به ويكتب عنه.
الماغوط كتب
مسرحية «العصفور
األحدب» بداية
الستينيات كصورة
للحالة السياسية
واالجتماعية
السائدة في
المجتمع العربي
وقتها

برز أهم ما قدمه قلم الماغوط في مسرحيات عدة
في الستينيات ،حيث قدم الشاعر لألدب العربي عمال
مسرحيا هاما هو «العصفور األحــدب» عام ،1960
وكان من أهم أعماله المسرحية؛ إذ يصف الماغوط
في مسرحیته العصفور األحدب الحاالت االجتماعية
والـسـیــاسـیــة ال ـســائــدة فــي الـمـجـتـمــع ال ــذي یعیش
ً
فیه ،حیث ال قیم إنسانیة وال حریة أبــدا .وينتهي
إلــى نتيجة أن الثقافة والحیاة واإلنسانیة تموت
ً
شیئا فشیئا في مجتمع یكثر فیه الفقر وتنتشر
فیه األم ــراض .یشبه الكاتب هــذا المجتمع بسجن
کبیر یصاب فيه الشعب بالفقر والحرمان والتأخر
الـفـكــري والـسـیــاســي .ویـسـتـخــدم ال ــرم ــوز إليـضــاح
مقاصده بشكل غیر مباشر ،فقد جرب السجن مرة
َّ
ولم یتمن أن یسجن مرة أخری ،مختارا القلم كسالح
في وجه الحكام .نری الصبغة السیاسیة في کثیر
من آثــاره بوضوح جلي ،مستخدما الرموز بشكل
كبير فيها ،كما اعتمد على الحاالت الموهومة التي
تشبه الكابوس والرؤیا والخیال .لقد عالج وقائع
المجتمع وحــوادثــه معالجة واقـعـیــة .ومــن الرموز
الـتــي استخدمها الشاعر فــي مسرحيته« :الـســوط
یقرع نوافذي كالمطر» ،بمعنی أن السوط ینزل علی
جسدي بـشــدة ،والـســوط هنا رمــز للظلم المرتكب
ً
بـحــق الـشـعــب .واس ـت ـخــدام أي ـضــا ع ـبــارة «السنابل
ال ـص ـفــراء» ،لیشیر إل ــی ال ـلــون األص ـفــر كــداللــة علی
زوال الحیاة وسیطرة الموت والجوع علی أجــواء
ً
المجتمع .واسـتـخــدم أيـضــا «الـســاقـیــة الـخــرســاء»،
بمعنی الساقیة التی لیست عادیة ولیست زاهیة
جمیلة تسقی بالماء الصافي ،بل الجو المتشائم
الذي ینتشر في کل األجواء .وقصد برمزية «الدموع
تطیر» أي الدموع التي هي تعبير عن الغضب الذی
یتطایر مــن الـعـیــون کــالـشــرارة ،والــدمــوع هنا رمز
للواقع المؤلم .وعلی الشخصیات المثقفة الواعیة
في البلد أن تصرخ صرخة قویة کذئب في القفار
حتی ینهض مــن أجلها الــراقــدون فــي نــوم عمیق،
الذین ال یدرکون القضایا وال یفهمون المشاکل التي
تجري من حولهم من الفقر والجوع والمرض واأللم.

«العصفور األحدب»

«العصفور األحدب»
كتبها الماغوط
ً
عندما كان مالحقا
من أجهزة األمن
ً
مختبئا في
غرفة ضيقة تطل
بنافذتها على
مطعم أبوكمال
الدمشقي

مسرحية العصفور األح ــدب هــي «قفص بشري
مجهول في صحراء مجهولة ،سماء شاحبة وغيوم
رمادية ،ساقية موشكة على الجفاف ،أغطية خلقة،
ص ـح ــون ،م ــاع ــق ،ض ـم ــادات مـلـطـخــة ب ــال ــدم ،دورة
م ـي ــاه ،مـغـسـلــة ،س ـج ـنــاء يـتـكـئــون ع ـلــى وســائــدهــم
الـ ـق ــذرة ب ــإع ـي ــاء .ك ـه ــل ،ق ـ ــزم ،ص ــان ــع أح ــذي ــة ع ــازب
مصاب بالشذوذ الجنسي ،وعدد آخر من السجناء
المجهولين ،معصبي الرؤوس ،واألطراف .بعضهم
ي ـق ــع ،وب ـع ـض ـهــم ي ـم ـشــي ،وب ـع ـض ـهــم اآلخ ـ ــر يغلي
ضماداته وثيابه وسط بحيرة من الوحل».
تبدأ الرواية في سجن بالصحراء ،وتدور أحداثها
بين الكهل ،القزم ،العازب ،المجهول وصانع األحذية؛
ال نـسـتـطـيــع ب ـس ـهــولــة أن نـسـتـخـلــص ح ـب ـكــة مــن
َّ
درامية أو أن
«العصفور األحدب» ،وال أن نجد عناصر
نبحث فيها عن عوامل أساسية في الفن المسرحي.
ففي حوار بين القزم والكهل يقول القزم:
ً
ً
َ
أصبحت أميرا يا أنت؟ هل ستظل قريبا
«ماذا لو
ً
َ
من الفقراء الذين كنت يوما تنادي بحقوقهم؟ هل
ستنادي بالعدل الذي تنادي به اآلن؟».
العصفور األحدب كان يحلم بعالم أبيض ،مثلنا
ً
جميعا ،لكنه عـنــدمــا أصـبــح أم ـي ــرا ،ط ــرد أصــدقــاء
السجن والـجــوع من قصره .هــذا النص المسرحي
تلتئم فيه أفكار سياسية ،استعارات وصور مجازية
ِّ
ُيسخرها الـمــاغــوط لفضح األنـظـمــة ،وهـنــا يعتبر
َ
الـعـمــل ع ـبــارة عــن صــرخــة ولـطـمــة للضمائر ،بــزقــة
ازدراء لما اقترفناه في حق أنفسنا.
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة تـ ـ ـ ــدور ح ـ ــواري ـ ــة بـيــن
عصفورين:
عصفور« :إذا نبتت زهور ما»...
العصفور اآلخر« :قد ال تنبت زهور ما» ،مما يعني
أن الماغوط يبشر في هذين السطرين بثورة قد تأتي
وقد ال تأتي! (ملخص قراءة المسرحية من مقاالت
للدكتور يوسف هادي بور والصحفية نجيبة عامر).
قسمت مسرحية «العصفور األحــدب» في كتابه
األعمال الكاملة إلى أربعة أقسام ،ففي الجزء األول،
وفي حوار بين الكهل والقزم والعازب ،بعد أن يندفع
الجميع نحو النافذة ويتسلقون قضبانها بشكل

جاسم النبهان

نجوم مسرحية "السيرك األوسط الكبير"
وحـشــي ،وكــل منهم يــريــد أن يـبــرز جبينه مــن بين
القضبان قبل اآلخــر ،ينظرون إلــى شــيء يعتقدون
أنه طائر أو شيء ما ويحتارون...
الكهل :لقد أفزعتموه أيها الــوحــوش .لقد ذهب
طائري الجميل وولى
ً
الـقــزم :يــا إلـهــي ،إنها حقا لزريبة مجانين .لقد
سخر منه ذلك الكهل اللعين وانتهى األمر .إنه طائر
ما .ذهب وولى
كــان لهذه المسرحية شــأن كبير لــدى الماغوط،
ولــدى نقاد المسرح الذين اختلفت آرائهم حولها،
ويقول عنها شاعرنا في حوار تلفزيوني :بالنسبة
لـ«العصفور األحدب» فقد كتبتها عندما كنت مالحقا
مــن كــل أج ـهــزة االم ــن ،كــال ـعــادة ،وك ــان هـنــاك غرفة
نصية ،عندما أقــف يـطــرق رأس ــي بالسقف ،فكنت
دائـمــا منحنيا وأنـظــر مــن زاوي ــة عـلــى «مـطـعــم أبــو
كمال» ،حيث كان كل قادة الثورة يتناولون طعامهم
فيه ،وأنا أقول لهم« :بورجيكن» .ثم يتابع:
لن أضع رأسي حيث يضعه اآلخرون
مثل الشهيد «عدنان المالكي»
في أرقى شوارع دمشق
بقبعة وسيف
بيدي
ونياشين على صدري
حتى أعرف من صرعه
في ريعان شبابه
َ
وقلب المنطقة عاليها سافلها
وجعلها تتدحرج بكل طاقاتها
ومواردها
وأحزابها ومثقفيها ومطربيها
صعودا وهبوطا
يمينا ويسارا
من جبل إلى هضبة
إلى سفح إلى نفق
إلى كامب ديفيد
إلى أوسلو
إلى صبرا وشاتيال
إلى قانا
إلى مدريد
إلى ابن الدن
إلى علي الكيماوي
إلى علي الديك
ورسم خريطة جديدة
لنا وللعالم أجمع
لن نكون ...أكثر من جدار لتعليقها
أو ...بعوضة على إطارها
ويتابع في حديثه :كل مشاكلنا وتشردنا وجوعنا
لم تشفع ،وسمونا خونة .في الجيش لم يسلمونا
سالحا من وراء مقتل «عدنان المالكي».

المهرج
يتابع الماغوط نتاجه المسرحي في مسرحية

«المهرج» مسرحية
من  3فصول تعالج
قضية االستبداد
وضياع فلسطين
وأجزاء من األرض
العربية

مسرحيات عدة
اقتبست عن نص
«المهرج» منذ
السبعينيات في
لبنان حتى أواخر
العقد الماضي
ً
في سورية مرورا
بالكويت سنة 1981

مقهى أبوشفيق ...المالذ
ومنبع المسرحيات
أعطى صاحب مقولة «دمشق مدينة تحبها وال تحبك» لدمشق صدره أربعين
ً
عــامــا ،ولــم يـجــرؤ على إعطائها ظـهــره ثانية واح ــدة ،وقــد سكنته ،فــا يـعــرف أن
يبتعد عنها ،فعاد من بيروت إليها ،واختار األرصفة والمقاهي والفنادق ،وبيوت
األصدقاء أمكنة للتواجد فيها ،حتى يأخذ مكانه الطبيعي في عالم األدب ،بعد أن
نضجت تجربته وفلسفته الحياتية ،واكتوى بأسيد الكلمة الواعية ،واألهم أنها
ً
سترد توازنه النفسي ،وفي دمشق أزاح الخوف من أغــوار أعماقه ،واختار مكانا
ال يجلس فيه الشعراء والمثقفون ،وال األثرياء ومحدثو النعمة ،بل الناس الذين
يحكون ،على دخان أراجيلهم وصوت النرد على الطاولة ،عن همومهم ومشاكلهم
العالقة على جلودهم منذ والدتهم ،هذا المكان هو مقهى «أبو شفيق» المتكئ على
نهر بردى في الربوة.
كان هذا المقهى هو المالذ األخير الذي يلجأ إليه الماغوط ليقيم عالقته السرية
ً
ً
والمشبوهة مع نهر بردى ومع السوريين .كان قدومه إليه واجبا يوميا ال يجرؤ
ً
على التقاعس عن ممارسته :االستيقاظ فجرا ،ثم المشي على القدمين لمسافة
خمسة كيلومترات للوصول إليه ،إلى طاولته الثابتة التي يجرى بردى تحتها ،وإلى
صحفه ،وأوراقه الكثيرة والباذخة ،وقلمه القاطع ،ليكتب مسرحياته وأفالمه وشعره.

المهرج ،التي مثلت على المسرح عام  ،1960ولكنها
طبعت سنة  1998من قبل دار المدى في دمشق.
تعالج مسرحية المهرج ،من وجهة نظر الكاتب
ً
والناقد خالص مـســور ،موضوعا يتكرر الحديث
ً
عنه كثيرا في حياة الشعوب العربية هــذه األيــام،
أال وهي قضية االستبداد وضياع فلسطين وأجزاء
من األرض العربية وبيعها لألعداء بأبخس األثمان
واألس ـع ــار .وتـتــألــف المسرحية مــن ثــاثــة فـصــول،
ً
حـيــث ج ــاء ال ـع ـنــوان (ال ـم ـه ــرج) مـنــاسـبــا ل ـجــزء من
موضوع المسرحية وليس كلها ،إذ يمثل المهرج
ا لـبـطــل ا لـثــا نــي للمسرحية ،ه ــذه الشخصية التي
تثير دينامية الحدث ومحاربة الفساد والمفسدين
في األرض واستعادة األراضي العربية المغتصبة،
والدعوة إلى التغيير والبناء والتجديد والتطوير؛
فنرى المهرج يقف يناصر بطل المسرحية األساسي
(صـقــر قــريــش) ،وه ــو الشخصية الـتــاريـخـيــة التي
استدعاها الماغوط من أعماق التاريخ العربي ليكون
بطال ًلمسرحيته ،و صـقــر قــر يــش هــو عبدالرحمن
الــداخــل ،والــذي تصفه المصادر العربية بالحنكة
والشجاعة واإلقدام ،وهو مؤسس الدولة األموية في
األندلس عام 755م ،وكانت دولة قوية راسخة الجذور
مزدهرة األركان والركائز .ومن أهم االقتباسات من
المسرحية والشخصيات الـبــارزة فيها ومــا قالته
فيها:
المسؤول (العربي) :إلى الجحيم ،لن يذهب صقر
ً
قريش رخيصا ،ثالثون ألف طن كلمة أخيرة.
المسؤول العربي (للمسؤول اإلسباني) :مبروك.
لقد تمت صفقة بيع الصقر.
المدير .... :ليس كل من ادعى الوطنية هو وطني،
معظم الذين نقبض عليهم على الحدود يتظاهرون
بالوطنية.
صـقــر ق ــري ــش ..... :جـئــت أســأل ـكــم كـيــف أضـعـتــم
فلسطين واألندلس وإسكندرون؟
الممثل الثاني :والبد لليل أن ينجلي وال بد للقيد
أن ينكسر(تصفيق).
ً
المهرج ..... :لو قدر لك أن تخرج حرا من هنا ،وهذا
ً
لن يحدث أبدا ،وترى خلف الجدار من خوف وجوع
والمباالة ،وما يتراكب في خنادق الحرب من الغبار
وبول المارة.....
صقر قريش :فإلى السالح أيها العرب.
صقر قريش ...... :قد يتزعزع برج بابل من أساسه،
وتنهار جبال الكون من جذورها ،ولكن ثقتي بهذه
األمة لن تتزعزع ،وإيماني بهؤالء األحفاد لن ينهار.
وكذلك في قوله (صقر) :والعربي أشجع إنسان
في التاريخ.
اقتبس عن هــذه المسرحية عــدة نصوص ربما
بلغت العشرات منها وتمت تأديتها على مسارح
كثيرة عربيا ،ومن العروض المسرحية المقتبسة عن
نص «المهرج» ومقاالت من كتاب «سأخون وطني»
تم عرض مسرحية «السيرك األوسط» عام  2018في
سورية ،على مسرح راميتا ،وهي من بطولة كل من
الفنانين «محمد خير الجراح وأريج خضور وكفاح

الخوص وليث المفتي وغيرهم» .أما اإلخراج فكان
من نصيب المخرج غزوان قهوجي.
ويعتمد أسلوب تقديم المسرحية على إسقاطات
تاريخية ألحداث يشهدها العالم العربي.
ونــذكــر أنــه فــي بـيــروت مطلع السبعينيات ،قدم
يعقوب شدراوي نص الشاعر السوري الكبير ،على
خشبة «مسرح بعلبك» ،ثم «مسرح أورلي» من بطولة
ً
أنطوان كرباج ...وشاب كان مبتدئا آنذاك في عالم
التمثيل اسمه أحمد الــزيــن ،وعلى خشبة «مسرح
غلبنكيان» في الجامعة اللبنانية-األميركية ،انبعث
ً
بعد  35عاما مع لينا أبيض التي أدارت مجموعة
من طالبها في هذه المسرحية التي «ال تشيخ» ،بما
أن األوضاع السياسية العربية لم تتغير بل يزداد
تدهورها.
ّ
يذكر أن المسرحي الكبير يعقوب الشدراوي كان
ً
ّ
قد بذل جهدا إلقناع الماغوط بعد إنجازه النص،
بتطعيمه بـبـعــض الـعــامـيــة ل ـض ــرورات االح ـت ـفــال،
ً
ولبننت لينا أيضا بعض «القفشات» لتعطي العرض
ُبعده الشعبي .وبأي حال لم يكن النص ذاته بحاجة
إلــى تغيير كبير .ومــع مــرور السنوات ،نــدرك مدى
قدرة «المهرج» على التطور والتأقلم -وفقا لصحيفة
األخبار اللبنانية.

الجمهور الكويتي
أما خليجيا فكانت الكويت على موعد مع عرض
لمسرحية «المهرج» عــام  ،1981ويعرف الجمهور
الكويتي الذي تابع هذا العمل مقدار النجاح الذي
حققته المسرحية أثناء عرضها هناك ،والتي أعدها:
عـبــد الــرح ـمــن ال ـضــوي ـحــي ،وألـ ــف أغــان ـي ـهــا :مــاجــد
السلطان ،وأخرجها :أحمد مساعد ،أمــا الممثلون
فكان هناك نخبة من نجوم الكويت :جاسم النبهان،
وإبراهيم الصالل ،وأحمد الصالح ،وجاسم الصالح،
وإبراهيم الحربي ،وسعد العنزي ،وحسين نصير،
وعبدالرزاق خلف ،وعبدالله سفيان ،ومحمد الفهد،
ورضا علي حسين وغيرهم.
وف ـ ــي ح ـ ــوار خ ـ ــاص لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» بـ ـت ــاري ــخ 24
يوليو سنة  ،2014تحدث النجم المسرحي األول
فــي الخليج الـعــربــي جــاســم الـنـبـهــان عــن التجربة
المسرحية الكويتية واالنفتاح على الدول العربية
قائال :لقد أخذنا نصوصا عربية عديدة لم تقدم في
تلك الـبـلــدان ،مثل «رأس الـمـلــوك» لــأديــب السوري
سعد الله ونــوس سنة  ،1975و»الـمـهــرج» للشاعر
محمد الماغوط ،مضيفا :وعمل في الكويت فنانون
مسرحيون عــرب مثل :الطيب الصديق والمنصف
السويسي وفنانون من العراق والشام.
ومما ورد في كتاب األعمال الكاملة للماغوط عن
المسرحية ،نأخذ من مقدمة الفصل األول :صباح
شتائي مبكر في حي شعبي قديم .يتناهى من بعيد
صياح ديكة وصرير عجالت تقترب ،مع قرع طبل
وصـنــاجــات رقــص ،وكــل الضجة التي تسبق فرقة
مسرحية متجولة تضم شرذمة من أدعياء الفن حتى
«خلعوه» ،وهــم في سبيل جمع المال ال يتورعون
عن تشويه أرقى النصوص المسرحية ومسخ أبرز
الشخصيات الـتــاريـخـيــة ،وكــل مــا مــن شــأنــه تملق
الجمهور وتلبية رغباته األنيقة المرتجلة .ويدير
الـفــرقــة ق ــارع طبل نصف أمــي يستخدم فــي تقديم
الـبــرامــج ميكروفونا يتدلى منه شــريــط كهربائي
مقطوع ،كتأكيد غير مباشر على عدم ارتباط الفرقة
بأية غاية سوى إضحاك الجمهور.
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سمراء القاهرة

تحصد لقب «ملكة جمال البحر المتوسط»
تركت الفنانة رجاء الجداوي بصمة متفردة في عالم التمثيلّ ،
لعبت المصادفة دورها في حياة الطفلة «نجاة علي حسن الجداوي» ،حين
وقدمت مئات
ً
أقامت مع خالتها الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا ،وتلقت تعليمها األول في
األدوار خالل مسيرة فنية قاربت  62عاما ،وارتدت نجمة األناقة أقنعة
وأجادت الفرنسية واإليطالية واإلنكليزية
الكوميديا والتراجيديا ،لتتحول من عارضة لألزياء إلى أيقونة على شاشة
مدارس الفرانسيسكان في القاهرةً ،
في سن مبكرة ،وحين بلغ عمرها  14عاما تركت دراستها لتعمل محاسبة في
السينما وخشبة المسرح ،حيث شاركت في الكثير من المسلسالت التلفزيونية
واإلذاعية ،وال يزال حضورها يتجدد رغم رحيلها المفاجئ في  5يوليو الماضي« ،كراج» ،ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات اإلعالنية.
إثر إصابتها بـ «كورونا».
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

كان عام  ،1958بداية دخــول الفنانة رجاء
الجداوي إلى عالم األضواء والشهرة ،وحصلت
على «وشاح سمراء القاهرة» في كرنفال أقيم
بـحــديـقــة األن ــدل ــس ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ون ــال ــت من
ً
خالله الحقا لقب «ملكة جمال حوض البحر
األبـيــض المتوسط» ،كما فــازت بلقب «ملكة
ً
جمال القطن المصري» ،وحازت أيضا جائزة
«ملكة القطن الـمـصــري» فــي مسابقة ثقافية
بــاعـتـبــاره أشـهــر المنتجات الـمـصــريــة التي
كان يجري تصديرها في خمسينيات القرن
العشرين ،و ف ــازت باللقب بعد نجاحها في
اإلجابة عن سؤال حول أنواع القطن المختلفة
والفرق بينها.

ابنة شقيقة
«تحية
كاريوكا»
عملت
محاسبة
في «كراج»!

إشاعة حب

تلميذة
«الفرنسيسكان»
أجادت
الفرنسية
واإلنكليزية
واإليطالية في
سن مبكرة

ملصق

واتجهت «سمراء القاهرة» للعمل في مجال
عروض األزياء ،ولفتت انتباه المخرج أحمد
بدرخان ،لتخوض تجربتها األولى في عالم
التمثيل بدور صغير في فيلم «غريبة» (،)1958
وتقف أمام الكاميرا مع النجوم أحمد مظهر،
وأحمد رمــزي وعماد حمدي وزوزو ماضي،
واخ ـت ــار لـهــا ب ــدرخ ــان اس ــم «رجـ ـ ــاء» حـتــى ال
يتشابه اسمها مع اسم بطلة الفيلم المطربة
نجاة الصغيرة.
ودارت أحداث الفيلم حول ابنة وحيدة ألب
َّ
ً
حريص على عدم الزواج إكراما لها ،وقد طلق
أمها التي تزوجت من رجل مرموق ،وتسافر
إلى أمها وينتهز والدها الفرصة ليتزوج من
ام ــرأة أخ ــرى ،وتشعر الفتاة بــأن مـنــزل أمها
ً
ال يــوافـقـهــا ،خ ـصــوصــا بـسـبــب الـمـضــايـقــات
المتكررة من أخيها ألمها ،وتـحــاول األم مع
زوجها مساعدتها

فيلم «إشاعة حب»

ّ
عرافة تنبأت بموتها
في حادثة عالمية!
في مفارقة عجيبة ،توقعت سيدة
تقرأ َ
الودع ّ
(عرافة) وفاة رجاء الجداوي
في حادثة عالمية ،وذلك في عام ،1960
حين كان يجري تصوير مشاهد فيلم
«إش ــاع ــة ح ــب» فــي فـيــا عـبــدالــرحـمــن
باشا لطفي بمدينة بورسعيد .وأثناء
التصوير لمح مصمم ديكورات الفيلم
عثمان حسين هذه العرافة تقف على
بـ ــاب ال ـف ـيــا حــام ـلــة س ـلــة ف ــي يــدهــا،
فتوجه إليها وعرف أنها تقرأ الودع
وكانت تحمل في يدها سلة بداخلها
قواقع .وكان ذلك في رابع أيام تصوير
ال ـف ـي ـلــم ،وط ـل ـبــت م ـنــه مـقــابـلــة سـعــاد
حسني لكنه اعـتــذر لها وتــركـهــا ،ثم
الحظ أنها ال تــزال واقفة أمــام الفيال،
وخالل استراحة التصوير تحدث عن
ذلــك الموقف أم ــام نـجــوم العمل ،فلم

يمانعوا دخولها على سبيل التجربة،
فــأدخـلـهــا مـصـمــم الــدي ـكــور وجـلـســوا
فــي حديقة الـفـيــا ،وب ــدأت بالحديث
مــع رج ــاء ال ـج ــداوي وأخـبــرتـهــا أنها
سترى الكثير في حياتها وستسمع
أخبار صديقاتها وأبناء صديقاتها،
فقالت لها رجاء« :هل تقصدين أنني
ً
سأعيش حتى أصبح عجوزا؟» .فقالت
ً
الـعــرافــة :سنموت جميعا يــا ابنتي»،
وتابعت« :قد يكون ميعادك في حرب
كبيرة مثل الحرب العالمية الثانية،
أو فــي هــوجــة بـحــر ال يستطيع أحــد
صــدهــا» .ويـبــدو أن الـنـبــوء ة تحققت
ً
بعد  60عاما مع رحيل رجاء متأثرة
بإصابتها بفيروس كورونا الذي شكل
جائحة عالمية.

رجاء عارضة أزياء
للتخلص من عزلتها ،وإقناعها بالزواج من
ابن الجيران ،وبداية حياة جديدة.
وفي هذا الفيلم كشفت الممثلة الصاعدة عن
موهبتها في تلقائية األداء ،ما جعل المخرج
هنري بركات يرشحها لتلعب دور «خديجة» في
فيلم «دعاء الكروان» ( ،)1958المأخوذ عن قصة
لعميد األدب العربي طــه حسين ،وتلك المرة
وقفت أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة وأحمد
مظهر وزه ــرة الـعــا وأمينة رزق وعبدالعليم
ّ
خطاب.
لـعـبــت رجـ ــاء دور ال ـف ـتــاة ال ـمــرحــة ف ــي فيلم
«غريبة» ،بينما في «دعاء الكروان» ّ
جسدت دور
الفتاة الطيبة التي تساعد آمنة (فاتن حمامة)
على تخطي أزمتها ،ورغم ظهورها في مشاهد
ً
ً
قليلة ،فإنها تركت انطباعا جيدا لدى جمهور
الفيلم ،وعادت للظهور على الشاشة مرة أخرى
في فيلم «إشاعة حب» عام  ،1960للمخرج فطين
عبدالوهاب ،ولعبت دور الفتاة األرستقراطية
«زي ـ ـ ــزي» أم ـ ــام ال ـن ـج ـمــة س ـع ــاد ح ـس ـنــي وعـمــر
الشريف ويوسف وهبي وعبدالمنعم إبراهيم.
وفــي ذلــك الوقت استطاعت رجــاء أن تحقق
نجوميتها في مجال آخــر ،وصــارت من أشهر
عارضات األزياء في مصر ،وتصدرت صورها
صـفـحــات ال ـجــرائــد وال ـم ـجــات الـفـنـيــة ،وظلت
تمارس التمثيل كهواية ،بينما ّ
كرست اهتمامها
للمشاركة في عروض األزياء ،من دون أن تقطع
الخيط الرفيع الذي يربطها بشاشة السينما،
ول ـعــل نـجـمــة األن ــاق ــة كــانــت تـبـحــث عــن فرصة
حقيقية ،لتثبت أنها جديرة ب ــأدوار البطولة،
لكنها مثل سائر الفنانين الكبار ،أظهرت براعة
فائقة فــي األدوار الـتــي جسدتها ،مــن دون أن
تكترث بمساحة الدور المعروض عليها.

«غريبة»
أول ظهور
سينمائي لها
أمام نجوم
كبار

طريق الفن
بــدأت رحلة رجــاء الـجــداوي ،بمولدها في 6
سبتمبر  ،1938في مدينة اإلسماعيلية (شمال
شرقي القاهرة) ،ألسرة عربية ميسورة الحال
تـعــود أصــولـهــا إل ــى يـنـ ُـبــع فــي غــربــي الـجــزيــرة
العربية ،من أب من أصل حجازي وأم من أصل
نجدي ،وكان جدها األكبر «الجداوي»

المخرج هنري
بركات أعاد
اكتشافها في
«دعاء الكروان»

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعمل فــي تـجــارة البحر بين مصر والحجاز،
واستقر في مدينة السويس بعد أن تزوج منها،
وأنجب جدها «حسن» بينما جدها الثاني من
ً
ً
مواليد السعودية ،وكــان يملك صندال بحريا
قبل االنتقال والعيش فــي السويس ،وال تــزال
لهم أصول تعيش في السعودية حتى اليوم.
واه ـتــم جــدهــا حـســن (والـ ــد أبـيـهــا) بتنشئة
أطفاله على العادات والتقاليد األصيلةّ ،
فزوج
ابنه «علي» بالسيدة فاطمة النبوية وهي ابنة
رجل من العقيالت من منطقة عنيزة في القصيم،
فأنجبت رجــاء ،وبعد فترة انفصلت أمها عن
أبيها ،وانتقلت الطفلة ذات الثالثة أعوام برفقه
شقيقها األصغر «ف ــاروق» لإلقامة مع خالتها
الفنانة تحية كــاريــوكــا الـتــي تــولــت رعايتهما
بعد طالق والدتها.
ً
ً
ل ـع ـبــت ال ـم ـص ــادف ــة دورا ك ـب ـي ــرا ف ــي ح ـيــاة
الـطـفـلــة ال ـص ـغ ـيــرة ،وتـفـتــح وعـيـهــا عـلــى عــالــم
مختلف ،وباتت خالتها مثلها األعلى ،ووجدت
عندها الـحـنــان والــرعــايــة ،والتحقت بمدرسة
«الفرنسيسكان ،وبقيت معها حتى بلغت 14
ً
عاما ،وقــررت أن تتخلى عن حياتها المرفهة،
وتبحث عن عمل ،للوقوف إلى جانب والدتها
ف ــي أزم ـت ـهــا ،بـعــدمــا أفـقــدتـهــا ق ـ ــرارات الـتــأمـيــم
ف ــي م ـصــر إب ـ ــان ع ـهــد الــرئ ـيــس ال ــراح ــل جـمــال
عبدالناصر ممتلكاتها.
وقـطـعــت الـ ـج ــداوي دراس ـت ـهــا ف ــي الـمــدرســة
الفرنسية ،بعد أن حازت المركز السادس على
ُ
«الــق ـطــر ال ـم ـص ــري» ،م ــا ك ــان سـيــؤهـلـهــا للفوز
بمنحة إلك ـمــال دراسـتـهــا فــي فــرنـســا ،إال أنها
خلفت كل ذلك وراءها ،ولجأت إلى أحد أصدقاء
خالتها تحية ،الذي وظفها كمحاسبة في «كراج»
نقل عام يملكها.
لشركة ٍ

قطار النجومية
وت ـتــابــع ال ـت ـحـ ُّـول ف ــي نـمــط ح ـيــاة ال ـج ــداوي
ً
بعمر مبكر ،وشــاء القدر أن تعيش بعيدا عن
ٍ
ً
والديها ،وبدال من أن تذهب إلى فرنسا ،ذهبت
إلــى «ال ـكــراج» وتلك النقلة مــن مــدرســة داخلية
ومــربـيــة إيـطــالـيــة ،إل ــى الـعـمــل ب ـكــراج ،دفعتها
ل ـل ـتــوازن ا لـنـفـســي ،بينما قــد يتسبب لغيرها
بخلل نفسي رهيب ،ولكنها قررت أن تترك منزل
خالتها ،رغم أنها كانت بمثابة األم التي ربتها،
وتدين لها بالكثير ،واختارت أن تحقق ذاتها
كفتاة ناضجة ،ولديها قــدر كــاف من التعليم،
مع إجادتها اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية.
وبعد فترة قصيرة من عملها كمحاسبة في
«الـكــراج» وخــال حضورها مع والدتها إحدى
الحفالت على ضفاف النيل ،اختيرت بالمصادفة
لـلـفــوز بـلـقــب «س ـم ــراء ال ـق ــاه ــرة» ،حينما جــرى
تسليط األضواء الكاشفة على الحضور الختيار
فتاة لنيل اللقب ،بسبب عدم رضا اللجنة عن
ً
الـفـتـيــات ال ـلــواتــي تـقــدمــن رس ـم ـيــا للمسابقة،
وتــأهـلــت بـهــذا الـفــوز للمشاركة فــي منافسات
«ملكة القطن المصري» ،فشاركت فيها بالفعل
وعينها على الجائزة التي كــان من شأنها أن
تعيد قطار العمر إلــى مساره نحو النجومية
والشهرة.
في تلك الفترة ،تعاملت عارضة األزي ــاء مع
السينما كضيفة ش ــرف ،وش ــارك ــت فــي بــدايــة
الستينيات بأدوار صغيرة في عدة أفالم ،منها
«مـخـلــب ال ـقــط» و«ال ـفــرســان الـثــاثــة» و«ال ـضــوء
الخافت» ( ،)1961و«القاهرة في الليل» (،)1963
واألخ ـيــر قــام بــإخــراجــه محمد ســالــم ،وبطولة
شادية وصباح ونادية لطفي وفؤاد المهندس،
ومها صبري وليلى طاهر ،ودارت أحداثه في
إطار غنائي حول مجموعة من الشباب (ثالثي
أض ـ ــواء ال ـم ـس ــرح) ي ـح ــاول ــون مـقــابـلــة الـفـنــانــة
صباح لكن انشغالها يجعلها تؤجل المقابلة،
وفي أثناء تواجدهم بمبنى التلفزيون يقومون
بالعديد من المغامرات الكوميدية.

أزمة كاريوكا
مل

صق «فيلم غريبة»

ً
عــاشــت رج ــاء مــع خــالـتـهــا  11ع ــام ــا ،وظلت
ترعاها كابنة لهاّ ،
وعوضتها عن حرمانها من
األمــومــة ،وبـعــد رحـيــل الفنانة تحية كاريوكا

تحية كاريوكا
ب ـعــدة س ـن ــوات ،ج ـ ّـس ــدت الـ ـج ــداوي دوره ـ ــا في
مسلسل «السندريال» ( ،)2006للمخرج سمير
سيف ،ودارت أحداثه حول قصة الفنانة سعاد
حسني ،وشارك في بطولته منى زكي ومدحت
صالح.
واعترضت رجاء وورثة الفنانة الراحلة تحية
كاريوكا على تقديم سيرتها في عمل تلفزيوني،
وطالبوا بعرض السيناريو عليهم قبل التصوير
حتى ال ُيساء إليها .كما هددوا القائمين على
العمل بمقاضاتهم في حال بدء التصوير من
دون االطالع على السيناريو.
وفــي ذلــك الوقت رشحت الفنانة وفــاء عامر
لـتـقــوم ب ــدور «كــاريــوكــا» وخـضـعــت لتدريبات
مكثفة في الرقص واالستعراضات مع الفنان
ع ــاط ــف ع ـ ــوض ،وب ـ ــدأ ت ـصــويــر الـمـسـلـســل في
عام  ،2011تأليف فتحي الجندي وإخراج عمر
الشيخ ،وشارك في بطولته عزت أبوعوف ،وأيتن
عامر ،وفادية عبدالغني.
وواج ـهــت الـشــركــة المنتجة أزم ــة تسويقية
ك ـب ـيــرة ب ـعــدمــا رف ــض ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـق ـنــوات
ال ـف ـضــائ ـيــة شـ ـ ــراء ح ــق ع ـ ــرض ال ـم ـس ـل ـســل فــي
رم ـضــان خ ــال ع ــام  ،2012بــدعــوى أن بطلته
ليست من نجمات الصف األول ،وهو األمر الذي
ً
سيؤثر سلبا في نسبة المشاهدة واإلعالنات
في هذه المحطات ،لذلك ،رفضت القنوات شراء
الـمـسـلـســل ،مــا تسبب فــي أزم ــة كـبـيــرة لشركة
اإلن ـت ــاج ،لكنها أج ــرت مـفــاوضــات جــديــدة مع
محطات أخرى ،وظهر المسلسل على الشاشة
ف ــي م ــاراث ــون ه ــائ ــل م ــن ال ـم ـس ـل ـســات ،وتـمـيــز
بتكلفة إنتاجية ضخمة ،لكن األزمة التسويقية
قللت من ارتفاع نسبة المشاهدة.
فـ ــي ت ـل ــك األثـ ـ ـن ـ ــاء ،أب ـ ـ ــدت رج ـ ـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــداوي،
استياء ها من مسلسل ‹كاريوكا› الــذي يرصد
حياة خالتها ،ورأت أن قصة المسلسل بعيدة
كل البعد عن حياتها الحقيقية ،وكل ما يجري
مشاهدته في المسلسل لم يحدث ،مثل ظهور
شقيق كاريوكا وهو يلقمها الطعام والشراب
وهي جالسة بجوار الحائط ،ومشهد تواجدها
ف ــي مـ ـن ــزل ال ــراقـ ـص ــة ب ــدي ـع ــة م ـصــاب ـنــي وه ــي
تقبل يــدهــا وكــأنـهــا خــادمــة لــديـهــا ،والحقيقة
أن كاريوكا حينما ذهبت إلى منزل مصابني
جعلت منها نجمة في أسرع وقت.
وقبل بدء تصوير هذا المسلسل ذهبت رجاء
إلى مؤلف العمل فتحي الجندي وطلبت أن تقرأ
ً
السيناريو ،لكن المؤلف تجاهل كالمها تماما،
واستاءت لعدم لجوئه إلى عائلة كاريوكا لجمع
المعلومات عن حياتها ،ال سيما أن العديد من
أف ــراد أســرتـهــا مــا زال ــوا على قيد الـحـيــاة ،وأن
الورثة الشرعيين أقاموا بالفعل منذ فترة دعوى
قضائية ضد القائمين على العمل الذي ال ّ
يمس
حياة كاريوكا بأي شيء ،وأنها ليست معترضة
عـلــى تجسيد زميلتها و ف ــاء عــا مــر لشخصية
كاريوكا ،ألنها فنانة موهوبة ومجتهدة.
وطـ ـل ــب الـ ـم ــؤل ــف ف ـت ـح ــي الـ ـجـ ـن ــدي وأسـ ـ ــرة
المسلسل من الجداوي أن تؤجل اعتراضها حتى
مشاهدة كل الحلقات ،ألن معلوماته التي جمعها
عن شخصية «تحية كاريوكا» والفترة التاريخية
التي عاشتها استند فيها إلى مذكرات الراقصة
الراحلة مع المفكر إدوارد سعيد والكاتب صالح
مرسي ،واإلعالمي إمام عمر.

«عارضة مصر األولى» بأمر
الرئيس عبدالناصر

 ...مع نجاة الصغيرة وأحمد رمزي

كانت رجاء الجداوي على موعد مع الحظ ،في أحد أيام عام  ،1958حيث
كان بين أعضاء لجنة تحكيم مسابقة «ملكة القطن المصري» ،المخرج هنري
بركات ،الذي اختارها لدور «خديجة بنت المأمور» في فيلم «دعاء الكروان»
كما لفتت أنظار مصمم األزيــاء اليوناني «بيير كولوفاس» ،فقرر تأهيلها
للدخول إلى عالم عروض األزياء ،وبذلك تكون هذه المصادفة بوابتها لبناء
ً
مسيرتها المهنية الممتدة على مدى أكثر من  60عاما ،كممثلة وعارضة أزياء.
وفي عام  1961مثلت رجاء الجداوي مصر في الهند ،لتقديم عروض أزياء
تــروج للقطن المصري ،وتزامنت مع زيــارة رسمية للرئيس الراحل جمال
عبدالناصر ،وحينما اكتشف بالمصادفة أنها عــارضــة األزي ــاء المصرية
الوحيدة إلــى جانب أجنبيات في الوفد المصريَ ،
وجــه بتكليفها لتدريب
ً
عارضات أزياء مصريات ،بحيث يكون تمثيل البالد بالمحافل الدولية حكرا
لسنوات طويلة «عارضة مصر األولى».
على المصريين ،وبذلك أصبحت رجاء
ٍ

الفيال التي ُص ِّور فيها فيلم «إشاعة حب»
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يرفض تلحين قصيدة
عبدالوهاب
ً
لصباح متحججا باألزهر!
دمشق  -شادي عباس

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

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

ّ
• صباح يؤذن بـ «حي على الجهاد» عبر إذاعة حلب في حرب أكتوبر 1973
• ملك الطرب يغني لفلسطين في مؤتمر القمة العربية بالجزائر
عبدالوهاب قال
لصباح« :انت
لو جيت مصر
ّ
حتقعد المطربين
في البيت»

مذيعتا «النادي
الدولي» في مصر
أزعجتا صباح
بسؤال لكنه أجاب
بلباقة الفتة

سيد مكاوي كان
يزورني وبكيت
على رحيل وديع
الصافي
صباح

القدود حلبية
ألن حلب كانت
السباقة في
إشهار غناء هذا
النوع من الطرب
صباح

جمع صـبــاح فـخــري الـفــن مــن أبــوابــه جميعها،
َ
ول ــم ي ـت ــوان ع ــن ال ـغ ـنــاء ألي قـضـيــة ،وخ ــاص ــة في
المناسبات الوطنية المتعلقة بالوطن األم سورية،
والوطن العربي ،وربطته مع مصر عالقة جيدة منذ
التسعينيات ،وكانت تلك العالقة متمثلة بصداقته
ً
مع الموسيقار محمد عبدالوهاب ،الذي كان حاضرا
ً
فــي حـيــاة صـبــاح الفنية ،وخـصــوصــا فــي سورية
الـتــي ك ــان يــزورهــا مــوسـيـقــار األج ـيــال باستمرار
ً
ويقيم فيها الـسـهــرات ،مستمتعا بصوت صباح
فخري الرائع.

األغنية الوطنية
قدم صباح فخري في أيام حرب تشرين (أكتوبر)
عام  1973األذان ،عبر إذاعة حلب« :حي على الجهاد،
حــي على الـجـهــاد ،الـلــه أكـبــر» ،مــا حــدا بالحكومة
ألبوماته في
اإلسرائيلية إلــى إص ــدار أمــر بحرق
َ
الـ ـش ــوارع ،كـمــا أن ــه خ ــال حـفــل ف ــي األردن أوق ــف
ابـنــه على بــاب المسرح للتأكد مــن ج ــوازات سفر
الحضور ،خوفا من تسلل إسرائيليين إلى الداخل،
وق ــام بـطــرد بعضهم ممن أرادوا حـضــور حفلته.
ومع زمالئه في اإلذاعــة ،أعد صباح أغنية وطنية
لحنها األستاذ إبراهيم جودت ،وتم التجهيز لها
بسرعة ،في صالون اإلذاعــة ،بحشد كادر فني من
العازفين والمرددين ،وتم البث المباشر من إذاعة
حلب ،وتقول القصيدة:
وطـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـذرت ل ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ـ َـد
ُ
بـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــي وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـج ـ ـه ـ ــد
ً
أق ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا ودمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدا
وط ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــب ي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــري بـ ـ ــدمـ ـ ــي
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ل ـ ـ ـل ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــم
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أخـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ـ َـد
ومن األغاني الوطنية ،التي غناها أغنية «أطل
كالصبح» ،بمناسبة عيد الجالء ،وشــارك بأغنية
موطني ،وأغنية «وعـيـتــك» ،و«ح ــب وطـنــي يسري
بدمي».
وي ـت ـحــدث ف ـخ ــري بـتـفـصـيــل أك ـث ــر ع ــن األغـنـيــة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ع ــدة م ـنــاس ـبــات ،وم ـن ـهــا مـشــاركـتــه
بـمـهــرجــان االغـنـيــة الــوطـنـيــة االردنـ ـي ــة ،وق ــد عين
وقتها رئيسا للجنة التحكيم .يقول فخري لصحيفة
الدستور األردنية :أنا أعــرف األغنية الوطنية في
بــاد ال ـشــام ،ويهمني الـعـمــل الـفـنــي الـجـيــد ،الــذي
يــدعــو ال ــى ال ــوح ــدة ال ـعــرب ـيــة وي ـت ـج ــاوز م ــا ب ــذره
االستعمار فينا من تفرقة وانقسام .حقيقة أزور
االردن وأستمتع بالحوارات واللقاء ات ،وأحيانا
أستفيد من وجهة نظر تقال هنا وهناك ،وأحيانا
أخرى تكون توصية لعمل قادم .ومهرجان األغنية
األردنـ ـي ــة الــوط ـن ـيــة ب ـحــاجــة إل ــى دع ــم م ــن الــدولــة
األردنية ،فهو مهم إلبراز الطاقات والمواهب .كنا
نحفظ ونردد االغنية الوطنية ،وال فرق بينها وبين
االغنية القومية ،مثل أغنية «بالد العرب أوطاني
م ــن ال ـش ــام ل ـب ـغ ــدان» ،وأغ ـن ـيــة «م ــوط ـن ــي» ،وأغـنـيــة
«بالدي بالدي».
غنى صـبــاح فـخــري لفلسطين عــام  1948أمــام
ميكروفون االذاعة السورية ،وكانت أغنية بعنوان
«م ــرح ــب ب ــال ـع ــرب ــان» ،ك ـمــا غ ـنــى ق ـص ـيــدة الـشــاعــر
الفلسطيني عبدالرحيم محمود «سأحمل روحي
على راحتي» ،وغنى أيضا في مؤتمر القمة العربي
ال ــذي عـقــد بــالـجــزائــر .يـضــاف إل ــى ذل ــك أن ــه سجل
أغنية على هامش القمة العربية ،التي عقدت في
دمشق ،وهي من شعر السفير السوري بالقاهرة
عيسى درويش.
ً
ّ
ويـ ـك ــرر ف ـخ ــري دائـ ـم ــا أنـ ــه ل ــم ي ـغ ــن ألش ـخــاص
ً
بــل ل ـبــاد ،مضيفا أن ــه لـيــس مــن الـعـيــب أن تغني
ألشخاص ما داموا يشكلون رموزا لشعوبهم ،لكني
أرى أن رئيس الدولة -أية دولة -هو أكبر من تناوله
بالغناء ،وأفضل الغناء للوطن.
ً
كـمــا يعتبر فـخــري األغـنـيــة الــوطـنـيــة بــابــا من
أبواب الشعر ،وكانت العرب تفخر بشعرها الوطني
والـسـيــاســي .ويــذكــر أغنية فــريــد األط ــرش «بساط
الــريــح» ،الـتــي تــذكــر معظم الـبــاد العربية وتعبر
عن الوحدة.
ويؤكد المطرب السوري صباح فخري ،أنه كان
أول مطرب عربي يشارك في قمة للزعماء والرؤساء
الـ ـع ــرب ،ع ـنــدمــا غ ـنــى ف ــي مــؤت ـمــر ال ـق ـمــة الـعــربـيــة
بالجزائر ،ومما نذكره أيضا في سيرة حياته أنه
كان رئيس مهرجان الرواد العرب في دمشق.

سهرة مع عبدالوهاب
تتحدث السيدة شذا نصار في كتابها «صباح
فخري ...سيرة وتراث» ،عن إحدى السهرات النادرة
والمميزة الـتــي أقيمت فــي منزلها فــي الــزبــدانــي،
وجمعت صباح فخري ومحمد عبدالوهاب ونهلة
الـقــدســي ون ــزار قـبــانــي وزوج ـتــه بلقيس ،وتـقــول:
ً
ً
اختار الموسيقار الكبير لنفسه مكانا آمنا تحت
سقف الشرفة العليا للبناء ،فمن عادته أال يجلس
فــي مـكــان مكشوف .الـتــف الجميع مقتربين منه،
وجلس صباح غير بعيد عنه يداعب أوتار عوده.
بدأت السهرة اللطيفة مع عمالقة الغناء والموسيقى
واألدب .غمرت النشوة قلوب الحاضرين ،وتجاوب
كل بطريقته مع تغريد صباح ،وعبر الجميع عن

صباخ فخري وفيروز وعاصي الرحباني
طربهم ،بينما كان الموسيقار الكبير يردد «الله»
كلما أقـفــل صـبــاح جملة غـنــائـيــة ،ثــم فوجئنا به
ينادي« :يا علي بيه ،يا علي بيه ،اديني السيجار
وحياة أبوك» ،وهو زوج السيدة شذا.
فــال ـت ـفــت أبـ ــو ت ـم ـيــم إلـ ــى ال ـس ـي ــدة ن ـه ـلــة وقـ ــال:
سيجار؟! ألنه يعرف مدى كره عبدالوهاب للدخان،
وتجنبه لــه على ال ــدوام ،فــردت نهلة واالبتسامة
تـعـلــو وج ـه ـهــا« :م ــا ع ـل ـيــه ،اديـ ـل ــو ،ودا دل ـيــل أنــو
انطرب وسلطن ،سوف يضعه بين شفتيه دون أن
يدخنه» .فقدم له أبــو تميم علبة السيجار
ليختار سيجاره المفضل ،ففعل ووضعه
بين أسنانه ،وبعد قليل مع ازدياد طربه
قــال« :يــا علي بيه ،يــا علي بيه ،ولعلي».
مــع اس ـت ـغــراب زوج ـتــه نـهـلــة ،فــأشـعــل له
السيجار واستمر الموسيقار عبدالوهاب
باالستماع بكل سلطنة إلى ما يجود به
صوت صباح فخري األخاذ.
وفـ ــي ح ــدي ــث الح ـ ــق ،ت ـح ــدث الـفـنــان
صـ ـ ـب ـ ــاح فـ ـ ـخ ـ ــري عـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـ ـع ـ ــاون
الـمــوسـيـقــار مـحـمــد ع ـبــدالــوهــاب معه،
فيما يـخــص تلحين الـقـصـيــدة ،فـقــال:
األسـ ـت ــاذ مـحـمــد ع ـب ــدال ــوه ــاب عـظـيــم.
ً
ضمنيا لـيــس لــديــه رغـبــة فــي تلحين
القصيدة ،ولكنه تحجج بحجج واهية،
قائال إن األزهر هو من لم يوافق على
تلحين القصيدة« :كل شيء موقع فيك
حتى  ...لفتة الجيد واهتزاز النهود»،
لكنني تساء لت :كيف يوافق األزهــر
على تلحين «أف ــوت عليك بعد نص
الليل لما تـنــامــي»؟ لقد كانت حجة
غير منطقية.
وعندما سئل صباح مــرة :لماذا
لم يستقر في مصر؟ فقال إنه أراد أن
تأتي مصر ويأتي العالم إلى سورية
وإلى حلب .وقد نجح.
ً
ً
لم يأخذ منه عبدالوهاب بداية موقفا إيجابيا
إلــى أن سمعه في حلب ،انقطعت الكهرباء فغنى
صباح فخري طــوال السهرة من دون ميكروفون،
كأنه يمسك عشرة ميكروفونات ،وكانت النتيجة
أن قــال عـبــدالــوهــاب« :انــت لــو جيت مصر حتقعد
ً
المطربين في البيت» ،وأرسل عبدالحليم صحافيا
ً
إلى األستاذ صباح متسائال :هل سيسكن مصر؟
ً
فطمأن صباح حليما .وكان يمتدح دائما أم كلثوم
والسنباطي ،وهــو ال يقل عنهما شهرة وعبقرية
في الموسيقى.

صباح في مصر

في أولى رحالت صباح فخري إلى مصر ،في

معركة الهوية والجذور
يقول صباح إن المستعمر يسعى لطمس جــذورنــا مــن خالل
اإلعالم والمسلسالت واألفالم واألغاني واآلالت الموسيقية الغربية
(غير الشرقية) التي تشوه موسيقانا.
ويضيف حارس التراث :اللغة العربية هويتنا ،والعامية ضد
ً
ً
الهوية ،والبــد من الوقوف ســدا منيعا في وجه العولمة والغزو
الثقافي واالنترنت ،والبد من تعريف الطفل خصوصية الهوية
العربية والتاريخ العربي .البد أن يعرف جذوره ،بحيث ال يكون
ً
فارغا ،ويستقبل فقط ما يأتيه من الغرب.
ويتابع :إننا في حالة حرب لمسح هويتنا واجتثاث جذورنا،
لنكون معلقين في الهواء .ولألسف هناك «مطربون» نسوا تاريخهم
ً
وتراثهم ،ولهذا فهم يهربون من الغناء بلغتهم ،متسائال :من يغني
«الدور» في مصر اآلن؟ ال أحد ،لألسف.

خالل تكريمه في دار األوبرا المصرية في التسعينيات
زيــارة عادية ،كانت هناك محاولة إلجــراء حوار
مــع صـبــاح عـلــى ال ـهــواء مـبــاشــرة ،مــع مذيعتين
مصريتين فــي بــرنــامــج «ال ـن ــادي ال ــدول ــي» ،وقــد
سئل في الحلقة ما الذي يغنيه فقال :من التراث
الـنـفـيــس .وغـنــى فــي الـحـلـقــة وأسـمـعـهــم «السيد
درويــش -أبــو العال محمد -محمد عثمان» ،وكل
هــذا ضمن الـبــروفــات .ثــم سألته المذيعة :إحنا
عندنا فــي مصر أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب
وعـبــدالـحـلـيــم ح ــاف ــظ ،ان ـتــو ف ــي س ــوري ــة عندكو
مين؟ فشعر صباح وقتها باالستخفاف ،و قــال
ْ
إن وج ــدت فــي المقابلة مـثــل ه ــذا الـســؤال
فـلــن أك ـمــل ال ـح ــوار ،وحـ ــاول صباح
الخروج من االستديو ،إال أنهم
ت ـم ـس ـك ــوا بـ ــه وقـ ــالـ ــوا ل ـ ــه :لــن
نسأل هذا السؤال ،ولن يكون
ف ــي ال ـل ـق ــاء إال م ــا ت ــري ــد .وفــي
المقابلة على ا ل ـهــواء ،بعد أن
غنى وعزف واستمع له الناس،
عادت المذيعة وسألت السؤال
ذاته! وهنا تجنب فخري إصدار
أي رد فـعــل أو إظ ـهــار أي توتر
أمام الجمهور على الهواء ،وبكل
ل ـبــاقــة وذوق قـ ــال ل ـه ــا :الـشـعــب
الـ ـس ــوري يـ ـق ــول :ع ـنــدنــا صـبــاح
ف ـ ـخـ ــري ومـ ـحـ ـم ــد خ ـ ـيـ ــري وك ـث ــر
غ ـيــرهــم .وأك ـم ــل الـمـقــابـلــة ،وق ــرر
وق ـت ـهــا ع ــدم الـ ـع ــودة إل ــى مـصــر،
إال أنه عاد مجددا إلى مصر بعد
ع ـشــريــن ع ــام ــا ع ـنــدمــا اسـتــدعـتــه
السيدة رتيبة الحفني ،مديرة دار
األوبرا المصرية ،وقالت له :مكانك
هنا في األوبرا.
ويتحدث فخري عن تلك الزيارة
ق ــائ ــا :ك ــان ــت زيـ ــارتـ ــي األول ـ ـ ــى فــي
ً
منتصف التسعينيات تقريبا ،حيث
اتصلت ّبي الدكتورة الراحلة رتيبة
الـحـفـنــي ،وطـلـبــت مــنــي الـمـشــاركــة فــي مهرجان
دوراتــه .وشاركت
الموسيقى العربية في إحدى
ّ
ً
فـعــا ،وكـنــت فــي غــايــة سـعــادتــي أن ــي على أرض
الكنانة.
ّ
وي ـت ــاب ــع :لـلـتــذكـيــر ،فـ ــإن ال ـج ـم ـهــور الـمـصــري
ً
مختلف جدا عن أية جماهير أخرى ،فهو يستمع
إلى الفن وكأنه يتذوقه .ليست مجرد آذان تسمع
الكلمات واألداء واللحن .ال ،فهو أعمق من ذلك
بكثير .لهذا أنا أشعر بحالة خاصة وأنا أعيش
ً
وس ــط ه ــذا الـجـمـهــور ال ــراق ــي .لـكــن ه ـنــاك شيئا
ً
واحدا أفتقده في مصر ،بمجرد أن نزلت إلى مطار
ً
ً
القاهرة شعرت أن هناك شيئا ما ناقصا ،ودمعت

ً
عيني رغما عني .حبيبي وصديقي ورفيق العمر
الفنان الكبير الــراحــل ،محمد عـبــدالــوهــاب .كان
صديقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى .بيننا
ً
حكايات وقصص بعيدا عن الفن .كــان يزورني
ً
دائـمــا في دمشق .كنا نسهر ونضحك ونتبادل
أط ــراف األحــاديــث الـشــائـقــة ونـتـحـ ّـدث عــن األيــام
ّ
ً
الجميلة ،التي ال أمل منها أبدا معه .مصر فقدت
ّ
الكثير بفقدانه ،لكن الحياة ال تدوم ألحد ،وربنا
ً
يـحـســن خـتــامـنــا ج ـم ـي ـعــا .ل ــو ك ــان ع ـبــدالــوهــاب
سيستقبلني ف ــي ال ـم ـطــار ال ـي ــوم ،ألح ـض ــرت له
ً
ً
صـنــدوقــا مــن «قــراصـيــة» حـلــب ،فقد كــان عاشقا
ً
«للقراصية» ،وكان يتناولها يوميا بعد العشاء.
ويضيف« :مصر فقدت أحد أهراماتها برحيل
محمد عبدالوهاب».
وال يـ ـنـ ـس ــى ص ـ ـبـ ــاح ف ـ ـخـ ــري ذك ـ ــري ـ ــات ـ ــه مــع
الموسيقار والفنان الكبير سيد مكاوي ،ويتحدث
عنه« :مكاوي صديقي وحبيبي ،وكان دائم الزيارة
عندي في البيت بسورية ،وبيننا ود كبير وطعام
وعشرة طيبة» ،وبسؤاله عن موسيقار األزمــان
فريد األطرش يقول صباح فخري« :إن موسيقار
األجيال عبدالوهاب قال إن ثالثة أرباع من ألحانه
تــزن ربــع ألحان فريد األط ــرش» ،وأض ــاف« :فريد
هرم كبير ،يقف على قمة الهرم الغنائي بجوار
عبدالحليم وعبدالوهاب وأم كلثوم».
كما يتذكر فخري صديق عمره وديع الصافي،
ويقول عنه« :بكيت بعد رحيله ،وهذا الرجل أعطى
عمره كله لفنه وشعبه ،وظل معطاء طول حياته،
وبرحيله فقدنا هرما فنيا كـبـيــرا» .أمــا النجمة
ص ـب ــاح ف ـك ــان ل ـهــا م ـكــانــة خ ــاص ــة ع ـن ــده ،يحمل
لها دائما كل الحب والمشاعر الطيبة النبيلة...
وينهي حديثه عنهم بقوله« :الله يرحمهم بقدر
ما أسعدونا وأكثر».
أمــا الـيــوم فصباح يطرب للحن أغنية محمد
عبده «األمــاكــن» ،مضيفا أن الفنان عبده ال يزال
ً
يحافظ على قدراته الفنية كما كانت ،كاشفا أنه
ال تعجبه كل أغانيه بل معظمها ،وكذلك الحال
بالنسبة ألغاني فيروز التي لحنها الفنان فيلمون
وهبي ذات الطرب ،وربما أكثر من ألحان االخوين
رحباني اللذين منحاها نــوعــا آخــر مــن الغناء.
كما تعجبه ألحان زكريا أحمد مثل أغنية «بكرة
السفر» وأغنية «يا صالة الزين» ،وغيرها.
ال ي ـع ــرف ال ـن ــاس أن ــه ص ـب ــاح ف ـخ ــري ل ــم يغن
لشعراء الخليج باستثناء الوزير د .عبدالعزيز
خوجة ،وال يعرف الناس أن صباح فخري يضع
طالل مداح في كفة وبقية المطربين في كفة أخرى،
ً
خصوصا في الخليج.

القدود الحلبية

ً
يصر صـبــاح فـخــري دائ ـمــا أن يـكــون المطرب
مجتهدا مجدا وباحثا عن العلم ،الذي يمكنه من
إتقان الغناء بشكل جيد بكافة قوالبه من جهة
َ
اللغة والكلمة واللحن وغيرها ،ولم يتوان فخري
فــي أي مـنــاسـبــة عــن تـعــريــف الـمـغـنــي أو الـنــاس
عـمــومــا بــأصــول ال ـغ ـنــاء وتــاري ـخــه .وف ــي فيديو
نشره «معهد صباح فخري للغناء والموسيقى
معنى الـقــدود ببساطة
فــي حلب» يشرح
فخري ّ
ُ َ
ً
إليصال الجوهر إلى ُ
والمست ِمع ،بعيدا
المتلقي
من ُ
المغالطات الشائعة .وفي هذا اإلطار يقول إن
إشهار هذا النوع
في
السبق
قصب
لها
كان
حلب
ُ
ّ
السباقة ،ولذلك ن ِس َبت القدود
من الغناء ،أي أنها
ً
إلى «الناشر» ُ
وس ّميت قدودا حلبية ،بينما القدود
موجودة في مصر ولبنان واألردن وتونس وفي
ّ
عاصي ومنصور
أي بلد عربي .األخوان رحباني
ّ
ّ
كتبا «يا من يحن إليك فؤادي» التي غنتها فيروز،
ً
علما بأن كلماتها مختلفة عن «يا مال الشام» ،لكن
ُ َْ
اللحن هــو ذات ــه ...و«أذك ــر األي ــام يــا حـ ّـلــو الهوى/
في حنايا الغاب عند الجدول /حين كنا والهوى
حلو الغوى» (بصوت فيروز) كلماتها تختلف عن
«بالذي أسكر من عــذب اللمى» لكن اللحن يبقى
ً
ذات ـ ّـه .وفـقــا َ لما ِّيوضحه صـبــاح فـخــري ،الـقــدود
ٌ
ِّ
ّ
تتمثل في قــد الشعر ،اللحن واحــدَ ،فيما تتغير
الصوفي والغ َز ّ
ّ
لي.
الكلمات وتتأرجح بين

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
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والي دمشق يكتري نزهة الزمان جارية ضمن الحاشية

١٧
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تاجر الرقيق وصفها ألخيها فأعجب بها واشتراها دون أن يعرفها
القاهرة  -ةديرجلا•

تستكمل شهرزاد في هذه الحلقة ،قصة نزهة الزمان ،بعدما احتال عليها البدوي ،وعرضها للبيع كجارية ،وهنا يذهب تاجر
الرقيق ليشتريها ،ويساومه البدوي على ثمنها ،لكن التاجر يرأف لحالها ،ويدرك حسنها وجمالها وفطنة عقلها ،فيصمم على
شرائها ،ويذهب ليبيعها بدوره إلى والي دمشق شركان ،ويكتريها الوالي كجارية دون أن يعرف أنها أخته.

نزهة الزمان
تشيع الهيبة
والوقار في بيت
الوالي

قــالــت ش ـه ــرزاد :إن الـتــاجــر لـمــا أراد أن يشتري
ً
الـجــاريــة ،قــال لـلـبــدوي :أشـتــرط عليك شــروطــا ،إن
ً
قبلتها ن ـقــدت لـهــا ث ـم ـنــا ،وإن ل ــم تقبلها رددت ـهــا
عـلـيــك ،فـقــال لــه ال ـب ــدوي :إن شـئــت فــاطـلــع بـهــا إلــى
السلطان واشترط ّ
علي ما شئت من الشروط ،فإنك
إذا أوصلتها إلــى شركان ابــن الملك عمر النعمان
صاحب بغداد وخراسان ،ربما تليق بعقله فيعطيك
ثمنها ويكثر لك الربح فيها ،ثم قال له البدوي :قبلت
منك هذا الشرط ،ثم مشى االثنان إلى أن أقبال على
المكان الذي فيه نزهة الزمان ،ووقف البدوي على
بــاب الحجرة ونــاداهــا :يا ناحبة ،وكــان قد سماها
بهذا االســم ،فلما سمعته بكت ولــم تجبه ،فالتفت
الـبــدوي إلــى التاجر وقــال لــه :هــا هــي قــاعــدة دونــك
فأقبل عليها وانـظــرهــا والطـفـهــا مثلما أوصيتك،
فتقدم التاجر إليها فرآها بديعة الحسن والجمال
السيما أنها كانت تعرف بلسان العرب.

البدوي يماطل التاجر

الملك يطالب
القضاة األربعة
باالستماع
للجارية للحكم
على علمها

قال التاجر لها :السالم عليك يا بنية كيف حالك؟
ً
فقالت :كان ذلك في الكتاب مسطورا ،ونظرت إليه
فـ ــإذا ه ــو رج ــل ذو وقـ ــار ووجـ ــه ح ـســن ،فـقــالــت في
نفسها :أظــن أن هــذا جــاء ليشتريني ،ثــم قــالــت :إن
امتنعت عنه صــرت عند هــذا الظالم فيهلكني من
الضرب ،فعلى كل حال هذا رجل وجهه حسن وهو
أرج ــى للخير مــن ه ــذا ال ـب ــدوي الـجـلــف ،ولـعـلــه ما
ً
ً
جاء إال ليسمع منطقي فأنا أجاوبه جوابا حسنا،
وك ــل ذل ــك وعينها عـلــى األرض ثــم رفـعــت بصرها
إليه ،وقالت بكالم عذب :وعليك السالم ورحمة الله
وبركاته ،يا سيدي بهذا أمر النبي صلى الله عليه
وسلم ،وأمــا سؤالك عن حالي فــإن شئت أن تعرفه
فال تتمنه إال ألعدائك ،ثم سكتت ،فلما سمع التاجر
ً
كالمها طار عقله فرحا بها ،وقال للبدوي :كم ثمنها
فإنها جليلة ،فاغتاظ البدوي وقال له :أفسدت ّ
علي
الجارية بهذا الكالم ،ألي شيء تقول إنها جليلة مع
أنها من رعاع الناس فأنا ال أبيعها لك.
فلما سمع التاجر كالمه عــرف أنــه قليل العقل،
ً
ً
فقال له :طب نفسا وقر عينا فأنا أشتريها على هذا
العيب الذي ذكرتها ،فقال له البدوي :وكم تدفع لي
فيها؟ فقال له التاجر :ما يسمي الولد إال أبوه ،أطلب
فيها مقصودك ،فقال له البدوي ما يتكلم إال أنت،
فقال التاجر في نفسه :إن هذا البدوي جلف يابس
الــرأس ،وأنا ال أعرف لها قيمة إال أنها ملكت قلبي
بفصاحتها وحسن منظرها ،وإن كانت تكتب وتقرأ
فهذا من تمام النعمة عليها وعلى من يشتريها ،لكن
هذا البدوي ال يعرف لها قيمة ،ثم قال له :يا شيخ
العرب أدفع لك فيها مئتي دينار سالمة ليدك غير
الضمان وقانون السلطان ،فلما سمع البدوي اغتاظ
ً
ً
غيظا شديدا وصرخ في ذلك التاجر ،وقال له :قم إلى
حال سبيلك لو أعطيتني مئة دينار في هذه القطعة
العباءة التي عليها ما بعتها لك ،فأنا ال أبيعها بل
أخليها عندي ترعى الجمال وتطحن الطحين ،ثم
صــاح عليها وق ــال :تعالي أنــا ال أبيعك ،ثــم إلتفت
إلى التاجر ،وقال له :كنت أحسبك أهل معرفة إن لم
تذهب عني ألسمعتك ما ال يرضيك ،فقال التاجر في
نفسه :إن هذا البدوي مجنون وال يعرف قيمتها وال
ً
أقول له شيئا في ثمنها في هذا الوقت ،والله إنها
تساوي خزنة من الجواهر وأنا معي ثمنها ،ولكن
إن طلب مني ما يريد أعطيته إياه ولو أخذ جميع
مالي ،ثم التفت إلى البدوي ،وقال له :يا شيخ العرب
طول بالك وقل لي ما لها من القماش عندك؟ فقال
البدوي :إن هذه العباءة التي هي ملفوفة فيها كثيرة
عليها ،فقال له التاجر :عن إذنك أكشف عن وجهها
وأقلبها كما يقلب الناس الجواري ألجل االشتراء،
فقال له البدوي :لك ما تريد ،ثم إن التاجر تقدم إليها
وهو خجالن من حسنها وجمالها.

غصة الزمان

الجارية تتحدث
بلسان فصيح
أمام أرباب
الدولة وتثير
انبهارهم

وقالت شهرزاد  :إن التاجر تقدم إلى نزهة الزمان
وجلس إلى جانبها ،وقال لها :يا سيدتي ما اسمك؟
فقالت له :تسألني عن اسمي في هذا الزمان أو عن
اسمي القديم؟ فقال لها :هــل لــك اســم جديد واســم
قديم؟ قالت :نعم اسمي القديم نزهة الزمان ،واسمي
الجديد غصة الزمان ،فلما سمع التاجر منها هذا
الكالم تغرغرت عيناه بالدموع ،وقال لها :هل لك أخ
ضعيف؟ فقالت لــه :إي والله يا سيدي ،ولكن فرق
الزمان بيني وبينه وهو مريض في بيت المقدس،
فتحير عقل التاجر مــن عــذوبــة منطقها ،وقــال في
نفسه :لقد صــدق الـبــدوي فــي مقالته ،ثــم إن نزهة
ال ــزم ــان تــذكــرت أخــاهــا ومــرضــه وغــربـتــه وفــراقـهــا
عنه وهو ضعيف وال تعلم ما وقع له ،وتذكرت ما
جرى لها من هذا األمر مع البدوي ،ومن بعدها عن
أمها وأبيها ومملكتها ،فجرت دموعها على خدها
وأرسلت العبرات ،وأنشدت هذه األبيات:
ح ـ ـي ـ ـنـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك إلـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــي
أي ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـق ـ ـيـ ــم بـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــي
ول ـ ـ ـ ــك ال ـ ـل ـ ــه ح ـ ـيـ ــث أمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ــت ج ـ ـ ــار
حـ ــافـ ــظ م ـ ــن ص ـ ـ ـ ــروف ده ـ ـ ــر وخ ـط ــب

غ ـب ــت ف ــاس ـت ــوح ـش ــت ل ـق ــرب ــك عـيـنـ ــي
واس ـ ـت ـ ـه ـ ـلـ ــت م ـ ــدامـ ـ ـع ـ ــي أي سـ ـ ـك ـ ــب
ل ـ ـيـ ــت ش ـ ـع ـ ــري ب ـ ـ ـ ـ ــأي رب ـ ـ ـ ـ ــع وأرض
أنـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـس ـ ـتـ ــوطـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدار وشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب
ً
إن ي ـ ـكـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــارب ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء حـ ـ ـ ـي ــاة
يـ ـحـ ـض ــر الـ ـ ـ ـ ــرد فـ ــال ـ ـمـ ــدامـ ــع ش ــرب ـ ــي
ً
أو ش ـ ـهـ ــدت الـ ـ ــرقـ ـ ــاد ي ـ ــوم ـ ــا ف ـج ـ ـم ـ ــر
مـ ــن سـ ـه ــاد ب ـي ــن الـ ـ ـف ـ ــراش وج ـن ـ ـب ـ ــي
كـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيء إال ف ـ ـ ـ ـ ــرا ق ـ ـ ـ ـ ــك سـ ـ ـ ـه ـ ـ ــل
ع ـ ـنـ ــد قـ ـلـ ـب ــي وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره غ ـ ـيـ ــر صـ ـ ـع ـ ــب

بكاء التاجر
فلما سمع التاجر ما قالته من الشعر بكى ،ومد
ي ــده ليمسح دمــوعـهــا عــن خــدهــا فـغـطــت وجـهـهــا،
وقــالــت لــه :حــاشــاك يــا سـيــدي ،ثــم إن ال ـبــدوي قعد
ينظر إليها وهــي تغطي وجهها من التاجر حيث
أراد أن يمسح دمعها عن خدها ،فاعتقد أنها تمنعه
من التقليب فقام إليها يجري وكان معه مقود جمل
فرفعه فــي يــده وضــربـهــا بــه على أكتافها فجاء ت
الضربة قوية فانكبت بوجهها على األرض ،فجاءت
حصاة من األرض في حاجبها فشقته فسال دمها
على وجهها فصرخت صرخة عظيمة وغشي عليها
وبكت وبكى التاجر معها ،فقال الـتــاجــر :ال بــد أن
ً
أشـتــري هــذه الـجــاريــة ولــو بثقلها ذهـبــا وأريحها
من هذا الظالم ،وصــار التاجر يشتم البدوي وهي
في غشيتها ،فلما أفاقت مسحت الدموع والدم عن
وجهها وعصبت رأسها ورفعت طرفها إلى السماء،
وأنشدت هذين البيتين:
وارحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــزة
ب ـ ــالـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــم ق ـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ذلـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة
ت ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ـ ــل
وتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد حـ ـيـ ـل ــة

نزهة الزمان تستغيث بالتاجر
فلما فرغت من شعرها التفتت إلى التاجر ،وقالت
لــه بصوت خفي :بالله ال تدعني عند هــذا الظالم
الذي ال يعرف الله تعالى ،فإن بت هذه الليلة عنده
قتلت نفسي بيدي ،فخلصني منه يخلصك الله مما
تخاف في الدنيا واآلخرة ،فقام التاجر وقال للبدوي:
يا شيخ العرب هذه ليست غرضك ،بعني إياها بما
تريد ،فقال البدوي :خذها وادفــع ثمنها وإال أروح
بها إلى النجع وأتركها تلم وترعى الجمال ،فقال
التاجر :أعطيك خمسين ألف دينار ،فقال البدوي:
يفتح الله ،فقال التاجر :سبعين ألــف ديـنــار ،فقال
البدوي :يفتح الله ،هذا ما هو رأس مالها ،ألنها أكلت
ً
عندي أقراصا من الشعير بتسعين ألف دينار شعير،
فقال التاجر :أقول لك كلمة واحدة فإن لم ترض بها
ً
غمزت عليك والى دمشق فيأخذها منك قهرا ،فقال
البدوي :تكلم فقال :بألف دينار ،فقال البدوي :بعتك
ً
إياها بهذا الثمن وأقــدر أنني اشتريت بها ملحا،
فلما سمعه التاجر ضحك ومضى إلى منزله وأتى
بالمال وقبضه إياه ،فأخذه البدوي وقال في نفسه:
ال بد أن أذهب إلى القدس لعلي أجد أخاها فأجيء به
وأبيعه ،ثم ركب وسافر إلى بيت المقدس فذهب إلى
الخان وسأل عن أخيها فلم يجده .وأدرك شهرزاد
الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

البدوي يضرب
نزهة الزمان
ً
وتسقط أرضا
ويغمى عليها

فرح التاجر
ً
فلما سـمــع الـتــاجــر كــامـهــا ضـحــك وف ــرح فــرحــا
ً
شــديــدا ،وقــال فــي نفسه :والـلــه إنــي وصلت إلــى ما
ً
أريد ،ثم قال لها :أنت عرضت عليه سابقا؟ فقالت:
ال بل تربيت أنا وبنته فكنت عزيزة عنده ،ولي عنده
حــرمــة كـبـيــرة ،ف ــإن ك ــان غــرضــك أن الـمـلــك النعمان
يبلغك ما تريد فآتني بدواة وقرطاس ،فإني أكتب
ً
لك كتابا فإذا دخلت مدينة بغداد فسلم الكتاب من
يدك إلى يد الملك عمر النعمان ،وقل له إن جاريتك
نزهة الزمان قد طرقتها صروف الليالي واأليام حتى
بيعت من مكان إلى مكان ،وهي تقرئك السالم ،وإذا
سألك عني فأخبره أني عند نائب دمشق ،فتعجب
التاجر من فصاحتها وازدادت عنده
م ـح ـب ـت ـهــا ،وق ـ ـ ــال :م ــا أظـ ــن إال أن
الرجال لعبوا بعقلك وباعوك
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــال ف ـ ـهـ ــل ت ـح ـف ـظ ـيــن
الـقــرآن؟ قالت :نعم وأعــرف

ثم إنها لما فرغت من كتابة هــذا الشعر ،كتبت
بـعــده هــذا الـكــام وهــي تـقــول :ممن اسـتــوى عليها
الـفـكــر وأنـحـلـهــا الـسـهــر ،فظلمتها ال تـجــد لـهــا من
أنوار وال تعلم الليل من النهار ،وتتقلب على مراقد
البيت وتكتحل بموارد األرق ،ولم تزل للنجوم رقيبة
وللظالم نقيبة ،قــد أذابـهــا الفكر والـنـحــول وشــرح
حالها يطول ،ال مساعد لها غير العبرات ،وأنشدت
هذه األبيات:
ً
مـ ــا غ ـ ـ ــردت س ـ ـحـ ــرا ورق ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ــي فـنــن
إال ت ـ ـحـ ــرك ع ـ ـنـ ــدي قـ ــاتـ ــل ال ـشـ ـ ـج ـ ــن
وال ت ـ ـ ــأ ث ـ ـ ــر م ـ ـشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاق ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ط ـ ـ ـ ــرب
إل ـ ــى األح ـ ـبـ ــة إال ازددت فـ ــي حــزنــي
أشكو الـغــرام إلــى مــن ليس يرحمني
ك ــم ف ــرق ال ــوج ــد ب ـيــن ال ـ ــروح وال ـبــدن
ً
ث ــم ف ــاض ــت دمـ ــوع ال ـع ـيــن وك ـت ـبــت أي ـض ــا هــذيــن
البيتين:
ً
أبـلــى الـهــوى أسـفــا يــوم الـنــوى بدني
وف ـ ـ ّـرق ال ـه ـجــر ب ـيــن ال ـج ـفــن وال ــوس ــن
ً
ك ـف ــى ب ـج ـس ـمــي نـ ـح ــوال أنـ ـن ــي دن ـ ــف
لـ ـ ــوال مـ ـخ ــاطـ ـبـ ـت ــي إي ـ ـ ـ ــاك ل ـ ــم ت ــرن ـ ــي
وبعد ذلــك كتبت فــي أسفل ال ــدرج ،هــذا مــن عند
البعيدة عن األهل واألوطان حزينة القلب والجنان
نزهة الزمان ،ثم طوت الظرف وناولته للتاجر ،فأخذه
وقبله وعرف ما فيه ففرح وقال :سبحان من صورك.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

شركان يشتري الجارية

عبرات

ترضية
وفي الليلة الثانية واألربعين بعد الستمئة ،قالت:
بلغني أ يـهــا الملك السعيد ،إن ا لـتــا جــر لما تسلم
ً
الجارية من الـبــدوي وضــع عليها شيئا من ثيابه
ومضى بها إ لــى منزله وألبسها أفخر الملبوس،
ً
ثم أخذها ونزل بها إلى السوق وأخذ لها مصاغا
ووضعه في بقجة من األطلس ووضعها بين يديها،
وقــال لها :هــذا كله مــن أجـلــك ،وال أريــد منك إال إذا
طلعت بــك إل ــى الـسـلـطــان وال ــي دمـشــق أن تعلميه
ً
بالثمن الذي اشتريتك به ،وإن كان قليال في ظفرك،
وإذا اشتراك مني فأذكري له ما فعلت معك ،وأطلبي
ً
ً
لي منه مرقوما سلطانيا بالتوصية علي ألذهب
إلــى الملك عمر النعمان ألجــل أن يمنع مــن يأخذ
ً
مني مسكا على القماش أو غيره من جميع ما أجر
فيه ،فلما سمعت كالمه بكت وانتحبت ،فقال لها
التاجر :يا سيدتي إنــي أراك كلما ذكــرت لك بغداد
ً
تدمع عيناك ،ألك فيها أحد تحبينه؟ فإن كان تاجرا
أو غيره فأخبريني ،فإني أعرف جميع ما فيها من
التجار وغيرهم ،وإن أردت رسالة أنا أوصلها إليه،
فـقــالــت :والـلــه مــا لــي معرفة تــاجــر وال غـيــره وإنما
معرفة بالملك عمر النعمان صاحب بغداد.

الـحـكـمــة وال ـطــب ومـقــدمــة الـمـعــرفــة وش ــرح فصول
ً
أبـقــراط لجالينوس الحكيم وشرحه أيضا وقــرأت
الـتــذكــرة ،وشــرحــت الـبــرهــان وطــالـعــت مـفــردات ابن
البيطار وحللت الرموز ووضعت األشكال ،وتحدثت
فــي الهندسة وأتـقـنــت حكمة األبـ ــدان ،وق ــرأت كتب
الشافعية ،وقرأت الحديث والنحو وناظرت العلماء،
وتكلمت في سائر العلوم ،وأعــرف في علم البيان
والمنطق والـحـســاب وال ـجــدل وال ـعــرف الــروحــانــي
والميقات ،وفهمت هذه العلوم كلها.
ً
ثم قالت :ائتني بدواة وقرطاس حتى أكتب كتابا
يسليك في األسفار ويغنيك عن مجلدات األسفار ،فلم
سمع التاجر منها هذا الكالم صــاح :فيا سعد من
تكونين في قصره ،ثم أتاها بــدواة وقرطاس وقلم
من نحاس ،فلما أحضر التاجر ذلك بين يديها وقبل
ً
األرض تعظيما ،أخذت نزهة الزمان الدرج وتناولت
القلم وكتبت في الدرج هذه األبيات:
م ــا بـ ــال ن ــوم ــي م ــن ع ـي ـنــي ق ــد نـ ـفـ ــرا
أنـ ـ ــت ع ـل ـم ــت ط ــرف ــي بـ ـع ــدك ال ـس ـه ــرا
وم ــا ل ــذك ــرك ي ــذك ــي ال ـن ــار ف ــي كـبـ ــدي
أهـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ك ـ ـ ــل ص ـ ـ ــب ل ـ ـل ـ ـه ـ ـ ـ ــوى ذك ـ ـ ـ ــرا
ً
س ـق ـي ــا ألي ــامـ ـن ــا م ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان أطـ ـيـبـ ـهـ ــا
م ـضــت ول ــم أق ــض م ــن ل ــذات ـه ــا وط ــرا
أس ـت ـع ـطــف ال ــري ــح إن ال ــري ــح حــامـ ـلــة
إل ـ ـ ــى الـ ـمـ ـتـ ـي ــم م ـ ــن أكـ ـن ــافـ ـك ــم خـ ـ ـب ـ ــرا
يـ ـشـ ـك ــو إلـ ـ ـي ـ ــك مـ ـح ــب ق ـ ـ ــل ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــره
ول ـل ـف ــراق خ ـط ــوب ت ـص ــدع ال ـح ـج ـ ــرا.

كتبت الـكـتــاب ونــاولـتــه للتاجر أخ ــذه وق ــرأه وعلم
ما فيه فقال :سبحان من صــورك وزاد في إكرامها
وصــار يالطفها نـهــاره كله ،فلما أقبل الليل خرج
إلــى السوق وأتــى بشيء فأطعمها إيــاه ثم أدخلها
الحمام وأتــى لها ببالنة ،وقــال لها :إذا فرغت من
غسل رأسها فألبسيها ثيابها ثم أرسلي أعلميني
ً
ً
بذلك ،فقالت :سمعا وطاعة ،ثم أحضر لها طعاما
ً
وفاكهة وشمعا وجعل ذلك على مصطبة الحمام،
فلما فرغت البالنة من تنظيفها ألبستها ثيابها،
ولـمــا خــرجــت مــن الـحـمــام وجـلـســت عـلــى مصطبة
الحمام وجدت المائدة حاضرة فأكلت هي والبالنة
من الطعام والفاكهة وتركت الباقي لحارسة الحمام،
ً
ثم باتت إلى الصباح وبات التاجر منعزال عنها في
مـكــان آخ ــر ،ولـمــا استيقظ التاجر مــن نــومــه ،أيقظ
ً
ً
نزهة الــزمــان وأحـضــر لها قميصا رفيعا وكوفية
ً
بألف دينار وبدلة تركية مزركشة بالذهب ،وخفا
ً
ً
مزركشا بالذهب األحمر مرصعا بالدرر والجوهر،
ً
وج ـعــل ف ــي أذن ـي ـهــا حـلـقــا م ــن ال ـلــؤلــؤ بــألــف ديـنــار
وفوق صرتها وتلك القالدة فيها عشر أكر وتسعة
أهـلــة ،كــل هــال فــي وسـطــه فــص مــن الـيــاقــوت ،وكل
أكــرة فيها فص البلخش ،وثمن تلك الـقــادة ثالثة
آالف دي ـنــار ،ف ـصــارت الـكـســوة الـتــي كـســاهــا إيــاهــا
بجملة بليغة من المال ،ثم أمرها التاجر بأن تتزين
بأحسن الزينة ومشت ومشى التاجر قدامها فلما
عاينها الـنــاس بهتوا فــي حسنها ،وقــالــوا :تبارك
ً
الله أحسن الخالقين هنيئا لمن كانت هذه عنده،
ومازال التاجر يمشي وهي تمشي خلفه حتى دخل
على الملك شركان.

نزهة الزمان
تتوسل التاجر
ّ
أل يدعها عند
البدوي

فلما دخل على الملك قبل األرض بين يديه ،وقال:
أيها الملك السعيد أتيت لك بهدية غريبة األوصاف،
قد جمعت بين الحسن واإلحـســان ،فقال له الملك:
ً
قصدي أن أراها عيانا ،فخرج التاجر وأتى بها حتى
أوقفها قدامه ،فلما رآها الملك شركان حن الدم إلى
الدم ،وكانت قد فارقته وهي صغيرة ،ولم ينظرها
ً
بعد مدة من والدتها ،سمع أن له أختا تسمى نزهة
ً
الزمان ،وأخا يسمى ضوء المكان فاغتاظ من أبيه
ً
ً
غيظا شــديــدا غـيــرة على المملكة كما تـقــدم ،ولما
قدمها إليه التاجر ،قال له :يا ملك الزمان إنها مع
كونها بديعة الحسن والجمال ،بحيث ال نظير لها
في عصرها ،تعرف جميع العلوم الدينية والدنيوية
والسياسية والرياضية ،فقال له الملك :خذ ثمنها
مثلما اشتريتها ودعها.
ً
فـقــال لــه الـتــاجــر :سـمـعــا وطــاعــة ولـكــن اكـتــب لي
ً ً
ً
مرقوما ألني ال أدفع عشرا أبدا على تجارتي ،فقال
الـمـلــك :إنــي أفـعــل لــك ذلــك ولـكــن أخـبــرنــي كــم وزنــت
ثمنها؟ فـقــال :وزن ــت ثمنها ألــف ديـنــار وكسوتها
بمئة ألف دينار فلما سمع ذلك قال :أنا أعطيك في
ثمنها أكثر من ذلك ،ثم دعا بخازنداره وقال له :أعط
هذا التاجر ثالثمئة ألف وعشرين ألف دينار .وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

تزيين الجارية
ولما كانت الليلة الثالثة واألربعين بعد الستمئة،
قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،إن نزهة الزمان

وإلى اللقاء في حلقة الغد

الجارية فى قصر شركان
لما كانت الليلة الرابعة واألربعين بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك
السعيد ،إن الملك صرف جميع من عنده
غير القضاة والتاجر وقال للقضاة :أريد
أن تـسـمـعــوا مــن أل ـفــاظ ه ــذه ال ـجــاريــة ما
يدل على علمها وأدبها من كل ما ادعاه
التاجر لنتحقق صــدق كــامــه ،فقالوا :ال
بــأس مــن ذلــك فــأمــر بــإرخــاء سـتــارة بينه
هو ومــن معه وبين الجارية ومــن معها،
وصــار جميع النساء الالتي مع الجارية
خلف الستارة يقبلن يديها ورجلها  ،ثم
درن حولها وقمن بخدمتها وخففن ما
عليها من الثياب وصرن ينظرن حسنها
وجمالها ،وسمعت نساء األمراء والوزراء
أن الملك شركان اشترى جارية ال مثيل
لها في الجمال والعلم واألدب ،وأنها حوت
جميع ا لـعـلــوم و قــد وزن ثمنها ثالثمئة

وعـشــريــن ألــف ديـنــار وأعـتـقـهــا ،وأحضر
ال ـق ـضــاة األرب ـع ــة ألج ــل امـتـحــانـهــا حتى
ينظر كيف تجاوبهم عن أسئلتهم ،فطلب
النساء اإلذن مــن أزواجـهــن ومضين إلى
القصر الذي فيه نزهة الزمان.
ً
فلما دخلن عليها وجدن الخدم وقوفا
ب ـيــن ي ــدي ـه ــا ،وح ـي ــن رأت ن ـس ــاء األم ـ ــراء
وال ـ ـ ـ ـ ــوزراء داخـ ـل ــة ع ـل ـي ـهــا ق ــام ــت إل ـي ـهــن
وقابلتهن ،وقامت الجواري خلفها ،وتلقت
الـنـســاء بالترحيب وص ــارت تتبسم في
وجوههن فأخذت قلوبهن وأنزلتهن في
مراتبهن كأنها تربت معهن فتعجبن من
حسنها وجمالها وعقلها وأدبها ،وقلن
لبعضهن :مــا ه ــذه جــاريــة بــل هــي ملكة
بنت مـلــك ،وص ــرن يعظمن قــدرهــا ،وقلن
لها :يا سيدتنا أضاءت بك بلدتنا وشرفت
ب ــادن ــا ومـمـلـكـتـنــا فــالـمـمـلـكــة مـمـلـكـتــك،

والقصر قصرك وكلنا جواريك فبالله ال
تخلينا من إحسانك والنظر إلى حسنك،
فشكرتهن على ذل ــك ،هــذا كله والـسـتــارة
مرخاة بين نزهة الزمان ومن عندها من
النساء وبين الملك شركان هو والقضاة
األربعة والتاجر ،ثم بعد ذلك ناداها الملك
شركان ،وقال لها :أيتها الجارية العزيزة
ف ــي زمــان ـهــا ،إن ه ــذا ال ـتــاجــر ق ــد وصـفــك
بالعلم واألدب ،وادع ــى أنــك تعرفين في
جميع العلوم ،حتى علم النحو فأسمعينا
ً
من كل باب طرقا يسير.
ً
فلما سمعت كالمه ،قالت :سمعا وطاعة
أيـهــا الـمـلــك :الـبــاب األول فــي السياسات
الملكية ،وما ينبغي لوالة األمور الشرعية
وما يلزمهم من قبل األخالق المرضية.
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جريمة

«المدمن» يقتل زوجته في ليلة زفاف ابنته الوحيدة
لغز الجريمة الغامضة خلف األبواب المغلقة
القاهرة  -هشام محمد

وقعت أحداث تلك الجريمة في إحدى القرى المصرية ،وراحت
ضحيتها سيدة خمسينية في ليلة زفاف ابنتها الوحيدة ،وحاول
وتركها
الجاني أن يزيل آثار جريمته ،لكنه أخفق ًفي حمل القتيلة،
ً
ملقاة على فراشها جثة هامدة ،وفر هاربا ،وتلقت الشرطة بالغا
من شقيق المجني عليها ،واتجهت أصابع االتهام إلى الزوج
المدمن ،وتكثفت التحريات للقبض على القاتل الهارب.

الصدمة الموجعة
تغتال فرحة
العروس في
القفص الذهبي

سر الحقيبة يثير
شكوك الزوجة
حول مصدر
أموال زوجها

الجاني يسقط
في قبضة
الشرطة بعد
ساعات من قتل
الضحية

بـ ــدت دوافـ ـ ــع ال ـجــري ـمــة غ ــام ـض ــة ،وس ــرى
ال ـخ ـبــر األل ـي ــم ف ــي أرج ـ ــاء ال ـق ــري ــة ،وتـحــولــت
ليلة الـعــرس إلــى مــأســاة ،وخلعت الـعــروس
ثــوب الــزفــاف األب ـيــض ،واتـشـحــت بــالـســواد،
وج ـل ـســت ف ــات ــن ب ـيــن ال ـن ـســاء ذاهـ ـل ــة ،وب ــدت
فــا قــدة النطق ،وصرخاتها الحبيسة تمزق
أحشاء ها ،حتى غابت عن الوعي ،وحملها
عــريـسـهــا ال ـشــاب مـنـصــور إل ــى المستشفى،
و هـنــاك أعطاها الطبيب بعض المسكنات،
ً
ً
وقال إنها تعاني انهيارا عصبيا  ،وتحتاج
إلى الراحة التامة ،وبعدها ستخضع للعالج
النفسي فترة طويلة.
ً
ظل منصور جالسا بجوار عروسه الراقدة
ف ــوق ســريــر الـمـسـتـشـفــى ،تـ ـط ــارده خ ـيــاالت
ألض ـ ـ ــواء وزي ـ ـنـ ــة م ـع ـل ـق ــة ،ولـ ـحـ ـظ ــات ال ـف ــرح
والسعادة في ليلة العمر ،وقلبان مقبالن على
الحياة ،ويخفقان بالحب ،لكن الخبر األليم
داهمهما في القفص الذهبي ،واغتال الفرح
ّ
وتحولت الزغاريد إلى صرخات،
في مهده،
وك ــأن ال ـقــاتــل ارت ـك ــب جــريـمـتـيــن ،وق ـتــل األم
وابنتها في ليلة واحدة ،وال سبيل للعريس
الـشــاب أن يزيح عــن عــروســه وطــأة الصدمة
الفاجعة.
تفاصيل الجريمة البشعة ،بــدأت بعودة
األب الغائب لحضور زفاف ابنته ،وداهمت
الكآبة زوجته ،واستشعرت أن اليوم لن يمر
على خير ،وانتظرت القرار األخير لشقيقها،
وف ـك ــرت أن تـطـلــب ال ـط ــاق م ــن زوج ـه ــا بعد
ً
اخ ـت ـفــائــه أشـ ـه ــرا ،وتـعـلـلــه بــأس ـبــاب واه ـيــة
عن عمله في منطقة نائية ،بينما انقطعت
أخباره ،وال يعرف أحد مكانه ،وترك «سماح»
لتتحمل مسؤولية البيت ،واضطرت لنزول
الـ ـ ـس ـ ــوق ،ل ـت ـب ـيــع ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات وال ـف ــاك ـه ــة،
ورف ـض ــت أن تـتـلـقــى م ـســاعــدة م ــن أســرت ـهــا،
ً
وتكيفت مع حياتها الجديدة ،وباتت مثال
ف ــي ال ـقــريــة ك ــام ــرأة مـكــافـحــة ،ون ــال ــت محبة
وتقدير الجميع.
تـ ـطـ ـلـ ـع ــت سـ ـ ـم ـ ــاح إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب الـ ـمـ ـغـ ـل ــق،
وت ــرق ـب ــت ان ـت ـه ــاء ج ـل ـســة ال ـم ـف ــاوض ــات بين
شقيقها وزو جـهــا ،وفجأة اقتحمت الغرفة،
وطلبت الطالق من زو جـهــا ،وأن يذهب إلى
حــال سبيله ،لكنه قــال لـهــا إ نــه ال يستطيع
االستغناء عنها ،فقالت« :أنت مدمن وال فائدة
منك» ،وحاول شقيقها أن يوفق بينهما ،وقال
إن الوقت غير مناسب النفصالهما ،وسيعكر
صفو ليلة زفاف ابنتهما الوحيدة ،وعليهما
التفاهم بهدوء ،والتوصل إلى قرار صائب.
كانت عودة شكري في ذلك اليوم ،بمنزلة
نذير لشيء غامض سيحدث ،وحين جلس
مع شقيق زوجته ،أصر على حقه في حضور
زفاف ابنته الوحيدة ،وأنه مثل أي أب يتمنى
البنته ا لـسـعــادة ،لكن ظــروف عمله اقتضت
تغيبه طيلة األ شـهــر ا لـمــا ضـيــة ،وو ع ــد بأنه
سيصلح كل شيء ،ويتحمل مسؤولية أسرته،
ً
وه ـ ــذا ي ـح ـتــاج إلـ ــى م ـه ـلــة ،ل ـي ـجــد ع ـم ــا فــي
ِّ
وسيعو ض سماح عن شقائها
مكان قريب،
خالل فترة غيابه ،ووعد صهره أن يقلع عن
إدمان المخدرات ،وكفاه أنها أفسدت حياته
الماضية ،وجعلته مشوش التفكير ،وال يريد
ً
في خريف عمره أن يموت بعيدا عن زوجته
ً
وابنته ،أو يعيش منبوذا من الجميع.
ا سـتـطــاع شـكــري أن يقنع سـمــاح بالوعد
ا لــذي قطعه على نفسه ،فاستجابت لطلبه،
واشترطت عليه أن يقلع عن تعاطي السموم،
عمل في مكان قريب ،وإذا عاد
ويبحث عن
ٍ
لسيرته األو ل ــى ،ستقف لــه بالمرصاد ،ولن
تقبل أن تعيش معه لحظة واحــدة ،وأنها ال
ّ
تتحول ليلة زفاف ابنتها إلى مأساة،
تريد أن
لـكــن وع ــوده الـســابـقــة ذهـبــت أدراج الــريــاح،
وعليه أن يثبت لها صــدق نــوا يــاه ،ويبرهن
على إخالصه لها ،وفي تلك الحالة ستصفح
عن إساء ته في حقها كزوجةٍ أرادت االستقرار
والسعادة لبيتها.
ارتـ ـسـ ـم ــت اب ـت ـس ــام ــة غ ــام ـض ــة ع ـل ــى وج ــه
شكري ،وخــرج مع سماح من الغرفة ،وأبلغ
صـهــره بالتوصل إلــى ق ــرار صــائــب ،وأن ــه ال
يمكن أن يفترق عن زوجته وابنته بعد اليوم،
والحظت الزوجة أن زوجها يحمل حقيبته
مـعــه ،وحـيــن طلبت مـنــه أن يـتــركـهــا ،قــال إن
ً
فيها أوراقا مهمة ويخشى ضياعها ،وأدركت
ً
ّ
وتسرب القلق إلى نفسها
أن ثمة سرا يخفيه،
ً
ُمجددا ،واحتدت عليه قائلة« :ال بد أنك تخفي
م ـخــدرات فــي الـشـنـطــة» ،فـنــاولـهــا الحقيبة
قــائــا« :افـتـحـيـهــا وتــأكــدي بـنـفـســك» ،ولــم
ينتظر إجابتها ،وتركها حائرة في أمره.
وكــانــت تـلــك الـلـحـظــة فــارقــة فــي حياة
سـ ـ ـم ـ ــاح ،وربـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــو فـ ـت ــح زوجـ ـه ــا
ال ـح ـق ـي ـبــة ،ورأت م ــا بــداخ ـل ـهــا،
لـ ـتـ ـغـ ـي ــرت أش ـ ـ ـيـ ـ ــاء كـ ـثـ ـي ــرة،

لكنه و عــد هــا أن يخبرها بأسباب اختفائه
بعد انتهاء الحفل ،وذهب إلى قاعة األفراح
بالقرية ،و هـنــاك تكفل بالمصروفات كافة،
وأش ــرف بنفسه على إع ــداد الــزيـنــة ،والحــظ
صهره أنه ينفق ببذخ ،وارتــاب في أمر هذا
ال ـعــائــد ب ـعــد غ ـي ــاب ط ــوي ــل ،ول ــم يـقـتـنــع أنــه
ت ـحـ ّـصــل ع ـلــى ه ــذا ال ـم ــال م ــن ع ـمـ ٍـل شــريــف،
بــل ه ـنــاك ســر يـخـفـيــه ،وع ـلــى ال ـفــور انتحى
ً
ب ــه جــان ـبــا ،وس ــأل ــه ع ــن األم ـ ــر ،ف ـقــال شـكــري
ً
ً
مبتسما« :من تجارة المخدرات» وتركه حائرا
من هدوئه المريب.

ليلة الجريمة
ت ــرك ش ـكــري ع ــام ــات االس ـت ـف ـهــام تـخــايــل
زوج ـتــه س ـمــاح وشـقـيـقـهــا ،بـيـنـمــا الحقيبة
مغلقة على أسرارها ،وال تفارقه منذ لحظة
وص ــول ــه ،وح ـتــى ســاعــات لـيـلــة ال ــزف ــاف ،وال
ً
ً
يعني أنـهــا تـحــوي أوراق ــا نـقــديــة ،بــل شيئا
يحرص على عــدم إ ظـهــاره لآلخرين ،ويثير
ال ـش ــك ف ــي تــوب ـتــه ال ـم ــزع ــوم ــة ،وإق ــاع ــه عن
تعاطي المخدرات ،وبات من الصعب اكتشاف
ال ـح ـق ـي ـقــة ،ب ــل إنـ ـه ــا س ـت ـف ـضــي إل ـ ــى ك ــارث ــة،
ّ
وسيتحو ل الفرح إ لــى مــأ ســاة ،وربما يكون
شكوك ال أساس لها من الصحة.
األمر مجرد
ٍ
انتهت ليلة العرس في ساعة متأخرة من
الليل ،واضطربت مشاعر األم بين فرحتها
بزواج ابنتها الوحيدة فاتن وقلقها من عودة
زوجها ،وظلت ترمقه كأنه شخص تراه للمرة
األولــى ،وليس الرجل الذي تزوجته قبل 25
ً
عــامــا ،وعــاشــت معه تلك الـسـنــوات بحلوها
ومرها ،حتى ضاقت بإهماله لها ،وإدمانه
ً
على المخدرات ،وزادت األمــور ســوء ا ،حين
اختفى خالل الشهور الفائتة ،وال أحد يعرف
ً
عنه شيئا.
وفور وصولهما إلى المنزل ،سألته سماح
عن سر الحقيبة ،فقال لها « :هــذه مدخراتي
مــن عملي» ،فسألته عــن طبيعة عمله ،فقال
إنه يعمل في المقاوالت ،وطلب منها أن تكف
عن سؤاله عن أي شيء ،وأنه ينوي االستقرار
م ـع ـهــا ،لـكـنـهــا أل ـحــت ف ــي ســؤال ـهــا ،واح ـتــدم
بينهما النقاش ،وطلبت منه الطالق ،فانهال
ً
عليها ضربا ،وفي ذروة غضبه خنقها بيديه
وضغط على عنقها ،حتى فارقت الحياة!
حـ ـ ــاول الـ ـق ــات ــل أن ي ــزي ــل آثـ ـ ــار جــري ـم ـتــه،
واسـ ـتـ ـشـ ـع ــر خـ ـ ـط ـ ــورة بـ ـق ــائ ــه ف ـ ــي الـ ـمـ ـن ــزل،
وم ـحــاولــة إث ـبــات بــراء تــه أم ــام أه ـلــه ،وأدرك
أن ا لـهــرب سيمنحه فرصة للتفكير ،وعليه
ً
أن يتحرك سريعا في تلك الساعة المتأخرة
و يـغــادر القرية بال رجعة،
م ـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـيـ ــل،
وأس ـ ـ ـ ـ ــرع خ ـ ـطـ ــواتـ ــه فــي
ا لـظــام ،وسلك طريقه
بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول،
حـتــى ال ي ــراه أحــد
معارفه ،ويسأله
ع ـ ـ ــن وج ـ ـه ـ ـتـ ــه،
ويـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــر
إل ــى اخ ـتــاق
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
جديدة.
اجتاز شكري حدود
قــري ـتــه ،ووجـ ــد ص ـعــوبــة في
إيجاد وسيلة مواصالت في تلك الساعة
مـ ــن الـ ـلـ ـي ــل ،فـ ـع ــاد ث ــان ـي ــة ل ـي ـخ ـت ـبــئ بـيــن
ً
الحقول ،و هـنــاك ظــل جالسا بين اليقظة
والحلم ،تطارده خياالت جريمته البشعة،
وكان جسده يرتجف من شدة الخوف،
وش ـبــح زوج ـتــه الـقـتـيـلــة ي ـت ــراء ى أمــام
عـيـنـيــه ،وال يستطيع أن يــو قــف تلك

ال ـه ـل ــوس ــات ال ـب ـص ــري ــة ،والـ ـص ــرخ ــات ال ـتــي
تصم أذنيه ،بينما يداه تتشبثان بالحقيبة،
وك ــأن ـه ــا طـ ــوق ال ـن ـج ــاة ال ــوح ـي ــد ف ــي أي ــام ــه
المقبلة.

خطة الهروب

الطب الشرعي
يثبت وجود
بصمات المتهم
على جثة القتيلة

أشــرقــت الـشـمــس فــي يــوم جــديــد ،وتـحــرك
الـقــاتــل نـحــو ال ـطــريــق ،واسـتـقــل س ـيــارة إلــى
قرية مجاورة ،وتحاشى النظر إلى الركاب،
ح ـت ــى ال ي ـت ـع ــرف ع ـل ـي ــه أحـ ـ ــد ،وعـ ـ ــاد شـبــح
الـقـتـيـلــة ل ـل ـظ ـهــور ،فــأغ ـمــض عـيـنـيــه لـيـطــرد
تلك الخياالت ،وحين غــادر السيارة ،توجه
إل ــى م ـنــزل أح ــد أص ــدق ــائ ــه ،لـيـخـتـبــئ ع ـنــده،
هروب آمنة
حتى يزول الخطر ،ويضع خطة
ٍ
خارج البالد ،وللوهلة األولى أدرك الصديق
أن زائـ ـ ــره ف ــي مـ ـ ــأزق ،وع ـل ـيــه أن ي ـع ــرف سر
اضطرابه ،ويقرر بعدها مساعدته أو طرده،
وأ خ ــذ يصغي بــا هـتـمــام لتفاصيل ا لـحــادث
الـغــريــب ،وحـيــن انتهى شـكــري مــن حكايته،
ً
أمره صديقه بمغادرة منزله فورا.
احـ ـت ــدم ال ـن ـق ــاش ب ـي ــن ش ـك ــري وص ــدي ـق ــه،
وهـ ـ ـ ـ ّـدده األخـ ـي ــر ب ــإب ــاغ الـ ـش ــرط ــة ،وحـ ــاول
الـقــاتــل أن ي ـبــرر جــريـمـتــه ،ول ـكــن بــا فــائــدة،
وأغلق الباب دو نــه ،ليجد نفسه مــرة أخرى
في مواجهة خطر السقوط في قبضة رجال
المباحث المنتشرين فــي كــل مـكــان ،وسلك
ً
الـ ـ ـش ـ ــوارع ال ـج ــان ـب ـي ــة بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن األن ـ ـظـ ــار،
ً
وغ ـ ــادر ال ـقــريــة س ـي ــرا ع ـلــى قــدم ـيــه ،ح ـتــى ال
يثير الشبهات حوله ،إذا استقل سيارة إلى
القاهرة ،ولكنه سقط في الكمين ،واقتيد إلى
ً
قسم الشرطة مكبال بالقيود ،وبات ليلته في
غرفة التوقيف حتى صباح اليوم التالي.
فــي ذل ــك ال ـيــوم حـلــت الـصــدمــة عـلــى أســرة
المجني عليها ،و تـقــدم شقيقها بـبــاغ إلى
الـ ـش ــرط ــة ،ي ـت ـهــم ف ـيــه ش ـك ــري ب ـق ـتــل س ـمــاح،
وتكثفت التحريات لكشف لغز جريمة الزوجة
معاينة مـســرح الجريمة،
المقتولة ،و جــرت ُ
ورف ــع الـبـصـمــات ،ونـ ِـق ـلــت جـثــة القتيلة إلــى
الـمـسـتـشـفــى ،وأث ـبــت الـطــب الـشــرعــي وجــود
آ ثــار كــدمــات متفرقة فــي جسدها ،وعالمات
ً
أصابع حول عنقها ،وتبين أنها ماتت خنقا.
وخالل ساعات قليلة سقط القاتل الهارب
فــي قبضة الـشــرطــة ،لكنه ح ــاول الـمــراوغــة،
ونـفــي صلته بــالـجــريـمــة ،وأن ــه قـ ّـرر
السفر بعد انتهاء زفاف ابنته،
وت ـ ـ ـ ــرك زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ب ــالـ ـمـ ـن ــزل،
وقال في برود إن الجاني
ال ـح ـق ـي ـق ــي رب ـ ـمـ ــا ي ـك ــون
ً
ل ـ ـ ـصـ ـ ــا داه ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل
بـ ـع ــد ان ـ ـصـ ــرافـ ــه ،وأنـ ــه
يستحيل أن يفكر في
قتل زوجته التي عاش
معها سـنــوات طويلة،
ورغم كل الخالفات التي
كـ ــانـ ــت ب ـي ـن ـه ـمــا ،ف ــإن ــه
رف ـ ـ ـ ـ ـ ــض طـ ـلـ ـبـ ـه ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،ألن ـ ـ ـ ــه
يـحـبـهــا وال يستطيع
االس ـت ـغ ـنــاء عـنـهــا ،وكـفــاه
أنه يشعر باأللم والحزن لفراقها.
ً
وزادت الـجــريـمــة غ ـمــوضــا ،بعد
أقوال المتهم ،لكن المحقق استشعر
ً
أن ــه ل ـيــس ص ــادق ــا ف ــي حــزنــه على
زوج ـ ـتـ ــه ،وأن ـ ــه ي ـخ ـت ـلــق األك ــاذي ــب
ل ـي ـن ـجــو م ــن الـ ـعـ ـق ــاب ،وكـ ـ ــان عـلــى
رجال المباحث سرعة العثور على
أدل ــة دام ـغــة إلدان ـت ــه ،وأخ ــذ أق ــوال
الشهود ،ومطابقة بصماته على
جسد المجني عليها.

انهيار القاتل
وتكشفت تفاصيل

ت ـل ــك ال ـج ــري ـم ــة ال ـب ـش ـع ــة ،رغـ ــم ب ـع ــد إصـ ــرار
الـمـتـهــم عـلــى ال ـمــراوغــة ،وقــولــه إن خالفاته
مــع زوجـتــه ب ــدأت منذ س ـنــوات ،وك ــان األهــل
يتدخلون للمصالحة بينهما ،لكنها أصرت
على االنفصال ،فترك لها البيت ،وحين عاد
في ليلة زفاف ابنته ،نشب بينهما الشجار،
ً
ما دعاه إلى ترك المنزل ،واالختفاء ُمجددا،
حتى يستطيع أن يفكر في هــدوء ،ويوسط
بعض األ ق ــارب إلقناعها بالعدول عــن فكرة
االنفصال.
وجـ ـ ــاء ت أقـ ـ ــوال ش ـق ـيــق ال ـق ـت ـي ـلــة لـتـكـشــف
دوافـ ـ ــع ال ـج ــري ـم ــة ال ـب ـش ـع ــة« :ت ـغ ـي ــب ش ـكــري
عــن الـمـنــزل منذ عــدة أشـهــر ولــم نـعــرف عنه
ً
شيئا ،واعتادت شقيقتي المبيت في منزلي
باعتباره بيت العائلة ،وعندما اختفى ثم
عاد ،ألح في طي صفحة الماضي ،وقال إنه
تاب عن تعاطي المخدرات ،وال يمكن ألحد
ح ــرم ــان أب م ــن ح ـض ــور ل ـي ـلــة زف ـ ــاف ابـنـتــه
الوحيدة ،وبعد محاوالت مع سماح رجعت
ال ـم ـنــزل حـتــى ان ـت ـهــاء لـيـلــة زف ــاف ابـنـتـهـمــا،
ذهبت سماح مع زوجها إلى منزلهما ،وهناك
ً
ارتكب جريمته ،وفر هاربا ،وعلمنا بالكارثة
في صباح اليوم التالي».
بـيـنـمــا ج ــاء ف ــي أق ـ ــوال أح ــد ال ـش ـه ــود ،أن
المجني عليها كانت سيدة قــو يــة ،وتتمتع
ب ـح ـس ــن الـ ـخـ ـل ــق ويـ ـع ــرفـ ـه ــا الـ ـصـ ـغـ ـي ــر ق ـبــل
ً
الكبير فــي ا لـقــر يــة ،لكن زو جـهــا كــان مدمنا
عـلــى ا ل ـم ـخــدرات ،و يـتـعــدى عليها بالضرب
ً
واإله ــان ــة ،وتــدخـلــت األس ــرة كـثـيــرا مــن أجــل
اإل ص ــاح بينهما ،و بـعــد ا خـتـفــا ئــه ،تحملت
م ـســؤول ـيــة ال ـب ـيــت ورف ـض ــت ال ـم ـســاعــدة من
أه ـل ـه ــا ،وع ـم ـلــت ف ــي ب ـيــع الـ ـخـ ـض ــراوات مــن
ً
أ جــل زواج ابنتها .واستبشر الجميع خيرا
بعودته في ليلة زفاف ابنته ،لكنهم أصيبوا
بالصدمة بعد ارتكابه تلك الجريمة البشعة،
التي راحت ضحيتها تلك األم المكافحة بال
ذنب ،سوى أنها عارضت سلوكه المنحرف،
وصدقت أكاذيبه في توبته المزعومة.
وتـتــابـعــت أقـ ــوال ال ـش ـهــود ال ـتــي أك ــدت أن
ال ـم ـت ـهــم ج ــرف ــه ت ـي ــار اإلدم ـ ـ ــان م ـنــذ ش ـبــابــه،
وا ضـ ـ ـط ـ ــر ل ـب ـي ــع ق ـط ـع ــة األرض ا ل ـ ـتـ ــي ك ــان
يمتلكها ،وأنفق ثمنها على تعاطي السموم،
ً
حتى صار عاطال عن العمل ،وعانت زوجته
ً
ك ـث ـيــرا لــإس ـهــام فــي نـفـقــات ال ـب ـيــت ،مــا دفــع
المجني عليها لطلب الطالق ،فترك المنزل
ب ـعــد ش ـجــار ن ـشــب بـيـنـهـمــا ،واخ ـت ـفــى لـعــدة
أشهر ،لكنها تحملت المسؤولية،
وأثبتت قدرتها على مواصلة
الحياة مــن دو نــه ،وحين عاد
مــرة أ خ ــرى ،استجابت لطلب
شقيقها بــا سـتـئـنــاف حياتها
مع زوجها ،طالما أنه أقلع عن
تعاطي ا لـمـخــدرات ،وتعهد أن
يعاملها معاملة حسنة.
وان ـ ـهـ ــار ال ـم ـت ـه ــم أمـ ـ ــام دل ـيــل
إدانـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،واع ـ ـ ـتـ ـ ــرف ب ــارتـ ـك ــاب ــه
الـجــريـمــة ،وأن ــه قـتــل زوج ـتــه في
ل ـح ـظــة غـ ـض ــب ،ل ـك ـنــه أصـ ــر عـلــى
أن الـ ـنـ ـق ــود الـ ـت ــي ض ـب ـط ــت م ـعــه،
ج ـن ــاه ــا مـ ــن عـ ـم ـ ٍـل شـ ــريـ ــف ،وأنـ ــه
حــاول إقناعها بذلك لكن من دون
فائدة ،وقــررت النيابة حبسه على
ً
ذ مــة القضية ،تمهيدا لمثوله أمام
المحكمة.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر
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العصفور :أحرص على توثيق عادات أهل الكويت بلوحاتي

البساطة لها رونقها وجمالها في القرقيعان
فضة المعيلي

شددت العصفور على أهمية
توثيق عادات وتقاليد أهل
الكويت ضمن أعمالها ،معتبرة
أن ذلك يساهم في المحافظة
على اإلرث الشعبي.

أكــدت الفنانة ابتسام العصفور ،أنها
ت ـه ــدف إلـ ــى تــوث ـيــق ال ـ ـمـ ــوروث الـشـعـبــي
الكويتي عبر أعمالها ،مبينة أن المجتمع
الكويتي تميز ب ـعــادات وتقاليد خاصة
بالشهر الفضيل فرضتها طبيعة الحياة
في الماضي ببساطتها.
وأض ــاف ــت" :ال ـم ـنــاس ـبــات االجـتـمــاعـيــة
والــديـنـيــة لـهــا حيثياتها الـخــاصــة التي

امتزجت بظروف المجتمع ،بعضها اندثر
مثل دق الهريس وأبوطبيلة ،وأصبحت من
الموروث الشعبي الــذي تتناقله األجيال،
وحرصت على إحيائه لوحة دق الهريس،
وهو طبق أساسي في السفرة الرمضانية،
فقبل حلول شهر رمـضــان ،وتحديدا في
شـهــر شـعـبــان ،تجتمع الـنـســاء فــي شكل
جماعة أو بشكل منفرد ،ويضعن الحبوب

في وعاء إسطواني خشبي يسمى المنحاز،
ويـبـلــغ طــولــه تقريبا الـمـتــر ،م ـجــوف من
الداخل ،وله يد خشبية طويلة".
وتابعت العصفور" :بعد وضع الحبوب
داخل المنحاز تبدأ عملية ضرب الحبوب،
حتى تصل إلى مرحلة التكسير والطحن،
وت ـك ــون ه ــذه العملية مـصــاحـبــة بــإيـقــاع
ُ
وغناء (الفن الـعــاشــوري) ،والتي تعد من
أغاني العمل ،لتسهيل هذه العملية الشاقة
للنساء ،وهي عادة اندثرت حاليا ،وأحببت
أن أوث ـق ـهــا ب ـلــوحــة ،لتعريفها وحفظها
لألجيال القادمة".

لوحة أبوطبيلة

ً
قديما
القرقيعان

وفيما يتعلق بلوحة أبوطبيلة ،قالت
إنها "تجسيد للشخصية الرمضانية التي
تتكفل بــإيـقــاظ ال ـنــاس لـتـنــاول السحور،
وي ـس ـت ـخــدم طـبـلــة ي ـض ــرب عـلـيـهــا ،وهــو
يدعو ويتجول بين الفرجان ،وكذلك لوحة
القرقيعان ،وهــو مــن ال ـمــوروث الشعبي،
فـيـقــوم األهــالــي بـهــذه المناسبة بتقديم
ال ـح ـل ــوى والـ ـمـ ـكـ ـس ــرات ل ــأط ـف ــال ال ــذي ــن
يجوبون الشوارع ،مرتدين األزياء الشعبية،

كندة وصبا تحدثتا بصراحة عن حياتهما الخاصة

ّ
تتسم الجلسة بين كندة علوش وصبا مبارك
بالكثير مــن العفوية والـصــراحــة فــي مختلف
الموضوعات التي تناقشها النجمتان ضمن
ّ
برنامج "بصراحة مع كندة علوش وصبا مبارك"
على .MBC1
في البداية ،تحدثت كندة عن األمومة وكيف
غيرت شخصيتها وبدلت نظرتها إلى الحياة
وأولوياتها ،مشيرة إلى أنها باتت أكثر جدية
ً
وأقل تهورا من ذي قبل.
ً
أما صبا فتشارك تجربتها مع األمومة أيضا،
والتعامل مع شاب ما يزال في مرحلة المراهقة،
وكيف أصبحت أكثر ّ
جدية وتأملية ،بعدما كانت
ّ
ّ
متسرعة ،وعشوائية أكثر قبل األمومة.
متهورة،
وتتوقف صبا عند معاناتها مع االكتئاب في
السنوات األخيرة ،الفتة إلى أهمية الوعي في
المجتمع تجاه المرض النفسي ،وكيف يكون
ً
ً
االكتئاب أحيانا جزءا من حياة الفرد ،فيضطر
للتعايش معه.
ّ
تتحدث كندة عن قسوة الحياة الخارجية
كما
(الحروب ،األوبئة ،)...وكيف تدفعها هذه األمور
إلى الهروب داخل فقاعتها الشخصية والعائلية
ومحاولتها البحث عن األمــور البسيطة التي
تسعدها والحفاظ عليها.
تـ ـس ــأل ال ـن ـج ـم ـت ــان ب ـع ـض ـه ـمــا عـ ــن الـ ـق ــوة

صبا مبارك وكندة علوش
وال ـصــابــة ،وع ــن الـجــوانــب األخـ ــرى مــن حياة
كليهما ،ومــا الــذي تخفيانه من طباع ،وكيف
تتعامالن مع المقربين منهما وكيف تمضيان
أوقاتهما مع الزمالء واألصدقاء.
أم ــا فــي الـمـجــال العملي ،فتشير صبا إلى
جرأة شخصيتها في حلقة "الناحية الثانية" من
مسلسل "نمرة اتنين" ،التي اعتبرها الكثيرون

إشـكــالـيــة ومـثـيــرة لـلـجــدل وت ـطــرح الكثير من
التساؤالت عن العالقات العاطفية في المجتمع
العربي.
ً
وتشارك كندة عمال أثر بقوة في النساء هو
"ض ـ ّـي الـقـمــر" ،ال ــذي تـنــاول مشكلة التأخر في
اإلنجاب ،وكيف تفاعلت معها النساء من خالل
رسائلهن الكثيرة.

ابتسام العصفور
وحاملين أكياسا قماشية تخيطها األمهات
من الخيش أو قطع القماش الزائد ،لجمع ما
يوزعه األهالي من حلوى وسكاكر".
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن "األط ـ ـفـ ــال ال ي ـك ــادون
يتناولون طعام اإلفـطــار حتى يسارعوا
للتجمع وال ـس ـيــر بــال ـطــرقــات عـلــى شكل
مجموعات يـ ــرددون أهــازيــج القرقيعان،
وبالنسبة للبنات :قرقيعان وقرقيعان ،بيت
قصير ورميضان ،عادت عليكم صيام ،كل
سنة وكل عام ،يا الله تخلي .....يا الله تخله
ألم ــه ،عسى البقعة مــا تخمه ،وال تــوازي
على أمه .وتكتفي البنات ببيوت الجيران

من أعمالها
المجاورة لبيوتهن .أما األوالد ،فيتجولون
بين الفرجان ،مرددين :سلم ولدهم يا الله
خله ألمه".
وختمت العصفور" :عاصرت في صغري
عــادة القرقيعان الرمضانية الجميلة في
فترة السبعينيات ،وكنا ننتظرها بفارغ
الصبر بمالبسنا البسيطة ،حيث إن تجميع
القرقيعان كــان حلما بالنسبة لنا آنــذاك،
فلم تكن الحياة بهذا الـتــرف والرفاهية،
وال ـح ـل ــوى ل ــم ت ـكــن م ـت ــواف ــرة ب ـه ــذا الـكــم
والتنوع ،فالبساطة لها رونقها وجمالها
في القرقيعان".

ً
سمية الخشاب تنشر صورا من كواليس «موسى»
ش ــارك ــت ال ـف ـن ــان ــة سـمـيــة
ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاب ،م ـ ـتـ ــاب ـ ـع ـ ـي ـ ـهـ ــا
وجمهورها ،بصور جديدة
لـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان م ـح ـم ــد
رمـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــان ،مـ ـ ـ ــن كـ ــوال ـ ـيـ ــس
م ـس ـل ـس ــل "مـ ـ ــوسـ ـ ــى" ،الـ ــذي
ً
ُي ـعــرض حــا لـيــا فــي السباق
الرمضاني ،من إنتاج شركة
سـيـنــر جــي ،وإ خـ ــراج محمد
سالمة.
وظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ال ـ ـخ ـ ـشـ ــاب فــي
ال ـصــور الـتــي نـشــرتـهــا عبر
حـ ـس ــابـ ـه ــا ب ـ ــ"إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام"،
وهــي تــرتــدي عـبــاء ة زرقــاء،
و ي ـج ـلــس ب ـج ــوار ه ــا محمد
رمضان ،صاحب شخصية
ً
ً
"م ــوس ــى" ،مــرتــديــا جـلـبــابــا
ُ
باللون األبيض ،حيث تعد
تـلــك الـصــور مــن مـشــاهــد لم
ُ
ً
تـعــرض بـعــد ،خـصــوصــا أن
شخصية الخشاب لم تظهر
حتى اآلن في األحداث.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث مـسـلـســل

سمية الخشاب ومحمد رمضان في «موسى»
"م ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ــى" فـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة
أربعينيات القرن الماضي،
خالل فترة احتالل اإلنكليز
ل ـم ـص ــر ،وم ـح ــاول ـت ـه ــم صــد
هجوم القوات األلمانية عن
ح ــدود مـصــر الـشــرقـيــة ،من

خالل جمع اإلنكليز الشباب
المصريين لتجنيدهم في
هذه الحرب.
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خبريات
استمرار تصوير «النمر األسود
 »2رغم القيود بجورجيا

كشف املخرج ريان كوجلر،
أن فيلم  MARVELالجديد
"النمر األسود BLACK "2
 ،PANTHER IIسيظل
يصور في جورجيا على
الرغم من القيود التي
تفرضها الوالية ،مؤكدًا ،أنه
سيمضي قدمًا في خططه
للتصوير في جورجيا هذا
الصيف.
وكشفت التقارير الفنية
أن النجم العاملي الراحل
تشادويك بوسمان،
سيكون حاضرًا في BLACK
 ،2 PANTHERولن تتم
إعادة صياغة الفيلم مع
ممثل آخر بعد رحيله.

سيلين ديون تنعى المغني
الكندي ميشال لوفان

توفي املغني الكندي
ميشال لوفان عن عمر
 83عامًا ،بسالم خالل
نومه في مستشفى فردان
بمونتريال.
وحرصت النجمة العاملية
سيلني ديون على نعي
ميشال عبر حسابها بموقع
التواصل اإلجتماعي
«تويتر» ونشرت صورة
برفقته وكتبت تعليقًا »:كان
لوفان أحد أعظم السادة
الذين قابلتهم في حياتي.
لقد حزنت كثيرًا لوفاته
 ،لكن سحره وموهبته
وعمله ستبقى في ذاكرتنا
الجماعية إلى األبد.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
إيران توسع «بارشين» ...وروحاني ينتقد «الجنراالت»
«محادثات فيينا» على الطريق الصحيح رغم الصعوبات ...وانتقادات إسرائيلية لـ«تراجع» بايدن
كشفت صور أقمار صناعية،
أمس ،توسيع إيران لموقع
ذري مشبوه بقلب جبال قرب
طهران ،في وقت اعتبر كبير
مفاوضي إيران بمباحثات فيينا
الدولية أن الجهود الرامية
إلى إحياء االتفاق النووي أمام
طريق صعب لرفع العقوبات
عن بالده ،وحث الرئيس حسن
روحاني الجنراالت السابقين
على االبتعاد عن الحياة
السياسية.

الجيش اإليراني
يكشف عن منظومة
دفاع جوي بعيدة
المدى و«الوكالة
الذرية» تؤكد رفع
طهران التخصيب
إلى %60

في حين تتسلط األضواء على
مجريات مباحثات فيينا الدولية
الــرامـيــة إلحـيــاء االت ـفــاق الـنــووي
اإليــرانــي ،نشر معهد "إنتل الب"
ل ــأبـ ـح ــاث ،ف ـج ــر أم ـ ـ ــس ،صـ ــورة
لمجمع بارشين الدفاعي النووي
فـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــران ،ال ـت ـق ـط ــت ب ــاألقـ ـم ــار
االص ـط ـن ــاع ـي ــة ت ـش ـيــر إلـ ــى ق ـيــام
طهران بتوسيع الموقع المشبوه
وإنشاء  4مبان جديدة بمحيطه.
وأوض ــح الـمـعـهــد أن المباني
الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي م ـج ـمــع بــارش ـيــن
محاطة بـ"تالل" مضادة لالنفجار
ق ـي ــد اإلن ـ ـش ـ ــاء .وت ـش ـي ــر ت ـق ــاري ــر
س ــاب ـق ــة إل ـ ــى أن الـ ـم ــوق ــع ،الـ ــذي
يقبع قرب طهران ،شهد عمليات
بحث وتطوير وإنـتــاج للذخائر
والـصــواريــخ والـمـتـفـجــرات .وفي
اآلونـ ــة األخـ ـي ــرة ،أوردت تـقــاريــر
أميركية أن محيط موقع بارشين
شهد أنشطة مشبوهة.
ورف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــت ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران ب ـش ـك ــل
متواصل السماح لمفتشي وكالة
الـطــاقــة الــدولـيــة بــزيــارة الموقع،
بحجة أن الوكالة األممية سبق أن
قامت بعمليات تفتيش فيه عام
 2005لم تسفر عن نتيجة ،وهو
ما وضع عالمات استفهام كثيرة
ورسم الكثير من التساؤالت حول
نشاطاته .وكانت الوكالة الدولية
قدمت طلبا لــزيــارة المنشأة في
أواخر عام  ،2011بعد أن الحظت
أن هـ ـن ــاك ع ـم ـل ـيــات هـ ــدم وب ـن ــاء
جديدة في الموقع.
وات ـ ـه ـ ـمـ ــت م ــؤسـ ـس ــة ب ـح ـث ـيــة
أمـ ـي ــركـ ـي ــة إي ـ ـ ـ ــران فـ ــي أغ ـس ـطــس
 2015بتطهير المجمع العسكري.
وك ـش ــف "م ـع ـهــد ال ـع ـل ــوم واألمـ ــن
الدولي" ،ومقره واشنطن ،صورا
ُ
التقطت باألقمار الصناعية تبين
مركبات وأجساما مثل الحاويات
يـجــري نقلها مــن "بــارشـيــن" .في
حين أوضحت طهران أن هذا جزء
من أعمال صيانة وشق طرق في
المنطقة ليس إال.
أمــا المعهد فشرح أن الصور
ُ
ال ــت ـق ـط ــت ب ـع ــد أن وق ـع ــت إيـ ــران
االتفاق مع القوى العالمية في 14
يوليو  2015للحد من أنشطتها
النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وقال في حينها إن "هذا النشاط
الجديد الــذي يحدث بعد توقيع
اتفاق  14يوليو يثير مخاوف من
أن إي ــران تقوم بمزيد مــن أعمال
التطهير إلجهاض عملية التحقق

حكومة الدبيبة تجتمع
في بنغازي ألول مرة

شــاحـنــات تحمل طــائــرات مـسـيــرة وصــواريــخ
خالل استعراض للجيش في طهران أمس (إرنا)
التي تقوم بها الوكالة الدولية".
كـ ـم ــا أضـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـعـ ـه ــد" :هـ ــذا
النشاط الجديد ربما يكون آخر
م ـح ــاول ــة ل ـض ـم ــان عـ ــدم ال ـع ـثــور
على أي أدلة ثبوت" بشأن أنشطة
تتعلق بتطوير أسلحة ذرية.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ـع ـل ــوم ــات قــدمـتـهــا
بـعــض الـ ــدول األع ـض ــاء لـلــوكــالــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ق ـ ـبـ ــل س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،فـ ــإن
"ب ــارشـ ـي ــن" رب ـم ــا ش ـهــد ت ـجــارب
هـيــدروديـنــامـيـكـيــة لـقـيــاس مــدى
تفاعل مواد محددة تحت ضغط
عـ ــال ،مـثـلـمــا ي ـحــدث ف ــي انـفـجــار
نووي.

تحقق وصعوبة
وجـ ـ ــاء الـ ـكـ ـش ــف عـ ــن تــوس ـيــع
وت ـح ـص ـيــن الـ ـم ــوق ــع ،بــال ـتــزامــن
مــع تأكيد وكــالــة الطاقة الدولية

ّ
شبه الرئيس اإليراني السابق ،محمود أحمدي نجاد ،الوضع الحالي للنظام اإليراني بفترة حكم شاه
فارس فتح علي شاه ( ،)1834 - 1772ثاني سالطين الساللة القاجارية.
ً
وقال نجاد إن "فتح علي شاه تنازل عن أكثر من نصف األراضي اإليرانية ،وأقام احتفاال للشكر ،وادعى
أنهم كانوا يريدون طهران لكنه حافظ عليها".
بشدة استمرار المحادثات النووية من قبل حكومة روحاني ،معتبرا أن شعبية روحاني
وانتقد نجاد ً
ال تتجاوز  %2وفقا الستطالعات الرأي ،ولذا فإن حكومته غير مخولة بالدخول مرة أخرى في المحادثات
النووية.
وفي جزء آخر من خطابه انتقد أحمدي نجاد المفاوضات التي جرت خالل أحداث نطنز ،وذكر أن انفجار
المنشآت النووية اإليرانية تسبب في «أضرار بمليارات الدوالرات».
وقضى فتح علي شاه معظم حكمه في الحروب الداخلية والخارجية ،وهزم أمام روسيا التي انتزعت
من فارس رقعة كبيرة من القوقاز ،كما تنازل للفرنسيين عن جزيرة خرج في الخليج.

أن الجمهورية اإلســامـيــة بــدأت
ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم
بـنـسـبــة  %60ف ــي أح ــد الـمـعــامــل
بمدينة نطنز.
وأع ـلــن الـمــديــر ال ـعــام للوكالة
رافايل غروسي ،في تقرير حول
التفتيش والرقابة في إيران للدول
األعضاء ،أن الوكالة تحققت من
رفع طهران تخصيب اليورانيوم
الذي يقربها من النسبة المطلوبة
لتطوير األسلحة الذرية.
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف كـ ـبـ ـي ــر
ال ـم ـفــاوض ـيــن اإلي ــران ـي ـي ــن ،نــائــب
وزير الخارجية عباس عراقجي،
ً
ً
أن أمام بالده طريقا صعبا بشأن
ال ـتــوص ــل إل ــى ت ـفــاه ـمــات ف ــي ما
يتعلق باالتفاق النووي الموقع
عام .2015
وكتب عراقجي عبر "تويتر"،
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ع ـقــب جــولــة

محادثات بين إيــران ومجموعة
" ،1+4يبدو أننا اآلن في الطريق
ً
ّ
ال ـص ـح ـيــح ،ل ـك ــن أم ــام ـن ــا طــري ـقــا
ً
صعبا".
وأضاف عراقجي" :من السابق
ألوانه التنبؤ بالنتيجة .ستواصل
مجموعات الخبراء العمل الجاد
لتوضيح القضايا المهمة".
وبدأت إيران الخميس الماضي
الجولة الثانية مــن المفاوضات
مـ ــع الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـث ــاث،
ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا وأل ـم ــان ـي ــا،
بــاإلضــافــة إلــى روسـيــا والصين،
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ت ـفــاهــم
جديد بشأن إعادة العمل باالتفاق
ال ـ ـن ـ ــووي الـ ـ ـ ــذي ان ـس ـح ـب ــت مـنــه
الواليات المتحدة في مايو 2018
وتشديد العقوبات على طهران.
وأمس األول ،علمت "الجريدة"
م ـ ــن م ـ ـصـ ــدر م ـط ـل ــع أن طـ ـه ــران

زلزال إيران لم يؤثر
على «نووي بوشهر»
أعلنت العالقات العامة لمحطة بوشهر النووية جنوبي إيران،
أن الزلزال الذي وقع أمس ،وبلغت شدته  5.9درجات على مقياس
ريختر لم يسفر عن أي أضرار في المحطة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية (إرنــا)
عــن إدارة المحطة الـقــول ،فــي بـيــان ،إن كــل األقـســام واألجـهــزة
والمباني في محطة "بوشهر" سليمة تماما ،وتواصل نشاطها
من دون أي خلل.
ولفت البيان إلى أن "بوشهر" ّ
صممت وفقا للمعايير القياسية
الدولية ،وهي مقاومة ألقوى أنواع الزالزل في البالد والمنطقة.

تقاوم مقترحا أميركيا لتقسيم
ال ـع ـق ــوب ــات إل ـ ــى :ق ــاب ـل ــة ل ـلــرفــع،
وأخ ـ ــرى ل ـل ـت ـفــاوض ،وق ـســم غير
قــابــل لـلــرفــع ،وأن مــوقـفـهــا ثابت
ب ـضــرورة رف ــع جميع العقوبات
دفعة واحدة.
ف ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ــأن ق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــب ،طـ ـلـ ـب ــت
السلطات اإليــرانـيــة مــن الشرطة
ال ــدول ـي ــة (انـ ـت ــرب ــول) ال ـم ـســاعــدة
فـ ـ ــي ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــف شـ ـ ـخ ـ ــص ي ــدع ــى
رض ــا كــري ـمــي يـشـتـبــه بـضـلــوعــه
ف ــي ت ـف ـج ـيــر طـ ــال م ـن ـش ــأة نـطـنــز
لتخصيب الـيــورانـيــوم ،واتهمت
طهران إسرائيل بالتورط فيه.
وفــي خـطــوة مــن شأنها إثــارة
ال ـمــزيــد م ــن قـلــق الـ ــدول الـغــربـيــة
واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ك ـ ـشـ ــف ال ـج ـی ــش
اإليـ ــرانـ ــي ،ع ــن مـنـظــومــة جــديــدة
للدفاع الجوي بعيدة المدى من
طراز "دماوند" أمس.
وقـ ــال ال ـج ـيــش إن الـمـنـظــومــة
ال ـج ــدي ــدة قـ ـ ــادرة ع ـلــى اع ـت ــراض
وتـ ـ ــدم ـ ـ ـيـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات
والصواريخ الباليستية وكروز.
في غضون ذلــك ،حث الرئيس
اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـسـ ـ ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــراالت ال ـس ــاب ـق ـي ــن ،ال ــذي ــن
يتطلعون لخوض غمار الحياة
السياسية والترشح لالنتخابات
الرئاسية المقررة في  18يونيو
المقبل ،على االبتعاد عن العمل
السياسي.
وقال روحاني" :واجــب قواتنا
الـمـسـلـحــة لـيــس فـقــط ذا طبيعة
عـ ـسـ ـك ــري ــة ،ول ـ ـكـ ــن أي ـ ـضـ ــا ل ـيــس
ً
ال ــدخ ــول فــي ال ـس ـيــاســة" ،مـشـيــرا
إلى أن مهمة الجيش هي حماية

سيادة األمة والحكومة المنتخبة
من قبل الشعب.
وأعلن العديد من العسكريين
الـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن عـ ــزم ـ ـهـ ــم الـ ـت ــرش ــح
لــان ـت ـخــابــات ،م ــا يـثـيــر مـخــاوف
ل ـ ــدى الـ ـتـ ـي ــار اإلص ـ ــاح ـ ــي الـ ــذي
ينتمي إليه روحاني من أن البالد
قــد تديرها حكومة عسكرية في
المستقبل.

خيبة إسرائيلية
في هذه األثناء ،وجهت أوساط
سـيــاسـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة ان ـت ـقــادات
الذعة إلى المواقف التي تبديها
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن
ت ـجــاه الـمـلــف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي،
مـشـيــرة إل ــى مــا سمته "الـتــراجــع
الـ ـت ــام" ل ـ ـ ــإدارة األم ـي ــرك ـي ــة أم ــام
طهران.
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة "ي ـســرائ ـيــل
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوم" ،أوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـحـ ــف
ً
اإلسرائيلية انتشارا والمقربة من
دي ــوان رئـيــس الحكومة المكلف
ب ـن ـي ــام ـي ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،عـ ــن ه ــذه
األوساط قولها إن واشنطن قبلت
مــن حيث الـمـبــدأ مطالب طهران
بـتـعــويـضـهــا ب ـس ـبــب ال ـع ـقــوبــات
الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا إدارة الــرئ ـيــس
الـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب .وأك ــدت
أن "خ ـي ـب ــة أم ـ ــل كـ ـبـ ـي ــرة" ت ـســود
إسرائيل من المواقف التي ّ
عبرت
عنها إدارة بايدن في مفاوضات
فيينا ،مـشـيــرة إلــى أن الـفـجــوات
بين موقفي واشنطن وتــل أبيب
"هائلة".
(طهران -وكاالت)

آبي أحمد «يغازل» الخرطوم ويتمسك بـ «الملء الثاني»
صمت مصري وإثيوبي تجاه دعوة حمدوك لقمة ثالثية حول «النهضة»
●

القاهرة  -حسن حافظ

ت ــواص ــل أزمـ ــة س ــد الـنـهـضــة
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي انـ ــزالق ـ ـهـ ــا ال ـس ــري ــع
نحو مرحلة الصدام بما يهدد
بانفجار أكبر أزمة على صعيد
ال ـ ـقـ ــارة اإلف ــري ـق ـي ــة ف ــي األل ـف ـيــة
الجديدة ،إذ تمسك رئيس وزراء
إثيوبيا ،أبي أحمد ،أمس األحد،
ببدء الملء الثاني لبحيرة السد
ف ــي م ــوع ــده ب ـم ــوس ــم األمـ ـط ــار
بين شـهــري يوليو وأغسطس
المقبلين ،غير عابئ بالمطالب
المصرية والسودانية للتوصل
إلى اتفاق نهائي قبل الملء.
أب ــي أحـمــد ق ــال عـبــر حسابه
الــرسـمــي على "تــويـتــر"" :ستتم
التعبئة التالية لسد النهضة
فـ ـق ــط خ ـ ـ ــال ه ـ ـطـ ــول األم ـ ـطـ ــار
ال ـ ـغـ ــزيـ ــرة ف ـ ــي ش ـ ـهـ ــري يــول ـيــو
وأغسطس ،مما يضمن الحد من
الفيضانات في السودان" ،وجاء
ذكر السودان في إطار محاوالت
إثيوبية لكسر و ح ــدة الموقف
الحالي بين القاهرة والخرطوم
والرافض للتعنت اإلثيوبي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا
سـ ـتـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن مـ ـي ــاه
ال ـت ـخــزيــن الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي من

إسرائيل واليونان توقعان
أكبر صفقة دفاعية

أعلن وزير األمن في الحكومة
اإلسرائيلية بني غانتس،
أمس ،أن إسرائيل واليونان
وقعتا أكبر صفقة دفاعية
بينهما ،مضيفا أن هذه
الصفقة هي الكبرى بين
الصفقات التي أبرمتها
إسرائيل مع أثينا .وحسبما
أورد موقع "معاريف" ،فإن من
ضمن الصفقة ستقوم شركة
"إلبيت سيستمز" اإلسرائيلية
بتشغيل مركز تدريب للقوات
الجوية اليونانية بموجب
عقد قيمته حوالي  1.65مليار
دوالر.

نجاد :عدنا إلى حكم فتح علي شاه

ً
خالل المنافذ المكتملة حديثا
ومشاركة المعلومات ،دون أن
ي ـع ـطــي أي ت ـفــاص ـيــل ع ــن آل ـيــة
ت ـبــادل الـمـعـلــومــات مــع دولـتــي
ً
ال ـم ـصــب ،خ ـصــوصــا أن أدي ــس
أبابا بدأت فتح البوابات العليا
ً
لسد النهضة ،تمهيدا لتصريف
ً
الـ ـمـ ـي ــاه ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة؛ اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
لعمليات تعلية الممر األوسط
ً
ف ــي ال ـســد تـمـهـيــدا ل ـبــدء الـمــلء
الثاني.
وت ـ ـج ـ ـنـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلثيوبي في تغريدة ثانية ذكر
ً
مصر مباشرة ،قائال" :إثيوبيا
فـ ــي ت ـط ــوي ــره ــا ل ـل ـن ـيــل األزرق
لتلبية احتياجاتها ،ليس لديها
أي ن ـيــة إلل ـح ــاق ال ـض ــرر ب ــدول
المصب" ،الفتا إلــى أن األمطار
الـغــزيــرة الـعــام الـمــاضــي مكنت
من نجاح مــلء السد ألول مرة،
وشدد على أن وجود السد "حال
دون حــدوث فيضانات شديدة
في السودان المجاور".
وأقدمت إثيوبيا على الملء
األول لـ ـبـ ـحـ ـي ــرة ا ل ـ ـسـ ــد ا لـ ـع ــام
الـمــاضــي بـمـقــدار  4.9مـلـيــارات
متر مكعب ،في خطوة منفردة
ك ــان ــت م ـح ــل اسـ ـتـ ـي ــاء م ـصــري
سوداني ،لكن بعد نحو شهرين

سلة أخبار

س ـت ـبــدأ أدي ـ ــس أب ــاب ــا اح ـت ـجــاز
نحو  13.5مليار متر مكعب من
ال ـم ـي ــاه ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن رفــض
دولتي المصب.
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاوب أدي ـ ـ ـ ـ ــس
أبـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــا حـ ـ ـت ـ ــى أمـ ـ ـ ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد،
مـ ـ ـ ــع دع ـ ـ ـ ـ ـ ــوة رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــودان ــي ،ع ـبــد الـلــه
حـ ـ ـم ـ ــدوك ،الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا ي ــوم
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ب ــدع ــوة
ن ـظ ـي ــره ال ـم ـص ــري واإلث ـي ــوب ــي
الجـتـمــاع قـمــة ثــاثــي خ ــال 10
أيـ ـ ــام ل ـت ـق ـي ـيــم مـ ـف ــاوض ــات ســد
النهضة اإلثيوبي التي وصلت
لطريق مسدود ،وتنتهي مهلة
ال ـم ـســؤول ال ـســودانــي الجمعة
المقبل.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،ق ــال ــت م ـص ــادر
م ـص ــري ــة م ـط ـل ـعــة إن ال ـق ــاه ــرة
تبحث جميع خياراتها للحفاظ
ع ـلــى حـقــوقـهــا ال ـتــاري ـخ ـيــة في
مـ ـي ــاه ن ـه ــر الـ ـنـ ـي ــل ،خ ــاص ــة أن
المسار التفاوضي الذي يشرف
عليه االتـحــاد اإلفــريـقــي انتهى
بالفشل ،وهو ما جعل مخاطبة
مصر ضــروريــة لمجلس األمــن
واألمــم المتحدة ،لحفظ حقوق
الـقــاهــرة مــن ناحية ،وفتح أفق
الـ ـتـ ـح ــرك أم ـ ـ ــام ص ــان ــع الـ ـق ــرار

ال ـم ـص ــري ف ـي ـمــا ه ــو قـ ـ ــادم مــن
األيام.
وبينما انتهت أزمة اختطاف
 35م ـص ــري ــا فـ ــي م ـن ـط ـقــة بـنــي
ولـ ـي ــد ال ـل ـي ـب ـي ــة ،ب ـ ـفـ ــرارهـ ــم مــن
خاطفيهم الذين طالبوا بفدية
إلطـ ـ ـ ـ ــاق س ـ ــراحـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــي وقـ ــت
سابق ،استقبل وزير الخارجية
المصري سامح شكري ،نظيره
الـيــونــانــي نـيـكــوس دي ـنــديــاس،
في القاهرة أمس األحد ،وأجريا
جلسة مباحثات لتناول القضايا
اإلقليمية والـعــاقــات الثنائية،
في إطــار التحالف المعلن بين
مصر واليونان وقبرص.
وتـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــب زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وزيـ ـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـيــونــانــي لـلـقــاهــرة
أهمية استثنائية ،كونها األولى
ب ـع ــد إع ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
التركي مولود جاويش أوغلو،
عن تحسن واضح في العالقات
ال ـم ـصــريــة ال ـتــرك ـيــة ،وأن وف ــدا
ت ــركـ ـي ــا ي ـ ـتـ ــرأسـ ــه نـ ــائـ ــب وزي ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــركـ ــي سـ ـي ــزور
القاهرة مطلع مايو المقبل ،وهو
الملف الذي سيكون محل رصد
من قبل أثينا التي تخشى من أن
ينال التقارب المصري  -التركي
من متانة عالقاتها بالقاهرة.

الجئون إثيوبيون فارون من تيغراي قرب الحدود مع السودان

(رويترز)

أعلن محمد حمودة ،الناطق
باسم حكومة الوحدة الوطنية
الليبية ،أن رئيس الحكومة
عبدالحميد الدبيبة سيقوم
بزيارة مدينة بنغازي قريبا،
برفقة الوزراء في حكومة
الوحدة ،لعقد اجتماع
لمجلس الوزراء هناك.
وقال حمودة" :ستكون هناك
زيارات للرئيس ولكل الوزراء
لعدة مدن ليبية أخرى" ،وتعد
هذه المرة األولى التي يعلن
فيها الدبيبة عن الزيارة
المرتقبة ،لالجتماع في
المدينة الخاضعة لسيطرة
قوات الجيش الوطني،
بزعامة خليفة حفتر .ويأتي
ذلك في وقت كشفت مصادر
ليبية رفيعة النقاب عن اتفاق
اللجنة العسكرية المشتركة
 5 + 5مع موظفي البعثة
األممية على بدء وصول فرق
المراقبين الدوليين لمراقبة
اتفاق وقف إطالق النار.

إحباط محاولة تسلل
حوثية بصرواح

أكد الجيش اليمني الموالي
لحكومة الرئيس عبدربه
منصور هادي ،أمس ،إحباط
محاولة تسلل قامت بها
ميليشيات جماعة "أنصار
الله" المتمردة في مديرية
صرواح غرب محافظة مأرب،
مشيرا إلى تكبيد الميليشيات
المتحالفة مع إيران خسائر
فادحة .وأشار موقع الجيش
اإللكتروني إلى أن "طائرات
تحالف دعم الشرعية نفذت
عدة غارات جوية ،وتمكنت من
تدمير عربة مدرعة وتعزيزات
حوثية كانت في طريقها إلى
جبهة المشجح".
في السياق ،أعلن "التحالف"
اعتراض وتدمير طائرة
مسيرة مفخخة في األجواء
اليمنية ،أطلقتها الميليشيات
الحوثية باتجاه المملكة.

حكم بحبس زوجة
بن علي وابنته

قتلى بانقالب قطار في القليوبية
شهدت قرية سندنهور في مركز طوخ بمحافظة
القليوبية انقالب قطار أمس ،وذلك بعد أيام قليلة من
تصادم قطارين في محافظة الدقهلية أوقع جرحى،
و 3أسابيع من حادث تصادم قطارين في محافظة
ًَ
سوهاج أسفر عن مصرع  19شخصا.
وأفــادت تقارير عن وقــوع  ٨قتلى وإصابات في
الحادث ،بينما أعلن مصدر في محافظة القليوبية،
أنه جرى التعامل مع الموقف بكل ّ
جدية من جميع
األج ـهــزة التنفيذية فــي المحافظة ،وعـلــى رأسها
المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.
على صعيد آخر ،أكد وزير النقل المصري ،كامل
الوزير ،أن السلطات شرعت في البحث عن شاب ظهر
في مقطع فيديو مستلقيا على السكة الحديد لحظة

مرور قطار عليها ،وقال إن "القطار لو كان من األنواع
الجديدة التي لديها قطعة حديدية أمامية لتسبب
في وفاة الشاب" .وأضاف" :حنجيبه مش حنسيبه،
فالشاب ّ
عرض حياته لخطر الموت".
وفي اآلونة األخيرة انتشرت مقاطع فيديو على
وسائل التواصل االجتماعي لبعض الممارسات
الخطيرة على خطوط السكك الحديد المصرية ،فقد
ّ
وثــق مقطع فيديو سير عربة "تــوك تــوك" على خط
السكة الحديدية ،حيث كشف الوزير أنه تم القبض
على الـفــاعــل .كما ذكــر أن ســائــق قـطــار ،فــي حادثة
ّ
أخرى ،تمكن من تالفي االصطدام بسيارة نقل ،كان
صاحبها قد أوقفها على خط السكة الحديدية ،حيث
كان يجلس في مقهى مجاور.

حكم غيابيا ،الجمعة الماضي،
على ليلى الطرابلسي ،زوجة
الرئيس التونسي األسبق،
زين العابدين بن علي،
وابنتهما ،نسرين بن علي،
بالسجن  6سنوات في قضية
فساد مالي تتعلق باستغالل
نفوذ عمومي لتحقيق مكاسب
للنفس أو للغير.
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في خطة تؤكد صحة
التحذيرات المتزايدة من
احتمال غزو صيني لتايوان،
أكدت وزارة الخارجية الصينية
أن واشنطن تلعب بورقة
خطيرة في تايوان ،محذرة
من أن كل الخيارات ،بما فيها
العسكري ،مطروحة لمنع
تايبيه من االستقالل.

مع احتدام التوتر بين بكين
واشنطن التي تتجه إلى تحويل
ً
اهتمامها خــارجـيــا مــن منطقة
الشرق األوسط إلى منطقة آسيا،
أكــد مسؤول أميركي ،لصحيفة
"فاينينشال تايمز" البريطانية،
أمــس ،أن "الصين تفكر في غزو
ً
ت ــاي ــوان" ،مــؤكــدا بــذلــك مخاوف
ت ـحــدثــت عـنـهــا ال ـنــاط ـقــة بــاســم
البيت األبيض قبل أيام ،وأشارت
فـيـهــا ب ــوض ــوح إل ــى ق ـلــق إدارة
الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن م ــن تــزايــد
عدائية الصين ومراقبة أنشطتها
العسكرية المزعزعة لالستقرار
في مضيق تايوان.
ويـ ـب ــدو أن ب ـك ـيــن ال تـسـعــى
ً
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى إخـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــذه
المخططات ،فقد قال نائب وزير
خــارج ـي ـت ـهــا ل ــو ي ــوت ـش ـن ــغ ،في
مـقــابـلــة م ــع وك ــال ــة "أســوشـيـتــد
برس" ،أمس ،أن بالده لن تسمح
ً
أبدا بالحصول على االستقالل،
ً
مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــررا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ال ـت ـق ـل ـي ــدي
الصيني بعدم استبعاد أي خيار
للحؤول دون ذلــك ،بما في ذلك
الخيار العكسري.
وشـ ــدد ل ــو يــوتـشـنــغ عـلــى أن
"توحيد الصين عملية تاريخية
ال يمكن وقفها ،وال يمكن ألحد،
ً
وال ألي قوة أن توقفها" ،مضيفا:
"مستعدون لفعل كل ما يمكن من
ً
أجل توحيد الصين دبلوماسيا،
ً
لكن أيضا ال نعد أننا سنمتنع
عن الخيارات األخرى ،ال نستثني
أي خيار".
وبــالـتــزامــن مــع انتهاء زيــارة
رسمية لوفد اميركي الى تايوان،
ق ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـص ـي ـن ــي" :ن ـحــن
نعارض بشدة أي اتصال رسمي
بين الواليات المتحدة وتايوان،
مـهـمــا كـ ــان م ـس ـتــوى االت ـص ــال.
ي ـ ـجـ ــب أال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة اللعب بــورقــة تــايــوان،
إنها ورقة خطيرة ،ومبدأ الصين
الواحدة هو خط أحمر بالنسبة
للصين ،لن نسمح بتجاوزه".
وأكد أن قضية تايوان تتعلق
بالمصالح الجوهرية للصين،
وفي هذه القضية ليس لدى
الـحـكــومــة م ـجــال للنقاش
والتنازالت.
يأتي ذلــك فيما تتكرر

وزير الدفاع نوبو كيشي يتفقد جزيرة يابانية قبالة تايوان
م ـنــذ اس ــاب ـي ــع حـ ـ ــوادث اخ ـت ــراق
طائرات عسكرية تابعة للجيش
الصيني اجواء الجزيرة ،وامس
االول نجحت مقالة صينية في
ت ـج ــاوز مـنـطـقــة تـحــديــد الــدفــاع
الجوي التايوانية.
وعبرت الصين عن غضبها من
البيان المتشرك لزعيمي الواليات
الـمـتـحــدة ج ــو ب ــاي ــدن وال ـيــابــان
يــوشـيـهـيــدي ســوغــا ال ــذي جــدد
فيه الجانبان التزامهما بمواجهة
الصين.
وف ــي أول ق ـمــة ل ــه ف ــي الـبـيــت
األبـ ـي ــض م ـنــذ تــول ـيــه مـنـصـبــه،
ل ــم يـ ـت ــردد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
فــي تــأكـيــد أن ــه سـيــدعــم الـيــابــان
"باستخدام مجموعة كاملة من
القدرات ،بما في ذلك النووية".

نهاية العالم
وف ــي ظــل مـخــاوف كبيرة من
"حــرب عالمية ثالثة" عبر عنها
في أكثر من مناسبة الدبلوماسي
الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــق ه ـ ـنـ ــري
كيسنجر ،حذر موقع "ناشونال

إن ـت ــرس ــت" م ــن اح ـت ـم ــال نـشــوب
حـ ــرب ب ـيــن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
والصين ،ومن تداعيات كارثية
تنجر على مستوى العالم.
واعـتـبــر الـكــاتــب سباستيان
روبلين أن اندالع حرب بين قوى
عظمى أمر كارثي يجب تجنبه،
وأن ه ـن ــاك م ــؤش ــرات الحـتـمــال
انـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرار الـ ـصـ ـي ــن وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة لحرب دون التخطيط
ً
لذلك ،مشيرا إلى توتر غير مريح
يشوب عالقة القوتين العظميين،
وأن إحداهما ذات قدم راسخة في
مجال القوة العسكرية بعد عقود
من خوض غمار الحرب الباردة،
واألخرى قوة صاعدة تتوق إلى
استعادة هيمنتها اإلقليمية.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب ف ــي
الحديث عن الـقــدرات العسكرية
لهما والمقارنة بين جيشيهما
وإمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــاتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
الـمـتـطــورة ،وم ـجــاالت تـفــوق كل
مـنـهـمــا ،الف ـت ــا إلـ ــى أن الـبـلــديــن
يـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــان أس ـ ـل ـ ـحـ ــة مـ ـتـ ـط ــورة
ً
وج ـ ـيـ ــوشـ ــا ض ـخ ـم ــة وأس ـل ـح ــة
ن ــووي ــة ،األمـ ــر الـ ــذي يـجـعــل من
تــداع ـيــات انـ ــدالع ح ــرب بينهما

م ـســألــة خ ـط ـيــرة ع ـلــى مـسـتــوى
العالم.
في قضية أخرى تثير التوتر
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث
باسم وزارة الخارجية الصينية،
إن واش ـن ـطــن "ت ـصــدق الـتـقــاريــر
غير الموثوقة لبعض العناصر
الـمـعــاديــة للصين ،وتعتقد في
القصص الـتــي يكتبها عناصر
م ــن حــركــة تــركـسـتــان الـشــرقـيــة،
وتـ ـ ـص ـ ــدق ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـغ ــرب ـي ــة
المزيفة".
وأض ـ ــاف" :ف ــي وق ــت م ــا غــزت
الــواليــات المتحدة الـعــراق على
أس ـ ـ ــاس زجـ ــاجـ ــة مـ ــن م ـس ـحــوق
ال ـغ ـس ـيــل ،وغ ـ ــزت س ــوري ــة على
أس ــاس مـقــاطــع فـيــديــو مفبركة،
مما أدى إلى كارثة في المنطقة.
إنهم ال يصدقون وال يسمعون...
مــن المستحيل إي ـقــاظ شخص
يتظاهر بالنوم".
وأوض ــح أن وزارة الخارجية
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة وحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة إقـ ـلـ ـي ــم
ش ـي ـن ـج ـي ــان ــغ عـ ـق ــدت ــا س ـل ـس ـلــة
مـ ــن الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ال ـص ـح ــاف ـي ــة،
وتحدثتا عن الوضع في اإلقليم،
"لـكــن ال ــوالي ــات المتحدة الت ــزال

ال تـ ـص ــدق م ــا نـ ـق ــول ــه" .وك ــان ــت
الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ق ــال ــت إن
تصرفات الصين ضد األويغور
يمكن اعتبارها "إبادة جماعية".

أزمة المناخ
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ـبــدو أن هـنــاك
ب ـق ـع ــة ض ـ ـ ــوء ف ـ ــي آخ ـ ـ ــر ال ـن ـف ــق،
إذ أعـ ـلـ ـن ــت واشـ ـنـ ـط ــن وب ـك ـي ــن،
أمـ ــس األول ،أن ـه ـمــا "ت ـت ـع ـهــدان
بالتعاون مع بعضهما البعض
ومــع دول أخ ــرى ،لمعالجة أزمــة
المناخ والتعامل معها بالجدية
واالستعجال الذي تتطلبه".
وف ـ ّـص ــل ب ـي ــان م ـش ـتــرك وقـعــه
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي وزي ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة الـســابــق ج ــون كيري
إلــى شنغهاي ونظيره الصيني
شـ ــي ش ـي ـن ـه ــوا س ـب ــل ال ـت ـع ــاون
الـمـتـعــددة بين أكـبــر اقتصادين
ً
في العالم ،واللذين يمثالن معا ما
يقرب من نصف انبعاثات غازات
االحتباس الحراري المسؤولة عن
تغير المناخ.
وتــؤكــد واشـنـطــن وبـكـيــن في
البيان "تعزيز إجراءات كل منهما،

وتعاونهما في اآلليات المتعددة
األطراف ،بما في ذلك اتفاقية األمم
الـمـتـحــدة اإلط ــاري ــة بـشــأن تغير
المناخ واتفاقية باريس".
وش ـ ّـددت الصين على وجوب
أن تـتـحـ ّـمــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
ـاء ف ـ ــي مـلــف
مـ ـ ــزيـّ ـ ــدا م ـ ــن األع ـ ـ ـبـ ـ ـ ّ
ّ
التغير المناخي ،لكنها رحبت
بتنسيق أكبر مع واشنطن بعد
زيارة أجراها كيري ،وفق اإلعالم
الرسمي.
ّ
ومن المتوقع أن يعلن بايدن
األسـبــوع المقبل في إطــار القمة
األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ــوالي ــات
المتحدة على صعيد تخفيض
ان ـب ـعــاثــات ال ـك ــرب ــون ،وذل ـ ــك في
خضم تــزايــد القلق الــدولــي إزاء
ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة
وتزايد الكوارث الطبيعية.
ويـ ـ ـش ـ ــدد ك ـ ـيـ ــري وغـ ـ ـي ـ ــره مــن
مسؤولي اإلدارة األميركية على
ضرورة التعاون في ملف المناخ
م ــع ال ـص ـيــن ال ـتــي ت ـسـ ّـجــل أعـلــى
م ـعــدل الن ـب ـعــاثــات ال ـكــربــون في
ال ـعــالــم (ن ـحــو  30ف ــي الـمـئــة من
ّ
المعدل العالمي).
(عواصم -وكاالت)

بايدن خالف توصية الجنراالت بقرار االنسحاب من أفغانستان
في ظل المخاوف التي تحيط بانسحاب القوات األجنبية
بـقـيــادة الــواليــات المتحدة مــن أفـغــانـسـتــان ،وتــأثـيــر ذلك
على العملية السياسية واألوض ــاع االجتماعية في
هذا البلد ،قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" ،إن
قرار الرئيس األميركي جو بايدن ،بسحب قواته من
أفغانستان يتعارض مع نصيحة قيادات الجيش
األميركي.
ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة عـ ــن م ـ ـصـ ــادر لـ ــم ت ـح ــدد
هــوي ـت ـهــا ،أن ق ــائ ــد ال ـق ـي ــادة ال ـمــركــزيــة للجيش
األميركي ،الجنرال كينيث ماكينزي ،ورئيس هيئة
األرك ــان ،الجنرال مــارك ميلي ،وقائد مهمة حلف
شـمــال األطـلـســي"الـنــاتــو" فــي أفغانستان ،الجنرال

أوس ـتــن سـكــوت ميللر ،دع ــوا إل ــى اإلب ـقــاء عـلــى  2500جندي
في أفغانستان ،وبالتوازي مع ذلــك ،بذل جهود دبلوماسية
للتوصل إلى اتفاق سالم.
ً
ووف ـق ــا لـلـمـصــادر ،فـقــد ع ــارض كــذلــك وزي ــر ال ــدف ـ ّـاع ،لويد
أوستن ،سحب القوات األميركية من أفغانستان ،وحذر بايدن
من أن انسحاب جميع القوات سيحرم هذه البالد تماما من
أي استقرار.
وفي وقت سابق ،أعلن "الناتو" قراره ببدء سحب القوات من
أفغانستان بحلول األول من مايو ،وقالت الواليات المتحدة
إنها ستنتهي من سحب قواتها من هناك بحلول  11سبتمبر
المقبل.
من ناحية أخــرى ،أعلن مسؤولون أمــس ،مقتل  8من أفراد

عائلة واحدة بالرصاص في مسجد بمدينة جالل آباد في شرق
أفغانستان مساء السبت بينما ذكرت وزارة الدفاع األفغانية،
ً
أمس ،أن  28مسلحا من "طالبان" قتلوا وأصيب  28آخرون في
أقاليم ننغرهار ،والجمان ،وغزني ،وقندهار ،وزابول ،وهيرات،
وفرح ،وبلخ خالل الساعات الـ 24الماضية.
وفي برلين ،قالت وزيرة الدفاع األلمانية أنيغريت كرامب
كارينباور إن االئتالف الحكومي يجري محادثات الستقبال
األفغان الذين ساعدوا القوات األلمانية خالل الحرب ،والذين
ّ
تتعرض حياتهم للخطر .وقالت كرامب كارينباور
يمكن أن
ان الفكرة هي وضع حل مبسط وسريع للموافقة على طلبات
الموظفين األفغان الذين يقدر عددهم بنحو  300شخص.
(واشنطن ،كابول ـ وكاالت)

سفن بريطانية إلى البحر األسود
وماكرون يدعو لرسم «خطوط حمر» لموسكو

وسط تصاعد األزمة األوكرانية،
وم ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـت ــوت ــرات عـلــى
الحدود الروسية ،نقلت صحيفة
"صنداي تايمز" أمس ،عن مصادر
ً
بحرية رفيعة المستوى ،أن سفنا
حــرب ـيــة بــريـطــانـيــة سـتـبـحــر إلــى
البحر األس ــود فــي مــايــو المقبل،
ب ـ ـهـ ــدف إظ ـ ـه ـ ــار الـ ـتـ ـض ــام ــن مــع
أوكــران ـيــا وحـلـفــاء بريطانيا في
حلف شمال األطلسي (ناتو).
وذكـ ــرت الـصـحـيـفــة أن مــدمــرة
مـ ـسـ ـلـ ـح ــة ب ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ م ـ ـضـ ــادة
لـ ـلـ ـط ــائ ــرات وفـ ــرقـ ــاطـ ــة مـ ـض ــادة
للغواصات ستغادران مجموعة
مـهــام حاملة الـطــائــرات البحرية
ال ـم ـل ـك ـي ــة ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــر األبـ ـي ــض
ال ـم ـتــوســط وت ـت ـجــه ع ـبــر مضيق
ال ـبــوس ـفــور إل ــى ال ـب ـحــر األسـ ــود،
مضيفة أن "رسو السفن الحربية
البريطانية قبالة سواحل أوكرانيا
يـهــدف إل ــى إظ ـهــار الـتـضــامــن مع
كييف وحلفاء الناتو في المنطقة
بعد إلغاء الرئيس األميركي جو
بــايــدن نشر سفينتين حربيتين
ً
فــي الـمـنـطـقــة خــوفــا مــن تصاعد
األزمة مع احتشاد القوات الروسية
هناك".
وف ــي الـشـهــر الـمــاضــي ،أعلنت
وزارة ال ــدف ــاع ال ـبــري ـطــان ـيــة عــزم
المملكة تعزيز وجودها العسكري
في البحرين األسود والبلطيق.
وجـ ــاء ف ــي ن ــص اسـتــراتـيـجـيــة
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ال ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة
للمملكة ،وال ـتــي نـشــرتـهــا وزارة
الدفاع البريطانية على موقعها
ّ
"سنوسع وجودنا في
اإللكتروني:
منطقة البحر األسود وفي أقصى

ش ـم ــال األرض وب ـح ــر الـبـلـطـيــق
وغرب منطقة البلقان ،حيث ننفذ
م ـب ــادرت ـن ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة
الخاصة بتدريب قوات الحلفاء".
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أع ـل ـن ــت وزارة
الدفاع الروسية ،منذ أيام ،خروج
ّ
الحربية
تشكيلة كبيرة من السفن
إلــى عــرض البحر األســود إلجــراء
مـ ـن ــاورات ع ـس ـكـ ّ
ـريــة ،مـضـيـفــة أن
ط ـ ــائ ـ ــرات وم ـ ــروح ـ ـ ّـي ـ ــات ح ــرب ـ ّـي ــة
ّ
جوي ستشارك في
وأنظمة دفاع
ّ
البحرية هناك.
المناورات
فــي غضون ذلــك ،دعــا الرئيس
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إلى
"تحديد خطوط حمر واضحة مع
ً
روسيا" ،مبديا استعداده لفرض
عـقــوبــات فــي حــال أب ــدت موسكو
ً
"سلوكا غير مقبول".
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة
ً
 CBSاألميركية ،قــال مــاكــرون ردا
على س ــؤال حــول احـتـمــال اتخاذ
ت ــداب ـي ــر ض ــد م ــوس ـك ــو ف ــي ح ــال
اج ـتــاحــت أوك ــران ـي ــا" :أع ـت ـقــد أنــه
عـلـيـنــا بــال ـفـعــل فـ ــرض ع ـقــوبــات،
وأعتقد أنه يتحتم علينا تحديد
خطوط حمر واضحة مع روسيا".
وإذ أكــد أن العقوبات وحدها
"غير كافية" وأن من األفضل إقامة
"حـ ــوار ب ـن ــاء" ،اعـتـبــر م ــاك ــرون أن
العقوبات تشكل "الطريقة الوحيدة
لنكون ذوي صدقية".
وق ــال" :إنـنــا بحاجة إلــى حــوار
ص ــري ــح وش ـ ـفـ ــاف وم ـن ـف ـت ــح مــع
روسيا" ،مؤكدا أن على روسيا أن
تكون واضحة بهذا الشأن.
وكـ ــان م ــاك ــرون والـمـسـتـشــارة
األل ـم ــان ـي ــة أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل أك ــدا

الجمعة الماضي ،دعمهما للرئيس
األوكراني فولودومير زيلينسكي،
داعيين روسيا إلى سحب قواتها
م ــن الـ ـح ــدود وال ـع ـم ــل ســري ـعــا لـ
"خفض التوتر".
كما أعلن الرئيس األميركي جو
بــايــدن الخميس الـمــاضــي فرض
سلسلة عـقــوبــات مــالـيــة صــارمــة
على روسيا إضافة إلــى طــرد 10
ً
دبلوماسيين روس ،م ـجــددا في
الوقت نفسه عرضه بعقد قمة مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
ـاء هــذا الـقــرار بعد سلسلة
وجـ ُ
أع ـم ــال نـسـبــت إل ــى مــوسـكــو بما
ف ـي ـهــا ّ هـ ـج ــوم إل ـك ـت ــرون ــي هــائــل
ّ
األميركية
والتدخل في االنتخابات
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .كـ ـم ــا ف ــرض ــت
ً
ً
عقوبات على  32شخصا وكيانا
على ارتباط باحتالل القرم.
ً
وردا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار سـ ــا بـ ــق
اتخذته موسكو بطرد ألكسندر
سوسونيوك ،القنصل األوكراني
في مدينة سان بطرسبورغ ،بعدما
اتهمته بالحصول على معلومات
ســريــة مــن مــواطــن روس ــي ،قــررت
أوكرانيا ،السبت ،طرد دبلوماسي
روسي.
و ق ـ ــا ل ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
األوكـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،إن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـق ـ ــرر طـ ــرد
دبلوماسي روسي بارز لم تكشف
هويته في السفارة الروسية اليوم.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األم ـن ـي ــة
الــروس ـيــة قــالــت فــي وق ــت ســابــق،
إن ال ـق ـن ـص ــل األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي ضـبــط
ّ ً
"متلبسا خالل اجتماع مع روسي
عندما كان يسعى للحصول على
معلومات سرية ذات صلة بقاعدة

سلة أخبار
متمردون يقتربون من نجامينا
ّ
ودول تحذر رعاياها

مع اقتراب متمردين يعتقد أنهم
ينتمون الى «جبهة التغيير
والوفاق» من العاصمة التشادية
نجامينا ،بعد أن أظهرت نتائج
أولية لالنتخابات أن الرئيس
إدريس ديبي في سبيله لتمديد
حكمه املستمر منذ  3عقود،
بدأت دول بتحذير رعاياها
وإجالء موظفني من هذا البلد،
تحسبا الندالع أعمال عنف.
ّ
وحضت الحكومة البريطانية،
أمس األول ،رعاياها على مغادرة
تشاد ،بينما أمرت الواليات
املتحدة رعاياها وموظفيها غير
الضروريني في تشاد باملغادرة.
واستولى ديبي على السلطة عام
 1990بعد ّ
تمرد مسلح.

لوكاشينكو يؤكد إحباط
محاولة «انقالب» أميركية

أكد الرئيس البيالروسي
ألكسندر لوكاشينكو ،أمس،
إحباط محاولة "انقالب"
و"اغتيال" تستهدفه وعائلته،
خططت لها الواليات املتحدة،
معلنًا توقيف شخصني
بمساعدة موسكو.
وأعلنت أجهزة األمن
البيالروسية أنها فككت الجمعة،
أثناء "عملية خاصة مجموعة
ّ
منظمة ذات ّ
توجه إرهابي"
كانت تخطط "الغتيال الرئيس
وعائلته" و"تنظيم ّ
تمرد مسلح
بهدف أخذ السلطة بوسائل
عنيفة".
وبحسب لوكاشينكو ،أوقفت
قوات األمن الروسية مواطنني
بيالروسيني في موسكو ،هما
املحلل السياسي ألكسندر
فيدوتا واملحامي يوري
زينكوفيتش الذي يحمل أيضًا
الجنسية األميركية.
وقال" :اعتقلنا املجموعة وكشفوا
ّ
ّ
لنا كيف خططوا لكل شيء،
بقيت صامتًا .بعدها ،اكتشفنا
عمل أجهزة استخبارات أجنبية
بوضوح ،من املرجح جدًا أن
تكون  CIAو."FBI

سيول أبلغت واشنطن
قلقها من مياه «فوكوشيما»

أعلنت وزارة الخارجية الكورية
الجنوبية أن سيول أبلغت
مبعوث املناخ األميركي الزائر،
جون كيري ،قلقها من قرار
اليابان تصريف مياه ملوثة
من محطة فوكوشيما النووية
ّ
املعطلة في البحر ،لكن كيري
أكد ثقة واشنطن بشفافية هذه
العملية .وبموجب هذا القرار،
سيتم تصريف أكثر من مليون
طن من املياه من املحطة التي
ّ
دمرها زلزال و»تسونامي» عام
 2011في البحر القريب قبالة
الساحل الشرقي لليابان.

ّ
حلفاء نافالني يدعون للتظاهر واحتمال تعرضه لسكتة

ب ـي ــان ــات ج ـه ــات إنـ ـف ــاذ ال ـقــانــون
الروسية".
وفي خطوة مماثلة تأتي عقب
خـطــوتــي واشـنـطــن وكـيـيــف ،قــال
رئـيــس الـ ــوزراء التشيكي أنــدريــه
بــاب ـيــش ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة يــان
هــامــاتـشـيــك ،إن الـحـكــومــة قــررت
طرد  18موظفا بالسفارة الروسية
"لالشتباه في تــورط المخابرات
ال ــروسـ ـي ــة فـ ــي انـ ـفـ ـج ــار ب ـم ـخــزن
أسلحة عام ."2014
وي ـ ـنـ ــوي ه ــام ــاتـ ـشـ ـي ــك ،بـحــث
"ق ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــودع
فربيتيتسي" ،خالل اجتماع لوزراء
خارجية االتحاد األوروبي ،اليوم.
وفـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ـهــا عـ ـل ــى الـ ـق ــرار
التشيكي بـطــرد الدبلوماسيين
ال ــروس ،أعلنت وزارة الخارجية
ال ــروسـ ـي ــة ،أم ـ ــس ،أن ـه ــا ستتخذ
"إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ان ـت ـق ــام ـي ــة سـتـجـبــر
مرتكبي هــذا العمل االسـتـفــزازي
على فهم مسؤوليتهم الكاملة عن
تــدمـيــر الـعــاقــات الطبيعية بين
بلدينا".
على صعيد آخــر ،ذكــرت مجلة
"نــاشـيــونــال إنـتــرســت" األميركية
أن الجيش الروسي أصبح يشكل
ً
ً
"ت ـهــديــدا مـطـلـقـ ـ ــا" لـحـلــف شمــال
األطلسي "الناتو" ،رغم أن حجمه
أصـبــح أصـغــر مما كــان عليه في
زمن االتحاد السوفياتي.
وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـت ـق ــري ــر أن ـ ــه عـلــى
الرغم من الحجم األصغر للجيش
الــروســي مما كــان عليه فــي زمن
الـ ـح ــرب ال ـ ـب ـ ــاردة ،إال أن ـ ــه م ــزود
ب ـم ـع ــدات ع ـس ـكــريــة أك ـث ــر ت ـطــورا
وحداثة.

دوليات

موزمبيقّ :
متطرفون ارتكبوا
انتهاكات جنسية

جنديان أوكرانيان قرب حدود دونيتسك (رويترز)

هل تدفع «قناة إسطنبول» بايدن
إلى التنازل إلردوغان؟
كـتــب المحلل تسفي بــر ئـيــل ،فــي صحيفة
"هآرتس" اإلسرائيلية ،أمس ،أن مشروع "قناة
إس ـط ـن ـبــول" ،ال ـم ــدع ــوم م ــن الــرئ ـيــس الـتــركــي
رجب طيب إردوغان ،يثير قلق روسيا بشأن
المسار الجديد الذي سيوفره للسفن الغربية،
وسيمنح تركيا السلطة الوحيدة للتحكم في
حركة المرور عبر المياه ،إضافة إلى السماح
ب ـمــرور الـسـفــن الـحــربـيــة مــن الـبـحــر األبـيــض
المتوسطإلى البحر األســود ،إال أنه ستكون
لــه فــائــدة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ،ألن ــه سيقصر
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وب ـعــد يــوم
من تحذير مجموعة من األطباء
من أنه ّ
معرض لإلصابة بالفشل
الـكـلــوي ،مــا قــد ي ــؤدي إلــى سكتة
قلبية ،دعا أمس ،حلفاء المعارض
ال ـ ــروس ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـج ــون أل ـي ـك ـســي
نافالني المضرب عن الطعام منذ
 31م ــارس ،ال ــروس إلــى التظاهر
في  21أبريل "إلنقاذ حياة" خصم
الــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتـيــن األول
الذي يعاني حالة صحية سيئة.

المسافة على إرسال سفنها الحربية إلى البحر
األسود أسرع إذا اندلعت الحرب مع روسيا.
وبحسب برئيل ،فــإن "واشـنـطــن ستضطر
بــا شــك إل ــى تـقــديــم ت ـن ــازالت كـبـيــرة لتركيا،
مثل التخلي عن حملتها ضد استحواذ تركيا
على منظومة الــدفــاع الـصــاروخــي الروسية
 ،"S400مضيفا أن "إردوغان يستخدم مشروعه
لــإشــارة إلــى طموحه فــي تحويل تركيا إلى
قوة إقليمية ،تجعل كال من روسيا والواليات
المتحدة يعتمدان عليها".

ويقول أنصار نافالني ،إنه قد
يموت في غضون أيام.
ودعت داشا ،ابنة نافالني التي
ت ــدرس فــي "جــامـعــة سـتــانـفــورد"،
السلطات الــروسـيــة إلــى السماح
لطبيب بعالج والدها في السجن.
وب ـي ـن ـم ــا كـ ـت ــب أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 70
ش ـخ ـص ـيــة م ـش ـه ــورة م ــن جميع
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم رس ــال ــة مـفـتــوحــة
إلى بوتين يطالبون فيها بعالج
نافالني ،اعتبر الرئيس األميركي،

ّ
جو بايدن ،أن المعارض الروسي
ً
يـعـيــش وض ــع ــا "غ ـيــر عـ ــادل على
اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق" ،فـ ــي ح ـي ــن أك ـ ــد وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـســي ج ــان إيــف
ل ــودري ــان ،أم ــس ،أن ب ــاده" ،قلقة
جـ ـ ـ ـ ــدا" حـ ـ ـي ـ ــال وضـ ـ ـ ــع ن ــاف ــالـ ـن ــي
ً
الـ ـصـ ـح ــي ،م ـت ـح ــدث ــا عـ ــن ت ـحـ ّـمــل
بوتين "مسؤولية كبيرة" في ذلك.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

نشرت صحيفة «الغارديان»
البريطانية ،أمس ،مقابالت مع
بعض الناجيات من املتطرفني
في موزمبيق ،الذين خطفوا
مئات النساء والفتيات،
وأجبروا العديد منهم على
إقامة عالقات مع مقاتلني،
وكشفت أيضا عن االتجار
ببعضهن في أماكن أخرى
بإفريقيا.
وكانت معظم النساء
املخطوفات تقل أعمارهن عن
 18عاما ،وأصغرهن  12عاما،
وكانت النساء محتجزات في
سلسلة من املعسكرات والقواعد
باألراضي التي يسيطر عليها
املتطرفون في شمال شرقي
موزمبيق.
واختار مقاتلون شباب النساء
على أنهن «زوجات» ،وكان يتم
إجبارهن على ممارسة الجنس
في ظروف قاسية ،مع رعاية
طبية محدودة ومراقبة مشددة
وإمدادات غذائية «غير موثوقة».
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رياضة

الكويت والساحل «استعادة توازن» ...وخيطان والفحيحيل «طوق نجاة»
في افتتاح الجولة الـ  11للدوري الممتاز اليوم
هدفه ،لكنه يدرك أيضا أنه ال مستحيل في كرة القدم ،وهو األمر الذي أكده
لالعبيه خالل االستعدادات للقاء.

حازم ماهر
تستهل اليوم الجولة الحادية عشرة لــدوري  stcللدرجة الممتازة لكرة
القدم منافساتها ،بإقامة مباراتين يلتقي فيهما الكويت مع الساحل على
استاد الكويت ،وخيطان مع الفحيحيل على استاد ناصر العصيمي.
وتقام المباراتان بتوقيت واحد في الساعة  10:00مساء.

الكويت والساحل
يتمسك الكويت ،صاحب المركز الرابع برصيد
 17نقطة ،ببصيص األمل لالحتفاظ بلقب البطولة
ل ـل ـمــرة ال ـخــام ـســة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي حـيـنـمــا يــواجــه
الساحل ،الذي يتواجد في المركز السابع بـ 8نقاط.
خـســر الـكــويــت فــي ال ـجــولــة الـســابـقــة عـلــى يد
ال ـعــربــي ب ـه ــدف دون رد ،وه ــي ال ـخ ـس ــارة الـتــي
أضعفت فرصته في المنافسة على اللقب ،بعد أن
أصبح الفارق بينه وبين «األخضر» المتصدر 9
نقاط ،ما يعني أن مصيره في حملة الدفاع عن
اللقب بات في يد اآلخرين.
وتـكـتـمــل ص ـف ــوف «األبـ ـي ــض» الـ ـي ــوم ،ب ـعــودة
سيسوكو وأحـمــد العكايشي ،اللذين غابا أمــام
«األخ ـضــر» لــإيـقــاف .ويعتزم ال ـمــدرب اإلسباني
غونزاليس الدفع بهما من بداية اللقاء ،نظرا للحاجة
لهما ،وبالتالي إجراء أكثر من تغيير على التشكيل
األساسي .ويعمل غونزاليس على تالفي بعض السلبيات
ال ـي ــوم ،أهـمـهــا اسـتـثـمــار ال ـفــرص الـتــي سـتـتــاح لالعبين،
والتركيز طوال اللقاء.
على الجانب اآلخــر ،فــإن الساحل ،الــذي خسر على يد
خيطان في الجولة الفائتة بهدفين ،دخل بالفعل مرحلة
الخطر ،بعد أن بات مهددا بقوة بالهبوط لــدوري الدرجة
األولـ ـ ــى ،خـصــوصــا أن ال ـف ــارق بـيـنــه وب ـيــن األخ ـي ــر أصـبــح
نقطتين فقط.
وتــافــي الخسارة الـيــوم أمــام الكويت ،هــو الـهــدف األهــم
بالنسبة للجهاز الفني ،بقيادة المدرب محمد دهيليس ،لذلك
سيعتمد على أسلوب متوازن ما بين الدفاع والهجوم ،مع
اإلبقاء على التشكيل الذي لعب به أمام خيطان دون تغيير،
خصوصا بعد جاهزية الثنائي فيصل عجب والبرازيلي
إدواردو للقاء بعد شعورهما باإلرهاق في األيام الماضية.
ويدرك دهيليس أن مهمة فريقه تبدو صعبة في تحقيق

خيطان والفحيحيل
ُيعد لقاء خيطان والفحيحيل بمنزلة طــوق النجاة بالنسبة لكل منهما،
للهروب من الهبوط إلى الدرجة األولى ،فالفائز سيتمسك بأمل البقاء،
ً
فيما الخاسر سيزداد موقفه سوءا.
شهد مستوى خيطان ،صاحب المركز األخير بــ 6نقاط،
تحسنا ملموسا في المستوى تحت قيادة مدربه هاني
الصقر ،وقدم الفريق أفضل مبارياته في الموسم الجاري
أمام الساحل بالجولة السابقة ،والذي َّ
توجه بتحقيق
فوزه األول في البطولة بهدفين نظيفين ،لذلك انتعشت
آماله في البقاء.
وسيبقى التشكيل الــذي خــاض به الفريق لقاء
ُ
الساحل كما هو ،حيث ال يعاني أي غيابات تذكر.
ويضع الصقر يده على نقاط القوة والضعف
في الفحيحيل .ووفقا للتدريبات األخيرة ،فإنه
سيعتمد على أسلوب هجومي مع الضغط
على المنافس في كل أرجاء الملعب.
مــن جـهـتــه ،الـفـحـيـحـيــل ،صــاحــب الـمــركــز
التاسع بـ 6نقاط أيضا ،بعد أن رجحت األهداف
كفته عـلــى خـيـطــان ،ف ــإن ج ـهــازه الـفـنــي ،بقيادة
الـمــدرب ظاهر الـعــدوانــي ،يعلم تماما أن اللقاء
قد يكون الفرصة األخـيــرة له إذا أراد البقاء في
ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز ،لــذلــك ج ــاءت التعليمات
لالعبين بضرورة استغالل أنصاف الفرص
لهز شباك المنافس .وثمة توجه لدى
الـعــدوانــي ومـعــاونـيــه ،بالتخلي عن
الحذر في المباراة واللعب بأسلوب
هـجــومــي ،خصوصا أن الفريق
خ ـســر ب ـثــاثــة أه ـ ــداف دون رد
فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة عـلــى يد
القادسية ،بسبب اعتماده على
الجوانب الدفاعية فقط.
ويشهد تشكيل الفحيحيل الـيــوم أكثر
من تغيير ،بعودة عبدالله الشامي ،وغياب
جاسم محمد كرم لإليقاف ،وعباس القالف
الذي انتهى موسمه بعد إصابته بقطع في
الرباط الصليبي.

مباراتا اليوم
غونزاليس

هاني الصقر

التوقيت
 10:00م
 10:00م

المباراة
الكويت  Xالساحل
خيطان  Xالفحيحيل

الملعب
استاد الكويت
ناصر العصيمي

القادسية والعربي أكمال عقد
نصف نهائي كأس الطائرة

«آسيوي اليد» يؤجل بطولة
األندية إلى يونيو المقبل

أكمل فريقا القادسية والعربي عقد الدور قبل النهائي لبطولة
كأس االتحاد للكرة الطائرة ،بعد فوزهما على الجهراء وبرقان
في ربــع نهائي البطولة على التوالي ،بنتيجة  - 3صفر و،1-3
بواقع نتائج أشواط كالتالي ( )22-25 ،23-25 ،20-25و(،16-25
.)21-25 ،23-25 ،26-24
وبذلك سيلتقي بعد غد في الدور نصف النهائي القادسية مع
الكويت ،بينما يلعب العربي مع كاظمة الخميس المقبل ،وتجرى
المباراتان على صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله.
اتسمت مباراة القادسية والجهراء ،التي اقيمت على صالة
االتحاد بالندية ،وقدم الفريقان أداء جيدا ،خصوصا القادسية
الذي نجح بالخبرة والتركيز العالي في فرض أفضلية من بداية
الـلـقــاء ،بفضل الــدفــاع الـجـيــد عــن المنطقة الخلفية ،والـضــرب
الساحق من على طرفي الشبكة ،عبر العب الخبرة سعد صالح
وراشد عنبر ،والمحترف البرازيلي دجالما ،ومن منتصفها.
في حين لم يكن الجهراء صيدا سهال ،وحاول مدربه التونسي
صبري بن االزرق مجاراة خصمه طــوال االشــواط الثالثة بأداء
مميز على مستوى الدفاع والهجوم ،وتألق معظم العبيه خاصة
محمد عبدالعزيز ويوسف منديل ،لكن قلة الخبرة وعدم توافر
البديل القادر على سد النقص منح االصفر الفرصة كاملة لحسم
االشواط الثالثة واللقاء.

أعلن االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة اليد
تأجيل إقامة البطولة اآلسيوية الـ23
لألندية أبطال الــدوري للرجال لكرة
اليد -تصفيات بطولة العالم لألندية
(سـ ــوبـ ــر غـ ـل ــوب  ،)2021الـ ـمـ ـق ــرر أن
يستضيفها نادي الوحدة السعودي
فــي مــديـنــة ج ــدة بــالـسـعــوديــة ،لتقام
من  12إلى  21يونيو المقبل ،بدال من
موعدها السابق ،الذي كان مقررا من
 20حتى  31مايو المقبل.
وأكد نائب رئيس االتحاد الدولي
لكرة اليد عن قــارة آسيا بدر الذياب
ل ـ َّـ»ال ـج ــري ــدة» ،إن االتـ ـح ــاد اآلس ـيــوي
فضل تأجيل البطولة ،لمنح األندية
المشاركة الفرصة كاملة لالستعداد
بــال ـش ـكــل ال ـم ـن ــاس ــب ،خ ـصــوصــا في
ظل ضيق الوقت بين موعد البطولة
السابق في نهاية مايو وعيد الفطر
ال ـم ـب ــارك ،وك ــذل ــك ت ــداع ـي ــات انـتـشــار
فيروس كورونا ،التي أربكت حسابات
ومواعيد جميع البطوالت المحلية
والقارية والدولية في الفترة الماضية.

●

محمد عبدالعزيز

وق ـ ــال الـ ــذيـ ــاب« :ن ـط ـمــح أن تـكــون
البطولة المقبلة بداية جديدة لعودة
ال ـب ـطــوالت عـلــى جـمـيــع المستويات
إل ـ ـ ــى س ـ ــاب ـ ــق ع ـ ـهـ ــدهـ ــا ،وأن ت ـظ ـهــر
جميع األندية المشاركة بالمستوى
ال ـم ـن ـت ـظ ــر ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـب ـطــولــة
مؤهلة لكأس العالم لألندية (سوبر
غلوب)».
ً
ُي ــذك ــر أن  13نـ ــاديـ ــا تـ ـش ــارك فــي
ال ـب ـطــولــة ،ه ــي :ال ـكــويــت والـســالـمـيــة

اس ـت ـع ــاد ال ـن ـص ــر تـ ــوازنـ ــه فــي
دوري أبـطــال آسـيــا ،وتــربــع على
صــدارة المجموعة الرابعة ،عقب
فوزه المستحق على السد القطري
 ،1-3في المباراة التي جرت أمس

األول عـلــى مـلـعــب مــرســول بــارك
بالرياض ضمن منافسات الجولة
الثانية.
وتـنــاوب على تسجيل أهــداف
الـ ـنـ ـص ــر الـ ـمـ ـغ ــرب ــي ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق

ح ـمــدال ـلــه ( 37م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء)،
وع ـبــدال ـم ـج ـيــد ال ـص ـل ـي ـهــم (،)79
وخالد الغنام ( ،)4+90فيما سجل
هـ ــدف ال ـس ــد ال ــوح ـي ــد اإلس ـبــانــي
سانتي كاسورال (.)59

ورف ــع الـنـصــر ،ال ــذي سقط في
ف ــخ ال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي بــالـجــولــة
األول ـ ـ ــى م ــع الـ ــوحـ ــدات األردن ـ ـ ــي،
رصـيــده إلــى  4نـقــاط ،فــي صــدارة
المجموعة ،وبفارق األهــداف عن
فــوالد خوزستان اإليــرانــي ،الذي
تغلب بدوره على الوحدات بهدف
دون مقابل ،في حين تجمد رصيد
السد والوحدات عند نقطة يتيمة.

الشارقة وتراكتور

حارس مرمى السد مشعل برشم يتصدى لهجمة خطيرة من النصر

(إ ف ب)

وحافظ الشارقة اإلماراتي على
صدارته للمجموعة الخامسة ،رغم
تعادله مع تراكتور سازي اإليراني
صفر-صفر في الشارقة.
كـمــا انـتـهــت ال ـم ـبــاراة الثانية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـقـ ــوة
ال ـج ــوي ــة الـ ـع ــراق ــي وب ــاخ ـت ــاك ــور
األوزبكستاني بالتعادل السلبي
أيضا.
وكانت الجولة األولــى شهدت
فــوز الشارقة على الـقــوة الجوية
 - 1ص ـف ــر ،وت ـ ـعـ ــادل بــاخ ـتــاكــور
وتراكتور سازي .3-3

ظاهر العدواني

النادي الكويتي للرياضات اإللكترونية
ينضم لالتحاد العالمي GEF

بدر الذياب

(ال ـكــويــت) ،الـعــربــي والــدحـيــل (قـطــر)،
الوحدة المضيف ومضر (السعودية)،
كـ ـي ــرم ــان وشـ ــاهـ ــد كـ ـ ـ ــرزون (إي ـ ـ ـ ــران)،
مجيس العماني ،النجمة البحريني،
الـشــارقــة اإلم ــارات ــي ،الـقـطــن اليمني،
وأوزبكستان األوزبكي.

النصر ينتفض ويضرب السد بثالثية في «أبطال آسيا»
وب ـقــي ال ـش ــارق ــة ف ــي ال ـص ــدارة
برصيد  4نقاط ،مقابل نقطتين
لباختاكور وتراكتور ساز ونقطة
للقوة الجوية.
وس ـقــط ال ــري ــان ال ـق ـطــري أم ــام
بيرسبوليس اإليراني  ،3 - 1فيما
ً
تعادل الوحدة اإلماراتي سلبا مع
غوا الهندي ،في مباراتين أقيمتا
على اسـتــاد بــانــديــت جــواهــر الل
ن ـه ــرو ف ــي غـ ــوا ال ـه ـن ــدي ــة ،ضمن
منافسات المجموعة الخامسة.
وعزز الفريق اإليراني صدارته
ثان تواليا ،رافعا
للمجموعة ،بفوز ٍ
رص ـي ــده إل ــى الـنـقـطــة ال ـســادســة،
وبـ ـ ـ ــات م ــرشـ ـح ــا ل ـح ـج ــز ب ـطـ ُـاقــة
التأهل المباشر إلــى ال ــدور ثمن
الـنـهــائــي ،مـقــابــل نقطتين لـغــوا،
صاحب المركز الثاني ،في حين
تجمد رصيد الريان والوحدة عند
نقطة وحيدة.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــوحـ ـ ــدة خـ ـس ــر أم ـ ــام
بـيــرسـبــولـيــس اإلي ــران ــي صـفــر-1
في الجولة األولى ،في حين تعادل
غوا مع الريان صفر-صفر.
(أ ف ب)

محمد دهيليس

ان ـ ـض ـ ــم ن ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي الـ ـك ــويـ ـت ــي
للرياضات اإللكترونية لعضوية االتحاد
الـعــالـمــي لــألـعــاب اإللـكـتــرونـيــة (،)GEF
ك ـع ـضــو ع ــام ــل ي ـت ـم ـتــع ب ـك ــام ــل ح ـقــوق
ً
العضوية .ويأتي ذلك استمرارا لمسيرة
النجاح التي يسير عليها النادي الكويتي
للرياضات اإللكترونية على المستوى
الدولي.
ً
وتـلـقــى ال ـن ــادي تــأك ـيــدا م ــن االت ـحــاد
ال ـع ــال ـم ــي ل ـع ـضــوي ـتــه فـ ـي ــه ،وتــرح ـي ـبــه
بالتعاون مــع الـنــادي الكويتي لتطوير
ريـ ــاضـ ــات األل ـ ـعـ ــاب اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة على
المستوى العالمي واالرتـقــاء بها ،وهو
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـن ـبــئ ع ــن مـسـتـقـبــل واع ــد
للكويت فــي شـتــى م ـجــاالت الــريــاضــات
ً
ً
اإللكترونية ،محليا ودوليا.
من جهته ،أعرب رئيس النادي عبدالله
العلي عن شكره وتقديره للهيئة العامة
للرياضة ومديرها العام الدكتور حمود
فـلـيـطــح ،ون ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـقـطــاع
الرياضة التنافسية الدكتور صقر المال،
لما قدموه من تعاون ومساندة للنادي

عبدالله العلي

بـمــا انـعـكــس عـلــى االع ـت ــراف ــات الــدولـيــة
المتتابعة به.
ووعد العلي الجمهور الكويتي بمزيد
من االنجازات والنجاحات ،الفتا إلى أن
ً
النادي سيعمل قريبا على إطالق عدد من
البطوالت في أكثر من لعبة إلكترونية بما
يلبي طموحات وتطلعات كل المهتمين
باأللعاب اإللكترونية.

الداوود :خطة ثابتة للنهوض
بالرياضة النسائية
●

جابر الشريفي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد
كـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة ورئ ـ ـيـ ــس لـجـنـتــي
ال ـ ـح ـ ـكـ ــام والـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة ف ــاض ــل
الداوود ،على هامش حفل تكريم
الالعبات المتميزات في الدوري
النسائي األول ،أن االتحاد يسير
وفـ ـ ــق خـ ـط ــة ث ــابـ ـت ــة ل ـل ـن ـهــوض
بالرياضة النسائية في الكويت.
وذك ـ ــر الـ ـ ـ ــداوود أن االت ـح ــاد
يـطـمــح إل ــى زي ـ ــادة ع ــدد ال ـفــرق
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــواسـ ــم
المقبلة ،بتشجيع األندية على
تشكيل فــرق نسائية ،حيث إن
ال ـن ـس ـخــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـ ــدوري
شهدت مشاركة أربع فرق فقط،
منها فريقان من النادي العربي.
ول ـفــت إل ــى أن مـجـلــس إدارة
االتـ ـ ـح ـ ــاد ب ــأك ـم ـل ــه يـ ـق ــوم عـلــى
تـشـجـيــع ال ــري ــاض ــة الـنـســائـيــة،
لـمــواكـبــة ال ـت ـقــدم ال ـحــاصــل في
العديد من دول المنطقة.

ً
الداوود مكرما إحدى الالعبات
وشهد الحفل ،الذي أقيم أمس
األول في اتحاد اللعبة ،تكريم
المسعفات في الطوارئ الطبية؛
مـ ـن ــى ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي وف ـ ـ ــي ال ـع ـن ــزي
وجمانة المويل ومريم عطالله،
لمساهمتهن في إنجاح النسخة
األولى من الدوري.
كـمــا تــم تـكــريــم أفـضــل العبة
في البطولة زيدنكا كوفزيتش

العبة الـنــادي العربي ،وأفضل
ال عـبــة كويتية ليلى بهبهاني
العبة نادي الفتاة ،بطل الدوري،
وبطلة الرميات الثالثية مريم
المضيان العـبــة فــريــق القرين،
وأف ـض ــل الع ـب ــة ص ــاع ــدة شــوق
خريبط العبة العربي.
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توج برشلونة بلقب كأس
ملك إسبانيا بعد أن اكتسح
أتلتيك بلباو برباعية نظيفة
أمس األول ،في النهائي الذي
احتضنه ملعب «ال كارتوخا»
في إشبيلية.

قاد القائد الدولي األرجنتيني
ليونيل ميسي فريقه برشلونة
إل ـ ــى ف ـ ــك ص ـ ـيـ ــام ل ـ ـمـ ــدة عــام ـيــن
عــن األل ـق ــاب عـنــدمــا ظـفــر بكأس
إسبانيا في كرة القدم إثر فوزه
الكبير على أتلتيك بلباو -4صفر
أمس األول في المباراة النهائية
بالملعب األولمبي "ال كارتوخا"
في إشبيلية.
وث ــأر ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي من
أتلتيك بلباو ،الــذي تغلب عليه
فــي الـمـبــاراة النهائية لمسابقة
الـكــأس الـســوبــر المحلية مطلع
العام الحالي ،وتوج بلقبه الـ31
في المسابقة واألول منذ 2018
ع ـنــدمــا ت ــوج ب ــه ل ـل ـمــرة الــراب ـعــة
ً
ت ــوالـ ـي ــا ب ـ ـ ــدأه ب ــال ـت ـت ــوي ــج عـلــى
حساب أتلتيك بلباو بالذات عام
.)3-1( 2015
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـك ـت ــال ــون ــي
يخوض النهائي  42في تاريخه
(خ ـســر  11وف ــاز  ،)31وه ــو رقــم
قياسي.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ب ــرشـ ـل ــون ــة ل ـقــب
ال ـم ـس ــاب ـق ــة وعـ ـ ـ ــوض خ ـس ــارت ــه
نهائي العام قبل الماضي أمام
فالنسيا ،في سقوط شكل حينها
الخسارة األولى بعد هيمنة على
الكأس المحلية استمرت أربعة
أعوام بين عامي  2015و.2018
كما هو اللقب األول لبرشلونة
بقيادة مدربه الهولندي رونالد
كومان.
وكـ ـ ــان أت ـل ـت ـيــك ب ـل ـب ــاو يـمـنــي
النفس بالفوز باللقب ال ــ 24في
ت ــاري ـخ ــه واألول م ـنــذ تـتــويـجــه
األخ ـيــر ع ــام  1984عـلــى حساب
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ،ب ـ ـيـ ــد أن الـ ـ ـن ـ ــادي
الكاتالوني كان األفضل وحرمه
من ذلك.
ودخل بلباو التاريخ ألنه أول

كومان :الفوز بأي لقب مهم
أقـ ـ ــر الـ ـه ــولـ ـن ــدي رونـ ــالـ ــد
كـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
ل ـبــرش ـلــونــة ،ع ـقــب الـتـتــويــج
ب ـكــأس ال ـم ـلــك ،بــأهـمـيــة هــذا
اللقب األول له كمدرب للفريق
الكتالوني.
وق ــال كــومــان" :ال ـفــوز بأي
ل ـقــب أم ــر م ـهــم بــالـنـسـبــة لي
أي ـ ـضـ ــا" ،مـ ــذكـ ــرا أيـ ـض ــا ب ــأن
"وج ـ ـ ــود أي مـ ـ ــدرب ف ــي ن ــاد
ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ب ـ ـح ـ ـجـ ــم ب ــرشـ ـل ــون ــة
مرتبط بالنتائج" ،وهو ليس
باستثناء ،مضيفا" :ما يحدث
ه ــو أن ـن ــي أش ـع ــر بــالـضـيــق،
أحيانا ،ألن األمور قد تتبدل
تماما خالل أسبوع ،وأعتقد
أن هــذا ليس منصفا في كل
األوقات ،رغم أنه علينا تقبل
األمر".
وأبـ ـ ـ ـ ــدى س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ـ ــأول
لقب له في الموسم الــذي لم
ي ـب ــدأ بـشـكــل ج ـيــد بالنسبة
لـ ــه ،ورغـ ـ ــم "وج ـ ـ ــود عـنــاصــر

فريق يخسر مباراتين نهائيتين
ً
ف ــي م ــدى  15ي ــوم ــا ب ـعــدمــا كــان
سقط أمام غريمه الباسكي ريال
ســوسـيـيــداد صـفــر 1-فــي نهائي
الـمــوســم الـمــاضــي الـمــؤجــل إثــر
تداعيات جائحة "كوفيد."19-
وكـ ــان بــرش ـلــونــة الـ ــذي أبـقــى
مدربه كومان المهاجم الفرنسي
ع ـث ـمــان دي ـم ـب ـي ـلــي ع ـلــى مـقــاعــد
ال ـبــدالء ،صــاحــب األفضلية منذ
البداية وبلغت نسبة استحواذ
العبيه على الـكــرة  90فــي المئة
ل ـكــن دون خ ـط ــورة ك ـب ـيــرة على
مرمى الحارس أوناي سيمون.
وانـتـظــر الـفــريــق الـكــاتــالــونــي
الشوط الثاني لترجمة أفضليته
إلــى ربــاعـيــة فــي مــدى  12دقيقة
و ســط استسالم لالعبي بلباو،
ً
ً
ً
علما أنه سجل هدفا خامسا عبر
غريزمان ألغي بعد اللجوء إلى
حكم الفيدو المساعد "في آيه آر"
بداعي التسلل.
وضغط برشلونة منذ البداية،
وحرم القائم األيمن دي يونغ من
افتتاح التسجيل بــرده تسديدة
ب ـي ـم ـنــاه م ــن م ـســافــة قــري ـبــة إثــر
تمريرة من ميسي (.)5
وك ــان ــت أول ف ــرص ــة لـبـلـبــاو
م ــن رك ـل ــة حـ ــرة جــان ـب ـيــة ان ـبــرى
لـهــا ألـيـكــس بـيــريـنـغـيــر تابعها
إنييغو مارتينيس بيسراه من
مسافة قريبة مرت بجوار القائم
األيمن (.)12
وس ــدد ميسي ك ــرة مــن داخــل
المنطقة بين يدي الحارس أوناي
سيمون على دفعتين (.)21
ولم تختلف الحال في الشوط
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،إذ ه ــاج ــم ب ــرش ـل ــون ــة
بـ ـض ــراوة وسـ ــط ت ــراج ــع رهـيــب
لالعبي بلباو الى الدفاع.
وأن ـ ـقـ ــذ س ـي ـم ــون مـ ــرمـ ــاه مــن

جانب من مراسم تتويج برشلونة بلقب كأس إسبانيا
ه ــدف محقق بــإب ـعــاده تسديدة
لسيرجيو بوسكيتس من مسافة
قريبة إلى ركنية (.)53

غريزمان يفتتح التسجيل
ونـ ـج ــح غـ ــريـ ــزمـ ــان فـ ــي مـنــح
ال ـت ـق ــدم ل ـبــرش ـلــونــة إثـ ــر هجمة

قادها ميسي ومرر كرة إلى دي
يونغ في الجهة اليمنى ومنه إلى
غريزمان داخل المنطقة فتابعها
بيسراه من مسافة قريبة داخل
المرمى (.)60
وعــزز دي يونغ تقدم النادي
ال ـكــاتــالــونــي ب ـعــد ث ــاث دقــائــق
بضربة رأسية من مسافة قريبة

إث ــر ت ـمــريــرة عــرض ـيــة ل ـجــوردي
ألبا (.)63
وأضاف ميسي الهدف الثالث
ع ـنــدمــا قـ ــاد بـنـفـســه هـجـمــة من
منتصف الملعب وتـبــادل الكرة
مع غريزمان عند حافة المنطقة،
قبل أن يتوغل داخلها ويتالعب
بالمدافع مارتينيس ويسددها

بطولة صعبة جدا ،وعانينا كثيرا في
مباريات عديدة .رفع األلقاب أمر يتمناه
أي الع ــب ،وسـعـيــد ج ــدا مــن أج ــل هــذه
المجموعة التي تستحق السعادة .أن
أك ــون الـقــائــد لـهــذا الـفــريــق هــو بمنزلة
لحظة خاصة لــي .لقد أمضيت عمري

كله هنا ،وهذه البطولة خاصة جدا لي".
وشــدد على أن هــذه الكأس تمثل "شيئا
خ ــاص ــا" بــالـنـسـبــة ل ــه ،مـضـيـفــا أن الـفــريــق
"تحلى بالصبر في االستحواذ على الكرة،
وفي الشوط الثاني انخفض نسق أتلتيك،
وتقدمنا نحن لألمام ،واألهداف أتت".

غريزمان يتمنى بقاء ليونيل
شابة كثيرة ،كان يجب الفوز
ب ــاأللـ ـق ــاب" ب ـس ـبــب ض ـ ــرورة
الفوز باأللقاب في ناد بحجم
البرشا.

قال الفرنسي أنطوان غريزمان ،العب برشلونة ،إنه يتمنى
بقاء قائد الفريق ،األرجنتيني ليونيل ميسي ،في "البرشا".
وبسؤاله عما إذا كان هذا النهائي سيكون األخير لميسي مع
برشلونة ،أجاب غريزمان" :األمر ليس في أيدينا .ليو سيقرر،
لكننا نشعر بالفخر لوجوده معنا ،وأتمنى أن يبقى هنا".
وعن التتويج بكأس الملك ،علق غريزمان" :الموسم طويل جدا،
وبه لحظات جيدة ،وأخرى سيئة ،ويجب االستمتاع باللعب ،ألن
المكافأة تأتي في النهاية .نحن فخورون بعمل الفريق".
وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب يضمن بقاء المدير الفني
ال ـهــول ـنــدي رون ــال ــد ك ــوم ــان ،ق ــال غــريــزمــان ضــاح ـكــا" :اســألــوا
الرئيس".

ب ـ ـي ـ ـسـ ــراه زاح ـ ـ ـفـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ي ـم ـيــن
الحارس (.)68
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـي ـ ـس ـ ــي ه ـ ــدف ـ ــه
الشخصي الثاني والرابع للنادي
ال ـكــاتــالــونــي ع ـنــدمــا تـلـقــى كــرة
عرضية مــن ألبا ســددهــا زاحفة
بـ ـيـ ـس ــراه ع ـل ــى ي ـم ـيــن الـ ـح ــارس
سيمون (.)72

وس ـ ـ ـجـ ـ ــل غـ ـ ــريـ ـ ــزمـ ـ ــان ه ــدف ــه
ال ـش ـخ ـصــي ال ـث ــان ــي وال ـخــامــس
للنادي الكاتالوني عندما تلقى
ك ـ ــرة مـ ــن م ـي ـســي خ ـل ــف ال ــدف ــاع
فــانـطـلــق وراوغ ال ـح ــارس ال ــذي
خ ــرج لـمــاقــاتــه وتــابـعـهــا داخــل
المرمى الخالي لكن الهدف ألغي
بداعي التسلل (.)86

البورتا مقتنع برغبة البرغوث بالبقاء

ميسي :كانت بطولة صعبة
أبدى النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
تأثره الشديد برفع كأس الملك هذه المرة
كقائد للفريق ،عقب اكتساح أتلتيك بلباو
بأربعة أهداف نظيفة ،أمس األول.
وأوض ـ ـ ــح م ـي ـس ــي ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
لقناة النادي (برشا تي في)" ،لقد كانت

كومان

رياضة

البورتا
قال رئيس برشلونة جوان البورتا إنه "مقتنع" تماما برغبة نجم
وقــائــد الـفــريــق األرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي فــي "ال ـب ـقــاء" مــع الفريق
الموسم المقبل ،عقب التتويج بلقب كــأس الملك باكتساح أتلتيك
بلباو برباعية نظيفة.
وأوضــح البورتا ،أثناء احتفال الفريق باللقب عقب المباراة التي
احتضنها ملعب ال كارتوخا" ،ليو هو أفضل العب في العالم ،وهو
متناغم تماما مع النادي ،هو يعشق البرشا ،وأنا متقنع بأنه يريد
البقاء ،ومن جانبنا سنبذل كل ما في استطاعتنا لكي يستمر معنا".
وأكد أن صاحب القميص رقم " "10قدم "استعراضا" اليوم ،شأنه
شــأن "باقي زمــائــه" ،متمنيا أن يكون اللقب ال ــ 31في الكأس بمنزلة
بداية "فترة من األلقاب الكثيرة" للنادي في حقبته الجديدة كرئيس.

غريزمان

بايرن يلتزم الصمت حيال إعالن فليك الرحيل ليكرز يسقط جاز بغياب المصاب ميتشل
ال ـت ــزم نـ ــادي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ مـتـصــدر الـ ــدوري
األلماني لكرة القدم بالصمت عبر موقعه اإللكتروني
وحساباته على شبكات التواصل االجتماعي ،أمس،
حيال إعالن مدربه هانزي فليك رغبته في الرحيل
ومطالبته إلدارة الـنــادي بفسخ عقده عقب نهاية
الموسم الحالي.
ولــم ينقل الـمــوقــع الــرسـمــي لـبــايــرن تصريحات
فليك عقب الفوز على ملعب فولفسبورج  2-3أمس
األول ،واالقـتــراب خطوة جديدة من اللقب التاسع
على التوالي في البوندسليغا ،ولم يتم بث تسجيل
للمؤتمر الصحافي للمباراة أو ردود فعل مسؤولي
النادي.
وينبغي على هيربرت هاينر رئيس بايرن وكارل
هاينز رومينيغه رئيس مجلس اإلدارة ،واآلخرون
اتخاذ الـقــرار بشأن حسم طلب فليك بالرحيل في
نهاية الموسم وتحريره من عقده الممتد حتى .2023

وح ــال الـمــوافـقــة عـلــى ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،ينبغي
إيجاد الخليفة المناسب للرجل الذي قاد الفريق
للفوز بستة ألقاب في الموسم الماضي بجانب
ً
االقـ ـت ــراب ك ـث ـيــرا م ــن لـقــب الـبــونــدسـلـيـغــا هــذا
الموسم.
ويبدو أن بايرن لن يكون لديه أي خيار سوى
السماح برحيل فليك عقب نهاية المباريات
الخمس األخيرة من الموسم.
ورف ـ ـ ـ ــض فـ ـلـ ـي ــك الـ ـ ـخ ـ ــوض فــي
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ل ـ ـكـ ــن ت ـ ـ ـ ــردد أن
ال ـع ـن ـصــر األب ـ ـ ــرز ف ــي ق ـ ــراره
يرجع إلى خالفه مع عضو
مجلس اإلدارة والمسؤول
الــريــاضــي حـســن صالح
حميديتش.

فليك مدرب بايرن

أفـ ـ ـ ــاد ل ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس ل ـي ـكــرز
حامل اللقب على أكمل وجــه من
افتقاد ضيفه يوتا جاز ،متصدر
المنطقة الغربية والترتيب العام،
إلـ ـ ــى ن ـج ـم ــه دونـ ـ ــوفـ ـ ــان مـيـتـشــل
بسبب اإلصابة كي يسقطه بعد
شــوط إضــافــي  115-127السبت
فــي دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفين.
ولـ ــم ي ـكــن مـيـتـشــل ال ـغــائــب
الــوح ـيــد ع ــن ف ــري ــق ال ـم ــدرب
ً
كوين سنايدر ،إذ غاب أيضا
العب االرتكاز الفرنسي رودي
غوبير ومايك كونلي وديريك
فـ ــاي ـ ـفـ ــورز ،فـ ــي ح ـي ــن ي ـت ــواص ــل
غياب النجمين ليبرون جيمس
وأنتوني ديفيس عن ليكرز بسبب
ً
اإلصابة أيضا.

كالدويل نجم ليكرز
وأوقــف ســان أنتونيو سبيرز
م ـس ـل ـســل انـ ـتـ ـص ــارات فـيـنـيـكــس
صنز في ملعبه عند  10مباريات
مـتـتــالـيــة ،بــال ـفــوز عـلـيــه 85-111
ب ـف ـضــل ج ـه ــود رودي غـ ــاي (19

نقطة) ودرو يوبانكس ( 13نقطة
مع  13متابعة) ورغم غياب نجمه
األبرز ديمار ديروزن.
ورغم تألق نجمه ستيفن كوري
الذي وصل إلى الـ  32نقطة أو أكثر

ً
للمباراة العاشرة تواليا بتسجيله
 ،47خسر غولدن ستايت ووريرز
مـ ـب ــارات ــه م ــع م ـض ـي ـفــه بــوسـطــن
سلتيكس .119-114
ً
ويحتل سلتيكس حاليا المركز
ال ــراب ــع ف ــي الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة بـ
ً
 31فــوزا مقابل  26هزيمة ،خلف
م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس ال ـث ــال ــث (-35
 )21الــذي سقط على أرضــه أمــام
ممفيس غريزليز .128-115
وقـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــرادل ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــل ف ــري ـق ــه
واش ـن ـط ــن ويـ ـ ـ ــزاردز ل ـل ـفــوز على
ضيفه ديترويت بيستونز -121
 100بتسجيله  37نـقـطــة ،فيما
أوق ـ ــف ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز مسلسل
ه ــزائ ـم ــه الـمـتـتــالـيــة ع ـنــد خمس
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ب ـ ـفـ ــوزه عـ ـل ــى ضـيـفــه
كليفالند كافالييرز .96-106

«يويفا» يحسم اليوم إصالحات دوري األبطال والمدن المضيفة لـ «يورو »2020

مقر االتحاد األوروبي لكرة القدم

يتجه االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم خالل
اجتماع لجنته التنفيذية الى إضفاء الطابع الرسمي على
اإلصالحات المتعلقة بمسابقة دوري األبطال ،الى جانب
البت بالمدن المضيفة لكأس أوروبــا الصيف المقبل مع
احتمال استبعاد بعضها عن البطولة القارية بسبب قيود
فيروس كورونا.
وكــان من المقرر الموافقة الشهر الماضي على خطط
ً
إصالح دوري األبطال التي ستطبق اعتبارا من  ،2024لكن
أرجئ بت هذه المسألة بعدما رأت رابطة األندية األوروبية
ً
أنها ليست "في وضع يسمح لها بعد بالموافقة رسميا على
ً
التغييرات الرئيسية" .ووفقا لمصادر قريبة من المفاوضات،
أرادت بعض األندية الكبرى سيطرة أكبر على "يويفا كلوب
كومبيتيشنز" ،الشركة الفرعية التي تقدم المشورة إلى
االتحاد القاري بشأن المسائل التجارية.
ووس ــط الحديث عــن محاولة تسلم زم ــام السلطة من
جانب بعض األندية ،ومع التهديد بإمكانية إطالق دوري
السوبر االنفصالي من قبل بعض األندية الكبرى ،هناك
ً
أمل أن الحل بات منجزا.
وأكد االتحاد األوروبي الجمعة أن اإلصالحات على رأس
جدول أعمال االجتماع المقرر االثنين في مدينة مونترو

السويسرية على الشاطئ الشرقي لبحيرة جنيف.
ومن المقرر أن يتم إصالح مرحلة المجموعات في دوري
األبطال أوروبا بشكل كامل ،مع رفع عدد األندية من  32الى
 36وإدخال ما يسمى بـ "النظام السويسري" المستوحى
من لعبة الشطرنج ،حيث تلعب األندية  10مباريات في
ً
ً
مرحلة المجموعات عوضا عن نظام الست القائم حاليا
والذي يقسم األندية الى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

بطولة مصغرة
ً
ووفقا للنظام الجديد ،تخوض األندية "بطولة مصغرة"
في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق  10مباريات.
ومن المتوقع أن ُيمنح أحد المقاعد األربعة الجديدة إلى
الــدوري الفرنسي ،فيما ستكون إحــدى النقاط الرئيسية
الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثالثة
األخرى.
ّ
وتفضل رابطة األندية األوروبية منح المقاعد الجديدة
ً
ّ
الــى أبـطــال مــن دوري ــات أخ ــرى ،بينما هناك أيـضــا توجه
ً
لمنحها ألندية وفقا لتصنيفها في االتحاد القاري ،والذي
ً
من شأنه أن يفضل األندية التي تملك تاريخا في أوروبا

ً
ً
ولكنها تعاني محليا ،وهذا ينطبق حاليا على أندية مثل
أرس ـنــال ولـيـفــربــول اإلنكليزيين وبــوروسـيــا دورتـمــونــد
األلماني المهددة بالغياب عن النسخة المقبلة من البطولة
القارية األم.
ال ـهــدف األه ــم لــإصــاحــات هــو زيـ ــادة مـ ــردود حقوق
نقل مباريات المسابقة إلرضاء األندية األوروبية الكبرى
المتعطشة للمال وإنهاء التهديد بإمكانية إطالق الدوري
السوبر االنفصالي.
في الوقت نفسه ،يحتاج االتحاد األوروبــي الى وضع
اللمسات األخ ـيــرة على خططه لنهائيات ك ــأس أوروب ــا
المقررة الصيف المقبل في  12مدينة.
وبعدما تسبب فيروس كورونا في إرجائها لعام ،من
المقرر أن تفتتح نهائيات كأس أوروبا  2020من الملعب
األولمبي في روما يوم  11يونيو.
الخطة األســاسـيــة كــانــت أن ُيحتفل بــالــذكــرى الستين
إلطالق البطولة القارية بإقامتها في  12مدينة و 12دولة
مختلفة .لكن حتى بعد اإلرجاء مدة عام ،ما زالت تداعيات
فيروس كورونا ترخي بظاللها على البطولة القارية بسبب
قيود السفر والحظر المفروض على الحضور الجماهيري
في المدرجات.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

فراغ

حسن العيسى

َ ْ
ومــن
كيف ستحل األزم ــة السياسية فــي الــدولــة؟
َ ْ
وم ـ ــن يـعـلــم مـ ــاذا يـ ــدور ف ــي أذه ــان
ي ـعــرف اإلج ــاب ــة،
أصحاب القرار؟ وهل يعرفون بالخبيصة السياسية،
ً
ً
وما ستؤدي إليه اقتصاديا واجتماعيا ،طالما األمور
عـلــى كــربـهــا؟ ع ــراك مستمر بـيــن ن ــواب األغـلـبـيــة مع
َ
َ
مجلسي األمة والوزراء ،وكأن قضية البلوى
رئيسي
االقتصادية وتنامي العجز لدرجات قياسية انتهيا،
َ
ولم يبق غير تصفية الحسابات بين األطراف.
ال ُّ
السلطة الحاكمة وال األكثرية المعارضة يملكون
ً
تصورا لحلول ممكنة .قضية تحديد مساحة الفساد
هي المسألة األكبر ،لكن هذا ليس كل القضية ،طالما
أن "مــؤسـســة" الـفـســاد خلقت بــدايــة مــع والدة دولــة
االستقالل ،وظلت تنمو بنمو الــدولــة .الفساد ليس
ً
قاصرا على استغالل المنصب العام والمحسوبيات
ً
والرشا ،وما يكرر دائما في إعالم "الممكن" ،هو -أي
ً
الفساد -أيضا في الباب األول من الميزانية (األجور
والــرواتــب) مع الـكــوادر االسترضائية ،فتضخم هذا
ال ـب ـنــد م ــع م ـص ــروف ــات "الـ ــدفـ ــاع" يـمـكــن عــده ـمــا من
أه ــم ص ــور الـفـســاد ،وال ـم ـســؤول عنهما الـ ُّـسـلـطــة في
المسألتين.
ك ــان بــإم ـكــان الـ ُّـسـلـطــة الـحــاكـمــة أن ت ـح ــاول -أك ــرر
ت ـحــاول -اح ـتــواء األزم ــة منذ الـبــدايــة ،بتقرير العفو
ال ـعــام أو ال ـخــاص عــن الـ ُـمـطــارديــن والـ ُـمــاحـقـيــن في
قضايا الــرأي .العفو عن النواب السابقين الالجئين
ً
ورفاقهم في تركيا يمكن أن ُيحدث نوعا من االنفراج
السياسيُ ،
ُّ
في بداية حقبة
ويظهر حسن
نية السلطة ُ
َّ
جديدة عنوانها "عفا الله عما سلف" ،وتلحق قرارها
السابق بعفو آخر للمغردين وأصحاب الرأي الذين
فــي الشتات أو السجون ،وعندها يمكنها مكاشفة
المواطنين بنيتها في الضريبة التصاعدية وتحديد
الدعم لألسر المحتاجة ،وغيرها من التصورات لحل
ً
أزمة العجز المالي ،وطبعا يفترض أن تبدأ بالكبير
قبل الصغير ،س ــواء فــي قضية الـضــرائــب أو رســوم
استغالل أراضي الدولة ،على سبيل المثال ،لكنها لم
تفعل أي شيء ،وظلت األمور على حالها.
كيف يمكن أن تسير إدارة الدولة اآلن؟ هل نتعاقد
مع روح "كسندرا" (في األسطورة اليونانية التي تقرأ
المستقبل بنعمة اإلله أبولو) ،لتخبرنا ماذا يدور في
ذهن ُّ
السلطة ،أم ال حاجة لهذا التعاقد الوهمي؟ فال
يوجد شيء في ذهنها غير الفراغ.

درايش

وتاليتها

د .ناجي سعود الزيد

هل كان الوزير عبدالله الرومي
ً
يـعـيــش ح ـل ـمــا ب ــأ ن ــه سيستطيع
الـ ـت ــوفـ ـي ــق بـ ـي ــن ش ـ ــراس ـ ــة ب ـعــض
النواب وبــراء ة الحمل الحكومي
ال ـ ــودي ـ ــع ب ــرئ ــاس ــة سـ ـم ــو رئ ـيــس
الوزراء الشيخ صباح الخالد؟!
قبول عبدالله الــرومــي للوزارة
كـ ـ ــان ب ـ ــداف ـ ــع الـ ـنـ ـي ــة ال ـس ـل ـي ـم ــة ال
ً
أكثر وال أقــل ،ولــم يكن راغـبــا في
الـمـنـصــب ،ب ــل ه ــو "ضـحـيــة بيت
ً
العز" ،على أمل أن يكون مفتاحا
للحفاظ على االستقرار ،حتى وإن
ً
كــان يعلم مسبقا أن أي استقرار
ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة ليس

ً
ً
إال حــا مــؤقـتــا ،ولــن تـجــدي معه
المفاوضات والوساطات أو حتى
الترضيات.
مـ ــا مـ ـعـ ـن ــاه" :ال يـ ـم ــوت ال ــذي ــب
ً
وال ت ـف ـنــى الـ ـغـ ـن ــم" ،وأي ـ ـضـ ــا ب ــأن
باقية ْ على ما
المعارضة الشرسة
ّ
ورقة وطيبة
وداعة
هي عليه ،وأن
ًِ
الحكومة مستمرة أيضا...
ملخص الوضع كالتالي:
ً
نظرا لضعف الحكومة استجرأ
ّ
مصر
النواب عليها ،وكال الطرفين
على المضي في نفس الطريق ،وال
مجال للصلح وال مجال لتطبيع
العالقة بين الطرفين ،وخير لنا

nashmi22@hotmail.com

َ ٍّ
دفـ ـت ــر ...وتــاري ـخ ـنــا يـكـتــب ب ــخ ــط حسن
الحسن
لـلـقــادمــات الـتــي بـنـشــوف فيها ِ
خالد مع الكندري وإال المضف أو حسن*

من حاملين الجمر يوم الليالي انشاب
ما ّ
صبحونا بعذر  :هالظرف موقد ّ
شاب
محيين فينا األم ــل لــو كــان راس ــه شاب
وفيهم مطالع سعد لو الليالي انحسن
ّ
إشـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـ ـنـ ــواب :خ ــال ــد م ــون ــس ال ـع ـت ـي ـبــي ،ود.ع ـبــدال ـكــريــم
الكندري ،ومهلهل المضف ،وعبدالله المضف ،ود .حسن جوهر.

أصداف بحر قيمتها  25مليون دوالر
ي ـع ـش ــق الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون جـمــع
األصـ ــداف مــن عـلــى شــواطــئ
الـ ـبـ ـح ــار ،واس ـت ـع ـمــال ـهــا فــي
صناعة حلي يدوية بسيطة
ل ـتــزي ـيــن م ـك ــان مـ ــا ،ل ـكــن هل
يـ ـ ـ ــدرك أح ـ ـ ــد أن ق ـي ـم ــة ه ــذه
األصداف تصل إلى الماليين؟
وق ــال مــوقــع س ـكــاي نيوز
أمس إن السلطات الفلبينية
صـ ـ ــادرت ال ـج ـم ـعــة الـمــاضــي
ن ـحــو  200ط ــن م ــن أصـ ــداف
ع ـمــاقــة ي ـط ـلــق عـلـيـهــا اســم
"ال ـب ـط ـل ـي ـنــوس" ،ت ــم جمعها
بشكل غـيــر قــانــونــي ،وتبلغ
قـيـمـتـهــا ح ــوال ــي  25مـلـيــون
دوالر ،وذل ــك فــي واح ــدة من
أك ـبــر الـعـمـلـيــات األمـنـيــة في
البلد اآلسيوي.
وأعرب دعاة الحفاظ على

والدة فيليب سبقته إلى «سانت جورج»
ووري األمير فيليب الثرى في
القبو الملكي بكنيسة "سانت
جورج" إلى جانب رفات  24من
أفـ ــراد الـعــائـلــة الـمــالـكــة ،بينهم
 3م ــن م ـل ــوك إن ـك ـل ـتــرا ،ل ـكــن من
ال ـمــرجــح أال ي ـكــون ه ــذا م ـثــواه
الدائم.
وق ـ ــال م ــرق ــع "سـ ـك ــاي ن ـيــوز"
أم ـ ــس ،إن ال ـق ـب ــو ال ـ ــذي يـعـتـبــر
أكبر مواقع الدفن السبعة داخل
ال ـك ـن ـي ـســة ،ي ـض ــم رفـ ـ ــات الـمـلــك
جورج الثالث ،الذي شهد حكمه

أن نبقى بال مجلس وبال حكومة،
واد ومصالح الوطن
فالطرفان في ٍ
واد آخر.
والمواطنين في ٍ
فلتذهب الحكومة...
وليذهب المجلس...
و"يا باب يجيك منه ريحّ ،
سده
واستريح".

َ ٍّ
يكتب بخط حسن

ّ
وضاح

ً
ال ـ ــذي دام س ـتــة ع ـق ــود تـقــريـبــا
سنوات الـثــورة األميركية ،كما
ً
دفــن هناك أيـضــا أبـنــاؤه الملك
ج ـ ــورج ال ــرابـ ــع وال ـم ـل ــك ول ـي ــام
الرابع.
ً
ً
ً
كان القبو أيضا مكانا مؤقتا
ً
لــدفــن نـحــو  30ف ـ ــردا م ــن أف ــراد
الـعــائـلــة الـمــالـكــة ،بينهم وال ــدة
فيليب ،أن ــدرو أم ـيــرة الـيــونــان،
التي نقل رفاتها إلــى ديــر على
جبل الزيتون في القدس ،حيث
ترقد اآلن بالقرب مــن خالتها،

البيئة عــن قلقهم إزاء تزايد
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة غـ ـي ــر ال ـم ـش ــروع ــة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــائـ ـ ـن ـ ــات ال ـ ـم ـ ـهـ ــددة
باالنقراض ،والتي تستخدم
ك ـب ــدي ــل ل ـل ـع ــاج ،ب ـع ــد حـمـلــة
عــالـمـيــة عـلــى ت ـج ــارة أنـيــاب
األفيال.
وت ـ ـعـ ــد ال ـف ـل ـب ـي ــن مــوط ـنــا
ل ـ ـم ـ ـع ـ ـظـ ــم أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع أصـ ـ ـ ـ ــداف
ال ـب ـط ـل ـي ـن ــوس االس ـ ـتـ ــوائـ ــي
الـعـمــاق فــي الـعــالــم ،ونفذت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات حـ ـمـ ـل ــة أمـ ـنـ ـي ــة،
الجمعة الماضي ،في مقاطعة
ب ـ ــاالوان غــربــي ال ـب ــاد ،التي
تعتبر مرتعا للصيد الجائر.

قمر  27أبريل عمالق ووردي
سيكون القمر الكامل لشهر
أب ـ ــري ـ ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ه ـ ــو األكـ ـب ــر
واألك ـ ـثـ ــر س ـط ــوع ــا ف ــي الـ ـع ــام،
حـيــث سـيـظـهــر كـ ــأول قـمــر من
أص ــل اثـنـيــن فـقــط م ــن األق ـمــار
العمالقة التي سيشهدها عام
.2021
ويحدث هذا المشهد الفريد
عـنــدمــا ي ـكــون الـقـمــر فــي أقــرب
نقطة له إلى األرض في مداره،
ما يؤدي إلى الظاهرة المعروفة
باسم القمر العمالق الوردي.

دوقة روسيا الكبرى سيرج.
ودفن الملك جورج السادس،
وا لــد الملكة إليزابيث الثانية،
ً
في القبو الملكي لمدة  17عاما
قبل نقل رفاته إلى كنيسة الملك
جــورج الخامس التذكارية في
سانت جورج عام .1969
ُ
ودف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ال ـم ـل ـك ــة
إلـيــزابـيــث ،الملكة األم ،وابنته
األم ـي ــرة مــارغــريــت إل ــى جانبه
بعد وفاتهما عام .2002

مواعيد المسلسالت

وقــال موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،إن القمر العمالق
سـيـبـلــغ ذروتـ ـ ــه هـ ــذا الـشـهــر
ف ــي  4.31ص ـبــاحــا بـتــوقـيــت
غــريـنـتــش ي ــوم  27ال ـج ــاري،
ل ـك ـنــه س ـي ـظ ـهــر م ـم ـت ـل ـئــا فــي
السماء للمراقبين العاديين
على مدار  3أيام بدء ا من 26
حتى  28الجاري.
ي ـ ـشـ ــار عـ ـ ـ ــادة إل ـ ـ ــى ال ـق ـم ــر
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــر أب ـ ـ ــري ـ ـ ــل
ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ال ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردي،

وفـ ـق ــا ل ـق ـب ــائ ــل األم ـي ــرك ـي ـي ــن
األص ـل ـي ـيــن والـمـسـتــوطـنـيــن
االستعماريين في الواليات
المتحدة.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون بـ ـ ـ ـ ــدر أب ـ ــري ـ ــل
أول ق ـمــر ع ـم ــاق م ـنــذ مــايــو
ال ـم ــاض ــي ،ع ـنــدمــا م ــر الـقـمــر
على بعد  360ألــف كيلومتر
( 224أل ــف مـيــل) مــن األرض،
وسيمر بدر أبريل على بعد
 357378كــم فقط مــن األرض
عند نقطة الحضيض.

وفيات
منيرة كليش محسن البريكي

نبض مؤقت

الروح والرية

مطر صيف

ياما كان وكان

الوصية الغائبة

أبوظبي  -الكويت8:45 :

سما دبي  - OSN -تلفزيون
الكويت9:40 :

أبوظبي -تلفزيون الكويت5:10 :

دبي -الكويت7:00 :

الكويت2:55 :

موسى

كوفيد 25

االختيار 2

الميراث

ضد الكسر

دي إم سي9:00 :

11:00 :on e

 onدراما 10:00 :

9:00 :Mbc

سي بي سي10:00 :

كرم العاللي

لعبة االنتقام

أمينة حاف

يجيب الله مطر

مسلسل النمر

الراي7:30 :

الراي2:30 :

 - MBCسما دبي  -الراي4:30 :

الراي3:30 :

أبو ظبي6:05 :

 74عاما ،شيعت ،ت99605510 :

سالم مرضي عبدالله األذينة

 62عاما ،شيع ،ت55556936 ،60004893 :

حيية موسم بن عدهان الديحاني

أرملة مخلف دابان الديحاني
 81عــامــا ،شيعت ،ت،97910714 ،97846276 ،55577751 :
50681155

نورة يوسف سالم الطويل

أرملة عبدالمجيد حسن مال عبدالله
 72عاما ،شيعت ،ت99552157 :

عذوب عبدالله البالول

 45عاما ،شيعت ،ت65191110 ،99945580 :

سعود ثامر جابر العنزي

 36عاما ،شيع ،ت97618886 ،65555513 :

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 :

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:55

العظمى 33

الشروق

05:18

الصغرى 20

الظهر

11:48

ً
أعلى مد  05:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 03:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:17

ً
أدنى جزر  10:05صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:37

 11:06م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

