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انتقادات الذعة لألعمال الخليجية
عبر مواقع التواصل ص 13

فاتورة «الصفقات النيابية»
تثير استياء الوزراء

في رمضان
ةديرجلا
•

حكاية أديب

يفكرون في االستقالة لصعوبة دفع ثمنها بتمرير معامالت تنسف النظام اإلداري
ً
استياء
علمت "الجريدة" ،من مصادرها ،أن هناك
غير مسبوق بين الــوزراء بسبب ضغوط يمارسها
ب ـعــض الـ ـن ــواب البـ ـت ــزاز ال ـح ـكــومــة م ــن أج ــل تـمــريــر
مـعــامــاتـهــم ،مبينة أن أغ ـلــب تـلــك الـمـعــامــات غير
قانونية وتخرب النظام اإلداري في الوزارات وتضرب
بأنظمة العدالة بين المواطنين عرض الحائط.
وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر أن مـعـظــم هـ ــذه ال ـم ـعــامــات
مصدرها نــواب وقـفــوا إلــى جانب الحكومة وألقوا
إلـيـهــا ب ـطــوق ال ـن ـجــاة ف ــي مـعــاركـهــا ض ــد زمــائـهــم،
وأن تمرير تلك المعامالت ،فــي نظرهم ،مــا هــو إال
ديــن واج ــب ال ـســداد وثـمــن مستحق لتلك المواقف
إرضاء لقواعدهم االنتخابية ،مؤكدة أن هناك وزراء
مستائين حتى وصــل بهم الـحــال إلــى التفكير في
االسـتـقــالــة لـصـعــوبــة س ــداد ف ــات ــورة تـلــك الصفقات
"الحكونيابية" الـتــي سيكون لها تــداعـيــات مدمرة
على النظام اإلداري.
وأشارت إلى أن تلك المعامالت غير قابلة للتمرير،
لما تمثله من ضربة قاصمة للنظام اإلداري ،موضحة
أن الــوزراء باتوا عاجزين عن الجمع بين المجاملة
والخضوع البتزاز هؤالء النواب من جهة ،والدفاع
عن كيان النظام اإلداري وحفظ ماء وجوههم أمام
المواطنين من جهة أخرى.
وذكرت أن من تلك المعامالت التي ناء بها كاهل
الـ ــوزراء إتـمــام تعيينات لمواطنين بــدون 02

ِّ
المرونة تعلق تعديالت «أسواق المال»

طلبت تعديل قانونها عبر الالئحة ...و«المالية» البرلمانية
ومقدمو االقتراح تفهموا األسباب
الهيئة تقترح وقف التداوالت إما من خالل
«البورصة» أو عبر لجنة مشتركة
●

محيي عامر ومحمد اإلتربي

أبــدت لجنة الـشــؤون المالية واالقتصادية
البرلمانية تفهمها األسباب الجوهرية التي
قدمتها الحكومة ممثلة بهيئة أســواق المال
ب ـش ــأن ال ـت ـعــديــل ال ـم ـق ــدم ع ـلــى ق ــان ــون إن ـشــاء
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الحمد لـ ةديرجلا :.ننتظر المسودة النهائية
لتعديل الالئحة التنفيذية للقانون

الهيئة ،الذي يشترط حصولها على عرض من
الشركة الكويتية للمقاصة التخاذ قرار بإلغاء
الـ ـت ــداوالت ،إذ اتـفــق الـجــانـبــان عـلــى أن يكون
التعديل عبر الالئحة التنفيذية ال مــن خالل
القانون ،لتوفير «المرونة» الالزمة للتطبيق.
وق ــال رئـيــس اللجنة الـنــائــب أحـمــد الحمد،

لـ «الجريدة» ،إن اللجنة ناقشت في اجتماعها
األخ ـي ــر الـتـعــديــل «الـ ــذي ش ــارك ـ ُـت ف ــي تقديمه
ً
مــع الـنــائــب د .ب ــدر الـمــا وآخ ــري ــن» ،موضحا
أن الحكومة رأت أن يكون التعديل مــن خالل
الالئحة التنفيذية ،وكان هناك توافق مبدئي
على ذلك أيده مقدم االقتراح ،على أن 02

الخالد :حماة الوطن جاهزون ألي طارئ

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

الماغوط يهاجم
«الحدود» ويكتب تقريره
عن الحنفية!

عارضة األزياء
تستعير ثوب زفافها
من سهير البابلي

15
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جاسم حمد الصقر ()2006 - 1918
حياته األسرية وعالقاته
االجتماعية وأعماله
الخيرية ورسائل األصدقاء
• االغتراب في تاريخ أسرة الصقر ...عبدالعزيز في
الهند وجاسم بالعراق ومحمد بين الكويت والبصرة
• عالقات واسعة مع أصدقاء في العراق
وفلسطين ولبنان وسورية ومصر
٠٧

صباح يغني بأكبر قاعات
باريس ويحل ضيفًا
على «مونت كارلو»

16

الخالد يتلقى هدية تذكارية خالل زيارته لنادي ضباط الجيش
أكــد رئيس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
الـخــالــد ،أن حـمــاة الــوطــن مستعدون ألداء
الواجب في أي مرحلة ،ومواجهة أي طارئ،

ً
الديوان طالب بخصمه بدءا من الشهر الجاري والجمعية تدعو لوقف القرار
●

١٢

بوتين للغرب :ال تتجاوزوا خطوطنا الحمراء

الحشود العسكرية الروسية قبالة أوكرانيا أصبحت كافية للتوغل
فـ ــي رسـ ــالـ ــة مـ ـب ــاش ــرة ّ
وجـ ـهـ ـه ــا إل ــى
ً
الـغــرب عـمــومــا ،وإل ــى نظيره األميركي
ً
ج ــو ب ــاي ــدن خ ـص ــوص ــا ،حـ ــذر الــرئ ـيــس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوت ـيــن ،أمـ ــس ،من
ً
تجاوز خطوط روسيا الحمراء ،قائال،
ً
إن موسكو سترد سريعا وبقسوة على
أي استفزازات أجنبية.
وم ــع اس ـت ـمــرار الـتــوتــر عـلــى الـحــدود
ال ــروسـ ـي ــة  -األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،وف ـ ــي ال ـب ـحــر
األسود ،وقبل ساعات من تظاهر أنصار
المعارض المسجون أليسكي نافالني،
الذي يتخوف الغرب من تدهور صحته،
قال بوتين في خطاب عن حالة االتحاد
السنوي ألقاه أمــام الجمعية الفدرالية
(ال ـب ــرل ـم ــان بـمـجـلـسـيــه) :ن ــري ــد عــاقــات
ً
طيبة ،وال نريد فعال حرق الجسور ،لكن
إذا أســاء أحــدهــم تفسير حسن نوايانا

َ
واعتزم
على أنه عدم اكتراث أو ضعف،
حرق هذه الجسور أو تفجيرها ،فعليهم
ً
أن يعلموا أن رد روسيا سيكون سريعا
ً
وقـ ــاس ـ ـيـ ــا» ،وأكـ ـ ــد أن روسـ ـي ــا سـتـحــدد
خطوطها الحمر في كل قضية على حدة.
وت ـط ــرق بــوتـيــن إل ــى ان ـق ــاب مــزعــوم
بدعم أميركي في بيالروسيا ضد حليفه
أل ـك ـس ـنــدر لــوكــاشـيـنـكــو ،ووص ـف ــه بــأنــه
«تجاوز لكل الحدود».
وبـيـنـمــا اس ـتــدعــت وزارة الـخــارجـيــة
الروسية ،أمس ،نائب السفير األميركي،
غــداة إعــان السفير جــون سوليفان أنه
س ـي ـعــود إلـ ــى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة هــذا
األسبوع للتشاور ،أظهرت صور لألقمار
الصناعية أن حـجــم ا لـحـشــد العسكري
الروسي على حدود أوكرانيا أكبر مما
ً
تم الكشف عنه سابقا ،مما يزيد 02

لنادي ضباط الجيش ومقر وزارة الداخلية،
بــدور رجالهما في مساندة أجهزة الدولة
خالل جائحة «كورونا».
٠٣

ً
استرداد «بدل الموقع» يثير نزاعا
بين «الخدمة المدنية» و«المهندسين»

اقتصاديات
تقرير اقتصادي الصقر« :الوطني» يتقن تجاوز
األزمات ّ
وتخطيها
«السوبر ليغ»...
١٠
مليارات الدوالرات
تحدثت والجماهير  12.6مليون دينار أرباح «بوبيان»
 09في الربع األول بنمو ١١ %23
انتصرت
«صناعات الغانم» تتعاون مع «إنجاز»
لمحو األمية الرقمية

ً
م ـشــددا عـلــى أنـهــم الــرك ـيــزة األســاس ـيــة في
إشاعة األمن واالطمئنان في البالد.
وأشــاد سموه ،خــال زيارته أمــس األول

ألف ليلة وليلة

سيد القصاص ومحمد الجاسم

أث ـ ــار ق ـ ــرار ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة الـمــدنـيــة
وقــف «بــدل الموقع» واس ـتــرداد المبالغ
المدفوعة للمهندسين خالل فترة تعطيل
العمل الحكومي  3أشهر خالل الجائحة
ً
ً
نـ ــزاعـ ــا ك ـب ـي ــرا ب ـي ــن الـ ــديـ ــوان وجـمـعـيــة
المهندسين التي اعتبرته يمس بأرزاق

الكويتيين ،السيما أنه يتضمن خصم
ً
البدالت من رواتبهم اعتبارا من أبريل
الجاري.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـشـ ـم ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار زه ـ ـ ـ ــاء 35
أل ــف م ـه ـنــدس ف ــي ال ـ ـ ــوزارات وال ـج ـهــات
الحكومية ،كشفت مصادر في الديوان
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن ب ــدل ال ـمــوقــع ال يــدخــل
ض ـم ــن الـ ــراتـ ــب فـ ــي اإلجـ ـ ـ ــازات 02

إجهاض «السوبر األوروبي» قبل أن يولد

معظم أنديته ِّ
المؤسسة أعلنت انسحابها من مخططاته
أومض الحلم «االنشقاقي»  48ساعة
ُ
فقط ،وأجهض دوري السوبر األوروبي
قـبــل أن يــولــد ،بـعــدمــا أعـلـنــت األنــديــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،أم ــس األول ،انـسـحــابـهــا
من مخططاته ،مما دفع بالمؤسسين
ّ
للتوجه نحو «إعادة هيكلة» ،لكن ذلك
بــات خــارج الحسابات ،بعدما انضم
أتلتيكو مدريد اإلسباني وإنتر ميالن
اإلي ـط ــال ــي إلـ ــى الئ ـح ــة الـمـنـسـحـبـيــن،
ً
ت ــزام ـن ــا م ــع إق ـ ــرار رئ ـيــس يــوفـنـتــوس
اإليطالي أندريا أنييلي بصعوبة
ً
المضي به قدما.
وبـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا أع ـ ـل ـ ـنـ ــت أنـ ــديـ ــة
الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز
مانشستر يونايتد ،وليفربول،
وأرس ـن ــال ،وتــوتـنـهــام،
وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي،
وتـشـلـســي االن ـس ـحــاب

من «السوبر ليغ» ليل الثالثاء ،انضم
إلـيـهــا أتـلـتـيـكــو مــدريــد وإن ـت ــر ،أمــس،
ل ـي ـب ـق ــى ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
وبرشلونة اإلسـبــانـيــان ،ويوفنتوس
وميالن اإليطاليان.
لـ ـك ــن مـ ــع إق ـ ـ ـ ــرار رئ ـ ـيـ ــس «الـ ـسـ ـي ــدة
العجوز» أنييلي بأن المشروع لم يعد
ً
مــوجــودا من دون األنــديــة اإلنكليزية،
ح ـ ـتـ ــى ق ـ ـبـ ــل قـ ـ ـ ـ ــرار أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو وإن ـ ـتـ ــر
باالنسحاب ،فذلك يعني أن «السوبر»
ً
ُولد ميتا.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـنـضــم
األن ــدي ــة ال ـبــاق ـيــة إل ــى قــائـمــة
المنسحبين ،لتتأكد نظرية
انهيار المشروع ،الذي لم يدم
م ـن ــذ إعـ ــانـ ــه س ــوى
يومين!
٢٣

تنصيب ضوء المكان ملكًا
عقب وفاة والده
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جريمة

الغيرة تدفع شابًا إللقاء
أخويه في مجرى مائي

18
مسك وعنبر

لطفي« :القاهرة  -كابول»
يدق ناقوس خطر زرع
األفكار المتطرفة

١٩

ةديرجلا
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األمير استقبل ولي العهد والغانم والخالد ولي العهد استقبل رئيسي السلطتين
اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،بقصر
بـ ـي ــان صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مجلس األم ــة م ــرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد.

استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
ف ــي قـصــر ب ـي ــان ،ص ـبــاح أم ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئـيــس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ثم سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد.

ً
ولي العهد مستقبال الخالد أمس

ً
األمير مستقبال الغانم أمس

الناصر ونظيره المالديفي يبحثان التعاون
بين البلدين ويوقعان مذكرتي تفاهم
ال ـت ـق ــى وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
وزير الدولة لشؤون مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـشـ ـي ــخ د .أح ـم ــد
ال ـن ــاص ــر م ـس ــاء أمـ ــس األول
وزي ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة ال ـم ــال ــدي ــف
ع ـبــدال ـلــه ش ــاه ــد ،بـمـنــاسـبــة
زيارته الرسمية للبالد.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء بـحــث
واستعراض مجمل العالقات
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة ب ـي ــن
البلدين ،والتعبير المشترك
ع ـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ب ـم ـس ـيــرت ـهــا،
فــي الــذكــرى ال ــ 50على إقامة
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ب ـيــن ال ــدول ـت ـي ــن ،واس ـت ــذك ــار
أب ـ ـ ــرز م ـح ـط ــات ـه ــا ،وت ـن ــام ــي
م ـ ـس ـ ـيـ ــرت ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
المجاالت ،وخاصة التنموية
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد
عـلــى تـعــزيــزهــا وتـطــويــرهــا،
ان ـ ـس ـ ـجـ ــامـ ــا مـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــواه ــا
الرفيع.
وبحث الــوزيــران التعاون
المشترك فيما يخص تنسيق
ال ـم ــواق ــف ت ـج ــاه الـمـنـظـمــات
اإلقليمية والدولية ،والتوافق
بشأن االستحقاقات القادمة

تجاهها ،إضافة إلى التشاور
ف ــي الـقـضــايــا الــدول ـيــة محل
االهتمام المشترك.
وأع ـ ـقـ ــب الـ ـلـ ـق ــاء ال ــرس ـم ــي
التوقيع على مذكرتي تفاهم
ب ـي ــن الـ ـك ــوي ــت والـ ـم ــال ــدي ــف،
إح ـ ــداهـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـ ــول الـ ـتـ ـع ــاون
ب ـي ــن الـ ــوزارت ـ ـيـ ــن ،واألخـ ـ ــرى
ف ــي ال ـم ـجــال ال ـس ـيــاحــي بين
حـكــومـتــي الــدول ـت ـيــن ،والـتــي
تعكس مدى عزم البلدين على
ت ـطــويــر ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
وتوطيدها في كل المجاالت
وعلى مختلف الصعد.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء وم ـ ــراس ـ ــم
التوقيع نائب وزير الخارجية
ال ـس ـف ـي ــر مـ ـج ــدي ال ـظ ـف ـي ــري،
وم ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ل ـش ــؤون آس ـيــا الـسـفـيــر علي
الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ــر
الـخــارجـيــة لـشــؤون المراسم
ال ـس ـف ـي ــر ض ـ ـ ــاري الـ ـعـ ـج ــران،
وم ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
لـ ـش ــؤون م ـك ـتــب ن ــائ ــب وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر أي ـه ــم
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــر ،وم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية لشؤون مكتب وزير

المضف :تسكين «اإلشرافية»
وتسريع وتيرة الترقيات
بحث مع «المعلمين» خطة العودة للمدارس
● فهد الرمضان
أكد وزير التربية د .علي المضف حرص الوزارة على
تسكين جميع الوظائف اإلشرافية ،سواء في ديوان عام
الــوزارة أو المناطق التعليمية والـمــدارس ،إضافة إلى
تسريع وتيرة الترقيات في مختلف التخصصات.
جــاء ذلــك خــال استقبال المضف وف ــدا مــن جمعية
المعلمين في مكتبه بديوان عام الوزارة ،وتناول اللقاء
ع ــددا مــن الـمــوضــوعــات والملفات التعليمية ،وتطرق
إلى موضوع مقترح الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية
وأهمية إنجازه ،فضال عن خطة وزارة التربية الخاصة
ب ــال ـع ــودة ال ـتــدري ـج ـيــة ل ـل ـم ــدارس ف ــي الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
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حـضــر ال ـل ـقــاء أم ـيــن س ــر جـمـعـيــة الـمـعـلـمـيــن عــايــض
السبيعي ،وأمين الصندوق نايف العازمي ،والعضوان
حمد الهولي وسعد المطيري.

فاتورة «الصفقات النيابية»...
إخضاعهم ألي امتحانات ،وقبول طلبة بالكليات دون حصولهم
ً
على الـحــد األدن ــى للقبول فيها ،فـضــا عــن الترقية إلــى مناصب
إشرافية بدون اختبارات أو مقابالت ،إلى جانب التعيين بمناصب
ً
تستلزم شروطا ليست متوافرة من األساس في المتقدمين ،مما
يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ،ويكسر ميزان العدالة
بين أبناء الوطن الواحد.

المرونة تعلق تعديالت...
يتم تزويد اللجنة بمسودة تعديل الالئحة.
وعما إذا كانت اللجنة انتبهت لمثالب إقرار قانون يلزم الهيئة
بعدم أخذ قرار بوقف التداول إال بناء على عرض «المقاصة» ،خاصة
في الحاالت العاجلة إذا تأخر وصول العرض ألي سبب ،قال الحمد:
«من أجل ذلك كانت المرونة بأن يكون تعديل قانون الهيئة من خالل
ً
الالئحة التنفيذية» ،مبينا أن «الهيئة قدمت للجنة مسودة أولية،
وبانتظار المسودة النهائية المعتمدة لتعديل الالئحة».
ً
وبحسب مصادر مسؤولة ،ترى الهيئة ،اتساقا مع خصوصية
قانونها والجانب الفني لمنظومة السوق المالي وتداول األوراق
المالية ،ضرورة وضعها التعديالت والضوابط الفنية الالزمة لهذا
الملف لضمان عدم تكرار جلسة  10يونيو الماضي ،عبر تعديل
الئحتها التنفيذية.
وتقف الهيئة أمام طريقين ،أولهما تطبيق الممارسة العالمية
المعمول بها في األســواق الكبرى ،والتي يتم فيها تسليم شركة
البورصة ملف صالحية إلغاء التداوالت بأكمله ،ليكون ضمن المهام
التنفيذية وضمن نطاق وصميم عملها ،على أن تقف الهيئة موقف
الرقيب وترتقب سالمة التطبيق للمعايير التي تضعها ،والشروط
ً
التي ستكون مالذا لحاالت وقرارات إلغاء أية تداوالت سواء كانت
ً
تخص سهما أو مجموعة أسهم أو اإللغاء الجماعي.
أما الطريق الثاني فيتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة
والبورصة ،بحيث يصدر أي قرار بإلغاء التداوالت سواء على ورقة
مالية أو أكثر بالتشاور والتعاون بين الطرفين ،لتكون في هذه
الحالة المساحة أوسع لرأي الجهة الفنية التنفيذية «البورصة».
ً
و ك ــان المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية طــرح تـســاؤال

العتيبي يطالب «الخدمة المدنية» بزيادة
المزايا المالية لموظفي «الرعاية» بمجمعين
أصدر قرارين بتعيين  ٤موظفين بتعاونيتي الرابية والصليبية
●

ً
وزير الخارجية مستقبال نظيره المالديفي أمس

ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـف ـيــر صــالــح
ال ـل ــوغ ــان ــي ،ون ــائ ــب مـســاعــد
وزير الخارجية لشؤون مكتب

وزي ــر الـخــارجـيــة المستشار
أحمد الشريم ،وعدد من كبار
مسؤولي الوزارة.

جورج عاطف

خاطب وزيــر الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية،
د .مشعان العتيبي ،رئيس ديوان
ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة ب ـش ــأن زيـ ــادة
ال ـمــزايــا الـمــالـيــة لـمــوظـفــي قطاع
الرعاية االجتماعية العاملين في
مجمع دور الرعاية االجتماعية،
وم ــوظـ ـف ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي مـجـمــع
الوزارات.
ً
ووفقا للمخاطبة ،التي حصلت
«الجريدة» على نسخة منها ،فإنه
ً
نظرا لطبيعة األعمال التي يقوم
بها موظفو المجمعين ،واألسباب
ال ـمــوض ـحــة وال ـم ـش ــار إل ـي ـهــا في
المخاطبات السابقة ،والدور الذي
يقوم به هؤالء الموظفون ،سواء
مــن العاملين فــي «دور الرعاية»
أو مجمع الوزارات ،عرضنا األمر
للتفضل بموافقتكم بعد العرض
ع ـلــى م ـج ـلــس ال ـخ ــدم ــة الـمــدنـيــة
بزيادة وإقرار هذه المزايا المالية،
ب ـه ــدف تـحـسـيــن ورفـ ــع مـسـتــوى
أداء ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن فــي

الوحدات الموجودة بالمجمعين،
لتشجيعهم على اإل ق ـبــال عليها
والعمل فيها.
ً
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وت ـ ــأك ـ ـي ـ ــدا ل ـخ ـبــر
«الـجــريــدة» المنشور فــي عددها
الصادر ،االثنين الماضي ،أصدر
الوزير العتيبي قرارين وزاريين
بتعيين  4موظفين في «الشؤون»
(موظفان اثنان في كل مجلس) في
مجلسي إدارة جمعيتي الرابية
ً
والصليبية التعاونيتين ،استنادا
إلى قراره القاضي بتعديل بعض
أحكام القرار الوزاري (/30ت) لسنة
 ،2020ب ـشــأن ال ـش ــروط الــواجــب
تــوا فــر هــا للتعيين ف ــي مجالس
إدارات الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة،
الذي حصر التعيين في موظفي
الوزارة الحاليين.
ووفقا للقرارات ،فإنه تم تعيين
ك ــل م ــن ج ــاس ــم ال ـح ـم ــود وط ــال
الـخـضـيــر ف ــي مـجـلــس تـعــاونـيــة
ال ــراب ـي ــة ،ف ــي حـيــن ت ــم تـعـيـيــن د.
أحـمــد الــديـحــانــي وعـلــي الكندي
فــي مجلس تعاونية الصليبية،
م ـ ـ ــدة سـ ـن ــة وإل ـ ـ ـ ــى حـ ـي ــن إج ـ ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات السـتـكـمــال أعـضــاء

مشعان العتيبي

مجلسي اإلدارة ،متى ما سمحت
السلطات الصحية بذلك.
وبذلك يكون الوزير استخدم
صالحياته القانونية في التعيين
بمجالس اإلدارة التعاونية التي
ان ـت ـه ــت والي ـ ــة أكـ ـث ــر مـ ــن نـصــف
أعضائها ( ،)1+4إلى حين سماح
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة بـ ــإجـ ــراء
االن ـت ـخــابــات ،السـيـمــا أن األصــل
فــي قــانــون الـتـعــاون االنـتـخــاب ال
التعيين.

«الهالل األحمر» تنفذ مشاريع صحية وتنموية وإغاثية في اليمن
ً
العون 153586 :يمنيا استفادوا منها في  5محافظات

أعلنت جمعية الهالل األحمر تنفيذ
عدد من المشاريع اإلنسانية واإلغاثية
الطبية والصحية والتعليمية في اليمن،
ض ـمــن ح ــزم ــة م ـش ــاري ــع ل ـمــد ي ــد ال ـعــون
والـمـســاعــدة لليمنيين ،وســط الـظــروف
اإلنسانية الصعبة التي يعانونها.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـل ـج ـم ـع ـي ــة
ع ـبــدالــرح ـمــن الـ ـع ــون ،لـ ــ«ك ــون ــا» ،أم ــس،
إن مـشــاريــع «ال ـهــال األح ـمــر» فــي اليمن
تنوعت ما بين صحية وتنموية وإغاثية،
واستهدفت محافظات عــدة ،هــي :مأرب
وحضرموت ولحج وتعز وعدن ،مشيرا
إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـفـ ــادة  153586مـ ــن األشـ ـق ــاء
اليمنيين منها.
وأضـ ـ ــاف الـ ـع ــون أن هـ ــذه ال ـم ـشــاريــع
تـنــوعــت فــي جــوانــب ع ــدة ،فـفــي الجانب
الصحي تم إنشاء المستشفى الميداني
لمعالجة الحميات بمدينة تــر يــم ،وهو

ُمعد بكل التجهيزات ليستفيد منه أكثر
من  20ألف شخص سنويا.
وأوض ــح أنــه تــم توفير  10حاضنات
لــأطـفــال ال ـخــدج فــي ع ــدة مستشفيات،
إضافة إلى تجهيز مستشفى «يهر» العام
باألجهزة الطبية المختلفة ،إذ يستفيد
منه  20ألـفــا ،وسيتم تــوزيــع  90كرسيا
متحركا و 380ع ـكــازة طبية عـلــى ذوي
اإلعاقة بمحافظة مأرب.
وذك ــر أن ــه تــم تــأهـيــل مـيــاه «الـحــامــي»
بمحافظة حضرموت ،التي يستفيد منها
 10آالف نـسـمــة سـنــويــا ،كـمــا تــم تقديم
فــاتــر م ـيــاه وخ ــزان ــات م ـيــاه للنازحين
هناك.
َّ
وبين أنه في الجانب اإلغاثي ،تم تقديم
 9042سلة غذائية و 15000كرتون تمر،
ضمن المشاريع الرمضانية التي تأتي
للتخفيف من معاناة األسر في اليمن.

في مذكرته التي اطلعت عليها اللجنة والحكومة خالل مناقشة
ال ـت ـعــديــات ع ــن ال ـمــاح ـظــات ال ـتــي نـتـجــت ع ــن الـتـطـبـيــق العملي
ً
واإلجراءات التي تم اتخاذها بشأنها ،مشددا على ضرورة أن يتم
تعديل النصين المقدمين بما يتماشى مع مبادئ المنظمة الدولية
لهيئات األوراق المالية ،السيما أن هـنــاك مالحظات نـشــأت عن
ً
التطبيق العملي وتستدعي التعديل حتى يتم تالفيها ،فضال عن
ً
أن هيئة األسواق حصلت رسميا على عضوية «األيسكو» بتاريخ
 16مايو  ،2017غير أن المكتب أكد ضرورة إعادة صياغة المقترح
لضبط مفهوم النص ودالالته.

استرداد «بدل الموقع»....
السنوية الخاصة بالموظف ألنه ال يكون على رأس عمله ،مضيفة
أن األمــر ذاتــه ينطبق على آلية صرفه خــال فترة التعطيل التي
استمرت نحو  3أشهر.
وأضافت المصادر أن بدل الموقع يصرف حسب قــرار مجلس
الخدمة المدنية رقــم  7لسنة  2001الــذي ينص على أال تقل عدد
الــزيــارات لموقع العمل عن  12في الشهر كحد أدنــى ،أو أن يقسم
مبلغ البدل على كل زيارة على حدة.
فــي المقابل ،طالب رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل،
رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بوقف مخالفات «ديوان
الخدمة» لـقــرارات مجلس ال ــوزراء التي تنص على عــدم التعرض
لرواتب المواطنين وبدالتهم خالل جائحة «كــورونــا» التي التزم
فيها المهندسون بالتعليمات والقرارات الحكومية ،في حين يتفنن
الديوان في مخالفتها.

بوتين للغرب :ال تتجاوزوا...

ً
من قدرتها على التخويف السياسي أو العسكري ،وأيضا قدرتها
على شن هجوم داخل األراضي األوكرانية تتخوف منه كييف.
وقال مدير وكالة المخابرات المركزية األميركية وليام بيرنز،
للجنة االستخبارات بمجلس الشيوخ« :لقد وصل هذا الحشد إلى
النقطة التي يمكن أن توفر األســاس لتوغل عسكري محدود .لذا
فهذا شيء يجب أن يأخذ على محمل الجد ليس فقط من الواليات
ً
المتحدة بل أيضا من حلفائها»( .موسكو ـ ـ وكاالت)
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وأكــد العون أن الجمعية تعتزم بناء
مدرستين مجهزتين بالكامل هناك في
القريب العاجل ،معربا عن شكره للشريك
الـمـحـلــي (مــؤس ـســة اسـتـجــابــة لــأعـمــال
اإلنسانية واإلغاثية).
وقال إن «الهالل األحمر» تبذل جهودا
كبيرة للوصول إلــى الفئات المحتاجة،
وهـ ــو ح ــري ــص ع ـلــى تـخـفـيــف ال ـم ـعــانــاة
الناجمة عن نقص الغذاء ،نتيجة الظروف
الراهنة التي يعيشها األشقاء في اليمن.
وأشـ ــار إل ــى أن األوض ـ ــاع المعيشية
واإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ـي ـمــن ت ـت ـفــاقــم بشكل
متسارع ،ما جعل «الهالل األحمر» تتولى
االس ـت ـجــابــة ال ـســري ـعــة إلن ـق ــاذ األه ــال ــي،
ول ـت ـخ ـف ـيــف م ـع ــان ــات ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا أن
ماليين األشـخــاص نــزحــوا هـنــاك ،بحثا
عن حياة آمنة.

جانب من حملة الهالل األحمر

ةديرجلا
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محليات

الخالد :حماة الوطن جاهزون ألداء الواجب ومواجهة أي طارئ
سموه زار نادي ضباط الجيش ومقر «الداخلية» وأشاد بتعاونهم مع الجهات الحكومية أثناء جائحة «كورونا»

ً
الخالد متوسطا الجابر والصالح خالل زيارة نادي ضباط الجيش

كلما طلبنا
من «الدفاع»
و«الداخلية»
وجدنا أكثر
مما نطلب
نتيجة
التخطيط
والتدريب
المستمرين

عبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،عن سعادته بتجهيز قوة الواجب «سند»
لتكون مستعدة ألي واجــب يطلب منها فــي أي
مــرحـلــة وبـمـشــاركــة وزارة الــدفــاع فــي التجهيز
لالختبارات الورقية للصف الثاني عشر في نهاية
شهر مايو المقبل.
ج ــاء ذل ــك خ ــال زيـ ــارة س ـمــوه ل ـنــادي ضباط
الـ ـجـ ـي ــش ،أم ـ ــس األول ،ح ـي ــث ك ـ ــان ف ــي م ـقــدمــة
مستقبليه نــائــب رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزيــر
الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ورئيس األركان العامة
للجيش الـفــريــق الــركــن الـشـيــخ خــالــد الـصــالــح،
ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد الجابر،
ونــائــب رئـيــس األركـ ــان الـعــامــة للجيش الفريق
الركن فهد الناصر.
والتقى سموه خالل الزيارة كبار قادة الجيش
والقطاعات المدنية بوزارة الدفاع ،واستمع إلى
شــرح حــول طبيعة المهام والــواجـبــات المناطة
بمختلف قطاعات الجيش الكويتي.
وقـ ــال ال ـخــالــد ف ــي كـلـمــة ل ــه ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة:
أتشرف بنقل تحيات صاحب السمو أمير البالد
الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات المسلحة الـشـيــخ نــواف
األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله
عليكم وعلى كويتنا الغالية واألمتين العربية
واإلسالمية باليمن والبركات.

رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنهام خالل زيارة سموه لـ «الداخلية»

أمامنا
مسؤوليات
كبيرة في
حماية بالدنا
من «كورونا»
ومازلنا في
مواجهة الموجة
الثانية
الخالد يلقي كلمته
بمختلف قطاعاتها العسكرية والمدنية ومنذ
بداية انطالق الجهود الحكومية الرامية لمكافحة
جائحة انتشار فيروس كــورونــا المستجد إلى
تسخير جميع إمكانياتها و قــدرا تـهــا البشرية
والفنية لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة
لـلـجـهــات الــرسـمـيــة فــي ال ـب ــاد ،وذل ــك مــن خــال
اتخاذها للعديد من القرارات واإلجراءات الكفيلة
بالمحافظة على درجــة االسـتـعــداد والجاهزية
لمختلف قطاعاتها وضمان تنفيذ جميع القرارات
والتعليمات التي تصدر عن مجلس الوزراء.

سعداء
بتجهيز
شكر وتقدير
«سند»
وأضاف :أغتنم فرصة وجودي مع حماة الوطن االرتقاء والتطور
وبمشاركة
مـنـتـسـبــي وزارة ال ــدف ــاع بـقـطــاعـيـهــا الـعـسـكــري
وأكــد أن وزارة الدفاع تسعى دائما من خالل
والمدني ألجدد الشكر والتقدير والثناء على كل
«الدفاع» في
األعمال التي قاموا بها مع الجهات الحكومية وضعها لـبــرا مــج العمل فــي مختلف قطاعاتها
إلى تحقيق عنصر التوافق واالنسجام مع خطة
أثناء جائحة كورونا.
االستعداد
وأشــاد سموه بــدور وزارة الدفاع التي كانت العمل الحكومية الــرامـيــة إلــى تحقيق االرتـقــاء
لالختبارات
مع الفريق الحكومي منذ اليوم األول للجائحة والـتـطــور اإلداري والـمـيــدانــي لمختلف وزارات
بسالح الجو والهيئة الطبية والقوة البحرية في ومؤسسات الدولة ومد جسور التعاون والعمل
الورقية
التطهير والتعقيم إضــافــة إلــى إقــامــة المحاجر الجماعي المشترك فيما بينها ،وهو ما يسهم
للصف الثاني وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـم ـي ــدان ـي ــة ومـ ـس ــان ــدة وزارة بــدوره في تحقيق الــرؤيــة المستقبلية للكويت
الداخلية والـحــرس الوطني فــي تطبيق الحظر وتـحـقـيــق آمـ ــال وت ـط ـل ـعــات ال ـق ـي ــادة الـسـيــاسـيــة
عشر في
الحكيمة والشعب الكويتي الكريم ،والتي نحمل
الجزئي والكلي وعزل المناطق.
نهاية مايو
وأعـ ــرب عــن ش ـكــره وت ـقــديــره للجهد المنظم اليوم على عاتقنا أمانة ومسؤولية تحقيقها من
والـ ـع ــون الـكـبـيــر م ــن وزارة ال ــدف ــاع بقطاعيها خالل ما كلفنا به من مهام وواجبات.
المقبل

منتسبو
«الداخلية»
هم الركيزة
األساسية في
إشاعة األمن
واالطمئنان
وتطبيق
القانون
الخالد

العسكري والمدني خالل مواجهة هذه الجائحة
مـنــذ بــدايـتـهــا ول ـمــدة سـنــة وأرب ـع ــة أشـهــر حتى
اآلن ،قائال :ما شاهدناه جــاء نتيجة التخطيط
والتدريب والتجهيز لمواجهة أي طارئ.
وأضاف :الشكر والتقدير لكم على هذا الجهد
فكلما طلبنا من وزارة الدفاع وجدنا أكثر مما
نطلب وذلــك نتيجة تخطيط وتــدريــب مستمر،
مضيفا :بارك الله فيكم ونسأل الله العلي القدير
أن يرفع عنا هــذا الــوبــاء وأن نعود إلــى حياتنا
الطبيعية بأسرع وقت.
وتسلم سموه هدية تذكارية بمناسبة الزيارة.

حماة الوطن

وشـ ــدد عـلــى أن ح ـمــاة ال ــوط ــن م ــن منتسبي

الخالد

ً
 ...والجابر متحدثا خالل الزيارة
وزارة الدفاع كانوا ومازالوا على العهد باقين
ولقسمهم محافظين ولــوالئـهــم مـجــدديــن بأن
ً
ي ـكــونــوا دائ ـم ــا وأبـ ــدا حـصـنــا حـصـيـنــا ودرع ــا
واقية لهذا الوطن ،مخلصين لقيادتهم ،أوفياء
لشعبهم ،حماة لوطنهم ،محافظين على سيادته،
ً
باذلين الغالي والنفيس دفاعا عن أمنه وسالمة
أرضه وسمائه وبحره.
وفي ختام كلمته ،قال :نسأل المولى عز وجل
أن يعيد علينا شهر رمضان المبارك ونحن ننعم
بــاألمــن واألم ــان والــرخــاء والـســامــة مــن كــل داء
ووباء وأن يكتب لقيادة وجهود سموكم النجاح
في تجاوز هذه الظروف الصحية الطارئة وأن
يوفقنا للعمل لما فيه خير هذا الوطن المعطاء
واالسهام في تحقيق تقدمه وازدهــاره ورفعته
واسـتـقــراره فــي ظــل القيادة الحكيمة لصاحب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى ل ـل ـقــوات
المسلحة وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم
وسدد على طريق الخير خطاهم.

منتسبو «الدفاع»
على العهد
باقون ولقسمهم
محافظون
زيارة «الداخلية»
ولوالئهم
وزار سمو رئيس مجلس الوزراء ،مقر وزارة
الداخلية «مبنى نــواف األحـمــد» ،حيث كــان في
مجددون بأن
ً
مقدمة مستقبليه وزيــر الداخلية الشيخ ثامر
دائما
يكونوا
الـعـلــي ووك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة الـفــريــق عصام
ً
ً
النهام.
درعا وحصنا
ً
والتقى سموه خالل الزيارة كبار قادة الشرطة
حصينا
ومسؤولي القطاعات المدنية بوزارة الداخلية.
وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة نقل فيها
الجابر

تحيات صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى
لـلـقــوات المسلحة وتـحـيــات سـمــو ول ــي العهد
وت ـهــانــي سـمــوهـمــا لمنتسبي الـ ـ ــوزارة بشهر
رمضان الفضيل.
وأكــد سموه ان منتسبي وزارة الداخلية هم
الركيزة االساسية في اشاعة األمن واالطمئنان
ف ــي ال ـب ــاد ،مـعــربــا ع ــن اعـ ـت ــزازه ب ــزي ــارة وزارة
الداخلية ولقائه منتسبيها.
وأضاف سموه ان ما زاد من االعباء والجهود
المبذولة في السنة الماضية وفــي هــذه السنة
ظـهــور جائحة كــورونــا واالج ـ ــراء ات المطلوب
اتخاذها للحد من تفشي هذا الوباء.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ك ـ ــل الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذت
واالجـ ــراء ات التي اتبعت كــان ل ــوزارة الداخلية
منها النصيب األكـبــر وهــي أم ــور محل تقدير
وإشادة لهذا الدور الكبير الذي يقومون به في
خدمة البالد والعباد.

الموجة الثانية
وأعــرب عن شكره وتقديره وإعجابه بــاألداء
ال ــذي قــامــت بــه الــداخـلـيــة السيما «انـنــا مازلنا
في مواجهة الموجة الثانية من هذه الجائحة
وم ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــا» ،م ـض ـي ـفــا سـ ـم ــوه «ت ــواج ــدك ــم
المستمر على مدار الساعة لتطبيق االشتراطات
واالجراءات وما تتطلبه هذه االجراءات من جهد
كبير لم يتحقق لــوال التدقيق وحسن التدبير
والتعامل».
وأوض ــح أن «أمــامـنــا مـســؤولـيــات كـبـيــرة في
حماية بالدنا من أثر هذه الجائحة الصحية»،
مشيرا إلى ان تصاعد حاالت اإلصابة ادى إلى
ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراء ات مـنـهــا الـحـظــر ال ـجــزئــي للحد
مــن ه ــذه االص ــاب ــات وال ــوص ــول إل ــى االسـتـقــرار
المنشود.
ولفت سموه الــى ال ــدور الكبير الــذي قــام به
رج ــال وزارة الداخلية خــال الـفـتــرة الماضية،
مبينا «أي نوع من المهام التي كلفنا بها وزارة
الداخلية وجدنا االستعداد منهم لتلبية أكثر
مما هو مطلوب منها».
وأشار سموه إلى المسؤوليات الجسيمة التي
تضطلع بها وزارة الداخلية في مختلف مناحي
الحياة بما يساعد على تطبيق القانون واشاعة
األمــن واالطمئنان في المجتمع ،سائال العلي
القدير ان يعين الجميع على تحمل المسؤولية
لتحقيق المزيد من األمن واالستقرار للبالد وان
ينتهي خطر هذه الجائحة في أقرب وقت ممكن.
كما ألقى وكيل وزراة الداخلية الفريق عصام
النهام كلمة ترحيبية بهذه المناسبة.

متابعة واهتمام
ومن جهته ،ألقى الوزير الجابر كلمة قال فيها:
يـشــرفـنــي بــاسـمــي ون ـيــابــة عــن منتسبي وزارة
الدفاع من عسكريين ومدنيين أن نبارك لسمو
رئيس الوزراء حلول شهر رمضان المبارك شهر
الرحمة والمغفرة والعتق من النار ،كما يطيب لنا
أن نعبر لكم عن خالص شكرنا وعظيم امتناننا
على تشريفكم لنا بهذه الزيارة الكريمة والتي
تعكس حرص ومتابعة واهتمام سموكم الدائمة
بأبنائكم منتسبي وزارة الدفاع.
وأض ــاف الـجــابــر :لـقــد حــرصــت وزارة الــدفــاع

الخالد لدى وصوله إلى «الداخلية» وفي استقباله النهام

كبار ضباط «الداخلية» خالل الزيارة

ً
رئيس الوزراء متوسطا وزير الداخلية وكبار الضباط خالل الزيارة

ً
نسعى دائما إلى تحقيق
التوافق واالنسجام مع
خطة العمل الحكومية
الرامية إلى تحقيق االرتقاء
والتطور اإلداري

الجابر

4
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«االئتمان» :استقبلنا  30ألف طلب تأجيل أقساط «»Online

المضف التقى مديري الفروع ووجه بافتتاح مراكز الخدمات المتكاملة وتذليل المعوقات أمام المواطنين
فهد الرمضان

جهود
العاملين
بالبنك مستمرة
لتقديم خدمة
ميسرة دون
عناء مراجعة
الفروع
المضف

أعلن نائب رئيس مجلس
اإلدارة ا ل ـم ــد ي ــر ا لـ ـع ــام لبنك
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان صـ ـ ــاح ال ـم ـض ــف،
صباح أمس ،أن البنك استقبل
 30ألف طلب تأجيل لألقساط
منذ صدور القانون ،موضحا
ان ال ـب ـن ــك ي ـس ـت ـق ـبــل ط ـل ـبــات
ت ــأج ـي ــل االق ـ ـسـ ــاط م ــن خ ــال
ال ـبــوابــة االل ـك ـتــرون ـيــة للبنك
والتطبيق الهاتفي الخاص
ب ــا ل ـب ـن ــك « »Onlineو ف ـ ــروع
الـ ـبـ ـن ــك ومـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـخ ــدم ــات
المتكاملة لخدمة كبار السن
وذوي االحتياجات الخاصة،
وأس ـ ــر االس ـ ـ ــرى ،والـ ـشـ ـه ــداء،
والورثة.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــف ،ف ــي
تصريح صحافي ،خالل لقائه
مديري إدارات الفروع لالطالع
ع ـل ــى آخـ ــر م ـس ـت ـج ــدات سـيــر
ا لـعـمــل ال سـيـمــا فيما يتعلق
بتنفيذ القانون رقــم  3لسنة
 2021بشأن تأجيل االلتزامات

الـمــالـيــة لـمــدة  6أش ـهــر ،على
تقديم أفضل خدمة للمواطن
الكويتي وحث على تسخير
ك ـ ـ ــل ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود وال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات
واالم ـكــان ـيــات لـتـقــديــم خدمة
مميزة للكويتيين ،كما وجه
ب ــاف ـت ـت ــاح مـ ــراكـ ــز ال ـخ ــدم ــات
المتكاملة وتذليل المعوقات
أمام المواطنين.
وأك ـ ـ ـ ــد ان جـ ـ ـه ـ ــود ج ـم ـيــع
الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـب ـنــك تـجــري
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ـ ــاق ل ـخ ــدم ــة
الكويتيين خدمة ميسرة دون
عناء مراجعة فروع البنك من
خــال الخدمات اإللكترونية
«.»Online
وأعـ ـل ــن ب ـنــك االئ ـت ـم ــان في
ب ـيــان ل ــه أن خ ـط ــوات تأجيل
أقـ ـس ــاط ب ـنــك االئ ـت ـم ــان تـبــدأ
بــإن ـشــاء ح ـس ــاب ف ــي تطبيق
ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع ل ـل ـه ـي ـئ ــة
ا لـعــا مــة للمعلومات المدنية
ث ــم ان ـش ــاء ح ـســاب ف ــي بــوابــة

المضف خالل لقائه مديري إدارات فروع «االئتمان» أمس
البنك ،ويمكن للمواطن طلب
ال ـتــأج ـيــل م ــن خـ ــال ال ـبــوابــة
االلكترونية الخاصة بالبنك

الدفعة الرابعة من الطواقم الطبية
الباكستانية تصل خالل أيام

ً ً
ً
ً
 136طبيبا وفنيا وممرضا يرفعون اإلجمالي إلى  763متخصصا
●

عادل سامي

تـ ـص ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت نـ ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع
الـ ـج ــاري ،أو مـطـلــع األس ـب ــوع المقبل،
الــدف ـعــة الــراب ـعــة م ــن ال ـطــواقــم الطبية
ال ـ ـبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ب ـن ـحــو
 136ط ـب ـي ـب ــا وم ـ ـمـ ــرضـ ــا وفـ ـنـ ـي ــا مــن
الـمـتـخـصـصـيــن ف ــي الـعـنــايــة الـمــركــزة
وال ـ ـت ـ ـخـ ــديـ ــر واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـصـ ــدريـ ــة
والـبــاطـنـيــة ،لمساعدة األطـقــم الطبية
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـج ــابـ ـه ــة واح ـ ـ ـتـ ـ ــواء
والتصدي لمرض «كوفيد  ،»19حيث
ت ــواج ــه الـ ـب ــاد ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي مـنـحـنــى
التفشي الوبائي خالل األشهر القليلة
الماضية.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر صـحـيــة مـطـلـعــة،
ل ـ «الـجــريــدة» ،أن وزارة الصحة انتهت
من استخراج الفيز الخاصة بالطواقم

الـطـبـيــة م ــن الــدف ـعــة ال ــراب ـع ــة ،وقــامــت
بإرسالها لهم ،وفي انتظار وصولهم
إلى البالد ،مضيفة أن الوزارة خصصت
لــأ طـقــم الطبية الباكستانية مسكنا
لـلـحـجــر الـمـنــزلــي ل ـمــدة أس ـب ــوع ،على
أن يـبــاشــر الـفــريــق الـطـبــي الـعـمــل فــور
االنتهاء من فترة الحجر.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه سـيـتــم تــوزيـعـهــم
على مستشفيات الـفــروانـيــة وال ـعــدان
وجابر والجهراء ومبارك الكبير ،للعمل
في أقسام العناية المركزة ،ومساندة
األطقم الطبية الوطنية.

مجموع الدفعات

على أطباء وفنيين وممرضين ،الفتة
إل ــى أن نـحــو  75فــي الـمـئــة مــن األطـقــم
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة م ــن ق ـط ــاع ال ـت ـمــريــض،
وجميعهم متخصصون فــي العناية
المركزة والباطنية والصدرية وغيرها.
وأو ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
استقدمت من قبل  3دفعات ،بمجموع
 627م ــن الـمـتـخـصـصـيــن ،األولـ ـ ــى في
أكتوبر  ،2020وشملت  208من األطباء
والفنيين والممرضين ،والثانية في
أواخ ـ ــر ديـسـمـبــر  ،2020وض ـمــت 196
متخصصا ،أم ــا الــدفـعــة الـثــالـثــة التي
وصلت الكويت في مارس الماضي فقد
ضمت .223

وأكدت المصادر أن مجموع الدفعات
األربع من األطقم الطبية الباكستانية
يـ ـص ــل إلـ ـ ــى  763شـ ـخـ ـص ــا ،م ــوزع ـي ــن

براءة اختراع للعنزي عن أداة عالجية لألسنان
●

عادل سامي

في إنجاز جديد ،حصل اختصاصي عالج
ال ـع ـصــب وج ـ ــذور األسـ ـن ــان ب ـمــركــز ال ـفــروان ـيــة
التخصصي د .محمد العنزي على براءة اختراع
ألداة في عالج جذور األسنان من مكتب الواليات
المتحدة األميركية لبراءات االختراع.
واالخ ـت ــراع عـبــارة عــن أداة فــي عــاج عصب
وج ـ ـ ــذور األسـ ـ ـن ـ ــان ،وه ـ ــي آل ـ ــة دق ـي ـق ــة تـتــافــى

المشكلة التي كان يواجهها أطباء األسنان في
بعض العالجات الخاصة بالجذور ،حيث كان
ال ـعــاج يـتــم عـبــر طــريـقــة يــدويــة بــدائـيــة لعالج
بعض الحاالت المعقدة.
ويعد العنزي أول طبيب أسنان متخصص
فــي ع ــاج الـعـصــب يحصل عـلــى ه ــذا اإلن ـجــاز،
حيث لم يسبق ألي طبيب في نفس تخصصه
بــال ـكــويــت ال ـح ـص ــول ع ـلــى بـ ـ ــراءة اخـ ـت ــراع من
الواليات المتحدة.

أو التطبيق الهاتفي الخاص
بـ ــال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،وذلـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن خـ ــال
ادخـ ــال الــرقــم الـمــدنــي وكلمة

السر ،واختيار خدمة تأجيل
االقساط ،ومن ثم الضغط على
الموافقة واإلقرار والتعهد ثم

الضغط على تقديم وسيظهر
للعميل رسالة بقبول الطلب
ورقم الطلب.

«الصحة» تحصل على عضوية
البرنامج الدولي للسالمة الدوائية
باسل الصباح :إنجاز يضع قواعد راسخة لنظام التيقظ الدوائي
●

عادل سامي

ب ــارك وزي ــر الـصـحــة د .باسل
الصباح للكويت حصولها على
العضوية الكاملة في البرنامج
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
الـعــالـمـيــة لـمـتــابـعــة الـســامــة
الدوائية.
وق ــال الـصـبــاح ،فــي تغريدة
على حسابه في «تويتر» إن ذلك
إنـ ـج ــاز ُي ـح ـســب ل ـق ـطــاع الـصـيــدلــة
بــوزارة الصحة ،ويضع قواعد
راسخة لنظام التيقظ الدوائي،
لما فيه من فائدة لكل مواطن
ومقيم على أرض الكويت.
فبعد النجاح في استيفاء
جميع الـمـعــايـيــر ،أعـلــن وكـيــل وزارة الصحة
الـمـســاعــد ل ـشــؤون الــرقــابــة الــدوائ ـيــة والـغــذائـيــة د.
عـبــدالـلــه ال ـبــدر أن وزارة الـصـحــة اسـتــوفــت جميع
الـمـتـطـلـبــات ال ــازم ــة لـحـصــول دول ــة الـكــويــت على
ال ـع ـضــويــة ال ــدائ ـم ــة ف ــي بــرنــامــج مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية لمتابعة السالمة الدوائية ،والــذي يديره
مركز «أوبساال» العالمي للرقابة الدوائية في السويد.
وقـ ـ ــال الـ ـب ــدر ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي إن ـ ــه تـمــت
إضــافــة الـكــويــت إلــى قائمة األع ـضــاء الــدائـمـيــن في
هذا البرنامج العالمي المختص بمراقبة السالمة
الدوائية.
ومن جانبها ،أكــدت مراقبة التنسيق والتطوير
بـ ـ ـ ــإدارة الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـي ــدالن ـي ــة بـ ـ ـ ــوزارة الـصـحــة
د .ري ــم الـعـيـســى أن مــركــز أوب ـس ــاال الـعــالـمــي يقوم
بجمع التقارير الخاصة باآلثار العكسية لألدوية
والـلـقــاحــات الـ ــواردة إلـيــه مــن ال ــدول األع ـضــاء ذات
ال ـع ـضــويــة ال ــدائ ـم ــة ف ــي هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ،وإص ـ ــدار
ت ـحــذيــرات ب ــأس ــرع وق ــت عـنـهــا وإج ـ ــراء ال ــدراس ــات
الخاصة بهذا الشأن.
وأوضحت أن الكويت استكملت كل المتطلبات

الخاصة بالعضوية الكاملة والمتمثلة في
توفير العناصر الرئيسية لمنظومة
م ـت ـكــام ـلــة لـلـتـيـقــظ الـ ــدوائـ ــي فــي
الكويت من موارد بشرية ونظام
ال ـك ـتــرونــي ل ــاب ــاغ ع ــن اآلث ــار
الجانبية لألدوية واللقاحات
وم ـ ــدون ـ ــة ارشـ ـ ــاديـ ـ ــة كــوي ـت ـيــة
ل ـل ـت ـي ـقــظ ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــي ،وت ـع ـت ـبــر
ه ــذه ال ـع ـنــاصــر م ــن أســاس ـيــات
ان ـ ـش ـ ــاء مـ ــركـ ــز وط ـ ـنـ ــي ل ـل ـي ـق ـظــة
الــدوائـيــة ،الفـتــة إلــى اكـتـمــال جميع
عناصر العضوية بتطبيق الكويت
بــر نــا مــج  vigiflowلــر بــط عملية
اإلب ـ ــاغ ع ــن األعـ ـ ــراض العكسية
في دولــة الكويت بمركز اوبساال
لمتابعة اآلثار الجانبية لألدوية
واللقاحات.
وأضافت العيسى أن هذا الربط سيمكن الكويت
من دخــول االحصائيات العالمية لآلثار العكسية
ال ـنــات ـجــة ع ــن اس ـت ـخ ــدام األدويـ ـ ــة وال ـل ـقــاحــات مما
سيساعدها فــي إج ــراء مـقــارنــة بين االحصائيات
المحلية والدولية واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير
أدوية ولقاحات فعالة وآمنة حسب المعايير الدولية
للسالمة الدوائية.
ب ــدوره ــا ،ذك ــرت رئـيـســة قـســم تـسـجـيــل األدوي ــة
بــإدارة تسجيل ومراقبة األدويــة الطبية والنباتية
الـصـيــدالنـيــة دنـيــا البستكي أن الـكــويــت ستتمتع
ً
بـمــزايــا كاملة مــن مــركــز أوب ـســاال الــدولــي ،ب ــدال من
ال ـمــزايــا الـجــزئـيــة ال ـتــي كــانــت تمتلكها عـلــى مــدى
االع ــوام الثالثة الماضية بصفتها عضوا مبدئيا
مشاركا والـتــي حصلت عليها فــي عــام  2018بعد
استيفائها لمتطلبات العضوية المبدئية.

«كان» :استمرار «باإلمكان في رمضان» للعام العاشر
الشاهين :البرنامج يهدف إلى نشر التوعية الغذائية الصحيحة
أع ـل ـنــت ع ـض ــوة مجلس
اإلدارة والهيئة التنفيذية
للحملة الوطنية للتوعية
بـ ـم ــرض الـ ـس ــرط ــان «ك ـ ــان»
د.حصة الشاهين استمرار
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع تـ ـلـ ـف ــزي ــون
الكويت خالل شهر رمضان
ولـلـعــام الـعــاشــر ،مــن خالل
تـقــديــم بــرنــامــج «بــاإلمـكــان
فــي رمـضــان» الــذي يعرض
لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى قـ ـن ــاة
«خليك بالبيت» يوميا في

 10:50مساء ،وتقدمه وجد
العثمان.
وقــالــت د .الـشــاهـيــن ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
فقرة باإلمكان في رمضان،
التي تعرض ضمن برنامج
كالم دكاترة ،تميزت بتنوع
م ــواض ـي ـع ـه ــا ال ـت ـث ـق ـي ـف ـيــة،
مـشـيــرة إل ــى أن ال ـهــدف من
ت ـق ــدي ــم ت ـل ــك ال ـ ـف ـ ـقـ ــرات هــو
نـ ـش ــر الـ ـت ــوعـ ـي ــة ال ـغ ــذائ ـي ــة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة ،واسـ ـتـ ـغ ــال

«اإلعالم» :االستعانة بموظفي
الوزارة ضمن فرق التفتيش
●

محمد راشد

أعلن قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة اإلعالم فتح
المجال أمام موظفي الوزارة في مختلف القطاعات ،للعمل ضمن
فرق التفتيش التابعة لقطاع الصحافة.
وجاء في اإلعالن الصادر األسبوع الماضي أن قطاع الصحافة
والنشر والمطبوعات ،ممثال في إدارة تفتيش المطبوعات والنشر،
يعلن فتح باب تقديم الطلبات لموظفي الوزارة ،للعمل ضمن فرق
التفتيش تحت بند استعانة ،وفقا للقواعد والشروط المقررة في
القرار الوزاري رقم  25لسنة  ,2015والمعدل بالقرار الوزاري رقم
 1لسنة .2021
وأوضح اإلعالن أن اإلدارة حددت موعد استقبال الطلبات من
 18ابريل الجاري ،ولمدة ثالثة أسابيع ،على أن يكون آخر موعد
لتقديم الطلبات  6مايو المقبل ،مشيرا إلى ان آلية استقبال طلبات
الموظفين الراغبين في العمل من خالل تعبئة النموذج الخاص
بطلب االستعانة بالمفتشين على موقع وزارة اإلعالم الرسمي.
وأض ــاف أنــه يتعين على المتقدم ل ــإدارة إرف ــاق المستندات
المطلوبة وإرسالها عن طريق البريد اإللكتروني الخاص بإدارة
تفتيش المطبوعات والنشر.

شهر رمضان ليكون فرصة
لتسليط الضوء على اتباع
الـ ـع ــادات الـصـحـيــة ،والـتــي
أص ـ ـبـ ــح م ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم أن
لها أثــرا كبيرا في مقاومة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
ال ـم ــزم ـن ــة وم ـن ـه ــا أم ـ ــراض
السرطان.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه تــم
التركيز في بعض الحلقات
ع ـلــى م ــوض ــوع الـ ـم ــاء ،لما
ل ــه م ــن أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة ،إلــى

جانب طرح فقرات متنوعة
ع ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـم ــزمـ ـن ــة،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن ا ل ـ ـبـ ــر نـ ــا مـ ــج
يستضيف عددا من الخبراء
وال ـم ـخ ـت ـص ـيــن فـ ــي م ـجــال
مـكــا فـحــة األورام للتوعية
ب ــأه ـم ـي ــة وط ـ ـ ــرق ال ــوق ــاي ــة
منها.

سلة أخبار
«إحياء التراث» تطلق حملة
لبناء «قرية سباق الخير» بالنيجر
أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،طرح حملة إنسانية
خيرية لبناء "قرية سباق
الخير" للفقراء والمحتاجين
من المتضررين من الفيضانات
األخيرة التي شهدتها دولة
ً
وخلفت  65قتيل وأكثر
النيجرً ،
ً
من  329ألفا و 958شخصا
تضرروا منها ،وتسببت في
تخريب أكثر من  34ألف منزل.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن القرية تتكون من عدد
ً
من المنازل بدال من األكواخ
غير الصالحة للسكن لمن
فقدوا منازلهم في الفيضانات
التي مرت بها المنطقة ،كما
يتضمن المشروع إقامة
مشاريع تنموية وخدمية.
وأشارت الحملة إلى ان
المشروع يتم المساهمة فيه
من اموال الصدقة والتبرعات
العامة وال يجوز دفع الزكاة
فيه ،ألنه غير داخل ضمن
مصارف الزكاة الثمانية ،إال أنه
من المشاريع المهمة جدا ،نظرا
للحاجة الماسة إليه.

 ...وتنظم مسابقتين عن
فقه الصيام وحفظ القرآن
تقيم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي في منطقة العديلية،
العديد من األنشطة والفعاليات
الرمضانية ،منها مسابقة
ثقافية علمية الكترونية
للناطقين بلغة األوردو ،حول
ّ
يتعلق به من
فقه الصيام وما ّ
أحكام ،ومسابقة "حفاظ الوحي
 "4الثقافية في علوم القرآن
الكريم ،التي يشرف عليها
مركز قيم وهمم ،وهي خاصة
لألعمار من  12الى  18سنة.
وقالت الجمعية ،في بيان أمس،
إن فعاليات المسابقتين تستمر
حتى  28رمضان ،وسيتم إعالن
الفائزين فيهما يوم العيد.
وأشارت الجمعية إلى بدء
فعاليات الحلقات القرآنية
الرمضانية النسائية في
العديلية ،ضمن مشروع
العلم النافع ،تحت شعار
"أوثق شافع لحفظ كتاب الله
تعالى وعلومه" ،والتي يتم
فيها تحفيظ سور "الكهف،
والرحمن ،ويس" ،مبينة أن
الدراسة فيها أيام األحد
واألربعاء خالل شهر رمضان،
ومخصصة للفتيات من  12الى
 18سنة.

«الرحمة» تدشن حملة
«غزة تنادي» غدًا
أعلنت جمعية الرحمة
العالمية ،أنها ستطلق
مشروعها اإلغاثي «غزة تنادي»
غدا ،ضمن مشروعات حملتها
الرمضانية «بادروا بالخير».
وقال رئيس مكتب فلسطين
في الجمعية د .وليد العنجري،
في تصريح أمس ،إن الحملة
تأتي في ظل أوضاع اقتصادية
بالغة الصعوبة يعيشها أهل
غزة ،إذ تشير اإلحصائيات
إلى أن  85في المئة من سكان
القطاع يعيشون تحت خط
الفقر ،في ظل أعباء معيشية
متزايدة فرضتها جائحة
كورونا ،إضافة إلى الحصار
المستمر الذي أدى إلى تدهور
أوضاع القطاع اإلنسانية
بشكل غير مسبوق.
وأوضح العنجري أن الحملة
تستهدف إيصال المساعدات
اإلنسانية ألكثر من 5000
متضرر معظمهم من األرامل
والطالب والمحتاجين ،داعيا
جموع المحسنين الكرام
إلى المسارعة في بذل الخير
للمستضعفين في قطاع غزة،
ودعمهم بما يعينهم على
أوضاعهم المأساوية.
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«بدل الموقع» يثير نزاعا بين «الخدمة المدنية» و«المهندسين»
ةديرجلا
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محليات
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ُ
الديوان :البدل مؤقت ومرتبط بأداء العمل وال يستحق عن فترة تعطيل العمل الحكومي
سيد القصاص
ومحمد الجاسم

نطالب رئيس
الوزراء
بإيقاف عبث
الديوان
وتعرضه
للرواتب خالل
الجائحة

«المهندسين»

القرار يشمل أكثر
من  35ألف مهندس
بالحكومة...
ً
وخصم المبلغ بدءا
من أبريل الجاري

أث ـ ـ ــار ق ـ ـ ــرار ديـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
الـمــدنـيــة بــوقــف "ب ــدل الـمــوقــع"
واسـ ـت ــرداد ال ـب ــدالت الـمــدفــوعــة
لـ ـلـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن خـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة
تعطيل العمل الحكومي من 12
م ــارس  2020حـتــى  29يونيو
ً
 2020نــزاعــا كبيرا مــع جمعية
المهندسين ،التي اعتبرته يمس
أرزاق المهندسين الكويتيين،
ال س ـي ـمــا أن ـ ــه ي ـت ـض ـمــن خـصــم
المبلغ الذي تقاضوه في القطاع
ال ـح ـكــومــي خـ ــال ف ـت ــرة تــوقــف
العمل ،من رواتبهم اعتبارا من
أبريل الجاري.
وبلغت تجاذبات هذا الملف
ذروت ـ ـهـ ــا امـ ـ ــس ،وس ـ ــط اص ـ ــرار
الــديــوان على موقفه باعتباره
ان "ب ــدل الـمــوقــع" مرتبط بــأداء
الـ ـعـ ـم ــل ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال بـ ــد مــن
اس ـت ــرداد ال ـبــدالت الـمــدفــوعــة بـ
"غـيــر حــق" خــال تــوقــف العمل
ال ـح ـكــومــي ،وم ـطــال ـبــة جمعية
ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الـخــالــد بـ ـ "اي ـق ــاف عـبــث دي ــوان
ال ـخ ــدم ــة ب ـ ـ ــأرزاق الـمـهـنــدسـيــن
الكويتيين".

ديوان الخدمة
واعتبرت مصادر في "الخدمة

المدنية" أن بدل الموقع ال يدخل
ضـ ـم ــن ال ـ ــرات ـ ــب فـ ــي اإلج ـ ـ ـ ــازات
الـسـنــويــة الـخــاصــة بالموظف،
ألنـ ـ ــه لـ ـي ــس عـ ـل ــى رأس ع ـم ـلــه،
مضيفة ان األ م ــر ذا ت ــه ينطبق
ع ـل ــى آلـ ـي ــة ص ــرف ــه خـ ــال ف ـتــرة
ت ـع ـط ـيــل ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة،
والتي استمرت نحو  3أشهر.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن أحقية
صرف بدل الموقع مذكورة في
ق ــرار مـجـلــس الـخــدمــة المدنية
ر ق ــم  7لسنة  2001وتعديالته
بـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأن وظـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــف وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالت
ومكافآت المهندسين وشاغلي
الوظائف ذات الطابع الهندسي
مـ ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن فـ ــي ال ـج ـه ــات
الحكومية ،وتنص على أال تقل
عدد الزيارات لموقع العمل عن
 12زيارة في الشهر كحد أدنى،
أو أن يقسم مبلغ البدل على كل
زيارة على حدة.
وذكرت أن رأي الديوان واضح
فيما يتعلق ببدل الموقع الذي
يعتبر مــؤقـتــا ،ويـعـطــى حسب
الــزيــارات ،وبالتالي ال يستحق
المهندس او الموظف الحكومي
ل ـل ـب ــدل م ــا ل ــم ي ـك ــن ع ـل ــى رأس
عمله بحسب النظم والـقــرارات
ال ـم ـع ـمــول ب ـه ــا ،والـ ـت ــي عممت
على الجهات الحكومية ،مؤكدة

« »AUKبحثت مع رومانوسكي
تطورات التعليم في الكويت وأميركا
عواد :عالقة تعليمية استراتيجية مع سفارة الواليات المتحدة

جانب من تكريم السفيرة األميركية
بحثت رئيسة الجامعة األميركية في الكويت
( )AUKد .روض ــة ع ــواد ،مــع سـفـيــرة الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ل ــدى ال ـك ــوي ــت أل ـي ـنــا رومــانــوس ـكــي،
والمسؤول الثقافي في السفارة نيلسون وين،
الـتـطــورات المؤسسية فــي التعليم األمـيــركــي،
وال ـت ـطــورات التأسيسية ونـظــم الـفـنــون الحرة
في الكويت.
و نــا قـشــت عــواد مــع السفيرة رومانوسكي
ووين ،خالل زيارتهما حرم الجامعة ،الظروف
ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـط ـل ــب ت ـك ـي ـيــف
ا لـمــؤ سـســات األ كــاد يـمـيــة و تـطــو يــر العمليات
عبر اإلنترنت ،وكان التركيز على المبادرات
التعاونية المتعلقة بمشاركة أ عـضــاء هيئة
ال ـت ــدري ــس والـ ـط ــاب ف ــي م ـج ــاالت ال ـتــدريــس
وال ـب ـح ــث ،وفـ ــرص ال ـت ــواص ــل م ــع الـمـجـتـمــع،
إضافة ا لــى بعض النقاط المحورية األ خــرى
والمتعلقة بعمليات الجامعة األميركية على
اإلنترنت ،وإدارة المشاركة المدنية من خالل

تعزيز البنية التحتية األكاديمية والمادية
والرقمية.
وأوضحت قيمة شراكة الجامعة األميركية في
الكويت مع سفارة الواليات المتحدة وأهميتها،
مـشـيــرة إل ــى أن "ع ــاق ــة الـجــامـعــة الــوثـيـقــة مع
سـ ـف ــارة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـه ـمــة لـمـهـمـتـنــا
المؤسسية ،وتظل استراتيجية في النهوض
بالتعليم ذي الجودة األميركية بالكويت" ،معربة
عــن ام ـت ـنــان الـجــامـعــة لـلـسـفـيــرة رومــانــوسـكــي
وفريقها والتطلع إلى استمرار االرتباط.
وقـ ــامـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـج ــول ــة فــي
ح ــرم ال ـجــام ـعــة وم ـب ـنــاهــا األك ــادي ـم ــي الـجــديــد
الــذي يضم مركزا جديدا لالتصاالت واإلعــام
على أح ــدث ط ــراز ،وفـصــوال دراس ـيــة لتصميم
الرسوم والفنون ،وأحدث مختبرات الكمبيوتر
المفتوحة ،إضافة الــى جولة في مكاتب مركز
التعليم المستمر ا لـجــد يــد ومكتبة الجامعة.
واختتمت الجولة بتكريم السفيرة رومانوسكي.

أن ب ــدل الـنــوبــة وب ــدل الـخـفــارة
مثال آخر على البدالت التي ال
يستحقها الموظف الحكومي
فـ ـ ــي فـ ـ ـت ـ ــرة تـ ـعـ ـطـ ـي ــل الـ ـجـ ـه ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ب ـخــاف
ب ـ ـ ــدالت الـ ـتـ ـل ــوث والـ ـض ــوض ــاء
المشمولة بالراتب خــال فترة
إجازة الموظف أو المهندس.

«المهندسين»
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ط ــال ــب رئـيــس
ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـه ـنــدس ـيــن فـيـصــل
ال ـع ـتــل ،رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء بــوقــف
مـ ـخ ــالـ ـف ــات "ديـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة"
ل ـق ــرارات مـجـلــس ال ـ ــوزراء التي
تنص على عدم التعرض لرواتب
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وب ــدالتـ ـه ــم خ ــال
جــائـحــة "ك ــورون ــا" ،الـتــي الـتــزم
خاللها المهندسون بالتعليمات
والـقــرارات الحكومية "في حين
ي ـت ـف ـنــن ال ـ ــدي ـ ــوان فـ ــي مـخــالـفــة
القرارات الحكومية".
وأوضح العتل ،في تصريح،
أمـ ــس ،أن آخ ــر م ــا تــوصــل إلـيــه
الديوان ومستشاروه هو الطلب
من الوزارات إيقاف بدل الموقع
عن المهندسين والمهندسات
الذين يؤدون اعمالهم على أكمل
وجــه ،ويلتزمون بكل الـقــرارات
االدارية التي توجه لهم بمواقع

فيصل العتل

عـمـلـهــم ال ـح ـكــومــي الـمـخـتـلـفــة،
م ـض ـي ـف ــا "ان ـ ـنـ ــا ن ــرف ــض تـلـقــي
مئات المهندسين والمهندسات
كتبا بايقاف البدل خــال فترة
كــورونــا ،في الوقت الــذي يبدع
ف ـيــه ال ـم ـع ـن ـيــون ب ــال ــدي ــوان في
الموافقة على بدالت لمهن أخرى
بنفس مواقع العمل".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن م ـخ ــال ـف ــة
ال ــدي ــوان لـيـســت ل ـق ــرار مجلس
الوزراء بعدم التعرض لمرتبات
الـمــوظـفـيــن وبــدالت ـهــم فحسب،
ب ــل ه ــو ي ـخ ــال ــف ال ــدل ـي ــل ال ــذي
أصدره الديوان وعممه للعودة
الـ ـت ــدريـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي ظــل

الجارالله لـ ةديرجلا• :نتائج القدرات
األكاديمية مقاربة لألعوام الماضية

«األسترالية» تطلق حملة
«التطعيم هو الحل»
ً
استكمال للجهود المبذولة
من الجهات الرسمية في الحد
م ــن ان ـت ـشــار وبـ ــاء كــوف ـيــد،19 -
أطـ ـلـ ـق ــت الـ ـكـ ـلـ ـي ــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ح ـم ـل ــة ت ــوع ــوي ــة
وتشجيعية للتطعيم بعنوان
«التطعيم هو الحل» تستهدف
ً
الموظفين والطالب خصوصا
ً
والمجتمع الكويتي عموما.
و ب ــدأت الحملة التشجيعية
بتلقي اإلدارة التنفيذية للكلية
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح واسـ ـتـ ـكـ ـمـ ـل ــت ب ـح ـم ـلــة
إعــانـيــة على مــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،لـتـسـلـيــط الـضــوء
على أهمية التطعيم والمساهمة
ف ــي ال ـح ــد م ــن ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء،
ليس فقط بـغــرض الــوقــايــة من
الـ ـ ـم ـ ــرض ب ـ ــل ك ـ ــواج ـ ــب وط ـن ــي
ً
ومسؤولية اجتماعية حفاظا
على صحة وسالمة الجميع.
وتعليقا على أهمية التطعيم
باعتباره الحل الوحيد للوصول
إلـ ــى ال ـح ـي ــاة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وجــه
رئـيــس الكلية الــدكـتــور عصام
زع ـب ــاوي الـشـكــر إل ــى الـجـهــات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فـ ــي دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ً
وإدارة الكلية األسترالية ،قائال:

الظروف الراهنة ،مضيفا أن مثل
هــذا ال ـقــرار اص ــرار مــن الــديــوان
وم ـس ـت ـشــاريــه ع ـلــى الـتـنــاقــض
بــال ـقــرارات ،إذ إنــه يقر األعـمــال
ال ـم ـم ـت ــازة والـ ـ ـب ـ ــدالت األخ ـ ــرى
كـ ـب ــدل الـ ـش ــاش ــة والـ ـض ــوض ــاء
وغيرهما ويوقف بــدل الموقع
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــن ،ح ـ ـت ـ ــى ل ـم ــن
ه ــو ع ـل ــى رأس ع ـم ـلــه وي ـل ـتــزم
بـقــرارات جهة عمله بالحضور
واالن ـ ـ ـصـ ـ ــراف وفـ ـ ــق ت ـع ـل ـي ـمــات

الحكومة بااللتزام باالشتراطات
الصحية ،وخفض حجم العمالة
أو ساعات العمل.
وخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــل بـ ـ ـقـ ـ ــولـ ـ ــه:
"نـ ـ ـح ـ ــن ع ـ ـلـ ــى ث ـ ـقـ ــة ت ـ ــام ـ ــة بـ ــأن
س ـمــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
والـ ـح ـك ــوم ــة ي ــرفـ ـض ــان إل ـح ــاق
الضرر بالمواطنين ،علما بأن
ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن ش ــري ـح ــة مـهـمــة
تعمل ضمن الصفوف االمامية
في الطرقات ومحطات الكهرباء

والـ ـ ـم ـ ــاء والـ ـمـ ـص ــاف ــي واآلبـ ـ ـ ــار
النفطية والمشافي وغيرها من
المواقع".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر
"الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن" الـ ـ ــى أن ق ـ ــرار
ال ــدي ــوان بــإيـقــاف ال ـبــدل يشمل
نحو  35ألف مهندس ومهندسة
يـعـمـلــون ف ــي مـخـتـلــف وزارات
الدولة والجهات الحكومية.

•

عصام زعبالوي

"أشكر جميع الجهات الرسمية
على الجهود المبذولة وعملية
ً
ً
التطعيم المنظم ج ــدا .وايـضــا
أش ـك ــر ال ـمــوظ ـف ـيــن ع ـلــى حسن
التعاون واتباع إرشــادات قسم
الصحة والسالمة لــدى الكلية،
ً
وج ـ ـهـ ــودهـ ــم ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل م ـع ــا
لحماية صحة الجميع".
وأكــد زعبالوي أهمية الــدور
المجتمعي الذي تقوم به الكلية
ل ـل ـتــوع ـيــة وخ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع،
ً
متمنيا نشر هــذه الحملة على
أوسع نطاق.

فيصل متعب

أعلن مركز التقييم والقياس
بجامعة الكويت نتائج القدرات
األكاديمية للفترة مــن مــارس
حـتــى أبــريــل ال ـمــاضــي ،والـتــي
تقدم لها  14ألف طالب وطالبة.
وكشفت مساعدة نائب مدير
ال ـجــام ـعــة لـلـتـقـيـيــم وال ـق ـيــاس
بـ ـج ــا مـ ـع ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت د .رواء
الجارالله عن نتائج اختبارات
القدرات التي جرت خالل الفترة
الماضية في الجامعة ،والتي
تقدم اليها طلبة الصف الثاني
عشر بقسميه العلمي واالدبي،
مبينة انها متوافقة مع نتائج
اختبارات السنوات السابقة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــارالـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه،
ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة"" ،إن درج ـ ـ ــات
ن ـتــائــج الـ ـق ــدرات ل ــم ت ـنــزل عن
الحد األدنى ،لما هو متعارف
عليه بسلم ا لــدر جــات (العليا
وال ــدن ـي ــا)" ،مـضـيـفــة" :نـجــد أن
النتائج مقبولة لتلك الفترة".
وعن تزامن وقت اختبارات
الـقــدرات خــال الفترة المقبلة

ف ـ ــي مـ ــايـ ــو ويـ ــون ـ ـيـ ــو ،والـ ـت ــي
س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارب ـ ـ ــة ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة
اخ ـت ـب ــارات ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة،
ذك ـ ـ ـ ــرت ان هـ ـ ـن ـ ــاك ب ــرن ــام ـج ــا
مــرت ـب ـطــا م ــع وزارة الـتـعـلـيــم
العالي في تحديد عدد المقاعد
لـلـبـعـثــات ال ـخــارج ـيــة لحصر
مقاعد الوزارة في وقت معين،
حتى ال تفقد الوزارة مقاعدها
لدى الجامعات الخارجية".
وتــاب ـعــت" :ف ــي ح ــال تأخير
ف ـتــرة اخ ـت ـبــارات ال ـق ــدرات لما
بعد اختبار المرحلة الثانوية
فسيكون هناك تأخير في قبول
الطالب بجامعة الكويت ،نظرا
لعدم معرفته بالفرص المتاحة
لـ ـ ــه" ،م ـش ـي ــرة ال ـ ــى ان "ت ـقــديــم
االخ ـت ـب ــارات ي ـعــود لمصلحة
الطالب ،لتكون لديه الفرصة
لالختيار بين الدراسة بجامعة
الكويت أو البعثة الخارجية".
واض ــاف ــت ان "عـ ــدد الطلبة
ال ــذي ــن خ ـض ـعــوا لــاخ ـت ـبــارات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
السابقة بلغ  4000متقدم على
أيام متفرقة ،ووجدنا نتائجهم

رواء الجارالله

مـقــاربــة لـمـسـتــوى الـطـلـبــة في
االخـتـبــارات السابقة" ،كاشفة
ع ــن إدراج مـ ــادة الــريــاض ـيــات
ضمن االختبارات االلكترونية،
بـ ـع ــد تـ ـج ــر ب ــة إدراج م ــاد ت ــي
اللغة العربية واإلنكليزية في
االختبار".

«المواصالت» تصدر طابع «الكويت تكافح كورونا»
أعلنت وزارة المواصالت ،أنه بالتعاون بين قطاع البريد
التابع لها والجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعمالت
لتوثيق أهم المحطات التاريخية التي تمر بها الكويت،
تم إصدار طابع بعنوان "الكويت تكافح جائحة كورونا"،
يحتوي على صورة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد،
َّ
طيب الله ثراه ،والذي كان يقود الجهود المبذولة لمواجهة
هذا الوباء.
وأوضـحــت ال ــوزارة ،فــي بـيــان ،أن "الطابع يضم أيضا
صــورة إلحــدى طــائــرات الخطوط الجوية الكويتية التي

نــزل مــن على متنها أهــل الكويت العائدين مــن الـخــارج،
وكذلك بوابة سور الكويت الثالث ،الذي ّ
يعبر عن حماية
الكويت وأهلها من الخطر الخارجي ،وصور لرجال الحرس
الوطني والشرطة والجيش والطواقم الطبية والصحية
والهالل األحمر الكويتي ،لما قاموا به من دور كبير خالل
مواجهة هذه الجائحة".
وذكر قطاع البريد ،أنه من باب تعزيز التعاون المشترك،
تقدمت الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعمالت خالل
ُ
فترة الحظر الكلي لعام  2020بمقترح تصميم مجموعة

طوابع لتوثيق حــدث جائحة كــورونــا ،من خــال اختيار
واعـتـمــاد طــابــع ّ
يعبر عــن دور الـكــويــت فــي مــواجـهــة هذا
الوباء ،وكذلك لمشاركة بقية دول العالم في توثيق هذا
الحدث العالمي والتاريخي المهم في حياة البشرية.
وأردف ـ ــت" :ق ـطــاع الـبــريــد يــؤكــد أن ــه تــم إص ــدار الطابع
الخاص بالجائحة ،والــذي قام بتصميمه ورسمه عضو
الجمعية جــابــر الـهـنــدال خــال الشهر ال ـجــاري ،ليصبح
متاحا أمــام الجميع ،إذ إن المجموعة تتكون مــن طابع
واحد فئة  150فلسا لـ  50ألف طابع تمت طباعتها".

المدرسة النموذجية في «الشدادية» صرح عصري لتدريب طلبة «التربية»
مبان لمختلف المراحل التعليمية
تضم ٍ 5
يواصل البرنامج اإلنشائي في
مدينة صباح السالم الجامعية
مبان للمدرسة
تنفيذ ٍ 5
النموذجية ،التي ستكون
ً ً
لتدريب طلبة
مكانا مهما ً
كلية التربية عمليا لالنخراط
في سوق العمل.

•

حمد العبدلي

ت ـعــد م ـبــانــي ال ـم ــدرس ــة ال ـن ـمــوذج ـيــة فــي
مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية
إض ــاف ــة ج ــدي ــدة ل ـس ـل ـس ـلــة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي
ت ـقــدم ـهــا ال ـمــدي ـنــة ال ـجــام ـع ـيــة لـمـنـتـسـبـيـهــا
بعد االنتهاء من بناء الجزء الكبير منها،
والتي تضم جميع المستويات التعليمية
مــن رو ضــة األ طـفــال إ لــى المرحلة الثانوية
ً
للبنين والبنات ،وتعد مكانا مهما لتدريب
ً
خريجي كلية التربية عمليا .
وتتكون المدرسة من خمسة مبان تضم
لـمـخـتـلــف الـمـسـتــويــات الـتـعـلـيـمـيــة ،والـتــي
تتوزع كالتالي :المبنى األول يضم المرحلة
الـمـتــوسـطــة وال ـثــانــويــة بـنـيــن ،وال ـثــانــي به
ال ـم ــرح ـل ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ب ـن ـي ــن ،وفـ ــي ال ـثــالــث
الحضانة "مختلط" ،وبالرابع روضة االطفال
"مـخـتـلــط" والـمــرحـلــة االبـتــدائـيــة بـنــات ،في
حين يضم "الخامس" المرحلتين المتوسطة
والثانوية بنات.
وت ـش ـغ ــل الـ ـم ــدرس ــة م ـس ــاح ــة إج ـمــال ـيــة
تـبـلــغ  100.200مـتــر مــر بــع ،و تـبـلــغ مساحة
المباني  53.713مترا مربعا ،وتعد المدارس
ال ـن ـمــوذج ـيــة بــالـمــديـنــة الـجــامـعـيــة الـمـكــان
المثالي لطلبة "التربية" الستكشاف طرق

التدريس الحديثة ،وإتاحة فرص تدريبهم
عمليا.

األنظمة المستخدمة
زودت مـبــانــي ال ـم ــدارس بــأحــدث األنظمة
الخاصة بالصوتيات والـمــرئـيــات ،وأجـهــزة
العرض السينمائي الخاصة بقاعات الدراسة
والمحاضرات والمعامل وقاعات االجتماعات
والمؤتمرات ،باإلضافة إلى نظام االستدعاء
اآللــي ،واإلذاع ــة الداخلية ،وأنظمة اتصاالت
وشبكات متقدمة ،فضال عن األنظمة األمنية
من كاميرات مراقبة مركزية داخلية وخارجية،
ونظام تحكم في دخول األفراد.
وتدار المرافق ومعدات المباني ومراقبتها
من خالل نظام متقدم ومركزي إلدارة المباني،
فضال عن تأمينها بنظام إنذار من الحريق،
وتوفير االستهالك من خالل تزويد المباني
بأنظمة متقدمة للتحكم في اإلضاءة.

التصميم
ويـعــد تصميم ال ـم ــدارس الـنـمــوذجـيــة في
المفهوم المعماري حول كلمة "الوادي" ،التي
تـعــرف كمجرى مــائــي ج ــاف ،وال ــذي يتحول
الى واحة أو مسطح مائي في موسم األمطار،
والتصور المرجو من فكرة الوادي هو ايجاد

صورة جوية لمباني المدرسة النموذجية في «الشدادية»
واحة خصبة ليستمتع بها ويستخدمها كل
من أعضاء هيئة التدريس والطالب.
ويتم تعريف المشروع بواسطة مسطح
مائي (نهر قديم) ،والذي يحفر ويشكل معالم
ومالمح الكتل الصخرية التي تمثل مباني
المدرسة النموذجية والرعاية النهارية.
ويتخلل مباني المدرسة الخمسة العديد
مــن األفـنـيــة الــداخـلـيــة الـمـفـتــوحــة والـمـغـطــاة

ب ــال ـم ـظ ــات ذات أشـ ـك ــال ه ـنــدس ـيــة م ـم ـيــزة،
لتوفير الظالل الالزمة ،وحفظ الخصوصية،
ومساعدة الطالب على اللعب والترفيه ،كما
تحتوي هذه األفنية على بوابات أمنية ذات
زخــارف جمالية تتوافق مع طابع المظالت
لكل فناء.
وتتميز المدرسة بمنطقة "ال ــوادي" ،التي
ت ـقــع ف ــي الـمـنـتـصــف ،وت ـف ـصــل ب ـيــن م ــدارس

البنين والبنات ،وتحتوي على نوافير طولية
تمتد  300متر بطول الــوادي ،مع العديد من
اشجار النخيل والنباتات التي تمتد أيضا
بطول الوادي لتعطي الظالل مع أريج الزهور
واالضاءات الليلية ،وتتاح للطالب رؤية هذه
المناظر الطبيعية الرائعة من داخــل مباني
المدرسة.

برلمانيات 6
جريمة صباح السالم تستنفر النواب
ةديرجلا

•
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مطالبات بتغليظ عقوبة قتل المرأة واإلسراع في إقرار التشريعات
علي الصنيدح

عقب جريمة صباح السالم التي
هزت الكويت ،انتفض النواب
مطالبين بسرعة تنفيذ حكم
اإلعدام بحق مرتكبي جرائم
العدل ،واإلسراع في إقرار
التشريعات التي تساهم في
معالجة هذا الوضع.

تحت لواء القصاص من القتلة،
ت ــوح ــدت ال ــدع ــوات الـنـيــابـيــة بعد
فاجعة جريمة قتل راحت ضحيتها
م ــواط ـن ــة ع ـلــى ي ــد م ــواط ــن عــرفــت
بـجــريـمــة ص ـبــاح ال ـســالــم ،وطــالــب
عدد من النواب بسرعة تنفيذ حكم
اإلعدام بحق مرتكبي جرائم العدل
وت ـق ـل ـيــص فـ ـت ــرات ال ـت ـقــاضــي في
القضايا الجنائية وتغليظ عقوبات
«ال ـ ــدم والـ ـخـ ـط ــف» ،ل ـت ـكــون رادعـ ــا
لمرتكبيها ولـمـعــالـجــة االن ـفــات
االمني امام كل من تسول له نفسه
ارتكاب هذه الجرائم الشنعاء.
وق ــال النائب أحـمــد الحمد «ان
صـ ــح مـ ــا تـ ــم تـ ــداولـ ــه عـ ــن خـلـفـيــة
الحادث المؤسف ،الــذي أسفر عن
مقتل مــواطـنــة عـلــى يــد الشخص
الذي اشتكت عليه في النيابة وتم
إطالق سراحه ليقوم بعدها بتنفيذ
جريمته النكراء يحتاج إلى وقفة
وإعادة النظر في األمور اإلجرائية
بهذا الشأن».
واضـ ـ ــاف ال ـح ـمــد «ان الـتـهــديــد
بالقتل الــذي تلقته المغدورة وتم
تجاهله من النيابة وإطالق سراح

أحمد الحمد

عبدالله المضف

مهلهل المضف

المهدد الــذي حــول تهديده الحقا
إلــى فعل نستنكره لــن يمر مــرور
الكرام وسنتابع هذا الملف حرصا
على كل روح إنسانية لها حرمتها».
من ناحيته ،قال النائب عبدالله
الـمـضــف «إن تــزايــد جــرائــم القتل
ً
م ــؤخ ــرا ي ــدق نــاقــوس الـخـطــر لما
تمثله ه ــذه الـجــريـمــة مــن بشاعة
تجمع كل صنوف الـشــرور ،والبد
من مواجهتها بالقصاص العادل

والعقاب الرادع كما أن المؤسسات
الــرسـمـيــة واأله ـل ـيــة مـطــالـبــة ببث
ال ـ ــوع ـ ــي وال ـ ـق ـ ـيـ ــم الـ ـحـ ـمـ ـي ــدة فــي
المجتمع».
بدوره ،قال النائب مهند الساير:
جريمة تلو األخرى وفاجعة جديدة
تـهــز مجتمعنا الـصـغـيــر ،مــازلـنــا
نشدد على ض ــرورة سرعة تنفيذ
ً
أحكام اإلعدام علنا وعلى مؤسسات
الدولة أن تقف موقفا جادا تربويا،

وإع ــام ـي ــا ،وقــانــون ـيــا ،لـ ــردع هــذا
الـتـهــاون ووق ــف هــذا الـتـمــرد على
القانون ،وتعازينا القلبية ألسرة
المقتولة ومحبيها.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب
د .عـبــدالـكــريــم ال ـك ـن ــدري :تطبيق
العقوبة يحقق الــردع العام ،لذلك
إن تــم تعطيلها أو التساهل بها
أق ــدم الـفــرد على الجريمة وباتت
النصوص بال قيمة ،فالقصاص من

الجاني حياة لباقي الناس الذين
سينعمون باألمن.
وعلى الصعيد ذاته ،قال النائب
د .عبدالعزيز الصقعبي« :الـعــدل
أس ــاس الـمـلــك» ،وال قيمة للعدالة
إن لــم تكن نــاجــزة ،ف ـتــردع الظالم
وتحفظ حق الضحية ،لذا البد من
تفعيل العقوبات الرادعة كـ «اإلعدام»
وت ـق ـل ـيــص فـ ـت ــرات ال ـت ـقــاضــي في
القضايا الجنائية ،كي ال تحترق
ً
قلوب أهل الضحايا يوميا ،بينما
ّ
يتفرج المجتمع على الجاني بال
عقاب.
مــن جــانـبــه ،قــال الـنــائــب اسامة
ّ
ال ـم ـنــاور :ن ـع ــزي أس ــرة الـضـحـ ّـيــة،
ورسالتنا للسلطة أن أي تساهل
بمثل هذه الجرائم ّ
المروعة سيؤدي
إلى تكرارها ،وعقوبة هذه الفعلة
الشنعاء في قانون الجزاء الكويتي
هي اإلعدام.

زيادة الجرائم
من ناحيته ،قال النائب مهلهل
المضف :للنفس البشرية قدسية

رسخها ال ـقــرآن الـكــريــم ،وتناسب
ال ـع ـق ــوب ــة م ــع ال ـج ــري ـم ــة م ــن أه ــم
الـ ـمـ ـب ــادئ ال ـج ــزائ ـي ــة الـ ـت ــي يـجــب
االلـتــزام بها لوضع حــد لالنفالت
غـ ـي ــر الـ ـمـ ـسـ ـب ــوق وت ـ ــزاي ـ ــد م ـع ــدل
الجريمة بشتى أنواعها مع ضرورة
االس ـت ـع ـجــال ب ــإق ــرار مـقـتــرحــاتـنــا
التشريعية ذات الصلة.
م ـ ــن ج ــان ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــه ،ب ـيـ ـ ـ ـ ــن الن ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
د .هشام الصالح أن «جرائم التهديد
تستدعي الحبس االحتياطي حتى
ال ينفذ المتهم تهديده ،والبد من
اع ـ ــادة الـنـظــر ف ــي ه ــذه الـقــوانـيــن،
ويجب تغليظ العقوبة في جرائم
ال ــدم وال ـخ ـطــف ،والب ــد مــن سرعة
ال ـق ـصــاص ،واألهـ ــم تنفيذ احـكــام
االعدام بأن يفتح قصر نايف ابوابه
وينفض غبار أحباله حتى يتحقق
الردع العام».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب مـحـمــد
المطير ،أن جريمة االغتيال التي
حدثت فــي صباح السالم لــن تمر
مرور الكرام ،وعلى رئيس الحكومة
إصــدار أوامــره بفتح التحقيق مع
قيادات «الداخلية» ومديري النيابة.

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
الراجحي :لن نسمح
بالمغامرة بصحة أبنائنا

قال النائب محمد الراجحي
«لن نسمح للحكومة بالمغامرة
بصحة وأرواح أبنائنا طلبة
الثاني عشر ،وترك مصيرهم
للمجهول».وأكد الراجحي أن
الجائحة في شدتها ،وارتفاع
أعداد المصابين ينذر بالخطر،
ً
مضيفا أن «حكومة ردود
ً
األفعال ال تبني وطنا وال
ً
تحمي مجتمعا ،وعليكم اتخاذ
قرار إلغاء االختبارات الورقية
ً
فورا».

الشاهين يستفسر عن عوائق
«جنوب سعد العبدالله»

ً
 18مرشحا لـ «تكميلية الخامسة» ...والمرأة غائبة
العثمان :آخر موعد للتنازل  15مايو وعملية التسجيل تخضع لإلجراءات االحترازية
●

فهد تركي

سبعة أيام مضت على فتح باب
الترشح لالنتخابات التكميلية
عن الدائرة الخامسة ،عقب إسقاط
ع ـضــويــة ب ــدر ال ــداه ــوم ،واليـ ــزال
اإلق ـب ــال دون الـمـسـتــوى ،بـعــد أن
وص ــل ع ــدد مــن تـقــدمــوا بطلبات
ترشحهم الــى  18مرشحا ،عقب
ال ـت ـح ــاق مــرش ـح ـيــن اث ـن ـيــن فقط
أم ــس بــركــب سـجــل الـمــرشـحـيــن،
وجميعهم مــن الــذكــور ،إذ التــزال
المرأة غائبة عن المشهد في هذه
االنتخابات.
ویستمر باب الترشح لخوض
هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال ـت ــي اليـ ــزال
يغيب عنها أيضا نواب سابقون،
م ـف ـت ــوح ــا حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام

الرسمي لیوم السبت  24الجاري،
خ ــال س ــاع ــات ال ـع ـمــل الــرسـمـیــة
من  10صباحا حتى  1:30ظهرا،
وسـیـكــون آخــر یــوم للتنازل قبل
سبعة أیام من یوم االنتخاب 22
مایو المقبل.
وقال مساعد مدير إدارة شؤون
االنتخابات العقيد فهد العثمان
إن «عملية الترشح لالنتخابات
الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـيـ ـلـ ـي ــة تـ ـسـ ـي ــر ب ـس ـه ــول ــة
ويسر ،وسط تعاون الجميع من
موظفين ومرشحين إلتمام عملية
التسجيل ،وسـنـكــون موجودين
في إدارة االنتخابات حتى اليوم
العاشر من فترة التسجيل ،السبت
المقبل» ،مطالبا المرشحين الذين
سجلوا أسـمــاء هــم بالتوجه الى
مـخـفــر شــرطــة الـ ـع ــدان لتسجيل

قيدهم في سجل المرشحين.
وأوض ــح العثمان أن آخــر يوم
ل ـل ـت ـنــازل س ـي ـكــون ف ــي  15مــايــو
ال ـم ـق ـب ــل ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أنـ ـ ــه سـيـتــم
تخصيص مجموعة من المدارس
فــي الــدائــرة الخامسة ،استعدادا

ليوم االنتخاب ،كما سيتم توزيع
اللجان االنتخابية بقرار يصدر
عــن وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ ثامر
ال ـص ـب ــاح ،وي ـن ـشــر ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية.
وكشف عن تعاون إدارة شؤون

االنتخابات ووزارة الصحة فيما
يتعلق ب ــاإلج ــراءات االح ـتــرازيــة
خالل عملية تسجيل المرشحين،
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة تـ ــوزيـ ــع ال ـك ـم ــام ــات
والمعقمات وقياس درجة الحرارة
والقفازات.

ّ
وجه النائب أسامة الشاهين
ً
ً
سؤاال برلمانيا إلى وزير الدولة
لشؤون البلدية وزير الدولة
لشؤون اإلسكان العمراني
شايع الشايع ،قال في مقدمته:
ّلما كانت القضية اإلسكانية
ً
ً
تشكل ضغطا اقتصاديا
ً
ً
واجتماعيا كبيرا على األسر
والمجتمع ،وتستنزف موارد
مالية هائلة من األفراد والدولة،
لذا وجب أن تكون محل
المتابعة واالهتمام الدائمين.
وطلب تزويده بالموعد المحدد
الستكمال إزالة العوائق
الموجودة في مدينة جنوب
سعد العبدالله خاصة أن أحد
أعضاء المجلس البلدي الموقر
أثار مخاوف مشروعة من
توقف أعمال اإلزالة بعد مغادرة
الفرق اإلعالمية للموقع.

ةديرجلا

•
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كتاب

مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر

(الحلقة األخيرة)

جاسم حمد الصقر ...حياته األسرية وعالقاته
االجتماعية وأعماله الخيرية ورسائل األصدقاء
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

االغتراب في تاريخ
أسرة الصقر...
عبدالعزيز في
الهند وجاسم
بالعراق ومحمد
بين الكويت
والبصرة

شيخة الرفاعي
لولدها جاسم:
ما لي صبر عن
شوفتكم

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

ُ
ك ِتب على أسرة الصقر االغتراب عن الكويت
فترات طويلة من السنة ،وذلك لدواعي التجارة
وال ــدراس ــة والـهـجــرة ،فقد كــان عبدالعزيز في
ال ـه ـنــد ي ـتــولــى شـ ــؤون ت ـج ــارة األس ـ ــرة ه ـنــاك،
وجاسم في البصرة ثم بغداد حيث كان يدرس،
ويعمل محمد بين الكويت والبصرة والهند ،أما
عبدالله فقد انتقل إلى مصر ،وكانت والدتهم
ً
شيخة السيد فايز الرفاعي كثيرا ما تشتاق
ً
إليهم .وفي إحدى رسائلها المعبرة نقرأ فيضا
من مشاعر الشوق واللهفة على رؤية أبنائها
وأحفادها .وفيما يلي نص رسالة المرحومة
شيخة الرفاعي لولدها جاسم الصقر.
بسم الله  -يوم األربعاء
إلى حضرة الولد العزيز جاسم بن المرحوم
حمد العبدالله الصقر سلمه الله آمين...
بعد اهداء السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
والسؤال عن عزيز خاطركم الشريف ،فإن سألتم
عنا ،فنحن الحمد لله بخير وعافية ،وال نسأل
إال عنكم وعن صحكتم ،أنا كتبت ثالثة مكاتيب
وال جاني ارجوع (رد) ،عسى المانع يكون خير.
من رحت ما جاني منك مكتوب ،بعد ،إذا شفت
مكتوبك كأني شايفتك.
أرسل لنا الولد عبدالله يريد نورة واألوالد
قص لهم تذكرة عبدالعزيز بعد يومين يجونكم،
وأن ــا مـتـكــدرة كـثـيــر عـلــى فــرقـتـهــم األوالد ،إذا
شفتهم كــا نــي شايفتكم ،وأن ال ليلي ليل وال
نهاري نهار ،جاسم وعبدالله واألوالد انحرم
من شوفتهم الشكوى لله! وأنا ودي أجي مقدار
 15يوم اشوفكم دام ايام العطلة .قلبي متشفق
عليكم من الوله ،لكن الولد عبدالعزيز ما وافق،
وأنا مالي صبر عن شوفتكم ،متكدرة كثير يوم
أذن الله هذا شي مقدر على الجميع .وسلم على
عبدالله ومحمد وعبدالوهاب واألخوات طيبة
ون ــورة ومـنـيــرة يسلمون عليكم كـثـيــر ،وأهــل
البيت كافة ودمتم سالمين والـســام .والدتك
شيخة».

عالقته بأخيه محمد

رسالة إلى أقرب
أشقائه محمد:
الجدري داهم
الكويت والضحايا
ً
 23يوميا

عالقات واسعة مع
أصدقاء في العراق
وفلسطين ولبنان
وسورية ومصر

كان محمد حمد الصقر أقرب إخوة المرحوم
أبــو وائ ــل إلـيــه فيما يـبــدو ،فهو مـقــارب لــه في
ال ـســن ،وع ــاش معه فـتــرة الصبا فــي البصرة،
امــا اخــوه عبدالعزيز فكان في تلك الفترة في
ب ــورب ـن ــدر ب ـك ــوج ــرات ف ــي ال ـه ـنــد يــديــر ت ـجــارة
الصقر هناك.
أرس ــل جــاســم ال ــى اخـيــه محمد فــي كــراجــي
رســالــة يحدثه فيها عــن دخــولــه الــى المدرسة
في البصرة ويطلب منه ارســال بساط هندي
مريح ،ويخبره عن انتشار وبــاء الـجــدري في
الكويت ،وإصابة اخيهما االصغر عبدالوهاب،
وفيها كتب:
«البصرة في 9ج  2سنة  - 1351كراجي
لحضرة سيدي األخ محمد بن سيدي الوالد
حمد العبدالله الصقر ،المحترم دام محروسا
بعد التحية واالحترام :بعده ،في  1تشرين
االول دخ ـل ـنــا ال ـم ــدرس ــة ،وص ــرن ــا ف ــي الـصــف
ال ـخ ــام ــس -ب -وإن ش ــاء ال ـل ــه ن ــرج ــو م ــن الـلــه
النجاح وال تنسونا بدعائكم.
اخــي احسنت يــوم ســافــرت الــى كــراجــي ألن
مـثـلــك ال تـفـيــده ال ـمــدرســة اك ـثــر م ــن ال ـت ـجــارة،
وبعد :اخي نرجو اذا يحصل عندكم بساط او
غيره انت تعرف الذي يحطونها للفراش الذي
يلوتونه فيه شغل الهند التي كان عبدالعزيز
يستعملها العام ،إذا حصلت نرجو ترسل لنا
في البصرة ،واحــدة لي والثانية لعبدالله مع
أحد المتوجهين للبصرة ،وتكتب عليها اسمي،
هذا اذا امكن.
والـكــويــت هــذه االي ــام فيها ج ــدري ووفـيــات
كثير متوسط  23وفـيــات كــل يــوم ،نرجو الله
رفــع الــوبــاء عن المسلمين ،واألخ عبدالوهاب
سمعنا انه جدر ،ولكن تعدى  16يوم وإن شاء
الله يشفي ألنه تعدى المقدار.
هــذا مــا ل ــزم ،شرفونا بما يلزمكم ،سالمنا
لـلـعــزيــز لــدي ـكــم م ـنــا االخ ع ـبــدال ـلــه ،والـجـمـيــع
يسلمون ودمتم.
أخيك جاسم الحمد الصقر»

تهنئة بقبوله في كلية الحقوق
وه ــذه رس ــال ــة م ــن مـحـمــد ال ــى اخ ـيــه جــاســم
يهنئه فيها على قبوله بكلية الحقوق في بغداد.
ارسلها بتاريخ  10رمضان 1358هـ 23/اكتوبر
1939م .وفيما يلي نصها ثم صورتها:

أعماله الخيرية
ال ـت ــزام ــا ب ـ ــدوره االن ـس ــان ــي وحــق
ال ـم ـج ـت ـم ــع عـ ـلـ ـي ــه ،قـ ـ ــدم الـ ـم ــرح ــوم
جاسم الصقر الكثير من التبرعات
داخــل الكويت وخارجها .ويحتفظ
أرش ـيــف الـصـقــر بــأدلــة عـلــى بعض
هذه األعمال.
ومــن بينها رســالــة مــن الشهيدة
اسرار محمد القبندي ،عضو مجلس
ادارة ج ـم ـع ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
الكويتية ،برسالة تحيط بها جاسم
الصقر علما بأنهم بصدد انشاء هذه

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

زواجه وأوالده

وائل جاسم الصقر

محمد جاسم الصقر

عصام جاسم الصقر

عماد جاسم الصقر

تزوج المرحوم العم جاسم الصقر من السيدة فاضلة السيد عبدالرحمن النقيب سنة  ،1945وأنجب منها المرحوم
وائل ومحمد وعصام وعماد ومي.
«نهار االثنين
بسم الله ،الكويت في  10رمضان سنة 1358
 23 /اكتوبر سنة 1939
جناب األجل األمجد األخ العزيز جاسم بن
سيدي الوالد المرحوم حمد الصقر ،المحترم.
بعد السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .ادام
الله علينا وعليكم سوابق الصحة والسرور،
وقــد اخــذنــا تحاريركم ارق ــام 27 :وّ 19
اسرتنا
كثيرا مــن ا ل ــذي حصلتوا عليه مــن الموفقية
سـيـمــا دخ ــول ـك ــم الـ ــى احـ ـض ــان كـلـيــة الـحـقــوق
العراقية وقبولكم بالصف االول فيها وشرحكم
عن مهارة االساتذة الذين يباشرون الدراسة،
مــع جـيــد منهجها ال ــدراس ــي ،وبـيــانـكــم لمحل
نزولكم المنام واألكل أحسنتم بعمل ذلك ،هذا
اروح لكم ،وتهنئتكم لنا بحلول شهر الصوم
المبارك ،اعاده الله علينا وإياكم بتمام الصحة
والموفقية نسأله تعالى ،وهو الخالق المطلع
ع ـلــى م ــا تـكـنــه ال ـض ـمــائــر ،ان ي ـس ــدد خ ـطــوات
الجميع وأن يصلح شأننا والمسلمين عامة
إنه قريب مجيب.
اخـ ــي ح ــد ام ـك ــان ــك ان ت ــوج ــه انـ ـظ ــارك نحو
دروسـ ــك وت ــواض ــب عليها وإن ش ــاء ال ـلــه انــك
من الموفقين ألن كل من جد وجد ،وحالة اهل
البيت جميعهم بالصحة خصوصا ا لــوا لــدة.
عبدالرحمن العمر ســا فــر على الميل وار ســو
ال ــى ع ــدن ،مـعــه ال ــى الـهـنــد مــوســى الـبـكــر .األخ
عبدالعزيز حسب سفره من البصرة من مدة 5
يوم وصل الى كراجي.
حملنا من طرفنا بوم حمد بن عبداللطيف
وجـهـتــه الـيـمــن ،وســافــر وجـ ــاري تحميل بــوم
ناصر بن مبارك عن قريب يتم تحميله .ما حدث
زوايد توجب الذكر .هذا ما لزم وشرفونا بما
يلزم ،سالمنا لنفسك كما منا الوالدة والخوات
كافة يسلمون عليك ،والباري يحفظكم ويرعاكم
بعنايته الصمدانية والسالم.
محمد حمد الصقر»

أصدقاء جاسم الصقر
ونماذج من رسائلهم
لجاسم الصقر عالقات واسعة في الكويت
والـعــراق وفلسطين ولبنان وســوريــة ومصر،
وتحفل مجموعة وثائق اسرة الصقر بالكثير
من الرسائل التي بعثها اصدقاؤه اليه ،وكان من
بين اصدقائه المدرس في المدرسة األحمدية
والشاعر راشد السيف ،الذي كتب فيه قصيدة
أودعها ديوانه السيفيات ،وهي بعنوان (قاسم
الصقر) فقدمها بقوله« :إلــى الـشــاب المهذب،
قدمت شاكرا أخالقه وأريحيته الممتازة».
إياك إياك ال أعني سواك فتى
ُ
العجب
يا قاسم الصقر في أخالقك
قد توجت بصفات كلها غرر
ال بدع إن هزني عن حسنها الطرب
قد تعذروني إذا بالغت فيه ولم
ُ
النجب
أرض الذي لم تفه في ذكره
كف المالم ففيه العذل يؤلمني
يا الئمي بالفتى أرجع لك التعب
بل ال أبالي ولو قامت على قدم
قيامة اللوم واألوباش إن غضبوا
هذا فتى لم أفز عند الثناء بمن
برهن ...بدليل ما به كتب

ال سيما أنه من دوحة ظهرت
ً
في أصله مظهرا باهت به الحقب
بل خير فرد قفى أثرا
ً
ولم يزل فاضال تعلو به الركب
وفي زمن خال من وسائل التواصل اللحظي
المباشر كوسائل التواصل االجتماعي ،بشبكة
االنترنت ،كانت المراسالت الشخصية البريدية
هي السائدة ،وتتميز تلك المراسالت في الغالب
بطولها وباكتنازها لمشاعر فياضة واحتوائها
على اآلمــال والتطلعات والبشائر والمخاوف
وال ـش ـكــاوى ،ومــن الناحية التاريخية فــإنــه ال
يخفي أهمية المراسالت كمصادر لمعلومات
كثيرة مباشرة وغير مباشرة.
احتفظ جــا ســم الصقر بـعــدد غير قليل من
م ــراس ــات ــه م ــع اص ــدق ــائ ــه ،وم ـنــذ ف ـتــرة صـبــاه
وشبابه كــان يتعاهد اصــدقــاء ه بالمراسالت
بين فترة واخرى ،ابتدأ كتابة المراسالت مبكرا،
الى االهل واصدقاء الدراسة في البصرة ،وتكثر
الـمــراســات فــي العطل الصيفية حيث يفترق
االصدقاء مؤقتا ،كل الى وجهته ،فمن عائد إلى
بالده أو زائر لبالد اخرى أو سائح.
ومــن المالحظ في مــراســات جاسم الصقر
انها ال تخلو من االشارات الى القضايا العربية
وخصوصا قضية فلسطين وكــان له اصدقاء
فلسطينيون عدة .ويبدو ايضا من المراسالت
ان لجاسم الصقر ايادي بيضاء على اصدقائه
فكان هو وأخوه االكبر عبدالله يحاولون قدر
استطاعتهما مساعدتهم على ايجاد وظائف
وغيرها من امور ،وعلى كل حال يحسن إيراد
طــائـفــة مــن ال ـمــراســات والـتـعـلـيــق المقتضب
عليها.

رسالة من محمد محمود نجم المعلم
الفلسطيني
كــان مــن بين اصــدقــاء جاسم الصقر محمد
محمود نجم ،وهــو معلم فلسطيني جــاء الى
الكويت سنة 1934م ليعمل في مدارس الكويت
ضمن و فــد من المعلمين الفلسطينيين ،على
رأسـ ـه ــم االسـ ـت ــاذ اح ـم ــد ش ـه ــاب ال ــدي ــن ،عمل
مخرجا ثانيا لمسرحية كويتية بعنوان «اسالم
عمر» في المدرسة االحمدية سنة 1939-1938م،
حضرها الشيخ أحمد الجابر الصباح وأعيان
الكويت ،ويبدو أنه غادر الكويت سنة 1939م
بعد ان عــرف بتأييده أو مشاركته مظاهرات
اعضاء المجلس التشريعي.
وفــي رسالته يلتمس مــن جــاســم وعبدالله
مساعدته في ايجاد وظيفة ب ــوزارة المعارف
العراقية .وفيما يلي نص رسالته:
«أخي الوفي حرسه الله
سالمي عليك كلما
غنى الهزار والهديل
وتمايلت ورق على
فنن كنشوان يميل»

من خليفة خالد الغنيم
يعد خليفة خالد الغنيم اول خريج كويتي
مــن الجامعة االمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،وهــو من
اوائــل الخريجين الجامعيين الكويتيين ،كان
من مؤسسي بنك الكويت الوطني سنة 1952م.
وكان خليفة الغنيم اول سفير لدولة الكويت الى

المملكة المتحدة ،حيث قدم اوراق اعتماده سنة
1961م ثم اصبح وزيرا للتجارة في سنتي 1963
و1964م ،توفي سنة 1995م .كان خليفة الغنيم
صديقا لجاسم الصقر كما تكشف المراسالت
المتعددة بينهما.
في رسالة مؤرخة بتاريخ 1939/4/30م من
خليفة خــالــد الغنيم ال ــى جــاســم الـصـقــر نقرأ
بعض المعلومات عن حياة الشخصين ،حيث
يبدو انهما كانا يخططان لقضاء احدى العطل
الصيفية في لبنان ،ويبدو ايضا ان المرحوم
ج ــاس ــم ك ـ ــان ي ـف ـكــر بـ ــالـ ــدراسـ ــة فـ ــي ال ـجــام ـعــة
االميركية في بيروت .كما يتحدث فيها الغنيم
عن استعدادات الجيوش الفرنسية من حيث
التدريب وحفر الخنادق ،ذلك ان الحرب العالمية
الثانية كانت مشتعلة وفيها يتحدث عن اقامة
الجمعية ا لـعــرا قـيــة وجمعية ا ل ـعــروة الوثقى
وحفل تأبين بمناسبة رحيل الملك غازي االول
ملك العراق ،ومن المعروف أن غازي االول كان
راعيا للقوميين العرب ،ورمزا من رموزهم.

من صديقه الحضرمي محمد بن عبدالله
العمودي
ك ــان ل ــدى جــاســم الـصـقــر صــديــق حضرمي
مقيم في جــاوة بإندونيسيا ،اسمه محمد بن
عبدالله باحمد الـعـمــودي .كــان هــذا الشخص
صحفيا ومالكا لمطبعة وعلى معرفة بالشيخ
عبدالعزيز الرشيد ويونس بحري اللذين طبعا
العدد االول من مجلتهما «الكويت والعراقي»
ف ــي مطبعته ا لـمـسـمــاة بمطبعة ا ل ــو ح ــدة في
مدينة سورابايا .وليس واضحا كيف تعرف
جاسم الصقر عليه .لهما صديق مشترك هو
يوسف مشاري حسن البدر ،الطالب بالقاهرة
سنة  .1940وبما أن جاسم الصقر سافر سنة
1940م الى مصر والتقى بيوسف مشاري البدر
هناك فمن المحتمل ان محمد العمودي كان
هناك ايضا والتقى بجاسم وتبادال العناوين
للمراسلة.
ويشير الى وجود جريدة عربية تصدر في
سـنـغــافــورة وت ـحــدث عــن بعثة عــراقـيــة لتعلم
الـطـيــران كــانــت فــي كاليفورنيا وم ــرت بجاوة
عائدة للعراق ،وذكر مجموعة من الشخصيات
العراقية التي يطلب من جاسم ايصال السالم
اليها.

من خالد سليمان العدساني 1982 - 1911
ولد خالد سليمان العدساني سنة 1911م،
ودرس فــي الـمــدرســة الـمـبــاركـيــة ثــم درس في
ً
كلية االم ــام االعـظــم بـبـغــداد .وعـمــل سكرتيرا
للمجلس الـتـشــريـعــي سـنــة 1938م ،خ ــرج من
الكويت برفقة مجموعة من حزب كتلة الشباب
الوطني فــي بــدايــة م ــارس 1939م ،حيث مكث
في البصرة فترة لدى عبدالله الصقر .ويبدو
انه عمل بالتجارة ثم غادر البصرة الى الشام
وفي هذه الرسالة المرسلة سنة 1944م يبدو ان
خالد العدساني عانى من المرض والزم فراش
المستشفى لفترة طويلة .وكان المرحوم خالد
قــد عــاد الــى الكويت قبل ذلــك اثــر عفو الشيخ
احمد الجابر عنه وعــن زمــائــه فــي المجلس،
ثــم خــرج مــرة اخ ــرى مــن الكويت بعد اص ــداره
لكتاب عن مجلس  ،1938لكنه عاد ثانية سنة
1950م وشارك في المجالس االدارية الحكومية
في الخمسينيات ثم عمل سفيرا للكويت في
عــدد مــن ال ــدول العربية واالوروبـ ـي ــة ،ثــم عين
وزيرا للتجارة والصناعة ما بين 1975 1971-م
وتوفي سنة .1982

من صديقه البحريني عبدالله عبدالرحمن
فخرو
ك ــان لـجــاســم الـصـقــر ارت ـب ــاط ببعض ابـنــاء
الخليج الـعــربــي مــن غير الـكــويــت .ومــن خالل
رسالتين من مجموعة وثائق الصقر يتضح
وجود عالقة صداقة مع احد ابناء عائلة فخرو
المعروفة في البحرين .ويبدو من خاللهما ان
عبدالله عبدالرحمن فخرو مثل صديقه جاسم
ال ـص ـقــر مــؤمــن بــالـفـكــر ال ـع ــروب ــي ،ول ـع ـلــه كــان
يدرس معه في جامعة بغداد .ونقرأ فيها أيضا
تسمية خليج العرب في الرسالة الثانية (سنة
ً
1941م) بدال من تسمية الخليج الفارسي التي
استخدمها في رسالة (1939م).

رسالة من بدر خالد القناعي (2015-1911م)
الجمعية ،وتعرض عليه المساهمة
فــي التبرع مــن اجــل شــراء المعدات
الالزمة.
لم يتأخر جاسم الصقر وإخوانه
فــي دعــم الـعــراق ،فكانوا مــن طليعة
المتبرعين الكويتيين إلعمار الفاو
بعد خرابها بسبب الحرب العراقية
اإليرانية.

أثناء عمله في الهند في األربعينيات بعث بدر
خالد البدر القناعي إلى جاسم الصقر ،رسالة يصف
فيها ما رآه.
«ميسور في 45/10/30
اخي العزيز قاسم حفظه الله
صار لي اكثر من عشرين يوم وانا قائم بسياحة
فــي اواس ــط الهند والـجـنــوب ،والـحــق ايـهــا االخ ان
الذي يزور بومبي او كراجي ويقول انا رايت الهند
بعيد عن الواقع.
زرت مـقــاطـعــة ح ـيــدر ابـ ــاد ال ــدك ــن ،وانـ ــا االن في
مقاطعة ميسور التي تعتبر اغنى مقاطعة في الهند

نسبة الى السكان ومساحة االرض.
الـمـنــاخ فــي حـيــدر اب ــاد وهـنــا جميل ج ــدا ،حيث
الهواء ناشف معتدل ،والسبب ان القطرين واقع في
هضبة الدكن التي معدل ارتفاعها عن سطح البحر
 3000قدم ،وتوجد بعض محالت ترتفع  7000قدم.
ام ــا الـمـنــاظــر الطبيعية فــأجـمــل مــديـنــة ميسور،
جميلة جدا وهي كعبة السواح من الهند وغير الهند،
لما فيها من جمال الطبيعة وجــودة المناخ ،فيها
سد يعتبر ثالث سد بالعالم اقتضى اتمامه عشرين
سنة ،وقربه حديقة تعتبر من اجمل حدائق العالم.
دارت في االيام االخيرة حملة في صحف بومبي

عن قضية فلسطين والهجرة اليهودية وقد كتبت
الوكالة اليهودية في بومبي في الموضوع اظهرت
وج ـهــة نـظــرهــا وق ــد كـتـبــت ان ــا فــي الـتــايـمــس كلمة
مختصرة بقدر ما سمحت به الظروف ربما اطلعك
عليها االخ حمد.
وهـنــاك رســائــل مــن االس ـتــاذ احـمــد حـمــدي مدير
المعارف في الكويت سنة  ،1945ومن عبدالوهاب
عيسى الـقـطــامــي ع ــام  1955عــن رحـلـتــه ال ــى مصر
ولندن ،ومن الحاج عبدالكريم الخطيب من بغداد،
و مــن محمد بــن يوسف النصف بخصوص مقالة
نجيب محفوظ.

زوايا ورؤى
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أفسدتم فرحة الناس
بتأجيل األقساط
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

تعب الناس من الجرعة السياسية المفرطة التي تدار بها كل
شؤون البلد واستمرار تعريض مصالح المجتمع والمواطنين
للمساومات والصفقات بين المجلس والحكومة دون أن تكون
هناك رؤية شمولية وواضحة ومحددة للمستقبل ،وما قانون
تأجيل األقساط هذا اإل صورة عاكسة لما يجري خلف كواليس
السلطتين ،وطريقة إدارة مصالح الوطن والمواطن.
ً
قــانــون تــأجـيــل أق ـســاط الـمــواطـنـيــن  ٦شـهــور أف ــرح كـثـيــرا من
ً
المواطنين الذين يحتاجون فعال إلى وقفة أمام التزاماتهم مما
اضطرتهم إليه تكاليف الحياة من رعاية األسرة وشراء المنزل
وربما العالج والدراسة في ظل ارتفاع األسعار الذي يكاد يخرج
عــن الـسـيـطــرة وال ــرق ــاب ــة ،وتـعـثــر كـثـيــر مــن أص ـحــاب الـمـشــاريــع
الـتـجــاريــة بسبب جــائـحــة ك ــورون ــا ،لــأســف فــرحــة ال ـنــاس بهذا
التأجيل جاءت منقوصة بسبب طريقة تنفيذه (المقلوبة)!
حسب اإلحصائيات المنشورة فهناك  ٤٧٠ألف مواطن مقترض
(القبس  )٢٠٢١-٤-٣ومتوقع استفادة  ٪٩٠منهم من قانون تأجيل
األقساط و ٪١٠فقط ربما يفضلون استمرارهم في أداء أقساطهم
ً
بال تأجيل ،فجاء هذا القانون المقلوب وبدال من الطلب من ٪10
المتوقع عــدم رغبتهم فــي تأجيل األق ـســاط االت ـصــال ببنوكهم
ألجل ذلك ،ليلزم األغلبية الساحقة المتوقع رغبتهم في تأجيل
األقساط االتصال بالبنوك لطلب التأجيل ،وهذا يعني أكثر من
 ٤٢٠ألف مواطن ومواطنة يجب عليهم تقديم هذه المعاملة خالل
فترة شهر من صدور القانون ،هذا على افتراض وجود معاملة
واحــدة لكل مواطن فقط فكيف بمن لديه عدة أقساط يرغب في
تأجيلها في جهات متعددة؟ فهل تخيلت الحكومة والمجلس
عند إقرارهما هذا القانون حجم اإلقبال المهول على تنفيذ هذه
المعامالت غير المفيدة والربكة التي ستلحق المؤسسات المعنية
بــه ،خصوصا أن أنظمة ال ــدوام والـعـمــل مختلفة عــن األوض ــاع
الطبيعية بسبب ظروف الجائحة كما رأينا خالل هذا األسبوع
ً
في بنك االئتمان مثال؟
كان باإلمكان وبكل بساطة أن يطلب من الراغبين في االستمرار
بـســدادهــم لــأقـســاط وه ــم األقـلـيــة الــواضـحــة تـقــديــم ه ــذا الطلب
ً
ً
ليكون األمر بسيطا وميسرا ،لكن أبت العقلية الحكومية والغفلة
النيابية إال إزعاج المواطنين وإرهاق البنوك والشركات المعنية
بالتطبيق ،ويبدو أن األوضاع السياسية المتوترة وظروف عقد
جلسات األمة المضطربة جعلت معالجة القانون ركيكة وقاصرة
بهذا الشكل ،وهذا ما يفسر تغير مواقف الحكومة االقتصادية
من طلب االستدانة لسد العجز وادعاء نقص السيولة قبل شهور
ً
قليلة إلى الموافقة السريعة والكريمة على القانون بال جدال جنبا
الى جنب مع إقرار صرف مكافأة الصفوف األولى المتعطلة من
العام الماضي.
تعب الناس من الجرعة السياسية المفرطة التي تدار بها كل
شؤون البلد واستمرار تعريض مصالح المجتمع والمواطنين
للمساومات والصفقات بين المجلس والحكومة دون أن تكون
هناك رؤيــة شمولية وواضحة ومحددة للمستقبل ،وما قانون
تأجيل األقساط هذا اإل صورة عاكسة لما يجري خلف كواليس
السلطتين ،وطريقة إدارة مصالح الوطن والمواطن ،فارحمونا
يرحمكم الله ويسروا وال تعسروا.
والله الموفق.
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جيمس والر*

د .سلطان ماجد السالم

ابن أخت القوم منهم
نعم ،هذا المقال يتناول الحقوق المدنية والبدهية التي يجب أن
تحظى بها السيدة الكويتية بموجب الدستور الكويتي ،متناوال
فـيــه ع ــددا مــن ال ـجــوانــب لعلي أسـتـطـيــع أن أزي ــل بعضا مــن تلك
الغشاوة عن أعين البعض ،وباألخص عن أولئك الذين يرفضون
أن يفهموا المسألة ( عــن عمد كما يـبــدو لــي) حتى بعد شرحها
مرارا وتكرارا.
مبدئيا تــم تـنــاول هــذا الـمــوضــوع وبـكـثــرة خصوصا فــي آخر
عشرين سنة ،ومناقشته بشكل موسع في عدد من وسائل اإلعالم
ً
في الدولة وعلى مستوى المنطقة ،خصوصا أن المرأة ال تمرر
جنسيتها وبعض حقوقها المدنية ألبنائها في عدد من الدول،
وليس في الكويت فقط ،ومنها دول عربية أيضا.
يرجع ذلك ألسباب عدة لعل أبرزها ،هو زيادة السكان والتقارب
االجتماعي في عصرنا الذي نعيش ،فيمكن للفرد أن يتناول وجبة
من وجباته اليومية في دولة مختلفة في غضون أربع وعشرين
ساعة ،ولعوامل عديدة لعلها صلة قرابة بعض العائالت بأخريات
في دول أخرى أو (البخت والنصيب) أو غيرهما ،يمكن للمرأة أن
تـتــزوج مــن رجــل غير كويتي (أو كويتي بــدون أيـضــا) وهــذا حق
أصيل لها وأمر طبيعي إن ارتضت بذلك وذويها وحصل بينهما
تــوافــق ،فلن يقف أحــد فــي وجــه النصيب ومستقبل البنت البتة
ً
ً
مخافة الله أوال ،وخوفا من أن يجني عليها بعنصرية ثانيا ،تحدث
المشكلة عادة إذا ما قرر الزوجان أن يعيشا في الكويت ،فأوالدهما
تتم معاملتهم معاملة األجانب في جل األمور الحياتية البسيطة ما
بين استخراج إقامات وعنصرية البعض ضدهم ،رغم أنهم تربية
الكويت وأمهم كويتية ،ناهيك طبعا عن المغالطات والتأويالت
الال منطقية التي نسمعها بخصوص المرسوم رقم  15لسنة 1959
في مادته الثالثة (قانون الجنسية).
وهنا نعرض بعض المسائل المتعلقة بالظلم الواقع على أبناء
الكويتيات من آباء غير كويتيين:
المادة ( )29من الدستور الكويتي تنص وبوضوح على اآلتي:
"ال ـن ــاس ســواسـيــة فــي ال ـكــرامــة اإلن ـســان ـيــة ،وه ــم م ـت ـســاوون لــدى
القانون في الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم في ذلك
بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين" ،ومن هنا نستنبط أن
ما يجري على الرجل الكويتي هو ذاته ما يحق ويستوجب على
المرأة الكويتية كذلك ،فإن كان لها ميزة أو عليها حق يكن للرجل
المثل دون أي زي ــادة أو نقصان ،وعليه تأتيك بعض األص ــوات
التي تقول إن الدستور أيضا ينص على أن الشريعة اإلسالمية
هي مصدر من مصادر التشريع ،وال يصح تمرير الجنسية ألنها
تمرر من األب ال من األم.
هنا يوجد لبس لدى الكثير بأن الجنسية هي ذاتها (النسب) فال
أحد هنا يطلب تمرير النسب من جهة األم بل الجنسية ،خصوصا
أن أولئك األبناء من أم كويتية لها حق تمرير جنسيتها ألبنائها

كما هي الحال مع الرجل الكويتي ،فإن كانت المسألة خالفا شرعيا
مثال فنستطيع أن نستذكر حديث أ شــرف الخلق سيدنا محمد
(صلى الله عليه وسلم) في الحادثة الشهيرة مع األنصار حيث
دعــا النبي (صلى الله عليه وسلم) األنصار فقال :هل فيكم أحد
من غيركم .قالوا :ال ،إال ابن أخت لنا ،فقال رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) :ابن أخت القوم منهم (البخاري) .وهنا نجد إشارة
واضحة أن من يكون من أبناء األخت أو من جهة األخوال هو من
القوم ذاتهم ،وهذا شيء بدهي في مساواة دين الرحمة والسماحة
دين اإلسالم الذي لن يفرق بين األقوام إذا ما كانوا من جهة األم أو
األب في حقوق المواطنة.
أمــا مسألة الجواب المعتاد بــأن (ديــرة أبوهم ألــزم) وبلد األب
هو المسؤول عن تجنيسهم وخــافــه ،فببساطة أمهم لها الحق
بأن تمرر جنسيتها لهم والنظرة العنصرية في مجتمع يحكمه
دستور مدني ال يعتد بها في ظل القوانين واألعراف الدولية ،فإن
كان بلد أبيهم (ألزم) فبلد أمهم الذي احتواهم ورباهم أيضا ملزم
بأمهم وليس من حق أي دولــة أن تقصي مواطنة لقرار اتخذته
ً
يخص زواجها من شخص أجنبي ،فكيف ببلدان العالم األول إذا
والمواطنات كما المواطنين يقومون بتمرير جناسيهم ألبنائهم.
ً
طبعا الكويتية المتزوجة من بدون يكون ولدها "كويتي بدون"
كذلك ،وهنا مسائل متشابكة تقع على العائلة بصورة ال يمكن أن
نحصرها في مقال أو حتى اثنين.
خــاصــة الـقــول وببساطة ،ابــن الكويتية (كــويـتــي) كما أن ابن
الـكــويـتــي أيـضــا (كــوي ـتــي) ،فـكــم وك ــم مــن أب ـنــاء الـكــويـتـيــات الــذيــن
نعرفهم في حياتنا الشخصية لهم والء وانتماء لهذه األرض أكثر
من غيرهم من الفاسدين وسراق المال العام وغيرها من "البالوي"
التي تنافي مسألة الوالء واالنتماء لهذه األرض عنهم ،فالوالء ليس
أن يكون أبواك من البلد نفسه ،فهو يمرر لك منهم ومن تربيتهم بل
الوالء يتجسد في أفعال عدة لعل من أبرزها إخالصك لهذه األرض
الطيبة الطاهرة التي تنجست مؤخرا بأفعال القلة القليلة الفاسدة.
عموما إن كانت مسألة تمرير الجنسية ألبناء الكويتيات مسألة
تجعل البعض يظهر مستنقع العنصرية الــذي يعيش فيه على
السطح فإن عجز الميزانية هذه األيام هو خير ذريعة لالمتناع عن
إعطاء المرأة الكويتية حقوقها والتي (بالمناسبة) ال تقتصر على
جنسية فقط ،بل تطول أيضا حقوقا مادية عدة كالبدالت المادية
في الرواتب وغيره ...وتقبل الله طاعتكم بهذا الشهر الفضيل.
على الهامش:
سيفوز تحالف المال والسطوة في كل مرة ،إلى أن تأتي مرة ،مرة
واحدة فقط وتنهار المنظومة ويخسر ذاك التحالف كل شيء أمام
أعين من تفننوا في عذابهم لسنين طويلة ،هكذا يعلمنا التاريخ.

نيكوس مارانتزيديس*

التركيبة السكانية في اليونان كارثية
البيانات كارثية! على مر عشر سنوات متالحقة ،فاقت أعداد
ً
الوفيات حجم الوالدات في اليونان ،حيث ُو ِلد  931ألفا و884
ً
ً
شخصا بين العامين  2011و ،2020مقابل وفاة مليون و 198ألفا
و 502خالل الفترة نفسها ،مما أدى إلى تراجع سكاني واضح
بمعدل  266ألفا و 618نسمة.
ّ
تسجل وفـيــات تفوق ال ــوالدات على مــر ست
بــدأت اليونان
سـنــوات متالحقة بين العامين  1998و ،2003مــع أن الفجوة
ً
حينها كانت أصغر حجما ،فلطالما كانت أسباب هذه الظاهرة
ً
محط جدل ،لكن من الضروري أن يجد البلد حال للمشكلة في
أسرع وقت ممكن.
إذا سارت األمور على ما يرام (مع أن تجربة البلد بين العامين
 2009و 2010وتداعيات وباء كورونا ال تدعو للتفاؤل)ُ ،يفترض
أن تعود اليونان إلى ما كانت عليه قبل  25سنة بحلول عام
ً
ً
 ،2031لكن سيخسر البلد في الوقت نفسه جيال كامال.
ً
ً
لــن يكون النمو االقـتـصــادي كافيا ،بــل يحتاج البلد أيضا
إلى سياسات واضحة ،ويجب أن تكون هذه المقاربة مزدوجة،
فتهدف إلــى زي ــادة أع ــداد الشباب المقيمين فــي البلد (بغض
النظر عن أصلهم الوطني) ،وتضمن أال يشعر هؤالء األشخاص
بانعدام األمان لدرجة أن يمتنعوا عن إنجاب األوالد.
يجب أن ّ
تؤمن الدولة في المقام األول التمويل الالزم للفئة
ً
الشابة عموما بدل تأمين األموال لمجموعات فرعية صغيرة
من الشباب ،فذلك يعني ذلــك تأمين األمــوال النقدية وهــذا ما
ُ
رجعنا إلى فكرة الحد األدنى المضمون للدخل ،وعلى الحكومة
ي ِ
ً
ً
ً
أن تـقــدم مبلغا مــالـيــا ثــابـتــا (بـيــن  300و 350ي ــورو لـكــل فــرد
ً
شهريا) لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  20و 30سنة
ُ
ويفترض أن تكون هذه الهبة غير مشروطة .يضمن هذا المبلغ

كرامة الناس ويمنحهم الوقت الذي يحتاجون إليه ويعطيهم
خيارات متنوعة.
ً
ثانيا ،يجب أن تتخذ الحكومة خطوات فاعلة لتأمين فرص
ّ
عمل جيدة للشباب ،وتحرك االتحاد األوروبي في هذا االتجاه
خالل السنوات األخيرة ،لكن لم تقم اليونان بالمثل ،فحتى اآلن،
تعاملت الطبقة الحاكمة مــع هــذا الملف عبر تأمين وظائف
ً
مؤقتة ومنخفضة األجر ،وغالبا ما تنحصر فرص العمل في
قطاع الطعام أو السياحة ،فال تهتم الحكومة بسوء الرواتب
ّ
ً
وغياب التأمين ،إال إذا تعلقت المسألة طبعا بأبناء أصدقاء
المسؤولين أو أعوانهم الذين يستحقون وظائف تتماشى مع
"مؤهالتهم" .ال تــزال فئة الشباب حتى اآلن ضحية االقتصاد
اليوناني ،لكن األموال التي يقدمها صندوق التعافي في االتحاد
ّ
األوروبي تشكل فرصة ذهبية لتغيير هذا الوضع.
ً
ً
ثالثا ،يجب أن تجذب اليونان المهاجرين وعائالتهم أو أفرادا
ً
من فئة الشباب ،ولن يأتي هؤالء طبعا من دول مثل سويسرا
أو النروج بل من بلدان نامية وفقيرة ،فقد أسهم المهاجرون
إحياء الريف اليوناني وأعادوا
القادمون من البلقان في إعادة ً
الـتــوازن إلــى معدل ال ــوالدات نسبة إلــى الوفيات بين العامين
 1990و ،2000فقد كانت عودة جزء كبير من هؤالء الناس إلى
ً
بلدانهم األم الحقا خسارة حقيقية لليونان.
في الوقت نفسه ،يجب أن تفتح اليونان مؤسساتها الجامعية
ّ
أمام الطالب األجانبُ ،
ويفترض أن يشكل هؤالء بين  10و%20
من مجموع الطالب الجامعيين ،فقد يساعد الطالب األجانب
نظراء هم اليونانيين في توسيع آفاقهم ،وقد يقرر عدد كبير
منهم البقاء في اليونان في نهاية المطاف وتقديم مساهماتهم
لهذا البلد.
ً
ـرا ،يجب أن ّ
تطبق اليونان تدابير منفتحة قبل فــوات
أخـيـ
ً
األوان ،وإال سيصبح حجم األضرار هائال خالل بضعة عقود.
ً
قال الفيلسوف اإليطالي ،أنطونيو غرامشي ،يوما" :العالم
القديم ُيحتضر ،والعالم الجديد يكافح إلطالق والدة جديدة :إنه
زمن الوحوش" .لم يكن غرامشي يتكلم عن النزعات السكانية،
ً
بل ينطبق تعليقه أيضا على ظروف تشبه الوضع القائم اليوم.
* «إيكاثيميريني»

العنف في إيرلندا الشمالية مستمر
بين الماضي والحاضر!

على مر عدد من الليالي ،أضرم محتجون شباب وموالون ُ
للحكم
البريطاني النار في أنحاء العاصمة بلفاست واشتبكوا مع الشرطة،
فسقط عدد كبير من الجرحى خالل تلك األحداث ،ودعا رئيس الوزراء
ً
البريطاني ،بوريس جونسون ،إلى التزام الهدوء قائال" :الحوار هو الحل
ّ
ُ
لتجاوز الخالفات ،ال العنف أو اإلجرام" ،لكن إيرلندا الشمالية و ِلدت في
األصل من رحم العنف.
َ
َ
تسود انقسامات عميقة بين مجموعتين مختلفتين مــن حيث
الهوية (البروتستانت والكاثوليك) منذ تأسيس البلد ،ويـبــدو أن
إيرلندا الشمالية تتخذ اليوم وجهة قاتمة وأكثر خطورة ،تحت تأثير
خطة "بريكست".
ً
كانت جزيرة إيرلندا (يقع أقصى شمالها على ُبعد  13ميال من
ً
ً
بريطانيا) أرضا متنازعا عليها طوال تسعة قرون على األقل ،وفي عام
ّ ،1920
مهد "قانون حكومة إيرلندا" إلنشاء إيرلندا الشمالية ،أحدث
عضو في المملكة المتحدة.
في هذا البلد الجديد ،أصبح الكاثوليك اإليرلنديون األصليون ّ
مجرد
ّ
أقلية ،وهم يشكلون أقل من ثلث العدد السكاني الذي يصل إلى 1.2
مليون نسمة في إيرلندا الشمالية.
وبسبب طريقة تقسيم المناطق ،رفض القوميون االعتراف بالدولة
ّ
البريطانية ،ورفض معلمو المدارس الكاثوليك تلقي الرواتب من الدولة،
بدعم من قادة الكنيسة.
ٍ
حين أنشأت إيرلندا الشمالية أول برلمان محلي في مايو  ،1921لم
يتسلم السياسيون القوميون مقاعدهم في المجلس ،ثم أصبح برلمان
ً
إيرلندا الشمالية بروتستانتيا في جوهره ،وحــاول قادته الموالون
لبريطانيا فرض مجموعة واسعة من الممارسات المعادية للكاثوليك،
مما أدى إلى ّ
توسع مظاهر التمييز ضد الكاثوليك في مجاالت اإلسكان
العام وحقوق التصويت والتوظيف.
في  30يناير  ،1972خالل مسيرة أخرى لدعم الحقوق المدنية في
مدينة "ديري" ،فتح الجنود البريطانيون النار ضد المتظاهرين العزل،
ً
شخصاُ ،
فع ِرفت تلك المجزرة باسم "األحــد
مما أسفر عن مقتل 14
ّ
تحول مفصلية ،وسرعان ما ّ
وشكلت نقطة ّ
تحولت الحركة
الدموي"
السلمية التي تطالب بحكومة أكثر شمولية إلى حملة ثورية إلسقاط
الحكومة وتوحيد إيرلندا.
ـوري" (جـمــاعــة قومية شبه
ـ
ه
ـ
م
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـدي
ـ
ن
ـ
ل
ـر
ـش اإليـ
َ
استعمل "الـجـيـ ّ
عسكرية) القنابل ونفذ اغتياالت مستهدفة ون َصب الكمائن في سبيل
االستقالل عن بريطانيا وإعادة توحيد إيرلندا.
ّردت الجماعات شبه العسكرية القديمة ،التي كانت تدعم القوى
السياسية الموالية للمملكة المتحدة ،بالطريقة نفسها ،حيث تآمرت
هذه الجماعات مع قــوات األمــن الحكومية للدفاع عن وحــدة إيرلندا
الشمالية مع بريطانيا.
ً
بين العامين 1968
شخصا
3532
حياة
هذه
العنف
حصدت أعمال
ّ
و ،1998ثم هــدأت االضطرابات في أبريل  1998ووقعت الحكومتان
البريطانية واإليرلندية ،إلى جانب أحزاب سياسية بارزة أخرى في
إيرلندا الشمالية ،على اتفاق سالم محوري بوساطة أميركية ،فقد ّ
رسخ
ً
"اتفاق بلفاست" ترتيبا لتقاسم السلطة بين الطرفين ومنح البرلمان في
إيرلندا الشمالية صالحيات إضافية إلدارة الشؤون الداخلية.
ُ
ً
ً
اعت ِبر ذلك االتفاق تاريخيا ،لكن بقيت إيرلندا الشمالية منقسمة جدا
ُ
بسبب السياسات المبنية على هوية جماعاتها الداخلية وأدى الحكم
ّ
شلها على جميع المستوياتّ ،
وتأججت أعمال العنف هناك
الشائب إلى
بوتيرة متقطعة منذ ذلك الحين.
ُ
ثم أ ِق َّرت خطة "بريكست" في عام  ،2020وأدت مفاوضات بريطانيا
لالنسحاب من االتحاد األوروبــي إلى نشوء حدود جديدة في البحر
ً
اإليرلندي ،ما أدى إلى إبعاد إيرلندا الشمالية عن بريطانيا اقتصاديا
وتقريبها من إيرلندا ،واستفاد القوميون من الفوضى التي أحدثتها
خطة "بريكست" لتجديد دعواتهم إلــى إج ــراء استفتاء حــول إعــادة
ً
توحيد إيرلندا رسميا.
ً
ً
ً
برأي الموالين لبريطانيا ،يطرح هذا الوضع تهديدا وجوديا حقيقيا،
إذ يخشى الـمــوالــون الشباب الــذيــن ُو ِلـ ــدوا بعد حقبة االضـطــرابــات
القصوى أن يخسروا الهوية البريطانية التي ينسبونها إلى أنفسهم
ً
ً
دوما .تنذر االضطرابات المتجددة في الشوارع حديثا بأن هذه الجماعة
ستدافع عن الهوية البريطانية عبر استعمال العنف عند الحاجة ،وفي
بعض األحياءّ ،رد الشباب القومي على ما يحصل عبر استعمال نسخته
الخاصة من أعمال العنف.
باختصار يبدو أن إيرلندا الشمالية ،في الذكرى المئوية لتأسيسها،
تتأرجح على حافة منحدر مألوف وشائك.
* «وورلد كرانش»

بريجيت غرانفيل*

فخ الثقة الزائدة بالنفس في أوروبا
بينما ترتفع أسعار الفائدة
على خلفية اقتصاد مزدهر
نسبيا في الواليات المتحدة
األميركية ،سيقتصر موقف
البنك المركزي األوروبي على
التمسك مجددا بموقفه الذي
أصبح مألوفا اآلن ،وسيؤدي
تدفق رأس المال نحو
أدوات الدوالر ذات العوائد
المرتفعة الى إضعاف اليورو
وستستخدم أوروبا هذا
االنخفاض في قيمة العملة
لتحقيق أي نمو يمكنها
تحقيقه.

على أوروبا
إنشاء حكومة
أوروبية حقيقية
بالقوة المالية
الالزمة لمعالجة
األداء االقتصادي
الضعيف أو من
خالل التراجع عن
عملية االندماج

إن كوفيد 19قــد أثــر سلبا على كــل البلدان المتقدمة
تقريبا و لـكــن الحقيقة هــي أن مـسـتــو يــات المعيشة في
العديد من تلك البلدان كانت في حالة جمود أو تراجع
منذ سنوات والعديد من المقاييس سلطت الضوء على
هذا االتجاه ،ولكن ربما المقياس األكثر داللــة يأتي من
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التي أشــارت الى
انخفاض تصل نسبته الى  4في المئة في متوسط الثروة
الصافية لألسرة في البدان األعضاء فيها منذ سنة .2010
وعليه لم يكن من المستغرب أن االقتصادات المتقدمة
قد شهدت بين فترة وأخرى في السنوات األخيرة تفجر
مشاعر الغضب ،مــن انتخاب دونــالــد تــرامــب واستفتاء
بريكست سنة  2016الى احتجاجات السترات الصفراء
فــي فرنسا واالنتخابات اإليطالية والـتــي أدت لوصول
حزبين يعاديان السلطة لسدة الحكم ولكن على الرغم
مــن االضـطــرابــات فــإن التوقعات بانهيار ديمقراطي لم
تتحقق بل على العكس من ذلك تمكنت السلطة من ترسيخ
نفسها مجددا.
ف ــي ك ــل مـ ــرة ي ـض ــع الـ ـن ــاس ال ـغ ــاض ـب ــون ال ـم ـغــامــريــن
الـسـيــاسـيـيــن ف ــي الـسـلـطــة ف ــإن ان ـك ـشــاف حـقـيـقــة أن ــه ال
ت ــوج ــد لــدي ـهــم ح ـل ــول حـقـيـقـيــة ل ـم ـشــاكــل الـ ـن ــاس تـكــون
مسألة وقت فقط وعليه يجب على المرء أال يحلل كثيرا
أوجــه فشل الحكم الشعبوي علما أنه تاريخيا عــادة ما
يكون الشعبويون أكثر فعالية من خارج السلطة ،حيث
يساهمون فــي جعل السياسيين مــن األح ــزاب الرئيسة
يفكرون مليا باألسئلة التي يفضلون تجنبها.
حـتــى خ ــال ال ـث ــورات ال ـتــي ب ــدا وكــأنـهــا قـلـبــت جميع
المؤسسات رأس ــا على عـقــب ،غالبا مــا أخـفــت الفوضى
استمرارية كامنة ،لقد بدأت الثورة الفرنسية بعد عامين
من فشل وزير مالية لويس السادس عشر تشارلز الكسندر
دي كالون في التخلص من اإلعفاءات الضريبية للطبقات
ال ـتــي كــانــت تتمتع بــام ـت ـيــازات وب ـعــد  60سـنــة مــن ذلــك
التاريخ خلص ألكسيس دي توكفيل الى نتيجة مفادها
أن ما بدا وكأنها كارثة سنة  1789لم تغير في واقع األمر
سوى القليل حول كيفية حكم فرنسا.
يبدو أن الثقافة تتغلب على الثورة ففي روسيا استولى
البالشفة على السلطة بهدف متعصب يتمثل في تغيير
النظام االجتماعي القديم وإعادة تشكيل المجتمع ولكن
انتهى بهم الـمـطــاف الــى الحكم بــاالعـتـمــاد على الحكم
التقليدي المتمثل في حكم الفرد المطلق وان كانوا قد
استخدموا أساليب قاسية واجرامية خاصة بهم.
غالبا ما تفشل الثورات في إحــداث التغيير ،لكن هذا
ال يعني أنه أال نخشاها ،ففي واقع األمر التكلفة البشرية
عادة ما تكون باهظة وحتى لو حدث التغيير المؤسسي
ال ـم ـفــاجــئ بـ ــدون ع ـنــف ف ــإن م ــن ش ـبــه ال ـمــؤكــد أن يلحق
الضرر بسبل العيش والــرزق مما يعني أنــه ربما يجب
علينا االنتباه للمتشائمين من الديمقراطية وخصوصا
في أوروبا.

إن الحكم المتصلب ومستويات المعيشة التي تعاني
تــدهــورا مزمنا قــد خلقت ال ـظــروف المالئمة لمزيد من
ً
التعطيل واالضـطــرابــات ،وليس ســرا أن التقنيات التي
حلت مكان العمالة وعولمة العمالة قد أفرغت الوظائف
التي تدفع رواتب وتتطلب مهارات متوسطة والتي كانت
تعكس منذ فترة طويلة مستويات العيش واالستقرار
االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي الـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة ،ول ـك ــن خـ ــال الـعـقــد
الماضي تفاقمت هذه المشكلة بسبب القمع المالي ،وذلك
نظرا لوجود مزيج من التقشف المالي ومعدالت فائدة
منخفضة تاريخيا.
وفي هذا السياق فإن تزايد أوجه االنقسام المؤسسي
ضمن االتـحــاد األوروب ــي قــد خلق شـعــورا بــأن شيئا ما
سينهار ،وأن هناك أوجه قوة وضعف في الترتيب الهجين
الـيــوم المتمثل فــي الفدرالية (مــن خــال البنك المركزي
األوروبي) والوطنية العابرة للحدود (من خالل المفوضية
األوروبـيــة) والحكم التقليدي على مستوى الــدول ،وفي
حين يبدو أن مثل هــذا الترتيب يعكس تفضيل معظم
األوروبـيـيــن لــدرجــة مـحــدودة مــن الحكم المشترك ،فإنه
يستبعد وجود عمل فعال يتعلق بالسياسات.
انظروا للفشل الذريع في االتحاد األوروبــي المتعلق
ً
بالتطعيم علما أن ب ـلــدان االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وتـعـبـيــرا
عن التضامن األوروبــي وافقت على تفويض المفوضية
األوروبية لتولي اختصاص تلك الدول في هذا المجال،
حيث كانت النية نبيلة ،لكن المفوضية لم تكن مؤهلة
إلدارة برنامج مشتريات ضخم يتعلق بالصحة العامة،
وســرعــان مــا عملت الـجـهــات التنظيمية بــاإلضــافــة الــى
السياسيين في دول االتحاد األوروبي على تقويض تلك
الجهود (وثقة الناس) من خالل تعليق لقاح استرازينيكا
مما يعني التدخل في اختصاص الجهة التنظيمية على
مستوى االتحاد األوروبي وهي (وكالة األدوية األوروبية).
في كل مرة تحصل مشكلة فإن اإلجماع الساحق هو
أنه يجب على أوروبا وبكل بساطة أن تمضي قدما وإن
بصعوبة ونادرا ما كانت هناك أي رغبة في تغيير األشياء
ســواء من خــال إنشاء حكومة أوروبـيــة حقيقية بالقوة
المالية الالزمة لمعالجة األداء االقتصادي الضعيف أو
من خالل التراجع عن عملية االندماج.
بالمقابل فإن هذا العذاب المؤسسي يجعل أوروبا ابن
عم متواضع إلصدقائها وحلفائها وفي حين ترتفع أسعار
الفائدة على خلفية اقتصاد مزدهر نسبيا في الواليات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة ،سيقتصر مــوقــف الـبـنــك الـمــركــزي
األوروبي على التمسك مجددا بموقفه الذي أصبح مألوفا
االن ،وسيؤدي تدفق رأس المال الى أدوات الــدوالر ذات
العوائد المرتفعة الى إضعاف اليورو وستستخدم أوروبا
هذا االنخفاض في قيمة العملة لتحقيق أي نمو يمكنها
تحقيقه ،وذلك من خالل االستفادة من الطلب الخارجي
ب ــدال مــن تـعــزيــز الـطـلــب المحلي بشكل م ــادي علما أنــه
حتى لو أثبت المواطنون األوروبيون استعدادهم لتقبل

هــذه األوض ــاع الصعبة ،فــإن مــن غير الممكن أن نتوقع
من الواليات المتحدة األميركية وغيرها أن تتحمل هذا
الوضع لألبد.
إن ال ـش ـل ــل ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى األوروب ـ ـ ـ ــي ي ـت ـنــاقــض مع
السياسات ضمن الــدول األعضاء في االتحاد األوروب ــي،
ففي فرنسا انهارت المؤسسة السياسية بعد عقود من فشل
الحكومات المتعاقبة (من اليسار واليمين) بحل عدة مشاكل
ً
أساسية ،ليس أقلها البطالة المرتفعة جدا ،ونتيجة لذلك تم
استبدال حزبين تقليديين في انتخابات سنة  2017بحركة
واحــدة رئيسية بقيادة إيمانويل مــاكــرون ،والتي هزمت
بسهولة مجموعة منقسمة من المنافسين المناهضين
للمؤسسة السياسية القائمة .لقد أظهر فوز ماكرون أن من
الممكن التغلب على انسداد األفق طويل األمد على مستوى
الــدولــة ولـكــن الـمــؤسـســة السياسية الفرنسية الـجــديــدة
عطلت نفسها منذ ذلــك الحين من خــال محاولة تجاوز
اليسار واليمين ،وإن مقولة ماكرون الشهيرة "في الوقت
نفسه" أصبحت وكأنها محاولة للحصول على كل شيء
باستخدام أساليب متناقضة ومن األمثلة المألوفة على ذلك
هو المأزق الحاصل في إدارة كوفيد ،19فبدال من أن تختار
حكومة ماكرون بين اإلغالق الصارم وبين مقاربة أخف على
النمط السويدي فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي ،قررت
تلك الحكومة الجمع بين إجراءات غير متناسقة من حظر
تجول وغيرها من اإلجراءات والتي نتج عنها أن الجوانب
السلبية من كل مقاربة قد تحققت على األرض .وإن المزيد
من التغيير في توجه الناخبين في االنتخابات الفرنسية
القادمة -بعد أكثر من عام بقليل– من شأنه أن يعود بالفائدة
على المنافس الرئيسي المناهض للمؤسسة السياسية
(مــاريــن لــوبــان) مــن حــزب التجمع الــوطـنــي ال ــذي ينتمي
ألقصى اليمين ،ولقد أظهرت استطالعات الرأي األخيرة أن
ماكرون يتغلب على لوبان بأغلبية بسيطة تصل الى 52
في المئة فقط (مقارنة بهامش اثنين الى واحد لمصلحة
ماكرون في سنة  )2017مما يجعل لوبان قريبة جدا من
الوصول لقصر االليزيه.
لكن حتى لو تمكنت لوبان من أن تصدم فرنسا والعالم
فــإن رئاستها مثل الـفـتــرات المؤقتة السابقة مــن الحكم
الشعبوي قــد ينتج عنها ضجة أكبر بــدال مــن سياسات
جوهرية ،وباإلضافة الى المحددات والقيود المتعلقة بها
شخصيا فــإن االعتماد المتبادل المؤسسي فــي أوروبــا
سيظهر م ــرة أخـ ــرى كعقبة حــاسـمــة ف ــي وج ــه التغيير،
وخصوصا ضمن االتحاد النقدي ،فعلى األرجح أن يستمر
األداء الضعيف المشوش فــي أوروب ــا لبعض الــوقــت في
مستقبل األيام ،ولكن هذا االحتمال غير ملهم بقدر ما هو
خطير في نهاية المطاف.
* أستاذة االقتصاد الدولي والسياسة االقتصادية في
كلية كوين ماري جامعة لندن ومؤلفة
كتاب «ما مشكلة فرنسا؟».
«بروجيكت سنديكيت  »2021،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.018

4.898

6.584

2.385 2.766 3.320

تقرير اقتصادي

«السوبر ليغ» ...مليارات الدوالرات تحدثت والجماهير انتصرت

• آثار «كوفيد  »19جعلت األندية الكبرى تبحث عن صيغة مربحة لتعويض خسائرها
• البطولة رغم تعثرها فتحت الحديث عن األبعاد المالية والتجارية في عالم الرياضة
منظمو «السوبر
ليغ» سعوا إلى
تعظيم إيراداتهم
المالية عبر تنظيم
بعض مباريات
البطولة في الصين
أو أميركا

رغم أن األزمة ،التي ّ
تفجرت في القارة
ً
األوروبية ،بانشقاق  12ناديا من أقوى
األندية الكروية عن البطوالت القارية
ل ـتــأس ـيــس ب ـط ــول ــة خ ــاص ــة ب ـه ــا تـحــت
مسمى "السوبر ليغ" ،كانت رياضية في
صورتها العامة ،فإنها ّ
عبرت في عمقها
عن األبعاد المالية والتجارية في عالم
ً
الرياضة وكرة القدم تحديدا.
وحتى مــع تعثر البطولة الجديدة
مـ ـس ــاء أمـ ــس األول -بــان ـس ـحــاب أهــمف ــرق ـه ــا ،ت ـح ــت ض ـغ ــط م ــن مــؤس ـســات
ً
حكومية ورياضية ،فضال عن قواعد
جماهيرية عريضة؛ فإن معظم ما دار
م ــن ن ـقــاشــات عـلــى ال ـمــواقــع الــرسـمـيــة
أو الـتــواصــل االجتماعي كــانــت مالية
وتجارية واقتصادية بشكل مباشر أو
غير مباشر.

تطلعات مالية

أندية «السوبر ليغ»
ُ
هددت بعقوبات
كالضرائب
اإلضافية ومراجعة
نماذج الملكية
وحصص األغلبية
واالمتناع عن
إصدار الفيزا

فمنذ الـبــدايــة ،لــم تـكــد األنــديــة الـ ـ 12
تـعـلــن تــأسـيــس الـبـطــولــة ال ـجــديــدة ،في
انفصال ُمعلن عن البطوالت األوروبية
الـحــالـيــة ك ـكــأس األب ـط ــال (تـشــامـبـيــونــز
ل ـ ـيـ ــغ) ،أو ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ــي (ي ــورب ــا
لـيــغ) ،حتى أعـلــن بنك جــي بــي مــورغــان
ّ
والممول
األميركي أنــه سيكون الــراعــي
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـب ـط ــول ــة ،فـ ــي ح ـي ــن أكـ ــدت
التوقعات األولية أن األندية المؤسسة
للبطولة ستحصل عـلــى  3.5مـلـيــارات
يــورو من مشاركتها في البطولة ،وهو
مبلغ يتجاوز  3إلى  4أضعاف ما كانت
تحصل عليه من مشاركتها في البطوالت
القارية الحالية.
أم ــا ال ـتــوق ـعــات عـلــى ال ـم ــدى الـطــويــل
فتصل الى  10مليارات يورو ،فضال عن
زيادة إيرادات اإلعالن والرعاية وتوقيع
ع ـق ــود ق ـيــاس ـيــة م ــع ال ـش ــرك ــات الـنــاقـلــة
لمباريات البطولة ،وزيادة عائدات النقل
التلفزيوني ،خصوصا مــع بــطء عــودة

الجماهير إلــى المالعب بسبب جائحة
كوفيد .19
هذه التوقعات األولية رفعت من قيمة
أسـهــم العديد مــن األنــديــة الـمــدرجــة في
أســواق المال األوروبية مثل مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي أو ي ــوف ـن ـت ــوس
اإليـطــالــي ،بـحــدود  7فــي الـمـئــة ،قبل أن
تتبخر هذه المكاسب ،مع تعثر إطالق
البطولة.

«كوفيد »19
ولعل في "كوفيد  "19مفتاحا لفهم
طـبـيـعــة االن ـش ـق ــاق أو االنـ ـق ــاب ال ــذي
حدث ّفي عام كرة القدم هذا األسبوع،
فـقــد مــث ـلــت الـجــائـحــة ك ــارث ــة حقيقية
ل ـق ـطــاع االس ـت ـث ـم ــار ال ــري ــاض ــي ،مثله
مـثــل أي قـطــاع اسـتـثـمــاري أو تـجــاري
آخر في العالم ،وهو ما يجعلنا نفهم
ولــو بدرجة ّمعينة -طبيعة الوسائل
الدفاعية ،التي يقوم بها المستثمرون
في ّ
أي قطاع للمحافظة على تنافسيته
ومميزاته.
وقــد أعـلــن رئـيــس ن ــادي ري ــال مدريد
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،رئ ـ ـيـ ــس بـ ـط ــول ــة ال ـس ــوب ــر
األوروبي ،فلورنتينو بيريز ،أن "السبب
األساسي وراء تأسيس البطولة الجديدة
ه ــو األوضـ ـ ـ ــاع ال ـم ــال ـي ــة ال ـس ـي ـئ ــة ،ال ـتــي
تعانيها األندية ،السيما آخر موسمين
بسبب جائحة فيروس كورونا ،فالهدف
األساسي من البطولة الجديدة هو أنها
ّ
ستدر الكثير من األمــوال على األندية...
لقد خسرنا في نــادي ريــال مدريد 400
مليون فقط هذا الموسم".
وي ـ ـعـ ـ ّـول ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى ال ـب ـطــولــة
الـجــديــدة ،على أن استقطاب البطولة
ألكثر أنــديــة الـقــارة ًاألوروب ـيــة ،وحتى
أندية العالم ،شعبية ،ومن دول عريقة
وذات جماهرية عالية فــي كــرة القدم،
مثل إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا -حتى

اآلن -مــع إمـكــانـيــة رف ــع ال ـعــدد ال ــى 20
ناديا مستقبال ،سيزيد من المنافسة
ف ــي ال ـم ـبــاريــات ،وبــال ـتــالــي الــرعــايــات
ّ
واإلعالنات وإيرادات البث التلفزيوني،
وف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــرح ـ ـ ـلـ ـ ــة الحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور
الجماهيري ،مع انحسار "كوفيد ،"19
وبالتالي سترتفع حصة هذه األندية
من األموال أكثر من البطوالت الحالية،
ً
"تشامبيونز ليغ" تحديدا ،التي يواجه
ً
فيها أكبر الفرق األوروبية فرقا ضعيفة
أو مـحــدودة الجماهيرية ،مما يجعل
إيراداتها أقل.
ك ـم ــا س ـع ــى م ـن ـظ ـمــو الـ ـس ــوب ــر لـيــغ
األوروبي ،ضمن خططهم ،إلى تعظيم
إي ــراداتـ ـه ــم ال ـم ــال ـي ــة ،بـتـنـظـيــم بعض
مـبــاريــات الـبـطــولــة ل ــدى ال ــدول األكـثــر
جـمــاهـيــريــة خـ ــارج ال ـق ــارة األوروب ـي ــة
وال ـم ـحــرومــة م ــن مـتــابـعــة ال ـم ـبــاريــات
الحالية ،بسبب فارق التوقيت كالصين
أو الواليات المتحدة األميركية.

جبهة معارضة
وبــال ـط ـبــع ،ل ــم ت ـمـ ّـر م ـســاعــي األنــديــة
ال ـمــؤس ـســة ل ـل ـســوبــر ل ـيــغ ب ـس ـهــولــة ،إذ
ّ
تـشــكـلــت ف ــي ال ـم ـقــابــل جـبـهــة مـعــارضــة
سـيــاسـيــة-ريــاضـيــة للبطولة الـجــديــدة،
أبرزها رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون ،والرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،واالتحادان الدولي لكرة القدم
(فيفا) واألوروبــي (يويفا) ،والعديد من
االت ـح ــادات الوطنية واألنــديــة األخ ــرى،
والشخصيات الرياضية.
ورغــم أن هــذه الجبهة تــرى وجــوب
ال ـم ـّحــاف ـظــة ع ـلــى شـعـبـيــة ك ــرة ال ـق ــدم،
لـكــنـهــا أي ـض ــا ال تـخـلــو م ــن حـســابــات
ّ
األم ـ ـ ــوال ،ألن ان ـش ـقــاق األن ــدي ــة ال ـ ـ 12
لتأسيس بطولة خاصة ،خارج سياق
ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
ً
يعني انخفاضا في إيــرادات الكيانات

أصدرت هيئة أسواق المال قرارا يسمح
لمساهمي الشركات ببيع حقوق األولوية
الخاص باالكتتاب في البورصة ،مما يعني
نقل حق االكتتاب إلى المشتري.
وقالت الهيئة ،في قرارها ،إنها اعتمدت
الـتـعــديــات ال ــازم ــة عـلــى قــواعــد الـشــركــة
الكويتية للمقاصة ،وقواعد شركة بورصة
الكويت لألوراق المالية ،الستكمال اإلطار
القانوني والعملي لدخول تــداول حقوق
األولوية حيز النفاذ ،وحقوق األولوية هي
حق مكتسب لمساهمي الشركات ،تمنح
حــامـلـهــا األحـقـيــة فــي االك ـت ـتــاب باألسهم
المطروحة عند زيادة رأس المال للشركات

عقوبات قاسية
الالفت أن الجهات المعارضة للسوبر
ليغ حكومية ورياضية لوحت بعقوبات
ق ــاس ـي ــة ،ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى اإليـ ـ ـ ــرادات
المنتظمة ا لـحــا لـيــة ،خصوصا "فيفا"
و"يويفا" ،وتنوعت العقوبات المقترحة
ل ـم ـن ــع ت ــأس ـي ــس الـ ـس ــوب ــر األوروب ـ ـ ـ ــي،
م ـث ــل ح ــرم ــان ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـشــارك ـيــن
فــي "الـســوبــر ليغ" مــن اللعب فــي كأس
العالم وبطولة أوروبا ،أو المشاركة مع
منتخباتهم ،في مسعى إلحراج العبي
هذه األندية بالمفاضلة بين أنديتهم،
التي قررت تأسيس السوبر األوروبي،
ومنتخباتهم الوطنية ،وهي مفاضلة
صـعـبــة ج ــدا ع ـلــى ّ
أي الع ــب ك ــرة ق ــدم،
أو ف ــرض ع ـقــوبــات مــالـيــة كــالـضــرائــب
اإلضــافـيــة على األنــديــة المنشقة ،الى
جانب مراجعة نماذج الملكية وحصص
األغلبية ،وحتى كيفية اتخاذ القرارات
بما يعطي الجماهير حصة أكبر من
ح ـص ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن فـ ــي اتـ ـخ ــاذه ــا،
ّ
وصـ ــوال إل ــى ع ـقــوبــات تـتـعــلــق بــإلـغــاء
الـتـسـهـيــات ال ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا الـحـكــومــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،كــامـتـنــاعـهــا ع ــن إص ــدار

واض ــاف ــت الـهـيـئــة ان ط ــرح ه ــذه األداة
االسـتـثـمــاريــة يعتبر نـتــاج عـمــل مشترك
ق ــام ــت ب ــه ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال وش ــرك ــة
بورصة الكويت لألوراق المالية والشركة
الكويتية للمقاصة ،كما يأتي استكماال
لـلـجـهــود ال ـم ـبــذولــة ف ــي ت ـطــويــر وتـنـمـيــة
منظومة سوق المال ،عن طريق استحداث
أوراق مالية في بورصة األوراق المالية،
ك ـم ــا ت ــؤك ــد ال ـه ـي ـئ ــة م ــواصـ ـل ــة وت ـك ـث ـيــف
ه ــذه ال ـج ـه ــود ،م ــن أج ــل ت ـنــويــع األدوات
االستثمارية في بورصة األوراق المالية
وتطوير سوق المال في الكويت.

●

أشرف عجمي

ق ــال م ـصــدر نـفـطــي مـطـلــع ،إن شــركــة نفط
الكويت ،أتمت ،خالل العام الماضي ،حفـر 33
ً
بئـرا عميقـة للو صـول إ لــى كميـة الغـاز غيـر
الـمـصــاحـ ــب الـمـسـ ـتـهــدفــة لتنفيـذ الـبــرنــامـ ــج
االستكشـافي للشركـة ،فضال عــن إنـجــاز 50
عمـال إصالحيا لآلبـار المنتجـة لهذا النوع
من الغـاز.
وأضاف المصدر أن المسح الزلــزالي كان من
العمليـات المهمــة للشركة خالل العام الماضي
أيضا ،إذ ساهم في تحسـيـن البيانات الالزمــة
لعمليـات الحفــر االستكشـافي ،الفتا الى انه،
لـلـمـ ــرة االول ـ ــى ،تـ ــم تنفيـذ مـعــالـجـ ــة بيانـات

م ـســألــة "ال ـس ــوب ــر ل ـي ــغ" أخـ ــذت حـيــزا
واس ـعــا مــن الـنـقــاش فــي ق ـنــوات اإلع ــام
الـتـقـلـيــدي وال ـس ــوش ـي ــال م ّـيــديــا ،خــال
األيام الماضية ،ومن المتوقع أن تستمر
ّ
النقاشات ،حتى مع تعثر البطولة ،لكن
هذه األزمة في كل األحوال ّ
قدمت للعالم
جــانـبــا مـمــا ُي ـعــرف بصناعة كــرة الـقــدم
وتحدياتها في التوفيق بين اإليــرادات
المالية وشعبية اللعبة ،في أمر يتجاوز
مسألة الحسم ما بين "صــح" أو "خطأ"
إلــى كيفية التعامل مــع تحديات أربــاح
المساهمين وتطلعات المشجعين ،في
حين يبدو أننا مقبلون على واقع جديد
تفرضه تبعات "كوفيد  "19على مختلف
أوج ــه الـحـيــاة ،ومـنـهــا الــريــاضــة ،وعلى
رأسها كرة القدم.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

الكويت ...صراعات المتنفذين
المؤسف أننا في الكويت نتابع هذه
األح ــداث ،بكل مــا تحمله مــن معلومات
ودروس ،و ك ــأ نـ ـن ــا ن ـع ـي ــش ب ــا لـ ـق ــرون
الــوسـطــى ،ليس فقط مقارنة مــع الــدول
األوروب ـيــة ،بــل حتى مــع ال ــدول العربية
والخليجية ،فمنتخب الكويت الوطني
ّ
ً
لكرة القدم ،الذي كان يحتل مركزا كواحد
ً
م ــن أف ـض ــل  24مـنـتـخـبــا ع ـلــى مـسـتــوى
العالم عام  ،1982يقبع منذ أكثر من 10
سنوات في الترتيب بعد الـ  100انحدارا
الى الترتيب  148في آخر تصنيف ،وهذا
ّ
كله ألن الرياضة في الكويت ال تبحث ال
عــن األم ــوال وال الجماهيرية وال حتى
االنـتـصــارات ،بعد أن ّ
تحولت الــى بيئة
ّ
صراعات بين المتنفذين؛ دمرتها ...رغم
أن بعضهم ّادعى إصالحها!

الرياضة بالكويت
في زمن القرون
الوسطى بسبب
صراعات المتنفذين

المسـح الزلـزالي ثالثية االبعـاد لمنطقـة مطربـة
بمسـاحة  995كيلومترا مر بـعا با سـتخدام
إمكانـات مركــز المعالجــة في الشركة.
وأوضــح أن هناك تحديات تشغيلية غير
م ـس ـبــوقــة ت ـن ـت ـظــر الـ ـش ــرك ــة ،م ــن اس ـت ـك ـشــاف
وت ـط ــوي ــر وإنـ ـت ــاج ل ـل ـن ـفــوط ال ـص ـع ـبــة وغـيــر
االع ـت ـيــاديــة ،وكــذلــك الـبـحــريــة وإدارة المياه
المنتجة والمصاحبة بكميات أكبر وما شابه،
إضافة الى التحديات الخارجية والمتغيرات
المتسارعة في عالم الطاقة.
وأوضــح أن الشركة عمدت طــوال أعمالها،
العام الماضي ،إلى وضع تطوير مكامن النفط
الثقيل في شمال الكويت من ضم أولوياتها،
وذلك من خالل رفع الطاقة اإلنتاجية في حقل

الــرتـقــة فــي خ ــزان ال ـفــارس السفلي ،وتحقيق
ط ــاق ــة إن ـت ــاج ـي ــة تـ ـع ــادل  60م ـل ـي ــون بــرمـيــل
يــومـيــا ،مبينا أن الـشــركــة سـتــواصــل تطوير
حقل الفارس األدنى في أم ناقة لزيادة طاقته
اإلنـتــاجـيــة إلــى  25مليون برميل يوميا في
العام الحالي.
ولفت المصدر إلى أن "نفط الكويت" قامت
بتعزيز عمليات اإلنـتــاج من خــال استخدام
أش ـكــال مـتـقــدمــة مــن الـتـكـنــولــوجـيــا ،كالعمل
على تنفيذ مشاريع تجريبية وفعلية لسيول
الـ ـمـ ـي ــاه ل ـت ـح ـس ـيــن خـ ـب ــرة الـ ـش ــرك ــة فـ ــي ه ــذا
المجال ،وتطوير قدراتها في استخدام تقنية
االستخالص المعزز للنفط من خــال تنفيذ
مشاريع تجريبية.

«إيكويت» :سندات
بـ  700مليون دوالر

أخبار الشركات
«المشتركة» توقع عقد مناقصة
بقيمة  41.9مليون دينار

أطـ ـلـ ـق ــت شـ ــركـ ــة إي ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـك ــوي ـت ـي ــة
للبتروكيماويات سندات بقيمة  700مليون
دوالر ،ألج ــل  7س ـن ــوات ع ـنــد  140نقطة
أس ــاس فــوق الـعــوائــد األمـيــركـيــة ،وتتلقى
طلبات بأكثر من  3.6مليارات دوالر.

وقعت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عقد
المناقصة رقم ( )RFP-2047821أعمال خارجية لمرافق
اإلنتاج الجوارسي في مناطق شمال الكويت.
وقالت «المشتركة» ،إن المناقصة تابعة لشركة نفط
الكويت ،بمبلغ إجمالي قدره  41.9مليون دينار ،وبمدة
تنفيذ  5س ـنــوات .وأوض ـحــت الـمـجـمــوعــة ،أن ترسية
المناقصة سيترتب عليها تحقيق نتائج جيدة خالل
فترة تنفيذ المشروع.

أسعار النفط تنخفض مع تزايد
إصابات «كوفيد  »19بالهند

«المركزي» يوافق على استرداد
«الخليج» لسندات بـ  100مليون دينار
كشف بنك الخليج عن موافقة بنك الكويت المركزي
بتاريخ  18أبريل الجاري ،على قيام المصرف باسترداد
سـنــدات بقيمة  100مـلـيــون دي ـنــار ،والـ ُـمــدرجــة ضمن
الشريحة الثانية لــرأس المال والسابق إصدارها في
ذك ــرت شــركــة الـتـعـمـيــر لــاسـتـثـمــار ال ـع ـقــاري بخصوص
 30مايو  .2016وقال بنك الخليج ،إن «المركزي» وافق
ً
مبدئيا على إصــدار المصرف ألوراق مالية متوافقة موافقة مجلس اإلدارة على بيع شركة نادي الكورنيش  -إحدى
مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك بقيمة الشركات التابعة  -لعقار فــي منطقة المهبولة بمبلغ 10.5
ماليين دينار لمصلحة شركة المصالح العقارية
ال تتجاوز  50مليون دينار.
«إحدى الشركات ذات العالقة مع شركة التعمير» ،وسيتم
سداد المبلغ عن طريق حوالة الديون المترصدة على شركة
نادي الكورنيش البحري تجاه شركة مجموعة األوراق المالية
القابلة لذلك ،أي أن تصبح شركة المصالح العقارية مدينة
قالت بورصة الكويت ،إن اليوم سيكون آخر يوم تداول بمبلغ  5.75ماليين دينار لمصلحة شركة مجموعة األوراق.
وأضافت الشركة ،أنه سيتم سداد باقي الثمن البالغ 4.75
لشركة أموال الدولية لالستثمار (أموال) في البورصة.

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  93سنتا ليبلغ  66.71دوالرا

«التعمير» توضح آلية سداد صفقة بيع عقار

آخر يوم تداول لـ«أموال» اليوم

صناعة وتوفيق

ً
«نفط الكويت» أتمت حفر  33بئرا العام
الماضي للوصول إلى الغاز المصاحب

«هيئة األسواق» :السماح ببيع حق
األولوية في االكتتاب
ال ـمــدرجــة ،ل ــذا سيتيح ه ــذا ال ـق ــرار إدراج
حقوق األولوية في البورصة بصفة مؤقتة
خالل فترة االكتتاب فقط.
وتأتي هذه التعديالت سعيا من هيئة
أسواق المال لتنويع وسائل التصرف في
حقوق األولــويــة ،حيث إنه في حالة طرح
حقوق األولوية أصبح للمساهم المقررة
له تلك الحقوق التصرف فيها بأحد أو بكل
من الوسيلتين التاليتين:
أ .ال ـتــداول على كــل أو جــزء مــن حقوق
األولوية.
ب .التنازل عن حقوق األولوية لمساهم
آخر أو للغير بدون مقابل.

ال ــري ــاض ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ب ـس ـبــب ت ــراج ــع
جماهيرية البطوالت القارية الحالية
"تشامبيونز ليغ" أو "يوربا ليغ" ،من
ح ـيــث ال ـم ـتــاب ـعــة وال ــرع ــاي ــات وال ـن ـقــل
التلفزيوني والحضور الجماهيري...
ّ
إل ــخ ،ألن االه ـت ـمــام بـهــا سـيـكــون على
األغلب من جماهير الفرق األقل شعبية
أو مستوى فــي كــرة الـقــدم ،كما يمكن
أن يمتد األثر السلبي لبطولة السوبر
ليغ إلى بطوالت الدوري الوطنية ،حال
صــدرت ق ــرارات جزائية بشطب الفرق
المشاركة في "السوبر ليغ" من بطوالت
ال ـ ـ ــدوري ف ــي إن ـك ـل ـتــرا (ق ـب ــل انـسـحــاب
فرقها) وإسبانيا وإيطاليا.

"الـفـيــزا" لــدخــول العبين يشاركون في
"السوبر ليغ"!

ماليين دينار خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ التوقيع على
عقد البيع مع التزام شركة المصالح العقارية بإصدار إقرار
دين رسمي لمصلحة شركة نادي الكورنيش البحري ،لهذا
ً
المبلغ ،بحيث يكون سند الدين قابال للتحويل إلى أسهم في
رأسمال شركة المصالح العقارية.
وأوضح البنك أنه بصدد تقديم طلب لهيئة أسواق المال
الكويتية للموافقة على قيام المصرف باإلصدار سالف الذكر.
وبـ ّـيــن بنك الخليج أن المعلومة الجوهرية السابقة من
ُ
ً
شأنها أن تـعــزز كفاية رأس الـمــال لــدى البنك عمال باألطر
وفق معيار (بازل).

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  93سنتا،
ليبلغ  66.71دوالرا ،فــي تـ ــداوالت أمــس األول،
مقابل  65.78دوالرا في تداوالت االثنين الماضي،
وف ـق ــا لـلـسـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،نزلت أسعار النفط
لليوم الثاني صباح أمس تحت ضغط مخاوف
بأن ارتفاع إصابات كوفيد  19في الهند سيدفع
الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة
مستوردة للنفط في العالم.
وتراجع سعر العقود اآلجلة لخام برنت تسليم
يونيو  29سنتا ،مــا يـعــادل  0.4فــي المئة إلى
 66.28دوالرا ،عقب هبوط  48سنتا أمس األول.
وهبطت العقود اآلجلة لخام غــرب تكساس

الوسيط األميركي تسليم يونيو  34سنتا ،ما
يعادل  0.5في المئة ،إلى  62.33دوالرا للبرميل،
وانتهي أجل عقد مايو أمس األول ،منخفضا 1.5
في المئة إلى  62.44دوالرا.
وق ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـل ــع ف ـ ــي "كـ ــوتـ ــاك
سـيـكـيــورتـيــز" راف ـي ـنــدرا راو" :ال ـه ـنــد مستهلك
رئيسي للنفط الخام ،لــذا فــإن تزايد اإلصابات
بالفيروس ،ومن ثم القيود للحد من االنتشار،
سـيـضـعــف ت ــوق ـع ــات ال ـط ـل ــب" ،م ـتــاب ـعــا" :تـظــل
اإلمــدادات جيدة في أسواق الخام العالمية ،في
حين من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاؤها اإلنتاج
في األشهر المقبلة .إذا لم تتحسن صورة الطلب
كثيرا ،قد تشهد األسعار حركة تصحيح أكبر".
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«واصلنا البناء على زخم تشغيلي قوي وحققنا نموا  %8.5في أرباح الربع األول »2021
أرباح الربع
األول تعكس
مرونة نموذج
أعمالنا ونهجنا
الحكيم في إدارة
المخاطر

أولوياتنا
مواصلة الحفاظ
على مركز قوي
لرأس المال
وتوفير مصدات
مالية تتسق
مع توجهاتنا
التاريخية

إقرار قانون
ّ
الدين العام
يمنح الكويت
ً
متسعا لتمويل
احتياجاتها
التمويلية
بتكلفة
منخفضة

قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني،
عـصــام الـصـقــر ،إن الـبـنــك واصــل
الـبـنــاء عـلــى زخ ــم تشغيلي جيد
شهده منذ نهاية العام الماضي،
ً
وحقق أرباحا في الربع األول من
 2021بلغت  84.3مليون دينار،
مقارنة مع  77.7مليونا في الربع
المقارن من  ،2020وبنمو نسبته
 8.5بالمئة.
وأضـ ــاف ال ـص ـقــر ،ف ــي مقابلة
مع قناة العربية ،أن أرباح الربع
األول ع ـك ـس ــت مـ ــرونـ ــة ن ـم ــوذج
أعمال البنك المتنوع ،والسياسة
ا ل ـم ـت ـح ـف ـظــة إلدارة ا ل ـم ـخ ــا ط ــر،
إضــافــة إلــى ج ــدوى استثماراته
خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة فــي
التكنولوجيا.
ً
وأك ـ ــد أنـ ــه اسـ ـتـ ـم ــرارا ل ـب ــوادر
التعافي ا لـتــي تــم تسجيلها مع
نهاية  ،2020فقد ّ
تحسنت وتيرة
ت ـج ـن ـي ــب الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات ،بـ ــدءا
مــن الــربــع ال ــراب ــع مــن ع ــام 2020
وتــواصــل زخــم هــذا التحسن في
ً
الربع األول من  ،2021مشيرا إلى
أن استمرار خفض وتيرة تجنيب
المخصصات من شأنه أن يكون
له تأثير إيجابي على مستويات
الربحية خالل .2021
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن ال ـ ـم ـ ـحـ ــرك
الرئيسي لنمو أرباح البنك يعود
ّ
إل ــى اسـتــراتـيـجـيـتــه ال ـت ــي تــركــز
على نمو اإليرادات من العمليات
الـمـصــرفـيــة األس ــاس ـي ــة ،بجانب
ّ
التنويع في األسواق التي تشكل
ف ــرص ــا لـلـنـمــو وك ــذل ــك مــواصـلــة
االستثمار في التقنيات الحديثة.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن ال ـب ـن ــك يــأخــذ
ف ــي ال ـح ـس ـب ــان أن ال ـج ــائ ـح ــة لــم
تـنـتــه ب ـعــد ،وال ت ــزال تــداعـيــاتـهــا
ت ــؤث ــر ع ـلــى الـبـيـئــة الـتـشـغـيـلـيــة،
ل ــذل ــك س ـيــواصــل ات ـب ــاع سـيــاســة
مـتـحـفـظــة ال ت ــؤث ــر ع ـلــى خططه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة أو م ـس ــار نـمــوه
المستقبلي.
وأوض ــح أن «الــوطـنــي» ،وعلى
مدى تاريخه الممتد لنحو سبعة
ع ـقــود ،أت ـقــن تـخـطــي الـعــديــد من
ّ
األزم ــات وتـجــاوزهــا ،كما يشكل
أحــد دعائم التعافي واالنتعاش

ً
ب ـت ــأس ـي ـس ـه ــا أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،ورب ـط ـه ــا
بمنصة إدارة ال ـثــروات العالمية
لدى المجموعة.

االق ـت ـص ــادي ف ــي األس ـ ــواق الـتــي
يعمل بها.

المشورة والدعم
وحول برنامج تأجيل قروض
الـشــركــات ،أكــد الصقر أن عملية
الـ ـس ــداد خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
ً
ً
تسير وفقا للتوقعات ،موضحا أن
برنامج تأجيل قروض الشركات
تم تقييمه على أســاس كل حالة
على حدة.
وأش ـ ــار إل ــى أن ح ـجــم تــأجـيــل
ق ـ ــروض ال ـش ــرك ــات كـ ــان أقـ ــل مــن
 5بــالـمـئــة م ــن إج ـمــالــي محفظة
ق ــروض ال ـشــركــات ،فيما لــم يكن
له أي تأثير جوهري على جانب
ً
اإليرادات خالل عام  ،2020مؤكدا
أن الـ ـبـ ـن ــك ي ـع ـم ــل عـ ــن كـ ـث ــب مــع
ع ـم ــائ ــه ،ويـ ـق ـ ّـدم ل ـهــم ال ـم ـشــورة
وال ــدع ــم الــازم ـيــن لـتـخـطــي هــذه
األزمة.

مركز قوي لرأس المال
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــاء الـ ـبـ ـن ــك
لـ ـلـ ـسـ ـن ــدات الـ ــدائ ـ ـمـ ــة والـ ـس ــاب ــق
إصدارها في عام  ،2015البالغة
قيمتها  700مليون دوالرّ ،
بين
الـصـقــر أن ه ــذه ال ـس ـنــدات كــانــت
قابلة لالسترداد بعد  6سنوات،
ونجح البنك في إعادة كامل شراء
تلك األوراق المالية خالل الشهر
الجاري.
وأوضـ ــح أن الـبـنــك أص ــدر في
ش ـهــر ف ـب ــرايــر ال ـم ــاض ــي س ـنــدات
بقيمة  700مـلـيــون دوالر ضمن
الشريحة األولى اإلضافية لرأس
المال ،وتم استخدام هذا اإلصدار
ف ــي ت ـمــويــل عـ ــرض إعـ ـ ــادة ش ــراء
األوراق المالية السابق إصدارها
في .2015
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن س ـ ـ ـنـ ـ ــدات
ً
ً
ال ـب ـن ــك س ـج ـلــت ط ـل ـب ــا ق ــوي ــا مــن
المستثمرين ا لـعــا لـمـيـيــن ،حيث
تعد الثالثة في غضون  6أشهر،
وهو ما منح البنك أفضلية كبيرة
في تسعير هذه السندات ،لتكون
من بين األدنى في المنطقة.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي

أداء فصلي جيد لمحفظة القروض

لمجموعة بنك الكويت الوطني
أن أولويات البنك ستواصل مسار
ال ـح ـفــاظ عـلــى مــركــز ق ــوي ل ــرأس
المال ،وتوفير مصدات مالية بما
ّ
يــتـســق م ــع تــوجـهــاتــه تــاريـخـيــا،
كما سيعمل على تنويع قاعدة
التمويل ،وتعزيز معدالت كفاية
رأس المال وفقا لمتطلبات بازل
 3وقواعد بنك الكويت المركزي.

صافي هامش الفائدة
وح ـ ـ ــول الـ ـت ــوقـ ـع ــات ب ـت ـطــور
صافي هامش الفائدة هذا العام
فــي ظــل ان ـخ ـفــاض ال ـفــائــدة ،أكــد
الصقر أن متوسط صافي هامش
الـفــائــدة لـلــربــع األول  2021بلغ
نـحــو  2.26بــالـمـئــة ،بـيـنـمــا بلغ
نـحــو  2.22بالمئة لـفـتــرة الــربــع
الرابع من عام .2020
وأوضــح أنــه مع ترجيح بقاء
بيئة أسعار الفائدة دون تغيير
ـال ال ـم ــدى ال ـم ـتــوســط ،فإننا
خـ ّ
ن ـت ــوق ــع ب ـق ــاء م ــؤش ــرات صــافــي
هامش الفائدة ضمن هذا النطاق
ً
خالل عام  2021بأكمله ،مشيرا
إلى أنه بشكل عام« ،سجل البنك
ً
تحسنا في صافي هامش الفائدة
بــدءا مــن الــربــع الــرابــع مــن العام
الـ ـم ــاض ــي ،وهـ ـ ــذا ي ـت ـمــاشــى مــع
تــوقـعــاتـنــا ،وذل ــك بـفـضــل هيكل
المطلوبات لــديـنــا ،ال ــذي يشهد

اسـتـحـقــاق آج ــال ودائـ ــع األج ــل،
واستبدالها بودائع ذات أسعار
فائدة أقــل تعكس سعر الخصم
المنخفض».

توليد األرباح
ً
وردا على ســؤال حــول خطط
توزيعات األرباح لعام  ،2021أكد
أن سياسة توزيعات األرباح ظلت
ثابتة خالل السنوات الماضية،
ً
موضحا أنه حتى ًفي عام 2020
ً
الذي كان عاما مليئا بالتحديات
وبـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل ص ـ ـع ـ ـبـ ــة،
حــافــظ الـبـنــك عـلــى نـفــس نسبة
التوزيعات ،وهذا يدل على قدرته
على توليد األرباح والحفاظ على
التوزيعات لمساهميه.
وأشار إلى أن البنك سيواصل
ف ــي  2021ال ـس ـي ــر ف ــي االتـ ـج ــاه
مع اإلبقاء على السياسة
نفسه ّ
ال ـم ـت ـح ــف ـظ ــة ب ـت ـع ــزي ــز م ـع ــدالت
كفاية رأس المال ،والحفاظ على
مستويات رسملة مريحة.

المرونة التشغيلية
وحول التوقعات المستقبلية
لعام  ،2021قال إن أبرز التحديات
خ ــال ال ـعــام الـحــالــي تتمثل في
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار حـ ــالـ ــة عـ ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن
تـ ـج ــاه ن ـه ــاي ــة هـ ـ ــذه ال ـج ــائ ـح ــة،

و تــأ ثــر البيئة التشغيلية بهذه
الضبابية.
وش ــدد الـصـقــر أن «الــوط ـنــي»
لــديــه كــل مــن ال ـقــوة واالس ـت ـقــرار
والـمــرونــة التشغيلية لمواجهة
كــل الـسـيـنــاريــوهــات المحتملة،
ً
مضيفا أنه من جهة أخرى ،فنحن
وعـلــى م ــدار الـسـنــوات الماضية
اتـخــذنــا خـطــوات كبيرة لتهيئة
بنكنا للمستقبل عبر استثمارات
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـ ــي مــوظ ـف ـي ـنــا
وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية.

التركيز على الرقمنة
وح ـ ــول خ ـطــط ت ــوس ــع الـبـنــك
قال« :لدينا استراتيجية واضحة،
ونلتزم بها ،وهي التركيز على
الــرقـمـنــة وال ـت ـنــويــع ،ومــواصـلــة
الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى الـ ـنـ ـم ــو فـ ــي كــل
قطاعات أعمالنا ،وتعزيز قوتنا
التنافسية في أسواقنا الدولية».
وأضــاف أن «الوطني» يهدف
إلى التوسع في قطاعي التجزئة
والشركات بالسوق المصري عن
طريق االستثمار في الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة ،وت ـعــزيــز
ً
بصمته إقليميا في مجال إدارة
الثروات.
وأوضـ ــح أن الـبـنــك يـسـعــى في
الـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز م ـكــانــة
شــركــة إدارة ال ـث ــروات الـتــي قمنا

وح ــول أداء محفظة الـقــروض
خــال الربع األول من  ،2021قال
الصقر إن «أداء محفظة القروض
يــأتــي بــالـمـقــارنــة مــع مستويات
مــا قبل الـجــائـحــة ،لــذلــك ال بـ ّـد أن
نأخذ بعين االعتبار أن محفظة
القروض لدينا سجلت في الربع
ً
ً
األول مــن عــام  2020نـمــوا قــويــا،
ثم بسبب التبعات التي أحدثتها
ً
ال ـجــائ ـحــة ش ـهــدت ان ـك ـمــاشــا في
بقية العام».
ول ـفــت إل ــى أن ــه عـنــدمــا نـقــارن
أداء محفظة القروض على أساس
فـصـلــي ،فــإنـنــا نـتـحــدث عــن نمو
ج ـيــد لـلـغــايــة ب ـلــغ  2بــالـمـئــة في
الربع األول من  2021مقارنة مع
الرابع .2020
الربع ّ
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع الـ ـصـ ـق ــر أن ت ـش ـهــد
محفظة القروض خالل عام 2021
نـ ـم ــوا ي ـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن ال ـم ـتــوســط
وال ـمــرت ـفــع فــي خــانــة اآلحـ ــاد عن
ً
ً
فترة الـ  12شهرا المقبلة ،مشيرا
إلــى أمله باستمرار االرتـفــاع في
اإلن ـ ـفـ ــاق االس ـت ـه ــاك ــي ال ـ ــذي تــم
تسجيله مع نهاية العام الماضي،
وت ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ــوت ـ ـيـ ــرة الـ ـجـ ـي ــدة
إلقراض المواطنين.
ّ
وتــوقــع أن يعود النشاط مرة
أخرى إلى وتيرة ترسية وتنفيذ
الـمـشــاريــع الحكومية بالكويت،
وأن ي ـن ـع ـكــس ذلـ ــك ع ـل ــى ن ـشــاط
القطاع الخاص ،وهو ما سيساهم
في خلق فرص التمويل للبنوك.

التكنولوجيا المالية
وأك ــد الـصـقــر أن الـبـنــك ينظر
إلى شركات  Fintechمن منظور
الـشــراكــة ،فالبنوك لديها البنية
التحتية التي يمكن أن تستفيد
مـنـهــا ه ــذه ال ـشــركــات ف ــي تقديم
خدماتها.
وأض ــاف أن الـبـنــك مــن جانبه
ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـلـجـيــل

الـقــادم من التكنولوجيا المالية
ق ــام بتأسيس المختبر الرقمي
ل ـخ ــدم ــة ج ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـت ـحــول
الرقمي عبر المجموعة بأكملها،
حـيــث سيعمل ا لـمـخـتـبــر كجسر
يتم من خالله إبرام الشراكات مع
المبدعين والمبتكرين في مجال
الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة ،وه ــو ما
يساهم في تقديم البنك لمنتجات
ً
مصرفية أكثر تطورا.

تحديات تمويلية
وح ــول إمـكــانـيــة إقـ ــرار قــانــون
الدين العام ،قال الصقر إن جهود
إق ــرار قــانــون الــديــن الـعــام ال تــزال
تواجه انقسامات سياسية ،لكن
تــوقـعــاتـنــا تـشـيــر إل ــى أن ــه سيتم
ً
ً
التوصل عاجال أو آجال إلى توافق
حول هذا القانون ،مما يساهم في
تــأمـيــن االح ـت ـيــاجــات التمويلية
للدولة.
وأض ــاف الصقر أن عــدم اقــرار
القانون سيؤدي إلى نفاد سيولة
ً
االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام ق ــري ـب ــا ،وهــو
م ــا م ــن ش ــأن ــه أن ي ـحــد م ــن ق ــدرة
الحكومة على الوفاء بالتزاماتها،
وي ـ ـف ـ ــاق ـ ــم ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة
واالقتصادية للبالد.
ّ
وحـ ــذر الـصـقــر م ــن احـتـمــالـيــة
ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرض ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
تخفيض الـتـنـصـيــف االئـتـمــانــي
إذا لــم يـتــم تـطـبـيــق اإلصــاحــات
االقتصادية ومعالجة التحديات
المالية طويلة األجل ،مضيفا أن
تــوقـعــات الـبـنــك تشير إلــى بلوغ
م ـس ـتــوى ال ـع ـجــز ف ــي الـمـيــزانـيــة
العامة للعام المالي 2021-2020
إل ــى حــوالــي  10مـلـيــارات ديـنــار،
م ـ ـمـ ــا ي ـ ـتـ ــرتـ ــب عـ ـلـ ـي ــه تـ ـح ــدي ــات
تمويلية كبيرة.
وشدد على ضرورة أن تستفيد
الكويت من انخفاض مستويات
ً
الـ ـف ــائ ــدة ع ــال ـم ـي ــا خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الراهنة ،وأن يكون لها وجود في
ً
أسواق الدين ،موضحا أنه في ظل
انـخـفــاض مستوى الــديــن الـعــام،
ً
فــإن أم ــام الـكــويــت متسعا يمكن
استغالله لتمويل االحتياجات
التمويلية بتكلفة منخفضة.

الربيعة« :المنار للتمويل واإلجارة» تنظر إلى  2021بتفاؤل حذر
عـقــدت شــركــة الـمـنــار للتمويل واإلجـ ــارة
جمعيتها ال ـعــامــة ال ـعــاديــة ،أم ــس ،فــي ّ
مقر
ال ـش ــرك ــة الـ ــواقـ ــع ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـق ـب ـل ــة ،ف ــي ظــل
ّ
مشددة للوقاية
إجراء ات احترازية ووقائية
ً
مـ ــن ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ط ـب ـق ــا لـلـتـعـلـيـمــات
الموصى بها من وزارة الصحة.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لشركة المنار للتمويل واإلجــارة،
بــدر الربيعة ،إن الشركة تنظر بتفاؤل حذر
إل ــى ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،بـسـبــب ص ـعــوبــة ع ــودة

االقـتـصــاد الـعــالـمــي والـمـحـلــي إل ــى مستواه
السابق لجائحة كــورونــا قبل العام المقبل
.2022
وأكد الربيعة أن إجمالي مصاريف الشركة
سجل زيادة بنسبة  %162إلى  6.15ماليين
ديـنــار فــي  31ديسمبر  ،2020وذل ــك بسبب
أخذ مخصصات كاملة لشطب المديونيات
غير المنتظمة ال ـســداد ،وهــو السبب نفسه
الذي أدى إلى تسجيل خسارة في  31ديسمبر
 ،2020بعد أن كانت الشركة قد حققت صافي

ربح بمقدار  1.19مليون دينار في  31ديسمبر
.2019
وأشــار إلــى أن وكالة «كابيتال إنتلغنس»
ثـ ّـب ـتــت ف ــي أك ـت ــوب ــر  2020م ـس ـتــوى الـتـقـيـيــم
االئتماني لشركة المنار عند مستوى «»BB
للمدى الطويل األجل ،كما أبقت على مستوى
« »Bللمدى القصير األجل مع نظرة مستقبلية
سالبة.
وفي حين أوضح الربيعة أن انتشار جائحة
كــورونــا خــال ّ ،2020أدى إلــى أرق ــام سلبية

لـلـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي القـتـصــاد معظم
ال ـ ــدول الـمـتـقــدمــة وال ـنــام ـيــة وارتـ ـف ــاع مـعــدل
تشتمل على العديد من
البطالة ،أكد أن 2021
ّ
العوامل التي يمكن أن تبشر بسنوات قادمة
أفضل لالقتصاد العالمي.
ووافـقــت الجمعية العامة الـعــاديــة لشركة
المنار للتمويل واإلجارة على توصية مجلس
اإلدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2020
كما صادقت على تقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير

مراقب الحسابات ،وعلى عدم صرف مكافأة
ألعضاء مجلس اإلدارة.
كما وافقت الجمعية على توصية مجلس
اإلدارة بــإطـفــاء ج ــزء مــن الـخـســائــر المرحلة
للشركة عــن السنة المالية المنتهية فــي 31
دي ـس ـم ـبــر  2020م ــن خ ـ ــال ت ـخ ـف ـيــض قـيـمــة
االحتياطي االختياري بنحو  371.7ألف دينار،
وتخفيض قيمة االحتياطي القانوني بنحو
مـلـيــونــي دي ـن ــار ،وتـخـفـيــض ع ــاوة اإلص ــدار
بنحو  312ألف دينار.

بدر الربيعة

النصف :مؤشرات مالية ونجاحات نوعية
لـ «بيتك للتأمين التكافلي» رغم الجائحة
انخفاض
المطالبات
التأمينية
 %7إلى 15.8
مليون دينار
ونمو المحفظة
التأمينية
%16.6
ً
إلى  24مليونا

الشركة تعمل
على تعزيز
التحول
التقني ورقمنة
خدماتها
وتنمية الحصة
السوقية

أكـ ــدت ال ـم ــؤش ــرات ال ـمــال ـيــة والـنـتــائــج
الـ ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا ش ــرك ــة ب ـي ـتــك لـلـتــأمـيــن
الـتـكــافـلــي (ب ـي ـتــك ت ـكــافــل) ،ق ــوة ال ـمــاء ة
المالية للشركة ،وتنامي وتيرة أعمالها،
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرارهـ ــا فـ ــي تـ ـع ــزي ــز مـحـفـظـتـهــا
االئتمانية واالحتياطيات الرأسمالية،
وق ــدرتـ ـه ــا ع ـلــى ت ـح ـق ـيــق أه ــدافـ ـه ــا دون
ال ـت ـعــرض ألي اهـ ـ ـت ـ ــزازات ،م ــا ي ــزي ــد من
إم ـكــانــات الـنـمــو وال ـت ـطــور خ ــال الفترة
المقبلة ،رغــم جائحة كــورونــا وأثــارهــا
على األسواق وأداء الشركات.
و ق ــال عـضــو مجلس اإلدارة الرئيس
الـتـنـفـيــذي ،قتيبة ال ـن ـصــف ،إن الـشــركــة
ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى م ـم ـيــزات ـهــا ال ـت ـنــاف ـس ـيــة،
وواص ـ ـلـ ــت ن ـتــائ ـج ـهــا اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـتــي
ت ــؤك ــده ــا الـ ـم ــؤش ــرات ال ـم ــال ـي ــة ف ــي ع ــام
 ،2020وأبرزها انخفاض في المطالبات
التأمينية بنسبة  7فــي المئة مــن نحو
 17إلــى  15.8مليون دي ـنــار ،فيما زادت
المحفظة التأمينية بنسبة  16.6في المئة
من نحو  20.4إلى  24مليون دينار ،في
وقت تتسم البيئة التشغيلية بصعوبات
كبيرة ،وامتدت أثار الجائحة إلى قطاع
التأمين ،وسط تعثر العديد من الشركات
في األسواق ،نتيجة انخفاض الطلب على
المنتجات ،وتدني اإلقبال على الخدمات،
ما نتج عنه انكماش المظلة التأمينية،
وتراجع معدالت تجديد العقود.
وأضـ ـ ــاف ال ـن ـصــف أن «ب ـي ـتــك ت ـكــافــل»
ن ـج ـحــت ف ــي تـحـسـيــن األداء ،م ــن خــال
التعاقد مع شركات رائــدة وعالمية في
مجال إعادة التأمين ،إضافة إلى تنويع
أدوات وتطبيقات المحفظة التأمينية،
وفتح أسواق جديدة بمنتجات وخدمات
مبتكرة ،مع العمل على تحسين جودة
األداء ،وتكامل منظومة الخدمة ،وتعزيز
الـتــواصــل مــع الـعـمــاء ،وتنمية الحصة
ال ـس ــوق ـي ــة ،ب ـت ـقــديــم م ــزي ــد م ــن ال ـم ــزاي ــا،
لتحقيق القيمة المضافة ألعمال الشركة
وعمالئها.
وأشار إلى استراتيجية الشركة الهادفة
إلى مواصلة تعظيم العوائد للمساهمين،

قتيبة النصف

وتقديم خدمات تأمينية متميزة للعمالء،
وت ـح ـق ـيــق ال ـن ـم ــو ،وت ـح ـس ـيــن الــرب ـح ـيــة
وم ــاء تـ ـه ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وقـ ـ ــوة تـصـنـيـفـهــا
االئتماني ،مع تحسين إدارة المخاطر،
إضــافــة إل ــى تـنــويــع م ـصــادر اإليـ ـ ــرادات،
وم ــد شـبـكــة الـتـغـطـيــات الـتــأمـيـنـيــة إلــى
أنشطة جديدة ،من خالل تشجيع الروح
االبـ ـتـ ـك ــاري ــة ل ـ ــدى ال ـع ــام ـل ـي ــن ،وت ـطــويــر
قــدرات ـهــم نـحــو أداء أفـضــل وفـهــم أوســع
لطبيعة السوق والمتغيرات التي دخلت
عليه وقدرات المنافسين.
وأكـ ــد ال ـن ـصــف اس ـت ـم ــرار ال ـشــركــة في
توجهها نحو الـتـحــول الــرقـمــي ،بهدف
تحسين مستوى األداء ،وتلبية تطلعات
الـ ـعـ ـم ــاء ،وق ـ ــد ط ــرح ــت ال ـش ــرك ــة أخ ـي ــرا
الـعــديــد مــن الـخــدمــات والـمـنـتـجــات ذات
الطابع التقني ،يتم تقديمها على موقع
الشركة على اإل نـتــر نــت ،أو عبر وسائل
التقنية الحديثة األخرى.
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اقتصاد

الماجد :متفائلون بالفترة المقبلة وأن تحقق الدولة أهدافها بتطعيم الغالبية والعودة للحياة الطبيعية في أسرع وقت
تجاوز طلبات
االكتتاب
للصكوك
 2.6ضعف
يؤكد السمعة
العالمية
واإلقليمية
لـ «بوبيان»

رغم أزمة
«كورونا»
َ َ
واصل البنك
تربعه على
عرش خدمة
العمالء على
مستوى البنوك
اإلسالمية

الماجد

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ت ـح ـق ـي ـقــه أربـ ــاحـ ــا
تشغيلية في الربع األول من العام الحالي
بلغت حوالي  24.8مليون دينار ،مع استمرار
الـبـنــك فــي تجنيب مـخـصـصــات بقيمة 12
م ـل ـيــونــا ،مـحـقـقــا رب ـح ــا صــاف ـيــا ب ـلــغ نحو
 12.6مليونا ،بزيادة  23في المئة عن العام
الماضي ،وبلغت ربحية السهم  3.97فلوس.
وق ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان
ع ــادل ال ـمــاجــد« :ال ن ــزال مستمرين بنفس
استراتيجية وخـطــط الـعــام الماضي التي
واجهنا فيها جائحة كوفيد  ،19مع استمرار
األزمــة وتداعياتها التي ال تــزال تؤثر على
القطاع المصرفي بشكل واضــح» ،مضيفا:
«رغــم ما نمر به من ظــروف استثنائية فإن
بوبيان أكد قدرته على التعامل مع األزمة
ومواصلة تقديم أعلى مستويات الخدمة
ل ـل ـع ـم ــاء ،مـ ــع ت ـح ـق ـيــق أعـ ـل ــى م ـس ـتــويــات
المرونة فــي تطويع خدماتنا ومنتجاتنا
عـبــر مـخـتـلــف الــوســائــل الــرقـمـيــة لتسهيل
حياة عمالئنا».
وأعرب الماجد عن أمله بعودة القطاعات
االق ـت ـصــاديــة ف ــي ال ـكــويــت لـلـعـمــل ب ـصــورة
ط ـب ـي ـع ـيــة ،ف ــي ظ ــل ال ـج ـه ــود ال ـت ــي تـبــذلـهــا
الـ ــدولـ ــة بـمـخـتـلــف م ــؤس ـس ــات ـه ــا ،م ــن أج ــل
تطعيم الغالبية العظمى من سكان الكويت،
مواطنين ووافدين ،حتى يمكن فتح جميع
القطاعات ،ومن ثم العودة تدريجيا للحياة
الطبيعية ،متابعا« :بطبيعة الحال كان من
ا ل ـض ــروري تجنيب مخصصات تحوطية
إضافية لدعم المركز المالي للبنك ،وزيادة
القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية
ألزم ــة كــورونــا الـحــالـيــة ،وه ــو أم ــر طبيعي

نتيجة األزمة التي تعتبر األولى من نوعها
التي نمر بها في العصر الحديث».

نتائج إيجابية
واستعرض الماجد أبرز االرقام التي حققها
الـبـنــك خ ــال الــربــع األول ،حـيــث بـلــغ إجـمــالــي
ودائع العمالء  5.2مليارات دينار ،بنسبة نمو
 12.5في المئة ،بينما بلغت محفظة التمويل
 4.9مليارات ،بنسبة نمو  8في المئة ،وبلغت
اإلي ــرادات التشغيلية  45مليونا ،بنسبة نمو
 9في المئة.
أم ــا عـلــى مـسـتــوى الـحـصــص الـســوقـيــة فقد
ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة
عامة إلى حوالي  10.4في المئة ،بينما ارتفعت
حصته مــن تمويل األف ــراد إلــى حــوالــي  13في
المئة ،ليصبح «بوبيان» الثالث على مستوى
البنوك المحلية من حيث محفظة التمويل.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـم ــاج ــد
اإلنـجــازات التي تحققت خــال الربع األول من
الـعــام الـحــالــي ،وأبــرزهــا نـجــاح البنك إقليميا
وعالميا في تغطية االكتتاب بالصكوك التي قام
بطرحها بقيمة  500مليون دوالر ،بمعدل ربح
سنوي  3.95في المئة ،وتجاوز إجمالي طلبات
االكتتاب  1.3مليار (تمثل أكثر من  2.6ضعف
حجم الصكوك المصدرة) ،وهو ما يؤكد السمعة
الـعــالـمـيــة واالق ـل ـي ـم ـيــة ال ـتــي يـتـمـتــع ب ـهــا بنك
بوبيان ،نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة
خالل السنوات الماضية على مختلف الصعد.

األفضل في خدمة العمالء
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،أك ـ ــدت االزمـ ـ ــة الـتــي

عادل الماجد
سببها انتشار فيروس كورونا في الكويت
مــدى الـقــوة التي يتمتع بها بنك بوبيان
واس ـ ـت ـ ـمـ ــراره ف ــي خ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء بـنـفــس
م ـس ـتــويــات االع ـ ـ ــوام ال ـم ــاض ـي ــة ،لـيـحــافــظ
البنك على تربعه على قمة خدمة العمالء
في الكويت ،من خالل حصوله على جائزة
مــؤس ـســة «س ـيــرفــس ه ـي ــرو» كــأف ـضــل بنك
إسالمي في خدمة العمالء للعام الحادي
عشر على التوالي منذ عام .2010
وفي إطار خططه لتطوير منظومة فروعه
المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت لخدمة
عمالئه ،افتتح البنك مقر فرعه الجديد في
منطقة المباركية ال ــذي يـهــدف الــى خدمة
عـمــاء البنك مــن االف ــراد والـشــركــات ،حيث
ينقسم المقر الجديد الى قسمين رئيسيين،
األول م ـخ ـتــص ب ـخــدمــة ع ـم ــاء ال ـب ـنــك من

االفراد ،والثاني بخدمة الشركات .وبالنسبة
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة استمر
«بوبيان» في تقديم أعلى مستويات الخدمة
والمنتجات الرقمية في إطار استراتيجيته
الـتــي أت ــت ثـمــارهــا مــن خ ــال الـتــركـيــز على
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة ،وأب ــرزه ــا
إمـكــانـيــة خ ــوض تـجــربــة كــامـلــة فــي إص ــدار
البطاقة االئتمانية رقميا دون الحاجة إلى
زيارة الفرع بجانب إمكانية إجراء المرابحة
من خالل تطبيق بوبيان.
ك ـم ــا اس ـت ـم ــر ال ـب ـن ــك فـ ــي دع ـ ــم م ـ ـ ــوارده
البشرية من خالل اإلعــان عن قبول دفعة
جديدة من موظفيه في البرنامج الخاص
ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى درجـ ـ ـ ــة ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج لـلـعـلــوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه ق ـب ــل 10
س ـن ــوات دع ـم ــا ل ـ ـمـ ــوارده ال ـب ـشــريــة ،حيث
يـعـتـبــر ال ـب ـنــك الــوح ـيــد ال ـ ــذي ي ـســاهــم في
دع ــم وم ـســانــدة مــوظـفـيــه لـلـحـصــول على
درجة الماجستير ،من خالل مجموعة من
المحفزات المعنوية والمادية.
وم ـنــذ ع ــام  2012حـصــل أك ـثــر م ــن 100
مــوظــف ومــوظـفــة مــن مــوظـفــي الـبـنــك على
درج ـ ــة ال ـمــاج ـس ـت ـيــر م ــن جــام ـعــة الـخـلـيــج
للعلوم والتكنولوجيا ( ،)GUSTفي إطار
البرنامج المشترك بين الطرفين ،وا لــذي
تنفذه اكاديمية اتقان التابعة للبنك.
وكـ ــان ال ـب ـنــك ب ــدأ ق ـبــل ش ـهــريــن تـقــريـبــا
حملة بين موظفيه لتشجيعهم على تلقي
اللقاح ،وهــي الحملة التي حققت نجاحا
كبيرا ،حيث تـجــاوزت نسبة الــذيــن تلقوا
التطعيم من موظفي البنك حتى اآلن أكثر
مــن  40فــي المئة ،ويتوقع أن ترتفع أكثر

خالل األسابيع المقبلة ،وصوال إلى النسب
المستهدفة من السلطات الصحية.

خدمة المجتمع
وسعيا منه إلــى دعــم الـجـهــود الحكومية،
أع ـل ــن ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان إط ـ ــاق ح ـم ـلــة لـتـشـجـيــع
عمالئه وموظفيه على تلقي لقاح كوفيد ،19
م ــن أج ــل ال ــوص ــول إل ــى الـمـلـيــون األول لـعــدد
ال ــذي ــن ت ـل ـقــوا ال ـل ـق ــاح ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وتـحـقـيــق
المناعة المجتمعية ،ليكون بذلك أول البنوك
المحلية التي تسهم بـصــورة عملية فــي دعم
هذه الجهود.
وتتكون الحملة من مجموعة من الفعاليات،
أواله ـ ــا بــال ـت ـعــاون م ــع ع ــدد م ــن ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة المدرجة ضمن قائمة عمالء بوبيان،
ح ـيــث سـي ـتــاح ل ـع ـمــاء ال ـبـنــك ال ـح ـصــول على
منتجات مجانية مــن هــذه المشاريع بمجرد
إبرازهم شهادة التطعيم ،وبذلك يحقق البنك
من خالل هذه الفعاليات هدفين ،األول مساندة
عمالئه من أصحاب المشاريع الصغيرة وتقديم
هدايا بسيطة لعمالئه من اصحاب الحسابات
المختلفة ،تقديرا لهم على حرصهم على صحة
المجتمع وسالمة اآلخرين وسالمة الكويت.
ومــواص ـلــة مـنــه فــي مـتــابـعــة ال ـت ـطــورات في
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـم ـه ــور ،ن ـظــم بنك
بوبيان حوارا مفتوحا مع عمالئه والجمهور
العام من خالل «ديوانية بوبيان» ،عبر تطبيق
 clubhouseالـشـهـيــر ،لـيـكــون بــذلــك أول بنك
ومــؤس ـســة م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص تـخـطــو هــذه
الخطوة للتحاور بكل شفافية ووضــوح على
مستوى القيادة التنفيذية لتبادل اآلراء واالفكار
مع الحضور.

بودي« :طيران الجزيرة» تركز على خطط التوسع بعد الجائحة

ً
«نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع السفر ابتداء من الربع الرابع من »2021

نموذج أعمال
«الجزيرة»
أثبت من جديد
نجاحه في
ّ
التكيف خالل
أوقات األزمات

بودي

عقدت «طيران الجزيرة» ،أمس ،جمعيتها
الـعــامــة ال ـعــاديــة ،حـيــث تـمــت الـمــوافـقــة على
الـنـتــائــج الـمــالـيــة لـلـسـنــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
ديسمبر  ،2020وتمت مناقشة البنود األخرى
المدرجة على جدول األعمال.
وفي حديثه إلى المساهمين ،أكد رئيس
مجلس اإلدارة مروان بودي أن نموذج أعمال
ّ
التكيف
«الجزيرة» أثبت من جديد نجاحه في
خالل أوقــات األزمــات ،بهدف حماية حقوق
ع ـمــاء ال ـشــركــة ومــوظـفـيـهــا ومـســاهـمـيـهــا،
وتمكنت «طيران الجزيرة» من إعادة توجيه
إمـكــانــاتـهــا وم ــوارده ــا نـحــو دع ــم المجتمع
المحلي ،عبر مساندة الجهود المحلية في
الحد من تفشي الجائحة ،وإعادة المواطنين
إل ــى أرض ال ــوط ــن ،وك ــذل ــك خ ــدم ــة الـعـمــاء
بــالـتـقـيــد بــال ـلــوائــح ال ـح ـكــوم ـيــة ومــواص ـلــة
امتثالنا بواجبنا ومسؤولياتنا».
وخ ــال عــام  ،2020ال ــذي وصـفــه االتـحــاد
الــدولــي للنقل الـجــوي (« )IATAبــأســوأ عام
مر في تاريخ الطلب على السفر الجوي» ،تم
تعليق الرحالت في مطار الكويت الدولي لما

يقرب من ستة أشهر اعتبارا من  13مارس،
بينما تــم فــرض قـيــود على حجم الــرحــات
القادمة إلى المطار في الفترة المتبقية من
العام.
وأجلت الشركة بعض خططها التوسعية
وسط تحديات العام ،ووضعت في المقابل
ط ــائ ــرات ـه ــا وم ـ ــوارده ـ ــا ف ــي خ ــدم ــة حـكــومــة
الكويت لدعم جهودها في مكافحة جائحة
كوفيد  ،19بينما حولت تركيزها على ربط
خطوط كان عليها طلب عال وال تتم خدمتها،
كـمــا بـ ــدأت تـشـغـيــل رحـ ــات كــامـلــة للشحن
الجوي ،واستمرت في العمل على خططها
الـتــوسـعـيــة المستقبلية اس ـت ـعــدادا لـعــودة
حركة السفر.
واختتمت «طيران الجزيرة» العام برصيد
نقدي قدره  19.7مليون دينار ،وهو مؤشر
على نجاح الشركة في اجتياز تحديات هذا
ا لـعــام االستثنائي ،كما يؤكد متانة وضع
الـشــركــة الـنـقــدي واس ـت ـق ــراره ،ويـبـلــغ معدل
االستنفاد النقدي مليون دينار شهريا ،األمر
الــذي يدعم اسـتــدامــة عمليات الشركة على

فترة  20شهرا من دون الحاجة إلى التوجه
لـلـتـمــويــل ال ـخ ــارج ــي ،إن اس ـت ـمــرت الـقـيــود
الصارمة على قطاع السفر خالل عام ،2021
وفي األسبوع الماضي أوصى مجلس اإلدارة
بزيادة رأسمال الشركة كخطوة احترازية،
تحسبا لتراكم الخسائر ،فــي ظــل استمرار
تعليق حركة السفر في المطار.
وأضاف بودي« :كان عام  2020استثنائيا
على وجه الخصوص في الكويت ،حيث كانت
القيود صارمة جــدا ،واتخذت الدولة نهجا
متحفظا لمكافحة الجائحة عند المقارنة
بالدول المجاورة والبيئة التي تعمل فيها
شركات الطيران المنخفضة التكلفة في دول
أخ ــرى ،وتستمر هــذه القيود مــع بــدايــة عام
 ،2021األمر الذي يشكل تحديا لخطط النمو
خالل النصف األول من العام».

النظرة لعام 2021
وشــدد بــودي على أن الطلب على السفر
س ـي ـكــون م ــوج ــودا دائـ ـم ــا ،مـضـيـفــا« :تـعـمــل

حكومة الـكــويــت الـيــوم على تسريع عملية
التطعيم بلقاح كوفيد  ،19في حين أن الدول
األخ ـ ــرى ت ـقــدمــت أي ـضــا ف ــي إع ـط ــاء ال ـل ـقــاح،
كـمــا ب ــدأت ال ـم ـطــارات تخفيف الـقـيــود على
السفر ،لذا من المتوقع أن تعود حركة السفر
تدريجيا إلى مستويات ما قبل  2019بدء ا
من الربع األخير من عام  ،2021في حين أن
نظرتنا لعام  2022إيجابية جدا».
وأعـ ـل ــن االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـنـقــل ال ـجــوي
( )IATAتوقعات بنمو الطلب بنسبة  50.4في
المئة عن عام  ،2020والذي سيعيد معدالت
السفر إلى نسبة  50.6في المئة من مستويات
عام .2019
واختتم بودي« :نحن على أتم االستعداد
لخدمة عمالئنا مــن جــديــد ،فقد تــم تطعيم
طياري الشركة وأف ــراد الطواقم والعاملين
فــي ال ـفــرق الـمـســانــدة ،فيما نتبع إج ــراء ات
صحية صارمة على متن طائراتنا ومبنى
ركاب الجزيرة  ،T5حفاظا على سالمة جميع
الركاب ،ونتطلع إلى مواصلة تسلم طائرات
جديدة لدعم خطط التوسع».

مروان بودي

«الخليج» يطلق إعالنه التسويقي الرمضاني المميز
أطـلــق بـنــك الـخـلـيــج الـسـبــت الـفـيــديــو األول
مــن سلسلة فيديوهات «أم ـثــال ت ــدوم مــن بنك
ال ـخ ـل ـيــج» ،ضـمــن حـمـلــة تـســويـقـيــة رمضانية
متكاملة أعــدهــا البنك للتفاعل مــع الجمهور
عـبــر وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي وللعامة
كذلك ،وحصد الفيديو األول  250000مشاهدة،
وأكثر من  6000تعليق على «انستغرام» خالل
ثالثة أيام.

فــي ه ــذا ال ـصــدد ،قــالــت نائبة الـمــديــر العام
للخدمات المصرفية الشخصية  -إدارة التسويق
في بنك الخليج نجالء العيسى« :شهر رمضان
هو الموسم األكبر لإلعالنات التلفزيونية في
الـعــالــم الـعــربــي ،وه ــو فــرصــة رائ ـعــة لـنــا لنشر
البهجة بين الناس وتسليتهم ،إضافة إلى تأكيد
هوية بنك الخليج الكويتية التي استمرت معهم
منذ  60عاما ،فبنك الخليج ليس فقط أكثر بنك
يكافئ عمالءه في الكويت وإنما هو األقرب لهم
ثقافيا أيضا».
وفـ ــي تـعـلـيـقـهــا ع ـلــى فـكــرة
اإلعالن الرمضاني لهذا العام،
أضــافــت العيسى« :فــي كــل عام
يأتي رمضان حامال معه الكثير
من العادات والتقاليد الكويتية
األص ـي ـل ــة الـ ـت ــي ت ـب ـقــى راس ـخ ــة
م ــن ذاك ـ ــرة ال ــوط ــن ،مـثــل الغبقة
والقرقيعان والفوازير الرمضانية،
وحرصا منا في بنك الخليج على

مكافأة عمالئنا والترفيه عنهم فــي رمـضــان،
فقد أطلقنا حملة أمثال تــدوم ،وهي عبارة عن
 3فيديوهات ،يضم كل منها مشهدا تمثيليا
لمثل كويتي ،وسيتم عرض فيديو للمثل في كل
أسبوع ،وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة
والتعرف على المثل المقصود فــي كــل مقطع
والفوز بجوائز ،ومن مثل لمثل طوال رمضان
بنك الخليج بيكون معاكم دوم».
وتتضمن حملة بـنــك الخليج الرمضانية
أسئلة مسابقات تطرح على الناس في الشارع،
ح ـي ــث ي ـط ـلــب م ـن ـهــم ت ــرج ـم ــة ب ـع ــض األمـ ـث ــال
مــن العربية إلــى اإلنـكـلـيــزيــة ،أو شــرح األمـثــال
باإلشارة دون الكالم ،كما في لعبة ،charades
وال ـتــي س ـيــوزع البنك نسخته الـخــاصــة منها
خالل الشهر ،كما سيطلق البنك لعبة إلكترونية
بمناسبة القرقيعان ،ويقدم أسئلة ومسابقات
للجمهور عبر وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
يفوز بها ثالثة أشخاص أسبوعيا ،يحصلون
على  500دينار ،و 300دينار ،و 200دينار.

«برقان» يحتفل بمبادرة «يوم األرض»
ف ــي إطـ ــار ج ـه ــوده الـمـسـتـمــرة
للحفاظ على البيئة ،ش ــارك بنك
بــرقــان فــي م ـبــادرة «ي ــوم األرض»
العالمي ،مــن خــال إطـفــاء جميع
األضـ ــواء واألج ـه ــزة اإللكترونية
غير الضرورية في عدة فروع لمدة
 60دقيقة.
وانـ ـط ــاق ــا مـ ــن ش ـ ـعـ ــاره «أنـ ــت
دافـعـنــا لــاسـتــدامــة» ،احتفل بنك
بــرقــان ب ـ «ي ــوم األرض» العالمي،
م ــن خـ ــال تـسـلـيــط الـ ـض ــوء على
أهمية الحفاظ على البيئة ،عبر
تشجيع الموظفين والمجتمع كله
على اعتماد ممارسات إيجابية
وسليمة ،تحقيقا لمبدأ التنمية
المستدامة.
وح ـ ــول هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ،قــالــت
مــديــرة الـعــاقــات الـعــامــة فــي بنك
بــرقــان حصة الـنـجــادة« :يحرص
بنك برقان سنويا على االحتفال
بيوم األرض ،الذي يعد واحدا من
أهم المبادرات البيئية في العالم،

حصة النجادة

وكجزء من المسؤولية االجتماعية
للبنك ،فمن خــال هــذه الـمـبــادرة
وتحقيقا لمبدأ االستدامة نشجع
المجتمع وموظفينا ،وخصوصا
جـيــل ال ـش ـبــاب ،عـلــى التقليل من
استهالك الطاقة والكهرباء وأيضا
هـ ــدر الـ ـم ــاء ،ل ـخ ـلــق وعـ ــي بـيـئــي،

والحد من التغير المناخي الذي
بـ ــات ي ـش ـكــل خ ـط ــرا ع ـل ــى ال ـعــالــم
أجمع ،وسيستمر البنك في دعم
العديد من المبادرات البيئية لخلق
مجتمع واعي بيئيا وليشارك في
التغيير اإليجابي من أجــل حياة
أفضل و مستقبل مستدام».
ويندرج دعم البنك لمثل هذه
الـ ـمـ ـب ــادرات ض ـمــن بــرنــامــج بنك
بــرقــان االجـتـمــاعــي تـحــت عـنــوان
«( »ENGAGEمعا لنكون التغيير)،
الــذي يهدف إلــى تسليط الضوء
على الجوانب المهمة والمؤثرة
فــي المجتمع ،عبر تعزيز الرفاه
االجتماعي من خــال المبادرات
االجتماعية والتعليمية والثقافية
وال ـص ـح ـيــة ،وي ــأت ــي ن ـهــج حملة
 ENGAGEت ـمــاش ـيــا م ــع م ـبــادئ
الـبـنــك كـمــؤسـســة مــالـيــة كويتية
رائ ـ ـ ـ ــدة ،ح ـي ــث ي ـن ـس ـجــم أس ـل ــوب
سياساته مع احتياجات ومصالح
المجتمع.

نجالء العيسى
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ضمن مبادرة تضم الكويت واليمن وفلسطين بالتنسيق مع «مهارات من  »Googleو «إنجاز العرب»
ساهمت شركة صناعات الغانم في تدريب
أكثر من  2000طالب وطالبة بالكويت في دورات
لمحو األمية الرقمية عن طريق منهج "مهارات
من  ،"Googleوذلك بالتعاون مع مؤسسة إنجاز
الكويت ،الجهة المنفذة للبرنامج في الكويت.
يــأتــي ذلــك ضمن م ـبــادرة ذات نـطــاق أوســع،
أط ـل ـق ـت ـهــا م ــؤس ـس ــة إنـ ـج ــاز الـ ـع ــرب ب ــدع ــم مــن
صناعات الغانم تضم الكويت واليمن وفلسطين،
ب ـه ــدف ت ــزوي ــد ال ـش ـب ــاب ب ــال ـم ـه ــارات الـمـهـمــة
لمحو األمية الرقمية ،بما يساعد في إعدادهم
لخوض سوق العمل .وتضم الدورات العديد من
المهارات ،مثل تحسين الوجود الرقمي وتسويق
األعمال التجارية ،وتعزيز مهارات التوظيف،
وتعزيز بناء الروابط جديدة.
من خالل الشراكة القوية مع صناعات الغانم،
تــوفــر م ـب ــادرة "مـ ـه ــارات م ــن  "Googleدورات
مجانية وأدوات وتدريب شخصي على المهارات
الرقمية باللغة العربية ،وذلك للطالب والمعلمين
والباحثين عن عمل.
وتـ ـض ــم ال ـم ـن ـصــة م ــن أكـ ـث ــر م ــن  100درس
ومقاطع فيديو توضيحية ،مما يغطي مجموعة
م ــن مـ ـه ــارات ال ـت ـســويــق ال ــرق ـم ــي ،ب ـمــا ف ــي ذلــك

الـتـســويــق عـبــر م ـحــركــات ال ـب ـحــث ،والــوســائــط
االجتماعية ،والفيديو ،والتجارة اإللكترونية،
وغير ذلكً .
وتـعـلـيــقــا عـلــى تــأثـيــر ال ـم ـبــادرة ،ق ــال رئيس
مجلس اإلدارة التنفيذي فــي شــركــة صناعات
الغانم قتيبة الغانم" :إن دعمنا لهذه المبادرة
المميزة نابع من اهتمامنا بمواكبة التطورات
والمتغيرات في هذا العصر ،خاصة مع اإلقبال
الشديد من جيل الشباب لدخول سوق العمل في
مجاالت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا
الرقمية .نحن سعداء باإلقبال الذي القته هذه
ال ـم ـبــادرة ،خــاصــة ّفــي ظــل هــذه الجائحة التي
ّ
سرعت من وتيرة تبني سبل التعليم اإللكتروني
عن ُبعد.
ً
ن ـحــن ف ـخ ــورن ت ـحــديــدا بــال ـت ـعــاون ف ــي هــذه
الـمـبــادرة مــع مـشــروع مرتبط بشركة Google
ومؤسسة إنجاز الـعــرب ،كما نفخر بشراكتنا
المستمرة مع جمعية إنجاز الكويت التي لطالما
كــانــت حـلـقــة وص ــل بـيــن مــؤسـســات القطاعين
الخاص والتعليمي في الكويت".
وعلى الرغم من مواجهتها تحديات جائحة
ك ــوفـ ـي ــد ،-19ن ـج ـحــت الـ ـمـ ـب ــادرة ف ــي ال ــوص ــول

إلــى هدفها وســاعــدت الـطــاب على التخطيط
لـمـسـتـقـبـلـهــم م ــن خ ـ ــال ج ـل ـس ــات اف ـت ــراض ـي ــة
تفاعلية .وقــد تــم تنفيذ المنهج األكـثــر حداثة
خالل السنوات األكاديمية  ،2021-2019ووصل
إلى  20ألف طالب 2000 :في الكويت ،و 9.200في
فلسطين ،و 8000في اليمن.
وف ــي تـعـلـيــق ل ــه ،ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
جـمـعـيــة إن ـج ــاز ال ـكــويــت ب ــدر ال ـخ ــراف ــي" :نـحــن
س ـعــداء ب ــأن ن ـكــون الـجـهــة الـتـنـفـيــذيــة لـتــدريــب
ً
وتمهير أكثر من  2000طالبا وطالبة في الكويت
على أساسيات المهارات الرقمية ،خاصة في ظل
هذه الظروف االستثنائية التي أكدت لنا أكثر
من أي وقت مضى أهمية مواكبة هذه التطورات،
بل ّ أجبرت مختلف المؤسسات والجهات على
تبني سياسات العمل والتعليم عن ُبعد .نحن
ممتنون للدعم ال ــذي ال ت ــزال شــركــة صناعات
الغانم تقدمه لبرامج وأنشطة جمعية إنجاز
الكويت ،ونأمل في أن نصل إلــى عــدد أكبر من
الطلبة في المبادرات المستقبلية".
ي ــذك ــر أن ــه ت ــم ت ـطــويــر ش ــراك ــة "مـ ـه ــارات من
 "Googleمع مؤسسة إنجاز العرب استجابة
للطلب السائد على المهارات الرقمية في قطاع

قتيبة الغانم

بدر الخرافي

ال ــوظ ــائ ــف ،ون ـق ــص ال ـت ــدري ــب ال ـك ــاف ــي الـمـتــاح
في أنظمة التعليم في منطقة الشرق األوســط
وشمال إفريقيا.
وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من المساهمة
ّ
الكبيرة للمرأة في عالم االبتكار ،فإن المنطقة
لديها أدنى معدل مشاركة لإلناث على مستوى
ال ـعــالــم .ونـتـيـجــة ل ـهــذه االع ـت ـب ــارات ،تــم تنفيذ

ال ـم ـب ــادرة إلحـ ـ ــداث فـ ــرق وت ـع ــزي ــز اآلمـ ـ ــال لــدى
الشباب العرب لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.
ويدعم هذا البرنامج المتحدثين باللغة العربية،
ً
وت ـحــديــدا الـنـســاء وال ـش ـبــاب ،مــن أج ــل تطوير
ً
حياتهم المهنية واالستعداد رقميا لفرص العمل
المستقبلية التي قد تنشأ.

«العقارات المتحدة» تتعاقد مع «الغانم إنترناشيونال» إلنجاز «بيوت حصة»
ّ
إنهاؤه في  ...2023و %10نسبة المبيعات
ع
متوق
دينار
16.7مليون
بـ
مشروع
ً
ً
ّ
●حوا :المشروع يقدم مفهوما جديدا لمجتمع سكني معاصر بضاحية حصة المبارك

●

سند الشمري

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـت ـحــدة تــوق ـيــع إح ــدى
شركاتها الزميلة( ،شركة مينا هومز العقارية) ،عقد
إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع "بيوت حصة" ،أحدث
مشروع سكني راق بضاحية حصة المبارك ،وذلك مع
شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت.
جاء هذا اإلعالن خالل التوقيع على المشروع بمركز
الـمـبـيـعــات فــي ضــاحـيــة حـصــة ال ـم ـبــارك ،والـ ــذي جمع
كال من نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
للمجموعة بشركة العقارات المتحدة ورئيس مجلس
إدارة شركة مينا هومز العقارية ،مازن حوا ،وبحضور
اإلدارة التنفيذية للشركة من جانب ،كما حضر عضو
مجلس اإلدارة لشركة الغانم إنترناشيونال محمود
الغانم وكبار المديرين التنفيذيين عن الجانب اآلخر.
ويأتي توقيع هذا العقد بالتزامن مع استكمال أعمال
الحفر وتجهيز الموقع بالمشروع ،والتي تم اإلعداد لها
ً
وإنجازها خالل فترة الجائحة في عام  2020استعدادا
للبدء بتنفيذ حزمة األعمال الرئيسة بالمشروع خالل
الشهر ال ـجــاري بقيمة  16.7مليون دي ـنــار ،والمتوقع
إنجازه في عام .2023
يذكر أن شركة الغانم إنترناشيونال قد سبق وأسند
إليها بمطلع عــام  2020عقـد إنـشــاء وإنـجــاز وصيانة
حزمة األعمال الرئيسية بمشروع "أبراج حصة" ،أرقى
مشروع سكني بضاحية حصة المبارك بقيمة تعاقد
 25.75مليون دينار ،والمتوقع إنجازه عام  ،2022حيث
ً
بلغت نسبة إنجازه حتى اآلن  15في المئة تقريبا.
من جهته ،قال حواّ :
يسرنا للمرة الثانية أن نتعاقد
ً
م ــع شــركــة ال ـغــانـ ّـم إن ـتــرنــاش ـيــونــال إلس ـنــادهــا م ـقــاوال
ً
رئيسيا ،لكونها قدمت أفضل العروض لتنفيذ وإنجاز

ً
مشروع "بيوت حصة" السكني ،الــذي سيضيف بعدا
ً
جديدا لمجتمع سكني معاصر بضاحية حصة المبارك.
ٍ
وأض ــاف حــوا أن الشركة فــي إط ــار تطوير مشاريع
عقارية بمستويات عالمية تسهم مــن خاللها بــإ ثــراء
ّ
البيئة الـمـعـمــاريــة الـقــائـمــة ،إذ يـشــكــل مـشــروع "بـيــوت
ً
ً
حصة" جزءا أساسيا من استراتيجيات الشركة لتطوير
محفظتها االستثمارية بضاحية حصة المبارك التي
تبلغ نسبة أصولها من األراضي المملوكة  35بالمئة،
جميعها مخصصة لتشييد و بـنــاء مـشــار يــع متعددة
االستخدامات".
بدوره ،أكد رئيس شركة الغانم إنترناشيونال فادي
ً
ـا" :إن ــه مــن دواع ــي ســرورنــا أن نـكــون جـ ً
ـزء ا
ح ــداد قــائـ
مــن رؤيــة شركة الـعـقــارات المتحدة فــي تحقيق إحــدى
مشاريعها الواعدة والمرموقة ،والتي ستسهم إضافتها
لنهضة عمرانية جــد يــدة تحت سـمــاء مدينة الكويت
لتعزيز تنميتها المستدامة ،إذ ستقود شركة الغانم
إنترناشيونال عملية تنفيذ وإنـجــاز مـشــروع "بيوت
لتأكيد التزامها بتقديم مشروع
حصة" بأعلى المعايير
ّ
فريد من نوعه يفوق بذلك توقعات العمالء".
وأض ــاف ح ــداد أن الـمـشــروع سيوفر لقاطنيه بيئة
ّ
يتميز تصميمه بــدخــول أشعة
عائلية آمـنــة ورح ـبــة،
ً
الشمس الطبيعية إلضــاء ة المكان ،فضال عن إطاللته
البانورامية المميزة على البحر والمدينة ،ليضيف بذلك
تجربة سكنية فريدة .إن ّ
تميز جودتنا بتنفيذ وإنجاز
ً
المشروع هو ُجل اهتمامنا والذي نسعى دوما لتحقيقه
من خالل السواعد المميزة لفريق العمل لدينا.
من ناحيته ،قال المدير التنفيذي للتطوير في شركة
الـعـقــارات المتحدة مـشــاري المحيالن ،انــه بالرغم من
ّ
الظروف الصحية الحالية ،إال أن نسبة المبيعات فاقت
التوقعات في مشروع "بيوت حصة" ،وهذا امتداد للنجاح

أسعار صرف العمالت العالمية

التقليدية .وتشتمل بيوت التاون هــاوس على وحدات
الدوبلكس ،إضافة إلى وحدات مختارة مع سرداب مجهز
بمساحة كبيرة لغرفة متعددة االستخدامات أو كديوانية
الستقبال الزوار ،مما يمنح البيوت المزيد من الرحابة
والخصوصية.

الشقق السكنية ووحدات البنتهاوس

من اليمين راماشندران ومحمود الغانم بجانب مازن حوا ومشاري المحيالن
الذي تم تحقيقه في مشروع "أبراج حصة".
وتابع أن نسبة المبيعات في مشروع "أبراج حصة"
ت ـج ــاوزت ال ـ ـ  50ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي حـيــن ت ـج ــاوزت نسبة
المبيعات في مشروع "بيوت حصة"  10بالمئة ،وهذه
أرقام ممتازة في ظل وجود جائحة كورونا.
وأضاف أن "بيوت حصة" تمتاز بتصاميم ولمسات
تجمع بين األصالة والحداثة وتتجلى فيها معالم الحياة
االستثنائية بأرقى مستويات الراحة والرفاهية ،وذلك من
خالل مجموعة رائعة لوحدات الـ "تاون هاوس" والشقق
الـسـكـنـيــة ،ال ـتــي تتمتع بــأعـلــى الـمـعــايـيــر مــن الـمــرافــق
والخدمات ،فضال عن إطاللتها البحرية الخالبة على
الخليج العربي ،وتحت المناظر اآلســرة لسماء مدينة
الكويتُ .
يعد "بيوت حصة" أحــدث مشروع سكني راق
والذي يقع بضاحية حصة المبارك بإطاللة خالبه على

شــارع الخليج العربي وعلى مقربة من مدينة الكويت
النابضة .وقد صمم الشكل الهندسي للمشروع ليحاكي
أساليب معمارية تقليدية يتميز بطابع من البساطة
واألصالة والخصوصية .وبفضل موقعه االستثنائي،
ينفرد مشروع "بيوت حصة" بأعلى مستويات الفخامة
والرفاهية وسط مجتمع سكني جديد بتصميم فريد
ومعاصر.

التاون هاوس
تتسم "بيوت حصة" من  40تاون هاوس ،وهي بيوت
سكنية راقية مكونة من  4غرف نوم ،بأعلى مستويات
الـفـخــامــة والــرفــاه ـيــة ،وتـتـمـيــز بتصاميمها الحديثة
وطابعها المعماري الذي ينسجم مع البيئة الكويتية

تبرز شقق "بيوت حصة" في بنايتين متجاورتين على
ارتفاع  12طابقا ،كل منهما تشمل  104شقق مكونة من
غرفتي نوم متضمنين  7وحدات البنتهاوس .تتركز كل
شقة فاخرة حول مطبخ مفتوح وغرفة للمعيشة والطعام
متصلة بغرفتي نوم .تتكون غرفة النوم الرئيسية على
حمام داخلي ومساحة مخصصة لخزانة المالبس ،بينما
تحتوي غرفة النوم الثانية على خزانة للمالبس ،إضافة
إلى حمام داخلي .تشمل وحــدات البنتهاوس السكنية
ً
شرفات مفتوحة ذات مساحة أكبر ،تضفي عليها جماال
خاص في حدائقها النضرة التي تتناغم بإطالالت خالبة
على ساحل البحر.
تمتد "بـيــوت حـصــة" على مساحة أرض تصل إلى
 13ألف متر مربع ،أما مساحة البناء فتبلغ حوالي 47
ألف متر مربع .وهو مشروع يضم العديد من المرافق
وال ـخ ــدم ــات الـمـتـمـيــزة لـلـبــرجـيــن الـسـكـنـيـيــن ،وتشمل
مسبحا وناديا صحيا مجهزا بالكامل وتراسات خارجية
ومساحات خضراء ومنطقة خارجية مخصصة للعب
األط ـفــال عند مــدخــل االستقبال للمبنى ذات واجـهــات
زجــاج ـيــة م ـك ـشــوفــة ،إض ــاف ــة إل ــى صــالـتـيــن مـتـعــددتــي
االس ـت ـخــدامــات السـتـقـبــال ال ـ ــزوار ،وإض ـف ــاء أجـ ــواء من
الرحابة اآلمنة وراحة البال.

الحسينان %50 :االرتفاع في أسعار العقار
السكني خالل الربع األول

األحمد :تباين في أداء «االستثماري» وانتعاش يشهده «الصناعي»

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ذكر الحسينان أن العقار
االستثماري عانى تراجعات
بسبب عدم وضوح الرؤية
بشأن فتح المطار ،ووجود
آالف العالقين من غير
الكويتيين في الخارج ،مبينا
أن التراجع في األسعار
تجاوز في بعض المناطق
حاجز  35في المئة.

أقر خبيران عقاريان بأهمية
السوق العقاري لمالكي الكاش
خــال الـفـتــرة المقبلة ،مشيرين
إل ــى أن س ـيــولــة ع ـق ــاري ــة كـبـيــرة
ستدخل الـســوق الـعـقــاري خالل
الربع الثاني من العام الحالي،
بعد دخــول قانون تأجيل سداد
أقـســاط ال ـقــروض للمواطنين 6
أشـ ـه ــر ،الف ـت ـيــن إلـ ــى أن ال ـســوق
العقاري بمختلف قطاعاته األكثر
جــذ بــا للكويتيين خ ــال الفترة
المقبلة.

ال ـت ـج ــاري ي ـعــد األك ـث ــر م ـعــانــاة،
لـ ـ ـك ـ ــون ـ ــه ال يـ ـ ـج ـ ــد إق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاال م ــن
المستثمرين للشراء عليه ،بسبب
تدني نسب األشغال مقارنة بما
كـ ــان ع ـل ـيــه ق ـبــل ت ــداع ـي ــات أزم ــة
كورونا.
وأضـ ــاف أن مــن بـيــن عــوامــل
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــزز انـ ـتـ ـع ــاش
ال ـس ـيــولــة ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري
مــن ال ـم ــزادات الـعـقــاريــة تعد من
بين الــدالئــل على قــوة السيولة
الـ ــداخ ـ ـلـ ــة ،ح ـي ــث ش ـه ــد ان ـع ـق ــاد
مـ ـ ـ ــزادات ع ـق ــاري ــة ع ـل ــى ع ـق ــارات
سكنية واسـتـثـمــاريــة وتـجــاريــة
تـ ـ ـج ـ ــاوزت م ـب ـي ـعــات ـهــا ع ـش ــرات
ال ـم ــاي ـي ــن م ــن ال ــدن ــانـ ـي ــر ،وه ــو
مؤشر على تفضيل األفراد العمل
داخل السوق العقاري على غيره
مــن الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة في
الدولة.
وش ــدد الـحـسـيـنــان عـلــى أن
الـ ـس ــوق الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ال ـكــويــت
ي ـم ـثــل أحـ ــد األب ـ ـ ــواب الــرئـيـسـيــة
الـمـشـجـعــة لــاسـتـثـمــار مــن قبل
األف ـ ــراد وال ـشــركــات الــراغ ـبــة في
االس ـت ـث ـم ــار ،خ ـصــوصــا الـعـقــار
السكني ال ــذي ارتـفـعــت أسـعــاره
بأكثر من  50في المئة.

و بـ ّـيــن الحسينان أن العقار
االس ـت ـث ـم ــاري ع ــان ــى تــراج ـعــات
ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم وض ـ ـ ـ ــوح الـ ــرؤيـ ــة
بشأن فتح المطار ،ووجود آالف
ال ـعــال ـق ـيــن م ــن غ ـيــر الـكــويـتـيـيــن
فــي ال ـخــارج ،مبينا أن الـتــراجــع
فــي األس ـع ــار ت ـجــاوز فــي بعض
المناطق حاجز  35في المئة.
واس ـت ــدرك بــالـقــول إن العقار

ارتفاعات جنونية

ً
األكثر إقباال

وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أش ـ ــار
الباحث المتخصص في الشأن
العقاري عبد الرحمن الحسينان
إل ــى أن ال ـع ـقــار الـسـكـنــي األك ـثــر
إقباال من قبل مالكي الكاش من
األفـ ــراد ،بــاعـتـبــاره األكـثــر أمــانــا،
وش ـ ـهـ ــدت أس ـ ـع ـ ــاره ارتـ ـف ــاع ــات
كبيرة خالل الربع األول من العام
الحالي ،بسبب العوائد المجزية
لالستثمار في العقار السكني في
العديد من مناطق الكويت.

رؤية غائبة

م ــن ج ــان ـب ــه ،أشـ ـ ــار الـمـقـيــم
والمدرب العقاري أحمد األحمد
إل ــى أن ال ـع ـقــار الـسـكـنــي يشهد
ارت ـفــاعــات جـنــونـيــة فــي الـعــديــد
م ــن مـنــاطــق ال ـكــويــت خصوصا
منطقة شرق القرين ،الفتا إلى أن
بعض العقارات تشهد أسعارها

عبد الرحمن الحسينان

أحمد األحمد

ارت ـفــاعــات فلكية لــم تشهدها
من قبل.
وأض ــاف أن ال ـع ـقــارات في
ال ـس ـك ـن ــي الـ ـت ــي ت ـق ــل قـيـمـتـهــا
عــن  500الــف ارتـفـعــت بحدود
 100الــف دينار ،فيما ارتفعت
العقارات التي جاوزت قيمتها
 500الـ ــف بـ ـح ــدود  150ال ـفــا،
وحققت الـعـقــارات التي بلغت
قيمتها مليون دينار ارتفاعات
تراوحت بين  300إلى  400ألف.
وأشــار إلى أن قوة العقار
السكني تكمن في عدة عوامل:
أولها تأجيل أقساط القروض
والتي ستخلق وفرا كبيرا في
ال ـس ـيــولــة ي ـتــم تـحــويـلـهــا إلــى
ال ـع ـقــار الـسـكـنــي الـ ــذي يشهد
طلبا متزايدا من قبل األفراد.
وأض ـ ــاف م ــن ب ـيــن عــوامــل
انتعاش السكني تدني نسب
ال ـفــائــدة فــي ال ـب ـنــوك ،وارت ـفــاع
نسب معدالت الزواج ،وتراجع
نسب الطالق ،ما يجعل الطلب

عـلــى الـسـكـنــي ،بــاإلضــافــة إلــى
ارتفاع اإليجارات فيه.
وذكــر :العقار االستثماري
ش ـه ــد ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا فـ ــي عـ ـ ــدد مــن
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،ف ـي ـم ــا تـ ــراجـ ــع فــي
مـنــاطــق أخ ـ ــرى ،إال أن الـعـقــار
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري م ـت ـم ــاس ــك فــي
أسعار أصوله ،مبينا أن العقار
التجاري هو األكثر تضررا من
تداعيات األزمة ،بسبب عزوف
المستثمرين عن الشراء والبيع
عليه خالل جائحة كورونا.
وأجـمــع كــل مــن الحسينان
واألحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ـسـ ــوق
ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـكــويــت بـخـيــر،
وس ـي ـش ـهــد ارتـ ـف ــاع ــات كـبـيــرة
خالل الفترة المقبلة على وقع
ارت ـفــاع وت ـيــرة الـحـصــول على
اللقاح والتفاؤل بالقضاء على
الفيروس خالل األشهر القليلة
المقبلة ،مع دراسة فتح األجواء
مرة أخرى أمام حركة الطيران.

خطأ لغوي لحنان مطاوع يثير السخرية
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هند صبري

تعرضت الفنانة حنان مطاوع وحسام علي مخرج مسلسل "القاهرة
كابول" النتقادات ،بسبب مشهد ظهرت فيه مطاوع تتكلم بلغة عربية غير
دقيقة ،رغم أنها مدرسة لغة عربية.
المشهد جمع بين حنان والفنان الشاب نور محمود ،الذي يعمل مدرسا
زميال لها فــي المسلسل ،وقــال لها إنــه معجب بإتقانها اللغة العربية،
وهو ما جعله يتقرب منها .وأثناء حديثها معه تطرقت إلى بعض ُ
الجمل
بالفصحى ،لكنها لم تتمكن من الحديث بطريقة صحيحة.
وأثار المشهد سخرية المهتمين باللغة العربية على صفحاتهم على
"فيسبوك" ،حين قالت لنور محمود "المعرفة تنفع صاحبها" بتشكيل غير
دقيق ،واتهم البعض المؤلف ،ألنه كان عليه وضع تشكيل على الكلمات،
وعلى المخرج ومساعديه أن يقوموا بالمتابعة ،وخاصة أنها ّ
مدرسة
متخصصة في اللغة.
كما تعرض العمل خالل آخر  3حلقات منه النتقادات المشاهد ،التي
تطرقت إلى ما وصفه الجمهور بـ"الوعظ" ،من خالل مشاهد قدمها الفنان
نبيل الحلفاوي أو الفنان خالد الصاوي.

حنان مطاوع

صفعة وترقية لصبري
في «هجمة مرتدة»

نادين نجيم تتألق في
«عشرين عشرين»

مكي وأبواليزيد
يخطفان األنظار

تصاعدت أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"
للنجم أحـمــد عــز وهـنــد صـبــري ،فــي الحلقة
الثامنة بشكل كبير ،بترقية هند صبري ،التي
ّ
تجسد شخصية "دينا" ،إلى مديرة المكتب
اإلقليمي للشرق األوســط في مصر من قبل
منظمة دولية قبل عودتها إلى مصر ،وتلتقي
ضابط المخابرات المصري الذي يتابع معها
كــل الـتـطــورات ،وتخبره بأنها قلقة مــن هذا
األمر ،لكنه طمأنها بشكل كبير ،بأن المنظمة
أصبحت تضع ثقتها بها.
ووصلت دينا إلى القاهرة لتلتقي جدها،
ال ــذي صفعها عـلــى وجـهـهــا ،لـخــروجـهــا مع
مقدم برامج ،وقولها" :اللي شايفين إن لسه
فـيــه ح ــرب بـيــن ال ـعــرب والـيـهــود متخلفين"،
ويطردها من المنزل ،ويطلب منها أن تنسى
ً
أن لها جدا ،ولم يخبر أمها وشقيقتها باألمر،
وطلب منها قبل مغادرة المنزل ،وأال تسير
في جنازته.

يستمر مسلسلعشرين عشري ن في حصد
نجاحات كبيرة ،وتصدر مشهد الحريق الترند
عبر مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،كما أشــاد
العديد من المتابعين ببراعة بطلي المسلسل،
الممثلة اللبنانيةنادين نسيب نجي م والممثل
ال ـســوريقـصــي خــول ـي ،ليصبح حــديــث رواد
مواقع التواصل.
وتحمل كل حلقة من المسلسل أحداثا مشوقة،
ويتفاعل الناشطون مع أداء نادين وإحساسها
الصادق بشخصية سما ،ويعتبرونها من أهم
نجمات رمضان لهذا العام ،وتشكل مع قصي
ثنائيا المعا.
يذكر أن المسلسل بطولة نادين نسيب نجيم،
وقصي خــولــي ،ورام ــي عـيــاش ،وكــارمــن لبس،
وفادي إبراهيم ،وحسين مقدم ،وروال بقسماتي،
وجنيد زين الدين ،وماريتا الحالني ،وبمشاركة
رنــدة كعدي وف ــؤاد شــرف الــديــن ،وكتابة بالل
شحادات ونادين جابر ،وإخراج فيليب أسمر.

ش ـه ــدت ال ـح ـل ـق ـتــان ال ـســاب ـعــة والـثــامـنــة
من مسلسل "االختيار  "2تحوال كبيرا في
شخصية النجم أحمد مكي ،من الجمود إلى
شخصية رومانسية مع "عالية" ،التي تقدم
دورها الفنانة أسماء أبواليزيد.
وقدم مكي وأسماء خالل األيام الماضية
عدة مشاهد رومانسية عن اعترافه بحبه
ل ـهــا ،م ــع ت ـقــدم عــريــس لـخـطـبـتـهــا ،وخ ــرج
معها أكـثــر مــن م ــرة ،وه ــو مــا جـعــل صــور
مكي وأسماء تنتشر عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي بـكـثــافــة ،بـعــد أن ك ــان رافـضــا
تماما للخطوبة أو االرتباط أو الزواج في
بداية المسلسل ،كما تغيرت مفرداته من
الغلظة للرومانسية.
بدورها ،أشادت الفنانة داليا مصطفى
بـ ــأداء الـفـنــانـيــن كــريــم عـبــدالـعــزيــز وأحـمــد
مكي ،ونشرت صــورة لهما ،وتفاعل معها
الجمهور ،وأشادوا بالعمل وبأداء الثنائي.

نادين نجيم

أحمد مكي

انتقادات الذعة لألعمال الخليجية عبر مواقع التواصل فلك
آراء ساخرة من الحوارات الركيكة ومطالبات بكوميديا أفضل

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مـهـنـيــا :الــوضــع فــي الـعـمــل معقد ج ــدا،
ويتطلب الكثير من الصبر واالنتظار.
ً
ً
عاطفيا :يتفهم الشريك تماما الوضع
الذي تعانيه ،ويقف إلى جانبك.
ً
اجتماعيا :تستطيع تحقيق الكثير وأنت
ّ
في المنزل ،فال تضيع وقتك.
رقم الحظ.17 :

بينما يأمل صانعو األعمال الدرامية الخليجية تحقيق النجاح ،تأتي تعليقات صادمة ربما ال يرغب
الفنانون في سماعها.
عقب عرض عدد ال بأس به من الحلقات في رمضانّ ،قدم الناشطون في مواقع التواصل ،انتقادات ومالحظات،
تمحورت حول األفكار المتكررة المطروحة ،التي يرى المتفاعلون والنشطاء على تلك الصفحات ،أن بعضها
ال ينسجم مع العادات والتقاليد المجتمعية السائدة.
واستاء بعض المتابعين من تكرار صورة نمطية لألحداث في الحقب الزمنية القديمة رغم تحضر وتقدم
ً
مختلف دول الخليج ،ورأى بعضهم أن الكوميديا الخليجية أصبحت في موقع خطر جدا.
َّ
وتعرض مسلسل "مارغريت" ،لالنتقاد من رواد التواصل االجتماعي نتيجة إلطالة بعض المشاهد ،السيما
ً
أن االيقاع في الحلقات األولى كان متقنا ،كما عبروا عن استيائهم من فكرة وجود عامالت يتحدثن اللهجة
الخليجية ،ولم تبين أحداث العمل حقيقة هويتهن.
ً
وخالفا لهذه اآلراءّ ،
عبر آخرون عن إعجابهم بالديكور واختيار األزيــاء والمالبس الكالسيكية في تلك
الحقبة الزمنية ،في حين انتقد البعض طرح المسلسل قضايا مثل العادات والتقاليد والفساد والرشاوى
وشراء الذمم بطرق غير دقيقة ،فهذه النوعية من الموضوعات تحتاج إلى حبكة فنية متقنة ،ومن جانب آخر.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :انتفع فــي هــذا الـيــوم مــن الــزمــاء
الذين يتعاونون بإخالص وإيجابية معك.
ً
ً
النقاش بينكما إلى
عاطفيا :أحيانا يؤدي ُ
ذكر.
نزاع ٍ
قاس ًبدون أسباب ت ُ
ا ُجـتـمــاعـيــا :رف ـقــة األح ـب ــاب تـبـعــد الـمـلــل،
وتدخل الفرح ،فأكثر منها.
رقم الحظ.53 :

«يا ما كان وكان»
ورغم اإلعجاب ببعض المشاهد في مسلسل "يا ما كان وكان" ،فإن البعض انتقد المبالغة في األداء من قبل
الفنانين الشباب ،واعتبروا ذلك غير مقبول.
ّ
وعبر متابعون لمسلسل "بيت الذل" عن شعورهم بالضجر من طغيان صوت الموسيقى المصاحبة
على المشاهد التمثيلية ،إضافة إلى انتقاد الحوارات "الركيكة" وكذلك الكوميديا التي تحتاج إلى
إعادة نظر وتحضير أكبر.
وفي السياق ذاتــه ،انتقد مشاهدون ظهور بعض الممثالت في مسلسل دفعة بيروت،
مستغربين أداء فنانات في منتصف الثالثينيات واألربعينيات ألدوار شابات في الـ 18
ً
عاما بالمسلسل ،وذلك رغم وجود العديد من الممثالت الشابات الالتي كن أقدر على أداء
تلك األدوار التمثيلية.

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال تدع اإلحباط أو اليأس يسيطران
عليك ،ألنك صاحب عزيمة قوية.
ً
عاطفيا :غيمة سوداء ُّ
تمر فوق عالقتكما،
تستطيع إبعادها.
وقد ً ُ
اجتماعيا :قم ببعض التغييرات في منزلك،
ً
لتضيف إليه روحا جديدة.
رقم الحظ.4 :
● األسد (:)8 /22 – 7 /23

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :المواعيد التي تعطيها للزبائن
َّ
َّ
مقدسة ،فال تخل بها من أجل ُسمعتك.
ً
عاطفيا :األبراج تنذر بهبوب عاصفة على
عالقتك العاطفية ،فانتبه.
ً
اجتماعيا :إكرام الوالدين واجب ينبغي أن
تضعه في قائمة أولوياتك.
رقم الحظ27 :

تراجع األعمال الكوميدية
ً
والحظ المتابعون تراجعا في عدد من المسلسالت الخليجية الكوميدية ،مطالبين
بتقديم أفكار جديدة للخروج من النمطية.
ً
وبـعـيــدا عــن ال ـصــورة النمطية فــي الــدرامــا الخليجية ،ظـهــرت "نجمة" في
مسلسل "يجيب الله مطر" و"نجيبة" في مسلسل "بيت الــذل" ،بتجرد تام من
الزينة والمكياج ،كما كان لهما أداء مميز وتقمص وتعايش وإتقان ،مما نال
إعجاب المشاهدين.
يذكر أن "يجيب الله مطر" تــدور أحــداثــه فــي إطــار يمزج بين الــدرامــا
ً
والكوميديا حول أب يخرج من السجن الذي أمضى فيه  20عاما ،ليفاجأ
ً
بأن حياة ابنتيه انقلبت رأسا على عقب ،بعد أن سرقتا أمواله ،األولى
أصبحت سيدة أعمال ،والثانية ممثلة ،وتركتا والدتهما تعيش وحيدة.
واستطاعت الفنانة زهرة عرفات من خالل المسلسل تقديم نفسها
قالب جديد لم يعتد عليه جمهورها ،إذ تجمع شخصية "نجمة" ما
في ٍ
القوة واليأس في قالب كوميدي إلنسانة ّ
تمر بالعديد من المراحل
بين
والمواقف ،وتختلف خالل هذه المراحل في الشكل والمضمون.

● العذراء (:)9 /22 – 8 /23

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :يريد البعض منك إنتاجا أكثر ،فال
ً
تلتفت حاليا إليهم.
ً
ُ
عاطفيا :ال يبرح الحبيب خــاطــرك ،فكن
ً
عمليا ،وافعل ما يرضيه.
ً
ً
اجتماعيا :تفكر بتمضية عطلتك بعيدا
ً
عن المنزل ،فنفذ ذلك فورا.
رقم الحظ.39 :

المسلسالت الخليجية
ً
ً
وتضم قائمة الدراما الخليجية الرمضانية عددا كبيرا تدور
أحداث العديد منها في حقب زمنية قديمة ،من بينها سما عالية،
والـنــامــوس ،والوصية الغائبة ،ودفعة بـيــروت ،ومارغريت،
والــروح والرية ،وغريب .ومن بين المسلسالت المعاصرة،
الناجية الــوحـيــدة ،وأمينة حــاف ،وبيت ال ــذل ،وحين رأت،
ً
ونبض مؤقت ،علما بأن قائمة الدراما الخليجية تتضمن
ً
كال من مسلسل مطر صيف ،وغريب ،وعالء الدين ،وأنا أحبك
بعد ،وشليوي ناش ،واللي نحبهم ،وبوطار ،وحامض حلو،
ويجيب الله مطر ،وبنات مسعود ،واستديو  ،21وسرك الخافي،
وياما كان وكان ،والديك األزرق.

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تلعن الدهر ،وال تشتم الحظ ،بل
َ
اسع إلى تطوير عملك وتنميته.
ً
ً
عاطفيا :تضع الـلــوم دائ ـمــا على شريك
حياتك ،وتنسى مسؤولياتك.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ي ـج ـع ـل ــك ت ــرى
اإليجابيات ،فيما التشاؤم يـجـ ّـرك نحو
السواد.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

مسلسل «بيت الذل»

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
مهنيا :لديك الكثير من األفكار والقدرة
على تحقيقها في عملك ،فال تتردد.
ً
عاطفيا :ابتعد عن الروتين أنت وشريك
حياتك ،وأدخل التغيير والفرح.
ً
اجتماعيا :حاول أن تتعلم لغة جديدة
عن طريق اإلنترنت.
رقم الحظ.38 :

ً
هنيا :المثابرة على عملك تجعلك تحافظ
على وعودك بوقت أقرب.
ً
عاطفيا :ينشأ مع الشريك خالف قد يتطور
إلى ما ال تحمد عقباه ،فانتبه.
ً
اجتماعيا :اصبر مع الصابرين ،وحافظ
على هدوء أعصابك أمام أفراد عائلتك.
رقم الحظ.56 :
زهرة عرفات

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أمامك جهد كبير لتعود المياه إلى
مجاريها في ميدان عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ـصـ ّـب غـضـبــك ع ـلــى شــريــك
حياتك إذا كانت أمور العمل شاقة.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ُ :اذهـ ـ ــب إلـ ـ ــى ال ـط ـب ـي ـع ــة إذا
استطعت ،وقــم بنزهة تأمل وع ــودة إلى
الذات.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :حــان اآلن التفكير بتطوير أدوات
عملك ،من أجل إنتاج أفضل.
ً
ً
عاطفيا :تشتاق إلى الحبيب كثيرا ،بعدما
أبعدته عنك الظروف.
ً
اجتماعيا :بدأ جسمك يحتاج إلى تغذية
ً
صحية بعيدا عن السكر والنشويات.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :حـ ّـســن أسـلــوبــك فــي الـتـعــامــل مع
الزبائن تكسب أضعاف ما يأتيك.
ً
عــاط ـف ـيــا :االش ـت ـب ــاك ال ـكــامــي ال ــدائ ــم مع
الحبيب سيؤدي بكما إلى نزاع مرير.
ً
اجتماعيا :البيت هو المكان الذي تلجأ إليه
في جميع أمورك ،فاحرص عليه.
رقم الحظ.2 :

الحوت
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ً
ً
مهنيا :ال تستعمل في ميدان عملك كالما
ً
ً
بذيئا ،فاآلخرون ليسوا خداما لك.
ً
عاطفيا :طفح الكيل مــع الـشــريــك ،ويريد
مصارحتك في أمور عدة.
ً
اجتماعيا :راجع بينك وبين نفسك األحداث
التي مرت عليك ،واستفد منها.
رقم الحظ.22 :

١٤

توابل ةديرجلا
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-٩

الماغوط يهاجم «الحدود» ويكتب
تقريره عن الحنفية!
دمشق  -شادي عباس

انتقل الماغوط في الثمانينيات للعمل بمجلة «الخليج» في ملحقها الثقافي ،وكانت له في اإلمارات كما في بيروت ودمشق من األلفة والمحبة والصداقة الكثير ،وما قاله
ُ
عن تلك اإلمارات نقل في حديث مطول أشبه بالفيلم الوثائقي تحدث عنه الشاعر اإلماراتي الراحل أحمد راشد ثاني ،وكتبه ًالكاتب والصحافي أحمد فرحات متضمنا
الحديث عن الحالة األدبية التي شكلها الماغوط في دولة اإلمارات .كما استمر شاعرنا ككاتب كبير ،لكن هذه المرة سينمائيا في فيلمي الحدود والتقرير ،اللذين تعاون
فيهما تعاونا مطلقا مع الفنان السوري دريد لحام ،إلى جانب مشاركة الفنانة النجمة رغدة فيهما ،لتأتي الحقا مسرحية شقائق النعمان كختام لتلك األعمال.
مسلسل «وين
الغلط» أنتج 1979
وهو مجموعة من
القصص الكوميدية
بطالها غوار
وأبوعنتر المحتاالن
وأنتج سنة 1979

الماغوط سافر
في الثمانينيات
إلى إمارة «الشارقة»
وأسس مع يوسف
عايدابي القسم
الثقافي في جريدة
«الخليج»

الشاعر اإلماراتي
الراحل أحمد راشد
ثاني تعلم من
الماغوط ضبط
القصيدة النثرية

ق ـبــل ال ـغ ــوص ف ــي ف ـت ــرة الـثـمــانـيـنـيــات
مــن حـيــاة الـشــاعــر الكبير الــراحــل محمد
الـ ـم ــاغ ــوط ،وهـ ــي ف ـت ــرة مـهـمــة جـ ــدا على
المنحيين الشخصي واألد ب ـ ــي ،ال ب ــد أن
نتحدث عــن آ خــر فـتــرة السبعينيات من
حيث األعمال الدرامية ،وكنا تحدثنا في
حلقات سابقة عن أولى تجارب الماغوط
أعمال
في الــدرامــا ،وبإمكان الباحث في
ً
ا لـمــا ًغــوط التلفزيونية أن يجد تشابها
كبيرا ُفي معظمها ،على اختالف األسلوب
الذي تقدم به ،والتشابه يأتي من ناحية
ال ـن ـقــد ال ـســاخــر ع ـمــومــا ،ع ـبــر اس ـت ـخــدام
شخصيات كأبو عنتر وغــوار الطوشي،
كـمــا فــي مسلسل «ويـ ــن ال ـغ ـلــط» بــأواخــر
الـسـبـعـيـنـيــات .وه ــو المسلسل ال ـســوري
الكوميدي الذي اعتمد اعتمادا مطلقا على
النقد والفكاهة ،ويتحدث عــن مجموعة
م ــن ال ـق ـصــص ب ـطــاهــا غ ـ ــوار وأبــوع ـن ـتــر
يقومون بالنصب واالحتيال على الناس
ُ
إنتاجه سنة
كــي يعيشوا باستقرار .تــم
 ،1979م ــن تــأل ـيــف دري ـ ــد ل ـح ــام ومـحـمــد
الماغوط ،وإخراج خلدون المالح ودريد
لحام ،وساعد في اإلخــراج انيتا دوردي
وسمير غريبة.
وأم ــا طــاقــم الـعـمــل مــن الممثلين فهم:
دريد لحام (غوار الطوشة) ،وناجي جبر
(أبــوعـنـتــر) ،ويــاسـيــن بـقــوش (يــاسـيـنــو)،
وســامـيــة الـجــزائــري (أم يــاسـيــن) ،إضافة
إلى عمر حجو وصباح الجزائري وشاكر
بريخان وإيمان كامل ونبيل خزام وغادة
الشمعة ومحمد ًطرقجي وأحمد مساخي
وكلهم مثل أدوارا مختلفة.

العمل في اإلمارات
س ــاف ــر ال ـم ــاغ ــوط خـ ــال الـثـمــانـيـنـيــات
إلــى دول ــة اإلمـ ــارات وإل ــى إم ــارة الشارقة
بــال ـت ـحــديــد ،وع ـم ــل ف ــي ج ــري ــدة الـخـلـيــج
وأسس مع يوسف عايدابي القسم الثقافي
في الجريدة ،وعمل معه في القسم الحقا
الكاتب السوري نواف يونس.
ع ــن ت ـلــك ال ـمــرح ـلــة ال ـم ـه ـمــة ف ــي ح ـيــاة
الـ ـ ـم ـ ــاغ ـ ــوط األدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـك ــات ــب
الصحافي أحمد فرحات ،في مادة أشبه
بالوثائقية عن فترة تواجد شاعرنا في
اإلمارات والعالقة التي ربطته بها ،مذكرا
الـ ـق ــراء ب ــأن ــه ًعـ ــاش سـ ـن ــوات ب ـحــال ـهــا في
اإلمارات ،بدء ا من مطالع الثمانينيات من
ً
للقسم
القرن الفائت ،عمل خاللها مسؤوال
ً
الثقافي في «الخليج» بالشارقة ،ومؤسسا
لـ»الملحق الثقافي» فيها ،بالتعاون مع
اإلعــامــي د .يــوســف عــايــدابــي .وق ــد تــرك
ّ
المشهد
ريادية في
هذا الملحق بصمات
ً
اإلبــداعــي اإلمــاراتــي الـحــديــث ،خصوصا
لـ ـجـ ـه ــة ت ــد عـ ـيـ ـم ــه والدة ج ـ ـيـ ــل شـ ـع ــري
وق ـص ـصــي ج ــدي ــد وم ـس ـت ــأن ــف ،جـ ّـســدتــه
بقوة فيما ً بعد في
أسماء إماراتية
ّ
برزت ً
المشهد األدبـ ــي ،محليا وعــربـيــا .وعلى
المستوى الشخصي ،احتفظ الماغوط
بـ ــذاكـ ــرة ط ـ ّـيـ ـب ــة ،غ ـن ـي ــة ،م ـل ــؤ ًه ــا الـمـحـبــة
والـشـغــف ب ــاإلم ــارات ،إنـســانــا ومجتمعا
وأرض ــا وجماليات ال تحصى ،عكستها
ّ
تجليات التقاء الصحراء بالبحر ،أو التقاء
األصفر باألزرق ،كما يصف .يقول« :هناك
فـقــط كـنــت أنـتـصــر عـلــى ط ـيــور ال ـه ـ ّـم ًفي
رأسي ،وأرغمها على التحليق منه فورا...
وهناك فقط كنت أجد أعماق قلبي أبعد
من أطراف العالم كله».
كان قرار الماغوط السفر إلى اإلمارات
متخذا في عام  1979للعمل في صحافتها،
وفعليا عمل فيها وترك تأثيرا في المحيط
الثقافي اإلماراتي .ويتابع الكاتب فرحات
ً
إخـ ـب ــارن ــا ب ـم ــا ق ـي ــل لـ ــه م ـ ـطـ ــوال مـ ــن قـبــل
ال ـشــاعــر اإلم ــارات ــي ال ــراح ــل أح ـمــد راش ــد
ثاني عن الماغوط وعن أهميته وتأثيره
يعتبر
الخليجي .وراشــد كان
ّ
في الشعر ً ّ ً
حرا» ّللماغوط ،وأنه تعلم
نفسه «تلميذا
منه الكثير ،كما تعلم غـيــره مــن شعراء

مسلسل وين الغلط

اإلمارات ،وكذلك الشعراء واألدباء العرب
ممن أقاموا فيها ،وال يزالً البعض منهم
يقيم في البلد ،وخصوصا على مستوى
مواكبة مسار الحداثة الشعرية العربية،
ّ
المعروفين ،والسيما
عبر روادها الكبار ً
من كان منهم منخرطا في مجلة «شعر»،
كــالـشــاعــر الـكـبـيــر أن ـســي ال ـح ــاج ،شريكه
ف ــي ريً ـ ـ ــادة ق ـص ـي ــدة ال ـن ـث ــر وتــرس ـي ـخ ـهــا
عــرب ـيــا .وم ـ ّمــا قــالــه أح ـمــد راش ــد بحسب
فــرحــات« :علمني الماغوط كيفية ضبط
كتابة القصيدة النثرية ،واأل ل ـفــاظ التي
ينبغي استخدامها ،وتلك التي ُيستحسن
ّ
تجنبها في مندرجها .كــان أسـتــاذي في
ّ
كــل شــأن أدب ــي آخــر أكتبه أو أتًـ ــواله ،من
دون أن يـجـعـلـنــي أح ـ ـ ّـس ي ــوم ــا بـشـعــور
التلمذة أمــامــهً ...على العكس ،كــان يكره
ـى دوم ـ ــا ،وع ــن ق ـصــد ،أن يقوم
ويـتـحــاشـ ّ
ب ــدور الـ ُـمـعــلــم الـشـعــري أو األدبـ ــي ألحــد،
ل ـك ـن ــه ،مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ك ـ ــان م ـت ـعـ ّـاونــا
لـلـغــايــة مــع الـجـمـيــع ،مــن ش ـعــراء وكــتــاب
إمــارات ـي ـيــن وعـ ــرب ،مـمــن كــانــوا يــدفـعــون
إ لـيــه بنصوصهم لنشرها فــي «الملحق
الثقافي» ،ومنهم القاصة اإلماراتية سلمى
مطر سيف ،حيث ّ
نوه الماغوط بتجربتها
أك ـثــر م ــن مـ ــرة ،ودفـ ــع ب ـهــا إل ــى األق ـصــى،
وكذلك كان شأنه مع الشاعرة اإلماراتية
ظبية خميس ،وبالنسبة ّ
إلي ،على األقل،
(وال ـكــام ألحـمــد راش ــد) كــان يـعــرف كيف
ي ـمـ ّـرر مــاحـظــاتــه عـلــى أي ن ـ ّـص لــي ًكنت
أعرضه عليه ،وبذكاء عجيب ،وبعيدا عن
أي خلفية نقدية ّادعائية متغطرسة ،فأقبل
مالحظة».
المالحظة منه وكأنها ليست
ً
وك ــان ال ـمــاغــوط ي ـســاوي إبــداع ـيــا بين
ال ـش ـعــر بــالـعــامـيــة وال ـش ـعــر بــالـفـصـحــى،
مــع مـيــل أحـيــانــا إل ــى الـقـصـيــدة العامية
ّ
بتحبب
يستوعبها
كان
ً
(النبطية) ،التي ً
ظــاهــر وعميق ج ــدا أي ـضــا ،كيف ال وهو
يفتخر بــأنــه ابــن بيئة ريفية بــدويــة قح،
وقــد اعترف أكثر من مــرة ،بــأن القصيدة
باللهجة الـعــامـيــة هــي أق ــوى وأبـ ــدع من

الماغوط نشر أعمال
األديبتين ظبية
خميس وسلمى
مطر سيف في
الملحق الثقافي
لـ «الخليج»

عشق اإلمارات
وأهلها ولم يغادرها
ً
عائدا إلى دمشق
إال بسبب مرض
زوجته سنية

من أقواله :خسرنا
ً
أندلسا لنا في
أوروبا وها نحن
ّ
نعوض عنها
بأندلس جديدة
وأبدية في الخليج
اسمها أبوظبي

ٔ
الشاعر االٕماراتي الراحل احمد راشد ثاني

أحمد مللي وعمر حجو وهاني الروماني من فيلم الحدود

والمعاني
الصور
مثيلتها بالفصحى ،ألن
ً
ً
فـيـهــا ً أك ـثــر سـخــونــة وص ــدق ــا انـسـيــابـيــا،
ْ
الطبعي
فضال عــن «عجائبية» التركيب
لبنية عمارتها النفسية واللغوية.
ويوضح أحمد راشد أن الماغوط دفعه
إل ــى االنـ ـخ ــراط ف ــي الـكـتــابــة الـمـســرحـيــة،
الكتابة
من دون أن يدري هو ،كونه زاول ً
المسرحية الشعبية الساخرة أيضا ،إلى
جانب تآليفه الشعرية واألدبية األخرى
الـمـعــروفــة .ويـضـيــف أن ــه س ــأل ا ًلـمــاغــوط
نفسه ،خصوصا أنه كان مراسال لملحقه
الـثـقــافــي ،يــومـهــا مــن ب ـي ــروت« ،فــأفــادنــي
بــأنــه أحـ ـ ّـب اإلمـ ـ ــارات ب ــإخ ــاص ،وشـغــف
فيها حتى ًالثمالة»ً ،ورأى فيها
باإلقامة
ً
ً
«ب ـلــدا عــربـيــا جــديــدا وحـيــويــا بنهضته،
ورمزية هذه النهضة ،التي هي مفخرة لكل
عربي يريد أن يرى أمامه ترجمة عملية
للتنمية البشرية والمدينية الحقيقية»،
وقــد أسـ ّـر لي في ذلــك الــزمــن« :تقتضيني
أمانة الشجاعة ،أو شجاعة األمانة ،أخي
أحمد ،أنأ قول لك إنه ال يوجد بلد نفطي،
عــربــي أو أجـنـبــي ،فــي الـعــالــم كـلــهُ ،ينفق
مال النفط بسخاء على اإلنسان وتنميته
وتطوير بلده وتعزيز رفاهه ،كما يحصل
في اإلمارات ،وعن سابق خطط وسياسات
وقـ ـ ــرارات رسـمـيــة عـلـيــا .تـعــرفـنــي كــم أنــا
صعب االقتناع بشيء ،ولكن كلمة الحق
جــب أن تـقــال يــا صــديـقــي ،وقولها
هـنــا يـ ً
أحـ ـي ــان ــا ،يـ ـك ــاد يـ ـك ــون مـ ـع ــادال لـلـشـعــور
بالحرية واالمتالء بها ...وربما أكثر» .كما
أش ــاد الـمــاغــوط بــأهــل اإلمـ ــارات وكرمهم
وطيبتهم ًو حـســن معشرهم ،و لــذ لــك «لم
أشعر يوما بغربة في وسطهم ،بل كنت،
وعلى الــدوام ،موضع حفاوة وترحيب ال
أستحقهما ،ولوال ظروف مرض زوجتي
لما اضطررت إلى ترك البلد».
ويـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـكـ ــاتـ ــب أن ـ ـ ــه عـ ـن ــدم ــا زار
الماغوط في منزله في شــارع أسامة بن
زيــد في حي المزرعة بدمشق ،ربيع عام
 ،2003قـ ــال ل ــه الـ ـم ــاغ ــوط ك ــام ــا جميال
جديا عن اإلمارات عموما ،وعن أبو ظبي
خصوصا« :في الصحراء فقط ،يا صديقي،
ّ
وتتحول
تنفصل المعرفة عن جهامتها،
إلـ ــى ي ـن ـبــوع م ــن ال ـل ـطــف وال ـل ـي ــن وال ــرق ــة
والــدعــة ،فتقرأ بـفــرح ،وتستوعب بفرح،
وت ــأك ــل ب ـف ــرح ،وت ـش ــرب ب ـف ــرح ،و ًتـتـجـ ّـول
فيك كائناتها (أي المعرفة) أيضا بفرح،
فتنفض عـنــك كــل الكهنوتيات اليابسة
ال ـم ـغ ـل ـقــة ،وكـ ــل أسـ ـب ــاب الـ ـح ــزن ال ـجــامــد
ّ
والمتحرك ،ويتساوى فيك المدى األدنى
السمو
ـن
ـ
م
ـدة
ـ
ع
ـا
ـ
ق
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـى،
ـ
ل
ـ
ع
األ
ـدى
بــالـمـ
ّ ً
ّ
حبا
المجرد هــذه الـمــرة ،يزهر فيك
غير ً
ووردا ميزته ًاألولى ًواألخيرة ً أنه ال يذبل،
بل يظل نضرا ،جليا ،ساطعا في مهمته
ال ـم ـت ـج ـ ّـس ــدة ،وع ـل ــى م ـه ــل ،ب ــإس ـق ــاط كل
األقنعة فيك ...قناعا وراء قناع وراء قناع».
كان يزور أبوظبي بين الفينة واألخرى،
ّ
المعبأ بخضرة
يتمشى على كورنيشها
ـدى البحر العظيم،
األش ـجــار الــداكـنــة وم ـ ّ
«ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،حـ ـي ــث تـ ـنـ ـش ــق ال ـ ـجـ ــاذب ـ ـيـ ــة عــن

ً
ً
ج ــاذب ـي ــات أك ـثــر أن ــاق ــة وجـ ـم ــاال ،وت ـكــون
واحدة من مهماتها ،تحويلك إلى مجرد
حلم يمشي بوعي منه أنه حلم استثنائي
ّ
يتعين عليك وحدك
يقظ ومستمر ،والذي
ف ـي ـمــا ب ـعــد أن ت ـتــرج ـمــه لـنـفـســك ق ـبــل أن
ّ
ـرون لــك ،ال لشيء إال ألنهم
يترجمه اآلخ ـ ً
متجليا عليك فــور التقائك بهم.
يــرو نــه ً
إنـ ــه ف ـع ــا ال ـح ـلــم االس ـت ـث ـنــائــي األج ـم ــل،
وبأضعاف ،مذاك الحلم االعتيادي الذي
ً
ُيدرك كليال من حيث ال تحتسب».
ويـتــابــع الـكــاتــب« :وأخ ـبــرنــي الماغوط
ع ـ ــن شـ ـ ـع ـ ــوره الـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـمـ ـب ــاش ــر ،ل ــدى
التقائه األولـ ّـي بمدينة أبوظبي ،فقد قال
ّ
موجها الكالم َّ
إلي ذات جلسة ندمائية في
منزله بدمشق ،كــان فيها فاتح المدرس
وم ـص ـط ـف ــى الـ ـ ـ ًح ـ ــاج وج ـ ــوزي ـ ــف ح ـ ــرب:
«خسرنا أندلسا لنا في أوروبا من زمان،
وها نحن ّ
نعوض عنها بأندلس جديدة
وأبدية في الخليج اسمها أبوظبي».
وأخفق الماغوط ككاتب في مسرحية
جهاد سعد «خــارج السرب» ومسرحيته
األخرى «قيام جلوس سكوت» ،التي قدمها
زهير عبدالكريم ،بينما لم يبرز اسم دريد
لحام في كل المسلسالت والبرامج التي
قدمها تباعا.

الحدود
نبقى فــي ثمانينيات ا لـقــرن الماضي،
ولـكــن هــذه الـمــرة سنتوجه إلــى مشاركة
الـمــاغــوط فــي األف ــام السينمائية ،حيث
أنجز مع دريد لحام فيلمين هما «الحدود»
و«الـ ـتـ ـق ــري ــر» وكـ ـ ــان ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا وض ـعــه
الـخــاص مــن حيث السيناريو واإلنـتــاج،
وأيضا مشاركة النجمة السورية الجميلة
رغ ــدة .ون ـبــدأ مــع فيلم «ال ـح ــدود» الفيلم
ال ـ ـسـ ــوري الـ ـك ــومـ ـي ــدي الـ ـس ــاخ ــر ،وال ـ ــذي
أنتج عــام  ،1984كتب نصه السينمائي
والـسـيـنــاريــو وال ـح ــوار الـكــاتــب ال ـســوري
محمد الماغوط ،وهو من بطولة الفنان
دري ــد لـحــام كـمــا ق ــام بــإخــراجــه ،وشــاركــه
في التمثيل كل من الممثلة رغدة ،وهاني
الـ ــرومـ ــانـ ــي ،وه ــان ــي الـ ـسـ ـع ــدي ،ورش ـي ــد
عساف ،وعمر حجو ،وأحمد حداد ،وأحمد
مللي.

الوحدة العربية

الماغوط في إحدى المناسبات

ت ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـك ــوم ـي ــدي ــة
الـمـتـعـلـقــة بـفـيـلــم الـ ـح ــدود حــول
سائق سيارة ،حيث تم توظيف
هذه الشخصية من قبل الماغوط
ليسخر من االدع ــاء ات المتعلقة
ب ــال ــوح ــدة ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـتـ ـع ــاون
العربي (كما ورد في عدة مقاالت
نقدية تحدثت عن الفيلم) ،إذ كان
هذا السائق في رحلة بين بلدين،
أحدهما يقع إلى الغرب ويسمى
غــرب ـس ـتــان ،واآلخ ـ ــر إل ــى ال ـشــرق
واسـمــه شرقستان ،ويحصل أن
تضيع كل األوراق الثبوتية لهذا
الـســائــق بـمــا فيها ج ــواز السفر
في المنطقة الحدودية الفاصلة
بين غربستان وشــرقـسـتــان ،إال

أن هذا الضياع لم يشمل االوراق
فـ ـق ــط ،ب ــل ش ـمــل ال ـس ــائ ــق نفسه
الذي ضاع وتاه هو اآلخر ،ووجد
نفسه فــي منزلة بين منزلتين،
ال يـسـتـطـيــع دخـ ــول ال ـب ـلــد ال ــذي
أت ــى م ـنــه بـسـبــب ض ـيــاع أوراقـ ــه
الثبوتية من جهة ،وال يستطيع
الـ ـع ــودة إلـ ــى داخ ـ ــل ال ـب ـلــد ال ــذي
غ ـ ـ ــادره ،لـلـسـبــب ن ـف ـســه ،ويــأتــي
ضياعه من عدم امتالكه هوية وال
أهال وال بلدا ،فقط هو والسيارة
وال ـل ـيــل وال ـن ـجــم وال ـم ـس ــاء ،مما
اضـطــره إلــى نصب خيمة يبيت
فيها في المنطقة الحدودية التي
تتوسط المسافة بين البلدين،
حيث أقام فيها وبدأ في تكييف

حياته على هذا الوضع الغريب
والشاذ .وبالتالي امتألت حياته
ب ـم ـفــارقــات وم ـعــاك ـســات عــديــدة
اس ـت ـف ــاض ال ـف ـي ـلــم ف ــي شــرحـهــا
من خــال األنماط المختلفة من
الناس الذين كان يلتقي بهم هذا
السائق المنكوب .يذكر أن الفيلم
من إنتاج نادر األتاسي وسيريا
فـ ـيـ ـل ــم ،ومـ ـ ــن ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـم ـت ـح ــدة
للتجارة والسينما.

توابل ةديرجلا
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عارضة األزياء

تستعير ثوب زفافها من سهير البابلي
وأخذت تبحث لها عن عريس ،وطرق الكثيرون باب نجمة األناقة ،لكنها رفضت
تتابعت رحلة الفنانة رجاء الجداوي في السينما والدراما التلفزيونية ،واتخذت
أصعب قرار في حياتها ،باعتزال عروض األزياء ،وتفرغت للتمثيلّ ،
المنتخب
مرمى
(حارس
مختار
حسن
التقت
حتى
تقليدي،
بشكل
ترتبط
أن
خالل
مت
وقد
ً
المصري) ،ووجدت فيه مواصفات شريك العمر ،ودام زواجهما نحو  46عاما،
فترة السبعينيات الكثير من األدوار المتميزة ،والتقت للمرة األولى النجم عادل
إمام على الشاشة الصغيرة ،وقادتها المصادفة في كواليس مسرحية «روبابكيا» حتى وفاته في عام .2006
إلى الزواج من «حبيب عمرها» ،وباتت على أعتاب مرحلة جديدة في مشوارها
الفني.
خشيت األم على ابنتها من انشغالها بالتمثيل ،وأن يفوتها قطار الزواج،
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

يوسف شاهين
يمنحها
فرصة الظهور
في «حدوتة
مصرية»

«المانيكان»
ترفض
عمليات
التجميل بعد
مشوارها
الفني الطويل

دعوة على
العشاء بمنزل
فريد شوقي
تنتهي في
المسرح
الكوميدي

ملصق «

موعد على العشاء»

عندما بلغت رجاء الجداوي السابعة والعشرين
مــن عـمــرهــا ،خشيت عليها والــدتـهــا مــن العنوسة،
ً
وألحت عليها كثيرا لـلــزواج ،وحينها سافرت إلى
الـســودان بالمصادفة برفقة خالتها الفنانة تحية
كاريوكا ،لكي تشارك في مسرحية «روبابكيا» كبديلة
للفنانة نبيلة عبيد التي اعتذرت عن عدم السفر مع
الـفــرقــة ،وفــي الـفـنــدق كــان يــوجــد بعض العـبــي كرة
الـقــدم ،وقــام الفنانون بمصافحتهم ،مــا عــدا واحــد
منهم كان يقرأ في كتاب ،فسألت رجاء« :مين المثقف
ده؟» ،فقالوا لها إنه الكابتن حسن مختار.
وفي اليوم التالي كانت تضع ماكياج الشخصية،
ً
فوجدته أمامها ،وقال لها مازحا« :النهارده شكلك
كنت عاملة زي البلياتشو» َّ
وعرفها
أفضل ..امبارح ِ
بنفسه ،وسألها عن طبيعة عملها ،فقالت لــه« :أنا
مانيكان» ،وشرحت له معناهاّ ،
وعرفها بنفسه بأنه
حارس مرمى ،وطلب منها أن يحادثها في الهاتف
فوافقت.
وسافرت رجاء إلى الخرطوم ولحق بها حارس
المرمى إلى هناك ،وفوجئت بحضوره ومعه صحافي
من مجلة رياضية ،وطلب منها الصحافي صورة
مع خطيبها ،فنفت عالقتها به ،لكنه أكد للصحافي
أنــه سيكون خطيبها ،وبعدها وجــدتــه معها على
الطائرة نفسها ،وعرض عليها الــزواج ،فسألته عن
ً
راتبه ،فقال إنه يتقاضى  55جنيها في الشهر ،إضافة
إلى خمسة جنيهات أخرى مع كل صدة للكرة ،فقالت
ّ
يصد
مازحة« :يعني أنا اتجوزك وأقعد أقول يا رب
الكرة؟» ،وأخبرته أنها أكبر منه ،وأن راتبه ال يتناسب
معها ،وتــريــد أن ترتبط بشخص كبير فــي السن،
إال أن مختار أصر على االرتباط بها ،وبعد هبوط
الـطــائــرة ذهـبــت رج ــاء للتسوق فــي الـســوق الـحــرة،
لتشتري هدية لوالدتها عبارة عن طقم أطباق صيني،
فوجدته هناك ،وطلب منها استقباله في بيتها للقاء
والدتها ،وأبدت استغرابا من إصراره ،وفوجئت في
اليوم التالي ،باتصاله بوالدتها ،فرحبت بمجيئه،
واكتشفت أن أمها تعرفه كالعب كرة ،وتزوجت رجاء
من الالعب المشهور في يوم  22نوفمبر  ،1970بعد
ستة أيــام فقط من الخطوبة ،وأحبته بعد الــزواج،
وأنـجـبــت منه ابنتهما الــوحـيــدة «أم ـيــرة» ،وأدرك ــت
وقتها أن والدتها كان لديها بصيرة بموافقتها على
الزواج من النجم الرياضي حسن مختار.
وخ ــال فـتــرة الـخـطــوبــة ،حــدثــت بعض المواقف
الطريفة مــع زوج ـهــا ،فحين ذهـبــا لـشــراء «خــواتــم»
الزواج كتب الجواهرجي اسم خطيبها على الخاتم
«حـســن مـخـتــار» ،وه ــو الـخــاتــم ال ــذي لــم تخلعه من
إصبعها ،والموقف الثاني أنها في ليلة الزفاف لم
ترتد فستان فرح ،بل استعارت من صديقتها الفنانة
سهير البابلي «بلوزة» برتقالية اللون ولم ّ
تردها،
واحتفظت بها للذكرى.

بريق عينيك
استطاعت الـجــداوي أن توفق بين الفن وكونها
ً
زوج ـ ـ ـ ـ ــة وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـ ــل ت ـض ــاع ــف
نشاطها بعد الزواج ،وشاركت
في العديد من األفالم واألعمال
ال ــدرام ـي ــة ،ومـنـهــا فـيـلــم «مــوعــد
على العشاء» عام  ،1981للمخرج
محمد خان ،وجسدت شخصية
«ع ـن ــاي ــات» أمـ ــام الـنـجـمــة سـعــاد
ح ـس ـنــي ،وأح ـم ــد زك ــي وحـسـيــن
فهمي وزوزو ماضي ،وفي العام
التالي ظهرت كعارضة أزيــاء في
«عصابة حمادة وتوتو» للمخرج
محمد عبدالعزيز ،وبطولة النجم
عــادل إمــام ولبلبة وصــاح نظمي
وسامي العدل ،ودارت أحداثه في
إطار كوميدي.
ولـ ــم ي ـن ـتــه عـ ــام  1982م ــن دون
أن ت ـش ــارك ف ــي ثــاثــة أف ــام أخ ــرى،
ولعبت دور «ليلى» في فيلم «انهيار»
للمخرج أحمد السبعاوي ،وبطولة
النجوم كمال الشناوي وحسين فهمي

مشهد من مسرحية «الواد سيد الشغال»

صورة نادرة لها في حديقة منزلها
وسهير رمزي ،وأسند لها المخرج محمد عبدالعزيز
دور «راجية» في فيلم «بريق عينيك» مع النجم نور
الشريف ومديحة كامل ،كما وقــع اختيار المخرج
يوسف شاهين لنجمة األناقة للعمل معه في فيلم
«حدوتة مصرية» ،وقد اعتبرت هذا الفيلم نقطة ُّ
تحول
في مسيرتها الفنية ،ألنها تعاونت مع مخرج عالمي
وصاحب فلسفة خاصة.

مغامرة مسرحية
ومثلما دخلت مجال التمثيل مصادفة ،دخلت
ً
الجداوي إلى عالم المسرح مصادفة أيضا ،عندما
ُدعيت لتناول العشاء في منزل «وحش الشاشة» فريد
شــوقــي ،وكــان النجم عــادل إمــام مــن بين الحضور،
وط ـلــب مـنـهــا أن تـعـمــل مـعــه فــي ال ـم ـســرح ،ووقـتـهــا
كان يجري بروفات مسرحية «الــواد سيد الشغال»،
وت ـخــوفــت نـجـمــة األن ــاق ــة م ــن ال ـم ـغــامــرة ومــواجـهــة
الجمهور في مسرحية كوميدية ،إال أنه أقنعها أنها
ُخفيفة الظل ولديها حضور جيد ،وفي ذلك الوقت
أصـيـبــت ب ــورم فــي الـغــدة الــدرقـيــة ،وتسبب العالج
فــي زي ــادة وزن ـهــا ،فانسحبت مــن ع ــروض األزي ــاء،
وتفرغت للمسرحّ ،
وقدمت المسرحية الشهيرة على
مــدى ثماني سـنــوات ،سافرت خاللها إلــى مختلف
دول العالم.
وبـ ــدأت نـجـمــة األن ــاق ــة تـعــاونـهــا الـفـنــي مــع نجم
الكوميديا عادل إمــام ،قبل نهاية سبعينيات القرن
الماضي ،وشاركته في عدد من األعمال السينمائية
والتلفزيونية ،ومنها فيلم «أزواج طائشون» للمخرج

«طنط ظاظا»
ُ
تضحك
الجمهور في
حضور «الواد
سيد الشغال»

«الثعلب في
الملعب»
يخطف
الممثلة
الكبيرة
من «مسرح
الزعيم»

نـيــازي مصطفى ،ومسلسل «أح ــام الفتى الطائر»
للكاتب وحيد حامد ،والمخرج محمد فاضل ،وتعتبر
هذه التجربة الدرامية نقلة فنية كبيرة في مشوارها
ً
ً
الفني ،ال سيما أن المسلسل القى نجاحا كبيرا في
عام  ،1978وما زال يحظى بنسبة مشاهدة عالية حين
ُيعرض في القنوات الفضائية.
واسـتـمــر عملها فــي الـمـســرح مــع الـفـنــان الكبير
ً
عادل إمام مدة  17عاما ،مما أكسبها خبرات تمثيلية
فائقة ،وقدرة على مواجهة الجمهور ،بل إنها اكتشفت
موهبتها الكوميدية ،وأنـهــا ق ــادرة على اإلضحاك
بتلقائيتها وحضورها المميز ،وأدركت أن الوقوف
على خشبة المسرح بمنزلة «ترمومتر» لقياس درجة
التفاعل بين الفنان ُ
شاهد ،وكانت «وحياة طنط
والم ِ
ظاظا» من العبارات الضاحكة التي رددتها أمام نجم
الكوميديا خالل مسرحية «الواد سيد الشغال» بطولة
عمر الحريري ،ومصطفى متولي ،ومشيرة إسماعيل،
وبعدها شاركت في مسرحية «الزعيم» حتى مطلع
األلفية الجديدة.
وأثناء مشاركتها في مسرحية «الزعيم» خاضت
تجربة مسرحية أخرى هي «الثعلب في الملعب» عام
 ،1994إخراج عبدالغني زكي ،وبطولة الفنان محمد
رض ــا وأح ـمــد آدم ومـحـمــد ال ـشــرقــاوي وع ــزة كـمــال،
ودارت األحداث في إطار كوميدي ،وتعد من العروض
المسرحية التي انتشرت في تلك الفترة ،ويتم عرضها
ليوم واحد أمام عدد محدود من الجمهور ،ويجري
تسجيل العرض إلذاعته من خالل الشاشة الصغيرة.
وتوقف نشاط رجاء المسرحي فور إسدال الستار
على مسرحية «الــزع ـيــم» ،على الــرغــم مــن شعورها
بمتعة العمل على خشبة المسرح ،وتجاوب الجمهور
ً
معها ،إال أنــه استنزف كثيرا مــن وقتها وجهدها،
المخرجين والمنتجين يتجنبون
وجعل كثيرا من ّ
التعاون معها ،ولذا فضلت التركيز أكثر على السينما
والدراما التلفزيونية.
وكانت نجمة األناقة تحرص على توثيق أغلب
الذكريات بصور من مشوارها الفني ،وتعتز بصورها
مع الفنان عادل إمام بخاصة من مسرحية «الواد سيد
الـشـغــال» ،وتحب أن تجلس مــع حفيدتها «روضــة»
وتتصفح معها ألـبــوم ذكرياتها ،وتستمع آلرائها
في أعمالها الفنية.

فن اإلتيكيت
ارتبطت رجــاء الـجــداوى بعالم الجمال واألنــاقــة
والجمال ،واحتفظت بلقب «نجمة األناقة» ،على الرغم
من اعتزالها عروض األزياء ،وبجانب عملها كفنانة
وممثلة قديرة أثرت الفن بالعديد من أعمالها الهادفة
طــوال مـشــوار حياتها ،إلــى جانب أن هناك العديد
من البرامج التي قدمتها للفتيات والسيدات عن فن
التعامل الراقي واإلتيكيت من خالل الشاشة الصغيرة.

سهير البابلي
واكتسبت الفنانة الراحلة فن التعامل واإلتيكيت
منذ طفولتها ،فكانت دراستها في مدرسة داخلية،
وكانت تهتم فيها بدروس اختيار المالبس ،والمشي
ّ
بخطى ثابتة ،وآداب الطعام ،كما علمتها خالتها
الفنانة الراحلة تحية كاريوكا فنون التعامل مع
اآلخرين ،وشاركت في صباها بعروض أزياء ألشهر
دور األزياء الفرنسية ،فاكتسبت خبرات كثيرة في
فنون اإلتيكيت وآداب الحديث والمشي.
ورأت نـجـمــة األن ــاق ــة أن ال ـج ـمــال وال ـت ـعــامــل مع
اآلخرين ال يحتاج إلى دورس وخبراء ،ولكن يحتاج
إلــى احـتــرام اآلخــريــن ،ويمكن ألي فـتــاة وسـيــدة أن
تكون أنيقة ،إذا كان هناك احترام في التعامل ،وكانت
ً
تردد دائما أن «الجمال ليس بارتفاع التكاليف ،لكنه
يمكن أن يكون بأدناها ،ويجب على الفتاة االختيار
الـسـلـيــم لـلـمــابــس ال ـتــي تـعــالــج ع ـيــوب كــل مرحلة
حياتية ،وارتداء المالبس النظيفة والمهندمة ذات
األلــوان المتناسقة التي تجذب نظرات من حولها
باحترام”.
كانت ال ـجــداوي مــن الفنانات القليالت اللواتي
يبحثن عن الجمال الداخلي ،وصفاء الروح ،وتدريب
النفس على البعد عن األحقاد وتجنب الصراعات،
اآلخرين ،والتركيز في العمل
وعدم التدخل في حياة َ
تخش من ّ
تقدم السن وظهور
وتحقيق النجاح ،ولم
التجاعيد ،ولــذا رفضت إج ــراء عمليات التجميل،
وأدركــت أن كل تجعيدة عالمة في مشوار حياتها،
وال تدعو للخجل منها ،وأن الجراحة التجميلية إذا
أصلحت بعض خطوط الوجه ،لن تنجح في إصالح
القلب الذي يعيش في شيخوخة.

كاريوكا تعترف بموهبة رجاء قبل رحيلها بعامين
ظ ـل ــت الـ ـع ــاق ــة مـ ـت ــوت ــرة ب ـي ــن رجـ ــاء
الجداوي وخالتها الفنانة تحية كاريوكا،
حين انتقلت للعيش مع والدتها بسبب
ظ ــروف ـه ــا ،وه ـن ــا ك ــان ــت ال ـق ـط ـي ـعــة الـتــي
استمرت نحو عامين ،واتهمتها تحية
بالجحود ،لكن حينما مرضت «كاريوكا»
ودخلت أحد المستشفيات ،ذهبت رجاء
ووالدتها إليها وجرى التصالح.
وكانت كاريوكا تعارض دخــول ابنة
ُ
شقيقتها م ـجــال ال ـف ــن ،ول ــم ت ـب ـ ِـد ط ــوال
حياتها رأيها في رجــاء كممثلة إال قبل
وفاتها بعامين ( ،)1999وحينها قالت
لـهــا« :أن ــت ممثلة كـ ّ
ـويـســة (ج ـي ــدة) ،لكن
ِ
ُ
ّ
بتخرجي الجملة بشكل
كنت
في بدايتك ِ
غريب» ،وطلبت منها ،حينما تقف أمام
الكاميرا أن تتعلم وتسمع ُ
الجمل الحوارية
ُ
وتشعر بها ثم تخرجها من لسانها.

وجاء اعتراف كاريوكا بموهبة ابنة
ً
شقيقتها ،بعد نحو  38عاما من دخول
رجــاء إلــى عالم الفن بالمصادفة ،حين
ذهبت ذات يوم إلى منطقة وسط القاهرة
لشراء هدية لوالدتها بمناسبة عيد األم،
ً
وكان عمرها  15عاما ،فتقابلت مع أحد
األشخاص الذي اقترب منها ،وقال لها
إنه يريدها في فيلم ،ألنه يرى أن الكاميرا
تحبها ،فرفضت متعللة بأنها ال تحب
التمثيل وال تـجـيــده ،وإذا كــانــت تريد
أن تدخل الوسط ،فخالتها هي الفنانة
تحية كاريوكا ،وتستطيع أن تفعل ذلك،
لكنه أص ـ ّـر عـلــى إعـطــائـهــا رق ــم هاتفه،
ً
موضحا لها رغبته في أن تحضر إلى
مكتب المنتج رمسيس نجيب.
وأخ ـب ــرت رج ــاء والــدت ـهــا بـمــا حــدث،
ً
فرفضت األم تماما دخول ابنتها مجال

 ...ومن أحد أعمالها

التمثيل ،على الرغم من ســوء ظروفهم
المادية وقتها ،ولكن بعد إلحاح من رجاء
على الذهاب من أجل المال للمساعدة في
أحوالهم الصعبة ،وافقت األم.
وبــالـفـعــل ،ذهـبــت رج ــاء إلــى المنتج
ً
وتـ ـع ــاق ــدت ب ـم ـب ـلــغ خ ـم ـس ـيــن ج ـن ـي ـهــا
ً
م ـص ــري ــا ،وم ــن ه ـنــا ك ــان ــت انـطــاقـتـهــا
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،حـ ـي ــث شـ ــاهـ ــدهـ ــا ف ـ ــي أثـ ـن ــاء
تصويرها الفيلم المنتج سعيد صادق،
ورشحها للعمل فــي فيلم «غريبة» مع
الفنانة نجاة الصغيرة مقابل  100جنيه،
وبعدها شاركت في فيلم «دعاء الكروان»
مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
وأحـمــد مظهر وزه ــرة الـعــا والمخرج
بــركــات ،وجـســدت مــن خــالــه شخصية
«خــدي ـجــة» ال ـف ـتــاة األرس ـت ـقــراط ـيــة ابنة
المأمور.

في جلسة تصوير قبل اعتزالها عروض األزياء
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صباح يغني ً بأكبر قاعات باريس
ويحل ضيفا على «مونت كارلو»
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.

• مقدم البرامج الفرنسي الشهير «جاك مارتا» يصر على استضافة فخري رغم اعتراض إدارة القناة
ً
• صباح يتحدث بلهجته الحلبية دائما وسعيد بإقرار قانون حماية الملكية في سورية
العرب ليس لديهم
معهد غنائي منذ
أيام زرياب ولدينا
فقط معاهد
موسيقية
صباح

أقام صباح فخري حفالت في معظم دول العالم،
وتميزت منها حفلته التي أقامها في باريس بقاعة
قصر المؤتمرات بباريس سنة  ،1978وحفلة أخرى
في قاعة مسرح األمانديه «»théâtre Les Amandie
في باريس أيضا سنة  ،1985وذلك في افتتاح مهرجان
الموسيقى الشرقية بفرنسا.
سافر صباح فخري عام  1978إلى باريس للمرة
ً
ً
األولى ،وقدم حفال تاريخيا في عالم الطرب العربي
األصيل ،في صالة باريسية كبرى؛ صالة الباليه دي
كونغريه بقصر المؤتمرات .يقول صباح فخري عن
تلك الحفلة :لقد كنت سعيدا ومرتاحا جدا ألسباب
عديدة .كانت المرة األولى التي أزور فيها فرنسا ،وال
ً
أعرف فيها أحدا ،فكان من الضروري أن أتعرف على
الوسط الثقافي والفني واإلعــامــي ،وعندما دعيت
إلى اإلذاعة الفرنسية مونت كارلو ،كنت سعيدا ،فلها
اسمها وسمعتها ،وكانت بدأت في تلك الفترة بثها
كإذاعة جديدة متطورة ،فيها الرقي والتقدم ،وكان
اللقاء مع بنت بلدي اإلعالمية القديرة هيام حموي،
وهنا شعرت بالراحة والطمأنينة؛ لوجود المحبة
والتعاطف.
كانت نقطة قوية في حياتي الفنية ،وانطالقة رائعة
أن أغني في بلد أوروبي بأكبر قاعة في باريس ،من
حيث البداية للشهرة العالمية ،ومــن حيث العطاء
الفني الجيد ،والتسجيل في تلك الحفلة بالذات لم
نحصل على مثيله في كل األماكن التي غنيت فيها،
بسبب التقنيات العالية الموجودة فيه.
كان هناك برنامج تلفزيوني فرنسي شهير جدا
استقبل الـفـنــان صـبــاح فـخــري ،وك ــان الـمـحــاور هو
المذيع الفرنسي المشهور «جاك مارتا» .يقول صباح:
كنت حريصا في تلك الفترة أن أشــارك في أكثر من
برنامج في اإلذاعة والتلفزيون والصحافة ،ألنها كانت
الزيارة األولى لفرنسا ،والبد أن أفتح كل القنوات مع
أجهزة اإلعــام ،فهي فرصة لالنتشار بدعم من تلك
األجهزة ،ومن ضمن المشاركات كانت مشاركتي مع
مقدم البرامج الشهير «جاك مارتا» ،وأتذكر أنني غنيت
فــي الـبــرنــامــج مــوشــح «سـبـحــان مــن صــور حسنك»،
ألـحــان األسـتــاذ عمر البطش ،رحمه الـلــه ،وقــد القى
وقتها استحسانا كبيرا من قبل الفرنسيين وأحبوه
كثيرا ،وهو من مقام النهاوند «المينور» ،وهي نغمة
غير بعيدة عن أذن المستمع الغربي ،وكان له صدى
كبير؛ ألن البرنامج مشهور ومعروف ،وفرحت عندما
علمت بقصة عدم رغبة إدارة القناة في أن أكون ضيفا
للبرنامج ،إال أن المذيع «جاك» أصر أن أكون ضيفه،
بعد أن سمع صــوتــي فــي «اسـقــي الـعـطــاش» ،وقــال:
هــذا فنان كبير ،وسيكون ضيفي مهما كلف األمــر.
كما كان معروفا عنه حبه لألصوات الرائعة والقوية
كــاألوبــرالـيــة ،والحـقــا عرفت أن صوته جيد ويغني
ويحب الموسيقى كثيرا ،إضافة إلى أنه مثقف لدرجة
عالية في الموسيقى واألصــوات ،وهنا علمت سبب
إصراره على استضافتي وقتها.

اللهجة الحلبية

كتاب «ما غناه
صباح» سيضم
ً
ً
شرحا أدبيا عن
قصة القصيدة
وشرح المفردات
والنوتة وكل
القوالب الغنائية

تتميز حـلــب عـمــومــا بلهجة خــاصــة تــؤثــر على
ً
فنانيها جميعا ،ومنهم من تؤثر حتى في غنائه،
وصـبــاح فخري واحــد منهم .يقول صباح عــن ذلــك:
ً
نعم ،إنني أتحدث بلهجتي الحلبية كثيرا ،وخصوصا
في المقابالت ،تمر الكثير من الجمل ،ويسألونني عن
معنى ما قلت ،ألن الناس ال تعرف بعض الكلمات
الحلبية البحتة ،ومرة سألوني عن كلمة «جقجقنالك»
ماذا تعني؟ فأجبت :عندما نزور شخصا ما في بيته،
وتكون سيدة المنزل تقوم بأعمال النظافة فيه من
مسح وغسل للبيت ،وخصوصا لألرضية فنقول:
يجب عليه أن «يتلقط» أي يمشي على رؤوس أصابعه،
حتى ال يوسخ األرضية ،أي «يجقجق»؛ ألن «الجقجقة»
تكون بتوسيخ األرض بوجود الماء ،وعندما سألتني
المذيعة كم مرة جئت إلى فرنسا قلت لها« :طريقين»
ونحن بلهجتنا نقول ذلك.
وعـ ــن ح ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة وال ـن ـش ــر وغ ـي ــره ــا ،الـتــي
يعتبرها نقطة أساسية يجب الحديث عنها دائما،
يقول :في معظم بلدان العالم هناك جمعيات لحماية
الحقوق ،وفــي ســوريــة صــدر قــانــون لحماية حقوق
المؤلف والملحن والمبدع من قبل مقام الرئاسة في

فــي داخـلــه يطلب هــذه االبـتـهــاالت ،وبداخله الله
سبحانه وتعالى.

الجمهورية العربية السورية ،متمثال بالرئيس بشار
األسد ،وكان من الضروري جدا إصدار هذا القانون،
وقــد تمكنا من خالله من العمل بسهولة ،فاإلنتاج
الجديد أصبح في مأمن .لقد كنا سابقا نمتنع عن
تقديم الجديد خالل اللقاءات الصحافية واإلذاعية
ً
والفنية وغيرها ،خوفا من السرقة ،لكن بعد القانون
تغير األمر ،ولم تتوقف فائدة حقوق الملكية لي ،بل
ً
لورثتي أيضا ،فموضوع استعمال أغنية تراثية مرت
عليها سنوات طويلة أصبح مختلفا ،بعد القانون،
ً
والطبيعي أن يكون لــه عمر معين ،ثــم يصبح حقا
ً
ً
للناس وحقا للجمهور والدولة أيضا ،ويكون الفنان
ً
قد استفاد منه خمسين عاما ،واستثمره ،بينما في
ً
السابق لم يكن ليستفيد شيئا ،ورزقه وإبداعه يسرق
من أمام عينيه.

الشعراء والملحنون

معهد صباح فخري
افتتح «معهد صباح فخري» الغنائي الموسيقي
سنة  ،2008برعاية رئاسة الجمهورية ووزارة التربية،
وبــدأ الــدورة الدراسية األولــى ،مع افتتاح المدارس.
يقول صباح :أذكر أننا من أيام زرياب ال نمتلك معهدا
غنائيا .نحن في العالم العربي لدينا معاهد موسيقية
فقط .أمــا فــي أوروب ــا فهم يعلمون الغناء ،يعلمون
المطرب كيف يغني ،من أين يغني ،وكيف يتنفس،
ومتى يكون القوي ،ومتى يكون الضعيف .أما نحن
غنائيا «يا رب تجي بعينه» ،وفي معهدنا سوف نقوم
بتعليمه كيف يغني ،وعندما يأتي إلى المعهد سيقبل
في المرحلة األولى بصف اللغة العربية ،فهو مطرب،
ويـجــب أن يـعــرف الكلمة جـيــدا ،ولــديـنــا صــف لعلم
التجويد ،حيث يجب على المتعلم أن يتعلم النطق
والـلـفــظ ،ومــن ثــم إلــى صـفــوف أخ ــرى حيث مدرسو
تعليم النوتة (الصولفيج) .كما أن هناك أستاذا يعلم
المقامات وآخــر يعلم اإليقاعات وآخــر يعلم العود،
وبعد كل هذه الصفوف يكون الشخص جاهزا حتى
يأتي إلي ألعلمه كيف يغني ،كما لو أنه آلة تم تركيبها
على مــراحــل ،وأن ــا فــي المرحلة األخ ـيــرة ســأزودهــا
بالروح ،فمثال نحن كاآللة إذا سحب منا النفس هل
سيقولون له «آه»؟ كيف ستقال له وهو نائم؟!
ويضم المعهد  16قاعة لتعليم العود والقانون
وال ـن ــاي والـكـمــان والـفـيــولــونـسـيــل والـكــونـتــاربــاص
والبيانو واألورغ ومختلف اآلالت اإليقاعية ،باإلضافة
إلى مادة تعليم أصول الغناء الشرقي ،وكان مدرسها
ال ـف ـنــان ص ـب ــاح ف ـخ ــري شـخـصـيــا ،وب ـع ــض دروس
الـمــوسـيـقــى ال ـت ــي سـيـتـعـلـمـهــا ال ـ ــدارس ع ــن طــريــق
الكمبيوتر.
يــذكــر أن مناهج المعهد تضمنت مــا يــزيــد على
 1000لـحــن شــرقــي كـتـبــه الـفـنــان ف ـخــري ،وم ــا يــزال
ً
البحث جاريا عن المزيد من األلحان لتضمينها في
المنهج الدراسي.

صباح في تركيا (مرسين) 1984

جمعت حتى اآلن
أكثر من ألف لحن
وهذا العدد يفوق
ألحان عبدالوهاب
وأم كلثوم
صباح

كتاب صباح
يتم العمل على كتاب يجمع ما غناه صباح فخري،
ً
الــذي تحدث عنه في حــوار عــام  2008قائال :إن هذا
ً
الموضوع قيد العمل ،لكنه صعب جــدا ،فأنا ليس
لدي مكتب صحافي ،وليس لدي متحدث اعالمي وال
مكتب وال سكرتيرة ،لقد كنت أنجز أعمالي كاملة
ب ـم ـفــردي ،أم ــا اآلن ،فــأنــا مـضـطــر لــاسـتـعــانــة بتلك
القصص والتقنيات الموجودة ،وأذكر أن التحضير
يحتاج إلى مجهود كبير ،فإذا كان الكتاب عن أغنيات
ً
صباح فخري فكم لحنا غنيت؟ وأنــا حتى اللحظة
أجمع وأتــذكــر ،وحتى اللحظة لقد جمعت أكثر من
ألف لحن ،ولو تحدثنا في هذا المضمار عن تجربة
أم كلثوم فسنجد أنها قد غنت  500لحن ،والموسيقار
محمد عبدالوهاب لم يصل إلــى حــدود األلــف لحن،
ومن جهتي حتى اآلن فقد تجاوزت األلف ،وما زلت
أتذكر وأضيف ،وفي إحدى المرات تذكرت موشحا
دينيا جميال جــدا ،وبــدأت أحــاول أن أتذكر لمن هذا
الموشح ،لمن؟ وكان أصدقائي معي ،وسألتهم عن
صاحبه؛ هل هو الشيخ عمر؟ فضحكوا وقالوا لي:
إنه من ألحانك أنت.
أما الكتاب فهو عما غناه صباح فخري وعدد
األلبومات التي قدمها ويقدمها ،مثال :غنى صباح

غنى لشعراء
من العهدين
األموي والعباسي
ولظرفاء مكة
ومبدعين
معاصرين

رصيد زاخر ومتنوع
يقول الباحث التونسي إلياس بودن إن
صـبــاح فـخــري غنى خــال مسيرته الفنية
الطويلة حوالي الثالثمئة وستة وسبعين
لحنا ،تــوزعــت على أهــم القوالب الغنائية
التقليدية التراثية والمتمثلة في الموشحات
والقصائد واألغــانــي الشعبية الفلكلورية
والـقــدود الحلبية والـمــواويــل واالبتهاالت
الدينية واألدوار واألناشيد .وتكاد أغانيه
ال تحصى ،نظرا إلــى كثرة ما سجل منها
باإلذاعات وعلى االسطوانات ،وما قاله في
مناسبات معينة دون أن يسجل ،هــذا عدا
قطع األغاني المسجلة لغيره التي غناها
أيضا بصوته.

في باريس سنة 1978

فخري كل القوالب الغنائية :الموشحات ،والدور،
والـقــد ،والـمــوال ،والقصيدة ،واألغــانــي الشعبية،
وال ـمــونــولــوج ،والـطـقـطــوقــة ،واألغ ــان ــي الدينية،
واألغاني الوطنية ،فسيكون هناك لكل نص كلمة
تعريف بسيطة؛ كالموشح مثال ،سيكون هناك
تعريف له ،أنا لن أبحث بالموشح كعلم ،ال ،فهناك
كـتــب مـخـتـصــة ،لكنني س ــأع ــرف ب ــه مـ ــاذا يعني
موشح ،وسنذكر الموشحات التي غناها صباح
فخري ،وماذا غير ،وماذا أضاف من كلمات ،وماذا
طور ،كلمة وأداء وموسيقى ،ثم أنتقل إلى الدور
أشــرح هذا القالب الغنائي ومــاذا أضــاف فخري
إليه ،واألمر ينطبق على ما تبقى من أنواع الغناء
كالقدود والقصيدة وغيرها في أبــواب موجودة
في الكتاب ،حتى يستطيع القارئ الحصول على
المعلومة والتمييز بين أنواع الغناء ،كما أن الكتاب
سيشتمل على النصوص الغنائية مكتوبة باللغة
العربية ،حسب ما تكتب ،وستكتب بالنص كما
تغنى ،ألن هـنــاك الكثير مــن الـحــروف تكتب وال
تلفظ ،كي يستطيع من يريد أن يعمل في الغناء
تجاوز األخطاء في اللفظ الذي سيكون سليما.
ويتابع صباح :أما الشرح فسيكون على نوعين،
أوال شــرح من نــوع أدبــي عن قصة القصيدة ،عن
قـصــة ال ـمــوشــح ،عــن م ــوض ــوع ال ـقــالــب الـغـنــائــي،
أمــا ثانيا فسيكون عــن شــرح الـمـفــردات؛ ليدخل
المستمع بعمق إلى قلب الغناء العربي ،والمشتغل
يعرف مــاذا يغني ،وأتمنى أن يكون هــذا الكتاب
مرجعية موسيقية لنا ضمن مكتبتنا العربية،
ألن الكتب من هذا النوع قليلة جدا.
ويضيف :في الكتاب أيضا يوجد النوتة ،حتى
ال يـنـ ّـوت أحــد على مــزاجــه ،فــأقــول لـهــم :ال تتعب
نـفـســك ،فــالـنــوتــة م ــوج ــودة وج ــاه ــزة ،فـهـنــاك من
يستطيع أن يكتب نوتة ،وهناك من ال يستطيع،
وهناك ما ال يمكن كتابة نوتة له إال بعد سماعه،
وسيكون مترافقا بأقراص السيدي الموجود فيها
كل التسجيالت الصوتية ،وبالتالي ال حجة لمن
يريد التعلم إال أن يتعب على نفسه ،فالكتاب بحد
ذاته يعتبر منهجا للدراسة.
ويتحدث الفنان صباح فخري عــن استكمال
تسجيل ما تبقى من عيون التراث العربي األصيل،
كتتمة لما سجله في الماضي (« ،)2007كي يبقى
فــي الــذاكــرة التاريخية وفــي األرشـيــف مــن جهة،
ومــن جهة ثانية سيكون مــن ألحاني الكاسيت
القديم منه والجديد ،فهناك الكثير من الناس ال
يعرفون إال صباح المطرب ،ليست لديهم معرفة
بعملي في التلحين وأنا أقضي وقتا طويال ألحن
األغاني الخاصة بي،
أمـ ـ ــا ال ـك ــاس ـي ــت اآلخ ـ ـ ــر ف ـس ـي ـك ــون مـ ــن أع ـم ــال
الـمـلـحـنـيــن ال ـم ــوج ــودي ــن ع ـلــى ال ـس ــاح ــة الـفـنـيــة
فــي الـبــاد العربية ،ونحن متفقون على المبدأ،
ســواء في مصر أو سورية أو المغرب أو تونس
أو المملكة العربية السعودية أو لبنان ،وبهذه
الطريقة أكون قد قدمت مساعدة لهؤالء الملحنين
وأعطيتهم مساحة بإمكانهم التحرك فيها بحرية،
ألن الملحن تأتيه أصــوات محدودة لديه خمس
نــوتــات أو ســت أو سبع أو عشر نــوتــات ألفضل
صوت ،ويوجد بعض األصوات التي تمتلك أكثر
م ــن ه ــذا ال ـع ــدد م ــن ال ـن ــوت ــات ،وبــال ـتــالــي يصبح
الملحن مقيدا ،وعليه أن يعمل ضمن تلك المساحة
الـ ـمـ ـح ــددة ك ــال ـف ــرس األص ـي ـل ــة ال ـت ــي ت ـح ــدد لها
مساراتها بخطوط وحواجز ،وبالتالي ال يستطيع
أن ي ـجــود ضـمــن ذل ــك ال ـن ـطــاق ،لكنني سأعطيه
مساحة في الصوت ويكون فيها مرتاحا ،وبالتالي
أكــون قد ساعدته على إظهار إبداعه ،وفي نفس
الوقت يكون هذا األمر قد انعكس على المستمع
العربي ،والمهم أن توجد األدوات التنفيذية الراقية.
ويـ ـسـ ـتـ ـط ــرد :مـ ــن ن ــاح ـي ــة اخـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـل ـم ــات،
أن ــا اخ ـت ــرت بـعـضـهــا ،وك ـ ــان ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر من
اقتراحاتهم ،وفي الحالتين أوافق في حال كانت
الكلمة معبرة وراقية .أما الخط الرابع فهو يشمل
األغاني الصوفية «االبتهال» ،فالعالم اليوم يطالب
بـجـمــع ال ـن ــاس ع ــن طــريــق الـمــوسـيـقــى الــروحـيــة
«الصوفية» ،ونحن لدينا الباع الطويل في هذا
ال ـن ــوع م ــن الـمــوسـيـقــى ،ول ـيــس فـقــط ف ــي الـعــالــم
العربي بل هي مطلوبة في كل العالم من أميركا
ألوروبا أكثر من طلبها هنا ،وحتى غير المؤمن
عندما يقع في مشكلة يقول ،»my god« :إذا هو

غنى المطرب السوري صباح فخري خالل مسيرته
الـفـنـيــة ،لكثير مــن ال ـش ـعــراء ،منهم الـشـعــراء الـعــرب
ّ
القدامى وعددهم  ، 24وهم :شاعر من ظرفاء أهل مكة
ّ
الدارميّ ،وشعراء العهدين اإلسالمي واألموي جميل
ّ
بثينة الش ّاعر المتيم ،وجرير شاعر البالط األموي،
وبعض الــشـعــراء ّ
العباسيين مثل أبــو نــواس وأبــو
ّ
ّ
وأبوالعالء
الحمداني
ـراس
ـ
ف
ـو
المتنبي ،وأبـ
الط ّيب
ّ
ّ
ّ
المعري وأحمد بن حسن الموصلي والشاعر المغني
إسحاق الموصلي وابن زريق البغدادي وبهاء ّ
الدين
زه ـيــر وع ـمــر اب ــن ال ـف ــارض وال ـع ـ ّـب ــاس اب ــن األحـنــف
ومحمد بن القاسم ومهيار ّ
ّ
الديلمي ،وبعض شعراء
ّ
األندلس الوشاحين مثل أبو بكر ابن زهر اﻷندلسي
وابن بقي وابن زيدون وابن سناء الملك ولسان ّ
الدين
بن الخطيب والعارف بالله شرف ّ
الدين البوصيري
ّ
ّ
ّ
والشاعر ّ
ّ
عبدالرحيم
الصوفي اليمني
والشاب الظريف
ّ
بن أحمد بن علي البرعي واإلمــام الصوفي والفقيه
عبدالقادر الجيالني.
وغ ـنــى لـشـعــراء ع ــرب مـعــاصــريــن ،مــن جنسيات
ً
ّ
فلسطينيين
مختلفة 34 :ســوريــا و 6مصريين و4
ولبناني وتونسي وسعودي.
أم ــا ال ـس ــوري ــون ف ـهــم :أن ـط ــوان رش ـيــد ش ـعــراوي
وأنطوان ّ
مبيض والشيخ أبي المواهب البكري وبدر
ّ
الــديــن حامد والــدكـتــور جــال الـ ّـدهــان وجــال الدين
ّ
مجدمي وحامد حسن معروف وحسام الدين الخطيب
ّ
وحـسـيــب الـكــيــالــي وح ـســن س ــواس وشـ ــارل خــوري
وعدنان مارتيني وعبدالباسط الصوفي وعبدالحميد
حــوارنــة وعبد المجيد سيريس وعبدالله سلطان
وعبدالكريم الحيدري وعلي الناصر وعمر أبو ريشة
وعمر الحلبي وعمر بهاء الدين األميري والمناضل
فخري البارودي وفيض الله الغادري وفؤاد اليازجي
وال ـش ـيــخ مـحـمــد ال ـ ــرواس ّوال ـش ـيــخ مـحـمــد الـهــالــي
السباع ومحمد الناشي ومحمود ّ
ومحمد ّ
الحبوبي
والشيخ محمود منيني ومصطفى خلقي ومصطفى
عكرمة ومصطفى حسين البدوي ونظمي عبدالعزيز.
وال ـش ـعــراء الـمـصـ ّ
ـريــون ه ــم :أحـمــد رام ــي وأحـمــد
ّ
عاشور سليمان وإمــام الصفطاوي والشيخ محمد
الـ ّـدرويــش ويحيى محمد ويــونــس القاضي ،بينما
ّ
الفلسطينيون هم :إبراهيم طوقان ورامــي اليوسف
ّ
حيم محمود ويوسف طافش.
وعبدالر ّ
ّوأم ــا الــشــاعــر الـلـبـنــانــي فـهــو إيـلـيــا أب ــو مــاضــي،
ّ
وال ــش ــاع ــر الــتــون ـســي أح ـم ــد ال ـغ ــرب ــي ،وال ـ ّـس ـع ــودي
د .عبد العزيز بن محي ّ
الدين خوجة.
كما غنى فخري ّ
ّ
جنسيات مختلفة28 :
لملحنين من
ً
ً
ّ
سوريا و 16مصريا و 4لبنانيين وتونسي وفارسي
وفلسطيني وعراقي ،وهم:
ـودت وأح ـمــد أب ــو خليل
ـ
ج
ال ـس ــوري ــون :إبــراه ـيــم
ّ
الـقـ ّـبــانــي وأح ـمــد األوب ـ ــري والــش ـيــخ أم ـيــن الـجـنــدي
والـبـشـنــك وب ـكــري ال ـكــردي وبـهـجــت حـ ّـســان وزهـيــر
منيني وسـ ـ ّـري طـمـبــورجــي وسـهـيــل عــرفــة وسليم
س ــروة وشــاكــر بــريـخــان وصــالــح الـمـحـ ّـبــك وصــافــي
ّ
ّ
ّ
وعدنان
زينب وعبدالرحمان ّمدلل ّوعبدالسالم سفر ّ
ّ
أبوالشامات وعزيز غنام والشيخ عمر البطش والشيخ
ّ
علي الدرويش وابنيه إبراهيم ونديم ،وغالب طيفور
وكميل شمبير ومـجــدي العقيلي ومـحـ ّـمــد محسن
ّ
والشيخ ّ
أحمد.
محمد عقيل المنبجي ومنير
ّ
ّ
وأم ــا المصريون فهم :أحمد صبري النجريدي
والشيخ حسن المملوك وحلمي بكر وداوود حسني
والشيخ زكريا أحمد وسليم المصري والشيخ ّ
سيد
ّ
درويـ ــش ّوص ــاح الــشــرنــوبــي وعـبــدالـعــال الجرشة
ّ
وعـ ّـم ــار الــشــريـعــي وكــامــل الخلعي وك ـمــال الــطــويــل
ومحمد سلطان والشيخ محمد عثمان والشيخ محمد
ّ
عبدالرحيم المسلوب والشيخ محمود صبح.
ّ
اللبنانيون :إيليا بيضا واسكندر
كما لحن لــه
شلفون وسامي الصيداوي ومحمد فليفل.
ّ
وأما الملحن التونسي فهو الدكتور صالح المهدي،
ّ
الملحن الفارسي األذربيجاني هو عبدالقادر
بينما
ّ
والملحن الفلسطيني يحيى الـ ّـسـعــودي،
الـمــراغــي،
ّ
والملحن العراقي نصير ّ
شمة.

ٔ
امام قوس النصر سنة 1985
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ً
تنصيب ضوء المكان ملكا عقب وفاة والده
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العسكر يقدمون له التهاني ويعدونه بالسمع والطاعة
القاهرة  -ةديرجلا•

تستكمل شهرزاد في هذه الحلقة ،قصة لقاء ضوء المكان بأخته نزهة الزمان ،بعدما سمعت أشعاره ومناجاته لها ،ويسعدان
وينشدان العودة إلى والدهما عمر النعمان ،لكن فى طريق ًالعودة يأتيهما خبر وفاة أبيهما ،واختالف الناس على من
باللقاءً ،
ينصبونه ملكا من بعده ،ويستقر األمر على تنصيب ضوء المكان خلفا لوالده.

نزهة الزمان
تتعرف إلى
أخيها ضوء
المكان من
أشعاره

لما كانت الليلة التاسعة واألربعون بعد الستمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،لما سمعت نزهة
الزمان أشعار أخيها بكت ،وزادت في البكاء واألنين،
ً
وقالت للخادم :قل له هل فارقت أحدا ممن تحب مثل
أمك وأبيك؟ فسأله الخادم كما أمرته نزهة الزمان ،فقال
ضوء المكان :نعم فارقت الجميع وأعزهم عندي أختي
التي فرق الدهر بيني وبينها ،فلما سمعت نزهة الزمان
منه هذا الكالم قالت :الله يجمع شمله بمن يحب ،ثم
ً
قــالــت لـلـخــادم :قــل لــه أن يسمعنا شـيـئــا مــن األشـعــار
المتضمنة لشكوى الفراق ،فقال له الخادم كما أمرته
سيدته ،فصعد الزفرات ،وأنشد هذه األبيات:
ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــري لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو دروا
أ ي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا
و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو درى
أ ي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب س ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا
أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
أ م تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى وارت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوا
ً
وأنشد أيضا هذه األبيات:
ً
أض ـح ــى ال ـت ـنــائــي ب ــدي ــا م ــن تــدانـ ـيـنـ ــا
ونـ ـ ـ ــاب عـ ــن طـ ـي ــب ل ـق ـي ــان ــا ت ـجــاف ـ ـي ـن ـ ــا
ب ـن ـت ــم وبـ ـن ــا ف ـم ــا اب ـت ـل ــت ج ـ ــوان ـ ـح ـ ـن ـ ــا
ً
شـ ـ ــوقـ ـ ــا إل ـ ـي ـ ـكـ ــم وال ج ـ ـفـ ــت م ـ ــآقـ ـ ـي ـن ـ ــا
غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا
ب ـ ـ ـ ــأن ن ـ ـغـ ــص ف ـ ـق ـ ــال ال ـ ــده ـ ـ ـ ــر آمـ ـ ـي ـن ـ ــا
إن الـ ــزمـ ــان ال ـ ـ ــذي مـ ــا زال يـضـحـكـنـ ــا
ً
أن ـ ـس ـ ــا بـ ـق ــربـ ـك ــم ق ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــاد ي ـب ـ ـك ـ ـي ـن ـ ــا
يـ ــا ج ـن ــة ال ـخ ـل ــد أب ــدلـ ـن ــا بـسـلـ ـسـ ـلـ ـهـ ــا
ً
والـ ـك ــوث ــر ال ـ ـعـ ــذب زقـ ــومـ ــا وغـسـلـيـنـ ــا
ثم سكب العبرات ،وأنشد هذه األبيات:
لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذران أزر مـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــي
وفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه أخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـ ــان
ألق ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــا زم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــن غ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي خ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد ح ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان

دموع األحبة

التوأمان
يلتقيان بعد
فراق وينشدان
العودة إلى
الديار

فلما فرغ من شعره وسمعته نزهة الزمان ،كشفت ذيل
الستارة عن المحفة ونظرت إليه ،فلما وقع بصرها على
وجهه عرفته غاية المعرفة ،فصاحت قائلة :يا أخي يا
ً
ضوء المكان ،فرفع بصره إليها فعرفها ،وصاح قائال:
يا أختي يا نزهة الزمان فألقت نفسها عليه فتلقاها في
ً
حضنه ووقع االثنان مغشيا عليهما ،وأدرك شهرزاد
الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.
ولما كانت الليلة الخمسين بعد الستمئة ،قالت :فلما
رآهما الخادم على تلك الحالة تحير في أمرهما ،وصبر
حتى أفــاقــا مــن غشيتهما ،فــرحــت نــزهــة الــزمــان غاية
الفرح وزال عنها الهم والترح وتوالت عليها المسرات،
وأنشدت هذه األبيات:
الـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــر أق ـ ـس ـ ـ ـ ــم ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــدري
ح ـ ـن ـ ـثـ ــت يـ ـمـ ـيـ ـن ــك يـ ـ ــا زمـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــر
ال ـس ـع ــد واف ـ ـ ــى وال ـح ـب ـي ــب م ـس ـ ــاع ـ ــدي
ف ــان ـه ــض إل ـ ــى داع ـ ــي ال ـ ـسـ ــرور وش ـمــر
م ـ ــا ك ـ ـنـ ــت أع ـ ـت ـ ـقـ ــد ال ـ ـس ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ــف جـ ـ ـنــة
حـ ـت ــى ظ ـ ـفـ ــرت م ـ ــن الـ ـلـ ـم ــى ب ــال ـك ــوث ـ ــر
فلما سمع ذلــك ضــوء الـمـكــان ضــم أخـتــه إلــى صــدره،
وفــاضــت لـفــرط س ــروره مــن أجـفــانــه ال ـع ـبــرات ،وأنـشــد
هذه األبيات:
ول ـ ـق ـ ــد ن ـ ــدم ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـف ـ ــرق ش ـم ـل ـن ـ ــا
ً
نـ ـ ــدمـ ـ ــا أفـ ـ ـ ـ ــاض الـ ـ ــدمـ ـ ــع مـ ـ ــن أجـ ـف ــان ــي
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت إن عـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــان ي ـل ـم ـن ـ ــا
ال ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــة بـ ـلـ ـس ــان ـ ـ ــي
ه ـ ـج ـ ــم الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرور عـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ّـي ح ـ ـت ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه
مـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــرط مـ ـ ــا قـ ـ ــد سـ ـ ــرنـ ـ ــي أب ـ ـكـ ــانـ ــي
ي ـ ــا عـ ـي ــن صـ ـ ــار ال ـ ــدم ـ ــع ع ـ ـنـ ــدك ع ـ ــادة
ت ـ ـب ـ ـك ـ ـيـ ــن م ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ــرح ومـ ـ ـ ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ـ ــزان

اجترار الذكريات

الوزير دندان
يلتقى ضوء
المكان ويخبره
بمالبسات قتل
والده

وجلسا على بــاب المحفة ســاعــة ،ثــم قــالــت :قــم أدخــل
وإحك لي ما وقع لك ،وأنا أحكي لك ما وقع لي،
المحفة،
ِ
المكان :إحك لي أنت ً
أوال ،فحكت له جميع ما
فقال ضوء
ِ
وقع لها منذ فارقته من الخان وما وقع لها من البدوي
والتاجر ،وكيف اشتراها منه وكيف أخذها التاجر إلى
أخيها شركان وباعها له ،وأن شركان أعتقها من حين
اشتراها عندما علم أنها أخته وزوجها بالحاجب ،وأن
الملك أباها سمع بخبرها فأرسل إلى شركان يطلبها
منه ،ثم قالت لــه :الحمد لله الــذي مـ ّـن علي بــك ،ومثل
ما خرجنا من عند والدنا سوية نرجع إليه سوية ،ثم
قالت له :إن أخي شركان زوجني بهذا الحاجب ألجل
أن يوصلني إلى والدي ،وهذا ما وقع لي من األول إلى
فإحك لي أنت ما وقع لك بعد ذهابي من عندك،
اآلخر،
ِ
فحكى لها جميع ما وقع له من األول إلى اآلخر ،وكيف
من الله عليه بالوقاد ،وكيف سافر معه وأنفق عليه
ماله وأنه كان يخدمه في الليل والنهار ،فشكرته على
ذلك ،ثم قال لها :يا أختي إن هذا الوقاد فعل معي من
ً
اإلحـســان فعال ال يفعله أحــد مــع أحــد مــن أحبابه وال
الوالد مع ولده حتى أنه كان يجوع ويطعمني ،وكانت
حياتي على يــديــه ،فقالت نــزهــة الــزمــان :إن شــاء الله
تـعــالــى نـكــافـئــه بـمــا نقدر
عليه.

ثم إن نزهة الزمان صاحت على الخادم فحضر وقبل
يد ضوء المكان ،فقالت له نزهة الزمان :خذ بشارتك يا
وجه الخير ألنه جمع شملي بأخي على يديك ،فالكيس
ً
الذي معك وما فيه لك ،فإذهب وائتني بسيدك عاجال،
ففرح الخادم وتوجه إلى الحاجب ودخل عليه ودعاه
إلى سيدته فأتى به ودخل على زوجته نزهة الزمان،
فوجد عندها أخاها فسأل عنه فحكى له ما وقع لهما
من أوله إلى آخره ،ثم قالت :إعلم أيها الحاجب أنك ما
أخذت جارية ،وإنما أخذت بنت الملك عمر النعمان فأنا
نزهة وهذا أخي ضوء المكان.

صهر الملك
فلما سمع ا لـحــا جــب القصة منها ،وتحقق مــا قالته
وبــان له الحق الصريح وتيقن أنــه صــار صهر الملك
عمر النعمان ،فقال في نفسه :مصيري أن آخذ نيابة
على قطر من األقطار ،ثم أقبل على ضوء المكان وهنأه
بسالمته وجمع شمله بأخته ،ثم أمر خدمه في الحال أن
يهيئوا لضوء المكان خيمة ركوبه من أحسن الخيول
فقالت له زوجته :إنا قد قربنا من بالدنا ،فأنا أختلي
بأخي ونستريح مع بعضنا ،قبل أن نصل إلى بالدنا،
ً
ً
فإن لنا زمنا طويال ونحن متفرقان ،فقال الحاجب :األمر
كما تريدان ،ثم أرسل إليهما الشموع وأنواع الحالوة،
وخرج من عندهما وأرسل إلى ضوء المكان ثالث بدالت
من أفخر الثياب وتمشى إلى أن جاء إلى المحفة وعرف
مقدار نفسه ،فقالت له نزهة الزمان :أرسل إلى الخادم
ً
وأم ــره أن يــأتــي بــالــوقــاد ويـهـيــئ لــه حـصــانــا ويركبه
ويرتب له سفرة طعام في الغداة والعشي ويأمره أال
يفارقنا ،فعند ذلك أرسل الحاجب إلى الخادم وأمره أن
ً
يفعل ذلك فقال :سمعا وطاعة.

تكريم الوقاد
ثــم إن ال ـخــادم أخــذ غلمانه وراح يفتش على الــوقــاد
إلى أن وجده في آخر الركب وهو يشد حماره ويريد
أن يهرب ودمــوعــه تجري على خــده مــن الـخــوف على
نفسه ومن حزنه على فراق ضوء المكان ،وصار يقول:
نصحته في سبيل الله فلم يسمع مني ،يا ترى كيف
حاله ،فلم يتم كالمه إال والخادم واقف فوق رأسه ،ورأى
الغلمان حــولــه فإصفر لــونــه وخ ــاف .وأدرك شـهــرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

الخادم والوقاد

الحاجب يعرف
حقيقة الجارية
ويصبح صهر
الملك الراحل

وفاة النعمان

وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد الستمئة ،قالت:
بلغني أيها الملك السعيد ،إن الوقاد لما أراد أن يشد
حماره ويهرب وصار يكلم نفسه ويقول :يا ترى كيف
حــالــه ،فـمــا أت ــم كــامــه إال وال ـخ ــادم واق ــف ف ــوق رأســه
ً
والغلمان حوله ،فالتفت الوقاد فرأى الخادم واقفا على
رأسه فارتعدت فرائصه وخاف ،وقال وقد رفع صوته
بالكالم :إنه ما عرف مقدار ما عملته معه من المعروف
فــأظــن أن ــه غـمــز ال ـخ ــادم وهـ ــؤالء الـغـلـمــان ع ـلــي ،وأنــه
أشركني معه في الذنب ،وإذا بالخادم صاح عليه وقال
له من الــذي كان ينشد األشعار ،يا كــذاب؟ كيف تقول
لي أنــا ما أنشد األشـعــار وال أعــرف من أنشدها وهو
رفيقك ،فأنا ال أفارقك من هنا إلى بغداد ،والذي يجري
على رفيقك يجري عليك ،فلما سمع الوقاد كالمه قال
في نفسه :ما خفت منه وقعت فيه ،ثم أنشد هذا البيت:

ً
فلما سمع الحاجب ذلك الكالم بكى بكاء شديدا وقال:
واخيبتاه في هذه السفرة ،وصار يبكي هو ومن معه
إلى أن اختلطوا بالعسكر ،فاستأذنوا له الوزير دندان
ف ــأذن لــه ،وأم ــر الــوزيــر بـضــرب خـيــامــه ،وجـلــس على
سرير في وسط الخيمة وأمر الحاجب بالجلوس ،فلما
جلس سأله عن خبره فأعلمه أنه حاجب أمير دمشق
وقد جاء بالهدايا وخــراج دمشق ،فلما سمع الوزير
دندان ذلك بكى عند ذكر الملك عمر النعمان ،ثم قال
ً
له الوزير دنــدان إن عمر النعمان قد مــات مسموما،
وبسبب موته اختلف الناس فيمن يولونه بعده ،حتى
أوقعوا القتل في بعضهم ولكن منعهم عن بعضهم
األكــابــر واألشـ ــراف والـقـضــاة األرب ـعــة ،واتـفــق جميع
الناس على أن ما أشار به القضاة األربعة ال يخالفهم
فيه أحــد ،فوقع اإلتـفــاق على أننا نسير إلــى دمشق،
ونـقـصــد ول ــده الـمـلــك شــركــان ون ـجــيء بــه ونسلطنه
من مملكة أبيه ،وفيهم جماعة يريدون ولده الثاني،
وقالوا أنه يسمى ضوء المكان ،وله أخت تسمى نزهة
الزمان ،وكانا قد توجها إلى أرض الحجاز ومضى
لهما خمس سنين ولم يقع لهما أحد على خبر ،فلما
سمع الحاجب ذلك علم أن القضية التي وقعت لزوجته
ً
ً
صحيحة فاغتم لموت الملك غما عظيما ،ولكنه فرح
ً
ً
ً
فرحا شديدا وخصوصا بمجيء ضــوء المكان ألنه
ً
يصير سلطانا بـبـغــداد مـكــان أبـيــه .وأدرك شـهــرزاد
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي خ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت أن ي ـ ـك ـ ــو ن ـ ــا
إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــه راج ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ثم إن الخادم صاح على الغلمان وقال لهم :أنزلوه عن
الحمار فأنزلوا الوقاد عن حماره وأتــوا له بحصان
فركبه ومشى صحبة الركب والغلمان حوله محدقون
به ،وقــال لهم الخادم :أكرموه وال تهينوه ،فلما رأى
الــوقــاد الغلمان حوله يئس من الحياة والتفت إلى
الخادم ،وقــال له :يا مقدم أنا ما لي أخــوة وال أقارب
وهذا الشاب ال يقرب لي وال أنا أقرب له ،وإنما أنا رجل
ً
وقاد في حمام ووجدته ملقى على المزبلة مريضا،
وصار الوقاد يبكي ويحسب في نفسه ألف حساب،
والخادم ماش بجانبه ولم يعرفه بشيء ،بل يقول له:
قد أقلقت سيدتنا بإنشادك الشعر أنت وهذا الصبي
ً
وال تخف على نفسك ،وصار الخادم يضحك عليه سرا،
وإذا نزلوا أتاهم الطعام فيأكل هو والوقاد في آنية
واحــدة ،فإذا أكلوا أمر الخادم الغلمان أن يأتوا بقلة
سكر فشرب منها ويعطيها للوقاد فيشرب ،لكنه ال
تنشف له دمعة من الخوف على نفسه والحزن على
فراق ضوء المكان ،وعلى ما وقع لهما في غربتهما،
والـحــاجــب تــارة يـكــون مــن بــاب المحفة ألجــل خدمة
ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان ونزهة الزمان،
وتارة يالحظ الوقاد.

فرسان وأبطال
وصارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان في حديث
وش ـكــوى ،ولــم ي ــزاال على تلك الـحــالــة وهــم ســائــرون
حتى قربوا من البالد ،ولــم يبق بينهم وبين البالد
إال ثالثة أيــام ،فنزلوا وقت المساء واستراحوا ،ولم
يزالوا نازلين إلى أن الح الفجر فاستيقظوا ،وأرادوا
أن يحملوا ،وإذا بغبار عظيم قــد الح ،وأظـلــم الجو
ً
منه حتى صار كالليل الداجي ،فصاح الحاجب قائال:
أمهوا وال تحملوا ،وركب هو ومماليكه وساروا نحو
ذلك الغبار ،فلما قربوا منه بان من تحته عسكر جرار
كالبحر الزخار ،وفيه رايات وأعالم وطبول وفرسان
وأب ـطــال ،فتعجب الـحــاجــب مــن أمــرهــم،
فلما رآهم العسكر افترقت منه فرقة
ق ــدر خـمـسـمـئــة ف ـ ــارس ،وأت ــوا
إلــى الـحــاجــب هــو ومــن معه
وأح ــاط ــوا بـهــم ،وأح ــاط كل

خمسة من العسكر بمملوك من مماليك الحاجب ،فقال
لهم الحاجب :أي شيء الخبر ومن أين هذه العساكر
حتى تفعل معنا هذه األفعال؟ فقالوا له :من أنت ومن
أين أتيت وإلى أين تتوجه؟ فقال لهم :أنا حاجب أمير
دمشق الملك شركان ابن الملك عمر النعمان صاحب
ب ـغ ــداد وأرض خ ــراس ــان ،أت ـيــت م ــن ع ـنــده بــالـخــراج
ً
والـهــديــة متوجها إلــى وال ــده بـبـغــداد ،فلما سمعوا
كالمه أرخوا مناديلهم على وجوههم وبكوا ،وقالوا:
ً
إن الملك عمر النعمان قد مات ،وما مات إال مسموما،
فتوجه وما عليك بأس حتى تجتمع بوزيره األكبر
الوزير دندان.

الحاجب الكبير ودندان

دندان يأمر
الفراشين أن
ينصبوا الخيام
خارج المدينة

وفي الليلة الثانية والخمسين بعد الستمئة ،قالت:
بلغني أيـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،إن حــاجــب شــركــان لما
سمع من الوزير دنــدان ما ذكــره من خبر الملك عمر
النعمان تأسف إلى الوزير دنــدان ،وقــال :إن قصتكم
أعـجــب مــن العجائب ،اعـلــم أيـهــا الــوزيــر الكبير أنكم
حيث صادفتموني اآلن أراحكما لله من التعب ،وقد
جاء األمر كما تشتهون على أهون سبب ،ألن الله رد
ضوء المكان هو وأخته نزهة الزمان ،وانصلح األمر
وه ــان ،فلما سمع الــوزيــر دن ــدان هــذا الـكــام فــرح به
ً
ً
فرحا شديدا ،ثم قال :أيها الحاجب أخبرني بقصتهما
وبما جرى لهما ،وبسبب غيابهما ،فحدثهما بحديث
نزهة الزمان وأنها صــارت زوجته ،وأخبره بحديث
ضــوء المكان من أولــه إلــى آخــره .فلما فــرغ الحاجب
من حديثه أرســل الوزير دنــدان إلى األمــراء والــوزراء
وأكــابــر الــدولــة وأطلعهم على القصة ففرحوا بذلك

ً
ً
فرحا شديدا ،ثم اجتمعوا كلهم وجاءوا عند الحاجب
ووقفوا في خدمته وقبلوا األرض بين يديه ،وأقبل
الوزير من ذلك الوقت على الحاجب ووقف بين يديه،
ً
ً
ثــم إن الـحــاجــب عـمــل فــي ذل ــك ال ـيــوم دي ــوان ــا عظيما
وجلس هو والوزير دندان على التخت وبين أيديهما
جميع األمراء والكبراء وأرباب المناصب على حسب
مراتبهم ،ثم بلوا السكر في ماء الورد وشربوا ،ثم قعد
األمراء للمشورة.

تنصيب ضوء المكان
ً
وأعطوا بقية الجيش إذنا في أن يركبوا مع بعضهم
ً
ويتقدموا قليال حتى يتموا الـمـشــورة ويلحقوهم،
فقبلوا األرض بين يــدي الحاجب ،وركـبــوا وقدامهم
رايات الحرب ،فلما فرغ الكبار من مشورتهم واستقروا
على تنصيب ضوء المكان خلفا لوالده ركبوا ولحقوا
العساكر ،ثم أرسل الحاجب إلى الوزير دندان وقال له:
الرأي عندي أن أتقدم وأسبقكم ألجل أن أهيئ للسلطان
ً
مكانا يناسبه وأعلمه بقدومكم وأنكم اخترتموه على
ً
أخيه شركان سلطانا عليكم ،فقال الوزير دندان :نعم
ً
الرأي الذي رأيته ،ثم نهض الوزير دندان تعظيما له،
وقدم له التقاديم وأقسم عليه أن يقبلها ،وكذلك األمراء
والكبار وأربــاب المناصب قدموا له التقاديم ودعوا
له ،وقالوا له :لعلك تحدث السلطان ضوء المكان في
أمرنا ليبقينا مستمرين في مناصبنا فأجابهم لما
سألوه ،ثم أمر غلمانه بالسير ،فأرسل الوزير دندان
الخيام مع الحاجب وأمر الفراشين أن ينصبوها خارج
المدينة بمسافة يوم.

العودة إلى الديار
في طريق العودة ،كان الحاجب في غاية الفرح ،وقال
في نفسه :ما أبرك هذه السفرة ،وعظمت زوجته في
عينه وكذلك ضــوء المكان ،ثم جد في السفر إلــى أن
وصــل إلــى مكان بينه وبين المدينة مسافة يــوم ،ثم
أمر بالنزول فيه ألجل الراحة وتهيئة مكان لجلوس
ال ـس ـل ـطــان ض ــوء ال ـم ـكــان اب ــن ال ـم ـلــك ع ـمــر الـنـعـمــان،
ث ــم ن ــزل م ــن بـعـيــد ه ــو وم ـمــال ـي ـكــه ،وأمـ ــر ال ـخ ــدام أن
يستأذنوا السيدة نزهة الزمان في أن يدخل عليهما
فــاسـتــأذنــوهــا فــي شــأن ذلــك فــأذنــت لــه فــدخــل عليها
واجتمع بها وبأخيها وأخبرهما بموت أبيهما ،وأن
ً
ً
ضوء المكان جعله الرؤساء ملكا عليهم عوضا عن
أبيه عمر النعمان ،وهنأهما بالملك ،وفي غد يكون هو
والجيش كله في هذا المكان ،وما بقي في األمر أيها
الملك إال أن تفعل ما أشاروا به ألنهم كلهم اختاروك
ً
سلطانا ،وأن لم تفعل سلطنوا غيرك ،وأنت ال تأمن
على نفسكم من الذي يتسلطن ،فربما يقتلك أو يقع
الفشل بينكما ،و يـخــرج الملك مــن أيديكما ،فأطرق
برأسه ساعة من الزمان ،ثم قال :قبلت هذا األمر ألنه
ال يمكن التخلي عنه.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
وإلى حلقة الغد.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

خيمة السلطان
تحقق ضــوء المكان أن الحاجب تكلم بما
فيه الرشاد ،ثم قال للحاجب :يا عم وكيف
أع ـم ــل م ــع أخـ ــي ش ــرك ــان؟ فـ ـق ــال :ي ــا ول ــدي
أخــوك يكون سلطان دمشق وأنــت سلطان
بـغــداد ،فشد عزمك وجهز أمــرك ،فقبل منه
ضوء المكان ذلــك ،ثم إن الحاجب قدم إليه
ال ـبــدلــة ال ـتــي كــانــت م ــع ال ــوزي ــر دن ـ ــدان من
مالبس الملوك ،وناوله النمشة وخــرج من
ً
عنده وأمــر الفراشين أن يختاروا موضعا
ً
عاليا وينصبوا فيه خيمة واسعة عظيمة
للسلطان ليجلس فيها إذا أقدم عليه األمراء،
ً
ً
ثم أمر الطباخين أن يطبخوا طعاما فاخرا
وي ـح ـضــروه ،وأم ــر الـسـقــائـيــن أن ينصبوا
حياض الماء ،وبعد ساعة طار الغبار حتى
سد األقطار ،ثم انكشف ذلك الغبار وبان من
تحته عسكر جرار مثل البحر الزخار ،وتبين

أن ذل ــك الـعـسـكــر عـسـكــر ب ـغ ــداد وخ ــراس ــان
ومقدمه الوزير دندان وكلهم فرحوا بسلطنة
ً
ضــوء المكان ،وقابلهم البسا خلعة الملك
ً
متقلدا بسيف الـمــوكــب ،فـقــدم لــه الحاجب
الفرس فركب وســار هو ومماليكه وجميع
من في الخيام مشى في خدمته حتى دخل
القبة الكبيرة ،وجلس ووقــف الحاجب في
خدمته بين يديه ،ووقفت مماليكه في دهليز
الخيمة وشـهــروا فــي أيديهم الـسـيــوف ،ثم
أقبلت العساكر والجيوش وطلبوا اإلذن،
فدخل الحاجب واستأذن لهم ضوء المكان
فأمر أن يدخلوا عليه عشرة عشرة ،فأعلمهم
الحاجب بذلك فأجابوه بالسمع والطاعة
ووق ــف الـجـمـيــع عـلــى ب ــاب الــدهـلـيــز فدخل
عشرة منهم فشق بهم الحاجب في الدهليز
ودخل بهم على السلطان ضوء المكان.

فـمــا رأوه ه ــاب ــوه ،فتلقاهم أح ـســن ملتقى
ووعـ ــدهـ ــم ب ـك ــل خ ـي ــر ف ـه ـن ــأوه بــال ـســامــة،
ودعوا له وحلفوا له اإليمان الصادقة أنهم
ً
ال يخالفون لــه أم ــرا ،ثــم قبلوا األرض بين
يديه وانصرفوا ودخل عشرة آخرون ففعل
بهم مثلما فعل بغيرهم ،ولم يزالوا يدخلون
عشرة بعد عشرة حتى لم يبق غير الوزير
دنــدان ،فدخل عليه وقبل األرض بين يديه
فـقــام إلـيــه ضــوء المكان وأقـبــل عليه ،وقــال
ً
له :مرحبا بالوزير والوالد الكبير ،إن فعلك
فعل المشير العزيز والتدبير بيد اللطيف
الخبير ،ثم إن الملك ضوء المكان قال للوزير
دندانُ :م ِر العسكر باإلقامة عشرة أيام حتى
أختلي بك وتخبرني سبب قتل أبي.
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ً
الغيرة تدفع شابا إللقاء أخويه في مجرى مائي

شبح «التوأمين» استمر في مطاردة الجاني خلف القضبان
القاهرة  -هشام محمد

ال يزال شبح «التوأمين» يطارده خلف القضبان ،ونظرات الفزع في عيونهما
ّ
جريمة عبثية ،والخوف من العقاب
البريئة ،وتحولت مشاعر الكراهية إلى ندم على ٍ
بعد سقوطه في قبضة الشرطة ،ومثوله للتحقيق عن أسباب قتله لشقيقيه.
اعترف المجرم أن الغيرة من الضحيتين ،دفعته لالنتقام منهما من دون ذنب
اقترفاه ،وتهاوت أطماعه في الميراث ،وأفاق القاتل على مصير مظلم في انتظار
جلسة النطق بالحكم.

األب المصدوم
يفقد أبناءه
الثالثة بعد
زواجه للمرة
الثانية

ً
كان سليم جالسا تحت ظل شجرة ،يتأمل بذهن
ش ــارد سنابل القمح الــامـعــة فــي وق ــدة الظهيرة،
ً
وبـيـنـمــا يـمـســح ال ـع ــرق ع ــن وج ـه ــه ،سـمــع صــوتــا
ً
يناديه ،فانتفض واقفا في اتجاه شقيقه األصغر،
ً
وقال له األخير« :زوجتك أنجبت ولدا» وتسارعت
خطواته في طريق العودة إلى منزله ،وهناك حمل
مولوده األول ،واطمأن على زوجته ،وتوافد الجيران
لتهنئته ،وســألــه أحــدهــم عــن اســم الـمــولــود ،فقال:
«سأسميه رضا».
واع ـت ــاد أه ــال ــي ال ـقــريــة أن ي ـن ــادوه «أب ــو رض ــا»
وانقطع عــن السهر خــارج المنزل ،ليقضي أطــول
وقت مع طفله الوحيد ،ولكن سعادته تالشت ،حين
أخبره الطبيب أن زوجته لن تستطيع اإلنجاب مرة
ِّ
أخرى ،ألن ذلك ُيشكل خطورة كبيرة على حياتها،
ُّ
ال سيما أن والدتها جاءت متعسرة ،وعليهما تقبل
هذا األمر ،وأال يستسلما للحزن ،لينعما مع طفلهما
بحياة سعيدة.
ً
كــان سليم يعمل مــزارعــا ،ويمتلك قطعة أرض
ً
ً
وم ـن ــزال ص ـغ ـيــرا ،ويـعـيــش مــن عــائــد الـمـحـصــول،
ً
ووق ـت ـهــا ك ــان ش ــاب ــا ف ــي الـثــاثـيـنـيــات ّم ــن ع ـمــره،
ً
وحاصال على مؤهل متوسط ،لكنه فضل العمل
في مهنة أبيه ،ورفض االلتحاق بوظيفة حكومية،
وبعد وفاة والده تحمل مسؤولية والدته وشقيقه
ّ
وتزوج من ابنة عمه ،وتضاعفت أعباؤه،
األصغر،
ّ
لكنه استطاع أن يوفر ألسرته حياة مستقرة ،ودفعه
طموحه إلى العمل في مجال تربية الماشية ،وخالل
سنوات قليلة صار من أثرياء القرية.
وأدرك «أبو رضا» أنه سيدخل في مواجهة مع
العادات والتقاليد ،وسينصحه البعض بالزواج
ً
مجددا إلنجاب مزيد من األطفال ،حتى أن زوجته
قالت له« :تزوج يا سليم هذا حقك» ،فقال لها« :أنت
ابـنــة عمي وزوج ـتــي ولــن أقـبــل أن يـكــون لــك ضرة
ً
وسنعيش معا حتى آخر العمر ،ونحمد الله على
ً
ابننا رضــا ،وسيكبر أمامنا ،وسيصبح رجــا ذا
شأن كبير ،ونسعد به ،فال تقولي ذلك مرة أخرى».
وحـيـنـهــا بـكــت ال ــزوج ــة ،وش ـعــرت ب ـمــدى ضعفها
وعدم قدرتها على اإلنجاب مرة ثانية ،ووعدته أنها
ستظل متفانية في خدمته وتربية ابنهما الوحيد.

الجدة واليتيم
ظلت حياة سليم تسير في إيقاع منتظم ،يبدأ
يومه بالخروج من منزله إلى عمله ،ويعود في وقت
الغروب ،ويتناول العشاء مع أسرته ،وحين اشتد
المرض على زوجته ،ذهب بها إلى أشهر األطباء،
لكنهم أخبروه أن حالتها متأخرة ،ولن يفيد معها
العالج ،وحاصرته دائــرة من الحزن واأللــم ،وأخذ
يقضي ساعات طويلة بجانبها ،بينما تحتضن
طفلهما ،وتسيل دموعها في صمت ،وال تستطيع
ً
أن تفعل شيئا سوى انتظار لحظة الوداع األخيرة.
وبعد أيام قليلة توافد األهل والجيران لمواساة
سليم ،وحين انتهت مراسم الـعــزاء ،طلب من أمه
أن تأخذ رضا معها ،وتتولى تربيته حتى يشتد
عوده ،ويذهب إلى المدرسة ،وفي تلك الليلة قالت
لــه« :إذا أردت أن تـتــزوج فسيبقى حـفـيــدي معي،
ولن أقبل أن تربيه زوجة أبيه طالما ُ
كنت على قيد
الحياة» ،فأومأ سليم برأسه ،وقال ألمه« :هذا الكالم
سابق ألوانه».
كانت أم سليم سيدة ريفية تعيش على ذكرى
زوجـهــا الــراحــل ،ورفـضــت م ـغــادرة منزلها لتقيم
مع ابنها سليم وزوجتهّ ،
وكرست حياتها لرعاية
ً
ابنها األصغر «مصطفى» واألخير كان متفوقا في
ً
ً
دراس ـتــه ،وأراد أن يسلك طريقا مـغــايــرا لشقيقه،
وال ـت ـحــق بـكـلـيــة ال ـه ـنــدســة ف ــي جــام ـعــة ال ـقــاهــرة،
وكــان يعود فــي أيــام اإلج ــازات ،ورغــم هــذا أصــرت
األم على البقاء وحيدة ،رغــم إلحاح سليم عليها
أن تقيم معه ،وحينها قالت لــه« :ال تقلق ّ
علي يا
ُبني ،فأنا أستطيع خدمة نفسي ،وال أريد أن أكون
ً
عبئا عليك».

أقوال الشهود
تشير بأصابع
االتهام
إلى األخ األكبر

الطريق المسدود
وتشابكت مصائر تلك األسرة الريفية بين زوج
أرمل ،وجدة ترعى حفيدها ،وشقيق قاده الطموح
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـخ ــرج
بـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــوق

فــي كليته ،والبحث عــن عمل فــي الـقــاهــرة ،بينما
الطفل «اليتيم» يتأمل ما يــدور حوله في صمت،
وبـ ــات يـمـيــل إل ــى االنـ ـط ــواء وال ـع ــزل ــة ،ورغـ ــم حبه
الشديد لجدته ،ظــل يشعر بــاأللــم بعد فـقــده أمــه،
وانشغال أبيه بعمله ،وأقـبــل على الــدراســة بغير
اهتمام ،وكان ينجح بصعوبة ،حتى اجتاز المرحلة
الـثــانــويــة بمجموع صغير ،وحينها أب ــدى ألبيه
رغـبـتــه فــي مـســاعــدتــه فــي عـمـلــه ،وحـ ــاول األب أن
يثنيه عن هذا القرار ،وأن يتقدم بأوراقه إلى إحدى
الجامعات الخاصة ،لكنه رفــض الفكرة ،واضطر
سليم للموافقة على طلب ابنه الوحيد.
ووجد رضا ضالته في العمل مع أبيه ،وأظهر
ً
نشاطا وهمة غير معهودة عليه ،وكان سليم يراقب
اب ـنــه فــي س ـع ــادة ،وي ـقــول ل ــه« :اآلن ص ــرت ذراع ــي
الـيـمـنــى ،ويـمـكـنـنــي االع ـت ـمــاد عـلـيــك ف ــي الـعـمــل»،
وحينها ك ــان فــي أواخ ــر األربـعـيـنـيــات مــن عـمــره،
بينما ابنه على مشارف العشرين ،ووقتها اطمأن
ً
ً
ً
أن رضا صار رجال وليس طفال صغيرا ،وعليه أن
يفاتحه بقراره المؤجل بعد وفاة زوجته بسنوات
طويلة.
ه ــوت كـلـمــات األب كــالـصــاعـقــة عـلــى اب ـنــه ،ولــم
يعلق األخير بشيء ،وحــاول أن يخفي اضطرابه
الشديد ،فما زالت أوجاع فقده ألمه تطارده ،بينما
يقول له والده إنه ينوي الزواج مرة أخرى ،وربما
ً
أنجب أوالدا ينازعونه في ميراثه بعد عمر طويل،
ً
فتنقلب حياته رأسا على عقب ،ومثلما أخفق في
ً
هباء ،وحينها
دراسته ،سيضيع جهده في العمل
سيكون قــد خسر كــل ش ــيء ،ويـتـحـ ّـول إلــى حطام
إنسان بائس ،ذاق مرارة اليتم ،وانتهى به المطاف
إلى طريق مسدود ومحفوف بمخاطر الشقاق مع
أخوته ،وال سبيل للنجاة من هذا المصير المظلم.
طاردت تلك الهواجس عقل الشاب ،بينما والده
يراقب مالمحه باهتمام ،ويدرك مدى تعلق وحيده
بأمه الراحلة ،فقال له« :أعرف أنك ال ترحب بالفكرة،
ً
لكنها لن ّ
تغير من األمر شيئا ،فأنت تعيش حتى
اآلن مع جدتك ،وذراعــي اليمنى الذي ائتمنه على
أس ــرار عملي ،وفــي األول واآلخ ــر أنــت ابـنــي الــذي
أحبه ،وأتمنى له السعادة ،وفــي الوقت ذاتــه أنت
ل ــن تــرضــى أن يـعـيــش أبـ ــوك أرمـ ــل طـيـلــة حـيــاتــه،
ً
وإذا أردت أن تتزوج ،فسأزوجك غــدا وأتحمل كل
ُ
تكاليف زواجــك ،فالحياة تستمر يا بني رغــم أي
شيء ،وأعلم أن المرحومة ال ترضى أن يعيش من
أحبتهم تعساء ،بل تطلب أن تظل ذكراها حاضرة
في قلوبهم ،ويدعوا لها بالرحمة والمغفرة».
أنصت رضا باهتمام بالغ لكلمات أبيه،
وق ــال ل ــه« :أن ــت مـحــق فــي كــامــك يا
أب ـ ــي» ،واسـ ـت ــأذن م ــن وال ــده
لـيـسـتــأنــف عـمـلــه،

لـ ـكـ ـن ــه
ظ ـ ـ ـ ــل

المتهم يعيد
تمثيل جريمته
في مكان العثور
على الجثتين

ش ـ ـ ــارد الـ ــذهـ ــن ب ـق ـي ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ،وح ـيــن
ع ــاد إل ــى م ـنــزل ج ــدت ــه ،أل ـقــى عليها
التحية ،وأغلق عليه غرقته ،وانهار
ً
ب ــاك ـي ــا ،وال ي ـ ــدري ه ــل كـ ــان يبكي
أمــه الراحله أم نفسه التائهة بين
جرح غائر في أعماقه ،ومستقبل
غــامــض ال يـنـبــئ عــن االسـتـقــرار
والسعادة ،لكنه انتفض فجأة،
وخـ ـ ــرج إل ـ ــى ج ــدت ــه ال ـج ــال ـس ــة فــي
الـ ـص ــال ــة ،وس ــألـ ـه ــا« :ه ــل
ت ـعــرف ـيــن أن أبـ ــي يـنــوي
ال ـ ـ ــزواج؟» فـنـظــرت إلـيــه
ب ـح ـنــان ـهــا ال ـم ـع ـه ــود،
وقــالــت« :يــا ُبـنــي أنت
ً
ً
لم تعد طفال صغيرا،
وأنــا اشترطت على أبيك
أن تـعـيــش مـعــي إذا أراد
الزواج ،ولم أقبل أن تربيك
ضرة ألمك طالما كنت على قيد الحياة ،واآلن أنت
رجل يمكنك االعتماد على نفسك ،وأنت قريب من
أبيك ،ومنحك فرصة إلدارة أعماله ،وانظر لعمك
مصطفى ،تركنا من أجل مستقبله ،وال يزورنا إال
في المناسباتَ ،وأنــا راضية بذلك ،وأمــك رحمها
الـلــه عـنــدمــا مــرضــت طلبت مـنــه أن ي ـت ــزوج ،لكنه
رفض فهي ليست زوجته فقط بل ابنة عمه التي
ستظل ذكراها في قلبه ،ولكنك ال ترضى أن تحرمه
ً
ً
من االسـتـقــرار ،وتبيحه لنفسك ،فآجال أو عاجال
ستتزوج وستكون لك أسرة ترعاها وتضحي من
أجل سعادتها».
أدرك رضـ ــا أنـ ــه ي ـس ـبــح ض ــد ت ـي ــار عـ ـ ــارم ،ولــن
يستطيع مقاومته ،واستسلم لألمر الواقع ،لكنه
قــال لــوالــده إنــه لن يحضر يــوم الــزفــاف ،وعليه أن
ً
يتفهم ذلك ،وابتسم سليم قائال« :افعل ما تشاء يا
ُ
ُبني المهم أن تتقبل األمر ،فهذه سنة الحياة» ،فأومأ
رضــا بــرأســه ،وعــاد إلــى المنزل ليحضر حقيبته،
وأخبر جدته أنه سيسافر لعدة أيام ،فقالت له« :ال
تتأخر مع السالمة»ّ ،
وقبل يدها وانصرف ،وانسالت
دموعها في صمت.

غواية الشيطان
مضت أيام اإلجازة ببطء ،وعاد رضا مرة أخرى،
وعلم أن أباه سافر مع عروسه لقضاء شهر العسل،
وترك له قيادة العمل ،وزادت أعباء االبن بعد رجوع
والده ،وصدقت توقعاته حين علم بقدوم المولود
المنتظر ألبـيــه ،وح ــاول مــن جديد السيطرة على
اضطرابه ،لكنه فوجئ بوالدة زوجة أبيه توأمين،
وبـ ـ ــات ل ــه ش ـق ـي ـقــان س ـي ـت ـقــاس ـمــان م ـع ــه الـ ـث ــروة،
وسيكون بالنسبة إليهما الشقيق األكبر ،ويتولى
ً
هباء من أجلهما.
مسؤوليتهما ،ويضيع عمره
حاول رضا أن يبدي مشاعر اإلخوة للتوأمين،
ل ـكــن ّال ـش ـي ـطــان أغ ـ ــواه بــالـتـخـلــص مـنـهـمــا ،وبـعــد
أن نفذ جريمته ،تكثفت التحريات للقبض على
الجاني ،وبــات في مرمى االتـهــام ،حتى سقط في
قبضة الشرطة ،وجــرى حبسه على ذمــة القضية،
ً
تمهيدا لمحاكمته ،وتهاوت أحالمه بين القضبان،
وسيطرت عليه مشاعر الندم ،ولم تفلح محاوالت
أهل القرية في تضميد جراح األب الذي فقد أبناءه
الثالثة ،وأصيب بصدمة عصبية ،أفقدته النطق،
ً
وبــات عــاجــزا عن مواصلة حياته بشكل طبيعي،
بينما زوجته ال تكف عن الهذيان ،وتـنــادي على
طفليها الغائبين.
ب ـ ــدأت ت ـفــاص ـيــل ت ـلــك الـ ـم ــأس ــاة ،ح ـيــن اخـتـفــى
الـتــوأمــان فــي ظ ــروف غــامـضــة ،وانتفضت القرية
ب ــأك ـم ـل ـه ــا ل ـل ـب ـح ــث ٌع ـن ـه ـم ــا ،وب ـ ـعـ ــد ي ــومـ ـي ــن مــن
اختفائهما ،ورود بالغ من أحد المزارعين بالعثور
على جثتي الطفلين في مجرى مائي بجوار
أرضـ ـ ــه الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،وجـ ـ ــرى إخ ـط ــار
النيابة العامة ونقل جثتي
ال ـط ـف ـل ـيــن لـلـمـسـتـشـفــى،
وتــوقـيــع الـكـشــف الطبي
عليهما لبيان سبب الوفاة،
وتـ ـع ــذر ت ـح ــدي ــد س ـب ــب ال ــوف ــاة،
وق ــررت النيابة تشريح الجثتين ،وفــور

انتهاء التشريح جرى التصريح بالدفن وتشييع
الجنازة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وأسفرت التحريات عن قيام رضا شقيق الطفلين
مــن األب بــارتـكــاب الــواقـعــة بــدافــع االنـتـقــام منهما
لحب أبيه لهما ،وكشفت التحريات أن المتهم االبن
األكـبــر لــأب مــن زوجـتــه األول ــى ،وتبين مــن خالل
الشهود أن آخــر مشاهدة للطفلين كانت في يوم
ال ـحــادث بمنزل جدتهما ،وخ ــروج المتهم ومعه
الطفالن ،ثم اختفوا عن األنظار.
واع ـ ـتـ ــرف ال ـم ـت ـه ــم أن ـ ــه ب ـ ّـي ــت ال ـن ـي ــة لـقـتـلـهـمــا،
واصطحبهما معه إلى المجرى المائي ،وركلهما
فــي الـمــاء ،وبعد غرقهما ،توجه إلــى منزل جدته
مرة أخرى ،ووجد هناك والــده ،وسأله األخير عن
الطفلين ،فقال إنه تركهما أمام البيت ،وخرج مع
والده للبحث عنهما ،وفي اليوم التالي تم العثور
على جثتيهما ،وجــرى ضبطه فأنكر فــي البداية
وعند مواجهته بالشهود انهار واعترف بالواقعة
بدافع االنتقام والحقد عليهما من حب أبيه لهما،
وخوفه من مشاركتهما له في الميراث.
وقال الشاهد الرئيس في القضية ،إنه اكتشف
الجثتين بالمصادفة في وقت الضحى ،واستنجد
ّ
وتبين أنهما التوأمان أبناء
باألهالي النتشالهما،
ً
سليم المزارع وتاجر الماشية ،وجاء األب مهروال،
ً
مغشيا عليه حين َّ
تعرف عليهما ،وجرى
وانهار
إبالغ الشرطة بالواقعة ،وأثبتت التحريات أن والد
المجني عليهما ليس له أي خالفات أو خصومة
ً
مع أحد ،وأن القرية لم تشهد حادثا كتلك الجريمة
ً
الـبـشـعــة ،ول ــم يـتـهــم أحـ ــدا بالتسبب فــي قتلهما،
بينما كانت المباحث منتشرة في محيط مسرح
الجريمة ،للكشف عن غموض تلك الجريمة البشعة.
وبعد مرور  48ساعة على الجريمة ،توصل رجال
المباحث إلى تحديد المشتبه وهو شاب في العقد
الثاني من عمره ُيدعى رضا وشقيق الطفلين من
األب ،بعدما رصدت القوات مشاهدات له بصحبة
الطفلين ،قبل عثور أهالي القرية على جثتيهما
بيوم واحد وجرى استئذان النيابة العامة ،لضبط
المشتبه به ومناقشته حول مالبسات الواقعة.
وج ــاء فــي مـحـضــر الـشــرطــة أن ال ـشــاب اعـتــرف
بـتـفــاصـيــل جــريـمــة قـتــل الـطـفـلـيــن بـسـبــب الـغـيــرة
منهما وأن والــده كــان يميزهما في المعاملة ،ما
ً
دفعه الرتـكــاب جريمته قــائــا« :وال ــدي تــزوج بعد
وفاة أمي ،وزوجته الثانية أنجبت التوأمين عادل
وفهمي ،وبدأ يهتم بهما ،وترك أعباء العمل على
ً
ُ
وكنت أشعر أن اهتمامه بهما يزيد يوما
كاهلي،
بعد آخر ،وكان يدللهما بينما أنا غارق في العمل،
فقررت التخلص منهما».
وبعد انتهاء اعترافاته ،اقتيد المتهم بصحبة
حــراســة م ـشــددة لتمثيل الـجــريـمــة كـمــا ارتـكـبـهــا،
وتـجـمــع عـ ـ ٌ
ـدد كـبـيــر م ــن أه ــال ــي ال ـقــريــة عـلــى بعد
أمتار من ُمسرح الجريمة ،لمشاهدة المتهم للمرة
األخيرة .وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت
قرارها بتحويل أوراقه إلى مفتي الديار المصرية.

توابل ةديرجلا
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لطفي« :القاهرة  -كابول» يدق ناقوس خطر زرع األفكار المتطرفة
«ال أجسد شخصية أسامة بن الدن ...وصورنا مشاهد أفغانستان في الغردقة»
القاهرة – هيثم عسران

يجسد الفنان طارق لطفي
 4شخصيات خالل مسلسل
«القاهرة  -كابول» المعروض
خالل السباق الرمضاني.

أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ط ـ ـ ـ ــارق
ل ـط ـفــي ع ــن س ـع ــادت ــه بـ ــردود
الفعل ا لـتــي و صـلــت إ لـيــه عن
مـسـلـسـلــه ال ـجــديــد "ال ـقــاهــرة
كابول" ،والذي يعرض خالل
السباق الرمضاني الحالي،
ً
مــؤ كــدا أن بــدا يــة ردود الفعل
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ ط ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـبـ ـ ــوس ـ ـ ـتـ ـ ــرات
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــو
الـ ـت ــرويـ ـج ــي ل ـل ـع ـم ــل ج ـع ـلــت
فــر يــق العمل يشعر بسعادة
كبيرة ،السيما أن التعليقات
كانت إيجابية ومبشرة.
وأضاف طارق في تصريح
لــ"ا لـجــر يــدة" أ نــه استمتع في
تصوير العمل بالتعاون مع
فريق محترف من الممثلين
المخضرمين ،باإلضافة إلى
فريق العمل خلف الكاميرا،

ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ــاع ـ ــد ع ـ ـلـ ــى ت ـق ــدي ــم
أف ـض ــل ج ـ ــودة خـ ــال مــراحــل
الـتـحـضـيــرات والـتـصــويــرات،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــم ل ـ ـجـ ــأوا
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــاع ــدة
م ـ ــن الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــري فــي
أفغانستان من أجل الحصول
على بعض المالبس التي تم
ارتـ ــداؤهـ ــا خـ ــال ال ـت ـصــويــر،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـم ـس ــاع ــدة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــور
وفـ ـي ــدي ــوه ــات حـ ــول طـبـيـعــة
الحياة ،وشكل المنازل التي
يتم بناؤها في المناطق التي
يتطرق إليها المسلسل.
وأو ض ـ ـ ــح أن ه ـ ــذه األ م ـ ــور
سـ ـ ــاعـ ـ ــدت ع ـ ـلـ ــى مـ ـص ــداقـ ـي ــة
ا لـعـمــل ،خصوصا أن اللبس
األفغاني يستحيل أن تجده

خ ـ ـ ـ ــارج أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان" ،لـ ـ ــذا
ساعدتنا السفارة المصرية
في أفغانستان في كثير من
التفاصيل الالزمة حول هذه
النقاط".

جوانب مختلفة
وعن شخصية حمزة ،قال
ط ـ ــارق ل ـط ـفــي إنـ ــه ال يـجـســد
ش ـخ ـص ـي ــة أ سـ ــا مـ ــة بـ ــن الدن
و لـكــن الشخصية تـمــزج بين
 4شخصيات يمكن أن يكون
ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى م ـعــرفــة بـهــا،
ً
مشيرا إلى أن الدور سيظهر
جـ ـ ــوانـ ـ ــب مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة فـ ـ ــي ك ــل
مرحلة تتناسب مع طبيعته،
ً
فضال عما يظهره المسلسل
من تحذير لمخاطر التطرف
واإلرهاب ،السيما باستغالل
زرع األفكار لدى األطفال.

المناطق الجبلية
وح ـ ــول أص ـع ــب ال ـم ـشــاهــد
خ ــال ال ـت ـصــويــر ،ق ــال ط ــارق
لـطـفــي إن م ـشــا هــد ا لـمـنــا طــق
ال ـ ـج ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـفـ ـت ــرض
أن ـه ــا ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان كــانــت
األصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ط ـب ـي ـع ــة
المنطقة الجبلية التي جرى
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر فـ ـيـ ـه ــا ب ـم ــدي ـن ــة
الغردقة على البحر األحمر،
حـ ـ ـي ـ ــث ت ـ ـ ــم اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار م ــوق ــع
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة جـ ـبـ ـلـ ـي ــة مـ ـهـ ـج ــورة
منذ اكثر  130عاما وتشابه

لطفي في مسلسل «القاهرة  -كابول»

بيومي فؤاد يقع في فخ «خمس نجوم»
ً
حـ ــل الـ ـفـ ـن ــان بـ ـي ــوم ــي ف ـ ـ ـ ــؤاد ،ض ـي ـفــا
على بــرنــامــج "خـمــس ن ـجــوم" ،فــي ثامن
حلقاته ،والــذي يقدمه كل من :مصطفى
قمر ،وكريم فهمي ،غــادة عــادل ،ومحمد
الشرنوبي ،ونور ،على قناة " mbمصر"،
مساء أمس األول.
وتضمن المقلب اتفاق مصطفى قمر
وكريم فهمي على وهم بيومي فؤاد بأنه
مــن ينفذ المقلب فــي "فهمي" بالتعاون
مع "قمر".
واعتمد المقلب على اتفاق بيومي مع
أحــد العمال لسكب الـطــاء على سيارة
كريم فهمي ،لكنهم سكبوا الطالء على
سيارة "فــؤاد" الذي انفعل بعد الموقف،
ً
قائل" :قلت من األول الموضوع ده مش
محسوب".
وتــوجــه بحديثه للعامل ال ــذي سكب
ال ـط ــاء" :ان ــت بتعمل إي ـ ــه؟" ،ل ـيــرد عليه

أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت شـ ــركـ ــة
اإل ن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج Focus
 Featuresبدء العمل
ع ـلــى ج ــزء ث ــان من
ف ـي ـل ــم Downton
 ،A b b e yعـ ـل ــى
أن يـ ـك ــون الـ ـج ــزء
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ت ـك ـم ـلــة
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــذي
طـ ــرح خـ ــال ع ــام
 ،2 0 1 9ا لـ ـ ـ ـ ــذ ي
كـ ــان ف ــي األص ــل
تـكـمـلــة ألحـ ــداث
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
ملصق
في
ال ـ ـتـ ــي ط ــرح ــت
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b
b
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في الفترة بين
 2011و.2016
ومن المقرر أن يطرح الجزء الثاني من فيلم Downton
 ،Abbeyخالل فترة عيد الميالد في العام الحالي ،على أن تنضم
 4وجوه جديد للفيلم الجديد ،وهم هيو دانسي ،ولورا هادوك،
وناتالي باي ،ودومينيك ويست.
ومــن الـمـقــرر بــدء تـصــويــر ال ـجــزء الـثــانــي مــن فيلم Downton
 ،Abbeyخــال الـفـتــرة المقبلة ،مــع ع ــودة جميع أطـقــم الممثلين
األصليين ،ومــن المتوقع أن تصل تكلفة الميزانية بين  13و20
مليون دوالر.
وكــان فيلم  Downton Abbeyقد حصل على تقييم وصل
إلى  7.8على موقع  ،Imdbوعلى تقييم  96بالمئة على موقع
.Rotten Tomatoes
الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التلفزيوني الذي يحمل
االس ــم نفسه  ،Downton Abbeyوي ــدور فــي عـشــريـنـيــات الـقــرن
الماضي ،إذ يروى قصة عائلة كراولي النبيلة ،وهو المالك الثري
لما يشبه الفندق في الريف اإلنكليزي أوائل القرن العشرين ،ويفاجأ
بزيارة من الملك والملكة ،حيث يقيمان في الفندق.
فيلم " "Downton Abbeyمن إخراج ميشال إنجلر ،ويشارك
في بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم،
من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجي سميث وجوان فروغات
وجيرالدين جيمس ،وإميلدا ستونتون ،وتوبينس ميدلتون،
وعمل على إخراجه مايكل إنجلر ،أما التأليف فقام به جوليان
البريطانية ،وعاد كثير من
فيلوز ،واإلنتاج لشبكة بي بي سي
ً
أبطال المسلسل للمشاركة في الفيلم أيضا ،ومن بينهم :هيو
بونفيل ولورا كارميشل وغيرهما.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن مسلسل  Downton Abbeyفــاز بـ 3
ً
ترشيحا للفوز بجوائز أخرى،
جوائز إيمي ،وتلقى أكثر من 69
ً
ترشيحا للفوز بإيمي في التاريخ،
ليصبح المسلسل األعلى
ومن ثم جرى تحويله إلى فيلم.
ودارت قصة المسلسل حول وفاة كبير العائلة بعد غرقه في
سفينة تيتانيك ،ويبدأ صراع ظاهري على اإلرث ،وباطني بين
ً
أبطال القصة وأنفسهم؛ فكل واحد منهم يمتلك ً
عظيما ال
سرا
يرغب في أن يظهر للنور.

فـ ــي ط ـب ـي ـع ـت ـه ــا ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
جبال أفغانستان للتصوير
ً
ب ـه ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ـه ــم كــان
يـسـتـغــر قــون لـلــو صــول إليها
حــوا لــي  45د قـيـقــة بالسيارة
ً
فــي ا لـمــد قــات الجبلية بعيدا
عــن ا لـطــرق الرئيسية ،فضال
عــن تسلق ا لـجـبــال للوصول
إل ـ ــى م ــوق ــع ال ـت ـص ــوي ــر عـلــى
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو أسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــن
متواصلين.
وأ ضــاف أن " هــذه المنطقة
تضاهي بشكل كبير الجبال
ال ـمــوجــودة فــي افـغــانـسـتــان،
وم ــن ال ي ـعــرف أن ـنــا صــورنــا
في مصر فلن يتوقع أن هذا
المكان موجود من األساس"،
ال فـ ـ ـت ـ ــا إ لـ ـ ـ ــى أن "ا لـ ـتـ ـص ــو ي ــر

ال ـخــارجــي ل ــأح ــداث اقـتـصــر
على دولة صربيا ،التي جاء
ً
اختيارها بديال عن انكلترا
عقب اإل غــاق بسبب جائحة
كورونا ،وصعوبة التصوير
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
المتبعة هناك".

انتاجية ،فيما تعطل مشروع
فيلم "ا لـجــوزاء" بعد تصوير
ً
التريلر الدعائي ،مشيرا إلى
أن هـ ـن ــاك مـ ـش ــرو ع ــا ج ــد ي ــدا
يعمل عليه مع المنتج حسام
ش ــوق ــي ف ــي ال ـف ـت ــرة الـحــالـيــة
لكنه اليزال قيد التحضير.

أسباب إنتاجية
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــه
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة،
أ كـ ــد ط ـ ــارق ل ـط ـفــي أن فـيـلـمــه
ا ل ـجــد يــد "ح ـف ـلــة  "9ل ــم يـتـبــق
فـ ـي ــه سـ ـ ــوى ا قـ ـ ــل مـ ــن  15فــي
المئة لالنتهاء من التصوير
ً
ك ــام ــا ،ل ـكــن ال ـع ـمــل مـتــوقــف
فــي الـفـتــرة الـحــالـيــة ألسـبــاب

محبوماجد مطرب سعداء بإطاللته في رمضان

العامل من أجل إثارة غضبه" :ياخي عيب
عليك لما تكدب ،مش إنت اللي قايل على
العربية الحمراء".
وح ـ ــاول ام ـت ــاك أع ـصــابــه وط ـلــب من
مصطفى قمر أن يأمر العامل بالصمت،
ل ـكــن األخ ـي ــر تــوجــه إل ـيــه واش ـت ـبــك معه
باأليدي ،ليعقب "فؤاد"" :انت نازل عشان
تضربني؟".
وتقوم فكرة البرنامج على استدراج
الـ ـضـ ـي ــوف ل ـع ـمــل م ـق ــال ــب ف ـي ـه ــم ،وي ـتــم
التصوير من خالل كاميرا خفية بأسلوب
غير تقليدي ضمن أ مــا كــن مختلفة ،ما
ُيفجر الكثير من المواقف المضحكة.
وينضم إلى النجوم الـ 5في كل حلقة
مــن حـلـقــات الـبــرنــامــج ،أح ــد نـجــوم الفن
والرياضة واإلعالم.

انطالق تحضيرات الجزء الثاني
من فيلم Downton Abbey

طارق لطفي

بيومي فؤاد

تـ ـص ـ َّـدر ال ـف ـن ــان الـ ـسـ ـع ــوديم ــاج ــد م ـطــر 
ب
ا لـتــر نــد فــي ا لـســا عــات القليلة الماضية ،عبر
موقع التواصل االجتماعي في السعودية.
وعـ َّـبــر الـمـتــابـعــون عــن سـعــادتـهــم بـعــودتــه
إلى الشاشة في الموسم الرمضاني الحالي
بعد غياب ،من خالل مشاركته في مسلسلي
"س ـت ــدي ــو  "21و"مـ ـمـ ـن ــوع الـ ـتـ ـج ــول" ،إض ــاف ــة
إل ــى تـقــديـمــه بــرنــامــج "ال ــدي ــرة" ع ـلــى الـقـنــاة
الـسـعــوديــة األول ــى ،واعـتـبــروا أنــه مــن نجوم
م ــو س ــم ر م ـض ــان  ،2021وأ نـ ــه ال ق ــى ح ـقــه فــي
مساحة األدوار التي يقدمها ،إضافة إلى أنه
أبدع في تقديم أدواره.
ُيذكر أن ماجد بدأ التمثيل بسن العاشرة
خ ــال األن ـش ـطــة الـثـقــافـيــة ،ال ـتــي ك ــان يـشــارك
فيها وا ل ــده الممثل ا لـسـعــودي مـطــرب فــوا ز،
أثناء فترة اإلجازة المدرسية ،كما شارك في
صغره بفوازير "العم أبوفالح" ،وابتعد فترة
عن التمثيل ،قبل أن يعود في عام  ،2003من
خالل مسلسل "دمعة عمر".

ماجد مطرب

جاسم مراد« :كورونا» لم تقلل االهتمام بالفن التشكيلي
لوحاته تحاكي الواقع في صوره الجمالية
يرى متلقي أعمال الفنان
جاسم مراد أنه يتناول
التراث والماضي البعيد
للكويت ،ولذا فإن مضامينه
وحاالته التشكيلية ،التي
يوزعها على أعماله الفنية،
تبدو شديدة التأثر بأحوال
الناس في الزمن القديم.

•

فضة المعيلي

ي ـس ـت ـخ ــدم الـ ـفـ ـن ــان ال ـت ـش ـك ـي ـلــي جــاســم
مــراد في رسم أعماله التشكيلية األسلوب
ال ــواقـ ـع ــي ،م ــع ب ـع ــض ع ـن ــاص ــر األسـ ـل ــوب
الـتــأثـيــري ،وذل ــك وفــق منظومة تشكيلية،
ي ـح ــرص م ــن خ ــال ـه ــا ع ـل ــى إب ـ ـ ــراز ال ـت ــراث
الكويتي القديم في أبهى صوره ،وبالتالي
الـتــواصــل المستمر والــدائــم مــع مواضيع
تجعل الذاكرة تعود إلى ذلك الزمن الجميل،
لمختلف مظاهر الحياة كالبيوت والشوارع
واألسواق وغير ذلك مما تحتفظ به الذاكرة،
من رؤى ومشاهد.
ّ
ويعد مراد من الفنانين ،الذين يلتزمون
بمواصفات اللوحة التشكيلية التي تحاكي
ال ــواق ــع ف ــي صـ ــوره ال ـج ـمــال ـيــة ،وبـعـنــاصــر
تشكيلية دائمة الحركة في اتجاهات عدة،
ومن ثم فإن مضامينه وحاالته التشكيلية،
ال ـتــي يــوزع ـهــا عـلــى أع ـمــالــه الـفـنـيــة ،تـبــدو
شــديــدة الـتــأثــر ب ــأح ــوال ال ـنــاس فــي الــزمــن
القديم ،من خالل حياتهم التي تكثر فيها
الـطـيـبــة والـتـلـقــائـيــة فــي الـتـعــامــل ،والـحــب
والمودة ،والحركة من أجل الرزق.

بدايات
وع ــن بــدايــاتــه فــي الـفــن التشكيلي قــال
مــراد" :بــدأت هواية الرسم

خبريات
أريانا غراندي مع ذا ويكند
في ريمكس جديد

سيطرح النجم العاملي
ذا ويكندريمكس أغنية
" "SAVE YOUR TEARSمع
النجمةأريانا غراندي،
خالل أيام ،في مفاجأة
مميزة لجمهور الثنائي.
وتحرص النجمة األميركية
من أصل إيطالي على
إطالق أعمال ثنائية بني
الحني واآلخر ،محققة من
خاللها نجاحات كبيرة،
وكان آخرها تحقيق
أرقام مشاهدات قياسية،
بطرحها كليب ريمكس
موسيقى أغنية ""35+ 34
على "يوتيوب" ،بالتعاون
معدوغا كات وميغان ذا
ستاليون ،ليكسر الكليب
حاجز الـ  13مليون مشاهدة
بعد يوم واحد على طرحه.
من ناحيته ،أحيا ذا ويكند
أخيرا حفل السوبر بول،
رغم عدم حضور حشد
كبير من الجمهور ،بسبب
اإلجراءات الوقائية من
فيروس كورونا .وقدم ذا
ويكند خالل  14دقيقة
مجموعة أغنيات حققت
انتشارا في مسيرته،
منها أغنية ،STARBOY
إضافة إلى فقرات راقصة
مع مجموعة راقصني
محترفني.

جاكي شان يحرم
ابنه من الميراث

أثار النجم العامليجاكي
شان جدال كبيرا ،بعد
إعالنه قرار حرمانه ابنه
الوحيد جايسي من امليراث،
مشيرا إلى أنه سيتبرع
بثروته ،التي تبلغ 350
مليون دوالر تقريبا،
للجمعيات الخيرية.
وعن سبب هذا األمر
الغريب ،قال جاكي شان:
«إذا كان ابني قادرا على
كسب املال ،فسوف يصنع
املال الخاص به ،وإذا كان
غير قادر ،فسوف يضيع
أمواله التي جناها».
على صعيد آخر ،أصدر
جاكي شان أخيرا بيانا عن
حالته الصحية ،قال فيه:
«أريد استغالل الفرصة
لقول (شكرا) لكل من اهتم.
أنا بصحة جيدة جدا
وآمن ،ولم أخضع للحجر
الصحي .تفكيركم بي
وصلني .لقد طلبت من
طاقمي أن يجمع تبرعاتكم
وهداياكم التي تلقيتها،
ويهبها عبر املنظمات
الرسمية ،ملن يحتاجها
فعليا».

دي كابريو وبيري وفينيكس
يطالبون بحماية الغابات
جاسم مراد
عندي منذ الصغر حيث كنت أرسم بعض
األشكال أو المناظر التي أشاهدها حولي،
ون ـم ــت هـ ــذه الـ ـه ــواي ــة لـ ــدي ف ــي ال ـمــرح ـلــة
المتوسطة خــال حصص الــرســم ،فضال
ع ــن تـشـجـيــع الـمـعـلـمـيــن ل ــي ف ــي ال ـبــدايــة،
فكنت أرسم بالقلم الرصاص ،ثم بعد ذلك
باالقالم الملونة ،وااللوان المائية ،وكانت
هذه الخامات توفرها لنا المدرسة".
وأض ـ ــاف" :ل ــم أدرس ال ـفــن التشكيلي،
ولكن من خالل الممارسة وزيارة المعارض
واالط ـ ـ ــاع ع ـلــى اع ـم ــال ال ـف ـنــان ـيــن وكــذلــك
تــوج ـي ـهــات زم ــائ ــي ال ـف ـنــان ـيــن تعلمت
األساسيات واألساليب الفنية المختلفة،
ثــم أتـيـحــت لــي الـفــرصــة لـتــدريــب الطلبة
على أساسيات الفن التشكيلي في رابطة
الـ ـح ــرف الـ ـي ــدوي ــة ،وف ـ ــي م ـع ـهــد ال ـف ـنــون
التشكيلية".
وأشــار إلى أن المشاركة في المعارض
المختلفة على م ــدار ا لـعــام شجعته على
ان ـتــاج الـمــزيــد مــن االع ـم ــال الـفـنـيــة ،وهــذا
ب ــال ـط ـب ــع عـ ــامـ ــل مـ ـه ــم ل ـص ـق ــل ال ـم ــوه ـب ــة
وتـنـمـيـتـهــا ،كـمــا أن انـضـمــامــه للجمعية
الكويتية للفنون التشكيلية ،وكذلك المرسم
ً
الحر ،وأخيرا "مجموعة أثر" ،كانت ومازالت
ح ــاف ــزا ل ــه ع ـلــى االسـ ـتـ ـم ــرار وال ـب ـح ــث في
التنوع بأساليب الفن التشكيلي.

التراث

من أعماله

١٩

وعن سبب اتجاهه إلى رسم التراث على
وجه الخصوص ،قال" :في الستينيات كانت
المعالم التراثية ما تزال موجودة كالبيوت
الـطـيـنـيــة وال ـس ـفــن الـخـشـبـيــة وال ـم ـحــات

واألسواق القديمة وغيرها ،فالبيئة حولنا
ك ــان ــت غ ـن ـيــة بــال ـم ـعــالــم ال ـت ــراث ـي ــة ،وكـنــت
أشــاهــدهــا عــن قــرب وعايشتها ،مما كـ ّـون
ً
لدي مخزونا ال بأس به في ذاكرتي".
وعن تأثير أزمة "كورونا" على االهتمام
بــالـفــن الـتـشـكـيـلــي ،أوضـ ــح مـ ــراد أن ــه "فــي
وض ـع ـنــا ال ـحــالــي خ ــال جــائ ـحــة كــورونــا
لــم يقل االهـتـمــام بــه ،بــل ال ـظــروف أجبرت
الفنانين على التقيد بالشروط الصحية،
مما أدى إلى وقف المشاركة في المعارض
والورش الفنية ،ولكن رغم الظروف أشغل
كل منا وقته في انجاز اللوحات في البيت،
ثم المشاركة بها في المعارض االفتراضية،
ً
سواء داخل الكويت أو خارجها".

رصد التراث والماضي
ويــرى المتلقي ألعمال الفنان مــراد أنه
يتناول التراث والماضي البعيد للكويت،
ّ
إذ يرصد صانع البشوت الجالس في محله
ممسكا ب ــأدوات الحياكة ،كما يرصد في
لوحات أخرى امــرأة تجلس خلف ماكينة
الحياكة ،وهي منهمكة في عملها بصبر،
باإلضافة إلى صناعة السدو ،بجمالياته
وأل ــوان ــه ال ـم ـفــرحــة ،كـمــا أن ــه رس ــم الـبــاعــة
ف ــي األسـ ـ ــواق ،وال ـبــاعــة الـجــائـلـيــن ،فضال
عن اهتمامه بالسفن القديمة ،التي كانت
ال ـك ــوي ــت تـتـمـيــز ب ـه ــا ،وت ـس ـت ـخــدم ـهــا في
النقل والتجارة والبحث عن اللؤلؤ ،كما
حظيت البيوت الكويتية القديمة باهتمام
م ــراد مــن خ ــال رسـمـهــا بــأسـلــوب واقـعــي
بحوائطها وشــوارعـهــا ،واصطفافها إلى
جانب بعضها.

حث مشاهير ،من بينهم
ليوناردو دي كابريو وكاتي
بيري وخواكني فينيكس،
الرئيس األميركي جو
بايدن ،في رسالة مفتوحة،
على املساعدة في حماية
غابات األمازون املطيرة
بشكل أفضل ،وعدم توقيع
أي اتفاقات مع الرئيس
البرازيلي جاير بولسونارو.
وأعربت مجموعة من
الفنانني واملوسيقيني
ُالدوليني في الرسالة التي
نشرت قبل قمة املناخ
االفتراضية التي تصادف
يوم األرض هذا األسبوع،
عن قلقها من أن الواليات
املتحدة قد تتفاوض على
اتفاق بيئي مع بولسونارو.
وجاء في الرسالة أن
«بولسونارو وإدارته
انتهكوا حقوق السكان
األصليني الذين هم حراس
الغابات ،ونحث إدارتكم
على االستماع إلى ندائهم،
وعدم االلتزام بأي اتفاقات
مع البرازيل في هذا الوقت».
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات

مفاوضو فيينا إلى عواصمهم وروحاني يرفض «نووي بالس»
«فيلق القدس» يلمح إلى مسؤوليته عن انفجار مصنع صواريخ إسرائيلي
طهران  -فرزاد قاسمي

مع عودة مفاوضي الدول
المشاركة في مفاوضات
فيينا النووية إلى عواصمهم
للتشاور حول ما تم التوصل
إليه ،رفض الرئيس اإليراني
حسن روحاني الحديث عن
«اتفاق نووي بالس» ،مطالبا
واشنطن بقائمة واضحة
للعقوبات التي تنوي رفعها.

نتنياهو يبدأ
نقاشات حول إيران
ً
ويرسل وفدا إلى
واشنطن

غ ـ ـ ــداة انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
الـمـفــاوضــات غـيــر الـمـبــاشــرة بـيــن إي ــران
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،الـتــي تستضيفها
فـيـيـنــا ،عـلــى أن يـعــود الـمـفــاوضــون إلــى
ع ــواص ـم ـه ــم ل ـل ـت ـش ــاور ق ـب ــل اس ـت ـئ ـنــاف
المحادثات األسبوع المقبل ،شدد الرئيس
اإليــرانــي حسن روحــانــي على أن طهران
ترفض إبرام معاهدة جديدة أطلق عليها
"اتفاق نووي بلس".
وبـيـنـمــا تـحــدثــت أوسـ ــاط عــن توصل
مباحثات فيينا إلى تفاهم بشأن خطوات
متوازية تقوم بها واشنطن وطهران من
أج ــل إع ــادة االمـتـثــال إل ــى بـنــود االت ـفــاق،
الـ ــذي ان ـس ـحــب م ـنــه الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
السابق دونــالــد تــرامــب عــام  ،2018حدد
روحــانــي  3خطوات وصفها بالرئيسية
إلحياء االتفاق.
وقال الرئيس اإليراني ،خالل اجتماع
حـ ـك ــوم ــي ،أمـ ـ ـ ــس" ،إن رفـ ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات
األميركية المفروضة على إيران ،والتحقق
مــن رفـعـهــا ،ووفـ ــاء ط ـهــران بــالـتــزامــاتـهــا
النووية" ثــاث خطوات رئيسية للعودة
إلى االتفاق ،الذي يقيد قدرة الجمهورية
اإلسالمية على تطوير سالح ذري مقابل
رفع العقوبات االقتصادية عنها.
وأوضـ ــح أن "إي ـ ــران تــرفــض أي اتـفــاق
جديد وتصر على االتفاق النووي كما هو
دون زيادة أو نقصان ،وعلى واشنطن رفع
جميع العقوبات ،وإعالن قائمة واضحة
بــالـعـقــوبــات الـتــي سترفعها لـيـعــرف كل
العالم بدقة ما هي ،ومن ثم نحن سنتحقق
من ذلك ،وبعدها نعود إلى تعهداتنا في
االتفاق النووي".
واتهم األطــراف األخــرى المشاركة في
المحادثات ،مجموعة  ،1+4بأنها تبدي
جدية ظاهرية في رفــع العقوبات مقابل
تمسك بالده برفعها كلها "وال نقبل برفع
على شكل أجزاء" ،مضيفا" :عليهم تحديد
طريقة رفع العقوبات بدقة وعناوينها".
واعـ ـتـ ـب ــر أن ـ ــه "ف ـ ــي ب ـع ــض ال ـخ ـط ــوات
نــراهــم ج ــادي ــن ،لـكــن فــي خ ـطــوات أخــرى
يـتـحــدثــون بـغـمــوض" بـشــأن الـعـقــوبــات،
وجدد تطمين بالده بأنه في حال إحياء
االتفاق النووي "فسيكون نشاطنا النووي
وفقا لبنود االتفاق ،ولن نحيد عنه قيد
أنملة ،وسنطبق كل التعهدات المترتبة
علينا بعد أن نشاهد وج ــود مصداقية
في كالمهم".
وتشير كلمة روحاني المطالبة بتطبيق
االتـفــاق بحذافيره "دون نقص أو زيــادة
بكلمة" إلى مقاومة طهران لضغوط إدارة
الرئيس الديمقراطي جو بايدن الرامية إلى
جعل اتفاق  2015منصة لمعالجة قضايا
أخــرى ،بينها تسلح طهران الصاروخي
البالستي وأنشطتها في المنطقة.
من جانب آخر ،وجه روحاني انتقادات
إلــى معسكر الـتـيــار المتشدد فــي إي ــران،
وقــال "إنهم ال يقولون كلمة واحــدة ضد
الــواليــات المتحدة ،وإنـمــا فقط يطلقون

تونس :القضاء العسكري
يحقق بمزاعم ضد سعيد
معارضون إيرانيون أمام فندق «غراند أوتيل» الذي يستضيف المحادثات النووية في فيينا رافعين الفتة كتب عليها «أيتها الصين إيران ليست
(أ ف ب)
أراض لمصلحة بكين
للبيع» ،في إشارة إلى اتفاق الـ  25سنة الذي يقول معارضوه إنه يتضمن تنازل طهران عن
ٍ
اإلهانات واألكاذيب ضد الحكومة ،إنهم
يعتبرون أنفسهم ثوريين خارقين لكنهم
يلعنون الحكومة بدال من أميركا".
ودافـ ــع الــرئـيــس الــوسـطــي عــن دخــول
حكومته في مباحثات فيينا ،موضحا أن
المفاوضات تتم وفقا لتوجيهات المرشد
األعـلــى علي خامنئي ،والـبـنــك المركزي
ووزارة النفط وبقية ال ــوزارات اإليرانية
سـتـتـحـقــق م ــن رف ــع ال ـع ـقــوبــات ف ــي حــال
اإلعالن عن إلغائها.

التفاصيل لتفسيرات ترفضها إيران".
وأضافت ان "هناك تداخال عميقا بين
العقوبات" التي فرضت على إيران" ،فهناك
ُ
رضت عليها بسبب البرنامج
عقوبات ف
ُ
الـنــووي لكنها فــرضــت مــرة أخــرى تحت
عنوان مكافحة اإلرهاب وعناوين أخرى"،
مشيرة إلــى أن "إلـغــاء هــا بالكامل يتسم
بتعقيدات فنية وسـيــاسـيــة فــي الــداخــل
ّ
ويعرض إدارة الرئيس بايدن
األميركي،
إلحراج داخلي كبير".

عرقلة فنية

تطمين روسي

في هذه األثناء ،أفادت مصادر مواكبة
ل ـم ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ب ــأن ــه "ال اس ـت ـعــداد
أميركيا بعد للتجاوب مع مطلب طهران
بشأن رفع جميع العقوبات" ،مشيرة إلى
أن المباحثات بشأن رفــع العقوبات "لم
تحرز تقدما كبيرا ،لوجود خالفات عميقة
بين الطرفين حول طبيعة العقوبات التي
يجب أن تلغى".
وبينت المصادر أن واشنطن أبلغت
طهران استعدادها لرفع العقوبات التي
ال تنسجم مع االتفاق النووي" ،لكن هذا
ال ـم ــوق ــف أي ـض ــا ي ـخ ـضــع ع ـن ــد مـنــاقـشــة

في غضون ذلك ،شدد السفير الروسي
للمنظمات الدولية فــي فيينا ميخائيل
أوليانوف على أهمية استعادة االتفاق
ال ـم ـب ــرم ب ـي ــن طـ ـه ــران وال ـ ـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة
فــي  ،2015واعـتـبــر أن ــه ال بــديــل عــن تلك
ً
االتـفــاقـيــة ،مضيفا أن اسـتـعــادة االتـفــاق
ال ـم ـت ـهــاوي س ـيــوفــر ض ـم ــان ــات مــوثــوقــة
للطابع السلمي لبرنامج إيران النووي.
وأش ـ ــار أولـ ـي ــان ــوف الـ ــى أن "س ـيــاســة
الضغط القصوى التي تبنتها إدارة ترامب
فشلت ودفعت فقط إلى تطوير البرنامج
ال ـنــووي اإلي ــران ــي إل ــى أبـعــد مــن الـحــدود

الـتــي وضعها اتـفــاق  .2015هــذه حقيقة
وواق ــع ،فهل يريد أي شخص أن يستمر
هذا االتجاه؟".
وكانت أطراف االتفاق النووي التأمت،
أمــس األول ،فــي فيينا ،فــي إطــار الجولة
الثالثة من مباحثات اللجنة المشتركة،
على مستوى نواب وزراء خارجية الدول
األعضاء في االتفاق ،وهي إيران وفرنسا
وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.
واتفق المجتمعون على تشكيل فريق
الخبراء الثالث ،لبحث "الترتيبات العملية
الالزمة لتنفيذ رفــع العقوبات ،ثم عودة
أميركا إلــى االتـفــاق ال ـنــووي" ،فضال عن
مواصلة التفاوض األسبوع المقبل على
مستوى نواب وزراء الخارجية ،والحوارات
الفنية على مستوى الخبراء بعد عودة
الوفود إلى بلدانها للتشاور.

إسرائيل
في هــذه األثـنــاء ،أفــادت تقارير عبرية
بتوجه  3مسؤولين أمنيين إسرائيليين
مـطـلــع األس ـب ــوع الـمـقـبــل إل ــى واشـنـطــن،
ب ـهــدف إجـ ــراء مـبــاحـثــات م ــع مسؤولين
أم ـيــرك ـي ـيــن ك ـب ــار حـ ــول ال ـم ـلــف ال ـن ــووي

اإلي ــران ــي ،بينما ي ـبــدأ رئ ـيــس الحكومة
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو جــولــة
مباحثات بخصوص إيران.
إل ــى ذل ــك ،المحت مــواقــع إيــرانـيــة إلى
أن انفجارا وقــع فــي معمل صــواريــخ في
شمال إسرائيل عمل مقصود مستشهدة
بمقطع فيديو ماخوذ لالنفجار من داخل
األراضــي اللبنانية ما يعني أن الكاميرا
كانت منصوبة  .والحقا قــال مصدر في
«فيلق القدس» لـ «الجريدة» أن االنفجار من
تنفيذ الفيلق وهو رد على هجوم نطنز .

إشارات للسعودية
على صعيد منفصل ،أعرب المتحدث
باسم وزارة الخارجية اإليــرانـيــة سعيد
خطيب زادة عن رغبة طهران في استعادة
العالقات مع السعودية.
جــاء ذلــك غ ــداة دع ــوة مجلس ال ــوزراء
الـسـعــودي ،مساء أمــس األول ،إي ــران الى
االنخراط في المفاوضات الجارية حول
االتفاق بشأن برنامجها النووي ،وتفادي
التصعيد ،وعدم تعريض المنطقة لمزيد
(طهران ـ وكاالت)
من التوتر.

ً
• قوات الحكومة تصد تسلال إلى مطار الحديدة • الحوثي يدعو هادي لالقتداء برئيس تشاد المقتول
المحافظة ،معارك بين المتمردين والقوات الموالية لهادي،
مدعومة بغارات جوية شنتها مقاتالت "تحالف دعم الشرعية"،
الذي تقوده السعودية في اليمن.
ويمكن أن تؤدي المعارك التي تدور حول مدينة مأرب ،آخر
معقل للحكومة في شمال البلد الفقير ،إلى تغيير كبير في
مسار النزاع الذي دخل عامه السابع .وستشكل خسارة مأرب،
إن حصلت ،ضربة قوية للحكومة ،وتعزز موقف المتمردين في
مفاوضات مستقبلية ،وقد تغريهم بمحاولة التقدم جنوبا.
أي ُ
وقتل مئات المقاتلين منذ بــدء الهجوم الحوثي الواسع
النطاق في فبراير الماضي ،في وقت يشير مسؤولون بالقوات

الموالية للحكومة إلى أن المتمردين يرسلون دفعات متتالية
من مقاتليهم نحو مأرب.
في غضون ذلك ،تمكنت القوات اليمنية المشتركة ،أمس ،من
التصدي لمحاولة تسلل من قبل عناصر ميليشيات الحوثيين،
الختراق خطوط التماس بين الطرفين في مطار الحديدة ،بمركز
محافظة الحديدة غربي البالد ،في خرق جديد لالتفاق الذي
ترعاه األمم المتحدة.
وذكر الموقع الرسمي لـ"ألوية العمالقة" ،المتمركزة بمدينة
الحديدة ،أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين عقب محاولة
عناصر مــن الميليشيات التسلل الخـتــراق خطوط التماس،

ّ
مشيرا إلى تمكن القوات اليمنية المشتركة من التصدي لهذه
المحاولة ،وتــراجــع المتسللين عقب مقتل وإصــابــة عــدد من
عناصر الحوثيين الذين استخدموا خالل المواجهات مختلف
أنواع األسلحة.
إلى ذلك ،دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية ،محمد
علي الحوثي ،الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أن
يقتدي بالرئيس التشادي إدريــس ديبي ،الــذي أعلن الجيش
ً
التشادي وفــاتــه متأثرا بـجــروح أصيب بها باشتباكات مع
المتمردين شمالي البلد.
(مأرب ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

تشاد :ميثاق انتقالي للجيش يغضب المعارضة
وسط مخاوف من دخول تشاد فترة
مــن ع ــدم الـيـقـيــن ،خـصــوصــا مــع إص ــرار
المتمردين على الــزحــف إلــى العاصمة
نجامينا ،قرر رئيس المجلس العسكري
االنتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي
إل ـغــاء الـعـمــل بــالــدسـتــور ،وأع ـلــن توليه
رسميا مهام الرئيس خلفا لوالده ،الذي
حكم الجمهورية ألكثر من  30عاما.
ونـشــر الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي للرئاسة
أمس ميثاقا انتقاليا" ،كقانون أساسي
للجمهورية" ،نصت بنوده على أن يتولى
نجل ديبي ،إضافة إلــى مهام الرئاسة،
ق ـيــادة "الـمـجـلــس الـعـسـكــري االنـتـقــالــي
ومجلس الوزراء ولجان الدفاع الوطني
العليا" ،فضال عن إقــرار القوانين التي
ي ـع ـت ـمــدهــا أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
االنتقالي الــ 69والمعينين مباشرة من
قبله.
ويضمن الميثاق االنتقالي ،المكون
م ــن  95م ـ ــادة" ،ح ــري ــة ال ـ ــرأي والـضـمـيــر
والـمـعـتـقــد" ،ويـنــص عـلــى "إع ـف ــاء أف ــراد
الجيش المكلفين في الحكومة االنتقالية
من أي وظيفة عسكرية".

األردن يسلم فلسطين
وثائق لمنازل الشيخ جراح

أعلن األردن ،أمس األول ،أنه
ّ
سلم فلسطين وثائق تاريخية،
هي عبارة عن مراسالت وعقود
إيجار وحدات سكنية تعود
ألهالي حي الشيخ جراح
بمدينة القدس ،والتي تسعى
إسرائيل إلخراجهم منها عبر
المحكمة بحجة مخالفات بناء.
وأفاد البيان بأن "سجالت
المملكة الرسمية والعائدة
لوزارة اإلنشاء والتعمير
سابقا ،بينت بعد البحث
الدقيق والمطول ،إبرام عقود
تأجير وحدات سكنية لعدد
من أهالي الشيخ جراح في عام
 ."1956وأجرى وزير الخارجية
األردني أيمن الصفدي ،أمس،
زيارة مفاجئة إلى رام الله التقى
خاللها الرئيس محمود عباس.

ّ
الحوثيون يصعدون هجومهم على مداخل مأرب

كثفت ميليشيات جماعة "أنصار الله" الحوثية المتمردة
هجماتها الــدام ـيــة لــاسـتـيــاء عـلــى مــديـنــة مـ ــأرب عاصمة
ُ
المحافظة التي تحمل االســم نفسه ،والتي تعد آخــر معاقل
ً
حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا
بشمال اليمن ،أمس.
وشددت الجماعة المدعومة من إيران خناقها على مداخل
المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية ،ودارت معارك عنيفة
بين الطرفين فــي منطقة الــدشــوش عند األطـ ــراف الشرقية
لمديرية مدغل الجدعان شمالي غرب المحافظة الغنية بالنفط.
وش ـهــدت منطقة الـمـشـجــح فــي مــديــريــة ص ـ ــرواح -غربي

سلة أخبار

وقـ ـب ــل س ــاع ــات ع ـي ــن ديـ ـب ــي ،ال ـبــالــغ
 37عــامــا ،بموجب مــرســوم 14 ،جنراال
آخرين قريبين جدا من والده الراحل في
المجلس االنـتـقــالــي ،الهيئة المسؤولة
عن تنظيم االنتقال لمدة  18شهرا ،حتى
إج ــراء "انـتـخــابــات ح ــرة وديـمـقــراطـيــة"،
وأك ـ ــدت الـهـيـئــة أن "مــؤس ـســات جــديــدة
ستظهر بعد انتخابات حرة وديمقراطية
في غضون عام ونصف العام".
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم ال ـم ـج ـل ــس
الـعـسـكــري ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أمــس،
"س ـن ـس ـت ـمــر ف ــي ن ـضــال ـنــا ومـكــافـحـتـنــا
لإلرهاب على خطى المارشال الراحل،
وسنعمل على حماية الـبــاد" ،مضيفا:
"الـمـجـلــس الـعـسـكــري سـيـكــون ضامنا
لـلـمــواثـيــق وك ــل االلـ ـت ــزام ــات ال ــدول ـي ــة"،
وبين أن "المجلس سيعزز الديمقراطية
وسيعمل على حماية ا ل ـبــاد ،وهدفنا
الــوح ـيــد ه ــو مـسـتـقـبــل ب ــادن ــا وه ــو ما
يشغل بالنا".
وف ــي وق ــت ســابــق ،أف ــاد الـجـيــش ،في
بـ ـي ــان ،بـ ــأن "رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة لـفــظ
أنـ ـف ــاس ــه األخ ـ ـيـ ــرة م ــدافـ ـع ــا عـ ــن وحـ ــدة

وسالمة األراضــي في ساحة المعركة"،
موضحا أن ديبي ( 68عاما) قتل أثناء
"مواجهته إرهابيين قادمين من ليبيا في
الشمال" ،وكان يتفقد القوات التشادية
الـمـقــاتـلــة ،وسـتـنـظــم ال ـج ـنــازة الوطنية
إلدري ــس ديـبــي االثـنـيــن الـمـقـبــل ،حسب
رئاسة الجمهورية ،في نجامينا.
ووع ـ ــد ال ـم ـت ـم ــردون ،ال ــذي ــن يـشـنــون
هـجــومــا ض ــد ال ـن ـظــام ال ـت ـشــادي مـنــذ 9
أي ــام ،بــالـتـقــدم إل ــى نجامينا ،ورفـضــوا
"بشكل قاطع" هــذا المجلس العسكري.
وأك ــد المتحدث بــاســم "جبهة التناوب
والوفاق في تشاد" كينجابي أوغوزيمي
دي تابول "نعتزم مواصلة الهجوم".
وأعـ ـلـ ـن ــت "ج ـب ـه ــة ال ـ ــوف ـ ــاق مـ ــن أج ــل
التغيير" (المعارضة) رفضها لسياسة
األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،وال ـخ ـض ــوع "ألي كـيــان
يـمــارس السلطة بالعنف" ،وقــالــت إنها
ستحارب "الـنـظــام العسكري المستمر
مـنــذ ثــاثــة ع ـقــود" ،وأك ــدت معارضتها
لكل نظام قائم على القمع والدكتاتورية
واستغالل الدين.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ق ــال ــت م ـج ـم ــوع ــة "ال ـع ـم ــل

وال ـ ـعـ ــدل" ال ـم ـعــارضــة إن ت ـش ــاد ليست
مملكة ،وال يمكن ا نـتـقــال السلطة بين
أع ـض ــاء األس ـ ــرة ال ـحــاك ـمــة ،مـضـيـفــة أن
"قوات المقاومة الوطنية" تتجه في هذه
اللحظة نحو العاصمة.
فــي الـمـقــابــل ،أع ــرب رئ ـيــس "الـحــركــة
الشعبية لإلصالح" في تشاد بابا الدي
ع ــن ت ــأي ـي ــده إلنـ ـش ــاء م ـج ـلــس عـسـكــري
يــرأســه محمد دي ـبــي ،وق ــال" :أط ـلــب من
كــل ا لـحــر كــات السياسية العسكرية أن
ت ــواف ــق وت ــؤي ــد ش ـجــاعــة هـ ــذا ال ـج ـنــرال
الشاب الذي يترأس هذا المجلس حتى
يستمر الهدوء واالستقرار .هذه المرحلة
االنتقالية يجب أن تــدار بحكمة بالغة،
والـجـنــراالت المحيطون به شخصيات
يمكننا االعتماد عليهم".
ونــددت أحــزاب المعارضة الرئيسية
فــي تـشــاد ،أم ــس ،بما اعتبرته "انقالبا
مــؤس ـســات ـيــا" غ ـ ــداة ت ــول ــي ن ـجــل ديـبــي
ال ــرئ ــاس ــة .ودعـ ـ ــا ن ـح ــو ث ــاث ـي ــن "ح ــزب ــا
سياسيا إ لــى مرحلة انتقالية يقودها
مدنيون ( )...عبر حوار شامل".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

محمد ديبي في صورة تعود إلى عام 2013

(رويترز)

فتح القضاء العسكري
ً
التونسي تحقيقا فيما
قاله النائب في البرلمان
راشد الخياري ،حول تلقي
الرئيس قيس سعيد تمويال
خارجيا أميركيا ،أثناء حملته
االنتخابية في أكتوبر .2019
وأكد فوزي ّ
الدعاس رئيس
الحملة االنتخابية للرئيس
قيس ّ
سعيد ،أن القضاء
العسكري دعاه للتحقيق معه
في ما نشره النائب راشد
الخياري عبر "فيسبوك" مساء
أمس األول.

إثيوبيا ترفض عرض
الخرطوم بشأن النهضة

بدأ رئيس هيئة األركان
السودانية ،الفريق أول ركن
محمد عثمان الحسين ،زيارة
للعاصمة المصرية القاهرة
أمس في زيارة لم يتم اإلعالن
عنها من قبل ،لكنها تأتي في
ظل أجواء من التصعيد مع
دولة إثيوبيا على خلفية تعقد
ملف سد النهضة .يأتي ذلك
بينما رد رئيس مجلس الوزراء
اإلثيوبي ،آبي أحمد ،أمس،
سلبا على رسالة من نظيره
السوداني عبدالله حمدوك،
تضمنت دعوة للقاء ثالثي
بين رؤساء الحكومة في مصر
والسودان وإثيوبيا ،لمناقشة
مفاوضات سد النهضة.

سورية :األسد سادس
مرشح للرئاسة

أعلن متحدث برلماني ،أمس،
أن الرئيس السوري بشار
األسد قدم أوراق ترشحه
لفترة جديدة في االنتخابات
المقررة في  26مايو ،رغم
تنديد واشنطن والمعارضة
بالخطوة .ونقل عن رئيس
مجلس الشعب حمودة صباغ
أن "المجلس تلقى ثالثة كتب
من المحكمة الدستورية ْ
تعلمه
بتقديم كل من بشار حافظ
األسد ومهند نديم شعبان
ومحمد موفق صوان طلبات
إلى المحكمة بترشيح أنفسهم
لمنصب رئيس الجمهورية"،
وكان المجلس تلقى أمس
وأمس األول من المحكمة
 3كتب بتقدم  3مرشحين
لخوض االنتخابات.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
بوتين :سنرد بقسوة على «االستفزازات» األجنبية

زيلينسكي يدعوه إلى قمة في الدونباس ...والحشود الروسية على حدود أوكرانيا تكفي «للتوغل»

سلة أخبار
فكتوريا األسترالية تلغي
اتفاقًا ضمن طريق الحرير

أعلنت أستراليا ،أمس ،أنها
تنوي إلغاء اتفاق أبرمته والية
فكتوريا مع الصني ،في إطار
مشروع طريق الحرير الجديدة
الصيني ،معتبرة أنه ال يتوافق
مع سياسة البالد الخارجية.
واستخدمت وزيرة الخارجية،
ماريز باين ،صالحيات جديدة
ممنوحة لها إللغاء االتفاق
املوقع عام  2018بني حكومة
الوالية وبكني ،معتبرة أنه «غير
منسجم مع سياسة أستراليا
الخارجية أو مخالف لعالقاتنا
الخارجية».

إندونيسيا :فقدان غواصة
خالل تدريبات

ً
بوتين مستمعا إلى النشيد الوطني أمام البرلمان بمجلسيه في موسكو أمس (رويترز)

دعا الرئيس الروسي فالديمير
بوتين إلى وقف االستفزازات
األجنبية لبالده ،وذلك في
رسالة مباشرة إلى الرئيس
تصاعد
األميركي جو بايدن ،مع ً
التوتر بين البلدين ،خصوصا
على الحدود األوكرانية،
حيث أظهرت صور ألقمار
اصطناعية أن الحشود
الروسية وصلت إلى مستوى
ّ
يمكنها من غزو كييف.

اعتقاالت في
صفوف أنصار
نافالني

ّ
الغرب
وسط توتر متصاعد مع ّ
ح ـ ــول ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـل ـف ــات ،حـ ــذر
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
خ ـصــوم بـ ــاده م ــن ع ــدم "تخطي
ّ
ال ـخ ــط األحـ ـم ــر" م ــع بـ ـ ــاده ،وإل
فستواجه رد فعل صارم.
وق ـ ـ ـ ـ ــال بـ ــوت ـ ـيـ ــن ف ـ ــي خ ـط ــاب ــه
ال ـس ـن ــوي إل ـ ــى األمـ ـ ــة أمـ ـ ــام ك ـبــار
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن وال ـم ـش ــرع ـي ــن مــن
مجلسي البرلمان ،وتابعه العالم
بـحــذر "إن مــوسـكــو بــذلــت مــا في
وسـعـهــا م ــن أج ــل ع ــاق ــات طيبة
مع الدول األخرى ،وآمل أال يخطر
ألحد أن يتجاوز الخط األحمر مع
ّ
وسنقرر بأنفسنا ترسيم
روسيا،
هذا الخط".
وق ــال إن ّ
"رد روس ـيــا سيكون
غـيــر متماثل وســريـعــا وقــاسـيــا"
ع ـل ــى ّ
أي اس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات أج ـن ـب ـيــة.
وأضاف" :ستندم تلك الدول على
ّ
تصرفها أكثر من أي وقت مضى".
ك ـمــا أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
أن "التلقيح ضد كــورونــا يرتدي
ال ـ ـيـ ــوم أهـ ـمـ ـي ــة كـ ـب ــرى ل ـل ـس ـمــاح
بتطوير ا لـمـنــا عــة الجماعية في
الـخــريــف" .وأض ــاف أن "علماءنا
حققوا اختراقا حقيقيا ،واآلن لدى
روسيا  3لقاحات فعالة" ،بما في
ذلك لقاحها الرائد "سبوتنيك في".
وقـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه يـ ــريـ ــد "إب ـ ـ ـقـ ـ ــاء كــل

ال ـح ــدود تـحــت الـسـيـطــرة إلبـطــاء
انتشار الفيروس".
وبالتزامن مع خطاب بوتين،
ألـقــت الـشــرطــة الــروس ـيــة القبض
على الـعـشــرات ،بينهم اثـنــان من
أوثق حلفاء السياسي المعارض
أليكسي نافالني ،وذلك في بداية
اح ـت ـجــاجــات عــامــة ع ـلــى تــدهــور
حالته الصحية بالسجن.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت جـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــة "روسـ ـ ـي ـ ــا
المفتوحة" المعارضة ،إن الشرطة
أل ـ ـقـ ــت الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى م ـج ـمــوعــة
مـتـظــاهــريــن فــي مــديـنــة مــاغــادان
بشرق البالد.
وت ـ ـ ــده ـ ـ ــورت حـ ــالـ ــة ن ــاف ــال ـن ــي
ال ـص ـح ـي ــة بـ ـع ــد  3أس ــابـ ـي ــع ّمــن
إض ـ ــراب ـ ــه عـ ــن ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،وحـ ــض
فريقه المواطنين بأنحاء روسيا
على الخروج إلى الشوارع أمس،
للمطالبة بتوفير الـعــاج الــازم
إلنقاذ حياته.
وأدت حركة االحتجاج السابقة
ال ـت ــي ت ـلــت اع ـت ـقــال نــافــال ـنــي في
يـنــايــر ،إل ــى تــوقـيــف أكـثــر مــن 10
آالف شخص.

حشود تكفي للتوغل
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـفــت
صور األقمار االصطناعية حجم

الحشد العسكري الــروســي على
الحدود األوكرانية ،وأظهرت نقل
روسيا طائرات حربية إلــى شبه
جــزيــرة ال ـقــرم وال ـقــواعــد القريبة
من أوكرانيا إلى ًحد أكبر مما تم
الكشف عنه سابقا ،مما يزيد من
قدرتها على التخويف السياسي
أو التدخل العسكري.
كـ ـم ــا أظ ـ ـهـ ــرت الـ ـ ـص ـ ــور ،ال ـت ــي
ّ
اط ـل ـع ــت ع ـل ـي ـهــا ص ـح ـي ـفــة "وول
سـ ـت ــري ــت جـ ـ ــورنـ ـ ــال" ،عـ ـ ـ ــددا مــن
مقاتالت "سوخوي  "30مصطفة
ع ـل ــى مـ ـ ــدرج ب ـق ــاع ــدة ج ــوي ــة فــي
شبه جزيرة القرم ،وأكدت أن هذه
ال ـط ــائ ــرات ل ــم تـكــن م ــوج ــودة في
أواخر مارس.
وتشير الصور إلى أن الوحدات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــروسـ ـي ــة ف ــي شـبــه
جزيرة القرم تضم قوات محمولة
ج ــوا ووحـ ــدات مــدرعــة وطــائــرات
ّ
مروحية هجومية ومولدات دخان
وطائرات استطالع من دون طيار
ومـ ـع ــدات ت ـشــويــش ومـسـتـشـفــى
عسكري ،ومقاتالت "سوخوي" من
طرازات مختلفة.
والـ ـتـ ـقـ ـط ــت صـ ـ ــور األقـ ـم ــار
االصـطـنــاعـيــة بـيــن  27مــارس
و  16أب ــري ــل م ــن ق ـب ــل شــركــة
،M a x a r T e c h n o l o g i e s
وهــي شــركــة تـجــاريــة لألقمار

االصـ ـطـ ـن ــاعـ ـي ــة والـ ـتـ ـص ــوي ــر،
توفر صــورا مكثفة للواليات
المتحدة والحكومات الغربية
األخرى.
وق ــال فيليب بــريــدلــوف ،وهــو
جنرال متقاعد في القوات الجوية
األمـيــركـيــة ،خ ــدم كـقــائــد عسكري
كبير لحلف شمال األطلسي" ،لقد
ن ـش ــروا بـشـكــل مـخـتـلــف عناصر
الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـج ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـكــون
ّ
التفوق الجوي
ضرورية لتحقيق
فوق ساحة المعركة ودعم القوات
البرية بشكل مباشر".
وذكــر أن الصور تشير إلــى أن
الوحدات الروسية ليست مستعدة
للهجوم على الفور ،لكنه قــال إن
ل ــدى مــوسـكــو خ ـي ــارات مـتـعـ ّـددة
للقيام بعمل عسكري.
ّ
وقدم مدير وكالة االستخبارات
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة (،)CIA
ً
ً
مشابها لـ
تقييما
و لـيــام بيرنز،
"الكونغرس" األسـبــوع الماضي،
أكـ ــد ف ـي ــه أن ع ـم ـل ـيــات االن ـت ـش ــار
الروسية قــد تهدف إلــى تخويف
ال ـح ـكــومــة األوك ــرانـ ـي ــة ،وإرس ـ ــال
رس ــال ــة إلـ ــى إدارة ال ــرئ ـي ــس جو
بايدن.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــز ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
االستخبارات بمجلس الشيوخ:
"لقد وصل هذا الحشد إلى النقطة

ّ
الـ ـت ـ ّـي ي ـم ـكــن أن ت ــوف ــر األس ـ ــاس
لتوغل عسكري محدود .لذا ،فهذا
شيء يجب أن يؤخذ على محمل
الـ ـج ــد ،ل ـيــس ف ـقــط م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة ،بل أيضا من حلفائها".
ً
ووف ـ ــق ـ ــا ل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ع ـس ـك ــري
أم ـي ــرك ــي ،ت ـضــم ال ـق ــوة الــروس ـيــة
ح ــال ـ ًـي ــا  48م ـج ـمــوعــة تـكـتـيـكـيــة،
تـتـكــون كــل مـنـهــا مــن م ـئــات عــدة
من الجنود والضباط .ومع ذلك،
ق ــال الـمـســؤول إن االسـتـخـبــارات
األميركية لــم ترصد كــل الـقــدرات
اللوجستية وال ــوح ــدات الداعمة
ال ـتــي يـمـكــن اسـتـخــدامـهــا بشكل
عام لهجوم كبير عبر الحدود إلى
أوكرانيا ،بما في ذلك مخزونات
الذخيرة والمستشفيات القابلة
للنشر.
ويـقــول خـبــراء إن بوتين ربما
ي ـح ــاول ال ـض ـغــط ع ـلــى أوكــران ـيــا
الستئناف إم ــدادات المياه لشبه
جـ ــزيـ ــرة ال ـ ـق ـ ــرم ،الـ ـت ــي قـطـعـتـهــا
سـ ـلـ ـط ــات كـ ـيـ ـي ــف ،بـ ـع ــد أن ضــم
"الكرملين" شبه الجزيرة.

زيلينسكي
وف ـ ـ ــي كـ ـيـ ـي ــف ،دع ـ ـ ــا ال ــرئ ـي ــس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي،
أمس األول ،نظيره الروسي للقائه

في منطقة النزاع مع االنفصاليين
ال ـ ـمـ ــوال ـ ـي ــن لـ ــروس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ش ــرق
أوكــرانـيــا ،مـشــددا على أن "حياة
م ــايـ ـي ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص" س ـت ـكــون
ّ
معرضة للخطر في حــال نشوب
نزاع روسي-أوكراني.
وقـ ــال زيـلـيـنـسـكــي ف ــي خـطــاب
لألمة" :السيد بوتين ،أنا مستعد
ألن أعرض عليك مقابلتي في أي
م ـكــان ف ــي دون ـب ــاس األوك ــران ـي ــة،
حيث تستمر الحرب".
وأضاف" :الرئيس الروسي قال
يــومــا :إذا ك ــان ال ب ـ ّـد مــن معركة،
ف ـي ـجــب الـ ـمـ ـب ــادرة إلـ ــى ال ـه ـجــوم.
لكن برأيي على كل ّزعيم أن يدرك
ّ
أن ب ــاإلمـ ـك ــان ت ـج ــن ــب ال ـم ـعــركــة
ّ
عندما يتعلق األمر بحرب فعلية
األرواح .وأك ــد أنــه "لم
وبماليين
ّ
يفت األوان" لتجنب وقوع خسائر
بشرية".
وأوضـ ــح" :ه ــل تــريــد أوكــرانـيــا
الحرب؟ ال ...هل هي مستعدة لها؟
ّ
أج ــل ( )..نـحــن غـيــر خــائـفـيــن ألن
لدينا جيشا ومدافعين رائعين.
نـ ـح ــن ال ن ـ ـ ّ
ـدم ـ ــر مـ ـن ــاط ــق أخ ـ ــرى
لكن هذا ال يعني
وشعوبا أخرىُ .
أننا سنسمح بأن ندمر".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

تركيا تستفز بايدن وتفاوض لشراء دفعة جديدة من «»S400
في ٍّ
تحد واضح للرئيس األميركي جو بايدن،
أعلن وزير الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،أن اإلدارات التركية بما في ذلك وزارة
الــدفــاع ،تناقش حاليا شــراء دفعة جديدة من
أنظمة صواريخ " "S400مع الجانب الروسي.
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع م ـح ـط ــة "خ ـ ـبـ ــر ت ـ ـ ــورك"
التلفزيونية ،مساء أمس األول ،انتقد جاويش
أوغ ـلــو مــوقــف ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــن صفقة
ً
" ،"S400مشيرا إلــى أن أنقرة بحاجة إلــى هذه
األنظمة الصاروخية ،وقد اشترتها ،ومن الخطأ
ً
أن تنتقد واشنطن هذه الصفقة ،الفتا إلى أن
الواليات المتحدة إذا أرادت أن تشتري تركيا

أسـلـحــة مـنـهــا ،ف ــاألم ــر يـسـتـحــق أن تعرضها
بأسعار معقولة وشروط أفضل.
وكــان وزيــر الخارجية األميركي ،أنتوني
بلينكن دع ــا نـظـيــره ال ـتــركــي آواخـ ــر الشهر
الـمــاضــي خــال لقائهما فــي بــروكـســل ،على
هــامــش اجـتـمــاعــات وزراء خــارجـيــة الحلف
األطلسي ،إلى التخلي عن أنظمة الصواريخ
الروسية ولكن جاويش أوغلو أشــار بدوره
بعد أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولي
بلينكين منصبه ،إلى أن الصفقة مع روسيا
ّ
ه ــي "م ـس ــأل ــة م ـح ـســومــة ،وقـ ــد ذكـ ــرنـ ــاه مــرة
أخرى لماذا اشترت تركيا " ."S400المنظومة

اشتريت ،واآلن تم إغالق المسألة".
وفي شأن آخر ،أكد وزير الخارجية التركي
أن بيع بالده طائرات حربية مسيرة (درون) إلى
أوكرانيا ليس موجها ضد روسيا.
وق ـ ــال إن أن ـق ــرة لــدي ـهــا ع ــاق ــات ج ـي ــدة مع
البلدين ،رغم الوضع المتوتر في منطقة البحر
األسود.
وكــانــت صحيفة "لــوبــوان" الفرنسية قالت
ّ
في تقرير ،لها ،أمس أن الموقف التركي الداعم
ألوك ــران ـي ــا ف ــي أزم ـت ـهــا م ــع مــوسـكــو كـشــف أن
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي يـتـبـعـهــا إردوغ ـ ـ ــان هي
"إض ـعــاف وتقسيم الـجـيــران مــن أج ــل التمكن

ً
أخيرا من ترسيخ نفسه كقوة إقليمية أساسية".
على صعيد آخرّ ،
عين الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان محمد موش ،العضو البارز في
ً
ً
"حزب العدالة والتنمية "الحاكم وزيــرا جديدا
للتجارة أمــس ،ليحل مكان روهسار بيكجان
ً
والذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب
لشؤون االقتصاد ،كما ّقرر تقسيم وزارة األسرة
والعمل والسياسات االجتماعية إلى وزارتين.
ولــم يذكر المرسوم الرئاسي سبب تغيير
بيكجان ،لكنه يأتي بعد اتهام ساسة معارضين
وزارة بـيـكـجــان ب ـش ــراء إم ـ ــدادات م ــن الـشــركــة
المملوكة لعائلتها وطالبوا باستقالتها.

تأجيل «مؤتمر إسطنبول» حول أفغانستان حتى إشعار آخر

بوش يتخوف من قرار االنسحاب ...وبايدن قد يعتمد استراتيجية «جزر االستقرار»
بعد إعــان الرئيس األميركي جو بايدن
ق ـ ـ ــراره ،بـسـحــب ك ــل الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة من
أفـغــانـسـتــان بـحـلــول  11سبتمبر الـمـقـبــل،
ورف ــض حــركــة طالبان إج ــراء أي مباحثات
س ــام قـبــل انـسـحــاب كــل ال ـق ــوات األجنبية،
أصـ ـب ــح انـ ـعـ ـق ــاد الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـ ــدول ـ ــي ح ــول
ً
أفغانستان ،الــذي كــان مـقــررا أن تستضيفه
إسطنبول السبت المقبل ،على المحك ،حتى
قبل أن تعلن تركيا أمس األول تأجيله.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي ،مــولــود
ج ــاوي ــش أوغ ـ ـلـ ــو ،إن بـ ـ ــاده قـ ـ ــررت إرج ـ ــاء
محادثات السالم إلى ما بعد شهر رمضان،
لكن مراقبين شككوا في أن تنجح تركيا في
عقد المؤتمر ،بعد بــروز تعقيدات ،أبرزها
موقف "طالبان" المتشدد ،بعد تراجع بايدن
عن االتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس دونالد
ترامب معها.
كما تحدثت تقارير عن تحفظ طهران ،التي
ُ
تمسك بعض الخيوط األفغانية ،على إدارة
ً
تركيا للمؤتمر ،خصوصا لناحية تجاهلها،
رغ ــم كــونـهــا إح ــدى دول ج ــوار أفغانستان
المؤثرة.
وأقـ ــر ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو ب ــوج ــود عــراقـيــل،
وتحدث عن "عدم وضوح" بشأن المشاركين
في المؤتمر.
ل ـك ــن ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
األمـيــركـيــة نـيــد بــرايــس ش ــدد خ ــال مؤتمر
صحافي ،أمس األول ،على أن تأجيل مؤتمر
إسطنبول ال يعني وقــف جـهــود التسوية،
مشيرا فــي ه ــذا الـسـيــاق إل ــى أن "مـحــادثــات
إسطنبول ليست بديلة عن العملية السياسية
األكبر واألكثر شمولية في الدوحة".
وك ــان ــت واش ـن ـطــن ضـغـطــت ل ـكــي يـجــري
اجتماع إسطنبول الذي ترعاه األمم المتحدة
قبل األول من مايو ،الموعد النهائي النسحاب
ال ـقــوات األميركية مــن أفغانستان بموجب
اتفاق ترامب.

طالب مدرسة ّ
يمرون أمام نقطة عسكرية في كابول امس (رويترز)
وقال مسؤول كبير في الحكومة األفغانية
لـ «رويـتــرز» ،إن التأجيل حدث بسبب رفض
«طالبان» الحضور ،بينما شكك محمد نعيم،
المتحدث باسم الحركة ،في انعقاد المؤتمر
بعد رمضان.
جاء ذلك ،بينما قال قائد القيادة الوسطى
فـ ــي ال ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي الـ ـجـ ـن ــرال كـيـنـيــث
ماكينزي ،في جلسة استماع في الكونغرس،
إن «ال ـب ـن ـتــاغــون» يـ ــدرس م ــع دول م ـجــاورة
ألفغانستان اع ــادة تموضع قــوات اميركية
فيها للتمكن من «مواصلة عمليات المراقبة
واالستطالع فوق األراضي األفغانية» ،وربما
شن غارات جوية انطالقا منها في حال دعت
الحاجة.
وداف ـع ــت إدارة الــرئـيــس بــايــدن عــن قــرار
االنـسـحــاب ،رغــم االنـتـقــادات ،خصوصا من
قبل جـنــراالت "البنتاغون" ،الــذيــن اقترحوا
إبقاء قوة عسكرية للتدخل.

وان ـضــم الــرئـيــس الـســابــق ج ــورج دبليو
بوش ،الذي أبلغه بايدن القرار قبل اإلعالن
عنه ،إلى منتقدي االنسحاب ،لكنه بتحفظ.
وقـ ــال ف ــي مـقــابـلــة ن ـ ــادرة ع ـلــى شـبـكــة NBC
التلفزيوينة األميركية ،إن "اإلدارة الحالية
تــأمــل أن تبقى الفتيات األفـغــانـيــات آمنات
بـفـضــل الــدبـلــومــاسـيــة .سنكتشف إذا كــان
ً
ذل ــك ص ـح ـي ـحــا .ل ـكــن ك ــل م ــا أع ــرف ــه ،ه ــو أن
عناصر (طالبان) عندما أداروا البالد كانوا
متوحشين".
وفي مقال بمجلة فورين بوليسي ،دعا
مايكل هــارش ،وهو باحث زائر بجامعة
هارفارد ،وتايلور ويتسيل ،مساعد باحث
بالجامعة نفسها ،إدارة بايدن إلــى منع
الفوضى في أفغانستان ،من خالل اعتماد
مـبــدأ "ج ــزر االس ـت ـقــرار" ،وهــي عـبــارة عن
ً
مناطق ذات مستويات عالية نسبيا من
توفير األمن والخدمات العامة في الدول

الهشة والمتأثرة بالصراع.
ويقول الباحثان إن وجــود استراتيجية
إقليمية لتحقيق االسـتـقــرار سيعزز إنشاء
وتوطيد جزر االستقرار هذه ،على أن يكون
االن ـت ـخــاب الـمـبــاشــر لـحـكــام ال ــوالي ــات أحــد
العناصر األساسية لهذه االستراتيجية.
وي ـ ـ ــرى الـ ـب ــاحـ ـث ــان أنـ ـ ــه ب ــإمـ ـك ــان ب ــاي ــدن
االس ـت ـف ــادة م ــن دروس "ج ـ ــزر االس ـت ـق ــرار"،
بــال ـتــرك ـيــز ع ـل ــى  3م ـ ـجـ ــاالت :ال ــام ــرك ــزي ــة،
والمساعدات طويلة األجل ،وتثبيط التخريب
الخارجي.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،تـتـجــه أل ـمــان ـيــا الــى
تقصير فترة انسحاب قواتها المنتشرة في
ً
أفغانستان والبدء به اعتبارا من  4يوليو،
وتحدثت وزارة الدفاع االلمانية عن مداوالت
بهذا الشأن لكنها شددت على أن القرار األخير
يعود لحلف «الناتو».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

وكـ ــان ت ـل ـفــزيــون "أودا ت ــي ف ــي" ذك ــر مطلع
األس ـبــوع أن وزارة الـتـجــارة اشـتــرت مطهرات
بـقـيـمــة  9مــايـيــن ل ـيــرة ( 929أل ــف دوالر) من
شركتين يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة.
ونـفــت بكجان ارتـكــاب أي مخالفات ،قائلة
إنه تم اختيار صاحب أقل سعر بغض النظر
عن مالك الشركة.
ً
كـمــا اخ ـت ــار إردوغ ـ ــان أي ـض ــا دي ــري ــا يــانـيــك
لتولي وزارة األسرة والسياسات االجتماعية،
وفيدات بيلجين لتولي وزارة العمل والضمان
االجتماعي.
(إسطنبول ـ ـ وكاالت)

ُ
فقدت غواصة عسكرية
إندونيسية خالل تدريبات
قبالة جزيرة بالي .وأفاد موقع
«كومباس» اإلخباري ،أمس،
أن االتصال انقطع بالغواصة
«كيه ار اي نانغاال  »402أملانية
الصنع على بعد  95كيلومترا
شمال بالي في الساعات
األولى من صباح أمس .وسعى
الجيش اإلندونيسي للحصول
على مساعدة من سنغافورة
وأستراليا لتحديد موقع
الغواصة .ولم يتضح على الفور
عدد األفراد الذين كانوا على منت
الغواصة.

اليابان :سوغا يرسل
قربانًا لضريح «ياسوكوني»

قدم رئيس الوزراء الياباني
يوشيهيدي سوغا ،أمس،
قربانًا لضريح ياسوكوني
املثير للجدل في قلب طوكيو،
لكنه لم يزره شخصيا وسط
جائحة «كورونا».
ويكرم الضريح ،الذي بدأ مع
انطالق «مهرجان الربيع» الذي
يستمر ثالثة أيام ،أرواح قتلى
الحرب فى البالد البالغ عددهم
 2.46مليون شخص ،بمن فيهم
مجرمو الحرب املدانون من
الحرب العاملية الثانية.
وتثير زيارات القادة السياسيني
للضريح غضب بكني وسيول،
إذ خضعت الصني وشبه
الجزيرة الكورية لالحتالل
الياباني خالل النصف األول من
القرن العشرين.

ترحيب واحتفاالت بإدانة قاتل فلويد
شرطة أوهايو تقتل فتاة سوداء شوهدت تهدد آخرين بسكين
سادت أجواء من الفرح أمام محكمة مينيابوليس
فور إعالن إدانة الشرطي ديريك شوفين بتهمة قتل
جورج فلويد.
ّ
وتجمع أكثر من  200شخص بانتظار صدور
القرار ،وعلى الفور بدأ كثيرون يجهشون بالبكاء
لدى سماعهم بأن شوفين "مذنب"!
وأع ـ ـلـ ــن رج ـ ــل ب ـم ـك ـ ّـب ــر ل ـل ـص ــوت أن ال ـش ــرط ــي
األب ـيــض ديــريــك شــوفـيــن ال ـم ــدان بقتل األمـيــركــي
مــن أص ــل إفــريـقــي ج ــورج فـلــويــد" ،مــذنــب بالتهم
ال ـث ــاث" الـمــوجـهــة إل ـيــه ،مفصال الـحـكــم ال ـصــادر
بحقه .وأضاف" :اليوم نحتفل بإحقاق العدالة في
مدينتنا".
ويقول الشاب األبيض الفيد ماك ( 28عاما)" :أكاد
ال أصــدق صــدور هــذه اإلدان ــة" ،لم يكن ُيعتقد أنه
ستتم إدانة شوفين .وسرعان ما انتقلت االحتفاالت
إلى جنوب المدينة ،حيث قتل فلويد.
وترى حنان أبوبكر ( 28عاما) أن اإلدانة يجب أن
تصبح اآلن عالمة تغيير.
وت ـض ـي ــف" :ع ـل ــى ال ـش ــرط ــة أن ت ـت ـصــرف معنا
باحترام وكرامة ،وليس بأحكام مسبقة وانحياز.
يجب أن يعاملوننا كما يعاملون شخصا أبيض".
وفي األسابيع التي سبقت الحكم ،كان التوتر
ظــاهــرا فــي مينيابوليس الـتــي شـهــدت تظاهرات
مضطربة بعد مقتل فلويد العام الماضي.
ً
واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقيا،
والـ ـمـ ـك ــون ــة مـ ــن  7نـ ـس ــاء و 5رج ـ ـ ــال فـ ــي مــدي ـنــة
مينيابوليس إلى أقل من  11ساعة للتوصل إلى
قرار باإلجماع بأن الشرطي األبيض مذنب بالتهم
الثالث الموجهة إليه ،وهــي القتل من الدرجتين
الثانية والثالثة وغير العمد.
ومـ ــع اإلع ـ ـ ــان ع ــن ال ـح ـك ــم ،ان ـط ـل ـقــت ه ـتــافــات
المحتشدين أم ــام مـقــر المحكمة ،الـتــي خضعت
ل ـحــراســة م ـش ــددة فــي وس ــط مـيـنـيــابــولـيــس ،بعد
محاكمة اسـتـمــرت جلساتها مــدة ثــاثــة أسابيع
ً
استمعت فيها ألقوال  45شاهدا.
ً
ويواجه شوفين ( 45عاما) حكما بالسجن
ً
لـمــدة  40عــامــا ح ـ ّـدا أقـصــى فــي التهمة األكـثــر
خ ـ ـطـ ــورة ،وه ـ ــي ال ـق ـت ــل م ــن الـ ــدرجـ ــة ال ـثــان ـيــة.

وستعقد جلسة تحديد العقوبة في وقت الحق.
كما يواجه  3عناصر شرطة سابقين آخرين،
هم تو ثاو وتوماس الين وجي ألكساندر كوينغ
ات ـه ــام ــات ع ـلــى ص ـلــة بـمـقـتــل ف ـل ــويــد ،وسـتـجــري
محاكمتهم بشكل منفصل في وقت الحق من العام.
وفي اتصال هاتفي مع عائلة فلويد ،أعرب فيه
عن "ارتياحه" ،قــال الرئيس جو بايدن"ّ :الحكم ال
يمكن أن يعيد لهم أخــاهــم وأبــاهــم ،لكنه خطوة
ً
هــائـلــة ف ــي مـسـيــرة ال ـعــدالــة بــأم ـيــركــا" ،م ــؤك ــدا أن
ً
االحتجاجات على مقتل فلويد كانت شيئا غير
مسبوق منذ حركة الحقوق المدنية ّ
وحدت الشعب
بمختلف أعراقه.
ووصف بايدن ،في كلمة تلفزيونية ،العنصرية
ً
بأنها "لطخة على روح األمة" ،داعيا إلى "مواجهة
التفاوتات العرقية الموجودة داخل الشرطة والنظام
القضائي الجنائي".
وفي اتصال مماثل ،أكدت نائبته كاماال هاريس،
التي ّ
تعد أول أميركية ومــن أصــل آسـيــوي ،وأول
سيدة تشغل هذا المنصب ،أن "هذا يوم للعدالة في
أميركا والحكم يقربنا خطوة من تحقيقها" ،داعية
مجلس الشيوخ إلقــرار قانون وافــق عليه مجلس
ال ـنــواب لــوقــف الـمـمــارســات الـعــدوانـيــة ضــد ذوي
األصول اإلفريقية واألقليات األخرى.
وقال بــاراك أوباما (أول رئيس أسود للواليات
المتحدة) إن "هيئة المحلفين قامت بما هو صحيح،
والعدالة الحقيقية تتطلب ما هو أكثر من ذلك".
ورغم ذلك ،قتلت الشرطة في مدينة كولومبس
بــواليــة أوهــايــو بــالــرصــاص فتاة س ــوداء اندفعت
ً
بسكين نحو امرأتين ،وفقا لما ظهر في تسجيل
مصور للواقعة.
وأثار الحادث احتجاجات في شوارع أكبر مدينة
ّ
ينصب فيه االهتمام
بوالية أوهايو ،وجاء في وقت
على إدانة شوفين.
وق ــال قــائــد شــرطــة كولومبس الـمــؤقــت ،مايكل
وودز ،لدى إصداره تسجيال للواقعة بعد ساعات
من حدوثها إن الضباط كانوا يستجيبون التصال
بالنجدة لإلبالغ عن محاولة طعن في منزل.
(واشنطن -وكاالت)
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«الهادي» يقود العربي لتخطي كاظمة ...والشباب يهزم السالمية
في الجولة الـ  ١١للدوري الممتاز
حازم ماهر وأحمد حامد
وعبدالرحمن فوزان

ضمن الجولة الحادية عشرة
لدوري  stcالممتاز ،فاز العربي
على كاظمة  ،2-3والشباب
على السالمية .1-2

اقتنص العربي  3نقاط غالية
بفوزه على كاظمة بثالثة أهداف
مقابل هــدفـيــن ،ضمن منافسات
ال ـجــولــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة ل ــدوري
 stcالممتاز لكرة الـقــدم ،كما فاز
الشباب على السالمية بهدفين
لهدف.
بهذه النتائج ،واصل األخضر
تربعه على قمة ص ــدارة الــدوري
منفردا ،بعد ان رفع رصيده إلى
 29نـقـطــة ،بـيـنـمــا تــوقــف رصـيــد
البرتقالي عند  18نقطة ،محتال
المركز الرابع.
وارتـ ـف ــع رص ـي ــد ال ـش ـب ــاب إلــى
 11نقطة ارتقى بهم إلــى المركز
الـســابــع ،فــي حـيــن تجمد رصيد
السالمية عند  12نقطة ،ومــازال
في المركز السادس.

متعة وإثارة
حـ ـف ــل ا ل ـ ـش ـ ــوط األول ل ـل ـق ــاء
العربي وكاظمة بالمتعة واالثارة
والـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ــان س ـ ـجـ ــاال ب ـيــن
الفريقين ،تبادال خالله الهجمات
إلــى أن أحــرز محترف البرتقالي
ه ــام ـي ـل ـت ــون هـ ـ ــدف الـ ـسـ ـب ــق فــي
الــدقـيـقــة  ،18بـعــد ان س ــدد بندر
بــورسـلــي ك ــرة قــويــة تـصــدى لها
ح ــارس مــرمــى الـعــربــي سليمان
عبدالغفور ،لترتد الكرة إلى أكرم
الزوي الذي مرر عرضية لم يجد
هاميلتون صعوبة فــي إيداعها
داخل الشباك.
بعد الهدف هاجم العربي بال
هوادة ،وكانت أبرز هجماته
تـ ـس ــدي ــدة ل ـم ـح ـتــرفــه
السنوسي الهادي في
الــدق ـي ـقــة  27تـصــدى
لها ببراعة حــارس مرمى
كاظمة يوسف الكندري.

وف ــي الــدقـيـقــة  33م ــرر محمد
ف ــري ــح ع ــرضـ ـي ــة انـ ـق ــض عـلـيـهــا
السنوسي الهادي وحولها داخل
الشباك بخطأ ال يغتفر لمدافعي
ك ــاظـ ـم ــة وال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ،ل ـي ـن ـت ـهــي
الشوط األول بعد جولة من تبادل
الهجمات بالتعادل .1-1
واستمرت المتعة واإلثارة في
الشوط الثاني ،ونجح السنوسي
الـ ـه ــادي ف ــي وضـ ــع ال ـع ــرب ــي فــي
ال ـم ـق ــدم ــة ،حـيـنـمــا وص ـل ــت إلـيــه
ال ـك ــرة لـيـلـمــح ال ـك ـن ــدري متقدما
خارج مرماه ويلعب الكرة "لوب"
م ـ ــن أق ـ ـصـ ــى الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـي ـم ـنــى
مـحــرزا هدفه الشخصي الثاني،
وهو الذي يعد أحد أروع أهداف
الموسم الجاري.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ك ـ ــاظ ـ ـم ـ ــة زمـ ـ ـ ــام
األمـ ـ ـ ــور وهـ ــاجـ ــم م ـ ـجـ ــددا ،حـتــى
ادرك لــه هاميلتون الـتـعــادل في
الدقيقة  ،65بعد ان حــول ركنية
ن ـفــذهــا ه ــاري ـس ــون ب ــرأس ــه على
ي ـســار عـبــدالـغـفــور م ـحــرزا هدفه
الشخصي الثاني أيضا.
بعد الهدف سدد العب العربي
علي خلف كــرة ارتــدت من القائم
لتذهب إلــى بـنــدر السالمة الــذي
تعرض للدفع من الخلف من فهد
زويد ،فاحتسبها الحكم عبدالله
جمالي ركـلــة جــزاء بعد الــرجــوع
لتقنية حـكــم ا لـفـيــد يــو المساعد
 ،V A Rوا ن ـ ـب ـ ــرى لـ ـه ــا ب ـن ـجــاح
السنوسي محرزا الهدف الثالث
(ه ــات ــري ــك) ف ــي الــدقـيـقــة  ،72ولــم
تسفر الدقائق المتبقية عن جديد
لينتهي اللقاء بفوز العربي بثالثة
اهداف مقابل هدفين.

تفوق الشباب
وفي المباراة الثانية نجح

جانب من لقاء العربي وكاظمة
فريق الشباب في قلب الطاولة
على مضيفه السالمية ،الذي
تقدم بهدف مبكر في الدقيقة
ال ـس ــادس ــة ع ــن ط ــري ــق محمد
الهويدي.
وأدرك ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ه ـ ــدف
الـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــادل عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه
ال ـع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـتــرك ـمــانــي،
لينتهي الشوط األول بالتعادل
بهدف لمثله.
و فــي الشوط الثاني أحرز
مـ ـه ــاج ــم ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ع ـب ــدال ـل ــه
الباذر الهدف الثاني ،لينتهي
اللقاء بفوز الشباب بهدفين
لهدف.

الصليبيخات هزم اليرموك واستعاد قمة «األولى»
استعاد الصليبيخات صــدارة ترتيب
دوري  stcللدرجة األولى مع نهاية الجولة
الـ  ،11بعد أن رفع رصيده إلى  17نقطة،
إثـ ــر ف ـ ــوزه ع ـل ــى الـ ـي ــرم ــوك ،ال ـ ــذي تـجـمــد
رصيده عند  14نقطة في المركز الثالث،
بهدف دون رد ،في المباراة التي جمعت
بينهما أمس األول على استاد علي صباح
السالم بنادي النصر.
س ـجــل هـ ــدف الـ ـف ــوز زبـ ــن ال ـع ـن ــزي من

رك ـلــة ح ــرة م ـبــاشــرة عـلــى ح ــدود منطقة
الجزاء (.)85
وفي مباراة أخرى ،حقق الجهراء فوزه
األول فــي الـبـطــولــة ،عـلــى ح ـســاب ضيفه
برقان ،بهدفين من دون رد ،في المباراة
التي جمعت بينهما على اسـتــاد مبارك
العيار.
َّ
قدم الجهراء أداء متميزا سيطر خالله
على مجريات المباراة ،وتمكن من تسجيل

هدفي الفوز في الشوط األول عن طريق
عبدالعزيز أسعد وخالد صباح.
بهذه النتيجة ،ارتفع رصيد الجهراء
إلــى  5نـقــاط ،وم ــازال فــي المركز األخـيــر،
فيما توقف رصيد برقان عند  9نقاط في
المركز الرابع.

مصير عناد على طاولة إدارة السالمية وفد عراقي في الكويت اليوم لنيل دعم
استضافة «خليجي »25
ارتياح في الشباب الستمرار الصحوة
•

ثامر عناد

أحمد حامد

بات استمرار مدرب فريق
السالمية لـكــرة ال ـقــدم ،ثامر
ع ـ ـنـ ــاد ،ع ـل ــى رأس ال ـج ـه ــاز
الفني تحت التقييم من قبل
إدارة الـ ـن ــادي ،ب ـعــد تــراجــع
النتائج ،ودخــول السماوي
ضـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــددة
بــال ـه ـبــوط إل ــى م ـص ــاف فــرق
الدرجة األولى.
وكان السالمية قد خسر أمام
ال ـش ـبــاب بـهــدفـيــن م ـقــابــل هــدف
في المباراة التي جمعت بينهما
أمس األول ،ضمن مباريات الجولة
العاشرة بدوري  stcالممتاز لكرة
القدم.
وت ـع ـت ـب ــر خ ـ ـسـ ــارة ال ـس ــال ـم ـي ــة
الثالثة على التوالي بعد السقوط

أمـ ــام ال ـك ــوي ــت ،وكــاظ ـمــة وم ــن ثم
الـشـبــاب ،ال ــذي سـبــق أن ف ــاز على
السماوي في الدور األول بالنتيجة
ذاتها (هدفين مقابل هدف).
ولمست إدارة النادي من خالل
آراء ال ـم ـقــرب ـيــن ل ـل ـفــريــق ضـ ــرورة
الـبـحــث عــن بــديــل لـعـنــاد ،السيما
أن األ خـ ـي ــر غ ـيــر م ـت ـفــرغ لمهمته
مـ ــع ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي ،وس ـ ــط ارت ـب ــاط ــه
بشكل أساسي مع المنتخب األول
كمساعد لإلسباني كراسكو.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدر ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق
لـ ـلـ ـف ــري ــق سـ ـلـ ـم ــان ع ـ ـ ـ ــواد ق ــائ ـم ــة
المرشحين في حال كان قرار إدارة
النادي توجيه الشكر لعناد.

ارتياح في الشباب

الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي،
إن فريقه يبذل قصارى جهده في
كل مباراة لدخول المنطقة اآلمنة
بجدول الترتيب بالدوري الممتاز.
وشدد الزنكي على أهمية الفوز
ً
على السالمية ،مؤكدا أن المهمة لم
تكن سهلة وسط تفوق السماوي
في بداية المباراة وتسجليه هدف
السبق.
وأشـ ــار إل ــى أن الـجـهــاز الفني
بقيادة الصربي مرجان كان مميزا
فــي عملية الـتــدويــر الـتــي قــام بها
بين الالعبين اثناء سير المباراة،
السيما انها أتت بثمارها ،ونجح
فريقه في تسجيل هدفين ،وأضاع
فرصة التعزيز بإضاعة ركلة جزاء
قبل نهاية المباراة.

من جهة أخرى ،قال مدير جهاز

يصل إلى الكويت ،اليوم ،وفد رياضي عراقي ،برئاسة
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ،إلى جانب محافظ
البصرة أسعد العيداني ،ورئيس الهيئة التطبيعية إياد
بنيان ،وأمين السر محمد فرحان.
ويلتقي الوفد مع مسؤولين في الهيئة العامة للرياضة
وكذلك اتحاد الكرة ،لنيل دعم استضافة البصرة بطولة
خليجي  25لكرة القدم.
وقــال درجــال ،في تصريح لوسائل اإلعــام ،إن الوفد

إجراء قرعة كأس العرب  27الجاري بالدوحة
ت ـ ـجـ ــري ي ـ ـ ــوم  27الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري
بــالـعــاصـمــة الـقـطــريــة ،ال ــدوح ــة ،مــراســم
بـطــولــة ك ــأس ال ـع ــرب ،ال ـتــي ت ـقــام هناك
في شهر ديسمبر المقبل ،تحت إشراف
االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وتعتبر بـطــولــة ك ــأس ال ـعــرب بــروفــا

اليرموك والكويت إلى نهائي كأس السلة
فاز الكويت على كاظمة
 ،63-92ليصل إلى نهائي
كأس السلة ،الذي سيالقي
به اليرموك بعد فوزه على
القادسية بنتيجة .60-68

من لقاء الكويت وكاظمة

تأهل اليرموك
للنهائي إنجاز غير
مسبوق للفريق
لكونه سيخوض
النهائي ألول مرة
في تاريخه

•

سيزور جميع الــدول الخليجية ،باستثناء السعودية،
ألن ال ـم ــوع ــد ال ي ـت ـنــاســب م ــع م ـس ــؤول ــي اتـ ـح ــاد ال ـكــرة
بها ،و هــم مــن الداعمين الستضافة البصرة للبطولة،
على أن تكون البداية من الكويت.
وأشار إلى أن الوفد سيقوم بإيضاح الكثير من األمور
لالتحادات األهلية في الــدول الخليجية ،مشددا على أن
هـنــاك حــر صــا تــا مــا على تلبية مطالب لجنة التفتيش،
ووضع المالحظات التي أبدتها في عين االعتبار.

جابر الشريفي

تأهل فريقا اليرموك والكويت إلى نهائي كأس االتحاد لكرة
السلة ،بعد أن حقق األول مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على
نظيره القادسية بنتيجة  60-68في المباراة التي جمعتهما،
أمس األول ،على صالة نادي الساحل ،ضمن منافسات الدور
قبل النهائي لبطولة كــأس االتـحــاد لكرة السلة ،فيما تغلب
الثاني على كاظمة بنتيجة  ،63-92ليضرب الفريقان بذلك
ً
موعدا في النهائي ،األحد المقبل ،في حين سيلتقي القادسية
ً
مع كاظمة غدا الجمعة لتحديد المركز الثالث.
ً
ويعتبر تأهل اليرموك إلــى النهائي انـجــازا غير مسبوق
للفريق ،لكونه سيخوض النهائي ألول مرة في تاريخه.
جــاء ت بداية مـبــاراة الكويت مع كاظمة قوية مع أفضلية
ً
لمصلحة األبـيــض ،خصوصا في استغالل الهجمات أسفل
السلة عبر عبدالعزيز رمـضــان وحـمــد عــدنــان ،وســط تسرع
من العبي البرتقالي في إنهاء الهجمات ،لينتهي الربع األول
لمصلحة الكويت .16-22
وقلص كاظمة الفارق إلى  3نقاط في الربع الثاني ،23-26
ولكن سرعان ما عاد الكويت الى توسيع الفارق الى  10نقاط،
مــن خــال ثــاثـيــات ألكسندر الغيص  ،24-34وتــابــع بعدها
االبيض سيطرته على المباراة لينهي الربع الثاني لمصلحته
.28-43
ونـجــح األب ـيــض فــي مــواصـلــة سيطرته عـلــى ال ـم ـبــاراة في
الربع الثالث عبر تميز حسين الخباز وراشد الرباح ،في حين
اقتصرت خطورة كاظمة على المتألق احمد البلوشي في هذا
الربع ،قبل ان يخرج بسبب االخطاء الخمسة ،األمر الذي منح
األبيض مواصلة التقدم ورفع الفارق مع نهاية الربع الثالث
بنتيجة .48-66
ولم يختلف الربع الرابع عن الثالث ،حيث واصل الكويت
سـيـطــرتــه عـلــى م ـجــريــات ال ـم ـب ــاراة ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي فشلت
محاوالت البرتقالي لتقليص الفارق ،لتنتهي المباراة بفوز
الكويت بنتيجة .63-92

مصغرة لكأس العالم  ،2022ولم تحدد
اللجنة المنظمة للبطولة شكلها أو كيفية
تصنيف المنتخبات المشاركة بها ،ومن
المقرر حسم هذا األمر قبلل إجراء القرعة.
ً
وتحظى البطولة بمشاركة  22منتخبا
ً
عــرب ـيــا م ــن بـيـنـهــم مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي

األول ،إلــى جانب السعودية واإلم ــارات
واليمين والبحرين وفلسطين والعراق
وسورية واألردن ،ولبنان وعمان ومصر
والـ ـص ــوم ــال والـ ـ ـس ـ ــودان ومــوري ـتــان ـيــا
والجزائر وتونس والمغرب وجزر القمر
وليبيا وجيبوتي باإلضافة إلى قطر.

«نارية» للبرتقالي واألخضر
في «نصف نهائي» الطائرة
•

محمد عبدالعزيز

ي ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي كـ ــاظ ـ ـمـ ــة
والعربي في التاسعة
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــف م ـ ـسـ ــاء
الـ ـي ــوم ،ف ــي ال ـم ـبــاراة
الثانية للدور نصف
النهائي لبطولة كأس
االتحاد للكرة الطائرة،
على صالة االتحاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله.
ي ــدخ ــل ك ــاظـ ـم ــة الـ ـلـ ـق ــاء بـ ــروح
ً
م ـع ـن ــوي ــة م ــرت ـف ـع ــة ج ـ ـ ـ ــدا ،وس ــط
ت ـف ــوق ــه الـ ــواضـ ــح ع ـل ــى م ـنــاف ـســه،
ال ــذي حـقــق ال ـفــوز عليه فــي ثــاث
م ـبــاريــات مـقــابــل خ ـس ــارة واح ــدة
فــي الـمــوســم ال ـجــاري ،إلــى جانب
اكتمال صفوفه.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــول مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي
الـ ـص ــرب ــي أل ـك ـس ـن ــدر ع ـل ــى تــألــق
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرف الـ ــدوم ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــانـ ــي
سانتوس ،وعبدالرحمن المطوع،
ومشعل العمر.
في المقابل ،يتطلع العربي إلى
م ـصــال ـحــة ج ـم ــاه ـي ــره ،م ــن خ ــال
ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز ال ـ ـيـ ــوم وال ـت ــأه ــل
للمباراة النهائية.
وي ـعــول مــدربــه اإلي ــران ــي جــواد
ش ـ ـمـ ــامـ ــي ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـم ـ ــوح الع ـب ـي ــه
الـ ـشـ ـب ــاب ،وت ــأل ــق م ـح ـمــد ســويــد
وحبيب الشاعر ،بجانب عناصر

ً
ال ـخ ـبــرة ،خ ـصــوصــا عـبــدالـنــاصــر
ال ـع ـن ــزي ،وال ـم ـح ـت ــرف ال ـب ـل ـغــاري
كادانكوف.

تأهل برقان
من جانبه ،تأهل برقان للدوري
الممتاز للكرة الـطــائــرة إثــر فــوزه
عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب بـ ـث ــاث ــة أش ـ ـ ــواط
مقابل شــوط واح ــد ،فــي الـمـبــاراة
التي جمعتهما ،أمس األول ،على
صالة االتحاد ،في الجولة الرابعة
من الــدور المؤهل ،ليرتفع رصيد
الفائز إلــى  6نقاط يليه الجهراء
الــوصـيــف ولــه  4نـقــاط ،والشباب
الثالث بنقطتين.
وتـتـبـقــى جــول ـتــان عـلــى نهاية
الـ ـ ـ ــدور الـ ـم ــؤه ــل ،ي ـل ـت ـقــي فـيـهـمــا
الـ ـجـ ـه ــراء م ــع الـ ـشـ ـب ــاب وب ــرق ــان،
وتـ ـ ـب ـ ــدو كـ ـف ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء األرج ـ ـ ــح
واألق ــوى فــي حجز تــذكــرة التأهل
الثانية.
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ً
الدوري السوبر ينهار سريعا بعد «االنتصار على الجشع»
ةديرجلا

•
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انهار الدوري السوبر األوروبي مثل "تـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــورت"
بعد ما يقارب  ٤٨ساعة
"قصر من الورق" وبات مصيره في مهب اإليطالية.
من إطالق مشروع دوري
لـقــد ان ـهــار ال ــدوري
الــريــح بعد  48ساعة فقط مــن إطالقه،
السوبر األوروبي ،خضعت
وذل ـ ــك ب ـعــد "االنـ ـتـ ـص ــار ع ـلــى الـجـشــع" ال ـس ــوب ــر "مـ ـث ــل قـصــر
ً
نتيجة قــرار األنــديــة اإلنكليزية الستة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورق" وفـ ـ ـق ـ ــا
معظم األندية المؤسسة
ً
االن ـس ـح ــاب م ــن مـخـطـطــاتــه خـضــوعــا ل ـص ـح ـي ـفــة "ل ـي ـك ـيــب"
للضغوطات الجماهيرية
ل ـض ـغ ــوط ــات ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـكــروي ـيــن الفرنسية ،معتبرة أن
"الـمـتـمــرديــن أس ــاءوا
والسياسيين والجمهور على السواء.
واإلعالمية لتعلن
"الــدزيـنــة ال ـقــذرة" التي تحدث عنها تقدير حجم العاصفة
انسحابها من المشروع
بسخط رئيس االتحاد األوروبــي لكرة الـتــي أحــدثــوهــا" وأن
قياسي.
الذي انهار في وقت
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين باتت "الـ ـمـ ـق ــاوم ــة األق ـ ــوى
اآلن ن ـصــف دزيـ ـن ــة بــان ـس ـحــاب أنــديــة جاءت من إنكلترا".
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل ،ل ــم
مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر
يونايتد وأرسنال وليفربول ،مما دفع ت ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
بالمؤسسين للتوجه الى "إعادة هيكلة" اإلنكليزية أن تكون
البطولة شبه المغلقة المنافسة لدوري ردة فعل جماهيرها
حيال هذا المشروع
األبطال.
وفــي ظــل تقارير تحدثت عــن توجه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ــن
ً
برشلونة االسباني لالنسحاب أيضا ،ال ـم ـف ـتــرض أن يــدر
ً
يتبين أن المؤسسين الــ 12لم يدرسوا عليها أمواال طائلة،
ـاف ولــم يتوقعوا أن وب ـي ـن ـهــا تـشـلـســي
خطوتهم بشكل كـ ٍ
 ...وغالف «ماركا»
تكون ردة فعل الجمهور بشكل خاص الذي دخل الثالثاء غالف صحيفة «الغازيتا»
مباراته في الدوري
غاضبة الى هذا الحد.
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاز ض ــد
ش ـ ـ ــيء م ـ ــول ـ ــود م ـ ــن م ـج ـت ـم ــع ال ـط ـب ـقــة
«ماركا» :مشروع سخيف
بـ ــراي ـ ـتـ ــون (ص ـ ـفـ ــر-ص ـ ـفـ ــر) عـ ـل ــى وق ــع عن الكرة األوروبية ،ورفعت الفتات كتب العاملة في نهاية القرن التاسع عشر"،
ً
ً
االحتجاجات خارج ملعبه "ستامفورد عليها "لترقد كــرة القدم بسالم  -1863كانت أيضا "األكـثــر تأثيرا في إسقاط
ً
وب ـح ـســب م ـج ــري ــات األم ـ ـ ــور ،يـبــدو بريدج" اعتراضا على مشاركة النادي  ،"2021و"أسست من قبل الفقراء ،سرقت مشروع (الخونة) أو (األوغ ــاد) الــ 12أو
م ـش ــروع ال ـســوبــر "ال ـس ـخ ـيــف" بحسب اللندني في إطالق الدوري السوبر.
من قبل األثرياء" ،و"رومان افعل ما هو (ال ـم ـتــآمــريــن)" ،بـحـســب "لـيـكـيــب" التي
ما وصفته صحيفة "ماركا" اإلسبانية
ووضـ ــع ق ــراب ــة أل ــف مـشـجــع ألنــديــة صحيح" في رسالة الى مالك تشلسي اسـتـنــدت فــي نعتها ال ــى مــا ص ــدر من
ب ـعــد قـ ــرار األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة الـسـتــة إنكليزية عــدة خصومتهم في الــدوري الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش .عناوين في الصحافة اإلنكليزية.
ً
ً
ك ــأن ــه ول ــد م ـي ـتــا ،و"الـ ـمـ ـش ــروع ان ـه ــار" ال ـم ـم ـت ــاز ج ــان ـب ــا وش ـ ــارك ـ ــوا ف ــي ه ــذه
وحتى قبل بداية المباراة التي تأخر
بحسب النسخة اإللكترونية لصحيفة التظاهرة االحتجاجية ضد "االنشقاق" موعد انطالقها  15دقيقة بسبب اقفال انتصار الجماهير
الطريق أمام حافلة الفريق ،وجه العبو
مــا حـصــل فــي وق ــت مـتــأخــر مــن ليل
برايتون رسالة احتجاجية لمضيفيهم
من خالل ارتداء قمصان خالل االحماء الثالثاء كان بالنسبة لصحيفة "دايلي
ً
كتب عليها مــع شـعــار مسابقة دوري ميرور" البريطانية "انتصارا للجماهير.
األبطال "كــرة القدم من أجل الجمهور" فقد انسحبت األندية اإلنكليزية الستة
بـعــد انـسـحــاب األنــديــة اإلنـكـلـيــزيــة الـسـتــة مــن فكرة حتى قبل قرار أتلتيكو وإنتر باالنسحاب ،فذلك يعني
و"استحقوها" أي المشاركة في دوري من الدوري السوبر وتركت البطولة في
ً
"السوبر األوروبــي" وإعــان مؤسسيه أنهم سيعيدون أن الدوري السوبر بات من التاريخ قبل أن يولد.
عوضا عن حجز مقعد سنوي حالة يرثى لها".
األبطال
ً
ً
ً
ً
ً
وكان عمالقة إنكلترا الستة من بين  12ناديا مؤسسا
هيكلة هــذا ال ــدوري ،لــم يعد ذلــك ممكنا أيـضــا ،بعدما
لقد "تعثر الدوري السوبر مع خضوع
لـ 15ناديا مؤسسا لدوري السوبر بغض
انضم أتلتيكو مدريد اإلسباني وإنتر ميالن اإليطالي لهذا الدوري االنفصالي الذي أعلنه ليل األحد لمنافسة
النظر عن نتائجها في الدوري المحلي .األندية لغضب الجماهير" ،كما أشارت
ً
ً
الـ ــى الئ ـح ــة ال ـم ـن ـس ـح ـب ـيــن ،ت ــزامـ ـن ــا م ــع إق ـ ـ ــرار رئ ـيــس دوري األبطال ،لكن ّرد الفعل على المخطط كان قاسيا،
ورأت "لـ ـيـ ـكـ ـي ــب" أن ـ ــه "م ـ ــع ال ـس ـبــل ص ـح ـي ـفــة "ذي ت ــاي ـم ــز" ف ــي نـسـخـتـهــا
ً
ّ
يوفنتوس اإليطالي أندريا أنييلي بصعوبة المضي حيث ه ــدد السياسيون وسـلـطــات كــرة الـقــدم باتخاذ
التوسعية للدوري اإلنكليزي الممتاز ،اإللكترونية ،متحدثة أيضا عن الــدور
ً
إج ــراءات قانونية ضــد مــا يسمى ب ـ "الــدزيـنــة الـقــذرة"،
قدما به.
فإن إنكلترا التي هي مهد اللعبة ،جعلت الهام الــذي لعبه المدربون والالعبون
ً
ً
لكن مــع إق ــرار رئـيــس "الـسـيــدة الـعـجــوز" أنييلي أن وصوال الى التهديد بحرمان األندية من المشاركة في
والسياسيون في دفع األندية اإلنكليزية
مشروع الدوري السوبر ممكنا".
ً
المشروع لم يعد مــوجــودا من دون األندية اإلنكليزية دوريات بالدها.
لكن إنكلترا التي تتغنى "بارتباطها الى االنسحاب.
ً
وكـ ـ ــان مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ال ـس ـبــاق
ب ـف ـكــرة أن الـ ـن ــادي ه ــو أوال وق ـب ــل كل

أتلتيكو وإنتر يلحقان بالمنسحبين

استقالة وودوارد
من مانشستر يونايتد
اس ـت ـق ــال إد وودوارد م ــن م ـن ـصــب نــائــب
الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد
اإلنكليزي لكرة القدم على أن يترك منصبه
بنهاية العام.
وانضم وودوارد إلى مانشستر في 2005
وأصبح أول مسؤول بارز يترك منصبه منذ
إعــان مخطط إطــاق بطولة دوري السوبر
األوروبي.
وم ــن الـمـعـتـقــد أن ي ـكــون رح ـيــل وودوارد
جاء باالتفاق مع مالك النادي ،عائلة غالزر،
على أن يواصل مهام عمله حتى نهاية العام
الحالي.
وقال وودوارد في بيان نقلته وكالة األنباء
ً
البريطانية (بي ايه ميديا)" :فخور جدا بخدمة
مانشستر وك ــان شــرف لــي العمل فــي أعظم
نادي كرة قدم في العالم في آخر  16عاما".
وأضاف" :سأحتفظ بذكريات الفترة التي
قضيتها في أولد ترافورد ،والتي فزنا خاللها
بــأل ـقــاب ال ـ ــدوري األوروبـ ـ ــي وكـ ــأس االت ـحــاد
وكأس الرابطة".

تشيفيرين يريد «إعادة بناء الوحدة»
والسياسيين على انشاء
يرغب رئيس االتحاد األوروبي
ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة ت ـ ـ ـضـ ـ ــم 20
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم الـ ـسـ ـل ــوفـ ـيـ ـن ــي
نـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـي ـن ـه ــا
أل ـك ـس ـنــدر تـشـيـفـيــريــن في
 1 5م ـ ــؤ سـ ـ ـس ـ ــا
"إع ـ ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء الـ ــوحـ ــدة"
يـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــون
ضمن ال ـقــارة العجوز،
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ان ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب 6
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
أن ــدي ــة إن ـك ـل ـيــزيــة مــن
ً
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ع ــن
مـخـطـطــات  12نــاديــا
ً
ن ـ ـتـ ــائ ـ ـج ـ ـهـ ــم
كـبـيــرا إلنـشــاء بطولة
في البطوالت
ان ـش ـقــاق ـيــة ع ــن دوري
المحلية.
األبطال.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وصـ ـ ـ ـ ـ ّـرح ت ـش ـي ـف ـيــريــن
تشيفيرين قــد مـ ّـد
فـ ــي بـ ـي ــان "قـ ـل ــت أم ـ ــس إن ــه
تشيفيرين
الـ ـي ــد ل ــأن ــدي ــة ال ـ ـ ــ،12
مــن الـمـثـيــر للتقدير االع ـتــراف
أمس األول ،قائال إن "الوقت
بالخطأ ،وهذه األندية ارتكبت خطأ
مازال متاحا لتغيير الرأي" ،وتوجه
كبيرا".
تابع "لكنهم عادوا إلى العائلة اآلن ،وأعرف ب ـكــامــه ال ــى األن ــدي ــة الـمـنـشـقــة ب ـقــولــه "لـقــد
تماما ان لديهم الكثير ليقدموه ،ليس فقط ارتـكـبـتــم خـطــأ فــادحــا ،لـكــن الـعــالــم بأجمعه
يرتكب األخطاء".
لمسابقاتنا إنما لكل الكرة األوروبية".
واعتبر تشيفيرين أن االتحاد األوروبــي
أضاف "المضي قدما هو األهم اآلن ،إعادة
بناء الوحدة التي تمتعت بها اللعبة من قبل ،ال ي ـم ـكــن أن "ي ـخ ـســر ال ـم ـعــركــة الـقـضــائـيــة
ً ً
المقبلة" ،بعد أن اتهم هذه األندية بـ"الجشع
والمضي قدما معا".
ً
وجـ ــاءت ان ـس ـحــابــات األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة والنرجسية واألنانية" ،واصفا األندية الـ12
ب ـع ــد ردود ف ـع ــل غ ــاض ـب ــة م ــن الـمـشـجـعـيــن بـ"الدزينة القذرة".

أبــدى المدافع الدولي اإلسباني السابق
وأحد قادة برشلونة ،جيرارد بيكيه ،أمس
األول ،اعتراضه على بطولة دوري السوبر
األوروب ــي (السوبرليغ) ،التي تضم ناديه،
بعد إعالن أندية إنكلترا الستة انسحابها
مــن البطولة ،حيث أكــد أن "كــرة الـقــدم ملك
للجماهير".

أالبا للتوقيع مع ريال مدريد
اقـ ـت ــرب ال ـن ـم ـس ــوي داف ـي ــد
أالب ـ ـ ـ ـ ــا ،أب ـ ـ ـ ــرز رك ـ ــائ ـ ــز ب ــاي ــرن
م ـي ــون ـي ــخ ب ـط ــل أل ـم ــان ـي ــا فــي
ال ـس ـنــوات الـثـمــانــي األخ ـيــرة،
من توقيع عقد مع نادي ريال
مدريد اإلسباني لمدة خمس
سنوات ،وفق ما أكدت شبكة
سكاي الرياضية ،أمس األول.
ولـ ـع ــب أالب ـ ـ ــا ( 28ع ــام ــا)،
الـقــادر على شغل عــدة مراكز
(ظ ـ ـه ـ ـيـ ــر ،قـ ـل ــب دفـ ـ ـ ـ ــاع ،الع ــب
ً
ً
ار تـ ـ ـك ـ ــاز) دورا ر ئـ ـيـ ـس ــا فــي
نجاحات بــايــرن خــال العقد
الـ ـم ــاض ــي ،أبـ ــرزهـ ــا تـتــويـجــه
م ــرت ـي ــن ب ـل ـقــب دوري أب ـط ــال
أوروبا ( 2013و )2020وتسعة
ألـ ـق ــاب ف ــي ال ـ ـ ــدوري الـمـحـلــي
ض ـمــن  26ل ـق ـبــا .وه ــو يتجه
للقب عاشر في "البوندسليغا"
قد يحسمه السبت المقبل.
وكـ ـ ــان أالب ـ ـ ــا ،الـ ـ ــذي خ ــاض
 428م ـبــاراة مــع بــايــرن ،أعلن
ف ــي ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي رغـبـتــه
ف ــي ال ــرح ـي ــل ،رافـ ـض ــا تـمــديــد
ع ـق ــده "اتـ ـخ ــذت ق ـ ــرار خ ــوض

أالبا

تحد جديد بعد هذا الموسم،
سأترك النادي".
وأعلن بايرن تعاقده بدء ا
من نهاية الموسم مع مدافع
اليـ ـ ـب ـ ــزي ـ ــغ ،الـ ـف ــرنـ ـس ــي داي ـ ــو
أوباميكانو ( 22عاما) ،بصفقة
مقدرة بـ 43مليون يورو.

ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـن ـ ــده ـ ــش الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
الفرنسي المخضرم آرسين
فينغر ،المدير الفني ألكثر من
ً
 20عاما ألرسنال اإلنكليزي،
مـ ــن انـ ـهـ ـي ــار بـ ـط ــول ــة دوري
السوبر األوروبــي ،حيث قال
إنه لم يؤمن بها مطلقا.
وق ــال فينغر ،أمــس األول،
في تصريحات لشبكة "بي إن
سبورت" القطرية" :لم أندهش
من عدم استمرارها طويال".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم أؤمـ ـ ـ ـ ــن
مـ ـطـ ـلـ ـق ــا بـ ــأن ـ ـهـ ــا س ـت ـت ـح ــول
إل ـ ـ ــى واقـ ـ ـ ـ ــع .ه ـ ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة
تتجاهل المبادئ األساسية
لــاسـتـحـقــاق ال ــري ــاض ــي .إذا
كـنــت تتجاهل ه ــذا الـجــانــب،
ف ـ ـ ــأن ـ ـ ــت ت ـ ـق ـ ـتـ ــل ال ـ ـب ـ ـط ـ ــوالت
المحلية .الجماهير لــم تكن
لتقبل بهذا األمر مطلقا".

 ...و«ميترو سبورت»
لالنسحاب ،وقــال فــي بيان إنــه "يمكن
ل ـن ــادي مــانـشـسـتــر سـيـتــي ل ـكــرة الـقــدم
ً
أن يــؤكــد أن ــه ات ـخــذ رس ـم ـيــا إج ـ ــراءات
االنسحاب مــن المجموعة التي تطور
خطط الدوري السوبر األوروبي".
وأع ــرب رئـيــس "يــويـفــا" تشيفيرين
ً
عــن "س ـ ــروره" ل ـقــرار سـيـتــي ،قــائــا في
ت ـصــري ـحــات أرس ـل ـه ــا ل ــوك ــال ــة فــرانــس
برس "يسعدني أن أرحب بعودة سيتي
إلى أسرة كرة القدم األوروبية" ،مشيدا
بـ ــ"ال ــذك ــاء ال ـك ـب ـيــر" و"ال ـش ـج ــاع ــة" لـهــذا
االنسحاب.
وك ـ ــان رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي
بوريس جونسون الــذي عــارض بشدة
هـ ــذا الـ ـ ـ ــدوري ،أول الــرس ـم ـي ـيــن الــذيــن
ً
يعلقون على خبر انسحاب سيتي ،قائال
ً
على تويتر إنه "القرار الصحيح تماما،
ً
مضيفا "آمــل أن تحذو األندية األخرى
المعنية ب ــال ــدوري الـســوبــر األوروبـ ــي
حذوه".
م ــا حـقـقــه ال ـ ـ ــدوري ال ـســوبــر يعتبر
ً
ً
ً
ً
"انجازا قياسيا فريدا" وفقا لصحيفة
"غازيتا ديلو سـبــورت" اإليطالية ألنه

َّ
في غضون  48ساعة ات َح َد ضده "القادة
ال ـس ـيــاس ـيــون ،وال ـب ــرل ـم ــان األوروب ـ ـ ــي،
والمؤسسات الرياضية ،وكل صحافة
الـ ـ ـ ــدوري ،وال ـم ـش ـج ـعــون ،وال ـم ــدرب ــون
وال ــاع ـب ــون وح ـتــى ال ـمــؤس ـســات الـتــي
انضمت الى المشروع".
ووصـ ـف ــت صـحـيـفــة "دايـ ـل ــي س ـتــار"
منظمي الدوري بـ "المسخرة" ،مستهزئة
بهم لتسببهم بتوحيد عالم كرة القدم
ً
ضــدهــم ،وأش ــادت أيـضــا بالمشجعين
على العمل الجيد ال ــذي قــامــوا بــه ،في
وقت تحدثت "دايلي مايل" عن "انتصار
على الجشع".
ورأت "داي ـلــي م ـيــرور" أن الخطوة
ً
ً
أعـ ـط ــت "أمـ ـ ـ ــا جـ ــديـ ــدا لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم"،
م ـس ـت ـع ـي ـنــة بـ ـم ــا أدلـ ـ ـ ــى ب ـ ــه ال ـ ـمـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي لـمــانـشـسـتــر سـيـتــي بيب
ً
غوارديوال تعليقا على إطالق الدوري
السوبر بـ "أنها ليست رياضة اذا كان
ً
النجاح مضمونا".

مالك ليفربول يعتذر
ّ
تقدم المالك األميركي لنادي ليفربول
اإلنكليزي ،جــون دبليو هنري ،باعتذار
أمس إلى جماهير "الحمر" بسبب الدور
ال ــذي لـعـبــه فــي إط ــاق ال ـ ــدوري الـســوبــر
األوروبي الذي انهار بعد  48ساعة على
اإلعالن عنه ،وذلك نتيجة انسحاب األندية
اإلنكليزية الستة من المشروع.
وق ــال هـنــري فــي مقطع فـيــديــو نشره
النادي على موقعه الرسمي إن المشروع
كان سينجح فقط لو حظي بالدعم الكامل
من الجمهور ،وهذا األمر لم يحصل بعدما
أبــدت جماهير األندية اإلنكليزية الستة
اعتراضها الشديد على البطولة التي من
المفترض أن تنافس دوري األبطال.
وفــي تغريدة نشرها في وقــت متأخر
من ليل الثالثاء ،قال قائد ليفربول جوردن
هندرسون نيابة عن الفريق إنه ال يريد أن
يبصر الدوري السوبر النور.
وبـعــد ق ــرار االنـسـحــاب مــن الـمـشــروع،
تقدم هنري في مقطع الفيديو بـ"االعتذار
م ــن ج ـم ـيــع ج ـمــاه ـيــر وم ـش ـج ـعــي ن ــادي
ليفربول لكرة القدم عن االضطراب الذي
أحدثته خالل الساعات الـ 48الماضية".

هنري

وتحدث هنري عن "األذى" الذي شعر
ً
به ،واعتذر أيضا للمدرب يورغن كلوب
ً
ً
وموظفيه والعبيه ،مشيرا الى أن أيا منهم
ال يتحمل أي مسؤولية عن هذا االضطراب
الذي أحدثه المشروع.
وقال األميركي إنه يتحمل المسؤولية
الـشـخـصـيــة الـكــامـلــة ع ــن "الـسـلـبـيــة غير
ً
الضرورية" ،معتبرا أن المشجعين أظهروا
"قوتهم المشروعة".

تراجع أسهم مان يونايتد ويوفنتوس

بيكيه :كرة القدم للجماهير
وان ـضــم بيكيه لـعـشــرات األصـ ــوات التي
أبدت اعتراضها على البطولة الجديدة منذ
إعالن تكوينها االثنين الماضي.
وكـتــب الـمــدافــع الـمـخـضــرم عـبــر حسابه
ب ــ"تــويـتــر"" :ك ــرة ال ـقــدم تنتمي للجماهير.
اليوم أكثر من أي وقت مضى".
(إفي)

فينغر :لم
أندهش من
انهيار البطولة

رياضة

بيكيه

ت ــراج ـع ــت أس ـه ــم ن ــادي ــي مــانـشـسـتــر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
اإليطالي ،أمس األول ،بعد تعثر مخطط
ً
ً
إط ــاق  12نــاديــا كـبـيــرا دوري السوبر
األوروبي في كرة القدم ،نتيجة اعتراض
شديد اللهجة من المشجعين.
وفـ ـ ــي وول سـ ـت ــري ــت ،تـ ــراجـ ــع سـهــم
م ــان ـش ـس ـت ــر يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،أح ـ ـ ــد األنـ ــديـ ــة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة الـ ـسـ ـت ــة ال ـم ـن ـس ـح ـب ــة مــن
المشروع ،بنسبة  6في المئة ،ليخسر

معظم أرباحه ،البالغة نحو  7في المئة
ي ــوم االث ـن ـيــن ،بـعــد س ــاع ــات م ــن إط ــاق
المشروع االنفصالي عن دوري أبطال
أوروبا.
وفــي ميالنو ،خسر سهم يوفنتوس
 4.2فــي الـمـئــة مــن قـيـمـتــه ،بـعــد إنـهــائــه
اليوم السابق في أعلى مستوياته منذ
سبتمبر  .2020ثم وصل تراجعه صباح
األرب ـع ــاء إل ــى  10.37فــي الـمـئــة (0.728
يورو).

وقال مايكل هوسون ،من شركة "سي
إم سي ماركتس" البريطانية لخدمات
األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة" :تـ ـع ــرض ــت أس ـه ــم
يوفنتوس ومانشستر يونايتد للضغط
ً
ب ـعــد م ـكــاســب األم ـ ــس ،إذ ب ــدا واض ـحــا
أنــه حتى بين أندية الــدوري اإلنكليزي
الـمـمـتــاز ك ــان دع ــم الــاعـبـيــن ف ــات ــرا في
أفضل حاالته".

مصر تصطدم بإسبانيا واألرجنتين في «طوكيو »2020

نتس ّ
يضيق الخناق على سيكسرز

أوقـ ـع ــت ق ــرع ــة م ـن ــاف ـس ــات ك ــرة
ال ـق ــدم ألول ـم ـب ـيــاد طــوك ـيــو 2020
منتخب مصر في مجموعة قوية
يصطدم فيها بمنتخبي إسبانيا
واألرجنتين وكذلك أستراليا ،ولم
ي ـكــن ح ــظ الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي
أفـ ـ ـض ـ ــل ،حـ ـي ــث ي ـ ـخـ ــوض غ ـم ــار
الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة ال ـتــي تضم
مـنـتـخـبــات الـ ـب ــرازي ــل وأل ـمــان ـيــا
وكوت ديفوار.
وأجــريــت القرعة بمقر االتحاد
الــدولــي لكرة القدم (فيفا) بمدينة
زيـ ـ ــوريـ ـ ــخ ،وأس ـ ـف ـ ــرت عـ ــن وقـ ــوع
المنتخب المصري في المجموعة
الـثــالـثــة ،ال ـتــي تـضــم األرجـنـتـيــن،
بطلة نسختي أثينا  ،2004وبكين
 ،2008وإسبانيا الحاصلة على قرعة أولمبياد طوكيو
ذهبية أولمبياد برشلونة ،1992
إضافة إلى أستراليا.
أما المجموعة األولى فستشهد مواجهة النسخة الجديدة من األولمبياد.
خـ ــاصـ ــة بـ ـي ــن م ـن ـت ـخ ــب ال ـم ـك ـس ـي ــك ،بـطــل
وتشهد المجموعة الرابعة تكرارا لنهائي
أولمبياد لندن  ،2012ومنتخب فرنسا بطل أولمبياد ريو  2016مبكرا ،حيث يلتقي منتخبا
مونديال  ،2018ويجاورهما منتخبا جنوب البرازيل وألمانيا ،مع المنتخبين السعودي
افريقيا ،واليابان صاحبة األرض.
واإليفواري.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات نيوزلندا
وفيما يلي تشكيل المجموعات:
وكوريا الجنوبية ورومانيا وهندوراس مفاجأة المجموعة األول ــى :الـيــابــان ،جـنــوب أفريقيا،

ضـ ّـيــق بروكلين نتس الخناق على فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز في السباق على زعامة المنطقة الشرقية ،بفوزه
على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز  ،129-134أمس األول،
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،فيما واصل بول
جورج تألقه وقاد لوس أنجلس كليبرز إلى فوزه التاسع
في آخر  10مباريات.
وفــي ظل استمرار غياب جيمس هــاردن لالصابة التي
ً
طالت أيضا النجم اآلخــر في الفريق كيفن دوران ــت ،لعب
كاري إيرفينغ الدور الرئيسي في الفوز التاسع والثالثين
لنتس ،ما جعله على بعد نصف مباراة فقط من سيكسرز
المتصدر.
وقاد بول جورج لوس أنجلس كليبرز لفوزه التاسع في
آخر  10مباريات والحادي واألربعين هذا الموسم ،بتسجيله
 33نقطة ،بينها رميتان حرتان في آخر  4,8ثوان حسم بهما
المواجهة ضد المضيف بورتالند ترايل باليزرز .112-113
وسـجــل آر دج ــاي بــاريــت  18مــن نقاطه الـ ــ 24فــي الربع
الثالث ،ليلعب الدور األساسي في قيادة نيويورك نيكس
ً
لفوزه السابع تواليا والثاني والثالثين في  59مباراة ،وجاء
على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس .97-109
وسيحاول نيكس معادلة هذه السلسلة حين يتواجه مع
أتالنتا هوكس صاحب المركز الرابع في المنطقة الشرقية
والفائز بدوره على أورالندو ماجيك .96-112
وقاد كارل أنتوني تاونز مينيسوتا تمبروولفز لترك قاع
ترتيب المنطقة الغربية بالفوز على ساكرامنتو كينغز -134
 ،120بتسجيله  26نقطة مع  18متابعة و 5تمريرات حاسمة.

المكسيك ،فرنسا.
المجموعة الثانية :نيوزلندا ،كوريا الجنوبية،
هندوراس ،رومانيا.
المجموعة الثالثة :مصر ،إسبانيا ،األرجنتين،
أستراليا.
المجموعة الــرابـعــة :ال ـبــرازيــل ،ألـمــانـيــا ،كوت
ديفوار ،السعودية.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

خلف الله علينا

خيارات محتملة

د .ناجي سعود الزيد

شهد البرلمان البريطاني ،األسبوع الماضي،
ً
ً
ً
نقاشا حادا وقويا بين رئيس الوزراء بوريس
جونسون وزعيم المعارضة من حزب العمال
السير كيير سـتــارمــر ،حيث أث ــار األخـيــر دور
رئيس ال ــوزراء السابق دافـيــد كاميرون كأحد
الـ ــذيـ ــن قـ ــامـ ــوا ب ــال ـت ــدخ ــل وال ـ ـتـ ــوسـ ــط ل ـشــركــة
" ،"Greensillا لـ ـت ــي يـمـلـكـهــا ص ــد ي ــق لــدا ف ـيــد
كاميرون.
المهم فــي ذلــك النقاش أن زعـيــم المعارضة
ّ
ال ـس ـي ــر ك ـي ـيــر سـ ـت ــارم ــر ذكـ ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
جــونـســون بــأنــه ك ــان ،أي السير كيير ،النائب
العام ( ،)director of public prosecutorوقد
قام من خالل منصبه بمالحقة وإنزال العقاب
ً
بوزراء وأعضاء برلمان توخيا للعدالة ،عندما
حكمت المحكمة البريطانية العليا بالتالي:
ً
ً
 12 Eric I lLesley (Barnsley) - )1شهرا سجنا
لتزييفه مصاريفه البرلمانية ،بما قدره 14000
جنيه إسترليني.
( Elliot Morley - )2وزي ــر الــزراعــة وعضو
ً
ً
البرلمان السابق)  16شهرا سجنا لعدم األمانة،
بادعاء تكلفة تقدر بـ  30000جنيه إسترليني.
 David Chaytor (Bury North) - )3تم سجنه
ً
 18ش ـه ــرا ،ل ـعــدم األم ــان ــة ب ــادع ــاء تكلفة تقدر
بـ 20000جنيه إسترليني.
 Jim Divine (Livingstone) - )4حكم عليه
ً
ً
بستة أشهر سجنا ،لعدم األمانة ،باالدعاء زيفا
ً
مبلغا ال يتجاوز  15000جنيه إسترليني.
وآخرون...
وانتهى زعيم المعارضة السير كيير ستارمر
ب ــإص ــراره ع ـلــى الـتـحـقـيــق م ــع رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
السابق دافيد كاميرون ،لتعمده التوسط لتنفيع
صديق له على حساب المال العام ،باستعمال
تأثيره كزعيم ورئيس وزراء سابق...
انظروا للمبالغ المعتدى عليها ،والتي تبدو
ضئيلة ،مـقــارنــة بــاألمــوال الـتــي تــم نهبها من
المال العام في الكويت...
وانـ ـ ـظ ـ ــروا ألح ـ ـكـ ــام ال ـس ـج ــن لـ ــوزيـ ــر س ــاب ــق،
وأعضاء برلمان لهم ثقلهم ،ومع ذلك ال أهمية
لذلك أمام تطبيق القانون عليهم...
ه ــذا م ــا ح ــدث بــال ـف ـعــل .أم ــا لــدي ـنــا ،فمقولة
القانون يطبق على الجميع مهما عال شأنهم،
تبقى مجرد مقولة!

«كوفيا» المختلف والمنسي ينافس «أرابيكا»
ّ
قد يتيح البن من نوع كوفيا ستينوفيال
ال ـن ــادر والـمـنـسـ ّـي ض ـمــان مستقبل إنـتــاج
ّ
البن العالي الجودة ،إذ ُيعتبر أفضل نوعية
بكثير من فئتي روبوستا وأرابيكا المقاومة
لالحتباس الحراري.
ً
فرغم وجــود  124نوعا من أشجار البن

حداد في عيد ميالد الملكة
أكملت الملكة إليزابيث ملكة
ب ــري ـط ــان ـي ــا ع ــامـ ـه ــا ال ـخ ــام ــس
والـ ـتـ ـسـ ـعـ ـي ــن أم ـ ـ ـ ــس ،ل ـ ـكـ ــن مــن
دون أي احـتـفــاالت عــامــة بهذه
المناسبة التي تأتي بعد أيام
من وفاة زوجها األمير فيليب.
وس ـت ـب ـقــى إل ـي ــزاب ـي ــث ،أط ــول
م ـ ـلـ ــوك ال ـ ـعـ ــالـ ــم جـ ـل ــوس ــا ع ـلــى
العرش ،في قلعة وندسور خالل
ي ــوم م ـيــادهــا ال ــذي يـمــر ع ــادة

المعروفة ،يعتمد العالم على اثنين فحسب
مـنـهــا فــي االس ـت ـهــاك ،هـمــا "أراب ـي ـك ــا" ذات
ج ــودة الـطـعــم الـعــالـيــة و"روب ــوس ـت ــا" الــذي
ً
يعتبر أقل شأنا بكثير.
ل ـك ــن نـ ـ ــوع "أرابـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــا" ال ـ ـ ــذي ي ـن ـب ــت فــي
إثيوبيا وجنوب السودان ُ
ويزرع في حرارة

تـبـلــغ نـحــو  19درج ــة مـئــويــة أك ـثــر عرضة
لالحتباس الحراري من روبوستا الذي ُيزرع
مئوية.
في ظل  23درجة
ُ
وأوض ـح ــت دراس ـ ــة ن ـش ــرت ف ــي "نيتشر
بالنتس" أن النوع الذي أعيد تسليط الضوء
عليه وهو "كوفيا ستينوفيال" يتحمل ست
درجات مئوية أكثر من "أرابيكا".
وقـ ــال م ـعـ ّـد ال ــدراس ــة آرون دي ـف ـيــس من
"رويال بوتانيك غاردنز" في كيو (إنكلترا)،
ّ
إن إنـ ـت ــاج الـ ـب ــن "ص ـن ــاع ــة يـ ـق ـ ّـدر حـجـمـهــا
بمليارات الدوالرات تدعم اقتصادات العديد
من البلدان االستوائية وتوفر مداخيل لمئة
مليون مزارع".
ّ
وشدد على أهمية "إيجاد نوع من البن
يناسب درجات حرارة أعلى وله مذاق جيد"،
ً
ً
معتبرا أن "ه ــذا الـنــوع قــد يـكــون ضــروريــا
ّ
لمستقبل البن العالي الجودة".
وأعـ ـ ــاد فــري ـقــه ف ــي عـ ــام  2018اكـتـشــاف
ً
"كوفيا ستينوفيال" فــي سيراليون ،علما
أن أي نبتات برية من هذا النوع لم َ
ترصد
منذ عام .1954
(أ ف ب)

مهمة انتحارية لـ  750مليون بعوضة
بقليل مــن مظاهر االحتفال أو
دون أي مراسم .لكن حتى هذه
االحتفاالت البسيطة بالمناسبة
ستختفي ه ــذا ال ـعــام مــع حالة
الحداد في العائلة.
و كـتــب قصر باكنغهام على
"تويتر" ،أمس ،أن "اليوم (أمس)
هو عيد ميالد الملكة الخامس
والتسعين".
(رويترز)

تطلق السلطات األميركية في
فلوريدا نحو  750مليون بعوضة
ف ــي م ـه ـمــة ي ـم ـكــن ت ـس ـم ـي ـت ـهــا ب ـ
"االن ـت ـحــاريــة" ،إذ ستتكفل هــذه
البعوضات بقتل أبناء جيلها.
وقــال موقع سبونتيك ،أمس
األول ،إن مؤسسة "فلوريدا كيز"
لمكافحة البعوض وافـقــت على
اق ـتــراح شــركــة " "Oxitecإلطــاق
 750مليون بعوضة فــي الهواء

ُ ِّ
في شمال شرق الصين ،تذكر آالف الــدراجــات غير
المستخدمة ،المصفوفة عـلــى أرض قــا حـلــة ،بالنمو
ً
الفوضوي أحيانا لقطاع الدراجات الهوائية المشتركة
في البالد.
منذ عام  ،2016غزت المدن الصينية هذه الدراجات،
الـتــي يـمـكــن اسـتـئـجــارهــا بـبـســاطــة عـبــر تطبيق على
هاتف ذكي وتركها على أي رصيف ،بعد االنتهاء من
استخدامها.
وهـ ـ ــذا ال ـم ـف ـه ــوم ال ـب ـس ـيــط أعـ ـ ــاد إحـ ـي ــاء ال ــدراج ــة
الهوائية في الصين ،حيث كانت الوسيلة الرئيسية
للتنقل حتى سبعينيات القرن الماضي ،قبل أن تحل
ً
ً
مكانها تدريجيا السيارة ،التي تعتبر رمزا لالرتقاء
االجتماعي.
وم ــع ظـهــور عــامــات تـجــاريــة ل ـلــدراجــات الهوائية
المشتركة ،أصبحت وســائــل النقل هــذه مــوجــودة في
ً
ً
كل مكان ،واستحالت في بعض األحيان كابوسا إداريا
للبلديات ،التي اتخذ بعضها تدابير للحد من أعدادها.
في شنيانغ عاصمة مقاطعة لياونينغ (شمال شرق)،
ساحة شاغرة ضخمة تحوي آالف الدراجات الهوائية
ً
ودراجات السكوتر الكهربائية غير المستخدمة حاليا.
وس ــارع ــت الـمـجـمــوعــات الـصـيـنـيــة الــرئـيـسـيــة ،في
الـسـنــوات األخ ـيــرة ،لـفــرض نفسها فــي ســوق مشاركة
الدراجات الهوائية ،قبل انفجار الفقاعة .في بداية عام
 ،2018اختفت الـشــركــة الصينية الناشئة "أوف ــو" من
السوق ،وانهارت تحت وطأة الديون.
ويندر حــدوث أضــرار أو عمليات سرقة للدراجات
المشتركة في الصين ،لكن بعضها متروك في أماكن
غير قانونية ،والعديد منها يتراكم قرب مداخل المترو.
وفي مواجهة ذلك ،تحركت بعض البلديات ،وخططت
بـكـيــن ،عـلــى سبيل الـمـثــال ،إلزال ــة  44أل ــف دراج ــة من
مناطقها الحضرية هذا العام ،بهدف تقليص أسطول
العاصمة إلى  800ألف دراجة.
(أ ف ب)
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قبل سـنــوات تــوقــع اقـتـصــاديــون ،مثل لوشيانو
وح ـ ــازم ب ـب ــاوي وغ ـيــره ـمــا ،م ـثــل ه ــذا الـسـيـنــاريــو
لمستقبل دولنا النفطية الريعية ،فلوشيانو يرى
أن مستقبل هذه الدول يمكن أن ينحصر في أي من
هذه االحتماالت:
 -1أن تـتـحــول أنظمتها ا لـبـطــر كـيــة الملكية إ لــى
ملكيات دستورية مثل الدول اإلسكندنافية.
 -2أن تظل هــذه األنـظـمــة تبيع الـنـفــط ،وتصرف
الــريــع على الـنــاس آلخــر نقطة مــن الـنـفــط ،وينتقل
المواطنون الذين لديهم أموال لخارج دولهم -يعني
أن المواطنين "الـحـفــاي" يبقون فــي أماكنهم التي
سـتـكــون م ــدن أش ـبــاح وخ ــرائ ــب -وتنحصر وظيفة
ال ــدول ــة فــي إصـ ــدار الـ ـج ــوازات وشـ ـه ــادات الـمـيــاد،
وغيرها من أوراق رسمية.
 -3أن تنقلب الدولة الريعية "التوزيعية" إلى دول
ً
منتجة ،مثل ال ـعــراق والـجــزائــر (طـبـعــا لــم يكن في
حسبان لوشيانو حين وضع كتابه مع ببالوي حالة
العراق بعد الغزو ،ووضعه اآلن في مستنقع الفساد
والمحاصصة الطائفية).
أمـ ــا م ـح ـمــود ع ـبــدال ـف ـض ـيــل ،ف ـيــاحــظ أن ال ــدول ــة
الــري ـع ـيــة ال ـن ـف ـط ـيــة ت ـن ـفــق ب ـس ـخــاء ع ـلــى الـ ـش ــوارع
ً
العريضة والخطوط السريعة والشكل العام ،بدال
مــن اإلنـتــاج الحقيقي للسلع والـخــدمــات ،والسبب
أن هذه المظاهر تبهر الناس بقدرات ُّ
السلطة ،أي
أن نتائجها دعــايــة -أك ـبــر ع ـمــارة وأوسـ ــع شـ ــارع...
إلخ -ستكون سريعة ،وتعطي صورة غير حقيقية
لمستقبل هذه الدول.
ربما في اإلم ــارات ،التي تحولت لدولة سياحية
وخدمات ،والسعودية والبحرينَ وقطر في الطريق
إلبعاد نفسها عن الخيار الثاني (أنفقِّ ،
وبدد ،وأطلق
ِ
ِّ
أيـ ــادي الـفــاســديــن ،وســكــت ال ـنــاس بــالـهـبــات ،وخــل
القرعى ترعى).
ً
ويذكر عبدالفضيل أن هناك نهما في االستهالك
واالستيراد ،فمعظم هذه المجتمعات تريد أن تعوض
سنوات طويلة من الحرمان ،وينسى الجميع أن هذه
السنوات من الرفاهية مؤقتة وستزول في النهاية.
تــأمـلــوا حــالـنــا ال ـي ــوم ،ح ــرب داخـلـيــة فــي وســائــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل واإلعـ ـ ـ ـ ــام عـ ــن م ـ ـ ــاذا قـ ـ ــال بـ ـع ــض نـ ــواب
ال ـم ـعــارضــة لــرئ ـيــس الـمـجـلــس ال ـن ـيــابــي ،وم ـ ــاذا رد
عليهم ،وماذا ردوا عليه ...والبشر المتابعون لثقافة
الفراغ والقيل والقال نسوا الخيار الثاني ،الذي ذكره
ً
لوشيانو ،وهذا قريب جدا من الحدوث.
تخدير وعي وقلق وتيه بضياع البوصلة ...وغرق
في غــزوات كالمية تتفرج عليها ُّ
السلطة الحاكمة،
وكــأنــه لـيــس ه ــذا شــأن ـهــا ...وي ــن راي ـح ـيــن؟ اســألــوا
أهل البخاصة الجالسين في البنتهاوس ،واسألوا
أنفسكم!

وفيات
كريمة عبدالكريم عبدالله الشمالي زوجة أحمد خميس العيسى المهنا
 52عاما ،شيعت ،ت55323737 :

ناجي عبداللطيف محمد الشتيل

 66عاما ،شيع ،ت97772731 ،66004186 :
فوزية محمد سعود المطيري زوجة مبارك ندا سالم الميموني
 51عاما ،شيعت ،ت56500110 :

ياسين عبدالمحسن هاشم العلي

 57عاما ،شيع ،ت99447447 ،94453030 ،66978881 :

مرشد راشد عطشان العازمي

 67عاما ،شيع ،ت67799944 ،60661122 :

محمد عبدالله راشد الفضلي

 24عاما ،شيع ،ت99581817 ،99022215 :
شيخة محمد الجمعة أرملة منصور مكي الجمعة
 77عاما ،شيعت ،ت99999040 :
بلقيس عقلة صقر أرملة فهد صعفق فهد المطيري
 67عاما ،شيعت ،ت65754555 ،51500500 :
وداد صالح مرزوق العازمي زوجة محمد سليمان عواد العازمي
 38عاما ،شيعت ،ت97466669 ،97567770 :

مقبرة دراجات هوائية

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

ال ـط ـل ــق بـ ـه ــدف م ـك ــاف ـح ــة وق ـتــل
أص ـن ــاف ال ـب ـعــوض األخ ـ ــرى عن
طريق تعديلها وراثيا.
ويستهدف البعوض المعدل
ً
وراثيا الذي تم إطالقه مع اقتراب
فصل الصيف وبداية الجو الحار
األنـ ـ ـ ـ ــواع األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي تـحـمــل
وتـ ـس ــاه ــم فـ ــي ن ـق ــل ف ـي ــروس ــات
وأمـ ـ ـ ـ ــراض مـ ـث ــل حـ ـم ــى ال ـض ـنــك
والحمى الصفراء وغيرها.

حسن العيسى

حسين يوسف عبدالله الكندري

 68عاما ،شيع ،ت99654544 ،99819229 :

راشد شليويح حسين العصيمي

 64عاما ،شيع ،ت98575551 ،97829998 :
هدى حمد يوسف اللوغاني زوجة عادل مطلق سيف الختالن
 55عاما ،شيعت ،ت51209280 :

نافع صالح سالم العازمي

 45عاما ،شيع ،ت50900502 :

محمد علي حسين الحربان

 94عاما ،شيع ،ت97878606 ،99904955 :
فرح حمزة علي أكبر زوجة ناصر بدر باقر
 32عاما ،شيعت ،ت98800090 :
حصة أنور محمد خالد زوجة عمر سرور عبدالله حلتوش
 60عاما ،شيعت ،ت99620968 ،67725228 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:51

العظمى 34

الشروق

05:15

الصغرى 21

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  09:00صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 06:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:18

ً
أدنى جزر  01:33صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:40

ً
 01:18ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
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