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داخل العدد

ً
ياسر جالل :نجاح «الفتوة» كان تحديا
ً
كبيرا في اختيار «ضل راجل» ص 13

ً
متمسكة بالـ  20مليارا
الحكومة
َّ
www.aljarida.com

مليارات لـ «الد ًين العام» غير كافية لتنفيذ اإلصالح االقتصادي
10
أن
البرلمانية
«المالية»
أبلغت
ً
• الحمد لـ ةديرجلا :.لن نعطيها شيكا مفتوحا ...وعليها تحديد أوجه الصرف والسداد
• جلسة الثالثاء الستجواب وزير الصحة وتعديالت «المرئي والمسموع» والخطاب األميري
محيي عامر

خالل اجتماع لجنة األولويات
البرلمانية ،أمس ،بحضور وزير
الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس األمـ ــة
مبارك الحريص ،جددت الحكومة
ت ـم ـس ـك ـه ــا بـ ــوضـ ــع م ـش ــروع ـه ــا
ال ـخــاص بــالـ َّـديــن ال ـعــام كــأولــويــة
عـ ـل ــى ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـم ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة
ً
المقبلة ،فـضــا عــن بـنــود أخــرى
أبلغت بها اللجنة.
وعـ ـق ــب حـ ـض ــوره االج ـت ـم ــاع،
قال رئيس لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية البرلمانية النائب
أح ـمــد ال ـح ـمــد ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن
«الـحـكــومــة مـصــرة على 02

 5أولويات حكومية

 4لجان تحدد خطتها للدور األول

كـشــف ال ـنــائــب أح ـمــد ال ـح ـمــد ،أن الحكومة
حددت  5أولويات تشريعية للجلسة المقبلة،
ت ـم ـث ـلــت ف ــي «الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،وت ـع ــدي ــل ق ــان ــون
االحتياطات الصحية بشأن األمراض السارية،
ومـ ـش ــروع ال ـض ـمــان ال ـم ــال ــي ،الـ ــذي أع ـت ـقــد أن
ً
موضوعه قــد انتهى ،فضال عــن قــانــون إقامة
األجــانــب المحال بمرسوم إلــى مجلس األمــة،
ومشروع تضارب المصالح».

بحسب ما أفاد به النائب الحمد ،تسلمت لجنة األولويات البرلمانية
قائمة أولويات  4لجان للفترة المتبقية من دور االنعقاد األول.
وأوضح الحمد أن لجنة الشؤون الصحية حددت أولوياتها في العمل
الخيري ،وتعديل مشروع االحتياطات الصحية ،والمنظمات النقابية،
ً
مضيفا ،أما «الميزانيات والحساب الختامي» فلديها أولويتان ،تتمثالن
في حسابين ختاميين للسنتين الماليتين  2019 /2018و.2020 /2019
ولفت إلــى أن «المالية» حــددت أولوياتها في مشروع قانون بشأن
الـمـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة ال ـش ـمــال ـيــة ،وم ـش ــروع ق ــان ــون ب ـشــأن الـصـكــوك
الحكومية ،والدين العام ،وتعديل قانون التخصيص ونزع 02

أحمد الحمد

جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918

 84.3مليون دينار أرباح
«الوطني» في الربع
األول والنمو ٪٨.٥
٠٩
«هيئة األسواق»
تقر «المارجن»
و«حقوق
األولوية»

• حرص دائم على مطالعة مجلة العربي...
ومساهمات فكرية
• ألقى محاضرات في رابطة االجتماعيين حول
مالمح تطور المجتمع الكويتي
٠٧

١٢

•  468ألف عالق وخروج أكثر من  500ألف ضاعفا أزمة سوق العمل
• ضرورة توحيد معايير التعامل مع الوافدين وفتح باب عودتهم باشتراطات حازمة
●

ت ــرك ق ــرار الـحـكــومــة رق ــم  2021/4الـصــادر
في الثالث من يناير الماضي بشأن منع غير
الكويتيين من دخــول البالد ،وتمديده مرات
انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات
عدة،
ٍ

تشاد :مقتل ديبي
على الجبهة ونجله
«يرث» الرئاسة
أعلن الجيش التشادي ،أمــس ،أن الرئيس
إدريــس ديبي ،الــذي حكم البالد أكثر من 30
ً
عاما ،لقي حتفه أثناء تفقده للقوات على جبهة
القتال مع المتمردين الشماليين.
ً
وقــال المتحدث باسم الجيش إن مجلسا
ً
ان ـت ـقــال ـيــا ي ـضــم مـجـمــوعــة م ــن ك ـب ــار ضـبــاط
الجيش اختار الجنرال محمد كاكا ،ابن ديبي،
ً
ً
رئيسا مؤقتا للبالد.
ُ وجــرى حــل الحكومة والمجلس الوطني،
وفرض حظر تجول من السادسة مساء حتى
ً
الخامسة صباحا.
وشدد الجيش على أن «المجلس الوطني
االنتقالي يطمئن الشعب التشادي 02

حكاية أديب

الماغوط ُالم َ
الحق ّ
خبأ
«األرجوحة» عند أمه
 30عامًا

14

سيرة

وسوق العمل في القطاع األهلي ،الذي يعاني
ً
منذ أكثر من عام أضرارا كبيرة جراء تداعيات
ً
أزمة «كورونا» ،التي كانت مبررا لإلغالق.
ويـمـثــل الـنـقــص ال ـحــاد فــي أع ــداد العمالة
ال ــواف ــدة أب ــرز تـجـلـيــات ه ــذه األزم ــة الناجمة
عن أسباب عدة ،أهمها وقف تصاريح العمل
ً
للقادمين من الخارج فترات طويلة ،فضال عن

«ملكة جمال القطن»
ِّ
تمثل في فيلم ُيبكي
الرئيس السادات

المضف :أزمة «كورونا» أكدت نجاح «األهلي
المتحد» في تطبيق الحوكمة

َ
َ
الحكومة تستقدم العمالة المنزلية وتمنع دخول حملة اإلقامة!
محمد الشرهان وعادل سامي
وجورج عاطف

•

اقتصاديات

مركز البحوث والدراسات الكويتية
يوثق تاريخ أسرة الصقر (الحلقة الثامنة)
شغف بالقراءة ومشاركة
في المحاضرات واهتمام
بقضية فلسطين

في رمضان
ةديرجلا

مؤشر البورصة
العام يخترق
حاجز  6آالف
نقطة
10

سيرة

11

مجلس الوزراء يعتمد «الحوكمة»
في مشاريع التنمية

منع َ
حملة اإلقامات السارية من العودة إلى
البالد ومباشرة أعمالهم ووظائفهم.
ووفــق مصادر أمنية مطلعة ،تسبب قرار
علقوا
اإلغــاق في منع عــودة  468ألــف مقيم ِ
خارج البالد ،رغم أن لديهم إقامات صالحة،
ً
علما أن أعداد الوافدين الذين سقطت إقاماتهم
بـسـبــب الـجــائـحــة بـلـغــت  205آالف02 ،

15

●

فهد تركي

أوعـ ـ ـ ــز م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ــى
ال ـ ــوزراء والـقــائـمـيــن عـلــى تنفيذ
ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة ف ــي الـبــاد
بتطبيق نظام الحوكمة على تلك
ال ـم ـشــروعــات ،عـبــر إلـ ــزام جـهــات
الدولة بإسناد تنفيذ كل من تلك
ال ـب ــرام ــج إل ــى م ـس ــؤول حـكــومــي
بدرجة وزير.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا 02

السعودية منفتحة على الربط
مع «الحزام والطريق»

معركة نقابة الفنانين
تنتهي بتنصيب فخري
دورة ثانية

16

ألف ليلة وليلة

والي دمشق ِّ
يزوج نزهة
الزمان بالحاجب الكبير

17

جريمة

ً
الصيني يعتبر المبادرة «طريقا
ً
الرئيس ً
عاما» مفتوحا أمام الجميع

إنفانتينو يهدد بعواقب وخيمة
للمشاركين في «الدوري السوبر»

ق ــال ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،األمـيــر
محمد بــن سلمان ،إن بــاده مستعدة
ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـت ــراب ــط ب ـي ــن رؤي ـ ـ ــة 2030
ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اتـ ـص ــال ب ـيــن ولــي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي والــرئ ـيــس الصيني
شي جينبينغ ،بحثا فيه التعاون في
مـ ـج ــاالت ال ـط ــاق ــة وال ـت ـج ــارة 02

«الكوافير» ينتقم من
صديق عمره بكتم أنفاس
ابنته
الرئيس الصيني يزور أمس األول جامعة تشنخوا بمناسبة مرور  110أعوام على تأسيسها (تويتر)

لبنان :معارك على كل «الجبهات المسيحية»

٢٣

●

18

بيروت -منير الربيع

انـتـقــل لـبـنــان م ــن مــرحـلــة ال ـت ـجــاذب الـسـيــاســي
حول أزمة تشكيل حكومة جديدة ،والتي أصبحت
هامشية في ظل فقدان أي معطى يشير إلى إمكانية
ً
تــألـيـفـهــا ســري ـعــا ،ودخـ ــل ف ــي مــرحـلــة ج ــدي ــدة من
الضياع السياسي الكلي.
واخ ـت ــار رئـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون نقل
المعركة إلى جبهتين :جبهة حاكم مصرف لبنان
ريــاض ســامــة ،وجبهة التدقيق الجنائي ،بينما
بدأ الفريق المعارض له طرح فكرة تغيير السلطة،

سواء عبر انتخابات رئاسية أو نيابية مبكرة ،أو
تشكيل حكومة عسكرية انتقالية بــر ئــا ســة قائد
الجيش ُيعتقد أنها قد تعيد كل القوى السياسية
إل ــى مــواقـعـهــا فــي الـسـلـطــة ،بينما يـكــون الخاسر
األكبر عــون و«التيار الوطني الـحـ ّـر» ،الــذي يرأسه
صهره جبران باسيل.
كل األفكار التي يتم طرحها هدفها االستمرار في
المبارزة السياسية ،وفي تعزيز كل طرف لشروطه،
ً
لكنها غير قابلة للتطبيق ،خصوصا مــا يتعلق
بالحكومة العسكرية ،والتي اتسع الحديث حولها
ً
في المرحلة األخيرة ،وصوال إلى كالم لنائب رئيس

مجلس ال ـنــواب إيـلــي الـفــرزلــي عــن ض ــرورة إق ــدام
الجيش على هذه الخطوة.
ال ـف ــرزل ــي اب ــن ال ـن ـظ ــام ،ولـ ــدى س ــؤال ــه م ــن بعض
المعنيين عن خلفية طرحه قال إنه ليس الوحيد الذي
يدعو إلــى ذلــك ،وســط معلومات تفيد بــأن سفارات
ً
كانت تبدي اهتماما بكل النشاطات ،التي تعقد على
هذا الصعيد.
مــوقــف الـفــرزلــي يشير إل ــى وج ــود خ ــاف عميق
بين أرك ــان النظام اللبناني ،فهو الــرجــل الــذي كان
ً
مقربا من عون وأحد أعضاء فريقه االستشاري ،وها
هو يبتعد عنه على خالف ،بينما ِصالته 02

مسك وعنبر

 20مصورًا فوتوغرافيًا
قدموا إبداعاتهم في «زوايا
كويتية»

١٩

ةديرجلا

•
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األمير استقبل المحمد ورئيس «البلدي»

استقباالت ولي العهد

استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سـمــوه ،رئيس
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي أس ـ ــام ـ ــة
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ح ـي ــث قـ ــدم لـسـمــوه
إحصائية دور االنعقاد الثاني
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ل ـل ـف ـصــل
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــي ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ع ـش ــر
.2020/2019

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
واسـتـقـبــل سـمــو ول ــي العهد
رئيس المجلس البلدي ،أسامة
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ح ـي ــث قـ ــدم لـسـمــوه
إحصائية دور االنعقاد الثاني
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ل ـل ـف ـصــل
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــي ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ع ـش ــر
.2020/2019

ً
ولي العهد مستقبال العتيبي أمس

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

الخالد يتسلم رسالة لألمير من رئيس المالديف
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ،ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور وزي ـ ـ ـ ــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد
الـنــاصــر ،فــي قصر بـيــان أمــس،
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة بـجـمـهــوريــة
المالديف عبدالله شاهد والوفد
ال ـمــرافــق ل ــه ،بـمـنــاسـبــة زيــارتــه
للبالد.
وتـسـلــم س ـمــوه خ ــال الـلـقــاء
رسالة خطية موجهة إلى سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد

من رئيس جمهورية المالديف
ابراهيم صليح.
وحضر المقابلة مساعد وزير
الخارجية لشؤون آسيا السفير
علي السعيد.
كما استقبل الخالد ،رئيس
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي أس ـ ــام ـ ــة
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ح ـي ــث قـ ــدم لـسـمــوه
إحصائية دور االنعقاد الثاني
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ل ـل ـف ـصــل
التشريعي الـثــانــي عشر 2019
.2020/

رئيس الوزراء مستقبال وزير خارجية المالديف

الشايع يشكل مجلس إدارة «الزراعة»
أص ــدر وزي ــر الــدولــة لشؤون
الـبـلــديــة وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلس ـك ــان والـتـطــويــر الـعـمــرانــي
شـ ــايـ ــع ال ـ ـشـ ــايـ ــع قـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـش ــأن
تـشـكـيــل مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـيــة ،ب ــرئ ــاس ــة د .محمد
األحـ ـم ــد ،وع ـي ــن ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــة ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس أحـ ـم ــد
ً
ال ـم ـن ـف ــوح ــي ن ــائـ ـب ــا ل ـلــرئ ـيــس،
وعضوية المدير العام للهيئة
الـعــامــة لـلـغــذاء د .ري ــم الفليج،
ورئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي
ل ـل ـمــزارع ـيــن ع ـبــدال ـلــه ال ــدم ــاك،

ورئيس االتحاد العام لمنتجي
األل ـب ــان ال ـطــازجــة عبدالحكيم
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،ورئـ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد
ال ـك ــوي ـت ــي ل ـص ـي ــادي األسـ ـم ــاك
ظ ــاه ــر ال ـ ـصـ ــويـ ــان ،ف ـض ــا عــن
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة مـطــاحــن
الــدق ـيــق وال ـم ـخــابــز الـكــويـتـيــة،
وعـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــي ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ــدوس ــري ،وم ـطــر الــدي ـحــانــي،
ومشعل العنزي.

شايع الشايع

سفير الصين يبحث التعاون مع شباب الشامية المحري لـ ةديرجلا :.الشح في مواقع التخزين
غرس شجرة صداقة الشباب الصيني والكويتي
يؤدي الستغالل سيئ لسراديب المباني
زار سفير الصين لدى الكويت لي مينغ
غانغ والدبلوماسيون الشباب من السفارة
م ــرك ــز ش ـب ــاب ال ـشــام ـيــة ،لـبـحــث ال ـعــاقــات
م ــع ال ـش ـب ــاب ًال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وغ ـ ــرس شـجــرة
التعاون ،تليبة لدعوة وزير اإلعالم والثقافة
وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب عبدالرحمن
المطيري.
وقـ ــام الـسـفـيــر غــانــغ ف ــي ب ــداي ــة ال ــزي ــارة
ب ـج ــول ــة فـ ــي م ـح ـم ـيــة الـ ـم ــرك ــز وح ــدي ـق ـت ــه،
واستمع إلــى تقديم أدلــى به العاملون في
الـمــركــز ح ــول الـجـهــود المعنية بتشجيع
ّ
وسجل تقييما
التخضير وحماية البيئة،
عــالـيــا لـمـفـهــوم ال ـجــانــب الـكــويـتــي المهتم
بالتخضير ومكافحة التصحر ،وخلق بيئة
مالئمة للحياة ،وأ ش ــاد باهتمام الكويت
ب ـن ـمــو ال ـش ـب ــاب وت ـق ــدي ـه ــم فـ ــرص اإلبـ ـ ــداع
واالبتكار.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ت ـق ــدي ــره لـ ـح ــرص ال ـش ـبــاب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـمــل
التطوعي للتخضير والمشاركة المستمرة
في مسيرة البناء والتنمية في البالد.
وبعد ذلك ،قام قانغ ومدير إدارة مراكز

ً
ّ
وجه سؤاال للجهاز التنفيذي بشأن موقع الدوحة
●

السفير الصيني يزرع شجرة الصداقة
ال ـش ـب ــاب ف ـه ــد ال ـخ ــري ـن ــج ب ـغ ــرس "ش ـج ــرة
الصداقة بين الشباب الصيني والكويتي".
وقــال السفير الصيني إن العام الحالي
يـصــادف الــذكــرى ال ــ 50لتأسيس العالقات

الحكومة متمسكة بالـ ...20
المشروع الــذي ال يــزال هناك نقاش دائــر بشأنه بين اللجنة المالية
ً
موضحا أن المكتب الفني للجنة حدد مبلغ َّ
الدين العام
والحكومة»،
ً
بـ  10مليارات دينار« ،غير أن الحكومة مصرة على  20مليارا ،ونحن
مصرون على تحديد أوجه الصرف ودقته وتزويدنا بتقارير دورية،
إلى جانب تحديد طريقة السداد وأوجهه ،وخطة اإلصالح االقتصادي
ومالمحها ،التي ال بد أن تكون واضحة».
وعـمــا إذا كــان لــدى اللجنة مــرونــة للموافقة على طلب الحكومة
بــرفــع قيمة ال ـقــرض إل ــى  20مـلـيــار دي ـنــار ،ذك ــر الـحـمــد أن «الحكومة
ً
أبلغت اللجنة أن ال ـ  10مليارات غير كافية حاليا لتطبيق خطتها؛
ً
ألن اإلصالحات تحتاج إلى وقت من الزمن» موضحا أنه قبل الحديث
عن كفاية المبلغ من عدمها« ،نحن نركز أكثر على كيفية صرفه وآلية
تسديده والعوائد منه».
وأكد ضرورة تقليل الهدر الحكومي وتحصيل األموال المستحقة
ومحاربة الفساد ،وهي أمور البد أن تثبتها الحكومة« ،حتى تطمئن
ً
اللجنة» ،الفتا إلى أن األخيرة تشترط أن «يدرج ملحق في الميزانية
يتضمن طريقة السداد والصرف ،ثم يعرض في جلسة ويقدم شرح
ألعضاء المجلس حوله».
وأضــاف« :ال بد أن نطمئن ،خاصة في ظل السوابق بوجود سوء
ً
إدارة مالية» ،مؤكدا ضرورة أن تكون أوجه الصرف محددة ،وال يكون
ً
الدين في اتجاه عجز ميزانية« ،إذ ال يمكن أن نعطي الحكومة شيكا
ً
مفتوحا ،بطريقة خذ هذا الدين واصرف على كيفك ،فهذا أمر مرفوض».
وقــال الحمد إن اجتماع «األولــويــات» حــدد جــدول أولــويــات جلسة
الثالثاء المقبل إذ تم تخصيصها عقب االنتهاء من الرسائل الواردة
لمناقشة االستجواب المقدم إلى وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح
مــن النائبين د .أحمد مطيع وسـعــود بوصليب ،كما ستشهد شغل
المناصب الشاغرة في اللجان البرلمانية بسبب استقالة النائب يوسف
الفضالة وخلو مقعد د .بدر الداهوم.
وأضاف أن «الجلسة ستناقش بعد ذلك تقريري لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد البرلمانية بشأن المداولة الثانية لتعديالت المرئي
ً
والمسموع والمطبوعات والنشر ،وأخيرا الخطاب األميري ،الذي تم به
ً
افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الـ  ،16والذي يأخذ وقتا
ً
طويال ،كما هو معروف».

 4لجان تحدد خطتها للدور...
الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة العامة ،أما أولويات «شؤون ذوي
اإلعاقة» فتمثلت في مجموعة من االقتراحات بقوانين بتعديل قانون
األشخاص ذوي اإلعاقة.

الحكومة تستقدم العمالة المنزلية...
وتسببت في زيادة أعداد مخالفي قانون اإلقامة المسجلين بالحاسب
ً
اآللي لوزارة الداخلية إلى  135ألفا.
وتشير المصادر إلــى أن إغــاق الـبــاد تسبب فــي خــروج أكثر من
نصف مليون وافد من دورة العمل واإلنتاج ،سواء في القطاع التعليمي
أو الزراعي أو القطاعات الصناعية والخدمية وغيرها ،ليضاف ذلك
إلى األعــداد الكبيرة المتضررة بقرار منع تمديد اإلقامة لمن تجاوز
ً
ً
الستين عاما ،وهو ما انعكس تراجعا في تلك القطاعات ،رغم بعض
المحاوالت الخجولة لتعويض هذا العجز ،بفتح الباب أمام تحويل
العمالة الداخلية ،التي ال يمكن أن تعوض النقص الفادح في األعداد.
وبينما تــرى مـصــادر لجنة ط ــوارئ «كــورونــا» فــي مجلس ال ــوزراء

الدبلوماسية بين بالده والكويت ،مضيفا
أن الشباب يمثل المستقبل واألمل" ،فتعزيز
التواصل والتعارف بين الشباب في كل من
البلدين له أهمية بالغة".

أن إعادة فتح المنافذ مرتبط بتحقيق المناعة المجتمعية وتطعيم
نحو  %70من المجتمع ،وهو أمر قد يمتد إلى الربع األخير من العام
الحالي ،تؤكد مصادر أخرى أنه ليس ثمة ما يبرر أن تستثني الحكومة
من منع الدخول فئة العمالة المنزلية دون غيرها من الفئات التي قد
يكون لها أولوية بمقاييس الحاجة إلى خدماتها ،موضحة أنه ال خالف
على أهمية الحفاظ على األمن الصحي في البالد ومحاصرة الوباء،
ومنع وفادة المرض.
وفي هذا السياق ،تدعو المصادر إلى توحيد المعايير في التعامل
ً
مــع العمالة الــوافــدة ،علما أنــه ليس لــدى العمالة المنزلية الجديدة
إقامات ،بينما لدى المقيمين العالقين في الخارج إقامات صالحة،
ً
وبالتالي يمكن إعادتهم وفق اشتراطات صحية حازمة ،وخصوصا
أن بعض القطاعات أعلنت تأمينها متطلبات حجر العمالة الوافدة
أسبوعين ،بعد عودتها.

مجلس الوزراء يعتمد «الحوكمة»...
أصــدرت الحكومة مشروع قانون خطة التنمية ،جــاء فيه أن األمانة
ا لـعــا مــة للمجلس األ عـلــى للتخطيط والتنمية تعد الخطة السنوية
التفصيلية على مستوى الـ ــوزارات والهيئات والـمــؤسـســات العامة
والشركات المملوكة بالكامل للدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات
المعنية بالدولة ،على أن تلتزم تلك الجهات بالتوجهات والسياسات
العامة المقررة بالخطة ،وتقدم لـ «التخطيط» البيانات والمؤشرات
والمعلومات الـتــي تعكس الـمــوقــف التنفيذي للخطة الـسـنــويــة ،في
المواعيد المحددة.
وتضمن القانون أن يتولى قيادة تنفيذ كل برنامج مسؤول حكومي
ال تقل درجته عن وكيل وزارة يعمل على تنسيق جميع المبادرات في
إطار البرنامج الخاص به ،واإلشراف على التطورات واتخاذ اإلجراءات
ً
المناسبة تجاه أي تحديات تــواجــه البرنامج ،ويـكــون مـســؤوال عن
ضمان تحقيق أهدافه ،ويقدم تقاريره للجنة المسؤولة بمجلس الوزراء
لضمان حوكمة برامج الخطة.
وأف ــاد بــأن مجلس ال ــوزراء يضع القواعد الــازمــة لمتابعة تنفيذ
الخطة ،وتتولى «أمانة التخطيط» إعــداد وتطوير منظومة متكاملة
إلعــداد ومتابعة تنفيذ الخطة ،والخطط السنوية التي تتصل بكل
الـجـهــات ال ـم ـشــاركــة ،يـتــم مــن خــالـهــا رص ــد م ــدى الـتـقــدم فــي تنفيذ
التوجهات والنتائج المرجوة والسياسات والمؤشرات والمبادرات
والمشروعات المدرجة ،والتنسيق مع الجهات المعنية التي تلتزم
بدورها باستيفاء النماذج والوثائق الفنية التي تطلبها األمانة.
وتضمن القانون إلــزام ال ــوزارات والمؤسسات العامة والشركات
المملوكة بالكامل للدولة بــأن تقدم إلــى «التخطيط» تقارير دوريــة،
تتضمن سير العمل في تنفيذ ما يخص كل جهة من الخطة اإلنمائية،
ً
ومدى التقدم في تحقيق أهدافها ،وبيانا عن أنشطة القطاع الخاص
المرتبط بنشاطها ،على أن تقدم األمانة تقرير متابعة دورية منتظمة
ً
ً
إلــى «التخطيط» يتضمن تقييما شامال ألداء الخطة ،ويقدم الوزير
المختص إلى مجلس األمة تقارير متابعة ربع سنوية بعد عرضها
على «التخطيط» ،واعتمادها من مجلس الوزراء.
وكلفت الـمــادة الثالثة من القانون «أمــانــة التخطيط» إعــداد خطة
الـتـنـمـيــة ال ـس ـنــويــة الـتـفـصـيـلـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ ـ ــوزارات والـهـيـئــات
والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة ،بالتنسيق
وال ـت ـعــاون مــع الـجـهــات الـمـعـنـيــة ،وبــال ـتــزامــن مــع ع ــرض مـشــروعــات
القوانين الخاصة بــر بــط ميزانيات الجهات الحكومية ،كما ألزمت
الجهات المعنية ضرورة األخذ باالعتبار التوجهات والنتائج المرجوة
والسياسات ال ــواردة في اإلطــار العام للخطة عند إعــدادهــا خططها
التفصيلية قبل تقديمها لألمانة.

محمد الجاسم

كشف نائب رئيس المحلس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـمـ ـح ــري،
أن ال ـك ــوي ــت ت ـع ــان ــي ش ـح ــا فــي
مواقع التخزين ،مما ينتج عنه
اس ـت ـغــال سـيــئ ألم ــاك ــن أخ ــرى
ً
للتخزين ،موضحا أن أبرز هذه
ال ـم ـظ ــاه ــر اس ـت ـغ ــال س ــرادي ــب
المباني االستثمارية والتجارية
المخصصة لمواقف السيارات،
وت ـح ــوي ـل ـه ــا لـ ـم ــواق ــع ت ـخــزيــن
مهددة بأخطار حرائق تحدث
بشكل مستمر.
وق ــال الـمـحــري ،فــي تصريح
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن تــوفـيــر مــزيــد
م ـ ـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـخ ــزيـ ـنـ ـي ــة
يتعلق بطلبات الهيئة العامة

للصناعة وعرضها على البلدية
والمجلس البلدي وفق دراسات
ً
م ـحــددة ،مبينا أن المساحات
تـحــددهــا الـجـهــة بـعــد الــدراســة
ورؤية االستعماالت المخصصة
فـ ــي م ــوق ــع الـ ـطـ ـل ــب وم ــراجـ ـع ــة
ال ــدراس ــة مــع إدارتـ ــي المخطط
الـهـيـكـلــي وال ـت ـن ـظ ـيــم ،ومـ ــن ثم
ت ـ ـحـ ــال ل ـل ـم ـج ـل ــس ل ـل ـم ـنــاق ـشــة
وال ـمــواف ـقــة عليها مــن عــدمـهــا،
ً
الفتا إلى أن االراضي التخزينية
الـمــوجــودة متفاوتة المساحة
وال تخضع آللية معينة حسب
الطلبات التي ترد.
وذك ـ ـ ـ ــر أن «الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي» ج ـهــة
رقابية على البلدية ومــن حقه
تسليط الضوء على التعديات
ً
الـمــوجــودة أيـضــا فــي المخازن

تشاد :مقتل ديبي على الجبهة...
بــأنــه تــم ات ـخــاذ جميع اإلجـ ـ ــراءات ،لـضـمــان ال ـســام واألم ــن والـنـظــام
الجمهوري».
ً
ووصل ديبي ( 68عاما) إلى السلطة في تمرد عام  ،1990وهو أحد
أكثر الرؤساء األفارقة بقاء في السلطة ،ونجا من عدة محاوالت انقالب
وتمرد .وكان ُينظر إليه على أنه حليف للغرب يمكن االعتماد عليه في
منطقة مضطربة تعاني عنف إرهاب الجماعات اإلسالمية المتشددة.
وجاء نبأ وفاته بعد يوم من إعالن فوزه بـ 79في المئة من األصوات،
في انتخابات رئاسية قاطعها خصومه وكانت ستمنحه فترة سادسة
السلطة.
في
ُ
وكان أعلن ،أمس األول ،أن ديبي الذي حصل على لقب مارشال في
 ،2020توجه إلى الخطوط األمامية لالنضمام إلى القوات التي تقاتل
المتمردين المتمركزين عبر الحدود الشمالية في ليبيا ،والذين تقدموا
ً
مئات الكيلومترات جنوبا نحو العاصمة نجامينا.
وتمثل وفاته انتكاسة لفرنسا ،التي اتخذت من العاصمة التشادية
ً
نجامينا مركزا لعملياتها في مكافحة اإلرهاب بمنطقة الساحل.

السعودية منفتحة على الربط...

ً
والتكنولوجيا ،وفقا لموقع «العربية».
من جهته ،أعرب الرئيس الصيني عن رغبة بكين في دفع الشراكة
ً
االستراتيجية إلى األمام مع الرياض ،مضيفا ،أمس ،أن بالده لن تسعى
ً
ً
للهيمنة ،ولن تشارك أبــدا في سباق تسلح ،ومشددا على أن مبادرة
ً
«الحزام والطريق» الصينية «طريق عام مفتوح للجميع وليست مسارا
ً
ً
خاصا مملوكا لطرف واحد».
وفــي كلمة ألقاها عبر دائ ــرة تلفزيونية فــي افتتاح منتدى بــوآو
اآلسيوي السنوي ،شدد جينبينغ على معارضته لنشوب «حرب باردة»
جديدة أو أي مواجهة أيديولوجية.
إلى ذلك ،وفي إجراء رقابي غير متوقع بحق عضو بارز في الحزب
الشيوعي الحاكم ،منعت شركات اإلنترنت الصينية المستخدمين
إعادة نشر مقال طويل كتبه رئيس الوزراء السابق ون جيا باو ً
رثاء
لوالدته الراحلة منذ وقت قريب ،استذكر فيه فترة الثورة الثقافية ،التي
يحاول النظام الشيوعي نسيانها ،ودعا فيه إلى اإلنصاف والعدالة
واإلنسانية والحرية.
ُ
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ـ
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ـ
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ون ـشــر الـمـقــال ،ال ـ
ُ
هيرالد» األسبوعية غير المعروفة يوم الجمعة الماضي ،ونشر على
حساب عام على تطبيق «وي تشات» الصيني السبت ،لكن ُمنع نشره
ً
مجددا على الفور.
وش ـمــل ال ـم ـقــال ال ـمــؤثــر تـفــاصـيــل م ـعــانــاة وال ـ ــدة ون ،وتـعــرضـهــا
لالضطهاد خالل االضطرابات السياسية وعمليات التطهير السياسي
ً
للثورة الثقافية ،التي استمرت عقدا ،وفترة الحرب اليابانية الثانية،
وتطرق فيه إلى وضع والده قيد اإلقامة الجبرية وخضوعه الستجواب
وحشي وتوبيخ وضرب.
وجاء في المقال ،الذي لم يناقش مباشرة المناخ السياسي الراهن،
«أرى أن الصين يجب أن تكون دولة متمتعة بالعدالة والنزاهة تحترم
إرادة الشعب واإلنسانية والطبيعة البشرية».
وسعى الحزب الشيوعي لتشديد الرقابة على مناقشة تاريخ الصين
على شبكة اإلنترنت الخاضعة لرقابة مشددة قبيل االحتفال بمئوية
ً
ً
تأسيسه في يوليو ،وأطلق األسبوع الماضي خطا ساخنا لإلبالغ عن
أي «تعليقات غير قانونية» تشوش على إنجازاته وتهاجم قياداته.
ووفــق شبكة «ســي إن إن» ،فــإن رئيس ال ــوزراء السابق نشر مقاله
بصحيفة غامضة؛ ألنــه لم يحصل على موافقة للنشر داخــل اإلطــار

وطـ ـ ـل ـ ــب نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن الـ ـعـ ـق ــود
ال ـ ـم ـ ـبـ ــرمـ ــة ب ـ ـيـ ــن «ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة»
والشركات المستغلة للمواقع.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وجـ ـ ــه
ال ـم ـح ــري سـ ـ ــؤاال إل ـ ــى ال ـج ـهــاز
التنفيذي بالبلدية بشأن موقع
ال ــدوح ــة ال ـت ـخــزي ـنــي اسـتـفـســر
ف ـيــه ع ــن ال ـع ـق ــود ال ـم ـبــرمــة مع
«الصناعة» وشــركــات التخزين
الستغاللمواقع الهيئة لغرض
التخزين ،ومــا إذا قامت إحدى
ال ـشــركــاتالـخــاصــة باستغالل
موقع التخزين جنوب الدوحة
ً
أم ال ،م ـطــال ـبــا ب ـت ــزوي ــده ق ــرار
التخصيص ونسخة من العقد
المبرم بين الهيئة والشركة.

عبدالله المحري

الرسمي ،مشيرة إلى أن ثاني أعلى مسؤول في الصين قبل عقد من
الزمان لم يستطع الهروب من الرقابة المتزايدة والصرامة.
وفي عهد الرئيس شي جينبينغ ،اعتاد القادة السابقون على إبقاء
رؤوسـهــم منخفضة ،لكن كلمات ون ،الــذي اعتبر على نـطــاق واســع
ً
شخصية ليبرالية وإصالحية نسبيا داخل القيادة الصينية ،اقتحمت
وسائل التواصل االجتماعي ،وأعيد نشرها مئات آالف المرات قبل
تدخل السلطات لمنعها.
٢١

لبنان :معارك على كل «الجبهات...
معروفة برئيس مجلس النواب نبيه بري ،والرئيس المكلف تشكيل
الحكومة سعد الحريري.
ً
فــي م ــوازاة هــذا ال ـطــرح ،بــدأ الـضــرب تحت ال ـحــزام سـيــاسـيــا ،على
خلفية ملف ترسيم الحدود؛ ففريق رئيس الجمهورية يريد تحميل
مسؤولية ما جرى حول المرسوم األخير ،الذي جرى تجميده ،لقائد
الجيش ،بحسب مصادر سياسية واسعة االطالع ،وذلك بهدف إحراقه
ً
ً
داخليا وخارجيا.
وتـتــوقــع الـمـصــادر أن يستمر هــذا ال ـصــراع فــي المرحلة المقبلة،
ً
خصوصا أن عون يخوض معارك ضد كل المواقع المسيحية المارونية
البارزة في الدولة.
فـقــد بــدأ عــون معركته ضــد حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،وهــو المنصب
ً
ً
الماروني األهم في الدولة ،إذ يخوض ضده حربا ضروسا ،ومن تحتها
صراع وعزلة أدت إلى انهيار القطاع المصرفي ،والذي يعود في أساسه
إلى مرتكزات المكتسبات المسيحية في بنية النظام اللبناني والتركيبة
المالية واالقتصادية للبنان.
وفيما بعد أصبحت المعركة فــي مواجهة قائد الجيش ،الموقع
ً
المسيحي الماروني البارز أيضا ،منذ محاوالت توريطه في المواجهة
ً
مع المتظاهرين قبل أكثر من سنة ،وصوال إلى الخالف معه على مسألة
ترسيم الحدود.
إلى جانب المعركة ،التي تصيب هذين الموقعين ،هناك حرب أخرى
ً
ً
فتحت قضائيا ستنعكس سلبا على السلطة القضائية في لبنان،
السيما أن رئيس مجلس القضاء األعـلــى سهيل عبود مــن الطائفة
ً
المارونية أيضا ،وعندما تم تعيينه كان عون يعتبره من أكفأ القضاة،
لكن الخالف بدأ بينهما منذ إعداد التشكيالت القضائية ،التي رفض
رئيس الجمهورية إقــرارهــا ،وقــد تطور الخالف ليصل إلــى ما وصل
إليه في األيــام الماضية من صراع بين القضاة ،على خالف ما جرى
مع القاضية غادة عون المحسوبة على الرئيس.
ً
كل هــذه التطورات تقدم صــورة سلبية جــدا عن الــواقــع اللبناني،
ً
وتحديدا الواقع المسيحي ،إذ إن عون يخوض معركة مع كل القوى
المسيحية ،وكذلك مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ،الذي تؤكد
المعلومات أن العالقة سيئة معه بسبب مواقفه ،التي تحمل رئيس
الجمهورية مسؤولية التعطيل.
مـصــادر سياسية ب ــارزة تعتبر أن عــون يـخــوض معركة توريث
ع ـهــده لـبــاسـيــل ،ول ــو ك ــان ثـمـنـهــا تــدمـيــر ك ــل م ــا تـبـقــى ،بـيـنـمــا عــون
وباسيل يعتبران أنهما يخوضان معركة ضــد الفساد ولتحصين
حقوق المسيحيين .إنه صراع قديم جديد ،سينطوي على الكثير من
ً
االنهيارات ومن التوترات في الشارع أيضا.
وسط ذلك ،يسير لبنان بخطى ثابتة نحو االنهيار ،فأواخر الشهر
المقبل يفترض أن تتوقف سياسة دعم السلع األساسية والضرورية.
ويـنـقــل ع ــن رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري ق ــول ــه« :إن ي ــوم األول
مــن حــزيــران (يــونـيــو) هــو يــوم آخ ــر» .فــي إش ــارة إلــى حجم الضغوط
والمصاعب االجتماعية والمعيشية .وهو موقف يشير إلى أن لبنان
يقترب من االنفجار ،بال أي بوادر للوصول إلى تسوية سريعة.
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محليات
«الصحة» ترصد توافر اشتراطاتها بمدارس االختبارات
«التربية» :دورات التوعية للعودة للمدارس تنتهي  11مايو
فهد الرمضان

ب ـ ـ ــدأت ف ـ ــرق وزارة ال ـص ـحــة
رص ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــدارس الـمـخـصـصــة
ل ــاخ ـت ـب ــارات ال ــورق ـي ــة للصف
ال ـثــانــي ع ـش ــر ،إذ وزعـ ــت أمــس
نموذج استبيان يتضمن قائمة
طويلة باالشتراطات والتدابير
ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ،م ـط ــال ـب ــة م ـس ــؤول ــي
المدارس بتعبئته واالجابة عن
االس ـئ ـلــة ال ـ ـ ــواردة ف ـيــه لـضـمــان
ت ــواف ــر ك ــل االشـ ـت ــراط ــات بـهــذه
المدارس.
ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ــال ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي آخ ـ ـ ــر،

جامعة الكويت :تطعيم جميع
منتسبينا المسجلين في المنصة
أعلنت جامعة ا لـكــو يــت تطعيم جميع منتسبيها الذين
سجلوا في موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كوفيد  ،19سواء
من أعضاء الهيئة األكاديمية أو الهيئة األكاديمية المساندة
أو اإلدارية "الكويتيين وغير الكويتيين" ،وذلك حسبما أفادت
به السلطات الصحية.
ودعت الجامعة ،في بيان ،أمس ،جميع منتسبيها الذين
لم يتطعموا إلى التسجيل عبر موقع وزارة الصحة واختيار
المهنة خانة "وزارة التربية والتعليم العالي" ،ليتسنى لهم
أخذ اللقاح وفق المواعيد التي ستحددها "الصحة" ،وذلك
في إطار استعدادات الجامعة لعودة الطلبة اآلمنة للدراسة
التقليدية في العام الجامعي المقبل ،ويأتي ذلك بعد اعتماد
مجلس الجامعة خطة وآلـيــة عــودة الطلبة اآلمـنــة للدراسة
الـتـقـلـيــديــة لـلـعــام الـجــامـعــي  ،2022-2021شــريـطــة مــوافـقــة
السلطات الصحية ،مع التوصية بتطعيم جميع منتسبي
الجامعة في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر أن السلطات الصحية منحت أولوية التطعيم
ضد کوفید  19للطواقم األكاديمية واألكاديمية المساندة
واإلدارية في جامعة الكويت.

ق ـ ــال ـ ــت الـ ــوك ـ ـي ـ ـلـ ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
ل ـل ـش ــؤون االداريـ ـ ـ ــة وال ـت ـطــويــر
اإلداري بـ ــوزارة الـتــربـيــة رجــاء
ب ـ ــوع ـ ــرك ـ ــي ،ان خـ ـط ــة ت ــدري ــب
العودة التدريجية اآلمنة تشمل
العاملين في المرحلة الثانوية
وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــديـ ـن ــي وال ـت ــرب ـي ــة
الخاصة وطلبة الصف الثاني
عشر بقسميه العلمي واألدبــي
وأولياء أمورهم ،بالتعاون مع
وزارة الـصـحــة ،الفـتــة الــى انها
تـتــم مــن خ ــال مـنـصــة "دربـنــي"
التابعة إلدارة التطوير والتنمية
بالتعاون مع فريق تكنوسوفت.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت بـ ــوعـ ــركـ ــي ،فــي
تـصــريــح ،أن الخطة التدريبية
بدأت في المرحلة االولى من 19
ابريل ،وتستمر حتى  26الجاري
و مــن خاللها يتم تأهيل ثالثة
من أعضاء فريق التدخل السريع
الخاص بكل مدرسة.
وذك ــرت أن المرحلة الثانية
تبدأ من  25أبريل حتى  2مايو
ويـ ـت ــم خ ــال ـه ــا ت ــأه ـي ــل جـمـيــع
العاملين فــي م ــدارس المرحلة
ال ـثــانــويــة ،مـبـيـنــة أن الـمــرحـلــة
الثالثة تبدأ من  3مايو حتى 6
مايو ويتم مــن خاللها تدريب
فريق التدخل السريع الخاص
بطلبة الصف الثاني عشر على
أن تنطلق المرحلة الرابعة من
 9ح ـتــى  11م ــاي ــو وس ـي ـتــم من
خــال ـهــا ع ـقــد نـ ـ ــدوات تــوعــويــة
ألول ـ ـ ـيـ ـ ــاء أمـ ـ ـ ــور ط ـل ـب ــة ال ـص ــف
الـثــانــي عـشــر وتـعــريـفـهــم بأهم
االشـتــراطــات الصحية للعودة
التدريجية اآلمنة للمدارس.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر،أعـ ـلـ ـن ــت

رجاء بوعركي

وزارة ال ـتــرب ـيــة تـطـعـيــم جميع
منتسبيها ا لــذ يــن سـجـلــوا في
موقع وزارة الصحة ،ســواء من
أع ـض ــاء الـهـيـئــة الـتـعـلـيـمـيــة أو
اإلداري ـ ـ ــة لـتـلـقــي ل ـق ــاح «كــوفـيــد
 ،»19وفق ما أفادت به السلطات
الصحية.
ودع ـ ـ ـ ــت «ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة» ج ـم ـيــع
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ل ــديـ ـه ــا ال ـ ــذي ـ ــن لــم
يتطعموا للتسجيل فــي موقع
تطعيم لقاحات کوفید ،-19حتى
يتسنى للوزارة اختيار الطواقم
المشاركة من المراقبين والهيئة
اإلداري ـ ـ ــة ف ــي ل ـج ــان اخ ـت ـبــارات
الصف الثاني عشر.
وشــددت الــوزارة على أنه لن
تتم مشاركة أي معلم أو إداري
فــي اخـتـبــارات ولـجــان كنترول
الثاني عشر لم يتلق التطعيم
ضـ ـ ــد «ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا» ،بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـلــى
توجيهات وزارة الصحة.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة م ـن ـحــت

نموذج رصد تطبيق االشتراطات بالمدارس
أولـ ــويـ ــة ال ـت ـط ـع ـيــم ض ــد م ــرض
ک ــوف ـی ــد -19لـلـطــواقــم الـتــربــويــة
واإلداري ـ ـ ـ ــة ف ــي وزارة الـتــربـيــة
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،م ــؤك ــدة حــرصـهــا
ع ـلــى ض ـم ــان تـطـعـيــم ال ـطــواقــم
التربوية قبل موعد االختبارات
بوقت كاف.
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر،ع ـقــد فــريــق
تطوير المناهج اجتماعا عبر
تقنية االتصال المرئي بممثلي
اتـ ـح ــاد الـ ـمـ ـص ــارف ،اسـتـكـمــاال
الج ـت ـم ــاع ــات قـ ــام ب ـهــا ال ـفــريــق
م ــع مـمـثـلــي مــؤس ـســات الــدولــة
وجمعيات النفع العام.

وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـلـبـحــوث الـتــربــويــة والـمـنــاهــج
رئـيــس فــريــق تـطــويــر المناهج
ص ـ ــاح دب ـ ـشـ ــة،خ ـ ــال ت ــرؤس ــه
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع« ،إن ـ ـن ـ ــا مـ ــدعـ ــوون
جـمـيـعــا إلـ ــى ال ـع ـمــل وفـ ــق هــذا
الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــي ل ــدع ــم
النهوض بالتعليم في الكويت،
عبر التواصل مع أكبر قدر من
مــؤس ـســات ال ــدول ــة وجـمـعـيــات
النفع ال ـعــام ،فضال عــن األف ــراد
مــن أول ـيــاء األم ــور والمهتمين
بالشأن التعليمي».
وش ـ ـهـ ــد االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ع ــرض ــا

ت ـف ـص ـي ـل ـيــا ل ـل ـم ـس ــودة األولـ ـ ــى
لوثيقة اإلطار المرجعي للمنهج
ال ـكــوي ـتــي ال ـج ــدي ــد ،ومـنــاقـشــة
الـ ـج ــوان ــب ال ـت ــي ت ـخ ــص أوج ــه
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن وزارة الـتــربـيــة
واتـحــاد الـمـصــارف ،ومــا يمكن
ال ـم ـشــاركــة ب ــه م ــن جـهـتـهــم في
تطوير المناهج ،مما يدل على
حرص الجانبين على التنسيق
والـ ـتـ ـك ــام ــل م ـ ــن أجـ ـ ــل تـحـقـيــق
األه ــداف التنموية المستدامة
التي تتماشى مع رؤية الدولة.

الجارالله :فاعلية مناعية للجرعة الواحدة الشطي لـ ةديرجلا  :نسبة  %2من إصابات «كورونا»
للقاحي ڤايزر وأكسفورد لدى كبار السن في المستشفيات حصلت على الجرعة األولى

سلة أخبار
«الصفا» 43 :ألف مستفيد
من السالل الرمضانية
نفذت جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية ،وبدعم من
املحسنني ،مشروع السالل
الرمضانية لألسر الفقيرة
واملتضررة في قيرغيزيا
واليمن ولبنان والنازحني
السوريني ،استفاد منها أكثر
من  43500شخص على مدار
شهر رمضان.
وقال رئيس مجلس
إدارة الجمعية ،محمد
الشايع ،في تصريح له،
إن "الجمعية راعت في
مشروعها اإلجراءات
الصحية واالحترازية
املتعلقة بتداعيات جائحة
كورونا خالل تنفيذها
لهذا املشروع ميدانيا،
إذ قامت بتسليم السالل
الغذائية للمستفيدين في
بيوتهم ،كما وزعت السالل
الرمضانية على أهالي
بعض املساجد بناء على
رغبة املحسنني".
َّ
وبي أن "السلة الرمضانية
احتوت على أهم املواد
األساسية ،بحيث تكفي
أسرة مكونة من  5إلى 7
أشخاص ،على مدار شهر
كامل" ،الفتا إلى أن الجمعية
كثفت جهودها إليصال
هذه السالل لألسر قبيل بدء
الشهر املبارك.

«إحياء التراث» لدعم
مشروع معهد اإلمام
الشافعي بإندونيسيا

•

أكد ارتفاع العدوى في مناطق السكن االستثماري
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة
"ك ــورون ــا" د .خــالــد الـجــارالـلــه
عــن ارتـفــاع الـعــدوى بفيروس
كـ ــورونـ ــا ف ــي م ـنــاطــق الـسـكــن
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إل ـ ــى
أن اإل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــات ود خ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات أعـ ـ ـل ـ ــى لـ ــدى
الوافدين خالل الشهر الجاري.
وأكد الجارالله ،في تغريدة
عـ ـل ــى "ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر" ،أن ارت ـ ـفـ ــاع
دخول المستشفيات والعناية
المركزة لــدى غير المطعمين
م ــن الـكــويـتـيـيــن والـمـقـيـمـيــن،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى ف ــاعـ ـلـ ـي ــة خ ـي ــار
ال ـت ـط ـع ـيــم ف ــي خ ـف ــض دخ ــول
المستشفيات وحاالت "كوفيد"
الحاد والوفيات.
ول ـفــت إل ــى ن ـتــائــج مبدئية
تشير إ لــى الفاعلية المناعية
للجرعة الواحدة للقاحي ڤايزر
وأك ـس ـفــورد عـنــد ك ـبــار الـســن،
م ـب ـي ـنــا أن األخ ـ ـيـ ــر ت ـم ـيــز فــي
االستجابة المناعية الخلية
التائية -على "ڤــايــزر" ،وهذهالنتائج داعـمــة لـجــدوى لقاح

خالد الجارالله

أكسفورد لفئة كبار السن في
ظل موجات التفشي.
وأش ــار إلــى تباين الفترات
بـ ـي ــن ال ـ ـجـ ــرعـ ــات بـ ـي ــن الـ ـ ــدول
ونــوع ـيــة ال ـل ـق ــاح ،وذلـ ــك وفــق
ال ـم ـت ــاح م ــن األدل ـ ـ ــة الـبـحـثـيــة
المستجدة ،فالحالة الوبائية
وال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوغ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،تـ ــوفـ ــر
الـلـقــاحــات ،مضيفا أن بعض
م ـقــاط ـعــات ك ـن ــدا ت ـم ــدد فـتــرة
الـ ـج ــرع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن ل ـق ــاح

ڤ ــاي ــزر إل ــى  16أس ـبــوعــا وفــق
معطياتها.
وف ـ ــي م ـس ـت ـج ــدات ال ــوض ــع
ا ل ـ ـ ــو ب ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــي ،س ـ ـج ـ ـلـ ــت وزارة
ا لـ ـصـ ـح ــة أ م ـ ـ ــس األول أ ع ـل ــى
ع ــدد دخـ ــول أج ـن ـحــة الـعـنــايــة
ال ـ ـمـ ــركـ ــزة لـ ـم ــرض ــى "ك ــوف ـي ــد
 "19بالمستشفيات فــي عمر
الجائحة بـ 254حالة.
وأع ـل ـنــت الـ ـ ــوزارة أن نسبة
الشفاء من المرض حتى اآلن
بلغت  93.5في المئة ،مضيفة
أن نسبة اإلصــابــات الجديدة
م ـ ــن عـ ـ ــدد الـ ـمـ ـسـ ـح ــات ب ـلـغــت
أمـ ــس األول  18.2ف ــي الـمـئــة،
مؤكدة أن التطعيم هو الطريقة
المثلى إلنهاء جائحة كورونا،
وج ـ ـ ــددت دعـ ـ ــوة ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين إلى مداومة األخذ
ب ـك ــل س ـب ــل ال ــوق ــاي ــة وتـجـنــب
مـخــالـطــة اآلخ ــري ــن وال ـحــرص
ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التباعد البدني.

شدد على أن التطعيم هو حجر الزاوية في السيطرة على الجائحة
●

عادل سامي

كـشــف مــديــر منطقة الـصـبــاح
ال ـط ـب ـيــة الـتـخـصـصـيــة د .أحـمــد
ال ـش ـطــي أن أح ـ ــدث اإلحـ ـص ــاءات
واألرقام تشير إلى أن نسبة  2من
كل  100إصابة بمرض "كوفيد"19-
تسببت فــي دخ ــول المستشفى،
كانت حاصلة على الجرعة األولى
من التطعيم ضد الفيروس ولديها
سلوكيات مستهترة وغير ملتزمة
بــات ـبــاع اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة،
الف ـت ــا إلـ ــى عـ ــدم رصـ ــد اي حــالــة
إصــابــة مـمــن تلقى جرعتين من
التطعيم.
وأكـ ــد ال ـش ـطــي ف ــي ت ـصــريــح لـ
"الجريدة" تصاعد أعداد اإلصابة
بمرض "كوفيد "-19بين الوافدين
خ ــال اآلون ــة األخ ـي ــرة ،الفـتــا إلــى
انخفاض كبير في عدد اإلصابات
في الدول التي توسعت كثيرا في
إعـطــاء الـلـقــاح ،وغطت مساحات
واسـ ـع ــة م ــن الـ ـش ــرائ ــح وال ـف ـئ ــات
المجتمعية.
وشدد على أهمية التطعيم في

أحمد الشطي

الـحــد مــن اإلص ــاب ــات وانـخـفــاض
دخول المستشفى بين المصابين
ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن
األشخاص الذين تلقوا التطعيم
وتـعــرضــوا لــإصــابــة بالفيروس
تـكــون األع ــراض لديهم أقــل شدة
وأقـ ـ ـ ــل ف ـ ــي دخـ ـ ـ ــول ال ـم ـس ـت ـش ـفــى
والعناية المركزة والوفيات.
وأشار إلى أن حجر الزاوية في
السيطرة على فيروس "كورونا"
ه ــو الـتـط ـع ـيــم ،داع ـي ــا ك ــل م ــن لم

ي ـس ـج ـلــوا ف ــي م ـن ـصــة الـتـطـعـيــم
إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فـ ـ ـ ـ ــورا وت ـل ـق ــي
اللقاح ،لحماية أنفسهم وأسرهم
والمجتمع بشكل عام.
وأضـ ـ ــاف أن ـ ــه ح ـت ــى ف ــي ح ــال
تأخر موعد التطعيم بعض الوقت
فــإنــه ق ــادم فــي أق ــرب وقــت ممكن،
داع ـيــا الـجـمـيــع ال ــى ع ــدم ال ـتــردد
في تلقي اللقاح ،فالصحة أمانة
والـجـمـيــع متحمس لـلـعــودة إلــى
الحياة الطبيعية.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـطـ ــي أن الـ ـفـ ـت ــرة
الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في
وتيرة تطعيم الوافدين ،وشملت
كافة شرائح وفئات المجتمع ،آمال
أن يتم التوسع في مظلة التطعيم
لـتـشـمــل الـجـمـيــع ف ــي أق ــرب وقــت
ممكن وبأقصى طاقة استيعابية
م ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــة ،لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـمـ ـن ــاع ــة
المجتمعية ومــن ثــم الـعــودة إلى
الحياة الطبيعية.
وأش ــار مــديــر منطقة الصباح
ال ـط ـب ـي ــة ال ـت ـخ ـص ـص ـي ــة إلـ ـ ــى أن
مستويات التطعيم الحالية وهي
نحو  25ألف تطعيم يوميا ترسل

رس ــال ــة ق ــوي ــة ع ــن م ـ ــدى ال ـج ـهــد
المبذول من كافة الطواقم الطبية
واإلقبال على التطعيم خاصة إذا
ارتبط بالسفر والحج والعمرة.
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى د .ال ـ ـش ـ ـطـ ــي فـ ـخ ــره
الكبير بانسيابية التطعيم في
مركز الكويت للتطعيم في أرض
الـمـعــارض بمنطقة مـشــرف ،إلى
جانب التوسع الكبير في الحمالت
الميدانية المتنقلة لفئات وشرائح
مجتمعية مختلفة ،شملت خالل
اآلونة األخيرة عددا من القطاعات
مـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــا قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـمـ ـس ــاج ــد
وال ـت ـعــاون ـيــات وشــركــة المخابز
ال ـكــوي ـت ـيــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ــري ــاض ــي
وقطاع البنوك وغيرها الكثير من
القطاعات المختلفة.
يذكر أن أكثر األماكن من حيث
اإلص ــاب ــة بـيــن ال ــواف ــدي ــن بـمــرض
"كوفيد "-19خالل اآلونة األخيرة
هي السالمية وحولي والفروانية،
وأن م ـس ـت ـش ـفــى مـ ـب ــارك الـكـبـيــر
والفروانية هما األكثر استقباال
لحاالت اإلصابة بالفيروس خالل
اآلونة األخيرة.

ً
 33شهيدا من الجيش األبيض دفعوا حياتهم بسبب الفيروس

أداء مهني جعل الكويت تنجح في محاصرة الوباء
قدمت األطقم الطبية في
الكويت أرواح  33شهيدا
وضحية من منتسبي الجيش
األبيض على مدى  15شهرا،
هي عمر الجائحة.

●

عادل سامي

واجــه الجيش األبيض في الكويت
جـ ــائ ـ ـحـ ــة "ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا" ب ـ ـكـ ــل ش ـج ــاع ــة
واس ـ ـت ـ ـب ـ ـسـ ــال وت ـ ـض ـ ـح ـ ـيـ ــة ،وضـ ـح ــى
بعضهم بــأرواحــه فــي سبيل المهمة
النبيلة التي أقسم على العمل فيها،
بهدف إنقاذ األرواح ،وسطرت األطقم
الطبية خــال أكثر من  15شهرا ،هي
عمر ا لــو بــاء ،ملحمة وطنية ،وعملت
عمال دؤوبــا في سبيل تقديم الغالي
والـنـفـيــس م ــن أج ــل تـقــديــم الـخــدمــات
لـمـسـتـحـقـيـهــا ب ــالـ ـج ــودة ال ـم ـط ـلــوبــة،
ونجحوا في تقديم الرعاية الصحية
والخدمات الطبية في وقت الجائحة
على أكمل وجه.
وخالل عمر الجائحة قدمت األطقم
الطبية في الكويت أرواح  33شهيدا
وضحية من منتسبي الجيش األبيض
بسبب اإلصــابــة بمرض "كوفيد ،"19
كــان آخــرهــم د .محمد ال ـفــودري الــذي
وافته المنية قبل أيام متأثرا باإلصابة
بالفيروس.

ولم يكن النجاح الكبير الذي حققته
األط ـقــم الطبية فــي ال ـبــاد مـنــذ بــدايــة
ال ـجــائ ـحــة ح ـتــى اآلن ول ـي ــد ال ـصــدفــة،
بــل نـتــاج عمل دؤوب مــن كــل الـكــوادر
الطبية من أطباء وفنيين وممرضين
ومـ ـفـ ـتـ ـشـ ـي ــن صـ ـحـ ـيـ ـي ــن ومـ ـش ــرفـ ـي ــن
وإداريين وغيرهم ممن واصلوا الليل
بالنهار للتصدي لوباء "كورونا" منذ
بداية ظهوره وحتى اللحظة.
وخ ـ ـ ــال الـ ـج ــائـ ـح ــة أدت الـ ـط ــواق ــم
الطبية بمختلف مرافق وزارة الصحة
دورا ه ــام ــا وك ـب ـي ــرا ،وض ـح ــت كـثـيــرا
ف ــي سـبـيــل ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــة ،وه ــو ما
جعل الـكــويــت أول دول ــة فــي المنطقة
فــي ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات واالس ـت ـعــدادت
ل ـمــواج ـهــة الـ ــوبـ ــاء ،م ـنــذ اإلعـ ـ ــان عن
وج ــود الـفـيــروس نهاية  ،2019حيث
طبقت األطقم الطبية اإلجراءات الطبية
التي تتماشى مع توصيات المنظمات
العالمية ،إلى جانب بعض اإلجراءات
اإلضافية التي أعدتها كفاءات وطنية
كانت محل إعجاب وتقدير عالمي ،مما
أدى إلى ثناء منظمة الصحة العالمية

عدد من افراد الجسم الطبي في احد مراكز التطعيم
على اإلجــراء ات التي قامت بها وزارة
الصحة واعتبرتها استثنائية ومميزة
عالميا.
و ت ـ ـم ـ ـيـ ــز أداء ا ل ـ ـج ـ ـيـ ــش األ ب ـ ـيـ ــض
والـطــواقــم الطبية فــي الـبــاد بمهنية
ع ــال ـي ــة ،وك ـ ــان م ـث ــار إعـ ـج ــاب منظمة
الصحة العالمية ،مما جعل الكويت

تـنـجــح ف ــي م ـحــاصــرة ال ــوب ــاء ،وظـلــت
المنظومة الصحية في البالد صلبة
وقوية منذ بداية الجائحة وحتى اآلن.
وتـشـهــد ال ـبــاد راه ـنــا تــوسـعــا كبيرا
في حملة التطعيمات ضد "كوفيد ،"19
واقـتــراب وصــول أعــداد المتطعمين إلى
ال ـم ـل ـيــون ،وه ــو مــا يـمـهــد ال ـطــريــق أم ــام

تـحـقـيــق الـمـنــاعــة الـمـجـتـمـعـيــة وم ــن ثم
الـعــودة إلــى الحياة الطبيعية ،ولــم يكن
الطريق سهال أو ممهدا بالورود خالل 15
شهرا ،بل كان وعرا أمام الطواقم الطبية
التي عملت بكل جهد واجتهاد ،بهدف
منع تفشي المرض والوصول إلى مرحلة
بر األمان ،بكثير من التضحية.

قال رئيس لجنة جنوب شرق
آسيا بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،د .أحمد الجسار،
إن مشروع معهد اإلمام
الشافعي في إندونيسيا من
املشاريع الرائدة والكبيرة
في املنطقة ،ويعلوه اسم
الكويت ،مشيرا إلى أنه "تم
االنتهاء من مسجد الكويت،
وصلينا فيه صالة الجمعة
قبل رمضان".
وأضاف الجسار ،في تصريح
صحافي" ،اننا اليوم بصدد
تطوير مرافق املعهد،
واستكمال بعض مرافقه،
خصوصا أنه تضرر من
أحداث تسونامي التي مرت
باملنطقة هناك" ،داعيا أهل
الخير إلى دعم استكمال هذا
الصرح التعليمي الكبير،
السيما أنه مخصص إليواء
وتعليم األيتام بالدرجة
األولى ،إضافة للفقراء من
أبناء املسلمني.
من جهته ،أكد الشيخ عثمان
الخميس ،أن مشروع معهد
اإلمام الشافعي ُيعد صرحا
تعليميا كبيرا في هذا الباب،
داعيا أهل الخير إلى دعمه
واملساهمة فيه.

ِّ
«ورتل» تنظم مسابقة
«مزامير» للصغار برمضان
قال مشرف حلقات القرآن
الكريم بإدارة ورتل لشؤون
القرآن الكريم والسنة النبوية
املطهرة ،التابعة لجمعية
النجاة الخيرية ،الشيخ
عبدالله العلي ،إن "ورتل"
تنظم مسابقة مزامير ورتل،
التي انطلقت بداية شهر
رمضان ،والخاصة بأصحاب
األصوات الندية في تالوة
القرآن الكريم واإلنشاد من
الصغار.
وأوضح العلي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أنه يشارك
في املسابقة الخاصة بالبنني
الطالب من سن  8إلى 15
سنة ،ومن شروطها أن يكون
املشارك حسن الصوت ،وأن
يكون متقنًا ألحكام التجويد،
وأال يتجاوز سن املشارك
 15عامًا ،مبينا أن املسابقة
تهدف إلى تحسني الصوت
في تالوة القرآن الكريم،
ومعرفة الفرق بني تالوة
القرآن واإلنشاد ،واكتشاف
األصوات الندية في تالوة
القرآن الكريم.
املشاركة في املسابقة من
خالل حساب "ورتل" عبر
منصة "زووم" ،حيث تقام
التصفيات النهائية يوم 19
رمضان ،داعيا أهل الخير إلى
دعم أنشطة ومشاريع إدارة
ورتل.

٤
محليات
حارس أمن مدرسة يفتح ملف تأخر الرواتب في «التربية»
ةديرجلا
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ً
ً
نشر تسجيال مصورا يشكو عدم تسلمه راتبه ألكثر من  5أشهر فأثار ردود أفعال متضامنة
فهد الرمضان
وجورج عاطف

«القوى العاملة»
ومباحث اإلقامة
ً
فتحتا تحقيقا
وأمهلتا الشركة
ً
يوما لسداد الرواتب

أث ـ ـ ــار ح ـ ـ ــارس أمـ ـ ــن ي ـع ـمــل
فـ ـ ــي إ حـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـ ـ ــدارس وزارة
ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة ز لـ ـ ـ ـ ـ ــزاال مـ ـ ــن ردود
األ فـعــال النيابية والحكومية
والشعبية عقب تــداول مقطع
"ف ـي ــدي ــو" ل ــه ،يـشـكــو ف ـيــه عــدم
حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى رات ـ ـبـ ــه ألك ـث ــر
من  5أشهر ،األ مــر ا لــذي سلط
ال ـض ــوء ع ـلــى م ـع ــان ــاة ح ــراس
الـ ـم ــدارس ،وض ــاب ـط ــات األم ــن
والمراسلين العاملين بديوان
"التربية" وا لـمــدارس ،وتوقف
َّ
روات ـب ـه ــم عـ ــدة أشـ ـه ــر ،إذ هــز
الـ ـح ــدث م ـس ــؤول ــي "ال ـت ــرب ـي ــة"
وه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة
ومـبــاحــث اإلق ــام ــة ،وع ــددا من
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ه ــرع ــوا
إلـ ــى م ـق ــر الـ ـم ــدرس ــة ،ل ـت ـقــديــم
ا لـعــون وا لـمـســا عــدة للحارس،
والـ ــوقـ ــوف م ـع ــه ف ــي م ـح ـن ـتــه،
والمطالبة بإنصافه.
وف ــي حـيــن أك ــدت "الـتــربـيــة"

«البيئة» :أحلنا  297قضية
للنيابة خالل مارس
أحالت الهيئة العامة البيئة،
 297قـضـيــة ت ـع ـ ّـد ع ـلــى الـبـيـئــة
إلــى النيابة العامة خــال شهر
مارس الماضي ،وفقا إلحصائية
صادرة عن إدارة االلتزام البيئي
في الهيئة.

وأش ـ ـ ـ ــارت اإلح ـص ــائ ـي ــة إل ــى
أن الهيئة أص ــدرت  8شـهــادات
لـمــن يـهـ ّـمــه األم ــر خ ــال الشهر
ن ـف ـســه ،ف ــي ح ـيــن ت ــم اسـتـكـمــال
إجراءات الصلح ،وتسديد مبالغ
التعويضات في  72قضية.

دف ـع ـه ــا ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـح ـقــات
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات األمـ ـ ـ ــن
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــراس ـ ـ ـلـ ـ ــة
المتعاقدة معها حتى مارس
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،أرجـ ـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــو
شــر كــة ا ل ـحــرا ســة ،ا ل ـتــي يعمل
بـ ـه ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس ،ت ــأخـ ـي ــر دف ــع
رات ـب ــه إل ــى تــأخــر الـ ـ ــوزارة في
سداد مستحقاتها المالية.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ح ــرك
مـ ـل ــف حـ ـ ـ ــارس األمـ ـ ـ ــن ال ـم ـي ــاه
الـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة ت ــأخ ــر
ب ـع ــض ال ـش ــرك ــات ال ـم ـت ـعــاقــدة
م ــع الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي دفـ ــع رواتـ ــب
الـعــامـلـيــن لــديـهــا ع ــدة أشـهــر،
والتي زادت مع أزمة "كورونا"،
إذ أك ــدت م ـصــادر تــربــويــة ،أن
"الـ ـت ــربـ ـي ــة" بـ ـص ــدد ال ـت ـح ـق ـيــق
ف ــي ك ــل ال ـع ـق ــود واإلجـ ـ ـ ــراء ات
المتخذة مــع ا لـشــر كــات ،الفتة
إلى ان ا جــراء ات عديدة ستتم
في هذا الشأن.

إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ــالـ ــت "ال ـ ـقـ ــوى
ال ـعــام ـلــة" فــي ب ـيــان ل ـهــا ،انـهــا
ت ــاب ـع ــت م ـق ـطــع ف ـي ــدي ــو ال ــذي
نـ ـش ــره الـ ـ ـح ـ ــارس ،م ــؤك ــدة أن
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـصـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة،
بالتنسيق مع اإلدارة العامة
لـ ـمـ ـب ــاح ــث ش ـ ـ ـ ــؤون االقـ ـ ــامـ ـ ــة،
ان ـت ـق ـل ــوا إلـ ــى م ــوق ــع ال ـع ــام ــل،
وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوا إفـ ـ ـ ــادتـ ـ ـ ــه ،وإفـ ـ ـ ـ ــادة
صــا حــب ا ل ـع ـمــل ،و ق ــام محقق
إدارة عالقات العمل باستدعاء
مسؤولي الشركة ومواجهتهم
ب ـمــا ورد ف ــي أ ق ـ ــوال ا ل ـعــا مــل،
وا لـ ــذ يـ ــن أو ض ـ ـحـ ــوا أن تــأ خــر
شــرك ـت ـهــم ف ــي تـسـلـيــم روات ــب
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال لـ ــدي ـ ـهـ ــا ي ـ ـعـ ــود إلـ ــى
ت ــأخ ــر "ال ـت ــرب ـي ــة" ف ــي تـســديــد
مستحقاتها ،وطلبوا إمهالهم
يوما واحدا إلنهاء الموضوع
وتـ ـسـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـش ــاك ــي
روا تـبــه ،وباقي العمال الذين
لم يتسلموها.

«التربية» أكدت
صرف المستحقات
حتى مارس...
والشركة أرجعت
السبب لتأخر
الوزارة بالصرف

حفظ الحقوق

الوزير المضف وجه
بالمتابعة وضمان
حصول العاملين
في هذه الشركات
على رواتبهم

من جانبها ،أكدت "التربية"
ح ــرص ـه ــا ع ـل ــى ح ـف ــظ ح ـقــوق
العاملين بـهــا ،و مــن يعملون
بـ ــال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدة م ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة،
وال ـت ــأك ــد م ــن ح ـصــول ـهــم عـلــى
حقوقهم المادية والمعنوية،
بما يضمن حسن سير العمل
ف ــي ج ـم ـيــع مـ ـ ــدارس وإدارات
الوزارة.
و قــا لــت "التربية" ،فــي بيان
لها ،ان الوزارة ممثلة بالقطاع

وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة انـ ـ ـه ـ ــا
س ـ ـت ـ ـتـ ــولـ ــى م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ت ـن ـف ـي ــذ
الشركة لما تعهدت بــه خالل
ال ـم ــدة الـمـمـنــوحــة ل ـهــا ،الفـتــة
إلى أنه بعد االنتهاء من أخذ
األقـ ـ ــوال الـمـتـعـلـقــة بــالــواق ـعــة
غادر جميع األطراف.

الـمــالــي قــد انـتـهــت مــن صــرف
كــل المستحقات لكل شركات
األم ــن والـمــراسـلــة الـمـتـعــاقــدة
مـ ـعـ ـه ــا حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة م ـ ــارس
الماضي.
وأ ضـ ـ ــاف ا ل ـب ـي ــان أن وز ي ــر
التربية د .على المضف وجه
بـمـتــا بـعــة ه ــذا األ م ــر ،لضمان
حـصــول جـمـيــع الـعــامـلـيــن في
هــذه الـشــركــات عـلــى رواتـبـهــم
و فــي مــوا عـيــد هــا ،و فـقــا للعقد
الـ ـمـ ـب ــرم ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة وه ــذه
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن
"التريبة" لن تتوانىعن اتخاذ
االجراء ات القانونية التي من
ش ــأن ـه ــا ح ـف ــظ حـ ـق ــوق ه ــؤالء
العاملين.
وب ـ ّـي ــن أن ـ ــه س ـي ـت ــم تـطـبـيــق
الغرامات الملزمة واالجراء ات
القانونية المنصوص عليها
بالعقود بحق األ ط ــراف التي
يـثـبــت ان ـه ــا تـسـبـبــت ف ــي هــذا

ً
حا ر س ا أل من متحد ثا
خالل الفيديو
ا لـ ـت ــأ خـ ـي ــر ،ألن ه ـ ــذا األ مـ ـ ــر لــه
تداعيات سلبية على العامل
وأسرته ومحيطه وهو "أمر ال
تقبل به الوزارة".

تقرير محلي

ّ
«القوى العاملة» ...رقابة ردة الفعل!
●

جورج عاطف

ً
إن المبادرة واإلمساك بزمام األمور أوال ،أمران
ّ
رئيسيان من الضروري أن تتحلى بهما أي جهة
حكومية ،ســواء وزارة أو مؤسسة أو هيئة ،ال أن
ترسم خطواتها وتتحرك بناء على ّ
"ردة الفعل"
وبعد حدوث المشكلة ،بل تكون ّ
سباقة بما يضمن
منع حدوثها ،غير أن ذلك ال ينطبق على الهيئة
ً
العامة للقوى العاملة ،التي باتت نموذجا للجهة
الحكومية التي تعمل وفق ّ
"ردة الفعل" ،إذ إن حالة
حــارس أمن مدرسة ثانوية سليمان العدساني،
خير دليل على ذلك ،حيث إن راتبه لم ّ
يحول على
البنك منذ  5أشهر.
أيـ ــن رق ــاب ــة ال ـه ـي ـئــة ع ـلــى م ـثــل هـ ــذه ال ـح ــاالت
ً
والشركات؟ خصوصا أن الـقــرارات الـصــادرة عن
الهيئة ،الخاصة بالتأكد من صرف المستحقات
الشهرية للعمالة ،تلزم الشركات المسجل على
ملفاتها أقــل من  5عمال ،تقديم شـهــادات إثبات

تحويل رواتب كل  3أشهر ،أما الشركات المسجل
عليها أكثر ،فيتم التأكد من تحويل الرواتب من
خالل الربط اآللــي بين الهيئة والبنوك المحلية،
ً
غير أن هــذا اإلج ــراء موقوف حاليا حتى إشعار
آخر ،ومستبدل بإلزام صاحب العمل بكتابة إقرار
ّ
وتعهد بسداد وتحويل رواتب عمالته.
ً
ً
"فيديو" حارس األمن ،الذي القى انتشارا واسعا
كالنار في الهشيم وصــدى نيابيا وشعبيا ،ما
كان له الظهور في حال اضطلعت "القوى العاملة"
بمهامها المنوطةّ ،
وفعلت أدواتها القانونية التي
ّ
تجيز لها التأكد من تسلم هذا العامل ،المغلوب
على أمره وآالف غيره ،رواتبهم بصورة شهرية
ً
دون تــأخـيــر ،ال أن يظل مـقـهــورا ط ــوال  5أشهر
ماضية من دون مصدر رزق ،وفي حال عدم حدوث
ذلك تتخذ الهيئة اإلجراءات الالزمة والحاسمة -
وهي كثيرة ومتعددة لديها  -الكفيلة بمحاسبة
الشركة المخالفة والمسجلة هــذه العمالة على
ً
ملفاتها ،لضمان عــدم تكرار األمــر مستقبال ،بل

ً
تـكــون ِع ـب ــرة لغيرها مــن الـشــركــات الـعــامـلــة في
القطاع األهلي أو المرتبطة بتنفيذ عقود حكومية
مع الدولة.
يؤكد المراقبون لسوق العمل ،أن مشكلة "عامل
الحراسة" لن تكون األخيرة ،بل ستتكرر مستقبال،
السيما أن "الفزعة" الحكومية التي تبنتها جهات
الدولة كافة ذات العالقة ،وعلى رأسها الهيئة العامة
للقوى العاملة  -في أعقاب الموجة األولى من تفشي
جــائـحــة ك ــورون ــا لضبط وتنظيم س ــوق العمل،
ومحاسبة الشركات التي تسلب حقوق عمالتها،
وغـيــر المنتظمة فــي صــرف رواتـبـهــا الشهرية -
ُ
"بردت" ،ولم تعد أولوية كما كانت حينذاك.
ويرى المراقبون أن إصرار بعض الشركات على
عــدم صــرف مستحقات عمالتها بمنزلة "تجارة
ً
إقامات مقنعة" صار لزاما على "القوى العاملة"
ً
وقـفـهــا فـ ــورا وات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات قــانــونـيــة حــازمــة
ّ
وصــارمــة حيالها ،خصوصا أن األم ــر يتخطى
الشأن المحلي ،في ظل االنتشار الواسع الذي حققه

"فيديو الحارس" على مواقع التواصل ،حتى أصبح
"تريند" على "تويتر" ،واحتل "هاشتاق" "أفرجوا_
ً
عن_الحارس" الصدارة كأكثر الموضوعات تداوال،
ً
معتبرين أن هذا كله له تأثير سلبي وينعكس وباال
على سمعة الكويت أمام المنظمات الدولية المعنية
بشؤون العمالة الوافدة وحقوق اإلنسان.
ّ
تصرف "القوى العاملة"
يشير المراقبون إلى أن
عـقــب ان ـت ـشــارّ الـفـيــديــو ،م ــن التحقيق ف ــي األم ــر
ً
واستدعاء ممثل الشركة القانوني ،وإمهالها يوما
ً
واحدا لصرف مستحقات عمالتها المتأخرةّ ،
جيد،
غير أنه كان يجب أن يسبق حدوث المشكلة ال أن
ّ
َ
يجيء بعدها ،السيما أن الحارس لم يتسلم راتبه
منذ  5أشهر ،مشددين على ضرورة تسهيل إيصال
أص ــوات ه ــذه العمالة الـمـتـضــررة إل ــى مسؤولي
الهيئة عبر القنوات اآللية ،في ظل إطالق النظام
اآللـ ُّـي الشامل ،بما يضمن تقديم العامل شكوى
ت ــأخ ــر ص ــرف مستحقاته وال ـن ـظــر فيها وال ـبـ ّـت
بأقصى سرعة ممكنة.

ةديرجلا
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«األشغال» 61 :وظيفة إشرافية
شاغرة في  10قطاعات
العجمي لـ ةديرجلا• :الوزارة تستقبل الطلبات حتى  2مايو المقبل
سيد القصاص

دعت وزارة األشغال من
تنطبق عليه شروط شغل
الوظائف اإلشرافية إلى
التقدم بطلب إلى اللجنة
المختصة ،وذلك حتى 2
مايو المقبل ،مشيرة إلى أن
الوظائف الشاغرة تبلغ 61
وظيفة ما بين درجة رئيس
قسم ومراقب ومدير ادارة.

كشف الناطق الرسمي باسم
وزارة األشغال العامة والهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـبــري
عبدالله العجمي أن الوظائف
اإلشرافية الشاغرة في األشغال
ل ــدرج ــة رئـ ـي ــس ق ـس ــم وم ــراق ــب
ومدير ادارة تبلغ  61وظيفة.
وق ــال الـعـجـمــي فــي تصريح
ل ـ "ال ـجــريــدة" إن تـلــك الــوظــائــف
ت ـت ـبــع  10ق ـط ــاع ــات ه ــام ــة مــن
ق ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـت ـم ـثــل فــي
قـ ـط ــاع ــات الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،وال ــوكـ ـي ــل،
واإلدارة الـمــالـيــة والـقــانــونـيــة،
والتخطيط والتنمية ،والمركز
الحكومي ،والهندسة الصحية،
والرقابة والتدقيق ،والمشاريع
اإلنشائية ،والمشاريع الكبرى،
وهندسة الصيانة.
ودعــا من يرغب من موظفي
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ـم ــن ت ـن ـط ـب ــق عـلـيــه
ش ــروط شـغــل اح ــدى الــوظــائــف
اإلشرافية إلى التقدم بطلب وفقا
لـلـنـمــوذج الـمـعـتـمــد إل ــى لجنة
تطبيق خطوات شغل الوظائف
اإلشــرافـيــة ،وذلــك حتى  2مايو
المقبل.
وب ـي ــن ال ـع ـج ـمــي أن م ــن تلك
الـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـ ـتـ ــي أع ـ ـلـ ــن عـنـهــا

«المهندسين» تدعو لإلسراع في تعديل  4بنود
الشتراطات بناء السكن الخاص والنموذجي
الهدية :نسب البناء الحالية ال تحقق العدالة بين المواطنين

عبدالله العجمي

م ـس ـم ــى م ــد ي ــر إدارة ا ل ـم ـك ـتــب
الـفـنــي لــوكـيــل الـ ـ ــوزارة ،ومــديــر
إدارة العالقات العامة ،ومدير
إدارة الـمـشـتــريــات وال ـم ـخــازن،
ومدير إدارة مختبرات الطرق،
وم ــدي ــر إدارة ض ـبــط الـ ـج ــودة،
وم ــدي ــر إدارة ش ـ ــؤون الـبـيـئــة،
داعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن لـ ـك ــاف ــة
الوظائف اإلشرافية الى تزويد
لجنة شؤون الموظفين بجميع
الــدورات والــدراســات والبحوث
الخاصة بهم إن وجدت.

يجب عدم
ربط زيادة
ارتفاع األجزاء
الملتصقة
بموافقة الجار

دعت جمعية المهندسين الى
االسراع في تعديل االشتراطات
والـمــواصـفــات الـخــاصــة ببناء
ال ـس ـك ــن ال ـن ـم ــوذج ــي وال ـس ـكــن
ال ـ ـخـ ــاص ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ه ــذه
االشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــات ال ت ـ ـتـ ــوافـ ــق
ومتطلبات المواطنين السكنية
وتـ ــوقـ ــع ض ـ ـ ــررا ع ـل ـي ـه ــم فـيـمــا
يتعلق بعدد من النقاط الواردة
فيها.
وأوضح عضو مجلس إدارة
الجمعية وأمين السر المساعد
ال ـم ـه ـنــدس ح ـم ــود ال ـه ــدي ــة أن
تعديل هذه االشتراطات يجب
أن يـتـضـمــن  4ب ـن ــود رئـيـسـيــة
لتحقيق العدالة والمساواة بين
المواطنين فيما يتعلق بنسب
ا ل ـب ـنــاء أو مـتـطـلـبــات التنفيذ
وتـحـقـيــق ال ـســامــة اإلنـشــائـيــة
فــي نفس الــوقــت ،الفـتــا الــى أن
أول هـ ــذه ال ـب ـن ــود ه ــو الـطـلــب
من المواطن صاحب القسيمة
ج ـلــب م ــواف ـق ــة ج ـ ــاره ف ــي حــال
زيادة ارتفاع األجزاء الملتصقة
بــالــدور األرض ــي على  5أمتار

كلية اآلداب تتسلم مبناها الشمالي بـ «الشدادية»
الهاجري :تسكين قسم التاريخ واستقبال «اإلعالم» خالل  10أيام
•

حمد العبدلي

أع ـلــن ال ـقــائــم بــأع ـمــال عميد
كـلـيــة اآلداب بـجــامـعــة الـكــويــت
د .ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـه ــاج ــري ،تـسـلــم
مبنى الكلية الشمالي في مدينة
صباح السالم الجامعية ،بعد
التأكد من جاهزيته للتشغيل،
م ــوض ـح ــا أنـ ـ ــه "طـ ـل ــب تـسـكـيــن
ق ـســم ال ـت ــاري ــخ بــال ـكــامــل ،وب ــدء
االس ـت ـع ــدادات السـتـقـبــال قسم
اإلعالم خالل  10أيام في الدور
األول للمبنى ا لـجـنــو بــي ،بعد
أن كان ضيفا على كلية العلوم
الحياتية".
وذكر الهاجري ،في تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،أنــه "تــم أيضا
اف ـت ـتــاح ال ــواح ــة ال ـفــاص ـلــة بين
م ـب ـنــى ك ـل ـيــة اآلداب ال ـش ـمــالــي
والـمـبـنــى الـجـنــوبــي فــي مدينة
صباح السالم الجامعية" ،مؤكدا
أنها حديقة رائعة جدا ،بانتظار
عودة الدراسة التقليدية.
و ث ـ ـ ـ َّـم ـ ـ ــن دور ن ـ ــا ئ ـ ــب م ــد ي ــر
ا لـجــا مـعــة للتخطيط د .مــا جــد
الديحاني ،فــي سرعة التعاون

٥

محليات

عبدالله الهاجري

واإلن ـ ـجـ ــاز ،م ـش ـيــدا ف ــي الــوقــت
نـفـســه ب ـج ـهــود ال ـج ـنــود الــذيــن
وراء كــل إنـجــاز بمدينة صباح
الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ال ـ ـجـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة ،وعـ ـل ــى
رأسهم مساعد مدير البرنامج
اإلنشائي د .أنوار اإلبراهيم.
كما َّ
وجــه الشكر إلــى عمادة
"ال ـع ـل ــوم ال ـح ـي ــات ـي ــة" ،بــرئــاســة
د .أح ـم ــد الـ ــافـ ــي ،ع ـلــى ُح ـســن
اس ـت ـض ــاف ــة ال ـ ــزم ـ ــاء فـ ــي قـســم
اإلعالم خالل الفترة الماضية.

مبنى اآلداب الشمالي

وكذلك أعمال الدكت الخارجي
وإن كانت ضمن ارتدادات البناء
الخاص بصاحب القسيمة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة أن
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى ت ـ ـت ـ ـكـ ــرر مــن
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ب ـش ـك ــل مـسـتـمــر
لصعوبة الـحـصــول عـلــى هــذه
ال ـم ــواف ـق ــة وخ ــاص ــة أن أغ ـلــب
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال يـ ـع ــرف ــون مــن
ي ـح ــادده ــم ك ـج ــار ،مـضـيـفــا أن
هذا التعديل والسماح بزيادة
االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ــأعـ ـم ــال
ال ـ ــدك ـ ــت ال ـ ـخـ ــارجـ ــي س ـت ـس ـهــل
على المواطنين وترفع الحرج
عــن موظفي البلدية فــي نفس
الوقت.
وت ـ ــاب ـ ــع ان الـ ـبـ ـن ــد الـ ـث ــان ــي
الواجب تعديله هو نسب البناء
لتتساوى للقسائم السكنية من
المساحات المختلفة ،الفتا الى
أن مسطح الـبـنــاء الـحــالــي في
القسائم ذات مساحة  400متر
يصل الــى  960مـتــرا مــن خالل
إضافة  120مترا الى  ،%210في
حين تحرم هذه االضافة الـ 120

مترا من القسائم السكنية التي
مساحتها تزيد على  400متر
مـمــا يــوقــع حــالــة ع ــدم مـســاواة
بين المواطنين.
ولـفــت الـهــديــة إل ــى أن البند
ال ـث ــال ــث الـ ــواجـ ــب ت ـعــدي ـلــه هو
أن االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات الـ ـح ــالـ ـي ــة
تــراعــي الـجــوانــب والمتطلبات
ال ـم ـع ـمــاريــة وت ـه ـمــل ال ـجــوانــب
اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤث ـ ـ ــرة ف ــي
الـمـبـنــى وت ـس ـمــح بــااللـتـصــاق
ب ـ ــال ـ ــدور األرضـ ـ ـ ــي مـ ــن جـمـيــع
ال ـج ـه ــات واالرت ـ ـ ـ ــداد بـ ـ ــاألدوار
ال ـع ـل ـيــا م ــن ك ــاف ــة االت ـج ــاه ــات
م ـمــا ي ـ ــؤدي الـ ــى ضـ ـ ــرورة زرع
أعـمــدة خرسانية على جسور
وأعمدة غير مستقرة إنشائيا
وت ـع ــرض ال ـم ـب ـنــى الـ ــى الـخـلــل
وخ ــاص ــة ف ــي حـ ـ ــاالت الـ ـه ــزات
األرضـيــة ،كما ترفع التكاليف
اإلنشائية فــي الهيكل األســود
للمنزل وهذا أيضا بند واجب
تـ ـع ــديـ ـل ــه ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـس ــام ــة
المرجوة والتخفيف عن كاهل
المواطنين.

حمود الهدية

وأض ـ ـ ــاف ال ـه ــدي ــة أن الـبـنــد
ال ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ــب تـ ـع ــديـ ـل ــه
ع ـ ـ ــدم ظ ـ ـهـ ــور "ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــادر" فــي
الـمـخـطـطــات اإلنـشــائـيــة وعــدم
ت ـض ـم ـن ـه ــا ف ـ ــي االش ـ ـتـ ــراطـ ــات
الحالية مما يجعل المقاولين
ينفذونها بشكل عشوائي ودون
اع ـت ـم ــاد ع ـلــى م ـخ ـط ـطــات مما
يشكل خطرا على مستخدمي
المنزل الحقا.

السداني :االرتقاء بحدائق الروضة
وحولي ألنها مرفق سياحي مهم
ثمن تحويل إدارة الحدائق إلى الجمعيات التعاونية
وصــف رئـيــس مجلس ادارة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــة وحـ ــولـ ــي
التعاونية خالد السداني توجه
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـبـلــديــة
واالسكان والتطوير العمراني
ش ــاي ــع ال ـشــايــع ال ــى ن ـقــل ادارة
الحدائق الى "التعاونيات" بأنه
قرار ناجح وخطوة ايجابية غير
مسبوقة على مستوى التنفيذ
نحو الصالح العام.
وأك ـ ــد الـ ـس ــدان ــي ان جـمـعـيــة
الـ ــروضـ ــة وح ــول ــي ال ـت ـعــاون ـيــة
كانت سباقة بطرح هذه الفكرة
منذ سنوات وبجهود مجالس
االدارات السابقة وتم تقديم عدة
كتب ومــراســات الدارة حديقة
ج ـمــال عـبــدالـنــاصــر واالشـ ــراف
عليها وتطويرها واستثمارها
وصيانتها و تــو فـيــر خدماتها
ال ـعــامــة وزراع ـت ـه ــا التجميلية
باعتبارها مرفقا سياحيا مهما
الهالي المنطقة والمساهمين
ول ـ ـ ــرواد ال ـحــدي ـقــة بـشـكــل ع ــام.
وت ـع ـت ـب ــر ال ـح ــدي ـق ــة مـ ــن أعـ ــرق

الـ ـح ــدائ ــق الـ ـع ــام ــة فـ ــي ب ــرام ــج
الترويج السياحي في الكويت
ولـ ـه ــا ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،واسـ ـت ــذك ــار
رائدها المغفور له صالح شهاب
هـ ــذه ال ـح ــدي ـق ــة ال ـم ـتــأل ـقــة عـبــر
سنوات طويلة والتي ارتبطت
بسكان المنطقة ،فهل يعقل انها
تعاني حاليا من االهمال وسوء
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام؟ ل ــذل ــك آن االوان
لـتـطـبـيــق هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار واع ـط ــاء
ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــة االولـ ـ ــويـ ـ ــة
واألحـقـيــة بــإدارتـهــا لتعود الى
سابق عهدها كأجمل الحدائق.
وأشــار إلى أن القرار يتطلب
اإلع ــان عــن آلية واضـحــة لنقل
عهدة الحدائق الى التعاونيات
بالتعاون مع الجهات المختصة
والجمعية قدمت عدة مخاطبات
واق ـ ـتـ ــراحـ ــات بـ ـه ــذا الـ ـش ــأن مــع
الهيئة العامة للزراعة للتوصل
ال ــى ق ـ ــرار ب ـن ــاء ون ــاج ــح يـخــدم
المجتمع وللصالح العام.
وت ــوج ــه الـ ـس ــدان ــي بــالـشـكــر
والـثـنــاء لـلــوزيــر شــايــع الشايع

خالد السداني

ال ـ ــذي قـ ــدم دراسـ ـ ــة هـ ــذا ال ـق ــرار
وأع ـط ــاه االول ــوي ــة ال ـتــي تصب
لصالح الوطن والمواطن ،ونرى
انه من المناسب ان تكون ادارة
الحدائق العامة في محافظات
الكويت تحت مظلة الجمعيات
التعاونية لما فيه فائدة كبيرة
في المحافظة على هذه الحدائق
واستثمارها بالشكل المناسب.

«الجامعة األميركية» تنظم ندوة عن أهمية «بريك اإلفطار» يربك الدراسة المسائية
الوعي المالي لدى الشباب
في جامعة الكويت

سبيتي :معظم الشباب ّ
يعول على األهل لتعليمه المهارات المالية
أكدت أستاذة التمويل في الجامعة األميركية
بــالـكــويــت د .وف ــاء سبيتي أن  70فــي الـمـئــة من
الـ ـن ــاس ي ـف ـت ـق ــرون م ــال ـي ــا ،م ـب ـي ـنــة أن الـسـبـبـيــن
الرئيسيين وراء عدم وجود ثقافة مالية في جميع
أنحاء العالم هما نقص التعليم المالي في النظام
التعليمي ،ونقص المعرفة المالية لدى األسر.
جاء ذلك خالل ندوة نظمتها الجامعة األميركية
بالكويت عبر اإلنـتــرنــت ،بــالـتـعــاون مــع جمعية
المصارف الكويتية ،لمناقشة أهمية الوعي المالي
لدى الشباب ،بما في ذلك التحديات التي تطرحها
األمية المالية وحلولها.
واستعرضت سبيتي اإلحصائيات التي تسلط
الضوء على خطورة القضية المطروحة ،فضال عن
تقديم أمثلة على الشخصيات الشهيرة والبارزة
الذين كانوا بارعين في كسب المال ولكن ليس في
إدارته ،الفتة إلى أن العملية تتعلق بكيفية حماية
األموال وكيفية االحتفاظ بها وإدارتها وتنميتها.
وأشارت إلى مدى خطورة القصور في الوعي

ال ـمــالــي ،الفـتــة إل ــى أن ــه "ال يــوجــد تعليم رسمي
عندما يتعلق األمــر بالثقافة المالية والتمويل
الشخصي" ،موضحة أن "معظم الشباب ّ
يعو ل
على األهل لتعليمه المهارات المالية ،بينما يقوم
قلة قليلة من اآلباء بمناقشة المواضيع المتعلقة
باألموال مع أوالدهم".
وشـجـعــت الـجـمـهــور عـلــى أن يـكــونــوا أعـضــاء
فاعلين فــي المجتمع ،مــن خــال السعي إلــى أن
يصبحوا أكثر إلماما بالشؤون المالية ،مشددة
على أهمية تحمل المسؤولية في هــذا المجال،
وض ــرورة إدراك أنــك لست وح ــدك ،حيث يمكنك
ال ـت ــواص ــل م ــع األشـ ـخ ــاص الـمـهـتـمـيــن ف ــي نفس
المجال ،وحضور ورش العمل والدورات التدريبية
واالستفادة منها قدر المستطاع.
وت ـ ـطـ ــرقـ ــت خ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرة إل ـ ـ ــى أه ـم ـي ــة
تنظيم اإلنـفــاق واالدخ ــار ووضــع أه ــداف مالية،
واالستمرارية في االلتزام.

طلبة لـ ةديرجلا  %50 :من وقت المحاضرة للراحة وال نجد ما ّ
يعوضنا عنه
•
•

وفاء سبيتي

فيصل متعب

"بــريــك اإلف ـط ــار" ...آخــر صيحة فــي شهر
رمـ ـض ــان ،ظ ـه ــرت بـجــامـعــة ال ـكــويــت خــال
ً
الفترة الدراسية المسائية ،وتحديدا عند
الساعة السادسة مساء وقت اإلفطار ،حيث
لــم يسعف الــوقــت أعـضــاء هيئة التدريس
إلنجاز المحاضرة الدراسية عبر المنصة
اإللكترونية ،مما يضطرهم إل عـطــاء فترة
راحــة لجميع الطلبة تـتــراوح بين  10و30
دقيقة ،وفق األستاذ.
وبينما يــرجــح الـبـعــض منهم االنـتـهــاء
من الفصل الدراسي واالكتفاء فقط بما تم
شــرحــه فــي الــدقــائــق األولـ ــى ،ن ـظــرا لضيق
ّ
الــوقــت ،إل أن الـبـعــض اآلخ ــر يعتبر فترة
الراحة الطويلة مضيعة لوقت المحاضرة،
مطالبين بتقليص مدتها.
وأعـ ــرب ع ــدد مــن طـلـبــة جــامـعــة الـكــويــت

لـ "الجريدة" عن استيائهم من إعطاء مثل
ه ــذه األوقـ ـ ــات ال ـطــوي ـلــة ف ــي ال ــراح ــة ،الـتــي
تـضـ ّـر الطلبة ،نـظــرا إلــى أن  50بالمئة من
وقــت المحاضرة يـكــون لـلــراحــة ،و"ال نجد
ما ّ
يعوض عنه من أعضاء هيئة التدريس
إال الملخصات الدراسية للمقرر الدراسي
أو المحاضرات غير المتزامنة على منصة
التيمز.
ّ
وق ــال الـطــالــب محمد السليم" :يـجــب أل
ً
تتجاوز فترة الراحة  15دقيقة ،نظرا للحاجة
إلــى وقــت الــدراســة والـشــرح ،كما أن الفترة
الـقــادمــة تعد فترة االخـتـبــارات القصيرة"،
م ـت ـســائــا" :ك ـي ــف س ـي ـكــون وق ــت االخ ـت ـبــار
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ال ـتــي اع ـت ــاد الـطـلـبــة أن
تكون Break؟!

ً
ضياع ساعة أسبوعيا

وعــن احـتـســاب عــدد األوق ــات الضائعة،

« »GUSTتطلق مسابقة رياضة المشي للعامة
ّ
عبدالكريم :حث الطلبة والمجتمع على ممارسة الرياضة
أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( )GUSTإط ــاق مـســابـقــة ريــاضــة الـمـشــي للعامة
بعنوان « ،»GUStepsوتـهــدف إلــى تعزيز النشاط
الجسدي واللياقة البدنية لدى األفراد ،في ظل أجواء
الحظر الذي تعيشه البالد.
وأشارت الجامعة ،في بيان صحافي أمس ،إلى أن
فكرة المسابقة التي دشنت مع بداية شهر رمضان
وتمتد حتى نهايته ،تقوم على استخدام تطبيق
« »Movespringالخاص باحتساب عــدد خطوات
المشي التي يؤديها المشارك ،مع ربــط التطبيق
بأجهزة تتبع اللياقة البدنية ،إلــى جانب تعيين
هدف أسبوعي لتحقيق الخطوات المطلوبة للمشي.
ولفتت الجامعة إلى أنها رصدت الجامعة جائزة

لمن يتمكن مــن بلوغ  60ألــف خطوة مشي خالل
األسـبــوع األول ،و 90ألفا خــال األسـبــوع الثاني،
و 120ألفا خالل األسبوع الثالث ،و 150ألفا خالل
األسبوع الرابع ،كما رصدت الجامعة جائزة كبرى
لمن يتمكن من إكمال  420ألفا مشي على مدار شهر
رمضان الفضيل.
من جهتها ،قالت مسؤولة قسم النشاط الرياضي
في جامعة الخليج ،بيبي عبدالكريم ،إن المسابقة
ّ
الــريــاض ـيــة ال ـتــروي ـح ـيــة ت ـه ــدف إل ــى ح ــث الـطـلـبــة
ً
والمجتمع عموما على ممارسة ا لــر يــا ضــة ،التي
ّ
ً
ً
تمثل جزءا مهما في تكوين صحة اإلنسان البدنية
ّ
والنفسية على حد سواء ،مبينة أنه بسبب الظروف
الصحية التي تعيشها البالد ،ارتــأت الجامعة أن

تستعين بالتكنولوجيا
لـتـنـظـيــم ه ــذه الـمـســابـقــة،
لـ ـيـ ـتـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب م ــن
ال ـم ـشــاركــة فـيـهــا ،وتتبع
النتائج التي يحققونها
فـ ـ ــي م ـ ـمـ ــارسـ ــة ريـ ــاضـ ــة
المشي.
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ف ــي هـ ــذه ال ـم ـســاب ـقــة ع ـب ــر ت ـح ـم ـيــل تـطـبـيــق
« ،»Movespringوتسجيل البيانات المطلوبة ،ثم
اسـتـخــدام الــرمــز " "GUStepsالـخــاص بالمسابقة اللياقة البدنية ،وعلى إثر ذلك سيتمكن المشارك
التابعة للجامعة ،مع ربط التطبيق بجهاز ُّ
تتبع من البدء في احتساب خطواته.

والتي ال يستفيد منها الطلبة ،أفاد الطالب
علي المطيري بأن "تلك المقررات المتزامنة
مــع وقــت اإلفـطــار تكون فــي حــدود الساعة
ً
أسبوعيا ،نظرا لدراستها بواقع حصتين
ّ
ف ــي األسـ ـب ــوع ب ــزم ــن يـ ـق ــدر ب ـس ــاع ــة ،حيث
تكون الفائدة في أول  20دقيقة فقط ،كما أن
إجمالي عدد الساعات الضائعة من جميع
طلبة ذلك المقرر يفوق  5ساعات خالل فترة
شهر رمضان".
من جهته ،شدد الطالب فالح سالم على
ضرورة إيجاد حلول جذرية لالستفادة من
األوق ــات الضائعة ،أبــرزهــا اسـتـغــال وقت
الراحة األسبوعية في الشرح للطلبة ،وأال
ت ـكــون مـتــزامـنــة مــع مــواعـيــد اإلف ـط ــار ،كما
ّ
يتعدى وقت المحاضرة
طالب بضرورة أال
في شهر رمضان  35دقيقة ،حتى يستفيد
جميع الدارسين.

ً
العتيبي رئيسا لتحرير
«آفاق» الجامعية
•

حمد العبدلي

أصـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ــدي ـ ــر ج ــام ـع ــة
ال ـكــويــت ب ــاإلن ــاب ــة د .فــايــز
ً
ال ـظ ـف ـيــري ،ق ـ ـ ــرارا بتعيين
أس ـ ـتـ ــاذ ال ـص ـح ــاف ــة بـقـســم
اإلع ــام د .محمد العتيبي
ً
رئيسا لتحرير جريدة آفاق
الجامعية.
ُ
وي ـع ــد الـعـتـيـبــي رئـيــس
التحرير الـ 16لجريدة آفاق،
ال ـتــي تــأسـســت ع ــام ،1978
ً
خلفا للدكتور بدر الحجي،
ال ـ ــذي ان ـت ـهــت م ــدت ــه ال ـعــام
الماضي.

محمد العتيبي
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تشربكت...

ً
• الطريجي :كبرت وتعقدت ...والخاسر األكبر الوطن • العتيبي مناشدا األمير :حل المجلس هو الخيار الذي نرحب به وسيسعد الشعب
محيي عامر
وعلي الصنيدح

استمرت المناشدات النيابية
لسمو األمير بحل مجلس
األمة ،وظهرالنائب فارس
العتيبي في فيديو أمس أكد
فيه أنه «أصبح من المتعذر
العمل مع هذه الحكومة
الفاقدة لثقة أغلبية ممثلي
األمة».

«ك ـبــرت وتـشــربـكــت وتـعـقــدت،
والخاسر األكبر الوطن والمواطن،
وال حول وال قوة إال بالله» ...بهذه
الكلمات نشر النائب د .عبدالله
ال ـط ــري ـج ــي ت ـغ ــري ــدة أمـ ــس عـلــى
حسابه في «تويتر» ،والتي أثارت
تـ ـس ــاؤالت ك ـث ـيــرة ب ـيــن مختلف
األوسـ ـ ـ ــاط حـ ــول ال ـم ـق ـص ــود مــن
مضمونها.
واسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــاال لـ ـلـ ـمـ ـن ــاش ــدات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ل ـس ـم ــو األم ـ ـيـ ــر بـحــل
مجلس األمة ،ظهرالنائب فارس
الـعـتـيـبــي ف ــي ف ـيــديــو أمـ ــس قــال
ف ـيــه« :ال يـمـكــن ألي نــائــب يمثل
األمة تمثيال حقيقيا أن يتجاهل
م ـشــاكــل ال ـب ـلــد وه ـم ــوم الـشـعــب،
ولم نأت إلى هذا الكرسي إال من
أجل حمل هذه األمــور ومحاولة
معالجة هذه المشاكل».
وأضاف العتيبي« :نعم لدينا
مشاكل في الصحة وفي التعليم
وتراجع الخدمات العامة ،ولدينا
مـ ـش ــاك ــل فـ ــي خـ ـيـ ـط ــان وتـ ـك ــدس
العزاب فيها ،وال يمكن أن نغفل
أو ن ـه ـمــل ه ـ ــذه ال ـم ـش ــاك ــل ،لـكــن

ك ـيــف يـمـكــن أن نـعـمــل ع ـلــى حل
هـ ــذه األوضـ ـ ـ ــاع إذا كـ ــان رئـيــس
مجلس األم ــة يــوئــد مقترحاتنا
ويمارس االنتقائية واللعب في
جدول األعمال ،حتى وصل عبثه
إلــى طريقة التصويت والنتائج
المعلنة؟ وكيف نعالج المشاكل
ونحاسب المقصر؟».

حماية الحكومة
وتابع العتيبي« :إذا كان رئيس
المجلس حمل على عاتقه حماية
ال ـح ـك ــوم ــة وت ـح ـص ـيــن رئـيـسـهــا
ف ـك ـي ــف ن ـن ـج ــز إذا كـ ـ ــان رئ ـي ــس
المجلس يدير الجلسة وهو تحت
حـمــايــة أمـنـيــة ،وات ـخــذ ال ـق ــرارات
وحـ ـ ـ ـ ــرس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ي ـح ـت ـك ــون
بالنواب؟».
واستطرد« :هذه سابقة خطيرة
وغير معهودة في تاريخ مجلس
األم ــة ،ويــا اخــوة واخ ــوات عملت
س ــاب ـق ــا مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـح ــال ــي،
اختلفنا واتفقنا ،لكن ما نشهده
اليوم من ممارسات أمر ال يمكن

عبدالله الطريجي

فارس العتيبي

محمد المطير

قبوله أو السكوت عنه ،فالكويت
أكـ ـب ــر م ـن ــا جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ...أكـ ـب ــر مــن
رئيس الحكومة وأكبر من رئيس
ال ـم ـج ـلــس ،ول ــذل ــك عــاهــدنــا الـلــه
أوال ونـعــاهــدكــم ثــانـيــا بــأنـنــا لن
نسكت عما نشاهده من تجاوزات
ومخالفات».
وخ ــاط ــب س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
قـ ــائـ ــا« :ط ـ ــال عـ ـم ــرك أن ـ ــت رأس
السلطات والحكم بينها ،واليوم

أص ـبــح م ــن ال ـم ـت ـعــذر ال ـع ـمــل مع
هذه الحكومة الفاقدة لثقة أغلبية
ممثلي األمة ،والتي تحالفت مع
رئيس المجلس الفاقد ايضا لثقة
أغلبية ال ـنــواب ،وال ــذي استعمل
القوة المادية والعسكرية وكسر
ال ــائـ ـح ــة والـ ــدس ـ ـتـ ــور مـ ــن أج ــل
ض ـمــان بـقــائـهــا وب ـق ــائ ــه ...األم ــر
بين أيديكم يا طويل العمر ،فإن
كنتم ترون الحل في حل المجلس

والرجوع لألمة فهو الخيار الذي
ن ــرح ــب بـ ــه وس ـي ـس ـع ــد ال ـش ـعــب
الكويتي».

رحيل الرئيسين
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب
مـحـمــد الـمـطـيــر« :اسـمـعــوهــا من
الـمـخـلـصـيــن ،ال يعتقد أح ــد أنــه
ب ــرح ـي ــل س ـم ــو رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء

ّ
نواب يتبنون مشروع «إصالح االنتخابات»
●

فهد تركي

تقدم النواب د .حسن جوهر ود .حمد روح الدين
وعبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف
باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35
لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة،
مع إعطائه صفة االستعجال ،وهو اقتراح يشابه ما
قدمته الحكومة سابقا مع تغييرات طفيفة.
وك ــان سـحــب الـحـكــومــة لـمـشــروع قــانــونـهــا الــذي
تقدمت بــه بشأن تعديل قــانــون االنتخاب قــد قوبل
ّ
لتضمن برنامج
بانتقادات واسعة ،ثم عادت مجددا
عملها تعديل هذا القانون.
وي ـق ـضــي ال ـم ـق ـتــرح ب ــأن «ت ـن ـشــأ مـفــوضـيــة عليا
لــان ـت ـخــابــات ت ـتــولــى اإلش ـ ــراف ع ـلــى االن ـت ـخــابــات،
وتنظيم الحمالت االنتخابية ،ويشرف عليها وزير

العدل ،ويمثلها أمام القضاء ،وفي عالقتها بالغير،
مــع تشكيل الـمـفــوضـيــة مــن سـبـعــة مــن أق ــدم رجــال
القضاء شاغلي درجــةوكيل بمحكمتي التمييز أو
االستئناف ،أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة
بــرئــاســة أقــدم ـهــم ،وي ـصــدر بـنــدبـهــم بــاإلضــافــة إلــى
عملهماألصلي وبعد موافقة المجلس األعلى للقضاء،
مرسوم ،وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء».
ً
ويـنــص على أن «تـجــرى االنـتـخــابــات وفـقــا آلخر
تعديالت ،تم تزود األمانة العامة للمفوضية بها قبل
صــدور مرسوم أو قــرار دعــوةالناخبين لالنتخاب،
بحسب األحوال ،وتقوم األمانة العامة بإصدار نسخة
على أقــراص مدمجة إلكترونيةونسخة على ذاكرة
متنقلة (ف ــاش -مـيـمــوري) مــن هــذه ال ـجــداول خالل
سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين
لالنتخاب».

ووفـقــا لـهــذا المقترح «يـحــدد ميعاد االنتخابات
العامة بمرسوم ،ويحدد ميعاد االنتخابات التكميلية
بقرار من المفوضية العليا لالنتخابات ،ويجب أن
ينشرالمرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد لالنتخاب
ً
بـ  45يوما على األقل» ،و«على كل من يريد ترشيح نفسه
ً
أن يدفع  50دينارا كتأمين يخصص لألعمال الخيرية
التي يقررها وزيــر الـشــؤوناالجتماعية إذا لــم يحز
المرشح في االنتخابات  %10من األصوات الصحيحة
التي أعطيت على األقل ،وال يقبلطلب الترشيح إال إذا
ً
كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين».
وتـضـ َّـمــن أن يـكــون انـتـخــاب عضو مجلس األمــة
باألغلبية النسبية لمجموع عدد األصوات الصحيحة
التي أعطيت ،فإذا حصل اثنان أو أكثر علىأصوات
صحيحة متساوية اقترعت اللجنة ،فيما بينهم ،وفاز
بالعضوية من تعينه القرعة.

ويفرض المقترح عقوبة الحبس مدة ال تزيد على
 6أشهر وبغرامة ال تجاوز  5آالف دينار أو بإحدى
ً
هاتين العقوبتين على «كل من طبع أو نشر أوراقــا
لترويج االنتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم
الناشر ،وكل من أبدى رأيه في االنتخاب ،وهويعلم
ً
بعد إبالغه رسميا ،أنه فقد أحد الشروط المطلوبة
لممارسة حقه في االنتخاب أو أن حقه موقوف ،وكل
من تعمد إبــداء رأي باسم غـيــره ،.وكــل من استعمل
حقه في االنتخاب الواحد أكثر من مرة ،وكل من أفشى
سر إعطاء ناخب لرأيه دون رضــاه ،وكل من توصل
إلى إدراج اسمه أو اسم غيره من دون توافر الشروط
المطلوبة وهو يعلم ذلك ،وكذلك كل من توصل على
الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو إلى حذفه،
وكل من دخل القاعة المخصصة لالنتخاب بال حق
ولم يخرج عند أمر اللجنةله بذلك».

ستنتهي األزمة» ،مشددا على أن
«انتهاء األزمة برحيل الرئيسين،
ب ــل األوج ـ ــب رح ـيــل م ـ ــرزوق قبل
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ألنـ ــه ه ــو رأس
الشر».
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،ارت ـفــع
عدد الموقعين على الطلب الذي
أع ــده الـنــائــب شعيب الـمــويــزري
إلى نحو  ٢٤نائبا ،وقال النائب
أســامــة الشاهين أمــس« :مجلس
األم ـ ــة ه ــو ب ـي ــت ال ـش ـع ــب ،وق ـلــت
وأق ـ ــول إن ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى شــركــة
أو ثكنة مــرفــوض! وعليه وقعت
طلب العزل الثاني أيضا ،إيمانا
بجسامة المخالفات ا لـتــي تمت
بحق الدستور والشعب».
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،تـ ـق ــدم
الطريجي باقتراح برغبة قال فيه
إن الحكومة توزع المزارع لغايات
ت ـش ـج ـي ــع ال ـ ــزراع ـ ــة واالعـ ـتـ ـم ــاد
على الــزراعــة المحلية ،وحرصا
عـلــى تشجيع الـمـنـتــج الــوطـنــي،
وال ـم ـن ــاف ـس ــة ب ـي ــن الـ ـم ــزارعـ ـي ــن،
والمنافسة في عرض المنتجات
الزراعية.

ونص االقتراح على أن «يتم
ال ـس ـم ــاح ألصـ ـح ــاب الـ ـم ــزارع
التي تقدمها الحكومة بعرض
منتجاتهم وبيعها من خالل
تخصيص مساحة محددة من
المزرعة ،يتم استغاللها كمحل
لـعــرض منتجاتها ألصـحــاب
ال ـمــزارع ،مقابل ايـجــار رمــزي
يدفعه المزارع ،على أن تتولى
الهيئة العامة للزراعة تنظيم
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـهـ ــذا االقـ ـ ـت ـ ــراح
وآلـيــة تنفيذه وكــل مــا يتعلق
باإلجراءات التنظيمية».
وتـقــدم بــاقـتــراح آخ ــرّ ،
نص
على «ان يتم السماح للقطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار هـ ــذه
الحدائق بموجب عقود تبرم
مع الجهة المسؤولة ،وتتضمن
تشغيل المطاعم والكافيهات
واألمــاكــن الترفيهية ،وتقديم
سلع وخدمات للرواد بأسعار
في متناول يد الزوار ،على أن
تكون األولوية في االستثمار
ألصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات
الصغيرة والمتوسطة».

الحمد :ال مبررات لالستهتار
بشؤون ذوي االحتياجات
قــال الـنــائــب أحـمــد الـحـمــد ،إن تعامل الــدولــة مــع ذوي
االحتياجات الخاصة يعتبر المرآة الحقيقية لتعاملها
مــع مــواطـنـيـهــا بـمــا يـعـكــس ت ـطــور ه ــذه ال ــدول ــة وقيمها
ً
ومبادئها ،مؤكدا أن ذوي االحتياجات الخاصة هم فئة
مـمـيــزة مــن الـمـجـتـمــع وي ـجــب رعــايـتـهــم وااله ـت ـمــام بكل
شؤونهم الصحية واإلدارية والفنية والنفسية بكل الطرق
والوسائل الممكنة.
وشـ ــدد ال ـح ـمــد ع ـلــى وجـ ــوب ال ـن ـظــر إل ــى قـضـيــة ذوي
االحتياجات الخاصة على أنها قضية وطنية إنسانية
اجتماعية بامتياز وال يوجد أي مبررات للتقصير معهم
واالستهتار بشؤونهم الصغيرة والكبيرة.
ً
ً
إلى ذلك ،وجه الحمد سؤاال برلمانيا لوزير الكهرباء
والـمــاء والطاقة المتجددة ووزي ــر الـشــؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية بخصوص ذوي االحتياجات.

ةديرجلا
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مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

كتاب
(الحلقة الثامنة)

جاسم حمد الصقر ...شغف بالقراءة ومشاركة
في المحاضرات واهتمام بقضية فلسطين
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

حرص دائم على
مطالعة مجلة
"العربي"...
ومساهمات فكرية

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

امتلك المرحوم جاسم الصقر مكتبة
كبيرة في بيته ،تزخر بكتب قديمة قيمة
متنوعة ا لـمــوا ضـيــع ،وكثير منها قديم
الـطـبــاعــة ،أنـفــق فيها الكثير مــن الــوقــت
للقراء ة في القانون والسياسة والتاريخ
ً
واألدب ،وكان حريصا على االطالع على
مجلة العربي ،المجلة الكويتية الشهيرة،
إذ لم يكن يكتفي فقط بقراء ة األعداد ،بل
ً
ً
يكتب أحيانا معلقا على مضمون بعض
المقاالت ،وهو ما جعله يتلقى من رؤساء
تحريرها ومحرريها رسائل تطلب منه
إبداء آرائه في تغييرات حديثة بالمجلة.
عــرف الـقــريـبــون منه شغفه بــالـقــراء ة،
وتبين وثائق أخرى أن جهات ومؤسسات
أك ــادي ـم ـي ــة وث ـق ــاف ـي ــة ك ـجــام ـعــة ال ـكــويــت
وأكاديميين اعـتــادوا إرســال اإلصــدارات
ال ـح ــدي ـث ــة لـ ـج ــاس ــم ،ي ـح ـت ـفــظ ال ـم ــرح ــوم
ببعض رسائلهم تلك ،وفيما يلي طائفة
منها:

إلقاء المحاضرات

ألقى محاضرات في
رابطة االجتماعيين
حول مالمح تطور
المجتمع الكويتي

إيصاال تبرع ودعوة

ن ـشــط جــاســم ف ــي إل ـق ــاء ال ـم ـحــاضــرات
بالمحافل الثقافية والمؤتمرات ونشرت
رابـ ـط ــة االج ـت ـمــاع ـي ـيــن ف ــي ف ـت ــرة رئــاســة
المرحوم عبدالعزيز الصرعاوي اثنتين
من محاضراته كانت المحاضرة األولى
فـ ــي فـ ـب ــراي ــر س ـن ــة 1982م ح ـ ــول حــركــة
ال ـم ـج ـل ــس ،والــث ــانــي ــة س ـن ــة 1985م عــن
مالمح تطور المجتمع الكويتي .وكذلك
ألقى محاضرة على الطلبة الكويتيين
ال ـم ـغ ـتــرب ـيــن ف ــي بــري ـطــان ـيــا ،وفـ ــي كلية
الحقوق بجامعة الكويت .وكان له حضور
أيضا في مؤتمرات قضية فلسطين.
وعـ ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال م ـم ــا يـحـتــويــه
أرشيف الصقر يمكن تقديم بعض األوراق

لجاسم وعبدالوهاب حمد الصقر

دعم الدراسات
العربية واإلسالمية
فــي  ٨ديسمبر  ١٩٨٢تلقى جــا ســم الصقر
دعوة إللقاء محاضرة بعنوان «تطور الحياة
الديمقراطية والنيابية في الكويت» في كلية
الحقوق بجامعة الكويت.
ساهم جاسم الصقر أيضا ماديا ومعنويا
ف ــي مـ ـش ــروع دراس ـ ـ ــات ال ـت ــاري ــخ االج ـت ـمــاعــي
االق ـت ـصــادي ال ـعــربــي اإلس ــام ــي سـنــة 1982م
وكانت اللجنة التنفيذية مكونة من األساتذة
مـ ـط ــاع صـ ـف ــدي وش ــاك ــر م ـص ـط ـفــى وخـ ـل ــدون
النقيب ،وقد جاوزت المساهمة المادية ما يزيد
على  39.300دينار كويتي الذي هو فقط القسط
األول من إجمالي المبلغ.

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 الحلقة الثامنة من الكتاب الصادر عن مركز
البحوث والدراسات الكويتية.

سياسة الكويت الخارجية
أرسل الدكتور حسن جوهر من قسم العلوم
السياسية بجامعة الكويت رسالة يدعو فيها
ً
جــاســم الصقر بصفته رئـيـســا للجنة الـشــؤون
السياسية بمجلس األمة إلى المشاركة في إثراء
مـقــرر سياسة الـكــويــت الـخــارجـيــة مــن خــال ما
ً
يراه مناسبا.

راش وأسرة الصباح
ث ـمــة رس ــال ــة م ــن راش ال ـب ــاح ــث الـبــريـطــانــي
الشهير صاحب الموسوعات الخاصة باألسر
ال ـحــاك ـمــة ال ـعــرب ـيــة ،وال ـح ــج ،وك ـت ــاب ع ــن نسب
أسرة الصباح ويبدو أن جاسم الصقر كان يدعم
مشاريع راش دعما ماديا ومعنويا ،وفيها يخبر
راش الصقر عن قرب انتهائه من كتابه.
التي تدل على نشاطه العلمي والتثقيفي
ودعمه للبحث العلمي.

اهتمامه بمصير المفكر الفرنسي غارودي
بعث جاسم الصقر بتاريخ  25يناير
 1998ب ـ ـسـ ــؤال إل ـ ــى س ـف ـي ــر ف ــرنـ ـس ــا فــي
ال ـك ــوي ــت حـ ــول س ـبــب م ـحــاك ـمــة روج ـيــه
غارودي بالمحاكم الفرنسية ،فجاء الرد
من السفير أن غ ــارودي كتب عن مسألة
ال ـهــولــوكــوســت بـشـكــل ي ـخــالــف قــوانـيــن
فرنسا.

قضية فلسطين
اح ـت ـل ــت ق ـض ـيــة ف ـل ـس ـط ـيــن م ـكــانــة
مركزية في الفكر السياسي لجاسم
ً
ً
الصقر ،فكان يدعمها ماديا ومعنويا
م ـنــذ ن ـعــومــة أظ ـ ـفـ ــاره .وك ـم ــا سـطــرنــا
ف ــي ب ــداي ــة هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ،فـ ــإن حـيــاتــه
وحياة أخيه فيما دون التجارة كانت
مخصصة للشأن السياسي العربي
ال ـ ــذي ي ـعــد قـضـيــة فـلـسـطـيــن قضيته
األول ــى وفــي ج ــوار جــاســم الصقر في
مجلة «الكويت» تحدث باستفاضة عن
هذا الموضوع ،فقال:
«لقد تابع جيلنا أحــداث النكبة وما
سبقها بمنتهى اال ه ـت ـمــام وا لـتـفــا عــل
وإن كــان مــن إق ــرار الحقيقة الـقــول بأن
تـ ـف ــاع ــل ال ـج ـم ــاه ـي ــر فـ ــي كـ ــل قـ ـط ــر مــن
األقـ ـط ــار ال ـعــرب ـيــة كـ ــان مـتـبــايـنــا نـظــرا
لقرب هــذا القطر أو بعده عــن األحــداث
في فلسطين وحسب الظروف السائدة
فــي ذلــك القطر .وأستطيع أن أقــول بأن
منطقة الهالل الخصيب ،والمقصود بها
ال ـعــراق وب ــاد ال ـشــام ،كــانــت أكـثــر أجــزاء
األ م ــة تـفــا عــا مــع القضية فيما فرضت
ا ل ـظــروف االستعمارية القاسية العزلة
على بالد المغرب العربي وشمال إفريقيا،
وانشغلت بالد عربية أخرى بظروف الفقر
وعناء البحث عن لقمة العيش.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن ن ـف ـس ـه ــا،
ً
ف ـ ــإن ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ك ـ ــان واعـ ـي ــا
بالمؤامرات منذ بدايتها ،وقام منذ دخول
اإلنكليز لفلسطين وتشجيعهم للهجرة
ال ـي ـهــوديــة إل ـيـهــا بــاالن ـت ـفــاضــة وال ـث ــورة
ض ــد ال ـم ـخ ـطــط االس ـت ـع ـم ــاري الـخـطـيــر،
ً
وم ـن ــذ تـعـيـيــن ال ـ ـلـ ــورد ال ـل ـن ـبــي م ـنــدوبــا
ً
ً
ساميا على فلسطين -وكان صهيونيا-
قام الفلسطينيون بثورة عارمة بقيادة
مجموعة من الرجال األحرار .وقد قمعها
اإلنكليز بالقوة وقدموا إلى ساحة اإلعدام
قادتها الذين أذكــر منهم المرحوم فؤاد
حجازي الذي قال لدى تقديمه إلى حبل
ً
المشنقة :مرحبا بأرجوحة األبطال.

رس ــال ــة م ــن ع ـبــدال ـلــه ال ـق ــاق ع ـضــو الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة الت ـح ــاد الـكـتــاب
والصحافيين الفلسطينيين إلى جاسم الصقر (غير مؤرخة)

مكانة مركزية
لقضية فلسطين
ودعم متواصل
لشعبها

تهريب السالح إلى الثوار

متابعة خاصة
لمعرفة مصير
المفكر الفرنسي
غارودي

وفاة شقيقه محمد
ت ــوف ــي م ـح ـمــد ح ـمــد ال ـص ـقــر إلــى
رح ـمــة ال ـلــه ،وه ــو فــي مقتبل العمر
ع ــن زوجـ ــة وابـ ـن ــة ،ب ـعــد م ـعــانــاة مع
المرض ،فكانت وفاته صدمة للعائلة
واالصدقاء ،وتحتفظ مجموعة وثائق
الصقر ببعض االوراق ذات الصلة.
كتب جاسم الصقر في كشكوله عن
وفاة أخيه محمد:
انتقل أخي المرحوم محمد تغمده
الـلــه برحمته وأسـكـنــه فسيج جنته
إلى رحمة الله ،فجر السبت السابع
من شهر آب سنة 1943م ،المصادف
ي ــوم ال ـس ــادس م ــن شـعـبــان المعظم
سنة  ،1362حــوالــي الساعة الرابعة
والنصف».

رثا الشاعر راشد السيف ،األستاذ
في المدرسة األحمدية ،محمد حمد
الـصـقــرَّ ،
ودون قصيدته فــي ديــوانــه
«الـ ـسـ ـيـ ـفـ ـي ــات» ،وعـ ـن ــوانـ ـه ــا (ب ـك ـتــك
األيــامــى) وقدمها بقوله «رثــاء فقيد
ً
الشباب محمد حمد الصقر ،ارتجاال
عند وصول نعيه من سورية» ،وفيما
يلي أبيات من مطلعها ونهايتها:
لدار النعيم وخير المقر
دعاك اإلله فقيد الصقر
تزودت في األرض خير التقى
ً
ألخراك زادا نبيل السفر
فكنت الخيار له من خيار
بهذا القضاء جرى والقدر
محمد إن فعال الفتى

وشهد عقد الثالثينيات بعد ذلك ثورات
عديدة فمن ثورة الشهيد عز الدين قسام
إلــى عبدالرحيم عبدالهادي إلــى الثورة
الثالثة التي اشترك فيها فوزي القاوقجي.
ً
وه ــذه جميعا تـمــت خ ــال فـتــرة وجـيــزة
(1939 - 1934م).
ً
وعلى صعيد البالد العربية ،فإن آالفا
م ــن أحـ ـ ــرار الـ ـع ــرب س ــاه ـم ــوا ف ــي قضية
ً
ف ـل ـس ـط ـيــن س ـ ـ ــواء ب ــالــنــف ــس أو ج ـ ـهـ ــادا
بالسالح أو بالمال أو بالعمل السياسي
والصحافي واألدبي ،وحين أعلن عن قيام
الـكـيــان الـيـهــودي عــام 1948م وتوجهت
القوات العربية للقتال ضد الكيان الوليد
كان من خيرة من قاتلوا في تلك الحرب
مـجـمــوعــات مــن الـكـتــاب المتطوعة غير
النظامية ،و قــد عانت عصابات اليهود
مــن ال ـش ـبــاب الـمـتـطــوع أك ـثــر مـمــا عانت
من الجيوش العربية النظامية جمعاء،
حيث قاتل هؤالء الشباب بحماس منقطع
النظير.

توطد تذكار ثاني العمر
سعيد الحياة سعيد الممات
فسجل السجايا جبين الدهر
فصبر جميل وربي المعين
مصاب عظيم وضيم خطر
بهند أعزي وأخرى ذويه
ومن قد رآه بخير النظر
وأفرغ على كل قلب صديق
بكأس التسلي الرضا والصبر
فيارب أسكنه أعلى الجنان
لتشهد عيناه رؤيا النظر
لسادس شعبان نادى العزا
دعاء يؤرخ فلك األغر

ولم تكن الكويت مع نخبة من أبنائها
ال ـن ـج ـبــاء ب ـع ـيــدة ع ــن مـ ـي ــدان ال ـم ـشــاركــة
في القضية الفلسطينية ،وأستطيع أن
أ تــذ كــر جيدا أن بعض الكويتيين كانوا
يـســاهـمــون فــي عمليات ســر يــة لتهريب
السالح والمؤن إلى الثوار في فلسطين
ف ـكــانــت ال ـب ـن ــادق وال ــذخـ ـي ــرة ت ـصــل إلــى
ســواحــل الـكــويــت ،ثــم تحمل إلــى منطقة
الـمـطــاع عـلــى ظـهــور الـجـمــال ثــم ترسل
إل ــى ال ـب ـصــرة ث ــم تــدخــل ف ــي طــريــق عبر
محطات كثيرة في العراق ثم إلى منطقة
أبــوك ـمــال فــي ســوريــة ثــم فلسطين على
ظـهــور الـجـمــال ،وأحـيــانــا ال ـس ـيــارات في
عـمـلـيــة طــوي ـلــة م ـع ـقــدة .ك ــان ــت شـحـنــات
األسلحة هذه مهمة للجهاد في فلسطين،
ح ـيــن ك ــان ــت م ــوان ــي ال ـب ـحــر الـمـتــوسـطــة
تحت الرقابة اإلنكليزية الصارمة ،ومن
هنا جــاء ت أهمية الوسطاء الكويتيين

ف ــي نـقــل الـ ـس ــاح ،وال ـ ــذي ك ــان ج ــزء منه
بتمويل بعض الوطنيين الكويتيين الذي
رأوا الجهاد بأموالهم في سبيل القضية
الفلسطينية».
ك ـ ــان ج ــاس ــم ي ـل ـقــي مـ ـح ــاض ــرات ح ــول
أهـمـيــة الـقـضـيــة الفلسطينية وض ــرورة
ال ــدف ــاع عـنـهــا وك ــان ــت ج ــري ــدة «ال ـق ـبــس»
التي كانت أسرته أحد مالكها تنشط في
سـبـيــل ش ــرح الـقـضـيــة ومـهــاجـمــة الـعــدو
اإلسرائيلي.
وقد تلقى المرحوم جاسم الصقر دعوة
من عبدالله القاق الصحافي الفلسطيني
بجريدة «القبس» وأحــد أعـضــاء منظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة يـ ــدعـ ــوه فـيـهــا
إلـ ــى إلـ ـق ــاء م ـح ــاض ــرة ب ـع ـن ــوان الـقـضـيــة
الفلسطينية بين الواقع والمستقبل.

تواصله االجتماعي واشتراكاته في النوادي
األدبية ورعايته للطلبة
إن ش ـخ ـص ـيــة جـ ــاسـ ــم الـ ـصـ ـق ــر تـمـيــل
إلـ ــى إق ــام ــة ع ــاق ــات ص ــداق ــة م ــع ال ـنــاس
ً
وخ ـصــوصــا مــن فـئــة المثقفين ف ـكــان ال
يفوت فرصة االنضمام إلى األندية األدبية
التي تقام في الكويت والبصرة.
أرس ــل رئـيــس االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة
الكويت في الواليات المتحدة األميركية
دعـ ــوة إل ــى جــاســم الـصـقــر لـحـضــور أول
مؤتمر سنوي يعقده االتحاد في أميركا
ً
حيث كتبوا له «نظرا لدوركم البارز في
م ـس ـيــرة ال ـكــويــت ومـســاهـمـتـكــم الـفـعــالــة
في بناء كويتنا الكريم يسرنا دعوتكم
للمشاركة فــي هــذا المؤتمر /12 /30-29
 1982وبينوا أن المؤتمر سيحضره كثير
من الطالب.

عضويته في مجلس
جامعة الكويت
وكلية الحقوق
ً
اخ ـت ـيــر جــاســم ال ـص ـقــر ع ـض ــوا ف ــي مجلس
جامعة الكويت سنة 1971م .وكان وزير التربية
آن ـ ــذاك ال ـم ــرح ــوم ص ــال ــح عـبــدالـمـلــك ال ـصــالــح،
أم ــا مــديــر الـجــامـعــة ف ـكــان ال ـمــرحــوم الــدكـتــور
عبدالفتاح إسماعيل.
ً
كــان جاسم الصقر عضوا في مجلس كلية
الحقوق.
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«بلغ السيل الزبى»

خليل علي حيدر

شبح «هارون الرشيد» في رمضان
تتحدث «موسوعة
ويكيبديا» عن «العباسة»
كشاعرة وأميرة وأخت
غير شقيقة لهارون
الرشيد وكانت مع أخيها
غير الشقيق إبراهيم
«مشهورين بالعزف
والشعر» ،وتتألف الكثير
من أشعارها من أبيات
قصيرة صممت للغناء،
والمرجع األساسي
لحياتها كتاب األغاني
لألصفهاني ،وهي امرأة
ثرية لديها الكثير من
الجواري ،وتزوجت من أحد
األمراء العباسيين.

ابن خلدون ينفي
مزاعم زواج جعفر
بالعباسة ويؤكد أن
سبب نكبة البرامكة
هو استبدادهم
باألمر وحجبهم
أموال الجباية

نتنقل مــرة أخــرى بين نــوادر كتب "مكتبة البابطين"
فنختار منها ه ــذه ال ـمــرة كـتــابــا يـتـحــدث عــن شخصية
ن ـس ــائ ـي ــة أدب ـ ـيـ ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،دار ح ــول ـه ــا ال ـ ـجـ ــدل وه ــي
"العباسة" أخت هــارون الرشيد ،وكتاب "بــراءة العباسة
أخت الرشيد" ،مؤلف الكتاب الشيخ "طنطاوي جوهري"
صاحب المؤلفات الكثيرة وبخاصة "تفسير الجواهر
للقرآن الكريم" ،الذي هو ربما أكثر تفاسير القرآن العربية
رواجا وانتشارا بين رجال الدين في إيران كما يقال! أما
ُُ
كتب "جوهري" األخرى فهي في مجال التاريخ وعجائب
المخلوقات واألرواح!
ومما يلفت النظر في مجلدات "تفسير الجواهر" ،يقول
د.محمد حسين الذهبي ،وزير األوقاف المصري األسبق
الذي اغتالته جماعة متطرفة ،إن "الطنطاوي" يضع لنا
ً
في تفسيره كثيرا من صور النباتات والحيوانات ومناظر
الطبيعة وتجارب العلوم! كما كان باإلضافة ،يقتبس في
تفسيره فقرات من كتاب "جمهورية أفالطون" و"رسائل
إخــوان الصفا واإلنجيل" ،وقد صــادرت المملكة العربية
السعودية تفسيره ولم تسمح له بدخول البالد وتوزيعه.
وكــان "الطنطاوي" شديد االهتمام بمختلف العلوم
الطبيعية ،ويأخذ على المسلمين "أن في القرآن من آيات
العلوم ما يربو على سبعمئة وخمسين آية في حين أن
علم الفقه ال تزيد آياته الصريحة على مئة وخمسين آية".
وت ـســاء ل مستغربا" :ل ـمــاذا ألــف علماء اإلس ــام عشرات
األلوف من الكتب اإلسالمية في علم الفقه ..وقل التأليف
ج ــدا فــي ع ـلــوم الـكــائـنــات ال ـتــي ال تـخـلــو مـنـهــا سـ ــورة؟".
(التفسير والمفسرون ،د.محمد حسين الذهبي  3أجزاء،
القاهرة ،2005 ،ج ،2ص ،)445مالحظة ال تخلو من حكمة!
ويقول "الذهبي" إن "طنطاوي جوهري" ترأس تحرير
ج ــري ــدة "اإلخـ ـ ــوان الـمـسـلـمـيــن" األس ـبــوع ـيــة ،إل ــى جــانــب
انشغاله بمؤلفاته وبعلم األرواح وتحضيرها ،ويقال إن
اإلخوان المسلمين رشحوه لمنصب "المرشد".
اشتهرت "العباسة" ،في كتب األدب ،بعالقتها بجعفر
البرمكي ،وكان "البراكمة" ،تقول المراجع ،أسرة فارسية
ذائ ـع ــة ال ـص ـيــت ،أدت دورا أســاس ـيــا ف ــي ش ــؤون الــدولــة
العباسية في عهد الخلفاء الخمسة األول ،وناصرت العلوم
والفنون واآلداب ،والبرامكة جمع "برمك" ،وهو لقب لكبير
سدنة "معبد التوبهار" القريب من "بلخ" ،وهو أكبر بيوت
عبادة النار وفقا للديانة الزرادشتية القديمة .وكان برمك
ً
ً
رأس هذه األسرة فارسيا عالما بالطب والتنجيم ،وكانت
زوجته من سبي قتيبة بن مسلم الباهلي.

د .عبد المحسن حمادة
وعندما تولى "الرشيد" الخالفة ،اتخذ يحيى بن خالد
البرمكي ثم ابنيه الفضل وجعفر مساعدين له ،ثم اتخذ
جعفر نديما له ،ويقال قام الرشيد بتزويج أخته "العباسة"
بجعفر ،ويقال إن هذا الزواج لم يقع" ،وعظم شأن األسرة
وتدفقت عليها األمــوال فقصدها طالب الحاجات ووفد
على رجــالـهــا الـشـعــراء واألدب ــاء وكــانــوا كــرمــاء فأغدقوا
األمــوال وأسرفوا في المنح والهبات حتى أوغــروا صدر
الرشيد ونافسوه في األبهة والجاه ،وكان للوشاية أثرها
في ذلك ،إذ حاول خصوم البرامكة وعلى رأسهم الفضل بن
الربيع حاجب الخليفة انتهاز كل فرصة لتأليب الرشيد
عليهم فقلب لهم ظهر المجن ونكبهم في (187هـ )803/بعد
 17عاما من خالفته ،إذ قتل جعفر وحبس يحيى والفضل
وصادر أموالهم ونكب جميع األسرة تقريبا".
(الموسوعة العربية الميسرة ،ج ،1ص)475
ويفتتح كتاب العباسة أخت الرشيد "بمقدمة مطولة
لألستاذ محمد صــادق عنبر يــروي فيها مــا سمعه عن
المجلس الذي كانت تحضر فيه األرواح فيقول" :في إحدى
الجلسات تم تحضير روح هارون الرشيد وجرى حوار
بينه وبين طنطاوي جوهري حول أخت الرشيد العباسة
وما زعم أنها تزوجت بجعفر البرمكي ،وينفي الرشيد
هذه القصة ويطلب من طنطاوي أن يوضح بكتاب منه
حقيقة قتله لجعفر ،وأن السبب سياسي وال عالقة له بما
زعم ،ويذكر المقدم أن الكتاب يكشف عن سر دفين ،وهو
ما جنته الجمعيات السرية الفارسية التي عملت على
تقويض الــدولــة العباسية ،وكيف تصدى الرشيد لهذا
المخطط بقضائه على البرامكة".
(نوادر البابطين ،المجلد  ،19فبراير  ،2020ص.)75
يـ ــروي ال ـمــؤلــف "ط ـن ـط ــاوي" ف ــي مـطـلــع ك ـتــاب "بـ ــراءة
العباسة" ،كيف ظهر لــه شبح ه ــارون الرشيد فــي شهر
ً
رمضان ،ويبدأ أوال حديثه بـ"أنه كان بتاريخ  23من شهر
أبريل سنة 1920م في مجلس مع مجموعة من العلماء
واألدبــاء في دار فسيحة يتبادلون الحديث في التاريخ
وال ـش ـعــر ف ـســار بـهــم ال ـحــديــث ال ــى مــا قـيــل فــي الـبــرامـكــة
وأسباب نكبتهم وما قاله الشعراء في رثائهم ،وانتهى
بهم الحديث الــى السبب في قتل البرامكة ،فأخذ القوم
يفيضون في القول ،فانبرى أحدهم وهو "محمود طلعت"
للقول إنه قرأ في كتاب "الفخري" أن الرشيد زوج جعفرا
أخته العباسة بشرط أن ال يقربها ولكن جعفر لم يراع
هذا الشرط وحبلت العباسة منه وولدت ولدين ،فكان ذلك
سبب نكبة البرامكة ،وقد وافــق على هذا الــرأي "جرجي

زيدان" فتصدى له المؤلف وطلب منه عدم القطع في أمر
قبل التدقيق فـيــه ،والبحث فيه مــن مختلف الـجــوانــب".
(العباسة ،ص.)75
ويضيف "طنطاوي" والعهدة على المتحدث ،أنه أي
الطنطاوي "كان مضطجعا في إحدى ليالي شهر رمضان
مــن سنة 1338ه ـ ـ بين اليقظة والـنــوم إذ تجلى لــه شبح
وسيم الوجه ومعه لوح قد كتب فيه :أنا هارون الرشيد،
وطلب من المؤلف أن يصنف كتابا يثبت فيه أن العباسة
لم تزن مع جعفر وأنه لم يتزوجها ،وأن قتله كان لخيانته
وأن يدحض مزاعم جرجي زيدان".
وانبرى الشيخ "طنطاوي" في كتابه "براءة العباسة"
لهذه المهمة ،ويذكر طنطاوي أسباب انقالب الرشيد على
البرامكة ومنها "طمع الفرس في الملك ،والتجاوزات التي
نسبت الــى البرامكة ،وميلهم الــى العلويين وهــم أعــداء
العباسيين".
ويستشهد "طنطاوي" برأي "ابن خلدون" الذي ينفي
م ــزاع ــم زواج جـعـفــر بــالـعـبــاســة ،وي ــؤك ــد أن سـبــب نكبة
ال ـبــرام ـكــة ه ــو اس ـت ـبــدادهــم ب ــاألم ــر واح ـت ـجــاب ـهــم أم ــوال
الجباية"( .براءة العباسة ،ص.)77
وتتحدث "موسوعة ويكيبديا" عن "العباسة" باسمها
ُ"ع ّلية بنت المهدي" (777م-825م) كشاعرة وأميرة وأخت
غير شقيقة لهارون الرشيد وكانت مع أخيها غير الشقيق
إبراهيم "مشهورين بالعزف والشعر ،وتتألف الكثير من
أشـعــارهــا مــن أبـيــات قصيرة صممت للغناء ،والمرجع
األس ــاس ــي لـحـيــاة "ع ـل ـيــة" ك ـتــاب األغ ــان ــي لــأصـفـهــانــي،
وتضيف الموسوعة أن "علية العباسة كانت امرأة ثرية
لديها الكثير من الجواري" ،وقد "تزوجت علية من أحد
األمــراء العباسيين لكنها احتفظت بقصائد الحب التي
كتبتها الثنين من العبيد".
ويقول "وجــدي" في دائــرة معارفه إن علية "كانت من
أعقل النساء وأجملهن ،وكانت من أعف النساء إذا طهرت
الزمت المحراب ،وإذا لم تكن طاهرا غنت!".
ومن أشعارها:
ُب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ َـي ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــور فـ ـل ــو
أن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــوق فـ ـ ـي ـ ــه لـ ـسـ ـم ــج
ل ـ ـيـ ــس ُيـ ـسـ ـتـ ـحـ ـس ــن فـ ـ ــي ح ـ ـكـ ــم ال ـ ـهـ ــوى
عـ ـ ــاشـ ـ ــق يـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن تـ ـ ــأل ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـح ـ ـجـ ــج
ويقول "وجدي":
ول ــدت ُعلية بنت الـمـهــدي سنة 160ه ـ ـ وتــوفـيــت سنة
210هـ ولها من العمر خمسون سنة".

ليانا سيمشوك *

ً
حشد القوات العسكرية لن يطلق حربا
شاملة بين أوكرانيا وروسيا!
أصبح المجتمع الدولي في حالة تأهب قصوى بعدما
ه ــا الـشــرقـيــة
ح ـشــدت روس ـيــا  80أل ــف ج ـنــدي عـلــى ح ــدود ً
مع أوكرانيا ودا خــل شبه جزيرة القرم حديثا  ،إذ تسود
م ـخ ــاوف ك ـبــرى م ــن ن ــواي ــا مــوس ـكــو الـحـقـيـقـيــة واح ـت ـمــال
الحرب.
اندالع ً
ً
عـمـلـيــا ،تـخــوض أوكــرانـيــا وروس ـيــا شـكــا مــن الـصــراع
م ـنــذ ع ــام  ،2014ح ـيــن ق ــررت مــوس ـكــو ض ـ َـم ش ـبــه جــزيــرة
"دونيتسك"
في منطقتي
القرم ودعمت القوات االنفصالية ُ
ً
و"لوغانسك" في شــرق أوكرانيا (تعرفان جماعيا باسم
"دونباس").
ً
لم تعد األعمال العدائية المستمرة في المنطقة جزء ا
من عناوين األخبار الدولية في السنوات الماضية ،لكن
ّ
يأتي ليذكرنا
تدهور الوضع األمني في الفترة األخيرة ً
بأن الصراع لن ينتهي في أي وقت قريب ،ونظرا إلى أهمية
أوكرانيا االستراتيجية بالنسبة إلى روسيا ،يبقى أي حل
محتمل لألزمة بعيد المنال.

الغزو الروسي مستبعد

رغ ــم تـصــاعــد االض ـط ــراب ــات اإلقـلـيـمـيــة ،يـبـقــى احـتـمــال
صــول غــزو
ان ــدالع مــواجـهــة عـسـكــريــة بـيــن ً الـبـلــديــن ًأو ح ـ ً
روسي مباشر ألوكرانيا خيارا مستبعدا نسبيا  ،تتعدد
األسباب التي تمنع ّ
تطور هذا الوضع.
سـبــق أن استعمل ا لــر ئـيــس ا لــرو ســي فــاد يـمـيــر ًبوتين
المغامرات ًالخارجية لتحسين ِن َسب تأييده داخليا ،فهذا
ما فعله مثال عند ّ
ضم شبه جزيرة القرم في عام ،2014
ستفوق التكاليف االقتصادية المرافقة لهذا النوع
لكن
ّ
من التدخل جميع التوقعات على األرجح ،ال سيما قبيل
انتخابات مجلس الدوما المحورية في سبتمبر .2021
فــي  15أبــريــل ،فــرضــت واشـنـطــن عـقــوبــات جــديــدة على
روسيا للحد من شراء ديون سيادية جديدة ،فكانت هذه
الـخـطــوة الفـتــة ألنـهــا تثبت اسـتـعــداد بــايــدن لــدعــم كالمه
بأفعال ملموسة.
ً ً
ً
ق ــد يــد فــع ا لـكــر مـلـيــن ثـمـنــا بــا ه ـظــا إذا ألن أي تـكــا لـيــف
إضــاف ـيــة غـ ــداة ُتـكـثـيــف عـمـلـيــة ال ـتــوســع داخـ ــل األراضـ ـ ًـي
األوكــرانـيــة قــد تـقـ َ
ـابــل بـفــرض تــدابـيــر مسيئة اقـتـصــاديــا،
ً
فضال عن إعاقة مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم ً"2
ُ
ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة.
الذي يفترض أن ً
من المتوقع أيضا أن تكون تكاليف أي تصعيد عسكري
محتمل هــا ئـلــة بالنسبة إ لــى كـيـيــف ،لـقــد تـعـهــد ا لــر ئـيــس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي خالل حملته االنتخابية
في عام  2019بإنهاء الحرب في "دو نـبــاس" ،لذا سيؤدي
يمكن إصالحها في ِن َسب
أضرار ال ً
أي وضع معاكس إلى ً
تأييده التي تشهد تراجعا واضحا منذ استالمه السلطة.
الداعمة ألوكرانيا ،من
الغربية
ورغم زيادة الخطابات
ً
ً
الغرب دعما عسكريا من أي نوع إذا
المستبعد أن يقدم ً
سريعا .لم ّ
يقدم المجتمع الدولي أي دعم
تدهور الوضع
عسكري حين أقدمت روسيا على ضم شبه جزيرة القرم
في عام  2014ولم تنتسب أوكرانيا إلى حلف الناتو في
ا لـ ًمــر حـلــة ا لــا حـقــة ،وستضطر كييف لـلــد فــاع عــن نفسها
ّ
تتحمل و حــد هــا التكاليف المترتبة
إذا  ،فــا مـفــر مــن أن
عن هذا الوضع.

"الزبى" جمع زبية ،وهي الرابية ،أي المكان المرتفع
ً
عن األرض ،واعتاد صائدو األسود أن يحفروا حفرا في
تلك القمم لصيد األسود ،ظنا منهم أن السيول ال تصل
إليها وتدمرها ،وإذا وصلت إليها السيول فهذا يعني
أن األمطار شديدة فيجب أخذ الحذر ،ويقال هذا المثل
ً
عندما تشتد األمور خطورة وسوء ا ،ويصبح السكوت
ً
عليها يمثل خطرا  ،أي يجب معالجتها.
وهذا يشبه األوضاع عندنا ،فقد بلغ السيل عندنا
الزبى وطفح الكيل ،فأصبحنا في كل جلسة لمجلس
األ مــة نشهد مـشــادات بين األ عـضــاء و تـبــادل للشتائم
وبــأل ـفــاظ نــاب ـيــة ،وأص ـب ـح ـنــا ن ــرى م ـشــاهــد ل ــم نــألـفـهــا
ً
ســا بـقــا ،فـنــرى نــا ئـبــا يحمل مـكـبــرا لـلـصــوت يــدخــل به
الـمـجـلــس وي ـت ـحــدث بــأعـلــى صــوتــه لـيـحــدث نــوعــا من
ال ـفــوضــى ،ونــائ ـبــا آخ ــر يـحـمــل دكـ ـت ــوراه ف ــي ال ـقــانــون
يجلس مع خمسة من النواب على طاوالتهم ّ
يطبلون
إلح ــداث فــوضــى فــي قــاعــة المجلس ،مــا هــذا االنـحــدار
السياسي واالنحطاط األخالقي الذي أوصلتمونا إليه
أ يـهــا ا لـنــواب؟ مــاذا عساكم فاعلون بعد كــل ذ لــك؟ لقد
آذيتم اآلباء واألجداد في قبورهم وهم يرون نظامهم
الديمقراطي الذي حرصوا كل الحرص على المحافظة
عليه ،بأن يأتي جيل من بعدهم يدمر هذا النظام.
يأمل أولئك األعضاء من وراء إحداث تلك الفوضى
أن تفقد الحكومة أو العقالء في المجلس أعصابهم،
ف ـيــردون عـلــى تـلــك اإلسـ ــاء ات بـمـثـلـهــا ،وعـنــدئــذ يمكن
اس ـت ـغ ــال ـه ــا ل ـت ـش ــوي ــه صـ ـ ــورة ال ـح ـك ــوم ــة وس ـم ـع ـت ـهــا
والتنديد بها ،فقابلت الحكومة كل هذا ببرودة أعصاب
ً
ً
فازدادوا غيظا وهما  ،فكما يقول الشاعر:
اص ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدوَ
ِ
ِ
ِ
ُ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرك ق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
ُ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـار ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ َـسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
إن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ــأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ُـل ـ ـ ـ ـ ــهْ
مــن ا لـمـمـكــن أن تـقــول ل ـهــؤالء مــو تــوا بغيظكم فلن
تنالوا شيئا ،ستنتصر عليكم ا لــدو لــة بمشيئة الله،
فالكويت أ كـبــر منكم و مــن خداعكم وأضاليلكم ،ومن
ه ــذه األضــال ـيــل ادع ــاء أحــدهــم أن ــه سـيـجــري اسـتـفـتــاء
على اإل نـتــر نــت سيسأل  100أ لــف مــوا طــن عــن رأ يــه في
ال ـح ـكــومــة ،وط ـب ـعــا س ـتــأتــي ال ـن ـتــائــج ح ـســب أه ــوائ ــه،
ً
خصوصا أنه ال يوجد رقابة على استفتائه المزعوم،
ً
ثم يدعي أن  100ألفا من المواطنين يؤيدون اتجاهاته،
ا لـتــي كما يـصــور هــا فــي مـقــاال تــه وا لـتــي يــز عــم فيها أن
الحكومة صعيفة و ضــا ئـعــة ،و هــو وجماعته وحدهم
القادرون على اإلصالح.
تتعرض دو لـتـنــا الحبيبة لهجمة شــر ســة ،تقودها
جـ ـم ــاع ــة شـ ــريـ ــرة خ ـب ـي ـث ــة تـ ــدربـ ــت عـ ـل ــى هـ ـ ــدم الـ ـ ــدول
والمجتمعات ،فأملنا كبير أن تـقــوم الحكومة بلجم
تلك الجماعة وتحطيمها ،قبل أن تهدم دولتنا ،وإننا
لعلى يقين بقدرة الحكومة على تحطيم تلك الجماعة،
فالحكومة عارفة بأسرارها وخباياها ونقاط ضعفها
وقوتها ،بل إن الحكومة هي التي أمدتها بنقاط القوة
وأسرفت في ذلك حتى تحولت تلك الجماعة إلى غول
يريد ابتالع الدولة.

غاي إدواردز وبنجامين ن.جيدان*

فرصة بايدن المناخية في أميركا الالتينية
من غير دعم الحلفاء
الرئيسيين كالواليات
المتحدة ستكافح أميركا
الالتينية لدفع عملية
انتقال الطاقة النظيفة،
خصوصا إذا ركزت على
دعم صناعات النفط والغاز
في محاولة للتعافي من
ً
الوباء ،وبدال من ذلك
يمكن للحوافز األميركية
والمشاركة الدبلوماسية
أن تسرع التحول األخضر
الذي يوفر لكل من أميركا
الالتينية والواليات
المتحدة فرصا اجتماعية
واقتصادية هائلة.

مخاطر كبرى

على المدى القصير ،قد تؤدي االضطرابات السياسية
ـاق رد روسي
المتزايدة بين موسكو وواشنطن إ لــى إ طـ ً
ضد العقوبات األميركية ،ومن المستبعد أصال أن يحصل
اللقاء ا لــذي اقترحه بــا يــدن مــع بوتين خــال قمة رسمية
لمناقشة الوضع في أوكرانيا في أي وقت قريب.
ل ـكــن رغ ــم ت ــده ــور ال ـع ــاق ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـيــن الـبـلـ َـديــن
الفترة األ خـيــرة ،يبدو أن واشنطن تريد تــرك المجال
في ً
الحوار مع أن بايدن يبدي استعداده للوقوف
أمام
مفتوحا
ّ
في وجه بوتين ،واتضحت ً هذه النوايا حين بقيت أحدث
العقوبات مـحــدودة نسبيا  ،وعندما قــررت واشنطن في
 14أبريل إلغاء عملية نشر السفن الحربية األميركية في
البحر األسود.
فــي مطلق األ ح ــوال ،ال يمكن ا سـتـبـعــاد ا حـتـمــال ا لـغــزو
أو التصعيد العسكري في أوكرانيا بالكامل ،لكن تثبت
غطرسة روسيا في تعاملها مع المستجدات التي ترافق
ت ـصــاعــد ال ـت ــوت ــر م ــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة أن ال ـت ـط ــورات
األخيرة ،في الوقت الراهن على األقل ،هي ّ
مجرد استعراض
متعمد للقوة وال تعكس أي تهديدات بشن حرب وشيكة.
* «ذا كونسرفيشن»

تتعرض دولتنا الحبيبة لهجمة شرسة ،تقودها جماعة
شريرة خبيثة تدربت على هدم الدول والمجتمعات ،فأملنا
كبير أن تقوم الحكومة بلجم تلك الجماعة وتحطيمها،
قبل أن تهدم دولتنا ،وإننا لعلى يقين بقدرة الحكومة على
تحطيمها ،فالحكومة عارفة بأسرارها وخباياها ونقاط
ضعفها وقوتها.

بينما تقترب
أميركا الالتينية
من االنتعاش فإن
على حكومات
المنطقة أن تجعل
استراتيجيات إعادة
البناء متماشية مع
التزاماتها باتفاقية
باريس 2015
للمناخ

بدأت العالقات بين الواليات المتحدة وجزء كبير من
أميركا الالتينية تتعافى بعد أن وصلت إلى الحضيض
في عهد الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب ،وفي
حين تركز إدارة الرئيس ،جو بايدن ،على أزمة الهجرة
في أميركا الوسطى ،ينبغي أال تفوت الفرصة لدفع
ما تشتد إليه الحاجة من إجراءات مناخية في اتجاه
مساعدة المنطقة على إعادة البناء بعد الوباء.
ونظرا إلى حجم االنهيار االقتصادي الــذي عرفته
أميركا الالتينية في عام  -2020كان انكماش ناتجها
المحلي اإلجـمــالــي بنسبة  7.4فــي الـمـئــة األس ــوأ في
أي منطقة أخ ــرى -لــم يــركــز معظم قــادتـهــا الوطنيين
كثيرا على تغير الـمـنــاخ ،ووفـقــا لمشروع االنتعاش
االقتصادي بجامعة أكسفورد ،لم توجه األرجنتين،
والمكسيك ،وبيرو بعد أي دوالر من نفقات التعافي
انبعاثات غــازات االحتباس الحراري،
نحو الحد من
ُ
وتلوث الـهــواء؛ بل خصصت مبالغ ضخمة لصناعة
الوقود األحفوري في المنطقة.
والـ ـي ــوم ،وف ــي حـيــن تـقـتــرب أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة من
االنتعاش ،من الضروري أن تجعل حكومات المنطقة
استراتيجيات إعادة البناء الخاصة بها تتماشى مع
التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام ،2015
ويمكن للواليات المتحدة أن تساعد في تحقيق ذلك.
وللحد من االحترار العالمي في هذا القرن في حدود
ال تتجاوز  1.5درجة مئوية قياسا بمستويات ما قبل
العصر الصناعي ،يجب على دول أميركا الالتينية ،إلى
جانب بقية العالم ،خفض انبعاثات غازات االحتباس
ال ـح ــراري إل ــى الـنـصــف بـحـلــول ع ــام  ،2030وتحقيق
صافي انبعاثات صفرية بحلول عام  ،2050ورغم أن
هذه المهمة شاقة ،لدينا معظم التكنولوجيا الالزمة
للقيام بها ،إذ يمكن لمصادر الطاقة المتجددة الوفيرة
في المنطقة ،مقترنة بكهربة النقل ،أن تحل إلــى حد
كبير محل الوقود األحفوري ،الذي كان مصدر معظم
انبعاثات غازات الدفيئة في أميركا الالتينية في عام
 ،2018ومن شأن هذا التحول أن يقلل من تلوث الهواء،
ويجذب االستثمار الالزم للمساعدة في عكس االرتفاع
في البطالة والفقر الذي شهدته المنطقة العام الماضي.
ويشهد قطاع الطاقة المتجددة في أميركا الالتينية
ً
ً
نموا سريعا بالفعل؛ ومن شأن تسريع وتيرة التحول
األخضر أن يدفع عجلة التعافي االقتصادي ،إذ يقول
خبراء االقتصاد أنه بحلول عام  ،2030يمكن أن تجتذب
المنطقة مــا قيمته  432مليار دوالر فــي استثمارات
الـطــاقــة الـمـتـجــددة ،باستثناء الـطــاقــة الكهرومائية،
ومن ثم توفير المليارات مما ينفق على واردات النفط،
والغاز ،والرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتعلق
بالهواء الملوث.
ولكن مواءمة قطاع الطاقة في أميركا الالتينية مع
ً
أهداف اتفاقية باريس للمناخ سيكون صعبا بدون دعم
الواليات المتحدة ،إذ ال تزال شركات الطاقة الخاصة
والـمـمـلــوكــة لـلــدولــة الـمـلـتــزمــة بــإنـتــاج الـنـفــط وال ـغــاز
تحتفظ بتأثيرها ،كما يتضح من خالل الحصة الكبيرة

من اإلنفاق التحفيزي المخصص لها في األرجنتين،
وكولومبيا ،والمكسيك ،وفي المقابل ،بالكاد تخصص
الميزانيات الوطنية الصغيرة القليل من الدعم المالي
للحافالت أو محطات الشحن الكهربائية لتشجيع
اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع.
ومـ ــن خـ ــال ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة في
أميركا الالتينية ،يمكن للواليات المتحدة أن تغير
إلى حد كبير وضع الطاقة في المنطقة ،ويدرك القادة
اإلقليميون أن التعاون بشأن تغير المناخ وسيلة جيدة
لتعزيز العالقات مع إدارة بايدن ،فقد تحدث الرئيسان،
ألبرتو فرنانديز من األرجنتين ،وإيفان دوكي رئيس
كولومبيا ،ووزيرة البيئة في تشيلي ،كارولينا شميدت،
بالفعل مع المبعوث الرئاسي الخاص لبايدن المعني
بالمناخ ،جون كيري.
وعلى عكس الــواليــات المتحدة ،فــإن تغير المناخ
ليس قضية حزبية في أميركا الالتينية ،حيث تظهر
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي أن  90فــي الـمـئــة مــن المواطنين
يعتبرونه تـهــديــدا خـطـيــرا ،فـقــد انـعـقــد مــؤتـمــر األمــم
المتحدة لتغير الـمـنــاخ لـعــام  ،2019كــوب  ،25تحت
رعــايــة الـحـكــومــة التشيلية ،وق ــد الـتــزمــت الـعــديــد من
دول المنطقة بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر
 ،2020لتحديث تعهداتها بخفض االنبعاثات بموجب
اتفاقية باريس.
وستكون قمة الـقــادة بشأن المناخ بقيادة بايدن،
والمقررة في الفترة الممتدة من  22إلى  23أبريل ،فرصة
لتسليط الضوء على سياسات المناخ في باربادوس،
وتشيلي ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وجامايكا ،وفي
الوقت نفسه ،يمكن لبايدن حث أكبر الــدول المسببة
النبعاثات غازات الدفيئة في المنطقة ،وهي البرازيل،
والمكسيك ،واألرجنتين ،لبذل المزيد من الجهود من
أجل مواءمة خطط التعافي مع أهداف باريس ،وتجنب
المزيد من عمليات إنقاذ الوقود األحفوري.
وي ـم ـكــن ك ــذل ــك أن يـتـخــذ ب ــاي ــدن م ــن ال ـق ـمــة فــرصــة
لـتــوضـيــح ال ـطــري ـقــة ال ـتــي سـتـتـخـلــص ب ـهــا ال ــوالي ــات
المتحدة تدريجيا من دعم الوقود األحفوري المحلي
وتمويلها إلنتاج الوقود األحفوري في الخارج ،وإدراكا
منه للتكاليف االجتماعية واالقتصادية لهذا التحول،
يمكنه تقديم مجموعة مــن ا لـحــوا فــز لالستثمار في
مصادر الطاقة المتجددة ،بما في ذلك زيــادة تمويل
مـصــادر الطاقة المتجددة المقدم مــن بنك التصدير
واالستيراد األميركي ،ومؤسسة تمويل التنمية الدولية
بنسبة كـبـيــرة ،وستكمل هــذه االسـتـثـمــارات إقــراضــا
ً
مماثال يقدمه بنك التنمية للبلدان األميركية.
وم ــن خ ــال تـعــزيــز ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ف ــي أمـيــركــا
الالتينية ،يمكن للواليات المتحدة أن توسع نطاق
مـشــاركـتـهــا فــي أح ــد أكـثــر الـقـطــاعــات ديناميكية في
ال ـع ــال ــم ،وت ـح ـتــل مــؤس ـســة ت ـمــويــل الـتـنـمـيــة الــدول ـيــة
حاليا المرتبة الخامسة في تمويل الطاقة المتجددة
فــي أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،خـلــف بـنــك (بــانـكــو ســانـتـنــدر)
اإلسباني ،وبنك التنمية األلماني ،وأكبر مشغلي طاقة

الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة هي شركة (إنيل)
اإليطالية ،و(أكـتـيــس) البريطانية ،وشــركــة (أوميغا)
البرازيلية ،وتحتل شركة ( )AESالتي تتخذ من الواليات
ً
المتحدة مقرا لها المركز السابع ،والصين هي المورد
المهيمن لتكنولوجيا الطاقة الشمسية في المنطقة،
وأكبر موردين لتوربينات الرياح هما بلدان من أوروبا
يتقدمان بفارق كبير عن شركة جنرال إلكتريك التي
تحتل المركز الثالث.
ُ
وت ـس ـلــم إدارة ب ــاي ــدن ب ـه ــذه ال ـف ــرص ــة ،ف ـفــي أوام ــر
تنفيذية ،حــدد بايدن مكافحة تغير المناخ على أنه
عنصر أســاســي فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة
واألمــن القومي ،وتعهد بالتعاون الدولي لدفع رأس
ال ـمــال نـحــو الـطــاقــة الـنـظـيـفــة ،واالب ـت ـعــاد عــن الــوقــود
األحفوري ،ال سيما في البلدان النامية.
وبــالـنـسـبــة ألم ـيــركــا الــات ـي ـن ـيــة ،ل ـيــس ه ـنــاك وقــت
نضيعه ،فحتى اآلن ،مازالت سياسة بايدن اإلقليمية
تـحــت سـيـطــرة الـفــوضــى عـلــى ال ـحــدود األمـيــركـيــة مع
المكسيك ،وهي أزمة نشأت في السلفادور ،وغواتيماال،
وهندوراس ،ويجب على الواليات المتحدة اآلن توسيع
نطاق نهجها في هذه المنطقة الحرجة ،واالستفادة
من النوايا الحسنة التي اكتسبها بايدن هناك خالل
حياته المهنية ،ومــن األم ــور المشجعة أن اثنين من
كـبــار الـمـســؤولـيــن فــي اإلدارة األمـيــركـيــة زارا أميركا
الجنوبية مؤخرا ،وقيل إن قضايا المناخ والبيئة من
بين المواضيع الرئيسة التي ناقشاها.
وب ـ ــدون دع ــم ال ـح ـل ـفــاء الــرئـيـسـيـيــن م ـثــل ال ــوالي ــات
المتحدة ،ستكافح أميركا الالتينية لدفع عملية انتقال
الطاقة النظيفة ،خاصة إذا ركزت على دعم صناعات
ً
النفط والغاز في محاولة للتعافي من الوباء ،وبدال من
ذلك ،يمكن للحوافز األميركية والمشاركة الدبلوماسية
أن تسرع التحول األخضر الذي يوفر لكل من أميركا
الــات ـي ـن ـيــة وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــرص ــا اجـتـمــاعـيــة
واقتصادية هائلة.
* غاي إدواردز مستشار أول سابق في بنك
التنمية للبلدان األميركية ومدير مشارك لمختبر
المناخ والتنمية في جامعة براون ،ومؤلف مشارك
لكتابA Fragmented Continent: Latin America :
.and the Global Politics of Climate Change
وبنجامين ن .جيدان مدير سابق لشؤون أميركا
الجنوبية في مجلس األمن القومي األميركي ،وحاليا
نائب مدير برنامج أميركا الالتينية التابع لمركز
ويلسون ،وأستاذ مساعد في جامعة جونز هوبكنز.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٠٢١

٦.٥٩٤

٤.٨٨٢

2.٣٧٧ 2.٧٥٦ 3.٣٢٠

 84.3مليون دينار أرباح «الوطني» في الربع األول والنمو ٪٨.٥
• الساير :استراتيجيتنا الحصيفة للتنويع والتحول الرقمي جعلتنا أكثر قدرة على مواجهة األزمة
• الصقر :الظروف االستثنائية أبرزت ما بنيناه على مدار سنوات من بنية تحتية وقدرات تكنولوجية هائلة
أعـلــن بنك الـكــويــت الوطني
نتائجه المالية لفترة األشهر
الثالثة المنتهية في  31مارس
 ،2021حيث حقق البنك صافي
أرب ــاح بلغ  84.3مليون دينار
( 278.8مليون دوالر) ،مقابل
 77.7م ـل ـيــون ديـ ـن ــار (256.9
مليون دوالر) في الربع األول
من عــام  ،2020بارتفاع بلغت
ن ـس ـب ـتــه  8.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
أساس سنوي.
ونمت الموجودات اإلجمالية
كما فــي نهاية مــارس مــن عام
 2021بواقع  1.5في المئة على
أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي ،ل ـت ـب ـلــغ 31.0
م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ( 102.5مـلـيــار
دوالر) .ك ـمــا بـلـغــت ال ـق ــروض
والتسليفات اإلجـمــالـيــة 17.9
مليار دينار ( 59.0مليار دوالر)
مرتفعة بنسبة  0.8فــي المئة

أبرز النتائج والمؤشرات
خالل األشهر الثالثة األولى
ً
•  %1.5نموا بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ
 31.0مليار دينار
ً
ً
•  %0.8نموا سنويا بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ
 17.9مليار دينار
•  3.3مليارات دينار إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت
نسبته  %6.6على أساس سنوي
•  %1.68نسبة ال ـقــروض المتعثرة مــن إجـمــالــي المحفظة
االئتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة .%225
ً
•  %18.4م ـعــدل كـفــايــة رأس ال ـمــال م ـت ـجــاوزا ال ـحــد األدن ــى
للمستويات الرقابية المطلوبة

على أس ــاس سـنــوي .وقــد بلغ
إجمالي حقوق المساهمين 3.3
مليارات دينار ( 10.8مليارات
دوالر) بــارتـفــاع بلغت نسبته
 6.6فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أسـ ــاس
سنوي.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ت ـع ـل ـي ـقــه عـلــى
الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـس ـن ــوي ــة
للبنك ،قال رئيس مجلس إدارة
ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي نــاصــر
مساعد الساير" :نمت أرباحنا
ف ــي ال ــرب ــع األول ع ـل ــى ال ــرغ ــم
من استمرار تداعيات جائحة
كورونا والعودة لفرض تدابير
اإلغــاق ،ويبرهن ذلك على ما
يتمتع به الوطني من نموذج
أعـ ـم ــال وأس ـ ــس مــال ـيــة صلبة
تدعمها استراتيجية حصيفة
واستباقية في تنويع مصادر
الدخل والتحول الرقمي".
ّ
وبين الساير أن ما يشهده
ال ـعــالــم م ــن ت ـبــايــن ف ــي تــوزيــع
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات وس ـ ــرع ـ ــة ت ـع ــاف ــي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات الـ ـكـ ـب ــرى يــدفــع
البنك لمواصلة التركيز على
االسـتــراتـيـجـيــات وال ـم ـبــادرات
والنهج المتحفظ الــذي اتبعه
منذ بدء األزمة.
وأكـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــدرة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـلــى
تلبية احتياجات وطموحات
عـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــه م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ـق ــدي ــم
الخدمات المصرفية المتميزة
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم عـ ـل ــى ت ـخ ـطــي
تلك الظروف االستثنائية عن
طريق توفير خدمات التمويل
واالستشارات التي تعكس ما
يتمتع به الوطني من إمكانات
هائلة وكوادر متميزة وخبرات

عصام الصقر

ناصر الساير

صالبة مركزنا
المالي تدعم قدرتنا
على تلبية تطلعات
أصحاب المصالح
مـ ـمـ ـت ــدة ط ــالـ ـم ــا نـ ـجـ ـح ــت فــي
اكتساب وترسيخ ثقة العمالء.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ن ـل ـت ــزم بــال ـق ـيــام
بـ ــدورنـ ــا الـ ـت ــاريـ ـخ ــي والـ ــرائـ ــد
ف ــي دعـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد الــوط ـنــي
وتـ ـحـ ـمـ ـلـ ـن ــا لـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـن ــا
المجتمعية ،وهــو الــدور الذي
يتعاظم فــي األزم ــات ويصبح
ركيزة أساسية لدعم استقرار
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع وت ـ ـح ـ ـف ـ ـيـ ــز ب ـي ـئ ــة
األعمال".

نفخر بتسجيل أرباح
فصلية متتالية بالتزامن
مع الحفاظ على صالبة
مركزنا المالي رغم األزمة

ك ـ ـمـ ــا أوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـ ـظ ـ ــروف
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة أثـ ـبـ ـت ــت ن ـج ــاح
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي فــي
االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة
وم ـعــاي ـيــر االس ـت ــدام ــة الـبـيـئـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـم ــؤس ـس ـي ــة
واعـ ـتـ ـب ــاره ــا رك ـ ـيـ ــزة أس ــاس ـي ــة
لتحقيق الـنـمــو ال ـم ـس ـتــدام في
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،وال ـ ـتـ ــي أص ـب ـحــت
ً
نموذجا يحتذى في ذلك الشأن
على مستوى المنطقة.

وتـ ــوجـ ــه الـ ـس ــاي ــر بــال ـش ـكــر
ل ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك عـ ـ ـل ـ ــى م ــا
قـ ــدمـ ــوه مـ ــن تـ ـف ــان فـ ــي ال ـع ـمــل
خ ــال ال ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة،
ك ـمــا أعـ ــرب ع ــن ت ـقــديــره ل ــروح
المسؤولية التي سادت بينهم
ط ــوال تـلــك األوقـ ــات العصيبة
وبرهنت على أن كوادر الوطني
ي ـم ـث ـلــون ال ــركـ ـي ــزة األســاس ـيــة
لنجاحاته على مــدار تاريخه
والداعم الرئيسي لقدرته على

تحقيق أهدافه المستقبلية.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ق ـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـنــك
الكويت الوطني عصام الصقر:
"نفخر بتسجيل أرباح فصلية
م ـت ـتــال ـيــة م ـن ــذ بـ ــدء ت ــداع ـي ــات
الـ ـج ــائـ ـح ــة الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع ن ـج ــاح ـن ــا فــي
االح ـت ـفــاظ ب ـمــؤشــرات صــابــة
مالية ورسملة وجــودة أصول
قوية ،وهو ما يضمن استدامة
النمو المستقبلي و يــز يــد من
قدرتنا على تلبية احتياجات
عمالئنا".
وأضاف الصقر" :سنواصل
نهجنا فــي مــرا قـبــة التكاليف
والعمل على تحسين عملياتنا
التشغيلية ومركزنا المالي من
خالل المبادرات االستثمارية
ذات األثر اإليجابي على المدى
الـقـصـيــر وطــويــل األجـ ــل .كما
سنواصل تركيزنا على سرعة
ت ـن ـف ـيــذ ب ــرن ــام ـج ـن ــا ل ـل ـت ـحــول
الرقمي ،الذي أثبتت الجائحة
أهميته في مرونة االستجابة
لتغيرات البيئة التشغيلية".
وأش ــار إلــى مواصلة البنك
اتـ ـب ــاع ن ـه ـجــه ال ـم ـت ـح ـفــظ فــي
إدارة المخاطر بما يدعم قدرته
على مواجهة التحديات ،التي
تصاحب التعافي التدريجي
للنشاط االق ـت ـصــادي ،وأبــدى
تفاؤله الحذر بشأن استمرار
التعافي خالل عام .2021
وبـ ّـيــن أن اسـتـبــاق الــوطـنــي
تـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ـتـ ــه
للتحول الرقمي مثلت الداعم
الــرئـيـســي لـقــدرتــه عـلــى تلبية

احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات عـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــه ،رغـ ــم
الـظــروف االستثنائية ومــا تم
فــرضــه م ــن تــداب ـيــر إغـ ــاق في
الكويت ،وأبــرزت ما يتمتع به
البنك من بنية تحتية وقدرات
تكنولوجية هائلة تم بناؤها
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار س ـ ـن ـ ــوات ،والـ ـت ــي
أثمرت خدمات رقمية متميزة
وح ـ ـلـ ــول دف ـ ــع مـ ـتـ ـط ــورة الق ــت
قبوال ملحوظا من كافة شرائح
العمالء.
وأكـ ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـب ـن ــك فــي
االسـتـثـمــار وتـطــويــر خــدمــاتــه
الرقمية ،بما يدعم الحفاظ على
م ـس ــاره ن ـحــو تـحـقـيــق أهــدافــه
االستراتيجية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى أن
اسـتــراتـيـجـيــة تـنــويــع مـصــادر
الـ ــدخـ ــل ن ـج ـحــت فـ ــي ال ـح ـفــاظ
عـلــى ري ــادة الــوطـنــي وحصته
المهيمنة فــي ا ل ـكــو يــت ،حيث
ا لـســوق الرئيسي للمجموعة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى بـ ـن ــاء ق ـ ــدرات
تـنــافـسـيــة ق ــوي ــة ف ــي األس ـ ــواق
الرئيسية بالمنطقة في مصر
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ـم ــا ي ــزي ــد مــن
تـكــامــل وثـ ــراء كــافــة الـخــدمــات
والمنتجات.
ً
واختتم الصقر قائال" :ترسخ
نتائجنا المالية ما لدينا من
ث ـقــة ف ــي اسـ ـتـ ـع ــدادان ــا لـنـكــون
أكبر المستفيدين من التعافي
التدريجي بفضل ما نتمتع به
من مستويات سيولة مريحة
وج ـ ــودة أصـ ــول قــويــة وت ـفــوق
رقمي كبير".
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اقتصاد
المضف :أزمة كورونا أكدت نجاح «المتحد» بتطبيق الحوكمة
ةديرجلا
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«عمومية» البنك أقرت توزيع  %10أسهم منحة للمساهمين
قال المضف ًإن أزمة كورونا
أكدت مجددا نجاح «األهلي
المتحد» في تطبيق نظام
فعال للحوكمة من خالل
هيكل حوكمة متوازن يحقق
المتطلبات الرقابية في شأن
نظم وقواعد الحوكمة بالبنوك
الكويتية.

عـقــد الـبـنــك األه ـلــي المتحد
جمعيته العمومية لعام 2020
ب ـن ـس ـبــة حـ ـض ــور  91.198فــي
ال ـم ـئ ــة ،وأقـ ـ ـ ـ ّـرت ت ــوزي ــع أس ـهــم
منحة لمساهمي البنك بنسبة
 10في المئة تمثل عشرة أسهم
مقابل كل مئة سهم محتفظ بها
في التاريخ المسجل.
وافـتـتــح «العمومية» رئيس
م ـج ـلــس إدارة ال ـب ـنــك د .أن ــور
المضف ،الذي قال إن عام 2020
ً
كان استثنائيا بكل تداعياته،
ت ـك ـبــد الـ ـع ــال ــم خ ــال ــه خ ـســائــر
ب ـش ــري ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة نـتـيـجــة
جائحة فـيــروس كــورونــا ،وما
ن ـت ــج ع ـن ـهــا م ــن ق ـي ــام ال ـب ـل ــدان
على الصعيد العالمي باتخاذ
تدابير احترازية صارمة بهدف
مكافحة الجائحة.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـم ـض ــف أن ه ــذه
الجائحة كانت بمنزلة اختبار
لصمود القطاع المصرفي حول
الـعــالــم ،على الــرغــم مــن أن هذه
األزمـ ــة ل ــم تـكــن أزم ــة مصرفية
فــي حــد ذات ـهــا ،لكن التحديات
التي خلفتها كان لها أثر سلبي
على قطاع المصارف في العالم
يتمثل في الخسائر االئتمانية
والـتـسـهـيــات غـيــر المنتظمة،
وإن كان من المتوقع أن تنجح
أغلبية المصارف في مواجهتها
بما لها من مصدات رأسمالية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه رغ ـ ـ ـ ــم ح ــال ــة
الـ ـتـ ـف ــاؤل الـ ـح ــذر ال ـت ــي تـحـيــط
ً
بالمشهد االق ـت ـصــادي حــالـيــا،
مـ ـ ــازال ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد
ي ــواص ــل ال ـق ـيــام ب ـكــل الـتــدابـيــر
الـ ــازمـ ــة ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى أدائ ـ ــه
ال ـ ـقـ ــوي خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة
الصعبة مــن خــال رؤيـتـنــا في
ً
ً
ً
أن نصبح بنكا إسالميا رائدا،
يعمل وف ــق الـمـعــايـيــر الــدولـيــة
ً
ً
مع وضع عمالئنا دائما «أوال»،
وال ـع ـم ــل ع ـلــى تـحـقـيــق رســالــة
واضحة تتمثل في تقديم حلول
م ــال ـي ــة م ـب ـت ـك ــرة م ـت ــواف ـق ــة مــع
الشريعة اإلسالمية ومنتجات
تـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة وخـ ـ ــدمـ ـ ــات ع ــال ـي ــة
ال ـج ــودة لـلـعـمــاء ،مــع الحفاظ
على معايير عالية من حوكمة
ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــات وإدارة ا ل ـم ـخــا طــر

ً
المضف مترئسا الجمعية العمومية
وقاعدة رأسمال صلبة لتحقيق
أقصى عائد للمساهمين على
أســاس مستدام ،مــع االحتفاظ
بموظفينا المؤهلين والمهنيين
وتطويرقدراتهم ،بحيث يكون
الـبـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد وجـهــة
ً
العمل المفضلة جنبا إلى جنب
م ــع اس ـت ـك ـمــال رق ـم ـنــة األع ـم ــال
وال ـع ـم ـل ـي ــات م ــن خـ ــال ح ـلــول
تكنولوجية متقدمة تتمحور
حول العمالء.
وت ــاب ــع« :اس ـت ـط ـع ـنــا بفضل
الـلــه ثــم ثـقــة ودع ــم مساهمينا
أن ن ـح ـقــق أه ــداف ـن ــا الـمـتـمـثـلــة
فـ ــي ال ـع ـم ــل مـ ــن خ ـ ــال أسـ ــاس
م ـس ـت ــدام ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى أعـلــى
مـعــايـيــر ال ـحــوك ـمــة واالم ـت ـثــال
للشركات ،والحفاظ على رأس
الـمــال الصلب ونـمــو السيولة،
وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر
والتكاليف المنضبطة وتعميق
ثـ ـق ــاف ــة االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــال ـش ــري ـع ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـبـ ـن ــك مــن
خ ـ ــال ال ـس ـي ــاس ــات والـ ـب ــرام ــج
ال ـم ـن ــاس ـب ــة فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـص ــدد،
ً
فضال عن تطوير هيكل إداري
ّ
متعدد الثقافات وفعال يساهم
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــوض ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي
ّ
واالقتصادي ،ما مكن البنك من
االس ـت ـمــرار فــي تـقــديــم خــدمــات

عالية الجودة لعمالئه وتحقيق
عوائد أفضل لمساهميه.
ولفت إلى أن البنك استمر في
الحصول على تقديرات ائتمانية
عــال ـيــة م ــن وكـ ـ ــاالت الـتـصـنـيــف
االئتماني الدولية ،مثل فيتش
وموديز وكابيتال إنتليجنس،
كما هــو الـحــال فــي  31ديسمبر
 2020وتــؤكــد هــذه التصنيفات
الجودة االئتمانية ،وجودة رأس
المال ،واستقرار البنك.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف ،إن أزم ـ ـ ــة
ً
كـ ــورونـ ــا أكـ ـ ــدت م ـ ـجـ ــددا ن ـجــاح
«األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد» ف ــي تطبيق
نظام فعال للحوكمة مــن خالل
هـيـكــل حــوك ـمــة مـ ـت ــوازن يحقق
الـمـتـطـلـبــات الــرقــاب ـيــة ف ــي شــأن
نظم وقواعد الحوكمة بالبنوك
الكويتية ُ
ويعنى بالممارسات
والـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ب ـمــا
يخدم أهــداف البنك ويعظم من
قيمته لــدى مساهميه وعمالئه
ومختلف الجهات التي تتعامل
م ـعــه ،واس ـت ـم ــرت ج ـهــود الـبـنــك
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  2020فـ ــي ت ـطــويــر
مـنـظــومــة ع ـمــل ال ـحــوك ـمــة لــديــه
لتتماشى مع رؤية بنك الكويت
ال ـمــركــزي فــي تـطــويــر وتــرسـيــخ
معايير الـحــوكـمــة ل ــدى البنوك
الكويتية وتحسين الممارسات

ف ــي ال ـع ـمــل ال ـم ـصــرفــي ل ـمــا هو
فــي مصلحة القطاع المصرفي
واالقتصاد الكويتي.
وذكر أن عام  2020كان بمنزلة
قـصــة ن ـجــاح ج ــدي ــدة ل ــ«األه ـلــي
الـمـتـحــد» ،وصـفـحــة جــديــدة من
صفحات توثيق دعم ومساندة
البنك لعمالئه وموظفيه« ،فعلى
ال ــرغ ــم م ــن حــالــة ال ـتــرقــب وع ــدم
الوضوح التي مازالت تخيم على
الـمـشـهــد االق ـت ـص ــادي الـعــالـمــي
والـ ـمـ ـحـ ـل ــي خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام 2021
بسبب تداعيات جائحة كورونا،
اس ـم ـحــوا ل ــي أن أعـ ــرب لـكــم عن
تفاؤلي بما هو قادم».
واسـ ـتـ ـط ــرد أن هـ ــذه الـمـحـنــة
ً
أك ـ ـ ــدت مـ ـ ـج ـ ــددا «قـ ــدرات ـ ـنـ ــا غـيــر
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــدودة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
األزمات والتغلب عليها من خالل
مركز مالي قوي وسيولة مرتفعة،
وت ــاري ــخ ع ــري ــق وخ ـب ــرة قــاربــت
ً
عـلــي الثمانين عــامــا مــن العمل
المصرفي منذ افتتاح البنك عام
 ،1942كذلك أثبتت هذه المحنة
سالمة قرارنا االستراتيجي فى
ً
المضي قدما فى رحلة التحول
الرقمي ومالحقة أحدث تقنيات
العمل المصرفي ،فقد استطعنا
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال جـ ــاهـ ــزيـ ــة وكـ ـ ـف ـ ــاءة
منصاتنا الرقمية أن نتكيف مع

«بيتك» :برنامج تدريبي حول إدارة األزمات
نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) برنامجا
تدريبيا حول إدارة استمرارية األعمال وإدارة
األز م ـ ــات ،مــع تحليل و تـقـيـيــم للبنية التحتية
للمؤسسة ،وإبراز أهمية مواصلة تقديم الخدمة،
وتــأكـيــد اسـتـمــراريــة األنـشـطــة واألع ـمــال ،ضمن
نـهــج «ب ـي ـتــك» ف ــي الـحـصــافــة ب ـ ــإدارة الـمـخــاطــر،
والكفاء ة في التعامل مع المتغيرات واألزمات.
ّ
وتـ ــركـ ــز ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدريـ ـب ــي ،الـ ـ ــذي قــدمــه
مــديــر أول اسـتـمــراريــة األع ـمــال للمجموعة في
«بيتك» فيصل المال ،على كيفية التعامل مع أي
معوقات قد تتعرض لها خدمات البنك ،واتخاذ
التدابير االحترازية والتصحيحية لتجنب أي
انقطاع لخدماته ،مع توضيح أساليب وأدوات
الـتـعــامــل الـمـنــاســب مــع الـمـسـتـجــدات المتعلقة
بــاس ـت ـمــراريــة األعـ ـم ــال ،آخـ ــذا ب ــاالع ـت ـب ــار أزم ــة
كورونا وتداعياتها.
وقال المال إن البرنامج يشمل خطوات مهمة
ضمن نهج مستمر يتبعه «بيتك» لتعزيز ثقافة
إدارة المخاطر لــدى موظفي ومسؤولي البنك
وإداراتـ ـ ـ ــه ،ب ـه ــدف ص ـيــاغــة مـن ـظــومــة تـحــوطـيــة
معتمدة تستند إلى المبادرة واالبتكار وتأهيل
الـعــام ـلـيــن ف ـي ــه ،ورفـ ــع ك ـفــاء ت ـهــم ،لـلـتـعــامــل مع
الظروف الطارئة ،وضمان انسيابية العمل دون
توقف ،وفي مختلف الظروف.
وتـضـ َّـمــن الـبــرنــامــج سـيـنــاريــوهــات مـتـعــددة،
ك ـت ـجــربــة عـمـلـيــة ت ــم ات ـخ ــاذه ــا م ــن ب ــداي ــة أزم ــة
كورونا في العام الماضي ،وطــرق التعامل مع

فيصل المال
خطط استمرارية األعمال ،ومن أهمها التأكيد
على وسائل وآليات التواصل والتعاون المشترك
السـتـمــراريــة األع ـم ــال ،وب ـيــان م ــدى االسـتـعــداد
لتفادي االثار المحتملة.
وأكــد الـمــا خــال البرنامج الـتــدريـبــي ،الــذي
ُعقد افتراضيا ،فاعلية التنسيق والتعاون عبر
مختلف اإلدارات والقطاعات ،انسجاما مع أفضل
الممارسات والمعايير الدولية.
وت ـ ـطـ ــرق إل ـ ــى أه ـم ـي ــة الـ ـقـ ـي ــادة وحـ ـم ــاي ــة اس ــم
المؤسسة ،في ظل الظروف الطارئة التي قد تحصل

في أو قــات غير متوقعة ،والتي تستوجب تحليل
األزمة ،والتواصل المستمر بين اإلدارات الداخلية،
للتغلب على العراقيل ،واتخاذ القرارات الصحيحة.
وأوضح المال أن البرنامج التدريبي يستهدف
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى م ـصــالــح «ب ـي ـتــك» وع ـم ــائ ــه ،وعـلــى
ُسمعة البنك ،وقدراته ،وإمكاناته وأصوله المادية
والـبـشــريــة ،الفـتــا إلــى أن الـتـجــربــة العملية إلدارة
اسـتـمــراريــة األع ـمــال وف ــرت للمشاركين مجموعة
قيمة من األفكار الجديدة ،التي تساعد في دراسة
وتحليل أي حــادث وطــرق التعامل معه ـ إن وقــع ـ
بأفضل النتائج.
وذكر أهمية اتقان المراحل المختلفة ،كالتحليل
والتنفيذ فــي االستجابة الفعالة لــأز مــات ،و هــذه
ال ـم ــراح ــل تـعـمــل ع ـلــى ح ـمــايــة ُس ـم ـعــة الـمــؤسـســة،
ً
وتعزز تواصل إداراتها معا ،للتغلب على أي أزمة
قد تواجه المؤسسة بشكل مفاجئ.
وش ـ ــدد أي ـض ــا ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ت ـح ـ ُّـم ــل م ـســؤول ـيــة
العمل ،ووضع استراتيجيات وخطط مسبقة تمكن
المؤسسة من التغلب على العقبات واالستمرار في
األعمال والحفاظ على األنشطة وتحقيق األهداف.
وط ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـم ـت ــاح ــة ل ـم ــواص ـل ــة ال ـع ـم ـل ـيــات
والخدمات في حالة الظروف الطارئة ،مع اقتراح
الحلول المناسبة لــإدارة العليا ،منوها بأهمية
تقييم إيجابيات وسلبيات كل حل ووزنه ،من أجل
تمكين اإلدارة العليا من اتخاذ القرار السليم بشأن
الحل المطلوب تنفيذه.

«الخليج» يتوج فائزي حساب الراتب الشهري
الثالث وحساب  Redالسنوي الكبير

محمد القطان

خالل تسليم الجائزة

أجـ ــرى بـنــك الـخـلـيــج أم ــس األول ،السحب
ال ـش ـهــري ال ـثــالــث لـحـســاب ال ــرات ــب ،وحصلت
فيه العميلة المحظوظة سمية عــواد شنيف
الحريجي على  12ضعف راتبها.
كما أجرى البنك سحب حساب  Redالسنوي
الكبير ،الــذي فــازت من خالله العميلة ضحى
علي حمدي المطيري على الجائزة الكبرى التي
تعادل  12ضعف العالوة الطالبية.
ُ
وعقدت السحوبات يوم االثنين ،في إذاعة
نبض الكويت  88.8في مجمع  ،360بحضور
وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.

بهذه المناسبة ،قال المدير العام للمجموعة
الـمـصــرفـيــة لــأفــراد فــي بـنــك الـخـلـيــج ،محمد
ا ل ـق ـطــان « :ن ـب ــارك للعميلتين المحظوظتين
الحريجي والمطيري على الفوز بـ  12ضعف
الراتب والعالوة الطالبية.
وأضاف :يذكر أن حساب  Redمن الحسابات
المهمة بالنسبة لنا في بنك الخليج ،ألنه يخدم
فئة الشباب في المراحل الثانوية والجامعية،
ويـقــدم الـحـســاب حــالـ ًـيــا بطاقة مسبقة الدفع
مجانية ،وهــو الـحـســاب الــوحـيــد فــي الكويت
الذي يوفر خدمة االسترداد النقدي بنسبة 10

بالمئة على البطاقات مسبقة الدفع ،إضافة إلى
فرصة الفوز بمبلغ  12ضعف العالوة الطالبية.
وندعو الشباب للتعرف أكثر على الحساب
ومميزاته ،كما نفخر في ّبنك الخليج بشكل
خاص بحساب الراتب ،ألن ًه الحساب الوحيد
في الكويت الذي ّ
يقدم عروضا خاصة مصممة
حسب حاجة العميل ،إضافة إلى السحوبات
الشهرية والـسـحــب الـسـنــوي ال ــذي يـقـ ّـدم 100
ضعف الراتب».

تــداعـيــات الجائحة ،وأن نتمكن
م ــن ت ـقــديــم خ ــدم ــات إلـكـتــرونـيــة
مالئمة أتاحت للعمالء مواصلة
إن ـج ــاز مـعــامــاتـهــم الـمـصــرفـيــة
ً
حــرصــا على سالمتهم وسالمة
موظفينا فــي الــوقــت نفسه وقد
تأكد نجاح تجربتنا في التحول
الــرق ـمــي خ ــال ال ـع ــام  2020من
خالل ما شهدناه من زيادة غير
مسبوقة في أعداد العمالء الذين
يستفيدون مــن مــزايــا استخدام
قنواتنا المصرفية الرقمية».
من ناحية أخرى ،حقق البنك
صافي أرباح بلغت  29.7مليون
د.ك عــن عــام  ،2020مقابل 55.0
مـلـيــونــا عــن ع ــام  2019بتراجع
بلغت نسبته  46بالمئة.
كما استمر البنك في التوسع
ب ــأنـ ـشـ ـط ــة ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل وتـ ـق ــدي ــم
الدعم الكامل لقطاعات األعمال
ول ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــرريـ ــن مــن
الجائحة من خالل تأجيل أقساط
التمويل.
وب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــغ رص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد إج ـ ـم ـ ــال ـ ــي
ال ـم ــوجــودات  4.4م ـل ـيــارات د.ك،
كما في نهاية ديسمبر  ،2020كما
نمت محفظة التمويل لتصل إلى
 3.1مليارات د.ك ،كما في نهاية
ديسمبر  3.0( 2020مليارات د.
ك في .)2019

كذلك ارتفعت ودائــع العمالء
لـتـصــل إلـ ــى  3.0م ـل ـي ــارات د.ك.
ب ـن ـس ـب ــة ارتـ ـ ـف ـ ــاع قـ ــدرهـ ــا 11.5
بالمئة عن العام الماضي ،حيث
بلغت آنذاك  2.7مليار د.ك ،وبلغ
إجمالي حقوق المساهمين 443
مليونا ،كما في نهاية ديسمبر
 ،2020ف ــي حـيــن بـلـغــت ربـحـيــة
الـسـهــم  13.5فـلـســا ل ـعــام 2020
م ـق ــارن ــة بــرب ـح ـيــة ال ـس ـهــم لـعــام
 ،2019التي بلغت  26.5فلسا.
وق ـ ــد س ـج ــل ال ـب ـن ــك إيـ ـ ـ ــرادات
تشغيلية إجمالية بلغت 90.7
م ـل ـيــون د.ك ،م ـق ــارن ــة ب ـ ـ 107.2
ماليين د.ك للعام السابق.
وسـ ـ ـج ـ ــل ص ـ ــاف ـ ــي األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
التشغيلية  57.5مليون د.ك ،كما
بـلــغ عــائــد الـبـنــك عـلــى متوسط
حـ ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة  6.6بــال ـم ـئــة،
والعائد على متوسط األصــول
 0.7بالمئة لعام  .2020ويتمتع
ال ـب ـنــك بـنـسـبــة كـ ـف ــاءة رأس ـم ــال
ج ـ ـيـ ــدة ق ـ ــدر ه ـ ــا  15.7ب ــا ل ـم ـئ ــة
بموجب اتفاق بازل -3وهي أعلى
من المتطلبات التنظيمية التي
كانت  11بالمئة في  31ديسمبر
.2020
وقد ساهمت سياسة البنك
الـمـتـحـفـظــة ف ــي ال ـح ـفــاظ على
ن ــوعـ ـي ــة جـ ـي ــدة مـ ــن األص ـ ـ ــول،

كما حافظ البنك على تركيزه
على إدارة الميزانية العمومية
ال ـف ـع ــال ــة ،وال ـن ـم ــو الـحـصـيــف
لـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،وكـ ــذلـ ــك
زي ــادة الـمـبــادرات الــرامـيــة إلى
تحسين تجربة العمالء وجودة
األصول.
م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت الــرئـيـســة
الـتـنـفـيــذيــة بــالــوكــالــة ل ــ«األه ـلــي
المتحد» جـهــاد الحميضي ،أن
الـبـنــك اسـتـمــر فــي تـقــديــم الــدعــم
لعمالئه ،وكان له دور مجتمعي
ملموس في مواجهة الجائحة،
و بـفـضــل خطته االستراتيجية
( )2024 - 2020واال س ـت ـث ـم ــار
ب ـم ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات خـ ــال
الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،فـقــد أظهر
البنك مرونة كبيرة على مستوى
األع ـم ــال ف ــي مــواج ـهــة ال ـظــروف
التي مر بها السوق.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي أن
ه ـ ــذه ال ـج ــائ ـح ــة عـ ـ ــززت «ثـقـتـنــا
وإي ـمــان ـنــا ب ـقــدرت ـنــا ع ـلــى إدارة
األزمات والصمود أمام الظروف
الـصـعـبــة ،إذ اسـتـمــر الـبـنــك في
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـك ــوي ــت ع ـلــى م ــدار
ً
نـحــو  80عــا مــا أكسبته صالبة
كبيرة ،وقدرة غير محدودة على
م ــواج ـه ــة مـخـتـلــف ال ـم ـت ـغ ـيــرات
والصعوبات».

«وربة» مدير إصدار رئيسي مشترك
لصكوك «المراكز العربية»
بقيمة  650مليون دوالر لمدة  5.5سنوات
ش ـ ــارك ب ـنــك ورب ـ ــة ك ـمــديــر إصـ ــدار
رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب
مشترك ،إلص ــدار صـكــوك بقيمة 650
مليون دوالر بنجاح لمدة  5.5سنوات
م ــع عــائــد مـتــوقــع ثــابــت بـمـعــدل ربــح
ً
بنسبة  5.625في المئة سنويا ،لشركة
المراكز العربية « »ACCالمصنفة Ba2/
 +BBمن وكالتي «موديز و«فيتش».
ً
وت ــم تـعـيـيــن بـنــك وربـ ــة جـنـبــا إلــى
جـنــب مــع مــؤسـســات مــالـيــة إقليمية،
ودولية أخرى ،إلدارة اإلصدار ،وتمت
الصفقة بنجاح بقيادة كل من شركة
ال ـ ـبـ ــاد الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وك ـ ــري ـ ــدي ســويــس
سيكيوريتيس «أوروب ــا» ،وغولدمان
ســاكــس إنـتــرنــاشـيــونــال ،و«إت ــش إس
بي ســي» و»جــي بي مــورغــان» ،و«بنك
ورب ــة» ،وشــركــة «كــامـكــو» لالستثمار،
كمديري إص ــدار رئيسيين ،ومــديــري
سجل اكتتاب مشتركين.
وقال رئيس المجموعة المصرفية
لالستثمار في «وربة» ثويني الثويني:
«نحن فخورون بأن نرتبط ونعمل مع

ثويني الثويني
مؤسسات مالية مرموقة إلدارة إصدار
ال ـص ـك ــوك ال ـث ــان ــي م ــن ن ــوع ــه لـشــركــة
المراكز العربية ،ومن خالل إدارة هذا
اإلصــدار يؤكد البنك التزامه بتطوير
س ـ ــوق ال ـص ـك ــوك اإلس ــامـ ـي ــة وج ــذب

المزيد من االستثمارات الدولية لدول
ً
مجلس التعاون الخليجي» مؤكدا أن
إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل
اكتتاب بأكثر من  1.3مليار دوالر.
وأضـ ـ ــاف ال ـث ــوي ـن ــي ،أن طـ ــرح هــذه
ال ـص ـك ــوك يـعـتـبــر خ ـط ــوة م ـه ـمــة ،في
س ـب ـيــل ت ـع ـم ـيــق دور وأه ـم ـي ــة مـنـتــج
الـصـكــوك كــإحــدى األدوات الرئيسية
للعمليات المصرفية اإلسالمية ،التي
تـسـتـطـيــع أن ت ــوف ــر ال ـت ـمــويــل الـ ــازم
لـلـحـكــومــات وال ـشــركــات ،إذ أصبحت
ً
ً
أداة الـصـكــوك ج ــزءا مـهـمــا فــي ســوق
التمويل العالمية.
وذكر أن بنك وربة نجح خالل الفترة
الماضية في تعزيز دوره بمجال إدارة
وإصـ ـ ـ ــدار ال ـص ـك ــوك ل ـع ـمــائــه خ ــارج
الكويت ،عبر ترتيب إصدارات جديدة
ودع ـ ــم ال ـ ـسـ ــوق ،م ـم ــا أهـ ـل ــه الح ـت ــال
مواقع متقدمة في الترتيب اإلقليمي،
ً
ً
بين الجهات األكثر إصــدارا ،وترتيبا
ل ـل ـص ـكــوك ،ب ـمــا يــؤكــد م ـكــانــة «وربـ ــة»
ودوره وخبرته في هذا المجال.

«برقان» يختتم مشاركته في «نبيك سالم»
البنك يواصل تعاونه المثمر مع محافظة األحمدي للعام الثاني
ً
اختتم بنك بــرقــان مشاركته مــؤخــرا
فــي احتفالية تــوزيــع جــوائــز المسابقة
الـتــوعــويــة الـفـنـيــة «نـبـيــك س ــال ــم» ،تحت
رع ــاي ــة مـحــافــظ األح ـم ــدي الـشـيــخ ف ــواز
ال ـخــالــد ،حـيــث ت ــم تـنـظـيــم حـفــل تــوزيــع
ً
ال ـجــوائــز وف ـق ــا لــاش ـتــراطــات الصحية
َّ
الموصي بها ،كما تخلل افتتاح المعرض
االفـتــراضــي الـنــاجــح عــرض كــل األعـمــال
اإلبداعية واللوحات الفنية لما يقرب من
 500طالب من  150مدرسة.
ً
وف ـضــا عــن سـعـيــه لــارت ـقــاء بقطاع
الـتـعـلـيــم ال ـم ـح ـلــي ،يـ ـن ــدرج دعـ ــم الـبـنــك
ل ـهــذه الـمـســابـقــة الـفـنـيــة ضـمــن أنـشـطــة
المسؤولية االجتماعية و حــر صــه على
ّ
سالمة المجتمع كله.
هـ ـ ـ ــذا ،ونـ ـ ـ ـ ـ ّـوه الـ ـق ــائـ ـم ــون عـ ـل ــى ه ــذه
المسابقة الفريدة من نوعها بالجهود
الـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــة وب ـ ـن ـ ـجـ ــاح الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـت ــي
ساهمت بتعزيز الوعي حول اإلجراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـصـحـيــة
لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد ،19 -
وإبـ ــراز أهـمـيــة لـقــاح «ك ــورون ــا» ،والـحــث
على تلقيه ،لضمان الوصول إلى المناعة
المجتمعية المنشودة.
وأعلنت اللجنة المنظمة عن األعمال
التسعة الفائزة بجوائز المسابقة بواقع
 3فــائــزيــن لكل مرحلة دراس ـيــة .وتولت

الشيخ فواز الحمد ولينا البسام
لجنة الفرز والتحكيم ،التي تم تشكيلها
مــن قبل التوجيه الفني لـمــادة التربية
الفنية في المنطقة التعليمية ،مراجعة
كل األعمال بعناية وشفافية مطلقة.
ه ــذا ،وقــد عكست المسابقة الـتــي تم
تنظيمها عــن بعد عبر منصة «تيمز»،
التزام الطالب وأهاليهم في نشر الوعي
والمساهمة في تحسين الوضع الصحي
في البالد.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،أع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ع ــن
اع ـت ــزازه بــاضـطــاع محافظة األحـمــدي

بـمـســؤولـيـتـهــا الـمـجـتـمـعـيــة والــوطـنـيــة
المستحقة لمواجهة الجائحة ،بالشراكة
مـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
ً
واألهلية والتطوعية ،مشيرا إلــى تميز
م ـب ــادرة «نـبـيــك س ــال ــم» عـلــى الـمـسـتــوى
الوطني.
وت ــوج ــه بــالـشـكــر إل ــى «ب ــرق ــان» على
سعيه الدائم لتعزيز التنمية المستدامة
من خالل تعاونه المستمر مع محافظة
األح ـ ـم ـ ــدي ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن األن ـش ـط ــة
والبرامج المجتمعية.
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مؤشر البورصة العام يخترق حاجز  6آالف نقطة
ارتفاع وتيرة الشراء على األسهم القيادية ...و «الصغيرة» تستمر في النشاط
علي العنزي

استمر األداء اإل يـجــا بــي لمؤشرات
ا ل ـ ـبـ ــور صـ ــة وزادت و تـ ـ ـي ـ ــرة ا ل ـ ـشـ ــراء
وت ـن ــوع ــت أمـ ـ ــس ،وح ـق ـق ــت م ــؤش ــرات
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـس ـيــة األربـ ـع ــة مـكــاســب
وا ضـحــة ،وارتفعت متغيرات السوق
(ال ـق ـي ـمــة وال ـك ـم ـيــة وعـ ــدد ال ـص ـف ـقــات)
بشكل كبير.
وأقفل مؤشر السوق العام مرتفعا
بنسبة  0.72فــي المئة تـعــادل 43.04
نقطة ليقفل عـلــى مـسـتــوى 6021.20
نقطة ،مخترقا مستوى  6آالف نقطة
ل ـل ـمــرة األولـ ــى ه ــذا ال ـع ــام ،وبـسـيــولــة
ك ـب ـيــرة تـ ـج ــاوزت  55م ـل ـيــون دي ـن ــار،
بـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ـ ــن ق ـ ـصـ ــر وق ـ ـ ــت ال ـج ـل ـس ــة
الــرم ـضــان ـيــة ت ــداول ــت  453.2مـلـيــون
سهم عبر  13946صفقة ،و تــم تــداول
عدد كبير من األسهم بلغ  142سهما،
ربح منها  78سهما ،بينما خسر ،50
واستقر .14
وكـ ــانـ ــت الـ ـمـ ـك ــاس ــب األف ـ ـضـ ــل مــن
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ن ـص ـيــب ا لـ ـس ــوق األول ،ا لـ ـ ــذي حـقــق
نـ ـسـ ـب ــة  0.81ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،أي 52.7
نقطة ،ليبلغ مستوى  6594.71نقطة
ب ـس ـي ــول ــة ك ـب ـي ــرة ه ـ ــذه الـ ـم ــرة بـلـغــت
 32.4م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ،ت ــداو ل ــت 92.6
مليون سهم عبر  4564صفقة ،وربح
 19س ـه ـمــا ،م ـقــا بــل ت ــرا ج ــع  4أ س ـهــم،
واستقرار سهمين.
وربح مؤشر رئيسي  50نسبة أقل
كانت نصف نقطة مئوية ،أي 26.88
نقطة ،ليقفل على مستوى 5060.56
نقطة ،بسيولة مستقرة حول مستوى
 16.9مـلـيــون دي ـن ــار ،ت ــداول ــت 261.7
مليون سهم ،عبر  6158صفقة ،وتم
تداول  47سهما ،ربح منها  ،27وخسر
 ،15بينما استقر  5أسهم دون تغير.

شراء جماعي
ل ـ ـح ـ ـقـ ــت األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ف ــي

السوق األول اسهم السوق الرئيسي
الـتــي سـجـلــت نـمــوا كـبـيــرا خ ــال اول
جلستين مــن هــذا األ س ـبــوع ،و كــا نــت
ا لـبــدا يــة عـلــى سـهــم بيتك فــي ا لـســوق
األول ،و سـ ـه ــم ا ل ــو ط ـن ـي ــة ا ل ـع ـق ــار ي ــة،
ال ـ ــذي بـ ــدأ ع ـل ــى م ــا ان ـت ـه ــى ب ــه ام ــس
األول ،وا لــذي ا شــر نــا اليه ( فــي تقرير
الجريدة امس األول) ،وصعدت اسهم
اج ـي ـل ـي ـتــي وب ـن ــك ب ــوب ـي ــان وبــوب ـيــان
بـتــروكـيـمــاويــات ،ثــم سـهــم زيــن الــذي
تأخر باالرتفاع ،لتكتمل حلقة األسهم
القيادية ،وذ لــك قبيل إعالنات الربع
األول التي أعلن باكورتها بعد نهاية
الجلسة ،وجاء ت بنمو جيد للوطني
وبوبيان.
وقـ ـ ــاد س ـه ــم ال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
األداء و ل ـحــق بــه سـهــم ب ـيــان لينضم
الـ ـ ــى ك ـت ـل ــة اج ـي ـل ـي ـت ــي مـ ـ ـج ـ ــددا ب ـعــد
طــول خـمــول ،وربـحــت أسـهــم مـبــرد م
االعمال وجي اف ا تــش ،ولم يتراجع

م ــن األسـ ـه ــم ال ـن ـش ـي ـطــة سـ ــوى اس ـهــم
االول ــى والـتـعـمـيــر واع ـيــان الـعـقــاريــة
وا ي ـفــا ف ـنــادق ،بينما ا سـتـمــر تــرا جــع
سهم بنك الخليج ،ولكن ذلك لم يؤثر
على حالة االنتعاش الكبير للسوق
لألسبوع الرابع على التوالي.
و ت ـب ــا ي ــن أداء م ــؤ ش ــرات األ س ـ ــواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ـ ـ ــدول مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي ،إذ ربحت  4مؤشرات ،كان
 3مـنـهــا بـمـكــاســب كـبـيــرة ومـتـقــاربــة
بـقـيــادة الكويتي ثــم ا بــو ظـبــي وقطر،
واس ـتـ ـق ــر ال ـب ـح ــري ـن ــي ع ـل ــى م ـكــاســب
مـحــدودة ،مقابل تراجعات محدودة
ل ـل ـس ـعــودي ،وخ ـس ــارة دب ــي ومـسـقــط
ب ـن ـس ـبــة أكـ ـب ــر ،ول ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـت ـجــاوز
نـصــف نـقـطــة مـئــويــة ،وكــانــت أسـعــار
النفط قد بلغت مستوى  67.7دوالرا
للبرميل خالل تعامالت صباح أمس.

توزيع األرباح الدورية لصكوك
«األهلي المتحد»  25الجاري
أعلن البنك األهلي المتحد الكويتي ( )Almutahedتوزيع األرباح
الدورية التاسعة العائدة للصكوك الدائمة لشركة األهلي المتحد
ً
للصكوك المحدود بقيمة  200مليون دوالر ،اعتبارا من  25الجاري.
وقال البنك إن التوزيعات عن الفترة الممتدة من  26أكتوبر 2020
إلى  25أبريل  ،2021حيث تبلغ األرباح اإلجمالية  5.5ماليين دوالر
ً
بمعدل  5.50في المئة سنويا ،موضحا أنه سيتم توزيع األرباح عن
طريق تحويلها إلى الحسابات البنكية المحددة لحملة الصكوك في
تال لتاريخ االستحقاق إذا
تاريخ االستحقاق (أو في أول يوم عمل ٍ
صادف تاريخ االستحقاق عطلة لدى بنك المستفيد).
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«المصالح» :شراء عقار في
المهبولة بـ  10.5ماليين دينار
وافق مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ،بشكل مبدئي ،على
شراء عقار في منطقة المهبولة بقيمة  10.5ماليين دينار.
وقالت "المصالح" ،إن الشراء سيتم من شركة نادي الكورنيش
البحري ،شريطة الحصول على موافقة مساهمي "المصالح" على
عملية ال ـشــراء .وأوضـحــت أنــه ال يــوجــد أثــر للمعلومة الجوهرية
السابقة على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي ،على أن يتم
ً
تحديده الحقا

«اكتتاب» تخسر  2.42مليون دينار
أسعار المعادن الثمينة والنفط

أفادت شركة اكتتاب القابضة أنه في حال استبعاد أسهم شركة
بترو لألعمال المتكاملة في زيــادة رأسمال شركة جياد القابضة
سينتج عن ذلك خسارة بمبلغ  2.42مليون دينار ،علما بأن األرقام
المذكورة خاضعة للتدقيق والمراجعة .وستقوم الشركة التابعة
بالطعن على القرار ،ولن تعترف بآثاره إال بعد الفصل في الطعن
من قبل المحكمة المختصة ،نظرا ألنه ليس صادر ضدها ولم تكن
طرفا في إجراءاته.

«البورصة» :إلغاء
إدراج «أبيار»
أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت
إلغاء إدراج أسهم شركة أبيار
ً
للتطوير العقاري اعتبارا من
تاريخ  19أبريل 2021؛ ً
بناء
عـلــى ق ــرار مـجـلــس مفوضي
هيئة أسواق المال.
وقالت البورصة إن الهيئة
ق ـ ـ ــررت إل ـ ـغـ ــاء إدراج أس ـهــم
"أبيار" في البورصة ،بعد أن
اسـتـمــر إي ـقــاف الـسـهــم ألكثر
من  6أشهر.

«وثاق» تربح
 424.43ألف دينار
قالت شركة وثاق للتأمين
الـ ـتـ ـك ــافـ ـل ــي إن ـ ـهـ ــا س ـت ـح ـقــق
أرب ــاح ــا بقيمة  424.43ألــف
دي ـنــار تــوقـيــع عـقــد بـيــع حق
انتفاع مملوك للشركة.

«السالم» تتكبد
 8.06ماليين دينار
ك ـش ـفــت ش ــرك ــة مـجـمــوعــة
الـ ـ ـس ـ ــام الـ ـق ــابـ ـض ــة أنـ ـ ــه فــي
حــال استبعاد أسـهــم شركة
ريفليكشن للتجارة العامة
والمقاوالت في زيادة رأسمال
شركة جياد القابضة سينتج
عن ذلك خسارة بمبلغ 8.06
م ــاي ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
االرقـ ـ ــام ال ـم ــذك ــورة خــاضـعــة
للتدقيق والمراجعة.
وستقوم الشركة التابعة
بــال ـط ـعــن ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ،ول ــن
تعترف بآثاره إال بعد الفصل
في الطعن من قبل المحكمة
الـمـخـتـصــة ،نـظــرا ألن ــه ليس
صادر ضدها ولم تكن طرفا
في إجراءاته.

١١

اقتصاد

مجلس التأديب يغرم «الكويتية
لالستثمار»  2000دينار
أعـ ـلـ ـن ــت هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ــواق
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـ ـ ــرار
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــأديـ ـ ـ ــب ف ــي
جـلـسـتــه ال ـم ـن ـع ـقــدة أم ــس،
ف ـ ــي الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ال ـم ـق ـي ــدة
ب ــر ق ــم (  2021/12مـجـلــس
تأديب) ( 2020/127هيئة)
والـ ـمـ ـقـ ـي ــدة ض ـ ــد ال ـش ــرك ــة
الكويتية لالستثمار.
وقـ ـ ـ ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــى مـ ـنـ ـط ــوق
القرار إلى إدانة المذكورة
لـم ـخــال ـف ـت ـهــا ح ـكــم ال ـم ــادة
( )1-2مــن ا لـكـتــاب ا لـســا بــع
(أموال العمالء وأصولهم)
مـ ــن ال ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
ل ـ ـل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ـ ــم  7ل ـس ـن ــة
 2010وتعديالتهما ،لقيام
الشركة المشكو في حقها
بـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ط ـ ـل ـ ــب الـ ـعـ ـمـ ـي ــل
(ا لـمـحـفـظــة ر ق ــم )100158

وا لـمـتـعـلــق بتحويل مبلغ
 566.305أ لـ ــف د يـ ـن ــار مــن
ح ـســاب ا لـمـحـفـظــة لتنفيذ
صفقة بتاريخ ،2020/1/28
وال ــذي نـتــج عـنــه انـكـشــاف
ا ل ـم ـح ـف ـظــة ب ـم ـب ـلــغ 2,636
ألـ ـ ـ ـ ــف ،ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم ت ـغ ـط ـي ــة
الـ ـحـ ـس ــاب الـ ـمـ ـكـ ـش ــوف إال
بتاريخ .2020/4/19
وت ـض ـم ــن الـ ـق ــرار إي ـق ــاع
العقوبة التالية:
"تغريم الشركة المخالفة
مبلغ  2000د.ك عما أسند
إليها".
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«هيئة األسواق» تقر «المارجن» و«حقوق األولوية»
«المركزي» يحدد فائدة  %4فوق سعر الخصم لتعامالت التداول على الهامش
عيسى عبدالسالم

إجراء تعديالت
على الالئحة
التنفيذية وقواعد
المقاصة

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ «الجريدة» ،أن مجلس مفوضي
هيئة أس ــواق الـمــال واف ــق على
ال ـم ـس ــودة ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـخــاصــة
ب ـ ـ «ال ـ ـمـ ــارجـ ــن» ،الـ ـت ــي سـتـكــون
بــديـلــة لـنـظــام األج ــل ال ــذي كــان
ً
ً
معموال به قديما في البورصة،
إضــافــة إلــى الـمـســودة الخاصة
بإطالق حقوق األولوية.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر إنـ ــه ج ــار
إجـ ــراء تـعــديــات عـلــى الــائـحــة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة لـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ه ـي ـئ ــة
أس ــواق الـمــال ،وقــواعــد الشركة
الكويتية للمقاصة فيما يخص
«الـ ـم ــارج ــن» ،مـتــوقـعــة إعــانـهــا
بـشـكــل نـهــائــي م ـســاء ال ـي ــوم أو
غدا.
وذكـ ــرت أن ــه ت ــم ال ـتــوافــق مع
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي فـيـمــا
ي ـخــص ال ـج ـهــة ال ـم ـســؤولــة عن
اص ـ ـ ــدار ال ـت ــراخ ـي ــص ل ـشــركــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـتـ ـق ــدم
الخدمة ،إذ سيدخل هذا ضمن
صالحيات هيئة أسواق المال،
اض ــاف ــة ال ـ ــى قـ ـ ــرار «الـ ـم ــرك ــزي»

 Ooredooالكويت
اعتماد
ً
ً
شريكا ذهبيا لـCisco
أعلنت  Ooredooالكويت إعادة
ً
ً
ذهبيا لشركة
اعتمادها شريكا
 Ciscoالعالمية ،مــا يبرهن على
أن  ،Ooredoo Businessالشريك
الـتـكـنــولــوجــي ال ـمــوثــوق لحلول
األعمال ،تلبي المعايير الصارمة
التي وضعتها  ،Ciscoإذ تشمل
المعايير المستخدمة في التقييم
الــرس ـمــي ل ـشــركــاء  Ciscoك ـفــاء ة
الشبكات ،والخدمة ،ودعم ورضا
العمالء.
ف ـف ــي ك ــل ج ــان ــب م ــن ج ــوان ــب
األنـشـطــة الفنية مــوضــع البحث
الع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء ،تـ ـبـ ـي ــن أن
 Ooredooمـلـتــزمــة بــالـمـعــايـيــر
الـعــالـيــة ال ــازم ــة لـلـحـصــول على
ه ــذا االع ـت ـمــاد .ومـنــذ تأسيسها
عام  ،1984توفر Cisco Systems
الـحـلــول للتحديات الـتــي تواجه
األعمال .أما  Ooredooفستتمكن
مع حصولها على اعتماد الشريك
الذهبي من الوصول إلى الخدمات
الشاملة التي توفرها  Ciscoفي
مجال المبيعات والخدمات الفنية
والتدريب وخدمات دورة الحياة
والدعم الذي توفره .Cisco
وأعرب الرئيس التنفيذي ،لدى
 Ooredooا ل ـكــو يــت ،عبدالعزيز
الـبــابـطـيــن ،عــن سـعــادتــه بــإعــان
ً
إعــادة اعتماد  Ooredooشريكا
ً
ذه ـب ـي ــا ل ـ ـ  ،Ciscoم ــا ي ــؤك ــد مــرة
أ خ ـ ـ ـ ـ ــرى أن  Ooredooت ــو ف ــر
لعمالئها من الشركات الخدمات
وال ــدع ــم الـ ــذي يـتـمـيــز بــال ـجــودة
العالية ،في الوقت الذي نستجيب

عبدالعزيز البابطين

فيه الحتياجات سوق االتصاالت
وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات الــذي
ً
ً
يشهد نموا مستمرا في الكويت،
«فنحن نتشارك المعايير العالية
ال ـت ــي ي ـت ـب ـنــاهــا ك ـب ــار شــركــائ ـنــا
ً
مثل  ،Ciscoونعتز أيضا بتكريم
شركتنا على جهودها في توفير
خدمات االتصاالت».
و يـ ـمـ ـك ــن لـ ـعـ ـم ــاء Ooredoo
مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
مزاياها ،التي تجعل منها الشركة
األف ـ ـضـ ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـش ــرك ــات،
بـفـضــل ال ـم ــواه ــب ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
توظفها وأفضل الشبكات الثابتة
والـ ـ ـج ـ ــوال ـ ــة ،وأوس ـ ـ ـ ــع م ـج ـمــوعــة
مــن خــدمــات وح ـلــول االت ـصــاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،إضافة
إلــى كونها الشريك الـمــوثــوق به
ً
منذ أكثر من  60عاما.

ب ـت ـح ــدي ــد ن ـس ـب ــة فـ ــائـ ــدة  4فــي
المئة فــوق سعر الخصم فيما
يـخــص الـ ـت ــداول عـلــى الـهــامــش
«المارجن».
وأوضحت أن هيئة األسواق
ستكون معنية برقابة ومتابعة
ك ــل الـعـمـلـيــات ال ـتــي ت ـقــوم بها
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـقــدمــة
للخدمة مع العمالء المستفيدين
م ــن الـ ـخ ــدم ــة ،ب ـي ـن ـمــا س ـي ـكــون
ً
«ال ـم ــرك ــزي» مـعـنـيــا ب ــاالش ــراف
وم ـت ــاب ـع ــة ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـمــويــل
ال ـت ــي ت ـح ـصــل عـلـيـهــا شــركــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن تـ ـم ــوي ــل
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ال ـخ ــاص ــة بـتـمــويــل
عمالئها.
و لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن األ طـ ـ ـ ـ ــر
ا ل ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ألداة ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــداول
بــال ـهــامــش تـتـضـمــن تـقــديـمـهــا
ل ـل ـع ـم ـيــل ال ـم ـح ـت ــرف ل ـشــركــات
االس ـت ـث ـم ــار ،إذ ي ـت ــم تـصـنـيــف
العمالء من الشخص المرخص
له ،وحسب تعريف قانون هيئة
األســواق فإن العميل المحترف
ي ـج ــب أن ي ـس ـتــوفــي أح ـ ــد ه ــذه

ال ـش ــروط ،وه ــي أن ي ـكــون لديه
ت ـعــامــات ف ــي األوراق الـمــالـيــة
بأحجام كبيرة ومتوسطة بما
ال يقل عــن  250ألــف ديـنــار في
كل ربع سنة على مدار السنتين
السابقتين ،وأال يقل حجم أموال
وأصــول العميل لــدى الشخص
المرخص له عن  100ألف دينار،
وأن ي ـك ــون ي ـع ـمــل أو س ـبــق له
العمل فــي الـقـطــاع الـمــالــي مدة
س ـن ــة ع ـل ــى األق ـ ـ ــل فـ ــي مـنـصــب
مهني محترف يتطلب معرفة
الـمـعــامــات أو ال ـخــدمــات التي
ستقدم إليه.
وأش ــارت إلــى أنــه تــم تحديد
الحد األدنى للتداول بالهامش
بنسبة  50فــي المئة ،أي يجب
أن يـضــع الـعـمـيــل نـصــف قيمة
األوراق المالية المراد شراؤها
أو ما يعادلها من أوراق مالية
ق ـب ــل إت ـ ـمـ ــام ال ـع ـم ـل ـيــة وب ـش ـكــل
سابق ،إضافة الى أنه يجب أال
يتجاوز حجم األموال للشخص
المرخص له في التعامل بأداة
التمويل بالهامش نسبة 300

في المئة من قيمة رأسماله.
وبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أن
«المارجن» سيتم العمل به على
مــرح ـل ـت ـيــن ،إذ سـيـتــم الـسـمــاح
لشركات االستثمار في المرحلة
األولى بتقديمه لعمالئها ،وفي
«ال ـث ــان ـي ــة» سـي ـسـمــح ل ـشــركــات
الــوســاطــة بتقديمه عند ترقية
أنظمتها والعمل بنظام الوسيط
المؤهل.
وف ـي ـمــا ي ـخــص ط ــرح حـقــوق
األول ـي ــة ،قــالــت ال ـم ـصــادر ،إنها
تمنح حاملها أحقية االكتتاب
في األسهم الجديدة المطروحة
عـنــد اعـتـمــاد ال ــزي ــادة فــي رأس
ً
المال ،وتعتبر هذه األوراق حقا
ً
مـكـتـسـبــا لـجـمـيــع المساهمين
المقيدين فــي سجالت الشركة
ن ـهــايــة يـ ــوم ان ـع ـق ــاد الـجـمـعـيــة
العمومية غير العادية ،ويعطي
ل ـحــام ـلــه أح ـق ـيــة االك ـت ـت ــاب في
األسـ ـه ــم ال ـج ــدي ــدة ال ـم ـطــروحــة
بسعر الطرح.

 ...وتؤكد ضرورة توفيق أوضاع
الشركات المتداولة بالمشتقات المالية
خاطبت هيئة أســواق المال كل األشخاص
ً
المعنيين ،وذل ــك حــرصــا على تطبيق أحكام
القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أســواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
والئحته التنفيذية وتعديالتهما على ضوء
ّ
يخص تعريف
التعديالت المستحدثة فيما
ال ــورق ــة الـمــالـيــة وإل ــى اخـتـصــاص الـهـيـئــة في
الرقابة على نشاط الوساطة في تداول األوراق
المالية وعدم اختصاصها بالرقابة على نشاط
الوساطة في التداول المباشر للعمالت ( )FXأو
المعادن أو السلع.
وع ـل ـي ــه ،ي ـت ـعـ ّـيــن ع ـلــى ك ــل ال ـش ــرك ــات الـتــي
ت ـت ـض ـمــن أغ ــراضـ ـه ــا ال ــوس ــاط ــة ف ــي ال ـت ـعــامــل
بالمشتقات الـمــالـيــة ،أو تـلــك ال ـشــركــات التي
ت ـســوق خ ــدم ــات مـتـعـلـقــة ب ـت ــداول الـمـشـتـقــات
ً
المالية التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقا
ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال وتـنـظـيــم ن ـشــاط األوراق
المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما ،وذلك
ً
وفقا للكتاب والنموذج الملحق بهذا التعميم
خــال الفترة االنتقالية المشار إليها بالقرار
رقم  49لسنة  2021بشأن التعامل بالمشتقات
ال ـم ــال ـي ــة ال ـ ـصـ ــادر ب ـت ــاري ــخ  19ال ـ ـجـ ــاري ،مــع
االلتزام بتقديم الكتاب والنموذج الملحق بهذا

«القطرية» تشغل نظام «هانيويل» لتعقيم
المقصورة باألشعة فوق البنفسجية
أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول
شــركــة ط ـي ــران عــالـمـيــة تـسـتـخــدم النسخة
ال ـثــان ـيــة واألح ـ ـ ــدث م ــن ن ـظ ــام «هــان ـيــويــل»
لـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــم الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــورة ب ـ ــاألش ـ ـع ـ ــة فـ ــوق
ً
البنفسجية ،مما سينعكس إ يـجــا بــا على
تعزيز إجراءات التعقيم والنظافة على متن
طائرات الناقلة.
وســاه ـمــت الـنـسـخــة األح ـ ــدث م ــن نـظــام
«ه ـ ــانـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــل» ل ـل ـت ـع ـق ـي ــم بـ ــاألش ـ ـعـ ــة فـ ــوق
البنفسجية ،الذي تشغله «القطرية» لخدمات
الـطـيــران؛ فــي تعزيز الـمــرونــة والموثوقية
وس ـه ــول ــة ال ـح ــرك ــة واالس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـقــارنــة
بــالـنـسـخــة ال ـســاب ـقــة م ــن هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ،مع
ً
ً
ذراعين أكثر طوال لتطال كال من المناطق
الضيقة والواسعة على متن الطائرة ،مما
ي ــؤدي إلــى تقليل الــوقــت اإلجـمــالــي الــازم
لعملية التعقيم.
ً
كـمــا تـحـتــوي ه ــذه الـنـسـخــة أي ـضــا على
عصا يدوية لتعقيم قمرة القيادة والمناطق
ً
األصـغــر حجما على الـطــائــرة ،وهــي تعمل
ب ـ ـ ــدون مـ ـح ــرك م ـم ــا ي ـ ـ ــؤدي ب ــال ـت ــال ــي إل ــى
استهالك أقل للبطارية.
وبـ ـن ــاء ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد م ــن االخـ ـتـ ـب ــارات،
تمتاز األ شـعــة فــوق البنفسجية بقدرتها
عـلــى تـثـبـيــط مـخـتـلــف أن ـ ــواع ال ـف ـيــروســات
والبكتيريا عند تطبيقها بالشكل الصحيح.
وبـ ـع ــد الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى  17وح ـ ـ ــدة مــن
ال ـن ـس ـخــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن نـ ـظ ــام «ه ــان ـي ــوي ــل»
للتعقيم باألشعة فوق البنفسجية؛ خضعت
جميع األج ـهــزة الخـتـبــار شــامــل على متن
طائرات الخطوط الجوية القطرية ،مع خطط
لتشغيل هذه األجهزة على جميع الطائرات
خالل وجودها في مطار حمد الدولي.

وقـ ــال أك ـب ــر ال ـبــاكــر الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ـج ـمــوعــة «الـ ـقـ ـط ــري ــة»« :تـ ـع ــد خـطــوطـنــا
الـجــويــة أول شــركــة ط ـيــران عالمية تشغل
أحدث نسخة من نظام «هانيويل» لتعقيم
ال ـم ـق ـص ــورة ب ــاألش ـع ــة فـ ــوق الـبـنـفـسـجـيــة،
وتمتاز النسخة الجديدة والمحدثة من هذا
الجهاز بأنها أكثر سهولة في االستخدام
ً
وأك ـثــر تـقــدمــا مــن الـنــاحـيــة التكنولوجية،
وكانت القطرية لخدمات الطيران واصلت
ت ـقــديــم خــدمــات ـهــا الـ ــرائـ ــدة خـ ــال ان ـت ـشــار
ج ــائ ـح ــة ك ــوف ـي ــد ،19 -الس ـي ـم ــا م ــن خ ــال
المساهمة في تسيير العديد من الرحالت
الجوية لمساعدة المسافرين على العودة
إلى أوطانهم وزيادة قدرة الشحن الجوي».
وأضاف الباكر« :بعد أن أصبحت الخطوط
الـجــويــة الـقـطــريــة أول شــركــة ط ـيــران دولـيــة
تحصل على تصنيف  5نجوم في «تدقيق
تــدابـيــر الـســامــة الـخــاصــة بكوفيد19-على

مستوى شركات الطيران» من سكاي تراكس،
وأول شركة طيران في الشرق األوسط بدأت
بتجربة التطبيق الجديد والمبتكر لجواز
السفر الرقمي الخاص بإياتا ،وأول شركة
طـيــران فــي العالم تشغل رحلة تحمل على
متنها مسافرين وطــاقــم طــائــرة ممن تلقوا
ً
جميعا لقاح كوفيد19-؛ كل هذا إن دل على
شيء فإنه يدل على صميم أهدافنا المتمثلة
ً
بالبقاء دائما في طليعة االبتكار ،ومواصلة
تطبيق أحدث تدابير السالمة والتعقيم على
متن طائراتنا وعلى األرض».
وت ــواص ــل ال ـق ـطــريــة ل ـخ ــدم ــات ال ـط ـيــران
المحافظة تطبيق معاييرها العالمية في
مجال المناولة األرضية وتوطيد عالقاتها
طويلة األم ــد مــع جميع شــركــات الـطـيــران،
كما تعمل من خالل التعاون مع مطار حمد
ال ــدول ــي عـلــى تــوفـيــر وض ـم ــان رح ـلــة آمـنــة
وسلسة لجميع المسافرين.

التعميم في موعد أقصاه نهاية عمل يوم األحد
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ك ـمــا ت ـل ـتــزم ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ي ـك ــون مـقــرهــا
الرئيسي خارج الكويت ،والتي ّ
تسوق خدماتها
المتعلقة بتداول المشتقات المالية بترخيص
ساري ،وفق قوانين ولوائح تلك الدول ،بالتقدم
ً
للهيئة وفقا لما تمت اإلشارة إليه أعاله.
كما ّ
نود اإلشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر
عـلــى الـمـشـتـقــات ال ـم ـصــدرة أو تـلــك ال ـتــي يتم
تداولها في الكويت فقط ،حيث إن ما عداها
من تــداوالت ّ
يطبق عليها القوانين واللوائح
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ف ــي دول ـ ــة ال ـم ـن ـشــأ لـلـبــورصــة
ً
األجـنـبـيــة .ويـكــون دور الهيئة مقتصرا فقط
على الرقابة في العالقة بين العميل وشركة
ال ــوس ــاط ــة ،ومـ ــدى تـطـبـيـقـهــا ل ـم ــواد الــائـحــة
التنفيذية.
ً
وتأسيسا على ما سبق ،فإن عدم االلتزام بما
ورد في هذا التعميم أو التعليمات والقرارات
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن ال ـه ـي ـئــة بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،يـعـطــي
الهيئة الحق بمساء لة المخالف وفــق أحكام
القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية
وتعديالتهما ،وأي قانون آخر ذي صلة.

«زين» تطلق تطبيق القرآن
الكريم في الشهر الفضيل
شركة «زين» إهداءها
أعلنت ُ
ت ـط ـب ـيــق الـ ــقـ ــرآن ال ـك ــري ــم عـلــى
ً
األجـ ـه ــزة ال ــذك ـي ــة ،ت ــزام ـن ــا مع
ُحلول شهر رمضان المبارك،
و ضـمــن حملتها الرمضانية
الـ ـسـ ـن ــوي ــة «زيـ ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــور»،
حـيــث ُي ـق ـ ّـدم الـتـطـبـيــق أفـضــل
ت ـج ــرب ــة أثـ ـن ــاء ق ـ ـ ــراءة ال ـق ــرآن
على األجـهــزة الذكية التابعة
ل ـن ـظ ــا م ــي  iOSو ،Android
باإلضافة إلى أجهزة الساعة
الذكية .Apple Watch
وأوضحت الشركة ،في بيان
صحافي ،أنها صممت تطبيق
ال ـق ــرآن بــالـشـكــل الـ ــذي ُيـســاعــد
المستخدم للحصول على أكبر
ق ــدر مــن الـفــائــدة أث ـنــاء ال ـقــراءة
على األجهزة الذكية ،وذلك من
خالل تصميم عصري وواجهة
سـهـلــة االس ـت ـخ ــدام ،بــاإلضــافــة
إلى عدد كبير من المميزات ذات
الفائدة الكبيرة.
وّبـيـنــت «زيـ ــن» أن التطبيق
ي ـ ــوف ـ ــر مـ ـجـ ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
المميزات الرائعة ،والتي تشمل
تحميل وقراءة جميع صفحات
القرآن الكريم في واجهة سهلة
االستخدام ،وتحميل واالستماع
إلـ ــى اآليـ ـ ــات ب ـص ــوت أك ـث ــر من
ً
ً
عشرين قارئا شهيرا ،وتحميل
وعـ ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن ك ـت ــب
التفسير للحصول على تفسير
مــن مـصــادر مختلفة ،والبحث
ً
فــي نــص ال ـقــرآن الـكــريــم كــامــا،
ه ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إلم ـكــان ـيــة بــدء

القراءة على جهاز والمتابعة من
نفس الصفحة على جهاز آخر
مع خاصية المزامنة.
وأضافت الشركة أن المميزات
ً
تـتـضـمــن أيـ ـض ــا قـ ـ ــراءة ال ـق ــرآن
فــي الــوضــع الـلـيـلــي مــع شاشة
غامقة لقراءة أسهل في الظالم،
واالطالع على مواقيت الصالة،
وإضافة مواقيت الصالة كأداة
 ،widgetوا لـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
تنبيهات لـكــل أوق ــات الـصــاة،
إلــى جانب االطــاع على اتجاه
الكعبة المشرفة ،وباستطاعة
ً
العمالء تحميل التطبيق مجانا
ع ــن ط ــري ــق ال ـب ـحــث ع ــن «Zain
 »Quranفــي ال ـ ـ  App Storeو
.Google Play Store

«الياقوت والفوزان» تحوز
تصنيف  Legal500العالمية
ح ـ ـ ــازت م ـج ـم ــوع ــة «الـ ـي ــاق ــوت
وال ـ ـ ـفـ ـ ــوزان» ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــري ــادة
لتصنيفها مــن قـبــل Legal 500
لعام  ٢٠٢١ضمن أقوى مكاتب في
منطقة الشرق األوســط وإفريقيا
في مجاالت التقاضي والوساطة
والـتـحـكـيــم والـقـضــايــا الـتـجــاريــة
وال ـ ـع ـ ـق ـ ــود ومـ ـ ـج ـ ــال االن ـ ــدم ـ ــاج
واالستحواذ.
وبهذه المناسبة ،قال الشريك
المدير في المجموعة ،المحامي
خ ـل ـي ـف ــة الـ ـ ـي ـ ــاق ـ ــوت ،إن ع ـنــاصــر
التطور واالبـتـكــار المستمرة في
أداء المجموعة ساهمت في توسع
أنشطتها محليا وإقليميا ودوليا،
ما دفع جهات التصنيف العالمية
إلدراج المجموعة بإصدارها لعام
 ،2021معربا عن فخره واعتزازه
بهذا التقدير والتصنيف الريادي،
مؤكدا في الوقت ذاته أن استمرار
ال ـم ـج ـم ــوع ــة فـ ــي ت ـط ــوي ــر األداء
حقق لها ثقة كبيرة لدى العمالء
والوكالء.
وأضــاف الياقوت ،في تصريح
صحافي ،أن هذا التصنيف المعد
من قبل  Legal500بإصدار أوروبا
والشرق األوســط وإفريقيا ،يقوم
على دراسة تشمل  80دولة ،ويتم
ال ـتــواصــل فــي أكـثــر مــن  300ألــف
شركة حول العالم ،مثمنا جهود
ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى هـ ــذا الـتـصـنـيــف
لما يبذلونه من جهود للوصول
نحو إبراز دور الجهات التي تقوم
بدراستها وتقييم نشاطها لرفعها
ضمن قائمة لوحة الشرف للريادة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذا الـتـصـنـيــف
المرتفع يأتي نتيجة عمل الشركة
الـمـتــواصــل لـتـقــديــم الـحـلــول كما
جــاءت نتيجة عملها الـجــاد منذ
تأسيسها فــي ع ــام  ،2003حيث
تـ ـح ــرص ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم رســال ـت ـهــا
ال ـقــانــون ـيــة وأه ــدافـ ـه ــا ،ف ــي إط ــار
خدمة نموذجية تدعم توجهات
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا
الطموحة ،وستساهم فــي زيــادة
ثـ ـق ــة ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـم ـح ـل ـيــن

خليفة الياقوت

وال ــدول ـي ـي ــن ،إلـ ــى ج ــان ــب حــرص
ال ـم ـج ـمــوعــة ع ـلــى دعـ ــم ت ـط ــورات
االقتصاد المحلي وفق رؤية 2035
االق ـت ـصــاديــة ،وال ـت ــي تـبـنــى على
دعائم واستراتيجيات مستقبلية
تـخــدم الـتـطــور الـتـجــاري الــدولــي
والمحلي ،وبما يساهم في توطين
ال ـث ـق ــة لـ ــدي الـمـتـجـهـيــن لـلـســوق
الكويتي لالستثمار أو لتوطين
أعمالهم ومشاريعهم.
وع ـب ــر ال ـي ــاق ــوت ع ــن ت ـقــديــره
وسعادته إلدراج اسمه والتوصية
بأعماله على المستوى الـفــردي،
كما أضــاف أن المجموعة تمتلك
س ـج ــا ح ــاف ــا مـ ــن ال ـن ـج ــاح ــات،
والجميع فخور بتسمية مجموعة
الياقوت والفوزان القانونية ضمن
هذه القائمة ،حيث تقوم مؤسسة
 legal500بتحليل قــدرات مكاتب
ال ـم ـحــامــاة وتـقـيـيــم ن ـق ــاط ال ـقــوة
الخاصة بها ،وتستند التصنيفات
ال ـ ــى اب ـ ـ ــراز األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـقــانــون ـيــة
األك ـثــر ت ـطــورا واب ـت ـكــارا ،موجها
الشكر لجميع العمالء المحليين
والدوليين على إشادتهم بأعمال
الـمـجـمــوعــة ،وال ـتــي ك ــان لـهــا دور
مـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ه ــذا
ال ـت ـص ـن ـيــف ،ح ـي ــث ي ـع ـت ـمــد عـلــى
تقارير مــن شــركــات محاماة تعد
هــي الـنـخــب فــي الـمـجــال المهني
القانوني.

ً
ياسر جالل :نجاح «الفتوة» كان تحديا
ً
كبيرا في اختيار «ضل راجل»
تلقى ردود فعل إيجابية على الحلقات األولى
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إشادة بالمخرج محمد موسى

قـ ــال ال ـن ـجــم ي ــاس ــر جـ ــال إنـ ــه سـعـيــد بـ ــردود
األفـ ـع ــال حـ ــول ال ـح ـل ـقــات األولـ ـ ــى م ــن مسلسله
الـجــديــد "ضــل راج ــل" ،ال ــذي يـعــرض حاليا عبر
ق ـن ــوات ال ـح ـي ــاة ال ـم ـصــريــة بـشـكــل ح ـص ــري مع
الفنانتين نور ونرمين الفقي ،مؤكدا أنه حصل
على الكثير من اإلش ــادات حــول العمل الجديد،
ويتمنى أن ينال اإلعجاب حتى الحلقات األخيرة
من المسلسل.
وقال في حواره "الجريدة" ،إن النجاح الكبير
الـ ــذي حـقـقــه مـسـلـسـلــه ال ـســابــق "ال ـف ـت ــوة" ال ـعــام
الـمــاضــي جعله أم ــام تحد كبير هــذا ال ـعــام ،ألن
الـجـمـهــور دائ ـم ــا يــريــد ك ــل ع ــام عـمــا أك ـثــر قــوة
ونجاحا من العمل السابق له ،ولذلك كان عليه
اختيار السيناريو بعناية وبشكل مختلف عن كل
أعماله السابقة ،وأنه قرأ عشرات السيناريوهات
حتى و جــد ضالته فــي سيناريو كتبه المؤلف
أحمد عبدالفتاح باسم "ضل راجل" ،الذي يعرض
حاليا ،والعمل يحمل رسالة قوية مفادها هنا ما
هو معنى أن يكون الرجل رجال مسؤوال ،وهو ما
سيظهر في التحديات التي تواجه شخصية جالل
في المسلسل الجديد.

الدرجة األولى
وذ ك ــر أن سـبــب تسمية ا س ــم المسلسل بهذا
االسم هو شخصية البطل التي يقدمها ،فـ"جالل"
أب وزوج بالدرجة األولى يريد أن تشعر أسرته
من خالله بكل القوة واألمان والحنان النابع من
الرجل تجاه أسرته وأهله؛ فنجد أن زوجته التي
تقدمها النجمة نرمين الفقي مريضة وتحتاج إلى
عناية ،وكذلك ابنته التي تتعرض لمحنة تتكشف

محمد موسى
ن ــال مـشـهــد الـفـيـضــان فــي مسلسل مــوســى ،بـطــولــة الـفـنــان
محمد رمضان ،إشادات واسعة ،نظرا لصعوبة المشهد الذي
لم يصور مثله في مصر منذ وجــود فيضانات قبل  70عاما
قبل بناء السد العالي.
وحــرص عــدد كبير من صناع الفن على اإلشــادة بالمخرج
محمد سالمة وطاقم العمل ،لتصوير المشهد في ظروف قاسية،
وفي الشتاء ،وخروجه بجودة عالية.
على صعيد آخــر ،حــدث خطأ في مسلسل "الـمــداح" ،بطولة
الـنـجــم ح ـمــادة ه ــال ،حـيــث إن ــه أث ـنــاء تشييع ج ـنــازة ظهرت
مجموعة من السيدات تقدمن الجنازة أمام الرجال في منطقة
بقرية مصرية ،وهو غير جائز وغير منطقي ،مما زاد االنتقاد
حول المسلسل.

وقف مستحقات العاملين
في مسلسل «أحمس»

جالل مع مي عمر في أحد أعماله

أسبابها مع مــرور الوقت ويحاول إعــادة حقها
إليها ومــع الــوقــت يــدخــل فــي صــراعــات مــن أجل
ذلك ،باإلضافة إلى أنه في الوضع الطبيعي قبل
أزمة ابنته كان بالرغم من عمله مدرسا للتربية
الرياضية فــإ نــه كــان يعمل سائقا على تاكسي
ليال لتوفير األمان المادي لألسرة ،ولإلنفاق على
أسرته وبناته وال يحرمهم من أي شيء.
وأض ــاف إلــى أنــه بالرغم مــن تقديمه للحارة
الشعبية بشكل متكرر فإن الحارة هنا مختلفة
عــن ح ــارة الـفـتــوة الـتــراثـيــة ،ومختلفة عــن باقي
األع ـم ــال األخـ ــرى ،وي ـح ــاول هـنــا إظ ـهــار ال ـحــارة
بشكل مختلف بكل ما فيها من طيبة ورجولة
واصالة وهي أمور غير متواجدة إال في الحارة
المصرية ،مشيرا إلى أن هذا العمل به الكثير من
مشاهد األكشن ولكنها مختلفة وفقا الختالف
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ف ـه ـنــا م ـج ــرد ش ـخ ــص ي ـح ــاول
إعـ ـ ــادة ح ـقــه ف ـقــط وص ـ ــور م ـشــاهــد األك ـشــن
بمنطقة الحطابة ،وهذه المشاهد مختلفة
عن مشاهد أكشن مسلسله السابقة التي
اع ـت ـمــدت ع ـلــى ال ـن ـبــوت والـ ـمـ ـب ــارزة ،وال
مـسـلـسـلــه "ل ـمــس أك ـت ــاف" الـ ــذي اعـتـمــد
ع ـل ــى الـ ـق ــوة ال ـب ــدن ـي ــة ألنـ ــه مـ ـص ــارع،
وفي هذا العمل حرص على الظهور
بلياقة بدنية عالية باعتباره مدرسا
للتربية الــريــاضـيــة ،لـكـنــه لــم يبرز
العضالت المفتولة مثل الشخصيات
السابقة ،نظرا لطبيعة الشخصية
هنا أيضا.

مذاق مختلف
ّ
وعبر عن سعادته بالعمل مع كل هذا الطاقم
وعلى ،رأسهم نور ونرمين الفقي وإنعام سالوسة
وأح ـم ــد حـ ــاوة وم ـح ـمــود ع ـبــدال ـم ـغ ـنــي ،الــذيــن
وصفهم بـ"األساتذة" معبرا عن سعادته الشديدة
للعمل معهم ،وأن نجاح األعمال في جماعيتها،
وأنه ال يستطيع أحد أن يمثل منفردا ،وأن النجاح
الجماعي يكون لــه مــذاق مختلف وطعم مميز،
وأن ــه دائـمــا حــريــص على أن تـكــون األعـمــال بها
مساحات للنجوم المشاركين.
ووجــه شكره للمطرب أحمد سعد الــذي قدم
لــه هــذا الـعــام أغنية ترويجية للمسلسل باسم
"عملتي ايــه فيا ك ــده" ،وتــم طرحها عبر القناة
العارضة ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة
قبل عرض المسلسل ،وحققت ماليين المشاهدات،
ووع ــد الـجـمـهــور بــأنــه خ ــال الـحـلـقــات الـقــادمــة
ستكون هـنــاك الكثير مــن المفاجآت واألح ــداث
المثيرة حتى المشهد األخير.

ياسر جالل

ماغي بو غصن تشكر جمهورها:
عبدالناصر درويش يعاني فجوة يسرا ودينا متهمتان بتكرار
ً
شخصياتهما في دراما رمضان شكرا لتفاعلكم والقادم أفضل
مع نجوم «ياما كان وكان»

ملصق مسلسل « أحمس»
أوقـ ـف ــت ش ــرك ــة س ـي ـنــرجــي ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـح ـقــات ال ـخــاصــة
بالعاملين في مسلسل "أحمس" ،مع إيقاف َ تصوير العمل قبل
شهر رمضان بأيام قليلة ،في وقت لم يتقاض معظم الممثلين
إال أقل من  50في المئة من أجورهم.
وجاء قرار الشركة ،لبحث ما إذا كان العمل سيتم استكماله
من األســاس أم ال ،وخاصة مع تصوير نحو  75في المئة من
األح ــداث ،والحاجة إلــى إع ــادة تصوير نحو نصف المشاهد
التي جرى تصويرها بالفعل ،ألسباب مرتبطة بأخطاء ال يمكن
التغاضي عنها ،وفــق تــأكـيــدات أولـيــة مــن اللجنة الـتــي جرى
تشكيلها لمراجعة العمل.
ُيشار إلى أن المسلسل ّ
تعرض لموجة من الجدل واللغط أدت
إلى إيقافه .والعمل يتناول شخصية الملك أحمس ،ومعركته
الشهيرة التي انتهت بانتصاره على الهكسوس ،وهو بطولة
عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري وغيرهم.

عبدالناصر درويش
يشارك الفنان عبدالناصر درو يــش في مسلسل "ياما كان
وكان" مع عدد من النجوم منهم أحمد السلمان ،وميس كمر،
وأ حـمــد المظفر ،و مــي التميمي ،و ض ــاري عبدالله ،وعبدالله
الــرمـيــان ،وسـلـطــان الـفــرج ،ومـبــارك الـمــانــع ،وســامــي مهاوش
وغيرهم.
ويتناول العمل في حلقات متصلة منفصلة قصصا متنوعة
من المجتمع ،لكن ما يثير االنتباه وجود فجوة بين درويش
وأبطال العمل ،كما أن بعض المشاهد كان من الممكن تنفيذها
بشكل أفضل ،فالمشاهد ال يود أن يقول" :ياما كان وكان" كلما
شاهد أ حــداث العمل منفذة بهذه الطريقة السيما أن العمل
يعرض في وقت الــذروة عبر شاشة تلفزيون الكويت ،وكذلك
عبر قناة أخرى ،أي أنه سيحظى بمتابعة المشاهدين.

يسرا
ُ
تشهد بعض األعمال الدرامية التي تعرض في رمضان اتهامات
ُ
لصناعها بالتكرار في التيمات التي يقومون بتقديمها ،وهي "حرب
أهلية" ليسرا ،و"قصر النيل" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني.
وعبر تغريدات وحسابات عديدة على مواقع التواصل االجتماعي،
انتقد مغردون تكرار يسرا لتيمة نجاحها العام الماضي ،من خالل
"خيانة عهد" في "حرب أهلية" ،بظهورها كسيدة تواجه خيانة من
حولها لها ،وتآمرهم عليها ،وهو ما ظهر في الحلقات التي ُعرضت
من العمل حتى اآلن.
وكعادة تجاربها الدرامية األخيرة ،ظهرت الفنانة دينا الشربيني
في مسلسل "قصر النيل" وهــي تحاول حل لغز جريمة قتل ،وهو
ما دفع الجمهور النتقادها ،متهمين إياها بالتكرار ،مع اختالف
التفاصيل عن أعمالها السابقة.

ماغي بو غصن
في كل حلقة من مسلسل "للموت" يزداد الشوق ،في ظل الحبكة
المميزة وعوامل التشويق.
في هذا الصدد ،توجهت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن بالشكر
إلى الجمهور على تفاعله مع مسلسلها "للموت" ،إذ نشرت صورة
ً
ً
لها على صفحتها ،وعلقت عليها" :شكرا لكل شيء شكرا لتفاعلكم
ً
الرائع بأول أسبوع من العرض ،شكرا لكل المشاهدين في العالم
العربي ورأيكم بالعمل وبكل العناصر يثلج الصدر ...وأوعدكم بأن
القادم سيكون أفضل وأقوى".
يذكر أن مسلسل "للموت" بطولة ماغي بوغصن ودانييال رحمة
وباسم مغنية وخالد القيش ومحمد األحمد ،ومــن كتابة نادين
جابر ،وإخراج فيليب أسمر ،وإنتاج شركة إيغل فيلمز ،لصاحبها
المنتج جمال سنان.

فلك
الحمل
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ً
م ـه ـن ـيــا :يـنـبـغــي إن ـج ــاز ب ـعــض الـمـهــام
المتراكمة باالتفاق مع الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :ينصحك الـفـلــك بــالـتــوقــف عن
شكوكك ،ألن الحبيب لم يعد يتحملها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت عـلــى وف ــاق وانـسـجــام
تامين مع أهلك وجميع معارفك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :تــوقــف عـلــى حـســاب الخسائر،
ّ
وركز على ما يمكنك إنجازه.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـشــريــك أي ـض ــا ي ـمــر بــوضــع
معنوي صعب ،ويحتاج إلى دعمك.
ً
اجتماعياُ :عد إلى التواصل مع معارفك،
لتخرج من الدوامة التي تدور فيها.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :كل ما كنت تتمنى تحقيقه منذ
ً
زمن أصبح متاحا لك اليوم.
ً
عــاطـفـيــا :يـعــرف شــريــك حياتك جميع
التفاصيل التي تؤدي إلى راحتك.
ً
اجتماعيا :تأثيرك ّ على اآلخرين قوي،
بفعل جاذبيتك ورقة تعاملك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ال تــؤجــل عـمــل ال ـيــوم إل ــى الـغــد،
نصيحة خالدة لتعمل بها.
ً
عاطفيا :الحب نعمة من السماء ،فحافظ
عليه بصبرك على الحبيب وحنانك.
ً
اجتماعيا :حــان الــوقــت للتمتع بأجواء
الطبيعة ،من خالل النزهات العائلية.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تدفعك طاقة جديدة لإلنتاج ،بعد مرور
وقت كاسد في عملك.
ً
عاطفيا :حان وقت توضيح األمور بينك وبين
الحبيب ،بعد وقوع عدة نزاعات.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـتـمـتــع ب ـق ــوة ك ـب ـيــرة م ــن ُحــب
االستقرار والهدوء والرزانة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :استنبط األف ـكــار الـتــي تدفعك إلى
الصفوف األمامية في مهنتك.
ً
عاطفيا :خطط لمفاجأة يفرح بها الحبيب،
وترفع من معنوياته الحالية.
ً
ً
اجتماعيا :بــدال من انتقاد اآلخرين حاول
إصالح عاداتك السيئة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :حاول استخدام طاقتك الذهنية
للشروع في عمل جديد مبتكر.
ً
عاطفيا :تتوقع أن تكون األيام المقبلة مع
الحبيب سعيدة ومباركة.
ً
اجتماعيا :سوف يلجأ الناس إليك ،ألنك
ً
ً
ً
ً
تعطيهم انطباعا إيجابيا وأمال جديدا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :الوسائل القديمة للنجاح لم تعد
تنفع ،فتوصل إلى طرائق جديدة.
ً
عاطفيا :أضف إلى حياتك بعض اإلثــارة،
لتبتعد عن الرتابة والملل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـح ـتــاج ال ـم ـن ــزل إلـ ــى بعض
التصليحات ،لكن الظروف ال تسمح بها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـت ــوق ــف س ـي ــر ب ـع ــض األع ـم ــال
ألسباب عدة ،ويتغير جدول عملك.
ً
عاطفيا :ال شيء يسير وفق رغبتك ،وهناك
مشادات مع شريك حياتك.
ً
اجتماعيا :ثمة شخص يؤخرك عن القيام
بمصالحة مع صديق لك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :المغامرة في العمل بــدون تخطيط
ليست سوى ضربة حظ.
ً
عاطفيا :حافظ على اهتمام الشريك بك ،من
خالل معاملتك الطيبة معه.
ً
اجتماعيا :تؤجل كل مشروع يتعلق بالعائلة
إلى وقت يتحسن الظرف فيه.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ان ـظ ــر إلـ ــى االن ـت ـك ــاس ــات الـتــي
تـعــانـيـهــا ف ــي عـمـلــك ع ـلــى أن ـه ــا فــرصــة
للتغيير.
ً
عــاطـفـيــا :تــرغــب فــي تنمية الـعــاقــة مع
الحبيب ،لكن الظروف أبعدته عنك.
ً
اجتماعيا :حالتك البدنية والذهنية في
ً
أفضل حــال ،وتنعكس إيجابا على َمن
حولك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :عندما تشيد بالماضي وتتأسف
ً
على الحاضر تبقى واقفا في مكانك.
ً
عاطفيا :لتكن عالقتك العاطفية صادقة،
من خالل كالمك وتصرفاتك.
ً
اجتماعيا :في أوقات فراغك ،ليكن الكتاب
صديقك ،والموسيقى رفيقتك.
رقم الحظ.22 :

١٤
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َ
ُ
ّ
الماغوط المالحق خبأ «األرجوحة»
ً
عند أمه  30عاما
دمشق  -شادي عباس

ً
ً
عاد الماغوط للنشر بعد فترة انقطاع برواية «األرجوحة» ،التي كتبها قبل ثالثين عاما من نشرها عندما كان مالحقا .ورغم عدم تمكنه من فك الرموز التي استخدمها
أثناء كتابتها األولى ،فإنها طبعت كما هي .ومن ناحية أخرى قدم للتلفزيون مسلسل «حكايا الليل» مرتين في فارق زمني مدته أكثر من ثالثين عاما بين العملين ،ليرسخ
الماغوط جذوره الثقافية في األدب العربي من خالل تحويل النصوص ،التي يكتبها ،إلى أعمال درامية ومسرحيات تعرض على الشاشة.
المشهد الحواري
الذي جمع غوار
الطوشي مع
والده المتوفى في
مسرحية «كاسك يا
وطن» أصبح ذاكرة
متكررة لإلنسان
العربي

الماغوط اعتبر
قصيدة النثر
ً
للمستقبل مؤكدا أن
بينه وبين المقامات
كالحاجز بين
السجين وزائره
رغم أنه كتبها

الكاتب األديب
خليل صويلح
يرى في مسرحيات
الماغوط مع دريد
ً
لحام هجاء سياسيا
ً
ومسرحا للتنفيس
االجتماعي

«حكايا الليل»
أول عمل درامي
يدخل به الماغوط
إلى التلفزيون
ويقدم بعد أكثر
ً
من ثالثين عاما
بأسلوب جديد

لن نستطيع تجاوز الحديث عن مسرحية «كاسك
يا وطن» دون المرور على أشهر مشهد حواري فيها،
بين الفنان دريد لحام «غوار» ووالده المتوفى .هذا
ً
المشهد ال ــذي يتكرر دائ ـمــا فــي مخيلة أي إنسان
ع ــرب ــي ،م ـنــذ ت ـلــك ال ـف ـت ــرة وح ـت ــى اآلن ،وقـ ــد القــى
استحسانا كبيرا لدى الجمهور لواقعيته ولقربه من
حال المواطن العربي .يبدأ المشهد بغوار المسكين
الفقير ،وهو يتحدث عن حاله وحال وطنه:
«أنا ما بقدر أرحل عن الوطن ...أنا بدوخ بالطيارة
يــا أخـ ــي ...ثــم لـنـفــرض ان ــو أن ــا بـعــدت عــن الــوطــن...
ورحـلــت عنه لبعيد ...بــس مشكلتي انــو الــوطــن ما
ببعد عني بيضل عايش فيي من جــوا ...وين بدي
أهرب منو ...وين؟؟
لــذلــك ب ــدي ضــل عــايــش فـيــه غصبن عــن يـلــي ما
ب ــدو ...طالما عــم اق ــدر احـكــي يلي بــدي ي ــاه ،وبــدي
ضل اصرخ للغلط غلط بعينك ...وبدي اعمل ثورة
بالبطحة ...وبدي اشرب كاسك يا وطني على رواق...
بدي أشرب كاس عزك ،ولسه بدي اكتب اسم بالدي
عالشمس يلي ما بتغيب
ال مالي وال والدي ...على حبك ما في حبيب».
أم ــا ال ـحــوار ال ــذي جـمــع غ ــوار بــوالــده المتوفي،
الذي يتحدث إليه من الجنة ،والذي يعتبر من أكثر
الحوارات جرأة في تاريخ المسرحيات العربية (كتب
الحوار بلهجة الفنان الشامية أثناء تأديته):
األب :شو صار باألشيا يلي استشهدنا مشانا؟
غ ــوار :اتـطـمــن يــا ب ــي ،الـحـمــد لـلــه ،دمـكــن مــا راح
هدر أبدااا.
األب :الله يطمنك بالخير ،بس بدي منك أجوبة محددة.
غوار :تكرم جروحاتك يا بي اسأل.
• أول باشتان شو أخبار الوحدة العربية؟!
 أووو ما عدنا حكينا فيا.• يعني صرتوا بلد واحدة؟
َ َ
 لــكــن ،مــا بــدهــا شــي .أنــا الـيــوم فـطــرت ببغداد،وتغديت بالخرطوم ،وعم احكي معك من أبوظبي.
• قصدك ما ضل حدود؟
 الحدود عالخريطة بس.• والحرية؟
 بتبوس أيدك.• يعني ما صفي سجون؟
 للمجرمين فقط يا بي.• وشو عملتوا بالمعتقالت؟
 المعتقالت كال حولناها لمدارس ومستشفيات يا بيي• برافو عليكن برافو ...ما خبرتني عن العدالة!
 العدالة حدث وال حرج ،يعني شلون بدي شبهلكالـعــدالــة عـنــا؟ يــا أبــي بتالقي هــاألجــانــب والـســواح
بيجوا مــن آآآآخ ــر الــدنــي لعنا ليتفرجوا عالعدالة
والنظام والقانون ...الله وكيلك يا أبي صرنا فرجة.
• يعني ما بقى في ابن ست وابن جارية؟
 أبدا ،الخيرات مكومة بالطرقات على مين يشيل ببالش.• بس إذا الشغلة ببالش مو تدبقا ،هاه! بعرفك
نفسك دنية.
 ال يا بي كل واحد منا بيمد أيدو وبياخد حاجتو،هال أنا مثال مقتصر أكلي ع الفريز والكمسرة.
• ولك ابني ،في شغلة بدي أسألك عنها ومستحي
بعد كل هالسنين الطويلة.
 ال يا بي ال تستحي اسأل.• فلسطين أكيد رجعتوها ألهلها؟
 مـعــك حــق تستحي ،ه ــادا س ــؤال بينسأل بعدتالتين سنة نضال هاد؟!
• برافو عليكن...
ولك شو عم تشرب؟
 مي• شوهالمي يلي فايحة ريحتا لعندي؟
 مية قناني يا بي.• خالصتو يعني ما عاد في الجئ برات بلدو؟؟
 ال الجـ ــئ وال ن ـ ــازح وال م ـه ـجــر ،ولـ ــك ش ــو عمتخربط انتي!!
• واإلسرائيليين شوعملتو فيهن؟
 صعبتلي األسئلة كتير ،هه ،والله نحنا حاطيننبالمستودع عم نتفرج عليهن محتارين شو نساوي
فيهن ،يا بي.
• خـيــروهــن يـلــي بـيــريــد يـضــل عـنــا مـلـتــزم أدبــو
أهال وسهال ،ويلي ما بدو رجعوه من محل ما إجا.
 والله يا أبي نحنا كان فكرنا نرميهن بالبحر،هاه ،بس كرمالك هال رح نصير نعاملن بالحسنى.
• ألنو يا ابني العرب من شيمن التسامح والعفو
عند المقدرة...
 وإغاثة الملهوف ...آخ!• وهأل بعد ما اتطمنت ،بدي أتطمن عليك وعلى
أمك واخوتك.
 اتـطـمــن يــا ب ــي ،الحمدلله أن ــا وأم ــي واخــواتــيكلياتنا بخير ومنقبل أياديك الطاهرة يابي.
• بس آآآآخ فرحتي ما بتكتمل حتى شوفكن.
 لعمه ،كيف بدك تشوفنا يا بيه؟! ولك طيرتلنا السكرة.• بتجوا لعندي عالجنة.
 نـجــي لـعـنــدك عــالـجـنــة؟ أيـ ـ ــواه ...أي لـيــش حــدابيترك جنتو عــاألرض وبيجي لجنتكن ،ليش شو
في عندكن انتو؟؟
• ســواقــي ع ـســل ...أن ـهــار ل ـبــن ...م ــروج خ ـضــرا...
أرواح طاهرة.
 أي من العسل نحنا عنا مية نوع ،ومن الجبنةميتين ..عندكن الفشكيري انتووو؟؟
• أل.
 ماعندكن ،شفت؟ ههه ...عندكن موز صومالي؟• أل.
 عندكن تلفزيون ملون؟ أي شو ّبدي ِع ّدلك لعدلك• خالصتو يعني مو ناقصكن شي؟؟
 أم ـم ـم ــم أب ـ ـ ــدا مـ ــو ن ــاق ـص ـن ــا شـ ــي أب ـ ـ ـ ـ ــدا ...ال ـلــهوكيلك يا أبي مو ناقصنا إال شوية كرامة بسسس.

القصيدة النثرية
كانت القصيدة النثرية كابنته التي دفــع عمره

لقطتان من مسلسل "حكايا الليل"

أغلفة بعض أعماله
لالعتناء بها والدفاع عنها ،إال أن حوارا تلفزيونيا
كان األكثر تميزا بين حوارته واختصارا لما يجول
في عقل وروح الماغوط األديب والشاعر عام ،1979
الحوار الذي أجراه مع اإلعالمي والكاتب السعودي
مـحـمــد رض ــا نـصــر ال ـلــه فــي بــرنــامــج «الـكـلـمــة تــدق
ً
س ــاع ــة» ،ش ــارح ــا تـعـلـقــه بـمـنـهــج ال ـن ـثــر كـقـصـيــدة
للمستقبل ،والـفــرق بينها وبين الـقــواعــد المتبعة
فــي كتابة الشعر الـقــديــم والكالسيكي ،ودائـمــا ما
ك ــان ُي ـســأل الـمــاغــوط ال ــذي كـتــب قـصـيــدة الـنـثــر إن
كــان عــاجــزا عــن كتابة القصيدة التفعيلية ،ليؤكد
في كل مــرة أنــه لم يكن كذلك وسيبقى ،مضيفا أن
هناك قصائد مــن الشعر الكالسيكي أو التقليدي
تهز أعماق أعماقه ،وكل ما هناك أن الظروف التي
بدأ فيها بحسب اعتقاده كتب فيها شعرا وعبر عن
تجربته ،معتبرا إياها تجربة جيله وتجربة وطنه،
وقد كانت ظروفا طارئة واستثنائية تحتاج إلى لغة
استثنائية ،والمقصود هو الوضع الذي يكون فيه
الشاعر والحالة التي تتطلب حالة مماثلة من اللغة
ومن التعبير قطعا .ليست القصة أنه ال يعرف علم
العروض والتفعيلة ،القصة ليست بحاجة لشاعر
حتى يتعلمها ،فالسمكري والسمان والسائق خالل
أيام قليلة يستطيع أن يتعلم العروض والتفعيلة،
لكن استعمال األشياء واالحساس بها هو المقصود،
مثال :فان كوخ بضربة ريشة ّ
غير مفهوم الفن ألنه
صادق ،وبالتالي أهم شيء في النثر والشعر واألدب،
وفي عالقة الناس ببعضها هو الصدق ،وقد يحصل
نتاج شعري على هذه األهمية ألنه صادق حنون في
مرحلة كلها قسوة بربرية ،كان طموحا في مرحلة
كلها آنية ،كلها أشياء زومية بحتة محدودة جدا.
قصيدة النثر قصيدة للمستقبل ،أمــا إذا أردنــا أن
نكتب حتى نصبح كالمتنبي .لما؟ يكفي المتنبي.
هــل مــن المعقول لشاعر أن يكتب بنفس المتنبي
وبلغة المتنبي وتجارب كتجارب المتنبي.
ويؤكد الماغوط أن الناس هم من سموا قصيدة
الـنـثــر بـهــذا االس ــم ،ولـيــس ه ــو .فـهــو ال يعتمد في
كتابته على شــي إال على الكرسي والـطــاولــة التي
يـكـتــب عـلـيـهــا ف ـقــط ،ال يــرتـكــز عـلــى ت ــراث وال على
مــدرســة شعرية وال يرتكز على رأي نــاقــد .عندما
يكتب الماغوط يشعر برغبة ويعيش الحالة .وفي
سؤال وجه إليه إن كان قد تجاوز األداء الكالسيكي
المعروف في الشعر وفي كتابته ...يرى الماغوط أن
األسلوب الكالسيكي في الكتابة قاصر وعاجز أن
يجاري آالف الخيول الموجودة في رأسه وأصابعه،
والتي تريد الركض ،فهو أبطأ وأكثر ترهال .طموحه
لألمام الشامل والمعاصر والسريع ،وهــو ال ينكر
نـهــائـيــا قـيـمــة ال ـت ــراث ال ـعــربــي ،فـيـحــب فـيــه الشعر
والنثر والجاحظ والمقامات ،وقد عاد مجددا وكتب
المقامات واستخلص منها عبرا ساخرة ودهاليز
لن تصلها أرسيل لورين بذاتها ،لكنه يشعر دائما
بأن هناك مسافة بينه وبينها ،مثل السجين وزائر
السجين؛ قريب لكن يوجد حاجز .وردا على سؤال
عن كيفية التمييز بين ما يكتبه الماغوط من نثر
وبين ما يكتبه نجيب محفوظ أو أحمد بهاء الدين
ال ـكــاتــب وال ـص ـحــافــي ،يـجـيــب :الـقـضـيــة األســاسـيــة
في التسمية ،قد تجد مثال إحداهن اسمها هيفاء
سمينة جدا «كالبرميل» ،لكن اسم ابنتها عادي جدا
ولكنها جميلة .كل شعر مــوزون ومقفى ومحافظ
على القواعد الكالسيكية للشعر ،هل تسميه شعرا؟
وأعتقد ال يقتصر مـكــان الشعر على القصيدة أو
الرواية ،إذ إننا نجده في أي شيء حولنا.

سهام النقد
لـقـيــت مـســرحـيــات ال ـمــاغــوط جميعها ب ــدء ا من
العصفور األحدب ،وليس انتهاء بـ»كاسك يا وطن»
من النقد الكثير بين معجب بما يقدمه وناقد له رأى
من وجهة نظره بعض النواحي السلبية في بعض
الـمـســرحـيــات أو فــي أج ــزاء كــامـلــة مـنـهــا ،كالشاعر
والــروائــي الـســوري خليل صويلح الــذي كــان مدير
تحرير القسم الثقافي في صحيفة تشرين السورية،
وفـ ــاز ب ـجــائــزة دب ــي لـلـصـحــافــة واإلع ـ ــام ف ــي حفل

غسان جبري
ً
مخرجا للجزء األول
من «حكايا الليل»
وعالء الدين كوكش
للثاني

الثقافة الصحافية في دورتها العاشرة عن مقالة
لــه بعنوان «الـشــاعــر الغاضب والـضـ ِـجــر والمتمرد
محمد الماغوط والغياب الرابع» رصد فيها جوانب
مهمة من تجربة الشاعر السوري الراحل يقول فيها:
«الـمــاغــوط عندما عــاد إلــى الـشــام ،وعـمــل مــع دريــد
لـ ّـحــام وانـتـعـشــت أوضــاعــه ال ـمــاديــة لــم يـعــد شاعر
األرصفة مرة أخــرى ،وهــذا األمــر لعب دورا في قتل
التجربة ،فانتقل إلى ما يسمى الهجاء السياسي أو
مسرح التنفيس االجتماعي مع دريد ّ
لحام» .وأضاف
صويلح أن تجربة ا لـمــا غــوط المسرحية األصيلة
ليست فــي «غــربــة» أو «كــاســك يــا وط ــن» أو «ضيعة
تـشــريــن» ،بــل فــي «الـعـصـفــور األح ــدب» و«الـمـهــرج».
فالماغوط صنع للماغوط وطنا لغويا أكثر مما أنه
وطن حقيقي ،لكن اللغة ذاتها قد خانته في تجاربه
األخيرة ،فقد انهار عمليا.

عبدالهادي الصباغ
يجسد شخصية
الماغوط في إحدى
حلقات «حكايا الليل
والنهار»

«حكايا الليل»

«األرجوحة»
تشبه بيوت
المسؤولين
في فصل
الشتاء من
الصعب
التعرف عليها

الماغوط

لــم يتوقف قلم الـمــاغــوط عند الكتابة الشعرية
والمسرحية ،فانتقل إلــى الــدرامــا ،إذ يعد مسلسل
«حـكــايــا الـلـيــل» أول عـمــل يـطــأ فـيــه الـمــاغــوط عتبة
الـتـلـفــزيــون (ع ــام  ،)1970وك ــان بــدايــة احـتـكــاكــه مع
الدراما والتلفزيون ،وأخرجه حينها غسان جبري.
وعـ ّـبــر العمل آن ــذاك عــن واقــع الـحــارة الشعبية عبر
قصص تطرح مشكالت الناس البسطاء ،والمسلسل
ك ـ ــان ي ـح ـك ــي ح ـي ـن ـهــا عـ ــن الـ ـفـ ـق ــراء وال ـهــام ـش ـي ـيــن
والـمـسـحــوقـيــن ،فـكــانــت حلقاته تحكي عنهم عبر
شخصيتين ظلتا في موقع المواجهة مع قصص
الماغوط الساخرة ،هما الحارس الليلي الذي لم تخل
حارات دمشق منه في فترة السبعينيات وما قبل،
والشخصية الثانية هي عامل النظافة (الزبال) الذي
ً
كان عمله أيضا في الليل ،وكانت هاتان الشخصيتان
على احتكاك بقصص الحارة القديمة ومشكالتها،
و جـســد هــا كــل مــن الفنانين الكبيرين محمد خير
حلواني وعلي الرواس.
في «حكايا الليل والنهار» ،كتب الماغوط عشرين
ق ـصــة ق ـص ـيــرة ت ــرص ــد ال ــواق ــع ال ـم ـعــاصــر ،وأط ـلــق
عليها صفة «الحكايات» ليعيد تجربته مع الدراما
ً
التلفزيونية بعدما قـ ّـد م سابقا حكايات مشابهة
ترصد الواقع االجتماعي بكل جوانبه.
وقــدم الشاعر والكاتب المسرحي والتلفزيوني
الكبير لصحيفة «البيان» تصورا عاما عن العمل ،بما
في ذلك الكتيب الخاص به ،قبل أن يوزع رسميا في
دمشق ،مؤكدا انتماء مسلسله الجديد إلى المسلسل
القديم الــذي ّ
قدمه للدراما قبل ما يقارب الثالثين
سنة ،مــن خــال العنوان المتشابه «حكايا الليل»،

الفرح ليس مهنة الشاعر الثائر
كانت السبعينيات منذ بدايتها
سنة عطاء مميزة ،ففي عام 1970
أصدر الماغوط مجموعته الشعرية
«الـ ـ ـف ـ ــرح لـ ـي ــس مـ ـهـ ـنـ ـت ــي» .وت ـض ــم
ال ـم ـج ـمــوعــة عـ ـ ــددا م ــن ال ـق ـصــائــد:
مـ ــن ال ـع ـت ـب ــة إل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء -ح ـلــم-
الغجري المعلب -خريف األقنعة-
سـ ـلـ ـمـ ـي ــة -الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار -ال ـم ـص ـحــف
ال ـه ـجــري -بـ ــدوي يـبـحــث ع ــن بــاد
بــدويــة -أمـيــر مــن المطر وحاشية
من الغبار -الظل والهجير -خوف
سـ ــاعـ ــي ال ـ ـبـ ــريـ ــد -أي ـ ـهـ ــا الـ ـس ــائ ــح-
واج ـ ـ ـبـ ـ ــات مـ ـن ــزلـ ـي ــة -بـ ـع ــد ت ـف ـك ـيــر
طويل -كل العيون نحو األفق -في
ال ـل ـيــل -ال ـي ـت ـيــم -ال ــوش ــم -إلـ ــى بــدر
شاكر السياب -المهذبة في عصر
وحشي -الفائض البشري -مروحة
السيوف -ذكرى حادث أليم لم يقع...
وغيرها.

وف ــي قـصـيــدة كــل ال ـع ـيــون نحو
األفق يقول:
مذ كانت رائحة الخبز
شهية كالورد
ك ــرائـ ـح ــة األوط ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى ث ـيــاب
المسافرين
وأنا أسرح شعري كل صباح
وأرتدي أجمل ثيابي
وأه ـ ـ ــرع ك ــال ـع ــاش ــق ف ــي م ــوع ــده
األول
النتظارها
النتظار الثورة التي يبست
قدماي بانتظارها
ولكن ..إن لم تأت
سأعض شراييني كالمراهق
سأمد عنقي على مداه
كشحرور في ذروة صداحه
وأطلب من الله
أن يبيد هذه األمة.

ً
مـشـيــرا إل ــى أن ــه ك ــان يـحــرص فــي كتابته العملين
ع ـلــى ت ــواف ــق ب ـيــن أفـ ـك ــاره ووجـ ـه ــات ن ـظــره وآرائـ ــه
الثابتة وا لـنـهــا ئـيــة ،و هــو يلتقط تفاصيل الحياة
ويـحـ ّـو لـهــا إل ــى درام ــا تتميز بسخريتها وهزئها
الشديد وتهكمها على األحالم الضائعة والرغبات
اإلنسانية المتنامية ،وتمنى وقتها ان يكون العمل
الجديد بحجم الذاكرة والحب الذي يختزنه العمل
القديم .أما القصص الجديدة ،حسب تعبير الكاتبة
كوليت بهنا ،فهي ليست فقط حكايا الليل ،وإنما
حكايا الليل والنهار ،بعد ان دخل العمل في الحارة
الـجــديــدة الـمـعــاصــرة ،وهــي تـطــور الـحــي التقليدي
الذي توجد فيه أرضية الحارة القديمة بشخوصها،
أي هؤالء الناس الذين انتقلوا من السكن في الحارة
ً
إلى األبنية ،وهي أيضا لها قصصها ومشكالتها،
وهناك شكل جديد ومتطور للعامود الفقري الذي
يربط بين الناس.
ً
التشابه واضح جدا بين العملين ،ولكن األفكار
ً
الـمـطــروحــة جــديــدة ومختلفة كـثـيــرا وتـقـتــرب من
الـحـيــاة الـمـعــاصــرة وت ـطــرح شـخـصـيــات انـتـهــازيــة
ووصولية لم تكن مــوجــودة في المسلسل القديم،
الــذي اتخذ أحياء دمشق القديمة كساحة درامية،
وركز على المثل والمبادئ التي يتقيد بها إنسان
ً
ت ـلــك ال ـف ـتــرة الــزم ـن ـيــة ،حـيـنـمــا ي ـكــون مـنـتـمـيــا إلــى
بيئة شعبية .األسـلــوب واحــد في العملين .ويضم
ً
ً
المسلسل عــددا كبيرا من الشخصيات المتباينة،
حيث كان هناك حرص من قبل كاتبي العمل على
أن تنطق باللهجات السورية كافة.
ويلعب األدوار الرئيسية كــل مــن :أسـعــد فضة،
وهاني الروماني ،وعمر حجو ،وجهاد سعد ،وزهير
رم ـضــان ،وزيـنــاتــي قــدسـيــة ،وي ــارا صـبــري ،وماهر
صليبي ،ووفاء موصللي وآخرون.
وإذا كان الوطن بحجم حبة قمح يابسة ،والدمعة
أك ـبــر مــن نـهــر ال ـف ــرات ،ف ــإن ال ـمــاغــوط ال ــذي يسكن
ً
محيطا ال يتجاوز بضعة أمـتــار ،اختار أن يسافر
في الزمن الذي مضى سحابة خمسة وثالثين عاما،
ً
ويعود حامال «حكايا الليل» من سراديب التلفزيون
وخيال المشاهدين .كما أن كلمات كـ»األمطار تبللني،
وال ــري ــاح تـلـسـعـنــي ،واألمـ ـ ــواج تـبـعــدنــي ،واألك ـف ــان
تطاردني ،والوطن يئن ويبكي على مــدار الساعة،
وأنا كاألم الحائرة ال تعرف سوى أن تصلي ،وتضمه
إلــى صدرها ،وتستعجل قــدوم الصباح» لم تعرف
ً
دربا إلى من يسمعها إال عبر صورة درامية نسجتها
مخيلة الـشــاعــر ال ـســوري الكبير محمد الـمــاغــوط،
لتجد من يحولها إلى سيناريو ويقدمها في «حكايا
الليل والنهار».
ولــم يكن هناك أفضل من المخرج العتيق عالء
الدين كوكش ،صاحب أهم االستحقاقات الدرامية في
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ،ليحمل عبء
إعادة الماغوط إلى التلفزيون ،بعد خصام استمر
أكثر من ربع قرن مع هذا الجهاز الذي لم يجد مكانا
له في قلب مؤلف الحكايا.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ب ـطــل ال ـع ـمــل اس ـم ــه أحـمــد
(الشخصية التي أداها الفنان عبدالهادي الصباغ)،
فــإن أقــل العارفين بطباع الشاعر الــراحــل وصفاته
يـ ــدرك أن ــه ه ــو ال ـم ـق ـصــود ،آخ ــذي ــن بـعـيــن االعـتـبــار
ال ـم ـقــاربــات الـضـيـقــة وال ـم ـح ــدودة ال ـتــي تـشـبــه بها
الممثل ليقلد حال الشاعر ،بدءا من قبعته وانتهاء
بـسـيـجــارتــه الـتــي رح ــل الـمــاغــوط وه ــي بـيــن يــديــه،
وبطبيعة الحال كانت بعض أشعاره التي قرئت في
العمل تومي إليه عالنية.
وأتت هذه الحلقة بمنزلة أسرع ظهور درامي له،
في حلقة من حلقات مسلسله وآخر إنتاجاته التي
قدمها قبل رحيله ،بحسب «البيان اإلماراتية».

«جرب» و«حرباية»
قبل االنتقال إلى مرحلة الثمانينيات من حياة
الماغوط البد أن نعرج في حديثنا عن أهم الروايات
األدبية ،التي أثارت قصتها جدال كبيرا ،كما الرواية
ذاتها ،حيث كتب الماغوط تلك الــروايــة عــام 1961
(ن ـشــرت ع ــام  1991عــن دار ري ــاض الــريــس للنشر
في لندن ،وأع ــادت دار المدى في دمشق طباعتها
عام .)2007
أما قصتها فيرويها في أحد لقاءاته التلفزيونية
قائال:
بالنسبة لــروايــة األرجــوحــة ،فــإن لها قصة ،وقد
كتبتها فــي ف ـتــرة كـنــت مــاحـقــا فـيـهــا وك ــل أجـهــزة
األمن تبحث عني ،من الناصرية والبعثية والقومية.
كانت تقريبا بمئة وخمسين صفحة ،وكنت أر يــد
أن أهربها إلــى سلمية إلــى أمــي .وفــي هــذه الرواية
مثال كنت تحت كلمة حــزب أضــع خطا إلــى األعلى
وسهما إلى األسفل ،أما كلمة الحزب فكنت أكتبها
«جرب» ،وكلمة المخابرات «حرباية» ،وأضع أسهما
كثيرة ،وعلى كثرة األسهم أصبحت الرواية تشبه
بيوت المسؤولين في فصل الشتاء ،ال تعرفونها،
وراحت األيام وطلب مني زياد الريس مادة للنشر
فــي «ال ـنــاقــد» فـقـلــت ل ــه :لـيــس ل ــدي أي ش ــيء جاهز
اآلن ،لكن لــدي روايــة موجودة عند والــدتــي ،فطلب
مـنــي إح ـضــارهــا ،وأن ــا كـنــت قــد أوص ـيــت أم ــي بها
وبقيت خمسة وعشرين سنة تحت رأسها ،وعندما
وصلتني وهممت ألقرأها لم أستطع ،فهناك أسهم
طــالـعــة وأخ ــرى نــازلــة وش ــام شــريــف والشيشكلي
وحزب السهرة الراقص ،وعند هذه الجملة توقفت
وســألــت نفسي مــن أي ــن أت ــت ه ــذه؟ عـنــدهــا ق ــال لي
السيد ريــاض :إن لــدي أجـهــزة فــي لندن لفك الخط
مهما كان معقدا ،فقلت له :إنها مكتوبة من حوالي
ثالثين عاما ،ال نفس المشاعر وال نفس األحاسيس،
دعـنــا نـقــوم بتقطيعها كـمــا ه ــي ،وفـعــا ه ــذا الــذي
حدث ،متابعا الحديث عن نفسه :أنا دائما من خالل
كتاباتي أحب األشياء المريبة والالفتة للنظر ،وأكره
األشياء العادية .أحب القصير أو الطويل ،العاهرة
أو القديسة ،اللص أو الشرطي.

توابل ةديرجلا
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ِّ«ملكة ُجمال القطن»

تمثل في فيلم يبكي الرئيس السادات
تتابعت رحلة الفنانة رجاء الجداوي ،وشاركت في أفالم سينمائية قليلة مع نجوم
الستينيات ،واتجهت إلى الدراما التلفزيونية واإلذاعية ،واجتازت مرحلة البدايات
بعد فيلمي «دعاء الكروان» ،و«إشاعة حب» ،وتعلمت خاللهما االلتزام ،وكيفية
التعامل مع زمالئها في «البالتوه» ،ولكن أدوار البطولة تباعدت عن نجمة
األضواءً كعارضة أزياء.
األناقة ،بينما الحقتها ً
شهد عام  1969حضورا مميزا للفنانة رجاء الجداوي ،وظهرت على الشاشة
الصغيرة في ثالثة مسلسالت درامية أولها «ليلى» ،المأخوذ عن قصة لألديب
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

«المانيكان»
تعتزل عروض
األزياء من أجل
التمثيل

طــوت ال ـجــداوي فـتــرة الستينيات مــن دون أن
تحسم قرارها بالتفرغ للتمثيل أو عروض األزياء،
وظـلــت حــائــرة بين ثـنــاء الجمهور والـنـقــاد على
مــو هـبـتـهــا وتلقائيتها فــي األداء ،ونجوميتها
فــي مـجــال األنــاقــة ،وق ـ ّـررت التركيز فــي التمثيل
فقط ،لتخرج من شخصية الفتاة األرستقراطية،
وأعــاد المخرجون اكتشاف قدراتها في تجسيد
ش ـخ ـص ـيــات م ـت ـنــوعــة ،وتـ ـع ــددت أقـنـعـتـهــا على
الشاشة ،وتضاعف رصيدها الفني خــال فترة
السبعينيات.

سيداتي آنساتي

«زوجة
المؤلف» تمثل
أمام عادل إمام
في «أحالم
الفتى الطائر»

وق ــدم ــت ن ـج ـمــة األنـ ــاقـ ــة ال ـك ـث ـيــر م ــن األدوار
المتميزة في الدراما التلفزيونية ،ومنها المسلسل
االجتماعي «ل ــأزواج فقط» عــام  ،1970المأخوذ
عــن قـصــة لــأديــب أم ـيــن يــوســف غـ ــراب ،وإخ ــراج
نـظـمــي ب ـغ ــدادي ،وبـطــولــة زه ــرة ال ـعــا ،وتــوفـيــق
ال ــدق ــن ،ومــدي ـحــة س ــال ــم ،وبـ ــدر ال ــدي ــن جـمـجــوم،
ك ـمــا ش ــارك ــت ف ــي مـسـلـســل «س ـي ــدات ــي آن ـســاتــي»
للمخرجة أنعام محمد علي ،من بطولة النجوم
نــور الشريف ،ومحسن ســرحــان ،وأبوبكر عزت،
وصالح قابيل ،وقام بتأليفه وفية خيري ،وعاصم
توفيق ،ومصطفى كامل ،وتدور أحداثه في حلقات
منفصلة لكل حلقة قصة مختلفة ،بطاقم عمل
مختلف.
وفــي نفس الـعــام ،أسند إليها المخرج يحيى
العلمي دور الفتاة الطموحة «سونيا» في مسلسل
«أش ـج ــان» بـطــولــة سـهـيــر رمـ ــزي ،وس ـنــاء جميل،
وزوزو ماضي ،وأشرف عبدالغفور ،وسيد زيان،
ُ
ويدور حول فتاة فقيرة تدعى «أشجان» تعيش في
بنسيون مع صديقتها «سونيا» ،التي تطمح أن
تصبح سيدة غنية ،لكنها تتعرض للقتل ،وتشاهد
أشجان القاتل قبل هروبه ،وتتوالى األحداث.
ً
ً
وقدمت نجمة األناقة دورا متميزا في مسلسل
«الـعـصــابــة» للمخرج إبــراهـيــم الصحن ،وبطولة
كوكبة مــن النجوم منهم عبدالله غـيــث ،ونبيلة
ع ـب ـيــد ،وع ـ ــزت ال ـع ــاي ـل ــي ،وم ـح ـم ــود الـمـلـيـجــي،
وبـ ــوسـ ــي ،وم ــري ــم ف ـخ ــر الـ ــديـ ــن ،وسـ ـع ــد أردش،
وعبدالمنعم إبراهيم ،وعبدالوارث عسر ،ورشوان
توفيق.
ً
وش ــارك ــت أيـ ـض ــا ف ــي مـسـلـسـلـيــن م ــن نــوعـيــة
األكشن واإلثارة خالل عام  ،1971أولهما «جريمة
الـســاعــة  »11للمخرج رفـعــت ق ـلــدس ،مــن بطولة
زي ــزي الـ ـب ــدراوي ،ومـحـمــود الـمـلـيـجــي ،وأبــوبـكــر
عــزت ،وثانيهما «المجنون» مع النجوم عبدالله
غيث ،وكريمة مختار ،وشفيق نور الدين ،وأحمد
عبدالحليم.

القاهرة والناس

وفي عام  1972شاركت الجداوي في مسلسل
ُ
«القاهرة والناس» ،الذي اعتبر
بــدايــة جــديــدة لمشوارها في
الــدرامــا التلفزيونية ،السيما
أنه من أشهر األعمال الدرامية
ذات ال ـ ـطـ ــابـ ــع االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
وامـتــدت حلقاته مــن منتصف
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،ودارت أح ــداث ــه
ح ــول الـعــاقــة بـيــن أف ــراد أســرة
مـصــريــة م ــن خ ــال سـلـسـلــة من
ال ـح ـك ــاي ــات ال ـم ـن ـف ـص ـلــة ف ــي كــل
حـلـقــة ،وكـتـبــه الـمــؤلـفــان عاصم
توفيق ومصطفى كامل ،وأخرجه
محمد فاضل ،وشهد هذا العمل
ظ ـه ــور ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـن ـج ــوم فــي
بــدايــة م ـشــوارهــم الـفـنــي ،ومنهم
نــور الـشــريــف ،ومـحـمــود ياسين،
وصفية العمري ،وبوسي ،وعفاف
شـعـيــب ،وص ــاح قــابـيــل ،وصــاح
ملصق «ال تبك
السعدني ،وحمدي أحمد وغيرهم.
ي يا حبيب العمر»
والتقت الـجــداوي للمرة األولــى

إبراهيم عبدالقادر المازني ،وإخراج يحيى العلمي ،وبطولة مديحة سالم ،وأحمد
عبدالحليم ،وعبدالعليم خطاب ،ومحمود التوني ،ومرسي الحطاب ،والمسلسل
الثاني «جراج عميقة» تأليف يوسف جوهر ،وإخراج إبراهيم الصحن ،وبطولة
صالح قابيل ،وسهير البابلي ،وصالح منصور ،ومحمود الحديني ،وشاركت في
مسلسل «ألف ليلة وليلة» تأليف أحمد رشدي صالح ،وإخراج شوقي جمعة،
وبطولة سهير المرشدي ،وعبدالرحمن أبوزهرة ،ومحمد الدفراوي ،وبوسي،
وهالة فاخر ،وحسن مصطفى.
الـمـخــرج نــور ال ــدم ــرداش فــي المسلسل الشهير
«ال ــدوام ــة» ،الــذي ُعــرض عــام  1973قصة الكاتب
إب ــراه ـي ــم الـ ــوردانـ ــي ،وب ـطــولــة ال ـن ـجــوم مـحـمــود
ياسين ،ومحمود عبدالعزيز ،ونــاديــة الجندي،
ونـيـلـلــي ،ويــوســف فـخــرالــديــن ،ومـحـمــد توفيق،
وت ـ ـ ــدور أحـ ــداثـ ــه حـ ــول أزم ـ ــة الـ ـش ــاب «م ـح ـم ــود»
وشـعــوره بالرتابة والـعــزلــة ،ويـحــاول أصــدقــاؤه
إقناعه بالبحث عن الحب والــزواج ،لكن سرعان
ما تنقلب األمور ،ويقع في دوامة كبيرة ال يدرك
لها نهاية.
وعــادت الجداوي إلى الدراما االجتماعية من
خالل مسلسل «لحظة اختيار» عام  1978للكاتبة
فتحية العسال ،والمخرجة علوية زكــي ،وقامت
بدور «ناهد» أمام سيدة المسرح سميحة أيوب،
وعبدالرحمن أبوزهرة ،وخيرية أحمد ،ونعيمة
وص ـف ــي ،وت ـ ــدور قـصـتــه ح ــول أزمـ ــة زوجـ ــة بعد
ً
انفصالها عن زوجها ،بينما ابنها يعمل بعيدا
عنها ،ولكنها تقاوم اليأس ،وتبدأ حياة جديدة.
وفــي الـعــام نفسه التقت للمرة األول ــى النجم
عــادل إمــام فــي المسلسل الشهير «أح ــام الفتى
الطائر» سيناريو وحيد حامد ،وإخ ــراج محمد
فــاضــل ،ولعبت رج ــاء دور «ســوســن» المتزوجة
من المؤلف حسين رأفت (الفنان عمر الحريري)،
وتتطلع إلى الثراء ،فتطلب منه الطالق ،وتنقلب
ً
ً
ح ـي ــات ــه رأس ـ ـ ــا ع ـل ــى عـ ـق ــب ،وي ـص ـب ــح ن ــزي ــا فــي
مستشفى األمراض العقلية.
وتتشابك قصة «سوسن وزوجها» مع شخصية
«إبراهيم الطاير» ،التي جسدها عادل إمام وعودته
مرة أخرى لنشاطه المعتاد في السرقة ،حيث يقوم
بعملية ضخمة لتهريب األموال ويقوم باالختباء
م ــع األمـ ـ ــوال ال ـم ـهــربــة ف ــي مـسـتـشـفــى ل ــأم ــراض
العقلية بــاال تـفــاق مــع مــد يــر المستشفى ،وبعد
مــوت الـمــديــر يـهــرب إبــرهـيــم بصحبة «الـمــؤلــف»
ويختبئ من الشرطة والعصابة التي تريد األموال
الموجودة معه ،وتتصاعد األحداث.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تركت عروض األزياء من أجل احتراف التمثيل

قصة حب على
متن الطائرة
تنتهي
بالزواج في
كواليس
مسرحية
«روبابكيا»

زائر الفجر
وشــاركــت ال ـجــداوي خــال فـتــرة السبعينيات
في ثمانية أفالم ،أولها «أصعب جواز» عام ،1970
للمخرج محمد نبيه ،وقامت بدور الفتاة الريفية
«س ـم ـي ــرة» م ــع ال ـن ـجــوم ح ـســن ي ــوس ــف ،ومـحـمــد
ع ــوض ،ومـيــرفــت أم ـيــن ،وعـبــدالـمـنـعــم مــدبــولــي،
ونبيلة السيد ،ودارت قصته في إطار كوميدي،
ح ــول ه ــروب ث ــاث شـقـيـقــات م ــن م ـنــزل والــدهــن
الرجل الريفي الحازم إلى القاهرة ،بعد تحديده
ُ
موعد زواجـهــن من أوالد عمهن الثالثة ،وت ِقمن
عند خالهن الذي يقف بجانبهن.
وفي عام  ،1973شاركت الجداوي في فيلم «زائر
الفجر» للمخرج ممدوح شكري ،بطولة ماجدة

«سونيا» تغادر
بنسيون
«أشجان»
بعد «جريمة
الساعة »11

تلعب مع ابنتها أميرة

الـخـطـيــب ،وعـ ــزت ال ـعــاي ـلــي ،وي ــوس ــف شـعـبــان،
وتحية كاريوكا ،وسعيد صالح ،ودارت أحداثه في
إطار بوليسي حول كشف لغز مقتل صحافية في
شقتها ،وتتسع دائرة التحقيقات حول مالبسات
وفاتها ،ومحاولة التوصل إلى الجاني.
ولـعـبــت نجمة األنــاقــة دور «ن ــادي ــة» فــي فيلم
«ليتني ما عرفت الحب» عام  ،1976أمام النجوم
مـحـمــود يــاسـيــن ،ومـيــرفــت أم ـيــن ،وعـ ــادل أده ــم،
ومحمود المليجي ،وعماد حمدي ،وإخراج أنور
الـشـنــاوي ،وت ــدور أحــداثــه حــول فـتــاة تـهــرب من
ماضيها بالسفر من القاهرة إلى بيروت ،وهناك
تتعرف إلــى شــاب مـصــري يطلب منها ال ــزواج،
بـيـنـمــا ي ـطــاردهــا شـخــص ي ـعــرف س ــره ــا ،وأنـهــا
هربت من مستشفى األمــراض العقلية ،فتعترف
لخطيبها بماضيها المأساوي.
وفي العام نفسه ،شاركت الجداوي في الفيلم
ال ـكــوم ـيــدي «أزواج طــائ ـشــون» لـلـمـخــرج نـيــازي
مـصـطـفــي ،ولـعـبــت دور «ش ـه ـيــرة» أم ــام الـنـجــوم
عادل إمام ،وسعيد صالح ،وسمير غانم ،وصفاء
أبوالسعود ،ومديحة كامل ،وتــدور قصته حول
معاناة الصديقين «شريف وفكري» من انشغال
زوجتيهما الدائم ،فزوجة «شريف» تعمل عارضة
أزياء ،وزوجة «فكري» معلمة ،وتتصاعد األحداث.
وع ــادت نجمة األنــاقــة ،لتجسيد شخصيتها
كعارضة أزيــاء في فيلم «نساء في المدينة» عام
 ،1977للمخرج حلمي رفلة ،وبطولة حسين فهمي،
وم ـيــرفــت أم ـي ــن ،وم ـح ـمــود الـمـلـيـجــي ،ومــديـحــة
كامل ،وفي العام التالي قامت بدور «سلوى» في
فيلم «ابتسامة واحدة ال تكفي» تأليف مصطفى
يــركــات ،وإخ ــراج محمد بسيوني ،وبطولة نور

ال ـش ــري ــف ،ويـ ـس ــرا ،وم ـص ـط ـفــى ف ـه ـمــي ،وإي ـم ــان
سركيس وهياتم.

زواج بالمصادفة
جرف تيار الفن نجمة األناقة ،وتالحق ظهورها
على شاشة السينما والتلفزيون ،وتأجل تفكيرها
ً
في الزواج عاما بعد آخر ،وشعرت والدتها بالقلق،
وألـحــت عليها بــأن تسرع فــي البحث عــن شريك
العمر ،قبل أن تصل إلى مرحلة العنوسة ،وكانت
رجاء على موعد مع مصادفة طريفة ،حين التقت
بحب حياتها ـ كما كانت دائما تصفه ـ الكابتن
حسن مختار حــارس مرمى المنتخب المصري
لـكــرة ال ـقــدم مطلع سبعينيات ال ـقــرن الـمــاضــي،
وكانت خالتها الفنانة تحية كاريوكا قد طلبت
منها أن تــؤدي الــدور الــذي تلعبه الفنانة نبيلة
عبيد في عروض مسرحية «روبابكيا» في دولة
السودان ،بعد اعتذار نبيلة.
وانـتـهــت قصة تـعــارف رج ــاء والكابتن حسن
ـام قليلة من عودتهما
الطريفة بالزواج خالل أيـ ٍ
إلى مصر على متن الطائرة ذاتها ،ليصبح حارس
مرمى قلبها ،كما وصفته أكثر من مـ ّـرة ...هي لم
ً
تكن تعرف شيئا عن كرة القدم ،وهو ال يملك أدنى
ّ
فكرة عن طبيعة عملها كعارضة أزياء ،لكن صوت
العقل الذي طغى على رنين نبضات القلب وقتها،
ً
حب كبير امتد نحو  46عاما،
كان مقدمة لقصة ٍ
فترة زواجهما التي اعتبرت من األطول في الوسط
الفني المصري ،وأثـمــرت عــن ابنتهما الوحيدة
أميرة ،وانتهت بوفاة حسن مختار في عام ،2016
وظلت تعيش على ذكريات «حب عمرها».

ذكريات فيلم
وفي تجربة مهمة أضافت الكثير إلى رصيدها
السينمائي ،شاركت الفنانة رجــاء الجداوي في
فيلم «ال تبكي يا حبيب العمر» عام  ،1979وحقق
ً
ً
ً
العمل نجاحا جماهيريا كبيرا في دور العرض،
وكتب قصته وقام ببطولته النجم فريد شوقي،
وأخرجه أحمد يحيى ،وشــارك فيه النجوم نور
الشريف ،وميرفت أمين ،وعبدالوارث عسر ،وأحمد
الجزيري ،ودارت أحداثه حول طبيب جراح شهير
يواجه أصعب عملية جراحية في حياته ،وحين
ً
يخفق في إجرائها ،تنقلب حياته رأسا على عقب.
واعتادت الفنانة رانيا فريد شوقي ،استعادة
ذكريات وأهم أعمال والدها الفنان الراحل فريد
شوقي ،وذات مرة نشرت بعض الصور من هذا
الفيلم ،منها ص ــورة تجمع بين « مـلــك الترسو»
و«نـجـمــة األن ــاق ــة» مـصـحــوبــة بتعليق ج ــاء فيه:
«الـفـيـلــم ال ــذي أبـكــى الــرئـيــس أن ــور ال ـس ــادات ،بل
كان باعة المناديل يقفون أمام السينما ليشتري
الجمهور المناديل حتى يمسحوا دموعهم أثناء
ً
مشاهدة الفيلم بدال من التسالي المعتادة!».

مع زوجها حسن مختار

شاروخان ينقذ رجاء من السقوط على المسرح

تتوسط مجموعة من النجمات الشابات

ت ـعــرضــت ال ـف ـنــانــة رجـ ــاء الـ ـج ــداوي ألزم ــات
عديدة مرت بها في حياتها الخاصة ،أو خالل
مشوارها الفني ،وكانت تعاني أزمة عدم الثقة
في موهبتها ،وأصابتها الرهبة عندما شاركت
في مسلسل «العائلة» أمام الفنان الكبير محمود
راض عن وجودها
مرسي ،واستشعرت أنه غير
ٍ
فــي العمل ،وشـعــرت بتوتر بالغ حين واجهته
أمام الكاميرا ،لكن بعد انتهاء أول مشهد بينهما،
ً
أثنى على أدائـهــا ،وقــال لها مبتسما« :أول مرة
أحب بنت سمراء».
ُ
والـ ـم ــوق ــف ال ـث ــان ــي ع ـن ــدم ــا أص ـي ـب ــت رج ــاء
الجداوي بورم في الغدة أثناء عرض مسرحية
«الواد سيد الشغال» ،ما تسبب في زيادة وزنها،
فاعتزلت بسببه عملها كعارضة أزياء ،لكنها لم
ُت َ
حبط واهتمت بالتمثيل ،وأظهرت موهبتها في
األداء الكوميدي والتراجيدي ،مما جعلها الممثلة
ً
األكثر حضورا في السينما والدراما التلفزيونية.
وكانت نجمة األناقة تعتقد أنها ثقيلة الظل

وال تصلح لألدوار الكوميدية ،ولكن النجم عادل
إم ــام أقنعها بالتمثيل الـكــومـيــدي ،وشــاركـتــه
خالل مواسم عديدة في مسرحيتي «الواد سيد
الشغال» و«الــزعـيــم» ،وبالفعل وقفت أمــامــه في
ال ـم ـســرح وتـخـطــت أزم ـت ـهــا ،وك ــان ــت تـعـتـبــر أن
ظهورها اليومي على خشبة المسرح أصعب
اختبار للممثل وال يحتمل الخطأ أو النسيان،
مما أكسبها ثقة كبيرة في قدرتها على مواجهة
الجمهور.
ً
ً
وواجهت الفنانة رجاء الجداوي موقفا طريفا
أثناء تكريمها عام  ،2019ضمن فعاليات موسم
الترفيه بالعاصمة السعودية الــريــاض ،وكــان
عليها الصعود إلى خشبة المسرح عبر درجات
بــا جــوانــب ،وك ــان هــذا األم ــر شــديــد الصعوبة
بالنسبة إلـيـهــا ،وخشيت الـسـقــوط والتعرض
للحرج .وحينما ذكروا اسمها ،توجه إليها النجم
العالمي شــاروخــان ،وأخــذ بيدها ،وصعد بها،
ومرت أزمتها بسالم.

رجاء الجداوي وشاروخان
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معركة نقابة الفنانين تنتهي
بتنصيب فخري دورة ثانية
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.

• سهيل عرفة :فخري كان زميلي في الخدمة اإللزامية وقدمت له لحنين في فيلم الصعاليك
• صباح شارك دريد ونهاد في مسلسل مقالب غوار بوصالت غنائية تراثية
تسع ساعات
متواصلة على
كرسي محكمة
الفنانين قبل
انتخابه لدورة
رئاسية لنقابة
الفنانين

الـمـمـثـلــون فــي الـفـيـلــم :ري ــاض سـعـيــد ،وشـكــريــة
عبدالكريم ،وهدى فريد ،وعبدالكريم سماقية ،وأنور
السردار ،وصباح فخري ،وفاتح غضنفر ،وإبراهيم
خان ،ورفيق سبيعي ،وزهير حداد ،ويوسف شعبان
(ك ـم ــال) ،وم ــاج ــدة الـخـطـيــب (ن ــادي ــا) ،وعبدالمنعم
إبراهيم (عمر الديرداعي) ،وسوزي حمدي (راقصة)،
وفايزة عادل .أخرج الفيلم :حسن رضا وساعده في
اإلخ ــراج :صــالــح ف ــوزي .وهــو مــن قصة وسيناريو
وحوار :أنور السردار.

كانت حياة صباح فخري مليئة بالعمل والجد
والـمـثــابــرة دون تــوقــف ،وانـتـقــل مــن مـكــان إلــى آخر
ومن رتبة إلى أخرى ،فقد قدم للتلفزيون من األعمال
ً
الـتــراثـيــة فــي الـبــرامــج واألفـ ــام والـمـسـلـســات إرث ــا
ً
ً
تاريخيا عظيما ،وتابع عمله في منح نقابة الفنانين
بدورتين كان رئيسها فيهما كل العطاء والجهد.
شارك فخري في مسلسل «أسماء الله الحسنى»،
مع ثلة من الممثلين السوريين مثل عبدالرحمن آل
رشي وزيناتي قدسية ومنى واصــف ،والــذي صاغ
ألحانه كل من عبدالسالم سفر وعدنان أبوالشامات
وإب ــراهـ ـي ــم ج ـ ــودت ،وقـ ــد أدى ص ـب ــاح ف ـخ ــري فـيــه
أداء مـتـمـيــزا ،حـيــث ال ي ــزال رواد مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي يتناقلون تلك الحلقات حتى اآلن ،وما
زالـ ــت ت ـع ــرض ع ـلــى ب ـعــض ال ـش ــاش ــات ب ـيــن الـحـيــن
واآلخر ،وخصوصا أيام شهر رمضان الكريم.

مقالب غوار

الصعاليك

الفنانون
السوريون أقنعوا
هاني الروماني
بسحب ترشحه
للنقابة وتأجيله
للدورة المقبلة

الرئيس التونسي
الحبيب بورقيبة
ّ
كرمه بوسام
االستحقاق
ومشموم
الياسمين

كما شارك فناننا في عدد من األفالم السينمائية،
نــذكــر منها الـصـعــالـيــك ،وغــابــة ال ــذئ ــاب ،والـمــديـنــة
الهادئة .أما فيلم «الصعاليك» فقد تم إنتاجه سنة
 1965مــع عــدد مــن الممثلين النجوم ،وتــدور قصة
الفيلم ح ــول صديقين تربطهما مــع بـعــض عالقة
طيبة ،إال أنهما ل ــدودان ،يـمــارس هــذان الصديقان
مجموعة مــن أعـمــال النصب على عــدد مــن النساء،
ويتنافسان فيما بينهما على اصطياد تلك الضحايا،
صباح ونهاد قلعي
خصوصا من النساء الثريات ،ويقرران بعد ذلك أن
يتعاونا ،وذلك بعد أن هدد أحدهما اآلخر بأن يكشف
أالعيبه ومخططاته ويفضحه أمام العامة.
وفــي عملية جــديــدة يـنــزالن أحــد الفنادق
الفخمة ،من أجل إلقاء شباك الصيد على
فتاة جميلة ومليونيرة ،لكن في النهاية
يكتشفان أنها مفلسة ال تملك أ يــة نقود.
ووف ــق بعض الـمـصــادر فــإن قصة الفيلم
مأخوذة عن فيلم «قصة منتصف الليل»
لرالف ليفي.
أمــا نـجــوم العمل فـهــم :دري ــد لـحــام في
دور مسعد أب ــون ــواس ،ونـهــاد قلعي في
دور أح ـمــد ب ـيــه ،وم ــري ــم فـخــر ال ــدي ــن في
دور ج ـمــانــة ه ــان ــم ،وس ـل ــوى سـعـيــد في
دور سكرتيرة جمانة ،وسليم حانا بدور
م ـســاعــد ج ـمــانــة ،وص ـب ــاح ف ـخــري ب ــدور
مطرب المطعم ،ومظهر الحكيم (القبطان
الفرنسي) ،ونادية حمدي (جلنار هانم)،
خ ــال حـفــل تـكــريـمــه م ــن الــرئ ـيــس الـتــونـســي
وشـ ـفـ ـي ــق ال ـم ـن ـف ـل ــوط ــي ،وعـ ـم ــر ح ـج ــو،
الحبيب بورقيبة
مجلة الشبكة تتحدث عن انتخاب صباح
وعـبــدالــرحـمــن آل رش ــي ،وكــوكــب جـمــال،
وشاكر بريخان ،وزياد مولوي.
س ـي ـن ــاري ــو وح ـ ــوار وإخ ـ ـ ـ ــراج :ي ــوس ــف م ـع ـلــوف ،ومحمد شــاهـيــن .إخ ــراج :محمد
ومـســاعــد ال ـم ـخــرج :زك ــي صــالــح ،ومــوسـيـقــى :عمر شاهين.
حلبي (تأليف االستعراض) ،وسهيل عرفة (تلحين
ويـ ـغـ ـن ــي ص ـ ـبـ ــاح ف ـ ـخـ ــري فــي
االستعراض).
ال ـف ـي ـلــم أغ ـن ـي ـتــه ال ـم ـع ــروف ــة «ي ــا
من
األغاني التي ًغناها صباح فخري في الفيلم ،جارحة قلبي» ،وتقول كلماتها:
ً
ولقيت رواجــا كبيرا :أغنية «ميلي ما مــال الهوى»،
يـ ــا جـ ــارحـ ــة ق ـل ـب ــي والـ ـج ــرح
من تلحين الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة ،يئلمني
الــذي كانت تربطه بالفنان األصـيــل صباح فخري
ق ـل ـبــي ب ـع ــد غ ـل ـبــي وش ع ــاد
عالقة وطيدة ،وأول تعاون بينهما كان عبر قصيدة يلزمني
«حـكــا يــة شـهـيــد» ،للشاعر الفلسطيني عبدالرحيم
يا جارحة قلبي
ُ
محمود ،التي تعد من األعمال الخالدة ،أما التعاون
ياللي نويتي الهجر  ...خلي
الثاني فحدث فــي فيلم «الصعاليك» ،بطولة مريم معك رسمال
فـخــر الــديــن ودريـ ــد ل ـحــام ون ـهــاد قـلـعــي ،وح ــل فيه
ال ـل ـيــل ع ـق ـبــه ف ـجــر  ...مـهـمــا
صباح فخري ضيف شرف من خالل أغنيتين ،هما ظالمه طال
«ميلي ما مال الهوى» ،و«يا مال الشام» ألبي خليل
يا جارحة يالغدر  ...يا مقطعة أوصال
القباني ،وهي جملة لحنية صغيرة تتكرر عدة مرات
هجرك بشهد العمر  ...للموت سلمني
في األغنية بكالم آخر ،والقصد من ذلك سعيه إلى
تقديم األغنية بأسلوب العصر ،عبر توليد جملة يا جارحة قلبي
ثانية وثالثة من الجملة األصيلة ،وكتب لها عمر
ً
ً
الحلبي كالما جديدا ،وما حدث أن كلتا األغنيتين
أمــا فيلم المدينة الهادئة ،الــذي تم إنتاجه سنة
بإطارهما الجديد احتلتا مكان القديمتين ،حتى إن  ،1972فيحكي قـصــة الـشــاب عـمــر ،ال ــذي يعمل في
صباح فخري بات يغنيهما .ويتحدث الموسيقار إحدى الشركات التي يرأسها جميل ،ويكتشف عمر
ً
عرفة عن صباح فيقول:
تزويرا في أوراق الحسابات ،فيحاول مقابلة جميل
ً
ًكان زميال لي في خدمة العلم ،رغم أنه ًأكبر مني بك ،لكن المدير العام محمود يمنعه ،ليتم القبض
ّ
سنا ،وفي حياتي كلها لم أسمعه هاجم أحدا أو أساء على عمر ،بينما نكتشف أن محمود حــول األمــوال
إلى أحــد ،أخالقه عالية ،إضافة إلى صوته وقامته إلى عشيقته ...لتتصاعد األحداث.
ونجاحاته واألوسمة ،وما حصل عليه من تقديرات
وجوائز في الغناء واألداء ،كلها مع شخصه بكل ما
قدمه في حياته الفنية ،أظنها كلها لن تموت أبدا.

غابة الذئاب

صالح الحايك
يطالب بضرورة
توزيع عوائد على
الجميع في 5
ً
ً
أفالم سنويا بدال
من واحد

ويتمحور الفيلم حول قضية تفاقم أزمة السكن،
وزح ــف كـتــل األسـمـنــت بــاسـتـمــرار الب ـتــاع البيوت
القديمة بمن فيها من سكان ،ووراء غابة األسمنت
تـكـمــن غــابــة ال ــذئ ــاب ال ـتــي تـعـيــش ف ــي عــالــم شــرس
تختلط فيه كل أنــواع الـشــرور .ويصطدم صحافي
ش ــاب وزوجـ ـت ــه الـجـمـيـلــة ب ـمــا ي ـع ـت ـقــدون أن ــه ذئــب
الغابة .ثم يتضح أن هذا الذئب ليس سوى واحد من
عدة ذئاب ،وأن هناك غابة كاملة من الذئاب ،فيقرر
الصحفي مواجهة هذه الذئاب بما لديه من قوى.
الفيلم أنتج سنة  1977وهــو من بطولة :أسامة
خـلـقــي ،وص ـبــاح ج ــزائ ــري ،ورف ـيــق سبيعي ،ومنى
واصف ،وصباح فخري ،وسامية جزائري ،وعصام
عبه جي ،وأحمد طرابيشي ،وأسامة عاشور ،وأديب
شحادة ،وهدى شعراوي ،ونبيلة كرم.
قـصــة وسـيـنــاريــو وح ــوار :حـســن ســامــي يوسف

شــارك الفنان صباح في مسلسل «مقالب غــوار»
باألبيض واألســود ،المسلسل الكوميدي السوري،
الذي أنتج عام  ،1967وهو من إخراج خلدون المالح،
ويتناول في إطار كوميدي قصة منافسة قوية بين
مـطــرب يــدعــى غ ــوار ،ومـطــرب يــدعــى حسني ،حيث
يتنافسان على الغناء فــي مقهى يدعى االنـشــراح،
وتقع العديد من المواقف والمقالب الكوميدية ،حيث
غنى صباح فخري في المسلسل« :فوق إلنا خل»...
«يا طيرة طيري يا حمامة».
وبمناسبة الـحــديــث عــن أغنية «ف ــوق إلـنــا خــل»،
فخالل البحث عبر االنترنت نجد تضاربا في كلمات
األغنية ،وحتى في غناء بعض الفنانين لها ،فمنهم
من يغنيها «فوق النخل» ومنهم من يغنيها «فوق إلنا
خــل» .وقــال صباح فخري بأحد اللقاءات بأن «فوق
إلنا خل» هي الصحيحة ولكن المطربين يغنونها
فوق النخل ،وذلك لتقبلها أكثر من المستمعين.
ً
من جهته يقول األستاذ ثابت البصري :كنا صغارا
نتصور أن األغنية عن النخيل ،وعندما كبرنا أدركنا
الحقيقة ،وعرفنا ما يقصده كاتبها ،وهي عن تصوير
ً
حــال محب إلح ــدى بـنــات الـعــوائــل الكبيرة سابقا،
تقف بشناشيل بيتهم الواسع الكبير ،والــذي يقف
ببابه حرس ،كعادة كبار التجار بذلك الزمان ...وكان
ً
صاحبنا يمر يوميا من الطريق الذي تشرف عليه
شناشيل البنت ،وكان هناك ابتسامات متبادلة يلفها
الخوف ،والحظ بعض أصدقاء صاحبنا ما يدور عند
مرور الشاب ،وسأله أحدهم عن األمر فأجاب :فوق
إلنا خــل ،فــوق مــدري لمع خــده .وهنا نجد الفارق،
فليس للنخل خـ ــد .ونكمل :مدري القمر فوق  ...ويتبرأ
ً
صاحبنا من حبه خوفا من الفضيحة ،ويقول :والل ــه
ما ريده باليني بلوى.
ً
ً
ويظل الحب بريئا وعذريا لتلك العادات والتقاليد،
ً
التي كانت سائدة حينهــا ،حبا يلفه الخوف والوجل.
وتقول كلمات األغنية:
فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق
مادري المع خدك يابا مادري القمر فوق
والله ما ريدا باليني بلوة
خدك المع يا هوايا عني وضوا على البالد
مــا ق ــدر ع صـبــري الــراحــة عيني وتحمل
ابعاد
والله معذبني بعيونه الحلوة
فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق
مادري المع خدك يابا مادري القمر فوق
والله ما ريدا باليني بلوة

نقابة الفنانين
توثق مجلة الشبكة اللبنانية في عددها 943
عام  1974انتخابات نقابة الفنانين السوريين،
في تلك الفترة ،لتأخذنا في أرشيفها التوثيقي
إلى كواليس إعادة انتخاب المطرب السوري «صباح
ً
فخري» ،نقيبا للفنانين السوريين للمرة الثانية.
وق ــد ع ـنــونــت الـ ـم ــادة ،ال ـت ــي ت ـحــدثــت ح ــول هــذا
الموضوع« :بعد انتقادات ومناقشات وآراء ،دارت
خ ــال األش ـهــر ال ـثــاثــة األخ ـي ــرة ،اجـتـمــع الـفـنــانــون
السوريون النتخاب نقيب جديد ،ومحاكمة النقيب
الـقــديــم ومجلس إدارت ــه ،وغـصــت صــالــة «الـحـمــراء»
ب ــأه ــل الـ ـف ــن ،وان ـط ـل ـق ــت األصـ ـ ـ ــوات تـ ـف ــرغ أصـ ــوات
االتـهــامــات والطلبات ومشتقاتها ،وأعـيــد إجــاس
صباح فخري على كرسي «محكمة الفنانين» تسع
ساعات متواصلة ،حيث كان التجمع يضم ما يقارب
 175فنانا وفنانة اتحدوا على إبقاء مجلس اإلدارة،

سيطرة المقامات
الشرقية
يـقــول الـبــاحــث الـتــونـســي إل ـيــاس ب ــودن:
نستطيع مــن خــال متابعتنا اإلحصائية
ّ
إلن ـ ـتـ ــاج صـ ـب ــاح فـ ـخ ــري ال ـغ ـن ــائ ــي ت ــوزع ــه
بـنـســب م ـت ـفــاوتــة ع ـلــى ال ـق ــوال ــب الـغـنــا ّئـيــة
ً
التقليدية بصفة ّ
عامة ،وخصوصا الموشح
وال ـق ـص ـيــدة وال ـق ـ ّـد الـحـلـبـ ّـي والـ ـم ــوال ،كما
ّ
ّ
نستطيع أن َ
نلمح تــوزع جــل األعـمــال التي
ّ
قدمها على المقامات العربية الشرقية مع
أسبقية واضحة لمقامات الحجاز والبياتي
والراست.

ً
صباح رئيسا لنقابة الفنانين

وأقـنـعــوا صـبــاح فـخــري بترشيح نفسه مــن جديد،
كما أقنعوا هاني الروماني ،والذي كان يشغل عضو
مجلس الشعب ونائب النقيب بتأجيل ترشيحه حتى
الدورة القادمة.
وب ـعــد ص ـعــود الـنـقـيــب ص ـبــاح ف ـخــري ومجلس
إدارت ـ ــه ،ومـمـثــل وزارة الـثـقــافــة إل ــى الـمـنـصــة ،علت
األصوات تطالب بإيضاح أسباب ومبررات نواقص
وثغرات العام الماضي ،وكانت كلها مدونة في بيان
التجمع ،تحت فقرة السلبيات ،لذلك ارتأى الجالسون
في مقاعد المتهمين ،توزيع البيان بشكل شامل ،ثم
أعلنوا استعدادهم للدفاع.
وقــف المذيع والمخرج «داوود يعقوب» يطالب
ب ــاإليـ ـض ــاح ،وي ــؤك ــد أن ن ـت ـي ـجــة ال ـح ـك ــم س ـت ـخــول
ال ـم ـج ـلــس ن ـيــل ح ــق االسـ ـتـ ـم ــرار ،وت ـس ـمــح للنقيب
بترشيح نفسه مرة ثانية ،وتبقي الثقة لمن أوالهم
الفنانون ثقتهم ،وج ــاء ت اتـهــامــات داوود يعقوب
ح ــول ال ـج ـهــاز اإلداري وال ـك ــرم واإلسـ ـ ــراف فــي دفــع
المكافآت والرواتب والمصاريف الكمالية ،وتكررت
ان ـت ـق ــادات ي ـع ـقــوب ،وتـ ـك ــررت تــوض ـي ـحــات الـنـقـيــب
ونــائـبــه هــانــي الــرومــانــي ،حـتــى ك ــاد األم ــر يتحول
إل ــى ح ــوار مـفـتــوح بـيــن الـطــرفـيــن ،ووق ــف الـمـخــرج
ً
محمد شاهين ،مطالبا بمنح أكبر مبلغ ممكن لدعم
المكتبة المقرر استخدامها ،حتى تغني الباحثين
والطالب ،ووقف صالح الحايك ليبين ضرر اإلنتاج
السينمائي ومنافعه وض ــرورة توزيع عوائد على
ً
الجميع في خمسة أفالم سنويا ،بدال من فيلم واحد،
وطــالــب عـبــدالــوهــاب ال ـجــراح ،وهــو فـنــان مــن حلب،
ً
بتشجيع الجمعية السكنية التعاونية هناك ،مؤكدا
أن الكثيرين يعيشون في األقبية الرطبة ،مما لفت
ً
انتباه المجلس الــذي أقــر فــورا مبلغ خمسين ألف
ليرة سورية إلخراج الكثيرين من األقبية.
وبـعــد نـقــاش ح ــاد ح ــول أرق ــام الـمـبــالــغ المهيأة
للصرف ،خالل العام الجديد ،استقر الــرأي على أن
تعرض الفكرة ،ويتم التصويت على قبولها بطريقة
إحصاء األيدي من قبل مندوب وزارة الثقافة ،موفق
شـقـيــر ،وبـ ــدأ الـنـقـيــب يـتـلــو أرق ـ ــام الـمـبــالــغ الـمـقــرر
صرفها ،مع إيضاح السبب أو العائد ،وبدأ الفنانون
يتهامسون ويــرفـعــون أي ــدي الـمــوافـقــة ،حـتــى تمت
الموافقة على صرف الميزانية البالغة ،مع احتياطها،
ثالثمائة وسبعين ألف ليرة سورية.
في نهاية الجلسة ،قال النقيب صباح فخري ،الذي
أعـيــد انتخابه« :عــدت إلــى المسؤولية ،رغــم قــراري
ً
مؤخرا بتسليم األمــور إلى غيري ،لكن رأي الزمالء
كان أقوى ،وأنا بالمناسبة أشكر الجميع على ثقتهم
بي ،وأتمنى التوفيق في تحقيق أهدافهم وفي إكمال
الطريق الذي بدأناه».

تونس
تكررت زيــارات صباح فخري إلى تونس ،ومنها
الدعوات إلى مهرجان قرطاج ،وفي عام  2010ورغم
الــوعـكــة الـصـحـيــة ،الـتــي تـعــرض لـهــا ،تلقى صباح
دعــوة من تونس وكرمته وزارة الثقافة التونسية،
حيث منحته الصنف األكبر من وســام االستحقاق
الثقافي من الدرجة الممتازة ،في احتفال أقيم بمقر
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ،في العاصمة
التونسية.
وقـلــدت وزي ــرة الثقافة التونسية لطيفة لخضر
الـفـنــان ال ـســوري ال ــوس ــام ،فــي حـضــور وزي ــر الـعــدل
محمد صالح بن عيسى ،والفنان اللبناني مارسيل
خليفة ،وعدد من نجوم الفن والثقافة التونسيين.
وع ـب ــر ف ـخ ــري الـ ــذي يـحـضــر ض ـيــف ش ــرف على
مهرجان أيام قرطاج الموسيقية ،في دورته الثانية،
عن اعتزازه الكبير بمنحه الوسام األكبر لالستحقاق
الـثـقــافــي ،وق ــال إنــه أع ــاد لــه ذكــريــات سابقة عندما
منحه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وسام تونس
الثقافي فــي عــام  ،1975حيث كــان لتونس فــي قلب
صباح فخري مكانة خاصة ،وبينهما ارتباط وثيق،
فالمطرب فخري يصنف الشعب التونسي باألكثر
حبا للطرب واألصالة ،وأنه يأتي بعد «سميعة حلب»،
إن لــم ي ــوازه ــم عـشـقــا ل ــأص ــوات الجميلة والـطــرب
األصيل ،وفي أول لقاء لصباح مع رئيس جمهورية
تــونــس ،فــي تـلــك الـفـتــرة ،الـحـبـيــب بــورقـيـبــة ،منحه
وس ــام االسـتـحـقــاق الـثـقــافــي الـتــونـســي مــن الــدرجــة
األولى في قصر الرئاسة ،وكان ذلك في اللقاء األول،
أما في اللقاء الثاني فقدم بورقيبة لصباح مشموم
الـيــاسـمـيــن ،وق ــال :مــن تــونــس ال ـخ ـضــراء إل ــى حلب
الشهباء .وهذه العبارة لم تبق مجرد كلمة في ذهن
صباح فخري ،فقد ترجمت بفضل الشاعر التونسي
أح ـمــد ال ـغــربــي ،فـكـتــب ل ــه قـصـيــدة أعـجـبــت الـفـنــان
صباح وتقول:
سـ ـل ــي فـ ـ ـ ـ ــؤادي ع ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ي ـ ــا ح ـلــب
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـس ـ ـن ـ ـه ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــك يـ ـنـ ـتـ ـس ــب
تـ ـق ـ ـس ــم ال ـ ـق ـ ـلـ ــب ف ـ ـ ــي نـ ـصـ ـفـ ـي ــن ب ـي ـن ـك ـم ــا
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــواء فـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرق وال رت ـ ــب
كـ ـ ـ ــان ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي أرض م ــوط ـن ـه ــا
ف ـ ــي لـ ـيـ ـل ــة ع ـ ــم فـ ـيـ ـه ــا األن ـ ـ ـ ـ ــس وال ـ ـط ـ ــرب
تـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ــم ج ـ ـ ـلـ ـ ــت مـ ـح ــاسـ ـنـ ـه ــا
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ّـي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــا در وال ذ ه ـ ـ ـ ــب
يـ ــا رب ال ت ـق ـط ــع الـ ـخـ ـض ــراء عـ ــن صـلـتــي
ف ـ ــالـ ـ ـح ـ ــب مـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــرة غـ ـ ـن ـ ــت بـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـع ـ ــرب
وغنى صباح القصيدة بعد أن لحنها األستاذ
سليم ثروة.

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
العدد  / 4713األربعاء  21أبريل 2021م  9 /رمضان 1442هـ

ِّ
والي دمشق يزوج نزهة الزمان بالحاجب الكبير
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شركان يرسل أخته وبعلها إلى الملك عمر النعمان
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عندما جمع شركان القضاة األربعة والتاجر لالستماع إلى فصاحة الجارية وبالغتها ،والتي
أبهرتهم بأحاديثها في مختلف مجاالت العلم والمعرفة ،وفي هذه الحلقة ،تحكي شهرزاد عن حياة نزهة الزمان في قصر
ومعرفته بأنها أخته ،وأنه أعتقها وزوجها بالحاجب الكبير ،وأرسلها إلى والده مع خراج دمشق ،وفي طريق عودتها
شركانً ،
تسمع شعرا ومناجاة بالقرب منها ،ويغمرها شعور بأن قائل الشعر ما هو إال أخوها ضوء المكان ،فترسل في طلبه.

شركان هيأ
العرس وأقام
األفراح واكتشف
أنها أخته

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة ال ـخــام ـســة واألرب ـ ـعـ ــون بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :لما انتهت نزهة الزمان من
حديثها ،التفت شركان إلــى وزرائ ــه ،وأمــر بإرسال
رسالة إلــى أبيه يعلمه بأمر الجارية ،وقــال لكبير
خدمه :اشرعوا في عمل العرس وهيئوا الطعام من
جميع األلوان ،فامتثل أمره في الحال ،وهيأوا جميع
األطعمة ،وأمر نساء األمراء والوزراء وعظماء الدولة
أال ينصرفوا حتى يحضروا جالء العروس ،فما جاء
وقت العصر حتى مدوا السفرة مما تشتهي األنفس
وتلذ األعين ،وأكل جميع الناس حتى اكتفوا ،وأمر
الـمـلــك أن تحضر كــل مغنية فــي دمـشــق فحضرن،
وكــذلــك ج ــواري الملك الــاتــي يعرفن الغناء وطلع
جميعهن إلى القصر.

الخرزة تكشف ابنة الملك
فلما أتى المساء وأظلم الظالم ،أوقدوا الشموع في
ً
ً
باب القلعة إلى باب القصر يمينا وشماال ،ومشى
األمــراء وال ــوزراء والكبراء بين يــدي الملك شركان،
وأخـ ــذت ال ـمــواشــط الـصـبـيــة لـيــزيـنـهــا ويلبسنها،
فرأينها ال تحتاج إلــى زيـنــة ،وك ــان الملك شركان
قــد دخــل الـحـمــام ليستحم ،فلما خــرج جلس على
المنصة ،وعندما رأى شــركــان وجــه نزهة المكان،
وجد في عنقها خرزة معلقة من الثالث خرزات التي
جاءت بها الملكة إبريزة من بالد الروم ،فلما عاين
الخرزة حتى عرفها حق المعرفة ،ثم نظر إلى نزهة
الــزمــان وق ــال لـهــا :مــن أيــن جــاء تــك هــذه ال ـخــرزة يا
جارية؟ فلما سمعت من شركان ذلك الكالم قالت له:
أنا سيدتك وسيدة كل من في قصرك ،أما تستحي
وأنت تقول :يا جارية؟ وأنا ملكة بنت ملك ،واآلن زال
الكتمان واشتهر األمر وبان ،أنا نزهة الزمان بنت
الملك عمر النعمان ،فلما سمع منها هذا الكالم لحقه
االرتعاش وأطرق برأسه إلى األرض .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

زواج نزهة الزمان

الخرزة تكشف
شخصية نزهة
الزمان أمام
الملك

وفــي الليلة السادسة واألربعين بعد الستمئة،
قــالــت :بلغني أيـهــا الملك السعيد ،ان شــركــان لما
سمع هذا الكالم ارتجف قلبه ،واصفر لونه ،ولحقه
االرتـعــاش ،وأطــرق برأسه إلــى األرض ،وعــرف أنها
أخته من أبيه فغشي عليه ،فلما أفاق صار يعجب،
ولكنه لم يعرفها بنفسه ،وقال لها :يا سيدتي هل
أنت بنت الملك عمر النعمان؟ قالت :نعم فقال لها:
وما سبب فراقك ألبيك وبيعك؟ فحكت له جميع ما
وقــع لها من األول إلــى اآلخــر ،وأخبرته أنها تركت
ً
أخاها مريضا في بيت المقدس ،وأخبرته باختطاف
البدوي لها وبيعه إياها للتاجر.

الحاجب الكبير
فلما سمع شركان ذلــك الكالم تحقق أنها أخته
من أبيه ،وقال في نفسه :كيف أتــزوج بأختي؟ لكن
إنما أزوجـهــا لــواحــد مــن حـجــاب ،وسأعلن زواجــك
بالحاجب الكبير ،ثم رفــع رأســه وتأسف ،وقــال :يا
نزهة الزمان أنت أختي حقيقة ،وإنني أنا شركان
اب ــن ال ـم ـلــك ع ـمــر ال ـن ـع ـمــان ،ف ـن ـظــرت إل ـيــه وتــأمـلـتــه
فعرفته ،فلما عرفته غابت عن صوابها وبكت ،فقال
شركان :الرأي عندي أن أزوجك بالحاجب ،ثم صار
يأخذ بخاطرها ،ثم زوجها للحاجب األكبر ونقلها
إلى بيته ،هذا كله وأخوها ضوء المكان مع الوقاد
بدمشق.

مكتوب الملك

شركان عندما
عرف حقيقة
الجارية ارتعش
وأطرق برأسه
إلى األرض

ً
وقالت شهرزاد :أقبل يوما من األيــام رســول من
عند الملك عمر النعمان إلــى الملك شــركــان ومعه
رسالة فأخذها وقرأها ،فــرأى فيها :بعد البسملة،
ً
ً
اعلم أيها الملك العزيز أني حزين حزنا شديدا على
فراق األوالد ،وعدمت الرقاد والزمني السهاد ،وقد
أرسلت هذه الرسالة إليك فحال حصولها بين يديك،
ترسل إلينا الخراج وترسل صحبته الجارية التي
اشتريتها ،فإني أحببت أن أراهــا وأسمع كالمها،
ألنــه جــاء نــا مــن بــاد ال ــروم عـجــوز مــن الصالحات
وصحبتها خمس جوار أبكار ،وقد حازوا من العلم
وف ـن ــون الـحـكـمــة م ــا يـجــب عـلــى اإلن ـس ــان مـعــرفـتــه،
ويعجز عن وصف هذه العجوز ومن معها اللسان،
فإنهن جزن أنــواع العلم والفضيلة والحكمة ،فلما
رأيتهن أحببتهن ،وقد اشتهيت أن يكن في قصري
وفي ملك يدي ،ألنه ال يوجد لهن نظير عند سائر
الملوك ،فسألت المرأة العجوز عن ثمنهن فقالت :ال
أبيعهن إال بخراج دمشق ،وأنــا أرى خــراج دمشق
ً
قليال في ثمنهن ،فإن الواحدة منهن تساوي أكثر
مــن ه ــذا الـمـبـلــغ ،فــأجـبـتـهــا إل ــى ذل ــك ودخ ـلــت بهن
قصري وبقين في حوزتي ،فعجل لنا بالخراج ألجل
أن تسافر المرأة بالدها ،وأرسل لنا الجارية ألجل
أن تناظرهن .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.
وفــي الليلة السابعة واألربـعـيــن بعد الستمئة،
قــالــت ش ـه ــرزاد :اتـفــق أن
خرج ضوء المكان

ً
هو والوقاد وهما في دمشق يتفرجان ،فرأيا جماال
ً
وب ـغــاال ومـشــاعــل وفــوانـيــس مضيئة ،فـســأل ضوء
المكان عن هذه األحمال وعن صاحبها ،فقيل له :هذا
خراج دمشق مسافر إلى الملك عمر النعمان صاحب
مدينة بغداد ،فقال :ومن رئيس هذه المحافل؟ قيل:
هو الحاجب الكبير الذي تزوج الجارية التي تعلمت
ً
العلم والحكمة ،فعند ذلك بكى بكاء شديدا وتذكر
أمه وأبــاه وأخته ووطنه ،وقــال للوقاد :ما بقي لي
ً
قعود هنا بل أسافر مع هذه القافلة وأمشي قليال
حتى أصل إلى بالدي ،فقال له الوقاد :أنا ما آمنت
عليك في القدس إلــى دمشق فكيف آمــن عليك إلى
بغداد ،وأنا أكون معك حتى تصل إلى مقصدك ،فقال
ً
ضوء المكان :حبا وكرامة فشرع الوقاد في تجهيز
حاله ثم شد الحمار وجعل خرجه عليه ووضع فيه
ً
شيئا من الزاد وشد وسطه ،وما زال على أهبة حتى
جــازت عليه األجـمــال والحاجب راكــب على هجين
والمشاة حوله ،وركــب ضوء المكان حمار الوقاد،
وقال للوقاد :يا أخي ستنظر ما أفعل بك إذا وصلت
إلى أهلي ،وما زالوا مسافرين بجانب القافلة إلى أن
طلعت الشمس ،فلما اشتد عليهم الحر أمر الحاجب
بــال ـنــزول واس ـت ــراح ــوا وس ـقــوا جـمــالـهــم ثــم أمــرهــم
بالمسير ،وبعد خمسة أيام وصلوا إلى مدينة حماه
ونزلوا بها وأقاموا بها ثالثة أيام .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

مناجاة بالشعر
ول ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـث ــام ـن ــة واألربـ ـ ـع ـ ــون بـعــد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
انهم أقاموا في مدينة حماه ثالثة أيام ثم سافروا
وم ــازال ــوا م ـســافــريــن ح ـتــى وص ـل ــوا مــدي ـنــة أخ ــرى
فــأقــامــوا بها ثــاثــة أي ــام ،ثــم ســافــروا حتى وصلوا
إلى ديار بكر وهب عليهم نسيم بغداد ،فتذكر ضوء
المكان أخته نزهة الزمان وأباه وأمه ووطنه وكيف
يعود إلى أبيه بغير أخته فبكى ،وأنشد هذه األبيات:
خليلي كــم ه ــذا ا لـتــأ نــي والصـبـر
ولـ ـ ــم ي ــأتـ ـن ــي م ـن ـك ــم رس ـ ـ ـ ــول يـخـ ـبـ ــر
أال إن أي ـ ـ ــام ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــال ق ـ ـص ـ ـيــرة
ف ـ ـيـ ــا ل ـ ـيـ ــت أيـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـت ـ ـفـ ـ ـ ــرق تـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر
خــذوا بيدي ثم ارحموا صبابـتـي
تالشى بها جسمي وإن كنت أصبر
ف ــإن تـطـلـبــوا مـنــي سـلــوا أقـ ــل لـكـم
ف ــوال ـل ــه م ــا سـ ـل ــوا ل ــي ح ـي ــن أحـ ـشـ ــر
فقال لــه الــوقــاد :اتــرك هــذا البكاء واألنـيــن فإننا
قريبون من خيمة الحاجب ،فقال ضوء المكان :البد
ً
من إنشادي شيئا من الشعر لعل نار قلبي تنطفئ،
فـقــال لــه الــوقــاد :بالله عليك أن تـتــرك الـحــزن حتى
تصل إلى بالدك وافعل بعد ذلك ما شئت وأنا معك
حينما كنت ،فقال ضوء المكان :والله ال أقدر على
ً
ذلك ،ثم التفت إلى ناحية بغداد وكان القمر مضيئا،
وكانت نزهة الزمان لم تنم تلك الليلة ألنها تذكرت
أخاها ضوء المكان فقلقت وصارت تبكي ،فبينما
هــي تـبـكــي إذ سـمـعــت أخــاهــا ض ــوء الـمـكــان يبكي
وينشد هذه األبيات:
لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــب كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
ً
سـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ه ـ ـ ـ ـ ــل
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال تـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي
إ ن ر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ب ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــب غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي
وزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت نـ ـ ـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــي
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى زم ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ً
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى لـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــا
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وأرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــي
م ـ ـ ــت م ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـتـ ــدان ـ ـ ـ ــي
ً
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــي
ً
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــب
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان
ً
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــزن فـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

خوف الوقاد
ً
فلما ف ــرغ مــن شـعــره ص ــاح وخ ــر مغشيا عليه،
وكــانــت نزهة الــزمــان ســاهــرة فــي تلك الليلة ،ألنها
تــذكــرت أخــاهــا فــي ذلــك الـمـكــان ،فلما سمعت ذلــك
الصوت بالليل ارتــاح فــؤادهــا ،وقامت وتنحنحت
ودعت الخادم ،فقال لها :ما حاجتك؟ فقالت له :قم
وائـتـنــي بــالــذي ينشد األش ـع ــار ،فـقــال لـهــا :إن ــي لم
أسمعه ولم أعرفه والناس كلهم نائمون ،فقالت له:
ً
كــل مــن رأيـتــه مستيقظا فهو الــذي ينشد األشعار
ً
ففتش فلم ير مستيقظا سوى الرجل الوقاد ،وأما
ضوء المكان فإنه كان في غشيته ،فلما رأى الوقد
ً
الخادم واقفا على رأسه خاف منه فقال له الخادم:
هــل أن ــت ال ــذي كـنــت تـنـشــد األش ـع ــار وق ــد سمعتك
سـيــدتـنــا؟ فاعتقد الــوقــاد أن الـسـيــدة اغـتــاظــت من
اإلنشاد فخاف وقال :والله ما هو أنا،
ف ـقــال ل ــه الـ ـخ ــادم :وم ــن ال ــذي كــان
ينشد الشعر فدلني عليه فإنك
تعرفه ألنــك يقظان ،فخاف
الــوقــاد على ضــوء المكان

ضوء المكان
يلتحق بقافلة
العودة وينشد
األشعار

ابنة عمر
النعمان
ترسل خادمها
ليأتي بالوقاد
وصاحبه
الشاعر

وقال في نفسه :ربما يضره الخادم بشيء فقال له:
لم أعرفه فقال له الخادم :والله إنك تكذب فإنه ما هنا
قاعد إال أنت فأنت تعرفه ،فقال له الوقاد :أنا أقول لك
الحق ،إن الذي كان ينشد األشعار رجل عابر طريق
وهو الذي أزعجني وأقلقني فالله يجازيه فقال له
الـخــادم :فــإذا كنت تعرفه فدلني عليه وأنــا أمسكه
وآخذه إلى باب المحفة التي فيها سيدتنا وأمسكه
أنت بيدك ،فقال له اذهب أنت حتى آتيك به .فتركه
الخادم وانصرف ودخل وأعلم سيدته بذلك وقال:
ما أحد يعرفه ألنه عابر سبيل فسكتت.

نسيم األسحار
ثــم إن ض ــوء الـمـكــان لـمــا أف ــاق مــن غـشـيـتــه ،رأى
القمر قد وصل إلى وسط السماء وهب عليه نسيم
األسحار ،فهيج في قلبه البالبل واألشجان ،فتحسس
صوته وأراد أن ينشد ،فقال له الوقاد :ماذا تريد أن
ً
تصنع؟ فقال :أريد أن أنشد شيئا من الشعر ألطفئ
به نيران قلبي ،قال له :أما علمت بما جرى لي وما
سلمت مــن القتل إال بأخذ خاطر ال ـخــادم ،فقال له
ضوء المكان :ومــاذا جرى أخبرني بما وقع؟ فقال:
يا سيدي قد أتاني الخادم وأنت مغشي عليك ومعه
عصا طويلة من اللوز وجعل يتطلع في وجوه الناس
وهم نائمون ويسأل على كل من ينشد األشعار فلم
يجد من هو مستيقظ غيري فسألني فقلت له :إنه
عابر سبيل فانصرف وسلمني الله منه وإال كان
ً
قتلني وقــال لــي :إذا سمعته ثانيا فــإت بــه عندنا،
فلما سمع ضوء المكان ذلك بكى ،وقال :من يمنعني
من اإلنشاد فأنا أنشد ويجري علي ما يجري فإني
قــريــب مــن بــادي وال أبــالــي بــأحــد ،فـقــال لــه الــوقــاد:
أنت ما مرادك إال هالك نفسك ،فقال له ضوء المكان:
ال بد من إنشاد فقال له الوقاد :قد وقع الفراق بيني
وبـيـنــك مــن ه ـنــا ،وك ــان مـ ــرادي أن ال أف ــارق ــك حتى
تدخل مدينتك وتجتمع بأبيك وأمك ،وقد مضى لك
عندي سنة ونصف وما حصل لك مني ما يضرك،
فما سبب إنشادك الشعر ونحن متعبين من المشي
والسهر والناس قد هجعوا يستريحون من المشي
ومحتاجون إلى النوم ،فقال ضوء المكان :ال أعود
عما أنا فيه ،ثم هزته األشجان فباح بالكتمان وأخذ
ينشد هذه األبيات:
قــف بــالــديــار وحــي األرب ــع الدرسـا
ّ ونـ ــادهـ ــا ف ـع ـســاهــا أن ت ـج ـيــب عـ ـسـ ــا
ف ـ ــإن أجـ ــنـ ــك ل ـي ــل مـ ــن تـ ــوحـ ـشـ ـهـ ــا
أوق ــد مــن الـشــوق فــي ظلماتها قبسا
إن صـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــذاري ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـج ـ ــب
أن ي ـج ــن ل ـس ـعــا وأن أج ـت ـن ــي لـسـعـ ــا
يــا جـنــة فــارقـتـهــا الـنـفــس مـكـرهة
ل ــوال ال ـتــأســي ب ــدار الـخـلــد ُم ـ ُّـت أســى
ً
وأنشد أيضا هذين البيتين:
كـ ـن ـ ـ ــا وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت األيـ ـ ـ ـ ـ ــام خ ـ ـ ـ ـ ــادم ــة
وال ـش ـم ــل مـجـتـمــع ف ــي أب ـه ــج الــوطــن
م ــن ل ــي ب ـ ــدار أحـ ـب ــاب وك ـ ــان بـ ـهـ ــا
ضـ ــوء ال ـم ـك ــان وف ـي ـه ــا ن ــزه ــة ال ــزم ــن

نزهة الزمان تتعرف على أخيها

واســم أخيها بـكــت ،وصــاحــت على الـخــادم وقــالــت:
ً
ً
ً
ويلك إن الذي أنشد أوال أنشد ثانيا وسمعته قريبا
مني ،والله إن لم تأتني به ألنبهن عليك الحاجب
فـيـضــربــك ويـ ـط ــردك ،ول ـكــن خ ــذ ه ــذه األلـ ــف دي ـنــار
وائـتـنــي بــه بــرفــق ،ف ــإن أب ــى فــادفــع لــه ه ــذا الكيس
الذي فيه ألف دينار ،فإن أبى فاتركه واعرف مكانه
وصنعته ومــن أي بــاد هو وارجــع بسرعة ،فخرج
الخادم يتأمل في الناس ويدوس بينهم وهم نائمون
ً
فلم يجد أحــد مستيقظا ،فجاء إلــى الوقاد فوجده
ً
قاعدا مكشوف الرأس فدنا منه وقبض على يده وقال
لــه :أنــت الــذي كنت تنشد الشعر فخاف على نفسه
وقــال :ال يا مقدم القوم ما هو أنــا ،فقال الـخــادم :ال
أتركك حتى تدلني على من كان ينشد الشعر ألني ال
أقدر الرجوع إلى سيدتي من دونه ،فلما سمع الوقاد
كــام ال ـخــادم خــاف على ضــوء الـمـكــان وبـكــى بكاء
ً
شديدا ،وقال للخادم :والله ما هو أنا وإنما سمعت
ً
إنسانا عابر سبيل ينشد فال تدخل في خطيئتي
فإني غريب وجئت مــن بــاد الـقــدس ،فقال الخادم
للوقاد :قــم أنــت معي إلــى سيدتي وأخبرها بفمك
ً
ً
فإني ما رأيــت أحــدا مستيقظا غيرك ،فقال الوقاد:
أما جئت ورأيتني في الموضع الذي أنا قاعد فيه
وعرفت مكاني وما أحد يقدر في هذه الساعة ينشد
ً
ً
ً
شيئا من الشعر سواء كان بعيدا أو قريبا ال تعرفه
إال مني ،ثم باس رأس الخادم وأخذ بخاطره فتركه
الخادم ودار دورة وخاف أن يرجع إلى سيدته بال
فائدة فاستتر في مكان غير بعيد من الوقاد ،فقام
الوقاد إلى ضوء المكان ونبهه ،وقال له :أقعد حتى
أحكي لك ما جرى وحكى له ما وقع ،فقال له :دعني
فإني ال أبالي بأحد فــإن بــادي قريبة فقال الوقاد
لضوء المكان :ألي شيء أنت مطاوع نفسك وهواك
وال تخاف من أحد وأنا خائف على روحي وروحك،
بــالـلــه عليك ان ــك ال تتكلم بـشــيء مــن الـشـعــر حتى
ندخل بلدك ،وأنا ما كنت أظنك على هذه الحالة ،أما
علمت أن زوجة الحاجب تريد زجرك ألنك أقلقتها
وقد كانت ضعيفة وتعبانة من السفر ،وكم مرة قد
أرسلت الخادم يفتش عليك ،فلم يلتفت ضوء المكان
ً
إلى كالم الوقاد بل صاح ثالثا وأنشد هذه األبيات:
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أقـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــذ ل ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا درى
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ــا
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أعـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزه
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت أ ن أ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ذق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــن
ً
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الئـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح فسكتت عــن الكالم
المباح.

فلما فرغ من شعره صاح ثالث صيحات ثم وقع
ً
مغشيا عليه ،فقام الوقاد وغطاه ،فلما سمعت نزهة
الزمان ما أنشده من األشعار المتضمنة لذكر اسمها

وإلى اللقاء في حلقة الغد

طول فراق
لما فرغ ضوء المكان من أشعاره ،وكان
الخادم يسمعه وهو مستخف ،وقف على
ً
رأس ــه ،فلما رآه الــوقــاد فــر ووق ــف بعيدا
ينظر ما يقع بينهما ،فقال الخادم :السالم
عليكم يا سيدي ،فقال ضوء المكان :عليكم
السالم ورحمة الله وبركاته ،فقال الخادم:
يا سيدي إنــي أتيت إليك في هــذه الليلة
ثــاث م ــرات ألن سيدتي تطلبك عندها،
قــال :ومــن أيــن هــذه حتى تطلبني مقتها
الله ومقت زوجها معها ،ونزل في الخادم
ً
شتما فما قــدر ال ـخــادم أن يــرد عليه ألن
سيدته أوصته أن ال يأتي به إال بمراده
هو فإن لم يأت معه يعطيه األلف دينار،
فجعل الخادم يلين له الكالم ،ويقول له :يا
ولد أنا ما أخطأت معك وال جرنا عليك،

فالقصد أن تصل بخطواتك الكريمة إلى
سيدتنا وتــرجــع فــي خير وســامــة ،ولك
عندنا بشارة ،فلما سمع ذلك الكالم قام
ومشى بين الناس والوقاد ماشي خلفه،
ونظر إليه وهو يقول في نفسه :يا خسارة
شبابه في الغد يشنقونه ،ومازال الوقاد
ً
ماشيا حتى قــرب مــن مكانهم ،وق ــال :ما
أخـشــاه إن كــان يـقــول علي هــو ال ــذي قال
لــي أنشد األش ـعــار ،ومشى ضــوء المكان
مع الخادم حتى وصل إلى المكان ،ودخل
الـخــادم على نزهة الــزمــان ،وقــال لها :قد
ج ـئــت ب ـمــا تـطـلـبـيـنــه وهـ ــو شـ ــاب حـســن
الصورة وعليه أثر النعمة ،فلما سمعت
ذلك خفق قلبها ،وقالت له :أأمره أن ينشد
ً
شيئا من الشعر حتى أسمعه ومن قرب،

وبعد ذلك أسأله عن اسمه ومن أي البالد
ه ــو ،فـخــرج ال ـخــادم إلـيــه وق ــال ل ــه :أنشد
ً
شـيـئــا مــن الـشـعــر حـتــى تسمعه سيدتي
فإنها حاضرة بالقرب منك وأخبرني عن
ً
اسمك وبلدك وحالك ،فقال :حبا وكرامة
ولكن حيث سألتني عن اسمي فإنه محي،
ورسمي فني ،وجسمي بلي ،ولي حكاية
تدون باإلبر على آماق البصر ،وها أنا في
منزلة التعبان الذي أوهنه التعب وحلت
بــه األوص ــاب فتاه عــن نفسه واحـتــار في
أمره وغرق في بحر األفكار.
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«الكوافير» ينتقم من صديق عمره بكتم أنفاس ابنته

ُّ
رتب خطة الختطافها وطلب فدية واضطر لقتلها بعد تعرفها إليه
القاهرة  -هشام محمد

عاد فهمي من رحلة عمل استغرقت خمس سنوات ،وقرر االستقرار مع
زوجته وطفلته الوحيدة ،واستثمار مدخراته في مشروع تجاري ،وتوافد
األهل واألصدقاء لزيارته ،واقترح أحدهم أن يشاركه في محل «كوافير»،
لكنه رفض أن يعمل في مهنة ال يجيدها ،وبعد أيام قليلة اختفت ابنته
«نرجس» ،وتكثفت تحريات األجهزة األمنية لكشف غموض تلك الجريمة،
والقبض على الجناة ،وتوالت المفاجآت.

الجاني يغتال
حلم صديقه
باالستقرار مع
أسرته الصغيرة

صرخات
الضحية أفضت
إلى قتلها بعد
حادثة االختطاف

المتهمون يدلون
باعترافات
تفصيلية بشأن
جريمتهم اآلثمة

هبط الركاب من الطائرة في ساعة متأخرة
من الليل ،وكان بينهم الشاب العائد إلى وطنه،
ويحلم أن يكون محطته األخـيــرة ،ويكف عن
الذهاب والعودة في إجازات قصيرة ،ويحظى
بحياة سعيدة مــع أســرتــه الـصـغـيــرة ،وحين
أنهى فهمي إجــراء ات الخروج ،حمل حقائبة
ً
مغادرا المطار ،وكان في انتظاره أحد أصدقائه
ً
واقفا أمام سيارته ،وفي الطريق مرت من أمامه
أطياف ذكريات عن حياته الماضية ،وارتسمت
على و جـهــه ابتسامة خــا فـتــة ،بينما يتعجل
الوصول إلى منزله في إحــدى المدن القريبة
من القاهرة.
وفـ ــي ال ـط ــري ــق س ــأل ــه صــدي ـقــه «زاه ـ ـ ــر» عن
مشروعاته المقبلة ،وما إذا كان ينوي السفر
م ــرة أخـ ــرى أم سيستقر م ــع أس ــرت ــه ،وكــانــت
إج ــاب ــة فـهـمــي حــاس ـمــة ب ــأن ــه ي ــري ــد أن يـكــون
بجوار زوجته وطفلته ،وكفاه أنه أمضى خمس
ً
سنوات بعيدا عنهما ،وحان الوقت ليؤسس
مـشــروعــه ال ـخــاص ،ولـكــن مــا يشغله اآلن هو
ً
العودة سريعا إلى بيته ،وأن يحظى بإجازة
قصيرة ،ويفكر في هدوء عن العمل المناسب،
فال مجال لمغامرة غير مأمونة العواقب.
ك ــان الـصــديـقــان مــن أب ـنــاء منطقة واح ــدة،
وتزامال في الدراسة منذ التحاقهما بالمدرسة
االب ـتــدائ ـيــة ،وحـتــى حصولهما عـلــى شـهــادة
متوسطة ،وظلت فكرة السفر تشغل تفكيرهما،
وقــادهـمــا طموحهما للعمل الـخــاص ،فعمال
فترة فــي شركة مـقــاوالت ،وخــال تلك الفترة
ب ـحــث ف ـه ـمــي ع ــن عـ ـ ــروس ،وتـ ـ ــزوج م ــن اب ـنــة
الجيران ،وأنجب منها «نرجس» بينما أرجأ
زاهـ ـ ــر فـ ـك ــرة ال ـ ـ ـ ــزواج ،وحـ ـي ــن أنـ ـه ــت ال ـشــركــة
أعمالها ،أصبح الصديقان في مأزق ،واضطر
فهمي للبحث عــن فرصة عمل خــارج البالد،
بينما ورث زاهــر محل «الكوافير» عن والــده،
وعدل عن فكرة السفر.
قطعت كلمات فهمي الطريق على صاحبه،
والذ بالصمت في أثناء قيادته السيارة ،وأدرك
زاهــر أنــه تـسـ ّـرع فــي تـســاؤالتــه ،لكنه لــم يفقد
األم ــل فــي إق ـنــاع صــديــق ع ـمــره بـفـكــرتــه ،وأن
يـخـتــار الــوقــت الـمـنــاســب لـيــدعــوه لمشاركته
في محل «الكوافير» الــذي يفتقر للتجهيزات
الحديثة ،وال يملك المال الالزم لتطويره ،ولن
ً
يجد أحدا يساعده سوى الصديق العائد من
السفر ،ومعه مدخراته التي يريد استثمارها
في مشروع تجاري ،وعليه أن ينتظر ما تسفر
عنه األيام المقبلة.
س ــاد الـصـمــت بـيــن الـصــديـقـيــن ،واستسلم
كل منهما ألفـكــاره الخاصة ،وربما تقاطعت
ذكــريــاتـهـمــا الـبـعـيــدة ،واآلن أصـبـحــا شابين
فــي الثالثينيات مــن العمر ،وظ ــروف الحياة
بــا عــدت بينهما ،و هــا هما يلتقيان فــي ليلة
صيفية خانقة ،ويقطعان الطريق إلى بلدتهما،
وال يدري أحدهما ما تخبئه له األقــدار ،وهل
سيظل ر ب ــاط ا لـصــدا قــة يجمع بينهما أم أن
ً
شيئا ما سيحدث ،وربما لم يخطر ببالهما
خالل السنوات الماضية.
قطع فهمي حبل الـصـمــت ،و س ــأل صديقه
عن أحواله ،فقال زاهر« :ال شيء جديد ،واأليام
تمر متكاسلة بين المحل والمقهى» ،فضحك
فهمي ،وقال« :طول عمرك تحلم بالسفر ،ولكنك
ً
لم تفعل ،ورفضت الفكرة تماما ،واآلن تشكو
ً
من الملل ،أنت محير فعال» ،وعلى الفور تغيرت
مالمح صديقه ،وارتـجــت عجلة القيادة بين
يديه ،وكــادت السيارة أن تخرج عن مسارها
وتصطدم بالرصيف ،ولكنه استعاد توازنه في
طريق مليء بالضباب ،وحاول فهمي أن يخفي
اضطرابه ،ولم يعلق بشيء ،وفي تلك اللحظة
الحــت مــن بعيد األض ــواء الخافتة المنبعثة
من منازل مدينتهما الصغيرة ،وابتسم زاهر،
قائال« :حمدا لله على السالمة».

عودة الغائب
استسلم فهمي لنوم عميق ،واستيقظ في
عـصــر ال ـيــوم الـتــالــي لـعــودتــه ،ولـلـمــرة األول ــى
يشعر باألمان ،وعدم إحصاء األيام المتبقية
عـلــى س ـفــره ،وغـمــرتــه ال ـس ـعــادة ألن ــه سيبقى

مع زوجته وطفلته ،ويعوضهما عن سنوات
غيابه ،وتأهب الستقبال زائريه ،وكان بينهم
صديقه «زاهر» وتجاذب معهم أطراف الحديث،
وفــي أثـنــاء وداعـهــم عند بــاب الـمـنــزل ،أخبره
زاهر أنه يريده في أمر بالغ األهمية ،واقترح
ً
عليه أن يخرجا غدا بالسيارة ،حتى يستطيع
أن يتكلم معه باستفاضة ،واستفسر فهمي
ً
عن األمــر ،فقال زاهر مبتسما إنه بخصوص
مشروعه التجاري.
حـ ــان ال ـم ــوع ــد ال ـم ــرت ـق ــب ،واس ـت ـق ــل فهمي
السيارة مع صديقه ،وفي الطريق عرض عليه
أن يشاركه في محل «الكوافير» وأن يتقاسما
األرباح بينهما ،ولكن فهمي أخبره أنه صديق
عـ ـم ــره ،وال ي ــري ــد أن ت ـف ـســد الـ ـتـ ـج ــارة صـفــو
صداقتهما ،وإذا كــان يرغب في أي مساعدة
سيلبيها ف ــي ال ـح ــال ،وأس ـق ــط ف ــي ي ــد زاه ــر،
وشكره على نواياه الطيبة تجاهه ،ثم سأله
عما سيفعله ،فقال فهمي إ نــه ينوي افتتاح
«بوتيك» لبيع المالبس الجاهزة.
وانـقـطــع زاه ــر عــن زي ــارة صــديـقــه مــن دون
سابق إنذار ،وحين هاتفه فهمي ليطمئن عليه،
ّ
تعلل بأنه مشغول في المحل ،وفي أقرب فرصة
سيرتب معه ً
لقاء من أجل معاونته في تنفيذ
مشروعه التجاري ،وبــدت المكالمة الهاتفية
كأنها نذير بانقطاع صداقتهما ،وساور فهمي
القلق من كلمات زاهر المقتضبة ،وأدرك أنه ال
يريد أن يفصح عن استيائه من رفض الشراكة
معه فــي مـشــروع ت ـجــاري ،رغــم أنــه لــم يقصد
اإلساء ة إليه ،فهو صديق عمره ،وبمثابة أخ
له ،ولكنه لم يتفهم أسباب الرفض ،واعتبرها
ً
نوعا من اإلهــانــة ،وكــاد فهمي أن يذهب إلى
صديقه ،ويشرح له وجهة نظره مــرة أخــرى،
ول ـك ـنــه ان ـت ـظــر ح ـتــى ي ـك ــون لـ ـق ــاؤه بـصــديـقــه
مصادفة أو بناء على طلبه ،وحينها سيعرف
أن ــه تـقـبــل األم ـ ــر ،وت ـجــاوز
ذل ــك ال ـخ ــاف الـبـسـيــط،
و ت ـعــود صداقتهما
إلـ ـ ـ ــى ص ـ ـفـ ــوهـ ــا مــن
جديد.

الدكتورة نرجس
ف ـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ــوقـ ـ ــت

ً
انشغل فهمي تماما بأسرته ،التي
ّ
عــاد إليها بعد طــول غياب ،وكــرس
مـعـظــم وق ـتــه لـلـجـلــوس مــع طفلته
«ن ـ ــرج ـ ــس» الـ ـت ــي س ـي ـق ــدم أوراق
الـ ـتـ ـح ــاقـ ـه ــا بـ ــال ـ ـمـ ــدرسـ ــة الـ ـع ــام
ً
المقبل ،وكــان يسألها ضاحكا:
«مــاذا تريدين أن تعملي عندما
تكبرين» ،فتقول ببراءة متناهية:
«أريد أن أكون دكتورة مثل عمتي
نرجس» ،وكان فهمي قد سمى ابنته
ع ـلــى اسـ ــم شـقـيـقـتــه ال ـت ــي ت ـفــوقــت في
دراسـتـهــا ،ودخـلــت كلية الصيدلة ،وتزوجت
ً
مــن زميل لها ،ويعمالن معا فــي صيدلتهما
الخاصة.
وبعد أيام قليلة ،اختفت الطفلة نرجس في
ظروف غامضة ،وتقدم فهمي ببالغ للشرطة
عن اختفاء ابنته الوحيدة ،وتكثفت التحريات
للعثور عليها ،وبسؤاله عن وجود خصومه
مع أحد من جيرانه ،قال إن عالقته طيبة مع
الجميع ،وربما تعرضت طفلته إلى اختطاف،
وجـ ــرى إخ ـط ــار جـمـيــع األق ـس ــام بــأوصــافـهــا،
ِّ
وط ـلــب رجـ ــال الـمـبــاحــث م ــن األب الـمـبــلــغ أن
يخبرهم بأية تطورات جديدة يمكن أن تحدث
خالل األيام المقبلة.
وتحولت حياة فهمي وزوجته إلى مأساة،
وال يدريان ماذا حدث لطفلتهما ،وهل ستعود
إليهما م ــرة ثــانـيــة ،وت ـهــاوى الـخـيــط الــواهــن
لــأمــل ،حـيــن ط ــرق بــابـهـمــا رج ــال الـمـبــاحــث،
وأخ ـب ــروا فهمي أن ــه ج ــرى الـعـثــور عـلــى جثة
طفلة في مكان مهجور على أطــراف المدينة،
وهـ ـ ــوت الـ ـص ــدم ــة ع ـل ــى األب ع ـن ــدم ــا ت ـع ـ ّـرف
ً
ع ـلــى ج ـثــة اب ـن ـتــه ،وانـ ـه ــار مـغـشـيــا عـلـيــه من
ه ــول الفجيعة ،وتـبـيــن وج ــود كــدمــات وآث ــار
تعذيب على جسد الضحية البريئة ،وتكثفت
التحريات من جديد للقبض على الجاني.
ورف ــض فهمي أن يتقبل ال ـعــزاء فــي ابنته،
ح ـتــى ي ـتــم ُ ال ـق ـبــض ع ـلــى ال ـج ـن ــاة ،وال ي ــدري
َ
بأي ذنب ق ِتلت ،وتوصلت تحريات األجهزة
األمـنـيــة إلــى أن وراء ارت ـكــاب الــواقـعــة «زاه ــر»
صاحب محل كوافير وصديق والد الضحية،
وأنـ ــه اس ـت ـعــان بــاثـنـيــن من
الشبيحة ،وقاما بخطف
الطفلة أثناء نزولها إلى
الشارع ،وقاما بتكميمها،
ووض ـ ـ ـعـ ـ ــاهـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــوال،
وكـ ــان زاهـ ــر ف ــي انـتـظــارهـمــا
بالسيارة ،وانطلقوا بها إلى
مكان مهجور ،وحين أخرجوها
من الجوال ،تعرفت على صديق
والـ ــدهـ ــا ،وت ـع ــال ــى ص ــراخ ـه ــا من
الفزع ،وبينما يحاول أن يمنعها من
الـصــراخ ،جــرت من أمــامــه ،فلحق بها وانهال
ً
عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها األخيرة،
وتخلص منها بمساعدة معاونيه ،وانطلقوا
مرة أخرى بالسيارة.

صدمة األم
وأم ــام المحقق انهمرت وال ــدة نــرجــس في
البكاء ،وأعجزتها الصدمة عن تصديق أنها
فقدت ابنتها الوحيدة ،بل إنها تعيش أحداث
كابوس مفزع ،وسرعان ما تفيق منه ،لتجدها
نائمة بجوارها ،وظلت تهذي ،قائلة« :كانت كل
حياتي ...بنتي وصاحبتي ...حين سافر زوجي
للعمل فــي الـخــارج ،ويــوم الـحــادث على غير
عادتها وجدتها تحضنني بشدة ،ثم أحضرت
ك ــراس ــة ال ــرس ــم ،ورس ـم ــت ث ــاث ــة أش ـخ ــاص،
وكتبت (بابا وماما ونرجس) وطلبت مني
النزول إلى الشارع لتلعب مع صديقاتها،
وحـيــن تــأخــرت ،نـظــرت مــن الشباك،

ول ــم أج ــده ــا ،ف ـجــريــت إل ــى الـ ـش ــارع ،وســألــت
األطـفــال عنها ،ولكنهم قــالــوا إنهم لــم يروها
ً
ال ـي ــوم ،واتـصـلــت بفهمي ال ــذي أت ــى مـســرعــا،
وكان سيصحبنا معه في إجــازة ،وزاهــر كان
صديق عـمــره ،ولكن الغيرة أعمت بصيرته،
وانتقم مــن فهمي ألنــه رفــض أن يشاركه في
محل الكوافير».
وأخ ـ ــذ ال ـم ـح ـقــق ي ـن ـصــت لـ ــأم م ــن دون أن
يـقــاطـعـهــا ،وه ــي ت ـعــرب عــن حــزنـهــا الـشــديــد،
قائلة« :ال أنــام مــن يــوم الـحــادث ،ابنتي تأتي
هات حقي يا ماما،
لي في المنام ،وتقول لي
ِ
ْ
َمن يصدق أن زاهر يفعل ذلك ،مع أنه كان أكثر
من صديق لفهمي ،وقبلها بأيام عرض عليه
فكرة أن يكون شريكه ،ولكن زوجي رفض ألنه
ال يريد أن يخسر صديقه بسبب التجارة أو
أي شيء آخر ،إال أن زاهر غدر بصاحبه وخان
العيش والملح».
وان ـت ـهــت أقـ ــوال األم بـعــد أن قــالــت بصوت
ذبيح« :نرجس كانت تأخذ عروستها ُ(دميتها)
ً
التي ال تتركها من يديها نهائيا وتنزل الشارع
لتلعب مع صديقتها بنت الجيران ،وكنت في
كل لحظة أنظر من الشباك ،وأطمئن عليها،
ً
وأحيانا أنــادي عليها وقــت الـغــداء ،وبعد أن
جــاء فهمي من السفر ،كانت سعيدة برجوع
أبيها ،ولم تنزل الشارع ،حتى جاء هذا اليوم
عندما استيقظت من النوم ،وعرفت أن والدها
خرج ولن يعود إال في المساء ،فطلبت مني أن
تلعب مع صاحبتها ،وبعدها فقدتها لألبد».

دائرة االشتباه
ً
ك ــان زاه ــر بـعـيــدا عــن دائـ ــرة االش ـت ـبــاه ،وال
يمكن أن يخطر ببال فهمي أنه سيرتكب تلك
الجريمة النكراء ،وربما لهذا السبب أقدم على
التخطيط لـجــر يـمـتــه ،وتملكته أ ب ـشــع أ ن ــواع
الـغـيــرة ،وتــرسـخــت فــي نفسه مـشــاعــر الحقد
والكراهية لصديق عمره ،وأراد إي ــذاء ه بأية
وسيلة ،بعد أن رفض عرض الشراكة ،ولعب
ال ـش ـي ـطــان ب ــرأس ــه ،وس ـل ـبــه إرادتـ ـ ــه كــالـ ُـم ـنـ َّـوم
ً
َّ
وتحول إلى شخص آخر ال يمت
مغناطيسيا،
ّ
له بصلةٍ  ،وقرر أن ينفذ خطة االنتقام في أقرب
وقت ،وقبل أن يفتتح فهمي مشروعه التجاري،
وحينها لن يفيده ارتكاب الجريمة ،وابتزاز
غريم اليوم وصديق األمس.
أشـيــاء مــن هــذا القبيل يتكرر حدوثها كل
يـ ــوم ،ول ـك ــن جــري ـمــة زاهـ ــر ت ـحـ ّـولــت إل ــى عــدة
جرائم ،بين الخيانة والخطف واالبتزاز والقتل
العمد مع سبق اإلصرار والترصد ،وأدرك أنه
ال يستطيع أن يرتكب كــل ذلــك بمفرده ،ومن
دون أن ي ــدري قــام بتكوين تشكيل عصابي
باالستعانة باثنين من الشبيحة ،ولكل منهما
سجل إجرامي ،وسبق لهما دخول السجن أكثر
من مرة ،وكانا على استعداد الرتكاب أي شيء
مخالف للقانون من أجل المال الحرام.
وتمكن رجــال المباحث من كشف غموض
ت ـلــك ال ـجــري ـمــة ،وأفـ ـ ــادت ال ـت ـحــريــات بــوجــود
شبهة فــي تــورط زاهــر فــي قتل ابنة صديقه،
وأنــه يتواجد مع اثنين من المسجلين خطر
أمــام محله ،وجــرى ضبط المتهمين الثالثة،
واعترفوا بارتكابهم الجريمة ،وأن المتهم األول
زاه ــر كــان يمر بضائقة مــالـيــة ،وحـيــن رفض
صديق عمره أن يشاركه في عمل تجاري ،قرر
االنتقام منه ،وخطف ابنته البتزازه ،والمطالبة
بفدية ،لكنه اضطر لكتم أنفاسها بعد صراخها
المتواصل ،حتى فارقت الحياةّ ،
وقررت النيابة
ً
حبسهم على ذمة التحقيقات ،تمهيدا لمثولهم
أمام القضاء ،ونيلهم القصاص العادل جزاء
ارتكابهم تلك الجريمة اآلثمة.

توابل ةديرجلا
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ً
ً
 20مصورا فوتوغرافيا قدموا إبداعاتهم في «زوايا كويتية»
ً
معرض افتراضي َّ
تضمن أعماال لمفردات الطبيعة والتصميم المعماري

١٩

خبريات
«بروكسيما» الفرنسي ينال
جائزة «تسيالكوفسكي»

فضة المعيلي

األعمال
المشاركة
جسدت ثراءً
ً
كبيرا بحس
إنساني مميز
د .الدويش

كل صورة
تحتوي
على رسالة
هادفة
البحر

من أعمال المعرض
بــرعــايــة المجلس الــوطـنــي للثقافة
والـفـنــون اآلداب ،نظمت إدارة الفنون
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي االفـ ـت ــراض ــي ب ـع ـنــوان
«زوايـ ــا كــويـتـيــة» ،ش ــارك فـيــه عـشــرون
مصورا فوتوغرافيا من الكويت ومن
الجاليات المقيمة ،وقــدم المشاركون
صورا مختلفة تدل على حرفية عالية
ودقة في استخدام كاميرات التصوير.
وقــال األمين العام المساعد لقطاع
الفنون د .بدر الدويش« :يهتم المجلس
الوطني بجميع مفردات العمل الفني
ومدارسه المختلفة ،حيث تنظم إدارة
الفنون التشكيلية العديد من المعارض
ل ـهــذه ال ـف ـنــون ،وسـلـطـنــا ال ـض ــوء هــذه

من أعمال راشد المرشود
المرة على المصورين الفوتوغرافيين،
ونظمنا معرضا بعنوان زوايا كويتية،
شـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـيـ ــه مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورون ك ــويـ ـتـ ـي ــون
ومــن الـجــالـيــات المقيمة فــي الكويت،
وق ــدم ــوا أعـ ـم ــاال ج ـس ــدت ث ـ ــراء كـبـيــرا
بحس إنساني مميز ،لتجسد بعض
األع ـمــال الـمـشــاركــة م ـفــردات الطبيعة
للبيئة البحرية والبرية ،بينما رصدت
بعض األعمال التصميم المعماري في
الكويت».

جماليات الفن
م ــن جــان ـب ـهــا ،ذك ـ ــرت م ــدي ــرة إدارة
ا لـفـنــون التشكيلية بالمجلس ضياء

البحر« :المعرض عبارة عن مجموعة
زوايـ ـ ـ ــا ب ـع ـي ــن الـ ـمـ ـص ــوري ــن ،وي ـش ـمــل
نخبة من المصورين المبدعين ،حيث
تحتوي كــل صــورة فوتوغرافية على
رس ــال ــة ه ــادف ــة ت ـك ـمــن ف ــي ج ـمــال ـيــات
فن التصوير الفوتوغرافي ،استطاع
أن يعبر كــل فـنــان بـلــوحــة ،فمثال في
التصوير المعماري ش ــارك المصور
ن ــاص ــر ال ـع ـم ـي ــري ،وق ــام ــت م .حـنـيــن
يعقوب بتصوير مدينة الكويت ،وقدم
محمد مراد صورة عن الحياة البرية
ال ـف ـطــريــة ،أم ــا شـطــي الـشـطــي فـشــارك
بـصــورة عــن الطيور المهاجرة ،وقــام
راشـ ـ ــد الـ ـم ــرش ــود ب ـت ـص ــوي ــر ال ـح ـيــاة
البحرية».

كيت وينسلت تنفي دعم ابنتها في التمثيل
أعـ ــربـ ــت ال ـم ـم ـث ـلــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة كـيــت
وي ـن ـس ـلــت ع ــن اعـ ـت ــزازه ــا بــاب ـن ـت ـهــا مـيــا
ثريبلتون ،التي بدأت مسيرتها التمثيلية
بمفردها.
وقــالــت الـنـجـمــة ،ال ـحــائــزة «أوسـ ـك ــار»،
ف ــي تـصــريـحــات لـلـبــرنــامــج الـتـلـفــزيــونــي
البريطاني «لورين»« ،إن ابنتها اآلن تبلغ
 20عــامــا ،وتـمـثــل ...إنــه شــيء رائ ــع حقا»،
مضيفة أن ميا موجودة حاليا في التشيك
لتمثيل مسلسل تلفزيوني.
وأضافت« :لم أدعم دخول ميا المجال،
حيث إنه أمر رائــع بالنسبة لها أن يكون
لديها اسم عائلة مختلف عني ،وبالتالي
صــارت غير مــرصــودة ،األشخاص الذين
اخـ ـت ــاروه ــا ل ــم ي ـع ــرف ــوا أن ـن ــي وال ــدت ـه ــا،
وبالطبع كان ذلك مهما جدا في تقديرها
لذاتها».

وذكــرت نجمة هوليوود أنها «لطالما
كانت تتنبأ» بأن ابنتها ستتبع خطاها
يوما ما« ،ثم قبل بضع سنوات قالت إنها
ستجربها فقط» .ولعبت الممثلة الشابة
أول دور رئيسي لها عــام  2020في فيلم
التشويق األيرلندي «ظالل».
وقبل سفر ابنتها إلى التشيك ظهرت
ويـ ـنـ ـسـ ـل ــت ب ـص ـح ـب ـت ـه ــا ،ف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
ل ــاس ـت ـم ـت ــاع ب ــال ــوق ــت ف ــي ج ــو عــائ ـلــي،
والـتـقـطــت ال ـعــدســات لـهـمــا ص ــورا خــال
التنزه بصحبة كلبهما على أحد الشواطئ.
وجــاء هذا الظهور بعدما بــدأت االبنة
الصغرى مشوارها في عالم التمثيل العام
الماضي ،من خالل فيلم  ،Shadowsحيث
ت ـحــاول االب ـنــة أن تسير عـلــى نـهــج أمها
الفنانة العالمية.
(د ب أ)

كيت وينسلت

من تصوير محمد مراد

ميا ثريبلتون بأحد المشاهد

وأضافت البحر أن المعرض يهدف
إل ـ ــى إع ـ ـطـ ــاء ع ـ ــدة رسـ ــائـ ــل واضـ ـح ــة،
«فتصوير المباني الحديثة للكويت
وإبـ ـ ـ ــراز الـ ــزوايـ ــا ال ـج ـم ـي ـلــة ف ـي ـهــا هــو
إلظ ـه ــار نـهـضــة ال ـكــويــت الـمـعـمــاريــة،
وكــذلــك هناك رســالــة واضـحــة هــي أنه
البـ ــد م ــن ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـم ـق ــدرات
البيئية والـحـيــاة الـفـطــريــة للكائنات
الحية ،ســواء في الصحراء أو البحر،
ح ـت ــى ن ـح ــاف ــظ ع ـل ــى س ــام ــة ال ـب ـي ـئــة
وح ـمــاي ـت ـهــا م ــن ال ـت ـل ــوث ،وه ـن ــا البــد
أن يكون هناك دور للوعي والسلوك
االخ ــاق ــي لـ ــأفـ ــراد ،ودور الـمـجـتـمــع
وأيضا التكاتف والتعاون مع الجهات
الرسمية والتطوعية للحفاظ على بيئة

صحية نظيفة ،وهي من اجل الكويت
اوال وأخيرا».

المصورون المشاركون
يذكر أن المصورين المشاركين هم
نــاصــر الـعـمـيــري ،علي الـحـمــاد ،راشــد
ال ـم ــرش ــود ،لـيـنــو ث ــوم ــاس ،رينجيش
ساسيناث ،كريشناداس ،زيد الناصر،
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ـيــوســف ،عـبــدالـلــه ال ـك ـن ــدري ،فيصل
النومس ،م .حنان عادل ،أحمد بوفتين،
جــاســم مقيم ،محمد الـمـشـمــوم ،رامــي
خير ،محمد عــوض ،عايض العجمي،
محمد مراد ،شطي الشطي.

ً
سويفت ضحية محاولة سطو مجددا
أوقفت الشرطة األميركية رجال حاول التسلل إلى
شقة المغنية األميركية تايلور سويفت في نيويورك،
في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة مضايقات من
هذا النوع تعرضت لها.
وأعلنت شرطة نيويورك أنها أوقفت رجال واتهمته
ب ـم ـحــاولــة ال ـس ـطــو ع ـلــى مـمـتـلـكــات ال ـغ ـي ــر ،بـعــدمــا
استدعيت إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن.
وسبق لتايلور سويفت 31( ،عاما) ،التي أصبحت
أخيرا مع ألبومها «فولكلور» أول فنانة تنال  3مرات
جــائــزة «غــرامــي» ،أن واجـهــت مشكالت عــدة مــن هذا
الـنــوع ،فقد أوقــف رجــل فــي يوليو  2019وبحوزته
«عدة للسطو» أمام مسكن المغنية في مدينة ساحلية
بوالية رود آيالند الصغيرة في شمال شرق نيويورك،
وفي مارس  ،2019أوقف رجل للمرة الثانية في أقل
من عام ،أمام شقتها في مانهاتن.
(أ ف ب)

تايلور سويفت

منحت لجنة تحكيم مهرجان
«تسيالكوفسكي» السينمائي
الفضائي الدولي فيلم
«بروكسيما» الفرنسي جائزة
«تسيالكوفسكي» الرئيسية
ّ
للمهرجان .وقد سلم
المخرج الروسي المشهور،
تيمور بكمامبيتوف جائزة
المهرجان الرئيسية لفيلم
«بروكسيما» من إخراج
الفرنسية ،أليس فينوكور.
أما جائزة «أفضل إخراج»
فنالها المخرج الصيني،
فرانت غفو ،لقاء إخراجه
لفيلم «األرض الجوالة» ،ومنح
المخرج البريطاني ،آدم
دانيكي ،جائزة أفضل فيلم
وثائقي لقاء إخراجه لفيلم
«بحثا عن الضوء».

صداقة بين رجل وأخطبوط
تنافس على «األوسكار»

قد ترتبط الحيوانات األليفة
باإلنسان بسهولة ،لكن عندما
ينجح أخطبوط في إقامة
عالقة صداقة مع غواص
ويصبح معلمه في الحياة،
فإنه يحق لقصة حقيقية كهذه
أن تحجز مكانا بين األسماء
المرشحة ألفضل فيلم وثائقي
في حفل جوائز األوسكار
المقرر يوم األحد المقبل .وبدأ
فيلم «معلمتي األخطبوط»
للجنوب إفريقي كريج فوستر
لتوطيد ارتباطه بالطبيعة
وذلك بمراقبة أنثى أخطبوط
فضولية.
(رويترز)
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دوليات

تحركات «جمهورية» وإسرائيلية إلبقاء عقوبات إيران

• طهران :أجواء فيينا إيجابية ولن نقدم امتيازات • «الحرس» يشيد بإنجازات نائب قآني في لبنان خالل تشييعه

تواصلت المفاوضات النووية
في فيينا حيث عقدت اللجنة
المشتركة اجتماعا أمس
لتقييم ما تم التوصل اليه،
وذلك مع استمرار التحركات
الضاغطة على إدارة الرئيس
جو بايدن ،خصوصا من قبل
الحزب الجمهوري وإسرائيل
لعدم رفع العقوبات عن إيران،
ً
التي ال تبدي تفاؤال حذرا تجاه
مسار فيينا.

نائب رئيس
البرلمان اإليراني
يكذب عراقجي:
األميركيون
يتواجدون بفندق
المفاوضات في
فيينا

مع توالي اإلشارات اإليجابية
بـشــأن تحقيق مـفــاوضــات غير
مـ ـب ــاش ــرة ت ــرع ــاه ــا "ال ـت ــروي ـك ــا
األوروبية" بين إيران والواليات
المتحدة من أجل إحياء االتفاق
النووي المبرم عام  ،2015أعلنت
ل ـج ـن ــة الـ ـبـ ـح ــوث ال ـج ـم ـه ــوري ــة
البرلمانية عن مشروع لزيادة
ص ـع ــوب ــة رف ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات عــن
طـهــران ومنع "البيت األبيض"
من العودة إلى االتفاق النووي،
ف ــي حـيــن كـتــب أك ـثــر م ــن 2000
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول أمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي وع ـ ـس ـ ـكـ ــري
إســرائـيـلــي ســابــق إلــى الرئيس
األميركي الديمقراطي جو بايدن
حول عواقب العودة المحتملة
لواشنطن إلــى االتفاق النووي
الذي انسحب منه سلفه دونالد
ترامب عام .2018
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـبـ ـح ــوث
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة فـ ـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان
األمیركي ،أنها ستعرض اليوم
م ـ ـشـ ــروع "الـ ـضـ ـغ ــط األق ـ ـصـ ــى"
ض ــد ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي ،بــرفـقــة
وزيــر الخارجية السابق مايك
بومبيو ،ويسعى المشروع إلى
توسيع العقوبات ضد طهران
النووي.
ومنع وإحياء االتفاق ّ
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،حـ ــذر أكـثــر
من  2000مسؤول استخباراتي
وعسكري إسرائيلي سابق ،في
رسالة إلى بايدن ،من تداعيات
ع ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
المحتملة إلــى االتفاق النووي
مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ،وش ـ ـ ـ ــددوا ع ـل ــى أن
ال ـ ـت ـ ـسـ ــرع فـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض مــع
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة يـهــدد
إسرائيل وحلفاء ها الجدد من
العرب بشكل مباشر.

سفير إيران ببغداد يرحب
بـ «الوساطة العراقية» مع الخليج
أعرب السفير اإليراني في العراق ،إيران مسجدي ،عن ترحيب
إيران ودعمها لوساطة بغداد من أجل تقريب طهران وإصالح
عالقتها مع بعض الدول الخليجية.
وقال مسجدي ،في مقابلة نشرتها وكالة األنباء اإليرانية
الرسمية ،أمس ،إن بالده أبلغت السلطات العراقية بموقفها
الـمـشـجــع لـلــوســاطــة وألي ت ـحــرك يـصــب فــي تـطــويــر عــاقــات
التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.
وجــاء ت تصريحات المسؤول اإليــرانــي إثــر ورود تقارير،
غير مؤكدة ،أفادت بأن مسؤولين سعوديين وإيرانيين عقدوا
مناقشات في العراق.
وأمــس األول ،جــددت وزارة الخارجية اإليــرانـيــة الترحيب
بــالـحــوار مــع السعودية الـتــي قطعت عالقتها الدبلوماسية
مع إيران في  ،2016دون أن تؤكد إجراء محادثات في بغداد.
من جهة ثانية ،اعتبر السفير اإليراني في بغداد ،أن وجود
العسكريين األميركيين ال يصب في مصلحة العراق والمنطقة،
ً
مضيفا أن قــوات الـعــراق ودول المنطقة ق ــادرة وحــدهــا على
تأمين أمنها.

عراقجي لدى توجهه لحضور اجتماع أعضاء االتفاق النووي في فيينا أمس (رويترز)
وك ـت ـبــوا ف ــي رســالـتـهــم الـتــي
ن ـشــرهــا م ــوق ــع Washington
 " :FreeBeaconنـشـعــر بخيبة
أمل لعودة حكومة بايدن وعدد
قليل مــن ال ــدول األوروب ـيــة إلى
اال ّتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي مـ ــع إيـ ـ ـ ــران،
ألنهم يتجاهلون مخاوف أقرب
البلدان وأكثرها قابلية للتضرر
مــن إي ـ ــران ،وكــذلــك الـ ــدول التي
تعرف إيران بشكل أفضل".
وأضافت الرسالة" :إن النظام
اإلي ــران ــي يـسـعــى بـشـكــل علني
إلى تدمير بلدنا وإطاحة الدول
ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ع ـقــدنــا ال ـســام
م ـع ـه ــا ،وم ـ ــن أج ـ ــل م ـن ــع وق ــوع
كارثة ،فإنه من الضروري منع
إي ــران مــن اكتساب الـقــدرة على
صنع أسلحة نووية ،ومواجهة
األنشطة الخبيثة لهذا لنظام".
ك ـ ـمـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون
اإلســرائ ـي ـل ـيــون الـســابـقــون إلــى
ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادئ الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـجـ ــب ع ـلــى
ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـي ــة وال ـق ــوى
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ـه ــا فــي
ال ـم ـف ــاوض ــات ،قــائ ـل ـيــن" :يـجــب
ً
أال ت ـعــود ه ــذه الـ ــدول أبـ ــدا إلــى
اتفاق  ،2015حيث فشل االتفاق
الـ ـن ــووي ف ــي ال ـح ــد م ــن قـ ــدرات
إيران النووية".
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ع ـل ــى
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إدراج ب ـ ــر ن ـ ــا م ـ ــج
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــخ وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــات
اإلرهـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ف ــي
الـمـفــاوضــات ،وج ــاء ت الرسالة

بــالـتــزامــن مــع تـقــاريــر تــؤكــد أن
االعتقاد السائد في إسرائيل هو
أنها تقترب من "طريق مسدود"
مقابل إدارة بايدن.

ال تنازل
في غضون ذلــك ،قال المتحدث
بــاســم ال ـح ـكــومــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،علي
ربيعي ،أمس ،إن حكومة بالده لن
تقدم أي امتيازات جديدة لألطراف
الدولية.
وأضـ ـ ـ ــاف ربـ ـيـ ـع ــي" :ل ـس ـن ــا فــي
عـ ـجـ ـل ــة مـ ـ ــن أم ـ ـ ــرن ـ ـ ــا ،ولـ ـ ـ ــن نـ ـق ـ ّـدم
ً
ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازالت" ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن "وف ـ ــد
الحكومة اإليرانية المفاوض في
فيينا يطلع المسؤولين المعنيين
خطوة بخطوة على المفاوضات،
وسياستنا المحددة في محادثات
فيينا قائمة على توجيهات المرشد
علي خامنئي".
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ربـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــي أج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
المفاوضات بأنها "إيجابية ،ولدينا
أمل حذر بالتفاهم إلحياء االتفاق
النووي".
وأع ــرب المتحدث عــن ترحيب
بالده بمشاركة الواليات المتحدة
في مباحثات فيينا عبر التفاوض
مــع المجموعة  1+4الشريكة في
االتفاق النووي ،لكنه أكد أن إيران
ال تخوض مفاوضات مباشرة أو
غير مباشرة مع الجانب األميركي.
وأشــار إلى تشكيل مجموعتي
عمل فــي مباحثات فيينا إلعــداد
ق ــائـ ـم ــة ب ـ ـشـ ــأن رف ـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات

األمـ ـي ــركـ ـي ــة واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـخ ـط ــوات
النووية من قبل إيران ،الفتا إلى أن
"المفاوضات مع  1+4مستمرة بهذا
الخصوص بشكل مكثف".
واعتبر أن رفع نسبة تخصيب
اليورانيوم إلى  60بالمئة بعد يوم
من هجوم استهدف منشأة "نطنز"
ال ـن ــووي ــة" ،ي ـظ ـهــر قـ ـ ــدرات ط ـهــران
ً
الـنــوويــة الفنية ردا على العملية
التخريبية اإلرهابية".
ورأى ربيعي أن "رفع تخصيب
اليورانيوم ما كان ليحدث لو كانت
أميركا قد قــررت العودة السريعة
إلـ ـ ــى االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي وت ـن ـف ـيــذ
بالكامل ،بدال من التزام
تعهداتها ّ
الصمت وتجنب التنديد بالهجوم
ً
اإلرهابي" ،معلنا أنه "في حال التزام
بقية األط ــراف بتعهداتها ،فإيران
يـمـكـنـهــا إع ـ ــادة نـسـبــة تخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم إل ــى م ــا ي ـنــص عليه
االتفاق النووي" ،وهي  3.67بالمئة
ً
سريعا.
وفـ ــي وقـ ــت م ـتــأخــر م ــن مـســاء
أمس األول ،نفى كبير المفاوضين
الـ ـن ــوويـ ـي ــن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن ،ع ـبــاس
عــراقـجــي ،وج ــود مباحثات تحت
عنوان "اتفاق مؤقت" مع مجموعة
 ،1+4بشأن رفع العقوبات وإعادة
العمل باالتفاق النووي.
وعقد أط ــراف االتـفــاق الـنــووي،
أم ــس ،اجتماعا جــديــدا على وقع
ارتـ ـف ــاع م ـن ـســوب ال ـت ـف ــاؤل بـشــأن
التوصل إلى تفاهم إلحياء االتفاق
النووي.

م ــن جــانــب آخـ ــر ،نـفــى ربيعي
أن ت ـكــون ل ــدى حـكــومــة الــرئـيــس
حسن روحاني ،المنتمي للتيار
اإلصــاحــي ،أي دوافــع انتخابية
م ــن أجـ ــل إعـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء االت ـف ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي قـ ـبـ ـي ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الرئاسة.
وتابع قائال إن "رفع العقوبات
سـيـكــون لــه تــأثـيــر إيـجــابــي على
حـ ـي ــاة اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن ،وي ـم ـك ــن أن
ي ـكــون مـقــدمــة ل ــزي ــادة الـمـشــاركــة
في االنتخابات الرئاسية المقررة
منتصف يونيو المقبل وتحقيق
رغبات المرشد".
في المقابل ،اتهم نائب رئيس
البرلمان اإليراني ،الخاضع لهيمنة
ال ـت ـي ــار ال ـم ـت ـش ــدد ،ع ـلــي ن ـي ـكــزاد،
عراقجي بالكذب أمام لجنة األمن
القومي بالبرلمان اإليراني ،وقال
إن الوفد األميركي موجود بفندق
التفاوض في فيينا.
وأض ـ ــاف ن ـي ـك ــزاد" :ي ـجــب على
ال ـح ـكــومــة عـ ــدم ال ـت ـص ــرف خ ــارج
نطاق القانون الذي شرعه البرلمان
لمواجهة العقوبات األميركية".

نائب قآني
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،صـ ــرح ق ــائ ــد "فـيـلــق
القدس" اإليراني ،العميد إسماعيل
قآني ،خــال مراسم تشييع نائبه
بـقـيــادة الـقــوة التابعة ل ـ "الـحــرس
الـثــوري" ،العميد محمد حجازي،
إن "جبهة المقاومة تخطو كل يوم
خطوة مهمة في مواجهة أميركا

مصر :رئيس الوزراء يزور طرابلس
وتغييرات في قيادة «هيئة السكك»
رسالة من السيسي لرئيس جنوب إفريقيا حول سد النهضة
•

القاهرة  -حسن حافظ

في خطوة تعيد تكريس القاهرة في المشهد الليبي ،بدأ رئيس
مجلس الــوزراء المصري ،مصطفى مدبولي ،أمس زيارة رسمية
للعاصمة الليبية طرابلس ،ليصبح أول مسؤول مصري بهذا
المستوى يقوم بزيارة لليبيا منذ اندالع الثورة الليبية عام .2011
ويعقد مدبولي في زيارته ،التي تستغرق عدة ساعات،
لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين ،وفي مقدمتهم رئيس
المجلس الرئاسي الليبي ،محمد المنفي ،ورئيس حكومة
الوحدة الوطنية ،عبدالحميد الدبيبة ،لبحث أشكال التعاون
فــي مختلف الـمـجــاالت بين الـقــاهــرة وطــرابـلــس فــي الفترة
المقبلة ،خصوصا التعاون االقتصادي واألمني ،فضال عن
ملف إعــادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس .وجرى
توقيع عــدد من االتفاقيات في مجاالت الكهرباء والطاقة
والنقل ،وبحث ملف العمالة المصرية في ليبيا.

إقالة وقرارات

ً
داخليا ،في محاولة المتصاص الغضب الشعبي ،قرر وزير
النقل كامل الــوزيــر ،أم ــس ،إقــالــة رئيس هيئة السكك الحديدية
ً
محمد رســان شلبي وتعيينه مستشارا لــه ،وتعيين مصطفى
ً
عبداللطيف رئيسا جديدا للهيئة ،كما أصدر عدة قرارات إلعادة
توزيع المسؤولين وتكليفهم بمهام إضافية في الهيئة والشركات
التابعة لها.
وشدد بيان للوزارة على أن "الهدف من تلك القرارات ليس مجرد
إجراء تعديالت في قيادات الهيئة ،إنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة
التي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات الستكمال مسيرة التطوير
الشامل لمنظومة السكك الحديدة الجاري تنفيذها ،وتقديم خدمات
أفضل ،والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب ،وبذل مزيد
من الجهد لالرتقاء بهذا المرفق الذي ينقل ماليين الركاب سنويا".
وجــاء قــرار اإلقــالــة لرئيس هيئة السكك الحديدية ،بعد
سلسلة مكونة من أربعة حــوادث قطارات على مــدار أربعة

ً
مجتمعا بعدد من الوزراء الستعراض خطط تطوير قطاع األعمال في القاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
السيسي
أسابيع أدت إلــى مقتل ما ال يقل عن  30مواطنا ،وإصابة
نحو  300شخص ،ما فجر موجة من السخط ومطالب إقالة
المسؤولين عن المرفق الحيوي بمن فيهم وزير النقل ،الذي
وجه بخطاب رسمي لمجلس النواب ،لطلب الحضور أمام
الجلسة العامة لتوضيح ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير
للسكك الحديدية.

رسائل شكري
في سياق منفصل ،واصل وزير الخارجية المصري ،سامح
شكري ،جولته اإلفريقية لشرح موقف مصر من أزمــة سد
النهضة ،إذ سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،
إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ،سيريل رامافوزا ،أمس،
وهي المحطة الثالثة في إطار الجولة بعد كينيا وجزر القمر،
كما يزور الكونغو والسنغال وتونس.
وأجمع مراقبون على أن التحركات المصرية على صعيد
القارة اإلفريقية ،خطوة ضرورية قبل االتجاه لتدويل قضية

السد ،خصوصا أنها تأتي بين دول أعضاء في هيئة مكتب
االتحاد اإلفريقي ،فضال عن تونس العضو غير الدائم في
مجلس األمن عن القارة اإلفريقية.
وفي األثناء ،حذرت وزارة الري المصرية ،في بيان غاضب ،من
االدعاءات اإلثيوبية حول الملء الثاني لبحيرة سد النهضة ،الفتة
إلى أن الفتحتين بأسفل جسم السد والتي تقول أديس أبابا إن لهما
القدرة على تصريف مياه النيل األزرق "ادعاء غير صحيح" ،إذ ال
تتعدى القدرة التصريفية لهما عن  50مليون متر مكعب يوميا،
وهي كملية ال تفي باحتياجات دولتي المصب.
وحذرت الري المصرية من أن تنفيذ عملية الملء الثاني سيؤثر
بدرجة كبيرة على نظام النهر" ،ألن المتحكم الوحيد أثناء عملية
الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج
المنخفضة" ،وهــوي ما يعني "معاناة دولتي المصب السودان
ومصر ،وذلك في حال ورود فيضان متوسط ،والوضع سيزداد
ً
سوءا في حال ورود فيضان منخفض ،األمر الذي يؤكد حتمية
وجود اتفاق قانون ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة".

ً
وإسرائيل" ،مضيفا أن حجازي لعب
ً
ً
"دورا مهما في ساحات المقاومة
خارج البالد".
من جهته ،قال القائد العام
ل ـ ـ "الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري" ،ال ـل ــواء
حسين سالمي ،خالل مراسم
ت ــأب ـي ــن ل ـل ـع ـم ـيــد ال ـ ــراح ـ ــل ،إن
"نـ ـش ــاط حـ ـج ــازي ل ــم يـتــوقــف
عـنــد ح ــدود إيـ ــران ،فـقــد ذهــب
إلى لبنان" ،وساهم في تعزيز
ق ــدرات "حــزب الـلــه" بمواجهة
إسرائيل.
وذكـ ـ ـ ــر سـ ــامـ ــي أن إس ــرائـ ـي ــل
وضـ ـع ــت ح ـ ـجـ ــازي ع ـل ــى "ق ــائ ـم ــة
اغتياالت" ،وكانت تبحث عن فرصة
لمهاجمته .تجدر اإلش ــارة إلــى أن
مصادر مطلعة أكدت لـ "الجريدة"،
أمس األول ،أن حجازي الذي أعلن
أن ــه م ــات إث ــر نــوبــة قـلـبـيــة ،توفي
نتيجة ّ
تسمم بـ "مواد مشعة" ربما
ّ
تعرض لها في سورية أو العراق.
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن الـسـلـطــات
اإليرانية تسعى للجم أي تحقيق
بشأن الوفاة الغامضة أو احتمال
ّ
تعرض حجازي لالغتيال ،لتفادي
ت ــأجـ ـي ــج ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع بـ ـع ــد سـلـسـلــة
اختراقات أمنية اتهمت إسرائيل
بتنفيذها.
وج ــرى تعيين العميد محمد
ً
رض ــا ف ــاح زاده خـلـفــا لـحـجــازي،
ً
بعد أن كان موكال بمهام المساعد
التنسيقي لقائد "فيلق القدس".
(واشنطن ،طهران ـ وكاالت)

تونس« :النهضة» يتهم ّ
سعيد
بالنزوع نحو ُ
الحكم الفردي
قال حزب النهضة اإلسالمي في تونس ،وهو
أكبر حزب في البرلمان ،أمس ،إن إعالن الرئيس
ّ
سعيد نفسه قائدا للقوات األمنية ّأيضا
قيس
يـظـهــر ن ــزوع ــه نـحــو الـحـكــم الـ ـف ــردي ّ ،وحـ ــذر من
أن إق ـح ــام األمـ ــن ف ــي ال ـص ــراع ــات يـمــثــل تـهــديــدا
ّ
للديمقراطية والسلم األهلي.
ّ
سعيد قــال ،أمــس ،إن صالحياته كقائد
وكــان
أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات األمن
الداخلي ،في تصعيد لخالفه مع رئيس الحكومة
ورئيس البرلمان بشأن الصالحيات.
وقد يفتح رد "النهضة" مواجهة مباشرة وقوية
مع الرئيس قيس سعيد ،بعد أشهر من التوتر
السياسي بينه و بـيــن ور ئـيــس حكومته هشام
المشيشي الـمــدعــوم مــن رئـيــس البرلمان راشــد
الغنوشي (رئيس حزب النهضة).
وقالت "النهضة" في بيان إنها "تستغرب عودة
الرئيس إلى خرق الدستور ،لتبرير نزوعه نحو
الحكم الفردي".
وأض ــاف ــت أن ّ "إق ـح ــام الـمــؤسـســة األم ـن ـيــة في
ّ
الـصــراعــات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم
األهلي ومكاسب الثورة".
وينص الفصل  77مــن الدستور الـصــادر في
 2014على أن يتولى رئيس الجمهورية القيادة
العليا للقوات المسلحة .وجرى تأويل الدستور
على نطاق واسع ،على أن رئيس الحكومة هو من
ّ
يتولى اإلشــراف على قــوات األمــن الداخلي ،وأن
وزارة الداخلية ضمن صالحياته.
وتـفـ ّـجــر ال ـخــاف بـيــن الــرجـلـيــن ،بـعــد أن أقــال
ر ئـيــس الحكومة المشيشي وزراء ّ
مقر بين من
ّ
سعيد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق
ّ
سعيد رفــض قبول
شــرف الدين هــذا الـعــام .لكن
أداء اليمين للوزراء المقترحين ،ومنذ ذلك الوقت
يـشـغــل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء مـنـصــب وزي ــر الــداخـلـيــة
بالنيابة.
وحتى اآلن ،فشلت تونس في تشكيل محكمة
دس ـتــوريــة مــن شــأنـهــا أن تـفـصــل فــي ال ـنــزاعــات
الدستورية بين الالعبين الرئيسين في البالد.

سلة أخبار
دعم أوروبي لالنتخابات
الفلسطينية بالقدس

جدد االتحاد األوروبي
دعمه القوي إلجراء
االنتخابات في جميع
األراضي الفلسطينية
بما فيها القدس الشرقية
المحتلة .وجاء ذلك خالل
لقاء عقده الممثل األعلى
للسياسة الخارجية
األوروبية جوزيب بوريل
مع وزير الخارجية
والمغتربين الفلسطيني
رياض المالكي في
بروكسل ،مساء أمس
األول ،تبادال خالله
وجهات النظر بشأن
االنتخابات الفلسطينية
المقبلة .وكان المالكي
قد بدأ أمس األول جولة
أوروبية لحشد الدعم
لالنتخابات المقررة
الشهر المقبل والضغط
على سلطات االحتالل
اإلسرائيلي لوقف جميع
ممارساته التي من شأنها
عرقلة إجرائها في القدس.

أول سورية تترشح
لالنتخابات الرئاسية

ّ
قدمت مواطنة سورية
تدعى فاتن علي نهار،
ً
طلبا إلى المحكمة
الدستورية في بلدها،
للترشح لالنتخابات
الرئاسية المزمع إجراؤها
في مايو المقبل ،لتكون
بذلك أول سيدة تترشح
للمنصب.
وأعلن رئيس مجلس
الشعب السوري ،حموده
صباغ ،أمس ،أن المجلس
تلقى كتابا من المحكمة
الدستورية العليا بتقديم
فاتن علي نهار طلب
ترشيح إلى منصب رئيس
الجمهورية.
وكان صباغ قد أعلن
أمس األول فتح باب
الترشح لالنتخابات
الرئاسية وتلقى كتابين
من المحكمة الدستورية
بتقديم عبدالله سلوم
عبدالله ،ومحمد فراس
ياسين رجوح ،طلبين
إلى المحكمة بترشيح
نفسيهما لمنصب رئيس
الجمهورية.

المنفي يحظر ظهور
العسكريين باإلعالم

أصدر رئيس المجلس
الرئاسي ،القائد األعلى
للقوات المسلحة الليبية،
في غرب البالد وشرقها،
محمد المنفي ،قرارا
بمنع الضباط المتقلدين
مناصب قيادية من السفر
خارج البالد دون إذن ،أو
الظهور في وسائل اإلعالم.
جاء ذلك في وثيقة رسمية
أصدرها المجلس في
 8الجاري ،وأعلنتها
المتحدثة باسم المجلس
الرئاسي ،نجوى وهيبة،
عبر "تويتر" مساء أمس
األول.
تأتي القرارات ،وفق
الوثيقة ،ردا على "قيام
بعض الضباط بعقد
لقاءات بالداخل والخارج
والظهور أمام وسائل
اإلعالم المرئي والمسموع،
واإلدالء بتصريحات
ذات طابع سياسي" ،ما
اعتبرها المنفي ،خروجا
عن المهام الرئيسية
للجيش.
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موسكو تنشر عددا كبيرا من المقاتالت في القرم وواشنطن ترسل طائراتها إلى بولندا
يشير مراقبون إلى أنه بانتظار
القمة التي ستجمع الرئيسين
جو بايدن وفالديمير بوتين،
سيكون التوتر والتجاذبات
بين ًموسكو وواشنطن
عنوانا للمرحلة التي قد
تنتهي بتفاهمات على شكل
العالقة التي ستجمع بين
البلدين الكبيرين طوال عهد
الديمقراطي بايدن.

رغم استمرار التجاذبات بين
البلدين تواصلت التحضيرات
لـ ـعـ ـق ــد ق ـ ـمـ ــة ب ـ ـيـ ــن ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــن
األميركي جــو بــايــدن والــروســي
فالديمير بوتين ،وأعلن البيت
األبـ ـ ـي ـ ــض أن مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ــن
القومي لبايدن ،جايك سوليفان،
واألمـ ـي ــن ال ـع ــام لـمـجـلــس األم ــن
الــروســي نيكوالي باتروشيف،
بحثا هاتفيا أمس األول ،إمكان
ع ـقــد أول ق ـمــة ب ـيــن الــرئـيـسـيــن
و"سيواصالن" مناقشة األمر.
وفــي مــوسـكــو ،الـتــي تعاملت
بحذر منذ البداية مـع المبادرة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي ت ــزام ـن ــت مــع
إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ع ـ ـقـ ــوبـ ــات
جـ ـ ــديـ ـ ــدة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ربـ ـ ـ ــط ن ــائ ــب
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ــروس ـ ــي
س ـ ـيـ ــرغـ ــي ري ـ ـ ــابـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوف ،أم ـ ـ ــس،
الـقـمــة بــالـخـطــوات والـتـصــرفــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وحـ ــرص
عـلــى االس ـت ـمــرار بعكس تحفظ
مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،رغ ـ ـ ــم أن م ـع ــارض ــي
بوتين رأوا في الدعوة األميركية
انتصارا لــه ،وقــال" :مــن السابق
ألوانه الحديث عن مكان وزمان
اللقاء المحتمل ولم نقترب منه".
و مــن المقرر أن يلقي بوتين
ك ـل ـم ــة غ ـ ـ ــدا ف ـ ــي قـ ـم ــة ل ـل ـم ـن ــاخ،
يستضيفها بايدن عبر اإلنترنت،
كـ ـم ــا سـ ـي ــوج ــه خـ ـط ــاب ــا ل ــأم ــة
الروسية لم تعرف بعد خطوطه
العريضة.

تشيكيا تدعو دول
االتحاد األوروبي
وحلف شمال
السفير يغادر بعد تمنع
األطلسي إلى طرد
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــؤش ـ ــر ج ـ ــدي ـ ــد ال ـ ــى
الدبلوماسيين
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاذب ،أع ـل ـن ــت
ً
الروس تضامنا معها السفارة األميركية في موسكو،

ترامب لبايدن :ال تدفعوا
روسيا إلى حضن الصين
حذر الرئيس السابق دونالد ترامب إدارة خليفته جو بايدن
مــن دفــع روسـيــا نحو الـصـيــن .وق ــال لشبكة "فــوكــس نـيــوز":
ً
"يجب أن نتعامل مع روسيا ،ويجب أن نتوافق معها بدال من
دفعها إلى أحضان الصين .ال يوجد شيء أســوأ من الجمع
ً
بين الصين وروسيا ،ودفعهما إلى أن يكونا معا".
وأكــد تــرامــب أنــه "اتـفــق بشكل جيد" مــع الرئيس الروسي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن ،عـلــى الــرغــم مــن أن "التحقيق فــي تدخله
ال ـمــزعــوم فــي االن ـت ـخــابــات األمـيــركـيــة أض ــر بــال ـعــاقــات" مع
موسكو.

أمس ،أن "السفير جون سوليفان
سيعود الــى الــواليــات المتحدة
هذا األسبوع إلجراء مشاورات".
وك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
ط ـ ـ ــرد األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي 10
دب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن روس ،وف ــرض
عـقــوبــات كبيرة على االقتصاد
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ك ــوس ـي ـل ــة ل ـم ـعــاق ـبــة
الكرملين على مزاعم بالتدخل
في االنتخابات وحدوث اختراق
إلكتروني كبير.
وردت روسيا بالمثل ،وأمرت
بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج  10دبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن
أميركيين مــن ال ـبــاد ،وفــرضــت
حـ ـ ـظ ـ ــرا ع ـ ـلـ ــى دخـ ـ ـ ـ ــول ث ـم ــان ـي ــة
مـســؤولـيــن أمـيــركـيـيــن حاليين
وســابـقـيــن ،كـمــا اقـتــرحــت عــودة
سوليفان إلى واشنطن.
وق ـ ــال س ــول ـي ـف ــان ،ف ــي ب ـيــان،
"أعـتـقــد أنــه مــن الـمـهــم بالنسبة
لي التحدث مباشرة مع زمالئي
الجدد في إدارة بايدن بواشنطن،
بشأن الوضع الحالي للعالقات
الثنائية بين الواليات المتحدة
وروسيا ،كما أنني لم َأر عائلتي
منذ أكثر من عام ،وهذا هو سبب
مهم آخر بالنسبة لي للعودة إلى
الــوطــن مــن أج ــل الـقـيــام بــزيــارة،

وسـ ــأعـ ــود إل ـ ــى م ــوس ـك ــو خ ــال
األ ســا بـيــع المقبلة قبل عقد أي
اجـتـمــاع بـيــن الرئيسين بــايــدن
والروسي فالديمير بوتين".
وكـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــوق ـ ــع "أكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــوس"
األمـ ـي ــرك ــي أف ـ ــاد بـ ــأن ســال ـي ـفــان
رفـ ـ ــض مـ ـ ـغ ـ ــادرة روسـ ـ ـي ـ ــا ،رغ ــم
ت ــو صـ ـي ــات وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ونـ ـق ــل الـ ـم ــوق ــع عــن
م ـص ــادر إن ــه إذا أرادت روسـيــا
أن يـ ـغ ــادر س ــول ـي ـف ــان مــوسـكــو
"فيتعين عليها إجباره".

البحر األسود
يـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك ب ـي ـن ـم ــا ال يـ ــزال
ال ـتــوتــر ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى اش ــده
فــي أوكــران ـيــا والـبـحــر األس ــود،
وع ـ ّـب ــرت واش ـن ـطــن ع ــن "قـلـقـهــا
ال ـع ـم ـيــق" إزاء اعـ ـت ــزام روس ـيــا
حظر المالحة ومنع قطع القوات
البحرية األجنبية وسفن أخرى
مـ ــن دخ ـ ـ ــول أجـ ـ ـ ــزاء مـ ــن ال ـب ـحــر
األسـ ــود ،ووص ـفــت ال ـق ــرار بأنه
"تـصـعـيــد ب ــا م ـب ــرر ف ــي حملة
مــوسـكــو الـمـسـتـمــرة لتقويض
أوكرانيا وزعزعة استقرارها"،
خصوصا أن مثل هــذا اإلجــراء

الجبهة األوكرانية
فــي غضون ذلــك ،أكــد الناطق
باسم وزارة الخارجية األميركية
نـيــد ب ــراي ــس أن روس ـي ــا ال ت ــزال
تـحـشــد ق ــواه ــا ف ــي شـبــه جــزيــرة
الـقــرم الـتــي ضمتها روسـيــا من
جــانــب واحـ ــد ف ــي  ،2014وق ــرب
الحدود األوكرانية.

سلة أخبار
باكستان :البرلمان ّ
يصوت
على طرد سفير فرنسا

بحث ،أمس ،البرملان الباكستاني
في طلب طرد السفير الفرنسي،
في وقت تحاول الحكومة
تهدئة حركة «لبيك باكستان»
اإلسالمية املتشددة التي هددت
بمواصلة حملة عنيفة لضمان
استبعاده ،بسبب الرسوم
الكاريكاتورية املسيئة لالسالم.
وقال وزير الداخلية ،شيخ
رشيد أحمد ،إنه تم تقديم
عريضة إلى البرملان للمطالبة
بطرد الدبلوماسي ،وإن «لبيك
باكستان» وافقت على إلغاء
التظاهرات في جميع أنحاء
البالد.
وكان رئيس الوزراء ،عمران
خان ،دعا أمس األول الحركة الى
وقف أعمال العنف ،معتبرا أن
طرد السفير الفرنسي ستكون
له عواقب سلبية ً
جدا على
باكستان ،السيما بالنسبة
الى عالقاتها االقتصادية مع
أوروبا.

جنود أوكرانيون خالل تدريبات بالقرب من دونيتسك أمس (رويترز)
ي ــؤث ــر ع ـلــى دخـ ــول ال ـس ـفــن الــى
الموانئ األوكرانية.
وأفادت وسائل إعالم روسية
رسمية بأن موسكو تنوي إغالق
أج ـ ــزاء م ــن ال ـب ـحــر األس ـ ــود أم ــام
السفن العسكرية وسفن الشحن
األجـنـبـيــة لـمــدة  6أشـهــر بسبب
مناورات عسكرية.
وإذ ش ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
التزام جميع الــدول غير المطلة
عـلــى الـبـحــر األس ــود ب ـ "اتفاقية
م ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرو" ،ا ع ـ ـت ـ ـب ـ ــرت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،أم ــس ،أن
دخ ــول سـفــن حــربـيــة بريطانية
إلــى البحر األس ــود عبر مضيق
الـبــوسـفــور "م ـحــاولــة للضغط"،
مضيفة أن "الــدول الغربية ربما
تعتقد أنه يمكنها إخافة روسيا".

دوليات

وبينما ح ــدد وزي ــر خارجية
االتحاد األوروبي جوزيب بوريل
عدد الجنود الروس المحتشدين
عند الحدود مع أوكرانيا وشبه
جزيرة القرم بأكثر من  100ألف،
طلب الناطق باسم وزارة الدفاع
األم ـي ــرك ـي ــة (ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) جــون
ك ـي ــرب ــي ،م ــن مــوس ـكــو تــوضـيــح
نواياها ،وقــال في هــذا السياق:
"سمعنا الروس بالتأكيد يعلنون
أن هذا كله يتعلق بالتدريب ،لكن
ليس مــن الــواضــح لنا تماما أن
هذا هو الهدف بالضبط".
وكــان وزيــر الــدفــاع البولندي
مـ ـ ــاريـ ـ ــوش ب ـ ــاش ـ ــاك كـ ـش ــف أن
الجيش االميركي نقل إلى بولندا
العشرات من الطائرات المقاتلة
م ــن ط ـ ــراز  F15و F16ف ــي إط ــار
"تدريبات عسكرية".
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـش ـف ــت
صحيفة «وول ستريت جورنال»
أن روسـ ـي ــا ت ـن ـشــر عـ ـ ـ ً
ـددا ك ـب ـيـ ًـرا
مــن الـطــائــرات الحربية فــي شبه
جزيرة القرم ومحيطها.

حوار وطرد دبلوماسيين

األلمانية أنجيال ميركل إن حشد
القوات الروسية على الحدود مع
أوكــرانـيــا خلق "وضـعــا متوترا
ب ـش ـك ــل م ـث ـي ــر لـ ـلـ ـقـ ـل ــق" ،لـكـنـهــا
شــددت فــي كلمة أمــام الجمعية
البرلمانية لمجلس أوروبا أمس
على ضرورة استمرار الحوار مع
موسكو.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ط ـ ـ ــردت
م ــوس ـك ــو أم ـ ــس دب ـلــومــاسـ َـي ـيــن
ً
َ
بلغاريين ردا على اجراء مماثل
من قبل صوفيا.
وبـيـنـمــا دع ــت تـشـيـكـيــا دول
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وحـ ـل ــف
ش ـ ـم ـ ــال األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى طـ ــرد
الدبلوماسيين الروس تضامنا
معها ،بعد السجال الدبلوماسي
ب ـ ـيـ ــن مـ ــوس ـ ـكـ ــو وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراغُ ،مـ ـن ــع
أطـ ـب ــاء أل ـي ـك ـســي ن ــاف ــال ـن ــي (44
ً
عــامــا) مـجــددا مــن الــوصــول إلى
الـمـعــارض األب ــرز ل ـ «الكرملين»
ُ
المضرب عن الطعام ،رغم تزايد
القلق حيال تدهور صحته ،لكن
ُسمح لمحاميه بمقابلته عشية
تظاهرات ألنصاره.
(عواصم  -وكاالت)

وفي برلين ،قالت المستشارة

رئيس الصين :ال نسعى للهيمنة و«الحزام والطريق» مفتوح للجميع

ماليزيا :اتهام نجيب
بسرد أكاذيب أمام المحكمة

اتهم االدعاء رئيس الوزراء
املاليزي السابق ،نجيب
عبدالرزاق ،أمس ،بسرد قصة
مطولة كاذبة ،سعيًا إلسقاط
عقوبة السجن  12سنة الصادرة
بحقه بعد إدانته بالفساد وسوء
استغالل املنصب.
وقال املدعي العام ،في
سيتامبارام ،أمام محكمة
االستئناف ،إن «ادعاء نجيب بأن
حسابه املصرفي تم التالعب به
كان غريبًا وخادعا».
وصدر الحكم بحق نجيب
في  2020بالسجن  12سنة
بسبب تهم تتعلق بسرقة 42
مليون رينجت ( 9.6ماليني
دوالر) من مؤسسة «إس.
آر.سي انترناشونال» ،التابعة
للصندوق السيادي إم.دي.بي .»1

جورجيا :المعارضة
ّ
والحزب الحاكم ...يتفقان

دعا بن سلمان إلى «مستوى جديد» من الشراكة
ق ــال الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شي
جـيـنـبـيـنــغ ،أمـ ــس ،إن بـ ــاده لن
تسعى للهيمنة ولن تشارك أبدا
ً
في «سباق التسلح» ،مشددا على
أن م ـب ــادرة «ال ـح ــزام والـطــريــق»
الصينية هي «طريق عام مفتوح
للجميع وليست مسارا خاصا
مملوكا لطرف واحد».
وفــي كلمة ألقاها عبر دائــرة
تلفزيونية فــي ا فـتـتــاح منتدى
ب ــوآو اآلس ـيــوي الـسـنــوي ،شدد
ش ــي ع ـلــى م ـعــارض ـتــه لـنـشــوب
«حـ ـ ــرب بـ ـ ـ ــاردة» ج ــدي ــدة أو أي
مواجهة أيديولوجية.
ورغم إشارته الى عدم وجود
أي «تغيير جوهري في االتجاه
نحو عالم متعدد األقطاب» ،رأى
شــي أن «الـعــولـمــة االقـتـصــاديــة
ت ـظ ـه ــر مـ ــرونـ ــة مـ ـتـ ـج ــددة ،وأن
ال ـ ــدع ـ ــوة إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم ال ـت ـع ــددي ــة
وت ـعــزيــز ال ـتــواصــل والـتـنـسـيــق
أمست أقوى».
وقال إنه «يتعين على الدول
ال ـك ـب ــرى أن ت ـت ـص ــرف بـطــريـقــة

ت ـل ـي ــق ب ــوض ـع ـه ــا وب ــإحـ ـس ــاس
أكبر بالمسؤولية» ،معتبرا أن
«ال ـعــالــم يـحـتــاج إل ــى ال ـعــدالــة ال
إلى الهيمنة».
وح ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة «ال ـ ـح ـ ــزام
والـطــريــق» ،قــال شــي إن الصين
ت ـع ـمــل م ــع ج ـم ـيــع ال ـم ـشــارك ـيــن
ال ــراغ ـب ـي ــن م ــن أجـ ــل ب ـن ــاء ه ــذه
الـ ـمـ ـب ــادرة ك ـم ـس ــار يـ ـ ــؤدي إل ــى
تخفيف الفقر والنمو ،ويساهم
ب ـش ـكــل إي ـج ــاب ــي ف ــي االزده ـ ـ ــار
المشترك للبشرية .كما أعرب عن
ترحيب بــاده بمشاركة جميع
الدول في الفرص الشاسعة التي
يوفرها السوق الصيني.
وتـ ــدعـ ــو ال ـص ـي ــن م ـن ــذ ف ـتــرة
ط ــويـ ـل ــة إل ـ ـ ــى إصـ ـ ـ ــاح ال ـن ـظ ــام
العالمي كــي يعكس على نحو
ً
ً
أف ـضــل ن ـطــاقــا أك ـثــر ت ـنــوعــا من
الـ ـ ـ ــرؤى والـ ـقـ ـي ــم م ــن الـمـجـتـمــع
ال ــدول ــي ،ومـنـهــا الـخــاصــة بها،
ً
بدال من تلك التي تخص قلة من
الدول الكبرى.
ً
وت ـش ــاح ـن ــت ال ـص ـي ــن م ـ ـ ــرارا

م ــع أقـ ـط ــاب ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي،
ً
خـصــوصــا ال ــوالي ــات المتحدة،
ب ـش ــأن مـجـمــوعــة م ــن الـقـضــايــا
تتراوح من حقوق اإلنسان إلى
تأثير الصين االقتصادي على
الدول األخرى.
ومـنــذ تــولـيــه منصبه قـبــل 3
أشـ ـه ــر ،تـ ـص ــدرت ال ـص ـيــن دول
أ عـمــال أول قمة فعلية يعقدها
الرئيس األميركي جو بايدن في
البيت األبيض ،التي استضاف
خاللها رئيس الوزراء الياباني
يوشيهيدي سوغا.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــزعـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان ،إن ـه ـم ــا
"يـشـتــركــان فــي مـخــاوف جــديــة"
بشأن وضع حقوق اإلنسان في
هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ
ال ـص ـي ـنــي ،إذ ق ــال ــت واش ـن ـطــن،
إن بكين ترتكب إبــادة جماعية
ضد المسلمين األويغور .وتنفي
الصين ارتكابها انتهاكات من
هذا القبيل.
إلــى ذل ــك ،ذك ــرت وكــالــة أنباء
ال ـص ـي ــن الـ ـج ــدي ــدة (ش ـي ـن ـخــوا)

أن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي ش ــي
ج ـي ــن ب ـي ـنــغ أبـ ـل ــغ ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سـلـمــان أم ــس رغ ـبــة بـكـيــن دفــع
ش ــراك ـت ـه ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مــع
الــريــاض «إلــى مستوى جديد»،
مضيفة أن الزعيمين ناقشا في
اتـصــال هاتفي تعزيز التعاون
فــي م ـجــاالت الـطــاقــة والـتـجــارة
والتكنولوجيا.
ووس ـ ـ ـ ــط تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات ج ــدي ــة
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن لــم
يخفها نظراؤهم الصينيين من
أن بكين "تفكر في غزو تايوان"،
شدد الرئيس الفلبيني رودريغو
دوتيرتي ،أمــس األول ،على أنه
مستعد إلرســال سفنه الحربية
إ لــى البحر الجنوبي للمطالبة
بـحـقــوقــه فــي ال ـم ــوارد النفطية
والـمـعــدنـيــة بــال ـجــزء الـمـتـنــازع
عليه في المنطقة االستراتيجية.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــوى ب ـ ـعـ ــض
المنتقدين من تساهله مع بكين
ورفضه الضغط عليها لدفعها

الرئيس الصيني يلقي كلمته عبر الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى
بوآو اآلسيوي أمس (شينخوا)
ل ــالـ ـت ــزام ب ـ ـقـ ــرار ت ـح ـك ـي ــم ،دع ــا
دوتيرتي شعبه إلى االطمئنان
بــأنــه سـيــؤكــد حقهم فــي م ــوارد
بحر الصين الجنوبي كالنفط
والمعادن.
ً
وقال في خطاب" :لست مهتما
ً
كثيرا اآلن بالصيد .وال أعتقد
ب ـ ــوج ـ ــود أسـ ـ ـم ـ ــاك ك ــافـ ـي ــة لـكــي
نتشاجر عليها .لكن عندما نبدأ
في التعدين ،ونبدأ في البحث
عما يوجد في بطن بحر الصين،

نفطنا ،فسأرسل عندئذ سفني
الــرمــاديــة إل ــى ه ـنــاك للمطالبة
بحقوقنا".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :إذا بـ ـ ـ ـ ـ ــدأوا فــي
التنقيب عن النفط هناك سأقول
للصين هل هذا ضمن اتفاقيتنا؟
وإن ل ــم ي ـكــن ض ـمــن اتـفــاقـيـتـنــا
ً
فسأنقب أيضا عن النفط هناك"
ً
وذلــك رغــم تأكيده مـجــددا على
أنـ ـ ــه ي ــرغ ــب فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الصداقة مع الصين.

ومع تأكيده الدائم على أنه ال
يقوى على الوقوف ضد الصين
وأن أي تحد ألنشطتها سيهدد
بـ ـح ــرب س ـت ـخ ـســرهــا ال ـف ـل ـب ـيــن،
سعى دوتيرتي إلى بناء تحالف
مع شي واالحجام عن مواجهة
قيادته بعد حصوله على وعود
بمليارات الدوالرات من القروض
واالستثمارات رغــم عــدم تنفيذ
معظمها.
(عواصم -وكاالت)

حزب ميركل يخالف «المزاج» الشعبي
ويرشح الشيت لخالفتها

الشيت وزودر (رويترز)

انتهت أزمة استمرت شهوار وكــادت تسبب
انقساما ح ــادا فــي صـفــوف اليمين المسيحي
الـمـحــافــظ فــي الـمــانـيــا ال ــذي يحكم ال ـبــاد منذ
سنوات ،على خالفة المستشارة أنجيال ميركل
التي ستترك منصبها في الخريف المقبل بعد
ً
 16عاما لها في الحكم.
وسمى المجلس التنفيذي لحزب "االتحاد
الديمقراطي المسيحي" ( ،)CDUالمنتمية إليه
ميركل ،أرمين الشيت ،ليكون مرشحه لمنصب
المستشار في االنتخابات المقبلة ،في خطوة
أعلن منافسه ماركوس زودر ،من حزب "االتحاد
االجتماعي المسيحي" البافاري ( ،)CSUالشقيق
البافاري األصغر لـ " "CDUقبوله بها.
وبعد نقاشات استمرت أكثر من  6ساعات،
انـ ـتـ ـه ــى تـ ـص ــوي ــت  46م ـ ــن أع ـ ـض ـ ــاء م ـج ـلــس
"الــديـمـقــراطــي المسيحي" فــي وقــت متأخر من
ً
مساء أمس األول ،ليحصل الشيت ( 60عاما) على
دعم بنسبة  77.5بالمئة ،بينما حصل زودر (54
ً
عاما) على  22.5بالمئة.

وسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق أن ح ـ ـص ـ ــل الش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت ،الـ ـحـ ـلـ ـي ــف
ال ـقــديــم لـمـيــركــل ورئ ـي ــس وزراء واليـ ــة شـمــال
ال ــري ــن ويـسـتـفــالـيــا ،عـلــى دع ــم ك ـبــار مـســؤولــي
ّ
"الديمقراطي المسيحي" األسبوع الماضي ،لكن
ً
زودر رفــض االنسحاب ،مشيرا الــى أنــه يتمتع
بشعبية أكبر بين األلمان ،إضافة الى دعم نواب
الحزبين اليمينيين له.
وأمـ ـ ــس ،قـ ــال زودر (رئ ـي ــس وزراء بــافــاريــا
ال ــذي يـتـمـتــع بشعبية أك ـبــر مــن الش ـيــت ،وفــق
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي) ،قـبــول ق ــرار "الديمقراطي
الـمـسـيـحــي" ،وق ــال":أوف ــي بــذلــك بــالـكـلـمــة التي
أعطيتها" .وقبل التصويت قال زودر إنه وحزبه
"سيحترمون قرار الشقيق األكبر".
ولم تتدخل ميركل في هذا التنافس ،وصرحت
األسبوع الماضي "سأبقى خارج هذا األمر".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات
الماراثونية ،إن ميركل شاركت في المؤتمر
الذي عقد عبر الفيديو ،لكنها لم تتدخل في
النقاش ،وقد ّ
فسر بعض المراقبين صمتها

بأنه "امتناع عن دعم الشيت".
وأظهر استطالع حديث أجرته "هيئة اإلذاعة
الـعــامــة" (آي ــه آر دي) أن  44بالمئة مــن األلـمــان
يــؤيــدون زودر باعتباره مؤهال أكثر من غيره
لمنصب المستشار ،في حين حصل الشيت على
 15بالمئة فقط.
وقـبــل  5أشـهــر على انـتـخــابــات  26سبتمبر
وخ ــروج ميركل مــن السلطة بعد  16عــامــا من
ال ـح ـك ــم ،أظ ـه ــرت اس ـت ـطــاعــات الـ ـ ــرأي تــراجـعــا
بشعبية المحافظين فــي اآلونــة األخـيــرة ،على
خلفية مواجهتهم لوباء كورونا.
وهناك مخاوف بين القاعدة الحزبية من أن
الشيت ،األقل شعبية بين الناخبين ،لن يحقق
نتيجة ّجيدة في االنتخابات.
وحـ ــض "ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي"
( ،)SPDشريك "التحالف المسيحي" في االئتالف
ال ـح ــاك ــم ،ش ــرك ــاء ه ــم ف ــي االئ ـت ــاف ع ـلــى إن ـهــاء
المنافسة والتركيز على الحكم مرة أخرى.
(برلين  -وكاالت)

وقع الحزب الحاكم في جورجيا
واملعارضة ،اتفاقًا تم التوصل
إليه بوساطة االتحاد األوروبي،
لوضع ّ
حد ألزمة سياسية أثارت
مخاوف على الديمقراطية في
هذه الجمهورية السوفياتية
سابقًا.
ووقع ممثلو كل األحزاب االتفاق،
إال أن حزب «الحركة الوطنية
ّ
املتحدة» املعارض أشار إلى
ّ
أنه سينضم إلى االتفاق حني
ُ
سيفرج عن زعيمه نيكا ميليا.
ّ
وكرر الحزب أنه سينظم
تظاهرات مناهضة للحكومة في
 15مايو.
وينص االتفاق على تعزيز
استقاللية النظام القضائي،
ما يسمح بتحسينات على
العمليات االنتخابية ،واملساهمة
في برملان قادر على تحقيق
تمثيل أفضل لكل األصوات في
جورجيا.

نيجيريا :هجوم «داعشي»
على قاعدة عسكرية

اقتحم ارهابيون من تنظيم
«داعش» على منت  12شاحنة
صغيرة ،قاعدة عسكرية بمدينة
ديكوا بوالية بورنو في شمال
شرقي نيجيريا ،وطردوا القوات
املتمركزة في الثكنة بعد معارك
طويلة قبل أن يقصفهم سالح
الجو الذي أعلن قتل «قادة
رئيسيني» في الجماعة.
وقال الناطق باسم الجيش
النيجيري محمد يريما« :هاجم
اإلرهابيون املدينة بأعداد كبيرة
بينما كان السكان يتناولون
وجبة إفطار رمضان ،وبعد
قصف مكثف ،استعدنا السيطرة
على ديكوا».

ةديرجلا
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رياضة
في المرمى

«سوبر»
ّ
تدخل حكومي

القادسية والنصر
في لقاء سابق

القادسية يستضيف النصر
في ختام الجولة الـ  ١١اليوم
حازم ماهر

تختتم اليوم منافسات الجولة
الحادية عشرة للدوري الممتاز
لكرة القدم ،والتي شهدت
فوز الكويت على الساحل،
والفحيحيل على خيطان
بنتيجة .2-3

يسدل الستار اليوم على منافسات
ال ـج ــول ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ل ـ ـ ــدوري stc
الممتاز لكرة القدم ،بمباراة القادسية
م ــع ال ـن ـصــر ،ف ــي ال ـع ــاش ــرة م ـســاء على
استاد محمد الحمد ،ويحتل القادسية
مركز الوصافة برصيد  21نقطة ،بينما
يأتي النصر في المركز الخامس بـ15
نقطة.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ف ــوز
القادسية على الفحيحيل بثالثة أهداف
دون رد ،في حين حقق النصر تعادال
بطعم الهزيمة مع الشباب بهدف لكل
منهما.

أهداف القادسية
ويسعى مــدرب القادسية اإلسباني
ب ــاب ـل ــو ف ــرانـ ـك ــو إل ـ ــى ض ـ ــرب أكـ ـث ــر مــن
عصفور بحجر واح ــد ،أهمها تحقيق
الفوز من أجل استمرار مطاردة العربي
على القمة ،وتقديم مستوى جيد يؤكد
من خالله أن الفريق يسير على الطريق
الـصـحـيــح ،واكـتـســاب مــزيــد مــن الثقة،
سواء من مجلس اإلدارة أو الجماهير،

وب ــال ـت ــال ــي الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ال ـم ــزي ــد من
االستقرار الفني واإلداري.
ومـ ــا ي ـســاعــد ف ــران ـك ــو ع ـلــى تحقيق
أه ــداف ــه ه ــو اك ـت ـم ــال ص ـف ــوف األص ـفــر
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء غـ ـي ــاب س ـل ـط ــان ص ـل ـبــوخ
وضاري سعيد منذ فترة طويلة بداعي
اإلصابة ،إلى جانب تألق بدر المطوع
وعيد الرشيدي وأحمد الظفيري وسيف
الحشان.

عودة النصر
على الجانب اآلخــر ،يسعى الجهاز
الـفـنــي للنصر ،بـقـيــادة ال ـمــدرب أحمد
عبدالكريم ،إلــى ع ــودة الـفــريــق لطريق
االنتصارات مجددا ،بعد تراجع النتائج
بشكل الفت للنظر في الجوالت األخيرة،
األمر الذي تسبب في ابتعاده عن المربع
الذهبي.
وه ـن ــاك أه ـ ــداف يـسـعــى عـبــدالـكــريــم
أيضا إلى تحقيقها ،تتمثل في تالفي
افتقاد الالعبين التركيز ،على غرار ما
ح ــدث فــي لـقــاء ال ـش ـبــاب ،والـعـمــل على
استعادة الالعبين مستواهم ،والتواجد

جانب من لقاء الكويت والساحل
ف ــي ال ـم ــرب ــع ال ــذه ـب ــي مـ ـج ــددا ،ويـ ــدرك
الـمــدرب أن أهــدافــه ستصطدم بطموح
العبي القادسية.
ويفتقد النصر في لقاء اليوم جهود
خ ـل ـي ـف ــة رح ـ ـيـ ــل وروب ـ ـ ـ ــن وس ـي ـس ــوج ــه
ألس ـب ــاب م ـت ـفــاوتــة ،واح ـم ــد الــريــاحــي
بـسـبــب ب ـنــود الـعـقــد ،حـيــث إن الــاعــب
مـعــار مــن الـقــادسـيــة للعنابي ،وهـنــاك
نص بعدم مشاركته أمام فريقه السابق،
بينما تـحــوم الشبهات حــول مشاركة
مشعل فواز بسبب ارتفاع حرارته بعد
تطعيمه ضد فيروس كورونا.

الكويت يتخطى الساحل
وك ــان ــت ن ـتــائــج مـ ـب ــاري ــات ال ـجــولــة،
أمــس األول ،أسـفــرت عــن تخطي نــادي
الكويت نظيره الساحل بنتيجة (،)2-3

كما شهدت الجولة مواجهة أخرى بين
الفحيحيل وخيطان ،انتهت بفوز األول
ً
بنتيجة ( )2-3أيضا.
وس ـ ـجـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي الـ ـم ــواجـ ـه ــة
ال ـتــي ج ــرت عـلــى ملعبه ثــاثــة أه ــداف
جاء ت جميعها عن طريق العبه أحمد
العكايشي ،وكان أولها من ركلة جزاء،
في حين سجل هدفي الساحل محترفه
تــالـيـســون ،ك ــان األول منها أيـضــا عن
طريق ركلة جزاء.
وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده الى
 20نقطة ،فــي حين بقي الـخــاســر عند
رصيده السابق بثماني نقاط.
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،الـتــي أقيمت
عـلــى اس ـتــاد نــاصــر الـعـصـيـمــي ،خسر
خيطان أمام ضيفه الفحيحيل ،ليتوقف
رص ـي ــده ع ـنــد س ــت ن ـق ــاط ،بـيـنـمــا رفــع
الضيف رصيده إلى تسع نقاط.

األبيض ضمن «الثالثة» بالكأس اآلسيوي «االنضباط» ترفض احتجاج كاظمة
ت ــأه ــل ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت ل ـك ــرة الـ ـق ــدم إلـ ــى دوري
المجموعات بكأس االتحاد اآلسيوي ،ليكون ضمن
المجموعة الثالثة إلى جانب األمعري الفلسطيني،
وتشرين السوري ،والفيصلي األردني.
واعتمد اآلسيوي انسحاب فريق السيب العماني
أحــد فــرق المجموعة الـثــالـثــة ،ليفتح الـبــاب أمــام
دخ ــول الـكــويــت واألم ـع ــري مــن دون الـحــاجــة إلــى
خوض مباراة الملحق المؤهل والتي كانت مقررة
بينهما  27الجاري في الكويت.
ومن المنتظر أن يشارك الكويت في التصفيات
الـمـجـمـعــة بـ ـ ــاألردن مــايــو الـمـقـبــل ،لـلـتــأهــل لثمن
نهائي البطولة التي سبق أن تــوج بلقبها فــي 3
مناسبات سابقة.
وس ــادت حــالــة مــن الــرضــا داخ ــل ن ــادي الكويت
عـطـفــا ع ـلــى الـ ـق ــرار اآلسـ ـي ــوي وال ـت ــأه ــل الـمـبــاشــر

لــدوري المجموعات ،السيما أن هــذا الـقــرار يعزز
قدرات الفريق األبيض نحو تركيز أكبر في مسابقة
الدوري الممتاز.
وكـ ــان ال ـكــويــت حـقــق فـ ــوزا مـهـمــا ،أم ــس األول،
على حساب الساحل بثالثة أهداف مقابل هدفين،
في المباراة التي جمعت بينهما أمــس األول في
افتتاح الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري
الممتاز ،ليصل األبيض إلى النقطة  ،20في حين
استمر الساحل على رصيده السابق بواقع  8نقاط.
وأع ــاد الـفــوز على الساحل بعد ال ـتــوازن داخــل
ص ـفــوف األب ـي ــض ،وس ــط تـطـلـعــات لـلـحــاق بــركــب
المنافسة على اللقب من جديد.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ان ال ـكــويــت يـنـتـظــر مــواجـهــة
خيطان في الجولة المقبلة بالدوري الممتاز.

الرفاعي أولى صفقات برقان
لمنافسة كبار السلة

«نهائي مبكر» بين الكويت
والقادسية في كأس الطائرة
●

●

جابر الشريفي

ن ـج ـح ــت إدارة ن ـ ـ ــادي ب ــرق ــان
فــي تجديد تعاقدها مــع الالعب
سعد الرفاعي لمدة موسم واحد،
استعدادا للموسم المقبل.
وس ـي ــدع ــم ال ــرف ــاع ــي ص ـفــوف
بــرقــان فــي دوري الـكـبــار ،بعد أن
تــأهــل ال ـفــريــق ل ـل ــدوري الـمـمـتــاز
الموسم المقبل ،ليكون الى جانب
أنــديــة القرين والـكــويــت وكاظمة
وال ـج ـه ــراء وال ـقــادس ـيــة ،ويـمـتــاز
الــاعــب بــالـعــديــد مــن ال ـم ـهــارات،
أهمها التصويب والمراوغة أسفل
السلة ،وطول القامة.

محمد عبدالعزيز

تـنـطـلــق ال ـي ــوم ف ــي الـتــاسـعــة
م ـســاء مـنــافـســات دور األرب ـعــة
ل ـب ـطــولــة كـ ــأس االتـ ـح ــاد لـلـكــرة
الطائرة ،باللقاء الذي يجمع بين
فريق الكويت ونظيره القادسية،
ع ـل ــى ص ــال ــة االت ـ ـحـ ــاد بـمـجـمــع
صاالت الشيخ سعد العبدالله.
وكان الكويت أطاح بالساحل،
وف ــاز الـقــادسـيــة على الـجـهــراء،
بنتيجة ثالثة أشواط مقابل ال
شيء ،في ربع نهائي البطولة.

الرفاعي يحمل قميص برقان
مــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر اللعبة
نواف العدواني إن تجديد التعاقد
مع الرفاعي يعتبر أولى الخطوات
نحو االستعداد للموسم المقبل،
في ظل مشاركة برقان في الدوري
الممتاز الموسم المقبل.
وذكر العدواني أن النادي ينتظر
قــرار االتـحــاد بشأن عــودة الالعب
األجـ ـنـ ـب ــي ،ل ـي ـع ـمــل خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الـمـقـبـلــة مــن أج ــل إك ـمــال صـفــوفــه،
السيما أن الجهاز الفني سيختار
في البداية الالعب األجنبي ومكانه
في الملعب ،تمهيدا لتدعيم صفوف
الفريق بالالعبين المحليين خالل
الفترة المقبلة.

ً
وفـقــا لما ذكــرتــه "ال ـجــريــدة" ،فــي عــددهــا األحــد
الماضي ،تقدم مجلس إدارة نادي كاظمة باحتجاج
إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ،التي حولته
بدورها إلى لجنة االنضباط ،وتخلله االعتراض
على قــرارات حكم لقاء الفريق مع السالمية سعد
الفضلي في الجولة العاشرة لدوري  stcالممتاز،
بطرد مدير جهاز الكرة فواز بخيت وطبيب الفريق،
والتلفظ على األول.
وقـ ـ ــررت "االنـ ـضـ ـب ــاط" خـ ــال االج ـت ـم ــاع رفــض
احتجاج كاظمة ،ال سيما ان تقرير الحكم شهد
إدانة الثنائي.
وعلمت "الجريدة" ان مسؤولي كاظمة تقدموا
بشكوى أخــرى ضد سعد الفضلي لمجلس إدارة
االتحاد ،بسبب تلفظه ،االمر الذي اعتبره النادي
س ــوء س ـلــوك ،مطالبا االت ـحــاد بــاتـخــاذ ق ــرار ضد

الحكم.
فــي الـمـقــابــل ،رفـصــت لجنة االنـضـبــاط شكوى
نــادي النصر بطلب الـغــاء البطاقة الحمراء التي
حصل عليها روبن في مباراة الشباب .وجاء القرار
بعد اطالع اللجنة على رأي لجنة الحكام وتقرير
لجنة المسابقات.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،ق ــررت "االن ـض ـبــاط" معاقبة
العـبــي الـكــويــت سـلـيـمــان الـشـطــي وحـسـيــن غلوم
باإليقاف  4مباريات وتغريم كل منهما  400دينار،
بسبب اعتراضهما على حكم مباراة الكويت مع
العربي في بطولة الدوري.

األبيض إلنقاذ موسمه
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـي ـ ــوم
نـهــائـيــا مـبـكــرا لـلـبـطــولــة ،نظرا
لمستوى وطموح الفريقين ،إذ
يتطلع الـكــويــت "حــامــل اللقب"
إل ــى إن ـق ــاذ مــوسـمــه وتـعــويــض
خسارته لقب ال ــدوري الممتاز
هذا الموسم ،وذلك باالستمرار
في البطولة واإلطاحة بغريمه
ال ـق ــادس ـي ــة ال ـط ــام ــح ك ــذل ــك فــي
إث ـبــات عـلــو كعبه وتــألـقــه على
ال ـك ــوي ــت هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ،طمعا
في الصعود للمباراة النهائية
والمنافسة على اللقب لتحقيق

ساحقة لراشد عنبر مقابل حائط صد أبيض
ثنائية تاريخية هــذا الموسم.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الـتــونـســي خــالــد بلعيد أهمية
الـ ـف ــوز الـ ـي ــوم ،ل ـتــأم ـيــن طــريـقــه
إلــى نهائي البطولة لالحتفاظ
باللقب ،لذلك سيحاول استغالل
خبرة العبيه وصفوفه المكتملة
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف الـ ـك ــوب ــي
روالندو سبيدا وعبدالله جاسم
وع ــام ــر الـسـلـيــم وعـبــدالــرحـمــن
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،وذل ـ ـ ــك ل ـل ـف ــوز عـلــى
ال ـق ــادس ـي ــة وإن ـ ـهـ ــاء ح ـل ـمــه فــي
الصعود للمباراة النهائية.
على الـجــانــب اآلخ ــر ،يسعى
مــدرب األصفر البحريني رضا

إل ــى مــواص ـلــة ع ــروض ــه الـقــويــة
هذا الموسم ،واستثمار التطور
الملحوظ في أداء العبيه ،طمعا
في تأكيد جدارته بالصعود إلى
المباراة النهائية للبطولة.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـخـ ـ ــوض الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي
اللقاء مدعوما بتألق محترف
البرازيلي دجالما وسعد صالح
الـ ـع ــائ ــد بـ ـق ــوة هـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم،
وتقديم أفضل ما لديه ،والنجم
الصاعد راشد عنبر ،إلى جانب
ال ـم ـع ــد ال ـم ـت ــأل ــق ع ـب ــدال ــوه ــاب
الجيران ،والليبرو ناصر دشتي
وسلطان أحمد.

a.alshamali@aljarida.com

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرفض
ف ـكــرة دوري ال ـســوبــر األوروب ـ ـ ــي ،والــرئ ـيــس الـفــرنـســي
إيمانويل ماكرون يقول" :بالنسبة لي من غير المقبول
ما يحصل وراء الكواليس" ،أما وزير الرياضة اإلسباني
فيقول إن "حـكــومــة ب ــاده تـشــدد على ض ــرورة الـعــودة
إلــى طــاولــة الـمـفــاوضــات بين األنــديــة ويــويـفــا وفيفا"،
ووزي ــرة الــريــاضــة اإليطالية تـبــدي قلقها مــن الخطوة
ّ
الـتــي اتـخــذتـهــا األن ــدي ــة ،ووزي ــر الــريــاضــة البريطاني،
أوليفر دودن ،يقول أمام البرلمان إن "الحكومة ستبذل
كل جهد مستطاع لمنع إقامة دوري السوبر األوروبي،
ً
حتى لو لم تستطع سلطات كــرة القدم ذلــك" ،مضيفا:
"أدعوكم لالطمئنان ،إذا لم يتمكنوا من التحرك ،فسنقوم
نحن بذلك".
كــل مــا سـبــق ك ــان ردود فـعــل حـكــومـيــة بـشــأن إعــان
األندية األوروبية الكبرى إنشاء مسابقتها المغلقة تحت
مسمى "دوري السوبر".
ً
ّ
إلــى هنا واألم ــر طبيعي ج ــدا ،إال أن غير الطبيعي
هو عــدم سماعنا ألي تصريح أو بيان من أي منظمة
ّ
معني برفض التدخل الحكومي أو
رياضية أو اتحاد
التهديد باتخاذ عقوبات تجاه دول هؤالء المسؤولين،
ً
ً
رغم أن كل ما قيل على لسان هؤالء يعد تدخال صريحا
ّ ً
فجا في شؤون الرياضة واألندية ،بل إن بعضها يحمل
ً
ً
ً
تهديدا مبطنا أو مباشرا.
قلناها وسـنـظــل نقولها آالف ال ـمــرات "حـبــل الـكــذب
قصير" ،ومهما طال الزمان أو قصر ال ّ
بد أن يأتي يوم أو
ّ
الح َيل التي حاول البعض أن يزيف
موقف تنكشف فيه ِ
من خاللها الحقائق.
فـهــا نـحــن ال ـيــوم ،بـعــد س ـنــوات مــن م ـحــاوالت بعض
المأجورين أو أصحاب المصالح خداع الشارع الرياضي
بمسرحية رفض المنظمات الرياضية الدولية التدخل
الحكومي في عمل األندية واالتـحــادات المحلية ،نجد
أنفسنا أمام موقف واضح لهذه المنظمات ،وعلى رأسها
ً
ً
االتحاد الدولي لكرة القدم في الوقوف صفا واحدا مع
الحكومات التي تدافع عن مصالح بلدانها وشعوبها،
ً
دون أن ينبس ببنت شفة أو ّ
يحرك ساكنا تجاهها ،رغم
أن بعض الحكومات تهدد باتخاذ إجراءات صارمة تجاه
ّ
أصرت على االستمرار في مخططها.
هذه األندية إذا
وهو ما يؤكد أن الدول لها الحق "السوبر" في حماية
رياضتها من العبث الذي قد يمارسه البعض؛ سواء كان
ً
ً
ً
يثبت أن السياسة
شخصا أو ناديا أو اتحادا ،األمر الذي
ّ
ّ
تستطيع أن تحمي الرياضة وتطورها ،ويفند كل الحجج
التي كان البعض من أصحاب المصالح والمأجورين من
صبيان أو فداوية ،وال يزالّ ،
يروج لها هنا في الكويت
ّ
بأن تدخل السياسة في الرياضة يفسدها ،وأن األندية
والهيئات الرياضية ال سلطان للحكومة عليها إال من
خــال المراقبة المالية ،وأن أمــر المحاسبة أو الرقابة
عليها منوط فقط بجمعياتها العمومية ،وإن تقاعست.
لذلك ،من اليوم ورايــح ،اللي يجيب سيرة منع التدخل
الحكومي في العمل الرياضي نقول له" :أكل ت...ن سوبر".

بنلتي
• في العالم كله يتم استثناء الرياضيين من إجراء ات
ً
ً
ً
الـحـجــر الـصـحــي ،مــؤسـسـيــا ك ــان أو مـنــزلـيــا ،تسهيال
لضمان استمرار النشاط الرياضي ،الذي تعد متابعته
ً
المتنفس األول للقابعين ق ـســرا فــي ا ل ـم ـنــازل ،إال في
ال ـك ــوي ــت؛ ي ـســافــر الـمـنـتـخــب ب ـمــواف ـقــة وي ــرج ــع بـمـنــع!
فسلطاتنا الصحية مصرة على أن يكون الرياضيون
في آخر سلم االهتمامات ...ال هذا وهم «مطعمين» بعد.
• يعلن اع ـتــزال ابـنــه ويـتــم شطبه مــن سـجــات اتـحــاده
كالعب ،وبعد  6أشهر يعود ليعلن عن إصابته وسفره
للعالج على حساب إحدى الشخصيات الخليجية ،ويظن
ً
أنه بذلك يحرج المسؤولين عن الرياضة ،متناسيا أن هذا
بالكويتي يسمونه "طراره" اللي يبدو أنه متعود عليها.

العدواني :الفحيحيل استحق
الفوز على خيطان
●

عبد الكريم الشمالي

أحمد حامد

أكد مدرب فريق الفحيحيل لكرة القدم ،ظاهر
العدواني ،أن الفوز على خيطان بمثابة  6نقاط
ال ثالث فقط ،عطفا على التقارب في جدول
الترتيب ضمن الفرق المهددة بالهبوط.
وكــان الفحيحيل قد حقق الفوز على
خـيـطــان بـثــاثــة أهـ ــداف مـقــابــل هــدفـيــن،
فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعت بينهما أمس
األول على استاد ناصر العصيمي ضمن
مباريات الجولة  11من مباريات الدوري
الممتاز.
وبهذا الفوز رفع الفحيحيل رصيده
إلــى  9ن ـقــاط ،فــي حـيــن تجمد رصيد
خيطان عند  6نقاط في المركز األخير.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لــ"الـجــريــدة" إن فريقه استحق الـفــوز،
وكــان األفضل في أغلب أوقــات اللقاء،
عبر أداء بطولي وروح عالية ،الفتا إلى أن
الالعبين كانوا عند حسن الظن رغم الظروف
التي يمر بها الفريق ،في إشارة إلى وجود
البعض منهم في قائمة المصابين.
وأضاف ان الفوز كان خطوة مهمة نحو
التقدم في مركز الترتيب ،معربا عن ثقته في
الالعبين ،وتطور أفضل على صعيد األداء
والنتائج.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ان الـفـحـيـحـيــل سـيــواجــه
النصر في الجولة المقبلة بـ"الممتاز" ،في حين
تنتظر خيطان مواجهة أمام الكويت.

الصقر :غياب
التركيز سبب
الخسارة
أكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـفـ ــريـ ــق
األول ل ـكــرة ال ـق ــدم بـنــادي
خيطان هاني الصقر ،أن
ع ــدم ال ـتــرك ـيــز تـسـبــب في
الخسارة أمــام الفحيحيل
ب ـ ـثـ ــاثـ ــة أه ـ ـ ـ ـ ــداف م ـق ــاب ــل
هدفين.
وأضــاف" :عــدم التركيز
تسبب في أخطاء كارثية
وقع فيها الالعبون ،األمر
الذي كلفنا اهتزاز شباكنا
بالهدفين الثاني والثالث".
وتابع" :موقف خيطان
في بطولة الدوري صعب،
ل ـك ـن ـن ــا ل ـ ــن نـ ـفـ ـق ــد األم ـ ـ ــل،
ف ـم ــازال أمــامـنــا  7جــوالت
كفيلة بإبقاء خيطان في
ال ــدوري الممتاز فــي حال
تحقيق نتائج إيجابية".
وش ــدد الـصـقــر عـلــى أن
ا لـفــر يــق تنتظره مواجهة
صعبة يوم الجمعة المقبل
في الجولة الثانية عشرة
للبطولة ،مبينا أن اللقاء
ي ـت ـط ـلــب بـ ــذل م ـج ـه ــودات
مضاعفة من العبي فريقه
لتفادي الخسارة.

٢٣
إنفانتينو يهدد بعواقب وخيمة على المشاركين في «الدوري السوبر»
ةديرجلا
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رياضة

تشيفيرين يدعو المنشقين إلى الرجوع عن «الخطأ الفادح»
وجه جاني إنفانتينو ،رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم،
والكسندر تشيفيرين ،رئيس
االتحاد األوروبي ،انتقادات
الذعة وتهديدات علنية
لألندية المشاركة في مشروع
دوري «السوبر األوروبي».

ّ
أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) جاني إنفانتينو ،أمس،
ّ
يتعين على األنــديــة المنشقة
أنــه
الداعية إلى إطالق مسابقة الدوري
ّ
"تحمل عواقب
السوبر األوروب ــي
ق ــرارات ـه ــا" جـ ــراء ه ــذا االن ـف ـصــال،
ً
مشيرا إلــى أن "فيفا يـعــارض من
دون أدنى شك" هذا المشروع.
وقال إنفانتينو "نحن في فيفا
ال يمكن إال أن نعارض بشدة انشاء
الــدوري السوبر .انه دوري مغلق،
انـشـقــاق عــن الهيئة الـحــالـيــة ،من
الدوريات ،من االتحادات الوطنية،
من يويفا ومن فيفا".
وتـ ــابـ ــع "م ـ ــن واجـ ـبـ ـن ــا حـمــايــة
ن ـ ـمـ ــوذج الـ ــريـ ــاضـ ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة،
وب ــال ـت ــال ــي إذا ق ـ ـ ــررت مـجـمــوعــة
م ــا ال ــذه ــاب ف ــي طــريـقـهــا يتعين
عليها تحمل عــواقــب خـيــاراتـهــا.
إنـ ـه ــا مـ ـس ــؤول ــة عــن
خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ـ ـ ـهـ ـ ــا.
إم ـ ـ ـ ــا ان

تكون في الداخل (المنظومة) أو في
الخارج ،ال يمكن ان تكون ما بين
بين .فـكــروا فــي الـمــوضــوع ،يجب
أن يكون هذا األمر واضحا تماما".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح "نـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـصـ ـع ــود
وال ـ ـه ـ ـب ـ ــوط هـ ـ ــو ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ت ـك ـلــل
بالنجاح" ،مشيرا إلى أن المشروع
ال ـج ــدي ــد "مـ ـقـ ـف ــل" ،ح ـي ــث تضمن
األندية المشاركة بطاقتها في كل
موسم بدال من ان تنافس للتأهل
عبر بطوالتها المحلية.

ً
ارتكبتم خطأ فادحا

فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،اع ـت ـب ــر رئ ـيــس
االتحاد االوروبــي للعبة الكسندر
تشيفيرين أن "الوقت مازال متاحا
لتغيير ال ـ ـ ــرأي" ،وت ــوج ــه بكالمه
الــى األنــديــة المنشقة بقوله "لقد
ارتكبتم خطأ فادحا ،لكن العالم
بأجمعه يرتكب األخطاء".
واعـتـبــر تشيفيرين ان
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ال
ي ـم ـك ــن "ان يـخـســر
المعركة القضائية
المقبلة".

وكــان رئيس اللجنة األولمبية
األلماني توماس باخ ّ
ندد بدوره،
ص ـبــاح امـ ــس ،بــال ـم ـشــروع ،وق ــال
"الـ ـنـ ـم ــوذج ال ــري ــاض ــي االوروب ـ ـ ــي
فريد من نوعه يرتكز على خوض
مـنــافـســات عــادلــة تمنح األولــويــة
للجدارة الرياضية .هــذا النموذج
مـهــدد ال ـيــوم ،ويــواجــه تحديا من
خالل مقاربة مبنية على الربح".
وأعـلـنــت سـتــة أنــديــة إنكليزية
(ل ـي ـفــربــول ،مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
أرسنال ،تشلسي ،مانشستر سيتي،
تــوت ـن ـهــام) ،م ــع بــرشـلــونــة وري ــال
مدريد وأتلتيكو مدريد االسبانية،
يوفنتوس وإنتر وميالن اإليطالية
اط ــاق مسابقة قــد تنسف دوري
أبطال أوروبا.
وك ــان االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي هــدد
بــاس ـت ـب ـعــاد ه ـ ــذه األنـ ــديـ ــة ومـنــع
العبيها من المشاركة في البطوالت
القارية والمسابقات المحلية من
ضمنها دوري ابطال اوروبا ،بيد ان
رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري
السوبر الجديد فلورنتينو بيريس
اعتبر ان هذا األمر "مستحيل".

تشيفيرين رئيس االتحاد األوروبي خالل إلقاء كلمته

كلوب :رأيي السلبي لم يتغير غاري نيفيل :مشمئز من هذا الجشع
أكد األلماني يورغن كلوب
المدير الفني لنادي ليفربول
أن رأيـ ــه الـسـلـبــي إزاء دوري
السوبر األوروب ــي لــم يتغير،
م ـش ــددا عـلــى أهـمـيــة "عنصر
المنافسة في كرة القدم".
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـب ـ ــاء
البريطانية (بي ايه ميديا) عن
كـلــوب ت ـكــراره للحديث الــذي
أدلى به في  2019حينما قال
"أتمنى أال تقام بطولة دوري
السوبر األوروبي أبدا".
وأض ــاف "ل ــم يتغير األم ــر،
رأيي لم يتغير".
وأوضـ ـ ــح "إن ـ ــه ق ـ ــرار ق ــاس،
ا لـنــاس ليست سعيدة بذلك،
ي ـم ـك ـن ـنــي ت ـف ـه ــم ذل ـ ــك ل ـك ــن ال
يمكنني أن أ ق ــول الكثير عن
األم ــر ألنـنــا لــم نـشــارك فــي أي
خطوات ،ال الالعبين وال أنا،
لم نعلم باألمر".
وتــابــع "لـيــس ل ــدي مشكلة
مع دوري أبطال أوروبا ،أحب

طالب غاري نيفيل ،أحد الالعبين السابقين
األكثر انتقادا لبطولة دوري السوبر األوروبي،
ُ
الجماهير بالتحرك حتى ال تـســرق منهم كرة
القدم.
ووص ــف ال ــاع ــب األس ـب ــق ل ـن ــادي مانشستر
يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي خـبــر إقــامــة بـطــولــة دوري
السوبر بالعار ،وأكد أنه مشمئز من هذا "الجشع".
وأكـ ــد ن ـي ـف ـيــل ،مـحـلــل ال ـم ـب ــاري ــات ف ــي شبكة

قـنــوات "سـكــاي سـبــورتــس" قبل بــدايــة مواجهة
ليدز يونايتد وليفربول في "بريميير ليغ" ،أنه
كان يأمل أن يجعل االنتقاد العالمي مؤسسي
البطولة يراجعون التفكير بشأنها.
وأض ــاف "أنــا سعيد بــرد الفعل ،ولكن إذا تم
المضي قدما في البطولة -وهــؤالء المؤسسون
خبراء في مثل هذه األمور -فستتغير كرة القدم
لألبد في هذا البلد".

ت ـل ـقــى ع ـمــاقــا كـ ــرة الـ ـق ــدم األل ـم ــان ـي ــة بــايــرن
ميونيخ وبوروسيا دورتموند ،عرضا لالنضمام
إلى بطولة دوري السوبر األوروبــي ،وذلــك رغم
تأكيد الناديين الموجودين في بطولة الدوري
األلماني لكرة القدم (بوندسليغا) ،رفضهما لفكرة
االنفصال عن دوري أبطال أوروبا.
وذك ــرت مجلة "شـبـيـغــل" األلـمــانـيــة فــي وقــت
م ـتــأخــر م ــن يـ ــوم االث ـن ـي ــن ،أن ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
ودورتموند سيكون لديهما  30يوما للرد على
العقود المؤرخة بيوم  17أبريل الجاري والتي
تمنحهما العضوية التأسيسية للبطولة.

وأضافت المجلة ذاتها أن نادي باريس سان
جرمان الفرنسي تلقى العرض ذاتــه ،لكنه لديه
 14يوما فقط للرد.
وق ــال ك ــارل هــايـنــز رومـيـنـيـغــه رئ ـيــس ن ــادي
بايرن ميونيخ وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس
التنفيذي لدورتموند االثنين ،إنهما ملتزمان
بــالـشـكــل ال ـح ــال ــي ل ـل ـكــرة األوروب ـ ـيـ ــة ،ك ـمــا أك ــدا
دعمهما للتغيرات الجديدة في دوري األبطال.
(د ب أ)

ً
 30يوما تحدد موقف بايرن ودورتموند

كلوب

ع ـن ـص ــر ال ـم ـن ــاف ـس ــة فـ ــي ك ــرة
القدم".
وخ ـت ــم ب ــال ـق ــول "تـعـجـبـنــي
حقيقة أن ويستهام قد يشارك
ف ــي دوري األبـ ـط ــال الـمــوســم
المقبل .ال أريــدهــم أن يفعلوا
ذلـ ـ ـ ــك ،ألن ـ ـنـ ــي أي ـ ـضـ ــا أحـ ـ ــاول
ت ـح ـق ـي ــق نـ ـف ــس األم ـ ـ ـ ـ ــر ،ل ـكــن
يعجبني أن لديهم فرصة".

جماهير ليفربول تحمل الفتات معارضة لبطولة السوبر األوروبي

ُ
ووريرز يسقط سفنتي سيكسرز بفضل كوري مهمة ثأرية لريال مدريد أمام قادش
ت ــاب ــع س ـت ـي ـفــن كـ ـ ــوري ن ـج ــم غ ــول ــدن
سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ـ ــرز ت ــألـ ـق ــه ال ـه ـج ــوم ــي
بتسجيله  49نقطة ،وقاد فريقه للفوز
عـ ـل ــى فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـت ــي س ـي ـك ـس ــرز
متصدر المنطقة الشرقية  ،96-107أمس
األول ،فــي دوري كــرة ا لـسـلــة األ مـيــر كــي
للمحترفين.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ن ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــه ك ـ ـ ــأب ـ ـ ــرز
الـمــرشـحـيــن لـلـفــوز بـلـقــب أف ـضــل العــب
في الموسم العادي مع معدل تسجيلي
هذا الموسم بلغ  31,4نقطة في المباراة
الواحدة ،وبات السالح الفتاك لصاحب
المركز التاسع في المنطقة الغربية مع
ً
 29فوزا ونفس عدد الهزائم.
وف ــي م ـب ــاراة ثــان ـيــة ،ع ــزز يــوتــا جــاز
صــدار تــه للغربية بـفــوزه على مضيفه
لـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس لـ ـيـ ـك ــرز حـ ــامـ ــل ال ـل ـق ــب
.97-111
وك ــان جـ ــوردان كــارك ـســون مــن على
مـقــاعــد ال ـب ــدالء أف ـضــل الـمـسـجـلـيــن في
صفوف الفائز مع  22نقطة.
وفــي م ـبــاراة ثــالـثــة ،قــاد ديـفــن بوكر
بتسجيله رمية حرة قبل  0,3ثانية من
صــا فــرة النهاية فريقه فينيكس صنز
ل ـل ـفــوز ع ـلــى م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس ب ـفــارق

نقطة  127 - 128بعد التمديد.
ّ
وتصدر بوكر الئحة المسجلين عند
ال ـفــائــز مــع  24نـقـطــة ،وأض ــاف زمـيــاه
صانع األلعاب كريس بول  22نقطة مع
 13تمريرة حاسمة و  7متابعات،
وميكال بريدجز  21نقطة.
ودخل بول الئحة أفضل
 5ممررين للكرات الحاسمة
ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري مــع
ً
 10.142تـمــر يــرة ،متقدما
بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق ت ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــرة ع ـل ــى
أ س ـطــورة لـيـكــرز إيرفين
"ماجيك" جونسون.
وفـ ـ ـ ــي دن ـ ـ ـفـ ـ ــر ،س ـج ــل
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاق الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي
ن ـي ـك ــوال ي ــوك ـي ـت ــش 47
نـ ـقـ ـط ــة لـ ـف ــريـ ـق ــه دنـ ـف ــر
ن ــاغ ـت ــس وقـ ـ ــاده ل ـل ـفــوز
على ممفيس غريزليز
 1 3 7 - 1 3 9بـ ـع ــد
شوطين إضافيين.

كوري نجم غولدن ستايت

تــدخــل بطولة إسبانيا لـكــرة القدم
أمتارها األخـيــرة ،وســط صــراع ثالثي
حــامــي الــوطـيــس بين أتلتيكو مدريد
ال ـم ـت ـص ــدر ومـ ـط ــاردي ــه ري ـ ــال م ــدري ــد
وبرشلونة ،وبالتالي فإن الخطأ ممنوع
على أي منها ،لصعوبة التعويض قبل
 7مراحل من نهاية الدوري.
ّ
ويتصدر اتلتيكو برصيد  70نقطة
ّ
متقدما على جاره في العاصمة بثالث
نـقــاط ،وب ـفــارق  5نـقــاط عــن برشلونة
الذي يملك مباراة مؤجلة ضد غرناطة.
وإذا كانت الفرق الثالثة ستخوض
م ـبــاريــات ض ــد أن ــدي ــة مـتــواضـعــة في
ال ـمــرح ـلــة ال ـح ــادي ــة وال ـث ــاث ـي ــن الـتــي
تنطلق األربـعــاء وتستكمل الخميس،
ّ
يتعين عليها اخذ العبر من مواجهاتها
ضد هذه الفرق ذهابا ،ألنها فشلت في
الفوز عليها.
فــأاتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اكـتـفــى بـتـعــادل
سلبي مــع هــويـسـكــا ،فــي حـيــن حقق
قادش مفاجاة مدوية بإلحاقه الهزيمة
بريال مدريد في عقر دار األخير بهدف،
كما خسر برشلونة أيضا أمام خيتافي
بهدف.
يتعين على ري ــال مــدريــد استعادة

نغمة الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل
مع خيتافي.
وتحمل المباراة رائحة الثأر لفريق
العاصمة اإلسبانية ،ألن قادش الصاعد
هذا الموسم الى مصاف الدرجة األولى،
فاز ذهابا في معقل ريال مدريد بهدف
وحـيــد فــي  17اكـتــوبــر الـمــاضــي ضمن
منافسات المرحلة السادسة.
وكان مدرب ريال مدريد الفرنسي زين
الدين زيدان يمني النفس بإشراك نجمه
البلجيكي ادين هازار في هذه المباراة
بعد اصابة عضلية ابعدته فترة طويلة
عن المالعب ،لكن صحيفة "ماركا" اشارت
إل ــى أن ه ــازار غ ــاب عــن تـمــاريــن فريقه
االثنين مــا يثير الشك حــول مشاركته
ضد قادش.
ولم يشارك هازار الذي عانى إصابات
متكررة منذ انتقاله الــى صفوف ريال
قادما من تشلسي اإلنكليزي إال في 6
مباريات هذا الموسم ،وسجل هدفين
في مرمى هويسكا واالفيس.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـعــافــى ق ـلــب ال ــدف ــاع
ال ـفــرن ـســي راف ــاي ــل ف ـ ــاران م ــن إصــابـتــه
بجائحة كــوفـيــد 19-وانتهى مــن فترة
الحجر الصحي ،وشارك في التمارين.

ليفربول يفشل في خطف المركز الرابع

جانب من مباراة ليفربول وليدز يونايتد

فشل ليفربول حامل اللقب في الموسم الماضي،
فــي احـتــال المركز الــرابــع وإنـعــاش آمــالــه فــي انتزاع
إحدى البطاقات األربع المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
باكتفائه بالتعادل  1-1مع مضيفه ليدز يونايتد في
عقر دار األخير ،في ختام المرحلة الثانية والثالثين
من بطولة انكلترا لكرة القدم.
و بـقــي ليفربول ســاد ســا برصيد  53نقطة بفارق
نقطتين عــن وس ــت ه ــام الــرابــع ال ــذي خـســر فــي هــذه
الجولة امام نيوكاسل  ،3-2ومتخلفا بفارق نقطة عن
تشلسي الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها الثالثاء
على ارضه ضد برايتون.
وارتأى مدرب ليفربول األلماني يورغن كلوب إراحة
المهاجم المصري محمد صالح ،فوضعه على مقاعد
الالعبين االحتياطيين وأشــرك بــدال منه البرتغالي
ديــوغــو جــوتــا اســاس ـيــا ،ليكمل الـثـنــائــي الهجومي
ال ـمــؤلــف م ــن الـسـنـغــالــي س ــادي ــو مــانـيــه وال ـبــرازي ـلــي
روبرتو فرمينيو ،في حين شغل البرازيلي االخر
فابينيو مركز قلب الدفاع بدال من نات فيليبس
المصاب.
وك ـ ــان ل ـي ـفــربــول الـ ـط ــرف األفـ ـض ــل ف ــي مطلع
المباراة وصاحب الفرصة االولى ،عندما اطلق العب

وسطه اإلسباني تياغو الكانتارا كرة قوية تصدى لها
حارس ليدز الفرنسي ايالن ميلييه (.)12
وافتتح مانيه التسجيل بعد مجهود من الثنائي
ترنت الكسندر ارنولد وجوتا ،ليتابع السنغالي الكرة
داخ ــل الـشـبــاك ( )31مسجال اول اهــدافــه فــي ال ــدوري
المحلي منذ  28يناير الماضي.
ف ــي الـم ـقــابــل ،لــم يـشـكــل ل ـيــدز ال ــذي حـقــق مـفــاجــأة
مدوية في الجولة السابقة بفوزه بعشرة العبين على
مانشستر سيتي المتصدر  ،1-2أي خطورة تذكر على
مــرمــى ال ـحــارس الـبــرازيـلــي الـيـســون ،ولــم يلق هدافه
باتريك بامفورد المساندة المطلوبة من زمالئه فبدا
معزوال في الخط األمامي.
وتحسن اداء ليدز في الشوط الثاني لكن محاوالته
بقيت خجولة باستثناء تسديدة قوية لبامفورد ارتدت
من العارضة (.)74
وشارك صالح في الدقيقة  71بدال من مانيه.
وأدرك لـيــدز ال ـت ـعــادل بــواسـطــة اإلس ـبــانــي دييغو
يورنتي بكرة رأسية اثر تمريرة من جاك هاريسون
قبل نهاية المباراة بثالث دقائق.
والهدف هو األول ليورنتي في صفوف ليدز المنتقل
اليه في سبتمبر الماضي قادما من ريال سوسييداد.

زيدان مدرب الريال وكروس نجم الفريق

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
8:00

beINSPORTS PR2

توتنهام  -ساوثامبتون

 10:15استون فيال – مانشستر يونايتد beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
8:00

ليفانتي  -اشبيلية

beINSPORTS HD1

8:00

اوساسونا  -فالنسيا

beINSPORTS En2

11:00

قادش – ريال مدريد

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
7:30

ميالن  -ساسوولو

beINSPORTS HD3

9:45

سبيتزا – انتر ميالن

beINSPORTS HD3

9:45

يوفنتوس  -بارما

beINSPORTS HD6

9:45

كروتوني  -سمبدوريا

beINSPORTS xtra1

9:45

بولونيا  -تورينو

beINSPORTS xtra2

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

هل لدينا ديمقراطية
لكي نلومها؟

أ .د .غانم النجار

استخدمت مصطلح "التجربة الديمقراطية" أثناء
محاضرة عامة بالجامعة لتقييم نتائج انتخابات
 .١٩٨٥ك ــان ــت األج ـ ـ ــواء مـفـعـمــة ب ــال ـت ـف ــاؤل ،وال ـث ـقــة
بالمستقبل ،فمن سقط بفعل فاعل في  ،١٩٨١عاد
ً
ً
بقوة ،مطعما بنواب شباب فاعلين .تأثرا باألجواء
اإليجابية المنتشرة حينها ،لم يكن وصف "التجربة"
ً
مريحا لدى البعض ،فالديمقراطية الكويتية بالنسبة
لهم قد تجاوزت مرحلة "التجربة" ،وصارت راسخة
يانعة ،دنت قطوفها.
حقيقة األمر هي أنها ليست باسقة ،وال ثمارها قد
قصد ُّأمها
دنت ،كانت تحتاج إلى رعاية ،أهملتها عن
ٍ
الحكومة ،ولم يعطها أوالدهــا حقها من االهتمام،
فضاعت وتاهت.
أما ديمقراطيتنا فهي ،في أحسن حاالتها ،مشروع
لم يكتمل ،وعلينا أن نتمسك به ونصحح االعوجاج
ً
ً
فيه .فالتحول الديمقراطي طوعيا وتوافقا ،كحالنا،
ً
ً
ول ـيــس ث ــوري ــا واج ـت ـثــاثــا ،هــو مــن أك ـثــر العمليات
ً
ً
اإلنسانية تعقيدا وبطئا .ويزيده صعوبة ،منظومة
سـيــاسـيــة تـقـلـيــديــة ،ف ــردي ــة ،ع ـشــائــريــة ،متحفظة،
يحكمها نظام اقتصادي شبه ريعي ،تحكمه موازين
قوى غير متكافئة لمصلحة السلطة ،بنسبة رقمية،
تـتـجــاوز  %٩٠مــن مـعـيــار ال ـقــوة .فالمسألة ليست
ً
ً
ً
خــافــا دسـتــوريــا أو الئـحـيــا ،بــل تثبيت لـقــوة ،وقد
مــرت علينا حقب أســوأ بكثير ،مثل  ١٩٧٦و،١٩٨٦
وفــرض الرقابة المباشرة على الصحافة ،وقانون
أمن الدولة ،الذي يسمح بالحبس دون توجيه تهمة ٦
أشهر قابلة للتجديد ،والذي تم إلغاؤه ،بعد التحرير.
وربـمــا لــو أننا لــم نتعرض لغزو عــراقــي (أغسطس
 )١٩٩٠مـبــاشــرة بعد انـتـخــابــات المجلس الوطني
(يونيو  ،)١٩٩٠لكنا مازلنا مستمرين في تصدينا
للسلطة المطلقة.
م ــا ي ـح ــدث اآلن م ــن أزم ـ ــة ه ــو جـ ــزء م ــن ف ـصــول،
بعضها مكرر ،وبعضها مستجد،
"كأننا أبطال مسرحية قديمة،
بال إطار،
تبدأ دون دقة،
وتنتهي بال ستار" (حجازي)
ما نراه اآلن من حالة عجز حكومية ،وحالة ضياع
ً
معارضة ،هو نتيجة وليس سببا  ،فديمقراطيتنا
ً
ك ــان ــت ومـ ــازالـ ــت م ـش ــروع ــا ل ــم ي ـك ـت ـمــل ،ي ـت ـكــامــل أو
يـتـنــاقــص م ــع ال ــوق ــت ،ت ـعــرض ل ـضــربــات حكومية
قاصمة لظهره ،وظلت أجزاء من التجربة ،تراوح في
مكانها ،فيها إيجابيات ،إال أن السلبيات أبرز وأكثر
ً
وضوحا .تتحمل الحكومة وزرها ،بحكم الصالحيات
الواسعة ،فاللوم على قدر المسؤولية.
في المراحل شبه النهائية لصدور الدستور ،وهو
الوثيقة األهم في سياق التجربة الديمقراطية ،قال
الشيخ عبدالله السالم للمجموعة الفاعلة" :أعــرف
أنكم غير راضـيــن ،ولكن هــذا النص كــان أفضل ما
ً
توصلنا إليه ،اقبلوه ،ثم عدلوه الحقا" .إال أن السلطة
ً
ب ــدال مــن تـطــويــره نـحــو مــزيــد مــن ال ـحــريــات ،قامت
ً
بتقليم أظــافــره وأحـيــانــا كسرها واقـتــاعـهــا ،فظل
ً
ً
دستورا جامدا ،حسب آلياته .انتقل عبدالله السالم
إلى رحمة الله بعد ثالث سنوات من صدور الدستور،
وتصدى فيها ألول أزمة سياسية حادة في ديسمبر
ً
 ،١٩٦٤رافضا حل المجلس ،الذي طلبه رئيس الوزراء
كحل للخروج من األزمة.
تـغــول السلطة على التجربة الديمقراطية ،عبر
السنين ،أدى إلى بنيان هجين ،ولن تتحول المسألة
إلى شيء جديد ،إال بمبادرة جادة من السلطة ،وفتح
ح ــوار ج ــاد ،النـتـشــال المجتمع مــن حــالــة الـتــراجــع
ً
الحادة ،التي لن توفر أحدا ،حكومة وغير حكومة،
بل الوطن بأكمله.

مدير أمن حولي
يفاجأ بوفاة والدته
في حادث مروري
●

الواقع أهم من الخيال
إعدام المسيء!...
وكأن أعداد المسيئين باآلالف!...
إعدام السحرة!...
وكأن كل "فريج" عندهم ساحر!...
ً
هــل هــذه أولوياتنا فـعــا؟ وهــل هذا
ما انتهت إليه تشريعاتنا هذه األيام؟!
ً
هــل غــدونــا شعبا ال يفهم وال يعي أن
أولوياتنا انتهت إلــى جحيم اإلع ــدام،
بغض النظر عن الجريمة ونوعيتها؟!
فلم نسمع عــن أيــة إس ــاء ة تستحق أن

درايش
د .ناجي سعود الزيد
ً
يعاقب المسيء عليها ...ولم َ
نر سحرا أو
سحرة يجوبون الشوارع "يقلبون البني
آدم شاذي" ،لكي نطالب بإعدام السحرة.
أين أنتم عن تشريعات تهتم بالعلم
ً
والتعليم ،بدال من الهلوسة عن وجود
سحرة وبكثرة في الكويت؟!
أين أنتم عن تشريعات تعيد البسمة
والفرح والطمأنينة لشباب هذا البلد؟
راق،
ما نطمح إليه يتلخص بتعليم ٍ
وخ ــدم ــات صحية مـتـمـيــزة ،واقـتـصــاد

ثابت ومتين ،كما أننا نطمح إلى عدالة
ومساواة في فرص العمل والترقيات،
ولـيــس هـنــاك وق ــت ليضيع فــي خضم
ال ـس ـحــر والـ ـشـ ـع ــوذة ،ول ـس ـنــا بـحــاجــة
لـلـمــزيــد مــن الـتـخـلــف بـمــاحـقــة مــا هو
موجود في الخيال فقط وال وجــود له
في الواقع.

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

ّ
اط ـ ـ ـ ـ ــردوا مـ ــن ال تـ ـم ــت ــع ب ــال ـل ـي ــاق ــه

ّ
وأسسوا «سوبر» من الدوري جديد
واق ـط ـع ــوا ح ـبــل الـ ـم ـ ّ
ـوده وال ـعــاقــه
ْ
ال ــزم ــن ركـ ــض ال ـغ ــزال ــه ف ــي رشــاقــه
م ــا يـ ـس ـ ّـرك ص ــاح ــب الـ ـم ــخ الـبـلـيــد
ال ـج ـم ــاه ـي ــر أع ـل ـن ـت ـه ــا فـ ــي ل ـب ــاق ــه:
ل ـيــش رم ــي أه ــداف ـن ــا دايـ ــم بـعـيــد؟!
ك ـ ــل الع ـ ــب عـ ـن ــدن ــا م ـ ــا فـ ـي ــه ط ــاق ــه
ب ـ ـ ّـدل ـ ــوه بـ ــاعـ ــب اع ـ ــزوم ـ ــه ح ــدي ــد
"دوري الـســوبــر" فرحنا بانشقاقه
ل ـي ــت م ـث ـلــه ب ـم ـج ـلــس ّ
األم ـ ـ ــه نـعـيــد

إعادة ترتيب أوراق الوطن ()١٠-٦
نـحــن بـحــاجــة ج ــادة ُ
وم ـلـ َّـحــة وص ــادق ــة إلعـ ــادة قـ ــراءة أوراق الــوطــن
ً
وترتيبها ،فقد أضاعنا وأضاع البلد معنا ،حقا ،سلوك بعثرة األوراق
أو خلطها أو إهمالها أو تمزيقها ،وربما حرقها.
فهناك أخطاء وتراجعات كبيرة بحق الوطن ،تكشفها قــراء ة أوراق
الوطن ،ارتكبتها أو ساهمت بها جميع األطراف.
وفي دهاليز المعارضة ،والتي تمكنت لفترات ليست بالقليلة من أن
تمتلك أغلبية لها داخــل مجلس األمــة ،تدهشك اإلنجازات الهشة ،التي
حققتها أو تحققها في معظم األحيان ،المتمثلة بعرقلة مشروع َّ
معين
من مشاريع البلد ،بسبب قضايا ثانوية أو رقابة غير جدية ،بل ربما
مساومات سياسية .إذ حتى االستجوابات كانت توظف لبطوالت وهمية
أو اسـتـعــراضــات فــرديــة ،وال ع ــزاء لــإصــاح ،لــذا فــإن أوراق المعارضة
تبددت فيما ال طائل منهَ ،
ومن ّ
يقيم بشكل منصف اإلنجاز المؤسسي،
الــذي فرضته المعارضة على مستوى الدولة وأداء مؤسساتها ،يجده
ً
ضحال ،فلم تنجح المعارضة في تقديم البديل لمعالجة اقتصاد المصدر
الواحد؛ ال في قانون تنموي اقتصادي ،وال في توظيف أو توجيه مبدع
للميزانيات المليارية ،التي يقرها المجلس في الوقت الضائع وبصورة
ً
ّ
ارتجالية ،ولم تركز المعارضة يوما للتوافق المنطقي على قانون أو
إجـ ــراء ات تشريعية أو سياسية لـحــل مشكلة مــن الـمـشـكــات المزمنة

أ .د .محمد المقاطع
في البلد ،مثل :التعليم أو الرعاية الصحية أو التوظيف أو اإلسكان أو
ترهل النظام اإلداري ،المنغمس بوحل الفساد في التعيينات والترقيات
والواسطة وتولي المناصب والبيروقراطية الفاشلة ،ولم تطور القضاء،
وال حتى الالئحة الداخلية للمجلس ،إال من ردات فعل ُمخجلة انعكست
بتعديالت ثانوية ،بل غيب مجلس األمة عن الوجود بتغيير نظام جلساته
األسبوعية ،وتآكل البلد ،ولم َير الناس جدوى المعارضة ،ففقدت ارتباط
الناس بها وارتباطها بهم ،إال بشكل موسمي أفقد الناس أمل اإلصالح
من خاللها.
إن المعارضة لم تتمكن من تغيير النهج السياسي في عمل الحكومة
أو المجلس ،وما زلنا نعاني حتى اليوم إخفاقها بذلك ،فهي لم تنجح في
أن تغير من نهج تشكيل الحكومة ،ولم تحسم مدة تشكيلها بأسبوعين
خالل الفصل التشريعي ،ولم تتمكن من إلزامها بالتقيد بالمادة  ٩٨بشأن
برنامج عمل الحكومة ،ولم تنجح بفرض الحكومة البرلمانية ،باستثناء
تجربة ناقصة وطارئة ويتيمة في مجلس .١٩٩٢
ولم توفق في تغيير نمط العمل البرلماني وتطويره ،فلم تنجح في
محاسبة األعضاء على أحوال تعارض المصالح ،بل كان من بين أعضائها
َمن هو واقــع في هذا المحظور ،ولم تتمكن من وضع مدونة سلوك أو
ً
تعديل الالئحة لمحاسبة النواب ،ولم تحاسب عضوا على اشتراكه في

بعلبك تستبدل البطاطس بالحشيشة!

االنتخابات الفرعية ،رغم كونها من سعت لتحريمها ،ولم تحاسب أو
تطالب بتطهير كشوف الناخبين ،بل كان بعض زعاماتها من أبطال النقل،
ولم تتم محاسبة أي نائب على شراء أصوات الناخبين ،بل كان بعض
أعضائها يشتري رضاء الناخبين بالخدمات ،وهي ممارسة فاسدة بكل
المقاييس ،ولم ينجح المعارضون في تعديل نزاهة النظام االنتخابي من
ً
حيث نظام التصويت ،إال بمباركة حكومية ،فضال عن الفشل في التقسيم
العادل للدوائر ،وتخليص االنتخابات من الظواهر السلبية التي تتالزم
معها ،بسبب أن معظمهم مستفيد من ضعف رقابة نزاهة االنتخابات.
ولم يكن لها تحرك جاد إلقرار نظام األحزاب ونظام التمثيل النسبي.
وقد أضاعت أو أهدرت أو أهملت أن تستثمر أغلبيتها إلمضاء برنامج
برلماني إصالحي سياسي وتشريعي ومالي ،وهو ما ورث معاناة مزمنة،
النشغالها بقضايا هامشية ومناوشات سياسية غير ُمجدية ،أو صناعة
األمجاد الشخصية عبر خطابات رنانة ودغدغة مشاعر الناس دون قطف
للثمرة ،ولم يتم خلق عمل برلماني قادر على مواجهة الفساد ومحاربة
ّ
نهب وسرقة األموال العامة ،رغم سن تشريع لحماية المال العام ،وإنشاء
لجنة برلمانية لحمايته ،لكن بقيت جهوده نظرية لم تلمس ثمارها.
إن مـســؤولـيــة الـمـعــارضــة أن تـغـيــر نـهـجـهــا ،إلح ــداث نـقـلــة يترقبها
الكويتيون ،وتعزيز دولة المؤسسات ،وتنمية البلد.

وفيات
نجالء عبدالله مرزوق الشطي

 48عاما ،شيعت ،ت99027688 :

سعود مبارك سعود المجمد

 79عاما ،شيع ،ت65653636 :

مبارك محمد مبارك منصور الخضير

 72عاما ،شيع ،ت65522664 ،99279242 ،97480066 :
علية مناحي خاطر المطيري زوجة خميس معيش المطيري
 70عاما ،شيعت ،ت99012999 :

سيف مبارك سيف العازمي

 30عاما ،شيع ،ت66009953 ،99027466 :
غادة ياسين البيطار أرملة غازي فيحان غازي العتيبي
 68عاما ،شيعت ،ت67766695 ،66555776 :

فاطمة عايش علي الخليفة

 61عاما ،شيعت ،ت99390190 ،99065816 :
عائشة ضيف الله فالح العتيبي زوجة زايد ساري زايد العتيبي
 62عاما ،شيعت ،ت97908842 :

أمير سيد مرتضى الزلزلة

 71عاما ،شيع ،ت66664346 ،99700603 ،99675989 :

ً
خالل نحو ثالثين عاما ،زرع أبوعلي
الـبـطــاطــس فــي أرض ــه ش ــرق لـبـنــان ،لكن
فــي ظــل االنـهـيــار االقـتـصــادي المتسارع
وتداعياته على القطاع الزراعي الضعيف
ً
أســاســا ،استبدل البطاطس بنبتة أكثر
شهرة في المنطقة ،هي الحشيشة.
ً
ويـ ـق ــول أب ــوع ـل ــي ( 57ع ــام ــا) لــوكــالــة
ال ـص ـحــافــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـبــر ال ـه ــات ــف" :ال
محبة بالحشيشة ،لكن كلفة زراعتها أقل
ويسمح إنتاجها بحياة كريمة لنا".
ومنذ عقود ،تزدهر زراعة الحشيشة في
منطقة البقاع ،رغم حظرها من السلطات

مواعيد الصالة
التي أقرت في أبريل  2020قانون تنظيم
زراعــة القنب الهندي لالستخدام الطبي
فقط ،على اعتبار أن من شأن ذلك أن يوفر
مئات ماليين الدوالرات للخزينة ،لكنه لم
يدخل قيد التنفيذ بعد.
ومـ ــع تـ ـس ــارع االنـ ـهـ ـي ــار االق ـت ـص ــادي
المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام،
ّقرر مزارعون صغار في المنطقة أن يحذوا
حذو معارفهم ،وأن يبدأوا بدورهم زراعة
الحشيشة ،لكن كثيرين منهم يخشون
التحدث عن الموضوع خشية المالحقة
األمنية.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

ّ
وضاح

م ـ ْـع «قــديــم الـلـعــب» حـيـثــه مــا يفيد

محمد الشرهان

قادت المصادفة إلى مفاجأة أليمة وغير
متوقعة اعتصر معها قلب مــد يــر عــام أمن
ً
محافظة حولي اللواء عبدالله العلي حزنا
عـلــى وف ــاة وال ــدت ــه فــي ح ــادث مـ ــروري أمــام
عينيه.
في التفاصيل ،شهدت نقطة تفتيش تابعة
لإلدارة العامة للمرور على طريق الملك فهد
ً
بــات ـجــاه مــديـنــة ال ـكــويــت ،وت ـح ــديــدا مقابل
مدخل نادي ذوي االحتياجات الخاصة في
ً
حولي ،حادث مرور مأساويا أسفر عن وفاة
مواطنة بالعقد الثامن من عمرها ،وتصادف
الحادث مع مرور اللواء العلي ضمن جولة
ميدانية ليكتشف عن طريق المصادفة أن
الضحية التي فارقت الحياة جــراء الحادث
هي والدته ،حيث أخبر أفراد األمن في النقطة
األمنية بذلك.
وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" ،إن إحدى
المركبات بقيادة وافد آسيوي ،وعلى متنها
وال ـ ــدة الـ ـل ــواء ال ـع ـلــي ،خـفـفــت م ــن ســرعـتـهــا
ً
استعدادا للوقوف بالنقطة األمنية ،مما أدى
إلى اصطدام مركبة رباعية الدفع بقوة بها
من الخلف وتقودها طبيبة ،وأسفر الحادث
عن وفاة المواطنة وإصابة اآلسيوي.
وأضاف المصدر ،أن رجال المرور بالنقطة
توجهوا الستطالع الحادث وفوجئوا بوجود
اللواء العلي ،الذي أبلغهم بأن المتوفاة هي
والــدتــه ،في حين تحفظ رجــال الـمــرور على
قــائــدة الـمــركـبــة األخـ ــرى ،الـتــي تبين بأنها
مواطنة وتعمل طبيبة وكانت متوجهة إلى
مقر عملها.

لتأسيس «دوري
سوبر» لمجلس
ّ
األمة

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

وي ـقــول أبــوعـلــي ال ــذي ب ــدأ ع ــام 2019
بــزراعــة الحشيشة فــي أرضــه فــي منطقة
بـعـلـبــك (شـ ـ ــرق)" :ك ـن ــت أزرع الـبـطــاطــس
بكميات كبيرة والحمص والفاصولياء..
لكنها زراعة خاسرة" اليوم.
ً
أما الحشيشة فأمرها سهل ،خصوصا
أنها "بعكس الزراعات األخرى ،ال تحتاج
إل ــى أس ـم ــدة ومـ ــواد كـيـمـيــائـيــة" ،وبــاتــت
تباع بــالــدوالر أو بحسب سعر الصرف
في السوق السوداء الذي تخطى عتبة 12
ً
ألفا للدوالر الواحد.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:53

العظمى 33

الشروق

05:16

الصغرى 20

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  07:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 04:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:18

ً
أدنى جزر  00:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:39

ً
 11:59ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
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