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«ممنوع التجول» يحتفي
بالجيش األبيض ص 11

ُّ
باسل ضحية تمسكه بالقوانين

حكاية أديب

وزير الصحة يدفع فاتورة عدم خضوعه لالبتزاز النيابي
• النواب يستغلون إجراءات مكافحة «كورونا» إلثارة الغضب الشعبي ضد سياساته
• هل ستقف الحكومة إلى جانب وزيرها الذي طبق القانون بمسطرة واحدة أم ستنحني لالبتزاز؟
بين مطرقة النواب ،رافعي لــواء المعارضة
ض ــد ك ــل م ــا ي ـت ـخــذه م ــن إج ـ ـ ـ ــراءات ،وس ـن ــدان
القوانين التي يملي عليه الــواجــب احترامها
وتطبيقها عـلــى الـجـمـيــع ،وعـلــى وق ــع ظــروف
استثنائية ال ترحم تعيشها الكويت والعالم
أج ـم ــع ،ي ـجــد وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـش ـيــخ د .بــاســل
ً
ً
ال ـص ـبــاح نـفـســه م ــرص ــودا وم ـتــرب ـصــا ب ــه من
بعض الـنــواب ،في انتظار أي هفوة للتشهير
بها والتنديد بإجراء اته ،وكل ما ينتهجه في
سـبـيــل حـمــايــة ال ـبــاد مــن جــائـحــة «ك ــورون ــا»،
وتحويل كــل مجهوداته إلــى مثالب ال مخرج
منها إال بإطاحته.
ً
ووف ـقــا لـمـصــادر مطلعة ،فــإن ذلــك الهجوم
النيابي على الوزير «ظاهره الرحمة وباطنه
ً
ال ـ ـعـ ــذاب» ،إذ ي ــأت ــي م ـت ــدث ــرا ب ـش ـعــار ال ـخــوف

ع ـلــى ال ـب ــاد م ــن ال ــوب ــاء ،ف ــي ح ـيــن أن ــه يمثل
ً
ً
فــي حقيقته انـتـقــامــا صــريـحــا ل ـعــدم خضوع
الــوزيــر لــإمــاء ات الـتــي يطالبونه بتنفيذها
ً
ً
دون مناقشة ،الفتة إلى أن هناك ابتزازا سافرا
للوزير عبر مطالب تعجيزية قدمها إليه بعض
النواب ،بعضها للحصول على منافع شخصية
وتمرير معامالت مالية غير مستحقة ،وأخرى
إلرضاء قواعدهم االنتخابية وتفضيلهم على
غ ـيــرهــم ،ضــارب ـيــن ع ــرض ال ـحــائــط بــاألنـظـمــة
والقوانين وبمبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة
بين المواطنين.
وأضافت المصادر أن ذلك الهجوم النيابي
ع ـل ــى الـ ــوزيـ ــر ي ــأت ــي م ــن ك ــا ن ـ َ
ـوع ــي الـ ـن ــواب،
معارضي الحكومة وداعـمـيـهــا ،على الـســواء،
مستغلين مــا يعيشه ا ل ـمــوا ط ـنــون مــن ضيق

بسبب إج ــراء ات مكافحة الــوبــاء ،ومــا يترتب
عليها مــن حجز حرياتهم وإغ ــاق أنشطتهم
وال ـحــد مــن حــركـتـهــم ،مــن أج ــل إش ـعــال حطب
الغضب الشعبي على الوزير وسياساته.
ً
ً
وي ـم ـث ــل هـ ــذا ال ـه ـج ــوم اخـ ـتـ ـب ــارا عـمـلـيــا
ل ـم ــدى ج ــدي ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ال ـت ــي م ــا فتئت
تكرر ،ليل نهار ،أنها ماضية في تطبيق
ال ـقــانــون عـلــى الـجـمـيــع ،فـهــل ستنحاز
إلى وزيرها وتتضامن معه وتسانده
فــي وجــه العاصفة النيابية وتدافع
عــن حسمه فــي تطبيق تعليماتها
بمسطرة واحدة على المواطنين،
أم ستنحني للعاصفة ،وتضحي
ً
ب ــه م ــن أج ــل الـ ـبـ ـق ــاء؟ ...إن غ ــدا
لناظره قريب.

ً
ً
 27نائبا :ال جلسة غدا إال باعتالء الخالد المنصة

«لن نقبل تفريغ الدستور من محتواه عبر تعطيل المادة »100
• «خيار االعتصام حول المنصة هو األقرب إذا لم يناقش االستجواب»
• األعضاء تسلموا جدول األعمال وأغلب بنوده مشابهة للسابق

●

محيي عامر وفهد تركي

«إمـ ـ ـ ــا أن ي ـع ـت ـل ــي رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـن ـصــة
االستجواب في جلسة الغد ويسترد المجلس
ال ـم ــادة  100مــن الــدس ـتــور،أو لــن ت ـكــون هناك
ج ـل ـس ــة» ،ب ـه ــذه ال ـت ـغ ــري ــدة ال ـم ـش ـتــركــة ،انـتـهــى
ً
االجـتـمــاع ال ــذي حـضــره  27نــائـبــا فــي ديوانية
النائب د .حسن جوهر ،مساء أمــس األول ،في
ّ
حين تسلم األعضاء جدول أعمال الجلسة فجر
ً
أمس ،والذي جاء متشابها في أغلب بنوده مع
ما ورد بجلسة  13الجاري.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها ،أن النواب
خالل االجتماع ،الذي امتد حتى ساعات الفجر
األولـ ـ ــى ،بـحـثــوا جـمـلــة مــن ال ـخ ـيــارات 02

استقالة الفضالة
ً
ُ
تنظر غدا

أسبوعان إضافيان إلنجاز
تقرير «االختبارات الورقية»

جلسة خاصة لمقاطعة
الكيان الصهيوني

على رأس بند الــرســائــل ال ــواردة
لجلسة الغد ،تم إدراج كتاب استقالة
النائب يوسف الفضالة من عضوية
مـجـلــس األمـ ــة ،ال ــذي قــدمــه بـتــاريــخ
 7ال ـجــاري عـلــى خلفية مــا شهدته
جلسة  30مارس وتداعياتها.
وتتوقع مصادر أال يذهب 02

طلبت لجنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرش ــاد البرلمانية من مجلس األمة
تـمــديــد تكليفها مـنــاقـشــة االخ ـت ـبــارات
الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في
ظل جائحة كورونا أسبوعين.
وبررت اللجنة ،التي تم تكليفها في
 13ال ـج ــاري إلن ـجــاز تقريرها 02

كـ ـش ــف ال ـ ـنـ ــائـ ــب أس ـ ــام ـ ــة ال ـش ــاه ـي ــن
ع ــن ت ـقــدمــه ب ـم ـشــاركــة الـ ـن ــواب عــدنــان
عبدالصمد وأحمد الحمد وحمد المطر
وأس ــام ــة ال ـم ـن ــاور وص ــال ــح الـمـطـيــري
وفـ ــارس العتيبي وشـعـيــب الـمــويــزري
ومهلهل المضف وعبدالعزيز الصقعبي،
بـ ـطـ ـل ــب عـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــة خ ــاص ــة 02

اقتصاديات
«نفط الكويت» تطرح مناقصتين إلعادة تأهيل التربة الملوثة

تباين في مؤشرات
البورصة ...والسيولة
 3أدوات مالية إضافية جديدة  44.2مليون دينار
ً

في البورصة قريبا

08

10

« 08الوطني» :اقتصاد منطقة اليورو
مازال على «عكازين»
09

• سحب يد وزير الصحة بعد مقتل  82في «ابن الخطيب»
• حمالت تصيب الكاظمي والصدر
بغداد  -محمد البصري

أعـلـنــت ب ـغــداد ال ـحــداد ثالثة
أي ـ ــام ،إث ــر ح ــري ــق ه ــائ ــل أسـقــط
 82ضحية ،على األقل ،في أكبر
مركز لعالج المصابين بفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،إث ــر
انفجار أسـطــوانــات األكسجين
الالزمة لغرف العناية المركزة.
واخـ ـتـ ـن ــق م ـ ـئـ ــات ال ـم ــرض ــى
ومــراف ـقــوهــم ب ــدخ ــان ال ـحــريــق،
وت ـب ــاط ــأ ع ـمــل ج ـه ــود اإلنـ ـق ــاذ،
لـ ـت ــزداد ال ـخ ـســائــر ف ــي األرواح
وينتشر الذعر حتى الصباح.
ووسط غضب شعبي واسع،
سـ ـلـ ـط ــت فـ ــاج ـ ـعـ ــة م ـس ـت ـش ـف ــى
ابـ ـ ــن ال ـخ ـط ـي ــب الـ ـمـ ـش ـ ّـي ــد مـنــذ
األرب ـع ـي ـن ـي ــات ،الـ ـض ــوء بـنـحــو
مــأســاوي على ســوء اإلدارة في
مــرافــق ال ــدول ــة الـحـســاســة ،إلــى
جانب نقص حاد في فرق الدفاع
المدني المنهكة من مالحقة آثار
الحرائق والتفجيرات 02

١٢

سيرة

د .باسل الصباح

قرار لدعم المنتج الزراعي
المحلي في «التعاونيات»

ً
تأكيدا لخبر ةديرجلا.
● جورج عاطف

ً
تأكيدا لخبر «الجريدة» في عددها الصادر يوم
الجمعة الماضي بعنوان «قرار لدعم توريد المنتج
المحلي فــي الجمعيات الـتـعــاونـيــة» ،أص ــدر وزيــر
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـت ـن ـم ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة د .مـشـعــان
ً
العتيبي ،قرارا لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي
في «التعاونيات».
ً
ووفقا للقرار ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة
منه ،فإنه تم إلغاء المساحة المخصصة ،في القرار
السابق ،لمصلحة اتـحــاد المزارعين ،التي ال تقل
عن  %30من إجمالي مساحة عــرض الخضراوات
والفاكهة دا خ ــل الجمعيات ،مــع تحديد الجمعية
ً
هامش ربح ثابتا على مشترياتها من المنتجات
الزراعية كافة بنسبة ال تزيد على .%20
وألزم القرار الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية
المحلية مــن خــال الـمـشــاركــة فــي ال ـمــزاد اليومي،
بنسبة ال تـقــل عــن  %75مــن احـتـيــاجــاتـهــا ،ومنح
الـمــواطـنـيــن أول ــوي ــة الـتـعـيـيــن كـمـنــاديــب لحضور
المزادات.
٠٤

«المليحة» التي تسببت في
شهرة فخري ...إعالن
تجاري!

13

ألف ليلة وليلة

أفريدون يستخدم البخور
المسحور لهزيمة جيش
النعمان

14

مسك وعنبر

لبنان :هل يكون «الحظر السعودي» مقدمة
لرصد الحدود والمطار بشروط دولية؟

مأساة مستشفى بغداد تضغط
ّ
باتجاه إصالحات تمس األحزاب
●

الماغوط ينضج «خارج
السرب» على نار
االنهيارات!

مسن عــراقــي يجلس قــرب عـبــوات أكسجين خــال زيــارتــه زوجـتــه فــي مستشفى ابــن الخطيب
ببغداد أمس (أ ف ب)

●

بيروت -منير الربيع

يواجه لبنان ،البلد الصغير الغارق في
أزم ــات ــه ،أزم ــة خــارجـيــة ك ـبــرى ،بـعــد كشف
عمليات تهريب مواد مخدرة إلى السعودية
وأوروبا عبر اليونان.

ضربتان على الرأس تلقاهما لبنان من
الخليج ومن أوروبا ،سيكون لهما تداعيات
خطيرة في المرحلة المقبلة.
ويطرح القرار الذي اتخذته السعودية،
ب ـشــأن حـظــر جـمـيــع الـ ـص ــادرات الــزراع ـيــة
ً
من لبنان ،تساؤال إذا كانت دول 02

«الوطني للثقافة» ينظم
المعرض االفتراضي
«ومضات رمضانية» ١٥

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين والجابر والرومي
سموه عزى العراق بضحايا حريق المستشفى وهنأ رئيسة تنزانيا بالعيد الوطني ورئيس بنين بفوزه بوالية ثانية
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،بقصر بيان صباح أمس ،سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
كـمــا استقبل سـمــوه رئـيــس مجلس األمــة
مرزوق الغانم ،ثم رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واس ـت ـق ـب ــل س ـم ــوه ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ حـمــد الـجــابــر،
فنائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ـعــث س ـم ــوه ،ببرقيتي
تعزية إلــى أخيه رئيس جمهورية العراق د.
برهم صالح ،وإلى رئيس مجلس الوزراء في
جـمـهــوريــة ال ـعــراق مصطفى الـكــاظـمــي ،عبر
فـيـهـمــا س ـمــوه عــن خــالــص ت ـعــازيــه وص ــادق

مواساته بضحايا الحريق ،الــذي انــدلــع في
مستشفى «ابن الخطيب» في العاصمة بغداد،
الذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا
ً
والمصابين ،سائال سموه المولى تعالى أن
يتغمد الضحايا بــوا ســع رحمته ومغفرته،
ويسكنهم فسيح جناته ،ويلهم ذويهم جميل
الصبر وحسن العزاء ،وأن يمن على المصابين
بسرعة الشفاء والعافية ،وأن يحفظ جمهورية
العراق من كل مكروه.
في مجال آخــر ،بعث صاحب السمو أمير
البالد ببرقية تهنئة إلى رئيسة تنزانيا سامية
صلوحي حسن ،عبر فيها سموه عن خالص
تـهــانـيــه بـمـنــاسـبــة الـعـيــد الــوط ـنــي لـبــادهــا،
ً
متمنيا لـهــا دوام الـصـحــة والـعــافـيــة وللبلد
الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البالد ببرقية
تهنئة إلــى رئـيــس جمهورية بنين باتريس
تالون ،أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه
بـمـنــاسـبــة فـ ــوزه ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
ً
ً
رئيسا لبنين لــوال يــة رئاسية ثانية ،مشيدا
سـ ـم ــوه ب ــالـ ـع ــاق ــات ال ــوطـ ـي ــدة الـ ـت ــي تــربــط
دول ــة ال ـكــويــت بـجـمـهــوريــة بـنـيــن ،والـتــأكـيــد
عـلــى التطلع الـمـشـتــرك لتعزيز أواص ــر هــذه
العالقات بين البلدين الصديقين في مختلف
ً
المجاالت ومتمنيا سموه الله لتالون دوام
التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية
ول ـج ـم ـهــوريــة بـنـيــن وش ـع ـب ـهــا ال ـص ــديــق كل
التقدم والنماء.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد وس ـم ــو رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس

ولي العهد يستقبل الغانم والخالد و ٤وزراء
اسـتـقـبــل س ـمــو ول ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األ ح ـمــد بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـب ـ ــاح امـ ـ ـ ــس رئـ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه ايـ ـض ــا
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ثم نائب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ ح ـمــد الـجــابــر
ووزير الخارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
الدكتور أحمد الناصر ووزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه نــائــب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـ ـع ــدل وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

الظفيري بحث العالقات مع سفيري
االتحاد األوروبي وإيطاليا
اجتمع نائب وزير الخارجية
السفير مجدي الظفيري ،أمس،
مع سفير االتحاد األوروبي لدى
الـكــويــت د .كريستيان ت ــودور،
حيث تم خالل اللقاء استعراض
عدد من أوجه العالقات الثنائية
بين الكويت واالتحاد األوروبي
إضــافــة إلــى ت ـطــورات األوض ــاع
عـ ـل ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
ك ـم ــا اج ـت ـم ــع ال ـظ ـف ـي ــري مــع
سفير جمهورية إيطاليا لدى
الكويت كارلو بالدوتشي ،وتم
خالل اللقاء بحث عدد من أوجه
العالقات الثنائية بين البلدين

ً
ولي العهد مستقبال وزراء الدفاع والخارجية والداخلية أمس

الظفيري مستقبال السفير األوروبي أمس
إضــافــة إلــى ت ـطــورات األوض ــاع
عـ ـل ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.

وحضر اللقاء مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

«الهالل األحمر» تدعم الهند بمواجهة «كورونا»  269جولة و 80مخالفة تبرعات في رمضان
البرجس :نتابع االحتياجات الالزمة لتوفيرها بشكل سريع
أعلنت جمعية الهالل األحمر ،أمس ،دعمها
ومساهمتها لكل الجهود في الهند ،للحد من
انتشار فيروس كورونا ،الذي تسبب بكثير من
الوفيات واإلصابات.
وقــالــت األمـيـنــة الـعــامــة فــي الجمعية ،مها
البرجس لــ"كــونــا" ،إن "الجمعية فعلت غرفة
عمليات ال ـطــوارئ فــي إدارة ال ـكــوارث التابع
لها لمتابعة مستجدات الجائحة وتطوراتها
األخيرة في الهند".
وأشــارت إلى أن القطاع الصحي في الهند
يواجه تحديات نقص في إمدادات األكسجين
واللقاحات ،موضحة أن الهند تعاني موجة
ثانية ،ما يثير المزيد من المخاوف بشأن عدم

قــدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب
األعداد الكبيرة.
وبينت أن الجمعية تتواصل مع السفارة
الكويتية في الهند والصليب األحمر الهندي،
واللجنة الــدولـيــة للصليب األحـمــر ،للوقوف
عـلــى االحـتـيــاجــات الــازمــة لتوفيرها بشكل
سريع للهند.
وأضافت أنها سبقت أن قدمت الدعم للعديد
من الجمعيات الوطنية خالل أزمــة "كورونا"
وم ــده ــا بــالـمـسـتـلــزمــات الـصـحـيــة لمكافحة
انـتـشــار الـفـيــروس مثل تقديم مـســاعــدات في
جورجيا ،وفلسطين ،وجرز القمر ،وسيراليون،
وأفغانستان ،وباكستان ،والبوسنة والهرسك،

وطاجيكستان ،ولبنان ،وتونس.
وأفــادت أنه تم دعم جهود االتحاد الدولي
للصليب والهالل األحمر لمكافحة الفيروس،
الفتة إلى أن انتشار "كــورونــا" أصبح مصدر
قلق عالمي "ونحن على قناعة تامة أن تعزيز
جهود الدول الحتواء الفيروس ضرورة ملحة".
وأكدت أن الجمعية تبذل في هذه المرحلة
ج ـهــودا كـبـيــرة محليا وإقليميا ودول ـيــا في
سبيل تـقــديــم كــل أش ـكــال الــدعــم والـمـســاعــدة
إلــى مستحقيها في كل مكان ،مشيرة إلــى أن
الجمعية أسست وفق هدف استراتيجي يقوم
على الوقوف إلى جانب الشعوب في الكوارث
واألزمات اإلنسانية.

ً
ً
ً
الهاجري 27 :كشكا و 31إعالنا مخالفا وصناديق جمع بأحد المساجد
●

جورج عاطف

كشفت الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون قطاع
ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي وزارة الـ ـش ــؤون
االجتماعية هناء الهاجري ،أن فرق التفتيش
الميداني المشكلة مــن الـ ــوزارة لــرصــد وإزال ــة
مخالفات جمع التبرعات خالل رمضان أجرت،
في األسبوع األول من الشهر الفضيل 269 ،جولة
ميدانية أسفرت عن رصد  80مخالفة متنوعة.
وأوضحت الهاجري ،في تصريح صحافي
أمس ،أن هذه المخالفات تمثلت في رصدت 27
ً
"كشكا" لجمع المالبس المخالفة وتمت إزالتها
ً
فورا بالتنسيق مع ممثلي بلدية الكويت ووزارة

الداخلية في لجنة متابعة النشاط الميداني
ً
للعمل الـخـيــري فــي ال ـب ــاد ،ف ـضــا عــن رصــد
ً
 31إعالنا لجمعيات خيرية ومبرات لم تلتزم
بالضوابط الخاصة باإلعالن ،وتمت مخاطبتها
لتالفي المخالفة وتعديل الوضع.
وذك ــرت الـهــاجــري ،أن مــن بين المخالفات
ً
ً
أي ـضــا رص ــد  19مـطـعـمــا ت ـقــوم بــالــدعــوة إلــى
جمع التبرعات بدعوى إفطار صائم من خالل
وسائل التواصل االجتماعي ،وتمت مخاطبة
وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة بـشــأنـهــا ،إضــافــة
إلــى رصــد صناديق لجمع التبرعات النقدية
بأحد المساجد ،وتمت مخاطبة وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية بشأنها ،مشددة على أنه ال

تهاون بحق أي مخالفة للضوابط واالشتراطات
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ف ــي رمـ ـض ــان ،وس ـي ـتــم ات ـخــاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة حيالها.
وقالت ،إن "فــرق التفتيش الخاص بمراقبة
مواقع التواصل االجتماعي المختلفة (تويتر،
إنستغرام ،واتساب ،فيسبوك) ورصد إعالنات
الجمع المخالفة وغير المرخصة ،س ــواء من
األفــراد أو الجهات ،رصدت شخصين يقومان
بالدعوة لجمع التبرعات ،وتمت مخاطبة وزارة
الداخلية ،ممثلة في إدارة الجرائم اإللكترونية
التخاذ الالزم حيالهما ،إضافة إلى رصد فريق
تطوعي يقوم بالدعوة لجمع التبرعات إلفطار
صائم وسيتم اتخاذ الالزم حياله".

«ورشة البلدي» :بقاء  3عوائق في «جنوب سعد العبدالله»
●

محمد جاسم

عـقــد المجلس الـبـلــدي ورش ــة عـمــل ،أمــس،
للوقوف على آخــر تـطــورات معوقات مشروع
ج ـن ــوب مــدي ـنــة س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه اإلس ـك ــان ــي،
بحضور ممثلي الهيئة العامة للبيئة ،والهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،ووزارة

ال ـمــال ـيــة ،وهـيـئــة ال ـص ـنــاعــة ،والـهـيـئــة الـعــامــة
للرعاية السكنية ،والجهاز التنفيذي في البلدية.
وق ــال عـضــو المجلس الـبـلــدي عبدالسالم
ال ــرن ــدي ،ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي" ،كـ ــان هـنــاك
 16عائقا فــي بــدايــة تسلم أرض جنوب سعد
الـعـبــدالـلــه ،وحــالـيــا المتبقي منها  3عــوائــق
تتبع شركتي المعادن والــدواجــن واإلط ــارات

 27نائبًا :ال جلسة غدًا إال...
إلفشال جلسة الغد إذا لم يصعد رئيس الوزراء منصة االستجواب،
بينها ع ــدم الـجـلــوس عـلــى مـقــاعــدهــم ،واالع ـت ـصــام عـلــى منصتي
الرئاسة واألمين العام ،وهو الخيار األقــرب ،في حين تم استبعاد
فكرة الجلوس على مقاعد الوزراء بشكل نهائي لمخالفته لالئحة،
بيد أنهم سيتناقشون قبل الجلسة في توقيت بدء تنفيذ مخططهم،
هل مع بداية الجلسة أم عند الوصول لبند االستجوابات.
وقالت المصادر إن النائب د .أحمد مطيع طالب الـنــواب ،بعدم
مغادرة القاعة وحضور الجلسة ،في حال عدم القدرة على إفشالها،
ً
حتى ال يتم إسقاط استجواب وزير الصحة من جدول أعمالها ،مؤكدا
أنه والنائب سعود بوصليب ال يمكنهما االنسحاب من الجلسة في
ظل وجود هذا االستجواب.
وبعد االجتماع ،توالت التصريحات النيابية بعده ،مؤكدة تمسك
النواب بالالءات األربع ال للدستورية وال للتشريعية وال للتأجيل وال
لشطبها ،وتمسكهم بموقف موحد ،ورفضهم االتجاه نحو تفريغ
الــدسـتــور مــن خ ــال مـمــارســات الـحـكــومــة الـسـيـئــة ،وتـصــديـهــم ألي
محاولة تستهدف تحويل البرلمان إلى مجلس صوري.
وقــال جــوهــر« :أحـمــل المسؤولية كاملة لرئيسي مجلسي األمــة
وال ــوزراء باحترام الدستور والالئحة الداخلية واإلرادة الشعبية
وضرورة مناقشة استجوابات رئيس الحكومة في جلسة الثالثاء»،
ً
مـضـيـفــا« :أق ــول لــوزيــر الـصـحــة؛ أب ـشــرك بــوجــود أغلبية برلمانية
ستقيلك مــن منصبك وتستبدلك بمن هــو أ فـضــل منك بعد حجم
الدمار األمني واالقتصادي والنفسي واالجتماعي الذي تسببت به
في الكويت ،فاالستجواب مستحق».
ّ
وتسلم أعضاء المجلس ،فجر أمس ،جدول أعمال الجلسة العادية
ً
المقررة غدا ،والتي تعتبر جلسة بعد الغد تكميلية لها ،وتشابهت
ً
بنوده المكونة من  16بندا و 38فقرة بنسبة كبيرة مع جدول أعمال
الجلسة السابقة ،التي تم رفعها نتيجة السجاالت والهوشات.
ومن المقرر في حال انعقاد الجلستين ،أن ينظر المجلس  4تقارير
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن رفع الحصانة
النيابية عــن الـنــواب د .حسن جوهر وأحـمــد الشحومي ،ويوسف
الغريب ،وسلمان الحليلة ،ود .أحمد مطيع ،ود .حمود مبرك ،والتي
انتهت فيها «التشريعية» إلى عدم الموافقة على طلب النيابة رفعها
عنهم؛ لتوافر الكيدية.
وستشهد الجلسة شغل المناصب الشاغرة باللجان البرلمانية
بسبب االستقاالت ،كما سيبدأ المجلس النظر في الخطاب األميري،
الــذي افتتح بــه دور االنعقاد الـعــادي األول مــن الفصل التشريعي

المستعملة" ،منوها إلى أنه بالنسبة للدواجن
تمت إزالــة  80في المئة من المعوقات لشركة
ال ــدواج ــن ،وه ــي الـحـظــائــر ،وبـعــض األشـجــار
الموجودة بالشركة.
وأضـ ــاف ال ــرن ــدي أن الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
الـعــامــة للبيئة ذكــر أن الهيئة ملتزمة بــإزالــة
ً
اإلطــارات خالل شهر أغسطس ،متابعا انه تم

السادس عشر للمجلس في  15ديسمبر 2020؛ للنظر في إحالته إلى
لجنة إعداد الجواب على الخطاب األميري.
٠٦

ُ
استقالة الفضالة تنظر...

المجلس مباشرة لقبول استقالة الفضالة ،وأن يتم تكليف
مجموعة من النواب بمحاولة إقناعه للعدول عنها ،مستدركة
بأنه إذا تمسك بها فسيتم بتها خالل جلسة  11مايو المقبل.

أسبوعان إضافيان إلنجاز...
خالل أسبوعين ،طلبها «بأنها خاطبت وزارتي الصحة والتربية
إلرســال تصورهما النهائي بشأن الـمــوضــوع ،حتى يتسنى لها
إعداد تقريرها».

جلسة خاصة لمقاطعة الكيان...
لمجلس األمة في  6يونيو المقبل العتماد تعديالت قانون مقاطعة
التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وطلب الشاهين ،في تصريح أمس ،من الحكومة االنتصار للحق
الفلسطيني العادل بعد االعتداءات على القدس الشريف ،ومقاطعة
ً
الكيان الصهيوني وبضائعه فذلك واجب شرعي وقانوني ،داعيا
حكومات العالم إلى مقاطعة الصهاينة.

لبنان :هل يكون «الحظر السعودي»...
خليجية أخرى ستبادر إلى المثل ،بينما تؤكد مصادر دبلوماسية أن
ً
دوال عدة تدرس فرض عقوبات جديدة على لبنان والقوى السياسية
فيه ،بسبب عدم القدرة على إنجاز الحل السياسي والعجز عن ضبط
الحدود ومكافحة التهريب.
إج ــراء ات قــد تدفع إلــى إعــان لبنان دولــة فاشلة ،مــع تحوله إلى
بلد مارق وخارج على القانون واألعراف وقواعد التعاون بين الدول.
ال يمكن لـقــرار السعودية وقــف دخــول وعـبــور منتجات الخضار
ً
ً
والفاكهة من لبنان أن يكون أمـ ُّـرا عابرا ،فتداعياته لن تقتصر على
ً
الجانب المالي واالقتصادي وتأثر القطاع الزراعي سلبا ،بل ستفتح
المجال أمام إجراءات جديدة من قبل السعودية أو دول أخرى.
وأن تتكامل عملية اكتشاف تهريب المخدرات بين دول الخليج

التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية،
لــزيــادة الــدعــم فــي إزال ــة األن ـقــاض الـمــوجــودة
لشركة المعادن.
وأوض ـ ــح أن ع ــدد ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة في
ال ـمــوقــع يـبـلــغ  22أل ــف وحـ ــدة بـنـظــام األرض
وال ـ ـقـ ــرض ،بـيـنـمــا يـتـسـلــم ال ـم ـط ــور ال ـع ـقــاري
الضاحية رقم  2من المشروع ،والتي من المقرر

فيها بـنــاء  2400وح ــدة سكنية متنوعة بين
شقق ومنازل.
مــن جـهـتــه ،طــالــب عـضــو المجلس البلدي
حسن كـمــال ،بالبدء فــي تــوزيــع القسائم بعد
ً
أن شــارفــت المعوقات على االنـتـهــاء ،متابعا:
"نـحـتــاج إلــى ميزانية خــاصــة بــالـمـشــروع من
وزارة المالية ،للبدء في مشاريع البنى التحتية".

ودول االتحاد األوروبي ،فهذا يعني أن لبنان سيكون في عزلة كبيرة
ً
مـسـتـقـبــا ،تـتـجــاوز الـعــزلــة الـسـيــاسـيــة لتصبح اجـتـمــاعـيــة ومــالـيــة
واقتصادية.
ً
هــذا التطور الخطير يفتح الـبــاب مـجــددا أمــام المجتمع الدولي
ً
إلثارة ملف الحدود اللبنانية والمعابر وضرورة ضبطها ،خصوصا
أن مصادر رسمية لبنانية وأخرى أمنية تؤكد أن عمليات التهريب،
التي تنطلق من األراضي باتجاه الدول األخرى ،نابعة في األساس من
خالل تهريب هذه المواد من سورية وإعادة تصديرها من لبنان ،مما
يعني أن الضغوط الدولية ستتزايد لفرض المزيد من المراقبة على
المعابر اللبنانية والحدود ،وهو مطلب دولي منذ سنوات كان يتعلق
بوجوب مراقبة حركة المرفأ والمطار وكل المعابر الحدودية بين لبنان
ً
وسورية .هذا الملف يشكل عنوانا أول من عناوين وشروط المجتمع
الدولي لإلصالح في لبنان ،ليتمكن من الحصول على مساعدات.
معظم ال ــدول الـتــي تتهم لبنان بــالـتــورط فــي تهريب الـمـخــدرات،
تعتبر أن حزب الله هو المتهم األساسي في هذه العمليات ،وهذا األمر
سيعيد التذكير بتصنيف الحزب منظمة إجرامية عابرة للحدود،
ً
ً
ال تنظيما إرهابيا فقط .المنظمة اإلجرامية هي التي تتهم بتنفيذ
عمليات خارجة على القوانين المحلية والدولية ،من خالل عمليات
ً
التهريب ،وخصوصا تهريب المخدرات .وبحال تم االلتزام والتطبيق
الكامل لمندرجات «المنظمة اإلجرامية» فــإن ذلــك يرتبط بإجراء ات
ً
قاسية جدا ،ال بحق الحزب فقط بل بحق كل من يتعاطى أو يتعاون
ً
ً
معه ماليا وتجاريا ،هذا من الناحية التقنية أو اإلجرائية.
ً
ً
أمــا سياسيا فلذلك سياق متشدد أيـضــا مــع الـحــزب ومــع لبنان،
ً
من شأنه أن يثير مجددا مسألة ضبط المعابر والمنافذ الحدودية،
ً
وهو مطلب دولي بقيادة الواليات المتحدة ،التي كانت تطالب سابقا
بمراقبة المطار والمرفأ من قبل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)،
والتي لطالما دعت إلى توسيع نطاق عملها وصالحياتها ،من خالل
استحداث نقطة أساسية لها في مطار بيروت ،ونقطة أخرى في المرفأ.
األمر الذي يرفضه حزب الله ويعتبره اعتداء على السيادة.
يأتي ذلك بينما شهدت األيام الماضية إشكاالت عديدة بين حزب
الله ومناصرين له ،وبين دوريات تابعة لقوات الطوارئ الدولية تجري
جــوالت اعتيادية في بعض قرى الجنوب ،إذ عمل مناصرو الحزب
على تطويق هذه الدوريات ومنعها من استكمال عملها ،باإلضافة
إلى منعها من وضع كاميرات مراقبة وأجهزة حساسة لرصد حركة
السالح ،في نطاق عمل القرار  .1701ولكن الشروط الدولية قابلة ألن
تتوسع في المرحلة المقبلة ،لتشمل وضع مثل هذه األجهزة ،سواء
على الحدود مع سورية أو في المطار والمرفأ ،السيما بعد اكتشاف
عمليات تهريب المخدرات.

وأشــار إلــى أنــه تمت مناقشة غابة النخيل
وأهميتها في ظل توزيعات القسائم ،حيث إن
مساحة النخيل تغطي  400قسيمة إسكانية
فيما لــو أزي ـلــت ،وسيستفاد مــن النخيل في
مشاريع أخرى كعمل منتزه أو حديقة صغيرة
في الموقع.

مأساة مستشفى بغداد تضغط...
وويالت الحرب طوال نحو عقدين من الزمن.
ويفجر األم ــر أزم ــة سياسية بــوجــه رئـيــس الحكومة مصطفى
الكاظمي ،الذي تتربص به فصائل موالية إليران وال تفوت فرصة
إال واستغلتها لالعتراض عليه ،إذ نظم أنصار الميليشيات حمالت
واس ـعــة ،مـنــذ فـجــر أم ــس ،للسخرية مــن إدارة الـكــاظـمــي بوصفه
ً
ً
ً
حاكما فاشال جاء ليحل بديال عن حلفاء إيران ذوي النفوذ الواسع
والطامحين إلدارة البالد.
ومما زاد الطين بلة هو أن وزير الصحة العراقي حسن التميمي
قريب إلى تيار مقتدى الصدر ،وهو خصم آخر للميليشيات ،وكان
هــاجــم قبل يــوم تورطها فــي هجمات الكاتيوشا ضــد السفارات
والمطارات ،وقــال إن ذلــك يحاول توريط العراق في الصراع بين
إيران وإسرائيل.
وأدت الضغوط الشعبية والسياسية إلى منح الكاظمي فرصة
للقيام بإجراءات ذات مغزى ،إذ قرر سحب يد الوزير وهو إجراء أقل
من إقالة لكنه قد يمس عالقته بالتيار الصدري ،الطامح إلى تقديم
بديل عن الكاظمي في االنتخابات المقبلة ،كما يمكن للكاظمي أن
يستغل الفرصة إلجراء تغيير في خريطة نفوذ ما يسمى بالدولة
العميقة والمناصب التي تسيطر عليها األحزاب في أجهزة الصحة
منذ أكثر من عشر سنوات ،وتنطوي على شبهات فساد ومحاصصة
واستبعاد للخبراء من دائرة صنع القرار.
ويتزامن ذلك مع اندالع احتجاجات دقت جرس اإلنذار الكهربائي
بسبب انقطاع الطاقة ،وسقط قتيل وعدة جرحى قبل يومين في
احتجاجات جنوب العاصمة ،ويرجح أن تحاول الفصائل المسلحة
ركوب موجة االحتجاج على سوء الخدمات الصحية وفي مجال
الطاقة ،ما يدفع الكاظمي إلى إحراج األحزاب لتخفيف مستويات
سوء اإلدارة والفساد في هذه المرافق.
ويـقــول الـمــراقـبــون ،إن االحـتـجــاجــات يمكن أن تتصاعد خالل
فصل الصيف ،وتمثل فرصة الستثمارها في إطار تعديل كثير من
السياسات اإلدارية والرقابية ،التي عجزت عنها الحكومات السابقة.
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محليات
مخاوف تأجيل توريد «أسترازينيكا» تدفع «الصحة»
إلى االحتفاظ بالكميات المتبقية من الشحنة الثانية

سلة أخبار
َّ
«القصر» :سالل رمضانية
لألسر المتعففة

إلعطائها كجرعة ثانية لمن تلقى األولى خالل األيام المقبلة ...وإعفاءات وتسهيالت لمتلقي اللقاحات
عادل سامي

توافر كميات كبيرة
من لقاح «فايزر»
في البالد

ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن وزارة
الصحة قررت االحتفاظ بالكميات
المتبقية من الشحنة الثانية من
لـقــاح "أسـتــرازيـنـيـكــا أكـسـفــورد"،
إلع ـ ـ ـطـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا ك ـ ـ ـجـ ـ ــرعـ ـ ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة
لألشخاص الذين تلقوا الجرعة
األولى من التطعيم مطلع فبراير
الماضي ،مع التوسع في إعطاء
لقاح "فايزر" لألشخاص الراغبين
في تلقي التطعيم من المسجلين
على منصة التطعيم خالل األيام
القليلة المقبلة.
وقالت مصادر صحية مطلعة
إن ت ـخ ــوف الـ ـ ـ ــوزارة م ــن تــأجـيــل
تــوريــد الــدفـعــة الـثــالـثــة مــن لقاح
"أسـتــرازيـنـيـكــا" جعلها تحتفظ
ب ـك ـم ـيــات م ــن ال ـش ـح ـنــة ال ـثــان ـيــة
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدرة بـ ـ ـ ـ ـ ــ 129ألـ ـ ـ ــف ج ــرع ــة،

إلعطائها للمستحقين للجرعة
الثانية خالل األيام المقبلة.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى وفــرة
الكميات الموجودة في الوزارة من
لقاح "فايزر" ،حيث تم توريد 14
شحنة منه إلى الكويت منذ نهاية
ديسمبر الـمــاضــي وحـتــى أمــس،
مشددة على أن الــوزارة مستمرة
في استخدام لقاح "أسترازينيكا"،
ولفتت إلى أمــان وفعالية اللقاح
في الوقاية من مرض "كوفيد ."19
جدير بالذكر أن وزارة الصحة
تنتظر و ص ــول الشحنة الثالية
مــن ل ـقــاح "أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا" ،خــال
األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،قـ ــادمـ ــة مــن
روسيا.
وأك ـ ـ ـ ــدت وزارة الـ ـصـ ـح ــة أن ــه
سيتم تقديم إعفاءات وتسهيالت

لمتلقي اللقاحات المعتمدة لدى
الكويت ســواء كان مطعما داخل
الكويت أو خارجها.
وقــال وكيل وزارة الصحة في
ك ـتــاب وج ـهــه إل ــى ال ـمــديــر الـعــام
لـ ـلـ ـطـ ـي ــران ال ـ ـمـ ــدنـ ــي إن ـ ـ ــه س ـي ـتــم
إعـفــاؤهــم مــن الحجر المؤسسي
واالكتفاء بالحجر المنزلي وفقا
ل ـق ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـص ــادر
ف ــي  22مـ ــارس ال ـمــاضــي بـشــرط
الحصول على جرعة واحــدة من
أحد اللقاحات المعتمدة بالكويت
ومضى عليها أكثر من  5أسابيع،
أو الحصول على لقاحين من أحد
اللقاحات المعتمدة من الكويت
ومـ ـض ــى ع ـل ــى ال ـج ــرع ــة ال ـثــان ـيــة
أكثر من أسبوعين ،أو من تعافى
من اإلصابة من فيروس كورونا

لقاح أسترازينيكا
وح ـصــل عـلــى جــرعــة واحـ ــدة من
أح ـ ــد ال ـل ـق ــاح ــات ال ـم ـع ـت ـمــدة فــي
الكويت ومـضــى عليها أكـثــر من
أسبوعين.

وأشار وكيل وزارة الصحة في
كتابه إلى أن اللقاحات المعتمدة
في الكويت في الوقت الحالي هي
«فايزر بيونتيك» و»استرازينيكا

أك ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــورد» و»مـ ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــا»
و»جونسون آند جونسون» ،على
أن يتم اإلخـطــار بتحديث قائمة
الطعوم المعتمدة أوال بأول.

تنسيق بين «الكهرباء» والبلدية
الجنوبي» «التربية» تجدد الدعوة للتسجيل للتطعيم ضد «كوفيد »19
إليصال التيار لـ «خيطان
●

●

سيد القصاص

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ،أن التنسيق قائم بين
البلدية والوزارة لتحديد موقع إلنشاء محطة تحويل رئيسية ثانية
بخيطان الجنوبي ،إليصال التيار للمنطقة ،مبينة أن هناك تجاوبا
من البلدية لتحديد الموقع المذكور.
ولفتت المصادر إلى أنه بمجرد أن يتم تحديد الموقع ستتخذ
"ال ـك ـهــربــاء" إجــراءات ـهــا إلقــامــة الـمـحـطــة ،تـمـهـيــدا إلي ـصــال التيار
للمنطقة ،الفتة إلى أن الوزارة أنجزت إنشاء محطة أولى رئيسية
في المنطقة ،وتنتظر تحديد موقع آخر للمحطة الثانية.
وكــان وزيــر الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزيــر الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية .د .مشعان العتيبي ،أعلن أن
ايصال التيار إلــى "خيطان الجنوبي" يحتاج إلــى إنشاء محطة
رئيسية ثانية ،ولم تخصص البلدية لها موقعا حتى تاريخه.
جــديــر بــالــذكــر أن "ال ـك ـهــربــاء" أعـلـنــت إن ـجــازهــا اي ـصــال الـتـيــار
للمحطات الرئيسية لمدينة غرب عبدالله المبارك ،وتوقعت أن يكون
ايصال التيار إلى مدينة المطالع ،بحسب الخطة الموضوعة ،في
الربع األخير من العام الحالي ،وإلى مدينة جنوب عبدالله المبارك
في الربع األول من عام .2023

فهد الرمضان

جددت وزارة التربية دعوتها
لطلبة المرحلة الثانوية وجميع
العاملين مــن الهيئة التعليمية
واإلداري ـ ــة للتسجيل فــي منصة
مواعيد تطعيم كوفيد  ١٩ -على
موقع وزارة الصحة ،مشددة على
أهمية تحديد اختيار "التربية"
في الخانة المخصصة الختيار
المهنة.
وأوض ـحــت ان ــه سيتم إرس ــال
ال ـم ــوع ــد الـ ـخ ــاص ل ـهــم ب ـصــورة
ع ــاج ـل ــة ،ح ـيــث وض ـع ــت الـلـجـنــة
الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عـ ــن ح ـم ـل ــة تـطـعـيــم
ك ــوفـ ـي ــد  ١٩-بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة
آلـ ـي ــة ل ـت ـح ــدي ــد أولـ ــويـ ــة ال ـف ـئــات
المستهدفة للتطعيم.
وقامت اللجنة بالتنسيق مع
"التربية" ب ــإدراج طلبة المرحلة

أعضاء لجنة الصحة خالل تفقدهم إحدى المدارس
الـ ـث ــان ــوي ــة وجـ ـمـ ـي ــع ال ـع ــام ـل ـي ــن
ب ـ ــال ـ ــوزارة ضـ ـم ــن الـ ـفـ ـئ ــات ذات
األول ــوي ــة لـلـتـطـعـيــم ض ــد مــرض
كوفيد  ١٩-خالل حملة التطعيم
ً
المقامة حاليا.

من جهة أخرى،تواصل لجان
من وزارة الصحة القيام بزيارات
تفقدية ل ـمــدارس وزارة التربية
الـتــي ستعقد فيها االخـتـبــارات
ال ــورق ـي ــة ل ـل ـصــف ال ـث ــان ــي عـشــر،

حيث تفقدت لجنة صحية امس
ثانوية ابن العميد للبنين التابعة
لمنطقة ا ل ـفــروا ن ـيــة التعليمية،
لالطالع على توافر االشتراطات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة لـ ـعـ ـق ــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات

ال ــورق ـي ــة لـطـلـبــة ال ـص ــف الـثــانــي
عشر بقسميه العلمي واألدبي.
واجـتـمـعــت الـلـجـنــة مــع مــديــر
المدرسة فهد المضاحكةوشددت
على ضرورة تطبيق االشتراطات
ال ـص ـح ـيــة ف ــي ال ـم ــدرس ــة وال ـتــي
تشمل نظافة الطاوالت والتباعد
بين الطلبة في الفصل الدراسي
ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــد ،ووض ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـلـ ــوحـ ــات
اإلعالمية واإلرشادية التي تخدم
الطلبة ،كذلك و ضــع الملصقات
االرشــاديــة على األرض لتنظيم
دخول الطلبة إلى قاعة االمتحان.
ً
وش ـم ـل ــت ال ـت ـط ـب ـي ـقــات أي ـض ــا
تجهيز غــر فــة للتمريض وغرفة
ل ـل ـعــزل ،وتــوف ـيــر مـ ــواد التعقيم
والكمامات ،باإلضافة إلى تأكيد
وجود نقطتين بالمدرسة واحدة
للفحص واألخرى للتعقيم.

«األبحاث» يحصل على براءة اختراع في تحلية المياه ديوان حقوق اإلنسان :وقف
اإلنجاز يساهم في تحقيق األمن المائي واستدامة المياه العذبة
العنف مسؤولية مجتمعية
●

فهد الرمضان

حـصــل مــركــز أب ـحــاث المياه
التابع لمعهد الكويت لألبحاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،ع ـلــى بـ ـ ــراءة اخ ـت ــراع
م ـم ـن ــوح ــة مـ ــن م ـك ـت ــب ب ـ ـ ــراءات
االخـتــراع والعالمات التجارية
بالواليات المتحدة االميركية،
وذل ــك مــن خــال تحقيق إنجاز
علمي رائد حول اختراع تقنية

لـتـحـلـيــة م ـي ــاه ال ـب ـحــر وال ـم ـيــاه
الـجــوفـيــة ذات إنـتــاجـيــة عالية
للمياه العذبة ،مع خفض كبير
للمياه الــراجـعــة مـقــارنــة بنظم
التحلية التقليدية.
وتـمـكــن الـبــاحـثــون مــن دمــج
ال ـم ـفــاه ـيــم الـعـلـمـيــة لـنـظــريــات
التناضح العكسي والتناضح
الـ ـمـ ـب ــاش ــر فـ ــي وعـ ـ ـ ــاء غ ـشــائــي
واح ــد ،حيث قــدم فريق البحث

تكليف السديراوي القيام
بأعمال مدير «األبحاث»
ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـق ـط ــاع ال ـع ـلــوم
والتكنولوجيا فــي معهد ا لـكــو يــت لــأ بـحــاث العلمية د .مانع
الـســديــراوي تولى مهام القائم بأعمال المدير الـعــام للمعهد،
بجانب مهامه كمدير تنفيذي لقطاع العلوم والتكنولوجيا
في المعهد ،وذلك لحين اختيار مدير عام جديد للمعهد خلفا
للدكتورة سميرة السيد عمر التي انتهت فترة تكليفها بإدارة
معهد األبـحــاث .يذكر أن د .سميرة السيد عمر تولت منصب
المدير العام للمعهد في فبراير .2016

مانع السديراوي

ال ــدل ـي ــل ال ـع ـل ـمــي ال ـق ــاط ــع عـلــى
إثـبــات صحة النظرية العلمية
المستوحاة من قبلهم من خالل
تصميم وبناء وحدة تجريبية
مبتكرة لتحلية ا لـمـيــاه بسعة
 35الف لتر يوميا في مختبرات
البحث والتطوير بمركز أبحاث
المياه التابع للمعهد.
ومن أهم عوائد هذا االختراع
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي تـحـقـيــق األم ــن
المائي واستدامة المياه العذبة
لمواجهة تحديات شح الموارد
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـي ــاه الـ ـع ــذب ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى خـفــض األع ـبــاء
االقتصادية والبيئية لعمليات
التحلية ،ويتطلع مركز أبحاث
ال ـم ـي ــاه إل ــى الـتـطـبـيــق الـفـعـلــي
لمثل هــذه التقنيات المبتكرة
لـ ـتـ ـط ــوي ــر مـ ـنـ ـظ ــوم ــة ع ـم ـل ـيــات
التحلية في البالد.
وس ـج ـل ــت ب ـ ـ ــراءة االخـ ـت ــراع
بأسماء فــريــق البحث وهــم د.
م ـن ـص ــور أحـ ـم ــد ،ود .يــوســف
الوزان ،ود .راجيشا كومار ،ود.
جـ ــاروداشـ ــاري ب ـه ــادراش ــاري،
وجيبو توماس.

«القوى العاملة» تعتزم اعتماد
مذكرة العمالة اإلثيوبية
الدخنان لـ ةديرجلا  :إرسالها إلى «الخارجية» الستكمال آليات االستقدام
•

●

جورج عاطف

عقد المدير العام التحاد مكاتب استقدام العمالة
المنزلية ،أمس ،اجتماعا مع نائب مدير الهيئة العامة
للقوى العاملة لـشــؤون قطاع حماية الـقــوى العاملة،
د .مبارك الجافور ،ناقشا خالله بنود مذكرة التفاهم
الخاصة باستقدام العمالة المنزلية اإلثيوبية.
وق ــال رئـيــس االت ـحــاد خــالــد الــدخ ـنــان ل ــ"ال ـجــريــدة"،
إن "الـقــوى العاملة" في طــور وضــع اللمسات األخيرة
العتماد البنود التي تضمنتها المذكرة ،السالف ذكرها،
وس ـت ـعــاود ارســال ـهــا إل ــى وزارة الـخــارجـيــة ،األسـبــوع
المقبل ،الستكمال الخطوات الخاصة بآليات استقدام
العمالة من أديس أبابا.

وأكــد الــدخـنــان ،أنــه فــور اعتمادها مــن "الخارجية"
سنباشر ب ــدء إجـ ــراء ات اسـتـقــدام الـعـمــالــة اإلثـيــوبـيــة،
ً
م ـشــددا على أهمية إفـســاح الـمـجــال السـتـقــدام عمالة
منزلية من أسواق عدة ،وعدم حصر األمر أو االكتفاء
بدولتين أو ثالث فقط ،السيما أن السماح باستقدام
ً
العمالة اإلثـيــوبـيــة يـحــدث تــوازنــا فــي ال ـســوق ،ويحل
ً
مشكالت نقص العمالة المنزلية التي يعانيها حاليا،
خصوصا أن تكاليف استقدام "اإلثيوبية" ورواتبها
منخفضة ،بما ال يثقل على كاهل المواطن والمقيم.
وكانت "الخارجية" ّ
عدلت بعض البنود التي جاءت
في مذكرة التفاهم ،بما يحفظ حقوق أطراف المعادلة
الثالثة (العمالة المنزلية ،مكاتب االستقدام المحلية،
نظيراتها في أديس أبابا المصدرة للعمالة).

طالب الديوان الوطني لحقوق اإلنسان،
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـ ـعـ ــدل ـ ـيـ ــة ،ب ـت ـســريــع
اإلجــراء ات الالزمة لمجابهة انتشار العنف
والجرائم.
وذكــر الــديــوان ،فــي بيان لــه ،أمــس األول،
أنــه تــابــع ببالغ االهـتـمــام حــادثــة المغدور
بها فــرح حـمــزة أكـبــر ،واعتبر أن مثل هذه
الجرائم الخطيرة تتطلب يقظة واهتماما من
الــوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة،
س ــواء األمـنـيــة أو الـعــدلـيــة ،أو تلك المنوط
بها تنفيذ السياسات والبرامج التوعوية،
كــاإلعــام والـتــربـيــة ،وبشكل يـجــاري تطور
الـجــريـمــة ف ــي ال ـكــويــت ،وت ـشــابــك أسـبــابـهــا
ودوافعها.
وأضاف الديوان ،في بيانه ،أنه سيسعى
إ لــى تفعيل لجانه المختصة ،و هــي لجان
الحقوق المدنية والسياسية ،ولجنة حقوق
األسـ ـ ـ ــرة ،ول ـج ـن ــة الـ ـشـ ـك ــاوى وال ـت ـظ ـل ـمــات،
لمتابعة هــذه الحادثة ،وغيرها ،المتعلقة
بــانـتـشــار الـعـنــف ف ــي الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،
والـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد ال ـس ـب ــل الـكـفـيـلــة
لتحجيمها والسيطرة عليها ،بالتعاون مع
مؤسسات الدولة األخرى.
وطالب الديوان الجهات األمنية والعدلية

بـ ـض ــرورة اإلس ـ ـ ــراع ف ــي اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ت ـ ـجـ ــاه مـ ـث ــل ه ــذه
الحوادث المروعة ،والتي تقلق أمن المجتمع
بـشـكــل غـيــر م ـس ـبــوق ،وإج ـ ــراء التحقيقات
الشفافة لـلــوصــول إلــى األح ـكــام القضائية
المواكبة لخطورة هذه الجرائم على السلم
االجتماعي.

«كان» تطلق مبادرة لممارسة رياضة المشي
الصالح دعا إلى زيادة شرب السوائل والماء للوقاية من الجلطات
أكد رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض
السرطان (كان) د .خالد الصالح ،أهمية ممارسة الرياضة في
شهر رمضان المبارك ،وذلك للمحافظة على صحة الجسم
من األمراض المتعلقة بالسمنة.
وقال الصالح في تصريح صحافي إن هناك ارتباطا وثيقا
بين السمنة والعديد من األمراض السرطانية والتي يمكن
تفادي اإلصابة بها من خالل الحفاظ على الــوزن المثالي،
معلنا إطالق حملة "كان" مبادرتها بتوزيع قوارير الماء على
مرتادي الممشى في عدد من المحافظات العاصمة وحولي
والجهراء في ممشى الروضة والخالدية والنسيم والنعيم
وسعد العبدالله.
وأض ــاف أن قــواريــر ال ـمــاء تحمل نـصــائــح ارش ــادي ــة قــام
مـتـطــوعــو حـمـلــة "كـ ــان" بـتــوزيـعـهــا ،لـنـشــر الــوعــي الصحي
بضرورة شرب الماء في شهر رمضان وخالل فترة ممارسة
رياضة المشي ،حيث إن الجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل
خالل فترة الصيام وخالل ممارسة الرياضة.

وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ج ـم ـع ـيــات ال ـف ـي ـحــاء وال ـش ــام ـي ــة وال ــرق ــة
ال ـت ـعــاون ـيــة ل ـبــت دعـ ــوة حـمـلــة "ك ـ ــان" لـلـمـشــاركــة ب ـم ـبــادرة
"خطواتنا ...وقاية لنا" للتشجيع عل أمرين مهمين خالل
فترة الصيام ،األول ممارسة رياضة المشي والثاني شرب
كميات مناسبة من الماء.
وشدد على أن من فوائد رياضة المشي أنها تنظم السكر
بــالــدم بـعــد اإلف ـط ــار ،كـمــا تـجـعــل الـعـضــات غـيــر متراخية
وت ـحــافــظ ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـكــول ـس ـتــرول ال ـنــافــع وت ـق ـلــل من
احتمالية اإلصابة بالجلطات الدماغية والجلطات القلبية
وتصلب الشرايين ،مردفا :كما تساعد الرياضة على تنظيم
ضغط الدم والمحافظة عليه بالمعدالت الطبيعية.
ونصح الصالح بزيادة السوائل أثناء فترة اإلفطار مثل
العصائر الغنية باأللياف والفيتامينات وشــرب الماء الن
ذلك يقي من الجلطات ،كما أن زيادة التعرق خالل ممارسة
الــريــاضــة تستوجب ش ــرب كـمـيــات كــافـيــة مــن ال ـمــاء والـتــي
ينصح بـ  8أكواب يومية.

أعلن مراقب األثالث الخيرية
بالهيئة العامة لشؤون
َّ
القصر جمال الفيلكاوي ،أن
"الهيئة بادرت باملساهمة
من أموال األثالث الخيرية
املشمولة بوصايتها في
مشروع السلة الرمضانية
الذي ينظمه بيت الزكاة،
انطالقًا من رسالة الهيئة
الخيرية ومسؤوليتها
اإلنسانية".
وأوضح الفيلكاوي ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
"الهيئة تحرص على إقامة
والئم اإلفطار الرمضانية
سنويًا ،ونظرًا الستمرار
جائحة فيروس كورونا ،تم
توزيع سالل غذائية تحتوي
على أصناف متعددة من
املواد الغذائية على األسر
املستحقة واملتعففة داخل
الكويت لهذا العام"َّ .
وبي أن
"هذه املبادرة تأتي ضمن
الخطط والبرامج واملشاريع
الخيرية التي تنطمها الهيئة
سنويًا لألثالث الخيرية
املشمولة برعايتها ،والتي
تحرص من خاللها على
دعم املشاريع اإلنسانية
والخيرية والصحية داخل
الكويت ،وفي إطار وصايا
ورغبة املوصني".

«التراث» تنظم «خير زاد»
لنساء الجاليات األجنبية
بدأت في جمعية إحياء
التراث اإلسالمي فعاليات
املسابقة الرمضانية ،والتي
تنظمها اللجنة النسائية
التابعة لها في منطقة سعد
العبدالله تحت شعار «خير
زاد» ،وهي خاصة للنساء
والفتيات والناشئة من
الجاليات األجنبية غير
الناطقة باللغة العربية.
وقد تم تقسيم املسابقة
إلى عدة أقسام :مسابقة
زاد الناشئة وبلغ عدد
ً
املشاركني فيها  184طفال،
ومسابقة زاد الفتيات بعدد
 42مشاركة ،ومسابقة
زاد النساء بـ  57مشاركة.
كما سيتم تنظيم مسابقة
لتحفيظ الجاليات
(العامالت) سورة الفاتحة،
ومتابعتهن عن طريق
الهاتف.
أما مركز الفرقان ،التابع
للجنة النسائية في
العارضية ،فقد أطلق
سلسلة من حلقات القرآن
الكريم شملت السند
والتالوة والحفظ واالتقان
وحلقة الزهراوين ،وبلغ
عدد املشاركات فيها 265
دارسة.

«التعريف باإلسالم»
توزع «بوسترات» توعوية
صحية في المساجد
ذكر املدير العام للجنة
التعريف باإلسالم إبراهيم
البدر أن اللجنة عقدت
شراكة مجتمعية مع
وزارة األوقاف ،ممثلة في
وكيلها املساعد لقطاع
شؤون املساجد محمد
املطيري ،يسمح بمقتضاها
للجنة بتوزيع "بوسترات"
في املساجد التابعة
للوزارة في كل محافظات
الكويت ،مشيرا إلى أن
هذه البوسترات تتعلق
باإلرشادات الصحية
الخاصة بـ"كورونا" ،وحث
املصلني على ارتداء الكمام
بالطريقة الصحيحة.
وأكد البدر ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن قطاع
املساجد يبذل جهودا
كبيرة في متابعة تطبيق
االشتراطات الصحية من
قبل املصلني ،مما أسهم في
إعادة فتح املساجد ،لينعم
الصائمون في رمضان هذا
العام بأداء جميع الفروض
وصالة التراويح في
املساجد.
وثمن الجهود املباركة
من مدير اإلسناد بقطاع
املساجد في وزارة األوقاف
د .يحيى الرشيدي ،في
دعم أنشطة اللجنة،
السيما املتعلقة بالشراكة
املجتمعية.
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تحميل الجمعية
قيمة التوالف
اليومية وإلزامها
بقواعد النظافة
والجودة

إلزام «التعاونيات»
بالشراء في
المزاد بنسبة
ال تقل عن  %75من
احتياجاتها وحسب
وفرة اإلنتاج

ً
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ـخ ـب ــر «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»
الـمـنـشــور ف ــي ع ــدده ــا ال ـصــادر
الجمعة الماضي بعنوان «قرار
لــدعــم ت ــوري ــد الـمـنـتــج المحلي
ف ــي الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــات»،
أصـ ــدر وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزي ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
القرار الوزاري رقم (/25ت) لسنة
 ،2021بشأن دعم ترويج المنتج
الزراعي المحلي في الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة ع ـلــى أن ي ـع ـمــل به
اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.
ً
ووفـقــا للقرار ،الــذي حصلت
«الجريدة» على نسخة منه ،فإنه
تم الغاء المساحة المخصصة،
ف ــي ال ـق ــرار ال ـســابــق ،لمصلحة
اتـحــاد الـمــزارعـيــن ،التي ال تقل
ع ــن  30ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
م ـس ــاح ــة ع ـ ــرض الـ ـخـ ـض ــراوات
والـ ـ ـف ـ ــاكـ ـ ـه ـ ــة داخ ـ ـ ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـم ــرك ــزي ــة واألف ـ ـ ــرع الـمـصـغــرة
فـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ،مـ ــع ت ـحــديــد
ً
ال ـج ـم ـع ـيــة ه ــام ــش ربـ ــح ثــاب ـتــا
على مشترياتها من المنتجات
الــزراع ـيــة كــافــة بنسبة ال تزيد
على  20في المئة.
وألزم القرار الجمعية بشراء
الـمـنـتـجــات الــزراع ـيــة المحلية
مــن خــال المشاركة فــي المزاد
ال ـي ــوم ــي وب ـن ـس ـبــة ال ت ـق ــل عــن
 75فــي المئة مــن احتياجاتها
وبحسب وفرة اإلنتاج ،على أن

يـكــون ال ـشــراء بـمــوجــب فواتير
مميكنة و مــن منافذ التسويق
المعتمدة.

أولوية التوظيف
كما ألــزم الـقــرار الجمعية أن
تخطر إدارة الرقابة والتفتيش
التعاوني فــي ال ــوزارة بتعيين
مندوب من ضمن كادر الجمعية
ي ـع ـه ــد إل ـ ـيـ ــه ب ـم ـه ـم ــة ح ـض ــور
ال ـم ــزادات فــي مـنــافــذ التسويق
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء ال ـم ـن ـت ــج
المحلي ،وتكون أولوية التعيين
للمواطنين ،و تـســدد الجمعية
مستحقات الموردين خالل مدة
ال تتجاوز  15يوما مــن تاريخ
ال ـت ــوري ــد ،ووف ـق ــا ل ـن ـظــام نـقــاط
البيع وبراءة الذمة االلكترونية
المعتمدة في الجمعية ،ويتعين
على الجمعية عرض الشيكات
ال ـص ــادرة كــافــة قـبــل اعـتـمــادهــا
من رئيس مجلس اإلدارة وأمين
الصندوق على المراقب للتوقيع
على سند صرف الشيك.
ّ
وحمل القرار الجمعية قيمة
التوالف اليومية من المنتجات
ال ــزراعـ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،وال ــزم ـه ــا
بقواعد النظافة والـجــودة عند
عرض المنتجات الزراعية مهما
كان مصدرها وعليها حمايتها
مــن العفن بما قــد يـهــدد صحة
المستهلك ،وحظر عليها عرض
وت ــروي ــج الـمـنـتـجــات الــزراع ـيــة

دون وضع باركود وبلد المنشأ
والوزن واسم الصنف.
كما ألزمها أن تقوم بوضع
لــوحــة إعــان ـيــة أمـ ــام أســواق ـهــا
الـمــركــزيــة وفــروعـهــا المصغرة
بــأسـعــار الـمـنـتـجــات الــزراع ـيــة،
وتـ ـق ــوم ي ــوم ـي ــا ب ـع ـمــل م ـقــارنــة
أس ـعــار ب ـعــدد ال يـقــل عــن ثــاث
ج ـم ـع ـي ــات ت ـع ــاون ـي ــة وت ــزوي ــد
المراقب بكشف معتمد في ذلك،
عـلــى أن يـتــم أسـبــوعـيــا تغيير
أس ـم ــاء الـجـمـعـيــات الـمـعـتـمــدة
لمقارنة األسعار.

إعفاء المنتجات الزراعية
وأع ـ ـفـ ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـم ـن ـت ـجــات
الزراعية المحلية المعتمدة من
الـجـهــات المختصة مــن جميع
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات والـ ـقـ ـي ــود ال ـتــي
تضعها الجمعيات التعاونية
عـلــى الـمـنـتـجــات األخـ ــرى ،على
أن يتعين على المراقب االطالع
بشكل يومي على فواتير الشراء
المباشر ومراقبتها مــن خالل
نقاط البيع وإعداد تقرير شهري
ب ـشــأن م ــدى احـ ـت ــرام الجمعية
لــال ـتــزامــات الـمـحـمــولــة عليها
بمقتضى القرار مع المخالفات
المرتكبة من قبلها ،إن وجدت.
ودعـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ك ـشــف
م ـف ـص ــل ب ــأسـ ـم ــاء الـ ـم ــوردي ــن
الذين تعاملت معهم الجمعية
خــال الفترة المعنية ،على أن

هيكلة «الكهرباء» بالتعاون مع «العلوم اإلدارية»
●

حمد العبدلي

أكـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء وال ـط ــاق ــة
المتج ــددة وزيـ ـ ـ ــر الشـ ـ ـ ــؤون االجتم ـ ــاع ـ ـيـ ـ ــة
د .مـشـعــان العتيبي ،أهـمـيــة الـتـعــاون بين
وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء وك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم اإلداريـ ـ ــة
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن خ ـ ـبـ ــرات أع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
ال ـت ــدري ــس بــالـكـلـيــة ،وح ــاج ــة ال ـ ـ ــوزارة إلــى
إعــادة هيكلتها كاملة بما يتضمن الهيكل
الـتـنـظـيـمــي واالخ ـت ـص ــاص ــات الـتـنـظـيـمـيــة
وتوصيف الوظائف وتطوير وقياس األداء
المؤسسي وشــاغـلــي الــوظــائــف اإلشــرافـيــة
والقيادية.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع «اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة»
أخيرا م ــع وزارة الكهرباء والـمــاء بحضور
الــوزيــر العتيبي ووكـيــل الـ ــوزارة والــوكــاء
المساعدين ،وعميد الكلية د .محمد زينل،
وأعضاء ورئيس قسم اإلدارة العامة بالكلية
د .آدم العتيبي و د .يوسف المطيري.
ّ
وثمن زينل ثقة الوزير وقيادي الــوزارة
بـ ـق ــدرات كـلـيــة ال ـع ـلــوم اإلداري ـ ـ ــة وأســرت ـهــا
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن خ ـ ـبـ ــرات أع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ال ـع ـل ـم ـي ــة وال ـع ـم ـل ـي ــة فـ ــي ه ــذا
يــرفــع الـتـقــريــر إلدارة الــرقــابــة
والـتـفـتـيــش الـمـكـلـفــة بمتابعة
تنفيذ القرار التخاذ اإلجراءات
الـمـنــاسـبــة ب ـهــذا ال ـش ــأن طبقا

جانب من اجتماع العتيبي مع زينل
المجال ،مؤكدا قدرة أعضاء هيئة التدريس
بالكلية على القيام بالعمل المطلوب ،بل
إنــه باإلمكان بناء قواعد بيانات متكاملة
تساعد في تنمية القدرات والمهارات لرفع
كفاءة العاملين وإيجاد نظام حوافز يشجع
العاملين الستثمار طاقاتهم ومهاراتهم في
رفع الكفاءة اإلنتاجية في العمل واالستغالل
األمثل للموارد البشرية بعد الوقوف على

لـلـقــانــون والـ ـق ــرارات المنظمة
للعمل التعاونية ،والغاء القرار
الوزاري ( )2020 /145بشأن دعم
ترويج المنتج الزراعي المحلي

الـقــدرات والـمـهــارات الشخصية لمنتسبي
الوزارة أو المتقدمين للتوظيف .وفي ختام
االج ـت ـم ــاع ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى إع ـ ــداد مــذكــرة
تفاهم بين الطرفين للبدء بتقديم مشروع
متكامل ل ـلــوزارة يتناسب مــع المتطلبات
واالح ـت ـي ــاج ــات ال ـت ــي تـتـطـلــع ال ـ ـ ــوزارة إلــى
تحقيقها خالل الفترة المقبلة بالتعاون مع
كلية العلوم اإلدارية في هذا المجال.

في الجمعيات التعاونية ،وكل
نص يتعارض وأحكام القرار،
كما ينشر بالجريدة الرسمية
ويـعـمــل بــه اع ـت ـبــارا مـطـلــع من

يــونـيــو الـمـقـبــل ،وع ـلــى جهات
االختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

السويري لـ ةديرجلا  :انتخابات الفروع «التمريض» تحصل على االعتماد األكاديمي من «»ACEN
•

الطالبية بعد انتهاء الجائحة

«إرجاء عقد المؤتمر العام حتى إشعار آخر»
●

حمد العبدلي

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة
الـتـنـفـيــذيــة لــاتـحــاد الــوطـنــي
ل ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت م .ف ـ ــاح
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــري ،ع ـ ـ ـ ــن تـ ــأج ـ ـيـ ــل
ان ـت ـخــابــات ال ـف ــروع لصعوبة
إج ــرائ ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
بسبب منع التجمعات داخل
الـ ـك ــوي ــت وفـ ـ ــي دول الـ ـف ــروع
بسبب جائحة «كورونا».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــري ،فــي
تـ ـص ــري ــح ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن
قـ ــرار ال ـتــأج ـيــل ج ــاء اس ـت ـنــادا
إلـ ــى دسـ ـت ــور االت ـ ـحـ ــاد ،ال ــذي
ينص في مادته  ،62على أنه
«يجوز للهيئة التنفيذية في
ح ــال ــة عـ ــدم ال ـت ـم ـكــن م ــن عـقــد
الجمعية العمومية ،أو إجراء
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ألي ف ـ ـ ــرع مــن
الفروع بسبب ظــروف قاهرة،
أن تكلف لجنة تقوم بأعمال
الـ ـف ــرع م ــن أعـ ـض ــاء الـجـمـعـيــة
ال ـع ـمــوم ـيــة ل ـم ــدة س ـنــة قــابـلــة
ل ـل ـت ـج ــد ي ــد ل ـح ـي ــن زوال تـلــك
الظروف».
وأضاف أن الهيئة التنفيذية
سـ ـتـ ـق ــوم ب ـت ـك ـل ـيــف ال ـه ـي ـئ ــات
اإلداريـ ـ ــة ل ـل ـفــروع بأعضائها

فالح السويري

الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
ف ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ل ـ ـح ـ ـيـ ــن اج ـ ـ ـ ــراء
االنتخابات.

المؤتمر العام
وع ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لــات ـحــاد ،ق ــال ال ـســويــري ،إنــه
«س ـي ـتــم تــأجـيـلــه أي ـض ــا حتى
إشـعــار آخــر إلــى حين انتهاء
أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا» ،مــوض ـحــا أن
ذلك يأتي استنادا إلى المادة
 60مـ ـ ــن دس ـ ـ ـتـ ـ ــور االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد،
ال ـتــي تـنــص عـلــى أن ــه «يـجــوز

لـلـمـجـلــس االداري ف ــي حــالــة
تـ ـع ــذر عـ ـق ــد الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـع ــام
بسبب ظروف قاهرة ان يؤجل
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،وي ـك ـل ــف
الهيئة التنفيذية باالستمرار
فــي عملها الــى زوال الظروف
القاهرة».
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـم ــادة 61
تنص على أنه «يجوز للهيئة
التنفيذية في حالة تعذر عقد
ا جـتـمــاع المجلس والمؤتمر
ال ـع ــام بـسـبــب ظـ ــروف قــاهــرة،
أن تستمر فــي ممارسة نفس
الصالحيات المخولة لها في
الدستور بموافقة ثلثي الفروع
الى حين زوال تلك الظروف».
وح ـ ــول ع ـ ــودة ال ـط ـل ـبــة إلــى
م ـقــاعــد الـ ــدراسـ ــة ف ــي ال ـف ــروع
الـخــارجـيــة ،قــال الـســويــري إن
الـهـيـئــة الـتـنـفـيــذيــة تـتــابــع مع
الجهات المعنية فــي وزارتــي
الـ ـصـ ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي
لتسريع عملية تلقي الطلبة
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح فـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ح ـتــى
يتسنى لهم مباشرة دراستهم
في حال دعت جامعاتهم إلى
ذلك.

أعلنت مؤسسة االعـتـمــاد األكــاديـمــي
لـبــرا مــج التعليم التمريضي األميركية
 ACENاعتماد مجلس مفوضي المؤسسة
لتوصية لجنة مــرا جـعــة التقييم بمنح
كلية التمريض في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،االعتماد األكاديمي
ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج بـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس الـ ـتـ ـم ــري ــض
بخياراته الثالثة ،بكالوريوس تمريض
وب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس ال ـت ـم ــري ــض ال ـم ــدرس ــي
واسـتـكـمــال ت ـمــريــض ،وأي ـضــا لبرنامج
دب ـلــوم الـتـمــريــض ال ـع ــام ،عـلــى أن تكون
صالحية هذا االعتماد هي خمس سنوات
تنتهي عام .2025

وق ــال عميد كلية الـتـمــريــض ،د .علي
الحجرف ،إن كلية التمريض ّ
تعد بذلك
أول كلية من كليات الهيئة تحصل على
االعتماد األكاديمي لكل برامجها.
وأشار الحجرف ،في تصريح صحافي
أمس ،إلى أن الكلية بدأت تنفيذ مشروع
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى االعـ ـتـ ـم ــاد األك ــاديـ ـم ــي
لبرامجها الدراسية منذ عام  ،2016وذلك
م ــن خ ــال الـتـعــاقــد م ــع مــؤسـســة ACEN
األميركية ،وبالتعاون مع إدارة الجودة
واالع ـت ـمــاد األكــادي ـمــي بــالـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
وذك ــر أن حـصــول بــرامــج الكلية على

أشاد عضو مجلس إدارة جمعية الزهراء
الـتـعــاونـيــة فـهــد ال ـف ــرح ــان ،بـمـتــابـعــة وزي ــرة
األشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـش ــؤون
االتـصــاالت وتكنولوجيا المعلومات د .رنا
ال ـفــارس لـمـشــروع أع ـمــال صـيــانــة ال ـطــرق في
ضاحية الزهراء ،والتي سيتم استئناف أعمال
الـصـيــانــة والـتـطــويــر فــي شــوارعـهــا وطرقها

علي الحجرف

أراض متدهورة
 %72من البيئة البرية
ٍ

بهزاد :الفرد بالكويت ينتج مخلفات عضوية ضعف نظيره بالشرق األوسط
●

عادل سامي

كشفت األ مـيـنــة ا لـعــا مــة للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان
بهزاد ،أن الفرد بالكويت ينتج من المخلفات العضوية  1.4كيلوغرام
ً
يوميا ،في حين متوسط إنتاج الفرد بالشرق األوسط  0.6كيلوغرام،
وفي أوروبا  0.9كيلوغرام.
وتوقعت بهزاد في تصريح صحافي ،أمس ،نمو النفايات العالمية
إلــى  3.40مليارات طــن بحلول عــام  ،2050أي أكثر مــن ضعف النمو
السكاني خالل نفس الفترة ،داعية إلى وضع حلول منطقية لمشكلة
الهدر ولتحقيق أفضل سبل االستهالك والتخلص السليم من النفايات.
وأشارت إلى أن مساحة األراضي المتدهورة في البيئة البرية في
ً
ً
الكويت تبلغ  11330كيلومترا مربعا أي ما يعادل  72في المئة من
البيئة البرية ،مردفة :هناك الكثير من الحلول التي تطرح خاصة مع

ً
«تعاونية الزهراء» :استئناف صيانة طرق الضاحية قريبا
ً
قريبا ،بعدما تمت محاسبة المقاول المتسبب
ف ــي ال ـت ــأخ ـي ــر ،واتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
والــرادعــة تجاهه ،وتحويل األعـمــال لمقاول
آخر على حساب المقاول األول.
وقال الفرحان ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل أهالي
منطقة الزهراء ،الذين كانوا يناشدون بسرعة

االعتماد األكاديمي سيعمل على تطوير
مـهــارات وخـبــرات طلبة كلية التمريض
قـ ـب ــل الـ ـتـ ـح ــاقـ ـه ــم ب ـ ـسـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،م ـمــا
سيساعد في خلق رأسمال بشري إبداعي
مــؤ هــل تأهيال مهنيا عــا لـيــا ،يمكنه من
تقديم عناية تمريضية متميزة تتواكب
مع التطورات المستمرة التي تشهدها
مهنة التمريض.
وأضـ ـ ــاف ال ـح ـج ــرف أن هـ ــذا اإلن ـج ــاز
سيشكل حافزا وتحديا للكلية لالستمرار
في تطوير وتحديث برامجها ومناهجها،
بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية
لجودة التعليم التمريضي.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعودة أعمال الصيانة
والتطوير واإلصــاحــات بعد توقفها لفترة،
ً
مثمنا استجابة الوزيرة الفارس ،وتوجيهاتها
لـمـســؤولــي «األشـ ـغ ــال» ،بـســرعــة الـ ُـمـضــي في
ّ
المقصر فــي أداء
خـطــوات محاسبة المقاول
عمله ،عبر إلزامه بتحمل تكاليف اإلصالحات
في العقد الجديد.

فهد الفرحان

 650حالة مساعدة
يستقبلها صندوق
مرضى السرطان
كـ ـ ـش ـ ــف م ـ ــدي ـ ــر صـ ـ ـن ـ ــدوق
م ــرض ــى ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،ال ـت ــاب ــع
للجمعية الكويتية لمكافحة
الـتــدخـيــن وال ـســرطــان ،جمال
الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،أن عـ ـ ــدد ح ـ ــاالت
مـ ـ ــرضـ ـ ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرط ـ ـ ــان الـ ـت ــي
يستقبلها الصندوق ،والتي
ّ
تحول إليه من مركز الكويت
لـمـكــافـحــة ال ـس ــرط ــان ومــركــز
العالج التلطيفي ،تتجاوز الـ
 650حالة في العام.
وقال الصالح ،في تصريح
صحافي ،إن هــؤالء المرضى
بحاجة لتقديم يد العون لهم،
ً
ن ـظــرا النـقـطــاعـهــم عــن العمل
وعدم القدرة على تحمل عبء
العالج ،بسبب مرضهم .وأشار
إلـ ـ ــى أن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ي ـســاعــد
جميع الحاالت التي َّ
تحول له،
بعد مراجعة التقارير الطبية
ع ــن ط ــري ــق ل ـج ـنــة مـخـتـصــة،
وت ـصــاحــب ال ـت ـقــاريــر الطبية
استمارات مقدمة من اللجنة
الطبية بالجمعية.

موسم التخييم في كل سنة وتعود لتكرر نفسها دون الوقوف على
خطة للحل.
ولفتت إلى إعداد المتخصصين وثيقة من المجتمع المدني بحلول
وطنية لحل مشكلة التصحر ،معلنة أن «ورشة التربية البيئية تدعم
التعليم من أجل التنمية المستدامة في مناهج التعليم لتعزيز المعارف
والسلوك والخبرات للطالب والمعلم لرفع كفاءتهم العلمية واكسابهم
المهارات ليصبحوا أعضاء مسؤولين في المجتمع» .وأعلنت تنظيم
مركز صباح األحمد للتدريب البيئي بالجمعية ورشة للخبراء البيئيين
ً
افتراضيا عبر تقنية «زووم» ضمن الموسم الثقافي البيئي الرمضاني
لمناقشة العديد من القضايا البيئية بالتعاون مع المجموعة البحثية
لنظم البيئة الطبيعية والتكنولوجيا وشركة وارة لالستشارات البيئية
والشبكة الخليجية لجمعيات البيئة األهلية بمشاركة خبراء بيئيين
من دول عربية واجنبية.

جنان بهزاد

ةديرجلا

•
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ً
ً
شرسا فتك
عدوا
منذ أواخر فبراير  ،2020والكويت تواجه
ً
ً
بالعالم ،وغير من قواعد اللعبة ،ورسم شكال جديدا في كل مناحي
الحياة ،وأحدث ّ
تحوالت زلزالية في مجتمعاتنا والعالم ،وخلف
خسائر صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية ووظيفية ضخمة
ً
.
جدا
ً
وعلى مدى أكثر من  14شهرا ،واجهت الكويت بكل قطاعاتها
الحكومية والتطوعية والخاصة ،وعلى رأسها وزارة الصحة،
وتصدت بكل شجاعة وبسالة لمرض «كوفيد  ،»19ووقع من
أطقمها الصحية عشرات الشهداء ومئات اإلصابات إلى جانب
آالف الضحايا من المواطنين والمقيمين.
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محليات

فحص الوافدين القادمين من السفر بأرض المعارض

عادل سامي

إجراءات مجابهة «كوفيد  »19محل إشادة دولية
«الصحة العالمية» :وزارة الصحة طبقت تدابيرها في ضوء تقييم علمي للمخاطر
الكويت من أوائل
الدول التي حصلت
على اللقاحات
المضادة للفيروس

توسع كبير في
حملة التطعيمات
شمل كل شرائح
وفئات المجتمع

مــع ورود تـقــاريــر تـتـحــدث عن
فـ ـي ــروس غ ــام ــض ضـ ــرب الـصـيــن
في أواخــر عــام  ،2019وتسبب في
إصابات حــادة بأمراض الرئة في
مدينة ووهان ،بادرت وزارة الصحة
إلى رفع حالة التأهب الصحي في
الكويت.
وكـ ــانـ ــت الـ ـك ــوي ــت س ـب ــاق ــة فــي
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا فــي
مـجــابـهــة ال ـف ـيــروس مـنــذ بــدايـتــه،
فما قامت به الكويت من إجراءات
ت ـب ـع ـت ـه ــا دول كـ ـثـ ـي ــرة بـعـضـهــا
متطور ومتقدم وبعد شهور من
القيام به في الكويت ،ونذكر على
سـبـيــل ال ـم ـث ــال ال ال ـح ـص ــر ،قـيــام
وزارة الصحة بتخصيص أرض
المعارض بمنطقة مشرف لفحص
المواطنين والمقيمين القادمين
من الخارج.
وكانت الكويت من أوائل الدول
فــي الـعــالــم الـتــي تـقــوم بــذلــك ،إلــى
جانب تخصيص عشرات المحاجر
الـصـحـيــة الـمــؤسـسـيــة للعائدين
مــن ال ـخــارج وبـنــاء المستشفيات
الميدانية ،وكل ذلك كانت الكويت
سباقة فيه ،وقامت دول أخرى وبعد
عدة أشهر باتباعه.
ودأب ـ ـ ـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة عـلــى
عقد اجتماعات دوريــة استباقية،
حـتــى قـبــل وص ــول الـفـيــروس إلــى
الكويت .ومع أول إصابة بالفيروس
لمواطنة كويتية عائدة من إيران في
تاريخ  23فبراير  2020بدأ العمل
عـلــى كــافــة الـصـعــد ف ــي الـتـصــدي
ل ـل ـف ـي ــروس مـ ــن ج ـم ـيــع ال ـج ـهــات
الحكومية والتطوعية والخاصة،
وقامت األجهزة الحكومية وعلى
رأسها وزارة الصحة بكل الخطوات
التي من شأنها مواجهة هذا الوباء
منذ اليوم األول في الكويت.

إجراءات سباقة

أكثر من مليون و75
ً
ألفا تلقوا اللقاح
بما يعادل ربع
سكان البالد

وكــانــت اإلج ـ ــراءات االحـتــرازيــة
التي اتخذتها الكويت منذ بداية
جائحة "كوفيد  ،"19محل إشــادة
المنظمات الصحية الدولية وعلى
رأسـهــا منظمة الصحة العالمية
التي أثنت على تلك اإلجــراءات في
أكثر من مناسبة.
فقد أشادت المنظمة بالخطوات
التي اتخذتها دول ــة الكويت منذ
بداية الجائحة من طرق وإجراءات
صـ ـحـ ـي ــة لـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن.
وثمنت المنظمة جـهــود الكويت
في نشر مــواد التوعية والتثقيف
والمعلومات طوال مدة الجائحة،
حيث أكدت المنظمة أن اإلجراءات
االحترازية التي اتخذتها الكويت
ف ــي مـجــابـهــة فـ ـي ــروس "ك ــورون ــا"
جاءت وفقا للبروتوكوالت العالمية
والبرامج الوقائية لمنظمة الصحة
العالمية.
وذكرت منظمة الصحة العالمية
أن السلطات الصحية فــي البالد

طـبـقــت تـلــك اإلج ـ ـ ــراءات ف ــي ضــوء
تقييم علمي للمخاطر ،الفتة إلى أن
الكويت من الدول المهمة في اإلقليم
وم ــؤث ــرة ف ــي الـمـحـيــط الخليجي
واإلقليمي والعالمي.

الترصد الفعال
ومنذ بداية الجائحة قامت دولة
الترصد َّ
ُّ
الفعال،
الكويت بتعزيز
وتـطـبـيــق ال ـت ـحـ ِّـري عـنــد الــدخــول
على جميع المسافرين القادمين
م ــن ال ـب ـلــدان ال ـم ــوب ــوءة ،وتــدريــب
العاملين الصحيين في الخطوط
األم ــامـ ـي ــة ،وت ـت ـ ُّـب ــع الـ ُـم ـخــال ـط ـيــن
وعزلهم في الحجر الصحي ،وعزل
حاالت اإلصابة المؤكدة وتدبيرها
ً
عالجيا ،وتوعية العامة.
ك ـمــا أن وزارة ال ـص ـحــة وقـبــل
إنتاج اللقاحات بشهور كانت على
تــواصــل واطـ ــاع دائ ــم بـشــأن آخــر
وأح ــدث الـتـجــارب السريرية على
اللقاحات ،وقامت منذ صيف عام
 2020أي قبل إنتاج اللقاحات بنحو
 6أش ـهــر ،بــاالت ـفــاق مــع الـشــركــات
الدوائية المرموقة عالميا للتوصل
معها إل ــى ات ـفــاق لـلـحـصــول على
الـلـقــاح الـمـضــاد ل ـمــرض "كوفيد
 ،"19حيث كانت الكويت من أوائل
الدول في العالم التي تحصل على
اللقاحات المعتمدة مــن الجهات
الــدوائـيــة والطبية العالمية وهي
منظمة الصحة العالمية وهيئة
ال ـغــذاء والـ ــدواء األمـيــركـيــة وإدارة
الدواء األوروبية.

تقييم علمي
واتسمت اإلجــراءات االحترازية
الـتــي طبقتها الكويت منذ بداية
ً
الجائحة والي ــزال بعضها ساريا
حتى اآلن أنـهــا اتـخــذت فــي ضوء
تقييم علمي للمخاطر ،وبناء على
نتائج هذا التقييم قامت الكويت،
ُّ
الترصد
منذ بداية األزمة ،بتعزيز
الـفـ َّـعــال فــي جميع نـقــاط الــدخــول
إلى البلد والمستشفيات والمراكز
الصحية ،وتطبيق الـتـحـ ِّـري عند
ال ــدخ ــول عـلــى جميع المسافرين
الـقــادمـيــن مــن الـبـلــدان الـمــوبــوءة،
وتـ ــدريـ ــب ال ـعــام ـل ـيــن الـصـحـيـيــن
ف ــي ال ـخ ـط ــوط األم ــامـ ـي ــة ،وت ـتـ ُّـبــع
ُ
المخالطين وعــزلـهــم فــي الحجر
الـصـحــي ،وع ــزل ح ــاالت اإلصــابــة
ً
المؤكدة وتدبيرها عالجيا ،وتوعية
العامة.
وكانت صحة اإلنسان وسالمته
هما العنصر األس ــاس فــي جميع
اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها
وزارة الصحة منذ بداية الجائحة
حتى اآلن.
وخــال األيــام األولــى للجائحة
واجـهــت الكويت ببراعة عــددا من
التحديات ،فقد عملت على تبطيء
انتشار الفيروس ،حيث كان هذا أول
التحديات التي واجهتها الكويت،

وذلك عندما أطل الفيروس برأسه،
حيث كانت الكويت على موعد مع
إعــان أول حالة إصابة بفيروس
"كورونا" يوم  23فبراير الماضي،
حيث أعلنت وزارة الصحة اكتشاف
 3إصابات بفيروس "كورونا" بين
العائدين من إيران.
وعملت الكويت ممثلة بــوزارة
ال ـص ـحــة ع ـلــى ال ـح ــد م ــن انـتـشــار
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس وذلـ ـ ـ ــك ب ــاتـ ـخ ــاذ ع ــدة
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـت ــواف ــق وت ـع ـل ـي ـمــات
منظمة الصحة العالمية ،وكان من
ضمن هذه اإلجراءات ،عقد مؤتمر
صحافي يومي إلطالع الرأي العام
على مستجدات الفيروس ،انطالقا
من مبدأ الشفافية ،وذلــك بتكليف
م ــن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ث ــم فحص
الوافدين القادمين من السفر منذ
 27ف ـبــرايــر ف ــي أرض ال ـم ـعــارض
بمنطقة مشرف ،كما قامت وزارة
الصحة بإطالق إجراءات احترازية
ونصائح توعوية.
وأطلقت وزارة الصحة من جهة
أخرى نصائح صحية للمسافرين
إلى الدول التي ظهر فيها المرض،
م ـن ـهــا ت ـج ـنــب م ـخ ــال ـط ــة مــرضــى
مصابين بأعراض تنفسية ،وتجنب
االتصال بحيوانات "حية أو ميتة"،
أو ت ـنــاول الـمـنـتـجــات الحيوانية
أو الـ ـت ــواج ــد ف ــي أسـ ـ ـ ــواق ت ـ ــداول
الحيوانات والمأكوالت البحرية أو
في األماكن المزدحمة ،والمحافظة
ع ـلــى ن ـظــافــة ال ـيــديــن بــاس ـت ـمــرار،
خ ــاص ــة إذا اض ـ ـطـ ــرت الـ ـظ ــروف
لمخالطة حـيــوانــات أو مــأكــوالت
بحرية أو مخالطة مرضى بأعراض
تنفسية ،وارتداء الكمام الواقي عند
االخ ـتــاط بــأشـخــاص يشتبه في
إصابتهم بــالـمــرض ،والمحافظة
على العادات الصحية التي تزيد من
مناعة الجسم مثل الغذاء الصحي
وممارسة الرياضة ،وأخذ القسط
ال ـكــافــي م ــن ال ـن ــوم واالب ـت ـع ــاد عن
اإلجهاد ،وغسل اليدين باستمرار
بالماء والصابون لمدة  20ثانية.
كما حددت وزارة الصحة عددا
من اإلج ــراءات لمكافحة "كورونا"
في نقاط الدخول والمنافذ ،حيث
كانت تقوم بالمسح الـحــراري من
خ ــال كــامـيــرات الـمـســح ال ـحــراري
والترمومترات التي تعمل عن بعد
"باألشعة تحت الحمراء" ،كما قامت
بوضع كاميرات المراقبة الحرارية
على بوابات وممرات دخول الركاب
في المطار ،وذلك الكتشاف أي حالة
من حــاالت ارتـفــاع درجــة الـحــرارة،
والتي سيتم تحويلها إلى العيادة
لتوقيع الكشف الطبي عليها ليتم
ت ـحــديــد ال ـم ــرض وال ـت ـعــامــل معه
حسب الخطة.

المحاجر الصحية
كما اتـخــذت وزارة الصحة في
بداية الجائحة من الفنادق الفخمة

إجراءات «الصحة» لمنع انتشار الفيروس
• عدم السماح باستقبال أكثر من  5عمالء داخل المطاعم • قرار الحظر الجزئي على البالد من الساعة  5مساء حتى
 4فجرا ،وذلك في إطار تشديد اإلجــراءات لمواجهة
أو المقاهي بوقت واحد.
تفشي الوباء ،ثم ارتــأت الــوزارة بعد ذلك تمديد فترة
• إغالق الصالونات النسائية والرجالية.
الحظر الجزئي ًليبدأ من الساعة الخامسة مساء حتى
• االلتزام بترك مسافة ال تقل عن متر بين كل شخص وآخر السادسة صباحا مع فرض حظر مناطقي على منطقتي
في أماكن التجمعات.
الجليب والمهبولة.
• إغالق مراكز وصاالت الترفيه والتسلية للعب األطفال.
• إغالق المجمعات التجارية ومراكز التسوق والموالت
واألس ــواق العامة باستثناء منافذ التسويق المركزية
الخاصة بالمواد التموينية الغذائية.
• إغالق صاالت األعراس بهدف منع التجمعات ودعوة
المواطنين إلى عدم نقل األفراح والتجمعات إلى البيوت.

التطعيم ضد كورونا في مركز ارض المعارض
داخل الكويت والمنتزهات محاجر
صحية للقادمين من السفر ،وذلك
بعدما تبين لها وبحسب توصيات
منظمة الصحة العالمية أن مدة
حضانة الـفـيــروس تصل إل ــى 14
ً
يــومــا ،وكــذلــك عــدم وج ــود تحليل
وقـتــي دقـيــق يكشف "كــوفـيــد ،"19
وكان فندق شاطئ الكوت ومنتزه
الخيران ومنتزه الجون من أوائل
المحاجر الصحية التي جهزتها
وزارة الـ ـصـ ـح ــة ب ــاالح ـت ـي ــاط ــات
وال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـط ـب ـيــة ال ـكــام ـلــة،
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ت ـ ــم ت ـج ـه ـي ــز م ـحــاجــر
ص ـح ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى وم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ميدانية للتصدي للفيروس ومن
ب ـي ـن ـهــا م ـح ـجــر وزارة األشـ ـغ ــال
والمستشفى الميداني في منطقة
مشرف والمستشفى الميداني في
منطقة المهبولة وجليب الشيوخ
والمستشفى الميداني فــي نــادي
التضامن بمحافظة الفروانية.

مستشفى جابر

إجراءات الكويت
في مجابهة
الفيروس جاءت
ً
وفقا للبروتوكوالت
والبرامج الوقائية
العالمية

ووقـ ــع اخ ـت ـيــار وزارة الصحة
منذ بداية الجائحة على مستشفى
جابر الستقبال الحاالت المصابة
بـفـيــروس "ك ــورون ــا" ليتحول إلى
خ ـل ـيــة ن ـح ــل فـ ــي ع ـ ــاج الـ ـح ــاالت
المصابة ،وكذلك مراقبة الحاالت
ال ـتــي تـحـتــاج إل ــى عـنــايــة مــركــزة.
ونـ ـج ــح ال ـمـس ـتـشـفــى وغـ ـي ــره من
المستشفيات والمرافق الصحية
ف ــي ع ــاج ع ـش ــرات آالف ال ـحــاالت
المصابة.
كما كــان هناك تحد آخــر واجه
وزارة الصحة خالل بدايات األزمة
هو منع تسلل فيروس كورونا إلى
الجاليات الكبيرة العدد والتي تمثل
نحو  %70من إجمالي عدد السكان،
وك ــان هــذا التحدي هــو األصـعــب.
ومع أن وزارة الصحة اتخذت معظم
االحتياطات فــإن تسلل الفيروس
ً
ً
إلى الوافدين أصبح واقعا معاشا
وأص ـب ــح ال ـت ـحــدي األك ـب ــر لـ ــوزارة
الصحة هو إيقاف انتشار الفيروس
بـيــن ال ــواف ــدي ــن .وف ــي ه ــذا الـصــدد
اتخذت وزارة الصحة عدة إجراءات
بـعــد إبـ ــاغ مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء بها.
وتمثلت هــذه اإلجـ ــراءات فــي عزل
مناطق تحتوي على عدد كبير من
الجاليات الوافدة ،والتي ظهر بينها
"كوفيد  ،"19وكان العزل المناطقي
لمنطقتي الجليب والمهبولة ،مع
التشديد فــي اإلجـ ــراءات الصحية
هـنــاك ،وقـبــل ذلــك التوسع الكبير
في إجــراء المسحات على العمالة
الوافدة في جميع مناطق الكويت
والترصد الوبائي بين هذه الفئة.

إجالء المواطنين من الخارج
وش ـك ــل إجـ ـ ــاء مــواط ـن ـي ـنــا من
ً
ً
الخارج تحديا كبيرا أمام الجهات
المسؤولة في البالد والتي أخذت
ع ـل ــى عــات ـق ـهــا وب ـت ــوج ـي ـه ــات من
صاحب السمو أمير البالد الراحل
الشيخ صـبــاح األح ـمــد طيب الله
ثـ ــراه ،ضـ ــرورة إج ــاء المواطنين
الكويتيين من الخارج.
وش ـك ـل ــت م ــن أج ـ ــل ذل ـ ــك لجنة
بــرئــاســة وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،وبـ ـ ــدأت الـكــويــت
وع ـلــى الــرغــم مــن كــل الـصـعــوبــات
والتحديات في إجالء رعاياها من
جميع الدول التي وصلها فيروس
"ك ـ ــورون ـ ــا" وب ـع ــد ع ـ ــدة إج ـ ـ ــراءات
وتنسيقات ق ــررت الكويت تنفيذ
أكبر جسر جوي لنقل الكويتيين

ً
م ــن الـ ـخ ــارج بـ ـ ــدءا م ــن  16أبــريــل
وحتى  25أبريل  ،2020وكانت خطة
اإلجالء بعدما انتهت الحكومة من
وضعها وقررت تنظيم  188رحلة
جــويــة لجلب  40485ألــف مواطن
من مختلف دول العالم .أما وزارة
ال ـص ـح ــة ف ــاس ـت ـع ــدت بـطــواقـمـهــا
الـطـبـيــة والـتـمــريـضـيــة الستقبال
العائدين وتوقيع وإجراء الكشوفات
الطبية الالزمة لهم.
وت ـمــت عـمـلـيــة اإلج ـ ــاء عـلــى 5
مراحل ،المرحلة األولى من  19حتى
 21أبريل  ،2020وتضمنت الذين
أتموا عالجهم ومرافقيهم ،وكذلك
ال ـم ـت ــواج ــدون ب ـغ ــرض الـسـيــاحــة
أو كــانــوا فــي مهمات رسمية ،أما
الـمــرحـلــة الـثــانـيــة فـكــانــت ف ــي 23
أبريل  ،2020وتضمنت المرضى
الذين يحتاجون إلى أســرة طبية،
أو أجهزة دعم الحياة ،فيما المرحلة
الثالثة من  25أبريل حتى األول من
مايو وشملت الطالب والطالبات،
وال ـمــرح ـلــة ال ــراب ـع ــة ي ــوم ــي  3و4
مايو وشملت الدبلوماسيين ،أما
المرحلة الخامسة واألخيرة فكانت
يومي  6و 7مايو وشملت الفئات
األخرى.
وخالل عملية إجالء المواطنين
كانت وزارة الصحة جــاهــزة عند
الوصول للتعامل مع هذه األعداد
الكبيرة من خالل فحص العائدين،
وأخذ مسحة أنفية و ،PCRوفحص
من لديه أعراض مرضية يتم نقله
إل ـ ــى ال ـح ـج ــر ال ـم ــؤس ـس ــي ،ون ـقــل
م ــن ت ـظ ـهــر عـيـنـتــه إي ـجــاب ـيــة إلــى
الـمـسـتـشـفــى ،أم ــا م ــن ل ـيــس لــديــه
أعراض يطلب منه االلتزام بالحجر
الـمـنــزلــي ،وف ــي ح ــال ظـهــرت عينة
إيجابية لمن هم في الحجر المنزلي
يتم نقل المصاب إلى المستشفى
والكشف على المخالطين.

حملة التطعيمات

ب ـي ــون ـت ـي ــك" الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ل ـقــاح
ي ـقــي م ــن ال ـف ـي ــروس صـ ــدى طبي
واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وع ـل ـم ــي ك ـب ـي ــر فــي
جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،وم ـثــل هــذا
اإلعالن بداية النهاية للقضاء على
الفيروس.
وف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت دشـ ـن ــت وزارة
الـصـحــة حـمـلــة الـتـطـعـيـمــات ضد
مرض "كوفيد  "19يوم  24ديسمبر
الماضي بلقاح "فــايــزر بيونتيك،
وتركزت الحملة في بدايتها على
تـطـعـيــم ال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة وك ـبــار
السن ،والمصابين بأمراض مزمنة،
وأعقبها التوسع الكبير في جميع
ال ـشــرائــح وال ـف ـئ ــات ،ووصـ ــل عــدد
المتطعمين في الكويت منذ بداية
الحملة وحتى اآلن إلى مليون و75
ألف متطعم بما يوازي ربع سكان
الكويت.
وشـ ـه ــدت األس ــابـ ـي ــع األخـ ـي ــرة
توسعا كبيرا في حملة التطعيمات
وش ـم ـل ــت ك ــاف ــة شـ ــرائـ ــح وف ـئ ــات
المجتمع.

وحدات متنقلة
وفــي سبيل التوسع فــي حملة
التطعيمات ،قامت وزارة الصحة
بــاسـتـحــداث  10وح ــدات ميدانية
متنقلة للتطعيم ،فــي محافظات
البالد كافة.
وأنجزت هذه الوحدات والفرق
المتنقلة حتى اآلن تطعيم العاملين
في الجمعيات التعاونية والمساجد
واألسـ ـ ـ ــواق وال ـب ـن ــوك والـمـصــانــع
والشركات والمجمعات التجارية
واألس ـ ـ ــواق ال ـم ــوازي ــة وذلـ ــك لدعم
حـ ـم ــات ال ـت ـط ـع ـيــم فـ ــي ال ـم ــراك ــز
الصحية.
وتـ ـتـ ـك ــون ال ـ ــوح ـ ــدة الـمـتـنـقـلــة
للتطعيم من طبيب و 10ممرضات،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـس ـع ــف ون ـظ ــم
معلومات.

وك ـ ـ ــان إلع ـ ـ ــان ش ــرك ــة "ف ــاي ــزر

افتتاح وحدة الطوارئ الميدانية لمكافحة كورونا بمستشفى مبارك

استباقية وشفافية في
التعامل مع الفيروس
لــم تــدخــر الـكــويــت جـهــدا فــي حماية والـحـفــاظ على أرواح جميع
القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين.
وقامت بإجراءات مميزة في التعامل مع الوقاية والحد من انتشار
ڤيروس كورونا ،وكانت سباقة في هذا المجال وتميز نهجها بالجدية
والشفافية واالستباقية في التعامل مع الفيروس لمنع انتشاره.
وتميزت الكويت في معركتها ضد "كوفيد  "19وباتت محل إشادة
عالمية ،وتفوقت على دول متطورة صحيا في التصدي للوباء منذ
بدايته حتى اآلن.
وكانت تجربة الكويت رائدة في التصدي للجائحة ،واتخذت عددا
من القرارات الجريئة التي أصبحت محل إعجاب دول غربية متقدمة.
ومــن بين هــذه ال ـقــرارات إغــاق الـمــدارس حفاظا على صحة أبنائنا
وبناتنا ،إضافة إلى االستجابة السريعة والحازمة للسلطات الصحية
في التعامل مع الجائحة.
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ً
ً
 27نائبا :ال جلسة غدا إال باعتالء رئيس الحكومة المنصة
أكدوا أنهم لن يقبلوا بتفريغ الدستور من محتواه عبر تعطيل المادة  100الخاصة باالستجواب
فهد تركي

انتهى االجتماع النيابي الذي
عقد في ديوانية النائب
حسن جوهر بحضور
دً .
 27نائبا إلى االتفاق على أن
يصعد رئيس الوزراء منصة
االستجواب خاللها أو لن
تكون هناك جلسة.

بصوت واحد ،أعلنها  27نائبا
ص ــري ـح ــة :إمـ ــا أن يـعـتـلــي رئـيــس
الـ ـ ــوزراء مـنـصــة االس ـت ـج ــواب في
جـلـســة ال ـغ ــد وي ـس ـت ــرد الـمـجـلــس
ال ـم ــادة  ١٠٠مــن الــدس ـتــور،أو لن
تكون هناك جلسة ،هذا ما خلص
إليه االجتماع النيابي الــذي دعا
ال ـيــه الـنــائــب د .حـســن جــوهــر في
ديوانه بهدف مناقشة استحقاقات
المرحلة القادمة واستجواب وزير
الصحة د .باسل الصباح وجلسة
الغد.
وعقب االجتماع الذي امتد حتى
ســاعــات الـفـجــر األولـ ــى مــن مساء
أمس األول ،نشر المجتمعون عبر
حساباتهم على مواقع التواصل
االجتماعي "تويتر" تغريدة موحدة،
يعلنون فيها إما أن يصعد رئيس
ال ــوزراء منصة االستجواب أو لن
تكون هناك جلسة ،في وقت علمت
"الجريدة" أن النائب د .أحمد مطيع
ط ــال ــب ال ـ ـنـ ــواب خ ـ ــال االج ـت ـم ــاع
ب ـح ـض ــوره ــا ،ورفـ ـض ــه ل ـم ـغ ــادرة
ال ـقــاعــة ،إذا ل ــم يـنـجــح مخططهم
بــإف ـشــال ـهــا ،ح ـتــى ال ي ـتــم إس ـقــاط
وزير الصحة من جدول
استجواب ً
أعمالها ،مؤكدا أنه والنائب سعود
بوصليب ال يمكنهما االنسحاب من
الجلسة في ظل وجــود استجواب
وزير الصحة.

النواب الحضور عند جوهر
 -١حسن جوهر
 -٢شعيب المويزري
 -٣مرزوق الخليفة
 -٤الصيفي الصيفي
 -٥محمد الراجحي
 -٦صالح الشالحي
 -٧خالد المؤنس
 -٨ثامر السويط
 -٩أحمد مطيع
 -١٠أسامة الشاهين
 -١١سعود بوصليب
 -١٢فارس العتيبي
 -١٣بدر المال
 -١٤مهلهل المضف

 -١٥حمد روح الدين
 -١٦مبارك الحجرف
 ١٧مساعد العارضي
 -١٨مهند الساير
 -١٩محمد المطير
 -٢٠عبدالكريم الكندري
 -٢١فايز الجمهور
 -٢٢مبارك العرو
 -٢٣فرز الديحاني
 -٢٤عبدالعزيز الصقعبي
 -٢٥محمد الحويلة
 -٢٦حمد المطر
 -٢٧أسامة المناور

اجتماع النواب في ديوانية جوهر
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح ل ـ ـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ــس،
رف ــض مطيع شــل الـحــق الــرقــابــي
والتشريعي لـنــواب األمــة وحقهم
ف ــي الـمـحــاسـبــة وس ـل ــب الـحـقــوق
الدستورية ،فهذا ال يمكن أن يكون
محل ترحيب من جانبنا كنواب.
وأكد النائب حمدان العازمي أنه
ال سبيل للخروج من األزمة الحالية
اال باالنتصار للدستور وصعود
رئيس الوزراء المنصة.
وأضاف العازمي :الكرسي زائل
عاجال ام آجــا والتاريخ ال يرحم
وواجـبـنــا الـحـفــاظ على الدستور
والتصدي لمن يريد العبث به.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـص ـي ـف ــي
الصيفي قــائــا :الـكــل يـتــذكــر اننا
مكنا محمد الجويهل سابقا من
استجواب وزيــر الداخلية ،ومكنا
ايضا مرزوق الغانم من استجواب
الشيخ احمد الفهد  2010وانا من
النواب الذين مكنوا الغانمفي هذا
االس ـت ـج ــواب ،وهـ ــذا م ـبــدأنــا ،ولــن
نتزحزح عنه ،وهو تمكين كل نائب
مــن مساءلة رئيس ال ــوزراء أو أي
وزيــر في الحكومة والتأكيد على
ال ــاءات األرب ــع ال للدستورية وال
للتشريعية وال للتأجيل وال لشطب
االستجوابات.
من جانبه ،قال النائب د .حمد
روح الدين ان رئيس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد منذ الوهلة

األولى إلعادة تكليفه قام بتعطيل
جـلـســات مـجـلــس األمـ ــة م ــن خــال
رفعه مــرســوم التأجيل مــدة شهر
ولم يكتف بهذا الحد ،بل وصل إلى
تأجيل جميع االستجوابات الحالي
والتي ستقدم إليه في المستقبل
ً
وه ــذا ال يمكن القبول بــه ،مشيرا
إلى أن الحكومة مارست كل انواع
التعطيل لمواد الدستور.

البدعة الكارثية
أماالنائب مهلهل المضف فقال:
أخذنا موقفا موحدا ضد البدعة
الكارثية التي حدثت في الجلسة
الماضية ،مشيرا إلى أن المجتمعين
في ديوان جوهر أكدوا على موقف
ً
موحد ،فلن تكون هناك جلسة غدا
إال بصعود رئيس الوزراء المنصة
ومواجهة المستجوبين وهذا أمر
لن نتخلى عنه ،رافضا االتجاه نحو
تفريغ الدستور من خالل ممارسات
الحكومة السيئة.
وب ـي ـن ـمــا قـ ــال ال ـن ــائ ــب مـســاعــد
ال ـ ـع ـ ــارض ـ ــي :ل ـ ــن نـ ـقـ ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاك
الــدسـتــور فـهــو مستقبل ابنائنا،
ق ــال الـنــائــب عبدالله الـمـضــف :لن
نقبل التعامل مع واقــع تم فرضه
خارج إطار الدستور الذي أقسمنا
على احترامه.
مــن ناحية أخ ــرى ،ق ــال النائب
ثامر السويط :أقسمت على حماية

قالوا

مهلهل المضف :موقف موحد ضد البدعة الكارثية التي حدثت في الجلسة الماضية
الــدس ـتــور وح ـضــورنــا فــي دي ــوان
النائب د .حسن جوهر جاء من قبل
النواب الذين يحترمون الدستور
وي ـع ــرف ــون قـيـمـتــه وي ـح ـتــرمــونــه،
فنحن أقسمنا على احترم دستور
 1962وال يوجد برلمان في العالم
يـتـنــازل عــن دوره األســاســي وهو
الرقابة الشعبية.
وأضــاف السويط :ما حدث في
الجلسات السابقة تجاوز خطير
على الـمــواد  100و 101و 102من
الدستور ،فأساس العمل البرلماني
يكمن في الرقابة الشعبية ،وهي
ج ــوه ــر ال ـن ـظــام ال ـبــرل ـمــانــي ،ولــن
نحتكم إلى مطرقة رئيس المجلس

أن جميع النواب المجتمعين في
ديوان جوهر أجمعوا على االلتزام
بــالــدس ـتــور ،الف ـتــا ال ــى أن تأجيل
استجوابات رئيس الوزراء سابقة
خطيرة ،وإذا سكتنا عنها انتهى
الدستور.
أما النائب أسامة المناور فرأى
أن رئيس المجلس حول البرلمان
إلى مجلس صوري من خالل إقدامه
على تحصين رئيس الوزراء وهذا
ما نرفضه كنواب لألمة ،وال خيار
أم ـ ــام ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد إال صـعــود
المنصة ،وبالتالي نعيد للمجلس
هيبته وللمواطن حقه.

مطيع وبوصليب لباسل :ال هدف من استيضاحك سوى التأخير
أرسـ ـ ـ ــل الـ ـن ــائـ ـب ــان د .أحـ ـم ــد مـطـيــع
وسـعــود بوصليب ،أم ــس ،ردهـمــا على
الصحة الشيخ
طلب استيضاح وزي ــر
ّ
د .بــاســل ال ـص ـب ــاح ،الـ ــذي ت ـســل ـمــاه 12
الجاري ،ردا فيه على طلبه ،مؤكدين في
الوقت نفسه أن كل ما ورد من استفسارات
مــن الــوزيــر ُ
المستجوب لديه اإلجــابــات
عنها في قطاعات وزارت ــه ،وكــان يمكنه
الرجوع إليها دون الحاجة إلى تقديم أي
استفسارات أو استيضاحات ال هدف
منها سوى تأخير االستجواب وتأجيله
مدة أخرى.
وق ـ ـ ـ ــاال ف ـ ــي ط ـل ـب ـه ـم ــا :إش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
ّ
المقدم من النائب د .أحمد
االستجواب

مطيع وال ـنــائــب سـعــود بوصليب إلــى
وزير الصحة بمحاوره الثالثة الموضحة
بــاالس ـت ـجــواب بـتــاريــخ 2021 /3 /30م،
وتم إخطار سمو رئيس ًمجلس الوزراء
والوزير المستجوب وفقا ألحكام المادة
 100من الدستور والمادة  135من الالئحة
الداخلية ،فقد ورد الينا يوم االثنين /12
2021 /4م وقبيل جلسة المجلس المقرر
يوم الثالثاء 2021 /4 /13م الساعة
عقدها ً
 9صباحا المحددة لنظر االستجواب
طـلــب الــوزيــر االسـتـيـضــاح عـلــى بعض
البنود الواردة في محاور االستجواب.
وقاال :أما بخصوص ما جاء بفحوى
طلب االستيضاح ،فإننا نتقدم بالبيانات

التالية بناء على ما ورد من استفسارات
ذكــرهــا الــوزيــر فــي طلبه المحور األول
البند  ،5فقد ورد بتقرير ديوان المحاسبة
عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية
وحساباتها الختامية للسنة المالية
( 2020•2019الجزء الثاني) ،وصرف عدة
لنفس
مكافآت ألحد موظفي مكتب الوزير
ً
األعمال بمناسبة جائحة كورونا ،مخالفا
قواعد قانون الخدمة المدنية ،مما
بذلك
ً
يـعــد هـ ــدرا لـلـمــال ال ـعــام لـلــدولــة .وحــدد
المعني االستيضاح في هذا البند بمدير
مكتب الوزير.
وبشأن إيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة

من بعض الشركات المحلية ،نتيجة عدم
ص ــرف مستحقاتهم وال ـم ـقــدرة بمئات
الـمــايـيــن ،األم ــر ال ــذي تــرتــب عليه دفع
مبالغ طائلة تعويضا لتلك الشركات،
ب ـس ـبــب عـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـش ــروط
التعاقد ،قال المستجوبان :لقد توافرت
المعلومات كاملة في التقرير الختامي
عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة
على تنفيذ وزارة الصحة في ميزانيتها
عن السنة المالية  2019 /2018و/2019
 ،2020والموجود لدى قطاعات الوزارة،
ّ
وم ـمــا سـبــق يتبين أن ك ــل م ــا ورد من
ُ
استفسارات من الوزير المستجوب لديه
اإلجابات عنها في قطاعات وزارته ،وكان

مطيع وبوصليب في اجتماع جوهر
يمكنه الــرجــوع إليها دون الحاجة إلى
تقديم أي استفسارات أو استيضاحات
ال هدف منها سوى تأخير االستجواب
وتأجيله مدة أخرى.
وتــاب ـعــا :ورغ ــم ذل ــك ،فــإنـنــا نــؤكــد أن
توسعنا في اإلجابة عن استيضاحات

سلة برلمانية
المطر« :التربية» أبلغتنا بعدم
استفادتها من عقد «الدولي»

كشف رئيس لجنة
شؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد البرملانية
النائب د .حمد املطر
أن وكيل وزارة التربية
ومدير تطوير التعليم
أبلغا اللجنة بأن
الوزارة لم تستفد من
العقد االستشاري الذي
وقعته مع البنك الدولي
بقيمة  35مليون دوالر،
مشددا على أن هذا يعد
تعديا على املال العام.

 5نواب لإلفصاح عن ميزانية
«احتياطي األجيال»

عبدالله المضف :لن نقبل التعامل مع واقع تم فرضه خارج إطار الدستور
العارضي :لن نقبل انتهاك الدستور فهو مستقبل أبنائنا
ً
المناور :رئيس المجلس َّ
حوله صوريا وال خيار لصباح الخالد إال المنصة
مطيع :استجواب وزير الصحة مدرج ولن يترك
بل سنحتكم إلى الدستور الكويتي
وما جاء به من أحكام.
بينما اعتبر النائب د .عبدالعزيز
الصقعبي أن رئيس الوزراء خائف
م ــن ص ـع ــود ال ـم ـن ـصــة ،ون ـح ــن لن
ن ـس ـكــت عـ ــن ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر وت ـفــريــغ
الدستور من محتواه ،لذلك اتفقنا
ك ـ ـنـ ــواب إمـ ـ ــا أن يـ ـحـ ـت ــرم ص ـبــاح
الخالد الدستور ويصعد منصة
االسـ ـتـ ـج ــواب أو أال ت ـك ــون هـنــاك
جلسة.
فيما قال النائب محمد المطير:
نـحــن ن ـت ـشــاور ون ـت ـحــاور كـنــواب
ولعبوا
لمواجهة من وأدوا الدستور ً
باللوائح واالخالقيات ،مشيرا إلى

majles@aljarida●com

واس ـت ـف ـســارات ال ــوزي ــر ،عـلــى الــرغــم من
استكمالنا كـ ّـل اإلجـ ـ ــراءات الدستورية
والقانونية ،إنـمــا هــو لتفويت الفرصة
ّ
ألي م ـحــاولــة لـعــرقـلــة االس ـت ـج ــواب ،أو
تعطيل دورنا الرقابي وحقنا في ممارسة
صالحياتنا الدستورية.

أعلن  5نواب عن
تقديمهم اقتراحًا
بقانون بإضافة مادة
جديدة برقم ( 2مكرر)
إلى القانون رقم 106
لسنة  1976في شأن
احتياطي األجيال
القادمة.
وجاء االقتراح بتوقيع
النواب شعيب املويزري
ود .حسن جوهر ود.
عبدالعزيز الصقعبي
ومهند الساير ومهلهل
املضف.
ونص التعديل
على أن "تلتزم
جهة االختصاص
املعنية بإدارة أموال
احتياطي األجيال
القادمة اإلفصاح عن
امليزانية واملوجودات
وآلية استثمار تلك
األموال ،وكل املعلومات
التعاقدية وجهة
استثمارها والنشر
الدوري لحساب األرباح
والخسائر بكل شفافية
على موقع الكتروني
خاص بالجهة ،وكذلك
العمل على تبادل
الخبرات مع الصناديق
الدولية األخرى فيما
يخص الشفافية
واإلعالنات عن
الصفقات والتعاقدات
االستثمارية".

جلسة الغد ...األعضاء تسلموا جدول أعمالها

تشابه في أغلب بنوده مع ما ورد بجلسة  13أبريل وسط تضخم في بند األسئلة
•

محيي عامر

تسلم أعضاء مجلس األمة فجر أمس جدول
أعمال الجلسة العادية المقرر عقدها غدا ،والتي
تعتبر جلسة بعد غد تكميلية لها ،وتشابهت
بنودها ،المكونة من  16بندا و 38فقرة ،في
نسبة كبيرة منها مع جــدول أعمال الجلسة
الـســابـقــة ،الـتــي تــم رفعها نتيجة السجاالت
والهوشات.
ومدرج على الجدول  8رسائل واردة ،و10
ش ـك ــاوى وع ــري ـض ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـن ـظــر في
الخطاب األميري ،الذي افتتح به دور االنعقاد
العادي األول من الفصل التشريعي السادس
عشر لمجلس األمة ،صباح الثالثاء  15ديسمبر
.2012
ومــن أبــرز الرسائل ال ــواردة كتاب استقالة
النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس
األمــة ،إضافة إلى طلب لجنة شــؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد البرلمانية تمديد تكليفها
بمناقشة االخـتـبــارات الورقية لطلبة الصف
الـثــانــي عـشــر فــي ظــل جــائـحــة ك ــورون ــا لمدة
أسبوعين إضافيين ،ألنها طلبت من وزارتي
الصحة والتربية إرس ــال تصورهم النهائي
بشأن الموضوع ،حتى يتسنى للجنة إعداد
تقريرها.

 8رسائل واردة
• رسالة من عضو مجلس األمة يوسف
الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته
من عضوية مجلس األمة.
• "األموال العامة" تطلب تمديد تكليفها
ب ــدراس ــة ال ـمــوضــوع ـيــن الـمـحــدديــن
بنص الرسالة لمدة شهر.
• رسالة من "التعليمية" تطلب تمديد
تكليفها ببحث االختبارات الورقية
لطلبة الثاني عشر لمدة أسبوعين.
•  4رس ــائ ــل م ــن "ال ـظ ــواه ــر الـسـلـبـيــة"
تـطـلــب فـيـهــا تكليفها ب ــدراس ــة عــدة
م ــوض ــوع ــات ،مـنـهــا ان ـت ـشــار جــرائــم
العنف ضد المرأة.
• ط ـلــب تـكـلـيــف "ال ـت ـشــري ـع ـيــة" ببحث
الموانع القانونية في توجيه النائب
سؤاال متعلقا بأعمال األمانة العامة
لمجلس األمة أو ديوان المحاسبة.

وينظر المجلس فــي بند االسـتـجــوابــات،
الـمــدرج عليه  3استجوابات مقدمة لرئيس
الوزراء ،مع اإلشارة إلى قرار المجلس المتخذ
بتأجيلها إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني ،لكن
النواب الـ 27لن يسمحوا بتجاوزها ،حسبما
أعلنوا عقب اجتماعهم فــي ديــوانـيــة النائب
د .حـســن جــوهــر ،كـمــا أدرج عـلــى ه ــذا البند
االستجواب المقدم من النائبين د .أحمد مطيع
وسعود بوصليب لوزير الصحة ،والمكون من
ثالثة محاور.
ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رق ــم  61لـسـنــة  2007ب ـشــأن اإلع ـ ــام الـمــرئــي
والمسموع ،والـمــداولــة الثانية على مشروع
القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3
لسنة  2006بشأن المطبوعات والنشر.
وينظر المجلس  4تقارير للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن رفع
الحصانة النيابية عن النواب د .حسن جوهر
وأحمد الشحومي ويوسف الغريب وسلمان
الحليلة ود .أحمد مطيع ود .حمود مبرك ،والتي
انتهت فيها "التشريعية" إلــى عــدم الموافقة
على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنهم،
لتوافر الكيدية.
وم ــن الـمـقــرر فــي ح ــال انـعـقــاد الجلسة أن

يـبــدأ المجلس الـنـظــر فــي الـخـطــاب األمـيــري
الذي افتتح به دور االنعقاد العادي األول من
الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس األمة
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد الجواب على
الخطاب األميري).
وأدرج كــذلــك التقرير الثالث والخمسون
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،والمدرج
بصفة االستعجال عن االقتراحين بقانونين
ب ـت ـعــديــل ب ـع ــض أحـ ـك ــام ق ــان ــون اإلج ـ ـ ـ ــراءات
والمحاكمات الجزائية رقــم  17لسنة ،1960
والتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية
حول االقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف
العامة ،والتقرير العاشر التكميلي للجنة تنمية
الموارد البشرية والمدرج بصفة االستعجال
عن االقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم
( 15مكرر  )2إلــى المرسوم بالقانون رقــم 15
لسنة  1979بشأن الخدمة المدنية.
وفــي جــدول األعمال يوجد كذلك التقارير
التي سبق أن أحالتها لجنة شؤون الداخلية
والدفاع البرلمانية إلى مجلس األمة بتعديل
الـقــانــون رقــم  42لسنة  2006بــإعــادة تحديد
الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة ،في
حين لم تحل اللجنة تقريرها الخاص بتعديل
قانون "المسيء".

 6طلبات تحقيق وطلبا مناقشة
• ت ـخ ـص ـيــص س ــاع ــة ل ـم ـنــاق ـشــة عـ ــدم رد
بعض الــوزراء على األسئلة البرلمانية
وتأخرها.
• مناقشة تعاقد "المشروعات الصغيرة"
على معدات بقيمة  15مليون دينار.
• لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول عالقة
الكويت بعمليات غسل أموال للصندوق
الماليزي.
• لجنة تحقيق بشأن ما أثير من التزوير
ف ــي وث ــائ ــق ال ـج ـن ـس ـيــة وب ـن ــد األع ـم ــال
الجليلة.

• ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق ب ـش ــأن ق ــواع ــد
اإلعـ ـ ـ ــان وال ـت ــرش ـي ــح واالخـ ـتـ ـي ــار لـكــل
الجهات الحكومية.
• لجنة تحقيق بشأن الطلب من "نزاهة"
ال ـت ـح ـقــق م ــن وجـ ـ ــود إيـ ــداعـ ــات نـقــديــة
مشبوهة لنواب.
• لجنة تحقيق بشأن ما أثير من شبهات
صــاحـبــت جـلـســة الـقـســم الـمـنـعـقــدة 30
مارس الماضي.
• تشكيل لجنة تحقيق بشأن زيــادة عدد
الحيازات الزراعية بنسبة  300في المئة.

شغل المقاعد الشاغرة في  5لجان برلمانية
• لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
• لجنة الميزانيات والحساب الختامي
• لجنة الظواهر السلبية

• لجنة شؤون الزراعة واألمن الغذائي
• لجنة األولويات

ةديرجلا

•
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إبادة األرمن بين االعتراف
واإلنكار

أحمد باقر

رياح وأوتاد :الفرق العريض بين اإلصالح والتحريض
ظهور الفساد وانتشار كثير
من المعلومات المغلوطة
المتعلقة بأمور البالد
وقوانينها دون أن تتم
معالجة حقيقية لها من
قبل الجهات المعنية حسب
القنوات الدستورية السليمة
سيؤدي إلى تراكم هذه
األخطاء ،ويصنع بيئة غاضبة
مغذية للتحريض والسخط
الشعبي والنقمة العامة،
وتحولها إلى توجهات
عارمة ضاغطة ،قد تؤدي إلى
الوقوع في أخطاء ومنكرات
أخرى أكبر.

المحاسبة يجب أن
تكون دقيقة وفنية
وتتناول أي متهم
في أي سلطة من
ً
السلطات شيخا
ً
ً
أو وزيرا أو نائبا
ً
أو مواطنا

أدى اكتشاف عمليات فساد كبيرة وخطيرة في
البالد في السنوات األخيرة إلى غضب شعبي عارم
على الحكومة وكبار المسؤولين فيها ،وهو رد فعل
طبيعي ومطلوب ،و مــن المهم أن يتم ترشيد هذا
الغضب بحيث يــؤ تــي ثـمــاره وال يقع فــي أي خطأ
يذهب باإلصالح المطلوب ،فكثير من الناس يهم
بإصالح خطأ معين فيقع في خطأ أكبر من الخطأ
الذي أراد إصالحه ،وهذا مخالف للشروط الشرعية
في اإلصالح التي تنص على أال يؤدي اإلنكار إلى
منكر أكبر منه ،وهذا أمر معروف بداهة في الشرع
والسياسة.
ولقد شهدنا في أحيان معينة كيف أدى اإلنكار
غير الحصيف في قضايا المال والحريات وحقوق
اإلنسان والمرأة والفساد إلى الوقوع في التهويل
والـمـبــالـغــة وال ـت ـحــريــض واألخـ ـط ــاء الـكـبـيــرة الـتــي
انـعـكـســت بـشـكـ ٍـل سـيــئ عـلــى األداء وعـلــى النتائج
وعـ ـل ــى س ـم ـعــة ال ـ ـبـ ــاد ،وهـ ــي رغـ ــم ذلـ ــك ل ــم تـحـقــق
اإلصالح المنشود واألمثلة على ذلك ملموسة.
ففي األس ـبــوع الـمــاضــي نـشــرت الصحف جــواب
صـ ـن ــدوق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـك ــوي ـت ــي ع ــن سـ ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب
الـطــريـجــي ج ــاء فـيــه أن مـجـمــوع ق ــروض صـنــدوق
التنمية منذ عام  1990وحتى اآلن ،أي خالل أكثر من
ً
ثالثين سنة للدول الشقيقة والصديقة بلغت مليارا
ونـصــف مليار ديـنــار فـقــط ،وذل ــك لتحقيق أهــداف
كثيرة منها دعم السياسة الخارجية الكويتية ،وفي
هــذا رد مباشر على مــن يبالغ و يــز عــم أن مــا يقدم
من أموال الكويت للخارج مليارات كثيرة تفوق ما
ً
يصرف على الكويتيين في الداخل ،علما أن مجموع
ما صرف في البالد وفق الحسابات الختامية للفترة
نفسها يفوق  200مليار دينار.
إذا فما أشيع في هــذا الخصوص غير صحيح،
وهــو أقــرب الــى التحامل والتحريض الـمــؤدي الى
هــدر المزيد مــن األ م ــوال على الطلبات الشعبوية،
ً
ول ـن ــأخ ــذ مـ ـث ــاال آخ ـ ــر ن ـش ــرت ــه ال ـص ـح ــف األسـ ـب ــوع
ً
ال ـم ــاض ــي أيـ ـض ــا وهـ ــو ت ـقــريــر مـنـظـمــة "م ــراس ـل ــون
ب ــا حـ ــدود" ب ـشــأن حــريــة ال ـص ـحــافــة ،حـيــث ج ــاء ت
ً
ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـمــرت ـبــة األولـ ـ ــى خ ـل ـي ـج ـيــا وال ـثــان ـيــة
ً
عــربـيــا  ،فهذا التقرير يدحض ويــرد على ادع ــاء ات
بعض الناشطين عن الحريات في الكويت وزعمهم

حمزة عليان

المتهافت عن تكميم األفواه ،أما إذا كانوا يقصدون
ٍّ
أن تصنيف الكويت متدن بالنسبة إلى جميع دول
الـعــالــم ،فــالـجــواب هــو أن هــذا التصنيف ال يراعي
خصوصية أي بلد ألنه وضع بنظرة علمانية بحتة
لتلك الدول ،فال يوجد في مقاييسهم حرمة للذات
اإللـهـيــة واألن ـب ـيــاء والـصـحــابــة وال حـصــانــة ألمير
الـبــاد وال لـكــرامــات الـنــاس وال الغيبة أو النميمة
وال ل ـل ـف ـتــاوى ال ـشــرع ـيــة وال ــدسـ ـت ــوري ــة الـمـتـعـلـقــة
بالمظاهرات ،لذلك فاالحتكام لمعاييرهم دون األخذ
باالعتبار الخصوصية الكويتية يتعارض مع ديننا
وقيمنا ،ومن المؤسف أن يسيء بعض النواب إلى
ً
بــادنــا ،فيبالغ وي ـهــول بــاكـيــا عـلــى الـحــريــات رغــم
أننا ننعم بحرية عظيمة فنبدي آراء نا في كل أمور
البالد في الديوانيات والصحف والندوات ووسائل
التواصل بحرية وبــا رقابة مسبقة أو خــوف ،وال
يخالف خصوصية قوانيننا إال قلة نادرة ،وال شك
عندي أن تعديالت لجنة التعليم واإلعالم في مجلس
األمة على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع
مـتــأثــرة مــن ه ــذا الـتـحــريــض عـلــى قــوانـيــن الـكــويــت
ووصفها بتكميم األفواه وعدم الحرية.
و مــا د مـنــا نـتـحــدث عــن المعايير العالمية فمن
الـمـسـتـغــرب إصـ ــدار بـعــض جـمـعـيــات الـنـفــع الـعــام
ً
األسبوع الماضي بيانا طالبت فيه بتعديل قوانين
الـعـمــل وقــوانـيــن األح ــوال الشخصية لـكــي تـتــواء م
مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية للنوع
االجتماعي ،وذلك على إثر إصدار تقرير من البنك
الدولي بشأن التمكين االقتصادي للمرأة وأنشطة
ً
األع ـم ــال ،وال شــك أي ـضــا أن مـعــايـيــر ه ــذه الـجـهــات
ال تتفق فــي جــوا نــب كثيرة مــع خصوصيتنا التي
استجاب لها المشرع الكويتي ،فسن قوانين تعزز
مكانة ال ـمــرأة ودوره ــا خــاصــة كــأم تــربــي األجـيــال،
ف ـشــرع إجـ ــازة الــوضــع واألم ــوم ــة وإج ــازت ــي رعــايــة
األسرة والحج وعدتي الطالق والوفاة ،وأقر التقاعد
ال ـم ـب ـكــر ،ك ـمــا ح ـمــاهــا م ــن األع ـم ــال ال ـتــي ت ـحــط من
كرامتها والعمل في األماكن المخصصة للرجال،
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك فــإن رعــايــة األس ــرة تــأخــذ من
المرأة الكويتية الكثير من وقتها وجهدها ،وهي
األهـ ــم ف ــي ن ـظــر كـثـيــر م ــن األمـ ـه ــات م ــن الـمـنــاصــب
ال ـق ـيــاديــة ،وم ــع ه ــذا فـقــد تـقـلــدت كـثـيــر مــن الـنـســاء

مناصب إدارية وتجارية قيادية يشار لها بالبنان،
ً
ف ـل ـم ــاذا ن ـغ ـيــر قــوان ـي ـن ـنــا إذا ؟ وهـ ــل سـنـسـتـجـيــب
للتحريض األجنبي عليها؟
وك ــذل ــك ف ــي ق ـض ــاي ــا ال ـف ـس ــاد وحـ ـت ــى ال تـضـيــع
المكافحة في زحمة الصراعات السياسية ،يجب أن
تكون المحاسبة دقيقة وفنية ،وتتناول أي متهم
ً
ً
ً
في أي سلطة من السلطات شيخا أو وزيرا أو نائبا
ً
أو مواطنا  ،كما يجب أن تنشر تفاصيل كل قضية
دون تعميم مع بيان حجم المبالغ المغصوبة وأدلة
االتهام واإلجــراء القانوني المتخذ دون تهويل أو
تـحــريــض عـلــى الـنـظــام الــدس ـتــوري ،وذل ــك بتفعيل
األسئلة ولجان التحقيق البرلمانية لتزويد القضاء
بكل األد ل ــة التي يتم التحصل عليها ،مــع اال لـتــزام
التام بأحكام الدستور حتى ال تضيع القضايا في
الطعون الدستورية ،وهذا الطريق يجب أن يؤيده
الجميع خاصة وأ نــه سبق تطبيقه في مجلس 99
وأتى بنتائج جيدة بحمد الله ،وبذلك تتم الحماية
من الوقوع في األخطاء.
وال ـخ ــاص ــة أن ظ ـه ــور ال ـف ـس ــاد وان ـت ـش ــار كـثـيــر
مــن الـمـعـلــومــات مـغـلــوطــة المتعلقة بــأمــور الـبــاد
و قــوا نـيـنـهــا دون أن تـتــم معالجة حقيقية لـهــا من
قبل الجهات المعنية حسب ا لـقـنــوات الدستورية
السليمة سيؤدي إلى تراكم هذه األخطاء ،ويصنع
بيئة غاضبة مغذية للتحريض والسخط الشعبي
والـنـقـمــة ال ـعــامــة ،وتـحــولـهــا إل ــى تــوج ـهــات عــارمــة
ضاغطة ،قد تؤدي إلى الوقوع في أخطاء ومنكرات
أخ ــرى أكـبــر ،وبــالـتــالــي ال ي ــزول المنكر وال تتغير
األوضاع إال إلى األسوأ ويتبخر اإلصالح.

ال شك عندي أن تعديالت لجنة
التعليم واإلعالم في مجلس األمة
على قانوني المطبوعات والمرئي
والمسموع تأثرت بالتحريض على
قوانين الكويت

أندرياس أومالند*

ما وراء التصعيد الروسي في أوكرانيا
قد يكون ّ
توسع روسيا المستجد داخل األراضي األوكرانية
ً
مرادفا لتنفيذ غزو عسكري في قناة شمال القرم في جنوب البر
األوكراني لتأمين إمدادات المياه العذبة لشبه جزيرة
الرئيسي ً
القرم انطالقا من نهر «دنيبرو» األوكراني ،وقد يحبذ الكرملين
هذا النوع من تصعيد التوتر الدولي ّ
ويرحب باألراضي الجديدة
كجزء من التكتيكات
التي تكتسبها روسيا في جنوب أوكرانيا ٍ
االنتخابية واستراتيجية القوة.
بدأت شعبية النخبة الحاكمة الروسية تتراجع منذ بضعة
أش ـهــر ،ويتعلق السبب األســاســي بــالـتــداعـيــات اإلنسانية
واالجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة الـتــي رافـقــت أزم ــة كــورونــا ،إذ
يواجه بوتين اليوم مجموعة متنوعة من المشاكل السياسية،
ّ
تحول زعيم المعارضة ألكسي نافالني إلى ضحية،
أبرزها
وبسبب هذه التحديات ومصاعب أخرى ،زادت المجازفات
التي يواجهها بوتين وأتباعه بدرجة كبيرة منذ عام .2020
فــي ظــل هــذا الــوضــع ومــع اقـتــراب موعد انتخابات مجلس
الدوما في سبتمبر  ،2021زادت المكاسب السياسية المحلية
التي ترافق مغامرة أخرى في مجال السياسة الخارجية ،ومن
المتوقع أن يستمر التوتر بين روسيا والغرب وأوكرانيا أو
ً
يزيد سوءا ،حتى موعد االنتخابات البرلمانية الروسية في
سبتمبر على األقل ،وفي أسوأ األحوال ،قد يتحول الصراع
المتفاقم بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب مفتوحة وشاملة
َ
بين الدولتين.
على عكس المرحلة الناشطة األولى من الحرب بين العامين
ً
ً
ً
 2014و ،2015تملك أوكرانيا ً اليوم جيشا كبيرا نسبيا لديه
خبرة جيدة في القتال مقارنة بالجيوش األخرى في أوروبا،
ّ
لـكــن أي ح ــرب روس ـيــة علنية ضــد أوكــران ـيــا ،بـعــدمــا كانت
ضمنية حتى الفترة األخـيــرة ،قد تعطي الكرملين الضوء
األخضر الستعمال مجموعة متنوعة من أنظمة األسلحة
ّ
بشكل أساسي على
المدمرة .حتى اآلن ،كانت موسكو تتكل
ٍ
َ
وحدات قتالية غير نظامية وغير معاصرة تشتق من دولتين
َ
زائفتين" :دونيتسك" و"جمهورية لوغانسك الشعبية" في
"حوض دونيتس" .كذلك ،استخدمت روسيا نيران المدفعيات
ً
وقت آلخر،
انطالقا من األراضي الروسية ضد أوكرانيا من ً ٍ
وفــي حــاالت استثنائية ،استعملت موسكو أيضا وحــدات
المشاة المتنقلة التابعة للجيش الروسي ضد أوكرانيا.
ً
لكن إذا قــررت روسيا اآلن أن تطلق حربا تقليدية بــدل أن
ُ
قدم الكرملين على
تكتفي بحرب بالوكالة ضد أوكرانيا ،فقد ي ِ
استعمال القوات الجوية الروسية أو حتى أنظمة الصواريخ
أرض– أرض ضــد أوكــران ـيــا .لــن تستعمل موسكو أسلحة
الدمار الشامل في أوكرانيا على األرجح ،لكن قد تنشأ عواقب
هائلة أو كارثية حتى لو اكتفت روسيا باستعمال قاذفات
القنابل أو المدفعيات الثقيلة أو الصواريخ قصيرة المدى
ّ
والمزودة برؤوس حربية تقليدية في أوكرانيا.
قد يكون ّ
توسع روسيا المستجد داخل األراضي األوكرانية
ً
مرادفا لتنفيذ غزو عسكري في قناة شمال القرم في جنوب
الـبــر الــرئـيـســي األوك ــران ــي لتأمين إم ـ ــدادات الـمـيــاه العذبة
ً
لشبه جــزيــرة الـقــرم انـطــاقــا مــن نهر "دنـيـبــرو" األوكــرانــي،
وقد يحبذ الكرملين هذا النوع من تصعيد التوتر الدولي
ّ
ويرحب باألراضي الجديدة التي تكتسبها روسيا في جنوب
ـزء مــن التكتيكات االنتخابية واستراتيجية
أوكــرانـيــا كـجـ ٍ
الـ ـق ــوة ،وس ـي ـكــون أي تــوغــل أو ان ـت ـصــار عـس ـكــري محتمل
لمصلحة روسيا في جنوب البر الرئيسي األوكراني ،ألسباب
ً
ً
مرتبطة بجهود إنسانية مزعومة ،موضوعا مناسبا للحملة
االنتخابية التي يستعد لها الحزب الحاكم برئاسة بوتين
ّ
مطولة ومؤجلة لها عالقة بمشروع
بدل االتكال على جهود
ً
بناء محطات تحلية المياه غير المربح محليا لتزويد شبه
جزيرة القرم بمياه عذبة مشتقة من البحر األسود.
لـكــن حـتــى لــو ق ــرر الـكــرمـلـيــن فــي نـهــايــة الـمـطــاف أال يطلق
ً
حربا شاملة في أوكرانيا ،سيبقى التوتر ّ
سيد الموقف على
األرجح خالل األشهر القليلة المقبلة .تنذر الظروف الراهنة
ب ــأن أوكــران ـيــا ستتكبد فــي مطلق األحـ ــوال خـســائــر هائلة
نتيجة تصعيد الوضع في الوقت الراهن ،وفي غضون ذلك،
من المتوقع أن ّ
يرد االتحاد األوروبــي على ما يحصل عبر
ً
إطــاق خطابات شفهية ،كما فعل سابقا ،لكنه لن يتحرك
عبر اتخاذ خطوات عملية في إطــار سياسته االقتصادية
الخارجية طالما ال ترتكب روسيا عمليات أخرى من القتل
الجماعي بحق مواطنين من االتحاد األوروبي .لهذا السبب،
ستتوقف تحركات بوتين المرتقبة في أوكرانيا على موقف
الواليات المتحدة وبريطانيا.
* «ناشيونال إنترست»

زوايا ورؤى

hamzaolayan@icloud.com
يراهن عشرة ماليين أرمني يعيشون في "الدياسبورا" على قرار الرئيس
ً
جون بايدن المرتقب والذي نشرته وسائل إعالم أميركية مؤخرا والتزم
به أثناء ترشحه وهو االعتراف باإلبادة الجماعية التي تعرض إليها
األرمن عام  1915وراح ضحيتها  1.5مليون إنسان ،وهذا ما تم تأكيده
في أول اتصال يجري بين الرئيسين أردوغان وبايدن ،وفي حال تم هذا
اإلقرار سيكون بايدن أول رئيس أميركي يعترف باإلبادة الجماعية.
االتجاه العام الذي تسير عليه السياسة الخارجية والمهتمة بحقوق
اإلنسان بالدرجة األولى ،يتماشى مع مواقف اإلدارة األميركية وفريقها
في الخارجية ،وهو يأتي مع إقرار مجلس النواب والشيوخ باإلبادة
الجماعية عام .2019
لقد اعترفت  32دولة ذات سيادة في العالم حتى اآلن باإلبادة الجماعية
لألرمن وبما في ذلك أميركا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا
والبرازيل ..وكل ذلك يدعم موقف األرمن كأداة ضغط متواصلة على
ً
األتــراك ليبقى هذا الملف مفتوحا ،ويمنح إدارة بايدن ورقــة ضغط
بوجه حكم أردوغان والذي يستعد للمنازلة مع ما تبقى له من أصدقاء
في حزب الناتو.
ً
إذا وضعنا الرواية التركية جانبا ،وهي الطرف المعني والموجه إليه
ً
االتهام وباعتبار أن هذه الرواية تشكك أوال باألرقام وتنفي عن السلطنة
العثمانية إقدامها على "قتل متعمد" بل تعتبر أن ما حصل ال يعدو أن
ً
يكون حربا أهلية حدثت فيها "مجزرة" وبفعل تدخالت خارجية! لكن
وفق القوانين الدولية يجب على من تسبب باإلبادة أن يقدم "اعترافا"
ً
مشفوعا "باالعتذار" ،فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سبيل
ً
المثال لم يقدم اعتذرا عن استعمار بالده للجزائر بل اتخذ إجراءات
رمزية للتأكيد على "االعتراف" بالواقع االستعماري القاسي بعد أن
فتحت الدولة أرشيفها الخاص بالحرب وأفرجت عن الوثائق.
ألمانيا هي األخرى "اعتذرت" عن المجازر الجماعية بحق اليهود على
يد النازية "محرقة الهولوكوست" وأتبعت ذلك "باالعتراف" الذي أعطى
إلسرائيل الحق بتعويضات مالية وبأرقام خيالية ما زالت ألمانيا
ملتزمة بها حتى اليوم.
األرم ــن وبحسب الطابع المستمر لجريمة اإلب ــادة الجماعية يحق
للناجيين منها وللورثة من الضحايا أن يقدموا إلى األمم المتحدة
طلبات للتعويض! كما يعتقد األرمن أنه بخالف محاكمة األشخاص
المتهمين بارتكاب اإلبادة الجماعية وإنزال عقوبات جنائية بحقهم،
لهم الحق المطالبة بالتعويضات كما هي الحال بالنسبة إلى اليهود
الناجين من المحرقة.
يبدو أن مسألة التعويضات لم تعد قضية هامشية بل محل اهتمام
ودراسـ ــة ومـتــابـعــة خــاصــة مــن "ال ـلــوب ـيــات" الـقــويــة وال ـمــوجــودة في
أميركا وكندا وأوروبا وإن كان يدرك هؤالء أن مطلب التعويضات لن
ينجح كما هي األراضي واألمالك التي أصبحت ضمن سيادة الدولة
التركية ..ربما كان عامل الوزن هو الكفيل بتغير التحالفات وموازين
القوى ويدفع بإحدى الــدول العظمى لتبني هذا النهج ،وعلى مدى
العقد الماضي ،ظهرت حركة للمطالبة بالتعويضات في إطار "حقوق
ً
ً
اإلنسان" وضعت خطا فاصال بين "األضرار الدائمة" والمتصلة بالقتل
والتعذيب واالغتصاب وبين "األضرار المادية" والخاصة بالممتلكات.
وبالرغم من سقوط "معاهدة سيفر" الموقعة عام  1920التي وقعتها
السلطنة العثمانية وما تالها من اتفاقيات وإبطال تلك المعاهدة ما
زال األرمن متمسكين بتعهد الرئيس "وورد ويلسون" والذي أقر لهم
ً
بحدود "دولتهم المفقودة والموعودة"! علما أن "معاهدة لوزان" عام
ً
 1923جاءت بديال لمعاهدة سيفر وألغت ما قبلها.
معظم المؤرخين يتفقون من غير األتراك على أن السلطنة العثمانية
نفذت عام  1915جريمة قتل جماعي "ممنهج ومتعمد" راح ضحيتها
 1.5مليون أرمني وهو ما يتوافق مع تعريف "اإلبادة الجماعية" ،والذي
تبلور كمصطلح على يد العالم البولندي "رافائيل ليمكن" عام 1944
ليصف أفعال النازية في الحرب العالمية الثانية.
"بنيامين فالنتينو" أسـتــاذ مساعد لـمــادة أنظمة الحكم فــي كلية
"داماوث" األميركية استحدث تعريفا جديدا مفاده أن اإلبادة الجماعية
تعني القتل العمد لعدد من البشر غير المنخرطين في األعمال الحربية،
ً
يقتضي أن يكون عدد الضحايا  50ألفا وما فوق!
اإلبادات الجماعية قد تترجم إلى إجراءات فعلية كالمحاكمات التي
جرت لزعماء الصرب الذين أقدموا على إبادة جماعية للمسلمين في
ً
البوسنة والهرسك أو تبقى حبرا على ورق وتتحول إلى "ذكرى" سنوية
تشد أزر أصحاب القضية إلى أجل غير معلوم.
أسماء "المجازر" و"المذابح" و"الجرائم ضد اإلنسانية" سجلها التاريخ
وحفظتها الذاكرة وفي صفحاته قائمة طويلة تبدأ من "راونــدا" إلى
"كمبوديا" إلــى "فلسطين" وغيرها ،وهــي صفحات س ــوداء ملطخة
بدماء األبرياء.

أغنيس كاليباتا وكريستينا سكيركا*

تمكين النظم الغذائية المستدامة
بلغ عدد األفكار التي ظهرت
بالفعل من عملية المشاركة
المفتوحة في إطار قمة
النظم الغذائية نحو 1200
فكرة ،وهي تبعث على
ُ
األمل في أن تـس ِـفـر أعمال
التحضير للقمة في يوليو
في روما والقمة في سبتمبر
عن سياسات وتعهدات
ملموسة ،ألن أزمة المناخ أزمة
طاقة ساهمت في تفاقم
وضع  690مليون إنسان
دون طعام كاف لتلبية
احتياجاتهم األساسية.

بالتركيز على
العالقة بين الغذاء
والطاقة تتاح
الفرصة للعالم
للتصدي لتغير
المناخ وانعدام األمن
الغذائي

ُ ِّ
تـ ـ َـولـ ــد ال ـب ـلــدان األع ـضــاء السبعة عـشــر فــي منتدى
االق ـت ـصــادات الـكـبــرى لـلـطــاقــة وال ـم ـنــاخ نـحــو %80
من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري
الكوكبي على مستوى العالم ،وهذا يعني أنها قادرة
على كبح ِجـماح حالة الـطــوارئ المناخية ،فبينما
اجـتـمــع ال ـقــادة الـسـيــاسـيــون مــن أكـثــر ب ـلــدان العالم
ث ــراء للمشاركة فــي قمة الـمـنــاخ الـتــي استضافتها
الواليات المتحدة في يوم األرض (الثاني والعشرين
من أبريل) ،يتعين عليهم أن يستغلوا هذه المناسبة
لإلقرار بمسؤوليتهم المشتركة تجاه كوكب األرض
وكل إنسان على ظهره.
تتحمل البلدان األكثر تضررا من تغير المناخ أقل
قدر من المسؤولية عن المشكلة ،فبين البلدان الستة
عشر األكثر ُعـرضة للتأثر بالمناخ ،تقع عشرة في
آسيا وخمسة في إفريقيا ،حيث يعتمد الماليين على
الزراعة لكنهم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى
الطاقة النظيفة التي يحتاجون إليها لدعم مستقبل
أكثر قــدرة على الصمود وأكـثــر ربحية ،وبالنسبة
إلى هذه البلدان ،ستكون عملية "إعادة البناء بشكل
أ فـضــل" مهمة بالغة الصعوبة ،إذ تعوقها بالفعل
م ـمــارســات ق ـطــاعــات ال ـطــاقــة وال ــزراع ــة فــي الـبـلــدان
ُ
المتقدمة ،والتي ت َـعـد المصدر الرئيس النبعاثات
غازات االحتباس الحراري الكوكبي.
تمثل الفترة من اآلن وحتى مؤتمر األمــم المتحدة
للمناخ ( )COP26الذي تستضيفه مدينة غالسكو في
نوفمبر فرصة ال تسنح لقادة العالم إال مرة واحدة
كــل جيل لبناء إطــار عمل "ذكــي مناخيا" للتصدي
للتحدي المزدوج المتمثل في انعدام األمن الغذائي
وأمــن الطاقة ،وسيكون هذا ضروريا لدعم البلدان
النامية في القفز إلى نموذج مستدام للنمو والتنمية.
من خالل تنظيم األمم المتحدة ألولى قممها للنظم
الغذائية وأول حــوار رفيع المستوى على اإلطــاق
حول الطاقة منذ أربعين عاما ،وفرت المنظمة منصة
مـثــالـيــة لجميع ال ـب ـلــدان للتعهد بــالـقـيــام بــدورهــا.
لتلبية ا لـتـحــدي ا ل ــزرا ع ــي ،يتعين علينا أن نبتكر
حـلــوال لتغذية ال ـنــاس ،وكــوكــب األرض ،واالزده ــار
بشكل مستدام ،ومــراعــاة رفاهية وسبل عيش 500
مليون أســرة من أصحاب الحيازات الصغيرة على
ُ
مستوى العالم ،والتي ت َـعـد بين أكثر الفئات ُعـرضة
لتغير المناخ.
تكلف درجــات الـحــرارة المتزايدة االرتـفــاع إفريقيا
بالفعل مــا يـقــدر بنحو  %1.4مــن الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي سنويا ،فضال عــن فــرض تكاليف تكيف
تصل إلى  %3من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا،
وألن هذا العبء يقع في األغلب األعم على المزارعين،

فمن األهمية بمكان بناء المرونة وتوسيع القدرة
عـلــى ال ــوص ــول إل ــى ال ـطــاقــة الـنـظـيـفــة ف ــي الـمـنــاطــق
الــريـفـيــة .فــي األم ــد الـقــريــب ،يـجــب تمكين أصـحــاب
الحيازات الصغيرة من إدارة العواقب المترتبة على
تغير المناخ؛ ولكن في األمد البعيد ،يجب دمجهم
أيضا في قطاع زراعي أكثر استدامة.
ع ـلــى مـ ــدار ال ـع ـقــد ال ـم ــاض ــي ،جـلـبــت ح ـلــول الـطــاقــة
المتجددة غير المركزية ،مثل األلواح الشمسية على
األسـطــح والشبكات الصغيرة ،اإلض ــاء ة واألجـهــزة
الكهربائية لمئات الماليين من األســر ،لكن ال يزال
ما يقدر بنحو  840مليون شخص يعيشون بدون
كـهــربــاء لتشغيل األج ـه ــزة األســاس ـيــة .وم ــع زي ــادة
الـقــدرة على الــوصــول إلــى الطاقة النظيفة ،يصبح
بوسع المزيد من أسر المزارعين تبني التكنولوجيا
لتخفيف ا لـعــبء المفروض على العمالة البشرية،
والتي تمثل حاليا  %80من استخدام الطاقة على
األراض ــي الــزراعـيــة فــي إفريقيا ،وه ــذا ب ــدوره كفيل
بجعل النظم الغذائية أكثر استدامة لزمن بعيد في
المستقبل.
لـكــن تـحـقـيــق ه ــذه األه ـ ــداف يـسـتـلــزم زي ـ ــادة كبيرة
فــي تـمــويــل الـمـنــاخ ،وتـحـتــاج الـبـلــدان الـنــامـيــة إلــى
مزيد من الموارد لتوسيع أنظمة الطاقة المتجددة
ال ـمــوزعــة وإزال ـ ــة الـمـخــاطــر الـمــرتـبـطــة ب ـهــا ،وجعل
هذه التكنولوجيات في متناول المزارعين .يتلقى
المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة حاليا
 %1.7فقط من تمويل المناخ ،وباالستعانة بجزء
ضئيل مــن م ــوارد الـعــالــمُ ،يـ ـتـ ـ َـر َك ه ــؤالء الـمــزارعــون
لـتــدبـيــر أم ــوره ــم بأنفسهم ضــد مــوجــات ال ـح ــرارة،
والجفاف ،والفيضانات المتزايدة الوتيرة والشدة.
م ــا ي ــدع ــو إلـ ــى ال ـت ـف ــاؤل أن االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـبـنـيــة
األساسية للطاقة النظيفة في البلدان المنخفضة
الــدخــل يــوفــر عــائــدا غـيــر عـ ــادي ،ويـغـطــي بسهولة
تكاليفه ذات ـيــا مــن خ ــال ال ـمــدخــرات ،وال ـق ــدرة على
الصمود ،والنشاط االقتصادي المحلي المتزايد في
المستقبل .في غانا ،تبرز الطاقة الشمسية الموزعة
بالفعل كمصدر أساسي للطاقة لمرافق المعالجة
الــزراع ـيــة الـمـحـلـيــة ،ويـعـكــس ال ـق ــرار ال ــذي اتـخــذتــه
حكومة غانا مؤخرا بوقف صــادرات الكاكاو الخام
االستعدادات لتوسيع نطاق المعالجة المحلية من
أجل الحصول على عائدات أفضل للمزارعين.
تبرز الشركات التي توفر القدرة على الوصول إلى
الـطــاقــة المتجددة بوصفها صــاحــب عمل مهم في
مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا ،فكل وظيفة تنشئها
هــذه الشركات تجلب إمكانية توفير مــا يصل إلى
خمس فرص أخرى لتوليد الدخل في حقول مجاورة،

مثل ري المحاصيل في المزارع القادرة على الوصول
إلى قدر وفير من الكهرباء .ولن تعمل هذه التطورات
على تحسين األمن الغذائي من خالل زيادة الكفاءة
الزراعية واإلنتاجية وحسب ،بل ستعمل أيضا على
بـنــاء ال ـقــدرة على الـصـمــود فــي مــواجـهــة الصدمات
والضغوط المناخية.
على نطاق أوسع ،من المحتمل أن تنشأ سوق قيمتها
 11.3مليار دوالر الستخدام الطاقة المتجددة غير
المركزية في الري ،والمعالجة ،والتخزين البارد في
بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا،
ولكن ألن تكاليف التكنولوجيات الضرورية ال تزال
مرتفعة بالنسبة إلى معظم المزارعين ،فإن السوق
الحالية ال تتجاوز قيمتها  735مليون دوالر ،أي
 %6فقط من قيمتها المحتملة ،وعلى نحو مماثل
من الممكن أن تساعد الكهرباء النظيفة الميسورة
التكلفة للتبريد فــي تقليص الفاقد وا لـمـهــدور من
األغــذيــة ،والــذي يكلف أكثر من  310مليارات دوالر
سنويا %40 ،منها تحدث بعد الحصاد وفي مرحلة
مبكرة من سلسلة التوريد.
أخيرا ،يتعين على المانحين والحكومات في البلدان
المرتفعة الدخل تقديم أكثر من مجرد كلمات ،إذ إن
تحويل أنظمة الطاقة والغذاء في البلدان المنخفضة
الــدخــل يستلزم مستوى غير مسبوق مــن التعاون
بين القطاعات ،على المستويات الدولية واإلقليمية
والوطنية ،ويحدث بعض من هذا بالفعل من خالل
حوارات قمة النظم الغذائية التي تدور في أكثر من
 100دول ــة ،لـكــن ه ــذه الـمـحــادثــات يـجــب أن تستمر
وتنمو في النطاق والحجم.
بـلــغ ع ــدد األف ـك ــار ال ـتــي ظ ـهــرت بــالـفـعــل م ــن عملية
المشاركة المفتوحة في إطــار قمة النظم الغذائية
ُ
نحو  1200فكرة ،وهي تبعث على األمل في أن تـس ِـفـر
أعمال التحضير للقمة في يوليو في رومــا والقمة
في سبتمبر عن سياسات وتعهدات ملموسة ،ففي
ُ
جوهرها ،ت َـعـد أزمة المناخ أزمة طاقة ،وقد ساهمت
أزمة المناخ في تفاقم وضع حيث يعيش  690مليون
إنسان دون طعام كاف لتلبية احتياجاتهم األساسية.
بالتركيز على العالقة بين الـغــذاء والطاقة ،تسنح
الفرصة للعالم للتصدي لتغير المناخ وانعدام األمن
الغذائي ،وبناء مستقبل أكثر إشراقا للجميع.
* أغنيس كاليباتا مبعوثة خاصة إلى قمة األمم
المتحدة للنظم الغذائية ،وكريستينا سكيركا
الرئيسة التنفيذية لمنظمة «الطاقة للجميع».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.554

٦.014

٤.953

2.387 2.738 3.312

ً
 3أدوات مالية إضافية جديدة في البورصة قريبا
• البيع على المكشوف وصفقات المبادلة والـ  • NETTINGبعد إقرار «المارجن» وبيع حق األولوية في االكتتابات
محمد اإلتربي

من المرتقب أن يشهد العام
الحالي ثالث أدوات إضافية
مهمة أبرزها البيع على
المكشوف ،وصفقات المبادلة،
وهي بالمناسبة تنظيماتها
القانونية والتشريعية قائمة،
لكنها في انتظار قرار من
الهيئة بإطالق الخدمتين ،أما
خدمة البيع والتداول بالصافي
 NETTINGفقد خضعت
لتجارب كثيرة.

ب ـعــد أن ت ـح ــرك م ـلــف األدوات
والمشتقات المالية من جديد بإقرار
نظام التداول بالهامش "المارجن"،
وم ــن قبله بـيــع حــق األول ــوي ــة في
االك ـت ـتــابــات ،تـضــع هـيـئــة أس ــواق
المال  ٣ملفات أخــرى على طاولة
الـنـقــاش ،وتضع عليها اللمسات
التنظيمية األخيرة.
ومــن المرتقب أن يشهد العام
الحالي ثالث أدوات إضافية مهمة
أبـ ــرزهـ ــا ال ـب ـيــع ع ـلــى ال ـم ـك ـشــوف،
وصفقات المبادلة ،وهي بالمناسبة
تنظيماتها القانونية والتشريعية
قائمة ،لكنها في انتظار قــرار من
الهيئة بــإطــاق الخدمتين ،فيما
خــدمــة البيع وال ـت ــداول بالصافي
 NETTINGفقد خضعت لتجارب
ك ـث ـي ــرة ...وتـنـتـظــر ال ـبــورصــة هــذا
ال ـ ـعـ ــام إطـ ـ ـ ــاق  3أدوات مــال ـيــة
جديدة هي:

تدشين خدمة  NETTINGاألحد المقبل

تساهم في زيادة سيولة السوق وتنوع الخيارات
•

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" ،أن الجهات
توافقت على تحديد
المعنية في هيئة
أسواق المال ً
ً
 2م ــاي ــو الـمـقـبــل م ــوع ــدا ن ـهــائ ـيــا لـتــدشـيــن خــدمــة
" ،"NETTINGأو مــا ُيسمى صــافــي عمليات البيع
والشراء.
وأوضحت المصادر أنه تم تحديد الموعد بعد
التأكد مــن الجاهزية الفنية الكافية لــدى الجهات
المعنية بتطبيق الخدمة ،لتالفي اي مشكالت يمكن
أن تحدث ،إذ أجرت الشركة الكويتية للمقاصة نحو
 15اختبارا للتأكد من مدى قدرة شركات الوساطة
على االستيعاب وقدرتها في تقديم هــذه الخدمة
الجديدة على السوق كليا.
وأش ــارت إلــى أن تطبيق تلك الخدمة سيساهم
بـشـكــل كـبـيــر ف ــي زي ـ ــادة س ـ ًيــولــة الـ ـس ــوق وجــرعــة
التداوالت عموما ،ويفتح آفاقا وخيارات واسعة أمام
المتداولين بكل توجهاتهم ،ويحقق توظيفا أسرع
وأمثل للسيولة ،ويوسع قاعدة وتنوع الخيارات أمام
المستثمرين األجانب ،ويوفر لهم الممارسات التي
تتوافر في األسواق العالمية.
وأوضحت أنه حسب التعديالت األخيرة التي تم
اعتمادها على القواعد المنظمة لـ " ،"NETTINGفإن
كل وسيط من الوسطاء المرخص لهم في البورصة
مسؤول مسؤولية كاملة عن التأكد من قدرة العمالء
على الوفاء بمستحقاتهم قبل تنفيذ ً األوامر.
وبينت أن آلية التسوية ستتم وفقا لمبدأ إجمالي
االلتزامات لكل صفقة على حدة مع مراعاة التسليم
مقابل الدفع.
ُ
وتنجز عملية تسوية صفقات التداول المنفذة

 -1البيع على المكشوف
البيع على المكشوف هي عملية
يـتــم مــن خــالـهــا بـيــع ورق ــة مالية
ً
مقترضة مــن أجــل شرائها الحقا
بسعر أق ــل ،بالتالي تحقيق ربح
مساو للفرق بين سعر البيع على
ٍ
ً
المكشوف وسعر الشراء الحقا.
عمليات البيع على المكشوف،
تتم عن طريق اقتراض أسهم أو
أص ــول أخ ــرى يعتقد المستثمر
أنـهــا ستنخفض بـحـلــول تــاريــخ
مـحــدد النتهاء الصالحية .ومن
ثم يبيع المستثمر هــذه األسهم
المقترضة للمشترين الراغبين
في دفع سعر السوق.
قبل إعادة األسهم المقترضة،
يــراهــن الـمـتــداول على أن السعر
سيستمر فــي االن ـخ ـفــاض ،وانــه
يستطيع شراءها بتكلفة أقل.

 -2صفقات المبادلة
صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادلـ ـ ــة ه ــي
ص ـف ـقــات تـ ـب ــادل ل ــورق ــة مــالـيــة
مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين
طــرف ـيــن بـشـكــل م ـبــاشــر ،س ــواء
من الشركات أو األفراد ،على أن
تكون قيمة األوراق المالية محل
ال ـم ـبــادلــة مـتـســاويــة ومـمـلــوكــة
بالكامل لــدى أط ــراف الصفقة،
وخــالـيــة مــن أي قـيــود قانونية

أو اتفاقية تمنع التصرف فيها.
أثناء الفترة األوليةُ ،يعرض على
كل مساهم في الشركة المستحوذ
عليها عــدد محدد من األسهم من
الشركة التي ترغب باالستحواذ.
وقبل التبادل ،يقوم كل طرف بتقييم
الشركة بعناية بحيث يمكن حساب
نسبة مقايضة عادلة.
م ــن أجـ ــل جـ ــذب الـمـسـتـثـمــريــن
ً
لـلـشــراء مــن أسـهــم ال ـشــركــة ،ع ــادة
م ــا تـ ـق ــدم ال ـش ــرك ــة ال ـم ـس ـت ـحـ ِـوذة
ً
لمساهمي الشركة األخرى عرضا
ب ـش ــراء األس ـه ــم بـسـعــر أع ـل ــى من
السعر المعروض في البورصة .هذا

وقد تستخدم الشركة المستهدفة
ل ــاسـ ـتـ ـح ــواذ م ـق ــاي ـض ــة األس ـه ــم
كاستراتيجية لمقاومة االستحواذ.

-3الـ NETTING

ً
ب ـع ــد أكـ ـث ــر مـ ــن  13اخـ ـتـ ـب ــارا
ً
عمليا بين الوسطاء والبورصة
والمقاصة بنتائج إيجابية باتت
خدمة الـ  NETTINGثالث األدوات
الـحــديـثــة ال ـتــي يــرتـقــب أن تتاح
للمستثمرين في بورصة الكويت.
وت ـ ـع ـ ــرف تـ ـل ــك ال ـ ـخـ ــدمـ ــة فــي
التداول بنظام صافي التعامالت،
أو تطبيق التسوية المرنة على

تباين في مؤشرات البورصة ...والسيولة
 44.2مليون دينار
عمليات شراء كبيرة على معظم األسهم في «الرئيسي» مع تراجع بالسوق األول
•

علي العنزي

تباين أداء المؤشرات الرئيسية ببورصة
الكويت في أول تعامالت األسـبــوع ،أمس،
حيث تــراجــع مــؤشــرا الـســوق الـعــام واألول
ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح م ـق ــاب ــل ارت ـ ـفـ ــاع ك ـب ـيــر فــي
مؤشري السوق رئيسي  50والرئيسي ،وفقد
مؤشر السوق العام ربع نقطة مئوية تعادل
 14.66نقطة ،ليقفل على مستوى 6014.31
نقطة بسيولة قريبة من معدالت األسبوع
الماضي ،كانت  44.2مليون دينار ،تداولت
 335مليون سهم عبر  11820صفقة ،وتم
تداول  142سهما ارتفع منها  72وخسر ،48
بينما استقر  22دون تغير.
وج ــاء الضغط مــن مــؤشــر الـســوق األول
ومكوناته القيادية ،حيث انخفض بنسبة
فاقت نصف نقطة مئوية ،أي  0.54في المئة
ت ـعــادل  35.76نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 6554.5ن ـق ـط ــة ب ـس ـي ــول ــة أقـ ـ ــل مـ ــن م ـعــدل
األسبوع الماضي بلغت  21.1مليون دينار،
وهي أقل من سيولة السوق الرئيسي أيضا،
وتم تداول  68.8مليون سهم في األول عبر
 3588صـفـقــة ،ورب ــح  4أس ـهــم فـقــط مقابل
تراجع  15سهما ،وثبات  6دون تغيير.
وعـ ـل ــى ال ـع ـك ــس ح ـق ــق مـ ــؤشـ ــرا ال ـس ــوق
الرئيسي ورئيسي  50نموا كبيرا ،حيث ربح
الرئيسي نسبة  0.7في المئة تعادل 34.29
نقطة ،ليقترب هو اآلخر من مستوى  5آالف

عيسى عبدالسالم

نقطة بـعــد أن أقـفــل عـلــى مـسـتــوى 4953.1
نقطة بسيولة هي األعلى له هذا العام ،بلغت
 23.1مليون ديـنــار تــداولــت  266.3مليون
سـهــم عـبــر  8232صـفـقــة ،ورب ــح  68سهما
مقابل تراجع  33واستقرار  16دون تغير.

موجة في الرئيسي
في موجة شــراء عارمة ،سجلت األسهم
الـعـشــريــن األف ـض ــل نـشــاطــا أم ــس ارتـفــاعــا
لــم يتخلف منها س ــوى سهمي التجارية
وال ـســاحــل ال ـلــذيــن اس ـت ـقــرا دون تـغـ ّـيــر في
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ،بـيـنـمــا سـجـلــت بعض
األس ـه ــم ،بـكـمـيــات ت ـ ــداول عــال ـيــة ،مكاسب
ك ـب ـيــرة ب ـق ـيــادة س ـهــم أع ـي ــان الـ ــذي ت ـصـ ّـدر
المشهد بنمو بلغ  11.6في المئة ،ليستمر
في تحقيق االرتفاعات والمفاجآت السارة،
ّ
وربح سهم خليجي  7في المئة وحل ثامنا
بتداوالت كبيرة تجاوزت  10ماليين سهم،
ك ـمــا رب ـحــت اس ـهــم اإلنـ ـم ــاء والـتـخـصـيــص
وأعيان العقارية ،ولحقت أسهم كتلة ايفا
بأسهم كتلة أعيان وحققت مكاسب كبيرة
ف ــي أرزان وإي ـ ـفـ ــا ،وك ــان ــت م ـك ــاس ــب ب ـيــان
ومنتزهات والبيت والتعمير أقل ،ولكنها
جميعها خضراء بنمو واضح في مستوى
ال ـن ـشــاط ع ـلــى أس ـهــم كــانــت مـعـظــم ف ـتــرات
العام تتداول بخمول لتشكل عام دعم كبير
لـمــؤشــري ال ـســوق رئـيـســي  50والــرئـيـســي،

بينما في المقابل شاركها سهم صناعات
مــن الـســوق األول ،حيث نما بنسبة  5في
الـمـئــة ،مستفيدا مــن نـمــو أسـهــم صغيرة،
وكان التراجع الكبير لسهم هيومن سوفت
الـ ـ ــذي ف ـق ــد أف ـض ـل ـيــة األربـ ـ ـ ــاح الـمـسـتـحـقــة
خــال الجلسة الماضية ،كما تراجع بيتك
وأجيليتي وبـنــك بــوبـيــان ب ـ  6فـلــوس لكل
منهم ،وخسر زين وبوبيان بتروكيماويات
وسـهــم الـبــورصــة ،وك ــان تــراجــع "الــوطـنــي"
م ـحــدودا بفلس وا ح ــد فقط لتكتمل حلقة
الضغط على مؤشر الـســوق األول ،ويفقد
أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة ،لـتـنـتـهــي
الـجـلـســة مـتـبــايـنــة خ ـض ــراء عـلــى مستوى
األسهم الصغيرة والمتوسطة ،وحمراء على
مستوى األسهم القيادية.
خليجيا ،كان اللون األخضر هو األكثر
ظ ـه ــورا عـلــى مـسـتــوى م ــؤش ــرات األسـ ــواق
المالية بدول مجلس التعاون ،التي تراوحت
مكاسبها بين نصف ور ب ــع نقطة مئوية،
وك ــان االسـتـثـنــاء الــوحـيــد مــؤشــر بــورصــة
الكويت العام بدعم من تدفق مزيد من نتائج
الــربــع األول فــي معظم بــورصــات الخليج،
وكانت أسعار النفط تحوم حول مستوى
 66دوالرا لبرنت بنهاية تعامالت األسبوع
الماضي.

المستثمرين ،بمعنى أنه إذا قام
مستثمر بتنفيذ أمر شراء ثم قام
ببيع األسهم مرة أخرى في نفس
الجلسة بهامش ربح فإنه ليس
ً
ملزما بسداد قيمة صفقة الشراء
كــامـلــة ،بــل يحصل على هامش
الربح الذي تحقق له دون سداد
إجمالي الصفقة.
وال ـع ـك ــس إذا ق ـ ــام مستثمر
بعملية ش ــراء ثــم ب ــاع فــي نفس
جلسة الـتــداول بهامش خسارة
فــإنــه لــن يـكــون مــن الملزم ســداد
قيمة الصفقة بالكامل ،بل يسدد
هامش الخسارة.

مع تطبيق هذه
األدوات سيتم رفع
هامش السيولة بما
ال يقل عن ٪40

في البورصة خالل بداية اليوم في (يوم التداول،)3 +
إذ تتم التسوية المتعلقة بالمبالغ واألوراق المالية،
ـزامــات لكل ال ـتــداوالت في
حسب مبدأ صافي االلـتـ ً
جلسة التداول الواحدة ،وفقا ألنظمة الـ " "DvPالمطبقة
في ُالسوق.
االلتزامات الناتجة
تسجيل
أن
إلى
القواعد
وتشير
ُ
عــن الصفقة تتم لكال الطرفين ،وتـجــرى التسوية
بهما في (يوم التداول )3 +من خالل نظام
الخاصة ً
وفقا لصافي االلتزامات ،كما ّ
يتعين تحديث
المقاصة،
أرصــدة الدائن والمدين في نظام الشركة الكويتية
للمقاصة.
وبخصوص تسوية مبالغ التداول ،فإنها ستتم
في غضون (يوم التداول ،)3 +إذ يقوم البائع بتسليم
األوراق المالية ل ـ "المقاصة" مقابل دفــع المبالغ،
وتسلمها "الـمـقــاصــة" للمشترين مقابل "ال ـكــاش"،
ً
وفقا لمبدأ صافي االلـتــزامــات ،على أن تقوم جهة
اإليداع المركزي بنقل األوراق المالية من خالل نظام
التسجيل اإللكتروني.
ً
ولفتت الــى أن الـقــواعــد ح ــددت مهاما أساسية
لـ "المقاصة" ،منها القيام بحساب صافي المبالغ
المنفذة
وااللتزامات لكل صفقات التداول اإلجمالية ً
في اليوم ( )T+0لكل متداول ،فيما تعمل أيضا على
تنفيذ عملية التخصيص إذا لزم األمــر ،إلى جانب
إعادة حساب صافي المبالغ وااللتزامات لكل صفقات
التداول اإلجمالية المنفذة لكل متداول ،نتيجة تعديل
صفقة التداول أو عكسها أو ّرفض أمين الحفظ ،على
إجراء التسوية المتعلقة بالمبالغ واألوراق
أن يتم
ً
المالية وفقا لمبدأ صافي االلتزامات لكل الصفقات
المنفذة ومبادئ التسليم مقابل الدفع بحسب آلية
(.)T+3

وتشير المصادر إلى أن تطبيق
ذلك النظام سيسهم بشكل كبير
في زيادة سيولة السوق وجرعة
ً
ً
ال ـتــداوالت عموما ،ويفتح آفاقا
وخيارات واسعة أمام المتداولين
بكل توجهاتهم.
وبدخول تلك الخدمات تكون
ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ســاهـمــت
ب ـش ـك ــل مـ ـلـ ـح ــوظ فـ ــي تــوس ـيــع
وتعزيز قاعدة وتنوع الخيارات
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
األج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب ،وي ـ ـ ــوف ـ ـ ــر ل ـ ـهـ ــم ك ــل
ال ـم ـمــارســات ال ـتــي ت ـتــوافــر في
األسواق العالمية وإتاحة فرص

إضافية للمستثمرين المحليين
المحترفين.
ويـكــون عــدد األدوات المالية
الجديدة مجتمعة  6أدوات تشمل
صانع السوق ،التداول بالهامش،
ح ــق بـيــع األولـ ــويـ ــة ،الـبـيــع على
المكشوف ،صفقات المبادلة  ،الـ
.NETTING
وجــديــر ذك ــره أنــه مــع تطبيق
ه ـ ــذه األدوات س ـت ــرف ــع هــامــش
السيولة بما ال يقل عــن  40في
المئة ،وهي قفزة نوعية جديدة
لتعميق مؤسسية السوق المالي.

أخبار الشركات
تابعة لـ«سنام» تتخارج من محفظة عقارية وتستثمر في أخرى
كـشـفــت ش ــرك ــة "سـ ـن ــام" ال ـع ـقــاريــة عن
تخارج شركتها التابعة (فنن العقارية)
من محفظة عقارية ُمدارة من قبل شركة
الـ ـمـ ـس ــار لـ ــإجـ ــارة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ال ـتــي
تتضمن عقارات في السعودية.
وقالت "سـنــام" ،إن التخارج نتج عنه
تحقيق ربــح بقيمة  590.816ألــف ريــال

«أسيكو» تبيع عقارًا في إمارة دبي

سعودي ،بما ُيعادل  47.438ألــف دينار
كويتي.
كما قامت الشركة التابعة باالستثمار
ُ
في محفظة عقارية جديدة تدار بمعرفة
شــركــة "ال ـم ـســار" بـكــامــل قـيـمــة الـتـخــارج
والبالغ  15.525مليون ريال سعودي.

«املشتركة» تتسلم أمرًا تغييريًا
بـ  2.5مليون دينار
تسلمت شــر كــة المجموعة المشتركة للمقاوالت
ً
ً
ً
عن تسلم الشركة أ مــرا تغييريا إضافيا للعقد رقم
(ق ص /ط ،)336 /بقيمة  2.5مليون دينار.
و قــا لــت "ا ل ـم ـش ـتــر كــة" ،إن األ م ــر ا لـتـغـيـيــري يتعلق
بالقيام بصيانة عامة للطرق والساحات في محافظة
مبارك الكبير (صبحان  -القرين  -مبارك الكبير).
ونوهت أن األمر التغييري اإلضافي سيترتب عليه
تحقيق نتائج جيدة خالل فترة التنفيذ.

 ...وتتصدر الترتيب في مناقصة
بقيمة  3.6ماليبن دينار
قــا لــت شــر كــة المجموعة المشتركة للمقاوالت إنها
ت ـصــدرت الـتــرتـيــب (أق ــل األس ـع ــار) فــي مناقصة تابعة
لشركة نفط الكويت بقيمة  3.61ماليين دينار.
وأضافت الشركة ،أن المناقصة تتعلق بالقيام بأعمال
إنشاء خطوط تدفق لآلبار ُ
المنتجة في شمال الكويت.
ً
ً
ولفتت الى أن المناقصة لدة  24شهرا ،مشيرة إلى
أنه لم يصلها بعد أي كتب رسمية بترسية المناقصة.

وا ف ـ ـ ــق م ـج ـل ــس إدارة شـ ــر كـ ــة أ س ـي ـك ــو
لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــات عـ ـل ــى بـ ـي ــع ع ـ ـقـ ــار الـ ـنـ ـه ــدة
الـمـمـلــوكــة ل ـفــرع ال ـشــركــة ف ــي إمـ ــارة دبــي
بدولة اإلمارات.
وقالت "أسيكو" ،إن مجلس اإلدارة وافق
ع ـلــى ت ـفــويــض اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة للشركة
بدراسة العرض الالزم بهذا الشأن.

 2.4مليون دينار الربح املتوقع لـ«إيفا فنادق» نتيجة تخارج
ت ــوقـ ـع ــت شـ ــركـ ــة اي ـ ـفـ ــا ل ـل ـف ـن ــادق
وال ـم ـن ـت ـجــات تـسـجـيــل  2.43مـلـيــون
دينار ربحا ،نتيجة عكس احتياطي
عمالت أجنبية ،بعد التخارج من إحدى
الشركات التابعة.
وتوصلت "إيفا فنادق" إلــى اتفاق
في إطار معالجتها ألوضاع شركتها
التابعة فيرمونت زيمبالي للفنادق

والمنتجات ،ويقضي االتفاق بتخارج
الشركة من ملكيتها في "فيرومونت".
ولفتت الى أنه ستتم زيادة رأسمال
الـشــركــة الـتــابـعــة مــن خ ــال مستثمر
جديد "طرف غير ذي صلة" ،وسينتج
عن ذلك التخارج خسارة بقيمة 234.22
ألف دينار ،على أن يظهر األثر المالي
في الربع الثالث من .2021

«صناعات» :صفقة كهرباء
«كراتشي» التزال قيد التفاوض

«بيتك كابيتال» صانع
سوق على «اإلنماء»

أف ــادت شــركــة الصناعات الوطنية بأن
شركة كهرباء شنغهاي تجدد الرغبة في
االستحواذ بصفة دوريــة كل  6أشهر ،وان
الصفقة مازالت قيد التفاوض بين جميع
الشركاء.
ولفتت إلــى أن أحــد الـمــاك الرئيسيين
بـشــركــة ك ـهــربــاء كــرات ـشــي ق ــد ق ــام بــزيــارة
الجهات الحكومية الرسمية الباكستانية
للدفع بعملية الموافقات المطلوبة إلتمام
الصفقة ،وتقريب وجهات النظر.

أع ـل ـن ــت بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
موافقتها على تسجيل شركة
ب ـي ـتــك ك ــاب ـي ـت ــال لــاس ـت ـث ـمــار
كصانع سوق على سهم شركة
اإلن ـ ـمـ ــاء ال ـع ـق ــاري ــة (اإلن ـ ـمـ ــاء)
اعتبارا من اليوم.

«التجارة» تصدر الالئحة التنفيذية الخاصة بقانون اإلفالس
•

جراح الناصر

اع ـت ـم ــدت وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة الــائ ـحــة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـقــانــون رق ــم  71لـسـنــة  2020الـخــاص
بإصدار قانون اإلفالس.
وأصـ ــدر وزي ــر ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ،د .عبدالله
ً
ً
السلمان ،قرارا وزاريا رقم  81لسنة  2021والخاص
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون اإلفــاس ،حيث
نصت المادة األولى من القرار على انه يعمل بأحكام

الالئحة التنفيذية لقانون اإلفالس الصادر بالقانون
رقم  71لسنة  2020والمرافقة نصوصها لهذا القرار،
ً
على أن ينشر بالجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا
من اليوم.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ان الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة نصت
مادتها الثانية الخاصة بمكآفات مراقبي الحسابات
المعاونين لمحكمة اإلفالس ،حيث يستحق مراقبو
الحسابات المعاونون لمحكمة اإلفالس ،وفقا لما هو
منصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون ،مكافأة

سنوية تــدفــع لهم خــال م ــارس مــن كــل ع ــام ،وذلــك
خالل ادائهم خالل السنة السابقة كلها او بعضها،
ً
ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قرارا بتحديد تلك
المكافأة على ضــوء التقارير المقدمة مــن مراقبي
الـحـســابــات فــي نـهــايــة شـهــر ديسمبر مــن كــل عــام،
والمعتمدة مــن إدارة اإلف ــاس بشأن مــا أسند لهم
من أعمال من محكمة اإلفالس خالل السنة المعنية
ومــا قدموه من عمل خاللها ،وتقوم وزارة المالية
بتحويل مبلغ المكافأة للهيئة التي تتولى أداء ه

لمراقبي الحسابات.
أم ــا ن ــص ال ـم ــادة الـثــالـثــة م ــن تـقــديــم الـطـلــب من
الـمــديــن فللمدين أن يـتـقــدم إلدارة اإلف ــاس بطلب
افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة
أو شـهــر اإلف ــاس خ ــال مــوعــد أق ـصــاه ش ـهــران من
تاريخ التوقف عن الدفع ،أو من التاريخ الذي تحقق
فيه العجز في مركزه المالي ،أو من التاريخ الذي
توافرت فيه معلومات لديه ترجح أنه سيعجز عن
سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجزا في

مركزه المالي ،وذلك كله شريطة أال تقل المديونية
ال ـتــي تــوقــف ال ـمــديــن أو تــوقــع ال ـتــوقــف عــن دفعها
عــن  10آالف ديـنــار ،وشريطة أال يقل مبلغ العجز
في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ
المذكور ،وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات
الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح اإلجراءات خالل المدة
المشار إليها.
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اقتصاد

بايدن يستعد إلعالن سلسلة زيادات ضريبية على الفئات األكثر ثراء
الغارد أكدت أن
اقتصاد الكتلة
األوروبية ال يزال
بحاجة إلى الدعم

«المركزي» األوروبي
يحتفظ بسعر
الفائدة على الودائع
عند مستوى %0.5 -
ويواصل برنامج
شراء السندات

اقتصاد المملكة
المتحدة يجني
ثمار تخفيف
عمليات اإلغالق

ال يزال اقتصاد منطقة اليورو
يعاني فرض التدابير االحترازية
الحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت اإلص ـ ــاب ـ ــة
المرتفعة بفيروس كوفيد ،19 -
ً
إال أن ـن ــا ب ــدأن ــا ن ـش ـهــد م ــؤخ ــرا
تسارع وتيرة برامج اللقاحات،
م ـ ـمـ ــا أدى إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز آمـ ـ ــال
االقتصاديين في الحصول على
فــرصــة لتخفيف القيود الشهر
المقبل ،وهي خطوة من المحتمل
أن تؤدي إلى انتعاش حاد.
وعلقت رئيسة البنك المركزي
األوروبي كريستين الغارد على
ال ــوض ــع قــائ ـلــة« :إن ال ـت ـقــدم في
ح ـمــات ال ـل ـقــاحــات والتخفيف
التدريجي للتدابير االحترازية
يعزز توقع حدوث انتعاش قوي
فــي الـنـشــاط االق ـت ـصــادي خــال
عام .»2021
وأضـ ــافـ ــت الغـ ـ ـ ــارد أن ـ ــه عـلــى
الرغم من ذلك ،فإن «درجة كبيرة
م ــن الـتـسـهـيــل ال ـن ـقــدي» ال ت ــزال
ضرورية ،كما أن «الموقف المالي
الطموح والمنسق» من حكومات
ً
منطقة اليورو «ال يزال حاسما».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ت ـ ـقـ ــريـ ــر اس ـ ـ ـ ــواق
ال ـن ـقــد األس ـب ــوع ــي الـ ـص ــادر عن
بنك الـكــويــت الــوطـنــي ،ارتفعت
أسواق السندات األوروبية بعد
قــرار البنك المركزي األوروب ــي.
إذ ارتـفــع الطلب على السندات
األل ـمــان ـيــة الـقـيــاسـيــة ألج ــل 10
سنوات ،مع انخفاض العائدات
بـمـقــدار  0.02نقطة مـئــويــة إلــى
 .%-0.28وحذت سندات الحكومة
اإليطالية نفس الحذو.
وق ـ ــال ـ ــت الغ ـ ـ ـ ـ ــارد ،ال ـخ ـم ـيــس
ال ـم ــاض ــي ،إن اق ـت ـص ــاد الـكـتـلــة
ً
ال ي ـ ــزال واقـ ـف ــا «ع ـل ــى ع ـكــازيــن»
وب ـح ــاج ــة إلـ ــى دعـ ــم م ــن الـبـنــك
ال ـمــركــزي واإلنـ ـف ــاق الـحـكــومــي،
ح ـيــث تـخـضــع مـنـطـقــة ال ـي ــورو
إلغ ـ ــاق مـمـتــد بـسـبــب ف ـيــروس
كورونا .كما صرحت الغــارد أن
الحديث عن تقليص مشتريات
البنك المركزي األوروبي لسندات
الطوارئ «ببساطة سابق ألوانه»،
على الرغم من أن مسؤولي البنك
على ثقة من أن اقتصاد منطقة
اليورو سوف ينتعش بقوة في
وق ــت الح ــق م ــن ال ـع ــام الـحــالــي.
وتابعت قائلة« :ما يــزال أمامنا

ط ــري ــق ط ــوي ــل ل ـن ـق ـط ـعــه حـتــى
ً
ي ـص ـبــح االقـ ـتـ ـص ــاد م ـس ـت ــدام ــا،
فعلينا عبور جسر الجائحة وأن
نكون قــادريــن على السير على
أرض صلبة».
وج ـ ـ ـ ــاءت ك ـل ـم ــة الغ ـ ـ ـ ــارد فــي
أع ـق ــاب ص ـ ــدور ق ـ ــرار الـسـيــاســة
النقدية األخير للبنك المركزي
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ح ـي ــث أب ـق ــى الـبـنــك
المركزي على سعر الفائدة على
الودائع عند مستوى  %0.5-وأكد
موقفه أن برنامج شراء السندات
ال ـط ــارئ ــة ،الـبــالـغــة قـيـمـتــه 1.85
تريليون يــورو لشراء السندات
يمكن توسيعه أو عدم استخدامه
ً
ب ــال ـك ــام ــل ،اعـ ـتـ ـم ــادا ع ـلــى مــدى
مــا يـحــرزه مــن تـقــدم فــي تحفيز
انتعاش اإلنتاج والتضخم.

توسع اقتصاد منطقة اليورو
وفي خطوة إيجابية القتصاد
م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـي ـ ــورو ،ع ـ ـ ــاود ق ـطــاع
الـخــدمــات خــال أبــريــل تسجيل
نمو للمرة األولــى منذ الصيف
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وجـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ال ـن ـمــو
على الرغم من استمرار القيود
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ل ـل ـحــد م ــن تـفـشــي
الجائحة ،حيث أعلنت المصانع
عن تحقيق نمو قياسي.
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر م ـ ــدي ـ ــري
المشتريات فــي منطقة اليورو
ل ـق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات الـ ـص ــادر عن
 IHS Markitإ ل ـ ـ ــى  50.3فــي
أبــريــل ،مقابل  49.6فــي م ــارس،
وتخطى توقعات االقتصاديين
الـبــالـغــة  .49.1وتـلــك هــي الـمــرة
األول ــى منذ ثمانية أشهر التي
ترتفع فيها قراءة المؤشر فوق
ح ــاج ــز  ،50م ـمــا يـشـيــر إلـ ــى أن
أغلبية الشركات قــد اعلنت عن
نمو أنشطتها مقارنة بالشهر
السابق.
وتتمثل أهمية قراءة المؤشر
بالنسبة القتصاد منطقة اليورو
ف ــي أن ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات يمثل
نحو ثالثة أرباع نشاط القطاع
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـي ــورو
والـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـعـتـمــد على
االت ـصــال الـمـبــاشــر مــع العمالء
الــذيــن تـحـمـلــوا وط ــأة الـتــدابـيــر
االحترازية .إال أن البيانات تشير

إلى أن القطاع أصبح أكثر مرونة
في مواجهة عمليات اإلغالق.
وخ ــال الـفـتــرة ذات ـه ــا ،ارتـفــع
مؤشر مديري المشتريات لقطاع
التصنيع إل ــى  ،63.3فيما يعد
أعلى قــراءة يسجلها منذ بداية
ال ـمــؤشــر ف ــي ع ــام  ،1997حيث
ساهم كل من اإلنفاق المكبوت
وإع ـ ــادة الـتـخــزيــن واالسـتـثـمــار
ف ــي اآلالت ال ـج ــدي ــدة وال ـت ـفــاؤل
ال ـم ـتــزايــد ت ـجــاه ال ـتــوق ـعــات في
تعزيز االرتفاع القياسي في كل
مــن مـعــدالت اإلن ـتــاج والطلبات
الجديدة ،وفقا للبيانات الصادرة
عن .IHS Markit
كـ ـم ــا شـ ـه ــد مـ ــؤشـ ــر م ــدي ــري
المشتريات المركب ،الذي يقيس
ً
م ـتــوســط ال ـق ـطــاع ـيــن ،ارت ـف ــاع ــا
ً
ه ــامـ ـشـ ـي ــا ووصـ ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى أع ـل ــى
مستوياته المسجلة في ثمانية
أشـهــر عند مستوى  ،53.7مما
يشير إلى عودة القطاع الخاص
في منطقة اليورو ككل إلى النمو.

تعاف
المملكة المتحدة في حالة ٍ
ص ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي
لإلحصاء في المملكة المتحدة
بـ ـ ــأن سـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـب ــاد
ً
كــان مستقرا على نـطــاق واســع
خــال األشهر القليلة الماضية
من اإلغــاق .باإلضافة إلى ذلك،
ب ــدأ أرب ـ ــاب الـعـمــل ف ــي المملكة
المتحدة عمليات التوظيف في
مارس في ظل تطلعهم إلى إعادة
ف ـتــح أن ـش ـطــة االق ـت ـص ــاد .وبـلــغ
معدل البطالة  %4.9خالل الثالثة
أشهر المنتهية في فبراير ،مقابل
 %5ف ــي الـشـهــر ال ـســابــق .وق ــال
المكتب الــوطـنــي لــإحـصــاء إن
الوظائف الشاغرة زادت بنسبة
 %16ع ـلــى أس ـ ــاس ش ـه ــري في
مارس ،على الرغم من أن وتيرة
التوظيف قد تباطأت في الفترة
السابقة مــع اسـتـمــرار إج ــراءات
اإلغالق.
كـ ـم ــا كـ ـش ــف مـ ـس ــح مـنـفـصــل
للمكتب الــوطـنــي لــإحـصــاء أن
م ــؤش ــر أس ـ ـعـ ــار الـمـسـتـهـلـكـيــن
ارتفع بمعدل سنوي قدره %0.7
فــي م ــارس مقابل  %0.4الشهر
السابق .وقاد هذا االرتفاع زيادة

«بتكوين» تغادر نادي التريليون دوالر
ف ــي خـضــم مــوجــة ال ـتــراج ـعــات العنيفة
التي منيت بها العمالت واألصول المشفرة
في األيــام األخـيــرة ،غــادرت «بتكوين» ،أهم
األص ــول المشفرة على اإلط ــاق وأكـبــرهــا،
ن ـ ــادي ال ـتــري ـل ـيــون دوالر ،وسـ ــط م ـخــاوف
بـ ـش ــأن م ـس ـت ـق ـبــل ال ـع ـم ـل ــة الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ،مــع
توجهات إلدارة بايدن لرفع ضريبة األرباح
الرأسمالية.
وتشير بيانات  ،Coin deskالتي اطلعت
عليها «الـعــربـيــة .ن ــت» ،إلــى تــراجــع القيمة
السوقية لعملة البتكوين لنحو  925مليار
دوالر ،مع انخفاض سعر البتكوين الواحد
لمستويات  49.5ألفا ،مقارنة بذروة قياسية
بـلـغــت نـحــو  63أل ـفــا ف ــي مـنـتـصــف الشهر
الجاري.
وف ــي وق ــت خــرجــت «بـتـكــويــن» مــن نــادي
«التريليون دوالر» ،الــذي دخلته فــي وقت
سابق من العام الجاري ،تجدر اإلشارة إلى

أن دخول العملة المشفرة الشهيرة للنادي
استغرق نحو  12عاما فقط ،لتصبح أسرع
األص ــول دخ ــوال إلــى ال ـنــادي الشهير الــذي
يضم بين أعضائه شركات قليلة.
ويشير تقرير لموقع «»Visual Capitalist
إلــى أن الشركات الكبرى التي وصلت إلى
نــادي التريليون دوالر احتاجت إلــى عدة
عقود من الزمن لتحقيق األمــر ،على غرار
شركة مايكروسوفت التي احتاجت نحو 44
عاما لدخول النادي الشهير ،بينما احتاجت
شركة أبل  42عاما ،و»أمازون» نحو  24عاما،
و»غوغل»  21عاما.
وبعد خروج «بتكوين» من النادي الشهير
لم يتبق سوى الشركات األربع سالفة الذكر،
وتأتي في صدارتها «مايكروسوفت» ،بقيمة
سوقية تبلغ نحو  1.9تريليون دوالر.
وقبل موجة التراجعات األخيرة نجحت
العملة المشفرة الشهيرة في إضافة نحو

 500مليار دوالر إلى قيمتها السوقية خالل
العام الـجــاري ،في وقــت لم تتخط قيمتها
بنهاية العام الماضي نحو  490مليارا ،مع
موجة صعود قياسية تقدر بنحو الضعف
حتى منتصف الشهر الجاري.
وتلقت «بتكوين» الدعم من عدة عوامل
منذ مطلع العام الجاري ،في مقدمتها إعالن
شركات كبرى على غرار تسال و»سكوير» عن
ضخ استثمارات من السيولة المتاحة لديها
في ذلك األصل االستثماري بنحو  1.5مليار
دوالر ،فيما بدا أنه اعتراف صريح بالنظرة
المستقبلية اإل ي ـجــا ب ـيــة ألداء « بـتـكــو يــن»،
كما تلقت الدعم بوجه عــام من فــورة ألداء
األص ــول الـمـشـفــرة ،وس ـمــاح الـسـلـطــات في
كندا ألحــد صناديق المؤشرات المتداولة
في «بتكوين» بالعمل في السوق.
(العربية .نت)

إدراجات الشركات الصينية في أميركا
تصل إلى أعلى مستوياتها
ت ـس ــارع ــت وتـ ـي ــرة إدراجـ ـ ــات
الشركات الصينية في الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ووصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ألعـ ـل ــى
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق،
مـمــا يــزيــل ال ـتــوتــرات بـيــن أكبر
اق ـت ـصــاديــن ف ــي ال ـعــالــم ويـقـلــل
المخاطر المستمرة المتمثلة
في طــرد البورصات األميركية
للشركات الصينية.
وجمعت الشركات الصينية
 6.6م ـل ـي ــارات دوالر م ــن خــال
الـ ـع ــروض ال ـع ــام ــة األولـ ـي ــة في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ه ــذا الـعــام،
وه ـ ــي ب ــداي ــة ق ـيــاس ـيــة وت ـم ـثــل
زي ـ ـ ــادة  8أضـ ـع ــاف ع ــن ال ـف ـتــرة
ً
ن ـف ـس ـهــا ف ــي عـ ــام  ،2020وف ـق ــا
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـم ـع ـت ـه ــا
ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ ،واط ـ ـل ـ ـعـ ــت ع ـل ـي ـهــا
«العربية.نت».
وك ـ ـ ـ ــان أكـ ـ ـب ـ ــر اك ـ ـت ـ ـتـ ــاب عـ ــام
ه ــو إدراج ش ــر ك ــة أر إل إ ك ــس
تكنولوجي RLX Technology
لتصنيع السجائر اإللكترونية
بقيمة  1.6مـلـيــار دوالر ،يليه
طــرح بقيمة  947مليون دوالر
لشركة البرمجيات .Tuya Inc
ي ــأت ــي ه ــذا ح ـتــى ف ــي الــوقــت
الـ ـ ـ ــذي ت ـظ ـه ــر فـ ـي ــه ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
الـصـيـنـيــة األم ـي ــرك ـي ــة عــامــات
قـلـيـلــة ع ـلــى ال ـت ــراج ــع وال ي ــزال
الـ ـتـ ـه ــدي ــد بـ ـشـ ـط ــب الـ ـش ــرك ــات
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــات
ً
األميركية قائما.
كـ ـم ــا قـ ــا لـ ــت ل ـج ـن ــة األوراق
المالية والبورصات األميركية

 SECالـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي إن ـه ــا
ستبدأ في تنفيذ قانون يجبر
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ع ـل ــى
السماح للمنظمين األميركيين
ب ـم ــراج ـع ــة ع ـم ـل ـي ــات ال ـتــدق ـيــق
المالي للشركات الخارجية ،وقد
يــؤدي عــدم االمـتـثــال إلــى إلغاء
اإلدراج فــي بــورصــة نـيــويــورك
أو ناسداك.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئـيـســة
األسـ ـه ــم ال ـخ ــاص ــة ف ــي الـصـيــن
ال ـك ـب ــرى ف ــي ش ــرك ــة ال ـم ـحــامــاة
هوجان لوفيلز ،ستيفاني تانغ:
ً
«سيقرون بأن هذا يمثل خطرا
ً
مـحـتـمــا ،وإذا ح ــدث ش ــيء مــا،
فقد يحتاجون إلــى االستعداد

ليوم ممطر»« .لكن الخطر بحد
ذاته لن يمنع تلك الشركات من
الذهاب إلى الواليات المتحدة،
على األق ــل فــي النصف الثاني
من هذا العام أو ربما في العام
المقبل».
على الرغم من كل المخاطر،
يستمر تدفق الشركات الصينية
للبورصات األميركية في النمو.
وجمعت الشركات الصينية
ما يقرب من  15مليار دوالر من
خالل االكتتابات العامة األولية
فــي الــواليــات المتحدة فــي عام
 ،2020وهو ثاني أعلى مستوى
على اإلطالق بعد  ،2014عندما
ج ـم ـع ــت م ـج ـم ــوع ــة ع ـل ــي بــابــا

ال ـق ــاب ـض ــة ال ـع ـم ــاق ــة ل ـل ـت ـجــارة
اإللكترونية  25مليار دوالر في
طرحها لالكتتاب العام.
وأفـ ـ ــادت ب ـلــوم ـبــرغ ن ـيــوز أن
شركة «دي ــدي تشوكسينغ» قد
ت ـقــدم ط ـلــب اك ـت ـتــاب ع ــام أول ــي
في السوق األميركي بمليارات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،وي ـم ـك ــن أن ي ـقــدر
قيمة الشركة الصينية العمالقة
لخدمات نقل الركاب بما يصل
إلى  100مليار دوالر ،كما تعمل
شركة ،Full Truck Allianceالتي
تشبه أوبر ،على إدراج أسهمها
وق ـ ــد ت ـج ـم ــع حـ ــوالـ ــي م ـل ـي ــاري
ً
دوالر ،وف ـق ــا ل ـم ـصــادر مطلعة
على الخطط.

في تكلفة النقل والمالبس ،مما
أدى إلــى ارت ـفــاع األس ـعــار وبــدء
ما يتوقعه معظم االقتصاديين
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات
الطبيعية للتضخم مــع انتهاء
تدابير اإلغالق .من جهة أخرى،
أظ ـ ـهـ ــر اسـ ـتـ ـط ــاع آخـ ـ ــر أجـ ـ ــراه
الـمـكـتــب الــوطـنــي لــإحـصــاء أن
مؤشر ثقة المستهلك في المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ارت ـف ــع نـقـطــة واح ــدة
عــن مستويات الشهر الماضي
ليصل اآلن إلــى  ،-15فيما يعد
أعلى مستوياته المسجلة منذ
اإلغالق األول.
ً
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرارا ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات
االس ـت ـق ـص ــائ ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
المكتب الوطني لإلحصاء ،أظهر
أحــد االستطالعات أن مبيعات
التجزئة في بريطانيا نمت أكثر
م ــن الـمـتــوقــع الـشـهــر الـمــاضــي،
حـ ـي ــث اش ـ ـ ـتـ ـ ــرى الـ ـمـ ـتـ ـس ــوق ــون
الطعام لعيد الفصح والمالبس
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات زراعـ ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــدائ ــق
الـمـنــزلـيــة ،قـبــل تخفيف بعض
ال ـق ـيــود .كـمــا ارت ـف ـعــت مبيعات
التجزئة بنسبة  %5.4في مارس
م ـقــارنــة بــالـشـهــر ال ـســابــق .وقــد
ت ـجــاوزت تلك ال ـق ــراءة توقعات
االقتصاديين التي اش ــارت إلى

تسجيل ارت ـفــاع بنسبة ،%1.5
وأعقبت تسجيل نمو في فبراير،
على الــرغــم مــن إغ ــاق المتاجر
غير األساسية منذ أوائل يناير.

مقترح بايدن لرفع الضرائب
شـ ـه ــد األس ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
تـبــاطــؤا عـلــى صعيد البيانات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة األمـيــركـيــة ،مــع تحول
الـ ـت ــركـ ـي ــز ب ـ ــدرج ـ ــة أك ـ ـبـ ــر نـحــو
الـجــانــب الـسـيــاســي .إذ يستعد
الرئيس جو بايدن لإلعالن عن
سلسلة من الزيادات الضريبية
ع ـل ــى الـ ـفـ ـئ ــات األك ـ ـثـ ــر ث ـ ـ ــراء فــي
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ب ـم ــا فــي
ذلــك مضاعفة ضريبية األربــاح
الــرأسـمــالـيــة عـلــى مــن يحققون
ً
أكـثــر مــن مـلـيــون دوالر سنويا
لتوجيه تلك الموارد نحو الزيادة
الهائلة المطلوبة لرعاية األطفال
والتعليم.
وتـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ق ـ ـي ـ ـم ـ ــة ال ـ ـح ـ ــزم ـ ــة
االقتصادية المقترحة من البيت
األبـ ـ ـي ـ ــض أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ت ــري ـل ـي ــون
دوالر ،وق ــد يـتــم اإلع ـ ــان عنها
فـ ــي وق ـ ــت م ـب ـكــر مـ ــن األسـ ـب ــوع
ً
المقبل ،وفقا لبعض المصادر

المطلعة على األمر ،وذلك خالل
إلقاء بايدن كلمته أثناء جلسة
مشتركة للكونغرس ألول مرة
منذ أن تولى الرئاسة .وستؤدي
ال ــزي ــادات الضريبية المقترحة
إلــى عكس بعض التخفيضات
الضريبية الـتــي أقــرهــا دونــالــد
ترامب في عام .2017
وس ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـكـ ــون ل ـل ـم ـع ــدالت
الضريبية التي اقترحها بايدن
تـ ــأث ـ ـيـ ــر سـ ـلـ ـب ــي ع ـ ـلـ ــى مـ ــديـ ــري
اس ـت ـث ـمــارات الـمـلـكـيــة الـخــاصــة
وص ـنــاديــق ال ـت ـحــوط ،مــن خــال
إلـ ـغ ــاء ال ـم ـع ــام ــات ال ـضــري ـب ـيــة
التفضيلية ألرباحهم  -أو «حصة
م ــدي ــر االس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ـكــافــأة
ً
االداء» .وحاليا ،يتم فرض ضريبة
عـلــى تـلــك الـنــوعـيــة مــن األرب ــاح،
ً
وفقا ألدنى معدل لمكاسب رأس
ً
ال ـمــال ب ــدال مــن الــدخــل ال ـعــادي،
إال أن بـ ــايـ ــدن سـ ـ ــوف يـ ـس ــاوي
معاملتهم الضريبية.
ويـخـطــط الــرئـيــس األمـيــركــي
الس ـت ـخ ــدام ع ــائ ــدات ال ــزي ــادات
الـضــريـبـيــة لـتـمــويــل م ــا يتوقع
أن يـ ـسـ ـمـ ـي ــه ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـيـ ــض
«خ ـط ــة الـ ـع ــائ ــات األم ـي ــرك ـي ــة»،
والتي ستقدم دعما أكثر سخاء
لألطفال حتى عام  ،2025وتوفر

ً
ً
تمويال إضافيا للتعليم الشامل
لمرحلة ما قبل الروضة والكليات
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة .ورفـ ـ ـ ــض ال ـب ـيــت
األبيض التعليق على التفاصيل
المحددة للخطة.
وس ـت ـك ــون هـ ــذه ال ـخ ـطــة هي
ثالث حزمة اقتصادية ضخمة
ي ـط ــرح ـه ــا ب ـ ــاي ـ ــدن مـ ـن ــذ ت ــول ــي
مـنـصـبــه ،حـيــث ق ــام ف ــي م ــارس
بـ ــإصـ ــدار ح ــزم ــة ت ـح ـف ـيــز مــالــي
ب ـق ـي ـمــة  1.9ت ــر يـ ـلـ ـي ــون دوالر،
ً
ً
واقترح الحقا خطة حاليا دوالر
لتطوير البنية التحية ،والتي
ً
تواجه في الوقت الحالي مصيرا
ً
مجهوال في الكابيتول هيل.
وأدت المقترحات إلــى زيــادة
الـعـمـلـيــات البيعية فــي أس ــواق
األس ـه ــم ،مـمــا نـتــج عـنــه تــراجــع
مؤشر ستاندرد آنــد بــورز 500
ً
بنسبة  ،%1بعد أن كان مستقرا
قـبــل إع ــان ال ــزي ــادة الضريبية
ال ـم ـح ـت ـم ـلــة .ك ـم ــا ت ـت ـبــع مــؤشــر
ن ــاس ــداك ال ـم ــرك ــب ،ال ـ ــذي يضم
أسهم قطاع التكنولوجيا ،خطى
ال ـمــؤشــر الـقـيــاســي ذي القيمة
ال ـس ــوق ـي ــة ال ـم ــرت ـف ـع ــة وت ــراج ــع
هــو اآلخ ــر .ثــم ه ــدأت العمليات
البيعية مــع تـحــول الـمــؤشــرات
إلى األداء اإليجابي إلى حد ما.
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«نفط الكويت» تطرح مناقصتين إلعادة مصانع تنتج زيوت سيارات
مغشوشة دون تراخيص
تأهيل التربة الملوثة

كشفتها شكاوى المستهلكين إلى هيئة الصناعة

كجزء من مشاريع التأهيل الشاملة مع نهاية 2024
ق ـ ــال مـ ـص ــدر ن ـف ـطــي م ـط ـلــع إن ش ــرك ــة نـفــط
الكويت تعمل حاليا على اال نـتـهــاء مــن تنفيذ
مشاريع إعادة تأهيل المناطق المتضررة نتيجة
البحيرات النفطية وأكوام األتربة الملوثة بالنفط
والتسريبات النفطية مع نهاية عام .2024
وأض ــاف الـمـصــدر أن الـشــركــة طــرحــت أخيرا
مناقصتين في هذا اإلطار ،الفتا الى أن الجهات
المعنية بالتقييم والترسية تدرس المناقصتين
مــن أج ــل الـعـمــل عـلــى الـتــرسـيــة فــي أس ــرع وقــت
ممكن.
وأشــار الى أن الشركة ،الى جانب عملها في
ّ
اإلن ـت ــاج الـنـفـطــي ،فـهــى ت ـصـ ّـب ج ــل اهـتـمــامـهــا
بــالـجــانــب الـبـيـئــي ،مــوضـحــا أن ذل ــك االهـتـمــام
البيئي يتطلب بناء محطات كثيرة في مختلف
المناطق النفطية ،ســواء في شمال الكويت أو
جنوب شرق أو غرب الكويت لعمليات اإلنتاج
النفطي ،ألن هذه العمليات تنتج عنها مخلفات
وغازات ومحروقات.
وأوض ــح أن الـشــركــة قــامــت بتنفيذ مشاريع
كـبـيــرة مختصة بخفض نسبة ح ــرق ال ـغــازات
في مناطق عملها ،فضال عن تجميع المخلفات
الصناعية بما يتوافق مع متطلبات المحافظة
على البيئة.

أشرف عجمي

●

وقــال المصدر إن الشركة عاكفة خالل العام
الحالي على تنفيذ عــدة مشاريع كبرى سيتم
من خاللها معالجة التربة الملوثة في مناطق
العمليات شمال الكويت وجنوبها كجزء من
مشاريع التأهيل الكاملة في عام  ،2024مشيرا
الــى أن "نفط الكويت" انتهت فعليا مــن تنفيذ
م ــردم ـي ــن ت ــم تـصـمـيـمـهـمــا ب ــأح ــدث ال ــوس ــائ ــل
الهندسية والمعايير العالمية لمنع ّ
تسرب أي
ملوثات الى المناطق المجاورة ألعمال الشركة،
أحدهما في شمال الكويت واآلخر في الجنوب.

جراح الناصر

ساهمت الشكاوى الواردة الى الهيئة العامة
لـلـصـنــاعــة ف ــي اك ـت ـشــاف مـنـتـجــات م ــن زي ــوت
السيارات غير واضحة المصدر ،ومصانع دون
تــراخـيــص صـنــاعـيــة ،مـمــا يـعــرض المستهلك
لـلــوقــوع فــي دائـ ــرة ال ـغــش وال ـتــاعــب مــن قبل
بعض الشركات المنتجة للزيوت ،سواء كانت
ً
هذه الزيوت معادا تكريرها أو أنتجت ألول مرة.
وأكـ ــدت م ـص ــادر ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،وج ــود عــدد
م ــن ال ـش ــرك ــات لــدي ـهــا ق ـســائــم ت ـقــوم بمخالفة
قوانين الهيئة العامة للصناعة ،وذلك عبر بيع
منتجات خلط وتعبئة الزيوت ،من دون وجود
ترخيص صناعي ،الى جانب عدم مطابقتها
لـلـمــواصـفــات ،حـيــث سـتـقــوم هـيـئــة الصناعة
بالتحقق منها.
وق ــام ــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـصـنــاعــة بــإغــاق
قـسـيـمــة صـنــاعـيــة بمنطقة تــوسـعــة الـجـهــراء
قــامــت بـمــزاولــة نـشــاط خـلــط وتعبئة الــزيــوت
بال ترخيص صناعي ،وهــو ما يعد مخالفة،
الى جانب بيع منتجات لزيوت محركات غير
مطابقة للمواصفات والمقاييس ،وذلك في بند
البيانات االيضاحية للمنتج ،الى جانب عدم
ذكر نوعية الزيت المستخدم.

«الوطني» يوفر لعمالئه  %10على مشترياتهم
من خالل «طلبات» طوال شهر رمضان
يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الوطني إلــى مشاركة عمالئه
فـ ـ ـ ــي االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ب ـ ــاألعـ ـ ـي ـ ــاد
والمناسبات المهمة وتقديم
الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـن ــاس ــب
ً
احتياجاتهم كاشفا عن توفير
ت ـج ــرب ــة تـ ـس ــوق اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
لعمالئه خــال شهر رمضان
ع ـنــد دفـ ــع قـيـمــة الـمـشـتــريــات
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـتـ ــم ت ــوصـ ـيـ ـلـ ـه ــا إلـ ــى
ال ـع ـم ــاء م ــن خـ ــال "ط ـل ـبــات"
ً
المنصة ا لــرا ئــدة إقليميا في

ت ــوص ـي ــل ال ـط ـع ــام وال ـت ـج ــارة
السريعة باستخدام بطاقات
الوطني االئتمانية المؤهلة.
ويحصل عـمــاء البنك من
حاملي البطاقات االئتمانية
ال ـمــؤه ـلــة ع ـلــى  10ف ــي الـمـئــة
على مشترياتهم من األطعمة
عن طريق منصة طلبات طوال
شـهــر رم ـض ــان م ــن ال ـســاعــة 5
إلى  7مساء.
وال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــي :بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة

 Visa Signatureا ل ــو ط ـن ــي
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ،ب ـ ـطـ ــاقـ ــة Visa
 Infiniteالوطني االئتمانية،
ب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــة Visa Signature
ال ــوطـ ـن ــي-الـ ـخـ ـط ــوط ال ـجــويــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة (ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ــواح ـ ــة)
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ،ب ـ ـطـ ــاقـ ــة Visa
 Infiniteالــوط ـنــي-ال ـخ ـطــوط
ال ـ ـجـ ــويـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة (ن ـ ـ ــادي
ال ــواح ــة) االئ ـت ـمــان ـيــة ،بـطــاقــة
مــا يـلــز World Mastercard
الوطني االئتمانية ،بطاقات
UEFA Champions League
 Mastercardاالئتمانية
مـ ـ ــن ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ب ـط ــاق ــة
World Mastercard
الـ ــوط ـ ـنـ ــي االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة،
و ب ـط ــا ق ــة World Elite
 Mastercardا لــو ط ـنــي
االئتمانية.
وبهذه المناسبة قال.
بدر الجناح من الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة الـشـخـصـيــة
في بنك الكويت الوطني:
" يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــد ن ـ ــا أن نـ ـ ـش ـ ــارك
ع ـ ـ ـمـ ـ ــائ ـ ـ ـنـ ـ ــا االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال
ب ــاألعـ ـي ــاد وال ـم ـن ــاس ـب ــات
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ـص ـم ـي ـم ـن ــا
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة
ت ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــي احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم
وت ـع ـك ــس ري ـ ـ ــادة الــوط ـنــي

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«دانة غاز» تلغي
بيع أصول
برية مصرية

ف ــي ت ـقــديــم ت ـجــربــة مـصــرفـيــة
شاملة نـحــرص على إثرائها
باستمرار".
وأض ــاف الـجـنــاح" :نحرص
ع ـلــى ح ـص ــول ع ـمــائ ـنــا على
تجربة تسوق استثنائية من
خالل عروض تناسب طبيعة
استهالكهم وأنـمــاط حياتهم
خالل الشهر الكريم".
وأك ــد الـجـنــاح ال ـتــزام البنك
ب ـم ــواص ـل ــة ت ـق ــدي ــم الـ ـع ــروض
الحصرية والمميزة لحاملي
بـطــاقــات الــوطـنــي االئتمانية
في إطار استراتيجية البنك في
تقديم تجربة مصرفية شاملة
تـجـمــع بـيــن أح ــدث الـخــدمــات
المصرفية الرقمية والمتطورة
وال ـم ـك ــاف ــآت ال ـم ـس ـت ـمــرة على
مدار العام.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ع ـبــدال ـلــه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر دائ ـ ـ ـ ـ ــرة
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي "ط ـ ـل ـ ـبـ ــات
ال ـ ـكـ ــويـ ــت"" :ب ـم ـن ــاس ـب ــة شـهــر
رم ـ ـضـ ــان ال ـف ـض ـي ــل ي ـس ـعــدنــا
دائما التعاون مع بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي تـ ـق ــدي ــم أف ـض ــل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وأفـ ـ ـض ـ ــل ت ـج ــرب ــة
تسوق لعمالئنا".
وأك ــد الـمـنـصــور" :أن هــدف
ً
طلبات دائما هو بناء شراكات

عبدالله المنصور

استراتيجية تمكن عمالئنا من
الحصول على أفضل تجربة
تسوق والتي تأتي على رأس
األولويات لدينا"
وت ـ ـعـ ــد ب ـ ـط ــاق ــات ال ــوط ـن ــي
االئـتـمــانـيــة الـطــريـقــة المثلى
إلتمام المدفوعات ،حيث يمنح
استخدامها العميل الكثير من
السهولة والمزايا وخاصة عند
الـتـســوق بــاسـتـخــدام البطاقة
االئ ـت ـم ــان ـي ــة وم ـن ـه ــا بــرنــامــج
مـ ـك ــاف ــآت ال ــوطـ ـن ــي ،ب ــرن ــام ــج
مايلز الوطني ،باإلضافة إلى
خ ــدم ــة ح ـم ــاي ــة ال ـم ـش ـتــريــات،
وخدمة تمديد فترة الضمان
والكثير غيرها.

و تــو عــدت الهيئة بتطبيق أ ش ــد العقوبات
بحق مــن تثبت مخالفته فــي إنـتــاج الــزيــوت،
بعد التحقق من الزيوت الموجودة في السوق
ال ـم ـح ـلــي وج ـ ــرد ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـع ـمــل دون
ً
تــرخـيــص صـنــاعــي فــي إن ـتــاج ال ــزي ــوت ،طبقا
لــائ ـحــة اإلل ــزامـ ـي ــة ،إل ــى ج ــان ــب ال ــرق ــاب ــة على
ً
الـمـنـتـجــات ال ـم ـس ـتــوردة والـمـصـنـعــة محليا
والتحقق من الزيوت.
وب ـي ـن ــت أنـ ـه ــا تـ ـل ــزم ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـتــورديــن
وال ـم ــوردي ــن بــوضــع ب ـيــانــات إيـضــاحـيــة على
العبوات توضح هل الزيت مكرر أو زيت بكر
أساس.
يذكر أن الشكاوى طالبت بالتأكد من نوعية
ال ــزي ــوت ال ـمــوجــودة فــي ال ـس ــوق ،خــاصــة بعد
ت ـف ــاوت أس ـعــارهــا بـشـكــل كـبـيــر ف ــي الـمـحــات
واألسواق ،إلى جانب عدم تبيان انها مصنعة
على أساس بكر أو تم اعادة تكريرها ،وهو ما
يعد ضــررا نتيجة إع ــادة تصنيعه واختالفه
مع المواصفات.
وأنــذرت الهيئة العامة للصناعة ،المصنع
ال ــذي تــم إغــاقــه ،بــإزالــة الـمـخــالـفــة خ ــال مــدة
اقصاها شهر ،وفي حال عدم إزالتها فسوف
ً
يتم اتخاذ اجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول
بها في هذا الشأن.

ق ـ ــال ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة دان ـ ـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ــاز،
ال ـمــدرجــة فــي اإلمـ ـ ــارات ،أمــس،
إنها تراجعت عن خططها لبيع
أصولها البرية للنفط والغاز
فــي م ـصــر ،بـعــد ع ــدم استيفاء
شروط صفقة.
وكانت شركة الطاقة تتوقع
إغـ ــاق ال ـب ـيــع ،ال ـبــال ـغــة قيمته
 236مليون دوالر ،إلــى آي.بــي.
آر الوسطاني للبترول ،التابعة
لمجموعة آي.بي.آر للطاقة ،في
وقت سابق من العام الحالي.
ولفتت "دان ــة غــاز" إلــى أنها
ف ـس ـخ ــت الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،بـ ـع ــد ع ــدم
ات ـفــاق األطـ ــراف عـلــى الـشــروط
قبل انتهاء مهلة حل أجلها في
 14أبريل.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن ـه ــا
ستحتفظ باألصول ،وتواصل
تشغيلها.
وت ـع ـك ــف "دانـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ــاز" عـلــى
تقييم األثر المالي إللغاء البيع،
لكنها قالت إنه من المتوقع أن
يكون إيجابيا على الميزانية
والربحية والتدفقات النقدية
خالل األعوام المقبلة.

«المركزي» يؤكد أهمية عدم إفشاء
العمالء بياناتهم المصرفية
لتجنب الجرائم اإللكترونية وعمليات االحتيال
في إطار حرصه على تعزيز الثقافة
المالية لدى مختلف شرائح المجتمع،
وتـ ــوع ـ ـيـ ــة جـ ـمـ ـه ــور ع ـ ـمـ ــاء ال ـب ـن ــوك
بأفضل ا لــو ســا ئــل لحماية حقوقهم،
وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى أمـ ــن حـســابــاتـهــم
ومـعـلــومــاتـهــم ال ـم ـصــرف ـيــة ،وتـجـنــب
الوقوع ضحية للجرائم اإللكترونية
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـنـ ـص ــب واالحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال،
يــواصــل بنك الكويت المركزي نشر
الـ ـم ــواد ال ـت ــوع ــوي ــة ع ـبــر حـســابــاتــه
على منصات التواصل االجتماعي
وغ ـيــرهــا م ــن وس ــائ ــل االتـ ـص ــال مع
الجمهور.
جــاء ذلــك فــي بيان ل ـ "الـمــركــزي"،
أكـ ـ ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـجـ ـن ــب
االسـتـجــابــة ألي مكالمة أو رسالة
من طرف مجهول ،تطلب من العميل
بـيــانــاتــه الـمـصــرفـيــة مـثــل رق ــم الـحـســاب أو الــرقــم
الـســري أو الــرقــم الـســري المستخدم لـمــرة واحــدة
ً
( )OTPوغيرها من البيانات ،مشددا على أن إفشاء
ه ــذه الـمـعـلــومــات عـبــر االسـتـجــابــة لـمـكــالـمــات أو
رســائــل نصية أو بــريــد إلـكـتــرونــي تــوهــم العميل
بحصوله على جوائز أو تحويالت مالية أو غيرها،
ُيـعــد مــن أكـثــر الــوســائــل المتبعة الرت ـكــاب جرائم
ُ
االحتيال ،ومــن خاللها تسرق أمــوال العمالء من
حساباتهم أو تتعرض لالختراق.
وأكد أن البنوك ال تلجأ لطلب مثل هذه البيانات
م ــن ال ـع ـم ــاء ع ـبــر م ـكــال ـمــات هــات ـف ـيــة أو رســائــل
إلكترونية أو غيرها من الوسائل تحت أي ظرف من
ً
مشيرا إلى أهمية متابعة الجمهور للمواد
الظروف،

التوعوية التي ينشرها "المركزي" والبنوك لتحقيق
أعلى مستويات الوقاية من الجرائم اإللكترونية.
وفي هذا السياق ،أشار "المركزي" إلى أنه بادر
إلــى إطــاق حملة التوعية المصرفية "لنكن على
دراية" بالتعاون مع البنوك الكويتية ،لنشر الثقافة
المالية وتعزيز الوعي لدى عمالء البنوك بحقوقهم
وواجباتهم وأفضل السبل لالستفادة من الخدمات
المصرفية وتـعــزيــز ثـقــافــة االدخـ ــار واالسـتـثـمــار،
وغـيــرهــا مــن الـمــواضـيــع ذات الـصـلــة ،وذل ــك عبر
مجموعة متنوعة من المواد ،ويمكن االطالع على
المواد التوعوية التي تقدمها الحملة والمعلومات
ذات الصلة بالثقافة المالية عبر زيارة موقع الحملة
www.dirayakw.com

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة» و«أكثر من راتب»
أجـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري س ـحــوبــاتــه
عـلــى حـســاب النجمة وحـمـلــة "أك ـثــر من
رات ــب" .وقــد تــم إجــراء السحب أمــس في
مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل
ع ــن وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة أحـمــد
الـبـصـمــان ،مــع االل ـت ــزام بــاالشـتــراطــات
الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد
االجتماعي.
وق ـ ــام ال ـب ـنــك بـتـغـطـيــة ال ـس ـحــوبــات
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ع ـ ـبـ ــر وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي ،وج ــاء ت نتيجة السحب
على النحو التالي:
أوال :سـ ـ ـح ـ ــب ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ا لـ ـنـ ـجـ ـم ــة
األسـبــوعــي ،جــائــزة  5آالف ديـنــار من
نصيب الفائزة ليليه عايض الرشيدي.
ثانيا :سحب حملة "أكثر من راتب"،
جائزة تعادل راتب تصل إلى  1000دينار
م ــن ن ـص ـيــب ال ـف ــائ ــز ع ـب ــدال ـل ــه حــريـمــس
العنزي.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـنــك أن ح ـم ـلــة "أكـ ـث ــر من
راتب" موجهة للعمالء الكويتيين الذين
يـ ـق ــوم ــون ب ـت ـح ــوي ــل رواتـ ـبـ ـه ــم ال ـبــال ـغــة
 500ديـنــار أو أكـثــر على البنك وبصفة
خاصة العاملين في القطاعين الحكومي
والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك،
ومــن مــزايــا هــذه الحملة الحصول على
هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 250
إلــى  500دينار أو قــرض من دون فائدة
بقيمة  5أضعاف الــراتــب ،وبحد أقصى
 10آالف دي ـنــار ،وسـيـكــون هـنــاك سحب

أسبوعي للعمالء الكويتيين الحاليين
والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم
على البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد
من الرواتب التي يتقاضونها شهريا.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
المتقاعدين ،إضافة الى المقيمين الذين
يـحــولــون مديونيتهم الـبــالـغــة  10آالف
دينار وما فوق الى البنك الحصول على
هــديــة نقدية قــدرهــا  1بالمئة مــن قيمة
المديونية المحولة.
يذكر أن جوائز "حساب النجمة" مميزة
بحجم مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة
إلى تنوعها طوال السنة ،والتي تتضمن

سحوبات أسبوعية بقيمة  5آالف دينار،
وشـهــريــة بقيمة  20ألــف دي ـنــار ،إضافة
ال ــى ج ــائ ــزة نـصــف سـنــويــة بـقـيـمــة 500
ألف دينار ،وسحب آخر العام على أكبر
جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي
في العالم بقيمة  1.5مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
لــدخــول السحوبات ،فمن الـمـعــروف أنه
يـمـكــن فـتــح ال ـح ـســاب فـقــط ب ــإي ــداع 100
دينار ،ويجب أن يكون في الحساب مبلغ
ال يـقــل عــن  500دي ـنــار لـلـتــأهــل ودخ ــول
ج ـم ـيــع ال ـس ـح ــوب ــات ع ـل ــى ك ــل ال ـج ــوائ ــز
التي يقدمها الحساب ،فكلما زاد رصيد

«برقان» 5 :فائزين في «يومي»
أع ـ ـلـ ــن "ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان" أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن فــي
السحوبات اليومية على حساب يومي ،وقد
فاز كل واحد منهم بجائزة  5.000د.ك ،وكان
الحظ في هذه السحوبات من نصيب:
محمد عبدالله علي ،حسين وليد الصايغ،
مها إبراهيم القفيلي ،عمار حسين حسين،
نبيل إسماعيل مريش.
ويوفر البنك سحبا ربع سنوي لحساب
"يومي" للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125.000

ديـنــار ،وللتأهل للسحوبات ربــع السنوية
يتعين عـلــى الـعـمــاء أال يـقــل رصـيــدهــم عن
 500د.ك م ــدة شـهــريــن كــامـلـيــن قـبــل تــاريــخ
الـسـحــب ،وكـمــا أن كــل  10د.ك تمثل فرصة
واحدة لدخول السحب.
وإذا كان رصيد الحساب  500دينار فما
ف ـ ــوق ،ف ـس ـي ـكــون ص ــاح ــب ال ـح ـس ــاب مــؤهــا
ل ـلــدخــول ف ــي ك ــل م ــن ال ـس ـحــوبــات الـيــومـيــة
وربع السنوية.

الـعـمـيــل زادت فــرصــة ال ـف ــوز ،فـضــا عن
المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي،
ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان
ب ـض ـم ــان الـ ـحـ ـس ــاب ،وك ــذل ــك ال ـح ـصــول
على كل الخدمات المصرفية من البنك
التجاري.
وكشف البنك أن حساب النجمة متاح
للجميع ،وبإمكان أي شخص فتحه من
خ ــال تطبيق  CBK Mobileبـخـطــوات
بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

ّ
«نجوم الفن واإلعالم» يكرم الفائزين في أكتوبر
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غادة عبدالرازق

ق ــال رئـيــس لـجــان التحكيم فــي مـهــرجــان نجوم
الفن واإلعالم علي الريس إن اختياره لرئاسة لجان
الـتـحـكـيــم ك ــان تكليفا وم ـســؤول ـيــة" ،ح ـيــث مــازلـنــا
نستقبل ترشيحات الجمهور الختيار نجوم رمضان
هــذا العام بشكل مكثف وتنافسي ،ونحرص على
االختيار بموضوعية وحيادية ،واالستعانة بوسائل
التواصل االجتماعي ،ومازلنا نترقب النتائج عن
األفضل واألجمل من بين هذه األعمال الرمضانية
لهذا العام ،وسيتم اإلعالن بشكل رسمي عن الفائزين
في نهاية الشهر الفضيل اليف ،عبر مواقع التواصل
والقنوات اإلعالمية الداعمة للمهرجان".
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ص ـ ــرح رئـ ـي ــس ال ـم ـه ــرج ــان ف ــي دورت ـ ــه
السادسة جمال العدواني بأن هناك جائزة سنوية
لتشجيع الدراما الكويتية الخليجية والعربية ،عبر
تقدير المبدعين والمتميزين فنيا ،انطلقت عام

 2016كجائزة مرموقة على غرار التجارب العالمية،
فــي األوس ـك ــار خليجي رمـضــانــي ،وت ـهــدف جــائــزة
"مهرجان نجوم الفن واالعالم" إلى ان تكون بمنزلة
لفتة تكريمية مستحقة للجهد الفني.
وأشـ ـ ــار الـ ـع ــدوان ــي إلـ ــى أن "ت ــرش ـي ـح ــات نـجــوم
رمـضــان" ترتكز على رأي الجمهور عبر التواصل
االجتماعي ،إضافة إلى رأي لجان التحكيم ،برئاسة
األستاذ علي الريس ،المدير العام لمؤسسة اإلنتاج
البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج،
خـصــوصــا فــي ظــل اس ـت ـمــرار أزم ــة ك ــورون ــا للسنة
الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي" ،لــذلــك فضلنا أن يشاركنا
الجمهور أونالين ،الختيار نجومهم المفضلين ،وفي
نهاية الشهر سنعلن النتائج ،وبعد انتهاء األزمة
سيتم تحديد تاريخ إقامة الحفل ،ومن األرجح في
أكتوبر المقبل".

بطء اإليقاع يزيد من
انتقادات «لحم غزال»

إشادة بأداء محمد
ثروت ومحمود الليثي

ريهام حجاج ترد على
منتقديها بعنف

ت ـع ـ َّـرض مسلسل "ل ـحــم غ ـ ــزال" ،الـ ــذي تقوم
ببطولته الفنانة غــادة عـبــدالــرازق ،النتقادات
جديدة عبر مواقع التواصل االجتماعي ،بسبب
بــطء اإليـقــاع فــي الحلقات األخـيــرة مــن العمل،
وال ـت ــي ل ــم تـشـهــد ت ـح ــوالت م ـحــوريــة مـقــارنــة
بالحلقات األولى.
وش ـهــدت األح ـ ــداث فــي الـحـلـقــات الماضية
ت ــرك ـي ــزا ع ـلــى ق ـصــص ف ــرع ـي ــة ،ب ـخ ــاف قصة
غزال ،بطلة العمل ،من بينها عالقة قدرية ،التي
تـقــوم ب ــدوره ــا وف ــاء عــامــر ،مــع زوج ـهــا عمرو
عبدالجليل ،وكذلك حياة باقي فريق العمل ،الذي
بدأ االنخراط فيها بشكل تفصيلي مع تقليص
مساحة الحديث عن حياة غزل ورحلة بحثها
عن ابنها الوحيد.
ومـ ــن ب ـيــن ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي وردت على
األح ــداث ،وجــود عــدد من المشاهد الخارجية
التي صــورت في شــوارع بيروت بشكل واضح
بسيارات حملت أرقاما مصرية.

قارب مسلسل "بين السما واألرض" ،بطولة
النجم هاني ســامــة ،على الــوصــول إلــى حلقة
النهاية ،حيث يتكون من  15حلقة فقط هذا العام،
وبالرغم من القصة التي استند إليها المسلسل
لألديب العالمي نجيب محفوظ ،والتي قدمت
فيلما من قبل ،فإن العمل نجح في تحقيق نجاح
ملموس نتيجة تقديم فكرة مختلفة.
وم ــن بين مجموعة الفنانين الموجودين
في المصعد المعطل ،الذي يقدم معظم مشاهد
المسلسل ،نجح الفنان الكوميدي محمد ثروت
وبـشــدة فــي تقديم دور مختلف وبعيد تماما
عـنــه ،مــن خ ــال الـشـخــص المهتز نفسيا بعد
الصعاب التي تعرض لها ،ومزج بين التراجيديا
والكوميديا في الــدور ،وقدمه بشكل مميز نال
عليه إشــادات كبيرة جدا جعلته من أهم نجوم
المسلسل .على صعيد آخــر ،وداخ ــل المصعد
نفسه نجح الفنان الـشــاب محمود الليثي في
تقديم شخصية مختلفة.

تعرضت الفنانة ريهام حجاج لحملة سخرية،
ع ـلــى خـلـفـيــة ارت ــدائ ـه ــا ال ـمــابــس الـصـعـيــديــة
الخاصة بالرجال في مسلسلها الجديد "وكل ما
نفترق" ،وظهورها كفتاة متخفية وليست رجال.
وهاجمت ريـهــام منتقديها ،وردت بعنف،
مؤكدة أن من ينتقدها ال يعرف المسلسل ولم
يـشــاهــدهــا ،وأن ـهــا لــم تـقــدم شخصية ول ــد ،بل
شخصية بنت تعيش فقط في مالبس رجل مع
مطاريد الجبل ،ومن الطبيعي أن يظهر شعرها
أو أي مالمح أنثوية خــال هــذه المالبس ،وال
يجب انتقادها بهذه الطريقة.
وقالت" :إن كان المتحدث مجنونا فالمستمع
ع ــاق ــل" ،وه ــو مــا اعـتـبــره الـبـعــض تهكما على
الجمهور ،حتى وإن تعرضت النتقادات ،بينما
رأى البعض أن الهجوم نتيجة أن اللوك الذي
ظهرت به كان مثيرا للضحك ،من خالل وجود
مـكـيــاج لـفـتــاة تعيش فــي الـجـبــل ،إضــافــة إلــى
تصفيف شعرها المبالق فيه.

محمد ثروت

«ممنوع التجول» يحتفي بالجيش األبيض
أسعد الزهراني يتحول إلى إنسان نباتي في «باركود »12

ريهام حجاج

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنياّ :
تمر بمرحلة عصيبة وسالحك
الصبر والتفكير بالحلول.
ً
ً
عاطفيا :ينشغل بال الشريك عليك كثيرا
وال يعرف كيفية مساعدتك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :يطمئن بــالــك ألن ان ـفــراجــا
ً
ّ
عائليا قد حصل وتم التفاهم.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :نــاقــش بعض ال ـعــروض بوضوح
وجرأة وال تعارض التسويات العادلة.
ً
عــاطـفـيــا :الحبيب يــرغــب فــي رؤي ـتــك إلــى
ً
جانبه يوميا لكن الظروف ال تسمح.
ً
اجتماعيا :ينبغي عليك تقييم حياتك في
التعامل مع اآلخرين واصالح الخلل.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

لقطة من «ممنوع التجول»
احـتـفــى مـسـلـســل "م ـم ـنــوع الـتـجــول"
ً
بالطاقم الطبي ،مقدما حلقة إنسانية
وم ـع ـبــرة ع ــن م ـعــانــاة م ــن ي ـضــع نفسه
وعـ ـلـ ـم ــه لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن الـ ـبـ ـش ــري ــة ،فـهــو
يـضـحــي بــوق ـتــه وص ـح ـتــه ون ـف ـســه في
بعض األحيان ،في سبيل إنقاذ إنسان.
و خ ـ ـص ـ ـصـ ــت ا لـ ـحـ ـلـ ـق ــة  12ل ـت ـق ــد ي ــم
التحية للجيش األبيض ،الذي يقف في
الصفوف األمامية لمحاربة كورونا.
فــي الحلقة ،بــرزت مشاهد تمثيلية
للفنانين ناصر القصبي وإ لـهــام علي
وأس ـيــل ع ـمــران وفـيـصــل ال ــدوخ ــي ،في
مشهد يحصل بالمستشفى ،نال إشادة
واسعة من جمهور السوشيال ميديا.
المشهد يتطرق إلى العالقة السيئة
الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـ ــوج ـ ــودة ب ـي ــن ال ـش ـق ـيــق
وشقيقته ،وكيف استطاعت "كورونا"
ً
أن تغيرها ،خصوصا بعد وفاة "بلسم"،
ال ـتــي تـلـعــب دوره ـ ــا أس ـيــل ع ـم ــران في
ال ـح ـل ـقــة ،وال ـت ــي كــانــت تـسـعــى وتـعـمــل
لمداواة المريض شقيق إلهام علي في
الحلقة ،غير أنها ترحل بعد إصابتها
بـ "كورونا".
ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،يـ ـح ــاول ال ـش ـق ـيــق إعـ ــادة
المياه إلى مجاريها مع شقيقته ،بعد

أن رحلت بلسم ،حيث قام واتصل بها
عبر الهاتف ليطمئن عليها ويقدم لها
واجب العزاء برحيل بلسم.
ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى ال ـســوش ـيــال مـيــديــا
اعتبر أ نـهــا مــن أ ق ــوى حلقات "ممنوع
التجول" ،ألنها تحمل رسالة إنسانية
قوية ،تطرقت إلى موضوع يهم شريحة
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس ،وكـ ـ ــل واح ـ ـ ــد مـنــا
يملك لــه أ ق ــارب يعملون فــي الصفوف
األم ــام ـي ــة ،ال ــذي ــن وه ـب ــوا حـيــاتـهــم في
سبيل اإلنسانية.

مسلسل «باركود»
ف ــي ع ـمــل آخـ ــر ،ج ــذب ال ـف ـنــان أسـعــد
ال ــزه ــران ــي ان ـت ـب ــاه ال ـم ـشــاهــديــن إل ـيــه،
وبـعــد عــرض الحلقة  12مــن "بــاركــود"
ّ
تصدر هاشتاغ "باركود  "12الترند على
"تويتر" السعودية.
وفي إحدى سكيتشات الحلقة يجري
ً
أسـ ـع ــد الـ ــزهـ ــرانـ ــي ح ـ ـ ـ ــوارا فـ ــي ق ـصــره
ثقتي
مــع مـعــاونـيــه يـقــول فـيــه" :ف ـقــدت ً
بــاإلن ـســان ،وقـ ـ ّـررت أن أص ـبــح صــديــقــا
للحيوان ،رغم اني أشك اني مصادقهم
م ــن زم ـ ــان ،وال أريـ ــد رؤيـ ــة أي ح ـيــوان

أسيل عمران
عندي في البيت ،وأريد أن أصبح نباتي
وحـيــاتــي تصبح على الــورق ـيــات ،وأي
شي من مشتقات الحيوان ال أريده".

وتابع أسعد الزهراني" :أريــد تربية
حيوانات كالدجاج ،وسأجلب حيوانات
أربيها وأهتم بها ،ولتنشر عني وسائل
اإلعالم ،ألن الحيوانات باتت تنقرض".
وب ـط ــري ـق ــة س ــاخ ــرة ع ـن ــدم ــا ع ـل ــم أن
الـحــاجـيــات الـتــي ابـتــاعـهــا مــن تنزانيا
تحتوي على جلد ا لـحـيــوا نــات ،وتبلغ
ق ـي ـم ـت ـهــا  2م ـل ـي ــون ريـ ـ ــال ك ــال ـس ـج ــادة
والشطرنج ،تــرا جــع عــن رميها ،وطلب
م ــن م ـعــاون ـيــه الـ ـب ــدء بــاالس ـت ـغ ـنــاء عن
الجبن الموجود في الثالجة.
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع
مــواض ـيــع الـحـلـقــة ،حـيــث مـ ــازال أسـعــد
الــزهــرانــي يـحـصــد ت ـغــريــدات إيجابية
بعد عرض كل حلقة ،هو وكل شخص
من فريق مسسلسل "باركود".
كما قدم الزهراني سكيتشات مليئة
بالضحك في الحلقة  11من "باركود"،
ويـعــد "ب ــارك ــود" مــن األع ـمــال الــدرامـيــة
الـسـعــوديــة ،الــذي شــارك فيه مجموعة
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن ال ـس ـع ــودي ـي ــن
والخليجيين بشكل عام ،ومنهم أسعد
الزهراني ،باإلضافة إلى محمد جبرتي.

ً
مهنيا :تنشط تحركات العمل على محاور
عدة والمطلوب التنظيم الدقيق.
ً
عاطفيا :ال تترك الغضب يسيطر عليك
ً
صبورا.
منذ
بداية حواركما وكن ّ
ً
اجتماعيا :العطاء من غير منة هو الطريق
األقصر الى قلوب اآلخرين.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :إذا أردت إنـجــاز عمل فباشر وال
تؤجله فيفقد قيمته.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـلـتـقــي ص ــدف ــة ب ــوج ــه جميل
وتحاول التعرف به بسرعة.
ً
اجتماعيا :لديك من المواهب ما يجعلك
ً
قريبا من جميع معارفك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
مهنيا :األمور ليست سهلة كما كنت تظن
ومن األفضل تنظيمها.
ً
عاطفيا :نقاشات حــادة مــع الحبيب قد
تصل بكما إلى نزاع شديد.
ً
أعط بعض االهتمام لصحتك
اجتماعياِ :
كي تتمكن من إتمام واجباتك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ناصر القصبي وإلهام علي

علي الريس

أسعد الزهراني وحبيب الحبيب

ً
مهنيا :أجمل ما في صفاتك المقدرة على
متابعة الطريق ولو فشلت.
ً
ً
عاطفيا :يرسل القدر إليك شخصا كنت
تتمنى لقاءه في ظرف آخر.
ً
اجتماعيا :ال ّبد ّمن هواية تمارسها إن لم
تكن لديك كي ترفه عن نفسك.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـصــح الـ ــزمـ ــاء بـ ـ ــآراء ج ـيــدة
وتشكلون فريق عمل ممتاز.
ً
عاطفيا :اجعل تفاهمك مع شريك حياتك
ًّ
تاما كما يحصل معك في عملك.
ً
ً
اجتماعيا :إذا كان وجهك مبتسما وكالمك
ً
ّ
األحب الى قلوب الناس.
لينا تكون
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تحصل على مساعدة أحد الزمالء
إلنجاز مشروع تأخرت في ّتسليمه.
ً
عاطفيا :تنهشك الغيرة وتعذب قلبك بينما
الحبيب ال يفكر إال بك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ك ــن حــري ـصــا عـلــى اسـتـقــرار
معنوياتك وعلى عافية جسمك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :لديك أفكار وحلول بناءة للمشاكل
التي تواجهك في ميدان عملك.
ً
عــاطـفـيــا :عــاقـتــك الـعــاطـفـيــة تـمـيــل نحو
التحسن بعد مشاكل كثيرة قد جرت.
ً
اجتماعيا :أحــوالــك الصحية فــي تحسن
مستمر وال ينقصك سوى الرياضة.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :الفلك ينذرك بهبوب عاصفة في حقل
عملك فخذ حذرك!
ً
ً
عاطفيا :يتأثر الشريك كثيرا مما تعانيه
ّ
ويرغب في مد يد العون لك.
ً
اجتماعيا :محبة العائلة لك وحرصهم على
عافيتك يفرحان قلبك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :أجواء العمل مضطربة وليس سهال
إعادتها إلى سابق عهدها.
ً
ً
عاطفيا :ينتظر الحبيب منك وعدا أو هدية
ً
صغيرة تعبيرا عن ّ
حبك.
ً
اجتماعيا :الجميع يدعمونك ويشعرون
بوضعك فانطلق وال تيأس.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنياّ :
تودع أكثر من شخص عملت معهم
وأبعدتهم عنك الظروف.
ً
عاطفيا :قــد يرحل حبيب أو يسافر وما
عليك سوى الصبر.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى فترة هدوء لمراجعة
ّ
األحداث التي مرت بك.
رقم الحظ.22 :
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-١٢

الماغوط ينضج «خارج السرب»
على نار االنهيارات!
دمشق  -شادي عباس

استمرت كوابيس مرحلة الثمانينيات بمفاجأة الماغوط ،فبعد رحيل شقيقته ووالده ،جاء الرحيل الموجع الكبير ،وهو رحيل الزوجة سنية صالح ،التي شاطرته كل شيء حتى الشعر،
وحملت معه الكثير في قلبها وعلى أوراقها ،فانكسر قلبه واعتزل الحب ًمن بعدها وكتب لها .وبعد فترة زمنية غير بعيدة جاء رحيل موجع آخر ،وكانت والدته هذه المرة ،لينتقل
بعدها إلى عزلته ويجلس مع أوراقه وقلمه وعناده وحريته وخوفه وحيدا ،حتى أتى منتصف التسعينيات بـ«خارج السرب» ،التي استمر العمل عليها سنوات.
زوجته سنية
رحلت منتصف
الثمانينيات بعد
عراك طويل مع مرض
السرطان وتركت له
ابنتين سالفة وشام

الشاعر يصف
الفنان جهاد سعد
بالمبدع في
اإلخراج وفي أداء
شخصية قاطع
التذاكر

مــرت الثمانينيات على الـمــاغــوط قاسية جــدا،
فبعد وفــاة شقيقته ووال ــده تلقى الشاعر أصعب
الضربات وأقساها من خالل وفاة زوجته الشاعرة
سنية صالح ،بعد صراع طويل مع مرض السرطان،
ً
الــذي تسبب سابقا فــي وفــاة وال ــدة زوجـتــه ،وهي
ُ
بنفس عمر زوجته .ومما يذكر أن نفقة عالج زوجته
كانت على حساب القصر الجمهوري السوري في
مشفى بـضــواحــي بــاريــس ،بـعــد أن أمـضــت عشرة
أشهر في العالج ،قبل أن ترحل تاركة له ابنتين.
ويبقى للماغوط من سنية في هذا العالم سالفة
وشــام اللتين تربطه بهما عالقة أبــوة حميمة ،إذ
يتحدث شقيقه عيسى في كتاب «الخوف والجوع»
عــن تـلــك الـعــاقــة بابنتيه واص ـفــا إيــاهــا بالقوية؛
فـعـمــل عـلــى تربيتهما عـلــى أف ـك ــاره ال ـتــي يكتبها
شعرا ،كما كان قلقا عليهما أن تتعرضا لما تعرض
له من معاناة .ويقول عيسى« :كانت ابنته سالفة
تـقـتـنــي عـصــافـيــر وتـعـتـنــي بـهــا أب ـلــغ ع ـنــايــة ،فــإذا
فرغت العصافير من تناول الطعام الذي يقدم لها،
تنتقل إلى التغريد ،هنا كان الماغوط يستمع وال
يحتمل ،يطلب من سالفة أن تطلق عصافيرها من
النافذة لتذهب إلى اآلفاق البعيدة بدال من أن تبقى
سجينة أقفاصها ،ويقول لها :كيف تتصورين أن
أقبل بوجود عصافير محبوسة في منزلي ،وأنا ال
علم لي إال الكتابة عن الحرية؟
تقول له سالفة ،وهي خائفة منه على عصافيرها:
هذه العصافير ال أمن لها إال داخل هذه األقفاص،
فإذا أطلقتها فإنها ال تعيش وال تعرف كيف توفر
غذاءها أو ماءها ...فيجيبها :إن الحرية أجمل .وال
يهمه ما يحدث للعصافير إذا غادرت إلى الحرية!».
وي ـض ـيــف عـيـســى ال ـم ــاغ ــوط ف ــي رواي ـ ــة أخـ ــرى من
ً
ً
كتابه أيضا« :بعد أكثر من سبعين عاما من الجوع
والجوائز أشبعته،
والخوف ،ال عطايا التكريمات ً
وال ّ
حنو أهل األمن عليه جعله آمنا .وكان ً يهرع إلى
المصرف إليداع نقوده باسم ابنتيه خوفا عليهما
من الجوع ،وكان يتذكر زكريا تامر عندما خاطب
قطته وهو يصب لها مرق الفاصوليا على األرض:
ال تجوعي مثلنا يا بلهاء!».

العزلة

الماغوط كتب في
التسعينيات تحت
سماء مقهى أبو
شفيق زاوية في
«الحياة اللندنية»
بعنوان «تحت
القسم»

تــابــع الـمــاغــوط بـعــد كــل ذل ــك الــرحـيــل المفاجئ
لألحبة حياته الشخصية والمهنية ،فكتب زاوية
«تحت القسم» ،التي كان ينشرها في مجلة «الوسط»
اللندنية عام ( ،)2001 – 1989والتي أعاد نشرها في
كتاب «سياف الزهور» ،ورغم أنه كتبها في «مقهى
الشام» ،إال أن هذا المقهى الفخم ذي النجوم الخمس
على جبينه ،لــم يستطع أن ينافس ،ولــو منافسة
بسيطة« ،مقهى أبوشفيق» ،الذي لم يكن يتطلع إلى
أية نجمة يضعها على جبينه ،بل كان يتطلع إلى
النجوم في السماء ،ويرقبها وهي تسقط نجمة تلو
األخرى في نهر بردى ،ليعيد الماغوط منذ صباح
اليوم التالي ،صياغتها متأللئة أكثر على أوراقه.
حين ذهب إلى باريس ،اعتبر أن «كل شيء فيها:
ً
ً
السياسة ،الدين ،الفن ،االقتصاد ،يبدو حرا ومرنا
ً
كراقص الباليه ،ومتماسكا كحلقات السالسل حول
أقــدام األســرى ،لكن رغم كل ذلك -يقول -لم أستطع
أن أكتب فيها حتى ولو رسالة .وأحسست أن مقهى
أبوشفيق أهم من كل مقاهي الشانزليزيه ومقتنيات
متحف اللوفر».
يلتجئ الـمــاغــوط بـعــد الـمـقــاهــي والـتـسـكــع إلــى
ال ـعــزلــة ال ـمــديــدة ف ــي ال ـم ـنــزل ،حـيــث كـتــب تــاريـخــه
ال ـش ـخ ـصــي وتـ ــاريـ ــخ ال ــذي ــن ت ـت ـج ـمــع اآله ـ ـ ــات فــي
حلوقهم ،لتترسب على شكل غصات تجعل الدمع
ينفطر فــي عيونهم وهــم صــامـتــون ،تــاريــخ الذين
يمارسون كل لحظة أقسى حــاالت البكاء في زمن
كانت األنظمة ومثقفون كثيرون يشيعون أن األيام
القادمة أيام عز وبطولة .لقد فتح الماغوط ملفات
الفضيحةّ ،
وأرخ للهزائم االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والروحية والنفسية وتنبأ بهزائم
ً
الحقة ،وقعت فعال .لقد نجح الماغوط في تحقيق
مـشــروعــه الـكـتــابــي عـلــى نـحــو ف ــذ ،وخـســر العربي
مستقبله على نحو فذ أيضا.

«خارج السرب»
تسلط الضوء على
العراقيل التي تواجه
المسرحي في الوطن
العربي بين مطرقة «خارج السرب»
توج الماغوط مشروعه الكتابي بكتابة مسرحيته
الرقابة وسندان
الشهيرة «خارج السرب» في منتصف التسعينيات
التكاليف اإلنتاجية
عام  ،1993التي ُمثلت على خشبة المسرح نهاية

«خارج السرب» على المسرح الفلسطيني
م ـث ـلــت م ـسـ ُـرح ـيــة خـ ـ ــارج الـ ـس ــرب ع ـل ــى خ ـش ـبــة ال ـم ـســرح
الفلسطيني وقدمت بإخراج الفنان الفلسطيني كامل الباشا،
بقالب مقرب من الشعب الفلسطيني ،وكان عرضها األول على
المسرح الوطني الفلسطيني يوم االربعاء الموافق .2016/3/9
ً
وشارك في التمثيل  16ممثال فلسطينيا 14 ،منهم هم من
الهواة وعاشقي المسرح ،ولمعظمهم هذا العرض هو األول
لهم على الخشبة ،في حين كان الفنانان عزت النتشة وداود
طوطح صاحبي خبرة أوسع وتجربة أكبر في هذا المجال.
طالت المدة المسرحية إلى نحو ساعة وأربعين دقيقة،
ً
مقدمة في خمسة وأربعين مشهدا .وقــد لقيت إعجابا
جماهيريا كبيرا.

زوجته وأوالده
التسعينيات عــام  ،1999وهــي مــن إخ ــراج الفنان
السوري جهاد سعد ،حيث اختار الماغوط فضاء
الخشبة المسرحية نفسه ،لتدور أحداث المسرحية
ً
ً
على خشبة المسرح قلبا وقالبا ،خالف المسرحيات
التي تختار فضاء ات متنوعة بين القرى والمدن
واألمــاكــن المغلقة المختلفة .وفــي النص يستعد
أحد المخرجين المهتمين بالجوائز إلعادة إحياء
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـش ـه ـيــرة «رومـ ـي ــو وج ــول ـي ــت» ،الـتــي
ألفها األديب اإلنكليزي وليام شكسبير ،على أحد
ً
المسارح السورية ،وقد اختار الماغوط له اسما أكثر
ً
داللة وأقرب إلى المواطن العربي ،اسما ذا دالالت
معينة فأطلق عليها «مسرح النخبة».
مسرح النخبة الــذي كان وسط المدينة للداللة
على ثقافتها ،ولكن السلطات األمنية عمدت إلى
إقصائه إلــى ضــواحــي المدينة ،وتـجــري األح ــداث
بتقديم العروض التجريبية والتدريبية «البروفة»
قـبــل ال ـعــرض ،فــي فـضــاء مــرتـبــط بــالـنــص األصـلــي
ً
تحديدا من «مشهد الشرفة» الشهير في مسرحية
شكسبير.
يسلط الماغوط الضوء على العراقيل التي تواجه
ً
المسرحي في سورية خصوصا ،وفي العالم العربي
ً
عموما ،فبين مطرقة عيون الرقابة األمنية والقراءة
القبلية للنصوص وسندان التكاليف اإلنتاجية التي
ً
ال يتبناها أحد يعيش المسرحي حالما ،يحول بينه
وبين أهدافه آالف العقبات والعراقيل.
ف ــي ف ــوض ــى ال ـت ـح ـض ـيــرات ي ـظ ـهــر مـ ـن ــدوب مــن
الجامعة العربية ليجسد الماغوط من خالل هذه
الشخصية دور الــرقــابــة ،الــرقــابــة الـتــي تتابع أدق
التفاصيل وتحور في الركائز األساسية دون أي
مرجعيات ،تفرض ما تشاء وكيفما تشاء وفي الوقت
ال ــذي تــرغــب فـيــه ،ضــاربــة بـعــرض الـحــائــط تــاريــخ
شكسبير ونصه الخالد .يظهر المندوب الفاسد
ليدمر النص ويطالب بتغيرات تقضي على كل ما
هو فني وجمالي في العرض ،فينفض الممثلون
ً
واح ــدا تلو اآلخــر ليبقى فــي نهاية المطاف عامل
ً
النظافة وحيدا على خشبة المسرح .وفقا للكاتب
أحمد خضر.
وفي صحيفة الحياة الجديدة ،وفي مقال تحدثت
كاتبته عن زيارتها للماغوط ،وفي سهرة أقامتها
لــه فــي بيت صديقة لها ،وهــي الفنانة التشكيلية
ً
عـتــاب حــريــب ،تـقــول :دعــوت أيـضــا الشاعر الفنان

الماغوط كتب
للمسرح ومن حبه
له عزم على تأليف
فرقة لتختص
بأعماله وال تمثل
سوى مسرحياته

ليس عنده بطل
يستأثر باألضواء
ّ
ويحول باقي
الممثلين إلى ديكور
وأقزام فكل شخصية
لديه لها بطولتها
الخاصة وهمومها
وأحالمها

نزيه أبوعفش والممثل المعروف رضــوان عقيلي.
وفي السهرة سأله الفنان رضوان عقيلي عن نتائج
مسرحية «خارج السرب» ،وهبط السؤال كعود ثقاب
على خزين من األسى والغضب المدفونين،
لـيــرد الـمــاغــوط :يضحكون عـلــي وي ـهــزؤون من
طيبتي وكأنني طفل صغير ،وساعدهم على ذلك
خجلي ألنني خجول بطبعي ،لقد ضحك علي جهاد
سعد وقال إن المسرحية «ما اشتغلت جيدا» ،لطش
المصاري ،أعطى القليل جــدا .حتى للعاملين في
المسرحية ما أعطاهم إال القليل .معظم الذين عملت
معهم في المسرح استغلوا طيبتي ،حتى دريد لحام
استغل طيبتي واستغلني للعبور ،ولهذا فأنا أفكر
بأن أشكل فرقة مسرحية خاصة بي وأسميها فرقة
محمد الماغوط ،ألكون بها حرا.
ومن جهة أخرى ،وفي بداية العرض المسرحي
في دمشق تنفرد صحيفة الحياة اللندنية بلقاء
خاص مع الماغوط والحوار حول رأيه بالمسرحية،
ّ ً
جيدا وفي تحسن مستمر،
إذ يرى الماغوط العمل
وي ــرى أن مــن ش ــروط نـجــاح أي عـمــل مـســرحــي أن
يتبناه جميع العاملين فيه ،حتى إن قاطع التذاكر
ً
إذا لم يكن راضيا عن النص ،فذلك يؤثر بطريقة ما
ً
على العمل المسرحي ،واصفا جهاد سعد مخرج
المسرحية بالمبدع والمتميز في إخراجه وفي أدائه
لدور قاطع التذاكر عاطف.
وحـ ــول م ــا إذا ك ــان ــت ال ـكــوم ـيــديــا ج ــدي ــدة على
جهاد سعد ،وشعوره بذلك خالل العمل معه ،يرى
الماغوط أن نصه ليس كوميديا ّ
عادية ،بل كوميديا
س ــوداء؛ الضحكة تنبعث مــن ال ـجــرح ،ال مــن الفم.
ّ
المسرحية
وفـيـمــا يـخــص وج ــود دور بـطــولــة فــي
يؤكد مجددا ،كما يقول دائما :أنا ال أكتب كوميديا
اس ـت ـه ــاك ـ ّـي ــة ،ول ــذل ــك ل ـيــس ع ـن ــدي ب ـطــل يـسـتــأثــر
ً
ً
ّ
ويحول باقي الممثلين ديكورا وأقزاما.
باألضواء،
ّ
كل شخصية لدي لها بطولتها الخاصة ،همومها
وأحالمها .وعن تركيزه على الهامشيين يجيب :إذا
كان هناك أمل في هذه األمة ،فهو من الهامشيين،
وليس من ممثلي النخبة وأصحاب الوجاهات .لكن
ّ
أساسية ،الهامشي عندي هو
البد من إيضاح نقطة
المواطن الذي يبقى في الظل ،ال الهامشي بالمعنى
الفلسفي.
وبما أن البعض يعتبر طريقة تناول كل سياسة،
ً
وتوظيف القضايا والشعارات على الخشبة نوعا

وفاة األم ...الحب الكبير
بعد وف ــاة زوجـتــه بـعــدة سـنــوات توفيت
والدته ناهدة عام  1987بنزيف حاد في المخ.
هي السيدة التي طالما تحدث عنها الماغوط
بكل حب ،مسترجعا ذكرياته الجميلة معها،
ولــو قــل حديثه أمــام وســائــل اإلع ــام عنها،
إال أن كتبه باحت بــذاك الحب الكبير .وفي
هــذا السياق ينقل الكاتب سليمان بختي،
عــن الـمــاغــوط متحدثا عــن والــدتــه« :جــاءت
أمي من السلمية للبحث عني واالطمئنان.
ركبت البوسطة إلى دمشق التي لم تزرها في
حياتها من قبل ،أول مكان زرته وزارته أمي
خارج السلمية كان سجن المزة».
ّ
وظـ ــل يـتــذكــر حـتــى آخ ــر ع ـمــره م ــا كــانــت

تغنيه لــه أمــه فــي طفولته« :جـمــال محملة/
ّ
وأجراس بتعن /وأيام المضت عالبال بتعن/
حملت بضاعتي ورحــت بيعن /غريب وما
حدا مني اشترى».
وكتب الماغوط في رثاء والدته في كتابه
«شرق عدن غرب الله» ،يقول:
في صندوق عرسها المصدف
وبين كعك المناسبات وجيوب األمانات
والحناء وعروق الغار والريحان والذكريات
كــانــت ق ـفــة ال ـت ـمــر ال ـس ـنــويــة تــربــض كما
يربض الكرملين في الساحة الحمراء
وتجلس أمي في معجنها عند الفجر
وتغني للغائبين أن يعودوا

وللمرضى أن يبرؤوا
وتزغرد في كل عرس ولو لم يكن يخصها
في شيء
ث ــم ت ـن ـفــض ال ـم ـش ـم ـعــات وأطـ ـب ــاق الـقــش
الملونة
وال تأكل إال الحثالة
وعندما قضت ذات مساء
عرقل فالح بسيط إجراءات الدفن
بــدراج ـتــه ال ـنــاريــة ال ـهــرمــة وصـ ــرخ وهــو
يبكي بمرارة وسط سحابة من الغبار :لقد
ماتت سلمية.

من التنفيس فإن الماغوط يكتب للمسرح كما يكتب
الشعر ،أما التسميات فال تعنيه .يقول :لو جاء إلي
ً
ً
اآلن من يقول إن ما أكتبه ليس شعرا وال مسرحا،
فلن يرف لي جفن .وسأتابع الكتابة كما أفعل منذ
نصف قرن.
ويــرد الـمــاغــوط عــن كيفية كتابته نـ ّـص «خــارج
الـســرب» بأنه كتبه على مــراحــل؛ منذ سنوات كان
في ذهنه شيء ما عن تدخل النظام العربي والسوط
العربي فــي أدق تفاصيل حياة اإلنـســان ،وجــاء ت
األحــداث المتالحقة ،كانهيار االتحاد السوفياتي
وب ـ ــروز سـتــالـيــن أم ـيــركــي أش ــد ق ـســوة ووح ـش ـيــة،
لتعزز حلمه بهذه المسرحية وتؤجله في انتظار
انهيارات أخرى! وقد صدق حدسه كما يقول ،فها
هي االنهيارات تتساقط علينا كالمطر اإلفريقي،
ً
حتى صارت سيوال...
وفيما إذا كان عنوان المسرحية يعبر عنه يقول
الماغوط :أنا بطبيعتي «خارج السرب» ،في الشعر
وفي المسرح وفي الحياة ،وزكريا تامر يعرف هذا
أكثر من أي كان .في حياتي لم أجلس في منتصف
ال ـصــف فــي السينما أو ال ـم ـســرح ،أو عـلــى طــاولــة
ً
ً
ً
وســط المقهى ،دائـمــا أنتقي ركـنــا منعزال عــن كل
ً
شــيء ،وقريبا من كل شــيء ،وأحــدق في الرصيف،
ألتأمل األقدام الحافية ،وسيارات الشبح في شارع
واحــد .كانت تنقصنا األشـبــاح ،كــأن أشباح الليل
وال ـكــواب ـيــس ال تـكـفـيـنــا! مــؤكــدا أن الـشـعــر أســاس
مسرحه الذي يكتبه.
ويـعـتـقــد ال ـمــاغــوط أن «خـ ــارج ال ـس ــرب» أنـضــج
ً
مـســرحـ ّـيــاتــه ،وه ــي عـلــى الـعـمــوم األك ـثــر قــربــا إلــى
ً
قلبه ،لم يتدخل فيها أحــد ،متمنيا أن تكون أكثر
ً
قربا من الناس ،وعلى خشبة المسرح أخذ المخرج
بتصوره للشخصيات؛ فجهاد كما يقول الشاعر:
أحب المسرحية ألنه يحبني ،ويحب ّشعري وأدبي،
وحــاول أن يعطي صــورة صادقة عني ،وأن يخدم
رؤيتي بتفان ،وكان مبدعا في إخراجه وفي تمثيله.
وحول إمكانية إعادة كل عنصر في المسرحية
إلى أصله في الواقع ،يشير إلى أن النظام العربي
ً
ً
القائم ليس نظاما حــرا ،والمسرح الصغير يجد
م ـكــانــه داخ ـ ــل ال ـم ـس ــرح ال ـك ـب ـيــر .ال ــوط ــن ال ـعــربــي
مـســرح ،والـشـعــوب كــومـبــارس .المسرحية تلغي
هذه الحدود ،فالماغوط جال العالم بكل مسارحه
ع ــن ط ــري ــق ال ـ ـقـ ــراءة وال ـك ـتــابــة واالطـ ـ ـ ــاع ،ورب ـمــا
يدين للمسرحي االيطالي لويجي بيرنديللو في
اسـتـخــدام ّ
تقنية «الـمـســرح داخ ــل ال ـم ـســرح» ،منذ
ّ
اس ـت ـخــدام تـلــك الـتـقـنــيــة فــي مـســرحـيــة «ال ـم ـهــرج»،
وف ــي «خ ــارج ال ـســرب» لــم يعتبرها جــديــدة عليه،
وبالمقارنة بين المسرحيتين نجد أن بطل «خارج
ً
الـســرب» أشبه بــالـمـهــرج ...ويجد الـمــاغــوط أيضا
أن «عاطف» بطلها فيه مالمح منه ،ضائع ،جدي،
ً
ساخر ،مثقف ،أمي ،ال نعرفه فعال .ويرى الشاعر
أن الشعر أساس كل مسرحية كتبها ،فالمسرحية
بالنسبة إليه قصيدة مبسطة ،عنده سخرية في
الشعر كما في المسرح .وهو يعتبر نفسه هاوي
ً
م ـس ــرح ،ل ـيــس م ـح ـتــرفــا .ويـ ـح ــاول ال ـم ــاغ ــوط في
المسرح أن يعبر عن األشياء التي ال تستوعبها
القصيدة .المسرح عنده أشبه برجل يدخل إلى
ّ
غرفة مظلمة ،فيدله على مفاتيح الكهرباء ،ويقول
له أن ينام على السرير بدل العتبة ،وأن يضع حذاءه
على العتبة بدل السرير ،وأال يستحم في المطبخ...
وكان من محبته للمسرح عازما على تأليف فرقة
محمد الماغوط التي ستختص بأعماله ،ولن تمثل
سوى مسرحياته.
الماغوط يدون مالحظاته في أحد المقاهي

ً
الماغوط متأمال

توابل ةديرجلا
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«المليحة» التي تسببت في شهرة
فخري ...إعالن تجاري!
دمشق  -شادي عباس

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

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

صباح فخري مع وزير الثقافة السوري محمد األحمد بدار األوبرا

صباح قدم روائع
متنوعة في
محطات كثيرة
لكن بعضها كان
هو القمة

أول فنان عربي
يتسلم مفتاح
مدينة «فاس»
إضافة لمفاتيح
 5مدن أميركية

مسكين الدارمي
ّ
يروج للخمار
األسود بـ«قل
للمليحة» خدمة
ألحد التجار

تمكن صـبــاح فـخــري ،خــال فـتــرة مــن الــزمــن ،أن
ً
ً
يثبت نفسه عربيا وعالميا ،كمطرب أساسي في
ُ
الحفاظ على التراث الغنائي العربي ،فكرم من قبل
الجاليات العربية والجامعات حول العالم ،وأصبح
ُ
فنه مدرسة تــدرس للطالب في أماكن مختلفة من
العالم.

الحفالت والتكريم
ً
عــانــى ال ـف ـنــان ص ـبــاح ف ـخــري آالمـ ــا ف ــي أحـبــالــه
الـصــوتـيــة ،جعلته يـعـلــن ،خ ــال مــؤتـمــر صحافي
على هامش آخــر مشاركة له في مهرجان قرطاج،
في السادس والعشرين من شهر يوليو عام :2010
«س ــأت ــرك الـســاحــة الـفـنـيــة مـتــى ش ـعــرت أن صوتي
ً
يـضـيــع م ـنــي ،وذل ــك اح ـتــرامــا لـمـسـيــرتــي الطويلة
في الغناء» .وهذا ما تحدث عنه صباح سابقا في
الحلقات الماضية ،حول توقفه عن الغناء ،في حال
كان سيعتمد على « ،»play backأو أحس بأن صوته
لم يعد كما كان في ألقه وجودته.
إال أن ح ـيــاة ف ـخــري ك ــان ــات مـلـيـئــة بــالـحـفــات
والسهرات والفعاليات الكثيرة ،التي استطاع أن
يحيي بعضها ،وأن يعتذر عن األخرى ،لقلة الوقت.
ً
يقول متحدثا عن موسم  :2008أقول دائما ،الحمد
الله على كــل شــيء ،لقد كــان هــذا الموسم موسما
كــامــا مليئا خــال الـعــام كـلــه ،وقــد ألـغـيــت الكثير
من الحفالت لضيق الوقت ،وأستطيع أن أقول إنه
كموسم غنائي كان جيدا جدا ،وما يهمني بالدرجة
األولى هو أن أكون متواصال مع الجمهور ،وليست
ً
القصة مادية أو كمية الربح وما الذي سأجنيه أبدا،
ألن تواصلي مع الجمهور هو بالدرجة األولى كي
أبقى في ذاكرته.
ويضيف :الحفالت عديدة في سورية ،وخصوصا
فــي حلب وفــي دمـشــق ،على أرض مـعــرض دمشق
ال ــدول ــي ،وف ــي مشقيتا فــي الــاذق ـيــة ،وف ــي مشتى
الحلو أيضا ،وفي الخارج كان هناك حفل كبير في
إهدن ،ومن الحفالت المميزة مشاركتي بمهرجان
الـقــريــن الـثـقــافــي بــالـكــويــت؛ الـمـهــرجــان الـمـعــروف
الذي يحمل مضمونه فعال من ثقافة وفن ،وكان لي
مشاركات أخــرى في الخليج؛ منها في دبــي ،وفي
نفس الـعــام غنيت فــي أكـبــر الـقــاعــات المخصصة
للغناء في بلجيكا ،وغنيت أيضا في أثينا.
ً
وتابع :في هذ العام أيضا حصلت على تكريم
مــن عــدة جـهــات ،وقــد أحرجوني بمحبتهم ،ســواء
في بلجيكا أو أثينا أو في الكويت أو في الخليج،
ً
لقد شـعــرت فعليا بمحبة الـنــاس لــي واحترامهم
لي ،وكان الجميع على مستوى رائع جدا ،وشعرت
مـجــددا بــاإلحــراج والخجل مــن عمق المحبة ،بما
قدموه من دروع في التكريم وهدايا وما أحاطوني
به من احترام وتقدير.
وق ــال :أن ــا أعـتــز وأفـتـخــر بـمــا حصلت عليه من
تكريم ،وأحمد الله على ذلك .وقد كرمت هذا العام
ً
أيضا من قبل الشام الدولية في دمشق مع نجوم
سورية :رفيق سبيعي ومنى واصف وخالد تاجا
وطلحت حمدي وغـيــرهــم ...وقــد سعدت جــدا بهذا
الجمع اللطيف بين الفنانين في مكان واحــد ،كما
كنت سعيدا بتغير النظرة حول تكريم الفنان ،ألن
التكريم غالبا ما كان يأتي بعد وفــاة الفنان ،اآلن
يكرم في مناسبات عديدة بحضوره .والتكريم الذي
ً
أسعدني كثيرا هو تكريم الرئيس بشار األسد لي،
فمن غير المعقول أن يتم تكريمي من قبل رؤساء
ع ــرب وال أك ــرم فــي ب ـلــدي ،وه ــذا الـتـكــريــم جعلني
أشعر باالنتماء الحقيقي والمحبة ،وكان األول من

ً
 ...ومكرما في لبنان
نــوعــه ،وتــاه تكريم الفنانين دريــد لـحــام ومـيــادة
الحناوي وسهيل عرفة وغيرهم ،وبدأ التكريم يشمل
القطاعات العامة والخاصة بحضور الفنان ،وليس
بعد رحيله ،وبالتالي نستطيع أن نشعر بقيمة
عملنا ويدفعنا أيضا للعطاء أكثر.

السر الخاص
ً
ً
تمتلك أغاني صباح فخري سرا خاصا يجعلها
ب ـك ــل ه ـ ــذا ال ـت ـم ـي ــز ،ل ــدرج ــة أن م ـل ـح ـنــي الـ ـي ــوم ال
يستطيعون إنجاز ما يشبهها أو حتى جزءا منها.
ويفسر صباح ذلك بأن «الناس اليوم ال تصل إلى
َ
بقيت
أعماق األشياء ،إنهم يبقون في السطحية ،وإن
في السطح فلن تكتشف جوهر األشياء ،وبالتالي
يـجــب عـلـيـهــم أن ي ـغــوصــوا ف ــي األعـ ـم ــاق» ،ويـقــدم
ً
ً
ً
ً
على ذلك مثاال صغيرا ،بسيطا وواضحا« :الخاتم
الموجود عند صائغ المجوهرات ،إنه يعرف تماما
أين يضع الحجر الثمين ،ولكن السؤال :لماذا يفعل
ذلــك؟ ألنــه مــدرك تماما قيمة هــذا الحجر ،كما أنه
أيضا يدرك السحر والجمال في هذا الحجر ،ويعرف
مكانه الذي يضفي سحرا آخر» .ويقول« :نحن أيضا
عندما نــدخــل إلــى عمق األش ـيــاء نـعــرف بالتأكيد
كيف نوظف هذه األشياء ،كيف نقوم بتسخيرها،
وكيف تصل مباشرة إلى الداخل ،ألن الله سبحانه
وتعالى خلق فينا كل هذه األشياء الجميلة ،وهي
موجودة فينا ،وبالطبع الموسيقى موجودة في
دواخـلـنــا ،وفــي كهرباء ويــوجــد أيضا مغناطيس
ومـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن األش ـي ــاء األخ ـ ــرى ،ويــوجــد
كذلك معادن والكثر من القصص ،وإذا لم نتعرف
على هذه األشياء وحصلنا على معلومات كافية
فكيف سنتعامل معها كالمعادن ،أو كيف سأحاكي
الـنـقـطــة ال ـتــي تـمــس الـمــوسـيـقــى؛ تـلــك الموسيقى
التي تمس الروح والموسيقى التي تخاطب العقل
والموسيقى التي تخاطب الجسد .ومن المعلوم أن
للموسيقى أنواع.

 ...ومع أستاذ الموسيقى في جامعة  UCLAد .جهاد الراسي وعقيلته باربارا راسي عام ١٩٩٢

تكريمي في
سورية جعلني
أشعر باالنتماء
الحقيقي والمحبة
صباح

«قل للمليحة»
ق ــدم ص ـبــاح ف ـخــري روائ ـ ــع كـثـيــرة في
محطات كثيرة ،لكن بعض هذه المحطات
كانت القمة ،كما في «قل للمليحة» و«خمرة
الحب» ،وربما أبناء األجيال السابقة التي
تربت على هذا النوع العظيم من الطرب
تـعــرف قـصــص تـلــك ال ــروائ ــع ،لـكــن أبـنــاء
هذا الجيل على الغالب ال يعلمون عنها
شيئا ،فصباح عندما يرغب في اختيار
الشعر يجب أن يضع قاعدة أساسية لهذا
االختيار ،وهي أن يالقي قبوال وإعجابا
عند الجمهور .ولكن السؤال كيف يالقي
الـشـعــر قـبــوال عـنــد الـجـمـهــور؟ إن لهذا
ال ـق ـبــول أس ـبــابــا ع ــدي ــدة؛ إم ــا أن يـكــون
ً
شعرا متينا موسيقيا ،وذلك بالنسبة
للمثقف ،أو أن يكون في الشعر لوحة
أو صورة موجهة للمستمع ،بمعنى أنه
من المفروض ،بل الواجب أن يكون في
القصيدة ما يقول «هأنذا» حتى تلفت
وتشد انتباه المستمع عندما تغنى.
« قــل للمليحة» قصتها هــي عبارة
عن كذبة ،ويقولون إنها أول إعالن في
التاريخ ،فالشعر هو الصحافة العربية
صورة ضوئية
إلح
دى
الم
تاب
زمن سابق ،أما القصة
عات
في
ا
لص
حافة
في الماضي في ُ
فتعود إلــى تاجر خ ُمر (جمع خمار)

صنع بضاعة من كل األلوان ،ثم نفدت كل تلك األلوان
التي في متجره ،وبقي عنده فقط اللون األسود غير
الجيد ،فجاء إلى صديقه الشاعر «مسكين الدارمي»،
فــي العصر الـعـبــاســي ،يشكو لــه مــا حــل بــه مــن أن
اللون األسود بقي عنده ولم يستطع أن يبيع منه
شيئا ،وقد كسدت بضاعته فكتب له قصيدة «قل
للمليحة في الخمار األسود» .وكما قلنا فإن الشعر
في تلك األزمنة كان بمثابة الصحافة اآلن .وبدأت
بعد انتشار القصيدة كل سيدة وكل امرأة تتسابق
ل ـش ــراء ال ـخ ـمــار األسـ ـ ــود ،ل ـت ـكــون ه ــي الـمـقـصـ ُـودة
بالقصيدة .وبـعــد فـتــرة بسيطة بيعت كــل الخمر
الـســود ،بسبب هــذه اللعبة ،أو يمكن أن نسميها
دعــابــة نــوعــا م ــا ،فـكــانــت ع ـبــارة عــن كــذبــة ،فــا هو
شاهدها عند باب مسجد وال هي أخرجته عن دينه.
وق ــد اخـتــارهــا صـبــاح لـلـصــور الجميلة فيها،
ً
والتي تلفت نظر المستمع ،واللحن لصباح طبعا
ألبسه للكلمات بما يتناسب مع المعنى ،وليكون
فيه حس ،فمثال في مقطع «قد كان شمر للصالة»
وكأنه يستعد لألذان.
ونضيف إلى كل ما تحدثنا عنه حول أغنية «قل
للمليحة» وانتشارها الكبير وإعجاب الجميع بها
أنه كان هناك طالب في المعهد العالي للموسيقى
فــي تــونــس يـحـضــر للماجستير ،وال ـمــوضــوع أو
الرسالة هي عن صباح فخري ،وبعد فترة تمكن
الـطــالــب مــن الــوصــول إل ــى ص ـبــاح ،وألن مــوضــوع
األطروحة أعجب الفنان فقد استقبله ،وكان العنوان
األس ــاس ــي :ف ــي زم ــن الـعـمــالـقــة ك ــأم كـلـثــوم وفــريــد
األط ــرش وعبدالحليم حــافــظ وعـبــدالــوهــاب كيف
بــرز هــذا الـشــاب؟ وهــذا فعليا مــا لفت نظر فخري
إليها ،كما أن الطالب «الياس بــودن» اختار أغنية
«قل للمليحة» وحللها موسيقيا من جهة المقامات،
أين «يطلع وينزل صباح فخري في األغنية» وفي
كل النوتات ،وذلك ألن هذا الشاب درس الموسيقى
بشكل أكاديمي .أمــا ما أعطاه إيــاه صباح ليكمل
أطروحته ،فكان األمور التي ميزته حتى استطاع أن
يبرز بين هؤالء العمالقة ،وقد حقق الشاب الدرجة
األولــى على المعهد بالكامل ،وبدأ يحضر بعدها
مباشرة للدكتوراه ،فقصيدة «قل للمليحة» تابلو
وقـصـيــدة «الـسـمــراء» أيـضــا تــابـلــو ،حيث
يتم تمثيل المعنى بشكل جيد ،كما أن
قصيدة «يا حادي العيس» أيضا تابلو،
إذ ال يوجد قصيدة اختارها إال وألبسها
ثوب المعنى حتى تصل للمستمع دون
أن يقرأها.

مفاتيح المدن
ت ـقــديــرا إلس ـهــامــاتــه الـفـنـيــة ولـعـطــائــه
ال ـغ ــزي ــر ،ال ـ ــذي أث ـ ــرى ب ــه س ــاح ــة ومـكـتـبــة
الغناء العربي األصيل ،والذي سيظل زادا
إلسـعــاد األجـيــال الـقــادمــة مــن عـشــاق الفن
الراقي ،ومرجعا للمشتغلين بالموسيقى
والغناء ،نال الفنان والمطرب صباح فخري
كثيرا من الجوائز واألوسمة ،منها :مفتاح
مدينة «ميامي» ومفتاح مدينة «ديترويت»
في واليــة «ميشيغان» بالواليات المتحدة
األميركية ،فماذا يعني هذا التكريم بالنسبة
لصباح .يقول :عندما يمنح اإلنسان مفتاح
مدينة ما حتما يكون إنسانا مهما ،ولدي
خمسة مفاتيح من أميركا منها الس فيغاس
وديترويت وميامي ،أما مفتاح مدينة فاس
فكنت أول فنان عربي وعالمي يقدم له مفتاح

معهد فخري والتراث
حمل صباح على عاتقه مهمة الحفاظ على
التراث بشكل جــدي ،وكــرس جهده لذلك في
عدة مناسبات ،إضافة إلى المعهد الخاص
الذي يديره في حلب بحي الجميلية ،والذي
يعتبر فخري أن الهدف األساسي من إقامته
هــو الـحـفــاظ عـلــى اآلالت الـشــرقـيــة الـتــراثـيــة
الـمـعــرضــة لــانـقــراض واالن ــدث ــار ،حـتــى تتم
تـنـمـيـتـهــا وت ـب ـقــى ف ــي أغــان ـي ـنــا ،ألن ـنــا نـكــاد
بعد فترة من الزمن نصحو فال نجد إال آلة
«األورغ»؛ ال قانون وال عود ال ناي وال أي آلة
مــن آالتـنــا الـتــراثـيــة ،وهــو يـقــول :أنــا سأبذل
جهدي من أجل التأكيد على وجود هذه اآلالت
واستمراريتها ،وإن شاء الله سننجح في هذا.
فخري مع أعضاء لجنة مهرجان فاس 1973

من أجواء حفل غنائي بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس 1992

هــذه المدينة .وفــي  ،1973أقيم فــي قاعة «رويــس»
بجامعة  U.C.L.Aفي لوس أنجلس األميركية حفال
تكريميا للمطرب صباح فخري ،علما أنها لم تكرم
من الفنانين العرب إال هو ومحمد عبدالوهاب.
وقد قدمت لصباح شهادات التقدير؛ ألنه يحمل
وال يزال لواء إحياء التراث الغنائي العربي األصيل،
وألنــه صاحب مــدرســة عربية فــي الـغـنــاء ،وتعتبر
أشرطته وسائل إيضاح في الجامعة يطلع عليها
دارســو الموسيقى والفن عموما .كما كرمته كلية
الفنون فــي جامعة كاليفورنيا فــي لــوس أنجلس
األميركية في  23يونيو سنة  1992باعتباره أحد
رواد الفن في العالم العربي ،تقديرا له على إنجازه
المتميز في هذا الميدان.

مهرجان الرواد
وعن مشروع مهرجان الرواد والمبدعين العرب،
وهو من أيام المرحوم سعد الدين وهبي ،رحمه الله،
وصباح فخري عضو لجنة عليا فيه ،مع الدكتورة
سميحة أيوب والسفير السوري في مصر الدكتور
عـيـســى درويـ ــش والـسـيــد ع ـبــدو ب ــان ،فـقــد انبثق
هــذه المهرجان مــن الـقــاهــرة ،حيث يجتمع الــرواد
والمبدعون العرب ويقيمون ندوات ،وفي خالصتها
ونتائجها توصيات ليتم متابعتها مستقبال ،وليس
فقط فــي الغناء والموسيقى ،بــل هناك أحــد عشر
بندا يشتمل التمثيل والنحت والرسم وكل الفنون
الموجودة ،ومــن هنا تأتي قيمته الثقافية الفنية
الكبيرة .أقيم المهرجان للمرة األولــى في القاهرة
بحضور أربع عشرة دولة عربية ،والثاني أقيم في
حرم الجامعة العربية بحضور ثماني عشرة دولة
عربية ،وفي سورية أقيم سنة  ،2008وكان فخري
مديرا للمهرجان الذي أقيم في دار األوبرا.
وق ــد أق ــام الــرئـيــس الـتــونـســي ال ــراح ــل ،الحبيب
ّ
ً
بورقيبة ،حفال تكريميا للفنان صباح فخري ،قلده
ً
فيه وسام تونس الثقافي سنة  .1975وتقديرا لما
قدمه للحركة الفنية فــي ســوريــة مــن عطاء وجهد
متميزين ،ق ــررت نقابة الفنانين فــي الجمهورية
العربية السورية ،في مارس  ،1985تقليده ميدالية
النقابة الذهبية و»ب ــراء ة التقدير» ،باإلضافة إلى
تـقـلـيــده الـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة فــي مـهــرجــان األغنية
العربية بدمشق سنة  .1978ولــم يفوت مهرجان
ومــؤتـمــر الموسيقى العربية فــي الـقــاهــرة بمصر
فرصة تكريمه في السنوات  1996و 1997و1998
و 1999و ،2000وقدمت له كتب الشكر لمشاركته
ومساهمته لـعــدة سـنــوات فــي الـمـهــرجــانــات التي
أقـيـمــت عـلــى مـســرح دار األوبـ ــرا الـمـصــريــة الكبير
وم ـســرح الـجـمـهــوريــة فــي ال ـقــاهــرة وم ـســرح قصر
المؤتمرات في اإلسكندرية.
وتقديرا لفنه الراقي وأصالته ،تشكلت باسمه في
مصر سنة  1997جمعية فنية تضم محبيه ومريديه
أشهرت تحت رقم  ،1319وهي أول جمعية رسمية
من نوعها تقام هناك لفنان غير مصري ،كما كرمته
وزارة السياحة المصرية بجائزة مهرجان القاهرة
الدولي لألغنية في أغسطس سنة .1999
وقد حصل على جائزة الغناء العربي من دولة
اإلمارات العربية المتحدة باعتباره أحد أهم الرواد
الــذيــن مــا زال ــوا يعطون وي ــؤدون ال ـتــراث الغنائي
العربي األصيل .وقدم له سلطان عمان «قابوس بن
سعيد» وسام التكريم السلطاني تقديرا لعطاءاته
وإسـهــامــاتــه الـفـنـيــة ،خ ــال نـصــف ق ــرن مــن الــزمــن،
ول ـج ـه ــوده ف ــي الـمـحــافـظــة ع ـلــى الـ ـت ــراث الـغـنــائــي
العربي ،وذلك بقصر البركة سنة  ،2000باإلضافة
إلى شهادة تقديرية نالها من قبل الملتقى الدولي
لترويج التراث الموسيقي المحلي في عصر العولمة
باألردن بعمان في سبتمبر سنة  .2000وفي مارس
سنة  ،2000منح شهادة تقديرية من قبل المجمع
ً
ال ـعــربــي لـلـمــوسـيـقــى ف ــي دم ـش ــق ،ت ـقــديــرا ل ــه على
إسهاماته الموسيقية المتميزة التي وضعها في
خــدمــة الـحــركــة الموسيقية الـعــربـيــة .كما تحصل
أيضا على شهادة تقديرية من قبل جمعية مهرجان
ربيع الفنون الدولي بالقيروان في أبريل سنة 2001
لجليل عطاياه في الفنون والثقافة العربية.
وكرم صباح في لبنان من طرف لجنة مهرجان
تكريم كـبــار نـجــوم الـطــرب الـعــربــي األول ،لعطائه
المميز في مسيرة األغنية العربية الطربية األصيلة
ببيروت في مايو سنة  .2001وفي التاريخ نفسه
كــرمــه ات ـحــاد الـكـتــاب الـجــزائــريـيــن بمنحه شـهــادة
ت ـقــديــريــة ك ـت ـقــديــر مـنـهــم ل ـمــا ق ــدم ــه لـلـفــن والـفـكــر
واإلبداع .كما نال شهادة تقديرية من محافظ مدينة
الس فيغاس األميركية مع مفتاح المدينة ،تقديرا
لفنه ولجهوده الحثيثة المبذولة في إغناء وإثراء
الحركة الفنية التراثية العربية.
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أفريدون يستخدم البخور المسحور لهزيمة جيش النعمان

)(٣٠ - ١٢

ضوء المكان ينظم الصفوف ويعلن النفير وشركان في المقدمة
القاهرة  -ةديرجلا•

تستكمل شهرزاد في هذه الحلقة ،استعداد جيش النعمان بقيادة ضوء المكان وأخيه شركان لحرب الروم والثأر
ألبيهما ،بعد أن احتالت عليه أم حردوب ،وقتلته بالسم وأخذت زوجته صفية أم ولديه التوأم ضوء المكان ونزهة
الزمان ،ثم مواجهة جيش المسلمين لجنود اإلفرنج ،وانتصاره عليهم في الليلة األولى من الحرب ،ولجوء أفريدون لحيلة
البخور المسحور إلنقاذ أهله.

الملك أفريدون
يفرح بقتل
النعمان وقدوم
ابنته ويرسل
ً
طالبا النجدة
من ذات الدواهي

اإلفرنج
يحشدون
جنودهم من
الفرنسيس
والنمسا
ودوبره وجورنه
وبني األصفر
لمواجهة جيش
النعمان

انتصار ضوء
المكان وشركان
فى الليلة األولى
من الحرب
وجنود اإلفرنج
يفرون هاربين

ولما كانت الليلة الستين بعد الستمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،إن ضوء المكان
سار في وسط الجيوش ،وعن يمينه أخوه شركان،
وعــن يـســاره الحاجب صـهــره ،ولــم يــزالــوا سائرين
مدة شهر ،وكل جمعة ينزلون في مكان يستريحون
فيه ثالثة أيام ،ألن الخلق كثيرة ،ولم يزالوا سائرين
عـلــى ه ــذه ال ـحــالــة حـتــى وص ـل ــوا إل ــى ب ــاد الـ ــروم،
فنفر أهــل القرى والضياع والصعاليك وفــروا إلى
القسطنطينية ،فلما سمع أفريدون ملكهم بخبرهم
قام وتوجه إلى ذات الدواهي ،فإنها هي التي دبرت
الحيل وسافرت إلــى بغداد حتى قتلت الملك عمر
النعمان ،ثم أخذت جواريها والملكة صفية ورجعت
بالجميع إلى بالدها.

نجدة أفريدون
فلما رجعت إلــى ولــدهــا ملك الــروم وأمـنــت على
ً
نفسها ،قالت البنها :قــر عينا فقد أخــذت لــك بثأر
ابنتك إبريزة ،وقتلت الملك النعمان وجئت بصفية،
فقم اآلن وتوجه إلى ملك القسطنطينية ،وأظــن أن
المسلمين ال يثبتون على قتالنا ،فقال :امهلي أن
يقربوا من بالدنا حتى نجهز أحوالنا ،ثم أخــذوا
في جمع رجالهم وتجهيز أحوالهم ،فلما جاء هم
الخبر كانوا قد جهزوا حالهم وجمعوا الجيوش،
وسارت في أوائلهم ذات الدواهي ،فلما وصلوا إلى
القسطنطينية سمع الملك األكبر ملكها أفريدون
ب ـقــدوم ح ــردوب مـلــك ال ــروم فـخــرج لـمــاقــاتــه ،فلما
اجتمع أفــريــدون بملك ال ــروم ســألــه عــن حــالــه وعن
سبب قدومه ،فأخبره بما عملته أمه ذات الدواهي من
الحيل ،وأنها قتلت الملك النعمان ،وأخذت من عنده
الملكة صفية وقالوا أن المسلمين جمعوا عساكرهم.
وقالت :ان أفريدون قال لملك الروم :إن المسلمين
ً
جمعوا عساكرهم وجاؤوا ،ونريد أن نكون جميعا
ً
يــدا واح ــدة ونلقاهم ،ففرح الملك أفــريــدون بقدوم
ابـنـتــه وقـتــل الـنـعـمــان ،وأرس ــل إل ــى ســائــر األقــالـيــم
ً
طالبا منهم النجدة ،ويذكر لهم أسباب قتل الملك
عمر النعمان ،فهرعت إليه جيوش النصارى ،فما مر
ثالثة أشهر حتى تكاملت جيوش الروم ،ثم أقبلت
اإلفــرنــج مــن سائر أطرافها كالفرنسيس والنمسا
ودوبره وجورنه وبندق وسائر عساكر بني األصفر،
فـلـمــا تـكــامـلــت الـعـســاكــر وضــاقــت بـهــم األرض من
كثرتهم ،أمرهم الملك األكبر أفريدون أن يرحلوا من
القسطنطينية فرحلوا ،واستمر تتابع عساكرهم
فــي الرحيل عشرة أي ــام ،وس ــاروا حتى نــزلــوا بــواد
ً
واسع األطــراف ،وكان ذلك الــوادي قريبا من البحر
المالح فأقاموا ثالثة أيام ،وفي اليوم الرابع أرادوا
أن يرحلوا فأتتهم األخبار بقدوم عساكر النعمان،
فأقاموا فيه ثالثة أيام أخرى.

تالقي الجيشين
ً
وف ــي ال ـي ــوم ال ــراب ــع رأوا غ ـب ــارا ط ــار حـتــى سد
األقـطــار ،فلم تمض ساعة مــن النهار حتى انجلى
ذلك الغبار ،وتمزق إلى الجو ،ومحت ظلمته كواكب
األسـنــة والــرمــاح وبــريــق بيض الـصـفــاح ،وبــان من
تـحـتــه رايـ ــات إســام ـيــة وأعـ ــام مـحـمــديــة ،وأقـبـلــت
ً
الفرسان كاندفاع البحار في دروع تحسبها سحبا
مزررة على أقمار ،فعند ذلك تقابل الجيشان والتطم
الـبـحــران ووق ـعــت الـعـيــن فــي الـعـيــن ،ف ــأول مــن بــرز
للقتال الــوزيــر دن ــدان هــو وعـســاكــر ال ـشــام وكــانــوا
عشرين ألـفــا ،وكــان مــع الــوزيــر مقدم الـتــرك ومقدم
الديلم رستم وبهرام في عشرين ألف فارس ،وطلع
م ــن ورائ ـه ــم رج ــال م ــن ص ــوب الـبـحــر ال ـمــالــح وهــم
الب ـســون زرود الـحــديــد وق ــد ص ــاروا فـيــه كــالـبــدور
ال ـس ــاف ــرة ف ــي ال ـل ـيــالــي ال ـع ــاك ــرة ،وص ـ ــارت عـســاكــر
ال ـن ـصــارى تـنـطـبــق عـلــى ال ــوزي ــر دن ـ ــدان وم ــن معه
مــن عـســاكــر ال ـشــام ،وك ــان ه ــذا كـلــه تــدبـيــر العجوز
ذات الــدواهــي ،ألن الملك أقبل عليها قبل خروجه،
وق ــال لها كيف العمل والـتــدبـيــر وأن ــت السبب في
هــذا األمــر العسير ،فقالت :اعلم أيها الملك الكبير
والكاهن الخطير أنــي أشير عليك بأمر يعجز عن
تدبيره إبليس ولو استعان عليه بحزبه المتاعيس،
ً
وهو أن ترسل خمسين ألفا من الرجال ينزلون في
المراكب ويتوجهون في البحر إلى أن يصلوا إلى
جبل الدخان ،فيقيمون هناك وال يرحلون من ذلك
المكان حتى تأتيكم أعالم جيش النعمان فدونكم
وإياهم ،ثم تخرج إليهم العساكر من البحر ويكونون
خلفهم ،ونحن نقابلهم من البر فال ينجو منهم أحد
وقد زال عنا العناء ودام لنا الهناء ،فاستصوب الملك
أفريدون كالم العجوز ،وقال :نعم الرأي رأيك يا سيدة
العجائز الماكرة ومرجع الكهان في الفتن الثائرة.

ليلة دامية
وح ـي ــن ه ـجــم عـلـيـهــم عـسـكــر ال ـن ـع ـمــان ف ــي ذلــك
الـ ــوادي لــم يـشـعــروا إال وال ـنــار تلتهب فــي الخيام
والـسـيــوف تعمل فــي األج ـس ــام ،ثــم أقـبـلــت جيوش
بغداد وخراسان وهم في مائة وعشرين ألف فارس
وفي أوائلهم ضوء المكان ،فلما رآهم عسكر الكفار
الــذيــن كــانــوا فــي البحر
ط ـل ـعــوا إل ـي ـهــم من
ال ـب ـح ــر

وتبعوا أثرهم فلما رآهم ضوء المكان ،قال :ارجعوا
إلى الكفار وقاتلوهم ،وأقبل شركان بطائفة أخرى
ً
من العساكر نحو مئة وعشرين ألفا ،وكانت عساكر
الكفار نحو ستمئة ألف ،فلما اجتمع الجيش ببعض
قويت قلوبهم ونادوا قائلين :إن الله وعدنا بالنصر
وأوعـ ــد الـكـفــار بــال ـخــذالن ،ثــم ت ـصــادمــوا بالسيف
والسنان واخترق شركان الصفوف وهاج في األلوف
ً
وقاتل قتاال تشيب منه األطفال ،ولم يزل يجول في
الكفار ويعمل فيهم بالصارم البتار ويـنــادي الله
أكبر حتى رد القوم إلى ساحل البحر ،وكانت منهم
األجسام ونصر دين اإلسالم ،وقد قتل من القوم في
ً
ذلك الوقت خمسة وأربعون ألفا ،وقتل من المسلمين
ثــاثــة آالف وخـمـسـمــائــة ،ثــم إن أس ــد الــديــن الملك
شركان لم ينم في تلك الليلة ال هو وال أخوه ضوء
المكان بل كانا يباشران الناس وينقذان المرضى
ويهنئانهم بالنصر والسالمة والثواب في القيامة،
هذا ما كان من أمر المسلمين.

لوقا والبخور المسحور
وأم ـ ـ ــا مـ ــا كـ ـ ــان مـ ــن أمـ ـ ــر ال ـم ـل ــك أفـ ـ ــريـ ـ ــدون مـلــك
الـقـسـطـيـطـيـنـيــة وم ـل ــك الـ ـ ــروم وأم ـ ــه ال ـع ـج ــوز ذات
ال ــدواه ــي فــإن ـهــم ج ـم ـعــوا أم ـ ــراء ال ـع ـس ـكــر ،وق ــال ــوا
لبعضهم :إنا كنا بلغنا المراد وشفينا الفؤاد ولكن
إعجابنا بكثرتنا هو الذي خذلنا ،فقالت لهم العجوز
ذات الدواهي :إنه ال ينفعكم إال البخور المسحور،
وع ــاد الـمـلــك أف ــري ــدون ب ـخــواص بـطــارقـتــه وأرب ــاب
دولته وبخرهم بالبخور المسحور ،فلما بخرهم
دعــا بحضور لــوقــا بــن شملوط وبـخــره بالرجيع،
وك ــان ذلــك الملعون لــوقــا مــا فــي بــاد ال ــروم أعظم
منه وال أرمى بالنبال وال أضرب بالسيف وال أطعن
بالرمح والـنــزال ،وكــان بشع المنظر ،طلعته طلعة
الرقيب وقربه أصعب من فراق الحبيب ،له من الليل
ظلمته ،ومن القوس قامته ،ومن الكفر سميته ،وبعد
ذلك أقبل على الملك أفريدون ،فقال الملك أفريدون:
إني أريد أن تبرز إلى شركان ملك دمشق ابن عمر
ً
النعمان ونجلى عنا هذا الشر والهوان ،فقال :سمعا
وطاعة.

شركان وجواده
ثم انصرف لوقا من عند الملك أفريدون ،وركب
ً
الملعون لوقا جوادا أشقر وعليه ثوب أحمر وزردية
ً
من الذهب المرصع بالجواهر ،وحمل رمحا له ثالث
حراب كأنه إبليس الليل يوم األحــزاب ،وتوجه هو
وحــزبــه الـكـفــار كأنهم يـســاقــون إلــى الـنــار وبينهم
مناد ينادي بالعربي ،ويقول :يا أمة محمد ال يخرج
منكم إال فــارسـكــم سـيــف اإلس ــام شــركــان صاحب
دمشق الشام ،فما استتم كالمه إال وضجة في الفال
سمع صوتها جميع المال ،ففزع اللئام منها ولفتوا
األعناق نحوها ،وإذا هو الملك شركان ابــن الملك
الـنـعـمــان ،وك ــان أخ ــوه ض ــوء الـمـكــان لـمــا رأى ذلــك
الملعون في الميدان وسمع المنادي التفت ألخيه
شركان ،وقال له :إنهم يريدونك فقال :إن كان األمر
كذلك فهو أحب إلي ،فلما تحققوا األمر وسمعوا هذا
المنادي وهو يقول في الميدان ال يبرز إال شركان
علموا أن هذا الملعون فارس بالد الــروم ،وكان قد
حلف أن يخلي األرض من المسلمين وإال فهو أخسر
الخاسرين ،ألنه هو الذي حرق األكباد وفزعت من
سره األجناد من الترك والديلم واألكراد ،فعند ذلك
ً
برز إليه شركان كأنه أسد غضبان ،وكان راكبا على
ظهر جــواد يشبه شــارد الغزالن ،فساقه نحو لوقا
حتى صار عنده ،وهز الرمح في يده كأنه أفعى من
الحيات ،وأنشد هذه األبيات:
ل ــي أش ـقــر سـمــح ال ـع ـنــان مـغـاير
يعطيك ما يرضيك من مجهوده
وم ـث ـق ــف ل ـ ــدن ال ـس ـن ـ ـ ــان كـ ــأنـ ـمـ ــا
أم الـ ـمـ ـن ــاي ــا ركـ ـب ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــوده
و م ـ ـه ـ ـنـ ــد غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــب إذا ج ـ ـ ــرد ت ـ ـ ــه
خلت الـبــروق تموج فــي تجريده

ذات الدواهي
تلجأ إلى
حيلة البخور
المسحور
لإليقاع بقائدي
الجيوش

مصرع لوقا
فلم يفهم لوقا معنى هذا الكالم وال حماسة هذا
النظام ،ثم أشرع الرمح نحو شركان ،وكر عليه ثم
طــوح الحربة بــإحــدى يــديــه حتى خفيت عــن أعين
الناظرين وتلقاها باليد األخرى كفعل الساحرين،
ثم رمى بها شركان فخرجت من يديه كأنها شهاب
ثــاقــب ،فضجت الـنــاس وخــافــوا على شــركــان ،فلما
قــربــت الـحــربــة منه اختطفها مــن ال ـهــواء فتحيرت
عقول ال ــورى ،ثــم إن شــركــان هزها بيده حتى كاد
يقصلها ورماها في الجو حتى خفيت عن النظر
وتـلـقــاهــا بـيــده الـثــانـيــة فــي أق ــرب مــن لـمــح البصر،
وصاح صيحة من صميم قلبه وقال :وحق من خلق
السبع الطباق ألجعلن هذا اللعين شهرة في اآلفاق،
ثم رماه بالحربة فأراد لوقا أن يفعل بالحربة كما
فعل شــركــان ،ومــد يــده إلــى الحربة ليختطفها من
الـهــواء فعاجله شــركــان بحربة ثانية فضربه بها
فــوقـعــت فــي وج ـهــه وع ـجــل ال ـلــه بــروحــه إل ــى الـنــار
وبئس القرار ،فلما رأى الكفار لوقا بن شملوط وقع
ً
مقتوال لطموا على وجوههم ونادوا بالويل والثبور
واسـتـغــاثــوا بـبـطــارقــة ال ــدي ــور ،وأع ـم ـلــوا ال ـصــوارم
والرماح وهجموا للحرب والكفاح والتقت العساكر
بــالـعـســاكــر وص ــارت ال ـصــدور تـحــت وق ــع الـحــوافــر
وتحكمت الرماح والصوارم وضعفت
السواعد والمعاصم وكأن الخيل
خ ـل ـق ــت بـ ــا قـ ــوائـ ــم ،وم ـ ـ ــازال
منادي الحرب ينادي إلى أن
كلت األيادي وذهب النهار

شركان يخشى
على ضوء
المكان من
ازدحام األقران
وانطباق
الشجعان

وأقبل الليل باالعتكار ،وافترق الجيشان وصار كل
شجاع كالسكران مــن شــدة الـضــرب والـطـعــان وقد
امتألت األرض بالقتلى وعظمت الجراحات ،وصار
ال يعرف الجريح ممن مــات ،ثــم إن شــركــان اجتمع
بأخيه ضوء المكان والحاجب والوزير دندان ،فقال
شــركــان ألخيه ضــوء المكان والـحــاجــب :إن الله قد
ً
فتح بابا لهالك الكافرين والحمد لله رب العالمين.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

خطة بحرية
وف ــي الـلـيـلــة ال ــواح ــدة والـسـتـيــن بـعــد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،ان ضوء
المكان قال ألخيه :لم نزل نحمد الله لكشف الحرب
ً
عــن الـعــرب والعجم ،وستتحدث الـنــاس جيال بعد
جيل بما صنعت باللعين لــو قــا مـحــرف اإلنجيل،
وأخــذك الحربة من الـهــواء وضربك لعدو الله بين
الورى ويبقى حديثك إلى آخر الزمان ،ثم قال شركان:
أي ـهــا الـحــاجــب الـكـبـيــر وال ـم ـقــدام الـخـطـيــر فــأجــابــه
بالتلبية ،فقال له :خذ معك الوزير دندان وعشرين
ألف فارس وسر بهم إلى ناحية البحر مقدار سبعة
فراسخ ،وأسرعوا في السير حتى تكونوا قريبين
مــن الـســاحــل ،بحيث يبقى بينكم وبين الـقــوم قدر
فرسخين ،واختفوا في وهدات األرض حتى تسمعوا
ضـجــة الـكـفــار إذا طـلـعــوا مــن ال ـمــراكــب ،وتسمعوا
الصياح مــن كــل جــانــب ،وقــد عملت بيننا وبينهم
القواضب ،فــإذا رأيتم عسكرنا تقهقروا إلى الــوراء
كأنهم منهزمون وجــاء ت الكفار زاحفة خلفهم من
جميع الجهات حتى من جانب الساحل فكونوا لهم
ً
بالمرصاد ،وإذا رأيت أنت علما عليه ال إله إال الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفع العلم
ً
األخضر وصــح قــائــا :الله أكبر واحمل عليهم من
ورائهم ،واجتهد في أال يحول الكفار بين المنهزمين
وبين البحر ،فقال :السمع والطاعة واتفقوا على ذلك
األمر في تلك الساعة.
ثم تجهزوا وساروا ،وقد أخذ الحاجب معه الوزير
ً
دن ــدان وعشرين ألـفــا كما أمــر الملك شــركــان ،فلما
أصـبــح الصباح ركــب الـقــوم وهــم مـجــردو الصفاح
ومعتلون بــالــرمــاح وحــامـلــون لـلـســاح ،وانتشرت
الـخــائــق فــي الــربــا وال ـب ـطــاح ،وصــاحــت الـقـســوس
وكشفت الــرؤوس وقصدوا الساحل من كل جانب،
وأن ــزل ــوا الـخـيــل فــي ال ـبــر ،وعــزمــوا مــن الـكــر والـفــر،
ولمعت السيوف وتوجهت الجموع وبرقت شهب
الــرمــاح على ال ــدروع ،ودارت طــاحــون المنايا على
الــرجــال وال ـفــرســان ،وط ــارت الـ ــرؤوس عــن األب ــدان،
وخرست األلسن وتغشت األعين وانفطرت المرائر
وعملت البواتر ،وطارت الجماجم وقطعت المعاصم،
وخــاضــت الـخـيــل فــي ال ــدم ــاء وتـقــابـضــوا باللحى،
وصــاحــت عساكر اإلس ــام بــالـصــاة وال ـســام على
سيدنا محمد خير األنام ،وبالثناء على الرحمن بما
أولى من اإلحسان ،وتأخر ضوء المكان هو وشركان
إلى ورائهما ،وتقهقرت الجيوش وأظهروا االنهزام
لألعداء وزحفت عليهم عساكر الكفر وتهيأوا للطعن
وال ـض ــرب ،وظ ــن أف ــري ــدون مـلــك القسطنطينية أن
عساكر الكفار منصورة ،ولم يعلم أن ذلك من تدبير
المسلمين ،فأرسل إلى ملك الروم يبشره بالظفر ،ثم
صاح :خذوا بثأر لوقا ،وصاح الكفار على بعضهم
قائلين :خــذوا بثأر لوقا ،وصــار ملك الــروم ينادي
بــاألخــذ بثأر إبــريــزة ،فعند ذلــك صــاح الملك ضوء
الـمـكــان ،وق ــال :يــا عباد الملك الــديــان اضــربــوا أهل
الـكـفــر والـطـغـيــان ببيض الـصـفــاح وسـمــر الــرمــاح،
فرجع المسلمون على الكفار وأعملوا فيهم الصارم

الـبـتــار وص ــار ي ـنــادي م ـنــادي الـمـسـلـمـيــن ،ويـقــول:
عليكم بــأعــداء الدين يا محب النبي المختار ،هذا
وقت إرضاء الكريم الغفار ،يا راجي النجاة في اليوم
المخيف إن الجنة تحت ظالل السيوف ،وإذا بشركان
قد حمل ومن معه على الكفار ،وقطعوا عليهم طريق
الفرار وجال بين الصفوف وطاف.

بطولة ضوء المكان
وإذا بفارس مليح االنعطاف وقد فتح بين عسكر
ً
ً
ً
الكفر ميدانا ،وجال في الكفرة حربا وطعانا ،ومأل
ً
ً
األرض رؤوسا وأبدانا ،وقد خافت الكفار من حربه
ومالت أعناقهم لطعنه وضربه ،قد تقلد بسيفين
لحظ وحسام ،واعتقل برمحين قناة وقــوام بوفرة
تغني عن وافر عدد العساكر ،كما قال فيه الشاعر:
ال تـ ـحـ ـس ــن الـ ـ ــوفـ ـ ــرة حـ ـت ــى ت ــرى
م ـن ـشــورة الـضـفــريــن ي ــوم الـقـتــال
عـ ـ ـل ـ ــى فـ ـ ـت ـ ــى م ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــل صـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدة
ي ـع ـل ـه ــا م ـ ــن ك ـ ــل وافـ ـ ـ ــي ال ـس ـب ـ ــال
فـلـمــا رآه ش ــرك ــان قـ ــال :أع ـي ــذك ب ــال ـق ــرآن وآي ــات
الــرحـمــن مــن أنــت أيـهــا ال ـفــارس مــن الـفــرســان ،فلقد
أرضـيــت بفعلك الملك الــديــان الــذي ال يشغله شأن
عن شأن ،حيث هزمت أهل الكفر والطغيان فناداه
ً
ال ـف ــارس ق ــائ ــا :أن ــت ال ــذي بــاألمــس عــاهــدتـنــي فما
أسرع ما نسيتني ،ثم كشف اللثام عن وجهه حتى
ظـهــر م ــا خـفــي م ــن حـسـنــه ف ــإذا ه ــو ض ــوء الـمـكــان،
ف ـفــرح ب ــه ش ــرك ــان إال أن ــه خ ــاف عـلـيــه م ــن ازدحـ ــام
األقــران وانطباق الشجعان ،وذلــك ألمرين أحدهما
صغر سنه وصيانته عن العين ،والثاني أن بقاء ه
للمملكة أعظم الجناحين ،فقال له :يا ملك إنك لقد
خاطرت بنفسك فالصق جوادك بجوادي فإني ال آمن
عليك من األعادي ،والمصلحة في أال تخرج من تلك
العصائب ألجل أن ترمي األعداء بسهمك الصائب،
فقال ضوء المكان أني أردت أن أساويك في النزال،
وال أبخل بنفسي بين يديك في القتال.

الفرار
ثم انطبقت عساكر اإلسالم على الكفار وأحاطوا
بهم مــن جميع األق ـطــار ،وجــاهــدوهــم حــق الجهاد
وك ـســروا شــوكــة الـكـفــر والـعـنــاد والـفـســاد ،فتأسف
الـمـلــك أف ــري ــدون لـمــا رأى مــا حــل بــالــروم مــن األمــر
المذموم وركنوا إلى الفرار يقصدون المراكب ،وإذا
بالعساكر قد خرجت عليهم من ساحل البحر ،وفي
أوائـلـهــم الــوزيــر دن ــدان مجندل الشجعان ،وضــرب
فيهم بالسيف والسنان ،وكذا باألمير بهرام صاحب
دوائر الشام وهو في عشرين ألف ضرغام وأحاطت
بهم عساكر اإلسالم من خلف ومن أمام ،ومالت فرقة
مــن المسلمين على مــن كــان فــي الـمــراكــب وأوقـعــوا
فيهم المعاطب ،فــرمــوا أنفسهم فــي البحر وقتلوا
ً
ً
منهم جمعا عظيما يزيد على مئة ألــف ،ولــم ينج
من أبطالهم صغير وال كبير ،وأخذوا مراكبهم بما
ً
فيها من األموال والذخائر واألثقال إال عشرين مركبا،
وغنم المسلمون في ذلك اليوم غنيمة ما غنم مثلها
في سالف الزمان إذن بمثل هــذا الحرب والطعان،
ً
ومن جملة ما غنموه خمسون ألفا من الخيل غير
من مزيد بما من الله عليهم من النصر والتأييد.
وأدرك ش ـه ــرزاد ال ـص ـبــاح فـسـكـتــت ع ــن الـكــام
المباح .وإلى حلقة الغد.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

آثار الهزيمة
وأمــا ما كــان من أمــر المنهزمين فإنهم
وصلوا إلى القسطنطينية ،وكان الخبر قد
ً
وصل إلى أهاليها أوال بأن الملك أفريدون
هــو الـظــافــر بالمسلمين ،فـقــالــت العجوز
ذات الدواهي :أنا أعلم أن ولدي ملك الروم
ال ي ـكــون م ــن الـمـنـهــزمـيــن وال ي ـخــاف من
الجيوش اإلسالمية ،ثم إن العجوز كانت
أم ــرت أف ــري ــدون أن يــزيــن الـبـلــد فــأظـهــروا
السرور وما علموا بالمقدور ،فبينما هم
فــي وس ــط األف ـ ــراح ،إذ نـعــق عليهم غــراب
الحزن واألتــراح وأقبلت عليهم العشرون

ً
مركبا الهاربة وفيها ملك الــروم ،فقابلهم
أفريدون ملك القسطنطينية على الساحل،
وأخبروه بما جرى لهم من المسلمين ،فزاد
بكاؤهم وعــا نحيبهم وانقلبت بشارات
الخير بالغم والـضـيــر ،وأخـبــروه أن لوقا
بن شملوط حلت به النوائب ،وتمكن منه
سهم المنية الصائب ،فقامت على الملك
أف ــري ــدون ال ـق ـيــامــة وع ـل ــم أن اعــوجــاجـهــم
ليس لــه اسـتـقــامــة ،وقــامــت بينهم المآتم
وانـحـلــت منهم الـعــزائــم ونــدبــت ال ـنــوادب
وعال النحيب والبكاء من كل جانب ،ولما

دخل ملك الروم أفريدون وأخبره بحقيقة
الـحــال ،وأن هزيمة المسلمين كانت على
وجــه الـخــداع والـمـحــال ،قــال لــه :ال تنتظر
أن يـصــل مــن العسكر إال مــن وصــل إلـيــك،
فلما سمع الملك أفريدون ذلك الكالم وقع
ً
مـغـشـيــا عـلـيــه ،وص ــار أنـفــه تـحــت قدميه،
وبـعــدهــا دخ ــل الـمـلــك أف ــري ــدون عـلــى ملك
الروم وقال له :أيها الملك ليس لنا حاجة
بأمر البطريق الكبير وال بدعائه بل نعمل
برأي أمي ذات الدواهي.

توابل ةديرجلا
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«الوطني للثقافة» ينظم المعرض االفتراضي «ومضات رمضانية»
يستمر يومين عبر «زووم» بمشاركة عدد كبير من الفنانين

١٥

خبريات
منافسة بين Mortal
 KombatوDemon Slayer

ً
يشارك  66فنانا من مختلف
الدول العربية في المعرض
االفتراضي «ومضات
رمضانية».

لوحة للفنان التونسي صفوان ميالد

المعرض
سيتضمن
حلقات نقاشية
عن الحركة
التشكيلية

ي ـن ـظ ــم الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
ل ـل ـث ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب،
المعرض االفتراضي التشكيلي
«ومـ ـ ـض ـ ــات رمـ ـض ــانـ ـي ــة» خ ــال
الفترة من  26الى  27الجاري.
وب ـه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال األم ـيــن
ا لـعــام المساعد لقطاع الفنون
بــال ـم ـج ـلــس د .ب ـ ــدر الـ ــدويـ ــش:
«ي ـس ـع ــدن ــي ف ــي هـ ــذا الـ ـي ــوم أن
ن ـ ـج ـ ـمـ ــع كـ ــوك ـ ـبـ ــة م ـ ـبـ ــدعـ ــة م ــن
الفنانين التشكيلين العرب في
دولـتـنــا الحبيبة الـكــويــت عبر
الـمـنـصــة االل ـك ـتــرون ـيــة (زووم)
والـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ ع ـ ــدده ـ ــم  66ف ـن ــان ــا

 ...وثالثة لصالح غيث

 ...وأخرى لمنى الغربللي

وف ـنــانــة ،ي ـشــاركــون بــأعـمــالـهــم
في هذا المعرض ،الذي يتضمن
حلقات نقاشية يقدمها فنانون
أكــاديـمـيــون مــن عـمــان ومـصــر،
ً
لـ ـيـ ـك ــون م ـل ـت ـق ــى فـ ـنـ ـي ــا يـجـمــع
الـمـبــدعـيــن م ــن ال ــوط ــن الـعــربــي
عبر فضاء الكويت».
وأك ــد ال ــدوي ــش أن المجلس
يـ ـ ـح ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى تـ ــوث ـ ـيـ ــق هـ ــذه
األنشطة والـمـعــارض التي لها
أصداء كبيرة بين أنحاء العالم،
ً
م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـن ـيــاتــه لـلـجـمـيــع
بمزيد من التقدم واالزدهار.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــر

إدارة الفنون التشكيلية ضياء
ال ـب ـحــر إن ف ـعــال ـيــات الـمـعــرض
تنطلق الـيــوم ،وستكون هناك
بحوث ونقاشات على هامشه،
م ــو ضـ ـح ــة أن دور ا ل ـم ـج ـلــس
وإدارة ا لـ ـفـ ـن ــون ا ل ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
السعي نحو إبراز هذه األنشطة
ال ـت ــي ت ـض ــم ن ـخ ـبــة م ــن فـنــانــي
الكويت والوطن العربي لعرض
إب ــداع ــاتـ ـه ــم ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ال ـتــي
تـتـضـمــن مــواض ـيــع ع ــدة يعبر
عنها الفنان بذاته ،فضال على
أن هــذه المعارض االفتراضية
ت ـت ـيــح الـ ـف ــرص ــة ل ـم ـح ـبــي ال ـفــن

لالطالع على الجانب الوجداني
والـحـضــاري ال ــذي يميز شعبا
عن آخر.
وحـ ــول فـعــالـيــات الـمـعــرض،
قــالــت الـمـشــرفــة عـلــى المعرض
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـتـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي سـ ـ ـ ــارة ال ـخ ـل ــف،
سوف يشعر الزائر لـ «ومضات
رمضانية» عبر التطبيق الذكي،
أن ـ ـ ــه فـ ـع ــا أم ـ ـ ـ ــام مـ ـشـ ـه ــد ف ـنــي
ح ــي وك ــأن ــه يـتـجــول ف ــي أروق ــة
المعارض التشكيلية الواقعية،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ــم اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام أحـ ـ ــدث
التقنيات الفنية لعرض األعمال

التشكيلية بشكل يحاكي الواقع.
وأضافت الخلف أن المجلس
الــوطـنــي يـهــدف مــن خ ــال هــذه
المعارض االفتراضية في زمن
الجائحة إلى استمرار التواصل
الفني بين المبدعين في مختلف
األقـطــار العربية مــن خــال لغة
الفن التشكيلي.
وذكرت أن المشاهد والمتلقي
سيتمكنان من متابعة الحلقات
النقاشية التي سيقدمها فنانون
وأكاديميون من مصر وعمان،
إذ ستقام الـيــوم حلقة نقاشية
ب ـع ـن ــوان «ال ـح ــرك ــة الـتـشـكـيـلـيــة

الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وأثـ ـ ـ ــر ال ـف ـع ــال ـي ــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ع ـل ـي ـهــا»
ي ـقــدم ـهــا د .ط ــاه ــر ح ـل ـمــي مــن
مصر ،والمحاور د .وليد سراب
من الكويت.
ً
وأوض ـح ــت أن غ ــدا سيشهد
عــرض الحلقة النقاشية «الفن
التشكيلي والـثــورة الصناعية
الــراب ـعــة» ،وسـيـقــدمـهــا د .وليد
س ــراب مــن الـكــويــت ،والـمـحــاور
د .سلمان الحجري من سلطنة
عمان.

جاسم النبهان :الفريق الطبي هيثم الجوهر شارك بعملين هجوم على رمضان بسبب
طمأنني بنجاح العملية
في معرض «آرت دبي»
إسماعيل ياسين

أجرى جراحة في عينه بأحد المستشفيات

جاسم النبهان

●

فضة المعيلي

أجــرى الفنان الكبير جاسم النبهان عملية جراحية في عينه
بأحد المستشفيات عقب معاناته من آالم منذ فترة.
ً
ولالطمئنان على صحته ،أج ــرت «ال ـجــريــدة» ات ـصــاال بالفنان
النبهان ،الذي قال« :أطمئن جمهوري وكل من يسأل عني ،صحتي
بخير وقد أجريت العملية في عيني بسبب ما كنت أعانيه من ألم،
لذلك قررت أن أتوكل على الله وأجري الجراحة ،والحمد لله ستظهر
النتيجة بعد  3أيام من إجراء العملية ،وقد طمأنني الفريق الطبي
بنجاح العملية».
وت ــاب ــع »:أش ـكــر ك ــل م ــن س ــأل عـنــي وت ــواص ــل مـعــي لالطمئنان
على صحتي ،وأشكرهم على هذه المحبة والودّ ،
وأثمن للجريدة
اتصالها وتواصلها معي».

●

فضة المعيلي

ش ــارك الـفـنــان هيثم جــوهــر في
أعمال النسخة الـ 14لمعرض «آرت
دب ـ ــي» ،الـ ــذي أق ـي ــم ف ــي م ــرك ــز دبــي
المالي العالمي مــؤ خــرا ،وتضمن
المعرض أعماال فنية متميزة أكدت
أهـمـيــة ال ـفــن ف ــي رج ــوع الـتــواصــل
والـتـفــاعــل بـيــن الـجـمـهــور ،فــي ظل
جائحة كورونا ،واشتمل على 50
صــالــة فـنـيــة مــن ال ـف ـنــون الـحــديـثــة
والمعاصرة من  31دولة.
وقال جوهر إنه شارك بلوحتين،
جمع فيهما بين الحرف والتشكيل،
واستعمل أل ــوان اإلكــريـلـيــك ،الفتا
إل ـ ــى أه ـم ـي ــة الـ ــدمـ ــج فـ ــي األعـ ـم ــال
التشكيلية بالحرف العربي كنوع
من تأكيد الهوية العربية ،وإضافة
حس جمالي للوحة.
وعن حبه لفن الحروفيات ،ذكر:
«ف ــن ال ـحــروف ـيــات هــو أح ــد أشـكــال
الفن المرئي ،وأمضيت وقتا طويال
فــي ال ـت ــدرب عـلــى أش ـكــال مختلفة
مــن الـخــط والبحث عنها ،وإلث ــراء
تـجــربـتــي كـنــت أق ــاب ــل الـخـطــاطـيــن
وأح ـص ــل ع ـلــى ال ـم ـش ــورة ،ومـنـهــم
ال ـخ ـطــاط ح ـي ــدر ال ـش ـي ـبــانــي ال ــذي
أعـ ـط ــان ــي نـ ـص ــائ ــح ق ـي ـم ــة فـ ــي فــن
الحروفيات».
وتـ ــابـ ــع« :لـ ـ ــدي دائـ ـم ــا أس ـلــوبــي
الـخــاص فــي تشكيل اللوحة ،وأنــا

يحيى الفخراني ومنى زكي األفضل
في تقييمات النقاد خالل رمضان
●

القاهرة  -هيثم عسران

اختار عــدد من النقاد مسلسلي «نجيب
زاهي زركش» و«لعبة نيوتن» كأهم األعمال
الـ ـت ــي ن ـج ــح ص ـن ــاع ـه ــا فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
إيقاعها ،وتقديم عمل فني جيد حتى اآلن،
م ــع اق ـت ــراب حـلـقــات األع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة من
منتصفها.
وأكــد الناقد طــارق الشناوي أن الموسم
الحالي من الــدرامــا يشهد تنافسا شديدا،
فــي ظــل وج ــود الكثير مــن األعـمــال الجيدة
عـلــى الـمـسـتــوى الـفـنــي ،بينها «االخ ـت ـيــار»
و«لعبة نيوتن» ،إضافة إلى مسلسل «نجيب
زاهي زركــش» ،الذي نجح من خالله يحيى
الفخراني في تقديم شخصية مميزة على
المستوى الـفـنــي ،جعلته مــن أهــم األعـمــال
المعروضة حتى اآلن.
وأش ــادت الناقدة مــاجــدة خيرالله بعدد
ك ـب ـيــر م ــن األعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة ال ـم ـعــروضــة
فــي الـمــوســم ال ـحــالــي ،فــي مقدمتها «لعبة
نـيــوتــن» ،ال ــذي قــدمــت مــن خــالــه منى زكي
تجربة درامية مختلفة على المستوى الفني،
مبينة أن الـعـمــل نـجــح فــي تـقــديــم معالجة
فنية مختلفة و ص ــورة غير تقليدية حتى
في التصوير الخارجي بالواليات المتحدة
على سبيل المثال ،ولفتت إلى أن مسلسل
«خلي بالك مــن زي ــزي» مــن األعـمــال المهمة
التي تطرقت لمشكالت اجتماعية بطريقة
كوميدية ،وحقق نجاحا مع الجمهور.
وأض ــاف ــت خـيــرالـلــه أن مسلسل «نجيب
زاهي زركش» من األعمال المهمة ،لكن ال يزال
الوقت مبكرا للحكم عليه وعلى تفاصيله،
خاصة مع التصاعد التدريجي لألحداث،

يحيى الفخراني
الفتة إلى تميز مسلسل «بين السما واألرض»
عـلــى عــدة مـسـتــويــات ،مــن تمثيل وإخ ــراج،
خاصة مع صعوبة فكرته من الناحية الفنية.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن م ـس ـل ـســل «ن ـج ـي ــب زاهـ ــي
زركش» ،الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى
الفخراني ،يعتبر واحدا من األعمال الدرامية
المميزة والمختلفة ،ويؤيد هذا الرأي الناقد
ع ــاط ــف بـ ـش ــاي ،ال ـ ــذي يـ ــرى ف ــي الـمـسـلـســل
ا لـتـجــر بــة األ ف ـضــل بالنسبة للفنان يحيى
الفخراني منذ فترة طويلة.
وأشــار بشاي إلــى أن العمل يحمل بعدا
فـلـسـفـيــا ك ـب ـي ــرا ،وهـ ــو أمـ ــر ن ـ ــادر ال ـح ــدوث
فــي الــدرامــا المصرية ،مضيفا أن مسلسل
«ال ـقــاهــرة – ك ــاب ــول» مــن األع ـم ــال الــدرام ـيــة
المهمة على جميع المستويات ،من تمثيل
وإخراج ،حيث قدم فريق العمل تجربة جيدة
حتى اآلن.

منى زكي

هيثم الجوهر
عموما أ حــب التصميم ،والكتابة،
وقرأت كثيرا عن الحروفيات التي
س ــاع ــدت ـن ــي ف ــي ت ـع ــزي ــز تـجــربـتــي
كفنان» ،ناصحا محبي تعلم هذا
الـ ـف ــن ب ــال ـت ـم ــري ــن واالط ـ ـ ـ ــاع عـلــى
ال ـت ـجــارب المختلفة ل ــه ،وأض ــاف:
«اب ـ ـح ـ ــث وح ـ ـ ـ ــاول ت ـث ـق ـي ــف نـفـســك
بالعديد مــن جــوانــب الحروفيات،
ألنـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة خـ ـ ــط وهـ ــو
يعتمد على فن تصميم أشكال من
الحروف».

ت ـع ــرض ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد رمـ ـض ــان ،خــال
الساعات الماضية ،لهجوم كبير وانتقادات
عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،بسبب
اإلساءة إلى الفنان الراحل إسماعيل ياسين،
في الحلقة  12من مسلسله موسى المعروض
حاليا.
وقدم رمضان مشهدا في المسلسل أثناء
وج ــوده فــي محل الفنانة سمية الخشاب،
ودخـ ــل عـلـيــه أح ــد األشـ ـخ ــاص م ـقــدمــا دور
الفنان إسماعيل ياسين ،الــذي جــاء لشراء
رابطات عنق ،وهم بالخروج دون أن يدفع
ثمنها ،فطالبه موسى بدفع المقابل ،فقال له:
«ألم تعرفني أنا فنان» ،في إشارة منه إلى أن
الفنان الراحل كان ال يدفع أمواال في المحال
التجارية ،معتمدا على اسمه ،وهو ما رأت
أســرتــه أن بــه إس ــاء ة لفنان بحجم وتــاريــخ
إسماعيل ياسين.
وق ــرر أح ـفــاد ال ـف ـنــان الـكــومـيــدي الــراحــل
م ـق ــاض ــاة م ـح ـمــد رم ـ ـضـ ــان ،ح ـي ــث ت ـقــدمــوا
بشكوى عاجلة للدكتور أشرف زكي ،نقيب
المهن التمثيلية ،وطالبوا بالتحقيق معه
وإيقافه عــن العمل ،نظرا لما ارتكبه بحق
الـفـنــان ال ــراح ــل ،خــاصــة أن ـهــا لـيـســت الـمــرة
األولى ،إذ تعدى في أحد لقاء اته اإلعالمية
على الفن الذي قدمه إسماعيل ياسين.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم نـ ـفـ ـس ــه ،ت ـ ـعـ ــرض رمـ ـض ــان
النتقادات أخرى ،بعد إعالن خبر وفاة الطيار
أشــرف أبواليسر ،صاحب األزمــة الشهيرة،
بعد نشر رمضان صــورا له من داخــل قمرة
القيادة ألبواليسر ،حتى تم إيقافه عن العمل
مــدى الحياة ،وظــل رمضان متمسكا بعدم

محمد رمضان
االعتذار حتى تطور األمر للقضاء ،وحصل
الراحل على تعويض قدره  6ماليين جنيه،
وقرر رمضان االستئناف على الحكم.
وعقب الــوفــاة ،انهالت صفحات وسائل
التواصل بالهجوم على رمضان الذي نشر
صورة للطيار الراحل لتعزية أهله ،ثم عاد
ومسح الصورة ونشر عزاء بخلفية سوداء،
وانهالت االنتقادات والتعليقات المهاجمة
ل ــه بـ ـ ــاآلالف ،م ـمــا جـعـلــه يـغـلــق الـتـعـلـيـقــات
على المنشور ،وخالل حلقته المسائية شن
اإلعالمي عمرو أديب هجوما غير مسبوق
على محمد رمـضــان ،واتهمه بعدم العدل،
وأن ــه كــان مــن أسـبــاب مــرض ووف ــاة الطيار
الــراحــل ،كما هاجم أصدقاء الطيار الراحل
رمضان بشدة واستعدوا لمقاضاته.

كيت هدسون أسوأ ممثلة في جوائز
«التوتة الذهبية»
حصد فيلم «موسيقى» أو « ،»Musicالذي
أخرجته المغنية وكاتبة األغاني األسترالية
سيا 3 ،جوائز رئيسية في الحفل الـ 41لتوزيع
جوائز التوتة الذهبية ،ويكرم الحفل السنوي،
الـمـعــروف بــاســم ريــزيــز ،أس ــوأ األفـ ــام ،حيث
يــوزع األجــراس على ما يعتبره أقــل األحــداث
إشراقا في عالم هوليوود.
وف ــاز فيلم « »Musicبـجــائــزة أس ــوأ ممثلة
لكيت هدسون ،وأسوأ ممثلة مساعدة لمادي
زيجلر ،وأســوأ مخرج لسيا ،وثبت أن الفيلم
مثير للجدل بعد إطالقه في وقــت سابق من
ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،واعـ ـت ــذرت س ـيــا ع ــن اخـتـيــار
ممثلة عادية كفتاة متوحدة قليلة الكالم ،وعن
المشاهد التي تظهر فيها استخدام القيود
على المصابين بالتوحد.
كما حصل رئيس بلدية نيويورك السابق
رودي جولياني على جائزة التوتة الذهبية
السنوية ألس ــوأ أداء تمثيلي هــذا ال ـعــام ،عن
ظهوره القصير في فيلم «بورات سابسيكونت
موفيفيلم» ،وحصل ليندل على لقب أسوأ ممثل
لظهوره بنفسه في الفيلم.
وح ـصــل جــولـيــانــي عـلــى لـقــب أس ــوأ ممثل
مساعد لظهوره القصير في فيلم ساشا بارون
كوهين الساخر ،وتم تصوير رئيس البلدية
الـســابــق فــي غــرفــة فـنــدق مــع ممثلة تتظاهر
بأنها مراسلة ،وهي أحد نقاط ضعف العمل
ال ــذي وصــف بـظـهــوره دون المستوى الفني
المطلوب.
وحصل فيلم «أبسوليوت ب ــروف» (الدليل
ال ـم ـط ـل ــق) ،إخ ـ ـ ــراج ق ـط ــب ص ـن ــاع ــة ال ــوس ــائ ــد
األمـيــركــي مــايــك لـيـنــديــل ،الــرئـيــس التنفيذي
لشركة ماي بيلو ،على جائزة أسوأ فيلم لهذا
العام ،وأظهر الفيلم مزاعم ال أســاس لها عن

كيت هدسون
التزوير في االنتخابات الرئاسية األميركية
لعام .2020
وتأسست جوائز التوتة الذهبية ،المعروفة
أيـضــا بــاســم جــوائــز ريــزيــز ،عــام  ،1980وهي
موازية لجوائز األوسكار في هوليوود ،ويتم
اختيار الفائزين بجوائز التوتة الذهبية من
قبل  1097عضوا من أكثر من  20دولة ،ويسجل
األعضاء أنفسهم عبر اإلنترنت مقابل رسوم
قدرها  40دوالرا.
(د ب أ)

احتدمت المنافسة بين فيلم
األكشن والفانتازيا Mortal
 ،Kombatوفيلم الخيال
 ،Demon Slayerللسيطرة
على صدارة شباك التذاكر
بعد إعادة الفتح الجزئي
لصاالت السينما في عدد من
دول العالم.
وربح فيلم ،Demon Slayer
حوالي  9.5ماليين دوالر من
 1598صالة عرض ،أمس
األول ،أما فيلم «Mortal
 »Kombatفعرض في 3073
ً
صالة سينما ،محققا حوالى
 8.7ماليين دوالر.
ويشارك ببطولة Mortal
 Kombatكل من الممثلين
شين هان وهيريوكي ساندا
ولودي لين وجيسيكا
ماكنامي وجوش الوسون
وتادانوبو أسانو ومهكاد
بروكس وسيسي سترينغر
ولويس تان.
وتعتبر شخصية شانج
توسنج التي يلعبها بطل
العمل شين هان واحدة من
الشخصيات القليلة األصلية
في فيلم «،»Mortal Kombat
التي ظهرت ألول مرة في
أول جيل من اللعبة وظهر
كمشعوذ شرير وقوي يمتص
أرواح من يهزمهم للحفاظ
على شبابه وقوته.

بدء تحضيرات الجزء الرابع من
«»Captain America

بدأت استوديوهات ديزني
بالتعاون مع مارفل ،العمل
على الجزء الرابع من سلسلة
أفالم «.»Captain America
ويقوم مالكوم سبيلمان
وداالن موسون بكتابة الجزء
الرابع من السلسلة بعد
النجاح الكبير الذي حققاه
في المسلسل المستند أحداثه
إلى الفيلم «The Falcon and
 »The Winter Soldierوبدأ
عرضه في مارس الماضي.
بدأ عرض الجزء األول
من السلسلة «Captain
»America: First Avenger
قبل  10سنوات ،وحقق
إيرادات تجاوزت  370مليون
دوالر ،وصدر الجزء الثاني
«Captain America: The
 »Winter Soldierعام ،2014
وبلغت إيراداته  714مليون
دوالر ،فيما حصد الجزء
الثالث «Captain America:
 »Civil Warمليار و153
مليون دوالر في .2016

رحيل ميلفا ورينييه بعد
صراع مع المرض

توفيت المغنية اإليطالية
الشهيرة ماريا إيلفا بيوكاتي
المعروفة باسم ميلفا عن عمر
ً
يناهز  81عاما ،في ميالنو
«شمال إيطاليا» بعدما عانت
المرض لسنوات.
ّ
وذكر وزير الثقافة داريو
فرانشيسكيني بمكانة ميلفا
في عالم األغنية اإليطالية،
ووصفها بأنها «فنانة
عظيمة انطلقت من بلدها إلى
المسرح العالمي».
كما ّ
غيب الموت الممثل
إيف رينييه ،الذي اشتهر
ً
بدوره على مدى  25عاما في
مسلسل «كوميسير موالن»
(المفوض موالن) الشهير في
فرنسا عبر محطة «تي إف ،»1
إذ توفي عن عمر يناهز 78
ً
عاما ،بعدما كانت له أعمال
تلفزيونية ناجحة كمخرج
ً
أيضا.
وجاءت وفاته نتيجة إصابته
بنوبة قلبية في منزله قرب
باريس.
(أ ف ب)

ةديرجلا
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دوليات

السعودية :ضبطنا مخدرات من لبنان كافية إلغراق الوطن العربي
●دعم خليجي لقرار الرياض منع دخول أي منتجات زراعية لبنانية أو عبور أراضيها
● الراعي« :الشحنة» ليست لبنانية وندعو المملكة إلى أخذ أوضاعنا في االعتبار

وجد لبنان نفسه وجها لوجه
أمام ضرورة معالجة أزمة
التهريب ،بعد قرار السعودية
منع دخول أي منتجات زراعية
لبنانية أو عبور أراضيها ،عقب
ضبط كميات كبيرة من الحبوب
المخدرة داخل شحنة من
الرمان متجهة من لبنان إلى
المملكة.

السفير السعودي
بلبنان في «إجازة
اعتيادية» وقوى
األمن تضبط
مخدرات في
الضاحية

ال يـ ـ ـ ــزال لـ ـبـ ـن ــان تـ ـح ــت وق ــع
الصدمة بعد كشف السعودية
عــن كمية ضخمة مــن الحبوب
الـمـخــدرة مـهــربــة داخ ــل شحنة
من الرمان مستوردة من لبنان،
وهــو ما دفــع الــريــاض إلــى منع
دخ ـ ـ ــول أي م ـن ـت ـج ــات زراعـ ـي ــة
لبنانية أو عبور أراضيها ،في
ق ـ ــرار دع ـم ـتــه دول م ــن مجلس
التعاون الخليجي.
وب ــانـ ـتـ ـظ ــار اجـ ـتـ ـم ــاع أم ـنــي
لبناني رفيع المستوى سيعقد
الـ ـي ــوم بــال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي في
بعبدا ،لبحث حيثيات الحادثة
وكيفية معالجة أزمــة التهريب
الـتــي بــاتــت مـســألــة أم ــن قــومــي،
فضال عن التعامل مع تداعيات
القرار السعودي ،كشف السفير
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ول ـي ــد
ب ـخ ــاري أم ــس أن «إج ـم ــال ــي ما
تم ضبطه من المواد المخدرة
والـ ـ ـمـ ـ ــؤث ـ ـ ــرات الـ ـعـ ـقـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي
مصدرها لبنان من قبل مهربي
ال ـم ـخ ــدرات ،بـلــغ أك ـثــر مــن 600
م ـل ـي ــون ح ـب ــة مـ ـخ ــدرة وم ـئ ــات
الـكـيـلــوغــرامــات مــن الحشيش،
خالل السنوات الست الماضية».
وقـ ــال ب ـخ ــاري إن «الـكـمـيــات
التي يتم إحباط تهريبها كافية
إلغ ــراق الــوطــن الـعــربــي بأكمله
بالمخدرات والمؤثرات العقلية
ولـ ـي ــس ال ـس ـع ــودي ــة وحـ ــدهـ ــا»،
متوجها بالشكر الى البطريرك
الراعي «على موقفه المستهجن
الستهداف السعودية من خالل
تهريب المخدرات إليها».
وبعد البلبلة حول مغادرته
ل ـب ـنــان ع ـقــب ق ـ ــرار ال ـس ـعــوديــة،
أك ــد أن ــه «ف ــي إج ــازة اعـتـيــاديــة»
بــالــريــاض ،مــوضـحــا أن ــه «أبـلــغ
وزارة الخارجية اللبنانية بهذا
الخصوص».
وب ـ ـعـ ــد مـ ــوقـ ــف مـ ـم ــاث ــل مــن
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت وعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــان ،أع ـ ــرب ـ ــت
اإلمارات أمس عن تأييدها قرار
ال ـس ـع ــودي ــة ح ـظ ــر ال ـم ـن ـت ـجــات
الزراعية القادمة من لبنان ،بعد
أن ثـبــت اسـتـخــدامـهــا لتهريب
المخدرات إلى أراضي المملكة.
وأ ك ـ ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
والتعاون الدولي دعم السعودية
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـتـ ـخ ــذه م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراءات
لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع مـ ـ ــن آفـ ــة
ال ـم ـخ ــدرات ،وتــأي ـيــدهــا ف ــي كل
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي ت ـت ـخــذهــا في
إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة
هذه الجريمة المنظمة ،وحقها
ف ــي ح ـفــظ وس ــام ــة الـمـجـتـمــع،

متمردو تشاد مستعدون
لهدنة وتسوية

ذكر متحدث باسم
المتمردين في شمال تشاد،
أمس ،أنهم مستعدون
لاللتزام بوقف إلطالق النار
وبحث تسوية سياسية
بعد وفاة الرئيس إدريس
ديبي على جبهة القتال
األسبوع الماضي وعبر
المتمردون ،المعروفون باسم
"جبهة التغيير والوفاق" في
تشاد ،الحدود من ليبيا في
الشمال في  11أبريل الجاري
مطالبين بإنهاء حكم ديبي
المستمر منذ  30عاما.
ووصلوا إلى منطقة تبعد
 200إلى  300كيلومتر عن
العاصمة نجامينا قبل أن
يصدهم الجيش.

األمم المتحدة تجمع
القبارصة دون آمال
ّ
ّ
مسحراتي في مخيم لالجئين السوريين قرب بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ ف ب)
يتحلقون حول
أطفال
داع ـيــة إل ــى «تـطــويــر التقنيات
المناسبة واتـخــاذ اإلج ــراء ات
والتدابير المناسبة للحد من
تـهــريــب ه ــذه اآلفـ ــة الـخـطـيــرة،
التي تهدد سالمة المجتمعات،
وتضر بمصالحها».
من ناحيته ،قــالالبطريرك
الـمــارونــي بـشــارة الــراعــي ،في
عظة األح ــد ،أمــس ،إن «عملية
تهريب مخدرات الى السعودية
داخ ـ ـ ـ ــل إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـنـ ـت ــوج ــات
الزراعية ،وهي ليستلبنانية
وال ع ـل ــى اس ـ ــم أي م ـ ـ ــزارع أو
م ـ ـصـ ــدر ل ـب ـن ــان ــي ول ـم ـط ــال ـب ــة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ــإجـ ــراء
تحقيق سريع لكشف الفاعلين
وال ـ ـم ـ ـهـ ــرب ـ ـيـ ــن وإنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال أشـ ــد
ا لـعـقــو بــات بحقهم ،وبالتالي
م ـع ــال ـج ــة ه ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة مــع
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـص ــدي ـق ــة .وه ــي
السند األكبر للمزارع اللبناني
مـ ــن خ ـ ــال ت ـص ــدي ــر أكـ ـث ــر مــن
 80بالمئة مــن اإلنـتــاج إليها.
ونحن من جهتنا اتصلنا ظهر
أمس بالسفير السعوديوليد
ال ـب ـخــار ال ـمــوجــود حــالـيــا في
الرياض ،وأبلغناه استنكارنا،
وطلبنا إليه نقله إلى المملكة
م ــع الـتـمـنــي ب ــأن تــأخــذ بعين

االع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع لـ ـبـ ـن ــان
والمزارعين الشرفاء».
واضاف الراعي« :بالمناسبة
ن ـ ـطـ ــالـ ــب ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
بــال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى صــداقــات ـهــا
م ــع الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وخــاصــة
مــع ال ـس ـعــوديــة ،لـمــا لـهــا دائـمــا
من مواقف ومـبــادرات إيجابية
لمصلحة لبنان واللبنانيين،
وانـضـمــت إلـيـهــا دول الـتـعــاون
الخليجي ا لـتــي نعبر لـهــا هي
أي ـضــا ع ــن أسـفـنــا ال ـشــديــد لما
جــرى ،كما يؤسفنا فــي العمق
تـ ـه ــري ــب مـ ـ ـخ ـ ــدرات عـ ـب ــر دولـ ــة
صديقة أخرى هي اليونان ،هل
هكذا أصبح لبنان في أيامنا؟».
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،شـ ــدد
ا لـ ـ ـ ـ ــرا عـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن « لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ح ـك ــوم ــة وط ـن ـيــة
م ــن ا خـتـصــا صـيـيــن مستقلين
ع ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،يـ ـت ــم تــأل ـي ـف ـهــا
ب ـم ـن ـطــوق ال ــدسـ ـت ــور وروحـ ـ ــه،
وبالمساواة الميثاقية ،بعيدا
ع ــن ال ـم ـحــاص ـصــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واسـ ـتـ ـم ــاك ال ـ ـطـ ــوائـ ــف ،ورغـ ــم
إقدام البعض على ربط تشكيل
الحكومة بالتطورات اإلقليمية
والدولية ،فهناك أكثر من مسعى
عربي ودولي لدفع المسؤولين

إلــى اإلس ــراع بتأليف الحكومة
سريعا .وآخر رسالة بهذا الشأن
أتت من قداسة البابا فرنسيس
الذي ربط زيارته للبنان بوجود
حكومة».
وف ـ ـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ــى تـ ـح ــرك
ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــة غ ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ـ ــون ض ــد
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــف لـ ـلـ ـصـ ـي ــرف ــة
وتـحــويــل االم ـ ــوال ،أردف« :لقد
أص ــاب ـن ــا ال ــذه ــول ون ـح ــن نــرى
ع ـلــى ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة واق ـعــة
ق ـضــائ ـيــة ال تـ ـ ـمــت ب ـص ـلــة إل ــى
ال ـح ـضــارة الـقـضــائـيــة ،وال إلــى
تقاليد الـقـضــاء الـلـبـنــانــي منذ
أن ُوجــد .فما جــرى يشوه وجه
الـقــاضــي الـنــزيــه وال ـحــر مــن أي
انتماء ،ذي الهيبة التي تفرض
احـ ـت ــرامـ ـه ــا واحـ ـ ـت ُـ ــرام ال ـع ــدال ــة
وقوانينها .نحن نصر على أن
يكافح القضاء مكامن الفساد
والجريمة بعيدا عن أي تدخل
سياسي .ونصر على أن تعود
الحقوق إلى أصحابها ،السيما
ال ــودائ ــع الـمـصــرفـيــة .ول ـكــن ما
جـ ــرى ،وه ــو م ـخــالــف لــأصــول
القضائية والقواعد القانونية،
ق ـ ـ ــد أصـ ـ ـ ـ ـ ــاب ه ـ ـي ـ ـبـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
القضائية».
وا سـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــدرك« :ال ي ـم ـك ـن ـن ــا

إيران تهدد باستئناف «حرب السفن» بعد هجوم بانياس
ظريف يطالب خامنئي بوقف ضغط المتشددين على مفاوضي فيينا
توعدت إيران بتوجيه رد ُمحكم على هجوم استهدف
ً
ناقلة تحمل نفطا إيرانيا ّقبالة ميناء بانياس السوري،
ّ
ويـعـتـقــد أن إســرائ ـيــل شــنـتــه بــواسـطــة طــائــرة مـســيــرة
(درون) ،األمر الذي يهدد باستئناف «حرب السفن» بين
الـبـلــديــن ،بعد أن اف ــادت تـقــاريــر بــأن تــل أبـيــب تعهدت
لــواشـنـطــن بتهدئة الـتــوتــر الـبـحــري خ ــال مـفــاوضــات
فيينا النووية.
وقال رئيس هيئة األركــان العامة للقوات المسلحة،
ال ـل ــواء مـحـمــد ب ــاق ــري« :تـعـتـقــد إســرائ ـيــل أن بإمكانها
بشكل دائم وارتكاب األعمال
استهداف األراضي السورية ّ
الخبيثة في البحار من دون تلقي الرد» ،مؤكدا أن «جبهة
ّ
سترد على االعتداءات الصهيونية».
المقاومة
ً
وأضــاف« :العمليات التي جرت ضد إسرائيل أخيرا
واإلجراءات المستقبلية التي ستهدد مصالحها ،ستعيد
اإلسرائيليين إلى رشدهم».
ّ
وتــابــع بــاقــري« :ل ــن نعلن شيئا عــن مـنــفــذ األح ــداث
ّ
األخ ـيــرة ضــد إســرائ ـيــل ،وال نعلم مــن ه ــو ،لـكــن جبهة
المقاومة سترد بحزم على األعمال اإلسرائيلية».
وحول رد إيران في حال استمرار األعمال اإلسرائيلية
مستقبال ،أوضح باقري أنه« :ليس واضحا ما سيكون
رد إيران ،لكن الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء في
حال واصل أعماله العدائية» .وكان الجيش اإلسرائيلي
قد أعلن ليلة األربعاء إلى الخميس الماضية ،سقوط
صاروخ أطلق من سورية في منطقة النقب قرب مفاعل
ً
ّ
ديمونة النووي ،مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما
على مواقع تابعة للقوات السورية تستخدمها قوات
موالية لـ «الحرس الثوري» اإليراني قرب دمشق.
في غضون ذلك ،أكد موقع إيراني ّ
مقرب من المجلس
األعـلــى لــأمــن الـقــومــي ،مقتل أحــد أف ــراد طــاقــم الناقلة
ّ
وإصابة اثنين بحروق شديدة أدخلتهم العناية المركزة.
وأورد الموقع رواية جديدة عن حادثة الناقلة ،ونقل
عن مسؤول عسكري سوري في ميناء بانياس بمحافظة
طرطوس قوله إن «الحادث وقع على ناقلة نفط سورية
بسبب اإله ـمــال وع ــدم وج ــود إجـ ــراءات الـســامــة أثناء
عملية اللحام داخل السفينة».
جاء ذلك بعد ساعات من إعالن وزارة النفط السورية
أن ناقلة نفط في بانياس ّ
تعرضت «لما يعتقد أنه هجوم
من طائرة ّ
مسيرة من اتجاه المياه اإلقليمية اللبنانية».
ّ
وقالت الوزارة إن فرق اإلطفاء تمكنت من إخماد حريق
اندلع في أحد خزانات الناقلة .ولم تتضح بعد جنسية

سلة أخبار

قادة أفرع الجيش خالل تدشين أسلحة ومعدات جديدة في طهران أمس (إرنا)
الناقلة ،ففي حين ذكرت قناة «العالم» اإليرانية أن الناقلة
واحدة من ثالث ناقالت نفط إيرانية وصلت منذ فترة
إلــى مصب ميناء بانياس النفطي محملة بــإمــدادات،
نفت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن تكون الناقلة
إيرانية .وذكرت خدمة «تانكرتراكرس» عبر «تويتر» أن
«الناقلة التي شوهدت وهي تحترق اليوم قبالة ساحل
بانياس ليست سفينة إيرانية» ،بل مسجلة في بيروت.
وتأتي الواقعة وهي األحدث بسلسلة ضربات تشنها
إســرائ ـيــل ،دون تبنيها بشكل رس ـمــي ،السـتـهــداف ما
تصفه بـ «تمركز إيران في سورية» ،بعد تقارير عن اتفاق
بين طهران وموسكو تقوم بموجبه البحرية الروسية
بالمساهمة في حماية شحنات البنزين التي ترسلها
إيران إلى سورية للتغلب على أزمة الوقود المتفاقمة.
وف ــي وق ــت ســابــق ،أك ــد م ـصــدر مـطـلــع لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن
وســاطــة أوروب ـي ــة فشلت فــي إق ـنــاع ط ـهــران وت ــل أبيب
بتهدئة المواجهة البحرية.
من جهة أخرى ،دعا وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ،المرشد علي خامنئي ،إلى دعم مفاوضات
فيينا المتعلقة بإحياء العمل باالتفاق الـنــووي الذي

انسحبت منه الواليات المتحدة في عام  ،2018والعمل
عـلــى وقــف الـضـغــوط الـتــي يـمــارسـهــا الـتـيــار المتشدد
على المفاوضين اإليرانيين ومحاولة تخوين حكومة
الرئيس المعتدل حسن روحاني للدفاع باتجاه إنهاء
الـمـبــاحـثــات ال ـتــي تــأتــي قـبـيــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
المقررة في يونيو المقبل.
ّ
وبين المصدر أن ظريف أوضح في رسالته أنه «يريد
ال ـت ـفــاوض فــي إط ــار الـمـصــالــح الــوطـنـيــة ،إذ إن نجاح
المفاوضات أهم بالنسبة له من الترشح لالنتخابات
الرئاسية».
في غضون ذلكّ ،
توجه رئيس مجلس األمن القومي
اإلسرائيلي ،مئير بن شبات ،ورئيس «الموساد» ،يوسي
كوهين ،إلى واشنطن في محاولة إلقناع إدارة الرئيس
جــو بــايــدن بـضــرورة إبـقــاء العقوبات المفروضة على
إيــران في ظل األنباء المتواترة عن تحقيق مفاوضات
فيينا ّ
تقدما باتجاه إحياء االتفاق النووي اإليراني.
ومن المنتظر أن يبلغ الوفد اإلسرائيلي واشنطن بأن
ّ
بحرية التصرف ضد إيــران ،وأنها
تل أبيب ستحتفظ
ّ
معنية باالتفاق النووي المبرم عام .2015
غير

السكوت عما يجري والتعبير
عـ ــن مـ ـخ ــاوفـ ـن ــا مـ ــن مـ ـث ــل ه ــذه
ال ـم ـم ــارس ــات ال ـت ــي ت ـض ــرب ما
ت ـب ـقــى م ــن صـ ـ ــورة ال ـ ــدول ـ ــة ،مــا
يدفعنا إلى رفع الصوت إلعالن
رفضنا المطلق لهذا االنحراف،
ومـطــالـبــة الـمـســؤولـيــن بضبط
هــذا االنـفــات الخطير وتفادي
س ـ ـقـ ــوط الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة
بالكامل ،إذ إن سقوطها يشكل
الضربة القاضية لــدولــة الحق
والمؤسسات».
أما رئيستجمع الصناعيين
فـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع نـ ـق ــوال أبــوف ـي ـص ـل
فــذكــر أن «الـسـلـطــات اللبنانية
م ـ ــن وزارات وأ ج ـ ـه ـ ــزة أ م ـن ـيــة
مطالبة في اجتماعها االثنين
ف ـ ــيقـ ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا ب ــالـ ـخ ــروج
بـتـطـمـيـنــات وت ـع ـه ــدات ل ـلــدول
الـصــديـقــة ،لـلـحــد مــن التهريب
والـمـمـنــوعــات وضـبــط المنافذ
الـبـحــريــة والـبــريــة ووض ــع آلية
تحصر عملية مراقبتها بقوى
الجيش اللبناني وحــده ،وعدم
االكتفاء كالعادة بإصدار بيان».
بـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس تـجـمــع
مـ ـ ـ ــزارعـ ـ ـ ــيال ـ ـب ـ ـق ـ ــا ع إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
الترشيشي أن قــرارالسعودية
ب ـم ـنــع دخـ ـ ــول ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات و

الفواكه او العبور من أراضيها،
«نـ ـ ــزل كــال ـصــاع ـق ـ ة ع ـل ـي ـنــا وق ــد
ف ــوجـ ـئـ ـن ــا ب ـ ـ ـ ــه» ،م ـ ـش ـ ــددا ع ـلــى
ان الـ ـم ــزارعـ ـيـ ـن وال ـم ـص ــدري ــن
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ــريـ ـئ ــون مـ ــن ه ــذا
ال ـمــوضــوع وال عــاقــة لـهــم بــه،
وهذه الشاحنة تخص عصابة
من سعوديين وسوريين ،ونحن
نؤكد وجود تقصير منالدولة
اللبنانية لناحية تعطل السكانر
بعد انفجار المرفأ.
وت ــاب ــع ال ـت ــرش ـي ـش ــي« :ن ـحــن
نشدد ونصر على أن بضاعتنا
لـ ــن ن ـح ـم ـل ـهــا إال ل ـل ـس ـع ــودي ــة،
ونـحــن ال نبحث عــن أي بــديــل،
ونـ ــريـ ــد الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي أس ــواقـ ـن ــا.
ونــاشــد الـسـعــوديــة ال ـعــودة عن
الـقــرار ،خاصة أننا بلبنان في
أمــس الحاجة إلــى أن يكون كل
الـعــرب إلــى جانبنا خــاصــة في
السعودية».
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،دهـ ـ ـم ـ ــت ش ـع ـبــة
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات فـ ــي قـ ـ ــوى األمـ ــن
ً
ال ـ ّـداخ ـل ــي م ـن ــزال ف ــي الـضــاحـيــة
الجنوبية لـبـيــروت يــوجــد فيه
كـمـيــة م ــن الـ ـمـ ـخ ـ ّـدرات ال ـقــادمــة
منالبقاع .وتم توقيف شخص
ومصادرة المخدرات.
(بيروت  -وكاالت )

اختراق حوثي في مأرب

ً
 65قتيال ...واإلرياني ينعى مدير القضاء العسكري

بعد نحو عام ونيف من بدء محاولتهم المستميتة للسيطرة
على المنطقة االستراتيجية ،ا لـتــي تعد آ خــر معاقل ا لـقــوات
الـمــوالـيــة لحكومة ا ّلــرئـيــس اليمني عـبــدربــه مـنـصــور هــادي
في شمال البالد ،حقق متمردو حركة «أنصار الله» الحوثية
ً
ً
تقدما مهما نحو مدينة مأرب ،بعد معارك ضارية مع القوات
الحكومية قتل فيها  65من الطرفين.
وذكر مسؤولون عسكريون في القوات الموالية للحكومة،
أمس ،أن المتمردين استكملوا السيطرة على الكسارة شمال
غرب المدينة ،وانتقلت المعارك إلى أطراف منطقة الميل على
بعد أقل من ستة كلم عن وسط مدينة مأرب.
وأصبحت الجبال المحيطة بمنطقة الميل خط الدفاع األهم
عن المدينة من جهتها الغربية.
وفي الساعات الــ 48الماضية ،لقي  26من القوات الموالية
للحكومة بينهم  4ضباط و 39في صفوف المتمردين مصرعهم.
ودفع الحوثيون بمئات المقاتلين خالل اليومين الماضيين
لحسم المعركة .ورغم ضربات الطيران الحربي التابع لـ»تحالف
دعم الشرعية» ،الذي تقوده السعودية في اليمن ،فإن مقاتليهم
«ال يتوقفون عن التدفق والقتال لتحقيق مزيد من التقدم».
واض ـط ــر ال ـحــوث ـيــون ل ــ»اس ـت ـخ ــدام الـ ــدراجـ ــات ال ـن ــاري ــة في
هجماتهم بـعــد مــا ب ــات ا لـطـيــران يستهدف معظم مركباتهم
العسكرية» .ويسعى الحوثيون للسيطرة على مــأرب الغنية
بالنفط قبل الدخول في أي محادثات جديدة في ظل ضغوط
إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ل ـلــدفــع ب ــات ـج ــاه الـحــل
السياسي.
مــن جهته ،نعى وزيــر اإلع ــام فــي الحكومة اليمنية معمر
اإلري ــان ــي ،مــديــر دائ ــرة الـقـضــاء العسكري فــي الجيش الـلــواء
ً
عبدالله علي الحاضري ،مؤكدا أنه «ترجل في إحدى جبهات
العزة والكرامة ،دفاعا عن الجمهورية بمحافظة مأرب».
وأوضحت مصادر أن الحاضري ،قتل ليل السبت ـ األحد ،في
مواجهات بجبهة المشجح ،شمال غربي مأرب.
في غضون ذلــك ،أعلن «التحالف» اعتراض وتدمير طائرة
مسيرة ملغومة «درون» أطلقتها الجماعة اليمنية المتمردة
المدعومة من إيران باتجاه جنوب المملكة.
وفي مارس الماضي ،رفض الحوثيون دعوة الرياض إلى
وقف إطالق النار على مستوى البالد ،إذ إنهم يطالبون برفع
ً
كامل للحظر الجوي والبحري الذي يفرضه «التحالف» .وبدال
من ذلــكّ ،
ّ
المسيرة والصواريخ
صعدوا الهجمات بالطائرات
البالستية نحو عمق المملكة التي توفر الدعم الجوي للقوات
الموالية للحكومة.
(طهران ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

بعد أربع سنوات من فشلهم
ّ
األخير في التوصل إلى حل،
يلتقي القبارصة اليونانيون
والقبارصة األتراك ابتداء من
غد الثالثاء إلى الخميس في
جنيف إلجراء "محادثات غير
رسمية" برعاية األمم المتحدة،
لكن بدون آمال كبيرة بالتوصل
إلى اتفاق حول إعادة توحيد
الجزيرة المتوسطية .وقبرص
منقسمة منذ غزو الجيش
التركي ثلثها الشمالي عام
ً
 ،1974ردا على محاولة انقالب
ّ
كانت تهدف إلى ضم الجزيرة
إلى اليونان.

تمرد ضد تمديد
والية الرئيس الصومالي

أفاد موقع "جوهر" اإلخباري
الصومالي ،بأن قوة من الجيش
الصومالي معارضة لتمديد
والية الرئيس محمد عبدالله
فرماجو انسحبت من قواعدها
في أجزاء من إقليم شبيلي
المجاور للعاصمة مقديشو.
ووفق ما أورد الموقع ،فإن
تلك القوة التي تستقل أعدادا
كبيرة من السيارات الحربية
وصلت إلى الضواحي الشمالية
لمقديشو وتمركزت بها.

سخط مغربي الستضافة
إسبانيا زعيم البوليساريو

ّ
أعلن مصدر رسمي أن الرباط
استدعت ،أمس األول ،السفير
اإلسباني المعتمد لديها
للتعبير عن سخطها بسبب
استضافة بالده زعيم جبهة
االنفصالية
البوليساريو ّ
إبراهيم غالي لتلقي العالج
على أراضيها .وقال المصدر
ّ
إن وزير الخارجية المغربي
ناصر بوريطة استدعى
السفير اإلسباني للتعبير له
عن "عدم فهم وسخط" وطلب
ّ
توضيحات ،بعد أن أكدت مدريد
ّ
أن ّاألمين العام للبوليساريو
يتلقى العالج على أراضيها.
وكان انفصاليو جبهة
أعلنوا الخميس
ّبوليساريو ّ
أن زعيمهم يتلقى العالج بعد
ً
إصابته بـ "كورونا" ،ردا على
تقرير تحدث عن إصابة غالي
بالسرطان وإدخاله مستشفى
في إسبانيا تحت اسم جزائري
مستعار.

ةديرجلا
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ّ
ّ
إسرائيل تهدئ مع غزة لتجنب اتساع «هبة القدس»
• يد «حماس» على الزناد ...ونتنياهو يرفض توصية بعملية واسعة
• اعتقاالت ومواجهات في المدينة المقدسة ...والمستوطنون يقيمون حواجز
في محاولة لتجنب أن تتسبب
ّ
«هبة القدس» الرمضانية
في تصعيد لألوضاع بقطاع
غزة ،والتوترات في الضفة
الغربية ،وربما تؤدي إلى
اندالع تظاهرات في العديد
من الدول اإلسالمية ،رفض
المستوى السياسي اإلسرائيلي
ّ
شن عملية واسعة في غزة،
بينما دعا رئيس الحكومة
اإلسرائيلي «جميع األطراف»
الى التهدئة.

مع دخول المواجهات غير المسبوقة
فــي ال ـقــدس مـنــذ س ـنــوات ال ـيــوم الـثــالــث
ع ـش ــر ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،رف ـع ــت إس ــرائ ـي ــل
ً
حالة التأهب اسـتـعــدادا لكل احتماالت
ّ
"هبة القدس" ووضعت حركة "حماس"
ي ــده ــا ع ـل ــى ال ـ ــزن ـ ــاد ،فـ ــي ح ـي ــن واصـ ــل
ال ـم ـس ـتــوط ـنــون اس ـت ـف ــزازات ـه ــم ل ـل ـعــرب،
وأقــامــوا حــواجــز على طــرق مــؤديــة إلى
المدينة المقدسة.
وكــانــت مــديـنــة ال ـقــدس ومـعـظــم مــدن
وبلدات الضفة الغربية وقطاع غــزة قد
شـهــدت ت ـظــاهــرات لـيــل الـسـبــت ـ األح ــد،
ً
دعما للتحركات التي تشهدها المدينة
ً
المقدسة منذ  13يوما.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ،اع ـ ـتـ ــدت
الشرطة اإلسرائيلية على المصلين في
منطقة بــاب العامود بالهراوات وإلقاء
قـنــابــل ال ـصــوت وال ـغ ــاز ل ــدى خــروجـهــم
م ــن ال ـم ـس ـجــد األق ـ ـصـ ــىّ ،
ورد ال ـش ـبــان
الفلسطينيون بالحجارة والزجاجات
وإحـ ـ ــراق ح ــاوي ــات ق ـمــامــة ف ــي ع ــدد من
الشوارع المجاورة.
وفــي ظــل أوســع اشتباكات تشهدها
ال ـمــدي ـنــة ال ـم ـق ـ ّـدس ــة م ـنــذ سـ ـن ــوات بين
ال ـش ــرط ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة وال ـم ـت ـظــاهــريــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ،أقـ ـ ــدم ال ـم ـس ـتــوط ـنــون
ً
خ ـص ــوص ــا م ــن أتـ ـب ــاع ال ـت ـي ــار الــدي ـنــي
الحريدي على إنشاء حواجز على الطرق
الـمــؤديــة إلــى ال ـقــدس ،وقــامــوا بتوقيف
السيارات المارة واالعتداء على راكبيها
في حال ّ
تبين أنهم فلسطينيون ورجمها
بالحجارة ،بحسب مشاهد عرضتها قناة
إسرائيل الرسمية (كان).
ولـ ّـمــح رئـيــس بـلــديــة الـقــدس موشيه
ليؤون ،الذي ينتمي إلى حزب "ليكود"،
إلى دور الشرطة اإلسرائيلية في السماح
لعناصر التنظيمات اليهودية باالعتداء
ً
فــي الـقــدس ،مــؤكــدا أنــه عــارض السماح
لـمـنـظـمــة "اله ــاف ــا" (ال ـل ـه ــب) الـمـتـطــرفــة
بتنظيم مسيرتها قـبــل يــو مـيــن ،إال أن
الشرطة أصرت على أنها "قانونية".
وك ــان ــت ت ـظ ــاه ــرة ألنـ ـص ــار "اله ــاف ــا"
الخميس الماضي هتفوا خاللها "الموت
للعرب" أدت الى اتساع المواجهات.
بدورها ،عاشت الضفة الغربية ليلة
ساخنة ،تخللها مواجهات بين شبان
فـلـسـطـيـنـيـيــن وال ـ ـقـ ــوات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
ّ
الحي
أصيب خاللها المئات بالرصاص
والمطاط والغالبية باالختناق من الغاز
المسيل للدموع.
كما استمر خروج المسيرات الليلية
ال ـغــاض ـبــة م ــن ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وك ــذل ــك في
مخيمات اللجوء في لبنان واألردن من

●

ف ــي ح ــدث نـ ــادر بـمـصــر ،ت ـق ـ ّـدم وزي ــر
الدولة لإلعالم ،أسامة هيكل ،باستقالته
م ـ ــن م ـن ـص ـب ــه أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد أش ـ ـهـ ــر مــن
دخوله في معركة إعالمية مع عدد من
اإل عــا مـيـيــن المحسوبين عـلــى النظام
المصري ،وباستقالته يكون هيكل قد
أقر بهزيمته بعدما اشتكى غير ّ
ّ
مرة من
عدم امتالكه ّ
أي صالحيات للقيام بمهام
منصبه ،أو السماح له بإجراء إصالحات
ضرورية في المشهد اإلعالمي المصري.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،نـ ــادر س ـعــد ،ن ـبــأ ت ـق ـ ّـدم هيكل
باستقالته من منصبه ،لرئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي ،وأرج ـ ــع
سبب االستقالة لـ "ظــروف خاصة" ّ
يمر
بـهــا هـيـكــل ،فــي مـحــاولــة عـلــى مــا يبدو

فلسطيني يقوم بحركة استعراضية قبل طرد القوات
اإلسرائيلية للمتظاهرين خ ــارج بــاب الـعــامــود في
(أ ف ب)
البلدة القديمة بالقدس أمس األول
شمالها إ لــى جنوبها نـصــرة لألقصى
والمقدسيين.
م ــن نــاحـيـتــه ،ش ــدد رئ ـيــس الـحـكــومــة
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،في بيان،
عـلــى أن إســرائ ـيــل "ت ـحــافــظ عـلــى حــريــة
العبادة كما نفعل كل عام ،لجميع سكان
القدس وزوارهــا" ،ودعا في عبارة الفتة
"جميع األط ــراف" الــى الـهــدوء ل ـ "ضمان
احترام القانون والنظام العام".

صواريخ غزة
ولـلـيــوم الـثــانــي على الـتــوالــي أطلقت
ث ــاث ــة ص ــواري ــخ م ــن غـ ــزة ع ـلــى جـنــوب
إسرائيل اعترضت أحدها منظومة القبة
الحديدية ،وانفجر الثاني في أرض خالء
ف ــي ح ـيــن س ـقــط ال ـثــالــث داخـ ــل ال ـق ـطــاع،
بحسب الجيش اإلسرائيلي .لكن وتيرة
ً
إطــاق الـصــواريــخ تراجعت كثيرا غــداة
ً
إطالق  36صاروخا من القطاع في أكبر
هجوم من نوعه منذ أشهر.

ال حرب في غزة
ورغـ ـ ـ ــم قـ ـ ــول ن ـت ـن ـي ــاه ــو إن ال ـج ـيــش

إلنـ ـه ــاء ج ـ ــدل االس ـت ـق ــال ــة م ـب ـك ــرا ،لـكــن
م ـصــادر مطلعة لـ ـ "ال ـجــريــدة" أك ــدت أن
سـبــب االسـتـقــالــة يــأتــي احـتـجــاجــا على
ع ــدم وج ــود صــاحـيــات لمنصب وزيــر
اإلعــام ،الذي ّ
قدم استقالة غير معتادة
في المشهد المصري.
هيكل الذي تولى منصبه في ديسمبر
 ،2019اشـتـكــى أكـثــر مــن مــرة مــن تــردي
المشهد اإلعالمي علنا ،وغياب الرؤية
اإلعالمية ،وهاجم عددا من اإلعالميين
الذين يتلقون األوامر من جهات بعينها،
لتندلع معركة تكسير عظام في أكتوبر
ّ
ال ـمــاضــي ،إذ ش ــن ع ــدد مــن اإلعــامـيـيــن
ّ
ه ـجــومــا حـ ــادا ع ـلــى ه ـي ـكــل ،بـيـنـمــا بــث
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـم ـص ــري ت ـســري ـبــا ل ــه فــي
سابقة هــي األول ــى مــن نــوعـهــا ،ووصــل
األمــر التهامه بدعم "اإلخ ــوان" وترويج
خطابهم الكاذب.

اإلسرائيلي "مستعد لكل السيناريوهات"
فـيـمــا ي ـخ ـ ّـص غـ ــزة ،أف ـ ــادت ال ـق ـنــاة ""12
الـعـبــريــة ب ــأن الـمـسـتــوى الـسـيــاســي قــرر
نـهــايــة األس ـب ــوع "رف ــض اق ـت ــراح أجـهــزة
األمـ ــن إطـ ــاق عـمـلـيــة ع ـس ـكــريــة واس ـعــة
النطاق بغزة" ،مشيرة إلى رسالة نقلتها
"ح ـمــاس" عــن طــريــق الــوسـيــط المصري
ّ
معنية بالتصعيد.
مفادها أنها غير
وأشارت القناة إلى أن "قيادة األجهزة
األمنية رأت خــال جلسة عقدها رئيس
األركـ ــان الـجـنــرال كــوخــافــي أن ــه ال يمكن
المرور ّ
مر الكرام على إطالق عشرات من
الصواريخ ،حتى إذا استلزم الرد خوض
ّ
ع ــدة أي ــام م ــن ال ـق ـتــال ،إال أن الـمـسـتــوى
السياسي قرر رفض هذا االقتراح خالل
جـلـســات لـتـقـيـيــم األوض ـ ـ ــاع" ،الف ـتــة إلــى
أن "رؤســاء األجهزة اعتبروا أن توجيه
ضربة قاسية إلى حماس ستثنيها عن
إطالق الصواريخ كلما ازداد التوتر في
القدس ،وتحثها على التقدم نحو تسوية
أمور أخرى ال تزال عالقة".
وعقب مشاركته في هذه المشاورات
بـحـضــور نـتـنـيــاهــو ،ه ــدد وزي ــر الــدفــاع
بيني غانتس بأنه "إذا لــم يتم الحفاظ
ّ
ع ـلــى ال ـت ـهــدئــة ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ف ـ ــإن غــزة

ستتضرر بـشــدة على الصعيد المدني
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي واألم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـي ،وسـ ـيـ ـك ــون
ً
المسؤولون هم قادة حماس" ،مكررا أن
الجيش "مستعد الحتمال التصعيد".
وفي ظل مخاوف من توسيع الفصائل
الفلسطينية مــن دائ ــرة إط ــاق القذائف
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ب ــات ـج ــاه ال ـم ـس ـتــوط ـنــات
اإلسرائيلية ،رفــع جيش إسرائيل حالة
التأهب فــي بطاريات "القبة الحديدية"
بالجنوب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
أن "حماس" امتنعت حتى اآلن عن إطالق
الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ ت ـ ـجـ ــاه ال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات
والـبـلــدات الواقعة خــارج منطقة "غــاف
غـ ـ ــزة" ،وركـ ـ ــزت الـ ـق ــذائ ــف ع ـل ــى مـنـطـقــة
المناطق المتاخمة للسياج الـحــدودي،
ّ
ل ـكــن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ي ـت ـخـ ّـوف من
توسيع دائرة القصف الصاروخي ليشمل
مناطق أبعد في الجنوب.
ورغ ــم تـقــديــرات الجيش اإلسرائيلي
أنها ما زالت بعيدة عن إدخال أو صنع
أسـلـحــة كــاســرة ل ـل ـتــوازن إل ــى غ ــزة ،قــال
ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية
إن "حـ ـم ــاس ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن دق ــة
مقذوفاتها ،وأن ذلــك تبين خــال جولة

ورغ ــم ه ــدوء الحملة اإلعــامـيــة ضد
هيكل ،فإن الضغوط توالت عليه ،خاصة
بـعــد احـتـكــار المجلس األع ـلــى لتنظيم
اإلع ـ ـ ــام (ه ـي ـئ ــة م ـس ـت ـق ـلــة) صــاح ـيــات
منصب وزيــر اإلعــام بموجب القانون،
وخرج رئيس المجلس كرم جبر ،وأعلن
فــي ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،أن وزي ــر اإلع ــام
ال صــاح ـيــات ل ــه عـلــى عـمــل الـمـجـلــس،
وأن دوره يـ ُقـتـصــر عـلــى الـتـنـسـيــق مع
المجلس ،وأطلق على هيكل "وزيــر بال
حقيبة" ،كناية على أنــه بال صالحيات
وال سلطات.
فــي سـيــاق مـنـفـصــل ،أص ــدر الرئيس
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ــرارا
جـمـهــوريــا ب ــإع ــان حــالــة الـ ـط ــوارئ في
جميع أنحاء البالد مدة ثالثة أشهر.
ّ
ووجه الرئيس السيسي ،كلمة للشعب
المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء،

أم ــس ،أك ــد فـيـهــا أن االح ـت ـفــال بتحرير
ّ
سيناء "يــولــد قــوة دفــع متجددة للعمل
على حماية كل شبر من أرجاء الوطن"،
الفـتــا إل ــى أن "مـعــركــة الـبـنــاء والتنمية
التي نخوضها اليوم جميعا ال تقل في
تـحــديــاتـهــا وقــوتـهــا عـ ّـمــا واج ـهــه اآلب ــاء
واألجـ ـ ـ ــداد ...وت ـلــك الـمـعــركــة تـلــزمـنــا أن
نصطف جميعا حول الوطن".
في غضون ذلك ،أكد الرئيس السيسي
حساب
أن األمن ال ينبغي أن يأتي على
ً
ال ـحــريــة ،حـتــى ف ــي بـلــد يـعـيــش ظــروفــا
صعبة مثل مـصــر ،ونـفــى فــي ح ــوار مع
صحيفة "دي فيلت" األلمانية ،حبس أي
شخص في مصر بسبب آرائه السياسية،
وأكــد أن النقد مسموح بــه للجميع في
مصر ،شريطة أن يكون ً
"نقدا ً
بناء وليس
ً
تحريضا".

ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ال ـي ــوم ـي ــن ال ـمــاض ـي ـيــن"،
ً
مبينا أنــه فــي جــوالت القتال بالعامين
األخيرين ،سعت الحركة إلى تجاوز "القبة
الحديدية" بواسطة مقذوفات ذات مدى
أطول ،قبل تحسين قدراتها.
في المقابل ،قالت حركة حماس ،في
بيان أمس" ،ندعو مقاومتنا الباسلة في
ُ
غــزة إلــى أن تبقي أصبعها على الزناد،
وأن تهيئ صواريخها لتكون على أهبة
االستعداد في استهداف معاقل االحتالل
ومنشآته العسكرية والحيوية".
وطالبت "حماس" بمواصلة االحتشاد
في البلدة القديمة بمدينة القدس وعلى
أبــوابـهــا ،والـحــرص على أداء الصلوات
ك ــاف ــة ف ــي ال ـم ـس ـجــد األقـ ـص ــى ال ـم ـب ــارك
وســاحــاتــه ،داعـيــة مــدن الضفة الغربية
وال ــداخ ــل الفلسطيني إل ــى ش ـ ّـد الــرحــال
إلى المسجد األقصى المبارك وتشكيل
لـ ـج ــان الـ ـح ــراس ــة ال ـل ـي ـل ـيــة ف ــي األم ــاك ــن
الفلسطينية كافة .وأكدت الحركة مواصلة
حالة اإلرباك الليلي في األحياء اليهودية
وال ـم ـنــاطــق الـقــريـبــة م ــن الـمـسـتــوطـنــات
والـ ـش ــوارع ال ـمــؤديــة إلـيـهــا ،حـتــى يدفع
ً
المعتدون الثمن غاليا جراء عدوانهم.
(عواصم -وكاالت)

السيسي يتلقي لقاح كورونا أمس

هل وقع باشينيان ضحية تجاذب روسي  -أميركي؟

ً
ُ
واشنطن تغلق بعثاتها الدبلوماسية في تركيا خوفا من تظاهرات
في توقيت "جيوسياسي" حساس ،استجاب
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء األرم ـ ـنـ ــي ن ـي ـكــول بــاشـيـنـيــان
للمطالبات باستقالته التي خرجت إلى العلن
بعد الهزيمة الساحقة التي ّ
تعرضت لها يريفان
في إقليم ناغورني كاراباخ على يد أذربيجان
المدعومة من تركيا.
وأعلن باشينيان أمــس ،قــرار استقالته على
منصته المفضلة "فـيـسـبــوك" الـتــي قــادتــه إلى
رئــاســة الـ ــوزراء بعد ث ــورة بيضاء ضــد رئيس
الوزراء السابق سيرج سركيسيان المدعوم من
روسيا ،وذلك بعد ساعات من اعتراف الرئيس
األميركي جو بايدن بأن المذابح التي تعرض
لها األرمن إبان اإلمبراطورية العثمانية عام 1915
هي "إبادة جماعية".
كما جــاءت االستقالة غــداة تلقي باشينيان
ً
اتصاال من نظيره الروسي فالديمير بوتين ،بعد
ُّ
تقارير عن تعرض جنود روس وأذريين إلطالق
نار من الجيش األرمني في منطقة الخط الفاصل
في كاراباخ.
وكان باشينيان تعرض لضغوط للتقرب من
ً
موسكو ،الحليف التقليدي ليريفان ،خصوصا
بعد امتناعها عــن تقديم أي مساعدة لألرمن
خالل جولة المعارك األخيرة في كاراباخ الخريف
الماضي.
وأعلن باشينيان بالفعل قبل نحو  10أيام في
كلمة أمام البرلمان ،أنه طالب موسكو بتوسيع
وج ــوده ــا الـعـسـكــري عـلــى األراضـ ـ ــي األرمـنـيــة
ً
بــوصـفـهــا ضــام ـنــة ألمـ ــن بـ ـ ــاده ،مـ ـش ــددا على
"األهمية الكبرى للتحالف العسكري الروسي ـ ـ

سلة أخبار
موسكو :قمة بوتين ـ ـ بايدن
ُ
قد تعقد في يونيو

أعلن الكرملين أن لقاء قمة بين
الرئيسين الروسي فالديمير
بوتين واألميركي جو بايدن
قد يعقد في يونيو المقبل،
"لكن انعقاده يتوقف على
العديد من العوامل" .وقال
مساعد الرئيس الروسي
يوري أوشاكوف ،أمس ،إن
هناك "إشارات من الجانب
األميركي بشأن رغبته في
عقد اللقاء ،وسندرسها ،لكن
مناقشة القمة المحتملة
على المستوى العملي بين
الطرفين لم تنطلق بعد.
بطبيعة الحال سيكون قرارنا
رهن العديد من العوامل".
واقترح بايدن على بوتين عقد
لقاء في دولة ثالثة في األشهر
المقبلة.

مصر :استقالة وزير اإلعالم في حدث سياسي نادر
القاهرة  -حسن حافظ

دوليات

أرمنيون يحتفلون بقرار بايدن أمام السفارة األميركية في يريفان أمس األول
األرمني المشترك ونظام الدفاع الجوي المشترك".
وتصاعد الغضب ضد باشينيان حين أعفى
في فبراير عــدة جـنــراالت في مؤسسة الجيش
ً
المقربة تقليديا من موسكو ،اتهمهم بالتخطيط
النقالب.
واعتبر مراقبون أن استقالة باشينيان ،الذي
ً
كان يعتبر مقربا من األميركيين لدى وصوله
ّ
إلى السلطة ،قد تكون تمت بضغط روسي لقطع
الطريق أمام أي محاولة لتحسين العالقة بينه
وبين إدارة بايدن التي أبدت بالفعل اهتمامها
بالملف األرمني من خالل قرار االعتراف باالبادة.
وأعلن المكتب الصحافي للرئاسة ،أن رئيس
الجمهورية أرمين سركيسيان ،وافق على استقالة

(أ ف ب)

االسترشاد بنصوص الدستور
الحكومة "مــع
ّ
الوطني" ،ومن المتوقع أن تنعقد االنتخابات في
 20يونيو على أن يستمر باشينيان وحكومته
بتصريف األعمال الى حينه.
وكــان باشينيان رحــب أمــس األول ،بـ"القرار
التاريخي" لبايدن ،بعد اعترافه باإلبادة األرمنية،
ليصبح بــذلــك أول رئـيــس لـلــواليــات المتحدة
يصف مقتل  1.5مليون أرمني على أيدي السلطنة
العثمانية عام  1915بأنه إبادة ،في خطوة أثارت
غضب تركيا وأذربـيـجــان التي قالت فــي بيان
ّ
"يحرف
صــدر عن وزارة خارجيتها ،إن بايدن
األحداث التي وقعت قبل  100عام".
كما دان الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان

واألذربيجاني إلهام علييف خالل اتصال هاتفي
بينهما إعالن الرئيس األميركي.
وجاء في بيان نشره مكتب علييف ،أن األخير
وصف قرار بايدن بأنه "خطأ بحجم تاريخي"،
وأن أذرب ـي ـجــان تعتبره "غـيــر مـقـبــول ،وألـحــق
ً
أض ــرارا جسيمة بـبــوادر التعاون الناشئة في
المنطقة".
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أع ــرب ــت رئ ـي ـس ــة ال ـبــرل ـمــان
األذربيجاني صاحبة غافاروفا في اتصال مع
نظيرها التركي ،عن تضامن بالدها مع تركيا،
معتبرة أن بيان بايدن "لن يصب في مصلحة
السالم بالمنطقة".
وفي إشارة إلى ّ
تخوفها من اندالع احتجاجات
مناهضة للواليات المتحدة ،إثــر قــرار بايدن،
أعلنت السفارة األميركية في تركيا ،أمس ،إغالق
مقر السفارة في أنقرة وجميع المقار القنصلية
التابعة لها في أضنة وإزمير وإسطنبول ،اليوم
ً
وغدا ،ودعت األميركيين المقيمين في تركيا إلى
ّ
توخي الحذر وتجنب التجمعات.
وأوضح بيان السفارة على موقعها الرسمي،
"إن هذه اإلجراءات تمثل إجراءات احترازية بعد
قرار االعتراف بمسؤولية الدولة العثمانية عن
مذابح األرمن" ،مشيرة إلى أنه "يمكن للمواطنين
األميركيين في تركيا التواصل معها عبر الهاتف
أو عن طريق البريد اإللكتروني".
يأتي ذل ــك ،غ ــداة استدعاء وزارة الخارجية
التركية السفير األميركي ديفيد ساترفيلد ونقلت
له "رد فعل قوي".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

فرنسا :مقال لجنراالت
يثير زوبعة
ً
أثار مقال نشره عسكريون بينهم  20جنراال في مجلة
"فالور أكتويل" األسبوعية المحافظة المتشددة ،يتحدث
ً
عن "تفكك" فرنسا ،جدال في صفوف اليسار واالشتراكيين
ً
الذي ُ رأوا فيه "تهديدا بانقالب".
ونشر المقال الذي يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى
الدفاع عن الوطنية ووقعه " 20جنراال و 100ضابط رفيع
المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين".
ُّ
ويدين هؤالء العسكريون "التفكك الذي يضرب الوطن
ّ
ويتجلى ،عبر شيء من معاداة العنصرية ،بهدف واحد هو
خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات"،
ُّ
معتبرين أن ــه "تـفــكــك ي ــؤدي مــع اإلســامــويــة وجحافل
الضواحي ،إلى فصل أجزاء عدة من األمة لتحويلها إلى
أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا".
وأضاف العسكريون" :نحن مستعدون لدعم السياسات
التي ستأخذ في االعتبار حماية األمة".
كما نشرت "فالور أكتويل" تعليقا لزعيمة حزب "التجمع
الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن ،تدعو العسكريين
إلى المشاركة في االنتخابات قائلة" :أدعوكم إلى االنضمام
إلى معركتنا التي بدأت وهي قبل كل شيء معركة فرنسا".
وكتبت" :بصفتي مواطنة وسياسية ،أقــر بتحليالتكم
وأشارككم حزنكم".
ودان زع ـي ــم "ح ـ ــزب فــرن ـســا ال ـم ـت ـم ــردة" م ــن ال ـي ـســار
الــراديـكــالــي ،جــان لــوك ميلونشون "إع ــان العسكريين
المثير للدهشة" ،بينما رأى المرشح االشتراكي السابق
لالنتخابات الرئاسية في  ،2017بونوا هامون أن "20
ج ـن ــراال يـ ـه ــددون بـشـكــل واضـ ــح ال ـج ـم ـهــوريــة بــانـقــاب
عسكري".
وكــانــت "ف ــال ــور اك ـتــويــل" ن ـشــرت األس ـب ــوع الـمــاضــي،
عمودا للوزير السابق فيليب دي فيلييه بعنوان "أدعو
إلى التمرد".
(باريس ـ ـ أ ف ب)

واشنطن و«الناتو» يباشران
سحب القوات من أفغانستان

قال قائد القوات األميركية
والناتو في أفغانستان
الجنرال األميركي سكوت
ميللر ،إن بالده والحلف
باشرا عملية سحب القوات
من بعض القواعد في
أفغانستان .وأضاف ميللر
خالل مؤتمر في كابول ،أمس،
أن الجيش األميركي "سيسلم
جميع قواعده للقوات
األفغانية" .في وقت سابق،
أعلنت اإلدارة األميركية
أنها ستبدأ مع حلول األول
من مايو سحب القوات من
أفغانستان ،وبحلول 11
سبتمبر ستنجز العملية.
وذكرت اإلدارة ،أن هذا
االنسحاب سيتم بالتنسيق
الكامل مع الحلفاء والشركاء.

إندونيسيا :وفاة أفراد
طاقم الغواصة الـ53

أعلنت البحرية اإلندونيسية،
أمس ،أنها عثرت على
الغواصة التي غرقت وأكدت
مصرع أفراد طاقمها البالغ
عددهم  .53وقال رئيس هيئة
أركان البحرية يودو مارغونو
إنه ّ
تم العثور على الغواصة
ُالمشطورة ثالثة أجزاء والتي
فقد أثرها األربعاء الماضي،
في قعر البحر قبالة سواحل
جزيرة بالي .وأكد قائد القوات
المسلحة اإلندونيسية هادي
تجاهجانتو للصحافيين أن
"أفراد الطاقم الـ 53جميعهم
متوفون".

ألبانيا :انتخابات تشريعية
مهمة للمستقبل األوروبي

في خطوة تابعها المجتمع
الدولي بدقة ،ويفترض أن
ً
اختبارا لحسن سير
تشكل
ّ
ّ
مؤسسات هشة بعد حملة
تبادل خاللها المرشحون
اإلهانات واالتهامات
ّ
بالفساد وتخللتها أعمال
عنف ،أدلى أمس ،الناخبون
األلبان بأصواتهم لالختيار
بين رئيس الوزراء
االشتراكي إيدي راما
ومعارضة مشتتة لكنها
مصممة في الوقت نفسه
على إسقاطه ،في اقتراع
تشريعي أساسي لألحالم
األوروبية لبلد البلقان
الصغير.
ومنذ انتهاء الشيوعية في
هذه الدولة الفقيرة الواقعة
في منطقة البلقان مطلع
تسعينيات القرن الماضي،
واجهت نتائج االنتخابات
ً
بشكل منهجي اعتراضا من
قبل الخاسرين واتهامات
بحدوث تزوير.
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رياضة

العربي ينجو من فخ الشباب ويدخل أجواء الديربي
النجار :حققنا األهم والشباب أحرجنا

دهيليس :الساحل
األقرب للهبوط!

جدد عقده عامين لبناء فريق جديد

محاولة استحواذ

●
رأسية مشتركة للشباب أمام مرمى العربي

عبدالرحمن فوزان

ً
ً
ح ـقــق ال ـع ــرب ــي فـ ـ ــوزا صـعـبــا
وب ـ ـشـ ــق األن ـ ـفـ ــس عـ ـل ــى ضـيـفــه
الـ ـشـ ـب ــاب بـ ـه ــدف مـ ــن دون رد
س ـج ـل ــه ال ـ ـسـ ــوري ع ـ ــاء ال ــدي ــن
الدالي في المباراة التي جمعت
بينهما أمس األول على استاد
صباح السالم في الجولة  12من
الدوري الممتاز ،والتي شهدت
تعادل للساحل وكاظمة بهدف
لكل فريق.
وبهذا الفوز ،واصل األخضر
سـجـلــه م ــن دون هــزيـمــة رافـعــا
رصيده الى  32نقطة في صدارة
ال ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب ،ف ـ ــي حـ ـي ــن اس ـت ـم ــر
الشباب على رصيده السابق 11
نقطة بالمركز السابع.
ونـ ـج ــح الـ ـع ــرب ــي ب ـمــواج ـهــة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق األه ـ ــم
وخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث،
و ســط أداء مميز لكتيبة أبناء
األح ـ ـمـ ــدي ع ـل ــى مـ ـ ــدار شــوطــي
اللقاء ،وظهر األخضر بصورة
مـمـيــزة عـلــى مـسـتــوى التنظيم
الدفاعي والهجومي في بداية
الـلـقــاء وح ـتــى تحقيق ال ـهــدف،
لينطلق بعدها فــر يــق الشباب
في محاوالت إلدراك التعادل ،إال

أن التسرع في انهاء الهجمات
حال دون ذلك.
ً
وفـ ـ ــي ل ـق ـط ــة أث ـ ـ ـ ــارت جـ ـ ــدال،
سجل الشباب هدفا عن طريق
محمد الباذر ،إال أن الحكم علي
عباس ألغاه بعد العودة لتقنية
الفيديو "الفار" ،إثر تدخل قوي

من محترف الشباب على قدم
الالعب محمد فريح.
مــن جانبه ،أكــد مدير فريق
ال ـ ـعـ ــربـ ــي أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـن ـ ـجـ ــار أن
فريقه حقق االهم من مواجهة
ً
الشباب ،الفتا إلى أن الضيوف
ق ـ ــدم ـ ــوا اداء مـ ـمـ ـي ــزا وكـ ــانـ ــوا

الزنكي :ألفاظ المدرب قد تكون
مقبولة في غير المالعب الكويتية
●

أحمد حامد

ً
سادت حالة من الرضا داخل نادي الشباب عطفا على األداء
والمجهود المبذول من الالعبين أمام المتصدر فريق العربي.
وأكد مدير جهاز الكرة جابر الزنكي أن فريقه قدم مستوى
ً
ً
مميزا كان ينقصه تسجيل هدف أو أكثر ،مشيرا إلى أنه حذر
الالعبين من سيناريو المباراة وأهمية التركيز والجدية أمام
فريق بحجم العربي.
وبرر الزنكي خروج مدرب الفريق الصربي مرجان بالبطاقة
الحمراء ،بتلفظه ببعض الكلمات التي قد تكون مقبولة في
غير المالعب الكويتية ،مشيدا بحسن خلق المدرب في اشارة
إلى أنه لم يقصد االساءة لحكم المباراة.

األف ـ ـضـ ــل عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار شــوطــي
اللقاء.
وذك ـ ـ ــر الـ ـنـ ـج ــار أن "مـ ـش ــوار
ال ـ ـ ــدوري ال ي ـ ــزال ط ــوي ــا ،ومــن
الـطـبـيـعــي أن يـتـعــرض الـفــريــق
لمثل هــذه ال ـظــروف ،وأن يقدم
مباراة سيئة على مستوى االداء
ش ــرط أال ي ـت ـكــرر ف ــي م ـبــاريــات
اخرى ،وعلينا طي صفحة هذا
ال ـل ـقــاء وال ـتــرك ـيــز ف ــي ال ـم ـبــاراة
المقبلة أ مــام الغريم التقليدي
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ال ـخ ـم ـي ــس الـمـقـبــل
وال ـت ـح ـض ـيــر ل ـهــا بـشـكــل جــدي
لمواصلة المشوار".
ومنح مدرب الفريق الكرواتي
انتي ميشا العبي االخضر راحة
م ــن ال ـت ــدري ـب ــات أم ـ ــس ،ع ـل ــى ان
يـسـتــأنـفــوهــا اع ـت ـبــارا م ــن الـيــوم
بحصة تدريبية خفيفة وفحص
ج ــاه ــزي ــة الــاع ـب ـيــن ل ـل ـتــأكــد من
سالمتهم قبل بــدايــة االستعداد
لـ ـم ــواجـ ـه ــة االصـ ـ ـف ـ ــر واخـ ـتـ ـي ــار
التشكيل المناسب.
وك ـ ـ ــان الع ـ ــب الـ ـع ــرب ــي أح ـمــد
ابراهيم خرج مصابا من المباراة،
كما اشتكى جمعة عبود وعبدالله
الشمالي من االصابة ايضا.

حازم ماهر

جــدد م ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم بنادي
الساحل محمد دهيليس عقده الجديد مع النادي
مدة عامين.
وكانت "الجريدة" قد ذكرت في عددها الصادر
األح ــد  18ال ـج ــاري ،أن مجلس اإلدارة تـفــاوض
مــع دهيليس لتجديد عـقــده ،وذل ــك للبحث عن
االستقرار الفني ،وبناء فريق جديد يعتمد في
قوامه األســاســي على أبناء الـنــادي من مختلف
المراحل السنية.
من ناحية أخــرى ،يواصل الساحل تدريباته
اليوم استعدادا لمواجهته المهمة مع الشباب
بعد غد ،في افتتاح الجولة الرابعة عشرة لدوري
 stcل ـلــدرجــة ال ـم ـم ـتــازة ،ورف ــض دهـيـلـيــس منح
الالعبين راحة من التدريبات أمس؛ نظرا لضيق
الوقت ،وذلك على الرغم من المجهود الذي بذله
الالعبون أمام كاظمة أمس األول.

ً
دهيليس :نستحق مركزا أفضل

وأك ــد دهيليس ،فــي تصريح لــه ،أن موافقته
على االستمرار مع الساحل جاءت في ظل وجود
رغ ـبــة قــويــة مــن مـجـلــس اإلدارة فــي ب ـنــاء فــريــق
جديد ،وحرصه على تقديم الدعم الالزم لتحقيق
هذا الهدف.
وق ــال" :ســأضــع خطة بناء فريق جديد خالل
األيام القليلة المقبلة ،إلى جانب العمل على البقاء
في الدوري الممتاز".
وشدد على أن الساحل هو أقرب الفرق للهبوط
لــدوري الــدرجــة األول ــى ،مبينا أنــه يتعين على
الفريق العودة إلى تحقيق نتائج إيجابية على

غرار نتائجه في بداية البطولة من أجل البقاء.
ولفت إلى أن التعادل مع كاظمة بهدف لمثله
في ظل نقص الصفوف أفضل كثيرا من الهزيمة،
موضحا أن الالعبين عقدوا العزم قبل المباراة
على عدم الخسارة ،وقد تحقق لهم ما أرادوا.
وأش ــار دهيليس إل ــى أن ال ـجــوالت المتبقية
مــن البطولة ستكون صعبة على جميع الفرق،
سواء التي تنافس على اللقب او تلك التي تسعى
للهروب من الهبوط،
مؤكدا أن الساحل
يـسـتـحــق الـبـقــاء
ف ــي "ال ـم ـم ـت ــاز"
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
م ــرك ــز أف ـض ــل،
ل ـ ـكـ ــن خـ ـس ــارت ــه
ل ـعــدد مــن الـنـقــاط
ألس ـب ــاب مـعــروفــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ألـ ـق ــى
بـظــا لــه السلبية
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــال ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
لالعبين.

دهيليس

الجهراء في «ممتاز الطائرة»
بتخطيه برقان

جانب من مباراة الجهراء وبرقان
حــافــظ فــريــق الـجـهــراء على مقعده فــي ال ــدوري الممتاز للكرة
الطائرة ،في الموسم الجديد  ،2022-2021بعد تصدره الدور المؤهل
بـ 7نقاط بفوزه على برقان  ،1-3في المباراة التي جمعتهما أمس
األول ،على صالة االتحاد بمجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله،
ضمن الجولة قبل االخيرة من الدور المؤهل.
وحسب الالئحة يتأهل الفريقان االول والثاني في الدور المؤهل،
وهـمــا الـجـهــراء االول ب ــ 7نـقــاط وبــرقــان الثاني ب ــ 6نـقــاط لـلــدوري
الممتاز في الموسم الجديد ،الــذي سيتكون من  7أندية ،ويهبط
الفريق الثالث (الشباب) الذي تجمد رصيده عند نقطتين للدرجة
االولى ،وستكون مباراته األخيرة مع الجهراء تحصيل حاصل.
مــن جانب آخــر يلتقي فــي التاسعة والنصف مــن مساء اليوم
القادسية مع العربي على صالة االتحاد في مباراة تحديد المركزين
الثالث لبطولة كأس االتحاد للكرة الطائرة.
ويسعي القادسية بطل الــدوري الممتاز للثأر من هزيمته في
آخر مواجهة بين الفريقين ،طمعا في عدم الخروج بخفي حنين
من البطولة ،بينما يطمح العربي في تأكيد تفوقه وإنقاذ آخر أمل
هذا الموسم بالحصول على الميدالية البرونزية.
وأعرب مدرب الجهراء التونسي صبري بن األزرق عن سعادته
للبقاء في الــدوري الممتاز ،وقــال" :المكان الطبيعي للجهراء هو
الدوري الممتاز ،قدمنا مباراة قوية أمام برقان ،التركيز العالي جدا
ورغبة الالعبين حاضرة من أجل تحقيق الفوز والمحافظة على
موقعهم ،وذلك رغم اآلثار السلبية التي عانى منها الفريق بسبب
فترة التوقف الماضية ،خصوصا بالنسبة لحساسية المباريات
وانتظام التدريبات" .وأكد بن االزرق أن الجميع سيسعى للظهور
بشكل أفضل في الموسم الجديد.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى عائلة المهنا لوفاة
فقيدهم العب النادي العربي ومنتخب الكويت السابق للجمباز
خالل فترة الستينيات والسبعينيات( ،فيصل مهنا المهنا)...
ّ
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ،وألهم أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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ُ
ّ
بيتيس يكرس نفسه
عقدة لريال مدريد
سقط ريال مدريد في فخ
التعادل السلبي على ملعبه،
أمام ضيفه ريال بيتيس ،أمس
األول ،ضمن منافسات المرحلة
الثانية والثالثين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

ك ـ ـ ّـرس ري ـ ــال ب ـي ـت ـيــس نـفـســه
عقدة لريال مدريد حامل اللقب،
في معقل النادي الملكي ،أمس
األول ،بــإج ـبــاره عـلــى الـتـعــادل
الـسـلـبــي ف ــي وق ــت ح ـســاس من
الـمــوســم ،فــي الـمــرحـلــة الثانية
والثالثين من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
ً
وتـعـثــر ري ــال مــدريــد مـجــددا
على أرضــه أمــام بيتيس ،الذي
لم يذق طعم الهزيمة في ملعب
النادي الملكي منذ مارس .2017
وفـ ـش ــل ري ـ ـ ــال فـ ــي ال ــوص ــول
الـ ــى ش ـب ــاك ب ـي ـت ـيــس ل ـل ـم ـبــاراة
ً
الرابعة تواليا في ملعبه ،وهو
أمر لم يحصل في تاريخه ضد
المنافس ذاته.
ً
ك ـمــا ت ـع ــادل ريـ ــال س ـل ـبــا في
ث ـ ـ ــاث م ـ ــن م ـ ـبـ ــاريـ ــاتـ ــه األرب ـ ـ ــع
األخيرة في جميع المسابقات،
أي نفس عدد التعادالت السلبية
فـ ــي  68م ـ ـبـ ــاراة خ ــاض ـه ــا قـبــل
هــذه السلسلة ،بحسب "أوبتا"
لإلحصاءات.
واأله ـ ـ ـ ــم أنـ ـ ــه خـ ـس ــر نـقـطـتـيــن
ثمينتين قـبــل ســت مــراحــل على

سلة أخبار
هنري غير سعيد
بتصرفات أرسنال

جانب من مباراة ريال مدريد وريال بيتيس
ان ـت ـهــاء ال ـمــوســم ،م ـمــا سيسمح
لغريمه برشلونة الثالث فــي أن
يصبح على المسافة ذاتها منه
ً
ف ــي ح ــال خ ــرج ف ــائ ــزا األحـ ــد من
مـ ـب ــارات ــه ال ـص ـع ـبــة م ــع مـضـيـفــه

ً
فـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــال ،عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن ال ـ ـنـ ــادي
ً
الـكــاتــالــونــي يملك أي ـضــا مـبــاراة
مؤجلة ستعزز حظوظه باللقب
في حال فوزه بها.
وكــان فريق الـمــدرب الفرنسي

زي ــن الــديــن زي ــدان يمني النفس
ب ــأن يـتـحـضــر بـشـكــل أف ـضــل لما
ينتظره الثالثاء على أرضه ضد
تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي ،ف ــي ذه ــاب
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وإلـ ــى جــانــب م ـبــارات ـيــه ضد
تشلسي في نصف نهائي دوري
األبطال ،تنتظر ريال مواجهات
صعبة في األمـتــار األخـيــرة من
الــدوري ،إذ يلتقي إشبيلية في

الـمــرحـلــة الـخــامـســة والـثــاثـيــن
ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه ،ث ــم ي ـح ــل بـعــدهــا
ضيفا على غرناطة وبلباو قبل
اختتام الموسم على أرضه ضد
فياريال.

زيدان :اللقب ال يزال في الملعب مهمة صعبة لميالن في ضيافة التسيو
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان ،المدير الفني
لريال مدريد ،عن خيبة أمله عقب تعادل الفريق
سلبيا على ملعبه أمام ريال بيتيس ،لكنه أكد
أن "لـقــب الليغا" ال ي ــزال فــي الملعب ،والفريق
سيقاتل عليه حتى النهاية.
وفي تصريحات بعد المباراة ،التي أقيمت
عـلــى مـلـعــب أل ـفــريــدو دي سـتـيـفــانــو ،ق ــال:
"فقدنا نقطتين ،لكن علينا التركيز على
مباراة الثالثاء (أمام تشلسي في دوري
األبطال) ،أمامنا  5مباريات في الليغا،
ما زال أمامنا الكثير .فقدنا نقطتين
لكننا سنقاتل على اللقب حتى
ال ـن ـهــايــة .إذا انـتـهــت األم ــور
الـيــوم ،مــا زال أمامنا
مباريات كثيرة
للتعويض".

وأضـ ـ ــاف" :ف ــي ك ــل م ــرة نـخـســر فـيـهــا نـقــاطــا
ُي ـقــال إن ـنــا س ـي ـئــون ،لـكــن األمـ ــور لـيـســت كــذلــك.
الفريق بحالة جيدة .علينا أن نستعيد عافيتنا
ســري ـعــا ،والـتـفـكـيــر ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـث ــاث ــاء الـتــي
ستكون األصعب في الموسم .مستعدون لمثل
هذه المباريات .لقب الليغا ال يزال في
الملعب .اليوم افتقدنا شيئا ما
من أجل الفوز بالمباراة".

ً
يحل ميالن ضيفا على التسيو ،اليوم ،في
ختام منافسات المرحلة  33من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.
وي ـس ــاور ال ـخ ــوف نـ ــادي م ـي ــان ،الـ ــذي كــرر
السقطات على أرض ــه فــي هــذا الـمــوســم ،إذ لم
يتمكن إال من حصد  11نقطة من أصل  30ممكنة
في مبارياته العشر األخيرة.
لقد شاهد ميالن حصاده من النقاط ،الذي
جمعه في مرحلة الذهاب شبه المثالية" ،يذوب"،
ً
حيث بــات "روســونـيــري" مـهــددا بالخروج من
المراكز األربعة األولى ،وبالتالي عدم التأهل إلى
مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض م ـ ـ ـيـ ـ ــان رح ـ ـ ـلـ ـ ــة مـ ـحـ ـف ــوف ــة
بــال ـم ـخــاطــر إلـ ــى ال ـم ـل ـعــب "األولـ ـمـ ـب ــي" في
العاصمة روما ،لمواجهة التسيو السادس
( 58نقطة) في ختام منافسات المرحلة ،على
وقــع غـيــاب مهاجمه المخضرم السويدي
زالتان إبراهيموفيتش بسبب اإلصابة ،بعد
ثالثة أيام من إعالن األخير تجديد عقده مع
فريقه الحالي حتى عام .2022
ً
وغ ــاب "إبـ ــرا" ( 39عــامــا) عــن ال ـل ـقــاء ،الــذي
خسره ميالن أمام ساسوولو  1-2األربعاء.

جانب من مباراة سابقة بين التسيو وميالن

مباراتا اليوم
7:30
9:45

توخيل يدعو فيرنر الستغالل الفرصة غوارديوال يطالب سترلينغ
بإظهار إمكاناته
دعـ ــا ت ــوم ــاس ت ــوخ ـي ــل م ــدرب
تـشـلـســي الع ـب ــه األل ـم ــان ــي تيمو
ف ـي ــرن ــر إل ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـف ــرص ــة
ومــواص ـلــة هــز الـشـبــاك بانتظام
بـ ـع ــد أن أنـ ـه ــى صـ ـي ــام ــا ط ــوي ــا
ليقود فريقه للفوز 1-صفر على
مضيفه وســت هــام يونايتد في
ال ــدوري االنكليزي الممتاز لكرة
القدم السبت.
و عـ ـ ــا نـ ـ ــى م ـ ـهـ ــا جـ ــم رازن بـ ــال
ش ـ ـبـ ــورت اليـ ـب ــزي ــغ الـ ـس ــاب ــق فــي
م ــوس ـم ــه األول ف ــي س ـتــام ـفــورد
بــريــدج وسـجــل هــدفـيــن فـقــط في
 2021فـ ــي كـ ــل ال ـم ـس ــاب ـق ــات مــع
النادي ومنتخب بالده.
لـ ـك ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي هــز
الشباك في الدقيقة  43في استاد
لندن ليسجل هدفه السادس في
الدوري منذ الوصول إلى النادي
اللندني ليتقدم تشلسي صاحب
المركز الرابع.
وقـ ـ ــال ت ــوخ ـي ــل لـلـصـحــافـيـيــن

توخيل

"ي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ــواص ـ ــل ال ـت ـس ـج ـيــل
واستغالل الفرصة".
وأهـ ــدر فـيــرنــر فــرصــة خطيرة
لمضاعفة الغلة لتشلسي وسط
دهشة المدرب توخيل.

قال بيب غــوارديــوال مــدرب مانشستر سيتي إنه يثق بشكل
كــامــل fالع ـب ــه رح ـيــم سـتــرلـيـنــغ رغ ــم خـ ــروج الع ــب المنتخب
اإلنكليزي مــن التشكيلة األســاسـيــة ،لكنه أكــد دعمه لالعب
البالغ عمره  26عاما الستغالل الفرص المتاحة.
وتراجع أداء سترلينغ بوضوح ،ليمنح غوارديوال المزيد
من الفرص لدخول التشكيلة األساسية لالعبين اآلخرين
غــابــريـيــل جـيـســوس وف ـيــل ف ــودن وريـ ــاض م ـحــرز خــال
منافسات هذا الموسم.
وقال غوارديوال للصحافيين قبل خوض نهائي
كــأس الرابطة أمــام توتنهام هوتسبير أمــس إن
"رح ـيــم الع ــب اسـتـثـنــائــي .ك ــان كــذلــك وال يــزال
وسيصبح".
وأضــاف "ربما ال يلعب بشكل منتظم
مثل المواسم السابقة .فيل وريــاض في
حالة رائعة.
لـكــن الـفــرصــة سـتــأتــي ويـجــب أن يكون
مستعدا إلظهار إمكاناته وأن يكون جاهزا
من الناحية الذهنية ويظهر عناصر القوة التي
يملكها".

beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3

تورينو  -نابولي
التسيو  -ميالن

كلوب :ال يمكنني صنع المعجزات

غوارديوال

ي ـعــود فــريــق لـيـفــربــول إلــى
التدريبات اليوم تحت قيادة
مدربه ،األلماني يورغن كلوب،
الـ ــذي يـعـمــل ع ـلــى خ ـطــة لحل
مشكلة تــراجــع ع ــدد األه ــداف
ا ل ـتــي يسجلها ا ل ـفــر يــق ،لكنه
أش ــار إلــى أنــه ليس بمقدوره
أن "ي ـص ـن ــع الـ ـمـ ـعـ ـج ــزات" فــي
هذا الشق.
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
الـبــريـطــانـيــة "ب ــي اي ــه مـيــديــا"
عن كلوب قوله" :الوضع حرج
جدا ،ألننا ندرك أن اللوم يقع
علينا وحدنا".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :لـ ـ ـك ـ ــن األم ـ ـ ـ ــر ال
ي ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـمـ ـعـ ـج ــزات ،ال ـتــي
إذا طـبـقـتـهــا س ـت ـقــول حينها
ً
ح ـس ـن ــا ك ــل األم ـ ـ ــور أصـبـحــت
على ما يرام مجددا ،ال ،عليك
أن تعمل من أجل هذا ،وهذا ما
سنفعله".
وتابع" :اآلن أحتاج إلى وقت

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس االتحاد األوروبــي
لكرة القدم (يويفا) أن األندية الـ 12التي حاولت تدشين
بطولة دوري السوبر األوروبــي المنفصلة ستعاقب
على أفعالها.
وأع ـل ـن ــت أن ــدي ــة أرس ـ ـنـ ــال وت ـش ـل ـســي وتــوت ـن ـهــام
وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
اإلنكليزية وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد
اإلسبانية ويوفنتوس وإنتر ميالن وميالن اإليطالية،
األسبوع الماضي عزمها إطالق بطولة دوري السوبر
األوروبي المنافسة لدوري أبطال أوروبا.
واستقال العديد من أعضاء مجالس إدارة األندية
الـ 12من مناصبهم في رابطة األندية األوروبية (إيكا)
التي يسيطر عليها يويفا لتبدأ خطط إطالق البطولة
ً
ال ـجــديــدة فــي الـتـحـطــم قـبــل أن تـعـلــن األن ــدي ــة تـبــاعــا
االنسحاب من ملف البطولة.
وبحسب وكــالــة أنـبــاء "بــي أيــه ميديا" البريطانية،
فإن تشيفرين أكد أن العقوبات بحق األندية اإلنكليزية
ً
الستة ستكون مخففة نظرا ألنها كانت أول المنسحبين
ً
من البطولة ،مشددا على أن العقوبات بحق يوفنتوس
وبرشلونة والريال ستكون األكثر قسوة.

وقال تشيفرين لصحيفة "ذي ميل" أمس "لنرى،
الـجـمـيــع سـيــدفــع ثـمــن م ــا اق ـتــرفــوه وال يـمـكــن أن
ً
نتظاهر بأنه لم يحدث شيئا".
وأضاف "اليمكن أن تقوم بشيء مثل هذا ثم تقول
أتعرض للعقاب ألن الجميع يكرهني".
وأشـ ـ ـ ــار "م ـش ــاك ـل ـه ــم ال ت ـت ـع ـلــق ب ــاألخ ــري ــن بــل
ً
بأنفسهم ،ليس جيدا ما قاموا به وسنرى خالل
األيام القليلة المقبلة ما علينا فعله".
وأوضـ ــح "ل ـكــن بــالـنـسـبــة ل ــي ف ـه ـنــاك اخ ـتــاف
كـبـيــر بـيــن األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة واألن ــدي ــة الـسـتــة
ً
األخ ــرى ،فـقــد انـسـحـبــت أوال ،اعـتــرفــوا بــارتـكــاب
أخطاء ،ينبغي أن يكون لديك بعض النبل لتقول
أنا مخطئ".
وأكد "ال أريد أن أتحدث عن إجراءات انضباطية
ً
لكن ينبغي أن يكون واضحا أن الجميع عليه أن
يتحمل المسؤولية بطرق مختلفة".

طلقة تحذيرية وفشل
من جانبه يرى كارل هاينز رومينيغه الرئيس
التنفيذي لنادي بايرن ميونخ األلماني أن مشروع
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اإلعالنات:

قال تييري هنري مهاجم
أرسنال السابق ،إنه لم يكن
يتوقع التصرفات التي أقدم
عليها ناديه السابق في اآلونة
األخيرة والمتعلقة بانضمامه
إلى دوري السوبر األوروبي
الجديد لكرة القدم ،كما أشاد
بدور الجمهور في إفشال
المشروع المثير للجدل.
ونقلت صحيفة "ذا تليغراف"
عن هنري هداف أرسنال
التاريخي قوله "ال أصدق أن
هذا هو النادي الذي أنتمي
إليه وكل ما يحدث اآلن .بعد
أن حاول االنضمام لدوري
محكوم عليه باالنهيار وهو
ما ال أفهمه .ربما انهم ال
يفهمون تماما حقيقة قيم كرة
القدم ،وربما كانت المبالغ
كبيرة جدا لدرجة مغرية،
لكنهم على كل حال أخطأوا".

األندية اإلنكليزية تعتزم
مقاطعة وسائل التواصل
أعلنت أكبر الهيئات
والمنظمات التي تنظم كرة
القدم اإلنكليزية ،بما في
ذلك اتحاد كرة القدم ورابطة
أندية الدوري اإلنكليزي،
مقاطعة وسائل التواصل
االجتماعي خالل الفترة بين
 30أبريل و 3مايو في أعقاب
حوادث االنتهاكات العنصرية
األخيرة التي استهدف
الالعبين عبر اإلنترنت.
وأكدت الهيئات المنظمة لكرة
القدم في بيان ،إن مقاطعة
وسائل التواصل االجتماعي
ستستمر من الساعة 3
ً
مساء ( 1400بتوقيت
غرينتش) يوم الجمعة 30
ً
مساء
أبريل حتى 11:59
غرينتش)
( 2259بتوقيت
ً
يوم االثنين  3مايو ،ردا
على "االنتهاكات التمييزية
المستمرة والمتتالية التي
تعرض لها الالعبون والعديد
من األشخاص اآلخرين
المرتبطين بكرة القدم عبر
اإلنترنت" .وتعرض العبون
من األندية اإلنكليزية بما
راشفورد
في ذلك ماركوس ً
وساديو ماني أخيرا لهجمات
عنصرية عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
(د ب أ)

سقوط نوفاك ديوكوفيتش
أمام كاراتسيف

كلوب

مــن أج ــل الـشـعــور بــاإلحـبــاط.
أحتاج إلى وقت أشعر خالله
بالغضب ،وعندما ينتهي ذلك
سننطلق م ـجــددا ،لـكــن بمثل
تلك النتائج لن تقطع خطوات
كبرى لألمام".
(د ب أ)

تشيفرين :كل من شارك في مشروع «دوري السوبر» سيعاقب

تشيفرين

رياضة

دوري السوبر األوروبــي فشل ،رغم تشبث بعض
األندية به.
وقال رومينيغه لصحيفة "بيلد إم سونتاغ" أمس
"الفكرة انتهت بكل تأكيد ،كانت طلقة تحذيرية".
وأشار إلى أنه "ربما شيء جيد" أن خطط البطولة
الجديدة المنفصلة سببت احتجاجات واسعة في
عالم كرة القدم.
وأوضــح أن رجــال األعمال الذين يديريون بعض
األندية التي شاركت في خطط إطالق دوري السوبر
األوروب ــي يفهمون اآلن أن "ك ــرة الـقــدم تعمل بشكل
مختلف بعض الشيء عن األعمال التجارية".
ً
ولم يشارك بايرن ميونخ مطلقا في مشروع دوري
ً
السوبر ،مفضال تأييد تعديالت االتـحــاد األوروبــي
لكرة القدم (يويفا) لدوري أبطال أوروبا وزيادة عدد
ً
ً
الفرق المشاركة إلى  36بدال من  32فريقا.
ً
ودافع رومينيغه عن تعديالت دوري األبطال مشيرا
ً
إلــى إنـهــا حققت تماما المحصلة العكسية لــدوري
ً
ً
السوبر األوروبي ،مضيفا "سيكون األمر أصعب كثيرا
على األندية الكبرى أن تفرض هيمنتها".
(د ب أ)

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

سقط الصربي نوفاك
ديوكوفيتش المصنف أول
في الدور نصف النهائي
لدورة بلغراد في كرة
المضرب ،بخسارته أمام
الروسي أسالن كاراتسيف
 7-5و 4-6و 6-4أمس األول.
وتعتبر الخسارة مقلقة
لديوكوفيتش الذي خرج
بشكل مفاجئ أيضا في ثمن
نهائي دورة مونتي كارلو
امام البريطاني دانيال
ايفانز األسبوع الماضي،
السيما ان الدورتين تأتيان
في إطار االستعدادات
لبطولة فرنسا المفتوحة
على مالعب "روالن غاروس"
نهاية الشهر المقبل.

ً
فوز تاسع تواليا
لنيويورك نيكس
حقق نيويورك نيكس ،رابع
المنطقة الشرقية ،فوزه
التاسع تواليا ،بعدما تغلب
على تورونتو رابتورز
 ،103-120في أمسية سقوط
الكبار أمثال يوتا جاز
ولوس أنجليس ليكرز،
حامل اللقب ،وفيالدلفيا
سفنتي سيكسرز ،أمس
األول ،ضمن دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين
"أن بي ايه" .في المقابل،
لم يكن فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز وصيف الشرقية
قادرا على حسم مباراته
أمام ميلووكي باكس
الثالث ،فسقط أمامه للمرة
الثانية في غضون ثالثة
أيام بنتيجة .132-94

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

«كورونا» والتصعيد
السياسي

االستقالة بشرف

أ .د .غانم النجار

في رمضان الماضي كنا تحت إغالق كامل ،واآلن إغالق
ً
جزئي .وال نعلم شيئا عن رمضان القادم.
لم تعد أزمة كورونا أزمة صحة عامة فحسب ،بل انتقلت
إلى تهديد الحياة العادية للناس ،بكل مناحي الحياة ،حتى
ً
ً
صــار شعورا محاصرا للناس ،اليوم وبعد مضي أكثر من
سنة يكاد ال يخلو بيت منها .أما في العالقات الدولية فقد
دخلت في موازين القوى بشكل سافر.
نقوم ضمن فريق دولــي بــدراســة عالمية واسعة للعديد
مــن ال ــدول لفحص اآلث ــار الـنــاجـمــة عــن وب ــاء ك ــورون ــا ،على
سلوك البشر وعالقاتهم بمحيطهم ،وبــاآلخــر ،وبالسلطة،
وباالنتخابات ،والتضامن الدولي ،الضحية البارزة لكورونا.
تمر الكويت هذه األيــام بأزمة فريدة من نوعها ،مع أننا
ً
مدمنو أزمات ،نقتات عليها ،وصفتها سابقا بأنها "اإلدارة
باألزمات" ،هذه المرة تبدو أكثر حدة.
ً
ً
وتعد "الثقة بالسلطة" محورا مهما في الدراسة ،فما إن
جاءت "كورونا" ،حتى بحث الناس عن أمرين؛ األول إجابات
وت ـف ـس ـي ــرات ،وال ـث ــان ــي ال ـس ـيــاســات واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات .تــداخـلــت
التفسيرات ،وانقسم الـنــاس حولها ،فإما جــزء مــن مؤامرة
كونية ،ودخل فيه متطرفون ،ورؤساء دول كبرى ،كما فاقمتها
وسائل إلكترونية ،زادت من فداحة التهديد ،فاختلط الحابل
ً
بالنابل ،وضاعت الـصــورة لتصبح أكثر تهديدا لإلنسان.
أما الجانب اآلخر فهو انتظار الفعل من الحكومات ،وصار
ً
اختبار الثقة مبنيا على إجراءات الحكومة ،ونجاعتها .كان
ً
الفتا أن أغلب الدول التي أجادت في إدارة ملف كورونا كانت
قياداتها نسائية ،ولكن لذلك حديث آخر.
ً
ً
أما في الكويت فشاهدنا حدثا تاريخيا في بدايات كورونا،
ً
حين وقــف نــواب المجلس يصفقون للحكومة استحسانا
ألدائها تجاه كورونا ،وعلى األخص وزير الصحة .أما اآلن
فيتسابقون على استجوابه.
قلنا في بداية كورونا إنه على الحكومة الجديدة أن تتيقن
بــأن معركتها هي معركة ثقة ،إلصــاح حالة الـتــردي العام
في الدولة .فإن كسبتها كسبت الجولة وقطعت الطريق على
خصومها .لم تنجح الحكومة في ذلك ألسباب كثيرة ،ومنها
ربما "كورونا" ،فتراجعت الثقة إلى حد كبير ،لدرجة أنه لم
يحظ حبس وإحالة شخصيات نافذة في األسرة ،منهم رئيس
الوزراء السابق ،باالهتمام المفترض.
بطبيعة ال ـحــال ،لـكــورونــا أثــر على حــالــة التصعيد غير
التقليدية ضد الحكومة ،وهــو أمــر ال حل له إال باالعتراف
بالعجز ،والـبــدء بفتح حــوار جــاد لكيفية الـخــروج من أزمة
ً
اإلدارة العامة للدولة ،ربما انتظارا ألزمة أخرى.
ً
ستذهب "كورونا" يوما ما ،وستبقى معنا الحالة المتردية
لإلدارة العامة ،وهي تحتاج إلى ما هو أكثر فعالية من لقاح
فايزر أو أكسفورد أو جي آند جي.

ُ
السمن في الصيف يبرد الجسم
يستخدم السمن على نـطــاق واس ــع في
طهي جميع األطـعـمــة ،ليس ألنــه يمنحنا
الـطـعــم وال ـمــذاق الـشـهــي فـحـســب ،بــل يقدم
ً
الكثير من الفوائد الصحية للجسم أيضا.
ولفت تقرير نشره موقع "هيلث شوتس"
الطبي ،ونقله موقع سبوتنيك ،أمس األول،

إلــى أن اسـتـهــاك السمن يمكن أن يحافظ
ع ـلــى ب ـ ـ ــرودة ال ـج ـس ــم ،وهـ ــو ح ـل ــو ال ـم ــذاق
وبــارد بطبيعته ،لذلك فهو مثالي لموسم
الصيف الحار.
يحتوي السمن بشكل عــام على حمض
الزبدة والدهون وأحماض أوميغا  3الدهنية

وفيتامينات  Aو ،Cو يـســا عــد على تعزيز
أداء جميع األنـسـجــة واألع ـضــاء بالجسم،
ً
ويجعل الجسم بــاردا في الصيف ،ويدعم
ً
ً
صحة الجهاز المناعي أيضا ،وفقا لتقرير
طبي نشره.
وذك ــر الـتـقــريــر بـعــض الـفــوائــد الصحية
للسمن ،مثل احتوائه على حمض الزبدة،
وهو حمض دهني قصير السلسلة يساعد
على تحسين عمل جهاز المناعة.
وأضاف أن تناوله على معدة فارغة في
ال ـص ـبــاح يـحـســن ال ـه ـضــم ،وي ـع ــززه بشكل
ً
ملحوظ ،الفتا إلى احتوائه على خصائص
قـ ــويـ ــة مـ ـ ـض ـ ــادة لـ ـلـ ـفـ ـي ــروس ــات وم ـ ـضـ ــادة
لـلـفـطــريــات ،وال ـتــي يـمـكــن أن تـســاعــد على
تجنب األمراض.
ويـعـتـقــد الـكـثـيــر مــن أط ـبــاء الـتـغــذيــة أن
السمن هو أفضل طريقة لتحسين عملية
الهضم والمساعدة في امتصاص العناصر
الغذائية.

د .ناجي سعود الزيد

ليس هناك طريقة للحصول على:
 )1ترقية غير مستحقة...
 )2منصب عال...
 )3تمرير معامالت غير قانونية...
 )4أو حتى إيجاد قبول البنك في أرقى الكليات
دون عناء مجموع الثانوية العامة أو اختبارات
القبول...
 )5أو تمرير معامالت غير قانونية...
أو حتى أي أمر من األمور...
ف ـهــذه فــرصـتــك الـســانـحــة ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة لكي
ً
تتوسل نائبا ممن وقفوا مع الحكومة إلنقاذها من
مأزق تفوق األغلبية المعارضة من النواب...
ً
كل ذلــك حــدث ويحدث وفقا لما نشرته جريدة
"الجريدة" الخميس الماضي على صفحتها األولى.
الحكومة بدأت بدفع فواتير الوالء للنواب الذين
وقفوا معها ،أي أن هــؤالء النواب وهــؤالء الــوزراء
الذين يلبون الواسطات يدفعون الثمن على حساب
المبادئ والقيم والعدل والمساواة!!!
فليذهب النظام اإلداري إلى الجحيم...
وال مــانــع مــن انـتـهــاك كــل الـمـبــادئ الـتــي ينادي
بها المصلحون في هذا البلد ،فقد انتهكوا حرمة
العدالة...
وانتهكوا مبادئ المساواة واألمانة...
كل ذلك من أجل أن تصمد الحكومة أمام الضغوط
النيابية ،حتى وإن كان ذلك بأقلية نيابية مخجلة
وأصوات وزراء أمام أغلبية معارضة...
ما يحدث هو هدم مبرمج لهيكل إداري وتعليمي
ً
واقتصادي وأخالقي أيضا...
ال خير في حكومة بقاؤها مرهون بكسر المبادئ
والقوانين اإلدارية التي تتوخى العدالة والمساواة
واألمانة ،وكذلك الحرص على الجانب األخالقي في
تسيير األمور...
هذا البقاء المزيف ،وهــذه االستكانة والخنوع
لخدش النظم اإلداريــة ال يليق بمقام الشرفاء من
الوزراء ،ولم يعد لديهم طريق إال االستقالة ،فهي في
ً
هذه الظروف شرف وليست تخليا عن المسؤولية.

في ثالجة
«فايزر»
ً
عادية قريبا
تستعد شــركــة فــايــزر األمـيــركـيــة إلنتاج
نسخة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا
ه ــذا الـصـيــف ،يمكن تخزينها ألشـهــر في
ث ــاج ــات األدوي ـ ـ ــة ال ـع ــادي ــة ،فـيـمــا يـحـتــاج
تـخــزيــن لـقــاحـهــا اآلن إل ــى  70درج ــة تحت
الصفر.
وقــال الرئيس التنفيذي للشركة ،ألبير
بورال ،في تصريح نقله موقع روسيا اليوم،

أمــس األول ،إن "الشركة تـحــاول معرفة ما
إذا كان بوسعها تمديد وقت التبريد الذي
يمكن خــالــه إخ ــراج الـلـقــاح مــن الـثــاجــات
الخاصة التي تضمن حرارة تبريد تصل إلى
 70درجة تحت الصفر ،ووضعه في ثالجة
أدوية كالسيكية في درجة  20تحت الصفر".
ً
وتــابــع" :األم ــر ممكن حاليا ألسبوعين،
لكننا نــدرس البيانات ،لمعرفة ما إذا كان

األرز يجفف النقال المبلل
كـشــف الـمـحـلــل فــي وكــالــة
تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــوم داي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ،إيـ ـلـ ـي ــا
شاتيلين ،عن إمكانية إعادة
الهاتف الــذكــي بعد سقوطه
ً
في الماء إلــى الحياة ،مبينا
الـخـطــوات الــواجــب اتباعها
بوضوح عند التعرض لمثل
هذا الحادث.
وقال شاتيلين ،في تقرير
ن ـق ـلــه م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـي ــوم،
أ م ـ ــس األول ،إن "ا لـ ـه ــوا ت ــف
ال ــذكـ ـي ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة مـ ــن (أبـ ـ ــل)
و(س ــامـ ـس ــون ــغ) ،و(ه ـ ـ ــواوي)
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـك ـب ــرى مـقــاومــة
لـلـمــاء بــدرجــة عــالـيــة ،لكنها
ال تضمن ذات المستوى من
الموثوقية بعد اال سـتـخــدام
طويل المدى".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــدوش واألضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
الميكانيكية األخ ــرى تــؤدي
إلى حقيقة أن الرطوبة يمكن
أن ت ــدخ ــل ال ـه ــات ــف ال ــذك ــي"،
ً
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن "اس ـت ـخ ــدام
مـ ـجـ ـف ــف ال ـ ـش ـ ـعـ ــر ال ي ـم ـك ــن
بالتأكيد من إصالح الجهاز،
وخاصة عندما يتعلق األمر
ب ـهــاتــف ج ــدي ــد إلـ ــى ح ــد مــا،

ح ـي ــث ي ـم ـك ـنــك ن ـف ــخ ال ـم ـي ــاه
ب ـش ـك ــل أع ـ ـمـ ــق فـ ــي ال ـه ــات ــف
بــاسـتـخــدام مجفف الـشـعــر"،
ً
الفـتــا إلــى أن "األرز يمكن أن
ً
ي ـســاعــد ح ـق ــا ف ــي اس ـت ـنــزاف
الدواخل من الجهاز .ينبغي
و ضـ ـع ــه فـ ــي األرز أو ه ــام
الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــا ،ألن ـ ـ ــه ي ـج ـت ــذب
الـ ــرطـ ــوبـ ــة .ه ـ ــام الـسـيـلـيـكــا
أف ـضــل ،لـكــن ربـمــا ال يتوافر
لديك في المنزل".
وق ـ ــال" :إذا تــركــت هــاتـفــك
الــذكــي فــي األرز ليوم واحــد،
فقد يساعدك ذلك".

م ــن الـمـمـكــن ت ـمــديــد ال ـم ــدة إل ــى ش ـهــر ،مع
مراعاة الحصول على ترخيص من الجهات
ال ـنــاظ ـمــة ،كـمــا نـعـمــل عـلــى تــركـيـبــة أخ ــرى
محسنة بـشـكــل كـبـيــر يـمـكــن مـعـهــا توفير
ً
ً
اللقاح مخففا وجاهزا لالستخدام ،ويكون
باإلمكان تخزينه لمدة شهرين إلــى ثالثة
أش ـهــر بــالـثــاجــة فــي حـ ــرارة درج ـت ـيــن إلــى
ثماني درجات".

وفيات
غلوم عباس علي أكبر

 83عاما ،شيع ،ت99142857 :

راشد ردعان عويض العازمي

 55عاما ،شيع ،ت97865333 :
رباب غلوم تقي تقي زوجة سيد عبدالله الموسوي
 69عاما ،شيعت ،ت90908988 :

فاضل عبدالمحسن هاشم العلي
 67عاما ،شيع ،ت99915911 :

حسين إسماعيل إبراهيم دشتي

 52عاما ،شيع ،ت66647959 ،90020292 ،97834040 :

عبدالله حسين مراد الكندري

 75عاما ،شيع ،ت60333009 :

خليفة مفرح صبري الهاجري

 45عاما ،شيع ،ت99958827 ،55628844 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:47

العظمى 32

الشروق

05:10

الصغرى 20

الظهر

11:46

العصر

03:21

المغرب

06:21

العشاء

07:43

ً
أعلى مد  11:24ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  05:24صب ــاحـ ـ ــا
 05:51م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

