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إيقافها الرحالت مع الهند غير مبرر في ظل الخطة االحترازية والفحوصات وحجر الـ  14يوما
• قرار متسرع بال مهلة يربك العمال والكفالء ويكبدهم مصروفات بال طائل
جورج عاطف

وســط عزلة متنامية وق ــرارات متخبطة وخوف
هـسـتـيــري م ـت ـصــاعــد ،وب ـع ـكــس االتـ ـج ــاه الـعــالـمــي
تكتف
ال ــرام ــي للتخلص م ــن ق ـيــود «ك ــورون ــا» ،ل ــم
ِ
الحكومة بالنقص الحاد في أعداد العمالة بمختلف
القطاعات ،منذ ما يربو على العام ،جراء قراراتها
ً
غير المدروسة ،والمعتمدة كليا على سياسة «ردة
الـفـعــل» ،وف ــي مقدمتها وق ــف تـصــاريــح الـعـمــل من
الخارج وتقنين إصدارها ،وترك األمر بيد اللجنة

ً
الــوزاريــة المعنية ،فضال عن عدم السماح للعمالة
حاملة اإلقــامــات السارية وغير المنتهية بالعودة
إلى البالد ومباشرة أعمالها ووظائفها.
ـف الـحـكــومــة بـكــل ذلـ ــك ،ب ــل أصـ ــرت على
ل ــم تـكـتـ
ِ ّ
«زي ــادة الطين بــلــة» ومضاعفة اإلض ــرار باألنشطة
المعتمدة على األيدي العاملة األجنبية ،باتخاذها
ً
ً
قرارا مفاجئا بوقف الرحالت التجارية المباشرة بين
الكويت والهند حتى إشعار آخر ،مع منع 02

انتفاء حجية ضرر بالغ يرهق المواطن
المنع

لـمــاذا ال يتم استثناء
الـ ــوافـ ــديـ ــن الـ ــذيـ ــن ت ـل ـقــوا
جــرعـتــي ال ـل ـقــاح م ــن ق ــرار
حـ ـظ ــر الـ ـ ــدخـ ـ ــول ،وك ــذل ــك
الـقــادمــون مــن دول خــارج
الدول المحظورة ،السيما
م ــع ان ـت ـفــاء حـجـيــة المنع
ال ـم ـقــامــة ع ـلــى اعـتـبــارهــم
ناقلين خطرين للوباء؟!

SMS
دول العالم نجحت في وضع خطط وإجراءات متطورة لمواجهة «كورونا»
وبدأت تحصد الثمار ،وحكومتنا مازالت تتخبط في قراراتها غير المدروسة؛
ومرات بإغالقها ...فإلى متى سنبقى في هذه الدوامة؟!
مرة بفتح البالد
ٍ

اليوم األخير يشعل «تكميلية الخامسة»

آخر كالم

٢٨

●

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

جملة مـفــاجــآت شهدها الـيــوم األخـيــر للتسجيل فــي االنتخابات
التكميلية بــالــدائــرة الـخــامـســة ،إذ أعـلــن د .عبيد الــوسـمــي ترشحه،
ً
ً
ليسبب بــذلــك خلطا ل ــأوراق وتغييرا للحسابات ،ويـعـيــد ،السيما
أنه من الدائرة الرابعة ،قبيلة العوازم إلى االنتخابات ،رغم إعالنها
مقاطعتها ،إذ سجل  3منها أمس ترشحهم هم عضو المجلس البلدي
حمدي العازمي ،وعبدالله العازمي وحسن العازمي ،في وقت 02

الكويت :ال وقف الستيراد المنتجات اللبنانية

«شقائق النعمان» تضرم
نار الشقاق بين الماغوط
ّ
ولحام
١٨

سيرة

صباح فخري« :القرين»
مهرجان ثقافي حقيقي
ال ينشر الضجيج ١٩

ألف ليلة وليلة

«الجمارك» :ال تأثير للقرار السعودي على السوق المحلي

الوسمي وحمدي العازمي يترشحان ...وإعالن عبيد خلط األوراق
●

أكد بسام الشمري ،صاحب إحدى شركات استقدام العمالة
المنزلية ،أن القرار الحكومي بمنع استقدام العمالة الهندية
ً
ً
ً
يضر إض ــرارا بالغا بسوق العمل داخــل الـكــويــت ،معقبا« :لم
يتبق لنا سوى الفلبين».
وقال الشمري لـ «الجريدة» ،إن االنعكاسات السلبية الواسعة
على السوق جراء هذا القرار تتمثل في انخفاض أعداد العمالة
ً
ً
المستقدمة بما ينعكس وباال على السوق الذي يعاني نقصا
ً
ً
حادا في هذا الشأن ،فضال عن ارتفاع تكاليف استقدام عمالة
ً
الجنسيات األخرى ،نظرا لزيادة الطلب مقابل قلة المعروض،
ً
مما يرهق كاهل المواطن والمقيم ماديا بصورة أكبر ،السيما
أن تكلفة االستقدام مرتفعة في ظل وجود المنصات المخصصة
لذلك ،وتكاليف الحجر الصحي.
02

حكاية أديب

الج ِري:
وليد ِ

وديعة الكويت

محمد الشرهان ومحمد راشد
وجورج عاطف ومحمد جاسم

أكـ ـ ـ ــدت ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،عـلــى
لسان المدير العام لإلدارة العامة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــارك الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار جـ ـم ــال
ال ـجــاوي أنـهــا لــن تتخذ أي قــرار
ب ــوق ــف اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات
والفواكه من لبنان على 02

شبرة الخضراوات كما بدت أمس

أم حردوب تخطط
السترداد صفية ابنة ملك
القسطنطينية 20

ةديرجلا
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الكويت تحيط مجلس األمن بمستجدات ملفي المفقودين والممتلكات
طالبت بتفعيل اآلليات الدولية لمحاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين
أحاطت الكويت األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس ومجلس األمن الدولي علما
بمستجدات ملفي المفقودين الكويتيين ورعايا
الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك
األرشيف الوطني.
وذكر وفد الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
في بيان له أن ذلك جاء في رسالتين موجهتين
من الممثل الدائم للكويت لدى األمم المتحدة
الـسـفـيــر مـنـصــور العتيبي إل ــى األم ـيــن الـعــام
ورئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ـ ــن .وأوضـ ـ ــح ال ـب ـيــان أن
الرسالتين المتطابقتين مــؤرخـتــان بتاريخ
 12أبريل الجاري وصدرت إحداهما بصفتها
"وثيقة رسمية من وثائق مجلس األمن".
وقال العتيبي في الرسالتين إن إحاطة األمين
العام ورئيس مجلس األمن علما بمستجدات
ملفي المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة
والممتلكات الكويتية بما فــي ذلــك األرشيف

الكويت تسير عكس...

الوطني جاءت بناء على تعليمات من الحكومة
الكويتية واستنادا إلى أحكام قرار مجلس األمن
 )2013( 2107وإلــى البيان الصحفي الصادر
عن مجلس األمن المؤرخ في  24نوفمبر .2020
وأوضــح أنه فيما يتعلق بملف المفقودين
الكويتيين ورعايا الدول الثالثة فإنه تم بتاريخ
الثالث من مارس الماضي تحديد مصير ثمانية
ش ـهــداء مــن األس ــرى والـمـفـقــوديــن الكويتيين
ورعايا الدول الثالثة ممن اعتقلوا أثناء الغزو
العراقي على الكويت عام .1990
وذكــر السفير العتيبي أن وزارة الخارجية
أبلغت ذوي هؤالء المفقودين فور انتهاء عملية
الفحص الجيني بنتائج االستعراف واإلجراءات
التي اتخذت في هذا الشأن باعتبار ذلك حقا
إنسانيا وقانونيا لهم نصت عليه القوانين
الدولية بما في ذلــك قــرار مجلس األمــن 2474
(.")2019

ً
دخول المقيمين القادمين من دلهي ،مباشرة ،أو عن طريق دول أخرى،
ً
ً
ما لم يقيموا خارج البالد  14يوما ،علما أن العمالة الهندية تأتي في
المرتبة األولى بين الوافدين الذكور ،والثانية نساءً.

وطالبت الكويت بتفعيل اآلليات الدولية
وال ـس ـيــاس ـيــة وال ـقــانــون ـيــة ل ـض ـمــان مـســاء لــة
إس ــرائـ ـي ــل وم ـح ــاس ـب ـت ـه ــا عـ ــن ان ـت ـهــاكــات ـهــا
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـح ـق ــوق ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
المصونة بموجب القوانين الدولية.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ب ـي ــان ل ـل ـك ــوي ــت ،الـخـمـيــس
الـمــاضــي ،قــدمــه خطيا مندوبها الــدائــم لدى
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة الـسـفـيــر م ـن ـصــور الـعـتـيـبــي
لـجـلـســة م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـم ـف ـتــوحــة ال ـن ـقــاش
ح ــول ال ـشــرق األوسـ ــط بـمــا فــي ذل ــك القضية
الفلسطينية.
وق ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي إن م ـج ـلــس األم ـ ــن يـعـقــد
ج ـل ـس ـت ــه ال ـم ـف ـت ــوح ــة ربـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة تـحــت
ب ـنــد ال ـش ــرق األوس ـ ــط ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـم ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ال ي ــزال
يواصل معركته في مكافحة فيروس «كورونا
المستجد».

تفشي أو انتشار الوباء ،لكنه من غير المبرر وقف الرحالت المباشرة
مع الهند ،في حين كان من الممكن تطبيق حزمة اشتراطات صحية
ووقائية صارمة يتم من خاللها التأكد من سالمة العمالة المستقدمة،
وخلوها من «كورونا» ،معتبرين أن قرار حظر دخول العمالة الهندية
ً
يمثل «مسمارا آخر في نعش سوق العمل».

وتظهر القرارات الحكومية المتتابعة والحواجز المنيعة التي تقام
كل ساعة أمام راغبي دخول الكويت أن التخبط سيد الموقف ،فبعد منع
الكفاءات التي تحتاجها البالد من الدخول ،جاء حظر دخول الطيران
الـتـجــاري مــن الـهـنــد ،بمنع دخ ــول فئة الـخــدم الـتــي رسـمــت الحكومة
ولفت إلى أن القرار أغلق أحد أهم روافد جلب العمالة المنزلية
ً
ً
ً
ً
سابقا برنامجا منظما لدخولها ،متجاهلة أن هناك حجوزات طيران إلــى الكويت ،في حين استبشر الجميع خيرا مع االنفراجة التي
مسبقة لعدد كبير منهم ،وأن الكثير من فئة العمالة المنزلية انتهت حدثت على صعيد استقدامها من الفلبين« ،بيد أنه أرجعنا إلى
إقاماتها ،مما يزيد من إرباك سوق العمل المنزلي داخل البالد ويعيدنا المربع األول ،فال طبنا وال غدا الشر».
إلى المربع األول.
ويثير عــدد من المتابعين تـســاؤالت ال إجابة لها عند الحكومة،
بأنه إذا كان الهدف من كل تلك االحترازات حماية الكويت من تفشي
جائحة «كورونا» ،فلماذا تمنع دخول من تلقوا التطعيم؟ فهل الحكومة أعلن المرشحان د .عبدالهادي العجمي وعبدالله الشمري انسحابهما
ً
ال تعترف بفعالية التطعيم؟ وإذا كــان فـعــاال فلماذا تصر على منع لمصلحة الوسمي.
دخولهم؟!
وشهد اليوم األخير تقدم  8مرشحين وانسحاب اثنين ،ليقفل الباب
ً
ً
وتساءلوا عن مغزى ذلك القرار أو مدى الحاجة إليه في ضوء الخطة بذلك على  35مرشحا بينهم امرأتان ،تمهيدا إلجراء االنتخابات في
االحـتــرازيــة التي وضعتها الحكومة بيديها ،وفــي ظــل تشددها في  22مايو المقبل.
ً
الفحوصات واشتراط حجر القادمين  14يوما ،واصفين قرار الحكومة
وأعلن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد
بأنه متسرع لم يتضمن تحديد مهلة معينة ،كما يربك العمال والكفالء صــاح الشطي أن اإلدارة العامة لـشــؤون االنـتـخــابــات ستستمر في
ويكبدهم مصروفات كثيرة بال طائل.
استقبال طلبات المرشحين لتسجيل مناديبهم ليوم االقتراع ،وطلبات
ً
ويضيفون« :لماذا ال يتم وضع الوافدين من الدول المحظورة في تنازلهم عن الترشح حتى قبل سبعة أيام من موعد االنتخابات ،مشيرا
ً
ً
فنادق مجهزة خصيصا لمثل هذه الفئة ،ليقيموا فيها  ١٤يوما ،كما إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح برئاسة أحد أفراد
ً
هو معمول به في كل دول الخليج العربي ،بدال من إقامتهم في دول السلطة القضائية.
أخــرى» ،معقبين بــأن من بعض آثــار هــذا المنع المستمر ما نــراه من
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال الــوس ـمــي ،ف ــي إعـ ــان خــوضــه لــانـتـخــابــات عبر
ارتفاع كبير في أجور الوافدين أصحاب المهن اليدوية ،وهو ما انعكس حسابه في "تويتر" :إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امــرئ ما نوى،
على ارتفاع أسعار البناء والخدمات.
أعلن ترشحي لالنتخابات التكميلية لمقعد األخ د .بدر زايد الداهوم
ً
وشددوا على أن الجميع يدعم القرارات الحكومية الخاصة بمجابهة ولحين عودته بإذن الله،ضيفا على الدائرة الخامسة وأهلها ،ونسأل

ضرر بالغ...

اليوم األخير يشعل «تكميلية...

وأضــاف أنه «مع األســف وفي ظل انشغال
المجتمع الدولي في تلك المعركة المصيرية
تستمر إسرائيل القوة القائمة باالحتالل في
سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني
دون هوادة لتواصل تذكيرنا بأنها لم تتراجع
قيد أنملة عن خطط الضم لمزيد من األراضي
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة وال ـقــدس
الشرقية».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن اإلحـ ــاطـ ــات ال ـت ــي قــدمـهــا
م ـن ـس ــق األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ال ـ ـخـ ــاص بـعـمـلـيــة
ال ـســام فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ت ــور وينسالند
وجـمـيــع الـتـقــاريــر األمـمـيــة ال ـص ــادرة مــؤخــرا
أكدت استمرار تدهور األوضاع في األراضي
الفلسطينية نـتـيـجــة أل م ــور ع ــدة مــن بينها
ارتـ ـف ــاع األن ـش ـطــة االسـتـيـطــانـيــة ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة بـمــا فــي ذل ــك ال ـقــدس الـشــرقـيــة بعد
أن واص ـل ــت الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة منحها

الموافقات لبناء آالف من الوحدات السكنية
الجديدة غير القانونية.

بناء المستوطنات
وأضاف أنه «مما يزيد من قلقنا أيضا هو
مــا واكــب منح السلطات االسرائيلية الضوء
االخـ ـض ــر ل ـب ـنــاء م ـس ـتــوط ـنــات غ ـيــر قــانــونـيــة
مـ ــن أع ـ ـمـ ــال ع ـن ــف يــرت ـك ـب ـهــا ال ـم ـس ـتــوط ـنــون
اإلسرائيليون والقوات األمنية اإلسرائيلية ضد
الشعب الفلسطيني األعزل».
وشـ ــدد ع ـلــى أن «هـ ــذه األفـ ـع ــال م ــا ه ــي إال
ج ــرائ ــم ح ـ ــرب ج ــدي ــدة تـ ـض ــاف إل ـ ــى الـسـجــل
اإلسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق
الشعب الفلسطيني واالنـتـهــاكــات الفاضحة
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ول ـم ـي ـثــاق وق ـ ـ ـ ــرارات األم ــم
الـمـتـحــدة وال ـقــانــون ال ــدول ــي» مـشـيــرا إل ــى أن

الله التوفيق ،ونسألكم العون والقبول في هذا االستفتاء الدستوري".
ً
وفــور إعــان الوسمي ،رحــب  16نائبا بخطوته ،ووصفها النائب
ً
أسامة المناور بالقرار العاقل والحكيم ،مشددا على أن ملء فراغ الداهوم
ً
ليس باألمر السهل" ،ولكننا أيضا متفائلون بالوسمي".
وبينما أكد النائب حمد روح الدين أن حالة التفاعل الشعبي غير
المسبوقة مــع إع ــان تــرشــح الــوسـمــي تــدل على مكانته لــدى الناس
ورجاحة طرحه ،رأى النائب فرز الديحاني أن المرحلة المقبلة تتطلب
ً
القرار الدستوري ومقارعة الحجج بالبراهين ،مؤكدا أن "وجود الوسمي
معنا إضافة كبيرة للعمل البرلماني من أجل الكويت".
أما النائب سعود بوصليب فأعلن دعمه وتأييده لترشح الوسمي
ً
في هذه المرحلة الحساسة ،مؤكدا أن "وجوده معنا ضروري لتعديل
المسار ومساندتنا في مكافحة الفساد والمحافظة على المكتسبات
الشعبية".
وبينما قال النائب مهند الساير" :نعم القرار يا بومحمد وبالتوفيق"،
علق النائبان د .حمد المطر ود .عبدالعزيز الصقعبي بأن المرحلة
صعبة وبحاجة إلــى اصطفاف شعبي في مواجهة الفساد ورعاته،
متمنيين التوفيق للوسمي.
وك ــان مــرشــح "تكميلية" الـخــامـســة د .عـبــدالـهــادي العجمي أعلن
ً
انسحابه من االنتخابات لمصلحة الوسمي بعد ترشحه ،مؤكدا عبر
حسابه في "تويتر" :لسنا طالبة كراسي بل نسير بطريق وطني لحماية
ً
ً
البالد والدستور ،كرسي الداهوم عزيز ويحتاج صوتا وطنيا ،وكل
الترتيبات التي سبقت إعالن األخ العزيز د .عبيد الوسمي محل ترحيب،
ً
ونعلن انسحابنا بال تردد دعما لتعزيز وتوحيد الصف الوطني".
ومــن ناحيته ،أعلن مرشح "الخامسة :سعد العصفور انسحابه،
ً
ً
مــؤكــدا أنــه "إيـمــانــا بأهمية المرحلة الحالية الحرجة التي يخوض
غمارها نــواب األمــة اإلصــاحـيــون فــي مجلس األمــة ضــد التجاوزات
والـكــوارث الدستورية والالئحية التي يقوم بها تحالف الرئيسين،
ً
ورغبة منا في توحيد صفوف اإلصالحيين في هذه االنتخابات ،ونزوال
عند المساعي الجارية ،أعلن انسحابي من خوض غمار االنتخابات
التكميلية".
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«تـلــك الـمـمــارســات اإلسرائيلية بــاتــت تتطلب
مـنــا أكـثــر مــن أي وق ــت مـضــى تفعيل اآللـيــات
الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة
إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها
المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن الـ ـك ــوي ــت تـ ـج ــدد تـمـسـكـهــا
بالموقف العربي واإلســامــي والــدولــي الــذي
يؤكد أن السالم هو الخيار االستراتيجي وأن
الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل
الــدولـتـيــن وف ـقــا للمرجعيات الـمـتـفــق عليها
والمتمثلة في قرارات مجلس األمن ذات الصلة
ومبدأ األرض مقابل السالم وخريطة الطريق
ومـ ـب ــادرة ال ـس ــام ال ـعــرب ـيــة وب ـم ــا يـ ــؤدي إلــى
حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه
السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة
على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت :ال وقف الستيراد المنتجات...
خلفية قرار السلطات السعودية منع عبور المنتجات اللبنانية ألراضيها،
مشددة على أن السوق المحلي لن يتأثر بالقرار السعودي السيما أن
الشحن الجوي مفتوح مع بيروت وتوجد بدائل تغطي أي نقص من
الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه ،أعلن مدير إدارة الجمرك البري مشعان األدعس أن %90
ً
من الخضراوات والفواكه التي تصل إلى البالد من لبنان تأتي بحرا
ً
ً
وجــوا ،مؤكدا لـ «الجريدة» ،أن الجمارك أصدرت تعليمات إلى المنافذ
البحرية والجوية بالتشدد في إجراءات التفتيش على المواد الغذائية
القادمة من بيروت.
من جهته ،كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة
ً
الشؤون سالم الرشيدي ،لـ «الجريدة» أن هناك تنسيقا بين «الشؤون»
ووزارة التجارة والصناعة لضمان استمرار تدفق المنتجات الزراعية
ً
المستوردة إلى السوق المحلي ،دون تأثر بأي نقص فيها ،مشيرا إلى
أنــه سيتم تعويض أي نقص قد يطرأ على أي منتج زراعــي من خالل
زيادة الكميات المستوردة.
بدوره ،أكد رئيس فريق طوارئ الجهراء وكبد في «التجارة» جمعان
المطيري ،لـ«الجريدة» ،أن «الحركة في سوق الفرضة بمنطقة الصليبية
ً
ً
طبيعية جــدا ،وال يوجد زحــام على أي صنف من األصـنــاف» ،مضيفا
أن «الفواكه والخضراوات اللبنانية الموجودة في السوق محدودة وال
تتجاوز  ،%20وهي أصناف يمكن توفيرها في أي وقت من دول أخرى
ً
وموجودة أيضا في السوق».
وحول مدى تأثير «القرار السعودي» على زيادة األسعار ،أكد تامر
ممدوح ،مدير سوق لمى السالمية ،وهو أحد أكبر األسواق المستوردة
للمنتجات اللبنانية ،أن «األسعار مرتفعة بالفعل ،وال أتوقع زيادتها
جراء القرار».
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محليات

بهبهاني لـ ةديرجلا• :ال توصية بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح

تدشين تطبيق «مناعة» لتحميل شهادات التطعيم ...ومليون و 20ألف متطعم وتلقيح  %95من العاملين في «التعاونيات»
عادل سامي

قال بهبهاني إن إعطاء
الجرعة الثالثة المعززة
ال يزال في طور الدراسات
اإلكلينيكية ،وال توجد دولة
وال هيئة طبية أو دوائية
عالمية أصدرت توصية بتلقي
جرعة ثالثة من اللقاح المضاد
لـ «كوفيد  »19حتى اآلن.

الجرعة
الثالثة تعتمد
على ظهور
تحورات
جديدة ومدة
فعالية اللقاح

أك ــد طـبـيــب الـصـحــة الــوقــائـيــة
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة ،د .عـبــدالـلــه
ب ـ ـه ـ ـب ـ ـهـ ــانـ ــي ،عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ـ ــود أي
ت ــوصـ ـي ــات فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـح ــال ــي
بضرورة إعطاء جرعة ثالثة من
الـلـقــاح الـمـضــاد لـمــرض "كوفيد
 ،"19مشيرا إلــى أن جرعتين من
ال ـل ـق ــاح ف ـع ــال ـت ــان ف ــي ال ـت ـصــدي
للفيروس حتى اآلن.
وذك ــر بهبهاني ،فــي تصريح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،أنـ ــه ح ـتــى اآلن ال
تــوجــد دول ــة وال هـيـئــة طـبـيــة أو
دوائـيــة عالمية أصــدرت توصية
طبية أو تعميما بضرورة تلقي
جرعة ثالثة مــن اللقاح المضاد
لـ "كوفيد  ،"19وأن إعطاء الجرعة
الثالثة المعززة ال يــزال في طور
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـيــة ال ـتــي
ت ـج ــري ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـم ـن ـت ـجــة
ل ـل ـق ــاح ــات ،م ـثــل شــرك ـتــي فــايــزر
وموديرنا.
وق ــال إن إع ـط ــاء جــرعــة ثالثة
م ــن ال ـل ـقــاح يـعـتـمــد عـلــى أمــريــن؛
األول ظـ ـه ــور ت ـ ـحـ ــورات ج ــدي ــدة
ومستقبلية في الفيروس تكون
مـ ـق ــاوم ــة لـ ـلـ ـق ــاح ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي هــو
م ــدة فـعــالـيــة ال ـل ـقــاح ،ف ــإذا كــانــت
الـمــدة سنة فسيكون لــزامــا على
المتطعمين الحصول على جرعة
ثالثة بعد انقضاء مــدة سنة من
التطعيم.
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه ح ـت ــى اآلن ،ه ـنــاك

عبدالله بهبهاني

م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ج ـ ـيـ ــد مـ ـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــة
ل ـل ـجــرع ـت ـيــن ،الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه فــي
حـ ــال ظ ـه ــور تـ ـح ــورات وط ـف ــرات
في الفيروس بإمكان شركة مثل
موديرنا أو فــايــزر ،وفــي غضون
 6أسابيع فقط ،أن تنتج تطعيما
جديدا يقاوم التحورات الجديدة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـلـ ـق ــاح ــات
المستخدمة فــي الـكــويــت تعطي
فعالية جيدة لمدة تزيد على 6
أشهر على أقل تقدير.
وذك ـ ــر ب ـه ـب ـهــانــي أن فـعــالـيــة
بعض الـلـقــاحــات ،مثل الحصبة
وال ـج ــدي ــري ال ـمــائــي ت ـكــون مــدى
ال ـح ـي ــاة ،ومـ ــن ث ــم ت ــؤخ ــذ بــواقــع
جــرعـتـيــن فــي الـعـمــر ،إل ــى جانب
أن فعالية بعض اللقاحات تسمر

جانب من حملة التطعيم
إلى  5سنوات تقريبا ،مثل لقاح
الـمـكــورات السحائية ،الفـتــا إلى
أن الدراسات الطبية والعلمية ال
تزال مستمرة حول فعالية اللقاح
المضاد لمرض "كوفيد  ،"19وهل
هي  6أشهر أم  12شهرا أم أكثر
ذلك؟
من ّ
وتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة
فــي تــوريــد كميات الـلـقــاحــات إلى
الكويتّ بعد يونيو المقبل ،خاصة
مــع تــوقــع زي ــادة اإلن ـتــاج العالمي
للقاحات "كورونا" واعتماد لقاحات
جــديــدة ،األم ــر ال ــذي س ـيــؤدي إلى
توسع كبير في حملة التطعيمات
الواقية من الفيروس.

وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـيـ ـم ــات
المستخدمة فــي الكويت ال يــزال
ل ـه ــا ف ـعــال ـيــة م ـق ـبــولــة ح ـت ــى مــع
ال ـت ـحــورات ال ـجــديــدة ،وال يوجد
ما يدل على عدم استجابة أي من
الطفرات الجديدة للقاحات.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة اخـ ـ ـ ــرى ،دش ـنــت
إدارة نظم المعلومات ،التابعة
لوزارة الصحة ،تطبيق "مناعة"،
لـ ــاطـ ــاع وت ـح ـم ـي ــل شـ ـه ــادات
التطعيم ضد مرض "كوفيد ،"19
وقالت الوزارة ،في موقعها على
"تويتر" ،إنه باإلمكان من خالل
هذا التطبيق تحميل شهادات
الـتـطـعـيــم ،وكــذلــك ع ــرض حالة

ال ـت ـط ـع ـي ــم الـ ـخ ــاص ــة بـمـتـلـقــي
اللقاح.

الجمعيات التعاونية
في سياق متصل ،انتهت وزارة
الصحة من تطعيم أكثر من  95في
المئة من العاملين في الجمعيات
التعاونية.
وكشفت مديرة اإلدارة المركزية
للرعاية الصحية األولية بوزارة
ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة د .د ي ـ ـ ـنـ ـ ــا ا لـ ـضـ ـبـ ـي ــب
أن ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة س ـت ـش ـهــد
تـطـعـيــم الـعــامـلـيــن ف ــي األسـ ــواق
والمجمعات التجارية والمصانع
وال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فــي

المنتجات االستهالكية والغذائية
والمصانع.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـح ـمــات
الـمـيــدانـيــة طعمت نـحــو  40ألــف
ش ـخ ــص خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام ال ـع ـش ــرة
الماضية ،إلى جانب تطعيم نحو
 2000مــن فـئــة طــريـحــي ال ـفــراش
خالل فبراير الماضي.
وش ـ ـه ـ ــدت األي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة
ت ـط ـع ـي ــم الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ش ــرك ــة
ال ـم ـط ــاح ــن ال ـكــوي ـت ـيــة وال ـب ـن ــوك
والسينما والـمـســاجــد وعـشــرات
األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــوازيـ ــة ،فـ ــي إطـ ــار
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وج ـ ـهـ ــود وزارة
ال ـص ـحــة ف ــي مــواج ـهــة الـجــائـحــة
وخطة التمنيع والتحصين ضد
الفيروس.

دفعات جديدة
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،بـ ـل ــغ ع ــدد
المتطعمين فــي الكويت مليونا
و 20أ لـ ـ ـف ـ ــا مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـمـ ــوا ط ـ ـن ـ ـيـ ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،بـيـنـمــا ن ــاه ــز عــدد
المسجلين على المنصة الخاصة
بالتطعيم ضــد فـيــروس كورونا
المليون ونصف المليون مسجل
حتى اآلن ،وبلغ عدد المتطعمين
حــول العالم نحو مليار شخص
حتى اآلن.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة"
أن الــدفـعــة ال ــ 14مــن لـقــاح "فــايــزر
بيونتيك" ستصل الكويت عصر

اليوم ،وسيتم نقلها مباشرة إلى
مركز الكويت للتطعيم في أرض
المعارض بمنطقة مشرف قادمة
من العاصمة البلجيكية بروكسل
على متن شركة طيران اإلمارات.
وأكــدت المصادر أن األسبوع
الـمـقـبــل سيشهد تــوريــد الــدفـعــة
الـثــالـثــة مــن لـقــاح "أسـتــرازيـنـيـكــا
أكسفورد" ،والمقدرة بنحو 300
ألـ ـ ــف جـ ــرعـ ــة ،عـ ـل ــى أن تـتـبـعـهــا
شحنة رابعة من اللقاح المضاد
للفيروس خالل األسابيع القليلة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وسـ ـت ــأت ــي ال ـش ـح ـنــات
م ــن روسـ ـي ــا ،وي ـتــم اسـتـخــدامـهــا
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن مـمــن
ينتظرون تلقي الجرعة الثانية
من اللقاح المذكور.
وأوض ـحــت أن الـفـتــرة المقبلة
سـتـشـهــد ت ــوري ــد دف ـع ــات كـبـيــرة
مــن اللقاحات ،مما يسرع عجلة
التطعيم فــي الـبــاد ،التي تشهد
ت ـس ــري ـع ــا كـ ـبـ ـي ــرا خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وسـ ـيـ ـشـ ـه ــد م ــاي ــو
الـمـقـبــل زيـ ــادة كـبـيــرة ف ــي أع ــداد
ال ـم ـت ـط ـع ـم ـي ــن ،خ ـص ــوص ــا مـمــن
ينتظرون تلقي الجرعة الثانية
من لقاح "أسترازينيكا أكسفورد"
خالل األسبوع المقبل وما بعده،
مبينة أن هــذه الدفعات ستسرع
من أعداد المتطعمين في البالد،
وم ــن ث ــم ال ــوص ــول إل ــى الـمـنــاعــة
المجتمعية المطلوبة.

«التربية» تسمح للمدارس باستخراج شهادات الفصل األول

• المضف حسم توزيع الدرجات بواقع  %40لألعمال و %60لالختبار • استياء شعبي من مسابقة للطلبة األيتام
•

فهد الرمضان

ب ـي ـن ـمــا ح ـس ــم وزي ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
د .ع ـل ــي ال ـم ـض ــف م ــوض ــوع آل ـيــة
توزيع درجات طلبة الصف الثاني

عشر للعام الدراسي الحالي والتي
اع ـل ــن عـنـهــا ف ــي ل ـق ــاء تـلـفــزيــونــي
ك ـش ــف خ ــال ــه عـ ــن احـ ـتـ ـس ــاب 32
درج ـ ــة ل ـط ــاب ال ـص ــف ال ـ ـ  12من
التقييم للعام الحالي على االعمال

واالخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ال ـت ــي
تجرى من خــال التعليم عن بعد
ب ــواق ــع  %40م ــن درجـ ــة ك ــل م ــادة
دراسية ،أوضحت مصادر تربوية
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" انـ ــه ب ـحـســب اع ــان

المضف فــإن توزيع الــدرجــات في
شـهــادة الـثــانــويــة الـعــامــة للطالب
سيكون بواقع  %10للصف العاشر
و %10للصف الحادي عشر لتكون
نسبة التراكمي فــي الـثــانــي عشر
 %80بـحـيــث تحتسب درج ــة كل
مادة بواقع  %40من الدرجات عن
أعمال السنة الحالية ويتبقى %60
مــن الــدرجــة سيخصص الختبار
نهاية العام الورقية.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ان حـســم
تــوزيــع ال ــدرج ــات بـهــذه الطريقة
يعطي الـمــدارس امكانية اصــدار
شهادات لمن يهمه االمر للطالب

تـبـيــن م ــن خــالـهــا درجــات ـهــم في
ال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي االول وال ـتــي
سـتـظـهــر فـيـهــا درج ـ ــات االع ـم ــال
واالختبارات القصيرة فقط حيث
لــم يــؤد الطلبة اخـتـبــارات نهاية
الفصل والتي تم ترحيل درجاتها
الـ ــى ن ـهــايــة الـ ـع ــام ،مــوض ـحــة أن
نظام سجل الطالب يسمح حاليا
ب ــإع ـط ــاء شـ ـه ــادة ل ـل ـف ـصــل األول
تتضمن درجات االعمال فقط.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـطـ ــاب
وبحسب خطة االختبارات الورقية
اذا مــا تــم تنفيذها سيحصلون
ع ـل ــى ن ـت ـي ـجــة االخـ ـتـ ـب ــار وال ـت ــي

سـ ـتـ ـض ــرب فـ ــي  2وتـ ـقـ ـس ــم عـلــى
نتيجة اختبارات الفصلين االول
والـثــانــي لتوضع فــي شهاداتهم
الدراسية.
وأوضحت المصادر أن درجة
اختبار نهاية الـعــام تمثل %60
من درجة كل مادة دراسية بحيث
ت ـض ــاف إل ـي ـهــا الـ ـ ـ  %40درجـ ــات
االعمال ليكون مجموعها %100
تمثل نسبة ال ـ  %80من مجموع
المعدل التراكمي للصف الثاني
ع ـش ــر ل ـت ـض ــاف ال ـي ـه ــا الـ ـ ـ ـ %20
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـص ـف ـي ــن الـ ـع ــاش ــر
والحادي عشر.

«الهالل األحمر» توزع وجبات إفطار
وكسوة العيد في جزر القمر
الكويت تنظم حملة خيرية إلفطار الصائمين بالعراق

جانب من التوزيع في جزر القمر
أعلنت جمعية الهالل األحمر توزيع وجبات
إفـطــار الصائم وكـســوة العيد على المحتاجين
وال ـف ـقــراء فــي ج ــزر الـقـمــر ،بــالـتـعــاون مــع الـهــال
األحمر القمري.
وق ــال مــديــر إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام
بالجمعية ،خالد الزيد ،في تصريح له ،إن برنامج
الجمعية الــرمـضــانــي يشمل عــدة جــرز فــي جزر
القمر ،منها القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان.
وأض ــاف أن الجمعية وزع ــت مــع بــدايــة شهر
رمضان السالل الغذائية في قرية داويني بمنطقة
بامباو العليا ،حيث استفادت أســر هــذه القرية
منها ،والبالغ عددها أكثر من  73أسرة.
وذك ــر الــزيــد أن الجمعية مستمرة فــي تقديم
الــدعــم اإلنساني الموسمي وغـيــره منذ سنوات
فــي جــزر القمر ،وحريصة على تخفيف معاناة
األشـقــاء ،وإشراكهم في إفطار الصائم ،وإدخــال
الفرحة عليهم في عيد الفطر بتوزيع كسوة العيد.
وأكـ ــد أن م ـشــاريــع "ال ـه ــال األح ـم ــر" الـســابـقــة
والـحــالـيــة تـجـ ّـســد ح ــرص الجمعية عـلــى تعزيز
دوره ـ ــا اإلن ـس ــان ــي ف ــي ج ــزر ال ـق ـمــر ،م ـش ـيــرا إلــى

الجهود الـبــارزة التي قامت بها الجمعية خالل
ب ـعــض الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة ال ـتــي ت ـعــرضــت لها
الجزيرة في السنوات القليلة الماضية.
في مجال اخر ،قالت الجمعية الطبية العراقية
الموحدة لإلغاثة إنها نظمت أمــس األول حملة
ج ــدي ــدة إلف ـط ــار ال ـصــائ ـم ـيــن ،لـمـصـلـحــة الـهـيـئــة
الخيرية اإلسالمية العالمية الكويتية ،في عدد
من المدن العراقية.
وذكر رئيس الجمعية د .أحمد الهيتي لـ"كونا"،
أن الحملة الجديدة أطلقت بعنوان "خير يجمعنا"،
وه ــي ضـمــن بــرنــامــج "الـكــويــت بـجــانـبـكــم" ،الــذي
ت ــدي ــره ال ـه ـي ـئــة ال ـخ ـيــريــة اإلس ــام ـي ــة الـعــالـمـيــة
الـكــويـتـيــة ،وق ــد نظمت بالتنسيق مــع الـسـفــارة
الكويتية لدى العراق.
وأوضح الهيتي أن الحملة ،التي انطلقت منذ
 8ال ـج ــاري حـتــى  20م ـنــه ،شـمـلــت تــوزيــع 1600
سلة غذائية إلفـطــار الصائمين ،بــواقــع أكثر 30
كيلوغراما للسلة الــواحــدة مــن مختلف الـمــواد
الغذائية األساسية.

فـ ــي مـ ـج ــال اخ ـ ـ ــر ،ت ـعــرضــت
وزارة ا لـ ـ ـت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة ل ــا نـ ـتـ ـق ــاد
واالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ال ـش ـع ـب ــي بـسـبــب
مـ ـس ــابـ ـق ــة ع ـم ـم ـت ـه ــا ل ـل ـط ـل ـبــة
"األيـ ـ ـت ـ ــام" ف ــي مـ ـج ــال األعـ ـم ــال
الفنية والقصص وكتابة الشعر،
وط ــال ــب ب ـعــض أولـ ـي ــاء االم ــور
ب ــوق ـف ـه ــا وم ـن ـع ـه ــا فـ ــي جـمـيــع
المدارس لما تشكله من خطورة
على مشاعر الطلبة.
وفي السياق ،علمت "الجريدة"
من مصادرها أن المسابقة القت
استهجانا من قبل بعض أولياء
األم ــور ،حيث تشترط المسابقة

أن يكون الطالب يتيما لالشتراك
ف ـي ـه ــا ك ـم ــا انـ ـه ــا ت ـط ـل ــب أع ـم ــاال
تختص بحالة الطفل اليتيم مما
اعـتـبــره الـبـعــض تعميقا لـجــراح
هذا الطفل اليتيم وتذكيره باليتم
وف ـقــدان أحــد والــديــه ،متسائلين
عن الهدف التربوي من وراء مثل
هذه المسابقة.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر ان الغريب
في الموضوع ان وزارة الشؤون
االجتماعية هي من طلبت تعميم
هذه المسابقة على الطالب ،وذلك
في كتاب رسمي وجهته الى وكيل
وزارة التربية.

ةديرجلا
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ً
باب الترشح في «تكميلية الخامسة» يغلق على  35مرشحا
ً
• ترشح الوسمي يغير الحسابات ...عودة العوازم وحاالت انسحاب و 16نائبا رحبوا بإعالنه
• الشطي :لجنة لفحص طلبات المرشحين للتأكد من صحة ترشحهم والتنازل يمتد لما قبل يوم االنتخاب بـ  7أيام
فهد التركي
وعلي الصنيدح

لم يكن إعالن د .عبيد الوسمي
مساء أمس األول الترشح في
االنتخابات التكميلية بالدائرة
الخامسة لمجلس
االنتخابية ً
أمة  2020عاديا ،حيث
تسبب في تغيير الحسابات
بالدائرة ،التي شهدت أمس
يومها األخير في التسجيل،
وسجل عضو المجلس البلدي
حمدي العازمي ترشحه أمس،
في وقت أعلن مرشحون
انسحابهم لمصلحته.

أق ـ ـف ـ ــل ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــاب ت ـس ـج ـيــل
الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التكيملية عــن ال ــدائ ــرة الخامسة
ً
على  35مرشحا بينهم امــرأتــان،
بعد تنازل مرشحين اثنين ودخول
 8جدد في اليوم العاشر واألخير
ً
لعملية التسجيل تمهيدا إلجــراء
االنتخابات في هذه الدائرة ،والتي
ستوافق  22مايو المقبل.
وأع ـلــن الـمــديــر ال ـعــام للشؤون
ال ـقــانــون ـيــة ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة
العقيد صالح الشطي انتهاء عملية
التسجيل في االنتخابات التكميلية،
التي امتدت على مدار عشرة أيام،
ً
موضحا أن صافي المرشحين من
يحق لهم المشاركة في االنتخابات
ً
بلغ  35مرشحا.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـش ـط ــي أن اإلدارة
سـتـسـتـمــر ف ــي اس ـت ـق ـبــال طـلـبــات
المرشحين لتسجيل مناديبهم
لـيــوم االق ـت ــراع واسـتـقـبــال طلبات
ت ـن ــازل الـمــرشـحـيــن ع ــن الـتــرشــح
حـتــى قـبــل سبعة أي ــام مــن موعد
االنتخابات ،على أن يلجأ المرشح
الراغب في التنازل إلى مخفر العدان
ال ـم ـخ ـصــص لـ ـل ــدائ ــرة ال ـخــام ـســة
لتقديم طلب خطي للتنازل على أن
تتم إحالة الطلب بعد ذلك إلى إدارة
االنتخابات.
وقال إن عدد اللجان االنتخابية
ب ـلــغ  163لـجـنــة م ــوزع ــة ع ـلــى 26
مدرسة 13 ،مدرسة للذكور ،ومثلها
لإلناث.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن اإلدارة س ـت ـقــوم
بــاسـتـقـبــال ط ـل ـبــات المتطوعين

العجمي :أنسحب لتعزيز
وتوحيد الصف الوطني
أعـلــن مــرشــح تكميلية الـخــامـســة د .عـبــدالـهــادي العجمي
انسحابه من االنتخابات بعد إعالن د .عبيد الوسمي ترشحه
قبل إغالق باب الترشح بيوم واحد.
وقال العجمي عبر حسابه على "تويتر" :لسنا طالبة كراسي
لحماية الـبـ ًـاد والــدس ـتــور ،كرسي
بــل نسير بـطــريــق وطـنــي
ً
الــداهــوم عزيز ويحتاج صوتا وطنيا ،وكــل الترتيبات التي
سبقت إعالن األخ العزيز د .عبيد الوسمي محل ترحيب ،ونعلن
انسحابنا بال تردد دعما لتعزيز وتوحيد الصف الوطني.

مــن العاملين فــي وزارة الداخلية
للمشاركة في يوم االنتخاب.
وكشف عن تشكيل لجنة لفحص
طلبات الترشح الخاصة بمرشحي
ال ــدائ ــرة ال ـخــام ـســة بــرئــاســة أحــد
افراد السلطة القضائية للنظر في
مـ ــدى ص ـحــة ت ــرش ــح الـمــرشـحـيــن
الذين تقدموا لخوض االنتخابات
التكميلية.

ترشح الوسمي
ولم يكن إعالن د .عبيد الوسمي
مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ال ـت ــرش ــح في
االنـتـخــابــات التكميلية بــالــدائــرة
االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـخــام ـســة لمجلس
ً
أمة  2020عاديا ،حيث تسبب في
تغيير الحسابات بــالــدائــرة ،التي
ش ـهــدت أم ــس يــومـهــا األخ ـي ــر في
التسجيل ،وسجل عضو المجلس
الـبـلــدي حـمــدي الـعــازمــي ترشحه
أمـ ــس ،ف ــي وق ــت أع ـلــن مــرشـحــون
ان ـس ـحــاب ـهــم لـمـصـلـحــة الــوسـمــي
بـيـنـهــم د .ع ـب ــدال ـه ــادي العجمي
وعبدالله الشمري.
وقال الوسمي في إعالن خوضه
لــان ـت ـخــابــات ع ـبــر ح ـســابــه على
"تويتر" :إنما األعمال بالنيات وإنما
لكل امــرئ ما نــوى،أعلن ترشحي
لالنتخابات التكميلية لمقعد األخ
د.بدر زايد الداهوم ولحين عودته
ً
ب ـ ــإذن الـ ـل ــه،ض ـي ـفــا ع ـلــى ال ــدائ ــرة
ال ـخــام ـســة وأه ـل ـه ــا ،ونـ ـس ــأل الـلــه
التوفيق ،ونسألكم العون والقبول
في هذا االستفتاء الدستوري.
ً
وصرح نحو  16نائبا مرحبين
بـخـطــوتــه ،إذ ق ــال الـنــائــب أســامــة
المناور :قرار خوض الدكتور عبيد
الوسمي لالنتخابات التكميلية
قرار عاقل وحكيم ،نستشعر أن ملء
فراغ الدكتور الداهوم ليس باألمر
ً
الـسـهــل ولكننا أي ـضــا متفائلون
بالدكتور الوسمي.
وقــال النائب حمد روح الدين:
ت ـفــاعــل شـعـبــي غ ـيــر م ـس ـبــوق مع
إع ـ ـ ـ ــان تـ ــرشـ ــح الـ ــدك ـ ـتـ ــور عـبـيــد
الــوس ـمــي ي ــدل عـلــى مـكــانـتــه لــدى
ً
الـنــاس ورجــاحــة طــرحــه ،مضيفا:
الـبــرلـمــان بــانـتـظــارك أيـهــا الكبير
ً
ً
ً
لتكون نائبا مراقبا ومشرعا من
تحت قبته.

وم ــن جـهـتــه ،رأى ال ـنــائــب فــرز
الــدي ـحــانــي أن ال ـمــرح ـلــة المقبلة
تتطلب القرار الدستوري ومقارعة
الحجج بالبراهين ،ووجود الدكتور
عبيد الوسمي معنا إضافة كبيرة
للعمل البرلماني من أجل الكويت.
وقال النائب مساعد العارضي:
ً
ً
ح ـل ـلــت أه ـ ـ ــا ووط ـ ـئـ ــت سـ ـه ــا يــا
دكتور عبيد الوسمي ،نتشرف فيك
فارسا في مجلس االمــة ،وال عزاء
للفاسدين.
وأعلن النائب سعود بوصليب
دعـ ـم ــه وت ــأيـ ـي ــده ل ـت ــرش ــح "أخـ ــي
الــدكـتــور الـفــاضــل عبيد الوسمي
لـعـضــويــة مـجـلــس األمـ ــة ف ــي هــذه
المرحلة الحساسة ،حيث إن وجوده
مـعـنــا ض ـ ــروري لـتـعــديــل الـمـســار
ومساندتنا فــي مكافحة الفساد
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى الـمـكـتـسـبــات
ً
ً
الشعبية ،أهــا بك صوتا يصدح
بالحق ووفقك الله".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب م ـ ــرزوق
الخليفة :إعــان د .عبيد الوسمي
الترشح في االنتخابات التكميلية
فــي الــدائــرة الخامسة ق ــرار حكيم
وخطوة موفقة ،متمنين له التوفيق
وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ل ـي ـس ــاه ــم مـ ــع جـمـيــع
الشرفاء في مواجهة قوى الفساد.
وقال النائب مبارك العرو :إضافة
رائعة للعمل النيابي بانضمام قامة
سـيــاسـيــة بـحـجــم الــدك ـتــور عبيد
الوسمي ،كل التوفيق يابومحمد.
واعتبر النائب فايز الجمهور ان
القرار "سليم وموفق يا بومحمد،
فالكويت تحتاج أبناءها".
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب مـحـمــد
المطير :الله يوفقك د .عبيد ويوفق
كل الشرفاء السترجاع مجلس األمة
وحفظ كويتنا الغالية.
مـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،رأى ال ـ ـنـ ــائـ ــب
د .صــالــح الـشــاحــي ان "الــدكـتــور
عبيد الــوسـمــي ضيف كــريــم على
الــدائــرة الخامسة وأهـلـهــا ،وخير
خلف لخير سلف".
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـكــريــم
الـكـنــدري :بالتوفيق يــا بومحمد
بـ ــإذن ال ـل ــه ،ف ــي وق ــت ق ــال الـنــائــب
محمد الراجحي :بالتوفيق للدكتور
الوسمي ومبروك مقدما.
وبينما قال النائب مهند الساير:

«الداخلية» :لم نهدد أصحاب األعمال في «اإلرادة»

ً
تطبيقا لالشتراطات الصحية (أرشيفية)
إغالق مداخل ساحة اإلرادة أمام رواد األعمال

•

محيي عامر

فـ ـ ـ ــي ردهـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ـ ــؤال
ب ــرلـ ـم ــان ــي لـ ـلـ ـن ــائ ــب م ـه ـل ـهــل
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــف ،أ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة
الداخلية أن الدعوة للتجمع
أمـ ـ ــام م ـج ـلــس االمـ ـ ــة (س ــاح ــة
االرادة) م ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ب ـع ــض
أصـ ـح ــاب االعـ ـم ــال اع ـتــراضــا

ع ـل ــى قـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ــوزراء
بـ ـ ــإي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل بـ ـبـ ـع ــض
األنشطة في ا طــار اال جــراء ات
وا لـتــدا بـيــر ا لــوا جــب اتخاذها
ل ـل ـح ــد مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ف ــي ظــل
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد االص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
بـ ـ ــال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ،م ـ ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا
مخالفة االشتراطات الصحية

وقـ ـ ـ ـ ـ ــرارات مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ووزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة فـ ـ ــي هـ ــذا
الشأن.
وقــالــت "الــداخـلـيــة" فــي ردهــا
إنه تطبيقا الحكام القانون رقم
( )8لسنة  1969باالحتياطات
الصحية للوقاية من األمــراض
الـ ـس ــاري ــة ،والـ ـق ــان ــون رق ـ ــم ()4
ل ـس ـن ــة  2020ب ـت ـع ــد ي ــل بـعــض

اح ـكــام ال ـقــانــون رق ــم ( )8لسنة
 1969المذكور ،تم إغالق اماكن
ان ـت ـظ ــار الـ ـسـ ـي ــارات وال ـت ـن ـب ـيــه
ع ـلــى اال شـ ـخ ــاص المتجمعين
بـ ـض ــرورة االلـ ـت ــزام بتعليمات
السلطات الصحية حرصا على
سالمتهم علما بأنه لــم يصدر
أي تهديد بحقهم.

الحكومة تحيل إلى المجلس اتفاقية تعاون
في مكافحة الفساد بين الكويت ومصر
أحالت الحكومة الى مجلس االمة مشروعا
بقانون بالموافقة على مــذ كــرة تفاهم بين
حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة
لمكافحة الفساد وحكومة جمهورية مصر
الـعــربـيــة ممثلة فــي هيئة الــرقــابــة االداري ــة
ب ـشــأن ال ـت ـع ــاون ال ـث ـنــائــي ف ــي م ـجــالــي منع
ومكافحة الفساد.
وب ـ ـمـ ــوجـ ــب االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ح ـص ـلــت
"الجريدة" على نسخة منها يسعى الطرفان
الـ ــى تـ ـب ــادل وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر وال ـم ـق ـتــرحــات
والـخـبــرات وال ــزي ــارات والمعلومات العامة
ال ـمـ ـت ــاح ــة وت ـن ـس ـي ــق ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ،فـ ــي ض ــوء
صــاح ـيــات ـهــا واخ ـت ـص ــاص ــات ـه ــا الــوط ـن ـيــة
وذلـ ــك ف ــي ن ـطــاق م ـج ــاالت ال ـت ـعــاون االت ـيــة:
الوقاية من الفساد ودرء مخاطره وتجنب
اث ـ ــاره ،وال ـتــوع ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة بـمـسـبـبــات
الـفـســاد وتــوسـيــع نـطــاق الـمـعــرفــة بوسائل
وأساليب الوقاية منه ،واالساليب والسبل
الرامية الــى ارس ــاء ونشر مـبــادئ الشفافية
والنزاهة ،وإعداد البرامج والخطط التأهيلية
والتدريبية ،وتنظيم الدورات وورش العمل

والمحاضرات لكوادرها الوظيفية المعنية.
وتنص على أن يسعى الطرفان الى تبادل
الخبراء واستقبال الوفود والزيارات التدريبية
فيما بينهما وفقا للتوقيتات التي يتم االتفاق
عليها بصفة دورية وذلك في اطار العمل على
تعزيز مـجــاالت تعاونهما المشار اليها في
المادة االولى من هذه المذكرة.
ويعمل الطرفان في ضوء نصوص هذه
المذكرة على تحديد آليات وبرامج تعاونهما
فيما يتعلق بتدريب أعضائهما وكوادرهما
طبقا لترتيبات منفصلة يتم االتفاق عليها
الحقا وفقا لما تقضي به نظمهما القانونية
واالدارية والوطنية.
وب ـمــوج ـب ـهــا ي ـت ـح ـمــل ك ــل م ــن ال ـطــرف ـيــن
تكاليف سفر ممثلي وفده الى الطرف االخر
مــن حيث تــذاكــر الطيران ورس ــوم المغادرة
وبدل مخصصات السفر المالية.
وي ـتــرك أم ــر تنظيم آل ـيــة تـحـمــل تكاليف
االس ـت ـض ــاف ــة م ــن اق ــام ــة ف ـنــدق ـيــة وت ـن ـقــات
داخـلـيــة الــى مــا يتفق عليه الـطــرفــان الحقا
مــن تــرتـيـبــات منفصلة بـحـســب مــا تقضي

به قوانينهما ولوائحهما االدارية والمالية
بهذا الصدد.
ويعمل الطرفان على تشكيل لجنة فنية
مشتركة تتولى تنسيق الجهود فيما بينهما
فــي اط ــار تفعيل م ـجــاالت الـتـعــاون ال ــواردة
ف ــي ه ــذه ال ـمــذكــرة وال ـق ـيــام بـمـهـمــة تحديد
آليات التواصل وقنوات االتصال ووسائله،
وتـجـتـمــع الـلـجـنــة ال ــدائ ـم ــة الـمـشـتــركــة مــرة
واحــدة بالسنة او كلما دعت الحاجة وذلك
بالتناوب بين البلدين.
ويعمل كل من الطرفين من أجل الحفاظ
على سرية المعلومات والبيانات التي تتوفر
لديه نتيجة تطبيق نصوص هذه المذكرة،
سواء كانت شفوية او مكتوبة وانه ال يجوز
له اتاحتها الي طرف ثالث اال بعد الحصول
على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف
االخر.
وتخضع اجماال عملية تنفيذ وتفعيل
ن ـص ــوص هـ ــذه ال ـم ــذك ــرة ل ـمــا ت ـق ـضــي به
القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها
في كال الطرفين.

إغالق باب الترشح
نعم القرار يا بومحمد وبالتوفيق،
علق النائب د .حمد المطر قائال:
م ــرحـ ـل ــة ص ـع ـب ــة وب ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ــى
اص ـط ـف ــاف ش ـع ـبــي ف ــي مــواج ـهــة
الفساد ورعاته.
وقــال النائب أســامــة الشاهين:
أطيب التمنيات بو محمد ،تشرفت
بمزاملتك في  ،2012ونتشرف بإذن
الله فــي  ،2021بينما قــال النائب
د .عـبــدالـعــزيــز الـصـقـعـبــي :رحـلــة
صـعـبــة وب ـحــاجــة إل ــى اصـطـفــاف
شعبي في مواجهة الفساد ورعاته،
ً
متمنيا التوفيق للوسمي.

مدرسة لتصويت مصابي كورونا
كشف الشطي أن االنتخابات التكميلية فــي الــدائــرة الخامسة
ستتم وفق االشتراطات والضوابط الصادرة من وزارة الصحة أسوة
فيما جرى في االنتخابات الماضية في الخامس من ديسمبر العام
الماضي ،وتخصيص مــدرســة ،وهــي اللجنة الرئيسية لتصويت
ً
الناخبين المصابين بكورونا ،ولن يتم السماح للمخالطين أيضا في
التصويت في اللجان العادية إنما في المدرسة المخصصة لمصابي
كورونا ،وسيتم وفق بيان لوزارة الصحة آلية خروج المصابين من
العزل المنزلي للمشاركة في االنتخابات.

برلمانيات
سلة برلمانية
الشالحي لوزير الخارجية:
الوعد بالمنصة

أعلن النائب د .صالح
الشالحي جاهزية صحيفة
استجواب وزير الخارجية
وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ د .أحمد
الناصر .وقال الشالحي
في تصريح له :صحيفة
االستجواب جاهزة وتتضمن
محاور كفيلة بأن تسقط
حكومة كاملة ،مضيفا :على
وزير الخارجية الذي فشل
في إدارة وزارته أن يتحمل
املساءلة السياسية وأال
يتهرب كما تهرب من قبله،
مستدركا بالقول :األمة سوف
تحاسبكم والوعد باملنصة.

الطريجي :أمن السعودية
والكويت خط أحمر
انتقد النائب د .عبدالله
الطريجي استمرار تهريب
املخدرات من لبنان ومنظمة
حزب الله إلى السعودية
والكويت ،معلقًا بالقول :يبقى
أمن واستقرار السعودية
والكويت خطا أحمر.
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فتح قرار المملكة العربية السعودية وقف السماح باستيراد أو
عبور المنتجات الزراعية اللبنانية عبر أراضيها ،والذي يدخل حيز
التنفيذ اليوم ،الباب واسعا امام تساؤالت حول انعكاسات هذا
القرار على السوق الغذائي الكويتي ،وما اذا كانت الكويت ستحذو
حذو السعودية في منع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية ،على
خلفية شحنات الخضراوت والفاكهة المحشوة بالمخدرات ،والتي تم
ضبطها مؤخرا في كل من السعودية والكويت.
وتنطلق مبررات هذه التساؤالت من الحيز الذي تشغله الخضراوات
والفواكه اللبنانية في حجم مستوردات السوق المحلي ،والتي تقدر
وفقا لبعض المصادر بما بين  18و  20في المئة من الصادرات
الخارجية ،علما ان السلطات المعنية أعلنت تنسيق المواقف
لتعويض أي نقص قد يرتبه منع استيراد المنتجات اللبنانية ،تفاديا
ألي زيادة كبيرة في اسعار السلع او فقدانها من السوق.
محمد راشد وجورج عاطف ومحمد الجاسم

«الفواكه المخدرة»

شبرة الخضراوات كما بدت أمس

تحاصر الصادرات الزراعية اللبنانية للخليج
تنسيق حكومي لتعويض النقص المحتمل جراء منع السعودية استيراد المنتجات وعبورها
أثار قرار السعودية استنفار
الجهات الحكومية ذات العالقة
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،الس ـي ـم ــا وزارت ـ ـ ــي
الشؤون االجتماعية والتجارة
والصناعة واتـحــاد الجمعيات
ً
التعاونية ،والتي تعكف حاليا
عـ ـل ــى ال ـت ـن ـس ـي ــق ف ـي ـم ــا بـيـنـهــا
لوضع آلـيــات العمل المناسبة
والحلول العاجلة التي تضمن
عـ ـ ــدم ت ــأث ــر ال ـ ـسـ ــوق ال ـك ــوي ـت ــي
بالقرار ،أو حدوث أي نقص أو
زيارة في توريد المنتج الزراعي
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــورد داخ ـ ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ــواق
المركزية واألفرع التعاونية أو
األسواق الموازية.

تعويض النقص

حركة دخول
الخضراوات
والفواكه إلى البالد
طبيعية
وال تستدعي القلق

وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـشـ ــؤون ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فــي
وزارة الشؤون سالم الرشيدي
إن "هـ ـن ــاك تـنـسـيـقــا وت ــواص ــا
ي ـج ــري ب ـيــن وزارت ـ ـ ــي ال ـش ــؤون
والتجارة لضمان استمرار تدفق
المنتجات الزراعية المستوردة
إلــى السوق المحلي ،دون تأثر
بأي نقص في هذه المنتجات"،
مشيرا إلــى أنــه سيتم تعويض
أي نقص قد يطرأ على أي منتج
زراعي من خالل زيارة الكميات
المستوردة من الدول المجاورة
الشقيقة والصديقة.
وأك ــد الــرشـيــدي لــ"الـجــريــدة"
أن الـ ـس ــوق ل ــن ي ـتــأثــر ب ـصــورة
واسـ ـ ـع ـ ــة ،الس ـي ـم ــا أن ال ـش ـحــن
ال ـ ـجـ ــوي م ـف ـت ــوح مـ ــع بـ ـي ــروت،
م ـت ــوق ـع ــا ح ــل األزمـ ـ ـ ــة ال ــراه ـن ــة
سريعا ،خصوصا أن الجميع
يـعــرف مــدى الـتــرابــط والتآخي
والعالقات التاريخية التي تربط
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
و لـبـنــان ،مطمئنا الجميع بأن

الصمد :أعباء إضافية
أعلن مسؤول لجنة تجار الخضراوات والفواكه في لبنان
أحـمــد شــاكــر الـصـمــد ،أن حـجــم الـمـسـتــوردات مــن لـبـنــان يقدر
بعشرات الشاحنات يوميا ،الفتا إلــى أن قــرار منع االستيراد
والـمــرور عبر السعودية قــد يترتب عليه أعـبــاء إضافية على
المنتجات اللبنانية التي تعاني أصال نتيجة الوضع القائم
في لبنان.
وقــال الصمد ،ان مضبوطات الــرمــان المحشو بالمخدرات
في السعودية ليست لبنانية المصدر ،لكن مجرد عبورها من
لبنان ينعكس سلبا على سمعة المنتج اللبناني ،ال سيما في
ضوء االزمة القائمة في لبنان ،وعدم تحرك المسؤولين الحتواء
الموقف واتخاذ أقصى التدابير الكفيلة بمنع تهريب المخدرات.
وأضــاف أن قسما كبيرا من المنتجات الزراعية اللبنانية
يأتي عن طريق الجو والبحر منذ اقفال الحدود السورية بسبب
االحداث الداخلية ،كما أن تداعيات "كورونا" حالت دون زيادة
اعتماد االستيراد البري ،إذ تمضي الشاحنات فترة أسبوعين
بين لبنان والكويت ،مما يؤدي الى إتالف بعض الشحنات.

العلي« :الجمارك» خط الدفاع األول
في التصدي لمحاوالت التهريب
●

تنسيق مع «التجارة»
لزيادة االستيراد
من الدول المجاورة

سالم الرشيدي

األمـ ـ ـ ــور ط ـي ـب ــة وال ت ــدع ــو إل ــى
القلق.

تأثير محدود
من جانبه ،قال أمين الصندوق
في اتحاد الجمعيات التعاونية
خـ ــالـ ــد ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،إن "ال ـ ـق ـ ــرار
الـسـعــودي ،الــذي نحترمه ونقدر
ظروف صدوره ،له تأثير محدود
ع ـلــى ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـمـنـتـجــات
الزراعية المستوردة ،السيما من
لبنان" ،موضحا أنــه مــن منطلق
حــرص االتحاد على عــدم حدوث
أي نقص في السلع والمنتجات
س ـي ـكــون ه ـن ــاك تــرت ـي ـبــات أخ ــرى
لسد النقص المتوقع جــراء قرار
ال ـم ـم ـل ـك ــة ،م ـت ــوق ـع ــا إن ـ ـهـ ــاء ه ــذه
ً
األزمـ ـ ـ ــة ق ــري ـب ــا جـ ـ ـ ــدا ،خ ـصــوصــا
انـ ـه ــا مــرت ـب ـطــة ب ـت ـح ـق ـيــق بـعــض
االشتراطات من الجانب اللبناني،

المنتجات
اللبنانية %20
من المستوردة

خالد المطيري

من ثم تعود األمور كما كانت.
وفيما ّبين المطيري أن المنتج
ال ــزراع ــي ال ـم ـس ـتــورد م ــن بـيــروت
يمثل مــا بـيــن  20و 30فــي المئة
من اجمالي المستورد في السوق
المحلي ،أشــار إلــى أن الموردين
سوف يستعيضون عن االستيراد
برا بالشحنين الجوي والبحري
إلى حين انتهاء المشكلة.
وأضاف أن وزارة التجارة ُملمة
ب ــاألم ــور ول ــدي ـه ــا اسـتــراتـيـجـيــة
فــي التعامل مــع الــوضــع الــراهــن،
مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـ ـفـ ــواكـ ــه ب ــأن ــواع ـه ــا
المختلفة أ كـثــر المنتجات التي
يتم استيرادها من لبنان.
وتـ ــوقـ ــع ال ـم ـط ـي ــري أن ي ـكــون
الـنـقــص فــي المنتجات الــزراعـيــة
ال ـم ـس ـت ــوردة ،إن وج ـ ــد ،بسيطا
جدا ،وسيتم تعويضه من بعض
الدول مثل األردن ومصر والمغرب
وجنوب افريقيا وتركيا وغيرها،

محمد الشرهان

أك ــد وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر الـعـلــي ،أهـمـيــة تطوير
المنظومة األمنية والجمركية باستخدام أ حــدث األنظمة
التكنولوجية وتطوير العنصر البشريَّ ،
وثمن جهود رجال
اإلدارة العامة للجمارك ،معتبرا أنهم خط الدفاع األول في
التصدي ألي محاوالت تهريب مواد غير مشروعة إلى البالد.
وأوضــح بيان ل ــإدارة العامة للعالقات واإلع ــام األمني
بالوزارة ،الخميس الماضي ،أن تصريحات وزير الداخلية
جـ ــاء ت خ ــال اج ـت ـمــاع ع ـق ــده م ــع م ــدي ــري اإلدارات بـ ــإدارة
ال ـج ـم ــارك ،ل ــاط ــاع ع ـلــى آل ـي ــة ال ـع ـمــل ف ــي جـمـيــع الـمـنــافــذ

مؤكدا أن األمــور مطمئنة وتحت
السيطرة ،وال يوجد ما يدعو إلى
الخوف أو القلق.

«التجارة» :ال تأثير
بـ ــدوره ،أك ــد مـصــدر فــي وزارة
التجارة والصناعة ،انه لن "يكون
ه ـنــاك تــأثـيــر كـبـيــر ل ـعــدم وصــول
الخضار والفواكه اللبنانية إلى
الـبــاد" ،موضحا ان "الحركة في
سوق الفرضة بمنطقة الصليبية
طبيعية جدا ،وال يوجد زحام على
أي صنف من األصناف".
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"،
ان "ه ـن ــاك ب ــدائ ــل ك ـث ـيــرة مـتــاحــة
الستيراد البضائع من عدة دول
م ـث ــل مـ ـص ــر ،ب ــاك ـس ـت ــان ،ال ـه ـنــد،
األردن ،وغـيــرهــا" ،مشيرا إلــى ان
"الفواكه والخضراوات اللبنانية
ال ـمــوجــودة فــي ال ـســوق مـحــدودة

مثل البرتقال ،التفاح ،والليمون،
وهـ ــي أصـ ـن ــاف ي ـم ـكــن تــوف ـيــرهــا
فــي أي وقــت مــن عــدة دول أخــرى
وموجودة أيضا في السوق".
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ان "األصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف
اللبنانية مـتــوافــرة حــالـيــا ألنها
ت ــأت ــي عـ ــن ط ــري ــق ال ـ ـجـ ــو ،وهـ ــذا
المجال مفتوح ويسمح بدخول
البضائع إلى الكويت" ،مبينا انه
"مــن خــال مقارنة بسيطة يمكن
ال ـتــأكــد ان ال ـب ـضــائــع الـمـشــابـهــة
لألصناف اللبنانية ،تمأل السوق
بعدة أضعاف ،علما ان المنتجات
اللبنانية ال تتجاوز  20في المئة
من مجمل المنتجات باالسواق.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر
مسؤولة في إدارة سوق الفرضة
ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن "هـ ـن ــاك ح ـلــوال
ك ـث ـي ــرة ب ــدي ـل ــة لـ ـه ــذه ال ـب ـضــائــع
ســواء الخضار أو الفواكه ،وذلك
عن طريق األردن ومصر وتركيا

مدير «سوق لمى» لـ ةديرجلا  :لن نتأثر
•

أكد مدير سوق لمى السالمية ،أحد أكبر األسواق المستوردة
للمنتجات اللبنانية ،تامر ممدوح ،عدم تأثره بالقرار السعودي،
السيما أن جميع المنتجات الـتــي يـسـتــوردهــا مــن لبنان عبر
الشحن الجوي ،كاشفا أن السوق يستورد ما بين  5و 7أطنان
من المنتجات اللبنانية كل أسبوع أو أسبوعين حسب الطلب،
وفي وقت المواسم ،مثل الشهر الفضيل ،يمكن أن تصل كمية
ً
المنتجات المستوردة إلى  20طنا في األسبوع.

وعن تأثير «القرار السعودي» على زيادة األسعار ،أكد ممدوح،
أن «األس ـعــار مرتفعة بالفعل ،وال أتــوقــع زياتها جــراء الـقــرار»،
موضحا أن ا لـســوق يستورد معظم منتجاته مــن لبنان ،مثل
الفواكه والخضراوات ،ومنتجات أخرى كثيرة يتم استيرادها
من هناك« ،علما اننا على اعتاب الدخول في موسم الخضراوات
والفاكهة الصيفية ،وأهمها الخوخ والمشمش والكرز والعنب
التي عادة ما تشهد إقباال من المستهلكين».

وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـن ـت ـجــة
للبضائع بأنواعها".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى ان
"ال ـتــاجــر لــديــه خ ـي ــارات مـتـعــددة
الخـتـيــار األفـضــل بالنسبة إلـيــه،
السيما ان حركة دخول الخضار
وال ـ ـفـ ــواكـ ــه فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـح ــال ــي
طبيعية جدا وال تستدعي القلق"،
مضيفة ان "ا لـبـضــا عــة اللبنانية
ال ـم ـن ـت ـش ــرة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت يـمـكــن
تعويضها مــن خــال استيرادها
من دول أخرى عن طريق الطيران،
علما بأن هذه األصناف وغيرها
متوافرة بشكل كبير فــي السوق
حاليا".

التزام باالتفاقيات

الـتــزامــا بــاتـفــاقـيــة الـتـعــاون مع
لبنان فــي اسـتـيــراد المنتجات
الزارعية.
وذكـ ـ ــرت أن ــه ال ي ــوج ــد حتى
اآلن قرار بإيقاف االستيراد من
لبنان ومازالت حركة االستيراد
تعمل بشكل طبيعي ،وإن توقف
االستيراد عبر الـحــدود البرية
ً
ب ــدءا مــن الـيــوم ،فــإن االستيراد
ال ـجــوي مـسـتـمــر ،الف ـتــة إل ــى ان
ً
االجراء السعودي لن يؤثر كثيرا
على األمن الغذائي أو يؤدي الى
رفــع األس ـعــار ،خاصة أن هناك
أكثر من عشر دول أخرى قادرة
عـلــى تـعــويــض األص ـن ــاف التي
تستورد من لبنان.

بدورها ،أكدت مصادر الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية لــ"الـجــريــدة" أن هناك

الجالوي :ال قرار بوقف
االستيراد من لبنان
●

سوق لمى

الجمركية؛ البرية والبحرية والـجــويــة ،والصعوبات التي
تواجه العمل الجمركي ،والعمل على حلها.
ولفت وزير الداخلية إلى أهمية العمل لتذليل الصعوبات
التي تواجه رجال الجمارك ،وتسريع اإلجــراء ات الجمركية
في جميع المنافذ ،مع أخذ االحتياطات والتدابير الالزمة
لضبط كل من تسول له نفسه القيام بعمليات تهريب بجميع
أشكالها وأنواعها.
من جانبهمَّ ،
قدم مديرو اإلدارات شرحا تفصيليا لوزير
الداخلية يتضمن أهم اإلنجازات التي تمت في الفترة السابقة،
والرؤية المستقبلية لإلدارات الجمركية ،مع شرح الصعوبات
التي تواجه هذه اإلدارات في عملها.

محمد الشرهان

أك ــد الـمــديــر ال ـعــام لـ ــإدارة العامة
للجمارك المستشار جمال الجالوي
أن الـجـمــارك لــم تبلغ بــأي ق ــرار لمنع
استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية.
ب ـ ــدوره ،أك ــد مــديــر إدارة الـجـمــرك
الـ ـب ــري ب ـ ـ ـ ــاالدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـمــارك،
مـشـعــان األدع ـ ــس ،أن اإلدارة العامة
ل ـل ـج ـمــارك ل ــم تـتـخــذ أي قـ ــرار بـشــأن
وقف استيراد الخضار والفواكه من
لبنان ،على خلفية القرار المتخذ من
قبل السلطات فــي المملكة العربية
السعودية.
وقال األدعس إن  %90من صادرات
الخضراوات والفواكه ،التي تصل الى
ال ـب ــاد م ــن ل ـب ـنــان ،ت ـكــون ع ــن طــريــق
البحر والجو ،مشيرا إلى ان صادرات
الـ ـب ــاد ل ــن ت ـتــأثــر بـ ـق ــرار م ـنــع عـبــور
الشاحنات لالراضي السعودية.
وأضاف أن االدارة العامة للجمارك
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت ت ـع ـل ـي ـم ــات م ـ ـش ـ ــددة ال ــى
المنافذ البحرية والجوية بالتشدد
فــي اج ـ ــراءات التفتيش عـلــى الـمــواد
الغذائية الصادرة من لبنان ،وتطبيق
عمليات التفتيش الـثــاثــي "ي ــدوي،
وأثر ،وأجهزة".
وذكر ان "الجمارك" تنسق وبشكل

متواصل مع وزارة التجارة والهيئة
العامة للغذاء وغرفة صناعة وتجارة
الكويت ،حتى ال يتضرر المستورد
وال ـم ـس ـت ـه ـلــك ال ـك ــوي ـت ــي مـ ــن بـعــض
القرارات الدولية ،التي يكون لها تأثير
مباشر على تصدير وتــوريــد السلع
ً
من وإلى الكويت ،خصوصا أن اغلب
الصادرات البرية تصل الى البالد عن
طريق االراضي السعودية.
وأوضح أن عملية التهريب االخيرة،
ال ـت ــي ت ــم اح ـب ــاط ـه ــا م ــن ق ـب ــل رج ــال
الجمارك ،كانت قادمة عن طريق البحر
عبر ميناء الشويخ ،وكانت عبارة عن
شحنة بطاطس عثر بداخلها على ما
يـقــارب  3ماليين حبة مـخــدرة ،الفتا
الى ان هذه الضبطية تؤكد أن اغلب
الصادرات اللبنانية تأتي عن طريق
البحر والجو.
وق ــال األدع ــس إن رج ــال الجمارك
دائما على استعداد للتصدي لمثل
ً
ه ــذه ال ـم ـح ــاوالت ،م ــؤك ــدا أن االدارة
العامة للجمارك بكافة قطاعاتها تضع
نصب أعينها وبشكل أولي مصلحة
الوطن والمواطن وعدم تعريض األمن
الغذائي في البالد ألي خلل يؤثر سلبا
على الـخــدمــات المقدمة للمواطنين
والمقيمين والتجار والمستوردين
لمختلف السلع التجارية.

وقف  %52من الصادرات اللبنانية إلى الخليج ضبطية الرمان توقف التصدير «المزارعين» :تعويض النقص بالمحلي
قال رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك ،إن قرار
السعودية بمنع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية ،سيؤدي إلى
وقف نحو  52في المئة من الصادرات اللبنانية الزراعية إلى الخليج.
وصرح الحويك بأن حجم صادرات لبنان من الخضراوات والفواكه
يبلغ حوالي  312ألف طن سنويا ،أي ما يوازي  145مليون دوالر وفق
أرقام عام  ،2020بينها  50ألف طن فقط للسعودية بمبلغ  24مليون
دوالر ،و 59ألــف طن للكويت بمبلغ  21مليون دوالر ،وذلــك نتيجة
االختالف في نسبة الضرائب بين بلد وآخر.

ج ــاء قـ ــرار ال ـس ـعــوديــة بـمـنــع دخـ ــول الـفــواكــه
ً
والـخـضــراوات اللبنانية إلــى أراضيها اعتبارا
من اليوم على خلفية ضبط شحنات من الرمان
محشوة بالمخدرات .وأعلنت المملكة ان «المنع
مستمر لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية
ضمانات كافية وموثوقة التخاذهم اإلجــراءات
ال ــازم ــة ،إلي ـق ــاف عـمـلـيــات ت ـهــريــب ال ـم ـخــدرات
الممنهجة ضدها».

أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــزارع ـ ـيـ ــن
الكويتيين عبدالله الــدمــاك ،عــدم تأثر
حركة الخضراوات في األسواق المحلية
ف ــي ح ــال وق ــف االس ـت ـي ــراد م ــن لـبـنــان،
ً
خاصة ما يتعلق بالبطاطس ،مبينا أن
الخضراوات المحلية قادرة على تعويض
النقص في الوقت الراهن ،السيما أنها
تعتبر ذات جودة عالية ،وتغذي السوق

بكميات كبيرة من األصناف األساسية
التي يحتاجها المستهلكون ،خصوصا
الطماطم والخيار والفلفل.
وقـ ــال ال ــدم ــاك إن نـسـبــة االس ـت ـيــراد
مرتفعة ،وه ـنــاك دول بديلة تستطيع
الكويت أن تستورد منها دون حدوث
فجوة في األسواق المحلية بما يتعلق
بالمنتجات الزراعية.
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المطيري :إطالق استراتيجية «اإلعالم» قريبا
ةديرجلا
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• ترتكز على الحرية وتمكين الشباب والهوية الوطنية والتحول الرقمي
• تطوير الهوية البصرية لقنوات التلفزيون من خالل تحديث الشعار ونوعية البرامج
أعلن وزيــر اإلع ــام والثقافة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري أن
وزارة اإلع ـ ــام سـتـطـلــق قــريـبــا
استراتيجيتها لألعوام الخمسة
ال ـم ـق ـب ـل ــة والـ ـ ـت ـ ــي م ـ ــن ش ــأن ـه ــا
توظيف الموارد البشرية التي
تعمل بالوزارة السيما الشبابية
م ـن ـهــا إلرس ـ ـ ــاء إع ـ ــام م ـس ـتــدام
ورائ ـ ــد ف ــي ص ـنــاعــة الـمـحـتــوى
يؤصل قيم المجتمع وهويته

وعقيدته اإلسالمية الوسطية.
وق ـ ـ ــال ال ـم ـط ـي ــري لـ ـ ـ «ك ــون ــا»
أم ــس إن االسـتــراتـيـجـيــة تــأتــي
بتوجيهات القيادة السياسية
بضرورة تطوير اإلعالم الرسمي
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد وت ـم ـك ـي ــن ال ـش ـبــاب
الكويتيين في شتى المجاالت
السيما أنهم سيكونون العنصر
األهـ ــم الـ ــذي ي ـق ــود تـنـفـيــذ هــذه
االستراتيجية الواعدة.
وأض ـ ــاف أن االسـتــراتـيـجـيــة

تــرت ـكــز ع ـلــى أن ي ـك ــون اإلعـ ــام
الرسمي للدولة عابرا للحدود
م ـت ـس ـل ـحــا ب ــال ــوع ــي وال ـح ــري ــة
وي ـت ـس ــم ب ـت ـع ــددي ــة اآلراء كـمــا
سيولي اهتماما أكبر بالثقافة
والـ ـفـ ـن ــون وال ـ ـت ـ ــراث ال ـكــوي ـتــي
والعربي واإلسالمي واإلنساني.
وأوض ـ ــح أن االسـتــراتـيـجـيــة
س ـت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى خـ ـل ــق ق ـ ـيـ ــادات
إ عــا مـيــة شبابية مميزة تملك
رؤي ـ ــة واضـ ـح ــة بـ ـق ــدرة اإلعـ ــام

ّ
لجان لتصنيف وترقية المذيعين والمعدين والمخرجين
●

محمد راشد

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة،
ان وزارة اإلع ــام أص ــدرت مطلع الشهر
ال ـ ـجـ ــاري ،جـمـلــة م ــن ال ـ ـقـ ــرارات الـخــاصــة
بتشكيل عــدد مــن الـلـجــان الفاعلة داخــل
الوزارة ،موضحة ان هذه اللجان ستحدد
آ لـيــة ا لـعـمــل فيما يتعلق بالعاملين في
وظ ــائ ــف م ـع ــدي الـ ـب ــرام ــج ،وال ـمــذي ـع ـيــن،
والمخرجين.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،ان ال ـ ـقـ ــرارات
تضمنت تشكيل لجنة تصنيف وترقية
مقدمي البرامج والمذيعين وفــق المادة
( )148م ــن الــائ ـحــة ،إذ سـتـكــون اللجنة
برئاسة مراقب المذيعين محمد الخشمان،
وعضوية عدد من المتخصصين.

وأوضحت ان مهام اللجنة تتلخص في
تلقي ودراسة الطلبات المقدمة ،لتصنيف
مـقــدمــي ال ـبــرامــج والـمــذيـعـيــن ال ـج ــدد أو
تــرقـيـتـهــم إل ــى درجـ ــة أع ـل ــى ،بـعــد دراس ــة
العمل البرامجي الــذي يتقدم به الطالب
وفـقــا للمعايير والـضــوابــط المنصوص
عنها في المادة ( )149المشار إليها.
وأضافت أن القرارات تضمنت تشكيل
لجنة تصنيف وترقية مخرجي البرامج
وف ــق الـ ـم ــادة ( )150م ــن ال ــائ ـح ــة ،وذل ــك
برئاسة بدر الطراروة ،وعضوية عدد من
الـمـخــرجـيــن مــن أص ـحــاب ال ـخ ـبــرة ،الفتة
إلــى ان اخـتـصــاصــات اللجنة تتمثل في
تلقي ودراسة الطلبات المقدمة لتصنيف
ال ـم ـخ ــرج ـي ــن ال ـ ـجـ ــدد أو ت ــرق ـي ـت ـه ــم إل ــى
درجة أعلى بعد دراسة العمل البرامجي

ال ــذي يتقدم بــه الـطــالــب ،وفـقــا للمعايير
وال ـضــوابــط الـمـنـصــوص عليها فــي هــذا
الشأن.
وأردفـ ـ ـ ــت ،أمـ ــا ل ـج ـنــة تـقـيـيــم تصنيف
ّ
وترقية ّ
معدي البرامج والمؤلفين والكتاب
وفـ ــق الـ ـم ــادة ( )146م ــن ال ــائ ـح ــة ،فهي
بــرئــاســة الـمــراقـبــة فــي ق ـطــاع الـتـلـفــزيــون
ه ـ ـنـ ــادي إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وعـ ـض ــوي ــة ع ـ ــدد مــن
الـمــراقـبـيــن فــي ق ـطــاع ال ـش ــؤون اإلداري ـ ــة،
مــوض ـحــة ان أب ـ ــرز م ـه ــام ال ـل ـج ـنــة ،تلقي
ودراسـ ـ ـ ــة ال ـط ـل ـب ــات ال ـم ـق ــدم ــة لـتـصـنـيــف
ّ
مـ ـع ـ ّـدي الـ ـب ــرام ــج وال ـم ــؤل ـف ـي ــن وال ـك ــت ــاب
الجدد ،أو ترقيتهم إلى درجة أعلى ،بعد
دراس ــة العمل البرامجي ال ــذي يتقدم به
الـمــذكــورون ،وفقا للمعايير والضوابط
المنصوص عليها في هذا الشأن.

«إحياء التراث» تطرح اليوم
حملة لسداد رسوم الطلبة
أعلنت جمعية احياء التراث االسالمي ،إطالق
حملة لمساعدة مرضى غسيل الكلى داخل الكويت
للتخفيف عنهم من التكاليف المرتفعة للعالج.
وقالت الجمعية ،في بيان أمس ،إنها ستطرح
اليوم حملة إنسانية خيرية تعليمية لدعم األسر
المحتاجة في سداد الرسوم الدراسية ألبنائها،
مشيرة إلى أن الحملة ستكون على مراحل وفي
كل مرحلة ستكون هناك كشوف معدة بأسماء
الحاالت التي ستتم مساعدتها.
وأضافت أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة

الـكــويـتــي الــرس ـمــي عـلــى تبني
خـطــاب إعــامــي يــواكــب نهضة
ال ــدول ــة وي ـحــافــظ عـلــى الـهــويــة
ال ــوط ـن ـي ــة لـلـمـجـتـمــع وت ـنــوعــه
وإعـ ـ ـ ـ ـ ــاء قـ ـيـ ـم ــه االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وينتهج من الدراسات واألبحاث
العلمية أساسا له ويشجع على
اإلبداع والتنافسية.
وذك ـ ـ ـ ــر أن االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ت ــرك ــز أيـ ـض ــا عـلــى
ضرورة التحول الرقمي لقنوات
تـلـفــزيــون وإذاعـ ــة الـكــويــت وكــل
م ـن ـصــات ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة عـلــى
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
واألجـ ـه ــزة الــذك ـيــة ك ـمــا تـهــدف
إلى تعزيز مكانة الكويت كدولة
لها تاريخها اإلعــامــي المميز
ورصيدها الثقافي العتيد.

تطوير الشراكة
وأوضـ ـ ــح ال ــوزي ــر الـمـطـيــري
أن االستراتيجية ستعمل على
ت ـط ــوي ــر الـ ـش ــراك ــة ب ـي ــن وزارة
اإلع ــام والـجـهــات الـتــابـعــة لها
م ـ ــع ك ـ ــل مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ـن ـم ـيــة
الـمـعــرفـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة والـفـنـيــة
ذات العالقة باإلعالم في البالد
سواء الحكومية أو تلك التابعة
لـمــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي
والقطاع الخاص.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ف ــري ــق عـمــل
إعـ ـ ــداد االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــابــع

«الطرق» :إنجاز تطوير الدائري السابع بنهاية العام

مشاريع خيرية رئيسية دا خــل الكويت بدأتها
الجمعية بمشروع مساعدة االسر المحتاجة داخل
الكويت ماليا والذى القى اقباال كبيرا ونجح في
مساعدة  425اسرة داخل الكويت.
وأوضـ ـح ــت أنـ ــه ت ــم اخ ـت ـي ــار هـ ــذه ال ـم ـشــاريــع
بعناية فــائـقــة لتتماشى مــع الـحــاجــات الملحة
داخ ــل الكويت وكــذلــك مــع التوجه الـعــام للدولة
ن ـحــو تـشـجـيــع ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري ودع ـم ــه لتلبية
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات داخـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت وه ـ ــي اولـ ـ ــى مــن
خارجها.

●

سيد القصاص

ّ
توقعت مصادر في الهيئة
الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل الـبــري
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن أعـ ـم ــال تـطــويــر
ال ــدائ ــري ال ـســابــع ال ـســريــع مع
نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ،مشيرة
إل ــى أن نسبة إن ـجــاز األعـمــال
في المشروع حاليا بلغت 90
في المئة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ل ـ ـ
«الجريدة» ،إن مشروع صيانة
الـ ـط ــرق وال ـت ـق ــاط ـع ــات لـلـجــزء
ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ط ــري ــق ال ــدائ ــري

«ضمان» :خدماتنا مستمرة برمضان خالل الحظر
ساعات عمل مسائية عبر مراكزها في حولي والفروانية
جـ ـ ــددت ش ــرك ــة م ـس ـت ـش ـف ـيــات
الضمان الصحي (ضمان) تهانيها
إل ــى الـمــواطـنـيــن والمقيمين في
الكويت بمناسبة شهر رمضان
الـمـبــارك ،معلنة تعديل مواعيد
عمل مــراكــزهــا للرعاية الصحية
األولية ،ومواصلة تقديم مجموعة
من الخدمات الطبية أثناء الحظر
الجزئي خالل هذا الشهر المبارك.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت «ض ـ ـ ـمـ ـ ــان» إل ـ ـ ــى أن
مــراكــزهــا فــي حــولــي والـفــروانـيــة
ستعمل عـلــى فترتين صباحية
ومسائية ،مــن التاسعة صباحا
إلــى الثانية ظهرا للفترة األولــى،
وم ــن ال ـســاب ـعــة وال ـن ـصــف مـســاء
إل ــى ال ـثــان ـيــة وال ـن ـصــف م ــن بعد
منتصف الـلـيــل لـلـفـتــرة الـثــانـيــة،
بـيـنـمــا يـسـتـقـبــل مــركــز «ض ـمــان»
الضجيج المراجعين فقط خالل
ال ـف ـتــرة ال ـص ـبــاحــة م ــن الـتــاسـعــة
صباحا إلى الثانية ظهرا.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــرة إدارة
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة بــالــوكــالــة في
«ض ـم ــان» ،د .فــاطـمــة بــن ظـفــاري،
أن خدمات هذه المراكز تتضمن
طــب العائلة واألم ــراض المزمنة

وخـ ـ ــدمـ ـ ــات األسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ،وغ ـي ــره ــا
م ــن ال ـت ـخ ـص ـصــات ذات ال ـعــاقــة
بــالــرعــايــة الـصـحـيــة الـمـتـكــامـلــة،
وذل ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ــن أي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـبـ ــت إلـ ــى
الخميس.
كما أشارت إلى استمرار العمل
ب ـخ ــدم ــة «تـ ـطـ ـم ــن» ،الـ ـت ــي تـشـمــل
اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ط ـب ـي ــة ع ـ ــن ط ــري ــق
االتـصــال الهاتفي أو المرئي مع
الـطـبـيــب الـمـخـتــص ،إضــافــة إلــى
خدمة الزيارة المنزلية التي يتم
تـقــديـمـهــا م ــن خ ــال ط ــاق ــم طبي
ع ـلــى م ـس ـتــوى ع ــال م ــن ال ـك ـفــاءة
ف ــي مـجـمــوعــة م ــن التخصصات
والخدمات الطبية المتكاملة.
وأضافت بن ظفاري أن خدمات
االسـتـشــارات الطبية تـقــدم بعدة
ل ـ ـغ ـ ــات ف ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـمـ ــراكـ ــز
وال ــزي ــارات المنزلية ،وكــذلــك عن
ب ـع ــد ع ـب ــر خ ــدم ــة «تـ ـطـ ـم ــن» ،بـمــا
يتناسب مع مختلف المواطنين
والمقيمين في دولة الكويت.
وتــأك ـيــدا عـلــى ضـ ــرورة اتـبــاع
م ـخ ـت ـلــف اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات الــرس ـم ـيــة
المتعلقة بالحظر الجزئي وغيره،
دعـ ــت «ض ـ ـمـ ــان» ج ـم ـيــع ال ـع ـمــاء

ا ل ـس ــا ب ــع ع ـق ــد « ،»240يـشـمــل
تـ ـح ــدي ــث وتـ ـط ــوي ــر الـ ــدائـ ــري
السابع القائم ،وتحويله الى
جزء من شبكة الطرق اإلقليمية
«الـطــريــق اإلقـلـيـمــي الجنوبي
المرحلة الثانية» ،الذي تنفذه
وزارة األش ـغــال ضمن الخطة
ال ـت ـن ـم ــوي ــة ل ـت ـح ــدي ــث شـبـكــة
الطرق في الكويت.
وبـيـنــت أن الـمـشــروع يمتد
م ــن ال ـط ــري ــق ال ـس ــاح ـل ــي ،عند
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاء ط ـ ــري ـ ــق ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل
الـســريــع مــع الــدائــري السابع،
لـيـصــل إل ــى م ــا ب ـعــد الـتـقــاطــع

الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤدي ل ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـمـ ـط ــار
الـمـسـتـقـبـلـيــة ب ـح ــوال ــي  5كــم،
وي ـخــدم الـعــديــد مــن المناطق
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،م ـن ـهــا ال ـف ـن ـط ــاس،
وأب ــوال ـح ـص ــان ـي ــة ،والـعـقـيـلــة،
وأبــوفـطـيــرة ،وم ـبــارك الكبير،
وجابر العلي ،والظهر.
ولفتت إلى أن إجمالي أطوال
الطرق بالمشروع قرابة 21.8
كــم ،طــرق سريعة ،إضــافــة إلى
الـطــرق الفرعية والـمـنـحــدرات
وااللـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف ـ ــات ،م ــوضـ ـح ــة أن
ع ــدد الـتـقــاطـعــات بــالـمـشــروع
 6تقاطعات سطحية تعلوها

 6جـســور عـلــويــة ،إضــافــة إلــى
نفق ممتد أسفل طريق الدائري
السابع.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن الـ ـمـ ـش ــروع
ي ـش ـمــل ج ـم ـيــع أعـ ـم ــال ص ــرف
مياه األمطار وخطوط الصرف
ال ـص ـح ــي وأع ـ ـمـ ــال ال ـك ـه ــرب ــاء
واإلنــارة وأعمال شبكة المياه
وأعمال خطوط الهاتف وأعمال
الحماية لخطوط الغاز والنفط،
وأعمال شبكة الري والتخطيط
األرضــي والعالمات المرورية
وأعمال التحكم المروري.

ً
ّ
وافد عربي حول جاخورا في كبد
لمزرعة «ماريغوانا»

عثر بحوزته على  3أسلحة نارية و 15شتلة واعترف بجلب البذور المخدرة
●

محمد الشرهان

أل ـق ــى رجـ ــال م ـبــاحــث ق ـط ــاع األمـ ــن الـجـنــائــي،
واإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات «إدارة
المكافحة المحلية» ،مساء أمــس األول ،القبض
على وافد عربي بتهمة االتجار بالمواد المخدرة
وحيازة أسلحة نارية وزراعة مواد مخدرة أخرى
داخل أحد الجواخير المستأجرة في منطقة كبد.
في التفاصيل ،التي رواها لـ«الجريدة» مصدر
أم ـنــي م ـط ـلــع ،إن م ـع ـلــومــات ســريــة وص ـلــت إلــى
رجال مباحث اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
حول نشاط وافد عربي في عملية االتجار بمادة
ً
«الماريغوانا» المخدرة ،وتبين أنها تزرع محليا،
ً
مشيرا إلى أن رجال المكافحة تتبعوا المعلومات،
ً
ً
ال ـتــي قــادت ـهــم إل ــى أن وافـ ـ ــدا عــرب ـيــا ي ـقــف خلف
عمليات ترويج المواد المخدرة.
وأضاف المصدر ،أن رجال المكافحة نجحوا
من خالل مراقبة حثيثة للمتهم من الوصول إلى
ً
مقر سكنه ،والــذي يستخدمه أيضا في عمليات
ً
زراع ــة م ــادة «الـمــاريـغــوانــا» ال ـم ـخــدرة ،مبينا أن
رج ــال الـمـكــافـحــة قــامــوا مــن خ ــال مـصــدر ســري
بعقد صفقة مــع المتهم ل ـشــراء شتلة مــن مــادة
الـمــاريـغــوانــا الـمـخــدرة مـقــابــل مبلغ م ــادي ،وتــم
ت ـحــديــد إحـ ــدى ال ـس ــاح ــات ال ـتــراب ـيــة ف ــي منطقة

فاطمة بن ظفاري

الــراغـبـيــن فــي زيـ ــارة أو مــراجـعــة
مـ ــراكـ ــزهـ ــا ال ـط ـب ـي ــة ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة
ال ـم ـســائ ـيــة ،إلـ ــى ال ـح ـص ــول على
تصريح طبي للخروج فــي فترة
الحجر عبر الرابط الخاص بذلك
(curfew.paci.gov.kw/request/
 ،)createواختيار المركز المراد
مراجعته في حولي أو الفروانية،
مع الحرص على تأكيد الوصول
للمركز من خالل تطبيق (Curfew
.)Permits

«اإلطفاء» اختتمت برنامج اشتراطات السالمة والوقاية
اختتمت قوة اإلطفاء العام،
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــي ع ـلــى
اشـتــراطــات السالمة والوقاية
م ــن ال ـحــريــق ،الـ ــذي أق ـيــم على
مـ ــدى أس ـبــوع ـيــن ف ــي الـمـبـنــى
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـ ـقـ ـط ــاع ال ــوق ــاي ــة،
بمشاركة  7ضـبــاط مــن وزارة
ال ــدف ــاع و 5ض ـبــاط م ــن وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،ف ــي إطـ ــار الـتـعــاون
ال ـم ـش ـت ــرك ب ـي ــن ال ـم ــؤس ـس ــات
العسكرية.
وق ــال مــديــر إدارة العالقات
العامة واإلع ــام بقوة اإلطفاء
ا لـعــام العقيد محمد الغريب،
فــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أمــس،
إن الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ي ـ ـ ـهـ ـ ــدف إلـ ــى
تـعــريــف الـضـبــاط المشاركين
فيه بآلية عمل معدات مكافحة
ال ـحــريــق واإلنـ ـ ــذار وال ـخــدمــات
الهندسية ،لالستفادة من هذه
األنظمة وطريقة عملها بالشكل
الصحيح.

لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـقـ ــد الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الـجـلـســات ال ـح ــواري ــة الـخــاصــة
وورش ال ـع ـم ــل م ــع ال ـعــام ـل ـيــن
بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ومـ ـ ــع الـ ـش ــرك ــاء مــن
خارجها ووصل عددها إلى 41
جلسة لشرح رؤيتها وأهدافها
ا لـتــي تسعى لتنظيم وتطوير
اإلعـ ـ ــام ال ـكــوي ـتــي بــاعـتـبــارهــم
حجر األساس في إنجاحها.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـ ــدأت

تنفيذ عدد من اإلجــراء ات التي
مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ت ـس ـه ـي ــل تـطـبـيــق
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ومـ ـ ــن أه ـم ـهــا
تطوير الهوية البصرية لقنوات
ال ـت ـل ـفــزيــون م ــن خ ــال تـحــديــث
ش ـ ـعـ ــار الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ون ــوعـ ـي ــة
الـ ـب ــرام ــج وال ـم ـس ـل ـس ــات ال ـتــي
تـ ـع ــرض فـ ـي ــه وتـ ـط ــوي ــر ه ــوي ــة
وم ـ ـح ـ ـتـ ــوى ح ـ ـسـ ــابـ ــات وزارة
اإلع ــام فــي مـنـصــات الـتــواصــل

االج ـت ـمــاعــي الـمـخـتـلـفــة .وذك ــر
أن ـ ــه تـ ــم وض ـ ــع م ـخ ـط ــط زم ـنــي
لالستراتيجية وتشكيل لجنة
إلنتاج البرامج وتعيين متحدث
رس ـم ــي لـ ـل ــوزارة والـ ـب ــدء بعقد
دورات ت ــدر ي ـب ـي ــة لـلـمــو ظـفـيــن
م ــن مــذيـعـيــن وم ـقــدمــي بــرامــج
وم ـع ــدي ــن وم ـخ ــرج ـي ــن إض ــاف ــة
لـ ــوضـ ــع الـ ـلـ ـبـ ـن ــات األس ــاسـ ـي ــة
لتحقيق التحول الرقمي المقرر.

جواخير كبد لعملية االستالم والتسليم ،حيث
تــم الـقـبــض عـلـيــه ل ــدى تسليمه ال ـم ـخــدرات إلــى
المصدر السري.
وذك ـ ــر ال ـم ـص ــدر ،أن رج ـ ــال ال ـم ـكــاف ـحــة وبـعــد
اسـتـصــدار إذن مــن النيابة العامة توجهوا إلى
مقر سكن المتهم في أحد الجواخير المستأجرة،
وعثروا بداخله على  15شتلة من «الماريغوانا»
الـمـخــدرة وكميات مــن بــذور ذات الـمــادة إضافة
إلــى عثورهم على ثالثة أسلحة نارية وذخيرة،
ً
مشيرا إلــى أن المتهم اعـتــرف بأنه يجلب بــذور
ال ـمــواد الـمـخــدرة عــن طــريــق الشحن الـجــوي من
إحدى الدول اآلسيوية ويعمل على زراعتها في
الجاخور ثم بيعها إلى المتعاطين.
وأوضــح المصدر أن رجــال المكافحة أحــرزوا
جـمـيــع الـمـضـبــوطــات ال ـتــي عـثــر عـلـيـهــا بـحــوزة
ً
ً
المتهم وأعدوا تقريرا مفصال بالقضية وأحالوها
ً
إلى النيابة العامة ،مشيرا إلى أن رجال المكافحة
ً
خ ــاطـ ـب ــوا أي ـ ـضـ ــا ال ـج ـه ــة ال ـم ـع ـن ـيــة عـ ــن مـنـطـقــة
الجواخير التي ضبط بها المتهم لالستيضاح
ً
ً
عن كيفية استئجاره جاخورا مخصصا ألغراض
معينة في هذه المنطقة ،ثم تحويله إلى مزرعة
مخدرات.

مقتل آسيوي وإصابة آخر في جريمة باألحمدي
مجهولون أطلقوا النار على «بدون» في الفروانية وأصابوا قدمه
●

جانب من البرنامج

محمد الشرهان

اسـتـنـفــرت األج ـهــزة األمـنـيــة فــي محافظة األح ـمــدي،
ً
صباح أمس ،اثر تلقيها بالغا من مسؤولي قسم الحوادث
في مستشفى العدان يفيد بوصول وافد اسيوي متوفى
الى المستشفى اثر تلقيه ضربة على رأسه بآلة حادة،
وكان برفقته وافد اخر اصابته خطيرة في عينه.
وقــال مصدر امني لـ «الجريدة» انــه فــور تلقي البالغ
انتقل رج ــال امــن محافظة االح ـمــدي ورج ــال المباحث
واالدلـ ــة الجنائية ال ــى قـســم ال ـح ــوادث فــي المستشفى
حيث ابلغهم فنيو الطوارئ الطبية انهم نقلوا المتوفى
والـمـصــاب اثــر بــاغ وصــل اليهم عبر غرفة العمليات،
وأنهم حاولوا انعاش المتوفى اال انه فارق الحياة نتيجة
اصابته بآلة حادة في رأسه.
واضــاف المصدر ان رجــال المباحث لم يتمكنوا من
استجواب المصاب اآلخر بسبب حالته الصحية ،الفتا
الى ان رجال المباحث بدأوا جمع المعلومات لفك طالسم
القضية .وأشار الى ان رجال االمن ابلغوا وكيل النائب

العام بالقضية فامر بتسجيلها قضية قتل عمد وشروع
بالقتل ،وأم ــر بــإحــالــة الجثة الــى ادارة الـطــب الشرعي
لتحديد اسباب الوفاة ووقتها.
م ــن جــانــب آخ ــر ،اب ـلــغ م ـســؤولــي قـســم الـ ـح ــوادث في
مستشفى الفروانية غرفة عمليات وزارة الداخلية عن
وصول شخص من محددي الجنسية الى قسم الحوادث
في المستشفى مصاب بعيارين ناريين في قدمه وحالته
الصحية مستقرة بعدما احضره شقيقه.
وقــال مصدر امني لـ «الجريدة» انــه فــور تلقي البالغ
تــوجــه رج ــال ام ــن محافظة الـفــروانـيــة ال ــى المستشفى
واستمعوا إلفادة شقيق المصاب حيث قال ان االصابة
ناجمة عــن مشاجرة مــع اشـخــاص استخدموا سالحا
نــاريــا (مـســدس) وأطـلـقــوا مــن خــالــه الـنــار على شقيقه
محاولين قتله ،وزود رجــال االمــن بأسماء االشخاص،
مشيرا الــى ان رجــال المباحث بــدأوا عملية البحث عن
الجناة بعد ان امر وكيل النائب العام بتسجيل قضية
ش ــروع فــي القتل وكـلــف بــوضــع حــراســة على المصاب
داخل المستشفى.

ةديرجلا
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ً
ّ
«العلوم اإلدارية» قدمت مشروعا لتطوير
منصة التشريعات الذكية لمجلس األمة

«إدرايي التعليمية» لتسكين
المناصب القيادية بـ «التربية»
الجمعية طالبت بإنصاف موظفي الدعم اإلداري

يعتمد على تحليل واستخراج القوانين باستخدام الذكاء االصطناعي
حمد العبدلي

ّ
قدمت كلية العلوم اإلدارية في
جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت لـمـجـلــس األم ــة
مقترح مشروع لتصميم وتطوير
مـنـصــة ال ـت ـشــري ـعــات وال ـقــوان ـيــن
الــذك ـيــة ،وذل ــك خ ــال الـلـقــاء الــذي
جمع القائم بأعمال عميد الكلية
الـعـلــوم د .محمد زي ـنــل ،واألمـيــن
العام للمجلس األعلى للتخطيط،
د .خــالــد م ـهــدي ،برئيس مجلس
األمـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم ل ـت ـقــديــم
ال ـم ـق ـتــرح بــال ـت ـعــاون م ــع األم ــان ــة
العامة للتخطيط.
وأشـ ـ ـ ــار بـ ـي ــان ل ـل ـك ـل ـيــة ،أم ــس،
إل ــى أن ال ـم ـق ـتــرح ي ـق ــوم بتحليل
واستخراج التشريعات باستخدام
خ ــاصـ ـي ــة ال ـ ــذك ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
لـتــزيــد م ــن ك ـف ــاءة الـتـحـلـيــل وأث ــر
ال ـت ـش ــري ـع ــات وت ـص ـن ـي ـف ـهــا آل ـي ــا،
لتقليل تداخل وتعارض القوانين
ال ـم ـق ـت ــرح ــة م ــع م ـ ــواد ال ــدس ـت ــور
أو ال ـقــوان ـيــن ال ـســاريــة وال ـلــوائــح
المعمول بها والقرارات السابقة،

وصوال الستخراج وإعداد النص
المقترح للقانون بصورة آلية.
وأض ــاف البيان أن تقديم هذا
المقترح يأتي ضمن الــدور المهم
في خدمة المجتمع والمسؤولية
الـمـنــاطــة بكلية ال ـع ـلــوم اإلداريـ ــة
ً
بجامعة الكويت ،نظرا لما تزخر به
من كفاءات لتقديم الحلول الممكنة
للمشاكل القائمة ،أو لتطوير العمل
في مؤسسات الدولة المختلفة.
وأب ـ ـ ــدى رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
استحسانه وقبوله للمقترح لما
ّ
يتوقع له من أثر كبير في تطوير
الـعـمــل الـبــرلـمــانــي ،وأوعـ ــز بعمل
الالزم واتباع الخطوات الصحيحة
للبدء بالمشروع.
وتقدم د .زينل بالشكر لرئيس
المجلس إلتاحته الفرصة لشرح
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ،م ـث ـم ـن ــا س ــرعـ ـت ــه فــي
اإليعاز لمكتب المجلس الستكمال
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـل ـب ــدء
بالمشروع.

9

محليات

طالبت الجمعية الكويتية إلداريي المؤسسات التعليمية
وزير التربية د .علي المضف ،بضرورة تسكين الوظائف
القيادية واإلشــرافـيــة الشاغرة ب ــوزارة التربية فــي أســرع
وقت ممكن ،وإعطاء فرصة لإلداريين في الترقي وتولي
المناصب القيادية واإلشرافية المستحقة لهم في كل من
وزارة التربية.
وقالت الجمعية في بيان لها إن "المؤسسات التعليمية
تعج بالكثير من المشاكل التي تقف عقبة أمام اإلداريين
في إنجاز وإتمام أعمالهم على أكمل وجه".
وشددت الجمعية على ضرورة إنصاف وظائف الدعم
اإلداري من مسميات "مساعد منسق إداري ومنسق شؤون
توظيف وسـكــرتــاريــة" ،الــذيــن يعملون فــي إدارة الـمــوارد
ً
البشرية بديوان عام وزارة التربية منذ أكثر من  12عاما
دون صــرف أي مكافأة تشجيعية أو إق ــرار الـكــادر ،وعــدم
التفرقة بينهم وبين آخرين وأسوة بزمالئهم ،مشيرة إلى
وجود آخرين يصرف لهم كادر ومكافأة تشجيعية حسب
مسماهم الوظيفي في نفس القسم ونفس العلم.
ودعــت الجمعية إلــى إلـغــاء كــل ال ـقــرارات الـجــائــرة التي
حرمت اإلداريين من حقوقهم ومنح ترقياتهم المستحقة
لمعالجة جميع المشاكل الناجمة عن تلك األخطاء ،مؤكدة
أهمية تبني الوزير المضف قضايا العاملين في الجهات
التابعة له والعمل على معالجة مواطن الخلل فيها ضمن
الكثير من الملفات المتضخمة والعالقة منذ فترة والتي
ي ـعــانــي مـنـهــا إداريـ ـ ــو ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة وتتطلب
إصالحات جذرية شاملة.

ً
الغانم متوسطا مهدي وزينل

●«مكتبة الجامعة» :استقبال الطلبة للخميس «األمم المتحدة» :الكويت نموذج يحتذى في العطاء
فيصل متعب

أع ـل ـنــت مـكـتـبــة ال ـط ــال ــب ف ــي جــام ـعــة الـكــويــت
استقبال الطلبة الذين واجهتهم مشكالت تقنية
أثناء تقديم الطلب قبل االثنين الماضي ولم تصل
طلباتهم حتى اآلن.
وذكــرت المكتبة ،في بيان صحافي ،أمــس ،أن
ً
"استقبال الطلبة في المكتبة اعتبارا من اليوم
حتى الخميس المقبل من  9صباحا إلى  1ظهرا".

وتابعت" :حجز الموعد الخاص بالطلبة الذين
واجهتهم مشكالت فنية بإبراز الهوية الجامعية
من خالل منصة (متى)".
ً
وأضافت" :في حال وصول الطلب ناقصا بأحد
الكتب ،فهذا يعني أن الكتاب لم يكن متوافرا خالل
تجهيز الطلب ،وعلى الطالب أن يتأكد من الموقع.
توافر الكتاب الحقا من خالل مراجعة المكتبة في
موعد آخر ،وإن لم يتوافر الطلب فسيتم استرجاع
قيمة الكتاب".

« »KiLAWتنظم منتدى «العملة
الرقمية»  20مايو المقبل
أعلنت إدارة التطوير الطالبي والمسابقات
في كلية القانون الكويتية العالمية (،)KiLAW
بالتعاون مع قسم القانون الجنائي في الكلية،
َ
بعضو ي الهيئة التدريسية د .معاذ
متمثال
المال ود .ضاري السعيد ،عقد المنتدى الثالث
لـلـكـلـيــة ب ـع ـنــوان "الـعـمـلــة الــرق ـم ـيــة :تـحــديــات
جــديــدة للعدالة الجنائية" يــوم الخميس 20

مايو المقبل عبر برنامج زووم.
وذك ــرت اإلدارة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أم ــس ،أن
ضيوف المنتدى هــم :عضو هيئة التدريس في
قـســم الـتـمــويــل بكلية الـعـلــوم اإلداري ـ ــة بجامعة
الكويت د .سعود الثاقب ،وعضو هيئة التدريس
ف ــي ق ـســم ال ـع ـل ــوم ال ـقــانــون ـيــة بــأكــادي ـم ـيــة سعد
العبدالله للعلوم األمنية د .راشد الهاجري.

«الصندوق الكويتي» :نضطلع بدور ريادي في الشراكات التعددية ودبلوماسية السالم
●

ربيع كالس

قــالــت المنسقة المقيم لــأمــم المتحدة
باإلنابة لدى الكويت هيديكو هادجيالك،
ً
ً
إن "الكويت تشكل نموذجا دوليا يقتدى به
على صعيد تقديم العون والمساعدة لدعم
األمــن والسلم الدوليين ،وبناء الشراكات
الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة وات ـبــاع دبلوماسية
ال ـســام والــدبـلــومــاسـيــة الــوقــائـيــة بقيادة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـم ــد" ،م ـشــددة عـلــى أن "ه ــذه الـجـهــود
والـمــواقــف السياسية الفاعلة مــا هــي إال
امتداد لتاريخ متأصل منذ نشأة الكويت".
وأعــربــت هــادجـيــالــك ،فــي بـيــان مشترك
صادر عن مكتب األمم المتحدة في الكويت
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية ،بمناسبة احتفال األمم المتحدة،
أم ـ ــس ،ب ــال ــذك ــرى ال ـثــال ـثــة ل ـل ـيــوم ال ــدول ــي
لتعددية األطــراف والدبلوماسية من أجل
ال ـس ــام ،نـيــابــة عــن فــريــق األم ــم المتحدة
فــي الـكــويــت عــن فــائــق شكرها وتقديرها

لـلـجـهــود الــريــاديــة الـكــويـتـيــة عـلــى جميع
المستويات لتعزيز األمن والسلم وتعزيز
الشراكات التعددية ،وعلى رأسها جهود
وزارة الخارجية الكويتية الدؤوبة.

دور ريادي
من ناحيته ،أوضح الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية ،في البيان،
أن "ال ـك ــوي ــت تـضـط ـلــع ب ـ ــدور ري ـ ــادي فــي
مـجــال الـشــراكــات التعددية ودبلوماسية
السالم ،والذي كان ً
جليا من خالل جهودها
الحثيثة وعملها الدؤوب في ترويج السلم
واألم ــن فــي المنطقة وخــارج ـهــا" ،مشيرا
إلى انها لم تأل ً
جهدا في اتخاذ القرارات
ً
خصوصا في القضايا التي تهم المنطقة
الـعــربـيــة والـمـحــافـظــة عـلــى الـسـلــم واألم ــن
الدوليين.
وأضــاف الصندوق :كما جنت الكويت
ثـمــار جـهــودهــا فــي حــل األزم ــة الخليجية
بعد  3سنوات من دورهــا كوسيط ،حيث

ً
ً
تاريخيا في القمة
حققت الكويت إنجازا
الخليجية الـ ( 41قمة العال) برأب الصدع
الخليجي ،وتم إطالق اسم المغفور له بإذن
ال ـلــه سـمــو األم ـيــر ال ــراح ــل الـشـيــخ صباح
األح ـم ــد ع ـلــى ال ـق ـمــة ك ــاع ـت ــراف بـمـســاعــي
سموه ،رحمه الله ،وجهود قياديي الكويت
في حل هذه األزمة .هذا إضافة إلى جهود
الدولة الريادية في استضافة المؤتمرات
الــدول ـيــة للمانحين لـفــك األزم ــة الـســوريــة
وال ـم ـس ــاه ـم ــة ال ـس ـخ ـيــة دع ـ ًـم ــا ل ــأوض ــاع
اإلنسانية السورية ،واستضافة محادثات
السالم اليمنية ،والمؤتمر الدولي إلعادة
إعمار العراق ،ومساهماتها السخية ً
دعما
ل ـل ــدول ال ـم ـت ـضــررة م ــن تــداع ـيــات انـتـشــار
كورونا".

 107دول
وذكــر أن "الكويت عن طريق الصندوق
الكويتي ال ــذي امـتــد نشاطه ليشمل 107
دول في العالم قد كانت لها اسهامات في

مختلف القضايا اإلنسانية والتنموية،
ول ـعــل آخ ــره ــا ك ــان ال ـتــزام ـهــا ب ـتــاريــخ 17
سبتمبر  2020في أعمال االجتماع الوزاري
حول اليمن والذي ُعقد على هامش أعمال
الدورة الـ 75للجمعية العامة لألمم المتحدة
بمبلغ  20مليون دوالر يؤمل تخصيصها
عن طريق الصندوق الكويتي".
وت ــاب ــع" :ك ـمــا أن ل ـل ـص ـنــدوق الـكــويـتــي
اسهامات واسعة النطاق من حيث المجال
والجغرافيا فيما يخص دعم المجتمعات
المستضيفة لالجئين ا لـســور يـيــن ،حيث
ال ـتــزمــت واسـتـضــافــت ال ـكــويــت مــؤتـمــرات
لــدعــم الالجئين الـســوريـيــن" ،موضحا أن
هذه االلتزامات بلغت  1.8مليار دوالر منها
 377.5مليون دوالر من مــوارد الصندوق
الكويتي وقد شملت الالجئين السوريين
في كل من تركيا ،ومصر ،والعراق ،واألردن،
ولبنان ،إضافة إلى مساهمات مختلفة مع
منظمات أممية وأخرى محلية تعنى بعالج
الالجئين أو توفير الحياة الكريمة لهم".

البديوي :نولي حماية حقوق العمالة الوافدة أولوية «اإلغاثة» :توفير  3200تنكر مياه
شارك في ندوة افتراضية حول «المهاجرين في الخليج» نظمها البرلمان األوروبي في  3محافظات يمنية
ً
الصماتي :شكرا للكويت على دعمها المستمر
أكد سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى االتحاد االوروبي
وحلف شمال االطلسي "ناتو" جاسم البديوي أن الكويت تعطي أولوية
كبيرة لرعاية حقوق القوى العاملة الوافدة وحمايتها.
وق ــال السفير الـبــديــوي فــي ن ــدوة افتراضية حــول "المهاجرين في
الخليج" نظمتها لجنة العالقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان
األوروبي ،الخميس الماضي ،إن دولة الكويت لم تعط األولوية لصحة
وسالمة العمالة الوافدة فحسب بل عززت أيضا حمايتها من خالل تمرير
القوانين والتشريعات الالزمة ومراقبة أصحاب العمل.
وأضاف :وفرنا للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وصوال
حرا وغير مقيد وغير مشروط حتى تتمكن من التحقق من جميع الجهود
وإجراءات الحماية الموضوعة لضمان حقوق العمالة الوافدة في الكويت.
وأشار إلى أن الكويت واالتحاد األوروبي عقدا حوارهما غير الرسمي
الثاني حول حقوق اإلنسان في  30مارس الماضي ،حيث تمت مناقشة
قضية حقوق العمال بشكل شامل وتم الــرد على جميع األسئلة التي
طرحها الجانب األوروبي بصورة كاملة.
وسلط السفير البديوي الضوء على بعض الخطوات الرئيسية
التي اتخذتها الكويت لحماية العمالة الوافدة بما في ذلك إنشاء

آلية رسمية لتسوية النزاعات بين العمال وأرباب العمل.
وأوض ــح أن الكويت اتـخــذت أيـضــا خـطــوات أخ ــرى فــي هــذا الصدد
بينها تشكيل فريق إدارة أزمات وطوارئ من أجل ضمان سالمة العمال
وحمايتهم أثناء جائحة كورونا المستجد وتعزيز التواصل بين الجهات
المختصة والسفارات والقنصليات ذات الصلة من أجل ضمان سالمة
وحماية وحقوق العمالة الوافدة.
وقال إن "الكويت واحدة من أكثر الدول سخاء في العالم وتم االعتراف
بها كمركز إنساني دولي من قبل األمم المتحدة ،مردفا :وبهذه الروح
نسعى جاهدين لضمان حقوق وكرامة اإلنسان في جميع أنحاء العالم
بما في ذلك في داخل الوطن.
وأع ــرب السفير البديوي عــن تطلع رئيس وأعـضــاء لجنة الشؤون
الخارجية في مجلس األمة للمشاركة في اجتماع شامل لمناقشة جميع
القضايا ذات االهتمام المشترك ،مضيفا :أنا شخصيا آمل أن يحقق هذا
االجتماع نتائج ملموسة.
ومن جانبه ،أعلن رئيس اللجنة هانا نيومان أن االجتماع النيابي
بين البرلمان األوروبي ومجلس األمة الكويتي سيعقد بشكل افتراضي
في  20مايو المقبل.

جاسم البديوي

دشنت الجمعية الكويتية لإلغاثة مشروع توفير
أكثر من  3200تنكر مياه صالحة للشرب لمخيمات
النازحين والمناطق المتضررة في ثالث محافظات
يمنية ،ضمن حملة "الكويت بجانبكم" المستمرة
منذ  6سنوات.
وذكـ ـ ـ ــرت م ــؤس ـس ــة "ي ـن ــاب ـي ــع الـ ـخـ ـي ــر" ال ـم ـن ـفــذة
ل ـل ـم ـش ــروع ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أمـ ــس األول ،أن
المشروع يهدف إلــى تــوزيــع  3229تنكر مــاء سعة
خمسة آالف لتر في محافظات لحج وصنعاء ومأرب.
وأعرب مدير الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات
النازحين في محافظة لحج عمر الصماتي ،خالل
تدشين المشروع ،عن بالغ الشكر والتقدير للكويت
والجمعية الكويتية لالغاثة على دعمها المستمر،
وإسهامها في تلبية احتياجات النازحين والمناطق
ً
المتضررة ،مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يسهم
ف ــي الـتـخـفـيــف م ــن م ـعــانــاة ال ـنــازح ـيــن والـمـجـتـمــع

المضيف خصوصا في شهر رمضان الكريم.
من جانبه ،أوضــح مدير مكتب "ينابيع الخير"
بمحافظة لحج نادر القطيبي ،أن المشروع يشمل
توزيع  1229تنكر سعة  5آالف لتر من مياه الشرب،
ويستفيد منها  1521أســرة نازحة ومتضررة في
المحافظة.
ول ـف ــت ال ـق ـط ـي ـبــي إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـم ـش ــروع يــأتــي
استجابة عاجلة للمناشدات التي أطلقت نتيجة
تزايد أعداد النازحين وتدهور األوضاع االقتصادية،
موضحا أن "الكويتية لــاغــاثــة" نـفــذت العديد من
الـمـشــاريــع اإلغــاث ـيــة ،خـصــوصــا فــي م ـجــال الـمـيــاه
والغذاء واإليواء والتعليم والمأوى.
وأعرب عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة
وش ـع ـبــا ع ـلــى مـســاهـمــاتـهــا اإلن ـســان ـيــة واإلغــاث ـيــة
الطارئة والمستمرة في اليمن.

«البيئة» :ازدياد نفوق أسماك الجم نتيجة المد األحمر
أكدت استكمال المسوحات على سواحل الجون ونفت تلوث أجواء البالد
●

عادل سامي

أك ـ ـ ــدت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـب ـي ـئــة
ازد ي ــاد نـفــوق أ س ـمــاك ا لـجــم نتيجة
المد األحمر.
وأعلنت الهيئة في بيان لها إنه
من خالل المسوحات الروتينية في
ال ـم ـنــاطــق ال ـتــي تـكـثــر فـيـهــا ح ــاالت
ن ـفــوق األس ـم ــاك وال ـم ــد االح ـم ــر في
جون الكويت ،قام فريق مشترك من
اإلدارات المعنية في الهيئة العامة
للبيئة بمسح شواطئ الصليبيخات
حيث لوحظ ازدياد نفوق أعداد من
أسماك الجم على سواحلها.
وأشارت الهيئة إلى أن التحاليل
بـيـنــت ازد ه ــار ن ــوع Navicula spp
وال ـت ــاب ــع ل ـم ـج ـمــوعــة ال ــداي ــات ــوم ــات
حيث بلغت األعداد  480ألف خلية/
لتر.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة أنـ ـ ـ ـ ــه م ــن
الـ ـمـ ـع ــروف أن ازده ـ ـ ــار هـ ــذا ال ـن ــوع
ق ــد يـتـسـبــب ف ــي اخ ـت ـنــاق األس ـم ــاك،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن ـ ـهـ ــا س ـت ـس ـت ـك ـم ــل ع ـمــل
ال ـم ـســوحــات ال ـم ـيــدان ـيــة ف ــي األي ــام
المقبلة على سواحل جون الكويت

ومتابعة األوضاع البيئية.
وف ــي م ـج ــال آخـ ــر ،ن ـفــت "ال ـب ـي ـئــة"
ص ـحــة م ــا ي ـتــم ت ــداول ــه ح ــول تـلــوث
أجواء البالد.
وق ــال ب ـيــان صـحــافــي لـلـهـيـئــة إن
مــا يـتــم تــداو لــه ا سـتـشـهــادا بمؤشر
ال ـت ـل ــوث ال ـت ــاب ــع ل ـس ـف ــارة ال ــوالي ــات
المتحدة بأن أجواء الكويت ملوثة
"عار عن الصحة تماما".
وأضاف أن مؤشر التلوث التابع
لسفارة الواليات المتحدة ال يرصد
جميع أ نــواع الملوثات بل يختص
بقياس جسيمات الغبار ذات الحجم
 2.5مـيـكــرون فـقــط وم ــا يـتــم رصــده
بــوســاطــة ه ــذا ال ـج ـهــاز م ــن تــراكـيــز
لـ ـ ــذرات ال ـغ ـب ــار ت ـت ــم م ـقــارن ـت ـهــا مــع
ا لـمـعــا يـيــر ا لـخــا صــة بــو كــا لــة حماية
البيئة األميركية.
وأ شــار إ لــى و جــود اختالف كبير
بـ ـي ــن الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ــدول ــة
الـ ـك ــوي ــت الـ ـت ــي ت ــراع ــي ال ـع ــواص ــف
ا لـ ـت ــرا بـ ـي ــة ذات ا ل ـم ـن ـش ــأ ا ل ـط ـب ـي ـعــي
ومـ ـع ــايـ ـي ــر وكـ ــالـ ــة حـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ت ــرك ــز ع ـلــى ذرات
الغبار ذات المنشأ الصناعي.

جانب من األسماك النافقة على الساحل

زوايا ورؤى
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حارس المدرسة
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

ما فائدة مؤسساتنا المدفوعة الرواتب إذا كانت مشكلة
ُ
حارس المدرسة تحل عن طريق المغردين؟!
أول العمود:
التهاون هو الذي قتل فرح أكبر.
***
بلمح البصر وفي اليوم ذاته تم حل مشكلة تأخر دفع رواتب
حارس مدرسة سليمان العدساني ٩٠ ،دينارا عن خمسة شهور!!
من الذي أنهى الموضوع؟
هو الحارس نفسه محمد كمال جعفر ،من الشقيقة مصر.
ماذا كانت وسيلته؟
وسائط التواصل االجتماعي ،ولسانه.
من فزع له؟
الشعب الكويتي أفرادا وجمعيات.
األسئلة المطروحة هنا:
 ماذا كانت تفعل هيئة القوى العاملة الرقيبة على العقودوالعمال؟
 ولماذا تحركت وزارة التربية التي يعمل لديها الحارس بعدحديث الحارس في وسائل التواصل االجتماعي؟
 ولماذا تستمر حاالت تأخر دفع الرواتب لهؤالء الناس؟ وهل تمت معاقبة أحد في تلك الجهات؟ ومــا الـمــوقــف الـقــانــونــي الــواجــب االت ـبــاع تـجــاه كفيل هذاالحارس؟
 وما فائدة المؤسسات المدفوعة الرواتب إذا كانت مشاكلناُ
تحل عن طريق المغردين؟!
 ومــا خـطــورة الوسيلة التي اتبعها الـحــارس على سمعةالدولة؟
 ومــاذا لو حــدث موضوع أكبر من حالة محمد كمال وتماستخدام وسائل التواصل االجتماعي ضد البلد؟
ً
 وكم عامال لم يتسلم راتبه بالموعد ويخشى أن يتحدث كمافعل الحارس في وسائل التواصل االجتماعي؟
قليل من الحياء!

نيل أشيرسون*

هل بدأ العد التنازلي ّ
لتغير الوضع
في المملكة المتحدة؟

ةديرجلا

•
العدد  / 4716األحد  25أبريل 2021م  13 /رمضان 1442هـ

opinion@aljarida●com

المستشار شفيق إمام

ما قل ودل :الطبيب الذي أصيب بجلطة في القلب أثناء إجراء عمليتي
هل هو من كوكب آخر؟
ذلك الطبيب الذي أجرى عملية لي وهي إصالح الصمام
الميترالي الذي يضخ الدم في القلب إلى كل وظائف الجسم
ال ـح ـيــويــة ،وذل ــك بـتــركـيــب م ـي ـتــرال كـلـيــب ل ــه ،وأث ـن ــاء إج ــراء
العملية أ صـيــب بجلطة فــي القلب ،فـقــام فريقه الطبي على
ا لـفــور بــإ جــراء ر ســم قـلــب لــه ،فاكتشفوا حــا جـتــه إ لــى تركيب
دعامتين في شرايين قلبه ،إال أنه رفض ذلك قبل أن ينتهي
من إجراء عمليتي وتركيب كليب ثان للصمام ،وهو يجلس
على مقعد ،وكان قبل إصابته قد ركب الكليب األول.
وكان من فحصني من أطباء القلب قد أشاروا ّ
علي بتركيب
هذا الكليب ،وأن العملية آمنه بنسبة  %95إال أنهم تحفظوا
بأن الخطر ال يزال قائما إذا ضل الكليب طريقه إلى الصمام
وخرم القلب أو أصابني بجلطة في المخ.
فكيف لــم يضل الكليب األول طريقه فــي يــد هــذا الطبيب
اإلنسان الماهر؟ سؤال مشروع وقد بدأت العملية في الساعة
ا ل ـعــا شــرة صـبــاح األول مــن أ بــر يــل ،و ل ــم يـكــن قــد مـضــى على
هبوط الطائرة التي أقلته إلى مصر في منتصف الليل يوم
 31مارس سوى بضع ساعات.
وال أ جـ ــد إ ج ــا ب ــة ع ــن هـ ــذا ا لـ ـس ــؤال سـ ــوى أ نـ ــه كـ ــان يـتــأ لــم
أللمي ويتوجع لوجعي طيلة أكثر من شهر تأخرت الشركة
األميركية المنتجة للكليب في تصديره ،وفور علمه بوصول
الكليب استقل أول طائرة ليجري العملية.
وك ـيــف ل ــم ي ـضــل الـكـلـيــب ال ـثــانــي طــري ـقــه ع ـنــدمــا ق ــام هــذا
ا لـطـبـيــب اإل ن ـســان بـتــر كـيـبــه و ه ــو فــي ه ــذه ا لـحــا لــة الصحية
الحرجة ،رغم اعتراض ونصح فريقه الطبي له بعدم إجهاد
نفسه أ كـثــر مــن هــذا؟ و لـمــاذا تحامل على نفسه كــل هــذا في
المرتين ،األو لــى عندما حــدد مــو عــدا مبكرا إل جــراء العملية
ً
ولم يكن قد أخذ قسطا من الراحة الكافية من عناء السفر،
والثانية عندما استكمل عمليته ،قبل أن ينقلوه إلى غرفة
عمليات أخرى لتخديره وتركيب دعامتين في شرايين قلبه؟
لـقــد شـعــر فــي الـمــرتـيــن بـمـســؤولـيـتــه اإلنـســانـيــة والـطـبـيــة
عن مريض يتألم ويتوجع ،بل شعر بمسؤوليته اإلنسانية
منذ اليوم األول الذي اتصلت فيه به ،وفور سماعه بحالتي،
فتطوع إلجرائها في مصر ،ولما سألته عن أتعابه قال لي
ال تقلق بعد أن أ جــري العملية وتتعافى بــإذن الله سأقول
لك مقدار أتعابي.

هل هذا الطبيب من كوكب آخر؟
سؤال مشروع نطرحه على األطباء والمستشفيات الخاصة
في هذا الزمن الرديء ،فهذا الطبيب اإلنسان الرائع والماهر

في آن وا حــد ،هو المتخصص الوحيد في تركيب الميترال
كـلـيــب لـلـصـمــام ا لـمـيـتــرا لــي ،بــل إن صـيـتــه ذاع فــي المنطقة
ال ـعــرب ـيــة ك ـل ـهــا ف ــي ت ـخ ـصــص اس ـت ـب ــدال ال ـش ــري ــان األورطـ ــي
بشريان جديد أو إصالحه.
لقد ضرب هذا الطبيب أبلغ مثال وأروع نموذج للطبيب
اإلنسان الماهر في زمن ال يدخل الطبيب فيه غرفة العمليات
إال بـعــد أن يــأ خــذ أ تـعــا بــه كــا مـلــة والمستشفيات ا لـخــا صــة ال
تسلم جثة المريض إال بعد أن يقوم ذووه بسداد مصاريف
اإلقامة كاملة.
ف ـق ــد ت ـح ــول ــت ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات إلـ ــى فـ ـن ــادق س ـب ـعــة ن ـج ــوم،
واأل طـ ـب ــاء ا ل ــذ ي ــن ت ـج ــردوا م ــن إ نـســا نـيـتـهــم ،أ ص ـب ـحــت مهنة
الطب عندهم تجارة ،وحياة المرضى هي األخيرة في سلم
األولويات.

مهنة الطب
إن مـهـنــة ال ـطــب هــي مــن أ س ـمــى الـمـهــن وأجـلـهــا شــأنــا ،ال
يعادلها أو يوازيها إال والية القضاء ،وفي ناموس أبقراط
أن الطب أشرف الصنائع كلها ،وهي مهنة إنسانية نبيلة،
ترسم البسمة على شفاه المرضى وشفاه ذويهم ،بتخفيف
أل ــم ال ـمــريــض وإدخ ـ ــال ال ـس ـع ــادة ع ـلــى ق ـل ـبــه وق ـلــوب ـهــم بـعــد
الشفاء الكامل.
والرت ـب ــاط ه ــذه الـمـهـنــة بـحـيــاة اإلن ـس ــان ،وآالم ــه ،ومــوتــه،
ارت ـب ـط ــت ب ــال ــدي ــن ،ف ـك ــان ال ـت ــداخ ــل ب ـي ــن وظ ـي ـف ـتــي ال ـك ـهــانــة
والتطبيب في مصر القديمة ،وكانت مدارس األحبار اليهود
ً
تدرس منهاجا في الطب.
و كــان ا بــن النفيس الرائد األول في علوم الطب يكتب في
الحديث وأ صــول الفقه ،وإذا كــان ا لـطــب قــد ا مـتــزج بالسحر
ً
لدى اإلغريق ،فإن ذلك لم يستمر طويال ،إذ أفرزت الحضارة
اإلغريقية أبقراط الذي أسس فن الطب على أصوله العلمية،
يحدوه الجانب األخالقي ،ويظهر ذلك في قسمه المشهور.
ويستهل أبقراط قسمه بقوله" :إني أقسم بالله رب الحياة
وال ـم ــوت واه ــب ال ـح ـيــاة وال ـم ــوت ،وواه ــب ال ـص ـحــة ،وخــالــق
الشفاء ،وكل عالج" ،ويقول في هذا القسم "وأقصد في جميع
التدابير بقدر طاقتي منفعة ا لـمــر ضــى ،وأ مــا األ شـيــاء التي
تضر بهم ،و تــد نــي منهم بالجور عليهم ،فأمتنع عنها وال
ً
أ عـطــي إذا طلب مني دواء قـتــال وال أ شـيــر أ يـضــا بمثل هذه
المشورة".
وفي وصية أبقراط يتطلب من الطبيب أن "يكون صحيح
ً
ً
ً
الرأي عند المشورة ،عفيفا شجاعا غير محب للفضة ،مالكا
ً
ً
لنفسه عند الغضب ،وال يكون تاركا للغاية ،مشاركا للعليل،
ً
ً
مشفقا عليه حافظا لألسرار".

مع بدء كل حملة جديدة لدعم ُ
الحكم الذاتي ،اعتاد
منذ فترة طويلة طرح سؤال ساخر« :ما الذي
المشككون ً
ستفعلونه إذا حين ترفض إنكلترا هذا التوجه»؟ أسهل
جواب اليوم هو التالي« :سننتظر»! لكن يشعر الكثيرون
اآلن بأن مدة االنتظار ستكون قصيرة ،وتبدو المملكة
المتحدة أشبه بكتلة جليدية عائمة ًوقديمة وتنذر الظروف
القائمة بأن المناخ بدأ يسخن سريعا.
بعد  6مايو المقبل سيواجه بوريس جونسون على األرجح
ً
ً
برلمانا أسكتلنديا يطالب بتفويض إلجراء استفتاء آخر ،وال
ُ
شــك أن هــذا المطلب سيحال إلــى المحكمة العليا ،وستطلب
هوليرود من المحكمة إعطاء طابع قانوني لتفويضها ،أما
ُ ّ
وستمنستر ،فستذكر المحكمة بأنها وافقت على مبدأ "سيادة
البرلمان" ،أي حق األغلبية في مجلس العموم برفض كل ما
ال تحبذه.
ً
على أرض الــواقــع ،سيواجه جونسون ع ــددا مــن الخيارات
ويتعلق أحــدهــا باللجوء إلــى ِحـ َـيــل ق ــذرة ،فقد اتخذ استفتاء
ً
ً
 2014طابعا رسميا بموجب "اتفاق إدنـبــرة" بين زعيم حزب
"ألبا" االسكتلندي ،أليكس ساموند ،وديفيد كاميرون ،فحصل
ساموند بذلك على نفوذ قوي للتأثير على شروط االتفاق ،لكن
قد يعرض جونسون هذه المرة نسخة أخرى من المادة  30من
القانون االسكتلندي بشروط انتحارية بالنسبة إلى الحكومة
االسكتلندية ،وقد يتعلق أحد الشروط باإلصرار على حق لندن
بتحديد وجهة االقتراع ،حيث يقضي خيار ماكر آخر بالسماح
لالسكتلنديين المقيمين في أماكن أخرى من المملكة المتحدة
بالمشاركة في هذا االستحقاق.
في ّ ،2014
عبر المغتربون االسكتلنديون في لندن أو ليفربول
ُ
عن سخطهم الـعــارم ألنهم حـ ِـرمــوا من حق التصويت لتقرير
مستقبل وطنهم ،في حين انتشرت دعــوات مكثفة كي يشارك
األوروبيون المقيمون في اسكتلندا في االستفتاء ،وقد تبدو
هــذه الـفـكــرة ديمقراطية لكنها مـقــاربــة مــاكــرة ،ويــؤيــد معظم
الشتات االسكتلندي (يفوق عدده  700ألف نسمة في إنكلترا
وحدها) بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدةُ ،
ويعتبر معظم
ُ
أعضاء هذا المعسكر من المقيمين الدائمين (مع أنهم و ِلــدوا
ً
في اسكتلندا) وليسوا مهاجرين مؤقتين يعيشون بعيدا عن
بلدهم األم.
ً
ستكون هذه التعديالت كارثية طبعا ،وسيضمن أي خيار
ثــالــث ف ــي أوراق االقـ ـت ــراع ع ــدم ن ـشــوء أغـلـبـيــة واض ـح ــة تــؤيــد
المملكة
االستقالل ،كما أن
السماح لالسكتلنديين في بقية أجزاء َ
المتحدة بالمشاركة ُ
سي َرجح الكفة لمصلحة وحدة الطرفين،
وفي غضون ذلك قد يؤدي حرمان األنغلو اسكتلنديين من حق
التصويت إلــى إعـطــاء طابع غير ديمقراطي لحكومة نيكوال
ستارجن في إدنبرة أمــام العالم الخارجي ،وقــد تترسخ هذه
النظرة لدى االتحاد األوروبي الذي ترغب اسكتلندا المستقلة
في االنضمام إليه.
في هــذه المرحلة ،من المنطقي أن نتوقع من جونسون أن
الح َيل القذرة ،فإذا نجح في إقناع
يختار نسخة معينة من تلك ِ
اآلخرين بأن خيار االستفتاء هو عبارة عن مبادرة عظيمة لعقد
المصالحة وإثبات الكفاءة السياسية ،سيسهل عليه أن يعتبر
ً
رفض ستارجن موقفا غير منطقي ،لكنها مضطرة لرفض هذا
الخيار ،وفي هذا السياق ،يظن األستاذ كياران مارتن" ،المدير
الدستوري" في مكتب رئاسة الوزراء بين العامين  2011و،2014
هوليرود بإجراء استفتاء
أن نزعة وستمنستر إلى رفض مطالب َ
جديد تعني أن الحفاظ على وحدة الطرفين ما عاد يرتكز على
التوافق بل على قوة القانون .بعبارة أخــرى" ،تحصل إنكلترا
ً
دوما على ما تريده"!
أمام هذا الوضع ،لن يبقى خيار آخر إال المواجهة ،فمن جهة
بدأت حكومة جونسون تسترجع سلطتها في أنحاء المملكة
واالتكال على مؤسسات
المتحدة من خالل إضعاف الــوزارات
َ
جديدة تديرها من لندنُ .يعتبر رفضها للقانونين اللذين صدرا
عن هوليرود بشأن حقوق الطفل والحكومة المحلية أحدث مثال
على ذلــك ،لكن من جهة أخــرى ،يبدو أن الرغبة في االستقالل
تزداد قوة ،مع أنها تنمو بوتيرة تدريجية حتى اآلن ،فضمن
فئة االسكتلنديين الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 35سنة،
تصل نسبة تأييد االستقالل إلى  !72%هل بدأ العد التنازلي
ً
ّ
لتغير الوضع؟
إذا
ُ
مع بدء كل حملة جديدة لدعم الحكم الذاتي ،اعتاد المشككون
ً
منذ فترة طويلة على طرح سؤال ساخر" :ما الذي ستفعلونه إذا
حين ترفض إنكلترا هذا التوجه"؟ أسهل جواب اليوم هو التالي:
"سننتظر"! لكن يشعر الكثيرون اآلن بأن مدة االنتظار ستكون
قصيرة .تبدو المملكة المتحدة أشبه بكتلة جليدية عائمة
ً
وقديمة وتنذر الظروف القائمة بأن المناخ بدأ يسخن سريعا.
* «الغارديان»

«الهدية» فيلم مبدع عن
واقع فلسطيني معقد
جيمس زغبي*
ً
إننا جميعا مدينون لفرح نابلسي بدين كبير من العرفان ،ففي
فيلم يمتد  24دقيقة فقط بعنوان «الهدية» ،تعري نابلسي الغلظة التي
يتعرض لها الفلسطينيون من خالل سرد قصة مؤثرة للغاية عن
أسرة فلسطينية ،والشيق بشكل خاص في األمر أنه بعد فوز الفيلم
بجوائز في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية ،تم ترشيحه
لجائزة األوسكار ألفضل فيلم روائي قصير.
وقصة الفيلم بسيطة لكنها تتحدث عن واقع معقد ،فهناك رجل
فلسطيني يدعى «يوسف» يقضي أحد أيام عطلته ،وفي ذاك اليوم،
يصطحب يوسف ابنته الصغيرة ياسمين إلى المدينة ليشتري
ً
لزوجته «نور» هدية عيد الزواج ،وكان ينبغي أن يكون األمر بسيطا،
لكنه ليس كذلك ،ألنه يتعين على األب وابنته للوصول إلى المتاجر
المرور عبر نقطة تفتيش يديرها االحتالل ،والمحنة التي يتعين
عليهم تحملها تصبح لب القصة ،ومنذ أن شاهدت ألول مرة المعاملة
المهينة وغير اإلنسانية التي ُيعامل بها الفلسطينيون في نقاط
التفتيش ،حاولت أن أشرح األوضاع للجمهور األميركي ،لكني لن
أحاول بعد اآلن ،ألنه أصبح بمقدوري اآلن أن أطلب منهم أن أوجههم
لمشاهدة فيلم «الهدية» وكفى.
ً
وبعد أول خبرة شاهدت فيها نقاط التفتيش ،كتبت مقاال بعنوان
«الغضب والـخــوف» .لقد كانت مشاهدة ما يمر به الفلسطينيون
صعبة في حد ذاتـهــا ،فقد كــان هناك فتيات وفتيان إسرائيليون
ً
صغار يهينون فلسطينيين أكبر سنا ،ووقف هؤالء الفلسطينيون
في طوابير.
كان اإلسرائيليون يبدون الغضب لتأكيد سيطرتهم ،وفي المقابل،
يتظاهر الفلسطينيون بالخوف ألن ليس لديهم سيطرة على حياتهم
ويكابدون اإلهانة في صمت ،لكنهم في الداخل كانوا يضطرمون
ً
غضبا بسبب اإلهانة ،ورأينا هذا في مواقع أخرى ،فهذه هي الطريقة
سيئة ،وهي الطريقة التي تتصرف بها الشرطة في أميركا في المدن
الداخلية ،والعواقب في كل الحاالت مدمرة.
المميز للغاية فــي فيلم «الـهــديــة» هــو إنـجــازه كــل هــذا فــي وقت
قصير ،والفلسطينيون في هذا الفيلم ليسوا كائنات أحادية البعد،
فبعد مرور خمس دقائق فقط من زمن الفيلم ،نتعاطف مع يوسف
ونور وياسمين ،فاللمحات الصغيرة والنظرات الدالة توضح الحب
الواضح المتبادل بين الشخصيات الثالثة ،وألن الصورة المرسومة
لهذه األسرة الفلسطينية حقيقية ،فإن المرء يكترث لهم ويريدهم أن
ً
يجدوا السعادة ،وبعيدا عن القصة الجيدة النسج التي تتكشف في
الفيلم ،فهذا التعاطف مع الشخصيات واحد من أهم مساهمات الفيلم.
فقد تم اختزال الفلسطينيين في الغرب إلى أشياء أو «مشكلة
يتعين حلها» ،حتى يستطيع اإلسرائيليون العيش في أمن وسالم،
ً
ً
ولهذا فإن االرتقاء بإنسانية الفلسطينيين يعتبر عمال ثوريا ،والواقع
أن فيلم «الهدية» يقلب المعادلة التي وضعها ودعمها القائمون
بالعالقات العامة كي يسوغوا تصرفات االحتالل.
ً
والقصة قوية وأيضا نهايتها الدرامية ثرية بالمعنى والرسالة
التي تنقلها ،ولن أسرد القصة عليكم ألنني أريد أن يتعرف القارئ
عليها بنفسه ،وحين يشاهد القارئ الفيلم عليه أن يتذكر درسا
تعلمته من أحد أساتذتي وهو دان بيريجان ،الكاهن الجيزويت
الناشط ،فقد أخبرني بيريجان أنه في عالم الجنون هذا الشبيه
بكابوسية عوالم الكاتب الروائي فرانتس كافكا ،فمجرد القدرة على
ً
ً
تأكيد حقيقة بسيطة مثل « »4=2+2يصبح عمال ثوريا ،وفي فيلم
«الهدية» ياسمين هي من يؤكد الحقيقة البسيطة ،أي تقوم هنا
بالعمل الثوري.
ً
قدمت فرح نابلسي لنا «هدية» حقا ،فأثناء مشاهدة «الهدية» ينتاب
المشاهد تيار من المشاعر يمتد من التعاطف والغضب والخوف
والـحــزن إلــى البهجة ،أرجــوكــم شــاهــدوا الفيلم واشـكــروا نابلسي
على الهدية الثمينة التي قدمتها لنا ،وشجعوها إلى حين فوزها
باألوسكار في  25أبريل الجاري ،وأدعوكم هنا إلى االنضمام على
االنترنت إلى مناقشة نابلسي في الخامس من مايو ،الساعة الثانية
بعد الظهر ،بالتوقيت الشرقي للواليات المتحدة.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن

بريت ستيفنز*

التخلي عن أفغانستان خطأ تاريخي
د .بالل عقل الصنديد

القضاء على القضاء
ل ـ ــم تـ ـع ــد ج ـ ــدي ـ ــدة الـ ـقـ ـص ــة ال ـ ـتـ ــي دارت
أحداثها أثناء الحرب العالمية الثانية في
بريطانيا ،حيث صــدر أ مــر قضائي بنقل
م ـط ــار ح ــرب ــي ل ـم ــا ت ـس ـب ـبــه الـ ـط ــائ ــرات مــن
إزعــاج لألهالي وتعريض حياتهم للخطر
من احتمال استهداف منشآت المطار من
قبل األعداء ،وصل األمر الى رئيس الوزراء
البريطاني األسـبــق ونستون تشرشل من
القادة العسكريين الذين طلبوا منه التدخل
وال ـتــوج ـيــه ب ـع ــدم تـنـفـيــذ األمـ ــر الـقـضــائــي
ً
للضرورات العسكرية ونظرا لما ستشكله
عـمـلـيــة ن ـقــل ال ـم ـطــار م ــن عــرق ـلــة وان ـش ـغــال
للقوى الجوية ،فما كان من الرئيس إال أن
ً
أمر بالتنفيذ الفوري مرددا مقولته الشهيرة:
"أه ـ ـ ــون أن ن ـخ ـســر الـ ـح ــرب م ــن أن يـخـســر
القضاء البريطاني هيبته".
فالقضاء المستقل ،السلطة الثالثة التي
تتولى الفصل فــي المنازعات المعروضة
أمــام ـهــا وال ـم ـســؤولــة ع ــن تـحـقـيــق الـعــدالــة
والمحافظة على مصداقية القوانين التي
تـطـبـقـهــا ،ه ــو بــاخـتـصــار ال ـص ــورة األول ــى
واألوضح عن هيبة الدولة ومصداقية الحكم
وحضارة الشعوب.
ً
فبقدر ما يكون القضاء مستقال وبقدر ما
ً
يكون مهابا ،بقدر ما يقترب المجتمع الذي
يحكم فيه والــدولــة التي ترعاه من مبادئ
ال ـح ـضــارة وث ــواب ــت الـتـحـضــر ،وبالمقابل
كلما انغمس القضاء في ظلمات المصالح
واألهــواء ،وكلما خنع القضاة لمقتضيات
الترهيب وكلما خضع ضميرهم لمغريات
ال ـتــرغ ـيــب ،اق ـت ــرب ــت الـمـجـتـمـعــات م ــن قيم
وم ـبــادئ الجاهلية وس ــادت فيها شريعة
الغاب.
م ــا يـحـصــل ف ــي ل ـب ـنــان ه ــذه ال ـف ـتــرة هو
تدمير ممنهج للمؤسسة القضائية التي
ّ
ً
يـعــلــق عليها مــا تبقى مــن شـعــب أم ــا في
اإلصالح والتغيير بالواقع ال الشعارات ،وما
ّ
ً
ّ
سمي إعالميا قضية "عون-مكتف" يتخطى
مسألة مخالفة قــاض لــأصــول القانونية
أو ال ـت ـن ــازع ال ـقــانــونــي ف ــي م ـســألــة تــوزيــع
الصالحيات بين المدعي العام التمييزي
ً
ومـ ــا ي ـت ـب ـعــه رئ ــاسـ ـي ــا م ــن ال ـق ـض ــاة ال ــذي ــن
يشغلون رأس النيابات العامة االستئنافية.
كــل مــا يـحــدث فــي هــذا القضية بصورة

علنية هــو ص ــورة بـشـعــة -ولـكــن واضـحــة-
ّ
عما يحدث في كواليس السلطة القضائية
في لبنان ،وإال كيف نفسر اعتراف الجميع
بــوجــود ســرقــات مـلـيــاريــة مــن ال ـمــال الـعــام
دون أن تنجح الـمـحــاكــم فــي سـجــن فاسد
واحد؟! وكيف نفسر كل "الخطوط الحمراء"
المذهبية والسياسية والحزبية التي توضع
بوجه المساعي لمعاقبة قاتل أو مهرب أو
فــاســد أو م ـجــرم يحتمي بـغـطــاء سياسي
أو بــدرع مرجعية دينية!؟ وكيف يمكن أن
نفهم ونتفهم التدخل السياسي السافر في
عمل القضاء مــن لحظة نجاح المتقدمين
ل ـم ـبــاراة ال ــدخ ــول ال ــى مـعـهــد ال ـق ـضــاء الــى
ً
توقيع التشكيالت القضائية م ــرورا بكل
ً
موبقات التأثير في عمل المحاكم مذهبيا
ً
ً
ومصلحيا وفسادا؟!
ال شك أن مقاضاة أي مؤسسة مصرفية
أو مــالـيــة م ـتــورطــة بــإف ـقــار الـلـبـنــانـيـيــن أو
بمخالفة القانون هو إجراء مأمول ومنتظر
ومطلوب من قبل كل الذين خسروا أموالهم
مــن ج ــراء فـســاد رج ــال الـسـيــاســة أو جشع
ّ
رج ـ ــال الـ ـم ــال ،وال ت ـخ ــرج ش ــرك ــة "م ـكــتــف"
ل ـل ـص ـي ــرف ــة ع ـ ــن ه ـ ــذا الـ ـسـ ـق ــف ال ـق ــان ــون ــي
وال ـق ـض ــائ ــي ،ف ـ ــإذا م ــا ث ـبــت ت ــورط ـه ــا بــأي
مـخــا لـفــة فـيـجــب معاقبتها وإذا مــا ثبتت
براء تها مما قد ينسب إليها ُرد اعتبارها
وأعيد تبييض صفحتها.
ولكن العراضة اإلعالمية والشعبية التي
رافقت مداهمة القاضي "غادة عون" لمكاتب
ّ
شــركــة "مـكــتــف" ،وحـتــى لــو سلمت النوايا
وجـ ّـمـلــت األه ـ ــداف ،هــو خ ــروج واض ــح عن
األصول القانونية واألعراف القضائية ،فال
بحجة
يمكن ألحد أن يبرر مخالفة القانون ّ
مكافحة الفساد ،وإال بررت كل أعمال الثأر
عند تقاعس الدولة أو القضاء عن توقيف
ً
المتهم بالقتل مثال ،كما ال يمكن ألحد أن
يـبــرر مخالفة ال ـمــرؤوس ل ـقــرارات السلطة
الرئاسية ،وخصوصا في السلك القضائي،
وإال سمح لكل موظف عدم االمتثال ألوامر
رئـيـســه اإلداري إذا مــا خــالـفــه فــي التوجه
ً
السياسي أو العائلي أو حتى القانوني مثال!
من جانب آخر ،فإن كل ما رافق الموضوع
م ــن س ـج ــال ب ـيــن م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األع ـلــى
والمدعي العام التمييزي من جهة ،والقاضي

"عون" من جهة أخرى ،وما تناقلته وسائل
اإلعالم من بيانات دعم ومناوشات سياسية
وتـغـطـيــات حــزبـيــة ل ـهــذا ال ـقــاضــي أو ذاك،
مــا هــو إال إع ــان واض ــح عــن سـقــوط هيبة
ال ـق ـض ــاء ،وم ــا ه ــو إال ان ـ ــزالق ل ـب ـنــان نحو
الهاوية الحضارية.
المسألة من ألفها الى يائها ،هي سقوط
القضاء فــي مستنقع السياسة ،فحتى لو
صدقنا أن القضاء من أعلى هرمه الى أسفل
قــوا عــده ال تحركه التوجيهات السياسية
وال ت ــزع ــزع صــاب ـتــه األه ـ ـ ــواء الـمــذهـبـيــة،
من الصعب أن نكذب ما نسمعه ونشهده
ً
يوميا من ربط هذا التصرف الفردي أو ذاك
ال ـق ــرار الـقـضــائــي بـتــوجــه سـيــاســي معين،
وه ــذا لـعـمــري إع ــان واض ــح عــن "الـقـضــاء
على القضاء".
لبنان الذي يمر بأسوأ أزماته التاريخية
ال يحتاج الى قضاء مسيس ،كما ال يحتاج
لشعارات تمتدح شعر "غادة" هيفاء من هنا
أو تدين قاض من هناك! كما أنه ال يحتاج
ال ــى شـعــب يـتـنــاســى كــل آالم ــه ويتغاضى
ع ــن ك ــل ســارق ـيــه وتـشـتـعــل حـمــاسـتــه فقط
ً
لنصرة بني مذهبه حتى لو كان فاسدا أو
على خطأ!
ً
إن انهيار الكيان اللبناني لم يعد وهما
ً
ً
أو توقعا أو احتماال ،فإذا ما خسر الشعب
اللبناني قضاء ه ومن ثم جيشه فقد خسر
آخر مقومات بقاء دولته ،فليع الشعب قبل
السياسيين خطورة "مذهبة" القضاء ،فهذا
الوطن المتألم بأمس الحاجة "النتفاضة
قضائية" يقودها قضاة تحركهم ضمائرهم
ال حماستهم ،يتشددون أكثر من غيرهم في
ً
احـتــرام وتطبيق القانون ،ويحققون عدال
توصد أبوابه بوجه أي محاولة سياسية
أو مصلحية من شأنها أن تخدش عفته.
ّ
لبنان ال يحتاج الــى قضاء "مكتف" وال
قـضــاء مـسـ ّـيــس بــل يـحـتــاج ال ــى قـضــاء حر
وم ـس ـت ـقــل :سـلـطـتــه ه ـي ـبــة ،م ـس ــاره نــزاهــة،
وإنجازه عدل.
عـ ـ ــودا ع ـل ــى بـ ـ ــدء ،ف ـق ــد رحـ ــل "ت ـش ــرش ــل"
وسقطت الطائرات وانتهت الحروب ،وبقي
ً
القضاء البريطاني صرحا يعكس حضارة
أمة ما زالت بخير طالما قيمها بخير وهيبة
قضائها بخير.

ال تتمحور السياسة الخارجية حول مصالح اآلخرين ،بل تهدف
بشكل أساسي إلى تحقيق المصالح الذاتية ،لكن ما الذي استفادته
ٍ
ال ــوالي ــات المتحدة مــن الـبـقــاء فــي أفغانستان بعد سـقــوط حركة
"طالبان"؟ لم تكن واشنطن تهدف إلى قتل أسامة بن الدن الذي كان
ً
بكل بساطة واحدا من مجموعة متالحقة من المخططين اإلرهابيين،
ً
بل أرادت أن تثبت أن بن الدن كان مخطئا بشأن االلتزامات األميركية
في الخارج على المدى الطويل.
في أغسطس  ،1996أصــدر بن الدن الفتوى الشهيرة التي أعلن
فيها الحرب ضد الواليات المتحدة وكان يتمنى أن تكون تلك الحرب
طويلة ودمــويــة ،فكتب بن الدن حينها أن األميركيين يتراجعون
ويهربون في جميع صراعاتهم المتالحقة وأن هذا النهج يثبت بكل
وضوح ضعفهم وعجزهم.
كــانــت اع ـت ــداءات  11سبتمبر نتيجة مـبــاشــرة لــذلــك الـخـطــاب،
ً
وسرعان ما ّ
تبين أن باراك أوباما كان محقا حين اعتبر أفغانستان
ً
"حربا يجب أن يربحها األميركيون" خالل حملته االنتخابية األولى،
ومــا كانت الخسارة لتثبت ضعف األميركيين وعجزهم فحسب،
ً
بل كانت لتبرر استراتيجية الجهاد أيـضــا .إلــى أي حد ستصبح
الواليات المتحدة آمنة حين تنجح تلك االستراتيجية في كابول
ً
وإسالم أباد معا؟
ُ
ً
ً
ففي شهر يناير وحده ،ق ِتل  239عنصرا أفغانيا من قوى األمن
ً
الموالية للحكومة و 77مدنيا على يد حركة "طالبان" ،وفي المقابل
ً
ً
خسرت الــواليــات المتحدة أقــل من  20عنصرا عسكريا في السنة
خالل اشتباكاتها العدائية في أفغانستان منذ  .2015إنها أحداث
ً
مأساوية بالنسبة إلى المتضررين مباشرة لكنها حصيلة صغيرة
ً
مقارنة بعدد الجنود الذين يسقطون خالل حوادث التدريب الروتينية
حول العالم ،فقد كان الدور األميركي األساسي في السنوات األخيرة
يقضي بمنح الجيش األفغاني قوة جوية فاعلة ،وهذا الثمن ليس
ً
باهظا مقابل منع "طالبان" من تحقيق انتصار مباشر.
في ما يخص روسيا والصين ،هل ستستفيد أوكرانيا ،التي تواجه
ً
ً
اآلن وضعا شائكا بعد حشد  150ألف عنصر عسكري روسي على
حدودها ،من االنسحاب الوشيك من أفغانستان؟ وماذا عن تايوان
ً
التي تواجه أعماال عدائية متزايدة من الجانب الصيني؟
ال ترتكز نظرية الــردع على ميزان القوى بكل بساطة ،بل تتأثر
ً
أي ـضــا بمستوى الـمـصــداقـيــة ل ــدى األطـ ــراف المعنية ،فـلــن ُيحقق
ّ
االنسحاب من أفغانستان اآلن أي تقدم لتغيير ميزان القوى ،لكنه
قد ُيمعن في استنزاف المصداقية األميركيةُ .
سي ّ
رسخ األميركيون
بهذه الطريقة مقاربتهم القائمة منذ  50سنة ،من فيتنام إلى الصومال
ً
والعراق ،فيثبتون مجددا أنهم يطرحون خطورة على األصدقاء بقدر
ُ
ّ
األع ــداء .وفــق إحــدى النظريات الشائعة ،يفترض أال يكون تحمل
األفغان مسؤولية الدفاع عن أنفسهم بعد عشرين سنة من التضحيات
ً
ً
األميركية طلبا غير منطقي ،لكن السياسة الخارجية تتمحور أيضا
حول التعامل مع العالم بظروفه القائمة ،ال بالشكل الــذي يتمناه
البعض ،ففي أي عالم مثالي ،ما كان القادة األفغان ليفتقروا إلى
ّ
ليتعرضن لخطر دائــم ،وما
الكفاءة ،وما كانت النساء األفغانيات
كانت حركة "طالبان" لتقطع عالقاتها مع اإلرهابيين الدوليين ،وما
كانت التحركات األميركية في زاويــة معينة من العالم لتؤثر على
نظرة الناس إليها في أماكن أخرى.
هذه الظروف التي يتمناها الكثيرون ليست موجودة في العالم
الواقعي ،لذا يجب أن يجد األميركيون الطريقة المناسبة لتحقيق
ّ
مصالحهم من دون خيانة قيمهم وأصدقائهم ،لكن القرار األميركي
الـكــارثــي ح ــول أفـغــانـسـتــان فــي األس ـبــوع الـمــاضــي يفشل فــي هــذا
االختبار على جميع المستويات.
* «نيويورك تايمز»
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 44شركة مدرجة و ٣بنوك مرشحة لتقديم «المارجن»
يزيد معدالت السيولة ولكنه محفوف بالمخاطر
عيسى عبدالسالم

ً
وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ــررت ـ ـ ــه ه ـي ـئ ــة
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم
ال ـتــداول بالهامش (الـمــارجــن)،
وحـ ـص ــر ت ـق ــدي ــم ه ـ ــذه ال ـخــدمــة
فــي األش ـخ ــاص الـمــرخــص لهم
ب ـمــزاولــة ن ـشــاط مــديــر محفظة
االس ـت ـث ـمــار ،ف ــإن ع ــدد الـجـهــات
الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن ل ـه ــا ت ـق ــدي ــم ه ــذه
الـ ـخ ــدم ــة ي ـص ــل إل ـ ــى ن ـح ــو 44
شركة استثمارية منها لديها
رخـ ـص ــة ل ـت ـقــديــم نـ ـش ــاط مــديــر
مـحـفـظــة اس ـت ـث ـمــار ،وه ــو أكـثــر
األنشطة التي تحرص شركات
االستثمار عليه ،إضافة إلــى 3
بنوك محلية.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن إقـ ــرار
هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـمـ ـ ــال األطـ ـ ــر
التنظيمية ا لـتــي تتيح إ طــاق
خ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول ب ــالـ ـه ــام ــش
خ ـط ــوة ت ـه ــدف بـشـكــل رئـيـســي
إلـ ــى زيـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت الـسـيــولــة
في السوق ،حيث يعني الشراء
بالهامش دخول المستثمر في
صـفـقــة يـتــم تـمــويــل ج ــزء منها
مــن أم ــوال ــه ال ـ ّخــاصــة ،فــي حين
تقوم جهة مرخص لها بتمويل
الـجــزء اآلخــر مــن قيمة الصفقة
مقابل رسوم معينة ،مما يمنح
الـمـسـتـثـمــر ق ــوة شــرائ ـيــة أكـبــر
من تلك التي يمتلكها بالفعل،
وبعبارة أخرى ،يمكن الهامش
المستثمر من االستثمار بأموال
ال يملكها.

عوائد أعلى
العوائد التي يمكن أن تحققها الشركات التي سترغب في
ً
تقديم خدمة التداول بالهامش جيدة جدا ،في حال مقارنتها
بـعــوائــد االسـتـثـمــار فــي األس ـهــم أو فــي ال ــودائ ــع ،السـيـمــا أن
معدل الفائدة فوق سعر الخصم ،وفقا لما حدده بنك الكويت
المركزي ،يصل إلى  4في المئة ،إضافة إلى العموالت األخرى
التي يمكن االتـفــاق عليها مــع العمالء فــي هامش الصيانة
والرسوم ،والتي قد تعطي عوائد تصل إلى  6في المئة ،إضافة
إلى االستفادة من عملية استقطاب شريحة نوعية من العمالء،
وهم المحترفون.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـعــي
الـمـسـتـثـمــر عـ ــدة م ـعــاي ـيــر عند
ال ـت ـع ــام ــل وف ـ ــق آلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــداول
بـ ــال ـ ـهـ ــامـ ــش ،ومـ ـ ـ ــا قـ ـ ــد ي ـح ــدث
ح ــال انـخـفـضــت قـيـمــة األس ـهــم
ال ـت ــي ت ــم ش ــراؤه ــا ف ــي حـســاب
ال ـ ـتـ ــداول ب ــال ـه ــام ــش ،وم ـعــرفــة
قيمة الـعـمــوالت والمصروفات
والتكاليف التي ستتقاضاها
الشركة مقابل تقديم الخدمة،
وكـيــف سيؤثر ذلــك فــي العائد
من االستثمار ،ثم معرفة األسهم
التي يمكن شراؤها في حساب
الـ ـت ــداول بــال ـهــامــش ،ال ـتــي يتم
تحديدها باالتفاق مع الشركة.
وأض ــاف ــت أنـ ــه يـنـبـغــي على
المستثمر تقدير مــدى مالء مة
قيامه بالتداول على الهامش في

ضوء مصادره المالية ،وأهدافه
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،وم ـ ــدى تحمله
م ـس ـتــوى ال ـم ـخــاطــر الـمـتــوقـعــة
جــراء هذا التعامل ،عــاوة على
قراء ة اتفاقية التداول ،إذ يجب
على المستثمر أن يعير انتباهه
لكل البنود والشروط الواردة في
االتفاقية ،السيما تلك المتعلقة
بإخطاره لها من قبل الشركات
الـ ـمـ ـق ــدم ــة لـ ـلـ ـخ ــدم ــة ف ـ ــي ح ــال
انخفاض قيمة األوراق المالية
في حسابه للتداول بالهامش،
واإلج ــراء المتبع للشركة حال
عدم تغطية النقص عن النسب
ً
المتفق عليها ،وأخيرا االطالع
عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار ال ـه ـي ـئ ــة ال ـم ـت ـع ـلــق
بالتداول بالهامش.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن ــه يجب

أن ي ـ ــدرك كـ ــل م ـس ـت ـث ـمــر مـقـبــل
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء ب ــالـ ـه ــام ــش أن ــه
بمجرد تفكيره فــي االسـتـفــادة
م ــن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـصـفـقــات،
فــإنــه إل ــى جــانــب الـمـبـلــغ ال ــذي
اق ـ ـتـ ــرضـ ــه قـ ـ ــد أصـ ـ ـب ـ ــح م ــدي ـن ــا
بقيمة الرسوم المفروضة على
المبلغ المقترض ،بغض النظر
عــن خـســائــره ومـكــاسـبــه ،األمــر

الـ ـ ــذي ي ـش ـيــر إل ـ ــى أن م ـع ــدالت
ال ـخ ـســائــر الـمـحـتـمـلــة سـتـكــون
أكبر ،والمكاسب أيضا ستكون
أقل في حال مقارنتها بعمليات
الـشــراء االعتيادية فــي السوق،
أل ن ــه فــي كلتا الحالتين سيتم
دفع رسوم.
ً
وذكــرت أنه وفقا لقرار هيئة
األسـ ـ ـ ــواق ،ف ــإن ــه ي ـم ـكــن للجهة

ّ
شركات استثمار تحول «محافظ األجل والبيوع» لتمويل «المارجن»
 5منها على األقل ستتقدم بطلب الترخيص للحفاظ على عمالئها وتلبية متطلباتهم
●

محمد اإلتربي

كـشـفــت م ـصــادر لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن  5شــركــات
اس ـت ـث ـمــار أب ـ ــدت اه ـت ـمــامــا م ـت ـســارعــا بـتـقــديــم
خــدمــة ال ـت ــداول بــالـهــامــش (ال ـم ــارج ــن) ،مشيرة
الى أن شركات في البورصة كانت ّ
تقدم الخدمة
بأساليب مختلفة ،إال أنه بعد تقنينها رسميا
م ــن هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،سـيـتــم ال ـت ـقــدم لطلب
ترخيص رسمي بهدف توسيع نطاق الخدمة.
وأردفت المصادر أن خدمة التداول بالهامش
ستشهد انتعاشة وإقباال أكبر من خدمة صانع
السوق التي لم تحقق األهداف المنشودة منها،
بسبب كثرة القيود والمخاطر التي تترتب على
مـقـ ّـدم الـخــدمــة ،إضــافــة الــى أن قــاعــدة الشركات
المهتمة محدودة.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر مــال ـيــة
إن الـعــديــد مــن مـقــدمــي خــدمــة األج ــل والـبـيــوع
المستقبلية الـتــي تــم الـغــاؤهــا قبل  4سـنــوات،
سيوجهون محافظ تلك الخدمات الى التداول

بــال ـهــامــش ،م ـش ـيــريــن الـ ــى أن ل ـه ــذه ال ـخــدمــات
شريحة كبيرة وقاعدة واسعة من العمالء.
وتابعت أن نسبة السيولة المؤمل أن تزيدها
هــذه الخدمة لن تقل عن  25الــى  30بالمئة من
حجم السيولة الحالية مع دخول  4الى  5شركات
لتقديم الخدمة في غضون شهرين على أبعد
تقدير ،لحين استيفاء متطلبات الترخيص لدى
هيئة األسواق.
وبـيـنــت أن نـطــاق خــدمــة ال ـت ــداول بالهامش
لجهة عــدد مقدمي الخدمة سيرتفع تدريجيا،
خصوصا أن كــل شركة مــن الشركات المهتمة
ب ــإدارة األص ــول ،والـتــي لديها شــركــات وساطة
ت ـحــت مـظـلـتـهــا سـتـعـمــل ع ـلــى إت ــاح ــة الـخــدمــة
لعمالئها من أجل الحفاظ على قاعدة العمالء،
حيث إن عدم توافر الخدمة يعني اتجاه العميل
الى شركة أخرى.
ومن أبرز الفوائد التي ستحققها الخدمة:
 - 1زيادة هامش السيولة في السوق.

 - 2ارت ـ ـفـ ــاع س ــائ ـل ـي ــة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األس ـه ــم
ودورانها بمعدالت أكبر.
 - 3خ ـ ــروج ال ـع ــدي ــد م ــن األسـ ـه ــم م ــن دوامـ ــة
الركود.
 - 4ن ـمــو أع ـم ــال ش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة نتيجة
العمالت التي ستحصل عليها.
 - 5إي ـ ـ ـ ــرادات أف ـض ــل ل ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار،
وتنوع أكثر في الخدمات واستغالل للسيولة
التي لديها.
 - 6زي ــادة إيـ ــرادات شــركــة ال ـبــورصــة ،والـتــي
تنعكس عـلــى مـســاهـمـيــن مــن شــركــات مــدرجــة
وأفراد.
 - 7ج ــذب شــري ـحــة م ــن األفـ ـ ــراد ال ــى ال ـســوق
مجددا كانت تتركز أزمتها في السيولة.
فــي السياق ذات ــه ،قالت مـصــادر استثمارية
إن رغبة العديد من شركات االستثمار بتقديم
ّ
الـخـ ّـدمــة تعكس تعطشها لـمــزيــد مــن األدوات،
ويمثل األمر رسالة الى الجهات الرقابية بسرعة
طرح المزيد من األدوات.

من جهة أخرى ،طالبت مصادر بجدوى النظر
في تقنين الترخيص لشركات الوساطة الراغبة
فــي تـقــديــم ال ـخــدمــة ،خـصــوصــا أن ـهــا تاريخيا
كــانــت ت ـقـ ّـدم تـلــك الـخــدمــة فــي ال ـس ــوق ،وحــالـيــا
توجد شركات لديها  50بالمئة من رأس المال
معطلة في ودائع ،ويمكن استغاللها في خدمة
الـتــداول بالهامش ،حيث إن الـقــرار الــذي سمح
بـتـقــديــم الـخــدمــة ح ــدد الـمـعـنــي بتقديمها بــأن
يكون شخصا مرخصا له لمزاولة نشاط مدير
محفظة استثمار ومسجال لدى وكالة المقاصة،
مما يعني أن شركات االستثمار هي المعنية
فقط بتقديم الخدمة.
وتابعت أن شمول شركات الوساطة لتقديم
الخدمة التي سبق أن مارستها وكانت تقدمها
أخيرا ،سيمنحها خيار تنويع مصادر اإليراد،
ّ
ويمكنها مــن إدارة مخاطر الـســوق والتشغيل
بشكل أفضل.

ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــة تـ ـم ــوي ــل
ال ـم ـس ـت ـث ـمــر ب ـم ــا ال ي ــزي ــد عـلــى
 50فــي الـمـئــة مــن قيمة الـشــراء
فــي حساب الـتــداول بالهامش،
أي أ نــه يتعين على المستثمر
إي ــداع نسبة ال تقل عــن  50في
الـ ـمـ ـئ ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ـ ــه بـعــد
إجـ ـ ــراء الـمـسـتـثـمــر الـ ـش ــراء في
الحساب تتابع الشركة حسابه
ً
يوميا إلبالغه بأي انخفاض في
ً
حساب التداول بالهامش ،وفقا
لنسبة يتم االتفاق عليها تعرف
بـ ــ(ه ــام ــش ال ـص ـي ــان ــة) ،والـ ــذي
يمثل بدوره أدنى نسبة يسمح
أن تصل إليها نسبة مساهمة
المتعامل مــن القيمة السوقية
لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ف ــي أي وقــت
بـعــد تــاريــخ ال ـش ــراء ،عـلـمــا بــأن
هــامــش الـصـيــانــة يـمـثــل نسبة
 25المئة كحد أدنى من القيمة
السوقية لألسهم المشتراة في
حساب التداول بالهامش ،وقد
تطلب بعض الشركات هامش
صيانة أعلى يتم االتفاق عليه
فــي اتفاقية ال ـتــداول بالهامش
المبرمة مع المستثمر.

سالح ذو حدين
وتــابـعــت الـمـصــادر أن نظام
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداول بـ ــال ـ ـهـ ــامـ ــش ي ـت ـي ــح
مـضــاعـفــة وزيـ ـ ــادة رأس ال ـمــال
المستثمر فــي الـســوق المالي،
ويـ ــوسـ ــع دائـ ـ ـ ــرة خـ ـي ــارات ــه مــن
األوراق ال ـمــال ـيــة ،ول ـك ــن يبقى
الحذر وتبقى المخاطرة قائمة،
فهو ســاح ذو حدين ،أحدهما
إي ـج ــاب ــي ي ــرف ــع م ــن احـتـمــالـيــة

زيـ ــادة األرب ـ ــاح ،واآلخـ ــر سلبي
يـعـمــق م ــن ال ـخ ـســائــر ف ــي رأس
المال.
وأشارت الى أن نظام التداول
ً
ً
بالهامش يكون مفيدا وصحيا
في حاالت صعود السوق المالي
وص ـع ــود األس ـه ــم ،فـهــو يخلق
فرصا كبيرة أمام المستثمرين
لتعظيم أرباحهم ونمو رؤوس
أمــوال ـهــم بشكل كبير وســريــع،
وألنـ ــه ف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت شــديــد
الخطورة ،خصوصا في حاالت
االن ـخ ـف ــاض ــات ف ــي ال ـم ــؤش ــرات
السوقية ،فــأوامــر البيع وقتها
ً
ستسجل ارتفاعا مما سيعمق
م ــن حـ ــاالت ال ـه ـبــوط ،وسـيــزيــد
ً
األم ــر سـ ــوءا ب ــأن ه ــذه الـكـثــافــة
الـبـيـعـيــة سـتـثـقــل حـمـلـهــا على
ً
الـ ـم ــؤش ــر وتـ ـكـ ـب ــده م ـ ــزي ـ ــدا مــن
ال ـخ ـســائــر ،السـيـمــا ف ــي ح ــاالت
األزم ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد تـ ـم ــر عـلــى
األسواق المالية.
ولفتت المصادر إلى أن نظام
التداول بالهامش له العديد من
المميزات التي ترتبط بالحالة
العامة لسوق األوراق المالية،
ففي حاالت الصعود واخضرار
ال ـمــؤشــرات ي ـكــون الـلـجــوء إلــى
اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ــذا ال ـن ـظ ــام كـ ــأداة
ً
ً
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارا جـ ـي ــدا
ً
وصحيا ،والعكس صحيح ،ففي
ح ــاالت ال ـه ـبــوط ال يــؤيــد فـكــرة
المغامرة في استخدام التداول
بالهامش.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

«السعودي» و«الكويتي» األفضل ...وتراجعات في اإلمارات وقطر
مؤشر «تاسي» يستقر فوق مستوى  10آالف نقطة و«الكويتي» يتجاوز  6آالف نقطة
●

علي العنزي

م ــال األداء إل ــى ال ـل ــون األخ ـض ــر على
مستوى مؤشرات األسواق المالية بدول
مجلس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،كمحصلة
أسبوعية لألسبوع الثاني من رمضان،
إذ ربـحــت  4مــؤشــرات بنسب متفاوتة،
وخ ـســرت  3م ــؤش ــرات بنسب م ـحــدودة،
وتصدر الرابحين السوق المالي األكبر
فــي الـشــرق األوس ــط ،أي مؤشر «تاسي»
مـ ــؤشـ ــر سـ ـ ــوق األسـ ـ ـه ـ ــم ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فــي
السعودية ،الذي ربح نسبة  1.5في المئة
واستقر فوق مستوى  10آالف نقطة.
كـمــا اخ ـتــرق مــؤشــر بــورصــة الـكــويــت
العام مستوى  6آالف نقطة للمرة األولى
خــال هــذا الـعــام ،بعد أن ربــح نسبة 1.3
في المئة ،وصعد مؤشر سوق البحرين
المالي بنسبة أقــل كانت  0.7فــي المئة،
وصمد مؤشر ســوق عمان المالي فوق
مـسـتــوى  3700نقطة بـعــد أن رب ــح ثلث
نقطة مئوية ،وكانت الخسارة محدودة
ومتقاربة فــي مــؤشــري سوقي أبوظبي
وقطر وبنسبة نصف نقطة مئوية بينما
تراجع دبي بنسبة أقل كانت ثلث نقطة
مئوية.

نتائج إيجابية في «السعودي»
استمر تدفق مزيد من بيانات الربع
األول لهذا العام للشركات السعودية وقد

يكون أهمها إعــانــات شــركــات قطاعات
البنوك واالتصاالت ،التي دفعت بالنمو
اإلجمالي لهذا الربع مقارنة مع الفترة
المقابلة مــن ال ـعــام الـمــاضــي إل ــى نسبة
 35في المئة بعد أن كانت  24في المئة
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،وب ـعــد أن ق ـفــز بنك
الــراجـحــي بنمو كبير بلغ  40فــي المئة
لـيــدعــم الـسـهــم وت ـقــديــرات بــاقــي األسـهــم
ً
القيادية خصوصا في قطاع المصارف،
ون ـمــت أرب ـ ــاح «مــوبــاي ـلــي» كــذلــك بينما
استقر «إس تي سي» بنمو محدود ،كان
هذا على الصعيد المحلي.
في المقابل ،تذبذب سعر النفط حول
ً
مـسـتــويــات  66دوالرا لـلـبــرمـيــل وحـتــى
نـهــايــة األس ـب ــوع ،وب ـعــد إق ـفــال األس ــواق
ً
الخليجية إذ تراجع إلى حدود  65دوالرا
ل ـل ـبــرم ـيــل ،وك ــان ــت مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـ ــواق
المالية األميركية في تذبذب قريبة من
أعلى مستوياتها بعد إعالن نية الرئيسي
األمـ ـي ــرك ــي جـ ــو بـ ــايـ ــدن ف ـ ــرض ض ــرائ ــب
جديدة على ثروات األغنياء في الواليات
المتحدة األميركية مما ضغط على سعر
السلع والنفط والعمالت المشفرة التي
تلقت صدمتين كان أولهما عملية نصب
كـبـيــرة بـحــوالــي مـلـيــاري دوالر ق ــام بها
محتال تركي.
ووســط هــذه العوامل اإليجابية أقفل
مؤشر ســوق المال السعودي الرئيسي
«تــاســي» على مستوى  10134.08نقطة
بنمو كبير بنسبة  1.5في المئة يعادل

ً
ً
 146.16نقطة متصدرا الرابحين خليجيا.

بورصة الكويت والسوق الرئيسي
ت ـفــوق م ــؤش ــرا ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي في
بــورصــة الـكــويــت عـلــى مــؤشــري الـســوق
العام واألول وللمرة األولى بشكل واضح
وجلي خــال األسـبــوع الماضي ،إذ كان
نمو مؤشر السوق العام بنسبة  1.3في
المئة أي  75.39نقطة ليقفل على مستوى
ً
 6028.97نقطة مخترقا مستوى  6آالف
نـقـطــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى خـ ــال هـ ــذا ال ـع ــام،
وكان السوق األول ربح نسبة أقل كانت
 0.9في المئة فقط أي  60.22نقطة ليقفل
على مستوى  6590نقطة ،وكانت القفزة
الكبيرة لمؤشر رئيسي  50بنسبة  2.5في
المئة أي  125نقطة ليصل إلى مستوى
 5103نقاط للمرة األولى كذلك هذا العام.
وتباين أداء متغيرات البورصة الثالثة
(القيمة وع ــدد األسـهــم الـمـتــداولــة وعــدد

الصفقات) إذ ارتفع النشاط وبدعم من
نشاط الـســوق الرئيسي وارتـفــع بنسبة
 30.6في المئة.
بالمقابل تراجعت السيولة ،التي تدعم
ع ــادة مــن الـســوق األول وانخفضت بنسبة
 13.6في المئة مقارنة مع األسبوع األسبق
وزاد عــدد الصفقات بنسبة  13.4في المئة
بفضل مضاربات كبيرة على أسهم متوسطة
في السوق الرئيسي.
وكانت أسهم بعض الكتل تميزت خالل
األسـ ـب ــوع ك ــان أب ــرزه ــا أس ـه ــم كـتـلــة أع ـيــان
والتجارية وأجيليتي وربح سهم مبرد نسبة
 30في المئة من كتلة أعيان بينما قفز سهم
الوطنية العقارية من كتلة أجليتي بنسبة 16
في المئة وربح سهما التجارية ومنتزهات
بنسبة جيدة خالل األسبوع الماضي ،كما
ربحت أسهم منازل ومدينة األعمال والبيت
ً
وسجلت معظم األسـهــم النشيطة ارتـفــاعــا
مقابل ه ــدوء أسـهــم كتلة إيـفــا بعد سلسلة
طويلة من االرتفاعات خالل هذا العام.

وبـ ـ ـ ــدأت إعـ ــانـ ــات الـ ــربـ ــع األول وك ــان ــت
باكورتها لبنكي الوطني وبوبيان اللذين
ً
حققا نـمــوا بنسبة  8.5و 23فــي المئة على
التوالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام
الماضي الـتــي تــأثــر منها شهر واح ــد فقط
بكورونا.

مكاسب محدودة
ً
حـقــق ســوقــا عـمــان والـبـحــريــن ن ـمــوا أقــل
ً
وب ـن ـســب كــانــت ث ـل ـثــا و 0.7ف ــي ال ـم ـئــة على
التوالي ،إذ نجح مؤشر سوق عمان المالي
بالتماسك فــوق مستوى  3700نقطة بعد
أن أضــاف  11.29نقطة ليقفل على مستوى
ً
 3719.21نقطة تحديدا ،وذلك بعد أن انتهت
الشركات العمانية المدرجة من إعالناتها
ً
الفصلية للربع الماضي ،التي سجلت نموا
بنسبة  34في المئة ولم تتخلف منها سوى
شركتان فقط.
ونجح سهم أهلي متحد في دعم مؤشر

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/04/22
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

2021/04/15

5,953.58

9,987.92

10,899.06

3,707.92

1,475.48

6,131.69

2,633.01

2021/04/22

6,028.97

10,134.08

10,844.92

3,719.21

1,486.29

6,101.63

2,625.71

الفـرق

75.39

146.16

54.14-

11.29

10.81

30.06-

7.30-

التغير ()%

%1.3

%1.5

%0.5-

%0.3

%0.7

%0.5-

%0.3-

ســوق الـبـحــريــن الـمــالــي إذ حـقــق نسبة 0.7
فــي المئة تـســاوي  10.81نـقــاط ليقفل على
مستوى  1486.29نقطة وسط استمرار عدم
إعالن أي شركة مدرجة في بورصة البحرين
عن نتائج الربع األول.

خسائر وجني أرباح
خ ـس ــرت أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ف ــي اإلمـ ـ ــارات
وقطر ،وجاءت هذه الخسارة بعد مكاسب
كبيرة حققتها المؤشرات خالل األسبوع
الماضي إذ قفز مؤشر قطر بنسبة كبيرة
نتيجة ق ــرار رف ــع نـسـبــة تـمـلــك األجــانــب
إلى  100في المئة في الشركات القطرية
ليقترب مؤشر ســوق المال القطري من
م ـس ـت ــوى  11أل ـ ــف ن ـق ـطــة ث ــم ج ـ ــاء وق ــت
جـنــي األربـ ــاح لـيـتــراجــع ويـخـســر نصف
نـقـطــة مـئــويــة خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي
إذ فقد  54.14نقطة ليقفل على مستوى
 10844.92نقطة.
وكذلك تراجع مؤشرا سوق اإلمارات ،إذ
فقد مؤشر سوق أبوظبي المالي األفضل
ً
ً
ً
نموا خليجيا ومن األفضل عالميا وذلك
بنسبة نـصــف نقطة مـئــويــة هــي 30.06
نقطة ليبقى على مستوى  6101.63نقطة
وهي من أعلى مستوياته التاريخية.
في المقابل ،تراجع مؤشر سوق دبي
المالي نسبة ثلث نقطة مئوية هي  7.3في
المئة فقط ليقفل على مستوى 2625.71
نقطة.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ً
ّ
برنامج عمل الحكومة لن يغير شيئا
ذكر تقرير الشال أن
الحكومة الحالية سطرت
من أجل إصالح األوضاع
أهدافها االستراتيجية
للسنوات األربع القادمة
كالتالي :سوق عمل بكفاءة
عالية ،وخدمات حكومية
عالية الجودة ،ودعم
وتمكين القطاع الخاص،
وإدارة متطورة للمالية
العامة.

قال تقرير الشال االقتصادي
األسبوعي إن برنامج الحكومة
ـى م ـج ـم ــوع ــة مــن
ي ـح ـت ــوي ع ـل ـ ّ
األهـ ـ ـ ــداف ت ـم ــث ــل أول ــوي ــات ـه ــا،
ور غـ ـ ـ ــم أن عـ ـم ــر ّ
أي ح ـك ــو م ــة
ّ
هــو  4س ـنــوات ،ف ــإن البرنامج
يغطي أهــداف المدى القصير
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوس ـ ـ ــط والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــل،
والمطلوب مــن أي حكومة أن
ترتقي بمراحل نفاذ األهــداف
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـتـ ــد إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــا ب ـع ــد
ّ
ً
عمرها لتسلمها أكثر نضجا
للحكومة التالية ،والحكومة
الحالية هي الحكومة العاشرة
مـ ـن ــذ حـ ـك ــوم ــة الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك األولى في عام ،2011
التي نــص برنامجها فــي عام
 2011على أهداف استراتيجية
نذكر منها التالي:
• مـ ــركـ ــز مـ ــالـ ــي وت ـ ـجـ ــاري
رائ ــد ي ـق ــوده ال ـق ـطــاع الـخــاص
حتى تستعيد الكويت بريقها
و تـتــأ لــق فيها معالم النهضة
والتقدم ،إضافة إلى استكمال
قانون القيمة المضافة وقانون
ضريبة الدخل الشامل.
• ت ـح ــدي ــث م ـن ــاه ــج وط ــرق
التربية والتعليم ،حيث تواكب
ما وصلت إلى الدول المتقدمة.
• األولــويــة لــوضــع الخطط
لتحسين مـسـتــوى ا لـخــد مــات

العامة ،وعلى رأسها االزدحام
المروري ،حيث ستقوم وزارة
الداخلية بتنفيذ استراتيجية

مرورية وطنية شاملة طويلة
األجل.
• ز يـ ـ ــادة كـ ـف ــاء ة األداء في

 10شركات استحوذت على %57
من سيولة البورصة في الربع األول
تركيز السيولة قد ينخفض مع ارتفاع الثقة بأداء البورصة
ً
أفاد «الشال» بأن بورصة الكويت ال تشكو شحا
فــي السيولة ،والــواقــع أن سيولتها إلــى ارتـفــاع،
وحققت المركز الثالث في نسبة ارتفاع سيولتها
ض ـمــن أس ـ ــواق ال ـم ــال الـسـبـعــة ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي لعام  .2020ولكن وفرة سيولة
البورصة ال تدعم أسعار معظم أسهم الشركات
المدرجة ،بما تسبب في فجوة واسعة بين أسعار
السوق لهذه الشركات وقيمها الدفترية ،ونعتقد
أن أحد األسباب الرئيسية لتلك الظاهرة السلبية
ناتج عن تركيز السيولة الشديد على عدد صغير
من الشركات المدرجة.
وأض ــاف التقرير «فــي عــام  ،2019استحوذت
عشر شركات على نحو  73في المئة من سيولة
ً
الـبــورصــة ،وازداد التركيز قليال فــي عــام 2020
ليبلغ نصيب عشر شــر كــات نحو  74فــي المئة
من سيولة البورصة ،مع احتفاظ ثالث شركات
بمراكزها الثالثة األولــى ،وتكرار  8ضمن قائمة
األعلى سيولة بين السنتين».
ولفت إلى أن التركيز في الربع األول من ،2021
ً
انخفض ،وإن ظل عاليا ،وبلغ نصيب أعلى 10

الـ ـقـ ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي وإع ـ ـ ــادة
ال ـن ـظ ــر ف ــي م ـف ـه ــوم الــوظ ـي ـفــة
القيادية ومتطلباتها ،والتي

ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـ ـكـ ــون ال ـم ـع ـي ــار
األس ــاس ــي فـيـهــا ه ــو ال ـنــزاهــة
والكفاء ة واإلبداع.

وب ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ــرور  10سـ ـن ــوات
عـلــى بــرنــامــج تـلــك الـحـكــومــة،
قـ ّـدمــت الحكومة الـعــاشــرة ،أي
ال ـحــال ـيــة ،بــرنــام ـج ـهــا لـلـفـتــرة
 ،2025/2024 - 2022/2021وفي
ص ــدر برنامجها تقييم ألداء
الـحـكــومــات الـســابـقــة ،نــوجــزه
بالتالي:
• اخـ ـ ـت ـ ــاالت ه ـي ـك ـل ـيــة فــي
االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي والـمــالـيــة
العامة.
• انخفاض إنتاجية القطاع
العام.
• ضعف رأس المال البشري
واتـ ـس ــاع ف ـج ــوة الـتـعـلـيــم إلــى
 4.8سنوات ،فخريج الثانوية
العامة يعادل مستوى خريج
المرحلة السابعة ،أي الثالث
المتوسط.
• تـ ـ ــدنـ ـ ــي كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ة الـ ـبـ ـن ــى
تناغمها.
التحتية وعدم ّ
وم ــن دون ت ــدخ ــل م ــن أح ــد،
ذ لــك تقييم الحكومة الحالية
ألداء الحكومات التي سبقتها
وضمنها حكومتان رأسهما
رئيس الوزراء الحالي.
ومن أجل إصالح األوضاع،
س ـ ـطـ ــرت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة
أهـ ـ ــداف ـ ـ ـهـ ـ ــا االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات األربـ ـ ـ ـ ــع الـ ـق ــادم ــة
كالتالي:

• س ــوق ع ـمــل ذو ك ـفــاء ة
عالية.
• خدمات حكومية عالية
الجودة.
• دع ــم وتـمـكـيــن الـقـطــاع
الخاص.
• إدارة متطورة للمالية
العامة.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء ال ـ ـخـ ــاص
بتطوير رأس المال البشري،
يـ ــذكـ ــر ب ــرن ــام ــج ال ـح ـك ــوم ــة
الحالية التالي:
• مـ ـنـ ـظ ــو م ــة ت ـع ـل ـي ـم ـيــة
مــوائـمــة لـلـثــورة الصناعية
الرابعة.
• رع ــاي ــة ص ـح ـيــة عــالـيــة
الجودة.
ا لـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ــة ،ال ش ـ ـ ــيء
تـغـ ّـيــر ،الـحـكــومــة هــي نفس
ا لـحـكــو مــة ،وبرنامجها هو
ن ـف ــس ب ــرن ــام ــج م ــا سـبـقـهــا
من حكومات ،السؤال الذي
ال بـ ـ ّـد م ــن ط ــرح ــه ،هـ ــو :هل
تملك الكويت عشر سنوات
أخ ــرى لـلـتــأكــد مــن أن نفس
الحكومة و نـفــس البرنامج
سيستديران بها في اتجاه
ّ
بر األمان؟

فجوة واسعة بين أسعار األسهم
السوقية وقيمها الدفترية

شــركــات سيولة نحو  57فــي المئة مــن إجمالي
سيولة البورصة .وبينما ظلت الشركات الست
ً
األعلى سيولة تماما كما كان ترتيبهم في ،2020
دخلت  4شركات جديدة إلى قائمة األعلى سيولة،
وهو تطور في االتجاه الصحيح ،سواء من زاوية
انخفاض درجــة التركيز ،أو من زاويــة مساهمة
ً
شركات صغيرة نسبيا في إقتسام تلك السيولة.
وألن البيانات المالية الخاصة بنهاية الربع
األول مــن  2021لــم تنشر بعد لمعظم الشركات
ً
ا لـمــدر جــة ،فإننا ال نستطيع مـبـكــرا الحكم على
أثر انخفاض التركيز في ردم بعض الفجوة بين
أسعار السوق واألسعار الدفترية ،وربما يحتاج
األم ــر إلــى قـيــاس األث ــر بعد تــوفــر بـيــانــات الربع
األول لمعظم الشركات المدرجة .ونعتقد أن تركيز
السيولة قــد ينخفض مــع ارتـفــاع مستوى الثقة
بأداء البورصة وازديــاد وعي المتعاملين ،ولكن
ً
العالج يحتاج أيضا إلى غربلة جانب المعروض
م ــن األس ـه ــم ،بـمـعـنــى تـشـجـيــع بـعــض الـشــركــات
غير السائلة لالنسحاب من اإلدراج ،واستبدالها
بشركات من نوعية أفضل.

رأى تقرير الشال أن أسعار األسهم في
البورصة يفترض أن تكون دالة طردية
بمستوى السيولة ،بمعنى ،أن مستوى
األسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت
سيولة البورصة ،وذلك ما تحقق بشكل
ع ــام بعد التطوير ال ــذي شمل بورصة
الـكــويــت بــدعــم مــن هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
وتعاون المقاصة.
فسيولة البورصة ارتفعت بنحو 35.5
في المئة في عام  2020مقارنة بمستوى
عام  ،2019وصعدت بنحو  8.8في المئة
لـلــربــع األول مــن ال ـعــام ال ـجــاري مقارنة
ب ـس ـيــولــة ال ــرب ــع األول م ــن عـ ــام ،2020
وارتفعت بنحو  38.7في المئة مقارنة
بسيولة الربع األول من عام .2019
ورغم خسارة المؤشر العام للبورصة
نحو  11.7في المئة في عام  2020بسبب
الـجــائـحــة ،ومــا أص ــاب الـعــالــم بسببها،
كسب المؤشر نفسه نحو  19.8في المئة
مع نهاية الربع األول من العام الجاري،
مقارنة بمستواه في نهاية الربع األول

مــن  ،2020وك ـســب نـحــو  2.8فــي المئة
مقارنة بمستواه في نهاية الربع األول
مــن  .2019ورغ ــم ذل ــك ،م ــازال ــت غالبية
الشركات المدرجة في بورصة الكويت
تعاني وجود فجوة واسعة بين أسعار
السوق ألسهمها ،وما تسطره بياناتها
ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ــراق ـب ــة وال ـم ــدق ـق ــة م ــن قيم
دفترية لها.
وتشير الـنـظــرة على هــوامــش فــروق
أس ـ ـعـ ــار األس ـ ـهـ ــم فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق وقـيـمـهــا
الــدف ـتــريــة م ــن واقـ ــع ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
المنشورة حتى  2020/12/31وإقفاالت
أسـعــار نهاية م ــارس  ،2021إلــى أن 14
شركة مدرجة ،أو نحو  8.3في المئة من
الشركات المدرجة ،تفوق أسعار أسهمها
ف ــي ال ـس ــوق ضـعــف قـيـمـتـهــا الــدفـتــريــة،
ونحو  29شركة أخرى أو نحو  17.3في
المئة من الشركات المدرجة ،تفوق أسعار
أسهمهـا فـي ا لـســوق قيمتها الدفترية
بما يتراوح بين  1و 99في المئة ،أي أن
 43شركة أو  25.6في المئة من الشركات

المدرجة تفوق أسعار السوق ألسهمها
قيمة السهم الدفترية.
ما تبقى ،أو نحو ثالثة أرباع الشركات
الـ ـم ــدرج ــة ،تـ ـب ــاع ب ـخ ـصــم ع ـل ــى قـيـمـهــا
الدفترية 28 ،شركة أو نحو  16.6في المئة
منها تباع عند مستوى خصم محتمل
يتراوح بين  1و 29في المئة ،وذلك يمكن
أن يعزى إلى صعوبات البيئة العامة ،إن
على مستوى الـعــالــم أو على المستوى
المحلي 45 .شركة أخــرى أو نحو 26.8
فــي الـمـئــة مــن ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة تباع
بمستوى خصم يتراوح بين  30و 49في
المئة على قيمها الدفترية ،وهــو خصم
غير مبرر مع استمرار االرتـفــاع المطرد
في مستوى سيولة البورصة.
وتـعــانــي  52شــركــة أو نـحــو  30.7في
المئة مــن الشركات المدرجة مما يمكن
اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية
وأس ـع ــار أسـهـمـهــا فــي ال ـس ــوق ،إذ يبلغ
مستوى الخصم  50في المئة وأكثر ،وهو
أمر ال بد من البحث في مبرراته.

الكويت تتفوق على نصف «مجلس التعاون» بحجم مواردها
«سوء اإلدارة يفسر ضعف تلك الموارد»
أشار «الشال» إلى أن توقعات «صندوق
النقد الــدولــي» ألداء االقـتـصــاد العالمي
كانت بالمطلق متفائلة ،وهو أمر طيب،
ُ
ولكن تفاصيل تلك التوقعات كانت تميز
م ــا ب ـيــن االق ـت ـص ــادات ال ـتــي أدارت أزم ــة
ال ـج ــائ ـح ــة ب ـش ـكــل ح ـص ـي ــف ،ومـعـظـمـهــا
اق ـت ـص ــادات ك ـب ــرى ،وت ـل ــك ال ـت ــي أس ــاءت
اإلدارة ،بـمــا ي ـنــذر بــال ـعــودة إل ــى اتـســاع
الـفـجــوة لمصلحة األولـ ــى .دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي لـيــس مــن تـلــك الفئة
المحظوظة ،وإن تحسنت توقعات أداء
اقـتـصــادهــا فــي تـقــريــر الـصـنــدوق لشهر

أب ــري ــل ال ـج ــاري م ـقــارنــة بـتـقــريــر أكـتــوبــر
الفائت.
أضاف «في عام  ،2020يقدر «صندوق
الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي» أن ت ـ ـت ـ ـ ـ ــراوح خ ـســائ ـ ــر
اق ـت ـص ــادات ـه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ب ـي ـ ــن أدن ـ ــاه ـ ــا لـقـطــر
بنحو  2.6 -في المئة ،وأعــاهــا للكويت
بنحو  8.1 -في المئة ،وبخسارة لكامل
اق ـت ـص ــاده ــا ب ـم ـتــوســط ح ـســابــي بسيط
ً
بنحو  4.9 -في المئة ،وقــد يتغير قليال
ً
لو حسب بشكل مــوزون ،أي وفقا لحجم
كــل اقـتـصــاد .وكــان المتوسط الحسابي
البسيط الـمـقــدر لخسارتها بـحــدود 6 -

في المئة في تقرير شهر أكتوبر ،وتم في
تقرير أبريل تعديل التوقعات إلى األفضل
لــاقـتـصــادات الـخـمـســة األخـ ــرى ،مــا عــدا
الكويت التي حافظت في التقريرين على
مستوى خسارة اقتصادها.
وتتحول معدالت نمو اقتصادات دول
المجلس إلــى النمو الـمــوجــب فــي العام
ال ـجــاري  2021فــي تـقــريــر أبــريــل ،ولكنه
ً
ً
يظل ً
أداء ضعيفا قـيــا ســا على توقعات
الصندوق ألداء االقتصاد العالمي البالغ
نموه المتوقع  6في المئة ،بينما يتوقع
القتصاد دول مجلس التعاون الخليجي

ً
نـمــوا بـحــدود  2.7فــي المئة .ويتوقع أن
تحقق الـبـحــريــن أعـلــى الـمـعــدالت بنحو
 3.3في المئة ،ثم اإلمــارات  3.1في المئة،
ثم السعودية  2.9في المئة ،ثم قطر 2.4
في المئة ،ثم ُعمان  1.8في المئة ،وأدناها
الكويت بأقل من  1في المئة ،أو بنحو 0.7
فــي المئة .ويفترض أن يبلغ المتوسط
ال ـح ـســابــي الـبـسـيــط ل ـم ـعــدل ال ـن ـمــو لكل
اقتصاداتها في عــام  2021نحو  2.7في
المئة ،وكــان تقرير شهر أكتوبر قد قدر
معدل نموها بحدود  2.2في المئة.
ً
وذكــر التقرير «يرفع الصندوق قليال

توقعاته حــول مستوى أداء اقتصادات
دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022
من متوسط حسابي بسيط  3.5في المئة
فــي تـقــريــر أكـتــوبــر إل ــى مـتــوســط  3.7في
المئة فــي تقرير أبــريــل ،ويـظــل أدن ــى من
توقعاته ألداء االقتصاد العالمي في نفس
العام البالغة  4.4في المئة .أعلى توقعات
النمو في عام ُ 2022
لعمان وبنحو  7.4في
المئة ،تليها السعودية بنحو  4في المئة،
ثم قطر بنحو  3.6في المئة ،ثم الكويت
 3.2في المئة ،ثم البحرين  3.1في المئة،
ً
وأخيرا اإلمارات بنحو  2.6في المئة».

ف ـ ــي خ ـ ــاص ـ ــة ،تـ ـت ــأخ ــر دول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي في المستوى المتوقع
لنمو اقتصاداتها للسنوات الثالث 2020-
 2022عن مستوى توقعات أداء االقتصاد
العالمي واالقـتـصــادات الكبرى ،وضمن
دول الـمـجـلــس ،تبقى الـكــويــت األضـعــف
أداء متوقعا .وسواء على مستوى العالم
أو على مستوى اإلقليم ،ما يصنع الفرق
هو اإلدارة ،والكويت تتفوق على نصف
شركائها في دول مجلس التعاون بحجم
مواردها ،وال تفسير لضعف أدائها سوى
ضعف إدارتها لتلك الموارد.

«الوطني» :ارتفاع أقل من التوقعات لوتيرة إسناد المشاريع في الربع األول
ارتفعت وتيرة اسناد المشاريع في الربع
األول من  2021مقارنة بالعام السابق ،إال
انها مازالت دون التوقعات .إذ وصلت قيمة
المشاريع التي تم إسنادها إلى  257مليون
دي ـنــار ،مرتفعة بنسبة  99فــي الـمـئــة عن
ً
الربع المقارن وفقا لمجلة ( .)MEEDإال أن
تلك القيمة مازالت أقل بكثير من مستوى
التوقعات التي أش ــارت إلــى وصــول قيمة
المشاريع المسندة في الربع األول من عام
 2021إلى  1.4مليار دينار.
وحـســب الـمــوجــز االق ـت ـصــادي الـصــادر
عن بنك الكويت الوطني ،قد تكون القيود
ً
الـمـفــروضــة حــالـيــا على التنقل للحد من
ان ـت ـشــار ال ـجــائ ـحــة وظ ـ ــروف ع ــدم الـيـقـيــن
التي تحيط بآفاق النمو االقتصادي من
ال ـعــوامــل ال ـتــي اع ــاق ــت ط ــرح الـمـنــاقـصــات
وت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع .واسـ ـتـ ـح ــوذ قـطــاعــا
اإلنشاءات والنقل على النصيب األكبر من
ً
المشاريع التي تم إسنادها (وفقا للقيمة)
فــي الــربــع األول .وع ـلــى الــرغــم مــن وجــود
العديد من المشاريع المقرر طرحها خالل
الفترة المتبقية من عام ( 2021بقيمة تصل
إل ــى نـحــو  4م ـل ـيــارات ديـ ـن ــار) ،فــإنــه بـنـ ً
ـاء
ً
على االتـجــاهــات السابقة ،ونـظــرا للقيود

المفروضة على الحركة والتنقل الحتواء
ال ـج ــائ ـح ــة ،ف ـق ــد ال ت ـص ــل وتـ ـي ــرة إس ـن ــاد
المشاريع إلى المستويات المتوقعة.
ارتفعت وتيرة اسناد المشاريع في قطاع
النقل خــال الربع األول من  2021مقارنة
بالربع السابق ،إذ بلغت قيمة المشاريع
التي تــم اسنادها ضمن القطاع نحو 84
مـلـيــون دي ـن ــار ،وإن ك ــان معظمها بصفة
رئيسية نتيجة للمشاريع الخاصة بوزارة
األشغال العامة والمتعلقة بمشروع تطوير
شارع دمشق ،والطريق الدائري الخامس،
وطريق الملك فيصل بن عبد العزيز ،بقيمة
اجمالية تصل إلى  78مليون دينار.
وتعتبر مشاريع قطاع النقل مــن أ بــرز
األولويات ،ألن عمليات الصيانة وتطوير
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـلـنـقــل يـشــوبـهــا الكثير
م ــن ال ـتــأخ ـيــر ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ـب ــاد .ومــن
المتوقع أن يتزايد نشاط إسناد المشاريع
الخاصة بهذا القطاع خالل الفترة المقبلة،
إذ تصل قيمة المشاريع قيد اإلع ــداد في
الــربـعـيــن ال ـثــانــي وال ـثــالــث مــن ع ــام 2021
إل ــى ن ـحــو م ـل ـيــار ديـ ـن ــار .وتـتـضـمــن أب ــرز
المشاريع ضمن المخطط ا نـجــاز أعمال
البنية التحتية الخاصة بمدينة صباح

المشروع المشترك بين هيئة مشروعات
ال ـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام والـخــاص
وب ـلــديــة ال ـكــويــت لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع ال ـمــدن
الـعـمــالـيــة بـجـنــوب ال ـج ـهــراء ( 149مليون
دي ـن ــار كــوي ـتــي) وم ـش ــروع ت ـطــويــر مـيـنــاء
مبارك الكبير التابع لوزارة األشغال العامة
( 271مليون دينار) ،باإلضافة إلى العديد
ً
من المشاريع األخرى األصغر حجما.

المشاريع التنموية في 2021
األحمد التابعة للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية ( 300مليون ديـنــار) ،والمشروع
التابع لوزارة االشغال العامة إلنجاز طرق
وتقاطعات مبنى الــركــاب الجديد لمطار
الـكــويــت ال ــدول ــي وال ـم ـقــرر اسـنــادهـمــا في
الــربــع الـثــانــي والـثــالــث مــن الـعــام الحالي،
على التوالي.

البناء والتشييد
واحتل قطاع البناء والتشييد المرتبة

األولى بقيمة المشاريع التي تم إسنادها
في الربع األول من  ،2021إذ وصلت القيمة
اإلجـمــالـيــة لمشاريع الـقـطــاع لـحــوالــي 92
مليون دينار ،وجاءت الزيادة بشكل رئيس
م ــن م ـش ــروع مــؤس ـســة ال ــرع ــاي ــة السكنية
والخاص بمدينة صباح األحمد السكنية.
أما بالنسبة للمشاريع الحكومية ،فقد تم
ترشيدها في ظل تفشي الجائحة وتزايد
الضغوط المالية .إال أن حوالي  40في المئة
من المشاريع المخطط طرحها في 2021
ترتبط بقطاع البناء والتشييد ،بما في ذلك

تـتــوقــع مـجـلــة ( )MEEDأن تـصــل قيمة
المشاريع المخطط تنفيذها في  2021إلى
حوالي  3.9مليارات ،بما في ذلــك العديد
من المشاريع التي تم ترحيلها من الربع
األول في  2021إلى الربع الثاني من نفس
ً
الـعــام .إال أنــه نظرا للنمط المتواصل من
ال ـتــأخ ـيــرات والـتـعـطـيــل وت ــزاي ــد امـكــانـيــة
ت ـمــديــد ح ـظــر ال ـت ـجــول ال ـجــزئــي الـمـطـبــق
ً
حاليا حتى منتصف مايو ،فإن التقديرات
تشير إلى أن القيمة النهائية ستصل إلى
مستوى أقل من ذلك بكثير .ويعتمد جزء
كبير ( 40في المئة) من المشاريع المخطط
إسنادها في عام  2021على قطاع البناء،

في ظل طــرح المرحلة األولــى من مشروع
تطوير ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة
األشغال العامة ( 271مليون دينار) وبعض
الحزم المتعلقة بإنجاز أجزاء من مشروع
مــديـنــة صـبــاح األح ـمــد الـتــابــع للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية خالل العام الحالي.
ً
كما أشارت ( )MEEDأيضا إلى إمكانية
تحسن التوقعات إذا تــم تأمين التمويل
ً
الالزم من مصادر بديلة .ومؤخرا ،نجحت
نـ ـم ــاذج ال ـم ـش ــاري ــع ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى أس ــس
ال ـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام والـخــاص
ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ف ــي اح ـ ــراز بعض
النجاح .وساهمت مشاركة تلك النماذج
في قطاعات مثل البناء والتشييد والنقل
في تعزيز أنشطة تلك القطاعات على المدى
المتوسط.
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مخالفات «الكويتية لالستثمار» ال تليق بشركة تمثل الدولة!
● خروقات في أخالقيات العمل وأموال العمالء والحوكمة واإلفصاح والشفافية
● ارتكبت  12مخالفة خالل السنوات الثالث األخيرة
رصـ ــدت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال ال ـعــديــد من
ال ـم ـخ ــال ـف ــات وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات ال ـت ــي ارتـكـبـتـهــا
الشركة الكويتية لالستثمار ،التي تعد الذراع
االستثمارية المحلية للدولة -الهيئة العامة
لالستثمار ،والتي تشير إلى عدم التزام الشركة
بالتعليمات الصادرة فيما يخص القانون رقم
 7لعام  2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ع ـم ـل ـي ــة حـ ـص ــر ال ـم ـخ ــال ـف ــات
والتجاوزات التي ارتكبتها الشركة الصادر بها
قرارات من مجلس التأديب ،بلغت مخالفاتها
الـتــي ص ــدرت بـغــرامــات مــن مجلس الـتــأديــب
 12مخالفة خــال الـسـنــوات الـثــاث األخـيــرة،
وهذه المخالفات تدل على جانب من االهمال
واالستهتار غير المسبوق لــدى شركة تبلغ
نسبة الهيئة العامة لالستثمار فيها  76.19في
المئة ،وتدير جانبا مهما من اموال المحفظة
الوطنية في بورصة الكويت.
وتمثل ذلك في مخالفة بعض المواد التي
ينص عليها قانون هيئة أسواق المال والئحته
التنفيذية وتعديالتهما ،السيما فيما يتعلق
بإدارة أموال العمالء وأصولهم ،والباب الثامن
الـخــاص بأخالقيات الـعـمــل ،وقـيــام موظفين
بتأدية بعض الوظائف دون التسجيل لدى
هيئة أسواق المال ،باالضافة الى عدم االلتزام
ببعض معايير حوكمة الشركات ،فضال عن
ع ــدم االلـ ـت ــزام بــالـتـعـلـيـمــات الـ ـص ــادرة بـشــأن
اإلفصاح والشفافية ،األمر الذي استحقت على

جراح الناصر

«التجارة» سحبت دفاتر
وسطاء عقار
●

سند الشمري

علمت "الجريدة" من مصادر
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة أن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
وال ـص ـنــاعــة قــامــت خ ــال الـفـتــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ب ـم ـخ ــال ـف ــة عـ ـ ــدد مــن
وس ـ ـطـ ــاء الـ ـعـ ـق ــار ،ل ـم ـخــال ـف ـت ـهــم
ال ـ ـقـ ــرارات وال ـق ــوان ـي ــن ال ـص ــادرة
بتنظيم مهنة الوساطة العقارية.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
"ال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة" س ـح ـب ــت  15دف ـت ــر
وسيط عقاري ،بعد أن اكتشفت
عـ ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ،م ـن ـهــا
تــأج ـيــر دف ـت ــر ال ـب ـيــوع بــالـبــاطــن
ألشخاص غير مخولين بمزاولة
المهنة ،إضافة إلى قيام عدد من
الــوس ـطــاء بــإتــاف صـفـحــات من
دفتر البيوع العقارية.
و ت ـق ــوم إدارة مـكــا فـحــة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب بوزارة
التجارة بالتدقيق بشكل دوري
على دفــاتــر الـبـيــوعــات العقارية
لدى الوسطاء ،للتأكد من خلوها
مـ ــن أي ش ـب ـه ــات غ ـس ــل أم ـ ـ ــوال،
وت ـع ـم ــل ع ـل ــى م ــراجـ ـع ــة جـمـيــع
دفاتر وسطاء العقار ،وأصدرت
س ــاب ـق ــا ق ـ ـ ــرارا أل ــزم ــت بـمــوجـبــه
وس ـطــاء الـتــأمـيــن والـمــؤسـســات
والشركات والمكاتب التي تزاول
مهنة السمسرة العقارية بتعيين

مــراقــب ال ـتــزام كــويـتــي لمكافحة
غسل األموال.
وأصـ ـ ــدرت ال ـ ـ ــوزارة عـ ــددا من
ا ل ـقــرارات لتنظيم المهنة ،منها
إلــزام وسطاء عقار بعدم تأجير
ال ـ ــدف ـ ــات ـ ــر ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـبـ ـي ــوع
ال ـع ـقــاريــة ،وعـ ــدم إتـ ــاف أي من
صفحات الدفتر المرقمة ،وذلك
للتأكد من خلوه من شبهات أي
صفقات وهمية.
وتـ ـع ـ ـتـ ــزم "ال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة" الـ ـب ــدء
بتفعيل دقتر الوسيط العقاري
االلكتروني خالل أكتوبر المقبل،
وج ــار االنـتـهــاء مــن ربــط الدفتر
االل ـك ـت ــرون ــي م ــع ك ــل م ــن وزارة
الـعــدل وبـلــديــة الـكــويــت والهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـمــدن ـيــة
واإلدارة العامة لالطفاء ،إضافة
الى وزارة التجارة والصناعة.
وي ـع ـمــل ال ــدف ـت ــر اإلل ـك ـتــرونــي
على إنهاء العديد من المشاكل
التي تحدث في الدفاتر الورقية
أو ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،والـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
دخ ـ ــاء ال ـم ـه ـنــة ،ح ـيــث سـيـكــون
لـكــل وسـيــط رم ــز خ ــاص ب ــه ،وال
ي ـس ـت ـط ـي ــع ت ــأجـ ـي ــره ب ــال ـب ــاط ــن،
إض ــاف ــة الـ ــى انـ ــه س ـي ـع ـمــل عـلــى
ت ـســريــع عـمـلـيــة ب ـيــع ال ـع ـق ــارات،
وحماية كــل األط ــراف المشاركة
في عملية البيع.

أثره اإلحالة الى مجلس التأديب ،ودفع غرامات
مالية بلغت نحو  20ألف دينار.
ومن أهم المخالفات التي ارتكبتها الشركة
نتيجة ع ــدم االلـ ـت ــزام بالتعليمات الــرقــابـيــة
بسبب عــدم قيامها بإخطار عمالء المحافظ
لديها ببعض األمور المتعلقة باألوراق المالية
التي يتملكها بعض عمالء المحافظ ،والتي لم
تقم الشركة بإخطارهم بشأنها ،وعدم تضمن
سياسة إدارة المحافظ االستثمارية المعدة
والمعتمدة من الشركة على الحدود القصوى
للتركيزات في مكونات المحفظة االستثمارية؛
وذلك لكل نوع ورقة مالية ،والقطاع المستثمر
فيه ،والدولة المستثمر فيها ،ومصدر الورقة
المالية.
كما ثبت للهيئة ارتكاب الشركة مخالفات
نـتـيـجــة ع ــدم تـضـمـيــن اإلش ـ ـعـ ــارات الـخــاصــة
بعمليات البيع والشراء ،والتي يتم إرسالها
إلى عمالء المحافظ على اسم العميل ،وتاريخ
تلقي األمر من العميل ،وتاريخ ووقت تنفيذ أمر
العميل ،وآلية تنفيذ الصفقة ،علما بأن الهيئة
تحققت من ذلك من واقع عينة اإلشعارات التي
تم فحصها لبعض عمليات البيع والشراء التي
قام بها بعض عمالء المحافظ ،والتي تم تزويد
فريق التفتيش بها خالل فترة التفتيش.
وارتـكـبــت الشركة أيـضــا مخالفات تتعلق
بـعــدم الـتــزامـهــا بحكم ال ـم ــادة ( )5 –2 –3من
ال ـك ـتــاب ال ـخــامــس (أن ـش ـطــة األوراق الـمــالـيــة

واألشخاص المسجلون) ،إذ ثبت للهيئة ،بشكل
ال ريب فيه ،من خالل الوصف الوظيفي الخاص
ببعض موظفي الشركة قيامهم بتأدية بعض
الوظائف واجبة التسجيل دون قيام األخيرة
ً
بتسجيلهم لــدى هيئة أســواق المال نهائيا،
مـثــل قـيــام موظفين بـتــأديــة نـشــاط مستشار
استثمار ،ومــديــر محفظة ،ممثل مدير نظام
استثمار جماعي.
ولم تلتزم الشركة بحكم البند رقم ( )8من
المادة رقم ( )1-1-5من الكتاب السابع (أموال
الـعـمــاء واصــول ـهــم) ،إذ قــامــت بــإتـمــام بعض
العمليات على المحافظ بعد تواريخ التجميد،
ودون تزويد الهيئة بأية إثباتات على قيام
الـشــركــة بتحديث بـيــانــات الـعـمــاء أصـحــاب
المحافظ.
كما ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بعدم
االل ـتــزام بحوكمة الـشــركــات ،إذ ثبت للهيئة،
بشكل جلي أيضا ،عدم قيام الشركة بتعيين
ً
مدير إلدارة التدقيق الداخلي بها ،علما بأنها
ً
ق ــد رش ـحــت مــوظ ـفــا لـلـعـمــل بـ ـ ــإدارة الـتــدقـيــق
الداخلي بتاريخ  2018/06/14بدرجة (ضابط
" )"officerوليس على درجة مدير لإلدارة ،وهو

نمت قيمة مؤشر مشاريع الخليج بنسبة
هامشية  0.05في المئة بين  11مــارس و 15
أبريل ،مضيفة  1.7مليار دوالر فقط في القيمة،
لتستقر تقريبا عند  3.45تريليونات دوالر
خالل الشهر ،وعوض النمو في سوقين فقط
مــن أس ــواق دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
االنكماشات بالدول الست األخرى في المؤشر.
ون ـم ــا س ــوق ال ـم ـشــاريــع ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي بمفرده بنسبة  0.14في
المئة .ووفقا لـ "ميد" قاد ذلك سوق المشاريع
السعودي ،الذي نما بنسبة  1.66في المئة بين
 11مارس و 15أبريل ،مضيفا  23مليار دوالر
ليصل إلى  1402مليار.
وكانت عمان ســوق دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي األكـ ـث ــر ن ـم ــوا م ــن ح ـي ــث الـنـسـبــة
المئوية ،حيث ارتفعت قيمة المشاريع بنسبة
 2.75في المئة ،مضيفة  4.3مليارات دوالر،
لتصل إلى  158.8مليارا.
وكــان الــدافــع وراء النمو في السلطنة هو
مصفاة زيت الوقود منخفضة الكبريت التابعة
لشركة  ،Canada Business Holdingsوالتي
تبلغ تكلفتها  4.2مليارات دوالر فــي الدقم،
والتي هي اآلن قيد الدراسة ،كما عززت منشأة
الـهـيــدروجـيــن واألمــونـيــا الـتــي تـقــدر قيمتها
بـنـحــو  2.5مـلـيــار ،وال ـتــي أعلنتها المنطقة
االقتصادية الخاصة في الدقم وشركة أكمي
سوالر هولدينجز (الهند) في أواخــر مارس،
السوق العماني.

أسعار صرف العمالت العالمية

وشهدت األسواق الستة المتبقية انخفاضا
خالل هذه الفترة ،مع انكماش الكويت بنسبة
 3.62في المئة ،مما جعل البالد أسوأ أسواق
الخليج أداء بين مارس وأبريل.
وك ـ ـ ــان االنـ ـكـ ـم ــاش فـ ــي س ـ ــوق ال ـم ـش ــاري ــع
بالكويت مدفوعا بتوسيع مصفاة الزور من
قبل الشركة الكويتية للصناعات البترولية
المتكاملة (كيبيك) بقيمة  20مليار دوالر ،و3.8
مليارات حزمة مرافق وحزمة خــارج الموقع
لنفس المصفاة ،يتم تحديثها من قبل مشاريع
ميد لتعكس اكتمالها مؤخرا.

ً
الكويتي يرتفع  63سنتا ليبلغ
البرميل
ً
 63.96دوالرا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  63سنتا ليبلغ
 63.96دوالرا في تداوالت أمس ،مقابل  63.33دوالرا في
تداوالت أمس األول ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية .وفي األسواق العالمية ارتفع النفط
عند التسوية أمس األول ،مدعوما ببيانات اقتصادية
إيجابية من الواليات المتحدة وأوروبــا ،مع أن زيادة
في وتيرة اإلصابات بفيروس كورونا في الهند ال تزال
تضغط على األسعار .وزاد خام برنت عند التسوية
 43سنتا ،بما يعادل  0.7في المئة إلى  65.83دوالرا
للبرميل ،وربح خام غرب تكساس الوسيط األميركي
 63سنتا ،أو  1.1في المئة ،ليبلغ  62.11دوالرا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي ،هبط الخامان القياسيان نحو

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

كما انكمش سوق المشاريع في قطر بنسبة
 3في المئة في الشهر ،وجاء هذا االنخفاض
في أعقاب مراجعات الوضع لمخططي مترو
الدوحة بقيمة  26مليار دوالر و 3.1مليارات
معبر ش ــرق ،وال ـتــي تــم تـحــديــدهــا عـلــى أنها
معلقة من قبل مشاريع ميد ،وانكمش سوق
المشاريع في اإلمارات والبحرين بنسبة  1في
المئة لكل منهما.
فــي غـضــون ذلــك ،تراجعت إي ــران والـعــراق
بنسبة  0.5فــي الـمـئــة و 0.24فــي الـمـئــة على
التوالي خالل هذه الفترة.

 1في المئة بسبب عودة وتيرة اإلصابات للزيادة في
الهند واليابان ،ثالث ورابــع أكبر مستوردين للنفط
في العالم.وقال جيم ريتربوش ،رئيس ريتربوش آند
أسوسيتس في جالين بإلينوي" ،يأتي ثبات األسعار
هذا في أعقاب تقدم قوي لألسعار على مدار  4أشهر
كان متوقعا إلى حد كبير بدعم التقدم األميركي على
صعيد الـلـقــاحــات ،ال ــذي دفــع إلــى بعض التعديالت
بالرفع في توقعات الطلب العالمي خالل هذا العام".
وأظ ـهــرت بيانات مــؤشــر مــديــري المشتريات في
منطقة اليورو لشهر أبريل تعافيا أقوى من المتوقع،
وب ــدأ المزيد مــن ال ــدول األوروب ـيــة تخفيف إج ــراءات
اإلغالق المرتبط بفيروس كورونا.

الروبل الروسي يصعد بعد
رفع أسعار الفائدة لـ %5
رفع البنك المركزي الروسي ،أمس األول ،سعر الفائدة الرئيسي
إلى  5في المئة ،وهي قفزة تفوق التوقعات في مواجهة خلفية من
ضعف الروبل ،وارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية ،وألمح
إلى مزيد من الزيادات التالية.
ويتناقض قرار رفع أسعار الفائدة من  4.5في المئة مع توقعات
معظم المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم ،والذين توقعوا
زي ــادة متواضعة قــدرهــا  25نقطة أســاس بعد موجة جــديــدة من
العقوبات التي أضرت بالروبل ،ومؤشرات محدودة على التباطؤ
أظهرها التضخم .وقال البنك في بيان" :التعافي السريع للطلب
والـضـغــوط التضخمية المرتفعة يستدعيان ع ــودة مـبـكــرة إلــى
سياسة نقدية محايدة".
ورفع "المركزي" أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام ،إذ تسارع
التضخم ،وهو المسؤولية الرئيسية للبنك ،إلى  5.8في المئة خالل
مارس ،وهو أعلى مستوياته منذ .2016
وذكــر أن التضخم سيكون فــي نطاق بين  4.7و 5.2فــي المئة
بنهاية  ،2021ويعود إلى معدل مستهدف عند  4في المئة فقط في
منتصف  ،2022في موعد متأخر عن المتوقع في السابق.
وانخفضت العملة الروسية هذا الشهر ،لتخالف تحركات في
بقية األسواق الناشئة ،وكذلك سعر النفط الخام ،إذ تضررت جراء
مخاوف من فرض عقوبات أميركية وحشد عسكري لروسيا قرب
أوكرانيا .وارتفع الروبل الروسي متجاوزا  75مقابل الدوالر ليبلغ
أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس ،وليواصل مكاسبه بعد أن
رفع "المركزي" أسعار الفائدة ،وقالت روسيا إنها بدأت سحب قوات
من منطقة قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ً
الياسين رئيسا لمجلس
التأديب في «أسواق المال»
●

ما يشكل مخالفتها ألحكام القانون.
ووصلت التجاوزات ايضا الى قيام الشركة
بخصم بـعــض الـعـمــوالت واألت ـع ــاب االداري ــة
بعض المحافظ دون وجود أموال بها ،مما أدى
الى انكشاف هذه المحافظ المالية.
وخالفت الشركة الكتاب العاشر (اإلفصاح
والشفافية) مــن الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما ،لقيام مجلس
إدارة الشركة بعقد اجتماعاته ولـعــدة مــرات
خالل أوقات التداول ببورصة الكويت لألوراق
المالية ،علما بــأن هــذه االجتماعات كــان لها
تــأث ـيــر ع ـلــى ت ـ ـ ــداوالت ال ـش ــرك ــة م ـثــل اعـتـمــاد
البيانات المالية المرحلية والسنوية ،والموافقة
على بيع حصتها في شركة تابعة.
واضح من أداء الشركة الكويتية لالستثمار،
أنها ال ترتدع من تطبيق أي عقوبات عليها
تضر ُ
بسمعتها ومصلحة مساهميها ،مما
يضع المساهم األكبر -الهيئة العامة لالستثمار
 أمام مسؤولية فنية في التدخل ،لضبط األموربالشركة ،ومسؤولية سياسية في محاسبة من
َّ
تسبب في هذه المخالفات ،أو َمن يغض الطرف
عن مخالفاتهم المتكررة.

 %3.62انكماش المشاريع في الكويت
بين مارس وأبريل

اقتصاد

محمد اإلتربي

ّ
ً
وف ــق م ــا ذك ــرت "ال ـج ــري ــدة" ،ت ـســلــم رسـمـيــا
المستشار يونس الياسين مهام عمله رئيسا
ً
لمجلس التأديب في هيئة أسواق المال ،خلفا
للمستشار عادل الكندري.
وت ـس ـت ـك ـمــل ال ـل ـج ـن ــة مـ ـه ــام ع ـم ـل ـهــا بـنـفــس
تشكيلة األعضاء الحاليين ،حيث تضم ماجد
ً
جمال الدين عضوا  ،ويوسف صالح العثمان
ً
عضوا ،وفي االحتياط نوري جمعة السالم.
وأو ض ـ ـ ـحـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر أن ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ـع ـمــل
باستقاللية تامة ،مشيرة الى أنها تضم نخبة
من خيرة القانونيين اصحاب الخبرة والدراية
بشؤون السوق المالي على مدار عقود طويلة.
ونظرا لطبيعة السوق المالي ،الذي يحوي
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـخ ــاف ــات والـ ـن ــزاع ــات أو حـتــى
مخالفات الشركات ألحكام القانون والالئحة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،فـ ـ ــإن هـ ـن ــاك ع ـ ـشـ ــرات ال ـق ـض ــاي ــا
والملفات المنظورة أمام اللجنة ،وهناك أمل
أن تـصــدر فيها ج ــزاء ات و ق ــرارات راد ع ــة كما
هو عهد لجنة التأديب الدائم.
وفـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،دعـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر
ا سـتـثـمــار يــة إ لــى مــز يــد مــن تغليظ العقوبات
عـ ـل ــى ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن والـ ـمـ ـت ــاعـ ـبـ ـي ــن ،الس ـي ـمــا
أصـ ـح ــاب ال ـس ـج ــات ال ـم ـل ـي ـئــة بــال ـم ـخــال ـفــات
وال ـم ـت ـكــررة تــا عـبــاتـهــم ،حـيــث ان ذل ــك يصب
فــي مصلحة ا لـســوق وسمعته عـمــو مــا ،اذ ان
العقوبات الرادعة تقلل من المخالفات ،وتعلي
من قمية البورصة ،وتحفز المستثمرين على
ضخ المزيد من االستثمارات.

ارتفاعات جديدة ألسعار الصلب
س ـ ـج ـ ـلـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة
للصلب في الصين مستويات
ع ـ ــا ل ـ ـي ـ ــة ج ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــدة ،إذ ي ـ ـقـ ــدر
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون ال ـ ـت ـ ــزام بـكـيــن
بخفض اإلنـتــاج مقابل طلبها
القوي.
وصـعــد حــديــد التسليح في
شنغهاي إلى أعلى مستوى منذ
ب ــدء ت ــداول الـعـقــود اآلج ـلــة في
عام  ،2009بينما أغلقت أسعار
لـفــائــف الـصـلــب الـمــدرفـلــة على
الساخن ،عند أعلى مستوى لها
في أكثر من سبع سنوات.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر الـ ـن ــوعـ ـي ــن
بأكثر من  3في المئة األسبوع
ال ـ ـجـ ــاري ،إذ ذك ـ ــرت "مـيـسـتـيــل
جلوبال" ،أن مدينة هاندان في
مقاطعة خبي الصينية تخطط
للحد من اإلنتاج ،بينما أوقفت
ب ـع ــض ال ـم ـص ــان ــع ف ــي مـنـطـقــة
"فنجرون" بـ "تانغشان" اإلنتاج

اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن يـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس.
وبحسب موقعها اإللكتروني
فإن "ميستيل جلوبال" ،بمثابة
منصة تقدم للمستثمرين نظرة
ثاقبة عــن أس ــواق الـمـعــادن في
العالم.
وتعهدت السلطات الصينية
وشركات قطاع الصلب بخفض
اإلن ـ ـتـ ــاج ع ــن ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي
المسجل فــي  ،2020إذ تواجه
ً
مدينة "تانغشان" بالفعل عددا
ً
كبيرا من القيود وسط التوجه
للسيطرة على االنبعاثات.
وعلى الرغم من تلك الجهود،
اقترب إنتاج الصلب الخام من
مستوى قياسي في مارس ،في
حين انخفضت مخزونات حديد
الـتـسـلـيــح لــأس ـبــوع ال ـســادس
عـلــى ال ـتــوالــي ،مـمــا يـشـيــر إلــى
قوة الطلب أثناء موسم البناء
والتشييد.
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اقتصاد
«بوبيان» ينشر تقريره األول حول االستدامة لعام ٢٠٢٠
ةديرجلا
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الماجد :إبراز دور البنك االجتماعي والبيئي وتطوير موارده البشرية وخدمة عمالئه
التقرير تناول
ما قام به
البنك لمواجهة
اآلثار السلبية
لجائحة
«كوفيد »19

فـ ــي إط ـ ـ ــار س ـع ـي ــه ال ـ ــدائ ـ ــم ل ـم ـت ــاب ـع ــة أبـ ــرز
الـتـطــورات العالمية واإلقليمية فــي مجاالت
االس ـت ــدام ــة وال ـحــوك ـمــة ،أصـ ــدر ب ـنــك بــوبـيــان
تـقــريــره األول لــاسـتــدامــة لـسـنــة  2020تحت
عـ ـن ــوان «االس ـ ـتـ ــدامـ ــة ...ج ـيــن مـ ـ ــوروث وقـيـمــة
أســاسـيــة» ،الــذي يتناول مــؤشــرات االستدامة
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،التي
تعد من األمــور الرئيسية لتقييم أداء ومكانة
ً
ً
ً
البنك محليا وإقليميا وعالميا.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ق ــال نــائــب رئيس

احتوى الدور
الفعال لعملية
تضمين مؤشرات
وعناصر
االستدامة لدى
«بوبيان» في
قدرته على
مواجهة تحديات
األزمة

مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
ً
ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ،عـ ـ ــادل الـ ـم ــاج ــد« :اتـ ـس ــاق ــا مــع
ّ
ال ـم ـم ــارس ــات ال ــرائ ــدة فـيـمــا يـتـعــلــق بـتـقــاريــر
االسـ ـت ــدام ــة ،ركـ ــز ال ـب ـن ــك ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة مــن
المواضيع الرئيسة ،في مقدمتها نهجنا العام
نحو االستدامة والحوكمة ومكانتنا الراسخة
فــي ال ـســوق ،ودور البنك الـفـعــال فــي االبتكار
والـتـحــول الرقمي وبيئة العمل ،ومشاركتنا
المجتمعية و تــأ ثـيــر نــا فــي ا لـبـيـئــة المحلية،
إضافة إلى عدة مواضيع أخرى».
ً
وأض ــاف أنــه نـظــرا إلــى أن عــام  2020كان
ً
ً
عاما استثنائيا نتيجة لتفشي جائحة كوفيد
 ،19فقد عرضنا أيـضــا فــي التقرير مــا قام
به البنك في مواجهة هذه األزمــة؛ سواء ما
يتعلق ببيئة العمل أو الخدمات والمنتجات
المقدمة لعمالئنا ،مما مكننا من تحقيق
أعلى مستويات الخدمة.

رؤية البنك
وأشــار الماجد الــى أن «بوبيان» ينظر
الــى االستدامة كأحد الــدوافــع األساسية
لرؤية البنك الذي يطمح إلى أن يكون أحد
أكبر البنوك اإلسالمية في مجال الخدمات
المصرفية اإلسالمية.
وأضـ ــاف« :إن ـنــا نـهــدف إل ــى أن نكون
في الصدارة من خالل أدائنا المستدام،
ون ـت ـط ـلــع إلـ ــى ت ـعــزيــز هـ ــذه ال ـم ـمــارســة
في المستقبل ،والحفاظ على شفافية
ال ـتــواصــل مــع أص ـحــاب الـمـصـلـحــة من

خ ــال اإلفـ ـص ــاح ع ــن أدائـ ـن ــا ل ـل ـمــؤشــرات غير
المالية ،ودورنا وأثرنا على مؤشرات االستدامة
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات».

رواد األعمال والمبادرين ،واحتضان أفكارهم
من خالل تزويدهم بوسائل المعرفة والتدريب،
ومساعدتهم على بـنــاء الـعــاقــات وتزويدهم
بالمرافق وورش العمل ،وكل ما يلزم الشركات
الصغيرة والمتوسطة لنموها وتعزيز مركزها.

ً
وتـضـمــن الـتـقــريــر ع ــرض ــا لـ ــدور الـبـنــك في
تمكين وتطوير الشباب ومدى التزامه وحرصه
على توظيف العمالة الوطنية ،مما مكنه من
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ج ــائ ــزة األف ـض ــل ف ــي تــوطـيــن
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـطــاع
الـخــاص على مــدار الـسـنــوات األخـيــرة بنسبة
كوادر وطنية تجاوزت  77بالمئة من اإلجمالي
بالبنك ،في حين بلغت نسبة تمثيل المرأة 17.2
بالمئة في عام  2020على مستوى مدير فما
فوق ،كما مثلت المرأة  7بالمئة على مستوى
المديرين التنفيذيين فما فوق لدى المجموعة.
ً
وإضافة إلى ذلك ،واتساقا مع دعم موظفيه
من خالل فرص التدريب والتطوير ،فقد سجل
«بــوبـيــان» أكـثــر مــن  46ألــف ســاعــة تــدريــب من
خالل  224دورة تدريب.
ً
ً
كما تضمن التقرير جزءا خاصا حول التزام
البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتنمية االقتصاد الكويتي من خالل منتجات
وخدمات البنك التي تلبي احتياجات عمالئه
م ــن ال ـشــركــات الـصـغـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ،الـتــي
يتجاوز عددها  2.500شركة في الوقت الحالي.
ً
ً
ك ـم ــا ي ـم ـت ـلــك «ب ــوبـ ـي ــان» ب ــرن ــام ـج ــا خ ــاص ــا
الحـتـضــان رواد أع ـمــال الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة ،وهو بمنزلة مبادرة لدعم وتحفيز

تجربة العمالء من خالل التحول الرقمي

تمكين الشباب ودعم المشاريع

من ناحية أخرى ،أكد الماجد أن إدارة البنك
تبذل قصارى جهدها لتقييم تجربة العميل
ً
وتـطــويــرهــا ،خـصــوصــا عـبــر الـتـحــول الرقمي
وال ـت ـع ــزي ــزات ال ـم ـب ـت ـكــرة ال ـت ــي تــدخ ـل ـهــا على
خدماتها ،مؤكدا أنه نتيجة تلك الجهود فقد
انخفضت شكاوى العمالء في «بوبيان» بنسبة
 75.1بالمئة« ،بينما حققنا نسبة  98بالمئة
على مؤشر رضا العمالء ( )CSIو 72بالمئة على
مؤشر صافي درجة التوصية (.»)NPS
من ناحية أخرى ،استعرض التقرير التزام
«بوبيان» تجاه المجتمع وتفاعله مع مختلف
ال ـش ــرائ ــح وال ـق ـط ــاع ــات وت ــأث ـي ــره االجـتـمــاعــي
مــن خــال الـمـبــادرات التي أطلقها البنك على
م ــدار عـقــد كــامــل ،حـيــث بلغت ســاعــات العمل
التطوعي  520ســاعــة ،إضــافــة إلــى تنفيذ 12
مبادرة مجتمعية متعلقة بالصحة و 11مبادرة
شبابية وتعليمية ومبادرتين بيئيتين.

التأثيرات البيئية

عادل الماجد

ف ــي االس ـت ـهــاك ال ــورق ــي ،وان ـخ ـفــاضــا بنسبة
 38بالمئة في استخدام المواد البالستيكية،
وانخفاضا في إجمالي انبعاث الغازات الدفيئة
على عدة نطاقات.
وأض ــاف« :نحن سـعــداء بــإطــاق أول تقرير
ّ
ل ــاس ـت ــدام ــة الـ ـ ــذي س ـي ـشــكــل ح ـج ــر األس ـ ــاس
لمسيرتنا نحو نهج التقدم المستدام ،والدور
الـ ــذي سـيـشـكـلــه ب ـنــك بــوب ـيــان ع ـلــى مــؤشــرات
االس ـت ــدام ــة الـبـيـئـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وحــوكـمــة
الشركات».

حقق بوبيان عددا من اإلنجازات ذات األثر
البيئي ،التي تشمل انخفاضا بنسبة  29بالمئة

ً
«الوطني» يواصل «فعل الخير» مراعيا االشتراطات الصحية

أطلق مبادرات غير مسبوقة ضمن برنامجه السنوي لشهر رمضان
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة شـ ـ ـه ـ ــر رمـ ـ ـض ـ ــان
المبارك ،قام بنك الكويت الوطني
بــإعــداد مجموعة مــن الـمـبــادرات
المجتمعية التي تتخذ هذا العام
ً
ً
ت ــوج ـه ــا م ـخ ـت ـل ـفــا ع ــن مـ ـب ــادرات
رمـضــان الـتــي دأب على إطالقها
عـلــى م ــدى أكـثــر مــن ثــاثــة عقود
ض ـمــن بــرنــام ـجــه األضـ ـخ ــم على
مستوى الكويت "افعل الخير في
شهر الخير".
ً
وتماشيا مع الظروف الصحية
ً
ال ــراه ـن ــة ،وال ـت ــزم ــا بالتعليمات
واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـص ـح ـيــة ال ـعــامــة
لـلـحـمــايــة م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
يـ ـق ــود "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" خ ـ ــال ال ـش ـهــر
الفضيل م ـبــادرات غير مسبوقة
تستهدف دعم الصفوف األمامية
ً
والفئات االجتماعية األكثر تأثرا
ب ـت ـب ـعــات ال ـج ــائ ـح ــة ،إلـ ــى جــانــب
مــواصـلــة الـتــزامــه ككل عــام تجاه
ب ــرامـ ـج ــه االج ـت ـم ــاع ـي ــة األخ ـ ــرى
ف ــي م ـج ــاالت ال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم
ً
والشباب وغيرها جنبا إلى جنب
مع أهداف التنمية المستدامة.
وق ــام الـبـنــك بــإعــان برنامجه
الــرمـضــانــي ال ـخــاص والمختلف
ً
لهذا الـعــام تماشيا مــع الظروف
الـصـحـيــة .وف ــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة،
ق ــال ــت مـ ـس ــاع ــدة الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
إلدارة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة فــي
"الــوطـنــي" مـنــال المطر إن البنك
يعتز بــدوره كمبادر أساسي في
خدمة المجتمع والسيما في هذه

الظروف االستثنائية التي تتطلب
الـمــزيــد مــن التكاثف والتضامن
وااللتزام االجتماعي.
وأك ـ ـ ــدت ال ـم ـطــر أن "ال ــوط ـن ــي"
ي ـحــرص ف ــي ك ــل ع ــام عـلــى إغـنــاء
بــرنــامـجــه الــرمـضــانــي بـمـبــادرات
ت ـن ـم ــوي ــة ذات أثـ ـ ــر ي ـش ـم ــل أك ـبــر
عــدد ممكن من شرائح المجتمع،
وذات أهــداف صالحة لالستثمار
ً
مجتمعيا على المدى البعيد ،الفتة
إلى أن االشتراطات والقيود التي
فرضتها الجائحة لم تثن البنك عن
مواصلة جهوده وإطالق مبادرات
مـنـسـجـمــة م ــع مـتـطـلـبــات الــواقــع
الجديد الذي فرضته الجائحة.

مهمة "إنقاذ الطعام"
وبالتعاون مع ريفود ،قام بنك
الكويت الوطني بحملة "ماچلة
رمضان" التي تسعى إلــى توفير
سلة غذائية واستهالكية متكاملة
لثالثة آالف أسرة محدودة الدخل
في الكويت.
وتكتسب هذه الحملة أهميتها
ألن ـه ــا ت ـس ـت ـهــدف إنـ ـق ــاذ ال ـط ـعــام
ً
وال ـب ـي ـئــة ف ــي آن م ـع ــا ،وذلـ ــك عن
طــريــق تجميع وت ـخــزيــن ال ـمــواد
الـفــائـضــة عــن حــاجــة ال ـســوق من
ال ـ ـمـ ــورديـ ــن وإع ـ ـ ـ ــادة تــوصـيـلـهــا
للعائالت المحتاجة.
وش ــارك فــي هــذه الحملة نحو
ً
 20مـتـطــوعــا مــن الـبـنــك وري ـفــود

الــذيــن قــامــوا بتجميع وتـخــزيــن
وتوصيل المواد بواسطة ناقالت
مبردة ومتخصصة للحفاظ على
جودة الطعام المنقول .وما زالت
حمالت التوزيع مستمرة لتوفير
مــائــدة عــامــرة لثالثة آالف عائلة
متعففة خالل الشهر الفضيل.
وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن هــذا
الـ ـن ــوع م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـه ــادف ــة
إلنقاذ الطعام عن طريق إيصاله
لـلـمـحـتــاجـيــن ي ـع ـت ـبــر م ـه ـمــا فــي
مجال حماية البيئة بحيث يجنب
مــرادم النفايات المزيد من الهدر
الغذائي.

دعم مركز الكويت للتطعيم
ً
وقدم "الوطني" تبرعا لمصلحة
جمعية الـهــال األحـمــر الكويتي
ً
دع ـمــا لـمــركــز الـكــويــت للتطعيم.
وش ـم ــل ال ـت ـب ــرع ال ـ ــذي ي ــأت ــي فــي
إط ـ ــار ب ــرن ــام ــج رمـ ـض ــان ،تــوفـيــر
سيارات نقل  Golf Cartsلمساعدة
المسنين وتسهيل انتقالهم من
وإلــى مواقف السيارات في مركز
الـتـطـعـيــم ف ــي أرض ال ـم ـع ــارض،
منطقة مشرف.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ضمن
ب ــرن ــام ــج رمـ ـض ــان ول ـك ـن ـهــا ذات
أهــداف بعيدة المدى ،فهي تأتي
ً
أيضا ضمن جهود بنك الكويت
ال ــوط ـن ــي ل ــدع ــم ح ـم ـلــة الـتـطـعـيــم
ً
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل حـ ـج ــرا

منال المطر

ً
أس ــاسـ ـي ــا ف ــي م ـكــاف ـحــة جــائـحــة
كــوفـيــد 19 -الـمـسـتـمــرة مـنــذ عــام
ومـنـتـظــر مــن حـمـلــة الـتـطـعـيــم أن
ً
ً
تشكل منحنيا تدريجيا للقضاء
على الوباء.
ك ـم ــا أن ه ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــرع يـعـتـبــر
ً
جـ ـ ـ ـ ــزءا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ــن الـ ـش ــراك ــة
االستراتيجية بين البنك وجمعية
ال ـهــال األح ـمــر عـلــى م ــدى عقود
والتي تخللها قبل عام مساهمة
مليونية لمكافحة الوباء شملت
تـ ـم ــوي ــل ل ـ ـشـ ــراء أج ـ ـهـ ــزة تـنـفــس
وتــوفـيــر ع ـيــادة مـيــدانـيــة متنقلة
مجهزة بالكامل مع خدمة طوارئ.

نعم للتطعيم
وش ــارك "الــوطـنــي" فــي حملة

"نـ ـع ــم ل ـل ـت ـط ـع ـي ــم" وسـ ـي ــواص ــل
دوره التوعوي ألهــداف الحملة
ض ـم ــن أه ـ ــداف ـ ــه الـ ـت ــي وض ـع ـهــا
ل ـل ـش ـهــر ال ـف ـض ـي ــل .وتـ ـب ــث ه ــذه
الـحـمـلــة عـلــى ق ـن ــوات الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ــرس ـم ـي ــة لـلـبـنــك
بمشاركة أطباء ومتخصصين
يتحدثون عــن صحة اللقاحات
وت ـه ــدف ال ـح ـم ـلــة إل ــى مـكــافـحــة
اإلشاعات والمغالطات المواكبة
لـحـمـلــة الـتـطـعـيــم وال ـت ــي تعمد
إ لــى تعريض المجتمع للمزيد
م ــن ال ـم ـخــاطــر ع ــن ط ــري ــق نشر
م ـع ـلــومــات غ ـيــر عـلـمـيــة مــوثـقــة
حول اللقاحات.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء م ـت ــاب ـع ــة
صفحات بنك الكويت الوطني
الرسمية على مــواقــع التواصل
االجـتـمــاعــي لـلـتـعــرف عـلــى رأي
األطباء ونصائح المتخصصين
فيما يتعلق باللقاحات المتوفرة
لمحاربة كوفيد.19 -
وي ـن ـظــم "ال ــوط ـن ــي" عـ ــددا من
الـ ـنـ ـش ــاط ــات ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ـت ــي
تهدف إلى زيادة الوعي الصحي
لدى المجتمع .ومع قــدوم شهر
ً
ر مـضــان وتشجيعا لالستفادة
م ــن س ــاع ــات ال ـس ـمــاح بــالـمـشــي
خالل فترة الحظر ،سوف تزور
ً
ف ــروع البنك المتنقلة ع ــددا من
الـ ـح ــدائ ــق ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـكــويــت
ل ـت ـح ــدي األف ـ ـ ـ ــراد ع ـل ــى ت ـج ــاوز
 10.000خ ـط ــوة أثـ ـن ــاء الـمـشــي

« »KIBيطلق مسلسل رسوم متحركة
ً
جديدا بعنوان «عائلة »KIB
ضـمــن أول م ـشــروع تسويقي
فــريــد مــن نــوعــه تطلقه مؤسسة
مالية أو عالمة تجارية فــي دول
الخليج العربي ،أعلن بنك الكويت
ال ــدول ــي ( )KIBإط ــاق ــه مسلسل
رس ــوم مـتـحــركــة ج ــدي ــدا بـعـنــوان
«عــائـلــة  ،»KIBوال ــذي يتم عرضه
خالل شهر رمضان المبارك عبر
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
التابعة للبنك.
وق ــام « »KIBبتصميم حلقات
المسلسل األسبوعي وتطويرها
بالكامل بالتعاون مع استوديو
ً
رائ ــد عــالـمـيــا فــي م ـجــال الــرســوم
الـمـتـحــركــة ،ضـمــن ج ـهــود البنك
الـمـسـتـمــرة والــرام ـيــة إل ــى تقديم
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـح ـ ـمـ ــات ال ـت ـســوي ـق ـيــة

والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ال ـت ــي
تـفــوق نـطــاق الـخــدمــات والحلول
المصرفية.
ويستعرض المسلسل يوميات
«عــائ ـلــة  »KIBالـمـكــونــة م ــن ستة
أفراد ،وهي عائلة كويتية معاصرة
يحاول أفرادها إنجاز العديد من
متطلبات الـحـيــاة الـتــي ال نهاية
لها والتي تعكس الحياة الكويتية
ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن خ ــال
االستعانة بمجموعة شاملة من
الحلول المصرفية الرقمية التي
يقدمها « .»KIBوسيسلط المسلسل
الضوء في كل حلقة ،مدتها دقيقة
واحـ ــدة ،عـلــى أف ــراد «عــائـلــة »KIB
الذين يتعرضون لمواقف كوميدية
مختلفة ومشتركة بين
الكثيرين من األشخاص
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـعـ ـيـ ـش ــون فــي
الكويت.
وفي معرض تعليقه
ع ـل ــى ال ـم ـس ـل ـس ــل ،ق ــال
المدير العام للخدمات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ــأف ــراد
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،ع ـث ـم ــان
توفيقي« :إن االبتكار
واإلبـ ـ ـ ـ ــداع ه ـم ــا أك ـبــر
م ـح ـف ــزي ــن وداف ـع ـي ــن
لنا فــي « ،»KIBحيث
إننا مصممون على
أن نـ ـك ــون مـبــدعـيــن
وخ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ،إل ـ ــى
جانب تركيزنا على
ت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـن ــا
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة

وخ ـط ـط ـنــا ال ـع ـم ـل ـيــة ،ف ــي ك ــل مــا
نقوم به وكل ما نقدمه لعمالئنا،
بما في ذلك حمالتنا ومبادراتنا
التسويقية .كما أننا فخورون بهذا
المسلسل الذي نرى أنه يمثل نقطة
ّ
تحول في السوق الكويتي ،لكونه
يشكل سابقة لما يمكن ويجب أن
تقدمه المصارف لألفراد».
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أف ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـم ــدي ــر
ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي  -إدارة ا ل ـت ـس ــو ي ــق
واق ـت ــراح ــات ال ـع ـمــاء ف ــي الـبـنــك،
فـ ــادي ك ـم ــال :ب ــأن «أهـ ــم م ــا يميز
هــذا المسلسل أنــه يعيد تحديد
م ـف ــاه ـي ــم ال ـت ـس ــوي ــق ال ـت ـق ـل ـيــديــة
ً
ويطرحها بأسلوب جديد كليا،
كـمــا ي ـعــزز أس ـلــوب تـفــاعــل «»KIB
م ــع ال ـج ـم ـهــور م ــن خـ ــال تـقــديــم
المعلومات التي تتعلق بمنتجاتنا
وخــدمــاتـنــا الـمـصــرفـيــة فــي إطــار
روائي كوميدي ،مما يعتبر أسلوبا
تسويقيا جديدا من نوعه يناسب
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـج ـي ــل الـ ـج ــدي ــد مــن
العمالء الذين تجذبهم التطورات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وي ـ ـح ـ ـبـ ــون ال ــوس ــائ ــل
الترفيهية المختلفة».
ً
وأضاف قائال« :نعلم جميعا أن
نسبة مشاهدة المسلسالت ترتفع
بشكل كبير خــال شهر رمضان
ال ـم ـب ــارك ،وأن ال ـج ـم ـهــور ت ـحـ ّـول
من متابعة القنوات التلفزيونية،
وأصبح يفضل المنصات الرقمية
ومواقع عرض الفيديوهات .ومن
هذا المنطلق ،قررنا االستفادة من
هذا التوجه من خالل ابتكار منصة
ً
ت ـســوي ـق ـيــة رق ـم ـيــة ج ــدي ــدة كـلـيــا

عثمان توفيقي

فادي كمال

خاصة بالبنك ،حيث إننا نعيش
ال ـي ــوم ف ــي ع ـصــر الـتـكـنــولــوجـيــا،
ول ــم نـعــد بـحــاجــة لــاعـتـمــاد على
ال ــوس ــائ ــل اإلع ــامـ ـي ــة ال ـم ـتــاحــة
ً
حاليا فحسب ،بل يمكننا ابتكار
المنصات الخاصة بنا».
يذكر أن فريق إدارة التسويق
في « »KIBابتكر في البداية فكرة
الـمـسـلـســل ،وم ــن ث ــم ت ــم الـتـعــاون
مــع استوديو الــرســوم المتحركة
لتنفيذ وإن ـتــاج المسلسل ،وهي
عملية معقدة استغرقت أكثر من
ً
 18شـهــرا مــن بــذل الجهد الـجــاد،
ً
بـ ـ ــدءا م ــن اب ـت ـك ــار ال ـش ـخ ـص ـيــات
ً
وأح ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـقـ ـص ــة وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى
تنفيذ الــرســوم الـمـتـحــركــة .ولقد
اجتهد جميع أعضاء فريق العمل
فــي سبيل تنفيذ ه ــذا المسلسل
م ـت ـخ ـط ـي ــن ك ـ ــل ق ـ ـيـ ــود ال ـت ـب ــاع ــد
االجتماعي التي فرضتها جائحة

«ك ـ ــورون ـ ــا» ل ـض ـمــان اس ـت ـمــراريــة
اإلنتاج وعدم توقفه.
وف ــي خـتــام تـصــريـحــه ،أضــاف
توفيقي« :عندما بدأنا في تجميع
أحـ ــداث وف ـكــرة الـمـسـلـســل ،أردن ــا
تصوير األسرة الكويتية العصرية
ً
بـطــريـقــة واق ـع ـيــة ،بـ ــدءا م ــن رجــل
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــاب الـ ـ ـ ــذي يـبـحــث
ع ــن ح ـلــول مــالـيــة ذك ـي ــة ،إل ــى رب
األس ــرة ال ــذي يبحث عــن خدمات
مصرفية رائــدة تلبي احتياجاته
ً
واحتياجات أسرته ،وصــوال إلى
الطفل الذي بدأ للتو تعلم مفاهيم
المال واالدخار ،مما أظهر «عائلة
 »KIBكعائلة كويتية نموذجية
تـمـثــل واق ـ ــع عـمــائـنــا وحـيــاتـهــم
الـعــائـلـيــة ،وأن كــل مــا نـقــدمــه من
ً
خدمات ومنتجات صمم خصوصا
ليناسب احتياجات عمالء اليوم
من مختلف القطاعات».

والـ ـف ــوز ب ـجــوائــز ق ـي ـمــة .وتــأتــي
هــذه المبادرة بهدف التشجيع
على الرياضة وتحفيز الصحة
النفسية

ريادة بمواقع التواصل
وت ــواص ــل ق ـن ــوات "الــوط ـنــي"
على مواقع التواصل االجتماعي
دورهـ ــا ال ـمــؤثــر وال ـف ـعــال لنشر
ا لـتــو عـيــة ا لـصـحـيــة للمتابعين
خالل شهر رمضان.
وت ـن ـظ ــم قـ ـن ــوات ال ـب ـن ــك عـلــى
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
مسابقات ترفيهية طوال الشهر

الفضيل تكافئ الفائزين بجوائز
نقدية قيمة.

دعم مستمر لموظفيه
وي ـ ــواص ـ ــل "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" دع ـم ــه
ل ـمــوظ ـف ـيــه ف ــي إطـ ـ ــار ال ــدع ــم فــي
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ،وتـ ــأتـ ــي
م ـنــاس ـبــة حـ ـل ــول ش ـه ــر رم ـض ــان
المبارك لتكون مناسبة إضافية
للدعم ،حيث نظم حفل قريش عن
بـعــد بـثـتــه مـبــاشــرة عـلــى ال ـهــواء
قـ ـن ــات ــه الـ ـخ ــاص ــة بــال ـمــوظ ـف ـيــن
على انستغرام تخلله مسابقات
تفاعليه وفقرات ترفيهية وتوزيع

ج ــوائ ــز قـيـمــة ب ـم ـشــاركــة اإلدارة
التنفيذية.
ك ـمــا ي ــواص ــل ال ـب ـنــك بــرام ـجــه
لـلــرعــايــة الـصـحـيــة خ ــال الشهر
الفضيل والذي يتناول مواضيع
صحية واجتماعية عــدة تهدف
إل ــى تــوفـيــر ح ـلــول عملية فعالة
ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن وع ــائ ــات ـه ــم تـعـنــى
ب ــال ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـيــة وال ـت ـغ ــذي ــة
والتعليم عن بعد .وتتضمن هذه
المبادرات زيارات لعيادة الوطني
لتقديم االسـتـشــارة الــازمــة وفق
مــواع ـيــد مـسـبـقــة تـنـظـمـهــا إدارة
العالقات العامة.

«بيتك» 6 :عمالء فازوا بـ  12كيلو
من الذهب في سحوبات «الرابح»
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء
العمالء الفائزين في السحب ربع السنوي
لحساب «الرابح» بـ 3كيلو من ذهب «بيتك»
لكل فائز ،وهم هدى عقاب الصباح ،وشادي
خليل جابر ،وسالم عبداللطيف المطوع،
وذلك عن الربع األول من العام الجاري ،كما
أعلن البنك أسماء العمالء الفائزين بالسحب
الشهري لحساب «الــرابــح» بجائزة عبارة
عــن  1كيلو مــن ذهــب «بـيـتــك» ،وهــم محمد
نــازش ،وقيس خليل عبدالرضا ،ومحمد
مساعد الجناحي ،وذلــك عن شهر مارس
من العام الجاري.
ويقدم «بيتك» ،من خالل حملة حساب
«الرابح» الجديدة بعنوان «فرصتك للربح
أكبر مع حساب الرابح» ،مجموعة جوائز
بإجمالي  77كيلوغراما مــن الــذهــب لــ45
راب ـح ــا خ ــال ف ـت ــرة الـحـمـلــة ال ـت ــي تـمـتــد سـنــة،
ويجري «بيتك» سحوبات شهرية وربع سنوية
وسنوية ،تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة،
قبل اإلعالن عن أسماء الرابحين في السحوبات.
وتستهدف الجوائز عمالء «بيتك» وغيرهم
ال ــذي ــن ال تـقــل روات ـب ـهــم ع ــن  500دي ـن ــار ،فعند
تحويل رواتبهم إلى حساب «الرابح» سيتمكنون
من الفوز بباقة من الجوائز غير المسبوقة ،من
خــال الـمـشــاركــة فــي الـسـحــوبــات ،وهــي سحب
شهري بمعدل  3فائزين بـ 1كغ من الذهب لكل
ف ــائ ــز ،وس ـحــب رب ــع س ـنــوي بـمـعــدل  3فــائــزيــن
بــ 3كغ من الذهب لكل فائز ،كما يجري سحب
الجائزة الكبرى ضمن السحب السنوي ،وهي
عـبــارة عــن  12كــغ مــن الــذهــب للرابح األول ،و3
كغ من الذهب للرابح الثاني ،و 2كغ من الذهب
للرابح الثالث ،وبذلك يكون مجموع الفائزين
ً
 45عميال ،ومجموع جوائزهم  77كغ من الذهب
خالل السنة.
وي ـف ـتــح ح ـس ــاب ال ــراب ــح بــالــدي ـنــار ل ــأف ــراد،
ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول

السحب ،واستمرار تحويله في الحساب .وفيما
يخص شروط وأحكام الجوائز والسحب فهي
أن يتم تحويل الراتب لكل شهر خــال األشهر
الثالثة التي تسبق السحب ،وأال يقل الرصيد
األدنى للحساب عن  50دينارا في نهاية كل شهر
خالل االشهر الثالثة التي تسبق السحب ،حيث
إن كل  50دينارا إضافية في الحساب تزيد فرص
العميل في الربح ،وبذلك يعتبر حساب الرابح
بمزاياه وجوائزه مناسبا للعمالء الراغبين في
تحويل رواتبهم ،وإدارة حساباتهم الشخصية،
مع إمكانية االدخار واالستثمار.
وي ـ ــؤك ـ ــد ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ــرابـ ـ ــح ح ـ ـ ــرص «ب ـي ـت ــك»
المتواصل على تقديم منتجات متميزة تلبي
طموحات العمالء ،وتمنحهم تجربة مصرفية
استثنائية بأعلى معايير الجودة.

ةديرجلا
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اقتصاد

العمالت الرقمية ليست محض فقاعة
واتسق معً بيانات تاريخية
وفنية
أساسية
معطيات
إلى
استند
الخطورة
عالي
استثمار
•
ً
ّ
َ
• أداؤها بدد التكهنات بانهيارها وانتهاء زمنها وفرضها واقعا ماديا رغم افتراضيتها
ً
ً
كم مرة قرأت خبرا عنوانه انهيار عملة بتكوين؟ أو تحليال
العمالت الرقمية؟ وكم مرة
يخلص إلى حتمية انفجار فقاعة ً
عوضت العملة الرقمية األكثر انتشارا ،خسائرها ،وعادت إلى
تحقيق مستويات قياسية؟
جرب إذا أن تكتب على محرك البحث «غوغل» ،عبارة

«مستقبل البتكوين» ...سيطرح عليك المحرك ،ما يتجاوز
المليون ومئة ألف نتيجة لتحليالت متضاربة عن مستقبل
ً
بعضها ،إلى أن العملة
نتائج
خلصت
،
مستقبال
العملة الرقمية
ً
ستتجاوز مستوى الـ  100ألف دوالر ،حسما ألنها
مستقبل االقتصاد الرقمي ،بينما ذهب البعض

مع تحول العالم إلى االقتصاد الرقمي،
بــدأت ا لـعـمــات الرقمية بالسيطرة على
المعامالت المالية والحلول محل النقد
التقليدي ،بل وباتت تهدد معظم األدوات
اال سـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــد أن و ص ــل
عددها إلى أكثر من  5آالف عملة رقمية،
ً
يـتــم ا ل ـت ــداول عليها يــو مـيــا  ،و تـصــا عــدت
ً
قيمها السوقية أ خـيــرا لتتجاوز حاجز
الـ  1.8تريليون دوالر.
وتـ ـشـ ـه ــد هـ ـ ــذه ال ـ ـع ـ ـمـ ــات مـ ـن ــذ ف ـت ــرة
ص ـ ـعـ ــودا ص ــاروخـ ـي ــا مـ ــن ح ـي ــث ال ـق ـي ـمــة
واالنتشار والهيمنة على أسواق التداول،
مـ ـم ــا جـ ـع ــل ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
ي ـ ـل ـ ـجـ ــؤون السـ ـتـ ـثـ ـم ــار أمـ ــوال ـ ـهـ ــم ف ـي ـه ــا،
ويبتعدون عن النقد المادي.
ورغـ ــم ط ــول قــائ ـمــة ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة
التي يتم تداولها واالستثمار فيها ،منذ
ظهورها فــي العقد األول مــن األلفينات،
فــإن عـشــر عـمــات فـقــط تحتفظ بالقيمة
الـســوقـيــة األض ـخــم ،وتـهـيـمــن عـلــى ســوق
ال ـع ـمــات الــرق ـم ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،أشـهــرهــا
ً
ً
وأكـثــرهــا جــذبــا وان ـت ـشــارا عـلــى اإلط ــاق
هي البتكوين.

تامر عبدالعزيز

مراحل فارقة
بتكوين تفتقر
إلى التوصيات
الموثوقة
و«زبائنها» ال
يجدون إال منتديات
مجهولة وعشوائية
65000.00
60000.00
55000.00
49255.84
45000.00
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
-5000.00

ال ـب ـت ـكــويــن ،ال ـتــي م ــرت ب ـثــاث مــراحــل
فــار قــة ،بــدأت أوال ه ــا عقب تأسيسها في
عام  2008كعملة المركزية ُد فعت مقابل
ش ــراء قـطـعـتـيــن مــن ا لـبـيـتــزا ،ثــم تحولت
إلى عملة مضاربة بعد تجاوزها حاجز
ا ل ـ ـ  100دوالر ب ـعــد ن ـحــو  5س ـن ــوات من
التأسيس ،واستمرت هذه المرحلة ،التي
شـمـلــت ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـح ـطــات الـمـهـمــة،
قفزت معها العملة قفزات مئوية ،تــارة،
وألفية ،تــارة أ خــرى ،حتى جــاء ت مرحلة

ً
اآلخر إلى حتمية انهيارها ،استنادا إلى توصيفها كفقاعة
مالية.
قد تبقى كل تلك التوقعات ،ممكنة ،لما لها
مستقبل
من دالالت منطقية ،إال أن
ً
العملة ،يبقى في النهاية ،رهنا

الـصـعــود الـصــاروخــي،
مـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ل ــم
ت ـت ـج ــاوز ح ــاج ــز الـ ـ
 10آالف دوالر ،في
مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ال ـ ـعـ ــام
ا ل ـمــا ضــي ،لتكسر
ً
حاجز ا لـ  60ألفا ،
ً
وتـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل نـ ـ ـم ـ ــوا
ً
كبيرا في سعرها
بـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدل ب ـ ـ ـلـ ـ ــغ
 796.933م ــرة منذ
عــام  ،2010و بـ ـ 917
ض ـ ـعـ ــف ن ـ ـمـ ــو م ــؤش ــر
"داو جونز" منذ إنشائه
ع ــام  ،1896و ه ــو ا لـتـحــول
ال ـ ـجـ ــذري الـ ـ ــذي ن ـق ــل ال ـع ـم ـلــة
مـ ــن م ــرحـ ـل ــة ع ـم ـل ــة ال ـم ـض ــارب ــة
إ لــى مرحلتها الحالية كعملة
أصول.
ل ـ ــم ت ـ ـ ــأت ه ـ ـ ــذه ال ـم ـح ـط ــات
الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ف ـ ــي قـ ـص ــة ص ـع ــود
ً
الـبـتـكــويــن اعـتـبــاطــا ،بــل أتــت
متسقة مع معطيات أساسية
وفنية تبرر ذلك األداء الذي جاء،
فــي كثير مــن األح ـيــان ،رغــم الـقـفــزات
ال ـك ـب ـي ــرة أو ال ـت ــراج ـع ــات ال ـم ـفــاج ـئــة،
ً
ً
متزنا ومنطقيا .
ً
فــأســاسـيــا ،ج ــاء الـصـعــود األخـيــر
لبتكوين مع بداية تفشي جائحة
"كوفيد  "19بداية العام الماضي،
ً
والـ ـ ــذي وفـ ــر ظ ــروف ــا مـثــالـيــة
لـجــذب شــريـحــة هــائـلــة من
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ل ـ ـتـ ــداول
ال ـع ـم ـل ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ً
فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا ل ـغ ـل ــق

األداء التاريخي لـ «بتكوين»
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للعديد من المعطيات التي تحسم استمراريتها ،حتى وإن
تداعت أسعارها ألسباب تتعلق بإجراءات مالية أو رقابية ،أو
سلوكيات المتداولين عليها ،أو حتى ألسباب فنية بحتة.

مـعـظــم ا ق ـت ـصــادات ا لـعــا لــم وتحجيم
العديد من األنشطة االستثمارية،
ً
والـ ـ ــذي جـ ــاء م ـت ــزام ـن ــا م ــع خـطــط
الـتـحــول إل ــى االق ـت ـصــاد الــرقـمــي،
ً
ً
مــا جعلها مـتـنـفـســا ا سـتـثـمــار يــا
بامتياز ،عززه استثمارات كبيرة
م ــن مــؤس ـســات م ـع ـت ـبــرة كـشــركــة
ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة
" تـســا" ،التي أعلنت استثمارها
لنحو  1.5مليار دوالر في بتكوين،
م ـ ــع قـ ـب ــولـ ـه ــا ال ـ ــدف ـ ــع ب ـ ـهـ ــا م ـق ــاب ــل
سـيــاراتـهــا ومـنـتـجــاتـهــا األخ ــرى في
الـمـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ،م ـمــا دف ــع الـعـمـلــة
اإل لـكـتــرو نـيــة للصعود أ كـثــر مــن  10في
المئة مباشرة عقب ذلك اإلعالن.
أضـ ــف إلـ ــى ذل ـ ــك ،إع ـ ــان ال ـك ـث ـيــر مــن
الشركات قبولها كأداة مدفوعات ،وكذا
إع ـ ــان ب ـن ــوك م ــرك ــزي ــة ا ّل ـت ـع ــام ــل مـعـهــا
كبديل استثماري ،مما مثل تحوال كبيرا
بعد حملة صارمة على إصدار العمالت
الرقمية وتداولها.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة
المتطلبات التنظيمية لمنع المضاربة
على مثل هــذه األ ص ــول ،لـعــدم خلق أي
مخاطر جديدة على االستقرار المالي،
فإن الكثير من الخبراء رأوا أن "بتكوين"
ً
ً
ً
صـ ـ ــارت ت ـم ـثــل "ذه ـ ـبـ ــا رقـ ـمـ ـي ــا ج ــدي ــدا"
ً
و"أننا ،سنجدها ،قريبا ،في احتياطات
البنوك المركزية" .باإلضافة إلى المزايا
التي يحملها التعامل بالعمالت الرقمية
م ــن ســرعــة إن ـج ــاز ال ـم ـعــامــات الـنـقــديــة
وانـ ـخـ ـف ــاض ت ـك ـل ـف ـت ـه ــا ،وكـ ــذلـ ــك غ ـي ــاب
ال ــوسـ ـط ــاء ،وعـ ـ ــدم خـ ـض ــوع ال ـع ـم ـل ـيــات
إل ج ــراء ات تنظيمية ،إ لــى جــا نــب تــوا فــر
إمكانية إجراء المعامالت في أي لحظة.
أم ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـح ـل ـي ــل ال ـف ـن ــي،
ف ـن ـج ــد أن األداء ا لـ ـت ــار يـ ـخ ــي ل ـمــؤ شــر
الـعـمـلــة ي ـت ـنــاســب ،م ـنــذ ال ـتــأس ـيــس ،مع
الـمـعـطـيــات األســاسـيــة الـســابــق ذكــرهــا،
ً
ً
صـ ـع ــودا وه ـب ــوط ــا ،إذ ك ــان ال ـن ـمــو هــو
السمة الرئيسة للمؤشر ،تخللته فترات
"تـصـحـيــح" مـنـطـقـيــة ،لـلـتـسـيـيــل وجـنــي
األر ب ــاح ،حتى أن الفترات التي شهدت
ت ــراج ـع ــات ع ـن ـي ـفــة ك ــان ــت ه ــي األخ ـ ــرى،
مبررة ومنطقية ،كالتراجع األخير الذي
سجلته العملة ،بداية األسبوع الماضي،
بنسبة  11.5في المئة ،وا لــذي أرجعته
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـق ــاري ــر ال ـت ــي رصــدت ـهــا
" بـ ـل ــو مـ ـب ــرغ" ،إ لـ ــى ت ـك ـه ـنــات بـ ــأن وزارة
الـخــزانــة األمـيــركـيــة قــد تتخذ إج ــراء ات
ص ــارم ــة ض ــد غ ـســل األمـ ـ ــوال الـ ــذي يـتــم
م ــن خ ــال األص ـ ــول الــرق ـم ـيــة ،ف ــي حـيــن

أفادت تقارير أخرى ،أن الهند ستقترح
ً
قانونا يحظر العمالت المشفرة ويفرض
غـ ــرا مـ ــات ع ـل ــى أي ش ـخ ــص ي ـ ـتـ ــداول أو
يمتلك مثل هذه األصول.

ليست محض فقاعة

إذن ،ن ـحــن أمـ ــام ع ـم ـلــة ،أ ق ــل م ــا ُي ـقــال
عـنـهــا ،أن ـهــا اسـتـثـمــار عــالــي الـمـخــاطــر،
تبرز معه ،احتمالية انهيار أسعارها،
ب ـن ــاء ع ـلــى آراء خـ ـب ــراء و مـتـخـصـصـيــن
تـ ـع ــززه ــا بـ ـي ــان ــات ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،تــدحــض
ادعاء ات اعتبارها ،محض فقاعة ،وتبدد
التكهنات المتكررة بانهيارها وانتهاء
ً
ً
زم ـن ـهــا ،وت ـفــرض ـهــا واق ـع ــا م ــادي ــا ،رغــم
ً
ً
اف ـتــراض ـي ـتــه ،واس ـت ـث ـمــارا مــرب ـحــا ،رغــم
مخاطره.
ت ـلــك ال ـم ـخــاطــر ال ـت ــي ال ت ـك ـمــن ،فـقــط،
ف ــي ط ـب ـي ـع ـت ـهــا الـ ـت ــي تـ ـق ــوض إم ـكــان ـيــة
تـعـقـبـهــا وتـنـظـيـمـهــا ،وه ــو األمـ ــر ال ــذي
ب ـ ـ ــدأت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات والـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـم ــال ـي ــة
وال ـن ـق ــدي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ت ــدارك ــه عـبــر
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت الـ ـش ــرعـ ـن ــة ووض ـ ـع ـ ـهـ ــا ق ـيــد
َ
الـمــراقـبــة والـتـنـظـيــم ،بــل تـكـمــن ،أي ـضــا،
في افتقارها ،كأداة استثمارية ،إلى ما
يـتــوفــر لـ ــأدوات االس ـت ـث ـمــاريــة األخ ــرى
مــن تــوص ـيــات مــوثــوقــة تـقــدمـهــا مـنــافــذ
مشروعة ومحللون معتبرون ،فال يجد
"زب ــائ ـن ـه ــا" م ــن ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن "ال ـج ــدد"
س ــوى م ـن ـتــد يــات م ـج ـهــو لــة ع ـلــى شبكة
اإلنترنت ،تمدهم بالمعلومات المغلوطة
وال ـتــوص ـيــات الـعـشــوائـيــة الـمـتـضــاربــة،
ً
ً
التي قد تكون سببا رئيسا في التذبذب
الكبير الذي تشهده أسعار العملة.
ً
ختاما  ،هذه ليست د عــوة أو توصية
لالستثمار فــي البتكوين ،وال محاولة
لتسويق العمالت الرقمية ،بل هي إقرار
واق ـ ــع ،يـسـتـنــد إل ــى م ـع ـط ـيــات أســاسـيــة
وف ـن ـي ــة ،وب ـي ــان ــات تــاري ـخ ـيــة ،مـحــركـهــا
األساس هو عوامل العرض والطلب.

مستقبل العملة يرتهن
بالمعطيات وتعامل السلطات
معها وسلوكيات متداوليها

 260مليار دوالر خسائر العمالت المشفرة في  24ساعة
هوت عملة بتكوين والعمالت الرقمية األخرى،
مساء أمس األول ،مما أدى إلى مسح أكثر من 260
مليار دوالر من قيمة سوق العمالت المشفرة.
ً
تقريبا
وانخفضت بتكوين بنسبة  10في المئة
في ً الـ  24ساعة الماضية عند  49281.40دوالرا،
وفقا لبيانات .CoinDesk
كما تراجعت عملة إيثيريوم إلى  2202.05دوالر،
فــاقــدة أكـثــر مــن  11فــي المئة .وانخفضت ريبل،
خامس أكبر عملة مشفرة بأكثر من  22في المئة،
ً
وفقا لموقع تتبع األسعار .CoinMarketCap

وقضى هذا على حوالي  260مليار دوالر من
القيمة السوقية للعمالت المشفرة بالكامل .ولم يكن
من الواضح ما الذي أدى إلى عمليات البيع على
الرغم من أن العمالت المشفرة معروفة بتقلبات
أسعارها الهائلة.
الخميس ،تراجعت مؤشرات األسهم األميركية
بعد تقارير تفيد بأن الرئيس جو بايدن يفكر في
زيادة ضريبة األرباح الرأسمالية ،والتراجع األوسع
في سوق األسهم قد يؤثر على جميع األصول التي
تنطوي على مخاطر.

وخـ ــال ه ــذا ال ـع ــام وحـ ـ ــده ،ارت ـف ـعــت بتكوين
بنسبة  71في المئة ،وإيثيريوم بنسبة  200في
المئة .ويرجع جزء من هذا الدعم إلى زيادة شراء
بتكوين من قبل المستثمرين المؤسسيين ،كما
قامت شركات مثل  Teslaو Squareبشراء بتكوين
بمليارات الدوالرات.
ً
وتـ ـح ــاول ال ـب ـنــوك أي ــض ــا ال ـس ـمــاح لعمالئها
بالمشاركة فــي ســوق بتكوين .وفــي م ــارس ،قال
م ــورغ ــان سـتــانـلــي إن ــه ب ــدأ ال ــوص ــول إل ــى ثالثة
صـنــاديــق تمكن مــن ملكية بتكوين ،بحسب ما

«الصفاة لالستثمار» تدرب طالبتين من هيئة االستثمار
استكملت طــالـبـتــان مــن الهيئة العامة
لــاسـتـثـمــار ال ـت ــدري ــب ال ـم ـيــدانــي ال ـخــاص
ببرنامج التخرج في اإلدارة المالية لشركة
الصفاة لالستثمار ،والــذي امتد على مدى
شهر ،خضعت فيه الطالبتان لتدريب مكثف
في كل ما يتعلق بالمهارات والخبرات الالزمة
للخوض في سوق العمل المالي.
وجاءت هذه االستضافة من منطلق إيمان
شركة الصفاة بالتنمیة الوطنیة ،من خالل
االستثمار في الموارد البشریة ،خصوصا
في مجاالت االقتصاد والمحاسبة ومهارات
اإلدارة والحاسب اآللي في مؤسسات مالیة
ذات سـمـعــة ف ــي م ـج ــال االس ـت ـث ـم ــار داخ ــل
الكویت.
مــن جانبه ،صــرح مدير إدارة الخدمات
المساندة في "الصفاة لالستثمار" صاحب
خــاجــة ب ــأن ال ـهــدف مــن استضافة برنامج
تدريب الطاقات الشابة والكوادر الوطنية هو
إكسابهم الخبرة العملية والمعرفة الميدانية
بطبیعة العمل داخ ــل المؤسسات المالیة
المحلیة والتعرف الــى نشاطها ،والتعامل
المباشر والفعلي مع األس ــواق التي تعمل
بـهــا ،إضــافــة إل ــى تهيئتهم لتبوؤ المراكز

المرموقة بكفاءة وجدارة ،بما یعزز الجهود
الوطنیة في تنمیة الـمــوارد البشریة ،االمر
الذي ینعكس ایجابا على االقتصاد الوطني،
حيث يساهم البرنامج التدریبي بالفعل في
خلق كادر وطني على درجة عالیة من الكفاءة
والمقدرة ،وفي ذلك خدمة كبیرة للمؤسسات
االقتصادیة الكویتیة واالقتصاد الوطني كله.
وأض ـ ـ ـ ــاف خ ــاج ــة أن "اسـ ـتـ ـض ــاف ــة ه ــذه
ال ـب ــرام ــج ال ـم ـيــدان ـيــة ت ـســاهــم ف ــي إعـطــائـنــا
كـشــركــة اسـتـثـمــاريــة فــاعـلــة عـلــى الصعيد
المحلي ،الفرصة للتعرف على قدرات وكفاءة
المتدربین ،ومن ثم تقدیم فرص عمل لهم إن
توافرت الشواغر في الشركة ،وایضا اعطاء
الفرصة للمتدربین للتعرف الى فرص العمل
المتوفرة في هذه المؤسسات واالستفادة
منها".
وقالت المتدربة هنوف الرومي ،خريجة
قـ ـس ــم ال ـم ـح ــاس ـب ــة ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج
للتكنولوجيا ،والتي قضت شهرا في شركة
الـصـفــاة لالستثمار ،متنقلة بين اإلدارات
المختلفة ،إن ه ــذه الـفــرصــة ج ــاءت ملبية
لكل احتياجات الجانب العملي والميداني
لسوق العمل المحلي" :تعلمنا استراتيجيات

خاجة مع الطالبتين
البورصة ،والمراسالت مع الجهات الرقابية
الـمـخـتـصــة بــال ـمــال واالس ـت ـث ـم ــار وج ـهــات
الـتــدقـيــق ،إضــافــة إل ــى أن ــواع االسـتـثـمــارات
والمحافظ وكيفية إدارتها ،ومقارنة البيانات
المالية للشركات".
وت ــاب ـع ــت الـ ــرومـ ــي" :ك ـم ــا ت ـعــرف ـنــا على

البرامج المختلفة المستخدمة في محاسبة
الشركات بشكل تطبيقي عملي" ،مضيفة:
"استفدنا بشكل كبير من التدريب في الصفاة
لالستثمار ،ألنها شركة تعمل على أرض
الواقع المحلي ،مما زاد معرفتنا ودرايتنا بكل
ما يتعلق بوظائفنا المستقبلية في الكويت".

ذكرته "سي إن بي سي" .ومع ذلك ،ال تزال المخاوف
بشأن الحملة التنظيمية على عملة بتكوين تلقي
بظاللها عـلــى ال ـس ــوق .وق ــد ح ــذر جيسي ب ــاول،
الرئيس التنفيذي لبورصة كبرى للعمالت المشفرة
تسمى  ،Krakenالحكومات من أن تمارس ضغوطا
على استخدام بتكوين والعمالت المشفرة األخرى.
وأف ــادت "روي ـتــرز" الشهر الماضي بــأن الهند
تخطط إلدخال قانون لحظر تداول أو حتى ملكية
الـعـمــات المشفرة .وفــي فـبــرايــر ،وصـفــت وزيــرة
الـخــزانــة األميركية جانيت يلين بتكوين بأنها

"أصل مضارب" ،وقالت إنها قلقة بشأن الخسائر
المحتملة للمستثمرين.
وتبحث السلطات في جميع أنحاء العالم في
كيفية تنظيم العمالت الرقمية مثل بتكوين .وقد
وصف نائب محافظ بنك الشعب الصيني بتكوين
بأنها "بديل استثماري" األسبوع الماضي ،ما يمثل
نغمة أكثر ً
تقدما في ما يخص العمالت المشفرة
بعد حملة شرسة من قبل المنظمين في البالد
شنت عليها في عامي  2017و.2018
(العربية.نت)

«غلوبال فاينانس»« :المركز» أفضل
بنك استثماري بالكويت لعام 2021
ً
حصل الـمــركــز الـمــالــي الكويتي (الـمــركــز) مــؤخــرا على جائزة
"أف ـضــل بـنــك اسـتـثـمــاري فــي الـكــويــت لـعــام  "2021مــن قـبــل مجلة
"غلوبال فاينانس" المتخصصة في الشؤون المالية والتي تتخذ
ً
من نيويورك مقرا لها ،وفقا لنتائج االستبيان السنوي المقرر نشره
في عدد المجلة لشهر ابريل.
ً
وجاء تصدر "المركز" لقائمة البنوك االستثمارية األكثر تميزا
ً
لعدد من المعايير المصرفية
في الكويت للمرة العاشرة استنادا
ٍ
الــدول ـيــة ،وال ـتــي تـشـمــل ج ــودة ال ـخــدمــة الـمـقــدمــة لـلـعـمــاء ،حجم
المعامالت ،الحصة السوقية ،األتعاب ،والصفقات المبتكرة.
وأعرب علي حسن خليل ،الرئيس التنفيذي لـ"المركز" عن اعتزازه
ّ
وتفوق
بهذه الجائزة التي تؤكد ريادة "المركز" في السوق الكويتي
منتجاته وخــدمــاتــه .وقــد حصل منذ تأسيسه على أكـثــر مــن 50
جائزة في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول
من مؤسسات دولية مرموقة عديدة.
ً
بنك استثماري في
وأوضح خليل قائال" :يأتي اختيار
"المركز" كأفضل ٍ
ً
الكويت للمرة العاشرة خالل  11عاما ،تأكيدا على الجودة االستثنائية التي
يتميز بها فريق عمل إدارة الخدمات المصرفية االستثمارية ،خصوصا
في مجالي االستشارات وأسواق المال .كما جاء نتيجة التزامنا الثابت
بتوفير أفضل معايير الجودة لعمالئنا ،والوفاء بالتزاماتنا تحت أي
ظرف .وبهذا ،استطعنا أن نحظى بثقة عمالئنا والتقدير الكبير من قبل
شركائنا من المؤسسات المحلية والدولية".

علي خليل

١٦
اقتصاد
 Ooredooتعتمد «هويتي» على جميع قنوات البيع الرسمية
ةديرجلا
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جهود حثيثة
توجت بهذا
اإلنجاز
والهوية
الرقمية
معتمدة لجميع
عمالئنا
وال تتطلب
الحضور
الشخصي
البابطين

اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاال ل ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرة
الـ ـتـ ـح ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي ،وانـ ـط ــاق ــا
م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا الـمـعـنـيــة
بتقديم أفضل وأحدث الخدمات
الرقمية لعمالئها على الــدوام،
ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــدت شـ ــر كـ ــة Ooredoo
لــات ـصــاالت تـطـبـيــق "هــويـتــي"
بشكل رسمي على جميع قنوات
ال ـب ـي ــع ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي ال ـش ــرك ــة،
س ــواء كــانــت األفـ ــرع المنتشرة
فــي جميع مناطق الـكــويــت ،أو
الـمـتـجــر اإلل ـك ـتــرونــي https://
 shop.ooredoo.com.kwأو من
خـ ــال تـطـبـيــق .MyOoredoo
وب ــذل ــك ت ـك ــون  Ooredooأول
شركة اتصاالت تعتمد التطبيق
رقميا على جميع قنوات البيع
التابعة لها.

ممثلو الطرفين

نفخر
بشراكتنا مع
القطاع الخاص
والشركات
الرائدة مثل
Ooredoo
ونتطلع ألخرى
مماثلة في
المستقبل
العسعوسي

يأتي ذلك عقب توقيع اتفاقية
بين شركة  Ooredooوالهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات الـمــدنـيــة
ي ــوم االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي شـهــدت
ح ـض ــور قـ ـي ــادات م ــن الـطــرفـيــن
ي ـ ـتـ ــرأس ـ ـهـ ــم كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة Ooredoo
الكويت عبدالعزيز البابطين،
والـمــديــر الـعــام للهيئة مساعد
العسعوسي .فيما تواجد خالل
مراسم توقيع االتفاقية كل من
ممثلي  :Ooredooرئيس قطاع
العمليات فــادي قـعــوار ،ومدير
أول قطاع االتصال المؤسسي
م ـج ـب ــل األي ـ ـ ـ ـ ــوب ،وم ـ ــدي ـ ــر أول
قطاع الشؤون التنظيمية باسل

economy@aljarida●com

رمضان ،أخصائي أول الشؤون
التنظيمية عبدالعزيز المفرج،
و مـ ــد يـ ــر أول إدارة ا ل ـع ــا ق ــات
الـعــامــة واالت ـص ــاالت الــداخـلـيــة
فاطمة دشتي ،ومدير العالقات
الـعــامــة واالت ـص ــاالت الــداخـلـيــة
ناظم الغبرا.
وح ـض ــر م ـم ـثــا ع ــن الـهـيـئــة
كل من نائب المدير العام لنظم
وت ـق ـن ـيــة ال ـم ـع ـلــومــات مـنـصــور
ال ـمــذن ،ومــديــر ادارة التشغيل
والــدعــم الفني ناصر العتيبي،
ومـ ــديـ ــر ادارة ت ـط ــوي ــر ال ـن ـظــم
محمد بن ناجي ،ومراقب مراقبة
ضبط الجودة أمينة عبدالرحيم،
ومحلل وثائق ومعلومات عهود
العسالوي.

التحول الرقمي
وفي تصريح له على هامش
توقيع االتفاقية ،أكد البابطين
أن اعتماد الهوية الرقمية على
جـمـيــع ق ـنــوات الـبـيــع الرسمية
للشركة يــأتــي فــي مجمل األمــر
نتيجة الـجـهــود الـحـثـيـثــة لكل
من الشركة والهيئة ،وتماشيا
مع أهداف الشركة نحو التحول
ال ــرقـ ـم ــي ،وت ـح ـق ـي ـقــا ل ـل ـت ـعــاون
الـبـنــاء مــع الـجـهــات الحكومية
دعما لخطة التنمية وتحقيق
رؤيـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ب ـح ـل ــول ال ـع ــام
.2035

التصديق والتوقيع اإللكتروني
وأض ـ ــاف الـبــابـطـيــن بــالـقــول

قيادات  Ooredooوالهيئة العامة للمعلومات المدنية في لقطة جماعية
"ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــورون ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد
ت ـط ـب ـي ــق "ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي" وت ــوقـ ـي ــع
االت ـف ــاق ـي ــة م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للمعلومات الـمــدنـيــة ،وأتــوجــه
بالشكر الـجــزيــل لـطــاقــم العمل
من الطرفين ممن عملوا بجهد
على تحقيق هذا اإلنجاز خالل
األشهر الماضية ،فاليوم وبعد
ربط أنظمة شركة  Ooredooمع
أنـظـمــة الـهـيـئــة ،أصـبــح بإمكان
العمالء من مستخدمي تطبيق
"هويتي" من مواطنين ومقيمين
القيام وإجراء أي من المعامالت
الــرسـمـيــة ال ـتــي تـتـطـلــب إثـبــات
ال ـ ـهـ ــويـ ــة – س ـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ـ ــت عــن
طــريــق المتجر اإللـكـتــرونــي أو
التطبيق دون الحاجة للحضور
شخصيا لمقر الشركة  -حيث
سيتم اعـتـمــاد الـهــويــة الرقمية

ال ـم ـع ـت ـم ــدة،ـ وس ـت ـش ـم ــل كــذلــك
خدمات رقمية أخرى كالتصديق
والتوقيع اإللكتروني وغيرها".

ف ــي قـ ـط ــاع االتـ ـ ـص ـ ــاالت وع ـ ــززت
مكانتها التنافسية فــي ا لـســوق
المحلي".

رؤية استباقية

الهوية الرقمية

وخ ـ ـ ـتـ ـ ــم "ل ـ ـ ـقـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــان ل ـ ـنـ ــا ف ــي
 Ooredooالكويت رؤية استباقية
للتحول الــرقـمــي وحــرصـنــا على
ت ـعــزيــز أنـظـمـتـنــا بـبـنـيــة تحتية
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ه ــائـ ـل ــة حـقـقـتـهــا
الـشــركــة وتـفـخــر بـهــا ،خصوصا
بعد ما شهده العالم من ظروف
استثنائية و م ــا زال ،فأصبحت
 Ooredooال ـكــويــت ق ـ ــادرة على
تـلـبـيــة اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـم ــاء في
مختلف ال ـظ ــروف ،ونـجـحــت في
تــوف ـيــر خ ــدم ــات رق ـم ـيــة مـتـمـيــزة
أكــدت بها تفوق وري ــادة الشركة

وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاس ـ ـب ـ ــة ،أك ـ ــد
العسعوسي أن "مثل هذا التعاون
مع  - Ooredooواعتماد تطبيق
"ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي" الـ ـمـ ـعـ ـن ــي ب ــال ـه ــوي ــة
الــرقـمـيــة  -يــأتــي لـيــؤكــد الـشــراكــة
الفاعلة مع القطاع الخاص بكل
ق ـط ــاع ــات ــه ،الس ـي ـم ــا االتـ ـص ــاالت
– وال ـتــي نفتخر بـهــا فــي حقيقة
األمــر  -في الوقت الــذي أصبحت
ف ـي ــه االتـ ـ ـص ـ ــاالت وال ـم ـع ـل ــوم ــات
واالن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،وحـ ـت ــى تـطـبـيـقــات
الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة ت ـل ـع ــب دورا
أساسيا ومهما فــي حـيــاة الفرد

المقيم وموثقة من الهئية العامة
للمعلومات المدنية تمنع كافة
أساليب الغش والتزوير ،كما أن
التطبيق يعد وسيلة مثالية توفر
الـجـهــد والــوقــت فــي حــال الرغبة
بالحصول على بيانات العميل
الرسمية.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـه ـي ـئــة
راع ــت سـهــولــة تـثـبـيــت وتشغيل
تطبيق "هويتي" لتتمكن مختلف
الشرائح من استخدامه بسهولة
ويـســر ،إضــافــة إلــى تــوافــر جميع
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ـن ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع
ا ل ـه ـي ـئ ــة ،www.paci.gov.kw
حيث يمكن ألي شخص تصفح
الموقع للحصول على المعلومات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـت ـط ـب ـي ــق ،وك ــذل ــك
مـشــاهــدة فيديو تعريفي يشرح
خطوات التسجيل في التطبيق.

والمجتمع ،ومــن شأنها تسهيل
ال ـم ـع ــام ــات بـمـخـتـلــف أنــواع ـهــا
وت ــوف ـي ــر ال ــوق ــت والـ ـجـ ـه ــد .ول ــن
تـكــون هــذه االتـفــاقـيــة األول ــى في
هذا الشأن بل نسعى للمزيد من
الـشــراكــات مــع قطاع االتـصــاالت،
وه ـ ــذا ي ـعــد ج ـ ــزءا ال ي ـت ـجــزأ مــن
جهودنا في تحقيق رؤية (كويت
ج ــدي ــدة  )2035وت ـعــزيــز مسيرة
التحول الرقمي في البالد".

الغش والتزوير
وي ـع ـت ـب ــر ت ـط ـب ـي ــق "ه ــويـ ـت ــي"
تطبيقا ذكيا يحمل بطاقة مدنية
رقمية والمسماة بالهوية الرقمية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ــوق ـي ــع ال ــرق ـم ــي،
كـ ـم ــا يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات
الـمـسـتـخــدم ،سـ ــواء ال ـمــواطــن أو

« »stcتبعث البهجة عبر مبادرات إنسانية متواصلة في رمضان
خالل حملة خيرية تطلقها مع فريق تراحم التطوعي للسنة الثانية على التوالي
ف ــي إطـ ــار حملتها الــرمـضــانـيــة "#
اليوم_نقدر" التي تطلقها خالل الشهر
ال ـف ـض ـيــل ،أع ـل ـنــت ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
الكويتية  ،stcالرائدة في تمكين التحول
الــرقـمــي ،وتـقــديــم الـخــدمــات المبتكرة
وال ـم ـن ـصــات الـمـتـكــامـلــة لـلـعـمــاء في
الكويت ،عن مبادراتها اإلنسانية التي
تقوم عليها بالتعاون مع فريق تراحم
ال ـت ـط ــوع ــي ال ـت ــاب ــع لـلـهـيـئــة الـخـيــريــة
اإلسالمية العالمية للسنة الثانية على
التوالي.
وخالل الحملة اإلنسانية التي أدارها
ً
أحمد النويبت ،ممثال عن فريق العالقات
العامة في  ،stcواشتملت على مبادرتين
إنسانيتين مختلفتين ،سلطت الشركة
الضوء في المبادرة األولــى على أربع
قصص إنسانية ،بهدف إبراز تجربتهم
لمساعدتهم وإدخال الفرح والسرور الى
ً
قلوبهم تزامنا مع شهر الخير.

تجارب إنسانية
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ت ــم اس ـت ـعــراض
تـجــريــة الـكــاتـبــة زيـنــب ال ـخــالــدي التي
ولــدت بقدم واح ــدة ،وكيف تمكنت من
مواجهة التحديات التي مرت بها ،الى
ان استطاعت استغالل موهبتها في
الكتابة لتحكي قصة معاناتها وهي في
ً
سن الـ  12عاما.
وأشارت  stcالى انه في إطار دعمها
لهذه الشخصية الملهمة ،قررت التكفل
بـطـبــاعــة وإص ـ ــدار ك ـتــاب "م ـحــاكــاتــي"
بالتعاون مــع فــريــق تــراحــم التطوعي

خالل إفطار الصائمين

وال ـك ــات ــب يــوســف ال ـه ــاج ــري ،عـلــى ان
تستفيد زينب من ريع هذا الكتاب في
الحصول على العالج المناسب ،لكي
تتمكن م ــن الـسـيــر عـلــى قــدمـيـهــا مــرة
أخرى.
وتطرقت الشركة الى الحالة الثانية،
وهي أم محمود ربة أسرة متعففة ،والتي
قامت الشركة بتوفير ماجلة رمضان لها
ً
وألسرتها ،فضال عن عدد من االجهزة
الـكـهــربــائـيــة ،وتــوفـيــر ال ـعــاب األط ـفــال،
بهدف اعانتها على ظــروف معيشتها
الصعبة لتخطي الصعوبات الحياتية
التي تواجهها .وعملت  stcكذلك على
التواصل مع ابو أيوب ،الحالة الثالثة،
وهو مهتد جديد ،أكرمه الله باإلسالم،
وأهـ ــدت إلـيــه الـشــركــة مــاجـلــة رمـضــان
وجهاز هاتف نقال ،الفتة الــى ان هذه
اللفتة الـكــريـمــة ج ــاءت بــالـتـعــاون مع
لجنة التعريف باالسالم بدعم رئيسي
من مدير العالقات العامة عمار الكندري،
الذي سلط الضوء على نشاطات اللجنة
وتاريخ نشأتها.
أمــا الحالة الــرابـعــة ،فكانت للحالة
ً
اإلنسانية محسن ،الذي يعمل حارسا
إلحدى البنايات ،والتي تواصت  stcمعه
وأهدت إليه ماجلة رمضان وهاتف نقال
في رسالة عرفان وشكر على العقبات
ال ـتــي يــواج ـه ـهــا ،وإلبـ ـ ــراز روح الخير
والعطاء التي يمثلها الشهر الفضيل.

إفطار الصائمين
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وفـ ـ ـ ــي إطـ ـ ــار

النويبت في صورة جماعية مع أبطال الصفوف األمامية
دانة الجاسم

ن ـشــر الـبـهـجــة وال ـف ــرح ــة ،ت ــواص ــل stc
ت ــوزي ــع وجـ ـب ــات إفـ ـط ــار ص ــائ ــم ط ــوال
الشهر الـمـبــارك ،على عـمــال التنظيف
ً
والمحتاجين ،فضال عن توفير وجبات
االفطار لمركز اسعاف مستشفى العدان
بشكل يومي على مدار الشهر الكريم.

الصفوف األمامية
ومـ ــواص ـ ـلـ ــة ل ــدع ـم ـه ــا ال ـم ـت ــواص ــل
ألصحاب الصفوف األمامية في مواجهة
وباء "كوفيد  ،"19عملت  stcعلى إرسال
رســالــة شكر وتقدير الــى أبـطــال وزارة
الداخلية ،وجميع القائمين على العمل
فــي مــركــز التطعيم ب ــأرض المعارض
بمنطقة مشرف.
وفي إطار دعم الصفوف األمامية من
طواقم طبية وإدارية في مركز التطعيم
تم توزيع الهدية الرمضانية ،حرصا
من الشركة على الحث على التطعيم،
وتشجيع الجميع عليه.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة أعــربــت الـمــديــرة
العامة إلدارة اتصاالت الشركات في ،stc
دانة فيصل الجاسم ،عن امتنان الشركة

« #اليوم_نقدر»
ً
تأتي انطالقا من
القيم األساسية
التي تركز على
تحقيق نتائج
مستدامة بآفاق
مستقبلية
الجاسم

الحملة اشتملت على
استعراض  4قصص
إنسانية وتوفير الدعم
الممكن ألبطالها في
مواجهة التحديات

فريق  stcمع حارس البناية

النويبت مع  stcوداوود الخراز من فريق تراحم خالل توزيع الوجبات الرمضانية

توزيع الهدايا على األسر المتعففة

النويبت مع رجال الشرطة
وتقديرها لدور الجهات المشاركة في
هذه المبادرات اإلنسانية ،وفي مقدمتهم
فريق تراحم التطوعي ،ولجنة التعريف
باإلسالم ،وفريق العالقات العامة في stc
على الدعم الذي قدموه إلنجاح أهداف
حملة  stcالرمضانية " #اليوم_نقدر"
وأشارت الجاسم الى ان هذه الحملة
ً
تأتي انطالقا من القيم األساسية التي
تؤمن بها الشركة ،والـتــي تركز خالل
شـهــر رم ـض ــان عـلــى ال ــدع ــوة م ــن أجــل
ً
تحقيق نتائج مستدامة ،وتحمل آفاقا

مستقبلية ،إذ تهدف الحملة إلى نشر
الوعي بأهمية العمل اليوم من أجل غد
أفضل ،سواء كان ذلك عبر دعم المجتمع
أو اقتناص الفرص.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـش ــرك ــة ،ف ــي إط ــار
حملتها اإلقـلـيـمـيــة ،رك ــزت عـلــى إب ــراز
أهـمـيــة الـعـمــل ال ـي ــوم ،سـ ــواء ك ــان ذلــك
للقضاء على الـجــوع ،أو إنهاء الوباء،
أو تعليم المحتاجين ،أو االستفادة من
فرصة يمكن أن تغير حياة اآلخرين في
نهاية المطاف.

وأك ــدت الجاسم أن الشركة “تعمل
باستمرار على إطــاق المبادرات التي
ت ـس ـهــم ف ــي دعـ ــم وت ـم ـك ـيــن الـمـجـتـمــع.
ويأتي هذا كرد للجميل الى مجتمعنا،
والشعور بالمسؤولية تجاه عمالئنا
وشعب الكويت كافة .وعلى الرغم من
الظروف التي نواجهها اليوم ،سنواصل
أنشطة المسؤولية االجتماعية التي
تركز على دفع المجتمع الى األمام".

النويبت مع إمام المسجد

الكاتبة زينب الخالدي تتوسط فريق  stcوتراحم التطوعي

هند صبري :أعمال الجاسوسية تجذب الجمهور
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جومانة مراد تنهار
في «خمس نجوم»

القاهرة  -محمد قدري

عبرت النجمة هند صبري عن
سعادتها البالغة للمشاركة في
مسلسل "هجمة مرتدة" هذا العام،
مــع الفنان أحـمــد عــز ،ال ــذي يقدم
ملفا حديثا من ملفات المخابرات
ال ـع ــام ــة ال ـم ـصــريــة ،م ـش ـيــرة إلــى
أنها حرصت على المشاركة في
المسلسل الجديد نظرا لطبيعة
العمل الذي ينتمي إلى فئة أعمال
المخابرات والجاسوسية ،وهذه
النوعية مــن األع ـمــال وتقديمها
في الدراما التلفزيونية دائما ما
تكون محل جذب للجمهور ،فقد
قدمت أعـمــال عظيمة مثل "رأفــت
الهجان ودموع في عيون وقحة"،
بطولة الفنانين الكبيرين محمود
عبدالعزيز وعــادل إمــام قبل ذلك،
وأح ـ ــدث ـ ــت ت ــأثـ ـي ــرا وردود فـعــل
كبيرة لدى الجمهور ،وتركت هذه
األعمال بصمات هائلة في الدراما
المصرية والعربية.
وقالت هند ،لـ"الجريدة" ،إنها
ف ـ ـخـ ــورة ول ــديـ ـه ــا شـ ـع ــور كـبـيــر
بــال ـس ـعــادة لـلـمـشــاركــة ف ــي عمل
هائل مثل "هجمة مــرتــدة" ،الــذي
ي ـع ــد ع ـم ــا ض ـخ ـم ــا مـ ــن أع ـم ــال
الـجــاســوسـيــة ،إضــافــة إل ــى طاقم
العمل الــذي عبرت عن سعادتها
ل ـل ـت ـع ــاون مـ ـع ــه ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــم
الفنان أحمد عز ،النجم المتجدد
والمتطور دائما من حيث التمثيل،
ويجبر من أمامه على احترام ما
يقدمه ،إضافة إلــى مخرج العمل
المتميز أحمد عالء الديب.
وأضافت أن مخرج العمل على
وج ــه ال ـخ ـصــوص ق ــدم م ــا يقرب
من  30فيلما خالل حلقات الشهر
الكريم ،إذ إن كل حلقة تعتبر فيلما
وم ـم ـي ــزا ،م ـعــربــة ع ــن سـعــادتـهــا

ل ـل ـت ـعــاون م ــع ش ــرك ــة سينرجي
التي أنتجت العمل ،فبالرغم من
ضخامته واحتياجه للسفر إلى
أكـثــر مــن مـكــان لــم تبخل الشركة
على العمل بأي شيء ،متمنية أن
ينال المسلسل إعجاب المتابعين
خالل الشهر الكريم.
وع ـبــرت عــن تحمسها للعمل
ومتابعتها لردود الفعل اإليجابية
خالل حلقاته األولى ،مشيرة إلى
أنها لم تقلق ولم تخف من مقارنة
المسلسل باألعمال الكالسيكية
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـج ــاس ــوس ـي ــة ،ألن ــه
مختلف عــن تلك األعـمــال فــي أنه
ملف حديث من ملفات المخابرات
العامة ،وفي حقبة زمنية مختلفة
تماما عن األعمال السابقة ،لكنها
في الوقت نفسه ثمنت نجاح تلك
األعمال التي قدمت قديما ،وتريد
أن تحقق نفس األثر الذي حققته
تلك المسلسالت.

مهامصعبة
وتـطــرقــت هـنــد إل ــى شخصية
دي ـن ــا أب ــوزي ــد ال ـت ــي تـقــدمـهــا في
ال ـم ـس ـل ـس ــل ،حـ ـي ــث قـ ــالـ ــت إن ـه ــا
شخصية مختلفة عــن أدوارهـ ــا
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم دور
مــواطـنــة مصرية قــادهــا تفوقها
ودراس ـت ـهــا فــي مـجــال مــا للعمل
مــع ال ـم ـخــابــرات الـمـصــريــة ،ومــن
دافع حبها وغيرتها على وطنها
تقبل بالمهام الصعبة بالفعل،
ويصبح لديها شعور بالمسؤولية
بطريقة قوية ،وهي المنطقة التي
تتماس فيها مــن حيث الوطنية
والمسؤولية تجاه الوطن.
وبينت أن العمل تم تصويره
ل ـم ــدة ق ــارب ــت ع ـلــى ع ــام ونـصــف
تقريبا ،بعد تأجيل العمل من العام

الماضي ،لكن كان للتأخير فائدة،
حيث منح هذا الوقت طاقم العمل،
وخــاصــة الـمــؤلــف بــاهــر دويـ ــدار،
والـ ـمـ ـخ ــرج أحـ ـم ــد ع ـ ــاء ،فــرصــة
للتركيز في بعض التفاصيل ،كما
ك ــان وق ــت الـتـصــويــر مــع انتشار
كــورونــا ،واح ـتــاج التصوير إلى
التنقل لعدة دول أوروبـيــة ،وكان
ذل ــك مــن األس ـبــاب الصعبة التي
واجهتنا.
واستعادت ذكرياتها مع الفنان
أح ـمــد ع ــز م ــن حـيــث ال ـبــدايــة في
الـعـمــل مـعــا قـبــل  20عــامــا ،حيث
كانت بدايتهما ،وبعد تلك الفترة
رأت أن الجمهور أحب الثنائي "عز
وهند" ،وأشــارت إلى أنه طور من
نفسه كثيرا ،وكان التعاون مثمرا
في هذا العمل ،وكانت الكواليس
مميزة وهــادئــة وبـهــا الكثير من
التعاون بين طاقم المسلسل.
وذكــرت أنها تشاهد مجهودا
كـبـيــرا م ــن زمــائ ـهــا فــي الــوســط
ال ـف ـن ــي ح ــال ـي ــا خـ ـ ــال ال ـم ــوس ــم
الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي ،وت ـ ـتـ ــابـ ــع بـعــض
األع ـ ـم ـ ــال ،م ـث ــل "ل ـع ـب ــة ن ـيــوتــن"
للنجمة منى زكي ،و"االختيار "2
لكريم عبدالعزيز وأحـمــد مكي،
و"نـجـيــب زاه ــي زركـ ــش" للفنان
الكبير د .يحيى الفخراني ،مشيرة
الى أن الموسم الحالي مميز بكل
ما فيه وشهد عودة عدد من الكبار
في المجال الفني.
ولفتت الى أن مسلسلها الجديد
"البحث عن عال" ال تعتبره جزءا
ثانيا من مسلسل "عايزة أتجوز"،
ولكنها تـقــدم نفس الشخصية،
وتعتبر العمل مغامرة ،خاصة أنه
بعد  10سنوات ،وكيف أثرت تلك
الـسـنــوات عليها وعـلــى حياتها،
مبينة أن العمل الجديد مسلسل
اجـتـمــاعــي بــامـتـيــاز ،ت ـحــاول من
خالله رصد التغيرات االجتماعية.

جومانة مراد
َّ
حــلــت الـفـنــانــة جــومــانــة م ــراد ،ضيفة عـلــى بــرنــامــج "خمس
نجوم" ،في الحلقة الـ ،11الذي يقدمه مصطفى قمر ،وغادة عادل،
وكريم فهمي ،ومحمد الشرنوبي ،ونور ،على قناة " mbcمصر".
وأثناء محاولة جومانة طلب المساعدة للشاب الذي وضعه
مـجـمــوعــة مــن ال ــرج ــال الــذيــن اع ـتــرضــوا طــريــق ال ـس ـيــارة التي
كانت تركب فيها مع الفنان كريم فهمي ،سرق أحد المارة منها
حقيبتها ،لتصرخ محاولة طلب المساعدة من المارين.
وان ـهــارت جــومــانــة بـعــد اكتشافها الـمـقـلــب ،وع ــودة الفنان
كريم فهمي ،بعدما كان مجموعة من الرجال اختطفوه لتنفيذ
المقلب في الضيفة.

تأجيل العمل
العام الماضي
منحنا فرصة
للتركيز في
أدق التفاصيل

ملصق «هجمة مرتدة»

ُهجوم شرس على مشهد
إشادة بأداء جميلة عوض
«غسل طفلة» بـ «ملوك الجدعنة» في «حرب أهلية»

هند صبري

يوسف الشريف يتصدر التريند داود حسين :العب كرة القدم
هو من يعتزل ...ال الفنان
بمسلسل «كوفيد »25

مشهد من «ملوك الجدعنة»
لهجوم شرس من المتابعين
تعرض مسلسل ملوك الجدعنة
ُ
بعد إصرار المخرج على تقديم مشهد غسل الطفلة حبيبة ،وهو
ما أثار حفيظة البعض لعدم وجود جدوى درامية منه ،إذ كان
من الممكن االكتفاء بمشهد الجنازة فقط.
ورغــم التأثيرات الكبيرة التي قدمها المشهد واالنتقادات
الكبيرة لرؤية مخرج العمل فيه ،فإن طاقم العمل وعلى رأسهم
مصطفى شعبان وعمرو سعد وأحمد كشك قدموا خالله أداء
رائعا أثار إعجاب الجمهور نظرا للبراعة التمثيلية واالنفعاالت
المميزة التي قدموها وكأنهم أهل الطفلة المتوفاة في الحقيقة،
لينتقل المسلسل من أجوائه الكوميدية الخفيفة في الحارة
المصرية إلى أجواء تراجيدية مختلفة.
وبعد هذه المشاهد تصدر المسلسل تريند موقع التدوينات
القصيرة تويتر وعلق كثير من المتابعين على المشاهد سواء
بالسلب أو باإليجاب.

جميلة عوض
نــالــت الـفـنــانــة الـشــابــة جـمـيـلــة ع ــوض إشـ ــادات عــديــدة عن
دورها في مسلسل "حرب أهلية" ،حيث تجسد شخصية تمارا،
االبنة الوحيدة للفنانة يسرا ،والتي تشهد حياتها تحوالت
ع ــدي ــدة ،إذ ت ــواج ــه م ـش ـكــات نـفـسـيــة ك ـث ـيــرة ،بـسـبــب طــريـقــة
تربيتها ،والمعلومات الخاطئة التي تعرفها عــن والدتها،
وتتسبب في الوقيعة بينهما لسنوات طويلة.
ونــالــت جـمـيـلــة إشـ ــادات ع ــدي ــدة ،بـعــد أدائ ـه ــا فــي مـشــاهــد
ً
اكتشافها و فــاة وا لــد هــا ،وا لــذي ارتبطت وتعلقت بــه كثيرا ،
حيث نالت طريقة أدائها وتعاملها مع صدمة وفاة والدها
إ ش ــادات خــا صــة ،بـعــد مــا أ ب ــدت عــدم ا سـتـيـعــاب لتفاصيل ما
حــدث ،وا سـتـغــا ثــت بــوا لــد تـهــا ،لتخبرها بــأن وا لــد هــا لــم يعد
يستيقظ.

يوسف الشريف
بعد ســاعــات قليلة مــن طــرح البرومو الدعائي الـخــاص بمسلسله
سيعرض ابتداء من  16رمضانَّ ،
الجديد "كوفيد  ،"25الذي ُ
تصدر الفنان
يوسف الشريف "التريند" عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وسط ترقب
من جمهوره للعمل الذي يخوض به السباق الرمضاني.
وحرص يوسف ،بالتنسيق مع الشركة المنتجة ،على انطالق دعاية
ترويجية مكثفة للمسلسل الجديد المقرر انطالق عرضه يوم  16رمضان،
حيث يخوض يوسف السباق الرمضاني بمسلسل من  15حلقة للمرة
األولى ،فيما تلقى التهاني من أصدقاء عدة ،منهم أحمد السقا وآخرون.
وقام جمهور الشريف باستخدام كلمة "شابوه" ،لإلشادة بما يقدمه
ً
ً
الفنان المصري ،وهي الكلمة األكثر تداوال بينهم ،علما بأن األحداث التي
تدور في إطار خيالي مرتبطة بانتشار فيروس جديد يهدد البشرية
حول العالم في المستقبل القريب.

داود حسين
رفض الفنان الكويتي داود حسين ما يتردد حول أنه يتمسك
بإنجازاته الفنية القديمة ،ألنه ال يستطيع أن يقدم مثلها حاليا،
مشيرا إلى أنه لو لم يكن لديه جديد ما استكمل مشواره الفني.
وقال حسين في برنامج "علي ونجم" ،إن "العب كرة القدم هو من
يعتزل عندما يكبر بالسن ألنه يقل عطاؤه ،لكن الفنان كلما كبر
في السن زاد عطاؤه وخبرته ،ويستخدم مخزونه الفني في تمثيله
واختياره لألعمال".
وكشف حسين أن سبب ابتعاده فترة طويلة عن األدوار الجادة
الدرامية واكتفائه باألعمال الكوميدية هو والدته ،مشيرا إلى أن
دمـعــة والــدتــه كــانــت غالية عليه عندما رأت ــه فــي مسلسل "أحــام
مجمدة" ،فقد حزنت للغاية وبكت وطالبته بعدم تقديم هذه النوعية
من األدوار مجددا.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :تفكر في تطوير وضعك المهني،
أو البحث عن وظيفة أخرى.
ً
عــاطـفـيــا :أي ــن أص ـبــح قـ ــرارك فــي اتـخــاذ
موقف عاطفي مع الحبيب؟
ً
اجتماعيا :ليس كل ما تشتهيه تحصل
عليه ،فتعلم الصبر والقناعة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً ّ
مهنيا :نظم أعمالك ،تفاديا للفوضى،
وابدأ باألولويات الضرورية.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ه ـ ــذا ه ــو ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب
ً
للمصارحة بما تشعر به عاطفيا.
ً
اجتماعيا :ال تتهرب من لقاء اآلخرين
والبحث معهم بروية في كل المواضيع.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ك ـ ـ ّـرر م ـح ــاول ـت ــك ،ولـ ــو فشلت
فالنجاح ال يأتي على طبق من فضة.
ً
عاطفيا :هناك فــرق كبير بين النقاش
العاطفي والنزاع ،فالزم حدودك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتلقى ات ـصــاالت ع ــدة من
أصدقاء فرقت الظروف بينكم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :أمــامــك فــرصــة جـيــدة الستثمار
جديد ،فال تدعها تفوتك.
ً
عاطفيا :ال يبدو أن األمور تسير بينكما
بصورة طبيعية ،وقد يتأزم الوضع.
ً
اجتماعيا :ابحث في منزلك عن الهدوء
والسالم ،وساعد على نشر الطمأنينة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
ً
مهنيا :ضع لعملك إطارا أكثر استقرارا ،فتنتج
أكثر مما تفعل اآلن.
ً
عــا طـفـيــا  :ينبغي أن تخطط للمستقبل مع
الحبيب ،وال تدع األمور كما هي عليه.
ً
اجتماعيا :يحوطك األهل واألحباب ،ويجدون
ً
فيك مثاال للعطف واالهتمام.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ُ
مهنيا :أمامك فرصة لإلفادة المالية ،فكن
ً
جريئا ،وال تضيعها.
ً
عــاطـفـيــا :تـ ــراودك شـكــوك غـيــر مــؤكــدة ،وال
تستمع إلى تبريرات الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :تلتقي صديقا لم تره منذ مدة
طويلة ،وتتفقان على لقاء آخر.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :قد يتواجد في العمل من يعمل
ضد مصلحتك لإلضرار بك.
ً
عاطفيا :ثقة شريك الحياة بك ال تتزعزع،
وهي تدفعك نحو األفضل.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـت ــدخ ــل الـ ـق ــدر إي ـجــاب ـيــا
فــي حـيــاتــك االجـتـمــاعـيــة ،وي ـ ــزداد عــدد
األصدقاء.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً َّ
مهنيا :تحل بالصبر والثبات إزاء عملك،
والبد أن تنجح.
ً
عاطفيا :قد يتواجد َمن يشيع أحاديث تضر
بعالقتكما العاطفية.
ً
اجتماعيا :تفرح باتصال هاتفي أو بزيارة
أهل أو صديق لم ترهم منذ مدة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :حرمت نفسك كثيرا من أجل عملك،
واآلن لديك وقت للراحة.
ً
عاطفيا :من أولويات الحياة السعيدة أن
ً
تكون متفاهما مع شريك الحياة.
ً
ً
اجتماعيا :ال تـنـ َـس أب ــدا واجـبــاتــك نحو
والديك إذا أردت أن تنجح.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :تجنب الـنـقــاش ال ـحــاد والـخــافــات
اليوم ،فأنت في غنى عنها.
ً
عاطفيا :يلزمكما بعض الجدية في النقاش
حول ما ترغبان في تحقيقه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اش ـغــل أوق ــات ــك بتنظيم جديد
ألوضاع منزلك بمساعدة األهل.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :تحب عملك كثيرا ،وتجد رغبة
قوية في تطويره ونموه.
ً
عاطفيا :بعض المشاكل الصغيرة بينكما
ً
تزول حاال بعدما تلتقيان.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اج ـعــل الــريــاضــة فــي قائمة
اهتماماتك مهما كان نوعها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ربما تطلق ورشة عمل بعد توقف
ّ
اضطراري أو تروج لعملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـعــاقــة الـعــاطـفـيــة ت ـكــون بين
طرفين ،وال تتعمق إال باالحترام المتبادل.
ً
ً
اجتماعيا :تتساهل مع نفسك كثيرا إلى
حد الكسل ،وال تقوم بأي أمر مهم.
رقم الحظ.22 :

١٨

توابل ةديرجلا

حكاية أديب
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-١١

«شقائق النعمان» تضرم نار الشقاق
ّ
بين الماغوط ولحام
دمشق  -شادي عباس

ً
ً
ً
بقي الماغوط يقدم أعماال للشاشة سينمائيا وتلفزيونيا وعلى المسرح سنوات عدة ،مع الفنان دريد لحام ،إلى أن جاءت المسرحية الشهيرة «شقائق النعمان» لتغلق الباب
ً
على كل تعاون بين الرجلين وتتسبب في جفاء َ
دام فترة طويلة .وأثناء البحث في حياة الماغوط األدبية البد من التوقف مطوال عند كتاب «سأخون وطني» ،الذي أثرى
ً
الشعر العربي كثيرا ،ونال إعجاب النقاد والقراء فاقتطعوا منه ما يحبون وقاموا بنشره منذ إصدار الكتاب وحتى اآلن.
الحرب األهلية
اللبنانية والصراع
مع الكيان
الصهيوني والفساد
العربي دفعت
الماغوط إلى كتابة
مسرحية الشقائق

الخالف بين شاعرنا
ودريد وقع بعد
تعديل لحام على
نص المسرحية
وتوالي االنتقادات
عليه

الماغوط عاتب
الفنان دريد لحام
لعدم زيارته
واالطمئنان
عليه بعد دخوله
المستشفى

من أهم اقتباسات
المسرحية« :كنت
أنام في حصة
الجغرافيا ألني
ال أحب الحدود»

في الثمانينيات من القرن الماضي توالت
الـعــديــد مــن األحـ ــداث عـلــى الـمــواطــن الـعــربــي،
ك ــالـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـم ـح ـط ــات
المتالحقة مــن ال ـصــراع المستمر مــع الـعــدو
ال ـص ـه ـيــونــي ،إض ــاف ــة إل ــى م ـشــاكــل ال ـمــواطــن
اليومية من انتشار الفقر والجهل واالحتالل
ال ـ ـف ـ ـكـ ــري ،وال ـ ـتـ ــي ف ــرضـ ـه ــا تـ ـق ــاط ــع م ـصــالــح
ال ـقــوى االسـتـعـمــاريــة مــع مـصــالــح الفاسدين
والمستفيدين من المسؤولين والمتنفذين في
البالد العربية ،مما دفع الماغوط إلى كتابة
أكثر المسرحيات إثارة للجدل وهي «شقائق
النعمان».
فأسقط الماغوط كل تلك األحداث والظروف
من مشكلة االستعمار ،على الواقع االجتماعي
المتردي الذي يعيشه المواطن العربي ،وقدم
مجموعة من الفنانين السوريين أداء مميزا
باالشتراك مع نجوم المسرح العربي كدريد
لحام ونـهــاد قلعي وشــاكــر بريخان وصباح
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري وح ـ ـسـ ــام ت ـح ـس ـيــن بـ ــك وغ ـيــرهــم
م ــن رواد ال ـج ـيــل ال ــذه ـب ــي لـخـشـبــة ال ـم ـســرح
القومي في سورية .كما شاركت أسرة تشرين
المسرحية ا ل ـســور يــة ،و م ــن ضمنهم الفنانة
سلمى الـمـصــري فــي الـعـمــل .وم ــن الممثلين
أيضا عمر حجو ويوسف حنا وعبدالرحمن
الجراح وأحمد رافع وأيمن البهنسي وغيرهم.
وفـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــراءة م ـ ــن ال ـ ـكـ ــاتـ ــب صـ ـ ــاح ح ــزي ــن
للمسرحية ي ــرى أن الـمــاغــوط يــرســم مقابلة
الماضي مع الحاضر على مستويين؛ مستوى
مقابلة الحاضر البائس مع الماضي القريب
ال ــذي يتمثل فــي ع ــودة الشهيد (دري ــد لحام)
ليكتشف أن أخــاه قد استولى على إرثــه ولم
ُيـبــق لــه شيئا ،فيضطر للسكن فــي المقابر،
ومقابلة الحاضر مــع الماضي البعيد حيث
ال ـخ ـل ـي ـفــة ي ــاح ــق غ ــان ـي ــة ف ــي م ـش ـهــد وي ــأم ــر
بقطع رأس أحد المعارضين في مشهد آخر،
لتكتمل صــورة الماضي الــذي ال يقل بشاعة
عن الحاضر.
ً
وفــي المسرحية أيـضــا يظهر أحــد الرجال
العابثين ،وهو يدندن بأغنية حديثة ،كما أن
هناك الشهيد الذي يفترض أن يمثل في بالدنا
قيمة سامية ،وهناك السكان العاديون الذين
يتوزعون على الوطن العربي بأكمله.
ومن أهم االقتباسات من المسرحية« :عمرها
ما كانت مشكلتنا مع الله ،مشكلتنا مع الذين
يعتبرون نفسهم بعد الله» ،وأيضا« :كنت أنام
في حصة الجغرافيا ألني ال أحب الحدود».
وم ــن جـهــة ال ـخــاف ال ــذي وق ــع بـيــن الفنان
دري ـ ـ ــد لـ ـح ــام مـ ــع الـ ـك ــات ــب وال ـ ـشـ ــاعـ ــر مـحـمــد
الماغوط يقول لحام إن الخالف دب بينهما
بعد مسرحية «شقائق النعمان» .وتعود جذور
الخالف إلى أن لحام وافق ،للمرة األولى ،على
أن يكتب الماغوط نص المسرحية وحده ،لكنه
حين أصبح النص جاهزا لم يحز على رضاه،
وشرع بتعديله إلى جانب الماغوط« ،بشهادة
الفنانة نضال األشقر» ،كما يؤكد دريد لحام.
ويسترسل الممثل بالقول إنه حين توالت
ردود أ فـعــال تنتقد المسرحية صــرح محمد
الماغوط بأن  %90من نص العمل يعود لقلم
دريد لحام ،األمر الذي أدى إلى مشكلة بينهما.
وعلى الرغم من أن العالقة عادت بين النجمين،
بعد سنوات من الجفاء ،إال أن التواصل بينهما
(ق ـبــل وفـ ــاة ال ـم ــاغ ــوط) اقـتـصــر عـلــى الـجــانــب
االجتماعي فقط.
أم ــا مــن ال ـطــرف اآلخـ ــر ،وف ــي ك ـتــاب عيسى
الـمــاغــوط «محمد ال ـمــاغــوط ...شــاعــر الخوف
والجوع» ،فيقول شقيق الماغوط« :كان ينزعج
مــن ع ــدم ات ـصــال بـعــض األش ـخ ــاص ب ــه ،ومــن
واجبهم أن يتصلوا ،فيقول لشقيقه :تصور
كيف أن دريد لحام سمع بدخولي المستشفى
وسمع بحالتي ،وسمع بخروجي وبانزوائي
في البيت ،ولم يحضر وال حتى اتصل بالهاتف
ليسأل عني».

الماغوط كتب أكثر المسرحيات إثارة للجدل
وط ـن ــي -ه ــذي ــان ف ــي ال ــرع ــب وال ـح ــري ــة» ،وهــو
مـجـمــوعــة م ـق ــاالت أع ـي ــدت طـبــاعـتـهــا ف ــي دار
الـمــدى بدمشق عــام  .2001والمميز فــي هذا
ال ـك ـتــاب ه ــو ال ـم ـقــدمــة ،ال ـتــي ان ـت ـهــت بتوقيع
الكاتب زكريا تامر -لندن -مايو  ،1987وحملت
عنوان «سيخون وطنا مزورا» ،جاء فيها:
«محمد الماغوط أديب طريف ،مثير للعجب،
فهو قبل أن يخون ،يؤلف كتابا يكرسه لإلنذار
بأنه يعتزم أن يخون وطنه ،في زمان تتم فيه
ً
أفعال الخيانة سرا.
ً
ف ــأي وط ــن هــو ذل ــك ال ــذي سيخونه وعلنا
وبفخر؟
األوطـ ــان ن ــوع ــان ...أوطـ ــان مـ ــزورة وأوط ــان
حقيقية.
األوطان المزورة أو أوطان الطغاة ،واألوطان
الحقيقية أوطان الناس األحرار.
ومحمد الـمــاغــوط ،ال ــذي عــاش نصف قرن
وثالث سنوات ،وعرف ما على القمة وما في
ً
الهاوية ،وال يزال حيا ،يرصد في هذا الكتاب
تجربته القاسية ُ
المرة مع الحياة في الوطن
وحده ،بل هي
العربي ...ولكنها ليست تجربته
ُ
تجربة جيل بــأســره ،جيل مسكين خــدع منذ
الصغر بالشعارات السياسية والفكرية البراقة،
ولــم يكتشف أنــه مخدوع إال وهــو يــدق سني
ً
عـمــره ه ـبـ ً
ـاء .وإذ هــو لــم يشيد مــدنــا سعيدة
لالنسان إنما شيد سجونا سجن فيها ،وصنع
ً
سياطا ُعذب بها ،وأوجد مشانق تدلى منها.
ه ــذا ال ـك ـتــاب ش ـهــادة فــاجـعــة صــادقــة على
مــرحـلــة مظلمة مــن حـيــاة ال ـعــرب فــي العصر

«سأخون وطني»
كان الماغوط يتنقل كطائر حر بين كتابة
نــص لمسرحية أو مسلسل أو فيلم ،وكتابة
األدب والشعر ،ففي عام  1987أصدر الماغوط
ك ـت ــاب ــه األكـ ـث ــر شـ ـه ــرة ،ل ــو ص ــح ال ـ ـقـ ــول ،بـيــن
إصدارته كلها ،مناصفة مع كتاب «شرق عدن
غرب الله» ،وهو كتاب أو مجموعة «سأخون

مقدمة كتاب
«سأخون وطني-
هذيان في الرعب
والحرية» كتبها
األديب زكريا تامر
وعنونها «سيخون
ً
ً
وطنا مزيفا»

«الكوميديا النفطية»
بقيت منذ كتابتها
إلى اآلن مادة مميزة
للنشر والتناقل
بين أوساط الشباب
العرب

ُ
الـ ـح ــدي ــث ،وت ـص ـل ــح ألن ت ــرف ــع إل ـ ــى مـحـكـمــة
األحفاد كوثيقة تدحض أي اتهام بالتقصير
واالسـ ـتـ ـك ــان ــة ي ــوج ــه إل ـ ــى األج ـ ـ ـ ــداد ،فــالـعـنــق
األع ــزل ال يستطيع االنـتـصــار على سكاكين
المفترسين.
ً
والكتاب أيضا يعزز الثقة بالكلمة في زمان
الـكــذب وال ــري ــاءُ ،
ويـعـيــد إليها بعض بهائها
المفقود».

«الكوميديا النفطية»
وفــي نصه «الكوميديا النفطية» من كتاب
«سأخون وطني» ،الــذي نشره مغردون عرب
كـ ـث ــر ،وال ي ـ ــزال ـ ــون ،ع ـب ــر ش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وه ــو ن ــص أش ـب ــه بــالـكــومـيــديــا
ال ـس ــوداء وي ـقــول فـيــه« :بـعــد أن اش ـتــرت دولــة
اإلمارات العربية المتحدة المستر ريفي أشهر
ّ
مدرب لكرة القدم في إيطاليا ،مما أثار حفيظة
إح ــدى ال ــدول النفطية الغنية مــن هــذا الفعل
وتملكتها الغيرة فأرسلت أ حــد كبار خبراء
الـنـفــط وال ـم ـســرح إل ــى بــريـطــانـيــا .أي ـقــظ هــذا
المندوب وزير الشؤون الثقافية البريطاني من
نومه إلجراء المقابلة ،فعرض عليه أن يشتري
الشايب شكسبير ،كي ال تنعت بالده بالتخلف.
(اإلنكليزي :ولكنكم بحاجة إلى أدباء عرب من
بيئتكم وثقافتكم .والبالد العربية ال تنقصها
األسماء الشهيرة والمرموقة .العربي :معظمها
مباع ،ولقد اشترينا نحن من جميع األصناف
والمستويات فلم يتغير شــيء ،ولذلك قررت
حكومتنا شراء كتاب خالدين).
ث ــم يـضـيــف ال ـعــربــي :اشـتــريـنــا غــوتـيــه من
ألمانيا ودانتي من إيطاليا وطاغور من الهند
ولــوركــا مــن إسبانيا وأمـيــل زوال مــن فرنسا
واس ـخ ـي ـل ــوس م ــن أث ـي ـن ــا ،وه ـ ــذه ن ـس ـخــة عن
الفواتير .وعندما يسأله اإلنكليزي عن روسيا،
يقول المندوب إن روسيا رفضت أن تبيعنا
تــول ـس ـتــوي وت ـش ـي ـخــوف ودوس ـتــوي ـف ـس ـكــي،
ولكنها باعتنا لينين .اإلنكليزي :ولكن لينين
مـلـحــد وأن ـتــم بـلــد إســامــي م ـت ـشــدد! الـعــربــي
ً
(هامسا ) :لقد باعونا لينين مسلما وبسعر
الكلفة) .وعندما استعلم اإلنكليزي عن أوضاع
هؤالء الكتاب في تخوم الربع الخالي ،أجابه
ال ـع ــرب ــي أن دانـ ـت ــي ع ــاك ــف اآلن ع ـل ــى كـتــابــة
(الـكــومـيــديــا الـنـفـطـيــة) ،وإسـخـيـلــوس يهتف
ً
مبتهجا بعد زيــارة المدن العربية وأريافها:
(كأنني ما زلت أعيش سنة  2000قبل الميالد).
وبــانـتـظــار ق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء وال ـل ــوردات
والعموم ببيع شكسبير ،يقول العربي( :نريد
أن نبني حضارتنا وثقافتنا وأجيالنا ،نريد أن
نقضي على التخلف .وعندما تريد أن تبلغني
شيئا ،فأنا موجود في الكاباريه المجاور).

أبوسلمى
ويـتـحــدث الـمــاغــوط فــي كـتــابــه عــن عالقته
بالشاعر أبوسلمى قائال :في الستينيات

بدوي على ضفاف السين

إحدى المسرحيات المشاركة في مهرجان محمد الماغوط

ي ـ ـح ـ ـتـ ــوى ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب «سـ ـ ــأخـ ـ ــون
ً
وطني» ،ككتبه جميعا ،على عدد
من المواقف الطريفة والساخرة،
إال أن واحدة منها حظيت بشهرة
كبيرة ،ذلك أثناء زيارته لفرنسا،
والـتــي كتبها فــي مـقــال بعنوان:
«بـ ـ ـ ــدوي ع ـل ــى ضـ ـف ــاف ال ـس ـي ــن».
يقول:
ب ـعــد أن ســافــر ال ـم ــاغ ــوط إلــى
بـ ــاريـ ــس وأقـ ـ ـ ــام ف ـي ـهــا فـ ـت ــرة مــن
ال ـ ــزم ـ ــن ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،وف ـ ـ ــي ط ــري ــق
عــودتــه إلــى المطار يـقــول :مــا إن
رأي ــت أول شــرطــي حـتــى أوقـفــت
الـ ـسـ ـي ــارة ،وط ـل ـبــت م ــن ال ـســائــق
أن ينتظرني قـلـيــا ،إذ كـنــت قد

علمت أن الشرطي في تلك البالد
ك ـل ـمــا اق ـ ـتـ ــرب م ـن ــه أح ـ ــد الـ ـم ــارة
وســألــه ســؤاال يرفع يــده ويــؤدي
له التحية ،ثم يجيبه عن سؤاله.
ولذلك تقدمت منه وسألته :أين
طــريــق الـمـطــار؟ فــرفــع يــده وأدى
لي التحية وأجابني بكل رحابة
صدر.
ثم ابتعدت عنه قليال ،وعدت
إلـ ـي ــه م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى وس ــألـ ـت ــه :كــم
الـ ـس ــاع ــة؟ ف ــرف ــع ي ـ ــده وأدى لــي
ال ـت ـح ـي ــة وأجـ ــاب ـ ـنـ ــي .ثـ ــم أخـ ــذت
أودع ــه وأع ــود إليه وأســألــه تــارة
كم عنده من األوالد؟ وكم راتبه؟
و هــو يجيبني بالتحية نفسها

وبالترحيب نفسه حتى شعرت
بــأن ـنــي اك ـت ـف ـيــت .ف ــأس ــرع ــت إلــى
ً
ً
السائق راضيا معتذرا فقال :ما
قصتك أنــت وهــذا الـشــرطــي ،لقد
أرهقته؟ فقلت :القصة وما فيها
أن الشرطي هنا كما ترى عندما
تسأله س ــؤاال يــرفــع يــده ويــؤدي
لك التحية ثم يجيبك عن سؤالك.
أمــا عندنا في الشرق فالشرطي
ال يــرفــع يــده إال لـلـضــرب ،ولذلك
فعندي جــوع تاريخي لالحترام
وال ـش ـع ــور ب ــاإلن ـس ــان ـي ــة ،ولــذلــك
أخـ ـ ــذت م ـع ــي «زوادة» م ــن ه ــذه
األشياء ال أكثر وال أقل.

تعرفت على «شيخ الشعراء وأبــو القضايا»،
شــاعــر الـ ـع ــودة أبــوس ـل ـمــى ،وذلـ ــك ف ــي مطعم
حـلــويــات مهنا فــي ســاحــة الـمــرجــة بدمشق،
حـيــث ك ــان ي ـقــدم أش ـهــر فـطــايــر بــالـلـحـمــة في
الستينيات ،وكنا نــوا ظــب على هــذا المطعم
ونتناول في حديثنا كل القضايا المطروحة
على الساحة العربية :شعر قديم ،شعر حديث،
وحدة ،انفصال ،وبشكل خاص قضية القضايا
فلسطين .و كــان أبوسلمى يغيب عني فجأة
شهرا أو شهرين ثم يعود فنلتقي مصادفة في
المطعم نفسه ،فأبادر إلى الترحيب به وسؤاله:
أين كنت؟
 في مصر ،من أجل القضية.وبعد شهرين أو ثالثة أعــود فأسأله :أين
كنت؟
 في الجزائر من أجل القضية ،في بغداد،في أبوظبي من أجل القضية.
ومرة غاب عني لفترة طويلة ،فلم أعد أرى
له أثرا أو خبرا في مطعم أو مقهى أو شارع.
ووقعت حرب يونيو ومات عبدالناصر وظهر
الـ ـ ـس ـ ــادات ،وغ ــاب ــت وجـ ـ ــوه وظـ ـه ــرت وجـ ــوه،
وحــدثــت تـطــورات عجيبة ،منها أنني دعيت
إلــى االت ـحــاد السوفياتي ضمن وفــد التحاد
الكتاب العرب .وفي آخر يوم من الزيارة ،وأنا
في صالة فندق روسيا الواسعة أتأمل مئات
الوفود اآلسيوية واإلفريقية واألوروبية ،تموج
هنا وهناك ،وكل عضو يضع شارة على صدره
ويــدور بحقيبته وقضيته في أرجــاء القاعة،
هناك رأيت أبوسلمى من بعيد ،وهو يدور في
أرجاء القاعة بحقيبته وقضيته ،فصحت به
بانفعال وقد فوجئت بوجوده :فلسطين ،شعر
حديث ،شعر قديم ،كفاح مسلح ،كفاح مهذب،
فلم يسمعني ولم يلتفت إلــي .وهنا صرخت
بشكل عفوي« :فطاير باللحمة» ،وإذا به يلتفت
في الحال متلمظا مستطلعا.
فقلت له وأنا أمد له يدي مصافحا :فطاير
باللحمة يا أبوسلمى!
فـقــال وهــو يهز بــرأســه وظ ــال الــدمــوع في
عينيه :نعم ...فطاير باللحمة.

وفاة األب
عـلــى الــرغــم مـمــا حملته الـثـمــانـيـنـيــات من
عطاء كبير أفرح قلب الماغوط ،فإنها أخذت
منه تباعا أعز أحبائه ،وكانت أولى الصدمات
التي تلقاها آنذاك وفاة شقيقته ليلى ،على أثر
نفاس بعد الوالدة وإهمال من الطبيب والزوج
ً
معا سنة  ،1984ليتلقى صدمته الثانية بعد
أق ــل مــن ع ــام ،وكــانــت مـفــاجــأة ل ــه ،وه ــي وفــاة
وال ـ ــده أح ـمــد عـيـســى لـتــوقــف ال ـق ـلــب .ويــرثــي
الماغوط والده «أبو محمد» ،في كتابه «شرق
عدن غرب الله» ،إذ يقول:
مطرقة ومنجل وعمامة
سـنـفـتــح هـ ـن ــا ..س ـن ـســد ه ـ ـنـ ــاك ..سـنـحـفــر..
سنطمر ..سننكش
وأنت احلبي البقرة..
وأنت كش الدجاجات..
ِ
وأنت اسلق الذرة ..انزع ..اقلع ..ادهن ..اكنس..
الصق ..افتح ..أغلق
ه ــذا ه ــو أب ــي ف ــي بـضـعــة سـ ـط ــور ..يعشق
ال ـق ــرق ـع ــة وال ـط ـق ـط ـق ــة مـ ــن أي مـ ـص ــدر ك ـ ــان..
ولــذلــك عندما أسلم ال ــروح :المطرقة فــي يده
والمسامير في فمه.
ومدد في تابوت شعبي مستعمل ،انفتحت
إحـ ــدى خ ـش ـبــاتــه ،ف ـس ــارع أح ــده ــم وعــالـجـهــا
بالمطرقة ،علقت أختي مريم باكية مزغردة:
أبي اآلن في قمة السعادة ،مطرقة ومسامير
من حوله ،إنها الجنة التي طالما عمل وصلى
ألجـلـهــا .وك ــان يـحــب ص ــوت سـمـيــرة توفيق،
ويعشق الملح ،ويعتبر رغيف الخبز عاصمة
الفقراء في العالم ،حتى لو كان بدون ملح.
وع ــاش وم ــات ودف ــن فــي األرض الخضراء
والحمراء ،كبطيخ قريته وعلم طائفته.

توابل ةديرجلا

سيرة
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صباح فخري« :القرين» مهرجان
ثقافي حقيقي ال ينشر الضجيج
دمشق  -شادي عباس

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

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

• فخري أدى األغـاني والطقـاطيق والقدود فأصبحت متداولة على ألسنة الناس بطريقته المميزة
ً
• األلحان المعتمدة على الكلمة والمضمون تعيش طويال كأعمال سيد درويش
صباح يغني
لزوجته «خمرة
الحب» التي
سجلت في
التاريخ

الفنان الذي غنى قصائد الغزل من الشعر القديم
ً
والمعاصر كان يفضل دائما في اختياراته من يعامل
المرأة بكل احـتــرامّ ،وكانت عالقته بالمرأة متميزة.
ومن النساء اللواتي أثرن في حياته بشكل فعلي كانت
والدته بالدرجة األولى ،والثانية كانت زوجته فاطمة
الزهراء ،التي تربطه بها عالقة قوية رغم الفارق الكبير
بينهما فــي الـســن ،فقد تزوجها عندما كــان عمرها
أربعة عشر عاما ،وقد الزمته في حياته كظله ،رافقته
في ملبسه وطعامه وتربية أبنائه ،وكانت ملتزمة
بمنزلها ،وهو متفرغ لغنائه.
أول مرة التقى صباح تلك الصبية كانت في منزل
ٌ
حرج،
امــرأة تدعى «أم عماد» ،حتى ال ينال أي منها
ً
وخصوصا الصبية .وكان عمر صباح وقتها يقارب
األربعين ،وبعد هذا اللقاء بفترة قصيرة تزوجا ،ونتج
عن هذا الحب أن غنى لها «خمرة الحب اسقنيها» التي
دخلت في تراثنا الغنائي العربي ،تلك األغنية الناجحة
بقيت لسنوات طويلة وبالنهاية ثبتت في التاريخ.
يذكر أن الفنان صباح فخري تزوج ّ
مرتين ،الزوجة
األولى أنجبت له ثالثة أوالد (محمد وعمر وطريف)
ً
ً
وتوفيت ،أما زوجته الثانية فأنجبت له ابنا واحــدا
هو المطرب أنس.

خمرة الحب

وجود الفرق
الراقصة في
مهرجان األغنية
لم يكن له داع...
وغنائي مباشر
ونظيف
صباح

مرحلة عطائي
كمطرب وملحن
لنفسه تتوقف
عندما أغني
«»play back
صباح

وجد صباح الشعر القديم في الكتب القديمة التي
يقتنيها ،وأعجب به كثيرا ،ورأى فيه شعرا فلسفيا ال
ّ
يوجد فيه حشو للكالم ،وقل أن تجدا بيتا ال يكتمل إال
بالبيت الثاني ،وكله من أمراض الشعر وعيوبه ،حتى
يمكننا أن نقول :لقد كان في شعر «خمرة الحب» شيء
يشبه المعادلة الرياضية (خمرة الحب اسقنيها  ...هم
قلبي تنسينيه عيشة ال حب فيها جدول ال ماء فيه)
ً
ال يــوجــد فـيـهــا حـشــو نـهــائـيــا ف ــي ال ـك ــام ،وهــي
تحتوي على فلسفة حياة ،فأخذها ولحنها ،وعزم
ً
أن يكون هذا اللحن سابقا للزمن ،ويجب أن يعيش...
كيف يتم ذلك؟ يجيب صباح :حتى اآلن لدينا ألحان
مثال للسيد دروي ــش ،وال تــزال تعيش ،والسبب في
ذلك مجموعة من المقومات ،فالكلمة من المفروض
أن تكون سهلة وذات مضمون ،أما اللحن فيجب أال
يكون معقدا ،وأن يكون جميال يدخل إلى عمق ودواخل
المستمع ،وقد عملته من ريتم التانغو ،وهو من أسهل
األوزان العربية ذات اإليقاع السهل ،وبإمكان الكبير
والصغير أن يمسك الميزان أو اإليقاع ،واللحن أيضا
نظمته من مقام النهاوند ،وهذا اللحن يتميز بقربه
من المجتمع الشرقي والغربي ،وفي كل مكان ،ويمكن
للجميع تــذوقــه فهو ليس بعيدا عــن األذن ،ومــن ثم
عملت ضمنه المقامات العربية كالرصد -ويسمى
ً
أيضا الراست -والبيات ،وعملت فيه تصرفات بحيث
مكن لإلنسان أن يغنيه معي ،ويمكن للمطرب غناؤه
وتقليده ،وفــي النهاية كما خططت للحن تم األمــر،
وقــد القــى مــن الـنــاس كــل المحبة حتى يومنا هــذا،
ً
وهناك أمر مهم أيضا ال أحد يقوم به غيري عندما
يــريــد الـتـلـحـيــن ،لـقــد ك ــان لــي أس ــات ــذة كـعــزيــز غـنــام،
رحمه الله ،ومجدي العقيلي وغيرهم ،وقد كنت آخذ
آراء ه ــم .أسألهم :أسـتــاذ مــا رأيــك فــي هــذا اللحن؟ ما
هي مالحظاتك عليه؟ وأعتقد أنه ليس معيبا ،عندما
أريد صناعة لحن خططت له أن يعيش ،أن أسأل أحد
أساتذتي .وعندما سمعه وأعجبه قلت في نفسي( :هل
من المعقول أن تكون هذه الجملة الموسيقية مثال
مسروقة؟ أو ربما تكون مستعارة بشكل ال أعرفه من
مقطوعة أجنبية أو من سيمفونية أو شيء آخر)! وفي
هذه الحالة يجب أن يقول لي ،ولكن ال ،األلحان كانت
لي وجديدة ،ومن بعد أساتذتي أسمعتها ألصدقائي
الذواقين في الجلسات ،وسألتهم عن رأيهم ،وكان رائعا
أن نال إعجابهم جميعا ،ثم جاءت المرحلة األخيرة
وقمت بطرحه في السوق.
صباح عندما يريد أن يغني فإنه يختار قصيدته
بنفسه ،وهو يقول :لو أعطيتموني جريدة لقدرت على
تلحينها ،ذلــك كما قــال الموسيقار المصري محمد
عبدالوهاب« :لو جابوا لي جرنال ألحنه».
القضية هنا في اختيار الكلمة ،ألن الكلمة حجر
األسـ ــاس ،ونستطيع عـنــد ه ــذه النقطة أن نـقــول إن
رسالة الرسول عليه الصالة والسالم كلمة ،والمسيح
كلمة ،واألنـبـيــاء ج ــاؤوا بالكلمة ،بــالــدعــوة الطيبة،

ٔ
صباح فخري مع ابنه انس وزوجته فاطمة الزهراء

ٔ
من اجواء جار القمر مع رفيق حبيقة

بالكلمة ،وكل منهم لديه معجزته ولديه الكالم الذي
بعث ليقوله كرسالة مكلف بنقلها مؤثرة بين الناس.
ال مجال للجدال في قضية الكلمة ورسالتها ،وفي
حال سكتنا لن تنقضي األمور أو تحل ،ولن يصل ما
نسعى إليصاله .وأمــا بالنسبة للقصائد فالحقيقة
أنني أعتبرها القاسم المشترك األعظم بالنسبة للغناء
العربي ،ألنها مفهومة في البالد العربية قاطبة ،حتى
في البالد األجنبية بالنسبة للذين يــدرســون اللغة
العربية ويستطيعون فهم اللغة الفصحى ،بينما
أغان جميلة ولغة منتشرة في
اللهجات المحلية هي ٍ
مكان محدود ،وتبقى مساحة انتشارها أقل ،وبطبيعة
الـحــال أمـيــل إلــى اللغة العربية وتــوطـيــد أواصــرهــا
ونشرها .وفي خالصة القول تأتي الكلمة بالدرجة
األولى بالنسبة إلي.

الموال والقد
قـدم صباح فخري مجموعة كبيرة من المواويل،
وخـاصة في حلقـات برنامج «نغم األم ــس» ،ومنها:
من «يوم فرقـاك»« ،لبسني الهم»« ،كـم نوب يـا قلبي»،
«لــوال الثغر»« ،فتح بخـدك ورود»« ،يــا عبرتي دوم»،
و«يا مبدع الكون».
ّ
ويعرف الموال بأنه يمكن الفنان من إظهار قـدراته
الفنية وإمكاناته الصوتية ومهارتـه في االنتقال من
مقام إلى آخر ،ثم العودة في النهاية إلى المقام الذي
بدأ منه .في حين يرى أن القدود ،هي لون من ألوان
الغناء الشعبي الذي يعتمد على الكلمات البسيطة،
وه ــذا اللـون منتشر فــي أكثر الـبــاد العربية ،ولكن
القدود الحلبية اشتهرت أكثر من غيرها ،أما معنى
القد فهو استبدال الشعر في القد بشعر غيره (على
قــده) ،مع االحتفاظ باللحن .وقد غنى فخري الكثير
مــن األغ ـ ــانــي والـطـقـ ــاطـيــق وال ـق ــدود ال ـتــي أصبحت
متداولة على ألسنة الناس بالطريقة التي قدمها بها،
على الرغم من أنها قدمت أكثر من مــرة ،ألن أكثرهـا
من الموروثات ومن الفولكلور الـذي يتجدد بتجديد
أدائه ،وبتشذيب بعضه .وقد جهد صباح في عمليـة
االختيـار وإعادة التقـديم ،بحيث يجد المستمع نكهة
خـاصـة في هـذا التقـديم المتجدد ،فاختار م ـ ـ ـثـ ـ ــا
من ألحان الشيخ سيد درويش :زوروني كل
سنة مرة ،طلعت يا محال نورها ،يا ناس أنا
مت في حبي ،وسيبوني يا ناس.
واخ ـتــار مــن ألـحــان أمـيــر الـبــزق محمد
عبدالكـريم :تعال يـا حبيبي تعال يا هنايا،
ومن ألحان أبي خليل القباني :يـا سعـدك
صبحية ،يا طيرة طيري يا حمامة ،ومن
ألحان كميل شمبير :نويت أسيبك ،وحياة
عـيـنــي ،وم ــن أل ـحــان صـبــري الـنـجــريــدي:
الفل والياسمين ،ومن ألحان زكريا أحمد:
صيد العصاري ،ومن ألحان الشيخ أمين
الجندي :ويــاه من سحر العيون ،ومن
الفـولكلور :فوق إلنا خل ،تحت هودجها،
مــرمــر زم ــان ــي ،بيلبقلك شــك األل ـمــاس،
ال ـق ــراص ـي ـ ــة ،أن ـ ــا ال ـس ـب ــب ،أول ع ـشــرة
محبوبي ،ليموني عالليموني ،عالهيال.

الفن المعاصر
ً
لقد اختلف العالم كثيرا من ناحية

صورة ضوئية

مطربو
وعارضات
الـ «شو»
للمشاهدة فقط
وال أحب أن
أستمع إليهم

ألحد حواراته في الصحف

ً
عز وأوج عطائي ،وإن شاء الله سأبقى واقفا ،لن أصل
إلى « ،»play backولن أجلس على الكرسي ولن يقوم
أحد بحملي أو وضع السماعات لي.
ويـتـكــرر فــي خــاطــر المستمع الـعــربــي والـمـتــابــع
السؤال التالي :هل الفنان قادر على أن يفرض نفسه
كفنان مثقف على ذوق المستمع والمتلقي؟ ويأتي
الجواب من فخري بأن الفنان ال يفرض نفسه بديهيا
بل طبيعيا ،ألن اآلخرين ال يقبلون أن يكونوا جهلة.
واآلن نستطيع أن نشاهد على سبيل المثال في فئة
الشباب أن الموبايل هــو األكـثــر انـتـشــارا ،ويتفاخر
هؤالء الشباب اليوم بما يحمل كل منهم في موبايله
من ميزات وتطبيقات متجددة ومتطورة عن غيره،
ويدفع ثمن موبايله ماال كثيرا فيتفاخر به باعتباره
ثقافة! وأنا ال أفرض على المستمع ثقافة ،هو من يطلب
ألنــه ال يقبل أن يـكــون جــاهــا ،وخــاصــة هــذا الجيل،
ودائما يبتدئ األبناء من حيث ينتهي اآلباء ،وأضيف
أيضا أن الجيل كله معطيات حديثة ومعطيات جديدة
وتقنيات عالية وشغلة طويلة عريضة.

الغناء ،وخصوصا في السنوات األخيرة ،وقد تغيرت
الموسيقى ،وأصبح هناك عالم آخر من الغناء.
هذا المضمار ،يوضح صباح فخري رأيه قائال:
وفي ُ
أنا دائما أسأل عن رأيي في الفن الحالي أو المعاصر
مــن قبل وســائــل اإلع ــام ،وأق ــول دائـمــا أن لكل عصر
معطيات جديدة ،وهذا العصر له معطياته الجديدة،
وأصبح لدينا بدل الفن اثنان ،هما فن لالستماع وفن
للمشاهدة ،ولم يخل مثال مهرجان األغنية السورية
من فن المشاهدة ،فقد كــان هناك فــرق راقـصــة .ومع
احترامي لكل تلك الـفــرق الراقصة المشاركة أعتقد
أن المهرجان لألغاني ،ولم تأت الناس لتشاهد فرق
راقصة ،فوجود تلك الفرق في المهرجان ليس له أي
عالقة بالمهرجان ،وأنا ال أقبل بذلك ،فمهرجان األغنية
لألغنية فقط ،إضافة إلى أنهم ومن أجل تقنية الصوت
ال يقدمون األغاني بشكل مباشر على المسرح ،وكله
كان « ،»play backوهو غير جميل إطالقا وال يقنع
المستمع ،وكل المهرجانات التي كنت مديرها لم أقبل
إال الـ «اليف» ،وكان عندي على المسرح مئة ميكروفون
والجميع غنى بشكل مباشر ،وكل شيء كان نظيفا،
فعندما يـقــف ال ـمــرء ليحضر عمله يـكــون كــل شــيء
صحيحا ،وكنت أعمل «باالنس» لكل عازف على كل
ميكروفون ،وقد كان على المسرح تقريبا مئة عازف
مع كــورال على مسرح القلعة ،وأنــا مع من يستطيع
أن يغني اليــف ،ومــن ال يستطيع فليجلس في بيته
أو يــذهــب ليسجل ،المهم أال يـكــذب على الجمهور،
وعندما تسجل قل للجمهور إنك ستقدم له «»show
على المسرح فقط ،ال تكذب عليه ،فهناك مطربة شو
وعارضة شو وغيرهما ،فأنا لست ضد هذه األشياء،
قــد ي ـكــون لـهــم جـمـهــور خ ــاص يـحــب مـشــاهــدة هــذه
األشياء ،أما أنا فال ،ليس هــؤالء من أحب أن أسمع،
هؤالء فقط للمشاهدة.

وعند سؤاله إلى أي مدى يمكن أن نربط بين تردي
األوضاع السياسية على الساحة العربية ،إذا جاز لنا
القول ،وتعاطي هذا الموضوع مع تــردي المستوى
الثقافي عند الجماهير العرب؟ يجيب فخري :التاريخ
والعلوم والفنون تزدهر عندما تستقر الدولة ،وقد
تعلمنا ذلــك مــن خــال عــودتـنــا للتاريخ باعتبارنا
كعرب لم نشعر باالستقرار السياسي أو االستقرار
الدولي في البالد العربية ،وبالتالي األمر له تأثير على
علومنا وفنوننا ،حيث يؤثر أيضا على كل شرائح
الحياة ،ولكن ال يخلو األمر من العطاء واإلبداع ،فهو
دائما موجود ،وكمثال على ذلك ألمانيا ،ففي الحرب
كان األلمان ينزلون إلى المالجئ ،تحت األرض ،حتى
يتمكنوا من سماع سيمفونية ويحضروا أوبرا ،لذلك
ال يخلو األمــر ،ويبقى هناك إض ــاءات ،حيث يستمر
العطاء ويستمر.
ويؤكد :األمر لم ينته ،على الرغم من وجود الهبوط
وانحدار الخط العام ،وهكذا هو التاريخ الذي لم أصغه
أو أضعه أو أصنعه أنا .نحن جميعا نعاني ما نعانيه
من الوضع السياسي ومن االحتالل ومن الضغط وعدم
المساواة ،وإذا تحدثنا عن وحدة الجنس فأنت إنسان
وأنا إنسان ،ولو جئنا بإنسان من أميركا وإنسان من
اليابان وإنسان من البالد العربية وإنسان من الهند
وإنسان أيا كان ،وجمعناهم في غابة وهاجمهم حيوان
مفترس ،ألن يجتمعوا ليدافعوا عن بعضهم ويتحدوه؟
لكن بالنظر إلى الوضع الحالي نحن نقتل بعضنا.

شهرة سريعة

الكويت

ويتابع صباح :علينا أال نستغرب الواقع ،ففي كل
زمــان ومكان هناك أنماط جديدة وأساليب جديدة،
واليوم خاصة ،بعد رواج ما يسمى بالتسويق الفني
والـتـجــارة الفنية التي تـطــورت كثيرا ،كانت تجارة
بسيطة ،لكنها اآلن نمت كثيرا والناس
تستغلها اآلن ،ولـهــا شريحة
جماهيرية للرؤية وللمشاهدة
م ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب والـ ـم ــراهـ ـقـ ـي ــن،
وخاصة من الفتيات الجميالت
الــاتــي يحققن شـهــرة سريعة
وكبيرة.
وي ــؤك ــد :أن ــا ال أسـتـطـيــع أن
أقدم أي عمل « ،»play backألنني
وقـتـهــا س ــأك ــون ق ــد أوق ـف ــت أول
مرحلة من عطائي الفني كمطرب
وملحن لنفسه ،وأصبحت أستاذا
ومربيا ومعلما وملحنا لغيري،
وسيكون اعتزالي وأنا في القمة.
ولن أنتظر الزمن األخير .سوف
يأتيني مطرب أو مطربة ألعلمهم
كيف يغنون ،وبالتالي يجب أن
أكون قــادرا على األداء ،وأستطيع
إي ـص ــال ال ـحــركــة ال ـتــي سأغنيها،
وبالتالي الـمـفــروض أن أك ــون في

كان للفنان صباح فخري عالقة قوية تربطه بدول
الخليج العربي ،وخاصة دولة الكويت ،وقد أكد فخري
ً
ً
أن مهرجان القرين يحمل مضمونا خاصا به ،يختلف
عن كثير من المهرجانات األخرى في المنطقة ،وألمح
إلى أنه لم يتردد لحظة في المشاركة فيه ،ألنه يتماشى
مع أهدافه الداعية إلى نشر ثقافة مضمونية ،معتبرا
نفسه صاحب رسالة فنية أصيلة ،استطاع إيصالها
إلى العالمين العربي والغربي على حد سواء.
وقــال المطرب الكبير صباح فخري ،في مؤتمره
الصحافي الذي عقده المركز اإلعالمي ،إن مشاركته
في أنشطة المهرجان ألصالته وارتباطه الحقيقي
بمضمونه الثقافي ورسالته األساسية ،على عكس
مــا يكون فــي بعض المهرجانات التي ال تحمل في
أنشطتها سوى الضجيج.
ً
وأشــاد فخري بالغناء الخليجي ،داعيا الفنانين
الخليجيين إلى الحفاظ على تراثهم وذوقهم الخاص،
ً
مشيرا إلى أن هناك شعراء كبارا في الخليج يقدمون
شـعــرا ج ـيــدا ،وه ـنــاك الكلمة الـجـيــدة ،كـمــا أن هناك
ً
أصــواتــا ب ــرزت على الساحة مــازالــت مستمرة نظرا
إلى أصالتها وصوتها الجميل .وعن رأيه في األغنية
الخليجية قال :إن أصولها من اليمن ،وهي فن راسخ
بالعقول يحمل طابعا خــاصــا يميزه عــن غـيــره من
الفنون.

سيمفونية

تقنيات األداء الفخري

ٔ
صباح في التلفزيون االردني

إلبراز براعته في األداء ،يوظف الفنان صباح فخري بشكل
علمي تقنيات صوتية وبعض الزخارف والتلوينات منها:
الزحلقة وهي تقنية أداء صوتي تمكن من عبور مسافة صوتية
مع اجتياز كل المسافات الصغرى المكونة لها ،وتقنية الزمرة
وتتمثل فــي أداء درج ــة موسيقية محفوفة بــدرجــات أخــرى
توشيها ،وتقنية الـتــرعـيــدة أو الــزغــردة وهــي زخــرفــة فنية
ً
يشار إليها بالرمز  trمكتوبا فوق الدرجة الموسيقية وتعني
أداء على نسق سريع لدرجة موسيقية طويلة المدة نسبيا
بالتناوب مع الدرجة المؤلفة معها مسافة ثنائية صاعدة
كبيرة كانت أم صغيرة ،وتقنية القاضمة التي يرمز لها بخط
منكسر قصير فوق درجة موسيقية ما تؤدى قاضمة للدرجة
الموالية لها في االرتـفــاع ،وأخـيــرا تقنية أداء خــاص للسلم
اللوني الصاعد لمقام كبير أو صغير ،وهو سلم جديد يتركب
من ثالث عشرة درجة تحصر بينها اثني عشر نصف بعد،
خمسة منها لونية والسبعة الباقية طبيعية.

ٔ
صباح وفرقته الموسيقية اواخر التسعينيات في مصر

٢٠

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
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أم حردوب تخطط السترداد صفية ابنة ملك القسطنطينية
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ّ
العجوز ارتدت ثوب اإليمان وقدمت للنعمان هدية مسمومة
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد ،في الحلقة السابقة ،عند سرد حكايات الجواري الخمس الالتي جلبتهن ذات الدواهي للملك عمر النعمان،
وكذلك حكاية العجوز التي ارتدت ثوب الزهاد ،فانبهر بأحاديثهن التي جابت آفاق العلم والمعرفة.
وفي هذه الحلقة ،أراد النعمان أن يبقي الجواري في قصره ،فاشترطت عليه ذات الدواهي الصيام شهرا كامال مع خراج دمشق،
وأعطته كأسا مختومة بها ُسم  -دون أن يدري  -ليشرب منها بعد انقضاء فترة الصوم ،وأنها ستأخذ معها الجواري لنيل
البركة ،فيطلب منها أن تأخذ زوجته صفية معهن لتنال البركة ،وتعود ذات الدواهي إلى بالدها بالجواري وصفية ...وإلى
تفاصيل الحكاية.

ذات الدواهي
أوهمت النعمان
بأن لها إخوة
من الرجال
الصالحين

لما كانت الليلة الخامسة والخمسون بعد
الـسـتـمـئــة ،قــالــت شـ ـه ــرزاد :بـلـغـنــي أي ـهــا الـمـلــك
السعيد ،أن الوزير دندان قال لضوء المكان :قالت
العجوز لوالدك :كان اإلمام الشافعي يقول :وددت
أن الناس ينتفعون بهذا العلم ،على أال ينسب
ً
ّ
إلي منه شيء ،وقال" :ما ناظرت أحدا إال أحببت
أن يوفقه الله تعالى للحق ويعينه على إظهاره،
ً
وما ناظرت أحدا قط إال ألجل إظهار الحق ،وما
أبــالــي أن يبين الـلــه الـحــق على لساني أو على
لسانه" ،وقــال رضي الله تعالى عنه" :إذا خفت
على علمك العجب ،فاذكر رضا من تطلب وفي
أي نعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب".

مودة الجبابرة
وقيل ألبي حنيفة إن أمير المؤمنين أبا جعفر
ً
بعشرة آالف
المنصور قد جعلك قاضيا ورسم لك
ّ
درهم فما رضي ،فلما كان اليوم الذي توقع أن
يؤتى إليه فيه بالمال ،صلى الصبح ثم تغشى
بثوبه فلم يتكلم ،ثم جاء رسول أمير المؤمنين
بالمال ،فلما دخل عليه وخاطبه لم يكلمه ،فقال
له رسول الخليفة :إن هذا المال حالل ،فقال :اعلم
قلبي مودة
أنه حالل لي ،لكنني أكره أن تقع في ّ
الجبابرة ،فقال له :لو دخلت إليهم وتحفظت من
ّ
ودهم ،قال :هل آمن أن ألج البحر وال تبتل ثيابي؟
من كالم الشافعي رضي الله عنه:
َ
أال يـ ــا نـ ـف ـ ُـس إن تـ ــرضـ ــي ب ـقــولــي
ً
ف ـ ـ ــأن ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــزة أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا غـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ــة
دعـ ـ ــي عـ ـن ــك الـ ـمـ ـط ــام ــع واألمـ ــانـ ــي
فـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ْـم أم ـ ـ ـنـ ـ ـ َّـيـ ـ ــة ج ـ ـل ـ ـب ـ ـ ـ ــت َمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ َّـيـ ــة

نصائح

الحرباء تطلب
َ
خراج دمشق
مقابل الجواري
الفاتنات

ومن كالم سفيان الثوري فيما أوصى به علي
بــن الحسين الـسـلـمــي" :عـلـيــك بــالـصــدق ،وإي ــاك
والكذب والخيانة والــريــاء ،فــإن العمل الصالح
يـحـبـطــه ال ـل ــه بـخـصـلــة م ــن ه ــذه ال ـخ ـص ــال ،وال
تأخذ دينك إال عمن هو مشفق على دينه ،وليكن
جليسك من يزهدك في الدنيا ،وأكثر ذكر الموت
وأكثر االستغفار ،واسأل الله السالمة فيما بقي
من عمرك ،وانصح كل مؤمن إذا سألك عن أمر
ً
ً
دينه ،وإياك أن تخون مؤمنا ،فإن من خان مؤمنا
فقد خان الله ورسوله ،وإياك الجدال والخصام،
ً
سليماُ ،
وأمر
ودع ما يريبك ْإلى ما ال يريبك تكن
بــالـمـعــروف وانـ ـ َـه عــن المنكر تـكــن حبيب الـلــه،
وأحـســن سريرتك ُيحسن الله عالنيتك ،واقبل
ً
تبغض أحــدا من
المعذرة ممن اعتذر إليك ،وال
المسلمين ،وصـ ْـل من قطعك واعـ ُـف ّ
عمن ظلمك
ِ
ً
تكن رفيق الصالحين ،وليكن أمرك مفوضا إلى
الله في السر والعالنية ،واخش الله خشية من
قــد علم أنــه ميت ومـبـعــوث وســائــر إلــى الحشر
والوقوف بين يدي الجبار ،واذكر مصيرك إلى
إحدى الدارين ،أما إلى جنة عالية ،وإما إلى نار
حامية".

الملك الكريم

الملك يوافق
على إرسال
صفية مع
الجواري لتنال
البركة

ثــم إن العجوز جلست إلــى جانب الـجــواري،
فلما سمع وال ــدك المرحوم كالمهن ،علم أنهن
أفـضــل أهــل زمــانـهــن ،ورأى حسنهن وجمالهن
وزيادة أدبهن فآواهن إليه ،وأقبل على العجوز
فأكرمها وأخلى لها هي وجواريها القصر الذي
كانت فيه الملكة إبريزة بنت ملك الــروم ،ونقل
إليهن ما يحتجن إليه من الخيرات ،فأقامت عنده
 10أيام ،وكلما دخل عليها وجدها معتكفة على
صالتها وقيامها في ليلها وصيامها ،فوقعت
فــي قـلـبــه مـحـبـتـهــا ،وق ــال ل ــي :يــا وزي ــر إن هــذه
العجوز مــن الصالحات ،وقــد عظمت فــي قلبي
مهابتها.
فـلـمــا ك ــان ال ـيــوم ال ـح ــادي ع ـشــر ،اجـتـمــع بها
مــن جـهــة دف ــع ثـمــن ال ـج ــواري إلـيـهــا ،فـقــالــت لــه:
أيها الملك اعلم أن ثمن هــذه الـجــواري فــوق ما
ً
يتعامل الـنــاس بــه ،فإني مــا أطلب فيهن ذهبا
وال فضة وال جواهر ،فلما سمع والــدك كالمها
تحير ،وقال :أيها السيدة وما ثمنهن؟ قالت :ما
أبيعهن لك إال بصيام شهر كامل تصوم نهاره
ّ
وتقوم ليله لوجه الله تعالى ،فإن فعلت ذلك فهن
لك في قصرك ،فتعجب الملك من زهدها وورعها
وعظمت في عينه ،وقال :نفعنا الله بهذه المرأة
الصالحة ،ثم اتفق معها على أن يصوم الشهر
كما اشترطته عليه .فقالت :وأنا أعينك بدعوات
أدعو بهن لك ،فائتني بكوز ماء ،فأخذته وقرأت
عليه وهممت وقعدت ساعة تتكلم بكالم ال نفهمه
ً
ّ
وال نعرف منه شيئا ،ثم غطته بخرقة وختمته
ونــاولـتــه لــوالــدك ،وقــالــت لــه :إذا صمت العشرة
األولى فأفطر في الليلة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـشــرة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى
ما

في هــذا الـكــوز ،فإنه ينزع حب الدنيا من قلبك
ً
ً
ويمأله نورا وإيمانا.

رجال صالحون
وقالت أم الدواهي :في غد أخرج إلى إخواني
و هــم مــن الصالحين المعتكفين ،فــإ نــي اشتقت
إليهم ثم أجــيء إليك ،إذا مضت العشرة األولــى،
فأخذ والــدك الكوز ثم نهض وأفــرد له خلوة في
القصر ،ووضع الكوز فيها وأخذ مفتاح الخلوة
في جيبه ،فلما كان النهار صام السلطان وخرجت
العجوز إلى حال سبيلها .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

الحالوة الخضراء
ولما كانت الليلة السادسة والخمسون بعد
الستمئة ،قــا لــت :بلغني أيها الملك السعيد ،أن
الوزير دندان قال لضوء المكان :فلما كان النهار
صــام وخــرجــت العجوز فــي حــال سبيلها ،وأتــم
الملك صــوم األي ــام العشرة ،وفــي الـيــوم الحادي
ً
عشر فتح الكوز وشربه ،فوجد له في فؤاده فعال
ً
جـمـيــا ،وفــي األي ــام الـعـشــرة الثانية مــن الشهر
ج ــاء ت الـعـجــوز ومـعـهــا ح ــاوة فــي ورق أخضر
ّ
يشبه ورق الشجر ،فدخلت على والــدك وسلمت
ً
عليه ،فلما رآها قام ،وقال لها :مرحبا بالسيدة
ال ـص ــال ـح ــة ،ف ـقــالــت لـ ــه :أي ـه ــا ال ـم ـلــك إن أخــوتــي
ّ
يسلمون عليك ألني أخبرتهم عنك ،ففرحوا بك
وأرس ـل ــوا مـعــي ه ــذه ال ـح ــاوة ،وه ــي مــن حــاوة
لذيذة ،فأفطر عليها في آخر النهار ،ففرح والدك
ً
ً
ً
فرحا زائدا ،وقال :الحمد لله الذي جعل لي إخوانا
من رجال الصالحين ،ثم شكر العجوز وأكرمها
وأكرم الجواري غاية اإلكرام.

رحيل صفية
ً
ثم مضت مدة عشرين يوما وأبوك صائم ،وعند
ً
رأس العشرين يوما أقبلت عليه العجوز ،وقالت:
أيـهــا الـمـلــك اعـلــم أن ــي أخ ـبــرت رج ــال الـغـيــب بما
بيني وبينك من المحبة ،وأعلمتهم بأني تركت
الجواري عندك ،ففرحوا حيث كانت الجواري عند
ملك مثلك ،ألنهم إذا رأوهــن يبالغون في الدعاء
المستجاب ،فأريد أن أذهــب بهن إلــى المعتكف
ليحصلن عـلــى الـبــركــة ،ورب ـمــا أنـهــن ال يرجعن
إليك إال ومعهن كنز من كنوز األرض حتى أنك
بعد تمام صومك تشتغل بكسوتهن وتستعين
بالمال الذي يأتيك به على أغراضك ،فلما سمع
والــدك كالمها شكرها على ذلــك ،وقــال لها :لوال
أنــي أخشى مخالفتي لــك مــا رضيت بالكنز وال
بغيره ،ولكن متى تخرجين بهن؟ فقالت له :في
الليلة السابعة والعشرين ،فأرجع بهن إليك في
رأس الشهر ،وتكون أنت قد أوفيت الصوم وحصل
استبراؤهن وصرن لك وتحت أمرك ،والله إن كل
جارية ثمنها أعظم من ملكك مرات ،فقال لها :وأنا
أعرف ذلك أيتها السيدة الصالحة ،فقالت له :بعد
ّ
ذلك ال ّ
بد أن ترسل معهن من يعز عليك من القصر
حتى يلتمس البركة من الرجال الصالحين ،فقال
صفية ورزقــت
لها :عندي جارية رومية اسمها
ُ
مـنـهــا بــولــديــن أن ـث ــى وذك ـ ــر ،لـكـنـهـمــا ف ـق ــدا منذ
سنتين ،فخذيها معهن ألجل أن تحصل البركة.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

الصوت لعله ينتبه ويسأل عن الخبر ،فلم يحصل
منه صوت ،فخلعنا الباب ودخلنا عليه فوجدناه
ّ
قد تمزق لحمه وتفتت عظمه.

ُ
ورقة كتب
عليها «جزاء
من يحتال على
بنات الملوك
ويفسدهن»...
كشفت حيلة
ذات الدواهي

خلوة النعمان
فعند ذل ــك ف ــرح الـمـلــك وشـكــرهــا وقـ ّـبــل يــدهــا،
فقالت لــه :أسـتــودعــك الـلــه فـقــال لـهــا :ومـتــى أراك
أيتها الـسـيــدة الـصــالـحــة ،فــإنــي أود أال أفــارقــك؟
فــدعــت لــه وتــوجـهــت ومـعـهــا ال ـج ــواري والملكة
صـفـيــة ،وقـعــد الـمـلــك بـعــدهــا ثــاثــة أي ــام ،ثــم قــام
ودخــل الحمام وخــرج منه إلــى الخلوة التي في
القصر ،وأمر أال يدخل عليه أحدّ ،
ورد الباب عليه
ثم شرب الكأس ونام ،ونحن قاعدون في انتظاره
إلى آخر النهار ،فلم يخرج من الخلوة ،قلنا :لعله
تعبان مــن الحمام ومــن سهر الليل
وصـ ـي ــام الـ ـنـ ـه ــار ،ف ـب ـس ـبــب ذل ــك
ن ــام ،فــانـتـظــرنــاه ثــانــي يــوم
فوقفنا بباب
فلم يـخــرج،
ّ
الـ ـخـ ـل ــوة وأع ـ ـلـ ــنـ ــا ب ــرف ــع

فلما رأيناه على هذه الحالة عظم علينا ذلك،
وأخذنا الكأس فوجدنا في غطائها قطعة من ورق
ً
مكتوبا فيها :من أســاء ال يستوحش منه ،وهذا
جــزاء مــن يحتال على بنات الملوك ويفسدهن،
والذي نعلم به كل من وقف على هذه الورقة ،إن
شركان لما جاء بالدنا أفسد علينا الملكة إبريزة،
وما كفاه ذلك حتى أخذها من عندنا وجــاء بها
إليكم ،ثم أرسلها مع عبد أسود فقتلها ووجدناها
مقتولة في الخالء مطروحة على األرض ،فهذا ما
هو فعل الملوك ،وهذا جزاء من يفعل هذا الفعل
ّ
ً
إال ما حل به ،وأنتم ال تتهموا أبدا بقتله ،ما قتله
إال ذات ال ــدواه ــي ،وه ــا أن ــا أخ ــذت زوج ــة الملك
صفية ومضيت بها إلــى والــدهــا أفــريــدون ملك
القسطنطينية ،وال ّ
بد أن نغزوكم ونقتلكم ونأخذ
منكم الديار ،فتهلكون عن آخركم.

نحيب وبكاء
فـلـمــا ق ــرأن ــا ه ــذه ال ــورق ــة ،عـلـمـنــا أن الـعـجــوز
خدعتنا ،وتمت حيلتها علينا ،فعند ذلك صرخنا
ولطمنا على وجوهنا وبكينا ،فلما ُيفدنا البكاء
ً
ً
شيئا ،واختلفت العساكر فيمن يجعلونه سلطانا
عليهم ،فمنهم من يريدك ،ومنهم من يريد أخاك
شــركــان ،ولــم نــزل فــي هــذا االخ ـتــاف مــدة شهر،
ثم جمعنا بعضنا وأردنــا أن نمضي إلــى أخيك
شركان ،فسافرنا إلى أن وجدناك .وهذا سبب موت
الملك عمر النعمان.

تشجيع الحاجب

الكأس المسمومة
ولـمــا كــانــت الليلة السابعة والخمسون بعد
الستمئة ،قــا لــت :بلغني أ يـهــا الملك السعيد أن
الــوزيــر دن ــدان قــال لـضــوء الـمـكــان إن وال ــدك قال
للعجوز :لعل إخــوتــي يــدعــون الـلــه لها بــأن يرد
عـلـيـهــا ول ــدي ـه ــا وي ـج ـمــع شـمـلـنــا ب ـه ـمــا ،فـقــالــت
العجوز :نعم ما قلت ،وكان ذلك أعظم غرضها ،ثم
إن والدك أخذ في تمام صيامه ،فقالت له :يا ولدي
إني متوجهة إلى الرجال الصالحين ،فأحضر لي
ّ
صفية ،فدعا بها في ساعتها فسلمها إلى العجوز
فخلطتها بالجواري ،ثم دخلت العجوز مخدعها
وخرجت للسلطان بكأس مختومة وناولتها له،
وقالت :إذا كــان يــوم الثالثين فادخل الحمام ثم
أخــرج منه وادخ ــل خـلــوة مــن الـخــاوي الـتــي في
ق ـصــرك ،واش ــرب ّه ــذه ال ـك ــأس ،وث ــم فـقــد نـلــت ما
تطلب والسالم مني عليك.

ورقة تكشف الحيلة

شركان جمع في
ّ
جيشه كل فارس
مقدام وأسد
ضرغام وبطل
مصدام

فلما فرغ الوزير من كالمه ،بكى ضوء المكان
ً
وأخته نزهة الزمان ،وبكى الحاجب أيضا ،ثم قال
الحاجب لضوء المكان :أيها الملك إن البكاء ال
ً
يفيدك شيئا ،وال يفيدك إال أن تشد قلبك وتقوي
عزمك وتؤيد مملكتك ومن خلف ذلك ،فعند ذلك
سـكــت ع ــن ب ـكــائــه ،وأمـ ــر بـنـصــب ال ـســريــر خ ــارج
الدهليز ،ثم أمر أن يعرضوا عليه العساكر ووقف
الحاجب بجانبه والسلحدارية من ورائه ،ووقف
الوزير دنــدان قدامه ،ووقف كل واحد من األمراء
وأرباب الدولة في مرتبته.

خزائن النعمان
ثــم إن الملك ضــوء المكان قــال للوزير دنــدان:
ً
أخبرني بخزائن أبي ،فقال :سمعا وطاعة ،وأخبره
بخزائن األموال وبما فيها من الذخائر والجواهر،
وعرض عليه ما في خزانته وما فيها من الذخائر
والجواهر ،وعرض عليه ما في خزانته من األموال،
فأنفق على العساكر ،وخلع على الــوزيــر دنــدان
سنية ،وقال له :أنت في مكانكّ ،
خلعة ّ
فقبل األرض
بين يديه ودعا له بالبقاء ،ثم خلع على األمراء ،ثم

إنه قال للحاجب :اعرض ّ
علي الذي معك من خراج
دم ـشــق ،فـعــرض عليه صـنــاديــق ال ـمــال والتحف
والجواهر ،فأخذها ّ
وفرقها على العساكر ،وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

االستعداد للحرب
ولـمــا كــانــت الـلـيـلــة الـثــامـنــة والـخـمـســون بعد
الستمئة ،قــالــت :بلغني أيـهــا الملك السعيد ،أن
ض ــوء الـمـكــان أم ــر الـحــاجــب أن يـعــرض عليه ما
أتى به من خراج دمشق ،فعرض عليه صناديق
المال والتحف والجواهر ،فأخذها ّ
وفرقها على
ً
شيئاّ ،
فقبل األمراء األرض
العساكر ،ولم يبق منها
بين يــدي ضــوء المكان ودع ــوا لــه بـطــول البقاء،
ً
وقالوا :ما رأينا ملكا يعطي مثل هذه العطايا،
ثم إنهم مضوا إلى خيامهم ،فلما أصبحوا أمرهم
بالسفر فـســافــروا ثــاثــة أي ــام ،وفــي الـيــوم الــرابــع
أشرفوا على بغداد فدخلوا المدينة ،فوجدوها
قد تزينت ،وطلع السلطان ضوء المكان قصر أبيه
وجلس على السرير ووقف أمراء العسكر والوزير
دنــدان وحاجب دمشق بين يديه ،فعند ذلك أمر
ً
كــاتــب الـســر أن يكتب كـتــابــا إل ــى أخـيــه شــركــان،
ويذكر فيه ما جــرى من األول إلــى اآلخــر ،ويذكر
في آخره ،وساعة وقوفك على هذا المكتوب ّ
تجهز
أمــرك وتحضر بعسكرك حتى نتوجه إلــى غزو
الروم ،ونأخذ منهم الثأر ونكشف العار.

عودة شركان
ثم طوى الكتاب وختمه ،وقال للوزير دندان :ما
يتوجه بهذا الكتاب إال أنت ،لكن ينبغي أن تتلطف
به في الكالم ،وتقول له :إن أردت ُملك أبيك فهو لك،
ً
وأخوك نائبا عنك في دمشق ،كما أخبرنا بذلك.
فنزل الوزير دندان من عنده وتجهز للسفر ،ثم إن
ً
ً
ضوء المكان أمر أن يجعلوا للوقاد مكانا حسنا
ويفرشوه بأحسن الفرش.
ً
ثــم إن ض ــوء الـمـكــان تــوجــه يــومــا إل ــى الصيد
وال ـق ـن ــص ،ف ـق ـ ّـدم ل ــه ب ـعــض األمـ ـ ــراء م ــن الـخـيــول
والجياد ،وبعد مدة عاد الوزير دندان من سفره،
وأخبره بخبر أخيه شركان ،وإنه قادم عليه وقال
له :ينبغي أن تخرج وتالقيه ،فقال له ضوء المكان:
ً
سـمـعــا وطــاعــة ،فـخــرج إلـيــه مــع كـبــار دول ـتــه من
بغداد مسيرة يوم ،ثم نصب خيامه هناك النتظار
أخيه ،وعند الصباح أقبل الملك شركان في عساكر
الشام ما بين فارس مقدام وأسد ضرغام وبطل
مصدام ،فلما أشرفت الكتائب وقدمت النجائب
وخفقت أعــام المراكبّ ،
توجه ضــوء المكان هو
وم ــن مـعــه لـمــاقــاتـهــم ،فلما عــايــن ض ــوء المكان
أراد أن يترجل إليه ،فأقسم عليه شركان أال يفعل
ّ
وترجل شركان ومشى نحوه ،فلما صار بين
ذلك،
يدي ضوء المكان رمى ضوء المكان نفسه عليه
ً
فاحتضنه شركان إلى صدره وبكيا بكاء شديدا
ّ
وعزى كل منهما اآلخر.
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

استدعاء الجيوش
ثم ركب شركان وضــوء المكان ،وسار
العسكر معهما إلى أن أشرفوا على بغداد
ونزلوا ،ثم ّ
تقدم ضوء المكان هو وأخوه
شركان إلى قصر الملك وباتا تلك الليلة،
وعند الصباح نهض ضوء المكان ،وأمر
أن يجمعوا العساكر من كل ناحية وينادوا
بــالـغــزو وال ـج ـهــاد ،ثــم أق ــام ــوا ينتظرون
مجيء الجيوش من سائر البلدان ،وكل من
حضر يكرمونه ويعدونه بالجميل ،إلى
أن مضى على تلك الحال مدة شهر كامل
ً
وال ـقــوم يــأتــون أفــواجــا متتابعة ،ثــم قال
شركان ألخيه :يا أخي أعلمني بقضيتك،
فــأع ـل ـمــه ب ـج ـم ـيــع م ــا وق ـ ــع ل ــه م ــن األول
إلــى اآلخ ــر ،وبـمــا صنعه معه الــوقــاد من
المعروف ،فقال له :يا أخي ما كافأته إلى

اآلن ،ولكن أكافئه إن شاء الله تعالى لما
أرجع من الغزوة .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.
ولما كانت الليلة التاسعة والخمسون
بعد الستمئة ،قــا لــت :بلغني أ يـهــا الملك
ال ـس ـع ـي ــد ،أن ش ــرك ــان قـ ــال ألخ ـي ــه ض ــوء
المكان :أمــا كافأت الوقاد على معروفه؟
فقال له :يا أخي ما كافأته إلى اآلن ،ولكن
إن شــاء الله تعالى لما أرجــع من الغزوة
وأتفرغ له ،فعند ذلك عرف شركان أن أخته
نزهة الزمان صادقة في جميع ما أخبرته
ب ــه ،ثــم كـتــم أم ــره وأم ــره ــا ،وأرس ــل إليها
ال ـســام مــع الـحــاجــب زوج ـهــا ،فبعثت له
ً
أيضا معه السالم ودعت له ،ورجع شركان
إلــى أخيه يـشــاوره في أمــر الرحيل ،فقال

لــه :يــا أخــي لما تتكامل العساكر وتأتي
ال ـعــربــان مــن كــل م ـكــان ،ثــم أم ــر بتجهيز
الـمـيــرة وإح ـضــار الــذخـيــرة ودخ ــل ضــوء
المكان إلى زوجته ،وكان مضى لها خمسة
أشهر ،وجعل أرباب األقالم وأهل الحساب
ّ
ت ـح ــت ط ــاع ـت ـه ــا ،ورت ـ ـ ــب ل ـه ــا ال ـج ــراي ــات
والجوامك ،وسافر في ثالث شهر من حين
نزول عسكر الشام بعد أن قدمت العربان
وجميع العساكر مــن كــل مـكــان ،وســارت
ج ـيــوش الـنـعـمــان وع ـس ــاك ــره ،وتـتــابـعــت
الجحافل ،وكان اسم رئيس عسكر الديلم
رستم ،واسم رئيس عسكر الترك بهرمان.

توابل ةديرجلا

جريمة
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المقاول الشجاع يلقى حتفه على يد «ديلر المخدرات»
الجاني يتقمص شخصية محمود عبدالعزيز في فيلم «إبراهيم األبيض»
القاهرة  -هشام محمد

وقعت أحداث تلك الجريمة في شهر رمضان العام الماضي ،وراح
ضحيتها شاب في مقتبل العمر جزاء شهامته ،وتمكنت الشرطة
المصرية من القبض على «شندي» تاجر المخدرات ،وأدلى باعترافات
خطيرة حول دوافعه لقتل جاره «المقاول» والشروع في قتل والد ً
المجني عليه ،وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة القضية ،تمهيدا
لمثوله أمام محاكمة عادلة.
ً
ً
تــرك مصرع المقاول الـشــاب أث ــرا دامـيــا في
قـلــوب أف ــراد أســرتــه ،وال ي ــزال أهــالــي حــي «دار
ال ـســام» جنوبي الـقــاهــرة ،يـتــذكــرون شجاعة
«أحـمــد» فــي مواجهة «شـنــدي» تاجر السموم،
وكــان المتهم قد تشاجر معه قبل يومين من
ارتكاب جريمته ،وقرر االنتقام منه ألنه اعترض
عـلــى تـعــاطــي وبـيــع ال ـم ـخــدرات أم ــام المسجد
المغلق ـ آنذاك ـ بسبب جائحة كورونا ،وافتعل
مشاجرة مع والد الضحية ،وأسرع أحمد لنجدة
والده ،فباغته المتهم بعدة طعنات من الخلف،
ً
ً
وأرداه قتيال ،وفر هاربا من مسرح الجريمة.
تكمن فــداحــة تلك الجريمة فــي أنها وقعت
في أحد ليالي شهر رمضان ،وشغلت الشارع
ال ـم ـصــري ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،وتـمـكـنــت الـشــرطــة
م ــن ال ـق ـبــض ع ـلــى ال ـم ـت ـهــم ف ــي وقـ ــت ق ـيــاســي،
ومواجهته بــاألدلــة وأق ــوال الشهود ،ووجهت
إل ـي ــه ت ـه ـمــة ال ـق ـتــل ال ـع ـمــد م ــع س ـبــق اإلص ـ ــرار
وال ـتــرصــد ،وأدلـ ــى ش ـنــدي بــاعـتــرافــاتــه قــائــا:
«أنــا قتلت الـمـقــاول ،وكنت سأقتل أبيه ألنهم
شتموني وأنا أبيع المخدرات”.

خطة الشيطان

المتهم يحول
باب الجامع
بعد غلقه بسبب
«كورونا» إلى
«دوالب مخدرات»

الشرطة تتمكن
من القبض على
المتهم ومعاونيه
في ليلة الجريمة

اعتاد أحمد في أيام شهر رمضان أن يخرج
إل ــى عـمـلــه فــي ال ـص ـبــاح ،وال ـع ــودة قـبــل موعد
اإلف ـطــار بـعــدة دقــائــق ،وذات ي ــوم رأى شندي
ً
واقـ ـف ــا م ــع أص ــدق ــائ ــه ،وهـ ــم ي ـب ـي ـعــون ال ـم ــواد
المخدرة بجوار المسجد المغلق بسبب جائحة
كورونا ،ونصحه بمراعاة حرمة الشهر الكريم،
واحتدم بينهما الخالف ،وتدخل األهالي للفض
بينهما ،وتوعده «الديلر» باالنتقام لصديقه
الذي قبضت عليه الشرطة ،واتهمه بأنه أبلغ
عنه ،ولن يتركه يهنأ بحياته.
وأخ ـ ــذ ش ـن ــدي ي ـف ـكــر ف ــي خ ـطــة شـيـطــانـيــة
لالنتقام من أحمد ،وقـ ّـرر أن يباغته في وقت
السحور ،في أثناء خلو الشارع من المارة في
تـلــك ال ـســاعــة ،وأق ـنــع أص ــدق ــاء ه بخطته ،وأن
سجن صديقهم تاجر المخدرات ،ال يجب أن
يمر من دون عقاب ،وإذا لم يردعوا هذا الشاب،
س ـي ـف ـقــدون هـيـبـتـهــم ف ــي الـمـنـطـقــة ،ويـصـبــح
ً
ً
اقتيادهم سهال واحــدا تلو اآلخــر ،ويلحقون
بصديقهم خلف القضبان.
وبـ ـع ــد ي ــوم ـي ــن ن ـف ــذ ال ـم ـت ـه ــم وأص ـ ــدق ـ ــاؤه
جريمتهم في موعد السحور ،وحينها استيقظ
أحمد من نومه في منتصف الليل على صوت
صــراخ ينبعث من أمــام منزل والــده المجاور
لــه فــي المنطقة ،وعلى الـفــور هــرع إلــى مكان
ً
الصوت ،ليجد والــده الحاج حسن غارقا في
دمائه وشقيقه محمود وسط عشرة أشخاص
محيطين به ويقومون باالعتداء عليه ،وأثناء
ذلك حاول إنقاذهما ،لكن المتهم كان يترصد
ّ
وسدد له طعنة
له خلف جدران أحد المنازل
نافذة في جنبه األيسر وأخرى نافذة في فخذه
وثالثة في القلب ،حتى سقط جثة هامدة على
األرض.
وعلى الفور تجمع أهالي المنطقة ،وحملوا
المجني عليه داخــل سيارته وهرعوا به إلى
المستشفى ،وفي غرفة العمليات حاول األطباء
ً
إسعافه ،ومر الوقت بطيئا واألهالي ينتظرون
في قلق ،حتى خرج إليهم الطبيب وأخبرهم
أنــه حــاول على قــدر اإلمـكــان بصحبة الطاقم
الطبي إنقاذه ولكن محاوالتهم باءت بالفشل،
وهوت الكلمات كالصاعقة على أسرة القتيل،
وتصاعدت في أرجاء المستشفى أصوات بكاء
وبعد لحظات قليلة وضع األطباء الجثة داخل
ثالجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

المكالمة الصادمة

انهيار زوجة
المجني عليه
بعد سماع الخبر
األليم في مكالمة
هاتفية

م ــرت ســاعــة تـلــو األخـ ــرى ،والـقـلــق يعصف
بكيان زوج ــة أحـمــد ،فلم تعلم بما حــدث في
المستشفى ،ولــم تستطع الــذهــاب إلــى هناك
مــن أج ــل أطـفــالـهــا ،ول ـكــن عقلها ظــل يفكر
وأع ـص ــاب ـه ــا ت ـن ـه ــار دق ـي ـق ــة ت ـل ــو أخـ ــرى،
وأمسكت بالهاتف الجوال وبدأت تقلب
به فوقع نظرها على رقم شقيق زوجها،
وحاولت االتصال به عدة مرات لكنه لم
ي ــرد ،وفــي الـمــرة األخـيــرة مــن االتـصــال
ً
أخـ ـب ــره ــا ق ـ ــائ ـ ــا« :أن ـ ـ ــا مـ ــش عـ ــارف
أقــول لك إيــه ،أحمد مــات الله
يــرحـمــه ،ربـنــا يجعله من
أه ــل ال ـج ـن ــة ..م ــات في
ش ـ ـهـ ــر ك ـ ــري ـ ــم وأيـ ـ ـ ــام
مفترجة”.
انتهت المكالمة،
وسقط الهاتف من
يــدهــا ،وك ــاد قلبها
ي ـت ــوق ــف مـ ــن ه ــول
ال ـصــدمــة ،وخ ــارت
قـ ـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ــوت
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ا أل ر ض ،
ودخـلــت فــي نوبة
بـكــاء هيستيري،

بـيـنـمــا أطـفــالـهــا ال ـثــاثــة «ع ـبــدالــرح ـمــن وعـمــر
وفاطمة» يحيطون بها وقد استبد بهم الخوف،
وعيونهم البريئة ت ــذرف الــدمــوع فــي صمت،
وسألها طفلها الصغير عمر« :ماما إيــه اللي
حصل؟ ..انا مش هشوف بابا تاني هو خالص
بابا مات؟”.
جلست الــزوجــة ذاهـلــة ،ويــداهــا تحتضنان
أط ـفــال ـهــا ال ـث ــاث ــة ،بـيـنـمــا ت ــواف ــدت جــارات ـهــا
لـمــواســاتـهــا ،وف ــي ذل ــك الــوقــت انـتـشــرت قــوات
الشرطة في أنحاء المنطقة ،وتمكن ضباط قسم
شــرطــة الـســام مــن إلـقــاء القبض على المتهم
الرئيسي محمود شندي ومعاونيه في ارتكاب
الجريمة ،واقتيادهم إلى قسم الشرطة للتحقيق
المبدئي ،وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة،
واع ـت ــرف الـمـتـهــم بـجــريـمـتــه ،وأم ـ ــرت الـنـيــابــة
ً
بحبسه  15يوما على ذمة التحقيقات.

طعنات غادرة
وت ـتــاب ـعــت اعـ ـت ــراف ــات ال ـم ـت ـهــم ف ــي محضر
ال ـشــرطــة ،بـقــولــه إن ــه تـشــاجــر مــع الـقـتـيــل قبل
الجريمة بيومين بسبب توبيخ الضحية له
أثناء تعاطيه وبيعه المواد المخدرة بصحبة
أصدقائه ،وفي يوم الجريمة ّ
تعمد الوقوف أمام
منزل والــد المجني عليه وأحـضــر المخدرات
ف ـخ ــرج وال ـ ــد ال ـق ـت ـيــل وت ـش ــاج ــر م ـع ــه ،فـتـعــدى
عليه بالضرب ،وعقب حضور ابنه قام بذبحه
وتسديد عدة طعنات متفرقة بجسده.
بدأت تفاصيل تلك الجريمة المروعة ،عندما
ً
تلقى قسم شرطة السالم إخطارا من مستشفى
السالم التخصصي ،بوصول جثمان المقاول
ً
المجني عليه ،ووصول والده مصابا بجروح،
وانـتـقــل فــريــق مــن المباحث إلــى المستشفى،
وبسؤال الشهود أقروا بأنه على إثر ضبط أحد
أصـهــار المتهم «ش ـنــدي» ،قبل الــواقـعــة بــأيــام،
التـهــامــه بــاإلتـجــار فــي ال ـمــواد ال ـم ـخــدرة ،جــاء
المتهم أ سـفــل مسكن المجني عليهما ،و قــام
ً
بسب سائر العائلة مـتــوعــدا إيــاهــم بالتعدي
عـلـيـهــم ،وبــاسـتـطــاع األب وشـقـيــق المتوفى
األم ـ ـ ــر تـ ـع ــدى ال ـم ـت ـه ــم عـلــى
األب بـ ـ ـس ـ ــاح أ بـ ـي ــض
ً
قاصدا قتله ،فأحدث
إص ــاب ـت ــه ،وتـمـكــن
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــن
إبعاده عنه.
وتلقت النيابة
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة

أسرة الضحية
ترفض مليوني
جنيه مقابل عدم
تحرير محضر
رسمي

َ
ارتكاب المتهم
تحريات المباحث ،التي أكدت
ال ــواقـ ـع ــة ،إثـ ــر ض ـبــط أحـ ــد أصـ ـه ــاره الت ـهــامــه
ً
باإلتجار في المواد المخدرة ،ظنا أن المجني
عليهما تسببا في ضبطه بإبالغهما عنه ،فعقد
ً
عزمه على قتلهما ،وأعـ َّـد لذلك سالحا أبيض
ً
«سكينا» ،وتوجه إلى مسكنهما ،ونادى عليهما
بالسباب والوعيد ،ثم جرت الواقعة على نحو
ما شهد به الشهود ،فقتل المتهم المجني عليه
وشرع في قتل والده.
واستجوبت النيابة العامة ،المتهم ،فأنكر
قصده قتل المجني عليه ،وأقر بإحداثه إصابته
التي أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى
أن سـبـبــه ت ـعــدي الـمـجـنــي عـلـيــه عـلــى زوجـتــه
بالقول ،فانتقم منه لذلك.
ون ــاظ ــرت الـنـيــابــة الـعــامــة جـثـمــان المجني
عـلـيــه ،فتبينت مــا بــه مــن إص ــاب ــات ،وعــايـنــت
مسرح الـحــادث ،وأثبت تقرير مصلحة الطب
الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها إصابة
طـعـنـيــة بـفـخــذه األي ـس ــر مــزقــت كــامــل أوعـيـتــه
ً
ً
الدموية الرئيسية ،فأحدثت نزيفا دمويا أدى
إلى الوفاة ،وكذا أثبت التقرير إصابات قطعية
حيوية أخرى به ،وإصابة قطعية بوالده ،حدثت
ُ
جميعها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة
ح ــادة ،وأن الــواقـعــة جــائــزة ال ـحــدوث مــن مثل
التصوير ال ــوارد بــأقــوال الـشـهــود ،وفــي ختام
التحقيقات التي اكتملت بجمع األدلــة الفنية
والقولية فــي القضية ،أحــالــت النيابة شندي
إلى المحاكمة الجنائية.
وذ ك ــر شقيق ا لـمـجـنــي عليه فــي تحقيقات
النيابة ،أنــه وقعت مشاجرة بين والــده وبين
الـمـتـهــم مـحـمــود ش ـن ــدي ،حـيــث وج ـ ُـه خاللها
طعنة فــي الفخذ أصـيــب فيها ب ــ 10غ ــرز ،وأن
المتهم صرخ في األهالي عقب ارتكاب الجريمة،
وتقمص شخصية محمود عبدالعزيز في فيلم
«إبــراهـيــم األب ـيــض» ،وق ــال« :حــد عــايــز يموت؟
حد له شوق في حاجة؟ أنا قتلت أحمد حسن
وخلصت عليه”!
وبعدها سمع الشقيق األكبر (المجني عليه)
ً
صوت صراخ والده ،فهرول مسرعا إليه ليجده
ً
ً
ملقيا على األرض غارقا في دمائه ،وفي أثناء
ذلــك وجــه المتهم طعنة نــافــذة للشقيق فلقي
حتفه.
و تــا بــع شقيق المجني عليه « :ك ــان المتهم
يتعاطى الـمــواد الـمـخــدرة أم ــام بــاب المسجد
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وأس ـ ـفـ ــل م ـ ـنـ ــزل وال ـ ـ ـ ــده وكـ ــان
شقيقي يطلب من المتهم وأصدقائه االبتعاد
ع ــن الـمـسـجــد والـمـنـطـقــة عـنــد تـعــاطــي مـخــدر
(االستروكس) ،وانتهز فرصة إغالق المساجد
بسبب جائحة كــورونــا ،وحــول بــاب المسجد
إلى (دوالب للمخدرات) ،وفي أحد األيــام ألقت
األجـهــزة األمنية القبض على تاجر مخدرات
صديق للمتهم ،فظن أن شقيقي هو من قام
ّ
وسدد
باإلبالغ عنه ،فقرر االنتقام منه بقتله
له عدة طعنات في الصدر والفخذ ولفظ
أنفاسه األخيرة”.
ً
وذكــر أيضا أنــه أثناء تــواجــده في
مستشفى ا ل ـســام ،قـبــل أن يخبرهم
األط ـ ـبـ ــاء ب ــوف ــاة ش ـق ـي ـقــه ،ح ـض ــر أح ــد
األشـ ـ ـخ ـ ــاص مـ ــن ال ـم ـن ـط ـق ــة وق ـ ـ ــال لـهــم
إن ــه ج ــاء مــن ط ــرف أه ــل الـمـتـهــم وأنـهــم
مستعدون لدفع أي مبلغ مالي ألسرة
ال ـم ـج ـنــي ع ـل ـيــه ،ح ـتــى إن وصــل
المبلغ إلى مليوني جنيه نظير
عدم تحرير محضر بالواقعة

ً
وحل المشكلة وديا ،لكنهم رفضوا هذا العرض،
وأصروا على تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وانتهي شقيق المجني عليه إلى أن شقيقه
تــرك ثــاثــة أطـفــال وزوج ــة ال يــوجــد عــائــل لهم
ً
سوى الله ،ألنه كان «عامال باليومية» وليس
له أجر ثابت ،ولم يكن له أي مشكالت مع أهالي
ً
المنطقة ،وكان محبوبا من الجميع.
وك ــان الـنــائــب ال ـعــام الـم ـصــري يـتــابــع سير
التحقيقات في القضية رقم  7213لسنة 2020
جنح السالم أول ،الخاصة بواقعة مقتل المجني
عليه أحمد حسن أحمد رزق وإحــداث إصابة
والـ ــده ب ــدائ ــرة قـســم شــرطــة ال ـس ــام ،والـمـتـهــم
فيها محمود شــاذلــي وشهرته «شـنــدي» وقد
أمر بإنهاء التحقيقات واستعجال تقرير الطب
ال ـشــرعــي وإعـ ـ ــداد األوراق لـلـتـصــرف لـتـقــديــم
المتهم إلى محاكمة عاجلة.
وجـ ـ ّـدد قــاضــي ال ـم ـعــارضــات حـبــس «دي ـلــر»
ً
مخدرات  15يوما على ذمة التحقيقات التهامه
بقتل مقاول في منطقة الـســام ،بعد أن ّ
سدد
له طعنة نافذة في القلب وطعنة في الجانب
ً
األيسر وأخرى في الفخذ ،تمهيدا لمحاكمته.

شهامة ابن البلد
وتتابعت أقوال جيران المجني عليه ،وقال
أحدهم إنــه منذ عــدة سنوات وقعت مشاجرة
ً
بـيـنــه وب ـيــن عــائـلــة أخـ ــرى ،ف ـح ـضــروا جميعا
إل ــى الـمـنـطـقــة وبـصـحـبـتـهــم أسـلـحــة بـيـضــاء،
واجتمعوا تحت منزله ،و فــي تلك اللحظة لم
ً
يجد أحــدا يقف بجانبه ،حتى تدخل المقاول
الشاب وقام بفض المشاجرة وإنهاء المشكلة.
وذكرت إحدى جيران القتيل في أقوالها أن
ً
طفلها كان يعاني مرضا ،وفي ذلك التوقيت لم
ً
يكن زوجها موجودا في المنزل ،وطرقت باب
شقة جارتها فخرج لها زوجها المقاول أحمد
حسن فأخبرته بأن طفلها يشعر بمغص وتعب
شديد في أمعائه ،فأسرع بحمل طفلها وذهب
به إلى المستشفى.
وأجمع أهالي المنطقة على أن المجني عليه
اع ـتــاد أن يـخــرج مــن بيته كــل صـبــاح ليذهب
إلى عمله ،وعالقته كانت طيبة بأهل المنطقة
ً
ودائما يتردد على المسجد وال يعرف سوى
ً
أه ــل ال ـصــاح ،ودائ ـم ــا مــا ك ــان يـمــد يــد الـعــون
للفقراء والمساكين واأليتام ،وكان ال يتواني
عن فعل الخير .وطالب أهالي المنطقة بسرعة
البت في القضية وبالقصاص العادل من قاتل
المقاول الشاب.
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متعة الطعام مع نظام «الكيتو دايت»
ةديرجلا•  -القاهرة

يبحث الكثيرون عن نظام غذائي يضمن لهم عدم زيادة أوزانهم ،ويعتبر "الكيتو دايت" أفضل هذه األنظمة ،إذ يعتمد
على تناول الدهون مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات ،فهذا من شأنه أن يساعد بصورة أكبر في عملية الحرق،
وبعد مرور أيام قليلة على اتباع هذا النظام لن يجد الجسم الوقود الذي يحتاجه من كمية السكر في الدم التي توفرها
الكربوهيدرات عادة ،ومن ثم يبدأ الجسم االستعانة بالدهون والبروتين للحصول على الطاقة التي يحتاجها.
وهذا النظام بالتأكيد قد ال يناسب جميع الفئات ،لذا ينصح الخبراء بعض الفئات بعدم اتباع ريجيم الكيتو ،مثل
ً
الحوامل والرضع ومرضى السكري والضغط والقلب واألطفال أقل من  12عاما ،وفي السياق نقدم مجموعة
من األطباق التي تحقق متعة تذوق الطعام لمن يتناول أكالت تحقق معادلة نظام "الكيتو دايت".

الكبدة بالبصل

المسقعة بالسجق
المقادير:

المقادير:
•كيلوغرام كبدة
•حبة فلفل أحمر مقطعة
•ملعقة صغيرة ملح
• 2/1ملعقة فلفل أسود
•ملعقة صغيرة ثوم باودر
•بصلة مقطعة إلى حلقات
• 3مالعق كبيرة زبدة

•كيلوغرام باذنجان
• 2ب ـ ـص ـ ـلـ ــة مـ ـقـ ـطـ ـع ــة إ لـ ــى
شرائح
• 2حبة فلفل أحمر
• 2حبة طماطم
• 2فص ثوم
• 6مالعق زبدة
•ملعقة ملح
• 2/1ملعقة فلفل أسود
• 4/1ملعقة كمون
•جرجير للتزيين

الطريقة:

الطريقة:
ن ـق ـط ــع الـ ـكـ ـب ــدة إلـ ـ ــى ق ـط ــع ص ـغ ـي ــرة،
ونتبلها بالملح والفلفل والثوم الباودر.
وفي مقالة كبيرة على درجة حرارة عالية

نضع الــزبــدة ،ثــم نضع الـكـبــدة المتبلة
ً
ونقلبها جيدا ،ونتركها على النار لمدة
ثالث دقائق ،ثم نضيف شرائح البصل

وقطع الفلفل األحمر ،ثم نتركها لمدة 5
دقائق حتى يكتمل النضج.

الدجاج بالخرشوف والسبانخ

شرائح اللحم بالفطر
المقادير:

المقادير:

• 4شرائح لحم (ستيك)
•حبة بصل مقطعة
• 2حبة فلفل مقطعة شرائح
• 3مالعق كبيرة زيت زيتون
• 2/1كوب فطر مقطع
• 2/1معلقة صغيرة فلفل أسود
•كوب جبنة موتزاريال
•ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)
•أوراق الزعتر الطازج للتزيين

•ملعقة كبيرة زبدة
• 4قطع صدور دجاج مخلية
• 2حبة بصل أحمر مقطع مكعبات
• 2كوب سبانخ
•كوب خرشوف مفروم
• 4/1كوب فطر مقطع
•ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)
•كوب جبنة كريمية
• 3/1كوب مايونيز
• 3/1كوب قشدة حامضة
• 4/1ملعقة صغيرة ثوم مفروم
•كوب جبنة موتزاريال
• 4/1كوب جبنة بارميزان

الطريقة:

الطريقة:
 نسخن الفرن على درجة  ،400ونطبخ صدورالدجاج ثم نقطعها إلى مكعبات ،وفي مقالة كبيرة
على نار متوسطة ،نذيب الزبدة ثم نضع البصل
حتى يصبح لونه أصفر.
 نضيف الـسـبــانــخ وال ـخــرشــوف ونـقـلــب حتىتــذبــل ال ـس ـبــانــخ ،ونـضـيــف الـفـطــر إل ــى الـمـكــونــات
ً
الـســابـقــة ونـتــركــه حـتــى يـنـضــج ،ون ــرش قـلـيــا من
الملح والفلفل.

نقطع الباذنجان إلى شرائح ونقليه في
ثالث مالعق زبــدة .وفي طاسة نضع ثالث
ّ
ونشوحه،
مالعق زبدة ونضع عليها البصل
ثم نضع الفلفل األخضر ونقلب حتى يذبل،
ثــم نـضـيــف ال ـثــوم وال ـط ـمــاطــم ،ثــم نضيف
الـبــاذنـجــان إل ــى الـخـلـيــط الـســابــق ونقلب،
ثــم نضع الملح والفلفل األس ــود والكمون
ونصف كوب من الماء ،وتدخل الفرن لمدة
 15دقيقة ،وبعد تمام النضج نضعها في
طبق ونزينه بأوراق الجرجير.

 نخلط الجبنة الكريمية والمايونيز مع إضافةالقشدة الحامضة ومسحوق الـثــوم حتى يصبح
ً
ال ـخ ـل ـيــط ن ــاع ـم ــا ،ث ــم ن ـض ـيــف ال ــدج ــاج الـمـطـبــوخ
والموتزاريال على الخليط السابق.
 نسكب المحتويات في صينية ونضعها بالفرنلمدة  20دقيقة حتى يحمر الوجه ،ثم تقدم في طبق
وتزين بالبقدونس.

 نسخن ال ـفــرن عـلــى درج ــة  ،350ونـتـبــل الفطربالملح والفلفل ،وفي مقالة كبيرة على نار متوسطة،
نضع زيت الزيتون ،ثم نضيف إليه البصل المقطع
مــع التقليب لـمــدة  5دقــائــق حـتــى يــذبــل ،ونضيف
إليه الفلفل والفطر المقطع مع التقليب حتى يحمر
المزيج.
 نتبل االستيك بالملح والفلفل ونطهوه على كالالجانبين لمدة  5دقائق حتى تمام النضج.
 نضيف االستيك إلى خليط الفطر ونتركه لمدة 20دقيقة على ال ـنــار ،وبـعــد تـمــام النضج نضيف
الجبنة الموتزاريال ونتركه على النار لمدة ثالث
دق ــائ ــق ،ثــم نضعه فــي طـبــق الـتـقــديــم بـعــد تزيينه
بأوراق الزعتر.

كرات اللحم بالجبنة وصوص الطماطم
المقادير:
•كيلوغرام لحم مفروم
• 2فص ثوم
• 2/1كوب جبنة موتزاريال
• 2ملعقة جبنة كريمية
• 4/1كوب جبنة بارميزان
• 2م ـل ـع ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة ب ـق ــدون ــس
مفروم

•بيضة
•ملعقة كبيرة ملح
• 2/1ملعقة صغيرة فلفل أسود
• 2ملعقة كـبـيــرة زي ــت زيـتــون
للصلصة
•بصلة متوسطة مفرومة
• 2فص ثوم مفروم

•كوب صلصة طماطم
• 4/1ملعقة أوريغانو
•ملعقة صغيرة توابل
•ملعقة صغيرة ملح
• 4/1ملعقة كبيرة فلفل أسود

الطريقة:
 في إنــاء كبير ،نمزج اللحم البقري المفروموال ـثــوم ،ثــم نضيف إليهم الجبنة الـمــوتــزاريــا
وال ـبــارم ـيــزان والـبـقــدونــس ،ثــم نضيف البيض
والملح والفلفل إلى هذا الخليط ،ونشكل الخليط
على هيئة  16كرة.
 فــي مـقــاة كبيرة على نــار متوسطة ،نضعكـ ـ ــرات ال ـل ـح ــم ون ـط ـه ــوه ــا ل ـم ــدة  10دق ــائ ــق مــع
استمرار التقليب على كل جانب،
ً
ح ـت ــى ي ـص ـبــح ل ــون ـه ــا ذه ـب ـي ــا مــن
جـمـيــع ال ـجــوانــب ،ثــم نـخــرجـهــا من
المقالة.
 -فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،ن ـض ـي ــف ال ـب ـصــل

ونطهوه لمدة  5دقائق ،ونضيف الثوم ونتركه
لمدة دقيقة حتى يحمر ،ثم نضيف إليهم صلصة
الطماطم واألوريغانو والملح والفلفل والتوابل.
 نضيف كــرات اللحم إلــى المقالة ،ونغطيهاونتركها على نــار هــادئــة لمدة  15دقيقة حتى
تتكثف الصلصة ،ثم نضعها في طبق التقديم
ونضيف الجبنة الكريمية ونزين الطبق بأوراق
الريحان الطازج أو البقدونس.
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ّ
محارب :األعمال الرمضانية متشابهة وال تقدم أي جديد
عانت تقليدية الحوارات وتكرار المعالجة الدرامية ورسم الشخصيات
فضة المعيلي

انتقد الكاتب والمخرج
األعمال
المسرحي بدر محارب ً
الخليجية المعروضة ًحاليا
عبر الشاشات ،معتبرا أنها لم
ّ
تقدم أي جديد.

أكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج
الـ ـمـ ـس ــرح ــي ب ـ ـ ــدر م ـ ـح ـ ــارب أن
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ــرم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة ع ـلــى
ّ
تتغير،
المستوى الخليجي لم
قائال« :هذه السنة وحالنا في كل
سنة منذ عشرين سنة ،الغالبية
العظمى من األعمال ال ترقى إلى
المستوى المطلوب ،ليس ألنها
سيئة ،بل ألنها ال ّ
تقدم جديدا،
فـكــل ش ــيء تـقـلـيــدي؛ ال ـح ــوارات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــات والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــو
وال ـم ـع ــال ـج ــة الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ورسـ ــم
الشخصيات ،كلها مكررة وتعيد
نـفـسـهــا ،وم ــا زل ـنــا ن ـقــدم درام ــا
م ـقــاربــة ل ــدرام ــا الـتـسـعـيـنـيــات،
ّ
يتغير ش ــيء ،لــذلــك كــل سنة
لــم
ن ـط ـم ــح ونـ ـتـ ـمـ ـن ــى ون ـ ــرج ـ ــو أن
نـشــاهــد عـمــا ج ــدي ــدا ،مختلفا
تماما فــي الشكل والمضمون،
لكن ال شيء جديدا ،فكل األعمال
متشابهة وال ّ
تقدم أي جديد».

أداء متقن
وع ــن شـهــادتــه فــي الفنانين
الـ ـ ــذيـ ـ ــن أع ـ ـج ـ ـبـ ــه أداؤهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فــي
الـمـسـلـســات ال ـتــي قــدمــت على

عبدالله بهمن
المستوى المحلي في الموسم
ال ــرمـ ـض ــان ــي ،ي ـج ـي ــب م ـح ــارب
«األعمال كانت عادية ،كما قلت
آنـ ـف ــا ،ل ـكــن ع ـلــى م ـس ـتــوى أداء
الممثلين هناك أسـمــاء كثيرة،
ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ال ـف ـن ــان
ال ـقــديــر مـحـمــد ال ـم ـن ـصــور ق ـ ّـدم

بدر محارب

محمد المنصور
دورا ج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــدا ،إ ضـ ـ ــا فـ ـ ــة إ لـ ــى
ب ـص ـم ــات ــه ال ـم ـم ـي ــزة فـ ــي عــالــم
ال ـ ــدرام ـ ــا ،وج ـ ّـس ــد دور ســائــق
التاكسي في مسلسل الناموس،
أيضا عبدالله بهمن قـ ّـدم دورا
جديدا أيضا بنفس المسلسل،
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـس ـل ـس ــل

مارغريت ّ
قدمت الفنانة ليالي
دهراب دورا جميال جدا.
أما في مسلسل الروح والرية،
ف ـقــد أدى ع ـبــدال ـلــه الـتــركـمــانــي
دوره بـكــل احـتــرافـيــة ،إذ ّ
جسد
دور الرجل العجوز الذي يعاني
مرض الزهايمر.
وفـ ـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل الـ ـن ــاجـ ـي ــة
الــوح ـيــدة قـ ّـدمــت الـفـنــانــة هــدى
حسين نوعا جيدا بنحو ما ،فيه
ّ
متميز لها ،ولــو أنــه قريب
أداء
مــن بـعــض األع ـم ــال ،لـكــن هناك
أحــاسـيــس جميلة تـقـ ّـدمـهــا في
هذا العمل».

ورشة عمل

انتهى من
ثالثية «لعبة
خطرة» وأنجز
فيلم «ياثوم»

وعـ ــن الـ ـب ــروف ــات ف ــي الــوقــت
الحالي ،وهل تتشابه مع الوقت
ال ـس ــاب ــق ،ي ـق ــول« :أنـ ــا ال أع ــرف
ع ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـح ــال ـي ــة ،ألن ـنــي
ـن الــزمــن لــم أقـ ّـدم
مضت فـتــرة مـ ّ
أع ـم ــاال ،لـكــن كــنــا ف ــي الـســابــق؛
المؤلف والمخرج يقرآن النص
ويـ ـجـ ـلـ ـس ــان فـ ــي ورشـ ـ ـ ــة ع ـم ــل،

ليالي دهراب في مسلسل «مارغريت»

«البا» تختتم «الجوهر» مع خليفة الوقيان
الموسم األول تحت إشراف وتدريب اإلعالمية رانيا برغوت
يقدم د .خليفة الوقيان دورة
تدريب ضمن برنامج «الجوهر»
الذي أطلقته أكاديمية لوياك
للفنون األدائية «البا».

ت ـخ ـت ـتــم أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ل ــوي ــاك
للفنون األدائية «البا» الموسم
األول م ــن ب ــرن ــام ــج ال ـج ــوه ــر،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـل ـ ـق ـ ـتـ ــه ف ـ ـ ــي ي ــونـ ـي ــو
 ،2020وســاهــم هــذا البرنامج
فـ ــي تـ ــدريـ ــب كـ ـ ـ ــوادر ش ـبــاب ـيــة
ف ــي م ـجــال اإلعـ ـ ــام ،وتـحــديــدا
الـتـقــديــم التلفزيوني ومـهــارة
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد األس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـحـ ــث
وم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت ،ت ـحــت
إش ــراف نخبة مــن اإلعالميين
فــي الــوطــن ال ـعــربــي ،ول ــم يكن
ً
الـبــرنــامــج مـقـتـصــرا عـلــى هــذه
المهارات والتدريب ،بل ساعد
ع ـ ـلـ ــى اكـ ـتـ ـش ــاف
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات،
الـ ـ ـت ـ ــي س ــاه ـم ــت
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـه ـ ـضـ ــة
الـكــويــت والــوطــن
الـعــربــي وتسليط
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ع ـل ـي ـه ــم
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء جـ ـ ـس ـ ــر
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــة بـ ـي ــن
األجيال.
والختام سيكون
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ــة
واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة رانـ ـي ــا

نقابة المهن الموسيقية
تنعى خالد األمير
نعى نقيب الموسيقيين
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ش ـ ــاك ـ ــر
ومجلس إدارة نقابة المهن
الـمــوسـيـقـيــة ب ـبــالــغ ال ـحــزن
واألســى الموسيقار الكبير
خالد األمير ،الذي رحل عن
عالمنا صباح أمس األول.
وغيب الموت ،الموسيقار
خ ــال ــد األم ـي ــر ع ـقــب دخــولــه
الـمـسـتـشـفــى قـبــل ع ــدة أي ــام
حتى وافته المنية.
وقـ ـ ـ ــدم الـ ـ ــراحـ ـ ــل الـ ـع ــدي ــد
مــن األل ـحــان الـمـمـيــزة لعدد
ك ـب ـي ــر م ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم ال ـ ـطـ ــرب،
منهم الـفـنــان هــانــي شــاكــر،
وميادة الحناوي ،ولطيفة،
وشادية ،ومحرم فؤاد ،وفهد
بالن ،وفايزة أحمد ،وسعاد
م ـح ـم ــد ،ك ـم ــا وضـ ــع أل ـح ــان
أغـ ـل ــب م ـس ــرح ـي ــات ال ـف ـن ــان
ف ــؤاد المهندس وشــويـكــار،
إضافة إلى موسيقى العديد
مــن األف ــام ومنها الراقصة
والسياسي.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت نـ ـبـ ـيـ ـل ــة ع ـب ـي ــد:
«الموسيقار خالد األمـيــر...
ً
وداع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب أش ـ ـهـ ــر
األل ـ ـحـ ــان واألغـ ـنـ ـي ــات وم ــن
ب ـي ـن ـه ــا رق ـ ـصـ ــة الـ ـ ـف ـ ــرح فــي
فيلم الراقصة والسياسي...

خليفة الوقيان

رانيا برغوت

بـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــوت ،وسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم تـ ـت ــوي ــج
الـ ـت ــدري ــب ال ـ ـ ــذي س ـي ـب ــدأ ي ــوم
ال ـثــالــث وال ـع ـشــريــن م ــن مــايــو
ويـسـتـمــر خـمـســة أيـ ــام ،بــواقــع
ســاع ـت ـيــن ك ــل ي ـ ــوم ،ب ـل ـقــاء مع
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور واألدي ـ ـ ـ ـ ـ ــب خ ـل ـي ـفــة
الوقيان يــوم االثنين الموافق
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ي ــذك ــر أن بــرنــامــج الـجــوهــر
ه ــو ب ــرن ــام ــج أط ـل ـق ـتــه «البـ ـ ــا»،
بالتعاون مع لوياك ،في يونيو
 2020تحت رعاية شركة المركز

ال ـ ـمـ ــالـ ــي وجـ ـ ــريـ ـ ــدة الـ ـج ــري ــدة
وفندق شيراتون الكويت.

األ ي ـقــو نــة الموسيقية التي
عشقها الناس ...البقاء لله...
وخـ ــالـ ــص الـ ـ ـع ـ ــزاء ألس ــرت ــه
ومحبيه».
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـ ـبـ ـ ــق أن نـ ـ ـع ـ ــاه
الـفـنــان هــانــي شــاكــر ،نقيب
الموسيقيين ،حيث كتب عبر
ً
حسابه أيضا« :إنا لله وإنا
إليه راجـعــون ،أنعي بمزيد
الحزن واألسى واأللم صديق
عمري ورفيق دربــي الفنان
والـمــوسـيـقــار الـكـبـيــر خالد
األم ـي ــر الـ ــذي واف ـت ــه المنية
رحـ ــم ال ـل ــه ال ـف ـق ـيــد وأدخ ـل ــه
فـ ـسـ ـي ــح ج ـ ـنـ ــاتـ ــه وألـ ـهـ ـمـ ـن ــا
ً
جميعا الصبر والسلوان».

أك ـ ــدت «البـ ـ ــا» أن ال ـبــرنــامــج
م ـفـتــوح لـلـشـبــاب م ــن الـكــويــت
والوطن العربي ،وسيتم قبول
ً
 12م ـتــدربــا وسـتـكــون ال ــدورة
عبر برنامج زوم ،والتسجيل
عـبــر مــوقــع «الب ــا» اإللـكـتــرونــي
لفئة  19سنة فما فوق.

القاهرة  -محمد قدري

قررت إدارة الجمعية المصرية
لكتاب ونقاد السينما ،برئاسة
ٔ
ٔ
الناقد السينمائي االمير اباظة،
إطــاق اســم الكاتب السينمائي
م ـص ـط ـفــى مـ ـح ــرم ع ـل ــى الـ ـ ــدورة
الثالثة لمسابقة الفيلم المصري
ال ــروائ ــي ،ال ـتــي ت ــوزع جــوائــزهــا
ع ـقــب ع ـيــد ال ـف ـطــر ،ح ـيــث تـهــدي
الجمعية ميدالية عروس البحر
ٔ
المتوسط الذهبية السرة الكاتب
الكبير الذي يعد أحد أهم أعضاء
الجمعية على مدار ما يقرب من
ن ـصــف ق ـ ــرن ،وي ــأت ــي ذلـ ــك عـقــب
رحيل السيناريست الكبير ،خالل
األيام الماضية ،متأثرا بإصابته
بــوع ـكــة صـحـيــة ك ـب ـيــرة ،وال ــذي
مثل حالة كبيرة مــن الـحــزن في
الوسط الفني.
ولــم يكن الراحل سيناريست
ع ــادي ــا ،فـلــه الـكـثـيــر مــن األع ـمــال
الهامة التي شكلت وجدان جيل
كبير ،فوصلت أعماله إلــى 110
أع ـ ـمـ ــال م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي الـسـيـنـمــا
وال ــدرام ــا التلفزيونية ،ومعظم
هذه األعمال يتذكرها الجمهور
بشدة ،وغاب محرم عن جمهوره
خالل السنوات الثماني الماضية،
ح ـيــث ل ــم ت ـع ــرض ل ــه أعـ ـم ــال إال

مصطفى محرم

مسلسلي «مولد وصاحبه غايب
وخمس بنات» ،بسبب تقدمه في
العمر ،وعدم قدرته على الكتابة
للجيل الحالي.
وق ــدم ع ــددا كبيرا مــن األفــام
ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـص ــري ــة ،ال ـتــي
حصلت على جوائز هامة أشاد
بـهــا الـجـمـهــور وال ـن ـقــاد ،ومنها
وكالة البلح ،الباطنية ،حتى ال
يطير الــدخــان ،الـهــروب ،اغتيال
مـ ـ ــدرسـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة الـ ـح ــدي ــدي ــة،
ال ــراقـ ـص ــة والـ ـطـ ـب ــال ،والـ ـش ــرف،
ورح ـل ــة م ـش ـبــوهــة ،وك ــان ــت آخــر
أعماله السينمائية فيلم مجنون
أميرة.

«لعبة خطرة»
وعــن أعـمــالــه الـجــديــدة يقول
حــارب« :هـنــاك أعـمــال جديدة
مـ ّ
أحضر لها ،لكنها لم تنته ،لكن
لـ ّ
ـدي عمل ثالثية انتهيت منه
بعنوان «لعبة خطرة» ،تتضمن
ك ــوم ـي ــدي ــا وخ ـف ـي ـف ــة ،وتـعـتـمــد
ع ـلــى كــوم ـيــديــا الـ ـم ــواق ــف ،أمــا
الفيلم السينمائي فهو بعنوان
«يــاثــوم» ،ويعتمد على الــدرامــا
ال ـن ـف ـس ـي ــة أو مـ ـ ــرض ان ـف ـص ــام
الشخصية ،و هــو مختلف ّ
عما
قـ ـ ّـدم ف ــي األع ـم ــال السينمائية
السابقة ،وأتمنى أن ينفذ بشكل
صحيح.

الصايغ :إقبال متزايد على المشاركة
في مهرجان الكويت للسينما الجديدة
أك ـ ــد رئـ ـي ــس مـ ـه ــرج ــان الـ ـك ــوي ــت لـلـسـيـنـمــا
الجديدة ،عبدالعزيز الصايغ ،أنه منذ اللحظة
األولــى إلعالن انطالق التحضيرات لمهرجان
الـكــويــت للسينما الـجــديــدة لـمــس الكثير من
اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة وع ـب ــر ال ـم ـســاب ـقــات
الثالث للمهرجان الذي تنظمه نقابة الفنانيين
واالعالميين في الكويت.
وأشار رئيس قطاع السينما في النقابة إلى
أن المسابقات ال ـثــاث ،وهــي مسابقة االفــام
الروائية الكويتية القصيرة ،ومسابقة األفالم
الوثائقية القصيرة ،ومسابقة األفالم الروائية
العربية القصيرة ،شهدت الكثير من المشاركات
بالذات المسابقة العربية التي غطت مشاركاتها
النسبة األكبر من الدول العربية.
وأل ـم ــح ال ـصــايــغ ال ــى أن الـلـجـنــة المنظمة
للمهرجان كــانــت بـنــاء عـلــى الـطـلــب المتزايد
من العديد من المخرجين الكويتيين والعرب
بإلغاء سقف عمر المشارك الــذي كــان محددا
بـ  40عاما.
وعليه ،تم فتح أبواب المشاركات في جميع
المسابقات لتأمين حراك سينمائي عربي في
ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.
واستطرد رئيس مهرجان الكويت للسينما
الجديدة قائال إن النسبة األكبر من المشاركات
التي وصلت ،والتي سيتم عرضها على لجنة

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما
تكرم مصطفى محرم بعد وفاته
●

خالد األمير

االشتراك

وتحدث نقاشات بين المخرج
وال ـ ـمـ ــؤلـ ــف ،وي ـط ـل ــب ال ـم ـخ ــرج
ف ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان إض ــاف ــة
مشاهد ،والمؤلف حينها ربما
ي ـع ـت ــرض أو يـ ــوافـ ــق ،وت ـح ــدث
ورش ــة بـيــن الـمـخــرج والـمــؤلــف
إل ــى أن ي ـس ـت ـقــران ع ـلــى الـنــص
ال ــذي سـيـقــدم ،فيما بعد يــوزع
ال ـنــص عـلــى جـمـيــع الممثلين،
وبعد أسبوع عند قراء ة النص
ك ــام ــا ،يـجـلـســون ع ـلــى طــاولــة
القراءة تأخذ أسبوعا أو عشرة
أيـ ـ ـ ــام ،أو فـ ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان
أسبوعين ،يقرأون العمل كامال
ويفهمونه بحذافيره من ناحية
الشخصيات والقصة ،ومــن ثم
يبدأ التصوير .وحاليا ،حسب
ما سمعت ،لم أشاهد ،لكن يقال
ي ــأخ ــذون ال ـنــص ويـ ـب ــدأون في
ال ـت ـصــويــر م ـب ــاش ــرة ،وهـ ــذا من
وجهة نظري خطأ ،ألنه أحيانا
بعض الفنانين ال يقرأون النص
كامال أو يقرأ الحلقة ،إنما يقرأ
دوره فقط ،وال يعطي اإلحساس
ال ـم ـط ـل ــوب لـ ـه ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة،

بـ ـسـ ـب ــب ع ـ ـ ــدم فـ ـهـ ـم ــه م ـ ـبـ ــررات
المشهد هذا ،وماذا سيحدث في
الحلقات القادمة.
ل ـ ــذل ـ ــك ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـك ــون
بروفات قراءة أو طاولة مكثفة،
لتوصل الشخصية وأبعادها،
و حـتــى يفهم الممثلون العمل
بشكل واضح».

وف ـ ــي ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
قدم الكثير من األعمال الخالدة
فــي ذه ــن الـجـمـهــور ،ومـنـهــا ريــا
وسـ ـكـ ـيـ ـن ــة ،رد قـ ـلـ ـب ــي ،عـ ـل ــي يــا
ويكا ،لن أعيش في جلباب أبي،
قــاتــل بــا أج ــر ،زه ــرة وأزواج ـهــا
الخمسة ،سمارة ،البوابة الثانية،
ميراث الريح ،وكانت آخر أعماله
التلفزيونية خمس بنات.
وكـ ـ ـ ــان لـ ــه طـ ــابـ ــع خـ ـ ــاص فــي
أعمال الراحل نور الشريف ،وقدم
معه الكثير من األعمال الناجحة،
مثل العطار والسبع بنات ،عائلة
الـ ـح ــاج م ـت ــول ــي ،ل ــن أع ـي ــش فــي
جلباب أبي.
وكــانــت حـيــاة الكاتب الــراحــل
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ف ـ ـلـ ــم يـ ـ ـب ـ ــدأ ك ـك ــات ــب
للسيناريو ،بل قارئ لسيناريو
فـ ــي إح ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،وات ـج ــه
لكتابة السيناريو فيما بعد حتى
أصبح من أهم الكتاب في مصر
والوطن العربي ،وكان مميزا في
كتابة الكتب الخاصة بالسيرة
ال ــذات ـي ــة وال ـس ـي ـن ـمــا ،وأهـ ــم تلك
الكتب «السينما في حياتي».

االخ ـت ـي ــار ت ــذه ــب الـ ــى م ــوض ــوع ــات انـســانـيــة
واجـتـمــاعـيــة ثــريــة تـمـثــل مــرحـلــة اضــافـيــة من
رص ـيــد الـسـيـنـمــا الـعــربـيــة الـمـقــرونــه ببصمة
جيل الشباب.
وف ــي خـتــام تصريحه ق ــال الـصــايــغ ال يــزال
أمــام ـنــا الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــت ،حـيــث إن الـمــوعــد
النهائي إلغالق باب القبول سيكون يوم العاشر
من مايو المقبل ،علما بأن المهرجان سيقام في
الفترة من  25إلى  27منه.

جنيفر لوبيز تتعرض لإلصابة
في كواليس «عرس البندقية»
ت ــواص ــل ال ـن ـج ـمــة الـعــالـمـيــة
جـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــر ل ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز ت ـ ـصـ ــويـ ــر
مشاهدها فــي فيلمها الجديد
«عـ ــرس ال ـب ـنــدق ـيــة» (Shotgun
ُ
 ،)Weddingح ـي ــث ل ــم تــو ق ــف
الـتـصــويــر ،رغ ــم انفصالها عن
خطيبها أخيرا.
وانتشرت بمواقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وت ـ ـقـ ــاريـ ــر ف ـن ـيــة
مجموعة مــن ا ل ـصــور للممثلة
الشهيرة مــن كواليس تصوير
فيلمها المرتقب ،حيث ظهرت
برفقة بطل الفيلم الممثل جوش
دوهامل ،وبدا أن الفيلم سيحمل
المزيد من اإلثارة.
وكشفت الـصــور عــن تعرض
ال ـن ـج ـم ـي ــن إلص ـ ــاب ـ ــات ب ـمــوقــع
ال ـت ـصــويــر ،ف ــي ب ـعــض مـشــاهــد
الـحــركــة واإلثـ ــارة ،حيث ظهرت
لـ ــوب ـ ـيـ ــز وب ـ ـسـ ــاق ـ ـهـ ــا ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
الجروح .أما دوهامل ،فقد بدت
واضحة على وجهه آثار اللكمات
التي تلقاها أثناء التصوير.
ور غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ق ـ ـ ـصـ ـ ــة ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل
رومانسية ،فإنها ال تخلو من
الـ ـح ــرك ــة والـ ـتـ ـش ــوي ــق .وي ـ ــدور
ال ـف ـي ـل ــم حـ ـ ــول ق ـص ــة حـبـيـبـيــن
قــا مــا بــد عــوة عائلتيهما ليوم
زفــافـهـمــا ،لكن كــل تلك الخطط
يتم إلقاؤها من النافذة عندما
يقع ما لم يكن في الحسبان.

جنيفر لوبيز

كتب سيناريو الفيلم مــارك
ه ــام ــر ول ـي ــز م ـي ــري ــوي ــذر ،فيما
يتصدى لإلخراج جيسون مور،
ال ــذي أخ ــرج فــي ال ـســابــق أفــام
مثل « ،»Pitch Perfectوأخـيــرا
الفيلم الكوميدي « ،»Sistersالذي
لم يتم الكشف عن موعد إطالقه
حتى اآلن.
فــي سـيــاق آخ ــر ،كــانــت بطلة
ال ـع ـمــل جـنـيـفــر لــوب ـيــز أعـلـنــت،
فـ ــي ت ـص ــري ــح رسـ ـم ــي م ـش ـتــرك
مــع خطيبها ال ع ــب البيسبول
الـ ـس ــاب ــق أل ـي ـك ــس رودريـ ـغـ ـي ــز،
انفصالهما رسميا ،بعد خطوبة
استمرت عامين ،مؤكدين أنهما
َّ
فضال البقاء كصديقين.
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خبريات
«وثائقي» جديد عن بريتني
سبيرز الشهر المقبل

قرر صناع الفيلم الوثائقي
الجديد The Battle for
Britney: Fans, Cash and a
 ،Conservatorshipعن حياة
المغنية بريتني سبيرز،
طرحه خالل مايو المقبل،
وتصل مدته إلى نحو ساعة.
ويأتي هذا الفيلم الوثائقي
بعد الفيلم السابق الذي
طرح أوائل العام الجاري،
تحت اسم Framing Britney
 ،Spearsعلى أن يقدم الفيلم
صحافي يسمى «موبين
أزهر» ،حيث سيسافر
أزهر من لوس أنجلس إلى
كنتوود ،لويزيانا ،حيث
نشأت سبيرز.
ومن المقرر أن يكشف الفيلم
فترة الوصاية التي استمرت
 13عاما ،خاصة في
استكشاف التفويض الذي
جعل والد بريتني جيمي
سبيرز يشرف على الشؤون
المالية والشخصية البنته
ألكثر من عقد من الزمان.

ريز أحمد وفيوال ديفيس
بفريق تقديم «األوسكار»

قالت أكاديمية فنون وعلوم
الصور المتحركة األميركية
إن المرشحين ريز أحمد
وفيوال ديفيس انضما إلى
فريق تقديم حفل توزيع
جوائز األوسكار الـ.93
وتم ترشيح النجم
البريطاني أحمد لجائزة
أفضل ممثل عن تجسيده
لشخصية عازف درامز
فقد سمعه في فيلم «صوت
المعدن» ،بينما تم ترشيح
ديفيس لجائزة أفضل
ممثلة عن تجسيدها
لشخصية مغنية موسيقى
البلوز في فيلم «ما رانيز
بالك بوتوم».
وقال منظمو حفل توزيع
جوائز األوسكار إنهم أرادوا
أن يظهر العرض في ثوب
جديد وكأنه فيلم ،واإلشارة
إلى مقدمي الحفل على أنهم
فريق الممثلين.
وتم اإلعالن سابقا عن
النجوم الذين سيظهرون
خالل العرض ،ومن بينهم
براد بيت وأنجيال باسيت
وهاريسون فورد وريجينا
كينج وخواكين فينيكس
وريس ويذرسبون.
(د ب أ)

«نومادالند» أفضل فيلم
في «سبيريت اواردز»

فاز فيلم «نومادالند» بلقب
أفضل فيلم ضمن جوائز
«سبيريت اواردز» ،وهو
مستوحى بشكل مباشر من
كتاب يحمل االسم نفسه
نشرته عام  2017الصحافية
األميركية جيسيكا برودر،
بعدما رافقت هؤالء الرحل
ذوي الشعر الرمادي الذين
يجوبون الواليات المتحدة
في مقطوراتهم الصغيرة،
ويعيشون بين الصحاري
والوظائف المتواضعة،
لكنهم أحرار.
ومعظم الممثلين في الفيلم
هواة يؤدون شخصياتهم
الخاصة ،فيما تؤدي
الممثلة المحترفة الحائزة
جائزة أوسكار فرانسيس
ماكدورماند ،التي أطلقت
المشروع وأنتجته ،دور
الشخصية الرئيسية فيرن.
وتسلمت مخرجة الفيلم
كلوي تشاو جائزتها،
وتقدمت بالشكر إلى لجنة
التحكيم قائلة« :لم نكن
لنكون هنا لوالكم».
وفيلم تشاو التالي هو
«إيتيرنلز» ،وهو جزء من
سلسلة أفالم «مارفل»
لألبطال الخارقين ،والتي
حققت أرباحا ضخمة.
(أ ف ب)

ةديرجلا
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دوليات

الحظر السعودي على منتجات لبنان الزراعية:
دوافع أمنية ...والخسائر بالماليين
سفير بيروت في المملكة :نطالب بوقف «مهزلة التهريب»
ال ي ــزال ق ــرار ال ـس ـعــوديــة منع
دخول الخضار والفواك ه اللبنانية
إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة أو ال ـع ـب ــور مــن
خ ـ ــال أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،ي ـت ـف ــاع ــل لـمــا
ل ـ ــه م ـ ــن ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وخيمة ،خصوصا في ظل األزمة
االقتصادية القاسية التي تعصف
بلبنان.
و فـ ـ ـ ــي أول تـ ـعـ ـلـ ـي ــق لـ ـ ــه ع ـلــى
األزمـ ــة ،ش ــدد السفير الـسـعــودي
ول ـي ــد ال ـب ـخ ــاري ،أمـ ــس ،ع ـلــى أن
«دوافـ ــع ال ـق ــرار ال ـس ـعــودي أمنية
في المقام األول ،وتهدف للحفاظ
ع ـ ـلـ ــى س ـ ــام ـ ــة وأمـ ـ ـ ـ ــن ال ـم ـم ـل ـك ــة
العربية السعودية ومواطنيها
والمقيمين فيها» ،مشيرا الى أن
«تهريب المخدرات إلى السعودية
وتــروي ـج ـهــا ،يـكـشـفــان عــن حجم
التحدي الذي تواجهه السعودية
م ــن ش ـب ـك ــات اإلج ـ ـ ــرام الـمـحـلـيــة
والدولية».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر
الـلـبـنــانــي فــي الـسـعــوديــة ،فــوزي
ك ـبــارة ،فــي تـصــريــح ل ـ «الـعــربـيــة.
نت» ،أمس« :طلبنا من السلطات

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـص ــة اتـ ـخ ــاذ
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ل ـم ـع ــال ـج ــة
الـ ـم ــوض ــوع ب ــالـ ـض ــرب ب ـي ــد مــن
حديد لوقف هذه المهزلة وإنزال
ّ
المهربين،
أشــد الـعـقــوبــات عـلــى
والـ ـتـ ـش ـ ّـدد ف ــي ض ـب ــط الـ ـح ــدود،
وم ــاح ـق ــة م ـصــانــع ال ـم ـخ ــدرات،
ومن ثم تقديم ضمانات للسلطات
السعودية فــي أقــرب وقــت ممكن
بمنع تـكــراره فــي المستقبل ،كي
تتم إ ُّع ــادة النظر فــي هــذا الـقــرار
وت ـج ــن ــب أن يـصـيــب مـنـتــوجــات
أخ ــرى ،وذل ــك فــي سبيل الحفاظ
عـلــى سمعة لـبـنــان واللبنانيين
األب ــري ــاء وعـلــى أفـضــل الـعــاقــات
بين لبنان والسعودية».
وكــان وزيــر الــزراعــة اللبناني،
ع ـب ــاس م ــرت ـض ــى ،ق ــد ك ـشــف عن
حجم الخسائر االقتصادية التي
ستتحملها بــاده بسبب الـقــرار
السعودي منع دخول الخضراوات
والفواكه اللبنانية أو عبورها من
أراض ـي ـهــا ،مـشـيــرا ال ــى أن «قيمة
ص ــادرات ـن ــا لـلـمـمـلـكــة  24مـلـيــون
ً
دوالر سنويا».

لكن خبراء أشــاروا الى أن رقم
ال ـخ ـســائــر س ـي ـكــون أك ـب ــر بكثير
إذا أضـيـفــت الـيــه الـخـســائــر التي
ستنتج عن منع عبور المنتجات
الى دول أخرى مثل دول الخليج.

«حزب الله» المتهم
وبينما نشرت قناة «اإلخبارية»
السعودية الرسمية تقريرا بعد
إح ـبــاط عملية الـتـهــريــب بعنون
«ح ــزب الـلــه وال ـم ـخــدرات» ،مبرزة
ن ـشــاط ال ـح ــزب ف ــي ه ــذا الـمـجــال
واالتهامات الموجهة له بتجارة
الـمـخــدرات ،نقلت وكــالــة رويـتــرز
عن وزير الداخلية والبلديات في
حكومة تصريف األعمال ،محمد
فـهـمــي ،تــأك ـيــده ،أم ــس األول ،أن
«لـبـنــان عـلــى اس ـت ـعــداد للتعاون
مــع كــل الـ ــدول لـمـكــافـحــة تهريب
ت بعد الحظر السعودي»،
المخدرا 
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ـ ـ ــى أن «ل ـ ـب ـ ـنـ ــان بـ ــذل
جهودا مضنية لمحاربة تهريب
المخدرات ،لكن المهربين يحققون
ن ـجــاحــات ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان».

ولفت الى أن «الجرائم المتربطة
بالمخدرات وبــاء يتطلب تبادل
المعلومات بين األجهزة األمنية
للدول المعنية».
و كـ ـ ــا نـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
اللبنانية قد تسلمت الـقــرار قبل
إعالنه ،ونقل الوزير شربل وهبة
الموضوع الى كبار المسؤولين.
وأوض ـح ــت ال ـ ــوزارة فــي ب ـيــان أن
«تهريب الـمـخــدرات فــي حاويات
أو ش ــاح ـن ــات مـحـمـلــة بــال ـفــواكــه
والخضار من لبنان الى الخارج
ع ـ ـمـ ــل ي ـ ـعـ ــاقـ ــب عـ ـلـ ـي ــهال ـ ـقـ ــانـ ــون
ال ـل ـب ـن ــان ـي ،وتـ ــؤكـ ــد أن ت ـهــريــب
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات وش ـح ـن ـه ــا ي ـض ــرب
االق ـت ـصــاد وب ــال ـم ــزارع اللبناني
وبسمعة لبنان».
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع« :ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
اللبنانية العمل بأقصى الجهود
لضبط كل عمليات التهريب ،عبر
تكثيف نشاطاألجهزة األمنية و
الجمار ك على المعابر الحدودية،
ف ــي ضـ ــوء ال ـق ــوان ـي ــن الـلـبـنــانـيــة
الـ ـت ــي تـ ـج ـ ّـرم االت ـ ـجـ ــار وت ـهــريــب
وتـعــاطــي ال ـم ـخــدرات ،لقمع هــذه

«المستقبل» :باسيل كذاب ُ
ومطارد بالعقوبات
رد «تيار المستقبل» في بيان ،أمس على رئيس «التيار
الوطني الحر» النائبجبران باسيل ،معتبرا أن «باسيل
نجح مرة ثانية في الحصول على شهادة عالية بدرجة
ام ـت ـيــاز ف ــي تـخــريــب عـهــد عـمــهمـيـشــال ع ــون ،وتـقـلـيــده
الوشاح األكبر االهتراء الوطني».
والح ـ ــظ أنـ ــه «ك ـل ـمــا أطـ ــل هـ ــذا ال ــرج ــل ل ـي ـت ـحــدث إلــى
اللبنانيين ،يضع مسمارا جديدا في نعش العهد وسيده،
ويقدم الدليل تلو الدليل على وجود حالة مستعصية في
الحياة السياسية ،تتحمل مسؤولية تعطيل البالد ،وعمل
المؤسسات الدستورية».
وقـ ــال« :ه ــم ج ـبــران بــاسـيــل الــوح ـيــد ،هــو المحافظة
على مكانته حتى لو اضطرته الـظــروف الــى التضحية
بالعهد ،بل الى التضحية باالستقرار السياسي واألمني
والمعيشي ،وسقوط البالد في هاوية ال رجوع منها».
ورأى ان «الـ ـك ــذب م ــن ش ـيــم ال ـكــذاب ـيــن والـمـتـلــونـيــن
والمطاردين بعقوبات من الــداخــل والـخــارج يا جبران.

أما رهانك على سحب الرئيس المكلف من معادلةتأليف
الـحـكــومـة ،وقــولــك ان األم ــر يتطلباسـتـقــالـةالمجلس
ي والذهاب الىانتخابات مبكرة ،فهو رهان ابليس
النياب 
على دخول الجنة يا جبران ،وربما كانت الطريق األقصر
إل ــى ذل ــك اسـتـقــالــةرئ ـيــس الـجـمـهــوريـة بـحـيــث تستوي
القواعد الدستورية حيث يجب ان تستقيم».
وش ــدد عـلــى أن «ال ـحــريــري سـيـكــون رئـيـســا لمجلس
الوزراء بكامل أعضائه وحقائبه وسياساته ،ولن يرضى
تـحــت أي ظ ــرف م ــن ال ـظ ــروف أن ي ـكــون رئـيـســا لنصف
مجلس وزراء ،وأنسعد الحريري لن يخوض غمار بعثرة
الــدولــة ومؤسساتها وتحويلها الــى كانتونات حزبية
ونقطة على آخر السطر».
وكــان باسيل اتهم فــي كلمة امــس ّالحريري بالكذب
ّ
مصرون أن يخبروا الدول انه نحنا ّوالرئيس
قائال« :إنهم
عون نريد الثلث في الحكومة ،هودي جماعة كذابين».
وأضـ ـ ـ ــاف« :يـ ـق ــول ــون انـ ـه ــم ال ي ـق ـب ـلــون اال بـحـكــومــة

ّ
اخ ـت ـصــاص ـي ـيــن وم ـ ــن دون س ـيــاس ـي ـيــن .ك ــذابـ ـي ــن .ألن
رئيس حكومة بال اختصاص يريد ان يترأس حكومة
اختصاصيين ،ورئـيــس تيار سياسي يريد أن يترأس
حكومة ليس فيها اي سياسي».
ّ
ّ
المسؤولية وأال يهرب كما
«تحمل
ودعا الحريري الى
ّ
هرب في  17تشرين (أكتوبر) ،وهو مكلف بالتشكيل ،وقد
ّ
ّ
مرت  6أشهر على تكليفه فليؤلفها الى متى الهروب؟».
وأض ـ ــاف« :إذا ل ــم ي ــرد ال ـح ــري ــري االعـ ـت ــذار ورئ ـيــس
ً
الـجـمـهــوريــة طـبـعــا ال يستقيل ،وإذا مجلس ال ـنــواب ال
يريد سحب التكليف ،فماذا نفعل؟ وهو يسافر كعادته
حامال بطاقة التكليف للتعريف عنه بــدل استعمالها
لتأليف الحكومة».
واعتبر ان «هـنــاك حالة وحـيــدة باقية للتفكير فيها
من أجل سحب التكليف ،وهي استقالة مجلس النواب،
فيصير تكليفه بال وجود ،وهذا يعني انتخابات مبكرة...
ً
فهل االنتخابات المبكرة ّ
تغير بالمعادلة؟ طبعا ال».

اآلف ــة وتفشيها ولـمـنــع اإلض ــرار
بالمواطنين األبرياء وبالمزارعين
والـ ـصـ ـن ــاعـ ـيـ ـي ــن وب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد
اللبناني».
وفي ردود األفعال ،رأى رئيس
ح ــزب ال ـق ــوات سـمـيــر جـعـجـع أن
«إن ـ ـجـ ــازا ج ــدي ــدا ي ـس ـجــل ال ـي ــوم
للعهد القوي وحلفائه ،إذ تمكنوا
من حرمانالمزارعين اللبنانيين
م ـ ــن س ـ ـ ـ ــوق أس ـ ــاس ـ ــي وح ـ ـيـ ــوي
لمنتجاتهم ،وذلك بسبب تغطية
أفــرقــاء مــن الـمـجـمــوعــة الحاكمة
لتجارة الممنوعات ،كما بسبب
تـ ـق ــا ع ــس اإلدارات واأل ج ـ ـه ـ ــزة
الـلـبـنــانـيــة الـمـعـنـيــة ب ـه ــذا األم ــر
لألسباب المعروفة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «أصـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــح أك ـ ـ ـيـ ـ ــدا
وواض ـ ـحـ ــا أن كـ ــل ي ـ ــوم تـسـتـمــر
ف ـيــه ه ــذه الـمـجـمــوعــة الـحــاكـمــة،
وهذا العهد القوي سيحمل معه
مصيبة جديدة تقع على رؤوس
اللبنانيين .لقد أ صـبــح واضحا
وجليا فشل المجموعة الحاكمة
ال ـح ــال ـي ــة وإفـ ـس ــاده ــا وسـعـيـهــا
الــى مصالحها الخاصة البحتة
على حساب مصالح اللبنانيين
أجمعين».
وأكـ ــد أن ــه «ال خ ــاص ل ـنــا من
م ـص ـي ـب ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ك ـ ــل يـ ـ ــوم إال
بالتخلص مــن ه ــذه المجموعة
الحاكمة ،وال سبيل إلى ذلك سوى
ّ
يتحمل
بانتخابات نيابية مبكرة
اللبنانيون فيها مسؤولياتهم من
أجــل إنـتــاج سلطة جــديــدة تعيد
االعتبار لمشروع الدولة«.

المحاسبة آتية
أم ـ ــا رئـ ـي ــس «ح ـ ــزب ال ـك ـتــائــب
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ال ـن ــائ ــب الـمـسـتـقـيــل
س ــام ــي ال ـج ـم ـي ـل ،ف ـقــد أش ـ ــار في
مواقع التواصل
تصريح له على ً
االجـتـمــاعــي ،تعليقا على الـقــرار
الـسـعــودي ابـتـ ً
ـداء مــن الـيــوم ،إلى
أن «بـ ـع ــد ضـ ــرب ك ــل ال ـق ـطــاعــات
المنتجة القادرة على جذب عملة
صعبة ،ها هو الفلتان الحاصل
على الـحــدود وتهريب البضائع

ً
«فيلق القدس» يكذب «الخارجية» اإليرانية :موجودون عسكريا في اليمن
بـ ـع ــد تـ ـق ــاري ــر عـ ــن دور ع ــراق ــي
رئـ ـيـ ـس ــي ومـ ـس ــاهـ ـم ــة قـ ـط ــري ــة فــي
الـتــوســط لخفض الـتــوتــر وتطبيع
العالقات بين إيران وقوى إقليمية،
ي ـق ــوم وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي
محمد جــواد ظريف بزيارة تشمل
الــدوحــة وبـغــداد اليوم يعتقد أنها
ستركز على لملمة ملفات إقليمية
عالقة للمساهمة في تهيئة أجواء
أفـضــل لتعزيز الـتـقــدم الـمـحــرز في
ال ـم ـفــاوضــات غـيــر ال ـم ـبــاشــرة بين
طهران والواليات المتحدة في فيينا
بهدف إحياء االتفاق النووي.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية
اإليــران ـيــة سعيد خطيب زادة ،في
بيان أمس ،بأن ظريف «سيقوم على
رأس وف ــد ب ــزي ــارة قـطــر وال ـع ــراق»،
ً
موضحا أن الجولة تأتي «في إطار
تطوير العالقات الثنائية ،ومتابعة
ال ـم ـب ــاح ـث ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وم ـ ــا هــو
أوســع منها» ،وأن ظريف سيلتقي
ً
خالل زيارته عــددا من المسؤولين
البارزين في البلدين.
وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـع ــد أيـ ـ ـ ــام م ـ ــن ت ـقــريــر
لصحيفة «فايننشال تايمز» ،تحدث
عن استضافة بغداد في التاسع من
أبريل الحالي ،لقاء بين مسؤولين
إيرانيين وسعوديين ،فيما وصفته
بأنه «أول مباحثات سياسية مهمة»
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن م ـنــذ ق ـطــع ال ــري ــاض
عالقاتها مع طهران في مطلع عام
 .2016وأكد مصدر حكومي عراقي
وآخـ ــر دب ـلــومــاســي غــربــي حـصــول

ً
ظريف مستقبال نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في
(إرنا)
			
طهران الخميس الماضي
العسكري للمتمردين الحوثيين.
وقـ ــال مـكـتــب قــاس ـمــي إن ــه سيعقد
مؤتمرا بعد غدا الثالثاء إلعالن أمر
مهم على خلفية تصريحاته.
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،وصـ ـف ــت
«الـخــارجـيــة» اإليــرانـيــة تصريحات
قــاس ـمــي ،ب ـشــأن تـقــديــم مـســاعــدات
ل ـل ـح ــوث ـي ـي ــن ب ــالـ ـعـ ـت ــاد وال ـ ـسـ ــاح

وال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن ب ــأن ـه ــا «م ـخــال ـفــة
لسياسات النظام اإليراني».
وشـ ـ ــددت الـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى أن دعــم
إي ـ ـ ـ ــران ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ،غـيــر
ً
المعترف بها دوليا ،سياسي فقط
وأن طهران تدعم العملية السلمية
لحل األزمــة اليمنية وجـهــود األمــم
المتحدة.

ليبيا :جدل حول إخراج
القوات التركية

فالحون في جنوب لبنان (رويترز)

ظريف يزور الدوحة وبغداد لبحث «فيينا» وملفات إقليمية
االجـتـمــاع ال ــذي أش ــارت الصحيفة
البريطانية إ لــى أ نــه سيتبع بلقاء
آخر في األيام المقبلة.
ويرى خبراء أن مباحثات ظريف
تهدف إلى بلورة تفاهم ،وإن بشكل
جزئي ،لتهدئة المخاوف اإلقليمية
ب ـعــدة مـلـفــات فــي مقدمتها األزم ــة
اليمنية ،إلفساح المجال أمام إدارة
الرئيس األميركي الديمقراطي جو
بــايــدن مــن أجــل المضي بخططها
لرفع العقوبات عن طهران وإحياء
الـ ـعـ ـم ــل بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي رغ ــم
الـمـعــارضــة الـجـمـهــوريــة الــداخـلـيــة
ومعارضة إسرائيل.
وسبق أن رفضت طهران دعوات
قوى خليجية إلشراكها بأي اتفاق
نــووي دولــي معها ودعــت إلــى حل
ال ـ ـخـ ــافـ ــات مـ ــن خـ ـ ــال م ـب ــاح ـث ــات
ثنائية ،في حين أكدت إدارة بايدن
أن م ـس ــاه ـم ــة طـ ـ ـه ـ ــران ف ـ ــي ضـبــط
الوضع في اليمن ضمن أولويات أي
فتحه معها.
مسار دبلوماسي يتم ّ
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،كـ ــذب مساعد
قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس
ال ـث ــوري» ال ـج ـنــرال رسـتــم قاسمي،
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،الـتـصــريـحــات
التي نشرتها وزارة خارجية بالده
التي اعتبرت أن حديثه بشأن دعم
إيران العسكري لميليشيات جماعة
«أنصار الله» الحوثية المتمردة في
اليمن «يتعارض مع الوقائع».
وداف ــع قــاسـمــي عــن تصريحاته
ً
التي نفتها «خارجية» بالده ،مجددا
تأكيده دعم الجمهورية اإلسالمية

سلة أخبار

إل ــى ذلـ ــك ،قــالــت ال ـنــاط ـقــة بــاســم
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ج ـيــن س ــاك ــي ،إن
زيـ ــارة الـمـســؤولـيــن اإلســرائـيـلـيـيــن
لواشنطن ،التي تبدأ اليوم ،لن تغير
نهج البيت األبيض في العودة إلى
االتفاق النووي.
وق ــال ــت س ــاك ــي ف ــي تـصــريـحــات
مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول« :ي ـم ـك ـن ـنــي أن
ً
أق ــول :أوال ،المحادثات جــاريــة في
فـيـيـنــا .بــالـطـبــع ه ــذه الـمـفــاوضــات
غير مباشرة ،وهــي قــوة کامنة في
المسار الدبلوماسي للوصول إلى
االتفاق النووي .علمنا منذ البداية
ً
أنه سيواجه تحديا ،لكننا نشجع
ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى م ــواص ـل ــة
المفاوضات».
وأضافت« :يجب أن أقول إنه فيما
يتعلق بــإ ســرا ئـيــل ،فـقــد جعلناهم
ً
ً
شريكا رئيسيا في مفاوضاتنا وما
نعتزم القيام به ،وسنواصل القيام
بذلك في المستقبل».
وقبل توجه الوفد إلى واشنطن
قـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ال ـم ـك ـلــف ب ـن ـيــام ـيــن ن ـت ـن ـيــاه ـو ،إن
بـ ــاده غـيــر مـعـنـيــة ب ــأي ات ـف ــاق مع
ً
إيران ،مؤكدا أن إسرائيل ستواصل
عملياتها ضد طهران في المنطقة
بما يحافظ على أمنها.
ونـ ـق ــل م ــوق ــع «أك ـ ـس ـ ـيـ ــوس» عــن
مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو طلب
من الوفد إيصال رسالة مفادها أن
العودة لالتفاق النووي تهديد ألمن
الدولة العبرية.
(طهران  -وكاالت)

والـ ـمـ ـخ ــدرات ،ي ـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى ضــرب
ّ
المزارع اللبناني ،جراء مغامرات
أمــراءالكبتاغونً .
لتحالف

شكرا
ّ ّ
الـمــافـيـا  -الـمـيـلـيـشـيــا» .وأكـ ــد أن
«المحاسبة آتية».
وش ـ ـ ــدد ع ـض ــو ك ـت ـل ــة «ال ـل ـق ــاء
الديمقراطي» النائب بالل عبدالله
عـلــى أن ــه «يـجــب ضـبــط ال ـحــدود،
البلد يستنزف ،وأنا أتمنى على
الـسـعــوديــة أخ ــذ بـعـيــن االعـتـبــار
وضعنا وأال تعاقب البلد بكامله
والقطاع الزراعي بكامله ،بسبب
هـ ــذا ال ـخ ـطــأ ال ـك ـب ـيــر ل ـكــن أتـفـهــم
القرار ألنها بالنهاية تريد حماية
مجتمعها».
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن «أي تـهــريــب
ب ــأي ات ـج ــاه ب ـهــذا الـحـجــم يعني
أن هناك خيارين أو أن يكون له
غطاء سياسي أو غطاء أمني أو
ً
االثنين معا».
ّ
وكان رئيس تجمعالمزارعين
والـفــاحـيــن فــيال ـب ـقــا عابــراهـيــم
الترشيشي قد كشف أن «االنتاج
الـ ـ ــزراعـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي بـ ـ ــريء مــن
ت ال ــى
ت ـه ـمــة ت ـص ــدي ــرالـ ـمـ ـخ ــدرا 
ال ـس ـعــوديــة» ،م ـش ــددا عـلــى «ع ــدم
ارتـ ـب ــاط ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي مــن
مــزارع أو مصدر بهذه البضائع
الـ ـت ــي ض ـب ـطــت ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة،
والكل يعلم هذا األمر ،فالشاحنة
األخـيــرة محملة بــالــرمــان ونحن
ال نـ ـمـ ـل ــك رمـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـن ـ ـص ـ ـ ّـدره بــل
ن ـس ـت ــورده ،ون ـحــن م ـنــذ سنتين
نالحظ دخــول شاحنات زراعية
غـيــر لـبـنــانـيــة الـمـنـشــأ عـلــى خط
التصدير عبر لبنان ،وكل ما يتم
ضبطه من ممنوعات ومخدرات
ي ـت ـب ـيــن أن ال ـش ــاح ـن ــات س ــوري ــة
المنشأ وال عــاقــة ألي م ــزارع أو
م ـصــدر لـبـنــانــي ب ـهــذا األم ـ ــر ،بل
هــي شاحنات قــادمــة مــنسورية
بشكل ترانزيت ،وتصل الى مرفأ
بيروت وتحمل بالبواخر وتصدر
ع ـلــى خ ــط ل ـب ـنــانــي ،وه ـ ــذا األم ــر
يتكرر منذ سنتين ،ولكن نحن ال
عالقة لنا بها ،فأوراقها سورية
ب ــال ـك ــام ــل وي ـس ـت ـع ـم ـل ــون ال ـخــط
اللبناني فقط».

ثار جدل في ليبيا بعد
تصريحات نسبت إلى
وزيرة الخارجية بحكومة
الوحدة الوطنية نجالء
المنقوش ،أدلت بها في
جلسة استماع بمقر مجلس
النواب اإليطالي بروما،
ودعت خاللها إلى انسحاب
القوات التركية من بالدها.
ونفت الوزارة الليبية،
أمس ،ما تداولته وسائل
إعالم إيطالية على لسان
المنقوش ،بشأن خروج
القوات التركية .ولفتت
إلى أن الوزيرة تطرقت إلى
موقف حكومة الوحدة تجاه
كل المرتزقة على األراضي
الليبية دون استثناء أو
تحديد .وأكدت أنها تعمل
ً
وفقا لما «يشترطه احترام
االتفاقيات الدولية سارية
المفعول».

تونس« :النواب» يطلب
االستماع لوزير الدفاع

طلب مجلس النواب
التونسي تحديد جلسة
استماع ،لوزير الدفاع
الوطني إبراهيم البرتاجي
بعد غد .وجاء ذلك عبر
مراسلة وجهها المجلس
إلى الوزير ،حيث تتعلق
جلسة االستماع بمسائل
حول حيادية المؤسسة
العسكرية ،وتدخل القضاء
العسكري وإصداره لبرقية
جلب في حق عضو بمجلس
النواب .وفي وقت سابق،
أصدر القضاء العسكري
مذكرة استدعاء بحق
النائب راشد الخياري بعد
تصريحات اتهم فيها رئيس
الجمهورية قيس سعيد
بتلقي أموال من المخابرات
األميركية لدعم حملته
االنتخابية.

ّ
«هبة القدس» توقظ صواريخ غزة
اتـسـعــت «الـهـ ّـبــة الفلسطينية» ،التي
تشهدها القدس منذ أيــام بسبب فرض
إسرائيل إجراءات مشددة على المصلين
في المسجد األقصى ،لتشمل عدة بلدات
ومدن في الضفة الغربية ،بينما تسبب
التوتر في غزة بأكبر هجوم صاروخي
من القطاع منذ عدة أشهر.
وت ـش ـه ــد ال ـ ـقـ ــدس ،م ـن ــذ أس ـب ــوع ـي ــن،
تحركات لفلسطينيين يحتجون على نية
تل أبيب مصادرة منازل لهم في أحياء
بالقدس الشرقية ،لبناء حديقة عمالقة
تحمل اسم النبي داود.
والـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،نـظـمــت حــركــة
«ل ـهــب» اليمينية الـمـتـطــرفــة الـيـهــوديــة،
مسيرة استفزازية هتف خاللها يهود
م ـت ـش ــددون عـ ـب ــارات «الـ ـم ــوت ل ـل ـعــرب»،
أم ـ ــام ب ــاب ال ـع ـم ــود ،وش ـن ــوا اعـ ـت ــداءات
فــي عــدة مناطق ،قابلها الفلسطينيون
بتظاهرات مضادة في القدس الشرقية،
تمكنت الشرطة اإلسرائيلية من قمعها
ً
بعد مواجهات أسفرت أيضا عن المزيد
من الجرحى.
وبعد صالة الجمعة ،التي شارك فيها
ع ـش ــرات اآلالف ف ــي الـمـسـجــد األق ـصــى،
اس ـتــؤن ـفــت ال ـم ـن ــاوش ــات والـ ـص ــدام ــات
وامتدت إلى عدد من األحياء .وفي رسالة
ّ
تحد ،أدى نحو  75ألف شخص صالتي
الـعـشــاء وال ـتــراويــح فــي رح ــاب األقصى
ال ـم ـبــارك ،رغ ــم اإلج ـ ــراءات اإلســرائـيـلـيــة
ال ـم ـشــددة .وام ـتــد الـتــوتــر إل ــى غ ــزة ،مع
قصف دبابات إسرائيلية مواقع لحركة
حماس ،وأخرى للتدريب تابعة للفصائل
ً
المسلحة في مناطق متفرقة بالقطاع ،ردا
على رشقات صاروخية استهدفت جنوب
الدولة العبرية.
ووف ــق ُالـجـيــش اإلســرائـيـلــي ،ف ــإن 36
ً
صاروخا أطلقت ليل الجمعة-السبت من

غزة ،اعترضت منظومة القبة الحديدية
 6منها ،وسقطت أخرى في مواقع خالية.
وف ـ ــي بـ ـي ــان م ـش ـت ــرك دع ـ ــت ف ـي ــه إل ــى
ال ـم ـق ــاوم ــة ب ــالـ ـق ــدس ،ق ــال ــت ال ـف ـصــائــل
الفلسطينية ،الـتــي ش ــارك معظمها في
إط ــاق ال ـص ــواري ــخ عـلــى إس ــرائ ـي ــل« :لــن
نصمت على استمرار العدوان الصهيوني
على القدس» ،محذرة من أن «العدو يفتح
أبواب الجحيم».
على نفسه
ّ
وفي حين حذر األردن إسرائيل من أن
«القدس خط أحمر والمساس بها لعب
بــالـنــار» ،رفـضــت واشنطن بشكل حــازم
«خطاب المتطرفين اليهود وهتافاتهم
ال ـم ـحــرضــة ع ـلــى ال ـك ــراه ـي ــة ال ـع ـن ـي ـفــة»،
داع ـيــة إل ــى «ال ـه ــدوء وال ــوح ــدة وضـمــان
األم ــن وال ـح ـقــوق للجميع فــي ال ـقــدس»،
بينما دعت موسكو إلى اجتماع عاجل
للرباعية الــدولـيــة .وأعـلـنــت قـنــاة «كــان»
اإلسرائيلية ،الممولة من الحكومة ،عن
ج ـهــود دول ـي ــة ت ـبــذل م ــن أج ــل الـتــوصــل
التفاق تهدئة جديد في قطاع غــزة ،في
حين طالب مبعوث األمــم المتحدة إلى
الشرق األوسط ،تور وينسالند ،بـ «تجنب
المزيد من التصعيد ،خاصة خالل شهر
ً
رم ـض ــان ،وال ـف ـتــرة الـحـســاســة سياسيا
لــدى الجانبين» .وتواجه إسرائيل أزمة
سياسية حادة ،بعد أن فشلت االنتخابات
الــرابـعــة خــال عامين فــي كسر الجمود
السياسي ،بينما يستعد الفلسطينيون
ً
النتخابات ستكون األولى منذ  15عاما.
ّ
وحذرت «حماس» ،قبل أيام ،من تأجيل
ً
ً
االنتخابات ،ولو يوما واحــدا ،في حين
أظهر استطالع للرأي أن الئحة يرأسها
األس ـيــر الفلسطيني مـ ــروان البرغوثي
سـتـتـفــوق عـلــى الئ ـحــة شكلها الــرئـيــس
محمود عباس.
(عواصم -وكاالت)
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مناورات أميركية في أالسكا ...وموسكو تغلق «األسود»

عناصر من الجيش الروسي تدخل إلى طائرة
«إيليوشن» خالل التدريبات األخيرة في ميناء
(رويترز)
تاغانروغ على بحر آزوف

ً
يبدو أن التوتر سيبقى عنوانا
بين واشنطن وحلفائها من
جهة ،وروسيا من الجهة
األخرى ،بانتظار قمة الرئيسين
جو بايدن وفالديمير بوتين.
ولم يكد منسوب التوتر يتراجع
بعد إعالن موسكو بدء سحب
حشودها العسكرية من الحدود
األوكرانية ،حتى عادت األمور
للمربع األول بإعالن واشنطن
عن مناورات على الحدود
الروسية.

بعد استخدامه سياسة حافة الهاوية
ّ
ال ـت ــي ب ـلــغ ف ـي ـهــا ال ـت ــوت ــر مــرح ـلــة غير
مسبوقةّ ،ثــم تــراجــع عنها أمــام أنظار
ال ـعــالــم ،نــفــذ أم ــس ،الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتين وعده بإغالق  3مناطق
فــي الـبـحــر األسـ ــود أم ــام م ــرور السفن
الحربية للدول األجنبية ّ
لمدة  6أشهر،
فــي حين أعـلــن الجيش األمـيــركــي ،أنه
س ـي ـجــري ت ــدري ـب ــات ع ـس ـكــريــة بــواليــة
أالسكا شمال البالد قــرب الـحــدود مع
روسيا الشهر المقبل.
وأعلنت قيادة سالح الجو األميركى
ف ـ ــي ال ـم ـح ـي ــط الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ ،أن ال ـج ـي ــش
األميركي سيجري تدريبات عسكرية
 Northern Edge 2021ا ل ـم ـقــررة في
الفترة مــن  3إلــى  14مــايــو المقبل في
أالسكا ،تشمل مجموعة حاملة طائرات

النووية الهجومية "ثيودور روزفلت"
والـسـفــن الـمــرافـقــة لـهــا ونـحــو  15ألــف
عسكري إضافة إلى  240طائرة تابعة
لمختلف صنوف الجيش.
ولــم تــرد الخدمة الصحافية لــوزارة
الدفاع "البنتاغون" وقيادة المحيطين
ال ـه ـنــدي والـ ـه ــادئ ل ـل ـقــوات المسلحة
األم ـيــرك ـيــة وقـ ـي ــادة ال ـم ـحـيــط ال ـه ــادئ
للقوات الجوية األميركية عما إذا كانت
ً
واش ـن ـطــن ق ــد أب ـل ـغــت مــوس ـكــو ســابـقــا
بخطط التدريبات ،وما إذا كان الجانب
األميركي خالل تلك الفترة سيبقى على
اتصال مع الجانب الروسي.

البحر األسود
وب ــالـ ـت ــزام ــن ،أكـ ـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع

 B52و«أيزنهاور» لتأمين االنسحاب من أفغانستان
بعد قرار الرئيس األميركي جو بايدن سحب جميع
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة مــن أفـغــانـسـتــان ،بـحـلــول الــذكــرى
العشرين العـتــداء ات  11سبتمبر  2001في الواليات
المتحدة ،والتي كانت الدافع خلف اجتياح هذا البلد،
أرســل وزيــر الــدفــاع األمـيــركــي لويد أوسـتــن قاذفتين
إضافيتين مــن ط ــراز  B52إلــى الخليج ،وم ــدد مهمة
حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" في المنطقة،
لتأمين االنسحاب المقرر لقوات التحالف الدولي من
أفغانستان.
وق ــال ال ـنــاطــق بــاســم "ال ـب ـن ـتــاغــون" ،ج ــون كـيــربــي،
خالل مؤتمر صحافي ،أمس األول ،إن أوستن "وافق
على بعض اإلجــراء ات اإلضافية" .وأضــاف أن حاملة
الطائرات "يو إس إس أيزنهاور ستبقى في المنطقة

لبعض الوقت ،في حين وصلت إلى المنطقة قاذفتان
من طراز ."B52
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاذفـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـث ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة ،الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاة
"ستراتوفورتريس" ،والقادرة على حمل أسلحة نووية
تتمركز بالعادة في قطر ،حيث لدى الجيش األميركي
قاعدة جوية ضخمة.
ول ــم يستبعد الـمـتـحــدث إرسـ ــال ت ـعــزيــزات أخ ــرى
للمشاركة في العملية اللوجستية الهائلة ،المتمثلة
بسحب نحو  2500عسكري أميركي ،يضاف إليهم أكثر
من  16ألف متعاقد مدني مع تجهيزاتهم.
عالوة على ذلك ،سيشمل االنسحاب قرابة  7آالف
عسكري من حلف شمال األطلسي يعتمدون إلى حد
بعيد على الجيش األميركي في نقل العديد والعتاد.

الــروس ـيــة ،أم ــس ،إغ ــاق  3مـنــاطــق في
البحر األسود أمام مرور السفن الحربية
ً
للدول األجنبية اعتبارا من مساء أمس
وح ـتــى مـنـتـصــف ل ـيــل م ــن  31أكـتــوبــر
المقبل.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ،أن
اإلغالق لن يعوق المالحة عبر مضيق
كيرتش ،معتبرة أن كل المناطق المغلقة
ستكون في المياه الداخلية لروسيا.
ّ
وقدمت وزارة الخارجية األوكرانية
مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي،
كما أعربت الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي عن قلقهما بهذا الصدد ،في
ح ـيــن ان ـت ـقــد ح ـلــف ش ـمــالــي األطـلـســي
(الناتو) الخطوة الروسية.
من جانبه ،أكد نائب وزير الخارجية
ً
الــروســي سـيــرغــي ريــابـكــوف ردا على
التصريحات الغربية ،أن "روسيا تعمل
في إطار القانون الدولي ،ولم يتم فرض
أي قيود على حركة السفن التجارية،
وال تعرقل عمل الموانئ األوكرانية في
بحر أزوف".
وفي أعقاب إعالن روسيا عن عودة
قــوات ـهــا إل ــى مــواق ـع ـهــا ب ـعــد م ـن ــاورات
أج ــرت ـه ــا ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع أوك ــران ـي ــا
 ،أكـ ـ ــد الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم "الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون"
أنتون سيميلروث ،أمــس ،أن الواليات
المتحدة تواصل مراقبة الوضع على
الـحــدود الــروسـيــة ـ ـ األوكــرانـيــة وتأمل
فى انسحاب القوات الروسية من شبه
ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم وال ـ ـحـ ــدود األوك ــرانـ ـي ــة
لـ ـتـ ـه ــدئ ــة الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف ك ـ ـمـ ــا يـ ــزع ـ ـمـ ــون.
وسنواصل مراقبة الوضع.
كما قال المتحدث باسم الخارجية
األم ـيــرك ـيــة نـيــد ب ــراي ــس ،أن واشـنـطــن
ستواصل "متابعتها عن كثب للوضع،

سمعنا هذا الكالم .وأعتقد أن ما نريده
هو األفعال".
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغى
شــويـغــو أعـلــن الخميس الـمــاضــي عن
اختتام مناورات أدتها قوات المنطقتين
العسكريتين الجنوبية والغربية وأمر
ب ـعــودة ال ـق ــوات الـمـشــاركــة إل ــى مــواقــع
مرابطتها الدائمة ،وأمر شويغو بهذه
ال ـخ ـط ــوة ل ـض ـمــان ع ـ ــودة الـ ـق ــوات إلــى
م ــراك ــزه ــا األص ـل ـيــة ب ـح ـلــول األول من
مايو المقبل.

زيلينسكي
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال نائب رئيس
وزراء أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف ،إن
رئيس بالده فلوديمير زيلينسكي لن
يتمكن من قبول دعوة نظيره الروسي
فالديمير بوتين لزيارة موسكو إلجراء
محادثات.
وأضــاف" :ال يمكن لرئيس أوكرانيا
أن يـتـ ّ
ـوجــه خ ــال ال ـحــرب إل ــى عاصمة
الدولة المعتدية ،لمقابلة الشخص الذي
يمثلها .يبدو لي أن هذا اقتراح غريب
بعض الشيء".
واعتبر أن مثل هذا االجتماع يجب
أن يتم في إطــار "رباعية النورمادي"،
بمشاركة قادة ألمانيا وفرنسا.
ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،رد ب ــوت ـي ــن عـلــى
اقـ ـت ــراح ن ـظ ـيــره األوكـ ــرانـ ــي ،ع ـقــد لـقــاء
بينهما في أي مكان بمنطقة دونباس
جنوب شرقي أوكرانيا.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب بـ ــوت ـ ـيـ ــن خـ ـ ـ ــال لـ ـ ـق ـ ــاء فــي
م ــوس ـك ــو مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـب ـي ــاروس ــي
ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر ل ــوك ــاشـ ـيـ ـنـ ـك ــو ،ع ـ ــن أس ــف
روسـ ـي ــا إزاء "ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـخ ـط ــوات

التي اتخذت لتدمير العالقات" بينها
ً
وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،م ـض ـي ـفــا" :ل ـك ــن إذا رغــب
الرئيس زيلينسكي في إعادة بناء هذه
الـعــاقــات ،فــإن ذلــك ال يستدعي سوى
الترحيب من جانبنا".
وأض ــاف بــوتـيــن ،أنــه فــي حــال رغب
زيلينسكي ،الحديث عن سبل تطوير
الـعــاقــات الثنائية" ،فإننا مستعدون
الس ـت ـق ـب ــال ــه فـ ــي م ــوسـ ـك ــو بـ ـ ــأي وق ــت
يالئمه".

دوليات
سلة أخبار
الصين :الديمقراطية
ليست «كوكاكوال»

أعلن وزير الخارجية الصين
ي،وانغ يي ،أن الديمقراطية
ليست "كوكاكوال" ،ولن
تتمكن الواليات المتحدة من
إجبارالعال م بأسره على أن
يكون على المذاق نفسه الذي
ابتكرته .وأضاف" :ال يمكن
ألي قوة أن تنكر المسار الذي
اختارته البلدان األخرى ،ولن
ّ
يغير أي بلد نظامه وفقا
لإلعجاب وعدم اإلعجاب من
جانب اآلخرين .في النهاية،
فقط شعب البلد يمكنهتقرير
هل النظام والمسار الذي تم
اختياره صحيح أم ال".
وأكد الوزير وانغ يي" :نحن
ال نتبنى نماذج أجنبية،
وال نصدر أيديولوجيتنا،
وال نطلب من الدول األخرى
تقليد أساليب الصين" ،الفتا
إلى أن "بالده تنفذسياسة
الديمقراطية االشتراكية ،التي
تعكس إرادة الشعب ،وتتوافق
مع خصوصية الصين
ويدعمها سكان البالد".

إندونيسيا تستبعد العثور
على ناجين في غواصتها

قائمة بوتين
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أصـ ـ ــدر الــرئ ـيـ ّـس
ً
الـ ــروسـ ــي م ــرس ــوم ــا ي ـق ـضــي "ب ـت ـبــنــي
إجراءات الرد على الخطوات غير الودية
من دول أجنبية" تجاه بالده.
وب ـم ــوج ــب الـ ـم ــرس ــوم ،ال ـ ــذي نـشــره
موقع الكرملين ،كلف بوتين الحكومة
الــروسـيــة بتحديد "قــائـمــة ال ــدول غير
ال ــودي ــة ال ـت ــي سـتـتـخــذ ت ـجــاه ـهــا هــذه
اإلجراءات".
وينص المرسوم على فرض القيود
أو الحظر الكامل على إب ــرام البعثات
الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية
لـلــدول التي تتخذ خـطــوات غير وديــة
ت ـجــاه روس ـي ــا ،ع ـقــودا مــع األش ـخــاص
الـ ـم ــوج ــودي ــن عـ ـل ــى أراض ـ ـ ـ ــي روسـ ـي ــا
وتوظيف العاملين على أراضي روسيا.
ومن المقرر أن تحدد الحكومة عدد
األشـخــاص الــذيــن سيتاح لتلك الــدول
الـتـعــاقــد مـعـهــم ،وتـفـســخ الـعـقــود التي
س ـت ـت ـجــاوز الـ ـع ــدد ال ـم ـح ــدد .وي ـهــدف
ال ـمــرســوم "إل ــى حـمــايــة مـصــالــح وأمــن
روسيا".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

استبعدت البحرية
اإلندونيسية ،أمس ،العثور
على ناجين في الغواصة
التي غرقت قبالة جزيرة
ً
بالي وعلى متنها  53رجال،
مؤكدة أن الطاقم استنفد
احتياطيه من األكسجين.
وقال المتحدث باسم البحرية،
يودو مارغونو ،في مؤتمر
صحافي" :عثرنا على حطام
وأشياء في المنطقة التي
غطست فيها الغواصة
للمرة األخيرة" ،موضحا أن
هذه القطع جاءت من داخل
الغواصة .وأضاف" :استنادا
إلى العناصر التي نعتقد
أنها جاءت من الغواصة كري
نانغاال ،قمنا بتغيير وضع
الغواصة من مفقودة إلى
غارقة".

ترامب يشيد بكيم
ويحمل على مون

إثيوبيا تتهم جهات خارجية بالوقوف وراء «أحداث أمهرة»
آبي أحمد :الملء الثاني لـ «النهضة» في موعده رغم المؤامرات والضغوط
أعلنت رئاسة الحكومة اإلثيوبية أن أديــس أبابا ستقوم
بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر ،متهمة
جهات خارجية وأخــرى داخلية ،بإحداث الفوضى ،وزعزعة
االستقرار في البالد.
وقــال رئيس الحكومة اإلثيوبية آبــي أحمد ،بعد اجتماع
لمجلس األمن القومي ،إن هذه الجهات "تعمل على إغراق البالد
في فوضى" ،لكنه أشار إلى أنه "رغم المؤامرات والضغوط التي
تمارس على البالد ،فإن إثيوبيا ستقوم بعملية الملء الثاني
لسد النهضة في الموعد المقرر في موسم األمطار خالل شهري
يوليو وأغسطس المقبلين ،وإجراء االنتخابات".
وفــي خطوة تهدد باستئناف القتال فــي إقليم تيغراي،
تجددت أعمال العنف في إقليم "أمهرة" شمال غرب إثيوبيا ،ما

أسفر عن سقوط عشرات القتلى ،ونزوح اآلالف من مناطقهم.
وأججت أعمال العنف األخيرة المخاوف حول األجــواء التي
يفترض أن تجرى فيها االنتخابات الوطنية في شهر يونيو.
وتــركــزت أعمال العنف التي بــدأت األسـبــوع الماضي في
قسمين إداريـيــن في إقليم أمهرة ،شــوا الشمالية وأورومـيــا،
واألخيرة يسكنها األورومو أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا
الفيدرالية ،بحسب الوكالة.
ورفض المسؤولون في المنطقتين حتى اآلن إعطاء حصيلة
دقيقة ،لكن كبير الوسطاء اإلثيوبي إيندال هايلي قال لوكالة
"فرانس برس" ،أمس األول ،بعد التوجه إلى المكان ،إن نحو
 200شخص يمكن أن يكونوا قد قتلوا في هذه المواجهات.
وأضاف "يمكننا القول دون أن نخشى الوقوع في الخطأ

بــأن عــدد القتلى تخطى المئة .والتقديرات تشير إلــى مقتل
 200شخص" ،موضحا أن هذه األرقام "تستند إلى معلومات
جمعت من نازحين" ،بحسب الوكالة .وتابع أن أكثر من  250ألف
شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شوا الشمالية وأكثر من
 75ألفا في منطقة أوروميا .وفي مارس أوقعت أعمال العنف في
المنطقة نفسها أكثر من  300قتيل ،وتسببت في نزوح  50ألفا.
في سياق متصل ،أعلنت وزارة الخارجية األميركية ،أمس
األول ،تسكين جـيـفــري فيلتمان مبعوثا جــديــدا لـلــواليــات
المتحدة في منطقة القرن اإلفريقي ،التي تعاني أزمات شائكة.
وقــالــت الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة إن فيلتمان سـيـقــود الجهود
الدبلوماسية األميركية لمعالجة األزمات السياسية واألمنية
التي يعانيها القرن اإلفريقي بينها األوضاع في إقليم تيغراي

الـمـضـطــرب ،والـتــوتــر المتصاعد بـيــن ال ـس ــودان وإثـيــوبـيــا،
والنزاع حول سد النهضة اإلثيوبي مع الخرطوم والقاهرة،
وكذلك األوضاع في الصومال .ومن المتوقع أن تتصدر أزمة
سد النهضة ،الذي تبنيه إثيوبيا على بعد  15كيلومترا من
الحدود السودانية بكلفة  5مليارات دوالر ،وبطاقة تخزينية
تقدر بنحو  74مليار متر مكعب ،أجندة المبعوث األميركي
الجديد في المنطقة.
وتتزامن مهمته مع وصول أطراف النزاع الثالثة إلى طريق
مسدود ،بعد فشل االجتماعات التي استضافتها كينشاسا
عاصمة الكونغو الديمقراطية -الــرئـيــس الـحــالــي لالتحاد
اإلفريقي -خالل الفترة من الرابع حتى السادس من أبريل.

أنقرة تلجأ إلى «البوابة اإلسرائيلية»
و«إبادة األرمن» تفاقم التوتر مع بايدن
دخـ ـل ــت ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن أن ـق ــرة
ً
وواش ـن ـطــن ال ـتــي تـعــانــي أصــا
أزم ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــة م ـ ـنـ ــذ ع ـهــد
ً
الرئيس دونــالــد تــرامــب ،فصال
ً
ج ــدي ــدا م ــن ال ـت ــوت ــر ،م ــع إب ــاغ
الرئيس الديمقراطي جو بايدن
نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـتـ ــركـ ــي رج ـ ـ ــب ط ـيــب
إردوغان بأنه سيعتبر الجرائم
ال ـتــي ارتـكـبـتـهــا اإلم ـبــراطــوريــة
ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ب ـح ــق األرمـ ـ ـ ــن فــي
الـحــرب العالمية األول ــى "إبــادة
جـمــاعـيــة" ،ليصبح أول رئيس
أميركي يستخدم هذا التصنيف،
رغـ ـ ـ ــم أن أسـ ـ ــافـ ـ ــه فـ ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض امتنعوا عن ذلك لتجنب
إل ـح ــاق ال ـض ــرر بــال ـعــاقــات مع
حليف إقليمي رئيسي.
واختار بايدن الذكرى الـ 106
لـلـمـجــازر ل ـلــوفــاء بــوعــد أطلقه

خــال حملته االنتخابية ،غداة
محادثة ،وصفها شخص مطلع
عليها بأنها كانت "متوترة" ،مع
إردوغان.
وش ــددت مـســؤولــة فــي وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،عـلــى
أن اسـ ـتـ ـخ ــدام عـ ـب ــارة "اإلب ـ ـ ــادة
الجماعية لــأرمــن" ال يعني أن
ً
هناك تغييرا من جانب الواليات
المتحدة أو أن تغييرات ستأتي
من البيت األبيض.
وك ــان الـكــونـغــرس األمـيــركــي
اع ـ ـتـ ــرف بـ ـ ــاإلبـ ـ ــادة ال ـج ـمــاع ـيــة
لــأرمــن فــي ديسمبر  2019في
ت ـصــويــت رم ـ ــزي ،ل ـكــن الــرئـيــس
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب الـ ـ ـ ــذي ك ــان ــت
ت ــرب ـط ــه ع ــاق ــة ج ـي ــدة إلـ ــى حــد
مــا ب ــإردوغ ــان ،رفــض استخدام
هذه العبارة واكتفى بالحديث

عــن "واحـ ــدة مــن أس ــوأ الفظائع
الجماعية في القرن العشرين".
ول ـ ـ ــن ي ـ ـكـ ــون إلع ـ ـ ـ ــان ب ــاي ــدن
أي ت ــأثـ ـي ــر ق ـ ــان ـ ــون ـ ــي ،لـ ـكـ ـن ــه ال
يـمـكــن إال أن يـ ــؤدي إل ــى تـفــاقــم
الـتــوتــر مــع تركيا الـتــي وصفها
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي
أن ـت ــون ــي بـلـيـنـكـيــن "بــال ـشــري ـكــة
االستراتيجية المفترضة التي
ال تتصرف كحليف فــي العديد
من الجوانب".
من ناحية ثانية ،ورغم التوتر
بين إســرائـيــل وأرمـيـنـيــا بسبب
ال ــدع ــم الـكـبـيــر الـ ــذي قــدم ـتــه تل
أب ـي ــب ألذرب ـي ـج ــان خ ــال جــولــة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارك األخ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ــي إق ـل ـيــم
ناغورني كاراباخ ،دعت صحيفة
"جيروزاليم بوست" العبرية في
افتتاحيتها أمس ،إسرائيل إلى

"االعـ ـت ــراف ب ــاإلب ــادة الجماعية
لألرمن".
وكتبت" :الدولة اليهودية التي
شهد مواطنوها مقتل  6ماليين
يهودي على يد النازيين ،ال تزال
لــم تـعـتــرف ب ــاإلب ــادة الجماعية
لألرمن ،هذا يجب أن يتغير".
ج ــاء ذل ــك بينما اعـتـبــر نائب
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الـســابــق دان ــي أيــالــون ،أن دعــوة
وزيــر الطاقة اإلسرائيلي يوفال
شـ ـت ــايـ ـنـ ـت ــز ل ـ ـح ـ ـضـ ــور م ــؤت ـم ــر
ف ـ ــي ت ــركـ ـي ــا تـ ــرمـ ــز إل ـ ـ ــى ت ـح ــول
فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـت ــرك ـي ــة ت ـجــاه
ً
إســرائ ـيــل ،مـشـيــرا إل ــى أن أنـقــرة
تبحث عن كافة الطرق للوصول
إلى واشنطن من خالل تحسين
العالقات مع إسرائيل.
وكانت صحيفة "ديلي صباح"

اتهم الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب،
الرئيس الكوري الجنوبي
مون جاي إن ،بنهب الواليات
المتحدة ،مشددا على صداقته
المفترضة مع زعيم كوريا
الشمالية كيم جونغ أون.
وقال ،في بيان ،إن "كيم الذي
تعرفت عليه وأحببته في ظل
أصعب الظروف ،لم يحترم
يوما الرئيس الحالي لكوريا
الجنوبية مون جاي إن".
وأضاف أن "الرئيس مون كان
ّ
ضعيفا كقائد وكمفاوض إل
عندما يتعلق األمر بالنهب
العسكري المستمر للواليات
المتحدة" ،مؤكدا أنه "تم
معاملتنا كحمقى لعقود،
ومع ذلك تمكنت من جعلهم
يدفعون مليارات الدوالرات
اإلضافية مقابل الحماية
وخدماتنا العسكرية".

ّكر ّ
وفر بين الحكومة
والحوثيين بمأرب

ً
جنود أرمن يحملون إكليال من الزهور خالل إحياء الذكرى الـ  106لإلبادة في يريفان أمس (أ ف ب)
التركية توقعت أن تكون إسرائيل
الهدف الثاني لـ "سياسة التقارب"
التي تعتمدها أنقرة بعد وصول
بـ ــايـ ــدن إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ب ـع ــد ان
نجحت هذه السياسة مع مصر
على حد قولها.

من جانب آخر ،أطلق الجيش
ال ـت ــرك ــي عـمـلـيــة ع ـس ـكــريــة بــريــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ت ــابـ ـع ــة
لمحافظة دهوك داخل األراضي
العراقية لمالحقة عناصر "حزب
العمال الكردستاني" أمس.

وذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ،أن الـجـيــش
نفذ عملية إنــزال لوحدات قوات
خاصة في المنطقة تحت غطاء
مقاتالت  F16وطــائــرات مسيرة
ومروحيات عسكرية ومدفعية.
(واشنطن ،تل أبيب ـ ـ وكاالت)

تواصلت المعارك العنيفة
بين قوات الحكومة اليمنية
المعترف بها دوليا وبين
قوات الحوثيين في محافظة
مأرب .وذكر مصدر عسكري
أن "قوات الحوثيين سيطرت
على مواقع في جبهة المشجح
بصرواح غربي مأرب" ،وإن
الجيش اليمني يخوض
معارك الستعادة مواقع غربي
المحافظة الغنية بالنفط.

ةديرجلا
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السالمية والقادسية ...استعادة
توازن أم استمرار في المنافسة؟
مباراتان في ختام الجولة الـ  12لدوري  stcالممتاز اليوم
حازم ماهر
وأحمد حامد

يلتقي اليوم السالمية مع
القادسية ،والفحيحيل مع
النصر في ختام الجولة الثانية
عشرة لدوري  stcالممتاز
لكرة القدم ،التي انطلقت
أمس األول بفوز الكويت على
خيطان .1-5

تختتم اليوم منافسات الجولة
الثانية عشرة لــدوري  stcالممتاز
لكرة القدم بإقامة مباراتين ،يلتقي
فـيـهـمــا الـســالـمـيــة م ــع الـقــادسـيــة
على استاد ثامر ،والفحيحيل مع
النصر على استاد الشباب ،وتقام
الـ ـمـ ـب ــارات ــان ب ـتــوق ـيــت واحـ ـ ــد في
الساعة  10.00مساء.
وكــانــت ه ــذه الـجــولــة استهلت
م ـنــاف ـســات ـهــا أم ـ ــس األول بـلـقــاء
الكويت وخيطان ،وحقق االبيض
الفوز بنتيجة كبيرة قوامها خمسة
أهداف لهدف ،ليرفع الفائز رصيده
إل ــى  23نقطة ويــأتــي فــي المركز
ال ـث ــال ــث ،ف ــي ح ـيــن ت ــوق ــف رصـيــد
الخاسر عند  6نقاط محتال المركز
األخير وازداد موقفه صعوبة في
البقاء في البطولة.

السالمية والقادسية
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
وال ـق ــادس ـي ــة األقـ ـ ــوى ف ــي الـجــولــة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة ،نـ ـظ ــرا لـلـمـتـعــة
واإلثــارة والندية التي تحظى بها
بغض النظر عن ترتيب الفريقين
ومستواهما الذي يسبق المواجهة.
ويـ ـحـ ـت ــل الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـم ــرك ــز

السادس برصيد  12نقطة ،ولقي
الفريق في الجولة السابقة خسارة
على يد الشباب بنتيجة  ،2-1وهو
االمر الذي وضع المدرب ثامر عناد
على المحك.
ول ـم ـبــاراة ال ـيــوم اهـمـيــة كبيرة
لعناد ومـســاعــديــه ،خصوصا أن
الفوز بها يبعده عن منطقة الخطر،
إلى جانب استعادة الثقة مجددا.
وتتجه النية لدى عناد إلى إجراء
تغيير على تشكيل الفريق في ظل
ت ــراج ــع مـسـتــوى أك ـثــر م ــن الع ــب،
إضافة إلى غياب محمد سويدان
لــإيـقــاف ،وع ــودة مساعد نــدا من
اإليقاف.
ويقف الجهاز الفني للسماوي
على مستوى العبي القادسية سواء
الفني او الـبــدنــي ،ولــذلــك سيلعب
الفريق وفقا إلمكاناته فيما يخص
التشكيل أو األسلوب.
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ،يسعى
الـقــادسـيــة الــوصـيــف بــرصـيــد 24
نقطة ،لتخطي عقبة منافسه اليوم
من اجل اللحاق بالعربي متصدر
البطولة ،ومحاولة تقليص الفارق
في حال تعثر األخضر.
وحـقــق الـقــادسـيــة ف ــوزا ثمينا

على النصر بهدفين نظيفين في
الجولة السابقة ،وهو الفوز الذي
أكد أنه المنافس الوحيد لألخصر
على القمة ،كما أنه أكد مواصلة
سيره في الطريق الصحيح.
وقام مدرب االصفر اإلسباني
بابلو فرانكو بمتابعة المنافس
في مباراته مع الشباب ،للوقوف
على مستواه مع التأكيد لالعبيه
عـلــى ان ــه لـيــس لــديــه مــا يخشاه،
وأنـ ــه يــدخــل ال ـل ـقــاء ب ــا ضـغــوط
عكس األصـفــر ،ويــرفــض المدرب
إج ـ ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـي ــر عـ ـل ــى ال ـت ـش ـك ـيــل
األســاســي في الفترة األخـيــرة إال
في حال إصابة أي من الالعبين
األساسيين.

الفحيحيل والنصر
رغ ـ ـبـ ــة ج ــامـ ـح ــة ل ـل ـف ـح ـي ـح ـيــل
وال ـن ـص ــر ف ــي تـحـقـيــق الـ ـف ــوز في
مباراتهما اليوم ألكثر من سبب.
فالفحيحيل نجح في تحقيق فوز
ثـمـيــن ع ـلــى خ ـي ـطــان ف ــي الـجــولــة
الماضية بنتيجة  ،2-3وكان الفوز
بمنزلة طوق النجاة له بعد ان رفع
رصيده إلــى  9نقطة ويرتقي إلى
المركز الثامن ،وبالتالي االبتعاد

الكويت أقصى خيطان بخماسية
خطوة عن منطقة الخطر.
وال ـفــوز الـيــوم سيكون بمنزلة
ال ـع ــام ــة ال ـف ــارق ــة لـلـعـنــابــي نحو
البقاء والهروب من الهبوط ،لذلك
جاءت التعليمات لالعبين بضرورة
اس ـت ـغــال ان ـص ــاف ال ـف ــرص الـتــي
ستلوح لهم.

ولـ ـ ــم ي ـح ـس ــم الـ ـجـ ـه ــاز ال ـط ـبــي
لالحمر مصير عبدالله الشامي
م ــن حـيــث ال ـل ـحــاق بــال ـم ـبــاراة من
عــدمــه ،بعد تعرضه لإلصابة في
الفترة األخيرة ،فيما يعود للتشكيل
االساسي جاسم محمد كرم الذي
غاب أمام خيطان لإليقاف.

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ـعــانــي الـنـصــر
ال ـ ـخـ ــامـ ــس بـ ــرص ـ ـيـ ــد  15ن ـق ـطــة
غيابات مؤثرة ،إذ يفتقد الفريق
لجهود روبــن لــإيـقــاف ،ومحمد
دح ــام ودي ـن ـيــس وخ ــال ــد شــامــان
والف ــي عـمــاش السـبــاب متفاوتة
األم ــر ال ــذي يـعـنــي إجـ ــراء تغيير

على التشكيل كونهم من العناصر
الرئيسية.
وللمباراة أهمية خاصة للمدرب
اح ـمــد عـبــدالـكــريــم ،خـصــوصــا أن
الفوز يعني انهاء سلسلة النتائج
السلبية للفريق في الفترة األخيرة
والتي ابعدته عن المربع الذهبي.

برقان يهزم الصليبيخات ويشعل «األولى» «المسابقات» أصدرت الجدول األبيض يقسو على خيطان بخماسية
•

عبدالرحمن فوزان

اشتعل صراع المنافسة في دوري  stcللدرجة
األول ــى ،بعد الـعــودة القوية لـبــرقــان ،ودخــولــه
الـمـنــافـســة ،إث ــر ف ــوزه الـصـعــب عـلــى المتصدر
الصليبيخات ،في المباراة التي جمعت بينهما
أمس األول على استاد الشباب ،في إطار الجولة
الثانية عشرة من ُعمر ال ــدوري ،ليرفع الفائز
رصيده إلى  12نقطة في المركز الرابع ،ويتوقف
رصيد الصليبيخات عند  17نقطة في المركز
األول .سجل ثالثية برقان محمد ربيع (هدفين)،
والبرازيلي جيوفاني سيلفا ،فيما سجل هدفي
الصليبيخات البرازيلي رافائيل.

وفــي م ـبــاراة أخ ــرى ،ضمن الـجــولــة نفسها،
فشل التضامن في استغالل تعثر الصليبيخات
واالنـفــراد بالصدارة ،بوقوعه في فخ التعادل
مع مضيفه اليرموك ،في المباراة التي جمعت
بينهما على استاد عبدالله الخليفة الصباح
أمس األول.
وب ـ ـهـ ــذا الـ ـتـ ـع ــادل رف ـ ــع "أب ـ ـنـ ــاء الـ ـف ــروانـ ـي ــة"
رص ـيــدهــم إل ــى  ١٧نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز الـثــانــي،
متخلفين بفارق األهداف عن المتصدر ،ووصل
اليرموك إلى النقطة  15في المركز الثالث.
سجل للتضامن محترفه السنغالي جاي
ن ـ ــداي ،فـيـمــا س ـجــل ه ــدف ال ـي ــرم ــوك مـهــاجـمــه
التونسي وسام اإلدريسي.

أص ـ ــدرت لـجـنــة ال ـم ـســاب ـقــات بــات ـحــاد ال ـك ــرة ج ــدول
بطولتي دوري  stcللدرجة الممتازة والدرجة األولى
كامال.
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة عشرة األربعاء
المقبل للدوري الممتاز ،على أن تختتم البطولة يوم
 17مــايــو الـمـقـبــل ،وتـقــام الـجــولــة األخ ـيــرة فــي توقيت
واحد ( 8.20مساء) ،تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص ،وفي
حــال تم تحديد بطل المسابقة والفريقين الهابطين
لـ ــدوري ال ــدرج ــة األولـ ــى سـتـقــام ال ـم ـبــاريــات فــي نفس
اليوم ،لكن في توقيت مختلف.
فـيـمــا ت ـقــام ال ـجــولــة الـثــالـثــة ع ـشــرة لـ ــدوري الــدرجــة
األو لــى الثالثاء المقبل ،على أن تقام الجولة األخيرة
 20مايو المقبل.

ضــرب الفريق األول بـنــادي الكويت لكرة القدم
نظيره في خيطان بخمسة أهداف لهدف ،في المباراة
التي جمعت بينهما مساء أمس األول ،على استاد
ناصر العصيمي ،في افتتاح الجولة  12من منافسات
دوري  stcالممتاز ،وسجل أهداف األبيض التونسي
أحمد العكايشي ( 12و ،)49وناصر فرج ( 47و،)90
واالس ـبــانــي ديـمـبـلــي ( ،)65فــي حـيــن سـجــل هــدف
خيطان محمد عبيد (.)14
وبـهــذا الـفــوز وصــل الكويت إلــى النقطة  23في
المركز الثالث ،بينما تجمد رصيد خيطان عند 6
نقاط في المركز األخير.

تشرين أول مشوار الكويت بكأس آسيا
وقرر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم رسميا إلغاء

مواجهة فريق الكويت ونظيره شباب األمعري
الـفـلـسـطـيـنــي ،ضـمــن م ـبــاريــات الـ ــدور الـتــأ ًهـيـلــي
ف ــي ك ــأس االت ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ،لـيـتــأهــا م ـعــا إلــى
المجموعة الثالثة ،بعد انسحاب السيب العماني
من المسابقة.
ويستضيف األردن منافسات الدور التمهيدي
لـلـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة اع ـت ـبــارا م ــن  21م ــن الشهر
المقبل ،حيث يلتقي الكويت مع تشرين السوري،
وسـتـكــون ثــانــي مــواج ـهــات الـكــويــت أم ــام شباب
األمعري الفلسطيني في  24مايو ،على أن يكون
الـخـتــام أم ــام الفيصلي األردن ــي يــوم  24مــن ذات
ُالشهر ،على أن يتأهل أول وثاني المجموعة إلى
ثمن نهائي البطولة.

 100ألف جنيه لكل العب في بيراميدز بعد التأهل كاظمة مع الكويت في نهائي كأس الطائرة

•

القاهرة  -ةديرجلا

•

قــررت إدارة نــادي بيراميدز،
صرف  100ألف جنيه لكل العب
بالفريق شارك في مباراة نكانا
الزامبي ،التي أقيمت األربعاء،
وص ـ ـعـ ــد مـ ــن خ ــالـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــادي
السماوي إلى ربع نهائي كأس
الـكــونـفــدرالـيــة اإلفــري ـق ـيــة ،بعد
ال ـ ـفـ ــوز بـ ـه ــدف ن ـظ ـي ــف سـجـلــه
صانع األلعاب عبدالله السعيد
فــي الـجــولــة الـخــامـســة مــن دور
المجموعات.

أحـ ـ ـ ــداث الـ ـمـ ـب ــاراة
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي أقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـل ـ ـعـ ــب
نــدوال بزامبيا
جـ ــاءت جـيــدة
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى،
وسط سيطرة
م ـت ـب ــادل ــة بـيــن
ال ـف ــري ـق ـي ــن عـلــى
مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ،م ــع
أفضلية نسبية لفريق
بـيــرامـيــدز ،ال ــذي نـظــم صفوفه
حتى نجح في الدقيقة  78في

إحراز الهدف الوحيد
عن طريق عبدالله
الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،بـعــد
تمريرة بينية
م ـ ـ ـ ـ ــن زمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه
رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ص ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــي،
ل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ـ ــل
ال ـس ـع ـي ــد داخ ـ ــل
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء،
ويسدد الكرة في أقصى
الــزاويــة اليمنى لـحــارس فريق
نـكــانــا ،ال ــذي كــاد يسجل هدف

«حلم» اليرموك «وثنائية» الكويت
في نهائي كأس السلة اليوم
•

جابر الشريفي

يسعى فريق الكويت إ لــى تحقيق الثنائية
عندما يواجه نظيره اليرموك بالعاشرة مساء
اليوم ،في نهائي كأس االتحاد لكرة السلة ،على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي.
وبلغ الكويت المباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه
على كاظمة في نصف النهائي ،بينما فجر اليرموك
مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه القادسية من
الدور نصف
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي،
والــوصــول
أل و ل
م ـ ـ ـ ـ ــرة ف ــي
تـ ــاري ـ ـخـ ــه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
النهائية.
وع ـلــى ال ــورق
تبدو مهمة الكويت
س ـه ـل ــة فـ ــي ال ـت ـتــويــج
ب ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــب ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة،
ن ـظ ــرا لـ ـف ــارق ال ـخ ـبــرة
واإلمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات ب ـي ــن
الع ـبــي ال ـفــري ـق ـيــن ،إال
أن اليرموك يسعى إلى
كتابة التاريخ بهزيمة
خالد القالف

الكويت والتتويج باللقب للمرة األولى.
ويــرى مــدرب اليرموك الوطني خالد القالف أن
مهمة الفريق صعبة جدا في مواجهة الكويت ،الذي
يعتبر أقوى الفرق المحلية ،لكنه أكد أن فريقه جاهز
للمواجهة ،وسيقدم أقصى جهده لتحقيق نتيجة
ايجابية.
في المقابل ،يلعب األبيض حامل لقب الــدوري
هــذا الموسم ،لتقديمه مستوى متميزا يمكنه من
المحافظة على سجله خاليا من الهزائم والفوز في
جميع مبارياته بالموسم ،بإتمام المهمة األخيرة امام
اليرموك في الموسم والتتويج بالبطولة.

كاظمة الثالث

وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـفـ ـ ــس اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار،
ن ـ ـجـ ــح ف ـ ــري ـ ــق كـ ــاظ ـ ـمـ ــة فــي
ح ـصــد ال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
للبطولة بتغلبه على
ا لـ ـق ــاد سـ ـي ــة ،72-77
ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
ج ـم ـع ـت ـه ـمــا أم ــس
األول ع ـلــى صــالــة
االت ـ ـحـ ــاد بـمـجـمــع
ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــخ سـ ـ ـع ـ ــد
ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي،
وبذلك يكون البرتقالي
جـ ـم ــع بـ ـي ــن وص ـي ــف
بـطــل الـ ــدوري وثــالــث
بطولة الكأس.

بيتر شومرز

التعادل في الدقيقة األولــى من
الوقت بــدل الضائع ،لــوال تألق
ال ـ ـحـ ــارس ش ــري ــف إكـ ــرامـ ــي فــي
إب ـعــاد ك ــرة رأس ـيــة خـطـيــرة من
داخل منطقة الجزاء.
وارتـ ـ ـف ـ ــع رصـ ـي ــد ب ـي ــرام ـي ــدز
إلـ ــى ال ـن ـق ـطــة ال ـت ــاس ـع ــة ،يحتل
بـهــا وصــافــة الـمـجـمــوعــة خلف
الرجاء المغربي صاحب العالمة
الـكــامـلــة بــالـمــركــز األول ،فيما
توقف رصيد نكانا عند النقطة
السادسة في المركز الثالث.

•

محمد عبدالعزيز

ً
ضرب فريق كاظمة للكرة الطائرة موعدا
مــع الكويت فــي الـمـبــاراة النهائية لبطولة
كأس االتحاد للكرة الطائرة ،بعد فوزه على
نظيره العربي بثالثة أشواط مقابل ال شيء،
في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس
الماضي على صالة االتحاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله في نصف نهائي البطولة،
وجــاء ت نتيجة األشــواط كالتالي،35-37( :
.)21-25 ،14-25
وستقام الـمـبــاراة النهائية بين كاظمة
والكويت بعد غـ ٍـد ،فيما يلعب العربي مع

الـقــادسـيــة م ـب ــاراة تـحــديــد ال ـمــركــز الـثــالــث
ً ُ
غدا .وتجرى المباراتان على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
وجاءت مباراة كاظمة والعربي على غير
المتوقع ،حيث اتسم الشوط األول بالندية
واإلثارة من الفريقين ،وسيطر التعادل مع
نقاطها األخيرة ،حتى تمكن "البرتقالي" من
حسمه بصعوبة.

تراجع عرباوي
بـعــدهــا تــراجــع أداء الـعــربــي بشكل غير
مبرر ،وكثرت األخطاء الشخصية والتغطية
خلف الضاربين ،وكذلك عدم فاعلية الهجوم

بالشكل المطلوب ،وغياب التركيز عن معظم
العبيه ،سواء المحترف البلغاري كادانكوف
وكذلك المحليين ،األمر الذي استغله العبو
كــاظ ـمــة ،وف ــرض ــوا كلمتهم عـلــى مـجــريــات
اللعب ،وسط تألق المحترف الدومينيكاني
ســان ـتــوس وم ـش ـعــل ال ـع ـمــر وعـبــدالــرحـمــن
الـمـطــوع فــي ال ـضــرب الـســاحــق ،مستغلين
اإلع ــداد المتقن لمحمد قــاســم ،واستقبال
الكرة األولى عبر الليبرو عبدالعزيز شاكر،
لينهي "البرتقالي" أشواط اللقاء والمباراة
لمصلحته.

غد
دار األوبرا تستضيف قرعة ًكأس العرب بعد ٍ

البطولة من أهم الخطوات القطرية استعدادا لمونديال 2022
تتجه أنظار الماليين من عشاق كرة القدم
العربية خاصة والعالمية بشكل عام صوب
الــدوحــة ،بعد غــد ،لمتابعة واحــدة من أهم
الخطوات على طريق االسـتـعــداد لبطولة
كأس العالم  2022المقرر إقامتها في قطر،
حيث تستضيف دار األوبرا بالحي الثقافي
(كتارا) بالدوحة قرعة بطولة كأس العرب
 ،2021والتي ينظمها االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) بالشراكة مع قطر نهاية العام
الجاري.
وتقام فعاليات هذه البطولة قبل نحو
ع ــام واح ــد على استضافة قطر فعاليات
مــونــديــال  2022أول نسخة مــن بـطــوالت
كــأس العالم للكبار تـقــام بمنطقة الشرق
األوسط ،وتجرى مراسم سحب
ق ــرع ــة الـ ـبـ ـط ــول ــة (كـ ــأس
الـعــرب )2021
ب ـح ـض ــور

محدود ،تماشيا مع اإلجراءات االحترازية
والوقائية المتبعة للحد من انتشار وباء
كوفيد . 19
وتمثل البطولة واح ــدة مــن أب ــرز وأهــم
الـمـحـطــات عـلــى طــريــق اس ـت ـع ــدادات قطر
السـتـضــافــة مــونــديــال  ،2022حـيــث تبدو
هذه النسخة من كأس العرب بروفة جادة
وقوية الختبار استعدادات قطر قبل بدء
العد التنازلي للعام األخـيــر على انطالق
فعاليات المونديال ،ويشارك في منافساتها
 23منتخبا عربيا ،وتقام مبارياتها في ستة
من استادات مونديال قطر ،2022
حسبما أف ــاد الموقع

اإللكتروني للجنة المنظمة لمونديال قطر.
واس ـت ـضــافــت ب ـعــض هـ ــذه االسـ ـت ــادات
م ـبــاريــات مـهـمــة وك ـب ـيــرة ضـمــن بـطــوالت
استضافتها قطر في اآلونة األخيرة ،بينما
يشهد البعض اآلخر المراحل النهائية من
أعمال البناء ،حيث ينتظر اكتمالها قبل بدء
فعاليات كأس العرب بوقت كاف.
وتـ ـض ــم ق ــائ ـم ــة ال ـ ـفـ ــرق ال ـم ـش ــارك ــة في
كــأس الـعــرب  2021منتخبات قـطــر ،البلد
المضيف ،والجزائر والبحرين وجزر القمر
وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت
ول ـب ـنــان ولـيـبـيــا ومــوري ـتــان ـيــا وال ـم ـغــرب
وع ـ ـمـ ــان وفـلـسـطـيــن
والسعودية

والـصــومــال وجـنــوب ال ـســودان وال ـســودان
وسورية وتونس واإلمارات واليمن.
ومن المقرر اإلعــان الحقا عن تفاصيل
أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات
الـتــي ستمنح قطر بــروفــة ج ــادة الختبار
االسـ ـتـ ـع ــدادات ،قـبــل وق ــت ك ــاف مــن موعد
نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر
من  21نوفمبر إلى  18ديسمبر .2022
وت ـع ــد ه ــذه الـنـسـخــة م ــن ك ــأس ال ـعــرب
فرصة مثالية الختبار العمليات التشغيلية
والـمــرافــق قبل منافسات النسخة األولــى
من مونديال كرة القدم في الشرق األوسط
والعالم العربي ،وتـقــام الـمـبــاراة النهائية
لبطولة كأس العرب في  18ديسمبر المقبل،
بالتزامن مــع الـيــوم الوطني لقطر ،والــذي
سيشهد بعدها بعام نهائي بطولة كأس
العالم .2022
(د ب أ)

استاد البيت
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يسعى مانشستر سيتي
إلى تأكيد علو كعبه هذا
الموسم ،وتحقيق الفوز على
توتنهام عندما يتقابالن
اليوم في نهائي كأس
الرابطة االنكليزية لكرة
القدم.

يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب والذي
ما زال يحارب على ثــاث جبهات ،توتنهام،
ّ
والمتجدد بعد إقالة مدربه البرتغالي
الجريح
جوزيه مورينيو ،في نهائي كأس الرابطة على
ملعب "ويمبلي" اليوم ،على وقع ترددات الفشل
ال ــذي راف ــق إط ــاق مسابقة الـ ــدوري السوبر
األوروبي وما نتج عنها من انتقادات واسعة.
وبعد سبعة أيام من "قنبلة" الكشف عن
كون سيتي وتوتنهام من ضمن 12
ً
ناديا قررت إطالق الدوري السوبر
األوروب ـ ـ ــي ،س ـي ـتــواجــه ال ـنــاديــان
على ّأول لقب رسمي في المالعب
االنكليزية.
ّ
وسيشكل نهائي كأس الرابطة
فرصة رياضية لتناسي ما حصل
عندما يجمع ناديين من بين
ع ـ ــدة م ـ ّ
ـؤس ـس ـي ــن ل ـ ــدوري
السوبر.
وسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف
األساسي بالنسبة لمدرب

السيتي اإلسباني غوارديوال والمدرب الموقت
ً
الجديد لتوتنهام راين مايسون الذي حل بدال
من مورينيو المقال بسبب تردي النتائج ،هو
إب ـقــاء الــاعـبـيــن خ ــارج أج ــواء مــا يحصل وأن
ً
ينصب اهتمامهم داخل المستطيل األخضر بدال
من تشتيت أفكارهم بالدوري السوبر.
وبعد فــوزه على أستون فيال  2-1األربـعــاء،
لــم يعد "سيتيزنس" يحتاج إال لثماني نقاط
م ــن م ـبــاريــاتــه ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة ل ـل ـفــوز بلقب
ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز لـلـمــرة الـثــالـثــة فــي الـمــواســم
األربعة األخيرة.
و يــأ مــل سيتي أن يستعد بأفضل طريقة
ممكنة الستحقاقه األوروب ــي بالفوز بكأس
الرابطة للمرة الثامنة في تاريخه،
قـ ـب ــل أن ي ـ ـقـ ــوم ب ــرحـ ـل ــة م ـح ـف ــوف ــة
ب ــال ـم ـخ ــاط ــر األربـ ـ ـع ـ ــاء إل ـ ــى مـلـعــب
"بارك دي برانس" لمواجهة باريس
سان جرمان في ذهاب الدور نصف
النهائي لمسابقة دوري األبطال.
وك ـ ــان س ـي ـتــي اح ـ ــرز ال ـل ـقــب ال ـعــام

ً
الـ ـم ــاض ــي ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة تـ ــوال ـ ـيـ ــا ،وي ـس ـعــى
لالحتفاظ بلقبه ورفع الكأس للمرة السادسة
في األعوام الثمانية االخيرة.

دي بروين جاهز
وب ـعــدمــا ح ــام ــت ال ـش ـكــوك ح ــول إمـكــانـيــة
مشاركة العب وسط سيتي النجم البلجيكي
ً
كيفن دي بروين اثر خروجه مصابا في نصف
نهائي الكأس المحلية التي خسرها فريقه
أمــام تشلسي صـفــر ،1-لينتهي حلم تحقيق
رباعية تاريخية هــذا الموسم ،كشف مدربه
عن جاهزيته لخوض النهائي.

رياضة

وم ــع اق ـتــراب مــوعــد م ـبــاراة س ــان جــرمــان،
يتوجب على غوارديوال أن يقرر إشراك العبه
ً
ال ـش ــاب ال ـم ـتــألــق ف ـيــل فـ ــودن ( 20ع ــام ــا) من
ً
ً
ً
عدمه ،علما أن االخير يلعب دورا حاسما في
ً
ً
انتصارات سيتي محليا وقاريا هذا الموسم.
وأثنى وسط سيتي البرازيلي فرناندينيو
على زميله بــالـقــول "أعــرفــه منذ قبل خمسة
ً
أعوام ،مذ كان صغيرا وقد أظهر صفاته ،من
ً
دون أدنى شك" ،مضيفا" :انه ناضج ويتخذ
ً
القرارات بشكل أفضل .لقد كان رائعا".
مــن ناحيته ،يصل توتنهام إلــى ويمبلي
في خالل أسبوع شهد إقالة مدربه مورينيو
االثنين ،وتعرض مهاجمه هاري كين الصابة
في الكاحل ،وتعيين العبه السابق مايسون
ً
مدربا حتى نهاية الموسم.
وغـ ـ ـ ـ ــاب ك ـ ـيـ ــن عـ ـ ــن مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة فـ ــري ـ ـقـ ــه أمـ ـ ــام
س ــاوث ـم ـب ـت ــون  2-1األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ف ــي أول ف ــوز
لمايسون مع فريقه الجديد ،حيث من غير

المؤكد أن يعود إلى الملعب أمام سيتي.
في المقابل ،يأمل مايسون أن يقود النادي
الذي شجعه منذ صغره إلى أول ألقابه منذ
عام  2008والفوز بكأس الرابطة المتوج بها
في  4مناسبات ( 1999 ،1973 ،1971و.)2008
وفي الوقت الذي خاطرت فيه مجموعة من
رؤساء األندية باطالق خطة الدوري السوبر،
ّ
مــن الممكن أن ت ـعــزز ص ــورة مــايـســون وهــو
يرفع كأس الرابطة األحد من القوة الرياضية
لكرة القدم.

غاريث بيل

غوندوغان

ليفربول يكتفي بالتعادل مع نيوكاسل

أرتيتا يواسي لينو
داف ـ ــع ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـنــادي
أرسـنــال اإلنكليزي لـكــرة الـقــدم،
م ــايـ ـك ــل ارت ـ ـي ـ ـتـ ــا ،ع ـ ــن ح ــارس ــه
األلـمــانــي الــدولــي ،بيرند لينو،
ب ـع ــد الـ ـه ــدف الـ ـ ــذي أح ـ ـ ــرزه فــي
مرماه بالخطأ أمس األول ،مما
تـسـبــب ف ــي ف ــوز إي ـف ــرت ــون على
ارسنال بهدف مقابل ال شيء.
وقـ ــال ارت ـي ـت ــا" :ك ـل ـنــا نــرتـكــب
أخطاء ،وهذا جزء من كرة القدم".
وكان البرازيلي ريتشارلسون،
العــب ن ــادي إيـفــرتــون ،وجــه في
الدقيقة  76من زمن المباراة كرة
عرضية منخفضة وجهها لينو
بالخطأ ،لتسكن شباك فريقه.
وتــوقــف رصـيــد أرسـنــال بعد
المباراة عند  46نقطة في المركز
الـ ـت ــاس ــع فـ ــي ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ،ف ــي الـمـقــابــل تمكن
اي ـفــرتــون م ــن تـحـقـيــق أول فــوز

عاد ليفربول إلى نتائجه المعثرة وأهدر في الرمق
ً
ً
األخـيــر ف ــوزا كــان سيضعه مــؤقـتــا فــي الـمــركــز الــرابــع،
عندما عادله ضيفه نيوكاسل يونايتد  ،1-1أمس في
المرحلة الـ  33من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وبلغت الفترة بين تسجيل ليفربول هدفه عن طريق
النجم المصري محمد صــاح ( )3ومعادلة نيوكاسل
عبر جوزيف ويلوك ( 92 ،)90+5دقيقة.
افـتـتــح الـ ُـحـمــر التسجيل عــن طــريــق الـقــائــد الجديد
لمنتخب مصر صــاح بحركة جميلة دا خــل المنطقة
ً
ً
وتسديدة قوية ،رافعا رصيده إلى  29هدفا هذا الموسم
و 20ف ــي ال ـ ـ ــدوري بـ ـف ــارق هـ ــدف ع ــن م ـت ـصــدر تــرتـيــب
الهدافين الدولي هاري كاين مهاجم توتنهام.
لكن حامل اللقب أهدر عدة فرص لتعزيز ّ
تقدمه ودفع
ثمنها في الوقت البدل عن ضائع.
ح ـص ــل ص ـ ــاح ع ـل ــى ف ــرص ــة ث ــان ـي ــة أمـ ـ ــام الـ ـح ــارس
السلوفاكي مارتن دوبرافكا ،على غرار زميله السنغالي
ساديو مانيه.
ً
ّ
وصد دوبرافكا عدة كرات في الشوط الثاني ،حارما

أرتيتا

لــه بعد ســت مـبــاريــات خاضها
م ــؤخ ــرا دون أن يـحـقــق ال ـف ــوز،
ليرتفع رص ـيــده إل ــى  52نقطة،
ويحتل المركز الثامن.

خيبة أمل العبي ليفربول

ال ـبــرازي ـلــي روب ــرت ــو فـيــرمـيـنــو ومــان ـيــه مــن التسجيل،
باإلضافة إلــى تسديدة بعيدة مــن المخضرم جيمس
ميلنر.
ً
ومع االقتراب من نهاية المباراة ،بدا التوتر واضحا
على العبي ليفربول ،فيما دفــع ستيف بــروس مــدرب
نيوكاسل بالثنائي ويلسون وويلوك وكان له ما أراد.
ً
وظهر دفاعه مهتزا في الثواني األخيرة التي شهدت
ً
الغاء حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفا لنيوكاسل،
بعد لمسة يد من كالوم ويلسون.
ثوان من إلغاء هدف ويلسون في الوقت البدل
وبعد
ٍ
ً
عن ضائع ،نجح الشاب ويلوك ( 21عاما) ،المعار من
ّ
أرسنال ،في هز شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر،
ً
حارما فريق المدرب األلماني يورغن كلوب من النقاط
قبل صافرة النهاية.
وبخسارته نقطتين للمرة الثانية تواليا بعد التعادل
ً
مع ليدز يونايتد ،وفي الدقائق األخيرة أيضا ،يكون
لـيـفــربــول دخ ــل فــي دائ ــرة خـطــر إضــافــي فــي محاولته
الحلول بين األربعة األوائل والتأهل لدوري األبطال.

إنتر لالقتراب أكثر من اللقب استبعاد بيير من األولمبياد بسبب سلوكه

أشرف حكيمي والوتارو مارتينبيز نجما اإلنتر

يأمل اإلنتر المتصدر أن يعود إلى سكة االنتصارات،
بعد سقوطه في فخ التعادل في المرحلتين السابقتين،
عندما يستضيف فـيــرونــا ال ـيــوم ،مــن أجــل أن يخطو
خطوة إضافية نحو الفوز بلقبه األول منذ عام ،2010
ضـمــن مـنــافـســات الـمــرحـلــة  33مــن الـ ــدوري اإليـطــالــي
لكرة القدم.
وأهــدر "نيراتسوري"  4نقاط من أصل  6ممكنة أمام
نابولي وسبيتسيا بتعادله بالنتيجة ذا تـهــا  ،1-1في
المرحلتين  31و ،32بعد سلسلة من  11فوزا تواليا ،بدأها
في المرحلة  20أمام بينيفينتو برباعية نظيفة ،وختمها
أمام كالياري -1صفر في المرحلة .30
وسمحت هــذه االنـتـصــارات إلنـتــر بالتثبت بـصــدارة
"سيري أ" مع  76نقطة من  32مباراة ،متقدما بفارق 10
نقاط عن "جاره" ميالن ،في سعيه إلى إحراز اللقب للمرة
 19في تاريخه.
ولم يعر إنتر أهمية كبيرة لتعادليه األخيرين ،حيث
قال مدربه أنتونيو كونتي بعد التعادل أمام نابولي ،الذي
أنهى سلسلة انتصارات فريقه" ،هذا الفريق يعرف ماذا
يريد وال يتوه أبدا ...لقد نضج الالعبون".
ويستضيف يوفنتوس الثالث فيورنتينا ،الذي يصارع
للبقاء فــي "األول ـ ــى" ،فــي م ـبــاراة ثــأريــة لـفــريــق "الـسـيــدة
الـعـجــوز" ،ال ــذي سقط على أرض ــه فــي تــوريـنــو بثالثية
نظيفة أمام نادي "ال فيوال" في المرحلة .14
واستفاد "يوفي" من فوزه على بارما  3-1وتعثر ميالن
أمــام ساسوولو في المرحلة السابقة ،لتقليص الفارق
بينهما إلى نقطة يتيمة ،وتشديد الخناق عليه في سعيه
لحجز مقعده إلى دوري األبطال في الموسم المقبل.

قال االتحاد الفرنسي للتنس ،إنه استبعد بنوا بيير من تمثيل بالده في
أولمبياد طوكيو العام الحالي ،بسبب سلوكه "غير الالئق" في األسابيع
األخيرة.
وقال االتحاد الفرنسي ،إنه قرر استبعاد بيير من االختيارات المتاحة
لألولمبياد بعد م ـشــاورات بين نيكوال إس ـكــودي الـمــديــر الفني لالتحاد
وسيباستيان غروغان كابتن الفريق المشارك في كأس ديفيز.
وأضــاف جيل مــورتــون رئيس االتـحــاد الفرنسي فــي بيان "سلوكه غير
الالئق منذ بداية العام يقوض بشكل خطير قيم الرياضة وصــورة التنس
ويتعارض تماما مع الروح األولمبية.
"من واجب كل العب ...أن يحترم قيم رياضتنا واألمر بأيديهم ليضربوا
ً
المثل داخل وخارج الملعب خصوصا للشبان في بالدنا".
وتــم استبعاد بيير من أولمبياد ريــو  2016بقرار من الفريق الفرنسي
بسبب قضائه فترات طويلة خارج القرية األولمبية.

غيغز يواجه تهمة االعتداء على سيدتين
أعلنت شرطة مانشستر الكبرى ،أن ريان
غيغز المدير الفني لمنتخب ويلز لكرة القدم
يواجه تهمة االعتداء على سيدتين.
كـ ــذلـ ــك وج ـ ـهـ ــت إلـ ـ ــى العـ ـ ــب مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد اإلنكليزي السابق البالغ من العمر
ً
 47عاما ،تهمة اتباع السلوك القسري.
وذكـ ــرت شــرطــة مانشستر ال ـك ـبــرى ،في
بيان": ،جرى اتهام رجل من سالفورد بثالثة
اتهامات بعد استجابة الشرطة لبالغات عن

الخطأ ممنوع على أتلتيكو وبرشلونة
بـعــد تبقي ســت م ـعــارك مــن ال ـحــرب عـلــى لقب
ال ــدوري االسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،سـيـحــاول كــل من
اتلتيكو مــدريــد وبــرشـلــونــة ال ـخــروج بـســام من
المرحلة الثانية والثالثين.
ويتصدر أتلتيكو مــدر يــد الساعي نحو لقبه
االول فــي الليغا منذ عــام  2014الترتيب بفارق
خمس نقاط عن برشلونة الثالث الذي يملك مباراة
مؤجلة ،وست عن إشبيلية الرابع.
بالصدارة بعد فوزه على
وكان أتلتيكو انفرد
ً
هويسكا -2صفر الخميس ،محققا انتصاره الثاني
ً
تواليا والـ 22هذا الموسم في الدوري.
وي ــدرك الــ"روخـيـبــانـكــوس" أن الخطأ ممنوع
السيما بعد أن أه ــدر تـقــدم أكـثــر مــن عشر نقاط
في صــدارة الترتيب قبل أن يخسره بعد سلسلة
نتائج متواضعة.
ولــن تكون المهمة سهلة أمــام مضيفه أتلتيك
بلباو العاشر رغم أن النادي الباسكي لم يعرف
طـعــم ال ـف ــوز ف ــي م ـبــاريــاتــه الـخـمــس االخ ـي ــرة في
ال ــدوري (خمسة ت ـعــادالت) وسـقــوطــه فــي نهائي
كــأس الملك السبت الفائت برباعية نظيفة امام
كان الثاني له في غضون أسبوعين بعد
برشلونةً ،
أن سقط أيضا في النهائي المؤجل من الموسم
الماضي أمام ريال سوسييداد.

وبعد خسارته الكالسيكو في الدوري ،انتفض
برشلونة بتحقيقه لقب كأس الملك للمرة  31في
تاريحه قبل أن يكرم وفادة ضيفه خيتافي بفوزه
عليه  2-5الخميس ليشدد ا لـخـنــاق على قطبي
العاصمةً ،
مبقيا على آماله بتحقيق ثنائية الكأس
والدوري.
ويحل النادي الكتالوني على فياريال السابع
ومــدربــه أون ــاي إيـمــري الــذي يـصــارع على مراكز
الدوري االوروبيً ،
علما انه يواجه فريقه السابق
أرسنال االنكليزي في نصف نهائي هذا الموسم
ً
ذهابا الخميس.
ويستضيفه
وكان ميسي مرة جديدة نجم اللقاء بتسجيله
ً
هدفين وصـنــاعــة آخــر م ـعــززا مــركــزه فــي صــدارة
الهدافين.
وكــانــت الثنائية الـثــالـثــة فــي خـمــس مـبــاريــات
للفائز بالكرة الذهبية ست مرات ،والهدف رقم 33
في مختلف المسابقات مع ناديه هذا الموسم.
وبات ميسي الى جانب البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ن ـجــم يــوف ـن ـتــوس االي ـط ــال ــي ،الــاعـبـيــن
الــوح ـيــديــن م ــن الـ ــدوريـ ــات االورو ًب ـ ـيـ ــة الـخـمـســة
الكبرى اللذين سجال أقله  25هــدفــا فــي الــدوري
ً
موسما خالل هذا القرن ،وفق موقع "أوبتا"
في 12
لإلحصاءات.

بنوا بيير

حالة في منطقة ورسلي في نوفمبر "2020
وأضــافــت":واتـهــم ري ــان غيغز بالتسبب
فــي ضــرر جسدي لسيدة فــي الثالثينيات
مــن عمرها ،كذلك االعـتــداء على سيدة في
العشرينيات ،وتتعلق التهمتان بحادث وقع
مساء يوم األحد الموافق أول نوفمبر ."2020
وأوض ـحــت الـشــرطــة ،فــي الـبـيــان ،أن تهمة
السلوك القسري الموجهة ضد غيغز ،تتعلق
بالفترة ما بين ديسمبر  2017ونوفمبر .2020

وأض ــاف ــت ال ـش ــرط ــة":ج ــرى اإلفـ ـ ــراج عنه
بكفالة على أن يمثل أمام محكمة مانشستر
وسالفورد يوم األربعاء  28أبريل ."2021
وت ــاب ــع ال ـب ـيــان ":تـ ــم اس ـت ــدع ــاء الـشــرطــة
الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء األحد
ال ـمــوافــق أول نــوفـمـبــر  ،2020إث ــر اإلب ــاغ
عــن حالة اضـطــراب فــي عـنــوان على طريق
تشاتسوورث في ورسلي".

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
2:00

وولفرهامبتون  -بيرنلي

beINSPORTS PR1

4:00

ليدز – مانشستر يونايتد

beINSPORTS PR1

9:00

استون فيال – وست بروميتش beINSPORTS PR1
الدوري اإلسباني

3:00

هويسكا  -خيتافي

beINSPORTS HD1

5:15

فياريال  -برشلونة

beINSPORTS HD1

10:00

اثلتيك بلباو – اتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
4:00

فيورنتينا  -يوفنتوس

beINSPORTS HD4

4:00

انتر ميالن  -فيرونا

beINSPORTS HD3

7:00

كالياري  -روما

beINSPORTS HD4

كأس الرابطة اإلنكليزية

العبو أتلتيكو مدريد خالل مباراة سابقة

6:30

مانشستر سيتي  -توتنهام

beINSPORTS PR2

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

وديعة الكويت

الج ِري
وليد ِ

إن دستور  ١٩٦٢هو وديعة الكويت ،وهو ملك للجميع ،كل الجميع
من أبناء الشعب الكويتي ،وال يملك أحد منا الحق في التفريط بحكم
من أحكامه ،ال باإللغاء وال بالتعطيل أو التأجيل ...إلخ .لقد تلقيناه من
السلف الكرام ،والمحافظة والدفاع عنه هما مسؤولية الجميع حتى
ينتقل إلى خلفنا ،بإذن الله ،ولذلك فحماية هذه الوديعة واجب وطني
وليست مسؤولية حصرية بأعضاء مجلس األمة.
إن طلب رئيس مجلس الــوزراء الشيخ صباح الخالد تأجيل النظر
في االستجوابات المزمع تقديمها هو اعتداء صــارخ على الدستور،
لما يتضمنه من تعطيل لبعض أحكامه ،مما يقتضي رفض هذا الطلب
ومواجهته ،فآلية العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ترتكز
على التوازن بين من يملك السلطة ومن يكلف بالرقابة ،وعند كف يد
أعضاء مجلس األمة عن الرقابة فهذا سيقودنا إلى اختالل التوازن بين
ً
السلطتين لمصلحة السلطة التنفيذية ،وهذا جنوح مرفوض فضال عن
أنه هدم ألركان العمل البرلماني وتقويض له.
ً
وليس تجنيا على رئيس الوزراء ،عندما أقول إنه يتحمل المسؤولية
عما آلت إليه األوضاع الراهنة ،فاألمة عندما ذهبت إلى صناديق االقتراع
في  ٥ديسمبر  ٢٠٢٠عبرت عن رغبتها في التغيير والتجديد ،ورفضها
للمسار الـســابــق بشكل واض ــح ال لبس فـيــه .وك ــان مــن الــواجــب عليك
ً
بصفتك مكلفا بالتشكيل الوزاري قراءة رسالة التجديد ،التي أفرزتها
تلك الصناديق ،واحترامها ال مجافاتها ،وإنفاذها ال مناكفتها ،والتعامل
اإليجابي مع األغلبية التي جاءت بها األمة ،فالمشرع الدستوري عندما
فرض العودة لتلك الصناديق بشكل دوري أو غيره إنما أراد اإلنصات
لرأي األمة وتجديد المعرفة بتطلعاتها وتوجهاتها ومدى رضاها عن
المسار السابق وبيان آمالها المستقبلية .وهــذا ما لم تتم مراعاته،
ً
بل تم تجاهله ،مما أوقعنا جميعا في المأزق الراهن ،ومن هنا تقوم
مسؤولية رئيس الوزراء.
ال يكفي القسم على احترام الدستور إن لم تتوافر القناعة التامة بكل
أحكامه ،بل هو بحاجة إلى ترجمة حقيقية وفاعلة من خالل اإلعمال
الحقيقي ألحكامه ومذكرته التفسيرية والالئحة الداخلية لمجلس
األمة ،حتى وإن جاءت نتيجة التصويت مخالفة لمصالح أي طرف وال
تحقق مطالبه .إن إنفاذ رأي األغلبية البرلمانية ،مع حفظ حق األقلية
وعدم تهميشها وإقصائها ،هو حكم رئيس بالعمل البرلماني وجوهر
الحياة الديمقراطية.
لقد شهدت تجاربنا السابقة منذ بداية العهد الدستوري استخدام
سياسة اإلقـصــاء المعلن والـتـفــرد بالسلطة ،كما فــي فـتــرات االنقالب
على الدستور ( ،)١٩٨٦ – ١٩٧٦أو في التزوير المفضوح عام  ،١٩٦٧أو
اإلقصاء غير المعلن في فترات أخرى ،وإن هذا االنفراد لم ّ
يجر علينا إال
الوبال ،ولم يتحمل هذا الثمن الباهظ إال الكويت وشعبها ،وهي نتيجة
حتمية للممارسات السابقة ،وعلى رئيس الوزراء والوزراء وضع ذلك
في االعتبار ،فاألمم الحية هي التي تستفيد من تجاربها ،ونحن لسنا
استثناء من ذلك.
ً
نحن جميعا دون استثناء ال نمثل كل المسيرة ،فهي لم تبدأ بنا
ً
وحتما لن تنتهي عندنا ،كما أن خدمة األمة شرف ،ونــزول المسؤول
ً
عند اإلرادة الحقه لألمة ال يزيده إال توقيرا.
إن التصدي للمسؤولية العامة يقتضي القبول بمبدأ المحاسبة
والمساء لة ،وبإمكان أي منا أن يختار التحلل من المساء لة متى ما
اعتزل منصبه ،فال يمكن االستمرار في المنصب والبقاء في كرسي
المسؤولية دون محاسبة ،فالسلطة يجب أن تحدها سلطة أ خــرى،
تراقبها وتحاسبها ،وهــذا ما رسمه لنا دستورنا ،فالمحافظة على
أحكامه والعمل بها مقدمان على كل الشخوص والمناصب ،والقول
بغير ذلك هو الفوضى بعينها التي ستضيع معها وديعة الكويت.

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

الطقس والبحر

03:48
05:11
11:46
03:21
06:20
07:42

العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

32
21
ً
 10:56صب ــاحـ ـ ــا
 10:47م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 04:40صب ــاحـ ـ ــا
 04:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

الدروازة
الـ ـ ـن ـ ــاس م ـ ــا عـ ـن ــده ــا أي حـ ــديـ ــث ب ـعــد
الكورونا ومشاحنات المجلس إال موضوع
"دروازة العبدالرزاق".
وال أعني تاريخ تلك الدروازة...
أو حتى تاريخ عائلة العبدالرزاق...
مــا أعـنـيــه ،ببساطة ،أن هــذه الـ ــدروازة،
ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي ق ـلــب ال ـعــاص ـمــة ،أصـبـحــت
ً
ً
مزارا للخراب ومعبدا للشروخ والنتوءات،
ّ
ومعرضة النهيار الطرق!!
وين هيئة الطرق؟!

د .ناجي سعود الزيد
ووين البلدية؟!
ووين كل َمن له عالقة؟!
ال ـ ـنـ ــاس ضـ ـج ــرت وأصـ ــاب ـ ـهـ ــا الـ ـي ــأس،
ً
والمشكلة مضى عليها  18شهرا ،وكل جهة
تحط المالمة على الجهة األخرى...
بعدين معاكم؟!
ه ــل نـنـتـظــر سـ ـن ــوات إلص ـ ــاح ال ـخ ـلــل،
ً
ً
الذي أصبح إزعاجا مزمنا في أهم موقع
بالعاصمة لكي يتم السكوت عليه؟
ّ
يعني كــل هــذي شـطــارة إنكم تشكلون

ل ـج ـنــة م ــن ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي وال ـب ـلــديــة
وال ـجــام ـعــة وش ــرك ــة ال ـم ــراف ــق الـعـمــومـيــة
وغـ ـي ــره ــا ،ومـ ـن ــذ أكـ ـت ــوب ــر  ،2020وهـ ــذه
ّ
التشكيلة لم تحل المشكلة ،ومازالت دروازة
العبدالرزاق على خرابها ،والناس تقاسي
مــن الــزحـمــة والــربـكــة ،وكــذلــك الـخــوف من
إخفاقات وانهيارات أخرى...
ً
رجاء.
أنقذوا الدروازة

ُ َ
ّ
«بأي ذنب ق ِتلت»؟

ً
ً
شهدت الكويت خالل الفترة األخيرة تصاعدا خطيرا
َ
في العنف ضد النساء ،أدى إلى جريمتي قتل؛ األولى
منذ أشهر ،في نوفمبر الماضي ،وذهبت ضحيتها
ام ــرأة كــويـتـيــة أطـلــق شقيقها ال ـنــار عليها وقتلها،
والثانية األسبوع الماضي في ضاحية صباح السالم،
التي ذهبت ضحيتها امــرأة كويتية على يد شخص
اختطفها وقتلها.
ّ
هاتان الجريمتان هزتا الكويت والشعب الكويتي
البعيد كل البعد عن العنف والجريمة ،والذي لم يعرف
ّ
تاريخه القريب والبعيد هذا النوع من الجرائم إل ما
نــدر وفــي الـحــدود الدنيا ،مقارنة بــدول ومجتمعات
أخرى.
ه ــذا ال ـع ـنــف الـ ــذي ب ــدأ ي ـس ـت ـشــري ف ــي مجتمعنا
يضع على كاهل المؤسسات التنفيذية والتشريعية
مسؤولية مواجهته ،بما في ذلك تفعيل دور الشرطة
ّ
ّ
بجدية وحماية النساء
وتلقي الشكاوى والنظر فيها

د .حمد محمد المطر
ّ
المعنفات ،وتفعيل الخطوط الهاتفية الساخنة ،وفتح
ملف حيازة األسلحة والتسلح ،ومعالجة ثقافة العنف،
وتـغـلـيــظ الـعـقــوبــة عـلــى اقـتـحــام ال ـم ـنــازل والـتـعـ ّـرض
لألفراد بغرض ارتكاب الجريمة.
ً
وانطالقا من اإلحساس بالمسؤولية ومعالجة ّ
أي
ثغرات قانونية قد تمنع القضاء من تشديد العقوبة
على الجناة ،كان ّ
البد من تمحيص القوانين المعمول
بها لمنع أي ســوء فهم لبعض م ــواد قــانــون الـجــزاء
الكويتي ،وعلى رأسها المادة  ١٥٣من هــذا القانون،
الـتــي تـحــدد العقوبة لبعض الـجــرائــم ،والـتــي تسمى
ً
إعالميا بجرائم الشرف ،فهذه المادة من ّحيث المبدأ
تـخــالــف ش ــرع ال ـلــه سـبـحــانــه وت ـعــالــى ،ألن ـهــا تخفف
العقوبة ،التي يجب تطبيقها بحق المجرم ،بدواعي
ً
الـشــرف والـغـضــب واالنـفـعــال ،والـتــي غــالـبــا مــا تكون
دوافــع ظنية ،ووجــودهــا في القانون إحــدى الثغرات
ً
الكبيرة التي تمنع أحيانا تحقيق العدالة ،وتطبيق

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

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

ً
القصاص العلني في المجتمع ،ليكون رادعا لضعاف
النفوس.
ولــذلــك تـقـ ّـدم الـنــواب حمد محمد المطر ،وأســامــة
ال ـشــاه ـيــن ،وع ـبــدال ـعــزيــز الـصـقـعـبــي ،وص ــال ــح ذي ــاب
المطيري ،باقتراح بقانون إللغاء هذه المادة ،إضافة
إلــى تغليظ عـقــوبــة اقـتـحــام الـمـنــازل ،ودع ــوا اللجنة
التشريعية البرلمانية الستعجال تحويله إلى لجنة
شــؤون المرأة واألســرة والطفل ،إلنجازه والتصويت
عليه في مجلس األمة ،لتحرير القضاء من حدود هذه
ً
الـمــادة واشـتــراطــاتـهــا ،التي تضع لــه سقفا للعقوبة
ال يتجاوز الحبس ثالث سنوات مع الغرامة المالية
البسيطة.
إن مــواجـهــة العنف المجتمعي الـمـتــزايــد تتطلب
تضافر الجهود كافة ،والعمل الجاد من قبل السلطات
الثالث لمكافحته ومحاصرته ومنع أسبابه ،بما في
ّ
وسرية بيانات المواطنين ،التي قد
ذلك خصوصية

ُيـســاء استخدامها ،وقــد يستغلها بعض المجرمين
لتنفيذ أهدافهم ،كما تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة
والمجتمع من مؤسسات إعالمية ،ومؤسسات مجتمع
م ــدن ــي ،لـلـبـحــث ع ــن األس ـب ــاب الـعـمـيـقــة ال ـتــي تشجع
ً
ـدءا مــن ألـعــاب األط ـفــال ،الـتــي ّ
تكرس
ثقافة الـعـنــف ،ب ـ
ً
العنف وتشيعه ،وص ــوال إلــى الـبــرامــج التلفزيونية
ً
والترفيهية غير المسؤولة ،والتي تقدم صورا مشوهة
ً
للعالقات اإلنسانية ،وتقدم صورا من العنف األسري
والمجتمعي بدعوى الترفيه البريء من خالل تقديم
العالقات البشرية المختلفة وتبرير الغضب واالعتداء
والثأر وغيرها من المشاعر والسلوكيات المشوهة.
ّ ***
« »Catalystمادة حفازة:
مظاهر عنف أسري  +قصور تشريعي = استمرار
القتل

وفيات
الجمعة 4 / 23
ضحية سعد فالح الهاجري زوجة فهد رديني فالح الهاجري
 74عاما ،شيعت ،ت99792608 ،99106606 :
طيبة عبدالرزاق سعيد الديين أرملة سلمان غانم صقر القضيبي
 93عاما ،شيعت ،ت97686188 ،99787232 :

محمد عبدالعزيز إبراهيم سبتي

 59عاما ،شيع ،ت97746652 ،50858228 :

فيصل مهنا المهنا

حذرت دراسة جديدة من أن األشخاص أصحاب
الـبـطــون الـكـبـيــرة أكـثــر ُعــرضــة لــإصــابــة بــأمــراض
القلب ،بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم لديهم.
وحلل باحثون أميركيون األبحاث السابقة حول
إدارة وعــاج السمنة ،وخاصة في منطقة البطن.
ووج ــدوا أن األشـخــاص الذين لديهم دهــون زائــدة
حــول الـجــزء األوس ــط مــن الجسم ،أمامهم مخاطر
متزايدة لإلصابة بأمراض القلب ،حتى لو كانوا
ضمن نطاق وزن صحي.
وفي حين أن سبب االرتباط ال يزال غير واضح،
فإنه يشير إلى أن الوزن الزائد حول المعدة يمكن
أن يؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب ،بما في ذلك
النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
وفي الدراسة التي نشرها موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،نظر باحثون من المعهد الوطني للقلب
والرئة والدم في المعاهد الوطنية للصحة بوالية
ماريالند ،في العالقة بين تشتت الدهون في الجسم
وأمراض القلب.
وق ـ ــال ـ ــت د .تـ ـيـ ـف ــان ــي وايـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدي ،الـ ـب ــاحـ ـث ــة فــي
الدراسة" :يقدم هذا البيان العلمي أحدث األبحاث
والمعلومات حول عالقة السمنة وعالجها بأمراض
القلب التاجية وفشل القلب".
ورك ــز الـفــريــق عـلــى السمنة فــي منطقة البطن،
ً
والتي ُيشار إليها غالبا باسم األنسجة الدهنية
الحشوية ( ،)VATكعالمة لخطر اإلصابة بأمراض
القلب.
ً
وبناء على النتائج ،يحث الباحثون األطباء على
النظر في دهون البطن ،وكذلك مؤشر كتلة الجسم
عند تقييم خطر إصابة مرضاهم بأمراض القلب.

يومية سياسية مستقلة

أب ـل ــغ رس ــال ــة ف ــي ال ـت ـج ـمــع ال ـن ـســائــي بـســاحــة
اإلرادة عن جريمة قتل فرح كانت يافطة حملتها
ُ
فتاة تعدد الجرائم الوحشية األخيرة ،التي كان
ضحيتها مــن ال ـن ـســاء .بـعــد أن ح ــددت تسلسل
أسماء الضحايا في اليافطة تساء لت حاملتها:
"متى يأتي دوري أنا؟".
رسالة بليغة في معانيها بقدر ما كانت مؤلمة
لمن يشعر بالظلم الرهيب عن وضع المرأة في
الدولة.
في جريمة قتل المرحومة فرح السؤال يتحدد
حــول كيف لمثل هــذا المتهم ،ا ل ــذي يحمل مثل
المريعة من ً العنف والـشــروع في
تلك السوابق
ً
القتل ،أن يظل طليقا حــرا يصب نــار وحشيته
بـيــن كــل فـتــرة وأخـ ــرى عـلــى الـضـحـيــة ،ول ــم يكن
هناك تحرك جدي من المسؤولين عن العدالة لغل
يده؟ ال يشفع لتلك الجهات التعذر ببطء إجراء ات
التقاضي ،أو أن قانون اإل ًج ــراء ات الجزائية في
نصوصه قد يعرقل أحيانا سير العدالة.
ً
أيضا كان من المعيب تسرب مذكرة من جهات
االخ ـت ـصــاص تـلـمــز ب ــوج ــود عــاقــة ســابـقــة بين
المتهم والضحية ،لربما تسببت في اإلفراج عن
المتهم في قضية تهديد بالقتل سابقة للمجني
ضمير العدالة في
عليها ،عيب وعيب كبير أصاب
ً
تسريب تلك المذكرة أو ّ
عدها عذرا يبرر اإلفراج
عن المتهم.
سواء كان الخطأ في إجراء ات التقاضي أو في
فهمها وسرعة البت فيها ،أو كــان في نصوص
التشريعات القاصرة؛ البــد من التحرك السريع
لـتـحــديــد مــوضــع الـخـطــأ وال ـق ـصــور ومـحــاسـبــة
ً
المسؤولين عنه ،بدال من خلق األعذار.
رحـ ــم ال ـل ــه ف ـ ــرح ،وكـ ــل ال ـض ـحــايــا م ــن الـنـســاء
اللواتي سبقوها ،واآلن :هل لنا أن نشعر باألمان
على عوائلنا وبناتنا بعد هذا المسلسل المرعب
في هدر دماء الضحايا؟ ننتظر إجابة من أصحاب
السلطة!

حوار كيميائي

الكروش تهدد قلوب
أصحابها وأدمغتهم

www.aljarida.com

متى يأتي دوري؟

حسن العيسى

 74عاما ،شيع ،ت66177777 ،66274777 :

أحمد علي العبدالعالي

 79عاما ،شيع ،ت65852844 ،55079996 :

موزه محمد محارب

 91عاما ،شيعت ،ت99672996 ،66225551 :

يوسف يوسف علي حيدر

 44عاما ،شيع ،ت56689912 ،66655400 :

السبت 4 / 24
يوسف نور الدين مرتضى حسن الموسوي
 69عاما ،شيع ،ت66688700 ،66661254 :

حسين حبيب حسين محمد الكندري

 79عاما ،شيع ،ت97166627 ،99001023 :
سكينة عبدالله درباس الدرباس أرملة محمد شعبان الفودري
 87عاما ،شيعت ،ت60048843 :
بتول رجب حسن بوشهري أرملة فاضل جعفر الحداد
 58عاما ،شيعت ،ت96922252 :

جدوع مبارك الويحج الرشيدي
 78عاما ،شيع ،ت99634737 :

سعد عبدالله الصالح المشعان

 81عاما ،شيع ،ت97884742 ،66664526 :
خزنة محسن عواض العتيبي زوجة نواف محمد زيد العصيمي
 47عاما ،شيعت ،ت56666757 ،65567508 :

حسين حبيب حسين محمد الكندري
 79عاما ،شيع ،ت99001023 :

اإلعالنات:

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

الشكاوى والتوزيع:

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

