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داخل العدد

ابتسام الحمادي :أزياء «الناموس»
تحليل لمرحلة السبعينيات في الكويت

نواب يطالبون بـ «الحل» مجلس الوزراء يمدد الحظر
ناشدوا األمير تفعيل المادة  107من الدستور إلبعاد َ
رئيسي السلطتين الجزئي حتى نهاية رمضان
ً
لنزع الفتيل حفاظا على االستقرار
الحجرف :كراسينا أقل ما نقدمه ً

ص ١٥

في رمضان
ةديرجلا
•

حكاية أديب

العتيبي :نعيش أزمة تتفاقم يوما بعد آخر والخاسر األكبر البالد والعباد
المطير :بارك الله فيك يا بوهيف ...كلمة شاملة تضع الحلول
المطر :إذا كان حل المجلس هو العالج فال بأس
محيي عامر

ً
ان ـط ــاق ــا م ــن إقـ ــرارهـ ــم بــأن
الـ ـبـ ـل ــد ي ـع ـي ــش أزم ـ ـ ــة ت ـت ـفــاقــم
ً
يوما بعد آخر ،سببها رئيسا
السلطتين اللذان اعتبروهما
«الـ ـ ـم ـ ــزع ـ ــزع ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ألم ــن
الـكــويــت واسـتـقــرارهــا» ،ناشد
عـ ــدد م ــن الـ ـن ــواب س ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد
تفعيل المادة  107من الدستور
وح ــل مـجـلــس األمـ ــة «إذا كــان
ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــع رح ـ ـيـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة،
ً
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ــدا 02

توجه نيابي لتقديم
استجوابات بالجملة للوزراء

ً
الخالد متوسطا الجابر والرومي خالل اجتماع مجلس الوزراء أمس
قــرر مجلس ال ــوزراء االسـتـمــرار فــي تطبيق
ً
حظر التجول الجزئي في الـبــاد ،اعتبارا من
مساء بعد غــد الخميس حتى نهاية رمضان
المبارك.
وذكـ ــر ال ـح ـســاب الــرس ـمــي لـمــركــز الـتــواصــل
ال ـح ـكــومــي ع ـبــر «ت ــويـ ـت ــر» ،أن ح ـظــر ال ـت ـجــول
ً
سيبدأ في موعده المعتمد حاليا من السابعة
ً
مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي،

شهد مجلس األمة أمس اجتماعين نيابيين ،األول في
مكتب النائب بــدر الحميدي لمجموعة ال ـ  16وحضره 9
أعـضــاء مــن المجموعة ،إلــى جــانــب الـحـمـيــدي ،هــم مهند
الـســايــر وأســامــة الـمـنــاور وم ـبــارك ال ـعــرو وفــايــز 02

ً
سي َ
موضحا أن هذا القرار ُ
راجع في حينه بعد
إعادة تقييم الوضع الوبائي في البالد.
وكان المجلس قرر مطلع أبريل االستمرار في
تطبيق الحظر ،الذي بدأ في الثامن من الشهر
ذاته حتى  22منه.

ةديرجلا .تحرك منظومة ًالعدادات الذكية:
«الكهرباء» تستورد  90ألفا منها في يوليو

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

جاسم حمد الصقر ( )2006 - 1918العتيبي افتتح مركز تشغيلها ...واستكمال بقیة الدفعات خالل سنة

رحالته الخارجية مصدر لثقافته
ومسؤولياته االجتماعية
انعكست على حياته األسرية

●

ً
ت ـف ــاع ــا م ــع مــان ـش ـيــت «الـ ـج ــري ــدة» يـ ــوم الـجـمـعــة
ِّ
ُّ
«تخبط الكهرباء يعطل الـعــدادات
الماضي بعنوان
الذكية» ،تحركت وزارة الكهرباء والماء نحو إنجاز
إج ــراء ات منظومة هــذه الـعــدادات بخطى متسارعة،
عبر استقبالها أولــى الدفعات من ع ــدادات المرحلة
ً
األولى في یولیو المقبل ،والتي تبلغ  90ألفا ،على أن
ُ
تستكمل بقیة الدفعات لتصل إلى  200ألف خالل سنة.
وصــرح وزيــر الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
وزي ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـتـنـمـيــة المجتمعية
م ـش ـع ــان ال ـع ـت ـي ـبــي ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،خـ ــال اف ـت ـتــاحــه
«مركز تشغيل وإدارة منظومة العدادات الذكية» بأن

َّ
• صلى في الجامع األموي بدمشق واستمع لخطبة
جميل مردم بك قبل سفره إلى باريس
• زار القاهرة عام  1940مع وفد جامعي وقابل
ً
الملك فاروق وزار األوبرا وحضر حفال ألم كلثوم

٠٨

«االئتمان» 15 :ألف طلب
تأجيل أقساط بـ  24ساعة
●

فهد الرمضان

أعلن بنك االئتمان ،استقبال  15ألــف طلب تأجيل
أقساط من إجمالي عدد المقترضين ،الذي يبلغ 150
ً
ألفا ،بنسبة  ،%10وذلك خالل  24ساعة فقط من صدور
القانون الخاص بتأجيل االلتزامات المالية  6أشهر.
وصرحت الناطقة الرسمية باسم «االئتمان» حباري
الـخـشـتــي ،ب ــأن الـبـنــك يستقبل طـلـبــات الـتــأجـيــل عبر
الـبــوابــة اإللـكـتــرونـيــة ،وتطبيقه الـهــاتـفــي ،بينما ُ يتم
استقبال كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة وأسر
األسرى والشهداء والورثة في فروع البنك التابع لها
العميل.
٠٣

فهد الرمضان

انخفاض حاد للمشاريع النفطية الكويتية

ً
بنسبة  %86وصوال إلى  9.1مليارات دوالر في مارس الماضي
وس ــط تـحــول الـطــاقــة العالمي
المستمر وتفشي وبــاء «كوفيد -
 ،»19انخفضت القيمة اإلجمالية
ل ـم ـش ــاري ــع ال ـن ـف ــط ال ـن ـش ـي ـطــة فــي
الكويت ،كأكبر دولة من حيث نسبة
التراجع بـ  ،%86إلى  9.1مليارات
دوالر فـقــط فــي م ــارس الـمــاضــي،
ً
مقارنة بـ  64.8مليارا في مارس
.2019
وأظـ ـه ــر تـحـلـيــل أج ــرت ــه مجلة
«ميد» لمشروعات النفط في دول

 ،2021ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك مـ ــع ت ـحــول
قطاع الطاقة العالمي من األنظمة
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى األح ــاف ـي ــر إلن ـتــاج
واس ـت ـهــاك ال ـطــاقــة ،بـمــا فــي ذلــك
النفط والـغــاز الطبيعي والفحم،
إل ــى م ـص ــادر ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة
مـثــل الــريــاح والـطــاقــة الشمسية،
وبطاريات ليثيوم أيون١٠ .

مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي إلــى
جــانــب الـجــزائــر ومـصــر وال ـعــراق
ول ـي ـب ـي ــا ،أن ال ـق ـي ـمــة اإلج ـمــال ـيــة
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـن ـف ـط ـيــة الـنـشـيـطــة
ان ـخ ـف ـض ــت بـ ـ ـ  %29فـ ــي ال ـف ـت ــرة
بين  19مــارس  2019و 30مارس
الماضي.
وفي مارس  ،2019بلغ مجموع
تلك المشاريع في المنطقة 385.7
م ـل ـيــار دوالر ،م ـق ــارن ــة ب ـ ـ 275.5
ً
م ـل ـي ــارا ف ـقــط ك ـمــا ف ــي  30م ــارس

●

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها إلطالق خدمة
جديدة خاصة بفئة الصم والبكم ،عبر بدالة هاتف
األم ــان ( ،)112تمكنهم مــن اإلب ــاغ عــن أي ح ــادث ،أو
طلب المساعدة عبر تقنية االتصال المرئي بالهاتف
المذكور.
وقال ضابط قسم التوعية المرورية باإلدارة العامة
للمرور الرائد عبدالله بوحسن ،إن القسم انتهى من
ً
تدريب  20موظفا وموظفة في إدارة العمليات -هاتف
ً
األمان ،على استخدام لغة اإلشارة؛ استعدادا 02

حجازي في صورة وزعتها وزارة الدفاع اإليرانية

ما يجب أن يعرفه
العميل عن تأجيل
أقساط القروض

سيرة

١٨

١٣

«إنجينيتي» ...أول
مروحية تحلق بالمريخ
في سابقة تاريخية ،تأخرت أكثر من أسبوع بسبب
مشكلة تقنية ،نـفــذت المروحية «إنجينيتي» أو لــى
طلعاتها في أجواء كوكب المريخ ،على وقع صيحات
الـفــرح مــن غــرفــة التحكم بمختبر الــدفــع الـنـفــاث في
وكالة «ناسا».
وغــردت «نــاســا» ،على «تويتر»« :قامت إنجينيتي
بأول رحلة جوية لمركبة تعمل بالطاقة على كوكب
آخر!» ،موضحة أن المروحية الصغيرة ( 1.8كلغ) تعمل
ّ
بـ 4بطاريات ليثيوم ،وحلقت في الجو فترة وجيزة في
مكانها ،ثم عادت إلى سطح الكوكب األحمر.
وبحماسة كبيرة ،قالت رئيسة مشروع 02

 12ناديا اتفقت على تدشين «السوبر األوروبي» بدال من «األبطال» و«يوروبا ليغ»
فــي انـقــاب ريــاضــي م ـ ٍّ
ـدو ،أعلن  12مــن كبار
أنــديــة أوروبـ ــا أم ــس األول الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
ً
لتدشين «دوري السوبر األوروبي» ليكون بديال
عن دوري أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ» ،وهو ما
قوبل باستنكار ورفض من الجهات المسؤولة
عن كرة القدم األوروبية والعالمية.

١٧

١٢

كبار أوروبا
يقوده
رياضي
«انقالب»
ً
ً
ّ
المؤسسة للبطولة الجديدة6 ،
وتشمل األندية
من إنكلترا ،هي :مانشستر يونايتد ،ومانشستر
س ـي ـت ــي ،وآرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،ولـ ـيـ ـف ــرب ــول ،وت ــوت ـن ـه ــام،
وتشلسي ،وثالثة من إيطاليا ،هي :يوفنتوس،
وإي ـ ــه س ــي مـ ـي ــان ،وإنـ ـت ــر مـ ـي ــان ،إلـ ــى جــانــب
كبار إسبانيا الثالثة برشلونة ،وريــال مدريد،

فاتن حمامة تطلب
من رجاء الجداوي مغادرة
غرفة الماكياج!

«هيئة األسواق» تنظم تعامالت «المشتقات المالية»

طهران -فرزاد قاسمي

كـ ـ ـش ـ ــف م ـ ـ ـصـ ـ ــدر إيـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي مـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــع ،ل ـ ـ
«الجريدة» ،أن العميد محمد حجازي نائب
قائد «فيلق القدس» اللواء إسماعيل قآني،
لم يمت بنوبة قلبية ،كما ذكرت السلطات
أمس األول ،بل جراء تسمم بمواد مشعة،
ربما تعرض لها في العراق أو سورية.
واتهم المصدر ،وهو مقرب من 02

سيرة

البورصة تواصل مكاسبها
والسيولة نحو  40مليون
دينار
 ١٠ألف ليلة وليلة

إيران ترحب بأي حوار مع السعودية :سيكون في مصلحة السالم اإلقليمي
●

١٦

الملحنون السوريون
يهزمون بليغ حمدي
في «الوادي الكبير»

اقتصاديات

ُ
ً
«الداخلية»للصمتطلقوالبكم«االتصال نائب قآني قتل مسموما بمواد مشعة
المرئي»
محمد الشرهان

مشروع هذه العدادات يساهم في تحسين استخدام
الطاقة ،ويقلص الشكاوى المتعلقة بفواتير الكهرباء
ً
والماء وسرعة إصدارها ،فضال عن تقليل التكاليف
ً
المترتبة على قراء ة  700ألف عداد شهريا ،وتمكين
مصادر الطاقة المتجددة وتسهيل ربطها بالمنظومة
الكهربائية.
مــن جانبه ،قــال الوكيل المساعد لقطاع خدمات
العمالء أحـمــد الــرشـيــدي ،إن الـمـشــروع يتضمن في
مرحلتيه استبدال وتركيب وإدارة تشغيل ودعم 600
ً
ألف عداد كهرباء ذكي ،و 200ألف عداد مياه ،مبينا
أنه تمت التجربة األولى بتركیب  5آالف منها بنجاح،
«ووضعنا استراتیجیة واضحة المعالم لتركیب القادم
من هذه العدادات».
٠٣

الماغوط ّ
ولحام يشعالن
فتيل اإلبداع في «ضيعة
تشرين»

وأتلتيكو مدريد ،ومن المتوقع أن تنضم ثالثة
أخــرى قبل الموسم االفتتاحي ،المقرر أن يبدأ
«في أقرب وقت».
ً
ً
ُ
ويعتقد أن المشروع مربح جدا ماليا ،لكنه ال
يحظى بدعم الهيئات المسؤولة عن كرة القدم،
إذ يضمن مشاركة األنــديــة المؤسسة فــي هذه

نزهة الزمان تجوب آفاق
العلم والحكمة

١٩

جريمة

صراع التوأمين
ينتهي بمأساة أغرب
من الخيال

٢٠

صحتنا

ً
البطولة سنويا ،بغض النظر عن نتائجها في
البطولة المحلية.
وقبل إعالن الدوري الجديد ،تحدث االتحاد
األوروبي لكرة القدم «يويفا» وروابط واتحادات
كــرة القدم في إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا عن
«مـ ـش ــروع ان ـت ـه ــازي ،تــأســس م ــن أجــل 02

كيف نلتزم بحمية قليلة
الملح عند تناول الطعام
في الخارج؟

21

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي السيسي بضحايا
قطار القليوبية

الخالد يتلقى
ً
اتصاال من وزير
خارجية روسيا

بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث ص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــو
أم ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األح ـ ـمـ ــد ،ب ـب ــرق ـي ــة ت ـع ــزي ــة إل ــى
أخ ـيــه رئ ـيــس جـمـهــوريــة مصر
ال ـعــرب ـيــة الـشـقـيـقــة عـبــدالـفـتــاح
ال ـس ـي ـس ــي ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا س ـمــوه
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ــادق
مواساته بضحايا حادث قطار
الــركــاب الــذي وقــع في محافظة
ال ـق ـل ـيــوب ـيــة ،وأس ـفــر ع ــن وق ــوع
عدد من الضحايا والمصابين،
سائال سموه المولى تعالى أن
يتغمد الضحايا بواسع رحمته
وم ـغ ـف ــرت ــه ،وي ـس ـك ـن ـهــم فـسـيــح
ج ـنــاتــه ،وي ـل ـهــم ذوي ـه ــم جميل
الصبر وحسن العزاء ،وأن يمن
على المصابين بسرعة الشفاء
والعافية.
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـعــزيــة إل ــى رئ ـي ــس جـمـهــوريــة
تركمانستان ،قربان قولي بردي
م ـح ـم ــدوف ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـهــا سـمــوه
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ــادق
مواساته بوفاة المغفور له بإذن

تـلـقــى رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد اتصاال
هاتفيا ،أمس ،من وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف.
وت ــم خ ــال االتـ ـص ــال اإلشـ ــادة
بالعالقات المتينة والوطيدة التي
تجمع بين البلدين الصديقين،
والتطلع المشترك لتعزيزها في
جـمـيــع ال ـم ـج ــاالت ع ـلــى مختلف
الصعد.

الله تعالى والده ،راجيا سموه
له وألسرته جميل الصبر.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس

مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيات تعزية
مماثلة.

www●aljarida●com

الناصر يتسلم أوراق اعتماد السفير اإلثيوبي
استقبل سفير قبرص بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البالد
تسلم وزيــر الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،أمس،
نسخة من أوراق اعتماد سفير
إث ـي ــوب ـي ــا لـ ــدى ال ـك ــوي ــت حـســن
ليجاس.
وتـ ـمـ ـن ــى ال ـ ـنـ ــاصـ ــر لـلـس ـف ـيــر
الجديد التوفيق في مهام عمله
ول ـل ـعــاقــات الـثـنــائـيــة الــوثـيـقــة
التي تجمع البلدين المزيد من
التقدم واالزدهار.
حـ ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء ن ــائ ــب وزيـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر م ـج ــدي
ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري ،ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزيـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـم ــراس ــم
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ضـ ـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــران،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لشؤون مكتب وزيــر الخارجية
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر صـ ــالـ ــح الـ ـل ــوغ ــان ــي،
ونائب مساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب وزيــر الخارجية
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار أح ـ ـمـ ــد الـ ـش ــري ــم،
وعدد من كبار مسؤولي وزارة
الخارجية.

«التربية» :بدء دورات التوعية باالشتراطات
الصحية لالختبارات الورقية للثاني عشر
●

فهد الرمضان

تـ ـ ــوا صـ ـ ــل وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
بــالـتـعــاون مــع وزارة الصحة
تنفيذ دورات وورش توعوية
لموظفيها العاملين بالمدارس
والطلبة وأولياء األمــور وذلك
لتعريفهم ب ــإ ج ــراء ات تطبيق
االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة أثـنــاء
عقد االختبارات الورقية لطلبة
الصف الثاني عشر وكذلك مع
ع ــودة ال ـطــاب لـمــدارسـهــم في
سبتمبر المقبل.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،نظمت
الـتــربـيــة خ ــال االيـ ــام القليلة
ال ـمــاض ـيــة عـ ــددا م ــن ال ـ ــدورات
والورش التدريبية لموظفيها،
حـ ـي ــث ت ـ ـقـ ــرر تـ ـح ــوي ــل جـمـيــع
الدورات الى نظام التدريب عن
بعد من خالل منصة «دربني».
الى ذلك ،قالت رئيسة فريق
صـ ـح ــة إدارة مـ ـن ــع ا ل ـ ـعـ ــدوى
ب ـم ـن ـط ـقــة ح ــول ــي الـتـعـلـيـمـيــة
د .س ـمــر سـعـيــد ان ــه ت ــم ال ـبــدء
بـتــدريــب فــريــق وزارة التربية

الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل م ـن ـط ـقــة
حولي التعليمية على كيفية
ات ـبــاع االش ـت ــراط ــات الصحية
ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـت ــم ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا فــي
ال ـمــدارس ولـجــان االخـتـبــارات
الــورقـيــة للصف الـثــانــي عشر
وذلـ ــك لـلـتــأكــد م ــن تــوفــر بيئة
سليمة وآم ـنــة لـطــاب الصف
الـثــانــي عشر بقسميه األدبــي
والعلمي والعاملين من الهيئة
التعليمية واإلدارية.
من جانبها ،قالت الموجهة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـح ــاس ــوب رئ ـي ـســة
فـ ــريـ ــق ت ـك ـن ـس ــوف ــت ال ـ ـجـ ــازي
العتيبي ان ال ــدورة التدريبية
لالشتراطات الصحية انطلقت
عــن بعد عبر منصة «دربـنــي»
ا ل ـ ـتـ ــا ب ـ ـعـ ــة إلدارة ا لـ ـتـ ـط ــو ي ــر
والتنمية بالتعاون مع فريق
تكنسوفت للعودة التدريجية
اآلم ـ ـ ـنـ ـ ــة لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس الـ ـم ــرحـ ـل ــة
الثانوية.
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ان
الفئات المستهدفة في الدورة
التدريبية هم جميع العاملين

الناصر يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير اإلثيوبي
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـق ـبــل
الـنــاصــر ،فــي دي ــوان عــام وزارة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،سـ ـفـ ـي ــر قـ ـب ــرص
شــاراالم ـبــوس حادجيسافاس

بـمـنــاسـبــة ان ـت ـه ــاء ف ـت ــرة عمله
ً
سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
خـ ــال ال ـل ـق ــاء ب ـج ـهــود الـسـفـيــر

وإس ـه ــام ــات ــه ،ال ـتــي قــدم ـهــا في
إط ــار تـعــزيــز أواصـ ــر الـعــاقــات
الـثـنــائـيــة الــوثـيـقــة ال ـتــي تــربــط
البلدين والشعبين الصديقين.

الجامعة :تأجيل خصم أقساط
قروض صندوق الضمان
أعلن األمين العام لجامعة الكويت ،د .مثنى
طــالــب الــرفــاعــي ،تأجيل خصم أقـســاط الـقــروض
ال ـم ـم ـن ــوح ــة ل ــأعـ ـض ــاء فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـض ـم ــان
ً
االجتماعي بجميع أنواعها لمدة  5شهور ،اعتبارا
من راتب شهر مايو المقبل ،على أن يعاود الخصم

ً
اعتبارا من راتب شهر أكتوبر المقبل ،ويأتي ذلك
ً
اس ـت ـمــرارا ل ــإج ــراء ات التيسيرية الـتــي ّ
يقدمها
ال ـص ـنــدوق ألع ـضــائــه ،وب ـمــا يـسـهــم فــي تخفيف
األعباء الحياتية عليهم.

«تنفيذية التطبيقي» تضع تصورات العودة
التدريجية للدراسة التقليدية في أكتوبر
ترفع توصياتها الجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل
●
إحدى دورات التوعية
في مــدارس المرحلة الثانوية
وط ـل ـبــة ال ـص ــف ال ـث ــان ــي عشر
ب ـق ـس ـم ـي ــه األدب ـ ـ ـ ــي وال ـع ـل ـم ــي
وأولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،وه ـ ـنـ ــاك

ندوات توعوية ألولياء األمور
لتوعيتهم بأهم االشتراطات
الـصـحـيــة ال ــازم ــة خ ــال فترة
االخـتـبــارات الورقية والعودة

اآلمنة للمدارس بالتعاون مع
وزارة الصحة وفريق التدريب
المختص.

أحمد الشمري

علمت «الجريدة» ،من مصادر
م ـط ـل ـع ــة ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
ب ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـل ـج ـن ــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة الـ ـ ــذي ع ـق ــد أخ ـي ــرا
بــرئــاســة الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
بــاإلنــابــة ،د .جاسم األنـصــاري،
ع ـلــى وض ــع تـ ـص ــورات ال ـع ــودة

التدريجية للدراسة التقليدية
فــي كليات ومعاهد الهيئة في
الفصل الدراسي األول من العام
ا لـ ــدرا سـ ــي  2022 /2021خــال
شـهــر أكـتــوبــر الـمـقـبــل ،شريطة
م ــواف ـق ــة ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـيــة،
ويأتي ذلك التوجه بعد تفويض
مــن مجلس إدارة الهيئة الــذي
عقد األسبوع الماضي برئاسة
وزير التربية د .علي المضف.

وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر الـ ــى أن
اللجنة ترفع تـصــورات العودة
التدريجية الى اجتماع مجلس
إدارة الهيئة ا ل ــذي يعقد عقب
رمضان المبارك لالطالع عليها
ثــم الـمــوافـقــة ،ويــأتــي هــذا األمــر
بعد تــوجـهــات لـعــودة الــدراســة
ف ــي ال ـح ــرم ال ــدراس ــي وال ـح ـيــاة
الطبيعية.

«الهالل األحمر» توزع  60ألف سلة على العمالة خالل رمضان

●

عادل سامي

أك ــد مــديــر إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة
واإلع ـ ــام ف ــي جـمـعـيــة ال ـه ــال األحـمــر
خالد الزيد مواصلة الجمعية توزيع
وج ـب ــات إف ـط ــار ف ــي ع ــدد م ــن مـنــاطــق
العمالة بالكويت ومنها منطقة أمغرة،
فــي إط ــار برنامجها الـسـنــوي «إفـطــار
الصائم».

وقال الزيد ،لـ»الجريدة» ،إن الجمعية
تقوم يوميا بتوزيع  2000سلة غذائية
عـلــى الـعـمــال فــي كــل مـنــاطــق الـكــويــت،
الفـتــا إلــى تــوزيــع  60ألــف وجـبــة على
العمالة خــال شهر رم ـضــان ،والـيــوم
سيشهد توزيع  2000سلة غذائية على
العمالة في منطقة أمغرة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة وزع ـ ـ ــت
 2000وج ـب ــة غ ــذائ ـي ــة ع ـل ــى ال ـع ـمــالــة

نواب يطالبون...
لتدهور األوضاع التي تعيشها البالد».
وقــال النائب مـبــارك الحجرف ،فــي فيديو نشره عبر حسابه
بـ «تويتر»« :مددنا يد التعاون بعد انتخابنا ،وكان نتيجة ذلك
تشكيل حكومة مخالفة لتوجهات المجلس الجديد وتعيين رئيس
للمجلس يخالف توجهات أغلبية أعضائه ،وتعطيل الجلسات
ً
تواطؤا بين رئيسي السلطتين والتنازل عن أحقية المجلس في
التصويت على إسقاط أو إنهاء عضوية نواب».
وأضــاف الحجرف« :أما الخطيئة الكبرى التي ارتكبوها بعد
أن أسـقـطــوا عـضــويــة د .ب ــدر ال ــداه ــوم فتمثلت فــي ق ــرار تأجيل
ً
استجوابات رئيس الوزراء التي قدمت والمزمع تقديمها» ،مشيرا
إلــى أنــه «مــن أجــل تمرير ذلــك لــم يـتــرك رئـيــس المجلس وسيلة
مشروعة وغير مشروعة إال ارتكبها».
وتابع« :األدهــى من ذلك أن قــرارات المجلس صارت تتخذ في
ً
ظل وجود حماية عسكرية داخل قاعة عبدالله السالم» ،مؤكدا أنه
في ظل «هذه المعطيات المؤسفة ليس أمامنا إال أن نقول لصباح
الخالد :امتثل للدستور والالئحة واصعد منصة االستجواب».
وأضاف الحجرف ،في رسالته لسمو األمير ،إن «كراسينا أقل
ما نقدمه لنزع فتيل هذه األزمة والمحافظة على استقرار البالد»،
ً
مشددا على أنه «إذا كان حل المجلس ورحيل الحكومة سيضعان
ً
حدا لتدهور األوضاع التي تعيشها البالد ،فنناشد سموكم الكريم
حل المجلس والرجوع إلى االحتكام لألمة».
وفي مؤشر على تأييده ،علق النائب محمد المطير على فيديو
الحجرف« :بارك الله فيك يا بوهيف ...كلمة شاملة هادفة توضح
المشاكل وتضع الحلول» ،في وقت أكد النائب خالد العتيبي أننا
ً
«نعيش أزمــة تتفاقم يــومــا بعد يــوم ،والـخــاســر األكـبــر استقرار
البالد ومصالح العباد ،وكــل يــوم يمضي في وجــود الرئيسين
استنزاف للوقت وزيادة في الكلفة السياسية على حاضر الكويت
ومستقبلها».
وشدد العتيبي ،في تصريح ،على أن األغلبية النيابية ترفض
ً
الــوضــع الحالي ،والـحــل بيد صاحب السمو ،معقبا« :الـحــل في
الحل».
وكان النائب د .حمد المطر صرح أمس األول بأنه إذا كان «الحل
هــو ال ـحــل» ،أي أن حــل األزم ــة يـكــون مــن خــال حــل مجلس األمــة
والعودة للصناديق ورأي الناس ،فال بأس.
٠٦

توجه نيابي لتقديم استجوابات...
الجمهور وبــدر المال ود .حمد روح الدين ود .حسن جوهر
ود .عبدالعزيز الصقعبي ود .حمد المطر.

وح ــراس األم ــن فــي ع ــدد مــن المناطق
والمؤسسات ضمن الحملة ،مبينا أن
برنامج «إفطار الصائم» ،الذي تحرص
الجمعية عـلــى تنفيذه سـنــويــا داخــل
الكويت وخارجها ،يستهدف سد حاجة
الصائمين مــن الفقراء والمحتاجين،
عبر توزيع وجبات اإلفطار أو الطرود
الغذائية.
في مجال آخــر ،اختتمت الجمعية،

أم ـ ــس األول ،مـ ـش ــروع ت ــوزي ــع 1287
سلة غذائية متكاملة لألسر النازحة
وال ـم ـت ـض ــررة ف ــي خ ـم ــس م ـحــاف ـظــات
يمنية.
وقال أمين عام الجمعية عبدالرحمن
العون ،في تصريح صحافي ،إن هذه
المساعدات تأتي لدعم ومساندة األسر
ً
الضعيفة والنازحة خصوصا مع حلول
ً
شهر رمضان الكريم ،مضيفا أن معظم

وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن االجتماع جدد التأكيد
على رفض الحاضرين لقرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء،
وال ـب ـحــث ع ــن ح ــل ل ـل ـخــروج م ــن األزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة الـحــالـيــة،
مشيرة إلى أنه أثناء االجتماع حضر سكرتير النائب شعيب
ً
المويزري وطلب توقيع النواب طلبا أعده األخير بشأن صدور
قرار بعزل رئيس مجلس األمة من منصبه ،فوقعه عدد منهم
بينهم النائب أسامة المناور ،واقـتــرب عــدد موقعيه من 20
ً
نائبا حتى أمس.
ً
وفي الجهة األخــرى ،استضاف مكتب المويزري اجتماعا
حضره عدد من النواب بينهم ثامر السويط وخالد العتيبي
ومحمد المطير ،وتم خالله مواصلة التشاور حول الية آلتعامل
مع الجلسة المقبلة.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن هــذه المجموعة ت ــدرس تقديم
استجوابات بالجملة للوزراء بهدف إرغام سمو الشيخ صباح
الخالد على تقديم استقالته ،في ظل عدم قدرتهم في الجلسة
السابقة على إلغاء قــرار تأجيل استجوابات رئيس الــوزراء،
الفتة إلى أنه من الوارد تقديم االستجوابات في أي وقت.

«الداخلية» تطلق «االتصال...
للبدء في تلقي البالغ من الصم والبكم عبر هذه التقنية.
وأض ــاف بوحسن أنــه فــي حــال تلقي الـبــاغ عبر هــذه التقنية،
سي َّ
ُ
حول إلى بالغ مكتوب ،ليتم التعامل معه بشكل فوري.

ُ
نائب قآني قتل مسمومًا بمواد...

حجازي ،اإلسرائيليين واألميركيين بالضلوع في تسميمه،
ً
مؤكدا أنه كان بصحة جيدة قبل رحلته األخيرة إلى العراق
وسورية منذ شهر.
ً
جــه أعراضا
وا
ـران،
ـ
ي
إ
إلى
حجازي
ـودة
ـ
ع
بعد
وأوضــح أنه
ُ
تشبه أعراض «كوفيد  ،»19لكن االختبارات ،التي أجريت له،
ً
أكدت أنه لم يكن مصابا بـ «كورونا».
ولفت إلى أن أعراض اإلعياء كانت شديدة لدرجة أن حجازي
لم يستطع أن يخرج من مكتبه في قيادة «فيلق القدس» ،منذ
نحو أسبوع ،وكل اإلجــراء ات الطبية لم تتمكن من تحسين
ّ
ُّ
تحسن مفاجئ مكنه من الخروج،
وضعه ،قبل أن يطرأ عليه
وبعد يومين فوجئ الجميع بوفاته.
وأضــاف المصدر أن بعض األطباء العسكريين شخصوا
ً
حالته على أنه قد يكون مصابا بالسرطان ،وأن األمر يحتاج
إلى فحوصات أدق ،لكنه توفي قبل إتمام الفحوصات.
وذكــر أن الجميع تصوروا في البداية أنه توفي إثر نوبة

األســر ال تستطيع تلبية حاجتها من
الـ ـغ ــذاء ب ـس ـبــب األوض ـ ـ ــاع الـمـعـيـشـيــة
الصعبة باليمن.
وأك ــد الـعــون حــرص الجمعية على
ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب الـشـعــب اليمني
والتخفيف من معاناة األسر النازحة
والمتضررة وتقديم ما يمكن تقديمه
ً
لتخفيف األعـبــاء عنها خصوصا مع
حلول شهر رمضان الكريم.

وأش ــار إل ــى أن الجمعية «سـبــق أن
قــدمــت  15أل ــف كــرتــون تـمــر مـســاعــدة
لــأشـقــاء اليمنيين مــع دخ ــول الشهر
الفضيل».
من جانبه ،أوضح المدير التنفيذي
لـ ـ ــ«م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة اس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ل ــأعـ ـم ــال
اإلنـســانـيــة» المنفذة للمشروع طــارق
ل ـك ـمــان ،ف ــي ت ـصــريــح م ـمــاثــل ،أن هــذا
ال ـم ـش ــروع اس ـت ـهــدف األسـ ــر ال ـنــازحــة

قـلـبـيــة ،أو بـسـبــب إصــاب ـتــه بـمـشــاكــل صـحـيــة ج ــراء تعرضه
لألسلحة الكيماوية في الحرب اإليرانية -العراقية ،لكن صباح
أم ــس اسـتـطــاع األط ـبــاء الـشــرعـيــون ،الــذيــن فـحـصــوه ،كشف
مــواد مشعة فــي جـســده ،وتــأكــدوا مــن أنــه تعرض ل ـ «اغتيال
بيوكيميائي» ُ
وسمم بمواد مشعة عبر الطعام ،الذي تناوله
في العراق أو سورية ،أو حتى داخل إيران.
وقال إن المواد ،التي تم كشفها ،مشابهة ألخرى تم اتهام
روسيا باستخدامها ضد معارضيها ،إال أن إصابة حجازي
بالكيماوي العراقي جعلت جسمه أكثر هشاشة أمام التسمم
الجديد.
وأشــار إلــى أن البعض ذهــب إلــى حد التشكك بــأن الــروس
يمكن أن يكونوا قد سمموه ،لكن معظم قادة «الحرس الثوري»
متفقون على أن بصمات إسرائيل وراء الحادث ،مع احتمال
ُّ
تعمدها استخدام هذا النوع من السم ،الذي يستخدمه الروس
عادة ،لكي ترمي باالتهام باتجاه موسكو.
ً
ّ
وبين أن قيادة األركان أصدرت تعميما على جميع القيادات
العسكرية في البالد بعدم البحث في هذا الموضوع ،وطلبت
إجــراء فحوصات مستعجلة لجميع الـقــادة العسكريين في
«ال ـحــرس ال ـث ــوري» ،خصوصا الــذيــن ســافــروا لـلـخــارج ،كما
ً
فتحت استخبارات «الحرس» تحقيقا في الموضوع للكشف
عن مالبساته.
ورجــح المصدر عــدم رغبة القيادة اإليرانية في تضخيم
الحادث وإعالن أن الوفاة تمت عبر االغتيال ،في ظل ارتفاع
األص ــوات الشعبية والـتـســاؤالت بشأن االخـتــراقــات األمنية،
ً
التي باتت تواجه طهران من اإلسرائيليين يوميا ،خاصة أن
حجازي يعتبر شخصية عسكرية مهمة تأتي في المرتبة
الثانية ،بعد قائد الفيلق الراحل قاسم سليماني.
ً
وكــان المجلس األعلى لألمن القومي أصــدر تعميما على
مــديــري جميع وســائــل اإلعـ ــام يـحــذرهــم مــن مـنــاقـشــة وفــاة
ً
ح ـج ــازي ،فــي إط ــار خ ــارج وفــاتــه م ـتــأثــرا بـسـبــب الـكـيـمــاوي
العراقي.
على صعيد آخ ــر ،قــال المتحدث بــاســم وزارة الخارجية
اإليرانية سعيد خطيب زاده ،أمــس ،إن بــاده ترحب بإجراء
َ
شعبي البلدين
حوار مع السعودية ،وتعتبر ذلك في مصلحة
والسالم اإلقليمي واالستقرار ،من دون أن يؤكد أو ينفي صحة
تقرير عن انعقاد لقاء بين البلدين في بغداد ،قبل أيام ،نشرته
صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس األول.
إلى ذلك ،نقل موقع «جاده إيران» المتخصص في الشؤون
ً
اإليرانية والناطق بالعربية ،والذي يعتبر مقربا من طهران،
عن مصدر مطلع ،أن المحادثات اإليرانية -السعودية جرت
بالتوازي مع محادثات مماثلة بين طهران وأبوظبي.

وال ـف ـق ـيــرة ف ــي خـمــس مـحــافـظــات هي
مــأرب وتعز وعــدن وصنعاء ومديرية
الحامي في حضرموت.
وأشاد بالجهود اإلنسانية الكريمة
لدولة الكويت وبالدعم المتواصل التي
تقدمه جمعية الهالل األحمر الكويتي
إلغــاثــة الـشـعــب اليمني فــي مـثــل هــذه
الظروف القاسية.

إنجينيتي»...
المروحية ،ميمي أونغ« :إن البشر نجحوا في تحليق مركبة ذات
محرك فوق كوكب آخر».
وأكــد مهندس بمختبر «ناسا» أن بيانات االرتفاعات تؤكد أن
«إنجينيتي» نفذت أول طلعة لمركبة مزودة بمحرك على كوكب آخر.
ً
ونشرت الوكالة مقطع فيديو قصيرا عن الرحلة ،التقطته العربة
الجوالة «برسيفرنس» التي وصلت على متنها «إنجينيتي» إلى
الكوكب األحمر.
وأظهر المقطع مركبة تحلق على علو  3أمتار ،قبل أن تهبط على
سطح المريخ ،وأرسلت المروحية نفسها صورة باألبيض واألسود
يظهر فيها ظلها على الكوكب.
ً
ً
وتشكل المهمة تحديا كبيرا ،ألن كثافة الهواء في «المريخ» توازي
ً
 %1من الموجودة في الغالف الجوي لألرض ،علما أن دفع الهواء
ّ
بواسطة دوران مراوح الطوافة يمكنها من التحليق.
ورغم أن الجاذبية أدنى من الموجودة على األرض ،اضطرت فرق
«ناسا» إلى تطوير مركبة فائقة الخفة مع مراوح تدور بسرعة أعلى
من المروحيات العادية.
وتتألف المروحية من  4قوائم وهيكل ومروحتين متراكبتين،
ويبلغ طولها  1.2متر من أحد طرفي النصل إلى الطرف اآلخر ،وهي
ّ
بمسيرة ضخمة.
أشبه
وهذا الحدث المريخي بمستوى أهمية إنجاز أول رحلة طيران
ّ
بمحرك على كوكب األرض لألخوين رايــت عام  ،1903إذ ُوضعت
قطعة قماش من طائرتهما ،التي أقلعت في هذه المهمة قبل أكثر
من قرن بوالية كاروالينا الشمالية ،على «إنجينيتي» ،في تحية
لرحلة الطيران األرضية األولى.

«انقالب» رياضي يقوده كبار...
المصلحة الذاتية لعدد قليل من األندية».
أما االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،فأعرب عن استنكاره
ً
إقــامــة هــذا ال ــدوري المنفصل والمنغلق بـعـيــدا عــن هيكل كرة
ً
القدم الدولية ،مبينا أن تلك الفكرة ال تحترم مبادئ التضامن،
والشمولية ،والنزاهة ،وإعادة التوزيع المالي العادل بين األندية.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» ،فإن البطولة ستدر مئات
الماليين من الدوالرات كإيرادات إضافية للفرق المشاركة.
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محليات
«الكهرباء» :توريد  90ألف عداد ذكي
في يوليو المقبل كمرحلة أولى
العتيبي افتتح مركز تشغيل وإدارة المنظومة وأكد تحويل الشبكة من نمطية إلى ذكية
سيد القصاص

المركز يشرف
على تنسيق
عمل الفرق
بمنظومة
العدادات

العجمي

افـ ـتـ ـت ــح وزيـ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
وا لـمــاء د .مشعان العتيبي،
صباح أ مــس " ،مــر كــز تشغيل
وإدارة م ـن ـظــو مــة ا لـ ـع ــدادات
الـ ـ ــذك ـ ـ ـيـ ـ ــة" م ـ ـك ـ ـتـ ــب خ ـ ــدم ـ ــات
ا ل ـع ـم ــاء ســا ب ـقــا ف ــي منطقة
صباح السالم.
وقال العتيبي ،في كلمة له
خــال االفـتـتــاح ،إن "تدشين
المركز يــأ تــي فــي إ طــار خطة
الوزارة ورؤيتها المستقبلية
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ـت ــدريـ ـج ــي
للشبكة الحالية مــن نمطية
إلـ ـ ـ ـ ــى ذك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
التكنولوجيا الحديثة ،ونظم
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وال ـم ـس ــاه ـم ــة
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ت ـح ـس ـيــن
استخدام الطاقة".
وأضاف أن ّوزارة الكهرباء
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـ ـبـ ـ ــنـ ـ ــت م ـ ـ ـشـ ـ ــروع
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات الـ ــذك ـ ـيـ ــة بـ ـه ــدف
"ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات رقـ ـمـ ـي ــة
مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء فــي

مانشيت «ال

جريدة» عدد الجمعة  ١٦الجاري

ً
العتيبي متحدثا في افتتاح المركز
م ـج ــال (الـ ـف ــوت ــرة) ،ومــراق ـبــة
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
تـحـسـيــن مــوثــوق ـيــة الـشـبـكــة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
وتـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــص
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــاوى
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــواتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــاء
وال ـمــاء ،وســرعــة
إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
وتقليل التكاليف
ال ـم ـت ــرت ـب ــة ع ـلــى
قـ ـ ــراء ة  700أ ل ــف
ع ـ ـ ـ ـ ــداد ش ـ ـهـ ــريـ ــا،
وتمكين مصادر
الطاقة المتجددة،

«الشؤون» :رصد مجموعة كبيرة من
«أكشاك» جمع المالبس المخالفة
تدوير واسع بين مراقبي ورؤساء أقسام «الرعاية» ومحدود بالحاسب اآللي

جانب من عملية إزالة األكشاك المخالفة

●

جورج عاطف

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن ف ــرق الـتـفـتـيــش الـمـيــدانــي
المشكلة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية ،لرصد
وإزالـ ــة مـخــالـفــات ال ـم ـشــروع ال ـ ــ 18لجمع التبرعات
الـخـيــريــة خ ــال الـشـهــر الـفـضـيــل ،رص ــدت مجموعة
كبيرة من «أكشاك» جمع المالبس البالية المخالفة
في مناطق متفرقة في البالد.
ووفـقــا لمصادر «ال ـشــؤون» فــإنــه بالتنسيق بين
الوزارة وممثل بلدية الكويت في لجنة متابعة النشاط
الـمـيــدانــي للعمل ال ـخ ـيــري ،تــم تـحــديــد مــواقــع هــذه
األكشاك وإزالتها ألنها مخالفة القرار ()2008 /190
الــذي يحظر وضــع أي منشأة فــي الساحات العامة
والميادين ،أو على األرصفة.
وأوضحت المصادر ،أن مشكلة «األكشاك» تعانيها
ال ــوزارة منذ سنوات ماضية ،غير أنها زادت بشكل
ملحوظ خالل العامين الماضيين ،وهذا ما حدا بها
إلى تشكيل فريقين ،خالل رمضان الجاري ،للتفتيش
الميداني ومتابعة وضع األكشاك المخالفة وإزالتها
ً
فورا ،بالتعاون مع البلدية.
ولفتت إلــى أنــه رغــم الجهود المضنية المبذولة

من الوزارة ،إلحكام قبضة الدولة على عمليات جمع
التبرعات ،وتشديد الرقابة والمتابعة على الجهات
الخيرية كافة ،السيما خالل شهر رمضان المبارك،
تظل «أكشاك» الجمع العيني وجمع المالبس البالية،
أكثر المخالفات المرصودة والمنتشرة بصورة واسعة
منذ بداية الشهر الفضيل.
إلى ذلك ،كشفت المصادر ،أن قطاع الشؤون المالية
ً
واإلدارية في الوزارة يعكف حاليا على إعداد قرارات
ال ـتــدويــر فــي بـعــض الـقـطــاعــات ،مــوضـحــة أن قطاع
الرعاية االجتماعية يستحوذ على نصيب األسد من
هذه الـقــرارات ،السيما أن هناك تدويرا واسعا على
مستوى المراقبين ورؤس ــاء األقسام ســوف يشهده
القطاع قريبا .وأضافت المصادر ،أن «التدوير سيشمل
أيضا بعض رؤساء األقسام في إدارة الحاسب اآللي
بـقـطــاعالتخطيط والـتـطــويــر اإلداري ،ول ــن يشمل
المديرين خالل الفترة الحالية».
إلــى ذلــك ،أهابت لجنة االشتراطات الصحية في
الوزارةبالموظفين ضرورة االلتزام بقواعد التباعد
الجماعي وارت ــداء الكمام الواقي تجنبا لحدوث أي
إصــابــات أو انـتـقــال ع ــدوى فـيــروس «ك ــورون ــا» فيما
بينهم.

تطعيم  3آالف من موظفي البنوك
●

عادل سامي

انتهت وزارة الصحة "أمــس" بالتعاون مع نادي
المصارف الكويتية من تطعيم  3آالف موظف وموظفة
من العاملين في قطاع البنوك.
وقــال مدير نــادي المصارف عباس البلوشي إن
حملة تطعيمات منتسبي البنوك جاءت تحت شعار
"التطعيم واجــب وطـنــي" ،الفتا إلــى أهمية شريحة
منتسبي قـطــاع البنوك فــي االحـتـكــاك المباشر مع
الجمهور وتسهيل معامالتهم ،لــذا فكان التطعيم
لهذه الفئة حماية لهم وللمواطنين والمقيمين الذين
يتعاملون معهم.
وأشار البلوشي إلى أن يوم األحد وهو اليوم األول
للحملة تم تطعيم نحو  1000موظف وخــال فترة
وجيزة جدا ،مشيرا إلى أن فرق وزارة الصحة تعمل

على تطعيم جميع المسجلين من شريحة العاملين
في البنوك.
وأضــاف أن التطعيم خطوة كبيرة نحو تحقيق
المناعة المجتمعية.
يذكر أن الفرق الميدانية التابعة لــوزارة الصحة
تواصل تطعيم العاملين في الجمعيات التعاونية
بمحافظات العاصمة والفروانية والجهراء واألحمدي،
وانتهت من تطعيم جميع العاملين في الجمعيات
التعاونية التابعة لمحافظة حولي ،كما انتهت فرق
وزارة الصحة من تطعيم العاملين في قطاع المساجد
األسـبــوع الماضي ،فضال عن تطعيم العاملين في
شركة المطاحن الكويتية.
كما انتهت الفرق التابعة للوزارة من تطعيم نحو
 1000مــن موظفي دور السينما ،وتــواصــل ال ــوزارة
تطعيم العاملين في األسواق المركزية الموازية.

وتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل رب ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا مـ ــع
المنظومة الكهربائية.

التطبيق التجريبي
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــوك ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع خ ــدم ــات
الـعـمــاء أحـمــد الــرش ـيــدي ،إن
الـ ـم ــرك ــز ي ـج ـمــع ب ـي ــن أرك ــان ــه
فرق العمل الفرعية ممثلة في
"إدارة المركز اآللي ،وخدمات
الـ ـعـ ـم ــاء ،وم ـت ــاب ـع ــة ال ـع ـقــود
والـ ـصـ ـي ــان ــة" ،ل ـل ـع ـمــل بـشـكــل
متعاون إلدارة المشروع.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدي أن
م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات ال ــذك ـي ــة
يتضمن في مرحلتيه استبدال
و ت ـ ــر كـ ـ ـي ـ ــب وإدارة ت ـش ـغ ـيــل

ودعــم  600ألــف عــداد كهرباء
ذك ــي ،و 200أل ــف ع ــداد مـيــاه،
م ـب ـي ـن ــا أن ـ ـ ــه تـ ـم ــت ال ـت ـج ــرب ــة
االول ــى بتركیب  5آالف عــداد
ذكـ ـ ـ ــي بـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ،وتـ ـ ـ ــم وضـ ــع
استراتیجیة واضحة المعالم
لتركیب العدادات القادمة.
وأش ــار إلــى أنــه جــار حاليا
الـعـمــل إلجـ ــراء االس ـت ـع ــدادات
ا لــاز مــة والتهیئة الستقبال
ال ــدف ـع ــة االول ـ ـ ــى م ــن عـ ـ ــدادات
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـق ــرر
تــوریــدهــا فــي یولیو المقبل،
وا لـتــي تبلغ كمیتها  90ألف
ع ــداد ،على أن تستكمل بقیة
ال ــدف ـع ــات لـنـصــل إل ــى تــوریــد
ب ـق ـیــة  200الـ ــف خـ ــال س ـنــة،
وال ـع ـمــل عـلــى تـســریــع وتـیــرة
عملیات االستبدال والتركیب
والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة وفـ ـ ــق مـنـهـجـیــة
تعتمد على العنصر الوطني
الكويتي.
ب ـ ــدوره ،ق ــال مــديــر الـمــركــز
مـلــوح الـعـجـمــي فــي تصريح
ل ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،إن الـ ـم ــرك ــز
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ت ـ ـ ــوري ـ ـ ــد
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدادات ف ـ ـ ــي م ــراحـ ـلـ ـه ــا
المختلفة ،وسيقوم بتنسيق
ع ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق مـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
اإلدارات ،إذ سـيـقــوم بوضع
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــط الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة بـ ـك ــل
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،ووض ـ ـ ــع
آلـ ـ ـی ـ ــة ل ـل ـت ـن ـس ـی ــق ب ـ ـیـ ــن هـ ــذه
المجموعات مــن أ جــل إ جــراء
االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال بـ ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــدادات
الـ ــذك ـ ـيـ ــة وال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ب ـش ـكــل
اح ـتــرافــي وم ـیـســر ومـنــاســب
لعمالء الوزارة.

المضف تفقد سير العمل باألنظمة
الحديثة في «االئتمان»

ً
• تزامنا مع صدور قانون تأجيل االلتزامات المالية للمقترضين
• الخشتي :استقبلنا  15ألف طلب تأجيل خالل  24ساعة

المضف خالل تفقده أنظمة االئتمان اإللكترونية

●

فهد الرمضان

ً
تــزامـنــا مــع ص ــدور الـقــانــون الـخــاص بتأجيل
االلتزامات المالية لمدة  6أشهر ،قام نائب رئيس
مجلس اإلدارة المدير العام للبنك صالح المضف
واإلدارة التنفيذية للبنك بجولة تفقدية للتأكد
من سير األعمال الخاصة بتأجيل اقساط العمالء
وفاعلية أنظمة البنك وكفاءتها.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق أعـلـنــت الـنــاطـقــة الرسمية
باسم البنك حباري الخشتي أن البنك يعمل على
استقبال طلبات التأجيل من خالل  3قنوات هي
بوابته اإللكترونية والتطبيق الهاتفي الخاص
بالبنك ،أما بالنسبة لفئة كبار السن ُ  65سنة فما
فوق وذوي االحتياجات الخاصة وأسر األسرى
والشهداء والــورثــة فسيتم استقبالهم في فروع
البنك التابعين لها.

وك ـش ـفــت ال ـخ ـش ـتــي أن ال ـب ـنــك اس ـت ـق ـبــل خــال
 24ساعة  15ألــف طلب تأجيل مقابل  150ألف
مقترض ،موضحة أن طلبات التأجيل بلغت ما
يقارب  %10من إجمالي عدد المقترضين.
وقالت الخشتي ،في تصريح صحافي ،إن البنك
يعمل على استقبال طلبات التأجيل عبر البوابة
اإللكترونية والتطبيق الهاتفي الخاصين به.
وأضافت انه بالنسبة لفئة كبار السن ( 65سنة
فـمــا ف ــوق) وذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،وأســر
الشهداء ،واألسرى والورثة سيتم استقبالهم في
فروع البنك التابع لها العميل.
وذكرت ان نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير
العام للبنك ،صالح المضف ،واإلدارة التنفيذية
للبنك قاموا بعمل جولة تفقدية ،للتأكد من سير
األعمال الخاصة بالتأجيل ،وفاعلية أنظمة البنك
وكفاءتها.
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محليات
العنزي :تقرير إزالة عوائق «جنوب سعد العبدالله» غير دقيق
ةديرجلا
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«لم تتم إزالة منشآت مزارع الدواجن ...ومصنع األعالف يعمل بكل طاقته رغم تسلمه التعويضات»
محمد جاسم

مخططات المدينة
لم تعرض على
«البلدي» و«اللجنة
المشتركة» حتى اآلن

تخفيض القسائم
بالمدينة إلى 21
ٌ
ً
ّ
ألفا مخالف وضيع
فرصة ثمينة لتوفير
 9آالف قسيمة

قــال رئـيــس لجنة الـجـهــراء في
المجلس البلدي حمود العنزي ،إن
تقرير متابعة اإلزالة ،الذي أصدرته
المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
ً
غير دقيق ،مشيرا إلى أن الزيارات
الميدانية كشفت أنه لم يتم إزالة
منشآت مزارع الدواجن أو صدور
أي طلبات لإلزالة من الهيئة العامة
لشؤون الزارعة والثروة السمكية
إلى بلدية الكويت.
وذك ــر الـعـنــزي ،خــال المؤتمر
الصحافي ،الذي عقده في المجلس
ال ـب ـلــدي ح ــول م ـس ـت ـجــدات مــوقــع
جنوب سعد العبدالله اإلسكاني،
أن الموقف التنفيذي لدى البلدية
لـ ــم ي ـت ـغ ـيــر ب ــوق ــف إزالـ ـ ـ ــة م ـ ــزارع
ال ــدواج ــن مـنــذ أكـتــوبــر الـمــاضــي،
ومـ ــازالـ ــت ج ـه ــود هـيـئــة ال ــزراع ــة
تنحصر في إخالء الموقع وليس
إزالته.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى اك ـت ـش ــاف وج ــود
مصنع لــأعــاف ينتج  400طن
ً
ي ــوم ـي ــا ،وي ـع ـمــل ب ـكــامــل طــاق ـتــه،

ً
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر مـ ـخ ــالـ ـف ــا،
باعتبار أن الشركة تسلمت جميع
التعويضات عن جميع المنشآت
ً
ال ـمــوجــودة فــي ال ـمــوقــع ،مطالبا
بإغالق مصنع األعــاف وإخالئه
ً
تمهيدا للبدء في اإلزالة.

موقع اإلطارات
وبالنسبة إلى موقع اإلطارات،
فقد أوضح أن هناك جهودا تبذل
لنقل اإلطــارات إلى السالمي ،لكن
اإلمكانيات الموجودة أقل بكثير
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــدى ال ـك ـب ـي ــر بــالـنـسـبــة
لضخامة عدد اإلطارات في الموقع،
مما يعتبر التخلص مــن العائق
وفق الموعد المقدر له أمر مشكوك
ً
فيه ،داعيا إلــى فتح المجال أمام
المجتمع للتطوع للمساهمة في
نقل اإلطارات ودعوة شركات النقل
الكبرى وشركات المعدات الثقيلة
ل ـل ـم ـســاه ـمــة ض ـم ــن ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية ،لــإســراع فــي وتيرة

ن ـقــل اإلطـ ـ ـ ــارات ل ـل ـســال ـمــي ،وذل ــك
الخ ــاء الـمــوقــع قـبــل نـهــايــة شهر
أغسطس الجاري.
وب ـش ــأن م ــوق ــع ال ـم ـع ــادن ،قــال
العنزي إن الموقع تــم هدمه ولم
تتم إزالته وال تزال أنقاض موقع
المعادن موجودة بالكامل كعائق
ً
في الموقع ،وهي تعتبر عائقا مثل
عائق اإلطارات تستوجب نقلها.
وأكد أن تخفيض عدد القسائم
السكنية فــي مــوقــع جـنــوب سعد
العبدالله من  30ألفا إلى  21ألفا
يـعـتـبــر م ـخــال ـفــا لـخـطــة الـتـنـمـيــة
ً
وضياعا لفرصة ثمينة لتوفير 9
آالف قسيمة سكنية تعادل مدينة
ً
ك ــام ـل ــة ،م ـتــاب ـعــا أن ال ـم ـســاحــات
المفقودة خصصت لالستعماالت
االس ـت ـث ـمــاريــة وال ـت ـج ــاري ــة ،لــذلــك
وجب إعادة عدد القسائم إلى 30
ً
ألفا ،حيث ان إعادة هذا العدد من
القسائم السكنية أوفر بكثير على
ال ــدول ــة م ــن تــوف ـيــر م ــوق ــع جــديــد
وتطويره.

حمود العنزي

جانب من أولى مراحل إزالة عوائق مشروع «جنوب سعد العبدالله»

وكشف أن نـمــوذج التصميم
المتبع في جنوب سعد العبدالله
اع ـت ـم ــد أق ـ ــل ع ـ ــدد م ــن ال ـق ـســائــم
ال ـس ـك ـن ـي ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـه ـك ـتــار
الواحد ،وأصبحت المدينة ترتكز
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـلــى ال ـم ـســاحــات
االستثمارية والـتـجــاريــة ،وهــذا
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ل ـ ـ ــدى «الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة» ال

ي ـت ـنــاســب م ــع أزم ـ ــة ال ـس ـكــن في
الكويت.
وت ـ ــاب ـ ــع :ولـ ـ ــو ط ـب ـق ــت ن ـم ــاذج
ت ـصــام ـيــم مــدي ـنــة ج ــاب ــر األح ـمــد
السكنية في جنوب سعد العبدالله
الرت ـفــع ال ـعــدد بـمــا يــزيــد عـلــى 35
ألف قسيمة ،بينما لو طبق نفس
ن ـم ــوذج تـصـمـيــم مـنـطـقــة جـنــوب

ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـمـ ـب ــارك ل ــوص ــل ع ــدد
القسائم إلى ما يزيد على  48ألف
قسيمة.
وتمسك العنزي بحق المجلس
ال ـب ـل ــدي ف ــي ال ـن ـظ ــر بـمـخـطـطــات
جنوب سعد العبدالله اإلسكاني،
ً
حسب قــانــون البلدية ،مــؤكــدا أن
م ـخ ـط ـطــات ال ـمــدي ـنــة ل ــم تـعــرض

طــال ـبــت  20جـمـعـيــة ن ـفــع عــام
بــالـتـمـكـيــن االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـل ـمــرأة،
وأكـ ـ ــدت أن ع ــدم وجـ ــود الـحـمــايــة
والحوافز لها ،وفق األطر القانونية،
س ـي ـك ــون لـ ــه ت ــأث ـي ــر س ـل ـب ــي عـلــى
االقتصاد المحلي ،وسيؤدي إلى
تهرب المرأة من العمل في القطاع

الخاص ،الفتة إلى أن هناك أحكاما
تمييزية فــي الـقــوانـيــن الكويتية
ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األم ـ ــر بــالـتـمـكـيــن
االق ـت ـصــادي ل ـل ـمــرأة ،بـمــا فــي ذلــك
ق ــان ــون الـعـمــل وقــوان ـيــن األحـ ــوال
الشخصية.
ودعـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــات ،ف ــي ب ـيــان،

أمـ ــس ،إل ــى تـعــديــل ق ــان ــون العمل
والقوانين األخرى من أجل مواءمة
التشريعات الكويتية مع المعايير
الدولية والمؤشرات العالمية للنوع
االج ـت ـم ــاع ــي ،م ـش ــددة ف ــي الــوقــت
نفسه على إدخ ــال تعديالت على
القوانين الكويتية لخلق المزيد من
الفرص االقتصادية للمرأة.
وقــالــت «إنـنــا نشعر بقلق بالغ
بشأن تصنيف الكويت في التقرير
األخ ـيــر لـلـمــرأة وأنـشـطــة األعـمــال
والقانون الصادر عن البنك الدولي،
إذ سجلت الكويت  28.8نقطة فقط
م ــن أص ــل  100ن ـق ـطــة» ،موضحة
أن ال ـت ـق ــري ــر ي ـق ـيــس مـ ــدى تــأثـيــر
الـقــوانـيــن وال ـلــوائــح عـلــى الـفــرص
ً
االقتصادية للمرأة في  190بلدا،
وجــاءت النتيجة اإلجمالية التي
سجلتها الـكــويــت أق ــل بكثير من
المستوى المتوسط لدول منطقة
ال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال إفريقيا
البالغ  51.56نقطة ،ولم يأت بعدها
في ذيل القائمة سوى دولتين فقط

(أرشيف)

على المجلس الـبـلــدي ،وال حتى
على اللجنة المشتركة العتماد
الـمـخـطـطــات بـيــن بـلــديــة الكويت
والــرعــايــة السكنية ،حيث إن من
حق البلدي النظر في مخططات
الـ ـم ــدن وال ـت ــأك ــد م ــن أن ـه ــا تـلـتــزم
بالمخطط الهيكلي للدولة.

ً
«لوياك» تنظم حملة توعية للحث على التطعيم جمعيات نفع عام لحماية تمكين المرأة اقتصاديا

انطلقت في وسائل التواصل تحت شعار «بالتطعيم ُ
نعبر»
●

فهد الرمضان

تـمــاشـيــا م ــع خ ـطــة وزارة ال ـص ـحــة ،الـتــي
تـهــدف إلــى تسريع وتـيــرة عملية التطعيم،
وانـ ـط ــاق ــا م ــن م ـســؤول ـي ـت ـهــا الـمـجـتـمـعـيــة،
أط ـل ـقــت مــؤس ـســة ل ــوي ــاك ح ـم ـلــة تــوع ـيــة في
وسائل التواصل االجتماعي ،لحث الشباب
على أخــذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا،
ت ـحــت ش ـع ــار «بــالـتـطـعـيــم ن ـع ـب ــر» ،ح ـيــث تم
تسليط الضوء على ضرورة انتقاء المصادر
الصحيحة لألخبار المرتبطة بعملية التطعيم
واللقاحات.
واستضافت المؤسسة عــددا مــن األطباء
المختصين بعملية التطعيم ،ليتسنى لعامة
الناس وللشباب خاصة طرح األسئلة وأخذ
المعلومات الموثوقة من المصادر الصحيحة.
وقالت مديرة قسم االتـصــاالت في لوياك
رشــا الزلزلة إن «هــذه الحملة تأتي انطالقا
م ــن مـســؤول ـي ـت ـنــا ت ـج ــاه عــوائ ـل ـنــا وأحـبـتـنــا
ومجتمعنا» ،مضيفة أنه «يتحتم على كل فرد

منا عدم االنجراف خلف الشائعات والمزاعم
المصاحبة لتطعيم فيروس كورونا ،ويجب
علينا أخذ معلوماتنا من المصادر الموثوقة،
فــالـتـطـعـيــم ال ـي ــوم ه ــو أف ـض ــل دفـ ــاع ل ـنــا في
مواجهة هذه الجائحة ،والخيار اآلمن للعودة
إلى الحياة الطبيعية».
الجدير بالذكر أن الحملة انطلقت األحد
الـمــاضــي وتـسـتـمــر خمسة أي ــام ،وتخللتها
خـ ــال ال ـيــوم ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن م ـقــاب ـل ـتــان مع
أم ـيــن ص ـنــدوق الـجـمـعـيــة الـطـبـيــة الكويتية
اخ ـت ـص ــاص ــي أم ـ ـ ـ ــراض األطـ ـ ـف ـ ــال د .مـحـمــد
الـ ـعـ ـبـ ـي ــدان ،وط ـب ـي ــب م ـس ـج ــل أول أم ـ ــراض
فيروسية إكلينيكية د .محمد أ ب ــل ،إضافة
إلى إنتاج ونشر فيديو توعوي عبر مواقع
التواصل االجتماعي حول أهمية أخذ اللقاح،
وآخ ــر ح ــول «وب ــاء الـمـعـلــومــات» ال ــذي سلط
الضوء على أن «معركتنا اليوم ليست فقط مع
مواجهة كورونا ،بل مع وباء نشر المعلومات
المغلوطة والشائعات ،والــذي بــدوره يشكل
عائقا على عودتنا للحياة الطبيعية».

ّ
موقعو البيان

الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ،ورابطة االجتماعيين،
والجمعية االقتصادية ،وجمعية الخريجين ،وجمعية أعضاء هيئة
التدريس ،وجمعية الشفافية ،والجمعية الوطنية لحماية الطفل،
والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين ،والرابطة الوطنية لألمن
األسري ،وجمعية ريادة األعمال التنموية ،والجمعية الكويتية لإلعاقة
السمعية ،والجمعية الكويتية للتخطيط االستراتيجي ،وجمعية
سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع ،والجمعية الكويتية للعمل
الوطني ،والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني ،وجمعية العالج
الطبيعي ،والجمعية الكويتية لدعم المخترعين واالبتكار ،والجمعية
الكويتية ألمن المعلومات ،والجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية.

هما فلسطين والـيـمــن .وأضــافــت
«إنـ ـن ــا ن ــؤم ــن بــأه ـم ـيــة وض ـ ــرورة
الـ ـق ــوانـ ـي ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة لـلـتـمـكـيــن
االق ـت ـص ــادي ل ـل ـم ــرأة ،الس ـي ـمــا أن
ً
ال ــدسـ ـت ــور ال ـك ــوي ـت ــي ،وت ـح ــدي ــدا
المادة  29منه ،تنص صراحة على
أن المرأة والرجل متساويان أمام
القانون في الحقوق والواجبات،
لكن هذا ال يتم تطبيقه على أرض
الواقع».
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـتـ ـمـ ـكـ ـي ــن
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاواة ب ـيــن
الجنسين يعتبران من االقتصادات
الـ ـ ــذك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ألن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة ب ـيــن
ال ـج ـن ـس ـي ــن ت ــدع ــم وتـ ـس ــاه ــم فــي
المرونة االقتصادية وتعزز النمو
االقتصادي ،وهذا ما تم تأكيده في
الهدف الخامس من خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030والذي يشير
إلى ضرورة تحقيق المساواة بين
الجنسين ومنح النساء والفتيات
حقوقا متساوية ،وتــوفـيــر فرص
للعيش بحرية دون تمييز.

ً
ِّ
«اإلغاثة اإلنسانية» توزع  1300إفطار يوميا
األوقاف»
«أمانة
مع
بالتعاون
رمضان
خالل
ِّ
• الحسينان :سنوزع  40ألف وجبة • الخنة :الحملة تستهدف المتعففين

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة اإلغ ـ ــاث ـ ــة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــوزي ــع
وجـ ـب ــات إفـ ـط ــار ال ـص ــائ ــم عـلــى
ال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن وال ـم ـت ـع ـف ـف ـي ــن،
بــال ـت ـعــاون م ــع األم ــان ــة الـعــامــة
ل ــأوق ــاف ف ــي م ــواق ــع مختلفة،
ضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار ح ـم ـل ــة «شـ ــركـ ــاء
بالخير» التي تستمر طوال أيام
الشهر الفضيل ،بجهود فريق
«اإلغــاثــة االنسانية» التطوعي،
الــذي يقوم بتوزيع نحو 1300
وجبة يوميا.
وق ـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
الـجـمـعـيــة ع ـلــي الـحـسـيـنــان إن
الجمعية تستعد لشهر رمضان
بتنظيم مشروع إفطار الصائم
داخـ ــل ال ـك ــوي ــت ،بــال ـت ـعــاون مع
األمانة العامة لألوقاف ،مثمنا
تلك الشراكة التي حققت نجاحا
مـلـمــوســا مـنــذ ال ـيــوم األول في
ت ــوزي ــع وجـ ـب ــات االفـ ـط ــار على
الصائمين في شهر الخير.
واك ــد الـحـسـيـنــان أن ــه سيتم
توزيع ما يقارب  40ألف وجبة

خالل هذا الشهر المبارك ،مشيرا
الــى «انـنــا ملتزمون بتعليمات
و ت ــو جـ ـيـ ـه ــات وزارة ا ل ـص ـحــة
ب ـ ـض ـ ــرورة االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـتـطـبـيــق
القرارات واإلجراءات االحترازية
المقررة من الجهات الرسمية».

مسؤولية اجتماعية
من جهته ،ذكــر نائب رئيس
مجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس إدارة الجمع ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
د .سـلـطــان الـخـنــة ان الـتـعــاون
مع األمانة العامة لألوقاف في
مـشــروع تــوزيــع وجـبــات افطار
رمـضــان يــدل على دور الشركة
ف ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
تجاه المحتاجين والمتعففين
خ ــال الـشـهــر الـفـضـيــل ،مــؤكــدا
ان حملة «إف ـطــار صــائــم» تأتي
ا سـتـكـمــاال للمشاريع الخيرية
ال ـتــي تطلقها جـمـعـيــة اإلغــاثــة
االنسانية بالتعاون مع األمانة
العامة لألوقاف.
وبـ ـي ــن ال ـخ ـن ــة أن «مـ ـش ــروع

جانب من حمالت توزيع وجبات اإلفطار
إفطار الصائم من أهم المشاريع
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـن ـف ــذه ــا
الجمعية خــال رمـضــان ،حيث
نـ ـق ــوم ب ـت ــوزي ــع م ــا ي ــزي ــد عـلــى
 1300و ج ـ ـبـ ــة إ ف ـ ـ ـطـ ـ ــار ص ــا ئ ــم
يوميا» ،مؤكدا «أننا حريصون
ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ ك ــل االح ـت ـيــاطــات

واإلج ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة» ،وثمن
تفاعل وتـعــاون أهــل الخير من
داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت وخ ــارج ـه ــا مع
مشاريع الجمعية التي تنفذها
فــي مختلف ال ــدول ،السيما أن
العالم يعيش ظروفا استثنائية
في ظل جائحة كورونا.

ضبط ماريغوانا وحشيش في الجمرك الجوي
●

محمد الشرهان

تمكن رجال اإلدارة العامة للجمارك ،إدارة الجمرك الجوي ،من ضبط
 1.9كيلوغرام من شمع الماريغوانا ،وكذلك  79قطعة من مادة الحشيش
المخدرة ،في ضبطيتين منفصلتين ،إحداهما في طــرد بريدي قادم
من كندا عبر إحدى شركات البريد ،واألخرى مع راكب قادم عن طريق
مطار الكويت.
وفي تفاصيل الضبطية األولــى ،قال عضو لجنة اإلعــام الجمركي
عبدالله المطيري إن رجال الجمرك الجوي اشتبهوا في طرد قادم من كندا
عبر إحدى شركات البريد السريع ،وبتفتيشه تبين انه يحتوي على كيلو
و 900غرام من شمع الماريغوانا ،وبناء عليه تم التنسيق مع رجال اإلدارة
العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ،وتم االتصال على المشتبه
فيه من قبل الموظف المختص بشركة البريد ،واتضح أن االسم المرفق
في بوليصة الشحن وهمي ،إال أن اإلجراءات أخذت مسارها المعتاد من
قبل الشركة .وأضاف المطيري أن الشخص المشتبه فيه حضر إلى مقر
الشركة ،ودفع الرسوم الخاصة بالطرد ،والتوقيع على تسلمه ،الفتا إلى
أنه وعند خروجه ألقى رجال اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض
عليه ،وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
وفي تفاصيل الضبطية الثانية ،التي دارت أحداثها في مطار الكويت
الدولي ،حيث اشتبه رجال الجمارك في راكب قادم من دلهي ،عن طريق
إحدى الرحالت الجوية ،وبالتفتيش الدقيق في أمتعته الشخصية تم
العثور على  79قطعة من مادة الحشيش المخدرة ،وبناء عليه تم اتخاذ
اإلج ــراءات القانونية المتبعة .وأشــار المطيري إلــى أن اإلدارة العامة
للجمارك تحذر كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع
المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البالد ،مشددة على أنه ُ
سيعرض
نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ اإلجراءات الجمركية بحقه.
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نواب يبحثون عن «الحل»

سلة برلمانية
الحويلة يسأل حمادة عن
مخالفات «المحاسبة»

ناشدوا سمو األمير تفعيل المادة  107من الدستور لتحقيق استقرار البالد
محيي عامر

في وقت ظهر النائب مبارك
الحجرف في فيديو يناشد
سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد حل مجلس األمة ،أيد
دعوته النائبان محمد المطير
وخالد العتيبي ،وسط تأكيد
أن ًالكويت تعيش أزمة تتفاقم
يوما بعد يوم والخاسر األكبر
استقرار البالد ومصالح العباد.

ت ـ ـنـ ــامـ ــت أمـ ـ ـ ــس الـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــات
النيابية بحل مجلس األمة ،وأكد
عدد من النواب أن وجود رئيسي
السلطتين هو المزعزع الرئيسي
ألمن واستقرار الكويت" ،وإذا كان
حــل الـمـجـلــس ورح ـيــل الحكومة
ً
سيضعان حدا لتدهور األوضاع
ال ـت ــي تـعـيـشـهــا الـ ـب ــاد ،فـنـنــاشــد
س ـم ــوك ــم ال ـك ــري ــم ح ــل الـمـجـلــس
وتفعيل المادة  ١٠٧من الدستور
وال ــرج ــوع إل ــى االح ـت ـك ــام لــأمــة،
ً
التي هي مصدر السلطات جميعا،
خــاصــة أنـنــا نعيش أزمــة تتفاقم
ً
يــومــا بعد يــوم والـخــاســر األكبر
استقرار البالد ومصالح العباد".
وظهر النائب مبارك الحجرف
في فيديو قام بنشره عبر حسابه
على موقع التواصل االجتماعي
"تويتر" ،يناشد سمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد حل مجلس
األمة.
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــه ،قـ ــال
ال ـ ـح ـ ـج ـ ــرف :لـ ـ ــم نـ ـ ـ ــأت إلـ ـ ـ ــى ق ـبــة
البرلمان ،إال لنحمل هموم الشعب
الكويتي وفي سبيل ذلك مددنا يد
التعاون ،وكــان نتيجة ذلــك ،أوال:
تشكيل حكومة مخالفة لتوجهات
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـج ــدي ــد بــال ـم ـخــال ـفــة
ل ـل ـم ــذك ــرة ال ـت ـف ـس ـيــريــة ،وث ــان ـي ــا:
تعيين رئيس مجلس أمة يخالف
توجهات أغلبية المجلس الجديد
الذين أبدوا عدم رغبتهم بعودته
ً
رئيسا للمجلس.
أما النتيجة الثالثة التي أشار
اليها الحجرف بعد أن قاموا بمد
يد التعاون فتمثلت في "تعطيل
جلسات مجلس األمة تواطئا بين

رئـيـســي الـسـلـطـتـيــن التشريعية
والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة وهـ ـ ـ ـ ــذه م ـخ ــال ـف ــة
ل ـن ـص ــوص الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،وراب ـ ـعـ ــا:
الـتـنــازل عــن أحقية المجلس في
التصويت على إسـقــاط أو انهاء
عضوية نواب وهذه مخالفة لنص
المادة  ٨٤من الدستور والمادة ٥٠
من قانون االنتخابات".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــرف :ب ـ ـعـ ــد أن
أسقطوا عضوية د .بدر الداهوم
ارتكبوا الخطيئة الكبرى والخطأ
التاريخي بتأجيل استجوابات
رئيس الوزراء التي قدمت والمزمع
ً
تقديمها ،مشيرا إلى أنه "من أجل
تمرير ذلك لم يترك رئيس مجلس
األم ـ ـ ــة وس ـي ـل ــة مـ ـش ــروع ــة وغ ـيــر
مشروعة إال وارتكبها ،حتى وصل
برئيس المجلس األمر االستعانة
بموظفيه وتحريضهم للتعدي
على النواب فضال عن تعديه هو
شخصيا عليهم".
واستطرد الحجرف :واألدهــى
من ذلــك صــارت ق ــرارات المجلس
ت ـت ـخ ــذ فـ ــي ظـ ــل وجـ ـ ـ ــود ح ـمــايــة
ع ـس ـكــريــة داخـ ـ ــل ق ــاع ــة ع ـبــدال ـلــه
الـ ـس ــال ــم ،وف ـ ــي س ــاب ـق ــة خ ـط ـيــرة
وانـتـهــاك ص ــارخ لـحــرمــة الـقــاعــة،
ً
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه "أمـ ـ ـ ـ ـ ــام هـ ــذه
المعطيات المؤسفة ليس أمامنا
إال أن نقول يا صباح الخالد امتثل
للدستور والالئحة واصعد منصة
االستجواب وحافظ على استقرار
ال ـك ــوي ــت ،خــاصــة أن ــك تـعـلــم علم
اليقين أن تأجيل االستجوابات
التي قدمت والمزمع تقديمها هو
قرار باطل بل هو قرار منعدم".
أمــا رسالته األخـيــرة فوجهها

وجه النائب د .محمد
الحويلة سؤاال برملانيا إلى
وزير املالية وزير الدولة
للشؤون االقتصادية
واالستثمار خليفة حمادة،
عن إجراءات الوزارة
واألمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية
والجهات التابعة لتصحيح
املخالفات واملالحظات
التي ذكرها تقرير ديوان
املحاسبة.

جلسة ٕ 14ابريل ...لحظة انسحاب عدد من النواب

قالوا
الحجرف :كراسينا أقل ما نقدمه لنزع فتيل األزمة وللمحافظة على االستقرار
ً
العتيبي :نعيش أزمة تتفاقم يوما بعد يوم والخاسر األكبر البالد ومصالح العباد
المطير :كلمة شاملة هادفة من الحجرف توضح المشاكل وتضع الحلول
الحجرف إلى والد الجميع سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد
ً
حفظه الـلــه ورع ــاه ،م ـشــددا فيها
ع ـلــى أن "وج ـ ــود ه ــذه الـحـكــومــة
ورئيسها وإصرار رئيس المجلس
على ارت ـكــاب الـمــوبـقــات مــن أجل

الساير للرومي :ما إجراءاتكم لتعزيز األمن السيبراني؟
وجه النائب مهند الساير سؤاال برلمانيا
إلى نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر العدل
وزيــر الــدولــة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الــرومــي عــن اإلجـ ـ ــراءات والـ ـق ــرارات المتخذة
لتعزيز األم ــن السيبراني وحماية البيانات
واألنظمة من االختراق في الموقع والتطبيق
االلكتروني الخاص بخدمات وزارة العدل.
وقـ ــال ال ـســايــر ف ــي س ــؤال ــه :لـمــا ك ــان األم ــن

ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي مـ ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــات الـ ـتـ ـط ــور
الـتـكـنــولــوجــي وال ــرق ـم ــي ال ـ ــذي نـعــايـشــه في
العالم أخيرا ،حيث يشهد العالم المتقدم بكل
أرجائه تطورا كبيرا في نظم حماية البيانات
والشبكات واألنظمة االلكترونية من الهجمات
واالختراقات التي قد تؤدي بها وتؤثر في أمن
الــدول واستقرارها ،ومع تزايد االعتماد على
إنجاز المعامالت إلكترونيا في ظل جائحة

ك ــورون ــا أص ـبــح لــزامــا تــأمـيــن تـلــك الـبـيــانــات
والمستندات وحفظها.
وع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ــوء م ـ ــا سـ ـب ــق طـ ـل ــب تـ ــزويـ ــده
باإلجراءات والقرارات المتخذة لتعزيز األمن
السيبراني وحماية البيانات واألنـظـمــة من
االخـتــراق فــي الموقع والتطبيق االلكتروني
ال ـخ ــاص ب ـخــدمــات وزارة ال ـع ــدل وال ـج ـهــات
التابعة لكم.

استمرارها لهو المزعزع الرئيسي
ألمن واستقرار بلدنا الحبيب".
وأضاف الحجرف في رسالته
لسمو األم ـيــر :وإن كراسينا أقل
ما نقدمه لنزع فتيل هــذه األزمــة
ومن أجل المحافظة على استقرار

الـ ـب ــاد ،وإذا ك ــان ح ــل الـمـجـلــس
ً
ورحيل الحكومة سيضعان حدا
لتدهور األوض ــاع التي تعيشها
ال ـبــاد ،فنناشد سـمــوكــم الكريم
ح ـ ــل الـ ـمـ ـجـ ـل ــس وال ـ ـ ــرج ـ ـ ــوع إل ــى
االحتكام لألمة ،التي هي مصدر

النصاب يطير اجتماع «التشريعية»
طير النصاب االجتماع الذي كان مقررا عقده للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية أمس ،والذي كان على رأس
ج ــدول أعـمــالــه مـنــاقـشــة طـلــب الـنـيــابــة الـعــامــة رف ــع الحصانة
الـنـيــابـيــة ع ــن ال ـنــائــب د .صــالــح ال ـشــاحــي ف ــي الـقـضـيـ ــة رقــم
 ٢٠٢٠/٢٠٦٦حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٢٠٢٠ /٥٢٥
جنايات المباحث.
وكذلك طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب
خالد العتيبي فــي القضية رقــم  ٢٠٢٠/٢٠٧١حصر العاصمة
والمقيدة برقم  ٢٠٢٠/٥٢٤جنايات المباحث.

ً
الـسـلـطــات جـمـيـعــا .وفـيـمــا يشر
إلى تأييد ما ورد بها ،قال النائب
محمد المطير خالل تعليقه على
فيديو الـحـجــرف :ب ــارك الـلــه فيك
يا بوهيف ...كلمة شاملة هادفة
توضح المشاكل وتضع الحلول.
وفي السياق ،ذاته أكد النائب
خالد العتيبي :اننا نعيش أزمة
ً
تتفاقم يوما بعد يوم والخاسر
األكبر استقرار البالد ومصالح
ال ـع ـب ــاد ،وك ــل ي ــوم يـمـضــي في
وجـ ـ ــود ال ــرئ ـي ـس ـي ــن اس ـت ـن ــزاف
لـ ـل ــوق ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي ال ـك ـل ـف ــة
السياسية على حاضر الكويت
ومستقبلها.
وشـ ـ ـ ــدد ال ـع ـت ـي ـب ــي عـ ـل ــى أن
األغلبية النيابية ترفض الوضع
الحالي والـحــل بيد سمو أمير
ً
البالد ،مستدركا بالقول :الحل
في الحل.

الصالح يطالب باالستعجال
في «الصكوك»

شدد النائب خليل الصالح
على ضرورة استعجال
إقرار قانون الصكوك ،الذي
يمكن الدولة من االستفادة
منه في تمويل املشاريع،
وفي نفس الوقت يتيح
للمواطنني املشاركة في
األرباح وفق الشريعة
اإلسالمية.
وأكد الصالح ،في تصريح
صحافي ،ان الصكوك
اإلسالمية فرضت نفسها
كأداة استثمارية في
كثير من الدول ،حيث
توفر البديل الشرعي
الستثمار األموال ،وتشكل
أداة تمويلية جوهرية
للمساعدة في التنمية
االقتصادية ،والحد من
العجز في املوازنة العامة،
من خالل توفير الدعم
للمشروعات التي تمول من
موازنة الدولة.

ةديرجلا
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قصر العدل

«االستئناف» :اآلراء في قروبات شبكات
التواصل االجتماعي الخاصة ...مباحة
• أكدت أن جرائم مخالفة الوحدة الوطنية واإلساءات تشترط ركن العالنية
• برأت  4أشخاص اتهموا بإثارة الفتنة في قروب خاص بـ«إنستغرام»

ال حبس
ألصحاب الرأي!

القروبات الخاصة ،التي تدار
فيها اآلراء ،وإن كانت ًتخالف
القانون ،ال عقاب قانونيا
عليها ،وذلك ألن القوانين
المعاقبة على الجرائم التي
تتم عن طريق الرأي تتطلب
ركن العالنية ،وهو األمر الذي
تفتقده القروبات الخاصة في
شبكات التواصل االجتماعي.
ٓ
نصر ال هيد

األحاديث
اقتصرت على
أعضاء المجموعة
والحساب كان
ً
مغلقا بينهم

التشكك في صحة
إسناد التهمة
وقــالــت «ال ـج ـنــايــات» ،في
حيثيات حكمها ،ان الجرائم
ال ـمــؤث ـمــة وال ـم ـن ـســوبــة الــى
المتهمين بركنيها المادي
وال ـم ـع ـنــوي ت ـت ــواف ــر بـقـيــام
مسائل الواقع الذي تستقل
محكمة الموضوع بالفصل
فـيــه بـغـيــر مـعـقــب مــا دامــت
تـ ـقـ ـي ــم ق ـ ـضـ ــاء هـ ــا ع ـ ـلـ ــى مــا
ينتجه ،وكان من المقرر في
قضاء التمييز ان العبرة في
الـمـحــاكـمــات الـجــزائـيــة هي
باقتناع قاضي الموضوع
ً
بناء على األدلة المطروحة
ع ـل ـي ــه بـ ـ ــإدانـ ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـه ــم او
ب ـ ـبـ ــراء تـ ــه ،وانـ ـ ــه ي ـك ـفــي فــي
ال ـم ـحــاك ـمــات ال ـج ــزائ ـي ــة ان
تتشكك محكمة الموضوع
ف ــي ص ـح ــة إسـ ـن ــاد الـتـهـمــة
ا لــى المتهم لكي تقضي له
بالبراء ة متى داخلها الشك
في عناصر اإلثبات ،او لعدم

كفاية اد لــة الثبوت ،او عدم
ت ــواف ــر ارك ـ ــان ال ـجــري ـمــة ،ما
دام ا ل ـظــا هــر ا ن ـه ــا محصت
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى ،واحـ ـ ــاطـ ـ ــت ب ـكــل
ظـ ــروف ـ ـهـ ــا وأدلـ ـ ـ ـ ــة الـ ـثـ ـب ــوت
فيها ،وواز نــت بينها وبين
أدل ــة الـنـفــي ،فــرجـحــت دفــاع
المتهم ،أو داخلتها الريبة
في صحة عناصر اإلثبات،
وأق ـ ـ ــام ـ ـ ــت قـ ـ ـض ـ ــاء ه ـ ــا ع ـل ــى
أسـ ـ ـب ـ ــاب س ــائـ ـغ ــة ت ـح ـم ـل ــه،
و ت ــؤدي إ ل ــى النتيجة التي
انتهت إليها.

اقتناع المحكمة
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن لـمـحـكـمــة
الموضوع أن تستخلص من
م ـج ـمــوع األدل ـ ــة والـعـنــاصــر
الـ ـمـ ـط ــروح ــة أمـ ــام ـ ـهـ ــا عـلــى
بـ ـ ـس ـ ــاط ال ـ ـب ـ ـحـ ــث الـ ـ ـص ـ ــورة
الصحيحة لواقعة الدعوى
ح ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـيـ ـ ــه
اق ـت ـن ــاع ـه ــا ،وأن تـ ـط ــرح مــا
ي ـخــال ـف ـهــا م ــن صـ ــور أخ ــرى
لــم تقتنع بصحتها مــا دام
ً
ً
استخالصها سائغا مستندا
إلــى أدل ــة مقبولة فــي العقل
والـمـنـطــق ول ـهــا أصـلـهــا في
األوراق ،وأن ا لـ ـعـ ـب ــرة فــي
ال ـم ـح ــاك ـم ــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة هــي

بــاقـتـنــاع قــاضــي الـمــوضــوع
بناء على األدلــة المطروحة
بإدانة المتهم أو ببراءته ،وال
يصح مطالبته بدليل معين
فقد جعل القانون من سلطته
أن يـ ــزن قـ ــوة اإلث ـ ـبـ ــات ،وأن
يأخذ من أي بينة أو قرينة
ً
يرتاح إليها دليال لحكمه.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ان
الـثــابــت لــديـهــا مــن مطالعة
مستخرج العبارات موضوع
الـ ـ ــدعـ ـ ــوي ،وم ـ ـمـ ــا شـ ـه ــد بــه
ال ـض ــاب ــط بـ ـ ـ ــإدارة مـكــافـحــة
ال ـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة ،ومــا
ق ـ ـ ـ ــرره الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم ــون مـ ـ ــن أن
الـ ـعـ ـب ــارات ال ـ ـصـ ــادرة عنهم
كتابة قد تمت على الشبكة
المعلوماتية (اإلنترنت) من
خ ــال م ـحــادثــات جـمــاعـيــة،
جـ ـ ـ ــرت بـ ـ ــداخـ ـ ــل م ـج ـم ــوع ــة
خاصة (قروب) ،تم إنشاؤها
بـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج «إنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام»
للتواصل االجتماعي بعدد
م ـ ـحـ ــدد مـ ــن األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،وال
ي ـم ـكــن ألح ـ ــد آخ ـ ــر خــاف ـهــم
الدخول إلى تلك المجموعة،
وهـ ــم م ــن يـمـكـنـهــم االطـ ــاع
ع ـلــى ال ـم ـح ــادث ــات الـ ـ ــواردة
ف ـي ــه ،وك ـ ــان ال ــرك ــن ال ـم ــادي
للجرائم المسندة للمتهمين
والقائمة في مجملها على

ال ــدع ــوة واإلذاعـ ـ ــة وال ـن ـشــر،
وال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي الـ ـعـ ـب ــارات
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عـ ـنـ ـه ــم كـ ـت ــاب ــة،
ق ـ ـ ــد ت ـ ـمـ ــت م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـل ــك
المجموعة ا لـخــا صــة ،األ مــر
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـنـ ـتـ ـف ــي م ـ ـعـ ــه ص ـفــة
ال ـعــان ـيــة؛ ألن ال ـم ـحــادثــات
التي تجري عليها تقتصر
عـ ـل ــى أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـج ـم ــوع ــة
دون س ــواه ــم ،ب ـمــا يـضـفــي
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات
صفة الخصوصية ،وتفقد
الجريمة بذلك أحد أركانها؛
ذل ــك أن الـعــانـيــة كــركــن في
الجرائم التي يشكل عنصرا
مـ ــن ع ـن ــاص ــره ــا الـمـتـطـلـبــة
قـ ـ ــانـ ـ ــونـ ـ ــا ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا جـ ــرائـ ــم
ا لــو حــدة الوطنية والجرائم
الواردة بقانون المطبوعات
وا لـ ـنـ ـش ــر إذا ار تـ ـكـ ـب ــت عــن
طريق الشبكة المعلوماتية
أو بــاس ـت ـخــدام وس ـي ـلــة من
و ســا ئــل تقنية ا لـمـعـلــو مــات
ال ـم ـب ـي ـنــة ب ـق ــان ــون مـكــافـحــة
جرائم تقنية المعلومات ،ال
تتحقق إال بتوافر عنصرين؛
أو لـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا أن ي ـ ـتـ ــم تـ ــوز يـ ــع
الكتابة أو النشر المتضمن
للعبارات المؤثمة على عدد
مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس ب ـغ ـي ــر ت ـم ـي ـيــز،
وثــانـيـهـمــا انـ ـت ــواء الـجــانــي

رفض استئناف النيابة
جرائم الوحدة
الوطنية والصحافة
والجرائم
اإللكترونية تشترط
العالنية واإلساءة
دون تمييز

قالت «االستئناف» في حيثيات حكمها،
ع ــن اسـ ـ ـت ـئ ـنــاف ال ـن ـيــاب ـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـث ـبــوت،
إن الـبـيــن مـ ــن مـطــالـعـ ــة األوراق ،أن الحكـم
الـمـسـ ـتــأنــف ق ـ ــد مـ ـحـ ــص ال ـ ــدع ــوى وأح ـ ــاط
بظروفهـا ومالبسـاتهـا عـن بصـر وبصـيرة،
كـمـ ــا ع ـ ــرض ألدل ـ ــة ال ـث ـب ـ ــوت ال ـتــي سـاقتها
النيابـة العامـة ،وانتهـى إلـى بـراءة المتهمـين
مـن اال تـهــا مـ ــات المنسـوبة ا لـيهم ،تأسيسـا
على أن الثابـت لـدى المحكمـة أن العبـارات
الصـادرة مـن المتهمـين كتابـة قـد تمـت علـى
الشـبكة المعلوماتيـة مـن خـالل محاد ثـات
جماعيـة بـداخل مجموعـة خاصـة (قـروب)،
تـم إنشـاؤها ببرنـامج «إنستغرام» للتواصـل

االجتمـاعي بعـدد محـدد مـن األعـضـ ــاء وال
يمكـن ألحـد آخـر خالفهـم الـدخول إلـى تلـك
المجموعـة ،وهـم مـن يمكـنهم االطـالع علـى
المحادثـات الـواردة فيـه ،األمـر الـذي تنتفـي
مـعـه صـفة العالنيـة عـن تلـك المحاد ثـات،
ألن ـه ـ ــا تـقـتـصـ ــر ع ـل ـ ــى أع ـض ـ ــاء الـمـجـمــوعـ ــة
دون س ـ ــواه ــم ،ب ـم ـ ــا يـضـ ـفـ ــي عـلـيـهـ ــا صـفة
الخصوصـيـة ،حيـث ال يتسـنى للغيـر االطـالع
علـى مـا يجـري بـين اطـراف تلـك المحادثـات
مـن رسـائل نصـية أو مســموعة أو مصـورة،
األمـ ــر الـ ــذي تعقـد معـه الجـرائم المنسـوبة
للمتهمـين مقو مـا أ ســا سـ ــا مـ ــن مقوماتهـا،
وهـ ــو ركـ ــن الـعــانـيـ ــة ،وأن مـ ــا ق ـ ــرره ضـابط

جهـاز أمـن الدولـة فـي أقوالـه مـن أن المجموعـة
التـي جـرت فيهـا تلك المحادثـات مجموعـة
عــامـ ــة فـإنـه قـ ــد جـ ــاء قـ ــوال مــرسـ ــا لـ ــم يؤيـد
بـدليل آخـر ،وتتشـكك المحكمـة فـي صـحته،
وقـد نقضـه مـا جـاء بـأقوال ضـابط مكافحـة
الجـرائم اإللكترونيـة ومـا قـرره المتهمـون بـأن
المجموعـة خاصـة بأعضـائها وأن انتفـاء ركـن
العالنيـة وخلـو األوراق ممـا يـدل علـى اتجـاه
إرادة المتهمـيـن كـل فيمـا نسـب إليـه إلـى إذاعـة
ونشـر العبـارات وتوزيعهـا علـى الغيـر بـدون
تمييـز يترتـب عليـه انتفـاء القصـد الجنـائـي
كـذلك فـي حق المتهمين.

إذاعـ ـ ـ ــة مـ ــا هـ ــو مـ ـكـ ـت ــوب او
منشور ،وال يتطلب القانون
ان يكون التوزيع او النشر
ً
ً
بالغا حدا معينا  ،بل يكفي
ان يكون المكتوب قد وصل
إلى عدد من الناس ولو كان
قليال ،ما دام ذلك لم يكن اال
بفعل المتهم أو كان نتيجة
حتمية لعمله ال يتصور انه
كان يجهلها.

طابع خاص
وت ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت :لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان
ذل ـ ـ ــك ،وكـ ــانـ ــت ال ـم ـج ـمــوعــة
المتاحة ببرنامج التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي (إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام)
ً
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاال
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
االتـ ـ ـه ـ ــام ت ـت ـس ــم طـبـيـعـتـهــا
بطابع خاص ،بحسبان انها
تـكــون دو مــا منحصرة بين
معلومين لبعضهم ممن هم
اعضاء في هذه المجموعة،
وال يتسنى للغير اال ط ــاع
على مــا يـجــري بين اطــراف
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات م ـ ــن رسـ ــائـ ــل
ن ـ ـص ـ ـيـ ــة او م ـ ـس ـ ـمـ ــو عـ ــة او
م ـصــورة تـكــون قــد تبودلت
بـيـنـهــم ،فـيـتــرتــب ع ـلــى ذلــك
لـ ــزو مـ ــا ان ي ـن ـت ـف ــي عـنـصــر
ال ـع ــان ـي ــة ع ــن ال ـم ـح ــادث ــات
ال ـج ـمــاع ـيــة الـ ـت ــي ت ـت ــم عـبــر
المجموعات الخاصة ،بما
تـفـقــد مـعــه ال ـجــرائــم ســالـفــة
الـبـيــان مـقــومــا اســاسـيــا من
مقومات وجودها لثبوت ان
العبارات موضوع االتهام لم
تخرج عن حيز المحادثات
الـ ـت ــي ج ـ ــرى ت ــداولـ ـه ــا بـيــن
ال ـم ـت ـه ـم ـي ــن بـ ــذوات ـ ـهـ ــم وال
ي ـت ـس ـنــى ل ـغ ـيــرهــم ال ــدخ ــول
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
واالطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــوارات
الـ ـت ــي ي ـت ـب ــادل ـه ــا أط ــراف ـه ــا،
وال ي ـنــال م ــن ذل ــك م ــا ق ــرره
ض ــاب ــط ج ـه ــاز امـ ــن ال ــدول ــة
في أقواله من ان المجموعة
التي جرت فيها المحادثات
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،وب ـ ـ ــأن

ع ــدد اع ـضــائ ـهــا غ ـيــر ثــابــت
ب ــاع ـت ـب ــاره ق ــد جـ ــاء مــرســا
ل ــم ي ـعــول بــد ل ـيــل ،وتتشكك
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي صـ ـحـ ـت ــه
السيما و قــد نقضه ما جاء
بـ ـ ــأقـ ـ ــوال ضـ ــابـ ــط م ـك ــاف ـح ــة
ال ـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة ،ومــا
ق ـ ـ ـ ــرره الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم ــون الـ ــذيـ ــن
أكدوا أن المجموعة خاصة
بــأع ـضــائ ـهــا وم ــن ث ــم وإزاء
ان ـت ـفــاء رك ــن الـعــانـيــة قــوام
هذه الجرائم ،وخلو األوراق
مـمــا ي ــدل عـلــى ات ـجــاه إرادة
الـمـتـهـمـيــن ،كــل فـيـمــا نسب
إل ـ ـ ـيـ ـ ــه ،الـ ـ ـ ــى اذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة ونـ ـش ــر
ال ـع ـب ــارات وتــوزي ـع ـهــا على
ال ـغ ـيــر بـ ــدون تـمـيـيــز ،األم ــر
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـف ــي مـ ـع ــه ك ــذل ــك
ال ـق ـص ــد ال ـج ـن ــائ ــي ف ــي حــق
ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ،وت ـق ـض ــي مـعــه
ال ـم ـح ـك ـمــة بـ ـب ــراء تـ ـه ــم مـمــا
اسـ ـ ـن ـ ــد إل ـ ـي ـ ـهـ ــم مـ ـ ــن ات ـ ـهـ ــام
عـمــا منها بــالـمــادة 1/172
مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
والـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات الـ ـج ــزائ ـي ــة،
وذل ـ ــك ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـ ــوارد
بالمنطوق.

براءة
و ح ـ ـي ـ ـ ـ ــث إن م ـ ـ ـ ــا أورده
ال ـح ـك ـ ـ ــم ال ـم ـسـ ـ ـت ــأن ــف عـلـ ــى
ال ـسـ ـ ـيــاق ال ـم ـت ـق ـ ــدم يـكـشـ ــف
عـ ــن إلـمــامـ ــه الـكــامـ ــل بــواقـ ــع
ال ـ ـ ـ ــدعـ ــوى ،وج ـ ـ ـ ــاء ق ـض ـ ــاؤه
ب ـب ـ ـ ــراء ة الـمـتـهـمـ ـيــن قــائـمـ ــا
ع ـل ـ ــى أس ـ ـ ـب ــاب س ـ ــائ ـغــة مـ ــن
ش ـ ــأن ـهــا أن ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى مـا
انـتـهـ ــى إلـيـ ــه ،وم ـ ــن ثـ ــم فـإن
المحكمـة تقـر ذ لـك القضـاء
وتــأخ ـ ــذ ب ـ ــه مـ ـحـمـ ــوال علـى
أسـبابه ،السيما أن النيابـة
الـعـامة لـم تقـدم مـا يـنـال مـن
سـالمة الحكـم المسـتأنف،
مـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ــي م ـ ـع ـ ـ ـ ــه
ا ســتئنافها فـي غيـر محلـه،
وت ـق ـض ـ ــي ال ـم ـح ـك ـم ـ ــة تـبـعـ ــا
لـذلك برفضـه وتأييد الحكم
الـمـسـتــأنــف فـيـمــا قـضــى به
من براء ة المتهمين.

من قصر العدل

غير معقول

مطالبة

أن تشترط اإلدارة العامة
للتنفيذ بوزارة العدل وجود
عدد محدود من المحامين
إلن ـج ــاز ال ـم ـعــامــات داخ ــل
اإلدارة ،ب ـس ـب ــب األ ح ـ ـ ــداث
الـتــي تمر بها ال ـبــاد ،دون
أن تنتقل إلى مرحلة إنجاز
ً
المعامالت إلكترونيا حتى
اآلن ،وهــو األمــر الــذي يثير
عـ ـ ــدم ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ف ـ ــي إنـ ـج ــاز
م ـعــا مــات ك ــل المتقاضين
دون عدد محدد!

أن تنظر النيابة في أمر
تحويل المبالغ المحجوز
عليها من إحدى الشركات
المدانة بالنصب العقاري
إ لــى إدارة التنفيذ بــوزارة
الـ ـ ـع ـ ــدل ،لـ ـت ــوزيـ ـعـ ـه ــا ع ـلــى
ض ـ ـحـ ــايـ ــا ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــة،
تنفيذا لالحكام القضائية
التي حصلوا عليها.

عبدالله الرومي

أمنية

ً
أن يصدر وكيل وزارة العدل تعميما
على الموظفين من أمناء سر الجلسات
يلزمهم بإدخال قرارات جلسات المحاكم
وتــرح ـي ـل ـهــا ب ـعــد ال ـج ـل ـســات م ـبــاشــرة،
وإ حــا لــة المخالف منهم إ لــى التحقيق،
فـبـعــض ال ــدوائ ــر ف ــي الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة
ي ـتــم تــرحـيـلـهــا ب ـعــد أس ـب ــوع ،وه ــو أمــر
يضر المتقاضين ،ويتطلب العمل على
مواجهته!

سؤال
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ال ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم
المحكمة ا لـكـلـيــة بحصر
جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــات
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـئ ـ ـ ـنـ ـ ــافـ ـ ــات الـ ـت ــي
تـقــرر سقوطها بالتقادم
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي أمـ ـ ـ ــام دوائ ـ ـ ــر
خــاصــة لـلـجـنــح ،وإص ــدار
أحكام بها بدال من تركها
بهذه الصورة ،خصوصا
أن عــددهــا يــزيــد عـلــى 25
ألف قضية؟!

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

حسين العبدالله

ف ــي ح ـك ــم ق ـض ــائ ــي ب ــارز
أيـ ــدت مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـشــار ن ـصــر ال هـيــد،
حـ ـك ــم م ـح ـك ـم ــة ال ـج ـن ــاي ــات
بـبــراء ة أربعة متهمين ،من
مـ ـخ ــالـ ـف ــة ق ـ ــان ـ ــون الـ ــوحـ ــدة
الوطنية وجــرائــم اإلس ــاء ة،
وذلـ ـ ــك ألن ال ــوس ـي ـل ــة ال ـتــي
صـ ــدرت فـيـهــا ال ـع ـب ــارات ال
ت ـت ـض ـمــن الـ ـع ــانـ ـي ــة ،وه ــي
قـ ـ ــروب خ ـ ــاص ع ـل ــى شـبـكــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
«إنستغرام».
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـح ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــة
االستئناف قد أيدت اسباب
حـ ـك ــم م ـح ـك ـم ــة أول در جـ ــة
ب ـب ــراء ة الـمـتـهـمـيــن ،وال ــذي
أصدرته محكمة الجنايات
برئاسة المستشار فيصل
راشـ ـ ــد الـ ـح ــرب ــي م ــن ال ـت ـهــم
المنسوبة إليهم من النيابة
العامة.

مرافعة

استفهام
أن ت ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرق ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــرف
فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة فــي
ا لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات أ ش ـ ـ ـهـ ـ ــرا طـ ــو ي ـ ـلـ ــة دون
أن ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ،األ م ـ ـ ــر
ال ـ ــذي ي ـت ـس ـبــب ف ــي ت ـب ـع ــات قــانــون ـيــة
للمتقاضين ،و يـسـتــد عــي مـعــه العمل
وفـ ـ ــق ج ـ ـ ــدول زم ـ ـنـ ــي لـ ـ ــدى ال ـم ـح ـق ــق،
ورئ ـيــس الـتـحـقـيــق ،وج ـهــة االدعـ ــاء ال
ترك «الحبل على الغارب»!

لــم ُ
يحسن الـمـشـ ّـرع الكويتي
ص ـيــاغــة ال ـت ـعــديــل األخ ـي ــر على
قــانــون اإلج ــراءات والمحاكمات
ال ـج ــزائ ـي ــة ف ــي الـ ـق ــان ــون رقـ ــم 1
لـسـنــة  ،2021وذل ــك عـنــدمــا قــرر
منع جهات التحقيق من إصدار
قرارات الحبس االحتياطي تجاه
ْ
َمـ ــن ي ـم ــارس ح ـقــه ف ــي التعبير
عن الرأي.
الـتـعــديــل ال ـص ــادر يـتـعــارض
مــع أه ــداف الـتـشــريــع ،مــن حيث
صياغته ومقاصده والمعالجة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـنـ ــوي ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا ،فـمــن
ي ـم ــارس ح ـقــه ف ــي الـتـعـبـيــر عن
ال ـ ـ ـ ـ ــرأي ل ـ ــن تـ ـط ــول ــه ب ــال ـت ــأك ـي ــد
االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات وال ال ـم ـح ــاك ـم ــات
الجزائية.
وب ـي ـن ـم ــا ك ـ ــان ي ـت ـع ـ َّـي ــن عـلــى
ّ
المشرع أن يصرح عن مقاصده
مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـتـ ـش ــري ــع ،ب ـت ـحــديــد
الــوقــائــع ال ـتــي يـقـصــدهــا لبيان
الغاية التشريعية ،فإنه لم يحدد
الجرائم التي َّ
يتعين على جهات
الـتـحـقـيــق االم ـت ـنــاع عــن إص ــدار
قرارات الحبس االحتياطي فيها!
وال ـن ــص بـصـيـغـتــه الـحــالـيــة:
«وف ــي جميع األحـ ــوال ال تسري
أحكام الحبس على َمن يمارس
حقه في التعبير عن رأيه ونشره
بالقول أو الكتابة أو الــرســم أو
غير ذلك».
وه ــو مــا يـتـعــارض مــع فكرة
المعالجة التشريعية ،ألن جميع
وسائل التعبير عن الرأي تكون
ب ــال ـق ــول أو ال ـك ـتــابــة أو الــرســم
أو ب ــأي مــن الــوســائــل المتاحة؛
التقليدية أو الحديثة .وعليه ،فإن
القانون لم يحدد المعالجة التي
أراد النص عليها.
األمـ ـ ـ ــر اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـقـ ــول
ب ـع ــدم إصـ ـ ــدار ق ـ ـ ــرارات الـحـبــس
االحتياطي فيمن يـمــارس حقه
في التعبير ُيفقد النص مقاصده،
ألن تلك العمومية تعني اإلطالق
عـلــى كــل مــا ي ـصــدره األفـ ــراد من
أف ـكــار وآراء فــي خــانــة التعبير،
ْ
في حين أن َمن يقرر ما تم إطالقه
ُي ـعــد حــريــة أو ال ه ــي الـمـحــاكــم
ال ـج ــزائ ـي ــة وحـ ــدهـ ــا ،وال يـمـكــن
للنيابة والتحقيقات التوصل
إل ــى تـلــك الـحـقـيـقــة ،مـمــا يمتنع
ع ـل ـي ـهــا ،بـسـبــب أو دون سـبــب،
إصدار قرار الحبس االحتياطي
في كل قضايا الرأي والتعبير عن
الكلمة والمفردة ،سواء ما يصدر
بــاإلســاءة إلــى ال ــذات اإللـهـيــة أو
األنـبـيــاء أو الــرســل أو الــديــن أو
األمير أو القضاء أو إذاعة األخبار
الكاذبة ،وغيرها من ممارسات
لصيقة بالتعبير عن الرأي.
وما يراه ُمطلق العبارة ،بأنه
حرية عن التعبير هو أمر تؤكده
أو ت ـن ـف ـيــه ال ـم ـح ـك ـمــة وح ــده ــا.
وعليه ،فــإن النص يحظر بذلك
عـلــى الـنـيــابــة وج ـهــاز التحقيق
بحكم مطلق وع ــام عــدم إصــدار
قـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـح ـب ــس االح ـت ـي ــاط ــي
وحـتــى تـجــديــد الـحـبــس ،لكونه
يـتـعــارض مــع الحكم ال ــوارد في
التعديل التشريعي ،وهــو األمر
مـ ــن ش ــأن ــه أن ي ـث ـي ــر ال ـف ــوض ــى
ْ
والقالقل ،بأن َمن ُيصدر عبارات
الفتنة الطائفية والطعن بالذات
اإللهية واألديان واإلساءة لألمير
والقضاء وإذاعة األخبار الكاذبة
ً
يكون مطلقا ،وبـمـقــدوره إكمال
إســاءاتــه وطعناته ،فــي حين أن
جهات التحقيق محظور عليها
حبسه على ذمة التحقيق ،وكفه
عــن ذل ــك ،ول ــو مــؤقـتــا ،وه ــو أمــر
ال يقبله عقل أو منطق ،بسبب
تـ ـش ــري ــع ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــدد ال ـم ـق ــاص ــد
ال ـت ـشــري ـع ـيــة م ـن ــه ،وال ـم ـعــال ـجــة
التشريعية الـتــي كــان يبتغيها
من وراء هذا التعديل.
وكـ ــان يـتـعـ َّـيــن عـلــى الـمـشـ ّـرع
أن يـلــج عـلــى نـحــو مـبــاشــر إلــى
إلغاء أحكام الحبس في الجرائم
التي يريد إلغاء عقوبة الحبس
فيها على نحو صريح وواضح،
ومــن دون أن ُيطلق حكمه على
جميع القضايا ،كما ورد في هذا
التعديل.
وب ـي ـن ـمــا اش ـت ـم ـلــت ال ـم ــذك ــرة
اإليضاحية لهذا التشريع على
سـ ـت ــة أس ـ ـطـ ــر فـ ـق ــط ع ـ ــن ت ــوج ــه
ال ـ ـم ـ ـشـ ـ ّـرع إل ـ ـ ــى إلـ ـ ـغ ـ ــاء ق ـ ـ ــرارات
ال ـ ـح ـ ـبـ ــس ،بـ ـم ــا يـ ـتـ ـم ــاش ــى مــع
اتفاقيات العهد الدولي ،لم يدرك
ً
أن تلك االتفاقيات تتعارض أصال
م ــع ع ـقــوبــة ال ـح ـبــس ألص ـحــاب
الرأي ،األمر الذي كان يتعين على
ّ
المشرع تحديدهم وتسميتهم،
وبيان القوانين التي تخاطبهم،
ال أن يترك األمور على عواهنها.
أتـ ـمـ ـن ــى أن ي ـع ـي ــد الـ ـمـ ـش ـ ّـرع
الـ ـك ــويـ ـت ــي الـ ـنـ ـظ ــر مـ ـ ـج ـ ــددا فــي
صياغة هذا التشريع ،وأن يحدد
الجرائم التي يتعين عدم إصدار
أحكام عقوبة الحبس فيها على
نحو صريح ،بما يحفظ لحرية
الــرأي والكلمة قدرهاُ ،
وبعديها
اإلنساني والــدولــي ،وبما يتفق
مع أحكام الدستور.
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مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

(الحلقة السابعة)

جاسم حمد الصقر ...رحالته الخارجية مصدر لثقافته
ومسؤولياته االجتماعية انعكست على حياته األسرية
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

أسفاره السياحية
إلى لبنان وسورية
والهند ولندن
مصدر لتكوينه
الثقافي

َّ
صلى في الجامع
األموي بدمشق
واستمع لخطبة
جميل مردم بك قبل
سفره إلى باريس

المرحوم جاسم
الصقر دأب على
اتباع منهج
مستقيم في
حياته األسرية
وهناك مجموعة
من مراسالته
تكشف طبيعة تلك
الجوانب

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

التزامه بالقواعد واآلداب
لــم تكن حياته فوضوية ،فقد أدرك منذ شبابه
ض ــرورة االل ـتــزام بالقواعد واآلداب ،وب ـضــرورة أن
يـكــون للبيت منهج وشـكــل يـتــوافــق مــع المستوى
الثقافي الــذي نشأ فيه ،ففي رســالــة طويلة بعثها
وهــو فــي بـغــداد إلــى أخيه محمد وهــو فــي الكويت
ينصحه بإجراء تغييرات على أسلوب الحياة في
بيت الكويت ،وعلى المستوى الشخصي لألفراد،
وخــاصــة مــا يتعلق بـمـسـتــوى الـتـغــذيــة الصحية،
وإتــاحــة اإلضـ ــاءة الـكــافـيــة ،وتـبــديــل ال ـه ــواء بشكل
دوري بفتح النوافذ ،لتجنب مرض السل المنتشر
فــي الـكــويــت ،وبـلــزوم تصفية مياه الـشــرب ،وغسل
خزانات المياه بشكل دوري ،وتعقيمها ،وممارسة
الرياضة المعتدلة ،واالهتمام بتهدئة البال ،وترك
عادة الشرب من أواني األماكن العامة التي يشترك
فيها أكثر من شخص .ويخبره بأنه اكتشف ضرورة
إج ــراء ه ــذه األمـ ــور ،بـعــد أن عـلــم بـهــا .إن الــرســالــة
الجميلة الـقــادمــة تفيض حنانا وخــوفــا على أهل
بيته ،وهي أيضا مرسلة قبل حوالي ثمانين سنة
بـتــاريــخ 1939 /11 /13م .وهــي مسائل مــازلـنــا في
وقتنا الحاضر نكررها ونتعلمها.

رؤية فلسطين فرصة ...ال ّ
تضيعها
في نصيحة منه بزيارة مصر وفلسطين ولبنان وسورية ،يقول
جاسم الصقر فــي رســالـتــه :نحن وصلنا بـغــداد يــوم  4شباط سنة
1940م ،وكــانــت إقامتنا بمصر اثـنــي عشر يــومــا زرن ــا خاللها أهم
المشاهدات ،وكنا خاللها موضع حفاوة وتكريم .كنت قد أرسلت لك
إلى الحجاز كتابا بواسطة إبراهيم الفضل عله وصلك .أنا مسرور
لمرورك بمصر ،وأشير عليك أال تسافر منها إال بعد مشاهدة معالمها
وآثارها المهمة .ومن األماكن التي يجدر بك زيارتها وال شك أنك إن
كنت اآلن بمصر ستكون أحسن مني بمعرفتها ،هي :المتحف المصري
(االنتكخانة) ،ودار اآلثار العربية ،واألهرام ،وحديقة الحيوان بالجيزة،
وحديقة األنــدلــس .وإن تمكنت فــزر الـمـعــادي والـحـلــوان والحديقة

اليابانية بحلوان والقناطر الخيرية ودار الكتب المصرية ،وأهــم
مساجد القاهرة ومعالمها اإلسالمية ،كاألزهر ،وإن كان لك متسع
من الوقت فزر األقصر وأســوان إن صــادف قطار اآلثــار .اإلسكندرية
زرتها ،ولكن موسمها الصيف.
نحن رأينا فلسطين بالذهاب واإلياب ،هل بوسعك أن تراها أم ال؟
إن تمكنت فال تضيع الفرصة ،ولو أن طريق الصحراء شاق ،واألخف
منه طريق القطار إلى حيفا .سورية ولبنان ال تستحقان منك أكثر
من ستة أيام على األكثر ،ألن موسمها الصيف».

ك ـمــا ك ـتــب ف ــي ك ـش ـكــولــه ق ــواع ــد بـيـتـيــة جـمـيـلــة،
اعتبرها مثاال لما يجب أن يكون عليه البيت ليحقق
االنتظام والراحة ،وفيما يلي نص األوراق:
«في  30رمضان سنة 1358
سيدي األخ محمد الحمد الصقر حفظه الله
السالم عليكم ورحمة الله ،عسى انكم والوالدة
واألهل بأتم الصحة والسعادة.
أنا وصلت أمس ،والحمد لله ،من بغداد ،ألقضي
فرحة العيد في البصرة ،وسأسافر يــوم الخميس
المقبل ،إن شاء الله ،إلى بغداد ،وقد أخذت كتابكم
في بغداد ،ونرجو مواصلتنا بأخباركم وشؤونكم
وصحة أهل البيت .يصل مع جاسم المحمد الثنيان
لـلــوالــدة منقلة (شــوايــة) مــن ب ـغــداد ،ونـعــال عــدد 2
وحذاء إلى منيرة حمد الصقر.
أخي أود أن أشرح لك بعض مسائل هي بسيطة
ج ـ ــدا ،وات ـب ــاع ـه ــا وتـطـبـيـقـهــا ه ــو س ـه ــل ،ب ــل شــيء
عــادي في البيوت األخــرى ،ولكن مع شديد األسف
فــي بيوتنا نهمل مـســا ئــل تـتــو قــف عليها حياتنا
وس ـعــادت ـنــا ،وال ـس ـبــب ف ــي ذل ــك ع ــدم ش ـعــورنــا في
المسؤولية ،وخطر إهمال مثل هذه المسائل .وأنا
في الواقع لو أردت التحدث عن نواقصنا في حياتنا
البيتية في شتى النواحي لما استطعت أن أفي بذلك
فــي صفحات أو کـتــاب ،ولـكــن توخيت فيما سوف
تقرأه الشيء المهم والخطر جــدا ،والــذي باإلمكان
تطبيقه وتعويد البيت على اتباعه بمالحظة دائمية
إلــى أن يـتـعــودوا ،ولعلك تتساء ل مــا السبب الــذي
حداني إلى توضيح ذلــك؟ والواقع أني كنت أحس
منذ أمد بعید ببعض المسائل المضرة ،ولكن اآلن
شعرت بخطورة هذه المسائل ،ولذا فأرجو أن تقرأ
هذه المسائل البسيطة بتمعن واهتمام ،وأن تهتم كل
االهتمام بتطبيقها ،ألنك مسؤول أمام ربك وضميرك،
وألنك بوضعك الحالي ووجودك بالكويت فأنت رب
األســرة أو عميدها .وهي مسائل بسيطة ،ولكن إن
رأيت اهتمامي بها ،فهو العتقادي بأننا إذا اهتمينا
سنوفر على أنفسنا بعون الله وتوفيقه مجهودات
ومصروفات عظيمة ،وإليك بعض هذه المسائل:

أوال :ال ـغــذاء :ال جــرم أنـنــا كغيرنا مــن العائالت
ً
الكويتية نصرف مصرفا عظيما على الغذاء ،ولكن
الـمــؤســف أن ه ــذا الـمـصــرف أك ـثــره ال يـفــي بحاجة
الـبــدن ،ويــذهــب هباء منثورا ،إذ ليست الغاية من
الغذاء حشو المعدة فقط ،بل الغذاء الصحي الكامل
الـشــروط .وربـمــا تـصــورت أن يتبادر إلــى ذهنك أن
بعض الغذاء الصحي شيء ال يستطاع تطبيقه في
الكويت ،ولكن اسمح لي أوضح لك .ثق أن المعيشة
الصحية ال تفرق من أي ناحية كانت عن المعيشة
ال ـعــاديــة س ــوى بـبـعــض ال ـتــداب ـيــر :فـمـثــا نـحــن في
الكويت تكون أغلب أكالتنا إما متكونة من لحم أو
سمك مع رز ،وهذه المواد كلها غذائية ،ولكن يجب
مالحظة الخضر ،مثل الطماطة وغيرها ،فالخضر
في المرق وغيرها مفيدة ،وهذا ما ألفت نظرك إليه.
وأحسن طريقة أن يكون الغذاء منوعا ،أي ال يكون
على وتيرة واحدة ،فمثال مرة مرق خضر مع لحم،
ومرة سمك ،وأخرى مطبق وهكذا.
والناحية المهمة في الغذاء هو نقص غذائنا من
الفواكه .فنحن في الكويت ال نستعمل الفواكه بكثرة،
وهذا نقص ،فيجب عدم خلو األكل من فاكهة ،فإذا
لم تكن في الغذاء والعشاء ففي أحدهما ،والفاكهة

تعقيمه ،أي قتل الميكروبات أو الجراثيم الموجودة
بالماء بواسطة أدوي ــة خاصة تقطر بالماء ،ولما
كانت العملية الثانية صعبا عملها بالكويت في
البيت ،فنتركها ولــو أنها مهمة ،ونهتم بالمسألة
األولى وهي التصفية ،ألن عملها بسيط جدا .ويمكن
تصفية الماء بأن توضع عدة حبوب ،حسب كثرة
البيت ،إمــا حبين أو ثالثة أو أربـعــة ،ويصب فيها
الماء ،أي تترس من التانكي العادي ،وتوضع تحتها
إما (تب) بالدي أو غير ذلك ،ويكون الشرب من هذا
الماء ،أي ماء الناقوط ،فهو لحد ما صافي (وما ال
يصلح كله ال يترك جله) ،حسب القول العربي .أما
ماء الطبخ وغسل الصابون وغيره ،فيستعمل الماء
العادي من التانكي .ويجب بين الفينة والفينة (غسل
الـتــانـكــي) وتنظيفه ،وإذا يــوجــد (حـلــي) بــه فيجب
إصالحه إمــا بطالئه أو بعمل شــيء لــه ،ألن الحلي
في الماء يضر ،بل هو سم .هذه أهم المسائل التي
أعتقد أنه من الضروري جدا أن تهتم بها وتالحظها
في البيت ،وأنت تعرف أن البيت ال يعرفون أهمية
هذا ويجهلون مضاره.

اإلهمال أدى لألمراض

وصاياه لشقيقه

أهمية الغذاء في حياتنا

زار القاهرة عام
 1940مع وفد
جامعي وقابل الملك
فاروق وزار األوبرا
ً
وحضر حفال ألم
كلثوم

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 نتابع عرض حلقات الكتاب الصادر عن مركز
البحوث والدراسات الكويتية:

جاسم الصقر مع وفد من الطلبة في مصر
لست أقصد فيها نوعا مـحــددا ،فــأي فاكهة مفيدة
حسب وجودها بالسوق سواء برتقال ،وهو أفيدها،
أم رمان أم عنب أم تفاح أم تمر أم عصير فواكه ...إلخ.
ثــم إن الــريــوق فــي الكويت يكون مقتصرا أغلب
األحيان على الشاي والحليب والخبز ،وهذه المواد
مغذية ،إال أنه من المستحسن أن يكون مع الفطور
إما بيض أو زبدة مع مربا أو عسل ،أو جبن ،وغير
ذل ـ ــك .وه ـ ــذه كـلـهــا م ـغــذيــة ح ـســب رغ ـب ــة الـشـخــص
وشهيته.
ثــانـيــا :الـمـسـكــن :مــن ِنـعــم الـلــه علينا أن بيوتنا
في الكويت متوفرة فيها الشروط الصحية ،نظرا
لسعتها ودخـ ــول ال ـه ــواء ب ـصــورة مـسـتـمــرة فيها،
والشمس .ولــوال هــذه لــرأیــت الـمــرض أكثر مــن هذا
ال ـعــدد .ولـكــن مــع ذلــك تــرى أن الكويتيين يهملون
بعض مسائل وهي عادية وال تكلفهم أي خسارة،
ولكن جهلهم بالطرق الصحية تجعلهم يتركونها.

سبب اإلصابات بالسل
وأنا أقول لك إن أكثر اإلصابات بالسل للكويت،
وقانا الله منه ،هو راجع إلى سببين :أوال ،قلة الغذاء
الصحي ،وثانيا ،السكن .وأنا ال أقصد للمسكن أن
يكون مؤثثا تأثينا فخما ،وأن يكون بناؤه ضخما،
فهذا ال يعني هنا ،بل الكوخ في الصحراء أحسن
مــن هــذا المسكن ،ولكن أعني نقطتين :أوال ،يجب

مصر «العظيمة
والمتقدمة» أدهشته
بمعالمها األثرية
والثقافية

مثلما كان
ً
ً
محافظا وملتزما
بمسؤولياته
االجتماعية بدا
ً
واضحا اعتزازه
بالقيم العروبية
واإلسالمية

أن تكون الــدار التي يسكن بها ســواء للجلوس أو
النوم فيها نوافذ .كلما كثرت أحسن ،ألجل تجديد
ال ـهــواء .ثــانـيــا ،أن تدخلها الـشـمــس ،ف ــإذا وجــد في
البيت دور ال تدخلها الشمس وليس فيها نوافذ،
فيجب هجرها وعــدم الـنــوم أو الجلوس فيها ،بل
اتـخــاذهــا مخزنا لـلـحــوائــج .أمــا إذا كــانــت الشمس
تدخلها ،ولكن النقص فــي عــدم وجــود نــوافــذ ،فإن
كان باإلمكان فتح نوافذ لها ،وإال فتترك وال تسكن.
أما في أيام الشتاء الباردة ،فإذا كان هناك خوف من
فتح النوافذ ليال خشية البرد القارس ،فيمكن فتح
األبواب والنوافذ في النهار على مصراعيها ،ليتجدد
الهواء وتسد بالليل.
ومالحظة أخرى مهمة ،وهو أن ترك (السرج) التي
تضيء بواسطة الكاز مشتعلة ليال والدار مسدودة
خطر عظيم ،ألن فــي اح ـتــراق الـكــاز فــي الـغــرف مع
نـفــس الـنــائـمـيــن خـطــر ويـسـمــم ال ـ ــدم ،وي ـ ــؤدي إلــى
المرض ونتائج غير طيبة .فإما أن يطفأ الضوء،
أو يجعل السراج خارج الدار .هذه نقطة مهمة ،أما
الضوء بواسطة الكهرباء ،فليس فيه خطر من هذه
الناحية الصحية.
الـنــاحـيــة الـثــالـثــة :مــاء ال ـشــرب :الحقيقة أن هــذه
مسألة يصعب حلها بــدون مساهمة الحكومة في
أي بلد ،ألنــه يجب قبل شــرب الماء أن تجرى عليه
عمليتان :األول ــى :تصفيته مــن ال ـمــواد الممتزجة
به ،مثل الطين وغيره بواسطة الترشيح .الثانية،

أهم رحالته إلى مصر
لعل أهم رحالته كانت في بداية سنة 1940م إلى مصر عندما كان
طالبا بجامعة بغداد ،حيث تشكل وفد جامعي مكون من  80طالبا،
وع ــدد مــن األســاتــذة مــن كليات الـحـقــوق والـطــب والـصـيــدلــة بجامعة
بغداد .والغرض األساسي للزيارة هو حضور مؤتمر طبي سيعقد في
القاهرة ،وقد مروا خالل سفرهم البري بالشام وفلسطين من شمالها
إلى جنوبها ،وصلوا بالمسجد األقصى ،وشاهدوا معالمها المهمة.
كان جاسم الصقر ذي الـ  22عاما إذ ذاك في غاية السعادة ،كما يبدو
من خالل رسائله المتعددة التي أرسلها إلى أهله ،والتي يحكي فيها
عن مشاهداته بمصر .تحدث جاسم في رسائله عن زيارة الوفد لقصر
عابدين ،ومصافحته للملك فاروق ،وزيارته لدار األوبرا الملكية ،وعن
حـضــوره حفلة أم كلثوم ،وعــن رحلته لــأهــرام ،والمتحف المصري،
وحديقة الحيوان .لقد أدهشته مصر بنهضتها العمرانية ومعالمها

بطاقات بريدية من القاهرة عام ١٩٤٠

األثرية والثقافية ،ووصف مصر بأنها «عظيمة ومتقدمة جدا» .ويخبر
جاسم أيضا أنــه التقى في القاهرة بالطلبة الكويتيين المبتعثين،
ومنهم يوسف مشاري البدر ،وقضى في تلك الرحلة  20يوما ،منها
أسبوعان في مصر.
وفيها كتب وصلنا إلى القاهرة مساء األربعاء  18كانون سنة ،1940
والقاهرة عظيمة جدا ،والحفالت والمآدب تقام لنا كل حين .حضرنا
حفلة افتتاح المؤتمر الطبي ،وزرن ــا أمــس ســراي عــابــديــن ،مهنئين
بالعيد ،وصافحنا الملك ،وحضرنا األوبرا البارحة ،وسمعنا أم كلثوم،
والليلة باألوبرا لحضور حفلة تمثيلية كبرى ،واليوم الظهر نحضر
الجامعة لحفلة ،والمنهاج طويل ال أستطيع سرده في هذه العجالة.
ميعاد إيابنا لــم يتقرر بعد .نحن بأتم صحة وس ــرور .وهــذا مــا لزم
والسالم( .توقيع قاسم)».

وأن ــا أق ــول ل ــك إن ك ــل الـكــويـتـيـيــن ال ــذي ــن ابـتـلــوا
بأمراض فتاكة مثل السل وغيره هو راجع إلى هذا
اإلهـمــال ،وقــد تراهم بعد أن أصيبوا أنفقوا مبالغ
طــائـلــة ،ولــو ات ـخــذوا الحيطة قـبــل اإلصــابــة التـقــوا
الخطر .ال جدل أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ،
لكنه قال جل وعال بوجوب أن يتخذ المرء الحيطة
لنفسه ،والحديث النبوي الشريف« :فر من المجذوم
کفرارك من األسد» .ويفسر العلماء هذا الحديث بأنه
صـلــى الـلــه عليه وسـلــم يعتقد بــالـعــدوى ووجــوب
الــوقــايــة .والمثل يـقــول« :الــوقــايــة خير مــن الـعــاج».
والخالصة أن غايتي في هذه الكتابة العتقادي أنها
مفيدة ،فهي تفيدك لالطالع وتفيد البيت .وأنــا لم
أتطرق إال لألشياء المهمة ،والتي باإلمكان تطبيقها،
ألن نواقصنا كثيرة ومتشعبة.
وقد فاتني أن أذكرك ببعض نقاط بسيطة ،وهي
مفيدة للصحة :من ذلك الرياضة ،والرياضة أنواع،
فالمشي في الصباح والمساء رياضة طيبة .وكذا
ركوب الخيل .والخالصة أن الخمول والكسل مضر،
وال بأس من أن تأخذ األهل بين آونة وأخرى بسيارة
صاحبها طيب وتخرج معهم في نزهة حول البلدة،
ألنها صحية ومفيدة وغير منتقدة.

الصالة في المسجد األموي
كــان جاسم الصقر كثير السفر ،وقــد أتــاحــت له
أسفاره االطالع على الكثير من المعالم والثقافات
واإلنجازات الحضارية في أرجاء العالم .شكلت هذه
األسفار مصدرا من مصادر تكوينه الثقافي .وكما
تكشف ال ـمــراســات ،فــإنــه كــان يصطاف فــي لبنان
وســوريــة بشكل دوري .كما كــان يسافر إلــى الهند
ولـنــدن وســويـســرا وغـيــرهــا مــن الـبـلــدان األوروب ـيــة
والعربية.
من بين رسائله تلك التي بعثها وهو في دمشق
في سنة 1938م ،ويتحدث فيها عن صالته ،صالة
الجمعة فــي المسجد األم ــوي ،وعــن استماعه إلى
خطبة السياسي المخضرم جميل مردم بك رئيس
وزراء سورية ،الــذي تحدث عن مفاوضات باريس
وعن التقائه باألديب والمؤرخ الفلسطيني المعروف
أكــرم زعيتر ،وذكــر أيضا أنه التقى األديــب عبدالله
الذكير ،وفيما يلي نص الرسالة:
«دمشق في  31تموز سنة 1938
سادتي اإلخوان عبدالله الحمد الصقر وإخوانه
المحترمين
تحية واحتراما ،أرجو أنكم بخير وســرور .وأنا
الحمد لله بصحة وعافية ،وصلنا دمشق في الساعة
السابعة من صباح يــوم الجمعة .وقــد وجــدت األخ
عبدالله الذكير في دمشق ،وأنا اآلن بصحبته ،وكذلك
وجدت محمد صالح الخليل .أما سرحان السرحان،
شقيق أحمد زيد السرحان ،فهو في برمانا ،ونترقب
قدومه اليوم .وأنا سأمكث في دمشق حوالي أربعة
أيــام ،ثم أتوجه إلــى المصايف اللبنانية ،فأمر في
بحمدون لــرؤيــة شــاهــة ،ثــم إلــى برمانا ،وبعد ذلك
أرجع إلى دمشق ،وربما توجهت بعد رجوعي إلى
دمشق إلى مصايفها كبلودان والزبداني بصحبة
األخ عبدالله الذكير ،ألنه سيقيم في بلودان.
صـلـيـنــا صـ ــاة ال ـج ـم ـعــة ف ــي يـ ــوم وص ــول ــي في
الجامع األموي ،وبعد الصالة خطب جميل مردم بك
رئيس الوزارة ،بمناسبة سفره إلى باريس .دمشق
بلدة جميلة مناخها عذب ،وهي جميلة من جميع
الوجوه ،وأهلها لطاف المعشر ،سأذهب اليوم إلى
المكتب العربي مع األخ عبدالله الذكير ،ألننا أوعدنا
باألمس أكرم زعيتر .هذا ما لزم».

ةديرجلا

•
العدد  / 4712الثالثاء  20أبريل 2021م  8 /رمضان 1442هـ

opinion@aljarida●com

آليات توجيه وتفعيل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة

ماريانا مازوكاتو*

إعادة بناء الدولة
نحن في احتياج إلى عملية
تحفيز لإلبداع واالستثمار في
مختلف قطاعات االقتصاد
تتجه من أعلى إلى أسفل،
وتقدم لنا أمثلة عصر أبولو
من القيادة الحكومية ،وعقود
المصلحة العامة الجريئة،
ودينامية القطاع الخاص
نموذجا قيما ،وما لم نستخدم
هذا النموذج فلن تكون عملية
إعادة البناء بشكل أفضل أكثر
من مجرد شعار.

مهمة إدارة بايدن
توفير القيادة
للمهام التي
ستشكل هيئة
العقود المقبلة
بدءا بمكافحة تغير
المناخ

أ .د .فيصل الشريفي

من الواضح أن تطوير لقاحات مرض فيروس كورونا
 2019في أقل من عام كان إنجازا كبيرا ،لكن طرح اللقاحات
كان بعيدا عن الكمال ،والواقع أن عملية Operation Warp
 Speedحققت أهدافها التصنيعية لكنها تعثرت في تنسيق
الشحنات األولية ،فلم ترتب الخطة أولويات متلقي اللقاح
وفقا للحاجة ،ولم تبذل القدر الكافي من الجهد لمعالجة
التحيز ال ِـعـرقي في عمليات التوزيعَ .
من الواضح أن إنتاج لقاحات آمنة وف ّـعـالة وإنشاء برامج
تطعيم عادلة أمران مختلفان ،فقد أثبتت وكاالت االبتكار
الموجهة نحو المهام ،وخصوصا وكالة مشاريع األبحاث
الدفاعية المتقدمة (داربا) وهيئة البحث والتطوير المتقدمة
في مجال الطب الحيوي (ب ــاردا) ،كونها شديدة األهمية
في تمويل بدء إنتاج لقاحات  mRNAالمتطورة ،ولكن هل
ترتبط المهمة التكنولوجية  Warp Speedبالمهمة الصحية
المتمثلة في تسليم "لقاح الشعب"؟
يتعين على إدارة الرئيس األميركي جو بايدن أن تراعي
ه ــذا التمييز وه ــي ت ـحــاول "إع ـ ــادة الـبـنــاء بشكل أفـضــل"
وتنشيط تمويل العلوم والتكنولوجيا بعد أربع سنوات
من رفــض العلم وازدراء العلماء من ِق َـبـل دونــالــد ترامب،
ُيـظ ِـهر طرح اللقاح في الواليات المتحدة -وبشكل أكبر في
أوروبا -أن الحصول على تفاصيل الشراكات بين القطاعين
العام والخاص بشكل صحيح ال يقل أهمية عن البدء بهدف
شامل طموح .في كتابي الجديد بعنوان "اقتصاد المهمة:
دليل الرحلة إلى القمر لتغيير الرأسمالية" ،أزعم أن برنامج
وكالة الفضاء ناسا لوضع إنسان على سطح القمر ال يزال
يقدم دورسا في تحفيز العالقات العامة الخاصة التي تحقق
النتائج ،الواقع أن برنامج أبولو ،الذي تعادل تكلفته التي
يتحملها دافعو الضرائب نحو  283مليار دوالر اليوم ،عمل
على تحفيز اإلبداع في قطاعات متعددة -من صناعة الطيران
والمواد المغذية إلى اإللكترونيات والبرمجيات -في حين
عمل أيضا على تعزيز قدرات القطاع العام الذاتية.
دفعت وكالة ناسا مئات الماليين من الدوالرات لشركات
مثل جنرال موتورز ،وبرات آند ويتني (المعروفة آنذاك باسم
 ،)United Aircraftوهاني ويــل الختراع الوقود الجديد،
وأنظمة الــدفــع ،والتثبيت داخــل صواريخها األسطورية
 ،Saturn Vثــم ســاعــدت هــذه التكنولوجيات الممولة من
القطاع العام في خلق العديد من المنتجات الفرعية التي ال
نزال نستخدمها حتى يومنا هذا ،بما في ذلك حليب األطفال
(مــن طعام رواد الفضاء المجفف) والمكانس الكهربائية
الــاسـلـكـيــة (م ــن اآلالت ال ـتــي جــرفــت سـطــح الـقـمــر لجمع
المعلومات) ،كما شكلت الدوائر المتكاملة المستخدمة في
المالحة حجر األساس للحوسبة الحديثة.
من األهمية بمكان أن نعلم أن وكالة ناسا حرصت على
حصول الحكومة على صفقة جيدة ،فعرضت على الشركات
عقودا "ثابتة السعر" إلرغامها على العمل بكفاءة ،في حين
قدمت أيضا الحوافز لتحسين الجودة على نحو مستمر،
وساعدت فقرات "عدم جواز جني أرباح زائدة" في العقود
في ضمان أن يظل سباق الفضاء مدفوعا بالفضول العلمي
ال الجشع أو المضاربة.

عـلــى ال ـقــدر ذات ــه مــن األهـمـيــة ،تجنبت نــاســا االعـتـمــاد
المفرط على القطاع الخاص ،ولو استعانت الوكالة بمصادر
خارجية لتنفيذ دورها ،فإنها كانت ستتعرض لما أسماه
رئيس المشتريات آنذاك " :"brochuremanshipعندما ُيـملي
الطرف المنتمي إلى القطاع الخاص ما هو "األفضل" ،وألن
ناسا عملت على تطوير خبرة داخلية ،فإنها كانت تعرف
قدر ما يعرفه المقاولون عن التكنولوجيا ،وبالتالي كانت
مجهزة للتفاوض بشأن عقودها وإدارتها.
مــن خــال تعزيز ق ــدرات القطاع الـعــام وتحديد غرض
واضح للتحالفات بين القطاعين العام والخاص ،تستطيع
إدارة بايدن تحقيق النمو والمساعدة في التصدي لبعض
أعظم التحديات في عصرنا ،من التفاوت بين الناس وضعف
األنظمة الصحية إلى االحتباس الحراري الكوكبي.
الــواقــع أن هــذه المشاكل أشــد تعقيدا وأكثر أبـعــادا من
إرس ــال إن ـســان إ َل ــى الـقـمــر ،لـكــن ال ـض ــرورة واحـ ــدة :اإلدارة
االستراتيجية الف ّـعـالة للفضاء حيث يلتقي التمويل العام
مع الصناعة الخاصة ،فعلى سبيل المثال ،في حين تصور
شــركــات األدويـ ــة الضخمة الـقـطــاع ال ـعــام عـلــى أن ــه مجرد
مستهلك لــأدويــة ،فــإن اكـتـشــاف هــذه األدوي ــة يـبــدأ عــادة
بالبحوث الممولة من القطاع العام.
لنتأمل هـنــا مبلغ  40مـلـيــار دوالر تستثمره حكومة
الواليات المتحدة سنويا في المعاهد الوطنية للصحة،
فقد دعمت المعاهد الوطنية للصحة (إلــى جانب وزارة
شــؤون المحاربين القدامى فــي الــواليــات المتحدة) عقار
سوفوسبوفير لعالج التهاب الكبد الوبائي من النوع C
ألكثر من عشر سنوات من أمــوال دافعي الضرائب ،ولكن
عندما استحوذت شركة التكنولوجيا الحيوية الخاصة
" "Gilead Sciencesعـلــى ال ـ ــدواء ثمنت دورة مــدتـهــا 12
أسـبــوعــا مــن األقـ ــراص بنحو  84أل ــف دوالر ،وعـلــى نحو
مماثل تلقى واحد من أولى األدوية المضادة للفيروسات،
 ،Remdesivirلعالج كوفيد 19ما يقدر بنحو  70.5مليون
دوالر من التمويل العام خالل الفترة من  2002إلى ،2020
واآلن تتقاضى الشركة  3120دوالرا مقابل دورة عالج مدتها
خمسة أيام.
يشهد ه ــذا عـلــى شــراكــة طفيلية ال تـكــافـلـيــة ،ويتعين
على المعاهد الوطنية للصحة أن تبذل المزيد من الجهد
لضمان التسعير العادل والقدرة على الوصول إلى اإلبداعات
واالبتكارات التي تمولها ،بدال من إضعاف قوتها ذاتيا ،كما
فعلت في عام  1995عندما ألغت شرط التسعير العادل من
اتفاقيات البحث والتطوير التعاونية التي أبرمتها ،ومن
األهمية بمكان الحرص على وضع الشروط في الحسبان
في التعامل مع إبداعات وابتكارات الوكاالت الموجهة نحو
المهام مثل "دارب ــا" و"بـ ــاردا" ،والــوكــالــة المقترحة حديثا
"هيئة مشاريع األبحاث المتقدمة-الصحة  ،"ARPA-Hالتي
سيقتصر تركيزها على األولويات الصحية.
في حالة الجائحة ،ضخت حكومات عديدة  8.5مليارات
دوالر لتطوير اللقاحات التي يجري تصنيعها وبيعها
حــال ـيــا ب ــواس ـط ــة ش ــرك ــات أم ـيــرك ـيــة م ـثــل ج ــون ـس ــون آنــد
جونسون ،وفــايــزر ،ونوفافاكس ،ومــودرنــا ،والـســؤال اآلن

هو ما إذا كان تقاسم المعرفة والدراية باللقاحات مع أكبر
عدد ممكن من البلدان إلنهاء الجائحة ليحدث حقا ،فهل
تنضم المعاهدة الوطنية للصحة إلى مجمع تكنولوجي
طوعي تنشئه منظمة الصحة العالمية لهذا الغرض على
وجه التحديد؟
فــي االسـتـعــداد لحقبة مــا بعد الجائحة ،يعني وعد
بايدن "بإعادة البناء بشكل أفضل" أكثر من مجرد عودة
إلى الحالة الطبيعية ،لكن إعادة تشكيل االقتصاد لألفضل
ال يتطلب تغييرا فــي طريقة التفكير فقط ،بــل يستلزم
أيضا إنشاء عقد اجتماعي جديد يقدر أهمية خلق القيمة
قبل استخراج األرباح؛ وإضفاء الطابع االجتماعي على
المخاطر وأيضا المكافآت؛ واالستثمار في المصلحة
شركات أو قطاعات بعينها فقط.
العامة ،ال في َ َ
فــي حـيــن ف ـ ـ ـ َـرض قــانــون الـمـســاعــدة واإلغ ــاث ــة واألم ــن
االقتصادي لمكافحة فيروس كــورونــا ( )CARESبعض
الشروط على الشركات التي تتلقى مساعدات حكومية
لـلـحـفــاظ عـلــى ال ــوظ ــائ ــف ،ف ــإن خـطــة اإلن ـق ــاذ األمـيــركـيــة
التي تبلغ قيمتها  1.9تريليون دوالر ،وخطة الوظائف
األميركية المقترحة بقيمة  2تريليون دوالر ،يجب أن
تــذهـبــا إل ــى أبـعــد مــن ذل ــك ،ويـجــب أن تضمنا أن يكون
استثمار القطاع العام مصحوبا بتحول في العالقة بين
الدولة والقطاع الخاص.
هنا ،يمكننا استخالص الدروس من أوروبا .ففي فرنسا
حــرص الرئيس إيمانويل مــاكــرون على أن تكون أمــوال
التعافي المقدمة إلى شركات الطيران وصناعة السيارات
مشروطة بالتزامات بخفض انبعاثاتها الكربونية ،وفي
النمسا والدنمارك ،كان لزاما على الشركات المتلقية ألموال
التعافي أن تتعهد بعدم استخدام المالذات الضريبية.
تتمثل مهمة إدارة بايدن بتوفير القيادة للمهام التي
ستشكل هيئة العقود المقبلة ،بدءا بمكافحة تغير المناخ،
وفي عام  ،1962قال الرئيس األميركي جون ف .كينيدي إن
الواليات المتحدة "ستختار الذهاب إلى القمر هذا العقد
والقيام بأشياء أخرى ،ليس ألنها سهلة ،بل ألنها شديدة
الصعوبة" ،واليوم ،لم يعد توافر النوع ذاته من القيادة
الحكيمة اختيارا ،بل ضرورة قصوى.
نحن في احتياج إلى عملية تحفيز لإلبداع واالستثمار
في مختلف قطاعات االقتصاد تتجه من أعلى إلى أسفل،
وتقدم لنا أمثلة عصر أبولو من القيادة الحكومية ،وعقود
المصلحة العامة الجريئة ،ودينامية القطاع الخاص
نموذجا قيما ،وما لم نستخدم هذا النموذج ،فلن تكون
عملية إعادة البناء بشكل أفضل أكثر من مجرد شعار.
* أستاذة اقتصادات اإلبداع والقيمة العامة في كلية
لندن الجامعية ،والمديرة المؤسسة لمعهد اإلبداع
والغرض العام التابع لكلية لندن الجامعية ،ورئيسة
مجلس منظمة الصحة العالمية المعنية بتوفير
الصحة للجميع ،وأحدث مؤلفاتها كتاب «اقتصاد
المهمة :دليل الرحلة إلى القمر لتغيير الرأسمالية».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

إيان بريمر*

العالقات األميركية  -األوروبية لن تتحسن
ّ
لمجرد وصول بايدن إلى الرئاسة!

غير الواليات المتحدة .ربما لم ّ
دونالد ترامب ّ
يغيرها بقدر ما
ّ
أراد مناصروه ،لكنه غيرها أكثر مما تمنى منتقدوه!
لم تكن الواليات المتحدة الدولة الوحيدة التي ّ
تغيرت في آخر
أربع سنوات ،ففي حين يبذل الرئيس جو بايدن قصارى جهده اليوم
لطمأنة حلفائه حول عــودة الواليات المتحدة إلى سابق عهدها،
تابعت دول أخرى مسار ّ
تغيرها.
ً
هذا الوضع يجعل العودة إلى الماضي مستحيلة ،وتحديدا على
مستوى العالقات العابرة لألطلسي :لن تتجدد الروابط الفريدة من
نوعها التي كانت تجمع بين الواليات المتحدة وأوروبا رغم وصول
بايدن إلى البيت األبيض وال يقتصر السبب على ترامب.
يتعلق السبب األول الذي يحول دون عودة العالقات األميركية
ً
األوروبية إلى سابق عهدها بالوضع الذي كان سائدا قبل فوز ترامب
بالرئاسة ،ال سيما التصويت على خطة "بريكست" .طــوال عقود،
كانت بريطانيا أول جهة تلجأ إليها الــواليــات المتحدة للتعامل
مع أوروب ــا ،إذ وقفت لندن في وجــه النزعات الطاغية في االتحاد
ً
األوروبي أحيانا ،لكن لطالما كانت شريكة فاعلة وجديرة بالثقة في
دفاعها عن الواليات المتحدة .تؤيد إدارة بايدن من جهتها تقييم
االتحاد األوروبي وإيرلندا للتحديات التي تفرضها خطة "بريكست"
في إيرلندا الشمالية ،وسيجد البيت األبيض صعوبة متزايدة في
التعامل مع المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي في حقبة ما بعد
"بــريـكـســت" ،وستتفاقم المشكلة فــي ظــل اسـتـمــرار الـخــافــات بين
بريطانيا واالتحاد في المستقبل المنظور.
يتعلق سبب الـخــاف الثاني بين الــواليــات المتحدة وأوروب ــا
بالقيم العامة التي ترتكز عليها الخيارات السياسية ،ففي المسائل
ً
االقتصادية ،كان عهد ترامب كفيال بإقناع السياسيين األميركيين
ً
بضرورة التركيز على الشؤون الداخلية واستباق المشاكل محليا.
بــرأي الديمقراطيين ،يعني ذلــك زي ــادة المساعدات إلــى العاملين
األميركيين وتكثيف اإلعانات لقطاع الصناعة.
قد تبدو هذه المقاربة مألوفة في أوروبا ،لكنها لن تمنع بروكسل
مــن الــدفــاع عــن الـســوق الـمــوحــدة ضــد مــا تعتبره مــزايــا تنافسية
مجحفة ،وعند التفكير باضطرار االتـحــاد األوروب ــي للتعامل مع
مشاكل القرن الحادي والعشرين ،ال سيما التغير المناخي والخدمات
ُ
الرقمية ،يزيد احتمال أن ت َفرض رسوم جمركية أو تنظيمات جديدة
على العمليات التجارية بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
ُ
حـيــن ت ـضــاف ه ــذه الـعــوامــل إل ــى مختلف الـمـقــاربــات المستعملة
للتعامل مع مسائل مثل خصوصية البيانات والعقد االجتماعي
وحرية التعبير ،فال مفر من أن نستنتج أن القيم المشتركة التي
ً
كانت واشنطن تتقاسمها مع أوروبا سابقا باتت صعبة التطبيق.
لكن ترتبط أخطر االنقسامات بالعوامل الجيوسياسية وطريقة
التمييز بـيــن األص ــدق ــاء واألع ـ ــداء ،حـيــث كــانــت الـعــاقــات الـعــابــرة
ّ
لألطلسي في أفضل أحوالها خالل الحرب الباردة ،حين شكل االتحاد
ً
ً
السوفياتي عدوا مشتركا للواليات المتحدة وأوروبا.
ال ـيــوم ،يــريــد بعض األوروب ـي ـيــن توثيق الـعــاقــات مــع موسكو
باعتبارها شريكة أساسية في قطاع الطاقة ،ويرغب آخــرون في
تجاهلها بسبب خـطــوات فالديمير بوتين العدائية فــي الـخــارج
وانتهاكاته لحقوق اإلن ـســان فــي الــداخــل ،لكن المسألة الخالفية
الحقيقية بين واشـنـطــن وأوروبـ ــا تتعلق بالصين ،حيث تعتبر
ُ
نافستها األساسية في مجال االقتصاد
الواليات المتحدة الصين م ِ
واألمن القومي ،بما في ذلك التكنولوجيا.
ً
قــد تعتبر أوروب ــا الصين مـصــدرا للتهديدات فــي مـجــال األمــن
ً
القومي ،لكنها تأمل التعاون معها اقتصاديا في المجاالت التي
تحمل مصالح مشتركة للطرفين ،وقــد اتضحت هــذه النزعة عند
إبرام "االتفاقية الشاملة لالستثمار" في ديسمبر الماضي .يصعب
أن يتعاون الطرفان عن قرب إذا كانا يعجزان عن تحديد األصدقاء
واألعداء ،ومن دون وجود تهديد خارجي لتوحيد صفوفهما ،ال مفر
من أن يزيد الشرخ في العالقات العابرة لألطلسي.
لقد ُسـ ّـر القادة األوروبـيــون بوصول رئيس تقليدي مثل بايدن
ّ
إلى البيت األبيض ،لكن األجواء اإليجابية التي رافقت رحيل ترامب
ال تضمن تقوية العالقات الثنائية ،حيث يشهد التحالف العابر
ً
ً
لألطلسي تراجعا واضحا وينطبق الوضع نفسه على العالم الذي
يقوده الغرب ،فإذا أدرك الطرفان هذا الواقع ،فإنهما سيتمكنان من
بناء هندسة جديدة إلنشاء عالقة متينة ودائمة في أسرع وقت.
* «نيكي آسيا»
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زوايا ورؤى

faisal.alsharifi@hotmail.com
تضع معظم حكومات ا ل ــدول المتقدمة نصب عينيها رعاية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر في دعم اإلنتاج
واالق ـت ـصــاد ،وذل ــك مــن خ ــال الـنـظــر إلـيـهــا كــأحــد رواف ــد التنمية
االقتصادية المستدامة ،حيث أدركــت حكومة دولــة الكويت هذا
المفهوم فأنشأت صندوقا خاصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
إال أن غياب الرؤية والتوجيه كانا أحد أهم األسباب التي أدت إلى
تعثره ،ناهيك عما تسببت فيه ظــروف الحظر الكلي والجزئي
لجائحة كورونا من خسائر مباشرة ،أتت على معظم رؤوس األموال
المستثمرة في هذا القطاع.
تحريك عجلة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج
إلى وضوح وبيان لرؤية الدولة ،وإلى تحديد الــدور المنوط به،
وإلــى فتح آفــاق جديدة للمبادرين تمكنهم من النمو والمنافسة
والصمود وإتاحة المجال لهم في الدخول في الشراكات الجزئية
ً
للمناقصات التي تكون الحكومة طرفا فيها.
تمكين أصـحــاب المشاريع ،كما ذك ــرت ،يتطلب رعــايــة ودعما
خاصا من الدولة كتخصيص منطقة استثمارية متكاملة الخدمات
تقوم بإنشائها وتـكــون مملوكة لها ،ومــن ثــم تعرضها بأسعار
ً
إيجارية عادلة لهم بــدال من تركهم لجشع المستثمرين ،وبذلك
يتحقق الحد األدنى من الدعم.
كــل الـ ــدول ال ـتــي تـشـهــد ن ـمــوا فــي اقـتـصــادهــا أول ــت الـمـشــاريــع
الصغيرة والمتوسطة جل اهتمامها ،فها هي دولة اليابان وبالرغم
مــن افتقارها لـلـمــوارد الطبيعية فإنها عرفت كيف تستثمر في
اإلن ـســان ،وعــرفــت كيف تــوجــه مـحــركــات مـخــرجــات التعليم نحو
ً
هويتها االقتصادية ،بحيث أصبح المواطن الياباني ركـنــا من
ً
أركان االقتصاد وشريكا فيه.
قد ال يستقيم مفهوم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعيدا
عن التعليم ،وعليه ال بد من تغيير فلسفة التعليم في دولة الكويت
التي تعاني من الرتابة والتكرار لمعظم مخرجات مؤسسات التعليم
العالي ،حيث أسهمت تلك المخرجات خــال السنوات الماضية
في تكدس القطاع الحكومي بالوظائف ذاتها دون أن تضع في
اعتبارها خالل سنوات قليلة لن يكون بمقدور خريجيها الحصول
على وظيفة حقيقية ،ولن يكون بمقدور القطاع الحكومي احتواؤهم
َّ
أو الوفاء برواتبهم ما لم تتبن سياسة مغايرة تسمح بمواكبة
احتياجات سوق العمل اآلنية والمستقبلية في القطاع الخاص
وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديدا.
ما يعانيه االقتصاد الكويتي من تحديات مستقبلية لم يعد
من نسج الخيال ،فالعالم سيتحول خالل سنوات قليلة وسيعزف
عن استخدام الطاقة النفطية بعد إعالن كبرى الشركات المنتجة
لصناعة السيارات عن تحويل خط إنتاجها إلى الطاقة الكهربائية.
الـقــرارات التي ستتخذها الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة
فـقــدت صفة االسـتـبــاق إلــى صفة ال ـعــاج ،لكنها ورغ ــم ذلــك تظل
ضرورية لتدارك ما يمكن تداركه.
نقطة أخيرة:
لقد استطاع قطاع المطاعم والمقاهي في دولة الكويت أن يكون
ضمن أحــد أهــم محركات الساحة فــي دولــة الكويت قبل جائحة
كورونا ،لكنه عانى كثيرا بسبب إجــراء ات الحظر ،حيث وصلت
الـحــال بالكثير مــن أصـحــاب تلك المشاريع إلــى إعــان إفالسهم،
لذلك على الحكومة والمجلس إيجاد حلول جذرية إلنعاش هذا
القطاع الحيوي من خالل االستماع لمعاناتهم ومشاركتهم في
وضع الحلول.
ودمتم سالمين.

روني أوليسكر*

إرث غير متوقع من نتنياهو

مارتن كيتل*

رسالة جونسون إلى أسكتلندا :وحدة المملكة المتحدة لم تعد مبنية على التوافق!
لقد أثبتت خطة
«بريكست» أن وحدة
المملكة المتحدة لم تعد
مبنية على التوافق بل
على القوانين ،حيث ُيصاغ
القانون في «وستمنستر»
المستقلة ،وتسيطر
إنكلترا على هذه
المنطقة ،فأصبح ضبط
اإلنكليزي الذي
النفس ً
كان واضحا حين أدركت
الحكومات ضرورة التكيف
مع االختالفات أشبه
بمنزل مهجور فوق جرف
منهار اليوم.

إذا أصــابــت استطالعات ال ــرأي ،مــن المتوقع أن
يفوز "الحزب الوطني االسكتلندي" بوالية جديدة
لرئاسة الحكومة االسكتلندية بعد ثالثة أسابيع،
حيث سيصل هــذا الحزب إلــى السلطة وهــو يحمل
ً
معه تفويضا بإجراء استفتاء حول االستقالل ،وقد
ً
تتوصل االنتخابات إلى نتائج مفاجئة طبعا ،لكن
يثبت الــوضــع الــراهــن إل ــى أي حــد أهـمـلــت حكومة
ب ــوري ــس جــون ـســون ه ــذا الـمـلــف ل ــدرج ــة أن ترتكز
استراتيجيتها اآلن على األمـنـيــات لتجنب تفكك
المملكة المتحدة.
ما كان ُيفترض أن يصل الوضع إلى هذه المرحلة،
فــرب ـمــا ت ـع ـكــس م ـق ــارب ــة ج ــون ـس ــون ال ـم ـب ـن ـيــة على
األمنيات اإليجابية تجاه اسكتلندا التزامه التفاؤلي
والعشوائي بأي شكل ّ
جدي من الكفاءة السياسية،
ً
لكنها ّ
تجسد أيضا معنى اإلهمال الذي يتجاوز أداءه
ّ
الشخصي ،وقد سلط تقريران مهمان الضوء على
ً
هذه الظاهرة حديثا.
صدر هذان التقريران عن "معهد بينيت للسياسة
العامة" في جامعة "كامبريدج" و"كلية بالفاتنيك
ل ــإدارة الحكومية" فــي جامعة "أك ـس ـفــورد" ،وهما
يحلالن اإلخفاقات السياسية التي جعلت المملكة
ً
المتحدة على شفير التفكك ،يذكر التقريران معا
مجموعة متالحقة من الـعــادات السيئة في طريقة
تعامل الحكومات البريطانية مع الــدول والمناطق
التابعة للمملكة المتحدة منذ بدء عملية تفويض
الصالحيات في عام .1997
ً
قد تكون ثقافة اإلهمال راسخة جدا في السياسة
البريطانية ،لكن يكشف التقرير الصادر عن جامعة
"أكسفورد" أن هذه الظاهرة أصبحت ّ
مدمرة اليوم
أكثر مما كانت عليه قبل عشر سـنــوات .يذكر هذا
ً
ً
التقرير أيضا أن جزءا من السبب يتعلق بسوء تقدير
ديفيد كاميرون غداة استفتاء عام  ،2014فقد سارع
هذا األخير إلى تأييد مبدأ "تصويت اإلنكليز على
القوانين اإلنكليزية" بدل محاولة التواصل مع %45
من االسكتلدنيين الذين صـ ّـوتــوا لقرار االستقالل،
ً
وزاد الوضع سوءا بسبب فشل بريطانيا في التعامل
م ــع ال ـت ـغ ـيــرات المحتملة ف ــي ال ـقــوان ـيــن المرتبطة

بــاالسـتـفـتــاء ات المستقبلية ح ــول وح ــدة المملكة
المتحدة بعد عام .2014
لـقــد أثـبـتــت خـطــة "بــريـكـســت" أن وح ــدة المملكة
المتحدة لم تعد مبنية على التوافق بل على القوانين،
حيث ُيصاغ القانون في "وستمنستر" المستقلة،
وتسيطر إنكلترا على هذه المنطقة ،فقد أصبح ضبط
ً
النفس اإلنكليزي ال ــذي كــان واض ـحــا حين أدركــت
الحكومات ض ــرورة التكيف مــع االخـتــافــات أشبه
بمنزل مهجور فوق جرف منهار اليوم.
ّ
تتضح عــواقــب هــذا الــوضــع فــي انهيار "اتفاقية
سيويل" التي تنص على عــدم تغيير الصالحيات
ّ
المعمول بها من دون موافقة الحكومات المكلفة بهذه
المهام ،فقد جاءت خطة "بريكست" لتقضي على هذه
االتفاقية ،حتى أن "قانون السوق الداخلية" يذهب
إلى حد تعزيز صالحيات الحكومة البريطانية ،فقبل
ً
المملكة المتحدة تحديا عبر المحكمة
أيام أطلقت
َ
َ
اسكتلنديين على اعتبار أنهما
العليا ضد قانونين
يتجاوزان صالحيات هوليرود ،لكن من المتوقع أن
يتفوق أي قــرار يرفض االستفتاء الــذي شــارك فيه
االسكتلنديون على تلك المحاولة ،وسينقل ذلك القرار
رسالة إلى االسكتلنديين حول عدم وجود أي طريقة
قانونية للتخلي عن المملكة المتحدة.
قد يخطئ من يفترض أن االنتخابات في هوليرود
ً
ً
ستطلق صراعا شامال بين لندن وإدنبره على جميع
ً
الجبهات اعتبارا من  7مايو المقبل ،لكن "الحزب
الــوطـنــي االسـكـتـلـنــدي" يحتفظ بـسـ ّـر غــريــب مفاده
ً
أن الوقت قد ال يكون مناسبا لهذه األحداث .ال تزال
ً
اآلراء منقسمة جــدا حــول هــذا الـمــوضــوع ،حتى أن
بعض مؤيدي استعمال القوة في حزب المحافظين
ّ
يرغب في أن تنظم "وستمنستر" صيغة مبكرة أو
ً
ً
استفتاء معينا.
إذا لم يحصل استفتاء آخــر قبل عــام  ،2023فقد
ً
يصبح المجال مفتوحا على األقل أمام ظهور أفكار
عقالنية وتوافقية تفتقر إليها الساحة السياسية منذ
وقت طويل ،لكن سيكون هذا التوجه بعيد المنال إذا
ً
ً
لم يصبح جزءا راسخا من العقلية السائدة.
* «الغارديان»

ً
ً
شهدت إسرائيل تحوال جذريا في وضعها السياسي خالل الشهر
ً
ُ
الماضي ،وللمرة األولى في تاريخ البلد ،يعتبر حزب عربي شريكا
ً
شرعيا في تشكيل االئتالف الحاكم ،حيث جاء هذا التحول من جهة
مستبعدة بالكامل :بنيامين نتنياهو.
ّ
يريد نتنياهو أن ُيركز إرثه على اتفاقيات السالم مع اإلمــارات
العربية المتحدة والبحرين والمغرب ،أو تلقيح جميع السكان ضد
ً
فيروس "كوفيد ،"19وسيتذكره الناس أصال باعتباره المسؤول الذي
تولى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية ألطول فترة والسياسي األكثر
ً
فسادا فيها ،لكن يبقى إرث نتنياهو رغم كل شيء غير متوقع ،فهو
الزعيم الذي أعطى الشرعية ألصوات العرب في إسرائيل.
ّ
تسمر اإلسرائيليون أمــام شاشاتهم لسماع منصور عباس،
ً
السياسي الذي كان مجهوال وسط اإلسرائيليين منذ أشهر قليلة.
ُع ِرض خطابه في وقت الذروة على جميع القنوات اإلسرائيلية ،وهي
ً
ظاهرة لم تحصل منذ أن ألقى الرئيس المصري أنور السادات خطابا
ً
تاريخيا في الكنيست اإلسرائيلي في العام ّ ،1977
فمهد بذلك إلقرار
معاهدة السالم بين إسرائيل ومصر بعد سنتين .هل يمكن اعتبار
ً
هذا الخطاب مماثال؟
يستطيع عباس اليوم أن يشارك في تحديد هوية الجهات التي
ّ
ستشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل ،فهو لم يتكلم عن هويته
ً
ً
الفلسطينية أو القضية الفلسطينية عموما ،ولم يذكر شيئا عن
قــانــون الــدولــة القومية ال ــذي حــاولــت األحـ ــزاب العربية واليسار
ً
اإلســرائـيـلــي إل ـغ ــاءه ،ول ــم يـتـطــرق أي ـضــا إل ــى اس ـت ـمــرار االحـتــال
اإلسرائيلي وبناء المستوطنات ،بل إنه تكلم عن اليهود والعرب
في إسرائيل وعن ّ
تفهم اآلخرين والتعلم منهم والتطلع إلى مستقبل
مبني على التعايش ،فـقــال" :الـقــواســم المشتركة بيننا أكثر من
خالفاتنا".
ّ
عـبــاس هــو زعـيــم ح ــزب "راعـ ــم" ال ــذي يمثل الـحــركــة اإلسالمية
في إسرائيل ،حيث فاز هذا الحزب بأربعة مقاعد في االنتخابات
اإلسرائيلية في األسبوع الماضي ،وقد ينجح في كسر الجمود القائم
َ
َ
المتناحرين في السياسة اإلسرائيلية :المعسكر
المعسكرين
بين
ُ
الذي يريد بقاء نتنياهو في الحكم ،والمعسكر الذي يعارضه.
ً
كان عباس وزمالؤه العرب ُي َ
أعضاء
عتبرون حتى الفترة األخيرة
غير شرعيين في أي ائتالف حاكم ،لكنهم باتوا اآلن من الجهات
المؤثرة في السياسة اإلسرائيلية.
ُ
فــي األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،اتـخــذ نتنياهو خـطــوة كــانــت تعتبر
مستحيلة إلضــافــة حــزب "راع ــم" إلــى ائـتــافــه ،والحـظــت األح ــزاب
اليهودية الدينية وغير القومية تعدد القواسم المشتركة التي
تجمعها بالحزب اإلســامـ َـي الــذي يرأسه عباس وتشابه الرؤية
المحافظة لدى الطرفين.
الدينية
ِ
ً
ً
لكن يــواجــه نتنياهو مــأزقــا سياسيا ألن شــركــاءه اليمينيين
المتطرفين ،ال سيما المنتمين منهم إلى الحزب الصهيوني الديني
الذي يشمل المتعصبين اليهود ،أوضحوا أنهم لن يشاركوا في أي
ّ
يتحمل
ائتالف مدعوم من األحزاب العربية .ال يستطيع نتنياهو أن
خسارة أصــوات اليمين المتطرف إذا أراد أن يحصد األغلبية في
الكنيست.
ّ
لقد أكد المعسكر اليميني المحافظ على ما يعرفه اإلسرائيليون
ً
إحداث تغيرات جذرية في السياسة
أصال :وحده هذا الفريق يستطيع ّ
اإلسرائيلية .هكذا كان الوضع حين وقع مناحيم بيغن على معاهدة
السالم مع أنور السادات في عام  ،1979وال يزال الوضع على حاله
بعد مرور أربعين سنة ،فيما يحاول نتنياهو ضم أحــزاب عربية
إلى الحكومة.
من المستبعد أن تدوم هذه األجواء اإليجابية مع عباس لفترة
ً
طويلة ،لكن لن يتمكن نتنياهو من تغيير ما فعله الحقا ،وخالل
الجولة المقبلة من االنتخابات اإلسرائيلية (قد تحصل هذا الصيف
ُ
ً
على األرجح) ،ستعتبر جميع األحزاب العربية شريكة معترفا بها
في أي ائتالف حاكم.
األهم من ذلك هو أن اليهود والعرب في إسرائيل ،وللمرة األولى في
تاريخهم ،بدؤوا يفتحون المجال أمام إقامة تعاون سياسي في أعلى
ً
ً
مراتب السلطة ،وسيكون هذا التطور جزءا من إرث نتنياهو طبعا.
* «ريل كلير»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.978

6.542

٤.860

2.386 2.758 3.319

 %86انخفاض سوق المشاريع النفطية الكويتي
تراجعت إلى  9.1مليارات دوالر في مارس 2021
انخفاض القيمة
اإلجمالية لمشاريع
البتروكيماويات
بنسبة %12

 275.5مليار دوالر
فقط مجموع
المشاريع النفطية
النشيطة في
المنطقة بحلول
مارس 2021

توقعات ببلوغ
النفقات الرأسمالية
لمشاريع الطاقة
المتجددة 243
ً
مليارا هذا العام

انخفضت القيمة اإلجمالية
لـمـشــاريــع الـنـفــط النشيطة في
الشرق األوسط بأكثر من الربع
خالل العامين الماضيين وسط
تحول الطاقة العالمي المستمر
ووباء كوفيد .-19
وأظ ـهــر تحليل لـمـشــروعــات
النفط في دول مجلس التعاون
الخليجي ،أجرته مجلة «ميد»،
كذلك الجزائر ومصر والعراق
ولـيـبـيــا ،أن الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـن ـف ـط ـيــة الـنـشـطــة
انخفضت بنسبة  29في المئة
بين  19مارس  2019و 30مارس
.2021
و فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــارس  ،2019ب ـلــغ
م ـج ـم ــوع ال ـم ـش ــاري ــع الـنـفـطـيــة
الـنـشـيـطــة ف ــي الـمـنـطـقــة 385.7
مليار دوالر ،مقارنة مع 275.5
ً
مليارا فقط كما فــي  30مــارس
 ،2021في حين لفتت «ميد» إلى
أن القيمة اإلجمالية للمشاريع
النفطية تنخفض عندما تكون
قيمة المشاريع الجديدة ،التي
يتم اإلعــان عنها أقل من قيمة
المشاريع المنجزة.
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــض ن ـ ـشـ ــاط
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـن ـف ـط ـي ــة ب ـش ـكــل
كبير مـقــار نــة بنشاط مشاريع
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات وم ـش ــاري ــع
الغاز الطبيعي.
وخــال نفس الفترة الزمنية
 ،م ــن  151.7م ـل ـيــار دوالر إ لــى
ً
 133.7م ـل ـي ــارا  ،و ظ ـلــت القيمة
اإلجـمــالـيــة لمشاريع الـغــاز في
ً
الـمـنـطـقــة مـسـتـقــرة ن ـس ـب ـيــا ،إذ
ان ـخ ـف ـضــت ب ـش ـكــل ط ـف ـيــف إلــى
ً
 186.1مليارا في مــارس ،2021
ً
م ــن  187.4م ـل ـي ــارا ف ــي م ــارس
.2019

ويــأتــي االن ـخ ـفــاض الكبير
فــي قيمة الـمـشــاريــع النفطية
فــي المنطقة مــع تحول قطاع
الـطــاقــة الـعــالـمــي مــن األنظمة
القائمة على األحافير إلنتاج
واس ـت ـه ــاك ال ـط ــاق ــة ،ب ـمــا في
ذل ــك الـنـفــط وال ـغ ــاز الطبيعي
والـفـحــم ،إلــى مـصــادر الطاقة
المتجددة مثل الرياح والطاقة
الـشـمـسـيــة ،كــذلــك كـبـطــاريــات
ليثيوم أيون.
وحـقــق اإلنـفــاق الرأسمالي
ال ـع ــال ـم ــي ل ـم ـش ــاري ــع ال ـطــاقــة
ً
ً
ً
المتجددة رقما قياسيا جديدا
ً
ف ــي ع ــام  ،2021وف ـق ــا لشركة
ُ .Rystad Energy
وف ـ ــي ت ـق ــري ــر نـ ـش ــر ال ـش ـهــر
الـ ـم ــاض ــي ،ت ــوق ـع ــت أن تـصــل
النفقات الرأسمالية لمشاريع
ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة إلـ ــى 243
مـلـيــار دوالر ه ــذا ال ـع ــام ،مما
ي ـض ـيــق ال ـف ـج ــوة م ــع اإلن ـف ــاق
على النفط والغاز ،والمتوقع
ً
ً
أن يظل ثابتا نسبيا هذا العام
عند  311مليار دوالر.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى أن
جائحة كورونا العالمي أثرت
ً
أيضا على قطاع النفط والغاز
العالمي من خالل الحد بشكل
كبير من الطلب على الطاقة ،إذ
أدت القيود المصممة للحد من
انتشار الفيروس إلــى خفض
النشاط االقتصادي.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت ه ــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت أك ـب ــر
انخفاض في القيمة اإلجمالية
لمشاريعها النفطية النشيطة،
إذ انخفضت قيمة المشاريع
النفطية النشيطة بنسبة 86
ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى  9.1م ـل ـيــارات

دوالر فقط فــي م ــارس ،2021
مقارنة بـ  64.8مليار دوالر في
مارس .2019
وم ــن ال ـب ـل ــدان األخ ـ ــرى الـتــي
ً
ً
ش ـه ــدت ان ـخ ـف ــاض ــا ك ـب ـي ــرا فــي
نـ ـش ــاط الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـن ـف ـط ـيــة،
ال ـجــزائــر ،وم ـصــر ،وق ـطــر ،التي
ً
شهدت انخفاضا بنسبة  42في
الـمـئــة و 50فــي الـمـئــة ،و 45في
المئة على التوالي.
بالنسبة لجميع هذه البلدان
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ،أصـ ـبـ ـح ــت م ـش ــاري ــع
الـنـفــط أق ــل أول ــوي ــة ألنـهــا تركز
على تطوير احتياطيات كبيرة
من الغاز.
وشملت البلدان التي شهدت
ت ـ ـق ـ ـل ـ ـصـ ــات أق ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ــواق
مـشــاريـعـهــا الـنـفـطـيــة اإلمـ ــارات
والسعودية والبحرين وعمان
والعراق.
وسـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان
ً
انخفاضا بنسبة  24في المئة
و 16في المئة و 10في المئة و1
في المئة على التوالي.
ق ـ ــد يـ ـ ـ ــؤدي ت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـعـ ــراق
بـنـسـبــة  1ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط إلــى
خ ـ ـلـ ــق االن ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاع بـ ـ ـ ــأن سـ ــوق
مـشــاريـعــه الـنـفـطـيــة أق ــوى مما
هو عليه في الواقع .هذا بسبب
وجـ ــود ال ـعــديــد م ــن الـمـشــاريــع
الكبيرة التي استمرت لسنوات
ً
ع ــدي ــدة دون أن تـشـهــد تـقــدمــا
ً
كبيرا.
وال يـ ـ ــزال س ـ ــوق ال ـم ـشــاريــع
ً
النفطية في ليبيا صغيرا ،لكنه
شهد قـفــزة فــي القيمة منذ 19
مارس .2019
ً
ويـ ــرجـ ــع ذلـ ـ ــك أس ـ ــاس ـ ــا إل ــى
ال ـت ـح ـس ـي ـن ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي
زادت من التفاؤل بشأن جدوى

مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
ووج ـ ـ ــد تـ ـق ــري ــر ص ـ ـ ـ ــادر ،عــن
وكالة الطاقة الدولية ،أن زيادة
الطلب على النفط ،خاصة في
آسيا ،يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع
شهية الـعــالــم لـلـخــام لتتجاوز
 100م ـل ـيــون بــرم ـيــل ف ــي ال ـيــوم
ألول مرة بحلول عام .2023

آفاق مشروعات النفط
تضاربت اآلراء حول النظرة
المستقبلية للمشاريع النفطية
في الشرق األوسط بين أصحاب
ال ـم ـص ـل ـحــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع .فـفــي
سـبـتـمـبــر م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
قالت شركة النفط الدولية BP
قد يكون الطلب على النفط قد
وص ــل بالفعل إل ــى ذروت ــه وقــد
ً
يواجه انخفاضا غير مسبوق
منذ عقود.

وف ـ ــي ت ـق ــري ــر لـ ـه ــا ،ق ــال ــت إن
الطلب على النفط قد ال يتعافى
ً
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا م ـ ـ ــن تـ ــأث ـ ـيـ ــر ج ــائـ ـح ــة
الفيروس التاجي وقد يبدأ في
االن ـخ ـف ــاض م ــن ح ـيــث الـقـيـمــة
المطلقة ألول مــرة فــي التاريخ
الحديث.
وإذا ثبت أن هــذه التوقعات
صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ،فـ ـم ــن الـ ـمـ ـمـ ـك ــن أن
يستمر االنخفاض األوســع في
قيمة ســوق المشاريع النفطية
في الشرق األوسط.
ال ـم ـت ـن ـب ـئــون اآلخـ ـ ـ ــرون أ ُكـثــر
ً
تفاؤال بكثير .ففي تقرير نشر
في مــارس ،قالت وكالة الطاقة
الــدول ـيــة ( )IEAإن الـطـلــب على
النفط من المقرر أن ينتعش مع
بدء االقتصادات في التعافي من
قيود .Covid-19
ووج ــد تـقــريــر وكــالــة الطاقة
الــدول ـيــة أن زي ــادة الـطـلــب على

البورصة تواصل مكاسبها ...والسيولة نحو  40مليون دينار
السوق الرئيسي يستمر في التفوق على تعامالت «األول»
●

علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الـكــويــت الــرئـيـسـيــة ،أم ــس ،أداء
ً
إيـ ـج ــابـ ـي ــا إذ س ـج ـل ــت ج ـم ـيــع
ً
الـمــؤشــرات الرئيسية ارتـفــاعــا،
كذلك متغيرات السوق الثالثة
(القيمة والكمية المتداولة وعدد
الصفقات).
وحـقــق مــؤشــر الـســوق العام
ً
ارت ـف ــاع ــا بـنـسـبــة ن ـصــف نقطة
مئوية تعادل  29.65نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5978.16نقطة
بسيولة كبيرة هي األكبر خالل
جلسات شهر رمضان اقتربت
ً
ك ـث ـي ــرا م ــن  40م ـل ـي ــون دي ـن ــار،
وت ـ ــداول ـ ــت أعـ ـل ــى ك ـم ـيــة أس ـهــم
م ـتــداولــة بـلـغــت  391.1مليون
سـهــم عـبــر  12389صـفـقــة ،وتــم
ً
تداول  138سهما ربح منها 84
بينما تراجع  35فقط واستقر
 19دون تغير.
وارتـفــع مؤشر السوق األول
بنسبة أقل كانت  0.34في المئة
ت ـ ـسـ ــاوي  22.29ن ـق ـطــة لـيـقـفــل
عـلــى مـسـتــوى  6542.01نقطة
بسيولة متراجعة توقفت عند
 17.1مليون دينار تداولت 48.8
مليون سهم عبر  3323صفقة.
وت ـ ـعـ ــادلـ ــت كـ ـف ــة ال ــراب ـح ـي ــن
وال ـخــاســريــن وك ــان ــا  10أسـهــم
ف ــي ك ــل طـ ــرف م ـقــابــل  5أسـهــم
مستقرة دون تغير في السوق

األول ،وكان الدعم والنمو األكبر
لــأسـهــم فــي ال ـســوق الرئيسي
ورئيسي  50اللذين تفوقا على
مكونات الـســوق األول .وارتفع
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي  50بـ ـنـ ـسـ ـب ــة ك ـب ـي ــرة
بلغت  0.85في المئة ليتجاوز
م ـس ـتــوى  5آالف ن ـق ـطــة لـلـمــرة
األول ــى مــن إطــاقــه قبل عامين
ً
ت ـقــري ـبــا ،وي ــرب ــح  42.34نقطة
ويقفل على مستوى 5033.68
نـقـطــة وبـسـيــولــة كـبـيــرة بلغت
 17.2مليون دينار ،بينما كانت
س ـي ــول ــة ال ــرئ ـي ـس ــي اإلج ـمــال ـيــة
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت  22مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
بفارق كبير عن سيولة السوق
الرئيسي.
وتم تداول  245.2مليون سهم
عبر  5830صفقة ،وتم تداول 47
ً
ً
سـهـمــا مــن إجـمــالــي  50سهما
مكونات رئيسي  50ربح منهم
 34وخسرت  8بينما استقرت
 5دون تغير.

رئيسي  50فوق  5آالف نقطة
ً
استطاع أخيرا مؤشر رئيسي
 50الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـك ــون مـ ـ ــن اف ـض ــل
خـمـسـيــن ش ــرك ــة س ـيــولــة خ ــارج
السوق األول من اختراق مستوى
 5آالف نـقـطــة (وك ـن ــا ق ــد أشــرنــا
في أكثر من مناسبة في تقارير
«ال ـجــريــدة» إل ــى ق ــرب االخ ـت ــراق)
ً
م ــدع ــوم ــا ب ـ ـ ــأداء قـ ــوي وس ـيــولــة

كـ ـبـ ـي ــرة ت ـ ــرك ـ ــزت عـ ـل ــى األسـ ـه ــم
الصغيرة خــارج التشغيلية في
ً
السوق خصوصا كتلتي أعيان
وإيـ ـف ــا ع ـل ــى وج ـ ــه ال ـخ ـص ــوص،
ً
وب ـع ــد إع ـ ــادة هـيـكـلـتـهـمــا مــالـيــا
و خـفــض كبير لبند المطلوبات
في الكتلتين.
ك ـم ــا س ـج ـلــت ب ـع ــض األس ـه ــم
ً
ً
الـمـنـتـقــاة أداء إي ـجــاب ـيــا ون ـمــوا
ً
ك ـب ـي ــرا ف ــي األسـ ـع ــار وال ـن ـش ــاط،
وكــان أمــس ،فــي مقدمتها أسهم
ً
بـتــروغـلــف ،ال ــذي حـقــق ارتـفــاعــا
ً
بـنـسـبــة  12ف ــي ال ـم ـئــة م ـت ـصــدرا

الـنـشــاط مــع سـهــم األولـ ــى بنمو
مـ ـح ــدود ل ــأخ ـي ــر ،ب ـي ـن ـمــا تـمــت
عمليات جني أربــاح على أسهم
أعـ ـي ــان وأرزان وبـ ـي ــان لـيـحـلــق
سهم مبرد بارتفاع كبير بنسبة
تجاوزت  15في المئة.
وربــح «جــي إف إتــش» ووثــاق
والتعمير ومنازل ووطنية عقارية
ً
ً
ً
ال ــذي شـهــد ن ـم ــوا وط ـل ـبــا كـبـيــرا
خالل فترة المزاد لتصل مكاسبه
الي  4.4في المئة وبدعم من أداء
سهم أجيليتي في السوق األول.
في المقابل ،فتر أداء األسهم

الـقـيــاديــة فــي الـنـصــف األول من
الـجـلـســة لتنشط خ ــال النصف
ال ـثــانــي وتـحـقــق مـكــاســب جـيــدة
خ ــال ف ـتــرة ال ـم ــزاد تــركــزت على
أسهم أجيليتي والوطني وزين
وب ـ ـي ـ ـتـ ــك وب ـ ــوب ـ ـي ـ ــان وبـ ــوب ـ ـيـ ــان
بـتــروكـيـمــاويــات ،مقابل خسارة
بعض األسهم مثل بنك الخليج
والبورصة وأهلي متحد لتنتهي
الجلسة إيجابية على كل الصعد
وبـنـمــو كبير فــي الـسـيــولــة التي
ً
اق ـت ــرب ــت ك ـث ـي ــرا م ــن  40مـلـيــون
دينار.

ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
األسواق المالية الخليجية بعد
اس ـت ـق ــرار أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط حــول
ً
م ـس ـتــوى  66دوالرا لـلـبــرمـيــل،
وتصدر الرابحين مؤشر سوق
قطر بنمو بنسبة  1.4في المئة
ً
م ـق ـتــربــا م ــن م ـس ـتــوى  11ألــف
نقطة ،بينما واصــل السعودي
تــربـعــه ف ــوق مـسـتــوى  10آالف
نقطة ،وربحت أســواق الكويت
والبحرين وبنمو جيد.

أخبار الشركات
«هيومن سوفت» :إنهاء
تكليف صديقي
أف ــادت شــركــة هيومن ســوفــت القابضة بأنه
تم إنهاء تكليف محمد صديقي بشغل منصب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـش ــرك ــة ه ـي ــوم ــن ســوفــت
الـتـعـلـيـمـيــة (ش ــرك ــة ت ــاب ـع ــة) ،ل ـتــوقــف نـشــاطــات
ال ـشــركــة وال ـم ـب ــاش ــرة ف ــي إج ـ ـ ــراء ات تصفيتها
وحلها.

حكم لمصلحة «إنوفست»
بـ  4.7ماليين دينار
قــالــت شــركــة إنــوفـســت إن المحكمة أص ــدرت
حكما لمصلحتها ضد شركة الفوز لالستثمار
بـ ــإلـ ــزام ـ ـهـ ــا ب ـ ـ ــأن تـ ـ ـ ــؤدي  4.7م ــايـ ـي ــن دي ـ ـنـ ــار،
وبالمشروعات وبمبلغ  500دينار مقابل أتعاب
المحاماة الفعلية.

«األهلي» :استقالة لوكي
ذكـ ــر ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي أن ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام إدارة
الخدمات المصرفية لــأفــراد ،ستيوارت لوكي،
استقال من منصبه بتاريخ أمس األول.

ً
«ثريا» :علي بدال من الهديب

أوضحت شركة دار الثريا العقارية أنه تم قبول
استقالة عضو مجلس اإلدارة عادل الهديب ،وتم
استدعاء العضو االحتياطي محمد جعفر علي
الستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.

«أهلية ت» تربح  2.5ألف دينار
قامت شركة األهلية للتأمين بإتمام صفقة بيع
ألسهم الشركة الزميلة شركة العرب للتأمين على
الحياة والحوادث في المملكة األردنية الهاشمية،
وسينتج عن الصفقة أرباح قدرها  2.5ألف دينار.

«المدينة» تخسر  2.23مليون دينار
كشفت شركة المدينة للتمويل واالستثمار
أنـ ـ ــه فـ ــي حـ ـ ــال اس ـت ـب ـع ــاد أسـ ـه ــم ش ــرك ــة ال ـق ـلــم
ال ـعــربــي الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي زيـ ــادة رأس ـم ــال شــركــة
جـيــاد الـقــابـضــة سينتج عــن ذلــك خـســارة 2.23
مليون دينار ،وذلك بعد أن يتم تعديل تصنيف
االستثمار في شركة جياد القابضة من استثمار
في شركة زميلة الى االستثمار بالقيمة العادلة،

من خالل بيان الربح والخسارة النخفاض نسبة
الملكية من  22الى  16في المئة ،علما بأن األرقام
المذكورة خاضعة للتدقيق والمراجعة .وستطعن
الشركة التابعة على القرار ،ولن تعترف بآثاره إال
بعد الفصل في الطعن من المحكمة المختصة،
وذل ــك نـظــرا ألنــه ليس ص ــادرا ضــدهــا ولــم تكن
طرفا في إجراءاته.

«أجيليتي» :إبرام اتفاقيات برنامج تمويلي بـ  425مليون دينار
انتهت شركة أجيليتي للمخازن العمومية
مــن إب ــرام اتـفــاقـيــات لتأمين بــرنــامــج تمويلي
للشركة مع عدد من الجهات االئتمانية بقيمة
 1.43مليار دوالر (حوالي  425مليون دينار)،
وسـيـكــون ج ــزءا مــن ه ــذه الـتـسـهـيــات ل ـمــدة 3
سنوات والجزء اآلخر لمدة  5سنوات.
وأشارت الشركة الى أن االتفاقيات الجديدة

تـتـنــوع بـيــن الـتـسـهـيــات الـمـشـتــركــة الثنائية
التقليدية واإلسالمية ،وتضم  16جهة ائتمانية
مـحـلـيــة وإق ـل ـي ـم ـيــة ودولـ ـي ــة قــائ ـمــة وج ــدي ــدة،
وستوفر هذه القروض للشركة سيولة اضافية
لتمويل النمو في عملياتها.

النفط ،السيما في االقتصادات
النامية في جميع أنحاء آسيا،
يمكن أن تؤدي إلى شهية العالم
ل ـل ـخ ــام لـ ـتـ ـج ــاوز  100م ـل ـيــون
ً
برميل من النفط يوميا ألول مرة
بحلول عام .2023
وأظـ ـه ــرت تــوق ـعــات ـهــا لـلـعــام
المقبل أن الطلب العالمي على
ال ـن ـفــط ق ــد يــرت ـفــع ب ـم ـق ــدار 5.5
ً
ماليين برميل من النفط يوميا،
وهـ ــو أحـ ــد أس ـ ــرع االرت ـف ــاع ــات
ال ـس ـن ــوي ــة ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ،إل ــى
م ـتــوســط  96.6م ـل ـيــون بــرمـيــل
ً
يوميا.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـسـتـمــر
ارت ـف ــاع الـطـلــب عـلــى الـنـفــط من
خ ــال ت ــوق ـع ــات وك ــال ــة الـطــاقــة
الــدولـيــة ،الـتــي تمتد حتى عام
 ،2026إذ ت ـصــل إل ــى أك ـث ــر من
ً
 104م ــاي ـي ــن ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا،
وسيكون هذا أعلى بأكثر من 4

ماليين برميل في اليوم مقارنة
بعام .2019
ووجــد تحليل وكالة الطاقة
ال ــدولـ ـي ــة  -ال ـ ـ ــذي اس ـت ـخــدم ـتــه
ال ـح ـك ــوم ــات ف ــي ج ـم ـيــع أن ـحــاء
العالم إلعــام سياسات الطاقة
الـخــاصــة بـهــا  -أن الـطـلــب على
وق ــود ال ـط ــائ ــرات ،ال ــذي تـضــرر
بشدة من الوباء ،يمكن أن يعود
ً
تدريجيا إلى مستويات ما قبل
األزمة.
ً
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية،
ف ــإن الـتـحــول إل ــى االجـتـمــاعــات
والـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت،
ً
جـ ـنـ ـب ــا إلـ ـ ــى جـ ـن ــب مـ ــع ج ـه ــود
الـ ـش ــرك ــات ل ـخ ـفــض ال ـت ـكــال ـيــف
وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــذرة ل ـل ـس ـف ــر
الـ ـت ــرفـ ـيـ ـه ــي ،يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـغ ـيــر
ات ـج ــاه ــات ال ـس ـفــر بـشـكــل دائ ــم
ويحافظ على نمو الطلب على
النفط تحت السيطرة.

 %45.7تراجع فائض الكويت
التجاري مع اليابان
أظهرت بيانات حكومية يابانية ،أمس ،أن الفائض التجاري للكويت
مع اليابان تراجع للمرة الـ  12على التوالي في شهر مارس الماضي
بنسبة  45.7في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل
إلى  25.5مليار ين ياباني « 235مليون دوالر» بسبب تباطؤ الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية ،في تقرير أولي ،إنه رغم هذا التراجع
ً
ً
فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا  13عاما وشهرين
إذ ال تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض في
الشهر الماضي بنسبة  22.5في المئة على أساس سنوي ليصل إلى
 50.6مليار ين ياباني « 466مليون دوالر» فيما ارتفعت الــواردات من
ً
اليابان للمرة األولــى منذ  11شهرا بنسبة  37.0في المئة لتصل إلى
 25.1مليار ين ياباني « 231مليون دوالر».
وأشارت الوزارة إلى أن فائض الشرق األوسط التجاري مع اليابان
انخفض في الشهر الماضي بنسبة  18.1في المئة ليصل إلى 381.2
مليار ين ياباني « 3.5مليارات دوالر» مع تقلص الصادرات المتجهة
إلى اليابان من المنطقة بنسبة  11.8في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضـحــت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والـغــاز الطبيعي
المسال والموارد الطبيعية األخرى ،التي تمثل نسبة  93.2في المئة من
إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة  14.1في المئة
فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة  0.6في المئة بسبب
الطلب على اآلالت الكهربائية والسلع المصنعة واآلالت.
وذكــرت ال ــوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر
ً
ً
الماضي فائضا عالميا للمرة الثانية على التوالي بقيمة  663.7مليار
ين ياباني « 6.1مليارات دوالر».
ً
ووفقا للتقرير ،نمت الصادرات اليابانية بنسبة  16.1في المئة عن
العام السابق ،وهي أكبر زيادة منذ شهر نوفمبر عام  2017مدعومة
ً
بانتعاش االقتصاد العالمي ،فيما ارتفعت واردات اليابان أيضا بنسبة
 5.7في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها
الواليات المتحدة.

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  240مليون دينار
أع ـلــن بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي،
أمــس ،تخصيص إصــدار سندات
وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240
مليون ديـنــار «نـحــو  792مليون
دوالر».
وقــال البنك المركزي في بيان

ل ـ «كــونــا» ،إن أجــل اإلص ــدار يبلغ
ستة أشهر بمعدل عائد  1.250في
المئة .وكان «المركزي» أصدر في
ً
 13أبريل الجاري سندات وتورقا
بنفس القيمة وبأجل ثالثة أشهر
وعائد  1.125في المئة.

استقرار الدوالر واإلسترليني
وتراجع اليورو
استقر سعر صرف الــدوالر األميركي أمــام الدينار الكويتي ،أمس،
عند مستوى  0.301دينار ،في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.360
دينار مقارنة بأسعار أمس األول .وقال بنك الكويت المركزي ،في نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني
استقر عند مستوى  0.417دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند
مستوى  0.327دينار ،واستقر الين الياباني عند مستوى  0.003دينار.
واستقر ال ــدوالر قــرب أقــل مستوى فــي شهر مقابل عمالت أخــرى،
فيما دارت عــائــدات سـنــدات الخزانة األميركية قــرب أقــل مستوى في
خمسة أسابيع بعدما أكد مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي
األميركي) نظرته بأن أي زيادة في معدل التضخم من المرجح أن تكون
مؤقتة.
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ارتفاع مؤشر «بيتك كابيتال» للصكوك
على العائد اإلجمالي بـ ٪0.42
بقيمة إجمالية  119.2نقطة خالل الربع األول

سـجــل مــؤشــر "بـيـتــك كــابـيـتــال"
ً
ً
للصكوك ارتفاعا طفيفا على العائد
اإلج ـمــالــي بنسبة  0.42فــي المئة
خــال الربع األول من  2021بقيمة
إجمالية  119.2نقطة.
وأثر االنخفاض العام في أسعار
صـ ـك ــوك الـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى الـقـيـمــة
اإلجمالية لمؤشرات الصكوك على
الرغم من بقاء الصكوك السيادية
ً
وشبه السيادية مستقرة منذ بداية
الـ ـع ــام ،وإذا م ــا ق ــارن ــا ال ـمــؤشــرات
المماثلة األخرى ،كان مؤشر "بيتك
كــابـيـتــال" لـلـصـكــوك ،هــو المؤشر
الــوح ـيــد الـ ــذي أق ـفــل ف ــي المنطقة
الخضراء.
بـ ــدأت إص ـ ــدارات ال ـص ـكــوك هــذا
العام مع إصدار بنك أبوظبي األول

بقيمة  500مليون دوالر وبعائد
 1.411فــي الـمـئــة عـلــى  5س ـنــوات،
وح ــاز اإلص ــدار مــن وكــالــة "فيتش"
على تصنيف ائتماني  ،AAومن
وكالة "موديز"  ،Aa3شاركت "بيتك
كابيتال" كأحد المديرين الرئيسيين
ال ــذي ــن أداروا وس ــاه ـم ــوا بـنـجــاح
اإلصدار.
وت ــاه إص ــدار صـكــوك البنك
األهلي التجاري من السعودية
ب ـق ـي ـمــة  1.25م ـل ـي ــار دوالر إذ
تجاوز االكتتاب  5أضعاف قيمة
اإلصـ ـ ــدار ،وس ـي ـطــرت الـطـلـبــات
الـ ــواردة مــن مستثمري الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط عـ ـل ــى ن ـس ـب ــة  46فــي
المئة من عملية االكتتاب تالهم
المستثمرون األوربيون بنسبة

32.64

أداء المؤشر
29.19

25.26

29.21

24.60

6.24
2021

2020

2019

2018

إصدارات الصكوك

 39في المئة من الطلبات.
وق ــام البنك اإلســامــي للتنمية
بإصدار بقيمة  2.5مليار دوالر تحت
مسمى صكوك االستدامة الخضراء
الصديقة للبيئة لمدة  5سنوات  ،تم

2017

2016

تسعيرها عند  33نقطة أساس فوق
متوسط سعرالمبادلة (Mid Swap
 )Rateوبمعدل عائد إجمالي 1.262
في المئة ،وتمكنت جزر المالديف
من إصــدار صكوكها بعائد 9.875
في المئة لمدة  5سنوات.
وعادت وزارة الخزانة البريطانية
إلـ ــى الـ ـس ــوق ب ـعــد ان ـق ـط ــاع طــويــل
ونجحت في تسعير صكوك اإلجارة
لمدة  5سنوات بقيمة  500مليون
جنيه إسترليني وحصل اإلصــدار
على مـعــدل عــائــد  0.333فــي المئة
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـكــس ت ـص ـن ـيــف حـكــومــة
بريطانيا االئتماني الممتاز بمعدل
 AAمن وكالة إس آند بي و  -AAمن
وكالة فيتش و Aa3من وكالة موديز،
وقامت "بيتك كابيتال" بدورمدير
مشارك بهذا اإلصدار العالمي.
ً
ك ـمــا قـ ــام ب ـنــك ب ــوب ـي ــان أخ ـي ــرا
بــإصــدار صكوك رأسمالية دائمة
قابلة لــاسـتــرداد بعد  6سنوات
بقيمة  500مـلـيــون دوالر بعائد
 3.95فــي الـمـئــة ،وشــاركــت "بيتك
كابيتال" في هذه الصفقة الناجحة
كمدير رئيسي ،وتجاوز االكتتاب
 2.6ض ـع ــف ق ـي ـم ــة اإلص ـ ـ ـ ـ ــدار ،إذ
اجتذبت الصكوك طلبات بقيمة
 1.3مليار دوالر.
وأصدرت شركة المراكز العربية
ً
صكوكا مدتها  5سـنــوات بقيمة
 650مـلـيــون دوالر بـعــائــد 5.625
في المئة .أما آخر إصدارات الربع
األول فكان من نصيب شركة نوجا
القابضة من مملكة البحرين بقيمة
 600مليون دوالر وبعائد إجمالي
 5.250في المئة.
وبلغت قيمة إصدارات الصكوك
خ ــال الــربــع األول مــن ه ــذا الـعــام
 6.24مليار دوالر ،مقارنة بـ 8.73
مليارات دوالر في الفترة ذاتها من
العام الماضي.
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هيئة األسواق تنظم تعامالت «المشتقات المالية»
نسقت مع البنك المركزي ووزارة التجارة لتنفيذ القرار
ً
في قرار يضع حدا لفوضى
ت ــداول المشتقات المالية في
الكويت ،أصدرت هيئة أسواق
ً
المال ،أمس ،قرارا أوجبت فيه
على الـشــركــات الـتــي تتضمن
أغراضها الوساطة في التعامل
بالمشتقات ا لـمــا لـيــة ،أو تلك
الشركات التي تسوق خدمات
مـتـعـلـقــة بـ ـت ــداول الـمـشـتـقــات
المالية التقدم بطلب لتوفيق
أوضاعها وفق أحكام القانون
ر ق ـ ــم " "7ل ـس ـنــة  2010ب ـشــأن
إنشاء هيئة األسواق وتنظيم
نشاط األوراق المالية والئحته
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وت ـع ــدي ــات ـه ـم ــا،
وتـعـلـيـمــات الـهـيـئــة ال ـصــادرة
بهذا الشأن ،من خــال التقدم
بـطـلــب تــرخ ـيــص خ ــال فـتــرة
ان ـت ـقــال ـيــة م ــدت ـه ــا س ـن ــة بـحــد
أقصى من تاريخ صــدور هذا
القرار.
وأضافت الهيئة ،في قرارها،
أنـهــا مختصة بــالــرقــابــة على
تعامالت المشتقات المالية،

وف ــق تـعــريــف ال ــورق ــة المالية
والـمـشـتــق ال ـمــالــي ،ال ـتــي يتم
ال ـت ـع ــام ــل ف ـي ـه ــا داخ ـ ـ ــل دولـ ــة
ال ـك ــوي ــت ،اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ص ــدور
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ووف ـ ـ ـ ــق أح ـ ـكـ ــام
الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة م ـن ــه ،بحيث
ت ـق ـت ـصــر الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة
بشأن الوساطة في المشتقات

«التجاري» يطلق حملة لتوزيع وجبات
اإلفطار خالل الشهر الفضيل

جانب من الحملة
أط ـل ــق ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ،ض ـم ــن بــرنــام ـجــه
الرمضاني لهذا الـعــام ،حملة تــوزيــع وجبات
اإلف ـ ـطـ ــار ع ـل ــى ال ـصــائ ـم ـيــن م ــن ع ـم ــال ال ـب ـنــاء
والتنظيف الـمــوجــوديــن فــي مـنــاطــق عملهم،
بـ ـه ــدف الـ ـت ــواص ــل م ــع ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة بـمـخـتـلــف
المناسبات ،ومنها الشهر الفضيل ،للتخفيف
مــن معاناتهم وإدخ ــال الفرحة وال ـســرور إلى
قلوبهم وســط الظروف االستثنائية الناتجة
ً
عن تفشي وباء كورونا ،علما أنه تمت مراعاة
ج ـم ـيــع االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة ع ـن ــد عـمـلـيــة
التوزيع.
في السياق ،قالت نائبة المدير العام لقطاع
التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع ،إن

البنك أخذ زمام المبادرة بإطالق هذه الحملة
لشهر رمضان هذا العام ،التي خصصت لعمال
ال ـبـنــاء والـنـظــافــة ال ـمــوجــوديــن فــي ال ـش ــوارع،
موضحة أن فكرة توزيع وجبات اإلفطار جاءت
ً
استكماال لحملة "هون عليهم".
وبينت الــورع أن هذه الحملة ،التي تعكس
جهود البنك في مجال المسؤولية االجتماعية
وتؤكد الجانب اإلنساني والخيري الذي يتجلى
في شهر رمضان ،مستمرة حتى نهاية الشهر
الفضيل بهدف تقديم يــد الـعــون والمساعدة
لهذه الفئة الجديرة بكل اهتمام ورعاية ،مشيدة
في الوقت نفسه بجهود الموظفين المتطوعين
في هذه الحملة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الـمــالـيــة وخــدمــات تسويقها،
على العمالء المحترفين فقط.
وحـ ـظ ــرت ال ـه ـي ـئــة طـ ــرح أو
إصــدار المشتقات المالية في
ال ـك ــوي ــت م ــا ل ــم ت ـق ــرر الـهـيـئــة
خ ــاف ذلـ ــك ،م ـش ـيــرة إل ــى أنــه
على الجهات المختصة تنفيذ
ه ــذا ال ـق ــرار كــل فيما يخصه،

ً
ويعمل به اعتبارا من تاريخ
ص ــدوره وينشر فــي الجريدة
الرسمية.
وحـ ـس ــب مـ ـص ــادر مـطـلـعــة،
فـ ــإن ال ـه ـي ـئــة ن ـس ـقــت م ــع بنك
الكويت المركزي فيما يتعلق
بالمشتقات المرتبطة بالفائدة
ب ــال ــديـ ـن ــار أو ب ـس ـع ــر ص ــرف
الدينار الكويتي
و م ـ ـ ـ ـ ــع وزارة ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
والصناعة ،فيما يتعلق بعمل
آلية من ثالث مراحل لتوفيق
أوضـ ـ ــاع ال ـش ــرك ــات لــامـتـثــال
لـلـقــرار الـجــديــد ،بحيث تقوم
ال ـش ــرك ــات بـتـعـبـئــة ال ـن ـمــوذج
الـ ـخ ــاص ب ـتــوف ـيــق األوضـ ـ ــاع
ً
ثــم طـلــب الـتــرخـيــص ،وأخ ـيــرا
موافقة الهيئة على الطلب.
ِوأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـ ـقـ ــرار
ال ـ ـجـ ــديـ ــد يـ ــوفـ ــر فـ ــرصـ ــة ل ـكــل
ال ـشــركــات ال ـتــي تـعـمــل خ ــارج
م ـظ ـل ــة ال ـه ـي ـئ ــة ألن تـصـحــح
أوضاعها لتكون تحت مظلة
جهة رقابية رسمية.

«المركزي» يطلق الموقع
اإللكتروني لمبادرة «كفاءة»
في إطار مبادرة "كفاءة" لبنك
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ب ــال ـت ـع ــاون
م ــع ال ـب ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة وب ـ ــإدارة
م ـع ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ض ـم ــن ال ـس ـع ــي االس ـت ــرات ـي ـج ــي
ل ـل ـب ـنــك والـ ـمـ ـص ــارف ال ـكــوي ـت ـيــة
نـحــو تـعــزيــز دورهـ ــا ف ــي خــدمــة
ال ـم ـج ـت ـم ــع وتـ ــرس ـ ـيـ ــخ ال ـن ـه ــج
ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي ت ـ ـنـ ــاول الـ ـش ــؤون
المصرفية والمالية والعمل على
بناء الـقــدرات الوطنية الشابة،
ً
ً
وت ــأه ـي ـل ـه ــا ع ـل ـم ـي ــا وع ـم ـل ـي ــا
فـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ع ـ ـمـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع
المصرفي والـمــالــي الكويتي،
ً
أط ـ ـل ـ ــق "الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي" أخ ـ ـي ـ ــرا
الموقع اإللكتروني للمبادرة
بهدف إتاحة المجال لجميع
ال ـم ـع ـن ـي ـي ــن بـ ـ ــاالطـ ـ ــاع ع ـلــى
البرامج ،التي تقدمها المبادرة لتطوير وتأهيل
الكوادر الوطنية المتخصصة في مجاالت العمل
المالي والمصرفي.
ويمثل الموقع الجديد إحدى قنوات االتصال
ال ـت ــي ي ـم ـكــن م ــن خ ــال ـه ــا االط ـ ــاع ع ـل ــى أح ــدث
المستجدات والمعلومات والبيانات المتعلقة

بمجموعة كبيرة من البرامج التي تقدمها مبادرة
"كفاءة" ،كما يمكن من خالل الموقع التسجيل في
البرامج التدريبية والفعاليات التي تتضمنها
الـمـبــادرة ،واالط ــاع على الـشــروط والمتطلبات
الـمـتـعـلـقــة ب ـت ـلــك الـ ـب ــرام ــج ،بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة
واإلنكليزية.

ّ
«الخليج» يرعى قمة «المركز العلمي» البيئية
انطالقا من التزامه بالعمل
ً
ن ـ ـحـ ــو تـ ـحـ ـقـ ـي ــق االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة
الـبـيـئـيــة ،شـ ــارك بـنــك الخليج
في القمة البيئية التي عقدها
الـ ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـم ــي اف ـت ــراض ـ ًـي ــا
األسبوع الماضي.
وشارك في القمة التي رعاها
ال ـب ـن ــك ع ـ ــدد م ــن الـمـتـحــدثـيــن
الـخـبــراء فــي مـجــال االستدامة
البيئية ،وهم لجين القناعي من
بنك الخليج ،ود .فتوح الرقم
م ــن مـعـهــد ال ـكــويــت لــأبـحــاث
الـعـلـمـيــة ،وال ـبــاح ـثــة العلمية
ف ــي مـعـهــد ال ـكــويــت لــأبـحــاث
ال ـع ـل ـم ـي ــة د .الـ ـعـ ـن ــود الـ ــرقـ ــم،
واالختصاصية البيئية سامية
الــدعـيــج ،والــرئـيــس التنفيذي
ل ـشــركــة إمـ ـ ــداد ،ط ــال الـ ـ ــوزان،
و مـ ـ ــؤ سـ ـ ــس ش ـ ــر ك ـ ــة Recycle
 ،Kuwaitشـ ــا كـ ــر ا ل ـع ـي ـس ــى،
وال ـش ــري ــك اإلداري ف ــي شــركــة
 NRGالدولية للتجارة العامة
سـ ـلـ ـم ــان الري ،وا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــة
والـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة فــي
 ،World of Nazدالل بهبهاني،
ومــؤســس Kayak 4 Kuwait
بشار الهنيدي.
وك ــان ــت الـقـمــة الـبـيـئـيــة هي
الفعالية األخيرة لشهر البيئة
 2021فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـم ــي،
وت ــم ع ـقــدهــا ف ــي ق ــاع ــة IMAX
ب ــال ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـمــي وعــرض ـهــا
مباشرة على انستغرام اليف
لكل المهتمين ،لالستماع إلى
الخبراء المحليين والنشطاء
وال ـم ـه ـن ـي ـيــن ال ـم ـشــارك ـيــن في
المساعدة على إيصال الكويت

إلى مستقبل أكثر استدامة.
وت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــون
التحديات التي تواجه الكويت
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد وال ـض ـغ ــوط
البيئية التي تعيشها ،والحلول
التي يمكن اتخاذها في المنزل،
وكــذلــك على نطاق واســع عبر
ب ـ ــرام ـ ــج ت ـ ـجـ ــري ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
للمساعدة في خلق بيئة أكثر
استدامة.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ب ـن ــك
الخليج بهدف تسليط الضوء
ع ـلــى دور ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
ف ــي ال ـع ـمــل ن ـحــو االسـ ـت ــدام ــة،
حيث تناولت مساعد المدير
لـ ــات ـ ـصـ ــاالت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة فــي
بـنــك ا لـخـلـيــج ،لجين القناعي
مبادرات االستدامة المختلفة
لبنك الخليج على المستويات
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
واالقتصادية.
وتـ ـشـ ـم ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
شـ ــراكـ ــة الـ ـبـ ـن ــك مـ ــع م ـش ــاري ــع
مـحـلـيــة إلع ـ ــادة ت ــدوي ــر ال ــورق
والبالستيك .وعلى المستوى
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـل ــي ،ي ـ ـح ـ ــرص ب ـن ــك
ـض ــا ع ـل ــى تـطــويــر
ال ـخ ـل ـيــج أي ـ ً
وت ـن ـف ـي ــذ م ـخ ـت ـلــف ال ـخ ــدم ــات
المصرفية الرقمية ،لمساعدة
العمالء للحصول على تجربة
م ـصــرف ـيــة ،غ ـيــر ورقـ ـي ــة ،أكـثــر
س ــاس ــة ،م ــن خ ــال ال ـخــدمــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة عـ ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت
والهاتف النقال ،كما له تأثير
على البعد البيئي لالستدامة،
مــن خــال التركيز على تأثير
اسـتـهــاك ال ـم ــوارد والـنـفــايــات

استحواذ أوروكوبر على
ريسورسز أضخم صفقة
اندماج بقطاع التعدين
وا ف ـ ـق ـ ــت أورو ك ـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ــر Orocobre
 Ltdعـلــى االس ـت ـحــواذ عـلــى غــاالكـســي
ري ـســورســز Galaxy Resources Ltd
في صفقة قيمتها  3.1مليارات دوالر،
التي ستسفر عن تكوين خامس أكبر
منتج لـ"الليثيوم" في العالم لالستفادة
من الطلب العالمي سريع النمو على
بطاريات السيارات الكهربائية.
وتـعـتـبــر الـصـفـقــة األك ـبــر فــي قطاع
ً
الـتـعــديــن لـهــذا ال ـعــام حـتــى اآلن ،وفـقــا
لبيانات "بلومبرغ" ،التي اطلعت عليها
"العربية.نت" ،إذ تقدر قيمة غاالكسي
بنحو  3.53دوالرات أسترالي للسهم،
بخصم  2.2فــي الـمـئــة عــن إغ ــاق يــوم
الجمعة الماضي.
ويـ ـحـ ـظ ــى االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق بـ ــدعـ ــم ك ـ ــل مــن
م ـجــالــس إدارات ال ـشــركــة وس ـي ـتــرأس
م ــارت ــن ب ـيــريــز دي سـ ـ ــوالي ،الــرئ ـيــس
التنفيذي لشركة أوروكوبر ،المجموعة
الجديدة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على
البطاريات بمقدار  10أضعاف بحلول
عام  ،2030بسبب السيارات الكهربائية،
ً
وفقا لمؤشر .BloombergNEF
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس أبـ ـح ــاث
ا ل ـت ـعــد يــن ف ــي Canaccord Genuity
 ،Australia Ltdر ي ـ ــغ س ـب ـن ـس ــر ،إن
ً
الشركة الجديدة "ستكون العبا ذا صلة
ً
عالميا فيما يتعلق بإنتاج الليثيوم
الكيميائي".
وق ــال سـبـنـســر ،إن ــه يمكن أن تنمو
لـتـصـبــح الـمـنـتــج ال ـثــالــث بـحـلــول عــام
 2025إذا ما استمرت الشركة في تنمية
جميع مشاريع المستقبلية.
وم ــع إعـ ــان خـبــر االن ــدم ــاج أغلقت
أس ـهــم أوروك ــوب ــر ،وغــاالك ـســي ،أمــس،
عـنــد أعـلــى مستوياتها مـنــذ أكـثــر من
ثالث سنوات.
تـبـيــع  Orocobreمـعـظــم كــربــونــات
الليثيوم من وحدتها المعروفة باسم
 Olarozفــي األرجـنـتـيــن إل ــى الـيــابــان،
ول ــديـ ـه ــا ص ـف ـقــة ت ــوري ــد م ــع م ـش ــروع
مشترك لتصنيع خاليا البطارية بين
شركتي تويوتا وباناسونيك.
(العربية.نت)

لجين القناعي متحدثة خالل القمة
واالن ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــوع
البيولوجي وغيرها.
وعلى المستوى المجتمعي،
يـ ـق ـ ّـدم ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج بــانـتـظــام
جهوده في مختلف المبادرات
عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،بـ ـم ــا فــي
ذل ــك س ــاع ــة األرض وتـنـظـيــف
يقدم
الـشــواطــئ وغـيــرهــا ،كما ّ
دعمه المستمر لجمعية إنجاز
الـكــويـتـيــة ،وه ــي جمعية غير
حكومية وغير ربحية ،هدفها
تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـمـ ــواهـ ــب الـ ـش ــاب ــة،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ث ـق ــاف ـت ـه ــم ال ـم ــال ـي ــة
ودورهـ ــم عـلــى مـسـتــوى قطاع
األعـ ـ ـم ـ ــال .وق ـ ــد ن ـت ــج عـ ــن ه ــذا
ال ــدع ــم تــأس ـيــس ع ــدة شــركــات
شـبــابـيــة مـعـنـيــة بــاالس ـتــدامــة
البيئية ،منها شــر كــة سييوز
ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى جـ ـ ٔ
ـايـ ــزة
ٔ"اف ـض ــل تـ ٔـاثـيــر اجـتـمــاعــي" في

مـســابـقــة إن ـجــاز ال ـع ــرب ،وهــي
شــركــة أن ـشــأهــا مـجـمــوعــة من
طلبة إنجاز تهدف إلى معالجة
ّ
تغير المناخ والحد من الضغط
فــي أمــاكــن رم ــي الـنـفــايــات عن
طريق إعادة تدوير المنتجات
الورقية وتوعية الناس للتوجه
نحو الزراعة .إضافة إلى شركة
أجريفيج التي تصنع السماد
من نفايات الطعام.
يذكر أن هذه المبادرات كان
لها تأثير دائم ،حيث ساعدت
ليس فقط في تقليل النفايات
واالن ـب ـعــاثــات ،بــل عـلــى زي ــادة
ال ــوع ــي وال ـث ـقــافــة الـبـيـئـيــة في
المجتمع.
وقـ ــالـ ــت الـ ـقـ ـن ــاع ــي" :ن ـل ـت ــزم
فـ ــي ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج بــال ـح ـفــاظ
ع ـلــى بــرنــامــج اس ـت ــدام ــة قــوي
على المستويات المجتمعية

واالق ـت ـصــاديــة والـبـيـئـيــة ،عبر
الـمـبــادرات التي تــم تحديدها
ً
استراتيجيا لتعود بالنفع على
البالد وعلى بنك الخليج.
وبصفته إحدى المؤسسات
الـمــالـيــة ال ــرائ ــدة فــي المنطقة،
يـ ـلـ ـع ــب ب ـ ـنـ ــك ا لـ ـخـ ـلـ ـي ــج ً
دور ا
ً
حيويا في المساهمة بالقطاع
المصرفي بطرق أبعد وأوسع
مــن تـقــديــم الـخــدمــات المالية،
حيث ننفذ باستمرار الحلول
المستدامة في جميع المجاالت
 مــن الـعـمـلـيــات إل ــى الـتــدريــبالعملي ،واألنشطة المجتمعية
التي ترفع الوعي البيئي وتعزز
نهجا أكثر ً
ً
وعيا باالستدامة.
ـزء ا
ي ـس ـع ــدن ــا أن نـ ـك ــون جـ ـ ـ ً
مــن الـقـمــة االفـتــراضـيــة األول ــى
للمركز العلمي ،وهــي مبادرة
تـســاعــد ف ــي تـشـكـيــل مستقبل
الـمـجـتـمـعــات ال ـت ــي نـخــدمـهــا،
وتـ ـ ــوضـ ـ ــح ال ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــا األك ـ ـبـ ــر
بالعالم الذي نعيش فيه".
تــأتــي م ـبــادرات المسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
مـ ـس ــان ــدة ل ـل ـج ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة
ومتوافقة مــع أه ــداف التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وهـ ــي مـجـمــوعــة
ـدفــا ُوضـعــت مــن ِقبل
مــن  17هـ ً
منظمة األمم المتحدة في عام
 ،2015للتصدي للفقر ولحماية
األرض والـتــأكــد مــن أن جميع
األفـ ـ ـ ـ ــراد ي ـت ـم ـت ـع ــون ب ــال ـس ــام
واالزده ــار ،بحلول عــام .2030
وتـ ــدعـ ــم ه ـ ــذه األه ـ ـ ـ ــداف رؤيـ ــة
كويت جديدة .2035

ً
«برقان» يحتفي بتخريج  16متدربا
من المصرفيين الشباب

لقطة جماعية
ً
احـتـفــل بـنــك بــرقــان أخ ـي ــرا بتخريج
دفعة جــديــدة مــن المصرفيين الشباب
الذين أكملوا بنجاح تدريبهم في بنك
برقان.
فمن خالل منصة "التعلم والتطوير"
اإللكترونية المتخصصة والحصص
التعليمية االفـتــراضـيــة الـمـبــاشــرة ،تم
ً
ً
ت ــزوي ــد  16م ـت ــدرب ــا ط ـم ــوح ــا بـتــدريــب
ّ
شــامــل مــكـنـهــم مــن االن ـخ ــراط فــي عالم
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة وال ـت ـع ـ ّـرف على
ً
القيم الجوهرية لبنك برقان ،فضال عن
معايير العمل واألداء والجودة المعتمدة
داخل البنك.
وتـضـ ّـمــن الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي الــذي
بــدأ في  1مــارس وانتهى في  12أبريل
ً
 ،2021عددا من ورش العمل التدريبية
والميدانية فــي ف ــروع البنك المتعددة
لتمكين الموظفين ا ل ـجــدد ا لــر بــط بين
الـمــواد العلمية وكيفية تطبيقها على
أرض الواقع.

ُ
وأ ت ـيــح للمتدربين ا لـفــر صــة لتنمية
مهاراتهم البشرية مثل مهارات البيع،
وكيفية التميز في خدمة العمالء ،إضافة
إلــى تعريفهم بالخدمات والسلع التي
يقدمها البنك ذات الجودة العالية التي
تتماشى مع نمط حياة العمالء.
ً
وشهد البرنامج أيضا التركيز على
مبادئ وأخالقيات العمل بروح الفريق
الواحد ،ومن ضمن الخطط المستقبلية
األســاس ـيــة لـلـبـنــك االس ـت ـث ـمــار وتهيئة
الشباب الكويتي لشغل مناصب قيادية
إلثراء العمل المصرفي في الكويت.
وبهذه المناسبة ،قالت غادة القاضي
مــديــر أول قـســم الـتـعـلــم والـتـطــويــر في
"برقان" إن استراتيجية البنك تهدف إلى
استقطاب وتوظيف الكفاء ات الوطنية
وتأهيلها للعمل في القطاع المصرفي،
إذ يعكس الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي جهود
األكاديمية ورؤية البنك في تحقيق مبدأ
التنمية المستدامة ومواصلة االستثمار

فــي الـكــوادر الوطنية الشابة إذ تعتبر
من ضمن أولوياتنا لالرتقاء بالمجتمع
و لــد عــم مستقبل ا لـصـنــا عــة المصرفية
والمالية في الكويت".
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ":كـ ـم ــا يـسـعــى
قسم التعلم والتطوير فــي البنك على
تطبيع الـمـتــدربـيــن عـلــى ثـقــافــة العمل
بروح اإليجابية الفعالة والتعاون فيما
بـيـنـهــم وت ـعــزي ــز ق ـيــم ال ـب ـنــك الـمـتـمـثـلــة
بالثقة ،وااللتزام ،والتميز والتطور قبل
انخراطهم في سوق العمل .وعمالؤنا هم
سر تميزنا ويأتون في مقدمة أولوياتنا،
لذلك نحرص على تأهيل أفضل الكوادر
الــوط ـن ـيــة الـشـبــابـيــة ل ــارت ـق ــاء ب ـجــودة
خدماتنا ومنتجاتنا لرضائهم".
وفي ختام البرنامج التدريبي ،احتفل
قسم الموارد البشرية في البنك بنجاح
ً
الخريجين ملتزما بالتباعد االجتماعي
وضمن االشتراطات الصحية.

١٣
ما يجب أن يعرفه العميل عن تأجيل أقساط القروض
ةديرجلا
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اقتصاد

• ال تجزئة لفترة الـ  6أشهر ويشمل القرض الحسن • مخصص للمواطنين وال يشمل المتعثرين عن السداد
محمد اإلتربي

ب ــرز الكثير مــن االسـتـفـســارات
ع ـلــى م ـلــف أقـ ـس ــاط ال ـمــواط ـن ـيــن،
التي تشمل القروض االستهالكية
والمقسطة لفترة  6أشـهــر ،وفقا
لـ ـلـ ـق ــان ــون رق ـ ـ ــم  3ل ـ ـعـ ــام ،2021
ووف ـ ــرت ال ـب ـنــوك ف ــرق ع ـمــل فنية
وتكنولوجية لرصد الرغبات أو
توفير الردود الكاملة للمواطنين.
وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر مـصــرفـيــة أن
الـقــانــون يشمل المواطنين فقط،
وال يـتـضـمــن أي ش ــرائ ــح أخ ــرى
بـ ـك ــل مـ ـسـ ـمـ ـي ــاتـ ـه ــا ،س ـ ـ ـ ــواء غ ـيــر
ال ـمــواط ـن ـيــن م ــن الـخـلـيـجـيـيــن أو
المقيمين بـصــورة غير قانونية،
والمقيمين وفق إقامة عمل أو أبناء
الكويتيات ،ومن أبرز االستفسارات
بـ ـخـ ـص ــوص آلـ ـي ــة الـ ـت ــأجـ ـي ــل فــي
حـ ــال ق ـبــل أو ب ـعــد ن ـ ــزول ال ــرات ــب
وخـصــم الـقـســط ،فــي ه ــذه الحالة
اذا تم تقديم الرغبة في الـتأجيل
قبل ن ــزول الــراتــب فسيتم تأجيل
األقساط من أبريل إلى سبتمبر.
أم ــا إذا ت ــم ت ـقــديــم الــرغ ـبــة في
الـتأجيل بعد نزول الراتب وحجز
القسط قبل استحقاقه فسيتم إلغاء
حـجــز الـقـســط وتــأجـيــل األق ـســاط
من أبريل الى سبتمبر ،وفي حال
تـقــديــم الــرغـبــة فــي الـتأجيل بعد

«المصارف» :إبداء الرغبة
شرط أساسي
ينفي اتحاد مصارف الكويت المعلومات الخاطئة التي يتم
تداولها على وسائل التواصل االجتماعي والتي جاءت مخالفة
لما قام االتحاد باإلعالن عنه في شأن قرار تأجيل األقساط ،عمال
بأحكام القانون رقم  3لسنة  2021بشأن تأجيل االلتزامات المالية
لمدة  6أشهر ،والقرار الــوزاري رقم  22الصادر بتاريخ  18أبريل
 ،2021والقرار الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
ويـ ّ
ـود التوضيح أن العمالء المستفيدين هم فقط المواطنون
المستحقون الراغبون في تأجيل أقساط قروضهم أو تمويالتهم
االستهالكية واإلسكانية.
وع ـلــى ال ـع ـمــاء الــراغ ـب ـيــن بـتــأجـيــل أقـســاطـهــم إبـ ــداء رغبتهم
ً
باالستفادة من القانون خالل مدة شهر اعتبارا من تاريخ  18أبريل
 ،2021من خالل القنوات اإللكترونية المختلفة التي توفرها البنوك
لعمالئها على النحو التالي:
 الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت :يرجى متابعة إعالناتالبنوك وحساباتها على وسائل التواصل االجتماعي لمزيد من
التفاصيل الخاصة بكل بنك.
 الخدمة الهاتفية اآللية لجميع البنوك.ً
ونظرا للظروف الصحية الحالية وتسهيال للعمالء ،لن يتم
قبول طلبات التأجيل في الفروع ،وسيقتصر قبولها عبر القنوات
ً
الموضحة أعــاه ،علما بــأن زي ــارات الـفــروع تتطلب حجز موعد
عبر القنوات التي قامت البنوك بتوفيرها للعمالء لهذا الغرض.

نــزول الــراتــب وســداد القسط عند
استحقاقه فسيتم تأجيل االقساط
من مايو الى أكتوبر.
وع ـم ــا إذا ك ــان قـ ــرار الـتــأجـيــل
سـيـشـمــل ال ـم ــراب ـح ــات ال ـجــديــدة
مــن عــدمــه ،تــم تأكيد أنــه سيشمل
فـ ـق ــط ال ـ ـمـ ــراب ـ ـحـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـمــت
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ـي ـهــا ،وإصـ ـ ـ ــدار إذن
التسليم بتاريخ  18أبــريــل 2021
ومــا قـبــل .وح ــول مــا إذا كــان قــرار
ال ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل يـ ـشـ ـم ــل الـ ـمـ ـع ــام ــات
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة االس ـت ـهــاك ـيــة فـقــط،
ت ــم تــوض ـيــح أن ال ـتــأج ـيــل يشمل
المرابحات االستهالكية بما فيها
القرض الحسن (لغاية  25دينارا
واإلسكانية لغاية  70الفا).
وعـ ــن ن ـط ــاق ش ـم ــول الـتــأجـيــل
الـ ـق ــروض ال ـح ـكــوم ـيــة ،أوض ـحــت
الـ ـمـ ـص ــارف أن ال ـت ــأج ـي ــل يـشـمــل
ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة أوض ـ ـ ـ ـ ــاع
المواطنين المتعثرين وصندوق
دع ــم األسـ ــرة والـمــؤسـســة العامة
ل ـل ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة وبـنــك
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان والـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
لـلــرعــايــة السكنية ،وت ـصــدر هــذه
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات وال ـ ـشـ ــروط
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـت ـن ـف ـيــذ أح ـ ـكـ ــام ه ــذا
القانون ،كما ينطبق قرار التأجيل
عـلــى اسـتـقـطــاع األوامـ ـ ــر الــدائـمــة
بين البنوك.
أما بخصوص آلية التعامل مع
العميل الذي دفع قسط شهر أبريل،
م ــاي ــو مـسـبـقــا ق ـبــل ص ـ ــدور ق ــرار
التأجيل فتم التأكيد على انه في
حال رغبة العميل في تطبيق قرار
التأجيل فسيقوم البنك بعكس قيد
سداد االقساط المدفوعة وايداع
مبلغ االقساط في حساب العميل
وم ــن ثــم الـقـيــام بتأجيل اقساطه
لمدة  6أشهر.
ومــن أب ــرز االسـتـفـســارات التي
طرحت من المواطنين هل سيتم
ت ـ ـجـ ــاوز م ـ ــدة  ١٥س ـن ــة فـ ــي ح ــال
ال ـت ــأج ـي ــل ،وتـ ـم ــت اإلف ـ ـ ـ ــادة بــأنــه
سـيـتــرتــب عـلــى تــأجـيــل األق ـســاط
ل ـم ــدة  6أش ـه ــر ل ـب ـعــض ال ـع ـمــاء
ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـح ــد األق ـ ـصـ ــى ل ـل ـم ــدة،
بحيث تكون  66شهرا للقروض
االسـتـهــاكـيــة و 186للمعامالت
االس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك بــال ـن ـس ـبــة
لـمـعــامــات إع ــادة تــرتـيــب شــروط
التعاقد للمتقاعدين والمتعثرين
وتـعــديــل أج ــل الـتـمــويــل والقسط
ال ـش ـه ــري ،ول ــن يـنـطـبــق ال ـقــانــون
على العمالء المتأخرين والمتخذ
ضدهم إجراءات قانونية ،حيث إن
الدين حل بالكامل على العميل.

دعم دولي واسع إلنتاج
«الهيدروجين األخضر»

«أوابك» أصدرت دراسة حديثة عن دوره في عملية ّ
تحول الطاقة
●

أشرف عجمي

أصدرت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية
المصدرة للبترول (أوابك) دراسة حديثة بعنوان
« إنـتــاج الـهـيــدروجـيــن ودوره فــي عملية ّ
تحول
الطاقة» بهدف استعراض الطرق المختلفة إلنتاج
الهيدروجين ،وكل المجاالت الحالية والمستقبلية
الستخدام الهيدروجين والطلب العالمي عليه،
وتحليل السياسات واالستراتيجيات الدولية
الرامية نحو التوسع في استخدام الهيدروجين،
وكيفية استفادة الــدول العربية من هــذا السوق
ً
الواعد مستقبال.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،أوضـ ـح ــت الـ ــدراسـ ــة الـتــي
أعدها خبير الصناعات الغازية ،المهندس وائل
عبدالمعطي ،أن عملية إصالح الميثان بالبخار
ً
الطريقة األكثر استخداما في إنتاج الهيدروجين
مــن ال ـغــاز الـطـبـيـعــي ،لكنها تتسبب فــي توليد
 10أطنان من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من
الهيدروجين ،لذا يطلق عليه اسم "الهيدروجين
الـ ــرمـ ــادي" .ولـلـتـخـلــص م ــن االن ـب ـع ــاث ــات ،يمكن
استخدام تقنية اصطياد وتخزين الكربون ،التي
تساهم فــي تقليل االنبعاثات حتى  90بالمئة،
ليصبح الهيدروجين في تلك الحالة "هيدروجين
أزرق".
أمـ ــا "ال ـه ـي ــدروج ـي ــن األخ ـ ـضـ ــر" ال ـ ــذي يـحـظــى
بدعم دولــي واســع ،األخضر أو المتجدد فينتج
عبر التحليل الكهربائي للماء إ لــى األكسجين
ّ
والهيدروجين ،باستخدام تيار كهربائي مولد
بــاسـتـخــدام م ـصــادر الـطــاقــة الـمـتـجــددة .وبينت
الـ ــدراسـ ــة أن إنـ ـ ّت ــاج ال ـه ـي ــدروج ـي ــن م ــن ال ــوق ــود
األحـ ـف ــوري ي ـمــثــل ن ـحــو  99بــالـمـئــة م ــن اإلن ـتــاج
الـعــالـمــي ،بينما تـســاهــم الـطــاقــة الـمـتـجــددة بــ1
بالمئة فقط.
كما أوضـحــت الــدراســة أن الـهـيــدروجـيــن بات
أحــد أبــرز الحلول الدولية المطروحة للوصول
إلى نظام خال من الكربون ،لكونه يصلح كوقود
وكحامل للطاقة ،ويمكن إنتاجه من مصادر الطاقة
المتجددة ،مما يسهل عملية التكامل معها واتزان
الشبكات.
لـكــن ه ـنــاك عـقـبــات يـجــب الـعـمــل لـلـتــوســع في
استخدام الهيدروجين ،والتي حددتها الدراسة في
ارتفاع التكلفة التي قد تصل في بعض المناطق
إلى نحو خمسة أمثال تكلفة الغاز الطبيعي على
سبيل المثال ،عالوة على ضرورة البدء في بناء
البنية التحتية الالزمة لنقل وتوزيع الهيدروجين،
بما يسمح بتأسيس تجارة دولية له ،فشبكات
نقل الهيدروجين الحالية يبلغ مجموع أطوالها
حــوالــي  0.2بــالـمـئــة تـقــريـبــا مــن مـجـمــوع أط ــوال
شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي عالميا ،حسب
ما أحصته الدراسة.
ً
كما أوضحت الدراسة أن هناك اهتماما دوليا

بالهيدروجين والدور الذي يمكن أن يساهم به في
عملية ّ
تحول الطاقة ،حيث بلغ عدد الــدول التي
واستراتيجيات
ب ــدأت تعمل على إع ــداد خطط
ّ
وطنية للهيدروجين نحو  29دولة تمثل أكثر من
 70بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي،
إض ــاف ــة إلـ ــى اس ـتــرات ـي ـج ـيــة االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
للهيدروجين التي تم اإلعالن عنها منتصف عام
 .2020وقد توصلت الدراسة إلى أنه من المتوقع
أن ي ـك ــون ق ـط ــاع ال ـن ـقــل م ــن ال ـق ـطــاعــات ال ــواع ــدة
للهيدروجين ،فبعد عمل مسح شــا مــل للخطط
المعلنة مــن ال ــدول اآلسيوية واألورب ـيــة ،إضافة
إلى الواليات المتحدة ،يتوقع أن ينمو أسطول
الـمــركـبــات الـكـهــربــائـيــة الـعــامـلــة بـخــايــا الــوقــود
بشكل غير مسبوق خــال العقد المقبل ،ليصل
إلى نحو  11مليون مركبة على األقل بحلول عام
 ،2030مقارنة بـ  25ألف مركبة فقط في عام .2019
ك ـمــا سـيـخـتــرق ال ـه ـيــدروج ـيــن ع ــدة قـطــاعــات
أخرى ،مثل ّ القطاع الصناعي ،والقطاع السكني،
وعليه يتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على
الهيدروجين (النقي) إلى  648مليون طن /السنة
بحلول عام  ،2050مقارنة بـ  72مليون طن /السنة
حــال ـيــا ،وع ـل ـيــه سـيـصـبــح ال ـه ـيــدروج ـيــن رك ـيــزة
أساسية في عملية تحول الطاقة.
عـلــى الصعيد الـعــربــي ،أب ــدى ع ــدد مــن ال ــدول
ً
ال ـع ــرب ـي ــة اه ـت ـم ــام ــا ب ــاالس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ـشــاريــع
إنـتــاج الـهـيــدروجـيــن ،منها مــا يـقــوم على إنتاج
الهيدروجين األخضر ،بينما يقوم البعض اآلخر
على التوسع فــي إنـتــاج الهيدروجين األزرق أو
مشتقاته مثل األمونيا الزرقاء.
ً
ً
وق ــد أح ـصــت ال ــدراس ــة  11م ـشــروعــا مقترحا
إلنتاج واستخدام الهيدروجين ،غالبيتها إلنتاج
الهيدروجين األخضر بإجمالي  7مشاريع ،بينما
خصص مشروعين إلنتاج الهيدروجين األزرق،
ومشروعين الستخدام الهيدروجين كوقود في
المركبات العاملة بخاليا الوقود.
وال شك في أن نجاح الدول العربية في تجسيد
مشاريع اإلنتاج ،سيمكنها من لعب دور مهم في
الـســوق العالمي ،والظفر بحصة جيدة مــن هذا
ً
ً
السوق الواعد ،لتضيف فصال جديدا إلى دورها
التاريخي كمصدر عالمي إلمدادات النفط والغاز
منذ عدة عقود.
وقــد ع ــددت الــدراســة الـمـقــومــات وال ـفــرص في
ّ
ال ــدول الـعــربـيــة الـتــي تمكنها مــن إن ـشــاء محور
تصدير عالمي للهيدروجين ،لكونها تملك بنية
تحتية ضخمة للغاز الطبيعي يمكن استغاللها
للهيدروجين ،عــاوة على توافر مصادر الطاقة
المتجددة .كما تتميز بموقعها الجغرافي المتميز
والـعــاقــات التجارية الــراسـخــة مــع عــدة أســواق،
خاصة السوق األوروبي والسوق اآلسيوي.

العميل
الذي دفع
ً
أقساطه مقدما سيقوم
البنك بإعادتها
إذا رغب

وفي حال طلب العميل الموظف
أو المتقاعد إعادة ترتيب شروط
الـتـعــاقــد لـلـحـصــول عـلــى تمويل
جــديــد فـهــل سيتم احـتـســاب مــدة
التأجيل من ضمن الـ 30في المئة،
ق ــال ــت ال ـم ـص ــارف" :تـحـتـســب من
ضـمــن م ــدة ال ـتــأج ـيــل ،وتحتسب
ن ـس ـبــة الـ ـ ـ ــ 30ف ــي ال ـم ـئــة م ــن عــدد
األق ـس ــاط ال ـم ـســددة حـســب الـمــدة

وع ـ ــدد األق ـ ـسـ ــاط ال ـم ــدف ــوع ــة فــي
تواريخ استحقاقها".
وعما إذا كــان التأجيل خاصا
بــال ـم ـعــامــات الـتـمــويـلـيــة مـقــابــل
راتب ،تمت اإلفــادة بأن هذا القرار
ينطبق على المعامالت التمويلية
الممنوحة مقابل حجز نقدي أو
ودي ـعــة اذا ك ــان مصنفا كتمويل
استهالكي أو اسكاني.

ينطبق
على المعامالت
التمويلية مقابل حجز
نقدي أو وديعة إذا كان
ً
مصنفا كتمويل
استهالكي
أو إسكاني

وهــل يمكن التعديل على عدد
األشهر المؤجلة أو التقليل منها
أو رفض التأجيل بالكامل ،اكدت
الـ ـمـ ـص ــارف أن م ـ ــدة ال ـت ــأج ـي ــل 6
أشهر فقط حسب القانون ووفق
التعليمات ،ويحق للعميل طلب
االستمرار في الـســداد واالنتظام
دون االستفادة من ميزة التأجيل.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة الـ ــى ان تلقي

يرفع
الحد األقصى
ً
بحيث يكون  66شهرا
للقروض االستهالكية
ً
و 186شهرا للمعامالت
اإلسكانية

رغـ ـب ــات تـطـبـيــق ال ـتــأج ـيــل خــال
شهر ،من  18ابريل  2021حتى 18
مايو .2021

 4قنوات لتلقي الرغبات
في سياق آخــر ،وتسهيال على
الـمــواطـنـيــن أتــاحــت بـنــوك أربـعــة
خيارات أمام الراغبين ،حيث قامت

بـبــرمـجــة أج ـه ــزة الـ ـص ــراف اآلل ــي
للتعامل معها.
وأيضا التطبيقات االلكترونية
وخـ ــدمـ ــة االت ـ ـص ـ ــال عـ ـب ــر م ــراك ــز
االتـصــال أو الخدمة االلكترونية
أونـ ــايـ ــن ع ـبــر م ــوق ــع ال ـم ـصــرف،
وب ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــإن ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ت ـنــاســب
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا اجـ ـه ــزة
الصراف اآللي او االتصال المباشر.
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« »Ooredooتفوز بـ  14جائزة بالربع األول 2021
المجموعة فازت
بـ  4جوائز في حفل
جوائز ستيفي
الشرق األوسط 2021

الجوائز شملت
مجاالت االبتكار
وخدمة العمالء
والريادة والمسؤولية
االجتماعية

حصلت مجموعة « »Ooredooوشركاتها
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى أك ـثــر م ــن  30ج ــائ ــزة دول ـيــة
وم ـح ـل ـيــة م ــرم ــوق ــة خ ـ ــال األشـ ـه ــر الـسـتــة
ً
الماضية ،نصفها تقريبا خالل .2021
وح ـص ـلــت ال ـش ــرك ــة ع ـلــى هـ ــذه ال ـجــوائــز
ً
تكريما لتميزها في عدد من المجاالت مثل
توفير منتجات رائدة في األسواق ،واالبتكار
التجاري والتكنولوجي ،إضافة إلى التزام
الشركة بمسؤوليتها االجتماعية ،وتوفير
بيئة عمل مميزة لموظفيها.
فـفــي ال ــرب ــع األول م ــن ه ــذا ال ـع ــام ،ف ــازت
مجموعة « »Ooredooبأربع جوائز في حفل
جــوائــز ستيفي ال ـشــرق األوسـ ــط ،مضيفة
بــذلــك إلــى فــوزهــا فــي وقــت ســابــق بجوائز
التميز المؤسسي لمجلة ،CV Magazine
وبجوائز مجلة International Business
 Magazineوب ـجــوائــز الـتـمـيــز ف ــي أعـمــال
المسؤولية االجتماعية العالمية وجوائز
الريادة ،وجوائز أخرى.
وعن ذلك ،قال الشيخ محمد بن عبدالله
آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة
«»:»Ooredooيـعـكــس حصول الشركة على
هذه الجوائز تصميمها وعزمها والعاملين
فيها على التمسك بأعلى المعايير حتى
خــال األوق ــات المليئة بالتحديات ،و»مــن
دواعـ ـ ـ ــي س ـ ــرورن ـ ــا أن ن ـ ــرى ه ـ ــذا ال ـت ـكــريــم
لجهودنا في تقديم أفضل خدمات الجوال
والمنتجات المبتكرة على نطاق واسع».
وأضــاف آل ثاني ،أن «من شأن مثل هذا
ً
الـتـكــريــم أي ـضــا دفـعـنــا لـمــواصـلــة مهمتنا
الرامية إلى إثراء الحياة الرقمية لعمالئنا
واالرتقاء بتجربتهم اإللكترونية ليتمكنوا
من االستمتاع باإلنترنت ألقصى حد».

«ستيفي الشرق األوسط»

مجموعة من
الجوائز كرمت
«»Ooredoo
ً
باعتبارها «مكانا
ً
رائعا للعمل»

فازت « »Ooredooبأربع جوائز في حفل
جوائز ستيفي الشرق األوسط لهذا العام؛
إذ حصلت على جائزتين ذهبيتين وواحدة
ف ـض ـيــة وأخ ـ ـ ــرى ب ــرون ــزي ــة .وتـ ـع ـ ُـد ج ــوائ ــز
ستيفي مــن أهــم جــوائــز قطاع األعـمــال في
ً
العالم ،ويعد الفوز بها تكريما إلنجازات
الشركات في العالم.
فـقــد ف ــازت « »Ooredooقـطــر بالجائزة
الــذه ـب ـيــة ف ــي ف ـئــة «االبـ ـتـ ـك ــارات ف ــي تـطــور
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا – ق ـط ــاع االتـ ـ ـص ـ ــاالت» عــن
أعـمــالـهــا الـمـبـتـكــرة فــي مـجــال  5Gوالـمــدن
الذكية.
ً
وج ــاءت الـجــائــزة تـكــريـمــا ل ـلــدور الــرائــد
ال ــذي تلعبه « »Ooredooقطر فــي تسريع
الـ ـتـ ـح ــول إل ـ ــى  5Gفـ ــي قـ ـط ــر ،ول ــري ــادت ـه ــا

جوائز تميز المؤسسات لعام .2021
وتنظم هذه الجوائز مجلة Corporate
 Visionوتشارك فيها الشركات واألشخاص
ال ـم ـه ـت ـم ـيــن ب ــاالبـ ـتـ ـك ــارات ون ـم ــو األع ـم ــال
وت ــوفـ ـي ــر أفـ ـض ــل ال ـم ـن ـت ـج ــات والـ ـخ ــدم ــات
لعمالئهم في عدد من القطاعات المختلفة.

مكان رائع للعمل

محمد بن عبدالله آل ثاني

الس ـت ـخــدامــات  5Gالـمـبـتـكــرة ف ــي ع ــدد من
المجاالت مثل الرياضة والرعاية الصحية
والنقل وتطبيقات المدن الذكية.
وفـ ـ ــازت « »Ooredooال ـكــويــت بـجــائــزة
ً
ستيفي الذهبية أيضا في فئة «االبتكار في
تطبيقات معلومات األعـمــال» عن حلولها
التي تركز على العمالء ،والـمــزايــا المهمة
الموجودة في تطبيق .My Ooredoo
ويشمل ذلــك باقة  ،ANAوهــي أول باقة
ج ــوال رقمية قابلة للتعديل ،وOoredoo
ً
عروضا شخصية ً
بناء
 Surpriseالتي توفر
على نمط استخدام العمالء واهتماماتهم
لضمان توفير أفضل تجربة ممكنة للعمالء.
ً
وح ـص ـلــت « »Ooredooال ـكــويــت أي ـضــا
عـ ـل ــى جـ ــائـ ــزة س ـت ـي ـف ــي ال ـف ـض ـي ــة فـ ــي فـئــة
«إنـ ـج ــازات مـبـتـكــرة فــي ال ـن ـمــو» ،وبـجــائــزة
ستيفي برونزية في فئة «ابتكارات في إدارة
وتخطيط وممارسات خدمة العمالء  -قطاع
االتصاالت».

التميز في المسؤولية االجتماعية
فازت « »Ooredooبعدد من الجوائز نظير
الـتــزامـهــا بــالـحــوكـمــة الـمــؤسـسـيــة الـجـيــدة
والـقـيــادة والمسؤولية االجتماعية خالل
جائحة كوفيد.19-
فقد حصلت « Ooredooميانمار» على
جائزتين مهمتين عن التميز في المسؤولية
االجتماعية العالمية ،والــريــادة فــي اليوم
العالمي للمسؤولية االجتماعية .2021
ُ
ً
وتـعــد الـجــائــزتــان تكريما لما قــامــت به
ال ـش ــرك ــة م ــن ج ـه ــود م ــع ال ـم ـج ـت ـم ـعــات في
ميانمار في مجال «أفضل حلول كوفيد19-
لرعاية المجتمع» و«تمكين المرأة».
أما «ُ Ooredooعمان» ،فحصلت على لقب
ً
أكـثــر «شــركــة ات ـصــاالت تـمـيــزا» خــال حفل

ف ــازت مـجـمــوعــة « »Ooredooبـعــدد من
ً
الجوائز تكريما لثقافتها المؤسسية القوية،
ً
ً
وتسليط الضوء عليها كونها مكانا رائعا
للعمل.
ف ـقــد حـصـلــت «ُ Ooredooعـ ـم ــان» على
جــائــزة «أفـضــل تجربة للموظفين – ُعمان
 »202وذلك في حفل جوائز International
 Business Magazineعام .2021
وفــازت إندوسات « »Ooredooفي ثالث
ِّ
فئات خالل حفل جوائز أفضل موظف في
إندونيسيا .2021
وحصلت الشركة على جوائز «التميز في
الموارد البشرية من خالل التكنولوجيا»،
و«إدارة المواهب» ،و«أفضل عالمة تجارية
ِّ
لموظف».
ويستضيف حـفــل الـجــوائــز فــي كــل عــام
معهد العالمات التجارية ألصحاب العمل
و.World HRD Congress
فـفــي حـفــل ج ــوائ ــز الـتـمـيــز الـعــالـمــي في
الموارد البشرية  ،2021فازت «»Ooredoo
ميانمار بجائزة «االبتكار في التوظيف».
ً
كـمــا تــم تـقــديــم الـشـكــر أي ـضــا فــي جــوائــز
«أفضل الشركات للعمل  ،»2021إذ حصلت
ع ـل ــى ج ــائ ــزة ف ــي ف ـئ ــة «الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ذات
الـمـمــارســات المبتكرة فــي مـجــال ال ـمــوارد
البشرية».
ً
وحصلت « Ooredooميانمار» أيضا على
شهادة «أفضل الشركات للعمل  »2021من
قبل معهد  ،Great Place to Workلتصبح
بذلك أول شركة في ميانمار تحصل على
هذه الشهادة لثالث سنوات متتالية.

جوائز الربع الرابع من 2020
خالل الربع الرابع من عام  ،2020أضافت
« Ooredoo» 16جائزة أعمال دولية جديدة.
وت ـض ـمــن ذلـ ــك فـ ــوز ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـجــوائــز
الرقمية للشرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا
 ،2020وجوائز ستيفي للسيدات في األعمال
 ،2020وجوائز المؤسسات في منطقة آسيا
المطلة على المحيط الهادي ،(APEA) 2020
وغيرها الكثير.

«زين» تستمر في شراكتها االستراتيجية
مع ّ
منصة ّ Give
للتبرع اإللكتروني
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت «زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ش ــراكـ ـتـ ـه ــا
االستراتيجية مع ّ
منصة  Giveغير الربحية
لـلـعــام الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،وه ــي المنصة
اإللكترونية الوحيدة من نوعها ُ
المخصصة
ً
ح ـصــريــا لـلـمـشــاريــع ال ـخ ـيــريــة ف ــي ال ـكــويــت،
وتهدف إلى تسهيل عملية التبرع وتشجيع
الراغبين في التبرع
العطاء عن طريق إيصال ُ ّ
المرخصة في الكويت.
مع الجمعيات الخيرية
وأوضحت الشركة ،في بيان صحافي ،أن
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ش ــراك ـت ـه ــا ال ـ ُـم ـث ـم ــرة مـ ــع ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ّـص ـ ـ ـ ــة غ ـ ـيـ ــر
ال ــربـ ـحـ ـي ــة – والـ ـت ــي
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي ش ـهــر
رم ـ ـض ـ ــان الـ ـ ُـم ـ ـبـ ــارك
م ــن ال ـع ــام الـمــاضــي
ً
 أتـ ــت ت ـمــاش ـيــا معاستراتيجيتها للمسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالس ـ ـتـ ــدامـ ــة
ات ـجــاه الـقـطــاعــات الـخـيــريــة،
ّ
وت ـ ـ ـحـ ـ ــت مـ ـ ـظ ـ ــل ـ ــة ح ـم ـل ـت ـه ــا
ال ـ ــرم ـ ـض ـ ــان ـ ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة
«زي ــن ال ـش ـهــور» ال ـتــي تزخر
ب ـ ــالـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة،
وذلـ ــك ع ــن ط ــري ــق دع ــم ال ـعــديــد م ــن الـجـهــات
والمؤسسات التي خصصت جهدها لألعمال
الخيرية واإلنسانية.
وبـيـنــت «زيـ ــن» أن الـمـنـ ّـصــة غـيــر الربحية
ُ
تـعـتـبــر الـمـنـصــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة الــوح ـيــدة من
ً
ن ــوع ـه ــا ال ـم ـخ ـص ـصــة حـ ـص ــري ــا ل ـل ـم ـشــاريــع
الخيرية في الكويت ،وتهدف بشكل رئيسي
إلــى تسهيل عملية التبرع وتشجيع العطاء
عــن طــريــق إي ـصــال الــراغـبـيــن فــي الـتـبــرع مع
الجمعيات الخيرية المرخصة فــي الكويت،
ومساعدة المتبرعين على البحث عن مشاريع
خيرية وفرص للتبرع في مكان واحد ،وإتمام
ً
عملية الدفع إلكترونيا بشكل آمن.
وتعتبر جميع المؤسسات الخيرية التي
تـشـمـلـهــا ُ Giveم ـع ـت ـمــدة م ــن ق ـبــل ال ـج ـهــات
ً
الرسمية فــي الــدولــة ،وتـنــدرج تحتها حاليا
ً
ً
ً
 162مشروعا خيريا ُمختلفا ،وتشمل القائمة
ال ـحــال ـيــة جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر الـكــويـتــي،
و«العون المباشر» ،وجمعية الشيخ عبدالله
النوري الخيرية ،و«الرحمة العالمية» ،والهيئة
ال ـخ ـي ــري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،و»رحـ ـم ــاء
بينهم» ،والجمعية الخيرية العالمية للتنمية
والتطوير ،وجمعية سدرة للرعاية النفسية
لمرضى السرطان،

و«النجاة الخيرية» ،وغيرها من الجهات
ُ
المعتمدة.
و ت ـش ـمــل مـنـصــة )Give (give.org.kw
الـعــديــد مــن الـمـمـيــزات الـتــي يمكن للمتبرع
االسـتـفــادة منها ،مثل سهولة التعرف على
المشاريع المتاحة عبر الموقع اإللكتروني،
وتطبيق الـهــواتــف الــذكـيــة ،واس ـت ـخــدام أداة
ال ـت ـص ـف ـي ــة ل ـل ـب ـح ــث عـ ــن مـ ـش ــاري ــع م ـع ـي ـنــة،
والـ ـمـ ـق ــارن ــة بـ ـي ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع مـ ــن مـخـتـلــف
ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخ ـي ــري ــة واالخ ـ ـت ـ ـيـ ــار بـيـنـهــم،
واالطالع على معلومات
شاملة وواضـحــة حول
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ل ـي ـت ـم ـك ــن
المتبرع من اتخاذ القرار
الذي يناسبه ،ومتابعة
سـجــل تـبــرعــاتــه ،وتلقي
إشعارات حول تحديثات
وتـ ـق ــاري ــر ال ـم ـش ــاري ــع الـتــي
شارك فيها ،والمزيد.
وإذ ب ـي ـنــت «زيـ ـ ـ ــن» أن ـهــا
لـطــالـمــا سـعــت إل ــى ترسيخ
ث ـقــافــة ال ـع ـطــاء وال ـم ـشــاركــة
االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ـ ــواء
ب ــدع ـم ـه ــا ال ـم ـب ــاش ــر أو مــن
خ ــال مـســاهـمــاتـهــا ورعــاي ـت ـهــا لـلـعــديــد من
الـفـعــالـيــات واألن ـش ـطــة الـخـيــريــة المختلفة،
ف ــإن ـه ــا ت ـع ـت ـبــر م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة
أح ــد ال ــرواف ــد األس ــاس ـي ــة لـتـحـقـيــق الـنـجــاح
الـمـسـتـمــر لـعـمـلـيــاتـهــا ،ح ـيــث ت ـح ــرص على
تسخير إمكاناتها لتعزيز هــذا التوجه عن
طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي
تمتلكها ،وال ـتــي أهلتها لـتـكــون واح ــدة من
كبرى الشركات في القطاع الخاص.
وأكدت الشركة أنها تؤمن بأن مسؤوليتها
تـجــاه مـجــاالت االسـتــدامــة أمــر بــالــغ األهمية
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـه ــا ،وي ـن ـع ـك ــس ذلـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
اسـتــراتـيـجـيــة الـ ّشــركــة فــي ت ـنـ ّـوع برنامجها
الرمضاني المكثف الذي يهدف إلى مشاركة
جميع فـئــات المجتمع بــركــة وفــرحــة الشهر
الفضيل من خالل حملتها الرمضانية «زين
الشهور».

«كيبكو» ّ
تكرم الجيل األول من «جينيريشن ألفا» إطالق «فيرجن الكويت» نهاية العام الحالي
كرمت شركة مشاريع الكويت
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة «ك ـ ـي ـ ـب ـ ـكـ ــو» الـ ـجـ ـي ــل
األول م ــن األبـ ـط ــال الــريــاضـيـيــن
الصغار المشاركين في مبادرة
«ج ـي ـن ـي ــري ـش ــن ألـ ـ ـف ـ ــا» لــدع ـم ـهــم
وتشجيعهم على االستمرار في
تحقيق أحالمهم.
وق ــام ســامــر خنشت الرئيس
التنفيذي لعمليات المجموعة
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـك ــوي ــت
ً
القابضة «كيبكو» أيضا بتكريم
فريق ايتي بيرسينت لتعاونهم
مع فريق المسؤولية المجتمعية
ل ــدى «ك ـي ـب ـكــو» إلطـ ــاق بــرنــامــج
جينيريشن ألفا  -الجيل األول.
وحــرصــت إدارة الـشــركــة على
تطبيق كل االشتراطات الصحية
م ــن ح ـيــث ال ـت ـبــاعــد االجـتـمــاعــي
وااللتزام ًبلبس الكمام والتعقيم،
إضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ــدم ح ـ ـضـ ــور
المشاركين في البرنامج في وقت
واحد عند استالم الدروع.
«جينيريشن ألـفــا» هــو عبارة
عـ ــن ب ــرن ــام ــج ي ـت ـب ـن ــى األب ـ ـطـ ــال
ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـتـ ــراوح
ً
أع ـم ــاره ــم م ــا ب ـيــن  7و 12عــامــا
حصلوا على ميداليات ومراكز
دول ـي ــة .ويـعـتـبــر ه ــذا الـبــرنــامــج
ً
ً
م ـ ـبـ ــادرة ج ــدي ــدة ع ـم ـلــت عـلـيـهــا
«كيبكو».
«جينيريشن ألفا» هي إحدى
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـتــي
ً
أطلقتها «كيبكو» أخيرا بالتعاون
م ـ ــع «إي ـ ـت ـ ــي ب ـ ـيـ ــرس ـ ـنـ ــت» ،وه ــي
م ــؤس ـس ــة ري ــاض ـي ــة ذات تــوجــه
اجتماعي ،ضمن إطار المسؤولية
الـمـجـتـمـعـيــة لـ ــدى ال ـم ـج ـمــوعــة،
إضــافــة إلــى الــركــائــز الـتــي تعمل
عليها المجموعة وهي التعليم،
تـطــويــر ال ـك ــوادر الـشـبــابـيــة ،دعــم
وتمكين المرأة والصحة.
ول ــإش ــارة ف ــإن ال ـمــديــر الـعــام
لـ«إيتي بيرسنت» رابعة الهاجري،

لإلسهام في تعزيز البنية التحتية الرقمية

رابعة الهاجري وراوية الهاجري من «ايتي بيرسينت» تستلمان درع التقدير
من سامر خنشت بحضور عبير العمر وفريق المسؤولية المجتمعية
والرئيس التنفيذي للشركة راوية
الـ ـه ــاج ــري ،ه ـم ــا ع ـض ــوت ــان فــي
منصة «مـنـجــزة» الـتــي أطلقتها
«ك ـي ـب ـكــو» ف ــي عـ ــام  ،2019وهــي
منصة تهدف إلى تسليط الضوء
على النساء المثاليات وعملهن
مـ ــن خـ ـ ــال تـ ــزويـ ــدهـ ــن بـمـنـصــة
لـمـشــاركــة أعـمــالـهــن .ويــأتــي هــذا
ً
ال ـت ـعــاون تـحـقـيـقــا ألب ــرز أه ــداف
الـ ـمـ ـنـ ـص ــة ،وه ـ ـ ــو خـ ـل ــق تـ ـع ــاون
وشـ ــراكـ ــة ب ـي ــن ال ـم ـن ـظ ـمــات غـيــر
الربحية والقطاع الخاص للعمل
ع ـلــى رف ـعــة الـمـجـتـمــع م ــن خــال
برامج المسؤولية االجتماعية.
ت ـض ـ ّـم ــن الـ ـب ــرن ــام ــج ت ـصــويــر
حلقات تلفزيونية تحكي قصص
هــؤالء األبـطــال ،تم عرضها على
ت ـط ـب ـي ــق «اآلن» ا لـ ـ ـ ــذي أ ط ـل ـق ـتــه
«ك ـي ـب ـكــو» الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وتــم
عــرض ـهــا ع ـلــى ش ــاش ــة تـلـفــزيــون
الراي ،وكما تعرض هذه الحلقات
ً
حــال ـيــا عـلــى تـلـفــزيــون الـمــاريـنــا
خالل شهر رمضان المبارك.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،صـ ّـرحــت
عـبـيــر ال ـع ـمــر ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة

واالستدامة في مجموعة مشاريع
الكويت القابضة «كيبكو»« :تؤمن
كيبكو بأن دعم األبطال الصغار
ف ــي س ــن م ـب ـكــر ل ــه أثـ ــر إي ـجــابــي
ً
م ـس ـت ـق ـبــا ،ومـ ــن أجـ ــل تـشـجـيــع
طاقاتهم الرياضية وتحفيزهم
لـلــوصــول إل ــى أهــداف ـهــم ،وصنع
جـ ـي ــل مـ ــن األبـ ـ ـط ـ ــال ال ـم ـح ـل ـي ـيــن
ا لــذ يــن يطمحون للعالمية لرفع
ً
اسـ ــم ال ـك ــوي ــت ع ــال ـي ــا ف ــي مـجــال
الرياضة».
وأض ــاف ــت ال ـع ـمــر« :أن دعمنا
لهؤالء األطـفــال ،لن يتوقف بعد
ب ــث ال ـبــرنــامــج أو بــان ـت ـهــاء هــذا
الموسم ،إذ إننا نعمل على إنشاء
خـطــة تـطــويــر لـكــل ريــاضــي على
حدى بمساعدة الشركات التابعة
لمجموعة كيبكو ،لصقل مختلف
ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات ال ـم ـط ـل ــوب ــة ل ـن ـجــاح
أي ب ـطــل ري ــاض ــي ،سـ ــواء كــانــت
هــذه المهارات مرتبطة بأدائهم
الـ ـجـ ـسـ ـم ــان ــي والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أو
مهاراتهم الحياتية والشخصية
الـتــي تـســاهــم فــي وصــولـهــم إلــى
أهــداف ـهــم وتـحـقـيــق مــا يحلمون
به».

وع ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
ال ـب ــرن ــام ــج ،ق ــال ــت ال ـع ـمــر« :الق ــى
الـ ـم ــوس ــم األول مـ ــن ال ـب ــرن ــام ــج
ً
ً
ن ـج ــاح ــا الف ـ ـتـ ــا ،وبـ ــدأنـ ــا ال ـع ـمــل
والـتـحـضـيــر مـنــذ أيـ ــام النـطــاق
الموسم الثاني ،واضعين بعين
االعـتـبــار تطوير هــذه الـمـبــادرة،
وأه ـ ـم ـ ـهـ ــا الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ال ـق ـي ــام
بـتــوفـيــر آلـيــة جــديــدة للتسجيل
فــي «جـيـنـيــرشــن أل ـفــا» تتيح لنا
الـ ـف ــرص ــة ل ــدع ــم أكـ ـب ــر عـ ـ ــدد مــن
ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ـش ــاب ــة
ً
سنويا».
وتــاب ـعــت الـعـمــر ع ــن الـشــراكــة
االسـتــراتـيـجـيــة لـشــركــة مشاريع
الكويت القابضة – كيبكو  -مع
مـجـمــوعــة الـ ــراي اإلع ــام ـي ــة« :أن
الشراكة اإلعالمية لشركة مشاريع
ال ـك ــوي ــت ال ـق ــاب ـض ــة وم ـج ـمــوعــة
الــراي استمرت لسنوات طويلة،
كما أنها خير مثال لنجاح مثل
ه ــذه ال ـشــراكــات وأهـمـيـتـهــا بين
مــؤسـســات ال ـقـطــاع ال ـخــاص في
الـمـســاهـمــة ب ــازده ــار المجتمع
وتنميته».

أع ـل ـنــت ك ــل م ــن ش ــرك ــة «وفـ ــرة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار الـ ـ ــدولـ ـ ــي» وش ــرك ــة
«إمـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس إن ـ ـت ـ ــرن ـ ــاش ـ ـي ـ ــون ـ ــال
لــات ـصــاالت» و«ف ـيــرجــن مــوبــايــل
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وإفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا»
الـمـشـغــل ف ــي الـمـنـطـقــة لـخــدمــات
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـم ـت ـن ـق ـل ــة ب ـن ـظــام
ال ـش ـب ـك ــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،إط ــاق
كيان جديد نهاية العام الحالي
لـلـتــوســع بـتـقــديــم خــدمــات ـهــا في
ال ـك ــوي ــت ،واإلس ـ ـهـ ــام ف ــي تـعــزيــز
البنية التحتية الرقمية والنمو
االقتصادي للدولة.
وقال غازي الهاجري الرئيس
التنفيذي لشركة وفرة لالستثمار
الــدولــي ،إن «وف ــرة» قــادت تمويل
ال ــدي ــن بـقـيـمــة  13م ـل ـيــون دوالر
وس ــاهـ ـم ــت ب ــرأسـ ـم ــال «ف ـي ــرج ــن
م ــوب ــاي ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت» ،الـ ـ ـ ــذي هــو
االستثمار األول من نوعة إلنشاء
شبكة افتراضية للهاتف النقال
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ل ـت ـن ـضــم بـمــوجــب
استثمارها إلى مجلس اإلدارة».
وأض ــاف الـهــاجــري أن «وف ــرة»
ت ـ ـهـ ــدف عـ ـب ــر اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب
االستثمارات ذات الطابع التنموي
واقـتـنــاص الـفــرص االستثمارية
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــدة ع ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ت ـم ـك ـيــن
الشركات من تقديم أفضل الحلول
الرقمية والتكنولوجية ،ونحن
فـ ـخ ــورون ب ـشــراك ـت ـنــا م ــع عــامــة
عالمية بارزة مثل فيرجن موبايل.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة «إمـ ـبـ ـل ــس
إنـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال» ل ــاتـ ـص ــاالت
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس عـ ـ ـ ــزت أب ـ ــوع ـ ـم ـ ــارة:
«قــادت إمبلس عملية التأسيس
والمساهمة الرئيسية برأس المال
البالغ  7ماليين دوالر ،مما يعتبر

من اليمين ،بينويت جانين وغازي الهاجري وعزت أبو عمارة
عــامــة فــارقــة لـقـطــاع االت ـصــاالت
فــي الـكــويــت ،إذ إنـهــا أول مشغل
شبكة افتراضية للهاتف النقال
ً
في الـســوق ،مما يتناسب تماما
م ـ ــع اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـن ــا ل ـت ـق ــدي ــم
خدمات متميزة قائمة على نقل
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا .وس ـي ـتــم تمثيل
إمبلس في مجلس إدارة الشركة».
وأض ــاف أبــوع ـمــارة« :ستمكن
هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة ف ـي ــرج ــن مــوبــايــل
الكويت من تقديم أفضل خدمات
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ف ـ ــي ف ـئ ـت ـه ــا ون ـق ــل
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـمـ ـع ــرف ــة إل ــى
قطاع االتصاالت في الكويت مع
إتاحة منصة رقمية تعكس آخر
الـتــوجـهــات الـعــالـمـيــة فــي مجال
ال ـخــدمــات ال ـم ـتــاحــة ،إل ــى جــانــب
تشكيل المزيد مــن فــرص العمل
الجديدة».
وأك ـ ـ ــد أن «إم ـ ـب ـ ـلـ ــس» ت ـع ـت ـبــر
ً
ً
مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرا اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا فــي
ق ـطــاع تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وت ـ ـ ــم تــأس ـي ـس ـهــا

ً
ً
ً
ل ـت ـكــون ك ـيــانــا تـشـغـيـلـيــا نـشـطــا
للمساهمة في دفع رؤية الكويت
« ،2035وي ــأت ــي اس ـت ـث ـمــارنــا في
فيرجن موبايل كخطوة رئيسية
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ه ــذه
الرؤية».
من ناحيته ،قال إريك دودمان
ن ـي ـل ـس ــن ،الـ ـم ــؤس ــس وال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لفيرجن موبايل الشرق
األوس ــط وإفريقيا« :يسعدنا مد
نطاق خدمتنا الرقمية بالكامل
والفريدة من نوعها إلى الكويت
التي تعد محطة رئيسية ضمن
خـطـطـنــا لـلـتــوســع فــي المنطقة،
ف ـب ـعــد ع ـم ـل ـيــات إط ـ ــاق نــاجـحــة
أخـ ــرى ف ــي مـخـتـلــف أرج ـ ــاء دول
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
نستكمل هـنــا ا لـتــزا مـنــا بتوفير
ال ـمــزيــد م ــن ال ـخ ـي ــارات لـلـعـمــاء،
ودفع حدود االتصاالت التقليدية
إل ــى آفـ ــاق ج ــدي ــدة م ــع عــروضـنــا
الرقمية المبتكرة ،ونحن نؤمن
ب ــأن إط ــاق فـيــرجــن مــوبــايــل في

«الكويتية» :استكمال تطعيم الطيارين والمضيفين
فــي إطــار مساعيها الــدؤوبــة للحفاظ
على صحة وســامــة موظفيها وركابها
الـكــرام ،تــواصــل شركة الخطوط الجوية
الـكــويـتـيــة اسـتـكـمــال عـمـلـيــة تـطـعـيــم كل
أطقم القيادة وأطقم الضيافة ضد فيروس
كورونا ،بالتعاون مع وزارة الصحة (مركز
الكويت للتطعيم) ،حيث تسعى الخطوط
جاهدة لتطعيم كامل الطواقم في أقرب
فرصة ممكنة ،ليتسنى لهم القيام بعملهم
على أكمل وجه في بيئة آمنة وصحية.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،قـ ــال م ــدي ــر دائـ ــرة
الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام فــي الخطوط
الجوية فايز العنزي" :تستكمل الخطوط
بالتعاون مع وزارة الصحة تطعيم أطقم
ال ـق ـيــادة وأط ـق ــم الـضـيــافــة ض ــد فـيــروس
كورونا ،حيث إن ذلك يعد ضمن أولويات

إدارة ال ـشــركــة ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى صحة
وسالمة موظفيها وركابها ،وحتى يكون
ً
ً
السفر آمـنــا وصـحـيــا على متن طــائــرات
ال ـكــوي ـت ـيــة ،س ـ ــواء ل ـط ــواق ــم ال ــرح ــات أو
المسافرين ،األمر الذي تبذل فيه الشركة
قصارى جهودها الستكمال تطعيم باقي
الـطــواقــم وتلقيهم الـلـقــاح بــأســرع وقــت،
حيث قامت الكويتية بالتنسيق مع وزارة
الصحة لوضع خطة عمل تتضمن إرسال
دفعتين من الطيارين والمضيفين خالل
األسبوع ،وذلك على مدار الشهر الجاري".
وأشــار العنزي إلى أن الشركة أطلقت
االس ـبــوع ـيــن الـمــاضـيـيــن حـمـلــة ضخمة
ً
ل ـتــدعــم وت ـش ـج ـيــع ال ـت ـط ـع ـيــم ،م ـب ـي ـنــا أن
ً
ً
ال ـح ـم ـلــة القـ ــت اس ـت ـح ـســانــا واسـ ـع ــا من
قبل المغردين والمواطنين والمقيمين،

كـمــا نـجـحــت فــي تحقيق أهــداف ـهــا وهــي
توصيل أكبر عدد من الرسائل التوعوية
للمجتمع الكويتي عبر وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ووســائــل االع ــام المختلفة
لـضــرورة تلقي التطعيم ضــد الفيروس،
األمر الذي يدل على أن الخطوط ال تألو
ً
جـهــدا فــي الـحــرص على الصحة العامة
لوطننا الحبيب الكويت.
وتـ ــابـ ــع" :الـ ـخـ ـط ــوط ال ـكــوي ـت ـيــة تــولــي
ً
ً
اه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـي ــرا ف ــي اتـ ـب ــاع اإلرش ـ ـ ــادات
واإلجــراءات االحترازية التي أوصت بها
السلطات الصحية فــي الـبــاد مــن خالل
التزام طواقم الرحالت بارتداء الكمامات
والـتـبــاعــد ال ـج ـســدي ،وتـقـلـيــل االحـتـكــاك
م ــع ال ـم ـســافــريــن أث ـن ــاء ال ـس ـفــر ،وتــوفـيــر
الـمـعـقـمــات الـطـبـيــة ،ووض ــع اإلرش ـ ــادات

الصحية للركاب في المطار والطائرات،
ً
تجبنا لالصابة بالفيروس ،كذلك تعمل
الشركة على تعقيم الطائرات بشكل دقيق
وفـ ــوري بـعــد ك ــل رح ـلــة ق ــادم ــة ،وتعقيم
اآللـيــات والنقليات والـحــافــات الخاصة
بنقل الركاب والعفش".
ً
واختتم العنزي تصريحه قائال" :نتقدم
بجزيل الشكر وواف ــر االمـتـنــان للجهود
الحثيثة والمبذولة التي تقوم بها وزارتا
الصحة والداخلية وكل القطاعات المعنية
بالحفاظ على صحة وسالمة المواطنين
والمقيمين بالحد من انتشار الفيروس
عبر توجيهاتهم وارشاداتهم الصحية،
ً
داعيا المولى عز وجل أن يحفظ بالدنا
الحبيبة الكويت من كل شر ومكروه".

الكويت هو بداية مرحلة جديدة
م ـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
القائمة على احتياجات سكانها
ال ـش ـغــوف ـيــن ب ــأح ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات
الرقمية».
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي
لشركة «فيرجن الكويت» بينويت
جــان ـيــن :نـعـتــزم إط ــاق خدمتنا
الـقــائـمــة بــالـكــامــل عـلــى التطبيق
الــذكــي فــي الـكــويــت تـحــت عالمة
«فيرجن موبايل» ،وهي مصممة
ً
خصوصا لخدمة العمالء الشباب
المشغوفين بالتقنيات الرقمية،
وب ــذل ــك سـتـصـبــح ال ـش ــرك ــة راب ــع
مـ ـ ـ ــزود لـ ـخ ــدم ــات االت ـ ـص ـ ــال فــي
الكويت.
يذكر أن فيرجن موبايل الشرق
ً
األوس ــط وإفــريـقـيــا تعمل حاليا
فــي أس ــواق أخ ــرى ب ــدول مجلس
التعاون الخليجي ،بما فــي ذلك
ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
وسلطنة عمان و اإلمارات العربية
المتحدة.

رمضان يحتفل بحصد  2.5مليار مشاهدة
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ن بحصده
احتفل الفنانمحمد رمضا 
مليارين ونصف المليار في وسم «محمد
رم ـ ـضـ ــان» ع ـلــى أحـ ــد ت ـط ـب ـي ـقــات مــواقــع
التواصل االجتماعي.
وشـ ـ ــارك رم ـض ــان مـقـطـعــا م ـص ــورا لــه،
ظهر فيه عاري الصدر ،ويتحدث باللهجة
الصعيدية وبشاربه ،في شخصية موسى
بمسلسله الذي يحمل االسم نفسه ،مضيفا:
«ان درجــة الـحــرارة في الخارج تقارب الــ40
درجة مئوية» ،شاكرا محبيه على تفاعلهم
ومحبتهم ،وعلق على الفيديو« :الحمد لله
أوال ،ثم شكرا كل جمهوري األصيل الغالي
هــاشـتــاغ محمد رمـضــان يتخطى ال ــ ٢مليار
و ٥٠٠مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك،
ثقة في الله نجاح دايما يليق بكم ،ملحوظة

ال ــدك ـت ــور م ــان ــع ال ـم ــاب ــس ف ــي درج ـ ــة الـ ـح ــرارة
العالية ...ادعولي».
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن م ـح ـمــد رمـ ـض ــان يـ ـش ــارك فــي
الموسم الرمضاني بمسلسل «مــوســى» ،الــذي
حـظــي حـتــى اآلن بـمـشــاهــدات عــالـيــة ،ويجسد
ف ـيــه دور م ــوس ــى ورحـ ـل ــة صـ ـع ــوده ب ـعــد وف ــاة
والــده في صغره ،ويتحمل مسؤولية أشقائه،
وهو من محافظات صعيد مصر ،ويضطر الى
ت ــرك بـلــده واالن ـت ـقــال إل ــى ال ـقــاهــرة ،ويـعـمــل في
تصدير واستيراد بعض األشياء من غزة لمصر
وال ـع ـكــس ،ويـعـجــب بـفـتــاة فــرنـسـيــة ،وتـتــوالــى
األحداث في إطار درامي ،وتدور أحداث المسلسل
فــي الخمسينيات مـ ــرورا بالستينيات ،أ ثـنــاء
االحتالل البريطاني لمصر.

ابتسام الحمادي :أزياء «الناموس»
تحليل لمرحلة السبعينيات في الكويت

محمد رمضان

مصطفى قمر يستعد ألغنيات منفردة
أكـ ــد ال ـف ـن ــان مـصـطـفــى ق ـمــر أنـ ــه حــال ـيــا في
مرحلة التحضيرات لعدد من أغاني السينغل،
المقرر طرحها أغنية تلو األخــرى بعد موسم
عيد الفطر ،وتحمل عددا من المفاجآت ،خاصة
أنــه انشغل في الفترة الماضية بتصوير عدد
مــن األعـمــال ،منها مسلسل وبــرنــامــج ،وأخــذت
الكثير من وقته.
وح ــل م ــؤخ ــرا ال ـن ـجــم مـصـطـفــى ق ـمــر ضيفا
ع ـلــى ال ـمــذي ـعــة إي ـم ــان ال ـح ـص ــري ف ــي بــرنــامــج
«مساء  ،»dmcوتحدث عن تجاربه السينمائية
ودعـمــه لنجله تـيــام فــي مـجــال التمثيل ورأيــه
في المهرجانات ،وقــال« :سعيد بكل التجارب
السينمائية اللي عملتها وكل فيلم وله طعمه
الخاص ،وإن كانت هناك بعض األعمال لست
راضيا عليها بنسبة مئة بالمئة».
وعن ابنه تيام ،ذكر قمر« :تيام عنده موهبة
وك ــان صــريــح معايا مــن الـبــدايــة ،وقــالــي بحب
التمثيل ومش هقدر أكمل في الدراسة».

مصطفى قمر

راشد الشمراني يستغرب انتقادات
مسلسل «ممنوع التجول»

الحمادي مع نجمات المسلسل
أكدت خبيرة األزياء األستاذة
فـ ــي ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون
المسرحية د .ابتسام الحمادي
أن أز ي ـ ــاء ا لـمـسـلـســل الخليجي
«ال ـن ــام ــوس» اع ـت ـمــدت التحليل
العميق لمرحلة السبعينيات من
القرن الماضي في الكويت ودول
الخليج العربية.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ،إن ال ـت ـجــربــة الـثــالـثــة
في التعاون مع المنتج المتميز
عبدالله بــوشـهــري فــي مسلسل
«الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــام ـ ـ ــوس» ب ـ ـعـ ــد ت ـج ــرب ـت ــي
«الــديــرفــة» و«مـحـمــد علي رود»،
ً
ذه ـب ــت ب ـع ـي ــدا ف ــي طــروحــات ـهــا
ومـ ـض ــامـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن
األمــر ال يقتصر على االزيــاء بل
ي ـت ـج ــاوزه الـ ــى ال ـن ــص ال ـمــركــب
وال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــري واإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـعـ ــذب
وال ـع ـم ـيــق وال ـت ـصــويــر المشبع
ب ــال ـح ـل ــول ال ـب ـص ــري ــة واالدارة
الفنية الرفيعة المستوى التي
س ــاه ـم ــت فـ ــي اثـ ـ ـ ــراء ال ـم ـشــاهــد
وعمقت حضور الشخصيات إلى
جانب بقية الحرفيات التي يأتي
ف ــي مـقــدمـتـهــا اإلنـ ـت ــاج الـسـخــي
والمتفهم والمحترف.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ــع
المنتج بوشهري يعني الحوار
ال ـ ـثـ ــري وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـبـ ـن ــاء مــن
اجــل الــوصــول الــى حـلــول تثري
التجربة وهذا ما يحصل تجربة
ب ـعــد اخ ـ ــرى ،الف ـت ــة إل ــى أن هــذا
ال ـت ـعــاون فــي «ال ـنــامــوس» يبدو
ع ــام ــرا بــال ـت ـحــدي وال ـب ـحــث عن
ال ـم ـص ــادر ال ـمــوث ـقــة والـتـحـلـيــل
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات وان ـ ـت ـ ـمـ ــائ ـ ـهـ ــا
االجتماعي واالقتصادي.

 ...ومع محمد المنصور

وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــادي« :ف ــي
ه ــذا ال ـعــام لــى مـجـمــوعــة اعـمــال
أعتز بها من بينها (مارغريت)
و(الـ ـ ـ ــروح وال ـ ــري ـ ــة) ،إلـ ــى جــانــب
«الـ ـن ــام ــوس» ال ـ ــذي جـ ــاء ع ــام ــرا
بـ ــال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل
ا لــد ق ـيــق لـمــر حـلــة السبعينيات
مــن الـقــرن الـمــاضــي فــي الكويت
والمنطقة ،اضافة الــى شموليه
الشخصيات وتنوعها وقبل كل
ذلــك اجـيــال الحرفة مــن النجوم
الذين اجتمعوا في هذه التجربة
المقرونة بالسخاء االنتاجي.
وع ـ ـ ــن االزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ــدرام ـ ــا

الـخـلـيـجـيــة ،أكـ ــدت أن ـه ــا تشهد
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـط ــور وال ـق ـف ــزات
ً
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــري وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا خـ ــال
المرحلة الراهنة من تاريخ هذه
الصناعة التي باتت اليوم تشهد
الكثير من التطور على صعيد
الـشـكــل وال ـم ـض ـمــون ،الف ـتــة إلــى
أن تصميم االزياء لم يعد مجرد
قــراء ة للنص بل بحث وتحليل
ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واش ـ ـت ـ ـغ ـ ــال طـ ــويـ ــل،
«وأس ـت ـط ـي ــع ال ـتــاك ـيــد ان ازيـ ــاء
مسلسل الناموس استغرقت اكثر
من عام كامل من القراءة والحوار
والبحث والتحليل وتقديم كم من

الحلول واالقتراحات لبلوغ تلك
الحلول التي يشاهدها الجمهور
هذه االيام بشكلها النهائي».
وأضافت« :أكثر من يسعدنى
ب ـع ــد اعـ ـج ــاب ال ـج ـم ــور وف ــري ــق
ً
الـ ـعـ ـم ــل وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـم ـخ ــرج
الـفـنــان جــاســم المهنا والمنتج
عبدالله بوشهري ذلــك التفاعل
الكبير مــن نـجــوم الـعـمــل الــذيــن
ً
يدخلون يوميا في حوار مشترك
ح ــول االزي ـ ــاء وتـفــاصـلـيـهــا مما
يجعلنى امام تحد اضافي».
وأكـ ــدت أن «ال ـنــامــوس» ليس
م ـجــرد ازيـ ــاء ب ــل حــالــة ابــداعـيــة

ف ـن ـي ــة ش ـم ــول ـي ــة تـ ـب ــدأ مـ ــن تـلــك
الـمـفــردات التي صاغها الكاتب
ال ــرائ ــع مـحـمــد ان ــور مـحـمــد الــى
ح ـلــول ال ـم ـخــرج جــاســم المنها
وفريقة الرائع وقبل كل هذا وذاك
م ـقــدرة المنتج الـقــديــر عبدالله
ب ــوشـ ـه ــري عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ه ــذا
ال ـفــريــق الــذه ـبــي ال ــرائ ــع ،داعـيــة
الجمهور إلى انتظار المسلسل
ح ـل ـق ــة بـ ـع ــد اخ ـ ـ ــرى «ألن ـ ـنـ ــا فــي
كــل ي ــوم سـنـكــون ام ــام حــالــة من
االكتشافات االبداعية العالية».

الشمراني والقصبي في «ممنوع التجول»
اس ـ ـت ـ ـغـ ــرب ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي راش ـ ــد
الشمراني ممن يوجهون انـتـقــادات حــادة
ل ـل ـح ـل ـقــات األول ـ ـ ــى م ــن م ـس ـل ـســل «م ـم ـنــوع
ال ـت ـجــول» ،ال ــذي ي ـشــارك فــي بـطــولـتــه أمــام
ال ـف ـن ــان ن ــاص ــر ال ـق ـص ـب ــيُ ،
وي ـ ـعـ ــرض عـلــى
شــاشــة  ،MBCمـشـيــرا إل ــى أن ــه مــن الجائز
أن التوقعات حول المسلسل كانت عالية،
وأن الـحـلـقــة الـثــانـيــة عــن «دف ــن الـمـيــت» لم
يستقبلها ُ
المشاهد بشكل جيد ،رغم أنها

ً
ً
واصفا ُ
المشاهد
فنيا لها وجهة نظر أخرى،
ً
بأنه صعب جدا.
وأك ــد الـشـمــرانــي ،خــال استضافته في
بــرنــامــج «ال ـل ـي ــوان» مــع اإلع ــام ــي عبدالله
المديفر على «روتانا خليجية» ،أن القصبي
ً
من الفنانين الحريصين جدا على عملهم،
وأن ــه يهتم بجميع تـفــاصـيــل أع ـمــالــه ،ألن
م ـســؤول ـي ـتــه م ـضــاع ـفــة ف ــي حـ ــال ال ـن ـجــاح،
ً
وأيضا في اإلخفاق.

مدحت صالح يطرح «عاشقها بالمللي»
ط ــرح الـنـجــم مــدحــت ص ــال ــح ،أح ــدث أغــانـيــه
الوطنية على طريقة الفيديو كليب ،والتي تحمل
اسم «عاشقها بالمللي» ،كلمات شوكت المصري،
وألحان حسن زكي ،وتوزيع زناتي.
وشهد فيديو الكليب أبرز المعالم المصرية
والمشاريع التي تم افتتاحها أخيرا في مصر
وعدد من المحافظات.
وتقول كلمات األغنية:
بنحلم بيها أو ليها
ونشتاق حتى لو فيها
نتوه ...نتوه في الزحمة نالقيها
ّ
في دعوة أم بتصلي
ّ
فإيد تبنيها وتعلي
مــن جــانــب آخ ــرُ ،يـحـيــي مــدحــت فــي  2مايو
المقبل حفال غنائيا داخل دار األوبرا المصرية
على مسرح الـنــافــورة ،ضمن سهرات رمضان،
الذي يحييها عدد من نجوم الغناء ،ومن المقرر
أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه.
كما شارك صالح في رمضان الحالي بغناء
تتر مسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

لقطة من العمل

مدحت صالح

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :ابحث عن حلول لألمور العالقة وال
تدعها تتراكم على كتفيك.
ً
ً
عاطفيا :مهما كان النزاع كبيرا مع الشريك فال
تنم قبل مصالحته.
ً
ً
ّ
تصرفه
اجتماعيا :تعاشر صديقا ال يليق
بمستواك فابتعد عنه.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :استخدم طاقتك وخبرتك لتغيير
األساليب القديمة البالية.
ً
عاطفيا :مواقف جديدة للحبيب قد ّ
تغير
مجرى حياتكما العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تجتمع مــع الـعــديــد مــن أف ــراد
العائلة وتتفقون على بدء صفحة جديدة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
ً
مهنيا :تحرز تقدما بسيطا فال تيأس
المجهود الذي تقوم به.
وثابر على
ّ
ً
عاطفيا :ال تضخم المواضيع بينكما
وعد الى الحوار الهادىء والمفيد.
ً
اجتماعيا :تعاملك مع اآلخرين أصبح
ً
ايـجــابـيــا أكـثــر والـجـمـيــع يــرغـبــون في
صحبتك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :حماسك البالغ للعمل يمكنك من
انجازه بسرعة ومهارة.
ً
عــاطـفـيــا :الــوقــت غـيــر مـنــاســب الفـتـعــال
العاطفية فخذ الحذر.
المشاكل ً ّ
ً
اجتماعيا :توقع أخبارا عائلية سارة ترفع
من معنويات الجميع.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ينبغي اتخاذ قرارات مهنية حاسمة
تتردد في ّ
فال ّ
البت بها.
ً
ً
ّ
عاطفيا :حالة اضطراب عاطفية تمران بها معا
فاعتمد المعالجة بهدوء.
ً
اجتماعيا :تكتشف ما حــاول األهــل إخفاءه
عنك كي ال يزعجوك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :حــان الوقت التخاذ ق ــرارات مهنية
صعبة فأنت تشعر بقوة ذهنية وبدنية.
ً
عاطفياّ :
عبر للحبيب بصراحة عن مخاوفك
كي يتمكن من مساعدتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يسطع نجمك بين األصـحــاب
وتعود اللقاءات الى سابق عهدها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :راهن على الوقت وانتظر الفرصة
المناسبة إلظهار حقك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـط ـلــب م ــن ال ـح ـب ـيــب عــاطـفــة
ً
ّ
تفكر بما ّ
تقدمه أنت.
وحنانا وال
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـع ـ ّـرض ل ـم ـج ـمــوعــة مــن
ال ـت ـح ـ ّ
ـدي ــات ويـ ـب ــدي ب ـعــض األص ــدق ــاء
ً
اهتماما بك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :رغـبـتــك عــارمــة لتحقيق النجاح
ّ
وتتمتع بالوعي واالصرار في عملك.
ً
عاطفيا :العالقة الناجحة مع الشريك هي
ً
عندما تناقشان المشكلة وتجدان حال لها.
ً
اجتماعيا :أنت مرتاح اليوم مع ذاتك ومع
الخارج وهذا واضح من خالل سلوكك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يبدو أن دربك الى النجاح مسدود
بالعوائق وعليك إزالتها.
ً
عاطفيا :فكرك مــرتــاح مــن ناحية شريك
عمرك فهو يدعمك بجميع الوسائل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ب ـعــد م ـمــارس ـتــك لـلـتـمــاريــن
ً
الرياضية سوف تلقى فرقا في معنوياتك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أنــت ماهر فــي قــدرتــك التنظيمية
وهي مطلوبة في عملك اليوم.
ً
عاطفيا :الرتابة في العالقة العاطفية هي
أخطر ما ّ
تمران به.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى أوضـ ــاعـ ــك
االجـتـمــاعـيــة أف ـضــل مــن ال ـســابــق وتلقى
التقدير.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :اليوم من أنسب األوقات للبدء بخطة
عمل جديدة خارج النزاع.
ً
عاطفيا :أثبت الشريك اخالصه في مختلف
الظروف فأبعد الشك عنك.
ً
اجتماعيا :أنــت اآلن منشغل بــأمــور كثيرة
ً
وتنسى أحيانا واجباتك العائلية.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :يرتكب أحد الزمالء خطأ يؤثر على
ّ
مسيرة العمل بشكل جدي.
ً
عــاطـفـيــا :م ـجــاالت ال ـم ـنــاورة مــع الحبيب
أصبحت ضيقة فتوقف عن التالعب.
ً
اجتماعيا :سوف يطلب بعض معارفك منك
النصيحة أو بعض الخدمات.
رقم الحظ.22 :

١٦

توابل ةديرجلا

حكاية أديب

•
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-٧

ّ
الماغوط ولحام يشعالن فتيل اإلبداع
في «ضيعة تشرين»
شادي عباس

استمر الماغوط في حياته الدمشقية ،وانتقل إلى العمل في المجال الصحافي ،وهذه المرة في صحيفة تشرين السورية مع صديقه الكاتب زكريا تامر ،وقد تركا أثرا أدبيا
كبيرا فيها وفي تلك الفترة خصوصا ،بعد اجتماعهما معا وتعاونهما كقامتين أدبيتين كبيرتين في زاوية مهمة في تلك الجريدة ،تمخض عنها أعمال كثيرة .وفي تلك
الفترة أيضا ،وبعد نجاح تعاون الماغوط مع الفنان السوري دريد لحام في «ضيعة تشرين» و«غربة» اختار الماغوط التعاون معه مجددا في مسرحية «كاسك يا وطن»،
تلك المسرحيات الناقدة والساخرة التي ال تزال األجيال العربية تتناقل بعضا من أجزائها كتعبير عن الحال العربي.
الماغوط اشتغل
بداية السبعينيات
ً
رئيسا لتحرير
مجلة الشرطة
ونشر مقاالت ناقدة
في زاوية خاصة
بعنوان «الورقة
األخيرة»

ننتقل إلى السبعينيات في حياة الماغوط،
ً
ال ــذي عـمــل فــي دمـشــق رئـيـســا لـتـحــريــر مجلة
ً
«الـ ـش ــرط ــة» ،ح ـيــث ن ـشــر ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـم ـقــاالت
الـنــاقــدة فــي صفحة خــاصــة مــن المجلة تحت
عنوان «الورقة األخيرة» ،وأغناها بتلك المقاالت
الثقافية والحكايات الساخرة ،التي كانت حديث
ا لـنــاس وقتها ،نظرا لرشاقتها اللغوية التي
تحبس أنفاس القارئ.
وفي تلك الفترة ،وجد الماغوط وسائل أخرى
للتعبير عن أفكاره التي يكتبها ،لتكون أوضح
وأكـثــر حــدة ،فكانت مسرحياته على التوالي
«ضيعة تشرين» و»غربة» ،وفيهما أراد الماغوط
مخاطبة العامة ببساطة دون تعقيد .كما أراد
أيضا الكتابة إلــى الـعــامــة ،فاستبطن وجــدان
وأحــزان اإلنسان العربي ،وزاوج بين العنصر
الـتـجــريـبــي وال ـش ـع ـبــي ف ــي ك ـتــابــة كــومـيــديــات
ً
ساخرة وباكية في آن معا.

«ضيعة تشرين»

استمر في عطائه
المسرحي
الكوميدي الساخر
والهادف وكتب
«كاسك يا وطن»
في عام 1979
لتبقى عالقة
في األذهان

«ض ـي ـعــة ت ـشــريــن»  1974مـســرحـيــة ســوريــة
كوميدية سياسية ،تــدور أحداثها قبل حرب
ت ـش ــري ــن ح ـ ــرب  1973فـ ــي سـ ــوريـ ــة وب ـع ــده ــا،
وانـ ـعـ ـك ــاس ن ـتــائ ـج ـهــا ع ـل ــى ك ــل م ــن اإلنـ ـس ــان
السوري وعلى المواطن العربي ،ألفها محمد
ال ـمــاغــوط ول ـحــن أغــانـيـهــا الـفـنــان عبدالفتاح
سـكــر ،أمــا اإلخـ ــراج فـكــان مــن نصيب المخرج
الـتـلـفــزيــونــي الــراحــل خ ـلــدون ال ـمــالــح ،وق ــد تم
إنتاجها عام  1974وعرضت في سورية وغالبية
دول الوطن العربي .يذكر أن هــذه المسرحية
لم تطبع ُ
ومثلت على المسرح عام 1974-1973
واألداء كان لفنانين نجوم سوريين هم :دريد
لحام (غوار الطوشة) ،ونهاد قلعي (المختار)،
وملك سكر (زينة) ،وأسامة الروماني (نايف)،
وع ـمــر حـجــو (أب ــو ن ـ ــارة) ،وص ـبــاح ال ـجــزائــري
(غـنــدورة) ،وياسر العظمة (الـنــاطــور) ،وفاديا
خطاب (زوجة غوار) ،وشاكر بريخان (األستاذ)،
وحسام تحسين بيك (الصحافي).
وفــي تلك الـفـتــرة تــم تشكيل دسـتــور جديد
لـ ـس ــوري ــة .ون ــأخ ــذ ه ـن ــا م ـق ـط ـعــا اش ـت ـه ــرت بــه
المسرحية:
«ش ـ ـ ـ ــو ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــك؟ مـ ـ ـي ـ ــن ح ـ ـك ـ ـمـ ــك ع ـل ــى
هــالـمـســاكـيــن؟ ول ــك ال ــدس ـت ــور ...أن ــو دس ـتــور؟
دستور الضيعة ...ورجيني الدستور ...الدستور
الخرج؟ عالحمار ...وين الحمار؟
بالخرج ...وين ِ
ِ
موقوف ...ليش؟ أكل الدستور...
(لك كيف انهضم معه هيك دستور؟!)» وهي
أشهر جملة للفنان دريد لحام من المسرحية.

غربة

مسرحية
«غربة» رصدت
التحوالت في
المشهد السياسي
واالجتماعي العربي
عام 1976

ان ـت ـق ــل الـ ـم ــاغ ــوط م ــن ض ـي ـعــة ت ـش ــري ــن إل ــى
رصد طبيعة التحوالت في المشهد السياسي
واالجتماعي العربي عــام  1976فــي مسرحية
ً
غ ــرب ــة ،راسـ ـم ــا م ــام ــح هـ ــذا ال ــواق ــع ف ــي إط ــار
كوميدي ساخر ،ورشحت المسرحية ألن تكون
واح ـ ــدة م ــن أه ــم الـمـســرحـيــات ال ـعــرب ـيــة ،الـتــي
تجسد واق ــع األم ــة الـعــربـيــة كـكــل خ ــال الـقــرن
العشرين.
كما أن العديد من أحداث المسرحية يصلح
تطبيقه على أي سياق سياسي في كل زمان
ومكان ،وهي تتلخص في هروب الفنان نهاد
ق ـل ـعــي م ــن ضـيـعـتــه (ق ــريـ ـت ــه) ،وت ــوج ـه ــه نحو
ضيعة أخرى مختارها (عمدتها) دريد لحام،
ً
طالبا البقاء واالسـتـقــرار فيها ،غير أن طلبه
قوبل بالرفض ،ولكن نهاد قلعي لم يستسلم
وحاول بشتى الطرق المكوث في تلك الضيعة
وعــدم الرجوع لضيعته األصلية ،فسأل دريد
لحام عن إمكانية وجود أي حل للبقاء في هذه
الـضـيـعــة ،فــأخـبــره األخ ـيــر بــأنــه يمكنه البقاء
ً
فيها بشرط واحــد فقط؛ وهــو أن يكون الجئا
ً
ً
سياسيا ،فلما سأل عن كيفية أن يكون الجئا
ً
سياسيا ،أجابوه« :يجب أن تشتم بلدك!» ،فما
كان من بطل المسرحية إال المسارعة والجهر
بشتم بلده بــدون تــردد ،وهــو ما أعقبه تهنئة
ً
مـخـتــار الـضـيـعــة لــه ق ــائ ــا ... « :اآلن أصبحت
ً
ً
الجئا سياسيا!».

مسرحية «كاسك يا وطن»
والمسرحية سورية اجتماعية وسياسية،
وتدور أحداثها في قرية «ضيعة» اسمها غربة
يحكمها بيك يقوم باستعباد المواطنين وسلب
خيراتهم وتركهم يعانون التخلف .التأليف:
محمد الماغوط ودريد لحام ،واإلخــراج :دريد
لحام وخلدون المالح .والممثلون :دريد لحام،
ونـ ـه ــاد ق ـل ـعــي ،وأس ــام ــة ال ــروم ــان ــي ،وص ـبــاح
الـجــزائــري ،وعـمــر حـجــو ،وســامـيــة الـجــزائــري،
وشاكر بريخان ،وعبدالهادي الصباغ ،وحسام
تحسين بيك ،وياسر العظمة ،وخديجة العبد،
وصـ ـب ــاح خـ ـط ــاب ،وم ـه ــا الـ ـمـ ـص ــري ،ومـحـمــد
الشيخ نجيب ،وأيمن بهنسي .كلمات األغاني
واأللحان :شاكر بريخان ،وشاركت في العرض
فرقة تشرين السورية.
وفــي «عيد الـكــذب» ،وهــو أحــد أهــم المقاطع
الحوارية في المسرحية ،يقول الشعب:
وال ـكــذب بيفش الـقـلــب ..متلو متل الغنية..
والـ ـ ـص ـ ــدق مـ ــا عـ ــادلـ ــو درب ..ب ـض ـي ـعــة غــربــة
المنسية ...عالعين موليتين ..وسطعش موالية..
حكيت الصدق عالصبح ...بالفلقة رجالية
ويــرد أبــو أحمد (أســامــة الــرومــانــي) بموال:
أوووف ..الصدق مالو حيل ..يسند عواميدو..
والكذب باعو طويل ..ما أطوال إيدو ...يايايابا.
يعود الشعب مجددا... :كل عام وانتو بخير..
يا هالغربة الشمالية ...وان شالله تضلو بخير..
يا هالغربة القبلية.
فيتابع أبو شحادة (عمر حجو) :يالله نبدا
العيد يالله.
ي ــأت ــي ال ـب ـيــك (دريـ ـ ــد لـ ـح ــام) :ب ــاس ــم الـشـعــب
وال ــدسـ ـت ــور ...بــاســم الـنـحـلــة وال ــدب ــور ..بــاســم
االزدهــار ..والتقدم السار ..نفتتح هذا العيد...
يا وجهاء الكذابين ...صفولي جنب الحكومة..
أكذب واحد فيكن ...بياخد كاس الدولة.
ً
الشعب (هاتفا) :الكاس للحكومة ...الكاس
للحكومة...
ً
ال ـب ـيــك ... :ش ـك ــرا عـلــى هــال ـث ـقــة ..ب ــس الـيــوم
مخصص إلكن ...وإلنا طول السنة كال ...والزمنا
شي يوم أمومة.

ملصقات مسرحياته

الشاعر ساهم
في تحديد هوية
وطبيعة وتوجه
جريدة «تشرين»
الحكومية
السورية منتصف
السبعينيات مع
زميله األديب زكريا
تامر

صحيفة تشرين
عمل شاعرنا فــي السبعينيات إضــافــة إلى
نتاجه المسرحي في صحيفة تشرين السورية،
حيث يعتبر واحــدا من الكبار الذين ساهموا
فــي تـحــديــد هــويــة وطـبـيـعــة وتــوجــه الـجــريــدة
في نشأتها وصدورها وتطورها في منتصف
السبعينيات ،حين تناوب مع الكاتب القاص
زكريا تامر على كتابة زاويــة يومية ،ليشكال
ظاهرة فريدة في تاريخ الصحافة السورية في
القرن العشرين ،تعادل في مواقفها صحيفة
كاملة في عام  1975وما بعد ،أما زاوية جريدة
تشرين اليومية المخصصة للماغوط فكانت
بعنوان «عزف منفرد»( .كتاب «محمد الماغوط،
شاعر الغضب والحب»).
االقتباسات مما كتبه تامر« :الموتى
ومن أهم ً ّ
ً
إنما هم ُ
يعب ُرون العالم ليل،
ال يقرأون كتبا،
ويـطــرقــون أب ــواب بيوتهم الـقــديـمــة بقبضات
ليس لها لحم ،وينادون األهل ،وينادون األعداء
دونما جواب» .ومن مجموعة «دمشق الحرائق»
ً
ي ـقــول« :ل ـكــي ي ـكــون اإلن ـس ــان سـعـيــدا يـجــب أن
يكون له شـ ٌ
ـيء ما ملكه ويخصه وحــده» .ومن

البعض اعتبر
«كاسك يا وطن»
بمثابة اختراق
للحالة األمنية التي
كان يمر بها الوطن
العربي

بصوت
«صهيل الجواد األبيض» يقول« :قــال
ٍَ
ً
بــارد قــاس :لماذا ولـ َ
جئت
ـدت ما دمـ َـت بريئا؟
ٍ
ٍ
َ
ُ
َ
احتجاج،
دون
وستهلك
تهلك
كي
العالم
هذا
إلى
ٍ
ٌ ُ ّ
َ
طويل؛ فالناس
أمد
أنت مجرم وكنا نراقبك منذ ٍ
ٍ
المشبوهون نعرفهم بسرعة وال يستطيعون
خداعنا».

بيان تشرين
ب ـت ــاري ــخ  20أب ــري ــل عـ ــام  1976صـ ــدر بـيــان
مشترك من قبل الكاتبين زكريا تامر ومحمد
الماغوط في العدد  163من جريدة «تشرين»،
وكان هذا البيان وال يزال وثيقة عمل للصحافة
سام يرتاح له
الحرة ،التي تعمل من أجل هدف
ٍ
العاملون في الصحافة من جهة ،والمواطنون
مــن جهة أخ ــرى ،والب ــد مــن ق ــراء ة مــا ورد فيه
م ــن إب ـ ـ ــداع ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ال ـح ــال ــة األدب ـي ــة
والـصـحــافـيــة فــي الــوقــت ذاتـ ــه ،وج ــاء فــي هــذا
البيان:
«في هذا اليوم األغر ،نفتتح هذه الزاوية التي
ً
سنتعاقب على كتابتها بدءا من يوم غد ،بعزف
ً
مزدوج ،حرصا منا على تقديم صورة طازجة
للتضامن ،تكون قــدوة لمن تناسوا محاسن
ً
وحدة الصف العربي ،ونؤكد من خاللها أيضا
إحساسنا بالمسؤولية تجاه الكلمة والقارئ.
إن أحوال القراء في بلدنا باتت ،بفضل بعض
الـكـتــاب األوثـ ــان وعــابــدي األوثـ ــان ،ال تختلف
ً
ً
كثيرا عــن أح ــوال الهنود الحمر قــديـمــا ،إنهم
محاصرون كجنود طارق بن زيــاد ،البحر من
ورائهم والعدو من أمامهم ،ليس لهم إال الصبر
والـ ـن ــدم إذا م ــا قـ ـ ــرأوا ،أو اإلحـ ـس ــاس بــالــذنــب
والتقصير إذا ما أحجموا ،ولذلك فإن مخاطبة
ال ـق ــارئ واك ـت ـســاب وده مـهـمــة شــاقــة وصعبة
كمحاولة اكتساب ود العصافير الدورية ،ولكن
النزيهة ستنتصر في النهاية ،ألن قائليها هم
األغـصــان التي تحط عليها عصافير الــدوري
وليسوا الصيادين الذين يغدرون بها.
ً
صحيح أن الكلمة ال تستطيع أن تهز عمودا
أو أن تبني السدود والمعامل والمستشفيات،
ولكنها تستطيع ان تنبه الغافل وتوقظ النائم
و تـحــرض المستكين ،فمهمتها ان تصرخ ان
هـنــاك جــوعــا وجــائـعـيــن ،ولكنها ال تستطيع
ً
ان تبني فــر نــا أو مـطـعـمــا ،أن تعلن أن هناك
مرضى ومشردين ولكنها ال تستطيع أن تبني
مستوصفا أو مأوى للعجزة.
تستطيع الكلمة أن تحرض على إشعال النار
فــي البنى المتداعية ،ولكنها ال تستطيع أن
تكون اليد التي تحمل العاصفة.
 وك ــل مــن يـقــول بغير ذل ــك مــزايــد مــن رأســه
حتى أخمص قدميه ،وهو في النتيجة مضلل
للحقيقة ،وحـفــرة أم ــام الــزهــور المتجهة إلى
أدغ ــال األمـيـيــن .الكلمة إذا أري ــد لها أن تكون
ً
مصادفة ،وتلعب دوره ــا كــامــا فــي المجتمع
يـجــب أن تفضح أول مــا تفضح أول ـئــك الــذيــن
يلعبون على حبالها والسكاكين في أيديهم،
وما يطمئن أن قصة القرد الــذي نشر الغصن
الذي يجلس عليه ال تزال ماثلة في األذهان.
ل ــن نـعــد ال ـق ــراء بــأكـثــر مـمــا نـسـتـطـيــع ،ولــن
نـغــرقـهــم ف ــي مــزيــد م ــن اآلم ـ ــال واألحـ ـ ــام ،فما
أنتج حتى اليوم من كالم عربي لم يترك فرصة

لمستزيد ،ولكننا نؤكد لهم ،لجياع الكلمات
الحرة الصادقة أننا لن نغشهم ،لن نستخدم
الـحـصــى فــي ق ــدورن ــا الـمـغـلـقــة ،وحـيــن نبصر
ً
ً
كأسا مليئا حتى منتصفه بالماء ،فسنحاول ان
نصفه دونما كذب ،ولن نتجاهل الماء ،ولكننا
فــي الــوقــت نفسه لــن نتجاهل الـقـســم ال ـفــارغ،
مؤمنين أن اطالق النار على كل ما هو سلبي
ً
في حياتنا هو وحده واجب الكلمة ،بعيدا عن
الرياء والزلفى.
 وبالمقابل ال نريد اعطاء الدروس ألحد في
الحب أو الوفاء أو الصحافة ،فلو كنا من هواة
الدروس والتدريس لواظبنا على دراستنا منذ
الصغر ،و لــزر نــا المركز الثقافي العربي ولو
مرة في الشهر .ولكننا نحاول ان نلفت النظر،
وإعادة االعتبار إلى بعض القيم األدبية التي
ك ــادت تـنــدثــر مالمحها كالعملة الــورقـيــة من
كثرة التداول واالستعمال في بقاليات األدب
والمتأدبين .
والـ ـثـ ـم ــن الـ ـ ــذي ن ـط ـل ـبــه ال ي ــوج ــد فـ ــي درج
ال ـم ـحــاســب ،ب ــل ف ــي اب ـت ـســامــة ع ــام ــل أو زف ــرة
ارتياح من مواطن ال نعرفه وال يعرفنا»/.محمد
الماغوط -زكريا تامر.
في عام  ،1978انتقل الماغوط ليكتب «أليس
ف ــي بـ ــاد الـ ـعـ ـج ــائ ــب» ،ف ــي م ـج ـلــة الـمـسـتـقـبــل
األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة فـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،وكـ ــان
لمشاركاته دور كبير في انتشار «المستقبل»،
على نحو بارز وشائع في سورية.

«كاسك يا وطن»
يـسـتـمــر ال ـم ــاغ ــوط ف ــي ع ـطــائــه الـمـســرحــي
الكوميدي الساخر والـهــادف ،ليكتب في عام
 1979مسرحيته «كاسك يا وطن» التي ال تزال
عالقة في األذهان ،في كل مناسبة نستحضرها،
خصوصا ًفــي ظــل األوض ــاع الـســائــدة عموما
فــي المنطقة .وتعتبر مــن أشهر المسرحيات
الكوميدية العربية الناقدة والهادفة ،إذ حققت
ّ
ً
ً
نجاحا كبيرا في شتى أرجــاء العالم العربي
والمغتربات .وهي من تأليف الكاتب والشاعر
محمد الماغوط ،ومــن إخــراج خلدون المالح،
والبطولة للنجم السوري القدير دريد لحام .وال
هذه المسرحية تصدح في أذهاننا،
تزال كلمات ّ
وتجعلنا نتوقف عند الزمن الذي أطلقت فيه
ّ
الحالي.
وزمننا
اعـتـبــرهــا الـبـعــض بـمـثــابــة اخ ـت ــراق للحالة
األمـنـيــة والـقـبـضــة ال ـحــديــديــة ،ال ـتــي ك ــان يمر
بها الوطن العربي ،حيث إن الموافقة عليها
وإج ــازتـ ـه ــا م ــن الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ف ــي حـيـنــه
بمكوناتها األ مـنـيــة المختلفة ،شكلت حالة
تحول في التقاط نظام الحكم لحاالت التغير
واالختالجات النفسية الدفينة لدى الشعوب.
الممثلون :هالة شوكت ،وعمر حجو ،وصباح
الجزائري ،وشاكر بريخان ،وحسام تحسين
ب ـيــك ،وس ـ ــوزان ف ـخ ــري ،ونـبـيــل خـ ــزام ،وهـيــام
طعمة ،وسمير حلمي ،وسلمى المصري ،وعمر
بدرخات.

تامر ...جواد أبيض صاهل
زكـ ـ ــريـ ـ ــا ت ـ ــام ـ ــر هـ ـ ــو أديـ ـ ــب
وص ـح ــاف ــي سـ ـ ــوري م ــن حــي
الـ ـبـ ـحـ ـص ــة الـ ــدم ـ ـش ـ ـقـ ــي ،ول ــد
ع ــام 1931م وتـ ــرك الـمــدرســة
ّ
فــي س ــن متقدمة مــن حياته،
ش ــرة من
وه ــو ف ــي ال ـثــال ـثــة ع ـ ّ
عمره عــام  ،1944وتنقل بين
عـ ـ ـ ـ ّـدة أعـ ـ ـم ـ ــال أهـ ـ ّـم ـ ـهـ ــا مـهـنــة
ال ـ ـحـ ــدادة ال ـت ــي زاول ـ ـهـ ــا مـ ّنــذ
ت ــرك ــه ل ـل ـم ــدرس ــةّ ،وإن تـنــقــل
بـيــن ع ـ ّـدة مـهــن ،لكنها تبقى
مهنته الـتــي ُو ِسـ ـ َـم بـهــا ،وقــد
بدأ الكتابة عام 1958م وكان
ً
وقتها مــا ي ــزال حـ ـ ّـدادا فكتب
ّ
القصصية األولى
مجموعته
«ص ـه ـيــل ال ـ ـجـ ــواد األبـ ـي ــض»،
ُ
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا بـ ـع ــامـ ـي ــن اضـ ــطـ ـ َّـر

ل ـ ـتـ ــرك الـ ـعـ ـم ــل بـ ـسـ ـب ــب أزم ـ ــة
ّ
طــالــت ال ـبــاد كــلـهــا وأسـفــرت
عــن بطالة كـبـيــرة ،وقـبــل ذلك
ك ــان ق ــد ت ـع ـ ّـرف عـلــى يــوســف
الخال ،ومن هناك بدأ طريقه.
«صهيل الجواد األبيض» هي
ّ
القصصية األولى
المجموعة
له ،وتــدور في إطــار مأساوي
ينبع من ذات الكاتب المثقلة
بالحزن .ومن مؤلفات زكريا
تامر« :ربيع في الرماد» ،وهي
م ـج ـمــوعــة ق ـص ـص ـيــة تـحـكــي
ً
خـفــايــا عــالــم دم ـشــق ،وأيـضــا
«دمشق الحرائق» وهي أضخم
مجموعاته القصصية التي
يحكي فيها على لسان أبطال
ُ
كثر واقــع اإلنسان الدمشقي،

و«هجاء القتيل لقاتله» وهي
م ـج ـمــوعــة مـ ـق ــاالت ق ـص ـيــرة،
و«النمور في اليوم العاشر»
وه ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ق ـص ـص ـيــة
أقــرب إلى أن تكون سياسية،
ً
وأي ـض ــا :ال ــرع ــد ،ونـ ــداء نــوح،

وس ـ ـن ـ ـض ـ ـحـ ــك ،والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــرم،
وتكسير ركب ،والقنفذ ،وندم
الحصان ،ولماذا سكت النهر،
والجراد في المدينة.

توابل ةديرجلا

سيرة
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فاتن حمامة تطلب من الممثلة
الصاعدة مغادرة غرفة الماكياج!
عاشت رجاء الجداوي مرحلة الطفولة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا،
وأجادت اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية ،وعملت محاسبة في
«كراج» ،ثم مترجمة ،ودخلت إلى عالم الفن بالمصادفة ،ونالت لقب «ملكة
جمال القطن المصري» في الخمسينيات ،وأعاد المخرج هنري بركات
اكتشافها في فيلم «دعاء الكروان» وطافت عارضة األزياء حول العالم،
وتتابعت رحلة نجمة األناقة.
اجتازت الممثلة الصاعدة أولى خطواتها في مجال الفن من دون مساعدة
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

«شقيقة» أحمد
رمزي تتحدث
العربية
بصعوبة في
أول أفالمها

خالل
الستينيات
ظهرت
في أفالم
ً
قليلة نظرا
النشغالها
بعروض
األزياء

اقتحمت الفنانة رجاء الجداوي عالم التمثيل،
ب ـع ــد أن ت ــرك ــت ع ـم ـل ـهــا ف ــي «الـ ـ ـك ـ ــراج» ورات ـب ـه ــا
الشهري البالغ سبعة جنيهات فقط ،وذات يوم
كانت في حفلة بحديقة األندلس برفقة والدتها،
فوجئت أثناء سيرها بأشخاص يقتربون منها،
ً
ويلبسونها «وشــاحــا» لتجد نفسها تشارك في
مسابقة ملكة جـمــال القطن الـمـصــري ،وسبقها
اختبار ثقافي نجحت فيه بجدارة .وانتخبت ملكة
جمال العام حينها ،وأخبروها أنها ستسافر إلى
فرنسا للمشاركة في مسابقة الجمال ،وحدثت
مشكلة مــن إ ح ــدى المتسابقات بـعــد أن شككت
والــدتـهــا فــي النتيجة ،ورحـلــت مــن دون جــائــزة،
ً
ويــوم ـهــا ك ــان ال ـم ـخــرج ه ـنــري ب ــرك ــات م ــوج ــودا
ورشحها للمشاركة في فيلم «دعاء الكروان» مع
النجمة فاتن حمامة.
وفي أول يوم تصوير ،ذهبت رجــاء إلى غرفة
الماكياج الخاصة بالنجمة الكبيرة فاتن حمامة،
ودخلت دون استئذان ،فطالبتها سيدة الشاشة
بالخروج من الغرفة وطرق الباب ،وتعلمت في هذا
العمل حب االلتزام وكيفية التعامل مع المحيطين
ب ـهــا ،ويــوم ـهــا قـ ـ َّـررت أن تـفـكــر ف ــي كـيـفـيــة فــرض
االحترام على اآلخرين من خالل تعاملها معهم.
وك ــان ــت م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي ف ـي ـلــم «إش ــاع ــة حــب»
األصعب في مسيرتها ،ألنها في بدايتها ،وكان من
بطولة قمم فنية مثل يوسف وهبي وعمر الشريف
وسـعــاد حسني وعبدالمنعم إبــراهـيــم ،وشعرت
رجاء بتوتر شديد في «بالتوه التصوير» ،لكنهم
ً
ساعدوها كثيرا لتظهر بشكل جيد ،ألنهم كانوا
ً
نجوما رائعة تحب وتساعد الجميع.
وخـ ــال م ـش ــواره ــا تـعـلـمــت م ــن ف ــات ــن حـمــامــة
وسميحة أيــوب االلـتــزام والتمثيل وتعلمت من
أشرف عبدالغفور اللغة العربية ،وعندما عملت
في مسلسل «العائلة» مع الفنان محمود مرسي،
كان يعاملها بمودة شديدة ،ووقف بجانبها طوال
فترة التصوير.
وتـمـيــزت الـفـنــانــة رج ــاء ال ـج ــداوي بإطاللتها
األنيقة ،وسلوكها الملتزم ،وعملت مع أجيال من
النجوم ،وأحبت األجيال الشابة مثلما أحبوها،
وشاركت في أعمالهم سواء في السينما أو الدراما
ُّ
التغيرات في
التلفزيونية ،لكنها لمست بعض
الوسط الفني ،وغياب روح الفريق لدى البعض،
َ
وت ـ ـسـ ـ ُ
ـارع إي ـق ــاع ال ــزم ــن ع ـلــى ع ـكــس م ــا ك ــان في
الـمــاضــي ،وأن الجيل الـجــديــد رائ ــع ألنــه يعيش
في ظــروف أصعب مما مر به جيلها ،وأن هناك
ً
أعدادا كبيرة من الشباب ،فرضوا حضورهم على
الشاشة ،ألنهم يمتلكون الموهبة ،ولم يكن لديها
أي موانع للتعاون معهم ،لكنها لم تكن تستطيع
العمل مع مخرج أو فنان أو حتى شخص عادي ال
تحبه ،ألنها شخص مسالم يحركه الحب ،وتحب
كل الناس ،وصلتها ال تنقطع بأحد ،وكانت لديها
قناعة بأن الفنان الحقيقي هو الذي يشعر بزمالئه
وكل من يحيط به ويساعدهم.

معسكر البنات

«عارضة
األزياء» تجسد
شخصيتها
الحقيقية في
«الشنطة مع
مين؟»

توالت أعمال نجمة األناقة في السينما ،وخالل
فترة الستينيات من القرن الماضي ظهرت على
ً
الشاشة في أفــام قليلة ،نظرا النشغالها الدائم
ب ـعــروض األزي ـ ــاء ،ال ـتــي ك ــان يـحـضــرهــا سـيــدات
المجتمع والنجمات المشهورات وأبرزهن كوكب
الشرق أم كلثوم ،ولم يغامر المخرجون بإعطائها
أدوار البطولة ،ر غــم طلتها المميزة بمالمحها
المصرية ،وتلقائيتها في تجسيد الشخصيات،
واكتفت بشهرتها كعارضة أزيــاء ،وظل التمثيل
يـ ــراودهـ ــا ك ـه ــواي ــة ،ال سـيـمــا أن خــال ـت ـهــا تحية
كاريوكا ،حذرتها من دخــول الوسط الفني بما
فيه من معاناة وشقاء.
وظـهــرت الـجــداوي فــي فيلم «معسكر البنات»
ع ــام  ،1967تــألـيــف إبــراه ـيــم ال ــوردان ــي وإخ ــراج
خليل شوقي وقامت بدور الفتاة «انصاف» أمام
النجوم أحمد مظهر وعزت العاليلي وليلى طاهر
وسمير صبري وجالل عيسى ونوال أبوالفتوح
ومديحة حمدي وجورج سيدهم ،ودارت أحداثه
في إطار كوميدي ،حول معسكرين متجاورين في
منطقة «أبو قير» بمدينة اإلسكندرية الساحلية،
األول للطالب واآلخر للطالبات ،وتحاول المشرفة
ً
«نادية» أن تفصل دوما بين البنات والبنين ،أما
المشرف «حسن» الذي يتولى معسكر الطالب ،فإنه
ً
يبدو منفتحا ،ويـحــاول إتاحة الفرص للشباب

من خالتها ،التي أشفقت عليها من رحلة الشقاء التي مرت بها ،حتى
حققت نجوميتها ،ونصحتها بأن تكمل تعليمها فقط ،ولكن المصادفة
َّغيرت مجرى حياتها بعد أن رشحها عبدالعزيز جاد (المخرج المساعد في
فيلم «غريبة») للقيام بدور سميحة (شقيقة الفنان أحمد رمزي) ألنه رأى
أنها تشبه الشخصية ،رغم أنها لم تكن وقتها تتحدث العربية بشكل جيد،
بينما تتحدث الفرنسية واإليطالية واإلنكليزية بإتقان شديد.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملصق

مع صالح ذوالفقار في فيلم «كرامة زوجتي»
ً
ً
لــاسـتـمـتــاع ب ــاإلج ــازة ،وش ـي ـئــا فـشـيـئــا تتالقى
وجهات النظر.
وف ــي ال ـعــام ذات ــه ،تـعــاونــت لـلـمــرة الـثــانـيــة مع
ال ـم ـخ ــرج فـطـيــن ع ـب ــدال ــوه ــاب ف ــي فـيـلــم «ك ــرام ــة
زوجـ ـت ــي» ال ـم ــأخ ــوذ ع ــن ق ـصــة ال ـك ــات ــب إح ـســان
ع ـبــدال ـقــدوس ،بـعــد ظـهــورهــا فــي «إشــاعــة حــب»،
وأسند إليها دور «سهير» أمــام النجمة شادية
وصــاح ذوالـفـقــار وع ــادل إمــام وج ــورج سيدهم
وشريفة ماهر ،ودارت أحداثه في إطار كوميدي
حــول المحامي «محمود» المضرب عــن ال ــزواج،
ويحاول التقرب إلى «نادية» زميلته في النادي
لمدة خمس سنوات ولكنها تصده ما يضطره
إلى طلب الزواج منها ،وتشترط عليه أن يخلص
لها ،ويوافق محمود ،وتتوالى األحداث.
وشاركت رجاء الجداوي في فيلم «أيام الحب»
عــام  ،1968إخ ــراج حلمي حليم وبـطــولــة أحمد
مظهر وعـبــدالـمـنـعــم إبــراه ـيــم وص ــاح منصور
وزوزو ماضي وعادل أدهم ومحمد رضا وتوفيق
الدقن ،وتدور أحداث القصة حول مخرج يبحث
عن فتاة ذات وجه سينمائي جديد لتقوم ببطولة
فيلمه بعد أن تخلت البطلة األساسية عن العمل،
لـكـنــه يـفـشــل فــي ذل ــك ،فـيــذهــب إل ــى اإلسـكـنــدريــة
ليقابل بائعة ،ويقرر تعليمها وتقديمها لألوساط
الــراقـيــة على أنـهــا واح ــدة مــن سـيــدات المجتمع
الراقي ،وبعد نجاح فيلمها تتمرد على المخرج،
فـيـقــوم بـكـشــف حقيقتها ل ـل ـنــاس ،وه ـنــا تتركه
وت ـع ــود إل ــى اإلس ـك ـنــدريــة م ــرة أخـ ــرى لـتـمــارس
عملها السابق.
وظهرت رجاء في الجزء األول من فيلم «ثالث
نـســاء» عــام  ،1968تأليف إحـســان عبدالقدوس
وإخراج صالح أبوسيف ،وقامت بدور «سامية»
أم ــام كــوكـبــة مــن الـنـجــوم منهم صـبــاح وشـكــري
سرحان وأحمد رمزي وصالح ذوالفقار وميرفت

فاتن حمامة

«أيام معه» أول
مسلسل إذاعي
يجمع بين
«السندريال»
و«المانيكان»

التمثيل
وااللتزام
تعلمتهما من
فاتن حمامة
وسميحة
أيوب

لم تقدم خالل
مشوارها
الطويل أدوار
بطولة لكنها
كانت بطلة
بأدوارها
المتنوعة

فيلم «دعاء الكروان»

ذكريات مع يسرا في كواليس
الفن والحياة
ارتبطت الفنانة رجــاء الـجــداوي بصداقات
قوية مع عدد من زميالتها في الوسط الفني،
وكانت النجمة يسرا من أقرب صديقاتها على
مدار سنوات طوال ،وشاركت معها في العديد
مــن األف ــام والمسلسالت منها «أوان ال ــورد»
و«شربات لوز» وتشابهت شخصياتهما إلى
حد كبير ،فكالهما ٌ
بار بوالديه ولهما إسهامات
ك ـب ـي ــرة فـ ــي ال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
ويتميزان باألناقة والرقي في التعامل ،وإجادة
ال ـل ـغــات الـفــرنـسـيــة واإلنـكـلـيــزيــة واإليـطــالـيــة،
واالهـ ـتـ ـم ــام ب ـك ــاف ــة ت ـفــاص ـيــل ال ـع ـم ــل ال ـف ـنــي،
وتجسيد شخصيات مختلفة على الشاشة
خالل مسيرتهما الفنية.
واع ـت ــادت ال ـج ــداوي وي ـســرا إض ـفــاء أج ــواء
مــن الـبـهـجــة وروح األسـ ــرة أث ـنــاء تــواجــدهـمــا
في «البالتوه» ،وخالل فترة التصوير تقومان
ً
ً
يوميا باإلفطار معا وتجهيز الفول والبيض
العيون بالسمن البلدي واإلفـطــار مع ّ
العمال
والـفـنـيـيــن ال ـمــوجــوديــن ف ــي مــوقــع الـتـصــويــر
بمنتهى الحب والتواضع ،وال يعرفان الكراهية
أمين وهدى سلطان وعبدالمنعم إبراهيم ،ويحكي
الفيلم ثــاث قـصــص ،األول ــى قصة «ه ـنــاء» التي
ً
تحب «عادل» ولكنها تلتقي «سامي» لتقع أيضا
في حبه ،والقصة الثانية عن األرملة «توحيدة»
ال ـت ــي ت ـحــب ال ـم ــوظ ــف «ي ــوس ــف» ل ـك ـنــه م ـت ــزوج،
والقصة الثالثة عن المطربة «شمس» التي يحبها
«فتحي» ويتردد في االقتران بها ،وتصل القصص
الـثــاث إلــى نهايات مفتوحة ،وتـتــرك للمشاهد
اإلجابة عن مصير النساء الثالث.
والــافــت أن ال ـجــداوي خــال مـشــوارهــا الفني
ال ـطــويــل ،لــم ت ـقــدم أدوار ب ـطــولــة ،ولـكـنـهــا كانت
بطلة بما قدمته من أدوار متنوعة ،وبرعت في
أداء شخصيات كوميدية وتــراجـيــديــة ،فأحبها
الجمهور عبر ظهورها على الشاشة في مراحل
عمرية مختلفة ،وأثبتت أن الــدور ليس بحجمه
ولكن بقيمته وتأثيره ،وأن الفرق لديها هو بطل
المشهد وليس البطل العام للعمل الفني ،فهناك
ً
نجوم قدموا أدوارا صغيرة وكانوا أكثر أهمية
من بطل العمل.

نوسة وريم
وكـ ــان أول ظ ـهــور تـلـفــزيــونــي لـنـجـمــة األنــاقــة
ف ــي ع ــام  1964م ــن خ ــال الـمـسـلـســل الـكــومـيــدي
«الشنطة مــع مـيــن؟» تأليف بهجت قمر وإخــراج

والغرور ،ما جعل فريق العمل يلتف حولهما،
ويكن لهما مشاعر التقدير والمحبة.
وتوطدت صداقة النجمتين خــال سنوات
ط ــوي ـل ــة ،رغـ ــم أن ـه ـمــا م ــن جـيـلـيــن مـخـتـلـفـيــن،
وتشابهت ظروف دخولهما مجال التمثيل إلى
حد كبير ،ويتمتعان بثقافة رفيعة ،وتراكمت
لــديـهـمــا س ـنــوات مــن الـنـضــج ،وعـلــى الجانب
اإلنساني لديهما حضور مميز ،ومواقف كثيرة
تشي بالنقاء والصدق ومحبة الخير لآلخرين،
وكالهما حافظ على نجوميته ،وقام بتطوير
نفسه ،ولــم بتشبثا ب ــأدوار الفتاة الصغيرة،
وظلت طاقتهما الفنية متوهجة ،وتعادل القوة
والحماس لدى األجيال الجديدة.
وحين رحلت رجــاء الجداوي تركت صدمة
كبيرة لــدى صديقتها يـســرا ،وكــانــت األخيرة
دائـمــة االت ـصــال بها بعد إصابتها بفيروس
كورونا ،ودخولها إحدى المستشفيات بمدينة
اإلسـمــاعـيـلـيــة ،وبـفـقــدهــا تملك ال ـحــزن يـســرا،
ً
ً
واستشعرت فــراغــا هــائــا ،وودعتها بكلمات
مؤثرة تفيض باأللم لفراق أعز صديقاتها.
يوسف مرزوق ،وقامت رجاء الجداوي بتجسيد
شخصيتها الحقيقية كعارضة أزياء أمام كوكبة
من النجوم ،منهم سهير البابلي وأبوبكر عزت
وسيد زيان ووتوفيق الدقن والسيد راضي وزوز
مــاضــي وب ــدر الــديــن جمجوم وإبــراهـيــم سعفان
وسهام فتحي وحسين عبدالغني.
وفي عام  1967تعاونت مرة ثانية مع المخرج
يوسف مرزوق ،وشاركت في السهرة التلفزيونية
«ن ــوس ــة» للكاتبة وفـيــة خ ـيــري ،وبـطــولــة صــاح
ذوالفقار وزيزي البدراوي وعبدالمنعم إبراهيم
وزوزو ماضي وشاهيناز وحسن السبكي وفادية
عكاشة.
وكان «أيام معه» عام  1964أول مسلسل إذاعي
لـ«المانيكان» ،وثاني لقاء مع «السندريال» سعاد
ح ـس ـنــي ،وال ـم ــأخ ــوذ ع ــن ق ـصــة لــأدي ـبــة كــولـيــت
خوري ،وأخرجه محمد علوان ،وشارك في بطولته
أحمد مظهر وسمير صبري وعبدالرحمن أبوزهرة
وسهام فتحي وعزيزة حلمي ،ويحكي المسلسل
قصة الفتاة «ريم» صاحبة موهبة تأليف الشعر،
ال ـتــي تـجــد نـفـسـهــا واق ـعــة فــي غ ــرام الموسيقي
«زياد» صاحب الشخصية المتحررة ،على الرغم
من خطبتها الصورية ألحد أقارب أمها ،وتتوالى
األحداث.

رحيل درامي لوالدها بعد مكالمة هاتفية

رجاء بالجلباب الفالحي أمام شادية قبل تصوير «كرامة زوجتي»

انتقلت الطفلة الصغيرة للعيش مع
خالتها الفنانة تحية كاريوكا ،وتغيرت
ً
حـيــاتـهــا ت ـمــامــا ،وب ـعــد أن كــانــت تعيش
فــي أ س ــرة متوسطة انتقلت إلــى الطبقة
األرستقراطية ،وتعلمت في مدرسة داخلية
لـمــدة طــو يـلــة ،وانقطعت صلتها بأبيها
«علي حسن الجداوي» سنوات طويلة.
وأتــاحــت الـمـصــادفــة أن تحضر رجــاء
وفــاة والدها «الحاج علي» ،الــذي انفصل
ع ــن وال ــدت ـه ــا م ـنــذ أن كــانــت بـعـمــر ثــاث
ً
سنوات ،ورغم أنها التقته مرارا في حياته،
فــإنـهــا لــم تـشـعــر تـجــاهــه بـعــاطـفــة االبـنــة
تـجــاه األب ،النشغاله الــدائــم فــي أعماله

وإقامته في مدينة اإلسماعيلية (شمال
شرقي الـقــاهــرة) ،حتى تلقت خبر وفاته
عبر مكالمةٍ هاتفية غامضة أثناء تقديمها
أحد العروض المسرحية.
وذهـبــت رجــاء مــع إخوتها فــي صباح
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــال ــي ل ـت ـق ــدي ــم واج ـ ـ ــب ال ـ ـعـ ــزاء،
وفــوج ـئــت أن وال ــده ــا ال يـ ــزال ع ـلــى قيد
ّ
وتحول حزنها الشديد إلى فرحة
الحياة،
طاغية ،ويومها طلب المسامحة من أبنائه
«رجاء وأشقائها» لما اعتبره خطأ بحق
والــدتـهــم (زوج ـتــه الـســابـقــة) واستبقاهم
على الـغــداء الــذي دعــا إليه إخوتهم غير
األش ـق ــاء ،وبـعــدهــا ذه ــب لـيــأخــذ قيلولة،

ان ـت ـه ــت ب ـص ــدم ــة وف ــات ــه ف ــي ح ـضــورهــم
بشكل درامي!
وفــي ذلــك اللقاء األخـيــر ،شعرت رجــاء
أنها استعادت األب الــذي فقدته سنوات
طويلة ،وتملكها الحزن لرحيله بعد أن
اسـتـشـعــرت عــاطـفــة األبـ ــوة ال ـصــادقــة في
رغبته للقاء أبنائه ،واعترافه بتقصيره
ّ
نحوهم ،وحينها اكتشفت أن والدها «رجل
هايل» على حد تعبيرها ،ألن القدر أسعفه
بطلب ا لـمـســا مـحــة مــن أوالده ،وتصفية
قلوبهم تجاهه في ساعات حياته األخيرة.

نجمة األناقة رجاء الجداوي
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الملحنون السوريون يهزمون بليغ
حمدي في «الوادي الكبير»
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.

فخري سجل في «نغم األمس» نحو  160مقطوعة من القوالب الغنائية
«اسق العطاش» التراثي تفرد به صباح في الحلقة األخيرة من البرنامج
• فاصل
ِ
صباح تقاسم مع
وردة الجزائرية
حلقات من
مسلسل «الوادي
الكبير» وأبدع
فيها

فخري عمل مع
فرقتي «الفجر
الموسيقية» أكثر
من عشر سنوات
أمين خياط

تمكن صباح فخري ،بعد افتتاح التلفزيون في
الستينيات والمشاركة بعدة أعمال تلفزيونية من
ً
برامج ومسلسالت وأفالم ،أن يوثق جزءا من التراث
الغنائي العربي األصيل ،كما تمنى ،مثلما رأينا
في برامج «نغم األمس» و«الوادي الكبير» وغيرها،
لتكون مرجعا لكل من يريد أن ينهل من هذا الفن
من كل جيل عبر كل زمان.

نغم األمس
شارك فخري ،بعد افتتاح التلفزيون سنة ،1960
فــي العديد مــن الـسـهــرات والـبــرامــج والمسلسالت
واألف ــام ،ومنها برنامج «نغم األم ــس» .وفــي هذه
المشاركات قدم أغنيات كثيرة متعددة في القوالب
الغنائية التقليدية؛ كالموشحات والقصائد واألدوار
وال ـقــدود الحلبية وال ـمــواويــل واألغــانــي الشعبية
الفلكلورية والمدائح الدينية ،بل ذهب إلى أبعد من
ذلك ،فقد قام بتوثيق تلك األعمال الغنائية التقليدية
في المسلسل التلفزيوني «نغم األمس».
ّ
سجل صباح ما يقرب من مئة وستين مقطوعة
من القوالب الغنائية العربية ،وقام بشرح مفصل
لكل تلك القوالب ،بقصد تثبيتها وأرشفتها ،لتبقى
راسخة في أذهــان المستمعين ،وبذلك أصبح هذا
المسلسل التلفزيوني «نغم األمــس» ،الــذي يحوي
أروع األل ـح ــان واألن ـغ ــام الـشــرقـيــة األص ـي ـلــة ،التي
أحـبـهــا وردده ـ ــا ال ـن ــاس ف ــي جـمـيــع أرجـ ــاء الــوطــن
ً
ً
العربي بعد أن غناها صباح فخري ،مرجعا هاما
بالنسبة للمشتغل في الموسيقى العربية ،وكذلك
المستمع العادي.
أمــا بالنسبة لمضامين تلك األغـنـيــات ،فإنها
تمحورت في الغالب حول العالقات اإلنسانية ،فلم
تخرج عن نطاق دعوات المحبة بمختلف أشكالها
وم ـس ـتــويــات ـهــا :مـحـبــة ال ــرج ــل والـ ـم ــرأة ف ــي ال ـغــزل
خــاصــة ،وفــي الـمــدونــة الـشـعــريــة الـعــربـيــة قديمها
وحديثها عــدد ال بــأس به من هــذه األشـعــار ،كذلك
محبة اإلنسان ألخيه اإلنسان ،سواء في إطار قبلي
ضيق على غــرار اإلطــار العربي التقليدي بالشام،
سورية اليوم ،أو في إطار قومي عربي ،أو في إطار
عالمي إنساني.
ومـمــا ال شــك فيه أن هــذا اإلط ــار األخـيــر يعتبر
مــن أهــم األط ــر الـتــي صبغت الـعــاقــات بـيــن الــدول
والشعوب في فترة الستينيات ،ذلك أن العالم أخذ
يشهد تـغـيــرات مهمة فــي مـسـتــوى الـعــاقــات بين
شقه المتقدم المتطور و شـقــه المتخلف النامي،
وكان اإلشكال المطروح في مستوى الثقافة والفن
ّ
أي دور يستطيع أن يلعبه الفن فــي تقريب الثقة
بين الطرفين؟ ويبدو أن هذا اإلشكال لم يغب عن
تفكير صباح فخري ،كما يبدو أنــه اختار لنفسه
طريقا وعرة للقيام بهذا الدور ،وتتمثل هذه الطريق
في غناء وجمع التراث الغنائي العربي وحمايته
وتوثيقه ،والتمسك بأصول الفن العربي أو بالهوية
العربية التقليدية .و عـلــى ا لــر غــم مما تمثله هذه
الطريق من معوقات في طليعتها عائق اللغة ،فقد
تمسك صباح فخري بهذا المسلك واستطاع عبره
أن يصل إلى الشهرة العالمية ،مؤكدا بذلك صواب
اختياراته وتحقيقها للغاية المنشودة ،وهي تبليغ
الرسالة.
«شركة دمشق تقدم من تراثها الخالد البرنامج
ال ـغ ـنــائــي (ن ـغ ــم األمـ ـ ــس) ،ويـ ـح ــوي أروع األن ـغ ــام
واأللـحــان الشرقية األصيلة ،التي أحبها ورددهــا
الناس في جميع أرجــاء وطننا العربي ،وبصوت
صناجة الغناء العربي صباح فخري» ...هذه مقدمة
برنامج نغم األمس ،الذي صدح فيه صوت صباح
فخري محافظا على التراث العربي ،وكانت فكرة
هذا البرنامج للمخرج «جميل واليــة» ،والبرنامج
عبارة عن مسلسل تلفزيوني مؤلف من ثالث عشرة
حلقة تحكي كل حلقة فيه قصة حب ،أو حكاية نغمة،
أو ق ــراء ة عــن مــوشــح ،ولـكــل منها عـنــوان كالغيرة
واألب ــواب المغلقة والـخـمــار األس ــود ورســالــة حب
وغيرها ،والحلقة الرابعة عشرة واألخيرة حملت
عنوان «اسقي العطاش» ،وقد أضافها صباح إلى
البرنامج.

«العبرة» ...رائعة فخري والخطيب والكردي

من القصائد التي غناها صباح ،وعبر عن حبه لها في حــواراتــه؛ قصيدة
للشاعر الحلبي حسام الدين الخطيب ،ولحنها الملحن بكري الكردي ،وسجلتها
في اإلذاعة ،واسمها «العبرة» ،أي الدمعة ،وكلماتها جيدة جدا ،حيث كان الشاعر
صادق العاطفة ،وقد كان يتحدث مع محبوبته وهو يبكي ويقول لها:

هذه العبرة هل تدرين ما
هل رأت عيناك في ذراتها
ً
إنها تأبى سقوطا في الثرى
هذه اللؤلؤة البيضاء ليست
أترى تلفظها العين وكيف
ً
إن عينا ليس فيها عبرة
ً
ُ
وفؤادا لم يذبه الحب ال

وقعها في محجري يا غانية
حبة المهجة حسرى طافية
فانظري كيف استقرت نامية
سوى قلبي استوى في اآلنية
ترى تلفظها مجافية
َ ٌ
من جنى الوجد ل َعين ساهية
يدرك العيشة إال نابية

بنغمة التضرع واالستغاثة ،ارتجال عدد من األبيات
ً
الشعرية الفصيحة ا لـتــي تبتهل إ لــى ا لـلــه ،طالبا
الصفح والـغـفــران عما اقـتــرف مــن ذن ــوب .الفاصل
طويل يستغرق ثالث أو أربع ساعات ،ويقدم ناقصا
أو عـلــى شـكــل ف ـق ــرات ،إل ــى أن ق ــام ال ـف ـنــان صـبــاح
باختيار ساعة منه وتسجيله فــي آ خــر حلقة من
حلقات برنامج «نغم األمس».

الوادي الكبير
شارك صباح فخري في المسلسل االستعراضي
الغنائي «الـ ــوادي الكبير» عــام  ،1974حيث قدمه
ً
فخري مع عدد من الفنانين والفنانات ،وخصوصا
مع وردة الجزائرية نجمة المسلسل .أخرج العمل
إيلي سـعــادة ،وكتب قصته والسيناريو والحوار
نزار مؤيد العظم ،وصاغ ألحانه كل من بليغ حمدي
وعزيز غنام وعدنان أبوالشامات وإبراهيم جودت
وأم ـيــن ال ـخ ـيــاط ،وش ــارك فـيــه نخبة مــن الفنانين
تتقدمهم الراحلة وردة الجزائرية ،وهالة شوكت،
وع ـم ــاد ف ــري ــد ،وإلـسـيـفــرنـيـنــي ،وع ـبــدال ـكــريــم عمر
وسمير شمص .وقال عنه صباح« :كان عمال فريدا
لن يتكرر» .وفي حديثه عن الراحلة وردة الجزائرية
قال« :يكفينا فخرا أن وردة الجزائرية وردة واحدة
لم ولن تتكرر ،كانت رائعة وطيبة جدا .رحمك الله
يا وردة الوردات».
نذكر أن المسلسل يحكي قصة عمار ،وهو مطرب
ذو صوت جميل ،عشقته هزار ،ابنة المعتصم والي
قرطبة ،وتمتاز أيضا بجمال صوتها.

أمين خياط
يحار الموسيقار السوري السيد أمين خياط :ما
الــذي سيذكره عن صديقه صباح فخري المطرب
والصوت العظيم؟ يقول :يخطر في بالي أن أحكي
لكم قصة خطرت في بالي ،وهي :كيف تعرفت على
صباح فخري؟ في عام  1964في التلفزيون العربي
السوري ،حيث كانت بداية فرقة الفجر الموسيقية،
وكنت أعمل برفقة السيدين جميل والية وإبراهيم
جودت ،وكنا نعد لبرنامج عن الموسيقى العربية،
كــل حلقة مــن هــذا البرنامج مدتها سـتــون دقيقة،
نغمة من نغمات الموسيقى العربية ،وكانت تبدأ
كـمــا ت ـبــدأ الـلـيــالــي الـقــديـمــة فــي الـمــوسـيـقــى؛ تبدأ
بالسماعي ،ثم الموشحات والــدور والقصيدة ،ثم
التقاسيم ،ثم القدود الحلبية ،في كل سهرة ،وأقمنا
أربعة وستين سهرة تلفزيونية ،ووافقت اإلدارة في
التلفزيون العربي السوري على البرنامج ورصدت
مـيــزانـيــة خــاصــة ل ــه ،وع ـنــد الـتـنـفـيــذ اكـتـشـفــت أنــا
الدمشقي أنه ال يوجد مطربون في دمشق إال نجيب

«اسق العطاش»
ِ

فؤاد اليازجي
أقنع صباح على
شاطئ الالذقية
بغناء قصيدة
سمراء

يعود هذا الفاصل إلى مئات السنين ،ألفه ولحنه
الشيخ محمد المنجي الحلبي ،وهــذا الفاصل من
رقصات السماح المشهورة ،واعتبر نوعا خاصا،
وسـ ـم ــي أيـ ـض ــا «اسـ ـ ــق الـ ـعـ ـط ــاش» ،وه ـ ــي سـلـسـلــة
مــوشـحــات مــن نغمة الـحـجــاز يستغرق إنـشــادهــا
من المساء حتى مطلع الفجر ،فهذا الفاصل حلبي
ص ــرف ،يــدلــل عـلــى أن أه ــل حـلــب اعـتـنــوا بــاأللـفــاظ
ونمقوها ،وأنهم ذوو حس ذوقي رفيع ،ولهم دراية
في النظم والتلحين.
ينحبس المطر فتصاب حلب بقحط شديد ،لذا
يتجمع أهلها ويخرجون إلى البراري يتضرعون
ويبتهلون إلى الله أن يجود عليهم بالغيث ،مرددين:
مــوالي أجفاني جفاهن الـكــرى  ...والـشــوق العجه
بقلبي خيما
يا ذا العطا ...يا ذا الوفا ...يا ذا الرضا ...يا ذا
السخا ...اسق العطاش تكرما  ...فالعقل طاش
وارو الظمآن
من الظما  ...غث اللهفان
ِ
فهو فــي مضمونه ابـتـهــال إلــى الـلــه الستسقاء
المطر ،بعد احتباسه سنة كاملة ،ويتابع المنشد

صباح يغني في إحدى حلقات الوادي الكبير

وردة الجزائرية في الوادي الكبير

السراج فقط ،لكنه يغني لونه الخاص الذي ال عالقة
ً
له بالقدود والموشحات ،ورفيق شكري يغني أيضا
لــونــه ال ـخــاص ،وك ــروان تغني الـمــوشـحــات ،وفتى
دمشق ،لكنهما ال يستطيعان أن يتحمال وحدهما
البرنامج مدة ساعة كاملة ،واحترنا بعد ذلك ،ومن
المفروض أن يتم التسجيل بعد أن تمت الموافقة
عليه مــع فــرقـتــي ،وق ــال لــي جميل ،وقـتـهــا :سنحل
المشكلة ،حيث سنتحدث مــع أحــدهــم لـيـ ّ
ـؤمــن لنا
ضيفا للبرنامج مــن حـلــب ،كصباح فـخــري ومها
الجابري ومحمد خيري وسمير حلمي والصابوني،
والكثير الكثير من مطربي حلب ،فتمت دعوتهم إلى
دمـشــق ،وبــدأ تسجيل البرنامج ،ومــن هنا انطلق
صباح فخري ،وبدأت الناس تتعرف على هذا الفنان
الـمــوهــوب مـنــذ  ،1964وك ــان لــه ولــزمــائــه الفضل
الـكـبـيــر فــي تـعــريــف ال ـنــاس عـلــى ال ـت ــراث ال ـســوري
الـعـظـيــم ،مــن قـصــائــد ومــوشـحــات وأدوار وق ــدود،
ومن هنا بدأت صداقتي مع صباح فخري ،وبعدها
تعايشنا وأصبح يعمل الفنان صباح على أغانيه،
حيث بقي يعمل مع فرقتي مدة تجاوزت السنوات
العشر ،واتجهت بعد ذلــك ألعـمــل فــي طــريــق آخــر،
ويبقى صباح فخري رفيق الدرب.
وأتــذكــر أنــه عندما أنـجــز الـفـنــان صـبــاح فخري
مسلسل الوادي الكبير قمت أنا وزمالئي الملحنين
بتلحين ما يقارب الثالثين أغنية ،ومع األسف لم
يقم فخري بنشر تلك األغاني ،واكتفى بإذاعتها في
البرنامج فقط ،وكان من المفروض أن يتم غناء تلك
األغاني الحقا وتصبح مثلها مثل أي فلكلور غناه
الفنان صباح ،وبمثل هذا الصوت العظيم نجحت
تلك األغاني ،ووقتها كان صديقي الملحن العظيم
بليغ حمدي قد لحن لــوردة مجموعة من األغاني
في برنامج الوادي الكبير ،إال أن طبيعة األغاني فيه
كانت خاصة بالموشحات وما يشابهها ،وفي تلك
الفترة كتبت الصحف العربية عموما ،واللبنانية
خصوصا ،أن الملحنين السوريين فازوا على بليغ
حمدي بتلحين الموشح والدور والقصيدة ،مع كل
احترامي للفنان الكبير بليغ وتقديري له ،لكن هذا
ما كتبته الصحف وقتها ،والفضل يعود في نجاح
تلك األغــانــي للصوت الــرائــع صـبــاح فـخــري ،الــذي
اسـتـطــاع أن يصل بألحاننا بشكل الئــق جــدا في
مسلسل الوادي الكبير.
ويتابع خياط :أذكر عندما كان مديرا لمهرجان
األغ ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة وغ ـنــى ف ــي حـفـلـتـهــا ،وف ــي ذاك
ال ـم ـه ــرج ــان ل ــم ي ــدع ـن ــي ألك ـ ــون ع ـض ــوا ف ــي لـجـنــة
التحكيم ،وأذكــر وقتها أن أعضاء لجنة التحكيم
الـمــدعــويــن لــم يحضر منهم ســوى الـسـيــدة رتيبة
الحفني من القاهرة ،فاتصل بي صباح وطلب مني
ً
أن أقــود سيارتي من دمشق متجها إلــى حلب في
الـتــو والـلـحـظــة ،ألنــه لـيــس لــديــه لجنة تحكيم في
ّ
المهرجان ،وفعال ركبت سيارتي ووصلت وحكمت
في اللجنة ،وبعدها بدورتين كنت مديرا للمهرجان
وكرمت فيه صباح فخري ،وفــي الوقت الــذي كنت
أسلمه شـهــادة التكريم على المسرح برفقة وزيــر
اإلعــام ومدير عــام اإلذاعــة والتلفزيون طلب مني
صباح أن أحصل على إذن؛ يريد أن يتحدث بكلمة
مختصرة ،وفي تلك الكلمة أعطاني حقي وأكرمني
ف ـي ـهــا ،وهـ ــذا م ــا أح ـت ــرم ــه ب ـص ـب ــاح .وقـ ــال وقـتـهــا:
المهرجان في دورتــه العاشرة ،لكن أفضل دوراتــه
كانت بإدارة أمين الخياط.

«ع الروزانا»
غـنــى ص ـبــاح ف ـخــري أغـنـيــة «ع ال ــروزان ــا» الـتــي
تعتبر األشهر في بالد الشام .هذه االغنية تناقلها
الجمهور بإعجاب شديد من جيل إلى جيل ،وكان
الفنان صباح فخري من أوائل من غنوا هذه األغنية،
ال ـتــي اخـتـلـفــت حــولـهــا ال ــرواي ــات الـكـثـيــرة ،وت ــدور

رواياتها حول قصة سفينة تدعى «روزانا» ،الرواية
األول ــى تـقــول إنـهــا كــانــت سفينة عثمانية محملة
ً
ً
عـنـبــا وت ـفــاحــا ،وج ــيء بـهــا إل ــى ب ـيــروت لتبيع كل
إنتاجها ،بدل إنتاج المزارعين اللبنانيين ...وهو ما
حصل ،فكسد اإلنتاج اللبناني ،ليأتي تجار حلب
ويتضامنوا مع اللبنانيين ويشتروا كل محصولهم،
وينقذوهم مــن الفقر وال ـعــوز .أمــا الــروايــة الثانية
فتقول إن السفينة التي تدعى «روزانا» هي سفينة
إيطالية ،وأرسلتها إيطاليا إلى لبنان وسورية وقت
المجاعة الكبرى عــام  ،1914محملة بالقمح ،لكن
ً
ً
عندما وصلت تبين أنها محملة عنبا وتفاحا ،ما
أصاب اللبنانيين والسوريين بالخيبة .ورغم ذلك
قــام أهــالــي حلب بتأمين القمح الــازم للبنانيين،
إلنقاذهم من المجاعة.
أم ــا الـكــاتــب وال ـم ــؤرخ ال ـعــراقــي سـيــار الجميل،
فــأطـلــق مـفــاجــأة وه ــو يـنـســب األغـنـيــة إل ــى مدينة
الموصل في العراق ،مؤكدا أنه اكتشفها في مخطوط
ديوان الشاعر عبدالله راقم أفندي  1891 - 1853م،
وقد كتبها بنفسه في جلسة سمر ،واتفق مع صديقه
الموسيقار الضرير ،المال عثمان الموصلي ،على
تلحينها ،وهي تحكي قصة عاشقين كانا يلتقيان
خلسة وراء الروزانا ،وأن العاشق رحل إلى حلب،
بعد أن افتقد حبيبته إثر إغالق أهلها للروزانا ،التي
يسميها الموصليون بـ «الغوزني».
ً
ويوضح الجميل قائال :إن «الروزانا» هي فتحة
ُ
تبنى فــي الـبـيــوت القديمة بــالـمــوصــل ،ويسميها
ال ـب ـغــداديــون «الـ ــرازونـ ــا» ،وه ــي لـيـســت كـمــا أش ــاع
السوريون واللبنانيون اسم سفينة إيطالية ،وقد
تـحـقـقــت م ــن ذل ــك ف ــي بـحـثــي ف ــي ت ــاري ــخ الـبـحــريــة
االيطالية.
واتهم الجميل ،اإلعالمي السوري سعدالله اآلغا
بــأنــه قــد نـســج هــو اآلخ ــر قـصــة مــن خـيــالــه ،لينفي
لبنانية األغنية.

قصيدة سمراء
كان صباح فخري جالسا مسترخيا على كرسيه
يتأمل البحر في مدينة الالذقية قبل إحدى حفالته،
وإذا بصديق له يقطع عليه تأمله ويحييه طالبا
الجلوس ،وكان األستاذ فؤاد اليازجي أستاذ األدب
العربي في مدرسة األرض المقدسة .وبــدأ االثنان
ي ـت ـحــدثــان ع ــن االدب وال ـش ـع ــر ،وس ــأل ــه ال ـيــازجــي
مستفسرا عن القصائد التي سيغنيها تلك الليلة،
فذكر له صباح« :قل للمليحة في الخمار األسود»،
فقال اليازجي إنه شعر جميل ،وسأله إن كان يرغب
في الغناء لسمراء ،فرد صباح بأن الجمال يحتار
بين البيض والسمر ،وإن ما يجذبه جمال الشعر
ً
والتعبير فقال اليازجي :إذا اسمح لي أن أقــرأ لك
هذه القصيدة:
حـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـام أرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يـ ـخـ ـي ــب
ً
ي ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ــوق رفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــؤاد ي ـ ـ ـ ــذوب
عـ ـبـ ـث ــت بـ ـ ــه سـ ـ ـك ـ ــرى الـ ـ ـ ـ ـ ــدالل وأع ـ ــرض ـ ــت
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإذا ال ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوع ت ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــج ووجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب
وإذا ب ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــان ي ـ ـ ـضـ ـ ــر مـ ـ ــه األ س ـ ـ ـ ــى
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـشـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـن ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـي م ـ ـ ـنـ ـ ــه لـ ـهـ ـي ــب
لـ ـ ـ ـ ــوالك يـ ـ ــا س ـ ـ ـمـ ـ ــراء يـ ـ ــا أشـ ـ ـه ـ ــى ال ـم ـن ــى
م ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــام ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــؤوب
ش ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام شـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ٌالـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــا
و ا ر تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ال ّ أ ر ق و ال تـ ـ ـع ـ ــذ ي ـ ــب
فـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـثـ ـ ـت ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرا يـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــذع أضـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــي
وت ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي أشـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
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نزهة الزمان تجوب آفاق العلم والحكمة
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تحدثت في أمور الدين والدنيا وأبهرت أرباب الدولة
القاهرة  -ةديرجلا•

تواصل شهرزاد في هذه الحلقة ،حكاية نزهة الزمان ،بعدما اشتراها شركان كجارية وهو اليعلم أنها أخته ،وجلس
يستمع مع القضاة األربعة والتاجر لعلمها وفصاحتها ،وبدأت الحديث في السياسات الملكية ،وما ينبغي لوالة األمور
الشرعية ،وما يلزمهم من األخالق المرضية ،ثم تطرقت إلى مجاالت اآلداب والعلوم ،لتنال إعجاب جميع الحضور.
إلــى ال ـعــدل ،وبالجملة فسيد مـكــارم األخــاق
الكريم حسن الخلق ،وما أحسن قول الشاعر:

القضاة األربعة
يشيدون
بفصاحة
الجارية
ويصفونها
بأعجوبة الزمان
ويتيمة العصر
واألوان

خواتم الملك
إزدشير لنشر
الرخاء والعمارة
والعدل ودفع
المظالم

ابنة الملك
تستلهم العبر
والعظات من
سير األمراء
الكبار

ق ــال ــت ن ــزه ــة الـ ــزمـ ــان :إع ـل ــم أي ـه ــا ال ـم ـلــك أن
مـقــاصــد الـخـلــق منتهية إل ــى الــديــن والــدنـيــا،
ألنه ال يتوصل أحد إلى الدين إال بالدنيا ،فإن
ببذل وحلم ساد في قومه الفتى
الدنيا نعم الطريق إلى اآلخرة ،ألن الله تعالى
وكونك إياه عـلـيك يسـير
جعل الدنيا للعباد كزاد المسافر إلى تحصيل		
الـمــراد ،فينبغي لكل إنـســان أن يتناول منها
بقدر ما يوصله إلى الله وال يتبع في ذلك نفسه وقال آخر:
وهواه ،ولو تناولها الناس بالعدل النقطعت
ففي الحلم اتقان وفي العفـو هـيبة
الخصومات ،لكنهم تناولوها بالجور ومتابعة
وفي الصدق منجاة لمن كان صادقا
ال ـهــوى فـكــانــت الـخـصــومــات ،فــاحـتــاجــوا إلــى		
ومن يلتمس حسن الثناء بـمـالـه
س ـل ـط ــان ألج ـ ــل أن ي ـن ـصــف ب ـي ـن ـهــم ويـضـبــط
يكن بالندى في حلبة المجد سابقـا
أمورهم ،ولوال ردع الملك الناس بعضهم عن		
بعض لغلب قويهم على ضعيفهم ،و قــد قال
إزدشير ":الدين كنز ،والملك حارس ،وقد جلبت باب األدب
الشرائع والعقول على أنــه يجب على الناس
ً
ث ــم إن ن ــزه ــة ال ــزم ــان تـكـلـمــت ف ــي سـيــاســة
أن يتخذوا سلطانا يدفع الظالم عن المظلوم،
ً
ويـنـصــف الـضـعـيــف مــن ال ـق ــوي ،وي ـكــف بــأس الملوك ،حتى قال الحاضرون :ما رأينا أحدا
تـكـلــم فــي ب ــاب الـسـيــاســة مـثــل ه ــذه ال ـجــاريــة،
العاتي والباغي".
ً
ثم قالت نزهة الزمان ":وإعلم أيها الملك أنه فلعلها تسمعنا شـيـئــا مــن غـيــر ه ــذا ال ـبــاب،
على قدر حسن أخالق السلطان يكون الزمان ،فسمعت نزهة الزمان ما قالوه وفهمته ،فقالت:
وقــد قــال بعض الحكماء ،الملوك ثــاثــة :ملك وأما باب األدب فإنه واسع المجال ،ألنه مجمع
ديـ ــن ،وم ـلــك مـحــافـظــة عـلــى ال ـح ــرم ــات ،ومـلــك ال ـك ـمــال ،فـقــد اتـفــق أن بـنــي تميم وفـ ــدوا على
هوى ،فأما ملك الدين فإنه يلزم رعيته باتباع معاوية ومعهم األحنف بن قيس ،فدخل حاجب
الدين ،وينبغي أن يكون هو الذي يقتدي به في معاوية عليه ليستأذن لهم في الدخول فقال :يا
أمور الدين ،ويلزم الناس طاعته فيما أمر به أمير المؤمنين أن أهل العراق يريدون الدخول
ً
موافقا لألحكام الشرعية ،وأما ملك المحافظة عليك ليتحدثوا معك فتسمع حديثهم ،فقال
على الحرمات فإنه يقوم بأمور الدين والدنيا ،معاوية :ليدخلوا ،فدخلوا ومعهم األحنف بن
يلزم الـنــاس باتباع الـشــرع والمحافظة على قيس ،فقال له معاوية :قــرب مني يا أبــا بحر
ً
الـمــروء ة ،ويكون جامعا بين العلم والسيف ،بحيث أسمع كالمك ،ثم قال :يا أبا بحر كيف
فمن زاغ عما سطر القلم زلت به القدم ،فيقوم رأيــك لــي؟ قــال :يا أمير المؤمنين فــرق الشعر
إعوجاجه بحد الحسام وينشر العدل في جميع وقص الشارب وقلم األظافر وأدم السواك فإن
األنــام ،وأمــا ملك الهوى فال يدين له إال أتباع فيه اثنين وسبعين فضيلة ،وغسل الجمعة
هواه ،ولم يخش سطوة مواله الذي واله فمآل كـفــارة لما بين الجمعتين ،فـقــال لــه معاوية:
ملكه إلى الدمار ،وقالت الحكماء :الملك يحتاج ك ـيــف رأيـ ــك لـنـفـســك؟ قـ ــال :أوطـ ــئ قــدمــي على
إلى كثير من الناس ،وهم محتاجون إلى واحد ،األرض وأنقلها على تمهل وأراعيها بعيني،
ً
وألجل ذلك وجب أن يكون عارفا باختالفهم ،قــال :كيف رأيــك إذا دخلت على نفر من قومك
ليرد اختالفهم إلــى أوقاتهم ،ويعمهم بعدله دون األمــراء؟ قال :أطرق حياء وأبــدأ بالسالم،
وأدع مــا ال يعنيني وأق ــل ال ـك ــام ،ق ــال :كيف
ويغمرهم بفضله.
رأيك إذا دخلت على نظرائك؟ قال :أستمع لهم
إذا قالوا وال أجول عليهم إذا جالوا ،قال :كيف
خواتم إزدشير
رأيك إذا دخلت على أمرائك؟ قال :أسلم من غير
وقــالــت :إعـلــم أيـهــا الملك أن إزدش ـيــر ،وهو إشارة وأنتظر اإلجابة ،فإن قربوني قربت ،وإن
ال ـث ــال ــث م ــن م ـل ــوك الـ ـف ــرس ،ق ــد م ـلــك األقــال ـيــم بعدوني بـعــدت ،قــال :كيف رأيــك مــع زوجتك؟
ً
جميعا ،وقسمها إلى أربعة أقسام ،وجعل له قـ ــال :أح ـســن الـخـلــق وأظ ـه ــر ال ـع ـشــرة وأوس ــع
مــن أج ــل ذل ــك أرب ـعــة خــواتــم ،لـكــل قـســم خــاتــم ،النفقة ،فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج ،فقال
األول :خاتم البحر والشرطة والمحاماة وكتب مـعــاويــة :أحـسـنــت فــي ال ـجــواب فـقــل حاجتك؟
عليه بالنيابات ،والثاني :خاتم الخراج وجباية فقال :حاجتي أن تتق الله في الرعية ،وتعدل
ً
األم ــوال وكتب عليه الـعـمــارة ،والـثــالــث :خاتم بينهم بالسوية ،ثم نهض قائما من مجلس
ال ــرخ ــاء وك ـتــب عـلـيــه ال ــرخ ــاء ،وال ــراب ــع :خاتم معاوية ،ثم إن نزهة الزمان قالت :وهذه النبذة
الـمـظــالــم وكـتــب عليه ال ـعــدل ،واسـتـمــرت هــذه من جملة باب األدب.
الرسوم في الفرس إلى أن ظهر اإلسالم ،وكتب
كسرى إلبنه وهو في جيشه :ال توسعن على عدل عمر
جـيـشــك فيستغنوا ع ـنــك ،وال تـضـيــق عليهم
ً
ً
ف ـي ـض ـجــروا م ـن ــك ،وأع ـط ـهــم ع ـط ـ ً
وقالت :اعلم أيها الملك أنه كان معيقب عادال
ـاء مـقـتـصــدا،
ً
ً
وامـنـحـهــم مـنـحــا ج ـم ـيــا ،ووسـ ــع عـلـيـهــم في على بيت الـمــال فــي خــافــة عمر بــن الخطاب
ً
رضــي الله عنه ،ورأى بــن عمر يــومــا فأعطاه
الرخاء ،وال تضيق عليهم في الشدة.
ً
وعـقــب ذل ــك ،قــالــت نــزهــة الــزمــان ":وروي أن درهـ ـم ــا م ــن ب ـيــت الـ ـم ــال ،ق ــال مـعـيـقــب :وبـعــد
ً
أع ــراب ـي ــا ج ــاء إل ــى الـخـلـيـفــة ال ـم ـن ـصــور ،وق ــال أن أعطيته الــدرهــم انصرفت إلــى بيتي ،وإذا
لــه :جـ ّـوع كلبك يتبعك ،فغضب المنصور من بــرســول عمر جــاء نــي فذهبت معه وتوجهت
األعرابي لما سمع منه هذا الكالم ،فقال له أبو إليه ،فإذا الدرهم في يده ،وقال لي :ويحك يا
ً
الـعـبــاس الـطــوســي :أخـشــى أن يـلــوح لــه غيرك معيقب ،أني قد وجدت في نفسك شيئا ،قلت:
برغيف فيتبعه ويتركك ،فسكن غيظ المنصور ،ماهو يا أمير المؤمنين ،قال :إنك تخاصم أمة
وع ـلــم أن ـهــا كـلـمــة ال تـخـطــئ ،وأمـ ــر لــأعــرابــي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم
بعطية .وقيل :ال مال أجود من العقل ،وال عقل يـ ــوم ال ـق ـي ــام ــة ،وك ـت ــب ع ـمــر إلـ ــى أبـ ــي مــوســى
ً
كالتدبير والحزم ،وال حزم كالتقوى ،وال قربة األش ـعــري كـتــابــا مضمونه :إذا ج ــاء ك كتابي
كحسن الخلق ،وال مـيــزان ك ــاألدب ،وال فائدة هــذا فــأعــط الـنــاس ال ــذي لـهــم ،واحـمــل مــا بقي
كــالـتــوفـيــق ،وال ت ـجــارة كالعمل الـصــالــح ،وال ففعل ،فلما أعطوا عثمان الخالفة كتب إلى أبي
ربح كثواب الله ،وال ورع كالوقوف عند حدود موسى ذلك ففعل ،وجاء زياد ووضع الخراج
ً
السنة ،وال علم كالتفكر ،وال عبادة كالفرائض بين يدي عثمان ،وجاء راشد فأخذ منه درهما
وال إيمان كالحياة ،وال حسب كالتواضع ،وال فبكى زياد ،فقال عثمان :ما يبكيك؟ قال :أتيت
شرف كالعلم ،فاحفظ الرأس وماحوى ،والبطن عـمــر بــن الـخـطــاب بـمـثــل ذل ــك أخ ــذ إب ـنــه فأمر
ً
بنزعه من يده ،وإبنك أخذ فلم أر أحدا ينزعه
وما وعى ،وأذكر الموت والبال.
ً
منه ،أو يقول له شيئا ،فقال عثمان :وأين نلقى
مثل عمر؟ وروى زيدبن أسلم عن أبيه أنه قال:
أنواع النساء
خرجت مع الخليفة عمر ذات ليلة حتى أشرفنا
وتــابـعــت :ق ــال اإلم ــام عـلــي رض ــي الـلــه عنه :على نار تضرم فقال :يا أسلم إني أحسب هؤالء
اتقوا أشــرار الناس ،وكونوا منهن على حذر ،أضر بهم
البرد ،فانطلق بنا إليهم فخرجنا حتى أتينا
وال تشاوروهن في أمر ،وال تضيقوا عليهن في
ً
معروف حتى ال يطمعن في المكر ،وقــال :من إليهم ،فإذا إمــرأة توقد نــارا تحت قدر ومعها
ً
تــرك االقتصاد حــار عقله ،وقــال الخليفة عمر صبيان يتضورون جوعا ،فقال عمر :السالم
بن الخطاب رضي الله عنه :النساء ثالث :إمرأة عليكم أصحاب الضوء وكره أن يقول أصحاب
مسلمة نقية ودود تعين بعلها على الدهر وال الـنــار ،قــالــت :أضــر بنا الـبــرد والليل ق ــال :فما
تعين الدهر على بعلها ،وأخرى تراد للولد ال بــال هــؤالء الصبيان؟ قــالــت :مــن الـجــوع ،قــال:
ً
تزيد على ذلــك ،وأخــرى يجعلها الله غــا في فما هذا القدر؟ قالت :ماء أسكتهم به ،وإن عمر
ً
عـنــق مــن ي ـشــاء ،وال ــرج ــال أي ـضــا ثــاثــة :رجــل بن الخطاب ليسأله الله يوم القيامة ،قال :وما
عاقل إذا أقبل على رأيه ،وآخر أعقل منه ،وهو يــدري عمر بحالهم؟ قالت :كيف يتولى أمور
من إذا نزل به أمر ال يعرف عاقبته فيأتي ذوي الـنــاس ويغفل عنهم؟ قــال أسـلــم :فأقبل عمر
ّ
علي ،وقــال :انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى
الــرأي فينزل عن آرائـهــم ،وآخــر حائر ،ال يعلم
ً
ً
ً
رشدا وال يطيع مرشدا ،والعدل ال بد منه في أت ـي ـنــا دار الـ ـص ــرف ،ف ــأخ ــرج عـ ــدال ف ـيــه دقـيــق
كــل األش ـي ــاء ،حـتــى ان وإنــاء فيه شحم ،ثم قــال :حملني هــذا ،فقلت:
الجواري يحتجن أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين ،فقال :أتحمل
عني وزري يوم القيامة؟ فحملته إياه وخرجنا
نهرول حتى ألقينا ذلك العدل عندها ،وجلس
ً
ينفخ تحت القدر ،حتى طبخ وأخذ مقدارا من
الشحم فرماه فيه ،ثم قال :أطعميهم
وأنا أبرد لهم ،ولم يزالوا كذلك
حتى أكلوا وشبعوا وترك
الـبــاقــي عـنــدهــا ،ثــم أقبل
ّ
علي ،وقال :يا أسلم إني

رأيت الجوع أبكاهم فأحببت أال أنصرف ،حتى
يتبين لي سبب الضوء الذي رأيته.

الجارية أبحرت
في أحاديث
السياسات
الملكية
والنصائح
الدينية واألوامر
الشرعية

نزهة الزمان
تنصح الملك:
على قدر حسن
أخالق السلطان
يكون الزمان

العتق األكبر

عن األفـهــام ،فقال عمر بن عبدالعزيز :إن الله
ً
ً
وسلم رحمة
تعالى بعث محمدا صلى الله عليه
للعالمين ،ثم جاء أبوبكر خليفة بعده ،فأجرى
نهر الرحمة وعمل ما يرضي الله ،ثم قام عمر
بعد أبي بكر فعمل خير أعمال األبرار واجتهد
ً
ً
إجتهادا كبيرا ،واستمر الحال فيما من تبعهم.

ثــم أن نــزهــة الــزمــان قــالــت :قـيــل إن عـمــر مر
براع مملوك فابتاعه شاة فقال له :إنها ليست
لي فقال :أنت القصد فاشتراه ثم أعتقه ،وقال:
اللهم كما رزقتني العتق األصغر أرزقني العتق
األكبر ،وقيل إن عمر بن الخطاب يطعم الحليب
للخدم ،ويلبس الخشن ويعطي الناس حقوقهم
ويزيد في عطائهم ،وقال الحسن :أتى عمر بمال
كثير فأتته حفصة ،وقالت له :يا أمير المؤمنين
حق قرابتك ،فقال :يا حفصة إنما أوصى الله
بحق قرابتي من مالي وأما مال المسلمين فال
يا حفصة ،فقامت تجر ذيلها .وقال ابن عمر:
تضرعت إلى ربي سنة من السنين أن يريني
أبي حتى رأيته يمسح العرق عن جبينه ،فقلت
لــه :ماحالك يــا وال ــدي؟ فـقــال :لــوال رحمة ربي
لهلك أبوك.

وقـ ـي ــل ل ـم ــا حـ ـض ــرت ع ـم ــر ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز
الوفاة جمع أوالده حوله ،فقال له مسلمة بن
عبدالملك :يا أمير المؤمنين كيف تترك أوالدك
فقراء وأنت راعيهم ،فما يمنعك أحد في حياتك
في أن تعطيهم من بيت المال ما يغنيهم ،وهذا
أولــى مــن أن ترجعه إلــى الــوالــي بـعــدك؟ فنظر
إلى مسلمة نظرة مغضب متعجب ،ثم قال :يا
مسلمة منعتهم أيام حياتي ،فكيف أشقى بهم
في مماتي؟ إن أوالدي ما بين رجلين إما مطيع
لله تعالى فالله يصلح شأنه ،وإما عاص فما
كنت ألعينه على معصيته.

باب الفضائل

الغنم والذئاب

قالت نزهة الزمان :اسمع أيها الملك السعيد
الفصل الثاني من الباب الثاني ،وهو باب األدب
والفضائل ومــا ذكــر فيه مــن أخـبــار التابعين
والصالحين ،قــال الحسن البصري :ال تخرج
نفس آدم عن الدنيا إال وهو يتأسف على ثالثة
أشياء :عدم تمتعه بما سمع ،وعدم إدراكه لما
أملي ،وعدم استعداده بكثرة الزاد لما هو قادم
ً
عليه ،وقيل لسفيان :هل يكون الرجل زاهدا وله
م ــال؟ ق ــال :نعم إذا صـبــر ،ومـتــى أعـطــى شكر،
وقـيــل لـمــا حـضــرت عـبــدالـلــه بــن ش ــداد الــوفــاة
أحضر ولده محمد فأوصاه ،وقال له :يا بني
إنــي ألرى داعــي الـمــوت قــد دعــانــي ،فاتق ربك
في السر والعالنية ،وأشكر الله على ما أنعم
وأصــدق في الحديث ،فالشكر يــؤذن بازدياد
النعم ،والتقوى خير زاد في الميعاد ،كما قال
بعضهم:
ولست أرى السعادة جمع مال
ولكن التقي هو الـسـعـيد
		
ً
وتقوى الله خـير زاد حـقـا
وعند الله تلقـى مـا تـريد
		

بيت المال
ث ــم قــالــت نــزهــة ال ــزم ــان :ل ـمــا ول ــي ع ـمــر بن
عبدالعزيز الخالفة جــاء ألهــل بيته ،فأخذ ما
بأيديهم ووضعه في بيت المال ،ففزعت بنو
أمـيــة إلــى عمته فاطمة بنت م ــروان ،فأرسلت
ً
إلـيــه قائلة :إنــه ال بــد مــن لقائك ،ثــم أتـتــه ليال
فأنزلها عن دابتها فلما أخذت مجلسها ،قال
لها :يا عمة أنت أولى بالكالم ألن الحاجة لك
فأخبريني عن مرادك ،فقالت :يا أمير المؤمنين
أنت أولى بالكالم ورأيــك يستكشف ما يخفي

أوالد عمر بن عبدالعزيز

وق ــال بعض الـثـقــات :كنت أحـلــب الغنم في
خالفة عمر بن عبدالعزيز ،فمررت براع فرأيت
ً
ً
مع غنمه ذئبا أو ذئابا ،فظننت أنها كالبه ولم
أكن رأيت الذئاب قبل ذلك ،فقلت له :ماذا تصنع
ً
بهذه الكالب؟ فقال :إنها ليست كالبا بل هي
ذئ ــاب ،فـقـلــت :هــل ذئ ــاب فــي غـنــم لــم تضرها؟
فقال :إذا أصلح الــرأس صلح الجسد ،وخطب
عمر بن عبدالعزيز على منبر من طين فحمد
الله وأثنى عليه ،ثم تكلم بثالث كلمات فقال:
أيها الناس أصلحوا أسراركم لتصلح عالنيتكم
إلخوانكم وتكفوا أمر دنياكم ،واعلموا أن الرجل
ليس بينه وبين آدم رجل حي في الموتى ،مات
عبدالملك ومــن قبله ويموت عمر ومــن بعده،
فقال له مسلمة :يا أمير المؤمنين لوعملنا لك
ً
ً
متكئا لتقعد عليه قليال ،فقال :أخاف أن يكون
في عنقي منه يوم القيامة ،ثم شهق شهقة فخر
ً
مغشيا ،فقالت فاطمة :يــا مريم يــا مــزاحــم يا
فالن ،أنظروا هذا الرجل فجاءت فاطمة تصب
عليه الماء وتبكي حتى أفاق من غشيته فرآها
تبكي فقال :ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت :يا أمير
المؤمنين رأيت مصرعك بين أيدينا فتذكرت
مصرعك بين يدي الله عز وجل ،ورأيت تخليك
عن الدنيا وفراقك لنا فذاك الذي أبكانا فقال:
حسبك يا فاطمة فلقد أبلغت ،ثم أراد القيام
فنهض ثم قالت فاطمة :بأبي أنت وأمي يا أمير
المؤمنين ما نستطيع أن نكلمك كلنا.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

حديث السلف للخلف
وقالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
إن نزهة الزمان قالت ألخيها شركان ،وهي
لم تعرفه بحضور القضاة األربعة والتاجر،
إن خالد بن صفوان قــال :صحبني يوسف
بن عمر إلى هشام بن عبدالملك ،فلما قدمت
عليه وقــد خــرج بقرابته وخــدمــه فـنــزل في
أرض وضــرب لــه خـيــام ،فلما أخــذت الناس
مجالسهم ،خرجت من ناحية البساط فنظرت
إليه ،فلما صارت عيني في عينه ،قلت له :تمم
الله نعمته عليك يا أمير المؤمنين إني أجد
لك نصيحة أبلغ من حديث من سلف قبلك
ً
ً
مــن الـمـلــوك ،فاستوى جالسا وك ــان متكئا
وقــال :هــات ما عندك يا ابــن صفوان ،فقلت:
ً
يا أمير المؤمنين إن ملكا من الملوك خرج
قبلك في عام قبل عامك هذا إلى هذه األرض،

فقال لجلسائه :هــل رأيـتــم مثل مــا أنــا فيه؟
وهل أعطى أحد مثل ما أعطيته؟ وكان عنده
رجل من بقايا حملة الحجة والمعينين على
الحق السالكين في منهاجه ،فقال أيها الملك
إنك سألت عن أمر عظيم أتأذن لي في الجواب
عنه؟ قال :نعم قال :رأيت الذي أنت فيه لم يزل
ً
زائال  ،فقال :هو شيء زائل .قال :فما لي أراك
ً
قــد أعجبت بشيء تكون فيه قليال وتسأل
ً
ً
عـنــه طــويــا وت ـكــون عـنــد حـســابــه مرتهنا؟
ق ــال :فــأيــن الـمـهــرب وأي ــن الـمـطـلــب؟ ق ــال :إن
تقيم في ملكك فتعمل بطاعة الله تعالى ،أو
تلبس أطمارك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك
فإذا كان السحر فإني قادم عليك ،قال خالد
بن صفوان :ثم إن الرجل قرع عليه بابه عند
السحر ،فرآه قد وضع تاجه وتهيأ للسياحة

من عظم موعظته ،فبكى هشام بن عبدالملك
ً
ً
بكاءا كثيرا حتى بلل لحيته ،وأمر بنزع ما
عليه ولزم قصره ،فأتت الموالي والخدم إلى
خالد بن صفوان وقالوا :أهكذا فعلت بأمير
المؤمنين أفسدت لذته ونغصت حياته؟
ثــم إن نــزهــة الــزمــان قــالــت لـشــركــان :وكم
في هذا الباب من النصائح ،وإني أعجز عن
االتيان بجميع ما في هذا الباب في مجلس
واحد ،ولكن على طول األيام يا ملك الزمان
ً
يكون خيرا ،فقال القضاة :أيها الملك إن هذه
ال ـجــاريــة أعـجــوبــة ال ــزم ــان ويـتـيـمــة العصر
واألوان ،فإننا ما رأينا وال سمعنا بمثلها
في زمــن من األزم ــان ،ثم إنهم ودعــوا الملك
وانصرفوا.

٢٠

توابل ةديرجلا

جريمة

•
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صراع التوأمين ينتهي بمأساة أغرب من الخيال
جريمة قتل على طريقة «قابيل وهابيل» بسبب الميراث
القاهرة  -هشام محمد

َّ
تحولت حياة األم إلى مأساة ،بعد أن فقدت زوجها ،وتتابعت عليها صدمات
موجعة ،واعتادت الخروج من منزلها في الصباح إلى المقابر ،لتبقى هناك
إلى أن يحل الغروب ،وتعود إلى عزلتها القاسية ،وتغلق الباب عليها،
وال تستجيب لطرق جيرانها على بابها ،وتلوذ بذكرياتها عن الغائبين،
وتتأمل اإلطارات المعلقة على الجدران ،وتختلط في عينيها صور ولديها
التوأمين ،وال تدري أيهما القاتل وأيهما القتيل!

وصية األب تثير
غضب االبن
العاق قبل أن
يرتكب جريمته

اشتبكت خيوط تلك المأساة ،وتـكـ ّـررت حكاية
قابيل وهابيل ،بتفاصيل من الصعب أن يصدقها
عقل ،ودارت أحداثها في إحــدى المدن المصرية،
لتتبدل بـيــن يــوم ولـيـلــة أح ــوال األس ــرة السعيدة،
ويتهاوى استقرارها بعد وفاة عائلها ،وكان على
األم أن تتحمل مسؤولية ولديها التوأمين صالح
وصالح ،وحينها كانا في المرحلة الثانوية ،وعلى
أعتاب دخول الجامعة ،ورغم أنهما متطابقان في
الـمــامــح ،ف ــإن أمـهـمــا كــانــت تميز بينهما بشامة
صغيرة أسفل كتف صالح ،وبمرور الوقت أدركت
االخـ ـت ــاف بـيـنـهـمــا م ــن خ ــال ت ـبــايــن سـلــوكـهـمــا،
وكــأن ـه ـمــا ل ـيــس بـشـقـيـقـيــن أح ــده ـم ــا يـكـبــر اآلخ ــر
بدقائق معدودة.
ظ ـلــت «أم ص ــال ــح» تـعـيــش ع ـلــى ذكـ ــرى زوج ـهــا
ُ
الغائب ،وتطاردها في أحالمها حياتها الماضية،
وترى نفسها فتاة في مقتبل العمر ،منعها أهلها
من إكمال دراستها بعد المرحلة الثانوية ،وانتظرت
قدوم العريس المنتظر ،ولكنها رفضت الكثيرين
ممن تقدموا لخطبتها ،حتى طرق بابها هذا الشاب،
وال ت ــدري كيف خفق قلبها عندما رأت ــه ،وكأنها
تعرفه منذ سنوات ،وحين سئلت عن رأيها ،أطرقت
رأسها في خجل ،وتمتمت بكلمات خافتة ،وسرت
فــي داخـلـهــا مـشــاعــر ال ـف ــرح ،ورس ـمــت فــي خيالها
صورة حالمة لحياتها الجديدة مع فارس أحالمها.
ً
كــان سعيد نـمــوذجــا للشاب المكافح ،فقد ذاق
مــرارة اليتم منذ طفولته ،عندما رحــل والــده بعد
صراع مع المرض ،وترك له قطعة أرض على أطراف
المدينة ،ولكن أمه رفضت بيعها ،وقالت البنها :ال
تفرط في األرض ،وسأبذل قصارى جهدي لتكمل
تعليمك ،وأوف ــت األم بعهدها ،حتى تخرج ابنها
الوحيد فــي الجامعة ،والتحق بالعمل فــي إحــدى
المؤسسات الحكومية.

مواصفات شريكة العمر

األم تبلغ الشرطة
عن سر «الشامة»
في ليلة هروب
القاتل

اعترافات مثيرة
للجاني تكشف
لغز اختفاء
شقيقه صالح

وبدأ سعيد يفكر في الــزواج ،وذات يوم زارهما
خــالــه ،وطلبت منه شقيقته أن يبحث عــن عــروس
البنها ،فسأله الخال عن مواصفات شريكة العمر
الـتــي يــريــدهــا ،فـقــال إنـهــا يجب أن تـكــون مــن بيت
ً
طـيــب ،وتتفرغ تماما لبيتها وزوجـهــا وأوالده ــا،
وب ـعــد أيـ ــام أخ ـب ــره خــالــه ب ـع ـثــوره ع ـلــى ال ـعــروس
المنشودة ،وضرب موعدا للذهاب إلى أهلها ،وهناك
رحبت أســرة هيام بالعريس المرتقب ،وخالجهم
القلق أن ترفضه ابنتهم ،مثلما أوصدت الباب في
و جــه من تقدموا لخطبتها ،لكنها خالفت ظنهم،
ووافـقــت على الـشــاب الــذي طــرق بابها بالصدفة،
ومن دون أن يمت لها بصلة قرابة أو جيرة ،سوى
أن خاله زميل لوالدها في العمل.
أشـ ـي ــاء م ــن هـ ــذا ال ـق ـب ـيــل ،ي ـم ـكــن أن ت ـح ــدث كل
ً
يـ ـ ــوم ،ل ـك ــن ق ـص ــة هـ ـي ــام وس ـع ـي ــد اتـ ـخ ــذت مـ ـس ــارا
آخ ــر ،وال يمكن تــوقــع أن تنتهي عـلــى هــذا النحو
ً
المأساوي ،وتدريجيا تالشت أيــام السعادة التي
عاشها الزوجان المتحابان ،وصارت ذكرى لقصة
رومانسية تزاحم تلك الروايات التي يبالغ مؤلفوها
ً
في التحليق بعيدا عن الواقع ،ويمعنون في الخيال،
وكأن أبطالها ال يمتون لعالمنا بصلة ،لكن الحقيقة
أن منزل هذين الزوجين كان مثل المدينة الفاضلة،
وتــوفــرت في داخله كل أسباب االستقرار والــدفء
األسري.

توأمان متطابقان
ً
وصـ ـ ـ ــار س ـع ـي ــد وهـ ـ ـي ـ ــام ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا ل ـل ــزوج ـي ــن
ال ـم ـثــال ـي ـيــن ،وب ـع ــد ش ـه ــور م ــن زواج ـه ـم ــا ،تــأهـبــا
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال م ــول ــودهـ ـم ــا ال ـم ـن ـت ـظ ــر ،وت ـض ــاع ـفــت
سـ ـع ــادتـ ـهـ ـم ــا ب ــإن ـج ــاب

ال ـت ــوأم ـي ــن ص ــال ــح وص ـ ـ ــاح ،وك ــان ــت مــامـحـهـمــا
متطابقة إلى حد بعيد ،وال يمكن التمييز بينهما
بسهولة ،حتى إنهما كانا يحاوالن خــداع أمهما،
ويـخـلـطــان اسـمـيـهـمــا ،ف ـت ـســارع بـتـجــريــدهـمــا من
مالبسهما ،لتعرف من هو صالح وصالح فيضحك
الطفالن ،ويجريان مــن أمامها ،بينما االبتسامة
ترتسم على وجهها ،وتعود إلى أعمالها المنزلية،
وت ـن ـت ـظــر ع ـ ــودة زوج ـ ـهـ ــا ،لـيـكـتـمــل ش ـم ــل األسـ ــرة
السعيدة.
والتحق الشقيقان بالمدرسة ،وكان من الصعب
التمييز بينهما ،و حــد ثــت الكثير مــن المفارقات،
ً
وغالبا ما كان يخلط المعلمون بينهما ،وبمرور
ً
ً
الوقت ظهر الفارق جليا ،وبــدا صالح أكثر تفوقا
فــي دراس ـت ــه ،بينما ص ــاح يميل إل ــى االستهتار
وعـ ــدم الــرغ ـبــة ف ــي ال ـت ـع ـلــم ،وتـمـلـكـتــه ال ـغ ـيــرة من
شقيقه ،وافتعل المشاجرات معه ،وأخفق والداه في
تقويمه ،وتكرر استئذان سعيد من عمله ،والذهاب
إل ــى ال ـمــدرســة ،الرت ـكــاب ابـنــه الـشـقــي مـخــالـفــة ،ما
دفعه للتفكير في عرضه على طبيب نفسي ،لكن
زوج ـتــه اع ـتــرضــت عـلــى ال ـف ـكــرة ،وقــالــت لــزوجـهــا:
«هذه شقاوة أطفال ،وستنتهي عندما يكبر صالح،
ً
وعلينا أن نحفزه على التفوق مثل أخيه ،بدال من
أن نعامله كمريض ،فيزيد عناده ،ووقتها سيكره
كل من حوله».

ميول عدوانية
كانت هيام مثل أي أم تحب أبناء ها ،وخشيت
عـلــى ولــدهــا مــن وصـ ِـمــه بــالـجـنــون أو االض ـطــراب
النفسي ،لكنه حين بلغ سن المراهقة زادت شقاوته،
وظهرت ميوله العدوانية ،ما تسبب في طرده من
المدرسة ،وهوت الصدمة على الزوجين المتحابين،
وحـ ّـولــت حياتهما إلــى جحيم ،وبــدت مشاعرهما
متضاربة بين الحزن على ابنهما العاق ،والسخط
عليه ،وأصــر سعيد على أن يكمل صالح تعليمه،
ً
وألحقه بمدرسة خاصة ،لكن الرسوب الحقه ُمجددا،
وحينها أصيب األب بمرض مفاجئ ،وبات طريح
ال ـف ــراش ،وأدرك أن ــه فــي مــرحـلــة االح ـت ـضــار ،طلب
محاميه ،وكتب وصيته ،واشترط عليه أن ينفذها
بعد رحيله.
ومرت فترة الحداد ،وجاء موعد إعالن الوصية،
وفـ ــوجـ ــئ ص ـ ــاح ب ـ ــأن والـ ـ ـ ــده أوص ـ ــى ب ـ ــأن تـ ــؤول
قطعة األرض لشقيقه ،وال يفرط فيها حتى ينال
شهادته الجامعية ،وأن يمنح صالح حصة ضئيلة
مــن ثـمـنـهــا ،بـيـنـمــا تــأخــذ األم وال ــول ــدان الـمـعــاش
المستحق ،بمقتضي القانون ،ولم يحتمل االبن
العاق هول المفاجأة ،واعترض على أن يكون
نصيبه من الميراث أقل من صالح ،وحاول
األخير تهدئته لكن من دون فائدة ،بينما
الدموع تنسال من عيني األم ،وال تدري
ً
هــل ك ــان زوج ـهــا مـحـقــا فــي معاقبة ابنه
على هــذا النحو أم أنــه أراد قسمة العدل
بين شقيقين أحدهما يتحلى باالستقامة،
واآلخ ــر أخـفــق فــي دراس ـتــه ،وتسبب في
مرض أبيه الذي أفضى إلى وفاته.
وكانت الوصية لطمة قاسية لالبن
ال ـعــاق ،فـتـمــادى فــي افـتـعــال الـشـجــار مع
شقيقه ،وب ــات يغيب عــن الـبـيــت ألسابيع
طويلة ،ثم يعود إلى تهديده بأنه سيأخذ
ح ـق ــه م ــن مـ ـي ــراث أبـ ـي ــه ،ول ـ ــن ي ـل ـتــزم
بــوصـيــة وال ـ ــده ،حـتــى ل ــو ارتـكــب
جـ ــري ـ ـمـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـن ـ ـجـ ــدت األم
بعائلتها ،و طـلـبــت منهم أن
يجلسوا مــع ولــديـهــا ،حتى
ال ينتهي ا ل ـخــاف بينهما
إلى كارثة ،وكفاها أنها فقدت
شريك حياتها بسبب هذا الولد
الطائش ،لكنه رفض الجلوس
مــع أح ــد ،وق ــال إنــه سيختفي
من حياتهما ،ولن يعود إال في
موعد تنفيذ الوصية.
ح ـ ـ ـ ـ ــاول ص ـ ــال ـ ــح ت ـخ ـف ـي ــف
الـحــزن عــن أمــه ،بينما صالح
ال ي ـعــود لـلـمـنــزل س ــوى لطلب
الـنـقــود ،ثــم يختفي مــرة أخــرى،
وال يعلم أحد أين يذهب ،وطوت
األم آالم ـهــا ،وتـضــاربــت مشاعرها

بـيــن ال ـفــرح وال ـخ ــوف ،حـيــن أنـهــى صــالــح دراسـتــه
الجامعية بتفوق ،وتطلع إلى حياته المقبلة بروح
متفائلة ،وبدأ يخطط لمستقبله ،ورفض أن يلتحق
بعمل حـكــومــي ،واتـجــه إلــى العمل ال ـخــاص ،وقــام
بتجهيز مكتب لألعمال المحاسبية ،وظل صالح
يطالبه بتنفيذ الوصية ،وحينها أصر صالح على
أنه سيأخذ حقه كما أوصى والدهما المتوفى ،ألن
وصيته واجبة التنفيذ ،وطالما لم تكن
مخالفة ألحكام الـشــرع .وقــال له إنه
لن يتخلى عنه مهما كانت الظروف،
وإذا أراد أن ي ــؤ س ــس م ـش ــرو ع ــه
الخاص ،فسيساعده ألنــه شقيقه
رغم أي شيء.

مرمى الخطر
فــي ذلــك الـيــوم ،سخر صالح
من شقيقه ،وقــال لــه« :أنــت تريد
أن تستحوذ على كل شيء ،وتترك
ل ــي ال ـف ـت ــات ،أال يـكـفـيــك أنـ ــك سبب
تعاستي وغـضــب وال ــدي مـنــي ،وأن ــا لم
ً
أكلفه شيئا ،بينما كان ينفق عليك أثناء الدراسة،
وفي النهاية يوصي لي بربع الميراث ،والمطلوب
مني أن أقـبــل بـهــذا الـظـلــم» ،ولـلـمــرة األول ــى يخرج
ً
صالح عن شعوره ،ويصرخ فيه قائال إنه سيبلغ
الشرطة حتى يتعهد بعدم التعرض له ،ولن يحصل
على شيء سوى حقه في الوصية ،وأن يذهب بعدها
إلى حال سبيله ،فال فائدة منه في شيء ،وال يريد
أن يراه مرة أخرى.
خ ــرج ص ــاح مــن مكتب شقيقه ،وأدرك أن ــه في
م ــرم ــى ال ـخ ـط ــر ،إذا ق ــام ص ــال ــح ب ــإب ــاغ ال ـشــرطــة،
وحينها سينكشف أم ــره ،وأن ــه مـجــرد شـخــص ال
يعرف ســوى رفقاء الـســوء ،وأنــه انساق معهم في
تجارة المخدرات ،وعليه أن يتحرك في أسرع وقت،
ويجد خطة محكمة لالستيالء على ميراث والده
ك ــام ــا ،وحـيـنـهــا لـجــأ إل ــى حـيـلــة تنقذه
من الهاوية ،وذهب إلى أمه ليخبرها
أنه سيقبل بتنفيذ الوصية ،وال
يريد أن يخسر شقيقه الوحيد،
ف ـفــرحــت األم ب ـك ـل ـمــات اب ـن ـهــا،
وحين عــاد صــالــح ،أخبرته بما
حـ ــدث ،ف ـقــال لـهــا إن ــه يـتـمـنــى كل
الخير ألخيه.

انتحال الشخصية
وذات ي ــوم زار ص ــاح شقيقه في
م ـك ـت ـبــه ،وط ـل ــب م ـن ــه أن ي ــذه ــب مـعــه
لمعاينة قطعة األرض ،وأن يحدد
له نصيبه المكتوب في الوصية،
ألنه ال يفكر في بيع نصيبه،
وهناك نزع قناع البراءة،
وظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ن ـ ـ ــواي ـ ـ ــاه فــي
ال ـت ـخ ـلــص م ــن شـقـيـقــه،
وانتحال شخصيته.
ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــه ال ـ ــذى
يـصــل إل ــى حــد الـتـطــابــق بين

ً
ً
ً
الشقيقين كفيال بــأن يظل القاتل حــرا وبعيدا عن
قبضة العدالة ،وبعد أن نفذ جريمته البشعة ،أخفى
جثة صالح في األرض المحاطة باألسوار ،وارتدى
مالبسه ،وعاد إلى أمه بهيئة شقيقه ،لكنها الحظت
ً
تغيرا في تعامله معها ،فقد اعتاد أن يلقي عليها
التحية ،ثم يقبل يدها ،لكنه حياها باقتضاب ،وقال
لها إنه سيخرج ثانية ،فسألته« :هل قابلت أخاك؟»
فأجابها بالنفي ،وأغلق الباب دونه.
في صباح اليوم التالي ،ذهب صالح إلى مكتب
شقيقه ،وانتحل شخصيته ،لكنه عجز عــن إدارة
العمل ،وكلما سأله أحــد من الموظفين عن شيء،
يقول كلمة واح ــدة« :اتـصــرف أن ــت» ،واستشعر أن
ً
أمره سينكشف إذا قابل أحدا من العمالء ،فقرر أن
يغلق المكتب ،بدعوى السفر خــارج البالد ،وبات
يغيب عن المنزل أليــام كثيرة ،وتسرب الشك إلى
قلب األم ،فسألته عن صالح ،فقال لها إننا اعتدنا
غيابه ،وربما يظهر في أي وقت.

صدمة الشامة
وم ـضــت ع ــدة أيـ ــام ،حـتــى تبينت األم أن طباع
صــالــح بــاتــت م ـثــل شـقـيـقــه ،ورب ـم ــا ح ــدث م ـكـ ٌ
ـروه
ألحدهما ،وحاولت أن تطرد تلك األفكار عن ذهنها،
وتذكرت أنها كانت تفرق بينهما من خالل الشامة
الموجودة على كتف صالح ،لكن ذلك عندما كانا
طـفـلـيــن ،ول ـع ـبــت ال ـم ـصــادفــة دوره ـ ــا ح ـيــن دخـلــت
ً
الغرفة ،وكان صالح واقفا أمام المرآة قبل أن يرتدي
قميصه ،وحين اقتربت منه ،أطلقت صرخة مدوية،
وقالت« :أنت صالح ...فين صالح؟» ،فما كان منه إال
ً
أن دفعها بعيدا عنه ،وفر هاربا من المنزل.
واستجمعت األم قواها المحطمة ،وذهبت إلى
ق ـســم ال ـش ــرط ــة ،لـتـبـلــغ ع ــن اخ ـت ـفــاء اب ـن ـهــا صــالــح،
وانـ ـتـ ـح ــال ش ـق ـي ـقــه ص ـ ــاح ل ـش ـخ ـص ـي ـتــه ،وح ـ ــاول
الضابط أن يهدئ من روعها ،وطلب منها أن تحكي
له بالتفصيل ما حدث ،وحين انتهت من أقوالها،
بدأت التحريات للكشف عن لغز التوأمين ،وتبين
أن صالح زار شقيقه في مكتبه قبل أيام ،وعاد
ً
في اليوم التالي منتحال شخصيته ،وقام
بتصفية العمل ،من دون سابق إنذار.
وات ـخــذت إجـ ــراءات الـقـبــض على
الجاني مسارها القانوني ،ووزعت
ص ــور بــأوصــافــه إل ــى جـمـيــع أقـســام
الـ ـش ــرط ــة واألكـ ـمـ ـن ــة بــال ـم ـحــاف ـظــات،
وسقط القاتل في قبضة الشرطة ،وتم
استدعاء األم للتعرف إلى شخصيته،
ف ـقــالــت وال ــدم ــوع ت ـن ـســال م ــن عينيها
إن الــواقــف أمــامـهــا هــو ابـنـهــا ص ــاح ،ألن
شـقـيـقــه صــالــح لــديــه شــامــة ف ــي كـتـفــه،
وأنها كانت تجردهما من مالبسهما
ف ــي طـفــولـتـهـمــا ،ل ـت ـعــرف أيـهـمــا
من اآلخر.

اعترافات القاتل
بمواجهة المتهم بأقوال
الـ ـشـ ـه ــود ،أدل ـ ـ ــى ب ــاع ـت ــراف ــات
تفصيلية عــن جــريـمـتــه ،وق ــال إنــه
اسـتــدرج شقيقه إلــى قطعة األرض،
وه ـن ــاك أش ـه ــر م ـســدســه ف ــي وج ـهــه،
وطلب منه التوقيع على أوراق التنازل
ع ــن ح ـقــه ،وح ـيــن رف ــض االسـتـجــابــة
تحت تهديد السالح ،احتدم النقاش
بينهما ،وخرجت طلقة من المسدس،
استقرت في صدر المجني عليه ،فحفر
حفرة وألقاه بها ثم أهال عليه التراب،
وفر من مسرح الجريمة.
وح ـي ــن ان ـت ـهــت اع ـت ــراف ــات الـمـتـهــم،
أمــر بحبسه على ذمــة القضية ،لحين
مـثــولــه أم ــام الـقـضــاء ،وف ــي ذل ــك الـيــوم
اكتملت خـيــوط تلك الـمــأســاة ،وتركت
ً
جرحا ال يندمل في قلب األم المحطمة،
التي فقدت زوجـهــا وابنيها ،وصــارت
وحـيــدة بين ج ــدران منزلها ،تالحقها
ـاض بعيد ،وحين تتأمل
خياالت من مـ ٍ
ص ــور ولــديـهــا ال ت ـعــرف أيـهـمــا الـقــاتــل
وأيهما القتيل.

توابل ةديرجلا

صحتنا

•
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كيف نلتزم بحمية قليلة الملح عند تناول الطعام في الخارج؟
لاللتزام بحمية قليلة الملح رغم تناول الطعام في الخارج،
يكفي أن تقوم ببحوث صغيرة ّ
وتطبق بعض القواعد وتطلب
ما تريده بكل تهذيب.

ابتعد عن األطباق
التي تتضمن
ّ
منتجات مدخنة
ّ
ومصنعة

ال ـخ ــروج ل ـت ـنــاول ال ـع ـشــاء طــريـقــة
م ـم ـت ـع ــة لـ ـلـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـع ــائ ـل ــة
أو األ ص ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــاء ،ل ـ ـكـ ــن إذا ك ـن ــت
ً
حـ ـ ــذرا بـ ـش ــأن ك ـم ـيــة ال ـم ـل ــح ال ـتــي
تستهلكها ،فـلــن تـكــون ا لـمـطــا عــم
ً
مــريـحــة دوم ــا بــالـنـسـبــة إلـيــك ألن
معظم أطباقها غني بالصوديوم،
أبرز عنصر في الملح.
ويـ ـحـ ـت ــوي ب ـع ــض ال ـم ـق ـب ــات فــي
ســاســل الـمـطــاعــم الـشـهـيــرة على
أكثر من  2300ملغ من الصوديوم
(ال ـ ـ ـحـ ـ ــد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــوص ـ ــى بــه
ً
يوميا ).
ال ـح ــد م ــن اس ـت ـه ــاك ال ـص ــودي ــوم
أ م ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ـ ــروري إذا ك ـ ـ ــان ض ـغــط
ً
د م ــك مــر ت ـف ـعــا ألن ف ــا ئ ــض ا لـمـلــح
ً
ي ــزي ــد الـ ـح ــال ــة س ـ ـ ـ ــوء ا ،فـيـجـعـلــك
أكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ـن ــوب ــات ال ـق ـل ـب ـيــة
وا ل ـج ـل ـط ــات ا ل ــد م ــا غ ـي ــة .إذا كـنــت
ً
ت ــأك ــل ف ــي الـ ـخ ــارج مـ ــرة ش ـه ــري ــا،
ف ــا داعـ ـ ــي ل ـت ـق ـلــق ع ـل ــى األرجـ ـ ــح.
لـ ـك ــن ي ـم ـي ــل كـ ـثـ ـي ــرون إلـ ـ ــى األكـ ــل
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـ ـت ـ ـكـ ــرر،
ً
ب ـم ـعــدل خ ـمــس مـ ــرات أس ـبــوع ـيــا.
ّ
لـ ــذا سـتـسـتـفـيــد م ــن ت ـعــلــم بـعــض
االستراتيجيات لتخفيف الملح
حين تأكل خارج المنزل.

المرحلة التحضيرية

اطلب من النادل
إلغاء المقادير
الغنية بالملح
كالجبنة والزيتون

في البداية ،يجب أن تفهم بعض
ال ـم ـس ــائ ــل الـ ـك ــامـ ـن ــة .ص ـح ـي ــح أن
الملح ُي ّ
حسن نكهة الطعام ،لكن ال
تعمد المطاعم إلى تمليح أطباقها
لهذا السبب و حــده .وتقول ديبي
كريفيتسكي ،مديرة قسم التغذية
ال ـع ـيــاديــة ف ــي م ــرك ــز ال ــوق ــاي ــة مــن
أ م ــراض القلب واألو عـيــة الدموية
ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى مــاســات ـشــوس ـتــس

ً
أمثلة عن مقبالت مالحة جدا
األطباق
نودلز وروبيان
كلوب ساندويتش
بوريتو بالخضراوات المشوية

محتوى الصوديوم
 4090ملغ
 3260ملغ
 3220ملغ

بيتزا بالببروني

 2760ملغ

العام" :حين تستهلك كمية كبيرة
مـ ــن الـ ـمـ ـل ــح ،س ـت ـش ـع ــر بــال ـع ـطــش
وتطلب مشروبات إضافية .وكلما
زادت ا لـكـمـيــات ا لـتــي تستهلكها،
ستزيد أرباح المطعم".
لن تكون أهدافك وأهداف المطاعم
م ـت ـطــا ب ـقــة ،لـ ــذا ي ـجــب أن تـسـتـبــق
ال ــوض ــع وت ـت ـصــرف ق ـبــل وصــولــك
إلى هناك.
ّ
إذا أ م ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن ،ت ـ ـ ـصـ ـ ــفـ ـ ــح ا لـ ـ ـم ـ ــو ق ـ ــع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي الـ ـخ ــاص بــال ـم ـط ـعــم
ً
ب ـح ـثــا ع ــن ال ـم ـع ـلــومــات ال ـغــذائ ـيــة
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـم ـخ ـت ـل ــف األط ـ ـبـ ــاق
ال ــواردة عـلــى قــائـمــة الـطـعــام (بما
ف ــي ذل ــك ال ـص ــودي ــوم) .يـمـكـنــك أن
ً
تبحث عن أطباقك المفضلة أيضا
عـلــى مــو قــع يـقـ ّـد م بـيــا نــات غذائية
ع ــن مـ ـئ ــات ال ـم ـط ــاع ــم ال ـم ـش ـهــورة
ً
ع ــالـ ـمـ ـي ــا .تـ ـف ــرض الـ ـق ــوانـ ـي ــن فــي
بـعــض ا لـبـلــدان أن تـقــدم المطاعم
ً
التي تملك أكثر من  20فرعا هذه
المعلومات.

راجع القوائم
حـ ـي ــن ت ـت ـص ـف ــح ق ــائـ ـم ــة الـ ـطـ ـ ّع ــام،
ابـ ـ ـح ـ ــث ّ عـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات م ــدخـ ـن ــة
وم ـ ـصـ ــن ـ ـعـ ــة وف ـ ـ ــوري ـ ـ ــة وتـ ـج ــاه ــل
األط ـبــاق الـتــي تـحـتــوي عـلــى هــذه
األن ــواع مــن ال ـمــأكــوالت .وتــوضــح
كــريـفـيـتـسـكــي أن ــه "ال ب ــأس بــأكــل
ً
الحبش مثال لكن يحتوي الحبش
ّ
ال ـمــدخــن عـلــى نـسـبــة مــرتـفـعــة من
ا ل ـصــود يــوم .يـنـطـبــق األ م ــر نفسه
ع ـل ــى ال ـس ـل ـم ــون والـ ـ ـل ـ ــوز" .ال ـي ــوم
يـقـ ّـد م معظم المطاعم المعاصرة
ً
أص ـ ـنـ ــافـ ــا م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ــن ال ـل ـح ــوم
ّ
المبر دة.

المأكوالت السريعة
المأكوالت
معظم األطباق في مطاعم ّ
ا لـ ـس ــر يـ ـع ــة ف ـ ـ ــوري أو مـ ـص ــن ــع ،ل ــذا
تتلقى الطبق بسرعة .و يـكــون عدد
ً
كـبـيــر مــن األط ـبــاق الـشـهـيــرة مــالـحــا
ً
ج ـ ــدا (تـ ـحـ ـت ــوي وجـ ـب ــة "بـ ـي ــغ مـ ــاك"
ً
مثال على  950ملغ من الصوديوم).
لـكــن ح ــذار مــن م ـصــادر ال ـصــوديــوم
غ ـي ــر ال ـم ـت ــوق ـع ــة :ي ـح ـت ــوي ال ـم ــاف ــن
قـ ـلـ ـي ــل ال ـ ــدس ـ ــم ب ـن ـك ـه ــة الـ ـ ـت ـ ــوت فــي
"دانكن دوناتس" على  540ملغ من
الصوديوم!
ك ــذل ــك ال ـم ـطــاعــم ال ـت ـق ـل ـيــديــة لـيـســت
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـهـ ــا بـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر .وت ـ ـق ـ ــول
كــريـفـيـتـسـكــي" :ت ـح ـتــوي أي ــة وجـبــة

نـمــوذجـيــة فــي مـطـعــم تـقـلـيــدي على
 2100م ـلــغ م ــن ا ل ـص ــود ي ــوم مـقــا بــل
ك ــل ألـ ــف س ـع ــرة حـ ــراريـ ــة" .ويـشـمــل
بعض المطابخ مستويات صوديوم
أكثر من غيرها .تستعمل المطاعم
ً
اآلسـ ـي ــوي ــة مـ ـث ــا ك ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة مــن
صلصات ا لـصــو يــا وا لـسـمــك الغنية
ب ــالـ ـص ــودي ــوم ،وت ـض ـي ــف األطـ ـب ــاق
اإل يـ ـ ـط ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة (ال سـ ـيـ ـم ــا ا ل ـ ـب ـ ـي ـ ـتـ ــزا)
ً
صلصات وأجبانا غنية بالصوديوم
ً
ولحوما ّ
مبر دة مثل الببروني.

خيارات طازجة
يقضي أ فـضــل خـيــار بــا لــذ هــاب إلى
م ـط ـع ــم ي ـ ـقـ ـ ّـدم م ـن ـت ـج ــات طـ ــازجـ ــة.
ّ
تــركــز هــذه المطاعم ا لـجــد يــدة على
المنتجات الطبيعية.
ق ـ ــد ال تـ ـ ـق ـ ـ ّـد م مـ ـعـ ـل ــو م ــات غ ــذا ئـ ـي ــة
م ـحــددة ،لكنها مـسـتـعــدة للتعاون
مــع العمالء لتحضير وجبة قليلة

ال ـ ـص ـ ــودي ـ ــوم .م ـ ــع ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أع ـ ـ ــداد
األشخاص الذين يلتزمون بحميات
نباتية وخالية من الغلوتين اليوم،
أصبحت هذه المطاعم معتادة على
إحـ ـ ــداث ال ـت ـع ــدي ــات ع ـن ــد ال ـحــاجــة
ً
وم ــن مـصـلـحـتـهــا طـبـعــا أن تــرضــي
عمالء ها.
يمكنك أن تخبر النادل بأنك مصاب
بمشكلة صـحـيــة أو تــأ خــذ األدو ي ــة
وت ـح ـت ــاج إلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف اس ـت ـهــاك
ال ـم ـل ــح .س ـي ـم ـيــل ح ـي ـن ـهــا إلـ ــى أخ ــذ
ك ـ ــام ـ ــك ع ـ ـلـ ــى م ـ ـح ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد .ث ــم
اطلب منه أن يخبر رئيس الطهاة
بـ ـ ـض ـ ــرورة أن يـ ـش ــوي ا لـ ـطـ ـع ــام أو
يطبخه على البخار من دون توابل
أو صلصات مضافة.

تعديالت غذائية إضافية
ّ
ي ـق ـض ــي ت ـع ــدي ــل غ ــذائ ــي ت ـفــض ـلــه
كريفيتسكي بطلب سلطة لذيذة

وإبـ ــاغ ال ـن ــادل بــإل ـغــاء الـمـقــاديــر
الـ ـغـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـمـ ـل ــح مـ ـث ــل ال ـج ـب ـن ــة
وا لــز يـتــون والمكسرات المدخنة:
" ي ـج ــب أن ت ـت ــأ ل ــف ا ل ـس ـل ـط ــات مــن
ال ـخ ـض ــراوات وال ـبــروت ـي ـنــات غير
ً
الدهنية حـصــرا " .كذلك تستعمل
ً
ً
طـ ـبـ ـق ــا ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرا لـ ـخـ ـل ــط ص ـل ـصــة
الـسـلـطــة الـخــاصــة بـهــا عـبــر جمع
ا لـخــل البلسمي و بـعــض الليمون
وك ـم ـي ــة ق ـل ـي ـلــة مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــردل .فــي
المنزل ،تضيف كريفيتسكي الثوم
ا ل ـطــازج وتستعمل الخليط على
شكل صلصة ونقيع.

الكمية الموصى بها
إذا ك ـن ــت ت ـح ــب م ـق ـب ــات مـعـيـنــة
تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ن ـس ـب ــة ص ــودي ــوم
ت ـ ـفـ ــوق الـ ـكـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــوصـ ــى ب ـه ــا،
فــا ط ـلــب م ــن ا لـ ـن ــادل أن يـجـهــز لك
ن ـص ــف ال ـط ـب ــق ك ــي ت ـت ـن ــاول ــه فــي

الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـتـ ــالـ ــي قـ ـب ــل جـ ـلـ ـب ــه إل ــى
المائدة .بهذه الطريقة يمكنك أن
تتلذذ بوجبتك من دون أن ترغب
في تناول الكمية المتبقية حين
تراها أمامك.
ً
أ خ ـ ـيـ ــرا  ،ا ح ـ ــرص ع ـل ــى أن تـتـلـقــى
ال ـط ـب ــق الـ ـ ــذي ت ــري ــده ب ــا خ ـجــل،
ف ــأن ــت ت ــدف ــع ث ـم ـنــه ف ــي ال ـن ـهــايــة.
إذا كـ ـن ــت تـ ـلـ ـت ــزم ب ـح ـم ـي ــة ق ـل ـي ـلــة
الـ ـ ـص ـ ــودي ـ ــوم ،ف ـس ـت ـع ـت ــاد ب ــراع ــم
ال ـ ــذوق ل ــدي ــك ع ـلــى كـمـيــة أق ــل مــن
الملح .تقول كريفيتسكي" :حين
يـحـصــل ال ـن ــاس ع ـلــى ط ـبــق مــالــح
ً
ً
ً
جدا ،سيكون مذاقه الذعا ومزعجا
ولن يحبوه .إذا طلبوا منذ البداية
ً
طبقا يخلو من الملح ،يمكنهم أن
ّ
يعيدوه ويغيروه".
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مسك وعنبر

حمادة هالل وجمال سليمان يحققان النجاح بأقل تكلفة
جودة المنتج الفني هي القادرة على جذب الجمهور وارتفاع نسب المشاهدة
القاهرة  -محمد قدري

حققت أعمال درامية متنوعة
نسب مشاهدة مرتفعة
خالل األيام األولى من شهر
رمضان.

مــع انـتـهــاء الـحـلـقــات الستة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن م ـس ـل ـس ــات شـهــر
رم ـض ــان ،واقـ ـت ــراب الـكـثـيــر من
المشاهدين من تحديد القوائم
الـنـهــائـيــة ال ـتــي سيختارونها
الستكمال الموسم الرمضاني
مـ ــن خ ــالـ ـه ــا ،ارتـ ـفـ ـع ــت أس ـهــم
بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــن وب ـ ـعـ ــض
المسلسالت.
وك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـسـ ـلـ ـس ــل الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــداح،

بطولة الفنان حمادة هالل ،من
الـمـسـلـســات ال ـتــي ل ــم تحصل
على حظها الكبير من الترويج
والـ ـ ــدعـ ـ ــايـ ـ ــة ،خـ ــاصـ ــة أن ـ ـ ــه ب ــدأ
التصوير في وقت متأخر جدا؛
لكنه ومع الحلقة الرابعة أصبح
من المسلسالت األكثر مشاهدة،
ك ـمــا رص ـ ــدت ش ـب ـكــة تـلـفــزيــون
النهار الكثير مــن المشاهدات
عبر المقاطع التي بثتها على

"يوتيوب" ،والتي تخطت حاجز
 20مليون مشاهدة.
وكــان المسلسل من األعمال
ال ـت ــي لـحـقــت بــالـعـمــل م ــؤخ ــرا،
واعتبر البعض نجاح المسلسل
بسبب اسـتـخــدام حـمــادة هالل
صوته المميز في غناء بعض
األناشيد الدينية التي تناسب
شـهــر رم ـضــان ال ـكــريــم ،إضــافــة
إلــى أن قصة العمل دخلت في

المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم يحقق في أحداث «الطاووس»
شهدت الساعات الماضية إصدار المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
ً
في مصر قرارا بالتحقيق مع الجهة المنتجة لمسلسل "الطاووس"
بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ ،كذلك مسؤولي القنوات التي
تقوم بعرضه ،بعد أن تلقى شكاوى ،حول استخدام لغة ال تتفق مع
القواعد التي أصدرها المجلس ،وتؤكد ضــرورة إعالء القيم وعدم
المساس باألسر المصرية أو التقليل من شأنها.
ج ــاء ذل ــك عـلــى خلفية وج ــود مـشــاكــل أســريــة فــي الـعـمــل نتيجة
تخلي أسرة عن فتاة مغتصبة ،ومن ناحية أخرى وجود مجموعة
من الشباب المتورطين في قضية اغتصاب ،وهو ما رآه المجلس
ً
متنافيا مع األسرة المصرية.

وبعد الـقــرار ،طالب عــدد كبير مــن مستخدمي مــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي بــال ـعــدالــة ف ــي تـطـبـيــق ال ـقــانــون عـلــى ك ــل المسلسالت
المعروضة بعد تورط عدد من النجوم والمسلسالت في مجموعة
من األلفاظ والمصطلحات الخارجة.
ومن األعمال التي تم اتهامها مسلسل "نسل األغراب" إذ شهدت
الحلقة السادسة من المسلسل مجموعة من األلفاظ الخارجة من
الفنان أحمد السقا منها  3كلمات في مشهد واحد وجه حديثه فيها
للفنانة منة فضالي وملك أحمد زاهر ،كما تمت المطالبة بتطبيق
الـقــانــون نفسه على مسلسل "مـلــوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد
ً
ومصطفى شعبان نتيجة األلفاظ الخارجة يوميا.

إسماعيل عبدالله :المسرح يحتاج إلعادة
النظر في ظل «كورونا»
ق ـ ـ ــال األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ــرح إس ـم ــاع ـي ــل
عبدالله إنــه سعيد جــدا بإصرار
جمعية المسرحيين على مواصلة
ال ـن ـش ــاط ال ـم ـس ــرح ــي ،وت ـحــريــك
ه ــذا الـســاكــن مــن خ ــال فعاليات
تقوم بها ،على الرغم من جائحة
كورونا التي أوقفت حال المسرح
فـ ــي الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي والـ ـع ــال ــم،
"وكأننا أصبحنا كمسرحيين في
انـتـظــار أن ت ــزول الجائحة حتى
يعود المسرح مرة أخرى".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ــه ،خـ ــال
أم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات "ع ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـس ـ ــرح
الـمـحـلــي" ،الـتــي تنظمها اللجنة
الثقافية بجمعية المسرحيين،
ف ـ ــي شـ ـه ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،وت ـس ـت ـم ــر

حـتــى  4مــايــو الـمـقـبــل ،بحضور
ال ـف ـن ــان أح ـم ــد ال ـج ـس ـمــي ،وع ــدد
كبير من نجوم المسرح اإلماراتي،
أن ــه "آن األوان إلع ــادة الـنـظــر في
بــرامـجـنــا الـمـســرحـيــة ،س ــواء في
جمعية المسرحيين أو في الفرق
المسرحية؛ ألننا على يقين بأنه
ال مسرح دون الفرق ،ألنها المحفز
والمحرك ألي نشاط مسرحي".
وأوضــح أنه يتمنى من الفرق
الـمـســرحـيــة أن تـعـيــد ال ـن ـظــر في
وضـ ـعـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وأن ت ـع ــود
م ــرة أخ ــرى ،مــن خ ــال أنشطتها
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـت ـن ـش ـي ــط الـ ـ ـح ـ ــراك
المسرحي ،حتى لو كان من ضمن
أعضائها فقط ،من خالل الورش
وال ـ ـ ـ ــدورات أو م ـه ــرج ــان داخ ـلــي

مصغر أو مسرحيات مــن داخــل
الفرق ،لتنشيط الشباب بعد أكثر
من عام من التوقف.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس الـلـجـنــة
الثقافية الـفـنــان مــرعــي الحليان
أن "أمسيات عين المسرح المحلي
فــي موسمها الـثــالــث هــذا الـعــام،
خــاصــة بعد أن تــم إل ـغــاؤه العام
الماضي بسبب جائحة كورونا،
ف ـقــررنــا ال ـع ــودة م ــرة أخ ــرى هــذا
العام ببرنامج يختلف عن األعوام
الماضية ،ولدينا على مدار هذه
األمـ ـسـ ـي ــات  6أعـ ـم ــال مـســرحـيــة
مـ ـمـ ـي ــزة" .وأش ـ ـ ــار ال ـح ـل ـي ــان إل ــى
أنـهــم كـثـفــوا الـجـلـســات بحيث ال
ي ـت ـج ــاوزون الـعـشــر األواخ ـ ــر من
رمـ ـض ــان ،ل ـي ـكــون لــدي ـهــم عــرض

إسماعيل عبدالله
ك ــل يـ ــوم س ـب ــت وثـ ــاثـ ــاء م ــن كــل
أسـبــوع ،وكانت بداية الجلسات
مــع ال ـعــرض الـمـســرحــي "حـظــوظ
حنظلة الحنظلي".

سلة أخبار
زيادة إيرادات «»Nobody
 4ماليين دوالر في أسبوع

أجـ ـ ـ ــواء اإلث ـ ـ ـ ــارة الـ ـت ــي يـحـبـهــا
الجمهور.

«الطاووس»
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ربـ ـ ــط
الجمهور مسلسل "ال ـط ــاووس"،
ب ـطــولــة ال ـن ـجــم ج ـم ــال سـلـيـمــان،
بالحادث الكبير الذي أثار الرأي
الـ ـع ــام ف ــي م ـص ــر ب ــاس ــم "حـ ــادث
الفيرمونت" ،من خــال اغتصاب
أب ـنــاء أص ـحــاب الـنـفــوذ ف ـتــاة من
طبقة بسيطة ،و يـقــدم المسلسل
قصة مشابهة لهذه القصة ،وهو
ما جعل الكثير يرتبط به ويتابعه
وازدادت أسـهــم المسلسل خالل
الحلقات الماضية ،وأصـبــح من
األعمال التي يتابعها الجمهور
بشدة ،وزاد من ذلك إتقان الفنانة
الشابة سهر الصايغ دورهــا في
األحــداث وهو ما جعل الجمهور
يتأثر بها كثيرا.

«والد ناس»
وتابع عدد كبير من الجمهور

حمادة هالل
م ـس ـل ـســل "والد نـ ـ ــاس" ،ب ـطــولــة
مـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن الـفـنــانـيــن،
منهم مــاجــد الـكــدوانــي وصبري
فـ ـ ــواز وأح ـ ـمـ ــد وف ـ ـيـ ــق ،واع ـت ـب ــر
البعض أن المسلسل يضم قضايا
اجتماعية هامة تناقش الكثير
م ــن ال ـم ـش ـك ــات داخـ ـ ــل ال ـب ـيــوت
المصرية ،وهو ما جعل الجمهور
يــرتـبــط ب ــه ،رغ ــم ان ــه ل ــم يحصل
عـلــى ق ــدر ك ــاف مــن الــدعــايــة قبل

الـمــوســم الــرمـضــانــي .وبصعود
ال ـم ـس ـل ـســات ال ـثــاثــة الـســابـقــة،
أصبح المشاهد وصناع الدراما
ع ـلــى يـق ـيــن بـ ــأن ج ـ ــودة الـمـنـتــج
الفني والمسلسالت هي القادرة
على جذب الجمهور ،فهناك عدد
من المسلسالت أنفقت الكثير في
الــدعــايــة والـتــرويــج ولــم تحصل
على قــدر مــن النجاح مثل "وكــل
ما نفترق".

الحسن :تنويع الفنان في األدوار
ينتشله من التكرار
●

فضة المعيلي

يرى الفنان السعودي أحمد الحسن أن التنويع
في األدوار والخيارات مطلوب في المجال الفني،
ألن الفنان ال يركز على قالب وشخصية واحــدة
ف ـقــط ،إضــافــة إل ــى أن ــه مــن خ ــال تجسيد الـفـنــان
شخصيات متنوعة وظهوره في كل عمل بإطاللة
جديدة يبرز الفنان موهبته ،ويجذب المشاهدين
وال يجعلهم يـمـلــون مـنــه ،مبينا ان "الـتـنــوع في
األدوار مطلوب ألنــه يقدم الفنان بشكل مختلف
فــي كــل م ــرة ويـنـتـشـلــه مــن دوامـ ــة ال ـت ـك ــرار" .وعــن
أعماله الـجــديــدة ،قــال الحسن انــه فــي طــور قــراءة
ودراســة بعض األعمال ،وتحدث عن آخر األعمال
التي مثل بها ،وهو مشاركته في مسلسل "اختراق
 ،"2موضحا أن العمل تدور أحداثه حول العمليات
اإلرهابية وتأثيرها على المجتمع.
يذكر أنه يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد
من نجوم الدراما المصرية والسعودية ،منهم أحمد

أحمد الحسن أثناء تصوير أحد أعماله
عيد ،ومي سليم ،ورندا البحيري ،ومحمود حمدان،
ون ـضــال نـجــم ،وط ــال ال ـســدر ،ومـحـمــد العيسى،
والمذيعة السعودية مها منصور ،ومحمد بكر،
وفواز الجاسر ،وسلطان الرفاعي ،ومحمد أبو لبن.

تمكن فيلم الــدرامــا الجديد
 Nobodyم ــن إض ــاف ــة حــوالــي
الـ  4ماليين دوالر إلى حصيلة
إيراداته ،خالل أسبوع ،لتصل
م ـج ـمــل إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـف ـي ـل ــم إل ــى
ً
 32مـلـيــونــا و 502أل ــف دوالر
بـ ـ ــدور الـ ـع ــرض حـ ــول ال ـع ــال ــم،
منذ طرحه حول العالم فى 26
مارس الماضي .فيلم Nobody
م ــن بـطــولــة ب ــوب أوديـنـكـيــرك،
وكـ ــونـ ــي ن ـي ـل ـس ــن ،وأل ـي ـك ـســي
سيريبرياكوف ،وكريستوفر
ل ــوي ــد ،وم ــاي ـك ــل أي ــرون ـس ــاي ــد،
وغيرهم.

غابرييل لونا ينضم لسلسلة
«»The Last Of Us

انضم النجم غابرييل لونا
إلى فريق عمل سلسلة The
 ،Last Of Usعلى أن يقوم
بإخراج السلسلة كريغ مازن،
ونيل دراكمان .وتدور أحداث
املسلسل بعد  20عامًا من
تدمير الحضارة الحديثة،
وتم التعاقد مع جويل،
الناجي املتمرس ،لتهريب
إيلي من منطقة الحجر
الصحي القمعية ،ما إن يبدأ
كمهمة صغيرة سرعان ما
يصبح رحلة وحشية مفجعة،
حيث يتعني على كالهما
اجتياز الواليات املتحدة
واالعتماد على بعضهما
بعضًا من أجل البقاء.

« »No Time To Dieأضخم عرض أول
في العالم بتكلفة  10ماليين إسترليني
الفيلم من بطولة دانيال كريغ ورامي مالك وليا سيدوكس
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت عـ ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر
جـ ــد يـ ــدة ،أن ف ـي ـلــم جـيـمــس
بــونــد الـمــرتـقــب بـشــدة "No
 "Time To Dieسيقدم أكبر
عرض أول في العالم عندما
ي ـتــم ع ــرض ــه ف ــي سـبـتـمـبــر،
إذ ق ـ ـ ــررت ا سـ ـت ــود ي ــو ه ــات
 MGMو مـ ـنـ ـتـ ـج ــو ا ل ـف ـي ـل ــم
تخصيص  10ماليين جنيه
إ سـتــر لـيـنــي لـلـحــدث الكبير
في المملكة المتحدة.
ووف ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ،فـ ــإن
ك ـ ــل م ـ ــن وراء ا لـ ـك ــوا لـ ـي ــس
حـ ـ ــري ـ ـ ـصـ ـ ــون عـ ـ ـل ـ ــى إق ـ ــام ـ ــة
ا ل ـ ـعـ ــرض األول فـ ــي مـلـعــب
كـبـيــر بـلـنــدن مـثــل ويمبلي
أري ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أك ـ ـ ــدت
ت ـ ـقـ ــار يـ ــر فـ ـنـ ـي ــة أن ص ـن ــاع
ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــم ي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدون أن
ب ــإمـ ـك ــانـ ـه ــم ت ـح ـق ـي ــق أك ـب ــر
ع ــرض ألول م ــرة فــي حقبة
م ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ،وقـ ــد
وضعوا ميزانية  10ماليين
ج ـن ـيــه إس ـت ــرل ـي ـن ــي ل ـع ــودة
ه ـ ــذه األنـ ـ ـ ــواع مـ ــن األفـ ـ ــام،
وإنـ ـه ــم ي ـب ـح ـثــون ف ــي أك ـبــر
ً
األم ـ ــاك ـ ــن فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،بـ ـ ــدء ا
من ويمبلي مركز Staples
 Centerفــي ل ــوس أنجلس
لحضور ا لـعــرض األول في
الواليات المتحدة.
من جانبه ،يخطط النجم
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي دانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ك ــري ــغ
لـ ـج ــول ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــة ل ـت ــروي ــج
فـيـلـمــه األ خ ـي ــر ف ــي سلسلة
جيمس بوند "No Time To
 ،"Dieبعد أن تم نقل تاريخ
اإلصدار إلى سبتمبر.
ً
والممثل " 53 ،"007عاما،
ا لـ ـ ــذي ص ـ ــور دور ا ل ـع ـم ـيــل
ا لـســري للمرة األ خـيــرة ،من
ا لـمـقــرر أن يحضر ا لـعــرض
ً
األول لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـل ــم ش ـخ ـص ـي ــا
عند عــرض الفيلم فــي دور
ال ـس ـي ـن ـمــا ،ف ــي وق ــت يـظـهــر
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم عـبــر
 ، Zoomحـ ـس ــب م ـ ــا ن ـشــر
يـخـطــط دانـ ـي ــال "ل ـلــوصــول
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم" م ـ ـ ــن خ ـ ــال
بـ ـ ــدء ج ــولـ ـت ــه ال ـت ــروي ـج ـي ــة
ف ــي ل ـن ــدن ،ث ــم ال ـتــوجــه إلــى
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــر ح ـت ــى
الواليات المتحدة والشرق
األقصى.

دانيال كريغ وليا سيدوكس
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـتـ ـق ــاري ــر أن
ا س ـ ـ ـتـ ـ ــود يـ ـ ــو هـ ـ ــات  MGMو
 universalي ـم ـن ـح ــون "No
 "Time To Dieأ ك ـب ــر د فـعــة
ت ــروي ـج ـي ــة ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
الخسائر الناجمة عن تأخر
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار م ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــن ،ف ــإن ـه ــم
ي ـش ـعــرون أن ه ـنــاك عـنــاصــر
ت ـ ـج ـ ـعـ ــل مـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم
ً
إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارا سـ ـيـ ـحـ ـق ــق م ـل ـي ــار
دوالر ،بالتالي فإن الوصول
إلــى الـعــالــم وتـقــديــم العرض
والترويج له أمر مهم.
ً
و ي ـش ــارك أ ي ـض ــا ف ــي فيلم

"  "N o T i m e t o D i eإ ل ــى
جــانــب دان ـيــال كــريــغ ورام ــي
مالك كل من ليا سيدوكس،
والشانا لينش ،وبن ويتشو،
ونعومي هاريس ،وجيفري
رايـ ـ ــت ،وك ــري ـس ـت ــوف وال ـت ــز،
ورالـ ـ ـ ــف ف ـي ـن ـي ــس ،وآن ـ ـ ــا دي
آرماس وغيرهم.
ويـ ـ ـ ــدور ال ـف ـي ـل ــم ال ـج ــدي ــد
ح ـ ــول حـ ـي ــاة ج ـي ـم ــس بــونــد
ا ل ــذي ت ــرك ا ل ـخــد مــة النشطة
لـيـتـمـتــع ب ـح ـيــاة ه ــادئ ــة فــي
جامايكا ،لكن هــدوء حياته
ً
ال يـ ــدوم ط ــو ي ــا  ،إذ يحضر

ص ــديـ ـق ــه الـ ـق ــدي ــم ف ـي ـل ـي ـكــس
ليتر من وكالة االستخبارات
ا لـمــر كــز يــة لطلب المساعدة،
عال ًم
ثم تبين أن مهمة إنقاذ ِ
مخطوف كانت أكثر خيانة
ً
م ـمــا كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،م ــا أدى
إلى وصول بوند إلى شرير
غامض مسلح بتكنولوجيا
جديدة خطيرة.

ةديرجلا
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دوليات

ُ
ثغرة في فيينا قد تنجح مفاوضات إيران خالل أسابيع
«اختراق نطنز» يفجر أزمة بين «الحرس الثوري» واالستخبارات وأنباء عن اعتقاالت بصفوف الجهازين
طهران  -فرزاد قاسمي

قدرت شعبة االستخبارات
العسكرية اإلسرائيلية
و«الموساد» أن االتفاق بين
واشنطن وطهران ،في إطار
المفاوضات ًغير المباشرة
بوساطة أوروبية
الجارية حاليا ً
في فيينا ،بات قريبا ،وقد يتبلور
خالل أسابيع رغم الصعوبات
العملية التي تواجه مسار
إحياء االتفاق النووي ،فيما
طفت أزمة ثقة بين األجهزة
األمنية اإليرانية على خلفية
«اختراق نطنز».

ت ــوق ـع ــت االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
اإلسرائيلية وجهاز "الموساد" أن تسفر
المباحثات غير المباشرة ،الدائرة حاليا
بين إيران والواليات المتحدة ،بوساطة
أوروبية في فيينا ،حول استئناف العمل
باالتفاق النووي ،عن تفاهم قريب إلحياء
الـصـفـقــة ال ـتــي ان ـس ـحــب مـنـهــا الــرئـيــس
األم ـيــركــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب عــام
.2018
وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
الدبلوماسية الـمـشــاركــة فــي مباحثات
ف ـي ـي ـنــا عـ ــن صـ ـع ــوب ــات ع ـم ـل ـيــة ت ــواج ــه
إح ـ ـيـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـ ــذي ي ـق ـي ــد ال ـط ـم ــوح
الـنــووي اإليــرانــي مقابل رفــع العقوبات
االقـتـصــاديــة ،أف ــادت شبكة "أكـسـيــوس"
األميركية بــأن المخابرات اإلسرائيلية
أبـ ـلـ ـغ ــت حـ ـك ــوم ــة ب ـن ـي ــام ـي ــن ن ـت ـن ـيــاهــو
باحتمال أن تسفر المفاوضات عن صفقة
ف ــي غ ـضــون أســاب ـيــع ،تــوقــع بموجبها
الواليات المتحدة وقــوى عالمية أخرى
اتفاقا مع طهران للعودة إلى اتفاق عام
.2015
وقــالــت الشبكة األميركية إن إبــاغ
الحكومة اإلسرائيلية بهذا التقييم تم
في اجتماع عرض فيه جهاز المخابرات
"ال ـم ــوس ــاد" وض ــع الـبــرنــامــج ال ـنــووي
اإليراني ،ومحادثات فيينا ،فيما عرض
مسؤولو المخابرات العسكرية "أمان"
اإلجراءات اإليرانية في المنطقة.
وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر إل ــى أن وفـ ــدا أمـنـيــا

جنراالت «الحرس» يطلبون
من خامنئي منع ترشح رئيسي

ً
ً
أكد مصدر في مكتب المرشد األعلى في إيران علي خامنئي أن عددا كبيرا
من قادة الحرس الثوري قاموا بالتوقيع أخيرا على رسالة تطلب من خامنئي
أن يحول دون ترشح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي لالنتخابات
الرئاسية المقررة في يوليو.
والحجة األب ــرز لـهــؤالء ،حسب الـمـصــدر ،هــي أن دخ ــول رئيسي معترك
االنتخابات ربما يؤدي الى إضعاف صورته كرئيس للسلطة القضائية ،بل
ً
يضعف السلطة القضائية برمتها ،حيث إن الجهاز القضائي بات اليوم مجمدا،
ّ
ممكن أن تطرأ.
ألن الجميع ينتظر رحيل رئيسي والتغييرات التي
ّ
لكن األمر لم يقتصر على هذه الذريعة ،فقد أشار الموقعون الى أن رئيسي
ليس لديه تجربة تنفيذية معتبرة ،وحتى إذا حصل على أصوات الناخبين ،فلن
وسوف يخسر األصوليون فرصة ذهبية إلدارة البالد.
يتمكن من إدارة البالد ّ
ويقول المصدر إن الموقعين على الرسالة ،التي لم تحمل توقيع اللواء الركن
ً
حسين سالمي قائد "الحرس" رغم سماحه بنشرها مبدئيا ،يدعمون ترشح
الرئيس الحالي لمجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف لرئاسة
الجمهورية ،ويطالبون خامنئي بالمساعدة في توحيد صف األصوليين
خلف عمدة طهران السابق وهو كذلك أحد الجنراالت السابقين لـ "الحرس".
ولفت الى أن شخصيات سياسية مدنية من التيار األصولي طلبت التوقيع
على الرسالة ،من ضمنها غالم علي حداد عادل ،األمين العام للجنة ائتالف
ً
األصوليين واحــد الشخصيات السياسية المقربة جــدا من خامنئي ،وهو
ً
عمليا من قام بتسليم الرسالة للمرشد .ويقول المصدر إنه كما درجت العادة
ّ
لم ُيعط خامنئي رأيه ،وأكد أنه سيدرس ما ورد فيها بتأن.

وزيرة الخارجية اإلندونيسية ريتنو مارسودي مستقبلة نظيرها اإليراني محمد جواد ظريف في جاكرتا أمس (أ ف ب)
إسرائيليا ،يضم مستشار األمن القومي
مئير بن شبات ،ورئيس أركــان الجيش
أف ـي ــف ك ــوخ ــاف ــي ،ورئـ ـي ــس ال ـم ـخــابــرات
العسكرية تامير هايمان ،ومدير الموساد
يوسي كوهين ،سيزور واشنطن خالل
األسبوعين المقبلين ،إلجراء محادثات
مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن إيران.
فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ـ ــادت صـحـيـفــة
"هآرتس" العبرية بأنه يوجد في الحكومة
اإلسرائيلية اليوم توجهان حيال طبيعة
رد الفعل اإلسرائيلي على المفاوضات،
وفيما يعارض رئيس الحكومة المكلف
ب ـن ـيــام ـيــن ن ـت ـن ـيــاهــو ب ـش ــدة اس ـت ـئ ـنــاف
االت ـفــاق ،فــإن وزي ــر األم ــن بيني غانتس
يقود خطا بديال يدعو إلــى دعــم اتفاق
يكون جيدا للمصلحة اإلسرائيلية.
وأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى الـهـجـمــات
األخيرة التي شنتها إسرائيل بشكل غير
مباشر على أهداف إيرانية بحرية وأخرى
ضمن برنامجها النووي ،آخرها تفجير
استهدف شبكة توزيع الكهرباء بمفاعل
نطنز ،وشككت بنجاعة االستراتيجية
في التعامل مع طهران ،الفتة إلى تقارير
عن توصل طهران وموسكو إلى تفاهم
لكي تساهم البحرية الروسية في حماية
السفن اإليرانية ،ورأت أن التفاهم إن صح
فسيضع إسرائيل في مواجهة صعوبة
فــي مواصلة الهجمات ،التي تستهدف
ما يصفه نتنياهو بـ"تموضع إيران في
ســوريــة" ،وقــد تشكل خطرا على قواتها
خالل احتكاك محتمل مع الروس.
وح ــذرت الـتـقــديــرات اإلســرائـيـلـيــة من
أن طـ ـه ــران ت ـف ـضــل ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي

تجاهل الرد على الضربات اإلسرائيلية،
وت ـس ـعــى الس ـت ـث ـمــارهــا أمـ ــام المجتمع
الدولي رغبة في تحقيق أولويتها التي
تتمثل في إحياء اتفاق  2015دون إضافة
قيود صارمة على النشاط الــذري ورفع
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي فــرضـهــا
ترامب.

صعوبات عملية
وبينما تتواصل محادثات فيينا عبر
لجان فنية لبحث العودة المتبادلة بين
طـهــران وواشـنـطــن ،قــال مـنــدوب روسيا
ال ــدائ ــم لـ ــدى ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة
الذرية في فيينا ميخائيل أوليانوف "إن
المفاوضات حول إحياء االتفاق النووي
دخـلــت مرحلة الـصـيــاغــة" ،لكنه رأى أن
"الطريق ما زال طويال قبل اتخاذ خطوات
عملية إلحياء االتفاق النووي اإليراني".
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أع ــرب ــت ال ـح ـكــومــة
األلمانية عن تفاؤلها إزاء المفاوضات
الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.
وصــرحــت مـتـحــدثــة بــاســم الحكومة
بــأن برلين تــرى "تقدما وإرادة للمضي
قــدمــا" فــي الـمـفــاوضــات مــع الجمهورية
اإلسالمية.
في غضون ذلك ،اتهم المتحدث باسم
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده
"الترويكا األوروبية" ،فرنسا وبريطانيا
وألمانيا ،بأنها "تـمــارس ازدواجـيــة في
المواقف" ،متابعا" :نريد أن نرى عمليا
في محادثات فيينا آليات تنفيذ واشنطن
لالتفاق النووي ،خاصة رفع العقوبات،

«الداخلية» :مقتل  3إرهابيين تورطوا بإعدام مواطن قبطي
القاهرة  -حسن حافظ

بدأت النيابة العامة المصرية ،أمس،
تـحـقـيـقــات مـكـثـفــة ف ــي ح ـ ــادث خ ــروج
عــربــات قـطــار عــن الـقـضـبــان فــي طــوخ
بمحافظة القليوبية (شمالي القاهرة)،
أم ــس األول ،مـمــا أس ـفــر عــن مـقـتــل 11
ً
ش ـخ ـصــا وإص ــاب ــة  98آخ ــري ــن ،وهــو
الـحــادث الــذي أثــار غضب المصريين
مــن تـكــرار ح ــوادث الـقـطــارات المميتة
في وقت تحظى خطط تطوير المرفق
ال ـح ـي ــوي بـ ـج ــدل واسـ ـ ــع ف ــي الـ ـش ــارع
المصري.
وأص ـ ــدر ال ـنــائــب ال ـع ــام الـمـسـتـشــار
ً
حمادة الصاوي ،بيانا شديد اللهجة،
ش ـ ـ ـ ــدد ف ـ ـيـ ــه ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ــوص ــل
التحقيقات إ ل ــى تـحــد يــد المسؤولين
عن الحادث ،سواء كانت مسؤولياتهم
مباشرة أو غير مباشرة ،ليتم اتخاذ
ً
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـح ـق ـهــم "أيـ ــا
مــن كــانــوا" ،بينما ألـقــت أجـهــزة األمــن
المصرية القبض على سائق القطار
لحين انتهاء التحقيق معه.
حــادث األحــد الماضي ،وهــو الرابع
ف ــي أق ــل م ــن ش ـه ــر ،أثـ ــار ثـ ــورة غضب
ع ـبــر وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
بسبب تردي الخدمة في مرفق السكك
الحديدية ،وتعالت األصوات المطالبة
بإقالة وزيــر النقل كامل الــوزيــر ،الذي
يحظى بدعم غير محدود من القيادة
السياسية.
ويتمسك الوزير بالبقاء في منصبه
لحين انتهاء عمليات التطوير الشاملة،
وعبر بصراحة عن رفضه االستقالة،
ً
أمـ ــس األول ،مـ ــؤكـ ــدا أنـ ــه ل ــن يـتـهــرب
م ــن ال ـم ـســؤول ـيــة وه ــي ال ـع ـب ــارة الـتــي
ً
ك ــان ردده ـ ــا ســاب ـقــا ع ـنــدمــا س ـئــل عن
االستقالة.
وتم نفي نبأ استقالة رئيس الهيئة
الـقــومـيــة لـسـكــك حــديــد م ـصــر ،أش ــرف
رسالن ،الذي استدعاه البرلمان ،لشرح
مالبسات الحادث في جلسة اليوم.
وان ـت ـق ــل ال ـغ ـضــب م ــن الـ ـش ــارع إلــى

مصريون في موقع حادث قطار طوخ (أ ف ب)
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ،إذ تـ ـق ــدم ع ـض ــو مـجـلــس
"النواب" ،فريد البياضي ،ببيان عاجل
أمــس ،حــول حــادث قطار طــوخ ،ووجه
ً
اتهاما بالتقصير وتحمل المسؤولية
السياسية للسلطة التنفيذية ممثلة في
وزير النقل ،وطالب بتشكيل لجنة من
البرلمان والخبراء لتقصي الحقائق،
وت ـح ــدي ــد م ــا ت ــم ص ــرف ــه ع ـلــى تـطــويــر
منظومة الـسـكــك الـحــديــديــة ،والخطة
الزمنية لالنتهاء من التطوير.
وبعث أمير دولة قطر تميم بن حمد
آل ثــانــي بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى الــرئـيــس
المصري ،بينما أعربت وزارة الخارجية
التركية عن "حزنها العميق" ،وقدمت
تعازيها لـ "الشعب المصري".

إعدام قبطي
وغـ ــداة بــث عـنــاصــر تنظيم داعــش
اإلره ــاب ــي ف ــي س ـي ـنــاء لـفـيــديــو إع ــدام
مواطن قبطي يدعى نبيل حبشي (62
ً
ع ــام ــا) ،سـبــق خـطـفــه قـبــل سـتــة أشهر
لبنائه كنيسة فــي بئر العبد ،أعلنت
الشرطة المصرية القصاص للقتيل،
أم ـ ــس ،إذ تـمـكـنــت م ــن ال ــوص ــول إلــى
الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة ال ـتــي تستهدف

سلة أخبار
عباس :االنتخابات
في مواعيدها بكل األماكن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،مساء أمس األول،
أنه ال تغيير وال تبديل على
املوقف الفلسطيني من إجراء
االنتخابات العامة ألول مرة منذ
 2006بداية من مايو املقبل.
وقال عباس« :إننا مصممون
على إجراء االنتخابات في
موعدها في كل األماكن ،وهي
الضفة الغربية والقدس الشرقية
وقطاع غزة» ،مشددا على
التمسك بإجراء االنتخابات في
شرق مدينة القدس ،حيث ترفض
سلطات االحتالل اإلسرائيلي
إجراء االستحقاق رغم الضغوط
الدولية.

ً
مصر« :الوزير» في عين العاصفة مجددا بعد حادثة طوخ
●
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المواطنين األقباط وممتلكاتهم ودور
ً
عبادتهم ،فضال عــن عناصر الجيش
والشرطة في سيناء.
وقـ ــالـ ــت ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي بـ ـي ــان ل ـهــا،
إنـهــا تمكنت مــن رص ــد ثــاثــة عناصر
م ــن ال ـخ ـل ـيــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وح ــاص ــره ــم
أثـنــاء اإلع ــداد الرتـكــاب عملية عدائية،
وبعد تبادل إلطــاق الـنــار ،قتل هؤالء
اإلرهابيون الثالثة ،وانفجر حزام ناسف
كان يرتديه أحدهم ،وعثر بحوزتهم على
ثالثة أسلحة آلية ،وقنبلة يدوية ،وتم
التعرف على هوية أحــد القتلى ،وهو
محمد زيادة سالم ،والذي يعد من أخطر
الـعـنــاصــر اإلره ــاب ـي ــة ،وي ـتــولــى إع ــداد
وتنفيذ العديد من الهجمات اإلرهابية
في شمالي سيناء.
وك ـش ـفــت مــؤس ـســة س ـي ـنــاء لحقوق
اإلنسان ،عن استمرار تعرض األقباط
فــي سـيـنــاء ،لعمليات اسـتـهــداف على
الهوية من قبل تنظيم داعش ،إذ أكدت
فــي ب ـيــان لـهــا أن منطقة غ ــرب سيناء
ش ـهــدت مــوجــة جــديــدة مــن اسـتـهــداف
تنظيم داعش للمسيحيين ،منذ مطلع
الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،إذ ت ــم ت ــوث ـي ــق مقتل
مدنيين مسيحيين اثنين ،وأربع حاالت
اختطاف ،وحملت المؤسسة الحكومة

مسؤولية التقاعس في حماية األقباط.
في مؤشر قوي على قرب توجه مصر
إلى مجلس األمن في ملف سد النهضة
اإلثـيــوبــي ،بــدأ وزيــر الخارجية سامح
ً
شكري ،جولة إفريقية ،أمس ،ن رسميا،
بــدايــة مــن العاصمة الكينية نيروبي،
ً
وت ـش ـمــل ال ـجــولــة ك ــا م ــن ج ــزر الـقـمــر
وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية
ً
والسنغال وتونس ،حامال رسائل من
الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ،حــول
تـطــورات ملف ســد النهضة والموقف
المصري في هذا الشأن.
المتحدث باسم الخارجية المصرية
أح ــد حــافــظ ،ص ــرح ب ــأن جــولــة شكري
ً
تــأتــي ان ـطــاقــا مــن ح ــرص مـصــر على
اطالع دول القارة اإلفريقية على حقيقة
وض ـ ــع الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ج ـ ــول م ـل ــف ســد
النهضة ،ودعم مسار التوصل إلى اتفاق
قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد
على نحو يراعي مصالح الدول الثالث،
وذلـ ــك قـبــل ال ـش ــروع ف ــي عملية الـمــلء
الـثــانــي ،وات ـخــاذ أي خ ـطــوات أحــاديــة،
والتأكيد على ثوابت الموقف المصري
الداعي إلطالق عملية تفاوضية جادة
وفعالة تسفر عن التوصل إلى االتفاق
المنشود.

وحضور الوفد األميركي في فيينا أمر
إيجابي ويظهر إدراك واشنطن ألسس
العودة لالتفاق".
وأضاف زاده" :كنا واضحين في فيينا،
وطلبنا رفع كل أشكال العقوبات ،والطرف
اآلخر بات يدرك أن عليه التراجع" ،مشددا
على أن "إي ــران لن تدخل في مفاوضات
مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن".
وتــابــع" :شهدنا تقدما في محادثات
فيينا ،وصرنا على المسار الصحيح ،لكن
ذلك ال يعني التوصل الى اتفاق نهائي"،
مضيفا" :لــديـنــا م ـفــاوضــات صعبة في
فيينا بـهــذه الـمــرحـلــة ،لكننا سنواصل
الطريق بناء على مصالحنا الوطنية"،
وجـ ـ ــدد ت ـم ـســك بـ ـ ــاده ب ــرف ــض تــوسـيــع
اتـفــاق  ،2015وقــال إنــه ليس مــن المقرر
أن يكون هناك اتـفــاق جديد إلــى جانب
االتفاق النووي.

وأوض ــح الـمـصــدر أن ال ـقــرار جــاء إثر
ش ـك ــاوى تـلـقــاهــا ال ـم ــرش ــد م ــن عـنــاصــر
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ــ"ال ـح ــرس
الثوري" ووزارة االستخبارات ،يتهمون
بعضهم باإلهمال في تأمين أمن نطنز،
فـ ــي وق ـ ــت لـ ــم ي ـت ــم إل ـ ـقـ ــاء ال ـق ـب ــض عـلــى
المتورطين في االعتداء.
وك ـشــف أن الـمـجـلــس األع ـل ــى ي ــدرس
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا تـ ـشـ ـكـ ـي ــل جـ ـ ـه ـ ــاز أمـ ـ ـ ــن خـ ــاص
بالمنشآت النووية يكون منفصال بشكل
كامل عن جميع األفــرع األمنية ،بعد أن
ً
اتخذ منذ  15عاما قرارا بتنويع األجهزة
األمنية التي تسيطر على أمــن المواقع
الذرية ،كي تغطي على بعضها ويصعب
اختراقها.
وأمس ،أكدت تقارير اعتقال نحو 100
عنصر من االستخبارات اإليرانية ،و45
عنصرا من "الحرس الثوري" ،على خلفية
األزمة المتصاعدة بين الجهازين بشأن
حادث نطنز.

فــي سـيــاق ذي صـلــة ،أك ــد مـصــدر في
المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني،
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن ال ـح ــادث األخ ـي ــر ،الــذي
تعرضت له منشأة نطنز ،أدى إلى غضب
المرشد األعلى علي خامنئي ،من جميع
األفرع األمنية التي كانت تتولى حفظ أمن
الموقع النووي ،حيث أمر المجلس األعلى
لألمن بتقليم أظافر العديد من األجهزة
األمنية وتصفية بعض المسؤولين عنها،
إضافة إلى بعض المسؤولين عن جهاز
مكافحة التجسس في "الحرس الثوري"
ووزارة االستخبارات.

زلزال ثالث

اختراق نطنز

من جهة أخرى ،ضرب زلزال قوي ،بقوة
 4.7درجات على مقياس ريختر ،جنوب
إيران ليل األحد  -االثنين.
وأفــاد مركز رصد الــزالزل بأن الزلزال
ضرب ميناء غناوة في محافظة بوشهر،
التي تضم محطة نووية.
وكشف المركز األورومتوسطي أمس
أن هذا ثالث زلــزال يشعر السكان بأثره
في جنوب البالد خالل  16ساعة فقط.

 5صواريخ على «بلد» ...والكاظمي يؤكد
وجود «آلية زمنية» النسحاب «التحالف»
مع تأكيد رئيس الحكومة العراقية
مصطفى الكاظمي نجاحه فــي فرض
آليات قانونية وزمنية النسحاب قوات
الـتـحــالــف ال ــدول ــي ،اسـتـهــدفــت خمسة
صواريخ من طراز كاتيوشا ،أمس األول،
ً
قاعدة بلد الجوية ،التي تضم جنودا
أمـيــركـيـيــن ومــوظـفــي صـيــانــة طــائــرات
 F16وم ـن ـشــآت عـسـكــريــة أمـيــركـيــة في
محافظة صــاح الــديــن ،فــي وقــت حذر
مـعـهــد واش ـن ـطــن م ــن تــداع ـيــات خ ــروج
الميليشيات الموالية إليران عن القانون
والنظام.
وأفاد مصدر أمني بأن الهجوم على
ق ــاع ــدة ب ـلــد أس ـف ــر ع ــن إص ــاب ــة خمسة
أشـ ـخ ــاص بـ ـج ــروح ه ــم  3عـسـكــريـيــن
ً
عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان ،مبينا
أن اث ـن ـيــن ع ـلــى األق ـ ــل م ــن ال ـص ــواري ــخ
ال ـخ ـم ـس ــة أصـ ـ ـ ــاب مـ ـنـ ـش ــآت أم ـي ــرك ـي ــة
بـيـنـهــا م ـن ــام وم ـط ـعــم تــاب ـعــان لـشــركــة
"ساليبورت".
وتـعـمــل ع ــدة ش ــرك ــات مـتـعــاقــدة مع
الــدولــة العراقية على صيانة طــائــرات
 F16ال ـم ـت ـمــركــزة ف ــي ب ـلــد وي ـع ـمــل بها
مقاولون أميركيون وأجانب وعراقيون
ً
في المكان ،سقط منهم عراقي جريحا
خــال هـجــوم مماثل على الـقــاعــدة في
 21فبراير.
ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم،
ً
لكن غالبا ما تنسب واشنطن هجمات
مماثلة تستهدف قــوا تـهــا أو مقراتها
ال ــدب ـلــوم ــاس ـي ــة ل ـم ـج ـمــوعــات مـسـلـحــة
م ــوالـ ـي ــة إليـ ـ ـ ــران ب ــات ــت م ـن ـض ــوي ــة فــي
مؤسسات الدولة الرسمية.
ً
وبــالـمـجـمــل ،اسـتـهــدف  20هـجــومــا،
بـ ـص ــواري ــخ أو قـ ـن ــاب ــل ،قـ ــواعـ ــد ت ـضـ ّـم
عـ ـسـ ـك ــريـ ـي ــن أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ،أو مـ ـق ــرات
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ،م ـن ــذ وص ــول
ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن لـلـبـيــت األب ـيــض
فــي  20يناير ،فــي حين وقــع العشرات
غيرها قبل ذلك على مدى أكثر من عام
ونصف العام.
وق ـبــل س ــاع ــات م ــن ال ـه ـجــوم ،اعتبر
القائد العام للقوات المسلحة مصطفى
الكاظمي أن نجاح حكومته عبر الحوار

ال ـب ـن ــاء ال ـح ـق ـي ـقــي والـ ـمـ ـس ــؤول ف ــرض
آليات قانونية وزمنية النسحاب قوات
ال ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي ،ب ـعــد أن أصـبـحــت
الـقــوات العراقية أكثر جاهزية لتولي
المهام األمنية في مواجهة فلول تنظيم
"داعش".
وقــال الكاظمي ،خــال مــأدبــة إفطار
كبرى حضرها عــدد من قــادة وضباط
األجـهــزة األمنية والعسكرية" ،مازالت
هـنــاك تـحــديــات واحـتـيــاجــات ستتوفر
تــدريـجـيــا لـنـكــون أم ــام جــاهــزيــة كاملة
ً
لـتــولــي كــل ال ـم ـهــام" ،مـضـيـفــا" :شكلنا
لجنة عسكرية فنية مختصة لتحديد
االح ـت ـيــاجــات وال ـ ـضـ ــرورات الـعــراقـيــة،
ّ
وكــذلــك آل ـيــات تـســلــم الـمـهــام مــن قــوات
التحالف الدولي".
وش ـ ــدد ال ـكــاظ ـمــي ع ـلــى أن "الـ ـع ــراق
ً
ليس بلدا بسيطا في المنطقة ويمتلك
ً
ً
ً
ً
إرث ـ ــا تــاري ـخ ـيــا عـمـيـقــا وم ـت ــداخ ــا في
المنطقة ،وأبطاله هم من دحر اإلرهاب،
وال ــواج ــب يـحـتــم إي ـص ــال الـمــؤسـســات
العسكرية واألمنية إلى أعلى مستوى
لــإداء والجاهزية الفنية والتسليحية
لـ ـم ــواجـ ـه ــة كـ ــل الـ ـتـ ـح ــدي ــات وسـ ـ ــد كــل
الثغرات".
وتابع الكاظمي" :إننا إزاء تحديات
تــأري ـخ ـيــة ،فــال ـعــراق يـسـتـعـيــد عافيته
بفضل أبنائه وشـبــابــه ،وعلى عاتقنا
ً
ج ـم ـي ـع ــا ي ـق ــع واجـ ـ ــب ح ـم ــاي ـت ــه وم ـنــع
ع ــودة العجلة إل ــى ال ـ ــوراء ،ه ــذه مهمة
وطنية يحملها كل عراقي شريف ،وهي
ً
مهمتكم بالدرجة األساس ،موضحا أن
ذلك ال يعني أن التحديات قد انتهت.
وبعد يومين من تبنى "داعش" عملية
تفجير بئرين نفطيين فــي حقل " بــاي
حـســن" بمحافظة كــركــوك ،قــالــت هيئة
الحشد الشعبي أمس انها عثرت على
مصنع للسيارات المفخخة في الجانب
األيمن للموصل مركز محافظة نينوى.
(بغداد ،واشنطن -وكاالت)

ّ
سعيد :الرئيس هو القائد
األعلى للقوات المسلحة

صرح الرئيس التونسي قيس
ّ
سعيد بأن «الدستور ينص
على أن رئيس الدولة هو القائد
األعلى للقوات املسلحة العسكرية
واملدنية» ،مضيفا« :ال أميل إلى
احتكار هذه القوات لكن يجب
احترام الدستور» .وفي كلمة له
خالل إشرافه على موكب احتفال
بعيد قوات األمن ،بحضور
رئيس الوزراء هشام املشيشي،
ورئيس البرملان راشد الغنوشي،
أشار ّ
سعيد إلى أنه «سيوضح
مسألة قانونية ودستورية».
ووسط أزمة سياسية محتدمة
بني سعيد واملشيشي ،قال األول:
«تعلمون أن رئيس الجمهورية
هو الذي يتولى التعيينات
واإلعفاءات في الوظائف العليا
العسكرية والدبلوماسية
املتعلقة باألمن القومي ،بعد
استشارة رئيس الحكومة».

مستشار تبون :فرنسا
نشرت األمية بالجزائر

اعتبر عبداملجيد الشيخي،
مستشار الرئيس الجزائري
عبداملجيد تبون ،املكلف
األرشيف والذاكرة الوطنية،
أن فرنسا نشرت األمية إبان
استعمارها الجزائر.
وقال املسؤول الجزائري الرفيع،
مستشهدا بمؤرخني لم يسمهم،
إن «الجزائر في  1830كانت نسبة
األمية بها ال تتجاوز  20في املئة،
وبعد  30سنة من بدء االستعمار
قضي على املتعلمني ،وأتى ذلك
مواكبة لعملية السلب والنهب
وهي عملية مسخ»ُ .
ويعتبر
الشيخي نظير املؤرخ الفرنسي
بنجامان ستورا ،الذي وضع
بطلب من الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون تقريرا حول
سبل مصالحة الذاكرة بني
البلدين.

مودي يواجه انتقادات
بسبب كورونا واالنتخابات

يواجه رئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي انتقادات متزايدة
من جميع األطياف السياسية،
لتنظيمه مسيرات انتخابية
حاشدة ،بينما يتعرض النظام
الصحي للضغط الشديد
بسبب موجة التفشي املميتة
لفيروس كورونا ،والتي حدثت
بعد فترة قصيرة من سماح
الحكومة بالتجمعات االنتخابية
واملهرجات الدينية.
وتراجع مؤشر بورصة الهند
بنسبة كبيرة أمس ،بينما
أعلن رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون إلغاء زيارة
رسمية للهند نهاية أبريل
الجاري ،كما فرضت العاصمة
نيودلهي إغالقا لـ  6أيام.
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الرئيس الروسي يبحث مع بايدن «انقالب لوكاشينكو» ...وأوكرانيا تحضر اجتماعا أوروبيا
في أعقاب انتقادات أميركية
وأوروبية لتدهور الوضع
الصحي ألليكسي نافالني،
وسط تلويح بفرض عقوبات
جديدة ضدهاّ ،قررت موسكو
 التي بات رئيسها فالديميربوتين يواجه أزمة جديدة -
نقل السياسي ًالمعارض ،الذي
يخوض إضرابا عن الطعام،
عشية
إلى المستشفى ،وذلك ً
إلقاء زعيم «الكرملين» خطابا
إلى األمة.

إدارة السجون
تنقل المعارض
للمستشفى...
ّ
والكرملين يؤكد أن
الدعوات للتظاهر
تأتي من الخارج

قبل ساعات من خطاب سيوجه
إلى األمة لم يكشف "الكرملين" عن
خطوطه العريضة ،وجد الرئيس
الروسي فالديمير بوتين نفسه أمام
أزمة جديدة سببها معارضه األول
أليكسي نافالني.
وب ـع ــد ض ـغ ــوط دولـ ـي ــة كـبـيــرة
وتحذيرات لموسكو ،قــررت إدارة
ال ـس ـج ــون ال ــروسـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،نقل
نافالني المضرب عن الطعام منذ 3
أسابيع ،ويقول أنصاره إنه ّ
معرض
للموت ،إلى المستشفى ،معلنة أن
ُ ْ
ض".
وضعه الصحي "مر ٍ
وقـ ــالـ ــت إدارة الـ ـسـ ـج ــون إن ــه
بعد "موافقة المريض ،وصــف له
ً
عالجا بالفيتامينات" ،بينما واجه
الناطق باسم "الكرملين" ،ديمتري
بيسكوف ،أمس ،الضغوط الغربية
ً
بكثير من البرودة ،مؤكدا إن اإلدارة
الروسية "ال تتابع الوضع الصحي
ل ـل ـس ـج ـنــاء الـ ـ ـ ـ ــروس" ،وأن صحة
نافالني "يجب أال تحظى باهتمام"
من جانب حكومات أخرى.
ونافالني محتجز في معسكر
ب ــوك ــروف ع ـلــى م ـســافــة  100كلم
شرق موسكو ،وهو يعتبر من أكثر
السجون قسوة في روسيا .وأكدت
زوجته يوليا ،التي زارته األسبوع
الماضي ،أنه خسر  9كيلوغرامات
بدء إضرابه عن الطعام.
منذ ّ
وحذرت واشنطن ،األحد ،من أنه
ستكون هناك "عواقب" بالنسبة إلى
موسكو في حال توفي نافالني ،كما
دع ــت برلين وبــاريــس ال ــى توفير
عــاج طبي مناسب بشكل عاجل
ل ــه ،وتـمـكـيـنــه م ــن "ال ــوص ــول إلــى
أطباء يثق بهم" ،وطالبتا باإلفراج
الفوري عنه.
ّ
من ناحية أخــرى ،حــذرت وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،أم ـ ــس ،من
المشاركة في الدعوات التي أطلقها
أن ـصــار نــافــالـنــي للتظاهر مساء
اليومّ ،
مشددة على أن "التظاهرات

ّ
غير مرخص لها" .وأفادت الوزارة،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،ب ـ ــأن "وحـ ـ ـ ـ ــدات وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وق ـ ــوى أمـ ــن أخ ـ ــرى لن
تسمح بزعزعة استقرار الوضع،
وستتخذ كــافــة الـتــدابـيــر الــازمــة
لحفظ النظام".
وصرح بيسكوف بأنه ال َيملك
معلومات عما إذا كان أحد تقدم إلى
سلطات أي من المناطق الروسية
ً
ب ـط ـلــب تـنـظـيــم تـ ـظ ــاه ــرات دع ـمــا
ً
لنافالني غدا ،مشددا على أنه "من
ً ُّ
المهم جــدا تذكر أن هــذه الدعوات
االس ـت ـف ــزازي ــة ال ت ــأت ــي م ــن داخ ــل
األراضي الروسية بل من أشخاص
ما يقيمون في الخارج".
ورغـ ـ ـ ــم أن ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات أن ـص ــار
نافلني ستكون بالمساء ،أي بعد
س ــاع ــات م ــن خ ـطــاب بــوت ـيــن ،فــإن
مـحـلـلـيــن ت ـح ــدث ــوا الـ ــى صحيفة
"وول ستريت جورنال" األميركية،
اع ـ ـت ـ ـب ـ ــروا أن "اح ـ ـت ـ ـم ـ ــال وقـ ـ ــوع
اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين
والشرطة قد ّ
يقوض جهود بوتين
لتقديم أجندة محلية تسلط الضوء
على الوحدة واالستقرار" ،مضيفين
أن التظاهرات تعد بمنزلة "توبيخ
مباشر" لزعيم "الكرملين".
وقال خبير السياسات الداخلية
ال ــروسـ ـي ــة فـ ــي "مـ ــركـ ــز كــارن ـي ـغــي
موسكو" ،أندريه كولسنيكوف ،لـ
"وول ستريت"" :التظاهرات بمنزلة
رسالة إلى بوتين ،هي أنه إذا كان
يستطيع إيصال رسالة إلى األمة،
ف ــإن ــه ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه تستطيع
المعارضة كذلك توجيه رسالتها
إلى الشعب الروسي ،وهــذا يعني
أن الـمـعــارضــة تستطيع اإلع ــراب
عن رأي مضاد للرئيس عن طريق
التظاهرات".

"الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن" أمـ ـ ـ ــس ،أن روسـ ـي ــا
ستواصل الرد بالمثل إذا تم فرض
المزيد من العقوبات عليها ،بعد أن
ّردت على إجراءات أميركية جديدة
األسبوع الماضي تستهدف الديون
السيادية وتدرج شركات روسية في
القائمة السوداء.
واع ـت ـب ــر "ال ـك ــرم ـل ـي ــن" أن ق ــرار
جـ ـمـ ـه ــوري ــة ت ـش ـي ـك ـي ــا طـ ـ ـ ــرد 18
ً
ً
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــا روسـ ـ ـي ـ ــا مـتـهـمـيــن
ً
بــال ـت ـج ـســس "اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزازا وع ـمــا
غير ّ
ودي" ،بينما اتهمت الناطقة
باسم "الخارجية" الروسية ،ماريا
زاخاروفا ،واشنطن بالوقوف وراء
الخطوة التشيكية.

العقوبات والرد بالمثل

االجتماع األوروبي

ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أوض ـ ــح

رج ــل ي ـغــادر مـبــى وزراة الـخــارجـيــة
الروسية في موسكو أمس (أ ف ب)

ّ
وف ـ ــي بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،حـ ـ ـ ــذر وزيـ ــر

خارجية االتحاد األوروبي ،جوزيب
بوريل ،قبل اجتماع لوزراء خارجية
الـ ــدول الـ ـ  27عـبــر الـفـيــديــو مــن أن
"األوروبـيـيــن طلبوا من السلطات
الروسية تقديم الرعاية الصحية
لنافالني ،واآلن مع تدهور الوضع،
س ـن ـع ـت ـبــر الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ــروسـ ـي ــة
مسؤولة عن صحة نافالني".
وأضاف أن "العالقات مع روسيا
ال تتحسن .على العكس ،يتصاعد
ال ـتــوتــر ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت"،
مشيرا إلــى تبادل موسكو وبــراغ
طرد دبلوماسيين.
ً
ونــاقــش ال ـ ــوزراء أي ـضــا مسألة
ً
أوكــرانـيــا والــوضــع "المقلق جــدا"
ال ـ ـ ــذي ت ـس ـبــب ف ـي ــه ن ـش ــر الـ ـق ــوات
الروسية على حــدودهــا ،مما أثار
مخاوف من حــدوث تصعيد .كما
ً
عقد الــوزراء األوروبيون اجتماعا

م ــع نـظـيــرهــم األوك ــران ــي دمـيـتــرو
كوليبا.
وقال مسؤول أوروبي كبير" :ال
ً
ً
يــزال النزاع احتماال مطروحا مع
نشر ق ــوات بـهــذا الـشـكــل .ال يمكن
اسـتـبـعــاد خـطــر ان ـ ــدالع نـ ــزاع عن
طــريــق ال ـخ ـطــأ" .وأكـ ــد أن "بــوتـيــن
يــواجــه صعوبات على المستوى
الــداخ ـلــي وروس ـي ــا تفقد نفوذها
ف ـ ــي أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا وع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـيــد
الدولي .ال أعتقد أنه سيكون هناك
عمليات حساب جيوسياسية في
خطواتها".

بيالروسيا
في غضون ذلك ،أعلن "الكرملين"،
أمــس ،أن الرئيس الروسي ّ
تحدث
مع نظيره األميركي جو بايدن عن

محاولة االنقالب في بيالروسيا،
وأضاف أن "المتهمين بالتخطيط
الن ـق ــاب ف ــي ب ـيــاروس ـيــا بحثوا
خططا محددة ومدمرة".
وكـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـب ـي ــاروس ــي
ألكسندر لوكاشينكو أك ــد ،أمس
األول" ،إحـ ـب ــاط م ـحــاولــة ان ـقــاب
واغـ ـتـ ـي ــال" ت ـس ـت ـهــدفــه وعــائ ـل ـتــه،
خططت لـهــا ال ــوالي ــات المتحدة،
ً
معلنا توقيف شخصين بمساعدة
مـ ــوس ـ ـكـ ــو .وق ـ ـ ـ ــال ل ــوك ــاش ـي ـن ـك ــو:
"اعتقلنا المجموعة وكشفوا لنا
ّ
ّ
كيف خططوا لكل شــيء .اكتشفنا
عمل أجـهــزة استخبارات أجنبية
ً
بوضوح ،من المرجح جدا أن تكون
ســي آي إيــه (وكــالــة االستخبارات
المركزية األميركية) وإف بــي آي
(مكتب التحقيقات الفدرالي)".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

«عاصفة جليدية» تهب بين إردوغان والرئيس الروسي
تحدث تقرير نشرته صحيفة "لوموند"
الفرنسية ،أمس األول ،عن بوادر أزمة تلوح
في األفق بين تركيا وروسيا ،التي تجمعهما
ً
أصال عالقة معقدة.
وت ـحــدث الـتـقــريــر عــن "عــاص ـفــة جليدية
تهب على العالقة الخاصة بين الرئيسين
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتـيــن والـتــركــي رجــب
طـيــب إردوغ ـ ــان ،الـلــذيــن يـبــدو أنـهـمــا حتى
اآلن متحدان في شكل من أشكال التعاون
ً
ً
العدائي ،أحيانا حلفاء وأحيانا خصوم".
وأشــار التقرير إلــى أن التقارب التركي ـ
األوكراني بات يثير مخاوف متصاعدة لدى
الروس الذين يشعرون بالعزلة في عالقتهم
بالغرب وبحلف شمال األطلسي "ناتو".
وتعتبر "لوموند" أنــه من خــال تصدير
منتجات صناعته الدفاعية يعزز إردوغان

ثـقـلــه ف ــي الـمـنـطـقــة ،وي ـص ـطــف إل ــى جــانــب
حلفائه في "الناتو" شمال األطلسي الذين
أصيبوا بخيبة أمل من شــراء أنقرة أنظمة
 S400لـلــدفــاع ال ـجــوي ال ـتــي ال تـتــوافــق مع
دفاعات الحلف.
ً
ويشير التقرير خصوصا إلى أن "امتالك
كييف طائرات تركية مسلحة من دون طيار
يشكل مصدر قلق خاص للجيش الروسي،
ً
الـ ـ ــذي يـ ـب ــدو م ـق ـت ـن ـعــا ب ـ ــأن ه ـ ــذه األس ـل ـحــة
ً
ستستخدم قريبا ضد االنفصاليين الموالين
لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك
ف ــي شـ ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،بـيـنـمــا ال ي ـخ ـفــى عن
كييف أن الطائرات المسيرة التركية أعطت
أذرب ـي ـجــان مـيــزة حــاسـمــة فــي ال ـحــرب التي
خاضتها ضد األرمن في خريف عام 2020
للسيطرة على منطقة كاراباخ ولهذا السبب

تريد الحصول على المزيد وتقوية التعاون
العسكري مع أنقرة".
وي ـل ـفــت ال ـت ـقــريــر إلـ ــى م ـص ــدر ق ـلــق آخــر
لموسكو ،يتمثل بتصريحات إردوغان بشأن
شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من
جانب واحد في  ،2014خالل استقباله نظيره
األوكراني فالديمير زيلينسكي قبل  10أيام
ً
إسطنبول إذ أكــد الــرئـيــس الـتــركــي مـجــددا
تمسكه بـتـعــزيــز "وحـ ــدة أراضـ ــي أوكــران ـيــا
ً
داخل حدودها المعترف بها دوليا ،وإنهاء
احتالل شبه جزيرة القرم ومناطق دونيتسك
ولوهانسك".
ويـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى م ــوض ــوع آخ ــر من
المحرمات ،إذ أعــاد إردوغ ــان التأكيد على
دعمه لترشيح أوكرانيا لحلف "الناتو"،وهو
أمــر مستفز لبوتين الــذي يشعر بأنه بات

ً
محاصرا بالحلف في البحر األسود :رومانيا
وبـلـغــاريــا وتــركـيــا فــي الـحـلــف ،وجــورجـيــا
وأوكرانيا يحلمان باالنضمام إليه.
وقد يكون غاب عن التقرير مسألة "قناة
ً
إسطنبول" التي تثير أيضا قلق موسكو.
وقبل أ يــام كتب المحلل تسفي برئيل ،في
صحيفة "هــآرتــس" اإلســرائـيـلـيــة ،أم ــس ،أن
روس ـيــا قـلـقــة ب ـشــأن الـمـســار الـجــديــد الــذي
ً
ستوفره القناة للسفن الغربية ،خصوصا
أنها تمنح تركيا السلطة الوحيدة للتحكم
بـمــرور السفن الحربية مــن البحر األبيض
المتوسطإلى البحر األسود.
وي ـش ـي ــر ال ـم ـح ـلــل االس ــرائ ـي ـل ــي إلـ ــى أن ــه
على العكس ،فان القناة ستكون لها فائدة
للواليات المتحدة ،ألنها ستقصر المسافة
ع ـلــى إرس ـ ــال سـفـنـهــا ال ـحــرب ـيــة إل ــى الـبـحــر

األسود أسرع إذا اندلعت الحرب مع روسيا.
وتــوقــع بــرئـيــل أن تضطر واشـنـطــن إلــى
ً
تقديم ت ـنــازالت كبيرة لتركيا ،مضيفا أن
"إردوغ ــان يستخدم مشروعه لــإشــارة إلى
طموحه في تحويل تركيا إلى قوة إقليمية،
ً
تجعل كــا من روسيا والــواليــات المتحدة
تعتمدان عليها".
لكن تقرير "لــومــونــد" يشير إلــى أنــه "إذا
توصل إردوغان وبوتين حتى اآلن إلى اتفاق
بشأن مسارح عمليات بعيدة ،السيما في
سورية ،فإنهما يكافحان من أجل التوفيق
بين مصالحهما في البحر األسود ،إذ يبدو
مــوقــف تــركـيــا أق ــرب إل ــى مــوقــف شــركــائـهــا
الغربيين".

ألمانيا :أربعينية «خضراء» تنافس على خالفة ميركل باكستان :حزب ًمناهض لفرنسا
يطلق  11شرطيا بعد مفاوضات
قريشي يشيد بالوساطة اإلماراتية بين بالده والهند

أنــالـيـنــا بـيــربــوك بـعــد إع ــان «الـخـضــر»
(أ ف ب)
ترشيحها في برلين أمس
ّ
العالقين فــي معركة
فــي تـحــد للمحافظين ّ
شرسة من أجل المنصب ،رشح حزب "الخضر"
األلماني المعارض ،أمس ،رئيسته المشاركة
أنالينا بـيــر بــوك للتنافس على المستشارية
ً
خلفا آلنجيال ميركل ،التي ستغادر السلطة
الحكم.
في الخريف المقبل بعد  16سنة من
ّ
ً
وأصبحت بيربوك " 40عــا مــا " أول مرشحة
للمستشارية يسميها "الخضر" على اإلطالق.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـ ـمـ ـش ــارك ل ـل ـح ــزب روبـ ــرت
هابيك" :كالنا يريد المنصب ،لكن في النهاية،
ال يمكن إال ألحدنا الحصول عليه .لذا جاء ت
ال ـل ـح ـظــة ال ـي ــوم ل ــإع ــان ب ــأن مــرش ـح ـت ـنــا هــي
بيربوك".
وف ــي وق ــت تـظـهــر اسـت ـطــاعــات ال ــرأي أنـهــم
ّ
يحلون في المرتبة الثانية بعد المحافظين،
الذين تنتمي إليهم ميركل ،بات لدى "الخضر"
ف ــرص ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ل ـي ـت ـح ـ ّـول ــوا إلـ ــى أك ـب ــر ح ــزب
وينتزعوا المستشارية.
ً
ً
قالت بيربوك":سنبدأ فصال جديدا لحزبنا
وإذا نجحنا ،لبلدنا" .وأكدت "أنا أمثل التجديد

ّ
بينما يمثل آخرون استمرار الوضع الراهن"،
م ـض ـي ـفــة أن "ال ـت ـغ ـي ــر ال ـم ـن ــاخ ــي أكـ ـب ــر مـهـمــة
بالنسبة لجيلي".
وازدادت شعبية المحامية ،وهي أم لطفلين،
في الشهور األخيرة ،واستخدمت تركيز اإلعالم
ع ـلــى وبـ ــاء ك ــورون ــا الن ـت ـق ــاد ال ـح ـكــومــة لـعــدم
منحها أو لــو يــة لــأ طـفــال خــال األز م ــة ،بينما
ق ـ ّـدم ــت مـقـتــرحــاتـهــا ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد .وه ـنــأت
ميركل بيربوك ،على ترشيح حزبها لها.
وق ــال ــت نــائ ـبــة ال ـم ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم الـحـكــومــة
أولريكه ديمر" :يمكنني أن أنقل من هنا تهنئة
من المستشارة".
ّ
استمرت طوال
في المقابل ،وبعد مفاوضات
عـطـلــة نـهــايــة األس ـبــوع خـلــف أب ــواب مــوصــدة،
فشل المسؤولون المحافظون من حزب ميركل
ف ــي إيـ ـج ــاد ت ـســويــة ب ـعــدمــا ك ــان ــوا ي ـع ـتــزمــون
التوصل إ لــى توافق في مهلة أقصاها ،مساء
أ مــس األول ،وانتهت جولة مفاوضات أخيرة
لـيــل األ ح ــد ـ اال ثـنـيــن مــن دون تـحـقـيــق نتيجة
وفق وسائل اإلعالم األلمانية.

ّ
الداخلية لقيادة اليمين
وتجري المنافسة
فــي اال نـتـخــا بــات ا لـتـشــر يـعـيــة فــي  26سبتمبر
بين رجلين.
يخوض السباق من جهة خلف ميركل على
رأس "اال تـحــاد المسيحي ا لــد يـمـقــرا طـ ّـي " CDU
أرمين الشيت ،و هــو معتدل مؤيد لالستمرار
في خط ميركل مع التركيز على الوسط ،ومن
جهة أ خــرى ر ئـيــس حليفه ا لـبــا فــاري "اال تـحــاد
المسيحي اال جـتـمــا عــي"  CSUمــار كــوس زودر
الذي يميل أكثر إلى اليمين.
َ
ّ
األولى أن حزبه هو
ويملك الشيت ورقتين،
ّ
األكبر في التحالف ،والثانية أنه يحظى بدعم
ّ
الرئيسية في حزبه.
الكوادر
ّ
ّ
ل ـك ــن شـعـبـيـتــه ل ــدى ال ـ ــرأي ال ـع ــام م ـتــدن ـيــة،
ّ
وتفوقها شعبية منافسه بفارق كبير.
فــي هــذا ا لــو قــت ،تبقى مـيــر كــل صــا مـتــة بعد
أن أعلنت عــدم الرغبة فــي التدخل فــي مسألة
خالفتها.
(برلين ـ ـ وكاالت)

أع ـلــن وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـبــاكـسـتــانــي
شيخ راشد أحمد ،أمس ،أن إسالميين
ّ
المتطرفة،
مــن "حــركــة لبيك باكستان"
أطلقوا بعد مـفــاوضــات مــع السلطات،
ً ُ
سراح  11شرطيا احتجزوا رهائن خالل
احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا في
مطلع األسبوع.
واحتجز أعضاء في "لبيك باكستان"
أفراد الشرطة ،خالل اشتباكات أمام مقر
الحركة في مدينة الهور بشرق البالد.
ُوقــالــت الحركة إن ثالثة مــن أعضائها
قتلوا خالل أعمال العنف.
ونشر الخاطفون مقطع فيديو على
اإلن ـتــرنــت األح ـ ــد ،ظـهــر فـيــه شــرطـيــون
مـ ـص ــاب ــون بـ ـ ـج ـ ــروح ب ـع ـض ـه ــم م ــدم ــى
ويـحـمــل آث ــار كــدمــات وع ـلــى رؤوس ـهــم
ضمادات.
ّ ّ
الداخلية إنــه تـ ّـم اإلفــراج
وقــال وزيــر
ع ــن عـنــاصــر ال ـشــرطــة األحـ ــد عـشــر في
ساعة مبكرة ،أمــس ،بعد "مفاوضات"
مع الحركة.
وكــانــت الحكومة قــد حـظــرت "حركة
لبيك باكستان" ،األسبوع الماضي ،بعد
أن أغلق أعضاؤها طرقا سريعة رئيسية
وخـطــوطــا للسكك الـحــديــديــة ومــداخــل
ومخارج مدن كبرى ،وهاجموا الشرطة
وأضرموا النار في ممتلكات عامة.
ُ
وق ـ ـتـ ــل ُمـ ــا ال ي ـق ــل عـ ــن  4مـ ــن أفـ ـ ــراد
الشرطة وأصيب ما يزيد على  500في
أعـمــال الـعـنــف ،الـتــي انــدلـعــت األسـبــوع
الـمــاضــي ،بـعــد أن احـتـجــزت الحكومة
زعيم الحركة سعد حسين رضوي قبل
حـمـلــة اح ـت ـجــاجــات مــزم ـعــة مـنــاهـضــة
لفرنسا في أنحاء البالد.
ويطالب اإلسالميون بطرد السفير
الـفــرنـســي ك ـ ّ
ـرد دبـلــومــاســي ،بـعــد نشر
رسوم مسيئة لإلسالم في فرنسا.
ونصحت فرنسا مواطنيها بمغادرة
ً
باكستان مؤقتا.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أشـ ـ ـ ـ ــاد وزيـ ـ ــر
ا لـخــارجـيــة الباكستاني ش ــاه محمود
قريشي بدور اإلمارات في الوساطة بين

باكستان والهند ،التي أدت إلــى وقف
إطالق النار على خط التوتر في كشمير.
وفي مقابلة خاصة أجراها قريشي
مــع صحيفة "غ ـلــف ن ـيــوز" اإلمــارات ـيــة،
أقـ ـ ــر ق ــري ـش ــي ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى ب ــوج ــود
ً
"جلسات" فــي اإلم ــارات ،قــائــا" :تتمتع
باكستان بقدر كبير من الثقة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،حيث كانت
اإلمارات صديقة لباكستان منذ عقود.
وأفراد األسر الحاكمة قريبون جدا من
بــاكـسـتــان .نـحــن نعتبر ق ــادة اإلم ــارات
أصدقاء ومهتمين جدا بباكستان".
وق ــال" :ل ــدى اإلمـ ــارات عــدد كبير من
الباكستانيين ،إضافة إلى وجود عدد
من الهنود أعلى من ذلك .ومن الواضح،
بالنظر إلى مصلحة السالم واالستقرار
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،أن ت ـش ـعــر اإلمـ ـ ـ ــارات أن
العـ َـب ـيــن (ال ـه ـنــد وب ــاك ـس ـت ــان) ف ــي هــذه
المنطقة ،منفصالن ،ويجب أن يجلسا
معا ويتحدثا عن خالفاتهما".
ووصل قريشي إلى اإلمارات ،السبت،
فــي زي ــارة رسمية تستغرق ثالثة أيــام
إلجـ ــراء م ـحــادثــات ثـنــائـيــة مــع الـقـيــادة
اإلماراتية.
وك ـ ــان الف ـت ــا أن قــري ـشــي ت ــوج ــه إلــى
أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي بـ ـع ــد يـ ـ ــوم واحـ ـ ـ ــد فـ ـق ــط مــن
وصــول نظيره الهندي س.جيشانكار
إلى أبوظبي ،مساء األحد ،حيث التقى
نـظـيــره اإلم ــارات ــي الـشـيــخ عـبــدالـلــه بن
زايد آل نهيان.
وأكد السفير اإلماراتي في واشنطن
يوسف العتيبة ،األسبوع الماضي ،أن
بلده يلعب دورا في خفض التوتر في
كشمير واحترام وقف النار.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــة ،ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر عـبــر
اإلنـتــرنــت نظمه "مـعـهــد ه ــوف" التابع
لجامعة ستانفورد األميركية ،إنه "ليس
مطلوبا أن تصيرا (نيودلهي وإســام
أبــاد) صديقتين مقربتين ،لكننا نريد
ّ
عملي
التوصل على األقل إلى مستوى
وفعال ،مستوى يتحدثان فيه ،هذا هو
هدفنا".

سلة أخبار
بلينكن :بعد أفغانستان
ّ
سنصب تركيزنا على الصين

دافع وزير الخارجية
األميركي ،أنتوني بلينكن،
عن القرار الذي أعلنه
األربعاء الماضي ،الرئيس
األميركي جو بايدن بسحب
جميع القوات األميركية من
أفغانستان بحلول الذكرى
العشرين لهجمات 11
ً
سبتمبر ،رافضا االنتقادات
ّ ً
الموجهة لخطة بايدن ،مؤكدا
في الوقت نفسه ان هذا القرار
ينسجم مع هدف إدارة بايدن
المتمثل في تركيز الموارد
الصين.
على تحديات مثل ّ
وفي موقف من المتوقع أن
ً
يضعه مجددا في خالف مع
كبار المسؤولين الجمهوريين
الذين أدانوا على نطاق واسع
خطوة بايدن ،قال الرئيس
السابق دونالد ترامب ،إن
مغادرة أفغانستان "أمر
رائع وإيجابي" ،اال أنه أسف
ألن بايدن اختار موعد 11
سبتمبر.

تايوان تسعى للحصول
على «كروز» من أميركا

أعلنت تايوان ،أمس ،أنها
تسعى لحيازة صواريخ
"كروز" طويلة المدى تطلق من
الجو من أميركا ،بينما تعزز
الجزيرة التي تقول الصين
إنها تابعة لها قواتها في
مواجهة ضغط بكين المتزايد.
وفي حين تطور تايوان
نفسها صواريخ طويلة
المدى كي تمنحها القدرة
على الضرب في عمق الصين،
إذا تعرضت لهجوم في حال
نشوب حرب ،فإنها تتطلع
كذلك إلى الواليات المتحدة،
لمساعدتها في الحصول على
عتاد أكثر تطورا.

بنغالدش :اعتقال المئات
إثر تظاهرات دامية

أوقفت الشرطة في بنغالدش
مئات اإلسالميين المتشددين،
عقب تظاهرات دامية استمرت
أياما ّ
ضد الزيارة األخيرة
لرئيس الوزراء الهندي
ناريندا مودي أواخر مارس،
وقتل خاللها  13متظاهرا.
وقادت التظاهرات حركة
"حفظة اإلسالم" ،التي يتهم
أعضاؤها مودي بتأجيج
العنف الطائفي ضد مسلمي
الهند .وأعلنت الشرطة
توقيف  7قياديين بارزين
في الحركة ،اضافة إلى 298
عضوا وداعما لـ"حفظة
اإلسالم" شرق البالد.

 3حوادث إطالق نار
بيوم واحد في أميركا

في ثالث حادث من نوعه
خالل يوم واحد ،قتل 6
أشخاص في مدينة أوستن
بوالية تكساس جنوب
الواليات المتحدة ،وفي
مدينة كينوشا بوالية
ويسكونسن.
وذكرت الشرطة أنها اعتقلت
منفذ إطالق النار بأوستن،
مشيرة إلى أنه قد يكون
ً
ً
عنصرا سابقا في أجهزة
األمن.
وفي وقت سابق ،قتل 3
أشخاص جراء حادث
إطالق نار في كينوشا.
كما نقل  5إلى المستشفى
بعد إصابتهم بجروح
خطيرة في حادث إطالق
نار من سيارة على متجر
خمور في شريفبورت
بوالية لويزيانا.
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رياضة
العربي لتأكيد جدارته أمام كاظمة
والسالمية للثأر من الشباب

«فنية القدم» ناقشت صعوبات
المعسكر الخارجي لألزرق
مخاوف من عدم الحصول على االستثناء من «الحجر الصحي»

ضمن منافسات الجولة الـ  11بدوري  stcالممتاز لكرة القدم اليوم

●

جانب من مواجهة العربي مع كاظمة في القسم األول

أحمد حامد

يحل العربي ضيفا ثقيال
مساء اليوم على كاظمة
ضمن مباريات الجولة الـ ،11
التي تشهد في الوقت ذاته
مواجهة الشباب والسالمية.

يدخل الفريق األول لكرة القدم
بــال ـنــادي ال ـعــربــي ف ــي الـعــاشــرة
ً
ً
مــن مـســاء الـيــوم امـتـحــانــا جــادا
لتعزيز موقعه في صدارة دوري
 stcالممتاز ،عندما يحل ضيفا
ع ـل ــى ك ــاظ ـم ــة ض ـم ــن م ـب ــاري ــات
ال ـجــولــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ،الـتــي
تشهد في الوقت ذاته مباراة بين
السالمية والشباب على استاد
األخير باألحمدي.
وي ـ ـح ـ ـتـ ــل األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر صـ ـ ـ ــدارة
الـ ـت ــرتـ ـي ــب ب ــرصـ ـي ــد  26ن ـق ـطــة،
وبفارق  8نقاط عن كاظمة الذي
شغل المركز الثالث بعد نهاية
الجولة الماضية ،وكانت نتيجة
مباراة الدور األول بين الفريقين
قد شهدت فوز العربي بهدفين
مقابل هدف.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــدرك الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وم ـ ــدرب ـ ــه
الكرواتي انتي ميشا أن المهمة
لـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــون سـ ـهـ ـل ــة لـ ـم ــواصـ ـل ــة
االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات الـ ـت ــي اخ ـت ـت ـم ـهــا
الـجــولــة الـمــاضـيــة بــالـفــوز على
حامل اللقب فريق الكويت بهدف

م ـ ــن دون رد ،و سـ ـ ــط ج ــا ه ــز ي ــة
وجماعية يتميز بها البرتقالي
م ـ ــع م ـ ــدرب ـ ــه ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ب ـي ـتــو
بيانيتش.
وي ـف ـت ـق ــد األخـ ـ ـض ـ ــر خ ــدم ــات
هدافه عالء الدالي ،في حين دخل
ثالثي الفريق الغائب في الجولة
الماضية أحمد الصالح ،وأحمد
إبراهيم ،والغاني عيسى يعقوبا
في حسابات األخضر للمشاركة
فــي الـمـبــاراة ،كما زادت حظوظ
علي خلف لخوض المباراة منذ
بدايتها لتعويض غياب الدالي.
ويـ ـ ـع ـ ــول األخـ ـ ـض ـ ــر كـ ـم ــا هــي
عادته على عقله المفكر الليبي
الـسـنــوســي ال ـه ــادي ،إل ــى جانب
بندر السالمة ،وعبدالله الشمالي
ف ــي عـمـلـيــة ال ــرب ــط بـيــن الــوســط
والهجوم ،كما يمثل عيسى وليد،
وم ـح ـمــد ف ــري ــح م ـفــات ـيــح مهمة
لألخضر من على األطراف.
فــي الـمـقــابــل ،لــن تـكــون مهمة
أص ـح ــاب األرض فــريــق كــاظـمــة
ً
سهلة لتحقيق الفوز نظرا لقوة

الـ ـف ــري ــق األخ ـ ـضـ ــر ،إل ـ ــى جــانــب
الغيابات التي يعانيها كاظمة
والمتمثلة في الـحــارس حسين
كنكوني بداعي اصابته بفيروس
كورونا ،ومحمد العازمي ،ووليد
الـ ـ ـت ـ ــورا بـ ــداعـ ــي اإلص ـ ــاب ـ ــة ،إل ــى
جانب عدم وضوح الرؤية بشأن
م ـشــاركــة ه ــداف ال ـفــريــق شبيب
الخالدي بداعي اإلصابة.
ويعول البرتقالي على المتألق
ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات األخـ ـي ــرة بـنــدر
بــورس ـلــي ،ونــاصــر ف ــرج ،وعمر
الـحـبـيـتــر ،وه ــام ـل ـت ــون ،وأي ـضــا
حمد حربي ،والليبي أكرم الزوي
ال ـم ـن ـت ـظــر ان يـ ـش ــارك ف ــي ح ــال
تأكدت عدم مشاركة شبيب.

مواجهة ثأرية
وف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـسـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة
والشباب ،يتطلع أبناء األحمدي
برصيد  8نقاط إلــى ضــرب أكثر
مــن عصفور بحجر واح ــد ،فإلى
جانب تكرار الفوز على السماوي

والـ ـ ــذي ت ـح ـقــق ف ــي الـ ـ ــدور األول
بهدفين مقابل هــدف ،فــإن نقاط
الفوز ستدفع الفريق إلى المنطقة
الدافئة بجدول الترتيب ،وتعزز
حظوظه فــي مــواصـلــة الـعــروض
القوية التي استهلها فــي بداية
الدور الثاني بالتعادل مع النصر
بهدف لمثله.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد صـ ـ ـف ـ ــوف الـ ـشـ ـب ــاب
جــاهــزيــة ك ـب ـيــرة ب ـعــد اكـتـمــالـهــا
مـ ـ ــن دون أي إ صـ ـ ــا بـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــودة
عـبــدالـمـحـســن الـتــركـمــانــي ال ــذي
غ ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ب ــالـ ـج ــول ــة
ال ـم ــاض ـي ــة إلص ــابـ ـت ــه ب ـف ـي ــروس
كورونا.
فــي الـمـقــابــل ،تعتبر الـمـبــاراة
عنق الــزجــاجــة لفريق السالمية
الذي تعرض النتكاسة في الجولة
الماضية بخسارته على أر ضــه
بـثــاثــة أه ــداف مــن دون رد أمــام
كاظمة ،وتشهد صفوف السماوي
بـ  12نقطة عودة الحارس أحمد
عادي ،في حين يغيب مساعد ندا
بداعي اإليقاف.

«يد» القادسية يجدد لفيروز لقاء جديد بين سلة البرتقالي واألبيض
جــدد نــادي القادسية الثقة
فــي م ــدرب الـفــريــق األول لكرة
ال ـ ـيـ ــد ال ــوطـ ـن ــي ول ـ ـيـ ــد فـ ـي ــروز
وجـ ـه ــازه ال ـم ـســاعــد ،للموسم
الثاني على التوالي.
وي ــأت ــي ه ــذا ال ـت ـجــديــد بعد
المستوى المميز ،ا ل ــذي ظهر
بـ ـ ــه األص ـ ـ ـفـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم،
وحصوله على وصافة الدوري
الـمـمـتــاز تـحــت ق ـيــادة الـجـهــاز
ال ـف ـن ــي الـ ـمـ ـك ــون مـ ــن الـ ـم ــدرب
ف ـ ـيـ ــروز ومـ ـس ــاع ــده ال ـم ـصــري
رفــاعــي عــاطــف ومــديــر الفريق
طارق أبل.
وأكــد فيروز لـ"الجريدة" أنه
تــم االت ـف ــاق بـيــن إدارة اللعبة
ع ـل ــى ت ـج ــدي ــد ع ـق ــدي ال ـج ـهــاز
المساعد للموسم الثاني على
ً
الـتــوالــي ،طمعا فــي االستقرار
وت ـح ـق ـي ــق ن ـت ــائ ــج أفـ ـض ــل مــن
الموسم المنقضي.
وأشـ ــار ف ـيــروز إل ــى أن ــه قــدم
خطة متكاملة إل ع ــداد الفريق
بــال ـش ـكــل وال ـم ـس ـت ــوى الــائــق

سهلة للقادسية مع اليرموك في نصف نهائي الكأس
●

وليد فيروز

للمنافسة في الموسم الجديد،
ب ـح ـي ــث ت ـ ـبـ ــدأ خـ ـط ــة اإلعـ ـ ـ ــداد
ب ـص ــورة مـبــدئـيــة مـطـلــع شهر
يونيو المقبل.
و كـ ـش ــف أن إدارة ا ل ـف ــر ي ــق
ت ـس ـعــى ج ــاه ــدة إلـ ــى الـتـعــاقــد
م ــع م ـح ـت ــرف أج ـن ـب ــي يـتـمـتــع
بمستوى جـيــد لــدعــم صفوف
الفريق في الموسم الجديد.

جابر الشريفي

تتجدد اليوم المواجهة بين الفريق األول
لكرة السلة بنادي الكويت ونظيره كاظمة
في الساعة  10:00مساء على صالة االتحاد
في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي،
ضمن الدور نصف النهائي لكأس االتحاد،
فيما يلعب في النصف اآلخر القادسية مع
الـيــرمــوك على صالة الساحل فــي التوقيت
نفسه.
في المباراة األولى ،يأمل الكويت مواصلة
انتصاراته والوصول إلى المباراة النهائية
للبطولة دون أي هزيمة في الموسم حتى
اآلن.
ً
وبعد تتويجه بطال للدوري على حساب
ً
كاظمة أيضا ،يبدو الكويت األقرب للوصول
ً
إلى النهائي ،نظرا ألنه تفوق على خصمه
في جميع المواجهات التي جمعتهما هذا
الموسم .ويعتمد مدرب "األبيض" ،األلماني
بـيـتــر ش ــوم ــرز ،ع ـلــى مـجـمــوعــة م ـم ـيــزة من
الــاع ـب ـيــن ي ـب ــرز م ـن ـهــم :ع ـبــدال ـلــه ال ـش ـمــري،

الـكـسـنــدر ال ـغ ـيــص ،حـسـيــن ال ـخ ـبــاز ،راش ــد
الرباح ،حمد عدنان وتركي حمود.
في المقابل ،يحتاج "البرتقالي" إلى تقديم
مباراة كبيرة ،حتى يحقق الفوز على خصمه
الـقــوي .ويغيب عن كاظمة عــدد من العبيه
األساسيين ،مثل :يوسف بورحمة وناصر
الظفيري ،لإلصابة.
ّ
ويعول مدرب "البرتقالي" ،الصربي ايفان
يريميج ،على العبيه أحمد البلوشي ،محمد
الوراد ،عبدالعزيز فالح وعبدالله ريحان.
وفي المباراة الثانية ،تتهيأ الفرصة أمام
القادسية للتأهل على حساب اليرموك ،نظرا
لفارق الخبرة في مثل هذه المواجهات ،الذي
يصب لمصلحة "األصفر".
ويدرك مدرب القادسية ،الليتواني لوكاس
مندوجاز ،أن أي تهاون من فريقه سيستغله
ال ـيــرمــوك ،الـســاعــي إل ــى الــوصــول للنهائي
بقيادة المدرب الوطني خالد القالف.
ويعتمد "األ ص ـفــر" على العبيه عبدالله
ال ـ ـصـ ــراف ،مـ ـش ــاري بـ ــودهـ ــوم ،أح ـم ــد فــالــح
وعبدالرحمن السهو.

األهلي يكرر سيناريو الفوز على الزمالك
●

القاهرة  -ةديرجلا

حازم ماهر

لــم يـسـفــر ا ج ـت ـمــاع ا لـلـجـنــة الفنية
باتحاد ا لـكــرة ،ا لــذي عقد أ مــس األول
بمقر االتحاد ،عن جديد.
وشهد االجتماع فقط و ضــع أكثر
م ــن س ـي ـنــاريــو وت ـص ــور فـيـمــا يخص
ا لـمـعـسـكــر ا ل ـخــار جــي ا ل ــذي سيدخله
م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ا ل ــو ط ـن ــي األول ف ــي د ب ــي،
ابتداء من أحد يومي  18أو  19مايو
ال ـم ـق ـبــل ،إل ــى ج ــان ــب م ـنــاق ـشــة بـعــض
المخاوف الناتجة عن عدم الحصول
عـلــى اال سـتـثـنــاء مــن ا لـحـجــر الصحي
سواء المؤسسي أو المنزلي.
و يــأ تــي ا لـمـعـسـكــر ا ل ــذي ستتخلله
مباراتان تجريبيتان يومي  23و،28
في المرحلة األخيرة من االستعدادات
لـخــوض مـبــاريــات أسـتــرالـيــا واألردن
وا لـصـيــن تــا يـبـيــه ،ا ل ـتــي تستضيفها
الكويت بشكل مجمع أيام  3و 11و15
م ــن يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي الـمـجـمــوعــة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات اآلس ـي ــوي ــة
الـمـشـتــركــة الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات كــأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا 2023
بالصين.
وتتمثل سيناريوهات "الفنية" في
كـيـفـيــة الـتـعــامــل مــع رف ــض الـسـلـطــات
ا لـصـحـيــة مـنــح و ف ــد األزرق ا سـتـثـنــاء
من الحجر الصحي عقب العودة من
الـم ـع ـسـكــر ال ـخ ــارج ــي ،ع ـلــى غـ ــرار مــا
تعرض له الوفد بعد العودة من دبي
يوم  30مارس الماضي.
ووضعت اللجنة سيناريو خاصا
ب ــاالكـ ـتـ ـف ــاء ب ـم ـع ـس ـكــر داخ ـ ـلـ ــي فــي
الكويت يتخلله مباراتان ايضا،
لكن هــذا األ مــر ا صـطــدم مجددا
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة مـ ـن ــح ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن
ا ل ـل ــذ ي ــن س ـيــوا ج ـه ـه ـمــا األزرق
االستثناء من الحجر ،ال سيما
أن ا لـ ــر فـ ــض ه ـ ــذه ا ل ـ ـمـ ــرة يـعـنــي
االستعداد للتصفيات المشتركة
دون خوض مباريات تجريبية.
و ث ـمــة مـشـكـلــة ،نــا قـشـتـهــا اللجنة
خــال ا جـتـمــا عـهــا ،تمثلت فــي افتقاد
االزرق لالعبي الكويت خالل المعسكر
الداخلي أو الخارجي الذي سيدخله
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ،حـ ـي ــث س ـي ــرت ـب ــط الع ـب ــو

الكويت يتأهب إلرسال قائمة
كأس االتحاد اآلسيوي
ي ـس ـت ـع ــد ن ـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت
إلرسـ ـ ــال قــائـمـتــه اآلس ـيــويــة
ال ـم ـشــاركــة ب ـكــأس االت ـح ــاد،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر "األب ـ ـ ـيـ ـ ــض"
مواجهة في  27الجاري أمام
شباب األمعري الفلسطيني
في الملحق المؤهل لدوري
المجموعات ،حيث سيصعد
ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــز م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ض ـم ــن
المجموعة الثالثة.
ويحق لكل فريق تسجيل
 3الع ـب ـي ــن م ـح ـتــرف ـيــن ،إل ــى
جانب العب آسيوي.
وي ـم ـت ـلــك "األب ـ ـيـ ــض" بين
ص ـفــوفــه  5م ـح ـتــرف ـيــن ،هــم:
اإلي ـ ـ ـفـ ـ ــواري ج ـم ـعــة س ـع ـيــد،
واإلسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي دي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــي،
والفرنسي عبدول سيسوكو،
إلى جانب التونسيين أحمد
العكايشي ،ورامــي البدوي،
بما يعني حاجته لتصفية
المحترفين إلى  3العبين.

وقـ ـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
ديـمـبـلــي ،والـتــونـســي أحمد
العكايشي األق ــرب للخروج
من القائمة اآلسيوية ،على أن
يتم تسجيل الالعب الصاعد
حسين علي كالعب آسيوي،
كـ ـ ــونـ ـ ــه ي ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـج ـن ـس ـي ــة
اإليرانية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل،
انـسـحـبــت ال ـفــرق العمانية،
ومن بينها السيب ،الذي يقع
ضـمــن الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة،
الـتــي ستشهد وج ــود نــادي
الكويت ،حال تجاوزه عقبه
شباب األمعري الفلسطيني.

األب ـيــض بــالـمـشــاركــة مــع فــريـقـهــم في
بطولة كــأس اال تـحــاد اآل سـيــوي حتى
 28م ـ ــا ي ـ ــو ،وذ لـ ـ ـ ــك ف ـ ــي حـ ـ ــال ت ـخ ـطــي
األم ـ ـ ـعـ ـ ــري ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ــدور
التمهيدي للبطولة.
واستقر األمر ،خالل االجتماع ،على
ضرورة التنسيق مع مسؤولي نادي
الكويت ،واالستفسار منهم عن مدى
التخلي عن العبين او ثالثة للمشاركة
مع المنتخب في اال سـتـعــدادات ،ومن
ث ــم إبـ ــاغ ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لـمـنـتـخـبـنــا
بـقـيــادة ال ـمــدرب اإلسـبــانــي كــاراسـكــو
باألمر.
وتم االتفاق على عقد اجتماع آخر،
خــال األ ي ــام القليلة ا لـمـقـبـلــة ،لحسم
م ـص ـي ــر ال ـم ـع ـس ـك ــر ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،ب ـعــد
الحصول على االستثناء الخاص من
ال ــدخ ــول ف ــي ح ـجــر ص ـحــي مــؤسـســي
او منزلي عقب العودة من المعسكر.

ً
حيدر نائبا للتطوير والتدريب

إلى ذلك ،اختارت اللجنة المحاضر
باالتحاد اآلسيوي أحمد حيدر لشغل
منصب عضوية اللجنة الفنية ،وذلك
بعد اختياره من إدارة االتحاد لشغل
منصب نائب مدير التطوير والتدريب
والمسؤول عن الدورات التعليمية.
وحضر حيدر اجتماع اللجنة ،علما
بأنه شغل منصب العضوية منذ اكثر
من عامين.

الشباب يواجه برقان
في إياب الدور المؤهل
لـ «الطائرة»
ت ـن ـط ـلــق ف ــي ال ـت ــاس ـع ــة مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
مباريات "اإليــاب" للدور المؤهل للدوري
الـمـمـتــاز لـلـكــرة ال ـطــائــرة ،بـلـقــاء الشباب
مع برقان على صالة االتحاد في مجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله.
ويتطلع فريق الشباب ،صاحب المركز
الثالث األخير بنقطتين ،إلى التمسك بأمل
البقاء فــي دوري "األضـ ــواء" الممتاز في
الموسم الجديد ،من خالل تكرار الفوز على
برقان الثاني وله  3نقاط ،والطامع كذلك
في الثأر من هزيمته في مباراة الذهاب
واالق ـت ــراب خـطــوة مــن الصعود لـلــدوري
الممتاز ،خصوصا بعد فوزه على الجهراء
المتصدر بـ 4نقاط في مباراته االخيرة.
يذكر أن فريق الجهراء يحتل صــدارة
فرق الــدور المؤهل بـ 4نقاط ،يليه برقان
 3نقاط ،والشباب نقطتين ،وطبقا لالئحة
يتأهل الفريقان االول والـثــانــي للدوري
الممتاز في الموسم الجديد ،بينما يبقى
االخير في دوري الدرجة االولى.

النصر لالنفراد بصدارة مجموعته في «أبطال آسيا»

•

حسم النادي األهلي القمة
رقـ ـ ــم  121لـ ـلـ ـك ــرة ال ـم ـص ــري ــة
ل ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـح ـ ـتـ ــه ،بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ف ـ ــاز
ع ـل ــى غ ــري ـم ــه نـ ـ ــادي ال ــزم ــال ــك
بهدفين ل ـهــدف ،فــي الـمـبــاراة
ا ل ـتــي جمعتهما أ م ــس األول،
والمؤجلة من الجولة الرابعة
ل ـم ـســاب ـقــة ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز،
وذلـ ـ ــك ع ـل ــى ن ـف ــس س ـي ـنــاريــو
مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـف ــري ـق ـي ــن األخـ ـيـ ــرة
فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــا ئـ ــي دوري أ ب ـ ـطـ ــال
إفريقيا بالنسخة الماضية،
والـتــي انتهت بهدفين لهدف
لـ"األحمر" أيضا.
جاءت الثنائية الحمراء عن
طريق المهاجم الشاب محمد
شـ ــريـ ــف ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط األول،
فيما أحرز محمود عبدالرازق
"ش ـي ـكــابــاال" ه ــدف "األب ـي ــض"
الوحيد في نفس الشوط.
وبهذه النتيجة ،رفع األهلي
رصـ ـ ـي ـ ــده إلـ ـ ــى  30ن ـق ـط ــة فــي
المركز الثاني من  12مباراة.
أمــا الــزمــالــك ،فتوقف رصيده

جانب من مباراة األهلي والزمالك
عند  33نقطة بالمركز األول
من  15مباراة.

موسيماني :فرضنا أسلوبنا
م ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ـ ــرب ال ـمــديــر
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي لـ ـ ــأه ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب
إفــري ـقــي بـيـتـســو مــوسـيـمــانــي،
ً
عن سعادته ،بالفوز ،قائال في

المؤتمر الصحافي" :مباريات
القمة دائما ما تشهد حماسا
ونـ ــديـ ــة ب ـي ــن ال ـف ــري ـق ـي ــن ،لـكــن
ن ـج ـح ـنــا فـ ــي ت ـح ـق ـيــق هــدف ـنــا
بـ ـحـ ـص ــد نـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز .ل ـقــد
تحكمنا فــي مـجــر يــات اللعب،
وتحديدا في أول  20دقيقة ،بعد
أن فــرضـنــا أس ـلــوب ـنــا ،ونـفــذنــا
خطتنا بشكل جيد جدا".

وش ـ ـ ــدد م ــوس ـي ـم ــان ــي عـلــى
أن األه ـ ـ ـلـ ـ ــي اف ـ ـت ـ ـقـ ــد الـ ـع ــدي ــد
م ــن ال ـع ـنــاصــر ال ـم ـه ـمــة ،مـثــل:
ع ـلــي م ـع ـل ــول ،م ـح ـمــد هــانــي،
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ف ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــي ،أج ـ ـ ــاي ـ ـ ــي،
م ـح ـمــد الـ ـشـ ـن ــاوي وغ ـي ــره ــم،
لكن بالنهاية نجح في الفوز
وحصد النقاط الثالث.

يبحث النصر السعودي عن
االنفراد بصدارة مجموعته في
دوري أبـطــال آسيا لكرة القدم،
عندما يالقي فــوالذ خوزستان
اإليـ ــرانـ ــي الـ ـي ــوم ،ف ـي ـمــا يــواجــه
الـ ـش ــارق ــة اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي اخ ـت ـب ــارا
صعبا أمام باختاكور األوزبكي.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــام مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات م ـن ـط ـقــة
ال ـغ ــرب بـنـظــام الـتـجـ ّـمــع بسبب
تــداع ـيــات ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،إذ
ت ـس ـت ـض ـيــف الـ ـسـ ـع ــودي ــة ث ــاث
مـجـمــوعــات ،وك ــا مــن اإلم ــارات
والهند مجموعة واحدة حتى 30
الجاري ،فيما تأجلت مباريات
الشرق إلى  7مايو المقبل.
ويـتــأهــل ل ــدور الـ ــ 16صاحب
المركز األول فــي كــل مجموعة،
إل ــى جــانــب أفـضــل ثــاثــة أنــديــة
وصيفة من الغرب ،ويقام الدور
ال ـن ـه ــائ ــي م ــن مـ ـب ــارات ــي ذه ــاب
وإي ــاب يــومــي  21و 27نوفمبر
المقبل.
ويـتـصـ ّـدر النصر مجموعته
الرابعة برصيد  4نقاط وبفارق
األهـ ـ ـ ــداف ع ــن م ـنــاف ـســه فـ ــوالذ،

بينما يــأتــي الــوحــدات األردن ــي
وال ـس ــد ال ـق ـطــري ف ــي الـمــركــزيــن
الثالث والرابع برصيد نقطة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـس ـعــى ال ـســد
القطري لالستفاقة عندما يواجه
الــوحــدات األردن ــي ،وعــدم تكرار
األخ ـطــاء الــدفــاعـيــة الـتــي كلفته
الخسارة أمام الفريق السعودي.
ًويـ ـحـ ـت ــاج ال ـ ــوح ـ ــدات ل ـل ـفــوز
أيــضــا لـتـعــويــض ال ـخ ـســارة في
الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة أم ـ ـ ــام فـ ــوالذ
(صفر ،)1-لإلبقاء على حظوظه
في المنافسة.
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة،
ي ـ ــواج ـ ــه الـ ـ ـش ـ ــارق ـ ــة اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي
ال ـ ـم ـ ـض ـ ـيـ ــف اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارا ص ـع ـب ــا
ال ـي ــوم ،لـلـحـفــاظ عـلــى صــدارتــه
المهددة امام متحديه باختاكور
األوزبكستاني.
ويـتـصـ ّـدر الـشــارقــة الترتيب
برصيد  4نقاط ،مقابل اثنتين
ل ـبــاخ ـتــاكــور وت ــراك ـت ــور س ــازي
اإليــرانــي ونقطة للقوة الجوية
العراقي.
وفي المباراة الثانية ،يبحث

جانب من مباراة النصر
الـقــوة الجوية على ف ــوزه األول
ب ـعــد خ ـس ــارة وتـ ـع ــادل ،وكــذلــك
ت ـس ـج ـيــل اول أه ـ ــداف ـ ــه ب ـعــدمــا
ع ـج ــز ع ــن ه ــز ش ـب ــاك ال ـش ــارق ــة
وباختاكور.
وف ــي الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة،
تـخـطــف الـقـمــة الـخـلـيـجـيــة بين
ال ـ ــوح ـ ــدة اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي والـ ــريـ ــان
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،فـ ـ ــي ظــل

ب ـح ـث ـه ـمــا ع ــن ف ــوزهـ ـم ــا األول،
فــي حـيــن يــأمــل بيرسيبوليس
اإلي ــران ــي وصـيــف حــامــل اللقب
تعزيز صدارته أمام غوا الهندي
المضيف.
وي ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدر ب ـيــرس ـي ـبــول ـيــس
الترتيب برصيد  6نقاط ،مقابل
نقطتين لـغــوا و نـقـطــة للوحدة
والريان.
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ريال مدريد يسقط في فخ
التعادل السلبي أمام خيتافي
اكتفى ريال مدريد بنقطة
التعادل أمام خيتافي ،أمس
األول ،في المرحلة الثالثة
والثالثين من «الليغا» ،في
حين استعاد أتلتيكو مدريد
نغمة االنتصارات ،بتغلبه على
ايبار.

وقـ ـ ـ ــع ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد فـ ـ ــي فــخ
الـتـعــادل السلبي أم ــام خيتافي،
أمــس األول ،في المرحلة الثالثة
والثالثين من الــدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وكـ ــان أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد أوق ــف
نزيف النقاط ،بـفــوزه على ايبار
بخماسية ،قبل ثماني مراحل من
نهاية الدوري.
وبـ ـ ــات أت ـل ـت ـي ـكــو ي ـم ـت ـلــك اآلن
 70نقطة ،بـفــارق ثــاث نقاط عن
ال ــري ــال ،وخ ـمــس ع ــن بــرشـلــونــة،
ال ــذي يــواجــه غــرنــاطــة الخميس،
ً
منتشيا بتتويجه بكأس إسبانيا
على حساب أتلتيك بلباو السبت.
وبـ ـ ـسـ ـ ـق ـ ــوط ال ـ ـ ــري ـ ـ ــال فـ ـ ــي فــخ
ال ـت ـع ــادل الـسـلـبــي أمـ ــام مضيفه
خيتافي ،خرج بنقطة واحدة فقط
ترفع رصيده إلــى  67في المركز
ً
الثاني ،متأخرا بفارق  3نقاط عن
"جاره" أتلتيكو.
وب ـ ـ ــات ري ـ ـ ــال  -ت ـح ــت ت ـهــديــد
برشلونة ،الثالث ،بفارق نقطتين
 مـهــددا بـخـســارة الــوصــافــة ،فيً
حال فوز األخير على غرناطة غدا،
في مباراة متأخرة ،بسبب ارتباط

النادي الكتالوني بمسابقة كأس
إسبانيا التي أحرز لقبها ،بفوزه
على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة
السبت.
وافتقد ريال ثمانية من العبيه
األســاسـيـيــن ،س ــواء لــإصــابــة أو
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ولـ ــم ي ـش ــارك
ه ــداف ــه الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــة،
ال ـ ــذي ت ـع ــرض ل ـض ــرب ــة بـكــاحـلــه
األربعاء أمام ليفربول اإلنكليزي
ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ــاب رب ـ ـ ــع نـ ـه ــائ ــي دوري
ً
األبطال ،سوى في الدقيقة  65بدال
من الدومينيكاني ماريانو دياس،
وبـ ـق ــي األلـ ـم ــان ــي ت ــون ــي ك ــروس
ع ـلــى م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء .فـيـمــا دفــع
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان
بالعديد من الالعبين الشبان.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـض ـغــط
م ــن أصـ ـح ــاب األرض ،وت ـصــدى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي لـ ـل ــري ــال
تـيـبــو ك ــورت ــوا ألك ـثــر مــن فــرصــة،
ً
خصوصا في الدقيقة السادسة.
ً
وسجل ماريانو هدفا للريال
( ،)،7ل ـكــن ح ـكــم ال ـم ـب ــاراة أل ـغــاه
بداعي التسلل ،بعد الرجوع إلى
تـقـنـيــة ح ـكــم ال ـف ـيــديــو الـمـســاعــد

زيدان :سنواصل القتال حتى النهاية
رأى ال ـفــرن ـســي زي ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان ،الـمــديــر
الفني لريال مدريد ،أن فريقه لم يتراجع خطوة
للخلف في سباق الصراع على لقب "الليغا"،
بتعادله سلبيا أمام خيتافي أمس األول ،ضمن
الجولة الـ 33لليغا ،حيث أكد أن هناك "نقاطا
أخرى كثيرة" في الملعب.
وقــال زي ــدان" :يجب أن أهنئ الالعبين ،ألن
األم ــور لــم تكن سهلة .كنا جيدين جــدا على
ال ـم ـس ـتــوى ال ــدف ــاع ــي ،لـكـنـنــا اف ـت ـقــدنــا ذلــك
شيئا مــا فــي ال ـه ـجــوم .علينا االسـتـمــرار
في المحاولة ،فهناك نقاط أخــرى كثيرة
في الملعب".
ورف ـ ــض زيـ ـ ــدان ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى لقطة
ال ـهــدف الـمـلـغــى لـلـمـهــاجــم الدومينيكي
مــاريــانــو ديــاث بــداعــي التسلل ،مــؤكــدا أن
الحكم هو صاحب القرار.
ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف
ال ـف ــري ــق ال ـم ـل ـكــي ،فـ ــإن ال ـم ــدرب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ل ـ ــم ي ـ ـبـ ـ ِـد أي
استياء من األمر.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد:
"ط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات ـ ـ ـنـ ـ ــا
ليس لها حــدود،
ولــن نتوقف عن
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــال ح ـت ــى

النهاية مهما حدث .الفريق جيد
مـعـنــويــا ،وعـلـيـنــا مــواصـلــة العمل
ً
ُ
والمضي قدما".
وتابع" :ال أشعر بأي قلق ،وهذا هو الواقع.
نعم نعاني إصابات عديدة ،ولسنا الفريق
الوحيد الذي يعاني هذا األمر".
(إفي)

كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يتصدى إلحدى الفرص الخطيرة
(في إيه آر) ،وانتهى الشوط األول
بال أهداف.
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،كــانــت
الـحــال نفسها ،مــع تــألــق كــورتــوا
ً
أيضا.
وطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــب العـ ـ ـب ـ ــو خـ ـيـ ـت ــاف ــي

كورتوا :لن نبكي بسبب الغيابات
أب ـ ـ ـ ــدى ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي
تيبو كورتوا ،حارس
م ــرم ــى ريـ ـ ــال م ــدري ــد،
أس ـفــه لـلـتـعــادل أم ــام
خـ ـيـ ـت ــاف ــي بـ ـ ــدون
أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،أمـ ـ ــس
األول ،في الجولة
الـ 33لليغا ،مؤكدا
أنـ ــه رغـ ــم ال ـغ ـيــابــات
الكثيرة في صفوفهم،
فـ ــإن ـ ـهـ ــم لـ ـ ــن "ي ـ ـب ـ ـكـ ــوا"
بسبب هذا األمر.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ك ـ ـ ــورت ـ ـ ــوا
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ـق ـنــاة
ال ـن ــادي "ريـ ــال مــدريــد تي
فـ ـ ــي"" :ن ـش ـع ــر ف ــي ال ـن ـهــايــة
ب ــاإلحـ ـب ــاط ،ب ـعــد أن خــرجـنــا
بنقطة فقط .نبحث دائما عن
الفوز ،ألننا ندرك أن المنافسة
ص ـع ـبــة ع ـل ــى ل ـق ــب (ال ـل ـي ـغ ــا).
أتلتيكو ف ــاز ،لكننا واجهنا
ص ـعــوبــة الـ ـي ــوم ،ألن الـعـشــب
كــان جــافــا ج ــدا .سنحنت لنا
ف ــر ص ــة ،لـكـنـنــا ل ــم نستغلها،
فيما تصديت لفرص خطيرة
للمنافس".
وأضـ ــاف" :ق ــوة المجموعة

اإلنتر يكتفي بنقطة من أرض نابولي
تعثر إنتر أمام نابولي ،1-1
أمس األول ،في المرحلة الحادية
وال ـثــاث ـيــن لـ ـل ــدوري اإلي ـطــالــي
لكرة القدم.
وسقط إنتر في فخ التعادل
مـ ــع م ـض ـي ـفــه ن ــاب ــول ــي ،ب ـهــدف
لكل منهما ،وفشل في تحقيق
ان ـت ـصــاره الـ ـ ــ 12عـلــى ال ـتــوالــي،
في مسعاه إلى لقبه األول منذ
عام .2010
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس إنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر،
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــر
هــانــدانــوفـيـنــش ،هــدف نابولي
خطأ في مرماه ( ،)36فيما أدرك
الدنماركي كريستيان إريكسن
ه ــدف الـتـعــادل لــ"نـيــراتـســوري"
(.)55
وبـ ـه ــذا الـ ـتـ ـع ــادل ،رفـ ــع إنـتــر
رص ـي ــده إل ــى  75ن ـق ـطــة ،ليظل
ً
م ـت ـصــدرا لـلـتــرتـيــب ،فـيـمــا رفــع
نــابــولــي رصـيــده إلــى  60نقطة
في المركز الخامس.

بالحصول على ركلة جزاء (،)80
ُ
لكن تقنية الفيديو لم تظهر ذلك.
وضغط العبو مدريد في الدقائق
ً
العشر األخيرة ،بحثا عن هدف،
لكن دون أي فاعلية.
وبهذه النتيجة بقي أصحاب

جانب من مباراة انتر ميالن ونابولي

قـ ـ ّـرر نـ ــادي تــوتـنـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة الـقــدم
ّ
التخلي عــن خــدمــات مــدربــه البرتغالي جوزيه
مورينيو ،بحسب ما أعلن أمس في بيان.
وق ــال تــوتـنـهــام "يـعـلــن ال ـنــادي إع ـفــاء جــوزيــه
مورينيو وطاقمه التدريبي جواو ساكرامنتو،
نونو سانتوس ،كارلوس اللين وجوفاني تشيرا
من مهامهم".
وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي
ً
ً
بـ ـع ــد  17ش ـ ـهـ ــرا عـ ـل ــى ت ـس ـل ـم ــه الـ ـمـ ـه ــام خ ـل ـفــا
لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،نتيجة تراجع
ً
نتائج الفريق الذي كان متصدرا للدوري الممتاز
ف ــي مـنـتـصــف ديـسـمـبــر ،لـكـنــه ت ــراج ــع اآلن إلــى
المركز السابع على بعد  5نقاط من أول المراكز
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ونقل توتنهام عن رئيس مجلس اإلدارة دانيال
ليفي قوله" :لقد كان جوزيه وطاقمه التدريبي
ً
مـعـنــا خ ــال بـعــض األوق ـ ــات األك ـثــر تـحــديــا لنا
كفريق .جوزيه محترف حقيقي ،وأظهر مرونة
هائلة خالل الوباء (فيروس كورونا)".
وتابع ليفي" :على المستوى الشخصي ،لقد
استمتعت بالعمل معه ،ونأسف ألن األمــور لم

إشبيلية يهزم سوسييداد
من جهة أخــرى ،رفع إشبيلية
رصيده إلى  64نقطة في المركز

مارسيلو :فزنا بنقطة
أبدى البرازيلي مارسيلو ،ظهير أيسر ريال
مدريد ،أسفه الشديد للصعوبات التي واجهها
فــري ـقــه أمـ ــام خ ـي ـتــافــي ،ت ـحــديــدا حــالــة الـعـشــب
الجاف ،مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه لم يفقد
نقطتين ،بــل فــاز بنقطة أمــام جــاره المدريدي
الذي كان األخطر في المباراة.
وقال مارسيلو" :األمور دائما ما تكون صعبة
على هــذا الملعب ،وكنا نــدرك ما ينتظرنا في
مباراة بطيئة جدا ،والكرة لم تكن تدور بالشكل
المطلوب على أرض ملعب جافة .ال أعتقد أننا

كورتوا

تظهر في اللحظات الصعبة.
هــذا ما نفعله طــوال الموسم،
ول ــن نبكي بسبب الـغـيــابــات.
يجب أن نلعب بشجاعة دائما،
وجميع العبي الريال يمتلكون
اإلمكانيات الفنية".
وأثنى الالعب الدولي على
أداء ثالثي الفريق الرديف الذي
شارك مع الفريق.
(إفي)

خسرنا نقطتين ،لكننا فزنا بنقطة ،ألن اللعب
هنا صعب جدا .حاولنا امتالك الكرة ،والوصول
لمرمى الخصم".
يعط الالعب المخضرم اهتماما كبيرا
ولــم
ِ
للغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق:
"ليس هناك متسع من الوقت للراحة ،وهذا هو
ال ــواق ــع ،لـكــن علينا االس ـت ـمــرار بتقديم أفضل
مستوى ممكن .كرة القدم هكذا حاليا ،وعلينا
تقبل األمر".
(إفي)

سيميوني :نحن في فترة مقاومة
ق ـ ــال األرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغــو
س ـي ـم ـيــونــي ،م ـ ــدرب أتـلـتـيـكــو
مدريد ،عقب فــوز فريقه أمس
األول ع ـلــى إي ـب ــار بـخـمــاسـيــة
ن ـظ ـي ـفــة إن "ال ـ ـفـ ــوز دائـ ـم ــا مــا
ً
يـمـنـحــك ال ـ ـقـ ــوة" ،م ـش ـي ــرا إلــى
أن أنخيل كــوريــا ،الــذي سجل
ثنائية "دائما ما يضيف الروح

للفريق" و"حاسم" عندما تسير
األمور معه على ما يرام.
وأضاف المدرب األرجنتيني
خالل المؤتمر الصحافي عقب
انتهاء اللقاء" :نحن فــي فترة
مـقــاومــة" ،و"هـنــاك أربـعــة ِفــرق
بــإمـكــانـهــا أن ت ـتــوج بــالـلـقــب"،
م ـت ـن ـم ـيــا أن "تـ ــواصـ ــل جـمـيــع

الفرق النمو حتى ال يكون األمر
ِ
رو تـيـنـيــا وأن ينحصر اللقب
دائما بين فريقي ريال مدريد
وبرشلونة".
وأكد سيميوني أنه "ال يزال
يـتـبـقــى  7ج ـ ـ ــوالت ...وم ـب ــاراة
ه ــوي ـس ـك ــا ال ـم ـق ـب ـل ــة س ـت ـكــون
حاسمة".

فيرستابن يتوج بجائزة رومانيا الكبرى
ح ــاف ــظ س ــائ ــق ري ـ ــد ب ـ ــول ال ـهــول ـنــدي
ماكس فيرستابن على ب ــرودة أعصابه
فــي سـبــاق مــاطــر خ ــال جــائــزة إيميليا
روم ــانـ ـي ــا الـ ـكـ ـب ــرى ت ـخ ـل ـلــه ال ـك ـث ـي ــر مــن
التقلبات والحوادث ،واستفاد من خطأ
نادر ارتكبه سائق مرسيدس بطل العالم
سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون،
ليحرز أمس األول الفوز على حلبة إيموال
التي تستضيف الجولة الثانية من بطولة
العالم للفورموال واحد.
ونـجــح فيرستابن تحت األمـطــار في
انـ ـت ــزاع ال ـ ـصـ ــدارة م ــن هــام ـي ـل ـتــون عند
المنعطف األول لحلبة إيموال ،في طريقه
لتحقيق فوزه األول هذا العام والحادي
عشر في مسيرته أمام هاميلتون ،بعدما
ً
حــل ثــانـيــا خلف البريطاني فــي جائزة
البحرين الكبرى باكورة الجوالت.
وق ــال الـفــائــز ،ال ــذي أنـهــى السباق في
وقت إجمالي قــدره  2.02.34.598ساعة:
"فاجأت نفسي .عملنا بجهد لجعل األمور
أفضل .في هذه الظروف المخادعة قمنا
بعمل رائع".

فيرستابن يحمل كأس البطولة

نيكس يحقق ًفوزه
السادس تواليا

توتنهام يقيل مورينيو
ً
تسر كما توقعنا .سيكون دائما موضع ترحيب
هـنــا ،ون ــود أن نشكره وطــاقـمــه الـتــدريـبــي على
مساهمتهم".
وك ـشــف الـ ـن ــادي ال ـل ـنــدنــي أن الع ـبــه الـســابــق
ً
ومدرب فريق تحت  19سنة حاليا راين مايسون
سيتولى مهام إدارة الفريق في تمارين اليوم،
ً
تحضيرا للقاء الغد ضد ساوثمبتون في مباراة
مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين للدوري
الممتاز ،على أن يتم تقديم أي مستجد في الوقت
المناسب.
واخـتــار توتنهام إقالة البرتغالي البالغ 58
ً
ً
عــامــا فــي وقــت حـســاس ج ــدا ،ليس ألن ال ــدوري
الممتاز وصل الى أمتاره األخيرة فحسب ،بل ألن
الفريق مدعو لمواجهة مانشستر سيتي األحد
المقبل في نهائي كأس رابطة األندية المحترفة.
ومورينيو المثير للجدل في الكثير من مواقفه،
ً
ليس غريبا عن اإلقاالت ،إذ إنها المرة الخامسة
الـتــي ُيـقــال فيها مــن منصبه ،بعد تشلسي في
سبتمبر  2007رغم قيادته الفريق للقب الدوري
الـمـمـتــاز مــرتـيــن وك ــأس الــرابـطــة مــرتـيــن وكــأس
إنكلترا مرة واحدة.

األرض خيتافي في المركز الـ 15
بـ 31نقطة.

الــرابــع ،بـفــوزه  1-2على مضيفه
ريـ ــال ســوس ـي ـيــداد ،فـيـمــا أسـقــط
أوس ـ ــاس ـ ــون ـ ــا إلـ ـتـ ـش ــي ب ـهــدف ـيــن
نظيفين.
وف ــي م ـب ــاراة راب ـع ــة ،اسـتـعــاد
دي ـ ـبـ ــورت ـ ـي ـ ـفـ ــو أالفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ن ـغ ـم ــة

االنتصارات ،بعد ثماني مراحل،
ب ـه ــدف ق ــات ــل ف ــي ش ـب ــاك ضـيـفــه
هــوي ـس ـكــا سـجـلــه الع ــب الــوســط
األرجـنـتـيـنــي رودريـ ـغ ــو بــاتــالـيــا
( ،)85ليرفع رصيده إلى  27نقطة
في المركز السادس عشر.

وبعد قــراره بترك إنتر ميالن اإليطالي عقب
قيادته إلــى ثالثية ال ــدوري والـكــأس المحليين
ودوري أبطال أوروبــا عام  ،2010واالنتقال الى
ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي ،وأق ـيــل الـبــرتـغــالــي من
تدريب النادي الملكي في  2013بعد خسارة
نهائي ال ـكــأس المحلية أم ــام ال ـجــار أتلتيكو
مدريد.
وع ـ ــاد ف ــي ص ـيــف ذلـ ــك ال ـع ــام ل ــاش ــراف
ً
مجددا على تشلسي لكن بعد خسارة 9
مــن  16م ـبــاراة فــي ال ــدوري الممتاز قرر
المليارير الروسي رومــان أبراموفيتش
ً
التخلي عن خدماته مجددا في ديسمبر
 ،2015ليحل في صيف  2016عند الغريم
مانشستر يونايتد الذي أقاله في ديسمبر
 2018ب ـعــدمــا ب ــدأ ذل ــك ال ـمــوســم بسبعة
انـتـصــارات فــي مبارياته ال ــ 17األول ــى في
الدوري المحلي.

ً
حقق نـيــويــورك نيكس انـتـصــاره الـســادس تــوالـيــا في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،عقب فوزه ،أمس
األول ،على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز  112-122بعد
ً
ً
تمديد الــوقــت ،فــي مـبــاراة شهدت صــراعــا محتدما على
لقب أفضل مسجل بين نجم األول يوليوس راندل ونجم
الخاسر الصاعد زيون وليامسون.
َّ
ورد العب الجناح القوي لنيكس ،راندل على النقاط الـ34
والمتابعات التسع للخارق وليامسون ،بتسجيله  33نقطة
إلى جانب  10تمريرات حاسمة و 5صدات ،ليقود فريقه
إلى الفوز بعد تمديد الوقت.
وسمح هذا الفوز لفريق المدرب توم تيبودو بمتابعة
سلسلة انتصاراته والتقدم للمركز السادس في المنطقة
الشرقية المؤهل إلى األدوار اإلقصائية (بالي أوف).
وفــي م ـبــاراة ثــانـيــة ،فــاز أتــانـتــا هــوكــس على إنديانا
بــايـســرز  ،117-129تحت هــالــة نجمه ت ــراي يــونــغ ،الــذي
سجل  34نقطة ومــرر  11كرة حاسمة ،فيما حقق زميله
السويسري كلينت كابيال "دابل  -دابل" مع  25نقطة و24
متابعة.
وتجمع قمة الـمـبــاريــات ميامي هيت ســابــع المنطقة
الشرقية مع بروكلين نتس وصيف المنطقة ،الذي خسر
مرة جديدة جهود نجمه كيفن دورانت المصاب في فخذه.

ةديرجلا
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ً ً
 12ناديا كبيرا تنسف كرة القدم األوروبية
بإطالق «الدوري السوبر»

فلورنتينو بيريز

ـدو قد ينسف خارطة
في زلــزال مـ ٍ
ال ـب ـطــوالت ال ـقــاريــة ،أعـلــن  12نــاديــا
أوروب ـيــا كبيرا ،أمــس األول ،إطــاق
"ال ـ ـ ــدوري ال ـس ــوب ــر" ،وه ــي مـســابـقــة
خاصة يرجى منها منافسة دوري
أبطال أوروبا ،فيما يبدو إعالن حرب
على االتـحــاد األوروب ــي لـكــرة القدم
(يويفا) الذي تعهد بمعاقبة األندية
والعبيها.
وف ـ ــي بـ ـي ــان ح ـص ـلــت وك ــال ــة
فرانس برس على نسخة
منه" ،أعلن  12من أهم
األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـف ــاق
إلنـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاء م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة (ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
ال ـ ـسـ ــوبـ ــر) ،ت ــدي ــره ــا
األن ــدي ــة الـمــؤسـســة،
وه ــي :مـيــان وإنتر
وي ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوس
(إي ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا)،
أتـلـتـيـكــو مــدريــد
وري ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
وب ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــة
(إس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا)،
وأرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ــول
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــي
وم ـ ـ ــانـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر
سيتي ومانشستر
يونايتد وتوتنهام
(إنكلترا)".
واتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــت األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
الــراغـبــة فــي الـسـيــر على
خطى دوري كــرة السلة
األم ـيــرك ـيــة "أن بــي اي ــه"،
وال ــرازح ــة تـحــت الــديــون
والحجم الهائل لرواتب
ن ـج ــوم ـه ــا فـ ــي ظـ ــل أزمـ ــة
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـفـ ــور
بــالـجـشــع وت ــم تـهــديــدهــا
ب ــالـ ـمـ ـع ــاقـ ـب ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة،
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــة أن ـ ـ ـ ـ ــه س ـي ـت ــم
اإلعالن عن ثالثة أعضاء
مــؤس ـس ـيــن آخ ــري ــن ،مع
وجـ ـ ـ ــود خ ـم ـس ــة أم ــاك ــن
أخ ـ ــرى ت ـم ـنــح م ــن خــال
نـ ـ ـظ ـ ــام ت ـ ــأه ـ ــل سـ ـن ــوي ــا،
عـ ـل ــى أن ت ـ ـبـ ــدأ ال ـن ـس ـخــة
االف ـت ـتــاح ـيــة "فـ ــي أق ــرب
و قــت ممكن عمليا"،
وسـ ـيـ ـضـ ـم ــن

األعـضــاء المؤسسون ال ــ 15تأهلهم كل
موسم.

"يويفا" يهدد
وقبل اإلعالن الرسمي ،أعلن االتحاد
األوروبي واتحادات كرة القدم في الدول
ال ـثــاث لــأنــديــة الـمـشــاركــة أن ــه سيتم
منع األندية من المشاركة في الدوريات
المحلية ودوري أبطال أوروبا.
وأش ـ ـ ـ ــار "يـ ــوي ـ ـفـ ــا" إلـ ـ ــى أن األن ــدي ــة
الـمـعـنـيــة "سـتـمـنــع م ــن ال ـل ـعــب ف ــي أي
مسابقة أخرى على المستوى المحلي
أو األوروب ـ ــي أو الـعــالـمــي ،وق ــد يحرم
العبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم
ال ــوط ـن ـي ــة" ،ووصـ ــف االتـ ـح ــاد ال ـق ــاري
واالت ـحــادات الثالثة عملية االنفصال
بأنه أمر "مثير للسخرية".
وأض ــاف أنــه "فــي حــال ح ــدوث ذلــك،
ن ـ ــود أن نـ ـك ــرر أنـ ـن ــا وك ــذل ــك االتـ ـح ــاد
الدولي (فيفا) وكل االتحادات األعضاء،
سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا
المشروع الساخر ،وهو مشروع يقوم
على المصلحة الذاتية لعدد قليل من
األندية في وقت يحتاج المجتمع إلى
الـتـضــامــن أكـثــر مــن أي
وقت مضى".
ويـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــل أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال
حــالـيــا الـمــركــز التاسع
في الــدوري اإلنكليزي،
وبات بعيدا عن السباق
لـلـتــأهــل لـ ــدوري أبـطــال
أوروبا الموسم المقبل،
بينما يـخــوض كــل من
ليفربول وتشلسي معركة صعبة.
وأعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي،
في بيان ،أنه "يمكن لعشاق أي ناد في
إنكلترا وكل أنحاء أوروبا أن يحلموا
حــالـيــا ب ــأن فــريـقـهــم قــد يـصـعــد إلــى
القمة ويلعب ضد األفضل" ،مضيفة:
"نحن نؤمن بأن مفهوم الدوري السوبر
قد يدمر هذا الحلم".

الرئيس ماكرون
يرحب بموقف
األندية الفرنسية
الرافض للمشاركة
في مشروع الدوري
السوبر

قصر اإلليزيه

محادثات مع االتحادات
وقالت األندية ال ــ ،12في بيانها ،إن
المجموعة الجديدة "تتطلع" إلى "إجراء"
م ـحــادثــات م ــع االت ـح ــادي ــن األوروبـ ــي
وال ـ ــدول ـ ــي (فـ ـيـ ـف ــا) ،وأن ال ـم ـب ــاري ــات
ستقام في منتصف األسبوع للسماح
ل ـل ـف ــرق ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـل ـع ــب فــي
الــدوريــات المحلية ،وسيشهد الشكل

ال ـجــديــد تـقـسـيــم ال ـف ــرق الـعـشــريــن إلــى
مجموعتين من عشرة ،مع تأهل الفرق
الـثــاثــة األول ــى عــن كــل مجموعة لربع
النهائي ،ويـخــوض الــرابــع والخامس
من كل مجموعة مباراتي ذهاب وإياب
لاللتحاق بدور الثمانية.
وقــال الرئيس المساعد لمانشستر
يونايتد جويل غاليزر ،الــذي سيكون
نــائ ـبــا لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــدوري ال ـس ــوب ــر ،إنــه
"م ــن خ ــال الـجـمــع بـيــن أع ـظــم األنــديــة
والالعبين في العالم للعب مع بعضهم
طوال الموسم ،سيفتح الدوري الممتاز
فـصــا جــديــدا لـكــرة ال ـقــدم األوروب ـي ــة".
وأش ــارت األنــديــة أيـضــا إلــى أنــه سيتم
إنشاء "الدوري السوبر" للسيدات .ولن
تـكــون األنــديــة الفرنسية أو األلمانية
جزءا من "الدوري السوبر".
وأفاد "يويفا" ،في بيانه" ،نشكر تلك
األنــديــة فــي ال ــدول األخ ــرى ،خصوصا
األن ــدي ــة الـفــرنـسـيــة واألل ـم ــان ـي ــة ،الـتــي
رف ـض ــت االنـ ـضـ ـم ــام" ،مـضـيـفــا" :نــدعــو
ك ــل م ـح ـبــي كـ ــرة الـ ـق ــدم والـمـشـجـعـيــن
وال ـس ـيــاس ـي ـيــن ل ــان ـض ـم ــام إل ـي ـن ــا فــي
ال ـن ـضــال ض ــد م ـش ــروع م ـمــاثــل إذا تم
اإلعـ ــان ع ـنــه .ه ــذه الـمـصـلـحــة الــذاتـيــة
المستمرة لعدد
قـلـيــل مــن الـنــاس
مـ ـت ــواصـ ـل ــة مـنــذ
وقــت طــويــل .هذا
يكفي".
وذك ـ ــر رئ ـيــس
راب ـ ـطـ ــة الـ ـ ــدوري
اإلسـ ـب ــان ــي ل ـكــرة
ال ـ ـق ـ ــدم خ ــاف ـي ـي ــر
تـ ـيـ ـب ــاس" :أخـ ـ ـي ـ ــرا خـ ـ ــرج م ـه ـنــدســو
الــدوري السوبر من الحانة عند
الخامسة فجرا ،وهم في حالة
س ـك ــر مـ ــن األنـ ــان ـ ـيـ ــة وان ـ ـعـ ــدام
التضامن".
م ــن جـهـتـهــا ،أع ـل ـنــت راب ـطــة
األندية األوروبية أنها "تعارض
بـشــدة الـ ــدوري ال ـســوبــر" ،فيما
أعـ ـل ــن ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس أن رئ ـي ـســه
أندريا أنييلي الذي يرأس الرابطة
استقالته من منصبه.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن اثـنـيــن
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــأه ـ ـل ـ ـيـ ــن لـ ـنـ ـه ــائ ــي
دوري أبطال أوروبــا الموسم
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ
األلماني وباريس سان جرمان
ال ـفــرن ـســي ،لـيـســا م ــن ب ـيــن ال ـفــرق
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي أع ـل ـنــت

نظام البطولة والعائدات المتوقعة
ً
أعلن بشكل رسمي مشاركة  12ناديا في مسابقة
السوبر االوروب ــي التي يعارضها بـشـ ّـدة االتـحــادان
األوروبــي والدولي ،والسلطات السياسية في القارة
العجوز.
وهـنــاك  6أنــديــة مــن ال ــدوري اإلنكليزي (أرس ـنــال،
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ،مــانـشـسـتــر سـيـتــي ،تــوتـنـهــام،
ليفربول ،تشلسي) ،وثالثة من الدوري اإلسباني (ريال
مدريد ،برشلونة ،أتلتيكو مدريد) ،ومثلها من الدوري
اإليطالي (يوفنتوس ،ميالن ،إنتر ميالن).
ّ
وستنضم ثالثة أندية أخرى الى األندية المؤسسة
الـ 12وفق اإلعالن الصادر عن المنظمة الجديدة التي
يرأسها رئيس رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس.
وس ـت ـتــم إض ــاف ــة خـمـســة أن ــدي ــة ع ـبــر ن ـظ ــام تــأهــل
موسمي للمؤسسين الـ ،15من دون أن يكشف النقاب
حتى اآلن عن النظام الذي سيتبع في تحديد هوية
الفرق المتأهلة.
ويعني ذلك أن البطولة المستحدثة ستتكون من
ً
 20فريقا ،على أن تنطلق المسابقة "فــي أقــرب وقت
ً
ً
ممكن" ،وفقا لبيان إطالق البطولة الذي كشف أيضا
عن استحداث بطولة مماثلة للسيدات.
ّ
سيتم توزيع األندية العشرين على
في كل موسم،
ً
مجموعتين من عشرة وستلعب ،اعتبارا من أغسطس
بنظام الذهاب واإلياب ،ما يعني أن هناك  18مباراة
في مرحلة المجموعات.
ويـتــأهــل أص ـحــاب الـمــراكــز الـثــاثــة األول ــى فــي كل
مجموعة لــربــع الـنـهــائــي ،على أن تـحــدد البطاقتان

م ـشــارك ـت ـهــا ،ل ـكــن حـ ــاول ال ـمــؤس ـســون
ضمهما إلـيـهــا بـحـســب م ـصــدر مطلع
على الملف.

انتقادات القادة السياسيين
وان ـت ـق ــد ق ـ ــادة س ـي ــاس ـي ــون األن ــدي ــة
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،إذ ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون إن ــه
يتعين عليهم "الــرد على جماهيرهم"،
مضيفا أنه "يجب على األندية المشاركة
االستجابة لمشجعيها ومجتمع كرة
الـقــدم األوس ــع قبل اتـخــاذ أي خطوات
أخرى".
ك ـ ـمـ ــا ان ـ ـت ـ ـقـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إيمانويل ماكرون المخطط .وقال قصر
اإلل ـي ــزي ــه ل ــ"ف ــران ــس بـ ــرس" إن "رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ي ــرح ــب ب ـمــوقــف األن ــدي ــة
الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع
ال ــدوري السوبر األوروب ــي الــذي يهدد
مبدأ التضامن والجدارة الرياضية".
وان ـت ـق ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـمـفــوضـيــة
األوروب ـيــة المولجة الترويج ألسلوب
الحياة األوروب ـيــة الـمـشــروع "يجب أن
نــدافــع عــن ن ـمــوذج أوروب ـ ــي لـلــريــاضــة
ت ـح ــرك ــه الـ ـ ِق ـ َـي ــم ويـ ـق ــوم ع ـل ــى ال ـت ـنــوع
والشمول".
وتـ ــابـ ــع الـ ـي ــون ــان ــي م ــارغ ــاري ـت ـي ــس
سخيناس دون أن يعلن عن أي اجــراء
ل ـم ـنــع "االن ـ ـش ـ ـقـ ــاق"" :ال ي ــوج ــد م ـجــال
لحصرها (المسابقة الجديدة) باألندية
المعدودة الثرية التي ترغب في قطع
الــروابــط مــع كــل مــا تمثله االت ـحــادات:
الدوريات الوطنية ،الصعود والهبوط
ودع ــم كــرة الـقــدم ال ـهــواة على مستوى
القاعدة" ،ورأى أن "العالمية ،الشمول
وال ـت ـنــوع عـنــاصــر أســاس ـيــة لـلــريــاضــة
األوروبية وطريقة حياتنا األوروبية".

مهندسو الدوري
السوبر خرجوا من
الحانة عند الخامسة
ً
فجرا وهم في حالة
سكر من األنانية
وانعدام التضامن

تيباس

رياضة

بيريز :سنساعد
كرة القدم
أكد فلورنتينو بيريز ،رئيس
ن ــادي ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي،
أمس ،عقب اختياره من األندية
الـ 12المؤسسة لدوري السوبر
األوروب ـ ـ ـ ــي ك ــرئ ـي ــس لـلـبـطــولــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،أن ه ـ ــذه ال ـب ـطــولــة
"ستساعد ك ــرة الـقــدم على كل
المستويات".
وأكــد بيريز في تصريحات
لـ ـلـ ـم ــوق ــع الـ ــرس ـ ـمـ ــي لـ ـلـ ـن ــادي
ً
الملكي عقب اإلعالن رسميا عن
تكوين البطولة "كرة القدم هي
الرياضة العالمية الوحيدة في
العالم التي يتابعها أكثر من 4
مليارات شخص ،ومسؤوليتنا
كأندية كبيرة هــي االستجابة
لرغبات الجماهير".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف "سـ ـنـ ـس ــاع ــد ك ــرة
القدم على كل المستويات من
أجــل الوجود في المكانة التي
تستحقها".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد أنـ ــدريـ ــا
أنييللي ،رئيس نادي يوفنتوس
اإليطالي ونائب رئيس البطولة،
أنـهــم بـهــذه الـبـطــولــة يحققون
ح ـ ـلـ ــم جـ ـم ــاهـ ـي ــر ك ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
بمشاهدة مباريات من العيار
الثقيل بشكل مستمر في بطولة
جديدة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح "األنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــ12
المؤسسة للبطولة تحترم مئات
الماليين مــن الجماهير حول
العالم .قررنا االتحاد في هذه
اللحظة الحرجة ،حتى تتحول
المنافسة األوروب ـيــة ،مــع منح
الرياضة التي نعشقها أسسا
ثــابـتــة ومـسـتـمــرة للمستقبل،
مع رفع حالة التضامن ،ومنح
الـجـمــاهـيــر والــاعـبـيــن ال ـهــواة
حلما ومباريات عالية الجودة
س ـت ــزي ــد ح ــال ــة ال ـش ـغ ــف ب ـكــرة
القدم".

فيرغسون يعلن رفضه
كـ ـش ــف ألـ ـيـ ـك ــس ف ـي ــرغ ـس ــون
الـ ـم ــدرب األسـ ـط ــوري لمانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،عـ ـ ــن رفـ ـ ـض ـ ــه ل ـت ــأس ـي ــس
بطولة دوري السوبر األوروبي،
م ـ ــذك ـ ــرا ب ــالـ ـفـ ـت ــرة ال ـ ـتـ ــي ك ــان
م ــوج ــودا فـيـهــا مــع أبـيــرديــن
األسكتلندي ،والذي فاز على
ريال مدريد في كأس الكؤوس
األوروبـيــة (ال ــدوري األوروبــي
سابقا).
وق ــال فـيــرغـســون "ال ـحــديــث عن

األخـيــرتــان عبر ملحق فاصل مــن ذهــاب وإي ــاب بين
أص ـح ــاب ال ـمــركــزيــن ال ــراب ــع وال ـخ ــام ــس ف ــي ك ــل من
المجموعتين.
وكما الحال في دوري أبطال أوروبا ،تقام األدوار
اإلقصائية بنظام مباراتي ذهــاب وإيــاب ،على أن
تقام المباريات في منتصف األسبوع في تعارض
مع مسابقتي دوري األبطال والدوري "يوروبا ليغ"
اللتين ينظمهما االتحاد األوروبي للعبة.
من أجل تحقيق هدفه المتمثل في "توليد موارد
إضافية لهرم كرة القدم كله" ،ارتكز الدوري السوبر
ف ــي إط ــاق ــه بــوعــد تــأمـيــن مـ ــوارد إضــاف ـيــة لــأنــديــة
المؤسسة.
وسيوزع مبلغ  3.5مليارات يورو على األندية
ال ــ 15المؤسسة ،وهــي مكاسب تــم التفاوض
عليها مع بنك "جي بي مورغان" األميركي الذي
ّ
والممول الرئيسي للبطولة،
سيكون الــراعــي
ّ
بحسب ما أكد متحدث باسمه من لندن االثنين
لوكالة "فرانس برس".
ومــن المتوقع توقيع عقود خيالية مع الشركات
الناقلة لـمـبــاريــات الـبـطــولــة ،مــا س ـيـ ّ
ـؤدي الــى زيــادة
العائدات الحالية من النقل التلفزيوني في مرحلة
التقشف الناجم عن تداعيات فيروس كورونا.
وتوقع الدوري السوبر أن تتجاوز اإليــرادات على
ال ـم ــدى ال ـطــويــل حـ ــدود  10م ـل ـي ــارات ي ـ ــورو ،بـشــرط
أن َتلتزم األنــديــة المشاركة بــاحـتــرام "إط ــار اإلنـفــاق
ُ َ
المنظم".

دوري السوبر األوروبي هو االبتعاد
عن  70عاما من كرة القدم األوروبية.
اللعب في صفوف فريق محلي مثل
دانفرمالين في الستينيات ثم تدريب
أبـ ـي ــردي ــن وال ـ ـفـ ــوز بـ ـك ــأس الـ ـك ــؤوس
األوروبية أمر يشبه تسلق قمة جبل
إيفرست".
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم "خ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـت ــي
أمضيتها مع اليونايتد لعبنا أربعة
نهائيات من التشامبيونز ليغ ،وكانت
هذه الليالي مميزة بشكل خاص".

«فيفا» يرفض البطولة الجديدة مان يونايتد يخرج من رابطة
األندية األوروبية
ويؤكد أهمية التضامن
أع ــرب االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) عبر
بيان عن "عدم الموافقة على دوري أوروبــي مغلق
ومنفصل" ،ليرد بذلك على إعالن  12من أكبر األندية
األوروبية في الساعات األخيرة بتأسيس بطولة
جديدة هي دوري السوبر األوروبي.
وأوضح "فيفا" في بيانه أنه "يود التأكيد على
أنه ملتزم بالتضامن في كرة القدم ونموذج توزيع
متكافئ يساهم فــي تطوير كــرة الـقــدم والرياضة
خاصة على المستوى العالمي ألن االرتـقــاء بكرة
القدم العالمية هو الهدف األساسي".

غــادر نــادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي رابطة
أندية كرة القدم األوروبية ،كما قرر إد وودوارد ،أحد
مالك النادي ،ترك منصبه في االتحاد األوروبي لكرة
القدم ،بعد التأكيد على إنشاء بطولة دوري السوبر
األوروبي .ويعد يونايتد واحدا من  12ناديا أسسوا
المسابقة الجديدة ،وسيتولى وودوارد أحد المناصب
في دوري السوبر ،ليقرر ترك منصبه اإلداري باليويفا،
وفقا لما أعلنته وسائل اإلعالم اإلنكليزية.
وكــان وودوارد مسؤوال باليويفا وبرابطة أندية
كرة القدم األوروبية منذ .2017

أندريا أنييلي بين العولمة والترويج لألغنياء
أظ ـ ـهـ ــر مـ ــالـ ــك ن ـ ـ ـ ــادي ي ــوف ـن ـت ــوس
اإليـ ـط ــال ــي أنـ ــدريـ ــا أن ـي ـي ـل ــي ت ــأي ـي ــده
لتوسيع دوري أبطال أوروبا في كرة
القدم قبل تفضيل المشروع الثوري
ً
للدوري السوبر ُ
المعلن رسميا أمس.
ومـقــابــل نـيـلــه الـثـنــاء إلعـ ــادة الـحـيــاة
إ لــى يوفنتوس بعد فضيحة تالعب
ّ ً
ـروج ــا
تــاري ـخ ـيــة ،يـعـتـبــره الـبـعــض م ـ
لبطوالت محصورة باألغنياء.
ً
قال أنييلي أخيرا إن دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ــا الـ ـ ــذي س ـي ـخ ـض ـعــه االتـ ـح ــاد
ال ـق ــاري (يــوي ـفــا) الص ــاح ــات "قــريــب
ً
ً
ج ــدا ج ــدا مــن دوري أب ـطــال مـثــالــي"،
وذلك قبل استقالته األحد من منصبه
رئيسا لرابطة األندية األوروبية.
ً
عـ ـمـ ـل ــت ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة كـ ـثـ ـي ــرا
على فــورمــة جديدة
لــدوري األبطال،
لـ ـك ــن أن ـي ـي ـلــي
ك ــان بـيــن 12
ً
ناديا تطلق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري

الـ ـس ــوب ــر ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي س ـي ـنــافــس
دوري األب ـطــال فــي إع ــان ح ــرب ضد
االتحاد القاري.
اس ـت ـقــالــة أنـيـيـلــي ال ـم ـســرح ـيــة ،لم
ً
تفاجئ من يــراه بالفعل إداريــا يعمل
فـقــط لـمـصـلـحــة األن ــدي ــة الـغـنـيــة قبل
كرة القدم.
ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة الذع ـ ـ ـ ـ ــة ،وص ـف ــت
صحيفة "ليكيب" الفرنسية في فبراير
ّ
يضر
الماضي أنييلي بأنه "أكثر رجل
ف ـك ــرة عــالـمـيــة ه ــذه ال ـل ـع ـبــة" .أطـلـقــت
صحيفة "غارديان" البريطانية السهام
أي ـض ــا ع ـلــى اإليـ ـط ــال ــي ،م ـع ـت ـبــرة انــه
"يحاول ضمان أموال إضافية لألندية
ً
الغنية أصال ،بصرف النظر عن حسن
أو سوء إدارتها".
"تطوير دوري األبـطــال كــان دائما
فكرته الثابتة ،قبل كــل شــيء لــزيــادة
قيمته االقتصادية" ،بحسب ما يشرح
لـ ــ"ف ــران ــس ب ـ ــرس" ال ـص ـحــافــي ف ــي "ال
غازيتا ديلو سبورت" ماركو إياريا،
ً
مشيرا إلى اعجاب أنييلي بكرة القدم

األميركية ومباراة "سوبر بول".
مع ذلك ،حتى اآلن ،لم يكن أنييلي
ً
ق ــد دافـ ــع ع ـل ـنــا ع ــن الـ ـ ــدوري الـســوبــر
المغلق.

عولمة كرة القدم
ُولـ ــد أن ــدري ــا ف ــي تــوري ـنــو ق ـبــل 45
ً
ّ
وتدرب على التسويق من خالل
عاما،
عدة تجارب في إيطاليا والخارج.
وضع رجل األعمال ذو الحاجبين
الـكـثـيـفـيــن والـل ـح ـيــة ال ــداك ـن ــة ،رؤي ـتــه
لعولمة كرة القدم مع يوفنتوس منذ
عام .2010
ت ـ ـبـ ــوأ رئـ ــاسـ ــة الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـم ـه ـتــز
ب ـف ـض ـي ـح ــة "الـ ـك ــالـ ـتـ ـشـ ـي ــو ب ــول ــي"
وتـنــزيـلــه إل ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة في
 ،2006لـكــن نـجــل أومـبــرتــو أنييلي
صـنــع ث ــورة فــي "الـسـيــدة الـعـجــوز"
مــن خ ــال تـنــويــع األنـشـطــة (فـنــدق،
م ـت ـحــف) ،ت ـطــويــر ال ــرع ــاي ــة ،تهيئة
الشعار لجعله أكثر "عالمية" .نجح

في هذا اإلطار ،وحقق اسهم النادي
ارتفاعا كبيرا.
يـقــول ال ـم ـ ّ
ـؤرخ جــوفــانــي دي لــونــا،
ّ
ّ
مؤلف كتاب عن تاريخ النادي "جسد
ّ
جوفاني أنييلي (عمه ،المالك السابق
ل ـشــركــة ف ـيــات ل ـل ـس ـيــارات) ال ـفـ ّ
ـوردي ــة
(مبدأ عمل وتنظيم االنتاج) على كرة
القدم ،أما أندريا أنييلي فهو تجسيد
للعولمة في الرياضة ،في أعقاب شركة
فيات التي أصبحت معولمة بالكامل".
تــابــع "س ـ ــواء ك ــان ه ــذا المستقبل
لمصلحة ك ــرة ال ـقــدم أم ال ،ال أع ــرف،
ً
لكن أنييلي يخوض تماما كرة القدم
الجديدة".

يوفنتوس إلى القمة
ً ّ
فـ ــي أرض ال ـم ـل ـع ــب أي ـ ـضـ ــا ،حــلــق
ً
يوفنتوس مع تسعة ألقاب تواليا في
الدوري بين  2012و.2020
وصـ ــل إلـ ــى ال ـق ـمــة ف ــي  2018بعد
ت ـعــاقــده م ــع أف ـضــل الع ــب ف ــي الـعــالــم

خمس مــرات البرتغالي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو ب ـص ـف ـقــة ك ـب ـي ــرة .ح ـت ــى لــو
اختلفت اآلراء بعد ثالث سنوات ،نظرا
ّ
المستمر فــي دوري األ بـطــال
للفشل
واقتراب بيانكونيري من فقدان لقبه
المحلي.
وي ـض ـيــف دا ل ــون ــا "ك ــان ــت عملية
رونالدو قبل أي شيء عملية دمج بين
عالمتين تجاريتين .حققت نتائج
ّ
مهمة مع األلقاب ،لكن بنظري ّأدت
الى اختالالت بالتوازن الداخلي
في يوفنتوس".
و مــن الناحية االقتصادية
ّ
"ت ـظــل ه ــذه العملية جـ ّـيــدة،
ّ
ألنها توجت استراتيجية
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـع ـ ــل
يوفنتوس عالمة تجارية
ع ــالـ ـمـ ـي ــة ،بـ ـفـ ـض ــل س ـم ـعــة
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو" ،ب ـح ـســب ت ـق ــدي ــرات
جوفاني باالتسي ،المسؤول في
شركة "ستايدج آب" االستشارية
في عالم الرياضة.

أنييلي رئيس يوفنتوس
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د .نجم عبدالكريم

َ
ـات
ـان مــن الـمـجـلــدات الممتلئة بـحـكــايـ ٍ
حـ ِـفــل إع ــام ال ـقــدمــاء بــأط ـنـ ٍ
وأقاصيص ،لعب فيه خيال اإلعالم في عصوره المختلفة ...وهناك في
هذا الزمن ،ممن يلغون عقولهم بتصديق ما يرد فيها ،بل ويتحمسون
لها كتراث ُمقدس ...كهذه الحكاية ،على سبيل المثال.
***
ً
ً
• خرج الحجاج ذات يوم للصيد فرأى صبيا صغيرا في التاسعة
من العمر ،فقال له:
 ماذا تفعل هنا أيها الغالم؟فرفع الصبي طرفه إليه وقال:
 ي ــا حــامــل األخـ ـب ــار ،لـقــد ن ـظــرت إل ــي بـعـيــن االح ـت ـق ــار ،وكلمتنيباالفتخار ،فكالمك لي كالم جبار.
 أما عرفتني؟ عرفتك بسواد وجهك ،ألنك أتيت بالكالم قبل السالم. ويحك ...أنا الحجاج. ال قرب الله دارك ،وال مزارك ،فما أكثر كالمك ،وأقل إكرامك.***
• ُ
وحمل الصبي للقصر ...فسأله الحجاج:
 هل حفظت القرآن؟ هل القرآن هارب مني حتى أحفظه؟ هل جمعت القرآن؟ وهل هو ُمتفرق حتىُ أجمعه؟ ينبغي عليك القول :هل قرأت القرآن؟ إذن ...خبرني عمن خلق من الـهــواء؟ ومــن ُحفظ من الـهــواء؟ ومنهلك ُبالهواء؟
 خلق من الهواء سيدنا عيسىُ ،حفظ بالهواء سيدنا سليمان ،والذيهود.
هلك بالهواء قوم ُ
 خبرني عمن خـلــق مــن الـخـشــب؟ وال ــذي ُحـفــظ بالخشب؟ والــذيهلك بالخشب؟
 ُخلقت من الخشب عصا سيدنا موسىُ ،وحفظ بالخشب سيدنا
نوح ،والذي هلك ُبالخشب سيدنا زكريا.
 ُخبرني عمن خلق من ماء؟ ونجا بالماء؟ ومن هلك بالماء؟ خلق من ماء أبونا آدم ،والذي نجا بالماء سيدنا موسى ،والذيهلك بالماء فرعون.
***
وتستمر سلسلة تساؤالت الحجاج ،وردود الصبي عليها لتشتمل
على :العقل ،واإليمان ،والحياء ،والسخاء
ـردود
والشجاعة ،والشهوة ،والفضيلة ...والصبي يجيب عليها بـ ٍ
فلسفية ،ومنطقية ،مقنعة ...فيكرمه الحجاج ،لذكائه ،وفهمه ،ومعرفته.
***
بالله عليكم ،أليس مثل هذه الحكايات ،هي أقرب ما تكون إلى أفالم
الكارتون في زمننا الحاضر؟
ففي العصور الغابرة كانت مثل هذه األساطير الخرافية ،يضحكون
بها على الذقون.
ُ
بينما هناك مــن هــم فــي هــذا العصر ،مــن يــرى عــدم التصديق بها
ُ
ك ًفرا وزندقة!!

تحية لهيئة البيئة
مـ ـ ــادة األس ـب ـس ـت ــوس تـسـتـعـمــل فــي
ص ـ ـنـ ــاعـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة وم ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة ،ل ـكــن
اسـتـعـمــالـهــا دون ح ــذر أو ح ـمــايــة قد
يــؤدي إلــى استنشاق األلـيــاف الدقيقة
ً
( )fibersلفترة طويلة ،وهي ضارة جدا
ً
وتسبب أمراضا كثيرة وبعضها مميت،
ً
خصوصا عندما تتأثر الرئة وتصاب
بــاأل س ـب ـس ـتــو ســز ( )asbestosisا ل ــذي
يعوق التنفس ،وقــد يــؤدي إلــى مرض
( )mesotheliomaوه ــو غـشــاء يبطن
بعض األعـضــاء واألوع ـيــة ،وقــد يــؤدي
إلى سرطان الرئة أو سرطانات أخرى.
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ــدي ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـصـ ـن ــع

د .ناجي سعود الزيد
لألسبستوس قبل أكثر من ثالثة عقود،
وت ــم إغ ــاق ــه ألن ب ـعــض الـعــامـلـيــن في
ذلك المصنع تعرضوا للضرر الجسيم
باستنشاقهم لأللياف األسبستوسية،
وبعضهم توفاه الله نتيجة لذلك ،وتمت
عملية اإلغالق حماية للجميع...
هـ ـ ـ ـ ــذه ل ـ ـي ـ ـسـ ــت مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ط ـب ـي ــة
لالستنارة بها ،ولكنها مقدمة كتحية
لهيئة البيئة بتدارك أمر ضار ،ولربما
قاتل على المدى البعيد.
توجد على طريق النويصيب بايبات
أسبستوس كانت ملقاة دون ترتيب أو
حماية لمن يقترب منها ،أو لألطفال كي

ً
يلعبوا بها ويستنشقوا مواد وأليافا
تـ ـص ــدر م ـن ـهــا وتـ ـت ــرس ــب ف ــي ال ـج ـهــاز
التنفسي...
وقـ ـ ــام مـ ــواطـ ــن م ـخ ـلــص ب ــاالت ـص ــال
بهيئة الـبـيـئــة مــع ال ــرج ــاء ب ــإزال ــة هــذه
األنابيب قبل أن يتضرر البشر من وراء
ال ـت ـعــرض أللـيــافـهــا الـمـتـطــايــرة أو من
خالل محاولة استعمالها!!
ول ـقــد قــامــت هـيـئــة الـبـيـئــة مـشـكــورة
باالتصال بالمواطن لتشكره وتبلغه
ب ــإزال ــة تـلــك األن ــاب ـي ــب ،ون ـحــن بــدورنــا
نشكر هيئة البيئة على ذلك.

سكة سد

هي سكة سد ،يعني الطريق مغلق من الناحيتين،
ناحية مجلس األمة وناحية الحكومة التي يفترض أنها
بوضعها أصبحت مثل بالع الموس ،والدولة ستضيع
ً
حتما إذا استمرت األحوال .الزميل محمد رمضان ،وال
نلومه ،كتب في "القبس" أن الديموقراطية في الكويت
أضرت بالنمو االقتصادي" .الثروة البشرية تدهورت
بسبب مـخــرجــات التعليم وق ــدرات وم ـهــارات موظفي
ً
الحكومة( ...أيـضــا) الهدر في اإلنـفــاق الحكومي الذي
يبلغ  40في المئة من هذا اإلنفاق" ،وقبل ذلك يقرر "من
سنة  1996وحتى اليوم ،مرت الكويت بـ 22حكومة خالل
 25سنة ،"....ويقارن وضعنا مع وضع دولة اإلمارات في
معدالت التنمية.
أكيد الديموقراطية -بصفة عامة -تؤثر بالنمو كما
ً
يقول الزميل ،لكن من قال أساسا إن لدينا ديموقراطية
ً
حـقــا؟! لدينا "ديـمــو" مــن دون "قــراطـيــة" حتى نتوصل
ً
لـنـتــائــج الــزم ـيــل ،ل ــم ي ـحــدث ي ــوم ــا أن أصـبـحــت لدينا
"ديموقراطية" حقيقية ،فهذه ليست صناديق انتخاب
فـقــط ،وإنـمــا هــي مؤسسات مستقلة وثقافة متجذرة
ً
ووع ــي تــاريـخــي للشعوب بـهــا ،وه ــذا لــم يتوفر يوما
فل َم نلوم الديموقراطية على تراجع الحال؟ ومن
عندناِ ،
المسؤول عن كل ما حدث؟ من الذي أنتج هذا "الديمو"
بين كل فترة وأخرى ،حتى أضحت عثرة بجانب عثرات
السلطة الكثيرة في مضمار التنمية؟ ليس حزب أنجيال
ً
ميركل طبعا ،وإنـمــا حــزب األس ــرة وحلقات الــذكــر من
المستشارين والتابعين الذين يتم اختيارهم حسب
عواطفها ومصالحها.
مـســألــة أخـ ــرى ،غـيــر الــدولــة الـغــربـيــة الـتــي تــزاوجــت
ً
فيها الصناعة والديموقراطية تاريخيا حتى أصبحت
ً
التنمية المستدامة والديموقراطية "تقريبا" متالزمتين،
غيرها ال يوجد .دول شرق آسيا لم تكن ديموقراطية
ً
فــي بــدايــات نهضتها التنموية ال ـج ـبــارة ،كــانــت دوال
تسلطية؛ مــن كــوريــا الجنوبية إلــى سـنـغــافــورة حتى
ال ـص ـيــن ،وكـ ــان ال ـق ـطــاع ال ـع ــام م ــن ي ـق ــود الـتـنـمـيــة في
ال ـبــدايــة ،وه ـنــا قــد نـتـفــق مــع الــزم ـيــل مـحـمــد رم ـضــان،
لكن من يضمن أن الجماعة هنا مثل الجماعة هناك.
جربناهم  76و 86كانوا وحدهم .وصارت الدولة دويلة
"شيوخ ومشايخ محافظين منغلقين" ،وهذا هو سيفوه
على حطة إيــدكــم ،كــام كثير يمكن أن يقال فــي عالقة
الديموقراطية والتنمية المستدامة ،لكننا أفلسنا من
االثنين ،مجلس األمة كان يفرمل الكثير من مشروعات
التنمية ،لكن قبلها استطاع أكثر فرملة وفضح الكثير
من سرقات المال العام المعوقة للتنمية ...فأين أصبح
هؤالء النجوم؟!

ّ
جرعته األولى «موديرنا» والثانية «فايزر» بالخطأ وفاة عميدة سن األميركيين
ت ـل ـقــى رج ـ ــل أم ـ ًي ــرك ــي م ــن نـيــو
ه ــام ـب ـش ــاي ــر خـ ـط ــأ ج ــرع ـت ـي ــن مــن
لقاحين مختلفين ضد "كوفيد،"19 -
في حين يؤكد الخبراء الصحيون
سالمته حتى اآلن.
وقـ ــال م ــوق ــع روس ـي ــا ال ـي ــوم،
أ م ـ ــس األول ،إن م ــو ع ــد كــر يــغ
ريـتـشــاردز ،مــن بـلــدة ليمبستر
فـ ــي ن ـي ــوه ــام ـش ـي ــر ب ــال ــوالي ــات
المتحدة ،األول حــدد في موقع
ف ــي غ ــرب مــديـنـتــه الــواق ـعــة في
مقاطعة ب ــوون بــواليــة إنديانا

األم ـيــرك ـيــة ،ح ـيــث تـلـقــى حقنة
ً
م ــن ل ـق ــاح "م ــودي ــرن ــا" ،وفـ ـق ــا لـ
.WMUR 9
وحين عاد بعد أربعة أسابيع
إلكمال سلسلة اللقاح الخاصة
به ،تم إعطاؤه عن طريق الخطأ
حقنة من لقاح "فايزر"
وأشار ريتشاردز في حديث
إلى قناة إخبارية إلى أن الرجل
الـ ــذي أع ـط ــاه ال ـل ـق ــاح" ،بـمـجــرد
ان ـت ـهــائــه م ــن ح ـق ـنــي ،ن ـظــر إلــى
بطاقتي ،وأعـتـقــد أنــه أدرك أنه

ّ
ت ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة س ـ ـ ــن
األمـيــركـيـيــن ،وتــدعــى هيستر
ً
فـ ـ ــورد ،ع ــن  116ع ــام ــا ،تــاركــة
ساللة كبيرة تشمل حوالي 100
من أحفاد األحفاد.
وف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـكـ ـ ــوك بـ ـش ــأن
تـ ــاريـ ــخ مـ ـي ــاده ــا بــال ـت ـحــديــد
( 1904أو  ،)1905نــالــت فــورد
ّ
لـقــب عـمـيــدة س ــن األمـيــركـيـيــن
ً
ر سـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا س ـ ـ ـنـ ـ ــة  2019م ــن
مـ ـجـ ـم ــوع ــة "غ ــريـ ـنـ ـت ــول ــوج ــي
ريسرتش غروب" ،التي تحصي

أعـطــانــي حقنة فــايــزر  ..نظرت
إليه وقلت :لم تعطني الجرعة
الخطأ ،أليس كذلك؟ فخرج من
ً
الغرفة مسرعا".
وذه ـ ـ ـ ــب الـ ـطـ ـبـ ـي ــب ل ـي ـح ـضــر
المشرف إلى الموقع ،والذي جاء
وتحدث مع ريتشاردز وطمأنه
ً
قــائــا" :ستكون بخير .والخبر
ال ـ ـسـ ــار هـ ــو أنـ ـ ــه تـ ــم تـطـعـيـمــك
بالكامل".

رعي جائر

حسن العيسى

األشـ ـخ ــاص ف ــوق س ــن ال ـ ـ 110
سنوات.
وق ــد ُول ـ ــدت ه ــذه األمـيــركـيــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء بـ ــواليـ ــة ك ــارواليـ ـن ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة فـ ــي جـ ـن ــوب ش ــرق
الــواليــات المتحدة ،وكبرت في
مزرعة ،حيث كانت تقطف القطن
وتعمل في الحقول ،قبل العمل
مربية أطفال.
وتـ ـت ــرك هـ ــذه ال ـس ـي ــدة ،الـتــي
ي ـص ـف ـهــا أف ـ ـ ــراد األس ـ ـ ــرة بــأنـهــا
"ركـ ــن" ال ـعــائ ـلــة" ،ســالــة كبيرة

ً
وراء ه ــا من أكثر من  280فــردا:
ً
ً
 12ول ــدا ،و 48حفيدا ،وحوالي
 100مــن أب ـنــاء األح ـف ــاد ،وعــدد
مواز من أحفاد األحفاد.
وق ـ ـ ــد ت ــوفـ ـي ــت ف ـ ــي م ـن ــزل ـه ــا
م ـحــاطــة بـعــائـلـتـهــا ،وف ــق قـنــاة
"دبليو بي تي في" التي لم تذكر
أسباب الوفاة.
ّ
ُيذكر أن عميدة سن البشرية
ً
حاليا هي اليابانية كاني تاناكا
( 118سنة).
(أ ف ب)

وفيات
فاطمة عبدالله فهد العمهوج

زوجة عبدالرحمن علي خليفة العميري
ً
 76عاما ،شيعت ،ت99779479 ،66699667 :

عائشة علي سالم التورة

ً
 71عاما ،شيعت ،ت97370666 :

بسام عبداإلمام علي محمد

ً
 51عاما ،شيع ،ت97423666 ،99656308 ،97801482 :

عبدالحميد أحمد جمعة األنصاري
ً
 68عاما ،شيع ،ت66671119 :

أحالم محمد أحمد المغربي

أرملة يونس محمد أبو دقة
ً
 79عاما ،شيعت ،ت99678234 :

علي إبراهيم محمد الجناحي

ً
 70عاما ،شيع ،ت95559559 :

رجا باتل مفلح البالود

ً
 81عاما ،شيع ،ت99611610 :

مواعيد الصالة

رغم شح األمطار خالل الفترة السابقة فإنها كانت كافية لكي تخضر األرض وتظهر بعض النباتات
البرية مثل "العرفج" ،الذي يساعد وجوده وغيره من النباتات البرية على تماسك التربة ويمنع
تطاير الغبار.

ومع الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي الماشية يتجاهل البعض القانون ،الذي يمنع الرعي الجائر
في كثير من المناطق الصحراوية للمحافظة على نباتاتها ،ويترك ماشيته ترعى في كثير من هذه
المناطق ،كما في هذه الصورة التي التقطها عبدالمجيد الشطي.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ً
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ً
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